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 ה* מ ד קה
 זה' מספרי הרביעי החלק את לך להיש בידי עלתה השם בעזרת נעים, קודאהנה

 מהמאורעות דק המח בו שנאמדו הענינים ודוב "במדבד" ססר על הוא חזה החלקהנח
 גדולים, בכרכים הדדים 1שוב מבני שאנחנו אף וחנח במדבד' בהיותם לישדאלשאידעו
 לאדם שאפשר משום אחה מעולם היח הוא כמו אצלנו נחשב הזה החלק אין זה בכלאבל
 היח שהוא כמו וגלמוד בדד עצמו את ידגיש זה ובכל מפאדים בנינים בתוךלדור
 במדבר.נטצא

 במדבר, נמצא שהוא כמו עצמו את מרגיש חאידופח הוהודי האחרון כזמן הנהכי
 שנפסקח אחרי תסף ביותר, מתגבדת אליו העמים ושנאת חעמים, מיתר כמנודה הואי?

 הצדק שבו עולם מתהפה' חדש שעולם מסוים שהיינו טועס זמן היח העולמיתהמלחמה
 דם' נחלי בהרבח נסבש האלו הת"וות כל אבל האגדוף' כח את מכריעים יהיווהטשפט
 בפ משיא שהיה בבל מגחלי באחד מעשה שמינח בתנחומא שטסופד מה הדעת עלועולח
 עלח העליה' מן 5לוני יין חבית לנו וחביא עלה לבנו אמר ומשתה__לחכמים' סעודחועשה
 אביר 4מר בא' ולא ושהח המסובק עם אביו המתין ומת, החביות בין נחש והכיוולעליה
 אותו עשה מה מת, החביות גין מושלך ומצאו אביו עלה עושה' בני מח ואראחאעלה
 ל8 להם: אמר שגמרו כיון צדכיהם' כל ושתו האורחין שאכלו עד בעצמו המתיןחסיד
 לחופח בני להכניס לא אבליס' ברכת עליו וברכו באו בני על באתם חתנים ברכתלברך
 אן עתה אנחפ נמצאים' כזח במצב לא האם והנה - לקבודה' אותו. והכניסו באוצאתם
 כשאנחנו ועתח חתנימ של במצב והתנו לישדאל השמש שזדחה היום שבא מאמיניםהחנו

 לברך לא וקוראים: עומדים הננו ומרוסיח מגרמניה השולח ישראל בני צעקת אתשומעים
 אבליפ בדכת לברך אם כי באנו חתניסברכת

 הספר של האחדונות שבפדשיות כמו כי עתח, ב"ה לנו יש נחמה של אחד צדאבל
 והתחילו הירךן עבר את ישראל בני שכבשו איך הלב' את המשמחים דברים בו נאמדוהזה
 אנשים הרבה יש כי לעינינו' עתה יתהתח הזח כדבר כן באדץ' ולהתישב חמדבר מןלצאת
 הזה הספר שבסוף כמו וכן אבות' בארץ ולהתישב המדבר מן לצאת בידם שעלתהמאתנו
 חלוצים להיות עליהם קבלו המנשה שבס והצי גד ובני דאובן שבני איך הרבח בוידובר

 ושאיפת מעינם שכל השונות השדדות מכל חלוצים הרבה לנו יש עתה כן הארץ'בכבישת
 השמם המדבר בתוך גם כי רואים הננו הזה שבהספר וכמו הארץ. את לכבוש היאדוחם
 היה אפשר אשר לשם' הראויים דוח אנשי החדש חדור מתוך מתוכו' העם הוציאהזח

 היותר הנחמה היתה וזאת ופנחס' וכלב יהושע כמו ישדא* בית הנהגת את לידםלמסוד
 עליה בני מקרבו מוציאל עוד ישראל עם כי רואים חננו לעיני~ו כןגדולח.לישראל'

 ואשד ישרא* בארץ ישדאל בית לבנין קרבנות הרבה מביאים המה אשר לשם'הראויים
 ישראל. בית הנהגת הצודך בעת לידם למסור יהיהאפשר

 את הקב"ה העמיד הראשון הבית חודבן בזמן כי אחש הופעה על להעירודאוי
 ד' אהה ואומה סיען היה שהוא כמו נעד' עוד שהיה אף בישדאל נביא להיותירמיחו
 .הקב"ה מצא לא וכי לשאול יש ובאמת 1.8, 'יימיפ אנכי נער כי דבר ידעתי לא הנחאלהים
 בא לאיש ויהיה ידמיהו שיתגדל עד לנביא עתה יהיה שהוא הזקנים מן אחד שעה לפיאז

 היה והחורבן העס' של החורבן זמן היה שאז מפני הוא' יבזה שהדבר והנראהבשנים'
גשמיי



 קודש כאלה נחומים ובדים לדבר הנביא צריך חיח הזמן ובאותו ביחד' ודוחנחגשסיי
 אם והנה ו(, "ם ד' נאום אליהס תבא רעה יאשסו אוכליו כל תבואתח ראשית לד'ישראל
 איזה כי לדבריו אהן מטים היו ל% לד' ישראל קודש כי אז אומר והיח אחד באהיה

 שגם שראו בשעח רק התחתונח' להריוטא עד שהגיש בשעה בהם לסצוא אפשדקדושה
 עליו שורח הקודש שרוח זו לסדרגה שהגיע ישראל מנערי אחד נסצא הזח החורבןבתוך
 יאשמו אוכליו כל כי תקוה ויש הזה, בהעם יש קדושח באמת כי מוכ~ח זה בפיו, ד'וד%ר
 אליהם' תבאודעה

 את חמדכאים ישדאל בסצב דבריס הדבח רואים הננו הזה שבזמד אף עתה' גםולכן
 ישראל סצעירי הרבח יש אבות בארז שס כי אנחנו ששומעים בשעח אבל וחנפש'הרוח

 קוראיס חננו אז הארז' בנין בעבוד חייהס את מקריבים והמה עליחס. שורהשקדושח
 לד" ישראל קודש אכןואומדים:

 חת לחבב היא שאיפתי זה' ספרי את סקדיש הנני שבעס המובחרים לכם חנחועתה
 אבות' באדז ובעידוד בניכוש המח עוסקים כי בנינו את ולראות ישראל בני בתוךהעבודח
 שאיפתס וכייגם היהדות' מוסד בתודת עפקיפ שהפה כן גם אותם לראות זה עםויחד
 חייהם דרך את דואה שיהיה מי שכל עד בדוח, ובין בחומד בין העליה סבני להיותהיא
 אלה הסה מי היינו - דודהי על מתרפקת המדבד טן עולח זאת מי ושוחל: .עומדיהיה

 אליו' יתדה בחבה ומתדפקים להפקופ אהוביפ בניס שנעשו הגלות סדבר מןהעולים
 ולהבדיות. לעמם אהובים בנים הטה זה עםוביחד

 גם בזה שיש עבודתי פי את עסל' ברוב ישדאל הרי על העובדים אח" לכםהא
 איזה ג-כ לי יש כי אדע אז זה' בספדי ח*ז תטצאו מנוחה של בזמן ואם דבה' עבודהכן
 אחד לכל גדול חלק יהיה הזה שהחלק נזכה שעוד רצון רהי הקדושה' בעבודתכםחלק

 אמך ביסינו במהרהמישדאל
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 עמו דבר מועד אהל ימד שלא עד מועד' באהל סיני במרבר משה אל ד' וירברא(
 אינו הפקר כמדבר יצמו עושה שאינו מי כל לומר סינה בסרבר לסה סיני'במרבר א" רבח )במרבר א( מועד באהל עמו מדבר הוא הרי אלהיך. עס לכת והצנע י":'מייח שנאמר הצניעות' הוא יפה אמר מועד אהל שעמד וכיון ובסינק במרין ובמצריס'בסנה
 ראו מה בהן העולס אומות נתקנאו התורה את ישראל שקפלו בשעה ראש. את שאוב( א" רבה')במובר ב( סיני' במדבר נאמר לכך והתורה החכמה את לקנותיכול

 שלכס' יוחסין ספר לי הביאו להן: אמר הקב"ה פיהס סתס האומות' מן יותרלהתקרב
 'ת"ייםשנאמר

 על ויתילדו כדכתיב: מביאין' שבני כשס עמיס' משפחות לר' הבו צ"י"
 צוה אשד המצות אלה לעיל: שנאמר המצות' אחר הוה הספר בראש מנאס לכךסשפחותס'

 כל דאש את שאו סיני במדבר ד' וידבר כך: ואחר סיני' בהר ישר?ל בני אל משה אתר'
 ג( שלהס. היוחסין בשביל אלא התודה את ליטול וכו שלא משוס ישראל' בניערת

 שמעוני()ילקוס
 אלא נאמר' לא ראש את גדל ראש את רומס ישראל. בני עדת כל ראש אתשא1

 ראש את שאו למה דמו נתן כך דפלן' רישיה סב לקוסטינור האומד כארס ראש' אתשאו
 אס כנך' על והשיבך ראשך את פרעה ישא מ'(: 'בדאשית רתימא כמה לגרולה יעלו יוכושאם
 ישם(, העץ על אותך ותלה מעליך ראשך את פרעה ישא דתימא: כמה כולס ימותו יוכולא
 א'( יגחיבמיבי י ד( ראשיהד וינטלו במדבר כולס שימותו המקוס לסני גלויוהיה

 ר 1 א יב
 אמר ל"ד: בברכות אמרו זה שמסעם ואפשרא(

 בנקחח, דמצל' מאן על' חצ'ף כדנא:רב
- 

 משום וזהו
 הצניעות דרך זה ואין לרבים הנראה מקום והושבקעא
 לחחפלל. שם איםשיעמוד

 שבין ברבריפ מצוד עושה אדם אם מבעי דלאלימר - אלחיך, עם לגת והצנע נאמר: ככתובוחנה
 מתב"ש יהבירו חייים וגנמילת בצדקה כגק לחבירו*דם
 אלא בפרדסיו; כן לעשות הראוי מן שאין בויא'מזה
 בושת שופ נזח שאין למקום אדם שבין בובריםשגם
 בצנעא. שי4א הוא 4ראוי מן זח בכל שהוא, למיפנים

 י,מ בשמוה דרשוח כבר הזאה הדרשה וה:הב(
 מה מפני נמדבר, ויחנו 4כתוב: על שמעונ' בילקוסב'

 כמיבר עצמו מפקיר אדם אין קאם ללמדך נמדנר.נחנח
 לומר כאן. שוב נשנח ולמה - תורה, לדבר' זוכהשינו
 גמו לדור!ה שנחמרו רמ2!ה בה!ית דוק" עלת!לך

 רבח, 1'ג'עה יתרח דקדוק לזח צריכין דדברוחבעשרת
 העם במנין כסו לשעהם, רק שנאמרו במצות נם אםכ'

 וי" אם כ' עליחן עומד אדם אין נ"כ הרנליט,וסידור
 ללמור לן יוו האלו ממצוה שגם מפנ' מרונח,'ניעה
 להלן. שנבאר כמו לד!רות הנונעים דיניםהרבה

 העמ'ם נגי זדו 'וחסין ססר' של  הענין עיקרג(

 קסורה ובנ' ישמעאל בני כמו !מיצחק, מאבר4םהבאים
 ישראל לבני ביחוסם דומים שהם הצמרים עשו.ובני
 ספר אין להם כי לחם עונים זח ועל להם, אחד אבבי

 במעלה, הפחותיפ 4עמים יהר עם החבוללו והם'וחסין
 אחרים בעמים התבוללו לא בלבד ישראל בניורק

 האב74 מזרן ש4ם ביחוסם חםועומדים
 לקבלת גדול עיקר היח זח חיחוס עניןתעח

 וצדקוה חכמח נחוו 1המצ11ת 4חורה שלקיום מפנ'ועירח.
 גמו בירושח רוב עפ"י לאדם באים כאלה ורברים'תרה,
- נחכמת לבן זוכה האב הע ב. בעדיותשאמרו  וכן 
 בנ'1 אשר' צדיק בתומו מתהלך כ': נמשל'אמרו
אתריו,

- 
 של הגיק!ת את יורסים ש4בנים מפנ' וזחו

 הירושח ~כות ומחמת לזה, שזכו ל4ם אשרי ולכוחאבוה,
 זכו מהאבוה 'שראל בנ' שיישו וגיקות חכמח שלהואה
 אחר להתיחם להם 4וה אפשר שא' ומ' התורו;לקבלה
 התורה. לקבלת ש'זכו להם היח אפשר א'האבוה

 אוהו דרשו למה בזח חמה הרממץ והנהד(
 של שנ' נמנין והלא במדבר שמתו מפנ' ואםלגנא'.
 את שאו הזה: בלשון ג"כ נאמר ב' כ"1 להלן הארץבא'
 אין שאו שהלשק בזח 'שרשל,_והנראח בנ' ערה כלראש
 דהקללה אלא נשיאחג של ענין אם כ' קללה של עניןזה

חולרח



 ר ב ד מב

 מה להטים. ישראל נמשלו למה חי(, ~שה-ש חטים ערמת בטנך הה"ר ראש. אתשאו
 בכל, נמנין שיהיו הקב"ה אמר כאן אף במנין ויוצאים במנין לאוצר נכנסה זו חטיםערמת
 שנאמר וכקש כתבן נמשלין או"ה כך נמרדין, ולא נמנין אינן והקש התבן אבלשעה'
 ל4 הנאה להקב"ה ישראל אבל הנאה, מהן להקב"ה שאין למח לקש' עשד 1ב1ת א'(:~עובייח
 הם לפיכך ורבר רבר גל על שעה ובכל יום בכל שמו ומברכין ומתפללין ק"ש שקוריןבחן
 יהנ"ומא( ה( שעה' בכלנמנין

 צורתו על חמורה בשמו נחשב הדור מאותו אחד כל אז היה כי שמו".במספר
 במספר נמנו לא ובכן הארז' באי לדור קרה כן ולא בשם, ואדעך ררך על למעלתםהאישיית
 "טרנו( ו( האישים ומספר המשפחות ראשי נזכרו.זולתי ולאשמות

 אינה אם משפחת משפחה' קרויח אב דמשפחת מכאן אבותן לביתלמשפחותם
 י( ק"ס וכ-ב ז( משפחה'קרויה

 ר 1 א יב
 מהרומם שהאדם כזמן כי מה2רכה, חיאחולרה

 בי11(-
 אם

 הקב"ה שאמרו: כמו ביוחר, נו מדקרקים חסא עושחהוא
 נענשו זח ומפני - השערה. כהוס חצריקים עםמרקרק

 הק2.ח אוחם נשא שיאן מפני המרניים בהסאכה
 ממררנחם, כשירדו חטאם הוכפל יכן לנדוליםועשאם
 את פרעה ישא יאופים: שר ג2י כן נם נאמר זהומפני
 קזהו ישא 2לשון ר;עו, על אוחו ותלה מעליךראשך
 בו דקדקו וכן גדול שר שחיה מפני זהו נקיאוו4ענין
 המור. כעונש ונענשביותר

 של  ענין זהו המנין רינין בזח ביארוה(
 לכולם לככ2ים מספר מתה רכתיב: מציט וכןהשיבווע
 כפני עולם הוא כוכב שכל מפני תהו - יקרא.שסות
 אותם מונה הוא ולכן מיוחדת חשיכוה לו וישעצמו
 אים כל כן כמו 2שם. מהם אחד כל וקורא2מספר
 2סנהדרין שאמרו כמו בוכב של חשי2ות לו ישמישראל

 קתם כאלו מישראל אהת נפש המקתם כל ,יש:ל"ז
 מלא4עולם

- 
 ונפל כ-א: י"ס שמות במכילחא אמרו וכן

 כל כנגד עלי הוא הרי מהם שיפול יהידי רב.ממט
 2רא4יה,מעשי

- 
 ר2ר כל שאמרו: כמו שגו. החשיבוה על להראותבשסו אהי וק-או יחיי כל את מט ולכן

 מפני 2סל לא באלף אפילו וש2מנין וש2משקלשכמדה
 חשוב. ר2רשרגא

 שההשיבוה הקןום באוה שבארט כפיוחנה
 מעשיו על ביוהר בו מרקרקים שיהיו טרמתשבאדם
 הצריקים עם מדקךק הק2"ה שאמרו: כמו סובים,הלא
 השערה,כחוס

 טרם ימנין גי * 2שמות אמרו לכן -
 ,ך'י אוח6 שמחשיגים ש2זה מפני גישראל, נגףשיהיח
 מעשיהם על ביוהר עליהם מדין מחעורר 2זההמנין,
 טו2ים.הלא

 דלכך כ"א: ס"ז קרה 2פ. הרמגיין 2יארוכבר
 2שמואל כמסופר העם. את כשמנה רור בימי ר,מגפחהיתה
 רוד והנה הבחירה. ביח בבנין שהתעצלו משום זחו י'י.ט

 מהזיק והית ר2 רם ששפך מפני ע מע2ורה השםמנקו

 שה41 המקרש ביח ל2נוח מוכשר היה ולא הריןבמרת
 והיו כדגר הפצים ישראל היו אלו א2ל רן'המים.מדת

 אותם מונע הק2"ה היח לא ל2נות 2עצמםמחעוררים
 כלל אם כי הבונח דור גיה לא שאז מפני זו,מטוושח
ישראל,

 המנין רמשום מבואר הרי רבריו לפי וא"כ -
 אוחם עשה שהמנין מפני אך געונש, מקום איןבעצמו

 זת על הדק מרת עליהם נתעורר לכן 2יותר.לחשו2ים
 ההס4 את לתקן בכרי ולכן המקדש, בית כגניןשנחעצגו

 שתהיה ככרי היכוסי ארונה נירן את ןור אז  קנחחזח
 2ית אה-כ נכנה שם שהרי המקיש. בית לבניןהתחלה
המקדש.

 כש המשכן לעשית שנמנו שכמנין אף והנה1(
 זה שאז מפנ' זהו שמוה. במספר נאמר לא ג"כפקודי
 מית עתה ורק מנדולתם, אז וירדו הענל מעשה אחרהיח

 יחיר כל לכן כמררגהם ישראי נחעלו המשכןשהוקם
 חשיכהג לכלל אז באויחיד

 פנהם בפרשת רלכך אמרו הטורים" "בעלובספר
 זהו כאן. רק כן כהב ולא שמהז במספר נאמרלא

 לבית כחיכ ולגך 2מצרים, שמותם שינו שלאלהוריע
 אבותם. כשמות שנקראו לך לומרא2ותם

 שישראל זוטרתא" "בפסיקהא זה על ואיתאז(
 מתיהסיפ העולם ואומות מקום. 2כל לאבותמתיחסים
 נשיאים עשר שנים סיז: כ"ח 2גראשית כדכתיגלאמותם
 נזכרו לא ולכן לאימותם. אלא לאמותם תקרא אללאמוחם
 2מקומות אם כי כוכ2ים עי2רי של אבותיהםשמות
 יחם י2המוח שאין אעפ"י בקר 2ן פר כענין והםירועים
- 2קר. בן פראמר  מתיחסים 2ישראל מה מפני והסעם 
 אין שכישראל משום אמרו: האם אחר ובאומות הא2אחר
 אמו שבעל חזקה אחד לכל ויש בעריוה פרוציםהנשים
 אי 2עריוח שפרוצות מפני כאומות אגל א2יו,הוא

 אחריה מתיחס הכן אין ולכן אכיו הוא ס' לדעתאפשר
 שהאם מפני בזה, סעם עוד לומרואפשר

 ליהם ראוי כרין ולכ! כיותר, כנית עם המספלתהיא

את
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)ישיי( ח( לגלגלת. בקע שק"יס ידי עללגולגלתסי
)יש'י( עשריס. מבן פחות בצבא יוצא שאץ מגיד בישראל' צבא יצאכל4(

 נעשה ידו שעל לפ' מנין, באותו אהרן סייע לא תשא בי בפ' ולמעלה ואהרן.אתה
 הוא. מנאן לא לכך למנין חוצרכו שבשבילוהעגל

 חסוריט()נעי

 לך שאין מצאנו וכן ושבט, שבט לכל גדולה ליתן כדי למטח' איש איש יהיו ואתכסד(
 נשיא יתגדל שלא הוא, אבותיו לבית ראש איש ונביאיט' שופטים העמידו שלא השבטיםמן

 זוסרהא( )פסייש ט( זה' שבט נשיא על זהשבט

 לראש נעשה שאחד יהיה שלפעמיס מפני הוא' מלת אמרו הוא' אבותיו לביתראש
 ראוי אינו עצמו מצד הוא אך חשובה. משפחה בעל שהוא מפני או קרוביו כחמחמת

 וזהו עצמה מצד לנשיאות ראוי יהיה גופו שהוא לומר הוא, כאן אמרו ולכןלנשיאות'
 שהט היינו הס, ישראל אלפי ראשי אבותט מטות נשיאי העדה קרואי אלה בסמוך:שאמרו
 חמיח( )2יי ישראל. אלפי להיות היו ראוייס עצמסמצד

 עשרת בנתינת היו והט צדיקיס היו שטלס מלמד כתיב ביו"ד העדה' קריאי אלהטז(
 י( רשעיס' שהיו על יו"ד' חסר מועד' קריאי נאמר: ט"ז( )"ייי קרח בויקח שהריהדברות.

 זוטרתא()פסיקחא

 רבינו למשה הדבור היה השני לחדש באחד השני. לחדש באהד הקהילו העדה ואתיה(
 זוסרחא()פסיקחא . יא( זריזותס' להודיעך המעשה היה השני לחדשבאחד

 ר ד א יב
 אותם מלמר שהאב מפני בישראל ורק אחריה, הנניםאח

 מתיחס הבן לכן האט טפול על יוהר מכריע וזחתורה
אחריו.

 ה"8: פ"ח נ"נ נירושלמי אמרו זה סעםומפני
 הבת על לחבן יוחר חשינות אין שאצלם מפניוזחו - נירושה. נאחת שוין ובת נן אומרים: האומותחכמי
 חשיבוה יש נישראל אבל תורה, נן אינו הנן שגטמפני
 י"ג: נהוריות אמרו שהרי תורח נן שהוא מפנילהנן
 משום - אנירח, ויהשב להחיות להאשח קויסרהאיש
 נישראי ינן האשה ולא חורה נן יוארהאיש

 אמרו
 נירושח. לנת קורםהנן

 המפרשיט סרוב אנל יחידי רעח זחו והנחחן
 שו"" שקליט נל8 באן שנמנו לומר נוטה שדעחםנראח
 רבאן נזה לומר והנראה בהורח, מפורש מזח נזכרל8
 כל שהר' שקלים, קייי המינוי שיהא צריכין היולא

 ולכן אוחם, נפקוי נגף נהם יהיה שיא נכר' הואעיקרן
 הגין הזאת שהמצות נכדי השקל מ"צית לההגצסוו
 לחוש יש לנגף הרי אך ר,1 כל ליט יאונח שלאיליהם
 שהקנ"ח נזמן אול עצמה מדעת מונע שהם נזמןרק

 שהרי רע, להם יאונח שלא נוואי אותט לפקורמצ1ה
 ואין רע דנר ירע לא מצ1ח ושומר מצ1ח נזחמקימיט
 ,.כי". נלשון נאמר חשא כי בפ. ולכן הנגף. מפנילחוש

 צריכין אז עצמך מדעת נן חעשה שאם לומרהיינו
 ציזוי נלשק שאו נאמר הרי כאן אבל שקליט,להפריש

 שקליט. להפרשח צורך איןלכן
 היו דלכך אמרו 1המצ1ה" "ההורה ונספרטן
 מוננים שה'1 מפנ' למטה, *'ש א'ש לח'ותצרייין
 נכל שיש האנשים לפי ההחלק והארץ הארץ אללכטט
 נחוץ היה לכן נחלחו, "רנו לרנ שנאמר: כמושנס
 שלא המנין על וישגיתו מקונציט 'חיו הנשיאיטשכל

 שרי ג"כ היו הם יאשר 21ן אהר, נשנם שנס'חערנ
 הסעם: 8ומר זה ועל לצבאוהס, אוהם מסדרים היוהאלפים
 הח4 אבותיו לנית ראש איש8'וו

 קריאי כאן שנאסר רמח מבהי מרגריהטי(
 לך לומר עשרה, מספר על מורה שה'1"ר גיר'ר.הערח
 קרח נערת אנל הרגרוח, עשרת ממקימי היושהסח
 הדנרוח, עשרת את להרוס שיאו מפני יו"ר נלאנאמר
 כולה ריוורה :ל את שיבסלו סוף שלום שאין בזמןכי
 ד אות פכ"1 ויקרא נספר היסב נאר וזבארננ2מו
 שם.עין

 נ'וט היהח רההחלה נרמנ"ן זה על ואיתאיא(
 ואמר: ח:ר ולכך אחר ניום המגין גקלם ל8 אבלההוא

 המנין החוא במקוט שהיח לחויין סיני, במרגרויפקרט
 ההח4 ניוסל8
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 השמים תולדות אלה ג'(: 'נראשית אומר הוא וכן ויתיחסו' טשפחותם עלויתילדו
 זוסרהא( "סיקתא . יב(והארץ'

 יעקב בני ויהיו כענין תשובתו מפני שטיס בדיני ממעלתו נפל שלא ישראל' בכורכ(
 'ססורנת יג( אדס. בדיני טמנה שנפל אעפ"י ראובן' יעקב בכור לאה בני עשר'שניס

 לזכור כדי איש' עשר שנים ישראל ונשיאי ואהרן טשה פקד אשר הפקדיס אלהמר(
 יד( איש' עשר ונים ישראל שבטי אלה כל ב~רכתו: שנאמר אבינו יעקב זכותלהס

 זוטרתא()פסיקתא

 הוא ולהלן וחטשיס' מאות וחטש אלפיס ושלשת אלף מאות שש הפקודים כל ויהיומו(
 אלפים ושלשת אלף מאות לשש הקדש בשקל השקל מחצית לגלגולת בקע ל"ח(ן )שמותאומר
 מהם חסרו לא הטשכן בטלאכת עסוקין ישראל שהיו זמן שכל לטרנו וחטשיס' מאותוחטש
 יג( ש11ת' "חשבונות נטצאו השנית ובשנה המשכן במלאכת שהרי אחתינפש

 זוסרתא*)ססיקתח

 לי עצטן קרבו הס טקרבו' אני אותי טקרב שהוא טי שכל הלויס' את הפקד ואתהנ(
 וא~י אותי קרבו הן לוי. בני כל אליו ויאספו אלי לד' טי משה. ויאמר י"ב(: 'שמיתשנאמר
 לא י'ן: ישם אזהרתי ששמרו נאמניס עמי שנמצאו לפי אלא עוד ולא הלויס' לי והיוטקרבן
 ק-א(: '"חלים אומר הוא וכן ביתי. נאמני שיהיו ראויין הן לפיכך וגו' אחריס אלהיס לךיהיה

 1( רנה )נמרנר עמדה לשבת ארז בנאמניעיני

 ישראל טחנה בין כמחיצה יהיו שהלויס טפני ישראל' בני עדת על קצף יהיהולאנב(
 המנינה הריאה לו וסביב חיים תוצאות שממנו חי בבעל כלב הוא ש"מקדש המקדש'ובין
 והמצוה( י"תייה החיצונים. האברים לו וסביבעליו

 ר ו א יב
 כשרדתס, את ולהראחן להתיחס היו וצריכיםיב(

 ואין צב4, מיוצא שיהיו כרי זה מנינם שהיהמפני
 נספר גמנואר מיוהסים. אנשים אם ג' לענאמקנלת
 מיועא להיהן ראוים אינם ססול רזרע וחקבלה":,הגתנ
 גמאמרם לטל"מה יוצא איגו אגר מ"וסר גם שהריצבא,
 שאין נאגר ואף ב'(, )שופסים למל"מה תעא גיקי.פ:
 מצר גם מקום מגל שן. ג"סרק גמל"מה תועלת שוםבו
 זרק: רפסול מום שכן מבל ענא. מיוצאי נמנן גזחמום

 ש"יח סי את נורקין שאין וי'ה נקדושת אמרו ולכן-
 שזהו נג"מ שם וכיאיתא - מלך. של באססרסיאמוכתנ
 משום וז"ו רוד. נית של נח"לות מוגתנ שהיהמי

 חכות זגוהן שתהא נגדי טיוחסים רק להילותיושלק"ו
 מס"עהן.אבוהם

 רננן ע"ח: בג-ר שאמרו מת מנואר ונזה'ג(
 מקרנך ולח מר"קך לא אגי לראונן: יעקנ אמראמרי
 שגתוב משה שינא ער גרפיון, אותך הולה אגי הריאלא
 בך לעשות רואה שרויוו מה האלהים אי עלה ומש"נו:

 ואל ראונן י"י מקרנו: ריו"יל טש" שנא ביקעושה.
'מוה,

 שר"ק כמו טרחקך איני לו אטר יעקב והנה -
 נני. טיהר כא"ד אתה נ"שנ אם כ' לישמעאל.אגרהם

 היינו הנניס, מיתר שאת ביתר שתהיה מקרבך איניאך
 אין זה נבל תשונה שעשית ואף שלך, תהיהשהנגורה
 מסור וזה נלב התלו' ענין ר:הו משום לקרנךנירי
 עליו אשר משח גשינא אך ארם, לריני לא שמיםלריני
 נעשה מה 'ויע והוא האלהים, אל עלה וטשהנ"מר:
 ראוגן י"' משה: אמר ויגן רינך, 'ועא הוא שסיםנריגי
 נירו גשארה הנבורה שמים שנריני היגו - ימות.ואל
 שגתקנלח, תשונחומפני

 שגים כאן נאמר מה מפני נזה מבארים'נ(
 השנסים. מספר חוא ירוע כן למוהר שהוא אישעשר
 להס הועיל 'עקכ שזבות בזח להוייע שנאו אמרולכן

 נמניס, להיוה 'היו שראהים כזו השינות לחםשתהיה
 חשינות על אות זהו שהמנין, ה' אות לעיל שנ"רנוגמו

 ה:תוב הור.ע רדכך אמרו והמצוה" ,ו-יוורה ונססרגיולה.
 חאמר שלא חפקורים. גבל עסקו הנשיאים עשרששגים
 כולם אלא ג"נר, שנטו במג'ן אלא ח"ר בל עסקשלא

 וונס איש' מנין 'רנו שלא השנסים כל מגין עלחשג'"ו
 שבס ג"לת 'גרע בן 'ר' ועל שהוא ממה 'וחראחר
 החרץ, נחלוקתהא"ר

 נדכ כ" נגרע נמה לשאול מקום יש והנה'ג(
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 תקנו סכאן כי במקדש' גם לדודות מצוה היא באמת במדבר שהיה במשכן זהשנאמד אעפ"י העדות. משכן מימדת את הלוים ושמרו וגו' למשכן סביב יחנו והלויםנג(
 סביב וילכו בלילה אותו שישמדו העדות' משכן משמרת את הלוים ושסדו וטעםהמשמרות'
 כשומדיפ כולפ והם - מבחוץ' והלוים מבפנים שומריפ הכהנים שאמדו: כמוהמשכן
 )ימנ",ן יר( הסלך'ידאש

ב
 היו וגדוליפ קדושים וגו" הנשקפה זאת מי 1,(: )שה"ש הה"ד באותות' דגלו על אישב(

 אתכפ עושין ואנו אצלנו באו לנו הדבקו השולסית' שובי שובי האומות: להםאומדים שחרי כמו הבשספה זאת מי ואומדים: ותמהין בהם מסתכלין חאומות וכל בדגליהסישראל
 ואתה לסשה: יתרו אמר שכן שדדה' לשון אלא נחזה ואין בך' ונחזה שובי שובישלטונים'

 לנו נותנים אתם גףולה סה בשולמית' תחזו מה אומר: וישראל א( י"ס(, ישמוה וגו'תחזה
 דגל במדבר האלהים שעשה כגדולה לנו לעשות אתם יכולים שטא המחני4 כמחולתשמא
 לבו לעשות אתם יכולים אפריס' מחנה רגל דן, מחנה דגל ראובן' מחנה דגל יהורה'מחנה
 שמא המחנימי כמחולת שמא לנו נותנים אתם גרולה מה בשולמית' החזו מה ב(כך'

 לנו מוחל והוא חוטאים שהיינו במדבד האלהים לנו שעשה כגרולה לנו ליתן אתםיכולים
 נ'( רבהיבמינר ג( קדוש. מחניך והיה לנו;ואומד

 וברכפ לבניו קדא העולפ מן ליפטר כשבא יעקב באביבו מצאנו כן אב!תם'לבית
 אפדיפ למזדח' וזבולון ויששכד יהודה כיצד בביו' אלא במטתו מגעת בדיה תהא שלאוצופ

ביאוד
 ענודת הגינה העם כל שעל "עס, מגל לועהאביהוא
 בלבד עליהם ורק איש מהם נעיר יהיה שלאגמשגן
 הסאו קהמה משוס זהו אך ימ1תו, שלא המשכן הגיןלא

 עליהם. הוא הגין לא ~פיכך בכנורו וסגמו המשכןנעבודה
 להלזן והובא ס"ר בינמות שאמרו מה מובןונזה

 שנאמרנ מיהה חיב ורביה נפריה עוסק שאינו מיכל
 הא ד'(, ג' ,יהלן להם היה לא ובניס ואביהוא נרבוימת
 מפורש הא זח על והקשו - מתו. לא בניס להםה'ה

 האמור ולם' זרה, אש שהקריבו מיוס שמתובתורה
 והא בן'ס, להם היה שיא נשנ'י מתו רנאסתמנואר
 זהו זרונ אש שהקריבו משום רנענשו נתירהרנאמר
 על עתה יענטו וןלא ימשכן עליהס הגין לא רלגךלומר
 יתר על המקכן ש"גין כמו ורביה בפריה עסקו שלאזה

 המשכן בכבוד ופגמו זרה אש שהקריבו משוס זהוהעס.
 עליהם. הגין לאלגן

 בשלשה א': פ'א במרזת מנואר יזא והעניןיד(
 באהד והלויס המקרש, נבית עוכרים הכהניםמק1מות
 היו ביחד והלוים הגהניס שעם ונמצא - מקוס,ועשרים
 לא הזאת והשמירה מקומוה. בכ"ד לילה ננלשומרים
 ככור. לשם שמירה אס כי הגנבים מןהיתה

 שהיה הסרר מסני זיו הרגליס חביבח עניןא(
 מקומו את מכיר היה אחד גל כי עד בישראל,שרוי

 דוהק אחי היה ולא אחר לגנ1ל לכנ1ס לבליוהשתרל
 של רצונו עושין ישראל שהיו זמן וכל הבירו,רגלי.
 מהקב"ה עורף לפנות שהחחילו וכיק ביניהם, סרר היהמק,ם
 ותקרטן א': רברים בספרי כראיתא ביניהן, הסררנה-ס
 ה'(: )רנרים אומר רעא ולה, בערבוביא, כולכם,אלי

 את מכברים ילריס ש:טיכס, ראשי כל אליותקרנון
 אומר: הוא וכאן הראשים, את מכבריפ וזקניםהזקנים
 את דוחפים ילדים בערנוביא, כולכס, אליותקרבק
 הראשים, את דזחפים ויזקניםהזקנים

 כשראו והעמים -
 אותם ימנו שהם להם אמרו בישראל שיש הסרר כחאת

 ביניהם. גס ומשסר סדר שיעשו בכרי א$לםלשרים
 שהננו זמן שכל השיבו שישראל היינוב(
 בפני עם והננו משינו רגליס לנו יש מכפמרוחקים
 רגלנו את נאבר אז עליכם שנתקרב כיק אךעצמנו,
 לנו יהיה ולא ניניכם נתערב סוף כל סוף כיהעצמי,
 העמים. נתוך תקנמהיותר

 ה"טא אין שחוטאים שאף בישראל יש כחג(
 את להסיר ואפשר מבח1ץ רק הוא אס כי בהםמסתבך
 עשו הן ס"הן רנה בנראשית דאיתא גמו מהםחחסא
 משל אמר: לוי רבי חלק, איש ואנכי שעיר אישאחי

 המוץ ועלה הגורן שפת על עומרין שהיו וקרחלקווץ
 על יכי ונתן בקרח המוץ עלח בשערו, ונ0חנךבקווץ

ראשו
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 לבניהם הם דוגמה לצפון' ונפתלי אשר דן לדרומי גד שמעון ראובן למערב' ובנימיןמנשה
 על איש למשה: הקב"ה לו אמר לפיכך הענין' כז" המשכן את בחנייתם להקיף עתידיןשהן
 שהקיפו שכשם אביהם' להם שנתן מטכסיס לשנות שלא יחנו' אבותם לבית באותותדגלו
 'יסי"א' "ס""8 ד( משכני. את יקיפו כך אביהן מטתאת

 אלפים שהם מיל מרחוק יצחק: א"ר מנגד' מהו יחנו' מועד לאהל סביבמנגנ

 אמ-
 לעשות אתם עתידים יהושע: להם אמר ירחו את להחריב כשהלך בוהושע מוצא אתו~ן
 רשאין שתהיו למה רוח' לכל אמה אלפים מן יותר הארון מן תרחיקו אל השבת אתשם
 אך *": ""י"י אומר הוא וכן גשבת' הארון לפני להתפלללבא

 יחו"
 וביניו ביניכם יהיה

 - נ" ינ" 'נמיבר . במדה' אמהכאלפים
 רחוקים ישראל יהיו הקב"ה: אמר מיל' מרחוק מגגד' מהו מועד' לאהל סביבמנגד

 לפני קדמה המשכן לפני והחונים שנאמר: לו סמוכין ואהרז ומשה אמה אלפים הארוןמן
 פשרה עושיז יהו בני על כעסתי אם הקב"ה: אמר ובניו. ואהרן משה מזרחה מועדאהל

 ה( יחנו' מועד לאהל סביב מנגד השבטים אבל לו' סמוכין היו לכך בני' לביןביני
 שמעונ'(,יל"וס

 אלע זה על זח מקפידיז היו שלא מלמד נסעו. וכן לדגליהם ח3ו כן וגון ויעשולד(
 'וסיתא' יפס'ק"א ביניהס' היה וריעותשלום

 משה אח ד, צוה כאשר בהן כתב שהרי המקום לסני הרגליס הט חכיבין וגו"ויעשו
 1' ינ" ינמיבי 1( המשכד במלאכת שכתובכשם

 יאורב
 'מות כי בעוונות מתלגלך רושע עשו יך והענירו.ראשו
 נעוונות מתלכלך 'ע"ב אנל יכפי, במה לו ואיןהשנה
 'כפר.--נ נמח לו תש הכחורים 'ום ובא השנה 'מותיל
 את שומרים שהננו זמן כל לאומות, 'שראל אומריסגן

 שאף הכח ננו יש נגם מתנוללים אנהנו ואין'תוסמ
 החסא שאין מסנ' אותנו מותל ה"ג-ת אנהנושהוטאים
 לירי נגא אז ביחד עמכם נהיה אם אנל ננו,מסתנך
 מנפשנו ההטא קת. להסיר 'הית אפשר שאי גזומררנה
 הענירות על אוהנו למחול המ"ום מצד אפשר יהיתולא

 נחם. נכשליםשגהיה
 למשח הומיה שאמר שבשעה איתא: ונמ-רר(

 עתידת עכשיו אמר מיצר. משה התתיל ינלים אאסעשת
 של לשנטו אומר אנ' אם השנטים, נק להנתןהמחלוקת
 נדרום אלא אפשי אי אומר והוא נמזרח שישרחיהורה
 מווח הקג'קי לו אמר עיש". אני מח ושנן שנס גלוכן
 יירת4 מכירין הן מעימן לך צריכין אין לך איכפתמה
 אוחו שסענו כמו אביהם מיעטנ תכסיס להם 'שכגר

 "משכן, את יק'פו כך מטתו אתוהקיפו
- 

 הוא ומזה
 שלא הינו החזקה, ענין אצלנו שנה"נל למההיסוד
 שהרי זה. על חז"ח לו שיש מי מיד רבר שוםל"וציא

 לפי א,ום "בע אם כי הדנלים סדר שינה לא ה"מ'חגם
 ענין וכל אביהם. 'ע"נ ול" אצלם קנוע שהיהמת

 מת"וקת להרבות שלא כאן ימו ג-כ הואההזקה
 .בישראל.

 היתץ משה שתעודת נראה מכאן הנח ה(-
 מקופ יש והר' לישיאל הקפיה 3'1 פשרהלישות
 הפשרפ נמיה אוחז היח לא משה שהר' זה עללשאול

 וכן ול'ב: ו' נסנ"דרין יאיהא גמו הרי4 נמדת אםכ'
 חית אהרן אנל ההר. את הרין 'קוב אומר היחמשה
 לחג'רר ארס נין שיוס ומשים שיום ורודף שלוסאוהנ

 "עשות שלא היחה משה דדעת דהא נזהוה,ראח
 הדין נגד שזהו דנר יעשו ש"א ניד נדין זהופשרה
 כפי עוש'1 אנ"נו שאין שבשעה מפני נתורה.שנאמר
 נזה 'ש שהרי התורה. גכנוד בזה פונעים הננוחדין

 מריד יותר סוג שיהיי ר'ן לעשות נירי13 שיש עניןכעין
 להשהנות אפשר אי נחורה שנאמר דנר וכלהחורה.

 לפשרה. מקים שוס אין לכן נתורה נטלה אותשאין
 קנועיס לד'נים נמסרים אינם שדם שמים נדיניאנל

וד"
 אי "הסות יהיה טוב נודאי הקנ-ח ניד נמסרים

 רי: גע-ז איהא זת וכענין הפשרה, לצד המ"וםדעת
 משורת "פ:יט עושח הקב"ח אין אמת בה רכת'נתורה
 לפני15 הקכ"ה עושח אמה נית ית'כ דיא וד'ןהרין.
 איך אמת נה כתיב דגתורה משוס וזהו - הרין,משורת
 מנקודת הטיח זהו סשרה כל כ' פשרי. ישוםמקום
 הפשרה לררך מקום יש המקום נרין אנלהאמח.

 ש'היר גכד' ג"י היה חדגלים 0דור ענין כ'ו(
 נ"י שהי" "משכך ענין כמו השכינה להשרחתרירים
 ש5 הסעס יקר' "כלי נספר שביארו וכמו זגלמטרח
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 דברי לקיים זריזים ישראל היו שמיד הכתוב מגיד נסעו' וכן לדגליהם חגוכן
 ב'( ינ" ,נמיני ו( לעשות' עכבו ולא כדגליםהמקום

 משה, את ד' צוה אשר ככל ישראל בני ויעשו כתיב: ומשפ אהרן תולדות ואלהא(
 ישראל' את לייחס אהרן שהלך כיון אמרו: אכא בר חייא ר' בשם רבנן היה' היכןואהרן
 פוטיאל' של לבתו לא נושא הוא למי בבך אלעזר יחס מיחסנו שאתה עד ישראל: לואמרו
 הקב"ה שראה כיון לאשה: לו פוטיאל מבנות לו לקח אהרן בן ואלעור י'(: ,שמי"דכתיב
 תולדות ואלה הה"ד: משה' של לכבודו אהרן של כבודו הקדים ישראל בו מולוליןשהיו
 נ'( ינ" ,נמיני י!( ומשה'אהרן

 באמר ולמה כאן נקכעו לא משה של תולדותיו והרי ומשה' אהרן תולדותואלה
 נ'( רנח ,במרבר ב( כבודו' למעט שלא משה של כבודו בשכיל ומשה אהרןתולדות

 בן את המלמד כל יונתן: א"ר בחמני בר שמואל א"ר ומשה. אהרן תולדותואלה

ביאור
 הבוללים רכריף ארבע יש בי רכריהס: וכה הרגליססדר
 ושין המרות וקנין ההכמח קנין והס אנושי ש4ימותבל

 שורה ישכינ" אין הז:'ל: אמרו וכן העושר, .וקניןהגנורה
- ועניו, גנור עשיר הכס עלאלא  רא9 זהו והיגוה 
 השכינה להשרוה שכאו אלו הרגלים ע"כ המדוה,לכל

 לומר מעלתג לפי איש איש דאופן זה על סררסכיניהס
 מעלות רי כל כי ניניהס שכינה שהשרח אלו ראותןלך
 ההורה רגל דיה זה יהורה מהנה רגל כיניהם, יוואלו

 כי הענוה. רגל היה זה ראונן מחנה רגלוההכמה.
 כלהה. מעשה על והויה השובה לבעלי ראש היהראונן
 כוש הוא רוה גבח כל כי הענוה מרת מן נמשךוזה

 מרת היה זה אפריס מהנה רג4 האמה. עלמלהויות
 אח עוררה ומנשה ובנימין אפרים לסני כרכתיכ:הגבורה

 צפונה היו ולכן העשיריס. היו רן מהגה ורגלגנורהה
 כ"ה: נב"ב אמ14 וכן יאהה, זהב מעפץ דכהיב:משוס
 ואפשר בעפק. שלהן וסימניך יצפין שיעשירהרוצה

 בימי חזהכ לעגל אח"כ שענרו לים גרמהשעשירוחס
 את שעשו נמדכר לישראל להס שגרמח כמוירנעס.
 הוא העושר שק:ין ומסני סונה. רוכ השפעת מ"מההעגל
 יסעה לאהרתה ב1 נאמר לכן שנכולסהסהוה

 לןיל נאמר כבר שהרי משום להס יצא זהז(
 לומר זהו שונ נשנה ולמה יסעו. כן יחנו כאשרי"ז:
 כן. לעשות זריזיןשהיו

 וזפוסיאל נאגרה מפרשי פוסיאל מננוהא(
 :לזלו אם להבין יש והנה לע"ז, עגליס שפטם יהרוזהו
 מכנות אשה לו לקה ווננו זה על באהרן ישראלבני
 חוא ווהרי משה את לזלזל לדם היה ניותר א"כיתרו,
 משום לומר ואפשר יהרו. מבנות אשה לו לקהבעעמו

 רק אסורה היהה יתרו ונה לכתן רק הוא גיורהשאיסור
 מח וכאמה לוי, רק שהיה למווה לא כהן שהיהלאליעזר

 מפגי זהו לכהן כקעעשה אליעזר אותה גרוושלא
 על-הו איתסר לא ואה"כ הורה מהן קורס היהכשלקהה

 היה לא עור כשלקחה מפני ועוי מקויס, שהוהרהמת
 שיהא בעינן כהונה רכאיסורי עליה. אהסרי לא יכןכהן

 כהיתר היו הנשואיס אס אבל הנשוא-ן, כשעההאיסור
 שהרי איסור, אה-כ שנעשה אף לבעלן אוהן לאסוראין
 לו אין גרול כהן להיות אה"כ תהמנה אלמנה שנשאכדן
 כמבואר מכבר לו הנשואה האלמנה אשהו אתלגרש
 רק הוא כהונח יאיסורי משום וזהו א'. ס-אביכמוה
 כהיהו: כשנשאת לא נחיסורכשנשאה

 מפני במשה זלזלו לא רלכך לומר אפשרעור
 מננוה אשה לישא היבולה לו היה ולא מיין כארץשהיה
 במקוס מצרים בארץ היה הרי אליעזר אכלישראל,
 מבנוה אשה לו לקה זה וכבל מיוין היו ישראלשבנות
 רכתיב: גי י-ר נשופסיס ועץן בה זלזלו לכןיתרו
 אשה עמי וככל אהיך כננוה האין ואמו אביו לוויאמר

 ועץן - הערלים. מפלשהים אווה לקהת הולך אתהכי
 הזוג בענין שאמרט מה " באוה כ"1 וי כשמוהבספרנו

 זה. לפי משה של הולרותיו המה ומהנ(
 אהריו מתייחס אה"כ שנמנה לוי דשכס לומראפשר
 ר לענודת לריץקרנ שזיו מה שדרי להולרותיהתהשכו

 מי  העגל: נמעשח ואמר שקרא משה עיי להם כאזה
 אלי,לז"

- 
 נעוברי נקמה לעשוה אהריו הלכו והמה

 נהשכיס הס לכן נתעלו ירו שעל ומפניהעגל,
לתולרוהיג
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 ואלה וכתיב: ומשה' אהרן תולדות ואלה שנאמר: ילדו כאלו חכתוב עליו מעלה תורהחבירו
 ג( שמו' על ןגם[ נקראו לפיכך לומד ומשה ילד אהרן לך לומר אהרן' בגישמות

 י"ס(שנהורין

 לא בשמו' גחשב חיה מהם אחד כל אהרן' בגי שמותואלהב(
 מצד_

 אהרן בן שהוא
 שפוינו( ד(בלבד.

 כ'( יי" 'ימייי ה( הכהונה. בשלשלת אלא הכתוב נתעסק לא המשחים' הכהגיטג(

 היה אילו אחא: רבי בשט איבו בר יעקב רבי אלעזר' ויכהן להם היח לא ובניםד(
 נוהג שהוא ובלבד בכבוד' קודט לנחלה הקודט שכל ואיתמר לאלעזר קודמין בניםלהם

 י"ב( רבההמיבר. אבותיהכמנהג

 בפריה עוסק שאיגו מ" כל אלעזר: רבי משום אומר חנן אבא להם. היה לאובגיט
 ו( מתה לא בגים להט היו הא להם' היה לא ובגיט שנאמר: מיתה' חייבורביה

 ס-ג(,י1%ת

 שבחרו מי אשרי ס-הג ,ההלים וגו' ותקרב תבחר אשרי וגו/ לוי מטה את הקרבו(
 ד' הוא אתה ס'(ן ,נחמיה שנאטר אברהם זה שבחרו זה ואיזה הקריבה שלא אעפ"יהקב"ה
 הקב"ה בחרו יעקב עצמוי את קירב הוא אלא קירבו לא אבל באברם' בהרת אשראלהים

ביאור
 כאן נאמי ילכך ברש'י זה על ואימאג(

 שאז לך לומר סיני, בהר משה את ו' יבי ביוםבכהוב:
 הגבורה, מפ' שלמי מה שלמין שלו התוליות אלונעשו

 ה'1 המה אבל 'שיאל לכל למו שמשה ואעפ"'-
 ב'ותר. המובהקיסחלמיי'1

 גנ' נחשבו ולכך אמרו הההס" .,אורובספר
 וח'1, בעים המפלל מהוא מפנ' משה מולוות עלאהרן

 הז-ל ואמרו לה"מיוה מאר ד המאנף ובאהרןכיכמיב:
 משה תפלת והועיל בנים. כילו' אלא. השמיהשאין
 יוממ שהצילס מפנ' ולכן ואיתמר, אל,מר אתלהצ'ל
 זמן לומר משה, אח ר' יכד ב'ום ונאמר 'ליס,כאלו

 עליהם.שהמפלל
 מהמלה נמשח לא ממ מפנ' סעס בוה 1'שי(

 ימה מפנ' וזהו לזמי'. שהרג ער אליעזר גןפנחס
 אבומ 'הוס מחמת היה לא זה אהרן גנ' לכהונהשנמשחו
 פנחס ולכן העצמיה חשיבותם מהמת גם אם כ'בלבו
 כשירג ורק נמבמן לא עצמהמ השיבות לו היח שלאער

 לכיינה, ~כה במירגמו ונמעלחלזמי'
 אליעזר כן פנחס נזכר לא זה טעם ומשוסה(

 שעח. באומה כהן היה לא שההומפני
 שהקריבו מפנ' יממו בכמוב שנאמר ואעפ-י1(

 להם היה שלא משוס ייתו כאן אמרו ולמח ,רהאש
 וכמיב: משוס 'קר", "כל' נספר זה על מפרש'בניס.
 היינו ינע'ס, ועל שלשיס על ננים על אבומ עתפוקד

 לר ולפעמים שני רור עד הקב"ה ממתיןשלפעמיס

 לכבודו אז בניס להם היה ואלו יביעי, או שלישידוי
 שהקריבו זה ע" מ,הענישכ מממין הקב-ה היה אהרןשל
 לץ שננים מאהי חך שנים, חו אהר רור ער זרהאש
 עליהס. העון לפקור מוכרח הענין היה להם"'ה

 מה יס' הזה הענין ביארו חכמה" ..משךובספר
 אמי: לו' ר' בשם כרכיה ר' י'ר: 1'קרא במ"רדאימא
 'יך לעולם י', לעולס מרוס ואמה צ-ב(: ותהליםהה-י

 נזמן ברין יושב ורס בשר מלך שבעולם בנוהגבעל'ונה,
 שההן ונזמן איתו מק,סין הע0 בל רימוס נוהןשהוא
 שהן טפני אותו מקלסמ בייה כל אין ססיקלאנומן
 ביך אלא כן אינו הקב-ה "בל ביינו ססף שיש'ורעין
 לעולם ד', לעולס ירום ואתה הרין במרמ בין הסוכבמדמ
 בסר של יגעינש הוא בזה והסירוש - בעליונה.'יך
 שהטא, מפנ' כמשפט למיתה המוסא את שרנין שאףודס
 שלץ זדו אביו אמ שמיפיי מח לבנו 8ער שיש ממאהל

 ובכל נמאומה מסא לא הבן שהרי בהנס, אם ביבמשפט
 ממ וזהו הסא, שלא הבן צער מפנ' באב ייןמלעשומ עצמי קמ מונע הוא בהקביה כן לא נענקה קוא גםזה

 סס,בל היינו ברינו, שטף 'ש וים בשר של רבד'ןשאמרו
 שליו יוא זה ויבר בדבר כלום ה-ב שאינו מיהעינש
 ואביהוא לניב בניס ה'1 ראלו כאן שאמרו מה וזהוכיין.
 דא' משום זרה אש שהקייכו זה על ממיס ה'1לא

 מה לבניהס בער שיהיה ספנ' להענישס היהאפשר
 כזה ,באוסן כינר. הטאו לא הר' והם אביהס אתשיאכדו
 ב-פ לעיל וע"ן דין. מלעסות עצמו אמ מונעהקב"ה

 הזה. גענין עור שאמרנו מה '-אאות א-
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 לא אבל 5חירו משה 'לולא ק"ו(: 'ההיים שנאמר בחרו משה אהלים' יושב תם אישויעקב. שנאמר: עצמו את קירב הוא אלא קירבו לא אבל יה' לו בחר יעקב כי קל"ה(: יתהייםשנאמר
 בחרו' לא אבל הקב"ה קרבו יתרו וראה בא בחרו' שלא אעפ"י שקרבו מי ואשרי ז(קירבו'
 ואיזה וקרבו' בו 'בחר שהסביה מי בכפלים אשרי ואיזהו בחרה' לא אבל קרבה הזונהרחב
. שהקריבו ומניין לכהן, לי ישראל שבטי מכל אותו ובחר שנאמר: מנין אהרן ולוי' אהרןזה

 ר' בחר בו כי שנאמר: הקב"ה בו 5חר לוי אחיך, אהרן את אליך 'הקרב ואתה שנאמר: '
 תבחר אשרי אומר: הכתוב ועליהם יגו', לוי מטה את הקרב שנאמר: שהקריבו ומנייןאלהיך,
 ג'( ינהשמינר. חצריך' ישכןותקרב

 ואני ת"ל: מלאכתו' לו שיעשו בעבורתו ישרתוהו יכול וגו" לאהרן הלוים את ונתתט(
 מלאכתו' לעשות ולא לכהנים מסורים הם לשם לר" נתונים וגו' הלוים לי לקחתיהנה
 אותם' וטוענים אותם ונושאין מוער אהל כלי כל ושומרין ומשוררים שועריםשהיו

 ג'( ינה)נמיני

 נאמר, מי על זה מקרא להלל, כוכבים עובר ההוא ליה אמר יומת' הקרבוהזר
 א'( י"א )שנת ח( ישראל' מלך רור על אפילו ליה:אמר

 ויתר הבכורים את הלוים שיפרו צוה למה לשאול שיש והוא בכור' כל לי כייג(
 )הלא הבכורים, את לפרות שצריך לרורות מצוה נשאר וכן שסלים חמשת יתנוהבכורים

 כל לי כי אמר זה ועל פריון' צריכים ולמה תחתם לוים שנתנו ע"י מסרושתם יצאוכבר
 שאמר מקום שכל במררש: שאמרו כמו לי מקורשים הבכורים נשארו שבכ-ז היינובכור'

 יהיו לי כן ירי ועל לי אותם הקרשתי בכור כל הכותי ביום כי לעולם' סיים רבר הואלי.
 והמצוה( )התויה ט( פריון' וצריכים לעתיר גם ליישארו

 ר 1 א יב
 שהקנ.יה מה 1"1 מקרנ. שהקני'ה מה העגיןז(

 ייג על מתקיש ולהיות אליו להתקרנ להאיםמס"ע
 הם חלא הקנ"ח קינם לא ומשה ויעקנ אנרהםואת

 זה וספני אליה להתקרנ הסתייו העצמ"םנכחותיהם
  ליהוסוה ומסיה מסיני הורה קכל משה א': גאנותנאמר
 ינסעה, משום 11ה1 למשד; תורה מסר סהקנ-ה גאמילא

 מסירו; נלעק גאמי עם ההלמיי את לקרנ משהיל9הינ
 נעצמו מתקרג סהתלמיי ונזמן הפועל, יוא סהרנמפגי
 המקנל סההלמיי מפגי קגל, נלשק גאמי סם הרנאל
 המקום לפגי נעצמו התקרנ שמסה ומפגי העיקר,הוח
 שיגוי שם יש זה סעם ומפגי קנלה. נלשון נונאמר
 ויש מסירה נלשון נהם סגאמר מהם סיש הה:מיםוין
 היה וויו-ב יכמקום וזהו קנלה, נלש,ן נהם שגאביסהם

 היה סהתלמיי ובמקום מסירח נלסון גו נאמרדמקינ
 קנלה. נלסון נ1 נאמר מעצמומהקרנ

 מפגי - יקיאל, מלך ה'י 2פילו אמי: לכןה(
 גיול כהן לה-ות שרצה גר היה כוכנים עוניסההוא
 גיול יותי 1:וה יש י)ייס סלכשכחת יחשונ סלאונכיי
 שמ,ס, מלכות עול עליהט וקנלו מעצכם שגיירומפגי

 נא הוא שהיי גריס. ממשסחת נא הא שגם ישראלמלך יוי סגם השינו לכן לסהוגה, המח יאףים זהונענור
 לכהינה. ראף יוא אין זה וגכל קיויה. עהיתהמרות

 נשנת שאמרו מה לפ' שזהו לומי אפשרעור
 ארון להיניס נקשו המקדש נית את שלמה כשנגחל':

 סלמה אמי נזה. זה שעיים ינקו הקישים קיש'לנ'ת
 ראסיסם שעיים שאו ואמי *הח נענה ולא רנגותכ-ד
 תסנ אל אלהים ד ו'(: )יה-ב סאמר גיון נעגה ולאוגף
 א-ג - גענה. מיי עניך, יור להסיי זסרה מסיהךפני
 וא-כ ד1י, נזכות רק ניסראל קיים חמקיס שניתנמצא
 לרנו"א אמי לגן זרות, חיסור קליו יאין אמי:אהוה

 יומת. הקרנ והזי נחמר: עליוראפילו
 סן. נרמב"ן ניאיו הזר קריבת נאיסויוהגה

 את הגניל נאסר נמדנר נהיותו המשגן את הגנילכי
 יומת הקרנ והזי צוה באן שם, הקנ-ה נהיות סיניהר

 לראות ינאו ולא וצוה: יסקל. סק'ל כי שם אמרנאשי
 אל יה-סו פן שס: ה,היי כאשי ומתו. הקיס אתכנלע
 מסמרת ואת הקיש מימרת אה וסמרהם וצוה: ליאו41ד

 ר אל הנגשים הנהנים וגס שם: אמי גאסיהמזנו4
 ואיך וכליו המסכן מסמרת תהיה איך צוה והנהיתקישו,
 ד' אל הגגשים והגה:ים מרהוק העם 1.עמוי סניניחגו
 נמסמרתו יעשו ומה אוהו ת ונס; בח:ותו נו יה:דגואיך
 לו. 1גגוי למקיש מעלהוה:ל

 מניאת נפ"ט נרכנ"ס קמנואי מה לפי 1ה1ט(
 נשיגג נין נמ,יד נין ע"1 סעני כהן כל הי-ג:המקיש

אעפ"י
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 שבמכת מפני ביוראלי בכור כל לי הקדשתי מצרים בארץ בכור כל הכתיגיום
 בלתף ובהיותם ' נכבדיס' היותר היותס מפני הדור בעון ליענש ראויים הבכורים היובכורות

 י( לי' שהקדשתם במה הצלתס לכן הדור' בעון תספה פן כענין מדינה ממכת להנצלראוייס
1חוינו(

 מצדם אבל מצדי לא קרה ההשתנות זה כי הבכורים כשמאסתי שניתי לא ד;.אני
 1םפוינ0שחשאה

 הספר בראש ישראל את למנות בא כשהוא לאמר. סיני במדבר משה אל ד' וידבריד(
 מועד' באחל סיני במדבר משה אל ד' וידבר שנאמר: מצרים' ויציאת מועד אהל מזכיר'הוא

 אוהל בזכות אלא ממצרים ישראל יצאו שלא להודיעך מצרים' מארץ לצאתם מידומזכיר
 אהל לא בפרשתן מזכיר אינו למנותן בא שהוא כיון עצמן בזכות שיצאו לוי בני אבלמועד'
 יא( לאמר. סיני במדבר משה אל ד' וידבר הה-ד מצריס' יציאת ולאמועד

 נ'( יבה1נמינר

 וכאן תפקוד, לא לוי מסה את אך %'": ח' 1יעל אומר הוא להלן לוי' בני אתפקודסו(
 שאת ישראל עם נמנו לא לוי בני של לסובתן שלום: בר יהודה א-ר 5קוד, אומר:הוא
 פגריכם יפלו הזה במדבר '-יי: ינמיני שנאמר לארץ נכנסו לא ממצרים שיצאו שישראלמוצא
 מספרכם לכל פקודיכם וכל הקב-ה: אמר שכך בגזירה, היו עמהס לוי שבס נמנה ואילווגו/
 שכשם לפי לארץ כולן שנכנסו זכו ולמה לארץ, ונכנסו עמהם נמנו לא אלו אבל כ'ימבן
 כן עשו ואימתי הקב"הי על נפשם ונתנו במדבר צדיקים היו כך במצרים צדיקיםשהיו
 ויאמר המחנה בשער משה ויעמור י-נ(: ישמו" כתיב מה מעשה, אותו ישראל שעשובשעה
 נ'( ינ" 1נמיני יב( לוי. בני כל אליו ויאספו אלי לד'מי

 יאורב
 נמקרש 'שמש לא זה הרי נמויה נתשונה שחזראעפ.'
 העוני אהי לי, לכהן אלי 'נשו ולא שנאמר:לעולם
 לה המשההוה או לוב'ז גומר שנעשה כגון נשייותאוהה
 לעולם, פםול זה הר' נאלוה עליו וקבלה בה המוההאו
 שוננ שה-ה אעפ"' ניהוה רי" קיננו אין וגקרינענר
 הנכורים נם _ולכן שהויה. או שהשההוה או ששיתנעת

 נענודה מלשמש פסולים נעשו הר' לענל שעניוכית

 הנכורים נשארו ולכן הההיהם, הלוים נהמנוולכן
 לענודה שנפסל אף וב'ז שעני כהן ינם משוםנקיושתס,

 קדוו~ת כן לכהונה ראוים ובניו עליו כהונהו והנכ4
 יור בנל ולכן לענל שעניו אף עליהם נשארוהנכורים

 פדיון. צריכיםהזר
 למשהית רשות שנהנה כיק שאמרו: זה כיי(

 שזהו זה על אמרו יבר -  לרשזג צייק בין מבהיןאינו

 אם חנל לישע. הצייק נין ניול הסיש שאין נזמןרק
 אז הישעים מז נציקותו 1גמר' ומוניל מופישיצייק
 ויננת א1ף מציך 'פל ניכת'נ: מנהע המשהיתנס

- 'גש, לא א1'ךכימינך  את הקד'ש שהקנ"מ בזה ו1כן 
 עליהם הג'ן נזה האנשים מיתר אותם והפרישהנ:ורים
 ישות לו שנתנה בשעה נהם 'פנע לחשהמשהיה

 ינרי ה' נאוה *עיל שהנאגו מה לפ' זי1יא(
 היינים וגל סינ'. הר נמקים היה מועי שהאהלהימנ"ן
 ני בשמוה והנה מועי. נצהל הוקנע' סינ' נהרשהיה
 ה"להים אה תענית ממציים העם את נהוציאךכתונ:
 שנזכות הקנ"ה לו ש"מר נמ"ר 1:,מרו - הזה, ההרעל
 אוהם מוציח הוא הזח ההר על הא,הים את שיעגיוזה

 היה מועי האהל ס-:' מהר ש:סעו איר ולכןממציים.
 כמו "הב הוע'ל מועד האהל וזכוה ההר, מקום אהממלא
 "בל זה, נשנ'1 ממ?רים יצאה רשוים שיהיו ההרזכות
 שיהית לו:יהים צר'נים היו לא ממציים גשיצאוהלוים
 להיות רא'ים היו כנר נויה אם ג' בלהנחלחם

ננאלים.
 ינני " אוה לעיל שנארנו כמו וזהו'נ(
 כרנן4 לק' הוצא נהי' צמרינן לח נמוריםצייקים

 נשיצ(י ר בעי נפס מס-יה הד::ו הענל ו:נמעשהומפני
 ימרמפ להיוה נכונים היו יהרי העס. כל ננדלמלהמה
 להסהף לנל' למאי שקשה ונפרס הענ; גל רנליהה"
 ומפנ' העס. כל את ה'כס יעה שיוה נומן הזיםעם

 יכל נסרץ, סעמיו ועיי נעיקהם אז נקארו לוישנני
 שננ:יה בשעה שנם מהעם וכובדלים לקיושיםנעשו
 הזה. ננלל :כנסו יא הם קליהםנ,'רה
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 יומת. הקרב והור הח"ר: מיתה, נענשים היו לשם נכנסים היו שאם למה כךכל
 ג'1 רנה1נמובר

 בבית שומרים הכחנים מקומות בשלשה תנד וגוע למשמרת המקדש משמרתשומרים
 שומרים וגו' המשכן לפני והחונים קרא: דאמר אשי' רב אמר מילי, הני מנאהמקדש'
 א'( י'י 'המיד י טז( ישראל. בני למשמרת המקדשמשמרת

 אלא י'( פשק ליי זימנא חדא והכתיב ממש, זר אילימא זר' מאי יומת. הקרבוהזר
 ב, '-א 'עיי'ז מיתה' חייב חבירו בשל ששיער דמשורר מכאן עבודה, דאותהזר'
 לפי י"א מועטיד היו לוי שבט מה מפני אלף. ועשרים שנים וגו' הלוים פקודי כללט(
 העינוי מחשת היה הרבוי שהרי הרבוי, בכלל היו לא לכן מצרים עינוי בכלל היושלא

 מועטין היו שלכך אומרים ויש 1(, 1שמות יפרוץ וכן ירבה כן אותו יענו כאשרכדכתיב:
 על צדיקים כולם יהיו שלא הקב*ה שצפה אומרים ויש לפרנסם, לישראל נקל שיהיהגכדי
 וזהו צדיקיס' הארון עם העוסקין כל שיהיו כדי ונקי קב ונשארו העולם מן רביס העבירכן

 1נחרים( . יז( אותם' מכלה הארון שחיה במררששאמרו

 מלמר ט-ז(, 51על ר' פי על בו נאמר הלוים במנין מוצא את וגוק משה ויפקרמפ(
 במנין אבל לעבודתו' מסרבן שהוא למה הזה בבית יש תינוקת כך לו אומרתשהשכינה
 על בהם נאמר לא לכך שלהם במנין הקב"ה נשתתף לא מעבודתן מוציאן שהואהבכורות

 קרושת על עצמן ומסרו העגל גמעשה נשתתפו ולא צדיקים שהיו הלוים ד"4 יח( ד/פי
 הם הקב"ה: אמר לוי. בני כל אליו ויאספו אלי לד' מי וואמך לי.נ(: 1שמוה שנאמרהשס

 עצמן ריחקו הם הככורות אבל וככבודי' בעצמי למנותן להס אשתתף אני אף לינשתתפו
 י'( רנד 1גמונר יט(- מנינם' מן הקב"ה ריחק לכך העגל לפני הקריבו והם הקב"הטן

 ועמרו כעולם, גדולים היו הבכורות ישראל' בבני בכור כל תחת הלויס את קחמה(

 ר ו א יב

 נרמנ"פ כמגואר גלילה מצותה השמירהטז(
 שאין לדראות הוא יהשמירה הבה'רה מנית ה-ננפ"ה
 היתה שהעזרה ניום ולכ, מהמקוש, דוסו מסי"יןאגו

 שלא בלילה ורק נשמירה צורך היח לא אנשיסמלחה
 מהמקדש דעתס ש"סיהו גמו נראה והיה אנשים סםדיה
 שם נאמר דלכך בספרים ואמרו שומרים, "עפירולכן

 ומשמר משמר כל על מחזר היה חנית הר אישנמשנה:
 לה ואומר עומר שאינו סשמר וכל לפניו רולק'ןואנוקות
 "וגסו ישן שהוא ניכר עליך. שלום "נית "ראיש

 - כסותה חת לשרוף לו היה ורשותבמקלו
 לפי וזהו

 אק כן הקרש משמרת לשמור נמקדש כנוד נוהגשאינו
 ר"י שאמרו: כמו בבגדיס מלונש להי:ת לכנוד ראוידוא
 נני למשמרת כאן נאמר ויכך - מכנרועא, למאגאקרא

 ה:נו להמק'ם כנור נ:הגין שגנ"נו גוה כי'שראל,
 וכשם - אכנה מכנרי כי כדכתינ: לישראל סונ"עושיס
 יסיח לא הוא גס מדמקים יעת':ו כס."ין אנ"נושאין
 מישראל.רעתו

 ע-י ניווק ולא קיס קרח שנש('ר ומה'ו(

 עי.ש. י':ר ונאות י-ח פסוק ד גפ, להלן מנוארהארון
 גט נ:ה שיש מצוה שגין ההילוק ווהויה(

 שהוא, למי רעה 'היה שמזה מצוה ונין ל"נירוסונה
 אותו. מסיע לה'ות .נוה משהחף הקדח גםשנרואשונה

 נכ":ת.ו יר'ך 41וא דק:.'ה מצר סיוע לו איןובהא"רונ"
 יוהר קסה ווה על'ו, שמוטל מה עושה להיותהעצמים
 ניר עלהה לא וה ר:גר ואפשר אוח71 לקיםלהארם
 'צא לא מק'ם שנכ, ו"ף עמלק, זכר את למחותשאול
 ש"מרר כמו נמור גר'ק היה חוא שהרי ירו מהחתתקלה
 רנ אמר י"ג(. ,שיק1 נמל:ו שאול שגה נן כ"ב:ניומא
 מסוט וודו - חטא. טעס טעם שיא שנה גנןדונא:
 עמלק נמל"מת אנל מסיעה חקנ-ח היה הרנריםרנשאר

 בלי נעגמו לעשות צריך היה לא"רים הונה היהשנו"
 נירג ע:ה" לא ול:ן דמק,ס מצדס':?

 סאי:ו מ" כי הנינ:ה. סל ע:'ן ודו דמנין'טו
 שהיו נלוים ול:ן נמנ'נם, מטסל הוח א'ן לדמק-ם"בינ

 ננכורים. לח ::נל במנינם מספל מיה לפ:יוחבינ-ם
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 לשמור יכולים חודש מבן וכי ומעלה חודש מבן למח תפקדם. ומעלה חודשמבן
 זעירא: בר שמואל ר' בשם הכהן הונא א"ר שישמרנו' לטי מבקש עצמו הוא הרי סועהאהל

 נ'( רבח )במינר יג( שכר' להם לכפולבשביל

 מועטין שהיו מצאו ולא מחן בקשו הגולה מן ישראל כשעלו ואף השכינה' את רואיןשהיו לטי מועטין היו ולמה ממועט' לוי של שבטו שכל מוצא ואתה משה אותם ויפקדטז(
 הזה בעולם הקב"ה: אמר שם'. מצאתי לא לוי ומבני ובכהנים בעם ואבינה י(: מיאשנאמר
 לעוה"ב אבל וחה האדם יראני לא כי שנאמר: כבודי את רואין שהיו ידי על מועטיןהיו

 שנאמר: לעולם וחיים אותי ורואים ישראל כל על בכבודי נגלה אני לייון שכינתיכשאחזיר
 אלהים זה כי ס"ח(: )"חיים שנאמר באצבע לזה זה מראין אלא עוד ולא יראו' בעין עיןכי

 יד( זה' אלהינו הנה ההוא ביום ואמר ואוסר: מות' על ינהגנו הוא ועד עולםאלהינו
 שמעוני()לקיס

 יהודה ור' "יה' דוכנים דוך אלעזר אמר: רי"בל תניא' אלעזר' הלוי נשיאי ונשיאלב(
 הכי שאפילו וללמד הכל' על מר שהיה אמרכל שמו נקרא ולמה היה' אמרכל אומר:ברבי
 ה"ג( סייי ונח ליתימי טו( מלך' של בפלטין גדולהאין

 ישראל' שם יכנסו שלא שומרים היו ישראל' בני למשמרת הקדש משמרת שומריםלח(.

 יאורב
 עובד'ם שה'1 כמו שכר הם שמקנלים 4ינו'ג(

 צריך היה לוי בן שכל מפני הוא והסעס חדש.מבן
 מוסלת היא אשר להתעויה ילדוהו סל משחר מוכןלהיוח
 שלשים מנן אס כ' לעבוד מהחיל הוא שאין ונהיעליו,
 מנן כבר ולכן מילדוחו, להיוח 5ריכה הרי הה-נהאנל
 ועושה עומד הוא כבר שמאז כמו אוהו מונים4ויש

 נשמואל מוצא אחה וכן מס-ם: הזה ונמדרשענודהו,
 וכי חיה ימי כל ישראל אח שמ1חל וישפ:ס 1'(:)ש.א
 הריני הקנ"ה: אמר אלא ישרא4, את שפס ח-ו 'מיכל

 שהיח הימים כל שכר שיקבל חיע 'מי כל עליימכתינ
נעולם,

- 
 כנר אמו מרחם גיחו שמשז מפני ג'נ 11ה1

 שיהיה אוהו מחנ:ח היחה ואמו לחעודחו, אוהוהכינו
 כל בעד השבר מקנל הוא ילכן ח-ה ימי כל 4רקדוש
 נעולם.  שהיההימים

 נחעניח דאיהא מח לפי הנח נזה העניןיד(
 אותו כשראו זו גם איש לנחום חלמיד'1 לו דאמרוכ'ן4
 וביארו - נכך. שראינוך לנו אוי ביסיריןי מוס?שהיה

 נחום. כח שנענש מה נזה כן, אליהר' ,.ע-ן נספררבריהם
 חעני אח לפרנס בדבר זריז חיח ש?א על 11 גםאיש
 השערה, כחוס הצדיקים עם נ.רקדק שחקנ"ה מפ:יהוא

 השם ח,לול 'ש גדולים 5ד'קים י סע' מסני ההיוהסעס
 הזח העם הה-לול אך  השערח. כהוט רק פגעו חם"ף
 בצדקוחי1 יחידי היה 11 גס איש שנחוס מפני רקבא

 מסורסם היה לא אז כמוהו רנים היה אם אנל העס,נחוך
 השם חילול היה שלא מפני נענש היה לא ואזלצייק
 בנה שראינוך לנו חוי חלמיד'1: אמרו לכן ממנו,כלל
 'סורים לו מג'ע היה לא %ז ככ1ה1 הם ה'1 לוכ'

 ניין והיו מתטים היו יוי שנס הכא כן -מיה.
  שה'1 ער גנוח נמעלח שעמדו מפני היח חהנמהרה,
 הקג"ה היה ולכן פניה את ורואק לשבינהמקורנק
 שהם מפני רק חיה זח אך השערה. כחוט עמהםמדקדק
 היה אפשר אי ולכו השכינה פני אח רואין היולנרם
 השם. הילול משום ב:א שיש ברבר נכשלים יהיושלא
 השיינה פני את רואין כולנו כשנהיה לנא לשוידאנל
 כלק יהיו ולא ביחוד לוי מבני השם חילול יחיה לאחז

ניותר.

 נשלם מגיע כשהוא 4אדם כי נזה, עניןעוד
 לו אפשר אי אז הקדש רוח של לימדרגח הזההשפל
 דהוענוח כל על לנבו יכאנ כי ומחקים, הילהיוה
 גילהו את רואה הוא אחד מצד כי האנשים, ניןהנעשה
 הרומסים 4אנשים שפלות רואה הוא השני ומצדהשכינח
 רואח הוא האור ואחרי והיקר; הקדווו על'כל גאוחנרגל
 הם יהיו לא אז לנא לעתיד אך ההשה של חתהוםאת

 יראו העם כל אם כ' חשכינח פני את שרואיןהמיוחיין
 לא ואז הקדש, רוח למדרגח זוכים יהיו יאנשיםובל
 ואז השני מצד ושפלוח אתר מצר קדוקה ניאהיהיח
 פני את ישרואים גם ולרעוק-ם לחיוח יהיחאפשר

השכינג

 נכ"1 שנכולם הגדול שהיה אעט.' האנוסו(
 להלן כדכחינ נעיל. ונזשח עונד היה ג-כ נעצמוהוא
 דסמים וקסורת הכחור שמן הנהן חלע:ר ופקודת ט:'ז:ר'

 המשחה, וסמן ההמידומנחת
- 

 גדולה שאין .כפני 11ה1
 מלך. שלנפלטין

טז(
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 יומת. הקרב והזר הה*ר: מיתמ נשנשים היו לשם נכנסים היו שאם למה כךכל
 גי רבת,במדבר

 בבית שומרים הכהנים מקומות בשלשה תנד וגו" למשמרת המקרש משמרתשומרים
 שומרים וגו' המשכן לפני והחונים ראמר.קרא: אש" רב אמר מילי' הני מנאהמקרש,
 י. טש( ישראל. בני למשמרת המקרשמשמרת

 "'( ב"י ,"מ'י

 אלא '" סשא ,ייי זימבא חרא והכתיב ממש, זר אילימצ זר, מאי יומת' הקרבוהזר
 חייב חבירו בשל ששיער רמשורר מכאן עבורה' ראותהזר.

 מית-

 ב( '"" ,עיכיז

 לפי י"א מועטיד היו לוי שבט מה מפני אלף. ועשרים שנים וגו' הלוים פקורי כללט(
 העינוי מח"ת היה הרבוי שהרי הרבוי, בכלל היו לא לכן מצרים עינוי בכלל היושלא

 מועטיך היו שלכך אומרים ויש א.א ,שמית יפרוץ וכן ירבה כן אותו יענו כאשרכרכתיב:
 על צריקים כולם יהיו שלא הקב"ה שצפה אומרים ויש לפרנסם, לישראל נקל שיהיהפכרי
 וזהר צריקים' הארון עס העוסקין כל שיהיו כרי ונקי קב ונשארו העולם מן רבים העבירכן

 'בספיים' , יז( אותם' מכלה הארון שהיה במררששאמרו
 מלמר ס"ז(, ,לעל ר' פי על בו נאמר הלוים במנין מוצא את וגו" משה ויפקרמפ(

 במניך אבל לעבורתה מ"רבן שהוא למה הזה בבית יש תינוקת כך לו אומרתשהשכינה
 על בהם נאמר לא לכך שלהם במנין הקב"ה בשתתף לא מעבורתן מוציאן שהואהבכורות

 קרושת על עצמן ומסרו העגל במעשה בשתתפו ולא צריקים שהיו הלוים ר"4 יח( ר',פי
 הם הקב"ה: חמר לוי. בני כל אליו ויאספו אלי לר' מי ו1אמך י-ב(: ,שמזת שנאמרהשס

 עצמן ריחקו הם הבכורות אבל ובכבודה בעצמי למנותן להס אשתתף אני אף לינשתתפו
 ד( רבת ,ימיבר יט(- מנינם' מן הקב"ה ריחק לכך העגל לפני הקריבו והם הקב"המן

 ועמרו בעולם' גרולים היו הבכורות ישראל' בבני בכור כל תחת הלוים את קחמה(

 ר 1 א י2ב

 ברמב"ט כמבואר בלילת מצותח השמירהטז(
 שאין להראות הוא והשמירח הבחירה, מבית ה"ככפ"ה
 היתח שהעזרח ביום ולכן מחמקדש. דעח מסיתיןאנו

 מהמקדש דעתם שהסיחו כמו בראת והיח אנשיס שםחיה של" בלילח ורק בשמירה צורך היח לא אנשיסמלאה

 שם נחמר דלכך בספרים ואמרו שומרים, "עמידולכז

 ומשמר משמר בל על מחזר היח הנית דר אישנמשנד:
 לו: ואומר עומד שאינו מסמר וכל יפניו דולקיזואבוקות
 "יבטו יסז שדוא ניכר עליך. שלום דביח הראיש

 לפי יזהו - בס,חה את לסרוף לו היח ורשותבמקלו
 אק כז דקדש משמרת לסמור במקדש כבוד נ41גשאינו
 ר-י שאמרו: כמו בבגדים מלובש להי1ת לכבוד ראויהזא
 מכברותא. למחנאקרא

- 
 בני ימסמרת כאז נאמר ולכך

 דננו לדמקים בב!ד נ,הנ'ן שזנ"נו גזה כיישראל,
 א:בר; מכבר' כי גרכתיב: לישראל סובחעושים

- 
 וגשם

 יסי" לא דוא גס מדמק!ס דעתי:1 כס'"ין "נ"נושאין
 מישראל.דעתו

 ע"י ניעק 1,א קיים קרח שנש(!ר ומהיז(

 עף-ש. י':ד ובאות י-ח פסוק י' בפ. להלן מבהורדארון

 גם בזה שיש מצוה שביז ה"ילוק וזהויח(
 שהוא, למי רעה יהיה שמזד מצזה וביז ל"בירוטובח

 אוהו. מסייע להיות .בזד משתחף הק:"ח גםשבהראשתד
 בכ":ח'1 יריך וה:א דק:-ה מצר סייע יי איזובהא"רונה
 יוהר קקה וזה עליו, שמוסל מה עושה להיזההעצמיים
 ביר עלהה לא זה ד:צד !אפשר "ותו4 לקייםלהאדם
 יגא לא מקים קנ:, 1"ף עמ,ק, ז:ר אח למחותקאול
 שאמרר כמו )מור צו.ק דיה הוא שהרי ידו מהחתתקלה
 רב אמר י"ג(. ,ש'קו במ,:! סאול שנה בז כ"ב:ביומא
 משוס וזהו - חט". סעם סעם ש,א שנה כיזדתא:
 עמלק במלחמת "בל מסיעו, הקב-ה דיה הדבריםדבשאר
 בלי בעצמו לעשוה צריך היה וא"רים דוג" הי"שבזה
 בידו. עוהה לא ול:1 דמק!ס מצדס.,ע

 שאי:1 מה כי דבינית. של ע;-ן זהו המניןיס(
 שהיו ב,ויס ,ל:ן במנינס, מססל הוא אין לדמק.סהביב

 בב:ורים. לח :_נל במני:ם מטסל היה לפניוהביבים



 ר ב ד מב

 הבכורות היו אעפהכ לוי, בני ויכנסו הבכורות יצאו האלהים אמר העגל' לפניוהקריבו
 את פורין הליים מוצא אתה לפיכך אותן' ויפרו לוי צני יבואו האלהים אמר כליה'חייבין

 ג'( יבח)נמיבר כ(הבכורות'

 זה רח* של בכורח מכרתם אתם הקכ"ה: אמר וגו" שקלים חמשת חמשת ולקחתמז(
 סלעים ה' הבכור בנו פורה מכם ואחר אחר כל יהיה לפיכך שקלים' ה' שהם כסף בכ'יוסף'
 ד( ינהונמינר. כא( צורי'במנה

 עד להם נתן שלא מלמד ד, פי על ולבניו לאהרן הפרויים כסף את משה ויתןנא(
 ג'( יבג)נמיני להם' תן הקב"ה מפי לושנאמר

 הקב"": לושאמר כשם לבניו ומחצה לאהרן מחצה נתן משה. את ר' צוהכאשר
 ג'( רנת)נמינר בניה כנגר אהרן שקול ולבניו' לאהרן הכסףונתת

ך
 כשנמנו נשיאות לשון ראש את נשא אלא פקור אומר אינו קהת' בני ראש את נשאב(

 ר( ינה)נמינר א( נשיאות. קבלו הקרש מלאכת עללהתמנות

 תולרותם דרך נמנו הבכורים לפרות חדש מבן כשמנאן מוצא את לוי' בנימתוך
 חשיבות לפי הקדש כלי על למנותן שמנאן כאן אבל מררי' ואחר קהת ואחר תחל"גרשון
 שהיה מררי ואחריו מוער' אהל ועל היריעות על ממונה והיה בכור שהיה גרשוןואחריו תחלה' למנות - זכה הקרשים קרשי ועל הארון על ממונ" שהיה לפי קהת מנאן'עבורתן
 היתרות' ועל הארנים ועל העמורים ועל הבריחים ועל הקרשים עלממונה

 י'( ינהונמיני
 כיצר הא שנה' ועשרים חמש מבן כ"י(: ת' )במינר אומר הוא ולהלן שנה. שלשיםמבןג(

 ר ו א יכי
 כליה חיינים הנכויים גיו מ" מסני והסעםכ(

 שיופקדו ניבר ש"סאו מפני זהו ישראי, משאריוהר
 שאול ילכך "בעיקיים" שאמיו למה יומה חחעליהם.
 משום זהו לו, עלתה ולא נשתים ודוי לו ועלתהנאחת
 העמלק' למחות צוהו אשי מלכוהו כתק חסאששאול
 אחרים ניניים הטא יוד אך ענשה גיול לכךוגח-הו
 הממהיט גיו גנכורים כאן כן יסלוכוק מענינישאינם

 לכן לעגל ועגיו נזת מעלו והם י', ענודת מתלענוי
 ניוחר. גיולעונם

 ש"רי משום כן, הוה בענין לומי אפשיעוד
 שזנתח ולויח נמעשי אוכלת אינה שזנחה כהנתאמית
 לכן יתרה קיושח יש ינכ"נת מקום וזגו -אוכלוג
 מעשי, מאכילת נפסלת שהיא עי נ'וגי בה סועל"פגן
 אותח סוסלת הפגם אין מועסת שקיושתה נלוי" כןלא
 נקיושה מתהלג היו שקבכויים מפני כן ננהנת.כמו

 ישראל מבשאר ביותר נהם פעל געגל פגס לכןהכהנים
 ישראל.. גני מ12אר יותר כליה הייבין היו המהולכן

 אנ"נו כי ו"וא לנ, להשים אנחנו צייכיןולזה
 סשאר 'ותר בחסא להכשל מבל' ז"ירין להייתצריכין

 כל לכן קיושג ננו שיש מפני אצינו כי "עמים,כל
 גדול 'והי פגם ננו עושה עניי" סשום גזה שישיבי
 הקנ-ה ולכן האחיים, העמים אצל כזה שעושהמכפ'
 העמים 'תי עם שמיקיק מכפ' 'ותר 'שראל עםמיקיק

 שהר' נבור. פייון מצות על סעם זה איןכא(
 אמיו גאן אלא נמקומם. 2ח1 שגלוים מפנ' הואיסעם
 הכ"ן מיי נפיה שהבכוי מפנ' הפייק, ערך עלגסעם
 נשעג 'וסף את שהעריכו כמו מחייו 'נתן לכןכעבי.
 לעני.שנמכר

 בשט וגקנלוי' :נ"כה2 זה על ואיתאא(
 ובמנין מקוי, בלשק נשא כאן ואמי ילגךיי-מ-א
 התנשאוהם תחלת "י" מנינם שם כי ורי שאו. אמי'שיאל
 היח שכני גלוים אמנם יגליס, וך מחנות יילעשוחם
 גם נהלהם והי" מלך של כלג'ק להיוה "חנשאותלגם
 ענויה ל-חי שגוא כעת ומנינט 'חנו. למשכןסניג
 חדש ראש נשיאות והוא ממשפחות'הע אחת לכלמ'וחיה

 לשק נשא אם כ' שאו אמי לא לכן ל"ם, ו?היה מחעל
 ומהנשא הולך ראש נשיאוה המשך על ש'וי"מקוי

 למייגוגממייגה



 ר ב ד טב

 שוס שנים חמש במשנתו יפה סימן ראה שלא לתלמיר מכאן לעבורה' ושלשים ללימורי'ה
 א" נ-י '"יי" ב( רואה.אינו
 לכך הקרשים קרש שהיה אהרן ממט שיצא קהת שזכה לפי קהת. בני עבורת זאתר(
 ד' יב" 'ימיבף ם חקרשיס. קרש עבורתן להיות בניוזכו
 יה8 לא המשכן את מפרקין שיהיו בשעה למשה: הק*בה אמר וגו" ובניו אהרן ובאה(

 אותס מפרקין והן גכנסין אהרן בני יהא אלא הארן, מפני הפרכת את מפרקין קהתבני

 ' מחיצת - מבחוי' והלוים מבפנים שומרים הכהנים רבותינו: ושנו כהנים' יצהםמפני

 י( יב" ממייי ' ר( הלויס' ממחיצת גרולההכהנים

 בראשיהן'. זהב של וצינורות גרולים קונטיטין להם היו וגוק המסך פרכת אתוהרירו

 ואעפ"כ הקורקסין' את ופורקין בקונטיטין הפרוכת את מגביהין והיו ברזל' של אומריםויש

 ער קימעה קימעה משפילין אלא הארון יראו שלא כרי אחת בבת אותה משפילין היולא
 ד( רבה )במיבר הארון' את וכסושיורירוה

 תחש עור וכיסוי מלמטה תכלת בגר כלים בשאר מלמעלה. תכלת כליל בגר ופרשווז

 בו נאמר בארון ועור מלמעלה' תכלת ובגר מלמטה תחש עור כסוי בארון אבלמלמעלה'
 ה( המשכן' כלי מכל חשוב שהוא למה בכולם' כן נאמר שלא מה תכלתכליל

 ר'( רבה)במרנר

 וכתר כהונה' וכתר תורה' כתר הם: כתריס שלמה אומר: ר"ש מלמעלה. תכלתכליל

 שלכך ספונים שהם תורה בעלי כנגר הארון מעשה גביהן' על עולה טוב שם וכתרמלכות'
 י(: )משיי אומר הוא וכן וכהונה למלכות זוכה כאלו לתורה הזוכה שכל מלטעלהכתב

 ד( ינ" )במיבי 1( ימלוכו. מלכיםבי

 מקרשתד משיחתן במרבר משה שעשה הכלים כל תניא' בקרש. בם ישרתו אשריבן

 יאורב
 קרסיס. קרש מזיק קהת לנני אנל קדשיס. לקדשמזיק

 חכמיס תלמירי להלניש שמ1וה מכאןה(
 של בבגר דא1ון את מכסים שהיו כמו ספוארים.גנגרים
 צריכין כי מפואר. היוהר דצגע שזהו תגלה.כליל

 עם סמתנדגין כסו ולכגרו חכם תלמיר עסלריונהג
 כמנ:אר חיה תורה גססר נהשב חכם תלמיר ונלהארק,
 . מקומהז.נהרבה

 גג'4!, עי עול4 סוב שם שכהר שאמרו מתו(

 שם לכהר זונין נזה אשר לנריוח נוה שהוא מ'הינו
 אלו אז וורק כפנ' גביה!, על ע,ה הואת והמרהסוב,

 בהם משתמש הוא אם לדארם תסצרת המחהסתרים
 ואפשר הסונוח, המד:ת דרך פי ועל הנריותלסונת

 הזהב, ומזבה והשולהן הארון את בתכלת מכסין היורלכך

 משופ כדונו; וס,שד מלכות וס,שד תירה כהר עלרמרמזים

 וזהו הארם, לעין מתקבל ה'וחר הוא יחנלתדצנע

 מלובשים להיות 11'כים דאלו הכהרים ענושא'להראות
 כאלה מרות בעלי שיי;'ו ה-נו תגלה, שכולובסלית
 מהם. טתה יהיה הברידתשרוה

 המש הוא ענין איזח יהתלמר שי ז)ק הרינ(
 נן למקרא המש נן יאנוח: נפ"ה אמרו ולסיכךשנים,
 לגמרא, ס"ו נן למשנהישר

- 
 זמן רבר ליל ונותנין

 יראה שנתלמירים הסשוס שגם נכר' שנים המששל

 נמש)חו. יפהסימן
 להיות משפהתם בן שזכה לפי חמרו ולאג(

 קדשיס. קדשי של לענורה 4תמגו הם גם לגן גדולכה!
 זהו ל!ה, זה ומנחילין נוהלק ראחין רדיז משוםזדו

 המת אניהם ומכה להאב לעולס ממשמשת רהנחלהמשוס

 אהרן !:ות כאן וכן קס"ה בנ-ב נמנואר האהיןיורשין
 כל ה,ח הזכות ירשו. קהת ומכה אניו אני קהתזנה

 ירכגיוצאי
 כן ואחרי ביותר: !ה מבואר במ"7 ולהלןד(

 ~פני משה אמר ס-ו(, ,להלן וגרו לשאת קרוו בנייגאו
 בני של ודמז אסור קהת בני של רמן רבשי',4האלהים:
 קיע אדרז אלא לאו, חקב"ה: לו אמר מוהר,אדרן
 להקרישו אהרן וינרל כ"ג(: א' )ר-ה שנאמרקדעיס
 קדעים קרש ואין קרשיס קרוש וארון הקרשים.נקרש

~נו



 ר ב ד מב

 גס ישדתו אשר השודש כלי כל ואת קיא: דאמר טעמא' מאי מקדשתן' עבודתן ואילךמכאן
 . ס"ז( )סנהורין ו( בשידות. תלאן הכתובבקודש'

 על נשיא דוכנין היה אלעור לוי: בן יהושע א-ר וגר. אהרן בן אלעוך ופקדתטו(
 ואת בידו שהיתה שכרה ראה וגו', אלעור הלוי נשיאי ונשיא ג'(: )ייי שנאמרחנשיאיס
 היה עצמו הוא אלא הכלים את שיסענו לאחרים נותן חיה גדול אדס שהיה מפניסבור
 ח( וגר. הסמיס וקטרת המשחח שמן וגו' אלעור וטקדת שנאמר:טוען

 רו( רבה)נמדבר

 האש שהיתה מתוך ומרא: בן ר"י בשס פדת בן ר-א אמר וגר' שבט את תכדיתו אליח(
 וזה השלחן את נוטל וה דצין ואחד אחד כל והיו מתמעטין היו האדון בטועני ושרפהיוצאת
 מתבוה' כאלו חארון והיה הארון' סן ובורחיס המובחות את נוטל ווה המנורה אתנוטל
 תקנה להס עשד ואחדן למשה הקב"ה א"ל מתכלין' היו ושוב עליהן כועס הקב-הוהיה
 על איש איש אותן ושמו ובניו אהרן יבא אלא העולס, מן יכרתו שלא כדי קהתלבני

 דבי ט( למשא' וממשא לעבודה מעבודה להתחלף יוכלו שלא כדי משאו ואלעבודתו
 שמתמעטין אעפ-י אלא הארון את מניחין קהת בני היו לא ח-ו' אמד: נחמן בדשמואל
 שכרו בארון שטוען מי שכל יודעין שהיו מפני אלא החרון' על נפשס את נותניןהיו

 ומתוך שכד ליטול לארון רצין וכולן והמזבחות והמנודה השלחן את מניחין והיהמרובה'
 נוהגין היו כך ומתוך כאן טוען אני ואומה מריב ווה כאן טוען אני ואומר מריב זה היהכך

 שלא כדי תקנה להס עשה למשה האלהים אמר בהס, פוגעת השכינה והיתה ראשבקלות
 י( זה עס זה ידיבו שלא משאס ועל עבורתס על אותס יסדרו אלא העולס' מןיתכלו

 ה'( רבה)נמרבר

 יאורב

 יהר על עולה תורה שבהר כא! אמרוול5ך
 סוב שם לס41י הדרך מורה יהתורה משום 1כהונ41מלכוה
 המדות דרך ג"י מהרה ההורה כי גביהן. עלהעולה
סובות,

 נמשכן השכיא שרהה לא עוי שמתחלה מפניז(
 חם 5י הכלי4 4תקרשו לאלכן

 אה"כ אבל משיהת4 קי-
 מאז במשכן, השכינה כששרתה למלהוים. השמינימיום
 להמשכן, מהבטלים המה בהכלים הענויה שעוש.ןכיון

 המה זה ירי ועל עליהם גם מחפשסת המשכןוקדושת
 שרת. בלי בקרושתמתקרסים

 צ11תה? ר נ"ז: בפסהים אמרו זה ומפניח(
 היבל שסמאו עלי בני מומן צ1% ראשונה העזרתצוהה
 ברקאי לפר איש ישש5ר מבאז עא העזרה צוהה ועודר,

 עביר הוה מאי שמי:4 קדשי ומהלל עצמו :יתקמכזד
 שצוחה והענק - ענודה. זיכיר בשיראי ידיה כריךדהוה
 הכהונה, יסורות כנגד המה הדברים שאלו מפני זהוהעזרה

 ר קנאת שקנא מפני אם כי לכהונה זכה לא פנהםשהרי
 באו ואח.'כ בישראל, וזנהו סומאה להפיז שנאו אלונגד
 אלעור וכן 2ישראל, טומאה להפין בעצמם עליבני
 הגוזל חמשא בעצמו גושא היה שגהם הנשיא שהיההכהן

 ברקאי כסר איש יששכר בא הווי'ב המש5ן, קישישי
 בקעה ידיו את גם ללכלך לבלי עצמו את שומרוהיה
 החיפך את עשי שאלו ומפני העבודה את עושהשהוא
 משם, יצאו שאלו העזרה צוהה ל5ן אבה?יהםנמנהג

 מהם אהד סבל משגיהים היו 21ני1 ואהרז ס(.
 מהם אחד  ישתמס הול הקנוע בזמנו הארת אתישא

 זהמעבודה
 ומתוך שכר ליסול לארק רצין ו5ולן אמרו:י(

 ואומר מריב וזה כאן סהק אני ואומר מריב זה היהכך
 כאן, סוע!אני

- 
 זהו ביניהם שהיה להמחלוקת והסבה

 אחד כל רצה ולכן ש5ר, לקבל ירי רעין שהיומהמת,
 מביניהם, תקלה י1צא והיה הבירו מיר המצוח אתלתפוס
 פרס לקבל קיצו שלא העבודת ש4יי רעין היו חםאבל
 באים היו לא אז המקום, רצק למלאות בכדי אםכי
 5מו חבירו במעשה שמח היה אחר כל יי מריבהלידי
 בין הרי כי הזאו4 המצוה את עושה היה בעצמושההו
 הקמ'ת רצון בתמלא 51ךכך

 המפרשים סר*1 הזה המיר* רטץ רוח לפיוהנה
 והמציה.: ,.ווירה ד2רי ובה האלה. הבתובים פשסאת
 ימהר הקד* השיבה? שמרוב חשש שיש מפני חכריתהאל

יי
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 ישראל שם את למחות ד' דבר ולא י-ד( ב' טימם הכתוב אסר יפה הרי תכריתו'אל
 יאמר ואל נ'(: ""ע" כתיב מה ראה מישראל' אחד שימות מבקש הקצ"ה אין השמים'מתחת
 שלא אמרתי נכד בן על ומה עמו' מעל ד' יבדילני הבדל לאמר ד' אל חנלוה הנכרפן

 נתגיירו היראה מן אלא אמת גדי היו ולא ארורים גרים .שהיו הגבעונים בני' עאכ"ולפסלו
 אלא עוד ולא אותה הדגתי מהם' והרג לחם להזקק שאול שבקש ועל אותם'וטבלתי
 שנים שלש דוד בימי רעב ו1"1 כ-א(: ב' 1שמ1אל שנאמר בשבילם דעב שנים שלששהבאתי

 ללוים ועאכ"ו פוסל, לבני.אני פסלתי לא אצלכם שבאו לגבעונים אם ומה שנה, אחדשנה
 'תנחומא( יא( תכריתו. אל הוי לפני' משרתיםשהן

 עסקו מה לוי: א-ר אהרן' ואל משה אל ד' וידבר למעלה: כתיב מה וגו'. תכדיתואל
 לנהוג שלא דעתכם תנו להם ואומר קהת לבני רמז נותן שהוא אלא כאן' נזכר אהרןשל

 שבשביל אהרן מבני למדו ראש בקלות בו נהגתם אם הארון' אצל ולהכנס ראשבקלות
 אתם אף אותם, %1אכל ד' מלפני אש ותצא "1: 'רקיא בהן כתיב מה ברשות שלאשנכנסו
 משה אל ד' וידבר כתב: הוא לפיכך אהרי' לבני שהגיע כשם לכם יגיע שלא דעתכםתנו
 ה'( רנה ,נמרבר יבי אהרן.ואל

 אהרן של יסקו מה אהרן' ואל משה אל ד' וידבר למעלה: כתיב מה תכריתהאל
 יבא בזאת ס-,(: 'ייקיא שנאסר לאהרן תקנה שעשיתי כום למשח: הקב"ה אמר לכאן'נזכר
 שעשה זה על תתמה ואל ימיתו' שלא תקנה להם אעשה הקהתי למשפחות כך וגו"אהרן
 בשעה כי כזו' תקנה להם שעשה מציני ברשעים שאף ימותו שלא תקנה הקב"הלהם

 אם העולמים' רבון הקב"ה: לקני משה אמר שבתורהי כריתות ליו למשה הקב"השפירש
 ששנינו: וזו כריתתן' ידי ויצאו ארבעים ילקו הקב-ה: לו אמר נטרד' הוא כך בהן אדםיחטא
 כיון לעיניך, אהיך ונקלה כ-ה(: 'ינרים שנאמר כריתתן מידי נפטרין שלקו כריתות חייביכל

 תכריתו'. אל הוי לצדיקים, קיו תקנה עעה לרשעים אם אחיך' הוא הרישלקה
 ה'( רבה,נמרנר יגי

 יאורב
 הכלים שיתכסו קודם עצמם את וייחקו לשאת איוכל

 ועולים ריצים שהיו כהנים ננ' כינ: ניומאכמעשח
 נטל חנורו של אמות ד' לתוך מהם אחד קרםנכנש
 גלנו, לו ותקעסכין

- 
 קדת לנני רשוה שאין צוה ע"כ

 וננ'1 אהרו של משסרם פ' על רק מעצמם רברלעשות
 זה ועל 'שא, שעות וכמח 'שא מ" אהד לכלשיסדרו
 ואל ענ~דתו על איש איש ושמו 'נאו וננ'1 אהרןאמרו:

 וממילא יעבוד. ומי ישא מי שיסדרו לוירמשאה-רצה
 לראות ינאו לא כן ידי ועל הזטן קודם לכנוס ידחקולא

 דק~דש. אתכבלע
 דלכך הדעה לפי אמורים הזה המררש דנרייא(

 את מלשצת כסהכסין שהיו כפני קדת בני נכרהיםה'1
 עליים הס הקנ-ה והנה יהנזה, כאלו הארון והיההארק,
 לסני שקשח משום ו,הו תוסאיס, שהיו אף יכרתושלא

 על נס שהרי כשהסאה אף מ'שראל אחר שימותהקנ-ה
 שהם אלו על קיהוס יגן ומכל עליהם חסהגנעונים
 לפניו.משרתים

 נעת אהרן נני לשריפת סעם יש נזהינ(

 גדול צורך נזה היה הנרחה כפי שהרי המשכן.חנוכת
 וכגר :קרש, נקרוני כי מראש הכקום הוריע כנרשהרי
 הזה. גינר היה השם קיושת של ענין איזח רניםשאלו
 ינהנו שלא השש שהיה מפנ' הסעם נראה מכאןאך

 כי לטיבהם לא יהיה והמשנן נטשק, יחש לותישחי
 כשלא י.ררן נני שימוהו רכקום עשה לכן לרעחם,אם
 שלח ילכדו סיהם נכדי דמסכן. בעניני זהיריןהיו
 נני על שמיה"ן נמצא וא-כ ראש. נקלות במשכןינהנו
 טם נאמר ו~כך יסראל, נני של להצלהן היההאהרן
 שרף אשי השרסה את 'בכו 'שר"ל ינ' וכל שמיני(:,פי
-ר',  סרק כסנ' 'שראל ננ' לנכות צריכין לכן כ' 

 אהרן. ננ' נשרפו אלו של הצלחןנענור

 שעשה זה על חחמה ואל שאמרה וכה'1(
- 'מוחו, סיא תקנח הקנ-הלהם  איך לנאורה יהנה 
 הן זוג על מתפה להיות שה,א מי לנ על שיעלהחפיר
 ימותו שלא אנ:וים של נטונתן להסתרל ההן דרחוי מןבודאי
 סבירא הזה המאמר וב,ל בזה ינראח אך זטנן,קודם
 שהיו מסני נכרתין קהת בני היו דלכך דצפר כמ"ןליה
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 הלוים כי בקהתים' מדבר וגו', אפי אאריך שמי למען מ,ש: )ישי' """ד"קהת1.
 אחרן' ועל משה על לחלוק שעתידין ובעדתו בקרח מביט הקב"ה והיה המשכן נושאיםהיו
 עם הם מעורביס שהרי אפשר אי עכשיו אותם להדוג לאלו אעשה מח הסב*ה:אמר

 יה עליו ונתן שמו חצי הקב"ה לקח חדין מדת בטלם יפגע שלא וכדי צדיקים'האחרים
 משמרת עליהם לעשות כדי יה' הרי בסוף ויו"ד טתחלה ה"א הקהתי עליו הקב"השנתן

 י( רבתעמינר יה יומם. יבאעד

 שבט תכריתו אל דכתיב' כדת' מיתת זו שנה לחמשים המת תניא' וגו', תכריתואל

 קדשי מבית עי*יהם יזונו שלא תקנה של דבר להם עשו וחיו' להם עשו וזאתהטהתי
 ומבן בהעלוחד(: )י'פ וכתיב ומתו' הקדש את כבלע לדאות יבאו ולא כ'(: )פסוק וכתיבהטדשים'
 ""8( פ"נ נכייים )ייישימי טו( העבודה. מצבא ישוב שנהחטשים

 היו שישראל מישדאל מעולה לוי של שבטו היה במה ד'א, וחיה להס עשו וזאתיט(
 ?חפים, מהלכין היו המוגכן בכלי טעונין שהיו לוי של שבטו אבל סנדלים לבושיםמהלכים

 קהת משפחת לוי בשבט ומעולין השבטים, טכל מעולה לוי שבט שהיה למדנו הדיטז(

ביאוד
 והיה ירו, על ימוהו שלא נכרי חארק מענורתנורחין
 לשאול מקום יש וא"כ ירס. על מהגוח כאילוהארק

 הם אשמים ת5י געכורם, חקנח הק4"ה עשה מחמפני
 גם שהרי אמרו לכן לח*יק, כגור חלקו שלאגוח

 שלא תקנה להם עשו ייכ גריתוח הייגי כמולרשעים
 חטאו שלא לאלו ון'ו חקנח עשו לרוועים ואםימוחו,

 שיהיו וח ז1'י ימוהו שלא יראים שחיו חיראח מחמתרק
 הארק. אתטשאים

 עצמו אה פרש שלא ומן כל קרח והנחיר(
 על שהיה יח שם מ"מת ניצו" היח קהח בנימיתר

 והטיל הלך שהרי מהם עצמו שפרש כיון אנלמשפהתו,
 לא שיב ואהרן משה שחם שנהם המיוהדים עלמחלוקת

 הכחונ: על אונקלס ת5גם ולכן ד. שם עי'יהגין
 קרח, ואחפלג קרח,ויקח

-  עצמו שפרש שנוה הינו 

 החים. מן בוה עצמו פרש משפחתומגני
 הרץח על להעלות תיח אפשר איך להביןוהנה

 אמרו והרי חטא לא עור והרי 4זו קרח אתלהרוג

 של מעשיו לפי אלא הארם את ינין שא'1 ס"ו:נר-ה

 לפי שוהו ואפקר בעתיה שיעשה מה על לא שעה תהא
 קרח את כשגלחו רמיר י'וו פי במ"ר והלן ראיחאמה

 מישה על "ר(ו5עם התחיל ננר הלוים לעבורתלהכשירו
 עשת לא וח ובכל "חוסא נעשה כגר מאו וא":משו:
 ממשפחת לגמרי עצמו פרש שיא .ומן כי רין בוהמקום
 הרין. עליו נהתך לנמרי כשפרוז כ ואח'הקךוזי,

 אעשה מה הקג-ה: אמר כאן: שאמרו מהודנה
 הם מעורבים עהרי אפשר שי עכשיו אותם לרע-יגלאלו
 וכי ניאור צריכים האזו הרברים - צריקיש אחריםעם

 ר(-שעים קיח נעיח רין לעשות להמקום חיח אסשראי
 מ' וראי ות רהנח והנראח בהצריקים, לפנוע ולאבלנר

 הרין ומרת נענש בעצמו הוא או פרטי חסא חוסאשהוא

 את שהסיהו ועיהו קרח נחטא אך נאחרים, פוגעאיט
 אותם ומגרסים מחרפים וה'1 ואריק משה נגדחעם

 אך מעשה, עשו שלא שאף הץם ית5 גם בזחנאוניהם,
 מיחה ולא ושתקו ,לרבריהם קשנת חוק שהטומכיון
 חיתה הרין מרת עליחם וגם קרח בע5ת חםנכללים
מתוחה.

 גויקרא מגרף גני ג-כ אמרו הוה הסעםומפנ'
 רמוה - ראשג על יריהם את השומעים וסמכו י"ר:כ"ר

 השומעים על כפרה קיגן כעין היחה המגרף רמיהחמשמע

 על שסומגים כמ4 עליו יריהם יסמוך צריכין היוולכן
 על העומעים על מוטלת חיהה שאשמה מפני ייהוהקרג4

 שעשו ער מתכפרים היו ולא כראוי, תיכף מיחו שלאזה
 קרנן כעל עליו יסמוך צרינ'1 היו ולין בהמגרף,רין

 עליחם. מכפרה שמיחהומפני
 מלעשות המקום עהה המחין קרת בערתולכן

 ואהרן, משה נגר בנלוי ויצאו מעשה שעשו ע5 ריןבהם
 קרח למשכן מס:יב "עלו לאמר הערח על רבר אמר:ואו

)להי
 האנשים, יחר מהם שיפרשו שבוה היינו כ-ר(, ס"ז

 יהיו ונוה ומהמונם מהם רחוקים שהם מראים יהיונזה
 נהשבים יהיו מהם יפרשו שיא יאיי הרי4 ממדתנצולים

 הרין' ממרת עמהם ניחר נפגעים ויהיו מערתם עהםכמי
 והו שנה חמשים ער שמת שמי מפני ווהוטו(

 שלא תקנה לדם שיעשה המקום אמר לכן כרו4מיהח
 מפ:י שנה חמשיב עד שורי ענורתם יתי גמשךיטותו
 כרונ מיחת תהית כוושמיהח

 השכינה כגור משום יהפים מהלכק היוטו(
 קל ג'; כשמות כרכתיב וכליו. הארון על שרויהשהיתה

 ארמת ע"יו עימר אתה אשר המקום כי רגליך מעלנעלך
 הה4קיש

- 
 מח לפי הטעם אמרו משה" ,.ירי ונספר

 להם היה לא המטה רטואני פ"ג: נרכוח ב,רושלמייאיהא

מסרינן
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 להם היח שלא בכתפיהם טוענין היו קהת משפחת אבל העגלות על משאו נותן לוי בןשהיה
 אחד ברבר ועור וגו" נתן לא קהת ולבני זי(: ,נמרנר שנאמר העגלה על הארון ליתןרשות
 ופניהם כררכן מהלכין והיו המשכן בכלי טוענין היו הלוים שכל הלוים מכל סעוליםהיו
 אחור ליתן שלא כרי לארון ופניהם אחוריהם מהלכין היו קהת בני אבל הררך'כנגר
 ואומר בה' למחזיקים היא חיים עץ ג.(: ,משיי שנאמר חיים היוו התורה הקב"ה: אמרלארון'

 חיימ שהיא בתורה מהויקים קהת ובני מרפא' בשרו ולכל למוצאיהם חם חיים כי ד(:)שם
 ה'( רנה,נמדנר ימותה ולא שיחיו הוא ברין התורה' שבו שנושאין הארוןוה

 רב אמר קסוה' מאי בו, פוגעין קנאים הקסוה את חגונב תניא' וגו', לראות יבאו ולא .כ(
 יבאו ולא רכתיב: רמיוא' והיכי הנסך, קשות ואת ד(: )פ' אומר הוא וכן שרת' כלייהורה:
 פ'ט,( ,סנהןרין יז( ומתו' הקרש את כבלעלראות
 הקרים למה בכור היה גרשוז והלא ארם לחשך ואם גרשון' בני ראש את נשאכב(

 מטועני היה שקהת לפי לו אמור אתה אף לגרשון' מנה ואחר ראש לנשיאת לקהתהכתוב
 קרש היה וגרשון הקרשים קרש שהוא הכהן אהרן ממנו ויצא הקרשים קרש ושהואהארון
 בכיר, שהיה לפי גדולתו איבד לא שגרשון למר את ומניין לקהת' הכתוב הקרימולכך
 ראש את נשא בגרשון אמור כך קהת' בני ראש את נשא בקהת שאסור כשם מוצא אתשכן
 שהם שניים גרשון בני מנה שלכך תאמר שלא הם גם הכתוב שאמר ומהו גרשון'בני

 שהקרימו אלא בהם' כיוצא גרשון בני שאף הם גם כתב אלא לאו' קהת מבניפחותים
 יח( לקהת' תחלה לגרשון הקרים אחרים במקומות אבל התורה: כבור בשביל כאןהכתוב

 ר( רבהונמרבר

 במשרת לעמור יחר המשתפים אנשים חברת צבא פירוש צב* לצבא הכאכג(
 והקנלהן )"כהנ יט( החברה' שוחף להיות הבא כל צבא' לצבא וטעםעבורתם'

ביאור
 שמא נזירח נרגלי"ם סנדלים לח וגם נמנעליהםמסד'נן
 המצוה, מן ויחנסל מרגליוישמוכ

 להם יהיה שלא נכדי יחפים הולכים הלוים היוג"כ ז" סעם מפני כן -
 "מצחג מן יתנטלו ולח נמלאכחםעיכונ

 כנלע מלשק ל" וילסינן נעלמא רמז וזהו,ז(
 אה מחניאה גננ כל כי הרנר אח כשמחניאיןדמשמע
 "ננננ.הדנר

 קדשי ענורת שנהנה דמה נזה מבאריםיח(
 זו ענורה ליחן היה רואוי שמן אף קהת יבניקישים
 איזח חלילה שנמצא מחמח לח זהו חנכוה גרשקלבני
 הנכורה זכוח מפסידין היו אז כי גרשוך בנניחסרק
 ויצא נמעלות הצסתנו קהח שבני מפנ' אלאלנמרי,
 הארץ נמסר לכן ו"הרן משה שהם החירה מקנלימהם
 עדין תורה כהר ;ך'ב: כיומא שאמרו מה לפי וזהולידם,
 ויסול, ינא ליט!ל הרוצה כלמונח

 קהת נני וזכו -
 לא רברים נשאר אנל נכורים, היו שלח אף תורה"כתר
 סים נהם נ:צא לא שהרי ככורחם גרשון נני"פסידו
פגם,

 זוכה הוא חורח נו שיש קטי חזינן מזהי"נה
 הוא והטעב לו, כרומה נעשח והוא הנכה4 שללהכגוד

 נשנים "גדול ש"וא מחמת הוא הנכור שחשינוחמסני
 הרי אך החנורה, נתיך נשנים הגדול ש"וא מפניוזהו - הקי:ג שינה מפני אמרו: גופא זה ומפני האחים,בין

 חכמה, שקנה מי שהוא וזקן זק4 פני והדרח נ"כאמרו
 הזקן עם אחח נמדרגה עומר הוא חכמה שקנהוצעיר
 האהים מן נאחד להיות צריך כן כמו כן ואםנשנים,
 עם אהח במררגה עומר לחיוח צריך הוא הכמהשקנח
 בשניט. ממנו הגדולהנכור

 כאן הנאמר צנא שאין 4פרש שבאו וזהויס(
 מיוצאי "יו לא הלוים סהרי נמלחמח, המשחחפים עלז"ו

 חירשו לכן המקרט. לענורת מיוחדים היו רקמ,חמה
 נדרך אך הנרה, של ענץ זהושצבא

 מוסר-
 לומר אפשר

 ההי'ם כי ב:;המה. לעמור וריכ'ן היו הלוי.ס גסכי
 הרע י'צכ עם תמ-ד "והם האדס כי היידזוג מלחסהזהו

 הימנו גרול שיערו :חנירו סגדו; מי ונפרטסבקרבו,
 בראש שעומרים מי ונפרט נמלחיה. חמיד ניצאשהוא
 החסא ברשח יפלו סלא א'הם לס:ור יער.:.םהעכ
 :יסרא4 הלו.ם היו כאלה וה:ה מ-חכה, אנשי שהסנוואי
 צריכ-ן והיו העם וטהרת סהרהן על .שמור צריכ'ןשחיו
 צריכים היו ולסעמיס המשבר. על המיד עומריבלהיות

י"."
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 כ( אבות' לבית משפחות הקרים לכך פשוט' אב מבית אם כי היו לא מרריבני וכן הארון' בנשיאות אם. 3י שלהם אבות בבית תלויה אינה קהת בני של ראשנשיאות אבל שלהם' אב טבית באח גרשון בני של ראש שנשיאות לפי למשפחותס' אמרואחר אבותם לבית הקרים ובגרשון אבותם' לבית משפחותם הקרים אבותם' לביתלמשפחותם מררי ובנ* קהת בבני נאמר למה אותסי תפקור אבותם לבית למשפחותםכט(
 ר( רנה)נמרבר

 איש עושין היו וכך מחלוקת' לירי יבואו שלא כרי משאו ועל עכורתו על איש אישהלוים כל מפקירים שיהיו הקב"ה הזהירם וגר' משאם משמרת כלי את תפקרוובשמותלב(
 1,( רנה,נמרבר וכלי' כלי כלוכן עמורים יטעון ל51 פלוני איש בריחים' יטעון לוי פלוני איש קרשים יטעון לויפלוני

 שיהיו למשה לו אמר לא הקביה והלא כאן נשיאיס צריך טה וגו'. הערה ונשיאילר(
 היו שהנשיאים אחר טשה אמר כך אלא כד עשה לטה הלוים במנין עמו ישראלנשיאי
 הלוים. למנע עטי ואוליכם רעת חלישות לחם אעשה לא ישראל כל במניןעמי

 1.( רנה)נמדנר
 משנכנסו אבל ולהלף שנח מחמשים פסולים היו מוער כאחל שנה. חמשים בן וערלט(
 רן רנה,נמדנר כא( בקול. אלא נפסליס היו לאלא-י

 דן "',,עיכין ככ( שירפזו אוטר הוי עבורה שצריכה עבורה היא איזו עבורהי עבורת לעבור כתיב יוחנן: ריאמר בליטי אמר התורה, מן הלוים שירת לעיקר מניין תניאי עבורה. עבורתלעברמז(

ביאור
 שלא היהדוח טהרת על לשמור נכרי נהרב אוחויםלהיות
 הכתונ אוהם קורא לכן העגל, נמעשח שאירע כמוחפגס
 צבא. אבשיבשם

 המשפהה שם עגמי יהוס לה שיש משפחה כיכ(
 יחוסה שכל משפחה אנל אניה, ביח לקם קורםשלה
 לשם קודם אביח ניח שם או אניה נית מחמחהוא

 יהוס להם היה הרי לוי ניח נני לכל והנחמשפההה.
 ולכן העגל, נמעשה לי' ופשס שמסרו וה ע-'עצמי
 אנוחם, לגית למשפהותס זאמר מררי וננני קהחנננ'
 אבל אנוח, ניח מיהוס גרול היה משס"חם שיהוסמפני
 מ8ר יהוס גם עגמס יהוס מלנר להם שהיה גרטוןבני

 הלוים, נני אהיהס יחר על עולים היו וה ומגרנכורה,
 מהמת אס כי עגמם מהמח לא להס נא הוה היהוסאך

 ליהסם סנאו נעת ולכן הנכור, שהיה גרשוןאניהי
 למשפהוחם. אנוחם לניח הכחונ הו:יר הנכורה.מחמת

 מכלי ה"ח ס-ג ברמנ"ם וה על ואיהאכאן
 שנה המשים ומבן נלוים נתורה שנגמר וה כן:המקרס
 הסקיש נושאין שהיו נומן אלא אינו הענודה מצנאישונ
 לרורות אנל לרורוח. נוהגת מצוה ואינה למקום,ממקוס
 שיחקלקל נקול אלא נמומין ולא נשניס נפסל הלויאין

 לי ויראה נמקדש: לענודהו יפסל הוקנה מרונקולו
 השוערים. מן יהיה אבי שירה לומר אלא נפסלשאינו
 שהיו רנריס: שלשה הם לרורוח הלרם וענורת-

 על לשורר משוררין מהו והיו רלתוחיה ולהניףהמקיש שץרי לפחוה שוערין מהן והיו נלילה, המקרש אתשומרין
 יום. גכלחקרנן

 אהרח, ענורה כשעושין רק היה השיר כיכנן
 על אומרין היו יהשירה הקרב4 את מקרינין כשהיוההנו
 עצרח שלמי ועל הונה מהמת הנאיס הצבור עולוחכל
 לקיץ הגבור שמקריבין נרגח עולת אנל ההן. ניסוךנעת

 אומרים אין עצמן נפני היאין הנסבין וכןהמוגה,
 שירוגליהן

 "הכתנ בספר נאמר הואח השירה בטעםוהנה
- ענתה, ענורח כאן: שנאמר מה עלוהקנלה"  כן: 
 השמהח כן להמקוס. ענודח נקראת שהמצוה כשםוה,א
 ענרת לא אשר ההת כמיש: ענורה, נקראה המגוהעל
 שלמוח היא השמהה הנח - נשמהה. אלהיך ר'את

 השמהה לעורר משוררים הלוהס סה'1 השיר לכןהענודה,
 וו נשמהה המצוה מעשה לה.ות כרי הקרנה, מגותעל

 ל"ס(: ב' ,ר"ה ה,א מלא ומקרא ענודה. עגורתנקראז

 המשוררים1
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 חפצים לו שיש כאדם בכלל' מנאם בפדט מנאם שאמדו היא זו 1נ1" פקודיהם ויהיומח(
 מתוך בכלל אותם ומונח וחוזד בפדט אותם מונה ביותד' עליו וחביבים ומשובחיןנאים
 ביתו בני שהיו לפי וכלל בפדט חלוים מנין לכתוב הקב"ה צוה כן מנינם' בדבויששמח
 ר( יבה )אתף כג( ביותד. עליו וחביביםוכשדים

 האדם' את מכבד אדם של מקומו לא אומד: יוסי דבי תניא' המחנה. מן ישלחוב(

 אמדה נטוי שהיה זמן שכל שבמדבר, מועד באהל מצינו וכן מקומי' את מכבד האדםאלא

 והמצודעים הזבים הותדו הפדוכת הוגללו זב, וכל צדוע כל המחנה מן וישלחותודה:
 ( ב יש ת )תענ א( לשם'ליכנס

 את הלים' לסדשת מצודעים פדשת נסמכה למה וגו" צדוע כל המחנה מןוישלחו

 ישדאל מדדו יום מ' לסוף בסיני, הקב"ח של מלכותו עליהם קבלו והלוים ישדאלמוצא
 ": 'יש הקב"ה אמד הקב"ה' שם מושלמים נמצאו הלףם אבל העגל, להם ועשובהקב"ה

 ישדאל אבל מכבד, אני להם בי כפדו שלא שכבדוני לוי בני ?קלו, ובוזי אכבד. מכבדיכי

 י": 'יייי שנאמד לחלקו שלקחם הלףם את הקב"ה כיבד כבוד מה שיקלו, הוא בדיןשביזוני
 שנאמד בצרעת לקו בעגל שטעו אותן אבל ישדאל, בני מתוך הלוים את לקחתי הנהואני
 דתימא כמה צרוע לשון אלא פדוע ואין הוא פדוע כי העם את משה יידא י"ב(:)שמא
 ד( רבח ,שתף צ( פר1ע. יהיה דאשו 1נ1' וחצרןע י"ג(:,חקרא

,ספיי( ג( עיכבה לא עצמן הטמאים שאף ללמד ת"ל, מה עשו. כןד(

 ד ד א יב

 טעל לסור לחם אץ מעמדם על אסף בניוה8שוררים
עבודהם.

 1י9 חפרט-, להארם חנוגיים דברים '9כג(
 הפרפים 9"אנ9ים עם יש הכלל, לעניני הנוגעיםרברים
 להענינים 9עגע במח אך גשורה מהנהגים אינםשגו

 בח5דר מצסינים ח5א בזח וחמרינח ההברח שלהכלליים
 ב5דר חחצם-נות לו שיחסר עם יש אך ביניחם,השרף

 כשו1א ויחיי יחיד כל אך חכללים, וברבריםחמייני

 זה ומפני שלה הפרטים בהענינים כשורח 6תנהגלעצמ1
 המח 9חביבים להושוות ובכלל בפרס חכתוב ביקמנאם

 ובין פר5ים אנ9ים כעל בין עליח* להון באיםישאנהנו

בוי
 9ל6ח, חגורח

 צריך ארם שאין 516ר-ת מיח י9 בזחא(
 חמקום אין כי גדולים, נמקום ולעמוד עצ16לדחוק

 ש6ד שאדם בזמן כי להיפך כי הארם. את כלל6כבר
 והקטנות שפפהע יותר נראח אז ממנו גנהו 9ריאב6קום
 לבזיץ. אם כי לכבוד ל8 לו חהושבו,

 מבזה להיות 8ריך שההו ויש המצורע בריניב(

 וןע פרומים, יהיו בגר'1 פחוע יהיח שראשו בזחעצמו

 כבוד 9ביזו ב6ח חסאו שאלו מפני מיח כנגרמזא

 כזוג במצב להיות ראו"ם המה גם ולכןהמקום,
 אלו בער יפרה היא שהשלוה מסני זהו ג(.

 שתהיח ובלנר עונשם לקנל רצו בעצמם והםהסמאים
 גתנחומא חז"ל אמרו כבר כי עונתיה* על להםגפרא

 רין אין למטן רין יש אם אומר: אליעזר רבימשפטים:
 יעשו אם כיצר למעלן, רין יש למטן רין אץ אםלמעלן.

 - מלמעלן, נעשה הרץ אין מלמסח הרץ אתהתחתונים
 חז"ל שאמרו כמו מטה, של מדין חמור מעלח שלוהדין

 בדיני והיב ארפ מדיני פטור מקו6ות:בהרבח
 שמיס,_

 עליו מקבל נבץ ציש כל ולכן חמור, שמים שדץהרי
 של בדין נרץ יהיה של8 בברי מסח של העת9ברצץ
 6מנו. ההמורמעלח

 בצרו0? עליחם שנענשים 6חרברים אחרוהנה
 קלו שאינו בההוס הנכנם על 9:הו כאך ב!1'רא6רו

 בו כתיב הכהונח בתחום להכנם שבקש עחיהושהרי
 מובן זה ולפי - במצחה זרהה והצרומ? כ"1(: ב.,ריה

 והלוים, הכהניס פרשת אחרי זו פרשה נאמר מחמפני
 מבני הלק כל של ההום את חגניל שמתהלה מפניחהו

 הכהנים תחום חגביל הוחי'ג הדגלים, בענץישראל
 כאן רמזו ובזה - יומה. הקרב וחזר שם: הומרווה14ים,

"י
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 ראמר חיינים, הנשים ואחר האנשים אחד תעשה לא מצות כל תניא, אשה' או אישו(
 עונשין לכל לאיש אשה הכתונ חשוה הארם, הטאת מכל יעשו אשר אשה או אישקרא:

 א'( 4'" ,וייש'ז ר(שנתורה'

 נתורה פרשה שכתונה כשם מוצא את כישראל, הם עיקר הגרים וגר' אשה אואיש
 וסעלה תחטא כי נפש ח'(: ,תקרא שנאמר קרנן חיינ שהוא נו מועל שאם לחנירו ישראלנין
 דינו לגד מישראל אדם גתל שאם לגרים ישראל נין בתורח סרשה כתנ הקנ"ה כךוגו.'
 ח'( רבה ,נמובר ה( מישראל.כגתל

 נגרים מדנר הכתונ יקלה ונויי אכנד מכנדי כי בן: ""א הה"ד וגו; אשה אואיש
 הקנ"ה השכינה כנפי תחת וחסים ונאים הרעים מעשיהם שמניחים להקנ"ה מכנדיםהם

 שנזו היו מי מקילם' הקנ"ה המקום מאחרי סרים שהרי הרשעים, אלו יקלו ונתימכנדס,
 המחנה מן ושלחם וניינות נצרעת שלקו להם עשה נתוי מה הוגל, עונרי אלוהמקום
 שילוח פדשת שאחר לגרים הטנ"ה עשה כינוד מה וגו', המחנה מן וישלחושנאמר:
 הנאים ולגרים המקום הרחיק מישראל שלחוטאים ללמדך גרים, איהרת פרשת כתינטמאים
 לישראל, גתל כאלו להם הגוזל שכל ישראל כדין חמור דינם שעשה המקום קירבלשמו
 ח'( רבה ,נמרבר ו( אכנד' מכנדי כיהוי

 כמועל לחטוא אדם שמחשנ שמשעה ללמדך עשו, ולא לעשות שחשנו יעשהכי
 ח'( רבה ,במובר י(נמקום'

 יאודנ
 בציומו ילקה אז טלו שאינו בתחום להכנס שיעיזדמי
 גי לו, שיש ממה גם נרחה ויהיה יאנד תחימו גםואז
 המחנוונ לכל סחוז נמצא להיות צריךיהיה

 הזח הרין נאמר מח פפני ברמ"בן ואיחאר(
 זהו קרבנוו4 דיני בשאר ולא גזילה יבר עלבקרנן
 שאין אמינא הוח וא"כ לגזול אשה של דרך דאיןמשום
 גזח דגם נאמר לב! כאיוו, העשם נחומשלחתבה
 לאשה. איש נין חילוקאין

 הגר יגזל דין הכהוב הסמיך דלנך ואפשרה(
 בישראל הילוקין שיש דאף לומר המחנוו4 סידוראהרי
 סהורים ובין לישראלים לוים ובין ללוים גהניםבין

 חוה הי'כ מהבירה במדרגתו גיול אחד וגללטמאים,
 לגרים, ישראלים בק נדיניהם ג"ב הילוק דישאמינא
 גר בין הילוק שום דאין לומר הגר ייני כאן נאמרלגן

 כישראלים. דבר נכל שוים והמחלישראל,

 הז"ל שאמרו מח לפי דוא נזח הענין1(
 ,ישעי. יכתיב גספהת לישראל גרים קשים מ"ז:ביבמות
 והא - יעקב. בית על תספהו עליהם חגר ונלוהי"ד('

 מינק שהמצורע גמו זהו צרעת לנגע להדמרמינן
 מהגר נן מסנו, זהיריס שאינם למי לאחריםמהלתו
 גם בהם אוחז שבודאי הריים ממעשיו לריולמדאפשר
 שניצורע גמו לומר מקום חיה ווויכ שעעייר,אהרי
 כן ישראל, מגבול אותו להרחיק ווצרינין ההורהאמרה
 ילמרו שלא בכדי הגר את גם להרהיק לן היהבדין

 להרחיק לנו שאין להורות הערה באח גאן אךממעשיהם,
 לנו נראה בזה והסעם ריצורע, את שמרחיקין כמו הגראה
 סומאח, סיין זהי נמקצת פשה אם גגריס בנהרת יהנהי4
 אף סהרה סימו הו' במקצת תהמעסה גסלע בהרתאבל

 יותר פעמים גמה גרולה היא שנחמעטה אחרי גםשחאחרונה
 שהראשווה הוא והטעם סהור, הוא ז5 בגלמהראשונח

 אבל והולה פושח יהיח שגן לומר לן יוו פושה ווהיאגיון
 מהמעטת קווהיח אמרינן לההמעט שהחחייה ניקהאחרונה
 הרי למצויע שנעשה ישראל כאן חוא וב!והולכו4
 תלך שיפשה השש ויש לטומאה מסהרה לפשוההחהיל
 היה הר' גר אבל 'שראל, מגבול אחי ייהיקיןלנן

 לריומעט ייוחיל הר' שנחגיר ועכוו'1 מהחלהבטומאתו
 הימיס, ברבוח והולך מחמעט שיהיה ואמרינןמטומאתו

 להרחיקו. מצורע נדין אותו דנין אין~כן
 א.: ט"1 בשמ"? ברש"' דאיוש מח לפ' וזהוז(

 שיר שישיר בלבו עלח הנס נשראח אז משוק ישיראז
 לוי, אשירה לאמר ויאמרו עשחוב!

 מורה יעשו של היריד הגא כן המחשבה עלמורה שהיו-י הרי -
 המחשבח.על

 עמד 1': רבח בשמות יאיחא מה מבוארובזה
 למה ואמר הקב"ה של גזירתו על וההגים הילךשלמח
 יסור שלא בשביל לא נשים לו ירבה לא הקייהאמר
 באותה רבותינו: אמרו יסור, לא ולבי ארבה אנילבבו
 ואמרה: הקב-ה לפני ונשתטהה שבירבח יי'ד עלהחשעח
 יי-י לעולם, ריירה מן נטלח אות אין אמרת כךלא

שלמה
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 לשון ועל הגזילות ועל הגניבות על חבירו לבין שבינו ממה האדם. חטאתמכל
 1ד( רגה )במיגר ח( והמקלל. לשקר בשם הנשבע לרבות בד" מעל למעולהרע'

 אמנם כי הבית, בזמן הגר גזל על נאמר שזה הקבלה באד כבר בד/ מעללמעול
 בקדש מועל יקרא ולכן כנפיו' תחת לחסות שבא הגר בעיני אלהיו שם מחלל אותוהגוזל
 'איינת ט( בו מועל כל כמשפט אשםוחייב

 אע וידו" שטעונין המתים לכל אכ בנה זה אומר: נתן ר' חטאתם- את והתודוז(
 אבותכ' עון ואת עונם את והתודו אמרת: כגלות אף ומנין כארץ אלא וידויכמשמע

 ין לך. חטאנו כי מה מפני 1ג1' הצדקה ד' לך ס'1: 'יניאי אומר דניאלוכן
 ה'( רנה)נפ-גר

 יאורב
 מווע שאלו רנים והנה - אוהי. ומבסל עומושלמח
 מנואר האמור ולפ' החותיהג משאר ביוהר היוייוצעץה

 ירבד לא של היריו וכן המ"שנה על מורה שהיו"ומפני
 כשעלה ולכן נשים, להרנות להשונ גס שאסור ג"כמורה

 נזה בא כנר הזאת האזהרה על לעבור שלמחנמחשנת
 לץריא נאה היא ולכ! שנירבה, היו"ר אתלוסל
 זה. עלקגר

 שמהשב שמשעה כחן: שאמרו מה עלוהנה
 נמקום, כמועל הו' לחטיאאדס

- 
 זה על לו1אול יש

 הץב"ה אין דעה מהשנה מ': נקיושין אמרושהרי
 בספר שבחרנו כמו היא יזה והדנר - למעשה.מצרפה
 המהשבה דאין רהא הרנרוה, לעשרת נפתיחהשמות
 אמרו רעליהם השמעיה נמצות רק זהו לענירהנהשבת
 מה אך זו בענירה אני רוצה לומר חארם דצריךהד'ל
 שום אין הרי יא"כ עלי. גזר שנשמים שאניאעשה
 אנל לעשותה, ברצונו שי* ונמה במהשנתואיסור
 פרץ'ם משמונה נפ"ו הרמנ"ם יניאר השכליתנמצות
 שהנפש ספק שאין מפנ' גהן. אפש' לומר דאסורשלו
 הסרה שהיא אליו ותשתוקץ מהם לדבר הכסףאשר

 נורא' ררעהג מאלו לאהד התאוה לא ההשונהושהנפש
 שפיר ולכן בידו. עבירה 'וו לעשותם שמהשבשמ'
 מן שהן שץר ושנועת גזל של דנענירות כחןאמרו
 וצריך עבירה 'ש שלהס נהמחשנה גם השכל-תהמצות
 עליהם.~ריוורות

 1'עשו עד הינים אינס והמקלל הנשנע כ'ה,
 )ר' מעילה נכלל נכלל שזח אמרו' ולכן המקום, נשםכן

 על שגם ומרנינן האסור, לדנר ד' שם אתוונוקנ
 אמרינן ולא נפ'1, עליהם להתויות צריך אלורנריס
 הוא המחשנה גם הר' ולפניו המקוס נגר שהטאכיון

 לרבות היהוב נא לכן נפ'1, לפרס לו מה וא"ככרנור
 נפה. וידו' בעינן אלו עלרגם

 ילכך זה על אמרו משה" "תורת ונספרט,
 על מורה הזח רהלשק ההיא, הגפש ואשמה כאןנאמר
 ה'לול של עון כאן שיש מפנ' זהו ביותר. ההפורמסא

 כמנואר שימות עי 'כופר לח הרי הזה והעקהשם.
 ומתויח ד' ומץדש נשהוזר רק והקנהו פ"ו.ניומא
 ומניא והומווו פץדונו לגר ומהזיר הכרח בלימעצמו
 חזר הוא הר' ובזה זה. על שיכריהנו מ' נליקרנן
 שעשה ההסא על השה נזח 'וו ולכן השם.וץ'דש

 שסעת'ן דמת'ם לכל אב ננה שזה אמרו'1
 המורות היוהר הענירוה על מכפרה שהמיתח מפנ'1'דו'.
 ניומא כמנואר הקלות העבירית על מכפר שהץריןככו
 לכס הזה העק 'כופר 04 כ"ג,: ו'שע" מדכת'נפ"ו:
 כאן ולמדו מכפרה. שדמיהה משמע מזה - המוחק.עד

 מזח שיהורה. עי מכפר הץרנן שאין גזהמדנחמר
 כ' המיהה לכפרת ועף כפרה, לשום מץום שאין'לפינן
 ונטה שתלה מ' מ-נ: נשנת אמ-ו וכן נוידוקאם

 - מהוד'ן המומת'ן שכל ההודה לו אומריןלמות
 ומנואר

 אני מודה כן: היא הוידו' שסרר נידו שקנלהכרמ"נן
 ומיתתי נירך שרפואתי אנותי ואלהי אלהי ד'לפניך
 ואט שלמח רפואה שתרפאני מלפגיך רצק 'היבידך,
 ופשעים ועונות הסאים כל על כפרה מיהת' תהאאכוה

 הנא לעולם חכני ערן בגן הלקי והן לפניךשחסאתי
הצפק

 לצדיקים._
 דהוידוי אמינא רהוה עיד באן והוסיפו

 בתו"ל חנל מכפר, הקרנן גם ששם נ(ו'י רץמכפר
 גם מקום שאין חמינא הוה לקרננות מקום איןששם
 ה-ליק אין וידוי דלגב- הכהונים הניאי זה עללוירוי.
 להר'ל, א"'נין

 כל נז'מר: ה"א מהווונה נפ-א נרמנ"םודנה
 אדם ענר אט תעשה לא ונין עשה נין שנתורהמצות
 תשונה כשיעשה נשוגה נין נזרק נין מהן אהתעל

 שנחמר: הקני'ת, לפנ' להתויות הינ מהסח1וישונ
 זה וידוי דנריפ, ויד,י זה. עשו. חנר תטאחם אתוהחודו
 עויתי חטאתי השם אנא אומר: מהודין כ'צר עשה,מצות
 ונושתי נהמת' והר' וכך כך ועשיתי לסניךפשעהי
 של עיקרו חהו זה. לדנר החר ג'ני ולעויטנמעשי
-1'דו',  יהנה זה על הקשו חינוד' "מנהת נספר והנה 
 מועלת נלנ תשונה שאין משמע הא.1 הרמנ"סמינר'
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 בחבירו' וחבייו מנה בחבירו לנושה מניין אומר: נתן ר' תניאי לה אשם לאשרונתן
 (1( ל"א )פסחיס יא( לו' אשם לאשר ונתן ת"ל: לזה' ונותנין מזה שיוגיאיןמניין

 בגזל איירר כאן דהנח בוה הכונה לו. אשם לאשר ונתן עליו יוסףוחטישיתו
 למקום שבינו וחטא מחבירו' שגזל לחבירו ארם שבין חטא כאן יש והנה לשקר'ונשבע
 מעל למעול לחכירו, בינו שהוא הארם חטאת מכל יעשו כי שאמרו וזה לשקר,שנשבע

 הקרן דהיינו אשמו להשיב התורה ציתה הגזל חטא על והנה שקר' שבועת שהואבד'
 החומש והנה חומש' ליתן התורה צותה שקר שבועת ועל לחבירו' שחטא מה לוו:תכפר
 שחטא אחר בזה לארם לו ומה להקרש שיתנה לומר מקום היה לגבוה שחטא עלשחוא
 אשר מחטא נצמח המקום חסא שעיקר כיון רהיינו לו, אשם לאשר ונתן אמר לזהלטקום
 שאי( )יבר' יב( לו' ינתן כן על לחבירוחטא
 הגר בגזל. אלא גואלים, לו שאין מישראל אדם לך יש וכי גואל' לאיש אין ואםו(

 א'( ק"ס )נ"ק יג( מדבר'ה:תוב

 יאורב
 מ"ס: נקירושין אמרו והרי דנרים, וידוי נצ'רוף אםני
 דוא אפילו גמור צריק שדוא 1:'מ אשח קירשדאם
 הרי - נלנו, תשובה הרהר שמא מקורעת גמוררשע

 חשובה הו' גפה וירו' היה שלא חף נלנדנתסונה
 לצריק, ר:הענמעל"חא

 מתודה שידא רנעינן רהא הוא נזה לנווהנראה
 ":כרת מתוך כ' כן: ,.דהינור' נספר מנו1ר דר'נפיו
 אהרת פעס 'ותר ממנ' ו'זהר יליו 'הנהם נפרטהחסא
 - זשית', וק:ו ס:ו נפירוס סיאמר אדר נו 'כשללבל
 לרב שמואל א.ל נ"ר: בעירובין שאמרו למה רומהו:ה

 היס' ס' הנ' פומך פתח קר' פומך פחה שיננא'דורזק
 נשעת קולו המשמיע ס' - נירך, והתק"ם היןרתוריך
 במהרה בלהש הקורא אנל נירו, מתק"ם תלמורותימורו
 זליו עושה זה בפח הוירו' מוצא כשהוא הר' סוכה,הוא
 ניותר המתקים רנר תשונהו קתהא גדול 'והררושם
 בנפשו 'ודע ארם שאין ומפנ' בפה, להוצ'א דמצוגולכן
 נרבר להעתרל הוא עריך שלם נלב היא תשובתואם

 גמורה, תשונה ליר' שינא רברים וידו'ע"'

 רק דוא רנרים רוירו' ניון זה לפ'וא"ס

 חם לכן שלם, בלנ גמורה חשובה ליר' שינאאמצע'
 עליו 'עיר שהקב"ה ער וגמור שלם בלב היחהתשובתו
 ותקובהו מעל"חא תשובה דו' ~כסלה עוד 'שונשלא

 ורק נשפת'ו, דוציא שלא אף דמקום מלפנ'מתקנלת
 עריך סלם בלב שב אם 'ורע סאינו לפ' נעצמודארס
 שיש אמרו שפיר ולין נספת'ה דוירו' להוציאהוא
 והתשוגג נלבו תשובה הרהר שמא קדושין לגב'להוש
 נהשב שהוא ער דמקום מלפנ' סנתקנלה זמורההיתח
 זמור, לצדיקמעתה

 אהר כ, הוא, מיוהר רקרא משום לה 'לפ''א(
 אשם שהוא למ' רמשמע אשסו את 1ה9'ב מקורםשאמר
 שזהו ררשו לכן לו. אשם לאשר ונתן ואכר ה:רולמה

 לא להשיב הוא צריך אחר לאיש הייב הנג:לאם
 הונו, לנעל אם נילהנגזל

 מחוינ הוא מה מפג' טעם ליתן ואפשריב(
 כיק לומר מקום יש ורווי תונה לבעל ההומשליתן

 נותן שיהיה הוא ברין השבועה על לנפרה בארהחומש
 להקדש אותו מניא שהוא הקרנן כמו להקרו!אותו
 סופר כשארם מפני ווהו שנוץתה על כפרח סיהיהנכרי
 הושב כי מחונה עוד מת"אש הונ הנזל אין א:נהונו
 שכנר כיק אבל האמה, יל יודח השגועח שע-יהנהו
 גרול וצץרו מזת לגמרי מתיאש הוא אז לשקרנשנע
 הבריות נגד השר עליו יש קמעתח מפני ועור'ותר,
 שאינו נשנע הבירו שהרי לה שאין מח חובעשחוא
 השנואה שע"י ומפני לשקר, נשבע ארם ואין לוחייב
 בכנודו. פגם וגם צער לורוונה

 שמת בגר דלכך הסעם לומר אפשריג(
 גסנהררין אמרו רהר' משום לסהנים. הג:ילחמהז'רין
 יליו מזלה תורה הבירו בן את המלמר כל נ':צ"ס

 דנפש ואת י.ינ(: )בראשית שנאמר עשאו סאלודכתונ
 חורה המלמר הוא ר1י הכהן והנה - בהרן, עשואשר
 ותורח דו"ו יורו סהן שפתי ני סרסחיב: 'שראל בןלסל

 הגר ואף ישראל, מבני שהוא מי יסל - מפיהיבקשו
 גגר ולכן לבניו, נהשבים ישראל, בכלל ונכנסשנחגיר
 שהוא מפני לגואלו נעשד הסהן גואלים לושאין
 כאביהחשוב

 סמת נמי דתלינן לומר אפשר דסברביתר
 מצוה היה סנויאי רעהו אומרין יורסין לוואין

 שהס להכדנים או לגבוה מוחו 4הרי יהיושנכסיו
 שהנכסיס בזמן והנה להעם, רעת ומורי דמקוםמסרת'
 רי?1 היתה שלח ח:ינן דרי לגנוה נהנן ולא ירותהת
 סנבסיו במי אבל דפקר, נכסיו נשארים לסן מ:הנ,"ה
 לגבוה לחתם לו היה אפשר א' ררי הג:לן בירהוא

שעי
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 האל והוא בעליו לבעלי הגזל להשיב ראוי קיימים הבעל(ם כשאין כי לד',המושב
 "פוינת יד( לרבו' יחזיר העבד מת שאמרו כמויתברך

 לכל אלא אינו או משמר' שבאותו לכהן ינתנו השם קנאו לכהן, לר ת"ר, לכהףלד'
 שבאותו לכהן הרי עליו, בו יכפר אשר חכפורים איל מלבד אומר כשהוא שירצח'כהן

 ב'( ק-ט )י'ק מדבר' הכתובמשמר

 יכפר אשר ]דכתיב: יצא אשסו הביא שלא עד גזילו המביא תניא, בה יכפראשר
 א'( ק.יי )נ-ק טו( יצא. לא גזילו הביא שלא עד אשסו הביא כיפר(' לא ועדייןבו

 כל לעשות אדם בא שאם ללמדך הכתוב בא אומר: עקיבא ר תניא' תרוסה, וכלט(
 חטיי( טז( סקצת. שיש-ר ובלבד רשאי' הרומהגרנו

 יז( המינים. בכל נוהגת שתהא התרומה על ללמד הכתוב בא ת"ל: מה קדשי' לכל.
)םסרי(

 בא *לא לכהן' מקריבין תרומה וכי אומר: ישמעאל ר' תניא לכהן. יקריבואשר
 'כטרי( יח( לכהנים. ניתנין שיהיו הביכורים על ללמדהכתוב

 שנצטרך סוף לכ"ן, ניתנן ואינו ומעשרות תרומות לו שיש כל יוחנן: א"ר יהיו. לוי(
 ח.( ס"ג ינרכוה יט( יהיה לו קדשיו את ואיש שנאמר:להן'

 שטובת מגיד יהיו, לו קדשיו את ואיש ת"ל: בורוע' מתנותיו הכהן יטול יכול יהיהלו
 "סרי( לבעלים.הנאתן

 ר 1 א יב

 בידו היו קאם שטיר תלינן אלו ועל בירה אינםשהרי
 להכהניפ. או לגבוה נוחנם היהאז
 בגר דאמרו רהא לומר צריכין רבריו ולטייר(י

 שיהיה אמרינן ולא ה"קר הן הרי ננסים והניהשיג1י
 דאמרינן נמו הגר, של הבעלים הוא ווהרי לגבוהנכסיו
 צורך שאין משום זהו הגר, נמקום עומדים קהגבוהריא
 זהו הגר נמקום עומר שר' כאן שאמרו ומה בנכס,שלר'

לטובת
 הגזי

 כי נפרה, לו וההיה השבה מצות שיק-ם
 לטובת רק לא זהו הגזילה את להשיב ההורה ש15תהמה

 שהרי כ"רה, לו שההיה הגזלן לטונת גם אם כיהנגזל
 תהיה ולא נענש שיהיה בבדי להשבון ניהן לא נהבבן
 השבה. ע"י כטרהלו

 שבין מח הוא ההסא שעיקר מטני זהוטו(
 שנשבע זה ש'י למקום הטא גם נ5מה ומזה להבירואדם

 ועיקר הוא להבירו אדם שנין דחטא כיון וא"כלשקר,
 קרננו יביא ואה"כ הגזילה את לחשיב מתחלה צריךלכן
 המקום. נגר שהטא מה על כטרהשזהו

 שיעוו; החורח קנעה לא בתרומה הנהטז(
 הרומה גרנו נל ארם הפריש שאם נל ממלת להוילטינן
 ריוורה קנעה לא מח מפני והטעט הרומה. הויג"כ

 בני קרעי לכל כחיב רבקרא משום לומר אפשרשיעור
 היהה ואם המקדישים. יהיו ישראל שבני ה-נוישראל.

 חזה השיעור את ליחן מוכרחים היו אז שיעורקב"ה
 הכריהה החורה אם ני המקדישים שהם נקרא היהולא
 אהת והטה להרומה קבע שאין מטני רק לזה,אוהם
 אחת מהטה יי(- נותן שאדם מה כל הנרי אאטוטרת
 המקדישנ שהואנקרא

 להרומה, קנע שאין אמרו ילכך לומר אפשרועוד
 בכדי ובסהרח נקדושה מהנהגים יהיו שהנהגיםבכרי
 של קרושתם לטי הרומהס ירבו הטוב נרצונםשהעם
הנהנים.

 נכל מיאוריחא נוהגת שהרומה. ה-נוי0
 להלן רכתיב כמו ויצהר והירוש נרנן רוקא ולאהמינים

 מתרומוה, ה"א נם"ב הרמב-ם פסק וכן י"נ, י"מבפ'
 המינים שאר יעל ליה וסבירא זה על חולק רראב'רחנל
 מררננן. רק הוארוויוב

 נאמר חה הקרבה לשק מדכתיב לה ילפייה(
 ניכורים על קאי רזה המרו לכן למזבה הקרב בדנררק
 מעוטה הקרנה קסעונים קרבנית מעניני ג"כ נהםשיש

 למזיח.והגשה
 אס הינו קדשיה את ואיש כן: לח וררשייס(

 ליחנם ירו מההת מוציאם ואינם בקדשיו מהזיקהוא
 ממקגלי יהיה ערעא היינו יהיה שלו סוטו יהיה לולכהן.

 עני. מעשר ממקבלי ויהיה י~י שיהיה והואהקרשים,

י(
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 לכהד ונותנן ומעשרות תרומות לו שיש מי כל יצחק: בר נחמן א"ר יהיה לולכהן
 א'( ס"ג )ייכות כ( יהיה' לו לכהן יתן אשר איש שנאמר: שמתעשר,סופו

 וגו, ישראל בני קדשי לכל תרומה וכל למעלה כתיב מה יהיה לו קדשיו אתואיש
 ויהיה לכהונה בנותיו שישיא יזכה כראוי לכהן וקדשים תרומה שיתן מי כל הקב"ה:אמד
 בזכות קדשים אוכל יהיה שזרעו יהיו' לו קדשיו את ואיש נאמר: זה ועל בסדשים אוכלזרעו

 11( רבת 'נסדנר כא( יפה' בעין לכהן שנתן והקדשים ומעשרותתרומה

 שמתגייר שגר לומר הזה הכתוב נאמר הגר פרשת אחר יהיה לו קדשיו אתואיש
 גר וא1חב י'(: ,ינרים וכה"א שלה4 הקדשים שיהיו בנים מבניו שיוצאים זוכה שמיםלשם
 גר ואוהב גר של שבחו כל הרי לו: אמר ר-* אצל נכנס הגר עקילס ושמלפ לחם לולתת
 כי'ח(: )ביאשית זסן אותו עליו שנתחבט דבר בעיניך היא קלה וכי לו: אמר ושמלה' לחם לולתת
 התחיל יהושע ר' אצל נכנס בקנה' לו והושיטה זה ובא ללבוש, ובגד לאכול לחם ליונתן
 אדם זכה טלית' זו שמלה בלחמ" לחמו לכו ט'(: )משי' שגאמר תורה זו לחם בדברים:מנחמו
 מקריבין בניהם בני ויהיו לכהונה בנותיהם שמשיאין אלא עוד ולא למצות' זכהלתורה
 במקדש, הרי גדולה' כהונה בגדי אלו ושמלה הפנים לחם זה לחם המזבח' ע"געולות

 יהיך לו קדשיו את ואיש נאמר: לכך הגז' ראשית זו ושמלה חלה זו לחם מניןבגבולים
 11( רבת ,נמרבר ' כב( הגר'בפרשת

 תרומות לפרש, סוטה פרשת נסמכה למה יוחנן: ר' אמר וגו' ישראל 'בני אל דבריב(
 ע"י לכהן נצרך סוף לכהן נותנן ואינו ומעשרות תרומות לו שיש כל לך לומרומעשרות'
 ס-ג( ,גרכות כג(אשתו'

 ר 1 א יב
 המקום מאת יקבל שנתן התרומה במקום כיכ(

 ויקחו ג': כ"ח בשמות נחמר ולכן בשכרו, הרנחממון
 בער דמקום מאת סקבל הוא שנותן ממה דיותרמשום הרי תרומח, לי ויחנו לומר: לו היה רנאמח תרומה,לי
 נשכרו.זה

 רמוקיר כ"ג: נשבח שאסרו מח לפי ו:חוכא(
 רבנן, חהנווחא ליה הוורננן

 את שמוקיר מי רגא בן -
 נוחן שאינו מי להיפך כהניס, התנוזחא ליח הווהבזע

 נסמכח למח ס"גי בנרכות זה על אמרו לכהןמחנהויו
 נל לך לומר ומעשרות תרומות לסרשת סוסחפרשת
 נצרך סוף לנחן נעשן ואינו ומעשרות הרומהן לושיש
 חשהו, ע"ילכהן

- 
 סוטח נעשית שאשהו נסי ומ*ילא

 הכחנים כי לכחונו7 ננותיו לחשיא ראוי יהיה לאלעולם
 של חשש בהן שיש כזו במשפהח מלההחתן נזהריןיהיו
 שחוא מסני כזה לעונש ראוי הוא וברין וטומאהזנות
 יהיו שהכחנים ראוי הוח לכן מביחו הכהניס אחהר"יק

 ממנהמחרחקיט
 גרול שענק ר'ן! לו שהשיב רמה רנראהכנ(

 נראת נזה, לזלזל ואין ללבוון ובגר לאיול לחםהזא
 ניצול ארט שאין קס"ה: גג-נ "ז-ל וואמרו למהשבתחו
 וואט שהל"ם נמצא וא"כ - יום, בכל גזל שלמאגק
 אבל גזל, של אנק נזח יש לובשין שאנו ודבגראובלק

 , יחיח לא בוראי לי נותן בעצמו והוא אותו מגרך שרמי
 לסעלה שאין גיול רבר גאמח וזהו עגיר:7 נרנורגזת
 בקנוג זח את לרהות צריכין ואיןמזח

 ששאלת והוא כן. רריש אליבא לומר אפשרועוד
 חרהק שאלח גם אם כי הקיבח שאלת רק לא זהוחלחם
 רחבות מית לפי הרוהניים בהחים שהוא למח געשתה(זדפ
 קמח אין אם באבות: שאמר וכמו שלו, הנשמיםההים
- הורה,אין  רבי פ-ח: חרומות בירושלמי ושיהא וכמו 
 רשב"ל וריה וועדא לבית סליק קנ-ו; נעלי איקפחיוהנן
 הרנרים בל א-ל הכין. מהו א"ל מגיי. ולא ליהשאיל
 איקפהה א"ל כן, מהו א"ל בכיס, חלוי והלב בלבחליים
 קניה,בעלי

- 
 זחו והשמלח הלחם שנרכה נמצא וא"כ

 לזלזל ואין והכמה חורח כמו רוהנים לעניניםחיסוד
גזה.

 חוטא שהוא סשום וכי וואלו רגים והבהכג(
 חבירו .באשת זנ"ן בענין רהנה בזח הומינא חהטא,היא
 חנירו של קנינו לוקה הוא שהרי גזל של ענין בזחיש

 בית התאוה ולא רעך אשה חהמור לא גקרא:וכיכתיב
 נכללח שהאשה הרי וגר. ואמתו ועבדו שדחורעך

 מי והנח אותם: לחמוד גט שאסור הארם שלבהקנינים
 חגזול לא משום בוח עובר לכהן מחנותיו נוהןשאיט
 11 רבה בבמרבר ימגואר י-ב(, ,משלי הוא רל כירל
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 זוטרהא(ופסיקתא כד( ישראל. ואחד כהן אחד איש' אישיב(

 גשפך ביתך בתוך ותרן שתהא התורה אותך לימדה איש. איש ת"ל מה איש'איש
 לפי כגבר, קום אשתך דבר שמעת אם אבל ותדן' הוי כסותך כשגקרע וכן שמגך וכןייגך
 ס.( רנה ןבשןד כה( איש' איש גאמד לכך גבר' הוי אתשגבד

 שעמום ואשת שוטה ואשת חרש אשת לרבות איש' איש ת"ל מה ת"ר' איש.איש
 מבתובתן. לפוסלן להן מקנאין שב"ד האסודים בבית חבוש ושהיה הים למדינת בעלהושהלך

 א( כ-זוסוסה

 שטות רוח בו גכנס א-כ אלא עבירח עובד אדם אין לקיש: א"ר אשתה תשטהכי
 א'( ג' ויסת כו( כתיב' תשטה אשתו' תשטה כי איש איששגאמר:

 גדושה גדול לכהן אלמנה להוציא מדבר, הכתוב לאישות בראויה אשתה תשטהבי
 שפרי( כז( הדיוט' לכהןוחלוצה

 ד 1 א יב
 שגוזלק מיה כ:גר מדה גייכ מענישו דקנייה ולכןנ',

 אשר אשהו אה והוא אצלו יקר היותר קנינו אתממנו
 נהשקאת הכהן מעסה זך'י אם יי דראשק להתירהשתהזור חשי מי ונסתרה לה שקינא משז עליו נאסרתהיא
 המארריט. נפיםאוהה

 גם הנירו של נ"ניניו זהיר שה~א מיוה:ה
 אשהו וגם בזה, נזדרים להיוה הימנו למרים ביהואנשי
 של קדוש היוהר בקנין מעל למע,ל לנלי נזהרהההיה
 שה~א מכיק אך הקרושין, מהמה קנין בה לו שישבעלה
 לח אשהו שג5 סוף הכהן של נקנינו לפגוע זהיראינו
 נזח. לו קי9 הקנין נקדושת לפגוע לנלי ז"ירהההיח

 "כמנונספר
 סופר-

 וה~א כן, הזה נענין אמרו
 להאווה גר,ל נזיון י~א הסוסח השקאת שלשדענין
 רק להשקיתה רוצה ינעל היה לא הסתס ומןולנעלה,
 צריך היה אז יק בעיניג השויה היתה אם מנרשההיה
 4א אשר יעו כן, ה~א נזח העונש ולכן כתובה. להליתן
 לו יהיה שלא ער כך כל שיעני סופו מהנוהיו לכדןנהן
 יהן קו'י להשקותה מוכרה ויחיה כהובח לה ליהןכדי

 החת כי מדה כ:גר מדח וזהו אוהה, ונ5 עצמוולנזות
 אותו מעשרים היו אשי ומעשרות'ו הרומותיו נהןשלא
 את לפסור לו יהיה אפשה שאי כזו עניות לירי נאויא
 נזיק לירי ינא מוירה שיהיה ער ונכתונה נגסאשתו

 שוהו4 כהן אשת ר'ו: נסוסה איחא וה:הכד(
 נהפשה לא והיא רהימא מהו ומשני טשיסא. כנמ.וטריך
 אימא צסורה ונהפשח הואיל וזו מוהרת, :תפשה האאסורח
 יש שיכות מאי רביס שאלו כבר קמ-ל,-והנה  תשתהלא
 שהרי ין, נזה לומר ואפסר לשתיה, כאונס האיסורגין
 שאשה לחיות צריך ייה הדק הומר דלפי לומר מקו5יש

 להיות. צריכח היתה דנעל קינוי אתרי אהר עםשנסהדה
 שלח ואף בלנד הסת'רה מעשה מהמת לבעלהאסורה

 התורה דאמרה והא להשקותה, כלל צריכין דיו ולאזינהה
 לנעלה. מוהרת היא המי5 נדקוה לא וא5 אוההשמשקין

 ולא אנסה שיצרה האשה על ההורח שהסה מהמתזדו
 לסעשה אותה הביאה ו~ה האוהה על לההגבר יכולההיחח

 כיק כהן רבאשת לומר מקו5 חיח זח לפי וא-כהסתירה.
 לנעלה אסורח היא נאונס שז:חח ראף לננחראמרינן
 תועיל סלא גוראי א-כ לגבה, מועלת אונס סענה~אין
 להיוה צריכה והיתה  דרזמ היצר מהמת או:ס  סע:תלה

 דג5 קרא בעינן לכן ההשקאה, לח הועיל ולאאסורה
 כ-ו אות לקמן ועין ישראל, לאשת ברינה קוה כהןאשת
 הזח. נענין עוד שרנרנומק

 והדן להיות אד5 צריך ממון דנעניני וה~אכה(
 נניה, נזק איוח ידה על אירע אם  אשתו ע5 להרינ%א
 מן להיות אדס צריך פריצות נעניני שנונע נמהאנל

 אפשר שאי מפני הוא הדבר וסעס נינר,המקפירים
 תהת המז:ח אשה כי שלו, שאינו במה והרן להיותלאדס
 אף מיהה מהוינת וה,א המקו5 נגד חסא נזה ישנעלה
 נעלד. נרשות כן תעשה עויאנזמן

 מה מפני נזה, סעם נוהן לקיש רישכו(
 שמי ימהח דקנ-ה שאמר ער האשה לסונת כאןמקתדלים

 שהיא צף ודרי לאשהו, איק נין שלו5 לעשות כדינפים
 שררי פריצות מעשה עשהח הרי זה נכל נסמאהלא

 שההא הדין להיוה צריך היה וא-כ ונסהדה. להקינא
 הוששין דלכך אמרו זה על כתונח~ג ותפסיד לנעלחאסורה
 ארם שאין משום הרין כהומר נירונת ואינהלתקנהח
 כיון ולכן שסות, רות נו נכנס כן אם אלא עבירהעונר
 להוש זנהנו צריכין נרורה נרעת המעשה עשההשלא

 מעשה אם יי עשחה ולא לגמרי נסמאה לא אםלהקנתה
 געלמא.פריצוה

 לא דרין שורת לפי שהרי הוא נזח הסעסכז(
 במים ד' שם אה למהות כזה רנר לעשות צריכיןהיו
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 נפשות לו שהביאה ובממון בנפשות בו שטעלה כפולה, מעילה מעל. בוומעלה
 ט" יי" 'במייי כח( ממונו' לו לקחתאחרות

 א'( כ"ז "יסח כט( משקה. היה לא סומא היה שאס מלמד אשה' מעיניונעלס

 אינו בעלה בה ידע אס הא ומעמעס, יואה בעל שיהא ולא אישה. מעיניונעלם
 'ססי'( . ל( ולהשקותה' עליה להעריסרשאי

 למה' בפרשה חאמוריס ונטמאה נטמאה נטמאה פעמים שלשה וד'ר' נטמאה'והיא
 א'( כ"ח 'סיסח לא( לתרומה. ואחד לבועל ואחד לבעלאהר

 קרא דאמר אותה, בודקין המים אין הים כמדינת ערים לה שיש סוטה בה. איןועד
 א'( י )סוטה לב( בה. דידעי איכא דהא האי לאפוקי בה, דידע דליכא בה איןועד

 קרא דאמר מ"ט, שותה, היתח לא שנטמאה ראיתיה אני אחר עד אמר בה, איןוער
 א'( ל-א )סוטה לג( בה. שיש עדות כל בה איןועד

 אסורה שגתפשה שאעפ"י אחרת לך ויש מותרת; נתפשה הא נתפשה. לאוהיא
 ב'( נ'.א )נתובות כהן. אשת יו היא'ואיזו

 אומר יהושע ר' חובה אומר ר"א אשתו, את וקנא תניא, אשתה את וקבאיר(
 רסוסה, פיא )ייישימ' לד(רשות.

 ר 1 א יב
 לאשתו איש נין שלום לישות גכדי אם כ' גן עשוולא

 ראוהן שאי:ס גנשים כאן וא"כ ע"ג, נ"ג גסוגחכמגואר
 לגעליהן אוהם להתיר אפשר אי סוף שסוף גיתלאישות
 נטמאח אם העונש לצר רק תהיח קההשק"הונמצא
 המקום. שם את למחות הוהר לא זת~רבר

 הוא פוגע בעלה תהת המזנה אשה כינה(
 ער לו שמגיע לאיש גרול צער הוא זה ב'בנפשו
 לפרנס הוא צריך ב' בממונו חיא פוגע וכןהנפש;
 זרים.בנים

 ס'. באות להלן נגאר הסעםכט(
 היא חר' שעהה 'ודע שהבעל רכיון משוםל(

 לעשות כר' משום גאן העין השקאח מבלי גס לואסורה
 רק תהיח בההשקאה ונמעא לאשתו, איש ג'ןשלום

 התירח לא זח ולצורך מגתובהו4 אותח ולפסורלהענישה
 כ"ג אות לעיל שבארנו כמו במים שמו את למחותדחורה

 שאי משום זהו לבעלח אסורה שהיא סהלא(
 ברכת'ב: קרושה של הקשר יותר ביניהם להיותאפשר
 אורות מתשבותית תהיח מעתח שהרי חחד. לגשרוה'1

 הקשר ו:פסק יותר גח מאמין איט הנעל וגסבועלה,

 שלא גכר' אסורה היא ולבועלה ביניהם, אישותשי
 תהיח לגועלח מותרת תהיה שאס באחר, ע'ניחתתן
 ערות מחמת "גרשה מונרח 'היה והוא בעלה תהתמ,נה
 שבא ש:'ק מפנ' ועור לנועלה את-כ חנשא והיארנר
 ומכברים אוהבים שיה'1 אפשר א' נעבירח מחהלהעליח
 וסוף ואשתו. באיש לה'ות שצריך גמו אה"כ זה אתזה

 א': ג"ט גסנהדרין שאמרו וכמו זח את והשישנאו
 היא העבירח מחמת בן - זיל', אאוגריהו שקריסהר'
 מפני ועוי לענירה, שנהפתתה זח מחמת בעיניו זלחתהיה
 השנאו4 חסוגב ומזה לחגירו עע למזכרת 'היה אחרשכל
 ראתר והמר אגשון מעשה גבי י"ג ב' בשמואל שמצינוונמו
 אמנק וישנאה כת'ב: הההע הרע המעשה אמנתשעשה
 מאהבח שנאה אשר הוונאה גרולה ב' מאר. גרולהשנאח
 זח הואת האחבה חועבה קישזבר מפני אהבז;_הדיאשר
 שישנאו;הביא

 נימא שאס מפני חוא הזה ברבר הטעסלנ(
 יהיו הערים הרי ערים, כשיש אף אותה בווקיןדהמים

 הזאי; ולצרה לנו מה ויאמרו שזנהה מלהעירמשתמסים
 המים השקאת וי'י הרבר לנרר חנעל בייי 'שהר'

 אין אז ערים יש שאם דכתוב לט גלח לכןהמאררים,
 חחיוב הונרים על מוסל וא"כ אותה. בורקיןהמיס
 העבירה מן ארם להפריש בכרי הזה בדברלהעיר

 אפילו אלא כשר אהר ער רוקא לאו והנהלג(
 לי אין ייב: פ'.1 סוסה בירושלמי כמנואר נמ'פסול
 - בה, אין ועי ת"ל: שפחה אפילו מנין בשר, עראלא
- מקושמכל  ר' רגי תנא ג': בסוטח זה ע4 ואיתא 

 גסוטה, אהר ער תורה האמינח מה מפניישמעאל:
 ונסתרה. לח קינא שהרי לרנר שרגליםמפגי

 נ"ר אלעזר א"ר נירושלמי: זה על ואיהאלר(
 שטאי גבית אליעזר ררגי אתיה 'וסי: ר' קומי'וסי
 אומרים: רב"ש שמאי כבית רריא הלל, כבית 'הושעור'
 ערות בה מצא א"כ אלא אשחו את ארם 'גרשלא
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 מתוך ולא שחוק מתוך לא לה יקבא שלא אשתו' את וקבא קבאה רוה עליוועבר
 לה( אימה' של רבר מתוך אלא מתון מתוך ולא ראש קלות מתוך ולאשיחה

 היא( פ-א סוסא"רושלמי

 היא אם בטמאה' לא והיא בטמאה היא ת"ל מה אומר: ריץ היה וגוי, בטמאהוהיא
 אין שלעולם ללמרך הכתוב בא אלא משסה' הוא למה היא טהורה ואם שותה למהטמאה
 לו( הססוף על אלאמשסין

 "פר'( ל

 אמרו הכי ואפילו הכהן' אל אשתו את מביא שהאיש מלמר אשתו' את האיש והביאטוי
 א'( ז' טיסח לז( בזרך' עליה יבא שמא חכמים תלמירי שבי לו מוסריםחכמים:

 ושהלך שעמום ואשת שוטה ואשת חרש אשת לחוציא אשתה את האישוהביא
 לפוסלן להן מקבין שביר שאעפ-י האסורים בבית חבוש בעלה ושהיה הים למריבתבעלה

 ר 1 א יב
 שלא יכו5 אינו לגרווה כעורים רברים נה מצארנר,
 רנרים נה שמצא יכול אינו לקהמה ערוה בהמצא

 רי'ח כב"ה, ור"י חונה, אומר ההא גן לפוםכעורים,
 כן לפום מנרש41 הבשילו הקדיהה אם אףאומרים
 ינרש. לנרוו יקנא לקנאות ריה רשוחאומר

 ב': בסוטח אמרו וסחירה קינוי ברין הנהלה(
 אותה ומשקה שנים י עפי לה מקנא אומר יהושער,

 אוחח קינא דאם בנמ. שם מבואר והנח - שניסיעפ-י
 בפ:י לה קינא אם אבל כלום, אינו עיים בצישלא
 שלא אוהח משקין שאין נהי עצמו עפ.י תמ?רהעדים
 יורע הוא שהרי אסורה היא ע5יו אבל ערים,עפ"י

 דאם כן כמו אמרינן לא מרוע לשאיל ויששנסתרח,
 אבל אוחח משקין שאין נהי ערים נפני שלא להקינא
 עימו עפ"י בסתירח כמו אסורה להיות צריכח הריעל'1

 עליהשאסורח
 צריך רהקינוי בירושלמי כאן האמור לפיאך

 הטעס לומר אפשר ר!וש, ונכובר אימח של גאופןלהיות
 המעשה לרעת נכרי לא הקינף, ושעת עדים בעינןרלכך
 אין עדים בפני שלא לח קינא שאם מפני אם גיבלנר
 רק ונראים ודציני אימה של בענין שזהו גך כלניכר

 לא גזה בקינוי ולכך קינוי, זח ואין נעלמאלרברים
 העיים ההם נסחירה כן שאין מה כלל, עליהמחסרא
 המעשח יודע שהוא וכיון המעשח, ליריעת רקהמה

 עליו. אסורה היא ממילאעצמו עפ-
 הקנף שמעו העד'ם ראם נמצא זה לפ'וא"כ

 א'1 כן נם בזח עד'ם שיש 'רעו לא והחשח הנע5אך
 ענין זה אין מזה ייעז לא שהם שבשעח מפנ' קינף,זח
 קינוי. זח אין רא ובכגץ רי'ני ואופן אימחשל

 זח שהרי ביאור צריכים הכחובים והנהלה
 לומר לו היה הספק ע5 אלא משקין שאין לומרשבאו

 לאי אם נסמאה אם נורע ולא אשחו את וקואבק'צור
 וכח והקבלה'י ,יהכחב בעל רברי בזח להביאוראויץ

 מ,ירה מיני שני על קינאח מיני שני ישרבריו:
 סחירח על האחד חבריקו; לשח-ח חאשח "חהמצריכים

 עם שנסתרה כנץ נאמח, הטומאה אל רנלים בחשיש
 אל יחצוו נפשם מטבע אשר הפחוהים הארץ מאנשיאהד
 שנסמאה הדו"ן על להעלוח שאין סחירח על יהביההוו
 היא נמנע כמעט אשר אחיה או אביח עם ש:סהרהכגון
 וע5 ה"חוח, אל והאח הבח אל האב שיחאוח הטבעמצד
 קנאוה. מיני שתי חורה אמרה אלה סחירות מינישחי

 קנאה. רוח עליו עבר או קנאח, רוה עליו וענרכמ"ש:
 ע5 הטומחה, אל הקרונח סחירה אופן על האחתהקנאח

 רעת לפי כלומר נטמאה, והיא אשתו את וק:א אמרזה
 אופן על השניח וגקנאה טומאח זו נסח'רה חיחההשכל

 את וקנא אמר ז" יעל חסומאה מן הרחוקההסחירח
 משחי אחר כל ועל טומאה. שום זו נסתירה היחה.א הרעת אומד הוכהת כפי כלומר נטמאה, לא והיאאשהו
 נריקה. מי לירי החשה שחבח חורה אמרה האלוהקנחות

 בכל יסומאה קרובה שהסתירח אף הראשונת הקנאחעל
 רי אנל לבר סחירה מבחינת לבעלה אסורה איננהזאח
 רהוקה זו שסת'רה אף השניח הקנאח ועל נבריקח.לה
 על וגם השם מחיקת על נחוש לא זאה נכל הסומאהק

 ביארו זו ררך וכעין - בריקח. נצריכנה הקלה זוחשרה
 הינו קנאה, רוח עליו ועבר רבריהם: וכחי,נספורנויי

 מררכי סרה היא כי שראה מאחר בח לההרות סגרחרוה
 רוח עליו ענר או נטמאה, שהיא הוכחה וישהצניעות
 והיא שיקנח ראויה סבה בלחי שטוח רוה הינוקנאח,
 עגרה היא אבל שנטמאק הוכחה אין כי נסמאהלא
 צריגין השניה ונין הראשונח בין אז ונסחרח החראחועל

להשקותה.

 רבי ה"ג: פ"א סוסה בירושלמי שם ואיהאלז(
 הנרת אם מה מק"ו עליה נאמן בעלה אומריהורה
 היינין שאין זו עליה נאמן הוא הר- כרת עליהשתיבין
 אם לא "ו אמרו יי'ה, נחמן שיהיה רין אינו כרתעליה

אמרת
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 ת"ל: ישקנה' חאסורים מבית ויצא בעלה לכשיבא יכול אותה' משקין אין אבלמכתובתן
 ש( כיץ)סוסח לח( יביא. הוא שקינא סי והביא'וקנא

 1( רבח)ב8דבר לש( הרברות. עשרת על שעברה לפי חאיפה.עשירית

 שמן בהן ונותנין נרבח ומנחת חוטא מנחת עון לכפר באות מנחות שאר עון.מזכרת
 אלא זכות להזכיר באה שאינה זו אבל ניחוח' לריח. ועולה סתמר הקרבן שיהא כדיולבונח
 התר'ס( בעלי)יי"וש . מ( מהודר. קרבנה יהא לא לפיכך עוןלגלגל

 כלוסר אשתו' על הקרבן את האיש שיביא יאמר הפסוק ראש אל יחזור קנאות.מנחת
 הוא אבל סשלה' היא שתביאנו ראוי ואיננו עונה לחזכיר הוא קנאות מנחת כיבמקומה'
 )י5ב"1( מא( ממנה. נקסתו את וינקום קנאתו את שיקנא לשם מנחהיקריב

 אהבה והיא יצהר קראו שהכתוב לעולם אורה שהשמן למה' שטן. עליה יצוקלא
 שנאסר לאמהות זכרון שהלבונה לבונה, עליו יתן ולא במנחתה' אורה יהיה לא חאפילהאת
 פירשה וזו האמהותי אלו הלבונה ואל'גבעת העולםי אבות אלו חמור, הר אל לי אלך ח:'שיי

 ו( רבח)פדבף זכרון. קרואה שהלבונה בקרבנה זכרונן יהא לאמררכיהן

 זה עון סזכרת שהורה, נסצאת אם לשובה זו זכרון מנחת עון. מזכרת זכרוןמנחת
 י( רבח)פדבף שמאה. נסצאת אםלרעה

 ר ד א יכ
 קאין בזו האמר איסורו; אחר היתר לח ש-ש בנדהאמרת
 ימתקו, גנובים מיס ואומר: איס1ר1; לאחר גיהילג

 גנובים מים הקרא מביא שהוא הוא מאי לגאר ישורגה -
 הוא שם גם רי-י בנרה הוא נאמן אמחי י(1'יימתקה
 ליצרו ליה והוח עליו אסורה היא שהרי ננוביםמיס
 של דיצרו 2זח שאומרים ואפשר אהריה. רויףלהיהז
 יש ולאחרים לבוע לו האסור לרבר אהריו רורףאים
 להבעלים ומהור לו רק שאסור נטביס במים כמוהיחה
 שהיא בסוסח ובן חבעלים, ברשית ששהזין לחהריםאו

 כיץ נרה אבל ל,1הרים, 1ל8 ולבועלה לבעלה רקאסורה
 אין בזח איש לשום היהר לח ואין לעלמא אסורהשחיא
 חוקפו.יצרו

 אהזח משקין דלכך הסעם לומר ואפשרלח(
 לה קינאו כש1'ד אותח מעקץ ואין לה קינחכשהבעל

 בה רואח כשהוא גאשהו יוחר מקפיד רחבעל משוםזהו
 חושרוק שהוא להיות ואפשר בדבר טנע ויוא פנםאיזה
 נמורח הוטוח זה אין בעלה לה שקינא וזח בה, שאיןבמה

 לח כשקיזאו אבל המים. ע"י נבדקת חיא לכןשנסמאה
 יש ברורים ויברים  ערוה דבר 2ה ראו נאמת הריביד
 ואין לבעלה אסירה היא לכן לסומאה קרובח שהיאבאן

 רייון משום לומר אסשר ועוד אותח. לבדוקצריכין
 משום ביותר .יח מחמירץ ב'.ד של קינוי על ע2רהשהיח

 לבעלה תיכף אסורה ייא ולין הב.'ר, ביבודשהקילה
 להשקותה. צריכין ואין 1'ר של קינוי על וע2רדמשנסתרה

 משום 2יוהר. 2זה מחמרינן רלכך לומר אפשרושוי
דבאלח

 אפאו-
 שהרי משום שנסמאו 2יוהי בהן לתלהז

 כמו ורוסח חולים שבעליחן ש בעיר, עמהן נעליהןאין
 ביותר מסונלת עמח בילה וצאץ ואשח בעלים, לחןשאין
 בהס1גלהישל

 טסרת שחטסח בפ5רוצים ימבואר תחולס(
 מפני מתיר,א היא אץ ןעזשרי לך יהיח ולאנעניי
 לשקר לבעלח תשבו1ק המעשיס[ כל על סויפדטדהק1ות
 אה מקלל ממנח הנולד רוהבן מפני יגד ועל זינתזןשלא
 מפני תירצח לא ועל אביו, שאינו ויא כס18ראביו

 ונתבת נואפת לרציחה. לבעלחשגורמת
 נךא )משלי פוחש9-

 מסני תענה לא על ינעם. טשרים ולחם ימתקו גנוביםמים
 מעוברן חי ממך ואומרת בעלח על שקרשמעידה
 בעלה שחיח דרי ייצד חשבה על בעלח, שאיט אתחומדת
 תיללה גרי כהן שחהו מחקת מקריב 21נח זר והבועלכחן
 לקדעי. השבה יום אה זיורגם

 בזמן מהויר בקרבן רוצה הקב-ח אין כימ(
 נמנילה שאמרו כמו חהו ידיו, מעשה אה להעניששב,(ין
 ים קריעת בו"ו שירח לומר השרת מלאכי בקשו"'ב!
 ואחם בים סובעים ירי מעיה הקב"זע לחם אפרסוף.

 שירה.שמרים

 זל'א: מינ בסנהררין =מרו מח לפי זהומא(
 עץ השתד בה שנסקל אבן אהד לי פשיסא הונא: רבאמר

 בו שנהנק סויר ואהד בו שגהרנ 0יף ואחד בושנתלה
 זיל ליה אמרינן לא רמדיריה מ-ס. צגור, משלכולן

 אה לחי2 אפשר אי דיא כן - נפשיה ולקסולוליתיה
 עונב אה להזייר לריתה פשלה קרבן שהבחהאשה

מי(
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 אותה והקדיב שנאמר כאחת' סוטות שתי משקין אין ת"ר, הכהד אותה והקריבטי(
 י( י ,סיטח מב( בחברתהי גס לבה יהיה שלא כדי טעס' ומה לבדה' אותההכהן'

 סמוך שלבה מפני ולא"שפחותיה' עבדיה לא עמה יעמידו לא אמרת מכאןוהעמדה,
 . יספיי' , מג(עליהמי

 שהיץ למקום עפר ' שבאת' ממקום מים וכתב, ועפר מים ולמה וגו'. מים הכהן ולקחיז(
 בן עקביה פ"נא '"בית תנינן תמן וחשבון' דין ליתן עתידה שהיא מי לפני כתבהולכת'
 סרוחה מטפה בעת מאין עבירה לידי בא אתה ואין דברים בשלשה הסתכל אומר:מהללאל
 לפני וחשבון דין ליתן עתיד אתה מי ולפני ותולעה' רימה עפר למקום הולך אתהול*ן
 מד( הטב"היממ-ה

 כיור, מי הן ואלו בכלי' שנתקדשו אלא קדושים מים אין קדושיסי מים הכהןולקח
 הנשים אותן הנשים' מראות מן אלא נעשה לא שהכיור לפי הכיור' מן המים היוולמא
 לו אמר כיור לעשות משה כשבא ממצרים' טהורות שיצאנו עלינו מעיד האלהיםשאמרו
 נבדקות בנותיהן תהיינה והימנו זנות' לשם נעשו שלא אותו ~שה המראות באותןהאלהים

 י( יב" )"ינר כאמותיהן. הן טהורותאם
 את זנות מוצא שאת מקום כל שמלאי: 1'ר הססק' על ומבזין האשה' ראש את ופרעיח(
 ט" יבה 'נמיבי . מה' בעולם. אנדרולומוסיאמוצא

 מניין' גופה ראשה' אלא לי אין האשהי ראש את ופדע ת"ר האשהי ראש אתוסרע
 איי ייסוסה .. מו' שערה' את סותר שהכהן מלמד ראש' את ופרע ת'ל מה א"כ האשה'ת"ל

א .

ביאור
 נמעשיה יחירה ה"א כי רואה קהאשה בשעהמנ(

 אך עונוהיוג על ומתויה בתשובה חוזרת היא אזהרעים
 כה נופלת אינח אז כמוהח אחרת עוד רהאהכשהיא
 תקונח. רגשי לירי עוו תבא ולאברוחה

 וורץהת בכרי חוא האלו המעשים כל כימג(
 נואורת קהיא ונזמן מ,דטיוג על ותתודה עליחתסרוף
 ובזמן ברוחה, יותר נופלת היא אז מכיריח מכלעזובה
 חפול ולא ע5יחם סמוך לנה עמה ושפ"'ותיא 'קענריה
ברואה.

 בביי ההא ההשקאח ענין שכל מפנימר(
 המים יה מראיז ולכו תקובח, רגשי ליוי ותנאמעשיח .. על התהרט אם לנא אפשר והוירוי נטמאה, אםשתחורח
 הארם את מזבירים הרברים דאלו משום והכהב,והעפר
 ריז ליתן עהיד אתח ולמי הולך אתח ולאן באתמאץ

 וחרסה תשובה רגקי לירי הבא שהיא אפסר ומזהוחשנק,
 עונה. ע5ותחורה

 אותה ומבזין ברכר מחמרינז בזנוח לכזמה(
 אנררולומוסיא שמביא ההטא חומר מפני הספו4 ע5אף

 'מהא זה ע5 מקשיס והנה למנול, גרם זה ביבעולט,

 מלאה כי לפני נא נשר כל ק, ק"ח: נסנהרריןראיחא
 שהרי המס של כחו גרול במה ריי(: אמר חמס,האר,
 אלא וינס גזר נתחתט ולא הכל על ענרו המבולרור

 איסור מחמת ולא למנול גרם יהגזל הרי - הגזל,ע5
 יק איש אשח של רבזנות נזה לומר אפשר אךעריות,
 נעלה סל קנינו האשה קחרי נזה, גזל של עניזג"כ
 סנהררין נרק-י ראיתא וכמו ממנו עצמה את גחלתוחיא
 זה הרי עליה ונא לעבדו שפחה שיחר נח בן רלבך1'ז
 את קגוזל גזל קל ענין בזה קיש מפני עליח,גחרג
 ממבו.אשחו

 ומרמויב ראסה, את ופרע לומר לו רהיחמו(
 נגמ': שס שאמרו כמו פירע גופה שבל מרבינזהאשה
 עליה היו נשהוריס. ככסה ולנניס מתכסה היחחשאם
- 4נוולה, כדי ממנה מעבירין וחכקיטין זהנב,י  וא"ב 
 מצוה סזהו משום הראש פריעת רק בקרא נאמרלמה

 ת:שיסיז' נשאר' מקאייכ ייקאנכהז
 סיהא הצריכו הראש נפריעח רזקא מהומפנה

 מפני זהו הנגר'ס, בסאר ולא נזה יתעסק נעצמוהכהן
 כדאיתא ראשה, בקליעח היא האקה ש4 יפיהקעיקר
 שקלעה מלמד הצלע את אלהים י' וינז א': ס'שובברכוח
 קורין היס נכרכי ס:ן הארס אל והביאח לחוההקב'ה

 היום גם מצו" האשה נסואי וגקעח - נניח(גלקל,עחא
 הכלה של ראשה נקליעת מטפליס לה-ות נכנריסלהיוחר
 חן נושאח שחהא בכדי הקנ-ה של נמדוחיוולדחזיק
 ג"כ צריך נבעלה מעלה שהיא מפני ולכו בעלה,נעיני



טזי
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 1( "1שוס" מח לתגעה' כדי כפיז4 על ולמה כפיה' על ונתן..

 ס'( רבה )נמיבר מח( בלשונם' הגזלן ואל הגנב ואל בלשונה' האשה. אל ואסדיט(

 ב( י"בשנתיריז לזכות. תחלה נפשות בדיני שפותחין מכאן שכב, לאאם

 הן בעינן וא"כ גמרינן דאובן ומבני גד מבני תנאי כל דהא וקשה וגו" שכב לאאם
 שכב לא דאם וי"ל בדישא, כתוב שכב לא אם דהא להן קודם לאו הוה והכא ללאוקודם
 ואם שיעבדו רוצים שאנו יעבדו דאם דומיא הן חשוב שתעשה רוצים שאנו שמה חןחשוב
 שכב ואם הן וזהו אותה איש שכב שלא דבדים שתתקיים דוצים אנו כך יפסידו יעפרולא

 (1( פי2 קוושיז )יססות ' מט( לאה וזהותפסיד

 על שאף באופן לשוא, שמו ישא אשר את ד' ינקה לא כי נאמד: שכבף מפניהנקי.
 הנשבע על כמו צריך בלתי הדבר יהיה אם הנה האלה בשבועא אמת על האדם שישבעפי
 ולחייב אצלו ספק חדבר להיות שגרמת את הנה האלה, מן הנשבע ינקה לא הידועעל

 על האלות את קבלי ס"מ תנקי, לא האמת על שתשבעי שגם ראוי היה זה בשבועהעצמך
 אפורנ0 שטית. לא אם מהם שתנקי חתנאיזה

 יאורב
 האלו הי2רים של נבטולס 1טפל להיות נכבוהי:הר
 יאשת. איש ניז שרויה אה2ה שתהית 2כרי רקשעשו

 ותהויה נה שתתזור 2נדי זהו לינעה כדימז(
 אץ אני טמאה ואמרה ההויה היא אם והנה עונח.יל
 אז המאררים מים  ושהתה התויה לא אם ורק מתה,היא
 אז חתויה לא דאם 2ד2ר יש טעמים ושני מחההיא
 והניתת .המקום כ2וד יל הסה ולא 2הסא הוסיפההיא

 יש טעם ושוי 2יותו: גיול עונשה לכך 2מים שמושימחה
 העונש את ומסיר עליה מגפר הוידוי התודה שבשה'אמפני
 אי 21י-ס י"ד נסוסה המתלוקה לסי תלוי ווהממנד,
 מנחתה. מקרי2 ואה'ו משקה או משקה ואח"כ מנהההמקרי2
 כדי ייה יל המנתה את לתת התורה הצדיגה נאזשהרי
 המנהת רהקר2ת דאמר למאז ואי'כ שזנתה, והתורהלייגעה
 ת2א שלא הוא הו.דוי ענץ גז אם ההשקאה קויםהיהה
 יוהר קל עונשה 1אז ייד יל השם מחיקת של תסאלידי
 2תטא, הוסיפח שלאמפני

 ואוויכ שמשקה למ..ד א2ל.
 השם מהיקת לייי נאה ה;א הרי א-נ מנתתחמקרינ
 חס(ת, שלא 22די שתתורה אמ"כ ג"נ סשתדליזונכ"ז
 כפרח. ליד' אותה מביא שהוידוי מפני קתהוהרי

 דברי לסניה אומרים ת"ר, איתא: ז. 2סוטהוהנה
 הויה יהודה הראשתים, 2כתו2ים ש*ירעו ומעשיםהגדה
 ראובן העוה"2, חף וידש %ת 2סופו היה מה בושולא
 העולם חף וירש וכה 2יופו היה מה נוש ויאהודה
-הנא,  ליהודה קודם היה יאי9 הז שאלו רבים והנה 
 מפני ואמרו בריש!ג דיהויה מזכיי-יז,מעשח מהומפני
 ואפשר ברישא, הקדימו לכך שיויה לרו1בז גרסשיהויה
 שחומריז משום 2רישא, ייהויה מ%יריז דלגך לומרעור
 לע2ירה תנא שלא בכיי שתתויה שמוס2 נרישאלה
 מעשה יה אימריז ולכז השס, מחיקה שה'א המורהיוהר

 ע2ירה לידי יבא שלא 2כרי הורה הוא שגם מפנייהודת
 בחנם, המר תשרף שלא דמים שפיכת של תמורתיותר
 הוא גרול עניז ההשקאח ל!אור שאף לה אומריםואת'ע
 עיי שהוית ו:וובן שהרי מנפר בעצמו הידוי 2ישתהידה

 עתו. נתנפרזת
 נאמר ולא האשת אל מדבתינ לה ילפימת(

 הש12עה שתהא דגעינז ילפינז רהאשה ומרנויאליה,
 הגזלז ואל הגנ2 אל שאמרו ומה שומ!"ג שהאשה2לשוז

 2סוטה יה כי.יפי הפקרוז ש2ושת 2עניז זהו2לשונס,
 לשון. נכל דנאמרהל'2

 וה יל הקשה ליר'ד 2פתיהתו 2ס"ז והנהמס(
 לומר דצריך מרע דשבי2 2גיסא וי'ה 2גיסץ דאיתאמהא
 מתי לח אם גס יהא מתי אט גס יהא לא מתי לאאם
 לומר צריך גס יהא לא מתי לא אם גט, יהאלא

 תה"ג מקימינז' 4ח פורענ;תא אקרומי משוט2רישא
 הן ד2עינז משום מתי לא ואם מתי אס שז2 לומרצריך
 לימא לא יקשה הנ"ל התר'ס יברי לפי והנה ללאהקוים
 תימא גס, יהא מתי ואם גס יהא לא מתי לא אםרק

 שהוא כייז הז ה'י כאז הזהיהלאו
 רוצ"

 ולא ימות שלא
התגרש.

 שכב לא ה(ם שפיר רבסוטח לומר בזתוהנהאח
 שאמר הר'ל שאמרו גמו הובות לצד אם ניהפורעניוה לצי יא הוא הסוטה השקאת דעיקר משום ",,חש2

 נץ שלום לעשות כיי 2מים שמי שימהה מוטבהקב-ה
 משקיז א-1 שלום להסיל אפשר שאי 21מקום לאשתהאיש
 ל., ובאוה כ-ז באות לע-ל כמנואר העונ:( לצד רקאוהה
 אהע מזגיריז לנז העיקר הוא שכ2 ייא והיי כייזולנז

 הגס עיקר הרי התם מרע רשכי2 2גיסא א2ל2רישא,
 2עינז לא ימות לא אם רהרי קימות ההשש מצדנותז
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 מקום בכל אכזריות רחמים מדת שעושים לרשעים להם אוי לאלה. אותך ר יתןכא(
 ס'( ר2ח י"יבר ם אכזדיות מדת וכאן רחמים מדת ח"א ביו"דשנאמד

 חואיל ושבועפ באלח אלא יהיו שלא שבתודח השבועות לכל דן אתח מכאןלאלה.
 בכל פורטבי אף ובשבועח, באלח אלא שאינו מהן באחת ופרט סתם בתודח שבועהונאמרח
 ~ספיי( ובשבועהי באלח אלא יחיו שלא שבתורחהשבועות

 דמי' מפיו שבועה כמוציא שבועה אחר אמן העונח כל אמן' אמן האשהואמרח
 פ( ים אבתא אמן. אמן האשה ואמרהדכתיב:

 מאיש אמן השבועה, על אמן האלה על אמן אמן, אמן אומרת היא מח על אמן.אמן
 שלא אמן נטמאתי' שלא אמן ונשואח' ארוסה שטיתי שלא אמן אחר, מאיש אמןא

 1( י -" 'פפ נא(איטמא.

 אמר לאשתו איש בין שלום לעשות מח ק"ו דבדים והלא חמרים. מי אל ומחחכג(
 עאכ"ו וקנאה איבה ,שמטילין מיבין ספדי המים, על ימחה ב"דושה שנכתב ספרהמקום
 זספרי( בקרושה. נכתב שלא מפני עמו שבו האזכרות את ושורף העולם מןשימחו

 בודקין כך אותה בודקין שהמים שכשס מלמד כ"2(: זשטח ובאו ובאו נאמר בה. ובאוכד(
 פ( כיז "יסח נב(אותה

 מתוך נוטל שהוא מכאן אלא מניף, הוא ידה על וחא מניף הוא ידו על וכי והניף.כה(

 יאורב
 אפ שוהי 2ריווא העיקר לחזכיר צרי5ק ולכן כלל,ניסא
 שבעבור העיקרי שהצד הוא בזא חכלל 5י נס, יהאימוה
 וה אה ל41ןרים וטיכץ הץ רוא המעווה נוווהזה

ברישו4
 לבעלח הרבה צו4. גרמח שהיא מפני ח"הו0

 של ענין שיהו 2יארנו וב2ר התתיו לזנוה ה?חילחשהיא
 חקב'", מלפני רחמים אק וום נזל שיש ובמקוםנזל,
 אק מח מפני הנזק על מקטרנ הרחמים מית שגםמפני
 "2ירו. של אערו על חס הש העין רחמים12

 למדת מתהפ5ת וי שם דלכך לומר אפשרעוד
 העשה איש ר"ן דדש הק בטוסח 9אמרו משוםחיי4
 לפי חינו - אוכלח4 אש 1כ1 לא ביניחם שכינהש~בו
 שבי4ת כשופ לכן בששה ו~ש באיש יי'1 הט"צשהסיל
 טכלתך- ת84 מ2יניחן מ0תלקת 9יינח חו יא2יניה4
 5ל לאשה איש 2ין 9ריח ה,-המים שמדת נמצאוש"כ
 חיא שקלקלח מכיץ סוסה אך ביניהם. קרושח שישזמן

 החת חמיח ולכן חרחמיס, מדת את מ2יניהספ-הקה
 היין. למדת מחהפ1תבעצמה

 אומרת 9חיח מח זהו הש2ה4ו על אמןנא(
 ח5הן לח ר144מר מח 8ע האיה * =מן נסמאהשלא
 ח81ה מש2יעק ש2ועוה והוואר באלו7 תהיח נטמאחשאם
 לע. כיז בקיושק כמבואר שנועה נלגולמיק

 שאמרו מה העירו המימה'י .,חורח בספרווע"
 וג' 2' לה תולח יעת לת יש 9אפ א: פ סוסהבמשטן

 אמרינן חזא לאלהר. מיענשח ולא שנסמיא אעס-י9נים
 ע2ירוה ש5ל שקר. שבועת "ומר 2ענק ליםבשבוע1ת
 א5ל 11ר74 ומ פ לו הולין חוה 14 יש אםשסערח
 רוש קשה זה ולשי לאלהר, ממנו נפרעין שקרבשבח4ו
 לשקר נשבעה עור הלא פטוו"4?ה חסאה מלבדבטוסח
 לח תולח אמאי הו-כ נסמאה שלא נ9בשת חיאשחרי
-זכ4ן  לשדפ יקשח משום החג בזח לנו הנרואו הושר 
 ד4ט4 על ולרווחית לבא יהויח ויטבן במירנתלהיוה
 הוי ל9קר ונשבעה התוהה לא הבושה שמפני אשההו'5
 שאמרו כמו זה על נאנ9ק שאק אונסץ  129עתבניר

 אתס כי - לאנום. טרם בשבועח הוודם א': כ"1בש2המת
 היא אין השקר 129עת מצי כאן ולכן בזת ישרוהני
 היק. מעמרנדובת

 הש מח מפני לשאול מקום 5זח יש והנהנ2(
 אהת עב,רה שעשו נ4י רשוסה כמו שוה בעונ9נענש

 וההו נ-כ שקר שבועת נ9כעח ריי היא אבל2ט51"4תו7
 92בוית שאמרו מה לפי לומר חעראח בזה, חסאלא
 שהיבועה מלמי שניהם, בץ ח4יח וי 9בועת 2,מ"ז
 שני54. עלחלח

- 
 על חטא י9 לשקר נשבע אם הץנו

 אלמא כה לייי אוחו ח2יא מח מטני כן גםהמש2יע
 לשקר. הנ9בע על כמו חסא יש לשבועה הגורםדעל
 14 כי 9קר, ל9בועה 4נורם היה יהבועל כית גאןהו-כ
 לירי נאח חאשה. ייחה לא רעה מישח עושה חיחלא

 חאשה. 9ל  לעונש שוח עתשו לכן זהשבח4:
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 נג( ומניפה' תחתיה ידו את מניח וכהן שרת בכלי ונותנה חולכלי
 ה"א( פ"ג סוסח)'רושימ'

 מגילח נמחסה שאם אלא והשקם נאמר כבף והלא ת"* מה והשקה ת"ר. והשקשכח
 י-ס( "יטח . נח כרחה' בעל אותה ומשקין אותה מערערין שותה אינ.ואמרח

 יאי'( לפלונית. שאירע כררך לך יארע בח אלין הכל שיהו לאלפ האשהוהיתה

 לאלה האשח והיתה דכתיב: המרי4 המיס בסלו המנאפים משרבו תניאי עמה.בקרב.
 וי'ס( פ-ס סוסח )'יושימי נה( פרוציס' שעמה בזמן ולא בשלום שעמח בזמן עמהיבקרב

 לה שתלתה ולא וסהורה היס' במדינת ודיס לה שיש ולא סהורה היא. וסהורהכח(
 ר( מילח בו( בלבנה' מוזרות בה יתנו שישאו ולא היאזכות'

 וסהורה האש" נסמאה לא ואס דרבבן' בפוסהון מילתא הא שכיחא אידה א-ר ה.א.וסהורה

 ר 1 א יב
 הדבר אין וכ' נירושלמי: זח על ואיחאנג(

 זקן, 'כהן ומניא ומשנ' ייה. תחת ידו הכהן שיץמכוער
 לשיו4 מ5וי הרע יצר אין נחור כהן תימאואסילו

 מפני לשתות רו5ה אינה היא שאם זהונד(
 התודח אם אנל כרחח. נעל אוהח משקיו אז ופחד'ראה

 דמגילח שנמחקח אעפ"' נשפכין המיט חזשנסמאה
 החודח שהיא ייץ פשוס והסעם כ', נסוסחכמנואר
 ההשקאח ואין יבעלח להתירח עוד אפשר אישנסמאח

 וליורך עוגשח שתקנל נכיי אס יי לנעלה לדוז'רהכדי
 נאות לעיל שב(4רנו כמו הסוסה. את משקין אין נלנדזח
 4. ובאותכ"ז

 שוררת וקדושח נשלום שעמח נזמן כינח(
 גדול עונח ייבור מדרכי עימה פרשה והיאבינידם
 נזמן אנל בענ'414 מע5מת החחילה היא שהרינ'ותר
 שהיא מפנ' גיול כה עונח אין אז נעריות פרוץשהעס
 הסניבח. השפעת מחמתחוסאת

 התיר שהקב"ח מפני נזח לומר אפשר סעםועוד
 נכדי רק הסוסה את ולהשקות במים שמו אתלמחוק
 ניניהם סומאח תתית שלא ישראל קדושת עללשמור
 דום אם רק זהו אך הפרס, של הענין מעוסולא

 4א אז ניניתם שרויה סומאה אם אבל נקדושה.מהנהג'ם
 סומאח הכי נלאו שגם מפנ' השם. את למחוקהתיר
 ניניהם.שרויה

 רנ' תני(4 א': ב' נסוסח שאמרו מח מנ41רונזה
 ל,: לומר סיסה לסרשת נזיר פרשת נסמנח למהאומר:
 וזהו - היץ. מן ע5מו יזיר נקלקולה סוסח הרואהשכל
 יבא שלא נכדי וץין מן עצמו להזיר הוא 5ריךדלכך
 כן עושח יהיח יחיד כל ואם טומאה, לידי נעימוהוא
 ההיח הסוסה ואז נישראל. שוררת חהיח קדושהחז

 אט חך בקדושחו, ישאר ישראל ועם "מיס "ו"נניקת
 הדיה לא הסוסת אז נעריות פרויים 'היו האנשיםיחר

 סומאו4 על סומאה נישדאל והורנה המים וי'יננדקת

 זרץ ונזרעה ונקתה נכלל היא דאז התנונו(
 אם אבל טהורח, שחיא מחמת אותח נדקו לא המיםאם

 הים במדיגח עדים לה שיש מחמת אוהח ביקו ליהמים
 שהיהה מחמת או לח, חלח שזכות מהמת או סמאה,שהיא
 בה וגותגות נושאות חיו שכבר לכל מפורסםקלקולח
 בודקין הסים איו הגשים אלו שנכל אף נלננה,מוזרות
 מתברניו להיות ראיין שאינם בויאי אנל לד(ין4אותן
 המיט.ו"

 שם איחא וגר. וטהורח נר"ה שם נחו"סוהנת
 דבעלח משמע מהיא זכות. לה שחולח ולא וסחורהק:

 שמא שנים שלש עד 'מת'ן אמרינן ולא לאלהר נהמותר
 מיינו הוה היכ' נח אסור היח דאם לה תלתחזכות

 נירושלמי: רב' הראגי וכן זר,4 ונזרעה וגקתח בהלמיקרי
 ואתיא זכו41 לה תלח שמא חושש אינו מעץ האישונקת
 נכרו4 ואינה תולה הזכותכמ"ד

- 
 להנין יש באמת והנה

 מביאיו נזה הלא לה תולה יהיה שזכות הקב"ח עושחאיך
 עליו שהיא אשת עם חי שהוא איסור לידי הנעלאת

 למאה חמוה הוא חזת והענין סוסה.באיסור
 נעלה על נאסרת דהאווח דהא בזה לומרוהנר,9:

 שהמעשה לא שעשאו4 החסא על עונש נגדר זהוכשזנתח
 שהרי והראיה בעלה, על 1?ומאח לידי אותה מביאבעצמו
 נימא ואם בעלה על נאסרת היא אין באונס נסמאתאם

 אונס נין לחלק , הוי לא אותה חו0רח נעימ.דהמעשה
 נרצון נגע אם נין חאדם את מסמא השרז שהר'לריץ.
 רק הוא דהאיסור כשאמרינן אכל באונס, נו נגע אםבין

 בעלה על אותת חסרינן לא באונס שפיר עתשבגדר
 שום עליח מסילין וח'ן פסרית רחמנא יאונסמשום
 אמרינן שפיר עו:ש בגיי רק דהו' כיון וא"יעונש.
 הד'ן בחומר להענישח שלא עליח להקל לה חולהדזכות
 בעלח. על נאסרתשתהא

 כחן אשת יאם ח5,1 דבר , 'צא זה לפ'וא"כ
 נססוק לעיל כמבואר משקיו כהן אשת גם שר1'ז'טט:,
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 אשתו בסני דלת נועל שהיה ספוס בן כיהודה ולא היא' טהורה נטמאה שלא מכיוןהיא'
 יי( פ"ר קיושין "ישלמ' נז(ויוצא.

 מהמים האשה שתנקה מצר כי לומר שבא לצר וטהורה לומר כסל היא,וטהורה
 ממש' בשכיבה נטמאה לא פירש וטהורה התנה לזה זרע' ונזרעה ונקתה ועוד ישחיתוחולא

 נטמאה לא אם אבל המים' לה יטיבו אז וכדומה ונישוק חיבוק כמו מנונח מרברוטהורה
 האמורותי טובות יגיעוה לא מהעונש שתנקי הגם החטא מענסי לגמרי נטהרה לאאבל

 החיים()אור

"פייי נח( השכועות. ומן האלות מן ונקתהונקתה
 קצרים זכרים, תלד נקבות יולדות בריוח' תלר בצער יולרת היתה שאם זרע,ונזרעה

 א.( כ"1 טיסח לבנים. תלד שחורים ארוכים,תלד

 ובכועל אחר בבעל ושונה שותה האשה שאין למעט זאת, הקנאות. תורת זאתכט(
 א.( '"א ןסוטה נט( אחר. ובבועל אחר בבעל ושונה שותה שהאשה לרבות תורתאחד'

 שאס שכשם לומר לאיש' ואשה לאשה איש להקיש ת"ל' מה אישה. תחתאשה
 וכשם שותה, היתה לא סומא היא היתה אם כך ה או, משקה היה לא סומא הואהיה
 ואילם וגירם חיגר הוא היה אם כך שותה היתה' לא ואילמת וגידמת חיגרת היא היתהשאם
 ב"ז( "וטה % אותה. משקה היהלא
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 המים יבדקו שלא לה חולה שזכות אמרינן לא בהי"ב,
 כי עונש מחמת לא בעלה על נאסרח היא ש"ריאותה,
 שהרי הכהן, בעלה ל1בי אפה מטמא בעצמו המעשהאם
 דא ובכ1ון באונס, בוזנטמאה גט בעלה על נאסרחהיא
 עמה הבעל. יהיה וכותה שמהמת לומר מקוט שוטאין
 באיסור.חמיד

 שלש ומן שבל לומר מקום ריש משוטנו(
 וול דין ע,יח יוו בוראי ס"ורה שהיא האשה עלידעינן
 וא'1 ביצרו לימור לארם שק*" מפני סומאה.ספק
 נפני רלת נועל שהיה פפוס בן יהורח עשה כ"ונןשפיר
 קרא מהאי הוכחה הביאו ולכו לחוץ. יוצא כשהיהאשתו

 בחוקת היא טמאה שה-א האשה על ירעינן שלא ומןשבי
 פפוס. נן יהורח עשח כהונן שלא וא"כטהורה

   שהנקח "בספורנו" דחיתא מה לפי והונח(
 לא כי שוחמר חעפ"י ש1רמה "שיועה מעינשהאשה
 הוא כי האשה שהקנה הקב"ה רצה הענין בוה הנחינקה
 יצרנה'רן

 להלן שנאמר מה לפי גוה יומר אפשרועור
 חהיו לא לישראל יקב"ה להט אמר ג"נ: רבהבבמדבר
 אחה אין באמח. אסילו בשמי להשבע לנט שהוהרסבוריט
 המדות סל בך חיה כן אט אלא בשמי להשבערשאי
 על יאשה על חטא א.וה שיהיח נימא וגו'._וא"סהאלו
 באמח, "פילו לישנע שלא עצמה על החמירה שלא:ה
 שמ' מפנ' חטא. שום בוה שאין הכחוב לנו גלהלכן

 עושה שההג אפשר ממט בשביל שבועה עליושמקבל
 בוה יש כאן אבל ממק, לשט ד' נוום להשבע כהו1ןש;א
 מעליה להסיר היא רצונה שהרי מממט' גרול יותרענין
 רבר ועל בעל", מעס לדשרר שלא ונם טומאה של"חשד
 הדבר רק אם בזמו שנשגעין אף מקפיר הקב"" איןזה
 איוו בין שלוט לעשות המקום רעק 1ם שהרי אמה.הוה

 שלום לעשוח בכדי במים שמי ימחה אמר שהרילאשחו,
 חילול בוה אין וה לצורך ד' בשם שמשחמש ומיביניהס,
 השס. קרוש אם כיהשם

 שני משקין אין אחר ובבועל אחר בבעלנט(
 בזה וה קש'ריט והמה בהסא שקנה רביון משוטסעמים
 משום לומר אסשר או עמו. שונתח הוח לרבררנלים
 איש בין שיוט להסיל כר' הוא ההשקאח עיקרדכל

 אחר בחיש פעמים שנ' כבר שאירע ביק וכאןלאשהו.
 סיום להיות חפשר ח' סיב עמו, ונסהרח להשקנא
 עט היח ש:זנה חושדה חמיד יהיה הבעל ביביניהם
האי*

 ההה~
 חזינן שהרי הזה ליחשר רגליט יש ו1ט

 שכבר ::חרי גם יזה וה אוהם להפריר רוא קשהקכבר
 "השקאה. כמו כוו בויון לידי ירו עלבאה

 ה"1 רסוטה בפ"ב ברמב"ם וה על ואיתאס(

 כתובה נוטלוח ואינן שוחוח אינן מומין הבעל' אלוסן:
 האשה, מצר שהם ונין הבעל מצד חם שהמומיןבין

 סומא יד. וכרות שומע שעינו ומ' ואלם וה1רסומא
 וחעמיר סומא,  לאשת פרט אישה מע'1' ונעלטמרכהיב

הכהן
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 אשר שבאמר: כתובה, בוסלות ולא שותות לא יבם ושומרת ארוסה אשה.תחת
 ב( כ"ג "1טה סא( יבם. ושומרת לארוסה פרט אישפ תחת אשהתשטה

 אבדרוגיבס ואשת קסן לאשת פרט אישה תחת לקסבה, פרס אשה אישה' תחתאשה
 ה"ג( מסוט" 8י.ב )ימנ"ם י סב( איש.שאיבו

 חובה שק*נא כיון רשות, שסינוי שאעפ"י מלמד קנאה' רוה עליו תעבור אשר אישאול(
 סג( . להשקותה. כהן ואין תסתתר שמא הוה בזמן לקנאות אסור אמרו לפיכך להשקותה'עליו

 זוסרתא(1פסיקתא

 ר 1 א יב
 למי פרס כפיה על ונתן להנרת, פרט האשה אתהגהן
 יכולה שאינה יבשה או עקומה שהיהה או כף להשאין
 האשה ואמרה כפיה, שנאמי אהת כפה ואפילו 0ןליקת
 שומיק שאינה למ' פיט האשה אל ~אמר לעליו4פרט
 שתהיה עד חישה תהה חשה תשטה אשר אומר הואוהר'

 וגל מלהששתה, בעלה את מעכב מלשוזות אוההשמעגב יבי שבל למית הא כמותה, שלם והוא כמוהושלימה
 אותה סעכב כמוהו מום מלהשקותה הבעל אתהמעכג
מלשהות.

- 
 מפני כ4 לומי אפשר הזח בענין והסעם

 יהסר אז הם, מומין בעלי האשה או שהאיששבמקים
 מועלת האשה שתהיה גים הוא וזה לזה זה ביןהאהנה
 'ש ונסתיה לה שקינא ב:מן ולכןננעלה.

 'ף4-
 .יגלים

 נשי(רת והיא אותה משקין אין ולכן שנססאה.ליני
 הראשק.גאיסורה

 לח כשקינא מפני הוא הזה כרגר הסעםסא(
 חוא וראוי סנם בזה ויוו בבעלה מ4לח היא כברונסחיה
 מכבר בשוחה שהיא בזמן רק לבעלה, לגמרילחוסרה
 התורה נתנה לכך המשסחה בחיי סירור לעשותוצריכין
 במשפחח, הריסה לעשות שלא וכלבר אותה להשקותהעצה
 מתחלה להחהיל שצריכין יבם ושוירת כארוסהאבל
 לישא שלא הוא חראוי מן בודאי ישראל ביחלכנות
 פגם. עליה שיש כזואשה

 נשואה כ"ר: בסיסה אמרו זה דמסעםואפשר
 א;נה נעלה אוחה שיבעול קורם ונסתרה להשקינא
 לעולם, עליו ואסויח כתונה נלא ויוי4השוחה

- 
 וזהו

 הנעילו; אהר הוא לאשתו איש בין הקשר שגמרמפני
 יבם ושומית איוסה כרין דינא הוי שנבעלה קווםולכן
 האמור. מסעם כתובה ניסלות ולא שותותשלא

 המקום לחני מרויה אינו לקטן אשה נשואיסב(
 עליו קטן לבנו אשה המש.א ע"נ: '1 ע נסנ"וריןכיאיהא
 היא כ' - הצמאה, את חרוה ססות למען ~ומר:הכתוב
 שגם נראה וכן לזה, צויך אין 1ל1 בשרים להחצמאה
 בזה ויש הקנ-ה לפני ניהא לא ג"כ לגיול קטנהנשואי
 אמרו שהרי הצמ4ה, את הרוה ספית למין מעיןג-כ

 ולכן קסנה. אשה לו ליקה לכהן יאסור ב': ס-אביבמות
 ה"נ"ה שם מתקינן יאנן משום השקאה מכלל אלוח'מעטו

 הוא זה אבל לאשהג איש בין שלום לעשות בכריבמים
 הוא כיאי ואז המקום, בעיני נוחים שהם באישותיק
 שאינם בנשהיים לא אבל ביניהם. שלום לעשות גייהכל

 הקב"ה. לפנימרוצים
 ונשארה שוהה שאינה קטנה רממעטינן האוהנה

 זי בהלכה שם הרמב"ם יו(ת לפי זהו לנעלו;אסורה
 נאסרת ברצונה זינתה אס אביה שהשיאה קטנהיאמי:
 לפוסלה אלא להשקותח לא לה מקנין לפיכך נעלו4על

 הרא2"ר זה על הקשה כבר שבאינה-והנה כמומגהובתה
 קטנה פיתוי אמרו והלא בעלה על נאסרת היאמרוע
 ההא.ארנס

 רהא הוא בזה הרמב"ם בסעם לומרואפשר
 גי ויאי כדבר זה אין הוא אונס קטנה פהוייאמרינן

 עונשין בייני ולכן הוא, שאונס לתלוח מקום ישאם
 הקסנה את מענישין יאין אמיינן ב"י רין זה ע4רבעינן
 כמו הוא והפתוי יו(ת נח יאין לומר מק01 רישסשום
 על בעינן לא לבעלה אסויה שהיא זח לגני אבלאונס.
 היא כנר תסתרה לה שקינא מעת דהא ב"י. ייןזה

 היא אין דלמא להוש תמיי לנו 'וו וא"כ לבעלו;אסורה
 ספק. מהמת לכעלה נאסיה וכבי אנוסהבכלל

 לבעלה, אסויה קטנה גם ילכך לומי אפשרעוי
 לפי זהו לנעלה שזנתה אשה התורה שאסרה ימהמשום
 בזמן רבותינו אמרו ט': רנה בנמרבר שמבוארמה

 ולבה עמו משמשת והיא בעלה עם מ'והרתשהאשה
 מזה גיול ניאוף לך אין בדרך שיאתח אחרלאיש
 תקה אישה תחת המנאפת האשה ט"ז(: 1'הזקאלשנאמר

 היא זו אלא אישה תהת שמנאפת אשה יש וכי זרים,את
 עם משמשת והיא בו עיניה ונתנה אהר באיששפגעח
 משום לבע4ה אסויה סוסה ולכן - עליה ולנהבעלה
 לנועלה, לנח בעלה עם שמשמשת 'שבשעה להושריש

 שגם לגי~לה קסנה בין מינת נפקא אין זהובעניז
 בעלה. על נאסרת היא לכן לבועלה שלנה אפשרהקטנה

 על ימהל דבעי כ-ה בסוטה מבואר וכנרסג(
 לה קינא לא וכאילו מהול קינויו שתסהר קויםקינויו
 למתול. יכול אינו שנסתרה אהר מהל אם אבלמץולם,
 תקנה. לח אין שנסתרה אחר הזה בזמןולכן
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 בשבעים התם טה יורוך' אשד התודה פי על שופסיםן: )פ' התם וכתיב התודפ כלאת
 בידושלים. הגדול לב'ד אותה טעלין שהיו טלטד ואחד' בשבעים הכא אףואחד

 נ', ד)סוסח
 בודקין הטים טעון טנוקה שהאיש בזטן טעון' האיש ונקה ת"ה טעון. האיש ונקהלא(
 טשרבו לפיכך אשתו' את בודקין הטיס אין טעון טנוקה האיש שאין בזטן אשתו'את

 מ"ז( ,*ט" סד( הטרים. המים פסקוחטנאפים

 שהייתי לו אוי ישראל' בת את שהרגתי לו אוי יאמר שלא טעוד האישונקה
 נתן ולא בטרוניא' בריותיו עם בא הקב"ה שאין לפי ונקה נאמר לכך הטמאה' אתמשמש
 ואין אטת' ותורות ישרים משפטים אלא העולם מן ' לטרדן וכדי ליגען כדי חקיםלהם

 מגעת' שידו כפי לעשות כח ובידו שנצטוה דבר על אלא בדין האדם את מביאהקב-ה
 וכן בעדרו' הגדלים טן אלא ייחטור וצבי איל להביא לישראל אטד לא הקרבנותשהרי
 זוסרחא( ~סיקתא סה( ב3 ענה הלאתיך ומה לך עשיתי מה עמו ר(: 'מיכח אוטרהנביא

 עונה; את תשא ההיא האשה בה' משהדגיש מעון טנוקה כשהאיש טעין' האישונשה
 אמד תנאפנה' כי כלותיכם ועל תזנינה כי בנותיכם על אפקוד לא ר(: 'הושע אומד הנביאוכן
 זוטרתא( 'פסיקחא סוי אותס' בודקין הטים אין הזנות אחר רודפים ואתם הואיללהם

ביאור
 כז: ןאיר הרמנ-1 יבר' נזת להביא וראוי_סדן

 העניז זולתי ננס תלו' ינר החורה משפס' נכ4 איזוצה
 רונם בהיותם נישראל שיעשה קנוע ונס פלא שהואהזה

 הנוים ליסר עיקו למען תפז כ' מקום, של יצונועושים
 שיחיו הממזיות מז ישראל ולנקות כזאה תעשינהשלא

 ה,ח העניז פסק ולפיכך בופכם, שכינח להשרותראו"6
 הנואפיס משרנו שאירו במו בענירות שנתקלקלומשעח
 כי ננות'כם ע5 אפקוי לא שנאמר: סוסח מיפסקו
 יפריו הזומת עם חם כ' הנאפינח כי כיותיכם ועלתזנינח
- 'לבס, ינין לא ועם יזנחו הקרשותועם  הכחונ וא'1 
 בענור העון מז פטורות חנואפוה חנוים שתה"נחאומר

 הזה הגיול הנס 2ה1 יעשח שלא רק נואפיםשבעליהז
 לא והט קיוש עם ולהיותם לכנוים להם נעשהשחוא
 לא ועם שאמר: חהו נה, יהפצו ויא הזאה בסונחיבינו
 שאמרו: מח סעם וזח נסכלותו, ילכי בלומר 'ינס,ינ'1
 נויקק מים מעון מנוקח שהאיש בזמן מעוז האי9ונקה
 את נודקיז המים אק מעוז מנוקח האיש אק אשחואת

 תסהרח, לה משקנא עליח בא שלא הוא ודנק-תאשחו.
 כל אסויח נעילח שום הבעל נע5 שאס מפישים1,1
 שאפילו ההלכח מז והעולה אותה נויק'1 דמים א'1'מ'1
 נודק'4 "'1 לא בהם בהה ולא ניאפים וננות'1 בנ'1ה'1

 לישראל. וכנוד נס ו!הואוהכלל
 שהרבתי ל' אוי 1'אמר 'דאג שלא ה-נוסחן

 להשקוחח "לא נייו היח שהר' מפני ישראל נתאת
 שמתמת נמצא הי'כ כתונה. יה וליתז לנרשח חיחויכול
 לחשקאח חוהח הניא כתובה לה ליתן רעה שלאזח

 שהיא אף נזח חסא לו שיש לומר הופשרולמיהוק

 ליה ןאמר צ-ה: נסנהדריז שאמרו כמו בי'1נענשה
 ידך ע5 נייך טמק זה עק 'היח מת' ער ליודהקב"ה.
 ועל האיומי יואנ נסרי ידך וע, הכהנים עיר נובנהרגח
 צ"ג: בנ"ק אמרו וכו - נניו. ושלשת שאול נחרט'יך

 החלה, נענש חוא חבירו ע5 י'1המוסר
 יו-' הבא 1כ1 -

 'היח הוא שנם ראו' וא"כ לשמים אשחו של יינחמסר
 זה' על עונש ו!1ם על'1 שאק הסהונ נלת לכזנענש,
 דהיח משום לגרשת, 1.א להשקוחה רשות לו יהיהמש,ם
 בביתו, קיע לעזות לו ומה היא סתורח שמא לתושלו

 עלית תלויה האשמח וכל ביבר אשם הוא שא'1ונמצא
 ריוודה. שלא זחע5

 משמש שה"תי לי אוי 'אמר שלא שאמרוומה
 לו אק נינר שוגנ שהוא שכיוז משום חהו הסמאהעם
 יש והנח ניי1, עביר" שיש לפהוי 15 ואיז חסאנזח
 וט' ונקה י'ח כ"ז קדושיז נתו-ס יהנה לשאולמקום
 נק באימ'ר ר"ח שבא יויע חשקאה שנשעת כיוזאמרק
 מנוקח 4"1 נמז'י עלית שנא נ'1 בשוגנ ע5יחשבא
 נייו. לע:ייח נחשנ ה9וגג מעשה יגם הרי - ה1"~מעוז
 שהאשה נס יעשה שהקנ"ה זח לנני יהתם משוםזהו

 ענירח שיש כזה ילא'9 אמרו שפיר המים ע"יתנדק
 ניסים עושה הקנ"ח א'1 זח ננל נשוגג 9היא אףנ'דו

 לגמיי נק' שייא למ' רק עושח הוא ניסים כינענורה
 כיוז אמרו שפיר עונש לגבי אנל י,פי, שמז שוםנלי
 הקב-ח שחיז מפני הקנ'.ה, מיי יעניי לא שונגשהוא
 ת"ר, ע"נ: מ"ז בסוסה זה נעניז איתאסי, בר'וה'1. על בסיוניאבא
 בודקיז המים מעוז מעקח שהא'1 בומן מעק האישונקה
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 התראתו על שעברה לו גרמה היא כי בכשרה שחשר פי על אף מעוד האישונקה

 הניכרים רברים הרע לשון רור קיבל לא נ"ו: בשבת חז*ל כאמרם לרבר רגליםועשתה
 "פיינת - במפיבושת. ביהחזא

 מנוקה היה לא שתק ואילו תחתיו מזנה להיות אשתו סבל שלא מעק' האישונקח

' לו. אסורה שהיאסעון
,ישנ"ם(

 המים אין שהגריל אחר 'מימיו אסורה ביאה שבא איש כל סעוד האישונקח
 אין סופרים מרברי שאסור חסיו בבית ארוסתו על בא ואפילו אשתו' את בודקיןדמאררים
 בזמן עונה' את תשא ההיא והאשה מעון האיש ונקה שנאמר אשתו את בודקיןהסים
 י'ח( מ10טה פ"ב)ימרם סז( עונה. את נושאת אשד סעון סניקהשהאיש

 הואיל מרבר' הכתוב בטהורה אוסר: עזאי בן שסעון עתה, את תשא ההיאוהאשה
 )סםיי( סת, פורענות. מירי תצא לא היא אף הללו דברים לידי עצמה אתוהביאה

ך

 כשהם אלא לזה, זה ענין סה וכי הקנאות, תורה זאת לסעלה: כתיב מה וגרי דברב(
 ונשים אנשים שם עוסרים ישראל וכל עושה, יין הרוה לה אומרים היו הסיטה אתמשקים
 והיה אותו, בורקים. כך אותה שבורקים וכשם אותה, בודקים המים היו טמאה היתהואם

 ולפלונית לפלוני לו אוי ואומרים: בתיהם לתוך באים רואין שהיו והנשים האנשיםישראל
 לי יהא שלא לעולם יין שותה שאיני אני נשבע ומתו, עבירה ועברו_ ונשתכרו ייןששתו
 "( ינה )במיני א( לזה זו נסמכו לכך אומרות, הנשיס וכןגסותו,

 יאורב
 את נויקק המים אין מעת מנוקה האיש אין אשתואת

 כי געתינם על חפקוו לא ר(: ,דושע הוימר"שתו,
 תימא וכי הוומר, מאי הנאפנה, כי כלוחיכם ועלתזנינה
 אפק51 לא שםע הא לא. ווננותיה ונניח אין דיויחעון

 אק ש",1 אשת עת תימא וכי תזנינה. כי בנוהיכםעל

 ועם ישרדו הזתות עם הם כי ת'"ש לא ופעיחעון
 אלעזר: רבי אמר ילבס, ינק לא ועם מאי יזנהו,הקדשית
 עצמנם על מקפיוק אתם אם לישראל: נניא להםאמר
 נשוחיכם. נווקין דמים אין לאו הום נשותיכם נויקיןמים

 ובעק הכח ריומרינן דא שם: נרח-ש זה על הויהא-
 יוקא הףע אשהה את בווקין דמים אק וכלותיוננות-1
 בוף לעיל אמוינן הא הכי לאו יאי מוהה הוינוכשיורע

 בויקק המים אין הים נמדינת עדים לה 'ו אם ע'ק(:ר
 יאי טמאה, שהיא עיים ושבאו מיחנן לה וייקאוחה,
 סשש מיא בדקוח מדלא הא אוחה בויקין מיםאסרת
 ביקוה דלא האי דילמא דיק קא ומאי - נינהו,שקרא
 היכא דוקא וראי אלא תלוחיו. ננוחיו עת משוםסיא
 אוחה. נויקין הסים שאקשיוין

 שאמרו ממה הרריים לה דיליף הופשרסז(
 להם אמר ילבש, ינין לא ועם מאי ע"1 ס"זגס1טח
 וודקק מים עצמכם על מקפידים אתם אם ליווראל:גבקו

 - נשוחיכם. נודקין המים "ין לש ואםנשותיכם
 לשק

 נדבדי ואף הדנרים נכל עיר שהוא סי זהומקפידים
 בת,ין המיס אק דש:קפידים מבעלי שאינו ומיסופרים
נשותידס.

 די-מב"ם לח ריליף אסרו למלך" "משנחונפפר
 גרושה גיול לכהן אלמנח עינ: ביג בסוטח דאמרומהא

 ישראל ונת לישראל תתינה ממזרת דדיוס לכהןותלוצה
- 11ר, שוחות לא וממזרלנתין  בפירוש הרמנ"ם ומפרש 
 כאן והנה סעת, מנוקה ההו שאין מסעם דזחוהסשנה

 סופרים, מינרי חלא אינו זה דאיסור הלוצה לתהגי
 מנוקה לאין ליח חשגינן כזח קל באיסור דגםהר.
מעק,

 הומרו זרו4 ונזרעה כח: לעיל 9אסרו ומהסה(
 נרי5ש תלד נצער יוליה היתה שאם ב?1: גסוסהאד'ל

 לעיל המנואר לפי זהו מבורסן עוי שההיה הרי-
 אנל לגמרי, טהורה כשהיא דא"רי ההים. "אורנספר

 נחמר זח על נסמאה שלא אף פריצות מעשה עשחהאם

 פורעניחג מידי תצא ולא עונה את שתשאכאן
 אשה, או איש כן: איתא כאן נספרי הנהא(

 שעשח במקום אם מה בדק שהיח כאנשים, נשיםלעשות
 חקסנים את לטמאות שאסור נכהנים ]זהו כנדוליםקכנים
 ישה לא כ"תחן לזכרי נאכלים קרשים קדשי ונםגידים
 דין אינו כגדולים קסנים עשח שלא כאן כאנשיס,נשים
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)שט( ב( בזה. זה ערבים ישראל שכל מלמראחיו' בעון איש באחיו' איש וכשלו וכה-א: אותם' יוכיחו לא אם יריהם על נענשיס והסהקטנים ע"י מוזהרין שהגרולים ללמרך רבריו' לקיים כדי איתו יכופו נזירותו לבטלשירצה יראו שאם נזירותו על לעבור לנזיר יניחו שלא כך על ב"ר להזהיר עליהס'ואמרת

 (י( מ,,1 )ניה ג( קיימין.נרריו להפליש יורע שאינו שאעפ-י אחד ויוס שנה י-ג בן לרבות איש' ת"ל מחאיש'
 ר( נרר. שנררו לאיש סמוך מופלא לרבות יפליא' כי ת-ל מה יפלאיכי

 2י( 2')המ,רה

 י.( י2"עמי2י בלב' למהרהר פרט לנרור כשיפרוש יפליא.כי

,ספריי ה( אנוס. ולא לרצונו יפליא'כי
 תאותס. אחר הולכים העולס רוב כי פלא רבר יעשה או יפריש. יפליא.כי

 יי8(פ2ן
 ופחז המים בתוך שלי הבוביא את וראיתי המעין, מן הניאוב את למלא והלכתיבעירי הייתי רועה רביי לי: נס הזפ הנאה השער את להשחית ראית .מה לו אמרתי תליסיתלים מסוררות וקווצותיו רואי וטיב עינים ויפה ארמוני וראיתיו הררום מן אחר אליעלה אחת פעם אחר אלא הנויר אשם אכלתי לא מימי אמר הצריק שמעון לרי.להזיר

 את והרכנתי לשמיס, ולגלחך לשמים להקרישך עלי הוא תולעה ושל רמה של עפרשל שלך שאינו ברבר מתגאה אחה מה רשע: לו אמרתי העולכ, מן לאבדני ובקש עלייצרי
 או חלב חטאת הצריק שמעון אכל לא וכי היין מן עצמו שציער על הוא חוטאשנזיר מפני תאמר אם נזיר, אשס אוכל הצריק שמעון היה לא למה בעי מונא ר' לדקלהזיר הכתוב אמר עליך ב(שראלי המקום רצון עושי ירבו כמותך לו: ואמרתי ונשקתיהראשי

 ר ו א יב
 לעשות א9ח או איש ת"ל כאנשיפ, נשים נע9חשלא
 2סקום אם ומת 2דין שהיח קסן. ולא איוש גאנשים.נשים
 קסנים עשה 2כחונת[ ]1ה1 כאנ9ים נשים עשחשלא

 9נעשת רין אינו כאנשים נשים שעשה כאוכגוולים,
 הקסנים. את להוציא אשת או איו1 ת"ל: כגיוליס.קסנים

-
 נ1ירוה וין  נשהנה מה מסני נעי סעמא גאמת והנה

 שאין מת לאנשים שוים נשים עשו שכאן כהונהמדין
 הושוו 9נכהונח אף בגדולים קסנים עשו ולא נכהונוגכן

 שהרי הדבר, מ2ואר כאן 2מדרש "אמור ולפיאהדדי.
 נכ9לת להיות אפשר הרי ואסה לעריוה סינ הואנ~ירוה
 אנל נ~ירווג 2דין 19ה היא גם לכן האיש כמו2עריוה
 אינם לכן לעריות תוקסם יצרם אין ידוג עפ-יהקטנים
 אסרה מסיני למ9ה ההלכה רק התורה. סן נ~ירוהנדין
 ו1אם ה"צו ל'י 2נויר כמ2ואר 2נויר בנו את מרירשהא2
 2קסנווע בעורו גם לעריוה תאוה בו 9י9 22נו רואתהא2
 2נויר. להד'רו לו חפשר סיג בו לעש,ת צורך1י9

 אינם שהי21ן נרברים שאם חירוש נ~ה ישב(
 ההיו2ים עליו הסיל בעצמו 9האדם אם כי החורהמצר

 מק2לם היה לא שאם נ!'רות עליו 9ק2ל 2מ' כמוהאלוק
 '9ראל ננ' כל שק2לם אהר ~ה בכל נהם, היב היחלא

 "תיוב אין געצמם שעליהס אף שיקימם. המהערנים
 ע114 שקנל שמי מהשתר, הסת סו~הרים מקום 2כלת1ח

 דבריג יקיםנ1ירוה

 דמי לומר ~הו אי9 וחמר רט 1 נאזר מר:חג(
 שאינו אעפ"י אחר, ויוס ש:ח י-ג 2ן הינו איש.שדוא
 קףסין. נוריו להפ.'איודע

 ויוט שנת י-נ בן ~הו לאיס סמוך מופלאד(
 לכך ונ~ר נדר מי לשם ולהבחין להפלות שיורעאחד

 גרורה ועה נו אי ס:ה נסהות א2ל ע,יו, תלנ1ירוהו
 קימים. רנריו גין ולבך ונ:ר נדר ס- לשם להפלותעוד

 נרעת כן ע'שה שהוא מורה יסליא חלו1וןה(
 הוא שגם מפני לאיש הסמוך מוסלא מ~ת מרנינןולנן
 לא הרי עליו תל נוירותו 2אונס רגס נימא ואם דעת,2ן

 נ~ירתו חל 2ל2ד שסתיו בעקימת 9הרי דשוו, נ~ה2עינן
עליג
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 שהם וכיון בנזיר נודרים הם הקפרה מתוך ארם בני הצריק שמעון סבור מימיו, דםחסאת
 בעזרה חולין כשוחט קרבנותיו נעשו תוהה שהוא וכיון לתהות' סופן הקפרה מתוךנוררין
 פ-'( דבת יבמיגר ט שוים. ולבו ופיו נרר הרעת ישוב מתוךוזה

 להזיר נזיר נרר לנרור הארם' בני ותענוגות הבלי מן עצמו יפריש יפליוה כיב-ט
 בתורתו להתעסק לר' כלו יהיה למען המורגלים התענוגים מן ופרוש נזיר להיותלר"

 יצער ולא שסים במלאכת שממעס בצום עצמו יס:ף לא יזיר' ושכר מיין בררכיו'וללכת
 יצרו ומכניע התאוה את ממעס ושא שבזה היין מן עצמו יפריש אבל פרושים' במכותטפו
 הפיינו( ז( כלל' בזה כחו יתישולא

חפי'( רשות. כיין מצוה יין לעשות יזיר, ושכריין

 (י(ד'נדר ח( סותרין: משקין שאר אבל רמיתסר' הוא יין יזיר' ושכרמיין

 ראסור, הוא בשתיה ישתה' לא ת"ל: ומסחויתו' מרפואתו יזיר יכול יזיר' ושכרמיין
 שפרי( ט ובסחורתו' ברפואתו הוא מותראבל

 וישבמים ענבים שרה שאם כעיקר טעם לעשות משרת ת"ל מה ענבים' משרתוכל
 4'ז(ינזיי שבתורה. איסורים לכל רן אתה ימכאן חייב, יין סעםבהם

 יאורב
 'מ' נתוך נתסמא כשאים הוא נזה העיקרו(
 תוהא דיא מחחלה הנו',-ה? להחחיל מעתה וצריךנז'רוהו

 והנה נז'רו41 עליו שקנל זה על ומהחרס הראשונ,תעל
 נענירח נכשל 'הא שלא זה מתמת עליו נז'רות שקנלס'

 נפשו מרצון כן דעשת ונמצא היתה, לשמ'םוכונהו
 לעשות הוא 'שראל כל של הפנימ" דן-צון כ'הפנימף,
 מה כ' גז'רותה על מתהרס אינו כשנסמא אף ואזמצוה.
 על מתתרס חוא אין הפנימ-ס נ6שו מכחוה עושהשאיס
 מ' אבל כזי, אשם מקרבן הצד'ק עמעון אכל ולכןזה,

 שחבירו כגון כעס מתוך ה-נו הקפרה מהמתשנודר
 ונדר נזה רוצה אינו והוא אצלו 'ץ שישתד נוהפצ'ר
 יוצאה אינה כזו נזירות תנירו, את לד(בן'ס כד'בנז'ר
 מקפדנות הוא רתוק ישראל בן של הנפש כי הל2,מעמק'
 כיון ולכו שבאדס. הרעות חנסיוה מתמת שזהווכדומח
 מהחרס הוא מתחלה נזירחצ לדחחיל וצריךשנסמא
 חולין כמו הוי שקרננו תמצא דייאקינהן עלוהוהא
כעזיוג

 אדם שירבה הקנ-ח רצון שאין נראח ביז(
 אחת נאמר, ל"ז ס-ז ניקרא ניוהכ"פ שדדיבצומוה.
 הקנ"ה עשה נשנה אהת פעס שרק לומר :הובשנה,
 נשנח. פעמים הרנח ולא למצוההחענית

 לכהנים יץ שתהץ מאיסור מ"ש להבין והנהח(
 דיא המשכרים ונריב שאר גם ששם למקדשבבני0תם
 מקדק4 מביאת בפיה ירמנ-ם כמכואר האיסורנכלל
 שצריך מפני הוא דחיסור יהחם משום לומרואפשר
 משגח 'עשה שלא בכד' נרויה נדעח הענודהלענוד

 דברים לשאר יין גין שם חילוק אין ולכןבענודתה

 הוא העיקר בנז'ר אבל היעוק לנלנול הגורמיםהמשירים
 נמשך האדם שלכ ומהדירים מד(ואוה עצמולדיריש
 למשוך המשכרים דנרים שאר בבה שאין ומפנ'אחריהם.

 נעים וריחו שסעמו הין כגי אהריד,ם החדם יבאת
 רק לכן ל2, 'קח ות'רוש וין זנוה ר: נהושעכיכת'ב
 האהרים. היירים ולא נאסרחטן

 ושכר דיין אמרו לח מה מפנ' להנין וישט(
 הפרשה שזהו 'ז'ר לשון כדמשמע נסהורה גםאסור
 ולא בשחיה רק אסור גפן והומז י'ן והומזלגמר',
 לשחוח 'בא שלא בכי' 'והר נין ומחמרינןבסחורו4
 ולאוסרם נהם להחמיר אץ לשחיח נוהים שאינםונחומז

 דדיחורה כיון נזה לומר ואפשר ונרפואח, בסחורחגם
 ועיקר לשתות 'נא שלא גז'רה משופ רק זהווהרפואה
 השחיה איסור ירישא לכהוב לו היה השחיה הואהאיסור
 נסחורח גם האסוריס וברים וויש לומר לו היהח"(-כ
 אמרו לכן בתחלה נאמר שיז'ר ומפנ' השת'ח, חששמפנ'
 סחורו4 איסור על לא שת'ח איסור על קא'עתה

 מהא נזה העירו המימה" ,.תורה בספרוחנה
 .'היו וסמאים כן: ה'טו פ-ז שניעית כ'רושלמ'יאיחא
 נאמר ככר והלא ת-ל, מה ל-ה4 י-א ,ויקראלכם

 הםסמאיס
 לכב~

 ואחד אכילה איסור אחר לר2ות אלא
 אסור תורה דנר שאיסורו דיר וכל ]סחורה[,איסור
 סהורה, נולעשות

-  לא מה מפנ' להנין יש וא-כ 
 בסהורת, נז'ר איסורינאסר

- 
 משום נזה לומר ואפשר

 לאחר היחר וי,צ האנשים לכל אסור אינו נזיריאיסורי
 החמירו לא לכן יום שלשים על אם כ' אינו שהר'איסורן
 הרשנ-א מץשומץ יאיהא משום בזה לומר אפשר ועויבה



ש
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 מכל ישתה ולא יאכל שלא לרבריה סייג תורה עשתה היין' מגפן יעשה אשר מכלה
 סחור לנזירא אמרין לך לך אמר: סתלא לשתות' ובא שלא כדי היין מגפן הנעשהדבר
 "( ינ" )נםיבך תקרב. לא לכרמעסחור

)מייי יי בנדרה נזירותו ולא בנזירותו תלוי שנירו סלמד נזרו.נדרה(
 ראשו על אלחיו נזר כי והעד נזר, מגזרת הוא נזיר מלת כי אומרים ישנזרו.,

 שיש באמת והסלך העולם, תאות עבדי האדם בני כל כי ודע רחוק, ואיננן פסוק.'.(.)להלן
 עורא()אבן יא( התאוות. מן חפשי שהוא מי כל זהו בראשו מלכות ועסרת נזרלו

 התורה אמקרא, את עוקבת הלכה ישמעאל, ר משום יוחנן א"ר יעבוה לא תערה(
 א'י ט"' ח' 'סיט" דבר. בבל והלכה בתעראמרה

 מלמד אחר, לו יעבור ולא הוא יעבר לא יעבר, לא ביה קרי יעבר. לאתער
 . א'( מ-י )ג'יי יב( כמתגלח. מגלח בה עשושהתגלחת

 ומיפהו מתארו שהגלוח לפי ראשו יגלח שלא לנזיר הקב"ה צוה למה יעבר. לאתער
 ואבל צער לשוך הוא שער וגידול שמלותיו, ויהלף ויגלה מיע(: יניאשית ביוסף שאמרוכשם
 יגדל הזימה מן עצמו להרחיק כדי היין מן עצמו אסר הנזיר שזה אחר הקב.ח אמילכך
 י( רנה יבמינר יג( עליו. קופץ הרע יצר יהא שלא כדי ויצסער שיתנבלשעדו

 ובכתה הדא, מן נשמעיניה דאמרי אית יום, שלשים נזירות סתם היסים, מלאתעד
 שנאמר ימים אף שלשים להלן שנאמר ימים מה )"עא, ימים ירח אמה ואת אכיהאת
 ""ג( פ-י "יי )ייישלמי יד( שלשים.כאן

ביאור
 יכא שלא משום הוא סהויה יאיסור ש-א ס"יה-ח

 ברצוט מקבל שהארם דנינר לומר אסשר וא"כלאבלו.
 בגזיר וא"כ ל,חלו ינא שמא כך כל להוו1 איןהאיסוד
 ההמירו לא מרצתו הנזירות את עצמו על שקבלגיק
 שאינם איסורים נשאר אבל בסחורה, גס ח15ר שיהאבו

 קלא יותר להוש יש אסרם התורה אם כי האדםמרצק
 אסור. בהפ לסהור שגס בו החמירו ולין לאכיוינא

 כלומר כן מסרשי זוטרתאי' ,.בפסיקהאי,
 טפר אדת ויעח או אחד יום אלא נדר לאשוופילו
 נן ביאדו יעקנ" "אהל ובספר נזירוד4 כדין יוםשלקים
 זה ע"י כי הוא כך הנודר משפם כי והוא ירושי,נדרך.
 ותשויי הפצו וע"י נזירות, עליו קבל בשנר,השמא5
 נזיר, להיות עצמו על ומקבל נדר ידור לנן חנזירותאל
 -עברו כאשר אהיכ אמנם הנדר, סכת הוא הנזירות כןאם
 ישהנה "פצו אז פיו תוך אל בא לא 1'ץ מספרימים

 הנדר מסבת עליו נזירות עוד רק הין אל הואומשחוקק
 תלוי נדרו היה מחהלה כי נמצא עצמו על קבלאשר

 הנדר עצמו על קבל בנזידות הסצו ז"י כיננזירותו
 למלאות ויהפוז הנזירוה עי מהחדט הוא אמ"גאבל
 כי באונ5 אם כי ברצק לא נזיר הוא זה כל ועלתחותו
 שאמרו וזהו בנדרה תלוי הנזירות ואיכ מגריהוהניר
 ראשונה נשעח כאשר בנזירות הפז תמיד שהחיחהזהר
 ברעתך תלזי יהיה תזירותך בנזירותך, תלוי נדרךשיהיה

 גי גדרך מסבת מוכרא שחהיה עד להיפך לאותשוקתך
 ההגבר הילי נהגרא עושה ש"וא בסי לזי הסואין
 הניר. ויענ,ר פרץ יסר,ז כי עד ההאוהעליו

 היה איך ש'כ העירו שעול" "נינרי והנהיא(
 חפשי היה לא הוא ירי נזיר הגנור שמשקנקרא

 הוא ננופו וחזק גנור שהוא דמי זה על ואמרמהתאווח,
 לא לו גב1רתו רוב לפי ושמשון הזנות, אל יותרגוטה
 חיוהר ונהענירות נזנות לגמרי שט1ף חיה אז גזירהיה

 ברוחו למשול כ:חו היה נזיר שהיה מפני ורקהמורות,
 נ;בירות להכשל יכלי הפח1ת לכל יצרו אתולגנוש
 ביותר.החמורות

 בלחו עבר אחר עקי מתגלח חם ואףיב(
 ראשו. על יעבר לאדתער

 גרול יצרו מחבירו הגדול דכל משום זהויג(
 פת לו שאין דזה משום הסעס אמרו וכבר -הימט,
 קשה זה רע לעשות סחת שום ל4 ואין כלוא והיצרבסלו
 לההגבר,מאר

- 
 שהגזיר מפני במדרש כאן אמדו ולכן

 הזיסשק מן 'עצמו להרהיק בכדי התן מן עצמואסר
 שום נותן שאין מפני עליו יצרו שיהגבר אפשרוא.יס
 ויצסער שערו שיגדי התורח צמרת ~כן וכו, לתיצרפתח
 עליו. קוסז הרן יצר יהא שלאבבדי

 המלות שיווי רק לא כאן יש באמת והנהיד(

 נזיר של עיקרו דכל משום הענינים, ויווי גם אםכי



כא
 ר ב ד מב

 מלמעלה' אותו מקדיטין מלמטה עצמו טמקדש מי טכל וראה בא לר. הזירו ימי כלון
 מן עצמו לטמור כרי ראטו יגלח טלא בעצמו צער ונוהג היין מן עצמו טמזיר לפיזה

 המתיס לכל ליטמא אסור כהן מה גרול' ככהן לפני חטוב הוא ארי הקב-ה: אמרהעבירה'
 אלהיו מטחת טמן נזר צי נ"א1: 'ייויא כתיב בכ*ג מה המתיס' לכל ליטמא אסור נזיראף
 ויברל כ"ג: א' ,ד'ה כתיב בכהן מה ראטה על אלהיו נזר כי אומר: הוא בנזיר אףעליו
 לר', הוא שרוט נזרו ימי כל טנאמר: קדוט נקרא נזיר אף קרטים, קרט להקריטואהרן

 אינו טהוא לארם הוא נירל טער גרול והלא ישראל, את מעטרות המצות כמה וראהבא
 נזר כי הה-ר: לראטו' עטרה הכתוב קראו טמים לטס מגרלו טהוא ולפי ראטוחופף
 "( יבח יבמיבי טו( ראטף עלאלהיו

 נפש מכה "סיי(: )פ' טנאמר כענין במטמע בהמה נפט אפילו יכול מת. נפטעל
 א'( פ'ח ע"י ' טז( מדבר. הכתוב ארם בנפט יבא, לא מת נפט על ת"ל:בהמה,

 מת לו טמת וטמע בנו את ולמול פסחו את לטחוט הולך טהיה הרי ני* י ולאחותו.ז1
 למת מטמא אינו כך להם מטמא טאינו כטם יכול יטמא. לא אמרת ויטמא, יחזוריכול.
 יז( מצופ למת הוא מטמא אבל מטמאי דאינו הוא לאחותו ולאחותה ת"למצוה

 ב'( י-ח,נויר

'ספרי( ובטורה' בהספר הוא עומר אבל מטמא' אינו במותםבמותם.

 ר 1 א יב
 לפרוש עליו וקשח בשכרות הרגיל איש דוא אםהח4
 לפרוש שיתרגל בכדי נזירות עליג מקבל הוא ה-ןמן
 לפרוש לאדם דוא נחוו זמן כמה והנה היין, מן עצמו"ת
 שנהנו מזה חזיק 1ח בו, רגיל שהוא ידבר עציואה
 ה1ת הזמן שבישך בכדי יום שלשים של 1מן תוארליפת
 במשך דיא גם כן ואמה, מאביה פרוש להיותההרגל
 שחיח משגרות סרוש להיות יהרגל יום שלשים שלהזמן
 בזה.רגיל

 לפני נך: רבה במדבר אמרו 1ה טעם ומפניסו1
 י' לפני נאמר ליך י"ח1, ה' )לעיל האשה ראש ופרעיי

 גסה ורוחו האשח ראש פורע אני דכהן 'אמר סלאופרע
 'אמר 1'יא בזה והכונח - י', לפני נאמר לכךעליו

 כוו טמחה אשח ראש לפרוע לפנ' הוא ניוול הןהגדן
 לשם מצוח עישח שדוא הינו ופרע, י' לפנ' אמרלזד

 כאן שאמרו כמו כגוד. אם כ' לאים ניוול זה ואין,ומים.
 עסרה אם כ' ניוול זח אין ד' לשם שער גדולשגם

לראשי.
 למת'ם לסמאות לנז'ר שאסור מה העניןס11

 צריך שהוא דינו 'ה'1; קדוש באן סנאמר מסנ'גראו4
 גדולה היוהר ודכדרגה הקדוש71 למדרגח לדג'עלהשהדל

 שאין חז"לי אמרו ובבר דקייש. לרוח כסמג'עהוא
 מצוד, של סמחח מחוך אלא עצבוח מתוך שורההסכינה

 ו1הו עעיות לידי ד"דס את מביא במתים שהעסקימסני

 ודנ1יר הכ"ג שאין אמרו לגן הקודו1, לרוח גדולהמניעה
 למתים.מטמאים

 ירגיז לעולם ה': בבדכות גמרו וח טעםומפני

 יעסוק לאו ואם מוסב, נצחו  הר,4 'צר על טוב 'צראדם
 אם מוטב נצחו ק"ש. יקרא לאו ואם מוסב גצחובחור71
 המיתד; יום לו יזכירלאו

- 
 לסאול מקום יש והנה

 לעסוק לו ולמח הייהה יום לו דזסיר לא חיכףמדוע
 ךור'י משום יבתי חאמור ולפי ק"ש, ולקרה?בהורח
 רצוי אינו 1ד ודבר עצבות לידי 'בא הייחח יוםחזכרת
 לסן שמחה ע-' אם י' שורח השיינד אק שי1-' גך,כל

 וכ" היצה"ר את ליבוש לנסות צריך שמתהלהאמרו
 ר פקודי כדכתיב: סמחח לידי שמביאים וק"שוצרה
 אפשי אז לו מועיל אינו 1ה אם רק לב. ישמחיישרים

 הייחה 'ום להונירלו
 מצוה מח ילסך אמרו ע"א כ' בברכות והנד'11

 צריך דבריות גבוד מקום דבסל אף ויילה פסהדוחח
 גלאיס המוצא שסו שאמרו וגמו מצוה מפנ' נדחחלה'וה
 חבונה ואין הכמה אין י"ם: בשוק אסילו פושטןבבגדו
 חילול שיש מקום כל כ"א(, ,משלי י' לנגד עצחואין
 ססח לגסל יבא משום זהו לרב, כבוד חולקין איןהשם
 בסלאים גמו ועשח בקום אבל חעשה ואי בקבומילה

 דבריוח גכוד אין אז עבירה עוקה דוא 'ד'ודבמעשח
 איך א"ב ובחו"ס ברש"' שם העירו והנה עבירה.דוחד
 דא מצוד במח עצמם את לסמא גדוי ולכהן 4נ1ירמוהר
 ואמרו הבריוה, גבוד משום ועשח כקום עב'רה עישיםהם

 לא דדח' הוא דבריות כבור משום לאו יהתםברש-'
 לא דסומאח חעשה לא בשנבחב דמעיקרא ד'ד'החעשה
 משום כן הטעם ב1ה לומר ואפסר - נכחב, מצוח מתעל
 שדם מקום חוא המח טומאת של האיסור עיקרדכל

צריכים



 ר ב ד מב

 ית4 אתר' אדון לו שיש עבד יצא אהד' אדון אלא לו שאין מי ראשו' על אלהיונור כי דכתיב: מנזירותה להמבע עבדו את כופה שהאדון מניין תניאי אלהיה נזרכי
 ח81( ש.ס נויר )'רושלפי.

 איבת בלא בפתע ואס מסעין: )י אומר הוא וכן שוגג' זה פתע תני. פתאו4 בפתעטי
 כ4 עבירפ עכירה ושכר הז"ל שאמרו הוא והסוד לעולה' ואהד לחטאת אתדיא( 8" י וגריתות יטי קרבף מביא במזיד בע בשוגגבין שנטמא שנזיר מלמד ונענשו' עברו דפתאיס כינן: "שלי אומר הוא וכן סזיד' זה פתאוסהדפו'

 עיש(פנ1
 כא( בחטא' דשנה משום כתיב טמא בנזיר קרא והדין הוטא' נקרא בתענית היושבכל מכאן וכמה' כמה אהת על דבר מכל עצמו המצער תוטא נקרא היין מן אלא עצמוציעד שלא זה ומה ק"ו דברים והלא היין' מן עצמו שציער אלא זה' הטא נפש באיזה וכיהנפש. על תטא מאשר עליו וכפר אומר: ברבי הקפר אלעזר ר' תניא וגוו תטאמאשר

מדיים
- 

 ישן
 רוציט כשהיו הראשונים. תסידיס אומר: ר"ש תני* הנפש. על ' תטאמאשר

 ר 1 א יב
 בקיושה, פגם זהו המת וסומ(שת קרושים להיותצריכים
 קרושח יכול חין. ןפסוק לזי ה,8 קדוש בספדי:נדאיחא
 שער פרע גיל יהיה קרש מן: )ם' אומר כשהואשער,
 קרוש מקים אני מח הא אמורה שער קדושת הריראשו,
 הנוף. קיישת 11 לדלהוא

 איסור על סעט שוחו הינו -
 מצוה במקוט שלא מת נסומאת רק והו אך המוןטומאת
 לחיפך אם כי בקיושה פנם וה אין מצוה במקוםאבל
 אח מקרשת מצות כל ג' ב'ותה מתקרש הש המצוחק"'

 ריא כן הנוירות מצות ק"' מתקדש שהוא וכמוהאדם.
 תעשה לא כשנכעב לגן הסומאה מצות ,י" ג"כמתקדוו
 נכסב. מצ1ה מת על לאדסומאת

 אפשר יא' משם בכל הוא כלל רהנת'ח(
 אהרים, השבק על 'תרה בחסידות מזנהג לת'ותלארם
 בראש קורין האומנין ס"ו: בברכות שאמרונמו

 לפ' וקורא למסה 'ורד הבית בעל אבל הנדבך,ובראש הא'*
 הקילו פועלים אצל והנח - עליה  מ'ושבת יעתושאין
 בעצמו הוא אבל הבית בעל ממלאכת שמבנליןמפנ'
 הסידות לנהוג צריך אהריט למלאכת משועבד סאיעמפני
 בכוונה שיקרח בגדי יקורא יורד להיותב1צ11

 יתר;2_

 .מוה סיהיה במקום בהסירות להתנהג לפועלים דאיןהרי
 ה"ג: ש'ג דמאי בירושלמי אמרו וכן הבית, לבעלססידא
 במלחגהו שממעס מפני עעמו ולסנף להרעיכ אסורדפועל
 אי .עצמן מצער שנויר כיק ולכך - הביח, בעלשל

 ונמיא הבית. בעל של במל"גהו גראוי יעבור לואפשר
 בעה"ב ניד הרשות לין אהרים קשבון על מתחטדסהוא
 בנדרים לה יל;י ג"כ !ה מסעם וכן מנוירתה אותולמנוע

 משועברת היח יגם מכני חשמ4 נוירות מיפר דבע.נ'

 רקית לה אין ולזח הסרון לו גם יהיה ומצערחלה
 נוירותמ. להפר הבעל ביר 'ש~כן

 מויד על קרבן אין סשם שבבל ואעפ"''סן
 משופ והו קרבן, כאן הצריכו מה ומפ:' שוגנ על אםכ'

 חומר מפנ' בקרנן. לו מתכפר מויר אין מקוםרבכל
 הסילת לא שעשת הואת שהענירה מפני כאן ורקהעג'רה,
 הטאו הבוירות עצמו על קגל הוא אם כי ההורה,עליו
 לו מהכפר במויד ות בענין כשחסא ואף יוהרקל

בקרב4
 צריך הסא איות על הענין בוה לבאר באוכן

 בפתע כאן כתיב והרי הטאת. קרבן להניא גאןהוא
 הוא ופתאום סוגג הוא שפתע ברש"י ומפרשיפתאום
 גשנטמא מהויב הוא קרבן איוה לשאול יש והנקאונס,
 הו"ל 9אמרו וכה פסריה רהמנח אתס והריבאונ4
 נה-סב לא ה"ן מן ע1כו  שציער מפ:י הואיהקרבן
 נפשו על הטא ב:ה היה אלו גי שאמרו: כפיבע-ניו
 ולחסאהו, לנ;ירוהו סיה:ור איע מצור הסם היחלא

 כסני ע:ייה עגירה וס:ר שאמרו נמו בטומאהשיפו, לו גרמה ווה אהר בדבר אצלו היח שהחסא אמרולכן -
 החטא על כסרה יריך לכן עבירה, גוררתשעבירה
 ה!ת לההטא לו שנרסדואעון

 החטא אם עורא" .האנן הקזה גנר והנהגא(
 השם אה2. מעיה איך ה-ן מן עצמו  שעיער ע.הש

 בד"ה ב' ב' נ!יר בתר'ס והנה נטמא, אט להטאתו1.הו.ר
 מ:ל ח.טא ה:!יר דמקר' נהי בוה אמרו 1נ1.ואמאי
 הענית דמתע:ה רהוח מייי החסא על רבה ימצוהמקוס
 עבירת וקעת התלוב לנסל מצוה לו ריש בסבתה14ס



 כב.
 ר ב ד מב

 התנדבו לא בנזירות אבל ומביאיף מתנדבין שלמים ומביאיד מתנדבין עולהלהביא
 א'( י' ינירים כב( הנפש. על חטא. מאשר עליו וכפר שנאמר: חוטאין' יקראו שלאכדי

 א מץ )ני8 כטהמנין. סותרת יין שתיית ואין המנין סותרת שטומאה ללמד ת"* מה נזרו' טמא כיימ
 והוא בהדין בתורה נזכר לא הנזירות זמן חנה אותה יביא נזרו ימי מלאת ביוםיט

 זמן אין זה ועל והמותרות, והגאוה מהתאתת עצמו לגדור כדי הוא הנזירות שעיקרמשום
 או בשלשים די אז יצרו כחות לגדוד הספיק זח זמן אם בנפשו ישער אחד כל רסקבוע
 חנמה( )משד אדם שהוא מה לפי הכלבמאה

 שאין כזה ממנו נכבד ידי על בו המחדש אל מובא שהוא נאמד מעצמו דברשיחדש .מי אל הקרב כל אמנם כי וזה עצמה את יביא הוא חדל ביארו כבר אותו.יביא
 והביא ובסוטה הכהן אל והובא ובטהרתו בטמאהו במצורע נכתב ולזה עצמו מתירחבוש

 ר 1 א יב
 למחרח בתענית לישכ צריך שהרי בשבח שהתענהץשה
 שהתענה על לכפרתשבת

 בשבה._
 הנוירות בצד והמצוה

 עבירה ליוי מלגא בוח עצמו את שמשמר מפניהיא
 יזיר בקלקולח סוטה הרה4ה שאמרון כמו המורהיוהר
 הין, מןעצמו

 הא1ם את מצלת דהגזירות רוי -
עריוח. מעי

 כן ריא 1ברי בוח מב(4יים המפרשיםורגה
 יאמר ה4יך ק1וש קראו 1הכתוב 1בריו על קשהדלגאורה
 1במשך מורה הה4 שגם אמרו ולכן הוט(ג נקראשהה4
 שאז במת גשנסמא רק ק1וש: נקרא הה4 נזירותוימי
 למפרע סילתא ואגלאי יפלו, רואשונים שהימיםה1ין

 שציער ונסצא הנזירות בכלל היח לא ריחשוניםווהימים
 חוטא נקרא הה4 ולכן הועלת, שום בלי ה"ן מןענמו
 חיה לא אם אבל צורך. ללא גופו את מצערשהיה
 הצער הוא וכיאי הנזירות מצות מק-ם היה אזגטמח
 הס(ג שום בזח היה ולא ק1ושה ולצורך מצוחלצורך

 .תורתובספר
 משה-

 ר(פי 1בוראי כן: בוה אסרו
 ה4ק היהר שערי משבעים עצמו לפרוש ד' ק1ושלכל
 פרוש לחיות יבול שאינו מי אך הפרישות, אלאסוב

 כסו בנזירות ונורר בודר עצמו אוסר הה4 הטוב,מרצונו
 1מי הה4 גזה וההילוק - לפרישחק ס-ג נ1ריםשאמרו:
 ישווה ירצה חם בסלו פת לו ויש ניר בלא עצמושפירש
 צער, מבלי הה4 ק1וש אותו מקום מכל עצמו שחורשאלא
 יכול יאינו מי אבל בסלו, פת לו יש שעה בכלשהרי
 להפרישות ס-ג לעשות לניור וצריך עצמו עללעמור
 חין מן עצמו ציער ו1יא בסלו פת לו אין אותוההה4
 סיניור. בלי צער גלי פרוש להיות לווצהיח

 הי4 מן עצמו שמצער מפני הה4 יההסאבבו
 הרי חוסא שהה4 לוכר אפשר איך סשאלו במהוהנה
 בקלקולה סוטה שהרוא: חכרו וכן קיוש, קראו1,כתוב
 גרר שהוא מצוה נזה שיש הרי - ה-ן. מן עצמויזיר

 1"נה כן: האלו רן'ברים בביאור לויר אפשרלעריא,

 העבירח מן ידם על להנצל שאפשר יש ירכיםשני
 שאמרו כמו תורה, תלמוד ,ך'י הה4 הראשוןה1רך

 תבלין, תורח לו בראתי רייץ יצר בראתי *:בק1ושק
 הא1ם זה ובררך-

 ניצול.
 צער, שום בלי מעבירה

 הוה "ירך והנח ונוירחן תעניות עייי הה4 השניוה1רך
 גופה את שסצער עבירת צ1 בזה שיש מפני הה4"ץע
 על סוב יצר א1ם ירגיז לעולם וו: בברכות אמרוולגן
 מוסב נצחו תורה, ילמוד לא ואם מוטג נצחו הרעיצר
- הסיתו7 יש לו יזכיר לאזאם  שמתהלה חסרו ולא 
 האים צריך 1מתחלה סשום וזהו הסיתה, יום לויזכיר

 שאין מפני הרע היצר את לנצח טערה גכחלהשתמש
 לנצח מובשר הה4 שאין כשרואה אך ריעותא, שוםבזח
 לו אפשר אז 1יערח ב1רך שבקרבו הרע היצראה

 המיתה, יום הזירת ,ד'י היצר כה את לשבורלהשתמש
 משום ק1וש שהה4 הנזיר את הכתוב קרא שפיר%ק
 הה4 והוטא ההסא, מן מתרהק הה4 "גזירות ייישעל
 כח את להחליש נותים יוהי גאמצעים אחז שלאמצ1
 תורוג תלמוד ,ך'י והה4היצר

 ריש אמר ייש: בתענית שאסרו מה מ1וייקוכזה
 שמסעס מפני בהעניח לישב רטאי ת'יו אין"יש:

 1יתיב רב בי בר האי ששה: רג אמי שמים,ממלאכת
 רעל משמע טמ - שירותיה ליכול כלבאבתעניחא

 אינש מעל בהענית לישב נדול יוהי איסור ישת-ח
 בכ1' החורה ירך להם שיש מפנ' הה4 והטעםיעלמץ.
 האנשים כן לא בתעניון לישב להם ולמה היצר מןלהנצל

 מוכרח-ם הם בהורה להתעסק היבולח ל:ם שאיןהפשוסים
 החט(ג מן להנצל בכ1י בתץנית עסוקים להיותלפעמים
 מלקבל נזהרים היו הראשונים שהחסידים אמרו שפירולכן

 וטוב נות יותר ירך להם שהיה משום עצמם, עלנזירות
 תורה. תלמור ע-י וזהו היצר, בח אתלההליש

 וכיי בנזיר יש ייניס שלשה חזינן והנהכג(
 סוהר שערו נילות וכ'י נזירותג כל סוהר ר,מתסומאת

שלשים
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 יחודש אשר בנזיר אפנם האלהי4 אל אדוניו והגישו בעבד וכן הכהן אל אשתו אתהאיש
 כד( עצמו' את יביא הוא אבל שיביאהו ממנו נכבד אין אחר לאיש יהפך ובו גלוחבו

)ספינו(
 נתפדש, לא נזדו 'ימי מלאת ביום הנזיר שיקריב החטאת וטעם להטאת' תמימהיד(
 מקדושתו נזיר הוא עתה כי חנזירות במלאת נפשו חוטא הזה האיש כי הפשט דרךועל

 כענין לאלהיו וקדוש נזיר ימיו בל ויעמוד לעולם שיזיר לו היה וראוי השסועבודת
 כל וכדכתיב: לנביא הכתוב אותו השוח לנזירים ומבחוריכם לנביאים מבניכם ואקיסשאמר:
 'ימב"1( העולם' בתאות להטפא בשובו כפרה צריך הוא והנה לד' הוא קדוש נזרוימי
 מגלח נזיר מועד' אהל פתח וגלח אומר: שזורי ר-ש תניא' וגו" הנזיר וגלחיח(
 פרחי בה יתגרו שמא מ"ט' מועד' אהל פתח מגלחת נזירה ולא מועד, אהלפתח

 איז מ-" מייי כה(כהונה'

 ולקח קרא: דחמר מנלף שהוא' בכל ואוסר אסור נזיר שער תניא' האש, עלונתן
 פ"ח( ע-י )'יישימי האש' על ונתן נזרו ראש שעראת

 כשהיתה אמנס עוה נזיר איננו נזרו ימי מלאת אחרי כי נוסף הנזיר יין' הנזיר ישתהל
 מלאת אחרי וגס בקנין' התאות מן הפרישות לו תשאר יצרה להכניע באמת להשסנזירותו
 )ימ-א( 'כו( עוה יבגוד ולא בו יצדק נזירות תואר עדיין יין' שתותו ואחרי נזרוימי

 יאורב
 וכפי כלוס. סותר אינו הין שתית וי-י יום,שלשים
 הוקל לקחס ביוהי לאים שקשה ימה הוא בוההניאה
 אסור שהנויי דמוה כיון וליו מק-ם, כשאינועונשו
 שהה אם ענשו הוקל לכן נפשו מצעי חיא חןלשתות
 בגלוה שאס"י מה גם וכן מנוייותה כלום סוהר שאינוין

 'י4 שתית ממניעת קטן שצערו מפנ' א4 לו, הואצעי
 מוה אך 'ום. שלשים ווהו מנוירותו חלק יק סותרלכן
 נוהר שלא ומפנ' צער, לו אין למת'ם לסמא אסוישהוא
 נו'רוישג 'ף' כל שסותר מכולן המוי עונשו לכןבוה

 כוה קשח בלשון באן שנאמר וה על וה:הכי(
 על מקום בכל נאמי כוה שלשון עצמו. את 'ביאשהיא
 עצמו את שמביא וה על לא "הריס אה שמביאמ'

 שהנו'ר הקרבנות יהנה והוא אחר, בררך בוה לומראפשי
 לא הי' בהנו'רות כ' הנוירות בעי לא באמת והומביא
 מפנ' הוא הענין אלא להביא, לו 'ש חטאת וא'וההטא
 פהו ש'צד1 כשיואה אלא בנויר עצמו מד'ר אדםשאין
 הרמב-ן אמר 1:כר בתענוג'ם, נססו את מרגה והואע,'1

 הכתוב: על '-טבו'קיא
 יהיה של" הי':1 ההיו. קדושיס.

 ונשתית בשי באכילת שריבה מי כי בתענוגיס.שטוף
 היינו ההורה. ביש!ת ננל הו(ן דרבות נשיו ובומתיין
 שבת!רה, אוהיה סוס על עובר שאינו אף נבלה,א

- 
 צריך הוא חנבל מייך בו שיש רואה שהוא מיולכן
 ואח-כ מי.מותרווג עצמו. לפרוש ב:י' נוייות עליולקגל
 להביא צריך הוא בפייש:ת להיות והתרנל נו'ריתבשגלה
 נו'יותו שגמי וטרם היאשונים. מעשיו על כפרהקרבן

 עור בטוח דאין משום כפרה קרבן לחביא לו אפשראי
 המקום, מלפני יקוכל לא וקרבנו יור לכסלה ישובשלא
 כי הנויר בעד לא הוא והקרבן נויי  יחה שהואומפני
 אמר לכן לנויי, שהיח טרם ההולניי האיש בעיאס

 האיש אה יביא ינויר ה-ט אותו,והביא
 החולנ-

 ובעבורו
 בוה. והבן הקיבנות את מביאיהיח

 סוטת ליבריך לו אמרו בגמ': שם ואיתאכה(
 שמא חישינן ולא י' לפני והעמייה בה: יכתיבתוכיח
 11 ופוקסת כוהלת 11 להן אמר כהונה. פרחי בהיהגרו

 וכיון בעי קא לנוולה סוטה יהא ופוקסת. כוחלתאינה
 בה. לאיגיוי' אה' לאדמנוולה

 ורובן 'פה ס:עוטן מהיברים אהי והו ה"ןכו(
 מוה. העת ליה לך אין ישכרות עד ששותה מ' כ'קשה.
 האים ב::הגת הימ'צע י..רך ם הרמג' ביאר גברוינה
 נוח ומניע בינר פדון שהוא מי אך ה~הר, השנילוהו

 הק-צוני לננול עי מוה לפיוש צריך הוא ק-צ'ניתבמדה
 כי כן ימ:1צעוג ל:דה לנא לו יהיה אפשר ואולהסוכו.
 צריך הוא הראו.ה כהכיה יחר יין לשתות רנילסהוא
 נ:די יין מ:ת-יה לנירי ולפרוש נן'רות עויולקבל
 מה ו,הו הממוצעוג לכדה ינץ לו יהיח אפשר והשע-'
 כי יין לסתוה לו יה,ה אפשר הנוירות גחיי כישאמיו
 לבא ולבלי המיה על להיריו לנלי מסוגל יהיהמעהה
 'סאר הנוירות גמר החר' שגס נמצא ואיכ שכרוה.ליי'
 לככוש ה:ח והוא נ,'י~תו בעת אותם סרכש מהכהיתבו
 נו'י. נשס א"-כ גם נקר" הוא ולכן סבו ה'צראת
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 בין שער לו שיש בין כפים' לו שאין ובין כפים לו שיש בין הנזיר, תורת זאתכא(
 כו( שער' לושאין

 מ( מ"1 עויי

 שסביא טמא נויר על להקל תורה ראתה מה אומר: שמעיה ר' היה הנויר'תורת
 שעשה מה כל מאבר וכשנטמא נתכוין שמים לשם כשנור שהוא לפי יונה' בני אותורים
 לאשם כבש היה למה עני' בקרבן ע$מו לפטור עליו התורה חסה לפיכך מראשוחוזר
 כח( בסהרה' נוירות שיקבל כרי התורה אותו קנסה הטומאה מן ע$מו שמר שלאלפי
 מן היוצא לה האסורים דברים ג' להתיר כרי קרבן מיני שלשה מביא טהור נוירלמה
 התגלחת' להתיר והעולה הטומאה' להתיר מביא היה החטאת והטומאפ והתגלחתהגפן

 מן היו$א באכילת אוהרות ב' שכתובין ולפי כט( הגפן' מן היו$א לחתירוהשלמים
 ב' כנגר ולשלמים לעולה נסכים לחם' מיני שני השלמים עם מביא חיה לכךהגפן

 לחוק כדי הורו* נויר משלמי מפריש היה ולמה ל( להתירן, שתייה שלאוהרות
 "( רבהעמרבר לא(ורועו'

 ע$מו שמויר מי שכל נויר פרשת אחר כהנים ברכת פרשת נאמר לכך תברכה כהכט
 "יו( רגה עמהבר לב( כהנים' בברכת האמורות הברכות לכל ווכה שמים לשם הייןמן

 כהן פרשת נסמכה למה כפרא: בר משום לוי בן יהושע א"ר תניא' תברכהכה

 יאורב
 נאמר ולא הנזיר תורה מדכהיב לה ילסיכז(

 לו שיש למי בין יש אהת רהזרה משמע מזהתה-וה,
 ושער. כפיס לו שאין למ. וגין ושערכפיס

 ראם הוא היין בסוטה שנא מאי העירווהנה
 מ'ז בסוטה נמבואר יינח תשהנה קוהה אינה גיימההיתה
 ושער, כפים חסרק מפנ' היין נשהנה לא בנזיי וכאןב',

 יש לה משקינן לא אי רהחם משוס שזהו לומרואפשר
 דאין נימא אם כאן אבל לגרשה, והוא אחר מ1צאלהס

 קשה דבר וזהו לעולם 2נזירוהו ישאר הרי קר2ןמביאין
 יש וכפים שש- בה0רק ראף התורה אנ1רה לכןלמאה
 להנזייוה.גמר

 להביא צריך גאתס כשנטמא שגם ואעפ"יכח(
 אהע קנסה מרוע לשאול מקום יש ורייי אשם,קרבן
 צריקים דעם משום זהו פטריח, רחמנא אונס והריההורה

 קרוש נקרא שנזיר ימסני השערת כהוט מרקרקהקב-י
 1לג12ה זהירות ביוהר להיוה צריך נה'ע יין עליוויש
 כפרח. שצריך לחטא נחשב אונסגס

 דלכך שאפר הרממ'ן לדברי מהאים זהכט(
 היה הנכונה המייה רלפי משום הקיבנוה נזירמביא
 צריך מהן שפוסק ומפני מנזירותה להפסיק לבלישייך
 מלשמור שפוסק מזה כאן נראה וכן הקרבנוה,להביא
 שבו, ההומר לסי ענין כל על קרבן מביא הנזירות8צוה
 סה(- שהרי סכולן יוחר חמור המת שטוסאתומסני

 כל
 מביא זה בדבר זהיי מלהיוה שפוסק זה לכןהנזירות
 קל קהתגלחת ומפני מכולן, החמור הקרבן שזהוחטאת

 זה על קרבן מגיא יום 4 אם כי סוהר שאיטמטומאה
 מהם קל מהגפן שהיוצא ומפני העולה, והוא ממנוהקל
 הקל הקרבן זה על מביח לכן מנזירווע כלל סוהרשאיט
 השלמיס. וזחוביותר

 וץוצא שהוא אכילה של אזין-וה ב' עלל(
 ועל להם, מיני שני זהו אכילה של קרבן מביאמהנפן
 של י! וזהו ממשקח קרבן מביא שתיה של אורן-ותשתי

נסכיסו
 עעמו הפורו הנזיר כי הש( בזח העניןלא(

 מעלה לו שיש אף והמתס, שאתם ומכל החיפמוסטח
 בו יש ח0רק גם זד בכל אבל רוע מפועלי יה-השלא
 ע1סק אינו ומחחתם האנשיס מיועי מוברל שהוא מפניכי

 מעו1ח מבעלי ו1אינם אנשים ועל עולם, שלבישובו
 ענע דצ1י אינו זה ומצר  נחלש. שזרועם עליהםנאמר

 ה,רוע נזיר משלמי מפרישין הנוירוה בגמר לכןחנזירחק
 1-היה מעשה געל יהיה שמעתה הינו זיחי. לחזקכרי
 ששת "ע: בארר"נ שאמרו כמו העולם בבניןחלקו
 שירערה כשם מלמר מלאכהז1 כל ועשית העבודימים
 בברית. נחנה המלאכה כך בבריתנהנה

- 
 הוא והטעס

 שעוסקין אלה ע"י אם כי לעולם קיום שאיןמפני
בישובג

 יוהר עלול הוא בברכה השרוי האדם כילב(
 ~כן ויגעט, ישורק וישמן שנאמר: כמו חטא לייילבא
 הוא חנזיר כמו המוהרוה מן עצמו את שפורש 8ירק
 פוחז יהיה שיציו יבא לא חברכק יייי כי לברכה,ראוי
עליה
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 לשכור מכאן ביין' אסור מברך כהן אף ביין אסור נזיר מה לך, לומר נזיר' לסרשתמברך
 בי( כ"1 ,תענית לג( כפיס. בנשיאתשאסור

 זרים' ולא אתם תברכו, כה רכתיב: בעשה, עובר כפיו את הנישא זר תברכו.כה
 בט כיז בכתובוה'יש"י לר( עשס. עשה מכלל הבאולאו

 תברכו-כה
 שמיני" י* להלן ונאמר תברכו כה כאן: נאמר רן' אניהרי כפים- בנשיאת שלא אלא אינו או כפים' בנשיאת תברכי כה ת"ר,

 א'( י"ת טת" לה( כפים. בנשיאת כאן אף בנשיאת'כפים להלן מהויברכס, העם אל יריו את אהרן וישא

 אני הרי לשון בכל אפילו אלא אינו או הקודש, בלשון תברכו כה ת-ר, תברכהכה
 בלשון להלן מה העם' את לברך יעמרו אלה תבא(; ,פ' להלן ונאמר תברכו כה כאן נאמררן'

 ל"ת( )סוסת . לו( הקורש. בלשון כאן אףהקורש

 נאמר רן, אני הרי בישיבה' אפילו אלא אינו או בעמידה, תברכו כה ת"רי תברכהכה
 אף בעמידה להלן מה העם' את לברך יעמרו אלה תיאי: י* להלן ונאמר תברכו כהכאן
 1( י"ח14א בעמירה.כאן

 לפני ישראל אמרו וגה תברכו כה ולבניו לאהרן הקביה שאמר בשעה תברכהכה
 לברכותיך אלא צריכין אנו אין אותנו שיברכו אומר את לכהנים העולמים' רבוןהקב-ה:

- - ביאור
 .במדרש יאן דאיתא מה לפי הוא וחטעםלג(

 לכהנים: הקב"ת להם אמד מלא. להם. אמוד י-א:רבה
 תהיו ישראל את מברכיפ שתיט לכם שאמרהי מפנילא

 בכוונת מברכין תהיו אלא ובקליה באנגריא אוהםמברבים
 להם, אמור נאמד לכך בחן הברכה שתשלם כדיהלב

 הרי ושיכור הלב בכוונת יהיו ש"ברכוה דבעונן כיוןולכן -
 כסיס. בנשיאת אסור לין כדבעי להחיוין לו אפשראי

 מימי יוסי א"ר איחח: קי"ח בשבת והנתלין
 כתן שאיגי בעצמי אני יורע תנרי דברי על עברתילא
 והנת - עולוג אגי לדוכן עלת תבירי לי אומריםאם
 מוברחיס העם את יברך לזר דאסור כאן המבה"רלפי
 מברך היה ולא לדוכן עולת רק דיי רהיח לומראנחנו
 אתאת השש משום בזח שיש דאף בזת וקמ"לת*ידיה כבוי משום עשת איסור על לעבור בא היח לאדבודאי
 העם, את מברך שהוא סבורים הם שרו-י חבריהןיקת
 דעת על לעבור שלא ובלבד כן לעשות מוסב זתבכל
 בגלוההבדיו

 א': ני בסוסה יאיהא מת לפי לומר אפשרועוד
 כהנים  שהרי עליך *בור אימת ייא לעולם יעתק:א"ר
 שכינה. כלפי ואהוריהם העםכלפי

 מקום היה וא"כ -
 שלא משום יברך בשלא אף ידוכן יעלה שלא15מר
 לו אפשר בכהן ורק תשוינה, כלפי באהוריויעמוד
 העם ברכת לצורן לו התירה שהתורה משום יןלעשות
 לכן ין, לעשות שלא הוא בדין ברכה לצ"רך שלחאבל
 ברכח, ל*ורך שלא אף ליוין עולה היח שהוא דייאמר

 בזת אין הבריות בבוי משום עושה שאיס ייברמשום
 השכינה. גכבוד פגםמשום

 דיש 4שום זה על אמרו תכמהי "משךובספר
 ע.ב: ל"ת בסוסת שאמרו מפני לדוכן בעל-תותשש
 דמראין משום ברכח, בכלל אינן כהנים ש(אוורידוש

 שם חומרו דמבורכין. מן לת'ית רויין שאינןבעצמן
 חן שבשדוה עמי כמו אניסי הא אגיסי דו,ח דוקאדזהו
 בעעמו מראה ליוכן העולת יזר נראח תי'כ ברכה,בכלל
 כיון ר"י אבל כהנים. ברבת והסר המבורכין בכללשאינו

 לו יאמרו תם ואם תביריו, דברי על עבר לאשמעולם
 ולגן ברכה, בכלל הוח 1ת1 אנוס הוא הרי לד~גןעלה
 לדוכ4 לעלוה לו היתמותר

 במ"ר מבואר כפיס נשיאת של ויסעםלה(
 ולנ:.1 1-:דדן הקי.א שאמר גשעה שם: אמרו ונןיאן
 העולמים, דבין הקב"ה: לפגי יגראל אמרו וגי תבדכוכה

 אלא *ריכין אנו אין אותנו שיבדכו אומר אתלכהנים
 לכהנים שאמדתי אעפ"י הקב"ה: לדם אמרלברבוהיך,
 אתכם. ומברך עומד אני עמהם אתכם, מבדכיןשיהיו
 עומד שגק:-ד לומד כפיהם את סורשים דכהניםלפיכך
אחרינו.

 שזה נראה בלה"ק לומר ש*דיכין והסעםלו(
 עומד שהקב-ה ל"ה באות והובא במ-ד ימבואר לפיהוא
 מפיהם מוציאין והכהנים ישראל, את ומברך הכהניםעם
 בודאי המברך דוא שדקב"ה כיון וא"כ ד, ברכתרק

 מקום בשוס גראה לא שהרי ביתיק יימרש*ריכיז



כד
 ר ב ד מב

 אמר וגו" השמים מן קדשך ממעין השקיפה נ"וי: )ינוש הה"ד מפיך' מתברכים4להיותינו
 אתכם' ומברך עומד אני עמהם אתכס, מברכין שיהיו לכהנים שאמרתי אעפ"י הקכ"ה:להם
 לז( אחרינו' עומד שהקב"ה לומר כפיהס את פורשים הכהניםלפיכך

 '""( )נ"י

 בשלשה עובר לדוכו שולה שאינו כהן כל לוי: בן יהושע ר' אמר תניאי תברכהכה
 ח.( יי'ח יסוס" לח(  ייה את ושמו להס' אמור תברכו, בהעשה'

 פנים להם' אמור ת"ל: פניס' מול עורף או פנים' כנגד פנים בנ"י' את תברכוכה
 א" 4'ח יסוטה . לט( לחבירה שאומר כאדס פניםכנגד

 שתהיו לכם שאטרתי מפני לאל לכהנים: הקב"ה להס אמר מלא, להם.אמור
 בכוונת מברכין תהיו אלא ובכהלות באנגריא אותם מב4כיס תה(ו ישראל אתמברכים
 "ש,( רנהינמונר מ להס. אמור נאמר לכך בהן' הברכה שתשלם כדיהלב

 יאורכ
 לשוו מלנו אחר גלשון שהוא מי עם יינרשהקב"ה
 מפני הקודש לשוו בשס נקרא זה משוס שדויהקודק:
 הנניאיס. עס דקנ-ה רברשוו

 אין שאמרו: מה גיארו סופר" ,.כתנ נספרלז:
 רוציס אנו אין אמרו ולא לנרנוחיך. אלח צריכיןאמ
 גיושר לתבירו מנרך רהארס משוס חהו לברכותיהאלא

 חפץ הארם הרונ שעפ"' מה וגיומה וכבור ימיסואריכת
 וגן לרעזה לבע,'1 שמור עושר 4פע:'ם 'ובאכתנה

 'ויע אינו הארס אלא לגלימה. וכגודו בחיו קץפעמיס
 וזהו תמיי, כאלו דברים מנקש לרעתו או לטונתומה

 אלא קנע תפלתך תעש א, נאבות: שאמרו במההכ:נה
 המקום, לפני ותחנוניסרהמים

- 
 מאת תנקש של5 ה-נו

 מה לו וקינע מ"נ-ר. ינר גתונע לך שיהן קנוע רנרד'
 לכן תוגה וסופה לך לרע שהוא יורע ף לי א לו,'תן
 י' אס אלא נוראי זה דנר שיוחן קנע תפלתך תעשאל
 מעשיך לפ' לך ראו'ה שאינו רק לך לטונ ההן כ''ודע
 המקוס. לפני ותחנונים רהמיס אלא וההנו לך. 1'תן'הננך
 לכהניס מצ1ה אחח הקנ"ת לפני ישראל שאמרווזהו
 4הנירו "מנרך גאיס אה:נו ינרכו הס הרי חוהנקלברך
 צריכיןאלא אנו אין לו, ההע רע אס סוב אס 'ודעוא':ו

 וכבוד ונניס לעושר שמשתוקק הארם שנסנע הגס"ייכתך
 מת ננרכתך רק רוצ'ס אןו אין אנל לו, ייא תכובודושנ
 ברכה. תהיח וזה הבנת'נו, כפ' ולא לפניןקנרכה

 שלשה לנו יש כהנים גרכת נענין הנהלחי-
 ממלת "ג" שניח, שהס. כמו הירכות עצס :יההעניניס,
 העיר כנר והנה פניס. ננגר פניס שיהא ירשו להסאמ:ר
 ונקשה ענין זהו הברכות הר' 'עקג" "אהל בעלבזה
 ה'ת הר' העס חל וסניהס הכינים 'עמרו מרועוא"כ
 המקום ואת ולבקש הקויש פניהסאל שיהיה לה'ותראו'
 מד .נקש מקום שאין מפנ' זה על והשינ העם,נעד

 עמהם, לדיסיב תמיר מוכן הוא שהר' 'שראל אתשינרך
 לאמר צריך שחוא ה-נו להם, אמור הכהוב אמרלגן

 לקבל מ-כשריס ויהיו יפה נמדרגח שיהיו הזס אהויזרז
 ,השלישית, "לי. ולא להס אמור וזהו והטונ.הברגה
 שיש הבינה גי ההגרח העס נתוך להשריש הכדןשצריך
 חהו 'רה ועצס כתו מהמת ולא המקום מאת זחולהחדס
 אברכס, ואני ישראל נני על שמי את ושמי שאמרו:מה
 אם כי לאדס ברנח ואיז המברך הוא הקמיה רקכי

 מאת מחרחק שהוא בשעה ולא שרו'. עליו ד' שועןנשעה
 הוא ליוכן עולה שאינו רגהן אמרו שפיר ולכןהמקוס.
 נשלשחעובר

 עשו~
 מחסר שהוא הינו תנרנה כה על עינר

 שאינו :הו להס. אמור על ועובר "נרנות. עצסמישראל
 שיהיו העס את לזרז עליו המ'סל הענין אהמק-ם
 זהו שמק את ושמו על ועונר מתברכים. להיותראויים
 שיהיו העס את לזרז עליו שמוטל מת מקיםשחינו
 המקום שם שיהא עי הקני'ח עס תמיר ורנוקיסאהוזיס
 שהקנ"ה כאלו מעשיס חלילה שיעשו ולא עליהס,שרו'
 וכמו מהס, הנרכה יסתלק אז כי מהס מועיהקיהיח

 נך 'ראה ולא קיוש מחניך והית כ"ג: נרנריםשנאמר
 מאחריך. ושנ רנרערות

 פנים שיה'1 שנעינן ומפנ' הקרום, באות נתגארפניס ננגי פניס שיה'1 שנעינז מח הץגץ טעסלט:
 העס נמירש: כאן גס והונא הז"ל אמרו לכז פניםכנגי

 הכהנים היו ולכך ברכה נכלל אינז הכהניסשאחור'
 נפנידם. העם כל שיה'1 כי' הארוו עלעולן

 זדד מנרה מא' אמרו: ל"ס נסוטח הנחמ:
 1צ'1נ1 אדרן של גקדושהו קדשנו אשר הסיא: א"רז'רא
 באיזה לשאול 'ש והגה - 'שראל.באהגדג עמו אתלברך
 אמור מיכת'נ מבואר זח וגאן באחבה, לברך נצטוומקוס
 'ש ונזה הלב, נגוונת מברכין שיה'1 מזה וררקינןלהס
 ..באדבה". בנרכה מזכירין יכן לישראל. אהנהמשוס

 למיסק גרעית עקר ג' קס: אמרו זה טעםומפנ'
 זו נרכה  שההא אלהינו ד' מלפניך רצ1, 'ה' אומר:מא'

 ועון. מכשול זה 'הא לא 'שראל עמך את לנרךשצ1'הנ1
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 כאדם להם. אמור ת-ל: בלחש' אלא אינו או רסי בקול תבדכו כה ת-4י להם.אמור
 1( י"ח אשח . מא( לחביררשאומר

 בעיר אתה ברוך ששג ,פ אומר הוא וכן המפורשת' בברכה ז" יברכך ז"' יברכךכד(
 יחרי( מב' בבואך' אתה לרוך ומשארתך' טנאך ברוך בשדה' אתהוברוך

 "א( רבה)במיבר מג( מצות' ממנו שתעשה וישמרך בעושר'יברכך'

 י"( ריה,במונר העולם. מן יוציאך שלא הרע יצר מןוישמרךי
 אור. ותורה מצוה נר כי ר(: "ש4 שנאמר תורה' מאור זה - יאר פני4 ר יארכה(

)איי(
 שנאמר כענין זה את זה ומרחמים זה את זה חוננים שתהיו דעת בכם יתןויחנך,

 יין!( רבה)במובר מה ורחמך. רחמים לך עתן,יבריס(:

 חן רוח דוד בית על ושפכתי יצייה."'ב(: דתימא כמה נביאים ממך יעמידויחנך'
 "'א( רבה,נמוברותחנונים'

 לוית כי א: )שס ואומר חן' לוית לראשך תתן י'(: ימשיי וכה"א תודה' בתלמודויחנך'
 לדאשך. הם.חן

 י'ש( ינת,נמוני

 חנו ו5תן ל-ט(: )נרחשית דתימא כמה הולך שאתה מקום בכל עליך חנו יתןויחנך
 -'א( רבהיבמיבר הסהר. בית שרבעיני

 כשואל פניו בתוך חבירו שואל דומה לא אצלך' כלפי פניו יהפך וגו', פניו ד'ישאכח
 והפרותי' אליכם ופניתי .דתימא כמה אצלך פניו יהפך אליך' פניו ד ישא אלא הצדדין'מן

 "ש!( רבח)במדבר

 כתוב הקב"ה' לסני השרת מלאכי אמרו עוירא' רב דרש אליך' פניו רישא
 להם' אמר אליך' פניו ד' ישא וכתיב שוחד יקח ולא פנים ישא לא אשר עאב(: )פ'בתורתך

 יאורב

 זה ואם באהבה, ישראל אה לברך ביוו שיעלה הינו-
 לומר אפשר או ועו4 מכשול נו יהיה ביוו יעלהלא

 המברך שריא מזת יהירות לירי יבא שלא מבקששהוא
 לפניו. ועק מכשול זהו כזו מחשבה כי ישראל, ביתאה

 עד רם בקול שיהית ובעינן הענין טעםמא(
 יש שבברכות מסני זהו הברכת את יש"עו ישראלשבני
 ראוים שיהיו עד סובים ומעשיס למצוות דרוזעניני
 ואם ל'וו. באות לעיל שמבואר כמו תברכות אתלקבל

 שוס מוח תיה לא הוברים שומעים יהיו לאהמהברכים
זירוז.

 תמימהי (טרה בספר זת על ואיהאמב(
 שהם הססוקים בשלש הברכות תכונות בזהשמפרשים
 הברכות כולל הראשת הפסוק ענינים, שלשחכולליס
 המסורשות, נרכות אותס וקוראהגשמיות

 המפורשות ר'י
 כולל השני והססוק ונר, ט!אך נרוך כומפרשבתורח
 הזורה מאור לך יחן יאר כומפוש רוהניותברכות

 מצו כי אף אשר כאלה ברכות כולל השלישיוהססוק
 פניו ד' יש" וכמ-ש יתנרכה בכ-ז לעונש ראייםהדין
 גוין. משורת לפנים אהם לההנהג פניהס שישאחליך

 מהם שתעשח זהו מצא מהס שתעשחמג(
 ממת מלח ב': ס-1 בכתובות שאמרו מת לפי ווהוצדקה,
תסר,

- 
 הנמלת ובר כמו מעות.1 עיתקימו וו-וצה הינו

 ישמרך בעושר כש.נוכך כחן וכן לציקה, תמיויתסרנו
 כי ועוי בירג ההקיס העושר ואז ציקה ממנושתעשה
 הוא ץושר איזא ורק לרעחו, לנעליו שמור עושריש

 ולכן מצוח. נהם עושה הוא אס רק זהו לטובהושמור
 מצון מהס שתעשה שישמרך אמר היושו ברכתאחר

 כל כי לנו נשמיית סונה נם בוה וישמר(
 .זמן וכל השמיס, סן עליו מרהמים הבריוה עלהמרתס
 עמנו יהנהנ המשס נם בתוכנו יהית רו-חמיסשמית
 הרתמים.במדת

מה(
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 ו8ם )יייים(, וברכת ושבעת ואכלת בתורה: להם שכתבתי לישראל' פנים אשא לאואיך
 1( י )נרכהת - - סה( כביצה! ועד כוית עד לברך עצסם עלמדסדקים

 בתורתכם כתוב גסליאלי רבן את הגיורת בלוריא שאיה אליך. פניו ד'ישא
 לה: אסר הכהןי יוסי ר לה נטפל אליך, פניו ד ישא וכתיב פניס ישא לא אשך עקנ(:)סי
 ופייס לך לך, מחול עלבוני לו ואסר המלךי את לפייס בא פדעה ולא הומן הגיעהסלך, בחיי לו ונשבע הסלך בפני ומן לו וקבע מנח בחבירו שנושה לאדם דומה. הדברלמה
 הכי חנירךיאת

. 
 אדם שבין בעבירות כאן לסקוס. אדם שבין בעבירות כאן נסי

 נ'( "'ז י"" סףלחבירה

 אחד כתוב חנני(4 בן יחושע ר. את אלכסנדריא אנשי שאלו אליך. פניו ד'ישא
 אסר כיצה הא אליף פניו ד ישא אוסך: אחד וכתוב פנימ ישא לא אשך עקב(: 'פ'אומר
 ני( זו )נרה מז' דין. גור לאחר כאן דין גור קודס כאןלהו'

 חנה ףיא(י ~יש" שנאמר וסתפלל, עוסד שאתה בשעה אימתי אליך. פניו ד'ישא
 אשא לא אוהבי אברהם בשביל פנים נשאתי ללוט אס ומה ק"ו' דברים והלא פניך'נשאתי
 ,ספרי( אבותיך' ומפני מפניך לךפנים

 וחורבן ביחד אגודים אינם והם ונפש מגוף מורכב האדם כי והוא שלום. לךוישם
 נעשה שהחוסרי עד כך כל שנודכך זוכה האדם אם אבל להיפך, וכן הגוף בתיקוןהנפש
 שיוס( ,ינרי סח( ביניהם. שלום יהיה א"כרוחני

ביאור
 צריך שאני נמח גמועס מסחפק'ם הםמה(

 המוכרחים הגשמיים נהרנרים וזהו נענורם,לעשות
 להסחפק צריך א:י גם ילכן בהיג החים שללקיומו
 במצהת וזהו בענורי. לעשהת צריכים עהם במהנמועט
 לעשוה. מהויבים והמח טוניםזמעשים

 והם נאן נאמר מא מסני י"קו נספריםוהנה
 קד מיקרקים והם בקיצול נאמר ולא עצמן עלסרקרקים
 אבל כזיח עי מיקרקים עצמם לגבי ררק ואמרוגזיח.
 בפ-ח אטרו אם כי כדת מהשינים אינם אהריםלגני
 ו"צי חטין קב מחצי נגורן יעני פו"חיז אין מ-הןדפיאה
 נשעריך ואכלו עני: נמעשר דכתיב משום שע.רין,קנ

 קג. מחצי בפחות שניעה ואיןושנעו
 כן. ה!ח העניז נה1-4 ' משה ,"ורת נססרורגה

 כ' שמכיר וסימן חהת ווש! גאהנה הכל המקבל האיםכי
 חכלקן יוו להרע וגס ענין. לסב רהמוא דעייר מהכל
 הוא רנוראי עצמו את רמכיר אות הוא זח ונםסונ,
 או ח0א'1. על לכפרה לו 'היה זה לו שירסר ומהחוטא
 לו יהיח ואם ל"טוא, קל שהוא עצמו מכיר הפחוהלכל
 ד', על יהבו משייך הוא ולסך שיחטא, חפשר מרובאסוב
 קטך שהוא וכיון יעשה. ר' נעיני טוב הוא כאשרורק
 שררשו וכמו עמו, מדקדק אינו הקנ"ה גם עימובעיני
 על מדקדקק אק קטן מה קטנה, לנו אהוה הכתונ:על

 מתלכלכין כ' ישראל, מעשה עי מרקרקיז אין כךסעשיה
 - יהם, ומכשר יוהכ'ש בא השנח ימות כלגעונות

ק שנעמי כאו יאמרווהינו  את לברך מרקיקים שהם 
 ומכיר ד אה ומכיר מועט רבר ו~ויש כזיח על אסילוד
 פנים. לו נושא ד' לכך ותולשהו עצמואה

 פנים גושא ראינו רוש סשני דלא 8א והנהבי(
 שם יאמרו כמו פנים, נושא הוא לצבור אנל ביחירזהו
 מח ד'ן גזר לאחר גפ פהנ' דתשזבהם עייף הצבורדכח
 תשובה תשובה לגנ' ררק משום !הו כיחיר. יןשאק
 צנור של ענירות 'ש השונה בלא אבל עריף,הצבור

 שהיה נגז'לה כשהסאו הצנור שהר' גיו11-, עוימחמרינן
 כמו נמנול, רין גזר עליהם נחתם נעלמא לאו איסוררק

 כחה גרול ימה ויאה בא אר"': ק-ח: בסנהחיןשאמרו
 נחהם ולא הכל על ענרו במבול רור שהר' חמסשל

 מלאה כ' שנאמר: בגזל ין'הם שפשסו עי ד'נם גזרעליחם
 הארץ. את מז~חיהם והנני מסניר.ם חססהארץ

 תן -
 מחמרינן בי'ז ח0או שהצנור שכיון הגחה נעירמצ'גו
 עייז, שעבד מניחיד ביהזרבהם

 מפנ' תשונה מהנ' לא ד'ן גזר יאחר %קמז(
 על'ים שנחהך עי כזח רנ זמן נתשובח שנו שלאשכען
 תשובה. להו מהנ' לא ושונ ניוהר גרול חסאם ריןגזר

 א"ר ברכוח: נשילח' אמרו זה ומפנ'מח(
 בעולם שלום מרנים חכמים תלמיר' חנעאן א'.ראלע!ר
 חקרא אל נניך, שלום ורב ד' למור' בניך תלשנאמר:
 החלמור ע"' שהם מפנ' וזהו - בת'ך. אלאנניך
 שיהא הארם את מרג'לים המצות מעשה וירךתורח

מצן
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 'חיי( מט( ארס. כל עם ביציאתך שלום בכניסתך שלום שלום' לךוישס
 פהנים' לברכת מתאוח שחקב"ה מניין לוי: בן יהושע א"ר תניא' שמי. אתושמו

 מ( ל"" 'סש" ט אברכס. ואני ישראל בני על שסי את ושמות"ל:

 בכהנים' תלויות ברכותיהם אומרים יוראל יהיי שלא מניין תניא' אברכם.ואני
 . )שיי( נא( אברכם. ואני ת"ל: ישראל' את נברך אמ אומרים יהיו לאוהכהנים

 לכהניס ברכה לישראל' ברכה למרמ אומר: ישמעאל ר' תניא' אברכם.ואני
 והקב-ה לישראל סברכין כהניס אומה הוי אברכס' ואני אומר כשהוא למרנו' לחעצמן
 א'( ס"ס )"~יק נב( לכהנים.מברך

 והוא רמים ושופך עריות מגלה פלוני איש יאמר שלא מניין תניא, אברכם.ואני
 נג( אברכס' ואני שנאמר מברכך' אני לא וכי מברכך' ומי הקב"ה: אמרמברכניי

 ה"ס( ס"ה ג'סק)'רושלמ'

 תברכו כה התורה סורי להכהנים אמר אברכם' ואני ישראל בני על שמי אתושמו
 הארס כי ברכות' עור אינס עריין אלו אך הזח' העולם חיי בברכת המשולשת בברכהאתם

 סוף כי כשרואה ובפרט בעיניו, ימאס הכל סוף סוף הזה העולם בהנאת רק ימיוכשיבלה
 טוב כי הארס שידע הוא העיקר אך לחייו, תכלית שום שאין רואה הוא אז למותהארס
 הכהנים על מוטל ולכן חייו' חכלית הוא ושם הבאי לעולם אמצעי רק זהו הזההעולס
 ומרובק מקושר הקב"ח שם שיהא התורה דרך ללמרם היינו ישראל' בני על שסי אתושמו
 עיקר שזהו הבא העולס בברכת אברכם אני ואז טובים' ומעשיס מצות ע"י ישראללשס

 משהן 'תוית נד( הארם. בחיי והתכליתהברכה

 יאורב
 ינוף נין שלום עושים שהס ער סוניס למעשיםמוכן
 רוח כפי אחת למסרה ניחר לעבור שמהחילים עיוהנפש
התורה.

 ווולום בית. שלום זהו בכניסתך 9לוםמס(
 לביתו, מחו, ש"ם חאנשים גל עם השלום זהוביציאחך

 לך אשר וגל שלום וביתך שלום ואתה שנאמר: מחתהו
 והנפש הנוף בק הפנימי השלום זהו שלוס אתהשלום.

 וכל נ'41 שלום זהו שלום וניתך דקרום, באוהגמנתי
 החברותי. דשלום זדו שלום לךאשר

 לברגם בעצמו להקב"ת הית "פשר שהרינ(
 מתאות ש"וא מפני זהו לברכם לכחנים שצוהומפני

 טובה, הכרת מרת בקרבם לדשי-י9 בכר' תהולברגתן,
 בעבור העם את מברכים הכהנים שיהא הוא בריןשהרי
 יתר 'למרו ומזה ירם על ומחפרנסים ניזווים שדםזה

 גדולה מרה זהו אשר לזה וה סובה מגירים להיותהאנשים
 להם נותן שהוא וה  נעבור להמקוס טובה מכירים יחיווכן
 ופרנסה,חים

 כיאיתא חקנ"ה של הוא הברכה עיקר כינא(
 'שראל בני על שמי %ת ושמו שנאמר: שמהברשבים
 שאומר כארם סיכם מברכת תנרכו שלא זהו אברכס,ואני

 שאברכם חחפללו אל' אלא וגה כך פלוני לראשהבואחה
 כאשר קולכס אשמע ואני ד' יברכך שמפר9 כמואני

 שמי את ושמו שמסרש כמו 'שרחל, את ואנרךתאמדו
 ולא בשמי לישראל הכהנים גשיברכו ישראל בניעל

 לישראל. אברךנשמם
 נסמך רלכך אמרו משח" .,תורת בספרוהנה

 רבסוסה משום ז"ו סוס", פרשת אחר כהנים בדכתפרשת

צו"
 הסוסח על ק,לה לדביח כר' הקדוש שמו למחוק ר.
 בני קל שמי את ושמו זה: אחר הקב"ה אמד לכךובועלה
 'שראל על ברגה שמי שינרום אברכם ואניישראל
 ד. עשה זה לעומת זת רגם סוסה שלהיפוך

 רמנקש כל ר"ב: בב"ק שחמרו כמו וזהווב(
 נענה דוא רבר לאוחו נריך וה'ח הבירו עלרחםים
 ישראל בער נרכה מבקשים שהכה:ים כיון כאן וכןהחלה,
 מתחלה. מתברכיםהם

 שופך שהוא בדבר עיים כשאין אחרי זהננ(
 ומפני דזאת המעיה את יורע נעצמו אחר ועררמ'ס
 יר,ע אם אבל לנרה לו אפשר מהימן איני אהרשעד
 גסיו את וושא אינו אז עד'ם שני ע"י רמים שופךשהוא

 ישא לא הנפ9 את שהרג בהן כל ל"ב: בברגותכדאיתא
 מלאג דמים 'ד'כם א'( ,ישע-י שנאמר כסיואת

 רלכך כ4 דאלו הרברים על להוסיף יוןנר(
 העולם וגרכת להכדנים, הזה העולם ברכת הקב"המסר
 אותם, המנרך בעצמו הוא אם כ' לאתר מסר לאהבא
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י
 ב"ו מלך ורם, במטר מלך כמדת הקב"ה של מרותיו אין אבין א"ר כלות' ביום ויהיא(

 צרכיהם להם עושה הוא את-כ אותו ומכברין אותו מקלסין המדינה משבני בטרינה'גכנס
 שלא עד אלא כן אינו הקב"ה אבל במדינה רוח נחת להם עושה דימוסיאות להםבונה
 וישמרף ד' יברכך ונאטר: כטה תחילה הברכה את להם נתן המשכן את ישראלעשו

 כלות- ביום ויהיואח-כ:
 י"ב( ינח ינמייי ' א,

 הקב"ה אין פריה' יאכל תאנה נו?ר ג-ז(: 1משיי זש-ה משה. כלות ביוםויהי
 שכרו' מקפח חקב"ה אין "רבר על נפשו ונותן יגע שאדם במה אלא בריה' כל שכרסקפח
 ויכלהו' הבית את שלמה ויבן ט'(: ימ'" שנאמר המקרש' בית את שלמה בנה שהרי לךתדע

 ענותו כל את לדוד ד' זכור קל-נ(: ית"יי0 שנאמר שיבנה עליו נפשו דוד שנתןובשביל
 ל'(: יתה"ים שנאמר שמו על כתבו אלא שכרו, את הקב-ה קפח לא לד'י מקום אמצא עדוגו'

 דוד וונתן לפי אלא חנכה שלמה והרי חנכו דוד וכי לרוד, הבית הנוכת שירסזמור
 ועשה טת הנשים לטשכן' נתנדבו הכל מוצא אתה וכן ב( שמו' על נקרא עליונפשו
 לו שהראה כשם ויעשו יטעו שלא עליו נפשו משה שנתן ובשביל ואהליאב'בצלגל
 ביום ויהי אומר הוא וכן משה, את ד' צוה כאשר ודבר דבר כל על נאמר לכךהקב"ה,
 שטעת'( )'יקים ' משה-כלות

 להקים אלא כאן כתיב אין המשכן להקים רשב-י בשם ריב"ל המשכן' אתלהקים
 דתימא כמה אוה-ם נקרא שהמשכן כשם אוהל שנקרא עמו הקים אהר משכן חמשכן,את

 משהוקם רותת' העולם היה המשכן הוקם שלא שעד לשבת' כאוהל וימתחם מ,(:)ישע'י
 '"נ( ינח יימייי ג( המשכן. את להקים נאמר לכך העולס נחבססהמשכן

 יאורב
 1לסי גשסים, דברים רומה הזה העולם רנרכה משוםחהו
 בשנר לכז להכהנים כהונה סהנות י-י נוחז ישראלשע0
 שהמהנות ומפני אותם, מנרך להיות עריכי0 המהזה

 שהכהני0 הברכה לכז גשמיי0 רנריס המהלהגהני0
 גשסתם, ענינים ג"כ המח המחנות הלף אותהסברכים

 הקנ"ה שאיז ולפי רוהניי0, רנרי0 זהו הנא העול0אך
 נזה, צייך יי א'1 גי גשמים, רנרים אר0 משו0סקנל

 רוחני רוה קורת לו יש רצונו עושים כשאנהנו 3םכי
 ענויתינו הלף אוחנו יברך בעצסו ווהוא ינרנה ולכזסזה,
 יבא. העולם הף שזהו רוהניים נענינים ג-גתהיה

 הוא לקונו עושה שה"רם רמח ומעא ,א"כא(
 מחתלה נותז הקב"ה גי הובו, קכורע הוב בעל נגרררק

 שזה רבר איזת ליש1ת יארם שהת"'ל טרם משלולהחדם
 ראיתא וכמו להקב"ה, רוה קורתיהיה

 במ'ן-
 ג"ז: ויקרא

 ער לפני קלס סי ,אשלם, הקרימני מי אומרת:רוה-ק
 לו נחתי קלא עד לשסי מלל סי נשסה. לו נחת'שלא
 מי גג, לו נהתי ש"ח ער מעקה לי עשה מי זכי'בז

  סוגה לי 9יה מי ב'ן לו נתתי שלא ער מזחה ליעשה
 נתתי שלא עי לולב לי עקה מי סקום, לו נתהי שלאער
 טליוג לו בתתי ס'1* 4ר צ'עית לי עשה ס' רמים.לו

 מי 1ג1' שרה לו נחתי שלא עי פאה לפני הפרישסי
 נרו(ה, לו נחת' שלא עי קרנז לפניהפריש

 ונזה -
 כענרים תה'1 אל פיא: באנות שאסרו מהמנואר

 כענרים ה11 אלא פרס. לקבל מנת על ר(-ב אתהמשסשים
 וזהו - פרס, לקבל מנת על שלא הרב אחהמשסשיס

 הה4 הסונים שנמעשיו תסיר לתשוב צריך שהארםמפני
 מכנר הקנ"מ עסרו שעשה הטוב בער הונותיו אתמשלם

 והוא הובות שום עלי1 א'1 כי הדעת על "העל1ת ייה4'1
 נענר עושה שהה4 המעוות נעי שגר לקנל עתהעריך
 פרס.ימקנל

 בסוטה אמרו הר' לשאול מקום 'ש וינהב(
 מעלה וגמרו אהר ובא גמרו ולא רנר יע:שה כל'-ג:
 נמי כאז יא"כ - עשאה באילו שגמרו על הכתובעי'1
 נמרו ירי אך המקדש בנניז להתעסק התהיל שדורנהי

 אותו, הגומר שלמה שס על להקרא לו היה הי'כשלמה
 אם המעוה בעשית הילוק שיש רואיס אנהנו מזהאף
 גפש במסירת רנר שעושה רסי לאה אם עליה נפשונותז
 שמה על נהשנת שחמעוה זוכה זה בכל גמרו שלאאף

 קלשה על פ-א: באבות שאמרו מה לפי וזהוג(
 גמילת ועל הענורה ועל ר(טרח על עומר העולפרברים

חסרים
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 תרוסמ סאתכם קחו ואמר: סשה שהכריז בשעה מוצא אתה ישראל- נשיאי ויקריבוב(
 לא עשו מה הסשכן, שנעשה לנו לומר יודע סשה היה לא אמרו הנשיאים' עשומה
 הקביה: להם אמר נדבה' שנתן אוסר הוא ולנו המשכן את עושין אלו אמרו נדבה'נתנו
 נדבה עוד אליו הביאו והם שם: כתוב סה לכטי צריך שאיני לדעת לכם שישחייכם
 היתה וחמלאכה שנאסר: והותירו הסשכן מלאכת כל הביאו בקרים לשני בבקרבבקר
 שנעשה שראו כיון בינינה שכינה שתשרה בשסחה קרבנות שנקריב שעה הרי אמרודים'

 נושאין שיהו עגלות והביאו הלכו להביא' לנו יש מה אמרו להם' הוצרכו ולאהמשכן
 בתורה וגבוריס חכסים שהיו יששכר של שבטו העצה להם נתן ומי הסשכן' אתעליהם
 .:תא1מא( ד( יששכר. נשיא צוער בן נתנאלהקריב השני ביום שנאסר: בשני להקריב זכו לפיכך לעתים' בינה יודעי יששכר ומבנישנאטר:

 במצרים עליהם ססונים שהיו הם הסטותי נשיאי הם וגו'. המטות נשיאיהם
 :שמותכדכתיב

 ה'"
 ילגלים מנין על הפסודים על העומדים הס וגו', ישראל בני שטרי י5כו

 י"ג( י2ח :2מי2י ה( וגוק למטה איש איש יהיו ואתכם ח'(: )ימייי דתימאכמה

 כל הקריב כך שהיו מה וסצד הפקודימ על העומדים הם הסטות נשיאי הםב(
 מהם אחד כל הרגיש הפקודים על שעסדו מה מצד כי ואנשיה שבטו בעד מהסאחד

 יאורב
 רוהת העולם היח המשכן שנעשה קורם ואי'3 -הסדיס.
 העולס, מעמודי שזוי העגורח ענין עור חסר שהיחמפני
 אדון יש גי שוכה והארס אלחים עבורת שאין בזמןני
 בעולם רעה היוהר לה"יה נעשה הוא אז חמוליים גלעל
 אמרו עפיר ול3ן משנברן4 נברא שלא לעולם לוונוה

 א8 להקיס משה גלות 2יוס ויהי גחם שמעוני2ילקוס
 המזיקין שגלו 2יוס משה גלות 2יוס אומר: רשהמשכן,

 העולס, מן איבה ש3להח גיום אמר: ר"י העולם,מן
 1מצ1ת ותחרות וקנאה אי2ה היתה המשנן הוקם שלאשעד

 וריעות וה2ח אה2ה המשכן משהוקם א2ל 2עולם,ומהלוקת
- 2עולס, וו~לוםוצרק  עמור היה ש4א דער משום חהו 

 ו2איבח במזיקין מלא העולם היה אז בעויםהע2ורה
 ,נותי5 יותר האנשים נעשו העבויה עמור וווייושנאח,

 אג בני ג41ם שהמה הרנש בקר2ם נשהרוו גי לזהזה
 האחחל 2מית :ה עם זה לרישהג צריכים והמהאחד

 הב"ע לא שהנשיאים איהא: כאן במ"ר והנהד(
 שיביאו 5ה העס י2טע ש(ומרו: מפני למשכןנד2ותיהם

 מן יי"י הביאו שהעם ומפני אנהנו, נמלא שיהסרוומה
 גשמיח נחיב יינז המשכ4 בנדגת הנשיאיס זכו לאהצורך
 הקב-ה אמר ונף השעש אנני את הגיאו והנשיאיםל"ע
 שגתעצלו והנשיאים והוחר, שהגהי יבה2 שנ:דרזובני
 חסר והנשיאם כהוב ש3ן משמם שיז אותהיסר

 יף.ד._
 את ולמלאוח לנסוף נר2ותיהם להגיא ריו הנשיאיסוהנה
 ויבר המצוה, את הגומרים 6ן להיות שרצו מפניהחסר
 אאר ובא גמרו ולא מצוה העושה גל י"פ 2סוטהאמרו
 עשאו. גאילו שגמרו על הכתו2 עליו מעלהוגמרו

 שרוצח רמי עצמי, אהבה של ענין בזה יש באמתהזנה -
 זוכה 2כללו העס "יהא להשחיל הוא צריך העםבטונת

 שהוא מי ו2פיס בה תלוי יהיה שהזנות וואבמצוח
 בזניתו ולא העס 2ז3וח לבקש.ולהשהיל ה1א צריךנשיא

 המקום ההסיר ולכן בנשיאוהם. פגמו זה ובעניןהפרסיק
 2נשיאותס. פגם שיש להראות משמםיר'ד

 מעלה בו יש גההלה  שטחן מי הנחועור
 משום 2זה ויש גמהכוטמ לעשות ממנו לפריםשאחרים
 יהיות "חקים תש" להיות צריך 31ן הר2ים, א8מזנח
 לכן ריאה המרה 2ים היה שלא ומפני הר2ים אתמזכה
 נטפיאותס, פגס שיו5 לרייאות דכתובנא

 נחנו לא ילגך ביארו יעקב" "אהל21ספר
 י2יאה ל2 נדיב 3ל רק שנצטוו משוס בההלחנר2חם
 שלא ב3רי בהגרח העם יחנרבו הלא הס יקדימווכאשר
 השוו אור שגטש פרי כל וזת הנשיאיס, ממעשהלפרוש

 ישלימו והס ואמרו בשמחה יחנר2ו שלא י17ראלא8
 כגל יחנו 4א העכ אשר הש2ו ני שיורה מעבאהרתה
 גרין גגומס נונשו לכן שידסר, מה המ וישלימויצורך
 מצר סעלתן ה.תה שלא להראוח גחיכ נשיאם כימשמס ירן- אות דכתונ שחיסר בגיפו לוקה בנשריסההושד
 הכחי2 לנן לנשיאות עליהס  שנהמנו בענור רקעצמן
 שלהס. נשיא פי' נשיאם הכהיבעליהס

 6גלו שהמה הענין גאן הכתו2 הזגיר ולגןח(
 מעצמם שהמה מפני זחו ישראל, 2ענור נמצריסמכות
 והסכימה משה ידי על זה על נצטוו שלא נרנה להגיאזנו
 יפה ר: שה"ש 2מ"ר אמרו תגר המקוס, לדעתו""זס
 מילף צרי3ה את לית רוצה כשאה משוצה, רעיתיאת

 הפש3ן, לסעט ובקר עגלות לה2יא להם אמר מימכלוס,
 לענין זנו שהמח ומפני - אוהן, הביאו ובהן מהןלא

גרול
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 ולהכריב בכרץ לעמור הסכימו נשיאיס שהיו מה ומצר בעבירות, חשור שקצתובשבטו
 ,ספורנו( בערם. לכפרקרבנות

 וחציין עגלית חצייו הביאו לא מה מפני לאחר. ושור הנשיאיס שני על עגלהג(
 אחר של עגלה השכר שמא או סהס אהר של שורו ימות שמא יראיס שהיו מפנישווריס
 י"נו רנה ינמדנר ח במשכד חלק לו אין השבט אותו ונמצאמהס

 שכינה שהשרה ראוייס יהיו בה אשר ביגיהס אחוה לאית הנשיאים' שני על עגלהגן
 חלק הפך על ישראל' שבטי יחד נם ראש. בהתאסף מלך בישורון ויהי כאמרו:ביניהם
 )איע( ז' יאשמו. עתהלבס

 להס ואמור צא משה הקב"ה: לו אמר הושעיא,' רב תני לאמר, מהי לאמר, משה אלד(
 י"נ( רבה )במרנר ח( נחמוה. ורברי כבושיסרברי

 ממני נסתלקה שמא תאמר ואומר מתיירא משה היה שעה באיתה מאתסי קח.ה(
 הייתי לך שיביאו, אומר הייתי להס אילו משה הקב"ה: א"ל הנשיאיס, של ושרתהרוה-ק
 לרעת רעתס הסכימה הא הרבר היה מאתס סאתם, כך אלא להס, שתאמראומר

 י-נ( רנה 'במינר ט(העליונה.

 לרברי שקרא מפני בעוזא' דוד נענש מה מפני רבא: ררש וגו'. נתן לא קהתולבניט(
 הריני לפיכך הקב"ה, לו אמר חקיך, לי היו זמירות קי"סו: יתהלים שנאמר זמירוה'תורה

 כי נתן לא קהת ולבני רכתיב: אותו, יורעין רבן בית של תינוקות שאפילו ברברמכשילך
 א'( ל"ה ,4סה י( בעגלה- לארון אתייה ואיהו עליחכ' הקורשעבורת

 ר ו א יב
 מפני להפ בא שוה להרחות בכתוב גרמו לכן כזהגרול

 ישראל, לסובת וככות יסוריםעסבלו
 ותשבר שורו ימות שמא למיחש לנו ואיןו(

 בינמות כמבואר שכית לא זה רבר כי שלהם הענלהגס
 חיישינן, לא רתרי למיתהיךיו

 ושני צב עגלת 9ש בכהוב: נאמר זח ומפניז(
 אף הבקר קודם תענלות את הכתוב והקרים גקר,עשר

 שהעגלוח מפני חהו מהעגלוה, מרוביפ היווחהנקר
 הקרימם הזה הענין תשיבוה ומפגי האחרות ענין עלהראו
הכחוב.

 פרט-ס ,4ינים יוו רוצה להוסיף, י4וע,ד
 משוהפיים עניניט יש וין ע5מו, נפני שכט לכלהמיחזריס

 קרבז ה.ה שזה שהביאו הבקר הצח לשנט, שנטניז
 של הפרסים הענינים ל5ורך היח זה שנס לכלסיוהד
 המשותפ-ם הענינים צורך נעד לקרנז היו והענלותהשנט,
 הנשיאיס, שני על  שנלה היח שהרי לשבט שבטשביז
 ל13 הפרט מעניני ביוהר חשונים הבלל שעניניומפני
 הבקר. קי12 על הענלות קרנן הסטנהקדים

 היח בבושים רניי איזה שאלו רבים וחנחח(
 קיכנפ שהיי נחומים רכיי רק נראח כאז והרי נזה,להם

 המשי4 על נדכתם נהנו וולח מה על לתקן זהבקרבנם שנ(י לעיל מנואר דהנה והנראח דמקוש מלפניגתקנל

 קהת לבני שהרי נמור תיקק נ4ו היה לא באמתוהנה
 ל15רך נשתמשו לא שמקרכנס ונמצא הענלות 4זזלא

 כאלו חלק להס היה לא וא"כ קרושים היותרהרבייס
 ישראל כל עם כיהד נרבתם נוהנים היו אס 1ל1חרביינג

 שנמסרו בינרים אף המשכז עניני בכל חלק להם היהאז
 להם היח נרבתם שנתקכלה שבש1 נמצא ,איכ קהו;בידי
 להם היח 9חסר מפני ייונחומים, עם ככושים יבייםנס

 קהוג בירי שהיו חמקוישים כיבריסהתלק
 שמא שחשש מזה משה דיע כאז והנתט(

 אמר:_ כ"ט י"א להלז והרי ננואה, רוה לאחריםנתנלה
 משום נביאיס,_זהו ד' עס 3ל יתז ומי לי אתהחמקנא
 נהנלו לו שנם בדברים מתנבאים ומדד אליי היורואם
 להיוה' נתעלו שהמת היח ניכר וא"כ הקורש, רוחקייי

 חה מעלתס מחמת אס כי שבו יפנס מחמת לאנביאים
 רניים להם שנתנלו ראה רן-י כאן אבל לשמהח, לוהיה
 פנס בו עמצא שמא חושש והיח אהם ידע לאשהוא
 ל"הריס מנלה שהוא מה מנלהו הקביה איז זהומשום
 ורואנ. מי5ר היה שפיר זחועל

 נזח חקיה לי היו זמירות כשאמר רוד הנהי(
 התויה לו והיה תויה כדניי וינע עמל היה שלאוע-אח
 הארוז את לשאת צריייס שהיו מה וחנה זמר, יעיזרק

 אם כי לתורח זוכה ארם שאיז להראות חיה זהנכהף



54
 ר ב ד מב

 אין אלא ישאו' ת-ל סה שישאו' יורע איני בכתף שנאמר ממשמע ישאו'בבתף
 מן לויס שירת לעיקר רסז מכאן זמרהי שאו פיש(: 'חה"ים וכה*א שירה' לשון אלאישאו

 1( '"" 'עיכ'ז יא(התורה'

 אמר ליום' אחד נשיא לסשה הקב*ה שא*ל בשעה הראשון' ביום הסקריב ויהייב(
 ראשון יקריב מי לו נאסר לא אכל שתקריבו' הקב"ה א"ל לכולכס לנשיאים משהלהם
 השכינה את להוריד ראוי זה הים' על הקב*ה של שמו קירש זה בנחשון עיניהםנתמ
 "'ב( יב" 'במיבי ' עשה' וכן לכולם ראשון יקריבוהוא

 כבוד' יתמוך רוח ושפל תשפילנו אדם גאות ג"ס(: 'משלי הה"ר וגר המקריבויהי
 אבינו עברך לפניו אחיו לו אומרים שהיו שררה שהנהיג יוסף זה תשפילנו ארסגאות
 יתמך רוח ושפל מזה' עצמותי את והעליתס שנאסר: בחייו עצסות נקרא ל8יכך שותקוהיה
 נא ירבר מ"1(: 4תשית כרכתיב בנימין בשביל יוסף לפגי עצמו שהשפיל יהודה זהכבוד
 עצמך השפלת אתה יהודה' הקב"ה: אמר 1ג1', הנער את ערב עבדך כי דברעבלך

 בשביל.

 מקריב מהם אחד אין להקריב השבטים ויראו הסשבן כשיוקס חייך הימך' הקטןאחיק
 '"נ( ינה 'נמי2י יב( ראשון. שתקדיב הוא ואתה כבוד לך חולקים אלא לפניךראשון

 וקרבנו, בתיב יהודה ובנשיא קרבנו קרבנו כתיב השבטיס בבל חלבו א-ר וגר' וקרבנויג(
 והאחרונים קרבנו הראשונ אלא כן צ.ל היה לא וקרבנו ואמר ראשון הקריב הואאתמהא
 בא שאס ראשון שהקריב יהודד בשביל רבי: בר הכהן פדכיה א"ר כן' למהוקרבנו'
 ואומרים איתו משיבים הס תחלה הקרבתי שאגי מכם מכובד אני ולומר אחיו עללהתגאות

 יט לאחיך- טפלה אותך עשה וקרבנו כתיב שכך אחרון שהקרבת הוא אתהלו
 י-ג( רנה,במדנר

 עולה והס הסרבטת סיני כל הקריב סהס אחד כל הנה אחת. כסף קערתווגרבנו
 האשם' מן חוץ הקרבנות סיני בכל וסשרתיו המזבח לחנך וקטרת ושלסיס חטאתומנחה
 סהם אחד שכל להורות לבדו מהם אחד כל קרבן וספר להס' אחת תודה והאשס החטאתכי

 יאורב
 דלגבי משום תהו - במדיה ד' נקמת לחת אמר:ומשה
 מצוה הוא ולכן מכבורו יוחר ישראל ככוד יקרהקב-ה
 1.כן להיפך ווא אצלנו אבל ישראל, בני נקמהלנקום
 ש2ני הראשונה לדעה ולגז י', נקמח לנקום אומרמשח
 הראשת המק-יב יהיה שיהודה אמרו מעצמםישראל
 "מקום, כבוד על נפשו שמסר מפני הסעם אמרושפיר
 ולדעת תכבד. יקר היוהר הדבר זהו .שראל גני אצלכי

 הראשת ימקייג יהיח שיהודה כן אמר שהקי'ההשניה
 שהרי ישראל בכבוד זהיר שהיח מפני שזהו אמרהוא

 המקופ ואצל מישרא., אהיו להציל כדי עצמוהשפיל
 אילג יקר ה.ותר הרבר זהו ישראלכנוד

 מודיעים וקרבנו ביהורה שנאמר שבזח היינויג(
 השפיל שהוא מחמת זהו ראשת שהקייב שמח 2זהאוחו
 סבסל מחמת דק הוא ניולחו וכל בנימין לבבודעימו
 אצלו נאמר ולכך ממנג הצעיר אחיו לככוד כ2ורואת

 עצמו את שהושב מסני לו בא שזה להדאותוקר2נו

 כן אם אלא דייח על עומר אדם ואין ויגיעה עמלע.יי
 בטץף של בדין שסעה משום ולכן עליה, עצמוממית
 הקיך. לי היו זמירוח ואמר נאישאו

 עבורה ענין כאן הגת21 הזביר דוקא ולמהיא(
 שהיא נשעה שירח אומר אדם שאין מסני והואהשיר",
 קשה עבודח היחה קהח 2ני עבודת והנת גצויי.שרוי
 2עבויה נ"כ עוסקים דיו וה ובכל בבחף הארון אחלשאת
 בקודש. ענודחם להם היחה שמהה כי להראותהשירה,

 מה מפני יעא שתי כאן הזינן והנהיב(
 אהת דעה בהחלה, יהורח נשיא עמינד2 בן נהשתהקריב
 השנ'" ודעה בים, השם קייוש על נפשו שמסרמפני
 לדעה והנה בנימין, הצלת בעד כנודו אח שהשפילמשוס

 כ' בהחלה 'הודה שיקריב יוה ד' שלח אמרוהראשונ"
 אמרו השניד ול1עה כן, אמרו מעצמם השבטיםאם

 ל"א בפ' להלז שאמרו מה לפי וזהו בן, צוהשהקב-ה
 המדינים, מאת ישראל 2ני נקמת גקום אמר:שד.

- 
כטפל
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 המעמרות כענין שבסו בער עליהם ונצב וסמך בשבסו, שירבו חסאים פרסי על לכפרכיון
 "פ4ינין יח צבור.בקרבנות

 והכן, סבח וסבוח אמר: יוסף אצל אחיו כשיררו אפרים. לבני נשיא השביעי ביוםמח(

 ס"ז(, 'שמות יביאו אשר את והכינו הששי ביום והיה שנאמר: לחברו מיום אלא והכןאין

 אתה הקביה: לו אמר היתפ שבת יוחנן א"ר לחברו. מיום לאכול מלכים ררך איןוהלא
 הה"ה השבת, ביום שיקריב בנך לבן עושה אני חייך נתנה, שלא עד השבת אתשמרת
 שמעיני( ,ייקיס סח אפרים. לבני נשיא השביעיביום

ךן
 לו אמר ויאדיר, תורה יגדיל צדקו למען חפץ ד יינ(: )י"ע" זש-ה וגר, בהעלותךט

 )יניאי נאמר שהרי הנרות, על הוהרתיך לנרוונ צריך שאני בשביל לא למשהיהקב""
 בין:

 כחשיכה יאיר כיום ולילח ממך יחשיך לא חשך גם קי"סן: ,ההיים וכתיב שרא, עמיהונהורא
 למען חפץ ד' הוי חנרות, את בהעלותך נאמר לכך לוכותכפ אתכם צוה ולמהכאורה,
 ס"י' ינ" ,נמיבי א( ויאדיר' תורה יגרילצרסו

 הקריבו הנשיאים כל ישראל, נשיאי ויקריבו הינין מן למעלה כתיב מהבהעלותך.
 על תכתוב אהרן שם ואת י"ז(: )נמובר שנאמר אהרן וה וה היה ומי לוי' של מנשיאוחוץ
 לו אמר לוה של שבסו מקבל הקב"ה אין בשבילי שמא לי אוי אומר: והיה לוי,מטה

 שבית בומן הקרבנות מתוקף אתה מוו לגרולה תירא אל לאהרן אטור לך למשההקב"ה
 הברכות וכל 4מנורה, פני מול אל שנאמרי לעולם הנרות אבל נוהגין, הן קייםהמקדש

 שמעיני( "יקיס ב( לעולם. בטלין אינן בני את לברך לךשנתתי

 יאורב
 מססיד ג'א ממילא או להחג"וח יבא ואם ל"חיו,בספל
 כבויז את שמנסל מחמת רק ה,א גדלותו גל כיזכותו
 אהרים.לכנוד

 נזבר דלכך הטעם אמיו גמדרשים והנחיד(
 זהו שוה, קרגן הביאו שכולם אף מפורם חה1 כלקרנן
 הביא יהויה כי מיוחדת נכונה הקריב אחד דג"סשום
 כל וכן תורה כהר נקר ויששכר מלכות כהר בערקינן
 והנכון בן: חיחא ונרמב-ן לו. המיוחדת מדתו נעדאחד
 שאמי וכמו ליריאיו בבוד חולק הקב-ה בי הכתובבכעם
 הביאו אחר ביום כולם הנשיאים והבה אכנד, מבנדיכי

 ימים, בהקדמת בדגלים הנקרמים את וכבד לחנירוקיים אחי יהא שלא אפשר ואי יחד עליו שהסכימו הזהה"רנן
 יומו 1,הזכיר קרבניהם ונפרם בשמם "הזכירם רצהאגל
 קרנן זה הראשק את ויכנר שיזכיר לא אחד כלשל

 א-1 חיש דנשיאים הקריגו ובן ויאמר עמינדב בן'נהשון

 חזר כן ואחרי האהרים בכנוד קצור זה יהיה בייומו
 שם אמרו וכן יתברך, לפניו שקולים שהיו ל"גידובללם

 בך אהת נעצה כולם ששוו שכשם הבתוב מגידבספרי:
 נזכוהם. כולםש11

 יחיר קרנן רק שנת דוחה צבור קרבן והנהסו(
 קוים השנת אח מבנד היה שיוסף זה ומפני דוהה,אינו

 שבו4 של סנודו מסני המלך דרך את מבסל והיהשנתנה

 גיחיי לא נחשב יהית ומעלתו חשינמע שמפני זכהלכן
 אנשים כי השנת, את יוהת יהיה וקרבנו כצב,ר אםבי

 כהן שסר שמצינו כנן צנור כמו חשונים המהגרולים
 מצינו וכן צנור. של דבר העלם לפר נדינו שוהמשיח
 ונטומ"ה נשנת אפילו מקריבין ג11ל כהןשחביתי
 דין משיח רלכהן משום וזהו ע-ב. נ' גמנחותכמנואר
 וסומאה. שית רוהה וקרננו עליו ישצבור

 שאין לומר באו שלא בזח להוסיף ונראהא(
 היה לא בן היה יאם התות, נהמצוה המין חועלת11ם

 ידה. על מחעלה האדס היה ולא למצוה ואת עושההקבי'ה
 אבל לפניו מאירים שיהיו להמקום צורך שאין אףאלא
 שמכנדים מעלה בלפי גנוד של ענין בזה יש מקוםמבל
 י"ד: כ-1 בישעי' ובדכתיב הנרוח, בהדלקת אותואנחנו
 זוכה בעצמו הוא להקנ-ה שמכבד ומי 1., גגדובאורים
 המצוה -די ועל - אבבד, מבברי גי כרכתינ:לכנוד
 למעלה. מתעלה להיות זוגה האדםהואח

 אינן הנרות הרלקת שמצות שאמרו מהב(
 נרמ"בן, כמבואר והניכה שנת של נרות זהו לעולםבסיין
 הנר הדלקת מצות של היסור בי בזה להוסיףואפשר
 כמו וזהו נביהמי.ק, הנרוח הדלקת ממצות ילפינןבשבת

 כן ננרות. והקדושה השכינה את מכבדים היושנביהמ"ק
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 את סימר אני לסבי מדליקין להיות הוהרתס אם למשה: הקב-ה אמר וגהבהעלותך
 ובאמר: א1ש בשמת ד' נר י(: ייש4 שבאמר כנר נפשות שבמשלו רע' דכר מכלנפשותיכם
 ם-ו( רנח ובמינר ג( הנרות אתגהעלותך

 המבורה- פני מולאל
 ד4 שכיבה. כלפי מערבי ובר מערבי בר כלפי שמצדד מלמד

 ג'( יש)מגיח

ביאור

 ויוס בשבה גמי השכינה, והוו-את קרושה שי זמןבכי
 .חנרהן בהדלקת לכנד5 ראויסוג

 כשרה המטרח הילקת זה סעם שמפניואפשר
 חינח הזאח ש"מצוה מפני יזהר נרמב-4 כמנוארב1ר

 היא לניד,מ"ק מחוץ נם אס כי לביהמיק רקמיוהרת
 לביהמ"ק מיוחית שאינה ומצוח קרושה, של זמן בכלנוהנת
 ביחור. לחגהנים ולא נאמיה ישראל לכלנלבר

 "דלשז שמ*וה אמרו 1לכך לומר אפירועור
 על מורח יהמטרה מיום זהו לע.לם, קימתהמטדח
 אור. ותורה מצוח בר ני כיכתיג: ומטיג יערהדימה
 אוא אעיקר הנרות בהדלקת אהרז וינצסוה "מה-

 כדכתיב: בישז-אל, תורה הפצת של ההונ על לולרעיאות
 המפני - מפיהה יבקשו והה-ה דו1ו ישמרו כחן שפתייי

 "נרוה אסרה לכך החורנן יאחר גם קים זחשענין
 לעולם,יאירו

 בזרים. גירח הנרוה הדלקח זה ומפני -
 להכהנים רק ביחור נהנה לא דהורה הפצת שעניןמפני
 ברנרים כינהיב נאמרו: ישראל לכל זת ענין שהרינלנד,
 הומרו הזא"4 חתורח רגרי את יקים לא אשר ארורבית:
 הוא הרי לימד ולא ללמד בירו שיש מי וה: עלאד'ל
 ארור.בכלל

 המנ11", אה נאמר ולא רבים בלשו! הנרות אחצהעלוחך נאמי מח מפני לבאר בזה שבאי אפשרג4
 את נם מעלה חוא זו ריר,לאה סשום שחד אמרוולכן

 בזח מה4-ים ועור רבים, בלשת נרות נחמר לכךנשמהו
 יבעבורח 0שום וזהו בהדליקך, ולא בהעלאץך נאמר1לכך
 העבורה  שבשבר משום עליח, לידי נפשו את מביא הואט

 תהיח רזלא רע דגר מכל נפשו אה ישמור הקטקזהש4ז
 חאיש כי מיה. כנגי מרה ויא חה עבירח, בשוםנגשלה
 יורעת ואינ!ח בחשך שריה שהנפש מפני בעבייחנכשל
 זי'י נמקרש אורח שהביא זח בענור ולכן עושח, היאמח

 חהיח ולא באורה שריה ההיח נפשו נם הכטית"ילקה
 רו4 רכר בשוםבבשלת

 פני ונקרח האמצעי נר זהו חמערבי נרד(
 שייא הפנים כמו במטדת העיקר יהוא מפמהמנורח
 שאמצעי מכאן מזה: בגמ' למדו ושפיר נהארס'חעיקר
משובח.

 להיות ריד1ת צריכץ היו מה מפני העניןוהבת
 מפני וויא כן, לומר אפשר האמצעי הנר אלטנים

 מצות נר כי כרכתיב שמערח המאור על מורחשהמנורח
 המרכמת הנקויה על מורח המערבי הנר והבח טר.ווערה

 הזה, הנר כלפי מצדיץ הע הנרנה שגל המהשנחורר,
'

 המיר נסוהם ההורה חלק' כל שיהא שנע.נן להמר עי
 שוהו ניאה המרכדת והנקודה המרכיו7 דנק-דהכלפי
 ממאסי להל*י להו נעבד היכי ס-וו ביבמוה שאירוכמו

 ונל נועס ייכי ירכיח למא0ן תימא וכיאננייהו
 שלום,נתינוהיה

 נעיניו רומה קיחלצו שפומק רמי הרי -
 סיגעים זה איך באסת אצל ההורה. דין כפישע,שח
 ושלום".. ,4ועם שז"ו שנתורח המרכויחלהנקודה

 קני ששבוב? כזי ב4ה אמרו מווה" "תורחונספר
 היחוב על ל"א בשנח שאמרו מה על סוריםאמנורח
 וחדז ח:מה  ישיוות חוסן י?יך אמונה והיח ל-נ,נישע"
 זה עתך ירעים, סרר ,ה אמוא שצרו, היא דיראת
 נזיקץ. סיר זח ישועוה נשיס. סדר זח חוסן מועד,סיר
 ואפילו סדרוה, סיר זה ורעח קרשים. סרר אהכמה
 - אוצרה היא ד יראתהכי

 זהר שנכולן הייקר הינו
 חלקו לכל והפו צוז אין ד יראת מנלעדי כי דיראת

 חלקיפ חששח על מורים נר"ז הששה זת ולפי11ער41
 הנרה? גל ולכן ד, יראת על מורת האמ?*י והנרשבהירה
 שזה מפני האמצעי דנר אל פת,ש להיות ןריכיןגיו
 הכל. את המחויק העוקךההו

 נהעלוהך כן: הוה הענין מבאר ,ייפורנר'ובעל
 מול אל אז הב-ותי שש את כשהרליק היעו חנרה7אה
 כל שלחבת פונה ההיה האמצעי חקנה שהו4 חמנורחפני

 כל כי הנרה7 שבו1ת יאירו ואז נרחק 0הששחאחי
 הטת שיורו  לישראל עליו! אור וישפיעו יאירוהיבעח
 חק:ה אוי אל ופונה מכ!ון הימאלים ,אור היממםאור

 יכותת י,יי ושכן המטרה, עיקר שהואהאמצעי
 אעו0קיפ והמשמאליש ילם נחת העוסקיםהמימינים

 ע,י4 אימלא כאכרס: למימעים, העהריס שעחבחי
 אתכליא, מחקימילא

- 
 'הנרך האל רעון להפיק תהיח

 יחייר שמו את 1.י,ממו כולנ בין מגיונו שיושגבאופן
 העם כל  ויענו נאמרו: העיר כאשר עליהם, שקבלוגמו
 כולנו בין כלומר נעשה, י' דגר אשר כל ויאמרויחריו
 מעשה וזה וס"ם: הנתוב בא זת ועל כיונחהנשלים
 בהרלקת המכוון בעצמו ריזכליח זה היט מקשה,המנודח
 מכוון היה בעצמו החע המטרה, פט מול אלהנרח?
 המכוט האהדות ל"ויות מקשה המנורח היות חיובבענין
 בעצמו. אהדלחכלית

 ההורה שצותח מה יהענין עור אמרוונפפרים
 זהי "נרוה. שבעת יחירו הח5צעו ועד מילשאל
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 כשרה שהמצוה ואעפ"י ימיו' כל אותן המרליק היה שהוא לומר אהרף כן ותשט
 הזאת' הגרולה במצוה מזררז היה הוא אבל ובניו' אהרן אותו יערוך שנאמר: כמובבניו
 לו נרמזואולי

 זה.
 בקר' ער מערב ובניו אהרן אותו יערוך הערות לפרכת מחוו מפסוק:

 אל דבר אמר ולא בהעלותך' אהרן' אל דבר עתה גם אמר זה ומפני בימיו' השם בחר בוכי
 )ימ2"1( . ס בהעלותכם. בניו ואלאהרן

הפרי( ו( שינה. שלא אהרן של שבחו לחגיר אהרף כןויעש

 העגל. בעובדי שהרגו מת מטומאת היתה הסהרה חטאת' מי עליהם הזה"
 ממצוח()אי"

 יאורב
 שמהראוי דעהן בהלכוה ררמ2"ם שכתב מה אללרמז
 הזהיר ולין הממוצע, 2ררך ררגיו כל שיאתזלהארם
 אל התנו המנורה פני מול אל יהיו הנרוה ששתשגל
 2דרך לחתוז תמיר שצריך להארם להורות הממועעמול

 ירשע שאל שזהו לקמאל הרנה יפליג הולהאמעעי
 הר2ה. יצרק אל שזחו לימין הר2ה 'יפליג א? וכןהר2ה,

 יותר, באהרן חמצוה היה רלגך הופשרה(
 בשבת גיאיהא השלום מדת על מורה שהמנורהמשום
 הרלקת זו א2הו: א-ר ג'(, ,איכה נפשי משלום ותונתכ"ר:
 2שנת,נר

 ורורף שלום אוה2 היתה אהרן שמדת ומפני -
 את מיליק להיות 2יוהר ראוי היה ההו לגןשלוס.
הניווג

 אהרן נעסות רלגך טעם עור אמרוונספרים
 רלגך הטעם 2מררשים שאמרו גמו רזהו משום זו.2מצוה
 עולם של נרו כגתה שהיא מפני בש2ת נר מרלקתדאשה
 אורה לה2יא צריגה היא לגן הרו"ן עז אגילתזריי

 שיל מפני 2אהרן הוא וגן בש2ת, נר הרלקת זו'ילעולס
 לפיגך עולם של נרו 2זח תכ2ה העגל מעשה נתגלגלירו
 לעולס. אורה לה2יא צריךהוא

 נאמר ולכך נכוניס. האלו הטעמים ששניואפשר
 ואסירה יגור אליה הוסרח אהרן אל ר2ר רפרשה:2ראש
 רגה היא הומירה קשח ההו רר2ור משוס זחו גאן,נאמר
 צריך שהוא הסעם ילפי כא4 יש סעמים ששנילומר
 נצסוה ההו שהרי קשח ר2ור 2זה- יש  העגל תסאלתקן
 שיש מפני הטעם ולפי גו, שיש התסרון מפני זו2ועוה

 שהרי רנה אמירה 2זה יש השלום אה2ה של הסרה2ו
 2ה שיש המעלה מפני זו למצוה ז:ההוא

 שינה שלא אהרן 2ש2ת שאסרו מה הענין1(
 הנרוה הרלקת מצ1ה שענין 2' באות ש2יארנו מה לפיזחו

 היה אהרן אם והנה 2ישראל, תורה הפצת זתו2עיקרה
 שהיה נמצא התורה בהפצת ולא הנרוה 2הרלקת רקעוסק
 הכונה 2ח יהסר ני הזאת נהמצוה שינףעושה

 כי נה. ימכוון כפי שעשה היינו שינה שלא אמרולכן העיקריו~
 בראיהא לתורה הגריות את לקר2 מרהו היתה2חמז.
 ס"4גבאבות

 ר' גאות לעי4 שהו2א לפי לומר . אפשרועור
 2ררך אוהז להיוה הארם שצריך מורה המנורהרענין

 והנה הר2ה, ירשע שנל גמו הר2ה יצרק ואלהאמעעי
 עצמו על להתמיר הרשוה לו י* הדור גרול שהואלמי

 ה-ר: התורה מיסורי 2פ"ה ברמ2ים איהא שרן-יבצרקהק
 הרי ע2ר ולא ונהרג יהרג ואל יע2ור בו שנאמר מיכל
 שמסרו עריקיס כמה מצינו זה 2נפשו,_ובגל מההי2זה

 דאפילו יוסף 2נמוקי אמרו ולכן קלות, מעות עלנפשם
 שמים ירא ותסיד גרול ארם הוא אם הרמ2"ם דוהלפי

 ולמסור השם את לקדש רשאי 2כך פרוו שהדורורהוה
 ולמרו העם שיראו גרי קלה מצוה על אפילועצמו
 ל2ם, 2כל ולאהבו ה*ם אתליראת

- 
 שאהרן לפי הו"ג

 2צרקות מתנהג להיות הרשות לו היה הרור גרולהיה
 שמפני אהרן של 2זוגהו להגיר הכתוב בא לכןיתרה.
 להיות לגיאי עצמו את מהזיק היה לא ש2י הענוהמית

 האמיאי. הררך כפי שלא יהרה 2תסידותמתנהג
 יאם שאמרו מה ל5י 2זה לומר עורואפשף

 ררע לצר המרה מן יוהר נוטה שההו ננפשו מרני*אדם
 להכניע 2גרי רסו2 לצר המרה מן יהר לנסות הוא צריךאז
 שינה שלא אהרן של 2ש2תו אמרו ולגן שגנגי, יציאת
 האמצעק מ*ביל לצחת צריך היה יא שלעולםמפני
 הרע לצר יהרה נטיה שום סעולם לו היה שלאמפני
 הטוג לצר המרח מן ליהר לנסות יהיהשצריך

 2יהמ"ק גשהרנ מנורה, לג2י אמרו הז"לוהנה
 ולא המנורה  שנגנזח רמה לומר ואפשר ר,מנורה.נגנזה
 ש2יהם"ק שאף להראות בא זה זרים, ידי 2תשלסה
 בישראל, ק-מת נשארח המנורח של גהה מקוס מגלנהר2
 22-ב שאמרו גמו הח:מה ענין על מורה המנורהשחרי

 יסימניך יצפי4 ושיהעשר ירריס שיחגיס הרועהג"ה:
 וירי הגית כשנהר2 והנה - 2ררום, ומנורח 2צפוןשלתן
 אל משתכר והמשתכר ישראל של 2שלחנם שלסוזרים
 הום שלסה לא ישראל ההכמה*של 2כה א42 נק21.צרור

 מהם. נת2סלה לא אך מלפנים גמו גולסת אינהשההכמה
 חיום. עד וקתמת גנוזה נשחרה שהחגמהמפני
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 ולכפר להלן שנאמר כמו תחתם לכפרה נכנסו שהלוים מפני ישראל. בניוסמכו
 ממצמ, )ה"י" זי הקרבןי על שסומכים כבעלים עליהם סמכו ישראל בניעל

 לבני הראשונה ווי בפרשה נאמרה תנופות שלש תנופהי הלוים אה אהרן והניףיא'
 כמו עליהם סרשים קרש שעבורת לפי ר', עבורת את לעבור והיו בהם נאמר לכךקהת

 היתה עליהם שאף מפני לד, תנופה בם נאמר לכך גרשון לבני השניה והשלחן,הארון
 ח( מרריי לבני והשלישית הקדשים, קרש בבית הנראות וקרשים יריעות הקורשעבורת

)יש"י(

 ששעיר היתה שעה והוראת העגל, מעשה על לכפר באה הכפרה הלוים' על לכפףיבי
 'יק-יי ט( כ"ר' ט-ו להלן כמבואר העולה פר עם זרה עבורה לחטאת להביא להםהיח

 את להגריל נתונים כאן וכפל ממצותי, סור לבלי לי המה נכנעים נתוניסי נתוניםטוי
 והקבלהן,הבת2 יי השכינהי כנפי תחת להשאר בעגל החוטאים מעצת התפררו שלם שבלבכניעותם;

 בביתם הנכברים היותם מפני בבכורות העבודה מקרם שהיתה בכורי כל ליכייו(
 לפדיון אותם שהצרכתי מה אבל הקרשתי, בכור כל הכותי ביום העבידה, משפטולהם
 כמו כלל' הריוט בעבודת יתעסקו שלא לי הקדשתים הכותי שביום בשביל הטעםהיה

 היו שלא הקרשי בתורת להצילם כדי עשיתי ווה בהמה, בבכור ועבודה גוהשאסרתי
 בהם, תלוי כולם וקולר בעם הנכבדים הם בהיות רעים מלאכי ממשלחת להנצלראויים

 'שייני' הריוט' בעבודת מותרים שיהיו בזה לחולין שיצאו כרי שיפדוואמרתי

 ר 1 א יב

 כדי היהח שהסמיגה לומר עוי ואפשרזן
 יהושע את לך קח י"ח: כיז יהלז שמציט גמויקישם
 חכמה רוה מלא נק נז ויהושע נאמר! 1ג1 עליו,וסמכה

 ישראל בכח יש ין - עליו, ידיו את משה סמךכי
 שהרי עליהם, ידיהם סומכים שהם מי על קדו,צהלהניא
 הוא מסנחדריז בפ-א שלו המשניות נפירוש הרמב"םיעת

 דק לו ויש אהד להם לסמוך ישראל ארץ לחגמי כהדיש

 שכז מכל וא"כ רבינו. ממשה מוסמך שהיה כמוסמוך
 עליהם ידיהם סמכו משה נמקמד ישראל בני שכלכאז
 בקדושתם, נחקדשו זה שזד'יבויאי

 הראשק בפסוק מה מפני מבואר זה ומטעםחן
 והנפת נאמר דאהרונים ינפסוקים אהרז וה:יףנאמר

 בני על קאי הראשון דהפסוק משום זהו משה. עלשקאי
 להקיישם נכדי לכז ע,יהם, הקרשים קדש שענורהקהת

 היה הוא שנם יהניפם אהרז היה עריך זולענורה
 מפני ומדרי נדשון צני אבל קדשיסי קרשיבקדושת
 להניפם משה גם היה יכול נבוה כה קךושתםשאק

 בשמן נמשה היה ייא כהז נקדושת היה שלא אףולקישם
 והנפת. נאמר אצלם ולכזהמשהה

 העגל נמקש" תטאו לא שהם אף והנהם,
 להעם סתהלה שהניהו בקנור לכפרה זקוקים היו זהבכל

 נשעת תיכף מיחו שלא זת ומפני הקנלי אתלעשות

 זח ועל הזאת המעשה בעד אהראים המה נם לכזמעשהי
 לכפרח. זקוקיםהיו

 אהרי בדרך לומר אפשר הזאת דכפרחובעניז
 התז חכס פ-ג: נכורים בירושלמי וצאמרו מח לפיההו
 שנח בז י"נ(: ,ש"א דכהיב נשיא מכפרתי גדזלה:שיא
 כל על לו שנמהל אלא היה שנה בן וכי במלכהשאול
 - שנהי בז כהינוקעתותיו

 כאז הלויס כז כמו הר'כ
 היום להם והיה עונותיהם אז להם נמהל לגדולהשנתמנו
 קדבז אז יהניא צריכ.1 היו ולין הכפורים, יום כמוהזה
 להיות אסשר דאי משום תשונה, של עניז שזהוכפרה
 נ"ס מכפר ייהכ'פ שאיז כמו תשונה בלי כפרהשום

 א'. י"ג נשבועות כמוואר תשונהכלי
 נהונים, פקמים שני נאמר דלכך לומר ואסשרין

 כאז כראיהא לי' מסירותמ הראו פעמים דשנימשום
 שמו קידוש עי עימן נחנו לוי של שנטו טייו!במ"ר
 ובמילו; בתה-ה מאסו במ?רים ישראל שכשהיו הקנ"השל
 את קושים והיו היו צדיקים כולם לף של שנסואבל

 ובריתך אמרתך שסרו כי ל"ג(; ,דנרים שנאמרההורה
 את ישראל שעשו בשעח אלא עור ולא המילה. זוינצורו
 לוק של שבטו שם נשהתפו לאהענל

 כאז נאמר ולכז -
 במעשה ונס במערים שנם לומר נחו:ים: פעמיםשני
 לד'. כניעותם הראוהענל
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 את לעגוד שיוכלו כדי מישראל המעשרות את גקגלם ישראל. גני על ילכפריסי
 יא( גכוריהם. את שאמאס, העגל גמעשה כולם שגרמו ישראל על יכפדו יתגרךהאל

הפיט(

 גני על ולכפר דכתיג: כפרה, קרוי שהשיר מניין תניא, ישראל. גני עלולכפר
 הש( פ-י פס"ים )ייישלמי השיר. זה -ישראל

 גמומים, פסולין יהיו כך גשנים פסולין שהלים כשם יכול תני* ללוים. אשר זאתכד(
 יהיו כך גלהם פוסלין שהשנים כשם תכול ללויפ אחרת ואין ללוים אשר זאתת-ל:
 "'( כ"י )"%יז יג( לכהנים. ולא ללוים זאת ללויפ אשר זאת ת"ל: גכהניפפסולין

 לעגוד שינר(: )פ' ת"ל: כד עולמים וגגית גשילה אף יכול שנה. ועשרים חמשמגן
 א'י כ"י )"%יו יט גכתף. שהעגודה גזמן אלא אמרתי לא משז4 ועבודת עגודהעגודת

 עגודה כל העגוד", מצבא ישוב דכתיג: הואיל יכול תניא, אחיו. את ושרתכ1(
 ולעגודת שערים לנעילת הוא שחוזר מלמד מועה גאהל אחיו את ושרת ת"ל:גמשמע,

 "סריי ידן גרשון.בני
ט

 סדר שאין למדת אייה עד נאמרה לא הספר שגראש פרשה הראשון. גחדשא(
 ארגעים שכל ישראל של גנותן שהוא מפני גזו פתח לא ולמה גתורה, ומאוחרמוקדם
 ייש'י( א( גלגד. זה פסח אלא הקריגו לא גמדגר ישדאל שהיושנה

 יאורג
 מקנח בשהיח פנחס מה מפני לשאול ישוהנח

 קנאה מקואים היו הם שגם והלוים לכהונה. זכה ד'קנאת

 הוא בזת 1דנראה לכהונה. ולא ללויה אם גי זכו לאד'

 העומד הוא שדכהן דוא לכהן לוי שנין שההילוקמפני
 חתעורר נעצמו שפגחס מפני והנה הלוים, לעהתבראוו
 נישראל, בראש העומר להיות זכה לכן ד' קנחתלקנחות

 משח כשבא אם כי מעצמם דתע1רר1 קלא הלוים"נל

 רק זכו לכן אליה נתהברו הם אז אלי, לוי מיוקרן:
 בראש. העומיים להכהנים מחחנריםלהיוה

 על מכפרים הלוים רלכך לוכר אפשר עוריא(
 נהתים להיוה אוחם שרירישו מה יזה משום ישיאל,בני

 גדול זכות הוא זה כזה גדול כנוד להם והלקולדקג"ה
 שנני מקום היה שחרי טתכפרים, המה ונזהלישראל
 נמעשה נהם שדרגו זח על נכעס עלידם יהיוישראל
 בראח מזח כזה גיול כנור להם חלקו עוד והמחהענל,
 לה'ות חמח שדאויים ער הוה העם סל הרוחסהרח

מחכפרים.
 כשר שיזקין 4ר שערות שתי משיביא כהןינ(

 חמשים. נן עד שלשים מנן רק כשר לוי ונןלענודה
 נקול, נפסלים דכשמזקיניפ שם אמרו אנליג(

 דצעירים הלוים יחר עם שלם אה לנשם שצריכיםמפני
 בזקנים. להיוח אפשר אי וזה אהד, כקול נשמןשיה.ה

 ניוחר מכוניים הזקנים דנר נכל נאמת כייד(
 משום נזח שאין הקודש עבודת נכל וא"כ הצעיריק,מן

 ורק ב11; מתעסק יהיח ש"זקן יוהר ראוי כבדחמשא
 לריועסק לזקן אין הגוף כחות לזח שירוש יהףבענודת
 בו; נו שאין מפנינהם

 שררי רגס, על סומכין שאין חזינן מזהאך
 הייג טשחיה את נושא היח שהארון 4'ח נסוטחאמרו
 שהרי הארק מנושאי להיות לזקן גם היה אפשרהרי
 שזקן אמרו זה נכל ואם חגוף, יחוה לזה ירושאין
 סומכין סאין מפני זהו הארק מנושאי להיוה הואפסול
 הנס.על

 י"ד וי'ב ל"ז קדושין בתי'ס זה על ואיהאא(
 מווום נלנר זה פסח אלא הקרינו שלא 1ג1;הואיל
 ניאה שנאמר מקום שכל דאמר יהכא כאנא להודסנירא
 י"ב נשמות נאנ"ו ובססח וישינח ירושה 4אחר אלאאיט
 הדנור, עפ"י הקריט פיח חעהו האר,, אל חבאו כיכ'":

 מפני שנה ס' עי לאר, ליננס  שנשתהו להם היחודגנאי
 ליכנס זוכים היו ואם נצטוו לא ולפיבך המרגליםטן

 כי יט'ל לומר אפשר טי מיה מצ11ים היו לאר,מיי
 שנשנילה זו מצוה עסה משמן דניאה יאכר הגאהאי
 ולא נמדבר, גם פסת לעשות פחהינים וחיו לארץחכנס
 להם היה אפטר אי כי ערלים, 9דיו מפני אה"כעשו
 נמדבר סהיו שנה מ' כל להם נשנה שלא מפנילמול
 במנואר דמדגלים בעק נזופים שהיו לפי צפוניתרות

 גנוהס. ורייגו וי'א, וי'בבינמוח
 דנמדבר דעוי'ס של הרחשונה הדעח לפיוהנה

"דו
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 יוםי שלשים לפסח קודם הפסח בהלכות ודורשין שואלין ת'ר' ישראל' כני ויעשדט
 הפסח את ישראל בני ויעשו שנאמר שני' פסח על ומזהיר ראשון בפסח עומד משהשהרי
 בי( ף'פיחים ב( אדם' לנפש סמאים היו אשד אנשים ויהי י(: 'יוכתיב

 עשו הנשיאים וחנוכת למלואים בשמיני שעשו מה מלבד הפספ את ישדאלויעשו
 בית בבנין שקרא כמו שקיימו המצוה שמחת בשביל ממנו יפטרו שלא הפסח אתג"כ

 ג( הבית. חנוכת בשמחת הכפורים יום את שלמה שבטל ס' במו"ק חז"ל שאטרוראשון
,חורנ0

 ז( י )פסחים . ד( בטומאה. ואפילו במועדו בשבת' אפילו במועדובמועדף

 דבדי היו יוסף של ארונו נושאי היו, מי אדם' לנפש סמאים היו אשר אנשים ויהיוח
 יצחק ר' ואגיהוא' לנדב שנסמאו היו ואלצפן מישאל אומרי ר'ע ה( ישמעאל'ר'

 לעשות יכולים היו לא ההוא' ביום הססח לעשות יכלו ולא שנאמד: נסמאו' מצוה למתהיו מי לטהד' יכולים היו ואלצפן מישאל ואם לסהד' יכולים היו יוסף של אדונו נושאי אםאומרי

 יאודב
 הססח אח שהקריבו ומח פסח מקרבן הד'ן מן פסוריןה'1
 היחה זה לארץ ש2או קודם בנלנל הפסח אה וכןהזח
 2ספר מ2ואר זו להוראח הסעם והנה שעה, הוראהרק

"משך
 חכמה-

 להפריש היח הפסח מצ1ח שעיקר מפני כן:
 י"2: בשמוח חפ5וק על חז-ל שאמדו כמו מוייז עצמםאח

 "פסח, אח לכם וקחו מע"ז ידיכם משכו לכם, וקהומוכו
 הסרס על המקום הוונחת על מודה שהפיח מפניוזהו
 2ימי ולכן מען'ז, הנמור יהיפך שזהו וומנש שכר~על

 האשרים מן 1,רושי,ם יה!דח את שטהר אחרייאשיהו
 ולכן כ-נ, ב' 2מלכים כמבואר לד פיח שעשאנאמר
 2שנח הקנ"ח צ1ה חענל אח ישיאל שעשו אהדיכאן

 ל2על שטעו החר2עים 2שנת וכן הפסח, לעשוחהשנית
 2נלנל פיח לעשוח הק2"ה צ1ה מזה שפרוו ואהריפעור
 . וחילוק. כנוש קודם שהיחאף

 יהנה זו, להודאה סעם עוד לומר אפשרוהנ"
 יציאת על והנח מצרים, יציאת על השמחח זהוהפסח
 ששס מסני אהד סעמים, משני לו~מוח אפשרמצרים
 ועור ישרחל, לארץ חנניסע ועכשיו ל5רעה ענדיםההנו
 קרבנו ועכקיו ויץ עובד' הינו ש2מצרים מסניטעם

 שאין בויאי הראשת הטעם לפי והנה לעבודחו,המקום
 ששמח מי אנל לארץ, 2כני5חן אם ני הס5ה אחעושין
 יו א5שר כבר גרי לענודחו, המקום אוחנו שקר2מזח

 וראה המשגן כשנ2נה ולגן 2מד2ר. נם הפסח אחלעשזח
 2זח ששמחים הראו ובזה 2חנוכתו שמחו איךיקב"ח
 עהח נם שיכולים להם אמר לכן לע2ודחו אותםשקרב
 !אמרו: כשחסאו גן אהרי אך הפסח, את לעשוחג2ר
 מצרימה, ונשו2ת ראשנתנח

 להם שאיו הראו 21זה -
 שחיו זמן כל לכן לעבורהו, אוחם שקר2 מזח שמחהיותר
 פסה קרבן שיעשו יוחר מקום היה לא הזה הדורבני

 לעשות שו2 להם הוח אפשר מד2ר מחי כשכלו 2נלנלורק
 הפפח, אי

 ע"י שכאן  אעם'" בתויס זה על ואיחא2(
 ששהולין מוה ילפינן ואיך להם לומר הוזקקשאילחן
 משופ זהו הפסח, קודם יום לן פסח 2הלכותודורשין

 היום. פסח תעשז לא אלא להאריך יריך היחדלא
 דש81לין 'לפינן שני פיח דיני 2פדסות להםומד2אר
 הח'וכ. זמן מקוים יום שלשים~ד1רשין

 דלכך הסעם אמרו ההים" "אור ו2ס5רנ(

 שאמרה מפני הפסח, אה לעשות פעם עוד כאןנצסוי
 במכילתא: זה על והניא 2ה יאכל לא נכר 2ן כלתורה:
- 2מקמע, נוי ואחד מומר 'שדאל אחד נכר 2ןכל  

 נגר 2ן שד'ן אמינא גוה הענל אח ישראל שעשוומפני
 יי שנתדצה ואף הסכח, אח לעשוח יכולין שאיןןעלידם
 הענל עק שנחכסר נח2שרו לא ע,ד זח בכללמשח
 ראויט שהם להס וא:ר הק2ייה בא לכן 2ד2ר, ספק1'ש

 חפסח. אתלעשות
 לר2הן !א"1 מלא 2מוערו מדכתי2 לח 'ליףדן

 לא דמועדו חנא יש אך סומאו; ובין שבת 2יןשיהי
 מנזירה השבת גת דוהה דקסח לה ויליף ליתמשמע
 איש מדכחי2: ילפ'נן "סומאח את ודוחה מחמיד,שוח
 נדאין צ2ור ואין נדהה איש לנ5ש, טמא יהיח כיאיש

 '1, ס 2פסחיםכמ2ואר
 סענד ילכך אמרו כ"מה" ,.משך ובספרהן

 שהרי ד'. קר2ן אח הקד'ב ל2לתי ונדע למהואמרו:
 כמו יוסף של 'דו על היח מצרים יציאח עניןעיקר

 ראה, יוסף של ארונו דאה מה וינוס, ראח היםשאמרו:
 ד קר2ן את הקריב ל2לתי ננרע ידו שעל היחגןוא"כ

2מ1עד1.
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 בערב להיות שלהם ז' שחל למרין נמצינו שלאחריה גיום לעשות יכולים היו אבל מי4ב1
 )חי'( ו'הפסח'

 ז( המצות' על וחרדים כשרים ארם בני שהיו מגיר אליו' ההמה האנשים ויאמרוז(
 שאין מגיר אלא ההמה' ת"ל שאין אליה ההמה האנשים ויאמרו אומר: הוא הרי אומר;רבי

 )ספרי( ח(' המעשה' לבעל אלאנשאלים

 היה שכך אשה ילוד אשרי רבי' מפי רבר אשמע שאומר כארם ואשמעפ עמרוח(
 )ספרי( עמו' מרבר היה רוצה שהיה זמן שכלמובטח

 שמגלגליס אלא משה ירי על שתאמר טמאים סרשת היתח ראויה ואשמעה'עמרו
 )ספרי( חייב' .ע-י ,ח.בה זכאי ע-יזכוה

 איש השני בחדו לר' פסח ועשה לנפש טמא יהיה כי איש איש תניא' איש' אישי'
 ב( מ'1 )פסחים ט' בטומאה' עברי אלא שני לפסח נרחין צבור ואין שגי לפסחנרחה

 ויולרות' נדות ומצורעין זבין ממנו יאכלו לא בטומאה שבא הפסח תניו4 לנפש.טמא
 (ד( ליג )ינורות י( לנפש. טמא רחמנא גלי ~עמא,מאי

ביאור
 "נסמאו אמרו מה מפני שאלו רבים תעה1(

 שזהו והנראח למו4 שנסמאו פשוס אמרו ולא מצוהלמח
 - נגרו4 למח עאמרו:מפנ'

 היא סענח מאי יפלא ינה
 לכז סמאים "הם שמפני בר'1 להיות צריך כז שהר'זו

 אמרו לבן הפסח, את מקריב'1 להיות ראותםאינם
 מצוה שעשו ב"ביל ובי  סענו ולכז מצוה, למחשנסמאו
הפסירה

 הוא ההכרח מהמת מצוה שע1שה מי רהנהז(
 לו אפקר זה שע-י דבר לו יש אס למאר רצק"בן
 על חרר "הוא מ' אבל המצוה, מז ע181 אהלפסור
 מצסער הוא מצוה איזה לקתם לו אפור אי אסהמצוח
 שאין מזה רואגיס קהיו האנקים אלו יאז ולכזמזח,
 כוורים אנשים "היו אות זהו הפסח מצהו את לקתםבירס

 המצהג עלוחרריס
 צריך הוא בייז שאלח לארם 'ש שאם ה"שוח(

 משיבץ שאין "להן ישלה ולא ול"אול לילךבעצ18
 ולכז השאלו4 פרסי כל יורץ הוח שאיז מפניל"ליח
 לשאול באו געצמם המעשה שבעלי לומר ההמהנאמר
 חזוג הרברחורוח

 לא רמוערו ד' באוח לעיל ביארנו כברס(
 יה יר'" לכז בסומאו; וואפילו מיניה למילף ליחמשמן
 צבור ואע "ני לפסח נואה יא'" לומר ח'"מדכתיב
 "ני. לפ5חנרחע

 בסומאה הוא סוף יסוף כיוז נאמר שלא והוא'(
 דשאני קמ-ל ימצורעיז זביז גם ממנו לאכול אפשרוא"כ
 גם ואסוריס הוא חמורה "סומאה מגופו היו1אתסומאח
 בסומאה. הבאבפסח

 הבאה בסומאה יפסח מקילינז מח מפניוהנח
 זהו בסומא41 אפילו עושין בצבור שאז אחרממקום

 באים ה'1 לא אז בזח גם מחמירים הי1 יאםמשום
 הוא הר'1 בפסח שרן-י במצרים, הפסח את עו*יזלהיות
 אינו ודיז עובר ."הוא ומי בו, יאכל לא נכר בזרכל
 ודיז עובדי היו במצרים י"ראל בני והר' בפסד4אובל
 הרי ח"ובח ו1עשו מ"ום ואי בפסח, אכלו איךוא-כ
 בקרמ(ו שהרי גמורח, ח"ובה עוד אצלם היח "לאמשמן
 סעז מצריפ של "שר במררשים: חד'ל אמרו סוףים

 עיז, עובדי והללו ,ף'ז עוברי הללוואמר:
 היה ואם -

 ייפרס זה לסענה מקום היה לא גמורה תשובהאצלם
 רמתנאי 19: מתשובח בפ'ב ברמב"ם "מבואר מהלפי

 לזח ישוב שלא חעלומות יויץ על'1 "יעיד הואהתשובה
 מעולם,החסא

- 
 לחסא שבו שוב ישראל "בני ביוז וא-כ

 ח"ובה אצלם היה שלא נמצא הרי העגל במעשההזה
גמורה.

 מפני זהו הפסח אה לעשות "הותרו מהוהסעם
 שרומזם מהוך התנו היעת, סירוף מהוך ודיז עברו"המה
 נמצאים והיו השעבור קושי 5ח5ה עליהס מסורפתהיחה
 לעשות מהם ולמדו לוד'ז רבוקים שהיו עםבתוך

 גמורים, ע-ז כעוברי דמקום אוחם דו לא ולכןכמהכונחם,
 כי ומפנימיותם מגופם 'צא לא רהחסא רכיק מ"וםחהו
 קלח כזו וסומאח מצרים, סומאת גהם "נרבק מהמהאם
 הבאח סומ(וה כי הפס,ן מאיילח אותם פסלח ולאהיא

 הפסח. מצוח גבי בצבור ניאיח אהרממקום

 מז ע181 אה שחוציא ולפי בחגרה: חמרוולכז
- נגחל, היה לא שם היה ואלו בעיקר כפרהכלל  וזהו 
 ולא עיז עיברי "י ריז עייהם היח רבמצריםמ"ום
 ייגיר "מקל;נז מפני רק הפסח איילת מצ1ת וך"נגאלו
 שהוציא הזה הר"ע וא-י אתר, ממקום באה הסומאהאם
 של ברע נרק היח במצרים היח אם הילל מז עצ18את

י"יי
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 ושחמם ללפש טמש אלח שני פסח עושין יהיו לא יכול תביא' לנפש. טמא יהיהמ
 יא( טמא. יהיה כי איש איש ת"ל: מנייד נדות ובועלי ומצורעין זבין רחוקה'בדרך

 זד( *יג)פסחים

 השנ" את יעשה הראשון את עשה ולא נאנס או ששגג הרי תני* לנפש.טמא
 יב4 כרת. ואלו'חייבין מכרת פטורין שאלו רחוקה' בדרך שהיה או טמא נאמר למתא-כ

 *'ב(הסחים

 במתד שנאמרה ראשון פסח בפרשת שני פסח פרשת נאמר דלא הא וגר אישאיש
 צורתם שומרים ישדאל היו אם תורה מתן דכפי "בספודנו" שנתבאר מה לפי זהותורה'
 לעשות אפשר היה יחיד לכל רק ישראל, קהל לכל המיוחד המקדש לבית צדיכים היולא
 אליר אשר למשכן צריכין והיו מגדולתן ידדו בעגל חטאו אשר אחרי ורק אבניס' מזבחלו

 חשוב מישדאל יחיד כל היה בעגל שחטאו דסודם ונמצא ישראל' בני לבבות כלפוניס
 - נכרתיס' צבוד שאין צבור' ולא ההיא ההיא' הנפש ונכרתה ' בתו-כ: אמרו והנהכצבור'
 כצבור. נחשב היה שיחיד מפני כרת דין להיות אפשר היח לא חעגל חטא סודםוא"כ

 כצבור נחשב היה דיחיד משוס שני לפסח נדחה יחיד היה לא וכן כרת' חיוב איןובצבור
 חבמהן )משד ימ בטומאה. הפסח את עושיןובצבור

 דכתיב דרבנן, ומרור דאורייתא הזה בומן מצה רבא: אמר תניא' וגוע מצותעליא(
 מרור ליכא פסח דליכא ובומן מרוד יש פסח דאיכא בזמן יאכלוהה ומרורים מצותעל

 א'( ע-ה )שחים יד( מצות. תאכלו בערב בא(: )פ' קדא ביה הדר מיהדרו(צה

ביאור
 ראוי אינו מנופו יו8את שאינה בסומאח נט וני"ידיחיד,
 הפ5ח.לאבילת

 רנ1בור ייון מת דטמא אמינא דהוה 8שוםיא(
 עריך ולבן חיונא לנ4 נחשב נ.חיד נם נסומאהעווהן

 שאינה מנושו היצאת נטזמאה אנל שני. נפסחחשלומק
 לנר נלל נחשב יאינו אמי,א חוח (ינ נצבור, אףנדחית
 בעינן לבן 9ני, לפ5ח תשלומק חיוב עליו ואיןחיובא
 שנק ס85 שמגיארבוי

 אק נן: איהא ח"א פ"ס פסחים נירושלמיינ(
 רי חנא מניזי יוננים או אנוסים לנפש. סמא אלאלי

 ררך ולא רחוקה דיך בהרי לנפש סמח לחישמעאל:
 עשח לא שאט שבהן השוה ח1ד לנפשי טמא נארירחוקח
 או אנוסים ארנח אני אף ה9נק את יעשה הראשקאת

 חשני, את יעשו רראשק את עשו שלאשוגנים
- 

 זה ויל
 שוגג היח ואם והוא גינידסי יש אחד יחילוק נאןאמרו

 נרת, חיב השני את עשח לא א8 ראשק נפ5ח אונטא"
 עליו מוסל והיה ראיק. נפסח ייולת יר שהיח18ום
 הרא19ך חיובו עליו נשאר ולנן הפסח את לעשותאז
 יכולת בר נלל חיה שלח רחוקח גדרך וש"יח טמחאנל
 ואם יניי פסח לעשוח רק הוא שלו והאיוב ראשקנפיח

-)18
 חיוג שאין משום מברת פסור יני פסח ץשח ולא
 הראשק. פסח נענור אם גי שני פסח הוא.בענורהנרת

 נעמרה מח מפני אהר סץם לומר ואפיריג(
 יאמרז משום יזהו ראשוה פסח בסרשת ילח באג עפרשה

 סעשה על מגפרת אדומח דהפרח "'ס: רבחננמרנר
 למי שיך העגל חסא ענק מח לשאול יש והנה -חעגי,
 מזה. אך זון על גטרח להביא יריך עסז שאז נמתיננע
 ייני גלל היה לא בענל ישראל שחסאו לולא גיחזינן
 נהם. שולטת סומאה שום היתח לא אז ני המת,סומחת
 הניא. ע-א: ג-נ בנרגות שאמרו כמו רינם היוואז
 ינאמר סומאח מקנלק תורה רנרי חין אומו, היה 'בריב

 איני א9 מה ד נאם כאש דברי גח 4,א8 יז")ירמיח
 עלולים אינם שנחט ריקרושה רוב משני חורח דבריומח - סוסאה. מקבלק אינן חורח דנרי אף סומאחמקבל
 דברי נמדרגת ישראל שישת היהח אז כן סומאהילקבל
 יי שאגמו זח ד'י ורק סומז"ו. יקבלים יאינםתורת
 הזה המ1נ לידי ונאו מקוושתם ירדו אז העגלהסח

 מטומאת גסמא אח ישמטהרק ולבן נחט, שורבקתיטומאת
 שהמעשה מפני הענל, מעשה על נפרה להניא ערייקהמת
 להסומאה. גרם היחחזא

 לומר חיה אפשר אי תורה מתן בשעתולגן
 עור היה לא שאז מסני טמא, שהוא למי שני פסחדיני
 העגל מעשה אחרי ורק נישראל, המת טומאחדיני

 אח"ב הזאת הפרשה נסץבה ולכן האלו, הדיניםנהחדשו
 בדרך שהיה מי ריני נילימות להאמר יחיח שאפשרביוי
 שוה דיניחם שהרי למת, סמא שהיה מי ריני עםרחוקה

 לזה.זח
 דמרור- מש81 נן, לנו נראח בזה ור,0קםיו(
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 דאטשר כמה רכל היחיה על הטסח את שוחטין שאין ללמר ת"ל: מה אותו. יעשויב(
 ש( צ"ה 804'ם טו( מהררינןלאהרורי

 א"ר בשני, יעשה בראשון עשה לא שאם הסזיר את לרבות מניין תניא' והאיש'יט
 ה"א( פ"ט פ0חים )'יישימי טז( המויר. את לרבות והאישועירא:

 ועמה מעמיה ר"ע' רברי מוירה ההיא הנטש הטסקה, אלא ונכרתה אין וגו;ונכרתה
 )ספיי( ' יזישלום.

 ההוא, הנפש ונכרתה ת"ל: מנייד אשה איש אלא לי אין ההו* האיש ישאחטאו
 ,ספרי( האשה. אתלהביא

 אזרח מה כאזרח ת"ל מיד, פסח יעשה שנתגייר כיץ אבי שומע גר אתכם יגור וכייד(
 )ספרי( יח( עשר. בארבעה גר אף עשרבארבעה

 הקים וביום שבאמר: בלילה, הסקרש בית בבין שאין מבין אבי" אסר הקים. וב-םטו(
 1( י,1 )שניטת יט מקיסה אין בלילה מקימו, ביום הסשכן,את

 ר 1 א יב
 והנה בסצרים, אנההינו תי את המצריפ שמררו זברזהו
 סעם ידעו ולא ארמתפ על קרריפ יוראל שהיובזמן
 להם 'היח שזת בכר מרורי ליוכ:ל צריכין היו ליןהנלוה
 שררים שאנתנו עהת אבל האלק המריפ להת-פלזכרק
 שאנחנו מפני מרור, של לזכרון צריכין אנו אץבגלוה
 יופ. יום מתי הגלוה טעפ למרייורעופ

 בשרץ אחד מטמאין אז יחיר רק חיה ואםטת
 לשניהם. נשתט הפסת ויתית שני לפסת ניחה שיהיהבכרי
 ליה תיפוק לזה קרא צריך למאי הקשו נהוס'והנה
 דאין לן נפקא הא וראשון אותו, יעשו הפסה תקתסככל
 רססת אה לאכול תוכל מלא היתיר על אחעשוהטין
 בזה לומר והנראה - ויש, צ-א נפסהיפ כמבוארנאהר
 הוא היתיר על הפסת את שוהטין דאין הא רחנתכן,

 נשהט שיהא בעינן ולכן מלך. הדרת עם רגרובמשום
 המיוהדת נמצות רק שהוא נראת חזח הכלל והנהנתגורה,
 שאמרו כמו המיה שנוהגת נמצוה ולא ויר'טלשנת
 נתנר אלא המוספין חפלת אין אומר ראנ"ע ל';בברכות
 ד~גוספץ לתפלת תבורת בעינן רלכן הוא והסעם -עיר,
 מדוע א-כ לשאול 'ש וחנת מלך, הררת עפ רנרובמשום
 אלא מתפללין שאין שהרית נהפלת גפ כן אמרינןלא

 ישל רהילל לומר אנחנו צריכ'ן ,ד'י אלא עיר,בהנר
 לשבה המיותרה נמצוח רק זהו מלך הררה עםברוב
 גפ שנוהגת שהרית חפלת אבל המוספ'4 תפלת כמוויר'ט
 הר' כ וא' מלך, הררת עפ נרוב בזח אמרינן לאנתול
 בזמן חחע שאוכלין ראשת בפסת ררק לומר מקופ'ש
 מלך. הררה עם רוב מתמת נתבורה שיהא נעינן תגשל
 אמינא הוה תול של ב'ופ אותו שאוכלץ שנ' נפסהאבל
 שנ' בפסח רגם קרא לן גל' לין תבורה, לזה נעינןשלא
 כן.הרין

 על שעבר רמי אמרו מה מפני והטעםסז(
 שורי בראה שני, בפסת תקנה לו יש במזיר גם זומצוה
 כרת והיוב כרת, ת-ב זה על שהעובר 12 שההמירולפי
 בהפ הקילו ולכן ובפסו; במילה רק זהו עשה מצותעל

 במילה וגן שני, פ0ח ע"' מכרה עצמו לפטורשאפשר
 אבל מוהו, יופ ער עצמו מל לא אפ רק ירת חיבחינו
 ברמב"ם כמבואר מכרת עצמו פוטר אח"י עצמו מלאם

 ח"ב. ממילהבפ-א
 הזה ההטח על ..ערניפ ישראל שאין ה-נו'ז(

 תטאו הצבור כל אם נפ שהרי הזה, השנוו עליהפואץ
 מקום בבל שררשו כסו כוו? עתש עליהם אין הזהבהטא
 תטאפ על ואם נכרתיש צנור ואין ונכרהה הנפשבספריו
 תטא בעי כרה עונש עליהם שאין בוראי נכרת'םאינם
 אתרים.של

 שפרשו לאות רמסת הית במצרים שהריית,
 אמינא הות וש'ב השכ'נה כנפ' חהה ונכנסו מי'זעצמפ
 "ססת את להניא הוא צריך  עתוא מי שמג-ריייי!
 לומר כאזרת נאמר לכו חשכינח כנפי החת שנגנסלאות
 עשר. בארבעה רק מניאשאינו

 תיב הגר שגם הדץ באן נאמר מת מפניוהסעם
 לאומי ענין זהו שפסה אמינא רהוה משום זתונפסה,
 הנוגע רכר זה ואץ ממצרים, לתרוה שיצאו ישראללגני
 בפסת חינ דגר שגפ נאמר לכו ישראל, מעם שאינולגר

 נפסה אוכל אינו 6עמנו שהוא אף ישראל נןולפייך
 הענין לא ריא בזח העיקר יי לע'ז, עונד הואאם

 הודאת ט"ניפ שאנחנו מת חרהי  הענין אם ייהלאומי
 ועתש. שכר וגותן בריות'ו על שמשגיח זה על~המקום

 הארפ על ר,מקום שהס משום שחי נראהיס(
 שצריך בזמן המקרש נית בננץ להתעסק צריך יחיהשבל
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י
 צכור משל אומו: ענתן רבי טשלך' - לך עשה אומר: יאשיה רבי תניא. לך. עשהמ

 ב'( 5 ,יומא א( משלהם. יתר רוצה אני משלך כביכול לף עשה ת"ל: ומהעשאה'

 כשרות חצוצרות לדורות' וכשרים לו כשרים משה שעשה הכלים כל תיה לך.עשה
 ועשיחנ. מעתה אלא לדורות, ולא לך לך, עוה קרא דאטר טעמא' מאי לדורות' ופסולותלו
 בי ומנ3 תרי לך לך דכתיב הכא שאני לדורות' ולא לך נמי הכי ארוןלך

 ב" כ-חזמגהוה
 הונה דראו שנא ומאי כסף מצופה פיו תעניות נל שופר תניא, כסף.חצוצרות

 ג( כסף. חצוצרות שתי לך עשה דכתיב: הוא. דכסף כנופיא שכל לסי והב'מצופה

 ותקעתט ת-ל: תרועה' לפני פווטה תקיעה שתוקעין מניין תניא' תרועה' ותקעתםה(
 1( ליד זר"" ד' יתקעו' תרויה י(: )פ' ת"ל לאחריה. פשוטה שתוקעין וטנייןתדועה'

 העדה למקרא לכן יחה מתדבק נמשך קול הוא התקיעה קול תריעה ולא' תתקעו1(
 ההתדבקות על תרה אשד התקיעה קול חיתה אחד' במקום ולהתאחד יחד להתועדוהנשיאיס

 את למסע התרועה קול באה לכן ומתנוע* שבור קול הוא התרועה וקולוההתאחדות'
 מקבלח( )"טצ ולנסו* למקוס ממקום להתנועע העת בא בו להם מודיע כאלוהמחנות.

 ר ר א יב
 הקרבת לענין דומח שזה ועור מענורז7 לנוההארם

 בלילח. מקריבץ ואיק5קרכעה
 לך שנאמר מח יתתן ר' דומן לפי באמתא(

 למקרא תשתמ* ה"צוצרות ע"י כי לצורכך, שיחיואי
 מפני לשויל מקום *,1 ספני אלא המהבו7 ולמסעהעדח
 פשל שיהיר לסעות מקום שנוהן .לךי בלו1וו נאמרמח

 מפני ותהו אמרו זה ועל .שעבורן"י נאמר ולאמשה,
 מבל המקום בעיני יותר חביב היה שמשח לרמזקבאו
 אני משלך אומר: שהקג"ה כטו הוה בענין וישישראל,
 משלהח. יותרר1צח

 לרורות בחן נשתטשו לא טה מפני והסעםב(

 כועחומא חמבואר לפי שזחו תמימ5. "תורה בספרמבתי
 לו היה ומשח מלכים של ררכן הוא בחצוצרותרהתרועח
 אסרום ולכן. אי. זויב בזבחים כמבואר מלכיםמעלת
 מיש כעץ וזאו מש41 של כבוהו לחראוה נדילרודוח
 תשטישן וכלי מיסתן המלכים על שורסין אץ י"אנן"ז
 עיקר ר:ל כיץ נמי יהכי - בה4 אחר ישתמש שלאבדי

 מלכים של חשמישם כל* כיין הה "צוצרות שלהכונהם
 לחדוה. אסרוםלין

 צ'י: בב"ר דאיהא מח מבואר האלו הוברים~פי
 בשעה במד5ר משא קועשח"צוצרה?

 גנזם למות ק1ט"
 אצלה-והנח באים חץ בחן תוקע אאר יהא שלאהקבייח
 בחם יתקק אם בדבר יש קפייא מה לשאול מקוםיש

 משחטשע שחי! מפני שיע פבתי האמור ולפיחחר,

 מש5 של כבווי על הקפיד והקכיה מלה שלבשרביטר
 גנץ.לנ!

 משופ וחו השופר פי את שמצפץ דזח הינוג(
 כמר כסף בשל די הצוור בטד ונעבור הצבור.כבוד
 בראש. ורק כסףי משל החצוצרוה את שעשו כאןשהזיק
 סוב. יום כבוד משום זהב בשל מצפין חיוהשבה

 למדת רמז הפשוסה כי איחא וברמביןר(
 הקהל בהקהיל ולכן שביסי לקבל סקזסח ימינו כירחמיפ
 כן ועל רו-חמים. למדת קראיים לומר להקיעהראוים
 וכתיכ י12ראל, אלפי רבבות יי שוכח יאמר 1גנ1חח'אמר:
 שהמלחמה מפני והקעתס, .ובמועדיכם שמההיפוביופ
 העהיקר ורבוהינו לרהמיפ, משמהה '"מהריםלתרתה
 של(1 נאסצע והדועה לאחריח ופוווטח לפניחפשוסת
 הקרב4 ועל הכפורים 1י1ס הש!ת בראש כנטיעוחיקצץ
 יבין. והמשכיל להרועו4 חו לתקיעה זו ר,כתהאבל

 דבאמת כן, ההו האלו גדברים רגתה הנראהכפי
 במקוס ובין השנה בראש נמו תרחמ רבעינן נמקוםבץ

 הקיעש בשניהם לחיוה צריבח גקרבן נמו תקיעהרבעינן
 בלבר, תרועה רק יהיח ברייה דאם ההו והטץםותרועה.
 שופ יהיה ולא הדין, מאימת ודאגח פחד של א"תשוהו
 לקצז 4בא אפשר אז התקיעה, קול ייי לרחחיםרמז

 לרמו ג"כ רוזקייה קול בעינן לכן היאוש, מה:,תבנטיעות
 בקרבן וכן יאוש, לידי יבאו שלא בכדי הרהמים מדתעל
 רוכ מחמת אז בלבד; התקיו5 קול רק יחי" אם חגשל

שמה5
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 בעיר שופר היתקע כענין האנשים, לבב יחריד הטרעיד קול ונוכרתם. וגו' והרעותםט(
 הוכרון וענין מאויביהם, ויושעו לפניו נוכרים ויהיו ד על ישובו ובוה יחרדו, לאוהעם
 ,י'"א( השכחה' ענין והוא סהם פניו יסתיר ז4 לפני פושעים בהיותט כיהוא

 ועכשיו אלהיכם' ד לפני ונזכרתם בתורה: ק.ראים הייתם וכיחם אלו וגו'ונוכרתם
 לה היה אשר מחמדיה כל ומרודיה עניה יטי ירושלים וכרה קוראים: אתם הרי וכיתםשלא
 רנה( ןאיכח "תיחתא ט לה. עוור ואין צד ביד  עמה. בנפל קדםבימי

 והיה אמר וכאן אלהיכם לפני ונוכרתם לעיל הכתוב אטר מתחלה לוכרוף לכס והיוי(
 לקסרג' שלא השטן סי לסתום לטעלה פעולות ב' ישמו שהשופר מפני והו לוכרוףלכם

 כמלחמה והנה בתשובח, ולחוור לחטוא לבלי השטן שהוא היצה'ר את לבהל ג"כולמסה
 מעורר הטלחמה סחר השופר מלבד כי לתשובה, העם לב את להעיר השופר בא היהלא

 ונוכרתם נאמר ולכך למעלה עליהם רחטים לעורר אם כי השופר בא ולא לתשובהאותם
 הוא שמחתכם ביום התקיעה אבל עליכם, לרחם אתכם שיוכור היינו אלהיכם, ד'לפני

 לכם והיה נאמרי ולכן ד. את לשכוח יבא לא והשמחות המועדים שע"י היינולתשובה,
 תקנ( ,אי ו( אלהיכם. ד' לפני לעטור עליכם טוטל איך תוכרו שאתם היינולוכרון'

 פעולות ב ישטש השופר כי והוא אלהיכ* ד אני אלהיכם' ז4 לפני לוכרון לכםוהיה
 השופר כח והנה לתשובח' העס את להעיר ולמטה לקסרג שלא השטן פי לסתום.למעלה
 השסן פי את סותם הוא לתשובה טעורר השופר אם למטה כחותיו מדת לפי הואלמעלה
 איך תוכרו שאתם היינו אלהיכפ ר' לפני לוכרון לכם והיה שאמר: תהו לקסרגולבלי
 אלהיכם ד אני ואו התשובה לדרך שתבאו היינו אלהיכפ ד' לפני לעטוד עליכםמוסל

 יעקנ( ,אהל השופר. וו'י עליכם לרחסמלטעלה

 הוא חשטחה בשת שגם להראות הוא החגים ביטי התקישה כי אלהיכם דאני
 ושותים אוכליס אדם בני שני ימצא כי אלהיכם' ר' אני מסייס ולכן הסב"ה, אתווכר

 יאורב
 צרוכץ לכן בנטיעהק לקצץ לנא י'כ אפשר .והנאהשמהה
 מרת עם הרין מרת גם וויוו להזכיר תיועה לקילג"כ

 העיקר ונטועיים התרועח הוא נר"ה העיקר אךהרחטיס,
 התקיעה,הש

 שכאן הוא דאלו הסץונים שנץ החיפך הנהה(
 אך לה, עוור ואץ נאמר והתם 11עיניכם. ונושעתםנצטר
 שכאן נקרא שמרומז נושח הזה ההיפך על הסנהמהו

 לפני זכרונכם כשתעלח היינו ונוקת1ץם. ונזנרהםנאטר'
 חהיו בענורם א1אי רבים זכותים נכם 'מצאהקנ"ה
 תזכור אז זכיהם כשלא אנל אהכס. 1'ושיןיארים
 הסונים מעשיה אח לא ומרוריה עניה נימיירושלים
 מחמדיח כל להזכיר: תנא אלא לה. א-ן כאלה גינהוח
 ק415 מימי לח היוששר

- 
 לח שיש אנוה זנות וזדי.

 להם שאין כ:ה למצג מגיעין שישראל ובומו קרס,מימי
 או אנות וכות מחטח רק להנצל וצריכץ נלוםסשלהם
 זכות חטה שכנר נ"ה: בשנת שאמרו גטו לו4 עוזראין

אבוה.
 והובא נירושלטי רא'הא מח מנואר ונזהו(

 רמנא שיפורא קל השטן שמע כד ,ך'ב: ט"ז וי'הנהו.ס

 זהו וראי אמר הנ"ן שטע בד נחיל. ולא נהילחיא
 למהנלע זימניה ומטא גרול נשופר ריתקעשיפורא
 והכונח - קטגוריח. למעבד סנא' ליה וליתומהערננ

 הוא אחד פעם רק שופר קול שוטע שהשטן רנעתנזח
 זה ועל המקו41 פלפני רחטים נקשת של קול עתהוחושנ
 לקטרג ינא ועוד שלו את יעשח הוא כ' לבהול לואץ

 אז השופר קול אה פעמים שני שומע כווהוא אךעליהם.
 אין שהרי רחטים בקשת של קול זה שאץ מבץחוא
 כ' 1ד: 71 נקהלת בדכהינ טיאי יהור רחמיםלבקש

 רנריך 'חיו כן על הארץ על חצתה ישמיםהאלהים
טזעטים,

 נהפלחו המאריך כל ל;'נ: נרכות אטרו וכן -
 נה סוף נחומיין

 לה-
 ממושכח הוהלת וצנאמר: לב כאנ

 לב,מחלת
- 

 והיה א': נשמואל נאמר זה ימשום חזפשר
 לשכורה, עלי ויחשבח וגי ד' לפני לההפלל הרב81זכי

-
 היין מן שלא שזהו להתפלל שהרבתח יסח והוא.
 זה וא"כ לו1כורה, עלי השנח לכן נחפלחלהאריך

 לתשונח העם את לעורר נכד' בהשי זחו בששרוומאריכין
 ומזה משונה. הוא הרי נהם הטרבה כל בויאיונזח
 ל,די יב,צ שמא הוא חוש1ו כי סחד לידי לנא לחשסןיש

תעונה
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 ד' אני נאמר ולכן הגוף' הנאת לשם והשני מצוה לשם שומח אחד אבל ביו"ט'ושמחים
 לשמוח אתם צריכים ולכן ללבי המסורים בדברים גם היודע ד' אני כי לומראלהיכם'

 היס( מים )בחי מצופ לשםרק

 שני מסע קהת לבני קודמים שהיו מררי ובבי גרקתן בבי זהו המשכן. את והקימוכא(
 יהודה מחנה בדגל נראה החנייה וסימן שוכןי הענן כשהיה המשכן את מקימין היודגליסי
 בני וכשבאיס האחרוניםי דגלים שני עם מאחריהם באיס קהת בני ועדיין חוניםיוהם
 )יי'י( ז( והמנורה. והשלחן הארון בו ומכניסין מכונו על המשכן את מוצאיסקהת
 שויה לפי חמחנותי לכל מאסף דן של שבטו היה ולמה המחנות. לכל מ"סףכה(

 חז לו. מחזירו היה דבר מאבד מי היה שאם באחרונהי בוסע היה לפיכך באוכלסיןימרובח
 היא( פ"ח עירובין,ירושלמי

 אל ותבאנה שמוח(: יפ' דכתיב שמוי רעואל והלא שמו חובב וכי רעואלי בןלחובבכט(
 ,שרי( אבא. אביהן לאבי סורין שהתינוקת מלמד אלא אביהןי רעואלאל

 בשכט והיה מקיים: אני ומה בוי חלק לגריס וחין לכם לכסי אתןאותו
 לקבורהי ענין תנהו לירושה ענין איבו אם מ"", )י"'קאל נחלתו תתנו שם אתו הגר גראשר

 ,חרי( ס( ישראל. בארץ קבורה לגריםשנתנה

 מעולם והרי ישראלי על סוב דבד לא עכשיו עד וכי ישדא* על סוב דבר ד'כי
 י( ענוה. בהם ולנהוג לגרים להסיב לישראל המסום פסד אלא ישראלי על סוב דברד'

"פרי(
 ישראל דאמרו י"ב במגילה דאיתא מה לפי זהו אלך. מולדתי ואל ארצי אל אם כיל(

ביאור
 נא הוא ומזה הגואל. לניאת שיז13 עד גמורהחשונה

 קסגוריא. למעבר ליה חפשר שאי עד נהילוחלירי
 הקרושים הבליס בנור משום נזה וישז(
 מקורש מקום לפניהם מובן 3בר הניחס נעהשתיכף
 קייו נני סובח ישוס נזה יש ,בן המשכן, בתוךבעבורס
 כתפיהם על המשא עס רב זמן לעמור צריבים יהיושלא
 אפשר נבוחס תי:ף אלא הררך, מסורה עיפיס שר,מהבעת
 סורח על המקיס והס המשא את מעליהס להורירלהס

 הכלים אה להוריר הוא לכבור שלא נראה כיהבריות.
 נ"ה: בברבות שמבואר כמו המשבן במקוס שלאהקרושיס

 ומונכן. וכליס ארון עשה לבצלאל: לו ואמר משההלך
 שמא אכניסס להי13 עושה שאני כליס נצלאל: לואמר
 'כליס, ארון משכן הקב"ה לך אמרכך

 מסענת והנה -
 שלא רגלים את להעמיר הראף מן שאין נראחבעלאל
 את יהקים מקרימין היו לא אס ול3ן המשכדנמקוס
 ער סהפיהם על אותם לשאת צרי3ין הלויס היוימשכן
 במקוס שלא להוריים הוא אפשר אי כי אותהשיקימו
 יהרה. סרחא משוס בזח חשהמשבן

 דן שבס על המקוס הס זה רמסעס ואפשרהן
 ק"ג, בסנהררין כמבואר עמהם היח מיבה שפסלאעפ"י
 לא לכן אבירה השגת נמצות עסוקין שהיו מפניו,הו

 עשן היה שס. שאמרו 3מ1 חהו ריה נהם המקוסעשה
 מלאכי נקשו נזה זה מחערבין מי3ה פסל ועשןהמער3ה
 מצויח שפהו לו הנ.הו הקנ"ה: להס אמר לר,חפוהשרת
 ררכיס,לעוברי

- 
 שהקב"ה מפני הוא אלו נכל והסעם

 .חסר. צדקה עושה שה,א ימי ע"ז הסא על גםמעביר
 מקוס להס ליהן אנהנו שמהייביס הינוסן
 ישראל ארז שקנורת מפני הוא והסעס בהנס.לקנורה
 למנ,ץ ינו יאין - עמה אדמחו 1כפר 3רכתיבומבפרח.

 מבפרה. הגר אתגם
 בי לומר לו היה זה לפי א"3 להבק והנהי(

 זרו אך ישראל, על נאמר ולמח הגריס על סוב רנרד'
 עמו עשיתי אשר האיש שם רוה: נמ"ר שאמרו מהלפי
 אלח נאמ' לא עמי עשה ארזר "'ס(. ב' זר:ת בעזהיום
 עושה הבית בעל מאשר שיותר מלמי עמה עשיתיאשר
 רות אמרה לפיכך הביו4 בעל עס העני עושה העני,עם
 עשיתי סובות והרכה סשלוח הרנח עמ., עשיתיאשר
 אה41 פר51ה שהאבילני בשבילעמו

- 
 מה ה3א הוא כן

 אנהנו בזה "גריס, עס טוב לעשות אוחנו צוהשהקג"ה
 יותר מקנליס נהיה זה בעבור בי לעצמנו, סובהעושיס
 אמר: שפיר ולכן להס. עושיס אנהנו אשר מבפיסונח
 ישראל על סונ דבר דכי
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 לרון יודעין אנו ואין ממנו עצה ניטלה מארצנו וגלינו גיהמ"ק שחרג מיוםלאחשורוש:
 הטלטול ע"י חכמתו יאגר שלא גכוי לארצו לשוג יתרו רצה זה ומטעם - נפשות,ריני

 "ים( 6ים 'בחי למקום.ממקום

 אני גוזר עליך מקגל אתה אין אם א"ל: גקשה, אלא נא אין ומק נא אל ויאמרלא(
 חלק לו שיש יתרו היה בסגיר מחיגה יתרו נתגייר לא ישראל אומרים עכשיו עליך,גזירה
 כסגור ר"א, יא( לה והלך הניחם חלק לחם שאין שראה עכשיו ישראל גארץלגרים
 להכנס עתידים ועגדים גרים כמה ממעפ אלא אתה אין המקום כגור מרגה שאתהאתה
 אם לומר הגאים הגרים גפני דלת תנעול שלא לעינים, לנו והיית השכינה, כנפיתחת
 )ספיי( י5( ארם. גני לשאר ק"ו עליו קיגל לא מלך של חותנויתרו

 גרגרי מורה ותהא גסנהררין עמנו יושג שתהא אלא רייך לא לעינים. לנווהיית
 "פיי( יג(תורה;

 יר( ד. מאחרי שסרו חנינא: גר חמא א"ר ד, מהר מאי ד. מהר ויסעולוו
 י( קיץ)שבת

 יאורג
 הארץ מנהץ כאחד בדרכו הולך אלא גהעניחן מתע!ה ולא של לשון זהו אל שלשון !א, אל מיכתיבש(

 הנ(ג ליולם חלק לו אץ מחן אי!1 וכאלו שהגזירת אמרו ולכן נקשה, של לשון זהו נא ולשץגזירה
 גש6יות בסובות 6שה לו הנסיח מתחלה הנה.נ( לאדם אסור כי בו, שאין בדנר יחשדו שלא בשנילהיא

 המקום.ידי
 כנור לחרבות לו שאפשר השב יתרו וחנהינ(

 זה ועל נרים, ינ"ר ושס לארצו שינא זה וך'יהמקום
 הנרים, נפני ולת ינעל הוא להיפך כי משח לוחשינ
 עול ש6קבלים נזה רק שלא נגירוה הוא הכללכי

 נחוץ עום אם כי נריס, נעשים דמה עליהם שמיםסלכות
 גאחד ולהיוה ישראל עם נהוך להכנס עימ0 עללונל
 אלחי ואלהיך ע6י עמך שאמרה: נרות שמצינו כמומהם,
 עצמה על קנלה ההע יבר כל שקודם 51ינ1 ט"זו, א'.ןרות
 מלכוה עול עלי" קנלה ואח"כ ישראל עם נתוךלהג!ס
 לו ק~אמר נאברחם מצינו וכן אלהי. אלהיך ואמרהש6ים
 היט - אביך, ומבית 1661לדתך מארצך לך לךהקג-ה:
 כל השכינה כ!פי ל"כ!ס,תחת אפשר אי כי לושאמר
 מהם לפרוש אתה צריך לעמך, קשור עוד שה!ךזמן

 לו אמר ולכן חרש; עם של היסוד אנן אה ולהניחלנמרי
 ישראל עית מהוך מושרש תחיח אתה אם לששיוסשח
 ילמדו ממך וא0 גירוה זח אין יחיד באל שהא6יןאף

 כי הנרים. נפני דלת נועל אתה נזה כמוהךלעשותי
 ישראל מעם עצ16 פורש חוא אם ישראל בן גםבאמת
 ית העוזב כמ61ר בדינו הוא נחשנ עניין שאינואף

 יסורש "י'ח: מהשובה בפ"נ נרמב"ם כדאיהאישראל
 נברל אלא ענירות עבר שלא פי על אף צבורמירכי
 נצרתן נכנס ולא בכללן מצ1ה עושח ואינו ישיאלמעדת

 ל!ו והית בהדנרים כי נסנהירין, עמהם יושבשיהיה
 עוני נקראים הסנהדרין כי הסנהררין ענין נכלללעינים
 להפרר לבלי והסכים לפניו נתקבל הזח הינרהעיה
 ישרא4.מעדת

 ונעת 6שום מד שסרן נרעו.י ופרשייד(
 כדי הבשר על לחהרעם תאוה האספ10ף דמא11נסמהם
 כתינוק ר מהר שנסעו פירשו ונתוס' בהקב"ה,למרוד
 מרוי בורחין היו כך לו והולן שנורח הספר 6ניהחיוצא
 נסיני. תורח הרבח שלמדו לשיסיני,

 רלפי חת0יי מים "נאי נספר חעירו זת עלוחנה
 י6ים שלשה מחלך י6ים, שלשת דרך ברק4-: דאיוחמה

 מיר, לארץ להכניסם חפץ הקג"ה שהיח אחד ניוםחלכו

 התניג כן פי על אף בענירח היהח שהמסע אף וה!ה-
 י6ים שלשת מהלך והלכו !סץ בדרך אז נם עמהםהקנ"ה
 הצדקח יי לך ס'(: (דניאל הכתונ אמר וקויז אחד.ביום
 הפנים, בושתולנו

- 
 הפנים בושת שלנו בומו אף פירש

 וואת עמנה להסיב הציקה יי לך אז נם שבידינומעגירח
 להם לחור לפניחם נוסע ד' נרית ארת אף אלא זאץלא

 עמחם נהג והקנ"ה לפניהם. הח!יה 6קום ולתקןמנוחה
 שב לא רבר ערוה גהם שראה שאף משוה"רלפנים

 אא פ"ג בראשית נספר זח נענץ ועייו -מאחייהם,
 הנ אוח פכ"ב שמות ובספריייר

סו(
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 מ-ט. ומלמטה' מלמעלה סימנין הקב"ה לה עשה זו פרשה ת"ר הארון' בנסוע ויהילה(
 . ד( ק0"ז )שיי טוי הוא. עצמו בפני חשוב שספר מפני רבי:אמר

 ותכתב מכאן שתעקר זו פרשה עתידה אומר! רשב"ג תניא' הארוף בנסועויהי
 שניה פורענות שניה' לפורענות ראשונה פורענות בין להפסיק כדי כאן נכתבה ולמהבמסומהי
 ר. ואמר ד" מהר ויסעו "(: 'שם ראשונה פורענות כמתאוננים' העם דיהי "ש(: 'נמיני היאמאי
 א'( קט"ז )שמ טזי בדגלים' אשי: א"ר מקומה' והיכן ד' מאחרי שסרו חנינא: ברחמא

. 

 לאדם ששונא מי שכל מלמד מפניך'משנאיך
 כאלו.

 העולם' והיה שאמר למי שונא

 ר ו א יב
 הוענ ספר המה חאלו שהכהובים מה הענקסו(

 היהדות מיסורי אהר יש שנזה מפני זהו עצמו,בפני
 צרי5ים אם כי השונאים על מפלה לנקש לנו שאיןוהוא
 מורך שיפול ער עליהם רוהו שישפוך לנקשאנהנו
 מנקשים שאנהנו כמו רעה, עמנו לעשות יהינו ולאנלנם
 וינוסו או'ניך 1יפ1צ1 ד' שמה למלהמה: יציאהנו נעת5א!

 מפניך,משנאיך
 שאי נכיי וינוסו שיפוצו רק הינו -

 אנהנו אין אבל רעה, עמנו לעשות להם 'חיהאפשר
 נמפלתם. הלילהמבקשים

 למלהמה יציאה מבל כי ענק. עוד נזח ישכן
 משום נ!ה ויש ורציהה, כעס רנשי האנשים נקרנמתפתהת
 זה ע-י כי העם של המוסרי להמצנ נדולהתקלח

 'שראל שבני נשעה ולכן נישראל, דמים שיטכימחרבים
 רננות ד' שובה יאמר וננהח מתפ"ליס: היו ממלחמהנאו
 ישראל,אלפי

- 
 שונ" יינין הראב-ע שמפרש כמו תחו

 שישקיס הנקשה !הוא הושעק, ונהת נשונה מעניןזהו
 וחיינו - נדול, רנוי שהם אף ישראל את ד'וינית

 ממלהמח שנאו אף נרנזים יהיו שלא רוהם אתשישקיס
 הלילה ינהע ולא לזה, זה תוהים שקטים יהיו אםכי
 דמים, ושפי5ת רציההלידי

 התורה הששה נמה עד רואים הננו הזהומהענין
 כמה ועד המלהמוה. ע-י ישראל נפש נפנם תהיהשלא
 נסהרוה פנם ההיה שלא המיד לדאונ צריכיםהננו
 ש!הו אמרו לכן לסאד השוכ ענין שזהו ומפני שלנו,הסדות
 עצמו. נפני השונספר

 הסמנים עשו דל5ך בזה לומר אפשרעוי
 משאר לנמרי מונדל הזה שהספר לומר כאן,וההפסקות

 ער למלהמה יויאים שהעם שמעת וה,א ההורה,הלקי
 איסורים בהרנה זהירים להיות סהויינים אינם אזשישונו
 נשעה ולא שלום נשעה רק המה התורה ד'ני כישנתורה,
 העבירח שזהו דמים שפינת ~הם הותר אז שהר'מלהמה.
 מלהמה שעושין י-ס נשנת אמרו וכן המורה,ה'וחר
 איהא ונן נשנה. וגפילו ריתה עד שנאמר נשבתאפילו

 נננול 5שיכנסו צנא הלוצי ה-א; ממלכיס נפ-תנרמב-ם
 ננלות לא5ול להן מותר מחן. 1'שנו ויכנשוםהובי'ם
 מה ימצא ולא ירענ אם נה וכיוצא הזיר ונשרוטרפות

 נסך. -ן שותה ובן האסורים, אלו מאכלות אלאלאכול
 עוד יש וכן - יצרו, תקפו אם בניוהה אשה וועלוכן

 שנשעת נמיא וא'ע נמהנה, סהם שפסורין ד'ניםהרנה
 לדיני שוים ייניהם שאין מיוהדת תורה לנו ישמלהמה
 ההפסקוה. אלו כאן עשו זה ומשום התורה,שאר

 שנפרשח מסני כן: ברמניץ וה על ואיהאסו(
 וכאן והמהשים, המהאתנים פורעניות שתי נזכר זהשאחר
 מבית הנורה כת'נוק בשמהה ר. מהר שנסעו באנדהח'הא
 מהר ויסעו ו!הו מצות. לנו רתן 'רנה שמא אמרוהספר,

 י' הר שהוא מפני משם עצמן להם'ע מהשבתם שהיהד
 פורענות שלש יח'1 שלא והפסיק ראשונח פורענות1!ה1

 ההטא וקרא נפירענווג מוה!קים תמיאו ל!1 !1סמ151ת
 ושמא פורענות, ממנו להם אירע שלא אעפ,יפורענות
 מיר. לארץ מכניסם היה זה הסאםאלמלא

 הוש!שע ההסא נם נקרא דלכך לומר אפשרוהנה
 משום זחו  רוג דבר שום להם אירע שלא אעי'יפורענות
 גרמה זה סיני מהר שסרו ומה עבירה, נוררהרענירה
 פורענ-ות להם ושיהיה ומתאתנים סחאוים לה'ותלהם

 להם היה הראשק החסא שנם נמצא ,א-כ זה,נענור
לפורעניות.

 יהיו שלא התורה הפסיקה רלכך שאמרוונמה
 מית מזה ללמור גפשר לזה, זה סמוכות פורענותשלש
 ענירות שלש שעשה הנירו על אדם יספר שלאסובה

 שעושת נדול קסרונ נזה יש 5י זה, אחר זהתקופות

 הפסק ועשתה התורה נגה כאן שהרי נענירח4 מוהזקאוחי
 כנוך דלנני ונימח דנהלק לא אם פורעניווג שלשהכין

 ביוחר. החמירוהצבור
 בספר אמרו חאלו ההטסקות ענין ברברוהנה

"אהל
 עלול ה,א נסל הולך שהוא ס' 5י יהוא כ4 'עקנ-

 הנסלה נ-ס: נבהובות שאמרו כמו הוטא לה'ותיוחר
 שום להם היה שלא נמדנר ול5ן - שעמום, ליד'סניאה
 שידיו להם נרמה זה המן מאוכלי ה'1 5י הפרנס"דאנת

 ננרכות אמרו כנר זה על הההנצלות גמנם האוה.מתאוים
 רנליהס נהיוכסו נכתנו לא אלמלא מקראות שלשהל-נ:
 ר(, !מיכה הרעותי ואשר דכתינ: הר ישרגל שונאישל
 גרע, היצר את שנרא נזה להסוא נרם שהקנ-ההינו
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 למי עוזר כאלו להם העוזי וכל קמיךי שאון ?ויייך קול 9'רן: ה"לים אומר הואוכן
 ייסיחא( אסיקתא יז( בגצורים. ד' לעזרת י,י )שיפסים שנאמר העולס' והיהשאמר

 בישראל שורה השכינה שאין מלמד ישראל, אלפי רבבות ד שובה ת"ר, וגר. שובהלו(
 אחה חסר רבבות ושנ4 אלפים שני ישראל שהיו הרי רבבות. ושני אלפים סשני פחותעל
 ס"י( )יימות מישראל שתסתלק לשכינה גורם זה נמצא ורביה בפריה עסש לאוזה

 השכינה שאין מלמד ישראל, אלפי רבבות ד' שובה דוסתאי: ר' דריש וגו'.שובה
 ושני אלפים שני ישראל שהל הרי מישראלי רבבות ושני אלפים משני פחות עלשורה
 נמצא והפילה, כלב בה תבח להשלים, וראויה ביניהם מעוברת אשה והיתה אחד חסררבבות

 כן אם אלא הכלב את אדם יגדל לא אמרו: מכאן מישראל, שתסתלק לשכינה גורםזה
 מ( פיצ ,ב." יח( בשלשלאות.קשור

י(פ
 וחזרו מקולקלים שהיו מלמד מתחלה, דבר להם שהיה אלא ויהי אין וגר. העם ויהיא'

 "פיי( . אי הראשון.לקלקולס

 תעשו כי ב-ה: )יניים שנאמר כוכביסי עבודת אלא רע אין אומר: רבי רע.כמתאוננים
 ,חיי(' ב( ד/ בעיני הרעאת

ביאור

 פרקח נקרב אם אבל להחנצל. להם היה אפשרובזה

 תונצלוי, שום יהם איז המחאתנים פו'שח אלשלפניה
 וא-כ תבלין, תורה לו נר(אי יצה"ר בראתי אמרו:שהרי
 לחסא גאים היו יא אז ד מהר סרים ה-1 לאאם

 ראשונה פרשה בין להפסיק דהורח חזרה ולכןהמהאונניס,
 . ביותר. עליהם לק"רג מקום יהיח ולא נכרילשניה

 מכובד איזהו אמרו: פ-ר באנוה והנחיזן
 יקלה ובחי אכבר מבגדי כי שנאמר: הבריוה אתחמככד

 שמכבד דמי רק נאמר נכתוב שהרי קשח לכאורה והנה-
 את במכבד בלי נאמר ולא למיובד יהיח הוא המקוםחת

 לפני שהרי היסב, מבואר כאז האמור לפי אךהבריות.
 מכגד שהיה כמו חנירו את שמכבד ימי נחשבהקב-ה
 למכובד נהשב הוא המקוס את נמכגד יאם נעצמהאותו
 הבריהג את במכבד ג"ב להיות צריךק

 שאין שאמרו זה על חעירו בתומ והנהיוי
 הא רבב411 ושני אלפים משני פחוה על שורההשבינח

 קכיוהא עשרה בי בל א': י-ס נסנחדריז אסרוררי
 שני ב2שראל כשיש דוהו בזח לומר ואפשר -קריא.
 שזהו עשרה וומתבנסיז מקים בכל אז רבגהן ושניילסימ
 אין אם אבל שם, גם שרויה השכינה מישרחל חשובחלק

 חס אף שרויח השכינה חהיה לא אז הזה חמספרנחכלל
 סישראל. אנשים הרבה'תכנסו

 עשרה ני בל דאמרינז: רדפ לומר אפשרויוי
 מצוו4 בדבר הם.מתעסקין אם -1ה1 שריא,קביבזא

 הוא אז מישראל רבנות וותי אלפיס שני בשישאבל
 שהרי הרשות, ברנר שעוסקיז בשעה ואפילו גיניהםשורה
 לא זח נבל וטמאים חוטאים ישראל שהיו בזמז גםכאז
 אהם השונן ט"ז(: )ויקרא כינחיב מהם. שכינחוסר

 מומאתם.בתוך
 שעיקר במפרשים חמבואר כסי הנהא(
 הנה מצות, נעול נפשם שבהלה מזח היתההההאוננות
 הבורת בתינוק סיני מהר שברהו נזח היתה הקלקלההתתלת
 עול עליהם קשה שהיתה הראו בבר ובזה חספר.מבית
 לקיקילם חתרו מקולקליםשחיו מלמי אמרו: שפיר ולכן סיני, מריו שקבלו ומצותהורח

 וי"ושק._
 דאמר ולרבי

 בוכביס, עבודת אלא יע איז רזע כמחאוננימ נספרי:להלז

-
 "עגל למעשה הראשק לקלקולם חזרה זה נעניז היה
 9ע בעטו אזעהסאו

 מפני והמצוה': "החורה בספר מבהערג(
 משה ונעיני נאמר ולא ד יאזני ין רק באזשנאסר
 דנריס רק שהיה משמע מזה במתאוים. שנאמר במורע

 - ד. וישמן אומר: זח ועל חלג ובמחשנתשבסהר
 אק הנוטע אבל לבם, מהשבת יודע אינו שד. חשנושהם
 רק הלב מחשבת עי עינשיז איז ובאשר  ישמע,הלא
 ועוד זרה עבורה אלא רע אין כאז אמרו לבז ,ך'1בהסא
 הרממ.ם כתב ויבר - אפו. ייהר כאז: שנאמרמפני
 מיבו4 ומחשבתעכר'ם עי רק ד אצל אף הרון נמצא שלא נבוכיםבמויה



 ר ב ד מב

 הכתוב: אמר אלו גמורה, מכה לקו ולא נמור חסא חסאו לא מימיהסכמתאונניס.
 שמעיני( )ייויט ג( כמתאונניס. אלא סליחה' להס היה לא מתאונניס העסויהי

 להכניסן רוצה הקב"ה שהיה מה על ומתאבליס המת על כאונניסכמתאונניס.
 "תייסי יעיי )יי"'יי ד( המלחמח. מן ורואגין אמנה קסנ" היו כילאדז

 מנסיא בן ר.ש המחנה, בקצה הנתונים הגריס אלו אומריס יש המחנה. בקצהותאכל
 וישימו הו(: האטים וכה"א שבהס, בגדוליס שבהם במוקציס המחנה, בקצה ותאכלאומר:
 יספרי( הי ולקצין. לראש עליהס אותוהעס

 אלו אומר: מנסיא בן ד.ש מקוסי מכל המוספין הגריס אלו בקרבה  אשר. והאספסוףד(
 לשאר ק"י הזקניס היו כך אס ישראלי מזקני איש שבעיס לי אספה שנאמר:הזקניס
 ישיי( . ח אדס-בני

 פסקה הסן אכילת עיי כי בשר, לאכול התאוה כח לחם שיהיה התאמ תאוה.התאמ
 )םפיים ז( התאוה. כחמהם

 בו עושיס והיו לשובע המן להס היה כי בדבר חסרון להם היה שלא תאוההתאמ
 והעפר 'הפחמיס לאכול כמתאויס רעה תאוח בנפשותס המשילו אבל שוניפמסעמיס
 )ימב"1( ח( הנבאשיס.והמאכליס

 יאורב
 ולא המחנח בקצה אם כי נלקו לא שהריג(

 גמור. באופן ההטא היה שלא מפני חהו המהנה,געצם
 כמהאוננים. נאמר ילכך ,.בספורט" ואיהאו(

 *צלם היח לא כי באמת בלבם מהאוננים היו שלאממני
 בלבם מהאוננים היו אבל שיהאוננה לזה ר:עיה סבה19ם

לנסות.
 כל מיק בב"ר 9אמרו מה כפי הוא רי"8ורעת

 פרצה, אינח הגרולים מן באה שאינהפרצה
 ולכן -

 עבירה בעד רק גזר איוה העם על 9נהתך שחזינןבמקום
 הגרולים. מן באה שהפרצה אותזה

 41ייפה וו'י 9נענשו הזינן מקומות שני עודחעה
 מה ומפני קרה, עדת של אי9 ובריץ ואביהוא בנרבוזחו

 העם, לחיובי עתש שזיי מפני זהו שריפה ע"ינענ19
 משום בשריפח נרונת שהיא 9זנהה כחן בבת שחזינןכמו
 ואבירוא נרב ולכן ביוהר, המור וחסאה העם מהשובי9היא
 אגשי שהיו קרח בעית חיש הריץ וכן כהונה סנני9היו
 9נרונו מפני באן ולכן בשריפה, ג"כ ה5אם על נרוט9ם

 העפ קגיני הטאו ווגתשי להלות מקום נחזן זהבשריפה
 בשריפוגשדינם

 אמר רלכך לומר אפשר ר"ש רנרי ולפי1(
 ידו(ו אשר ישראל מזקני איש שבעים לי חספההקב"ה:

 אשר ברקויי שמבואר וכמו ושוטריו, העם זקני הםכי
 במצרים שוטרים עליהם 9נהמנו מכיר שאתה אותןיוז"ז

 - ירם, על ומוכים עליהם מרהמים וחיו פרךבעבורת
 מפני והוא האנווים, מאלו אחק למנהן לו גוה ילנךחחו

 (פלי להוש שיש מפני לבהור אפ9ר אי הזקניםשמשאר
 הז41 במעל היו העם זקני גם כי מהמתאהנים המהגם
 ,היו ישראל בעבור במגרים מכות 9סבלו אלוחך

 המהאוים חלה טן יהיו שלא בודאי באהנח. 81 אתמקבלין
 החים. מן הגסה ההנאה אלא בתץהם להםשאק

 "ימהץ, ,.משך בספר למדי מנהגר הזה חעניןז(
 "כת אבל והצומה. ההיוני כה י9 הצמהים בכלכי

 אסור וייח ולכן ו4זי, בבעל אם כי בתם איןהמהאוה
 בו ואין ייזאוה כח אצלו יתגבר שבזח משום ב9ר,לאכול
 ין-ע יגר בראתי שאמרו: ובמו תאיע, על להתאפקתורה
 לחם שיהח האוח התאוו ולכן - תנלין, תורה לובראהי
 רק ואוכלים בשר להם שאין שבשביל ותשבוהאוח,
 תזה, הכה אצלם גפסק לכן התאוה כ8 בהם שאיןרברים
 אצלם יתגבר ז" שור'י נכרי לאכילה ב9ר ררשוולכן
 התאוח.כת

 יצר שגרו נזה שחטאו הוא הרמביץ דעתה(
 ההאוח אה מגרה ארם שאין בזמן והנה נפשם, עלהרע

 צורך לו שיש לרברים רק מתשה נפשו אזשבקרבו
 יותר שכל מפני למותרות מהאוה אינו ואז ג141לקיום
 אז שבו ההאוה את מגרה 9ארם מכית אך לרעתההוא
 שהמח דברים לאכול מרבה וייא מגבול יורע הואאין
 נהוץ לכח מתהלה שהיח שבו התאוה וכת לרעתהג"כ

 רק שהוא נהש של כארס בקרנו הוא מתהפךלקיומו
 באכילת כת מרבים שהיו לבסוף עמהם חיה וכןלרעתה
 האכילה. מתוך שמתו ע5השליו
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 עדיוי אמר וחד ממש דגים אמד חד ושמואל' דב בה סליגי חדגה. את זכרווה(
 א'( ייח "י"א ט( חבם' דכתיב עדיות דאמר ומאן נאכל' אשר דכתיב דגים דאכדמאן

 נאמד ככר והלא בחנם דגים להם נוחנים המצדיים שהיו בענין יש וכיחנם.

 ודגיס בחנם להם נותבים היו לא תבן אם - לכם' ינתן יא ותבל עבדו לכי ועתח ""!המ"
 'ספיי( ין הטצות' מן חנם חנס' אומר אני ומה בחנם' להם נותניםהיו

 ישראל שהיו מנין אומר: נהודאי ר היח למשפחותיו. בוכה העם את משח וישמעח
 אחותו את נושא אדס שהיה מלמד העדיות, מן לפרוש טשה להס שאמר בשעהמצטעדים
 יא( מצטערים. היו העדיות מן לפדוש משה להם שאמד ובשעה אמה ואחות אביוואחות

,ססרי(

 את אומד והוא משפחות משפחות נזדתגו בחטא לבם שגבח לפי למשסחיתיו.בכה
 ימ ברבים'הדבד

 העגל במעשה אבל מגביח ומשה ממיך הקב-ה כאן רע' משה ובעיני מאד ד אףויחד

 'ספרי( יג( ממיך' וטש" טגכי""קב-"

 יאורב
 מחיבן מ"ד אות ב' בו(-אשית 2יארנו כנרט(

 שנושא רמי וזהו עריהק שז"1 הנם מדכהי2 להומשמע
 !אה האשה את לזוז ההתה-2ות עליו יש 22יהוצשה
 וממלא אשה לו נושא שאיע מי א2ל שיולר,,ה2נים
 לאשה התהי2ות משום יודע אינו זנות י"י לנוהאות

 בהנם. לו עולה והדגר הבנים חינוך של עיי עיייוא'1
 י' ב4 לנו נר"ה האלו 2רברים הביאורי(

 מה לפי זהו 2שר הנה ער מהם הקב"ת שמנע שזההש2ו
 2שר, לאבול אסור הארץ עם מ"ט: נפסהיםואיהא

- 
 הר2ה יעסוק צריכיז בשר לאכול שבכדי מפני נזהוהטעם

 1כ1 לטחור טמא ש2ק הדינים את ליעת נכריבהורה
 והל2 רם איסור כמו 22שר הנויגים האיסוריםשאר
 בתורה עוסק שאינו ,1'ה ולכז 2הל2, ו2שר הנשהוגיר
 שלא נכרי נשר ל"כול לו אסור הרינים את יורעואינו
 ה2שר את הקניה מהם שמנע הש2ו ול2ז 2איסור,להכשל

 איסור בק סיש הרינים פרט' היט5 עוד 'רעו שלאמפנ'
 הספיקו ולא רוזורה את ק2לו כבר לא שזה כפנילהיהר
 הארץ עמי של 2מצנ כוים אז וה'1 אותה לרעתעור

 לחכול לארם אפשר שאי ו2פרס בשר. לאכול ~הםשאסור
 אדם החיז 1מליה1ג שחיטה חל2ות יויע אינו אם2שר
 מצות מקתם הוא אכילתו קוי8 אם ב' 2חנם בשראוכל

 2הלכות עוי נקיאיז היו שלא ומפני 4מליתה,שהיטה
 אמרו 2מהרקויא והנה מהם, 2שר הק2"ה מנע לכזהאלו
 זהו רגים, לי2ול לן"ה שאסור 2גמ' נאמר לאדלכך

 ביז לה2ריל אפשר 21קל הר2ה י'נים איז ש2רגיםמפני
 כ' להור וקשקשת סנפיר סימני כשירע להיהראיםור
 ל,ייה גם ולכו אצלם, נוחגות 4'נם ומליהה שהיטחדיני
 2מצרים יה'1 שאם אמרו שפיר ולבן רגים, לאכולמותר
 לאכול אפשר רגים כי רגים, לאכול להם 'היה אפשראו

 לפי וא"כ ומליהח, שחיטה בלא חץנו מצות, בלא2הנם
 אמרו זה ומפני 2מצרים, לתזור להם היה טו2רבריהם
 למצרים יהזרו ש"ם לומר עתיר בלשוז 2מצרים נאכלאשר
 מצווג של עול שום 2לי 2הנם רגים יאכלושם

 2שבת שאמרו כמו למשפהותיו האי וררשויא(
 להם שנאסר מה הינו משסחותיו, עסק' ע. שנכו,ך'ל

 מה ומפניעריחק
. 

 מהיבת 2רמז רק נאמר זה ר2ר
 2פירווו נאמר בשר עסקי על שבבו ו2מחלמשפהותיג
 היו לא ד22שר משים זהו 2שר, 'אבילנו מישאמרו:

 מפורש נאיר לכז זה ר2ר נפירוש ואמרומתב"שים
 רנר לתבוק מעט מתבישים היו עי'ית 2עניז אבל2קר,3
 נאמר לכז מפיהם, 2פירוש הר2ר הוציאו 1ל4 2גלוי,זה

 מפורש. גאופז ולא ברמז רק ג"כ2קרא
 כי  עריות עסק' על נכו שלא היא זו דעה'2(

 הוא למשפהות'1 שנאמר ומה בשר עסק' על רקאם
 משפהות נתאפפ- ועתה יברו אהר כל 2כושמתהלה
 מוסיפים לאט לאט 2ע2ירה בי 2פרהסי(3 ל2כהןמשפהות
 ביוהר. ההמור 2אופז חוטאים לה'ותוהולכ'ם

 אהלו, לפתח איש 2קרא: שנאכרומה
- 

 מבואר
 לם2ול עלינו שמצוה נהי כ' בן: משה" "מורת2ספר
 הנירו, 2של ולא 2שלו רק 1ה1 א2ל ונשמהה. נטו2הכל
 ולההפלל על'1 להצטער מ"ב ה2ירו צרת רואה שאםוה"ע

 משם להם היה 2מר2ר תלונתם 2כל זה ולפיבע2ורו.
 אם כי מתלוננים המה עצמם צער על שלאלדתנצלות

 שאף 2קרא כאז נאמר ולבז ה2ירהם, של צערםעל
 על 2כה לא אהר כל מקום מכל משפהוה משפהיתשנכו
 זח על שבכו ה"נו אהלה לפתה איש אם כ' ה2ירוצער

 עצמס. תאות למלאות להם אפשרשא'
 שזה רוג משה 21עינ' שנאמר מפנ' וזהו'ג(

משמע
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 הרע היצר תגבורת . לצד רשעה עושה שכל לצר מאר סעם מאר. זי אףרחר
 בהם כמגרים הם הרי למצרים לשוב שמבקשיט אלו אבל האונס' צד בו לרון ישוהתאוה
 ה"ים( 'צי . מזה. גרול רע גרר ואין הרעיצר

 בשמואל שאמרו ממה ולמר צא ידיו' מעשה על האיש יקפיד כי רע. משהובעיני
 משה על רע היה כן וכמו שאול' את תמצא אשר ברעה יראח שלא גכדי מיתתושנתסרב
 ההיפ( )אור יר' ישראל. של הגון כלתימעשח

 לך י"ב(: )שמ1ת לו שאמר בשעה כן, לו דבר והיכן בחקיך. שאהו אלי תאמר כייב(
 אהרן ואל משה אל ד וירבר ואומר: בך. תלוי הרבר רברתי.לךי אשר אל העם אתנחה
 מנת על הם וטרחנין שסרבנין יורעים היו להם: אמר רו, )שמית ישראל בני אלויצום

 "פי'( טח באבנים. אתכם וסוקלים אתכם מקללים שיהיו עליכםשתקבלו
 כל כי ילרתיהה שאנכי הגם ר"ל ילדתיהו, אנכי אם הזה העם כל את הריתי האנכי.

 וחכמה, ושכל דעת להם ללמר אני מחוייב זה ומצר ילרו כאלו תורה חבירו בן אתהמלמר
 עד ובשרי בלחם גם לכלכלם שמחוייבים ואם כאב שאהיה אותם הריתי אנכי וכיאבל
 גם לפרנסו . מחוייב שהוא היונק את האומן ישא כאשר בחיקך שאהו אלי תאמרכי

 והמיוה( )התוי" טז( כלל' עלי מוטל אינו וזהבמזונותיו

ביאור
 מא שחי" צי שמימשא

 אח~
 הק שכ* בדני

 בן שאין מה לזכות צר שום נהס מצא ולא רע רקרואה
 זכהג להם למצוא מהדר היה שם חעגלבמ,מ5ה

 משה בעיני המור הדבר היה יאן מהומפני
 9היו העבירה היתח רכחן משום זהו העגל, ממ,מ5היותר

 רבח בבראשית זה יענין אמרו וכני לער'ות,מתאךם
 כל אמר: פריה ו' בשם ריייל סדום: מהפכת גבינ"1
 מקבלין והיו רחמים עליהם מבקש לוס היה הלילהאוהו
 לתשפיש. אותם ונרעה אלינו הוציאם לו: שאמרו כיקממנה
 פו4 לך מי עור ביה קרי פה. לך מי 5ייי לוןאמרו
 ואילך מיאן עליהם סניגוריא ללמד רשות לך היהור'כ
 - עליהם. סזגוריא ללמד רשות לךאין

 מזה חזינן 11ץ
 שפרוצים לסי טוענק אין כך למסית סוענין שאיןרכמו

 רלכך ר אות י"ס בראשית ל0סרנו אסרנו וכברבעריהק
 מישראל, המגפח שהעצר שטים במעשה משח ההפלללא
 ישראל על מתוחח היהח הרין שמרת מקום שבכלחף
 רויות שאק מפני חח עליהם, ומהפלל עומר משההיח
 הזה הרבר חיה ולבן בעריוח. הפרוצים על סנגוריאללמר
 אף גע12רם, לההפלל עמד שלא עד פשח בעיני רעבה
 עליהם. להתפלל עמד העגל במעשהשגם

 לרברים האוה נהם שראה מפני ברבר טעםוץוד
 ג-כ והבעו בשר להם הבעו שהרי זה. אה זחרשוחרים
 אז לב וטוב שבע סהארם בשעה והנה לערי411היחר

 'חלש אז רעב שהארם ובשעה לעריו41 ההאוה בומתגברת
 ואמרו: וטענו בשר תבקו כאן והנה הזאת, התאוהבקרבו
 צריכים היו זו סענח ולפי כל. אין יבשה נפשטועתה

 הדבר על נוכים ה'1 ~ה ובכל מערי411 רחוקיםלהיות
 'הסר ולא נקרנם נשהתה נפשם כי אות יש ובזההזה.
 ואבילה הוללות לחי ה'1 שואפים אם כי בשר נא5תלהם
 בענורס משה מצא לא זה ומפני בשרים, ולתאוחגסה
 רע. רק רואה היה מסתכל שהיה צר ומבל זכוו4 צרשום

 מבואר זה שמואל 5ינין שהעיר זהיד(
 כי נחמהי לשמואל! הק5.ה שאמר בשעה ה':נתענית
 כמסא שקלחגי רבקךז4 לפניו: אמר שאול, אתהמלכתי
 בח-חס מעשמ/יריהם בסלו לא דגהרן משה מהואהרן.
 הקנ"ה: אמר בורי, ירי מעשה יחבטלו לא אלואף

 שמואל לימות אלא שמואל, שניק קא לא שאוללימות
 זקנה עליו אקפוץ אלא אבו"ריה מרנני אדזוסרברישא
 ברישוגולימות

 על מורה זה צו שנא5ר מקום בכל כיס0
 צו אין ב'! ר בהר'כ שיומרו כמו גרול וחוב קשהענק
 כיס, הסרק שיש במקום וביוהד ז'רח לשקאלא

 ולבן -
 שבא זהו 'שראל. בנ' אל ייי'ם כא4 מרנאמר יאןררשו
 נושאיס 'ה'1 באבנים אוהם סוקלים 'ה'1 אם שאףלזרזם
 אבג 5=א

 שחוליד רמ' נראה "זת הכתוב מלשק הנהטז(
 שזהו אפשר והוה ובפרנסתם. נמזתוהם הוא מהויבבנים
 שאמרו אעפ"י ,ד'ב: סיח בכתונות שאמרו למחהמקור
 זן ארם אבל קסנים כשהן וננאיו ננ'1 את זן ארםאין
 שש, בן עד 5מה עד קסנים.קטני

- 
 משה אמר האלו שהרברים מפני זהו שם, הזח הגתובאה הבי(י רלי והא

 שעצ אמרו לא לכן הקבייח, כן אמר. ולא עצמומס'



 ר ב ד פב

 כלל בי בוטחים אינם אלה אבל להס' להטיב כחו בכל שישתרל לאוהב אותו חויביםכולם כי 'וזה הדעות, חלוקי שהס אעפ"י בניו את להנהיג יוכל האב הנה הריתההאנכי
זספורנת בעדס. אעשה מה לראות ומנסיםוחושדים

 כהתנהגות עמהם להתנהג ביכלתי אין כלומר ילידתיהה אנכי אם הריתיהאנכי
 תשוקת שעה בכל למלאות בטבעה לה הוכן האם כי והולידתו' הורתהו אשר בנה עםהאם
 רק עליחם. בהנהגתי הזאת היטלת שמת לא ולי מבכיתו, משקיטו היא ובזה להניקהובנה
זריש(הילד. את להשקיט בכדי וחלב שדים לו שאין כתפיו על ילד הנושא זכר כאומן עמםאנכי

 האומן. ישאכאשר
 כמה, ועד הצבור' את שיסבול לדיין אזהרה שטלאי: א"ר תניי

 ש( 1ד זסנחדרץ יז( היונק. את האומן ישא כאשר שבתאי' ר' ואיתימא חנןא"ר

 חדל: שאמרו הלוחות כענין זהו ממנה כבד כי וגו' לשאת לבדי אנכי אוכל לאיו"
 היה לא כבתחלה העלטנה בסדרגתם ישראל היו אלו כאן כן - ונשתברו' סידו ונפלומשה ידי על וכבדו שפורח, שבהן הכתב וראה בלוחות נסתכל העגל מעשה סשה שראהשבשעה
 יח( כבדות. להרגיש התחיל הקדושה רוח מהם כשנסתלקה עתה ורק ממנו' כבדהדבר

 שמעט(עחלת
 מאתך הראויה ההנהגה משלמות נמנע השלם אתה ואם לי. עושה את ככה ואםטו(

 אחרים למנות שתוכל כדי בעיניך, חן מצאתי אם הרוג נא הרגני כבודי' לפגוםשלא בכדי עמי אחרים תשתתף ולא ולכבודי בשבילי נקבה כהנהגת חסר באופן ככהותנהיגם
 קודם שמת שמואל על ה' בתענית חרל שאמרו כמו שלמה העם הנהגת תהיח ידםשעל
 הטסובבת ההנהגה חסרון ברעת ברעתי' אראה ואל דוד בית מלכות שתעמוד כדיימיו
זספורנו( המופ מן עלי קשה יהיה זה כיבגללי

ורקדיי( יט( הלשוף ולתקון לכינוי בתורהסופרים מתקוני אחד וזה הכתוב שכינה אלא לכתוב לו היה ברעתם ברעתי' אראהואל

 ר 1 א יב
 פריח בענין וריכ פש ביבמוה איהא תן מדאוריתותיוב
 עולם, של גכריחו ונקכח ~בר דבעינן סברי דג"חורביה
 מן סירש העח"כ זכריפ שני לו דחיח ממשה ילפינןולא

 דדעת הרי - דעביד, ההע מדיהיח דמשח משוםהאוה,
 התורח. לדין עור נחשב זה אץ בלנרסשה

 הנושא לאווק הזח הענץ . מדהמשילו'0
 עול לסכול צריבין אז שרק סשמן מזח החיט*את

 יריומש אי מהמת רק כהיגן שלא עושא הצבור אםהצבור
 יודץ שאינו תינוק של במצב וחמח רעה בזחשיש

 להרע הכמיפ שהמח בקעח אבל יר,4 טוב ביןלהבחין
 וערתו קרה במעשח ולכן מהא; לסיול עריבין איןאז
 יד. בחוזק בבגדפ משחיצא

 את שהנושח צייד בשבת שטשמרו כמו והוי01
 אמרו ובן עצמו, את נהצא שהחי משום פסור נוצנתהחי
- ממיהא, קליל רהייא ירעי דאינהו נ"ו:בגטין  כל ולכן 
 וכן דגתב, ור" בלוהוה קדושה של חתם רוה שהיהזמן
 היח לא בישראנ קדושה של חףפ רוה שחיה זמןכל

 את נושא שהחי מפני אותא; נושא להיוה לסהיתכבד
 הגיעו ישראל ויני מחלוהות הכחב שפרח כיון אבלעצמו,
 יבדים נעשו אז מתים קריים שב51יהם לחמדרגחג"כ
 לנושאם. משח של בגח יהי היח%א

 שחם כו5ו ישרחל לחכמי גדולה חוכתה ישובזח
 נושא לחיות העם ברצק יותר שאין וח עלמתאוננים

 בהם שאץ מפני שזהו ואפשר לפרנסתם. ולדאוגאותם
 העם ביה שאץ לכביים נעשו חם לכן חים רוהבעצמם
 בחבח איש נושאים היו הקודמיפ בדורוה אוהם,לשאת
 הוןם היה 2רצק ולכן חהפ, רוה חית בעצמפ שבהםמפני
 זה בעכורה גדולח יגיעה נחון היה שלא מסני כהפפטפל

 ברעוש במקום גרעתי ואמר שכינח 5ח הנחים(
 השהד אהד כל על חסביבח חשפעת דהנת כן, לבארנראה
 קשת חז מקולקלת שהסביכח ובזמן למאד, היאתזקח
 נסחף להיות ול2לי במעמדו להואער לחצייק גפלמאד
 מה דזהו יעקני' .לכית כספר ביארו וכבר חזרפ,עם

 לשסף וגר, תסיד כל יתפלל זאת על ליב: בתחליםשנאפר

מיפ
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 דכתיב: איש' ואחד שבעים של היתה גדולה סנהדרי תניא' איש' שבעים לי אספהטו(
 דאמד גביהן, על היח דמשה ומניין גביהן' על ומשה ישראל' מוקני איש שבעים ליאספה
 נ'( ס-ז "נהדייו בהדייהו' ואת עמך - עמף ים יהתיצבו ".'(: "'קרא

 משה ויעל ב"י(: )שמית נאמר סיני בהר והדי לכן סודם וקנים היו לא וכי לי'אספה
 בשעה אלא הוקנים' היו והיכן היתה אה"כ הוו והפרשה ישראל מוקני ושבעיםואהרן
 כולם נשרפו ד" אש בם ותבער כמתאוננים העט ויהיה הדברים לאותן ישראלשבאו
 בעלותם רחשם הקלו הם שאף ואביהוא נדב כשריפת שריפתן שהיתה אלא שעה'באותה
 אכילה וכי וישתו' ויאכלו האלהים את 11חו1 'שם(: שנאמר השכינה את כשראו סינילהר

 הקלו כך נושך" והוא בידו ופרוסתו רבו את משמר שהיה לעכד מלה"ד שם, היחושתיה
 ומפני ואכי"וא. ונדכ הוקנים שעה באותה לישרף ראוין והיו ושותיס כאיכלים ראשסאת

 אבל כיום' בו בהם לפגוע חסכ"ה ראה לא לפיכך הקביח לפמ חביכ תורה מתןשהיה
 גשדפו הוקגים ואף מועד' באהל כשנכנסו ונשרפו ואביהוא נדב להם בא זמןלאחר

 )תנחי88( כ( התאוה' אותהכשגתאוו

 "פיי(. כאי לשמי. סנהדרין שתהא להאספה

ביאור
 חסיר חוא גם אם אף פ" - יגיעו, לא אליו רגיםמים
 הרנים של השסף אליו חלילה יגיע לבל בסוחאינו

 יהיה שלא שמים לרחמי הוא וצריך לדרכו,המנגדים
 כה"ג יוחנן ייס: גנרגוח מצינו שהרי מהם,מושפע
 צרוקי, נעשה ולנסוף שנה שמונים גרולה בכהונהשמש
 י4נוהיו רוב שענרו רמי ל"": ניומא אמרו שכננואף
 חוסא, אינו שונ חטאולא

- 
 כהיג ליוהנן נא ואיך

 שהרי ועוי חטא, ולא שהתיו רונ שענר אהרישיחטא
 בא חסא אין הרנים %ת המ1כה כל פ"ה; נאבאאמרו
 וגם בישראל חקנות לעשות הרנה הרי ויוהנן - ירו.על
 נעשה איך וא-כ מ.1. גסוסה כמבואר הדמאי עלג1ר

 הדור נני שכל נזמן חי שהוא מפני זהו אלאלצרוקי,
 ידם, על הישפע הוא גם וא1 הציוקים חורת עליהםקנלו
 אף 1ח1 בארץ מהלגת מתדבקת ו"מחלה גזמן כמו זהוכי

 המביאה גחולי להאהז עלולים חזקים והיוחרהנריאים
 נעשח שהסביבח נזמן ה1פש ב"ולי הוא כן מיתהם,לידי

 שעברו מי כמו והחזקים, הנריאים גם. אזלמקולקלת
 הרנים, את המזכה וכן חסא ולא שנותיו רובעליו

 מיחס להנם לא זה ומשופ ההט(ג נרשת להסחנךעלולים
 שהשחיתו ברורותיו אפילו צריק שהיה מח לנחהבתונ
 הרעים המים זה ונכל הישר לדרך ורו"1נרומעשיהם
 שלא המדה נזו י4כרו קנל וכן שספוהה לאהזדונים
 שאמר חהו המנול, של הגשמיים הרבים המיםשספוהו

 כה בי שאין שכיון והוא ברו"וי, אראה ואל כאןמש"
 הם ואם משפיוחם, אוחם להרים העם עללחי4פיע
 תגיע הרעה שהשפעתם סוף %ף יזו, נקלקלהנמצאים

 בקש ולכן כמוהם, אחיח שלא בסוח ואינני אליגם
 11. למדה יבא שלא ובלבד זכאי שימות לפניוי4מוסג

 "יה ואם דאסרו: רשי'י דגרי לבאר אפשרונזח
- כנקנ:ק מי4ה של כהו תו4וו לי, עשהאח  רבים והנה 

 על ולא מעלה כלפי הוא "אה" כנוי שהרי זה עלחמהו
 מסח כשהרגיי4 מפני לומר אפשר האמור ולפימשה,

 העם עי לחשפיע גח נו שאק הרוחנים נבהותיוחלישות
 שלא חשש לידי בא עוד ואדרבה משפלותם. אוהםלהרים
 הקנ-ה שאין ראה ונזה לרעה, מהם מושפע הואיהיה
 העם אח להנהיג גבהו שיהיה רחעים כחות רי לונוחן

 מכנה היה הוא משה .של כחו שחשש מפני ולכןכראוי,
 נמיה הדרו מזיו לו שנוהן לומר נקבה, בלשון הקב-האה

 קסנה. נתינה שזהו נקבח כנהינהמועטה

 סיני "ר במעמר שהיו בשעה הזקניס חסאג(
 וצרכיהם הענינים בדבר סכחו לא אז שגם גזחהיה

 ופרוסחו רילך את המשמש כעבי רומים והיוהגשמים.
 מענוית יוהר בע,ניו ח,4ובים האכילה שעניני הינובירה
 עימר שהוא בשעה גם מא:ילתו מפסיק אינו ולכןהמלך
 א"ייכ שהחאוונו למה הסנה היתה חה המלך,לפני

 להנאת שהוא דברים הרבה ל"ם שיחסר זה עלנמרנר
 רוחנ"ם דבריס זה במקוס להם שהיה ואף הגסה,הגוף
 מפני נעיניהם נחשנ היה לא זה כל אך גרושה,במדה

 הרוחנ"ם, הענינים על אצלם הכריעו הגשמ"םשהענינים
 היחה שכבר הזאת ר"ק"ה ראשית על גם נענשוואז
 סיני. הר גמעמדבירם

 וץחם על מחשבה תעלח שבל הינוכא(

 בכדי בבור לשם הזאת המשרח אה עליהם מקנליםכי
 אותה לקנל צריכים אם כי האנשים, בין להפארתלהיות
 עצמיונ פניה שום מבלי המקוםלשם
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 אלא אנשים, שבעים אספה אמר לא למה ישראל. מזקני איש שבעים ליאספה
 מלחמה, איש יי ט"1(: )שמ1ה שנאמר לי ולך. לי דומין שיהיו מיוחרים סנהדרין שבעיםאלו
 אנ"טא( כב( מאד, ענו משה והאיש שנאמר:ולך

 הם כי העם, לפני הם ברורים אם לידע צריד אתה העם. זקני הם כי ירעתאשר
 איש ואומרים אחריו מרננים שהבריות עד בישיבה יושב אדם שאין מלמד העם,זקני
 )ספיי( חכמ להיות ונאה וחסיד כשרפלוני

 המקומ: אמר ברע, אותם ישראל בני שוטרי ייראו ח'(: אט" שנאמר כמוושוטריו.
 "פרי( בריוח. כאן ויראו יבאו מצרים של ההוא בצער ועמרו וראוהואיל

 ין 4'ב ,קיישיז כגיישראל. מזקני איש שבעים לי אספה שנאמר: חכס, אלא זקן אין תני", ישראל.מזקני

 מהם, ישיבה פסקה לא אבותינו של מימיהם חנינא: בר חמא א-ר ישראל.מ,קני
 ב'( כ"ת )'ימא ישראל. מזקני איש שבעים לי אספה שנאמה עמהש ישיבה במרביהיו

)חיי( לזקנים. כבוד הקב.ה שחלק למר אתה מכאן ישראל.מזקני

 שבח, דברי להם אמור תחלה בדברימ קחם לו: אטר מוערי אהל אל אותםולקחת
 על המ וסרבנים שטרחנים יודעים היו פגמ דברי להם ואומר וחחר שנתמניתפאשריכם
 שהתניתי מה באבנים אתכם וסוקלים אתכם מקללים שיהיו עליכם מקבלים תהיו כןמנת
 )חיי( כדי עמהם. התנהעמך
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 במקום אך ~מאד, גדולה הענוה טדחגב(

 לחיוה הוא הסרק חו בדשעים מלחטה לעשוח9נהו,
 לכן מלהמח, בעל להיות מסוגל אינו גזה איש כיעניה
 בעלי טדה ההיה שבחזקנים רוצה הנני המקום:אמר

 עם ביחד זו בטדח לפעטים טתגהג שאגי כמוטלהמח
 ?ורך לפי החלו בפרות משתמ0יפ ויהיו העמןמדה
 ותומךח6יפ

 16לן בוחור גריבין חאלו הרנריפ והצחבג,
 6א שהוביחו יר 66ש בז19יפ אירי לש קרארהאי
 המבהש- לפי וחפשר הגג חוחרוקן

 היוהם נאות לייל
 6להמח, ב5לי פיח בהפ שההא רביינן התנחומאפרברי
 אפשר אי וח ב*ניפ וקניפ שיהיח רביינן ני6אואפ
 אינו ששיפ מבן היהון בי 6להמ41 בילי שיהיולהיות
 געהבז *4יי ישריפ, לנן ה9ודפ ב6ו ל6לת6חיויא
 שיל יו4- ח6שח ר9 174 ישיפ מבן ריארחזינן
 6בן פחהי ואפ שקל, י*ריפ ירבו עשריפ מבןופהות
 ששיפ מנן שיותר גוריי למלחמה יויא אינו5שריפ
 א4 %י בשניפ לא הע זין רחאי 4*-1 לבן יו?א.אינו

 חב6ה 99נחפי
ויוה

 4*שו-
 .,בדברי איתח יהנח בן. ב,ח לופר

 ו6שה הפסוי: 5ל יזרא באבן איתש חאלל חרגריפשאויי'
 לא זע זשמהז ושמניפ של* נן וחהרן שני שמניפ-ין

 בז19מ* שהתננשו המ?וב שחובירפ הנבה*יפ בגלי*ינו

 והפ  חנבה*יפ יבל גהולש מילתפ גי ושהרן משחר9
 *א6רו 6ח  ו4זו בוינויגהחנבאו

 בסנהדרי
 ש6שח ניב

 6תי וא6רו וחבהזוח נרב אחריה* והלבו חליווחוין
 ז9ניפ ושהין ש6שוי לפי  98בו ואביהתו שנרבוהינו - ההוה את ננהיג וי,ח ושני יללו זקניפ 9ניימחי
 שהם יתגן לא שהרי עליהס, הרוה וחמא נבואתםיופסק
 התורח שכתב כטו זהו אלא אבידם, על מיהחיבקשו
 לעסוק שהחלו טעת ה-נו גהנביאים מיתח שנאמרשמה

 חחו טיהו; עליהם נאטר בחשבינה נדגקו ולאבצדכיהם
 טהעבאוה. שיפסקו והףמ זקניש שני ימוחו מתיקסימרק

 נביאים להיוה נהממ זקנים השגעים אלו כאן והנח-
 לפי העח - יספה ולא ויהנבאו להלן: כדכחיבבישראל
 שיחיו הוא אפשרי אי בשנים שזקנים חאטורהכלל

 זקנים שנאטר שמח לומר אנהנו טוגרהים ואיכנביאים,
 בשנים. לא בחגסח זהוכא4

 דברי לחם אטור החלח לה שאמר טחבד(
 דאיתא מה לפי 1ה1 פגם: דברי לחם ואוטר וחחרשבה

 חל ד ויאטר ווף דור ביפי רעב ויהי ע"ח:ביבטות
 ואל כהלכה, נספד שלא שאול אל הדטים, בית ואלשאול
 אל תבע קא הגבעתים, את המית אשר על דדטיםביח
 את המיח אשר על הבע וקא כהלכח נספד שלאשאול

 שם טשפטו אשר דכתיב: טאי ר"ל: יאמר איןהגבעתיס,
- פעלו, שם טשפטו באשרפעלו,  שדנין במקום פירוש 
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 ממזוק ולא נתין ולא גר לא אינך אתה מה לך. בדומין עמך' מהו עמך' שםוהתיצבו
 רזן פ-א הוייותיייש"י ממורים' ולא נתינים ולא גדים לא הםאף

 ואז קדושה בו שיהיה צריך בחמה נפש האוכל כי בשר' ואכלתם למחרהתקדשויח(
 להם שנאסר על שבכו כאן כמו התאתת אתדי הרודפים אבל הבהמה על לאדם מותריש

 עם מ-ט: בפסחים חדל אמרו וכן בשרה' את לאכול הבהמה על להם יש מותר מהעדיות
 כה( בשר' לאכול תדצו אם התקדשו כאן להם רמז לכן בשר. לאטל אסורהארץ

 "טח114
 בינונים כיצד' הא שניהם' בין עודנו הבשר י"(: )י אומר הוא ולהלן ימים. חדש עדט

 1( ע" מומח כח ימים. חודש עד והולכין מצטערין רשעים מתו'לאלתר

 פ1ג( מריק "ייש4י כז( יום. משלשים פחות נדוי שאין מכאן ימים' חדשעד

 לכם גרם מי לישראל' הקב-ה להס אמר בקרבכם' אשר ז" דבר את מאסתםכי
 מקבל והוא לפניו ו4ביאים גונבין ועבדיו בניו שהיו למלך דומה הדבר למה משל הללהדברים לתוך נכנסחם לא מביניכם שכינתי סלסתי שאלו שביניכם' שכינת* הללו לדבריםשתכנסו
  ומעתי( מלקוס כח( מידן' מקבל שהוא במעשיהם שפוי שהוא תדעו אומרים הכלוהיו
 בגד4 אז היו שלא משום זהו איש' אמר ולא רגלי אמר רגלה אלף מאות ששכא(

 והיקר. הקדוש כל של גאוה ברגל והרומסים הבועטים רגל בגדר אם כיאנשים
 משח()%רת

 קשח ואיזו גאולתה כדי ומצא כיה(: "יקיא שנאמר כענין להם יספיק מי להפ ומצאכט

 ר ו א יב
 הסתוב ומדהזכיר ציקותיג פועל מתירק זס האדםאת
 צייכק צדקותיו רפועל הרי  נראוונ41 צדקיתיופוע?
 כאן גם ול5ן ההוב, 15ווי ומזכירין קודם מת"לחלהזכיר
 שהפ שנעם ההסרונות את רק לומר היה אפ?ראי

 גם מהחלח להזכ"ר צריכין אם כי בלבי וסרבנקסרהנין
 יברי להם ח18ר וסתהלה אמרו לכן שבוע, השבהאת
 אפשר ואה-כ עליהס  ונתמניחם אוריכם העם, עלובה
 שבהם. חפגם יביי גם לומרלך

 בט(רנו כבר הנה בוה להוסיף עוד ואפשרכה(
 מפני כאן והנה גשרים, לו4טת מעוררת הביצרשאכילת
 ביותר זהירים לה'ות צריכים חיו במהנס שרהשהוכינה
 רבר ערות בך יראה ולא כ-ג: בדברים כרבתיבטעריות
 מסלקת שהער'ות מלמד וה: על אמרו וכבר מאחריהושב
 השכינה,את

  פרישות עתהי קדושה על שבהם להכשרים ביוהרחזהירם בשי וציאכלו להם כשאמר גחן ול5ן -
 ב'והר המה עלול.ם חזח המחכל שע"י משופ8ער'ווג
 חזן בדנרלהכשל

 מפני זין המתאו'ס, אלו מהו מח ומפנ'כו(
 חטזון ממנו להם שהיח בלבד בהמן הסתפקו לאשחם
 מפני בשר דרשו חם אס ני הארם, של יקיומוהנחוו

 אפ כי החץם ההזקת לצורך לא אצלס חיתחשחאכילה
 גהנה שהגוף גס טאכל זהי ובשר דגסה, ההנאהלצורך

 והנה א.: ברעשית 4:ארךי בילקוס אטרו כבר וחנחממנו,
 מלאך זה מווד ההים. טלאך וה סוב מאי,סוב

 המוון_
 במיה רק העולם מן לוקה שארם בזמן 5ן בזחוגארו
 ש?יד הוא אז חיחע את לההזיק ובכיי טוב לושיהיה
 הארפ אס אבל יהים, מלאך מדת הת! זח כילהיהג
 מאוד, במדה סוג לו שיהיח גדושה במדה ליקחרוצה
 המהאויס א?1 הוא כן הטא, מלאך בריך עומד הואאז
 הפ רק מהמן, להם שהיח הסוב במרה מסהפקים .היולא
 ררשו ולכן מאד במדת ליהטת ממה לים שית'תרצו
 וסופם המות מלאך ביר נפשס את מסרו ובזהבשר,
 למיהוגהיתח

 כמו לצער להם חיח זה 'טים החיש כיבז(
 הורש עי והולכין מצטערין ה'1 רשעים לן'ל:קו4מרו
'מים,

- 
 חוא לרשעים נדוי של זמן שגפ מזח 'לפ' ל5ן

 נ0תפ רק שוהו נפ-ג נמו"ק ברא-ש וחמרו 'ום.שלשים
 לא ואם מיר, לו מתירין מעשיו על נתהרס אסאבל

 לנרותה שוב אפשר אז. יום שלוצים ח41ר' גםנהחרס
 שאתפ שאעפ-' אתם שרואים מפני זחוכה(

 מסלק אני ואין תיכף נענשים אחם אין זח נכלהוסאים
 או המהשבח לידי באים אתס ומזה מביניכם,שכינתי
 על לו איכפה שלא או ממעשיכם, יורע "קביהשאץ
 הוטאיס. לה'ות להוסיף חוכם מביא חח האלההיברים

כס(
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 ו!ו ממנו נפדע ולא הבתוב לו חיסך בדבים אמר שלא לפי אלא המודים' נא שמעו אוזו
 'יש'י( הבתוב' לו חיסך לא לפיכך בגלוי היתה מדיבהשל

 והלא מתדעמים הן בשד להם שאין מפני וכי לו אמד כך ארשב"י: להם.ומצא
 כבר והלא במדבד שאבלום ימל ובקד. וצאן אתם עלח דב ערב וגם י"ני: )שמית נאמדכבד
 היאך עלילה שמבקשים אלא גה ולבני ראובן לבני היה דב וכ:קנה ל"נ(: ,במונרנאמד
 שמעיני( 'ייקיט - כט( המקום' מאחדילפדוש

 סגה בעלמא באסיפה אלא הם' שחיטה בני לאו דדגים מכאן להם' יאסף היםדגי
 ב'( כ"זמ,ין

 נבואה' למדדגת האדם שיגיע עד מדרגות כמה יש הנה יספה ולא תתנבאוכה(
 אלה והו אך ויותר' יותד ומשיג והולך מוסיף שהנביא יש מדדגות מדרמת עצמהובנבואה
 מדדגתם ע"י מאיליהם לנבואה הגיעו שלא זקנים אלו אבל עצמן' מחמת לנבואהשהגיעו

 שניתן מה דק להם היה לא לכן עליהם' למשה אשד הדוח מן ד' האציל השעה לצודךדק
 וזהו שעה' אותה של במדדגה מעמדם על עמדו אם כי מדרגתם' על הוסיפו ולא א!להם

 סחי( 'יתי ל( עכשיו' עליהם שנאצל מה על הוסיפו שלא יספו ולאשאמדו

 לארו' ישדאל את מכניס ויהושע מת משה אמדו: נתנבאה מאי במחנה' ויתנבאומ(
 נחמן ודב שליו עלי שליו' עלי מתנבאים' הם שליו עסקי על אלעוד: ד' משום אומד חנןאבא
 י( י"ז ~נהירין לא( מתנבאים' הם ומגוג גוג עסקי עלאמד:

 אלדד אמדו איש' שבעים לי אספה למשה הקב"ה שאמד בשעה תניא'מתנבאים.
 אני הדי עצמכם ומיעטתם הואיל הקב"ה: אמר גדולה' לאתה דאויים אנו איןומידד:

 יאודב
 וכת "נספורנף' היטב מנואר הזה העניןכט(

 יספיק איך להם, ומצא להם ישהם ונקר יצא!רגריק
 כרי אלא נשר שואלים שאינם מאהר תלונתם להסירזה

 שכמו ספק אין הלא נלגנם, אל וינסו כאמרו:לנסות
 יא ואתה תכלית לאי! זת זולת נמאבלים ינסו נזהשנסו
 תוץ שמים בירי הכל ז"ל: כמאמרם נתירתם אתתסיר
 תקצר, ז. היר הקנ"ה: לו ענח זה וץל - שמים,מיראת
 אשר ער כאמרו: תאוה מאיל כל שימאסו ריךמלמצא
 זת שיקרת הראה רברי, היקרג תראה עתה מאפכם,יצא

 ער התענוג אחר בנחירהם נהמשכם ר,בשר מ!שיאכלו
 בלל. נהירתם שאסיר מנלי גו רמאש מאפם יגאאשר

 יהנה כ!: הזה בהכתונ לומר אפשרונפשטות
 .נקשתה גבול יש אז בלבר הכרהוותיו מנקש שארםבשעה
 רצו4 שבע יהיח או להיותו לו שנת,ץ מה לו כשיהיהבי
 לנקש בא תיא הכרהיותיו להארם לו שיש נשעחאך

 יבקר הגא! שאמר: וזהו  לנקשהו, גבול אין אזמותרות
 נהמן להם יש חהכרחיות הרי כי להם, ומצא להםישחט
 מותרו41 שמנקשים מפני והו נשר רורשים שהםומה
 שנעי יהיו לא ולעולם יי, להם יהית לא לעולםואז
רצון.

 באנות ויאמרו מת רזוי לומר אפשר ובזהל(

 ארם שהוא מי אף היע - יסיף, מוסיף וילאפיש:
 אם בי ההשתלמות במררגת לעלות מוסיף שאינו רקגרול
 שיפול ה-נו שיסיף, סוסו אז אחר במצנ עומרנשאר
 זה הנת ער שעלת שמה אות שזת מפני ממררגחו,לגמרי
 תיה לו כי ו"פנימ"ם, העצמ"ם כהוהיו מהמת היהלח
 שום גלי למררגת ממררגה לעלות וחיך מוסיף תיתכ!

 זח הנה ער שעלה שמת מראה זת שהפסיק וביוןהפסק,
 ואינו מתמיר איע זת ויבר ?דדי, רנר מחמתתיח

 שהוא ממררגתו לגמרי שיפול וסופו מרובח לזמןמתקים
 עתה. בונמצא

 בהור41 ננואתם נהפרשת לא מת מפני והנחלא(
 מחננאים שהיו כחוג! שלא עשו שהמת משום שוהואפשר
 ליה יהוח יז: נסנחררי! שאמרו וכמו משתבמקום
- רגו, גפגי הלכה שהורהכתלמיר  שההא זכו לא לין 
 מירה נכהבתננם(ופ

 להמררגת נביא שום זכח שלא חזינןונגלל
 כי משה, ננם(ו עס ביהר נתורה נכתבח נבואעשחחא
 שההיה משת של לרנריו הנגיאים שאר רנרי לימותאין

 שזכה היה אהר נביא ורק אהת, נמררגה ננואתםקרושת
 ולא הכתוב: על "ז"1 אמרו זה ומסגי נלעם, וזהולזת
 באומות אבל קם לא בישראל כמשה, נישראל נביאקם

העולם
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 ייז()סנחורץ לב( והולכים.מתנבאים עדיין מתנבאים' כתיב והתם יספו ולא ויתנבאו כתיב הכא מנלן, פסקה ולאנתנבאו והם ופסקו, נתנבאו כולם שהנביאים להם, הוסיף גרולה ומה גדולתכסי על גדולהמוסיף
 ולה בלא לשאול אזיל ררביה קמיח מלה רמותיב כל לוי: א"ר כלאם' משה אדניכח(

 לג( בנו. יהושע בנו נון דג א' )י'" וכתיב כלאם' משה ארגי ויאמר יהושע ויעןשנאמר:
 ב'( פיג)עירובק-

 הל~ה שהורה כתלמיר דהרל ארעא' אורח דלאו סעמא' מאי כלאם. משהארובי
 א" "'ז )סנהורק לר( רבהבפני

 לה( מאליהם. כלים והם צבור צרכי עליהם הטל א"ל: כלאסי מאיכלאסי
 א" י"ז)סנתירין

 יאורב
 בלעס, ומנו קםהעדלם

- 
 שההא וכה שבלעם הינו

 של נגיאתו כמו נחקרשו ודבריו בחורה נטתבחנבואחו
משה.

 מספר נהרבה זמן נאוחו מה מפני והסעםלב(
 מה לפי זחו לזח, מקורם בן היח שלא מהחנביאים
 הסומאה רוה 0א הנניאים אח וגם י-ג: בזכריהרכחיב
 אליו ואמרו עוי אי9 ינבא כי והיח חארץ, מןאעביר
 ד' נ9ם רברח שקר כי חחיהלא

- 
 הכהונים ומפשמוח

 מישראל, הנבואח שיפסק אמח נביאי על קאי שזחמשמע
 חלבבוח את הכיב9 הטומאח כה שי9 בזמן כי הואוהטעם
 הנבואה כח כמו קרושה של בח שיהיח נחוץ היה"ז

 מן הטומאה כשיופסק ולכן הסומאה. כח כנגישיעמוי
 בזמן אז ול5ן הנבואה, ל5ח נחיצוח יותר אין אזהחיץ

 חיח בישראל עריות סומאח לההסשס שהחלההמחאחם
 הטומאח, לרוח מנגר שיעמוי נבואה של ניול כהנחוץ
 בישראל. נביאים אז נחרבו זהומשום

 רבו בפני הל5ח המורח מ5יני מקום ב5ללג(
 9חוא יהושע מצר בזו רוגמח ג"5 היה וכאן מיחה,חהב
 כן עשח שיהושע מפני "ך לעשת4 מח למשההורה
 ולא ולר לו היה שלי בזה רק נענש רבו 5בויבשניל
 רבו. בפני הלבח המורח כיק במיההנענוו

 מחת להיות האדם צריך כמח יי חזינןומזח
 שבשעה אפשר כי מ1וח. של חשבונות ולחשובנמעשיו
 אשר יבר לעשוח עלול הוא מצוח לעשות ר1צהשאדם
 שבא בשעח יהושע שהרי הזא41 המ5וה של ההיפךיהיה
 רבו ב5בוי פגע נעצמו הוא זמן באוחו רבו בכוילחנוץ

 זה. על שנינשיי
 בישראל חמנחג היח 5י ירמב'ץ מנוארלי(

 אבל ממנו גרול נביא נמקום בעחייוח אים יהנבאשלא
 חנביאים. יני וחם 5חלמיריו, אהריוהול5ים

 5י פ"1: רבח בשמות יאיחא מה לפי 1ה1לה(
 צבור בצר5י המחעסק ז.(, )קהלח חכם יהוללחעושק
 בן ר"י למרני הלכות סי לוי בן אר"י חלמויהמשכח

 5בור, בצרכיעיסק שהיחי בשביל ממני נשחבהו ובולן הקבר בהרישחפדיח
- 

 העו0ק מהמח מסתלקת ההכמה ואם
 שהרי מסתלקת, הנבואח יוה שגם ממילא 5בור,ב5רכי
 אק ל"ח ינדרים 5מבואר חכם על אלא שורה השכינחאין

 השכינה 5בור בציכי עסק ע"י רלכך בזה פי'ורשייי
 אלא עצנוה מחוך שורה השכינח שאק משוםמסתלקת
 משח אמר ךל?ך לומר "פשר רברוהם ולפי שמהה.מחוך
 אראה ואל הרג נח הרגני לי עש8 "ח כ5ח ואםכאןן

ברעחק
- 

 שמוסב בקש ולכן ממנה השכינח חסחלק העם ממעשילו ש"י חצער ייי שעל משה שחשש מפני זהו
 השבינה. השר!א בלי ישאר שלא ובלבד ליירגלו

 שי ווהו כן: הזח נענק לומר אפשר ביאורביתר
 ויבר י"א: ל"ג בשמות והמצוד" ,.התורה בספרהמב0י

 אל ושב רעיו אל איש ייבר 5אשר וגו' משח אלר
 האהל, מחוך ימיש לא נער יהושע ומשרחוהמחנח.

-  רעהר'. אל איש יינר "כאשר משה עם הדבור שהיהפי' 
 יהר כמנהג הושיו נתבסלו ולח רגליו על עומרשחיח

 המחנה' אל ,.שב הרבור אחר תי5ף רקהנביאים,
 הנבואח אחרי הנביאים שביחר מה העם. בשנינילהחעסק

 אבל צבוה ב5ר5י מלעסוק כחם וסר מחעלפיםהס
 י15ל ..לא רק זה למדר1ח הגיע לח נון בן יהושעמשרחו
 בעצם. הנבואח דגיעחהו שלח שאף האהלה מהוךלמוש
 שנאמר כענין דל רפחי ירדמה עליו נפלה זחב5ל

 והאנשים המראה את לבדי יניאל אני וראיחי יין:)יניאל
 גדולה חריה אבל המיאה אח ראו לא עמי היוא9ר
 שחלה בעח גוולה חרדה עליו נפלה כן - עליחם,נפלח

 ולא האהל מחוך למוש יכול שלא יי משה עלהננואה
 י5ול ולא גופו 5חוח נחבטלו 5י המחנח אל לשוביכול
 ממקומו,לזח

- 
 צרבי עליהם הסל 5שן: לו אמר ולכן

 מאליהם, 5לים והםצבור
- 

 יהושע שחשב משום זהו
 במקום מחנבאים להיוח פנידם ומיור אליי העיזוילכך
 במררגת כאלה נביאים ג"כ שהמח ו1חשבו משום 1ה1משה
 ואז צכור 5רכי עליהם להסיל שצרי5ק אמר ולכןמשה,
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 זו בשורה שמבשרים אדם בני העולם מן כלאם רבוני אמר כלאם' משה אדגיכה(
 בבית אותס וגתתם י"ז(: 'יימיה שגאמר כמה ובקולרות בזיקים אסרם אומר רבירעה'
 ,ספרי( לו(הכלא.

 את מגדל שאתה כל ולכן מלך' מלך עבד הז"ל: שאמדו מה זהו לה אתה הטקגאכט(
 ומידד אלדד את מסנא יהושע שהיה היות יוכל וא"כ משרתו, יהושע בזה מתגדלמשה
 השוב משה ואין משה זולת גביאים עוד כשיש כי עצמה לכבוד רק רבו משה לכבודלא
 או כבודי על אתה הס אם לי, אתה המסנא לו ששאלו וזהו בזה מתמיט כבודו גם כךכל

 סופר( )כהב לז( בהם. מק2א אתה ככידך עלשמא

 עולה המ2היג זכות ביותר צדיקיס שהדור בעת כי גביאים. ד' עם כל יתן ומיכט(
 על יתרה למעלה יזכה ואז 2ביאיס ד' עס כל שיהיה התפלל ולכן בשביל* וזוכהביותר
 . סופר( ,כתב לח(ידיהם.

ביאור

 יהיו לא הם שהרי סשה, בנני "מה קסנים מהיראו
 אבל צנור, נצרכי לוו!עסק הננוא" אהרי תיכףנכהם
 אל שב היה ד עם חונור אהר שהיבף היח משהנכה

 של גוולהו כשיכירו ואז העם, נעניני לההעסקהמהנה
 עו5 יעיזו ולא מאליהם" כלים "יהיו ממילאמשה

 מהם. "גוול נביא שיש במקוםל"חננאות
 מפני כן: "זח בענין אמרו סוסרי ,גהבונספר

 כדכהיב העטה היא לננואה גדולה היוהרש"מעלה
 לא ומידד ואלדד למאי, עניו משה 1הח'ש מו?ה:במעלה
 קוומרו כמו הענוה מדת ע"י אם כי לננהיה ג"כזכו

 לי אספה למשה הקב"ה שאמר בשעה י"ז:נסנהדרין
 לאותה ראהים אנו אין ומידד אלדד אמרו איש,שנעיס
 אני הרי עצמכם ומעטתם הואיל הקפ'ה: אמרגדולה,
 לראש אים כשנעשה והנ8 - גדולהכם, על גדול"מוסיף
 נגמ': וואמרו במו גאוה, לייי לנא הוא עלול "צבורעל
 כי אמר ייגלא נשבתא ליה מכהפי הוי כד זוטראמר
 ומשח לנו, יגבה שלא בכיי בן אמר - הוס4 לעולםלא

 יהושע: אמר ולכ! יש5אל, נשיא שהיה "ף עניו היחרבינו
 לחם צריכים רבים ויהיו - צנור, צרכי עלידםהטל
 שיהיו תמיא מחם, הנבואה ותפסוק גאוה לידיוינאו
 מאליהם.כלים

 באו הראשתה שנננואתם כיק השנ י"ושעלו(
 שהמה ניכר' מזה ימות, שמשה כזו רעה בשויהלנשר
 היח לא באמת אך היב, ע-י חוב ומגלגלים רעיםאנש'ם
 ל"עם תועלת יוו הגדוליס ממיחת כי רעה, גשורהכאן

 קרהח בן לר"י רבי ליח אמ5 כ"ח: במגילהכמנואר
 ימי, לחצי שהגיע יצון יהי א.ל: ברכני, פטירהו:נשעת
 - ירע41 בהמה אחריך הבאים א"ל: לא, ולכולהוא-ל:
 לא קא"כ כמוני רניס ימים להיות לך טוב איןכלומר
 ימיהם כל יהיו והם נשהו ואהה גרולה בניךיטלו

 על "מוטלת הגדולה "אחריות כי דוא והדסגרהייוטא,

 ולבן גיולים. לינרים ש12 הכהות את מעורר זההאים
 מקום אין וקימים היים הזקנים ש"מנהיגים זמןכל

 וננאי נקטנוהם, נקו~רים והסה להתשש הצעיריםלכהות
 1צריך גיולים אבשים מקרבו מהם! שאיט להדור"וא
 כשהמנהינים ורק יורם, מבני שאינם באנשים להשהמשהוא

 מקומס. על ועומדים באים "צעירים אז מתיםהזקנים
 למדרגה ממדרגה להתרומם לשאוף חפא מניאוההכרה
 נהגיל משה מיחת וייי 51ן לגדולים, נעשים המהונזה

 טונה נשורח אם כי רעה בשורה משום נזה ואיןיהושע,
 שראוי איש טקרנו מוציא יחיה הבא הדור שגםוהוא
 סעך החיוני כח שיש אות וזה קעם בראש לעמו5יהיה
העם.

 הלכה לן מרווה יהיה האלו הדברים וריילז(
אהת

 לניוח יכול הלמיד שם: יאמרו ט"ז של"י ביו'ו-
 קלא כיק מקום ומכל אביו, או רנו בפניו שביזהלמי
 דגרים במה לרב, מנורה אינו נ-ד ולא הרננייהו
 מי אבל חבם, תלמיד שני:ח מסני שנייוהו נמיאמורים
 אפילו נייוי, עליהם שחיב דנרים שאר עלשנייוהו
 בו לנ"וג ישראל וכל הנשיא היב שבישראל קטןנייהו
 ניוהו שאם החילוק מהו ל"בין לנו יוו והנה -נייוי,
 לר2, מטיה ואינו קל שהניף אביו או רבו כבודמהמת
 הרב, על גם הנדוי הל ניו"1 אחרים דברים מהמתואם
 או הרב לכבוי ש"ניוי מפני מנואר כאן האמורולסי
 כשמשסילים שהרי עצמית פניה משום בזה שיש אפוארהאב
 הזח "נדוי ולכ! אותה גם משסילים נזה לרבו אולאביו
 לשם זה שאין חשש שיש . מסני כך כל חמוראיני
שמים.

 מתקנא אדס נכל שאמרו: במה הטעם ויהולח(
 ביוהר מתעלה שאים מפני תהו - ותלמייו, מננוחוץ
 מקנא שי"יח מקום איו ולכ! ותלסייה בנו זכותוייי
אה~ם.

לט(
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 שהמתאוים המתאוים' קברות המקום את לקרוא היה מהראוי התאופ קברותלדי
 העם נענשו כמה בעיניהם ראו אשר ישראל שארית כי יראה אמנם התאוה' ולאנקברו

 יארע פן תאוה כל מהם ובטלה פחר פחרו שם הובלו' לקברות תאותם ובשבילהמתאוים'
 מתוך ונאבר שנקברה עצמה התאוה קברות' שתי היו רגע שבאותו באופן כמותם'להם
 וחשו ראו והמה המתאוים חשם את קברו ששם לפי זה והיה ממנה' ורחקוהקהל

 לטילעצמם'
יב

 שפתיו וחושך פשע יחרל לא רברים ברוב זש"ה: במשה' ואהרן מרים ותרברא'
 החכמים בין גרלתי ימי כל רשב"ג: אמר משכיל' בחבירו מלרבר שפתיו שחושך מימשפיל'
 את ומשקה עולה הבאר ומרים' מאהרן גרול לך אין משתיקה' טוב לגוף מצאתיולא

 רש~ת שנתנו וכיון אהרן' בזבות ישראל את מקיפין הבבור וענני מרים בזכותישראל
 9מעתי( יייקיט אי להם- שתקתי לא במשה והסיחובפיהם

 ומשה מלכה שהיתה ממש. כושית משמע רמשה הימים ברברי לקח. כותית אשהכי
 שרבר בשביל ובי כלומר ר'י רבר במשה אך אמרו ולכך שנה, ארבעים כוש עלמשל
 נתגאינו ולא רבר בנו גם הלא ישראל מבנות אשה ליקח רצה שלא נתגאה הקב"העמו
 ה"וס'י )געלי ' בצכד

 ברבורי פתחה שמרים אלא בוי רברו ששניהם מלמר במשפ ואהרן מריםותרבר
"פרי(

 ר 1 א יב
 ננון דנזה ה-ם', מיפ "נ%ר נספר ואמרולט(

 והר' ההוא, למקום הזה 09 לרורות מ9ה שקבעמה
 הכהונ ינר לא טי"ה גהמה נ1נוה עצפילואמרו
 גנות על ש'ורח למץום 09 קנעו איך וא"כ נ',,)(סהיס
 לישראל 9בה אם כ' ונא' זה אק האמור לפ' אך'שראל,
 לנם על נהנו נהמתאוים, שנעשה המשפס אתוובראוחם
 וכל. מנל ולץברה 29לננם ההאוה אתלהננ'ע

 דלכסילים רהנמים,-לומר נין נדלה' אמרא(
 נלתי רברי6 ירנרו נויאי כשירנרו כי השתיקה, טובנודא'
 לרבר מ2לי לחזהר שיורעים להגמים גם אלחהגמים,
 ני ה9תיץה יוהר להם טונ זה גנל חגונים 2לחידנרים
 פשע. 'הדל לא דברים2רו2

 ביארו נ2ר ל1וף, מצאת' לא 9אמרו: נמהוהנה
 אנל השת'ץה, טונ לגוף הנוגעים נד2רים רץשזהו
 מ19נח, זה הרי נהם לדנר המרנה נל הרוהבענינ'
 וההלים מ.ד פ-ס: נר,ליןכדאיחא

 נ"ה"
 צדק אלם האמנט

 אדם של אומנהו מה אים, נני ת9פטו מישריםהרברק
 תלמוד הורה לדנר' אף 'כול נחלם, ,וצמו '9'םבעוה'.ז
 כתריס זהו התורה עסץ נאמת ני - הדנרוך ציץלומר:
 מה אלא ס-ק .נערכין ניאיתא ירע ל9וו לידי '2או(לא
 גתורו4 'עסוץ הוא ת"ח אם לה"ר ליי' ינא 9לאהקנהו

-
 'ושנ לה'ות לאים אפ9ר אי כ' בן, הה4 גזה וההקנה

 כשמההילים וממילח אנ9ים, חנורת מוך מל0חמיד
 התקנה לנן דרע, לשון לידי 'נאו שלא 'מלס לאלדנר
 זה רעה מדה ליד' יבאו לא ואז תורה נעניני לדנרהוא

 הקנייה. אמר 9מעונ': נילק,ס זו בפרשה אמרוושפיר
 ה-הם תורה כדנרי נטלים שהתהם ,ך'י הזהבוולם
 הורה למד'ט אהם לנא לעהיד אבל אדס, בננימסיהיפ
 ד' למודי 2ניך ונל שנ"יר: שלום לכפ מרבה ואנימפי
 גניך, שלוטורב

 הורה 2דנרי עוסץ שהוא רמי הרי -
 אדם. כגני להס'ה יגאלא

 נן ר-ש רגרי לנאר אפשר האלו הדגריםולפי
 מהז'ק כלי הק2'.ה מצא לא נן: דטשנ',ת נסיומאהלפהא
 ד' יחן לעמו עוז ד' שנאמר השלום, אלא ליווראל2רכה
 ב9לום, עמו אתינרך

- 
 נמבואר דהורה זהו עח

 ליער*לנזה דהורה הקנ"ה שנהן ש2זה וה"נונמפרווים'
 עוסקים היו החורה לולא נ' נ9לום, אאם מנרךהוא

 להם יש דתורה וע-י אדם בנני מסיהים והיו הרענל9וו
 המאמר קגעו ולכן ונעלים יץרים יוהר בדגריםלעסוק
 לימוד של דענין גודל על להרצוה דמשניות נסיומאהזה

 לישראל. 21רכה עלום מניא זה כיהמ9נה
 להפ נושאים שחינם הוא המלכים מנהג כיג(

 כמלכים הם יתההנים אם כי הנמויוה מהשדרותנ9ים
 עצמו מהז'ק שמשה מפני השבו ולגן אחר"4 מיינה9ל
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 נתן רבי ורביה' מפריה משה שפרש יודעת מרים היתה מנין האשה. אודותעל
 אוי אמרח צפורה ששמעה כיון הנער, וירץ שנאמרי בשעה צפורה בצד היתה מריסאמר:

 ק"ו דבריס והרי בו' דברו ושניהס לאחיה ואמרה מרים ידעה בכך אלו, שללנשותיהם
 אלא ורביה מפדיה למעט ולא לשבח' אלא לגנאי באחיה לדבד נתכוונה שלא מריסומה

 המתכוון נענשה' כך ד' וישמע שנאמה עצמה לבין ובינה ממנה הקסן ובאחיהלדבות
 ולפני ממנו' שגדל במי לרבות' ולא ודביה מפדיה, ולמעט לשבח' ולא לגנאי בחבידולדבד
 שמעתי( ~לקוס ג( וכמה' כמח אחת עלאחרים'

 אומר: נתן ר'בו' דברו עצמו לבין בינו אלא בריה שם היתה שלא מלמד ו" וישמעבי
 על משהשכבש אלא משה והאיש ר וישמע שנאמד בו דברו משה של בפניואף

הדבד-
,חיי( ד(

 ת"ל בגופוי עניו או בדעתו עניו אוסר אתה בדעתו' עניו מאד' עניו משה והאישגי
 סיחון על ירד הבשן, סלך ולעוג האסורי מלך לסיחון עשית כאשד לו 1,ישית כיש(יןבמרבר
 בממונו, שניו או בדעתו עניו אומד אתה בדעתו' עניו מאה עניו ד"א והרגה עוג עלוהרגו

 הפייי ה( מאד' גדול משה האיש גם '.%ן: )שמיתת"ל

 ר 1 א יב
 בזה ור%ו המלכים, מבנות רק אשה לו לקה לכןלמלך
 משה והאיש הכתוב: העיר זה ועל בה גאוה שלענין
 ג%וה. משום כן עשה של% מארעניו

 נתג-רה, הואת ה%שה בויאי זו רקה לפיוהנח

 של% הטים מבנוה אשה לו יקה טמטה יחכן לאבי
 זהו זה, ?ל ואהרן מרים עליו שריורעמו ומהנתגתרה,

 נזהרים .שר%ל והיו חם, בני מצאצאי היתה שהיאמפני
 לאליעור %ברהם שצוה כמו עמהם, להחחתן לבלימעצמם
 ומבית משפחתו מבני רק בנו ויצהק %שה וושיקה
אביה

 טפרש על משה על טהתרעמו זו יעה ולפיג(
 לו צוה שמא דעתם עו עותה וח מר,? אשהומצפורה
 אפשר %' שזה ווהשבו מפני זהו כבורו, מהמת כן 'ההקב
 במים שסי ימהה סוסה: גבי אמר הקב"ה עהרייה'ות
 על ויתר הוא ואם ואשחה %יש בין טלום ועשותכרי

 %יך ואי'כ לאשה, %יש נין להפריש של% כר'גבווו
 ו%שח, %'ש בין להפריש בבורו מטום וו שיצוהאפשר

 של לפרישחע מקום %ין כי יש %הר צרוקור
 לועונהג %7רם אפשר טאי מקום בכל הוא כלל כימשה,
 שמצינו כמו ל%הרים נזה טפוגע בזמן הסירותבמות

 ק",4 לקרות האילן מן יוררין הפוקיים שאין ס"זבברכ~ת
 ממו%כהו בזה טממעסים מפני יתרה בכונה שיקראובכוי
 ל% כאן וכן האילן, בראש קורין אם כי ה%ילן, בעלטל
 שפוגע מפני הסירות מרת בזצמו לנהוג ימשה רשותהיה
 טפרש מה לה הוא צער שהרי %טהו בצפורהבזה

ממנה.
 של ירו על הקב"ה שהסבים מה שבאמתומה

 בגרי פ"ז בטבת כמנואר %שתו מן פרוש שיהיהמשה

 8?רח על השו ול% המקום עם חמיד לרבר ר%ויטיהיה
 רגל מצוה מלהמת שבזמן שמצינו משום זהו צפורה,של

 ברמב"ם כמבואר מהופתה וכלה מהררו החן אפילויוצאין
 פורשק %ז העם לקיום טנוגע רבמקום הרי ממלכיס,בפ"ז
 נוגעים היו מטה של שעסקיו כיק ו(4.כ מהכלה, החתןגם

 אוהו לחפריש הרטות שיש בודאי ישראל בל שללקיומם
 בכל המקום עם לדבר ר:.~י יהיה זה ע"י אםסאטהו
 שירצוגזמן

 שאמרו במה החכמים סמכו זה יסוד שעלואפשר
 בי הורה לתומוד יועאין התלמירים ע"ב: ס"בבכהובוה

 רלמוד משום וזהו - נשותי"ן, ברט~ת שו% שניםוגי
 הרשות יו4 כ:ה ובאופן ישראל, לכי ובות זהוהחורה
 מ%שתו. האיש אתלהפריש

 היה שמטה הכהוב מסים שפיר זה ולפירן
 נהטוב שלא בכרי סופר" .,בכתב כמבואר למ%רעניו
 להם חש ולא ג%הע בטביל וחם משה ענה לשרוכך

 %מרו לכך בעיניו, נהטבים היו טל% מפנ'ולרבריהם
 הרבר על כבש וסבלנוהו ענותנותו ומהמת עניושהיח
 מ%ומה. להם הטיבול%

 'טנם כ' בן: והקבלה" "חכחב בספר מבוארה(
 כגק ל%רם, וטפלות כניעה הגורמות גטמיות סבותכמה

 פגעים בשימע%והו או החלאים, מפנ' הגוף כחחלישת
 הרוה את הסעצבים לבר',ו4 מצטרך עהו% ער ריש%ו

 היו ל% אלה וכל אוחו, ומכניעים היב %תומשברים
 של% ואף ענוה בורך ווונהג ומרצונו מרעחו אגלבמשה,
 להכמים %ב שהוא 'רע היקרוח, סגולות'ו ממנו נעלםהיה

 נחטבים ממנו יפחותים זולתם כל היו זח בכיולנביאים,
 הנפל%ות ומעלות'ו סגולהעו זכרק העביר בעיניו,מאן

מנגר
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 ועשיר גבור על אלא שכינתו משרה הקב"ה אין ר-" אמר מאה עביו משהוחאיש
 'יייים דכתיב גבור ממשה, וכולם ועניוחכם

 ט'"
 מעל ואשליכם הלוחות בשני ואתפוש

 עשיר שלשה' ועביין ששה ורחבן ששה ארכן הלוחות ותניא לעיניכם, ואשברם ידישתי
 סעט ותחסרהו י(: '"הייפ דכתיב חכם יהא' שלך פסולתן י"ה, 'שמ" לך פסלדכתיב:
 א'1 ל-ח )נירים 11 מאד' עניו משה והאיש "ב(: '"יבי דכתיב 3ניוסאלהים'

 תחת קסתם והנה ~יב" )"יבר וכתיב מאד' עביו סשה והאיש כתיב וגו"והאיש
 שמעיני1 )לקיט ז1 ביצרו. שולט שהיה אלא היה טשה הוי חטאימ אנשים תרבותאבותיכם

 טעם הכתוב נתן בפניה שדברו בספדי שאמרו מה לפי מאה עניו סשהוהאיש
 ומהסת מאד עניו היה משה כי מטעם בעבין' האמור כל את לעשות ד הוצרך מהמפני
 אשר האדם מכל לומר ודקדק סהם' בנבואה במדרגתו גבוה שהוא להם להשיצ נמנעזה
 מכל למטה הוא שבדעתו אדם כי בענין סמנוי התשובה מנישת להחליט האדמה' פניעל
 ולזה הנביאים מכל גדול שהוא ממנה שיצא תשובה יאמר איך וא"כ האדמה פני עלאשד
 התיס( )אור והשיבם. מד מאמרבא

ביאור

 כל ונפ9 חלהו, כל לטובת עיניו והטה לבו עינימנני
 צר עצמו, מנפש יותר בעיניו יקר חיח מישראלאחו

 מישראל. נסשות הציל למעו החים מספר להמחות9בושי
 זהו חיוה חכמה בשלמא לשאול יו1 וחנה11

 הקודש, לרוח ידם על לוכות אפשר ושפיר רוחניותמעלות
 ועשיר נבור גם ידיה שהנביא נ-כ בעינן מת מפניאבל
 ש"נביא מפני הוא הסעם אך הנפש, מעלות אינם זההן

 נחו, עוד מעם מורם להיות צריך בעימו שהואמלבי
 לדבריו, שישמעו אחרים על להשפיע הכח בושיהיה
 אה לביי יניאל חני וראיתי ג'י במנילה אמרו זהומפני
 המראה את ז'או לא עמי היו איר והאנשיםהמראה
 ומלאכי, זכרית הגי זה אנשים, נינהו מאן י.1,,וניאל
 עדיפי אינחו מיניהה עדיף ואיהו מיניה צריפיאינהו
 צריף ואיהו הוא, נביא לא ואיהו נביאי דאינהומיניה
- הזא. לא הוינדו חזא יאיהומיניהו  לשאול יקו והנה 

 מפגי א-כ מהש יותר ראה שהוא מיניהו צריף אידואס
 האמור לפי אך נביא, היה לא ודניאי נניאים היו הםמה

 אי אבל מהם גיול היה עצמו מחמת דהוא דנהימבואר
 יה לו היה שחסר משום נביא לה'ות לו היהאפשר

 לנבואה, הם זכו ולכך ממנו גוולים דם היו 21זהההשפעה
 בעינן אהרים על משפיע להיות הנביא שיוכל בכייולכן
 דבריו יהיה לא עגי כשיהיה כי נבור. ונם עשירשיהא

 מרני9 העם גם וכן יזויה, המסכן הכמ" כינשמעים
 ביוחר. נשמעין ודבריו גבור שדוא למי הכבודיראת

 הנביא שיהא דבעינן שאמרו מה מבוארובוה
 מס0ולחן שגתעשר עשיר היה נ"כ דמשה כשוםעשיר:
 גם נביא חיה משה הן לשאול מקום יש והנה לוהות,של
 היה לא עוד אז ועד האהרונות ה14חות שססלשים
 ניהא האמור לפי אך הקורוש, לרוח זכה זה ובכלעשיר
 כלפי אם כי עצמו לגבי 4א נהוץ היה יהעשירותכיון

 הענל את שעשו קידם ולבן לדבריה שומעץ שיהיוהעם
 נשמעים משח דברי היה אז גבוה, במדרגה אז קיווהם
 הנתיפ אנשים אצל כי עשיר, היה גשלא נםלהם

 שלה העשירות מחמת לא הוא האדם חשיבותוחשובים
 ויריו הענל כשעשו ורק דרוחנ"ם, קניניו מהמת אםכי

 בעיני נהשב היה לא כסף לו היה שלא ומיממירנתם
 לא אם ממשה מתקבליס הט לא האחרונות והלוהותהעם,
 לוחהק וזל מפסולחן הקב-ח אוהו העשיר לכן עשירהיה

 שיתקבלו. להלוהות גרמו שלהםוהפסולת

 מלכך חנה גי: באריה משיה גבי גאמרולכן
 עיר ועל חמור על ורגנ עגי הוא ונושע צדיק לךיבא
 על השכינה ישרה איך לשאול יש וחנה - "הונות,בן

 משופ זהו אך "מור. על ורכב עני שיהית בשעהמשיה
 יערכו לא אז יהדה לההרוממות "אנשים כשיניעודאז
 מית לפי אם כי שבו היהו'רות מדת לפי האדםאת

 עני יהיה אס נם ישמעו המשיה ולקול הרוהניםכחותיו
 המור. עלורוכב

 על איחא נרמב"ן הנח כי דוא בזה הענין11
 בא דגתוב כי מאד, עניו משה והאיש 9ל האלוהדברים
 לא ה1א כי ענוחנוהו בעבור לו קנא השם כילחניר

 משת היה דרי כאן שאלו ולכן - לעולם, ריב על'ינ"
 קמחם והנה אמר: שהרי קנטורין דברי לפעמיםמרבר
 אמרו וה ועל - הסאיסן אנשים חרבות אבותיכםההת

- ביצרו, שולט יהיה דק קשה איש היהשבתכונתו  
 לצורך קשים דברים לדנר צריכים שהיו במקיםולכן
 תכת"ו, מפני כן לעשות מסוגל היה העם ולטובתהשיה
 לענהץ לבלי ביצדו שולס היה לעצמו נוגע כשהיהאבל
 לעולם. ריבעל

 נופא זה קשה היה ט2עו שמחמת קתהואפשר

גרם
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 יוסי רכי מאכות' ולא האדמה' פני על אשר האדם מכל מאד עניו משהוהאיש
 שמעתי( )ייקיס ח( השדת. ממלאכי ולא מאכות אףאומר:

והאיי
 סירושו איש שמלת מפני זהו ומשה, לומר די היה והאיש שנאטר מה משה.

 כל על אדון להיות זכה מה מפני משה והאיש שאמרו וזהו - לאיש, שמך מי כמו:אדון
 ט( וגדול כקטן אדם לכל מככד והיה כעיניו ושפל עניו להיותו הואישראל

 חמיד()עית
 "ח%1( )בעלי הקכ"ה. לפני והתפלל עלינו צעק משה לומר יוכלו שלא פתאום.ד(

 להם מצוי ויהיח שם משה שיהיה דצה כי למשה גם שקרא והטעם שלשתכם.צאו
 )"נ"ף להם. ויתרצה אליו יתחננו כאשר ידו על רק להם השם ימחולשלא

 אומרים שאין לפי מועד' לאהל חוז יצאי ולמה שניהם. ויצאו ומדים אהרן ויקראה(
 שמעוני( ,ייקש יו כפניה אדם של עלכונו תוכעין ואין כפניו אדם שלשכחו

 שאמר מי אם ומה ק"ו דכדים והדי כקשהי לשון אלא נא אין דכדיי נא שמעו ויאמדו(
 אלא דכריי נא שמעו ת"לי מה אומר: רשכ"י ודם' לכשר ק"ו כתחנונים דכר העולםוהיה

 שלא ק"ו שאדרוש' עד לי המהינו המקום: להס אמד המקום' דכרי לתוך ליכנסשכקשו
 יספרי( . חכירה דכדי לתוך נכנס אדםיחא

 ר 1 א יכ
 את חושב היח כי דאנשים. מכל עניו להיהו לוגרם
 טבעו מזנ את שחרניש מפני מהם גרוע שהואעימו
 וחשנ יצרו את כונוו חמיד להיהן צריך והוא קשהשהוא
 האגשים של חכח וזהו ו(ונשיס, מכל הפחות יוא זהשביד

 להמעלות הנרם אצלם זדו בהם שיש שהחסרקהגדולים
 מרכישים. שוםהגדולות

 חיה לא זה נטבעו קשה משה שהיה מהובאמח
 כמו למנ"יג ה:חוצוח מהמילות א"ד אם כי נה"סרק
 לי אספח דיונ"ומא: ינרי ס"ז י"א נס' לעילשדנאנו
 איש ד שנאמר לי 41ה לי רומין שיהיו איש.שבעים
 וכמו - מאר, שיו משה והאיש שנחמר: ולךמלחמו;
 להיות אפשר אי נלבד הענוה דנמדת לעילשניארנו
 וקשח מלחמה בעל להיות צייכים י.פעמיס כימנהיג
 לו אפשר היה נכקח שהי" הזח הכח ומפניכבדזל,
 ישראל 4ת הציל ונזה העגל, אח שעשו באלה דיןלעשוח
והורהו.

 דנאמר משום זהו מאנוח ולא ראמר למאןח(
 על והולכים עהנה "ים שחמה משמע האדמה פניעל

 האדמח. בהוך ש"וא בקבר הם הרי דאבות אבלהאדמה
 נ"ולין אמרו הרי זח יל לשאול מקום ישוהנה

 נמשהואהרן שנחמר גיול ר"י: ואיחימא רנא אמרפ"ס:
 ואנכי כתינ: נאברהם דאילו באברהם ש:אמר כמחיוהר
 הרי - מה. ונחנו כתיב: ואררן נמשה ואילו 41פר,עפר
 לומר ואפשר מאברהס, יוהר זו גמדה הצטינודהס
 מדת יוו יש חלוקות מדות שתי דהנה כח הזתבענין
 מחשיב שאינו זהו נרך שפל ברן; שפל מרת וישעעה

 שהוא ההשבק עושח שאדם בשעה כמו לכלום, עצמואת
 ומי והולעה, רימה עפר למקום 1"ולך סרוחה מטם"נא

 זו נמדה רן הוא אחרים על שגם אפשר ברך שפלשחוא
 היא הענוח מדח אנל לכלום, נחשבים אינם הםשנם

 שנאמר מה שגדול חזיל: ש4ורו דמח נמצח ולכןחימנו, למעל" עומדים שהם עתם ומעמיד אחרים אתשמכבי
 שמשה השפלות נמדת זהו ב*ברהם שנאמר ממחבמשח
 זהו ואפר" .,עפר כי ממנרים, יוהר עצ"ם השפילוחוהרן
  משמע מחיי "תחנו אנל ערך, איזח להם שישדברים
 לה"שיב שזהו הענוה, גמיח אנל ערך. שום ל"םשאין
 לא שמשה אפשר זו במדה עצמה מאח יותר אחריםאת
 האנווג. למדרגתהגיע

 מחמח רק היח "שיבותו שכל ומפניס(
 נמי לכן האדס, כי את מכבר שהיח זה ומהמתענותנותו
 וקרא הנריות בכנוי שפנע נ"טא שנכשל כיקמרינח
 י"יה שלא הרין יליו תגזר חשיבוחו אבד מודיםאותם
 ישראל. לארץ אוחם יכניס ולא ביעראל מנ"יגיוהר

 חוץ הו?יחם מה ממני הסאיח כאן איןי(
 ב?רעת לחענישם שרצה מפני פשוס ש,חו מחצד,לאהל
 כזוג קרוש במקום מצורעים נענשים שיהיו רצחולח

 הכהן לה שיאמר עד טסא נעשח חינו שמצורעואעם"י
 נאהל נם להעגישם היח אפשר סוראח חשש ומתמתטמא
 נעשים יהיו ששם להמשכן הוא לכנוי 1א זה נכ4מו,וי,

 ולעשות כפרח של מקום הוא המשכן שהרילמצורעיס,
 עתשין, של מקום ולא שנשמים לאביהם ישיאל ביןשלום
 חטאו ששם מפני זהו ואניהוא נדב שם שנענשוומח
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 ואינו אעפ-י בעבדי במשה' בעבדי אלא משה בעבדי אומר אינו במשה בעבדיח(
 מלך ועבד עבדי שהוא וכיש מפניו' לירא הייתם כדאי עבדי אינו אפילו במשהמשה'
 סן קשה זו במעשיו מכיר אינו תאמרו ואם חנם' אוחבו המלך אין לומר לכם היהטלך'

 )יש"י( יא(הראשונה'

 דברים והרי נדוי' עליחם גזר אח-כ סרחונם שהודיעם אחר וילך' בם ר אף ויחרט(
 על ק-ו סרחונם' שהוויעס עד ודם בשר על כעס לא העולם והיה שאמר מי אם ומהק-ו
 ואח"כ סרחונם, הודיעם אוסר: נתן ר' סרחונו' שיודיעו עד חבירו על יכעוס שלא ודםבשר
 )שרי( תריבני. מה על "ו,יעני "(: "ייב איוב שאמר כדרך יאמרו שלא נדוי עליהםגזר

 הנביא נהן .אל באמרו דוד שעשה כמו תיכף נכנעו שלא בם' ד' אףויחר
 )חיתי( יב(חטאתי'

 לי משאלך אבל בנה את רדה לטדגוג: שאמר למלך משל האהל. מעל סר והענןי(
 כעס בשעת הצדיקים על הסקום חס אם ק"ו דברים והרי הבן' על האב שרחמי מפנירדהו
 -יספרי( ימ עניתיך' רצין בעת ר אמר כה מייטו: ~ישע" שנאמר רצון' בשעתס"ו
 עלינו תשת אל היינו שוגגין אם אדוני, לו: אמר אדוני' בי משה אל אהרן יאמריא(

 ייסרתא( יפסישש יד( ורביפ פריה מטני אלא נתכתנו לא כמזידים,חטאת
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 הית ששם וגיק  הרשזנ שם המשטם נמקוםתונתיב:
 חרי ואהרן מרים אבל המשפם. שם היה לגןרוישע
 שם, להענישם מקום אין לין מועד לאהל מהוץחסאו
  משה נם עמחם יצא לא מה מפגי כאן היחה השאלהאלא
 אדם של שבהו אומרים שאין מפני השיבו זתוןל

בפניו.
 נכבוד פניעה בזה שיש להם שאמר היינוי(0

 עליו אמרו שהרי משה בינור הסקום, בגבוי ונםמשה
 את להייר צריגין תיו הרי והם כהוגן שלא עשהשהוא
 יבגבור חגו4 שאינו ברבר נכשל יהיה לא שריאערגו
 לנביא המקום בחר יעהם שלפי פנס בזח ישהמקום
 יוהד רוצה שר' גמי תראה לזה ראף איע אשראיש

 לגן היסב ,יתו מכיר 1' שאין חשבו אולי ואםברשעים,
 הית לא סובים הבלתי מעשיו יודע ה'ה ולו בהבחר
 המשם בגבוד גדולה יוהר פגיעה בות יש בובוהר
 נאמר וה ועל לו. בוהר שהוא מה יודע ר' שאיןלומר
 בוה וא"ג עבדי שיהיה בהרתיו אני חן לוסרבענרק
 בכבודי. נם פוגעיםאתם

 יש מדרנוה שתי דרגה בזה לומר אפשרון:ר
 זגאי בן ר"י ראמר ליד בברגות שאמרו גמו עויהבבני
 רומת דוסא בן חנינא ור' המוך לפני גשר דומהאני
 הסררטת שתי כו היו כמשה והנח חמיך. יפניגעבר
 קראת נאמן עבי כי גן: עליו המוסף נהפות שאמרוכמו
 זהו יו, נתת בראשו תפארת וכייל עבה סדרנת זהולו,

 עביי. שאינו אעפ"י כמשה אמרו: וה ועל שר,מררגת
 ים הוא והרי בלבד, שר במררנת רק חיח אם הינו-
 העליונוה. המעלוה שה' בו וישעבדי

 אף ויהר נאמר לא מת מפגי נזה מגאריםיב(
 לא אף רההרת ואמרו רבריהס. אה כששמן תינףד
 יכ! חסאנה אמרו שלא זה על אלא המעשת עלהית
 שמעו וויל: סח ו': כפסוק 1אמרו גאן מספרי ג-גמוכח
 אמר המקום יברי לתוך ליכנס שבקשו אלא דנרי.נא
 רמלבד הרי - שאררוש, ער לי המתינו המקום:להם
 דנרי לתוך לגנוס בקשו עוי אלח בחסאם הודושלא
 אף חרה זה ועל מעשיהם, אה להצייק בגריר.מקום
 בירושלמי רא'תא למה מתאימים האלו והרבריםימקום,
 2ר שמואל א"ר לד', חסאע שמואל ויאמר פ"נ:תענית
 לפניו אמר ישראל כל של הלוקן שמואל לבש  יצחשרב
 טל* 9ר אלא האדם את דן אחה גלום העולסים:רבק
 אמרך על אותך נשפט הנני וגתיב: חסאתי, לפניךאומר
 חסאנו. לפניך אומרים ואלו חק(4זי,לא

 הוא להנירו יסורים מסבנ גשהוא השונאינ,
 לו הוא וזה הבירו של כצערו ולראות עומד להיוהחפץ

 שנאת מחמת לא גן יושה שהוא מי כן לא נפש.למשיב
 להיוה 11 וקשת הכירו של ניסוריו בעצמו מצסערהוא
 האהל מעל סר שהענן ובוח צערו, את ורואהעומר
 מהמת יא הוא שהעונש להם הראה בוה 9:שהבשעת
 את למרק בכדי יסובתה היה העונש אם כישנחה.
קינכ
 את דנין שלפעמים שמצינן פי על ואףיד,-

 מסי הוה גי ר"י ה': בהגינה גדאיתא כסוירהשוננ
 כמשפט 'ביא האיהים מעשח גו את גי בכי: קראלהאי

 שננית לו שוקל שרבו עבר י"בו, ,קהלת נעלם כל*
 זת רב: אמר נעלם. כל עי מאי לו. יש תקנהכזיתוה
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 דבריהם' על הקפיד שמשה שחשב משמע אהדן מדברי הנה תשת' נא אל אדוניבי
 מחול' כבודו כבודו על מחל שאם חכם דין במשה שיש' וחשב מחילה' ממנו בקשולכן
 מאד' עניו משה והאיש נאמד: ולכן הדבר על הקפיד לא משה כי הוא כן לא האמתאבל
 היה משה שעל מפני דאשית סיבות' ב' מחמת הוא העונש וטעם הקפיד' לא שמשהלומד
 ושנית מחול' כבודו אין כבודו על שמחל ומלך מלך'. בישודון ויהי כתיב: שכן מלךדין

 פוגע משום גזה ויש זה על ר אותו הוכיח ולא עול משה שעשה שחשדו על דשהק8יד
 שבעת עבור עד רק תפלתו הועילה ולא לר להתפלל משה הוצרך ולכז המקום,בכבוד
 הנגע. סד והיה מוחל היה אלא לתפלה צדיך היה לא נגדו דק החטא היה ואםימים

 התים(מי

 זה על אחד דברים, בב' עליהם הקפיד הקב"ה הנה חסאנה ואשר נואלנואשר
 עשה. טוב שלא ואמדו משה בככוד שנגעו זה על ועוד משה, לנבואת נכואתםשהשוו
 מה וכנגד בזה שטות דברי דברו כי נואלנה אשד אמר לנבואתו נבואתם שהשת כנגדלכן

 הח"ם( יאור חסאנו. ואשר אמר עשה סוב שלא עליושאמרו

 ולא לסגרה לא יכול שאיני מוססדת אחותינו נמצאת אהרן: אמר כמת. תהי נאאליב(
 טו( קרוביו. בנגעי רואה אדם אין דורש אהרן שהיה למדנו דרכנו לפי לסהרה' ולאלסמאה

)שיי(

 1( מ.ר'נירים כמת. חשוב שמצורע מכאן כמת. תהי נאאל

 את שנשכה שני אעקור אומר אדם יש בשרו' חצי ויאכל אמו מרחם בצאתואשר
 שמעוני( )'יעס טז( בשרי. שהכתה ידי אקטעלשונ"

 שהיא מגיד בשרו' חצי ויאכל אחד' מרחם יצאנו כולנו אמה מרחם בצאתואשר
 מושל להיות אדם צריך אומר: שמעון ר היה מכאן האנשימ ואני הנשים מלמדתהיתה

 יאורב
 הרק זח אמר: ושמואל בה, תמאס "נירו נפני כנהההורנ

- בה, ונמאס הנירונפני  מקוס אין רירן ננרת זה גכל 
 נזה חסאו הרי שהם משוס כמזיד, השוננ אתלדון

 את שמנ"ש נמי אף והנה משה. של נכבודושפנעו
 על ת"ג יאינו זך'נ ס.יו נני'ק חמרו הרי נרגיםחנירו
 וא"כ פסור, גשוננ ניישו ואס מתכוין שיהא עדהנושת
 היה זח הם גודחי ברגים נישו שלא כאן 'זכןמכל

 כמזיד. זה את לדון מקוס שגיןגשוננ
 תהיה ,ןאל י4 הכהוב פשס יהיה זה ולפיס11

 המה. את לה"יות אדם לשום חפשר שאי כמו הינוכמת,
 אני שאין מפני לטונתה, מאומה לעזוות לי אפשר איכן
 לסדו-ה. ולא לטמאה :לא לסנרה לאיכול

 שנבור נזה: מס"מיס ק-נ זנתים ננמ'והנה
 כהן אגי אמר שעה גאותה למרים הקנ"ה לה חלקנדול
 ס)טרה, ואני הולטה אני מסנירהואני

- 
 שם גתוס' וינה

 לראות אהרן יכול היה שלא נזה מפסדת היתה מאיהקשו
 נעשית חינה שהרי סה'רה שהיתה שנן כל רע-י ננעה.את

 טמאה. שהיא הכהן לה שיאמר עדממאה
- 

 כבר והנה
 המצורע את רמטמאןן דגזה יהושזר' "עמק בעל בזהגיאר

 שהרי שגידו מענירות מחכסר הוא נזה כי לטונתוזהו
 היתה מרים את מסיאין "יו לח אם ילכן עינשהקבל

 נדנרים אמרו ולכן כפרה, נלי נשארת היתה כימפסדת
 ד עשח אשר את זכור ונר. הצרעת נננע השכרכ"ד:
 1נ1., למריםאלהיך

- 
 זהו לזה, זה הסמיכו ולמה

 הקועץ על קאי הצרוון גננע דהשמר תז"ל שדרשומפני
 שאין זמז כל הן האדם 'אמר שלא נכדי והנהנדרהו.
 נהרתי אקוץ וא"כ טהור, אני הרי אותי מטמאהכהן
 מהור, אהיה וממילא אותי לטמא להכהן יהיה אפשרואי
 היו כמה עד להראות כדי מריס ענין הכתוג הביאיכן

 שתשאר נפסדת . תהיה שלא נכדי או,ה לטמאמשתדלים
 לעצמו רעה עושה הוא גהרתו שקוצץ מי וכן כפרה,גל'
 כפרה. נלי נ"כ ישארכי

 להצי דומה אחותך שמרים כית כאן וכןטז,
  נענשת תהיה היא ואפ יצאתס, אחר מרחם שהריבשרך
 את עוקר שתהיה כמ' רומה תהיה זה נך שפנעגענור
 האלו לדגריפ ודונמה לשונך, את שנשכת בענורשינך
 תסור ולא תקום לא ה"ר: פ.'ס נררים בירושלמ'איהא
 סכינא ומחת ק61ד מקטע הוח עבידא היך עמך. בניאת

י,די,
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 מפי לשמוע משה הוצדך שלא אומר אתה ומניין יז( אחדים, מבשל יותר עצמובשל
 משה ויצעס ת"ל: בדוחח, ואני בצרח אחותי שתהא דן איני משת אמ5 אלאאהדן'
 שמעוני( )יייס יח( ד.אל

 לו שכלו לולד דומה מדים אחותינו בשרה חצי ויאכל אמו מדחם בצאתואשד
 בשרו חצי נאכל אז המשבד על אמו וישבה לצאת זמנו שהגיע וכיון אמו' במעיחדשיו
 את אחותינו מרים יאתה במצרים כשהיינו כך איברים, איברים אותו והוציאו הולדומת

 נאבד אז ישדאל אדץ את ולרשת לצאת הזמן וכשהגיע והשעבוד וחטלטולהגלות
 יהונחן( ,תרגום יט(אותה.

 מקגד והיה ר"א בפני התיבה לפני שירד אחד בתלמיד מעשה תיר, וגו', נאאליג(
 ממשה יותד מקצר הוא כלוס להו: אמד זו4 הוא קצרן כמה תלמידיו: לו אמדו מדאהיותר
 . כ( לפ נא דפא נא אל דכתיב:דבינו,

 א'( *י )ברכ"

 צריך אין חבירו על דחמים המבקש כל חסדא: רב אמר יעקב א"ד לפ נאדפא
 יי( 'ב5כ" דמריפ שמה קמדכר ולא לו4 נא רפא נא אל שנאמר שמו'להזכיר

 שאלותיו לבקש דוצה שהארם זמן שכל אדץ דרך ללמדך הכתוב %א וגו', נאאל
 להי נא דפא נא אל שנאמד שאלותיו יבקש ואחר תחנונים דבדי שלשח שנים שיאמרצריך

,ספרי(

 ואביה משה אל ד' ויאמר שנאמד: מה-ת, ק-ו לדין מניין תניא, וגו', ידק ואביהיד(
 הרין מן לבא דיו וכאן יום, יר לשכינה ק-1 ימים, שבעת תכלם הלא ב8ניה ידסידק
 ש( מו )י-ק כ4 כנדון.להיות

 ראיה שאין ואעפ"י ימים, משבעת פחות נזיפה א*ן תגרי ימיס, שבעת תכלסהלא
 ימים. שבעת תכלם הלא בפניח ירק ידק ואביה שנאמר: לדבר, זכרלרבר

 זמר"
 א'( ט-ז

 יאורב
 ח2שר את ההותך כמ1 פ" - לידיח, והמחי תהזורלירף
 מיח שינים "די ש תעלה ייי ירה לתוך הסכקתרד
 הזת הר2ר יז לה5אשונה, שו4וכה בעבור אוחחושיך
 מחבירו ינקם שלא חוא רין הן אהי גוף ישראל שכלכיק
 מגופו. כנוקםשהוא

 מושל לתיות ל,ים שנקל הוא ב1ה הנונחיזו
 מושל מלהיות הגון אאיע דבר יעשו שלא אחרים רוחעל
 מלמדת היחת מרים שרייי חסץ. לייי יבא שלח עצמועל
 חטא לירי יבאו שלא אותם שומרת והיחח אח5יםאת
 בחטא תכשל שלא להשמר יכולה היתה לא עצמתח.יח
 הר"4 לעק שלחמור

 מצינו דלא להתפלל אמר שטעצמו פירשיחו
 רק היח ר2ריו וכל בע2ורח, שיתפלל למשה ארוןשאמר
 מצינו וכן נגרו, שחסאו גשהכירו ממנו מחילהל2קש

 שלקח זה בע12ר מחילת אבימלך ממנו יש2קשבאברהם
 ויתפלל י'1(: כ' ,2ראשית שם כתיב שרח אתממנו
 ממנו 2קש שאבימלך מצינו ולא האלהים. אלאברהם
 מקצמו. כן עשת הוא אם כי בע12ר1שיתפלל

 תזה הכתונ בוונת לומר אפשר ו2פשסותיס(
 שלא ער גרולה 2מחלח נויד "%ד1 שמעת מי כיק:
 שיפ יאין לג תקנת שום אין אז גופו 2תצי הים רוחהיה
 תיפ משיהית שימות יוהר סו2 כזה ולילר שי2ריא.תקנה
 אהרז אמר וכן וויתיה זה על מתסללימ ואק כאלהמרים
 צריכים שאין שיאמרו כזת במצ2 אהיע ההיחשבל

 שסוב כזה רע באופן שהסאה מפני בריאוהו4 עללהחפלל
 מחו"ביפ אנחנו אס כי במצ2ה. וותשאר יוהר בעבורה'

 בהצלתח.להשהיל
 בתפלהו משה כאן קצר מח מפני והטעםכ(

 אומרים ישרחל יהיו שלא משום יאן: בספרימבואר
- בתפלת ומר2ה עומד והוא 2צרה נתונה היאאהיע  
 משה האריך לא מה מפני שמעתי: 2ילקוט אמרוועוי

 הוא אחותו שהיא מפני אומריס יזזראל יהו שלאבתפלה
 2הפלוג הר2חעומר

 יום. י-ד לשכינה הוא שק-ו שאמרו טחכא(
 הארפ 2גוף חלק יש שלהא2 ל'ש 2ניה שאמרו מפניזחו
 זה הגוף והנה והנשמה, הרוח את הגמק הוא הק2-תאבל

מתקיפ
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 שנאמר למשה המתינה מרים לו' מודדין מודד שאדס במדה ומ" נסע לא והעםטו(
 נסע לא והעם שנאמרי במדבר, ישראל לה המתינו לפיכך מרחוק. אחותו ותתצב שמ"(:)פ
 שבעת לה המתינו וישראל אחת שיה המתינה שהיא מרובה' טובה ומדה מרים' האסףעד

 . כםימים.
 יי ט' )ס'ס"

ןיג

 דתקיבון יברים(: 'פ' דכתיב והיינו מדעתך, לך של" ר"ל: . אמר תניא' לך. שלחב(
 א( הקב"ה. של בעיניו ולא בעיני תדבר' בעיני וייטב לפניגו' אנשיס נשלחה ותאמרואלי

 2'( ל"י,סוסה

 לי אספה שנאמה לשמו אותם קרא כשריס מעשיהס "זקנים כשראה לך.שלח
 על הרע לשון. ולהוציא לחטוא עתידין שהן המרגליס את 1כשראה "ש(, 'יייי איששבעים
 ,הנ"ומא( ב( אנשים. לך שלח שנאמר: משת של לשמו אותם קראהארץ

 ר 1 א יב

 מתקימת היא היומה א2ל הזה, בעולם רקמחקים
 שהסא ומי הוא הוין מן לכן דנא. 21עולם חזחבעולם

 נגי והסא כמו כפלים עתוו להיות צריך ימקוסנגי
אביג

 את מעניש שהק2"ה גשעה יגם הזינן 2זחכג(
 הטוגיס מעשיי גם זוכר הוא שעה באוהה הטאו עלהאום
 הסא 2עו מרים ונענוה נועה גם ודרי מכור,ועשה
 ואז למשה אהמ ועה והמת'נה הזכומ הקי'ה להזכו
 סו2וה מהמוות אהמ היא 1ז1 זה, 2ער וכרהקגלה

 איזה רואה כוהוא האדם כי בהן, להמרגל "נהעשצריכין
 הצו גס ועה נאוהו לראות לפניו ק,וה אוס עלהו2ה
 נו. ויוהס21

 אה זכור ט': י'ו בוברים ונאמר מה זחולפי
 - ממצרים, נצאתכם נירך למרים חלהיך ד עשהאשר
 מומר לזכור אים וצריך וק ולא לומר וגחואפשר
 בעגור בצרעת נלקח מרים והרי דרע לשת ולהעבירה
 את ין והוא ובשעה כן גם לזכור אום וצריך אלאזה.

 חז צריך ע2ירה איזה 2ערהביוו

 לזכ"-

 וי* הטונ גם
 על למשה והמתינה ממ למוים הקב"ה אז וזנר כמו2ו

חיאור.
 גמישח לזכור שראוי בזה יש א"ד צי עודוהנה

 ומסור מצוה גאיזה סרוו ואום גזמן וגם והואמויס,
 2א הוא הזאמ המצוה וייי אם זה ונכל 1נפו!, 2לנלה

 העבירה צו' 2ער הוין מן ינקה לא ע2ירה נינווליוי
 2ני ויהיו תמיו מוהילת היתה רויס שרו-יהזאה.
 המילוות מו היהה היא והרי וי2ים. פריםישראל
 העלוים את לההיזמ בבדי נפום את ומסרובמצרים
 הז"ל: אמרו כגר והרי 'וואל, בני מספר ויהרנוובכדי
 פיעה שגזר אחרי מאוהו עצמו פרו אביהועמרס
 עמלים, לשוא עמרם אמר ביאור, ה2ניס אתלהוליך
 גזר לא שפועה סריה מול קוה גזירתך א2א בתווא"ל

 הנקבות ועל הזכוים על גוזר ואתח הזכריפ עלאלא
 מההה בא2יה שגם הרי - איתו. אה 1"הזיר דמדוגר,

 נהש2 היה וזה ור2יח, מפריה עצמו פורש שהואכשראתה
 למחוה כשבאה גופא הענין 2זה זח ונכל גיול, לזכוהלה

 מאוהה עצמו ופרש 2מה להוגן שלא עושה והוחגמוה
 לא חרע, לוק ול עגירה נונוי גזה והיה כזהבאופן
 ער ללמוד לנו יש ומזה זה, על ונענוה יוין מןנוךוה

 הרז4 לוון ול העק המורכמה.חוא
 רשומ המקום לו נמן מה מפני והטעםא(

 לפי זהו 2עיניו, הוס2 שלא אף המרגלים אתלשלוה
 אני מעכב אם הקב"ה אמר ס"ז: כאן 2מ"רהמגואר
 לנה אותה חראה לא טונה ואינח על אומרים הםעליהם

 נגי להמלתן יצאו המוגלים כובאו אח"כ וגם ואף-
 כבר אוהם, וולחו כזה היה תועלמ איזה הא"כחמקוס,
 למשה: הקב"ח שאמר והיא כן: "מססורנר. 2על בוח2יאר
 לעשות וחש2ו כמו הם שיוולהו תנוה ואל לךשלח

 הויוטוה יולהי ומא וזהו לפנינו, ענוים נולהה2אמרס:

 ויחש2ו גאופן בגנותה ויספרו חארץ וגה מכיויםנלתי
 אהר 9ש2ו כמו במשוגה ישובו ולא תועה ד' עליוראל
 מוה ששלה המרנלים כי ווה לד, הטאנו באמרםכך

 ביי, אמונתם מהסרק העם ל2 להניא שהרויעואעפ-י
 זבת וגס 2אמרס: האוץ ט21ת וספרו וכיוו מקוםמכל
 מפרי ניים ויקהו גאמרו: העיו וכן היא, ווגשהלב
 נמנע ויהיה שאמרו אלא הארץ, טובה ויאמרוהארץ

 2טהו ולא על הטאהם יוראל הכירו וכאורלכ2שה,
 נעלה אנהנו לו' הטאע ואמרו נתשוגה ובו ד'2יוועת
 אלא דל לפני והגכו ותוו2ו כאמרו: וייופללוונלהמנו
 ואינו שעוו י' הלול מפני הפלמם האל קבלוזלא

 וג'ום 2אמרו: בהם והע'י וכמו במיהה. אלאמתכסר

 הסאהם. עליהם ופקדתיפקיי
 קמוה כאן במ"ר שאמרו מח לפי ואנהב(

נמלך
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 רצת מה עיביהם' מראות טח כי יכינו ולא ידעו לא מ"ח: יישע" זו-ה לך.שלח
 על לה"ד שיאמרו הקכ"ה לפני צפוי שהיה אלא אנשים' לך שלח מדים מעשה אחדלומר
 הקכ*ה סמך לפיכך לה"ד. עונש יויעין היינו לא אומדים יהיו שלא הקב"ה: אמדהאדץ,
 לה"ד. של עונשו הכל שידעו כדי בצרעת ולקתה כאחיה מדים שדבדה לפי לוה זההענין
 ג( עיניהם. מדאות טח כי יבינו ולא ידעו לא נאמד: לכך ללמד דצו לאואעפ"כ

 ס"" רבהובמיבר
 'יייים כתיב שכן משה' ומפי הסב-ה מפי ישדאל מכל גבחרו וגוק אותם וישלחג(

 ובפני ישדאל 3פני צדיקים שהיו מכאן אנשי4 עשד שנים. מכם ואסח הדבד בעיניוייסכ איי
 פלוני ואחד אחד כל על כהקכ"ה שנמלך עד עצמו מדעת לשלחם דצה לא משה ואףמשה'
 לסוף ואחיכ ד" עפ-י פאדן ממדכד משה אותם וישלח שנאמדי הם' ראויים וא-ל פלונימשכט

 דור כי שנאמד: המכה' כאותו שילקה דוד לאותו וגרמו הצדה כל ועשו נהפכו יוםמ'
 ס-ז( רנח יאתי ד ונתהפכו. צדיקים שנתבדדו ל'7(, )יייים המהתהפכות

 ושלח-ע"י וכדכדו בר האפץ משה כי כלומר ישדאל' בני דאשי אנשיםכולם
 וככל מרגלים לחיות היא גדולה שסכנה הגם וחשוביסי גדולים אנשים כולםהבטחתו
 אתם שד' ידע כי כאן כן לא ואד הע4 משאד יותד נשמדים העם דאשי הנהמלחמה
 תהא מים ובחי ה( מדע; ידאוולא

 לפי אם כי לתולדותם' ולא לדגליהם לא השבטים הכתוב מנה וגו" דאוכןלמטה

 יאודב
 הם ראףים 11'ל ת"ור אהר כי על גהקג"הנמלך

 ף פי על פארן ממדבר משה אותס וישלהגדנתיג:
-  

 שעתידץ מה ראה והרי הקב-ה כן שאמר אפשר איךוהרי
 רואח שהוא הטונים מז שהם עליהם שאמר זהולעשות.
 אלו נם גאמת אבל מהב; סובים אהרים ואיזבישראל
 אותם הק4-ה קרא לא ולבך להסוא ה'1 עתידיםהסובים

 אהרים ולא שבישראל הסובים אלו שנבחרו חה שמו,על
 א: באות כמנזאר לישראל נדולה סוגה בזההיה

 רק ש"ך שלשה"ר לומר מקום היה כי1(
 ארץ לנני לא אבל מזה, צער לו שיש הנירולנני
 מרים מעשה להם הודיע לפיבך נלום, מרנשחשאינת
 כי צער שוס לו גרמה לא נמשה דברה שהיא מהשהר'
 געבורה, התסלל ועו5 לה מחל ,הרי ועו5 מאד, עניוהיה
 4מקוס גכנו5 נם פנעה יבדבריה משום נענשה זהוב3ל

 להבין להם היה מזה חנ'3 ה., נפסוק לעילגמבואר
 ג3ג1ד פניעה נ-כ בןה 'היה א,י בדגר רע ירנרושאם

 י1צא ומדגריהם הארץ על שבה" הניד שהר'המקוס,
 מעלה. 3לפי לה"ר בזה ויזו גרא' שהואאלילה

 לרשעים, מצדיקים נתהפ13 מה מפני והסבהד(
 ארבעים גמשך ממשה מובילים שהיו מפני שזהונראה
 שהיה הנרולה ההשפעה מהם נהלש הוה חחן ונמשך'יום.

 וכל רע היה שלהס 4עצמ'וח ב' רגם. ממשהליהם
 נסתלקה וגשההשפעה משה השפיז מחמת רק היהסובהם
 נ"כ הסג4 היהא וחת שבהם, הר? התנבר ותמהם

 מתילים ה'1 'ום מ' שנמשך מפני הענללמעשה
 וננראה שנהם, הדע דוזגבר אז נם ולכן ממזוהומרוהקים

 שינוי לעשות  שאפשר 11ן 151 יום ארבעים שלזמן
 גמשך נוצר הולד שנם מפני האיס. גרוהומהפנה
 'ום.ארגע'ם

 לרשן'ם, מצדיקיס נתהפכו ילכן לומר אפשרועוד
 ף ויקרא .,גטם'רנר' 3ראיהאזהו

 המשיח רגהן אס נ'-
 שננח לו תי-ה שלא לומר נאו העם, לאשמחיהסא
 ע"ב: ל"ד נברי"ת שאמרו גמו עם ממוקשי זולתהסאת

 סימך הוא צבור שליה ואס לו דע סימן וסעההמחפלל
 באזומת כמו העם לאשמת הפירוש יהיה וא.3 לשולהיו,רע

 שהמרנלים מפני גאן וכן - ב:". אשם שהעם ה-נוהעם,
 ל3ן פהותה נמררנה עמדו שהעם ומפני חעס, שלותיה'1

 ידם. מתהת תקלה ויצאה השלוהים נם נפנמובאשמחם
 את שבהר רמה תולה סופרי "נחב ובס;שיה(

 דבה שה1ציא1 אח-3 נים זה למרנלים ישראל גניראשי
 מהעם כ. אהריהב, נהו והעם משה 3ננד ועמדו דאיץעל

 שלח ולכן הארץ, סובה אם מסוסק געצמו משה ניאמרו
 יפרסמד לא והם סודו מאנש' שהם העם ראשיאלו

 פשוסיס אנשיס שולה היה אם כן שאץ מההדגרים,
 ובן חעס, גין הרברים מפרסמים היו אז העםמהמון
 גנגוים שפנע זה על גלב סינא להם היה העםלראשי
 להיות אותם ששלח עי ערן לסוית' אוחםומחשב
מרנלים.
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 המעלה כפי הזכירם הארץ את החולקים גנשיאים וכן מנאם' וגמנין גחכמה עצמםמעלת
 )ימב"1' . ו' לתולרותם.לא
 ולכך דגה' שהוציא לפי למטרפסיח יוסף שקליה כאן מנשה. למטה יוסף למטהיא(

 וגכל הוציא שלא אפרים מטה על ולא חדגה ממוציאי שהיה מנשה מטה על כאןהוזכר
 ההופ( ,בי4 אפרים. מטה על נזכר הואמקומות

 לחושע משח קרא ענוותנותיח משה חמא וכדו יהושע, נון בן להושע משה דיקראטז(
 יהואן( יהרגום ז' יהושע. נוןבן

 בי( ל"ר,סוסה חי מרגלים. מעצת יושיעך יה אמר! .יהושע' נון בן להושע משהויקרח

גיאור
 ובמנק, בחכמה מעלהם לפ' שמנאם אמרות

 לא ויהושע כלב את חשנ ולכך השנים, מנין זהובמנין
 זהז נ'והר, התשובים ה'1 שנמעלח אף רואשוניסמן

 נשניס. מהם גדוליס ה'1 להס שהקורמיסמפני

 לפי זהו הקנ",7 מ*ם אות לו הוסיף לכך1(
 לי אספה ס"ז! י"א לעיל והובא. בהנחומא ראיחאמה

 אי9 ר' שנאמר: לי ולך, לי דומין שיהיו איששנעיס
- מאר, עניו משה והאיש שנאמר: ולךמלו,מה,  וזחו 
 בישראל, מנהיג לחיות קשה ב4נר הענות שבמדתמפני
 הצבור, רעת כנגר במלהמה לצ"ת צריכין לפעמיםכי
 הענוח מדת רק לו שיש ביהושע משה ראה כאשרולכן
 להזנירו בכדי הקב-ה של משמו צהת אות לו הוסיףאז

 ולכן מלחמה. איש קחוא לו רומה לה'ות צריךשהוא
 בעל לה'ות צריך היה שעתה מפני עהח זה לוהוסיף
 והעט. המרגליס רעח כנגר ולצאהמלחמה

 היר'ר אות כי כן, הוא בענין לומר צפשרעוד
 המרבר על מורה 11ה אנ', המלח במקוס חמירמוס'פים
 האנ' בו אק 'הרה ענ'ווח בו ש'ש מ' כל וינהבעדז,
 האחר'8. דומו מפנ' דו"וו את חמ'ר מנטל הוא כ',1לה
 המרגל'8 לרו"ו נספה 'היח 'הושע שמא מסה חששולכן

 להורות בגר' 'ר'ר לו יוסיף 41נן שנה הענוה מרחמפנ'
 המיותדוג ודעהו שלו האנ' לה'ות צריך שבאדםלו

 נוהה רוהם שחין חז"ל בדבר' עור מצ'נווכן
 ר'ה '"ז: שבת בתוספחא שאמרו נמו 'חרהמעניו,ת
 ב"ש וקליפין. עצמות השולחן מעל מגב,הקאומריס:

 בן זנריה ומנערה, כולה הסבלח את מסזקאומרים:
 ב-ח כרברי ולא ב"ש גדברי לא נוחג היה לאאנקולוס

 ענוחנותיה ר'": אמר המסה, לאחר ומשליך נוסלאלא
 היה קהוא מפני וזהו - ההיכל, את שרפ: זכריה ר'של
 לא לפגוע חפץ היה לא ולגן הרעות, לכל להוציאחפץ
 בזה נלבר העצמוח מסלסל היה ואס לב'ה, ולאלנ"ש
 גולח יטבלא אח מסלק היה ואם ב"ש. בד,ח סוגעהיה

 כב",7 ולא כב"ש' עושח שהוא ניכר היה בזהומנערה

 היח ולא זו, וןאלה לירי כלל יבא שלא עושה חיה%ק
 אה"כ תהיה שלא נטץ השולהן על היצמות נללמניה
 משייכם היח מההלה אלא משם אותם לר,ם'ר איךשאלה
 זו 'הרה דענוה ההכמים אמרו זה וע4 המסה,לאהר
 רצה דלא נ"1 נגסין כדאיחא ביהמ",4 להורבןהביאה
 מהחשש יהודאי בך מרדו לקיפר דאמר המסור אתלהרג
 שלום משום וכן יחרג בקישים מום מסיל יאמרושלא
 שלא מהחשש המום בעל קרנן את הקריב לאמלכות
 למה חמיר שחשש מפני ולכן קריגק, מומין בעל'יאמרו
 חביא זה הדעות כל את להוציא ורצה הנריותיאמרו
 קבועה דעה לארס עיהיח צר;ך אם נ' ביהמ",4לחורבן
 יו4ו רוה לפי אינה כשהיא אף נה מהז'קשיהיה
הבריוה.

 אמרו 'הושע על ביהוד החפלל מה ומפניח(
 על'1 הקפיר לפיכך חלמידו היה שיהושע לפינמפרשיס

 שהיה לפי אומרים ויש ברנה ויתלו תבשילו יקדיחשלא
 ילך שלא ירא היח כן על אהיו רבת שיביא יוסףמשבס
 למסח סוס' בן גר' על די:פלל שלח ומה זקנו.בררך
 אפרים משנס שבא זה שאם קחשב מפני זהומנשון
 ממוציא' יהיה לא אבינו, ' יעקב ברכת לפי ממנשה,הגרול
 כנגדו. ירבר לא ממנו הקסן גם מסהמאהרבוג

 הוא העיקר כי הזה, בענין לוטר אפשרעור

 ולא צריק שיהיה הנ'רו על להתפלל לארס אפשרשאי
 שמיס, מיראת הוץ שמים' בירי ררגל משום רשע,יהיה
 נצרק"ם, שישארו המרגלים כל על משה יחפלל לאולכן
 לחחפלל אפשר זה אך בידס, הוא כסור הזה רהרנרמשום
 אוחו ליציל נעזרו יהיה שהכקום צדיק שהוא מיעל

 במררנהו לי,שאר לו יה'ה שאפשר בכרי הרשעיםמהשפעת
 שלא יהושע על משה רמפלל זה דבר ועל סהוא. מהכפי
 ב'ותר עליו שיחפלל וכח הרשעים, מערח מושפעיהיה
 בו עהיחה הענוה מרת שמפני לעיל שבארע כמוזהו
 היה שהוא מפנ' או מאחרים, מ=פע ירות %4היה

 להאהרים כפוף לה'ות חצעיר וררך שננולם,הצעיר
 בשנ'ם. ממנוחגרול'ם

ונפשסות
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 בסנהדרין דאמרו משום זהו מקוס' כבכל בסגול ולא בחירם הב,ת נקוד למה בון.ק
 היה יהושע והנה - ילדו, כאלו הכתוב עליו מעלה תודה חבירו בן את הסלמד כלי-כה

 גון בן ויהושע עליו: העידה התורח שהרי דוגמתו' מאין דבינו משה של מובהקתלמיד
 בחידק בן נאמר ולכן משה' של כבנו נחשב שהיה נמצא וא"כ האהל, מתוך ימוש לאנער

 מאביו בו שיש החלק אם כי שלמה, במדה נין של כבנו לחשבו אפשר שאילהדאות
 בו' שיש רבינו משה של בחלקונתבטל

. 

 וחמעשה( 1המורש ט'

1יש"י( כעד בזכותו עליהם שיגין כשר אדם בהם יש אם עץ' בף היש .מ

 מדגלים' שהם בהם יכירו פן הארץ מפרי בלקחם יפחדו שלא ולקחתם.והתחזקתם
)רמנ"ן(

 מרגלים מעצת כלב שפידש מלמד רבא: אמר ליה' מבעי ויבאו ויבא'. בנגב ויעלוכב(
 ועבדי י": 'הי דכתיב והיינו מרגלים' מעצת שינצל יהתפלל אבות קבדי על ונשתטחוהלך
 . ליי( %1סה י( עמו' אחדת רוח היתה עקבכלב

 לצפון הדרוס מן שהלכו מוצא אתה והלא יום' ארבעים מקץ הארץ מתוד וישבוכה'
 ואומריס באין שהן הקב"ה לפני היה שגלוי אלא כולה' את מהלכין היו יום ומ' יום'מ'

 הקב"ה וקפי לשנה יום לשנה יום צרה של שנים הדור אותו על וגגזר הארץ עללה"ר
 ט"ז(' רבח 1נמרנר יא( הדרך. אתלפניהם

 ביאה' מה לביאה הליכה מקיש ויבאו וילכו רשב"י: משוס יוחנן א"ר ויבאו' וילכוכו(
 ל'ח( )סופה יב( דעה' בעצה הליכה אף דעהבעצה

 יאורב
 משם אוח לו חו0יף ולכך לומר אפשרובפשסות

 לאיוז נשנסו נורע שהיח "נפפורנר' יאמ-ו משוםהמקוס.
 נידו שה,ח מפני ה.שע אותו וקיאוחיל

 להושיי
 נעת

 שמה לו להודיע יו"ו, אוח משה לו ה.סיף ולכןמלחמה.
 שכחו מחמח לא זהו אחריס. את להוויע בייושיש

 המושיע הוא י' אם כי הזה, ההיל "ת עושהוגבורחו
 המקום. מאת שליח רקוהוא

 מורח נחירק שבן שאמרו זח ורך לפיס(
 אפשר נעלמא בן גמו אביו אחר כה נטפל הואשאץ
 שם להם אין הקטנים יאנשים חזינן יינה כ4 בזהלומר
 ואנשים אניהם, שם על נקרחים הם אם כי עעמםבפני

 ג' נחענית ואיחא כמו עעמ4 שם על נקראיםהגדולים
 וזמנין בשמיה נחירח נן לר"י ליח רקרי זימניןקי'א:
 וליסמכוחו מקמי הא נתירה, בן דאבח נשמיח ליחוקרי
 היה לא יסמכוחו מקמיה ט" - וליסמכנהו. לנתרוהא
 ליה קרו וסמכודו ולנהר ואבנה נשמיח ליח וקרוחשוב
 מוח נקרא שיהא מצינן לא זח ויסום ונפשיח.בשמיה
 נספר חזינן ביהושע נן אביהם. עמרס נן נשםואהרן
 נלבו בשמו אהוו מזכירים שמו נהפרסם כשכבריהושע
 שמו נחפיסם לא כשעור מחחלה ורק אניו, שםבלא

 רנ מזמן שכבר מפני אך אביו, בשס נזכר הואנמלואו
 שנבאו כמו משח, של מקומו ממלא יהיות מוכןהיה
 מאז לכן - מכניס, ויהושע מת משח ומידד: אלדדכנר

 בחירק נן אומרים הע אניו נשם אחצ מזכיריםכשהיו
 כמו אביו אחר נטפל כה הוא שאין איו כנר שהואלומר
 "אנש*ם.יתר

 לבא צריך שהוא בנפשו מצא שכלב ומהי(
 מקוס שהיה משוס שזהו נראת אכות. קכרי עלולהשתטח

 משום רעה, בעצה ביוחר יכשל שהוא ניוחר4חוש
 היה וזה מכניס, ויחושע מת משת ומידד אלרדשהתנבאו
 הרי שהמלכות משום כלב, אצל ניותר קנאה לעוררצריך
 שהוא ראוי היה בדק וא"כ ליהודח, שיהיה מיעקכהוקבע
 משבס המובחר היה שהוא מפני ישראל, אתיכניס
 ביותר *כשל סהוא עלול היה הקנאת מחמח וא"כיהודה,
 בא ילכן יהושע, במלכות לרחוח שלא בכדי רעהבעצח
 זת. עלוהחפלל

 מדת מגיע כמת עד לראוה יש מזחיא(
 עמהפ עישה הוא שחוסאים בשעה שאף הקב"ה שלהרחמיס

 יהיה שלא טובה מזה שיהיה נכדי הדרך קפיצת ש4נס
 גרול. כהעונשם

 גע בפסוק לעיל והובא בכר'ר שאמרו ומהיב(
 זהו היו, שצדיקים היי - ונחהסכו, צדיקיםשנתנררו

 היו העם וביהס שכהעס, והמובחריס הסיב*ם היושהם
 היו לא גמורים עוי,ים כלפי אנל שנים, הכשריםהם

 ובשעה לומר אפשר עוד הליכחם, נשיז גםסונים

שנבחרו
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 רשוכו, אמר דככר למותר הוא ההליכה פעולת על יורה וילכו מלת אם ויכאו'וילכו
 דלשון ייד אכינו את נשקה לכה כמו והתאמצות' הזריזות על יורח וילכו דמלת נראהלכן
 וילכו וכן אתריו' הנאמר נשקה פעולת זריזות על אם כי הליכה פעולת על יורה לאלכה
 גנות דכרי ולדכר לכוא פניהם לחצוף עצמם שזירזו היינו ויכאו' פעל זריזות עליורה

 והקבלח( 'הכחב . שקר' הוא שזה לגלויי דעכידאכמלתא

 דכר כו שאין הרע לשון שכל מכאן ר"מ: משום אר"י היא. ודכש תלכ זכתוגםכז(
 ל"ה( שוטח יג( כסופה מתקיים אין כתתלתואמת

 משתע" דקא ליהושע דחזייה כרכרים שהסיתן רכש אמר ויהס' מהו כלכ. ויהסל(
 יד' ימלל. קטיעה ראש דיןאמרה

 עשה כלכר זו וכי להם: אמר לי' ותסמין מילתא כי אמרי אנא משתעינא איאמר:
 לנו וקרע ממצרים הוציאנו להוי אמר אשתיקו, משתעו' קא כגנותיה סכרי עמרם' כןלנו
 עלה לו' נשמע לא וכי לרקיע ועלו סולמות עשו יאמר ואם המן' את והאכילנו היםאת
 ל"ה( )סיסה טו' אותה. וירשנונעלה

 ר א'ו יכ
 ויצאו למשח עורף שדפנו גיון אך כשריס חיושנבחרו
 רשעיס. נעשולררכם

 הן לשאול, שאפשר "שאלה על חשונח ישונזה
 מקום יש כבר גופא בזח לרשעים נחהסכו שהמרגליםנוה

 ארץ היא באמח אם לו כי הארץ, בקוושח פגסלמצוא
 הרבר היה איך הקורש. רות שואניס שמשסקרושה

 הרי לרשעיס, נההפכו לארץ שנכנסו זח ע"ישהמרגלים
 ועל לרשעיס. להתהפך ולא ניותר לרווקדו? צריכיס היוהס
 הליכחס שנעח מפני היהת זח לגל ווסבה נאן אררוזה

 לארץ מקוט היה לא ולכן רעה, נעצה היו ננרלארץ
 ארנעח י"ו: נהגיגה שאמרו כמו וזהו חיחס, לקושישראל
 עזאי נן וו"'ן, וא"ר זומא נן עהוי ון לפררסגכנסו
 בנטיעהג קיצץ אחר ונפגץ, הציץ זומא בן ומח,הציץ
 בשלום. ויצא נשליס ו:נסר"ע

- 
 כ"נגנס ר"ן הינו

 יצא ולנן ברותו פום שום חיה שלא הינו בשלוס,תיה
 אבל ונהגדל, נהרומם עוד לשס גגיסחו וקו'י בשלוס,ג"כ
 בלנו, לו היח וטינא נשלום היה לא גנר כשנכנסאחר

 עד לרעח יותר עוד עליו סעל לפרדס כגיאולכן
 עס היח כן אחר עם ש"יח וכמו ננטיעיח, לקצץשהחהיל
 רעה, בעצח הלכו כנר כנען לארץ שהלכו שנעתהמרגלים

 לרעח.. יהור עוד עליהם סעלה לארץ כניסהסולכן
 ,.נהנ ונס;ריג,

 סופר-
 שיברו מה שגם אמרו

 לרעח, נוונהם היחה בזה גם ישראל, ארץ שלבשבחה
 מצור וי'י גס העס אח לכבוש אפשר שאי אמיו נזהכי

 שבהוגה ממה להחפרנס להם שאפשר משום הארץ.מסביב
 מארצוח דנרים לכהיהס להם שיניאו צורך )הסואין

 היא טובה הזאח שהארץ שכיון נזה רמזו ועודאהרוח,
 העמים היו אוחה לכבוש היח אפשר אם בוראיוא'1

 ומילא לכנושוק משחדלים עמלק ימו התזקיםהאחרים
הגנענים. מיי זו ארץ לכנוש אטשר שאי אוח מזח כןעשו

 לו שאץ קטוע שראטו מי מפרש רש-ייר(
 והניאור - לפנינה ידבר חוא נארץ חלק ליטילבניס
 .כל סייג: בעירונין שאמרו מח לפי שזהו נראהנזה

 שנאמר: ולד, נלא לשאול אזיל ררניה קמיה מלחרמותינ
 בנו נק וכתיב נלאם. משח ארוני ויאמר יהושעויען

 שרבר מחמח ננים לו היה ילא נז?א - בנהיחושע
 משה ניבוד שפגע בעבור שנעגש ומפני דרביה,קמיה
 בזמן ואף רצונו, נגד שיהיה דבר לדבר מחירא הואלכן

 דנר להג'ר 'עיז לא משח עם האמח שאין וברורשייוע
 נרוחחיד נכוה שגנר מפג'ננגרו

 ראש דין נידנריטן הכוונה לומר אפשרעוד
 על לסמוך אפשר שאי שאמרו והוא - ימלל,קטיעה
 שכל לו אין ני ראש לו שאין יאיש שהוא מפנייהושע
 קרוש והו משה מפי שומע שהוא מה אס כי עצמיורעח
 אחר'1, נגרר הוי ינר ובכלאצלו

 נמגילחא דאיחא מה עפ"י כן, לומר אפשראו
 נעמלק, והלחם צא יהוסע אל משה ויאמר ט': י"זשמוח
 צא לכחר, לא משמרו אחה למה ראשך  יהושונא"ל:
 בעמלק, והלחם חעגןמחחה

 יהושע היה שמאז הרי -
 ששזה אמרו ולכן נישראל, הראש יהיה הוא כימצפח

 לשוב עלידם ומוטל נארץ ש.כנסו תקוה אין ניכשנתודע
 ודומה ראוו, להיות מי על לו יהיח לא א"כלמצריס,

 לרברינג מסכים אינו ולנן ראשה שנקטעכמי
 להטיח שנא חשנו עמרם נן שאמר לסיטו(

 שקוראין שמי ט' נאוה לעיל שבארנו כמו ננגדודנריס
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 שעה באותה המרנלים דגרו גדול דבר פפא: בר אר"ח תניא' ממנו' הוא חזק כילא(
 להוציא יכול אינו הבית 5על אפילו כביכול ממנו' אלא ממנו תקרא אל ממנה הוא חזקכי
 טז( משם.כליו

 י""( )סוס"
 בשביל זה אין מדות' ואנשי חזקים בח היושבים שהעם אעפ"י יושביה. אוכלת ארץלב(
 והשאר מדות' ואנשי המזג חזקי החזקים זולתי בה ישארו שלא מפני הוא אבל הארץ'שבח
 )סשרנ0 האויר. רוע מפני בהמתים

 לכפות שצריכין איך מזה מוסר לקחת האדם צריך הנה וגר' הארץ דבתויוציאו
 אף ומתחלח חשובים' אנשים היו המרגלים שהרי נאוה' מחמת ה5אה הנצחון מדתאת

 נגד שהוא דבריס מכלב כששמעו רק המדה' על הפריזו לא הארץ כנגד דבריםשדברו
 העם ויאמרו'יעשה לשתוק אז צריכים היו הנמוס מן שהרי ביותר. נתקלקלו אזדעתם
 יצאו ועוד כן עשו לא הם אך כלב' דברי על או עלינו שיסמכו חו שירצו מה כפיעתה

 להם באה וזה טובה' ארץ שהיא עליה העיד הקב"ה אשר הארץ את לבזותוהתחילו
 כעצתפ שלא נעשה שיהיה אדם שינצחם בזה לעמוד יכלו שלא הנצחון מדתמפני

 חחם( מים)בחר

 לטובה: נבעת, ולא נקרא הן רבה בשם פזי בן יהודא א-ר תניא' העדה. כל ותשאא(

 יאורב
 מיד חשיבות בו שאע אות זה בלבד אביו בשס רקאוהו
ע5מה

 2ראה האלו התמוהים גהדברים הביאורטז(
 שאמרה ו5מה והקבלו9, ";כהב נספר ביארו כי כן.יט*

 שאמרו זהו - מדוה, אנשי בהוכה ראינו אשר "עםוכל
 מהמת 1לח הארץ. ירוע זחו סזוכה מת'ם ש"אנשיםשמה

 וביהר באכילה שמרבים כראוי שלא מתנהנ-םשהאנשים
 אלא אינפ כאהי כולם "ם אס כ' לגוף, המזיקיס"האווח
 עפ"י אם כ' הדברים נכל מהנ"ג'ם והם מיוח,אנשי
 מו חוץ כלל אהה נקודת י5או לא להאדם, הנאוחההמיח
 האוכלת היא והיא הארץ מרוע אם כי זה איןהמדח,
יושביה,

 על חשובה בזה שיו5 נמ5א זה לפי והנה -
 הז"ל אמרו אשר - עץ. בה היו5 מו5ה: ששאלהו5אלה
 שיג'ן כשר אדם בהם יש אם שינדקו להם שאמר זהעל

 כשרים אנשים שכולם השיבו זה ועל כעץ, בזכחעעליהם
 גסחק ונאכילות בהאוות שטופים שאינם המהוהשובים

 בא הה5 כ' .יגודגלים ליהר כלב שבע ההייוק היהובזה
 מהו שב"ם שכשרים הינו מעליהם, צ'לם סרהומר:
 שנמ5נ ו:"נו להלן.כמבואר

 די-והנ-
 עומרים המה

 למאד. פויתהנמדרגה
 כשרים שכולם שאמרו המרנליט דעת לפ',א-כ

 נעה-ב אפילו כביכול שאמרק במה הביאור יהיההמה,
 משם, כל'1 ל"51יא יכולאינו

- 
 נבהינח ו5המה ה"נו

 גחר "קב-ה לך; ויקם אומר ותגזר הז-ל: שאמרומח
 מבטלוקו5דיק

 לבטל בבחם יש בתוכח אקר העם וכן -

 בהרב יפלו שהם הקב"ח ס(א עליהם שנגזר חגזירחאת
 ישראל. עםנגד

 המה שהזקים שאמרו דמה לומד אפשראו
 כמו "דץ ממדת הזקים ו5"מה ז"ו מהקב"ה,כביכול
 רשע ראית אם י5הש רבי צמר ז': בברכותשאמרו
 ('(: )ההליס שנאמר נו ההנרה אל לו משהקתשהשעה
 שנאמר: נדין שזוכה אלא עוד ולא ע"4 בכל ירכ'1יהילו
 נ5ריו שרואה אלא יוי ולא מנגדה משפטיךמרומ

 בהם. 'פיה 15ררי1 כלשנאמר:

 'ראו "מה המרגלים, סעות היה בזה באמחאך
 באמת אך ל"ם, משהקת השעה כ' שראו מפנימדגנענים

 הגנו העמים בהולדוח בן מזו4 לפהוד מקום היהלא
 שי,5 בשעח רק היא "עם של וגנורתו כהו כירה5ים
 נמלהמה חמיד עומדים שים ומפני הקיום, מלהמתלהם
 הלב, ונבורת רוה אומץ רוכשיס הם בזה יום יוסבתיי
 בסוב ימי"ם את ו"מבלים נרוהה הה-ס העמיס כןלא

 ל"ם וקשה נמלהמה לעמוד מסינלים אינם הםובנעימים
 נופלים והס ו5נא חנשי של הקשים ההחם אתלסבול

 ההים את המרנלים שראו ד0זה נמ5א כן ואםבמלהמה.
 א"רת דעח לידי לבא ל"ם היח הכנענים של"טובים
 לא נזה שהיה ומפני המה, שבאוממה

 ד"
 בעלמא סעות

 שלא הנ5הון מדח מפני לב, זדק של מעשה נס אםכ'
 שמנואר כמו אוחם 'נ5הו וכלב שיהושע בזה לעמוד'כלו
 ד'נם. עליהם נגזר לכן בפנים, זחבפסוק
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 א( יבכה קולם א" העדה כל ותשא לרעה: ישראל, ובני משה ישיראז
 היוי פיר תענית)ירושלמי

 ושרלה, חלה בהלכות דעסקי לישראל אשכחינהו סרגלי אתו כד העדה. כלותשא
 העדה כל ותשא סיד וערלה, חלה בהלכות עסוקין ואתם נכנסין אתם אי לארץ להם:אמרו
 היח( פ"ד תענות )ייושלמי . ב( ויבכה. קולםאת

 היפ באב תשעה ליל הלילה אותו יוחנף א"ר רבח אמר החוא. בלילה העםויבכו
 ג( לדורות. בכיוו לכם קובע ואני חנם של בכיה בכיתם אתם הקב"הי להםאמר

 א'( ב"ט)חענ"ת

 חטאו מתנחסיסי ובו לקו בו ישראל שחטאו שבדבר מוצא את וגה ראש נתנהד(
 לחלי, ראש כל י" )קע" דכתיב בראש ולקו מצריסה, ונשובה ראש נתנה דכתיב:בראש

 י( ינת ,%י" ד( בראש* וד לפניהס סלכס ויעבר ": "ע" דכתיב בראשומתנחמין
 סשה בנפילו4 הכל ולא בקריעה נענין הכל לא אלעזה א"ר ואהרן. סשה ויפלה(

ביאור

 ישראל שרו יא טד ים נקרישת הינוא(
 לבו העגל וגסע*ח ממשח, "תעוריות ,י'י אם 'בימעצמם
 נהעוררו עהח שגם 1חד מאהרים, החעוררות בלימעצמס

 שבקריעה במו בבכיח הומילו לא הם אך המרגלים 'יע
 לא שירה רגבי ועור בשירח, המתחיל משח היח ס1דים

 5ן, עשו שנהם הרוב רק ומשמן ישראל בני בלנאמר
 נה,וררו דכולם רמשמן העיח בל נאמר כ,עאבל

לבכווג
 הטיוהד נקולם רמשמע "קולס" מרנאמר יץקוב(

 בהלבות הורח מחחלה בו שלמרו בקול שז18 אמרו%ק
 לביווג החחילו הקול בזה ועתה וערלהחלה

 ובארלה, בהלח עשקים שחט אסרו מהומפני
 לארץ גשיגאו חיכד מחהיבים הרברים שאלו משוםןע

 ביהושלמי כיאיהא אותה ושחלקו שכבשו קורםאפילו
 בן4-לה, חיב הארו את בבשו שלא ער נטעו9אפילו סלמי -ס(, ,ויקרא ונטעתם תבאו כי ה-ב: פ'טוערלח
 הארץ, אל בבואוובם "יו: סיי להלן בספרי אמרווכן
 שנבולם שבהורח, ביאות סכל זו ביאח הכהובשינה
 אומר חוא וכ,ע יביאך בי והיח תבאו כי והיהנאמר

 בחלה. גתחיבו מיר לארץ שנב~ט שמגיק ללמרךבמשכם,
 אה חכבשו שלא יק שלח המרנלים להם שאמרו וזחו-

 אלה כס1 ברינים ואד נהובה הכנסו לא שגם אלחהארץ
 להתעסק. לכםאין

 מההוא רמשמע בלילת'ההוא, מרנאמר והוג(
 לילהשזהו

 המיוהד"
 ואיהא באב, תשיח ל(ל חהו לבניח

 א,1'ב -)ענשו המרגלים מעשה שגשביל זה עלברמביין
 חמרה בארץ יסאסו ק"ו(: ,תהילים ברבתיב לרורותבבביה
 ד' בקול שסעו ולא גאהליחם וירגנו לרברו האמיטולא

 בגוים זרעם ולהפיל נמיבר אותם להפיל להפ ירומשא
 כשרצ"7ולזרותם

 עבירות סאמת חיה הבית שחורמן אקפ"יוחנח
 עריות גלף .זרה עבורח והמה בירם שהותחחמורות
 המרגלים, חסח מחמה שזהו כ,ע נאמר ואיך רמים,!שפיבת
 משרענות להנצל מקום לחם חיח שברץ מפני שזחואפשר
 להזכיר צריכים ממילח איות זכות להזביר כשבאטמפני זוי ניצולו לא מח ומפני בירם, שהיה אגות זכותמחמת
 ונמצא היץ, בהומר נידוט ולבן מחאי, דהאיאולמא ימאי הטרגלים מוושח ח"1 חאגות של ההונותגם

 הניג להור5ן נרם היה המרנליםהמעשח
 לח חיה שחהסא חזינן הזה המאמר מן והנחר(

 במה אם בי מצרימח, נשונח קואמרו: במחכ%
 בשילהי דאעפ מה לפי הוא נזה והסעם ראש;נחנה שאמר"

 שיחיו עי נהרגץ שאינן הנרושק עיר דיני גייסנהררין
 כיהירים, חל1 הרילה חוש" מדיה,א חיו השבס, ומאוהה חעיר מאותחסדיהיה

 שיהיה רבעינן חזינן מזה הרי -
 אינן מרית בלי מעצמן ומץ עברו ואם מדיוגביניחם
 שש והטעם ביהירים, אם בי חנדוא עיר ברץנהרגין
 אז עליהי, ברשש העומר אהד אצלם ואץ מדיהבשאץ
 פרס-ם אנשים של למעשה נהשב רק לצבור נחשב זחאין
 לו הסרגלים של בהסא 5ן גמו עליהם, יחידים שלורין
 מצרימח, נשובחאסרו:

 גר41 כה החטא חיח לא בלבר, -
 ציור של מעשח זח אץ התחברות בזח שאין רבר בלסי
 ראשן נהנה שאסרפ סיק אך יחייים, אנשים של אםכי

 נלל" ענץ שיהיה חזה הרנר את לעשות חפצו הרי-
 טאפ זח ועל בהשש עליהם העוסר איש עםובהואזברות

 דיבם,גזר
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  ויהוש8 דכתיבי בקדיעה' וכלב יחושע פניהסי על ואהדן טשה ויסל דכתיב: בנפילה'ואהדן
 ב( יי ותש" הי בגדיהם. סדעו יפונה בן וכלב נוןבן

 בגדיהם' לקדיעת טעם לתת התדים מן שהיו לומד הוצדך התדים. טן וגר ויהושעה
 ישדאל, גדולי כל עשו שלא טה זח טעשה לעשות וכלב יהווע אתם מי לוטד מקום ישכי

 טן היותם לצד אלא ישדאל גדולי טכל יותד עצטן שהחשיבו לצד היה לא כי הטעםואסד
 נתכתנו כי לוטד בוה נתכען גם ביותד, נתדגשו ולכן טעלתח ודאו אותה שתדוהתרים

 בעיני מאיסתה על בגדיהם וקדעו אותה תדו אלו הדי שיאטדו להדעישם כדי וובקדיעתם
 התים( זאור המטאנים. דברי בוה ויכחישוישדאל

 שבל וזהו למעטי בא אך הנח האדץ, עם את תידאו אל ואתם תמדודו אל בד' אךט(
 עד לזח חאדם צדיך זכיות כטה הלא אבל דבד, כל יפלא לא מהקב"ה כי אסת הןיאסדו
 דק צריכים אתם אין כי הוא כן לא כי אסדו לזה נסים' עסנו לעשות עמנו דשיהיה
 ו( האדד עם את תידאו אל ואתם ואז תטדודו אל בד' אך וזהו בהקב"ה, לסדודשלא

 יעקב()אחל

 כי הנכבד, בשם מדד הוא בה היושב העם לחוזס ידאתכם כי תסדדה אל בד'אך
 שיודישם אתכם הבטיח והוא להפליא עטכם עשתה ד יד כי מסצדים ייאתם בכחכםלא

 זרמב"ח - ותצליחה תאטימ כן אםטפניכם

,הי" ז( מתו. שבהם כשדים וחזקם מגינם צילס.סד
 ד 1 א יב

 יי למאר גדולים שהיו ואהרן משח היזנוח(
 יההצן א5ל נלנר. אפים בנפילח המקום להם שיענההיח
 יי(י להתעוררות צריכים היו מהם קסנים שהיוובלב
 דגייהם. קרעו ולכןג1ולה

 בכרי חיהה והקריעח 1הנפילח משמע מ"גמ'והנח
 מפני כן: איתא ברמב"ן אנל מהמקום, רחםיםלעורר
 לכן סיד ילשוב ר,וש לעיוח נ.עצים הים שחיושראו
 נא אל לחם לאמר ארצה לאפם והשהחוו הצריקיםקמו
 לפני אמר גן על לפוקה לגם ואה יחיח ויא הרעהאחי
 אפים._וברבר על השההוו להם כי ישראל ערת קהל5ל

 חים" מים "2אר נספר מנואר וכלב יהושע שלהקרמה
 הימרו ומגיפים למו~רפים א"תם שדנו מפני כןשעשו
 בוה שרייי לקרוע. היבים השם נרכת דעל ג"ונמר'ק

 גלפי וגרוף חרוף בעץ בזח היה הארץ על דנחשהוציאו
 סובוג ארץ שהיא שאמר כרבריו חאמת שאץמעלה

 המרגלים יתר .רגם לומר אפשר וה ררך ולפיה
 להכניסם בידו ויש רבר גל ינצר לח שמר' הנהישולא

 בררך גרולה סכנת בוח שיש אמרו הם רק :נען,לארץ
 מבדקי חיגי וגברי ל'ע: בשנת אמרו "ייהסבעת
 גשר, כעין ששבריסבשעח

 בו שיש במקום היני -
 לפי וא"כ ניצול, אינו נרינו ונאי אינו שההי ומיסכנת
 ואפשר סגנה. במקום לעמו1 ראו"ם אנהנו איןמעשינו
 ענווהנותיח משה תנש יייי יתתח בהרגום אמרודלגך
 משח שאשש ה-נו - יהושז4 נון בן להושע משחקרא

קל ז  תרע הענוח מית ביהושע 1ר!א משום והוהמרגלים לעי נן עשה ש6 ח חיו אפלי חי 
 לפי וראוים "גונים אנו שאץ לומר ביהוד יהושעעלול

 סכנה. נמקום  לעמוימעשיע

 משח: וישאל הוחלה על תשובה היהה ובותו(
 יש אם היתה שהקואלח חו"ל שפרשו ובמו עץ, בחהיש

 המרגלים יתר והנה כעץ, עליהם המגינים צדיקיםביניחם
 ה~ה ה1בר שאץ שחשבו מפני מאומח, זח על חשיבולא

 על והשיב 2א נלב ורק  העם. גנורת לגבי ומורידמעלה
 עם יגבר ונכה בחיל לא גי למ1י הכיר שההי מפניוה
 והו צייקים מקרבו שמוציא ועם רחעיפ, בכחות אםגי
 אמר שפיר ולכן חלש, לעם נחשב וחו לאו ואם חזועם

 מר שבתוכם שהצ1יק מפני חלשיםשהמח

 היש השאלה אם להעיר יש אהי רנר עלוהנח
 מחות על חיא השאלח א"כ הצייקים, על קאי עץבח
 הארץ ומה נאמרי בכתונ והרי הארץ, מחות על ולאהעם
 אץ, אם עץ בה הישוגר

 על היהה שהשאלה הרי -
 הלויות העמים תכונות יהנה כן, נזח והנראח ו(שרזמהות
 אנחנו "ם והנה שלז7 והאקיים ה!4-ץ בווכונתהרבח

 צריכים או צייקים, גם י9 הכנענים שנתוךמוציאים
 אביהם שהרי העם, תגתות מהמת לא שזהו לומראנחנו
 הנפש שפלוח מחמת נח זריי בארור נתקלל גברהראשון
 גכואו שיש הארץ תגונת מחמת והו אלח בו,שהיה
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 צווחתי צממות ב הקב"ה: אמר ב" יאמינו לא אנה ועד הזה' העם ינאצוני אנח .עריא(
 נצה תטכהנ1 ד' אנה עך -ג(: '8היים כדכתיב מלכיותי בטעבוד ארבע לצהח סיפכסמפניכם

 על" אויבי ירום אנה ער בנפטי עצות חטית אנה ער ממני' פניך את תסתיר אנהער
 ער ד ואתה מאר נגחלה 1נפקן1 ר(: )8היים לצמח סופכם הרעמ לערה מתי ערצמחתי
 ""'( יי8 )ימיבי ח(מתי.
 הר"ף גרסת לפי פ"ו ביוסא ראיתא מח לפי זחו אחר. כאיט הזה העם את והמתהטו(
 במדרטים אמרו והנח פעסים, טלט מוחלין ולצבור פעמים טני רס לו מוחלין רביחידטם

 במתאוננים וטניה בעגל יאטונה יטרא* טל הטליטי סרחונם היה רמרגלים זודבמעטח
 לו, מוחלין היו לא טוב ביחיד רסרגלים כזה ענין היה אם והנה במרגלי4וטליטית

 אותם ידון הלא הג' בפעם עתה להם יסחול לא אם כי מטה טען וזה בצבור,ששא"כ

 ס( היחיה כדין טתרונם כלוטר אחדי כאיט הזה חעם את והמתח טאמר: וזהוכיחי"
א  תפשח()

 אם גדול יתרון יט עתה כי טאטר זחו ועתה. טאטר מה הענין מהו וגו" ועתהיז(
 טספרו טאחר והוא זה, ענין מקודם חיה טלא סה לארץ ישראל ויכנסו א% מחרוןיטוב

 בזה יטראל לפני הורישם כן ואעפ"י הגבורים וגבורת הארץ תוקף הפלאתהסרגלים
 מרם' 4י י( ד. כחיגרל

 ר 1 א יב

 היש נאמר שפיר %ק יצדיקיג כנק מפשי גםלעש"
 הארץ. וממ בשאלמ עץבמ

 לוי: איר ,"'פ: ברחשימ במ"ר נאמר זמומפני
 ובארם נהרים בארם מהלך אבינו אברהס שהיחכשעמ
 יהא לא חלואי אמר: ושותים, אוכלים אותם 5אמנמור,
 ראת צור, של לסולממ שמגין כיק 5זא45 נארץ"לקי
 מלקי יהא הלואי אמר: ובעייור, בניכוש עסוקיםאוחם
 וש(רז את אתן לזרעך הקב"ה: לו אמר 5זאה,בארז
החטק

 מחנהגים הכבענים שגם שראח מזח חחנו -
 ד44-ז השפעת פהפת להם באמ שזמ 1ן מזמכשורה
 מזאוג גארז מלקי יהא מלואי אמר:%ק

 הףנו ההטא מומר על נאמר אנמ ע5 צעקממ(
 שאפשר ברשעהץ גיול היומר למגבול הגיןש5הטא
 ינאצוני, אנה ע5 "בספורנרע דאיחא ובמו ולסלוהלסבול
 לא אנמ ח,ד שיבזוני, אסגול. ממבזף. גבול אי~הע5

 שיבס18 קורם אעשמ מחנפלאומ גגול איזמ ע5 ביייאמינו
 1ברי, על ויוצענובי

- 
 אורך על נאמר מתי ע5 ושאלמ

 וכן הראשק, בקלקולם שיומרים רג זמן שזמ הינומזמן,
 גבולים מבלמי הענהים על בגלות צועקים יש5אלבני

 וצרך הז:ק רבף על 'צועקים אמ ונן סובלים,ו~הננו
 קץ. בלי נמשך שהואהגלומ

 שהקמק: ע5 מניעו הץבירות שבחומר מסניוהנמ
 על בכפלים נענשו לין אנו4 ע5 פעמים שתי כ2רצומ
 ע5 פעמים ארבעח לצעוק עתייים שדממ ע5 מדרגמלל
 נענשי לא לכן אחת פעם רק עעק מתי בווד אבלצה

 ץבירמ שיבר פי על מאר טקפיר מקב"מ כיבנפליטי

 מט(או מד'ל: שאמרו מה חהו משיים, שעונשו ע5ושא
 בכפלים ולקתה ירושליפ, מטאח מטא שנחמר:בכפלים
 מסאתימ, בכל כפלים .ר מיד לקממ כיוופמר:

- 
 החו

 על גכפלים אוחם מענישץ א! ושנמ מסא כשעםטפני
 והט(ג מטאכל

 והמהא אמר זלכך בזמ להוסיף י11 ואפשר ס(.
 גמכילחא דאיפ ממ לפי אחי, באיש מזמ והזםאת

 מנפש מחהה הנפש ונירה8 מקומות: ברןיבמובספרי
 שאין הוא ה1ין מן וא"כ - נכרמיש צבור ואיןונברהה
 בעונש מצגור את להעניש אפשר ואי נכרתיםמצ12ר
 היאיי. את מענישץ שהיו כמו כזמממור
 כל משה" .הורת בספר מבואר זמ ובדרך י(.
 שציוומ מצינו לא באממ כי חמרגלים. שילוה שלחענץ
 הימ זמ אפם ששלמ וממ מקופ, בכל מרגלים כווהייקר טחי 4בוש נואא היא טהיבן הארז ערות שיוו4ומ,4ה
 את משיהורו ולין בהעדרה אלא ניכר מסוב שאיומשום
 והערים ענק כבני וגבורותם העם עו כממ וי5או5ארץ
 ולא לפניהם יפלו גי יראו זמ ובנל מאד, גדלתבצרות
 לא ואי רבבמ, יניסו והפו4ה לפנימם תקוממ למםיחימ
 של חנס גורל יודעים דיו לא חארץ את מרגליםמיו

 ששים בסבע זמ שימיה אפשר כי מלכים, ליאנפילת
 ממרגלים ע"י חבל גיולו45 מלממות ינצהורבוא
 בך בפ5ונם רוב על סמך ומ,4ה הנסי גורל וירעויכירו

 ששם 2נגב זח עלו אמר לין זה בכל לבבם ירך לאכי
 חנס. למגייל זח ובל ומכנעני מעמלקימושב
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 כדכתיבו כח *זהו כעסך' לכבוו חדין למדת תנצה הרחמים מדת ד. כח גאיגדל
 שקתי( )ס8ר מגבור. אפים ארךסוב

.
 אפים. ארך וכותב להקב"ח מיאו למחם מוה שעלה בועה תנין דברת. כאור

 ועתה דכתיב: והיינו לרועים. אף לי אמרת כך ולא רבו"4 לו: אמר לצדיקים. אפיםארך לי אמרת כך לא הקב"ה: לו אמר יורא* וכוחטאו לך, דמבעי חזית הותא ליה:אמר יאבדוי רועים ליה: אמר לרועימ אף לה אמר לצדיקיפ אפים ארך רבו"עי לפניו:אמר
 . יא( לאמה דברת כאור ד' כח נאיגדל

 ב,( קי"א )סנהירין .

.י
 ונקה למופט ויסרתיך כמו והוא העולס. מן הפושעים מבער וואינו ינקה. לא ונקהיח(
 רביעי, דור עד נפרע ואינו רחמים מדת הוא זה גם בנים. על אבות עון פיקד אנקך,לא
 התופ( )בעלי יג( הכח. לה מדחוב חיא רהסים מדת ינקה לא דנקה למד אתה מכאןוגם

 דאמרו מוום זהו ל"ה בומות כמו ד' סעמים וני הזכיר וולא מה אפיס. ארךי-
 ופירו. - תוובה ויעוה שחטא לאחר הוא ואני אדם וחטא קודם חוא אני ד ד יז:בריה
 למעוה מצטרפת המחובה ובעןז ואעפ"י לווץ, במחוב קאי זה וחטו דקידםהרא"ש
 וד' להזכיה צריכין היו העגל בחטא התם ולכן הרחמים, במדת עיו מחנהג הקב-האפ-ה
 . יג( הרחמים. ~מדת צריךאינו מחובה ועל מפני להזכיר צורך אין כאן אבל המחובה, ענין על הרחמים במדתמתנהג

 הכמ"( משד

 ר ו יאכ
 שהסאו לאלה זהו לצריקים אפים ארךיא(

 ירשעים אפים וחרך צריקים חיו הנה חור יראשוןבפעם
 רשעים נעשו וכבר פעמים הרבה יבר שחטאו אלהזחו
 בידם ש4"צי 8רהת היה שזה רשעים היו הריוהכא

 ט"ה בפסוק לעילכמבהזר
 להאויך שלא היתח מא~ה דומו אם להבץוהנה

 לרם שיאריך  בעבורם עיה גיקש למה א-כ ירשע-םאף
 שאי משה חשב דמהחלה משום הונראה אפה אתחמקה5
 ורשעים כאהד בחטא יפיו גער הוום שכל ח.אאפשרי
 לבלי יוחר שטוכ אמר לכך יהידים. רק להייתאפשר
 כיה מכרם הרשעים את להס.ר בכוי אסו להםלהאריך
 את יהפוס רעח שרוה שאסשר כשראח עץח אבלישראל,

 ער הבץ 'אז להוטאינג נקשים יהיו שכולם עד חעםכל
 משום לרשעים. אף חפים ארך מדת היא נחויח3מה
 בארן: לאדם תקומח ההיה לא כן 5אישם

 מים "נארוכספר
 התם-

 משה: אמר דלכך אמרו
 ונר, נא ינולועתה

 רשע אמרתי הנה אגי סי כלומי
 רואה עתה אבל לרועים, אפך תאריך ולא ימותבעוע
 אף להאריך צריכין כי אמח ודברך אמת אתה כיאני
 יתחלל לבל בזח ד' כה נח שיגרל בכדי לרשעיםגם
 מהמת הדץ עמהם שעשח באמרם העמים לעיני ה"וש"ש
 שהבטיה. מח לקים חיכולת לושאץ

 אתזמרו דמה לומר אפשר בפשטות והנחיב(
 בכל שעטא את שמנקה שאף לומר :חו ינקה" לח.,ונקח
 יהיח עתש איזה א8 כי וכל, מכל לגמרי מנקהל איבושו

 נדד 18רצים יהיו הועשים ואיסא.אז על עתששזם יהי" שלח ב:מן כי הרחמיס. ממית :שש וה וגםעליו,
 יעש, - שלא הועשים על הזקזמוות ומצר לפשדנוורבו

. לימרה אותם מנקה שיחיה מקום אץמושואים
 ממוות זהו גם בנימי על אבות עע "8וקר וכן

 איט הקב-ה כי כ': פ' בשמות שבאעו כמוהרחמים
 מה לראוה ח18 מאריך אם כי תיכף הרשע אתמעניש
 אותו יענוש לא אז סוגים יהיו ואם אהריו, בניויהיו
 כן היה לו כי בעצם. רשע היה שלא הוכהח שזהמפני
 גם כשבניו ורק אחריו. לבניי נמסרה היהה הרשעותאז
 שאביהס חוכחח מזח כי האב את הוא מעניש אז רעיםק
 בירושה. נמשו? הרשעות מם-י גמור רשעהיה

 רבעים. ועל שלשים על פוקד שחוא אתזמרוומה
 מעשח א1הזים הבנים שאס כן: .,בספורנו"מבואר
 סאחם החמלח אז לה-ע יסיפו ועור ביריהםאבותיהם
 יוסיפו ולח אבותיהם מעשה מוזיקו ואם שלישי,ברור
סאתי. תתמל* אז ורק רביעי דור עד ימתץ או מהםלהרע

 שם חמנויות רהמדות יאמרו זה ובירךיג(
 נאמר לא רלכך לומר ' אפשר העגל. הטא כיפינחמרו
 מקום כאן היה לח האמת מית דלפי משום ואמת,כאן

 רניחיך ס'י ביומש אמרו רהרי משום אוהם.למ"ול
 סעמיש שלש מוהלין ולצבור פעמים שני רק לומוהלץ
 שני רק למהול ראוי איט הרץ דמשורת ה:ינןרירי

י. משום :הו סעמים שלש להצבור שמוהלי, ומהפעמים
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 ימרחיב חובו לגבות להלוה ממתין המלוה אם העולט מררך חסר חרב אפיםארך
 ממהר שאינו אפים ארך שחוא ד כן לא המעות' המתנת בער רבית לוקח הוא אז הזמןלו

 שבהמשך חסר רב בזה שעושה להיפך רק העונש' להגריל בסוף מרבה אינו וגם חובולגבות
 יתושיה( )שיים העונש. להקטין זכות איזה ממציאהזמן

 אך בנים, על אבות יומתו לא כתוב הרי חרל הקשו וכבר בניטי על אבות עוןפוקד
 בחטאו איש רק הבניט על להפקר כח בו אין בשוגג חטא כי לעון' חסא בין חילוקיש
 )ם4-'( יר( ג"כ. הבנים על להטקר גרול כחו מזיר עון אך אביו' בחטא לאיומת

 חסר נ1צר מדת וחשמיט בעגל כמו אבות זכות פה הזכיר שלא מה אפים' ארךד
 ומפני למורשה' להם אותה נתן והקב-ה הארץ את מחבבין היו שחאבות לפי זהולאלפים
 זכות כאן מלהזכיר בוש משה היה לכן זו' במתנה רצו ולא חטרה בארץ מאסושישראל
 מאיים( טו(אבות.

 ער להם שסלח בשביל וכי לרקרק ויש הנה' ועד ממצרים הזה לעם נשאת וכאשריש
 להם נשא שהוא מאחר זהו אך המרה' כן וכי לפשוע ירבו אם לעולם כן להם יסלחעתה
 ולכן עתה שיחטעו להם גרם וזה בעולם ועונש השגחה שאין דעתם על עלתה לכן עתהער
 סאי( ,לת2 טד להם. תסלח עתה שגם היא הדיןמן

- ר 1 א יב

 שהיה העגל נהטא והנה ניוהר. לרהם גריכין הצנורדעל
 ניהיד ד1ם משום ואמת, לומר אפשר הראשוןהחטא
 אנל חדין, שורת ההג דכ! הרי דו-אשק הטא עלמוחלין
 היה לזה קודם כי שלישי הטא היה הרי נמרגליםכאן
 אינו שלישי הטא הדין ומשורת והמתאתנים, העג4חטא
 נגבור ורק (עחה מוהלין אין ניהיד שדרי לי"'להניתן

 הזכיר לא לכ! האמת ממדת ולא ה5סד מדת מהמתמוהלין
ואמת.

 אחידי קראי הנהי לישנ לומר אפשר עודיד(
 על ננים ימיר דלא הוא הדין שורת דבאכת והואכן,

 והו נניס,. על אנות עץ רפוקד באן דאמרו ו5אאנות,
 אז אנוה זכות להם שיזכרו לדרוש הבנים כשנאיםבזמן

 דהאי אולמא מאי כי 5אנה4 עק גם עליהםמגלגלין
מהאי.

 בדור כאן דחיה משום לומר אפשר עתטו(
 שלשת זכוה להזכ;ר היח אפשר אי שלישי 0רהקאהד
 שהיה בעגל ורק מהם, אהד כל נלפי הטאו שהריאנות
 אבהג שלקת זיוה להזכיר להם היה אפשר אהדחטא

 ק"י בסנהדרין דלמיי משום לומר אפקרעור
 לעוח"ב היק להם 'היה שלא 5מדבר דור על נגזרדכאן

 ושם בעוה-ז יתמו ימוחג ושס יתמו חזה נסדברשנאמר:
- נעוהיב,ימץצ  רחמיס לנקש היה אפשר אי לכן 
 כזה יע באוסן שחסאו מפני אנות זיות מהמתוליהם

 הגין ההנילח ונתפרדח ישיאל מכלל לומרי שיצאועי
 אבווג בזכות ונהלה הלק עוד מעתהלדם

 רהום כאן הזייר לא דלכך נספרים אמרוע!ד

 מי לא ומתחרט השב על אם כי רהמים שאין לפיחצון
 ולא עליהם מתוה ש5דץ מקה שודע ולפי במריהוועומד
 גלבד אפיס אריכת רק ניקש לא לכן דקנ-ה להםימחול
 עק מדת_פוקר הזכיר ולכן אהד, כאיש תיכף ימיתמשלא
 לפרוע בניהם על עינם שיפק'ד לומר ננים עלאנות
 נכיה להם לקנוע חגזירה היתה ומזה מעט, מעטמהם

 זרעם. על עונם פקד כ' זו בלילהלדורות
 נהרבה דהנה כן: הזח נענין לומר וינראהטז(

 העתיד, זכוה מפני לטונה 5אדם אה דן שד' הזינןמקומוה
 הקנ"ה: דאמר ומואנ עמון גבי ל"ה ננ-ק שאמרוכטו

 5מואביה רוה מהם להוגיא לי יש טונוה פרידוהשתי
- עמהם, להלחם אסור מעתח ולכ! העמוניתונעמה  וכ! 
 היתיד בזכות ממגרים, ישראל בני אה 1אל שזימגינו
 את אוגיא ויי הנתונ: על ס"ג שמות במ-ר שאמרוכטו

 להוגיאם, שאויל בידם יש זכות טה ממצרים, ישראלבני
 את תענדק ממגרים העם את בחוציאך הקנ"ה:א"ל

 .שגיאם זכוה באיזה שאמרת מת חזה, ההר עלהאלהים
 על לקגל עהידים קהן החורה שבזכות יורע הויממגריס
 זה שמשום ואפשר - משם. יוצאים דם הזה בהרידך
 אהיה 'וויאל לבני תאמר כח שס: למשה הקב"האמר
 לומר אהיה בשם שמו לו אמר לכ! - אליכם,שלחני

 בהוה עתה ין וחוא העתיד זכוה מחמה תחיהשחנאולה
 מדתך הן ט,צח קנקש מת ההג ו~ח להיות, חעתיד פיעל
 אהח שמטוכל היעו בנים. על אנוה עון פוקדההג

 דיסא את מעניר צקז טזנים המה ואם הבניםבמעוצה
 עתה גם הג"כ י"ב באות לעיל שמבואר ימומהאב1ה

הםתנל



%
 ר ב ד מב

 סלחתי ד' ויאמר שנאמר: להס אסלח בשבילך למשה: הקג"ח א"ל וגרי דוטמר
 ויש( רבה,במדבי יז'כדבריך'

 ברכר אכנו כשאמרתי לומר סלחתי, ומהו לומר לו היה אסלח כדבדיך.סלחתי
 אל8 יחד' כולם את שאמית הכטנה היתה לא כי אומר' שאתה האופן בזה סלחתיכבר

 4פיייי( לארץ. מהס איש יכנס ולא במדבר מעס מעס אותםשאמית
 החייתנו למשהי הקב"ה לו שאמד מלמד יצחק: א"ר רבא , אמר אני. חי ואולםכא(

 יח(.בדבריך'

 מגיד שהיה הנפשי התועלת גם בזה שנכלל יתכן הארץ' כל את כבודיוימלא
 לעבוד נחלתו אל איש איש מתפזרים והיו מיד לאדץ באים חיו אס כי זה' מעונשאליהם
 ד' תורא היתה לא ידיהם מעשי בפרנסת מוסרד ולהיות לחלקו נפלה אשר האדמהאת

 לומרים והיו מזונותיהם' בבקשת כלל מוסרדיס היו לא זה עונש וע"י בלבסי כך כלקבועה
 גרולה סובה מסבב היה העונש הנה בלבם' ד' תורת נשרשה וכה רבינו משה מפיתורה

 יתברךי מכבורו הארץ כל והאירה עליהס זרח אשד ד באוד כמה זה להשתעשעלישראל
 והקבלח(ןהיהב

 8'( פ"1 וש-כין יט(הרע. לשון על אלא במדבד אבותיט על דין גזר נחתם שלא מלמד פעמיס' עשר זהכב(

 יאורב

 העתיר 41עגור פ41ים, יהץ המח אולי בבניהםהסחכל
 פדית ממצרים גם ווהרי ' לחם, לסלוה שזה צריךהפוב
 ממצרים הזח לעם נשושן כאשר וא"כ העתהק בזכותאוחם
 גם עמהם לההגהג צריך חוה ין העתהק בזכות הנחוער
ע,(ה,

 סלעוז בוא חהע שהקי'ה זח כי 4זח, הכונהיז(
 על סומ5ים יחט הרשעים שהאנשים "גרום אפשרומהילה

 יבעבור נמצא וא"כ להטהג טסיפו 1ע51 והרן שחואזח
 הצריקים אבל ומוהל, סולה יהיח שבל מוסבהרשעים
 ביבור י01יפ1 ע51 מהילח 4על שההע בהקב"הבראותם

 מח ההע תח שבשמים, לאביהם אהבה ביוו(ר להתקשרזה
 לאנווים פי להם, אסלה בשבילך למווה הקב"חשאמר

 אם כי רעה מזא חצא לא להם שאסלת זחש5מותך
סובה.

. 

 ששב זח על נאמר  מצירו שמהנחם מי כליח(
 יעקב רוה ותהי כ"ז: מ"ח בצראשית שנאמר כמולחחיה
-אגיהם,  נחמח יעין היתה משח בתפלה כאן וכן 
 ארם נשצא ע51 הזאת חריה הערה שטעך שראהלהקג"ח

 לסקלר רצר שחעם ואף מרהזיו, על מעביר שההע5זה
 4עבורס, מהפלל וע51 להם סולח ההע זח בכלבא4נים
 לפוכת ההע דאגהו 5ל 8ס כי כלל בפונהו ר1צחהעינו
 בד4ריך. הח"יעי לו: אמר ולכן מרעיהגצאן

 אניי "הי היברים ביארו ו5קבלוי' ,וזטובובספר

-

 ירי-וג שלא למשה שההין הודעה ירך ש"ע חעא
 כבשר אינני כלומר אנק שהי מפני אזד בטם בולסאה
 קורס שימות ירא כי 4מורייו נקמה לעשות הממהר51ם

 ?ריך העינני לעולם וקים חי אני כי 4הם, נקמהוראותו
 אם 5י אחר, 5איש העם כל אחת 4פעם ולחמיתלמהר
 שנה ארבעים של זמן 4משך אותם אענוש ל8פלאפ

 משום ינענשו ממאי בגם' שם איהא והנהיפ(
 עתה ער סן4זם מלאה לא ראכתי משום רילמאלה"ר
 שמעו ולא פעמים עשר זה אותי וינסו קראן אמראר-ל:
 ,.רזה" הינו - רץ, גזר עלירם נההם וה עלבקולי.
 צירוף משום ולא רין גזר נהתם בלבר זח עלמשמן

 שנסו ריתוב הזכיר למאי (ד'כ להבע יש והנחדאהרים,
 יאיוח מח לפי שזהו ורשראה פעמים, עשר כבראחוו

 מאלה הם הרע לשק ר4עלי היק מתשובח בפ"גברמב"ם
 הבא, לעולם חלק "הםשאין

 י"ר הלכה שם ואח"כ -
 כשמת לעווייב חלק לו אע מאלו אאד שכל בהיואמר:
 תשובה בעל וההע ומת מרשעו שב אפ אבל תש41חבלא
 גפני העומר רבר לך שאין הבא העולם מבני זחהרי

התש41ה,
 הקב-ח קבל שלא חזינן במרגלים באן והנה -

 ועלינר הנט שאמרק מי בפסוק להלן כאן כדבחיבתשוגתם
 למה משה ויאמר חטאט, כי י' אמר אשר המקוםאל
 אף ירי - תצלה. ל8 והיא ד פי את ע1ברים אתםזה

 החטא חיה שיבר משום וזהו תש21תם, נתקבלה לחששבו
 תשובהם. על יותר לסמוך שאק חראו ובזח בירםהעשירי

~כן
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 שנה לכ' חגיעו שלא הגזדה בזאת שאינם מבניהם וגם ידאוה. לא מנאצי וכלכ4

 פעוד דכד ועל קדח דבד על למתים שקדה כמו יראוח לא לעתיד שינאצוני אותםכל

 יח' ושדפים'ובנחשיט
 'ספ'ינת

 שמה' בא אשד האדץ שיודיש שכדו לכלב פידש כי יהושע הזכיר לא כלב' ועבדיכד'

 )"1"( יט( מש* במקום הוא שיהיה עתה לפדשו דאוי אינו יהושעושכר

 להמיתם שלא לחם לחאריך כדבדך שסלחתי אעפ"י הזאת. חדעה לעדה מתי עדכג(

 עליה מלינים המה אשד המדגלים' לעדת סלחתי לא מקום מכל יחדיו כולם ולאתיכף

 בני תלונות את זה ועם כלל' להם אאריך ולא בהם תלף הדבים וחטא המחטיאיםשהם.
 'ספייפ( כ' לענשם. פני ואשים שמעתי עלי מלינים חמרגלים המה אשדישדאל

 היינו שמעתי, עלי מלינים המה אשד ישדאל בני תלונות את עלי. מלינים הסהאשד
 מחשבתם הוציאו שכבד אחדי ישדאל בני את מלינים עוד שהמרגלים. על ההדעםשהוא

 עוד. מלינים להיות להם למה וא"כ ישראל בני תלונות שמעתי וכבד הפועל אל מכטהדע
 ש4י(,יביי

 מניד לו" של שבטו על גזידח נגזדה לא המנונא: רכ אמד שנה. עשדים מבןכט(
 שפקודיו לוי של וצטו יצא שנה, עשדים מבן שפקודיו מי ומעלה, שנה עשריס מבןדכתיב:

 ' כא( שנה. שלשיםמבן
 א( קכ 'ב"ב

 בעצה, עמהם היה שלא בין בעצה עמהם שהיה בין שנה וב בן וגו'. עשדיםמבן

 בעצה עמהם היה שלא בין בעצה עמהם שהיה בין ועדות ב' הביא ולא כ מבןפחות

ביאוד

 אבל בידמ, העשירי ההשא ש!חו כ(ק רנתוב הזכיר%ק

 בלגה הר* לשק מהמח היה ריןהוזר

 היו אם האלו בעתות שהטאו אלו כייח(
 בחומר נענ9ים היו לא שא! אפשר חחר בזמזהוסאים

 לפשוע הרבו אלו של שאבות'הס מפנ' אך י,ה,ריז
 אחזז,ם כ! גם שהבנ'ס ומפני בד'נס. חתביםויצאו
 ונענשים ב'והר חפור ד'נם לכז ביריהם, אבוהיהםמעשה
 לארץ. 'כנסו שלא עבות'הם שלבעונש

 פ" 5ז: בזת אמרו הורים" "אור ובספר'ס(
 עבך' *יהו קורא שאנ' וטעם 5לג ייבי' כז: הזההכתוב
 שהגם עמו אחרת רוה היהח אשר שכר פירש י'זבהוא

 היח ~ח אך המרגלים עם ד ניאץ לא 1'כ1'הושע
 לבל 81חמרגלים הו-ע מיצר שהצ'להי משה חפלתמחמת

 ריע 'צר סכנת בגדר ש2כנס כלב כז שא'1 מה'טיוחה
 קברת על ונשהטח שהלך ודראיה לפעסו רעה רוחוההל

 כז ואעפ"י ימו היחח חש-ח רות שאמרו וזהוהאבווג
 לא הוה והיבר רצונק אהר  עהשלים ה-נו אחרי,וימלא
 מדרך להסעוהו עמ1 *הרת רוה- היתה לא כי ביהושעהיה
 בהפלת כה 'ש כי תפלהו בחמת הצילהו סשה כיחטוב

 1.. 4יר,אז מושל צדיק בסוד !1 לבהיבה גםחצדיקים

 לחמרגליס למהול אפשר ווא' שאמרו מהכ(
 שאמרו מה לפי שזהו 12שה חרבים, את פהמחסיאיםשהיו
 'שא נאמר: למקום *יס שבין רבעבירות ב': י"זבף'ח
 אשר ואמר לחבירו אדם שבין ובעביר"ת אליך, פניו1.

 להם וגורם הרבים את המחטיא והנה - פנים. ישאלא
 אים שביז בווה חתת! שהוא נמצא ייה עלשיענשו
 ימהילוג נותז לא לעולם כזח ודברלהבירה

 נענשו לא רלכך לומר אפשר ב~ח וחסעם5א(

 !הו יש-אל פבני 5' גני 5ל דנענשו יהא מ'8ום לוי,בני

 לצ(או להם והיה חיל גני שהם פפני בחזקני:כמבואר

 הזוג לרבר סוררת יחף עעו והם הארז את לכבוו4בצבא

 בצבא מל?ן8ז פסורין היו לוי שיני 5ית שפיר ולכז-

 ששבס מפני ועור הזוג בדבר להק4'שם פקום איןלכ!

 היה יא מהם ו4הרי "מרגלים בשליהות השההף לאלוי

 לכז חזאח, ריזקלה יצהח מהם ולא המרגלים. ביןחזי
 . העונש. עליתם היהלא

 ואיהא מה לפי בזח אמרו המימה" "הורהובספר

 על עונות שהי על כאן דנינווו ל"ג בפסוק כא,ברש"י
 לא שהלוים אהרי וא"כ מרגליפ, של ועל עגלשל

 מהמת להענישם מקום חיה לא העגל במעשהנשתהפו

 סאהם. 2וש!לא שלא ש*-י בל4ה המרגליםעק

ננ(
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 כב( בכנס. היח ל8 בעצה עמהט היה מכ פחות והוא שערות כ' הביא ואט נכנס'היה
 ט"ז( רנה,במדבר

 שנה: ארבעיט במרבר רועים יהיו ובניכט הזה. במרבר יפלו אתט ופגריכ6לב(
 .,קב, ,,,ל - כטמאבותיהס. ראויים יוחר יהיו שהבניט יביא וזה הזה במרבר יפלו פגריכם כי תמירוירחו עליכס הגיע אשר העונש פיהס על נושאיט יהע פלומר זעתיכטי את ונשאו שנהארבעיט במרבר רועים שיהיו מפני לארו לבא ראוייט יהיו שיהיו בחינח באיזה בניכט כילומר הכתוב חזר לכן מאבותיחט. סוביס יהיו הבנים אט יורע מי לאמר יקשה שלא להורותבא הכתוב אך פגריכט' יפלו הזח במרבר מקורט נאמר ככר כי כמיותריט נראיט האלוהרברים

 . לזמת שכתוב כמו העגלי חסא גבי לכתוב ראוי היה זנות עבין זנוחיכט. את ונשאולג(

 חכמה(ששד יבאו. לא ולארו במרבר שימותו עליהם שנגזר מה לבטלהועילה . לא בחט ועלינה הננו ואמרו תשובה אח-כ שעשו אף הט כן לבעלה. אסורה מ.ממעולה תשובה תעשה אט אף שזנתה איש אשת רכפו לוסרי בזה הסכתן אמנט המולך,אחר
 כר( תלונה. ו9ל עגל של עונות שתי עונותיכם את תשאו נאמר כאן ואף חטאתטיעליהט ופקרתי במרגליט פקרי וביוט 4יא ,שמית שנאמר וזהו סאתט שתתמלא ער להטשהמתין אלא במחשבה זו גזירה עלתה העגל את ישראל משעשו עונותיכם. אתתשאולר(

,רשי'י,
 כה( השנה כל עבר כאלו הכתוכ עליו מעלה בשנה אחר יום אפילו עבירה העוברכל לף לומר אלא חטאוי יוט ארבעים והלא חסאו שנה ארבעיט וכי הימיט. במספרלר(

 ר 1 א יב
 עמהם היו שלא אלה כ' מבני בפהוה והנחכ2(

 ה,א, 2זה חנראה והסעם חגז'ר", גבלל היו לא2עצה
 2עצה ימהם היו שלא אף ב' מבנ' דותר דמהמפני
 המדגלים בעית שהיו בויח מיהו שלא מ"סת ו"1נענשה

 בן כל על המוטלות הצבורית  ג5בוייי1 מן אהת זהו2'
 ה18בות שיהר מפנ' אך ענירה בעו2ר' למחות'ק(ראל
 המה שאז גמו עשריס, מבנ' רק מההילותהצבוריה
 שבדנרים אף עשי'ם, 12 גשנעשח רק מתהילעג'רח 2עוכרי למהות החוב גם כן מקוים, ולא בצבאמיוצא'
 מ2ן 2מצוה מהוףב גבר נעשה הוא לצנור. נוגעיםשאינם
 הפחוהים אלו נענשו לא שפיר ולכז אהד, 1'ום שנה'"ג
 אחת בעצח שה'1 אלה רק מיחה שלא זח על ב'מבנ'
 חיובא ל2נ' נעו1ו שכבר מפנ' נענשז שפיר המרגליםעם

 סידוזנ שערות שתימשהנישע
 לומר הטעב 2א אחן לומר אפשר 1,,י.גג(

 חנניס יכפו ש* היע הא2וה 2גלל כ נ ה2נים1'ענשו
 כל א2ותיחם עם בוחד יהיו המח אם גי לארץ,מיי

 אבותיהם. מיתה את 2עיניהם יראו וחמה שנחהארבעים
 ג1ול צער כ' 2נים על אבות עק פוק5 משום 2והמש
 א12ת'הם. של 2מיההם ורואים עומד'ם לחיות להבניםהוח

 כיאיהא כפגרים. נופלים שהיו כזח 1רא באופןובפרס

 היה 2א2 תשעה ,(-ב כל לוי: ר' אמר איכה:במ"ר
 ו2שחרית נהן וישניו הפדין להפור, יצאו "כל יוצאכרח
 המתים. מן דתים יבדלו יוצאהגרה

 הטא על כאן נענשו המדנר דור זהוגו(
 נענשו לעעמם המרגלים א2ל 2יהה והענלהמדגלים
 גמו העגל נהסא ההצטדפוה מלב1 בלבד זהבעונם

 דין גזר עלידם נההם שלא ג"ב בפסוק לעילשמבואר
 נלבד. הרן לווק עלאלא

 ין, הזח הטעב על אמדו 2מפרשים והנהכח(
 הית דור' לשנה 'ום נאמר מה מפנ' קשח ליאורהדהנח
 ענין כאן דהיח בזח ואמרו ליום, שנה להיפך לומרלו
 ה1ם במ21ר, שימוחו היח העתש שהר' ההסד, מדהשל
 לגן 2מהרה, כלים ה'1 שחסאו גמו 'ום במ' מת'םחיו
 לא אבל 'ום במ' והענישם חס5 חקב'וו עמדםעווה

 שהובא כמו שנה, 2כל את1 'ום שנה 2ם' אם כ'רצום'ם
 שנת שנכל באג תשיה בכל מת'ם יהיו ל' תעניתטעפ
 בשנת אתי 'ום רק הינו לשנח 'ום אומר ולזחושנו4
 ארבעים במשך שלכם, העתי הי1 1עת'גם.תשאו
שפ.

 סת'רת הדנרים לאלו ש'9 נראח ליאורחוחנה
 אר2עים של 1נש שהיח יאז 1משםע חזח הד'לבמאמר

שג4
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 בדין' עומדין ואין לעוה"ב חלק להם אין המדבר דור אומר: ר"ע ימותו' ושםלה(
 צ"ה(: 'תהליס ואומר בעיה*ב' ימותו ושם בעוה"ז יתמו ימותו, ושם יתמו הזה במרברשנאמר:

 שנאמר הבא לעילם הפ באים אומר: ר"א מנוחתי' אל יבואון אם באפי נשבעתיאשר
 באפה נשבעתי אשר מקיים אני מה אלא זבח' עלי בריתי כורתי חסידי לי אספו י(:,ההיים

 ב'( ק"' 'סנהדרין כו( בי' וחוזרנינשבעתי

 אפו הקב"ה האריך לא מה מפני לפרש הכתגב בא בזה העדה' כל את עליווילינולו(
 העדה' בני יתר עם כמו אפים ארך במדת עמהם התגהג ולא אף' בחרי איתם ודןלהמרגלים

 כג( בעונשם' יותר החמיר לכן הרגים את והחטיאו וחטאו העדה כל את שהלינו מפניזהו
 הח-ם()אור

או,ףיר
 תורת להם השלים הארץ אל שיבאו הבנים שהבטיח אהר וגו" הארץ אל תבאוכיב(

 היו כי ולהבטיתם לנחמם עתה זה ה-ח ואולי לארץ, בבואם נסכים שיקריבוהקרבנות
 הבנים' גם יחטאו ואם שנה ארבעים לסוף ימים לאורך יהיה מה יודע מי לאמרנואשים
 שיבאו לפניו שגלוי הבטיחם הארץ במצות אותם בצוותו כי לנחמם הקכ"ח ראהולכן
 )ימנ"'י אי אותה.וירשו

 יאורב
 הם. נכונים ואלו אלו באמת אך יוס, לארנעיםקנה
 שלא דחסד מדת של ענין בזה היה רמיתה ד'ןילגנ'
 שנשארו זח אך שנה. ארנק'ס נמשך אם י' ת,כףהמיתם
 זח שנח דארבעים אלו נמשך זרועה לא בארץנמדנד
 ,ה 1ע4 ל'ום שנה להם דיה והעזנש לעינש, להםהיד
 עבייח דהעונר משום ל'ום שנה נענשו דלכך בגמ'אמרו
 כל ענר כאלו הכתוב על'1 מעלה נשנה אחד 'ום"פילו
השנה.

 ד'כול משמע נאפ' מדקאמר היח ר"ו ריתכו(
 אם כ' מ'ושנת בדעה שאינה שנ,עח כ' מוה,לתזור
 זה. על התרה לשאול אסשר הגעסמהמת

 ושם 'חמו דכת'נ: הוא מא' ר"ו דעת .פ'והנה
 -פשד העוה"ג על וגם העוה"ז על דקא' דמשמק'מותו,
 אם כ' ,.כל'ון", מלשון לא 'תמו מפרש דהואלומר
 לנעלי נעשו הזח הח0א שור" ה-נו .,תמיס",מלשק
 יהוקנו בזה במדבר שיהיו דעעש ' 11. רוהנים,מומיס
 ה-נו ימותו שס שרק להמצב ויגיעו לתמימותס,שישונו
 מעוה"ב. לא אנלנעוה"ז

 לפי הזה הכתוב את מפדשי הה-ם" ,.אורובססר
 מדת שהיא ד' אני הינו דנרתי, ר אני כן; ר"אדעת

 ,.דניתי" נאמר ולכן המקפס על דסכימד היא גםהרתמים
 אעשו; זאת לא אם כ': אלו. קשים דנריס עלשזהו

 יותר להם קשה "יה אז עמדם מסיב היתי אסהיינו -
 ע-י ומעוה..נ מעוה"ז נאנדים להיות מגיע-םשדיו

 יתמו הזה במדבר ואז יהטוא מוסיפים היו אשרנישציהס
 דן שהנני ועתה מעוה"ב, ונין מעוה"ז בין ימותוושם

 נניהם כי לגמדי יתמו שלא יצמח מזה נמשפסאוהם
 ימותג לא מעוה"נ וכן תתתסאקים

 ה'" דמרגלים של ההסא אם לשאול ,איןיז(
 ט"1 געריין אמרו מה מפנ' ח-כ דרנים. אתשיווטיאו
 נהתם שלא משום הדע לשק היספר של ההסאבגויל
 הי' הרע, לשק על א:א במדבר %ב-ת-נו על ד'ןגזר
 מפנ' והו דרבים, את קהחטיאו דחסא גס להם היההתם
 דמקנל י' הרביס את מתטיא גם הוא הרע לקקשגכל
 כמבואר שוא קמע תקא דלא נלאו עובר ג"כ הרעלשק

 1'ש השומעים את מהטיא דהיספר וניצא ח, ק"נפסחים

 המרגליס. של החסא חומר משוםבזת
 הנסכים במ1ות עתח נ1סוו דלכך ואפשרא(

 אמרו ולכן נקרבן, ודידור תניבות על מראה שזהמשוס
 נן מה ה'(, פ' ,לדלן נקר בן תעשו וכי ב': צ'במנחות
 ננדר שבא כל אף ובנדבח, ננדר שנא מיוהרבור

 נאים שאינם תטאת שיירי יצאו נסכים, צריךוננדבה
 להאמר ניתן והסעס - נסכיס, צריכיס אין ובנדבהבנרר

 את להדר ראוי יאינו בקרבן, הירור זהו שנסכיםמפני
 גבי ט"ו ה' לעיל שאמרו כמו החסא, על הנאהקרבן
 כי .ננה עליו יתן ולא שמן עליו יצק לא סוטה:מנחת
 עק, מזברת זכרון מנהת הוא קנאתמנהת

 אין ולפיכך -
 אמרו הזה הסקם מן וכן מהודר, קרננה שחהא הראוימן

 '"ג(, פ' ,להלן ככה יעשה האזרח כל א': מ"תבזנחים

 נפני נסכים מביא כוכבים העונד ואין נסכיס מניאאזרת
 לקרבן ראוי כוכנים עובר שאין מפני וזהו -עצמן,
 דקנ-ה יכשיאה לומר אסשר זה לפי וא"כ כזה,מהודד
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 אלא לברית בכנסו לא אביתיכם מה כאביתיכם' ככם אומר: רבי תניא' כגה ככםטו(
 דליכא האידנא מעתה אלא באלה' אלא יכנסי לא הם אף דמים והרצאת וטבילהבמילה
 אשר או גר אתכם יגור וכי קרא: אמר יעקבי בר אחא רב אמר גרים' נקבל לאסרבן

 י( ט' 1ט-"ות בי לדודותיכם'בתוככם

 שבתורה, ביאות מכל זו ביאה הכתוב שינה אומר: ר"י תניא' הארץ. אל בבואכםיח(
 שנכנסו שמכיון ללמדך בבאכם, אומר הוא וכאן יביאך כי והיה תבאו כי והיה נאמרשבכולם
 01שר'( . ג( בחלה' נתחייבו מידלארץ

 כדי עיסיתיכס וכמה עדיסותיהם'. כדי עריסותיכס' ראשית ת"ה ערישתיכם' ראשיתכ(
 נשיחע יש דכתיב ביצה' וחומש וביצה לוגין שבעה כשיעור מדבר' עיסת וכמה מדבר,עיסת

 נ.( פ"ג )ייינין די הוא. האיפה עשיריתוהעומר

 חלה אף מאלף באחת דיה גורן תרומת מה גורן' לתרומת חלה הקיש גורףכתרומת
 שפרין ה( מאלף' באחתדיה

 מקרצות משתעשה בתיראי בן יהודה א"ר חלה' חיוב מאימתי תניא' גרףכתרומת
 מן ניטלת גורן תחמת מה אותה' תרימו כן גורן כתרומת דכתיב: טעמן מאימקרצות'
 ה"ה( פ"א חיח יתשימי 1( הגמור' מן ניטלת זו אףהגמורי

 יאורב

 ורצה הרוח נפילח לירי ישראל שנאו המרגלים חטאאהר
 שאפשר להם להודיע נסכים ריני להם אמר ליןלנחמס.
 נניו המה טוף סוף כי מהודר קרנן יפגיו להניאלהם

 לסנ'1. ניחוה "ריח המהוקרננם

 גי רגר ס,יל רח"ק ע-ב ח' שס אמרו ורנהנ(
 והנח גקהל. "מיעל נפשיח לאכשור' יוא קרדןמייחי
 נזמן גרים עתח לגנל החורח החירח איך להג'ז 'שא-ג
 ענין רכל האימרים לרנר' סער 'ש מזה אך קרנן.שאין

 ההח הגר קרבן גס תן מע,ג "אפרושי דיחהקרננות
 שאין רבזמן נימא ואס מ,ך'ז. .גמרי אוחולהפריש
 עונר להיוח ישאר יא-כ לר"ג-ר לגר צפשר איקרנן
 ורנר ע"ז, עובד שישאר 'גרים חקרנן רחיוב ונמ?א1ריז,
 החורח אמרח לגן העיקריח, מהכוונה חהיפך יהיהזח

 ננירוח. מעכג הקרבן אין הזהרבזמן

 דבשבע ואע-ג אנן" ,.נטורי זח על ואיחאג(
 ולחר להם, הוחר רחזירי קרל' יפילו שכבשושנים
 י"ז, נחולין כמנואר משללם שאינו וידהו אפילולישנא
 לבא אפשר שאי איסור אלא להם הותר ר"א לומריש

 איסור אבל טמא, ודנר נח.רה כנשר היחר לירילעולם
 לא. הסרשה עיי היחר לירי ינאשאפשר

 בניאחם תיכף נחלח נחח-נו מה מפניוהטעס
 חטא אחר ריכך .,נספורנו" שאמרו מח לפ' נראהלארץ

 קהחול ראמים שיהיח בכרי חלח במ?וח נצטווהסרגלים

 לכחן ח"נו י-יסיחיכם וראשית גאמרו: בנחיהסהנרכה
 לי והוצאה "ומר: אליהו וכן ניחך, אל נרכהלהניח
 יוהר זקיק-ס היו ושחלקו שיבקו שנשנים מפנ'ולכן - חכלה לא הקמח כר ר' אמר גה גי קטגה עגח16ם

 מפגי שהרי ניושר. גרול המחסור כאלו נקנים כיל:רכה,
 להיוח אז גם נצטוו לין רהז'ר', קרלי אף להם היחרזה

 זג נמ?והמרקדקים
 זהו ליג'ם ושגיה נ'?ים, ששה ההח הלוגר(

 חח ניצה והומש נ'?ה זה על נוסף וומר ני?'ס,מ"ב
 נ'?ח. יחימש ני?יס מי'גהוי

 נאמר דלכך אמרו חכמה'. ..משך ונספרה(
 נפירוש נאמר ולא גורן "הר.מח היקש מהמת הזחהרין
 גורן שחרומח והה, אחר, רגר על עור להראותנכד'
 לו שהשפיע ממה רק ה"קיח מן הרורה מן ניסלחאינ"
 וכאשר מפריש. הוא מזה וכרמו שדהו מהנואחהקנ"ה
 יפח געין ,הכהן יעניק בזיאי אז שרהו מפרינחברך
 הלקוח מן גם להפרישה ש?ריך אף חלה ין שמה.ונלנ
 לך חלואים ח-ך והיו ק"ט נמגחוח זה על אמרושהרי
 ויומם לייה וסחרת לשנה, משגה חנואה הלוקח זתמנגר
 נזח שיש אף נכ-ז - ל1ר"5. מ1ר'ש חנהחה הלוקחזח

 לשומר שמה ונלב יפה נעין גותן תהא קללהמשום
 הקורש.משמרח

 העיסח כשנילושה זהו מקרצות משתעשע1(
 שלמוח. חתיכות ממנה ליטולואפשר
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 שישייר על כלוס אמר לא הלה עיסתי כל האומר תניא' עריסותיכס' מראשיתכאי
 "'" פ-8 "י" "יי"ימ' ז( ראשית. כל ולא מראשית ש.אמר'

 שיעור אמרו' מכאן מתנה' שיעור כרי בח שיהא שצריך מלמר תרומה' לר'תתנו
 בשוק למכור ששה שהיא האשה ]וכן ממ"ח' אחר נהתום ושל מכ"ר אהר בעהיב שיהלה
 )שרי( ח( רעה' עיניה והאשה יפה עינו שהאיש לפי מעמא' מאי ממיח['אחר

 אמר משמע' מאי כתיבי, כוכבים עבורת בעובר קראי הני תניא' וגר. תשגו וכיכבי
 המצות' ככל שקולה שהיא מצוה היא איזו האלה, המצות כל את תעשו ולא תשגו וכיקראי
 ח'( י )"יי'ית ט(' כוכבים' ענודת זו אומרה~י

 לספרע ולא שבתורה, מצות כל על חשור זרה עבודה על החשור תניא, לררותיכם.כ(
 פ-ג( נכויות ,ת1ספתא לדורותיכם. והלאה ד' צוה אשר היוס מן שנאמר: ולהבא. מכאןאלא

 ר 1 א יב

 עריסותיגם רחשית לעיל שנאמר ממה כיז(
 נאמר לגן כול" ואמילו שנעיסות ראשונה אמינאהוה

 כולח. ולא מקצמה רנעינן מראשיתגאן

 משוס הוא לבקדד'ב נהתוס שגין החילוקח(
 לא מכ"ר ונפמות מועטמ עיסתו לעצמו האופהרנעמ-נ
 ואף מרונה עיסהו בנמתום אנל נת'נ". שיעור נזהיהיה
 רהאשמ עור ואמרו נהינמ, גרי נזה .היה ממ-מנאמר
 שיעורה ג-ג מויטה שעיסהח "ף נשוק למבור עישהשהיא
 לי יהימ וקשה רע" ע'נה שהאשה מפני 11ה1 מ, ממ,"מר
 לקנל למגהן לו תוה מג-ר, אמי גמו גרול מלקלימן
 רימ, נעין 'ותר מלק:ל 'פמ 2ע-ןמעם

 גש-עור נמל" שיהא שצריך ררשו גאןוהנה
 שהרי נחרומה גן ררשו לא מה מפנ' לשאול 1'שמהנמ
 רגנך ראשית כיבת'נ: נהינ" לשק גת'נ נתרומחגם
 שתרוממ מפנ' ג,ה לומר ואפשר ר'(, ".מ ,רנרים לוההן

 משום נזה 'ש קטן מלק גס וא"כ ההנה1מ מןמפרישין
 לאצטרופ', 1ה1' המתקיס דנר ק,ה כפנ' נת'נהכר'
 ומצטרפ' קימעא אהף 'הן ומהר קייעא אמר נוהןוה'וס
 העיסה 'מן מפרישין דר' הלה אנל משונ, לרנראהרד'
 מפנ' צ'רוף לירי שתנא ער בניתו לקים אפשרוא'

 לא חשונ רנר יהנהן 'תנו לא ואס מתקלקלת,שהעיסה
 אמרו לגן ונאפיתה נתקונה ל:רוח גדאית העיסהתהימ

 מתנה. שיע1ר כר' נמ שיהארנעינן
 גדי נה שיהא רבעינן דדרשינן 11 ררשהוהנה

 דהר' בעלמא אסמגחא רק הוא ש,ה משמע מתנהשיעור
 מלה הקיש גורן, גתרוסת נספר': ירשו ה17רםבפסוק
 מלה אף מאלף גא"ת רית גורן תרוממ מה גורן.לתרוסת
 נ'1"ר הנינ(י' ניהורה "ננורע אנל - מחלף, נאחתריה
 נגד' היא "מת מלה, נהפרשת 'ש מצות רשת' חמרוי-א

 "פילו שהוא נגל ד' ,ה ,על מסנלה דעיסה אתלהת'ר
 ועל לכהן הנהינה היא זה השנית והמצוה מחלף,אהד

 מרנה זמ ונרנר - נתינה, כרי נהן שיהא געינןזמ
 הא"רונים.האריכו

 ולא גן, הנתוב פשט "בספורנר' נזמ וניארוט(
 זהו משמ, אל ר רנר אשר האלמ המצית גל אתתעשו
 גל שתעשו אעפי'י הנה גלוליס. נענורת שתשגומגיק
 אל ר רנר גאשר המצוה זותן תעשו לא המצ'תפעולות
 באמרו אלהותו ידיעת לנולן הקדים יתברך הוא ג'מווה,

 נגל גכופר 2ע"ז המורמ רז"ל: אמרו וכן אלהיך, ףאנכי
 כולה.,קוורה

 הנהוב לשק גן: הוא ה,ה נענין הרמב-יןורנרי
 המצות מכל תשגו וכי יאמר: מפשוטו אותו נוציאשלא

 שלא משה ביר יכם השס שצוה מה גל עלותעברו
 ה,מ, הקרנן תקייבו אתכס שצומ מה מכל רנרתעקו
 א"ת ה"סא נקרגנות 'חמר כאשר גגחן הזג'ר לאולבך
 הכופר קרבן הוא משסעו כפ' ,ה והנה י', מצותמגל
 האומות מן לאהת ונרנק ההולך כגק נשוגג רווורמלגל

 1'היה כיל, 'שראל בגלל לה'ות 'רצח ולא גמוהםלעשות
 לבין שנשנה 2ת'נוק ני"יר שיהימ כגון נשוגג. זחכל

 ולא ההורה זמן ענר שבנר ש'"שנו בגק ובקהלהגו'ס,
 מפנ' נספי': ש,גר גמו שיאמרו או עולס. לרורותהיחה
 עושים לא אנו שגר ונטול שנעש" לא המקוס אמרממ
 ושואלים חומריס 'שראל שה'1 בענין שכר, נוטליןולא
 'שראל מ,קנ' אנשיס אל' 1'נאו שנאמר: 'ח,קאלאת

 שמנרו ענד הר' 'הזקאל, רבינו לו: אמרו לפנ',1'שבו
 מרשותו. 'ןא לארנו

- 
 וננר התורה את שישנמו או

 ר21 ששג"ו הרשעיס 'שישל מלג' נימ' גן לנואירן

 הכתונ לשק שמוש וזה לגמר', והמצות התורההעם
 2בללן, ובמצות נתורה היא באן הנ,גרת הזאתשרשגגה

 מכלל 'צא שנשגגתמ א"ת מצוה רנוה'נו להס 'מרו גןועל
 ש'עור ויהיה גוגניס, ענודת והיא המצוה וסבל'שראל
 תעשו ולא אהריס אלהים אמר' ללגת תשגו "וג'הכתונ



104
 ר ב ד מב

 להו תנא מיטר(ה אתא ולא תעניתא גזור נשיאה דבי העדה' מעיני אם והיהכד(
 בזמן לכלה משל לשגג"' נעשתה העדה מעיני אם והיה חבריא' דמן זעיראהושעיא
 א'( סיר:חענית י~ בדיקה' צריך גופה כל יפות עיניח שאין ובזמן בדיקה' צריך גופה כל אין יפותשעיניה

 כוכבים, עבודת לשעיר קידם כוכבים עבודת פר ת"ר. לחסת' אחד עזיםושעיר
 אמר: ורבא אלף' חסר כתיב לחטת במערבאי אמרי עולה' והאי חטאת האי "אואמאי'
 א'( י"ג)"י'ות יא( כתיב'כמשפט

 דכתיב; טעמא' מאי חשבטים' כל גורר אחר שבט אומר: ריי תניא' עדפ לכל ונסלחפ(
 ה'ז( שת פסמ'ס ייושימ' ' יב( ישראל. בני עדת לכלונסלח

 רבא' אמר בקהל. ומעשה בב-ד תלויה שה"וראה מניין תניא' בשגג"' העם לכלכי
 נ'( "' )"יייית יג( בשגגח' העם לכל כי קרא:דאמר

 את ומכשילים תמיד מוכשלים המה הזה שבחטא מפני הגרים הזכיר הגר. ולגרכו(
 )ימנ-7( יד(ישראל'

 זהו בשגגה' "יה העם שלכל לומר בזה טעם נתנו מה מפני בשגגה' העם לכלכי
 ביחוד אליו מיוחדת היתה שהמצוה משום לו ועלתה באחת שאול דלכך שאמרומפני
 כל שמעיני כאן ואיכ זולתו' ' מקיימים לה היו ולא וכל מכל המצוה את שבטלונמצא

 ר ו א יב
 הוא כבר זולתו באלוה ממורה ג' -, ד' מצוה מכלרנר
 עשה נמצות נין הנכנר השם שצ1ה ממ כל אגלונטל
 כלום. אינו נהם המיו2 וכל1מצ1תי1 יראהי הרי זולמו אלוה יש שאם מישמ לא נמצותנין

 חמרגלים מישמ אהר הזאת הפרשהונ"מרה
 ונשונה ראש נמנה ואמרו: השם רני כרו שהםנעבור

 ולא נראשונה היו כאשר נמגרים שם יהיות -מצריממ,
 אפילו כי להוריעם הפרשה נאח לכן מצוה, ונלאמורה

 ניר העושים אנל השונגים על יכפר כוכניםנענורת
 אותם. יכריחרמה

 שחזינן כיון הוא בזח שאמר המוסר רבריי(
 עליהם אין נ"ד הוראת נלא העם רו2 חפילו מסאושאם
 קרנן מ2יא עצמו נפני אחר כל אם כי צנור שלרין
 נזמ, הת! הימיד למטא הצ2ור הטא נין והמילוק'מיר.
 נצנור . אנל קרנן, מ2יא 2ל2רו הוא המוטארנימיר
 מטאה שלא מאלה אף גולם של הוא הקר2ןשמטאו
 שמנא הוא וזה ואמר, אהר כל על למטא נמש2 זהכי
 העם גל על המקום שגעס כאן שמז'נן כי,ן הושע.א,להו
 העם כל על רין נזר זהו מטרא אהא רלא נזהשהרי
 נירוניס כולם ולכן המוסאים 2כלל נ-כ ר שינ' אוממזה
 לא חב-ר אם לוא כי ניחה והרעיס הטונים אמרנרין
 1.א עצמו נפני נירק החוסא היה אז המוסאיס נכללהיו
 ניהר נירתים יה'1 והס21ים אהד בכלל כולס נירוניםהיו
 הרעים.עם

 קורמת העולה כאן ממ ספני הרבר וסעם'א(

 לעולמ, קורמת שמסאמ ריא הכלל מקום נכל ויי-'להטאמ
 מכפרת שהץולה מז-ל שאמרו מפני שזהו לומראסשר
 ענירה נכל וחנה א; ויקרא נספר גמנואר הממשנחעל

 ומסני רעה, ומעשה רעה ממשנה 2זה יש עושהשארם
 החמוף ע, כפרה נעינן לכן המהשנה מן ממורשהמעשה
 העכירח נמומר והנה לעולח. קורמת הטאמ ולכןנממלה
 ד', מצות גל על ענר כאיו שנהשב אמרו ומ'זשל

 שעושמ שאף משום .,הספורנר. נשם לעיל הונאוהטעם
 לעשומם שנצטוה כמו אומן עישה אינו הרי אךהמצימ
 שהשנינן 2זה והנה 2שמה כופר הרי הוא כ' ד'לשם
 יכמשנח ממממ רק הוא זה המורה נכל כופר שהואאותו
 ימציון ע, ענר ש,א אפשר נמעשמ שהרי נמישמ%א
 מקפת שהיח מפני המהשנח על נתהלה כפרה צריכיןלכן
 רק היא שזה המעשה על כפרמ ואח'ג המצות כלאת
 למסאה. ק'דממ העו,ה כאן ולכן אמן ענירהעל

 הוא הנפשות מנין אמד נשנט גם חינוי2(
 השנטים כל אמריו נורר הזה השנט אז הקהלרונ
 כפרה, קרנן מניאין וכולם הסאו כולם כאלו נמשנשיהא
 להניא צריכין היו חסאו שלא אלו אף השנטיפ 'מרכ'
 החסא על .מסאמ ושעיר לעולה פר ואהד אמרכל

 הקהל. רו2שהטאו
 כימיריס נירוניס עשו נלנר 2-ר אם א2ל'ג(

 שמטאה כצנורולא
 נאמר שלא הנרים הזכיר רלכך עור אפשריר(

 עפ-י עשו הם שהרי כאתם נהש2 זה הנריםרלגני
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 דשאני לומד וצדיך לשאול, כמו כלל הכפרה תועיל שלא מהראוי א"כ לשגגה נעשתההערה
 של טעם נתינת וזהו בדבר, שגגו הרי כאן אבל ד' מצות על לעבור במזיד שעשההתם

 העם לכל כי תטאו' שכולם ואף בתוכם, הגר ולגר ישראל בני עדת לכל ונסלתהתורה:
 שייי ,יביי ' טחבשגגה.

 קדאי דאמר מ-ט, כיתיד' שעירה מביא שתטא משית כהן תניא' אתת. נפש ואםכז(
 טזי הן. אתת נפש בכלל כולן משית ואתד נשיא ואתד יתיד אתד אתת, נפשואס

 ב'( ז',הוריות

 שהכהן מלמד בשגגה' בתטאה השוגגת הנפש על הכהן וכפר תניא. וגר. הכהןוכפרכתי
 א'( עיו,מנחות י" עצמו' ע"ימתכפר

 ואל שבכוכבים שבודת מה כוכבים. לעבודת התורה כל הוקשה וגוק אתתתורהכטי
 מביאין איןנינהו עשה דקום ומילה פסת לאפוקי תששה, ואל שב התורה כלאףתעשה
 ב'( י"ג,מיות ית( שגגתן. עלקרבן

 רבים ליתידים' רבים בין הכתוב שתלק שמצינו לפי ת"לי מה וגוע אחתתודה
 תורה ת"ל: בקרבנותיהם, נתלק יכול פלט' וממונם בסקילה יתידים אבד, וממעםבסייף
 א'י י ,היייית יסיאתת.

 תלוי' אשס שלו ~ודע לח ועל תטאת שגגתו על תייב אין המגדף וגוק אתתתודה

 ר 1 א יב

 שלא חורו שב"י לדוון להס ומה ישראל של ב"רהוראת
 1א1נס נהשג זה איז הקהל כל לגני בש"מאכהלכו;
 צריכים היו נקרושח 1לירתם הורהם רכיק'שהיתחמש1ם
 כזח סעות לייי לבא ולא הידרות עיקרי מעצמםלרעח
 1כ1 הגרים, עי כז ל1מר "סשר אי אנל הב"ר. פסקע"י
 כשוגג ינרק הקהל כל נכל1 הוא הגר רגם קיאבעינז
 כאונס.לא

 הבחוב חזר רלכך סעם לומר ןוד ואפשרסו(
 הזח רהריז נימח שלא זהו נשנגה, העם לכל כיואמר
 כל גבי ונםפרי נמכילתא אמרו שררי במזיר ג"כיהיה
 צגור ואין ונכרתה "נפש כריחות:חיבי

 נכרתים,_
 וא"כ

 יש שוגג לדין רינם גזח ושוח נכרת נרונים שאינםכיק
 חזר ולכז כש21ג, ג"כ קרנז להביא שצריכים ל1ררמקום
 . במדר. ולא כסרה יוו בשוגנ ירק וימר כאזהכתוב

 כיחיר הוא המשיח ייז כאז מה מסני והנהסז(
 נויקרא כמנואר כצנור הוא המש.ח ריז המצותונשאר
 כשענר המשיח רכ!ץ משום נזח הסעם אמרו 1הנהד.,

 כהז מהי1ת נפםל תשונח שעשה ואף נשוגג אףעכו"ס
 ביאת מהלגות בסוף דרמנ"ס שכתנ כמו עליקלאל

 הזח הסעס אך כיהיה רינו החורה השוה לנזהמקרש
 הוא ג"כ הנשיא יין כאז מה מפני לנאר מססיקאינו
 שמניא כמו שייר ולא שנתה בת ע! שמגיא היחירכריז
 הענירה חומר רמצר נזה לומר והבראה המעות.בשאר

 של ודין יגרול קסז ביז בזח ריוורח חלקה לא !ר'זשל
 הכה! כמו מהעם גרול היוהר של לריז שוה סשוסאיוו

 כריז חמור אייו היחיר ריז שם המצות נשאר רקוהנש'!3
 לכסרה זקוק ואתי אחר כל שם .לכן שבעם,הגרולים
 מררגתו. לסימיוחרת

 1רב מבואר שם ציא ק"ס ימנהות ייזי9
 אייר' לענורה ססול שוב נע"ז ששגג רכהז ואמרקשת
 מכהונתו נסםל אינו ונזח ל!ר'ז שחס יק שהכהזכאז

 כשרה שנמקרש משום שירות אקרי לא ששחיסחמסני
 מנהוותו נפסל בזריקח לע"ז שפלח כהז אבלבזר,
 מ"ר; ניחזקאל כרנתיב קרגנו את להקריב יכולואיט
 ישראל לבית 'היו גילוליהם לפני אותם ישרתו אשריוק

 יגשו ולא וגף. יליהם ירי נשאתי כז על עקלמכשול
 יי. לכהזאלי

 מהרנרים המה ומילח סםח רגם וא!ריגיח(
 עי קריז מביאיז איז זה נכל כרת חיב עליהםשהעונר
 יהסיר רק בקרבז כח ריש לומר אפשר ידסעםשגגחזי
 שלא כמי נחשבת שתהא ועשח נקום שעשה העבירחאת

 שלא דמצוה את יעש'ת יקרבז יח איז אנלעשאח,
 שעשאה. כמי נחשבת שתהאנעשחה

 בע"ז נשוגג חסאו שלמה עיר ראם החנויס(
 אמרינז ולא הצנהה רוב שאינם זמן כל כיחיריםרינם
 ממונם ביחירים שררי מיחירים, חלוק רינס 9נמזירכיק

סלס
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 א" מ)כריחות כי מעשה. עושה שאינו מגדף יצא בשגגה' לעושח לכם יהיה אחת תורה קרא; דאמרמ"4
 העובר וכך במלכות' המורר על מליצה שהיא במלך' יד הרים מענין זהו רמה. ביד*
 איך כי אמר זה ועל עול, פריקת מצר רק היצר תקיפת מצר לא במזיד ר' ממצות אח-על
 אם נברלים והעונשים לחמורה' קלח עבירה בין הבדל בהם שיש מזירין לשאר דוטהזה

 בו אין שמים במלכות מורד שהוא טי אבל מכלום! פטור או כרת או מיתה אומלקות
 ולכן בכרת' להענש רינו שבקלות הסל אלא עשה לא ואפילו לחמורח קלה ביןהברל
 מן אפילו שתעשה מח כל על כי עשתמ מה זכר ולא תעשה' אור וחנפש סתםאמר

 כא( בכרת. היאהקלות

 וחכמים טדבר' הכתוב כוכבים עבודת בעובד אומר: ראכ"ע תניא' מגדף הוא ר'את
 ד( 'כריחהז כט השם. את למברך כרת ליתן אלא הכתוב בא לאאומרים:

 הועילה לא ולפיכך בתשובה, אפילו הזה בעולם כפרה לו ואין טגדף. ר'את
 בקולסי ר' שמע ולא ד לפני ותבכו ותשובו כאמרת המרגלים בענין ישראלתשובת

,ספורע(

 של בהגדות ודורש יושב שהיה חזקיה בן מנשה זה רמה. ביד תעשה אשרוהנפש
 %ח ותמנע 4ת 'טששיה תמנע ליטן ואחות אלא: לכתוב למשה לו הית לא וכי אמרדופ"
 כג( י,(, "ס בשרה דוראים וימצא חטים קציר בימי ראובן וילך י-(ג "ם לאליפזפלגש

 1'ם(,סנהדרין

 ר 1 א יב
 חלוקים שגם נימא כן אגי. ממונס שלמת ובעירפלם

 לעיר. יחיי בק חילוק אין בקרבן כי דלא קמ"לבקרבנם,
 חצבחה לריב 'ח.ר בין אםבי

 מעשה בלא עב-רה עושח ,4אדם כדבר גיב(
 על קרבן וואין לייל שאמרו וכמו שוטע, על קרבןאין
 נראח וחטעם מל. שלא או פסח עשח ויא ששגגמי

 בשוגג, עבירה על כפרח דצריבק !עררינן דדגמשום
 כי המתשבח, סצד לא אבל שעשת' המעשה מצד רקזחו
 המעשח מצד אבל במח,4בתה שוגג היה חסחשבהמצד
 אבל כפרה. צריך !ה ועל עשה רע מעשת סוף סוףהרי
 עבירת כאן אין המעשת מצד הרי מעשח באן שאיןבדבר
 שהית וכיק חמחשבת סצד אם כי חטח בידו ואיןבלל.
 עבירה 11ם שאין ונמעא ר!4ג מחשבח באן אין ברברשוגג
 לכפרה. !קוק שיהאבייו

 כי לבנוףן "ין 2ספר אמרו זח דרך ולפדכא(
 רמה, ביי על פירש זתו מגדף הוא ר את שאמרומת
 הה4 ר מ11ה עובר אהה מהוע לו כ12וומריםה-נו
 בא זח ועל ר, דבר על ומלעיג וגיופין חרוסיןמשיב
 בזח, ר דבר את בי תדאשת, את ופירש השניהסהוב
 יקר כי ומודח מאמין לחאבק כשי1בר בשלמאבלומר
 ההוטא אבל יצרה על לו4ונבר בכחו אק אך ד'דבר
 לתיאבק הע1בר וכ!. ד', דבר מב!ה הוץ אפיקורסוהמצד
 עימר עליו מהיבר יצרו כשאין ולין המ?411 לו4יםהוצח

 מצותו אה אפיקורסות מצי האוטא יעבירת תעימטח
 הוקפו כשיצרו ובין ר. מצות כל את מבסל שהואהפר.
 רירת ולבן דיזורה, על עובר חווחו יצרו כשאיןונק
 מחחינ. הוא דרבח כריהות כלומר ההיא. הנפשחכרת

לפ-
 שאין מה עליה. עובר יוס כל כאילו לו שנחשב

 הפעמיפ מספר כפי אלא נענש שאינו לחיאבק עוברק
 חוא החסא להכעיס העונר הינו בן עתה כישחט!ג
 כי רבוח פעמיס חכרח חכרת אמרתי ולכן דנפש,בעצס
 מעמח. חמיר חכרח אלא לו4וז"ב, הלק 14א-ן

 נפקא כוכבים עבויה עוגי דהכמיס ואליבאכב(

 ר' חניא, א.: צ-ם בסנהדרין כיאיהא ב!ה ר מדברי
 מאי ורק, העובד זח בזה ר דבר כי אומר:ישמעאל
 !ת נזה, ו' דבר כי ישמעאל: רבי דבי דחנאמשמע.
 לא אלהיך, ו' אנכי בסיניי למשח לו שנאמר דברהמכזח
 פני. על אי1רים האלהיס יך יהיהלא

 ד!הו משום רמח, ביד זה על נאמר ולכךכג(

 זה שדבר ואוסר בא שהוא דמי התא, ממ *"ץ
 ויודע מג'ן שהוא דו4זו דן-י בחורה לכחוב לו היחלא

 ללא הוא ש!ח אומר דוא לכן !ח דבר נאמר צורךלאיזח
 חמיד חושב היה אז כזו גאוח בו היח לא לו אבלצורך.
 בוראי !הו אבל ה1בר. סעם לחבין מקי הגיע לא דואכי
 ג11ל. צורך הוה בי2יןשיש
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 ן בשר, ברית המפר זח הפר, מצותו ואת בתורה, פנים הטגלה זה בזה. ר דברכי

 : הקדשים את הסחלל המודעק ר"א אטר מכאן בעוה"ב' תכרת בעוה"ז' הכרת תכרת'הכרת
 ן כהלכה' שלא בתורה פנים וחמגלח אבינו' אברהם של בריתו והטפר המועדות אתוהמבזה
 ן כד' לעוה"מ חלק לו אין סובים ומעשים תורה ביקו שיש אעפ"י ברבים חבירו פניוהמלבין

 8-פ,,סנהררץ

 השפים, פן תורה אין האומר זח וגה בזה ד דבר כי ת.ר, וגוק בזה ד' דברכי

 8"פ,)סנ"ייין כהי אפקורס- זה בזה ד' דבר כיד"א

י _[ דבר והוטלטדה ואינה תורה הלוטד אוטר מאיר י היה תניא' בזפ ד' דברכי

 ן שאפשר כל אומר: נחוראי ר' המשנה על משגיח שאינו מי כל אוטר: נתן ר' בזה'ד

)סנ"יי.' כו( ' עוסש ואינו בתירהלעסוק
 8"פ,

 ן עבורת שעון מכאן בה, ועונח נכרתת שחנפש ללמד בה. עונה ת"ל טה בהעונח
 ן לעולם לו קתמת והקרן חזה בעולם האדם מן שנפרעים מהדברים אחד הואכוכבים
 ן ה'ץ'( פ'ץ' פאה 'ייישי5' כז(הב*

 מתים אין אוטרים כותיים שהיו כותיים, ספרי זייפתי מכאן רשב"א: אסר בה.עונה
 בה, עונח ת"ל שאין בה, עונח ההיא הנפש תכרת הכרת אומר: היא הרי לחם: אטרתיחיים.

)שיי' הדיד ליום החשבון את ליתן שעתידאלא

- -
( 

 ר 1 א יב

 !דו בזה, י' רבר כי של הקרא פשטהןכר(

 להורה פנים נשיאהן לו שאץ ומי דהורה, אההמבזה

 דומח היא כי כהלכ1; שלא בתורה פנים מגלה חואבוראי

 שיש רבר כעל ולא לבקורה *נתנה אנושי כספרלסני
 בה לחכשל יזיי שהוא בויאי ואז קדושה. משוסבזה
 ו(ער1; בקדושת מכיר שאינו מי כי ועוד כהלכו;קלא

 כל את"כ לבפל שיבא ממילא שבקרושףק הראשונהשהיא
 קיושה וזהו ,.קישיס" כגץ קיושה מ*ום ב!ד שישרבר

 בענץ הק בזמה קיושח שזהו .,במוערוה" וכןבהפפיס,
 יבא וכן ישראל. עם קרושת צל מורה שזה-מילה"
 מפני היא המורה הזו העבירה כי הבירר', פני"להלבץ
 כיה: במר'ק שאמרו כמו תורה לספר דומהשהבירו
 למה לקרוע ח"ב נשמה יציאה בשיה המח צלהעומר

 אפל לקרו3-ולכ, שח"ב שנשרף הורח לספר רומהזה

 לא חבירו שכבוד בוראי געיניו חשובה אינה קעאורהמי
 בדבר נכללו הזברים אלו כל ולכן בעיניה השוביהיה
 בזו;י,

 אמרו השמים מ, וחורה שכופר במי הנהכה,

 מפפוק חוץ השמים מן כולה דהורח כל אמר שאפילושם:

 אמר ואפילו עפמה מפי משח חלא דקב"ה אמרו שלאזה

 כי בכלל הוא רוי זה מגז"ש זה, מק"1 !ה, מרקיוקתוץ
 בזה. י'דבר

 אסק51ס סתם הנה אפקורס, שזוי קאמרוומח

 האושר כי שאמר: היתי אפיקור בשיסת שמחזיק מיזהו

 מאושרים שחים ומפני חחהם. מן ההנאד הוא חארםשל

 ולכ הר411 וקורה הנפש מנתא בהפ שיש אלה רקדיה
 יכול איננו עיניו לנגר תמיר אלחים פהד לו שישחאים
 ובמקום ההופש, הרגשה חע דגדול האושר מאושר,להיות
 ולכן חירת4 חץ שם שיהיו; מי מפני יהיה פהד,שיש

 מביא שזה מפני באלהים אמונה כל בנגר להתיפבצריכץ
 באמו אנל - התים. מן דרוה והקורת ההנאהלהריסת

 להארם אפשר אי כי הם, תבאי רברי האלו הרבריםכל
 ארפ לכל שיש והיסורים התלאוח מפני חח-ם מ,ליחבות
 המה ריולאהן שיל והבסהון בך האמונה ורקבהיו,
 רוה וקורת הנפש מנוחה לחארס מביא זה הארםלסובת

 עתיקים. והרברים הההם,מן
 סשום ב!ה יש מלמיה ואינה תורה הלומדכו,

 בישראל. להפיצת בעיניו חשובה אינה שי5י ר' רברביי
 לחזור משתדל קאינו זהו המשנה צל מוןג'ח וואינומי

 שביאר כפי או בפיו. שנונים הורת זברי שההא למהץצל
 חה שבכחב הורח של פירושה היא המשנה כיהמר(-שיש

 מבזה הוא הרי המשנה שהוא בפירושח משגיחעחיע

 מו1שב דוא חרי כלל מערה עיסק שחינו ומי י',רבר

 התורה. מעניני יוהן חזח יעולםעניני
 אף שלם עור שחעת משמע בה רעונחכז,

 העץ. צל מכפרת המיחח ואין נירהה שהופשלאהר
 בא זהו הת*ח מחמת לאדם הבא תסא כי החיוהסעם

 שלו והגוף מה שהארם בשעה וא'ע הגוף, כההןמחמה
 אבל ממגה לפרוצ יותר מקום אין בעלמא לעפרנעשה

 חגוף. מהמה לא זהו ע"ז ויבד השם את מברך שחואמי
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 י1 הג 'שחרה כש העון. ממרקת מיתה ומת, תשובה עשה שאם מלמר בה.עונה
 מצטרפות איגן העבירות שבכל מ': בקרושין ראמרינן מה לפי והו בה.עונח

 בה עונה כתיב לכך בלבם' ישראל תפיש למען רכתיב משום בע"ו רס למעשהמחשבה
 היינו בפנימיותה בקרבה רק העון אם שאף פירוש בתוכהי שכתוב כמו שוהו ח4במפיק

 בלב( ישנו שכן מגרף שאני ס"ה: בסנהררין אמרו ולכן ותכרת' עונה תשא ג"כבמחשבתה
 להמית צריכין היו שבלב מחשבה ב'ז ירעו אלו ובאמת חייב' הוא הלב מחשבת רעלפי'
 הכמ"( 'משו בכרת. אותו שעונשין כמו במחשבה אףאותו

 עון פוקר עומר: שהוא לפי נאמר' למה בה עונה אומר: ישמעאל רי בה.עונה
 בהי עינה ת"ל רבעים ועל שלשים על בגים על נפקרת עכו"ם אף יכול בגים' עלאבות
 )חיי( כט( רבעיםי על ולא שלשים על ולא בנים על נפקרת ואין תלוי עוןבה

 מה יץ(, 'טתי מרבר להלן ונאמר מרבר כאן נאמר במרבר. ישראל בני ויהיולח
 את ליתן עתיר אומר: ריב"ב צלפחרי כאן האמור במרבר אף צלפחר להלן האמורמרבר
 מגלה ואתה עליו כסה העולם והיה שאמר מי אם היה' מסושש צלפחר האומר כלהרין
 ל( ההר. ראש על לעלות ויעפילו שנאמר: היה, המעפילים מן היה מאין אלאעליו

,ספייי

 יאורב
 מחמת זהו אם גי אלה גמו לרברים חאוה לארם איןגי

 גמ חיח היא כי מיחח, לחנפש שאין ומפני הנפש,קלקול
 המיחח. עיי הזה העת לח מ1גפר אין לכן כן,אחרי

 רעה שמחשבח נז:'ז אמרו הזה הטעסוכפני
 הנוף מחמח נא ש"חטא רנמקום וזהו למעשה,מצטרפח
 אנל שננפש; ענין זהו המחשנח כי כעשה לזהצריבין
 הוא הרי הנפש וחסא חנפש, מחמח נא שהחטן ע-וגני

 כמעשה. מחשנה נחשב נזה "כןנמחשבה,
 תמצא  שלפ צהי שהעון משמע נה רעונהכח

 תשונח עשה אפ אנל חשונה, עשח כו~יא וזהוננפש
 שאמרו מח הסעם שזהו ואפשר העץ, אח ממרקתהמיחה
 חטם א~רהוח ישיגו ולא ישונון לא נאיח כל ייז:בוייז

 רכל חץם. אורחות ישינו לא ישובו ואם ב'ו,,משלי
 מחסרי שזהו מטח רלכך היינו - מיה. ממינותרפריוו
 אינו בלבר שבחשובח מאחר סי עינו, לו שיתיסרהמקום
 המיחח לו ממהר לכן המיהח עם ני"ר אם גי לומחבפר
 חזה. החמור העון על כפרח לו זויהיחנכרי

 ילכך הר'ץ בדרשות ראיתא מח לפו זהוכט(
 ולא לב14 אשה משם לקחח חרן נאנשי אברהםבחר
 משום זהו זיץ, עונרי היו חרן בני שנם אף כנעןבארץ
 שמורישים חלאים שיש הגוף כחולי המה "נפשד"ולי
 זנות של הנפו1 נחולי כן מורישים. שאינם. וישלנניהס
 חסא אנל לנניחם, מוריש זח הנוף מן שנמשביסוכרומה

 לנניהם, מוריש אינו זח השסליית הנפש מצר שהיאזר'1
 נ.רושה ימסר חרן נני שעונות אנרהם חש לאולכן
 וא"כ - כנען. מבנות ירא שהיה במו אחריו, יצחקלבני
 בנים, על אנות עץ פוקר הקגייה עבירות שבקארמונן

 הגצ ושרשן הנאים לדזרות גם נמטר הזח רהעתמקעם
 אחד 1גל בירושה נמסר אינו ע"ז חטא אנלמהאנהן
 עליחם ופקרתי פקרי וניום  נענל: שנאמר ומחננים, עי אנוח עון לפקור מקום אץ וא.כ עצמו מצדחוסא

 פורענהז לך אין ק"נ: גסנהררין זח על ואיחאחסאחם,
 של ליסרא נהכרע מכ-ר חחר נה ו~אין לעולםשנאח
 אנות עט פ11י הקכייה אין שנע-ז אף - הראשת,ענל
 עריות של החסא עיקר היה דהחם משום זיו ננים,על
 בע"ז ישראל הט יודעין ע"ב: סייג נס:הדרין שאמרובמו
 עריהז להם להחיר ולא ,1'ז ענדו ולא ממש נחשחין

בסרהטיא,
 על אנות עת פ.קרים הרי זנוח של ובחטא -

ננים.
 ,.משךונספר

 חכמח-
 עונות רנסל כן. נזה אמרו

 ונכלל לעוה'.ב חלק לו יש מקום מגל מעוה-ז ותכרחאף
 הכרת רכחיב הכא אנל נניה נפקרים ולבך מקריישראל
 הגלל. מאגר והו(ר החבל והיפטק מעוה-נ גמחנרח
 להם ש:מח, בענל ילכך לבניג החטא התיחסות איןלכן

 פקיי וניום אמר שפיר ישראל כלל בחוךונשארו
ופקרתי.

 לגלות ח"ק חש לא ילכך במפרשים אמרול(
 משום זהו כיסהו, שהחורה אף צלפחר היחשהמקושש

 מפ:י נחכוין, שמים לשם רהמקוש1ו נמררש כמ"ררם"ל
 ל.כננו שלא עליהם שנגזר סיץ אומרים ישראלשהיו
 עמר נמצווח מחוינים אין שוב המרג"יס ממעשהלארץ
 איהא ונן - אחרים, ויראו שיהרג כרי קבחו"לל

 ירר שעל נסרי זו ענירה עשה שהמקושש יונחןבחרגום
 ומשוס הנה עד ידעו שלא שנת מחלל של העונשיחוויע

חלו
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חפי'( מסושש' אותו וימצאו שומרים משה שמינה מלמדוימצאה

 שנגזר כיון ישראל: אומרים שהיו גתכויף שמים לשם הסקושש עצים.מקושש
 שבת וחילל עמד במצות מחוייבין אין שוב המרגלים סמעשה לארץ ליכגס שלאעליהן
 ק'"ם( נ"נ נתוי היבא )מייש לא( אחרים. וידאו שיהרגכדי

 דבי דבי תנא התורה, סן להתדאה מניין תניא, עצים. מקושש אותו המוצאיםלג(
 לב( מקושש. הוא ועדיין בו שהתרו עצים' סקושש אותו המוצאים,שסעאל:

 (ד( מיא)סנהדרין

 מחלליה שנאמר: במיתה' שהמקושש דביע סשה היה יודע תניש 1ג1'. פורש לאכילד(
 לג( פורש. לא כי שגאסדי נהדג' מיתה באיזה יודע היה לא אלא תשא(. 'פ' יומתמות

 נ'( עיה)סנהדרין

 יד ת"ל: אותו' תרגים ממש העדה כל אלא אינו או העדהי כל במעמד העדה.כללה(
,ספר'( לד( העדה. כל במעמד העדה' כל ת"לי מה הא בראשוגה, בו תהיההעדים

 'ספרי( לב"ד. חוץ נהרגים מיתות חייבי שכל סלמד למחגה. מחוץ אללו(

 את זה חלל למשה: הקב"ה א"ל עצים' מקושש איש וימצאו ציצית. להםועשולח(
 אותן ורואה בזרועו תפילין בראשו תפילין יום בכל יודע אתח רבש"ע' לפניו: אמרהשבת.
 וברור צא למשה: הקב"ה לו אמר השבת, את זה חלל תפילין עליו שאין עכשיו בו,וחוזר
 לה( לדורותם. ציצית להם ועשו שנאסר: סובים וביסים בשבת בו שיגהגו דברלהם

 שמעוני(יילקוס

 יאודב
 לבלי זהירים שנהיה להמקושש גואי זה אין הסעמיםאלו

 שמג אתלגלות
 ג"י הרי היה המעפילים מן ראמר לריב-נודנה

 צריק, איתו על לעז מוצ'א הוא מה מפנ' לו לומראפשר
 היו שהמעפילים משה" "תורת בספר בזה ביארוננר
 ד' שציוה אף להלהם לעלות שהום'פו ומה תשונה,נעלי

 לעשות הארם שצריך מפנ' זהו ילהמו,, ולא יעלושלא
 תשובתו, לקבל רוצה אינו שד ש'ודע נזמן אףתשובה

 שיחזור מאהר ר"מ בקש דלכך נשל-ה דאיהאכמו
 שובנים בנים שונו שאמר: קול מנת ששמן אףבתשובה
 - מאהר,הו,

 צרינין אין כאלה שנדנריס משום שזהו
 לך שיאמר מה כל נאמר: זח ועל המקוט, דברילומוע
 צא לך אומר הקנ-ת אם היט מצא, הוץ עשהנעה-נ

 ואותן נתשונה, ל"חאמץ האדם צריך אעפ"כממהיצחו
 מתוך שמתו מאלה היו שם ומתו ההרה שעלוהמעפילים

 מזו, גרולה תשונח לך ואיןתשוב"
 נסעותם אז היתח ישראל שטעות אפנרלא(

 על שריין כשהיגו שאמרו: 'הזקאל של דורו ננישל
 מארצנו שגלינו עבשיו המצות את שומרים היינואדמתו
 לילן כמנואר ישראל בית הגו'ם משפההו ככ,נהיה
- מ-א, נפסוקנספרי  שכל להראות המקושש בא ולכן 
 בין נארץ נין טהגת הגוף הובת משום שהיאמצוה
נחייל.

 מקושש אלא נאמר לא עצ'ם שקיששלנ(
 ההרו שכבר והוא מקישש, היה ומצאוהו שראהולאהר
 מקוששו היה 1עדין כן לעשית שלאנו

 למיתה בו שמהרים שנית היא הכמים וועתלג(
 רי'י ויעת רתראה, הוי מיתה באיזח נו ההרו שלאאף
 אין לאו ואם יהרג מיתה נאיזה בו להתרות דצריכיןהיא
 ומה גמירה, התראה חיהה לא ונמקושש התראה,זה

 היתה. שעה הוראת למיתה אותושרנו
 שנהיח מצינן לא מיהות חיני נשארלד(

 רק מצינן הזה והדין הערה כל נמעמר שיהיהצרינין
 והיה בפרהסיא היה רבשניהם משום וזיו ובמגרף,'גאן
 כל נמעמד אותן דגין שתהא בעינן לנן מזח השםהילול
 נמהלל שמהמר.נן נמה היסוי הוא שזה ואפשרהערה.
 זה דין המקום כאן שהשוה מפני וזהו בפרהסיא,שבת
 הילול משום נהם יש שבשניהם לומר ימגרףלרין
השם.

 ישראל לנני צורך יש אם לשאול יש והנהלה(
 א"נ ענירה. לידי ינאו שלא בכדי לשנת מיוהדתנמצוה

 מ11ת הניה ולא אהרת נמצוה הקנ"ה נהר מהמפני

 שבתס'לין מפני ואפשר בשנון גם אותה שיעשוחפילין
 היא 1ז1 אהד רגע אפילו מהם דעתו יסיח שלחבעינן
 מנוחה של יום הוא ששבת ומפני למאר. חמוררמצוה
 גדול טורה שיש דזאה המצוי התורה עליו הסילהלא

נקיומה
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 תם איש ויעקב שנאמה יעקב אלא תם ואין תם' לדור אלא לדורותם איןלדורותם.
 שמע1ני( "ייט לו( דמימי משפיכת תם עריות' מגלוי תם מגזל, תם כ'"(,)בתשית

 והבטה. להצצה לכם אלו שחוטין ולבכש דעתכם תנו כלומר לציצית' לכם והיהלט(
 לעשות תועלת בם אין ציצית בבגדי היום נל תתעטפו אם אף זה' על הלב כונת בבלתיכי

 )ימי8( בנפש' פנימירושם

 י( מ"גשנ"" לילה. לכסות פרט אותהוראיתם

 שכינה. פני ומקבל זוכה זו במצוה הזריז כל אומר: רשב"י תני* אותו,וראיתם
 ל4 תעבוה ואואו תירא אלהיך ד' את ואתחנן(: ,פ' התם וכתיב אותו. וראיתם הכאכתיב

 %'ג(,מנהוה

 ועשיתם ד' מצות כל את וזכרתם אותו וראיתם תני* ועשיתפ וזכרתםוראיתם
 לח(' עשיה. לידי מביה זכירה זכירה, לידי מביאה שראיה מלמדאותפ

 המצות בכל נתחייב זו במצוה אדם ונתחייב כיון ד. מצות כל אתוזכרתם
 נ'( מ.יג שנ",ת לט(כולן.

 המצות. כל כנגד זו מצוה ששקולה מכאן דק מצות כל אתוזכרתם
 נ" מ.ינשאוה

 אמר י"ר(: ,ההלים וכן'א מינות. זו לבבכפ אחרי תני* עיניכם. ואחרי לבבכםאחרי
 שמשון ויאמר י-י(: ,שפטים שנאמר עבירה, הרהורי זה עיניכם ואחרי אלחים, אין בלבונבל

 ר ו א יב

 קלה מצוח היא שזו ציציח במצות יוחר וכחדחבקיומח
 יתרח. סרהאבלי

 גבי מ"י: במנחוה שאמרו במח הענין וזהולו(
 באיסור להכשל ועמר ציצית במצוח זהיר שהיח ארסההוח
 היינו - פניו, על לו וססחו ציציותיו שבאו עדזנהל

 מלובש להיות יוחר ראוי יהיה לא שמעתח לושחדאו
 חם להיוח צייכין זו למצות כדאי להיות כיבציצית,
 לחיוה ראוי אינו זו מדח בו שאין תוף עריות,מגלוי
 בציציונמלובש

.
 מה מובניפ הבלתי הדנרים לבאר אסשר ובזח

 יחידים, לרבות משה, אל ד ויאמר שמעתי: בילקוטראיחא
 נימא שלא הוא שכוונתפ לומר אפשר האמור ולסי-
 דדוקא אמינא הוה וא"כ קרוש גוף בעינן ילציציחכיק
 בציציח להחעסף לו אפשר מתסללים מעשרה צבודשליח
 מחמח נתקדש והוא ביניהם שרויה השכינה שאזמחמת
 שאינו אמינא הוה לברו כשהוא יחיד אבל הצנור,קרוסח
 בו שאין ארם לך אין כי נסלית מלובש להיוחכראי
 זו, למצוה ראוי היחיר שגם לרבוח קרא בעינן לכןפגם,

 ראיית על אוחו וראיתם של פירדש רהיהלז(
 בשם חני ה"ב: פ"א ברכוח בירושלמי איחא וכןהשכינה,
 אוהו, ורחיתם אלח גאן גתי2 חין אוהם וראיהםי.מ,

 ש5ינה. פני מקגל 5אלו ציצית מצוה המקים שכלמג'ו
 אלהיך ד אק רכתיב: דמה מבארים זה בדרך וין-

 -תיר(4
 ענין גם אם 5' מורא של ענין מלבי בז" 'ש

 להיוה 11 למררגה להג'ע הארם שצריך הינו ראיהשל
 י1ח מררגת וזהו השבינה, פני את 1לקבל לראאזוכה

 בעוה-ב. ממש ראיה או "', שיאים זמן 5להקורש
 'בא צ'צ'ת מצוה שוו" שאסרו מה הענקל"(

 המקום 5שצוה רהנה 5ן. לנו נראה המצות כל אתלז5ור
 'שיאל נן בין הניל שיהיה עשה בזה צ'צ'ת מצותעל
 אהד שיראה בסעה והנה בנגייה א"ר עם בןלבין

 בנ' מכל נחיצ'ונוחו מ21יל שהוא עצמו אתמישראל
 ה,א גמה העיקו"ם הדבריס לבו על עולה 'היהחארץ,
 ולהם מצוה, נתרי-נ מהם מונול 5' חהו מהס,מוביל
 את 'זגור שארם וניק נ". בג' מצות אם.שבע נ'אין

 ק'ומם. ליי' ג-כ 'נא מזה יל'1 המוסליםה"'וג'ם
 שהאיר זו במצוה שנההיב נ'ון ה"נולמ(

 נ'ום. נוהגות המצות ררונ משום המצות, בכל נחהייבה'ום
 ננגיים מלונש 1אינו ערוס עוו שיאום זמן שנלועוו
 משלבש שאום מכיק אך המצוה את לעשות לו אפשרא'

 ה,א מהו"ב אז צ'צ'ת של נטלית גם ובמילאננגד'1
 המצות. 'תר גםלעשוה
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 כוכבים' עבודת הרהור זה אחריהם' זונים אתם אשר בעינה ישרה היא כי לי קחאותה
 י( י"ב )נייית מ( הבעלים' אחרי ויזנו ח'(: )שיפסיסוכה.א

 דעבירה' סרסורי תרי ועינא ליבא לגי: א"ר תניא, עיניכם. ואחרי לבבכםאחרי
 לבך לי יהבת אי הקב"ה: אמר תצורנה' דרכי ועיניך לנ לבך בני תנה ייגן: ששי'דכתיב
 י"ן פ" מבא)'ייש4י מאי לי. דאת ידע אנאועינך

 שעתיד הוא ואני ליפרע שעתיד הוא אני לומר כתיב' פעמים שני אלהיכם. דאני
 א'( מיי )מנחוח . שכר.ליתן

 ציצית' גבי מצרים יציאת רחמנא דכתב לי למה רבא: אמר וגוע הוצאתיאשר
 בכור, של שאינה לטפה בכור של טפה בין במצרים שהבחנתי הוא אני הקב"ה:אמר
 מבי. הוא. תכלת ואומר בבגדו אילן סלא שתולה ממי. ליפרע שעתיד הואאני

 ין מיא,ב'ש
 יהו שלא כדי אלהיכם' ד' אני נאמר כבר והלא נאמר, למה אלהיכם' ראני
 ולא עושים לא אנחנו שכר, ונטול שנעשה לא המקום צונו מה מפני אומרים:ישראל
 לפני וישבו ישראל מזקני אנשים אלי ויבא ליחזקאל: ישראל שאמרו כענין שכרנוטלים
 הואיל לוי אמרו הן, להם: אמר מרשותה יצא לא רבו שמכרו עבד לו אמרו "'י',,ק'ו"י
 לחזור מנת על רבו שמכרו עבד הרי להם: אמר מרשותו, יצאנו לאו"ה המקוםשמכרנו
 כגוים נהיה אומרים אתם אשר תהיח לא היו רוחכם על והעולה לרשותו, חוץ יצאשמא

 ובזרוע חזקח ביד לא אם אלהים ד נאם אני חי ואבן' עץ לשרת האדמהוכמשפחות
 ס'(, 'שמות הויה ד יד הנה שנאסר: רבר זו חזקה ביד עליכם' אמלוך שפוכה ובחמהנטייה

 ובחמה ירושלים' על נטויה בידו שלופה וחרבן כ"אע א, מ-ה שנאמר חרב זו נטויהבזרוע
 אמלוך כך ואחר זו אחר זו הללו פורעניות ג' עליכם מביא שאני אחר רעמ זישפוכה
,ספרין מגי כרחכם. עלעליכם

 ר 1 א יב-
 ואבות נפ"ב יאיהא מה לנ"ר אפשר ונזהמ(

 נח שירנק ישרה ררך היא איזו וראו צאו להס אמרט':
 או5ר אליעזר רני סונח, עין אומר אלעזר רניה(רם,
 נהארם הוא רהעיקר סובר שגראשק וזהו - טוב,לנ
 העינים. מח5ת הנאים ענירה הרהורי נו 'היושלא

 הרהורי נו יהיו שלא נגארם הוא רהעיקר סונר1האהר11
 אני רואה רינ"ז: אמר זה ועל חלנ, מן הנאים5ינות
 שלם שלנו מפני - סרבריכם. ערך בן אלעזר רבריאת

 כמו וזהו ענירה. שום לירי ינא שלא סופולהמקום
 ועריק אהה על 1"עמידן הכקוק כא מכות: נשילהי9אמרו
 'היה,באמונהו

 ,.תורה בספר מנוארים האלו ררנריםמאן
 ומה למקום ארם שביז מה יש נמעות כי כז:ת5ימה"
 למקוט אים שניז מה המצות יסור להנירו. %רסשנין

 ארם ניז של המעות ויסור מצוהיה וק'ום נד'גאמונה
 מגתות. ממרות ולההרהק טונות מדות לרכווו זהולחנירו
 זה יתגנו לא הרנרים א4 שני כי מורה הנם'קאמנס
 הונ,ת גם י1עא א'נו נאמז יא"יז שאינו סי כ' זה.בלא

 ולמלא לנפשו רק להוס הוא בי לארם, שנארםה195בחות

 שגם בהכרח נשהתות סרות בעל שהוא סי וכןתאותיה
 והנה מרותיו, מסינ מדאינו נאמנות, אינז לשמיםדעות'1
 שאמרו כסו נינ, תלוי למקום אים ניז הנוגענכל

 למדות וננוגע - מינות. זו לננכם אהרי י"ב.בנרטת
 רע ייאה שהעיז מפני כ' נעיז' תלף לחנירו איםשביז
 הקי'ה: א5ר אסר: זה ואל הרוג לעשות חו5ר הלבגם
 כלומר - לי, יאת ינרע אנא ועינך לנן לי יהבתאי

 יה'1 ולנריות לשמים ש5עשיך אני נטוח יזהשנאופז
 ומקונליס. 1רצ1יםמכוונים

 וקשה לחכלת הרו5ה צנע 1ה1 אילז קלאמנ(
 לזה רומה זה %ם להנין י9 ורנה לזה, זה נ'1להנהיז
 משום שזהו ואפ"ר נע'עיוג פסול אילן קלא מהמפנ'
 ו5פני תכלה. כמו המהקץם ענע זה א'1 אילז קלארענע

 גם לכז נצחתם שהמה להמעות זכרון המהשהעיע'ת
 המתקים. דנר שיהיה בעינזהצבע

 הש-ב שיהזקאל איתא שמעונ' ונילקוסמג(
 איז לארץ שוהת פיכס ורם מנו,רים עיניכם א"ילולהם:
 שכבר מפני 1מע1ת הורה עול מעליכם להטיל רווותלגם

-  ונשמע, נעשה נם'ני ואמרהםהקרמתם  נזה והתשונה 
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טז
 ישראל גדולי כל שמשך רכים דברים משיכת לשון אלא ויקח אק קרח' ויסחא(

 ט"1(: 'איונ שנאמר לקחו שלבו פליגה לשון אלא ויקח אין ד"א' א( אחריו'והסנהדראות

 '""( ייה 'נמיני ב( לבך. יקחךמה

 למשה: ואמר קרח קפץ ציצית' להם ועשו הענין: מן למעלה כתיב מה קרח.ויקח
 טלית קרח: א"ל בציצית' חייבת א"ל: הציצית' מן פטורה שתהא מחו תכלת שכולהטלית
 שיהא מהו ספרים מלא בית אותה' פוטרות חוטים ד' עצמה פוטרת אין תכלתשכולה
 את פוטרת אינה פרשיות רע"ה כולה התורה כל א"ל: במזתה' חייב א"ל' המזוזה' מןפטור
 ומלבך עליהן נצטוית לא אלו דברים א-ל: הביאי את פוטרת שבמזוזה אחת פרשההבית
 י'ח( ינה )נמרבר ג( בודאן.אתה

 יאורב
 את קנלו שלא ואמרו טענו שהמה מפני כן, לנונראה
 שאין כיון ועהה לאר,, שיכנסו השכר מהמה רקההורה
 עייהס אין נגלוה שרוייס הם שהרי הוה השכרלהס
 כ'ט 'הוקאל להם 4שינ וח ועל התורה. אה לשמורההונ

 עליכם שקנלהס אוה זה לנשמע נעסה נסינ'שהקדמתם
 שעושה שמ' מפנ' שכר, לכס 'היה שלא נומן גסהמצוה
 מוסל מה מתחלה לשמוע 'דרוש הוא השכר נערדנר
 עי'1 שמקנל ו,חונוה אין אם שירע נכר' יעשוהעל'1

 'קנל ההונות מהוה כשירע ואח"כ השכר, ממדתמרוניס
 נעשה קדמתם הרי אתם אנל הדנר, את לעשותעל'1

 מה ששמעתם טרס לעשות ע"יכס שקנלהם הרילנשמן,
 מחמת לא המצות עליכס סקנלהס אות חה מכס,דורשים
 ענד'ס להיות נעיניכם דיה שחנינ מפנ' אם כ'השכר
 ה'ום גם ולכן פרס, לקנל מנת על שלא אףלמקום
 ומצוה תורה עול מעליכס שתפרקו אפשר א' נגלותשאתם
 עליכם. שקנלהס מהולנסל

 כי להס שאמר והו רכיס, נרנרים משיכהא(
 ואהרן משה יהיו שלא ישראל. טונת לתניץ נאהוא

 של קשה עול החת מוסלים יהיו ושלא עליהםמתנשאים
 ווהו נמדרשים, יהלן כמנואר עליהס הסיל שמשהמצ1ת
 נראש עומריס לה'ות הרוצ'ס כל של הכנושהדרך

 כדאיהא מעליהס עולם אה יהקל להעםשמנטיחים
 נמלכות ונחכם, לנקר והביאו דע"ו: נפ"קנירושלמ'
 ואמר 'שראל אה מפתה הההיל 1ג1' מדנר הכ4!נ'רנעס
 נ4!ר '"נ(' ,ש"א אמרה ההורה חיא, וותרנית ע"ולהם
 ויעש אומרת: וע-ו לכדן, ל' 'שראל שנס' מכלאוהו
 עד הג' חלנ 'לין לא אמרה: התורה העס, מקצותכהנים
 התורה ונחכם, לנקר והניאו אומרת: וע"ונקר,

 מהמ, וקסר אומרוע והע"ו ונח', דם חמ, על הונחלא אמרו"
 לא שמעהה 'רבעם, להם שהנטיח וה ונירך -תודוג
 מהס אהר וכל מצות, של קשה עול תחת מוסלים'ה'1
 אחר'1 ונהו הלננות אה כנש ונוה לכדן, להיותאפשר
 זה נדרך כן עליהס, למיך אותו ועשו דשגטיסעשרת

 מעליהס עולם את להקל נא שדוא ואמר "רה גסנא
 חלק אחריו משך ונוה לכהן להיות אפשר מהם אהדוכל
 מישראל.הגט

 הרשעיס ס"וי ננ"ר שאמרו מה לפי והוב(
 לבוראן דומ,ן נרשוהן לנן הצד'קים אנל לנן,נרשוה
 ער יהנה - לנג אל ר ויאמר י"ח(: ונראשיתשנאמר
 שהיה שאמרו כמו ישראל מהשוני אהר קרה ה.ההנה
 היה שלנו נמדרגח והיה הארון ומסוענ' גיולחכס

 שיעשה על'1 למשול לננו ההחיל מעהה אךנרסוהו,
 של נגיולתו מתקנא שהיה מחמת הגונים נלת'דנרים
 סהא4ו ומפנ' כהונה, גס ונקשתם להלן: :דכת'נאהרן
 לקחג' שלבו על'1 אמרו שפיר נו משול ההחילההכנוד

 כינס שעה שנאותה נמדרש: להלן נאמר וקג(
 משענוד 'והר משא עלינו הרניתם להם: ואמר עיתוקרה

מצריס,
 שוהו ואמר המצות רנו' ע4 חלק שקרח הר' -

 והנה מעצמג אוהן נרה משה אס כי השמים מןלא
 שנוה ואפשר האלו, הדנרים נקרא מרומו היכןלהנין
 ומדוע ד' ונ4!כס קדושיס כולס דערה כל כישאמר:
 כי האלו, הדנריס כי מרומז נוה ר. ק4ל עיתהנשאו
 על שיהקדשו נכר' היה יסיאל שנצטוו המצותרנוי
 וה ועל אותה. העושה אה מקדשת שהמצוה מפני'רם,
 לצ.ציה וקיק תכלת של טלית שאין כמו וטעז קרחבא
 יותר גנוה שקדושתן מפני ימוווה ספריס מלא ניתוכן

 המצוה לרנוי 4ישראל צורך אין כן והמ;ווהמהציצית
 קדושתן שהרי אוהט, יקרשו שהמה וקוקיס. שאינסמפני
 לקדש נכח 'ש להם ואדרנה המצוה, מקדושת 'ותרגדולד
 'דן. על שיתקדסו 4א המצותאה

 מהנות על גס להלוק נא וה טעס מפנ'וכן
 על שנתקדש נכד' היה נדס שנצטו'נו שוה מפנ'כהונה,
 הקרוש אה מחויק שהוא מ' כ' הכהניס, נקדוסת'רם

 ואמר נא וה ועל הרגשט' על נמשכה דאחרוןקדושת
 אדרנח אוהנו, מקדסיס 'ה'1 סהכהניס צורך לנושאין

 מיא לנ.ת צה-ך שאין וכמו מקדוסהם, למעלהקרושתנו
ספריס



נז
 ר ב ד מב

 נתן ולך גדולים כהונה סגני ובניו גדול כהן ואהרן מלך משה מה מפני אשתו לואמרה וגו" לבך יקחך מה ט"1(: פיונ שנאמר כענין בגאותו לבו שלקח דיא קרח,ויקח
 גבתף עליהם הקדש עבודת כי נתן לא קהת ולבני ג'(: יבפדבר ונאמר בכתף משאעבידת
 ווםרתא( שסיקהא דיישאו'

 ר"נ ועשו צוה מיר תכלת, פתיל הכנף ציצית על ונתנו משה: כשאמר קרח.ויקה
 ועשה קרח עמד משה, על שקמו סנהדראות ראוי ר"נ אותן בהן ונתעטפו תכלתטליתות
 ושוק' חזה מתנותיהם ליטול אהרן בני באו תכלת' של בטליתות ונתעטפו משתהלהם
 המקום דבר לא כלום נתן לא משה לא כך ליטול אתכם צוה מי להן: אמר כנגדן'עמדו
 י"ח( ייח )פיבי הי כנגדו' עמדו מיד לפייסן הלך משה את והודיעו באוכך'

 זש'ה ישראל' בן או יעקב בן כתיב לא ולמה לו" בן קהת בן יצהר בן קרהויקה
 אמר קרח, זת כבוד" תחד אל בקהלם המרגלים' אלו נפש" תבא אל בסודם מ"ס(:ימששית
 אותן על שמי יזכר לא קרח של במחלוקת ולא במרגלים לא רבש"ע' הקב"ה: לפנייעקכ

 תחת בן יא מיח כדכתיב הדוכן' על ועומדין מתייחסין כשהן שמי יזכר ואימתירשעים'
 הח( רנה יבמיבר וי ישרא* בן לוי בן קהת בן יצהר בן קרח בן אביאסף בן אסירבן

 ר 1 א יב
 לבני צורך אין ין אותו, מקישת ההא שהמזחחספרים
 כולם חקדח שכל מפני הבהנים. יך'י שיחקדשוישראל
 ד'. קהל על ועו2שאו מיוע וא": ר, ובתוכםקיושים

 לשאה להלוים טורה הית לא גאמת הנחי(
 את נעא שתארון ל"ח: בסוסח שאמרו כמו הארקאה

 בוערח שהאט'נו לאותם רק היה כמוק זת אך -נושאץ.
 האמק שש מס2י לקרה אך בעיניהם. חביבה היההוהיא
 הרגיש ולכן אוחה נושא היה ש  שה,4-ק בוראיבתורה
 מ2ווואי להיות עליו המוטלת הקשח חעבורה אהביותר
 פיה על "קערח אה להפוך שבא עדהארון

 נושאיו, את נושא שהארון בהדברים: הנהכי
 לשוייפח מסורים שאנשיס בזמן כי הה"ם, מן ענין נםיש -

 רוהנים, כחות בקרבם מעוררח הזאה השאיפהרוחנ"ה.
 נושאת האידיואז אס כי האידיאה אה ריושאים הם%א

 ליאות יויע אינו עליו הביבח שר"ורח מי וכןאותם,
 נושאיח אה נושאת היא ואררבה ההורח ממצווח1ע-פות
 מויוב הה-ר אברהס, ויוסף ס"א: בראשית נמ"רכמבואר
 אם תקוה. אבינו לאגרחם יש חיה, לעז יש כיי"ד(
 ועוד הברית כרות עליו יאמר אם יחליף, ועוד'גרח
 זו החדל, לא וינקחו סובים. ומעשים מצותיחליף.
 יבעפר זק4 יאברהם שרשה בארץ יזקין אם שלהלהלוהית
 מצות מריח יסריוג מים מריח שרה, וחמת נזעהימית

 אק שכבר הז,ן שאברהם ה"נו - יפריח, טוביםומוושים
 עשת שכבר הרבות המצות ומחמת זקנח מהמת כחבו

 שוב ששיל הוא סובים ומעשים מצ1ת מריה :חובכל
 כוית לו רוכש חוא המצות ועייי צעיר, איש כמולפרוה
 אח עושח ואינו בחורה מאמין שאינו מי ורקחישח4
 גמו למשא עליו היא קלת מצוה כל נחביבותהמצות
 יומא כל וטר8 קאים י': רבתי יאיכח בפתיחתאו1אמרו

 וש 'ומא כל סרה קאים לע', אה קמף וצלהץ לע',יא
 'כי* אנא לית אמר: וחוא וצל', את' חבריח: וא"ללע',
 חביבות המצות היו לא ולעדתו שלקרה מפנ' ולכן-

 מ?רים, משעבוד 'ותר לפניהם קשח קיום חיח ולכןעליחם
 ולכן בכתף, הארק אה טשא לח'ות לקרח קשח חיחוכן

 שחית חקשח חעול אה ~הסיר בכדי משה כננדהתקוממו
 עליהם. שמוטל 2עיניהם.נושח

 הכלת של בםליהות שחלבישם מח העניןה(
 חורו4 ספר כקדושת קדושח עליהם שיו1 לרע-אותזהו
 כליל בגד ופרשו רג וי ,לעיל כיכחיב הכל41 שלבבגד לכסחי צריכין היו איצ נושאים כשחיח הי4-ק גםשהר'
 בריו, ושסו מלמעלחתכלת

 הכלים בשאר כן שאין מח -
 שקרושת מפנ' חהו הכלו4 של בבגד מכוסים חיושלא
 והובח ד רבה בבמיבר כפבהי מקדושהם למעלחהארק
 כנים באמת כ' חיטח, של עג'ן היח הזה ובמעשחלע'ל,
 כמו הויח ספר כקדושת חיא 'שראל בן שקדושתדבר'1
 'ציאה בשוו המת על העומר יש: כ"ח במר'קשאמרו
 שנשרף הורה לספר רומח זה למח לקרוע היב2שמה
 שאינו כך אחר ואמרו 2ח1 זה ומהו4ן - לקרי4וצהיב
 המה שקיו,צ'ם מס2. כ' כחונו4 מהנות מהם ליסולחגק
 מעמלם ליהנות שה41 לפ' רשות אין כזו נבוחבמדה
 קיש נ'(: ב' )'רמיהו דכת'ב כמ1 חהו בפיחם,ומיג'ע
 וברברים יאשמה אוכליו כל הגואהח ראשית לויישראל
 ישראל. גרולי לב להפוס בכחו היחכאלו

 ואמרו באו קרה ערת ונין המרגלים בין כיו(
 מאב שהמח אחיהם על חס,ם שהמח סס2י כןקתושים
 להם אפשר אי ולין הם. יעקב יני כולם שהריאה5,
 לירי-נ עומיים שהסח רואים שהמה בשעח מהשיםלחי"ת
 בשעה מחשים לה'ות להם אפשר אי וכן הכנענים,,ייי

שמשה



 ר ב ד מב

 שכנים שהיו לפי וחבירם דתן לשכנו' אוי לרשע אוי אמרו: מכאן ואבירם.ודתן

 תימנה, הסשכן ירך על יחנו קהת בני משפחות '"ן  'מיבי דכתיב בדרום שהיה קרחשל

 שכנים שהיו ולפי תימנה' ראובן מחנה  דגל מ(:  ושם שנאמר להם סמוך ראובן שלודגלו

 ""'( 'בה ובמיבר ז' העולם, מן ואבדו עמו לסו מחלוקת בעללקראת

 לאהרף נתנה וגדולתו אביו בבני בכוד שהיח על נחלס קרח משהי לפניויקומוב,

 שבשביל כסבורים ליוסף ונתנה אביהם מראובז הבכורה שנטלה לפי ואון וחבירםודתן

 בכוריסי שהיו על העדה ונשיאי כך עשה יסף של משבטו שהיח משרתו שהיהיהושע
 במקום לוי מסה שנבחר שראו תלוצותם ותכל נאמד המטה שבפריחת לדבדוראיה

 לי קדש בהם: דכתיב לבכורים רמז קדושים, כלס העדה כל כי דכתיב: ועודהבכורים,
 . . .. . ח( בכור.כל

 ,טיני(

 להם: ואמר עדתו קרח כינס שעה . באותה לו" איר אהרד ועל משה על ויקהלוג(

 ובקשו ידכם מתחת מצרים תחת לנו טוב מצרימ משעבוד יותר משא עלינוהרביתם
 ""'( 'ב" )במיבי . ט( פניה על ויפול משה וישמע לפיכךלסקלו,

 דמפני המרגלים מעשה אחר העם כשראר דהנה. וגוק קדושים כולם העדה כלכי
 הוא משה שמעלת חשבו לכן למשה, הדבור נתיחד לא לכן בסדבר נזופים ישראלשהיו

 אליו גם לכן מעלתם יודאל כשאגדו ולכן הכלל, מעלת 'מחמת אם כי עצמו מחמהלא

 יאורב
 מצרים, משעבוד הקשה מצהו עול עליהם הסילשמשח

 באלו שמו את מוכירים 'היו שלא 'עקב ביקש~כ1

 ובעדת המרגלים במעשח בשמו ישתנ"סו ולאחוברים
קרה.

 אה הכהוב 'חם מה מפנ' להבק עוד לג1 יקאך

 ובר והלא מליחסו פםק ליעקב כשבא ורק לו', ערקרח

 על כשקמו קרא רערת משום כ1 ב~ה לומר ואפשרההש
 שהמה ואמרו שפתם, על יעקב שם אח נושאים היומשה

 רגהתה אה גם כשתבעו המה כ' יעקב, כמעשהעושים

 בגרולת שמתקנאים קנאח מהמת סזחו להם אמרוהרי

 שהר' יעקג כמעסה עושים שהמה השיבו זה ועלאהרן,
 שהוא בכד' מעשו הבכורח את לשהן חשחרל ששגם

 ולכ1 העבודה, אח העובד היהןיהיח

 י~
 'שראל ב1

 מעשה אם כ;  עבירח בזח 8'1 בכהונח לזכהןשרוצה
 מפגי בכאן יזכר לא ששמו 'עקב יקש ולכ1 בידהיעקב
 שיש שאה מה6ת זהו אצלם כי חליו שוים אינםשהמה
 סאיפח בוה לו היאה ואפלו הנפש. סחיועת משוםבוה

 להתיהס להם אפשר רק יגפש, רוממות מחמהרוהנית

 16 אזד שהיה למעשיו, מחאימים מעשיהם כי לף,אהרי
 היה וזה כידווה 'וםף את האהים ברדיפתהראשוגים

 כתווה יו עיוה שחביו זח על אותו שקנחו שאחמחמת

 רבריו. ועל חלומותיו ועלפםים
 שלא רואים הננו ראובן שבם בהבונה 4גהז(

 השתדל אביהם ראוג1 שרי-' הכבוד, אהרי רודפיםהיו

 מפני וותו אחיו, במו שחו קינא היה ולא יוםףבחצלת

 זפ על בו שקנאו מחמת היהה שלחם השנאהסי'קר
 למשול חולט שהוא זח ועל ביותר אותו אהבשאביהם
 הגרולח חור הרויפים מן היה י8 שראוב1 ומפניעליהם,

 יוכף4 אה וה בעבור לשנוא לפניו סבה הזה הדבר היהלא
 לחלוק יבאו שהמה ראת1 לבני נא מהיכן פלא יהיחוא"כ

 רבוי באו זה על בגרולהם, רתקנש א"ר, ועל משהעל
 והוש לקרח שבנים שהיו מפני היהה שהםבההמדרש

 . לרע4ג עליהםהקופיע
 בסליתה? איש הר"נ ותעספו רלכך ואפשרח(

 שנארנו כמו עליהס, קדושתם רועוד להוושת תבלתשל

 הארפ קוושת על מראה הכלת שי רחבגר ה' באהןלעיל

 את שאבדו לומר מקים שאי1 אמרו כי בחם,חמלובש

 נתמנת במקומס שהרי להעגל, שעבדו זה. 6ח6תקרושתם

 העגל, במעשה השתחף הוא שגם . אף גדול לכה1אהרן
 שרי-חיקד זח על לחלוק באו אהר, של כהוגהוומכוה
 מעבויהם.אותם

 הראד רבזה משום פניו, על משח נפל ולכךס(

 כמו שזהו מפני מצרים. 'צ'את עגין להם היהקאוכ

 מתוו? סיוצא לעבו חוא שחזב '"ג: בגיס'1 רימשאמר

 ליוו זילא ליה, ניהא בהיפקרא דעביא משום לחירווקרבו
 ההורד4 'םחץ לבטל באו ובזה - ליה, שריצה ליהשכיחא

 להעם שהיה הגדול האושר על 4וא בנו' המצהן יםודכי

 או לפניהש רטי איט הזה העג.1 ואם מצרישביצ'את

 האלו. 4היובים מן היםודניסל



נח
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 תתנשאו ומדוע וגף קדושים כולם העדה כל כי לכם דב שאמרו: וזהו הדכוד' נתיחדלא
 8ימ"( 4שד , י( הקדוש. חוא הכלל עליו יסכימו אשר מי כל כי - ד' קחלעל

 תתנשאו ומדוע אלהיך ד' אנכי בסיני שמעו כולם וגר: קדושיש כולם העדה כלכי
 שמעו כולם עכשיו אומדים, הייתם שמעו לא וחם לבדכם שמעתם אתם אלמלא ד' קהלעל

 י"ח( רבח עמינר יאי תת2שאהומדוע

 יב( כהונפ לאחיך לברד לך היח לא מלכות אתה לקחת אם תתנשאףומדוע
.)רש""'

 שחשדוהו שמע יונתן: א"ר נחמני בר שמואל א'ר שמ9 שמועה מח משפ וישמעד0
 את. קינא ואחד אחד שכל מלמד ז'י(' )ח"יים במחנה למשה יקנאו שנאמד: איש,מאשת

 יג( למחנפ מחק לד דנטה האהל את יקח דמשה תשא(: )פ' ונאמד ממשי4אשתו
 (י( י")פנחורין

יביאוד

 משה זול גדולהו כ' בדבר, טעו הם אבלי(

 מז,4ום "ב11 יחם זח מהמה רק עצמו, מחמההיהה
 אק כי משה של 2קיושהו פגמו נזה העגל2מעשח
 לכך ר,עי שהדור 2זמן רק גהול היותר על שרויההשכינה
 מפו2ין חיו אחת .פעם ולש: 'יא 2סנהררין יאיתאכמו

 מן קול בת עליהם תתנח גיריחו גוייח ניתבעל"מ
 אלא שכינה עליו שהשרח שראוי אחי כאן ישהשמים

 הזקן. נהלל ע'ניהט את נהנ. ליך, זיא' 1ורווצאין
 2תעי כי זה היא טענח יח להנין והנהיא(

 ומשה אנכי רק וימעו לא הם שרייי מניהו משהעייף

 שלא 2מה כלל הזומינו שלא ואם יולו4 רוזורה כלשמע
 והם לבדכם זומעתם שש אלמלא אמרו: איך א"כו"מעו,
- .אומרים, היחם שמעולא  מאמינים היו לא אז והלא 
 אנבי. גם ששמע כלל2ו

 בקרושין יאיהא מה לפי הוא בזה שחענקוריראח
 מכל אחן נשת2ח מה 2מרצע, אזנו את אית'ו ורצעכיג:

 הר על קול' ישמע אהן הקפ" אמר שבגוו4"איברים
 ולא עברים 'שראל ב2' ל' כ' שאמרת': 2שעה נ'ס

  'רצו4-והנ8 לעצמו אוון וקנה זח והלך לעב1'םע2רים
 הדברות געשרת לא הוא ע2רים 'שראל 2נ' ל' כ'הכתוג
 ש2וח היא הכוונה אלא סינק 2חר שמעו לא זהואת

 מצרים, מארץ הוצאתיך אשר אלהיך ד אנכישאמר:
- 

 בני שיהיו הק2"ח לפני רצוי שאינו הענק נכלל2זה
 שפ4 ומ' לחירהן, מעב1ות הוציאם שחרי ענריסישראל
 זי מעשה מ2טל הוא בוה לע12 זח אחר עצמו אתומתר
 שמעט כולנו ריי' שאמרו חהו חורק, בני אותםו"עו1ה
 'וחר נהיה ש2ל הצ'ווי 2זה 'ש אשר "אנני" חו2וראה

 ולעשות עלינו לר"נשפ,ז רשות לכס אין ואיכלעב1ים
 שמי,ם אתם אלמלא ואמרו: !צהוסיפו חהו לע2רי4אוהבו
 אומרים, היהםל2רכם

- 
 לים היה אפשר שאז הינו

 כולנו וע א2ל בע2ורכם, רק היה הוח שהצ'ווילומר

 למי לעגדים יוהר להיות ל2לי נצסוינו תולנושמעע
 2לבדה להק2"ח אם כישהוא

 מצינו לא יהנח כ4 טענתם לברר והנראהיב(
 לוי מבית חיח רגחן כי ומלך, נחן אהד איששיהא
 שני 2ית 2ימי והחשמונאים יהורו4 מבית היהוהמלך
 ול2סוף עשו יהוגן ילא 2יחר והמלוכח הכהתהשואשו
 כיווז4 עבדם הוררוס וי'י כולם שנהרגו זח עלנענשו
 שהכהן מסני הוא מלך להיות לכהן שחסור מחוהענין
 אין כאלה ו2ענינים וויוח, הדת ץניני על הממונההוא

 המלוכה. 2עניני כמו יושלים ובשנס חזקה ניילמשול
 צריך והוא שבה הרוה 2נח למשול צריכים אםכי

 חעונש יראת מאמת לא מפניו שיראו חעם אתלהכניע
 שהכהן ו2שעה ררוממהן יר,א מחמת אם כי מחמלךכמו
 להדה העם את 'קר2 לא בוה המלוכח ננח להשתמשיבא

 וסענו קרח עדת באו זה ומשום מזה, אותם ירהק אםכי
 לכן להסי אהר של2 משום רמי כחר אחים ששגיכיק
 זה יי יהן, והשני מלך יהיה שאהד הרין מן היחלא

 לא כן אשר אהר 2יר והכהונה המלויח שהיה ימי1ומה
יעשה.

 י4 לנו נראה הזח התמוה הענק לב,פייג(
 2בורים חיו חעדה רנשיאי ב' 2פסוק לע'ל מ2וארדהנח
 לאריץ, ונתנח מהם חיהתה ו"נסלח וה על לערערובאו
 ולקה ה2כוריס ג2ול הסיג עצמו שמיץת מיה אתוחשבו
 אמרו והנה ררק, עפ"' להם מג'ן שהיח עבורתסטהם

 'יד שלא טימא, לא רו0;' אשת ואה פ"א:2סנח1רק
 ח2ירו,לאומ2ות

- 
 של לאומנהו רהיורר משום וזהו

 2שניהם כי רעחה אשת את לטמח גס עלול הואחבירו

 שמשה דשזם יהיה כיק ולכן הארם, של היפצ הואתלוי
 על לעגור גם עלול הוא יוע אחרים, אשטה להוךירד

 איע4 מאקו? ווחו1דוחו נא ולכן איוו, אשתאיסור
 ד נפוטח שאמרו מח לפ' שזח1 אמרוו2ססרים
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 בעגל: חטאו רביעי סרהון בידו היה שכבר מפבי משה בזדעזע מיד פביו' עלויפל
 במחלסותו מצרים. ושמעו ד אל משח ויאמר במרגליסי משה' ויתפלל במתאובביסי משה'יחל
 ויטל משה וישמע לפיכך המקוט, את להסריח אוכל כמה עד אמר ידיו נתרשלו קרחשל
 )תנתומא( יד( פניהעל

 אמרו ומשתה מאכל מתוך שמא משה: אמר בשר. לומר ראח מה ד. וידע בקרה(
 8של ד"א' ד' וידע בקר באמר לכך תשובה יעשו כך ובין כך בין שמא אמר זהידבר
 חלק גבולותמשחי

 הקב'"
 לערב אתם יכולים אם ולילה' יום לערב אתם יכולים בעולסו

 טח זה' את לבסל יכולים אתם החושך ובין חאור בין שהבדיל הבדלחאותה
 י"ה, רבה)2מהסי

 רב - בישר ברב בישרוהו' ברב - בישר ברב לוי! 8*ר תניא' לויי בני לכם רבז(
 ב'( "'נ )*סא סז( לך' רב אלי ד' ראמר הימנף: ש דכתיב בישרוהו ברבלכם,

 יאורב

 ועדהו וקרה איש; באקון נכשל לסוף המהגאה %ר:
 קהומרק כמו עליהס. ה81 מתנשא כי מקא עלהלינו
 השתרר. נם עלינו חשתרר כי 8מרו: יבן תתנשאהומדוע
 שכל ומפני הגאוה, לרנלי הבא בעתש נם חשדוחויבן
 מו מוידל להיות צריך היח לבן מאשחה לו קינאאהד

 לתק יבא שלא בכדי נמצאות המ4יס נם ששםהמהנה

השחג
 פניה על יפול בסתוב: איג באמר דלכךץצראה

 להצסער לאדם הוא דראוי משזפ צקר של ענץשזהו
 שמציע כמו הנת שאינו יד2ר ח11צ שחושיץבשעה

 יוסף י2ך י'ק: מ פני שפ רגתוג על רגה22ראשיח
 8"זי, הושדים אחם בן אחי 8מר אליו,2דברם

 מהפ לנקום עהיר שהוא שהשדוהו זה על ש2בהונמצא -
 2י "'ס ביתש מצינו וכן 8והו. שמכרהזו זהבעד

 יעשה שלא הכפוריס 2יום הגדול הס:ץ אתכווהש2ייוה1
 שהשרוהו מפני ווצבה פור,1 היה הציוקיפכמעשה
לצדוקי.

 לפי ר פיו ביוטא דאיהא מה לפי חזויו(
 ראשונה פעם עבירה, ארם עגר חני8, שם: הרי"ףנירסת
 לה מוהלץ אין שלישית לו, מוחלץ שיי" יי.מוהליז
 אין ר2יעיח לו מוהלין שלישיח וריניא, הנמ.1פריך
 מ,14ם פניו על משה נפל ר2יעי סו-חת שה-ה כאן%כן - בצ2ור. הא 2יחיר יא קשטק לא ומקשי להמוהלין
 2רביעיוג מותלץ אין 2צבורשגם

 התפלל לח הפעם דלכך הסעם אמרו21ספרים
 כי עליהס. לקסרונ יהיח עוד שזה משום עליהס.כת~ה
 מניע כמה עי ר:וו ולומר לקסרנ היץ למדת מקוםיש

 ה81 2רעחו ש"פצים בשעת שאפילו משה שלציקוהו
 מ2זים שעוד ריים כה והמח עליהם, ומהצללעומר

 אותהומשפילים
 קר8 עיה יי כ4 לבאר נושה 2זה הינץס0

 אחר שיהא ולא שוים להיות צריכים הערה =לסעט
 לירי באיס אחם אם להם השי2 זה ועל מח2ירוגיול
 2הזמן נם הברל להיות צריך =ץ ה1א 2דיז רו-י זודעה
 שחזינן כית אך 2הבל, ער2 נם להיות צריך היה%א
 אפשר אי בן נמור שוית שם ואין ה2דלים 2הס2עשיש
 *וית אין שהרי האנשים, 2ץ נמור שויון שיחחלדרוש
 שיהא לררוש אפשר אי בנלל כי 2ראשיון מעשה2בל

 זה כסיל. נ2רא הח חכפ נ2רא זה ,14ית. באינ2רא ההי הארס של 2ריאהו שמהחלה 2זמו 2כל. שויסחאנשים
 משום וזהו מכוער, הח למראה נהמר זת חלש, ו:חנבור
 בין הגדל שיש 2שעח 2ההים ותתן ענץ יש אזשרק

 אם א2ל עצמה בפני מיוהי עולם הוא אהי יכלהאנשים
 ענין אין אז הצהיים 2כל לזה :ח שוים יהיו האנשיםכל

 ויעש ס': בהולין שאמרו כמו וזהו האנשיפ,לר2וי
 לפני ירה אמרה הנרולים. המוייות שני אתאלהים
 אהד, 2כיר שישחמשו מלכים לשני אטשר ר2שיע,הק2"ה:
 2שכל מ".ס שאין הרי - עימך, ומעסי לכי להאמר
 ומשום "ו". זה שוים שיהיו בעולם נטצאים שנישיהיו
 יוס ש2ין וממילא להירה חשמש ש2ץ הה2רל נראחזה

 ,4יש הה2רל את גרצ1ן ל"2ל האים צריך ולכןללילת
 האנשים.2ין

 איתא יהנה כה לבאר נראה 2זה הענץסז(
 מסילים זחס נרול דפר יוק 2ני לכם ר2"בסטורנר,:
 נבחריס כבר בהיהזגס עליכס ר' יקצוף יותר כיעליים,

 לע2ורח נ2הריס כ2ר שאהם שיית הינו -לעבודחו,
 הטא, של מר2ר 2יוהר נזדרים להיות אהס צריייםד'
 2יוחר. עמהם מדקיק הק2"ה העס ש2ין הנרולים עםכי

 שמענישין זה כי היחה משה שסענת לפ'והנה
 ערך לפי 2יוהר חמור עתש זהו לארז יכנס שלאאוחו
 ד"נויה: לו השי2 זה ויל מריבה. מי של הקלחחסא
 אצשם העונש שינרל הינו לכם, ר2 לוי: לבנ* אמיחהן
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 תתחייבו שלא לכם אומד אני הרי משה: א"ל הקדוש' ה41 ד' יבחד אשר האישוהיה
 טפשים לא לכם' אמדתי הדי לוי' בני לכם דב אובדיד וכילכם חי יצא מכם שיבחרמי
 מחתות את שנאמד: בנפשותם' חטאו הם אלא לקרב' עליהם וקבלו להם התרה שכךהיו

 "'"( יי" ,"יבי יז( בנפשותם. האלההחטאים

 לפניו ואומד בו שיחזוד ממנו מבקש שהיה לוי' בני נא שמעו קדחי אל משה ויאמרחי
 לדבד חתחיל עמו. אחדים ישתתפו שלא עד אמד שמע שלא שראה כיון דכים'דבדים
 מערת אתכם הבדיל כי מכם חמעט שבירכם' הכבור הוא הקטן לוי, בני נא שמעולהם:

 . י"ח( רנה 'נמדבר ' יח(ישדאל'

 נאמד רלכך במ"ר שאמרו מה לפי הוא ההברלה ענין וגוע הבריל כי מכם המעטט(
 שירצה מי וכל אב בית להם אין ד' רידאי משום ר" יראי בית ולא הלף בית אהדןבית

 שאמר: וזה. בית' לחם יש והדי בתוכם לכנס לזר אין ולוי כהן אבל מהם' להיות.שיוכל
 וזד נבדל השבט שכל היינו ישדאל' עדת מכל אתכם ישראל אלהי הבריל כי מכםהמעט
 וזה נבדלים הם זה בכל גדול ת"ח הוא והזד ע"ח הלף אם ואף לוי בנית לה?ת יוכללא
 שאול( ,יביי יט( יתירה. ומעלה גרולהלהם

 כ( לה טפלה אחיו בעשו שבשבט גדול שהיה לפי לוי' בני אחיך כל ואת אותך תקדבי(
 "וז( ינה,נמדבר

 שהציק בשעה .חצדיסי אהדן של חסידותו ודאח בא עליו' תלימ כי הוא מחואהדן
 ראוי הייתי לא שמא אחי למשה אמד ונבעתי אהרן נזדעזע דאשו על המשחה שמןמשה

 יאודב
 לפי וא"נ ה,ם, מנל גנוה יוחר במיייגח שאתסמפני

 מדינה מי חסא גם עליה עומד שאתה הגדולההמררגה
 לו אמד ,ה ועל גיולה, לעבירה אצלך נחשנהקל

 שדוא דדין את לקבל אתה צריך ני לך, רנדקב'וו:
 הגדולה. מייגחך לפיננק

 שנתקלקלה מהנפש נא שהחטא נזמן כייז(
 ורק ההטא, מן אותו לדפדיש הההראח תועיל לאאז

 נו שנננס מפני ודק הגפש עד דגיע לאנזמן.שהחטא
 ה"טא. מן שיפרוש אפשר הגתראה ע..' אז סטותדוח

 נני נא שמעו אמר דלכך לומד אפשר עויית(
 משום זהו נלני. קדח עם רק יייד לו שהיה אףלוי,

 אחיך כל ואת אותך ויקרנ דדבד'ם: על "בחוקוני"דאיהא
 לוי נני כל את ,אהדיך נתחלה אותך היגו גתך. לוינני
 את נושאין שה'1 קין? של נע נן קרח שיויאתה
 נושאים היו שלא הלוים גשאר יו שאין מה נכתףד"דק
 שמפורש כמו המשוררים רא9 9היה ועוד נזאת,קדושה
 והראש המובחד 9היה כפני ולנן - הימיס,נדנדי
 השבט, לכל התטא נ"שנ חסא הוא אם לכן לוי.שנשבט
 לאשמת 'חסא המשיח הנדן אם ג': ד' בו'קיא דגת'בכמו
 אות זה שנעם הראש עד הגיע שהחטא גזמן ניהעם,
 זג מעק מנוקה אינו הע0שנל

 כן, הזה הנחוב בכונת להומיף עוד ואפשריט(

 מפני מצ1ה מאיזה דצק שבע האים אין לפעמיםני
 זו 1מצ1ה לחנירו אדם 9בין בדבד'ם לעסוק ר:צה9דוא
 להם אמר ולנן להיפך, לפעמים או למק.ם. ארם ביןהיא
 נמשנ4 י' ענודת עובייס להיות זכיתם אתם ה!משה:
 שאמדו נמו זהו אשר לשיחש הערה לפני לעמור גםונן

 אלא שוטרים מעמידים היו לא נת"לה ע'נ: פ'1בינמות
 לפנינם, הלוים ושוטדים י"ט(: ב' וי-ה שנאמד הלויםמן

 וכו מכם, דמעט אסד: זח ועל העם, עגורת זהו אשי-
 עוסקים להיות יכולים שאתם מה לפניכם ק(ן דברזהו
 איננם זח ובכל העם בענודת ובין ד' בענורתנין

 נדונוג תנקשו ועוד נזהמסהפקים
 נן: הזח הכתונ על אסרו משה" "תורתונספר

 חורה ניחנה מה מפני כ"ה: נב'צה ח,"ל שאמרומפני
 עריך שנאמת דכוונ" שבאומוה. עזין שדן מפנילישדאל

 באכילה האומוה מכל מובדל להיות לב ואבייות עזותלזח
 לוים כהנים גיתות יש עצמן בישדאל גם אמנםונשתיד,

 תר61", לאוגלי מדדס טהרות אובלי ובגריוישראליכ.
 לזה וגם ל"טא41 מררס סהדות ואונלי הרומ" אוכליובין
 המעס שאמר חהו נזה, לעמוי לב אביי לה'ותצריך
 ובקשחם ישרחל מקהל אתכם להבדיל דזת נסיקמכם
 טפי. ונסיון יותר פרישות עוד 9צריך נדינחגם

 החזקוני רברי שדבאנו י-ח באות לעיל ע"ןנ(
 הזוגבענין
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 ייסך; לא אדם בור על הקב-ה ואמר כרת ונתח"בתי ומעלתי הקרש בשמןלהמוח
 הכתוב. חעידלפיכך

 על-

 כסל אהרן זקן הזקן על יורד הראק4 על הטוב כק4סן קל"ג(: )"היים
 על היורד ומן כך  מעילה' בו אין חרמון טל מה חרמון, לטל המוחה ומן הקיוחרמון,
 '"אי יית )במיני כא( ד' על הנועדים לפיכך מעילפ בו איןאהדן

 מוצא את ואין לקרח, מוה פאט חאלו הדברים כל עליו' תלינו כי הוא מהואהרן
 גדול חכם והוא בו אני יודע מויבו אני אם אמר ברועה פקח והיה ל5י דבי'והויבו
 ואין מוה כוראה לו. אזקק ולא מוטב כרחי בעל לו מתרצה ואני בדבריו יקפחניועכויו

 ""( יב" יוידני ' הימנה פירו תועלתבו

 אם בולמא עליוי תלינו כי הוא . מה ואהרן ד על הנועדים עדרך וכל אתהלכן
 את מקנאים להיות מקום היה הקרבנות' במעלת מאמינים והייתם ר . במצות מוריםחייתם
 ונעוה לאהרן נעוה גדולה מה א"כ בוה מאמון ואינו למי אבל הופ לכבוד וזכהאהרן
 וזהו הזאת' העבודה על קנאח מקום ואיה החלבים' ולהדים בבור ולמדט. לוחוטטבח

 ח"כ: ד על מורדים ואתם מאחר כלומר - ד/ על המערים עדתך וכל אתחואסה
 בו. תקנחו ולמה בארץ' וופט או ור נעוה ןליו,-וכי תלינו כי הוא מהואהרן

 חמ(%1ה

 לדינ(4 ומזמנין דינא דבי ולוחא דמודרינן מנלן רבא: אמר לקרא. סוה ויולחיב(
 א.י ט'" "י" כב( ולאבירם' לרתן לקדא מוה יולחדכתיב:
 רינא דבי בולוחא דין בעל מתפקר דאי מנלן רבא: אפר וגר, האנו4ים חעינייד(

 כג( תנקר' ההם האנוים העיני דכתיבי ביוא' כליוגא מתחזי לא ואמר: הוליחואתא

 איני כי וזה עליהם' לכפר ויקריבו סרבן מין וום אל תפן אל מנחתם' אל תפן אלטו(
 לחבירו אדם ובין עבירות ביומא: ואמרו כמו זה' בלעדי להם למחול ואין עלבוני עלמוחל
 )ספייעי כד( חבירו' וירצה עד מכפר יוהכ"פאין

 ר 1 א יב
 הלינו כי הוא מה ואחרן לש: שאמר ווהויא(

 מה מסני אהרן נגר טחשים שאתם מה הן הינועליו,
 אהרן גם סוען האלו הרברים חן מכם, לגיול נעשתהוא

 מעל שמא והושש לכחהה ראף שאיע חמיי ודואגומיצר
 חמשהוגבשמן

 מעילת בו אין חרמק סל מה שאמרק מחוחנה
 מה רק זהו - מץילה. בו אין אהרן על היורי שמןכך
 מעילה, בזה 'ש בהם ישהמש הוא אם אך ראשו עלשהם
 משמן שנטל גיול לכהן מנ-ן ד: בגריהות שאמרוגמו

 היב, שהוא מנין מע'1 בני על ונתנן ראשו שעלהמשחה
 וומן נזר גי ומרכתיב: יסך. לא אדט בשר עלשנחמר
 דאע"ג רחמנא קר"ה משחה שמן עליו, אלהיומשחת
 איחהל, לא על'1דאיהא

- 
 מה מפני לשאול '11 והנה

 איתהל. לא על'1 דאיהא אאוצ המשהה שמן גביאמרינן
 סמנג קרושתו פקע מצוהו שנעשה שגיון אמרינןולא

 המווהה בשמן דאין משום בזה לומיואפשר
 המ18ה יש להיפך אס ג' הגהן. את בו למשוההמצוה

 אמרינן לא ולכן המשתה, גשמן נמשה לחיה? הכחןעל
 מזום בו מועלין אין שוב מיוהו בו שנעשה גיוןבזה
 נקסורת למשל ורק המצוה, מוסל היה לא חשמןשעל
 "מרינן שפ.ר שם נקסרת להיות עליה המצוה9שם
 מצותה. שנעשה משום בה מועלין אין שוב הקטרתהרלואזר

 הזאה4 ההזמנה אהרי לרין בח אינו ואםגב(
 ד'נא. ציה שאינו לאי9 נהשביז

 שמסר ש"מ בתורה דאלו היברים ומרגת'בכג(
 מפרסמס, הקב"ה היה לא כן לא דאם למשה,רבריהם

 בסנהרריו שאמרו גמו בדלטוייא עסק להקב"ת איןג'
 'שרחל. הטא ליהושע: מקב"ה שאמר באת זד'נ:מיג
 אני דלטור וכי ליה: אמר הטא מי רגקי'ע לסניו:אמר
 לרבים.ייוע שאיני רבר מסרסס .הקמ'ה שא'ן הרי גורלו31 הסללה

 אל הסן אל נרש"'ן דאיהא מת לפ' וזהוגר(
 אל מתר יסניך מקריבים קהם הקטורה פשוסו לס'מנהתם
 יב' חנא (ר: מ"ר ב'ומא שאמרו מה לס' ווהו אליהם.-הפן
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 איע ואט רוח, נחת לו יש ומשיבו ומתהכח חבירו עט הדן שאדט למה למשה,ויחר
 -ח( רנה )גמינר כה( צער' לו ישמשיבו

 אל תפן אל לומר למקרא צריך היח בתשובה, תקבלם אל מנחחם. אל תפןאל
 חלק לאלו שיש אני יודע רבש-ע, הקב"הי לפני משה אמר כך מנחתטי אל מהועבידת4
 קריבה ישראל כל של וחיתה ומנחתה, התמיד עולת מלבד שנאמר: שחקריבו מנחהבאותה
 כו( תאכלנה. ואל האש תניחנו בחלקם תסתכל אל מבניך אלו ופירשוהואיל

 י'מז( רבח)נמדנר

 משה שכששלח טעמא היינו ולאבירט לדתן משה שקלל מה מנחחט. אל תפןאל
 הקב"ה יאמר שאפילו בהם לחוור כונתם היתה שלא הרי נעלה. לא אמרו להטלקרוא
 שקבלו איש ומאתים וחמשיט קרח אבל הכהונה, על מערעריט היו עדיין באהרןבחרתי
 עשה מדעתו אלא אחיו לאהרן הקב,ה שלחו שלא היו כסבוריט מחתתו איש לקחתעליהט
 י"'יניי לקלל. רצהלא

 שבעולם בנוהג מהט, נטלתי לא ליטול דרכי שהיה מה נשאתי. מהם אחד חמורלא
 למצרים מדין מן יורד שהייתי בשעה ואני ההקדש, מן שכרו נוטל בהסדש עושה שהואאדט
 י'"( יב" ,נמובר כו( נטלתי. ולא ירדתי צרכיהט שבשביל חמיר מהן ליטול דרכיהיה

 יאורב
 יני ינא לוויר על מכפיח הקטוית מח על ישמעאי:ר'

 חטאו קרח עדת חשאי,-חצה מעקה על ויכפישבהשאי
 היה וא-ב רבינו, משה על ינח שהועיאו להירנעון
 אבר זה על אליהס, מגפרת חהיה שהקטויח לומרמקום
 כיק אנל לה מחל חנייו אם מנפרת יקט.רח אזשיק
 ,ךץ כפרח להם ש4הא מקום אין להם מוחל אינושהוא

הקטורונ
 אמרו יהנה נו נ!ה אמרו משה" ,.חויתונספר

 מכפר מעיל ט"ז: בעיגין ומעיגו לה"ר על מגפיתקטרת
 מעשח ע, ויכפר שנקול יבר ינא הקנ"ה אבר לה"רע4

הקול,
- 

 ניאר יכנר וגראה סתייח. נ!ה יש ולכאורה
 שמניא ינה, מניא אחי לה"ר, מיני קני יישדרמנ-ן

 שקר, שהוא ינה מוציא והשני אמח. והוא סשמעמה
 מלהא כל ל"ס: ננ"נ אמרו אמת קה,א ינהונמניא

 גיש(4 ליקנא משום ניה לית תלהא נחפיימתאמרא
 יכוין ולא יוחר, הקול להעביר יתכוין שיאונחנאי
 רק שאסור דינה מניא גגי והינו לה"ר, לסםבסיפויו

 ינר שהחו קטרת מכפר לכן בהשאי עוה:ו הואאם
 אם אפייו שזה ינה מוציא על מנפר ומעילשבחשאי,

 מכפר יעיל זח ועל חסה- ליח אית וקלא גחפרסםכבר

 חהא לא שהקטורת מסה אמר זה ועל שנקול,יני
 ועל ינה והוציאו שקר אמרו שהם מפני עליהמכפרח

 מכפר, קטורת איןזה
 התוכהות נ-י: ננ"ר שמנואר כמו ווהוגה(

 לחגם הוגח ט'(: ששלי שנאמר אהנח לידימניאה
 כיט( ,נראשית כיכתינ סלום לייי מג:ץה חוכחהויאהבך,

 שניהם ויכרתו ואח"כ לאנימיך אברהם ה1וכיחכ"ה(1

 זה נ'נ'הם שיש ודברים היין יייי משום וזהו -בריח,
 מנעו ואבירם שיחן כיק וכאן שלום, לידי אוחםמביא
 לייי הינר יבא קלא עשו נזה ויברים בייןעעמם
 עליהם. אפו חרח לנושלום
 היו העם מנהיגי שחיו ואועק משה הנה כי כו(.
 כנגדם שקם ומי הבלל. א4 המחנר יחיכק יוריחכמר
 מי12 יהיו שלא העם אהדות את להיס נא היהנזה

 ולנו מזה, זה המפורדיס כיחייים אם כי מאוחיכענור
 נזה העס את המאחי מהיני נטריו שהם ביק משחנקש
 זכות יהם אין ולכן הענור. מן כמופישים עצמםישו
 ה?נור. בקרכן עודוחלק

 זו: גפרשה המ"ר דנרי ינו יאייו חלוובדנרינו
 י"ח(, ,משלי ארמון כנריח ומייניפ ע! מקיית נפסעאח
 ייט(: ,תהלים שנאמר עוו שהיא נתורה שפשע קרחזה
 היה ילא ארמ41 כבריח ומדינים וגר, יתן לעמו עוזד

 משה זה ארמק כנייח קוצים היו ייגיו שב,יייורע
 י'1(: )שמות שנחמר ישה כך זז אינו הנריח מההיהרן,
 הקצו; אל הקעה מן מבריח הקרשים בתוך התיכקוהבריח
 היה יקשח משום קשיה ואהרן ישה היו ילכך-ה-ע
 המאהי דתיכק הנריח היו רהמה משום ממקומם.ליחותם

 יהעם הריסה ההיה גזה אז ממקומם ייחו ואם העםאת
 אוהם. רצואחי יבר יהיח ולא מזה זח יתפידוכי

 ט"1: רנח גויקרא יאיחא מה לפי זהוגזן
 לו היה גיול צער יוי: (י'י הכה4 אהרן אלוחובא
 אחי אירן של גגהץ הוא כך אמר הזה, נינילמשה
 ממגו נהגו ולא הקנ"ה: לו אמר הנגעים, את רואהלחיות

 כהונה, מתנותס'י
- 

 מס'ד נהנח שהכהן כיק ולכן

תמת



120
 ר ב ד מנ

,"!9א המערי. הריגת על שהלשינוני על מהם, אחר את הרעותייא

 שהוא למי רק מקרבים המה לענוים המתחפשים כי מהס' אחד את הרעותיולא
 יאמרר שמא החשש מפני עעמס' מכניעים איבם בערכס שחוא למי אבל הרבה' מהםשפל

 שכב כמעט ג"1(: 'נראשהו שנאמר וכמו שבהם המיוחר על הרוב על נאמר אחר מהס'אחד הרעותי ולא שאמר ווהו הגדולים' נגד גם עניו ה-ה משה אבל מהם' גרולים שהמההבריות
 רע שום עשה שלא לומר ובא המלך' זה בעס המיוחד העם אהד ברש"יי ומפרש העסיאחר
 הכמח( )משך כח( שבעם. להגרוליםגס

 ומפתה הולך והיה ישרא4 את מטעה והיה הלילה אותו כל קרח הלך וגו/ ויקהליט(
 כל את קרח עליהם ויקהל שבאמד: מבין עמו שנשתתפו ער להס כראוי ושבט שבטלכל

 י"ח( רבח,נמדנר כט(הערפ

 ר 1 א יב
 והנח ינה מהנגע.ם גם לסנול צריך הוא כהתחמתננת
 ננסו1ס. לקוים שה'1 ואנירם דתן כמו ננפש מצורעיש
 מחויב הייחי מהם נהנד הץתי לו  משה אמר זהועל

 ואץ גלום מהם נדנתי לא אני אך מצרעתס, גםלסנול
 מהם. לסנול מהויבאני

 מנהיג את שמהנח שסי מסגי נחק אמרועוי
 זהו המנהיג גי לחצנור, נפשו מתקשר הוא נ,חהצנור
 שלא יץת נקש שהוא ומפני תצנור, של התייץהבריח
 להם אין גי'י שמחמהו אמר נקרבנות חלק להםיהיח
 ואפשר גלום. מחם נהנח לא שהוא מפני הצטר עםהלק

 הצנור. מן לגמרי אוהםלהנויל
 יקבל שלא ואנירם דתן על שהחפלל הזמן בזהודנה

 ודיה קרח לעית גא הזמן נזח ותשונתם, קרננסהקנ"ה
 ויואר זה: שאהר בפסוק כיכתיב לתשונה. חוחםסעורר
 וגמו ר, לפני חיו עיתך וכל אתה 9יח: אלמשח

 ה'1 לשון אמר לכו והקנלה.': .הגתב יספרשמפרשי
 ועהם שתשהנח דאמתית ג11נת1 גם בו לילול זילפני
 היח לשץ כ' דל לפני גראוי לטונ לבבס ויהפךעליהם
 אחר. למעמר בו שהוא ממעסו דבר גשתנוה על גםיורח

 - להנ,ך יחי אמר לנח9 המטחובהשנות
 שבץ והאילוק

 .,בחזקתי" שמבואר כמו הוא קרת לעיה ואבירםדתן
 יודעים יהט אף דגהתח על מערערים היושהראשוניס

שהקנ'"
 מוסעים ה'1 חמח האחרונים כן לא נאהרן, נחר

 מרעת לח עצסו מרעת באהרן בחר שמשח סבוריםוחיו
המקום.

 מתנצל מו1ה שחיח החלו הדברים גל והנחכח(
 מ"ם, איש לשום הרע ולא מאומת מהם לקח שלאואומר
 נשיאי אם הדעת על להעלות היה דאפשר משום היהזח

 פגם שאיזה נויאי משה גנגו יצאו העם 1טוניהעדח
 בקול לצאת כולם מתעוררים ה'1 לא גן לולא גי בוחיה
 יבריוה שרוה גל פ"ג: נאנות אמרו וגנר כננוו,אחר
 רוח שאין וכל הימנו נוהת המקום רוח הימנו,נוהה

 ועל - היכנו. נהז המקדם רות איו הימנו נוהחהנריוה
 להם אין לעצמי לי שנוגע נמה אני הן משה: אמרזה
 גלום מהם נהנתי לא הטרסיים בעניני יי כלום.על'
 רק הוא עלי שנאתם יל מהס, איש לשוס חרעוהיולא

 ונעכור ע,יים, מטיל שאני והמצוה התורה עולבענור
 לשום אין זה ונעבור ושמיא, במילי אוהם מוגיחשאני
 כמר הימנו נותח הנריות רוח אץ אם ליאוגאדם

 דמרחמין מרננן צורנא האי ק..ב: ק"ח בגהונותשאמרו
 דלא משום אלא טפי דמעלי משוס לאו מאתיח נניליה
 במילי להומוכח

 דשמיא,_
 נובע עלי דש:אתם כיע וא"כ

 שמנחתם הראוי מן אין ולכן 1המצ1ת תערהמשנאת
 המקוס. מלפניתתקנל

 הית הלילה סכל נאמר במררשים ודנהכס(
 הסצות על מתלוצן היה והעיקר ליצנות נרנריעוסק
 נאוהה במ-רו אכרו וכן נלנג משח אוהס שבדהואמר
 משוי עלי:י הרניתס להם ואמר עיתו קיח גינסשעח
 'ד:ס, יחחת רצריס חהת לנו ט.נ מצרי* משעבור'והר

-
 הח4 הע:'ן דכתו:ים מרומז היגן לריובונן יש והנה
 כולס העדה כל כי שאמר: רק נאמר נתורחוחלא

 ד'. קהל על התגסאו 1מד1ע זי ונתוכםקהושום
 ..בעקיית איתא ירשה כן. נוח לומרוהנראח

 והיה י-נ: ז. צדברים נאמר כן: התשעיס סעריצהק"
 ונרכך ואהנך וגף האלה ימשפטים את תשמעץעקב
 ענור הרבה שכר הנטיח כאן מדוע קשה והנח -וגר,

 נאמר: כ-1 ט"1 שמות ונספר לנד. המשפסיםשסירת
 ימצוהיו והאזנת וגר אלהיך זי לקול תשמע שמועאס

 לא נמצרים שמתי אשר המחלת כל חקיו גלושמרת
 המצות גל שמירת מהם דורש שהוא הרי - עליך.אשים
 אחד רק להס מכטיח הוא אלח גל ואחרי החוק-םויל

 שמירת נ?נור רק עקב בפרשת מבסיח שחואמחרברים
 כי מצינו שנטבע מפני הוא, הזח הענץ אךהסשפסים,

 מעס. הועלת יקנל רנות נרפואות גם המקולקלחנוף
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 היהה שלא ישראל ערת על מיתה ר' ג;ר למה יפלא והנה כרגע. אתם ואכלהכא(
 להם האריך שד' אלא המרגלים סעון מיתה מחוייבי ישראל טהיו מפני זהו במעל'ירם
 של עכירה בירו שיש שמי אמרו וכבר הסכנה' בשעת מקסרג שהשטן חז"ל ואמרוהומן,
 להמית' כרי בהסא שאין הגם המלחמה, מעורכי לחזור הוא צריך ליוצר ישתבח ביןשיחה
 תקוה. באפס ויכלו המשחית בצאת נמלטים אין מיתה מחויבי שהיו כיון כאן כןוכמו

 ההיס(;אור

 מרינה עליו שמררה ב"ו מלך רבש"ע, לפניוי אמר בשר. לכל הרוחות אלהיאלכב(
 בם 'ועושה לגיונותיו שם משלח מהם כ או י' שלוחיו או המלך את וקללוועמרו

 מי מרר לא ומי מרר מי בהם מכיר שאינו לפי הרעים עם הסובים והורגאנררלומוסיא
 והכליות שהלבבות ומה ארם של מחשבותיו יורע אתה אבל קלל' ומי המלך אתכבר

 מרר לא ומי מרד מי חסא לא ומי הסא מי יורע ואתה מבין אתה בריותיך ויצריועצות
 אחר האיש בשר .לכל הרוחות אלהי נאמר לכך מהם' ואחר אהר כל של רוח יורעאתה
 י"ה( רבה ;במרבר ל( תקציף. הערה כל ועליחסא

 ער העלו, א"ל לא הגבורח מפי משה ששמע אעפ"י קרח. למשכן מסביב העלוכר(
 שאעפ-י רשעתן להוריע ואבירם' דתן אל וילך משה ויקם שנאמר: בהם' והתרהשהלך
 נגרו' מאהליהם לצאת רצו לא עשו מה לרצות' קשין הרשעים אצלן ברגליו משהשהלך
 אהלי מעל נא סורו לאמר הערה אל וירבר לעשותי לי היה כאן עד אמר כך משהכשראה
 '"ה( רבח 'במרבר הרשעים.האנשים

 לא( במחלוקת. מחזיקין שאין מלמר אשק רב אמר וילךי משה וי"םכה(
 יך( ק"י;סנחררין

 יאורב
 ולכן מועסח, מחרופה הועלח יקבל בדיא הוא חנוףוחס
 נקים עוד היו ולא במרה בהיוהם חורה מחןק,דס

 כל לשמירח רבוה לרפואוח נצרכין היו מצרי0מהלאח
 שרק: מעט היה החועלח אלה כל ואהרי והחוקיס,המצוח
 - עליך אשים לא במצרים שמחי אשר המהלחכל

 חר,1 רור ונולר שנה ארבעים במרבר שהיו אהריצמנם
 אז התורה בירס היה שכבר ואהרי משה השפעחחחח
 חרופח אפילו אס כי רבוח, לחרופוח נזקקים היולא
 חועיל כהונן המשפסים שמירח והיא ופטוסה קסנחאהח
 בעח 1ריכין שהיו השונוח החרופוח מכל יותרלהס

הראשת.
 נמוך במצב נמצא שהעם רבזמן מזה נמצאוהנה

 שהניע בזמן אך המצוח, לרבוי זקוק הוא אזבמוסר
 יוחר צורך לו אין מסוימה במרה מו0ריחלהחפתהוח

 העדה נל הן קרח: ססען מה הוא וזה המצוח,ברבוי
 אין וא"כ כזו נרולה למעלח הניעו וכבר קוושים,נולם
 מרבו' הנרול העול אח על'הם להטיל 'וחרצורך
המצוח.

 אפשר שא' שאמר הזה הענין בעצס והנהל(
 בספריס ביארו היהיר הטא בעבור אחריס אחלהעניש

 אהד ואס אחר, כגוף המה 'שראל רכל הנס רהנהכן:

 גחטא וכן הולה, הוא הנוף כל הרי יהלהמהאיבריט
 בזמן ני היחה משה טענח אבל ישראל, הסא נאמר:עכן

 גאבר שמהלה בוראי אבריו בכל ומהובר שלםשהנוף
 נהחך האבר אם "בל הנוף, בגל למ"ל" נהשבאהר

 הוא הזה הדבר כן להנוף, שייכוח שום לו אין אזמהנוף
 אז להכלל מהובר נשאר והוא חוסא אהר אםבישראל

 שהטא קרה אבל הזה, ההסא על ערביס ישראלכל
 שתרנם גמו הכלל מן עצמו הפריש בזה אשרבמהלוקח
- קרה ויקהאונקלס:  אמר שפיר לכן קדה, ואתפליג 
 אהר נעשה ההסא שבזה הינו יהסא, אחר האישמשה:
 יהיה שהקיף הרין מן אין א"כ מכולם, ומובדלפרסי
 הערה. כלעל

 והלך גבודו על משה מחל השלום ולמעןלא(
 לצאח רצו לא המה אך ואבירם, רחן אח לרצוחבעצמו

 לי אין יוחר אמר כך-אז משה וגשראח ננרו,מאהליהם
 שאמרו מה מבואר ובזה במ"ר, במבואר לעשוחמה

 להחקייס סוסה שמיס לשם שה,א מחלוקח כל פ"ה:באבוח
 היא איזו להחק"ם, סופה אין שמים לשםושאינה
 ושמאי, הלל מהלוקח זו שמים לשס שהיאמחלוקח
 ערתו, וגל קיח מהלוקח זו שמיס לשםושאינה

 והנח -
 משה שהס השנ' ה1ר אח הזכירו לא מה מפנ'העירו
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 להכותו לחבירו יד הפושס רשעים: נקראו ד רבותינוי שנו וגו'י הדשעים האנשיםכח
 לא הכית רעך, תכה למח לרשע ויאמר י" )שט" שנאמר רשע, נקדא הכהו שלאאעפ"י
 בו שיש ומי ישלם' ולא רשע לוח י"ז(: )אלים שנאמר משלם ואינו והלוה תכה, אלאנאמר
 האנשים אהלי מעל נא סורו שנאמר: מחלוקת בעל שהוא ומי דרכו, הבין חואוישר בפניו רשע איש חען ס'א(: ימעלי שנאמר הימנו' שגדול מי לפני מתבייש_ ואינו פניםעוות

 לב( ומחלוקת. פנים עזות ואבירם בדתן חיו ושניהם האלה'הרשעים
 י"ח( רנח)נמדבר-

 כמות אם שנאמר: מנחד מה"ת חולים בקור למצות רמו ר-ל: אמר וגו' כמות אםכט(
 לג( אותם. מבקרין אדם ובני בעריסתן ומוטלים חולים שהם אלה' יסותון האדםכל

 בי( לים)נירים
 גיהנם בדאת אם רבש"ע' הקב"ה: לפני סשה אמר רבא' דרש ד" יברא בריאה ואםל(

 אס ק"י )פהדרין לח ד. יברא לאו ואםמוטבי
 אלא קונסין אין סעלן של שב"ד המחלוקת קשה כמה ברכיה: א"ד האדם. כל ואתלב(
 נשרפו יומן בן תינוקות קרח של ובמחלקותו "ג, מבן מטה של וב"ד ומעלה שנה כ'מבן

 שאולה. חיים להם אשר וכל הם וירדו וטפם ונשיהם דכתיב: תחתיות בשאולונבלעו
 י'יז( רבה,במדבר

ביאור
 ביחד, והול שמא' את נראשונח שחזכירו נמוואהרן,
 חולקים ה'1 והלל שמאי דגבי משום מנואר דאמורולפ'
 לא משח אנל שניחה את הזכ'רו ולנן זה עם זהביחד
 אחרי מחזר חיח אדרבח אם ני קרח, עם נלל חולקהיח

 ואחז המחלוקח. להשקיס בבד' כבורו על ומחלחשלום
 כרי במים שמי 'מחח סוסד: גבי שאמר הקב"חבמדת
 - לאשתה איש בין שלוםלעשות

 על מחל דקב"ח ואם
 לעשות למשה הוא שראוי נודאי חשלום בשבילכבודר
 קרח של הצד את רק בהמחלוקח הזנירו לא ולנןק,

חיחה
 עשו שלא אף רשעים שנקראו ה-נולב(

 מעשח עשה שלא אף ידו שהפושס בידיהם,מעשח
 ואל בשב עבירח שוהי משלם ואינו והלוחחהכאה,
 בעלמא. בדבור רק שזהו מחיוקת ובעל פנים המתעשה,
 רשעים. נקראו זהבבל

 חעזות ואבירם ביחן היו ששניהם שאמרוומה
 כיץ נצבים, יצאו במ"ר: להלן שמבואר נמו הואשלחם
 ומגדפין מחרפין יצאו מסבינוחיהם ישראל שנסחלקושראו

 ויגש י"ז(: )שיש נתיב ולאלן נצבים, 'צאושנאמר:
 יום. ארבעים ויתיצב והערב השכםהפלישח'

 מיהה בץ דחילוק מהו מבארים חמח בזחלג(
 כדרך שחיא מיתח ובין סוב סימן שזהו המטהעל

 שעל דמיתה משום וזהו רו4 סימן שזהו אלו שלמיההם
 סימן זהו טובים ומעשיס מצ1ת לידי נאים אנשיםידח
 ו~ש! ובנה מסהו על חולה שוכב שהוא האדם ולכןסוב,

 חולים. בקור מצ1ת ולקים לבקרו אנשים שיבאוגורם
 על אנשים שיעשו מביא הוא מסתו על מת נשהואוכן
 סוב, לסימן נחסב זח המח והלויח קבורת של המצוח'דו
 מצוה שום נעשח לא ידם שעל בארץ שנבלעו אלואבל
 שזיץ ראהים שאינם נראח שמזח להם, רע סימןזדו

 לאזשיים. ומצוה זכות איזח תחיהמיתהם
 אח יאדמח שתפתח דרש מה מפני והסעפלד(

 שאמרו מח לס' שזהו לומר אסשי אוחם והבלעסיח

 ואמר כגיגית ההר עליהם שנפה מלמד פ"ח: בשבתהז'י
 תהא שם לחו ואם מוסב דיזורח מקבליפ אתם אםלהם

קבורחנם,
 בתורח נפרו קרח שעדח י'ון נאן ולנן -

 בהם להחקים שעריך הוא בד'ן א'ע לקבלח רעוולא
 להקנר קבורתבם,-שצריכין ההא שם לאו ואםהגז'רה:
ח-ם.
 העיקר רק אהרה על בתל41תפ נ411תם אין באמת כ'"דע משת דהנה בן, בזה ביארו חנמד" "משך ונספר.
 עלילזע רק זהו אהרן ורבר ד' על להחאונן היחאצלם
 וירדו אוחם ובלעה ד' יברא בריאה ואם אמר: ולנןיל עי רק דנועיים עיתך ונל אהה לנן להם: שאמרחהו
 רק די, את דאלה דאנשים נאצו גי וידעחם שאולחח-ם

 ונמו רשעחם, מזמת דויקו ולא לנבפ מחשבתהסחירו
 כמתקנאים עצמם את ועשו הרע לגבם מחשבות בסושדם
 קרושים, גולם העדה גל כי ואמרו: ולהורהולי'

 ככח -
 ויאנדו רשעתם %11 עלידם וחנס הארץ אותםחבלע
 הקהל.מהוך
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 ומצאה מחיקו סלע נפלה כענין: בעמלם צדיקים שיהנו יזכו שלא הרכוש. כלואת
)ס"ורט( לה( לזכות' לו שנחשב בה ונתפרנסעני

 הבלועין מן לא היפ השרופין מן ולא הבלועין מן לא קרח יוהנן: א"ר לקרח.אשר
 האש באכול פנחס(: )פ- דכתיב השרופין מן ולא קרח' ולא לקרח אשר האדס כל ואתדכתיב:
 הבלועין' ומן השרופין מן קרח תנה במתניתח לו( קרו4 ולא איש, ומאתיס המשיסאת
 ואש י""ן: יס' דכתיב השרופין ומן קרח, ואת אותם ותבלע י(י י"י )ימייי דכתיב הבלועיןמן

 ק"י( ןסנהיריז לז( בהדייהו' וקרח איש, ומאתים החמשים את ותאכל ד' מאתיצאה

 עליהם ותכס שנאמר: לעלותי עתידה איגה קרח עדת אומר: ר"ע הארו, עליהם ותכסלג(
 ד' 1(: יש", אומר הכתוב עליהם אוטר: וד"א לעוה"ב' - הקהל מתוך ויאבדו בעוה"ההאדו
 אין י'ח ,סאררץ ףעל. שאול מוריד ומחיהממית

 כאן האמורה אבידה אף להתבקש סופה להלן האמורה אבידה מה עבדך, בקש אובדכשה תעיתי קי-ט(: ,"היים שנאמר ממשמע אומר: בתירה בן ר'י תניא, הקהל. מתוךויאבדו
 ויי( 'י פ סנהרריז,ייושפי לט להתבקש.עתידה

 יאורב
 משום ין-כוש נבלן ילכך לומר אטשר עורלחן

 אמר הנדואו: עיר גבי ק"'נ נסנהרריז שאמרו כמושזחו
 יאבי שבחוכח עריקיס ננסי הורח אמרח מה טפניר"ש,
ו_ אנר, ממונם לטיכך ממונס בהוכם שייורו להם גיממי

 משח על ויחלוק שינא לקרח גרס מי הכא גס תז
 משח על לחלוק בא עשיר שהיה מטני כי רכווע,זח
 לרעתה יבעליו שמור עושר ק"י: נסנהדרץ שאמרוכמו
 ממתו על נגוף ולכן - קיון של עושרו זה ר"ל:אמר
 3ן. גםשיאנר

 בסנר1רץ 3מו.שאמרו שזהו להוסיף עורואפשר
 בהמח חטא אים אם בסקילה, היא הנהמח על חנא1'ר:
 לפי3ך ייח על תקלח לאדם שבאה לפי אלא חטאחמה
 חסקל, יגהובאמי

 באח ר3ושו שע-י כיץ כחו 1כ1 -
 העתש. נכלל היח הרכווו גם ל13 חקלחלו

 במיחות ולא נמגפח רק מת שהוא הינולון
 וומואל בזכות זחו ענשו שריקל והסעם האלהחמשונות
 אבא מזיח וברא מבניה לצח8 עחיר שהיחתנניא
כירון

 של ותביעוחיו סענותי כל 3ז להעיר, ישכי
 אך בזמנס, ושל8 במקומם שלא ומוח שהיו אםקרח
 כמסופר כי חקונם, את האלו חיברים להם מצאואח"כ
 ליצנות של ציור להם מצ"ר היח וומעו:יבילקום
 בשכמע היתח אחת אלמנח וזהו: כהונה, חמחנותמעניני
 לקצ1ר באה שרו7 לח והיח טעמות נערוח שתיועמח

 באת ופאון שכחח לקט הניחו אמר: ערימו;ולץשות
 ומעשר ראשץ ומעשר תרומה חני לה: אמר גוי4לעשות
 שחי ולקהח השדה אה ומכרח עמרה עשחח מהשני,

 את לי חני לה ואמר אהרן בא 9יליו ייץכבשוה,

 לי חני לה: אמר אוחן, וגזזח גזיזח זמז חגיעהנכורות,
 חריני חזה בעיש לעמור כח ני אץ אמרה: הגז,ראשית
 ה(רוע לי חני לה: אמר ששהטח, כיץ יאיכיח4שוחטחז
 אמר חרס. עלי הן חרי ואמרה: כעסה והקיבוןוהלוריס

 ני2(ראל חרם כל הקנ"ה: אמר שכך הוח, שלי יולולה
 וחוליז עלונחא ביזתא יהא עבר.1 3ולחץ כרץננותיה, פ,יי ים היא בוכח והניהח לו והלך נסל יהיח,לך

 היח זח ווכמותו ו3הנים איייז לגבי גםנהקב"ה:_והנח
 ליצנוון היה לא כאלה ינרים עלי נני ופנחםחפני' חכהנים כשחיח שמואל של בזמנו אך בעלמא,ליצנות
 עלבונו ותבע נא קרח של יריכו מיוצאי הנניאושמואל

 ג'. א' בשמואל כמבואר "אלו מ"כהנים הסובלים העםשל
 למנוח שרצו אלו נגר נמחחח שיצא בשמואל מעיטוכו
 שאהר יאוי שאיז קרח כרברי וטען ובא ביווראל,מלך

 מצא קרח שרנרי ונמצא העס, על מהנשא יהיחמישראל
 הגיז זכוחו לכן שמואל, י'י חקונם את כז אחרילחם
 הבלחמז. מז ייא יוצייפיז מז לא חיה וולאעליו

 קרח, את גם יח מרבינז את מיכתיבלזן
 חעתשץ להם גרם רהוא משוס נשניהם שנענשוהטעם
 הרבים. אה המייח היח הוא כיהאלו

 כי הכועב: רמסהם משום חוא והםעםלחן
 ש3חהק לאמעותיך

- 
 המצ1ת נשכח שלא זמן כל וא"כ

 שהיו כיץ קרח עיח ולכז המתבקשח, כאבירח רק הויאז
 דאיתא 3מו לגמיי, נחברו לא לכז המצ81משומרי
 ליח אמרה הצילחה אשתו פלת בז אץ ק"ם:נסנהררץ
 כל כי רכתיב: נינחו קיישתא כנישתא יכולחירענא
 בבא על אותבח גואק אגניחיח קרושים, כולםהערח

 שאסור ]מפני הרר חזיח דיהא כל למזטגוטתרחיח



124
 ר ב ד מב

יז
 אדם בו שנכשל דבר שודפין דלכן מבואר נ"ה בסנהדדין דהנה וגו" המחתות וירםב(

 לפני הקריבום כי ליכ:ו, הקלון טעם המחהות לגבי כי כאן אמר ולכז וקלו7י תקלהמשום
 היו והמה ישראל' לבני לאות ויהיו אדדבה כי ליכא' ותקלה לע"ז חלילה הקדיבו ולאד'

 חכמה( )משך המקום. עבודת לעבוד זד איש יקרב לא אשד חמודההאות
 כדר"ל בפשותם' עסקי על שריפה שנתחייבו בנפשותם בנפשותם' האלה החטאיםג(

 לקרח שהחניפו חבופה בשביל שנימו' עלי חרק מעוג לעגי בחנפי י"חו: 'ת"יים מ"דדאמר:
 א'( נ"ב )סנהררין א( שיניה גיהנם של שר עליהם חדק לגיסה' עסקיעל

 דכתיב: יעקב: כר אחא רב אסר בקדש' שמעלין סניין תניא' וגו" למזכחצפוי
 לבני לאות ויהיו ויקדשו ד' לפבי הקריבום כי למזבח צפוי פחיס רקועי אותםועשו

 א'( 1'ס ,מנחות . ב( מזבח. של גופו ועכשיו מזבח תשסישי בהחלה -ישראל'

 יהיה ולא שנאמר: בלאו' עובר במחלוקת המחזיק כל רב: אמר כקדח. יהיה ולאה(
 וכתיב לו' משה ביד ד' דבר כאשר הכא: כתיב לצטרע, ראוי אמר אשי רב ועדתו'כקרח

 א'( ק"י טנהדרין ג( בחיקך. ידך נא הכא עוד לו ד' ויאמך שמא(:התם'4'

 ר 1 א יב
 להק אבלעו והכי אדהכי פרועחן שראשה נאשהלהסתכל

 מחנהגים היו זח בכל קלקלהן בשעת דאף הרי-
 לע,ח-נ, חלקם את אנדו לא לנןנקדושה,

 עצמם סומן נעביר בנפשוחם פי' ויהיהא(
 סונת לררוש באו כי אמרו שהם שאף היינווהנאתס,
 תחנשאו ומרוע קדושים כילם העיה כל ני ואמרו:העם,
 הייקר אך מלפנים רק היה זה נאמת אך 1' קהלעל
 מקרח  שכרם קבלו הם כי עצמם, סונת אצלםחיה

 לנימה.בעסקי
 חסאו שכבר הכחונ כאן מניא מחומפני

 לעשות אפשר איך לשאול מקום שיש מפניננפשותם,
 נ8"ה ברמנ"ם איהא הר' למזנת צפוי המחהותמאלו
 כיע כאן וא"כ נהנאח, אסור בו שחנקו ריוררמרו?ח
 שנהם שהמחתות להיות צריך היה הקסרת ע"ישמחו
 מהם יעשו ואיך בהנאח אסורות חהיו "קסורתהקרינו
 בנפשוהם חסאו שחם כאן הכהוב אמר לכן למזבח,צפוי

 מןשח מחמת בנפשותם חוסאים היו לא ולומתחלה,
 . הקסורת רלא ונמצא מתים, היו לא נלברהקסורת

 מתחלה, עליהם שהיה ההסא י"י מתו אם כיהמיתס
 צפוי אותם מלעשות המחתות לאסור מקום אין.לכן

 הזה. נענין שהעירו משה נתורח ועיןלמזבח,
 המה,ות נתקרשו איך לשאול מקום יש והנהנ(

 .,רנרי בספר נזה ואמרו נהם, הקריבו זרח קסורתיא
 הפרים גני נמררשים יאיהא מה לטי שזהו כן:שאול"
 הנעל לנניאי ואחת לשם אהן אליהו בימישנבחרו
 מפני לך אליהו וא"ל לע"ז, לה'ות רוצה שחינו סעןשהפר
 על שנשרפו שמזה נ'ון כאן גם וכן ד, יתקרש בךשגם

 ד שעפ"י שנודע ד נתקיש זרה קסירת שחקסירוזח
 נתקדשו לכן ר' נחקרש נהם גם וא"י משהנצסוה
 שרוג כלינקרושח

 משח ניר מ"1 כןו איהא בחימש נרש"יגו
 שלקח כמו  בצרעת שלוקים הכהונה על לחולקים אלרמז
 הנראח כפי והנה כאן, אשי רנ רנרי ווה. נידו.משה

 בהחולקים רק קאי אשי ורב רב רדברי משמעמדנריהם
 נעלמא. במחלוקת ולא הכהתהעל

 הכהונת על נהחולקים רק אי לשאול, 'שוהנה
 לעונש ראייים הא נצרעח ל4קות אריא מאי קרא,אירי
 4עדת שאירע נמו ונבלע נשרף להיות מזח חמוריותר
 דלא משום ניוהר ח"ור עונשס היח רהחם ואפשרקרח,
 שנעם, והמובחרים הרניס אם כי החוסא היההיחיר
 מיורע. של בעונש לו די בלבד החוטא יחיראנל

 ועוסח הכהונה על רהחולק כאן שרמזו נזחוהנח
 לו השוו למה משח, כמו להצטרע רו~י קרחכמןשח
 במה חטא משח רהנה כן, נזח לומר נראה רבינולמשח
 יבאמת נה מאמינים יהיו שלא ישראל נני אתשחשר
 ה:ניא מ' להרג'ש נבוא' של חוש יש ישראלנבני
 שאמרו כמו לה::מין שצרינים במי ולהאמיןבאמת

 הם נביאים אין אם לישראל להס הנח ס".:בפסחים
 קרח להיטך נצרעו; לקה זה ומפנ' הס נביאיםבני

 ואמר: טען שהר' למאר גנוה נמדרגה העם אההעמיר
 תתנשאו .מדוע ר' ונתונם קרושים כולם העדח כלכי
 1', קהלעל

- 
 בא שהוא רמי לרמז הכתונ בא לכן

 הוא ישראל כבור לתנוע נא שהוא אף נמהלוקתלהחזיק
 ישרא., כבור להשפיל נא שהוא כמי המקום לפנינחשב
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 שבו המות סם והוא קטרת להביא שאמרתס לפי לרעת היינו רק עם את המתם אתםו(
 ושים וגו' המחתה את קח אהרן אל משה ויאמר ולכך: כהנים' שהיו ואביהוא נרבנשרפו
 התריס( )נן5י ר( ממית. החטא אלא ממית הקטרת שאין שיראו בכריקטרת'

 הקטורת את ויתן שנאמר: שמכפרת' לקטורת מניין חנניא: רב תנא העס' על ויכפריב(
 טעמא' מאי הרעי לשון על מכפרת קטורת מה על ישמעאלי ר' רבי ותנא העם' עלויכפר
 נ'( פ"ה )זמים ה( חשאי. מששה על ויכפר שבחשאי דבריבא

 ופירושו: רואה' אני שקר מקל א'(: )יימיה בירמיהו שנאמר כמו למה שטריס' ויגמלכג(
 הכהונה על קם שהוא מי כל על הקב"ה שוקר הנה וכן לעשותו, רברי על אני שוקרכי

 זוטרהא( ~פסיקתא ו( קמימ מחניס מחץ י"ג(: )ינייםשנאמר

 יאורב

 בשעה ינינו משה כמו נצרעת ג"כ להענש הואוצריך
 ישיאל. נגנוה לינישבא

 אהיי עתה נתלונה באו ילכך לומי אפשיד(
 יפוי מדם ויעשה המההות אה שיים הקנ"ה לושחמר
 המחתות שמאלו ד שרוצה שר:וו שכית משום זהולמזנה,
 כי גמורים ישעים היו שלא אות זה למזנה צפוייהיה
 יהיו הישעים שמההוה ישוה ניהן היח לא כןלולא
 יים על שיק משה על במ.ונה באו ולכן המזבה.לקשוט
 חנוגע כל את הממיה נקטורת סם שיש משוםמהו,
בהם.

 את המתם אתם אמיו ילכך לומי אפשרעוד
 נשנה רחיהא מה לפי זהו "מקום, ע-י שמהו אף ד.עם
 אינשי הזו מהמערה 1כנ1 רשני,י ופיק קא כיל"ג:
 נהי ועוסקין עולם הי מניהין אמר: וזרעי כרנירקא
 נת ייהה נשרף, מיר עיניהם שנוהנין מקום כלשעה.
 למערתכם. חזיו יצאהם עולמי לההייב להם ואמרהקול

 א"כ כהוגן שלא עשו המה אם לשאול יש וחנה-

 אלא עיניהם, שנהנו מקום בכל נשרף היח מהמפני

 היה קטיוג של נענין יני כל על הניטו שהמהמפני
 על ליע הראוי מן אין אך יין, נהם לעשוהנכהם
 היה לא ואז יפה בע'ן אם כי כזה בקטרוגידבריב
 ולאהין למשה העם אמיו זה באופן וכן רין, נהסנעשה
 יני כל על מביטים שחהם מפני ד עם אה המה8אהם
 היק. ובהומי יעהנעין

 התלוננו העם רהנה הוה. בענין לומי אפשרעור
 שלא בכיי להם מהלו לא מה מפני אהין ועל משהעל

 אין כבויו על שמהל שמלך הוא שהיין ודףיענשו,
 אנל בכנודו פגעו יהייים אם יק זהו אך מחול.כבויו
 למהול, לו שיש נוראי בכנויו פגעו העם שכלבשעה

 שכבורו מהממ זהו רהול כבויו שאין שאירו ימהשהיי
 יא"כ שלג שאינו דבי למהול נבהו ואין העם ננורזהו

 להם איכפת לא !ייכ בכנורו פנעו נעצמו שהעםבמקום

 העיקר רק הטא, כאן אין העם כנוד פגיעה ומציבכנויו
 למהילה, ניהן וזה הפיטי נכבויו שפגעו נמה נכאןנשאר
 ד, עם את המהם אתם ואמרת כאן הנעו והומשום

- 
 ההולקים ש"לו מפני אוהם למהול נירכם שהיהמפני
 כי שלם, עם היט -. ר' "עם אם כי יהייים היולא
 אהריהם נגירים חעם וכל "עיה נשיאי "יו שהמהמפני
 נהשכים דמה וא"כ הקהל רעה היה זה אמרו שהמהומה
 העם. כלכמו

 המה העיה מהוך הרמו זה: אחר ד' אמיולכן
 ברגע, אוהםואכלה

 היין מית פגע לא מהחלה כי -
 חעיה כל ועל יחטא אהר איש הסענה: מהמתנהעם
 איש כאן שאין מורים בעצמס שהם עתה אבל -תקצוף.
 וא"כ הקהל, כשלוחי ה-1 איש הר"ן המה אם כיאהר
 יי4 הגזי לחיוה 8ייך עליהם שגם הואניין

 שהקטורה אמיו כאן לשאול יש והנהה(
 על ויכפר שנהשאי יני יבא היע לשון עלמכפיה
 על מכפר מעיל אמרו: טייז נערכין והיי השאימעשה

 מעשה על ויכפר שכק.ל רבר יבא הקני'ה: אמילה-י
 האלג המאמרים נין גמורה סהייה בזה ויש -הקול,
 על וגם המספי על חטא יש היע בלשון דהנהוהנראה
 הסא וזהו דנוי שום נלי הוטא המקנל והנההמקנל,

 המקנל על אבל שבקול, ד1י ג"כ שהוא מכפיהמעיל המספי על ולכן בקול, הוטא המססי אבל השאי.של
 נמעשה והנה שבהשאק יבי ג"כ שהוא מכפרתהקטוית
 העם אנל לד"י, מספר שהיה ברנור הטא הואקרה
 נעי ולכן האלה, חרנרים את מקנלים שהיו נזההטאו
 לא אבל עלירם, מכפרת היתה הקטורה העם שלההסא
 בקול. שהסאו קרה עדת על לכפי הקטויההחרלה

 ויצץ שקיים ויגמל ילכך אריו .,ונהזקוני"1(
 על ששוקרים כהנים ממנו שיצאו סימן היה זחציץ,

 הם. זריזים כהנים כיאמרינןעבודהם
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 יודע ואינו הדם את זרק שאם אומר אתה סנין אוסר: 'יאשיה ר' וגו', ובניך אתהאי'
 כך, על עוף נושאים שהכהנים הקטירו מי לשם יודע ואינו החלב את והקטיר זרקו מילשם
 אומר אתה מנין אומר: יונתן י המקדש, עון את תשאו אתך אביך ובית ובניך אתהת"ל:
 נושאיט שהכהנים חלבים הקטר קודם ושוק בחזה הד4 זריקת קודם בבשר זכהשאם
 נחתם שלא מצינו וכן א( כהונתכמי אתיעון תשאו אתך ובניך ואתה ת"ל: כך' עלעון
 הנערים חטאת ותהי אומר: הוא שכן בקדשים בזיון מנהג שנהגו על אלא שלי שלגז"ד
 שנהגו על אלא ירושלים אנשי של דין גזך נהתם שלא מצינו וכן נ", )ש"א מאדגתלה
 )חיי( בי בזית' קדשי כ"נ(: )י""אי שנאמר בקדשים בזיוןמנהג

 בשלכם והם בשלהם אתם את4 גם הם גם ימותו ולא תניא' אתם' גם הם גםג(
 1( הא תתץ ג( באזהרה. בשלהם הםבסיתפ

 לא וזר ת"ל: מנייף לעבודה יקרב שלא לזר ' אזהרה תני* אליכט. יקרב לאוזר
 א" ט"ז )פחים ד( אליכ4יקרב

ביאור
 זהו עת נשיאת שנאמר מקום נכל הנהא(

 נפגול כחינ א': ה. בכריתות שאמרו כמו כרת. שלעני!
 עונו יאוכליו להלמ ונאמר י"ה(. ז' )ויקרא תשאעונה
 נרת להלן מה קרושים(, )פ' ההיא הנפש ונכרתחישא
 כיי4 כא!אף

 זרק למי יודע שאינו שאמרו דמההנראה
 הה ו., לשם לעניי שצריכי! יורע שאינו והווהקטיר
 נכלל. המקרש עץ אם כי בלבר הכהנים עת נקראאינו
 בכלל. המקרש ענורת הוא עני! לאיזח יודעיםואינם
 הם גם כי המקרש, נבית הלוים ענודה גם נכללונזה

 הקב-ה, לשם הוא עושים שהם מה שנל לדעתצריכים
 את תשאו אתך אניך ובית ונניך ואתה נ:ח נאמרולכ!
 בכלל הם נם כי לוי שבס :הו אניך ובית המקרש,ע1!
 זהו הרם זריקת קורם נבשר :כו הכהנים אם אנלהזה,
 לוי השנס ננלל אינו ובזה בלבר לנהנים המיוהרהטא
 ואתת נאמר: בזה לכ! זה בעבורה שיכים אינם הםסי

 שאי! מפני לוי שנס נזכר ולא כהונתכם עת השאוונניך
 הכהונה מעבורת אם כי נכלל המקרש מענורת עני!זה

נפרס,
 ירושלים מקק עלי בית עת הוא המור אןב(

 נואם עלי נית על שהרי אהר, נרנר הסאו ששניהםאף
 אינח ותשובה תמותת עד עונם יכופר שלא יי!גזר

 מתבפר"4 בתשובה ייישלים עת כ! שאי! מהמועלת,
 לכו עליהם שהוסקרו ברבר הטאו עלי רנית משוםוזהו

 מח על בספרים שמנואר כמו גרולה, יותרהסאחם
 נשתזם רור לו ועלתח כאהת שאול כ"ב; ביומאשאמרו
 נעני! הטא ששאול מש51 הוא שהסעם - לג עלתח%א

 במהית נצסוה מלך שהיה מהמת שהרי מלונ",של
 המלוכה, בענורת עליו המוטל את עשה לא והואעמלך
 ולנ! המלוכה, מעניני שאינם נדברים הסח דור"בל

 לו. עלתה לא ולהשני לו עלחהלהראשת
 ששר כנת לוי של עבורהו שעשה כה! הינונ(

 בענורת כה! של ענורתו שעשה לוי או ששיער,4י
 הלוים מ! אהר ואם שמים, נירי במיהה הםהמזנה
 בספרי כדאיתא באזדרה, הוא ששיער המשוררים מ!שהיה
 יוהנן ר' צת לסיע הנניא ב! יהושע י' נקש ינניכא!:
 השוערים מן שאני לאהריך. תזור לו: אמר גורגראב!

- המשוררי4 מ!ואתה  שאינו הדגר הוקל שנזה ימה 
 נהנה הלוים שענורה מפני פשוס הוא באזהרהאלא

 מ! שיהיח המשורר את לקנוע אפשר שהרילהשתנות
 הכה! שיעשה ~עולם לקנוע אפשר אי אבלהשוערים,
 להיפך. או חלויענורה

 ,.ההינוד. בספר מבואר הזח האיסור סעםוהנה
 יקרח ענורה היא אלת כחא נ. שענורת לפיק:

 היאוש מן להשמר המלאכה יייכה כ! עלומקודשת
 על המוטלת מלאכח כל כי ספק ואין והשכההוהעציח
 ממלאכח יוהר נה מצויה הפשיעה יותר או אנשיםשני

 שניהם יסמכו פעטים רו-נה כי לבדו האהר עלהמוסלת
 דנר זח מביניהם המלאכמ ותתנסל הנירו על אחדכל

 קדירא נזה: כיוצא עי אמרו משל וררך ארם לכלברור
 קרירא. ולא המימא לא שותפירבי

 יומת, הקרוב והזר העונש: שנאמר לפיר(
 אמיו לכ! מזהירין, א"כ אלא עינשי! שאי! הואוהכלל
 האזחרה. נאמרהשכא!
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 הכהנים את להזהיר ישראל של לב-ר אזהרה זה הרי הקרש. משמרת את ושמרתטה(
 זספיי( ה( לעולם. לבא הפורעניות את מכלה כתקונה שכשעבודה כתקוגה' עבודהשתהא

 מה מתנה עבודת ת"ל: מעורבבים' אני שומע ועברתט אי מתנה עבדת ועבדתםזי
 "פרי( 1( בפייס. עבורה אף בפייסמתנה

 מקדש כעבודת בגבוליט קדשיט אכילת לעשות כהנתכ4 את אתן מתנהשבודת
 א"ל להשתהות, ראית מה גמליאל ר' א"ל לביהמ"ר' לבא טרסון ר' נשתהא וכברבמקדש,
 אומר: הוא הרי א"ל: עכשיו' עבודה יש וכי תימה דבריך כל הלא א"ל: עובד'שהייתי
 אומר: רצי מקדש. כעבודת בגבולים קדשיט אכילת לעשות כהוגתכם' את אתן מתנהעבודת
 ידיו מקדש במקדש מקדש עבודת מה מקדש' כעבודת בגבוליט קדשים אכילתלעשות
 ורגליו ידע להלן מה אי אוכל' ואח"כ ידיו מקדש בגבולים קדשים אכילת אף אוכל'ואח"כ
 ורגליו, ידיו מקדש ורגליו ידיו שצריך מקום אמרת ורגליו' ידיו בגבולין קרשים אכילתאף

 מן ידים גטילת למדין גמצינו יריו' אלא סקדש אינו יריו אלא צריך שאינומקום
 :ספרי( זיהתורה.

 הקרב כל ר"(: )י"י להלן ונאמר יומת' כאן נאמר אומר: ר"י יומת' הקרבוהזר
 א'( פ"ד )סנהדריז שמיט. בירי כאן אף שמים בירי להלן מה ימוי, ז" משכן אלהקרב

 אומר: הוא הרי רבינו' תלמידיו: לו אמרו ר"י' דברי בשמחה ואני וגה הגה ואניח(
 לפני שמחה יש א"ל: המקום' לפני שמחה שיש אני שומע מים' את.המבול מביא הנניואני

 קריה תעלוץ צדיקים בטוב ""י: ששיי וכה"א העולט מן מכעיסים כש?אבדוהמקום
 ח( רנה. רשעיםובאבוד

 הנה י(: )שמית וכה"א בשמחה, הנה ברצון' ואני דבריך' על מוסיף אגי גתןי ר'א"ל
 :ספרי( בלבה ושמח וראך לקראתך יוצאהוא

 ר 1 א י ב.
 זקני להו אמרו י"ח: 2יומא אמרו ולכזה(

 ואתה ב"ד שלוחי אנו כ"ג, אישי גדול: לכדזבהתח
 שאמרנו מה מכל דבר חשנד שלא הזהבנית שמי ששכז נמי עליך אנו מש2יעיז ב'ד זשייחשלץעו

 לך._
 ולכז

 צדיייז ישראל של ש2-ד מפני 2'ן' שלותי אנוהזכידו
 כחקונה. נעשית ע2ודח שחהא הכדנים אתיהזהיר

 ניז כדונה המהנות יחיק צדיכיז כשהיו כי1(
 ואז היפו; נחלק ל1כות רעה הרי אחד וכלהבהנים

 חשוו לידי יבאו שלא נכדי פ"ס ע-י חולקיז היו2וראי
 דמה דמהנות נחלוקת שכמו אמדו זה ועל נ:ילה.של

 ולא 2פ"ס להיות צריך היה העבודח נחלוקת כז2פיס
 מיב 2יומא כמנואר זכח 2ו הקודס כל בזהאמרינז
 שם, חיו פיי10תשאר2ע

- 
 ינאו שלא נכדי הוא והטעם

 על סומך אהד כל יהיה שלא 2בדי ועור מהלוקה.לידי
 כלל שיטפל מי יהיה ולא התה הענודה שיעשהח2ירו

 חמימא לא שוהפי דני קדירא שאמרו: כמונמע2ודו7
 להעבודה ל2א צריכק שכולם אמרו ייז קרירא,%א
 פיס. ע"י 2עבודחו זוכה אהדוכל

 יל נקרא מהגה שע2ודת "ברמב"1" איהאז(
 ולמח הזה, 2ילל חרומח אנילת ואף הכהונחע2ורת

 שע2וד עבורה להם שאיננח לומר זחו מחנח שמםגקרא
 גדולה של מהגח ענוית זהו א2ל המליים ענדיבענוית
 הקנ"ח. מאת ולחפארת לינודשחחיה

 מקדש ורגליו ידיו שצריך מקום שאמרומה
 מקדש אינו ידיו אלא צריך שאינו ומקום ורגליו:,ידיו
 2ידיו ע21ד היח המקדש דנענוית משום זהו ידיהאלא

 חיה ולנז חע2ויה, נכלל היהה דדם דולכת שנםוברגליו
 היו זח דמשום ואפשר הרגלים, את גם לקדשצדיך
 לעשות שאסור דכמו משום 2מקדרק יחפים להיותצריכים
 שאמרו כמו דבר 2איזח מלו2שים כשהם 2ידיםע2ויה
 שמכ2ד 2רקאי כפר איש יששכר מכאז צא ג"ז:2פסחים
 2וויראי ידיה כריך דהוה שמים, קדשי ומהללעצמו
 ענויה,וע2יד

 כשחם 2רגלים ע2ויה לעשות אסור כז -
 לזת צריך שאיגו תרומה נאכילת אנל בנעליס,מלובשים

 2ל2ד. אותם רק מקדש איגו 2לנד חידיםאלא
 שאמרו למה סתירח יש אלו 2דנרים ודגדח(
 כי לוי הויו ואומרים ההלוץ לפגי 2צאה י':2מגילה
 נאמר לא מה מפגי ר"י: ואמר כ'(, נ' :י'ה הסדולעולם
 של במפלתז שמח חק2"ה שאיז לפי זו נחודאה סו2כי

 שהרשעים לחוש שיש ד2זמז לומר ואפשר -רשעים,

לא
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 גאכלות ואיז צלי אלא נאכלות אין כהונה מתנות חסדא: א"ר למשחה. נתתיםלך
 נ'( ליב יהולין ט' אוכלים' שהמלכים כדרך לגדולה למשחה קרא דאמר בחרדל,אלא

 שתהיה הוא הפירוש אלא ביוהכ-פ' כ""ג אלא שם נכנס אין שהרי ושתיה אכילה שםאין ו~הדי הסדשים' סדש במסום אותו שיאכלו לומר אין וגו', תאכלנו הקדשים בקדשי(
 )רמנף י( קלים' קדשים כאכילת לא חמורה בקדושה בהםאכילתך

 ולא יאכלנו בכיתד - טהור כל י-ג(: יפסוק נאמר ולהלן אותו. יאכל בביתך טהור כליא(
 ו?ייד קכו9, בומן נאכלים הרי קלים וקדשיס קדשים בסדשי דכאן משום זהו אותהנאמר
 כל בדיוק שמשמע אותו אמר ולכז בזמנו' שיאכל נשחט אימתי עצמו בפני קרכז כללדעת
 נאכל וכולו הטומאה מן לשומרו הכלל רק לדעת צריך אינו תדומה אבל נפשא' באפיחדא
 אכמה(61שר אותה נאמר לא לכךכאחד

 לכ4 כהסדש הז דרי הבעלים בכית שהז זמז כל החרמים תגיא' ו1ו; חרס כליד(
 לכל ב"י4ין הן הרי לכהן נתנן לדק הוא קדשים קודש חרם כל נחקתי(: ת' שנאמרדבריהם'
 א" ליינ)31~1ת יאי יהיה' 4ד בישראל חדם כל שנאמר:דבדיהם

 א', גיס)קיושץ. תפדה. פדה דכתיביעצמו, 4פדות חייכ אביו פדאו דלץ והיכי לפדותה בכני חייב האב תניא' תפדד. פדהטו(

)0פי" יבי מיד' תפדה לומר תפדהי 9וד ת-ל מהתפדה
' 

ביאור
 מפני במסלהו שמא הקנ-ח אז יטוני0, אח גם יקלקלולח
 נדור היה ובן להסונים, הצלח נזהשיש

 ו~עשה המנוי
 ובניו נה הפחות לגל שישחר בנרי רין בהםהקנ-ה

 המנול ד,ר של הרן נזרם ה0 ג0 ישפסו ונלבצרקוה0
 מפלה א0 גי לאחרים הצלה משום ב~ח שאין נזמןאנל

 מנואה ונזה ימקום, לפני שמחה אי, אז נלנרלחרשעי0
 שמח היח שהקנ-ח אמרו רואן סתירת יש לבאורחיהנח

 על אמרו היה פ-ג מר'ק ונירושלמי המבול. אתבשהניא
 היסי0 שנשנעת חימים. לשביץ ויהי ": ד נראשיתהכתונ
 הרי - המנול. מתי על מהאנל הקב-ח היהחאלו

 רממיההן לומר יש האמור לפי אך במיחתן,שהצסער
 זח שור'י מזח אך מצטער, היח עצמן מצד אלושל

 חרן בזר0 הם ג0 נשטפו שלא מכליק ובניו נהניצולו
 שמוג היח זה על המבול רורשל

 נזנחים דאמרו מרא הקשו נתו-ס והנחס(
 צלוין הקישים את 4אגול הכהני0 רשאי0 הניח. א'יצ-א

 רחמר הוליה של חבליו להוגן ולהת ומבושליןשלוקץ
 אוגלים. שהמלגי0 כררך לגיולה למשחח, נתתים לךקרא:
 זה על ואמרו צלי. רוקח לאגול מחותב דאינו הרי-

 אבל להו אגיל מצי יוהר ונהנח לו שטוב כמורויאי
 שחוא צלי יאכל ומבושל גשלוק צלי לו שסונארם
 טהר, גרולחררך

 לזכרי אלא נחכל יאינו כאן אמרו ולגןי(
 נזח והסע0 הקלעים, מן לפנים איח נאגל ואינוכהונ41
 חזיל: אמרו וכנר לגפרה באים. שאלו 195םנראח

 יאכי4ח רית 41כו מתנטרי0, וכע4י0 אתליםג"נים
 תהיח שה"כי4ה נעינו לנן מזנח גאגילה הויהכהני0
 שיהא ונעינו הקלעי0, מן לפני0 שהוא רמזנהנמקו0
 נזה רק הגפרח את המניאיפ ש"ס גהינה לזירינאכל
 מו0 בעל בכהו ג0 מוהר שהאכילה גמורח מענורהקל

 עויו. "סורה אינת זוועבודה
 נן: הזח נעניו אמרו הגמה" ,,,שך נספרוהנה

 י"כל זגר כל ת"כ4נו הפ~-שי0 נקרש כאף שנאמרזה
 קרשי שנשר מח על סעם נזח יש לך, יהיה קדושאותו

 משים 4נ-.0. שכלין ה1ינז מומין לנע4י נאבליןקדשי0
 אשה. שס שחכניס ראוי ואינו נעזרה. לאוכלורצריך
- רנ-ו' נעזרח אשח נינ: בקרושץ שאמרנווכמו  יז"ו 
 תשי0 אנ"י0 נמצא.מ יהיו שנעזרח ראוי שאינומפני
 נגרר פ-צ, לירי מניא זה כי ניחר אוגלי0 ויהיוביחר
 ערוה, גרר אלא זה א'ן קדישה שנאמר מקי0 וגלי-וח.
 מן נגרר ההיה שש0 פירוש לך. יהיה פדש אמרלכן

 לננות קדשי0 קדשי נשר התורח אסרח ולגךהערוה
אהרן.

 הוי לכהן החר0 את שיסר ביק והטעםיא(
 בו. מועל,ן אין ושונ מצוהו בו שנעזוהגמו

 שחין "-נויב(

 צריכ-

 יו0 שלשיס להכות
 כיק הוא והסע0 מיר, נסרח אלא אר0 בנגורגמו

 גל כי זמז שיהט נעינן לח שהוא נגל לפרותקאפשר
 יאין אר0 ננגור אנל יירהה מעת תיכף שוחשהוא
 שהא שלח רכטן אמרינך סלעי0 נחמש אם כיפודץ

שלשש
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 לאהרן ניתנו וכולן הן כהונה מהנות וארסע עשרים הניא' עול4 מלח יריהיט(
 וכל מלח' וסרית ופרט סכלל קיים כאילו המקיימן כל סלח' וסרית ופרט סכללולסניו
 וארסע סמקדש, עשר הן: ואלו מלח; וסרית ופרט סכלל על עוסר כאילו עליהןהעוסר

 תלוי' ואשם ודאי, אשם העוף, וחטאת חטאת, סמקדשי עשר סגסולים' ועשרסירושלים'
 ומנחת מנחות' ושירי הפנים, ולחם הלחם, ושתי מצורע' של שמן ולוג צבור' שלמיוזסחי
 קדשים' ועורות נזיר, וםאיל התודה מן וסורם והסכורים' הסכורה' סירושלים: וארסעהעימר,
 פטר ופדיון הסן' ופדיון ומתנות' הג4 וראשית וחלה, סעשרי ותרומת תרומה' סגסילים:ועשר
 ע"נ( ק4'ג '"יייז הגר. וגזל חרסים' ושדה אחוזה' ושדהחמור'

 אהרן לרוד' לו שנכרתה מסרית לחהרן לו שנכרתה סרית גדולה עולם' סלחסרית
 ישמרו אם אומר: הוא וכן לרשעים' ולא לצדיקים ויכה ורור ורשעים' צדיקים לסניםזיכה
 קי"נ( 'ת"יים יג( סרית"סניך

 לא יעסור רצה אני שומע עסודתם, חלף אוסר: שהוא לפי נאסה למה הלוי. ועסרכג(
 ולסני אומר: שהוא לפי נאמר' למה ועור כרחו' סעל הוא הלוי ועסר ת"ל: יעסוה לארצה
 ת"ל: מנין' ויוסלות שסיטין סהם נוהגות שהמעשרות שנים אלא לי אין נתתי' הנהלוי
 והרין כהף יעסוד אני שוסע לוי שם היה שלא הרי אומרן ר"נ יד( הואי הלויועסר
 שיכשרו דין אינו לוים שכשרו כאן כחנים כשרו לוים כשרו שלא סמקום אם וסהנוהן
 טסיי( הוא. הלוי ועסד ת-ל:כחנים'

 תרומה סה תרומה' הכתוס קראו תרומה' לז" ירימו אשר ישראל סני סעשר את כיכד(
 א'(. פ"1 'ישא טו( טוסל. ראשון סעשר אףטוסלת

סיאור

 של שיווי זוי לו העין נפל מחזקת יצא לא יוםשלשים
 סלזים.המש

 מה מפני ניארו ודקנלוי' .הכהנ בספרוהנה
 נהמה וננגור לנפדה דפדיון מזשח דקדים אדםננגור
 אדם שנכור מפני זסו הפדיון, למעשה הנפדההקדים
 לסדיון סלזים המש שהפריש ואף הכרהי הואדפדיק
 וגיק גהן, ליד שינאו זד נאהריוהן ה"ב נאכדו אםגנו

 אבל לנפדה, נמאמר הקדימו לכן היוני, הפדיקשנתינת
 לפדוהו רצ1נ1 אין שאם הכרהי הפדיק אין בהמהננגור
 סטר יסדיק שה הפריש אם וכן המור, לפטרע1רפ1
 באהריוהו ת-נ אינו השה מת כהן 4יי שנא וקודםתמוד
מיק להולי4 המור הפטר יצא השה כשמפריש דמידופטור,  כל הוא חבלל כי לנפדה. משהר ה"דיע אשת 
 נה המכוון זיקר זהו מקדיםשהגהוב

 הניא, וייבי קלב נתולין שאמרו אף והנהיג(
 נכהונ41 הלק לו אין בענודת מורח שאיגו כהן כלרקייא:

 זהו רשע, מלך כמו זכיתו אה אוני רשע שכהן הרי-
 עליו גהן שם אנל נמתנוה רק הלק לו איןדבכהן

 קדושהו עליו אין נמלך אנל הימנו, נסתלקת לאוהקדושת
 נזושח האור, יא בעמך ונשיא אמרו שהדי  רשע. הואאם

 אין ישראל זם מזשה זושה אינו אם אנל זמהמעשה

 שהכחן הוא למלך כהן שנין והחילוק נשיאהק שוםעליו
 בכדי, סקעי דלא הגוף בקדושה קהו,ח שהוא כדברההע
 נגדי דפקזח דמים גקדושת רק הוא המלך קדושתאנל

 לשמות נספרנו שבארנו וכמו ע"א, כ"ט ננדריםכמבהור
 נייז, אוהנ"ב

 למאד הזק המלך דכה משום ביבר סעםועוי
 וסגנה מהדה. ישראל אה לדזביר הרשע המלך נכחויש

 הקב"ה גרת לא לכן להזם, כזה ממלך נשקפהגדולה
 תקומה שתהיה נכדי טתקים ואיגו רשע למלךנרית

 לגל סגנה להביא בכהו אין רשע בהן אבללישראל,
 הצורך מן אין לכן גך, גל יפת כהו אין גיישראל
 לרשנ שנעשה ג1ק נשביל חבריתלספר

 אחד חלק להלוי נהנו זה דמשום העפשריד(
 אחד הלק רק ליקת להם היה יא שנדין אףמעשרה
 משום ז"י מ"'ג אהי רק היה לא בארן תלקם כימי"ג.

 שמטה נשני במקדש זבודהם בעי שגר להם היהדהמוחר
 בהם. גוהגוה המעשרוה שאיןויובל

 דהא וגר מת דיוח בתריס שם וביארוטו(
 שיש ההרומה הלק מתמת לא הח טובלתדחרומה
 להיות צריך היה' לא כן יאם גמיהוג שתהענדיזבואה

 משום אסור זה אך לה מוהרת תרומה שדן-י לכדןאסור

דנהינ
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 דכתיב: מ"ט' ד"ע' דבדי ללף, דאשון מעשד לכהד תדומה ת"ר. תדבד. הלוים ואלט(
 נמי דכהנים לכהן' אף אומר: עוריה בן ר"א קדא' משתעי קא בלוים תדברי הלויםואל
 פ"1( )ייסות טז( צדוקי בני הלוים וחכהנים סיד(: ""'קאל כדכתיב לוים'אקרי

 את מוציא אתה ואי המעשד את מוציא אתה ישראל בני מאת ישראל. בנימאת
 חיג( פ-ה סע.ש זייושימי יז( כוכבים. העובדי מןהמעשר

 דכתיב: במבין' %א במשקל ולא במדה לא תורמין אין תרוטתכם. לכםונחשב
 יח( ובמנין. ובמשקל במדה תורם אתה ואי תורם אתה במהשבח תרומתכם' לכםונחשב

 ה-ד( פיטז הרומהתזירושלמי

 נתן והנה מצות, להם והרבה ישראל את לוכות דצה הקב"ה הנה הגורן: מןכדגן
 ולא בטהדה חותם שיאכלו המצות נתן להכהנים והנה ומעשדות, תרומות מצותלישראל
 המעשדות אבל וכבוד' גדולה דרך שיאכלו הכהנים של תדומה מצות פרטי וכהנהבטומאה
 תדומת מצות להם נתן לכו בהם' יוכה במה א"כ גמורים כחולין לאכול שמותדיםללוים
 יס( התדומה. מצות בהם לישראל שיש הגורן מן כדגן המעשרות להם נחשב וא"כמעשר'

 שיי( דמיו

ביאוד

 ירימה אשר ישראל ב1י קרו1י את יחללו ולאיכהיב:
 להרוס ביזידיס ירימו דאשר פ"נ בסנהדרין להיירשי
 שהוא מהרומה הילול הילול לה ויליף מדבר.הגהוב
 שאמרו כמו שחזו נראה סבל של והאיסור -נמיהה.
 גאלו ברכה בלא העוח-1 מן הנהנח שגל 4'ה:בברטת
 שדם יהבואה מן האוכל כן - שמיב. מקישינהנה

 בזה יש עליה המוסל המצוה עשח ולא הרומההשהוהרמה
 של חיוב משוס בזה ויש שמים מקדשי נהנהמשוס
מיהוג

 הוא ראשת דמעשר יאמר לר-ע אף והנהסז(
 ללוי ליתן הכהן מהויב אין משלו זה בכל בלבר.ללוי
 אע9"י פ-ה: מע"ש בירושלמי בדאיהא המעשר.את

 מוציאץ אין אבל לכהניס, מעשר נהתנין איןשאמיו:
 את ישרחל בני מאת הקהו כי דכהיב: מ-ס, מידו,שלו

 מוציא אחה ואי מוציא אתג ישראל בני מאההמעשר,
 דאף נראה ומזה הנר"א, גרסת לסי הוא נן -מסון:
 לכהניס זה נכל לזריס אסור ראשון מעשר יאמרלריימ
 מעשרותיו את ליהן היהן צריך אין משלו שהרימותר,
 משוס הוא בזה והסעס אוהס, לאכול לו ואפשרללוי
 שהכהוב מחמת הוא לזריס אסיר יגמעשר דאמרינןדהא
 ל:הנים. אסויה הרומה אין והר' תרומה,קראו

 שלא הלו'ם את קנס דע:רא אמרו שפירולכן
 עס מנבל עלו שלא מפנ' המעשרוה את 'והר להס'הנו

 גי לכהניס. אותם טהנים אס כי ע:רא. נעל-תישראל
 . מעשר. נאכילת דכו-ע אליבא איסור איןלהכהניס

 יש נ"ג דמבברא אף למעוסי קרא ובעינןיז(

 הוא עיקרו כל שהרי במעשר היב חעכוףם שאין*מר
 זקוק העכו-ס אין והרי במקדש. הלויס עב11וז הלףמשוס
 נטלו ו1לא כיון לומר לנו הית אפשר אך זו,לעבויח
 חלק שם יש נהלה שבכל נמצא וא"כ נארץ חלוהלוים
 בנחלה סשהמש שיעכי'ס שכיון אמינא הוה וא"כהלויס,
 לכן הסעשר שיפרוש הוא ביין ילויס "לק שסשיש
 ילא. קראבעינן

 הרומתכס דהאי ב' ל' בגיסין איהא וחנהיח(
 הרומת וא"ת נדולה הרומה אחה הרומוה, שהי עלקאי

 דוקא המצוה מה מפני ביאור צריך והנה -מעשר,
 ונמנין, ובמשקל במדה ולא באונ~ר ההרומה אהלהרוס
 - אומיות, לעטר תדבה אל ס"א: באבות אמרווהרי

 בעבור ללויס קזרי אמרו הרי שבמעשר משוםוהנראה
 שצריכין חוב  פריעת כמו הוי וה וא"כ עבודתםחלף

 אין כהונח נמהנות אבל ביותר. מדוקדק שיהיהלדקדק
 מכפי ייתר היבה ליס טתניס כי ענודתו הלףזה

 והפארהס, כבורם את להרבות בבדי במתנה הוי וזהעבורחס
 שתהיה עצסו אה מיייק הוא אין מהנה נוהן שאדסוברבר
 ובמשורה ובמטקלבמדה

 הדברים בניאור אמרו משה" .,הורת ובססריס(
 משאר יוהר להס היה לכאורה לוי לסבס דהרי כן,האלו
 עשייי. חלק לקהו והס י"ב היק לקה שבט שנלשבסיס
 הבירו, סל קבין סהשעה סלו בקנ אדס רוצהאמנם
 סהשוב ממה 'והר ומועס הלקס לישראל השובוא"כ
 ונהשכ שיהא הקנ-ה ברכס לכן המרובה, הלקס לוילנבי
 מקוקרא. שלכס היה כאילו הנורן מן כדנןלכם
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טפי" כ( הכהנים. אלו אתם גם הלוים' אלו תריטו כן וגו; תריטו כןכחי
 אתם ומה לדעתכם' שלוחכם אף לדעתכס' אתם ומה שלוחכם, לרבות גם אתם.גם

 א" י'ב )ב" כא( ברית. בני שלוחכם אף בריתבני
 שעיסתו בעה"ב חלה שיעור אמרו: מכאן טתנה' כדי בה שיהא עד ממנו'ונתתם

 ת-יי פיי חיח  )יי'שימ' כב' טמ"ח. אחד מרובה שעיסתו והנחתום מכ"ה אחד נותןמועטת
 אלא קיים' לעולם אחרן וכי הכחן' לאהרן פמבו ונתתם ר"י: רבי הנא הכהףלאתרן

 לכחן מתנות נותנין אין אמרו: מכאן חברים' בניו אף חבר אהרן מה הכהן' לאהרן ת"למה
 ב" צ' )סנהיי'! כג' הארץ.עם

 הטבל את לטמא אסור אטרה מכאן בכהונתו' הכהן לאהרן שינתן עשה הכהן.לאהרן
 ה"ב( פ"ג מי" )'י'שימ' כד(בידים'

 היפה. על הרעה טן תורמין שאין טלמד לא' גירועין אין חלבו חלבו.טכלכס(
 א'1 1)המורה

 המובחר. מן אלא תורמין יהיו שלא ללוים אזהרה זה הרי חלבה אתבהרימכם
)ספרי(

 ירימו אשר ישראל בני מעשר את כי אומר: שהוא לפי נאמר' למה וגר' ללויםונחשב
 ללתם, ונחשב ת"ל: עולמית' בקדושתה תהא תרומא הכתוב וקראן הואיל אני שומעלר'
 והשאר תרוטה טפריש ראשון מעשר אף חולין והשאר תרומה מפריש גרן תרומתמה

 חפי'1 כה(חולין'

 בןאמרו: מכאן יטול, לא עבד לא ואם יטול עבר שאם טלמד לכם' הוא שכר כילא'
חפי'1 בלויפ חלק לו אין אחד מדבר חוץ חלוים עבורת כל עליו שקיבללוי

 יאורב
 ד, הרומת הקרא שמס"ם מה יזהו ואפשרכ(

 הא ההרומה להפריש הכהן עריך למה סעם נהיותשזהו
 זה, הוא ושלו ההפרשה אהר נם השאר בידו סיף כלסוף

 הורם הוא ונשהורם ד' הרומה דזהו משום "מרוולנן
 הפרשה. בעינן ויכן זבי קא גבוה משלהן והנה!לף

 שב!ה משה" ..הורת בספר זה על ,איהאבא(
 אינו הרומה דהפרשה במהרי"ס שאמרו למה רמזיש
 לשליח מימסרא לא מילי רבעלמא ואע-ג מילי,אלא
 לשליה, מימסרא נמהשבה ואיהנייהו הואיל תרומהמ"מ
 שניסלה הרומחכם לנם ונהשב קרא דקאמרוהיעו

 שלוהכם. לרבות אהם גס הרימו ע"כבמהשבה
 אהד כשיהיה נס מרוכה שהעיסה בזמן כינב(

 אבל נהינה, שיעור כדי השוב הלק בזה יהיהממ-ח
 לא ממי'ה אהד הלק רק יהיה אם מועסת שעיסהובעה-ב
 נהינח. שיעור כדי נזהההיה

 זהיר אינו הארן שעם מפני הטעם מיבדכנ(
 לכן בסומאה ההרומה אה לאכול שיבא ו"פשרנטומאה
 שאמר מפני לומר עור אפשר המהנוה. לו נוהניןאי!

 שסתי כי רכהיב: כמו "וא הכהן של העבודהמעיקרי

 הוא הבהן ואם - מפיהו, יבקשו וחורה דעה ישמרונהן
 נישראל הוראה מורה להיוה לו אפשר אי הארןעם
 אמר כננן: שם אמרו וכן המהנוה. לקבל ראוי אינוו4כך
 ע-ה לכהן הרומה נותנין שאין מנין יונהן: א-ררשב"נ
 להה ירושלים ליושבי לעם ויאמר ל"א(: )ר"השנאסר
 המהזיק כל ר, בהורת יחוקו למען והלוים הכהניםמות

 אין ר כהורת מהזיק ושאינו מות לו יש ד',נהורת
 מות.לו

 לעבודה וראוי סהור כשהוא ז"ו בנהונתוכד(
 שהרי סמא 4:הן גם לית! קסשר סמאה והרומההבהונה.
 לכה! גם ראוי וזה שורפי! אם ני אותה אוכליןאין
 נסהרה הסבל שיהא להשהדל גריכק אנן ולכןסמא.
 דוקא. סהור לכהן הנהן שר(זרומהבכדי

 הם מה מפני הסעם הנהוב מסיס זה ועלכה(
 הלף לכס הוא שכר זהו כי גמורים, כחוליןנהשבים
 אי העבודה כער שמשלמיס ומה מועה באהלעבודהכם
 ו' בשקלים אמרו שהרי קדושה, אה"ג נזה שיהיהאסשר
 הלשכה מתרומת שכרן נוסלין במקדש הפועליםשהיו
 מהלוקת ריש פ"ו בי5מות ועיי! הקדש. איסור נזהואין

בזח
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 שתרומתו היפה על הרעה ש לתורם מניין אלעי: א"ר חטא' עליו תשאו ולאלח
 תשאו תרימו לא אס ןהא ממנו חלבו את בהרימכם חטא עליו תשאו ולא שנאמר:תרומה
 שתרומתו היפה על הרעה מן לתורם מכאן למה' חטא נשיאות קרוש אינו ואס חטא[עליו

 ב, פ"ט )יבמוה כחתרומה'

 ובבית הגרנות ובבית הרועיס בבית המסייעים והלוייס הכהניס ת"רי תחללהלא
 הכתיב ועליהס חיללו' כן עושין ואם בשכרן' ומעשר תרומה להס נותנין איןהמטבחים

 ולא תחללו לא ישראל בני קרשי ואת ואומר: הלו" ברית שחתם 1(: )'מלאכיאומר
 ב'( מ'1 )ייי"ו כז(תמותו'

לט
 עבדון ראתין עוברייא אילין וכאי: בן 4-י את אחר גוי שאל התורה. חקת זאתב(

 אפרה את ונוטלין אותה וכותשין אותה ושורפין פרה מביאין אתס כשפיס כמיןנראין
 נכנסה לא א"ל: טהרת' לו אומרים ואתם טיפין וג' ב' עליו מזין למת' מטמא מכםואחר
 אתם ומה א"ל: חן' א"ל: תזזית' רוח בו שנכנסה ארם ראית לאה א"ל: מימך' תזדת רוהבך

 ישמעו איל: בורחת' והיא מים עליו ומרביצין תחתיו מעשנין עיקרין מביאין א"ל: לו'עושין
 ואת הנביאיס את וגם רכתיב: טומאה רוח הע הרוח כך מפיך' מוציא' שאתה מהאזניך
 שיצא לאחר בורח. והוא נרה מי עליו מזין -ג( )צי'" חארץ. מן אעביר הטומאהרוח
 מטמא המת לא חייכס א"ל: אומר, אתה מה לנו בקנה רחית לזה רבינו' תלמיריו: לואמרו
 על לעבור רשד אתה אי גזרתי גירה חקקתי חקה הקב"ה: אמר אלא מטהרין' המיסולא

 "'ס( דגה,במדנר א( התורה' חקת זאת רכתיב:גזרתי'

ביאור
 קרא דהכהוב משום לזריס אסור דמעשר ר"מ ורעהבזה
 לזרים. שאסור עליח הרומה דין תרומהאוהו

 אמינא הוה סברא מאיזה להבץ והנ"כו(
 דדכהוב הסא עליו יהיה הדעה על היפה מןרוהורס
 ש:הו ואפשר להסא, נהשב זה יאין להשמיענוצריך
 יאסור י"ב כ"ז רבה בויקרא אמרו המורח דגבימשוס
 ברמביס זה על ואמרו דו4 על ובין סוב על ביןלההליף
 על לההליף גם הת"יה אסרה דל5ך הי-ג מהמורהבפ"ד
 הרעה להחליף רשות לו חהן יאם משוס ממנו,הסוכ
 הוא, טוב ויאמר ברע היפה יחליףביפה

 הוה .א"5 -
 שלא בכדי הרעה על היפה להרום אס"י כאן שגסאמינא
 קמ"ל לכן הוא, סוב ויאמר היפה על הרעה להרוס'בא
 כן. בזה הישינן דלאקרא

 חכהוב פשס בזח ביארו לבקעה. ,.הרכסיםובספר
 עבודהם, הלף שתהו מעשר גבי נאמר דלכך כן:הזה
 למשובה מגרון היא הליפה שסהם נהברר דכברמשוס
 בשיר ללהיס שמץ הזח הרב והמעשר לרב. ממעסתן

 נההי אני הכתוב: ואמר מיאי, כיוהר נראה הואעבודהם
 עבויהכם מיי ומשובה מרובה והוא ג'שראל המעשרלכס
 גשכרה ליסול והיגיעח העמל דגת שאינד מועדבאהל

 הלק ליהן לכם אצוח לכן ישראל, מ5ל הרבהמעשר
 על עליו השאו לא ואז המעשר, מן מעשר לכהניסממנו
 הללהם כאלו עליו הענשו לא הסו4 ההוא הרבהשכר
 ולא הראו', מן יותר מהס ליסול ישראל בניקדשי
 הלבו אה תרימו אס הטא עליו הקווו ולא חהוהמווע,
 וכן הלב, קרוי השם לכגוד שמפרישין מה כל כיממנו,
 'שראל בני קדשי את ובכן הלב, מעשר הרומת כאןקורא
 ההללו.לא

 את מרגיליס שבזה מפני בזה הוא החילול5ז(
 אינט בלבד במקדש עבויהס שמהמת דדעה לידיהאנשיס
 מסיעיס יה'1 אם ראויס יהיו בזח ורק למעשר,ראהים
 שהכהניס הקב"ה שרצה ובפרס במלא5הם, הבעליסאת

 בהורח עסוקיס וידיו הפרנסה מע41 פנוים יהיווהלויס
 עזווים דגרנות גניח המסיעיס האנשיס ואלחובמצוה,
 וגזח עגויהס, בעיקר עסוקים והלוים הכהניס יהיושלא
 והלויה. הכהונה ענין מהלליסהמה

 שום ריכ"ז להס השיכ שלא נראה לכאורהא(
 שהיתה רואים הננו אהר ממקוס אך ו1אלהם, עלהשובח
 נימא שאס והוא להם: השיכ וכה תשובח איזהגזח

 בו הנוגע את המסמא הטומאח כה איס במת יששבאמת
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 לבן משל איבו: א*ר בקבה תו זכרים הקרבנות כל מה מפני התורפ חקתזאת
 חקב"ה אמר כך הצואפ את ותסבח אמו תבא המלך אמר מלך של פלטין שטיבףשפחה
 -ס( יב" ינמיבי ב( מעשה.העגל. על ותכסר פרהחבא

 ר 1 א יב

9 חן*באא 9 נץ9  % ~ץ אמר   ש מ 
 כח שום בה אץ כי הסופאה, את להקביר הפרהבאפר
 ק"קרו אלח נל ולק בזן יש כשפים כמין ורקחמסהר
 טגלט4 טים כח מוםי ל8 איומת פרה של טטעםעל
 לטוט4 אדם במח הסומאה כח שיש 9חשנו מפניועפ
 להיוה צריך 11 מסובסמ ושודם אה המסהר הדברחרכ
 אץ נאמת אך פרה, באפר מצאו לא הה חטהרת כהנו
 של מת מטומאת יהירא סומאה של כה שום איפבמת
 איפ מת נטומאה התורח שההמירה ומת חים, בעלישאר
 החביבוה מהמת אם כי שבו, הפחיהות מחמת לאזהו
 אומרים ר: משנת פ"ד ידים במיו יאיתא כמושנו,

 כתבי אומרים שחתם פרושים עליכם חג1 קובליםצדוקים:
 מסמאץ אינן המירם ספרי הידיפי אה מטמאץהקוררו
 הפרושים על לנ1 אין וכי ב"זי יוהנן א"ר הידים,אה
 סהורים חמור עצמוה אומרים: הם י(רי בל4ד, זו"לא

 חבתן לפי לו: אמרו סמאיפי גדול כהן יוחנןועצנ1ת
 חרוודוה ואמו אביו עצמוה אדם יעשה שלא סומאהןהוא
 לפי חקיש כתבי אף להם אמר בהן[י שאוכלין כפוה]זהו
 על שסיחין אדם יעשה שלא ]נכיי סומאתן הואחבחן
 אה מסמאין אין הביבץ שאינן המירם ספרי בהמה[,גבי

 שהסילת שמה ריב"1 דעת מזה תזינן הרי -הידים.
 חבינוהן מחמת זחו אדם מת על יהירה סומאההתורח
 לצורך בהם להשהנוש נדם מזלזלין האנשים יהאשלא

 יאיהא כמו 451 בינץ אז 0רוצים הץ יהאנשיםחנאה4
 המחים אה מחקאל שההית בשעה גע צ-בבסנהדרין
 על לנגובדנחצר לו וטפהו עצמוה נאו דורא,נבקעת
פניו,

 כלים לו היה עצמא ימאווק ברש"י ומפרשי -
 רוצח כשהיה פיו על לו ספהו שהיו שעהונשהגיעה
 המ5ג מעצמוה כלים אז יו8ים שהיו הרי - בחסילשתוה
 בדלין שיהץ בכדי יהירא טומאה עליהם הסילוולכן
 שלא בכיי הקרו8 ספרי על סומאה שהטילו כמומהם.
 בהמוג גבי על שטיחין מוץ ולעשוה קיושתן אהיחללו

 בעצם סומאה אין שבפת שניארגו זה לפיוא-כ
 בחמסחר שיהא עוד צריכץ ח13 אץ גזירה, מהמת אםכי
 פרח דיני הטילה וואורא הסחרה, כה בו שישדנר

 ועהת הסהרה אופן לאדם קשה שיהיה בכדי רקאדומה
 סומאה דבר ועל אים. במת  מקותמש פלהיוה האיםיתו-הק
 אחרי לאפש צרייים חג1 אין גזירה מחמח רקשהוא
 תש21ת היוא חת מסהר, פרה אטר מה מפניטעמים
 אפר אלא מסהרץ המים ולא מסמא המת לאריייז:
 גזרהק על לע12ר רשאי 9ש אי מרהי גזירההקמ'ה:

רג( ח  חסא ענץ םח וני הוא, תמוה הזח 
 להביא צריכץ יהיו קואו במת שנגע למי שייךהעגל
 "פשקונה דאיהא מת לפי שזחו והנראה "ק עלכפרת
 שבע,לם סמאות כל על אים נסומ,4ע היהוב החמירדלכך
 אדם נני יהיו שלא כיי הטומאח אבות אבי,שימ
9 מדאי, ייו ויצסערו חבהן מהוך 6תיהן אצלמציין  

 מפני ואף או4 ובעלי המהים אל יורשץ יחיו שלאכרי
 יעש שלא מץ סומאהן על הפעב 5חמיר הבריותכבוד
 בהם  להשהמש כלים ומעצמהזיהם ושסיחים נאדותמעורם
 עור מת מפני ז"ל: רבות-נ1 אמרו ונן לכריהן גנאיוו5ו
 ומפני שטיתץ, ואמו אביו י,- י,דפה שלא כדי סמאאים
 אביו עצמות אדם יעשח שלא ספאץ אדם עצפוהמת
 נגזר דלכך תמ?א - 10מאה4 חבתן ולפי חרוודיןהשמו

 לא לו כי הארם. של שפלחצ מפני המה עלהסומאח
 5אמו אניו עצ16ה לישוה בא היה לא שש שפלהיה

 מצסער "ית * 1כן המתים, אל דורש היח ולא5(טודץ

 וגדוף חרוף בעין נזח שיש מפני מראי. יותר המה*
 ייע. למה הנכו אל כ"ז: במריק אוומרו כמו מעלתכלפי
 ימים ג. כיצד הא מכשי9ר יותר לו תנודו ואלמיאי
 אמר חילך מכ,ע 1תספור41 לגיהוץ ל' "יספי דלבכי
 ממנו, י11ר עליו מרחפים אהם איןהקכ-ח

- 
 והנה

 מעשה הית זח שבאדם השפלות 3ל של החגהשורש
 5עגל, מעשה ויל שורו1 ג-כ נמצח הזה בענץ ולכןהעגל,

 במדרגה עימיים והיו  בעגל ישראל הסאו לא לוכי
 של האלו ולאיסורים לשההרות זקוקים היו לאגבוה
 הסה הסומאה עליהם שגזרו בעה עתא לכן המה,סויי4ו
 העגל. מו1שח על לכפרת צריכץהע

 בזה שי,8 דבר שכל מוצאים שאנחנו מפניועוד
 שאמרו כמו סומאה. מקנל ~ה אין גדולה קיושהמשום

 אינו אש מח די נאם כאש דנרי כה הלא כ-ב:בברכות
 קרושה בהם חיה אז בעגל ישראל הסאו לא לווהנה - סומאו4 מקבלץ אינן חורה דנרי אף סומאחמקבל
 חעליץ הרצון כי תורא, דברי של קדושה פעיןיהירא
 היו לח חוז התורת, כקיושת ישראל אה לעשותחיה

 מקדושהם יריו ביגל שה5או מכיץ אך טומאהמקבלץ
 סהשוג לקבל מוכשרים שנעשויד

 שעלה נשעה בם"ר: כאן יאיהא מה מבוארו2זה
 נשרשה ועוסק שיוש4 הקב"ה של קולו שמע למרוםמשה
 ועגלה שחים בת פרה אומר: ריטו ואומר: אדומהפרח
- מהלצק שיתא רצץ יהי לפניו: אמר ש4עה,בת  1רינ1 

 בדיני ריש שמתע0ק נמח גיול  'ענץ היח הקב-הדלפני
פרה
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 מטמאין אין כוכבים עובדי קברי אומר! יוחאי בן ריש תניא באהי ימות כי אדםיד(
 אתם, אדם מרעיתי צאן צאני ואתן לי'(: )'"יקחל וכתיב באהל ימות כי אדם דכתיב:באהל'
 ס"א(. )'נמות. ג( אדם. קרויים הערכ ואין אדם, קרוייםאתם

 שממית במי אלא מתקיימיג תורה דברן שאין מניג ר'ל: אמר באהל, ימות כי אדםיד(
 נ.( מ"נ ~ברכוה באהל. ימות כי אדם התורה זאת שנאמר: עליה,עצמו

 אפילו תורה מדברי עצמו אדס ימנע אל לעולס יונתן: א'ד באהל. ימות כיאדם
 עוסק תהא מיתה בשעת אפילו באהל, ימות כי אדם התורה זאת שנאמרי מיתשבשעת
 ו( פ"ג ~שבתבתורפ

 אדומה, פרה לפרשת מרים מיתת נסמכה למה אמי: א"ר תניא, מריפ שם ותטתא(
 א'( כ"ח )מר,ק א( מכפרת. צדיקים מיתת אף מכפרת אדומה פרה מה לך,לומר

 יאורב
 העגל לחטא וכפרח תקק בהם שיש נרנרים הינופרה,

 בסנהדרק כדאיהא זה. מחטא בו שאין רור לך איןכי
 אהד נה שאין לעולם שנאה סורענוח כל לך אקק"נ:
 הראשון, ענל של ליסרא נהברעמכ"ר

 שכל מפני -
 במעשה הוא ון'קרם שרשם למקום ארם שניןעבירוה
 מפני הלציו מיוצאי 'היה שר"א משח בקש ולכןהענל.
 מעשה על כסרה ולנקש לההעסק התחיל בעצמושהוא
 יהיה זח בענין עסק לו שיהיח מי שכל רצה ולכןהענל
 הלציהמיוצאי

 בב-ק דאיוח מהא זח על חקשו בהוס' והנחג(
 עונר שאפילו מנייו אומר: מאיר רי היה הני.4 איןליו1

 יעשה אשר ת"ל: גיול,. ככהן שהוא נהורה ויוסקכובנים
 לא וישראלים לוים כהנים י"ה, ןויקרא דארםאוהם
 ח1וסק כובבים עובר שאפילו למרת דא ארנ4 אלאנאמר
 דארם בכלל רעכר'ם הרי - גרול, ככין הוא הר'בתורה
 ארם בין הילוק ריש מפרש רר"ת שם ואמרוהו44

להארם,
- 

 אדם נין שנא מאי שם ביארו ~א אך
להארם.

 ההילוק ביארנו ס' אות י"ה ויקרא נספרוהנה
 אבל אנשים. סהם על מונה אדם רשם משום ין,שביניהם
 והמ'וחד'ם המצהינים האנשיס אלה על קאיהארם

 'הירים נמצאים הנוים נין שגם בורא' והנחשביניים,
 יש העולס אומות שהסירי אמרו ועליהם הסיריםשהמה
 שראויים בוראי סנולה היהירי ואלה לעוה"ג. הלקלהם
 רקא' דאדם שנאמר שכיק כאן אמרו ולכן ארם,לשם

 במקום אבל חזה, בכלל נכר' שנם בוראי סגולה יהירי*
 בזה והרגיל, הבינונ' האיש על רקא' ארם סתסשנאמר
 שהוא אף שהראשון לעכו"ס. 'שראל נין הילוקיש

 לא אבל ארם בשם להקרא ראוי נ"כ שביניהםמהדמון
 המרות חסר היה ההוא בזמן שלנכרי מפנ' האהרון,כן

 ארם. לבן להיות שראוי אר, ררךתמוסי

 כ-ס: בתענית יאיהא במה הבשור הואונזה
 כ-ז4 ןנראשית ד ברכו אשר שדה כריח בני רוח ראהויאמר
 אפשר בזה ורגונה - אהרוגים. של שרה כריהבתוס. 51פרשי - הפוהים. של שיח כריה ררב: משמיהאר"י

 בייקב יצהק הרגיש שעהה וזהו ין: האמור לפילהסניר
 אחר, ארס בן בשום זה הרניש שלא מה מיוהד סונריה
 בז41 הוא אחר עס לבני יעקב בני שבק ההילוקכי

 נרולים אנשים יש דאהרים העמים אצל נםשהרי
 העליה גני בין הגבוהות השדרוה בין רק זחו אךוחגונים.
 שולסו4 הגם כה העס בהמק אנל מיעסים. שהמחשבים
 וזהו נודף, סוב ריח מההמוו נם שאצלם בישראל כןלא

 הד'ל אמרו כנר כי 4י4-ונים, מריה בהם שישהמליצה
 נקראים העם והמון סירות נשם נקראים שבעםשהסונים

 אומה צ.ב: כחולין כראיהא דפירות חת הנושא העץבשם
 אשכולות בתים בעלי אלו שבה זמורות נמשלה כגסןזו

 אצל והנה - האר,, עמי אלו שגה עלין ת-ח. אלושנה
 נגוף לא אנל בד8'רוה רק הוא הסוב ריההאומות
 לאהרו4 שנמשלו 'שראל בנ' כן לא מר, שסעמוהאילן
 וסריו עצו שטעם ל"ה: בסוכה הז"ל עליו אמרושכבר
שוה,

- 
 כמו וסעמם בריהם מצויינים חעם שכלל הינו

 בשס להקרא ראוי מישראל אהר כל ולכן שבהחפירות
 נקראיס שבהס המיוהרים רק האומות אצל אבלאים,
 אדם.בשם

 ה-א: פ-א 'ומא בירושלמי אמרו כבר והנהא(
 למה הניא, א'(. ס"ז ןויקרא אהרן ננ' שני מוחאהרי
 שיופ שכשס ללמרך הכפוריס, ב'ום מיחחן מזכירהוא

 'שראל. על מכפרת צריקים של מיחתן כך מכפרהכפורים

 אך דזה, הענין מעס עור ישנו כאן ח:רו למח וא"כ-
 שמת צריק ררק 4מינא הוה מההם יאי לויראפשר
 שמת מ' אבל כסרה, כקרבן הוא אהרן גבני ימיוברמי
 לכן בסנע הוא רכך מוים לכסר בכהו אין זקגהולימי

הסמיכו
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 הזסגה טעמא' מאי סותר' רבא: אמר למת, בגד האורג אתמר. מרים; שםותמת
 מתסרא לא בהזמגא כוכבים עבודת מה כוכבים' מעבודת שם שם דגסר היא, סילתאלאו
 נ'( מ"ז ,סנהררין ב( מתסדא' לא בהומגה הכאאף

 העגלה את שם וערפו התם: וכתיב מרים' שם ותמת הכא כתיב מרים' שם ותמת .,
 ג( בהגאה אסור הסת אף בהגאה, אסורה ערופה עגלה מה שטטים(, 'פבגחל

 ב'( י'םועיז

 כדי ברחוב גשים מטת סניחין שאין מלמד קבורה, לסיתה סמוך ותקבר.ותמת
 ודג כ"ת )מי'ק ד( ההספד. אתלהרגיל

 מרים' כזכות לישראל ניתן באר יהודה: ב"ר יוסי א"ר תניא' לעדה. מים היה ולאב(
 י( 'תענית לעדה. מים היה ולא מרים שם ותסת שנאסר הבאר' גסתלק מריםמתה
 ה' ישראל' של סמוגם על התורה שחסה רמז מכאן בעירם' ואת העדה את והשקיתח(

 ב'( "י'ו,מנתות

ביאור

 ארומה לפרח זקנהח לין שמתח מריפ מיחתהסמיגו
 רמרים אמינא הוה מהכא הוי מכפר41 מיתתה שגםללמר
 מכפרת, שמיתתח ריא בן'ן רמטאה זה מהמת לאשמתה
 אין בירם שהיתה ענירת מחמת שמתו הוניהו נרגאנל
 חמח שגם ללמר ליוה5.פ מיתתן נסמכו לכך לכפר,נכהם
 כפרה. נקרנןה'1

 ענץ עוד לנו יש רבבאן לומר אסשרקיר
 רפרת שאמרו שמה באן נמהרשיש יאיתא וזחולרנ411
 שהיא נמ"ר שאמרו מפני לא הוא העיקר מכפרתארומח
 קהטאת מפני דהו העיקר אם כי העגל, מעשה עלמכפרת
 כמו דלשכה מתרומת נקנית שהיא מח וגם רחמנאקריח
 דיח ע"ב ע"ז בנ"ק הת01' שכהנו וכמו דקרננות,שאר
 העינרים הכדנים לה שצריכין לפי ההו שהסעם וגר,אומר

 וא"כ - תלשכה, מתרומת שנקנית כקרנן רינחהקרננות
 נעצמו צריק ווהוא מ' רוקא רלאו ללמור לנו '1מזה
 'ש הצריק של לקיומו דגורם גם אלא לכפר בכחויש

 מפנ' יפרח קרבן שנקראת ארומה פרת כמו ~כפר,נכחו
 והמכשיר כפרה, קרבן לדביא הנהנים את מכשרתשהיא
 שדהו למי צדיק של רין יש כן המוכשר, כהרבררינו
 עליונה, למררגח להגיע ראוים שיה'1 לא"ריםמסיע
 מפני אדומח, לפרח מרים מיתת רת"ו נסמכת :חומפני
 ואהרן, משה עם אחת נמררגת לעמור זכתה שהיאשמת
 רק מהס, נמוכח דיתח עצמה מצר שהיא שנויאיאף

 ביאור אותו כשדורירו משח בהצית השתרלח שהיאמשום
 יהיה שפיו נכר' המצרית מן 'ינק שלא דשתרלהוגם
 לקיומו גרמה שהיא כיון לכן השכינד, עם לרנרראו'

 עליח, גם התפשסת משת קרושת לכן משח שלולקרושחו
 הסעם זת מחמת שהר' ארומה לפרח ננתינתת שוהוהיא

 מפני כפרת קרנן בשם נקראת ארומח פרח גםגופא
 כזה לקרנן הגורמתשהיא

 החרים על ראח: נפי כתיב שנע"ז מפנינ(
 עליהם ענרו אם ררק רמשמע - הגוים. שם ענרואשר
 כונבים. לענורת הזה דמקום שיחיה לכך כשהומינםולא
 נעלמא בהזמנח המת את הלבישו שלא זמן כל נמתוכן
 בעימא רנור מהני נהקדש ררק הוא ודסעם מתס-,לא
 להד'ום כמם'רהו לגנוה יאמירתו משום מעשח בע':ןולא
 שם יאיחא מקום רגכל מםירת מחוםר יאינו משוםרמי.
 עשח רלא זמן כל רברים בשאר אנל הקרש. רשות'1

 הוקושק. מרשות יצאר לא עור נעלמח גרנורמעשח
 בת מרכהיג נדנאה אסורת ערופח ועגלהג(

 ג-כ המת רחשמיש' ראמרינן הא והנה כקרשינ4כפרת
 ששם כובנים מעבורת ילפינן שזת נראה נהנאחאסורים
 "שר המקומות כל את תיברון אנר ראח( ופ' נאמרהרי
 לור'ז נהן שנשתמו~ו נכלים איירי והקרא - שם,ענרו

 תשמישיהם הנאה איסורי רבשאר ילפינן מזח כןראסוריס.
גמותם.

 את להרג'ל נגר' לגבורח אפילו הינור(
 באשח, נ'וול חשש שיש משום נרחונ להניחה איןחהםפר

 מיתת. לאחר גם ז'בה רם שופעתשלפעמים
 אף לנהמת דארם שת-ת באן שהקרימו ומחה(

 שיאייל קורם שיאכל לארם אםור א': ם"ב נג'סיןשאמרו
 ואכלת והרר לבהמתך בשרך עשב ונתת' כדנת'ב:לבהמה
ושנעת,

- 
 '"ר אות נבראש'ת בספרנו ביארנו כבר

 אמרו: רלכך משום נזת, להום'ף עור ואפשר הזח,הענין
 אינו אמרו: שהר' משום לנהמתו. לה"כיל הארםשיקרים
 בסלה פת לו שאין למ' נסלו פח לו שיש מ'רומה

יגגי
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 שאינכם לכם הסורים' אתם לכם ראף האם מים' לכם נוציא הזה חסלע המןי(
 סבעי סדר לשנות כזה נפלא מעשח להעשות ונכון ראוי כאלה לאנשים האם בד'מאמינים
 תמה ע"נא 4'נ תשח )כי דרשב*י חדתא במכילתא איתא וכן מים' מסלע ולהוציאהדברים
 מישור. באורח אזלון לא דאתון כיון מים לכם נוציא הזה הסלע המן ואמר:משה

 והקבלח()דומוב

 הסלע אל דבר שלא כאן חסא שמשה פפני זהד פעמי4 נאמר למח פעמים. במסהויין(
 אך במשה' פץחה שלא מפני זהו כן גם אהרן שנענש מח והנח נענש, זה ועל הכהו' אםכי
 ושתק' ד פי על עבר שמשה אהרן ראה שכבר שניח הכאח על רק לחייבו אפשר זהעל
 הודיע לכן כן' יעשה שמשה ידע לא שהרי אהרן את לחייב אין ראשונה הכאה עלאבל

 הכאח אחר במשה מיחה שלא שמפני אהרןי חסא להודיע פעמים הסלע שהכחחכתוב
 )ימוים( ו( נענש. הוא גם לכן שניח פעם והכה שבא עדראשונח

 ו*מדים: העדה לעיני מקודש הייתי והוציא הסלע אל דבדתם שאילו להקדישני.יב(
 וחומר קל מקום של דבודו מקיים לפדנסה צדיך ואינו שומע ואינו מדבד שאינו זהמהסלע
 )יש"י(חנו.

 חכו4 והוא ודברתם, להם שאמר האחד לעשות' צריכין היו קידוש מהלהקדישנה
 והכית להסי אמר בתחלה לזש זה דומין חינן הקב-ח של שאותותיו לפי ורואה' עומדואהרן
 על הקב"ח, של גבורותיו כח להודיע ודברתם. להם אטר ובשניח מים' ממנו יצאבצוד
 ידי על נמתקו מדה מי וחנקם' המים בתוך הביאם והמצריים ושספסי מים הביא המבולדור
 מי של ומופתים אותות שאין למדנו באלה כיוצא וכן במלח אלישע ידי ועל בעו,משה
 להקדישני בי האמנתם לא נאמר לכך לבקרים' חדשים אלא לזה זח דומין חעולם והיהשאמד
 ף לראשון. דומה האחרון עשיתם אלא המים יצאו ד' בדבר שיאמרוכדי

 !וטרהא()פסיקהא

 ד 1 א יב

 כן לומר שהך שלא טח הוא בסלו פח 8רי האד0ולנבי
 שהיא אמרו ולכן גיוהו גיול צירה !ח ומשו0בנהנא:
 בסל0 פח היחח יא להעדא נ0 דע-י כאן אגלקודמת,
 טלצחת, יססקו (עלי חמיד והששו יצאו בנ0 המיםשחרי
 להבהפה. ידטי! חיו הםולכן

 חכם ק,העיר טח לפי ב!ח לוטר אפשר יוי1(
 יום בכל יועס הקב"ח ד: בברכוח ש((טרו טה דלפיאחד

 שנאמר רנע ועפו תטח יוש בכל !וע0 אלשנאמר:
 נאפו רגע כי ל'(:)חחלים

- 
 כמח שו ללטור יש מ!ח

 הף אטרו: גגר דהרי טשופ בכעסו לחח!יק לאדםהותר
 חוא טח רהום חחא אתח אף רהז0 הוא מח לודומח
 הנת, תהא אחח אףחנק

- 
 אדם של געסו כן גטו תרכ

 ער ישראל על שכעס ב!ח משח חסא טריגח בטיוהנח - טרנענ יוהו לא הקג"ח של ככעסו ג"כ יחיוהצרי5
 כעסה מחטח בטלן הכח ונם חפוריפ נא  שטעושאטר
 חסא ב!ח היח לא אהה פעם רק טכח היח אם1"נה

  שתי שהכח כית אבל חויק רגע רק היח לא כע10שרע-י
 הראף טשיי,י יוהר בכעסו שהח:יק נתגלח ב!חפוומים

 שר.בח בהורח שנאמר מה טדהיק שפיר %ק נ4ן%ק
 פעטיפ.שתי

 להגות אטר ברפידים דלכך טפרש וחרנ"11(
 נמשלי0 ההורח דדברי טשום לדבר. צוח וטק הסלעאח

 נטשל האדם ולב לסי0, לכו צטא כל הוי כדבתיבלטיפ
 עשה ולכן והמצו,4 חהורה דברי כו להקוק שקשחלאבן
 לישראל ללמד בכדי חצור טן טי0 להוציא בטדברחקב"ה
 טה0 יוציא כצור רע האדם לב שיצר פי על שאףדעה
 על להכות ברפידים צוה ולכן לטי0, שנטשלו חורחדברי
 לב עריין לבם חיה חהיא שגעת !ח על לדע-אותחצור,
 איי אם כי חלב ריכוך יידי לבא ט0ונלים ואינםאכן

 לחורות חסלו4 אל ויברת0 צוה שנח מי לסוף חגלרגאח,
 סני, בעלמא ובובור בשר לג לבפ ההוא חדורכי

 אנ4 לב ולנם חסרים שהט טשח השב קדש בטיתשרבו
 סעות לכלל בא מהשבתו וכפי מורי0, אוחם קראולכן
 לפי וגאטח גדפידים, שעשה כטו הסלע אתלדגות
 הסלק: אל לדבר די היהטדר1ה0

 ו' צוח דלכך היוונח אטרו טשי. "הורחובטפר

שידברו



סט
 ר ב ד מב

 ביד שהיה אחד עון ע-י איש' יסרת עון על בתוכחת ל"ט(: )תהליס זש-הלהקדישני'
 איש ואין אותו' והוכחת אותו יסרת המורים' נא שמעו להם: ואמר בניך את שהוכיחמשה
 מ( ימ יבייפ ח( מאד עניו משה והאיש שנאמר: משה,אלא

 הרבר יחסו כי מים' לכם בוציא הזה הסלע המן שאמרו: בזה חטאו הסהלהקדישני.

 ר 1 א יב

 יהיו לארץ כניסהס שקודס בכרי חסלע אלשידגרו
 דסוג הדנור וכח הרע הדנור יח גדול מה מזחלמד'ס
 ולומר לשקר לשוגם ילמיו ולא מוסר מזה שיקחוכד'

 'חרנ ולא מארצס 'נלו שלא מניא 'חיה וזהלשה"ר,
 ובזה שנ', ינית לנסוף שהיה כמו חנם, שנאוד ול"חנית
 היקר הלמוד מהס מנע בזח הסלע את והכה משהששינה
 ולגלוח הארץ לתורכן אמ"כ גרס חנס ששגאת ומפניחזח,

 לארץ. לעלוה יזכה שלא גיכ סשה נענש לכןישראל
 של החטא אס רניס שואלים זה על והנחח(

 זה ובענור המורים, נא שמעו שאמר: במה היהמשה
 נחסא ושנח אחיצ חזר איך א"כ לארץ יגנס שלאנענש
 הניאור אך טי(, ,דנרים ד' עס ה-תס ממרים ואמר:הזה
 דאמורים דנור עצס על לא הוא דהטא כי הוא,נזה

 נאמרו דהם הרנרים, נאסרו קול באיזת אם כינלבר,
 בתשובה להחזירס כד' תיכחה של נקול דאלוהדנריס
 ודרי כעכ; של נקול נאמרו וכאן לחט(4 נחשב לאולכן
 לחם נחשב לכן ניותר, המגתות המרות מן זהוהגעס
 יש כ"ג: י' קדלת נמ"ר איתא לזח ורוגמא להסא,זח
 )דברים שנאמר לסובח קול לרעה. קול ויש לטובחקול

 אשר את הטינו וגר דגריכם קול את ר וישמעה'(:
 יבריכפ קול את ד וישסע שנאמר: לרעח וקולרברו,
 הרנרים שנעצס הינו דוא, נזח וישנע,-ודניאור1'קיף
 הוששים ה'1 נמרגליס ונין סינ' יר מעמד ניןגשנייס

 שלא סינ' הר נמעמד שנקשו מה זח ונכל דמות,מן
 להם נחשנ היה לא משח ע"' אפ כ' ר עמס'דנר
 מפני זהו לחטח, נחשב היה המרגליס ומעשחלהסא

 יר נמעפר הדגריס, נאמרו קול נאיזה היהשההילוק
 המרגלים ונמעשה חחנוניפ של נקול הרבריס גאמרוסיני
 היח הראשת חקול זה ומסני התלוננוה של היתדקול
 לרעה היה האחרק והקוללטונה

 להסא, כאן נהשנ דלכך נראה נרבר סעסעוד
 כונתם דמוריס, נא שמעו לדס: שאמרו שמה שנימאאף

 בהשונה. להחז'רס נכר' אוהס להוכיח רק כן גםהיתה
 חמן ואמרו: חוסיפו כ' כהוגן, שלא "פעם עשו זהנכ4
 כ' שאמרו לעיל ומנואר ס'ם, לכס נוצ'א הזחהס,ע
 הוא ונרין מיס. 'וצ'א שהס)ע ראו' איגו המוריסלכם

 ה'1 הדנריס אלו והנח מצמא, גועיס  -ןתחיו מעשיכסלפ'
 היו אם ז1'ב: ג-ח נב'.מ אסרו הרי כי נמקומןשלא
 או עליו נ4'ם "ולאיס היו חס או ע,'1 בחיס'סורין
 לו שאמרו כררך לו יאמר אל נג'1 את מקברשהיה

 ותום תקוהך כסלתך יר!4תך הלא ד'(: )איוב לאיובהניריו
 אנד, נקי חוא מי נא זכורררכיה

- 
 שבשעח הינו

 דלכך ולוטד לו להוכיה אז חס,ר נצרה מוסלשאים
 ואף נק', ואינו חוטא שהוא מפנ' הזאת הצרה אליובאה

 ולומר על'1 לקנל צריך לעצמו כשהוא חזחשה(יס
 ננרכות שאמרו כמו עונותיו בענור עליו נאיןשיסורין

 במעשיה יפשפש עליו נאין שישרין אדס רואה אםוו:
- תורח, נבטול יתלה מצא ולאפשפש  אהר לארס אבל 
 גועיס ח'1 ישראל שבני נשעה כאן והגה כ4 לומראסור
 לחם נאה שהצרח ולומר להוכיחם חיח אסוגמצמא
 מעשיהס לפי ראו-ס אינס והס מורים שחמהמהמת
 על עונר דוא כן שעושה ומי מיס, לדס יוציאשחסלע
 דיברים על נענשו זה ומפני דנריס, אתאת שללאו

האלו.
 מוריס נשס אוהם קרא רכאן יומר אפשרעור

 היה חה כנגרו, רברים וחטיהו נכבורו רפגעומשופ
 ואינם הנעלבים מן להיות צריך היה כ' להטאנהשב

 ד עס ה-תס ממריס אמר: הר' התם אנלעולב'ם;
 שא' ובורא' המק'פ כנור לחנוע נא והיהאלהיכס,
 חוא , הנניא תעודה שכל מפנ' לחטא זה לחשוכאפשר
 המקוכ. כנור תונעלהיות

 אמר ילכך משה" "תורת בספר ניארווכנר
 של העון כי בגללגם. נ' ר' ויתגגף ונריסי נפ'משה
 משוס היה שלו והחטא כך, כל גרול עק היה לאמשה
 זח נעבור עליהס הסקוס יכעוס שלא מתפלל היהדבעגל
 וזהו כעס, עצמו נכנור וכשפגעו .נכנורו,שפגעו
 בובעח סלגש במעשה 'שרארכדסא

 קעי
 כנו1 חיול

 הפלגש כבוד הילול וע. מיחו רא מיכה נססל םהמק
 נמעשה 'שראל על שחוחלל שנזה נמיא וא"כמיחו,.
 העונש. לו גרם זההעגל

 יסרת עון על נתוכחת אמרו: האמור נמ"רוהנח
 מאך עניו משה והאיש שנאמר משח, זה אישאיש,

 ניותר הקנ"ה עליו הקפיר רלכך לרמז באו שנזהנראת -
 שחוא במ' מעולם פגע ולא יאד עניו היח שדואמפני
 מח לפ' וזהו נענש, כשיקפיר עתה ולכן כבורהנענור
 בב-מ אמרו רלכן רשנ-א על נרש"' מכות נסוףדאיתא
 ואמר נהלמא לחתתא ואיתחזי מאויניה ריחשא דנפיקפ"ר

 לי,ג כרמנעי מהאי ולא מרננן דחר בזילוהאשמעית
 שההרשל ומפגי נזה ידקרק רגיל היח שנח-ו מפניזהו
 ניוהר, עליו הקנ"ה חקפיד לכן דן-אשון בפעסבזת
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 ולא עשו בחכמתם שהם לחשוב טקום נתנו ובזח לכס, יוציא לומר! .להם שהיחלעצמם,
 )ר"( . ט( זאת' חיתה דסאת

 י( השם' שליחות שימלאו עד דבר שידברו ראוי היח לא כי געגשו לכןלהקדישנ4
זיאמ'4

 מיס לחוציא סעצמס ואהרן משח התעוררו שלא במח היה החטא עיקרלהקדישב4
 לא וחם שבעם' להשלמים משועבד הטבע כי להם הורו בעצמם שהם אחרי סלע'מאיזח
 בזה מתקדש היה כן עושים היו ולו דום, בגבעון שמש סעצסו: שאמר יהושע כמועשו
 "העיקיים( י% שמיפשם

ביאור

 דמשח נזח, ביארו סופר" "כתב ובספרס(
 האם מים. לכם טציא הזה הסלע המן תמיה: נישתאמר
 ולומר לסעות מקום היה אך רל רצת מבלי זה רברגובל

 אמרו כבר והנה עימם, על הדנר ויחסו טששוסועעמרו
 הובת ההוכו שמא נדנריכם 5זהדוהז'י:

 ג~וו4-
 וביארו

 להוש אק כברם ותוכם טוגים השומעים אםשבודאי

מהמי
 ואם נלבותס ישריפ ו1אינם לאלו להוש יש אבל
 5רב, בדברי הרוו מחווכהם יתלו להלות מקוםימצאו
 אהד לב ישראל כל כי בטות' משה היה אםו5נח

 לו-
 לא

 נסות לבו היה ק,לא מאהר אבל נדבריה לחזדיי לו5יה
 הו-כ המוריסי נא שמעו שאטר עד רעהם ראה כיבהם
 ל"וש לו היה כי נרנריו הרגה ולדקדק להזהר לוהיה
 שנענש הד'ל דברי הן והן לר,4 דנריו יהפכושמא
 ותוטאים לרעים ותשבם המורים נא שמעו שאמרמפני
 מים. לכם נוציא 5זח הסלע 5מן לומר ל5ם היהולא

 הסלע חמו זה, בדרך ג"8 אמרו ,וזזקונ".ובסשר
 איך כלומר כטשמעו סברו ישראל מים, לכם טציא5זה
 לומר רצה ומו1ה מים, לכם זה,יואיא שסלע להיותיוכל

 כמו מים לכט נוציא הזה המלע שמן סבוריםהה"תם
 דנריו לפויש לו שהיה הקב-ה 5קפיד ולכןשנעשה,
 לא חצא מיפ להם נוחן ש5שמ'ה בפירוש 5בלשידעו
 בלו~ונהדקדק

 ,4צהב דנרי לפיוהנה
 10פ-

 לעיל החמורים
 ר התא1ף בי גם בדברים: יאמר מת דזהו לומראפשר
 ל"ז(, ור ,דברים שם תבא יא אהת גם לאמרבגללכס
 שאמרתי זה על נענש 5-תי לא טונים היתם דאסהינו
 יוצאת היהא לא מוה כי סים, לכפ נוציא מריגהבמי
 נענשתי חגונים נלתי 5-תס שאהם מפני אך הקלו;שום
 הגונים נלתי לפני כי נדברי, נזהר 5-תי שלא זהעל

 ר ההאנף זמ ועל גדגרים, למאד נזהרים להיוהצריכים
 בי.גם

 בי גם אמר: דלכך אמרו משה" "תורתובספר
 5מזכה 8ל באבוה: אמרו ד5רי טשום גגללכם, ר'התאגף
 את חיכה זכה מש5 ידו, על 2א הסא אין הרביםאת

הרבים,
 ידו, על מרינה מי הטא בא מ"ס 1% וקשה -

 15ח יהא שלא ירו על כא הטא שאין "סעם כלו"'ל
 דור ש5ם שתלמידיו כית והבא נג",4 ותלמידיובגיהנם
 להעניוו היה אפשר לכן בא"י, ליכנס זכו לא ג-כהמדבר
 דור הסווו לא אלו אנל בארו. יכנס וולא ג-כ משהאת

 זד'י הטא בא היה לא אז לא-י נכנםים והיו5מדבר
 ולכן מתלמידיו גרוע יהיה לא שההו בכדי רניגומשה
 גגללכס. ר ר(זאנף גי גם אמר:שפיר

 שבזמן מפני ה:ה היבר ל5סביר אששרי(
 בדיר זריזים להיות צריכים היו מצמא גועים היוחעם
 או צריכים היו ולא מצו4-ם העם את לחצילכדי

 המוריפ גא שמעו ולומר: בדברים ולהתעסקלההמהמה
 לומר אפשר זת ומטעם מים, לכם נוציא הוה הסלןחמן
 גה~י את אלישע כוושלה ב. ב' נמלכים וחיהא מהשזהו

 וקה מהניך הגור אליק אמר השונמית של ננו~5היות
 יברכך וכי תברבנו לא איש המצא כי ולך בידךמשענתי
 ה-נו - הנער. פני על טשעגחי ושמת תעננו לאאיש
 במקרפ זריז להיות צריך כי בדרכו יתמ5מה שלאבייי
 נפש. לפקותשנוגע

 לא מה מפני גיארו הכמה" .משך ובספריא(
  השמש, את שהעמיד יהושע כטו נסים מעצמו משהעשה
 נמעשה רק במטר. הנגיא ושמואל הכרפל ב5ר אליהווכן
 1פצתה ר ינרא בריאה אם ואמר: טעצמו גזרקרה
 שבק היה שההילוק שאמרו מפני חחו - פיה. אתהארז
 נבואתן נעת הנביאים שבשאר היה הנניאים לשארמווח
 הו,צי5ם, את אז 5רגיש' לא כי כטשתגעים, נו,זים5יו
 שאר ולכן שינוי, שום בו נעש" היה לא משה כןלא

 חשש היה לא כי נסים לדייאות רוואיפ היוהנביאיפ
 אלחות, של ענין ב5ם שיש נ5ם להאמין יתחילושמא

 מהס, הגדול אהר מכח מושפעים שהמח נראה הי5ש5רי
 היה אם המקום 5שפעת ניכר היה שלא 'במשהאבל
 אותו יעשו פן להוש היה אפשר מעעמו נסימעושה

 אם כי מעצמו עושה הי5 לא דכר כל לבןלאלהים,
 כל כי צעקו שאז מפני קר:4 נדנר לבד דמקום,נרשות
 ותשדוהו טשח נמעלת והכ"ישו קדושים כולסהערח

 נמעלתו יסעו סי השש היה לא ואז פחותים,בדנרים

ף"שט
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 כרשב"41 שאמר וחוא חס(4 בלא מיתח אין אמי: ר אטר בי. האמנתם לאיען
 ערחן בי האמנתם חא בה חאמנתם לא יען שנאמר: מתו' בחטאם ואהרן משה אףראמר
 י( נ"ח )שבת העולס. מן לחפסר זמנכם הגיעלא

 טשח ודור. משה לישראל' עמרו טובים פרנסים שני תני* בי. האמנתם לאיע
 י"י(: )ה"יים שנאמר יכתב, לא אמר יור בי, האמנתם לא יען שנאמר סרחוני יכתובאמר
 ב'( פ"י ייופא יב( חטאה. כסוי פשע נשויאשרי

 בעוה"ז' פנים להם משאין שאין לגדיקים לחם סום תניא, בי. האמנתם לאיען
 בי האמנתם הא בי, האמנתם לא יען שנאמר בעוח"ז' פנים לו נשאו שלא למשח לוטוב
 א'( פ"1)יימא . העוח"ז' מן להפטר זטנכם הגיע לאעיין

 עושח כאלו רבו עם מריבה חעישה כל חנינא: ב"ר חמא ר אמר ר' את רבו אשריג(
 ר. את ישראל בני רבו אשר מריבה מי המה שנאמרי השכינה' עםמריבה

 א'(( יייחנהדרין

 זוסרהא()פסיקתא י6 לקרושיו. פנים נשא שלא ואהרן במשה בםויקרש

 לרעהו עשח לא לשונו על רגל לא ט"י(י ""ייפ זש"ה וגר. מלאכים משה וישלחיד(
 והקפירו חבירו עם בפרקמטיא עוסק ארם שבעולם בנוחג קרובה על נשא לא וחרפהרעח
 ק"1( )תהיים שנאמר ישראל ע"י שנענש אעפ"י ומשה לראותו, רוצה ואינו ממנופורש

 יאורב
 הטגע על וגזר מעצמו בא לבן לאלח4 אהיויחו1בו
 מיווה אהר ולכז חקב"ח, מאה 9ליח הוא כילהדאות
 חבריאח על לגזור היכולת בו יו1 כי דא-אח 9כברקרח

 מאומח עשח ולא 9חק והוא להעדח מים חיח לאוכא9ר
 קרה במעשח כבורו על לומר דיוחילו או מעצמהלסובתם

 חילול היח ומ:ה יהוש לא להערח מיפ שאיז זה ועלח9
 זוג על נענ9ו לכזה9ם

 פרנסים 9ניהפ קראום דלכך במפי9ים אמרוינ(
 מו1ה כי י9ראל, לסובח נתכוונו ד9ניהם מ9וםסוניס
 אם ון'ה יו1ראל ילמדו 9ממנו ידי סרחונו 9יכתבאמר

 ממע יום עד סרחונו נר9פ כזה קל חסא עללמרוך'ה
 חט4 לידי לבא 9לא 9נוחר וכמח כמח שא עלאנו
 יכתב ו1לא ניקו1 לי9ראל ת9ובה להורות 9חסאודוד

 ת19בח שניולח ת9ובח בעלי לישיאל ללמוד בדיסרהונו
 9לא ימי ודומח רו9ם עושה ואינו נמחק לגמרי9חסא
 כלל.חיח

 9יכחב מו1ח גקו1 דלכך לומר עודואפ9ר
 בשילהי יאיתח כמו למעלחו. היה דוה מ9וססרחונו
 ו1מע דלא ראב"9 כגון דמים. מ9מוע אזנו אוסםמכות:

 דנפיק פ"ד ניימ דאיתא ופר9יי 1שתקי. ירננזבזילוהא
 9מעית ואמה בחלמא לאתחא ואיתחזי מאודניהריהשא
 אלמא ליוג ידמגעי מהאי ייא מרגנז דחדבזילוחא
 אוחו על הקב"ה הקפיד ולפיכך ליקדק רניל היהבח-1
 ומוש-9ל נדבר זהיר 9הוא דמי די-י - מיחח. 9לאפעם

 דהוינז כיק כאן וא"כ יותר, נו מדקיקץ ששו פעםבח
 מזח מריבח מי בחסא משח על ניע(י הקניח9חקפיד

 נבשל אהת סעם ורק חמיד זח בדבר זהיר 9היחחזינו
 נק9 גאא חסעם ימזה הדיז. גהו4ר נענו1 לכזבדנר
 דן 1לח לו מחל יהקב"ח מ9ום סרחונו ינהב 9לאדו5
 הזח בעניז 9נוראי לומר יבאו י8"כ הדיז' בהומראוחו
 ניתו היה לא זהיר היה '9אפ מעולם זהיר חיהלא

 סרחונו. יכחב 9לא יק9 לכזלמחילח
 9אלח ג': י"ז בר"ה דאיחא מח לפי וזהויג,

 ישא לא א9ר בהורוזכס: כחוב ר'הג אה הגיורתבלוריא
 9ביז בעבירות יאן אליך, פנ-1 י' ישא וכתיב:פניס.
 הינו - יחנידה אדם 9גין נעבירוח כאן למקה4אדם

 וחמיר פנים, נושא אינו לחגירו אדם 9ביזבענירות
 שחוסאיז מעבירות לחגירו אדם 9ביז עיירותלפניו
 נאז ולכז הקב"ח, 9ל הקיושוח מהמדות שא חהוכנגיו,
 ואמר ישראל נגד 9חטא מ9ום למו1ח פניס נשא9לא
 רואיס מזח כי ד' נתקיש נזה יעזורים, נא ו1מעולהם
 נהם 9פוגע 9מי ישראל יבוד אציו יקר כמה קדאנהנו
 9נוגע למי פניפ נושא 9הוא אף פנים לו נו9אאינו
 נעצמו.בו

 9הוקיש 9זהו בם", "ויקיש פי' "נספורנו"והנח
 חדו הסיוע אל יברו 9לא פי על אף מקום מבלנמים
 לי9ראל אז 9גראח ארנת נחל געניז כך אהר9נקד9
 ב9ירהפ אז 9הורו כמו סבעץם בלתי חיו גמיס9אותז

ומנחליאל
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 וישלח אלא מעליו' משאן פרק לא בעבורג למשה וירע מריבה מי עלויקציפו
 י"ט( יב" ינמיני ' ' יד(מלאכיס'

 שישראל זמן שכל מפני כאןי אבות של טיבן מה ולאבותינו' מצריס לנו וירעוטו(
 '.ט( רנה 'נמרנר טו( בצרה' "ן אףבצרה

 שאינו לארץ שההולך ארץ דרך תורה למדך צ"ל' היה בורות מי באר. מי נשתה ולאיזי
 בשביל החנוני מן ויקנה מונח יהא שלו אלא שבידו ממה יאכל לא צורכו בידו ויששלו

 שכר עליך' מטריחין שאנו תאמר לא אוכלין אנו ומן עמנו הבאר משהי א"ל כךלהנותו'
 י-ט( יב" י2מדיי לעצמך. עושהאתה

 '"ם( רבה'2מר2ר בהמתנה את חוסמין שאנו נלך. המלךדרך

 רשות לנו יש סביבותינו בכל לו שאמרו מכולס קשה זה ושמאל. ימין נטהלא
 י"ם( רבח )במד2ר ושמאל' ימין נטה לא בגבולך אבל ולבוזלהרוג

 שלא ועכשיו נעלפ במסלח בתורה: קוראיס הייתס זכיתס אלו נעלה. במסלהיט(
 רנחי( יאיכה ,פתיחהא טז( דן אבירי כל סלה קורחיס אתס הריזכיתס

 מעשיך, ד פרץ אחזיהו עם בהתחברך ח(: )י""נ זש"ה וגו" ויבאו מסדש ויסעוכב(
 אהרן אסיפת פרשת נסמכה לכך צדיק לאותו חסרו בארצו לעבור הזה לרשע שנתחברועל

 ידם( רנח )נמרנר יזי אדוס. מלך פרשתלאחר

ביאור

 מקורם ממקום יוחר עולים המים שהיו 2מותומנחליאל
 הטנ?ים. למים הראוי הפךל

 הרעה על לחבירו מוחל השלם הארם הנהיר(
 אך לו שעשו נהרע הוא מרגיש הזה והאיש לו,שעשה
 והוא מזח למעלח מדרגח עוד 'ש אך אוהו, מוהלהוא
 זקוק ואינו לו שעשאו בהרע כלל מרגיש שאיננוהאיש
 ווהמוהל הוא להאחרון הראשון 2ין והחילוק למחילה,כלל
 האי* מזי 2לה2א עצמו את משמר מקום מכל הרעעל
 *מא חוא חושש כי ומשא, מגע שום מעתח יהיחשלא
 אך ממנו, מרוחק לחיוח ויוס2 רעה לו 'עשה פעםעור
 ממנו מהרחק אינו הוא לו שעשו 2הרן מרגיש שאינומי
 ע01ק ארם שאמרו: (זהו 2הר,4 לו איכפת לאכי

 פורוז זח 2כל לו מוהל שהוא אף והקפירהבסרקסטיא
 משאן, פרק לא משח א2ל ?1ר. לראותו רוגה ואינוממנו
 שרומח היינו קר121, על נשא לא וחרפח משוםוזהו

 אק כי קרונה על חרפח איזה כלל נשא שלא כמובעיניו
 לה שעשו 2הרעח כלל מרגישהוא

 שאנחנו בשעח כי לרעת לנו יש ומזחטו(
 2זה משכנם על בשלום שינוחו המתים נערמחפללים

 ההים 2ין שלום שאין 2זמז כי "הים 2עד גם חפלה'ש
 להמחים. גם שלוםאין

 נעלה, במסלח כן: הוא ימאמר נזה הביאורטז(
 שיש וכרמים שרות 2ררך לא הכגושה 2ררך שנלךזהו

 'חרה רוחניח ג2ורח גריכים ולזח ל2ריוו4 היזק2זח
 ימיז נטח לא לעיל: הכתוב על יאן במיר שאמרוכמו

 יש . סני2וחינו גכל לו שאמרו מכולם, קשה זהושמאל,
 ימיז נטה לא בגבולך א2ל ולנוז להרוג רשותלנו

 לו הותר אשר לההמק קשח כי הוא והענק -ושמאל,
 מאומה לפגוע לנלי עצמו אח כובש להיות ולנוזלהרוג
 הכת להם היה כי הראו נזה אך לו, הותרח שלאמיבר
 שלא מח לעשות לבלי יגרם את לכ2וש נכרי גנורחשל

 איזהו שאמרו: כמו גרולח היוהר הג2ורח חהוהוחרה,
 עכשיו אך כשזכו היה וכן - יצרו. ד(ן חכובשגבור
 שאין הינו ר', א2ירי כל סלה קוראים: הננף זכרשלא
 נהם שיש נאמח וצבירים היל אנשי גבורים, 'ותרלהם
 גם אין הרוח גגור' שאין ו2זסן יגרם את לכנושרגח
 לי תשס?ו לא ואם כי,1: בתקהא וכיכתיג' הגוףגבורי
 נכם פני ונתחי וגו', האלה המגהו כל את תעשוולא

 ואיז ונסתם שנאיכם נכם וררו איביכם לפניונגפחם
 אחכם.ררף

 אחיך, נלשק אותו שקראו נמה שחטאו זרייז(
 נמגות. הוא שאח מי אם כי אחים לישראל איןכי

 סונחס כל הז-ל: צסרו וכגר ממנו טובח ש2קשוובפרט
 ל-או: ,בראשיח שנאמר גריקים אגל "יא רעה יקעיםשל

 מפני - רו4 וער מטוב יעקב עם חדנר פן לךהשמר
 לגריקיס. רעה רנר זהו עמהםשהההח2רוה
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 כהונה לבגרי אהרן מיתת נסמכה למה אלעזר: א"ר תניא' בגריה את אהרן אתב1(
 (1( כ"" זמר'ק יח( מכפרת' צריקים של מיתתן אף מכפרים כהונה בגדי מה לךלומר

 בבגדי כה"ג יצא אם והלא וגוע אותם וילבש בגריו את אהרן את משה ויפשטכח(
 שקרבו שבלשון להוריעך אלא ופשתים' מצמר שהם הש את סופג הבית מהר חוץכהונה
 '"ס( יב" יימיבי יש ההר' לעלות א-ל בלשון בו אהרן את קח וא"ל:לכהונה

 מפני אנשים אלא בכו לא למשה ישראל' בית כל יום שלשים אהרן את ויבכוכט(
 סרחת לאיש מימיו אמר לא ואהרן ברברים מוכיחן היה ומשה לאמיתו' הריןשהוציא
 הלך ובמישור בשלום י(: ימיאכי שנאמר שלוס רורף שהיה אלא. עור ולא טרחת'דלאשה
 בארם פגע אם בררך מהלך אהרן כטהיה מלמד מעון' השיב ורבים ת"ל: ומה כ(אתי,
 לי אוי אמר: עבירה' ולעבור לילך האיש אותו בקש למחר שלום, לו נותן רשע אורע
 שני וכן לעבירה' מלילך עצמו מונע ארם אותו ונמצא אהרן' את ואראה פני אשאאיך
 ראה לו ואומר מהן' אחר אצל לו וישב אהרן הלך זה עם זה מריבה שעושין ארםבני

 שסרחתי הוא שאני הימנו בושתי בחברי' ואראה עיני אשא איך אמר, הוא מהחברך
 לו ואומר חכרו אצל הולך שוב שכלבו' קנאה כל שמוציא ער אצלו יושב היהעליו'
 כא( ישראל' בית כל אותו ויבכו לכך: לזה' ץה ונשקו חבקו בזה זה וכשפגעו זה'כענין

 י"נ( פ')אור"נ

כא
 וכסבור כבור ענני ונסתלקו אהרן שמת שמע שמע' שמועה מה הכנעני. וישמע .א(

 א'( ט' )"ענ'ת א( בישראל' להלחם רשות לונתנה

 ר 1 א יב
 צדיקים של מיחחם דימו דליך הנראהיח(

 זהו מכפרים כהונד רנגיי ידא משום ע% כדונח,לנגדי

 שמלנשים נהכדנים וגדולח כנוד נוהגים ישראל שננילפי
 מחכפרים, המח :ה בשכר לכ! וככוד גדולח ננגדיאואם

 אם ד-נו מכפרים. צדיקים מיהת גם ז" נאופןוכן

 העולם מן סלוקם נעת ונגרולה נכבוד נהם נ,הגיםאנחנו
 כבוד שנודג מי כל כי בדם. מחכפרים אנחנו זחנזכות
 ולכן זו, במדרגח לדיוא משחוקקת שנפשו אות זחנצדיק
 ע,נוחיו. על מכפריט שידא הואראוי

 דולך שהוא כמי המקום נעיני נחשב והיחיט(
 בנגיי מלונש להיות מותר דיה ולכן עבודהלענוד
 זהו לעבויד, הולך 5אלו נחשנ היה מ" ומפניכהונה.

 כקרנן מכפרת הרי צדיקיט ומיהת למ!ח הלך שהואמפני
 מזה גרולח הקדננות עבודח 4ך ואיןכפדה

 וכ! ע"נ: ר נסנהירין יאיחא מה כפי וזד1כ(
 "41כ אהרן אנל הדן-, אח הדין יקונ חומר היהמשח
 ל"נירו, ארם נין שלום ומשים ש,ום ויויףש.ום

- 
 ויתמו נאדרן: נאמר לא גופא הסעם זה דמסניואפשר
 אבל ככי ימי 1'חסו שנאמר: כמו אדרן אנל נ5יימי
 אהרן. על מחאנלים היו השלשים א"רי שגם משוםמשה,
 נהגו לפיכך הדין ,יורת עפ.'י הכל העמיד ל% סהואמפני
 אכלות נדגו לא נמשד אנל משוה"י. לפנים נמרחעמדו

 הדר אה דדין יקוב אומר היח סהוא משומ שלשיםאהרי
 שלשים הוא דדצנ,זה הרין כורת לפי נו נדגולפיכך
בלבד.

 זהו אהרן. כמעשה משח עשח ו~לא ומחכא(

 מעינו וכל הפרטים האנשים מן מונר. היה שמשהמפני
 אהרן אנל לרורוו. שהם ונדרנרים דכלל נענ'ני רקהיה
 של דפרסיים ונהח"ם לשעח שהם נהדנרים מתעניןהיח
 ואהד. אחדכל

 "הם ה-ח יא נכול לההמון כי נר"ה מזהוהנח
 'דעו סנעס המונ"רים ורק כשה של נגרולחוהשגה

 !קגים ע"ה: ננ"נ שאמרו מח וזהו ערכו, אהלערוך
 כפני יהושע פני חמה כפני משה פני אמרושנרור
לננח,

 גרולחו כין לדבריל ירעו שנהעם דזקנים רק כי -
 היו "המו! אצל אנל  יהושיע ,ןל לגדולהו משח,ןל

 ויהושע י': ס' נדנרים נאמר ולכן אהוג נמדרגהשניהם
 נישרחל עוי ננ,א קם ולא וגר הכמה רוא מלא גקנן

-כמשח,  סונרים שהיו חהמק מרומו להוצ'א נכרי וזהו 
 לכן ובדעח. נהכמח משה של מקומו ד1מלא הואשידוקע
 מי ואין - כמשה. בישראל עוד נניא קט יא כינאמר:
 זת. של פקומו ממלא להיוח נכחושיהיח

 שלום שידיה העם על הגינו הכנוד ענניא(
 נם לחגר שינא האויב מפני לפהוד להם ואיןנמכונם

מל"מח
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 הנגב בארץ יושב עמלק יג( שעיי ענאמר עמלק' זה שרד מלך היה מי ערד.מלך
 היה עמלק אם חירדן, יד ועל חים על יושב והכנעני בהר יועב והאמורי והיבוסיוהחתי
 תתגרו אל י(: זיייים ענאמר עעו בבני להלחם יעראל ענאסרו לפי כנעני' עסו נקראלטה
 כעבא עעיה הר את נתתי לעעי ירועה כי רגל כף מדרך עד מארצם יכם אתן לא כיבם

 לכם הוא חרי עעו כבני אליכם אסור זח אין הקב"ה: א"ל ועתים' פעם בהם נתגרהעמלק
 ב( כנעני. נקרא לכך תחרימש החדם כי ד(: זדנרים בחם ענאמרככנשנים

 הטן רבה)ימיכר

 ויתקחמד יעעה מח הגר בנכסי המחזיק ואמה אמורא חד פתח נדר. ישראל וידרב(
 עעת: רב אמר תפיליף בהו כותב אפילו אמר: יצחק בר נחמן ורב ס"ת' בהם יקחבידו'
 מצח אפילו אמר: פפא רב וריח, עסקא עבד אפילו אמר: רבא אעתו' בנכסי בעלאפילו
 1( ס"י ידיהץ ט וגה נדר יעראל וידר דכתיב קרא' מאי חנף א"רמציאה'

 השכינה' אחר מחרהר כאלו רבו אחר המהרהר כל אבהה א"ר ובמשה. באלהיםה(
 "( קיי '8נחייין . ד( ובמעה. באלהים העם וידברענאסר:

 ונפשנו שנאמר: טובה, כפויי הנכם ליעראל. מעח לחם אמר תני* קצה,ונפשנו
 י( "' זע"ז הקלקל. בלחסקצה

 ביאורי

 אוהב היה קעמש מפני אהדו בזכה? היה חחמלהמ41
 כמו שהיו חעעים היו נזכחע לכן וןלום ורורףשלום
 השלום נמ?לקה שטעתה סברו אחרו וכשמת שלום,סונת
מהם.

 עמלק אה למהות 2מצוה נצטוו בבר וחנהב(
 שמותר לומר זהו עמהם, ללהוס היתר 5עינן למאיוא"ב
 ויל המצוח לקים כונתם שאין בזמן גם 5הםלהלהס
 ארצם. אה לבבווו נבדי אם כי תמההמהה

 שיעשה אמרו לא מדוע לשאול י9 וחנהג(
 ממק מלח ס"11 בכתובוה שאמרו גמו צדקה5וץ

 הסד._
 נייה יתקוים שממוט שמ2יא גמלח זהו שהצדקהה"נו

 אליו שביי דבריס לקים מוילת 9צדקה לומרחערחה
 ביגיעה שלא לו 182 דקהשי5 הני אבל ויגיעון ע2ורהזר'י
 מה יפי י~,ע בייה שיתקימו תויףל לא צדקהוגם

 בשעה לוי: בו יהושע א"ר יד: קי"ה בפסחיסשאמרו
 ייניו זלגו לך. חצמיה וררדר קוץ לאדם: הקנ"חשאמר
 מאטס נאכל זחמורי אני רבקו'ק; לפניו: ח41ידמעוח,
 נתקררה להם תאכל אפיך בזעת לה קואר כיקאחר,
 -דעתה

 ב~שת לעבוד חחפוץ לא אס לו 9אמר ההנו
 לאב1ל לך יהיה הזפשר מחמורך כהך יפה יהיה לאאפים
 להשיג תוכל אפים בזעת ע6דה עש רק המור, מאכלרק

 עתהו לחם, תאגל שאז מהמורך גבוה יוהרלסדרגה
 אפער עאי נראה מזה וא"כ - אדם, למאכל רקמיוחד
 צרקא ונם ויגיעה ימל בלי הק1לם פן ליהנותלאדם

 לקנוה סנ~ח שי9 בחן אמרו ולבן לוח. מועלתאינ"
 לס"ח ררמיא חפילין לקנות או מרובץ בנכסים ס"תבהם
 גאטחז שאמרו מה לשי ההו מועטץ, נכסץ לו שיוובזמן
 מלכה? עול ממט מעבירץ הורח זמל עליו המקבלכל
 ארץ, ררךהמל

- 
 % לז4וול צריך ההו אץ עאז הףנו

 ביגיע41 שלא פרנסהו לו מזמץ הקט'ה אם כי5רנטע.
 עליו מקנל הרי חפילין או ס"ת שקונח מי זחומפני
 פרנסהו המקום לו ש"מין חוא בדץ הו"ב הורה,י,ל
 בלי לידו שנאו אלו שנבסיו מניא ווח ועמל. יגיעהבלי

 בידו. יהקאמועבודח
 מכחן ראיה מאי לשאול מקים יש והנהת
 חף ר2ו אהרייחיהרהר

 כמהרדר-
 כ(ע הרי הז~כינת אחר

 רביס: נלשץ אמרו שת-י הו1יינה, אחר גם הרו1-4הרי
 למות ממצרים העליהונולמה

 במדנר,_
 דההוגחה ואפשר

 משטע מוח מחתא בחדא 21משה" ,יבאלהיס מדוחמרהיא
 הכ2ור פהיתות נזה 5יה בן לא יאם 2שוח שניהםדכ2וד
 כאהי. שניהם לגהוב המקוםלגבי

 אירע שלא מה ד,5ס נפש קצרה שעהח מהוהנה
 וסנרו שנ" מ' דוא זמנם כי שייעו מפני ההו ב4משי, ,4זורת 2ספר מנואר במדבר ש"יו שנה מ. בבל גןלהם
 לא"י ויעברו ענה מ' כלו 9בבר השבו עתה א%וקנלו
 קביעות ,11ם ידעו לא ע"כ לאהור והושבו א1וםדרך
 קצרה אחד יום ע'גוב זר'י אפילו בן על מתי ערזמן

 ובמשח. בד' 9ידברו להם ה2,א חהנפעם,
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 שנחש לפי בנחשים מהם ליפרע ראה מה חשרפיס. הנחשים את בעם ר וישלחח
 בלשון שהתחיל נחש יבא הקרח: אמר ממנו, למרו ולא ונתקלל, תחלה, הרע בלשוןפתח
 ה( נחש. ישכנו גדר ופורץ "ג )וחיה שנאמר הרע, לשון ממפפר ויפרע תחלהחרע

 י"ס( רגחוכמינר

 ואמרו לפניו ונשתטחו במשה שדברנו ידענו חטאנה ויאמרו משה אל חעםויבא
 לבקש נשתהה שלא משה של ענותנותו להחעעך הנחשי את מעלינו ויסר ז" אל התפלללו

 שלא מיאן לח4 נתרצה סיד חטאנו ש"מרו כיון התשובה כח ולהודיעך רחמים,עליהם
 נקרא לו מוחל ואינו חטאתי לו ואומר לחברו אדס סרח שאם ומנין אכזרי, המוחליהיה
 ו( בערבס. להת*לל מחדול לר מחטוא לי חלילה אנכי גם י"ב(: ,1'ע שנ"מרחוטא,

,חגהומא(

 מענישם והיה למש4 הקב"ה הודיע לא הזאת בפעם הנה ובךי בר רברנו כיחטאנו
 ולא ז4 דבר למשה נתגלה ולא בחשאי שדברו מפני והיינו למשה, הודעה בליבנחשים
 ער מיד הענישם ע"כ ישראל, בך דברו כי למשח ולומר ח"ו דלטורין להיות הקב"הרצה
 משח( )תייח . ובך. בר דברנו כי למשה מעצמם והתודו הםשבאו

 ו"ל נחש, עשה למה שרף לעשות לו צוה הקב"ה אם להבין והנה שרף. לד עשהח(
 להם שלח לפיכך ובסש4 באלהים העם וידבר כדכתיב ולמשה להקב"ה חטאו שישראללפי
 משפ עון בעבור והשרפים הקב"ה עון בעבור הנחשים ושר*ים, נחשים צרעניותשני
 הקב"ה כבוד תבע ומשה סחול, שלי כי בשבילך שרף לך עוה למשח הקב.ה לוואמר
 מה בעבור שרף עשה ולא המקום כלפי שחטאו מה לכפר נחש ועשה והלך כבודו תבעולא

 נוא( )עמי כנגרהשחטאו

 1( פזתיק ז( משלד לך עשה שרף. לךעשחח(

 מסתכלין שישראל בזסן אלא מחיה, נחש או ממית נחש וכי וחי. אותווראה
 ח( נמוקים. היו לאו יאס מתרפאים היו שבשמים לאביהם לבם את ומשעכדים מעלהכלפי

 אדם ואין הסים ע-י שנתענש מפני שסי משה נזכר לא סה מפני ישראל. ישיר אזיז(
 סעורה שעשה לשלטון משל בה, נזכר לא הקב"ה של שמו ולמה שלה לאיס*קלטורמקלס

 יאורב

 אפשי גדר פורץ בשם לוו'ר בעל שקורא ומחד(
 אלא שוד ולא טיו: כערכין שאמרו מח לפיאזהו

 בשר, של הגהד עצם של אהד ללשק חומות שניש"קפחי

 שאינו ומי להלשק, חגדריס זהו הומוח השני ואלו-
 אפשר או דאלה הגדרים את פורץ הוא בלשונוזהיר

 להזהר זהו רעיס מעשיס לידי אדם יבא שלאקדגיר
 לבא ע,ול היא גלשונו זהיר שאינו מי יי דרו4יישון
 חחסא. ראשיח הוא חח חמורות היותר העבירוהלידי
 גיר. פורץ בשם ירע חלשק בעל את קרצולין

 שההודו זח חצי שמואל להס השיב 1""1(

 ושה ד פי את ענרע יי חסאע ושמרו: יפניוישראי
יבריך.

 בכדי משלו, שיעקה דסקום אמר ולבךז(
 בהצלח לחשחדל האדם צריך כמח עד לושודםלדורות
 שפגעו מהמת להם בא ישראל של עונשם "הריחכירו,
 צריך היה ממנו מחילא שבק"1 כיק זח ובבלבמשה.
 להם עשח ממסונ1 כי במסונ1. כהצלחס יהשהדלבעצמו
 החורוג מוסר בסדדגה גדול ענין וזהו דנחושח,הנהש

 סלשק - וחי. אוחו וראח פ-י: ויהיחח(
 שנאמר במו גלנד, מותשית ראיה רק לא גדברההבתנוה
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לטלך,
 הקרה אמר כך אף לשם הולך איני אני אף אמר לאו. אמרו שם' אוהבי "טלך אמי

 י"ס( ינ" ייטיני ס( שם. נוכר איני אני אף שם נזכר אינו ומשההואיל

 אלא המן' על שירה אמרו ולא הבאר על שורה לוטר ראו מה לה. ענו בארעלי
 ועתה הקלוקל, בלחם קצה ונפשנו שאמרו: תפלות של קשים דברים המן על שהוציאומפני
 שעה בכל טים אבל בקילוסכם' ולא בתרעוטתכם לא אפשי אי הקב"ה אמר יבשה.נפשנו
 שמע.ני( )עקיס שירה. לומר רשות להם ניתן לפיכך אותן ומחבבין מים מבקויןהיו

 ורומז ארץ שבן טוב ועויה בז" בטה יי": יחהיים ושיה מלאכים. ישראל וישלח -כאי
 התורה הקפירה ולא וררפהו, שלום בקש טוב ועשה מרע סור לין: 'הה5'ם ואומראמונה'
 לידך באו אם י.ג(. יומהו תפגע כי כ"ב(' )יניים צפור קן יקרא כי אלא: המצות אחרלרדוף
 ורדפהו ממקומך שלום בקש השלום אחר אבל אחריהם' לרדוף ולא עליהם מצווהאת

 מלחמה בו והתגר רש החל ג(: 'יייים הקב'קז שאעל אע"פ ישראל עשו וכן אחר'במקום
 -ס( רנה )נמינר " וגו'. סיחון אל טלאכים ישראל וישלח שגאטר' השלום אחררדפו

 וישלה נאמר כאן פותח' זה נועל והה שמה לזה זה צריכין דא כל ישראל.וישלח
 מטדבר מלאכים ואשלח 1(: )תייס שנאמר במשה' השליחות תלה אחר ובמקוםישראל
 ללמדך טשה' הן וישראל ישראל הוא שמשה לזה וה צריכים האלו הכתוביםקרמות'
 י"ט( ינח 'יטיבי יא( הדור. כל הדורשראש

 יחיד בלשון אעברה לו שאטרו העמורי מלך סיחון נשתנה מה בארצך. אעברהכב(
 שלא ישראל שהוזהרו מפני .זהו רבים' בלשון בארצך גא נעברה לו שאטרו אדוםממלך

 לעבור יתנם למען רכה בלשון לרבר הוצרכו כן על אחיהם' באדום טלחמהלהתגרות
 כיוצא נעבור לא כי טסנינו תירא אל כלומר רבים בלשון נעכרה לו אמרו ולפיכךבארצה
 הזה הטעם ומן לררכו' איש ההולבים נפרדיס כיחיריס אלא אהת' לאגורה הנחבריםצבא
 אעכרח לו אמרו כלל עליו הוהרו שלא בסיחון אבל בקשה' לשון נא מלת הוסיפועצמו
 י"קבי"1 י"3חנ אחת. באגודה יחד המסעת גבורים כעדת יחיד' בלשוןבארצך
 המיאבימ מן יותר העמונים את הסביה שאהב אהבה עזה עמון. בני גבול עז כיכד(

 בעמון אבל מותר: אנגריא בם עשות אבל מואב את תצר אל 1(: )יניים אומר הואבמואב

 יאורב

  ש5 1צק' שןע - הטעשים. כ5 אה ראיהי כינקהלת:
החנתנהג

 האשט שאק אף ני נכשל שאדם נדבר כיס(

 וה נכל נדנר אשם ביצמו הוא אם כי הוה בדנרתלוי
 ע.'ה: נסנ"ררין שמצינו נמו הוו4 הדבר על פגםיש
 על נירך סמק וה עק יהיה מתי עי לרוי: הקנ-האיי
 הארוטי יואג נסרר ידך ועל ה3הנים עיר נוב נהרגייך
 אף מזה חזינן הרי _: נניו, ושלשח שאול נהרג ייךועל
 נא ירו שעל כית אך האלו נרנרים אשם היה לאשרוד
 הזה הבאר שוריי כיזו כך לעת, לו נחשב לאהריסתקלה
 לא נהשירה נובר ו5א פגט נו '11 למשא הקלחנעשהח
 הקנ'קל 851משה

 שישכון ה"צו ארץ; ש3ן נאמר: המצ"זבו~אר
 למקוט ממקוט המציח אחר לריוף מצווה ואינובמקומו

 הנוגעיס נרנריס רק ש:הו הנראה אךיא(
  נענור הוא הרי עושה יהוא שמח מפני "עם,כמעשח נחשי הנשיא מעש" הצנור ובעניני המלוכחנהנהגת
 מה אס מחלוקת יש דנריט נשאר אנל העס,סונת
 או העם לכלל ש:אמר כמד )חשנ וה למשחעזאמר
 ~ך ועשה משלך לך קח נין ניומא כדאיחא ניחודלמשה
 יו)חן ר' יאשיה, ר' רנרי צנור מסל אליך ויקחומש5ך
 ומת צנור, משל אליך ויקחו נין לך קח ניןאומר

 יוהר רועה אני משלך כביכול לך; קח לומרתלמוי
משלהס.
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 מואב קראה הבכירה המעשהי שום על למה כך וכל בם, תתגר ואל תצורם אל )שם(ןכתיב
 אין נאה שיחה ששכר ללמרך עמי בן בצניעות בנה שם שקראה הצע?רה אבלבחציפות
 ועל ומצוה מצוה כל על טוב שכר להם ליתן שעתיר הצריקים עם שכן כל מקפח,הקב"ה
 יב( שחה מה לארם ומגיר י": ,עמוס אומר הוא וכן ורבור רבור כל ועל ופסיעה פסיעהכל

 זוסרהא("סיק"א

 תורהי גופי הן והן לשרוף שראויין מקראות הרבח ר"ל: אמר סיחד עיר חשבוןכיכו(
 שאמר לפי אלא נ"מ' מאי מואב' במלך נלחם והוא היא סיחן עיר חשבון כי וה,וכן

 ישראל וניתו ממואב ליפק סיחן ליתי הקב"ה, אמר מואב' את תצר אל לישראלהקב-ה
 2'( י1"%ק בסיחד טהרו ומואב עמון פפאי רב ראמר והיינו מסיחן,וליפקו

 באו חשבון, באו ביצרם' המושלים אלו המושלים חשבון' באו המושלים יאמרו כןעל רכתיבי מאי יונתף א"ר נחמני בר שמואל א"ר תניא' וגר' חמושל*ם יאמרו כן עלכז(
 תבנה הפסרהי כנגר עבירה ושכר שכרה כנגר מצוה הפסר עולם' של חשבונוונחשוב
 משים אם סיחן עיר יג( לעוה"4 ותכונן בעוה-ז תבנה כן, עושה אתה אםותכונןי
 תצא מחשבון, יצחה אש כי אחריו: כתיב מה גאה' סיחה אחר שמהלך זה כעיר עצמוארם
 במות בעלי נאה סיחה אחר שמהלך זה כעיר יצרו אחר המהלך זא מואב, ער אכלהשיחין, שגקראו צריקים מקרית סיחן מקרית ולהבה מחשבין' שאיגם את ותאכל ממחשביןאש

 יר( בגיהגפ גופל הרוח גסות בו שיש ארם כל מר: ראמר הרוח' גסי אלוצרנון
 2'( וו'ח1ג-2

 יאורב
 עמון ההורה הקד'מח זח רמטעם ואפשרי2(

 עמוני יבא לא ר': כ-נ 2ר2רים כרכחי2 למוא2קורם
- ר7 2ק"לוסוא2'  לו והיה מה2כירח היח שמוא2 אף 
 הד'ל אותפ שהזכירו מקום 2כל וכן לעמ41 מוא2להקדים
 לעמון כנור להלוק בכרי וזהו למואג עמקמקרימים

 שקראו מהעל
 חוהי

 צניעוה. של 2לשק
 מעשיו בהשבון הארם כי הוא, 2זה ה2'אורינ(

 הפרסית, רעתו או טונתו .רק לא נחש2ק להעלותצריך
 ולכל האנוש' המין להברת רעה אס היא הסו2ח אםכ'

 עולם'7 של חש2תו 1נחש1ג "באו וזהו כולו,העולם
 המעשים כל על משפסו יאז כולה העולם כל שלחש2ק
 למלת והנח לנמרק אהרים פניפ'ק2לו

 "עולם-
 כונה יש

 כאן נ-5 וזהו עולם", "עד כמו מוננל 2לתילזמן
 של המשפס נקירת לפי לא המיש.ם על יהיחשההש2ק
 הזמן גהמשך 2עק2ם לה2יא אפשר מח 4ם ביההוה,
 רהוק. היוהר2העתיר

 הקפח להקיף הארס 2לב הרנשה יש 2אמת1"נח
 העולמ' וחשוון כולו העולם כל של חש2ון ראבה'ותר
 נחן העול5 את ונם י-א: נ' 2קהלת כמאמרםוהניה'
2ל2ם,

-  מי כל והנה שבארנו. כמו הוא 2זח שהמו2ן 
 הי'1 אלא 2עולמו לו אק עליו מושל הרע .שהיצר
 שסו2ת מה מרניש הוא ואין הפרסית וחנאתוהפרסים
 ההנאח אלא בעולמו לו אין כן וכמו- רורשתהעולם
 אלו אמרו: ולכן הלאה, ולח 2הוה הרנע שלהזמנית

 2יצרם,המושלים
 חש2ק לעשות מסונלים אלח רק כי -

 העתיה שי חש2תו וגם כולו העולם כלשל
 "אוהלובכ:ר

 יעק2-
 2או שאמרו: זח על אמרו

 ע1לם, של חש2ונוונחשו2
-  יבא ארם יאס סשום זהו 

 שדרך מפנו 2ירו יעלה לא כלופ הסרט' חש12נולחש21
 א2ל לעצמה ה21 רוו4: ארם ואין 2עיניו ישר אישכל
 שגם ויראה אהרים של חש2תם לחשו2 הארם יכול2קל

 הארם ואין משנה לעשוח היו על41יפ ש2עםהנרולים
 עד 2עצמך האמין חל שאמרו כמו זכחי שימות2סוח
 גרולים של חשנק עלה איך כש-ראח מוז מוההיום
 עצמה את לרת אח.'כ לו אסשר 2ק, אזממנו

 מאש אהריס, של מאש נענשים אלו כל'ר(
 גמו וזהו עולס. של חש2ונו וממחש2י צריקיםשל

 הנרול ח2ירו של מחופתו נכוה שקסן ע-ה: שםשאמרו
 ממנו הנרולים צייקים שיש שכיק מפני יזהו -הימנה
 כמחכתתם, ולעשות מעשיהם מצרקת מהם ללמור יוהיה

 2זמן רק חרי מחופתם, נכוה הוא בן עשה שלאומתוך
 שאין 2זמן אן ללמוד ממי לו וחיה ממנו ט21'םשיש
 ללמור, ממי לו היה לא שהרי  נענש הוא אין ממנוסו2ים
 אחר שהולך מהמת לתיא2ון שחוסא מי רק הוא זהאך
 210'ם אין אם ואז הרוח, נסות מתוך או נאהסיחה
 עונשם להכעיס החוטאים אלו א2ל ענשו הוקל2רור
 השני. בכחוב כ"בואר ביותרחמור
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 חשבונו אבד חשבון, אבד רס' אין דשע: אמר ונידס' מהו וגה חשבון אבד ונירסל(
 אש שתכא עד נפח, עק ונשים דין' שיבא עד המתן הקכ"ה: אמד דיכן' עד עולם'של

 טו( דבעה מה דעביד עד לה ואמרי נשמתן' שתדאיב עד מידבא' עד נפוח' צדיכחשאינה
 ב'( קוקוונ"נ

 בתפלתו אנו בטוחין אמרו היו' זריזין מדגלים אותן יעזר' את לרגל משה וישלחלב(
 נאמין בהקכ"ה אלא כן נעשה לא אנו' תקלה, והביאו לשעבד מרגלים שלח וכבד משחשל

 י"ס( רבה )נמרבר בה' אשר חאמורי את והדגו כך עשו. מלחמהונעשה

 לא בם שנאמד משום לו לשלים קדאו לא כנען מארץ אדצו שכל עוג ויעלו,ויפנולג(
 לשלומ לו קדאו היתה ועמע מואב משל אדצו שקצת סיחין אבל נשמה' כל.תחיה

ו":קיני(

 מהם, . יראה פ41קין אין מבטיחן שהקב"ח אעפ"י הצדיקים מדת כך אותו' תיראאל
 למח 5עקם 551רא י"נא וני"ש'ת כתיב ביעסבוכן

 נתירח~
 לבן אצל נתלכלכתי שמא אמר

 משה ואף הקב"ה' והניחני מאחדיך' ושב דבד עדות כך יראה ולא כיא ויברים וכתיבבכלומ,
 הקב"ה: א"ל בעבירה' נתלכלכו או סיחין במלחמת ישדאל מעלו שמא אמר היראה, אתתפס
 סמעוני( )'יקיס טז( בצדס. השלימו כולן תידןאל

 תעמוד שמא אמד' מסיחין' מסתפי ולא מעוג מסתפי דקא שנא מאי אותה תיראאל
 זה יוחנן: וא"ר העבר" לאברס ויגד הפליט ויבא יד(: ופ' שנאמר אבינה אברהם זכותלו
 1( פ'א פיה ' יז( המבול' מדור שפלטעוג

כב
 הניח לא משפט' דרכיו כל כי פעלו תמים חצור ל"נ(: )תרים זש"ה וגו; בלקוידאב(

 שהעמיד כזם הקב"ה עשה מה רחקתנה שאתה לימד לבא לעתיד פה פתחון לאו"ההקב"ה
 בין מח דאה לאו"ה, ובלעם לישדאל משה העמיד לארה' העמיד כך לישראלנביאים
 שנאמד העבירות מן ישדאל את מזהירין ישדאל נכיאי או"ה' לנביחי ישראלנביאי

 ד 1 א יב

 שאומרים יפירה מחמת ההוסאים אלו הינוסו(
 לכו ריהם, יפי נעילם הוב מנהינ שאין ומפני רם,אין
 עילם, סל השנונו להשונ צריך ארס שאין אומריםהם
 הפר6יח, ולסינתו להנאתו רק לואוג צייך ארם כל אםכי
 מחמת חוסאים שהמה שמחיך אמרו הרשעים אלוועל

 טחוטאים הראקתים מן ניוהר חמור רינם ולהכע.סכפירה
 של מחיפהם רק נכוים הראסונים כ; תאוה מהמתרק

 כמנואר נכוים אינם מהם טונים אהרים איו ואםאחריסו
 ה-נו נפיה. צרייח שאינה מאש נכוים אלו אנללעיל.
 נענורם האש את שינפה מי ואין מהם סונים שאקאמ
 חמור נמקום הכופרים של רינם כי נכוים, המה :הבכל

ניותר.
 שמא כאן שצ"ל אמרו משה" ,:חורת וכמפרס:(

 והיה שההרימו מפני ץרר. מלך נמלהמת ישראלמעלו

 בימי מעל עכן נאמת כאשר בהרם מעלו שמאלהוש
 ע-ב. מ"נ נסנהררין כמבואר ההוא נהרםמסה

 משה היה אמאי וא-ת "נמוקוני" ואיח"':(
 שהג'ר נסעה היהח עוג רכונח אמרו הר' ירארנינו

 שם ויהרג למלחמה אגרהם שילך לוס בדנרלאנרהם
 הוא :כות הכי ואפילו וי"ל אסתק סרח את הואוישא
 יהורח רב אמר ": רף הוריות נמם' חמרי:ן רהכילו

 שלא אפילו ונמצות נחורה ארם יעםוק לעולם רנ:אמר
 מואנ מלך נ(ק שהקרינ קרננות מ"נ נזכוח שהר'לסמה
 יוםי: רבי ראמר עגיון, של בהו רות ממנו ויצתה:כח
 מיאנ מלך נלק של בנו נן עגלון של נתוריח

 היהה,_

 ה:כות לו העמור סמא רנינו משח ירא היח נמיולכך
 לו שאמר ער אהיו נסבה כי אנינו לאכרהםשהגיר



עד
 ר ב ד מבי

 את לאכר פרצה העמיר הגוים מן שעמר ובכיא וגו', נתתיך צופח אדט כן ואתה ג.(:)יטיי
 ישראל על רחמים כמרת היו הנכיאיט שכל אלא עור ולא א( העולם' מןהכריות
 5"ז(: .)'"זקאל יחזקאל וכן יהמה, כחלילים למואכ לכי מ""(: ייימ'" אומר ירטיה שכן ארהועל

 כ( רכר. לא על חנם שלימה אומה לעקור עמד אכזרי וזה קינה. צור על שא אדםכן
 וראה מהם עמר שזח מאו"ה הקורש רוח הקכ"ה סלק למה להוריע כלעס פרשת נכתכלכך
 י( רנח ונמיגר ג( עשה.מה

 המכול כדור לעולם, רעה מכיאין שעיניהט סומין שיהיו לרשעים נוח כלק.וירא
 י"ב(: "ם וכתיכ כנען' אכי חם וירא ט.(: )שם וכתי3 האלהים' כנד דיראן ר(: )ייאשיחכתיכ
 ס( ר2ח יבטדבר ח כלק. וירא וכאן פרעה, שרי אותהויראו

 ר ד א יב

 עצה שהשיא עריוח של גיר פרץ הוא כיא(
 והנראח לחלן. ימבואר לזנות ננוחיהם אח ליפקירלמוחב
 שלא זנות נררך אשה עם להיות חיסור יש נח לנןרנם
 לרחל יעקב וישק 1ל: ננ"ר אמרו שהרי אישות,לשם
 מלחשים האנשים שראח ביה, למה ריא קזלו'וינך,וישא
 ערוה, דנר לנו לתדש זה 2א מה שנשקה: מפני לאלואלו

 העולם אומות עמיו המנול ברור העולם שלקחשמשעה
 הערחק מן עימןוגירו

 היה לפנויה נשוק שגם הרי -
 יעבירה. אצלםנחשב

 את תחלל שאל האיסור הרי להבין לנו ישוינה
 לנן ולא נ"מרת לישראל רק י"ט(, ,ויקרא להזנותהנתך
 פ.ט בר6נ-ם איתא וכן יזה, איסור להדש להו ומנאנח.

 שבא זח על מיתה חיב היה ישכם י"י: הלכהמ6לכים
 - אוהח. גזל שהוא מפני רינהעל

 שעשה מפני ה-נו
 יא בלבר זנות טשיס ברצץ היה זה אם חבל נאונס,5ן
 לבני האסורות עריות נילל זה ואין איסור עליוהיה
נח.

 מיות מצר הוא נח לנן זנות יאיסורוהנראה
 הוא אישות לשם אשה הנושא 5י זה. על שפיוויןרינין
 הרז זה אם אבל ממנו, שיולרו בהבנים אח"5מספל
 כט- וה6ה בניה עם מספל דאנ אין אז זנות שלנאופן
 הנמוסיות, בדני מזח גרול עול לך וץ'ן ח-םיחומים

 ריני להנהיג מיווים שהם הדינים נמיות נכלל1!ה
נמוסיות

 בח-
 5י 6קח ל שנש זח על אין אך החנרי,

 אם 5י העתשים החויה קנעח לא היינים מצזותעי
 היח מוכרח ולין העונשין, ל"ם קונעין בינדהעפים
 נלבד, גזל מחמת האיסור חיה שכם רלגכ' לומרהרמנ"ם

 כירוע. נח לבן מיחה של עונש יש גזלוע"י

 נמרת היה יונה שהנביא מפני מצינו וכןב(
 רצח לא כי יעולם, לאומות ולא ליסראל רקהרהמים
 בתשובה יהזרו ים שאם ההשי8 מפני ננוה אלינבא
 חזיו 4א שהם מה על לישראל וקסרוג קלקול מזהיהיה

 נבואחו זה נענור ממנו פסקח הנביאים. ע-'בתשונה

 ולא הבן 5בוי היע יתח י.ב: שמות נמנילהא5יאיתא
 אל ז' רבר ויהי (1(: )יונה נחמר ליך האב כנויתבע
 שלישיונ לא עמו נרבר שנית לאמר, שניח'ונה

 של חמרח עומק ביארו יעקנ" "אחל בספרוינה
 51ח אלהים נצלם הננרא ליל היחמים במרחלהיות

 העולם אומות לנביאי ישראל נביאי שבין ההילוקרבריה
 רנח וענויה יגיעח מהמת צדיק שהוא מי 5י בזח.חוא
 ב5ל הרע וישנח הטוב שיאחב הגם יצרו, את שכנווער
 גם לז15ת ל12 יביאנו הוא עז 5י יצרו את מרו"ווזה

 נוטה חוא שבטנעו מי הוא כן לא אבל ממנגהפחותים
 אינו הוא פני6ית טלחמח מנלעדי נרע וימא.סלסוב
 6טני להרשיים, נם ומח לבינונים 1:1ת שוםרואח

 בץ החנרל הוא וין השערה. 5חוט חוא בעי:.1שה.צ,"ר
 זכו ישיאל נגיאי 5י האומווג לנביאי ישראלנביאי

 ונפרישות בטהרות יגייתם ורונ נפשם מעמ4להננואח
 בירעם הגוים ועל ישראל על הרחמים במדת היוועי5
 אוה"ע נניאי חוא כן לא לו, לוחטים רבים 5י יאיםאת
 מישיהם, וז5ות הכנתם מפאת הנבואה השינו לא הם5'
 איזרי 1ל'5 מה בצר ננואח רוה לו חלק הקנ-ה אם5'
 מאומר. אים המונ' ען 'רהם לחהוא

 'ש אחר שנרבר מ1צא בשחוא הטלומי כ'ג(
 אה מזרז הוא חגון איש הוא אם חז המות סםבקרנו
 איש הוא אם אבל חזה. מרבר עימם את ס'שמרואהרים
 'ודעים שאינם לאו'ב'1 להרע ב5ר' נזח משתמש הוארע
 זהו זנות 5' ולנלעם למשה אמר הקב"ה כן הוא. רע5'
 את ולמי משח בא ולין מיחה. ליד' המניא רעענין
 ובלעם המו,4 מן להצ'לם נכר' הזת מענין להזהרהעם

 לישיאל. מיחה להניא נ5ר' נידייתוהשחמש
 פ-א: ברכות בירושלמ' שנאמר מה לפ' וזהור(

 כת'נ נינהו רחסאה סרסיר' חר' ועינא לינא לויאיר
 תצרנ,4 ייכ' המניך ל' לבך ננ' תנה כיג(:)6של'

 'יע אנא ועיניך לבך י' 'הבת א' הקב"ה:אמי
 ל'.ראת

ה(
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 ישרא5 את רואין שהיו כאן, מדין זקני של טובן מה מרין' זקני אל מואב ויאמרד(
 אמרו מדותיו' מה מהן נדע נתגרל במדין שלהן מנהיג ואמרו הארץ כררך שלאנוצחין
 שכחו אדם עם כנגדן נבא אנו אף להם: אמרו בפיו' אלא כחו אין מדין: זקנילהם
 י( רבח ,שדנך . . ה(בפיו'
 בכין או עון בהזכיר לסלל היה אבל לברך היה לא כחו הנה מבורך. תברך אשר1(

 אמר אבל מנגה להתיצב שיוכל או לנצח שיברכהו ממנו שאל לא ולכן חז-ל' כדברישעה
 ו( בלבד' למזיק אותו חשב שלא להורות בלעם של לכבודו מבורך תברך אשרק-עתי

,ססורנו(

 לרע בהם עיניך תתן שלא בכדי תלך לא תקללם שלא פי על אף עמ"ם' תלך לאיב(
 ,חורנו( הרע' עין בהם תכניסולא

 קל5ם ואילו פעור בעל דבר מגפת הקביה לפני וידוע גלוי העם. את תאורלא
 וחזקונ'( המגפה' באה בלעם קללת בשביל אומרים "עולם היובלעם

 עין דברים: ג' בו שהיו למד אתה מכאן וז"ב. כסף ביחו מלא בלק לי יתן אםיח(
 ישראל את וירא עיניו את בלעם וישא דכתיב: רעה עין רחבה' ונפש גבוה ורוחרעה
 דכתיב: רחבה ונפש עמכם' להלוך לתתי ד מאן כי דכתיב: גבוה רוח ז( לובטיו'שוכן
 כנגדן להלחם חיילות לו לשכור מבקש היה אילו וזהב, כסף ביתו מלא בלק לי. יתןאם
 ח( בקש'. שכך למדת הא ונוצן כך שיתן די לא נופלין ספק נוצחיןספק

 נ'( רנחובמדבר

 לא כתיבי מעיקרא מהנה שמיא כלפי אפילו חוצפא נחמן: רב אמר אתם. לך קוםכ(
 א'( ק"" וסנמי'1 ' ט אתם, לך קום כתיב: ו5בסוף עמהם'תלך

 ר 1 א יב

 שמעו או שראו שאף נהרא"ש ניארו וכנרח(
 גמו כמצרים להם שנעשו וחנפלאות הנסיסהמואניס
 רעי, יאתזמו מואנ אילי ירגזק עמים שמעושנחמר:
 את וחשבו אלהים. מהשגחת שזהו האמינו לא זאתככל
 שאמרו ונמו ינדיגם. ונזח כשפים מעשח שעושהמשה
 אם כי נלעס, אל שית ול:ח נפיו. אלא גחו איןחז"ל:
 כל היח לא מהקני'ה, מושגחים היוחם מפני יר"חםהיתה
 המקום. נגד תועיל גלעם שקללת לחשונ שוםהגך

 זהו לנרך, ולא לקלל לו היח ש"פשר מהו(
 ירע הנד דבר נכל לתפ'ס היח נלעם של שכחומשום
 נכחו היה זה כח ומפנ' הגק מקסרג היה ולכןשכו.
 חיה שלא מפנ' חמברכים מן להיות נכחו היה ולאלקלל,
 המקום עשח ולגן שנתנ'רו, הםונ ה?י זת לראותעלול

 נלעם שגם לתראות לישראל המנרס'ם מן 'היהשנלעם
 היח מוכרח נהב'רו זכות נד שוס לראות 'כול היהשלא

 נישראל. עמל דאח ולא ניעקכ און הניס לא גיל"ודות
 שגיקוו הזה על חז"י שדרשו מח לפי וזהוז(

 הלך מח רפני מבואר ונזה רעח, עין נהם להכגיסאז
 את תאור לא לו: אמר שהקב"ה פי על "ף נלעםלנסוף
 הוא, ברוך כיהעם

- 
 שלא שנח' שחשנ מפני ו:דו

 עין הפחות לסל נהפ יכניס אכל לקללם, בידו'היח
רעה

 ע?מו דוחק היה דלנך הסעם אמרו"ונחזקוניץ
 תלך לא הקב"ה לו אמר שכנר אעפ-י ולקללללגת
 אם נלנו יימי קללתג שתתול שסנר משום זהועמ"ם.
 ללכת. ל' מנ'ת אינו מה מפקן לחול עשויהאינח

 "'נם שדם משמע עמכם שלילוך מפנ'ה(
 גבוח. רוה משוס נזח ו'ש עמהם 'לך שהואהגונים
 גסף ביתו מלא גלק לי יתן אם לדם: שאמרומפני
 לנסף. ששואף רתנח נפש נעל שהיה משמע מזחוז"ג,

 לתתי ר מאן נ' דנריול סששמע נלקוהנח
 ושואף דחבח נפש נעל הוא גי הרגיש עמנס.להלוך
 כנר כי לו: יהגיד שיח לכן נהקכ"ח, כן ותולחלכנוד
 כסף, של מתנות עניני לו הזכיר ולא - מאהאכגדך
 אגל הנפש, נס אדם של ~אוח :הו ליסף שדיזאוחמפגי
 את החזיק וגלק כנוד לעניני שו"ף הוא חנכנדהאדם
 הוא כי היה גיכר נלעם מדנרי אני נגבד, לאישנלעם
 לגסף. גם הוא שואף אם כי כלנד. נכנוד מסהפקאינו

 גלעם דסענת משום לו "ועיל חונפתו ולכךם(
 המלך. נקשת ריקט לחשינ הנמום מן זח שאיןחיתח
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 מוליכין גה לילך רוצה שאדס שגדרך מלמד הונא: רג גר רגא אמר אתס. לךקום
 ב'( " )מכות יי אתס' לך קום וכתיג: עמהם' תלך לא י"י(: )י1ל דכתיבאותו,

 שאמרתי אחרי שנייה פעם לך לקרוא שגאו שוטים הס כך כל אם לך, לקראאם
 )חזיני( . להם' יועיל שלא ויראו אתס לך קום עמהס תלך לאלך

 לך ואקדאה וכענין הערה קריאי כענין גלגד עמך להועץ אס לך. לקראאס
 )חרע( יחטאו. שלא להוהירס אתס לך קום אז אעשה, מהלהודיעני

 גדולה, על שורה מגטלת שנאה רשג"אי משום תני אתנו, את ויחגשכא(
 ויקס שנאמרי

 . ב'( ק"ח )סנהירין יאי אתגה את ויחגשגלעס

 קומך כגר רשע הקב"ה: א"ל גע?מו, הוא גזריוות ועמד קדס גגקר. גלעסויקם
 ויחגש גגקר אגדהם 11שכם מיב(: )ביאשש כדכתיג גנו יצחק את לעקוד אגיהסאגרהס
 י( יי" )ימייי יגי חמורהאת

 ד 1 א יג

 הם הרי כי מלכ411 של בכבורו להזהר אדם חיבוהרי
 מפני אם כי בא לא הקב"ח מניית מחמת שלאיחלו
 הולח ורק אליו לבא ר1?ח ואינו המלך על מתגאחשהוא
 לילך מניהו שאינו ברהוא

 ללכת אמע הניה לא ' שמההלח מח והגהי(
 ר מלאך בא אה"ס כוצהלך גם וכן לו, ההירדעח"כ
 כשאמר ואח-ס סהליבהו, אותו ולמנוע לו לשטןלהיות
 ואמר לו החיר שוב לי, אשובה בעיניך רע אםבלעם:
 רביפ שככר למאר קשא דבר זהו ה,עשים, עם לךלו:
 זו, סדויא עלישבו

 באיזח האיסור הנח כי כ4 בזח לומרואפשר
 על לעבור ווהאוה רוע היצר אה יוחר מגרה זחדבר

 ולחפ ימהקו גנובים מיפ שאמרו: כסו הזחהאיסור
 ועושח המצווח גדול חז"ל: אמרו זה ומפני ינעס,סהרים
 מתעורר המצווה שאצל ועושו4-מפני מצווה שאינוממי
 אה שטבש ומי ת~או4 המצוה על לעבור הרצוןיוהר
 ועושה. מצווח מהאינו כפול שכרו ועושהיצרו

 ף בשבה ואיהא בהא "התניאי, בעל אמרוכבר
 ישרי כיון בבלאי חברין הני רשהן ערבית תפלתדלמ"ד
 זד פירכי: ב' חתם ופריץ להו, מטרחינן לא הוהמיניה
 וסשני וליצלה היי ליקו ב', המיניח, למיסרטריהוהא
 ההיריץ אמנם ישראל, אלהיך לקראה דגון שנאמר:משום
 נענה ומח לבחן השניה חקושיא את רק יסיר לאהזה

 באמת כי חוא ואמר בהוס', עף"וו ראשונ:4לקושיא
 שלא ע1ד כל כי כאחו4 הקושיות ב' יתורצו זהבהירוץ
 בצדק שאלו האזור בחגידת מצוה איזה שיש הגמ'ידע

 כי להם שנורע אחרי משא"כ המיניה, למיסרטריחוהא

 הירם שנפש טפני סריהוח(4 הף שפיר בדבר, טצוהיש
 עליה וטצווח נטל באשרתבחל

 עליו מתגבר שיצרו בבלעם כשרן4ז "קב"חולבז
 בכדי זו הליכה לו התיר יווראל אה ולקלל לילךביוהר
 הטוב שמרצונו לי יביא וזח שבקרבה דיואוה יחלוושמזה
 לשטן לחיוח שבא המלאך גם ולבן זה, מדבר עימוימנע
 רצוי בלתי דבר לעשות הולך הוא סי ולהראוחו בירכולו
 חיהר שעיי בכדי ילך, שלא בהחלם לו אסר לא זחבכל

 כל האחרי יצרה את לסבוש לו אפשר יהיה בקלחהליכח
 בלעפ אה להוויב הויילו לא הירכים סל חחלוהיברים
 שבה הרשעות גורל מפני הרעהמדרסו

 שורה בישל ישראל אה בלעם ששנא שנחחיא(
 בזח השחמש ולא אהונו אה בעצמו הוא שחבש גדולחשל
 נעריו.עם

 כי עצמו את לשבח לבלעם סקום שהיהיב(
 ובלעם כלק שהרי הזריזה4 מדת של המעלח בויש

 את להלביוו רצו הפ בי מצוח, לעשוה וובאיפאמרו
 בפסוק להלן שנאסר כמו מצוח, של בלבוש הזחהדבר
 הללו הגבולין גלק: ואמר המדרש דברי ול"םל"1

 אלו חברחה בגטל אוסה חכנס שלא נה מימיוונקבעו
 להרוג באץ אלו מח ראה בלק: אמר וכן - לקלקל,באין
 להן, חסאו שלא ותינוקוה אדםבני

 בודאי ובלעם -
 להציל שבא מסני הזה בדבר זריז היה דלבך אומרחיה
 בדבר זריז והיח ישראל מעם יסבלו שלא העולםאה

 אביהם אברהם קדמך כבר הקב'יז: לו אמר ולכןמצוח,
 בט. יצחק אתלעקוד

 באמת זריז היה שאברהם מפני -
 אתח מתלבש ורק באמת רשע הנך אהה אך מצהןבדבר
 צדיו4 וולבלבוש

יג(
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 יג( כמותן' ישדאל בפודענות שמח שהיה ללמדך מואב' שרי עםוילך
 1( רנת~במונר

 יה לשטן' לו ונעשה היה רחמים של מלאך לו' לשטן בדדך ד מלאך יתיצבככ(
 כ'( רנהןנמרנר

 וילך ויקס כענין אחרים שיוליכוהו כמי זה בדרך ענינו חיה שלא הוא' הולךכי
 בזה ומדוייק המקוכ, רצון נגד מעצמו ומשתדל הדבר כבעל הוא, הולך היה אבלאחריה'
טפורנו( טה הוא'מלת

 תעשה אותו אליך אדבר אשר הדבר את ואך אמר שהרי הוא' הולך כי ד' אףויחר
 המתין ולא שנאה מרוב עצמו מיהד והוא הדבד אותו שידע עד ללטת לבלעם לו היהולא

 עמד שזה מפני מהעמים' רוה"ק הקב"ה סלק למה להודיע בלעם פדשת ונכתבההדבור'
 ~חזקתי( בכפם' חמס לא על לקללם ובאמהם
 יעקב קול הקול כ"ז(: ~ניאשית שנאמד ליעקב נתן הפה א"ל: בידו, שלופה וחרבוכג(

 תחליף ואתה חייתם, בחדב כולם והאומות תחיה' חרבך ועל שם: וכתיכ עשו' ידיוהידים
 שלופה וחרבו כתיב: לכך בשלך. עליך אבא אני אף בשלהן' עליהן ותבאאמונתך
 כ'( רנה~טרנרטז(בידו'

 ר ר א יכ
 מואנ", שרי "עם מדכחיב: למדו זה אחיג(

 על מורה "עם" מלת כי מואנ", שרי "אח באמרולא
 נאמר גמור שויון שאין ונמקום גיביהם, גמורשויון
 שמה שהיח נזח להם שוח שהיה אמרו ולכן"את",

 כמוהן. ישראלנפורעגות
 רלכך וחקבלה. "הכתב נספר ניארו זהונררך

 עמהם, תלך לא לנלעם: הקנ"ה אמר הראשונהנפעם
 משמע ולכאורה - אתם. לך קום לו; אמר השניחונפעם -

 אין שרי-י להולמו קשה זה וינר מרנריו המקוםשחזר
 כי שינוי כאן ראין אמר זח ועל המקום, נרעתשינוי
 רוקא. עמהם עמהס, ילך שלא אמר הראשונה נפעםאם

 לך קום לו: אמר ואה"כ כלננם. לבו שיהא באופןההנו
 כי ניניהם. גמור שויון יהא קלא משמע חהם -חחם.
 כי הפנימי, נהרצון לא גלנד נההייכח שוים יהיואם

 את להזהיר נכרי זו נהליכח להיות צריך נלעםמסרת
 ישראל. כנגר רע דבר יעשה שלאנלק

 רואח קהוא נשעח רהמים של מלאך כייר(
 מהת נו שיש מפני לחנירה רע לעשוה שחפץלאחר

 מרת ביוהר נקרנו מתעוררת זח ע"י הנרדף עלהרהמים
 כאן וכן לג לשטן נעשה געצמו והוא הרורף עלהרוגז
 נעשה ישראל על להמלאך לו שהיהה הרהממתמפני

 רעה להם לעשות שרצח זה על נלעם על ביוחרלמקטרג
 לג לשטן נעשח ולכןרנה

 מה זהו כי גן: ניארו שאול" "דנריונספר
 לרוגז, רהמים שמהפכים הרשעים ארורים חז-ל:שאמרו

 ושולה רשעים נמיחת יהפוץ לא הקנ-ה גאמת כי-
 לא הם ~אם להשונה, אוחם יחזירו אולי נניאיםלהס

 נענור נרוגז יותר עליהם יתמלא זח נענור 4וישמעו
 עהשים רו-שעים ונזה לזה. לנ שמו ולא שהזהירםזה
 רחינה? נמרת שהזהירום נזח כי לרוג,. הרהמיםמרת
 כ4 היה נגלעם גס 41פ"ז עונשס, ירנה עוי שמעוולא
 ישונ חולי מלאך לו שלה רחמנותו מצר הקנ"חכי

 לו נעשה שכ כשלא אנל רחמים, של מלאך היהונמצא
 נלעם. על המקום לפני וקטרג אה-כ ונאלשטן

 עליו עתה המקום שכעם עור ואפשרטו(
 נעריו שני עמרו לקה כי ננרלות שהלך זהנענור
 עצמו את שמגניה ומי נעם, הנשיאים בדרךלשרתו
 להשפ.לו. המלאך ונא יוהר נמעשיומדקדקין

 כי זה ענין ניוהר ניארו שאול" ,.דנריונספר
 שהוא המ,ירת כמו להנירו, טפל שהוא אדם ישלפעמים
 משרהו את נררכו לוקח כשהארק ואז שלו, להארקספל
 אחר ננלעם לפ"ז משרתו, אתו נסע חארק שעםואמרו
 והוא נרולים שרים היו הם נאמת א"כ לקלל נכחושאין
 העקר הוא היה לקלל יכול היה שאם רק ניניהם.הספל
 אהם לך קום הקנ"ה: לו אמר ולכן לנניה, הטפליםוהם

 את נשרו את ע"נ: מ"א ננ"ק הז-ל שדרשו כמורהינו
 ר.0פל, והוא העיקרים הם כאן וגם - לנשרגחספל
 תשמור. אוחו אליך דברחי אשר הדנר את אך כימשום
 השנ נלעם אנל הוא, נהשנ ונמה נפיו כהו איןוא"כ
 הוא שכן וכיון ויקלל, להקנ"ה יפתה מ-מ כינרומזו
 הולך כי האלהיס אף ויהר כחנ: ולכך העיקר,היח
הוא,

- 
 לעיקר. לו נחשנ שההליכה הינו
 ואץ ההרנ את לעשו שנחנו נמה העניןטז(

 מפני זהו ישראל, עם נגר פיו נרוח להשהמש רשוהלו
שגרולה
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 ומכה לו' חטאה שלא שלימה אומה לקלל הולך הזה הרשע הדרך. מן האתוןותט
 כ'( רבח )במיבר יזי בשדה' תלך שלאאתונו

 1לבן יעקב בין עד שהיה הגל הוא הגדר אותו מפרשים יש מזהי וגדר מזה גדרכד(
 הגל על ועבר עכשיו הלך והוא רשעתים' כושן הוא לבן הוא בלעם הוא ואמרינןהאדמיי
 רגל את ותלחץ כדכתיב: צהזיקו ביניהם עד שהיה הגל בא לכך לקללם לישראללרעה
 ייקיג'( שפי' וילך שנאמר: חגר נעשה זה ועל הגדד הוא הגל הוא הקיר' אלבלעם

 משני כתובים לוחות שבידיהם בהן לשלוט יכול אתה אין מזפ וגדר מזהגדד
 כ'( רבח )במובר יח( כתובים' הם ומזה מזהעבריהם

 מגלה שהקב"ה עד סומין בחזקת כולו העולם שכל מלמד בלעם' עיני את ז" ויגללא(
 הרבה יש מים' באר ותרא עיניה את אלהים ויפקח י""י: 'ביאש'ת כתיב בו כיוצאעיניהם'
 זיטרחא( יפתיחחא הקב*ה' שיגזוד עד לראותם האדם בעיני כח ואיןדבדים

 א"ל: אלא מידו, לבקש מלאך בא אתון של דקיון וכי אתונך' 'את הכית מה עללב(
 שלימה אומה מידך' עלבונה לתבוע נצטויתי אבות בדית ולא זכות לה שא(ן האתוןמה

 * יט( וכמה כמה אחת על אבות וברית זכות לה שיש לעוקדה מבקששאתה
 י'( רבח)במדבר

 ד 1 א יב-

 תכומע מחמח הוא ועלול לישראל מעשו השנחהשודולח
 אותם להשהית בכחו שאין מפגי ורק כל'וק בהםלעשות
 איך ורואח עומד לה'ות צר.ך והוא בחרבו אם כיבפיו
 מעוור וזה חרב, חלל' נאקת את ולשמוע דמםישפך
 שלא לפניו כסיג וזהו בו, שיש האנושי הרגש אתבקרבו
 להמית יגול היה אם וחלילה רעה. בהם לעשוחירבה
 ,ובו להמשחית וסיג נדר שום היח לא אז פיוברוה
 המלאך הראח ובזח 'שראל, נית את לומר' מכלהוהיח
 יאם פיה ברוח בישראל להלחם רשות לו שאיןלבלעם
 בהר4. למות סופו אז בן 'עשחהוא

 בהמחו יפסיד שלא זהיר עהוא שאף היעיז(
 ממנו יויע שלא הרבח מדקדק והוא הבירו שלתבואוע
 הוא לישראל שנונע במקום וה בבל להבירג דפסדאיזה
 גזמן ום ובן הארז מן ולהעבירם כליה בהם לעשותנכת
 חים, בעל' לצער גם חדואגים שהאנשים רואים הננוהזח
 זה בכל כלב, של בצערו ולראות לעבור להם אפשרואי
 בהם שיעשו ויורשיס באים המה ישראל לעם שגוגעבמה
 עליהגג רחמנות של רוש שום בלגם ואיןכליו;

 על לדעת ט"1: במוילה איתח לזח ויונמהיח(
 עברו שמא ליח שלחח 'צחק: א'וי זח, מה ועל :חמח
 הם ומזה מזח ביח: דכת'ב תורח חומשי חמשחעל

 חשיבות איזה שיש נראח המאמרים מאלובתובים,_והנה
 לנאר וראוי ומזח, מזה בועבין הן שהלוהות במהמיוחדת

 הזה. הדבראת
 עליח מוזהרים שאנו מצ1ח בכל רגנחודגראה

 שלח חאוחיות לפ' מלבד אותח לקתם אנו צריביןלקימה
 לפי רק אוחח מן"מין ואם רוחה. לפי גם אםב'

 המקום, מלפני מקובל זח אין בלבד האותיותמשמעוח
 נעבד היכי בגמ': שם דאמרו ם"1 ביבמוח שמציגווכמו
 דרכיה לימאסן ת'מא וכי אגבריהו ממאסי לחלצילהו
 שלום, נתיבותיה וכל נועםדרכי

 שפוסק דמי הרי -
 ע8.י לא אבל "מצוח של האות'הן עפ"' הורחשיחלצו
 בתוך ושלום ג,עם שיחא היא התורח רוה כירוהה,
 נמחסת חחיח שהאווח יבא כזה דין לפ' ויאןהחברח,
לבעלח.

 טעבים שה'1 במה הלוחות הראו הענין וחועל
 מ'זג'הק שנהיה צר שמכל רבעינן לומר והוא ומזה,מוח

 נמצאת באמת שהיא אותה רואין נחיה מצוהבאיוח
 וגין אותיות'ה לפי בין אותה כשמקימין חהוונראית,
 יש אז בהמישה המצוה רוח יחסר אם אבל רוחה,לפי
 ההו אין כזה ואופן בלבר, אחד מצר רק מצוחבזח

 בחובים שיה'1 דבעינן משום המקום, מלפנימתקבל
 ומזה.מוח

 מקימין שישראל שבשעח כאן אמרוולכן
 כתובים שה'1 להלוחות מתאימים שיה'1 באופןהמצות
 ואם אותם, לקלל לבלעם יכולת אין אז ומזהמזח

 כזה באופן 'חיו לא אך המצתק מקימים יה'1'שראל
 מזח כתוגים שה'1 הלוהות ענין לפי מחאימיםשיה'1
 בהם. לשלוט להמן בח יש אזומזת,

 פי את המקום. פתה זח דמטעם ואפשר-ט(
 לו להראות בכד' תובחה, לו להגיר והתהילההאתק
 מה לו היח לא ממע ד'נה אח הבעח שהאתוןשבשעה
 של חנם בלעם צ"ג: רבח בבראשית כראיחאלהשיב,
 של בתוכחתה לעמוד 'כול היה לא כוכביםהעובד'
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 מפני עומד ואין ויודע ערום רוע והיה חטאתי. די מלאך אל בלעם ויאמרלה
 י( רבח,ימר2ר כ' בו. ליגע למלאך רוות אין חטאתי ואומר וחוטא מי וכל תוופה' אלאהפורענות

 לו אמר . לא לפיכך כן' אחרי ולהופילו להגביהו הקב"ח רצה וגר האבוים עם לךלה(
 גאון, וובר לפני ס"ז(: )משי' אומר הוא וכן נכבדים' ורים ובאו עד הראוונים עםללכת
 זוטרתח(הסיקהא כא' מופילם' ולבסוף מגביהם ובתחלה הרועים ובכל ובקרח בהמן מציבווכן

 מימי וובקבעו הללו הגבולין אמר לגבולין' לקדמו ראה מה הגבול. בקצה אורלו(
 ועברו פרצו היאך לו מראה והיה לקלקל' באין אלו חברתה בגבול אומה תכנס ולאבח
 כ'1 רבה )במרבר . עליהם. קובל כאילו ועוג סיהיןגבול
 לו להראות אטליו לו ועוה וממכר מקח ול ותקים ועוה חצות. קרית ויבאולט(

 כב( להן. חטאו ולא ותינוקות אדם בבי להרוג באין אלו מה ראה לומראוכלסין
 י( רכח,ימדכי

 יאורב
אהונו,

- 
 ישראל את לקלל יבא שאם שק מכל וירכ

 לקלל באת מח על רינם אח לתכוע באים יהיווהמה
 מאת חיח וזה כתובחחם, לעמוי יוכל שלא בוראיאוחנו
  לתווובה. לעוררו 2כריחמקום

 מח לפי 11ה1 חזח, 2ענין טעם לומר ייזיואפשר
 בישראל כמשה, 2ישראל עוי נביא קם ולא חז"ל:שאמרו
  2עור, כן 2לעם וה ואיזח קם היולם 2אוסוח אבל קםלא

-
 אפשר וכי להולמם. קשה חאלו הד2רים 2אמת והנה

 2זה וה2הער ד2ינו, משה למדרגה להגיע לכלעםהיה
 תלוי הזח היום ער 2גלות ישראל קיום דחנח כן,נראח
 הנוהנהת ומצהת ועערח 2כה זהו ראש"4 יכרים:5שני
 משיה בעאל ישראל אסו:ת זהו ושניו4 לישראל,חתם
 יש הזאת ויחאמונה צרהתיהם, לכל קץ וישים יבאאשר
 והגה והמצה4 לחוסויח כמו ישראל לקיום חזקכח

 אסונת אך רבינו, משה ור" לישראל נאמרחההורת
 אראנו לחלן: כדכתי2 בלעם ידיי לישראל נאמרחהמשיח
 ש2ס וקם מיעקב כוככ ררך קרוג ולא אשורפ יש%א

 רבלעם אמרו זח ועל - חיל, עשח וישראל וגרמישראל
 על שפעלח כזו נבואח נמסרה שוריי היע כמשהחיה
 . משה. של נכואתו במו ישראלקיום

 ולומר לוווגאהת 2לעם י2א שלא כבייוהנה
 הנ18אח נמסרה לו שהרי ר2ינו, משח 2מדרגהשחוא
 באחע רוזקום לו רואח לכן המשיח, באמונתהגדולח
 ממח יותר ראתה שלו האתת שהרי קטנאו, גםזמן

 הקי.ה נתן השעח שלצורך לו ווקוו וכן ראה,שהוא
 יותר כמו להיוח שכח היא ואח"ב לר4הק הו12רכח
 כח חק2"ח לו שבתן מח כן כמו מיטק 2ני חיםבעלי
 נבואתו וכשבלח השעה לצורך ג'ע היה זח כנ2ואהגדול
 למדרגת לעולם הגיע ולא העם, מן כחזד להיותש2

 מוחו. יום ער 81ימי1 קדושתו על המיר שנשאר רבינומשח
 כן: האהת פי פחיהח כרכר אמרו"21ספורנר'

 2תש21ח לשוב גלעם שיחעורר 2כדי היח זח כלכי
 שכן כל מובן לבלחי גם לשק סענח מד' כיבזכרו
 יאבד שלא זח וכל כרצתה המוכן מן להסירושיוכל
 כמתע.א"ש

 שלם, 2לב אמ כי מהני לא יתשו2ח מפניכ(
 לא אי גמור 2ל2 זהו אם החשו2ה 2על על לדתוהנה
 כמו 2עצמו, להק2"ה אם כי השרת למלאבי טץ לאזה

 ירו א'(, ,יחזקאל כנפיחם מהחת אדם וייי חד'ל:שאמרו
 ההיות כנפי חחת פרוסה ווהיא הקב-ח של ידו וזחכתיב,
 הרין: מרת מפני תשובה 2עלי לקבלכרי

 הףע -
 מקטרגה הרין שמרת בזמן אף תשו2ח מקבלשהק2"ח
 מפני ראוי שאיע או גמורה, תשו2ח זח שאקהעומרת
 שבל גאן: אמרו ולכן תשובתה שיקובל חגיולחרשעהו
- בו, ליגע למלאך רשהת אין שוכ חסוא?י שאומרמי  השרת מלאכי שאק י"כ: 2שבה שאסרו מח לפיוכפרט 

 ארמק בלשתמכירין
-  חזח המאמר מפשטא רמשמע 

 פשוט וא"כ הארב4 מחשבות יורעים הם שאיןיפשיסח
 תשו2ח זהו אפ דיז211ח על לשפוט להם אפשרשאי

 מחש2הת עומק את יורעים שאין מפני לא, איגמורח
הארם.

 שאז מפני חיא, השפלה צורך החג2חח גםכא(
 גדול הנפילח של והצער ההשפלח, ביוהר מורגשתהיח
 מגביהם הקב-ח ולכן גכוה ממקום בא כשחיא2יותר
 נפילחם. קורםמתהלה

 ישראל עם על לקבול בח בלק הנחכ2(
 ומנמוסי האנושיוח מהמרות 2הם אין שהרי רעה,ששורתן
 העמים בחשכת להכניסם אין ולכן המקובלים,העמים
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כג
 משה וער מארם צדיקים 1' שבנו מ1בחות 1' כנגר מ1בחות, ז' ולמה מ1בחות. שכעהא(

 לא אלו את קבלת למה אומר שהיח ומשח, ויעקב יצחק אברהס ונח, והבל ארםונתקבלו'
 מבית וחריבה בשמן גלולה מנחה טוב חריבה' פת טוב ""(: )משי' רה"ק השיבואחת. מאומה ולא אומות מע' נעבד שתהא לך נאה לא קבלתס, לפניך שעברו עבורהבשביל
 פ( רנח,שינר א( ישראל. ובין ביני מריבה להכניס רוצה שאתה ריב ובחימלא

 ערכתי' המזבחות שבעת את א"ל עושת אתה מה רשע א"ל בלעם' אל אלהים ויקרד(
 שעשו סעורה טובה ט"1(, ששי' בו ושנאה אבוס משור שם ואהבה ירק ארוחת טובא"ל:
 ב( שנאה. ע"י מקריב שאתה מסרים ומרורים סצות על ואכלו במצריםישראל

 גי( רבח)נמרנר

 אילולא טובה' כפוי להיות שנינו השוינו א"לי מואב. מלף בלק ינחני ארם מן1(
 הככר ערי את אלהים בשחת ו1ה1 "'ט(: 'ניאשית שנאמר בלק היה לא אביהםאברהם
 בניו מבני ואתה מסדום לוט פלט לא אברהס ולולי - לוט' את וישלח וגו: אלהיםויזכור
 בזכות אלא בנים לבן ראח שלא בעולם, אני הייתי לא אביהס יעקב ואילולי לוט'של

 בתו היאך בניס לו היה ואילו הצאן, עם באה ויחל ג-ט(: )בראשית כתיב שבתחילהיעקר,
 לבן' בני רברי את 11שמע ל"א(: 'ייאשית שנאמר בנים לו נתנו לשם יעקב וסשהלךרועה'
 פ( יג"וגמייי ג( בגללך. ו" ויברכני נחשתי י": 'שם א"לוכן

 אין ישראל את מברכיס כשהס צריקים תנחומא: רבי אמר ויאמר. משלווישא
 הברכה וזאת אלא: גרול' בקול ברכם לא ישראל את כשברך משה גרול' קולנושאין
 בבקר בקול רעהו מברך שלמה: אמר ועליו ביותר' קולו מגביה ובלעם משה' ברךאשר

 ר 1 א י ב ..

 שהם מרניש הה4 אין העת ובאיתו הישיג מןשהפ
 עמהפ ה'1 'שראל נני שרו-י הישונ. מן אינפנעצמם
 החונ: את ה~א יודע הישוב 6ן יח~א ומי אחלממשפחה

 קרו2יהם את קדמו לא והפ - חתעלפ. לא מנשרךג'
 נמדנר. ומעולסליפ נעיפ שה'1 נשיה ונמים 2להםאלו

 ד'1 קרבנות מניאיפ גשה'1 'שראל ב'א(
 פורים זד נחנ מקר'1'ם ה'1 שהר' בעולם. שלופמשימיפ
 קר2עת ה2יא הרי בלעם אנל שנעולם, אומות ,ךביר
 מהק2"ה. 'שראל על מריבה לעוררבברי

 על הפסח קר2ן את אז סה2"ע נסצריפ בינ(
 על לא הצלהפ על רק קר2ן היח זח להם שאירןהנס

 ויקרא ש6עוני בילקוט ראיתא במו מצרים שלמפלתם
 אין נפסח א2ל 2חנ,. נתיב שמחות שלוו מוצא אחהב"נ:
 גשביל למה, אחת, שמחה אפילו 2ו שגתונ מוצ"אתה
 החנ ימי ש2עת גל מיצא אתה וכן המצרים, בושמתו
 נו קורין אנו א'1 נפסח אבל ההלל, את נו קוריןאנו
 למה, ולילו. הראשת טוב ניום אלא ]השלם[ ההללאת

 הביאו לא זח נגל  ליווראל י6צריפ סהרעו אףוהגח - לנך: ינל אל ו2גוולו חעמח אל אוינך בנפולמשופ:

 שמחו ילא המצרים של מפלחם על קרנן ישראלנני
 על וונאח לע~רר נגד' ורננות ה2יא הר' ונלעם זו,על

 יותר עליו שחניב הקב"ה: אמר וופיר ולגן בחןם.'שראל
 שופ 2ו מעורב היא שלא 2מצרים ישראל שלקר2נפ
 שנאה. משום שבא ב~עם ש. מקר2נושנאה

 אץ א': קמות הנרול נמדרש אמרו וגגרנ(
 תהיה שלא נירפ שהוא טונה. מגפוי לע~לם קשחלך

 אנבי ואומר: ישראל את מזהיר הקנ"ח ליך 2עילם.טונה
 תגפו שלא הזהרו מצרים, מארץ הו?יאיך אשר אלהיךד'

 שמים. מלגות פני לקבל יגול איע טונה שגסויס21ת'.
-

 עמוני י2א לא ג"נ: בדנרים נאמר זח רמטעפ ואפשר
 2לעפ את עליך שכר ואוור ונר רגר על ד.. נקהלומואבי

 קהל נשפ כאן ישראל את קורא הנח - לקללך. בעורבן
 הוא ש2זה מפני חהו יך, לקוראם רניל שאיגו מחד

 בי ישראל. גקהל לנא אסורים המח 6ח מפני סעםנותן
 פני עליהם . שמקנלים הינו ד', קהל המח ישראלנני

 יגוליפ שאינם סונה בפוי היו הרי וחם שמים,מלגות
 שיהרגקו הראוי 6ן אט וא"ר שמים, מלגות פנילקבל
 גזהזח
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 כאה ,סלא כיון לקלל' אלא כא לא מעירו הרשע כלעם כך ר( לה תחוב קללההוכם
 הו* כרכות מה האומות יסיוסמעו כדי גרול בסול מכרכן והיה קולו ניוסא התחיללירו

 אמרתי אני הקכ"ה: א-ל ישראל, עם מלחמה ויעוו ויכואו רעה עין כהן ויכניסומכרכד
 האיוי לאותו תחוכ קללה אותה - אאר, ומקללך מכרכיך ואכרכה נץ: ,ייאשיתלזקן

 שמעוני()ילקוס

 כי הקכ"ה, את מקללים אינם יוראל זהו אל, קכה לא אל. קכה לא אקכ מהח(
 אפילו אלא כן אינו יוסראל אכל וכאלהיו, כמלכו מקלל הוא עליהם כא כוסהצרההאומות

 גם מכרך אלא מקללו אינו מקום מכל אל ום כהוראת ותוקף כחוזק עליהס בא הקכ"האם
 ל* אזעום ומה ה( קלקלתם, כועת אפילו אותם יקכ לא הקכ-ה גם לפיכך הרעה,על
 את זעם לא מעולם ויוסראל לרין הרחמים מדת והוא ד' את מהפכין האומות כי ר',זעם
 יקר( )נלי הדין. למדת להפכה הרחמים מרת את הכעיס לאד'

 ום עם ומם מעורכ יוסראל ככר אקוכ מה כלעם: אמך אל. קכה לא אקכמה
 הנככד הום את לקוכ ראוי אינו אל, קכה לא הום, את מקלל הריני מקללם ואניכוראם
 עסיחא( ,פתיחהא הוהנור*

 אתה כרכותיו ומתוך רו* אותו ול ונאתו להודיעך אראנה צורים מראום כיט(
 את קוצץ כקי ואינו מי האילן, את לקוץ וכא לאדם דומה הוא למה מחוכותיו,יודע

 רוע אותו אמר כך וקוצץ, הורוסים את מגלה והפקח ומתיגע, וענף ענף כלהענפים
 קוים ומצאן ליגע כא וקוצץ, לורוסיהם ~לך אני הרי ווסכט ,סכט לכל מסלל אנימה
 "יויס ז( צורים. מראו נאמרלכך

 שמעת'י

 ר 1 א יכ

 נריזים דהר וברגות קללות ונב' נב על טףו(
 בדבריט בדכת'ב רם בשל העם את מנרכין חיו עינלוחר
 רם, קול ישראל איוו כל אל ואמרו הלים 1ענו י"ד:ג-ז

-
 שהנרגות וכמו קללות נם היו הברכות דעם משום זהו
 *'ן לחת אין י""י ישי" נס היו גן רם נקולהיו
 לפרסם טלא מוסב בלבד ברנות שיש במקוס אבלהרע,
 הר,4 ועק קנאה השש משום גרניםאותם

 מלאג', אמרו נ': כברנות דאיחא מה 1!הוה(
 "(: ,דברים נהורתך גתיב רבקד'י4 חקב"ה: לפניהשרת
 נושא אהה והלא שוהד, יקה ולא פניס ישא לאאשר
 אליך, פניו זי 'שא ר(: ,במדבר וכתיב לישראלסנים
 להם שגתנתי לישראל פנים אשא לא וגי להם:אמר

 אלהיך ד' את ונרנת ושבעת ואגלת ה'(: ,דנריםנהורה
- נבי1ה, וער גזית עד ע1מ6 על דקרקווהם  אף הינו 
 גזית אם כי לאגול להם ואין שלמה סעודח להםשאין
 ה' כשהוא אהר עם בן וינה עניותם, מחמת גבי1האו
 הם ועוד עומד'ם ואלו באלהיו, מקלל הוא נזה עונ'חת

 המעס את הפהות לגל לים שנתן מה על ד אתמנרנים
 פנים. לנשיאת יאו-ם הם ולגןהוה.

 בירושלמ' ראיהא מה לפ' ההו ה!ה י.מאמר1(
 שיהף אמר: 'נאי רכי בשם לקיש בן ר-ש ש'ב:תע4'ת

 מפהה לו שהיח למלך מויי בישראל. הנרול שמו."קייח
 גמות מניהה אני אס המלך: אמר קסנה. פלמנסריןשל

 שאם שלשלת לה עישה הריני אלא הט4 אנודהשהיא
 אם הקכ-ה אמר גך עליה. מונמץ תהא חשלשלתאכדה
 בעיכד' הן נבלעין שהן גמות ישיאל את מניהאני

 ה-ס. והן נהס הנדול שמ' משתף אנ' הר' אלאגוגגים,

 'שזרון בשם ליעקנ למקר' לו יהיח משום ומפרשי-

 נכרי 'שראל אותו וקראו האלהים, את ששרה מה*
 בשמה אל ווסלשתף

 שאול", "דנרי נס0ר אמרו האלו הרנרים1עפ"'
 שגיון הינו - י', אני גמוך לרעך ואהבת נאמר:רלכך

 אם איג נזה, זה מדונקים גביגול והקב"השישראל
 אוהנ שאתה גמי אז דומה 'שראל בן רעך אתחאהב
 זי.את

 וגהס והאמהות האנות המח העם שורש ג'ז(
 איתח וברמנ"ן דופי, שוס בהס שאין מפני לפנוןאין
 שנלק מפני מה1נחם, 1ור את גאן הזג'רדלגך
 נמר אוהם 'ויע ואינו להם גמתנגר עימו אתעשה

 1מ11אם, וומם את הזכיר ממ1רים_ולח 'עא עםשאמר:

 אם נ' ממ1ריס מו1אם שאין ה"נו הם, מ' לו אמרלכן
מיאנות,

 הקרא: שמסתם מה שזהו אפשר דבר'1 ולפ' -
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 צופה אתח א-ל בשטים' לעשות שעתירין מה ראה בלק: א"ל צורים' מראשכי
 והוא א"' )'9שע צורים חרבות לך עשה בצורים' לעשות שעתירין מח צופה אניבשטים
 שמעתיו)עקוט ח( עבירות' כמה על להןמכפר

 רת מחולפי בין מעורב בלתי לברר כשישכנו היא והנאתם העם שמחת המקרא טעםויהיח הנאה' מלשון הן ויהיה עמהט' שמחח אומה אין שמחיט כשהם ברש"י פרשו עם.הן
 והקבלה( )הנהב ט( עבורתט. משמחת אותם להשבית.הגורמים

 ער שנולר משעה ישראל שעושין מצות למנות יוכל מי אמר יעקב. עפר מנה מיי(
 ,וסרהא()פסיקתא. לעפרו. ששבשעה

 כלומר רקים. הבנים הם יעקב של עפרוריתו למנות יוכל מי יעקב. עפר מנהמי
 ומעלהי שנה מעשרים רק נמנו לא ישראל שהרי מניף בני שאינן קטנים בנים בהם ישגם

 לא הקטנים חטאו הגרולים ואם ירות כמה הגרולים על מרובת הטף הוא יעקב עפרנמצא
)ח1קוני( בקללתן. חפץ אינו לכךחטאו

 א"ר שכן' לך תרע בעפר, עושין ישראל מצות כמה וראה בוא יעקב. עפר מנהמי
 שעושה ער פיו לתוך פרוסה פושט אינו שבהריוטות הריוט אפילו שלום: רבי בןיהודה
 לא מקיים הוא לזרוע בא ובחמוה פשור תחרוש לא מקיים הוא לחרוש יצא כיצרמצות.
 לא מקיים הוא לרוש בא ופאה' שכחה לקט מקייט הוא לקצור בא כלאים' כרמךתזרע

 ר 1 א ייב
 הימים, בין מתבוללים שאין 1הו - ישכק, לביר עםהן
 ער כשלשלת נמשך יחו0ם ולכן במצרים, התבוללו יאוכן

יאב1ה.
 ששזירין מה ראת בלק: שאמר מח 1הח(

 בשיטים,לעשות
 שוך'י מסני 1הו 1ה עגירה רוקא והסם -

 שאמרו כמו אבותיהס, חכות יחוסם הפסירו 11עבירה
 ומוציא גיהנם של סחחו על יושב שאברהם י"ס:בעירובין

 כנענית על הבא מישראל לבר מישראל, שהוא מי כלמשם
 שבץל רמי הרי - ליוג מבשקר ולא בערלחוומושך
 ומסתלק אבינו אברהם יותר אוהו מכיר, אינוארמית
 אבהל 1כות 'י4- להם שאין בויא' וא"כ לגמרי,ממנו
 שלהם. מחשרש שנקסעו כמו נתשביםוהמה

 על מקפיר אביט אברגם מה מסני הסעסוהנה
 מובן 1ח  נערלתו חמוש4 על הנה ביותר. העבירותאלו
 מצות ץל שנצסוה הראשק היה בעצמו שריא מפנילמדי,
 לגן למקום ישרא" בין גברית נכרת 1ה 'רי ועלמילה
 הברית את להפר בא הוא 11 מצוה על .לתפות שבאמי

 שאמרו מה לפ' ש1חו נראה אריית בויל ועלה1את,
 ,בראשית אהריך ול1רעך לאלהים "ך להיות א': יביבמות
 ל'1ל ילא ושפחת נכרית הנסג לא ליה. קאמר הכי'"1ג
 שלא ג"כ נכלל חמילה ברית יבכלל היי - בתרה.1רעך
 את מיפר הוא ארמית שבועל מ' וא"כ נכריו4הנסב
 ולכן מילה. ברית המיפר כמו חמור 'ה ולכן היותיברית
 והשביע ח1ה בענין אבינו אברהס הקפיי כמה עדמצ'נו

 אם כי גכנעני מבנוה ליצתק אשה יקה שלא אליע1ראת
  הכנעני מננוה אשה ישא ראם משום משפהתהמבנוה
 מה מסני הסעס חהו הבריו4 גסרת של ע:ין ב~היג'ת

 להראות ירכי. תחת ירך נא ש'ם לת אמר אותוכשהשבין
 ה1ה בענין הפרה ב1ה יהיה השבועה את יפרראם
 גמילה.ברית

 חסאו הם הו בלו4 של הקסגוריא היתחו~ה
 תשובה שעשו נהי וא"כ המילח. ברית הסרו וב1חבשטיס
 ועל ונתבסל. הוסר כבר הרי הברית אך ה1ה, החסאץל
 וך" ה,ה הברית את תרשו שוג כי בלעם לו השינ1ת

 שסים. מעשה על תקנה היתה וג1ה בצורים,'הושע
 ש: רבה ברברים יאיתא מה מבואר וב1תס(

 ל-א )יברים למות ימיך קרנו הן למשה: הקב-הכשאמר
 כת'ב: שכך קלסהיך בהן רבש"ש משג: לו אמר"'רן.
 !בהן 1'(. )יברים השמים ושמ' השמים אלהיך יי'הן

 בשעה 1כור אתה א' הקב-ה: א"ל מיחה, על' גו1ראחה
 'אמינו יא גן לק ואמרת ממצרים אוהן לגאולששלחת'ך

 למות, 'מיך קרבו הן חו'ל'.
- 

 ריורעם שמשה וה"נו
 הן, בלשת הקמ'ת אמר מיתה עליו כשנג,ר מהמסנ'
 הן אמר 1ה ועל למק1ם. והנאת שמתה ש1הו משמעשמ1ה
 השמיס אלהיך לר' חן ואמרת': בגרולתך שמחת'אנ'
 'רירתו על הקב-ה 1ה על 'שמח ולמת השמיס,ושמ'
 'אמינו לא הן כהוגןי שלא אמר שחוא המקום לוהשיב
ל',

- 
 אמונתם בא' שמח שהיה כמ' מיבריו ישמע והיה

של
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 שנה ומעשר ראשון ומעשר התרומה מצות מקיים הוא כרי העמידח בדישו' שודתחסום
 לאכול בא שהוא כיון אלא עוד ולא מצות' עשר הרי חלה מצות מקיים הוא לאפותהבא
 מלמדין והן הסב"ה לפני פושטן שהוא אלא טעם מה להעם' ליטול ידיו שתי פושטהוא
 שיתסיימו עד טועמות אינס לפניך אצבעות עשר הרי רבוני. ליה אמר סניגוריא'עליו
 יכול מי בעפר מצות כמה שעושין אדם בני בלעם' אמר לפיכך י( בעפר' מצותעשר
 שמיני, 1ילקט ישקב. עפר מנח מי החיד:לקללן.

 יא( מה4 לצאת העתיד זרע כלומר רביעח' לשון פ" ישראל, רובע אתומספר
 התרים()חלי

 ננוה על אחוס ל8 ואני בנינוה כדכתיב לקללם' חפו אינו לכך יעקב' עפר מנחמי
 ימינו בין ידע לא אשר אדם רבוא עשרה משתים הרבה בה יש אשר הגדולההעיר

 'ישמס, יב( חטאה מח קטנים חטאו גדולים ואםלשמאלו'

 ישרים מיתת מיתתה שתהיה איך עתה נפשי תמות לו וגך' ישרים מות נפשיתמת
 כמו מעי וצאצאי אחריתי שתהיה ובלבד כמוהה אחריתי ותהי ער' לחיי אחריהשתזכה
 להכרית' אחריתו יחי כמו אחריתו נקראים חלציו ויוצאי אדם של בניו אמנם כיישראל'

 )חויע( יג( לאחריתו' ולאוכן

 למקוס ממקום ששינהו הטעם משם' לי וקבנו תראח לא וכלו תראה קצהו אפסיג(
 פיטי אבל לרע' בהם לשלוט יוכל לא כי וידע הוא' טוב בודאי ישראל כלל דבאמתמשום
 קצהו שאפס אמר ולכן בארו, צדיק אדם ואין וגרועים חסרים בהם נמצא ישראלבני

 און הביט שלא אח"כ לו אמר ולכן בהם, הקללה שתשלוט אפשר ואז תראח לא וכלותראה
 שאי1 1יברי בהפרטים. ואפילו האופנים בכל בישראל עמל ראה ולאביעקב

 ר 1 8 יב
 שאמר מח על עיזה יהתרע0 יו אץ %ק טתי.של
 כנגד מוא בזה יש כי - למוה. ימיך קרבו ח!לו:
מדה

 הנר על ישמבדילץ זח דמטע0 ואפקרי(
 והחע האצגעוה. על הנר לאור מסתכלין ש0ןבמוצאי
 ליהטא אדם יהתחיל סר0 השבזע שמתהלתמפני

 אם אותם לבדוק הוא צריך ידיו וממעשחמאצבעותיו
 סועמות אינם האצבעות עשר שאלו המעלה בו ישבאמת
 יי המצ411 עשר קיקימו ער העול0 מן אנאואינם
 מן 4.העת ראף אינו דזאת המעלח בו שאיןבזמן

העול0.
 מי 45 הכהוב פירש יהיח זה פירוו ולפייא(

 מה0 האנשי0 אות0 זבות לממת יוכל מי יעק4 עפרמנה
 ומונחים יבר שמהו אלו הינו בעפר, ישה כבראשר

 את למנות יוכל מי היע ישראל, רבע ומ0פרגקבייחם,
 תמצאו מה0. לצאת עוד עתידים אשר האנקד0 אלחזכות

 לצאת שעתיד במה ובין שלהם בהעבר בין המהדנרולים
מה0.

 "דברי נספר אמרו זהובאופן
 שאול-

 כוונת
 מות נפשי תמות בלעם: אמר דליך כד הזח הכתובהמשך
 בחיה0 אותם שמכבדי0 אנשי0 דיש משו0 -ישרים.

 שלא מפני ההו אות0, מכבדץ אין מיהתם ל,והראגי
 מפני מפניהס יראים שהיו רק בעצם מכובייםחיו

 שמתו מכיק אנל הבריהן על מוסלת ואימת0גד41תם
 מלפניהם לירואואץ

 יוו4-
 חה אוהם, שיכבר מי אץ

 דמה מיהתס לאהר שג0 הינו יעקב' עפר מנח מישאמר
 הלואי 1ל5, געצ0, מכובדי0 שהמח אות וזחמיונייפ
 דהינו כמוהה אחריתי וחהי ישרים מות נפשיקתמות
 אותה מכנרים יהיו מיתח לאהרשג0

 מה כפי הכתוב פירש יהיח יבריו ולפייב(
 באה שאינה פרצה כל רשב"י: הני כ"1: נב"רשאמרו

 זה אין חוטא ההמק ואם - פרצח, אינח הגדוליםק
 מנחיני0 דאינ0 דומ בבלי חוסאי0 קחמה מפניפרצח
 רבדו"? כיק כשחומאי0 הגדולים 1ר1 לשמאל0, ימינםבין

 ולכן נאמו4 פרצה זהו הרעיפ מעשיד0 את דמהעושי0
 כן כמו וכן ננוה. העיר את הקב"ה חציל ההמקגזכות
 לו אפשר שאי בלעם אמר כעפר שנמקלים הר,מקבזכות
לקלל,

 ומ0פר שאמר: ימח לעיל האמור ולפייג,
  ישראל,רבע

- 
 מהם, לצאת "עהיר הזרע על שבח ווזחו

 הינו כמוהה אהריתי ותהי קאמר: במח מרו"קשפיר
 משובחיס. יהיו ממנו לצאת העהידקהזרע
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 רוצה' שהיה מה לומר עצמו ברשות שאינו שראה דק דבר מה בלק לו ויאמר(ו(
 אתה אין עמוד בלעם לו אמר משחק' שהיה בלעם שראה כיון בו, משחק והיה לוישב
 כ'( רנה ינמינר יד( ושמע. בלק קום הה"ד: נאמרים' המקום ודברי לישברשאי

 נחמות שלש כי ביעקב, און הביס לא וגו' ויתנחם אדם ובן ויכוב אל אישלאיט(
 כמי ושנית ויכזב' אל איש שלא אמר וה ועל כדבורו' עומד שאינו במי אחתמצויות:
 ועל המקכל בפשיעת והשלישית ויתנחם אדם ובן אמר זה געל דבורו' לקיים יכילשאינו
 המסב4 פשיעת באן ואין ביעקב און הביס לא שהרי למה אשיבנה' ולא וברך אמר:זה

,הזקוני(

 העתיד בדבק או מרחוק היא הבטה בישראל. עמל ראה 1לא ביעקכ אין הביס לאכא(
 צדיקים הם שעתה אע9"י חיסב שכלק ויתכן בעיניו' עתה שרואה בדבר היא וראיהלהיות'
 מואב בטת עם שונו כן אחרי באמת שהיה כמו לחסוא עוד הם מעותדים מקום(וכל
 ביעקב, אין הביס לא וה: על בלעם לו והשיב העתיד' על ד' יענשם ואולי לפעיר'ועבדו
 החסאים על עכשיו מענישם ואינו לעשות, ישראל שעתידים האון על מביס אינוהקכ-ה
 כן ואם בהם' עמל שום רואה ואינו הם צדיקים ועכשיו בישראל, עמל ראה ולאשיחסאי'

 ,מפיע( סו( כעת. להענישם מקוםא(ן

 שראה הביס' ובין ראה בין הבדל יש בישראל. עמל ראה ולא פיעקב און הביסלא
 ובין און בין הבדל ויש השכל' ועיון הדבר על לב שימת מציין והבסה העין' ראותמציין
 הר* עשותו בעת הנפש תכונת מציין ועמל בפועל שנעשה רע מעשה מציין שאוןעמל'
 הנעשה מעשה שהוא און בהם שיראה הגם שבהם ההמונים שהם שביעקב יאמר והולפי
 עמי כי עליו' לב ישים שלא היינו און הביס לא בכ"ו לעינים נראה וזה ביושרשלא
 גדולי שהם ובישראל וה' בעבור לענשם לב משים ואינו כשגגות להם נעשו ודונותהארץ
 שיחסאו שהוא עמל. אצלם יצוייר אבל בפועל' רע מעשה שהוא און יעשו לא שהםהאומה
 מעניש שאינו מפני בישראל' עמל ראה לא אבל עמל' נקרא שוה ובמחשכה הלבבהרהיר

 י'מצי"' י"תיי" סו( בלבד. המחשבהעל

 ר 1 א יב

 הוא נלעם של כחותיו שכל חשב ניק גייח
 מואנ זקגי וילכו וי: כ"נ לעיל דבת'נ כמו נקסמיםרק

- נירם, וקסמים מריןוזקני  שזה נרשי" שמנואר וכמו 
 וכשראה עמי, תשמישי כלי חין יאמר שלא נכדיהיה
 אמר לישראל רעה לעעות נלעם של נכח שאיןשא

 ומשום נהם, לפגוע נלעם יוכל שלא כשם'ם מעשהעס. והמה עליו ישראל נני עולים הקסמים נעניןקנורא'
 נכשפים יפה כהו שאין זה על ממנו משהק נלק היהזה
 ענין בזה שאין בלעס אוהו ענה זה ועל ישראל, כחכמו
 ולא ניעקנ נהש לא כי ח11'כ: שאמר כמו כספיםשל
 ולכך כן, הוא המקום סרצון מפני אם כי נישראל,קסם
 ארם אין המקים רנרי שאומרים נזמן כי עמור, לואמר

 לעגיון אהור ויאמר כ, ג' בש01טים כרכתינ לישנרשא'
 הכסא. מעל ויקם אליך, לי אלהים רנר מואנמלך

 על ישראל אח מעניש סאינו שאמרו מהטו(
 נאמר נישמעאל שהר' לנר, נישראל רוקא לאו זהוהעתיי,

 הארם את רן סאינו לומר כ"אי, זנראשית שם ההונאשר
 ע"נ, ס"ז נר-ה כמנואר העהיד על ולא ההוה עלאלא
 ככל נ'ותר נהם שמרקרק נישי-אל שאף אלא אמרוולא
 להיור השתיר על אוהם מעניש אינוזח

 מעשה מצין שאק שאמרו: הכלל לפי והנהטו(
 עשוהו נעת הנפש תכינת מציין ועמל נפועל. שגעשהרע
 הניס לא זה: נאופן הכהוב פי' לומר אפשר -הרע,
 האון על מניט הקנ"ה שאין ה-נו ניעקנ,אק

 נישראל, עמל ראה ש"א מפני וזהו ניעקנ,הנעשה
 זהו אך רעים מעשים לפעמים שעושים הגםהינו
 שעשו, מררע רהוקים נפשם תכתת כי עמלנלא
 היינו עמג אלהיו רי זה, נאופן ג"כ 'היה הכחונוסיום

 לפעמיס שהוטאים שאף מפני יעזנו, לאשהקכ"ה
 חמיר יש נפנימיותו ה-נו נו, מלן וחרועת אךנמעשה,
 והרברים המלכים. מלכ' מלך שהוא למקום והנהריעוח
 שכל ה"כ: מג'רושין נפ"נ הרמג"ס רנרי לפי זהוהאלו
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 כמו בקרניו רוחה אבל כארי ואוכל טורף שאינו ישראל לעם לו. ראם כתועפותכבי
 יושביח הריגת בלתי לארץ ישראל את ולהבניס הכנענים לגרש הכחנה היתה כיהראם'
 שלח אגיות שלשה ז-לי אמרו וכן המת' בטות חפץ לא כי ותטעה' גיים תגרשכאמרו:
 הס אכל יעשה' מלחטה לעשות והרוצה ישלים להשלים הרוצה יפנה' לפנות הרוצהיהושע
ן להחרימם' והוצרכו להלחם ערפםהקשו  

 'ססורנו(

 מכניסק מנחש שאינו ארם כל זירא: רר' בריה אהבה תנא וגר' ליעקב יאמר כעתכג(
 ביעקב נחש לא כי שנאמר: לתוכה' לכנס יכולין אין השרת מלאכי שאפילו במחיצהאותו
 א'ן ל"נינררים טז( אל' פעל טה ולישראל ליעקב יאטר כעת בישראל קסםולא

 התורח טןישנים חן הרי בחם' ביוצא בעולם אומה אין 1ג1'. יקום כלביא עם מןכר(
 ומפליגיןכאריות ונעשין להקב"ה ומטליכין ק"ש וחוטפין כאריות משנתן ועומרין הטצותומן
 כ'( ינה)ימיבי יז( ולמתן' לטשא ארץלררך

 ובמצות בתורה ארם יעסוק לעולם רב: אמר יהורה רב אמר וגר. מזבחות שבעהכט(
 שהקריב קרבנות מ"ב בשכר שהרי לשמה' בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלאואע"פ
 עילות אלף ג'ן: '1ש ביה שכתוב שלמה ממנה שיצא רות מטנו ויצתה וכה מואמ מלךבלק
 א'ן מ"ז )סוטה יח(יעלה'

כד
 אמרי זה' כנגר זה מכתנים אהליהם פתחי שאין ראה ראה' מה ישראל' את ויראב(

 ס. ,ב"ב א( שכינה. עליהם שתשרה הללוראויים
 א"

 ב( רגלו' ועל טחנהו על ואיש איש כל אלא טעורבין היו שלא לשבטיו.שוכן
 זוסרחא(,פתיחתא

 ר ר א יב
 חמצות אה לבבו מפנימ'ות לעשות ר11ה 'שיאלק

 ,הוא נעוכר'1 חוא '1ר1 ורק מענירוה ע1מו אהולמעע
- הרו4 '1ר1 מ1ראנוס  ראח ולא הכהוב: מס"ם ולכך 
 שנעם'שנקראים בהפחות'ם שאף לומר - נישראל,עמל
 בתנונתו. רע שיהיה אחד שיזרמן אפשר 'עקבנום
 כזה נמצא לא 'שראל שנקראים המילח אנש' ביןאבל
 כל רשב"': חנ' מ'1 בראשית במ"ר אמרו יברוהר'
 פרצח. אינח חגרולים מן באח שאינחפרצה

 ולכן -
 יל הרבח כח מרקרק אינו המח טובים שהגרוליםכיק

 שבחט.הקטנים
 לו שיש מפנ' זהו מנחש יאיע מ' כ'טז(

 נמצא ד כ' ומאמין רע, מכל אוהו שישמור בדבטחון
 ולכן הזה, בעולם פונח שהוא מקום בכל במח'1ת1תמיר
 חב(ג לעולם במח'1ת1 מכניסו הקב-חנשירו

 בל' ארק בררך' שיסוקין רמח משמע מכאן'ז(
 שת' חושב חוא שהר' 'חשב, למעלח זח גםע1לות
 אינם משנתם כשיקומו שת'כף אהת המעלח בהם,מעלות
 עומרין רבר לכל קוים אם נ' אהר רבר בשוםעסוקים
 'קום, כלביא עם חן נאמר: זה ויל כאר'ות ק"שלקרות

 ולמשא ארץ לררך ומפליגין כאר'ות נעשין הם וחולאהר
 שמ1וח מסני וזהו יהנש(ג תארי נאמרי זח ועלולמתן,
 ארק וררך עולם, של נישובו עוסק לה'ות ארם כליל
 ל.מורח. קרמחהרי

 לו נותן וכשהקביה מצוה, מ11ח שנר כייח(
 דשניה שהמצוח והוא יפוג בעין לו נותן הואשכרו
 שיהיה הינו והגונח שלמה רצוה תחיה בשכרושיעשח
 לשמח. אותחעושח

 רעה עין נהם להכניס שביקש איוש ויחד'לאן
 כנגר זה מכוונ'ם אהליהם פתה' שאין כשראח אךאז,
 י: בברכות שאמרו מח לפ' וזחו לברכם. התחילזח

 שלא דעין משוס 'וסף, של בזרעו שולטת חרע עיןשאין
 בה שולסת הרע עין אין שלו שאינו ממח ליזקרצהח
 זח יזיקו שלא זהירים שישראל שראח ניק היא כן-
 ראיה להיזק יבאו שלא בכדי ולכך דרן4 נעין זה1ת
 שראוים בויאי זה, ננגר זה מכוונים אחליהם פחחיאין
 הרע. עין ע"י ג"כ יוזקו שלאחם

 בוראי 'חוסו מייר אחד שכל כיק חינונ(
 טבו מה אמר: הזאה המעלח ועל בעריות, פרו1יםשאינם

כנתיך
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 אונקלס()"יניס ג( חזי. דשפיר גברא ואמר העיף שתס הגברונאס

 מבתי חוץ לקללה' חזרו הברכות כל כהנא: בר אבא רבי אמר וגו', אהליך טבוסהה(
 ולא קללה לברכה. הקללה את אלהיך ד' ויהפך טצא(: )פ' שנאמר סררשות' ובתיכנסיות
 1( ק"" "נ"יי" הקללות.

 הנחליס כמו הס ישראל להמון סדרשות ובתי כנסיות בתי אמנס כי נטיה כנחליסח
 מתורתס ומשקיס רוליס התורה ותופשי אוהלים יושבי וכן להשקותס' השרות אלשנוטים
 שאסרו כמו פרי סעשות ימושו לא אשר נהר עלי כגנות. הם הסתפלליס כן וכמו עס'להמון
 "פי" ריקס. חוזרת שאינן מדות לי"ג כרותח ברית י"ז:בר"ה

 מה לך, לומר לנחליס' אהליס נסמכו למה חנינא: ב"ר חסא א"ר כאהליס.כנחלים.
 לכף חובה מכף האדס את סעלין אהליס אף לטהרה' מטומאח האדס את מעליןנחליס
 א" ס"' עת" ה(זכית.

 נאמניס נ"'(: )משי' דכתיב סאי יונתן: א-ר נחמני בר שמואל א"ר סיס. עליכארזיס
 מברכה ישראל את השלוני אחיה שקלל קללה טובה שונא' נשיקות ונעתרות אוהבפצעי

 את ד' והכח '"י(: ימ"א שנאמר בקנה ישראל את קלל השלוני אחיה הרשע' בלעסשברכט
 מרובין' ושרשיו מחליף וגזעו סיס במקוס עומד זה קנה מה בסיס' הקנה ינוד כאשרישראל
 שדוססו וכיון עמהס' ובא הולך אלא ממקומו איתו מזיזין אין שבעולס רוחות כלואפילו
 בסקוס עומד אינו ארז מה בארז' ברכס הרשע בלעס אבל בסקומו' הקנה עומדהרוחות
 והופכתו עוקרתו מיד דרומית רוח בו שנשבה וכיון מהליף גזעו ואין מועטין ושרשיומיס
 "" מ )ת"'ת ו( פניו'על

 ר 1 א יב

 העצה היתה כנר שבזה וחפשר - 'שראל,משכנהיך
 בזח היא שמעלתם לו שנלח 3יון כי נזנוה,להכשילס
 יילח שאס להבין לו היח הרי מעריהל המחשזהיריס
 מנדולהס. 'ריי בזה הר' בזנוה להכשילםבידו

 פהוח מלשק הע'ן שתם מפרש הוא חנחנ(
 וינוג ויסתום שישהוס עי ס"ט: ע"ז נמס' שאמרובמו
 הטיט ותגוב און'כ ויסתום ההבית את שיפהח עישזהו
 העין  שהם מפרש דנאמת לומר אפשר אך - ההימה,של

 3שהסהגל עיניו את שסתם ה"נו חעיץ. סתוםמלשון
  בישראל שורח שהש3'נה שראח מפנ' וזחו 'שראל,במהנח
 בהנינח כואיחא שורח שהשבינח במקופ להסה3לואסור
 בשעח המקיש גגית ובכחנים בנשיא להסתיל ואסורט"ז

 אמרו ולגן עליהם. שורח שהשכינה מפנ' ליו3ןשעולין
 אח ראה ההו ולכן חזי, ששפיר מפנ' בתרגום זחעל

 גזה, דבר לראוה לאהר אפשר שאי מה השכינחדשראת

 ע'ניג את סתםולכן
 נשסיהל בר3וה היו הנרגוה שכ4 מפנ'1(
 אי כי - ויבעט, 'שרק וישמן נאמר: הריונישדאל
 ובתי גנסיות גת' אנל העושר, בנסיק לעמור להםאפשר

 הארם את מע'לים והמח רוהניתק ברגות המחשררשוה
 היום עי בישראל נתקימה חזאת הברכת לכןמעגירוה,

 תם איש ויעק* מלשק אהלים פירש ויהי.ה(
 דאיחא מח מנואר ובזה מדרשוה, בבהי יזהו אהלים,יושב

 - מפומיוג פסק לא יוני זמר מאי. אחר ט"ו:בהנינה
 הנין ולא כך לירי בא מה מפני אהר ברש"'!ומפרשי
 מינין, בספרי נס עוסק שהיה אמרו זה ועל תורההיליו
 זהו לטהרח, מטומאה האדם אה מעלח דחורה ואףהינו
 אין ממנה פורש אינו אם אנל הטומאח. מן 3שפורשרק
 לנהל. דומה יהתורה משום אוהה להיל:ת ההורהב3ה

 לנב' ילכן טנילתג מהנ' לא בירו ושרץ טונלוכו1אדם
 הורתו עליו הנינח לא מינין מספר' פדש דלא כיקאהר

 לטהרה. מטומאתלהעלוהו
 עוקרתו ררומית רוח בו שנשנה וכיון אמרו:ו(
 נסיק זהו דרומית רוח ישראל לנני - פניג עלוהופבהו
 יררום, שיעשיי הרועה 3"ה: נב"ב שאמרו כמוהעושר,

 אם כי העושר בנסיק לעמור ישראל בן נכה אין 3י-
 נשממוליהו ה"ע רבים, מים במשם בשרשיוכשעומר
 למים. שנמשלה ההורח מבועי עלנתחנך

 ולהיות רך להיות ההו הקנה מסנולוה אהרוהנה
 נמרת כננין עומר להיות ולא הרותוה עפ ובאעומר
 והנה ממקומו. אוהו לעקור הרוהות בכח אין ולכןהארז,

 מהרפוה סוערוה שרוחות במעב תמיד נמצאים ישראלבני
 וה"נו כארז מועקים הינו אם הלילת ודנהלדהוחס,

עומרים
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 צ( פ"אעייים ו( תורה, תצא שבהם מרליםמרליו, מים יול שנאמר: תורה, תצא שמהם ענייס בבני הוהרו מתם, שלחו מרליו. מים יזלו(

 ח( יקימנה. מי וכלביא כארי שכב כרע בה: רכתיב משום שמע,בקריאת בלק פרשת קובעין היו הצבור טורח אלמלא זוסרתה בן אבהו א-ר שכב. כרעס(
 כ'( י"ג)ברכות

 ט בונות' והכשילם לך הוא ומה שונא אלו של אלהיהם א-ל: איעצך' לכהיר(
 י'1(,סנהדרין

 א'( ק"1 שנהדרין . י( הגוית'בלשכת לישב בניו בני וכו שברח ביסורים'ויתרו נירון ששתק איוב נהרג' שיעץ בלעםויתרו, איוב בלעמ, עצהי באותה היו ג' אבא: בר ר-ח ראמר והיינו עולס, איתני אצלהושיבך מי עצה באותה הייתה עמנו לא וכי קיני, ליתרו: בלעם לו אמר הקני. את יראכא(

 "הי,,ס( )יעי, מושבך'איתן וקיני אובר, ערי עמלק תגמולם מפרש ולשניהם ישראל שרי הועמרו שע"י לאהבהראשית וקיני לשנאה ראשית היה שעמלק לפי עמל9 את וירא כתיב לעיל הקני' אתוירא
שפורנו( בעשירותך' יפול עליךבעניותך, אתך גר מי כאמרם, עמהם, קנך יהיה וחזקים גבוהים שיהיו בעת וה ובשביל קנך'בסלע ושים ורועה לא בארץ במרבר איתן בארז ישראל עם התישבת אתה מושבך.איתן

 יא( אל'בשם עצמו שמחיה למי אוי אל, משומו יחיה מי אוי לקיש: ריש אמר וגו; יחיה מי אףכג(
 א'( ק"1 ,סנהדרין

 ר 1 א יב
 נת"ם, תקומה לנו היתה לא אז הרוהות כנגדעומד'ם

 גיחד המהנענע כקנה להיות תמיד נכוניס שהננו בזהרק
 סער ורוח געה מכליע אותנו מציל זה דרוהותעם

 בארץ.שוררח

 גנסיק לעמוד יכולים אינם עשירים גני כיז(
 הקדום, באות לעיל שנארנו כמודעוור

 שומרנו שהקב-ה וגקומך לגשכגך דדמית(
 וכלגיא, כארי ושקסיט שלו'ם לשכג ונקומנוגשכגנו
 געת שמים מלכות עלינו שנקנל הוא ראוי זתוגעגור
ההוג

 העצה את סתם רבינו משח .,גתזקוני" אמרוס(
 גלו'ה מדין גפרשת אך נהוואי לגלק אמר שבלעםלפי
 לגני היו הנה הן וגף נקנה כל הה-תם שנאמר:היא

 גלעם, גדגרישראל
 שמה לו אמר הזאת העצה וול" -

 לא אגל הימים גאהרית יהיה זה לעמך הזה תעסשיעשה
 געצת  עכשיו להם תזדווג אם עהה, ,לא אראנו גיעהה,
 נש להלן ועין שעה. לפי כלום מהם לירא לך אין11
 תזה. גענין להוסיף עוד שיו מה נ"ז אותס'ת

 הגת דאמר: פרעה עצת זתו עצת אותה'(

 שתשג מפני גרת ויתיו (י(, ,שמות ירגה פן לוגתהכמה
 זכה לכך ישראל על ד"ן להיות ראוי לאינו עצמואת
 הסנהדרין נתוך 1'שנו גישראל דינץ היו גניושגני
 הנזית. גלשנתשהיו

 ע1לס, אית:י אצל הושיבך מי בלעס: שא~רומה

-
 נרת שיתרו ידע הוא ין 11 הוא שאלה מה להבין 'ש
 והוא גפשר מך עולם, איחני אצל יושנ להיות זכהזלכן
 כן לעשות לך גרם מי ה-נו הושיגך. מי נן:שאל
 דבר זהו אס עצה, מאותה גורתשתהי

 עצמ-
 שעשית

 ומעצת מהשפעת לך נא שזה או נפשיה רנש מתמתק
 רנר שעושה שמ' הוא והתילוק כן, עושה שתהיהאהריט
 רגר זה שאין לתוש יש אתיים השסעת מתמתשיושה מי אך לעוים. המתקים דבר זהו עצמו מתמתטוג

 לרעה אהרת השסעה לפניו שיזרמן אפשר ניהמתקיס,
 אחר. לצר יתרשךואז

 ר בשם עצמו שמחפה הוא גזה שהכונה לומרואפשר - אלוה. עצמו שעושה ה-נו פירש רש"ייא(
 ונהמת שמיס, לשס האלו רגרים שעושה אומרוהוא
 פרנסתו ולמצוא עצמו אח לרוויות גכדי רק הואכונתו
 עצמו. אח מת'ה הוא ר שגשם תמצא האלומרירים
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כה
 הכא: ואף צער' לשון אלא אינו וישב שנאמר מקום כל יוחנן' א"ר ישרא4' ~שבאן

 ד( ק"1 אנהירץ א( מואב' בנית אל לזנית השס יהל בשסים ישראלוישב

 ישראל שנאמר מקים וכל הו4 גנאי לשון העם שנאמר מקוס כל לזנות. העםויחל
 מ( יבח עמדני . ב( הוא. שבחלשון

 תחלה בזנות שפתח מי נופ* לעיקרו לאויר מטה זרוק סואב. בנות אללזנית
 )ייאשית דכתיב בזנות התחילו אמותיהם לבסוף,השלים

 הצעירה אל הבכירה ותאסר י-ס"
 בנותיה השלימו תחלה בזנות שפתחה אותה וגר, עסו ונשכבה ייז אבינו את נשקהלכה

 י,( יבח )ימיני ג( מואפ בנית אל לזנות שנאמראחריה
 זוטה,ש()חיקתא ד( מקדושתן. חולין נעשו לזנות, העםויחל

 לזסה היה אבל כלל כוכבים עבידת לעבור היה לא ענינם תחלת לזנות. העםויחל
 ואכלת לך וקרא חומות בד להתחתז כשאסרה התירח שהעירה כמו להם קרה אמנםבלבה

 ר ו 8 יכ

 שיחף שאדס ובזמן מפחג משמע ישי2ח כיא(
 ששה עקלתץ, י.ררך צעי בזה יש כבר נמירחלמניהח
 לא ממ"ה להם איו חבמיפ תלמידי ס"י, בבריותאמרו
 מחיל ילכו פיר(: )ההיים שנאמר בעהד'ג ולאבעה1ץ
 בציץ, אלהים אל. יראה חילאל

 שהצריק אמרו ובבר -
 למדרנח ממדרגה תמיר הולך שהוא מפני דולך.נקרא
 ליושב או לעומד נעו~ח שהצריק ובשעה החשתלמהגבררך
 הנ(ווב את הנר"א שביאר 5מו ותולך. פתה ההעאז

 מא"ול סור למש למשכיל למעלח חץם ארה ט'ץ!במשלי
 עולח להיות להשתיל צריך שושרם הינו -מטח,
 אז העולים מן יחיח לא אם בי ההואלה, בררךלמעלה
 למען ולין חיורדים, פן יהיה אם כי במעמדו ישארלא
 המיר העולים מן להיות חיא צרי4 מטה שאול מרדתסור

 שאים רבומן הד'ל יאן אמרו ולבן למשכיל","למעלמ
 והולך פוהח הישיב יי צעו; של ענין זהו ליושבנעשה
 מסזג לוואול שירדע1

 אינו ישב ריכך בזת אמרו תים'י ,(וורהובספר
 דירהו לעשות ח(וים רצריך משום זהו צעו; לשקאלא

 חמיר ץ3ור למען קבו(ג ישוב לו איו כאלו יראיביוה"ז
 וליך בעחד'ב. הוא הוהים תיקר בפרחדור רק הואכי
 קפז קגוע יוווב לעצמן לעשות ישראל שרצו מקום%

 נבי ל.ר: רבה גויקרא שא-1 ול3ך רונג איזהעליהם
 הלמיריו לו אמרו המירש מבית יוצא בשחיח הזקןהלל
 היא עם חסר לגמול להפ אמר הולך, אחח 4ץרבי

 אית יום בכל וכי לו אמרו ביתאי, גגוי לי יאיתאכסניא
 ~3סנאי לא על21!ח נפשא היא להם אמר אבסנאי,4ך
 - 3ח4 היא לית ולמהר בכאןאיום

 לא דל3ך תראה
 בא היה 3י לאכול, הולך שחוא בפירוש להםהשיג
 ותענונין ארם של א5ילחי 13נת תלמיר'1 את וללמרלהודיע

 שהוא רר13 באמצע אורה 5ררך אם בי ידיו ש4חבעתדץ
 כחכסנאי רק ששש נפשו על אמר ולבן בסעודההמקצר
 ה:ץ.כעןלם

 ה4ה"כ וגר לזטת העם ויחל באן נחמר 1!עהב(
 הקלקלה שהחלת לומר פעור, ל2על ישראל ףצמרנאמר
 נתפשטה ואח"5 הפשוטים. מחאנשים הינו מהקם,היהח

 שנם ע1 שבהם והמקיכהים לחנרולים שהניע ער.הקלקלה
 פעתה לבעל נצמדו ישראל בשםחנקראים

 לכויה היתה לוט בנות שמעשה התפ"ינ(
 נשתירו ולא העולם שוחרב השבו הם שהריטובה.
 וחרי בעולם, זרע לחחיות היתה 151מום בעולם.אנשים
 יעל עשווה הן לשמח, עבירה נדולה ב"נ: בנזיראואיו
 איך וא"כ ישיאל, את להציל במץ ססרא יסשדנתה
 בעריות, פרוצים שיהיו להם נרם זה רמונשה כאןאמרו
 באמת ריעל מיעל. לוט בנות דשאני משום שזהואפשר
 רק לוט בנות אבל ישראל, את בזח והצילת מצוהעו~תה
 נהרב לא באמת שהרי עשו. לא אבל מצוה לעשותרצו

 בהווב לא לכן מונשיהם, גלי נם מאקימת והיתחהעולם,
 עבירה עושה שהש רמי לומר אפשר שד למצוח.להם
 כשו1א זה מעשה זה בבל למצוה, לו יחשב שוח אףלשמה
 פרוש לה'ות מיש לו וקשח בעיניו יחולץ נעשהלעצמו
 להיות להם נרם לוט בנות מעיה ולבן זו,מעכירה
 בעריוונ ביותדפרוצים

 ועי"ז מישראל הקרושה מסלקת היריות 5יר(
 כי תתיו קרושים 5רכתיב: מחם מסתלקת. חשבינהנם

 ר אניקרוש
- 

 במקום אם כי שורח אני שאין חיע
 דמה אז 2ישראל שורח הוצכינה וואיו וכ~:ץ קרושוגשל

 כזנ!ת שהתחילו ש5יון כאן כמו מטה, מטה לררתעלולים

ירדו



162
 ר ב ד מב

 מרעח לצאת הדע יצר של דרכו שכן לאלהיהן וישתחץ העם ויאכל כאן וכןטזבחה
 הפייע' רעה'אל
 זוגות ליכנס התחילו ואח"כ בצניעות נכנסין היו מתחלה פעור' לבעל ישדאל ויצטדג(

 זוטיהא( "סיק"א בקר. צמד כענין צמודיןזוגות

 טיחו שלא על תלה העם ראשי אטר: יודן י אותם. והוקע העס ראשי כל את קחד(
 הושיב למשה: הקכ"ה לו אמר אלא העם' דאשי תלח לא אמר: נחמיה ר' ה אדם'בבני
 5'( רבה זבמרבר וי לפעוד. שהלך מי כל דנים ההיו סנהדדאות ראשילהם

 בפושעים. טיחו שלא על להם יכופד ובזה ימיחו ולא העם שיראו השמש. נגד.
 טפוינו(,

 רב אטר טיל" הני טנא ביום, וגומרין ביום דנין נפשות דיני תניאי השמש.נגד
 בי( לייר זסגהירין השמש. נגד לד' אותם והוקע קרא: אמר חיי* ברשיטא

 מותרת, אואסורח % עמרם, בן לטשהי זמרי לו שאטר בכה למה בכיפ והמהו('
 כולם וגעוהלכה נתעלמה שעה באותה לך, התיד מי יתרו בת אסורהי תאמדואם

 א'( פ"בשנ"ייין ז(בבכיה.

 מלך לבת לטה"ד משל שעפ אותה ידיהם שנתרפו בכים, לטה בכישוהמה
 אבית ידי שנתרפו אחד עם טקלקלת ונמצאת באפריון לישב לחופה ייכנסשנתקשטה
 ורפו בזנות נפרצו ושם לא*י לעבוד הירדן על חנו שנה ט' בסוף ישראל כךוסרוביפ

 י( יב" )"יבי ח( עמה צדיקים וידי משהידי
 ללמדך י"יא זיברים קבורתו את איש ידע ולא לכך משפ שנתעצל לפי בכים.והמה

 את מכאן קונה דצון לעשות כארי וגבור כצבי רץ כנשד וקל כנמד עז להיות אדםשצריך
 כ'( רבה זבמרבר *ט( השערה כחוט הצדיקים עם שמדקדקלמד

ביאדר
 שעברו ער כזו פחוהה למדרגח שהגיעו ער למסהירדו
 הפעתה עבוות כמו כזו מגונה נאופןעיז

 מיחה שנת8יבו אף מיחו שלא אש והנחה(
 מי כל נ"ה: בשבת ימבואר שמיס בדיני רק זהואך

 אנשי על נהפס מיהח ולא ביתו באנשי למחוהשאפשר'
 העולס ביל עירו. אנשי על נתפס עירו באנשיביהה
 אי אדם בדיני אבל - בולו, העולם כל על נתפסכולו
 על ממיתין ואין מעשח עשו לא שחרי להמיתםאפשר
 את קת הקב"ה: אמי' שפיר ולכן מעשח, 14 שאיןדבר
 אוהס, והוקע העם ראשיכל

- 
 שאתח בעצמך אהה התנו

 על א4ל רין.שמיס, מחמת להמיהס לך אפשר מפיעעמע
 דרגו ישראל: שפטי אל משה אמר בעצמס שחסאואלו
 לבעל הנצמריס אנשיואיש

 פעור,_
 שעבדו שלאלו מפני

 דין. בהם לעשהז לב"ד אפשר4פועל
 יל אה קח רגתיב: דמאי מפרשים ישוהנה

 ראשי את שיקח קאי זח - לד', אותם חעקע העסראשי
 העם שאר גל ובזה אאם, להוקע ההוטאים מןהעס
 שגהם שההשוביס בשיוו1ו עוי  מלעבוד ויראוישמעו
נידונים.

 הקב"ה לו אמר אמרו: א' ל"ה ובסנהדריןו(
 אף הרק שישוב כדי ריניד בתי להם חלקלמשה:

 שיולם דק4"ה דבשיראח משוס ברש'ייימישראל._ופרשו
 מפרשיס ויש געסה ישכך ליבווו ומקנחים בדברעסוקים
 אותם שידונו בגדי רינין בחי להרגה צריגים היודלגך
 ישוב ובזה מרובה לזמן הדבר נמשך יהיה ולאמהרה
 מישראל. אףחרק

 מטנו שנסתלקה מפני ממשה ההלגח נהעלמהז(
 הטא מפני לו עלחה וזה הקורש, רות שעתבאותח
 משה גס בירידה הוא שהדור בזמן כיהיור.
 מעשה גבי ב' ל-ב 4ברגית גיאיהא ביריהה11ש
 כלום מגדולחך. רד לך למשה: הקב"ה לו שאמרהעגל
 שישראל עכשיו ישראל. בשביל אלא גדולח לךנהתי

 4כו בירידה הוא שהדור זח ועל - לי, למה אהחהט1י
 ישראל.גל

 מפני בבו יליך אמרו .,חזקוני" ובספרח(
 את להרוג להם והוקשה אנשיו איש הרגו משהשאמר

קרו4יהם.
 ולפי כזי הזה במירש הגיהו בספרים והנהט(

שוהעצל
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 אבי אחי למשה: לו אמר הלכה ונוכר מעשה ראה רב: אמר ראה, מה טנחיוירא
 לו: אמר " בו, טוגעין קנאיס ארמית הבועל סינק מהר ברדתך למדתנו כך לאאב4
 עצה ואין חכמח שאין ראה אמר: ושמואל יא( פרתנקא, להוי איהו דאגרתאקריינא
 אמר יצחק ור' לרב' כבוד חולקין אין השם חילול שיש מקוס נל השם' נגד תבונהואין
 פ"2( ,סנהררין יב( בעם. והשחית טלאך שבאר"א

 אדם כאן אין אמר לשסי לקנא עוסד מהן אחד שאין ראה ראה, מה פנחס.וירא
 כיון אלא חם(, יטרף ואב בנימין איח מ"ט(. ,2רא9'ת יהודה אריה טר איה: ויהרג,שיהרוג
 הוא ועמד קונו כבוד על הס אדם שאין ופנה פנחס עמד מיד שותקץ שהכלשראה
 זוטרחא( ,איחחא ' יג(לקנ*

 דורשי והקבה, והלהיים הורוע לכהן ונתן 819טים(: ,פ' כתיב תניא. בידה רמחויקה
 וכה"א תפלה, כנגד לחיים בידה רמח ויקח וכה"א: היה כננד הורוע אומרים: היוחמורות
 קבתה- אל האשה ואת וכה"א: כמשמעה, קבה ויטלל, פנהס ויעמוד ק-ו(י,מהיים

 יד(
 2'( ק4'י1"%ין

 אמור לכן שכרה שיטול הוא בדין הקב"ה אמר הכהן, אהרן בן אלעזר בן פנחסיא(
 כיש( ר2ה )2מי2ר טו( שלוס' בריתי לו נוחןהנני

 ר 1 א יב

 ולא פעור ב-ת מול 2גיא אחע ייק2ור יכמשאעצי
 ק2ורמו, אה אישידע

 זה ש2ע2ור נאמר זה ולפי -
 2ית מול ק2ור להיוו4 נענ9 לכך פעור 2מעשהקשתעעל
 ולא נאמר ולכך כבודו, לפי הגץ 2לתי מקום שזהופעור
 מע2ירים היו יויעים היו לו כי קבורתו, אה אישיוע
 כבהץ. לפי הראוי למק'ם משם עענו"יואה

 שאין ארשית 22ועל מה מפני והטעםי(
 ההמורות ע2ירות גש:ור כן ששין שא1ן מה 2ופינעין
 רבכל 198ם כ4 משתי "חורת 2ספר מבת1-ממנה
 לנו אץ מרינא עליה מיתה נתהי2 9לא כיץע2ירות
 גהריגת ואפילו רמעלי 2נין מיניה נפקא רלמאלהמיתו
 ברווו'ק וראה ופר*'י איש אץ כי וירא כתיפהמצרי
 היה לא ואליכ לעולם מזרעו לההגיר עומר אי99אין
 א2ל לשעה עבירה וועוגר 2י9ראל 9כו מכלהורנו,
 לא נאמר דעליו פ"2 2סנהררץ אמרו ארפית2בועל
 ער לא הףע מגתח. מניש כו ולא ועונה ער לויהיה

 לו יהיה לא הוא כהן ואם בתלמייים עונה ולאבהבמים
 בנין מיניה נפיק לא וא.כ ש2אוזק לדי- מנהה מגיוו2ן

 לכןרמעלי
 מ111-

 להורגה
 נבי כ"א 2מענית דאימא מה לפי זהויא(

 מלאך של קולו יוחנן ר2י י9מע יוחנן, ור2יאילפא
 ו"י א"ל ששוא ליה רקימא חי 2ה1 ואיכאראמר:
 אנא מדוימעי אמר לא, א"ל: מיר', מר שמעלאילמא
 לי קימא לדייי ,מיניה שמע שמע לאואילפא

 טעומק_

 ממני ההלכת מדנתעלמה לפנהס משה ליה אמר הכאכן
 עליך מוטל הואמ המיוה כי מינת שמע נזכרתתחוץ

לעשומה

 ולא כן פינהס עשה מה ממני להרץ 2ח1י2(
 פנהס מצר הנמוס מן היה לא כי מ9ה. כ2ור עלהס

 זה ועל ממנה נרול שי9 2מקום י' קנאת מקנאלהיות
 הצלת שי9 2מקום או השם חילול קיש ר2מקוםאמרו
 לרב. כבוד הולקין איןנמשה?

 ראה פנחס וירא "בתזקתי" אימא וכןינ(
 אנשיה איש הרנו שאמר משה מצות על הש ארםשאין
 קמשרו כמו חהו מעשת אומו ועשה הוא הקדים%כך

 אי9. להיומ השהי4 איש שאין ובפקוםבאבות:
 המהנות נהש2ו לא מה ממני מבארים 2זהיר(

 משום זהו כהונה, מתנות ריני יהר 2ין קרא 2פ'האלו
 מנחס של זכמע וי'י אח"כ נתהי19 האלו9ר(מתנות
 זמרי.2מע9ה

 מרת גם 9כאן הוא בזה הכונה ובי1-11סו(
 במסירת עשה שהרי קטרונ 19ם גלא לזת מסכיםהדין
 אי21 על היטן וכטענת ה9ם, קייוש על לחוונפ19
 יתן נפשו גם אם אך נפשו, בעד יתן לאי9 אורכל

 לזה; מסכים ה9סן גם אז 1'2עבור
 על האלו הרברים ה2יאו ילכך להוסיףוהנוש(ח

 מ9ום חהו הבהן, אהרן אחרי פנתס אה שמיהסהסתוב
 לא מצות איזה בער נפ9ם את 9מוסרים אנשים9יש
 יקר היהס שאין ממני אם כי המצות ה2י2ותמחמת

 זה מהמת 2היהם קצה ונפשם אנשים יש כיבעיניהם,
 ארס אם רק שפלוחם, מהמת או לפרנסהם להםשאין
 2אממ סוג רבר איזה בעד נפשו את מוסר ועשירהש21
 הן באן שאמרו מה ו~הו למאר. גרול ל*כר ראויהוא
 מאומח 11 הסר היה ולא אהרן של נכרו חיהפנהס



או
 ר ב ד מב

 אבי שפטם זה פוטי בן ראיתם אותו' מבזים שבטים התחילו אהרף בן אלעזרבן
 אלעזר בן פבחס ויחסו הכתוב בא מישראל' שבט בשיא והרג כוכבים לעבורת עגליםאמו
 ב'( פ"ב )מחיייו טז( הכהן' אהרןבן

 ימהו ולא זה שבראותם כדי כולם לעיבי בקסתי שעשה בתוכפ קבאתי אתבקבאו
 !חיע( ' יז( מעליהם. חמתי את השיב ובזה בפושעים מיחו לא אשר עליכופר

 את לו בותן הבני שבאמרי שלום, ל1 הקרים למשה: הקב"ה לו אמל וגו'. אמור לכןיב(
 ב'( פ"נ שאייין יח( לעולם. והולכת מכפרת שתהא זו כסרח וראויה שלום,בריתי

 ר 1 א יב
 למהן נפשו הרף זח ובגל נסרנסוש ובץ בכ2וד ביןבה"1

 למאד. גרול לק,בר ראוי שהוא הוא נויןבוראי
 לעולם יחנה כן: ב!ה אמרו משה" "הורתונספר

 סן החשש מסני הז41 בעולם שכר משלם הק2-חאץ
 ויבעט, ישורת וישפן 4רגתיב מז41 אה"י ררגיויקלל
 בא הסא אץ .הרבים את המ!כה חד'ל: אמרו הריאנל
 הרנים את וזיגה שמים שם קידש הרי ופנ"ס ירועל
 יקלקל שאל ב1 לבסוה ויו! מיר שכרו לו לרשהןיוכל
 םיר. שכרו שיטול ראוי הוא נרץ ולכןדרביו,

 שמצי מפני איע מנזץ היו השנטיםסז(
 מה:ר ורק ארמיח, יבועל את לו4-וג ראוי אינוהרין
 רופי זה אך ב1, פוגעץ קגאים של הרץ מחמתלהרגו
 שהיח סנהס אבל בעצמו, סגם שום נו שאץ למירק
 הקנאין. ין להיות ראוי איע ריא ניחוסוסגם

 גשעשה רפנהס משום נזח, לומר אסשרעור
 להרוג או הלך שהרי נסגנה נפשו את מסר מישחאחע
 נהפך 9אלו וו'א: פ-ב בסנהררין שאמרו נמו ליהרגאו

 הח4 רודף שהרי עליו נהרג אין לס:חס 11יג1זמרי
 נסשו, לםסור ארם שצריך אמרינן לא דא נכגתוהבה
 נעריות רק זחו בערית יענור וחל דיהרג הרץש!(ריי
 זג מענירח חנירו את לחפריש גרי לא עצמושל
 מי רגל ריערה: מיצדי נפ-ה ברמב"ם אמרווכ2ר

 זח הרי ענר ולא ונהרג יהרג ואל יענור בווונאמר
 בנפשהמהו5יב

- 
 רהלך פנחס עשח ירץ שלא תד'כ

 דאפילו יוסף ננםוקי מבואר נבר רק נפשה אתלמסור
 שסים וירא והסיר גרול ארפ הוא אם הרמב"סלדו5ו
 ולמסור השם את לקדש רשאי בנך סרוץ שהירורחא!
 ולמרו העם שיראו ידי קלח מצוה על אפילועצמו
 הלך ~ח סמך ועל _ל לבם, נגל ולעביו השם אתליר(ח!
 השבסים באו אך נפשג את ולמסור ד' קגאת לקנאפנהס
 לאים רק לעשוא אפשר זה ד2ר שהרי אוהו מבזיסוהיו
 לאיאו ניד היח שפנהס ובית שמים, וירא והסידגרול
 הבאים לקהים איזח יש בעצמו שבו בודאי ל,ך'זשפסם
 יז41 מעשה לעשות ראוי היח לא ולכן ירושהמחמת
 יהוסו שמצי לומר אהר!, אחר ויהסו הג18ב 2אולנן
 נכדי עצמו למסור חראוי עליה מבני לאהר נהשבהוא
 לנם. נגל ולענרו ר' את ליראח וילמרו העםשירוי

 פגהג4 את לב!הן להוו2טים ר2רים היחועור
 שהרי ארע-ן, של ממרוהיו נו שאין אדמרים ו~חיווהוא
 אוהב שחיח שאמרו גמ1 השלוס מיח היחח אהרןמרת
 להמית אהרן בא היח לא ומעולם שלום, ורודףשלום
 ש!הו מסני חחופאים מן הוא אם אפילו- מישראלאחד
 שא4יו כמו הע:וה מדח היתח אהר! מדת ועו5 חדץ,מיח

 שנחרר ממה יותר ואר1! במווה חנאמר גרול פיט:בהולין
 ואלו ועסר, עפר ואנגי כתינ: .נא2רהם דאלונא2רחם.
 גו היה אם לו וא"כ - מה תהע כתיב: ואהרןבמשה
 שהיה מסני בזמרי לסגוע בא חיה לא !1 מרהבסגהס
 מן לחיות והגון ראת אינו בעצמו הוא אוליהושש

 ננועל לסגוע מוהר נישרות להמוהזקים רק גיהקנאים,
 ב1 שיש מפני זהו זה מעשה פנחס עשה ואקארמית,
 אמו מצר כי אמו, משפהת מצי ש'רש סונות לאתכונות
 אהרן, אהר ויהסו הגהוב בא זח ועל 4יהרו, נאחוא
 ריוגונוה מחמת הלילה לא חוא זה למ,ןשח שהסנחלומר
 הקרושה יח מצר זהו אם ני אמו, מצי גו שישהרעות
 הקיושח כח בו שיש ומפני אחרן, םצי בירושח לושיש
 ח41ץ. גמו גרולח לנהונה ראוי יוא לבן "41ץשל

 ישראל אח הציל רלגך יומר אסשר 1ע51יז(
 הד'ל: אמרו שרו-י משום נקנא18, המקום אה(ם כלחשלא

 שאץ ונמקיס למעלי, רין אין למסה רץ שישר2מקום
 חמור שמים דין והנח - למעלה, דין יש ליטחרין

 פטור מקימות נרי-נה הז"ל שאמרו :מו אדם מייניהרבח
 עשו שלא זמן כל והנח שמים, בריני והיב ארםמריני
 ולין למעל41 רין בהם לעשות צריכין היו למטחרין
 שחיה עי ביוהר חמור חדע והיח בהם מגפתהיתח
 ש2א כית אבל נקגשק: ישראל את שיכלח להושמקום
 רין ביס מלעשות הקנ"ז ססק אז למטה רין ועשחסנהס

 מגלי41 ישראל את יציל ונזהמלמעלה
 הזח ההסא מחמת קסרוג שאין ה-נויהן
 נמו ולא עולמיו4 גפרח חהי בישראל יוהרמהיורר
 עליהם וסקרתי סקרי וביום נאמר: ששם בעגלשהיה

 לך אין א': ק"ב 2סנהירין זח על ואמרוחסאחם,
 ברגרע מכ"ר אחר נה שאץ לעולם שבאחפורעניות
 סוסח נתוס' ראיהא במו וזהו הראשת. עגל שלליטרח
 ושנה שנה נגל אגיח נמררש איחא תר, מפני ד'חי"ר

נעת



פג
 ר ב ד םב

 ערת שחלקו כררך הכהונח על חולק ארם יהא שלא שלום' בריתי את לו עתןהנגי
 לפנחס שניתן השלום גרול ב'(' ~יאכ' והשלום החיים אתו היתה בריתי ואימר: עליו,קרח

 שחרית לחבירו שלום ארם שיתן הרורות שיקבלו לו שניתן השלום גרולבברית'
 'יסי"א( טסיקתא יט(וערבית'

 והיתה רכתיב: לזמרי' שהרגו ער פנחס נתכהן לא חניגא: א"ר עולם' כהנת בריתים
 השבטים בין שלום ששם ער אמר: אשי רב כ' עולם' כהונת ברית אחריו ולזרעולו

 נ" ק'ש "יח'ם כא' וגו" הכהן פנחס וישמע ט'ב'י "הישעשבאמר
 התגגרות כל מריב אצילהו ריבי את רב שהוא ומאחר לאלהיה קנא אשרתחת

 על להם שיכופר כרי טלם לעיגי זאת בעשותו ישראל' בני על ויכפר השלום' לוויהיה
 ,ספייני( בערם' יכפר בה אשר עולם לכהוגת ראוי הוא ולכן בפושעים מיחושלא

 השופך שכל ללמרך אלא כפרה, בו שגאמר הקריב קרבן וכי ישראל, בני עליכפר
 כ"א( ימ ,טייי קרבף הקריב כאילו רשצים שלרמן

 ופנחס חכמים, ברצון שלא תני בו, פוגעין קנאין ארמית הבועל עולס' כהנתברית
 ואמרה: הקרש רוח קפצה אלמלא לנרותו, בקשו פזי: בן יורה א"ר חכמים, ברצוןשלא
 ח"'1 פ"ס סנ"יי'ז "ייש*' כט עולפ כהונת ברית אחריו ולזרעו לווהיתה

 יאורב

 מץיר נית פרק נחווע מואב גכנות 'שראל ס"סאונעח
 רהוה יכשה.א עת ולהזכיר לקסרג כר' למעלחעולה

 נשקע שהוא מה והנה - וטוקע, חוזר משה שלק:רו
 שעשה פנחס מעשה מסייע היה לזה משה של קנרוע'יי
 'שראל. על זמן ב9ום לקסרג לפעור מקום יהיהשלא

 על חולק ארם יהא שלא שהנסיחו ומהיס,
 נע5מו הוא שגט .,נח:קתי" שמפורש גמו זהורגהונה
 הנפש את שהרג כהן יאמרינן 3הוטע 'פסיר פן ה'הרואג
 והר5יחח הואיל הקב"ה שהנסיחו ער כם'1, את 'שאלא
 ארם יהא לא וגם לכהונה ראף הוא היחח שמיםלשם
 על'1.חולק

 נתנח שכבר אעפ"י ההנו ברוו.' מפורווכ(
 ולבניו לאהרן אלא נהנח לא אהרן, של לזרעוכהונה

 אנל המשח4 אהר' שיולירו ~מולרותיחם עמושנמשחו
 לכלל נא לא נמשה ולא ל3ן קורם שנולרפנחס
3רונח.

 נראח אהריו לבניו גם בש3רו שזכח מחוהנח
 אשר חחת רגחונ: על בפסיקחא ראיהא מח לפישזהו
 - נפשג למות הערה אשר תחת לאלהיו,קנא

 שהרי יזהו
 אמרו ווצח שנסו, ונני זמרי ע"' שיהרג היחאפשר

 אחיך רם ר'(, )כראשית אחיך רמי קול ל"זןנסנהררין
 הרי - זרעותיו, ורם רמו אחיך, רמי אלא נחמרלא

 גם החיים את שמנע זה על גם נענש הוא נפשברויח
 נפשו את מוסר שהוא נמי גם כן ואם הנר5ח, שלמזרעו
 העתייים בניו של הה"ם גם בזה מוסר חוא רוילשמים,
 בער גם לש3ר ראוי שהיח הוא נרין ולכן ממט,לצאת
 אחריו,בניו

 ובבי גד בבי כשבנו ירע,חע בימי זהוכא(
 לעלות שנסים שאר ונקשו חיררן געכר המזבה אתראובן
 עשח והוא עמהס, לרגר פנהס א ושלהו ל5נאעליהם

 לרב בגמ' הקשו והנה נהכהן, ואז הש:סים בין שלוםאז

 רמשמע אחריו ולזרעו לו והיהח כאן כתיב האאשי
 כחיב, כבר3ה הריא כתיב 3י ומשני נהכהן,רמאז

- 
 נהחנך לא ומ"מ להחכהן הרשחו שהקמיה נחוס'ופירשו
 נשיא שהרג על לעם מרו5ח היה שלא מפנילגהונה
 ואז יחושע בימי השנסים בין שלום ששם ערהשנס,
 נחביח'4 1חנ13ה1 ומשחוהו והלבישוהו לועו5ו

 נאמר רלכך משה" "תורח בספר אמרו זחועל

 שאמר זהו שלוס, בריחי את לו נותן העי אמור יקטן:
 אעשה מה אבל שירו שיסול ראוי הוא בריןהקב"ה
 בריחי לו נוחן שאני לו אמור ל3ן יעם, מרו5השאינו
 'רי ועל לו 1יחר15 ג'ניהם שלום לעשות שעת'רשלום
 עולם. כהווה ברית אחריו ולזרזן לו והיתחזח

 נוחח הכמים רוח אין מח מפני והסעםכב(
 "כתורה מנואר ארמית נבועל פוגעין 'ה'1שקנחים
 לחורגו הכא הקנאי רשמח לחוש רי9 משוםתמימפ'
 איוה מחמח אם 3י המקים 3בוי מחמת כן עושהאינו
 כן עושח הוא כי ואומר ברבר לו שי9 5ידיתפניח
 מחייב שחינו נפש הורג הוא 3ח ובין ד', קנאתמחמת
 ב' ל"ס נינמות שאמרו מה 3עין וזחו הרין, מ5רמיחה
 יבום 158ת לשם עושח אינו רשמא מליבס, לחלוץשסוב
 אח.  אשת באיסור פוגעונמיא

 מה לפי הזח ברבר טעם לומר עורואפשר
 שמ5וה אלה דאפילו רימ'ש בשם רפ"ג נסמ"קדאיהא

להורגן
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 כפרות לעשות הוא ראוי ולכן ישראל, בני על ויכפר לאלהיו קנא אשרתחת
 - כג(אחרות'

 התו.ס( )כעלי '

 בעולם לפרסמן צדיקיס של בשבחן מתעסק שהקב-ה כשם וגה ישראל איש ושםיר(
 עליהס לגבאי' חמרי לשבח פירסמו פנחס בעול4 לפרסמן רשעים של בגנותן מתעסקבך

 כ"א( רנה 1נמרנר כד( ירקב. רשעיס ושם לברכה צדיק יכר ייג 'משייבאמר

 כה( עמה סשפחתו את פוגס עצמו את הפוגס שכל לשמעונה אב ביתבשיא
 כיש0 רבה1נמדבר

 ר ו א יב
 המאורסה נערה ואהר הזכר אהר "רודף כמולהורגן,
 אה"'כ להזהר צריך שהורגו זה להורגה הבירווא"ר
 כיוצא ענירה נאנק ההורגם 'כשל ש"ם שלהם,מאנק
. מ'"וא וראית נקי. לרם י:הרג אוחו לו יהשננהם

 ד בשם הנביא לו שצוה אעפ"י אהאנ נית נרמישנענש
 שנאמר כמו אהאנ, נית של בענירת שנכשל לפ'*רגם
 אהאנ נית דמי נה-נו 'זרעאל רס' את ופקרהיבהושע:
 יהוא, נית על ניזרעאל[שהרג

 אין זה מטעם והנת -
 משום הקנאים, מן להיות שנא מי הכמים .נרצקזח

 נאבק נכשל כנר שמא או אה"כ יכשל שמאההשש
 נץ', רם לשפיכת הנהרג אוחו לו יהשנ ואז זוענירת
 אמרינן להרגו הגירו ואהר ער'ות אהר נרודףואם

 רהתם משום זהו כן. הוא ה:מ'ם ורצון להורגורמוהר
 את להציל או מענירה הנררף אה להציל נא הואהר'
 עונש משום אי, כי הצלה משום נזה אין כאן אגלהיק
 הקנאים. כררך לעשוה שלא הראוי מןה9'כ

 קנא אשר תהת בקרא: שנאמר מת מרתיקונזה
 ויכפר לומר הוסיפו - יסראל. בני על 1'כפרלאלהיו
 בלנר ר קנאת סקנא מהמת רא' משום ישראל, בניעל
 נרצק זה אין שהרי כדוגן עשת שלא לומר מקוםהיה

 והצילם 'שראל נני על כסר הוא הר' אנלתכמים,
 אהר ברורף כמו נפשות הצלת שיש ונמקוםמחמגפת
 הרורף את להרוג אהר כל על מצ1ת יש אז להרגוהבירו
 מזה. נוהה הכמיסורוה

 מרת בו שיש מי נאמת כי בזה, לומר ישעור
 מהשלימוה עוד נו שא'ן נעצמו מהזיק והואהענוה
 שאין יאמר כי הקנאיס. מן לתיות יבא לא הואהראויה
 ע"ב: ל' ננרה שאמרו וכמו הזה לשם עור ראףהוא

 היה אתה יריק לך אומרים כולו העולם כלואפילו
 כרשן,נעיניך

- 
 מן להיות בא שהוא מי כל חי'כ

 עצמו את מהזיק הוא כי יהירוה משום בו ישהקנאים
 הימנו. נוהה ההכמים רוה אין ולכןלצד'ק

 זכת דלכך בכתוב שנאמר מה והנתכג(
 'שראל, בני על 1'כפר לאלה'1 קנא אשר חחתלכהונה:

-
 ועור לאלהיו שקגא זכות'ם שנ' לו שיש הינו

 שאיתא מה לפי היסכ מכואר וה לישראל. כפרהשהביא
 נניאים שלשת אומר אחה נפצאת י"ב: שמותנמכילתא

 כנוד הנע ואהד הבך וכנור האנ כנור הנע אהדהם:
 כנוד ולא הנן ככור תבע ואהד הכן, כבוד ולאהאב
 נהנו שנחמר: הבן וכנוד האב כנוד הבע ירמיההאב,
 נכפלת לכן ג'1. 1איכת סלהת לא ואחה ומרינופשענו
 ל"11, 1'רמיה רנרים עליהם יוסף ועוד שנאמר:ננואתו
 י-ס(: 1מלכים שנאמר הבן כנוד ולא האנ כנור תבעאליהו
 אלישע ואה קם: נאמר ומת צנאות אלהי לד' ץ:::תיקנח
 תהתיך לנניא ת.'ל שאין תהתיך. לנניא המשה שפטבן
 ולא הגן ככור הנע יונה נננואתך, אןשי שאיאלא
 לאמר שנית יונה אל ף רבר ויהי שנאמר: האב,ככוד
 שלישית, לא עמו נרנר שנ.ת א'1,1'ונה

 כמו והנ" -
 צריך כן והנן האנ כנור תונע שיהא בעינןשננניא
 הנניא תעורה כמו הוא הכהן תעורת שדרי גכין,להיות
 'נקשו ות'רה רעת ישמרו כהן שפתי כי נמלאכ':כרכתינ
 קתי היו שבפנחס נקרא נחמר שפיר ולכן -מפיהו,
 ויכפר ועור האנ. כבור ותנע לאלהיו שקנא אהתהמעלות

 ש'?: פ"ב כסנ"ררין שמנואר כמו שזהו ישראל, בניעל
 אלא נאמר יא ויתפלל אלעזר: א"ר ויפלל. פנהסויעמר
 ~זחו - ק'נו, עם פלילות שעשה ככיכול מלמרויפלל
 לסני וכ:ב' וכרי את והנכן שנא שם שמנוארכמו

 אלף כ"ר יפלו אלו על  רבש"וג לסניו: ואמרהמקום,
מישראל,

 נזה ה:ועיל הנן, כנוד ותנע נא הרי ובזת -
 כהו להיות זכה נרין וח"כ ישראל, נני עללכפר

בישראל.
 יחיד נלשון נאמר בצריק מת ומפניכר(

 נעולם רצריקים משום זהו רכים, נ"שק נאמרוכרשע
 והמה עלית נני ראיתי שאמרו: כמו 'היד'ם,המה

 נהם נאמר לכן מרובים המה רשע'ס אכל -מועסים,
 רנים.בלשון

 כתינ: ל-ם: נשנועות מכואר ככר הנתכה(
 כ'(. 11'קרא ובמשפהתו ההוא נאיש פני את אניושמתי
 לך אין לך לומר תטאה, מה משפהתו הסא הואאם

 נה ושיש מוכס'ן. כולה שאין מוכס נה שישמשסהה
 חייכ - עליה שמהפין מפני לסטים, כולת שאיןלסטים

שסיר
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 מנע לא נשיא היה שזה שאעפ"י פנחס של שבחו להוריע לשמעוני' אב ביתנשיא
 ,יש"'( כו( המוכה' הוא מי הכתוב הוריעך לכך השם' לחילול מלקנא עצמואת

 נמנע לא כן ואעפ"י היו שגרולים להוריע אלא נכתב לא המיכה, האשה ושםטו(
 המלכים שהרג לאחר באברהם מצינו וכן הקכ"ה, של להבטחתו הזצרך ולכך מלהרגם.פנחס
 העייס()יעי' אברם. תירא אל הקב"ה: לושאמר

 ישראל יבאו פן עשו מראגה המואבים כי המואבים את ולא המרינים' את צרוריז(
 ,חזקוני( סיחוף מיד ארצם לקחו ישראלועור

 לעזור אלא באו שלא מרינים ומה אמר בעצמו, ק"ו 'משה נשא המרינים. אתצרור
 א"ל שכן, כל לא עצסם מואבים אותם, והכיתם המריגים את צרור תורה: אמרה מואבאת

 רות מהם להוציא לי יש טובות פרירות שתי רעתי על עלתה רעתך על כשעלתה לאהקכ"ה:
 ל"ת( )י'ק כז( מלחמה. בם תתגר ואל מואב את תצר אל לפיכך: המוענית, ונעמההמואביה

 ר 1 א יב

 עמו, משפתתי את פונס עצמו את דפינט כל אמרו:שפיר

 ע,יו. מהפ-ן דמשפחתו משיס-
 סנן ייקר ימיר עריות ש. בן:.ן נאמתאך

 בלב., עייו שזחן-ן מש.ט הון ה(נס רק י(חמשקחוו
 ה:דיר לכך כן: המישי דרוש הר"ן בדדשות :.'תזדג:ה

 ה:נע:י מב:ות לי5תק אשה לו יקת שלח לאליעזר:(נרדם
 דיו מק((תי בנ- ש:פ אף מכ(""1, מבנ.ח אסכי

 שבש:ל תט" :ה1 ע.1 רהעיבד משוט זהו בע'.ז.פרוציס
 אבל אתריהם, לדבניס ב.רושת נמסר איני זהודבר

 היו כי רעות ובחכונות במדית מקולקלים היידכנעניט
 כ"ד: י"ת גויקרא עריות בפרשת כדכתיב בערייתסרוצים

 אשר חנוים נסמאו אלת בכל כי אלה בכל תטמאואל
 לדבניס בירושת נמסר זה ודנר - מפניכס, משלחאני

 נכדי בהס לדתהתן שלא אנרהט הקפיד ילכןאתריהס,
 כמודם, מקולקליט יהיו לא 'יתקשבני

 לפי ולכן -
 פני את אני ונתתי ביה: דכתיב הקרא האלודדבריס
 שזהו דמולך בעב:דת דקאי - ובמשפתתה ההואבאיש
 שפיר לכן המשפהת, בתכונת תלוי זת שאין ע"ז שלענין
 משוס המשסחת על מוסל העינש דלכך זה עלאמרו
 מתמת שזחו עריות נחסא אנל בלבד, עלידםדמתפין
 יש תוסא אחד אס בזה בירושח שנמסרות רעותתכונות
 ריזכונה דבודאי דתלינן משוס המשפחה על נדול יותרסנט
 כהן בבת זה ומשוס אנווג 'רושת מהמת היא הזאתירעה
 ענירות, מבשאר ביוהר תמור ועונשה בשריפת היאשזנהה
 דבעריות משוס ניותר, אביה את מתללת היא שבזתמשוט
 ננערה מ5.נו וכן אבות, ירושת מתמת הוא שזהתלינן

 פתת על אותת שסוקלין שזנתת 'שראל נבתדמאורסה
 נדל שזח ארור ילד שזת ארור 1אומריט אניהבית

 שנדלתס, נירוליס ראו לו שאומריט מ"ה בכהונותכמגואר
 דבחטא משוט וזהו עבירווג בשאר כן עושין שאיןמה

 בירושה. גא הזה שהתסא משום ביותר נפנט האבעריות

 את דיתוב כאן פרספ מה מפני לבאר באוכו(
 לסרסט הכהוב דרך אין מקוס בכל ירי דתסא, שליחוסו
 5דקתך אי: רבה כבמדבר שמבואר כמו כיותר רעדבר

 מסורסמת העולם יל מביא שאתה 5דקה אל.כדררי
 עושת שאתת משפט רבה, תהוט משסטין הללו,כהריס
 משפט אף בסתר דתהום מה רבה, תהום חזהבעולפ
- בסתר, מביאשאתד  לא הוא דדפרסום אמרו לכן 
 שאעס"' פנחס של שבתו להוד'ע אס כ' הרשעווגיהודיע
 דשם. לת'לול מלקנא עצמו את מנע לא נשיא היהשזה

 אח לפטיר מקוט שיש מזת תז'נן הנתכז(
 טובים, בנים ממנו לצאת שעת'ד זד מתמת מיתתהמתומב
 החיטא את דנין אנתנו איך א"כ לשאול מקוס 'שודנה
 ממנו לצאת עת'ד'ס דלמא לתוש לנו 'ש הר'למיתה
 מסור של ממוט ק'"ט: בב"ק יאמרינן כמו טוביםבניט
 'כין וכת'ב: מעליא, זרעא לית דוח דלמא לאבדןאסור
 'לבש, 51ד'קרשן

- 
 מצד מיתה שמתיחנ דמ' והנראת

 נניט לה51'א שויד הוא דלמא להשניח לנו אין ב"דד'ן
 אמרינן גזה שמים נד'נ' מיתה שמחף'ב מ' ורקסובים,
 ממנו ליאת שעת'ד'ן זת מתמת דד'ן מן לחנ5ליאפשר
 זה אין ובמואב במד'ן הזאת דנקמד וכאן טוביס,בניס
 יבזה דמקוט, נז'רת מתמת אפ כ' התורח ד'ן מ5דדנר
 הסירענ'ות. מן לד5'לם טוביט בנים של הזכותמועיל

 לעיל ודובא "בתזקונ'" יאיתא מה מבוארובזת
 ולא אראנו לבלק: בלעט שאמר שמה ט' אות כ"דבפ'
עהח,

- 
 זו נעצה עתה להט תזדווג אם לו שאמר הינו

 - שעד, לפ' כלום מהט לירא לך אין בזנותלדכשילס
 זה מחמת זהו במואב מלחמח 'שראל עשו שלא דמחהר'

 שזהו כאן אמדו תד'ל והר' בזנווג ונכשלו 'שראלשחטאו
 ,.בחזקונ'" שמבואר כפ' אך טובות, פרידות זכות מתמתרק

 חי-שו דלעתיד חנבואה יהוא מיעקב כוכב דרךשהכתוביט
 הקב-ה שהתנה כמו ועמק מואב איוט ישראלעוד

לאברהם
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 להרגה בא חכמיס: אמרו מכאן לכם' הם צוררים כי למה' המדינים' אתצרור
 י"א( ינח )נמיבי להרגו'השכם

 להלחס עיר אל תסרב כי י'(1 )יביים בתורה שכתבתי אעפ"י המדינים. אתצרור
 לפי ד-א' וטובתם. שלומם תדרוש לא כן תעשח לא לאלה לשלום' אליה וקראתעליה

 תשחית לא לתפשה עליה להלחם רבים ימים עיר אל תצור כי כ'(: )יייים בתורהשכתבתי
 י"א( יב" )במיבי כח( אילנותיהן. חבלו אלא כן תעשו לא לאלו עצה'את

 הקב"ה: אמר מישראל' אלף כ"ד ונפלו המגפה שהיתה לפי המדינים' אתצרור
 ואת כק: )ייקיא בתורה כתבתי וכבר יפלו לא המחטיאים והם המחטיאים מן נפלובני

 המדיינים אלו תהרג' ידה על תקלה ובאת והואיל דעת בה שאין בהמה ומה תהרגו,הבהמה
 זוסרחא( פסיקחא כט( וכמה. כמה אחת על ישראל בני אתשהכשילו

כו
 באמצע שהיא פי על אף פרשה כאן יש מרבר מתי כשכלו חמגפה. אחרי ויהיאי

 שנה כ' מבן הבנים למנות בא ואילך ומכאן מדבר מתי גזרת נפסקה שכאן 1'יהפסוק
 "'קיני( לארץ. שנכנסוומעלה

 בשעה יסעדנה ד' חסדך רגלי מטה אמרתי אם 1"ין: "היים זש"ה ראש. אתשאו
 האומות' מכל להתקרב אלו ראו מה אמרו העולם' אומות נתקנאו התורה את ישראלשקבלו
 לשטים וכשבאו מביאין' שבני כמו שלכם יוחסין לי הביאו להו אמר הקב"הי פיהןסתם
 שוים בטלה היא כבר בידן שהיה העטרה אותח ואמרו; האומות שמחו לזנופ העםרחל
 יסערנ" ד' חסדך רגלי מטה אמרתי אם שנאמר; המקום זקפן נפילה לידי כשבאו לנההם
 שמייני( )ייקיס א( טהרתן. על והעמידן שנתקלקל מי כל את המקוםנגף
 שהן ואומרים ישראל את מונין העולם אומות שהיו לפי הראובנה משפחות אלהז(

 דכתיב: הוא הדא בנשותיהן' שכן כל לא שליטין היו ישראל של בנפשותן מצרים שלבניהן

 יאורב
 הות הקניזי ואה הקיני אה חבתרים בין נבריתלאברהם

 אפשר שפיר וא'1 וארום, ומואב עמק שרופהקומתי
 מיר זוגים היו בזנוח ישראל נגשלים היו לא אםלומר
 זה על משגיחים ה-נו לא ואז הארצוח, אלולנחול
 אט שאין נמו סובות, פריוות מהם ל1חתשעהיד
 שנכשלו כיק רק נאלו, בוברים ב"ד בויןמשגיחים
 ורק חאר1ות, אלו מיו לנחול ראהים היו ולאבזטת
 דין של עונש איזח מחמת במואב וע לעשות באיםאנהנו
 מחמת יהנצל לחם שאפשר אמרינן שפיר בזהשמים

 באוח יהלן ועיק מהם, ל8אח ,4עתידות הסובותהפריוות
ב"ס.

 בזה הוסיפו יד והמ1וה" "מערח ובספרנה(
 אוחם, והניתם נאמר:ולכך

- 
 שאם הוא יהוין משום

 שימצאו פתוהה אחד צי להניח צרינים העיר אתכובשים
 הנני ובזח מלבים, בהלגות הרמב"ם כמ"ש מפלסמקום
 פליסה שום להם יהיה קלא כולם אוחם וחכיחםמצוה
 רוהתג מר שהקיפום מסות: בספרי כמ"וחהו

 שרגשיל מפני האום אה להעניש הזה הויןגס(
 בויני ולא שמים בריני רק זהו בעבירה ישראל בןאה
 להעיו שקר עיוי השונר ע"ב: נ"ה בב"ק כמבואראום
 בקדושין אמרו וכן שמיס, בויני וחיב אום מויניפסור
 מויני פסור הנפש את והרוג צא לשלוחו האומרמ-ג:
 ונ"ה, אליבא גמ שמים בויני והינאום

 פ"ב: בסנהורין דאיחא מה מבה1ר ובזחא(
 נחכמים ער לו יהיה לא הוא ח"ח אם הארמית עלדהנא
 מגיש בן לו יהיה לא הוא גהן אם בתלמיוים,ועונח
 שמנניו זכות לו שאין מה והנח - יבאוח, לד'מנחח
 יחוס מחמת רק היא וגהונה משום פשוס זח כהניםיהיו
 פרוץ שנעשה וכהן הכהן, אהרן אחר שמתיהסיםאבוח

 הנהניס, בנית המשפחח יחוס את להרוס בא הואבעריות
 שאין הוא בוין ולכן הגהונה, ענין את מבסל הואובזח
 לו שאין ןמה נהניםו יהיו שמגניו הזכות הזהלהגהן
 שהרי משוס זהי תורה, נני יהיו שמבניו יוהרזכות
 יותסין בזכות רק לישראל נחנה שהתורח כאןמבואר



פה
 ר ב ד מב

 בסופה' ויו"ד דתיבותא ברישא ה"א אידי: רב אמר השמעוני' משפחות הראובנימשפחות
 "מית" "יקיט ב( אבותיהם' של בניהן שהן עליהם מעידיה
 על וסיפר בא קרח בעדת מתו שלא קרח בני על להודיע כדי אליאב' פלוא ובניח'
 'יטיתא' "ס'קתא ט אליאב'בני
 '""('מג'יח ד( סופם' ועד מתחלתם ברשעתם הם ואבירם' דתןהואט(

 הצו אשר שנאמר השכינח' על כחולק רבו על החולק כל ר*ח: אמר ז"' עלבהצותם
 א'( י" )סנ"יך'ז ד" על בהצותם ואהרן משחעל

 שירה' ואמרו וישבו בגיהנם להם נתבצר מקום תנ" מתו' לא קרח ובנייא(
 די(חמייין

 י'ן 'ימיני כתיב סיני ובמדבר ומאתים, אלף ועשרים שנים השמעוני משפחות אלהיד(
 ושלשים שבעה משמעון חסדו מאות' ושלש אלף וחמשים תשעא שמעון למטהפקודיהם
 ה( נפלו' יותר משמעון נפלו ישראל שמכל ואעפ*י זמרי, במעשח שנפלו לפי ומאהאלף

 זוטרתא(טסיקהא

 ר 1 א יב

 פרושים שהיו ובאשרשלהם
 מעריות,.

 נעש, שההו מ' ולכן
 נחורה. יותר זכוה לו אין נז"סר:,

 שם של ה-א ר יו' הסלח .,בחזקיני" זה על ואיחאנ,
 דראונן ו:נולון, ושמעון נראונן יק שנט גשיס יאןא'ן

 ניאינן נ,ופ-ם שהיו אחדי ולקרנם רעחס 4פים כריושמעין
 שחולך ,ל" וזנילק זמרי, נמעשה ושמעק אג'ו 'צועיננלנול
 נפשו הרף עם זנולק גרכחינ: סכ:ה נמקום סעמיםכמה
 -למות.

 ה"א 'ריד הגחונ הטיל רלכך לומר נראה עוד
 'וצאים והיו 'שכק, 'מים לחוף שהוא משוםגזנולק,

 ויש מנשות'הה פרושים והיו רהוקוח נמד'נותלפרקמטיא
 עליהם גם העיר לגן נז:ות 'גשלו שלא ג'וחר נהסלחוש
 הם. וטחורים שקהושיםהגהונ

 שם נ5חנ לא הראשון נמנין מה מפניוהסעם
 עליהם, להעיד בא וכאן 'הוסם על להעיד נחשנטים'ה
 היה אפשר א' נעריות זהירים שהיו זמן שכל יפ:'זהו

 נמצרים המשסחה סהרח גהם היה שלא אותםלחשוד
 היה אפשר בעריות פרוצים שנעשו שייק מעתהאנל

 מפני גי סניר,שה. רבר אצלם הוא שתה נהםלהשוד
 ננשותיהן שולסים המצרים היו נמצרים שהיושנעה
 להם גרם זה נקרושה שלא ולירהן הורחן שהיהומחוך
 המקום נא לין מוינ, ננות עם בעריוה פרוציםשיהיו
 אנות'הס. של נניהם שהן יהוסם ע4להעיר

 שלא אף אליאנ רנני הוא נזה וההירושג(
 נלקי אחת נדעה עמדו שהיו כיון נכ-ז לקרח קרובי0חיו
 כגוסו שהמה נניו שהיו אף קרח ונני עמה ניהרג"כ
 להם נתנצר מקום אחת נדעה עמו היו שלא כיקנכ-ז

 תיצולובג'הנם
 מעונש~

 5זאת חיחח איך לבאר הטוונ נא גזהד(
 והגיעו סיני הר ונמעמר סוף ים נקריעת שהיושאנשים
 ועל ננסיעוון לקצץ אח'1 ינאו הקודש רוה שללמררגה

 לא לכן מתהלחם נרשעתם שהיו מפני שזהו אמרוזה
 סאס. עד נרשעחם ונקארו ס'ני הר מעמר לפ:יהםהחמל
 אה הגרה' נ.מוס שאל ס"ו: בהגיגח שאמרו כמוחחו
 יהוה סאן כל (ייל: סליק, ליורח רנחיח עמר כלר"מ
 לא אימ'ח אגנ נקי הוה דלא 5ל סליק אימיה אגננקי

סליק,
- 

 חורה הלומר 5ל אם ששאלו נריד" ומפרש

 דחטא מן עי'הם להגין הורחם להם עולה הגמיםמפי
 נמהרש-א שמנואר גמו ההשונח היחח זה ועל לא,או

 צנע קולס נטיט מלו5לך ואינו נקי שהוא צמרשאוהו
 יצא נפררם כש::נס יפה היה שמחחלה ר"ע כךיסה,

 לפררם שיכנס הגק היה לא שמאחלה אהר אנלנשלום,
 היח וכן ננסיעוח, לקצץ והההיל נשלום י*א לאלנך
 פעל לא מתהלה נרשעהם שהיו מפני ואנירם רתןעם

 על חטא הוסיפו וומר סינ', הר מעמד לטוגהעליהם
 5ליח. שגחהיבו עדפשע

 רהן על נעיקי להשינ ה5הונ בא מהומפנ'
 נאו איך קרח ערה של האנשים 'הר על ולאואנירם
 קרח למעשח המעוררים דעיקר מיום זהו כזה, רעלענין
 אותם אם כ' לרצוה משהיל היה לא משה שהר' הס.היו

 ,לעיל ולאנירם לדהן לקרוא משה וישלח שם:ירכת'ב
 ואנירם, רהן אל  משה וילך שס: נאמר ובן '"נ(ס"ז

 הזה הרע הדנר לכל המעוררים היו המה נ' סשמןמז"
 אליהם. נסתפחו האנשיםויחר

 זהו ניוהר סשמעון נ0לו מה מפנ' והטעםהו

 וגשעח הזה. בחטא השחהף נשיאם גם שא*לםמפנ'

שחחסא
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 בנות מצאנו כי מאות' וחמש אלף עשריס מנשה בני עדפו ומאתיס' אלף ושלשיסשניס היו סיני ובמדבר מאות' ושבע אלף וחמשיס שניס ופקדיהס מנשה משפחות אלהלד(
 בערבות הקדים ולפיכך הזכריס כ"ש כך הבמת ואם צדקניות, והיו היו ממשפחותםצלפחד
 זוסהתא( ,פסיקהא 1( אפריס' לפקודי מנשה פקודימואב

 מאות ושמנה אלף סיני שבמדבר 5מנין מועט זה מנין וגר' ישראל בני פקודי אלהנא(
 אבל הארץ את נכבוש מרובין שאנחנו עכשיו אומריס היו יותד כאן היה שאילוועשרי*

 על זה מנין שירבה חקב"ה רצה לא ולפיכך לכבשה' נוכל לא אומריס היו מועטין היואס
 במעט' בין ברב בין להושיע לד' מעצור אין כי כבשוה כן פי על שאף סיני שבמדבראותו

 היו שהן לפי המרגליס' גזרת נגזרה לא הנשיס על אבל וגו" איש היה לא ובאלהסד(
 והנשיס מצרימה, ונשובה ראש נתנה י"ו(: 'במובר אומרים האנשים הארץ' אתמחבבות
,יש"'( לכאן. צלפחד במת פרשת נסמכה לכך אחוזה' לנו תנהאומרות:

כז
טפר'( א(צלפחד. בנות חבבו כך ישראל ארץ את יוסף שחיבב כשס יוסף. בן מנשה למשפחותא(

ביאור
 !יד רגלם שמכף אוה זה להנשיא ער הניעשההסא
 מתום. בהם איןדאשם
 בסמיק שמנואר מה לפי נ!ה לומר אפשרועוי.
 כמו להורנן שמצוה אלו דאפילו רינ"ש בשםדפ"נ
 צריך שהורנן זה המתורסה נער" ואחר ה!כר אהרהרודף
 בעבירה ההורנם יכש, שאס שלדם מאבק אה"כלה!הר
 מיהוא וראיה נק', לדם הנהרנ אוהו לו יחשנ בהםכ'וצא
 בשם.ד הנביח לו שצוה אעפ"י אחאכ ביה נדמישנע:ש
 שמעון וי:ה אהאב, ביה של נענירה שנכסל לפילהרנם
 עריוה, של ענירח נ?נור סכם אנשי הרגו לוי עםביחד
 שת'1 מהמה היה שהר' לעבירה להם נהשנ היהולא

 מכיק צך בישראל, שנעשתה הננלה ?ל ד קנאהמקנאים
 נהעוררה !1 נעבירה בעצמם אייכ חסאו שמעקשנני
 ביותר נענשו ולכן שכם נני הריגת של הענידהעליהם
 הד'ן.בהומר

 דנרים בספרי שמבוארים כמעט האלווהדנרים
 ללוי. לומר ראת מה ואוריך, הומיך אמר וליויל"נ:
 ואחד ודלוה, והזר ופרע לוה אהד אדם. בני לב'מסל
 שניהם 1ל1' שמעק כך ולוה. הזר חלא פרע שלא י'1לא
 בשסים והלוה וח!ר במדבר, ופרע לוה לוי בשכם,ל11

 לוה ושמעון חמחי, אה השינ איע!ר בן פנהםשנאמר:
 היינו - לשמעוני, 2נ ניה נשיא שנאור 141ה.וח!ר

 נחלקו וחומים הא!רים שיהא ל!י !כד מח יפניששאלו
 שהיה מסנ' השיבו !ה 1על ממנג נד!4 שהיה שמעקולא

 שהיה !1 נעבירה מעולם חסא ולא חמיד ד' קנאהמקנא
 שהיה !1 בענירה נכשל הוא שמעק כן לא עליהם.מקנא
 ניוהר. הפסיד לכן בהחלה עליהמקנא

 מנשה כני מד:ע לש::ול מק:ם 'ש ורנה1(
 וחמש א"ף עסדים נמספרם עדפו צדיקים שהיושמפני
 רק ?יפו ב-והר צדיקיס ייו שבודאי לוי ובנימאוה.
 נמדבר נפ' שהרי הראשין, ממנינם מאא שנעשיה
 כמבואר מאוח נ. שהיו הנכורוה ה!ן אלך כ-ב חל:'םהיו
 עם חלפ-ס כ"ג "יו וכאן ל"ס ג' בכמדבר ברש"ישם

 ביוהר מוע0-ט לוי סנס ננ' ה'1 ובכלל של"ס,הבכורוה
 העם ע. כנד ע.ל 'ייה שנל ב:די ניה בדרך כךכל ברבוי ד' ברכס לא לכן הצכ-ר, מן לההפר:ס צריכיםהיו לוי דשנם משים בס:רים ניארו וכנר !ה, הואומדוע
 היה לא א! ב'ותר מספדם היה אם כ' רב. דמקלפרנס
 ליקח צייכים וה.1 לכח.חס, בלנד ימעשר להםמספיק
 מוסל היה !א! העשירי, מהלק נדול 'והר חלקמישראל

 למאד. כנד עיל העםעל
 לומר יוסף אחר הכחוב אהזם התיחס לכןא(

 שהיו מפ:י אם כי בזה. היהה הממון וח"והנכסים נעלי לה'וח שרצו מחמח לא !ה1 גארז חלק שחנ?ודמה
 שהרי הארו אח כחננ היה שהוא ככ1 ל'וסףדומ.ן
 כן ישדאל. י::רן עצמוהיו אח להעלוה אחיו אההשניע
 אה להבוע באו ולכך הארז חה מחננין ה'1 צלפהדננוח
חלקס.
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 גדולתן דרך מנאן י"1(: 'ם' ולהלן חכמתן דרך מנאן כאן וגו', בנותיו שמותואלה
 אי( קייכ שינ ב( זקנה. אחד הלך בטסבה חכמה' אחד הלך בישיבה דאמר: אסיוכדר'

 בעדת טרגלים, עדת זו ד על הנועדים מתלוננים' עדת זו העדה בתוך היה לא והואג(
 "פי'( ג( עמה אחדים את החטיא שלא מת, בחטאו כי קדח, של עדה זוקדח

 עליו חלה הגזדה להיות הפדק באותו עשרים בן חיה ולא העדה' בתוך חיה לאוהוא
 '""יני( לידש. ודינו מת בחטאואלא

 רבינו משה שהחדיטם בחדס ממונם שיאבד דינם שהיה קדח. בעדת היה לאוהוא
 תספו' פן להם אשד בכל תגעו ואל האלה' הרשעים האנשים אהלי טעל נא סודובאמדו:
 חטאו עונש היה לא מת בחטאו כי הדכוש, כל ואת שנאמד: כמו שמים' בדיני נדונווכן
 "פורנו( ד( היורשים. מן ממונו שיאבד לא שיטותאלא

 שמואל דא"ד דברו' שעה שלפי היו' חכמניות צלפחד בנות תניא' משה. ויקדבה(
 חשובין אנו כבן אם לו: אמדו יבטין' בפדשת ודדש יושב משה שהיה מלמד יצחק:ב"ד
 ה( ד'. לפני טשפסן את משח ויקרב מיד אמנו' תתיבם לאו ואם כבף נחלה לנותנה

 בנות שזכו אלא משה ע"י שתאמד נחלות פרשת היתה ראויה וגו', משהויקרב
 "פי'( ו( חייב' ע"י וחובה זכאי ע"י זכ.ת שמגלגלים לפי ידן על ש:אמרהצלפחד

 בדבד שנתגאו צדיסים שיש מפני טשה מן שהפייא "א משפטן. את משה1'קדב
 תקדיבון מכם יקשה אשר והדבר י(: )יניש שאמר מפני משה כחן' את הקב-ה והתישמשיה
 ד. לפני משפטן את משה ויקדב ממנו והפייא צלפחד בנית באו ושמעתיו'צלי

 כ-א( ינה)נמינר

 יאורב
א "נת נש דכחןנ(  ינרים מין "יקן 

 להלן אנל הכמהן, סיר לפי הכהונ מגאן לכך הכמהשי
 גיולהן, בסדר מג"ן יכך יאנשים נשיאוק בעניןנאמר
 הנכירה. קוים להגשא הצעירה דיך איןשהרי

 אאה העושים רנים 'ותר המור בענירה הנהג(

 סד'ן ביותר הסור חנדחת עיר ד'ן שהר' העושה.מיהיי

 זהו ינים דסעשה סשום ההו 'הסעם ,ן'ז,  העובד'היי
 היא לזת והסנה היהיד, מסעקה ג'ותר המתקיםדבר
 תרנים אה מהסיא של החטא גם יש ואחד אהד כלייל ינמצא מינירה מושפע נעשת אחד כל דנדניםמשום
 כאן אמרו ולכן לרעה, חהרים על גם משפיע הואשהיי

 כי שלסה, עדה עם ניהד הסא ולא יהייי הסאשאניים
 חסור עונשו והיה הרנים את למדסיא נם נ"שנ היהאז

ניותר.
 אלו ילכך ניארו הכסה" "משך ונספיד(
 דאמרו משוס נארץ, הלק להם היה לא כאןהנמנים
 והיוג' למ,ך גכסיהן מלכות הרוג' ע"נ: מ-הנסנהדיין

 כדגתינ: מלך, היה הר' ומשה - ליורשין: נכסייןנ-ד
 בחטא הסא צלפחד אם שפיר ולנן מלך. נישורקויה'

 נדין נ"ד מהרוג' שזהו המעפילים של או סקושקשל
 קיח נעית הוטא היה אם אנל ליורשיו, הוי שנכסיוהוא

 ורצו סשה מעשה על מהרעמים ה'1 שאז לזהובדומח
 נכסיהן שאין מלכות כהרוג' הו' זה מנשיאוהולהסייו
ל'וישין.

 אהד שאם לנו גיול למוי הוא מזה 1ינחה(
 ננים, לו הגיח ולא שבידו ענירח בעבור נב-דהומת
 אשתה את ולינם שם לו להקיפ לאהיו המצוה אוגם
 להקמת ראוי "יגו א-כ ישע איש  שהיה כיק אמיינןולא
 'היו לא הם שאם טענו צלפהד ננות כאן שהרישם,

 אמרו והר' אמן, אח לינם צריכים אז אניהן אתיוישין
 למיתה. זה נעבור שנידק המקושש היה שצלפהדהו-ל

 שתנתן מסשה 'הור הן זכו דלכך ואפשר1(
 הגונים 'ורשים הניח לא דמשה משום 'ין, על זופרשה
 אהריו, נשיאים ולהיות מקומו את לסלאותשיכויים
 למעלח שעלו הגונות 'ורשות היו צלפהד ננ,תולהיפך

 ייו המה וה בכל נהסאו מת שאניהן שאףמאבות'הן.
 זו פרשה סתנתן הן זכו ולכן המעלו41 בכלמצוינ,ת

 'דן.על
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 באו אלא הזה' הדין את רבינו משה היה יודע אמר: ר"ל משפטן' את משהויקרב
 ממגו' גדולים של אלא שלגו זה ואין הוא נחלות של דין אמרו תחלה, עשרות שרילפגי
 ממגו' גדולים שם יש אגו אף אמרו עשרות, שרי אותן שכבדו ראו חמשים שרי א?לבאו
 שגדול מי את כבד ואחד אחד שכל משה ראה סשה' לפגי שבאו עד כולם השיבווכן

 ממגי גדול יש אני אף להם אמר הגדולה, את אטול הדין להם אוסר אם אמרממגו'
 ג"( ינ" )פייי ח ד' לפגי משסטן את משה ויקרבלפיכך

 ויוצאי הבת לבת' קודמין יריכו ויוצאי הבן נחלות: סדר תני' וגו" ימות כי אישח(
 בנחלה הקודם כל הכלל: זה האב, לאחי קודמין ירכם ויוצאי האחים לאחים' קודסיןירסה
 אי( קס"1 )ב"ב ט ירכו' יוצאי לכל קודם והאב סודסין: יריכויוצאי

 יורשים שהבגים מכאן קודם, בן בן לו יש הא בן' לו דאין טעמא לו' איןובין
 (ו( ק"י ע"ב ט( האב'את

. 

 נחלתו את והעברתם לו אין ובן ימות כי איש יוסי: ב"ר ר"י דרש וגו'.והעברתם
 אחין. במקום האב מן נחלה מעביר אתה ואי האב מן נחלה מעביר אתה בת בסקוםלבתו'

 עליו מלא הקב"ה ליורשו בן מגיח שאינו כל רשב-י: משום אר-י וגריוהעברתם
 עברה 11ם (ד(: 'ייפניה התם וכתיב נחלתו' את והעברתם אלו אין ובן הכא: כתיבעברה'
 א'( קט"ז )נייב . י( ההו*היןם

 וכיון שיה, הקורבה כי גוחל מגחיל כל הירושה בסשפטי כי והטעם זה' יזכיר לאוהכתוב זר* לו איו אם בנו את יירש האב כי רכותיגי קבלו לאחיו' גהלתו את וגתתםט(
 בשלשות היא הירושה די ועוד הבף את יורש האב גם אביו את יורש שהבן הכתיבשאמר

 יאורב
 וכן ברישא משה אה דגהוב שדקיים ומחז(

 מפני זהו נאהרונה, נאו שלמשח אף מעלהן לפיגולם
 לכן לפניו משפסן אה וממר נמקום כנור נהנשמשח
 תהלח נכה'נ אוהו ודקדים בכנוי דמקוס גם נונדנ

 אה הקדים זה מסעם וכן אגנד. מכנדי גלגדכהינ:
 העדה, לגל והנשיאים להנשיאיםאליקור

 ילם'נן זת קודסין יריכו ייוצאי שאמרו מחה(
 לו אק הים נו4 לו אק אם וכן לה אין ונןמדגתינ:
 יש אם עליו עץן ה-נו יליו, עין לו אין דרשואהים,
 אביהכ של הזכות להפ 'ש ואז 'רכו 'וצא'לו

 זהו 'רכה 'וצא' לכל קודם שדאב יאמרוומח
 גי אניה זכות מהמת זהו אותו 'ורש סאה'1 דמהמשום
 אביו של ננו סהוא ואהיו בקבר הנן את יורשאביו
 נשארת הירושה נה-ם שאניו נזמן וממילא אותו.יורש
בידו,

 נאמר לא מה מפני רבים שאלו ינר והנהט(
 לננו, נחלהו אה ונהתם ימות כי איש נהורהמפורש
 מנחלות: הי-ס נם"1 נרמב"ם ראיתא מה לפי שוהוואפשר
 ירושות סאר אנל הורה, דנר אניו את יורשדעכרים

 ,.נמניד ז" על איהא והנה - מנהנן לפי אותומניהין
 זדו למנהנן, אוהן יניהין ירושוהיהן בשאר ילכךמשנח"
 ורק נלני, לישראל אלא נהלות סיר מצינו שלאמפני
 ב' נדבריס בקרא מבואר זה אניו אה יורי8 שהעכר'םמה

 כתינ יכן שע.ר. הר את נחהי לעשו ירושה גיכדכהיג:
 נקדוש.ן כ:נואר ירושה ער את נתתי .וס לגני כיסם:
י"ה,

- 
 נדבר נקרא "כתונ צורך היה לא וופיר 1(ר'כ

 הכתונ נא ולא נה. ננן נק נוהג דוה משום הנןירושה
 נת. נכני נודניס שאיום נהלות מדר לגתוב אםכי

 אשה לישא נידו שהיה אירי דזה פשוסי(
 ואז הוד. נרנר ינחישי גז לו .הוליד נכרי ננים2ת

 הוא והסעם גו4 לו שיש אעפ"י עברח עליו מלא"קנ"ה
 ואין שכטו זהר וית-הם דאנ נמק,ם י,מד יהנןמפ:י
 רק נן לו כשחין אנל לזנט. משבס נהלח מעכירהוא
 ונעלה בנח כי לשבס מקכס נהלה מענרת היא הריבת

 אוהה, יורשין אהרמשנס
 משנט נהיה מהעברת נוהה ההורה סאיןומה

 נתוך נהלה אחר שנס לנן דגשיש משום זהולשנס,
 ישתדל לא הקנוע מקומו כאן שאין מפני ::ז צהר.שנס

 השנס בן סהוא מי גן לא הזאת, הנהיה שלנישובה
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 יודש שהאב נחלה משמוש לאחיו בחלתו את ונתתם איכ בצדדין ולא חלציו ביוצאיהזדע
 )ימ2"1( י( לאחים. תבא וממנובקבד

 אותמ וידש ממשפחתו ייא(: י5סיו דכתיב ומנחילין נוחלין האב מן האחין אביו' לאחייי
 י( ק"י )י-ג יא( משפחה. קדויה אינה אם טשפחת משפחש קדויה אבמשפחת
 יכול אשתו, את יורש שהבעל מלמד אשתו, זו שאדו ת-ד, אליו' הקדב לשאדויא(
 יב( אותו' יורשת היא ואין אותה יודש הוא אותה' וידש ת"ל: תידשבו' היאאף

 מקיש אותה וידש הונא' דרב קמיה יצחס דב בד שמואל ד. תנא אתה-וידש
 יס לבת. קודם בן שביה אף לבת' קודם בן דאשונה מה דאשונה' לידושה שניהידושה

 1( קי-ג)מב יוו דין' להיות כולה הפדשה כל אודעה משפטילחקת

 חבעשית' פעולה דכל משום זהו בה"א' ודאיתה כתיב כאן למה אותה.ודאיתהיג(
 האדם ומטבע בה תלויה משה שמיתת זו בדאיה ולכן הה"א' בו תתחבד ובדצוןבחפץ

 מה לנו יובן ובזה גמוד, בחפץ זו דאיה לעשות נצטוה לכן מיתתו' המקדב בדבדלהתעצב
 בה"א ונתתה וצויתה שנאמר מהודך, ונתתה לעיביהם אותו וצויתה י'ט: פסוק להלןשנאמד
 להתעצב הוא הטבע מן מקומו על יהושע את להעמיד אלה פעולת שבעשיית מפניזהו
 וחקבלח( )הכתב טו( ורצון. בחפץ אותם לפעול לעידדו בהיא נאמדו לכןבהכ'

 ד 1 א יב
 את להטיג שא5שר מח בכל ישתדל סם דר ו"ואהזה

 נה. מעינו כל כינחלהו
 כל הירושת במשפטי כי שאמרו: מח והנהי(

 שוח, הקורבה כי נוחלמנחיל
- 

 חגמ' 3גד זהו לכאורח
 אה והאשח גניה את האשה שסי יאמרו וד'א ק"חביב
 נוחלין, ולא מנחיליןנעלח

 לכך דהתם לומר ואפשר -
 מכריע האג דמש5חת משום בניח אח נוחלת האשהאין
 נעלת את יורשת היא אין וכן החם, משפחת כחאת

 אם באוטן וא'ש כחה, את מכריעין הבעל ריורשימשום
 הוא נדין אז יאב משפחת להנן ואין ומת גר היהבעלה
 כשאין בעלה את האשח וכן בנה את יורשת תהיתשהאם
 אף י"ח תוס' ע"ג קי-ד י1"נ וע"ן אחרים, יורסיםלו
 את דיורשת קאמר דנגיורת ולר"י לר'וו ונראהוגון
 צריך וחדבר הפקר. נכפיו יהיו שלא מינה ונפקאבנת

תלמוד.
 אותה, וירש ממשפתתו גיפרי: כמבוחר זהויא(
 ת-ל אמו, ממשפהת אלא אינו או אביו,ממש5תת
 אחיי הולכוה שהמשסחות מגיד אנותם, לביתלמשפחותם

אבוה.
 ונתהם דהאי הוא הכחוב פשטוה עיקריב(

 אניה אבי לאחי או אביו לאבי זהו אליו, הקרונלשארו
 שגם ו1סני שאר. נלשון להקרובים דק~או מזה דיקורק

 כסותח שארה כדכתיב שאר בלשק נקראים ואשהוהבעל
 את זח יורשים שהקרובים ימו 11'כ  יגר,ג לאועונתת

 את יורשת האשח ואין אשהה את יורש הנעל כןזח
 אותח וירש דכתינ: משום זחו שארת שהוא אףבעלה
 אוהו,ולא

 ומוסיסין גורעין שם בגמ' שאמרו ומח -
 מלשז1יו ולנו'ד מנחלהו ואיו שגורעין חינוודורשין,
 את ונתהם שכתונ כמו והוי אשן לתינח אוהםומחברים
 העיקר אבל דמילהא לרווחא רק זחו לו, שארונחלת
 שסרשנה כמוהוא

 וכן חבן לנת קודם הבן שנן זחו שניחיג(
 שהאחים היי:ו להבת, קודם הבן ירושות דיני בכלהוא

 אחיהם. בנכסי להאחיוהקודמים
 דנים ואין יינים שלשח דבעינן הינויד(

 משסס. שהוא דבר נכל כמו נחלות נדיני ניוםאלא
 בהיק4 וראיתה כאן נאמר דלכך אפשרטו(

 נראיה לא רבח נהתבוננות חראיה שתהא לומרזחו
 נאר, יראה לא שטחית בראיח המםתכל כישטחית,
 שנה היחרון כי הארצהג ק,אר על גדול יחרקישראל
 התבוננא אחרי אם כי נראח אינח זה ודבר בקיושהההיא

עמוקג
 ננראשית שנאמר מה לבאר אסשר זוובכוונה

 מן וראה עיניך נא שא אברהם! אל ך' שאמר י"דיויג
 אתה אשר האר, כל את כי וגו' שם אתח אשרהמקום
- וגר, ,4וננה לךראה  עיניך, נא שא בלשק כאן נאמר 
 שום יראה לח סשוטה נראיה שהמסת:ל משוםזהו

 עיניך, נא שא לו אמר לכן זו, באר, יתרהחשיבוה



174
 ר ב ד מב

 לפני חביבים צדיקים כמה וראה בא אומר: המודעי ר"א וגו; פי מריתם כאשר .יד(
 להם יהיה שלא לפי למה כך וכל סורחנם' מיכיר שם מיתתם שמזכיר מקום שככלהקב-ה
 בד' וכן מתו' לפיכך בסתר בהם היו מקולקלים מעשים לומר עולם לבאי פהפתחון
 סורחנם מזכיר מיתתן מזכיר שהוא מקום ובכל אהר4 בני של מיתתן מזכירמקומות
 בשעת המקום חס כך אם ומח ק-ו דברים והרי בלבה' זו אלא בהם היה שלאלהודיע
 )ספרי( טז( עניתיך. רצק בעת ד' אמר כה סיט: )'שע" שנאמר רצון בשעת ק"והכעס

 צרכי מניחין נפטרים שכשהם צדיקים של שבחן להודיע לאמר' משה אל ד' וידברטו(
 )ארי( . . צבור. בצרכי ועוסקיןעצמם

 ואחד אחד כל של דעתם לפניך וידוע גלוי רבש-ע' לפניו: אמר הרוחות. אלהיטז(
 עליהם למנות בקשת אם ממך בבקשה מהן מסתלק כשאני לזה' זת דומה בניך בשלואין
 אלהי נאמר לכך דעתו' לפי ואחד אחד לכל סובל שיהא ' אדם עליהם מנהמנהיג

 4ע"1מא( יי(הרוחות'

 את מוציאין שהן עושין שאחרים כדרך עושה יהא שלא לפניהם' יוצאאשר
 ""(: יי"ו אומר הוא בדוד שכן לפניהטי יצא אשר אלא בתיהס' בתוך להם ויושביןלגיונם
 שמעינ', ),קיס יח( לפניחם' ובא יוצא הוא כי דוד את אוהכים ישראלוכל

 נאמן לרועה דומה משה היה למה רעה' להם אין אשר כצאן ד' עדת תהיהולא
 מינה אתה מי את שתודיעני עד מסתלק איני א"ל מצאנ" הסתלק צאנו בעלשאמר
 שמעיני( )לקיס יט(תחתי'

 יאורב
 אז עייונה נדאיה ותסתכל עיניך את כשתנניהלומר
 שנה והרוהניוה הקתש" מחמת הארץ חשינית אתתדאח
 הימנה. למעלהשאין

 נהם היה לא "ס לו1אול מקום יש והנ"סז(
 אמרינן "א נענשו מה מפני א-כ בלני. זו עבירהאלא
 לו, מוהלין ראשונה פעם ענידה אדם ע:ר פ-וןנ'ומא

 מוהלין אין דנייית לו מוהלין שלישית לו, מוהליןשני"
 צד'ק' להני הקנ-ה מ"ל לא מיוע יושה וא-כ -לג

 "וסא אדם דאס לוסר ואפשר הראשונה, נפעםונענשו
 נפעם אפילו לו נמ"ל אימ אז עליו שהופקדנדנד

 לו ועלתה באהת שאול כ-ב: ניומא אמדו שהר'הראש41
 לו, עלתח ולא נשת'םדוד

- 
 המפרשים ניארו וכנר

 דמיוכה נענין שהסא מפנ' נאחת לשאול ע,תהדלכך
 בדנרים הסא דוד אבל זה, על דופקד אשרבענודהו
 וכן נשת'ם. נם לו ע"תה לא לגך המלו:ה מעניןשאינם
 נע:ויהם ואהרן משה הסאו מרינה דמ' נמעשהכאז

 נעבורת וסזו ואניהוא נדנ וכן זה. ע? שנהמנוהצנורית
 למה'4ה. נהנו לא לגן זה על שנתמנוכהתחס

 לם' ואתר אהד לכל סונל שיהא שאלר מה'ז(
 כ' מהם, וא"ר גחד כל רצק ממלא שיהא לא זהורעתה
 כל רצון ממלא 'היה שאם הוף, אסשר' שא' דנרזהו
 של שרצון גמ. זה את זה סלהרים מעשיו '"יה אזאהר
 שאיתא כמו ז:1 אלא הנירו, מרצת רייפך הואאהו

 ישץ יודע י4הוא האל הדוהוה, אלה' שמעתי-:"נילקוס
 ננמוכה איזו נננוה איזו וא"ד, אחי גל של רוח, כלשל
 צייך המנהינ כ' ה-נו - קטדנ'", ואיזו הימניוגאיזו

 דצ.נו. כפ' שיעשה להסותו ואהר אחי כל עללהשפיע
 שצריכין אדס 'ש אהי לכל שוח אינו ההשפעה דדךאך

 שצייכין אדס 1'ש ננוה, בדוח או נקפינוה עמי?לדו:נהנ
 צדיך הזה הכח ואת נמוכד. ונרוה ננעימוה עמרולהתנהנ
 ואהד ז:הד כל רוה חת להב-ן נכהו שיהיה נמנהיגלה.ות

 נ:ד' עמיו להתנגנ צייכין אופן נאיזה לר,4ץבכד'
 הישד. דרך עללגימידו

 המלך שרוין'נצערנם שישדאן נשעח כ''ח(
 א': '.א ג"ענית יאיתא כמו ע"הן. ניהד להיוהצריך
 כר למשה לו היה יא וכי י-נג '-ז ,שמית אנן1'קהו
 נצער סרו,ק שישרא. כיון אמר: "לא ע"ה. לישנ"הת
 יוד נכש. דלכך 1"פשר - נצער, עמהם אהיה אניאף

 דנשעח כהינן שלא עשה שהוא משום שנע דנתנמעשה
 1.א נירוש.-ס אז 'שב הוא עמון נננ' נלהמושישדאל

 ומפנ' '-א, נ' בשמואל גמסופד נמלהמה עמהס'צא
 המורה ענידה ליד' נא לכך ענידה נוררתשענירח
 שנע. דנתכמעשה

 להם אין חזר ..כצאן של המליצה ענין'ס(

רועה-
 הצאן 1ס כי כן. והמצוה" "דהורה גספר מבואר

 ה:ולך התיש והוח מנה-נ לים יש רועה יהם ח'ןאשר

נר"ש
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 יאכל תאנה נוצר כ"ז(: ששי' בקבלה מפורש ועליו נון' בן יהושע את לך קחיח(
 כאחר נלקסין והתמרה והגפן הזית האילנות שרוב בתאנה תורה נמשלה למהפריה'

 מתלמרת שאינה לפי הרבה ולמחר מעס לומר היום התורה כך מעס' מעס נלקסתוחתאנה
 כיטו( רנח ,עובר כי בשנתים' ולא בשנחלא

 לבן שאמר למלך משל יברך, הוא עין סדב כ'נ(: )משיי הה"ר עליו ידך אתוסמכת
 וסאה מלך משל סאה הרי א"ל' סאתים' לו ונתן הלך חסים, של סאה לפלוני תןביתו
 ידיו את ויסמוך עשה מה אחת' יד עליו' ירך את וסמכת למשה: הקב"ה אמר כךמשלי,
 כ'"'י יב" 'במייף יברך. חוא עין סוב שנאמר: מה לקייסויצוהו'

 ומורה ורורש שואל להיות ליהושע תורגמן לו תן לו אמר עליו' ירך אתוסמכת
 מרבר היית לא רבך בחיי אומרים ישראל יהו ,לא העולם מן שכשתפסר בחייך'הורגות

 'ספרי( כא( הספסל. על והושיבו הארץ מן העמירו מרנהועכשיו.אתה

 חמרא אינשי: ראמרי מנה"מ מרי: בר לרבה רבא ליה אמר עליו. ירך אתוסמכת
 דיהושע י"י(: )יייים וכתיב עליו' ירך את וסמכת רכתיב: ליה: אמר לשקייה' וסיבותאלמריה
 א( צ-י 'נ"ק כבי עליה יריו את משה סמך כי חכמה רוח מלא ננןבן

 ר 1 א יב

 קרוי אין זה רק אחריו, הולכים וכולס העורבראש
 רועג ועריך להם, ודומה כמודם סכל ווהוא מפני גמנה
 מי ועל ישא נאוה על לחנהיגס איך ויורע שכל לושיש

 להם, רומה מנהיג כשיהיף בישראל רי אין בןמנוהוה,
 מו נפרד שהוא בו אלהים רוה אשר איש שיהיה צריךרק
 הרהי נערךהכלל

 הצאן. נגד המשכיל
 קווצוהיו י"ס: רבה בויקי8 יאיתא כמו חהוכ(
 אוטר מהו שטפש מי עפר, של כתלולית היא זיהלתליס,

 קוצץ הריני אומר, טהו שפקח מי זו, את לקצוה י:ולטי
 את קוצץ שאני עי לטחר משפלוה שתי היום משפל-תשהי
 ההורה את ללמוו יכול מי אומר סטפש מי כךכולה
 הריני "וטר טהו שפיקח טי פרקים, ל' כלים סרק'ם י'נז.1'ז
 שונה שאני ער למחר חלכות שני היום הלכות שניסונה
 חכמוה, לאויל ר"טוה אטי: א-ר כולה, התורח כלאת
 אומר שטיסש מי נית, של באוירו תלוי לככר יוחנן:(ר'ר
 תלאו, אחר ולא אומר שפקח מי זה, את להוריו יכולמי
 מי כך ומוריוו, לזה ,ה ומטפקן קנים סני מביאאלא

 מי ' חכס, של שבלבו ,ערה ללמוד יכול מי אומרשטפש
 לומר "ריני אלא לטדה, מאהר לא והוא אומרשפקה
 כל את לומד שאני עד לכחר ושתים היוס הלכוהעתי

 שאי להראות הא14 המשלים בזח והניאו - כולה.ד(וורח
 עי" אם כי חחת בפעם התורח  ליויעת ל"גיעאפשר
 שהחורח כאן סאמרו כמו הרנה, זמן נמשך גיולהיגיעה
 הנייו מה ו:פני אחת. נפים נלקסת שאינה לתאנהוומה
 ההורה לימוו ו:ונד משוס זהו אחד, לדנר מסליםשני

 זה ועל שבה דכמוה גודל טפני א' דנרים: בשניהוא
 כדי רב זמן לענוד שצריכין התל של המשלהבקצ
 שבה האיכות גודל מפני וב. מטקוטו, גדול הרלפנוה
 גם אם כי לעין שנראה מח רק לא לועת צריכיןכי

 הניר, על להעלוהן היה אפשר שאי בה המכוטותהכוונות
 ביו4 של באוירו תלוי שהוא לכגר הטשל את "ביאו~נן

 היא התורה חכמת השגת כן ממנו, למאר גנוהשהככר
 כי כוונתם עומק על עומד אדם ואין למאד, טשכלוגבות
 רג זמן של רבת עבודה אחריאם

 האלו: הכתובים את הספורנוי' , ביאר וכןכא(
 לעיניהם עליהם לנגיר אותו תמנה לעיניהם, אוהווצויתה
 "מנף, על צווי יאמר כי בקיייי וישטעו שיקבלוהוכדי
 ונחת שופטים, צויתי אשר היוס ולמן לנגיד, וצוךכמו

 בחתך שררה איזה לו תן מלכות,' הוד עליו,מהורך
 המנוי וטעס ישמעו, למען כבוד, בו לנהוגשיתתילו
 כל בקולו ישמעו למין הוא בחייך ההוו ונתינתלעיניהם
 "עס. וזקני הסנהדרין שהםהעדה

 ברוה נתמלא נון נן שיהושע מח נאמת כיככ(
 בלא בלנד משח ידי מסמיכת כי ר, מהשפעת זהוחכמח
 בכתוב ז" ונכל חכמח ברוה נתמלא הית לא ד'השפעת
 משה שסמך מסוס חכמח רוח מלא נק בן שיהושענאמר
 גם סובה להחז'ק שצריכין משום וזהו ע,יו, יויוחת

 כן דבית, בעל של אם כי שלו אינו שהתן אףלסקייה
 שעל האמצע' היה שהוא מפני למשה סובה ח:תובהחזיק
 בידושע. תכמה רוח דכקום השפיע'רו

כג(
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 כהות. עיניו בנשיא המסתכל כל נחמני: בר יהודה ר' דרש עליו. מהודך ונתתהכ(
 סיז( )"ג'מ כנ( עליה מהודך ונתתשנאמר:

 משה פני אמרו: היור שבאותו זקנים הויך, כל ולא מהודך עליה מתודךונתתה-
 כח כלימה. לאותה לה אוי בושה, לאותה לה אוי לבנה כפני יהושע פני חטח,כפני

 יימ(1נ'יב
 אלעזר שנענש לפי יהושש ליח יאיצטריך אשכחן ולא יעמוד' חכהן אלעזר ולפניכא(
 א" יג 91ייייז כה(. רבו. בפני הלכה שהורהעל

 שבשעה מלמד האורים' במשפט אלא כאן כתיב אין האורים בסדר האורים'במשפט
 שאין מכאן להנצח' אם לנצח אס עליהן יושבין מעלה של ב'י למלחמה יוצאיןשישראל
 ח"1( ש'ב שא 1'ייצ*י כח הסכנפ בשעת אלא מקטרגהשטן

 ואחה שבעים של ב"ד עפיי הרשות למלחמת מוציא. המלך תניא' וגה יצאו פיועל
 ה-ה( שש סנהדרין "יישלמי כזי יבאה פיו ועל יצאו פיו עלשנאמר:

 ועל בנו על בעיניו חירע ולא בשמחה ועשה הלך אותה ד צוה כאשר משה ויעשכמ
 1חיי( כח( אחיהבני

 הבא. לעולם ישראל פרנסי שכר מתן והודיעו בדברים לקחו יהושע' אתויקח
1ספרי(

ביאור:

 וכיון השג'נמי זיו על מורה יוד לשון גיגג(
 ו1השבינה היא בזמ יליה-הבותמ מהודך ונתחהשנאמר:
 הראוי מן אין וא-ג יליך. כמו יליו שרויהחחיה

 דכהיב גמו השכינמ, גבוד מפנ' הנשיא נפנילהסמכל
 אל מהביס 'רא ג' פניו משמ ויסהר ר(: ג'1שמות
האלמים.

 וול מהוד מלק רק ליהושע שנימן, ומפניכי(
 איש ידע ולא נמשה: נאמר שלבך אפשר גולו ולאמשמ
 שהוא מי ראמ שלא הינו - הזמי היום עי קנורמואת
 ור,אמ יומי שהוא מי כי מפני קנורמה ואת מימהואת
 את למיאומ נגמו ש'הימ אומ זמ מבירו של מיממואת

 אלישע כששאל ב' ב. נסלכים שנאמר גמומקומו,
 אם לו: השיב אז אלי, נרוחך שנים פ' נא 1'ה'לאליהו:
 יהימ, לא אין ,אם ין לך יהי מאתך לקה אותיתראמ
 ששאל לא המפרשים ביארו גנר שנים פי ששאל-וממ
 שהימ מסני שאל אם בי לאלי"ו, שהיח מכפייומר

 רצה לכן בישראל, שהיו הנביאים מיתר שנים פי2אליהו
 השיב זה ועל בה גם 'הימ נו שיש הזח הימרוןקו,ת
 שמחיה אומ ז" ממך "0תלקומ' אמ הראמ שאם אליהולו

 לא יהושע שגם נמשמ ולין מקומי, את למלאותמסוגל
 אמר זכ" לא לבן היסי ימר שכן ומכל למדרגתוהגיע
 מדם. יסתלקהוו את לראותמהם

 נושה, לאותח לח אוי הזקנים: שאמרו ממוהנמ

 ז"1 'הוש,4 ים ממנישים היו שהזקנים מזח דמשמן-

 מסני הוא בזה והענין ל"אמר, נימן ולא ומפומ זרדבר
 כולו. ולא משה של מהוד הלק רק ליהושן שנימןשמה
 כי דורה לנני מסנו גדול מרמק 'הימ שלא נכי'זהו
 לפי לה'ומ עריך הפרנס מדר1ת "ינו הדורי לפיפדנס
 "רנה גנומ שה,א מי בי ביותרי גנומ ולא מד:רמדר1ת
 וההנדל הריהוק מפנ' הדור על י"שפיע לו אפשראי

 לאימה לה אוי הזקניס: אמרו ולגן ניניהם, שישיגדול
 יהיה שי"ושן ראויים היו שלא הדור נושמ הינונושמי

 חמה, כסני היה שפניו משהבמדרגת
 אלעזר שאמר מסומ: נפי שנאמר ממ ז"1גה(

 להורומ יו היה סלא כהו1ן שלח עשה ונזה הגעלמידיני
 שירד נעגש ולכן ק-ס, היה רנו שמשה זמן כלמלכמ

 לו. צדיך "יה ולא גלום יהושע אהוו שאל שלאמגדולחו
 .מורמ נ0פר ומניארכו(

 פ' ייי תמ'מה-
 מעא: נפ' דכמונ דכרי וש-בהו המשך ימנאר זוררשמ
 -  רוה דנר מכל ונשמרת או'בך יל מהנמ מצאגי

 רעיסי מכעשים ז"יר תמ'" למלממה שתעא שנעתבלומר
 מילהי של ד'ן נימ אצל היץ שעת מ,א שאזמפני

 להמקסרג. פה פהחק לימן שלא זהיר לויה,וצריכין
 ננ' וגל ה,א דיתיג סמין דקרא אסיפא כז(.

 כמגואר סנ"דרין זהו העדה וכל העדה. וכל חמו'שראל
 אם ג' נמלממח לעאת אפשר שאי הרי ב': י-גביומא
 סנהדרין.נרשות

 היע אוהה ד' ע1ה גאשר נימר זה ועלבה(
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 כט( בתלמידו' מקנא אדם שאין מכאן חנינא: ב"ר יוסי א"ר עליו, ידיו את ויסטךכג(
 נ'( ק"הןסנהירין

כח
 על איש ד יפקוד ט"ט: )כ"ז משה שאמר לפי נאמר, למה ישראל. בני את צוב(

 בני פקוד בני על מפקדני שאתה עד למשה הקב"ה לו אמר לפניהם, יצא אשרהעדה
 את צו נאמר: לכך הנכר, באלהי כבודי את ימירו ושלא בזיון מנהג בי ינהגו שלאעלי

 ~חרי( אי ישראל.בני

 תקנו לפיכך גביו, על עומד אינו והוא קרב אתד של קרבע והאיך וגו', קרבניאת
 בירושלים מעמד היה ומשמר משמר כל ועל משמרות וארבע עשרים הראשוניםנביאים
 א'( כ"י 'תענ'ת ב( מעמדות. הואוזה
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 כן גמור, נרצון היה 'הושע מינוי הקב"ח שאע.כמו
 ההכרח מהמת רק ולא גמור נרעק כן משהעשה
בלבד.

 כי ביהושע לתזקנץ למשה מקום היה כיכס(
 אם כי אחרים מעזרת לו נאה לא משה של יגדולהכל
 שהג'ע יד ההשתלמוה נררך הרנה עמל היה כעעמודוא

למ"
 אם כ' עמל שום נל' זח את קנל 1'הושע שהיה,

 נו התקנא לא זח ונכל עליו. 'ו'1 סמך שמשהמפנ'
 נלנר הרגרת מפני ולא לג ונהפץ נשמהה הכלועוה

 שהרי שנצסוו; ממת יותר יסה בעין הוסיף ההאשדרי
 נשתי סמך 1""ח עליו 'דך אה וסמכת לו: אמרהקנ"ה
 מר,14 שלא ההורם כ"נ: ננ"ם שאמרו כמו וזהויייה

 חרומהו עליהן והוסיפו וליקטו הנעלים ונאוהנעלים
 לב נחפץ שזהו מראה הוספה דכל משום -תרומה.
 גמור.ונרעק

 עליו 'ד'1 שתי שסמך מה ההוספה עניןוהנה
 מלחמה נעל היח משח רקנח נן, הוא המהרש"אלפי

 וינה בחבמח, אנ היח וגם ועוג, סהון עם לחסשהרי
 אשל יד היינו עליו, 'דו שיסמוך למשה אמרדקכיה
 יריו אה סמך והוא מלחמח, לנעל כמקומו שיחיהלומר
 נסוף נאמר ולגך נתכמה. לאנ כן גם שיהיה ועשאועל'1

 משה סמך כי הכמה רוה מלא גק בן 1'הושעדכרים:
 לכן עליו ידיו שתי שסמך משום דיינו - עליו, יד'1את
 חכמו4 לרוה גםזכה

 הפרשיוה נסמנו דלכך לומר אפשר עורא(
 עונר אתה י"נ: ג' דברים במ"ר דאיתא מה לפ'האלו
 משה שהיה חנחומא: 1י'ר עונר, אחה מהו הירין,את

 איני אני עונרים אהם לדם ואומר לסניהן. עעמ1מהנס
 היו ולא רחמ'ם עליו 'יקקו שמא פתה להס 1פ11מעונר

 אלא אהכם מצוה איני אמר דבינו שלא כיקמנינים,
 שנשמים, אניכם נכנוד זהירין שהה'1 עעמכםנשניל

- וגר, תירא אלהיך ד' את 1'(: ןרברים שנאמרמנין  
 רחסים עליו נקשו שלא כשראה משה מה מפני הסעםוהנה
 מפני זהו המקוס, בככוד זהירים שיה'1 מלפניהםנקש
 ורנה שספת מי להוקיר 'ויעים הם שאין ראחשהוא
 אניהם את גם להוקיר ידעו לא שמא חשש ולכןאותם,

 הפהות לכל זהירים שיה'1 אותם לפקד נא לכןשנשמינ4
 הקנ"ח,נכנוד

 הקנ"ה ישריוה כא4 כן גם ההא הזהוכענין
 שההא 'שראל נני לפני 'הושע את העסיר שמשהשנשעה
 מהם אחד עמד ולא שתקו כולם אז מקומו אתימלא
 מקומו על אעלם 'שאר שהוא משח על רחמיםלנקש

 להוקיר 'ודעים המה אין כי לראות 'ש ונזההראשק,

 להוקיר 'דעו שלא לתוש יש וא"כ אותם, ורנה שסיפתמי
 מצוה על ת'כף יקנ"ה צ1ה לכן שנשמיס, אניהם אהגם

 לענודת קשורים 'ה'1 זה שוך" נכד' הקרננוהענודת
 רנינו. נמשה שנהגו כמו נו 'נהגו ולאהמקום

 כ"א אות כ. נפ' לעיל שביארנו מת לפ'ונפרס
 כמו ממשה קסן דוא שיה,שע כלל דרג'שו לאדפעם
 חמה נפנ' משה פנ' אמרו שנדור זקנים חז"ל:שאמרו

 העם זקני רק אמרו כח הינו - לננד" כפנ' 'הושעסנ'
 עומד שההח כמי נהשנ 'הושע' היה ההמק אצלאנל

 הם שאין חקנ-ה כשראת לכן משה עם אחתנמדרגה
 גם 'תליפו שמא ועשש היה לזה זה נין להנד'ליבולים
 על ע1ה לכן דדבדלה, כח להם 'חסר שהרי נאהר,אותו
 ז1'4 נפגי כתריס שזהו הקרנגותענין

 היו כדנים קל משמרות כי1נן
 ושמח~

 ודוד
 סישראלים נירושלים מעמד היה משמר כל ועלתקגום

 ולנר אהידם, קרנן על 1ע1מד'ן נעיר ועומד'םשקנועים
 שישראל עיי נכל מעמדות ה'1 נירושלים הדריםאלו

 היו ואלו משמרודע כ"ד כנגר מעמדות ללירגחלקו
 מתפללים והיו למעמים. הקנון נזמן לעריהםמתכנסים
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 אחר, נאמר למח כבש נאמר אם הגדול, נחוניא רבי את ר"ע שאל אחר. הכבש אתד(
 א" כ"ת 'מגל" ג( שבעדרו' מיוחר אחר לו:אמר

 מתמיר השחר תפלת גמרו, מתמידין תפלות אמרי: רבנן תגיא, וגו', אחר הכבשאת
 ה."( י1 נרכות 'ייי45י ד( הערביש בין של מתמיד המגחה תפלת שחהשל

 קורין שאנו כמו זו פרשח שבת בכל קורין אנו אין למה להקשות ויש השבת,וביוםס(
 אפשר הרי פסוקים, שגי אם כי זו בפרשה שאין משום ואי שלהם, מוספין ובמועדותבר"ח
 שכל לפי וי.ל בר"ח, אף מתחילין שאנו כמו דחמיר בפרשה ולהתחיל לקרותה לנוהיה

 כפרה. בהו דכתיב ור"ח רמוערות בפרשיות ולכן כפרה, משום הוא הפרשיותקריאת
 בה כתיב לא שבת פרשת אבל אותן לסרות צריכין עליכם לכפר אחד עזים ושעירשנאמר: כמי

 חץ"ס( ייעיי . ה( אותה. קורין אנו אין לפיכךכפרה

 יאורב

 יית ומוציאין ומתענק ברצק טיתקנל אחיהם קרנןעל
 יקיום משוט נראשיה כמעשה קורין והיו תעניתטביום
 לולח כ. הקרבנות, עבודת נזכות רק זהו ביאייתמעשה
 ומשהם בחסאם, כלין ישראל נני היו הקרננותעבודת
 מתקימין. היו לא בז5ותם העומריס היץ שמיםכלים

-
 לשק כי תשמרו, כאן מיכתיב למדו הזה הענין ואת
 הקרבנווג על קבוע משמר שיהא משמעתימרו

 41 אה ו"ע יאל כן: איחא ננמ' שט והנחג(

 מהו קא נווואי אחא ימים. ה(4-כת במה "גיולנהתיא
 היו שסבויין מפני לר"ע מתו וקא משיתיו היו ןזאליה
 נאמר למה ה5בש נאמר אם רבי, א"ל: נהייו[ קץיהיה
 צורבא להו אמי שנעירה מיוחי אחי ליה: אמיאחד,
 מתמת. קנלתי לא מומי א"ל: יליתי, שבקוה הואמיבנן
 ואמרו - היתי, בממוני ווחרן מדותי על עמיחיולא

 רמז ינזה מ19ם פסוק. בהאי י-ע שאל יליךבססרים
 שנאמי לפי הוא ימים האריך במה ששאל ימת4.ה

 י-נן להיות שכמוהו ומיוחי לגדו4 ראוי 11'5יבעדו; המיוהי להיות צייך יהקרבן ימשמע האחי""הכבו1
 נוסל אני ה5ופר, אי5ל שאמרת וכמו חדור, עלכפרה
 עליהם, ומכפר בו שה5לאי9

- 
 מימי השיב: זה ועל

 לקרבן להיות לגל. לי ראוי ולבן מתנוה. קבלתילא
 מצד ואני מהם, נהנה היתי שלא 5יק בעבויטכפיה
 מיהתי שתהא זקוק אני אק הסרסים עונותי גשיעצמי
 ממתי, על וגם מדותי על היתי מעביי 5י עלי,כפית
 פשעי. 5ל על לי מעבייין ואובענור

 נהנה שהוא מי ירק זה על מקוי להוסיף1י9
 כסיח קרבן הצויך לעת להיות צייך הואמישראל
 העיק"י המקור שהרי מהם, נהנח יאינו מי ולאבעבוים
 ס"ז: יומא בייושלמי כמבואר הוא במיתתו מכסרדהצדיק
 ההורה לו ונתנה יסיח, לו היה לא בשגגה נפשההוינ
 ל"ה,: ובמדבר שנאמר גיול יהן של מיהתו זוכפרה
 גיול בכהן שט והנח - הגדול. הכהן מות שי בהוישג

 שיהא הוא ביין ולכן כהתח מתנות מייי נהנת חואהיי
 בעבוים. כפרהקרבן

 מקבל היה לא ילכך נזה להוסיף עודואפשר
 נממונה מוותר להיות זהיר ה.ח שרי-י .משוםמחגהג
 יהנה ולא גזל של אנק לידי יבח שלא בכייחהו
 שיפנע אפשר משלו מווהר שאינו מי כי כלום.מגזל
 לח זה ומשוט לצמצט, אפ*ר אי כי שלו שאינובמה
 לו בא הנותן ביד שמא מההשי מתנות ג"כ מקכלהיח
 בכדי והנה מנזל. הנאה לו יהית וא"כ נזל שלנאבק
 נזל של מאבק נחנה שהוא במח תקנה להצייקשתהיה
 ובזה לישיאל כפרה לקרבן נעשה הוא נמיחתולכן
 בב-ק הז'ל שאמרו כמו שנייו הענירה את מתקןהוא

 מי את מכיר ואין בייו הרביט גזל שיש המי ב':צ"י
 צבור צייי לך ואין צבור, ערכי בהם יעשתלהשיכ
 ולין לרבים. 5פרה נעשה הוא סבמיתתו זת כמוסונים

 להיות צריך חיה לא זה  בענק זהיי שהיה נחוניחר'
 לרביט. 5פיהלקיבן

 (יו. וישע" בה 'לין צדק חז"ל: אמרו והנהי(
 שחרית של תמיד בייו ועבירה בירושלים לן אימאין

 כין של ותמיד הלייה, גל של עכייות עלמיפי
 יקו והנח - היוס. כי סל עכירות על מכסרהערבים
 ע"י לייה שן העבירות לו נתיסר שלא עי יי-ילטאול
 האלו, בעבירות עמהס לן היה היי סחר שלתמיי
 וזהו בייו'; ..ועבירה ואמרו שייקו מה שזהוואפשר
 כמתשבה המה שבלילה עבייות רוב יעם"ימשוט

 רע החושבים *נאמי: 5מו במעשה דמה שב'וט,ץבייות
 שתמיי כיון וא"נ - יעשוה, הבוקר יאוי מסכנותמעל
 עבירות שהמה שביוט עבייות על מ5פר הערביט ניןשל

 שזהו שנייו" ,.בעבירה לן אינו באמת א"כשבמעשה,
 עבירות רק אצלו נשאי לא ובלילה שבמעשה,עבירה

שכמחשבח,
 השכה כמוספי אין ילין ברמבי'ן איתא ודנהה(
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 ונאסרה הואיל ובשבת עשיה או הקרבה ביה כתיב הקרבנות בכל השבת.וביום
 נעשית מלאכה אין כאלו ועשיה הקרבה גקרבנותיה נאמר לא כבורה מפני מלאכהבה
 )"קיני(בהם.
 מה בצד קודש יום שיהיה לישראל מנהג היה ר"ח יום הנה חדשיכפ ובראשייא(
 בשבת כתב שלא במוערים כן כתב ולא חרשיכם ראשי באמרו לישראל אותו ייחסולכן

 הצלחת אמנם כי היה זה מנהגם וטעם סוכותיכם' ביום ולא בכוריכם ביום ולאשבתכם
 מזולתה' שתקבל מה זולתי כלל אור בעצמה לה אין אשר הירח לענין דומה בעוה"זישראל

)ספורמ(

 נקיה. ובלבוש ובמשתה במאכל אירעו קודש, מקרא הראשון ביום 'יח(
 זוסהתא(ט0יקתא

 הרי מומין בעלי יהיו שאם משום וביו"ט בשבת תמימים נאמר לכם' יהיו תמימים.יט(
 בזית קדשי נאמר: כן ועל קרביף אינן שהרי ובפשיטתן בשחטתן ויו"ט שבת מחלליןאתם
 מלאכה. בעשיית אטור ואינו הואיל בר"ח תמימים כתיב לא ולכך חללת' שבתותיואת

)הזק1ני(

 עולת מלבד שנאמר: חבירו' את קורם מחבירו התדיר כל התמיד. לעלת אשרכג(
 1( תיקרום. דתריר דהך למימר התמיד' לעולת ת"ל מה התמיר' לעילת אשרהבקר

 י( שים)זנחים
 לחטאת שעיר כתיב הקרבנות בכל אידא: ר' בשם משרשיא: איר אחד' עזים שעירל(

 מעלה תורה עול עליכם שקבלתם מכיון לישראל: הסב"ה אמר לחטאת' כתיב איןובעצרת
 פ"י( ריה מיושלמי ז( מימיכם' חטאתם לא כאלו עליכםאני

ש,~מ94ף*

 הקב"ה נשבע ]ביוהל'9[ שבו דשבועתא ירחא ליה קרי ברכיה רבי השביעי. ובחידשא(
 זו, לשבועה צורך מה מינ(, )ניאשית ר' נאם נשבעתי בי ויאמר שנאמר: אבינו'לאברהם

ביאור
 בת ישראי שגנסה מפני דמו0פין. גל גשארהטאה
 משמע כ11נת1 - יבין ודמשכ;ל וילום והגלזונו

 הטא לידי יגאו שלא ישראל ינסה על מגקשהשבת
 לגפרוג זקוקים יהיוולא

 השבת גמ1ספי אין דלגך לומר אפשרועור
 הרגלים דשעירי שביעות מס' גריש אמרו שהריהסאת
 מקרש סומאה על מכפרים היו הישים ראשיושעירי
 גסוף, ולא בתהלה לא ידיעה גהם שאין חלו עלוקישיו
 המקרש בגיה מהוועדים היו מועי שגימי מפניוהנה

 לי! וקישיו מקיש טומאת לייי ש!גאו דיהואפשר
 גר"ה גם שהרי ו", על כפרד קבעו דאלוגימים

 לכך גי דמקרש, גגית מהועיים נ-כ היווגיוהכ-פ
 דטקדש, גגית מתועיים שהיו משום מועיוח כולםנקראו
 יושג היה אהד כל אז גי מועי איקרי ילא שגתאגל

 טומאה על לפרה קרבן הזה 3ים אין לקמי~,
 וקד,שיו.מקדש

 נאמר לא ילכך גן: גזה אמרו"וגמזקוני"
 שנה, כגור מפני מוספין בשאר כמו הטאה שגהגמ!סף
 גל אלא ארם לשום דנאכל יבר גשבת לשהוםשאין

 ואע"ג קרגנוהיה, ר?יה יסיו ועליו לגב!חהקרבתו
 דירים ושנת יר"א גשבת כגק גה קרגין הטאתימוספי
 הגירא. ראטנא עגי יעלמא שבת גמ51פי מקוםמכל

 נתינת זהו ד(זמיד לעולת אשר שנאמר מה1(
 ההן חה חיירה, שהיא מפני קוימת היא דלכךטעם
 הגירה אה קודס מהגירו התייר יכל מקום נגלכלל

 אז כפרה קרבן מגיאים כשאהם הינוז(
 כמו ולא מימיכם הטאחם לא גאלו דמקום לפנינהשג
 מהורץ וגזה שנהכפר, אלא להטיב הדגר שנהשגגעלמא
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 את קח לי שאמרת בשעה לפניך היה וידוע גלוי העולמיס' רבון הקב"ח: לפני אברהסאמר
 אתה ועכשיו זרע לך יקרא ביצחק כי לי אמרת אתמול להשיבך, מה בלבי שהיהבנך
 השבתיך' ולא יצרי את וכבשתי להשיבך בלבי שהיה כשס אלא בנך' את נא קח ליאומר
 ומתמלא אביהס עקדת להס נזכר תהא עבירה לידי באין יצחק של בניו כשיהיוכך

 בחודש אימתי רחמים' למדת הדין מדת להם והופך עליהם ומרחם רחמץםעליהס

 שמעיני( ללקיס א(השביעי'

 - בחדש חגנה ליוס בכסה שופר בחדש תקעו פיש(: ית"יים הה"ד השביעי'בחודש
 אני הרי לפכי' מעשיכס שפדתס אס הקב-ה: אמר מעשיכס' שפרו - שופר מעשיכסיחדשו
 דין מכסא עומד אני אף בזו ומוציא בזו מכניס הזה השופר מה הזה' כשוסר לכסנעשה
 למדת הדין מדת לכס והופך אתכם וסרחם רחמיס עליכם ומתמלא רחמים כסא עלויושכ
 ( שמעינ )'יקיס ב(רחמיס'

 י( קי'")שבת . ג( בלילה' ולא תוקעין ביום תרועה'יוס

ביאור

 לא כאלו מעלה הקב"ה אם לשאול היה שאפשרמה
 כפרה. קרכן מביאין יורך לאיזה א-כחסאתם

 שאהר דבר איזה על וצעק בא אהר אם הנהא(

 יכר ויעשה יגא בעצמו הוא אהיכ אם אז לרעהגעשה
 הרי לו שאומרים מפני תקנה. לו אין אז כזהמגתה
 אהח והיום מנשוא גרול הסא שזהו כעזמך אירחאתמול

 אכרהם אמר זה ועל הזה, הרע חינר לעשות באחבעצמך

 כעסך ככוש זה ככל כזה רע נאהק נניו 'הטאושאס
 שאמרת בשעה להכיכך אפשר היה ל' גם שהר'עליהס.

 'קרא ביזהק כ' ל' אמרח אחמול הר' כנך, אח ל' קחל'

 זה וככ" כנך. את נא קה לי אומר אתה ועכשיו זרעלך

 כשעה כעסך אח חכבוש אחה גם בן יזר', אתככשח'
 סוחרים היום של שמעשיכם לישראל לומר לךשאפשר
 בעזמכם. אתמול שאמרתםלמה

 עקית להם נ:בר חהא אכרהם: אמר כאןוהנה
 מפני רבים שאלו וכנר 'צהק. של עקיתו היינואביהם,

 בנו את שעקי מעשהו את להם שיזכור אמר לאמה
 'זהק של מנם'ץ גרול היח נם'ונו והלא לעולה.להעלהו
 בשב זח היח 'זהק ואזל ועשה בקום !ה היהשאצלו
 לא הר' אביה" רלגכ' משום שזהו ואפשר חעשה,ואל
 שבגמר לומר יין לכעל מקום ויש מעשיו עורגמר

 עזמו את שמסר מכיץ 'זהק אבל בו, החר היחמעשיו
 כ' מזה. לחזור לו היה אפשר א' מאז אר'לעקירה,
 אכיה נגי להת'זנ 'וחר נכחו היה לא שנעקרמכיון
 ילכן מזוחה את שגמר כמו נהשכ הרכר אזלוולכן

 'ןחק. עקרח אח כיוהרמזכירים

 יהנה כן, :ה על אמר סוסר" "החחם בעלוהנה
 ואין כעזמו הקב"ה מפ' העקייה מצוה טמעאברהם
 כלל שמע לא הר' 'צהק אבל ברכר'1, שעשהחייוש

 הרי 'צחק והנה משמו. כן לו אמר אב'1 דק הקס'המפ'

 אי הח"ן ייערה סי שעל אניוי של המוסריח הורחוירע
 ארם. נפש "קרכן לו שיביאו 'ירוש שהקכ"חאפשר

 אפשר והיה שנים קליק בן מופלג זק! היה הריואברהפ
 זקנה מרוב נהלש ככר אניו רעת אולי לחושליזחק
 ימיץ זהו ובאמת כך, אוחו זוה ש1. כמו לפניוויומה
 כלל, אכיו רכר' אהר' הרהר לא זה וככל זק4 שלכחב

 ניוהר. גרול הוא נם'ונוולכן
 שאנחנו כשע" ר"ה של כזמן זח לפ'והנה

 ברחמים היום לזרעו 'צהק ועקיח ומהפללים:עומיים
 -חזכור.

 לזכות לנו שחהיה אפשר אז רק העקרה הנה
 אלינו 'אמרו אשר לכל קשכח אזן מסיס אנהנו גםאם

 אחר' הרהר שלא 'זחק כמעשה אנהנו ועושיםאבות'נו
 הישר ככל עושה הצעיר שהיור כזמן אכל אניהרכר'
 המה מהס, ומזסעריס זה על מוחים וכשאכות'הםבעיניג

 ואינם עליהם מיושיח אינח רעחם כבר .הזקניסאומרים:
  עחה", רורש שהזין ומה לרע סונ כין לחנהיןיויעים

 כזה יזחק עקדח מעשה להזכיר נאים כאלה בניםאם
 רכר' יצהק אצל שהרי עזממ על הוכה מעורריםהמה
 'מזה. ההיפך עושים והמה קרושים היואביו

 מעשיכם ושפ-1 מעשיכם "דשו ,יל הענ,ןכ(
 יוסיף ושנה שנה שככל הוא האים תעויח כי כזההוא

 הארם אם כי דנד, ער החקין שלא מה ולהקןלהשחלם
 ללא ח' הוא אז ההשהלמוח במיח ללבת מוסיףאינו
 מעש'כם. חרשו כאן: נחמר ולכן ח"ס. לו ולמהזורך
 חדשות כמזוח לההעסק להחחיל שנה גכל שצריךה"נו
 לח"ה חוכן נוחן הוא ובזה "נה עי כגם עסק שלאמה
 את לשפר יטחיל דפחוח לכל חישוח לצות לו איןואם

 מרוכה 'ותר כהירור "וחם שיעשה ה-נו הישנוח,המצוח

 כספר לדכהכ הוא רגו' וא! הנה. עי אוחם שעשהמכפי
 לח"ו. וחוכן ענין שיש מפנ'הח-ם

 מראין שהתקיעות מסנ' לומר גפשר ויסעםג(

עי
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 ר( תרועח. יום שנאמר: שופר לתקיעת כשר היום כל תרועה'יום
 א'( סימגילח

 תרועה' יום אומו, אחר וכתוב תרועהי ןכרדן אמח,: '1 אומר אחר כתוב תרועה'יום
 ה( בחול' להיית שחל ביו"ט כאן בשבת, להיות שחל ביו"ט כאן פפא:א"ר

 שברימ כשלשה תרועה שיעור והתני* יבבות' כשלש תרועה שיעור כמהתרועה.
 לכוף יהיה יבבא יום ומתרגמינן לכם' יהיה תרועה . יום רכתיב: פליג" בהא אביי:אמר
 ו( יליל' ילולי סבר ומר גנח גנוחי סבר מר סיסר* אם דתיבב הי(: ,שיפסיםוכתיב

 ר ו א יב

 ולא ביום רק ההו משפס והגה והדין, המשפס שיתעל
 ע-ב. ל"ר בסנהדרק ימבוארנלילח

 שופר לתקיעת 5שר ח'ום שיל אעפ"' והנחד(
 מוספין תפילח דהמהפלל ע-ב ל"ב נר"ה אמרו זהננל

 שגזרו הגזירח מחמח היה שזה נגמ' ומפרש'מחק'ע,
 וועות שוו 5ל להם חורנק ותיו 'חקעו שלאהאוינים

 יאמרו במוספין, .חקוע הענירות לכך שהרית תפילתלקק
 עניי:ן לא המל15ת גזרת ובסלה דאעפ"י בחוס' זחעל

 שמא רהישינן למיות מקד'מין רוריזק אע"גידמעיקרא
 לקלקולג דבריחזור

 ו4זח ענדינן לא דליך סעס עוי לימרואפשר
 רחמים לעורר בא יהשופר חז-ל דאמרו משוםכימעיקרא

 צ4ותא אינו1 ליצלי לא 1.י באייז אמרו והנח ישראל,על
 דריש קמא ב'ומא דיומא קמיחא שע' נחלחדמוסט'
 מעיני רלמא ד'נא דמפקיד 5ית ילמא ניחיר,שחא

 דריהוזא עידן הוא דאז ]משום מידהי ליח ורהפוצעיביא
 יחריהן מניחין שהמליים רושעה משום הקב"האצל

 הכ' אי הקנ"ח[. נועם מיד לחמה ומשתחויןנראשיהן
 - זנות',4 נפישא דצבור נמי,דצבור

 בימים והנח
 גם תוקעין ותיו רצנור אוחיח שישא היחהראשונים
 אבל קמיהא, שעי בחלת הרג'ל לפי שזחו אףבשהרית
 זכוחיה דגם חושווים הננו פלאים שיררגו הזחבזמן
 אתר שזחו במוסף חוקעים הננו לין נפישא, לאד1בור
 בעידן לא התק'עות שיהיו בניי הרוב עפ-י שעיתלח

דריחחא.
 המושלים דאז משום הוא, דריהוזא עידן זח בכללחמח ייי משחחוים עהח המושלים שאין אףוהנה

 ועל גדולחם לפי והדר פאר נלבושי לדהלבשעסוקים
 חמיד שמחחלל שמים ועל.,בור מקפיייס המהכבודם
 כועס. הקנ-ח זח ועל מקסידים אינם עיניחםלפני

 עסמנתא זו דדרשה רבא מסיק נגמ' הנהה(
 אם כי מלאיח זח אין שופר דתק'עת משום היא:בעלמא
 ורק נשבח גם לחקוע מוחר וכיאוריחא כעלמאחימה
 אמות ד' חענירנו לשופר החוקע יסלנו שמא גזרורבנן

 חכמים ביד יח ויש ללמור בקי איל לילך יייברה"ר
 חעשוג ואל בשב גזירה מחנ1ז הערח מן דברלעקור

 דמח לומר אנהנו יר'בים רבא דברי לפיוהנה
 ה.4וועה שמלנד לומר זהו חרועח זירת נחורחשנאמר
 חרועח, לענינ' השינים ינרים בפח לחזייר 1ריכיןיוד
 מצ1ת לקים 'נול ואינו שופר לאדם שאין בזמןאו

 חרועה. בז5רת 'קים הפחות ליל אזחרועח
 ימו ווהוא שלנו הרושה בעק זהו 'בנות1(

 שם איהא ותנח גנ:ן גנותי ימו זהו ,ו?ברים יליי,ילולי
 חקו'ת חשר"ת בקסרי אבהו רבי יאהקץ זריא ל"1בגם'
 חרועח כעק זהו אם דקרא נחרועה דמספקי משוםחר"ח,
 ח1 גנח, דגנותי ווירים שזהו או יליל ילולי שהואשלנו
 ומסץם נגנוחי שמתהיל ביחר י4-ועה שבריםשזחו
בילולי.

 ויי האי לרב שקואלו ברא"ש שם איהאותנה
 חקיעת ידי 'וצאק ,ווראל ה'1 לא אבהו ר' שבאער

 אבהו רבי בימי נפלה כי תהשבו אל זה על והשיבש,פר,
 שלש אומרת אחת קדומות משניות שהרי זח נדברספק
 דבהא אבי וקאמר שנרים שלש אומרח ואהחיבנות
 ישראל לכל מנהג קימונים מימיס הדבר היח ויךפליגי,
 יבבות ע,שים ומחם קלות, ינבות חרועח עושיםמחם
 כי חובהן 'די 'וצאק ואלו אלו שירים, שהןיביים
 והיח ה4 חרועה קלות ויבנות הן תרועה נבדיםשנרים
 ר' ובשבא חלוקח, שאינה אעפ"' כחלוקה ~שחהדבר
 מעשה עוווין ישראל נל שיהו חקנח לחקו רצהאבדו
 נהלוקה. נראח הריוסות של דנה בעיניהם יהא ולאאהד

 יום מחרגמינן יאן דהנח להעיר יוו זח עלוהנה
 לכיות היא דמצוח הר' לים, יהיה יבנא שיוםחרועח
 שאמר ס' וד ננהמיה נחרר שהרי וקשח חזח.ב'ום
 יי הזה ב'ום תב15 ואל תהאבלו שאל ר"ה: ב'וםנחמיח
 מעהנם; היא י' חדות כ' תע1ב1 ואל לאדננו היוםקיוש

-
 שמחה של יד בזח שאק בניה שיש בזה והנראח

 נמו שמחה גם בזה שיש בכיה חש המח, אל הנכיהימו
 בבייח ג"כ שמחה שיוו לילי חמכרעח אשה שלחבייח
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 מלכם וילפינן לכ4 יהיה' תרועה יום דכתיב: מעומד' לתקוע צריכין לכם.יהיה
 אלא בקמה תקרי אל בקמה' הרמש שם וכתיב לכם' וספרתם שטי דכתיב עומרדגבי

 '"ט"קי ז' מעומד' להיות צריך בשופר כן משמד בעינן שבספירה וכמובקומה'
 אמר ועשית4 כתיב וכאן והקרבתם כתיב הקרבנות בכל יוסי: א"ר עולה' ועשיתםבי

 מעלה בשלום' ויצאתם השנה בראש לדין לפני שנכנסתס מכיון לישראל' הקב"הלהם
 """' פ"י י"" )'ייש"' ח( חדשה' בריה נבראתם כאלו עליכםאני

 עם שותף נעשה כאילו כראוי המועדות את המשמר שכל מלמד עולה'ועשיתם
 נאמר לכך ושמים, ארץ אלהים ד עשות ביום נ'(: 'ניאשית שנאמר בראשית במעשההסב"ה
 זוסרהא( יפסיקתא ט( העולם' נברא שבתשרי ועשיתםבר-ה

 בה ויש בתהלה ידיעה בה שאין מה על הטומאה ידיעות הכ8ורים. הטאת מלבדיא(
 מה על הכפוריטי הטאת מלבד שנאמר: מכפר' ויוהכ'פ בהוץ הנעשה שעיר בשףידיעה
 החיצון אף ידיעה בו שיש דבר על אלא מכפר איט הפנימי מה מכפר, זה מכפרשזה
 א'( נ' )שיתית י( ידיעה' בו שיש דבר על אלא מכפראינו

 ר 1 א יב

 ולכן חדשח, נריח 9'ולר סופו הזה מהצער ש"ריזה
 יוו אנל אסור, שוח נוראי האנל כנכית בר"הלגכות

 שאמרו מח לפי וזהו המוהר נר"ה נכיח של אופןעוי

 נתינ הקרננות נגל עולח, ועשיתם פ"ר: ר"הנירושלטי
 לישראל: הקנ"ה להם אמר ,עשיתם, בתינ וכאןוהקרבתם
 נשלום, ויצאתם חשנ" גראש לרין יפני שנכנגתםמכיץ

 וא"ג - הרשה. נריח ננראתם כאלו עליבם אנימעלה

 ננרא להיות אפשר א' והר' כאן, '1 חרשת שנריאתכיח
 שהיא גזו נגיח ולנכות לידה. חנלי גל' רנרשוט

 נויאי מחרש, ננראים הננו הזאת הנכיה וו" ג'גהרנשח
 השנה. בראש בן שיהיח חוא והנוןשראף

 כמו זהו שופר חקיעת בעת העטירה עניןז(
 הג"ר לפני הרינים נעלי ~עמוי שצריגין העמירהענין

 שני ועטרו י-ז(: '"ט ,רנרים גרגתיב הרין,כשעת
 י"ט נסנהררין דאיתא וכטו חרינ, להם אשרהאנשים
 שטח: נן שמעון לו אמר אז המלך 'נאי את כשרנוע"א

 אלא עוטר אתה לפנינו ולא נך, ויעייו רנל'ן עלעטוי

 ועמרו שנאמר: עומר אתח העולם והיח שאמר מילפני

 שכן מכל א"ג והנה - ירינ, להם אשר האנשיםשני
 ליין עהח עומרין שאנו בעיקר מראץ שהתקיעותנאן
 חרין את לקנל אנחנו' שצייבין נוושי הקנ"הלפני

נעמירה.
 והקרנתם נלשץ טקום נגל שנאמר מה הנהה(

 הארם יקרבן רץ"י משום חנינות, של ענין נוה'ש
 לשאול יקים יו1 הרי וא-ג שבשטים, אניו אלמתקרנ
 אטרו זה ועל חנינוח, של נלשון נאמר לא כאן נםמרוע
 הארם את עוקה הזה שהקרנן מראה באן עשיהרלשון
 על קאי דועשיהם ואע'נ הרשה, נריאח במושיהיח
 כטו נחשנ קרנן בל אך "מקרינים, על ולאהעילה

 9עושת ומה לקרנן, תפ19 נופו את הניא נעצמושהארם
 שגאמר והקרנתם ולבן נעצמו. עשח כאלו נחשגנקרננו
 נזת מתקרנים שהם המקריניס על קאי הקרננותנכל

 המקרינים על נ"כ קאי באן שנחמר ועשיתם וכןלהטקום.
 חרשה. לנייאח נזה עצמם את עושיםשהם

 מנל בערכו נרול יוא הזח שהקרנןומפנ'
 גמו נמחשגתו להיות צריך שהטקרינ ומפניהקיננח4

 רמטעם אמרו יכן הזה, הקרנן עם כשוחף נעצמושהוא
 וכן בהם להתענית ר"ה קורם ימים ר' כישראל נהנוזת
 מפני סליהוה. ולומר היוס קורם באשמורת לקוםנם

 קודט ימים ד מיוס ניקור שסעינים נקרננותשמצינו
 שהוא כיון כאן גן א', צ.ו נפסחים כמנוארההקרגח
 ברי ימים ר' נ"כ קנעו לכן לקרנן נ"כ נעשחנוסו
 נתשונה. ע.'הם ולשונ חסאתו מוט' גללנקר

 על א': נאנות סאמרו טה לפ' הוא והסעםט(
 ועל דעכודה ועל התויה ען עומר העוים רנריםשלשה
- חסד'ם,נמילת  מהענינים :;הר :ה. המוערות וסמירת 
 האלו ה"צוח ואילולי זי, על עויר שהעילם ענוריסל
 דוא האלו המצוה שטק-ס שנזה נמצא חרנ. העולםהיה
 גאן נאמר שפיר ולכן עולס, של נקיומו שוהףנעשה

 מפני זהו נראשית גמעשה כן שנאמר זת נלשוןועקיתם
 מעשה וו" כ' ניאשית. מעשה כעין יקרנן במעשחשיש
 במעשה הקנ"ה עם שוהף נעשה באילו נהשנ הואזה

נראשיח.
 'דיקת נה כשיש וקךשיו מקרש סומאת על'(

 תולה, נפנים הנעשה שעיר גסוף ידיעה נה ואיןנתחלה
 שאין ועל ויורר. עולה קרנן מניא אח'1 לו יודעואם
 שעיר נסוף יריעה נה יש אבל נתחלה 'ריעהנה

 מכפר. נהוץהנעשח



צב
 ר ב ד מב

 בפסח עומר הביאו נאמר אומר: ריע בחג' המיט לניסוך מנין וגוי, עולה הקרבתטיג(
 נסכו אף האילן' פירות לכט שיתברכו כדי בעצרת בכוריט והביאו התבואה לכטשתתברך
 שפי'( . יא( שנה. גשמי לכם שיתברכו כדי בחגהמיט

 יב( אומות. ע' כנגד מי כנגד פריט ע' הני אלעזר: א"ר וגר' עולהוהקרבתט
 נ'( נ-"~יי"

 כל אספו שכבר לפי שמחח תוספת בסוכות יש עשר' שלשה בקר בניפריט
 י"יקיני4 . מוסף. תוספת בהן יש לפיכך שבלולב מינין וד' סוכה טצות ותוספתפירותיהט

 זמן אומריט ואין חג של בשמיני זמן אומריט יוחנן: א"ר עצרת' השמיני ביוטלה(
 יג( וביוט- כתיב התט ביוט כתיב הכא אטר: יצחק בד ר"נ מ"ט פסח' שלבשביעי

 אחד וכתוב אלהיך' לד עצית ראה(: זפ' אומר אחד כתוב תניא' לכט' תהיהעצרת
 חלקהו סבר ור"י לכט' כולו או לד' כולו או סכר ר"א כיצד' הא לכט' תהיה עצרתאומר:
 ב'( ס"א ,פס"ים יד( לכט. וחציו לד'חציו

 מוצא את תפלה' ואני ישטנוני אהכתי תחת ק"ס(: )ת"יים זש"ה עצרת. השמיניביום
 הרי העולמיט' רבון ישראל: אמרו אומות' ע' על פריט ע' לפניך מקריביט ישראלבחג
 לפיכך ישטנונה אהכתי תחת וחם אותנו לאהוב צריכין והיו פריט ע' עליהם מקריביןאנו

 יאורב

 ניוהר המור שח"סא מה דכל הז'נן מזהוהנה
 חמקויש נמקום כי בסניס, כך כל נכנס אינו שלוהקרנן
 למאד, החמוף "סא על קרנן שם מבניסין אין2יוקר

 הפ"וה לבל לו ידוע הרי נסוף 'ד'עה לו בשישולכן
 מזנת על אם כ' 2פ:ים נכנס קרננו אין לכןשחסא
 יורע חוא ואין לבסוף ידייה לו בשאין אנלההיצת,
 אם כי לגמרי לכסר בא אינו הקר2ן וגם מהחטאכלל

 הבפרח קלות מפני לכן ל2סוף, לו שיודע עדלתלות
 היותר הענירות על חקרנן ולבן נפנים, גם נבנסקרננו
 אין נ"ד מיחות וה-ני כריתות חה2י על כמוהמורות
 הוא משתלח אס כי המזנח על כלל אותומקרי2ין
 2א שהוא העגירות הומרי שמפני 1!הו לעזאזל,למד2ר

 2נית העומד הסז2ח על לחקרנ ראוי אינו עליהםלכפר
המקרש.

 מסורש המים ניסוך נאמר לא מה ומסנייא(
 המים שבאיי אף למאד, השונ דנר זה שאין מפנינתורה
 ש2דם מקומות יש אבל והנמכר, הנמיר השו2 ד2רזהו
 נאמר לכן בעיניהם, השוב זח ואין לרונ נמצאהוא
 נרמז. רק הוההענין

 את הטענ העניש דמשייז אמרו ולכךי2(
 מנשאר יוחר הסובות הנ את שמירתן אי עלהאומא
 מהיסורץ. עליהם מגין היה ההג שקרננוה לפימצוו4

 שזהו משוס אלו פר'ם ע' על חסעס אמרו"ונמזקוני"

 ויום פסה ימי ושנעה ש2שנה שבתא ושחים המשיםכנגד
 יום של אהד ויום 1"ה של אהד ויום עצרת שלאהד

 שנעים. למנין שעולין ההג ימי ושמנההכפורים
 עצרת לשמיני הכתוב עשה דלכך ואפשריג(

 2ער הקרננות היו החנ שנימי משום עצמג 2פנילרנל
 לפני רצוי כי נמחשבה שיעלה אפשר וא-כ האומות.כל

 ישראל ובני אהת כמשפהה יהיו העמים שכלהמקוס
 נני 2עד מיוהר יום המקוס עשה לכן עמהם,יתבוללו
 'שראל ש2ני המקום רוצה זה שנכל ללמד לחג,ישראל
 מיו"ד הנ שיעשו 2זה העמים לנין נינם הנדליעשו
 מ'והדת אומה להשאר להשתדל המה וצריכים עצמם.נפני
 העמים. 'תר עס מתנוללת שאינה עצמסנפני

 שחורתו דמי כן, נספרים אמרו דר'יז אלי2איד(
 ולעשותו התורה מלמוד 2יו"ס לפזש לו אפשראומנהו
 ג!וורח עוסק אינו השנה 'ט' וובכל ואיז1 לכם,לכולו
 לי.. לכולו ההג אה לעשוה צריךהוא

 כן, הכתובים נ2אור לומר אפשר 2פשסוהוינה
 שהעם נשעה פסה, של בעצרת לד' נאמר שםרהנה
 עוי הזה היום את שיעשו הכתונ אמר לכןבירושליס, עוי להשאר להם וקשה שבשיוו4 למלאכתםנהפזים
 מפני לכם נאמר הסוכות בהג ו:נל הקב-ה, למע!לעצרת
 להם אין בי 2ירושלים להשאר רוצים 2עצמם העםשאז

 רצונכם. כפי שזהו מורח ולכם בשדה. יותרמלחכה
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 טו( לכם' תהיה עצרת השמיבי כיום עצמכם על השריבו עכויו הקכ-ה:א,
 . מיא4 רבח,במדבר

 טוכים. למורים הרכה רכשו החגים שכימי מפני עצרת' נקרא עצרת. השמיניכיום
 יום הכתוכ קרא לכן שרכש' מה כל את ישכח אז לעכורתו כשישוכ לחוש ישוהגח

 שכל ככיי הראויים הדכרים כו שמעצרין יום היתו עירת' כשם וסכות פסח שלהאחרון
 שכימי הקרש אל ההזמנה את ולהוציא אצלנו נעככם אכל המוער' ככלות אותםנעזוכ
 י"קייה( )"יתב טן( המועד' עכור אחר המעשת כימי הפועל אל הכח מןהחג

 הסוכה מן להפטר הכמים התירו למה כן אם לכם. תחיה עירת השמיניביום
 מתפלליפ היו האחרון ויום לטלליס מתפללים היו החג ימי שכעת כל אלא האהרון'ביו"ט

 אנ"1מא( הגשמים. על שלם כלכ שיתפללו כרי הסוכה מן נפטרין ולכךלגשמים

 אחר שעצרת כשם יום חמשים החג אחר להיות ראויה היתה לכם. תהיהעצרת
 אלא לכאן' לכא כתיהם להניח יכולין ואינן רע8 חורף הקכ"ה אמר אלא יום' חמשיםחפסח
,ת"יא( עצרת. יעשו אצלי שהןער
 יחידי פר אומות' ע' כנגד מי כנגר פריס ע' הני אלעזר: א"ר 8חה פר11

 אחרון ליום גדולה' סעורה לי עשו לעכדיו שאמר כ"ו למלך משל יחירה' אומה כנגרלמה
 א'י ממך' שאהנה כרי קסנה סעורה לי עשה לאוהכואמר

 כוככיט לעוכרי להם אוי יוחנן:
 מי ועכשיו עליהם מכפר מזכח קיים שכהמ"ק כזמן שאכרו מה יודעין ואיןשאכדו
 עליהכ-מכפר

 נ"( ,*י" יז(

כיאור

 זמנים היו כי לדורהק לנו גדול לטור חעס1(
 114 העמיס שנאה מקור גי הרעח קנתפשסתביש,-אל

 ש4היה נח,ץ ול5ן מהם. סו4-וץ'ם שאנחמ מסנ'14א
 1ח1 העולם בנ' 4גל ברכה המבי4ת בהעבו%15עסוק'ם
 דבשעה לט "ורח הזמן אך "יקעוג השנאהתחבסל
 ע-0 גוודה לעבוד וחלכ14 ,שו.אל בנ' אתשעזבנו

 אחרה עצה לנו אין ולגז ב'והר, אוהנו לשנוא הרבועוד א~
 דואנים להיות ולא עצמנו בפנ' חג לנו ל9שוה אםכ'

 'שסנזנה אדיתנו חהה כי העמים גלגסובה
 5ן: ואמרו ב!ה "וסיפו עוי אמור בפיסז(

 עמ', עוד יגבו אצלי. אתכם עצרתי 9צר41 איחאגרש"י
 מצדנו נם כי לומר יש זה ובררך פרידהגם, עליקשה
 לשק ע4-ה בשם סבוה ושל פ5ח של האהרק '1"סנקרא
 הסיל שהאדם מפני שזהו ואפשר - חפרייא. וקשהעכוג
 נקי תעשד הגשמים הענינים כל את "חג בימימעליו
 הינינים לאלו שוב לשוב לו עהה וקשח פסולה,מנל

 גז מרגיש שאיז מה יוהר לס4יו קשה החההגשמים.
 דה15בן דהלה בש'ב שאמרו כמו וזהו "שנה. ימאגשאר
 ב,א לשז אם הלה לוויעור הקמח ים מצסרפ'1ו"מורסז
 ועירבז והזר מתוכן המוריז והפריש 4קד אס אבל"רקדה
 - מצסרף. אינועמו

 האדם שרג'ל שאף משוס וזהו
 ברוח !ה אי4 אגל המורס4 עם נתי היקיה גלאלאכול

 בן מתוכן. נבררו שכבר בשעה הפ5זלה את לערבהאים
 נברר לא שהרע זמן כל אך בסוב, הרע מעורב אדםב5ל
 בשעת אך שבו, מהרע כה סוליה האים נפש אין אזממנו

 נעשת והוא החג ימי נמשך ממנו נברר גברשהפסולה
 זהו פסולה שוג בו לערונ עתיי חוא ועתה מהם,נקי
 מצסיה הוא :ה ועל האדם לרוח למאד הקשחדבר

 ב0עורה שהוא דסי במסישים אמרו כגריז(
 לו אפשר אז הנוניס, בלה' המה שהאנשיס חבורחעפ

 שהוא מ' 4ב. מהאנשיס. לא מהמאכלים רקלההענג
 ברנוי יורך לו א'1 נעימים אנשים חבורת עםבסע'יא
 זה. ב"בורה להיוה רוחני הענוי לו 'ש כי"סעודה
 בקיינות צירך היה האומות בעבור חג וועק1: בשעהולכן
 בעצרמ אבל העיקר. היהה הסעורה שאז מפנירבים

 נדולה. נסע.דה ?ורך היה לא אז ישדאל בעכור חנהיח שא~
 מהסעודה. לא ממך ההיח שההנאהה'*נו - ממך. שאהנה גר' קסנה סעודה ל' עטו אמר:ולכן

 ואין שאבדו לאומות ליס אוי שאמרז:ומה
 אי שאבד מה ש':יע מי כ' זהו - שאבדה מהיודעין
 לר שיחזרו ישתדל גי לו, עאוי עליו לומראפשר
 באמת, לו אוי שאבר מה יורע שאינו סי אךאבידהה

 אבידהה לו שיהזיו להש:ןדל וי4 שצריך יויע 8ינוכי
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 תעבוד אותו תירא אלהיך ד את "(: יינרים כדכתיב האלו המדות כל בך יהיה כן אםאלא בשמי להשבע רשאי אתה אין באמת אפילו בשמי' להשכיע לכם שהותר סבוריםתהיו ל% לישראל הקבשה א.ל לד' נדר ידור בי איש 1ג1' המטות ראשי אל משה וידברא(
 אלהים: יראי שנקראו באותן שתהא תירא' אלהיך ד את - תשבג ובשמו תדבס1ב1

 כבר והלא בשכינה' לידבק אדם יכול וכי תדבקי ובו תעבוה אותו נאמר .כך אחרתעבידה לך ואין במצות ולעסוק לתורה עצמך מפנה אתח אם תעבוד, ואותו ויוסף' איובאברהם
 שקורא לתלמיד בתו הטשיא כל לך לוטר אלא חיא' אוכלה אש אלהיך ד' כינאמר:
 בך יש אם תשבע 1ב1 תדבק' 1ב1 עליו שנאמר זהו טנכסיו, ומהנהו פרקטטיא ועושהושונה
 א( לחשבע' רשאי אתה אין לאו ואם להשבע' רשאי אתה האלו המדותכל

 כ"נ( רבה)נמונר

 שלא בכדי מהם להעלים יותר וראוי נפש ענף נדרי להפר יכולין והבעל שהאבישראל בני לבל ללמד צורך שאין מפני ישראל, בני אל נאמר לא לכך המטות. ראשיאלב(
 הזה. המשפט לימד שבטיהם ראשי ישראל לחכמי אבל בנדרים' ראש קלותינהגו

)ימב"ן(

 ר 1 א יב
 האלו המדות נו קיהא דנעינן הא והנחא(

 נעל ואיגו אלהים ירא שאינו רמי והו שנועי,לגנ'
 שנועתה שיקים נטוח אינו יצרו את לכנוש הרגילענורה
 משום חכמים תלמידי ממח:'ץ' להיות צייך גםוכן

 שנועח. חילול לידי ינא שלא יליד יגז התורהדזכות
 כ"א[, )סוסה מציל ואצולי מגין אגוני תורה שאמרו:כמו
 שוהו המטות ראשי כאן נאמר מה מפני ינוארונוה

 הרשות טעח לאלו שרץ מפני והו שכדור,המצוינים
 ושנועות. נדרים עליהםלקגל

 שיהיח הוא התנאים מן שאחד שאמרו מהוהנה
 לו יהיח ולא נמצות ולעסוץ לתורה עצמו אתמפנה
 והו כן: הסעם יעץנ" ,.אהל נס' מנואר אחרתענודה
 לו שהיו המלך נינאי מעשח נמררש: שם המנוארלפי
 הולך שאני ואוכל הולך קאני בוונועח לחבירו אמראחד כיצי אמד4 שנועת יל נחרנו וכולם עירות אלפיסשני

 1"טעם - ונחרנה שנועתן ומקיימין הולכין והיוואשתח
 על שמו את שישא הץנ"ה של כנודו שאין מפניהוא
 שנץדושה לינר להזכירו אפשר אם כ' כ:ח פחותענין
 לשמור ואקימח נשנעת' קי"סן: ןתהילים שנאמרכמו

 לו יהיה שלא הנורר מועאי ה~א ולכן צדץיך,משפס'
 שמים. ענודת אם כ' אחרעסץ

 בו שיהא בעינן ילכך להוסיף לנו נראחואשר
 שבא מי והו שנוןה סתם דהנה משום האלו,המדות
 הפרישות למדת שינא נכדי המוחרים גדנרים על'1לאסור
 תהיו, קדושים הפסוק: על שאמרו כמו הקרושח,ולמדת
 11 מדה לידי לנא והנה לך, נמוחר עצמך קרששוהו

 דאמרו הא הגר'ש נשם שנאיו כמו אדם -כל רשותאין
 נר חלא מלתא להא אנא יוקנא מר אמר ץ"ה:נחולין
 האידנא נשיא אכיל הוה כ' אנא דאילו אנא לגניחמרא
 אנא ואילו השתא. עד למחי עי גנינח אכל חוחלא
 אכילנא, אחריתא לסעודהא אכילנא דלא היא סעודתאנהא
 כן גם יעשח שלא אוהו עכנ מי לשאול יש והנח-

 כי וח על ואמר נעיניה חו ימצאו אשר אניוכמעשה
 שכנר למי רק נאה המצוות נדרך 'תרה ופרישותוהירות
 מן גם לה'ות וסוח נא והוא התורח ח'וני בכלוהיר

 שיחסר בשעח המהדרין מן להיות נאח לא אבל.המהדרין,
 עוקבא מר ולכן המצ11ד4 מעיקרי דנרים הרנח עוד11

 נרנרים ההשתלמות עוד לו יחסר כי יצמו אהנידעו
 שוה אניו נדריי מלאחת עצמו אה סנע לכןהח'ונים,

 עליה, לנני רקנאח
 כאלה יניים נשנועח על'1 לקנל שנא מיולכן

 ההא צריך החסירות. ולמרת הץדושח למית שינאנכדי
 בחסידות, לההנהג והנון ראוי היא אם מחחלחלחתנונן

 לכן מייגתו, ממדת גנוהיס האלו הדנריס יהיח לאואם
 אלהים, ירא שהוא האלו: המרות בו שיש סי דרץאמרו
 או רננן, ומוקיר רחים והוא המץום. ענודת רץוןוני
 דנרים עצמו על ולאסור יהרה נקיושה להתנהג לואפשר

 החסייוח: למדרגת שינא נכדיהמותיים
 כל נו שתהיה נעינן ילכך לומר אפשריוד

 נשם שבועתו או נדרו שתולה שמי מפני האלו,המדות
 והוא נעיניה ויקר קדוש המקום שכגוי מראה נוהוי

 על'1 מקנל כן נעיניו ויקר קדוש שהשם כמואומר

ששבועתו
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 דבר המצות בכל שאין מפני המטות' ראשי אל כאן נאמר לכך הסטות- ראשיאל
 וצוה עליהם' ולעכור בהם להכשל מאד ונקל ושבועות, כנדרים ובנשים באנשיםהמצוי
 ושבועהי בנדר רבריהם לחלל יכשלו שלא שבטיהם בני על שישגיחו המטות ראשיאת

 יגק'"' '"ייים ב' ובנותיהם- נשיהם ישבועות בנדרים יתנהגו איך אותםולהורית
 להן יש ישראל יונה:' א"ר יחל' בבל העכו"ם ואין יחל בבל ישראל ישראל.לבני

 והעכו*ם חכם היתר צריכין ישראל יוסי: א*ר חכם' היתר להם אין והעכו*ם חכםהיתר
 אבהו' רבי לגבי אתת נכרית חדא אבהו' כדרבי יוסי דר' ואתיא חכם' היתר צריכיןאין
 הזא לבן הוא ראמר: אחא' כרבי יונה ודרבי בנולד, לה ופתח פוק טובי: בר לאבימיאמר
 אח שחילל אחת רשעיות' שתי שעשה רשעתיים' כושן שמו נקרא ולמה רשעתיים'כושן

 ה'ש( פ"ס נייי )'י'שימי ג( שנה. שמונה בישראל ששיעבד ואחתהשבועה'

 יאורב

 המדות נו אין :ום ולכן נעיניו. קדוש תהיהששנועתו
 קיוש המקום אין שהרי נעצמג שקר מע.ד הואהאלו
 הולמחג שאינו בלגוש מהלנש והואנעיניו,

 ונג'טין ל"ה גניסק חנאים מ"לוקת יס הנהנ(
 והנח לאו, אם הפרה 14 'ש נרבים שהודר נדר אםני'1
 ימסתנר, טע:וא בזה 'ש הפרה לו דאין ליח דסגידאמאן
 ואי מפורסם היא שהנדר כיון ברנים שדודר ננירכי

 ינא אם ולגן נב"ד, לו שהוהר ידעי שכולהואפשר
 אנן זה נכל אבל השס, חילול גזח 'היה נדדו עללענור
 כמנואר הפדה לזה 'ש מפורסם ננרר דנם להלכהפסקינן
 וגר. אמימר אמר ר'ה בחום' ~1'א ל"1בגיטין

 סעד לנו יש בזה דאמורים הדנרים דלם'והנראח
 דכתוב דמה גאן דמנואר משום וזהו זו, הלכהלפסק
 נני על ישגיחו שהנשיאים לומר נאו נוח המטוחראשי

 ננדר והנה והשבועה. הניר אה 'הללו שלאשבטיהם
 זה על הם שישגיחו ש-י לא עצמי לנין נינושהודר

 נם אירי ,וזאת שהפרשה נויאי הרי להה ידעי מנאגי
 'חל לא כאן אמרו זח ובכל נרנים. שהודרובנדרים
 לו, מוחלין אחרים אבל מיחל אינו הוא ודרשינןדברו

 התדו7 לו 'ש מפורסם בניר יגםהרי

 רבי ומיאמר ננולי, פותהין אין היין מןג(
 יאמר יומי ר' כדנרי יס"ל הדי בנולד לח שיפחחאנהו
 שלנן יאמד אחא ור' הכם, חיתר צריך איןיעכי'ט
 שלום נרית שברחו בעת ליעקב שנשנע השבויחחילל

 השגועה, אה שהילל בזה רשעות שעשח ומדקאמרביניהם.
 יהל, נל אזהרח יש בעבי'ם דגםהרי

 לייני א' נהי-ח נפיו4 לבראשית נספרנווהנה
 שאינה בשבועה רק היא הזחח יהמחלוקח אמרנו נחבני
 מתוייב נח בן נם לאהרים נשבע "ט אבל לאהרים.גתע
 תועלת ללא כן לא דאם ההרה, לזה ואין שבועתולהקים
 מלך לאבימלך ויצחק אנרהם שהשניעו השבועההיתה

 וזהו לאליעזר, אברהם שהשביע השבועה וכןפלשתים.

 שענע נמקא א% א "ן קל גל אעי אקאף
 פדיני נזה שיש מפני הזה, נכלל נכנם זה אין4חיש
 נח נני וגם נהן, נז"ר לה'ות האדם שצריךהמשפטים
 ידואיו כי י"ט: י"ת ננראשית כדכהינ זה עןהחהרו
 דרך ושמרו אהר'1 ביהו ואת נניו את יצ1ח אשרלמען
 מאי א"כ יקשח זה לפי והגה ומשפט, צדקה לעשותד

 דר. דמשמע אחא כרבי יתח ודרבי בידושלמי כאןאמרו
 שני1 שנועה היה בלגן הרי אחץ, כרבי אהיא לא'ום'
 שנועה. דהף מודה יום' ר. נם ונזה להנירואדם

 נלנר המשפטים ד'ני מצד דהחם לומרואפשר
 ס' נחף'מ שמנואר כמו השנועה אח לקים ח'ונ היהלא

 ל8 לשנים קצנה נחן ולא בדנר עצמו המהיבב:
 אסמכתא, דה.י משוםנשתענד

 נרית הכריחח וא"כ -
 לזמן קצוב שאינו רנר היה ג"כ ללגן יעקב ניןשהיה
 המשפטים, דיני מצד מקום לזח ואין בעלמא אסמבחאוהוי
 שאמרו משום זהו הזאה הנדיח נשמירת שנהחיבוומח

 באסמגחא, אפילו מהני שבועה ידי יעל י"ס ר"זנהף'מ
 ולא שנועה דין מצד לזה לגא אנחנו צריג'ן שונוא"כ
 בעבי'ם (:.ן 'וסי דלר' כיק וא"כ משפסים, ד'ןמצד
 דנאסמכתא משום משפטיס. יינ' גב כאן אין שבועהד'ני
 מתהייב.אינו

 שלבן באן אררו דדנה בזה, לומר אפשרועת
 שחילל ואחת בישראל ששיענד אהת רשעיות שתיעשה

 משום גזה 'ש ונועה יחילול נימא אם והנחהשבועה,
 שנועה חיל41 רשעיוח, סוני שני באמת נזה יש יחלבל
 בזח 'ש ג'שראל ששיעיי ומה המקוט. לנבי רשעוחזהו

 דאין יאמר 'וסי יר' אבל המשפסים. ד'ני מצדרשעוח
 שיש זה עי לדק גאין אנחנו רק נח, בבן שנויהאיסור
 שחילול נמ?א וא"כ המשפטים. דיני מצד ענירהבזה

 ואין (את רשעה מצד המח ישראל ננני ושענודהשנועה
 אחא ד' דדגרי אמרו שפיר לכן רשעיוו7 סוגי שגיבזה

 דר. אליבא לא המה רשעות סוגי שני בזה שישדאמר
 בלבד. יוגת דר' אליבא אם כייוסי



 ר ב ד מב
צד

 שאמר חכם יוחבן: א-ד מכאן מיפר' והבעל מתיר החכם הדבה זה תניאי הדברזה
 א'( עיחעיייס ד' כלום. אמר לא חכם בלשון שאמד ובעל בעל'בלשון

 מה אחי'(: )פ הדבר זה חוז בשחוסי ובאמר הדבד זה כאן נאמר תביא' הדבר.זה
 למאי ישראל' וכל ובניו אהרן נדדים פדשת אף ישדאל וכל ובניו אהרן חוץשחוסי
 ה( מומחפ ביחיד ההיא כתיב' המסות ראשי והא הדיוטותי שלשה .להכשירהלכת*

 שש( עיח)ניחס
% נדר בנזירות ונאמד נדר כאן נאמר דן' אני הרי אחהויום שנה י-ב בן אף להוציא אנ' שומע הקסן. את להוציא איש תניא' ידר. כי אישג(  חפי,( ו( נבדקיןנדריו אחד ויום שנה י"ב בן קיימין, נדדיו אחד ויום שנה י"ג בן אמרו מכאן יסליא, כי כאןאף יסליא כי להלן מה נשא(. 

 בדבר שידור עד לד" נדד ידוד כי קרא: דאמד מותרין' אלו הרי ורמשים'כשקצים וטריפות' כנבילות כוכבים' כעבודת חזיר, כבשד עלי: זה הרי האומר לר"נדד
 א,( ,,י )ניי,ס 1(הנדור'

 יאודב
 אם כי הניר אח לנטל ההכם בכח אין כיי(

 מעולס חל הניי היה לא זח יבאופן לומי בכחויש
 פזסק .לה'ות מוהי לומי בכח אין להבעל אבלכלל, ניי כאן שאץ הינו יך, מוחי לומי ההכם וי'ךולכן
 וננירים ג' יכ"ח ב'1-י ימגואר בקיובים אפ'יונייים מת'י הי' מומהה 1'חיי מומהה, הוא שהנעל ואףייניס,
 מפנ' אשחה ניי' לההיי ישות יו אין זח נכל ב:וך'ז

 עצמ1 ניר' להחיר לחכם אפשר שא' וכמו כגופהשאשחו
 הבעל נכח 'ש רק אשתו, ניר' לההיר לו אפשי א'כן

 רק מנטל ההו מבטל וכשהוא אשחו, ניי' ולבטללהפר
 דאם חל. הניר היח מחחלה כ' מחחלה. ולא ולהבאמכאן
 בעלח רשוה בל' ניר כלל לקבל בכהה יאין יד'ןהיח
 ומיחז'נן ניר(ק את מקים חבעל שיהא בעינן היחאז
 חז'נן הי' ניר. הוי ג"כ הפי ולא הנעל שחקדאם
 ולהבא מכאן לבטל הבעל בכה '* רק מעיקרח חלדהניר
 נודרוק היא בע,חי,ת על הנודרח כל בגמ': יאמיו והא ביבר. רוצה אינואם

 נודרת היא זה נאופן ג"כ זהו -
 לעשוה בכהו 'היח ולהבא מכאן לבטל הנעל 'ר?הר(ש
 לקיס ?ייך הנעל שיהא זח באופן נויית היא ואיןכן,
 הבדד,את

 דאין משום זהו הלכהא, למאי דשאלו הא ,ח
 אלא המטוה יאש' ןוקא שלאו לימוד יבע.נן לומרמיום
 בפרשה כת'ב יהא משום 'חל. בל נאזהית הוי 'שראלכל
 אינח הי' ואשח נייים יינ' 'ש האשה על יגסזו

 'כולין יכולן הוא שהלימוד אמרו לכך המסחגמראש'
 ניייס.להת'י

 את מת'רין הי'וטוה שלשח יגס יגמיינןוהא
 . לו לפחוח 'ויעים ונם וסביר'. להו ינמיר' זהוהניי
 יויעין שחן שלשח בירושלמי: כיאיתא לו ויתייופחח
 לא (1'כ שם בר"ן זח על וחעייו כזקן, מתיריןלפחות

 כולהו חוץ נשחוטי יהא חוו לשחום' ניייט שוח'היח
 יגאמת גזח יתר מפשי - שוה גז'רה מוקמא ולאש11
 ואם כיי4 ישהס שהשוחם ג'ע געינן חוץ גשחוטיגס
 כמו חוץ. שחוטי באיסור זה אץ פסולח שחיטחשחם
 הכשירח לשחיסה נהשב זח יאץ משום הוץ.משחוטי פטוי בחוץ העוף את יהמולק ע,ש: קי"א בזבחיסשאמיו
 ג"כ בעינן כאן וכן שהיטח הלכוה שיודע למ' יקג"כ נאמי חוץ שחוטי דאיסור אהייי ש11 שפיר וא-כבהוץ,

 הרטה. של פתח לפתוח איך 'ורעים 'ה'1שהמחיייס
 יינ' מכל זה יין נשחנה מה מפנ' והסעס1(
 שנה ל'"ג הג'ע שלא ימ' אמרינן מ11ם ינכלהחורה
 ההויה שבמצוח מפנ' ש:הו אפשר ק-מ'4 ניר'1דו(ו ני הוא שאם אמיינן 'כאן כקס4 הוא הר' אחיויום

 החורה נחנה שלא הכלל בזה ואמרינן כלליח היאחמ?וה
 שעל ומפנ' מיוהי יין ואחי אחי לכל שיייחלשיעורין

 לכן דויץ. נר עוד אינו שנה '"ג מבן קודם יובס'
 אבל אחי, 1'ום שנה '"ג לבן יק הוא יהייןאמיינן
 לקים הח'וב שהר' לשיעורין, נחנח המצוה זו הרינניר
 יכלל. על ולא שניי למי הפרם על רק מוטלהיבר
 בן לה'ות הג'ע שלא אף דוח בר לה'וח שחניעימ' עוי אמרינן שפיי לשיעורין נחנה סוף שסוף כיץוא"י
 הז*?. המצוה על'1 הלח כן גס *נה"ע

 מ?וח בכל שנאמת מפנ' לומר, אפשיועוי
 האלו, חמצוח 1"ם של החיוב 'ש הקטן על נםההורח
 על'1 חס שרחמנח מפנ' עונשין מד'ן נחמעםויק

 בעונשין אינו הכא נם וכן ע"ב. נ"ה בכנהיייןכמבואי
 אמרינן זה לגב' רק שנועתו, על או נריו על  עבראס
 המ?וה על'1 ומוטל על'1 הניי חל דעת בר הואדאס

 עצמו. על שקיבל מח ולקיםלעשוח
 מניריס: נפ"א ברמנ"ם מבואי והטעםז(
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 שאני סוכה קונם אמר כיצד המצוה' את לבטל אפילו חלין שהנדרים מלמד לד'.נדר
 טיק( 1נירים ח( בהן' אסור מניח שחני תפילין נוטל' שאני לולבעושה'

 דעותיו לכונן במן השם' עבודת לשם נדרו שיהיה הוא הפשט עפיי לד'ינדר
 עליו ואסר וסובא זולל שהיה נגון לפרישות' סייג נדרים אמרו שעליהם מעשיו'ולתקן
 התגאה מדינה' אנשי והניית מתנות עליו ואסר להון נבהל שהיה מרובה' לזמן וייןבשר
 י"קיי"( יכהי יתברך' להשם עבודה דרך שהם מהנדרים וכדומה בנזירות ונדרביסיו

 ט( לו' קנויה נפשו שאין עבד יצא לו' קנויה שנפשו במי. נפשו'על

 נ'( מ'נונז'י

 דכתיב; התורה' מן נדרים להתרת רמז שמואל: אמר יהודה רב אמר דברו. יחללא
 א'( " י"'"" י( לי' מוחלין אחרים אבל מיחל, הוא.אינו דברו' יחללא

 יאורב

 שאסשר מפני ען'י אסורין אלו "ד' הנדורדגדנר
 לקדנן הול שהיתה בהמה י'עשה קרט אדםש-דור
 מפני נדר כאן אין האסור בדנר דמהפיס אגלוהאסר,
 חזיר. כנשר הזיר נשר שאינו דנר שיעשה אפשרשאי

 דנירים משום הוא דהסעם לומד אפשרועוד
 שזה אומר וכקאדם נשאלה, דאיהנהו היהר לדם'ש
 אפשר שא' משום נהפסין ונריו אין האסור כדנר'היד

 אין האסור לדגר שהר' האטור, כדנר להיותלהניור
 'היה שזח נשאומר אנל דיתר. 'ש הניוד וידברהיהר
 היהר. 'ש שלשניהם משום קימין דנריו הנדורכדבר
 אהרן נחלת שמתפיס דמי י"נ ננדרים שאמרוומה

 והרומה שחלה אף "אסור בדבר כמהפיס הויונתרומהו

 נעשה אינו כשסואל יהתם משום ז"ו נשאלה.איהנ-הו
 שאין מה סנל של הראשון לאיסורו חחר שהרילהיהר
 הראשק. להיהרו חוזר הוא עליו כששואל ננירנן

 שנויהו אין המצוה על לענור שנסנע ימ'ה(
 הוא ודטעם הוח. גכהונ בפנים שמנו"ר כמו עליוחלה

 אה לעשות סינ' מ"ר ועומר מושגע כנר שהואמפנ'
 השנועה את לנטל האחרתה השבועה נכח ואן הזהדדנר

 איטור זדו דנדר משום בנדר. כן שאין מההראשתה.
 שהר' המצוה את לנטל כנודר נראה ואין עליההפצא
 'ק-ם ואס עייג ההפז אטר אלא עצמו על קנללא

 לאכול שת-ב למ' ודמ' נענירה, הנאח מצוג הויאהמצו"
 של או טנל של מצה אלא מצא ולא גפסח נליל'מצה
 לאכלה. שאטורהקיש

 ,.הכהנוגססר
 ודקבלה-

 מנדר למדו רלכך ביארו

לז-
 משום זהו דמצוה. אח לנטל אפילו חלין שהנדרים

 אנש' דכת'ב: כמו י'. כננד שזהו לד הא'דמפרשיס
 רעים דברים שעושים שזהו לד', וחטאים רעיםסדום
 "מקוס. דצו! ננדשהוא

 נהבטל לא העגד של ד"נדר כזה אמדו אבלט(

 חיכ לחירוה יוצא ואם יליו חל "נדר אלאלנמרי.
 נירו.לקים

 נין מהנ' דהתרה יהו סנירא דפ,סקים דונ'1
 היחר מהנ' דלא שאמרו מ' 'ש אך ישבועה. ניןלניר

 ניהנין אנו ולבן ינקה, לא ננה יגתינ משים~שבועה
 נמקום או מצוה לצורך אם כי השנועח את מתיריןשאין
 נדול. דוחקשהוא

 דברים, ני ידי על ניהר נררים דתרתוהנה
 על מיצר והוא מלמפרע הנדר בעיקר מחחרט אםה-נו
 את לו להתיר לב-ד אפשר ואז הזה הנדר עליו שקנלזה

 כי מימפרע הנדר עיקר על מהחרם אינו אס אךהנדר.
 אז סנה, איזה מפני על.זה מהחרם רוא מעכש'ואם

 'ודע הית איו לו ואומרים בפהח לו לפהוחצריכין
 ה"תי לא זומר וה,א נדרת כלום דזה הדנר לךשיארע
 לו. ומת'רין נסעות היה שנייו נמצאנודר

 מתידין דאין יאומרים דפיטקים מן 'שוהנה
 נודנין ולכך ותרסה, פהח 'ד' על דוקא אלא להורבהרסה
 מעיקרא, מתהרס אם דמתירין אוהו ששואליןעכשיו

 ה-ת אלו לו אוידים מלמפרע, מתחרס שהואוכשאומר
 והוא נודר, ה-ה כלום שהחחרט שסוף הנדר נשעת'ודע
 כ:עוה, ינעשה הרא מע דנדר נעקר וא-כ לא,משיב
 מפילא מ"מ מעכשיו רק מתתרם קו:ינו אוויל אפילושחרי
 והוס.פו פתה, וך" עכשיו לו מתירין אנו שהרינעקר
 אפ ג-כ תסש אין זה רבאופן ארם" .,הכמת נססרנזה

 אין הדין ומן  שכיח דלא אע"נ נולד, מהמהמתחרס
 והיא הנויד מהמת שמתהרס רביק משום במלד,פותחין
 נזה. די נודר חיה לא כזה ירע שא,ואומר

 לו מוחלין דאחר'ם יחג מ,א קדרשו במהוהנה
 .הכהנ בספרמנואר

 והקנלה-
 לא נאמר רכאן משום כן,

 בלשע מ-ה1, ,ישעי' יחל איך כמו: בצרי, ולא בפתחיהל
 לא כמו נסעל, בלשון שנאמרו לאוין הרבה כמונפעל.
 היח יא"כ בא1, ,ם' שאור לך יראח ולא המץ לךיראה

שמעוחו
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 ת"ל המצות' על לעבור נשבעין שאין מניין רב: אמר גידל רב אמר דברו' יחללא
 נ" ס"ז "ייים יא( שסים. לחפצי הוא מיחל אבל יחל, לא דברו דברו, יחללא

 ב'( פ"א)מיים עצמו. נדרי מתיר החכם שאין מכאן דברה יחללא

 י( ל 'מיים יב( הנדר. חל א"כ אלא מתיר שאין לחכם טכאן דברה יחללא

 לאדם אסור מותרין שהן שאעפ"י נדרים מיני לארבעה מניין תניא, דברה יחללא
 יג( חוליך דבריו יעשה לא דברו' יחל לא ת"ל: לבטלן' מנת על בהן נודרלהיות

 ינירים( ס-י)תטפהא

 יאורב

 כשהוא אפילו נדרו את להלל לה טשבהה ילאמשמעו"ו
 פועל, נלשק קרא אמר לכן החרה, ע"י לכךנפעל

 אבל ל"לל. רשוה לו אין ע5מותו מ5ד שהואלהורות
 בהתרת וח-נו להלל. רשאי אמרים ע"י נסעללהיות
 א"רים אבל טיהל אינו הוא דרשו זה ומכ"אהרים,
 לו.מוהלין

 היהר כן: זו ררשה על אמרו ברמג"ןוהנה
 מסיני למשה חלכח הוא אבל נתורה נהפרש לאנדרים
 נירים היהר שאמרק כמו חשערה, נהוס ה:תובוחלאו
 שרמז אלא שיסמוכה מה על להם ואין באוירסורהין

 יעבור לא אמר שלא כלומר דנרו. יהל לא הכהובלו
 הנדר יעשח ש~א רנרו י"לל שלא צוה אנל דברו,על
 והם עליו ת"ם סה" לו וימיאו לב"ד נבואו כיהלול
 הנרר שעשח נזה ומטעם אוהו, מחלל איננו לוימחלו

 לראף'ם אלא יאמרו שלא נכרי ההורח נסהריוהשנועה
 הזה הדצר לנלוה אפשר אי כי נרמיזו4 רקונכהבו
 בנירים. ראש קלוח ינהנו שלא נכדיברבים

 הנודר וזהו אוהם. מתירין שאין נררים ישוהנה
 כמנואר חבירו בסני אלא לו מתירין אין הבירו יעתעל

 ההרה לו אין רבים יעה על הנודר וכן ס-ח.בנדרים
 סימן ביו"ד מבוארים נזה הדינים ופרטי דעהסינלא
רכ-ה.

 לה מפיק פ'ב פ"ב נירים ובירושל*ייא(

 היוצא ולא יעשה מפיו היוצא כגל מדכהיב 11דרש"
 י"ל טלא רילן הלמויא לן דנפקא והא - שמים.מפי
 איש כן: משמע "זה הכה1ב סשטות דהוה כן, לנונראח
 או ועשה, בקום דבר לעשוה שנדר זהו נרר, ידרכי

 עליו שאסר זהו נסשו. על איסר לאסור שבועההשבע
 הינו יהל. דלא הלאו נחמר זה ועל תעשח בלארבר
 שקנל זה ועל הזה, הדנר יעשה רלא לאו עליושיש
 יעשה. מסיו היו5א ככל זח על נאמר ועשה בקוםעליו
 על הל השבועק דאין הא יהל מלא דרשו שפירולכן

 הוה אז יעשה מפיו היוצא מכל ררשי הוה ראיהמ5ות,
 התורה ננר שהוא דנר לעשוה עליו קקבל דנמקוםאמינא
 ואל נשנ שיהיח טוטב זה בכל זה על הל שהשבועחאף

 נקום ההורה מ15ה על מלענור השבועה על ויעבורתעשה

 מ5ות וויש דצר לעשות לנלי נורר היה אם אבלועשה.
 לבלי טש ש5ריך להיפך אמינא הוה אזלעשותה
 נקום לעבור יבא שלא בבדי שנועתו כפילעשות
 דאף יחל מלא דרשו שפיר לכן שנועהו, עלועשה

 מסני התורה. מצוח כפי לעשות 5ריך הוא נ-כלעש~ע, מ5ו" שחוא דבר לעשוח לנלי עליו שקבלדבמקום
 התור". דין ננר זהו אס כלל "לה השבועהשאין

 נם דמיפר אמרו ודאב הבעל בהפרה והנהינ(
 מיפר מיכהיב: בנמ' שם והסמיגו הניר, הל שלאעד

 על נם הפרה דמצינן הרי ה'(, ,איונ ערומיםמהשטה
 נמ5א וההו בפועל הניר עוד הל שלא אף הינומהשב41

 יאם משום לומר נראה זה נרין והטעם נמהשנה,רק
 כי וכל מכל הנדר נתבטל לא אז להנדר חלות איזהיש
 לנמרי. רגריו אה מיהל ואינו הל היה אהת שעהעל
 הנדר דנהנטל נמצא "ל שלא עי הנדר מתירין אםאבל
 האב בהפרת אבל לנמרי. דצריו מיהל הוא ובזה וכלמכל

 חנדר את ולבטל להסר רשוח תורה נהנה להם הריוהבעל
 הל. שלא עי נם להפר אפשר ולכןלנמרי

 נדרי המה: ההרה צריכין שאינם הנרריםינ(
 ונכלל עונסין, נדרי שננחק נדרי הגאי, נדריזרוזי4
 נתקיס. ולא בדצר נדרו התולהשננוח

 ואמר ל"בירו הסץ מוכר היה כי5ד, זריזיןנדרי
 קונם הלוקה ואמר מסלע אפהוח אם זה ככר עליקונם
 בנ' שניהס ונחר5ו סלע על אוסיף אם עלי זהככר

 לידור ההנרים ררך  שכן מהם אחד שום נאסר לאדינרים
 נדר. לשום בלבו ואין הבירו לזרז כדי לישבעאו

 עלי זה כגר קונם שאמר גנון כיצר, הנאינדרי
 נהש ראיתי לא אם או מ5רים כיוצאי ראיהי לאאם

 שכן נדר אינו לשמים נבוה חומה או הבד, ביתכקורה
 נדר. לשם כוון ולח להפלינ העולםדרך

 אם זה ככר עלי קונם אמר כיצר שננוהנדרי

 ואשתה אוכל אם או ושהה שאכל ונזכר ושתיתיאכלתי
 הנרר הוצאה בקעה שוננ שההו כיק ושתה ואכלושגח
 כן שהוא יודע היח ואם להול לה שיש בשעה אומפיו
 נדר. אינו נודר הי"לא
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 הל כולה בטל מקצתו שבטל לנדר מכאן יעשה, מפיו היוצאככל
 ה-א( פ'" נייים)'חש*י

 עוברת אשה אף תאחר בל ועל יחל בל על עובר איש מה לאיש, אשה מקיש ואשה.ד(
,ארי( טו( תאחר. בל ועל יחל בלעל

 כיצה הא אשה' ת"ל קטנה אפילו יכול בנעוריה, ת"ל: משתבגר, אני שומעואשפ
 נדריה אחד ויום קעה ייב בת אמרו: מכאן באח, לא בוגרת ולכלל קסנח מכלל'יצאה
,חף('קיימיד

 תינוקת אמרה מכאן לקטנה, פיט נודרת היא מי לשם ביודעה לד' נדר תדורכי
 יודעים אנו אין אומרים שהן בזמן אחד ויום שנה "ב בן ותינוק אחד ויום שנה "אבת
 שנה "ב בת תי~וקת הקדש, הקדשן ואין נדר נדרן אין הקדשנו מי ולשם נדרנו מילשם
 ולשם נדרנו מי לשם אנו יודשן אין שאמרו אעפ"י אחד ויום שנה י"ג בן ותינוק אחדויום
,לקוט טז( הסדש' והקדשן נדר נדרן הקדשנומי

 שמעונ"
 אתה האירוסין, מן נתגרשה או שנתארמלה את להביא אביה' ברשות אביה'בבית

 נעוריה שכל אביה בית בנעוריה ת"ל: הנשואין, מן אף אלא אינו או האירוסין מןאומר
 י4 אביה. בבית נעוריה כל שאין הנשואין מן נתגרשה או שנתאלמנה יצתה אביה,בבית

,ספרי(

 יאורב

 אצלו שיאכל הנירו היירו כיצי, אונם'ןניר'
 נירי אלו הרי נהר שעינו או ננו ווהלח אווחלה
אונסין.

 שאינם שאעפ"י אמרו הנירים אלו עלוהנה
 שרוצה לא אם נהם לייור אסור זה נכל ההרהצריכים
 ג' על רק קאי יזח בזח אמרו ו2ס"ז ינריו,לקיס
 ימתחלה כן לוסר שיך לא אונסין נירי על יהאנירים
 שיסור מח הו"כ או:ם אח"כ שיהיה ייע לא וראיכשניר
 שניר. נעחשץך

 לחול אפשר הניר אם הכי ליח ודריש'י(
 אנל לעשוח, עליו מוסל אז מפיו היויא ככל2שלימות

 שמקצח מפני מפיו היצא ככל לחוי לו אפשר איאם
 אם כגון וזהו לעשות, על'1 מוסל אינו אז ממענסל
 8ומרים 1י1"ס שנתות 12 ואירעו ייוע זמן להחענותנדר
 כלום 1י1"ס שבת הזמן באותו שיהיח ללנך נחח אלולו
 הכל. הותר 8ז ל8. ואומר נודרה-ת

 "תורחונספר
 גנריאל-

 נאמר ילכך נזה אמרו
 שניר נעה יהמיר משום זהו כל, נאמר ולא ככלנקרא
 ועושה בקרנו רוהו  'שהנח הינר לקיס העת שנאנעח אח"י אכן חפצה, וננפש גמור נרצק ין עשה2ודאי
 לק-ם שישחדל אמרו זה ועל גמור, נרצון לא נהירחכן
 2עת שהיה כמו ונרצון בשמחה השנועח או הניראה

 יעשה כן מפ'1 היוצא ככל וזהו מפיו, הניר'צ'אח
 מפיו. יציאתו עח אל הנרר נקיום העשי"שישתוח

 ראשוך ע:ין על מוסיף וי-1 הושה מיכת'נסו(
 מפ:' כ' נאשה, ג"כ נאמרו נאיש האמורים הייניםוכל

 ולא יוקא איש אמינא הוה איש נקרא כאןשנאמר
 לכן וגו'. השוה ד"ה יי'8 ס-1 נ"ק נתוס' כמנואראשה
 ירז שכאן ונפרט יזה, נכלל אשה יגם ירשח האינעינן
 לאסה, איס נין האלו ניינים חילוק ייהיה לומרסנרא
 שהזמן עשה ממצות פסורה אשה ילכך אמרו שהרימשום
 לנעלה משוענית היא שהיי נידה הזמן שאין מפניגרמא,
 ילא לומר ג"כ אפשר סנרא מהח' וא"כ ניתה.ולנני
 המצוה את לעשות נידה יאין משום תאחר 2ל עלתענור
 קמ"ל לכן רגלים, שלשה נסשך שזהו חקנועה2זמנה
 שוה, שדיניהםבזה

 כתיב ולח ננעוריה קרא נהאי כתיב ולכךסז(
 זהו אחי. ויוס ש:ה י'.נ נת מקום נכל שזהו סחםנערה
 כפי ה-נו לה. המיוחדוה נערות משמע ינעוריהמשום
 אף יעח לכלל הגיעה ואם יעה ונח פקחח שהיאמח
 ולכן נערה, יין עליח יש כנר שנים לכלל הניעחשלא
 יודעח היא אם אהי ויום שנח י"א מבת שכנראמיו
 קיימין. ניריה נירה מילשס

 שכיוך הנשואין מן נהגרשה או כשנתאלמנה'ז(
 חוזית הוא אין שונ האנ מרשוח יצחה היאכשנשאת
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,ספיי( להפד. דשאי אינו אחת שעה קיים שאם הכתונמגיד יקום' ת"ל: מופד' יהיה והפד וחזד וקיים נדרה עאם אני שומע וגר, נדריה כל וקמוה(
 ת-ל מניין' נאנ הפדה זו שהנאה ננעל לימד הפדה' זו הנאה אומד הוי והפד אותהיניא אשה שמוע ניום ואם אומד: כשהוא היא' מה זו הנאה יודע איני אותה' אביה הניא ואםו(

 היא הנאה נעל מה לנעל האנ את מקיש לנתו' אנ נין לאשתו איש נין וגו' החקיםאלה
 שפרי( יח( הפדה. היא הנאה היא אנ אףהפרה

 גייז דמיגז שאמדו כמו אותה, הניא כן ואחדי הנדר על ענדה אם מתחלה לא האנהנאת אחדי תעשה כאשד דק לה יסלח שלא להגיד אותה. אניה הניא' כי לה יסלחוד'
 )"רץ( מעיקדה נדד עוקדואינו

 סליחה שצדיכח מנין מזידה ועשתה והלכה נלנו ונטל שנדדה הדי לה' יסלחוד'
 לנדרים ק"ו סליחה צדיכים המופדים נדדים אם ומה ק"ו דנרים והדי לה' יסלח וד'ת"ל

)ספרי( יט( מופדי4שאינם

 קדא דאמד נדדיה. מפידין ונעלה אניה המאודסה נעדה וגו', לאיש תהיה היו ואםז(
 א'( ס"ועייש כ(נדריה מפידין ונעלה שאביה המאודסה לנעדה מכאן עליה, ונדדיה לאיש תהיה היוואם

 כאן אניה' מנית בידה שנאו הנדדים את לדבות עליה'ונדריה
 ה"א( פ"י נורים)ייושימי

 ר 1 א יב
 שהאב שמה משיס נזה לומר אפשר והטעס לרשוחו,'וחר
 אך אניה, ועח על נוורח שהיא מחמח והו נרריחמיפר
 ר1(ןו על נוררת מלהיוח פסקה היא לאחר כשנשאחכיון

 ש"יא אף רעתו על יוהר נוררת אינה ששונאמרינ1
 יעח על נורר שאינו קט1 בן כמו והוי לרשוחוחחרת
אניה

 בפ'"ג הרמב"ם ועח לפ' והפרה הנאה'ח(
 הפרה ניטול. ו'11 הפרה 'ש רהנה כ1: הואמנרריס
 לעש,ח אוחה שיכוף הוא והבטול לך מופר להשאומר
 אלא אוחח כופה אינו ההפרה אבל אוחה שאסרהרבר
 אינה רצהח לא ואם עושה ריתח אם ומניחה להמיפר
 יריך אינו והמנטל בשסת'ו להוצ'א צריך המיפרעושה,
 הנאה הלשונוח שנ' בנעל נאמר ולכ1 נשפחיו,להוצ'א
 שמועיל כמו הבסול כמו ההפרח מועיל נאנ שגםגאן ימר' ולכ1 נטול, ענ'1 על מורה רהנאה משוסוהפרה
 דגס ואומריס הרמנ"ס על יהחולקיס ואף ננעל.שניהס
 'ס:'מו הרנר בעצם אבל בשפח'1, להוצ'א צריךהמנסל
 לבסל הרנור עם ניחר מעשי כשעושח מונח הנאהרלשון
 בלנר. ברנור והו והפרה הנרראח

 שהפר ה"נו נלבו" "ונמל כא1 שאמרו מה'ס(
 מהנ', לא בלנ הפרה כ' ההפרה, אח היטנ הנינה ולאלה
 הו' רבריו הנינה לא שהיא אף בשפחיו הוציאואם
 מכרח. שח'נה נלשון אף שמפר רק""ל משוסהפרה

 מההפרה ירעה לא שהיא כא1 ראיר' שאמרווזה
 נעלמא הפרה דגנ' משום זהו נררה, על נזרוןועברה
 להיוח אסשר עון יאיזח לה, 'סלח ור' לומר ש"ךלא
 נעצמה שהחורח נזמ1 זה על סליחה צר'כה שהיאעליה
 אפשר בפשטות אבל נררה, את להפר להאב רשותנהנה
 היחה לא שהיא מפנ' לעון עליה נחשב רלכךלומר
 אח ששאלה סרס ושבועה נרר שום עליה יקנלצריכה
 את הביאה היא כ1 עשחה שלא נזה שהר' אב'הפ'

 צורך. ללא שבועה ליר'עצמה
 ראו לא רלכך ברמב'ץ זה על ואיחאכ(
 הגשואח לאשחו לברו הנעל שיפר לפרשלרנוחינו
 הכחונ, מ1 כנגלה ביתו אל אביה מניח שהביאההנררים
 אשה בית ואם ו'אסר שיחזור יורך מח כ1 שאםמשום
 שנ1' כ1 לא שנביחו בנרריה מיפר הוא נקוימיןנררה,

 האב הסר ולא הנעל הפר ראס הוא הר'1והנה
 זה על השג'חה לא היא ואס נררה, על לענוראסורח
 משוס פ"ח בנרר'ס במבואר לוקה אינח נררה עלוענרה
 מנדר.ם. בפ'"א הרמב"ס פסק וכן קל'ש מקל'שרבעל

 שא'1 מלמד אמרו: ט' בססוק ל"לן והנהכא(
 בנררים איר' רכא1 משוס זהו - בק'דמין. מ'טרהבעל
 האלו דהגררים וכית שנח"רסח, ק,דס אביה בביתשנררה
 לאניה היה אפשר שהר' כך כל חזקיס היו לאמתח"ה
 נהפרחם, להצטרף להנעל גס אפשר לכ1 אוחםלהפר

אנל
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 יוס, אל מיום ט"ח: יפ כתיב וחא היום' כל נדרים שהפרת מלמד שמוע. ביםט(
 דדיי יום אל מיום כתב לא' בלילה אין ביום אטינא חוח שמוע פיום כתיב דאיאיצטריך,

 מ4 י'1 ינירים כב( מפירין. בלילה ואפילו לעתמעת

 ין פיזינירים בקודמיד מיפר הבעל שאין מלמד נדרה. אשח ביתואם
 וכשהיץ מדבר' הכתוב ידעה לא והיא בעלה לח שהפר באשה ת"רי לה' יסלחוד.יג(
 טלה בשר בידו ועלה חזיר לבשר שנתכוין מי ומה אמר' בוכה היה זה לפסוק מגיער'ע
 וכמה. כמה אחת על חזיר בשר בידו ועלה חזיר לבשר המתכוין וסליחה' כפרהצריך

 אין כ"ג)נזיר

 איקו בין תניא' והא מיפר' אינו נפש ענוי בהם שאין נדרים וכי נפש. לענותידי
 מיפר בפש ענוי נדרי אמרי לבינה' שבינו דברים מיפר שהבעל מלמד י"זי, עפסוקלאשתוי
 כ3( מיפר. אינו לאחרים מיפר' לעצמו נפש עינוי בהם ושאין לאחרים' בין לעצמובין

 בין ז1'ז)נדרים

 מנת על בשותק אלא אינו או מדבר. הכתוב למיקט מנת על בשותק החרש. ואםטוי
 ואם מסיים אני מה הא מדבר' לקיים ע"מ בשותק הרי לה' החריש כי אומר כשהואלקיים'
 ין ע"ס מייים כד( למיקט' ע"מ בשותק להי יחרישהחרש

 אין עיומייים בלילה. גם נדרים שמפירין מלמד יום. אלמיום

 מדת ומה ק"ה דברים והלא לעון, תהתיה נכנס שהוא הכתוב מגיד ע1נה. אתונשא
 כהז מרובה' שהיא הסובה למדת ק-ו תחתיה נכנס לחגירו תסלה הגורם מועטתפורענות

)ספרי(

ביאור-
 ומתתלה גדולת כשהיתה קנדרה בנדרים א-רי להלזאבל
 אותם, להפרהבעל ג'י איז באלה נדרים ועל מופרים להיות עמרולא

 שתחשך ער היום כל משמע שמעו ביוםכבן
 אמרו זה ועל שלם, לעת מעה משמע ליום ומיוםבלבה
 נדרת אם רק שתהשה ער רק הוא חהפרתדהעיקר
 ומסירץ ו4לם לעת מומו להפד 'כול אז הלילהמחחלת

 שתתשך. עי רק הפרהו ביום נדרה אם אבל בלילה,גם
 אפילו לעולם בהם מותרת נפש עני נדר'כג(
 נדרים משא"כ לאתר, והנשא ממנו תהאלמז אולכשתהגרק

 ותיכת החפרה בםלת כקנהגרשת אז נפש ענוי 4הםעוש'1
 נדרוגלנהוג

 אשחו נדרי מיפר יהבעל הא הםעםוהנה
 רימן על הנורית דכל משום כ"ס וביבמות מקומותבהרבת מ4ם~-

 םעמא שם אמרו 9'ב צ' גיגמות והנת נודרת. היא4עלת
 שלא כדי מיפר בעל רהמנא אמר מאי םעמאאחרינח:
 לזה זת ביז סהירח תהית שלח ובבדי - בעלה. עלתהינה
 משום הוא הסעם לבינה קבינו בדברים דבחמתנראה
 תהית לא כשרת אשה כי בעלה, דעת על נודרתשהיא
  4עניני פוגעים שיהיו כאלה נדריפ עגמת עלםקבלת

 נפאו עינוי נררי מיפר שהבעל ומת הסכמתה בל'בעלת
 שע"י מפני זהו בעלה, לעניני נוגעים אינם שאלואף

 נכונים הסעמים וקעי בעלה, על חתגנת לאהעינוים
בזה.

 כדי שותק שאינו זהו למיקם. מנת עלכו(
 כדי ולהוכיתה להקניטה כרי שעושה אלא הנדרלקיס
 נפשה מצערת שהיא במה לו איכפת שלא בבעלתרואת שהיי בזה לגערת כרי או בנדרים, עוד תרגילשלא

 בררה, את מיפר א-בו הוא שהריבנרריה
 שהאשה נראת ברמב'ץ זה על ואיתאכתן

 ששמע בבעל מדבר הכהוב כי מוסעה או שוגגתהחה
 שהוא לת ואמר הסר זמז ואתר 11 יודעת האשתואיז
 עו, נושא שהבעל רברים שני הכתוב ולימדנו שמעקיום

 עי'ה וא'1 פסורה ושחוא נררו על ועבר נרר הוא.באילו
 כלל. השגגותמעונש

 נדרר על עבר הוא באלו נתשב שזה שאמרומה
 ההקם. עי רנשאליז ס"ם בנדרים אמרו שהרי פשוס,זה
 שאשהו נרר בעגמו שהוא כמי נתשבה דההקמחהרי
 על תעבור שהיא הביא הוא ואס תזה הנדר אהתקים
 נדרו. על עובר בעצמו הוא תריהנרר

כו(



 ר ב ד מב
צז

 א'( ס-ח ניריס כו( לביבה' שבינו נדרים מיפר שהבעל מלמר לאשתה אישביןיו(

 נדרים אלא מיפר אינו הבעל מה לבתו' אב בין לאשתו איש בין לבתה אבבין
 ה-א( פי"א ניריסיייוש"' כו( לבינה. שבינו ונדריםנפש ענוי בהן שיש נדרים אלא מיפר אינו האב אף לבינה' שבינו ונדרים נפש ענוי בהןשיש

לא
 מדין וקני אל מואב ויאמר שנאמר: לדבר תחלח היו מואבים והרי המדינים.מאתב(
 בשדה מדיך את המכה שנאמר: וה עם וה שלום עשו לא שמימיהם משום אלא דג מינ1עיי
 א( ישראל. עם ונלחמו זה עם זה שלום עשו ישראל עם להלחם וכשבאן ל"1(, יניאשיתמואב

טפי'(

 ויאמר שנאמר: ישראל' על רעה לעצה תחלה היה מואב והלא המדינים.מאת
 מאת ישראל בני נקמת נקום שנאמר: ממואב מדין נשתנו ומה מדיד זקני אלנוזב

 אמר מהן' לצאת עתיר דוד שהיה אלא נ'(, יינריס מואב את תצר אל כתיב: ובמואבהמריניפ
 ,בהם; נקמה עשו כך ואחר מהם אקחנה ביניהם לי יש מציאה להם המתינו הקב-הלהם
 מדין אבל ח'(, ב' ישמיאי מואב את ויך שנאמר: בידו הטב*ה מסרו דוד שבא שכיון מצינוו:ן

 שמע1ני(יייקיט ב( מדין' על ויצבאו שנאמר: ישראל בידנמסרו

 ואעפ"כ מדין, למלחמת מתעכבת משה של שמיתתו מגיד עמיך. אל תאסףאחר
 הזדרוו אלא "חלצו אין החלצו' לאמר העם אל משה וידבר שנאמר: בשמחה ועשההלך

 אתם ב"ו .נקמת לא להם אמר במדיף ד' נקטת לתת מדין על ויהיו תעברוי חלוציםשנאמר
 טצי( ג( העולם. והיה שאמר מי נקמת אלאווקטים

 יאורב
 הש.'כיס חדנרים זדי לנינה, שנינו יבריםכו(

 לאשחו. נעל שנין נדנרים דאישותלחי
 מנדריס ח-א נפ'-ב דרמנ-ס ר,4" ודנהכז(

 דזה כהירושלמ' ולא בתו ניר' כל מיפר יהאבהוא
 הרמנ"ס 1'סוד נאשהו, הנעל כיין ננתו דחנ ד'ןדהשוח
 אשר ואיד'ח נדריה כל נתו: גנ' נחורח מדנ"מרהוא
 ואמר: הכחונ חלק נעל וגני 'קוס, לא נפשה על"ירה
 ופש, לעגות איסר שנועת וכל נדרכל

- 
 חלק ומדלא

 דנירים. כל להפר דאפשר משסע מזה האג גני כןהכחונ
 מהירושלטי גם סתירה 'היה שלא לומרואפשר

 כל נכלל בזח נתו גנ' לגינה שנינו נינרים כ'לדבריו,
 מהמת מצווה היא כי שנירה מזה מצטער שהאנדניריס
 לאניו; צער נזד שיש דנר שוס לעשות לנלי דאנכנוד
 רוזורח מן נעלה כבוד על מצווח היא שאין נאשהורק

 דגוגעיס רק נקראים לנינה שניעדנריס
 לח-

 אישוו4
 מנצח ואחד נזה זה נלחמים שעמים נשעהא(

 ויהרחק לנקמה וישאוף שנאה יסור דמנוצח אז השני,את
 מואנ אם והנה דמנצח, העס עס טלוס נדיתמלעשות
 הית נזת גדול היוחר הפלח ניגיהם, שלוס עשוומד'ן
 ונויאי מואנ נשדח נמלחמה נפלו הס שהר' מדין,מצד
 עס והשלימו יצרם את כנשו וחם לגקמה, שואפיסשה'1

 ומפני לישראל, השנאת גודל מצד דק היח זהמואג
 שניכר מכפי מדין מצי יוהר השנאה גיכר זהשבמעשח

 ג'והר. דין "גזד עליהם נחתך לכן מואנ,מצד
 ממואב לצאת העתידח לרות כאן קראונ(

 רגילה בלתי דנר הוא שמציאה מפני זהו מצי"ה,נלשת
 מתחלה לחכות אפשר וא' הדעת נהיסח לאדס נ"הודיא
 זה אין צדיק איש נקרנס ימצא אס נישראל זח,על

 כאלד, אנשים מקדבו להוציא מוכשר שהעס מסגימצי"ה.
 לכך רשעוו4 של ענין הוא רגיל נלתי דגר אצלסלהיפך
 אשח, עס שוכב איש 'מצא כ' כ-ג: כ"נ נדנריסנאמר
 נאמר מאח'1, נפש גננ איש 'מצא כ' ז': כ-י שסוכן
 יג'ל נלת' רשעות של שענין מפנ' מצ'אח נלשתנזה
 'צא אס 'רע שסורן ומואנ בעמון כן לא נישראל.הוא
 מציאה נלשון גקראח היא כשרה אשהמדס

 שינה דלכך נספרים זה את ניארו וכנרג(
 אומר היח יאלו משוס חהו נמד'ן, י' נקמת ואמר:משה
 מפגי זו מצוה לקייס 'שראל 'אנו לא 'שראלנקמת
 כנודס, על למחול נידס והיה נ:ח תלויח משה שלשמתתו
 זו נקמה על למחול יוכלו ש~א בכד' ד' נקמח אמרלכך
 יקרנו שנזה אף הזאת דמצוה אה לקיים מוכרחיסויהיה
 משה, מיתתאת
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 )א'וב וכן אנשים' לנו בחר י"": 'ש%ת ולהלן צדיקים' אנשים לצבא אנשיםג(
 בבפל ד"

 כ-ב( רבח ,מתר ד( אנשים. עלתרדמה

 במדין' ד נקמת אמר ומשה ישראל בני נקמת אמר הקב"ה במדיד ר נקמתלתת
 העולמים' רבון משה: אמר אתכם' להויק לי שגרמו שלכם דיקו אלא אינו להם: הקב"חאמר
 אחר~נו רודפין ואינן אותנו שונאין היו לא מצות כופרי או ע"ז עובדי או ערלים החנואם
 ה( במדין. ד' נקמת לתת שלך הנקמח הלכך לנו' שנתת ומצות תורח בשבילאלא

 רנח)שובר
 לאביהן עשאה כאלו יטראל עם מצוה העושה כל אמרו: מכאן דק נקמתלתת י'"

 שמעתי( 'ילןס צר. לו צרתם בכל יי(: 'ישע'" שנאמרשבשמים,

 להבי8 לצבא' תשלחו ישראל מסות לכל לומר תלמוד מה ישראל. מטות לכלד(
 )ספרי( ח *י. שלשבטו

 נפשם ומסרו וכשרים צדיקים אדם בני שהיו הכתוב מגיד ישראל. מאלפי וימסרוה(
 יצ8 צדיק פלוני איש יצא' כשר פלוני איש מסרום אחרים אומר: נתן ר' הדבר'על

 שלא שעד ישראל רועי של חיבתן כמה וראה בא אומר: המודעי ר"א ז(למלחמהי

 יאורב
 אלא שורה שאינו בנבואה מובר ג!ה הכהובי(

 שיהיו ביוהר 5א! הקפיו מח מפני והסעם וצדיק, הבםעל
 בשם יפיג נסמ"1 דאיהא מה לפי זהו 5ייקיםאנשים
 אחר הרורף כמו לאורגן שמצוח אלו יאפילוריניש
 !ה להורנה חבירו ואהר המאורסה נערה ואהרהזכר

 שאם ענירח. אותו מאבק אח-5 להזהר צריךשהורנן
 לים "נרן-ג אותו לו יהשב כזו גענירח ההורגםיכשל
 שצוח אעפ"י אחאב ניה נומי שנענש מיריא וראיהנקי,
 בית של בעבירה שנכשל לפי להורגם. ד' גשם הנביאלו

 יזרעאל ומי את ופקדתי חושע: נתהלת שנחמר כמואהאג
 יהוא. ביתעל

- 
 מוק על יחלהם יעאו שכאן מפני והנה

 ובאו ובעיז בעריות אותם הכשילו שימח זחבעבור
 י"יו האנשים שאלו היה נחוץ לכן ד; קנאתלקנאות
 המעשח כן דאילול' שלהם, מאבק גם האלו מענירותגקים
 בעלמא. ומים לשפיכת לחם נחשב יהיחהזח

 לח לישראל מואנ שנאת שהיהה נראה מזתה(
 גם אם כי ארצם את שיכנשו מהם שיראו מפנירק

 להם היח בלבי עימם שמירת משום יאי הו41שנאת
 ישראל בני לו יעשו שלא אוהם שיברך מבלעםלנקאו
 וחפצו הרי ישראל. גני את שי"לל גקשו ומווערעה,

 שנאמר ח"1 עליהם, נלנם כבושח שנאה והיההברעתם
 - החג רג כי העם מפני מואב ויגר ג': י.גלעיל

 זהו
 מפני מואנ ויקץ ועוד: ארצם. אה יכנשו שלאהיראה
 'שראל-, .,בני שהמה מפני בהס שקצו ישראל._זהובני

 ישראל בין שיש הקשר על מורה "ישראל" הלשוןכי
 ישראל שבשם פ"ב תענית גירושלמי כדאיהאלהקב"ה,
 נדם. "נדול שמו "ק2.חשיתף

 י; נקמת ואמר משה שינה ד~ן אמרוובס5רים
 שר4סיאר א; המדיןים, עשו רעות שתים כי מפניזהו
 וב', שמים. יכבוד פנעו ונ!ה וב,ן'ז בזנות ישראלאת
 הקנ"ח והגה מישראל, אלף כ"ד במגפה שימותוגרמו
 ל8 לכן כנודג מעל מישראל נפשות אבדן על יוהרחם
 הנקמח את הפך ומשה ישראל, נני נקמת אפ כיצוה

  ישו-אל נפשות ואבדן העיקר, שריא המקיפ כבודבשביל
 ד. נקמת הוא אמר לכן כספל, להםעשה

 נני אז ארז איזה לכבוש שבחים יבמל"מ"ח
 שהה8 שמי מפני נראח ויסעם לצבח, י81אים אינםלוי
 משפיכת נקים ידיו לה'ות צריך ר.מקדש נג'תעובר
 בית את יבנה לא שהוא לדוד הקביה שאמר כמודמים
 המלהמת היה הרי כאן אבל רב. רם ששפך מפניהמקיו8
 שהה8 ומי י'. נקמת לנקוב אם כי כבוש לצורךשלא
 מלהיות עי"ז יססול יא ד' קנאת מהמת דמיםשופך
 לזמרי פנחס שהרג זה בענור שרוי המקיש. בביתעובד
 להיהז זכו לא נעצמם "לוים גם וכן לכהונה,זכח

 הענל. בעובדי שהרגו !ח נעבור אם כי לד'משרתים
 במלהמה. להשההף הלוים על נם מוטל היהול5,

 על נם הזאת המצוה היחה רלכך הסעם אמרו..ובחזקונף
 ישראל. לכל תלויה היהה לרעה שתקנתם מפניהלו,ם,

 אחרים אותם מסרו לכך נתן דר'אליבא
 צריקים יהיו למלחמה שהיוצאים צריכים רהיהמשום

 בפני חחד כל ושן ד', באות לעיל שבארנו כמווכשרים
 אין שמא חושש שהיה מפני מלצאת משהמס היהעצמו
 אומרים העולב כל ואפילו שאמרו: כמו לוח ראויהוא

..ך
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 וסקלוגק מעט עוד בהם: כתיב מח מדין למלחמת מתעכבת משה של שמיתתושמעו
 על נמסרו כן אעפ"י מתחבאים התחילו מדין' למלחמת מתעכבת משה של שמתתומששמעו

 שפרי( ח( ישראל. מאלפי וימסרוכרחם.ישנאמר:

 את משלח והוא בעצמך אתה נקמת בקום למשה הקב*ה אמר משה. אותם וישלחו(
 טובה' בי שעשח למי מיצר שאני בדין אינו אמר מדין בארץ שנתגדל מפגי אלאאחרים'
 משה בה שנתגדל מדין זו שאינה וי"א אבן' בו תזרק אל ממנו ששתית בור אומר:המשל
 גומר' הוא במצוה שהתחיל מי אמר פנחס שלח למה עכשיו' עד חרבה והיא מואב בצדשזו
 ס'נ( רבה ,שרבר מצותי. יגמור הוא המדינית את והכה חמתי את השיבהוא

 כדי רביעית רוח להם נתן אמר: נתן ר' רוהותיה' מד' הקיפוה מדין. על ויצבאוז(
 מפיי( . ט(שיברחה

 לפי קפחוהו' ולא משלם שכרו ישראל לו נתנו בחרב. הרגו בעור בן בלעם ואתח(
 יכולים אתם ועכשיו בהם יכלתם לא דבוא ס' כשחייתם להם: אמר עצה, להם ליתןשבא
 ייג(: ,יישע שנאמד הרגוהו בב"ד אומר: נתן ד' קפחוהו' ולא משלם שכרו לו נתגו לכךבחם
 ,חרי( י( בחרב. הרגו הקוסם בעור בן בלעםואת

 וצדיקים כשרים אדם בגי שהיו מגיד משה. אל ויביאו וגו' השלל כל את ויקחויא(
 את ויקחו כאן אבל בחרם מעל ישראל בני וימעלו שנאמה כעגין לא הגזל' על נחשדוולא
 שפרי( משה' אל ויביאו השללכל

 יאורב

 גי יצאו לא לכן כרשע, נעיניך היה אתח 5ריקעליך
 צריקים. שהם עליהם שאמרו אחריס ע"י נשננחרואס

 והקנלה" "רגהב נספר מנארים הזה הירךולפי
 סגוס על אינו וה ישרא4' .,מאלפי כאן רנתיברמאי
 ארוס, לאלוטי רומח ומילוק חשינות עני, על אם כימנק
 לסולת, אלפא דמנחות נמשנה ומזה שנהם, הנתירהיינו
 רק שנחרו ספני וזחו וחמשונח, המעולהנלומר

מהצריקיס.
 שאמרו שמה ניארו סשתי "תורת ונספרח(

 מראח זח נם לסקלו רוציס היו ממיתתו שמעו טלאשער
 מה להבין קש" לכאורה רחנה משח, של חינתועל

 נוהח הסקוס רות הימנו מחה הבריות שרות גלששנינת
 רמרחמי מרבנן צורבא האי אמרת כתונות וננמ.הימנו,
 מוכהץ רלא משום אלא רמעלי משוס לא מתא נניליח

 תרעומות יהיה נפשך ממה זח ולפי - רשסיא.בסילי
 יאמרו מתא בנו ליח מרחמין אם מרבנן 5ורנאעל

 ואם הוא, רשמיא נמי~י מוגיהן רלא משוסהנריוה
 רות אין הימנו נוהח הנריות רות ש"ין כל יאסרוישנאנו
 נני רנעצם הוא נך באמת אך הימנו, נוחההמ,וס
 הי5ר מחמת רק הוא והשנאה להמוגיח אוהניסיטראל
 ששונאיס נרמח חי שהוא זמן וכל בקרנם. ששונןהרע
 לבב יכנע אז ת-ח של קי5ו ח"1 שיניע נזמן אנלאוהו
 שער משה עס היח תן מיחהה על ודואנים יירובני

 מוניח שהיה מחמת אותו שונאים היו קיצו "גיןשלא
 מיתחו כי כשהרנישו אך אוהה לסקול שאמרו ערלהס

 וריוהילו הטהורות הרנשות נלבס נתעוררו אזקרינח
 מיתתה עללדאונ

 הרעות בשתי תליא רמחלקותם והנראהסן
 מרינות שתי אס הס"ר מרנרי הקורם בפסוק לעילהמובא
 אחת רמרינה רלמ"ר אחו7 מרינה רק או היו מריןשל
 גרי רניעית רוח ישראל בני "הס רנתנו ס"להיהה

 יר ההת ישראל שהיו י נשופטיס מ5ינו שהרישיברחו,
 עם את לנמרי א! מחו לא ישראל שבני נראה הרימרי4
 היו. מרין ששתי למ"ר אנל נחיס. נשארו אם כימרין
 קייס נשארה שס היח שמשה זו שמרין לומר אפשרא"ג
 מואב נצר שהיחה מרין אב5 נישראל, אח"כ שענרווהמה
 שוח רינם והיה רוהותיח, מד' הקיפוה גי לנמרינחרנה
 לנמרי. שסס את למחות חיו שצרינים עסלקלרין

 מה נחרנ כאן נאמר מה מפני מריקיםי(
 נו שרנו מפני אמרו ולכן מרין, נמלכי גן נאמרש~א
 שהרי המריניס, של הכללי הרין מחמת לא מיותררין
 שהוא מחמת למיתה אותו רנו אלא מהם, היה לאיוא
 שצוה המקוס מ15ה יעשו שלא אוהס והסית מריחהיה
 חסא מחמת אוהו שרנו או ממרין, נקמתס לנקוסאותס
 דאמר נ"1 נסנהררין יוסי כר' ס"ל תנא והאי כישוף,של
 הכשוף. על נהרנ נחרנן
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 משה של ושבחו ענותנותו להודיע לקראתם' העדה ונשיאי הכהן ואלעזר משה ויצאיג(
 כיב( ינ8 )במיבי יא( תלמידיו' תלמידי כולסשהיו

 ישראל נערי שיצאו לפי ר"א: משום אומר חנן אבא הכהן, ואלעזר משהויצא
 . )ספיי( יב( הבזה אתלחטוף

 יג( בגדולים' אלא תלוי הסרחון שאין מגיד החיל- פקודי על משה ויקצוףיד(
)חרי(

 ס"י(ישבח יד(יצאנו. לא הרהור מידי יצאנה עבירה מידי אם לו: אמרו למה, כפרה כן אם להם: אמראיש, ממנו נפקד לא לו אמרו הראשוןי לקלקולכם חזרתם שמא להסי אמר משה.ויקצוף

 )איי( ס1( עשינה כך שהפקדתנו כשם רביט, פנחס: לו אמר וטיי משהויקצוף
 אתם אפילו להם אמר בלעם, דבר היה מה בלעם, בדבר ישראל לבני היו הנה הןטז(

 המצרים מן מרובים אתם שמא להם. יכולים אתם אין שבעולם המונות כלמכניסים
 של אלוהיהם תעשו, מה עצה לכם נותן ואני בואו אלא בחור, רכב מאות שש ויסחשנאמר:

 ר 1 א יב
 הג'עו ג, נביורים יאיתא מה לפי וזהויא(

 אה ועטרו לפניהם שלחו לירושלים קרוב הביוריםנושאי
 לפי לקראתם י51אים ודג,ברים דסגנים הפחותגכוריהם,

 היו שכולם מ"ני כאן וכן - י51אי4 היו דנכנסיןכבוד
 לקראתם יצאו בישרחל הנכברים והכשרים"כןמה5דיקים

 שצריבין הכבוד 11ה1 העדה, ונשיאי ואלעזר משהוהמה
 ק:'ב. נ"ד נחולין ימבואר בשעחה מ15ה להעושהליתן

 יליך הטעם: אמרו ,וטרתא" .,ונפסיקהאיב(
 דטומאה, מפני שם שהנו מפגי למחנה, להו,'5"1

-  במלחמת הנהיגים מהמת מתים טמאי ה'1 המחשדרי 
 מכל לויה, במחנה גם ליבנס מוחר מת שסמאמעח"י
 בנגיעתם יטמאו שלא בכוי למחנה מהוז נשארומקום
 אחרים.את

 אלף וי"ב אמרו משה" "תורת ובספר'ג(
 שום בהם יאין בנפשם שיערו נמלחמח שהיוהצייקים
 עלולים היו לא י' נקבו4 כל החיו וליי חאוחהרהור
 פחותח בםורגה שה'1 במחנה להנווארים אך בדם,להישל
 מקום היה לא ולכן למכשול, להט יה'1 שהם אפשרמהם

 מהמת בדבר ונו "ם כ' הצנא, אנשי אתלהאשים
 דכל משום קצף דחיל פקורי על אך הן5מי.מורגהם
 אום יל ולשער הויעות כל שיקיף 5ריך לראשהמהנשא

 שתניע עד חבירך את תיין ואל שאמרו: כמו  דעהוכפי
 מדרגתו שתשיג עד על'1 דין חהיה לא פי.למקומו,
 עליהם. ק5ףולכן

 החיל פקודי על קצף דלכך אמרו ברמב"ןוהנה
 השם כי לפנתס כבוי שחלק משום 1"1 פנתם עלולא
 שלום. בריתו את 14נתן

 1ג1', ר קרון את ונקרב נ': י"ין כתתיביד(
 על כפרה קרגן היה 11ה י', לטנ' נפשות'נו עללכפר

החיהור.
 מצינו לא שהר' הרמב'ץ ב,ה הקשה וכנרסו(

 היאך ~ישו אותם פקי ואלו דגר, אוהם שפקרבכתוב
 מ15ת1 על פנחס שיעגור חלילח אוחם פקר ואם'בעוס,

 ,ה. על מליותו אנד ק1אולכ'
 המה האלו הספר' דגר' כ' ב,ה לומרוהנראה

 לעיל: והובא ז' בפסוק בספר' ומומר נתן די'אליבא
 שיברחו, כד' רביעית ר,ח להםשטץ

-  כן שעשה ומה 
 ג"ס מובא הזה הד'ן והנה משה, דעת עפ"' היהנויא'

 ע'ר עי ישצר'1 שאמר: ה"ז ממלכים גפ-1ברמנ"ם
 משלש אלא ר,חותיה מארנע אוחה מקיפין איןלתפשה.
 להמלס שירצח מי וליל לבודח מקום ומניחיןדוחות'ה,

 את ד. צוח יאשר סדין על 1'צנא1 שנאמר נפשהעל
 15ה1, שבכך למדו הסמועה מ8'משה

-  שם ואיחא 
 עמים, משבעה לא אשר בעיירות רק הוא דזהברדב"ז
 כל תחיה לא דכהיג משום כן עושין אין באלואבל

 סאין י': בהלכה שם נאמר העמים שאר גבי והנהנסמה,
 שאמר הוא זה יא-כ - קטןי ולא אשח מדםחורגין
 כדי רביעית רוח לדם להניח שצריכין שאמרת כיוןפנחם

 משנעה שאינס העמיס שאר כמו הוא שד'נם הרישיברחה
 אשה מחם להרוג דשות לנו היח לא הר' וא'1האומות.
 יין עליהם סאין נהי משה להם השיג זח ועלוקסן.
 מהחסיא בדנר שהסתתסו הנשים אלו אבל עמיםשבעה
 הברכעת הבהמה כיין להורגם שראוי הוא בדין ישראל.את

 ידה. על תקלה שבאח מפני אוהחשהורגין
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 ואלהיהם בזמה שטופים יהיו והם בזמה' ובנותיכם נשיכם להם העמידו זמה שונאאלו
 ובזמן לכם' ילחם ד' שנאמר להם נלחם הוא רצונו עושים שישדאל זמן שכל בהם'עחם
 שעושין אלא עוד ולא לאויבי להם ויהפך שנאמר: בם נלחס הוא כביכול רצונו עושיןשאין
 )ספרי( טז( .ישראל. בלע כאויב ד' חיה שנאמי אכזדי הרחמןאת

 בשלישי הזאה צריכה המת טומאת ולמה השביעי: ובטם השלישי ביום תתחטאויט(
 ןטיחא( הסיע!ח יח( להספד. שבעח לבכי שלשה וההספד' הבכי כנגדובשביעי

 מסתלקת חכמתו הוא חכם אם שכועס אדם כל ר"ל: אמר הכהן' אלעזר ויאמרכא(
 צוה אשר התורה חקת זאת הכהן אלעזר ויאמר וכתיב: משה ויקצף י"י(: )פ' דכתיבממנו'
 ג,( פ,ו טסחיס הלכה' ממנו נתעלמה דמשח מכלל משה' אתד

 העולם מן משה שכשיפטר לדברי הכהן לאלעזר רשות לו נתן משה אלעזריויאמר
 יט( מדבר. אתה מה .עכשיו מדבר הייתי לא רבך משה בחיי לו אוסדים יהיולא

,ספרי(
 טומאתו' הדבר חיבת לפי וראח בא וטהרתם. השביעי ביום בגדיכם וכבסתםכד(
 היא דבר של חיבתו לפי שבעה מטמא והאדם הערב' עד מטמא נבלתה הבהמהשהרי
 זוטרחא( ,פסיקתא ט הרודיף אביו עצמות אדם יעשה שלא למה כך כלטמאתו'

 אשכל ענר י"דן: 'כיאשיח באברהם נאמר המלחמה' תופשי בין המלקוח את וחציתכ4
 הטשב וכחלק במלחמה חיורד כחלק י'(: ,ש'" בדוד אומר הוא וכן חלקם' יקחו הםוממרא

 יאורב

 היח שלא אף חזגריס מן הטף את שהרגוומה
 דגשיס, מן הטף אה החיי שהרי עמיס שגעח דיןעליהס
 מפני זהו הזגרים, מן הטף נם להחיוח צריגין היוהו"ג
 לא א"ג גן, נם הנשיס אה להרוג דרין היה שכאןשכיון
 שגשינדלו החשש מפני הזיריס אח להשאיר מקוםהיח
 אנותיהם אה נין ווהרנו זח נעכור לנקמה שהופים'היו
 הנשיס מן הטף רק השאירו ולגן אפוחיהס, אחונין

 נקמח. בנישאינם
 מרבר' להחטיאם שלמרו "נחזקוני" מבהורטז(

 בישראל, עמל ראה ולא ביעקב את הביט לא שאמר:בלעס

 להחליוו שרויח מ' ולגן כחם, גל ההו שבזח ה-ע-
 ועמל. און לבעל' ולעשוחס להחטיאם ההו צריךאוחם

 את מסמאין נב"ד הנהרגץ שגם ואעפ"ייח(
 שאין אף ושביעי שלישי הזאח שצריך בהםהנונע

 ונהי מ"ו, בסנהדרין גמבואר עליהם ומהאבלץמספיד'ן
 אמרו הר' אבל במשנח, שס גמנואר עליהס אוגניןשאלו
 חוגנים אין ג"כ ומוסרים מומרים רעל שמ"חביר'ר
 שלישי הזאח להצריך טומאה בהס יש זה ונגלעליהס
 על גם מצטער דחקב-ח המקוס, צער משום זהוושביעי,
 טעם ומשום נמשנה, שם גמנואר קנשפך רשעים שלרמן
 שלישי הזאח להצריך מטמא עכו"ם של המח גםזה
 יעי.ושב

 שיאמר זו בפדשה משה בחר מח ומפנייט(
 למח זוטרחא-: "נפסיויוא גמנהור זהו אליעזראוחח
 שיישי היו הזאה שצריכץ מפני גאלעזר זו פרשהנאמר
 אלעזר יר' על נעשוח ארומה ופרח פרה, מאפרושביעי
 אלעור אל אוחח ונהתם י"ט(: ,נמרבר שיאמרהכה4
 רבר' על עומד ארם שאין מפני בזח להוסיף עורויש - הוראהה. היחה באלעזר נעשיח, היחה באלעורהכהן,
 שאמרו: כמו לאחרים, אוחם מלמר גן אם אלאחורח

 נאר אל.עזר שירע בגרי ולכן - מכולם, יוהרומחלמירי
 לאחרים. ללמרם היח צריך האלו הריניסהיטב

 המורה גל א': סינ בעירובין שאמרו מזהוהנה
 ויאמר שגאמר: מנרולהה אותו מורירין דבו בפנ'הלגח
 משה, אח ר צוח אשר החורה חקח זאת הגהןאלעזר
 דנחיב איענש, אש'ה משה אה ר צוח אשר דאמראעפ"י
 אשנחן ולא יעמוד, הכהן אלעזר ולפני פנחס(:,פ'

 לו שנחן דאף מויח מזח והנח -  'דע,4ש ליחדאצסריך
 לאליעזר רשוח משח נחן גאן דהא להורוח אסור רשוחרבו

 שהורה מה לחטא לאליעור לו נחשנ זה ינגללהורוח
 הופילו ברמ"א:. ר רמ"נ ביו"ד דאיהא למה טערומזח

 שלוו בחוך רבו נפני יהורוח אסור רשוחבנטילח
 רסאוונפ

 י-ט. חוקח בפ' חיטב באר ביארע הזה העניןג(
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 ולמוופט לחוק וישימה ומעלה ההוא מהיום ויהי שם: וכתיב יחלוקו' יחדיו הכליםעל
 דוד שחידש אלא רבינו משח מימות בא לישראל חוק שהיה ידענו הזה' היום עדלישראל
 רע איש כל כנגד בפרץ שעמד מפני זה חק שמו על ונקרא בישראל להיקבעההלכה
 ובא מישראל שטשתכחת ומצוה מצוה וכן חזה' לדבר לכם ישמע מי להם: ואמרובליעל
 היא ברח ר(: )שח-* שנאמר: סיני' מהר קבלה חוא כאלו בודיה על לחדשה חכם אונביא

 זוסרהא( )פסיקהא כא(ליולדתה.

 להם, לא בארץ ד מנקמת הזה השלל שהיה מפני הזח המכס גם לד. מכס והרמותכח(
 וחלק שנאמר: מהם החהרו אבל כלום מהם וללוים לכהנים נתנו לא ועוג סיחון בארץאבל
 )ימב-זי בבזה' אפילו בתוכם לך יהיהלא
 ששתת כל החמשים' מן אחוז שחד תקח כתיב לוי: א.ר החמשים' מן אחוז אחדל(

 מחמשים. אחד - בינוני בעין תרומה לשעור טכאן כזה' הוא הרי אחד ממקוםאוחז
 ה-ב( פ"ד הרוטהו)ייושלטי

 רק צבא' בשם המלחמה אנשי את קרא הפרשה בכל הצבא' לאלפי אשך הפקודיםמח(
 יתברך רצונו נגד הנקבות את בהחיותם כי החיל' פלידי על משה ויקצוף אמר י"דבפסוק
 בענין אמנם כרצונם. במלחמה העושים העמים חיילות לשאר בזה דומים שהיו חיל,קראם

 חבורת כל נקרא שזה צבא' משובח בשם קראם הרצון כפי עושים שהיו עצמההמלחמה
 והקכלה( 'הכחב ד" צבאות וכמו מועד, באהל צבא לצבא הבא כמו נעלה' עניןלשם

 הדור שבאותו ישראל הוצרכו טה מפני ישמעאל: רבי דבי תנא נפשותינו' עללכפרנ(
 ב'( ס-ר )שנח כב( הערוה. מן עיניהם שזנו מפניכפרה'

 ר ו א יב'
 החלכה שעושח מי היינו היא, ברה ומפרשייא(

 כטי נחשב הזה הרבר אז בוריה על ומעטירהטבוררת
 ההלבה את המוליר היה שהוא כמו הינו יולרחה,שהיה
הזאוג

 איזה אהרי מקום נכל מצינו לא הנהכב(
 מן עיניהם שזנו זח על קרבן להביא שצריכיןמלהמה
 ברבר יש איסור איזה רבים הקשו כגר ונגללהערוה,
 הום בביאה אף במלהמה מוחרח חהור יפח נםוהרי

 בכלל ועור שין, כל לא בהרהור ענירח כאן איןבמעשה
 מהניזה שנחנו ההרומה כמו יחרוח הוטרוח הכאחזינן

 והגעלה סומאח בריני שנזהרו ועוד ולהלוים,להכהנים
 שנעח ובטלהמח ועוג סיחון במלחמה נן עשו שלאמה

 שנעה שבמלחמח לפי בזה, רבים חמרו כבר והנהעמטין,
 ואף בצבור, הותרה וסומאה ישראל כל שם היועמים
 הוחרו רחז'ר' כחלי שהר' להם נאסרה לא כנעניםניעולי
 אפילו חז-ל וררשו סוב כל סלאים ובחים כרכחיב;יהם
 במד'ן הכא אנל ור'א, '"ז בחולין כמבואר יחז'ר'כחל'
 אלף אלא מישראל שם ה'1 ולח עטים טשנעהשחינו
 שליש' הזאח ה1צרכ1 וגם עכו"ם ניעול' להם נאסרלמסה
 הטד'נים. את כעהרגו במגע שנסמאו לפ'ושביע'

 הוא האלו "דברים בכל לומר הנראהואשר
 מקנאים ולה'וח מצ1ה מלהמח ללחום כאן שכאומפנ'

 לשם ולא אהוס, החטיאו שים זה נעבור צגאוח דקנחח
 לנהוג צריכין ה'1 לכן בעלמא, המלחטוח גררךכבוש

 הנאיס הכשרים האנשים כירך 'חרה ובזהירוחבחסירוח
 נסנהררין כדאיחא הקנאים מן להיוח רשוח לו איןיהרה בהסירהי מחנהנ שאינו מ' כי ר', קנאח טקנאיםלהיוח
 הס קנאין ברש"י ומפרעי 12 סונעין קנאין ור'ב:פ"א
 גו, פוגעין מקום של קנחחו המחקנאין כורים ארםבני
 ליטול הרוצה כל ולא כשרים שיהיו לזה רבעינןהרי
 קרבן גם להביא צריכין היו ולכן נוסל, הקנאיםעסרח
 שאין ובוראי הערוה, מן עיניהם שזע זח בערכפרה
 מה לפ' ובפרט חואר, 'סח בענורם לר"יר אזמקוס

 מחמח בהבירו רין שעושה רמי ד באוח לעילשבחרנו
 זו, עבירה מאנק ונקי זהיר להיוח הוא ?ריך ויקנאח
 עריוח, של מאבק נקיים להיוח צריכין היו כאן גםולכן
 שחטאר בענור במדינים ד' קנאח לקנאוה באו הםשהרי
 מן עיניהם שונו ובזה תואר שביפח ובוראי עריוח,נענין
 בקושי חואר יפח שהרי עריווג של אבק בזה ישהערוה
 זהיריך להיוח צריכין היו וכן הרע. יצר מחכחהחירו
 להרים צריכין היו וכן והגעלח, וסהרה סומאהבדיני
 היר חלו וגל והבזה. מהשלל והלוים הכהנים בערחרוטח
 מהמקנאיס להיוח ראיין שיהיו בכרי חסירוח מדחמחמח
 ד.קנאח
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לב
 ראובן בני העשירו המדינים מן שהביאו ממה גד' ולבני ראובן לבני היה רב ומקנה"(
 זוטי"א( ~סיקה" א( גרם' מה להודיע גדובני

 את וחבבו גדול מקנה להם והיה עשירים שחיו ראובן ובני גד בני וגו', רב1מקנה
 ה'(: ןיה"א שנאמר השבטים מכל תחלה גלו לפיכך ישראל מארץ חוץ להם וישבוממונם
 אחיהם מן עצמם שהפרישו על להם גרם ומי מנשה' שבט ולחצי ולגדי לראובניויגלם
 כ"ב( רגח 'נמרבר ב( קנינם'בשביל

 שהוא מפני הראשון בפסוק ראובן בני הכתוב הקדים ראובן' יבני גד בני ויבאוב(
 אבל' נתתה ולגרי ולראובני יאמר הזה המעשה הכתוב כשיספר וכן הגבירה' ובן הבכורהיה
 למשה תחלה המדברים היו והם הזאת העצה נתנו הם כי גד בני יקדים הזה הפרשהבכל

 קדקד, אף זדוע וטדף בהם שנאמר כמו ראובן מבני יותר גבורים היו והם הזאתבנחלה
 ןימג"1( הארץ. יושבי מפני הזאת באדץ לבדם לשבת יראים "14 לאולפיכך

 לימינו חכם לב לשמאלו, כסיל ולב לימינו חכם לב "(: שהי" זש"ה וגו', צאן גדרתטז(
 הטפל ואת טפל העיקר את שעשו דאובן ובני גד בני אלו לשמאלו כסיל ולב משה.זה

 ר 1 א יב

 שהלכו אלו על אמרו 41 ר' שה"9 במ"רוהנה
 מהן אחר הקריס שלא אמר: הונא רנ מריןולמי"מת
 מהן אחר הקד.ס שאלו יר. של לחפלין ראש שלחפלין
 משנהן משה היה לא יר יצל לחפלין ראש שלהפלין
 צריקים שהיו אומר חוי בשלוס, משס עולין היוולא

ביוהר.
 הא רהנה כן, לנו נראה הזה נמאמרוהענין

 יד דשל .משום הוא דאש לשל יד של חפליןרמקרימיס
 נפי טובים שיהיו ביר שהוא המעשה ענין עלמראה
 והמחשבח החכמה ענין על מראה ראש והשל המקוס,רצון
 ומפנ' לד', וטהוריס קרושים ג"נ שיהיו במחשר.מה
 מחכמתו מר21'ם שמעשיו נל פ"ג: גחגוח אמרושנגר
 הכמחו אין ממעשיו מרגה שחכמחו ונל מחקימח,הכמחו

 לרו-אוח ראש של על 'ד השל את מקרימיס לכןמחקימח,
 צריכים ומע9'ו החכמו; על להמעשים 'הרח חשיבוח,ו"5
 מהכמתו, מרוביםלהיוה

-  שלום של גזמן הוא זה אך 
 במעשיס זהיר לה'וח לארס קשה מלהמה בעת אבלומנוחה
 ואז רעיס, מעשיס עושה הצבא אנש' שבין והטובטוביס,
 בכח טוג שיהיה להאדס הפחות לבל שר' אמינאהוה

 ראש של חפלין שיקריס הוא ברין ואז שבו,המחשבה
 בצר זהירין היו אז שגם כאן אמיו לכן 'ד, שללחפלין
 חפלין להקדים גריך היה לא מדם אחר שכל עדהמעשה

 יר. של על ראששל
 אח האנשים מיחר בגסף לקהו שהם ה-נוא(

 אי ואח לולא כי מדין, משלל גהלקס לדס שהיההמקנה
 המלקוח שדרי השנסיס מכ4 יוקר להס שיהיה היהאפשר

 ל"א בפרשה לעיל כרכחיב נשוה לכולם חלקו הבהמהמן
 לבקש באו מרין מלחמח אחרי רק זה ומשום ג"גפסוק
 מקורט. ולא הירון עבראת

 גקשו רלגך הטעס אמרו משה" "תורתוגספר
 לפי זהו מרין, מלהמח קורם ולא היררן עבר אחעחח
 להגעיל נצטוו לא ועוג גסיהון רלגך הרמג"ן שכחבמח
 להם והוחר כא"י רינם ועוג רסיחון משוס במרין,כמו
 מרין גלי ע"י א"כ הגעלה, הוצרך ולא דחזיריגתל'

 לכן כא"י רינם ועוג רסיהק להם נודע הגעלהרהוצרך
 מרין משלל ליחן רי שצוה ממה ועוי עתה, אותונקשו
 גרמב"ן מבואר והטעס ועוג, סיחק משלל ולא לרימכס
 ישראל מארץ שהוא נשלהם היה ועוג רסיחוןמשום
 ואיכ מרין, משלל גמו מכס מים ליחן הוצרכו לאולכך
 שמו ולכן יחשב ישראל גארץ ועוג דסיחון מוכחמזח

 עליח.עיניהס
 רצו לא דמחחלה משום לומר אפשרובפשטות

 שנסביבתס מהשכנים שיראו מפני זו נארץ להאחז הסגס
 את כשהחרימו ורק עלידס, יפלו שלא מהמריניםוהעיקר
 אמרו לכן כה, לפהוד ממי להס היה לא אז מריןארץ

 זו. בארץ להאחז המהשחפציס
 להוץ נהשב הירין שעכר כאן שאמרו מהבו

 ישראל ארץ קרושת הרנריס שבכל אף ישראלמארץ
 כנען ארץ ה': ז' רבה בבמדבר המבואר כפי זהועייו,

 ואין שכינה לבית כשרה כנען צרץ היריך מענרמקורשח
 מבואר הזה והענין - שגינה, לג-ח כשר היררןעבר
 נעבר גר ובני ראובן גני לדם גשבנו כ"ב יהושעבספר

הירדן
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 למקנבו נבנח צאן גדרות למשה אומרים שהן הנפשוש מן יותר ממונם את שחיבבועיקר
 בראשונה מבוהלת נחלה לן: )טשלי נאמר עליהם ברכה' בו אין הייכם הנפשות מןיותר מקניכס את חבבתם אתם הקב"ה: להם אמר ג( לצאנכמ וגררות ואח"כ לטפכםערים לכם בנו תחלה עיקר, העיקר את עשו אלא כלום אינה משה להם אמר לטפנו' ועריםפה

 השמח עשיר ואיזה חדל' מגעתך להעשיר תיגע אל כ.יג(: ישם וכה"א תבורך, לאואחריתה
 כ"2( ר2ח )צמיבר ר( לך. וטוב אשריך תאכל כ5 כפיך יגיע קכיש(: )תהלים שנאמרבחלקו
 טכל היררן בעבר ורכושנו מקנגו וטפינו נשינו שנניח לאחר חושים. נחלץ ואנחנויז(

 עמהם שיוליכו השבטים שאר כמו ומשא כובר שום לנו יהיה שלא ראשונים מהיריםלרוץ
,"חינין שלהם.הכבורה

 )מקיני( ה( במלחמה. ראשונים נהיה כן ראשונים שלקהנו ישראל. בנילפני
 לאחרים מעותיהם פורסין לחלק עניים להם שאין צרקה גבאי תניא, נסחם. והייתםכב(
 אץ י"גאס"ים ו( ומישראל. מר נקחם והייתם שנאמר: משוםלעצמן מוכרין ואין לאחרים מוכרין לחלק עניים להם שאין תמהוי וגבאי לעצמןי פורטיןואין

 ולא במנעל ולא חסות בפרגור לא נכנס אינו הלשכה את התורם גקיים.והייתם
 יעשיר שמא או העניי הלשכה מעון ויאמרו יעני שמא בקמיעי ולא בתפלין ולאבסנרל

 ר 1 א יב
 ארץ סמאה אם ואך ישראל: בני להם אמרו מזנתהירין
 שם שכ, אשר ד. אה,ח ארץ אל לכם עברואחזחכם
 מזבח לכם 22נוהכם חמרדו אל ואוחני וגר ד:משנן

 אלהינו. וי מזבחמ2לעדי
 לאדם אסור ס-2: 2גיסין שאמרו ואעפ"יג(
 שנהמחו הרי - ל2המהה מאכל שיחן עד כלוםשיסעום
 לא א2ל בהמתו, מצער קל וצערו 2סלו פח לושיש מפני קודם בהמתו ע5מו לג2יח רק והו לגופהקוים
 וופת לומר לג2ם שייך ולא ד,1? לדם שאין הטףלג2יה
 לה2חמה, קורמים שיהיו חוא הו,אוי מן וא"23סלם,
 מאות משום 2וח יש הטף בעניני שמספל שמיובפרט
 זח שן 2כל 5יקח עושח נ.: 2כתו2ות שאמרו כמו5דקח
 שמקים ומשום - קמנים, כשחם ו2נותיו 2ניו אתחץ

 קוימיפ. חם לכן 2זהמ5וה
 שאחריתה חירין ענר לג2יה שאמרו מחד(

 ,ו 2פמוק וה21א לעיל שאמרו מח לפי זהו חבורך.לא
 מה לפי לומר אפשר ועוד השנסים מכל תחלה גלושהם
 כף מלא סו2 ד'ן: )קהלח זש"ח פ"ג: ר2ח גויקראואיהא
 2שעח וגד. רא21ן 2שבס קריא ש(ר י5חק רבינחח.

 2ח יו נסן וכמח נה יש זרע כמח וראו לארץשנכנסו
 2ע2ר חפנים ממלא חואת בארז נחת כף מלא טו2אמרו
היריך

 שוהו תאכל כי כפיך יגיע על שאסרו מחהנה
 משום כן, הזח הז2ר להסביר . לנו נראח בחלקו,השמח
 מ31ן יוא פרנסתו 2ע2ור אז 2חלקו שמח שאינודמי

 ו2נשמחו, 2נפשו גם אם כי 2לבד בכפיו רק לאלעבוז

 ויום שנח ונחילול ובגזילה נגני2ה לדכשל חוא עלולכ'
 שעונר ומי פרניתו, בע2ור נפשו אח נותן הוא ואוט21
 שמח שהוא אוה זד ו2נשמתו ננפשו ולא 2כפיורק

2חלקו.
 לפני חושים נחלז ואטעו אמרו דם והנהח(

 י'א ל 2יכתובים ד. לפני להם אמר ומשה ישראל,2ני
 של 7נינו זה ישראל שארז חשבו שחם מפני זהוכ"2.
 היריו בענר מקנינם חלק יקחו הם אם וש?ה ישראל,עם
 יהיו שהמח 2זד להם כופר לשלם מחיי2ים המחאו

 היא שהארז להם השיב ומשח ישראל. בארזמישלו5ים
 זכיי קא גבוה משול"ן רק ישראל ובני הקני.ח שלקנינו
 נשארו דמה הירדן ע2ר אה להם נוטלים שהמה21וח
 הסה ואליו לוקחים הם סשלו כי להמקום חו2ותנעלי

 החלוצים. גע2וית לשלםמחוי2ים
 לאדם שחמור משום כן. להם אמר זחו2ענור

 כמו הבריות נגד חוטא מלהיוח המקום נגד חוסאלחיות
 לא או אוחם ממשכנין כוסרין חי2י מ': 22"קשאמרו
 עילויה חמיר מחמר דמי ואשם כחטאת הוא דכפרחכיק
 דבעי הוא דלח2ריה כיק דלמא או משכוניה בעיולא

 עליה חמיר ולא הוא לג2וה ולא הוא ממונא ליחמיח2א
 מש3וניח,ו2עי

 יוחר לאדם חמור לנבוה יחו2 חרי -
 הבריות. לג2ימחו2

 מהא הקשו תמימה" "תורח 2ספר והנחון
 לא ושכר ין לעלי חנח שאמרה 2' ל-א כ2רכותדאיחא
 2ר שאין 2ר2ר לנחשד מ3אן ריש אמר א'(, )ש"אשתיחי
 והההם בחורה מדה הוא הלא הן והקשה  יהודיעו,ש5ריך

נקים
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 ירי לצאת שצריך כררך הבריות ירי לצאת צריך שארם העשיר' הלשכה מתרומתויאמרו
 מ"ב( פ"ג )שקיים ומישראל' מד' נקיים והייתם שנאמרהמקום,

 חבירו לו נותן אפילו מזה זה לפרוש רשאין אינן צדקח גבאי תניא' נקיים.והייתם
 והייתם שנאמר: משום ליטלן' רשאי אינו בררך מעות מצא אפילו לו חייב שהואמעות
 יפיאה( מעספהאנקיים.

 ורכתובים ובנכיאים בתורה יונתוי א*ר נחמני בר שמואל אעד נקיים.והייתט
 דכתיב בתורה המקו* ירי לצאת שצריך כררך הכריות ידי לצאת אדם שצריךמצינו
 וישראל יורע הוא ד' אלהיט אל מ'ב(: 'י"ישק רכתיב בנכיאים ומישרא4 מד נקייםוהייתט
 ז( וארן אלהיט בעיני טוב ושכל חן ומצא י(: "שיי רכתיב ובכתובים ידע,הוא

 ה"נ( פ-ג שקיים)ירושימי

 עד גם להתעכב בו שהמכין התנח4 עד שאמרו מה על מוסב תעשה מפיכם והיוצאכר(
 לא משה מקום ומכל בזה. פיכם דברי למלאות לכם הראוי ומן שחילקו' שנים שבעאחר
 המעשה יבוטל התנאי יחבטל שאם תנאה בתורת להטיל רצה לא כי ונכבשה' רקאמר
 הגייסות בראשי שילכו הכיבוש' אחר עד דהיינו השבטים' שאר לתועלת שהוא במה אטכי
 שט' שיתעכבו במה השבטיט לשאר תועלת שום ליכא תו שכיבשו אחר אבל היה גכוריטכי
 לכן חזקחו' יאבר שבזה משה רצח ולא להתעכב' יוכלו לבלי הכרח איזה להם יארעופו
 נדר בתורת כי תעשו, מפיכם היוצא להם הזכיר אמנם הככוש' על אם כי התנהלא

 . ח( שחילסה אחר עד נשארו והם התנחל עד להשארהתחייבתם
 י"קנ4ה( )"יתי

 שאינו תנאי כל אטרו: מכאן וגו" ראובן ובני גד בני יעברו אם אליהם משה ויאמרכט(

 יאורב

 שזח ברבר ררק אמינא חות מהבא יאי בזה לנווהנראח - 14אשי? לאהר ומסאו'ס שנחו1ד קוום אףנקים
 חיח שהענין בחן כמו נקי להיהו 1ריך לישראל גםנוגן
 הקרש משל או צדקח של מקופח הנהנח ובן להכלל,נוגע
 בק לשמים בין עבירח בזח ויש צנור של מממקשזהו

 נגר חסא שום בזה היח לא גחנח חתם אבלל:רים4
 שהמקום סיק אמינא ותוה בלבה המקום נגר רקחבריות
 אנווים וזל חו~ר על סלל לחשוש לנו אין חטאח שלאיין
 מעליו להסיר ארס עריך גתא בכהאי רגם קמ"ללבן

החשד.
 מקום דבכל יאף להורות כאן רכשו והטשוחז(

 ולעשית לכת בחענע להיות ארם שצריך היא הטובחהמדח
 ארם יאם לומר משם יש הויס בסתר, הטוביסהרגריס
 בעיני ושכל חן ווימצא זה באופן רברים לעשותמרוורל
 הרנח ריש באן אמרו יבז כהוג4 שלא עושח הואאנשים
 יחיח שלא והינו חבריות, ידי ליאת שצריכץענינים
 יאיחא 1הח נו, שאין במה אותו יחשדו שאהריםמביא
 שחושדין ממי חלקי יחא יוסי ר' אמר קי'": שנתבמסי
 הגרם היח לא שחוא באופן אמרו החם - נה ואיןאותו

 וולא בזח ו"1ח הוא לזח גרם הוא אם אבל חזו;נהחשד
בהוגן.

 הארם שצריך אסרו ובריס באיזח בזח,וההילוק
 ונאיזח אנשים, בעיני סוב ושסל חן ווימצאלהשהרל
 שברנריס זהו לכת, בהצנע שיהיח שצריך אמרורברים
 בזח לענרין נחשב דוא ש"ם עויה ה,רם אקשאם
 בעל שהוא אותו יחוודו שלא באופן לעשות ארםצריך
 עושח אארם שאם ועשח שנקום ברברים אבל4ריוקו
 אינו מהם מונע הוא ואם המעלח לאיש נהשב הואאוהן
 בחצנע לעשות הנבק מן ב:ה ולעברין, רע לאישנהשב
ל0ג

 בשבע גם להיות הנטיחו שהם במה והעניןח(
 בברי זהו מזח, לישראל יחיח סובה ואיוה שחלקושניס
 יושבים כנר יהיי שהם ע14דם קנאה לישראל יחיחשלא
 ומנותה, נחלה מקום עור יהיח לא ולישראל נהלתםעל
 ב1ער שריין שישיאל בזמן ""ן: בתענית שאמרוובמו
 לו ומניחץ השרת מלאכי שני באים מדס אחרופירוו
 הצבור מן שסירש זח פלתי 181ברים יאשו עליריהם
 ש1יער רבינו במשה מצינו שין צבה-, ננחמת ייאחאל

עצמו
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 יעברף לא ואם יעברו אם שנאמר ללאה קודם בהין תנאי איע ראובן ובני גד בניכתנאי
 נתחברו מה ומפני ט( תנאה אינו לקיימו אפשר שאי תנאי וכל למעשה קודםובתנאי
 ראובן עם גד בני שהיו מפני מזרחה' לירדן מעבר לשבת זה בדבר ראובן ובני גדבני
 להיחלס רצו לא אלף ועשרים ארבעה זמדי במעשה מהם שנפלו לפי ושמשן אחהבדגל

 בגדיהם לקרוע לשבטיס יוסף בן מנשח שגרם לפי המנשה שבט וחצי י(מישראל'
 וחציה בארץ חציה נחלתם נקרעה לפיכך בנימין באמתחת הנמצא הגביע מעשהעל

 'יסיח8( )פסיק"א לירדן'מעבר

 עלינו לצוות צריך אדוננו אין לו אמרו נעשה, כן וגו' ראובן ובני גד בני ויענולא(
 על נעבור ולא ד דברי הם כי מצוה שאחננו מה על לעבור מעבדיך חלילה כפו*בתנאי
 1ימג,ק( מצופ אדוני כאשר אמדו מתחלה כי ד, דבר אשר את טעם וזחמצותה

14ף
41~

 ועתיד ישראל, את שקבלו על האלו המסעות כל בתורה ליכתב זכו למה מסעי, אלהא(
 כחבצלת ותפרח ערבה ותגל יציה מד"ר יששום ל"ה(: )'שעיח דכתיב שכרן ליתןהקב.ח
 ביתו לתוך חכמים תלמידי המקבל כך ישדאל שקיבל על מדבר ומה וגויי ותגל תפרחפרח
 כ"נ( יג" 1איבי א( וכמה כמה אחתעל

 נאמר מתחלה למוצאיהם, מסעיהם ואלה ד, פי על למסעיהם מוצאיהם אתב(
 חשיגת עוד ידעו לא ישראל שבני מפני וזהו להיפד נאמר ואח.כ למסעיהם קודםמוצאיהם

 מכיר .מצריס מארץ שמתרחקיס מה המה שמא:שרים דק היתה וידיעתם ישראל,ארץ
 כמוה שאין ישראל לארץ שמתקרבים מה מהאושר ידע הוא רבינו משה כן לאהעוני,

 ר ו א יב

 כנויט משח וירי '"1(: 1שמוח שנאמר הצנור עטעצמו
 לו היח לא וכי עליה וישב ח"חיו וישיטו אבןויק"ו
 אמר כך אלא עליה, לישנ 8"ח כסח או 8"י כרלמשח
 עמהם אהיח אני אף נצער שרו-ם וישראל הו8'למשה
נצער.

 רברים, ארנע גו שיהא געינן בחנאי באמתס(
 ושיהיח ללאו קוים שלו הן ושיהיח נפול שיהיח 14:ואלו
 לק-מו, שאפשר רנר יישא' ושיהי4 למעשח קווםיחנאי
 8'ן וכאילו נסל ו1זגא' הר' מהם אהי החנא' "סרואם
 שלא ומח ג', ל'" סימן באח"ע כמגואר כלל, הנא'שם

 במה נכלל ש1ה אפשר כפול, "נא' ובן'נן כאןה1כירו
 של הכפול גריצאי ה"נו ללאה קויט "ן ונעינןשאמרו
 להלאו, קורם ההן שיהא נ"כ בעינן ולאוהין

 שיהי" ןא[ הנאים: נויני יש וביים שלשחעוי
 שהחנא' היא כמו אהר, גובר וחמעשה א"ר גוברהחנאי
 אגל הירין, ענר נ"לח היח והמעשח חלוציט  לענורהיה
 אינו לי אוהו שה"1יר מנת על גיסך זה הר' אמראם
 "ל חנס אין שהרי להמעשה, סוחר שר1זנאי מפניחנאי

 נניסין כמנואר נידה "נס אין 1ח1 ר1זנא' ישנחקיטאלא
 שנחוכ מה על מחנה יהיה שלא געינן ןנ'[ ב'.י'ה

 וין עליה שאין מנת על האשה אח המקרש כנתגתורה,
 שיהיה כעינן ןנ'ן נ"ה ננחונות כמנואר נטל הנאועונה
 להסיל אפשר וא1 שליח ע"' המעשה אח לקים"פשר
 שליח ע'" לק"ם אפשר שא; נמעשה אנל נונר,חנאים
 בכהוגות כמבואר חנאיס להחנוח גיוו אין חליצהבמו
ע.י.

 ה'1 'שראל קגנ' נמקוס "'ררן בעבר כ''(
 העמיט נין 'שראל שיחערנו ניוחר היה עלולמועסיט
 עלולים כ' שיאו שמעון ושגס עמהס, שיח"חנו 1חי"
 נמעשת להס קאירע גכו חנוים גנוח עם להחערנהם

 'שראל שבנ' גמקוס להיוח למאו 'ראו לכןשיסים,
 לנמרי שמס שס 'מ"ה שלש ה"שש מפנ' שס,מועסים
 'שראל.מניח

 ונכל עצמו מרעת כן עשה לא ימונר כיא(
 מנחירחו ת"" המקנל שכן מכל 1", על שכר ישזח

וירצתי.
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 עשה הוא לומר רצה למסעיהם, מוצאיהם את משה ויכתוב 2אמר משה לגבי לכןבחשיבות,
 רק החשבון עשו לא המה כי בהיפך והמה נדסעים' הם אשר המקום אל לפניו ומנהחשבין
 ייקיי '"הי בי לטוצאיהם' מסעיהם ואלה וזהו משם' יצאו אשר המקום מן ההרחקהעל
 להר ואלעזר ואהרן משה עלו שם' וימת ד פי על ההר הר אל הכהן אהרן ויעללחי
 רצונך אחי אהרן א"ל העולם' טן ליפטר זמנך הגיע לאהרן לומר מתבייש משה והיהההר'
 הרגיש' ולא בשלוס אבותיך אל תבוא ואתה א"ל' הן' א"ל באברהם' בו שכתוב מהלידע
 הריין' צרוק א"ל תאמר מה שתמות שנה ק' לאחר הקב"ה יאמר אם אחי אהרן ליהאמר
 וקבלת הואיל א"ל עלק הוא נאמן הריין צריק א"ל לו תאמר מה היום לך יאמרואם
 אמר יובל, לטבח כשה אחריו הולך אהרן היה הקב"ה' לי אמר שכן ההר לראש נעלהעליך
 את וראו בואו סרב ולא המזבח על כשעלה יצחק על תמהים הייתם השרת למלאכיהקכ-ה
 שמיתיי 'ייק" גי . מיתה' לקבל הקטן אחיו אחר הולךהגרול

 ר 1 א יב

 העלתה דהנח בזא, להוסיף עור ונראח2,

 ונמ5א מצוה, ח'ה זח ישראל. בייץ הכניסהלצירך
 זח ועל. מ5וח, ל5ורך היו האלו היסעות שלדהמסרח

 חואח ליסע 2כיי יצאו כי למיעיחס, מו5איהסנאמר

 העחיוים לאלו יק היה זח אך ישיאל. לאיץולהחקרב
 ל2לי עליהם שנגזר המיבר לוור אבל ב"איץ;ליכנס
 היה ולא הכניסח לצורך "מסעות חיו לא הרי שסליכנס
 עכירח היחח זח למ5רים לשו2 הרי אך בזח, מצוחלהם
 לא לכם אמר וו' ס-ז: י"ח ביברים כובתיב להםגם

 הע חמסעוה דעיי ונמ5א ייי' ה'ח 2ירך ישייחוסיפת
 מסויהם העיקר נאמר לגבם ולכן מע2ירחמחרחקים
 שמהרחקים מח אצלם היתח המצוח עיקר כילמו5איהס,
ממצריס.

 מוצאיהם בחחלח נאמר ולכך אמרו"ובספורנו"
 י5או יאם וזחו להיפך, נאמר ואה"כ למסעיהםקוום
 ל5את גוול נסית בזח היח רע למקום תסיו סו2ממשם

 למסעיחם, שים מוצאיהם נאמר זח יעל הזת חמקוםסן

 מל5את נמנעו שלא מח 2כאן' היה המ5וח שעיקרמסני

 נסיון היה ולא רע ממקום י5או ואם חזח, חמקוםסן
 שהיח מפני טתהלח, מסעיחם נאמי זא על שי5אובזח

 לאן לרו"ו מ2לי נוסעין להיות 5ריכץ שהיו מ5והנסיק
 מזה נמנעו לא זה ו2כל הולסיסהם

 אה מתע שאינו מי לזח יש נדול קכר כיורע

 יייך הוא לאן יווע שאינו אף ו' בס5ות מלילךע5מו
 ס': ל-ס 2ב-ר יאיחא נמו חואת, חהליכח חכלהומתי

 לחבבה כדי לה גיח לא ולמה אראז, אשר הארץאל
 ופסיעח, פסיעח בל על שכר לו וייץ בעיניו)

- 
 והשכר

 הולך הוא לאן יוע שלא טטני לו היה פסיעח כליל
 בו תריח לא בי'ה בתף'כ אמרו שרן-י מזה, נמנעולא

 הרי שאבח.- עד וגפן תחת עדור לו 'אמר שלאבפרך,
 נקרא זה בזמן ק25ח לו שאין סעשח עושח שחואדמי

 אבינו ואברהם ישראל 2ני הליכת כן ואם פרך.ע2יה
 ע2וות כמו היח זח להליכחס ק5וב זמן היה שלאכ'ון
 המקום אחרי הררייו ולא 2אהבח כן עשאו ואםפרך.

 גיול. לשכר זח בע2ור שראויםבוואי
 אהרן מת מפני לשאול מקום י,ו והיחג(
 הים שנות לו שיוסיפו ההפלל ל" מיחהו בר2רכששמע
 להחטלל שהרבח טשח שעשח כמו ישראל לאיץ ליכנסבדי
 מכפרת גוול כהן שמיחת מפני שזהו והנראח הזח,בובר

 היח לא 2שגגח נפש החורג פ-זי יומא 2ייושלמיכמבואר
 גיול כהן של זו.מיחהו כפיח החורח לו ונחנח כשרח11

 הכהן מות עד 2ה וישב ליח,: ןבמוברשנאמר
 וגוול,_

 שמכפיח 2ודאי מכפרת מיחתו כזו חמורה ע2ירח ילואס
ח שיי קבל לכן קלהק עבירוהעל  בקש %ח "וין 

 משום ישראל, כסרת לעכב שלא 2נזי שיו יושיאריכו
 בוה שהיח 2ו, שחיח העגל חסא על חמיו וואגוהיח
 ע, תקלה באח לה5בור כי הרבים, אה מחסיא שלחסא
 זה שזי'י בכוי מיחתו את בר5ון עליו קבל יכןידו,
 חסא להע:יר שבכחו ובר יהיח ווח לישראל, כפרחיביא
 מעליההעגל

 מפני רביט שהעירו מה יל גם לבאר ישו2זח
 וכאן פסירחם יוס בהורח נכח2 לא ה5דיקים ביהרמח
 ומח חוא 2זה והענין פסירהו, יום המווב פרס אהרןא5ל
 פי על זהו 5ויקיס של פסירחם יוס 2חורח נבתבשלא

 5וקח אל, כהררי 5וקתך א': רבח בבמרנרהמבואר

 מעפסיך הללה כרייים מפורסמת העולם על מבהושאחה
 מח רבה, תהום 2עוייז מבהו שאתח משטס רבח,תהום
 בסחר, מביא ש"תה משפם אף בסחרדמהום

- 
 כיון ולכן

 כסח לכן משסס של ענין זהו 5דיקים שלשפסירחן
 מפני באררן 1ר1 המשפס, 12 שנעשח הזח חיוםהכח21
 מעשח לו שנחכפר גדולח כפרח לו נעשה. מיתתושביום
 לכן גדולה 5דקח ג"כ נעשח הזה שבהיום תמ5אהעגל,
 הזה. היום הכהובסרסם
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 זד דעתי על אותח' לרות הארז את נתתי לכם כי בה ויובתם הארז את הירשתםנגי
 יסאסו ולא להם נתנה חוא כי אותח וירוו בארז ויובו אותם יצוח היא' עוחמצות
 ולהתישב וזולתן אוור ארז או ונער ארז ולכבוו ללכת דעתם על יעלח ואלו ד'בנחלת
 וואסור יוראל בארז היויבח במצות רבותינו והפליגו ומח דו מ?ות על יעברוום

 האיו, וכן יוראל בארז בעלח עם לעלות רוצא ואיגה באוה כמוררת ושיונו ממנחל?את
 בטקומות ה% הטצוה ויחדר ישה מצות היא הזה הכתוב כי הזה במ?וח נצטיינובכאן
 )ימיו ה הארז. את ורוו באורבים:

 "ארז את להוריו תוכו אז חארז יוובי תבערו כאור חארז: אתוהורותם
 להוריוה תוכו לח הארז את תכבאמ ואתם אע"ס אותם תבערו לא ואםלבביכם

)ס8הץ0 לבניכם-

 להטעות עיניכם ינקרו כי וזהו פקחיפ עיבי יעור הווחד כמו והו בעיניכם. ל12כיםגה(
 כמר אלהיהם את ולעבוד תועכותיהם בכל אתכם וילמרו תבינו ולא תראו ולאאתכם
 )ימבץי ה( אלהיחם. את תעבוד כי לי אותך יחטיאו פן באר?ך יובו לאואמר:

לה
 א( צריכי. סיהא דירה בית נחלח להם ראץ בהי לובת. עריםבי

)שינ"  חיותפ מאי ואלא בהמה, בכלל חיה והלא חיש אילימא חיתם, מאי חיתם. %כלג(
 צ( פש)ציים ב( דערבוביתא. צערא דאיכא כביסה, חיתם מאי אלא פויט*ממו,

 יהיו ומגרויהם רכתיב: לקבורח נתנו לא מקלס ערי אבהה א"ר חיתמולכל
 א'( -ב )מטח ג( לקבורה. ולא נתנו לחיים חיתפ ילכל ולרכווםלבהמתם

 ר 1 א יב
 ארץ קישיב נימא אם שהקשו יש העח0

 -ב: גסוס5 אמרו מח מפני א-ב היש, עווח מ?אישראל
 לאיי ליבנס רבינו משח נתאוח מח מפני שמלא: רניררש
 חיח מסונח לווכוע או צריך חיח מפריח לאכולוכי

 נצסוו מצ1ה הרבח רבינו משח אמר כך אלאעריך,
 אני אכנם ישראל בארז אלח מתק%מוה אושינןושראל
 בלום חקב-,ע א"ל "ץ, על כולן קיהק%מו טץלארץ
 כאלו עליך אני מעלח שבר לקבל אלא מבקשאתה

 מצהז יו~שי ארץ שישוב ניפא אם והגה -עשיתם,
 לק%ם בדי בן4-ז ליבנס צקש וולבן לומר לו חיהעשח
 גמרבר שימוה לו אמר שר סיץ בזה ואפשר זהמצוה
 עליו שקנל כמו הזח היין את עליו סקגל חיחאלו
 לעיל שמבואר במו למשוון לו גהשב חיח זח גםאהרן
 ארירן 411 וומיהחי_ וומעוני הילקוס בשם ל"הגפסוק
 כעקדת המקום לפני בתשב חיה ברצון חדין עליוקקנל
 זו ממצוח איי ישיבח ישוה אולמא מאי הויכייחו4
 נהאוה רלבך בגמ' אמיו ולכן ו,ק על רהמים לבקששייא
 רן-בח לק%ם לו אפשר היח ששם מפגי לארזליבנס
 היהירה המ?הו על יוהר מבריע וזח יארץ התלויותמצווח
 דעהו נחקררח לא ולכן גמדבר. שימות המקום לושאמר

 את שקים כמו לפניו שנהשב לו ה*יב שהקייועי
כולן.

 נרנר נהורח פעמים הרבח הכהוב חחדרה(
 עמהם ולישוה האלח הגוים אה לאבר לחם יהיהוקשח רהמנהי חיא ישראל עס שהכונה ספני זזי האקחענץ
 חזה הרבר נרבר והזחיר והור ה~חיר לכןבלה,

 פשפ נם חם חלוים ערי רלכך והנראהא(
 יד תפיסה גם ב"ם שיחיח נכוץ הרויהים, בעדמקלס

 סקון יהלוים שיש נקרא ימח %ח קתי, מיפי
 ווחלה "לק לחם שיש נקרא היח שאז לחס. רקהמיוחד
 מעשר את בי כ-ר! -ה לעיל נאמר ובנר ישראל,בארז
 בתוך להם אמרהי כן על לוחלה. ללוים נתתי ישראלנגי
 נחוח ינחלו לא ישראלבני

 הראדים המים ל"הזקח מקים זרי מסש. חיוהםב(
 סק51 נותנין דאם פשיסא, קאמר זח ועל איש,לווהיה
 ההכרהים להמים מקום קעוהנץ גוואי ולרבושםלבהמחט
 חצריבין נמים כאן דאירי וראי אלא אאים, שללקיומו
 חארם. של חיתע נקרא זה וגםלכביסח,

 את שם קיברין דאין נגמ' שם גי1יו והנחג(
 להעירהי חוץ לקבורח סקום להם פיהדים אלאחלהיט

%מ
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 הללו עיר, ושתים הארבעים ובין המקלס ערי שש בין מה 1ג1" תתנו דעליהם1(
 אין הללו קולטות' אין לדעת שלא קולסות לדעת הללו לדעת' שלא בין לדעת ביןקולטות
 א'( י"ג 'מ:ות ד( ללויס. שכר בהם מעלים והללו ללוים שכר בהםמעלים

 ערים' ת"ל כפרים' אפילו אני שומע ערים אי ערים' ת"ל כרכים' אני וומע ערים.יא(
 '"י" ה( המחיה. ובית שווקים אלא שם היה של8 מגיד כיצד'הא

 קטלא בר דבמ~יד כיון אמיבא ס"ד בשוגג' באביו חבורה לעושה פרט בפש.מכה
 י( י ~מכא 1( קמ"ל. יגלה' בשוגגהוא

 י( ז',מנות ז( גולה' דאיבו מותר לאומי פרסבשגגה.

 ר ו א יב

 אוחו קונרין הגולין מן אתר מת אס אנלולמגרשיהס,
 תהא שמה.שם שמה, לנוס מרכתינ: שררשו כמושס

 שם קוברין אץ דלכך ואפשר קנורתו. תהא שסדירתו
 סמוך נקנרין יהיו שלא ככורן מחות זהו הלויס.את

 כמו וזהו לרוצחיס, המיוחר. עיר של וכהחיסלריוצחים
 אצל רשע קונרין שאין ע"א: מי'ז נסנהרריןשאמרו
צריק.

 גס המיוחרת האלו העריס מת מפני ודסעםר(
 כי כן' "התיניך" נספר מניאר הרוצת את קולטותללוים
 ננחרח ערכס וחין פעלס 1:ושר מעלתס ג,דלמפני
 ש"ר מארעוה .ותר נשגגה נפש הויג כל לקלוט"רצס

 המקודשת ארמהס על'1 חכפר אול'חשנטיס
 נקרושתס._

 'רועיס לננ אנש' שנהיוחס מפנ' נרנר סעסועוד
 ישטמו שלא לכל ירוע נכברות וחכמות המרותנמעלות

 יהרוג כי 1"ף נו, יגעו ולא אליהס שינצל הרוצחאת
 איבת נלא נפתע אשר אתר מגאוליהם או מאנותיהסאחר

 לאניו חאומר נאמר: הננחר חזת השנט ועליהרגנו,
 נעולם רנר יעשו שלא כלומר - ראיתיה לאולאמו
 אחכת לנס יטת ולא "אמה. כ11ן ועל היושר מררךזו,תי
 החינ שהטנע ובניס ואתים ואם אנ אהנת ואפילוארס

 ארם. נני שאר אהנת שכן וכל ות:ריתםאדגתס
 הלויס שארמת מפגי הראשץ יטעס לפיוהנח

 שמצינו כמו רומה תזה הענין יהיח נקרושתסמקוישת
 מתמת נ"ד דין ע"י או מלבות דין ע"י למיתה שנרוןנמי

 הרי זר היה ואסילו לו ונסמך למזבת ונרח שע"הוראת
 לעולס למות המזנת מעם אותו לוקתין יאין ניצלזה

 יש דחלו להעריפ כן מרוצח, נפ.ה נרמב"סכמנואר
 על נתקרש והמקיס נהס, רריס שהלרס זה מתמתקרושח
 הרויזג את קולנו, שהס ערירם

 כמה הסעס לנאר אפשר דאלוועפ"יחרבריס
 רויחיס שרונה עיר אלעזר: א"ר שינ 1' נמכותשאמרו
 העיר זקני נאזני ורנר כ'(: ו'הושע שנאמר קולטתאינה
 וא"ר לרנריו, רנריהן שהושוו ולא דנריה אתההיא
 זקני ינע-נן קולסת אינה זקניס בה שאין עירא"עזר;

 כשרונ מפני הוא הדיניס באלו ודטעם - וליכא,העיר
 וכן העיר, מן הקדושה נכתלקה אז נרוצתים הואהעיר
 כת יפוי שוס ואין קיושת שס אין נעיר נ"רכשחין
 קולטת. שתהא מאהרת הזת נעיריוהר

 נין שהתילוק אמרו החיס" ,.אור נכפרוהנה
 העריס רנשש בזח, הוא עיר מ"נ לנין הלרס ערישש
 ת.ויס נרחים לרור מקיס להס ואין רוצחיס נחרכוהס

 והמ"נ ללויס, ולא הגולין נעניר הס העיק- כימפנידם
 מפניהסן ניחיס וגוליס ללויס הס העיקרעיר

- 
 והנת

 ערי נשש רגס לומר א:חנו צריכ,ס אלו דנר'נולפי
 משוס דג'לין, מסני לגמרי הלויס שירחו אפשר אימקלט
 יותר קולטית יהיו לא אז כאן הלויס יהיו לאשאס
 יותר הלויס יש אס אלא מהם, הקרושח שתסתלקמפני
 הגולין מפני ניחיס הרוב מן היהריס אלו העירמרונ
 תמיר שס להמצא צריכין גולין בלתי של רונאנל

 שמחמת מפני עושיס א-נס גרוליס כרכיסת(
 ירגישו ולא הרס גואל גס שם שתהית אפשר האנשיסרנוי
 מצויות המזונות שאין מפני עושיס אינס וכפריםנו,
 נכיי המתיה ונית שווקיס שס שיחיה נעינן ולכןשס,

 לצאת מוכרח יהיה ולא לאכול מה לו ימיאשהגולת
 גואל מחמת נפשו את ולסכן העיר של להתומהמחוו
 לו. שיארבהרס

 מיהה מחוינ שהוא מה נמזיר אניו מכה כי1(
 שמרר המרי מתמת אס כי המעשה עעס מחמת לאזהו

 רעלמא כאינש הוי מרר כאן שאין נשוגג ולכןנאניו,
 נשוגג נפש כחורג כן שאין מה גלות. חיונ זה עלשאין
 כי לו מתכפר אינו לכן נעצס רעה מעשה כחןשיש
 כגלווגאם

 הוא, למויר קרוב מותר אומר לפי וזהוז(
 דכתינ שנת וגני חלב גני מ"ש :תו"ס קסוהקשו
 נתינוק חסאת דחינין ס"ח נשנת ואמרו שגגחנשניהם
 אמרינן ולא הוא מותר וקסנר הנכריס לניןשנשנה
 שגגה רכתינ הכא רשאני וי"ל הוא, למזיר שקרובנזה
 נוה טעס לומר והנראה - מוהר. אומר למעוס'יהרה
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 אמרת הוא, הורג אעפ-כ' אמר ישפך' דמו באדם האדם דם שופך ט'(: 'נראש" בתורהשכתוב ידי הוי היא ברית בן לו ואמרו להרגו חבירו אחר רודף שהיה הרי וגו', עמדועד
 ואמרר לאנסה' האשה אחר רודף שהיח מי וכן זה' של נפשו והצל והרגהו קדם למות'רשע
 אעפ-מ איל הגואףי יומת מות בתורה שכתוב יודע הוי היא' איש אשת היא' ברית בתלו

 יכול ח( זה. של בדמיו זה של אשתו והצל והרגהו קדם למות, רשע אמרת הואיגואף
 ט( עמדו' עד הרוצח ימות ולא תיל: ומשנאף' משהרג אותויהרוג

 שמעוני(1'לקום

 קולטיתי הירדן שבעבר שלש היו לא שבא'" שלש נבחרו שלא עד מקלט- ערי ששיג(
 ב'( ט' מכהז י( כאחת. קולטות ששתן שיהיו עד תחיינה, מקלט ערי שששנאמר:

 בעבר כנען' בארץ תתנו הערים שלש ואת לירדן' מעבר תתנו הערים שלש אתיד(
 גלעד ר(: '"ישע דכתיב רוצחים. שכיחי בגלעד אביי; אמר תלת' ישראל בארץ תלתהירדן
 יא( מדם. עקובה און פועליקרית

 שכ"
 א'( ף

ביאור
 המיוחדוה נעבירוה רק לשוגג נהשנ מותריאומר
 נשנה היה שאם משום ויס, נהלנ כמו נלנדלישראל
 אי הרי העכו-םלנין

 מהמצות לדעת לו חיה אפשר.
 כאן כמו נה נני מצוה משנע שהם בדברים אנלהאלו,

 מהדנרים והמה וה, על מצווים עולס נאי שכלנרציהה,
 סנר אס נאלו עליהס קנלו שכולס והנמוסיים.חשכליס
 לקרוב אם כי לשוננ נהשנ וח אין הםשמוהדים
למ:יי.

 ש-יות ואהד להרגו הנימו אהר דרורף דיןה(
 וך'נ. נסנהדרין מקרא' לה 'לפינן בנפשו להצ'לויניהן

 אמד'נן לא הרצ'הה בועת דנס למעס נאוט(
 ה-סוה את נונב נב' שאמד'נן כמו בו פונעק קנאיםנוה

 פ-א נסנהדרק כמנואר ארמיה והנועל בקו0םוהמקלל
 יעל משום והו מדם, המור ימים דשפיסת ואע"גע"ב,
 מה לב-י, מסור וד'נו ביד מיהת יין 'ש ימיסשפיכה
 לגן לו-ד מסור ד'נם דאין שם הנמנק אלו כןשאין
 נהך לפנו? לקנאין הרשוה'ש

 שהכהוב אף גן הד'ן נעריוה דנם שאמרוומה
 להצ'לו ניהן של דנהדק משום והו נדוצה. רק אחר'הוה

 ע-נ: נסנהדרין שמנואר כמו להיד', אלו הוקשובנפשו
 רוצח מקיש נסש, ורצהו רעהו על איש 'קום כאשדכ'

 ננסשה לדצ'לה ניתן רמאורסי נערה מה המאויסהלנערה
 המעשה לאהר ולכן - ננפשו. להי'לו ניהן רוצהאף

 נער'וח שגם אמד'נן ב"ר נלא נהרנ איעשנרוצה
 כן.הד'ן

 שנענר אלו קלסו לא דלכך לומראפשר
 דעיקר משוס והו שנא-י, אלו ננהרו שלא עדהירי,
 לעיל כמנואר נהם שדרו הלויס מהמת חואקליטהס
 לא כנען אדץ את ישראל כנשו שלא עי וחנה י',באות

 דמק,ם בער' 'שנו ולא הקהל כהיך הלויסההפרדו

 נשעת הצנור מן יפדוש שלא נכדי הירין. גענראשד
 האלר הערים נכה היה לא לכן נסכנה, עומייםשהס
 אד נהם שיוינו וההלוק הכבוש אהר ער רקלקלום
הלויס.

 הנמי משני קא מאי הקקוו רבים והנהיא(
 וננלעד נשונג להורניס אלא מקלם ש-י מ"ני לאוהא

 וה ע. ואמרו נמויי. החע יקאמר יוצהיסדשכיהי
 לעדי נ1לים היו במו.ד ההורג'ם יאף משוס,.נהוקונ'"

 ואהר שוננ אהד נדאשונה נ' ט' נמכוה כדאיהאמקלם
 לעדי מקדיסין הכל בססרין אי"א והכי לשם, נולהמויד
 שנהה-ב שמי משס "והו ומניאין שויהין ב"דמקים
 ולפיכך פזרוהה מיהה נהחיב שלא ומי הרנוהומיתה
 לאוהם נשוה להיוה שננל"ד מקלם הערי היוצריגין
 כנעןשבאד,

 נפישי שבנ4עך דלפי בוה, לומר עודואפשר
 ישקוט .א הדס שנואל ניוהר ה-שינן שם לכןרוצהים
 נסקום כי מהדוצה. נקמהו אה שינקוס עד ינוחולא

 נוץ יהיה הדס נתול נס דמים נזפיכת פדוציםשאינם
 נג"עד 1.גן ה:קמד, 4הדי ככה דויף יהיה ולאלרצות
 שיהיר צריכין היו הדס נואל מיד הרויה את לדצילנכדי
 אפשר יהיה ש:קל נכדי לוה וה קרונין מקלסהערי

 דדם. נוא. מיד להנצללהרוצה
 המה ואני כן: נדמנ'ץ איתח הוח הענין על.והנה

 מקלס ערי שוה היה ה'רדן נענר מה מפני 11 קושיאעל
 שאמר דכתונ רזיל דעת לפי חא יסראל, אדץ נכלנמו

 בהס, צוה למקלם גולם עיר ושהיס ארנעיס ההנוועליהם
 וי דירין ונעגר ער.ס ל-ו כנען נאר, מהס היווהנה
 אדז לכל המקלט'ם היו והנה דו-ל, לדיה ק41טותוכולס
 לשבס יניעי מקלם ערי ארנע כי והשויה. ניושרישראל

 הידי שס שרובו כפני כנען באדץ מנשה שנם השננס
מ%
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 שהברזל העולם' והיה שאמר מי לפני וירוע גלוי אומר: רבי תניא' ברזל. בכלי 1אםסז(
 ג" ד'י )סנ"ייק יב, שיעור' תורה בו נתנה לא לפיכד שהוא' בכלממית
 הוא ולהלן להמיתו' כרי בו שיש ברבר שיכנו ער חייב שאינו מגיד בה' ימות אשריז(

 להמיתו. כרי שהוא מקום על שיכנו ער חייב שאינו מגיר נפשי והכהו שססים,: 'פ'אומר
,ספרין

 מי הרי הרוצח. את ימית הוא הרם גואל שנאמר כלפי שילא: ר' תנא 1ג1'. הרם גואליט(
 אחיה את שהכה אח אבל אבימ את להמית הרם גואל נעשה השני בנו אין בנו אתשהכה
 ה"ה( ס-ב מנוח ,יישימי ימ הדם. גואל נעשה השניאחיו

 אין שאם ומניין הדם' בגואל מעוה הרוצפ את ימית הדם גיאל תני* בהבפגעו
 נ'ן מ"" יסנ"ייק יה מקים' מכל בה בפגעו ת"ל: גואל' ביד לו מעמידין גואללו

 ומת משם לעלות יכיל ואינו האור לתוך או המים לתוך עליו כבש באיבה. או .כאן
 ג'( ע-י "נ"ייק סון המצמצס. את לרבות באיב" או קרא: ראמרחייב,

 ר 1 א יב

 לכניד הירדן כענר הקב"ה רינח המקעס נעריואול'
 היה. וגמנין נמדה ננללם אבל חציו חוא שינדילמשה

 נקינסרס פירש נתוס' שם איחא והנהינן
 נישס מחס לו שחוהנ מסנ' שח.א בכל ממית נרזלו,:ך
 מסים :ראה אלא נמ' קיץ אפ'.1 וח-נ וקשח ג4בהא.

 :רוף. מי:רף רנר:לח ז: ע' ונחולין קל"ו נשנחרא:רו

 ח.,רה על'1 מעלה והברזל משום ש:הו וה:ראה-
 וקירה איזה שע"' מניא וזה נהדם כארס הוי1החלורה
 כידוע. שימהק אטשרממחס

 כפ"א בדמכ"ס הובא חזה חדין והבהיג(
 רנריו: ונח למיהה שנרון כמזיו הוצח גב' ה"גמרוצח
 הורג זה הר' לנהרג נן היה אם ננו אה שרו-גהאב

 מן אחר אין בן לו אין ואם גואל, טהוא מפני אביואב'
 ב"ר אלא אביו את להמית הרם גואל נעשההאחין
 :ה רין הרמנ"ם הביא שלא מה והנה - אותו.ממיתין

 אפשר הדם, גואל לו נעשה בנו שבן בשוגג ר1צחגבי
 שוגג וגב' כריע הלכה רפסקינן רכיק משום בזהלומר
 לנן שגם אפשר ולכן להמיהו. הום לגואל הוא רשותרק
 הר' נהרג דאב'1 רכיק משום להמיהו, רש1ת לו איןננו
 שתהיה אפטר יהרגו ואם אב'1 אב' של 'ורשו נעסההוא
 שמים. לשפ ב11נח1 חהיה ולח ליורטו כוונה נזהלו
 ה81. נעלמא שרשות כית אוהו יהרוג שני מוסב1.כן
 למצות ק.רמת 'בום מצ1ת ס-ד: בכתובות שאמרינן כמווזהו

 שאין עכש'1 מצוה. לשם מחכוונין שהיו בראשונהחליצה,
 למצות קודמת חליצה כצות אמרו מצוח לשסמתכוונין
'בוס,

- 
 גבי אנ4 כן, אמרינן נשוגג בר,צת רק זהו אך

 ממק. לשם כ11נת1 'היה שמא ח"שינן לא נמז'ורוצח
 לקים לו ראפשר משום נן אמריגן יב,ם גבי דרקמשום
 שמא החשש שמהמת אמרינן לא באן אבל נהליצה.מצ1תו

 עליו המוסל ההוב את יקים לא ממון לטם כ11נת1יהיה
 וכל. מבל המצוה אח 1'בסל התורהמן

 הרם גואל נעשה הבן אין מה מפנ'והסעס
 מן אב'1 נכבוד שמחיינ מפני זהו אביה, אתלהרוג
 הנן אין לנל ע'ש: '"נ נמכות שאמר1 וכמוהתורה
 אינו שהוא ואף - ולק,ותה להכ.תו לאניו ש"חנעשה
 ס'.נ בב-מ כמנואר ב:נייו חיינ ואינו מעש"ע,עמךעושה
 ננן כן שאין מה לה אסור ביריס "תו זה בכלע"א
 רין. נו לעשות לו אסשר הזה ל"יונ עליו שאיןגנו

 נלנר, נו מנסגעו לא הוא דהלמוי נר*'ין

 גואל מקוים נאמר שכבר 'מיתנו חוא ש"ב מרכתינ אםבי
 שזה אמרינן רקרא ומיתורא חרוצח. "4 'מיח הואהרם
 גואל. לו מעמירין שנ-ר הדם גואל לו שאיו מ' עלקא'

 כן: נספר' איתא י"ת בפסיק ועיל והנהסו(
 כראי אגן ראי לא וע,. אבן ברזל נאמר עץ. גכליאו
 בר:ל, כרא' שניהם רא' ולא אבן. נראי עק רא' ולאעץ
 'צא והממית, הממית'ם מחמת שהוא שבשלשתם השוחהצר
 אח בו ושיסה המים לתוך או האור לת'ך שוחפואת

 א"ר' זה - לשמים. מםור שדינו הנחש אה אוהנלב
 ארם מריני פטור לכך משם לע.ות 'כוי טהיהב"ופן

 דחייב שאמרו כאן אנל בעלמא, גרכא אלא זה איןכי
 לעלות לו אפשר 'היה שלא רעשה אירי ארם בריניגם

 כיריו. שהרגו כמי וחוימשם
 כו שחס תני", איחא: ע"כ ע' כגיסיןוהבה

 שמא ח"שינן גולה, אינו זה הרי שנים דוב אושבים
 זח ע"י מיחחו אח קירב הוא נמי אי כלכלתו,הרוח

 חיישיבן גלות גבי דווקא רזה כתומו שם ואיתאשפרבס,
 שוס יש ושמא הייב. לעולפ במזיד אנל סעמילהבי
 למיתה, גלוח כון חילוק עיס כמו גלות גכיררשא

לעבין
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 שאתה בו הכתובה במיתה להמיתו יכול אתה אי שאם מניין תגיא. המכה' יומתמות
 סז( מקום. מכל המכה, יומת מות ת"ל: להמיתו, יכול שאתה מיתח בכלממיתו

 בק מיח)סנחדרין

 יז( לשונא' פרט איבה בלא זוית' לקרן פרס בפתע ואם ת-ר, וגר, בפתעכב(
 ין ז')מיות

 ב'( ז')מיית יה( אחר' לצד והלכח זה לצד למתכוין פרס ?ריה'בלא

 ב'( י,מכות יס( גולה' שאינו לסומא פרס ראות. בלאכג(

 נ'( ד,מכות כ( נפילה' דרך שיפול עד עליו'ויפל

 וחר לדיין חד רעתו' מבקש ולא לו אויב לא וחוא ת"ר, וגו" לו אויב לאוהוא
 כא( כאחד' בדין יושבין שאין זה את זה ששונאין חכמים תלמידילשני

 א'( כ"ס,סנ"ירין

ביאור
 ירידה דרךלעג'ן

 ועליח,'-
 איזח מצינו לא נאמת אבל

 פסור הוא זה דנאופן הוח הראב"ד ודעת זח. עלדרשא
 ייה. מרוצ" נשיה גרמ:"ט נזה ועין ממיתה, נמזייגם

 כשש"ס נמזיר דמחהנינן ד"א בזת לומרוהנראת
 הרוה לנלנול לאיש שיש אף שנים רוב או שניםנו
הרוה. הוי חנשחס לגני כי ממ?מצס, גרע דלא משוס7;1

 ימים להוך אוהו מצמצט אם לי ומה דמים כמו
 אף מיתה דהיב נמצמצם דהזינן ומשום חריח, לתוךאו
 נשהיסת מיתה א"תו מהינינן כן נידים הרגושלא

 פרכוס, ור.י או הרות ור" נאה שהמיתה אףהסימגין
 דרשא לן יש זה על מיתה יח-ב במצמצם כאןוהנה

 מיהה, 1%ת1 מחינין הינו לא הךרשא לולא אנלמיוהדת,
 המצמצם, אה לרבות ירשא ק ד~ית כית גלות גניולכך
 וא"כ מגלית, פסור הוא דבאמת לומר אנחנוצריכין
 לנו אק שנים, רונ או שניט נו כשש"ס גטממילא
 נגלוה.להיבו

 שמים דבדיני "נספרי" לעיל שאמרו מהוהנה
 שמצינו משוס זהו חייב, הנחש את בו שיסה אםגם

 נעליו וגס קרא: דאמר האדט את שהמ-ת המוערבשור
 הום שמים, נידי מיתה שזהו במכילתא ומגואריומת.
 מכל מעשה, שוט עונה לא שהוא במקים כן אמרובשורו
 הנ"ש את או הכלי את נו שיסח נעצמו דההו כאןשכן
 חייב שההו נוראי דמים לתוך או "אור לתוך שיהפואו
 שמים.נידי

 כמנואר סייף מיתת זהו בו חכתובה מיתחטז(

לה*
 לל נפסוק
 ממבוי יוצא זה היה אם הינו זתח נקרןיז(

 ולא זוית בקרן כנגדו גא וזה בידו 1סכיג1 לזה ונכנסזה
 לע.וני ליה דהוה משום למזיד נחיב הוא והרגוראהו
 ליה מהכפר לא נ"ונא כן וכמו נגיתג לו מתכפרואינו
 ששוגג ואומר במזיד כן שעשה דתלינן משיםנגלות

 עפ-י דנין אין אבתןו הן לשאול יוווהנה
 אנהגו איך וא-כ ע"נ, ל'ץ בסנתדרין כמנואראומדנא
 "וי זה דנר דרי בדנר מזיד שהיה בשונא כאןדנין

 עפ"י דנין אנחנו שאין שמה 1דנראה בלנד.אומדנא
 באיס הב-ר אין הרי כאן אנל נ"ד, נדין זהואומדנא
 במקום ובזה הדט, גואל עפ.י נהרג ההא אם כילדתו
 להורגי. הדם לגקול מותר אומרנאשיש

 אומדנץ עפ"י רנין דאין דהא לומר. אסשרועוד
 עפ"י הזה ימעשה עשה שהוא לתלות נאין אנחנו אסזהו

 שם המובא שטת בן דר"ש נמעשח כמו נלנד,אומרנא
 נידו סץף יראה להרגו הבירו א"ר שרץ נאחרשראה
 מפני להורגו אפטר שאי מפרפר והרוג מטפטףוימו
 המעשה נעצס הרי כאן אנל נעצס. המעשח ראושלא
 עשה אט לן 'ש ספק ייק עשאג שההא בעיים לןידוע
 שעשה אומדנא לנו כשיש בזה נשוגג או במזייכן

 אומינא. עפ.' לדת אפשר נזה בשונא כגתנמז'ד
 נהשב זח בכ.נה היח" יהזריקה כיוןיה(

 נג.ות. ליה סגי ולא למזידלקרוב
 ססומא מפני הטעס אמרו חמימה" "בחורהיט(

 מזת למדו איך דא"כ נראה ואינו לאונס. קרונהוי
 דילפ-גן משוט בסומא אין ב"ד מיתות ה-ני רגס פ-1בב"ק
 משום בדנר טעה יש גיות בהתבי הא גלות מ"ייניר81ח
 הרי ןפסריה. ס מ' נמזיד כשעשה אנל לאונס. קרונדהוי
 נר אינו דסימא משוס דהו הטעס דע'קר מזה"ז'נן
 כח עי פועל זה סומ8 שהוא זה דסחמת משוםעונשין,
 מעשים ועושד עליו שלמה ייתו יאין שנוימהשנה

 צלולה. דעתנלי
 של דרכן ירירה דבירך משוס הוא הטעסכ(

 תקלת תנא שלא ליזהר לו והיה לפניו יהסתכלאדם
 שאין גולה אינו עליה דרך ההורג אנל מלאכתי,ור"
 גולה. אינו לפיכך לאהוריו להסתכל עשויאדם

 דהאי אמרינן העדה וספטו ליה מדסמיךכא(
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 העדה תהא שיא העדה' והצילו הערה ושפטו ישמעאל: ר' רבי תנא העדה. ושפטוכר(
 ה"ס( פ-נ סנדירין "יי"ימ' כב( המוכה. קרובי ולא המכה קרובילא

 נעשו כולם הנסש את שהרג באחר שראו סנהדרין אומר: ר"ע תניא' העדה. והצילו .כהי
 דקטל דחזיו"ו וכיון הערה' והצילו הערה ושפטו אמר: מ:א דרו ריין' עד.נפשה ואיןערים
 א'( כ"1 י'ה זכותא. ליה חזי מצי לא תונפשא

 ומביאים שולחין וב"ר מקלט' לערי מקדימין מזיד יאתר שוגג אחר בתחלה הערה'והצילו
 את הערה והצילו שנאמר: פטרוהו' נתחייב שלא ומי הרגוהו מיתה שנתחייב מי מש6'אותו
 אותו והשיבו שנאמר: למקומה אותו מחירין גלות שנתחייב ומי הדם' גואל מירהרוצח
 נ( " ג: ס' ,מגות כג( מקלטו- עיר אלהעדה

 ולא ממון לעדות ולא מצוה לעדות לא משם יוצא אינו הגילה שמה, נםאשר
 שנאמר צרויה, בן כיואב .שראל צכא שר ואפילו לו' צריכין ישראל ואפילו נפשות'לעדות
 1'( י" ימכא כר( סבירתה תהא שם מיתתוי תהא שם רירתו, תהא שם שמה. נםאשר

 כפרה' התורה לו וקבעה כפרה לו היתה לא בשגגה נפש ההורג תניא. מות.עד
 ת.נ( פ"! 'ומא יייישימ' כה( הגדול. מותיהכהן עד בה וישבשנאמר:

 יאורב
 'ה'1 שלא ב"י על קא' רעתו מנקש ולא לולא.אוינ
 מ'והד קיא געינן למא' .לשאול ואין להנדון,שונאים
 כיון והא' הערה" "1ה1'ל1 מדגת'ב לה 'לפינן ולאל!ה,

 ננ' כן ד'יפינן במו !כוחא ליה ח!' מצ' לא הואדשונח
 נפשא דקסל דח!'1ה1 דכיק יאמד'נן ייק, נעשה עדאין
 כשראו דרק לומר ואפשר !גותח,- ליח חז' מצ' לאהו

 סניח מחמת גאח אינח השנאה דהחם דנפש אהשהרג
 עושח האיש את שמתעב צדקוח מחמת אם כ'עצמיח
 אבל זכוח(ק ליח חזי דלח אמרינן שפיר ג:ה כזהרעח
 לחרין חנונעים פרס-ם דגרים מחמת לו שתא הואאם
 לא כדכתיב: חנירו את לשנוא יאסור כיק אמינאדוח
 שיוגתרש היין את לחשוד לנו אין בלגביך אחיךחשנא
 קרא בעינן לכן דד'ן, את שיסח עי גלבו כההשגאח
 ליין. פסול !ה באופן שגם לזחמיוחד

 שפסולין לזה זת ששתאין חכמים תלמיי'ושנ'
 בל' חג'רו רויו לסחור סשחדל אהד יבל משוט זהולדק,
 לדברי להסבים נוחה יעחו שאין מפני אם כי סעםשום
 הד'ן. הס"ת ליד' לגא אפשי ומזההבירו

 ש'"א בעינו והצ'לו ושפסו מינאיב ק'גנ(
 זכווג של הצד ובין חובח של הצד לראות בין ראו'חדיין
 את לראות חזו לא להמוגח הקרובים והרינים חובחוגל הצי את לראות הזו לא להמכה הקרובים הד"ניםאבל
 זגהג שלדצד

 בקרא נאמר מיחה וגנתחיב מ' דעל ונמצאכג(
 נאמר שפסרודו נתח"ג שלא מ' ועל "עיהי,"ושפסו
 .,והשיבו נאמר נלות ונחחיג מי ועל העדה","1ה1'ל1
 מקלטרן עיר אל הערחאוחו

 קרא מהאי מוכח מהיכן שאלו רנים והנחכי(
 ולדנר שבמצוח לדבך נם לשעה מקלס מער' יוצאשאינו
 ענין אם להסתפק 'ש דהנה והנראה לו, צריגיסשהרבים
 או הדם נואל מיד אוחו לדציל כדי רק !הו מקלסערי
 ש!ה נימא דאם היא ב!ה מינא והנפקץ לו. עונשש!הו
 לדגר א! הדם גואל מיד אוחו להציל גד' דקהוא

 שישמרו אנשים למנית לב"ד אפשר לו צריכיםשהרבים
 לחקן ולהמלך לג"ד אפשר וכן הדס. נואל מידאוחו
 יהיה ה!ה הרוצח אה שיהרוג שמי השעה לצורךת,נח
 כן, לעשוח ולהמלך לג"ד דרשוח 'ש ג' למיתה,ד'נו
 גורא' א! לו עונש זהו הנלות שענין נימא אםאבל
 שיה'1 מקום בשום מצ'נן לא כ' לעולם. משם 'וצאשאין

 נשביל ב"ד ד'ן עס"' לאדס המג'ע עונש אי!המגסלין
 דרסא דא' גאן חג'או שפיר ולכן הצבור, סובת אומצוה
 מוליכין מח שאס וג-נו קנורחה תהא שם שאמרינןכ'ון

 עונש דוא הנלוה שענין מזה תז'נן דר' לשם,עצמות'1
 צריכין למא' דים נואל מיד בעלמא הצלה רק הואדאם

 הצלה, נע' ולא הוא מת כגר הא לשם עצמותיולהוליך
 עונש איזה לגסל לנו שאין בוראי עונש דוא דזחוכ'ון
 דצבור. צורך בעבור או מצוהבעבור

 שם לישנ צריך היה דלכך הענין סעםכה(

 'הא שלא בכד' "גח:קת'" אמרו הגיול הכהן מותעי
 חוץ '1צא הרוצת גשיראו הנדול הכהן על מרנניןהעולם
 הנה הנפש את שדרג זח ראיתם ואומרים מקלסולעיר
 נקמה, בו עושח הגהן ואין איס בנ' עם ונכנס'וצא
 'עשה אשר יהאיש כדכת'ב: לעשות על'1 מוסלוהיבר
 ההוא האיש ומת ונף הגדן אל שמוע לבלת'בזדק

רכריס
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 של ימיו מאריך וכ"ג אדס, של יסיו מקצר רוצח אומר: ר-מ הגדול הכהן מותעד
 על שכינה שתשרה גורם וכ"ג השכינה את ומסלק הארץ את א מט: רוצח אומר: רביאדמ
 השכינה את להשרות שגורם סי לפני הארץ את שסטמא מי שיהיה בדין אין בארץהאדס
 )שי'( כו( באדץ' האדסעל

 א, '"כומ:וה גולה' בשוגג נהרג' במזיד יצא יצז:. יצא ואסכו(

 הפיסע מועטת' פורעבות מדת אס ומה עזריה: בן אלעזר א"ר יצא' יצאואס
 )ספיין שמרובה. הטובה למדת ק"ו בנפשו מתחייב הוא הרי אחתפסיעה

 יאורב
 עליו לונן אץ אחריו שקם הכחן אנל י"ז(,,יברים
 נימיה נעשה שלאממח

 הרוצח ולכך אמוו ננוכים" "מורחובספר
 כע10 ומחוך קרונו מוה על ויכעס לבנו 'חם כ'עיניו נגי יראה שלא הום גאל נפש להשקיט זהו נולהבשוגג
 נץה דם וישפוך למז'י שוגג בין לחבדיל 'חבונןלא

 'הנחם .בזה ינה בישראל וגרול שר שהוא הכה"גובמות
 בנ' אצל הטבע ררך זהו כי קרונ'1, הרינת עלדגואל
 והיגק הראשק.  ה8ער אח משכח צער איזה כיארם
 זח מוהליפ ודאנשים הכעס, את ומשץיט הלב אחמנניע
 זוג על זח בלנם שיש מה כל עללזה

 דתורת הגבילח רלכך נוה נססרים אמרועוד
 שענינ' מפנ' כ' הגרול. הכהן מוח עי הנלוהזמן

 ולמז'ר, לאונס ץרונים מדס כ' שווח בלח'חשגגוה
 השוגג'פ ב;ל מוגבל בלח' זמן לגלוה חחורח נתנחלנן
 גיול שחטאו מהם 1'ק למאד קטן חטאו שחהיח מהםכ'

 חיב אחר ;ל שנים כמח 'ורע נסהרוה והיודעמזח,
 'ודע והואגלתג

 ח-
 מסבב הוא לכן כמח, עי הכה"ג

 נאופן כזה בזמן חבירו אה נשוגג 'הרוג שזחהסבות
 רץ הכהן מות טרפ וגולח הורג להיות לזח יאונחשלא
 במכוה אמרו כבר שהר' גלוח, איב שהוא השניפכפ'
 המץום מאח סנה זהו נשוגג הרויח ענין שכל וי'נ"

 לירג אנח והאלהים צרח לא ואשר כ"א(: ,שמותכדכת'ב
 אהף, בפוניץ אנש'ס שנ' שמזמין עושח האלהיםכי
 זח ובא גלתק חינ מהם ואח1 מיתה ח-ב מהםאחר
 גולה. וזה נהרג ש:ח ונמצא נשוגג. זח אחוהרג

 ץמ"ס בשבת יאיהא מח לפ' שזחו והנראחכו(
 אין 'יו על נענש שהבירו כל 'עץנ: רב אמרב':

 ,משל' יכת'ב וגר הץב"ה של נמחיצתו אוהומ;ניסין
 רן; אלא טוב לא אין טוב, לא לצייץ ענוש גם'"ז(:
 כיון הנא כן - רע, במגורך 'גור שלא ד' אהחוצריץ
 להגנם רשוה לו אין זח של 'דו על ונדרג נענששחבירו
 של ץדושחו מעין 'ק שבו מפנ' גדול, כהן שלבמחיצהו
 שימצא רשות אין נסצא גדול שכהן מץום 1בכלהץנ"ח,
 שנת'חדו בהערים רק ליקב צריך ולכן הרוצח,שפ

 שנמוהו.לאנשים

 מטמא הוא נשוגג הרוצח יגם הז'נן מכאןוהנח
 הן טעם צריך והיצף חשכינה את ומסלק האר,אה
 אך עייו, רוצח רין מח ומפני נשוגג רץ כן עשחהוא
 לא נפש דעת בלא גם יט: נמשלי שאמרו מח לפיוחו
 לו נחשב זח רעת בלא ענירח שעושח מי גפ ה-נוטונ,
 היתח לו כי טוב. לא רנסש מראה יזח משוםלפגפ
 רגל' כדכחיב: זו, עבירח ליי' בא לא טונההנפש
 שלא חסיריו אה שומר הץנ"ח ח-נו - 'שמור.חסיד'ו
 ראו' שאינו אוח זח נכשל הוא ואם בעבירח,'כשלו

 נפש שהרג מ' דכא כן מעבירה אוהו 'שמורשהקנ"ה
 אאו 'שמור שהקנ"ח ראוי היח שלא מראה זחבשוגג
 שאחר באוח ועין על'1 ר1צח רין זה ומשופ הזחמיבר
 בדבר. טעם עודזח

 והובא א' " במכוה שאמרו מח מבוארונזה
 אף מקלט ערי שלשה דיו חירין בעבר דלכןלעיל

 1:בר רוצח.ס. שכיחי היו דשם משום מעט גחשאנשיפ
 לא מזירים על רץ שיך רוצחיס שכיחי זח עלהץשו
 האים שנפש רנזמן מנואר האמור ולפי שוגגים,על

 אבל משגגה. גם אותו ישמור הקב"ה אז מרציחחרחוץ

 היא פגומח שנהם והנפש רוצחים דשכ'חי כיקבגלעי
 בשוגג. גם שיהרגו עלוליפ כאלה אנשיפאו

 '"א: במכות שאמרו מח לבאר אפשרונזח
 לעולם. משפ '1צא א'נו שחרג כ"ג או ס'גההורג

 משוח במיחת דרר לא אמא' ע"א ע"ג בחוס'והקשו -
 גס שהר' 'הודח לד' מלחמח משוח או לרבנן אףשעבר
 רינו רהמיר אפשר האמור ולפ' - הרוצה מהז'ריםהפ
 שנכשל יכ'ק משופ יעלמא, מאינש ההורג כ"גשל

 פגומח שהיתה שנו הנפש יל מראח זח זובעבירה
 את פגם שהוא נמצא וא"כ ימים, לשפיכתומוכשרת
 מחלל בעצמו שהוא ום' שבה וחץרושה גיולההכהונה
 לכפרה לו 'היח שהכה"ג ראו' אינו הכה"גקרושת
 אמרו זו רוגסא וכעין סניגור, נעשה קטיגור ראיןמשום

 לעולם, משם '1צא אינו כה"ג דדורג דלכךבמפרשים
 דאין לו שיחכפר יין אינו גופא במנפר רחסאמשופ
 משוח נמיחת חוזר אינו ולכן סניגור, נעשהקטיגור
 מלחמוג משוח במיהח אושעבר



קי  ר ב ד מב

 גואל ביד רשות הרוצח. את הדם גואל ורצח אוטרי ר*ע תניא הדם. גיאל ורצחכז(
 אין י"נ,,מגות כז( עליה חייבין אין אדם וכלהדם

 אטר לשכונה' משכונה גולח העיר באיתה שהרג רוצח תניאי ישב, טקלטו בעיר כיכח(
 נין "'ב ,מטח כבר. שקלטתו עיר ישב מקלטו בעיר כי קרא: מאי איקא: דדב בריה אחארב

 אבותיה לקכדי עצמותיו טוליכין גדול כהן שמת קידס טת תנה אחוזתה ארץאל
 אומר הוי אחוזתו' בארץ שהיא ישיבה היא איזו אחוזתו' ארץ אל הרוצח ישובדכתיב:

 כח( קבורה'זו
 מ יק 4נ"

)ספרין כט( לשררותיה ולא אחוזתו ארץ אל אחוזתה אדץאל
 ל( לארץ. ובחוץ בארץ גס שנוהגת לסנהדרין לטדנו מושבותיכם' בכלכט(

 1ד( ד,מגוח

 נאמר במקל' יהרגנו במקל בסייף' יהרגנו בסייף הרג אם יכול הרוצח, את ירצחל(
 לא( בחרב. כאן אף בחרב להלן טה נלקטת, חיב בחק1היג 'פ' להלן ונאטר נקיטה'כאן

 הי,ג( פ"ז סנחיריז)'רושי6י

 יאורב
 היי מר1צה נפ"ה נרמנ"ם זת על ואיהאכז(

 זה הרי נזרת לההומה הוץ וי5א מקלסו לעיר נגנסכן:
 רו-גו ואם להרנה הים לגואל ורשוה למיתה עצמוההיר
 ונזה - רם. לו אק שנאמר עי'י 8יניז א'1 ארםגל
 א'1 מקלס לעיר נא שלא ער מה מפני מפרשהוא
 1אם עי'ה התביז ארם ויל להרגו הרם לג1אלרשוה
 עצמו ההיר ה1א כשיצא מפני ז"י רינה  נשהנהיצא

 בא שלא עד אנל ליאן ולא נירו היה שהרילסיהח
 לו היה 6ה ג' לם'הה עימו הת'ר לא מקלסולעיר
לעשהג

 רמי מצינו היגז וכי להנק יש באמתאך
 גם והר' להרגו, רשות שיש למיתה עצמ1שמתיר
 עיני את סמא להנירו האומר י"נ: ננ-ק מצינונהנלות
 חינ, לפסור ע-מ התנ רגלי אה שנר ירי אתקסן

 נזה העניז אך שכן. לא נ6יהה כן אמרו נהנלהואם -
 ניז לעולם 6ועד יאדם אמרו הרין טיר רהנההוא

 ך'ר נפ"ה נרמנ"ם אמרו זה ומטעם נמזיר, ניזבשוגג
 שהוא אעפ"' נשגנה ישרחל את שהרג הושנ גרמר1צ41
 לעולם, מוער ארם נרויג, זה הרישגג

 מה וא"ג. -
 זהו נהרג הוא ואין נגל1ת ליה שסג' נישראלשאמרו

 לירק באה נשגגה שהרי עליו הסה שהתורה מפנירק
 להוס ינו איז ל6יתה עצמו מתיר שהוא נ6קוםולכז
 לזה היגמה ההר, את הריז יקוב ניה ואמרינןעליו
 ואינו לו יש אומר: ר-ש ע"ני ס-ז נכה1נוהמ5ינו
 ירקה שענין מפני - יה נזקקיז איז להתפרנסר1צה
 מתיר נעימו הוא ואם עליו רהמנוה מהמת רקה1א
 עליה להוס מצוה עי'נו א'1 נדענ עימו אה לסגףעימו

 זה על מר1צה ה"ג נפ"ז נרמנ"ם ואיתאכה(

 ובשת שם חותו קינריז 6קלסו נעיר שמת ריצמגז:
אנוויו, לקנדי 6שם הר51ח עימות מוליגיז הגה"גשימוה

 על נפ מגפרת גה-ג שמיקת הוא וההירוש -
 אנוהיה נקנרי העצמות לקנור מאז .ואפשרהמהיס,

 ההמנות א.זה 6תהלה לו גשהיה הינוגס(
 של שהקלה 6פנ' ל6שרהו הוזר אינו נינור גנורשל

 'רה על נאהרייהה
 סנהירק על למר נרש"י זה עי ואיחאל(

 אנל בא"', שנוהגת זמז כל לארץ נהוצה שנוהגתקטנה
 גמו נהר'ל ולא בא"י לא נוהנה א'נה החורבזלאהר
 ה1ל הלוים הכהנים א% ונאת פ: נ"נ נסנהרריזשאמרו
 משפס 'ש כהז נזמן ההם, נימים 'היה אשרהשופס
 6שפס. א'1 גהז שחיזנזמז

 כאה שנאמר מה על הקיה ברמנ"1והנה
 נמצוה 6יינו לא הרי מושנותיגס, נגללרורוהיגם

 'ורה זה גי לרורותיגם נה שיאמר הנית נז16שתלוי
 רהאי לומר והנראה - נהריל. הגלוה זמז עלאפילו

 הזה, נזמז גם נ1הג שזה לאשמעינז אחאלדורותיגם
 דמים שפיגה על מיהה היונ יש הזה נזמן שגםהינו
 1כל מגל נהנסל לח ורוזיונ שוגג. על גלוה והיוננמזיר
 נ"ר לנו ויהיה ניהמ"ק וגשיננח ני'ר ינו שא'1רק

 ננין קורם שנעשו ענירוה אלו גל על לרת יהיהאפשר
 נתשלומץ להייב לנו אין הזה נזמן גז וגמוהניוג

 שגם משום טפרנטז, שהיה זה את שהרג זה עלליורשיז
 ליה ק'ם ואמרינז עליה וגלות 6יתה היונ ישעתה

 6יניה.נררנה
 ולגז 6קל, וי'י ממיתה קלה סתף 6יההלאן

 יס1דיז לו הרנה נזה אשר נמקל דויגו ראם אמינאהוא
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 ר ב ד מב

 וומעין אין זכות. עליו ללמד לי יו העדים מן "חד אמר תניא' בנפו. יענהלא
 *י( י"ר יסנ"ייי! לב( בנפוו. יענה לא אחד ועד וונאמר:לה

 עליו ללמד לי יו ואמר "תלמידיס מן לאחד מניין תניא' למות. בנפש יענהלא

 א'( ליב ,סנהדיין לגי למות. בנפו יענ" לא אחד ת"לי לו' ווומעין וואיןחוב"

 לד( ותפטריה. מיניה ממונא תוקול לא כיפר תקחו לא מהו כופר. תקחו ולאלאי
 מ( ל-ז,כתובוה

 אברים לראווי כופר לוקח אתה אבל כופר לוקח אתה אי רוצח לנפוו רוצח.לנפוו
 1( פ"ג )ב"ק להי חוזריס.ואין

 חבלו חייב, באחרים וחבל ליהרג ויצא "רי אומר: יאויח ר למות. רוע "ואאור
 למות, רוע "וא אור ת-ל: דינה נגמר ולא עד או בממונו' ולא בגופו פטוריס, אחריםבו
 לי"רג ויצא הרי אומר: יונתן ר' לו( פטור, דינו מונגמר חייב דינו נגמר ולאעד

 נגמר ולא עד למות רוע הוא אור ת"ל: דינו, נגמר ולא עד או פטור' והרגו אחרוקדם
 'ספי'( פטור. דינו מונגמר חייבדינו

 לז( גלות' מן ותפטריה ממונא מיניה תוקול לא לנוס' כופר תקחו ולאלב'
 נ'( י"זעתובות

ביאור
 מק4 יד'י להמית ?ריכין אותו שגם הוא בדיןבמ'תתו
 לומר הררשא באה זת על הרנה, יסורין לושיהית
 הומרא לפעמים "זה בענין ויש בסיף, מיתהושלעולם
 '?ער שום לו היה שלא כזה סם ע"י המיתוראס

 סם וו'י נ"כ להמיתו שצריכין אמינח הוה וא"כבמיהתו.
 מיהת אם כי המיהח נד'ן לנו אין מעתת אבלכזה,
 לההמיר. יבין להקי ביןסיף

 שכן ומכל יענח לא לזכות אף היינולנ(
 גב על ראף מידות ה-ת נפ"ה ברמנ"ם ומפרשילהונה.
 בלבר להובה ייוקח רמשמע למה4 בנפש נאמרדנקרא
 בנפש שהעיד שער לומר זהו יענה, לזכוה אבל יענהלא

 שלא מה והטעם וישתוק, יעיד אלח רבר יענה לאלמות
 בו שמתתרט בדבר הוא דנוגע משום הוא לזכותיענה

 להזימן, ידים זה ויניא להובה חדין יגסר שמא ורואג,
 דכיק דנור כדי לאהר בהו "דרי מצי לאומיהרר
 ללמד נא הוא לכן ומניד, הוזר אינו שובשהגיד
 זכוה.עליו

 ט"ו בגיטין דאיתח מה לפי שזהו והנראה הטעם,בגמ' סראי לא לחונת יענה שיא מת נעניןוהנה

 הראשק והעד שני יד ש"וא השלית אמר דכי,5'ני
 דחירושלמי אליבא בתוס' ומפרשי פסול, בפניונה,ם
 ינראה בעדותו כנוגע נעשה שני עד הוא אני אמרדכי
 עדות שתתקים כדי השני תתימת על להעיד בארלכך

 -התימתה
 שהחקים רוצה יד כל כאן כן כמו וא"כ

 שהחקים כדי הובה עליו ללמד בא הוא ולכןידותו,
 אמרו ולכן נעדו41 נונע משום בזה יש ושפירעיותו
 הדק. פסק בענין כלל להתערב להעדיסשאין

 אין להובה הינו רוקא למוה וררשילג(
 הכתוב שקראו ומה לו. שומעין ולזכות לושומעין
 בכהו שיש דדינים בכלל שאינו משום זהו ,.עד',בלשק
 ידות, של בסוג רק המה ודבריו הדין, פסק אהלהכריע
 שקול עפ"י הדי! הותכין ואה-כ רבריו שומעיןשהדיינים
דעהם.

 לאשמע'נן הכתונ דבא נימא שלא הינולד(
 את ההורנ נשור נמו וכופה מיחה תרתי ניה נענידדלא
 זה בכופר. מהוינין והבעליס השור את רסוקליןהאדם
 ילפינן כנר אהריני רמ"ראי משום לומר אפשראי

 לאשמעינן אתא הקיא אלא ומשלם. מת אומריםשאין
 ממון. יד'י ממיהה עצמו 'פטוררלא

 איברים בראשי בהנירו הבל אס הינולה(
 מפשטא ומשמע עין ההת עין בקרא זה עלדכהונ
 לפסור דמ?י לומר הכתוב בא זה על ממש, עיןרקרא
 בשמות ועין ממין. תשלומי וו'י ממש מעיןע?מו
 הזה. בענין שאמרנו מה כ"ד פסוק כ"נבפרשה

 משום פסור ליהרג ניצא "הונל לכךיו,
 יסיף פן יס-ף ' לא מדכתינ: הוא חבירו את למכהדאזהרה
 לעיניך.-והתם אהיך. ונקלה רבה מכה אלה עללהכותו
 אהיך, בכלל הוא אין למיתה שנרק ומי אהיך. כת'בהרי

 אותו לצער אסור כי כן, לעשות א'סור יש זה רבכלוהנראה
 ואהבת ל-ז: בכהונות עליו אמרו שהרי לצורךשלא
 מיאי. יוהר י?סער שלא 'פה, מיתה לו נרור כמוך,לרעך

 עיר אל שנס דימי ברש"י כדמפרש וזהולז(
 ליתן בממון מגלות נפטר אינו בשוגג שהרגמקלטו
 זהו ולנוס הכהן. 'מות בטרם בארץ לשנת לשונכפר
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 דכתיב לטם, עצמותיו את מוליכין ומת דיגו נגמר נקטינן אביי: אמר בארז.לטבת
 קבורה. זו אומר הוי בארז טהיא יטיבת חיא חיזו הכהן, מות עד בארז לטבתלטוב

 ב'( ייא)מכוה

~שיי( לח( לחנפיפ אזהרה זו הרי הארז. את תחניפ1 ולאלג(

 אותו, פוטרין טאין ההורג נמצא ואח"כ חעגלח נערפח טאם מניין ת"ר' וגו.. אםכי
 ב( מץ יסוסח . טופבה בדם אם כי בח טפך אטר לדם יכופר לא ולארץת"ל:

 בו מכיר טאין חטא 4(, ט" )ייויח תטהרו ד' לפני חטאתיכם מכל תניא' וגו" אםכי
 1( כיו )כייחמ לט( טופכה בדם אם כי בה טפך אטר לדם יכופרלא ולארז קר* אסר אמר: רבא מכיר. הורג אבייי אמר הו* המקום אלא בו מכיר טאיןחטא טהרי תערף לא יוהכ"פ עליה טעבר ערופח עגלה מעתה, אלא מכפרי יוהכ"פ המקוםאלא

 ולא רוצחי לנפט כופר תקחו ולא על קאי תחניוצ דלא נראח וט' תחניפוולא
 קדוטת לטמאות טלא בכדי בארז להיות לההורגנאסר כי והוא מקלטי עיר סוד גלה ובזח מקלטו, עיר אל לנוס כופר תקחו ולא על קאיתטמאו

 חאר-

 טהרי המתי לנפש גם מועלת כזחת וטבילה מטומאתח, הנפט רחיצת המיסי טהרתכעין חוי מקלט בעיר והיטיבה
 טזהו הכה"ג מות וזהו טמט הערב צריך הכא כן טמטי הערב טצריך לחרומה טהרחכמו הוי לגמרי וטהרח ל"בי בפסוק לעיל כמבואר לטם עצמותיו מגלין גלח ילא עד מתאם

 חיפה( ~משד האמתי. שמטהערב

ביאור
 הצורך מן חיה שלא ברפב-ן זה על ואיתא ינס,כמו
 הורג כל סי כלל שם יטס שלא כופר נקה שלאלומר
 יפיתהו ולא חדם מגואל יפחר מתחלח בשוגגנפש
 בכופר ידבר ולא צמזיד ארע שיהשור או לבבובחום
 אל שישוב בכופר ידבר נוסו אהרי אבל שם, ינוסשלא
 שיט.ח ה4תרי 4נחן, ימי כל שם יתעבב ולאא,יצו
 ויוז יפהך לא אותו ופסרו למקפס חערה לפניוישמור
 ה(הירנו ין ועל חזמן קורם ביתו אל לשובירצח
 מאגדגתוב

 לרעב בקרא נאמר דלסך לומר עורואפשר
 יכיק אמינא והוה בגלוה חיה שכבר דאע8"ילרבוחא
 כופר ורץ לשוב לו אפשר נלוה מצוה בו נהקיםדכבר
 שמואל: אמר מלקוה: גגי כ..נ גמכוה שמצינוכמו

 דבבר פשום פסור דץ מבית ורץ העמור עלכפתוהו
 עצמו אה פורה אץ לשזי ראף קסייל יכןנקלה
 כופר.ע"י

 נדמפרש וזהולח(
 .בהוקונ-

 האלו: הכתובים
 חדין מן לפסרם החרץ יושבי דן-ופדים את תחניפולא

 מזהירכם אני לכך ונף, יהניף "וא "דם כי לחם.רן-אוי
 לההניף מנחגם ימים חנשי שהם הרוצחים שחרי כךעל
 עליהם, שיחניפו כדי הארץ יושביאת

 גהירוצא לרבא ליח ניחא לא דלכך הנראחלס(
 לא הרגו שהוא ויורה 4חורנ יבא יאם משיםיאבה

ש ליהשעיל ה  רש4 עצמו משים אדם דאץ פשים 
 נהשגה ידישוו ייך לקרבה זקוקים יהיו סוףושף
 שאינוגכפו

 הוה הבהוב דהא לחולמם, קשה רבא ובריהעא
 מביאץ ערופה וענלה ידוע בדוצא נאמר מביאווהוא
 קרבן דוקא בעינן דהחם לן ומנא ירו4 "הודגכוהיין
 כענץ הוא ערופה ענלה דענין חיחח דגמ' דס-יין, הזה בענץ והנריא יוהס-פ לזה מהני ולא ערופהעגלה
 וזתי שאכלו אנשים בשני דמצינו כמו תלוהאשם

 ריא אחי כל ש וספק חלב מהם אהת שהיההחתיכות
 אשם להגיא צריכין דוזניהם הוא היין חלב אכלווסח
 כשנמצא גן תלוי. אשם במקום חוא יוהכ"פ אותלוי
 ויא קמא העיר מבני אחד כל על הוא וספקהרוג
 ערופח ענלח להביא צריכין ספק דמהמת אמרינןהרוצח
 מקשי קפיר וח ועל מהם, ואחד ועזי כל על מכפרהה
 ערופה העגלה במקום יהיח דייציפ נימא א-כחנמ'
 כלל מכסר אינו יאה יי" תנין "8' אני ז"וש
 האובל על שעה לפי מכפר תלוי יהאשם כמו "חורנעל
 אם כי לו מתכפר יאינו נאמר 4הורג לגבי שהריחלב,
 שגהונם הסביבח על לכפר בא הקרבן אלא שופסהבדם
 להם מתכפר ההורג ירוע שלא ועד כזו; רע דברנאווח
 שעושין בזח להם מתכפר ההורנ ובשידוע ערופ8בעגלה
 הרי רן דבר נעשה יבסביבם זה ודבר מיתח. דץבו

"י
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 את ומסלסת הארץ את מטמא דמים ששפיכת מגיד וגו'. הארץ את תטמא ולאלד(
 ועולים ורצים שוים שהיו כהנים בשני מעשה ביהמ"ק' חרב דמים שפיכות ומשניהשכיגה'
 על ועמד צדוק ר' בא בלבה לו ותקע סכין גטל אמות' ארבע לחברו אחד וקדםבכבש
 באדמה' חלל ימצא כי אומר: הוא הרי ישראל בית אחיגו ואמר:'שמעוני האולםמעלת
 ישראל כל געו העזרות' על או העיר על העגלה את להביא ראוי מי על ונמדודבואו
 עדיין כפרתכם הוא הרי אחינו' להם: אמר תינוק של אביו בא כך ואחר מ'בבכיה
 דמימי משפיכת יותר להם חביבה סכינים שטומאת ללמדך הסכין נטמאת ולא מפרפרבני

 אמרו מכאן לפהי מפה ירושלים את מלא כי על מאד הרבה מנשה שפך נקי דם וגםוכהיא:
 . 'ספר'( מטמא. ומקדש מסתלקת שכינה ש"דבעון

ביאור

 יוחמיפ שיבא רנימא נלל שק זח החק הואויאי
 ,ה. עלויכפר

 ירעו רהא ערופח עגלח רין שיך לא בזחמ,
 העם את לעורר נרי האלו חרנרים אמר אלא ההורגאת

 משום חיא בזח והרע(עוררוה ייג, ביומא נמבוארלבניה
 מישראל אחר נרי-ג ראם חזינן ערופח עגלהשמרין
 עשו שלא ,מן שכל ער המקום אנשי על מוסלהחטא
 וא"כ ערופה, נעגלה לכפרח צריכין הם ברוצחרין

 בא הוא אך הסניבח, על מוטל החסא ג"כ הכהןנהריגת
 ראוי מי על וזמרור באו ואמר: העם את לעוררעור

 הנה - העזרות, על או העיר על ערופח עגלחלהג'א
 החלל.שהר' אל 'והר קרובח העזרח ג' 'רוע מרירהבל'

 היא נאן המרירח אלח החלל, היח המקדשבמקום
 העזרה על מוטל החטא לנאורה כי וזהובמחזנח.
 בהרבה ני העיר, מן מונילת היא שהעזרח מפניבלבר,
 לערב ואין מירושלים 'והר מקודשת העזרחרינים
 השכינה. מפני היתה העזרה קרושת אבל ביחד,אותם
 ובעון דמים. שפיכת יש נעזרח שגם עתח אמרויכן

 הקרושח ונשוסתלקה מסתלקה4 השנינה הרי רמיםשפינת
 מעתח שהרי להעיר, לגמרי מתגטלת היא אזמהע,רה
 רין וא"נ העיר, של רששוטים דמקומות לכל רומחחיא

 שאמר הרנריס ומאלו הע'ר, על יהה הוא ערופחרעגלה
 נהעורר מהעזרה השכינח נסתלקח שמעחח לחוששיש
 תשובה רגשי לירי ובאו גרולה לבכיחהים

*י
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 אחדים*דברים
א

 ספרי את לגמור עתה בידי עלתה אחדות שנים של רבה עבודה אחרי השםבעורת
 הוא הוה החלק מסנו, החמשי החלק את לאור עתח מוציא והנני תורה. חומשי חמשה עלוה

 "משנה שספר ומפני החלקים. מיתר בכמותגרול
 תורה-

 התורה רברי כל כסעט בתוכו כולל
 וישפטה החכסיםיראו בירי הוה הדבר עלה אם אך כאיכות' גם הראשונים מן גרול שיהיה היה הראוי מןכולה'

 ב': ה' בע-ו אמרו הנה וטיבו' הוה הספר במהות אחרים רברים לומר לי ישוהנה
 - לסשא, וכחסור לעול כשור תורה רברי על עצמו אדם ישים לעולם אליהו' רביתנא
 חלק שום נוטל אינו והוא למקומ מסקום סשא נושא להיות היא החמור שמלאכתוהוא

 למקום וה במקום הנמצאים הדברים את להביא היא עבודתו כל רק דבר' איוהביצירת
 את משביח הוא סלאכתו וע-י בשדה, עובר הוא השור סלאכת כן לא בהם. צורךשיש

 סוגי שני אלו כן בראשית, למעשה שותף נעשה והוא לוריעה ראויה אותה ועושההארמה
 להוסיף היינו לעול*. -כשור להיות צריך הוא תורה' פעניני ג-כ הארם על מוטליםהעבורה
 להיות צריך הוא כן וכמו בהם' שיש הקשים הדברים את ולברר תורה בדברי משלונופך
 הנמצאים בהם' חלק לו אין בעצסו שהוא אחרים' דברי להביא היינו למשא-' "כחמור כןגם

 רשתמש. יבא בהם להשתסש הרוצה שכל בכרי אחד' מקום אל מפווריםבסקומות
 שבו ילקוט הוא אחד מצד כי הרברים' אלו שני הקורא ימצא הוה בהספרוהנה

 הרבה וגם שונים ובמדרשים וירושלמי בבלי בתלמוד המפוורים חו"ל ררשות כלנאספו
 העברי"' והמשפט ,.המוסר למקצוע הנוגעים מהרברים והאחרונים הראשונים מספרידברים
 את לכאר השתרלתי שבו באור בו יש השני ומצד החמור' עבודת מסוג הוא והודבר

 את ולגלות חו"ל שבדברי המוסרי הצד את ביחור ולחבליט ולבוף ברור הצריכיםהדברים
 בעול' הנושא השור עבורת מסוג הוא הוה והדבר שבתורה'המאור

ב
 המלקטים בעבורת ועוסקים יושבים ישראל מחכמי הרבה האחרונה בהתקופההנה

 משני חו-ל דרשות שהביא בוה לעשות שהפליא תמיסה" "התורה כבעל גדול חכם לךואין
 טעם מוצא על היקרים בבאוריו לעשות הגדיל ועור שבתורה' פסוק כל עלהתלמודים
 והו שלו והבאור ונעלמים' סתומים שהיו דברים הרבה על אור להפיץ הרבה וכןהדרשות'
 לעינים לי היה הוה והספר שככתב' להתורה פה שבעל התורה דברי את המחברהגשר
 הוה. הגרול להחכם טובה מכיר הנני וה ועל ואת' בעבורתי בו השתסשתי פעמיםוהרכה
 לפי ג-כ מביא הוא שבו שלמה" .תורה ספרו בהוצאת ועוסק יושב גדול חכם עורועתה
 רצון יהי שנה אלפים בסשך שבכתב התורה על שנאמרו חו-ל דרשות כל הכתוביםסדר
 בשרה גחלים היותר האנשים בין חלקו יהיה ואו הח5 אשר את לגמורשיוכה
 ישראל.חכסת

 מהשאיפה אחד חלק שוהו רואה הנני הואת' הגדולה להעבודה ההתעוררותוהנה
 ארץ אל ישראל נפוצות את ולהשיב הגליות את לקבץ ישראל רוח את שתפסההגרולה

אבות



 שכזה, במצב הם נמצאים ישראל חכמי יצירות כן מפוזרים הננו שאנחנו כמו והנהאבות,
 את מאחים ולהיות הראשון .למקורם ישראל נרחי את לקבץ עתה הרצון בנו שישוכמו
 ולעשות וזמן זמן שבכל החכמים רברי את גם לקבץ הרצון ג"כ בנו נתעורר כן העם,קרעי
 שבכתב' להתורה מסביב מיוחר מרורלהם

 ברורותיו' היה תמים צריק איש נח נח תולרות אלה הכתוב: על אמרו חז"לוהנה
 שגם נכלל שבזה ובוראי - סובים' מעשים המה צריקים של תולרותיהם שעיקרמלמר
 המליצה: לומר אפשר זה ועל כתולרותיהם, נחשבים המה גם הצריקים מפי שיצא תורהרברי
 בנים נקראים והמה הנהו' ארם תולרות הספר שגם היינו - אדם' תולרות ספרזה

 בניה על להנחם מאנה בניה על מבכה רחל ל"א: בירמיהו שנאמר מה נבין ובזהרוחניים,
 לומר אפשר האמור ולפי הבנים' אלה המה ומי בניה' טעמים שני הכתוב הזכיר - איננו,כי

 מפוזרים המה ששניהם הרוחניים הבניס על קאי והשני הגשמיים הבנים על קאישאחד
 ושבו לפעולתך שכר יש כי אומר: הוא הגאולח יום יבוא כי לה מבטיח וכשהסב-הבגלות'
 וזהו ושבו' פעמים שני כאן נאמר - לגבולם' בנים ושבו לאחריתך תקוה ויש אויב'מארץ
 מי ולכן הרוחניים, הבנים והשבת הגשמיים הבנים השבת השבות, שתי כאן שישמשום
 בענין חלק נוטל הוא אחר' במקום חכמים רברי אסיפת של בהעבורה חלק ונוסלשמספל
 האומה' תחיית של בהעבורה הוא ומשתתףהגאולה

 זה בא מה וכי לומר: הזה, הספר את כשיראה האדם' לב על שיעלה אפשרוהנה
 וחרי רבריהם' על רבר להוסיף עור הוא אפשר וכי וקוץ' קוץ כל על תלים תלירורשים והי שלנו' הספרים" "בספר עסקו ישראל חכמי שגרולי שנים אלפי זה הרי לנו'לחרש
 של כפתחו אחרונים ושל אולם של כפתחו ראשונים של לבן אר"י: נ"ג: בעירובין אמרוכבר
 מחס ש5 נקב כמלא הוא לבבם שכל אנשים ולכן - סרקית' מחט נקב כמלא ואנוהיכל'
 כזו' גרולה לעבורה לגשת ולא מרחוק לעמור המהצריכים

 שאין רק חוס אם כי בתוכו לקבל המחט בכח שאין נהי ולומר להשיב יש זה עלאך
 הראוי שלם בגר ארג של שונים מחלקים לו תופר החייט הזה החוס עיי הרי אבל ממש,בו

 משלהם' גרולים רברים לחרש חכמתם בכח מסוגלים היו הראשונים החכמים כן בהלהתלבש
 אנחט משתמשים אבל הזה הכח לנו אין ועתה חכמה' של גרולות יריעות להם אורגיםוהיו

 לזה זה שונים חכמים רברי מחברים שהננו החייס' כמעשה בנו שיש חכמה של הרקבהחזט
 חכמים ורוח להאמר הראויים סובים רברים המה ולפעמים חרשהי צורה מקבלים שהםער
 מהם'נוחה

 אחר בארם פגע ינאי ר' ג': ט' רבה בתטרא איתא רהנה בזה' לומר לנו ישועור
 במקרא ברטו הסעורה בשעת לסעורה' והזמינו גרול ארם שהוא וקסבר כת"ח מלובששהיה
 ותפסו האורח מם ינא" של פתו כלבא אכל ינאי: ר' א"ל בו, מצא ולא ובתלמורבמשנה
 יעקב קהלת מורשה משה לנו צוה תורה כתיב: חרי לי, מונע דאת גבך ירושתיוא"ל:
 לאכול זכית מה מפני ינאי ר' א"ל יעקב' קהלת אלא כאן כתיב אין ינאי קחלת י"1(,)וניים
 זה רמריבין תרין ראיתי ולא למרה' וחזרתי בישא מילא שמעתי לא מימי א"ל שולחני'על
 לקרות ראוי אין כי לינאי האורח שאמר מה וזהו - ביניהם' שלום עשיתי שלא זהעם
 בתורה, חלק איזה לו שאין ישראל בן לך שאין מפני ביותר, הפשוט לחאיש גם גנאיבשם
 ובאמת הזאת, מהירושה חלק איזה לו יש אחר וכל יעקם לקהלת היא ירושה התורהכי

 מה סובים ומעשים מצות של גרולה ירושה לו שיש בו מצא אותו ינאי ר' כשברקאח"כ
 שלום- ורורף שלום אוהב והיה הרע מלשון נזהר שהיה וזהו לזה' זוכה ארם כלשלא

ומחמת



 גרולה עבורה אל ולגשת גרולים במקום טלעמור עצמו את מנעתי לא הזה החשבוןומחטת
 תורת של מהיורשים אחר הנני אנכי שגם מפני בה, מספלים להיות צריכים עליה בנישרק
 והייתי בה יגעתי הרבה גם אלא מאליו' הבא כרבר אצלי איננה זו שירושה ובפרסמשה,

 שבשמים מאבינו מבקש הנני ולכן התורה' ררכי לרעת בכרי החכמים רגלי בעפרמתאבק
 העתיקה. ישראל ספרות של הגרול בהבנין יפה אחת שורה להוסיףשאזכה

ך
 הנה שירה, ואמרו עליו ועמרו בגיהנום קרח לבני נתבצר שמקום חז"ל: אמרוכבר

 כל גם אם כי נשרפים אנשים רק לא ששם בגיהנום שנים הרבה שרוי הייתי אנכיגם
 משם והוציאני עלי חס והמקום הסוביסים, ממשלת תחת רוסיה בארץ וזהו האומה'קרשי

 מקום כאלו עצמו את מרגיש והנני באמריקה' אשר הברית בארצות הלום ערוהביאני
 בזכות לי עלה שזה תולה הנני להמקום' שירה ולומר עליו לעמור בגיהנום לינתבצר
 שבהם והמיוחרים מפיחם' תורה רברי לשמוע רגליהם בעפר מתאבק שהייתי הגאוניםרבותי
 הגאון הרב המה: הלא שלהם החכמה ממעינות שאבתי והרבה מפיהס למרתי תורהשהרבה
 זכר מרתינסק הכהן שמחח מאיר ר' מרן הגולה בני כל של רבן והחכמה התורה שרהאמתי
 הרב במעלה לו השני ימיס ולאריכת לחיים ממנו ויברל העוה"ב' לחיי לברכה וקרושצריק
 במרינת אשר תילקאמיר רק-ק אב"ר שליס"א רובין ליב ארי' מרן התורה שר האמתיהגאון
 יהיו בצלו המסתופפים וכל סובים' ובמעשים בתורה ושנותיו ימיו יאריך המקוםליסה'
 וחכמתו' תורתו ומזיו הגרול מזכותונהנים

 לערת ובפרס רענווער' בעיר אשר ישראל קהלת בני בער לר ומתפלל עומר הנניכן
 בפרנסתי משתרלים המה רבה ובאהבה עליהם' לרב אותי קבלו אשר בפה אשר ליסהבני
 מקהלות כאחת היא אשר זו חשובה קהלה במנוחה' בתורה לעסוק לי יחיה שאפשרבכרי

 חשובים אנשים מהם ימוש שלא רצון יהי הברכה' על לעמור ראויה בליסה אשרהחשובות
 כל עם ביחר לראות ויזכו והיהרות' ישראל קרן להרמת והרואגים ובמצות בתורההעוסקיס
 וירושלים. ציון בנחמתישראל
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 המקום לפני שהכעיסו המקומות כל כאן ומנה תוכחות רברי שהן לפי הרברים' אלהא(
 )יש"י( א( ישראל. של כבורן מפני ברמז והזכירם הרברים את סתם לפיכךבהם'

 כיון אנכי' רברים איש לא בו: כתיב לתורה זכה שלא ער משה הרי הרברים'אלה
 א'( יי" )ייייס ב( רברים' לרבר והתחיל לשונו נתרפא לתורהשזכה

 אמר הרברים, אלה ואח"כ המצות אלה הענין מן למעלה כתיב מה הרברים.אלה
 נאמר: לכך לכם' שנתתי המצות כל כנגד ישראל את שחוכיח משה דברי עלי חביביןהקב-ה:
 שמעוני( ייקוט ג( הרברים' אלה המצות'אלה

 אל לו אומר שונאו אבל בעצמך' השמר לו אומר אדם של אוהבו הרברים'אלה
 הוא דיין בהם' ר' אף וחרה לבבכם יפתה פן לכם השמרו אמר: משה להפילה כדיתתירא
 תיראו אל להם אמר הרשע בלעם אבל מוכיחן' היה משה שוחד' יקח ולא פנים נושאאינו

 יאורב
 תוכהה דנרי הרנה להס שאמר אעפ"יא(
 אלהיכם ד עם רריתס ממריס שאמר: כמו נרוריםבדבריס
 לכבודו הש9 ולא האלה דנרים ועוד אהכם. דעתימ'ום
 ייי להם אמר הדבד'ס שנמשך משוס זהו ישראל,9ל

 אלהיכם נד. הרנקים ואחם שאמר: כמו 9נח רבריהרנה
 לומר אפשר השבה דברי עם ניהד - היוס, כולכסהייס
 היה שבחם הזכיר לא שע1י בשעה אבל תוכהה, דנריגס

 נעלמא, נרמז א4א תוכתה דנרי לומר שלא נכנודסנזהר
 הרמיס נית ואל שאול אל ע"ה: בינמות שאמרו כמוחהו
 נספד שלא שאול אל הנבעוניס. את המית אשרעל

 הגנעונים, את המית אשר על הרמים בית ואלכהלכה
 אשר על חנע וקא גהלכה נספד שלא שאול אל חנעקא

 ,יפנית רכתיב מאי ר"ל: דאמר אק הגנעוניס. אתהמית
 פעלו: משפטו אשר ארץ ענוי כל ר' את בקשופ(:

 האדם שרנין נמקוס היינו - פעלו, שס משפטובאשר
 ההטא שהזכירו נשעה ולכן צרקוחיו, פועל מזכיריןשס
 פועל ב'נ הזכירו הנבעוניס את שהמית מה שאולשל

 כן כמו ולכן כהלכה, הספידוהו ולא צריק שהיהצדקוחיו
 מה על ג"כ הזכיר צרקתם פועל הזכיר כשכבר משהגני

 צדקתם פועל עוי הזכיר שלא ער אנל לתוכהה,שראף'ם
 נעלמיג ברמז אם ני משפטס רבר הזכ'רלא

 משה שיהיה המקום עשה דלכך ואפשרב(
 יפרוש שנל להראות בכדי לשון, וכנד פה כנדמחהלה
 הכשרתות לו שיהסור שיהקונ מפני התורה מלמויהארם

 שהאדם מפני מזה לואוג לו אין גי לזה.הדרושיס
 משה גם שהרי למורו, בדרך כשר,נוח הרנה לורתש
 רנרים. לבעל אה"ג להיות זכה בתורה שעסק זהע"י

 עצמם את המונעיס אנשים שיש מפנינ(
 לבטל רוציס שאינס משום והוכהח מוסר רברימלשמוע
 לפני הבינים הוכהה שדברי כאן אמרו לכן הורה,מדברי
 תורה. כרבריהמקום

 דברי ע4י הניבים כאו: שאמרו אעפ"יוהנה
 מפי לא הדנרים שאלו לכאורה משמע דמזה -משה.

 נמגילה נאמר וכן בלנר. משה מפי אם. כי נאמרוהגבורח
 אלא שנו לא אבי אמר בקללות, מפסיקין אין ב':ל"א

 תורח שנמשנה נקל,ות אנל כהניס שנהורתנקללות
 הקב"ה מפי הללו סעסא, מאי כלוס. נכך ואיןמפסיקין
 זה רנר אך - אסרן. עצמו מפי משה והללונאמרו
 הקב-ה. מפי שאינס רנריס נתורה שיש לאמרןקשה
 הגנורה, מפי נאמרו הרנרים אלו שגס הואוה"מת
 מפי ותיבה חינה כל התורה דנכל הוא שניניהםוהחילוק
 שינוי שוס נלי אוחס מוסר היה ומשה נאמרוהגבורה
 נאמרו הדנרים תזכן רק תורה נמשנה כן שאין מהכלל,
 ביד נמסר זה לרניס הרצאתם אופן אנל הגנורהמפי
 וכמו נישראל. שהיו הנביאיס יתר עם היה וכןמשה,

 ננרכות ואיתא מהא והמעשה' "המררש נספרשהעירו
 )ישעי דכתינ לשסן, פיו ארם יפתה אל לעולס א':ס'
 שמעו נביא: להו אהדר מאי הינו, נסרום כמעטא'(:
- סרוס, קציני ד'דנר  הנניא את הז"ל שעשו הרי 

 תוכן עצס כי אם לו, נהר א1ור המליצה עלאהראי
 לג היה ד' מאת נודאי ההואהננואה

 הנבואה נדרך נאמר רנריס ספר אם לשאולהוין
 צריך היה לא א"כ נישראל, שהיו הנניאיס שארשל

 נביאיס קרושת אלא הורה ספר של הקדושה עליולהיות
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 נפלו מיר וכששמעו יעשהי ולא אמר ההוא בה מלך תרועת מבקשים: שאתם מה כלעשו

 נשיקות ונעתרות משה זה אויב פצעי נאמנים צווח: ושלמה בשטים' ישראל וישבשנאמר:
 שמעוני(,ייק1ט ד( הרשע' בלעם זהשונא

 טרפון: רבי אמר ה( כתוכחות. לעמור יכולים כולם שהיו מלמר ישראל' כלאל
 הזה ברור יש אם העכורה ראב-ע: אמר תוכחה' לקבל שיכול מי הזה כרור יש אםהעבורה
 נתקנטר פעמים מחמשה שיותר וארץ שמים עלי מעידני נורי: בן אר"י תוכיחים' היאךיורע
 מוסיף שהיה בו אני ויורע מקנתרו והיה עליו קובלני שהייתי ביבנה ר"ג לפני ר"ע יריעל
 ו( ויאהבך. לחכם הוכח ישנאךי פן לץ תוכח אל ט'(: ששיי שנאמר מה לקיים אהבהבי

,חר,(

 והברכות בלעם מפי לומר התוכחות היו ראויות חנינא: בר אחא א"ר הדברים.אלה
 משה ברכפ ואלו מוכיחנו' שונא אומרים ישראל היו בלעם הוכיחם אלו אלא משה,מפי
 ששונאם בלעם ויברכן שאוהבן משה יוכיחן הקב"ח אמר ברכף אוהבן אומרים או"ההיו
 מוכיחנו זה אומרים היו הוכיחן אחר אלו ר"א, ישראל' ביר והתוכחות הברכות שיתבררוכדי
 ז( ישראלי את להוכיח נאה לזה ס"'(, 'ימייי נשאתי מהט אחר חמור לא בו: שכתובמשה

 %( ינה,יביים

 יאורב
 הנביאיס מקדושת היא גדולה ס"ת קדושת גיבלנו,
 שלבסוף 3יק שזהו לומר יש ע-א, כ"1 נמגילתכמבואר
 "לק' שאי עט דנייס ספי שיכתוב למשה הקב"הצוה

 תורה ספר קיושת "זה הספר על גס נהן נזההתורה
 לכת31 משה שבא שבשעה ע'טו ט"1 נב"ר מנוארשהי'
 ומשמע כוהב, היה ומשה קורא הקנ"ה היה ייוורהאת
 "זר ינריס בספי שאמר מה משה יבר' שגסשס

 כוחב, היח והוא לפנ'1 יבר'1 קויא והיה עליהםהקב"ח
 אומר הקב"ה היה משה 1'מת שעי שס שאמרוכמו
 ומשה אומר הקב-ה ואילך מכאן וכוהב אומרומשה
 ברמן4גוהנ

 1'אמר כ': רבה בגכדבר שאמרו מה וזהוי(
 אברכס, א"ג א"ל העט, את תאור לא בלעם אלאלהים
 לה אומייס הוא. ברוך כי לנרכתך גייכין איןא"ל

 שהיה והעוקץ - עוקציך, מן ולא דובשיך מן לאלגרעה
 המ"שנה לייי 'שראל נאו נשיק,ת.1 שע"' זהובבריוה'1
 מווהר יהיה והקב"ה "פץ שלבס מח לעשות להטוואפשר
 עקיגה לך ואין חסא, לידי או"ס הביא וזהלחם
 מזהגיולח

 הקב-ה האימר גל מ: בב"ק אסרו כנרוהנה
 הגור ל"ב(: ,יבריס ש:אמר ת-ה 'ווהרו הואוותרן
 הוא נזה והענין - משטט. ירג'1 כל ג. פעלותמיס
 המקום 3בוי את נזה אנהנו שמפ"יתיס שאומריסשיש
 אס כ' קנא, ואל משפט נעל סהוא לו מ'"סיס נהיהאם

 ורב אהבה מלא שהוא על'1 שנאמר דויש המקום3בוי
 את להגדיל גאים ש"נועו בזה באמת אך ומ"'לה,סל'"ה
 פורג'ס אנחנו בזה יקב-ה, של והסליחח "אהנהמיה
 וגזה רע כל לעשות להאנשיס פהה ופותהים המוסרגירי

 "אומר כל שאמרו: מה חהו דמיס, שופ3י גסמרביס
 ה-1, יוהיו הוא ותיןהקב"ה

 האיט יבא זו מהויה 3י -
 הף שגם עדלהפקיות

 יהיו האלו הדנרים את האומי
 רע 3ל יעשו לא עמיו שגס נטוה יהיה לא כיגהפקר,
 להס, 'סל" בויאי הסוב שהקב-ה זה על סומגיסויהיו
 הוא וסליהה אהבה בדבר תמיד דורש שהוא ימ'ונמגא
 יויש שהוא מ' ולה'פך בעולס, רעה הר3ה בזהמביא
 כן בעולם, טונח מביא הוא והמשטם הד'ן "ומרביבר
 לישראל, טובה להניא היבה בתוג"וה'1 רנינומשה
 עם שהקב"ה אומר והיה לישראל מברך שהיהוגלעם
 ותקלה רעה הרבה ב:ה הביא וייעות באהבה הוא'שראל
לישראל.

 שלא מוטג אז תוגחה מקבלין שאין נזמן כיה(
 שמגוה גשם ס-הי ביגמוה שאמרו גמו וזהו כלל,לומר
 שאיגו יבי לומי שלא מגוה 3ך הנשמן יברלומר
נשמע.

 הרע לשון משוס שאין מזה "ז'נן הנה1(
 הישר, ירך על האיס את להעמיי ז" וו" שרוג'ןבמקום
 טונים לא עניניס על ר"ג לפני קובל היה ר"ישהיי
 זה למה לאנרהס: הקב-ה שאמר מגינו וכן ר"ע,של

 שלא להזהירה נכיי היה וזה '"ח(. ,גיאש'ת שיהג"קה
 שהניח יוסף של הענין היה וגן הזה נדבר להבאתעשה
 לפי והנה למוטנ, לח"זירס בכדי לאג'הם רעה ינהסאת

 אך היע, לשון של ענין נ:ה היה לא יוסף שלהמחשנה
 שבלבו מה 'יעו %א ימעשה רק שיאו מפנ'האחים
 אותו ין שנלב מה ש'ויע הקב"ה אבל ל"ובה, אותוינו

לזגות.
 אין העס מיי ומתפרנס תי שהוא מי כיז(

ריו
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 משה כך מתה' היא עוקצה גותגת שהיא כיון דבורה מה -הףברים'.'כדבוריםאלה
 ,מייש( ח( העולם. מן נסתלק ישראל את שהוכיח כיוןרביגו

 תורה דברי הן כך מה ועוקצה מתוק דבשה הזו הדבורה מה כדבורים' הדברים.אלה
 וגאמר והגואפת' הגואף יומת מות י'י: 'ייקי" שגאמר עונשו' נוטל עליהן שעובר מיכל

 למען נ'(: )שם שגאמר לחיים' זוכח אותה שמקיים מי וכל יומת' מות מחלליה ל"א(:,שמות
 ש' ת" 'יגיט . ט( ימיך.יאריכון

טפי'( י( סוף' בים שעשו מה על שהוכיחן מלמד סוף'מול

 למרים אם בחצרות' למרים שעשיתי ממה ללמוד לכם היה לא להם: אמרוחצרות'
 דברה שלא מרים ומה ד"א' יא( אדם' בגי לשאר ק"ו בדין פגים לה גשאתי לאהצדקת
 ומה ד"א וכמה, כמה אחת על הימגו שגדול במי המדבר געגשה, כך הקטן באחיהאלא
 ד' וישמע '"ב" ממייי שגאמר בלבד הקב-ה אלא בריה כל שמעה לא הדבר כשדברהמרים

 'איין וכמה. כמה אחת על ברבים חבירו של בגגותו המדבד גענשה,כך

 דבש"ע: הקב"ה: לפגי משה אמר כך יגאי: ד' דבי אמרי זהב ודי מאי זהב'ודי
 את שעשו להם שגדם הוא די שאמדו עד לישראל להם שהשפעת וזהב כסףבשביל
 א" י"ב וגיני" יב(העג4

 ר 1 א יב
 למד ני'נ: גסנדדרין יז'מרו כמו לדב. נשמעיסדגריו
 של לקיח1ן לו רומה גח".ה הארץ עס יפני ד.4הח"ח
 ניון חרס של לקיחט לו דומה ממנו נדנהו"ג,

 - הקנה, לו אין ש,גשנשגר
 נדנה שיא כיון משה רק

 ראוי ודוא גיוהר נשמעים דגריו היו העם מןמעולס
 ל"ס. מוכיחלהיוח'

 גאיזח לפנוע י?ה שלא גמשה שראו מפניועוד
 קדוש היה ממונם ואס גממונם, וס 'שראל שלדנר

 ומוה געיניו, קדוש היה וכגורם שנופם נודא'געיניו
 ו4הטיח חוכהה נדנר' בהס 4פנוע גא הוא שאסידע.
 ומפנ' מאהגה רק כן עושה ש"וא גורא' כננדסדגריס
 לג. 'שימו גודא' כאלח וידגרים לטונחם,,טרוצה

 רנינו משה שדר' נן. היא גוה דכוונהח,
 מדגר'1 שהרנה וגודא' נגושיס. דמריס דרגה גזהאמר
 לישראל רק שיא אמרו וה ועל לילרא4: מכאיג'5דיו
 מפיו ש'צאה עק'?ה כל אם כ' דגריו מנאיג'סחיו
 מהה ה'א שנס כדג~רה וזהו לגרו. לו נם מכאנח"יחה
 וההונחה שעק?חו, מ' עס נ'"ד 10גלח והייר עוקצהמהון
 . שהוניזו מכ'ון כ' "טתלקוח., אחקר5ה

 'שראל אח
 ': . דעולס. סזנסחלק

 אלו דניא דלכך מש"" ,.5'די מגואר - טן '-
 גה יש דנש מה הדנש, לענין רומה "זח .4שום"ססוקים

 שלא הצד מן הדנש שחקה .ג"ופן רק א:י:ג?ורך
 גמצוח יצ-נו וה ענין נן סר, עוקצה כי .לדנוייםבמקוס
 איסור נמקים אמנם מצוד שוהו ורביה פריד שלעשה

 ב"ענוג לד':ת ה-א ומצ'ה דיא עוננ שגח וכן כר,עוקצה
 גשנח "גשל כן שא-ן מה ד'תר, קל ג14פןאיל-יוקא

 ליקה שרוצה כמו הוא מקוס מכל שנת יעוננ שדואאף
 לדנמשל, דומה המשי ונמ?א גו, שהדגוריס גמקוסדגש
 משום 4דנש לרמוה אין עגירות גשאר כן שאיןמח

 לדגש. שדומד מ?וה שום ויא יש עוקץ רקד"תם
 ואעפ-י דחייס" ,.אור גספר וח על ואיחאי(

 מחי כ,ו כגר כי מהו כגר סוף יס עי שדמרושאוחם
 גפחוה מענישין אין שמיס שנדיני דאף משום 1ה1מדבר.

 אלא נענשו לא המרנלים גהסא ולבך עשריםמגני
 מנני מענישים הרי ארם גד'ני אגל ואילך, נ'מגני
 שנה י"נ גנ' או היו שכגר אלו יננד ו,כן שנה,י"נ
 קשהו. עמדם משהדגר

 'שא כדכהינ: פניס נושא דהקנייה "ע-ניאן
 נושא דדוא ג', י"ז נר-ה גי"רו כנר אליך, פניוך

 שנין גמה ולא למקום אדס שג'ן געג'רוח רקפנים
 נענשה וה וג:ל לה מהל שמשה ואעס-י לחג'רו,אדס
 ל:פרה צריכין עוד דלהילד לאחר נס ד:לה.'ר משוםוהו

 יוהכ-פ של קטורח מה על מ-ד: ניויא אירושהרי
 על ויכפר שנחשאי דנר 'גא הרע לשון עלמכפרח
 חשאי,מעשה

 דאם יו כשמהלוהו מ-רי גוויכ ודרי -
 אדם שנין ענירוה על מכפר יוהכי'פ אין הרי כןלא

 לכפרה וקוקין עוד המהייה אחרי נם וה וגבללחנירה

 דקטור".ע"י
 ולא ההונוח להס מנה שכאן ואעפ.'יינן

 יש וג,ח צד דרי "אלו וגדזגרים וכוח, של"?דדיס
 אמר משה והרי ט,גה, רוג מחמת רק שחטאוגדס

 דענל, "טא על ס:ונריא עליהם ללמר כדי האלודרגריס
 שהקג-ח נטוגה שדר' חונה צד נפ גוה יש גאמתאך

 יעהוזמ
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 זהב,וד*
,ארי( יג(חכל. מן עלי קשח חעגל שמששח שצשיתם, מה מכל לכם יתירח חא חדבר א"*

 הכל והיו ותלמקעם חכמיס מקבל ווהיח לאחד למח"ד משל אוסה רשב9 זהב.ודי
 לקבל פלובי של יסתו חיא כך צמר*פי חבריות וחיו וקבלס, כבוב*ם באו אותו,מאשרים

 יסויי( . יד( לשגל. אב וד* לטשכן זחב ודי לישראל משח אמר כך הכל'את
 סמוך אלא חוכיחם שלא מלמד לחדש. באחד חדש ושר בשתי שבח בארבוים וץדז(

 יחא שלא כדי למיתה סמוך אלא חאדם את מוכיחים אין דברים ד' ומפבי טו(למיתפ
 יהח ושלא ה-מבו, ומתב*יש רואהו חבירו יהיח שלא וכד* טז( ומוכיחו, וחוזרמוכיחו
 ~חייי י4 וילך. יביחבו ושלא עליויבלבו

 יאורב

 כמר ווחו חמקום. לפני העעיסו מי ב!ה יםחשיי
 בו1ביל אלא טעאו לא המבול רור 11'ת: בסנהררץשאמרו
 אט 5לום אומרים: ו!הו הקב"וג להם שהשפיעטויח
 ומעינה, נהרהז לט יש גשמים של לשפה אלא לוצרי5ץ
 לבם שהשפעתי בסומה הקג"41 אמר בהם, מסהפקיןשחט
 אה,י. ממדסץגה

 העבירה, התיר מה מפני מפו,שץ ב81יג(
 קיזו של רמהלקוהו מו-ם טעשה היכור כי כסררן,שלח

 בשהרתת הזכיר לכהש קודם שהית העגל ו5עשהטששתת
 הוכיר יכך שבכוט ההמורה העמ שהיא מפי אטרלכן
 מתן- 1צי לע"! שטומר מפני כאהרתהאטא

 התורה לכל
 העביר"ת שיהר מפני 1ע1ד אי. 11 בהולץ כמבוארכולת
 גחטא כן שאץ מת 1לדורפ. לשעתם עבירה, רקהיו
 א, ון'ב בסנהדרץ שאמרו כמו לדורה, החסא נאהזרחינל
 מכ"ר אחר בה שאין לעולם שגאה פהיעניה, לךאין

 5קדי וביום ש!אמר: הרששק, עגל של ליסרא5הכו.ע
 חסאהם. עליחםופקיתי

 המשכ! טעשה באן להם שהוביר מה הנחיי(
 היו לא הטשכן מעשה על והרי העגל מעו1ח עםביאר
 בי החכמים: אמרו שבבר מפני אזו להוכהה.ראוהס
 אליהו שאמר במו ווהו גמור, מרשע קשה5יחכפך
 הסעופיס שהי על טסחים אחם מתי ער החע א')מלבים

 נמורים רשעים שיהיו שמוסב הווא אליוץ שדעתהרי - ועש-יה ל15 הבעל ואס אהריו לכו האלחיס דאם
 ה5עיפיס. שתי על פוסחים משיהיו לה5על עתייםויהיו
 ל!מן מתקימח אינה גמורה רשוית כי הואוחסעם
 אבל הישר. לררך ישוגו סוף שסוף בסה, ו!הח8רובח
 ל~מן לההקים אפשר זה אהר ב!מן וצרע בסוב שאחהמי

 מראח !ה יסייפים שהי על חפו5ה יי ועוימרובה,
 אמרק כבר רעה כו שאין מי ועל קכועה. רעה טשחין
45

 הימנו, סובח ננלת רעה בו שאין ת'"
- 

 מוסב הינו
 סוב בו שיש מזה בויאי סמא יבר וחה1 גמורה""נבלת
 דינים גבי מצינו וגן רעה, כו שאץ מפני ביתיורע
 הוחכין אז פמור צמר הוחד חיב אומרים שניסיאם

ח א% תח, 9ייץ  

 אי-
9 א  יא אי 

 ייע אעו שהחטר מפי אר, הץ יאיף מעיןט
 ווהו הרבים, לרשת ההיפך אופר חיה מאלו 5ר,עטא
 החש כהביריו שלא שהקש אף שלו דעח לו שישמי

 קבושת רשת לו שאין מי אבל מהדיינים, להיותמצסרף
 כי טו1ח להם שאמר מח ההו דיין, לחיות מצטרףאינו
 הסע"שים שתי על מהשוס!דם שהמה בהס רוחחהוא

 הה תותניסי, לעגל ה,תעים תוועים לטקען,4ותעים
 לגמרה ירץ עוכרי היו 5שולו וה~ף גרועההש

 משה מת 15רר יץ שחריסח
 בקיושין כמבת4-

 מה,ה ידם ימים ד להוכיחן שחהחיל תמיא*שו
 מוכיחו היה אס בזה ו,יש ההפ-ץמז(

 כעתים בת1כהה מוותמשים יהיו שאס מפני הואומוכיה1 והרא-
 יותר עליו יעשו לא בהס מתרגל יחיה והאדסקרובות

 4:ש41ס ה': בברכה, קוגמרו כמו ו~הו הראוה הרושםאת
 1חם מוסכ נצחו אפ דרע יצר על טוב יצר ארסירגיז
 אם  ק"וג יקרא לאו ואם מוטכ נצהו בחורה, יעטקלאו
 והסעט - המיהה. יום לו יזכיר לאו ואם מוסבנצחו
 לנצת בכדי רברים ירן-בה לההע8ק צריך הוא מהמפני
 זהו מתחלה, המט4, יום לו מ!ביר ואינו הרע יצראת
 יום אה לו לה!כיר בייי רגיל יהיה שאס מפניגיכ

 רושס עלי יצשה לא ה!ה הרבר הימיפ ברכה, אוהמיתה
 יצרו. אה לנצח ב!ח בכהו יותר יחיהולא

 מתיהץ שאץ כאן שאסרו מ8 על והנהח(
 פעמיס, מאח אפילו תתיחהונ8 חו.* אמרו שהרי יקאול אטשר המיהח קוה5 אפכי

  שגי 9יש והנראח -
 עכירה לעשוח ה41ך ארם יראה כי אחר חו5חוה.מיני
 נאמר: ואייז בן, יעו1ה שבל אוהו להוכיח צריךהוא
 וה על חוכחה ויי - פעמים. מאה אפילו חוכיחהוכה
 גזח ל98וכה. אוחו לעורר צריך והוא העבירה עברשכבר
 אם כי מוביהין אץ נעשתה גבר שהעבירת ביוןאמרו
 ימיחהסמוך

 "דבריוכספר
 שאול-

 הביאור כי י!; בוה אמרו
 חסא עליו חשא ולא עמיחך את העיה הוכה הכתוב:של

"ם
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 הקגהתה רצת היגורה מסי : ששמעו הדכדים ; עשרת גם המצות כל גאר' משה מאילה(
 . ,הזיני( יא4' באמף צ"ר -מאי במרבה הגולרים גםיישמעום

,ין"יי קם4י להסי- פ"רווה :לשת בשכיים התורהי אתבאר
 אלשיכךי אתיישראל לד1ן יכדל היה',מיה ,שלח אששד אתכסי - שאת לבדי אוכללאט(
 'לשפוםנ: מ*יוכל כי נ'א 'מיא' וכךהלמה:אמר ויידמם' אתכם,על הרבה אלהיכם ר' להם:אמר
 אאה להס כךיאמר אלא "מרחל, שתי לרץ לא."יה:יכגל שלמה אפשר הוה, הכבר עמךאת

 ולסקילה ולשרישח ולחמקה להרדגה דך :שלו בימה על יושב חאומות ריין הריינים,'כשאר
 אבי מכה, נחשל דיבר שלש, בוטל שתים) וותים, בוטל סלע ליטול חחב ואט כלום, בכךואין
 דל תג* אש מע(; '8ש4 ומדא תוכע. הוא בפשות ממון חייכתי אלא כךאיבי

 כי_
 הוא רל

 'פיי( כצ בפשי קובעיהם אה וקבע ריבם יריב ר' כי בשער עני תדכא'ואל
 אתה צריך תוכחותיך עליהן וקיכלו הואיל למשה: הקב-ה לו אמר וגו'. עליכם יוסף.יא(

 ולמוכיחיט ל.ד(: ,משיי מפרש שלסה שכן לברכה, זוכה תוכחה המקבל שכל ומביין'לברכד
 ח'( י2ח )י2יים כש טוב' ברנת תבא ועליהםיבעם

 ר 1 א יב
 לח2ירו ש16כיה אהר חויהוח: חופני שני יש בי כן:מוא
 העונות לו טזייר שאינו והשני עגירוג גל עלנפרס
 והחילוק רעים. רברים יעשח שלח בגלל מוייהוחלא
 חם א2ל מוה, מת2ייש ח2ירו עונוחיו פורם ראםנזה
 הבתו2: כ11בת וורי  מהב"ו4 חינו העונוח לו מזיירשוינו
 חטי4 עליו תשא לא ורק טע8ים 6אה אסילו תוכיחג"נא
 שלא הינו חסח. עליו יווא שלא חויהח מצות עיקרווה

 ר.נבירוה להם שפרם מפני באן והנח עונותיו. לויפרוס
 ס6וך אם בי מוייחין אץ לבך הסעמים. חל1 ש"ך,וגזה

לסיחה.
 שלח אחר בי קוד, גות אסרו ,.וגספורנר'יח(

 חנית היהח מואי 2ער2ות בי ונוים נעים עויי:'1
 6השיג ונואש ריזהנן שי2ר אהר זה ועם ראחרץ,ימסע
 אהרי ספק 2ו שיפול שהשי מח ל2אר הואיללע2ור.
 על להזהיר הר2ה 2ו חשר 22טער שהתתיל וקורםסיתג
 הבאור זת אל תצורך שסבת לישראל אמר המיות,?ח

 2לעדי1 לארץ ע21רים שחם מפני היה עתחיהאזהרוח
 ספק כל לבאר ולא טעשח 2שיץ להוהירם יוילילא

ושיפול.
 שפי' ורקביהץ, "היהב גספר 2זח 2יארויסן

 חם ע"2: 2גיסץ עאמרו כטו בוונה. 6לשץ "ואלשץ
 -  במשסו4 לשונות שחימאי

 11ה גוונות, שהי ר"ל
 לחורה, פנים וד שוומרו: למתמהאים

- 
 רגוונוח ואם

 הפקיסח. רו-א11נה הכותה מן חוץ שבתורההסנימיוה
 2ימה על יוש2 הצומות שיין שאמרו מח2(

 רינין מצות על בח6ת הינו גיא, גיך שין ייימין
 בפ' לעשוח מההי2ץ שחינם חלא מצ11י4 נח 2ניגם

 לפי הרינים לק2וע למלך הרשוה יש חלא רוירחסשפסי
 2ראשית בספר חצלנו שמגואר גפי הנ6וסא יעתווקול

 כפי ולמ6ץ למיחח לרץ ל6לך הרשוה יש ולגןפ"ב.
 רינים יש ר2ר בל על גישראל י! שחין 6ת רעתהשקול

 עחיר הוא חתורה גרץ שלא עושה טלך ואםק2ועים
 הדיך אתליחן

 גיל הדינין על ג"ב מצווץ נח שבני חףועוי
 י"ז:. ,רברים וע-דוף צדק צדק 2מצוה: נצסוו לחזח

 בלי לא6חו אמח ק1'חיה רין ק1'וציא ליין חזרא-הש,הו
 זה ומפני נאמרוג לישראל רק % חזהרה בי פגם.שום
 2רבר עד יאיזח יכו1ל שלא גיותר שלסת רואגהיר

המשפס.
 ראיחח מה לפי בוה ה2יאור לומר חפשרעור

 ממצותיו 2אהת ששגג נה 2ן ה"ח: ממלבים גס"יגרמ2"ם
 6בל81,פסור

- 
 2לבי, 2ישרחל רק לחטא נחשב והשוגג

 באר הר2ר שבארנו י"ז אות ב"ג 8' ויקרא 2ספרנוועין
 יש בישרחל 2שונג הרין אה שרס" ריין ול:ןהיסג
 יאן: שאסרו מה וזהו נח. ב2ן בן לא חבל גירועבירח
 ואין וגר לחריגח רן שלו 2יסה על יוש2 חחומותריין
 זח חין בשונג חיץ את הטה אפ האט - ילום.2יך
 2ירה לע2ירחנחשג

 באן מרבתיבכא(
 "ועליהם-

 על קשי רזח משמע
 לטווב עריך היה חמוייחיס על יאי חוכתחחטקבלים

 סוב 2רכה וה2ח ינעםולהמוייחים
 שזהו נראה לבריה ראיים הם 6ה מטניוהסעס

 שלקו כריתוה ח-2י בל ,ו: ג.'ג גמבוה שאסרו מהלפי
 גיה(, )רברים אחיך ונקלה שנחמר: נריההן, 6ירינפסרו
 תפש רוח 2עלי וחאנשים - יאחיך. הוא הריכשלקה
 שמקבלים וכיץ 2ר2רים, גם חם 2י משוסים רק לחנלקים
 מע,ש נעשים והם מזת גיול נלקח לך חין הוכתחרגרי
 ך.נח"י

כב1
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 מדות שבע בהן שיהא הדיינין צריכין חנינא: ר' ברכיה.בשמ אמר:ר' ומק ל65 -"-ינויג(
 העם מכל תחזה ואתה י"ח(: 'שמות שנאמר כמו וארבעה וידועימ ונבונים חכמים הן:ואלו
 שאם כאחת' שבע נכתבו לא ולמה שבש הרי בצע' שנאי אמת אנשי אלהים יראי חילאנשי
 "" ינ" 'יניים כב( ימצא' מי חיל אשת י"א(ן ומשיי כתיב שכך מאחד,מביא. מג' נמצאו לא ואם מג/ מביא מארבע נמצאו לא ואם מארבע' מביא משבע נמצאולא

 איני לפני ויושב ובא בטליתו שמתעטף הרי לכם. ידועים שיהיו לשבטיכם' וודועים.
 לשבסיכס וידועים .נאמר לכד אותו גדלתם שאתם אותו. מכירים אתם אבל מושיהיוהע
 מרנמס הבריות שיהיו עד יושבת וישיבה ישיבה כי אין א"ר: ?דועים.יכם'.רשב"גשיהיו
 כג( לישב. פלוני_שלא איש ראה ומה פלגני.לישב איש ר"41 מה ואומיים,אחדיו

~ספרי(

 כד( כסופים. ותיקים אנשים' ה"ל ומה נשים' דעתינו על עלתה וכיאנשים.
ןספרין

 ממונים. אינס לאו ואם ממונים הם אותס אתם מניתם אם שיכול בראשיכם'ואשימם
 יכול ממונים' אינם לאו ואם ממונים הס ה*י אותם ממנח אני אם בראשיכם, ואשימםת"ל:
 שפי'( כה( בראשיכס' ת"ל גדולים אינם לאו ואם גדולים הם הדי אותם גדלתםאם

 . ..ב4א1ר .....,

 ניהרת מרגתיב 1ד1 מאהר שמניא אמרוונ('

 ראשיס אותם ויהן יש4אל מכל היל אנשי משהוינהי
 העס,על

 נאמר: ויגן -סגי, נלנר חיל ראנשי הרי -
 ימצא, .מי הילאשת

 הוא רגיל נלתי שרגר מפני -
 נןלמצא

 חיל..

 אשה, לגבי נאמר הזה דגתוב הן לשאול ישודנה

 למצוא שקשח יאמר מי חיל אשת למצוא שקשהונהי
 ואשה מצאתי מח4ף אהר %רם כהינ: והרי היל,איש
 אין שנאמת שה:ו אפשר ז'(, 1*הלת מצ%הי לא אלהנגל

 שהרי הנשיס. נכל ה,תה אשה שוס שאין מ*ליסהכתוב
 שחיו ~צינ. וכן העליה, שננות היו שהאמהותמגינו
 שהנשים ל,מי שנ%ו אלא נישראל, צרקניות נשיםהרנח
 עליונה, מררגח לירי לדגיע נכהן , אין עצמןמ"מת

 השפעת מדמת :א א זו למררגה הגיעו לח שנהןוהיש*ות
 האנן'ם נין ננמצא היח אלו זה לפ' וא-ג עליהן,בעליהן
 נשיהם על גס משפיעים שהיו נו;'אי היל אנשיהרנה
 אשת למצוא שקשה נאמר ואם זה במררגה כן ג6שיהיו
 קשח האנשים נין שגם מפני דיא שהסנ(ח נוואיהיל

 היל, אישלכצוא
 חד"נים, ממעל,ח מאהר .;יר1ע'םי' כאזוהנון.מנח

 גי י"ט,: ,בראשית דכתיב כמו לגפ איוב' . שיחיהחהו
 וכן הנא, לשון שזהו וניו, %ת יצוה לפען';אשרירעה.1
 לשנטיגג. ,ירועי6 ה"ז: מסנהררין נ .בפ' נרמב-כאיתא
 לנריווג אהונים יחיו וכמה מהם, נוהה הגריות שרוהאלו
 סונה וחנרהן שפלה ונפש טונה עין נעלי שי"יובומן

 דנריודג עס ננחת ומשאןורנורן
 נ.: שיו נסנדדרין אמרו זה רמסעם וחפשר נג(:'
 י"ח(, ט"ו" ןרנ44ם ושפסו לשבטיך אומר: רשנ"גתניא

- שנסו, את לרון נשנס שמצוהמלמר  רלכך והוא 
 מכירים שיהיו נכדי השנט מאותו השופס שיר*הנעינן
 נו מגירים שיהיו ונוה 11, ל%צטיא ראוי שהואנו

 שישפוט נטוה להיותאפשר
 נצד"

 ונמשפט.
 נשים שבודאי כזו נפשיטות סאמרו מהכרן

 אותם למעס קרא צרינין ואין ר-ניס להיותפסולות
 ממלגיס: נפ"ס נרמנ"ס דאיחא מה לפ' שזהונר%ה
 ועפ"י התראה נלא אהר ונריין ארר *ער נהרג נחנן

 להס, אשה תרין ולא אשה נעדות לא אנלקרונין
- 

 ב:ל לרון אצלס כשרין הפסולין רכל נה ננן רגםהרי
 ביסראל, שכן מכל א"כ להס. אשה תדון שלא אמרינןזה

 שהאשה בוראי לישראל. פסולין נח לנן מהגשריןרדרנה
 אצוס. ירתפסולה

 האלפים רשרי הגר"א שניאר מה לפיונפרט
 נמלוונה ג"כ המנהיגים היו כאן הנאמרים דמא,תושרי

 ההיל פקורי על משה ויקגוף י"א: ונ*רנרכמו'שנאמר
- המלהמה, מגנא הבאיס המא,ת ,שרי האלפיםשרי  
 אשה שאין מסני הזח בגלל דנשיס שאין בוראיא"כ
גהן. נמלהמה. ולצ%ה לבנושררכה

 סהעם משמע לכס הנו כאן מרכתיל הנה
 סאמרו כמו נותן דרין וכן דאלו, הר"נ.'ס מ,4בם'יחרו
 א"כ אלא הצנור על פרנס מ*מיי;, נ"א.'איןבנרנות
- נצנור,נמלכין  היה לא נלנד להעס :'נאמת %נל 
 לזה, מסיים 'היה סמשה לא אם ר"נים להעמיררשות
 אמרו ה.'ה: מסנהרר;ן נפ"ב נרמנ-ס אמרו זהומכח
 'שראל ארץ נכל שולהים ה'1 הגרול רין שמנ'תהמכיס
 ושפו' וענ'1 הסא וירא הכס סימצאוה. מ' כלונודקין
 ד-ן א.תו עושין הימנו .נוהח היר'ות ורוה נאהופרקו
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 אין לאו ואם שמורים, דאשיכם הר' דברי את שמרתם אם בראשיכם.ואשימם
 ג'(: )'"'קאי וכה*א דייניהס' בראשי תלויים ישדאל של שאשמותיהם מלמד שמורים'ראשיכם

 ולא תמות מות לרשע באמרי 1ג1' דבר מפי ושמעת ישראל לבית נתתיך צופה אדםבן
 'ספיי( כו( אבקש. מידך ודמו ימות בעונו רשע הוא 1ג1'הזהרתו

 ובמתן במשא ראוים במכר, דאשים במקח ראשים עליכס. ראשים אותסואתן
 4פר'( כז( אחרוף ויצא ראשון נכנס ויציאה, בכניסחראשיס

 אזהרה שמלאי: א"ר אר"א אתכסי ואצוה '""(: )פסיק וכתיב שופט"כם, את דאצוהטזי
 כח( הצבור. את שיסבול לדיין ואזהרה עליהם הדיין אימת שתהאלצבור

 א'( ח',סנהדרין

 ד(שנהררין כט( זריז. תהא ורצועה מקל כנגד שופטיכם. אתואצוה

 ושלש שתים אחת פעם לפניך דין בא שאם בדין, מתונים הת א-ל אחיכס. ביןשטע
 אנשי היו וכך בדין' מתונים הי אלא ושלשתיי ושניתיו לפני זה דין בא כבר תאמראל

 ר ו א יב

 הימנו נואה הנריות רוח שיחא דבעינו הרי -נעירו,
 נ"ד אם ג' לדין למנוהו רשות אין נלגד להס זהונגל
 משח, נמקיפ עומדים רהם משום חהו אוחו, ממניםדגרול

 להצבור רק הרנר למסור אפשר שאי מ16' הואוהטעם

 שיוא רק הגון שאינו אדפ שינחרו לחוש שישמפני
 ההמק. רוה לפימהאים

 דנאמר בהכחובים שם לרקרק 'ש והנהגו(

 ומדרכו מרשעו שב ולא רשע הזדרת גי יאחהאח"כ:
 - הצל41 נפשך את ה,תה 'מות נעונו הואהרשעה
 "הוא אמר: וכאן ימוה", נעונו רשע "הוא אמר:מחחלה
 משום שזהו ואפשר "רשע". נאמר ולא ימות"נעונו
 "ויייח לא שחתוכחח שנראה אף .לרשע, שמוגיחיןרנשעה
 ונשעה הארם, נרוח עשחח רושם איוה זח בכלגלום
 תשונה, רגשי נקרנו מתעוררות אז האדם של קצושמגיע

 שעח נאוחח אחר: גני ד רנה בקהלח שאמרווכמו
 ואומר: שמח ר-מ והיח ומת, אנויה בן אלישעבכה
 רנ', נסתלק תשונח שמהוךרומח

- 
 ימות שהוא אף ואז

 שאי, כה מיחחו, נשעת יוחר רשע דוא אין אךנעונו
 שהוא כיל יורע אינו הוא כלל אוהו הוכיחו שלא מיכן

 הרהורי ליר' נא אינו דנפש 'ציאח נשעח גם ואזחוטא
 ייהונ מר"ק שפיר ולכן רשעתה מחוך וימותתשונה
 כ' - ימהק נעו)ו רשע הוא חזדרתו לא אםואומר:
 הוא אז הזהרחו אם אך תשונח, הרהור' נ~י כרשע'מות
 שנרגע מפני כרשע, ימוח לא אנל ימות. נעונורק

 תשונח. הרהור' לירי ינאהאחרון
 ויצא "חרק נגנס להיפך הגרסא ברש"יכז

 שנכנס נזי הוא הטעם הספרי גרסת לפי והנהראשק,
 לעמוד צריבין יהיו שלא נכרי הוא אהרון ויצאראשון
 שצריך להיפך הוא רק"' ורעת ו)כנס יצא כשהואמפניו

 זח שע"7 ננרי מפניו וויעמדו באופן ולצאתליגנס
 לשכר.יזכו

 נמקח ראשים שיהיו כאן שאמרו נמהוהנה
 פ"ד נאנות אמר, והר' לשאול 'ש ומחן ונמשאוממגר

 מן חתו נוטל חורח מרנרי חנהנח כל למרת האמ"ה:
 האלה מהדנרים ליינות להפ אפשר איך וא"ג -העולס.
 מדנרי ליהנות דאסור יאמרינן דהא בזח לומרואפשר
 שאמרו גמו כנויו את משפיל חוא שנזה מפני זהוחורה

 הארץ, עם לפני דומה הגם חלמיד למה נ"ג:נסנהררין
 לקיחק רומת ממנו נהנח זהג של לקיחק רומתמחחלה
 תקנח, יו אין שוב שנשגר גיק חרששל

- 
 מן ולכן

 איוה מיד לו הבאח מחנח שום לקנל לו שאין הואהרין
 וממכר נמקח קורם שיוא שאמרינן נזמן אנלארם,
 רש נזה אין מתורתו הנאה לו שיש אף ונמחן,ונמשא
 חארם מיר ולא המקום מיד לו נאה הרי שפרנסחומשוט

 החורח. כנוי השפלת לירי מזה שינא לחושואין
 שופטיגפ, אח ה"צוה כאן: גספר' איחא וכןכח(

 אהפ הרי עגשיו עצמכס נרשות עומריפ ה"חםלשענר
 נגרכות אמרו זח רמטעם ואפשר - לצניר.משוענרים

 למהוי למר ליה ניחא ליה ואמרי דאחו ראנ"ע: גב'ג"ז
 גיחא', נאנע' ואמליך אוויל א"ל מחינהאריש

 רלכד -
 אדם דנל משום ניחה מאנשי רשות ליטול צריךהיח

 ועתה צרכיהם, לכל ליאוג ניתו לאנשי הואמשוענד
 אפשר וא' לדצבור משוינר יהיח מתינהא רישכש'"'ח
 להפקיע לו היה אפשר אי ולכ, לביתו, לדאוג לויהיה
 מהם. רשות 'טול לא אם יניח משעבוד עצקואת

 ענין נרנר זיו צו שנאמר מקום נכל כ'כס(
 מח הוא הוח בענין הקשח שהרבר אמרו ולכןקשה,

 שהחכמים מפני ייו ונרצויה בקקל להשחמששצריכין

עי,
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 ל(לתורה. סייג ועשו חרבה, תלסידים והעמידו בדין מתונים הת אי(: "ג" אומרים הגדולהכנסת

 טפריי
 קודם בע"ד דברי ישסע שלא לב"ד אזהרה זו הרי חנינאי א"ר אחיכם, ביןשמע

 מ"ט, חבירה בע"ד שיבא קודם לדיין דבדיו יטעים שלא לבע"ד ואזהרה חבירו, בע"דשיבא
 ב,( ד חנהירין לאי אחיכם. בין שמע נסי ביהקרי

 ד(~סנ"ירין לב( חתכהה ואח"כ הדין את צדט אר"ל: צדק.ושפטתם

הפי'( לג( יתומים. דנין אין אמרו: מכאן הקטן, את להוציא איש.בין
 נאח פלוני איש תאמר שמא דיינים, להושיב הממונה זה במשפט. פנים תכירולאיז(

 פלוני איש דייד אושיבנו קרובי פלוני איש דיין' אושיבנו גבור פלוני איש דייףאושיבנו
 החייב את מזכה נסצאת דיין, אושיבנו לשון בכל יודע פלוני איש דייד אושיבנו מסוןהלוני
 ,, "נהיי,1 לח(תנכרהו. לא אומר: ר-א תכירהה לא אומר: יחודה רי תכירוי לא מהו פנים. תכירו.א חפיח לד( בדין' פניםהכיר כאלו הכתוב עליו מעלה יודע, שאינו מפני אלא רשע שהוא מפני לא חזכאי אתומחייב

 ג.י
 יודע ואתה דבריהם ושמעת קשח ואתד רך אהד לדין שבאו שנים תני* תגורףלא
 בק ר )סנ"יי,1 לו(איש. מסני תגורו לא ת"ל לכם, נזקק איני להם לוסר יכול אתה שאי מניין נוטה, הדיןלהיכן

 ר ו א יב

 לפניהם קשה דינים, להיות הראוץם טונות המרותובעלי
 לכן החוטאים, את ולהעני9 ונרצועח במקללחשתנוט

 היראח מגלי כי הזה, גרנר זריזים שיהיו הבתובצוח
 נלעג חים רעהו את איש חרינים של וחרצויחמהמקל

 להדינים כולם רברים השלשח 9אלו אפשרלן
 לייני סינ שיעשו ועור נרין מחונים גשיחיו כינאמרו,
 ולנן התורה, ריני עיקרי על לענור 'בואו לא אזהתורה
 התלמיזים שוו" מסני תלמיד'ם לחעמיר נ-כצריגין
 אמר ר: נמכוה 9אמרו כמו תורח רנרי על עומרארם
 מהם, יוהר ומחנירי סרנותי, למדתי הורה דרנחרני:

 שלא כהריס לו יהיח וזח - מנולן. 'והרומתלמיר'
 ברין.'כ9ל

 11אי בקמץ. השין 9מוע לקרות אס9ר כילא(
 הרין, נעל על וקאי נפהה, השין שמע או הדיין,על
 נין אזהרה כאן ויו1 נזה נכללו ישניהם אמרינןולנן
 והסעם זה. נלא זה דנר' יוומעו שלא לבע"ד וניןלדיץ
 לפי אמת כדנר' קקר דגר' לסרר לו שאפשר מפניהוא
 אחר ל?ר נוטה יהיה הרין שלב ומכיון מבהישו,שאין
 אחר, לצר אח-כ נוטה להיוה לו יהיהקשה

 אן נדין: הריין על מוסלים רנרים 9נילב(
 שיהיח הד'ן את לחתוך נ( הזו4 נרנר יאמה אחלברר
 את צרק מתחלה אמרו זה ועל ר"ורה, ד'ני עפ"ינגון
 ואה"כ הצדק. הוא מי עם לנרר  שתשתרל הינוהדי4

תנח
 התורח ד'ני לפי שיהיה הססק את ~הוציא 4תי
 לסי שזהו חכמהי "מ9ך נספר מנוארלגן

המנוו"-
 היתומים את רנין דאין רהא ע-ב קי"ב בב-ק

 הרנר ואוקמינן ראנות חזקה להם קהיח נרנר רוקאזהו
 חנירו של שרה לתוך ווירר נעלמא קטן אבלנחזקהיה,
 אלא שינר'ל עד נמת'ן אומרים אין אז הוא קליואמר

 ונראה, עדים יניא ולכשינריל מיד מירומוציאין
 רוקא אלא רנין. אין נעלמא קטן רלאו דייקוולנן -

 מחמת עליהס שגאין נדנר ה"נו רנין, איןיחומים
 אגההא, הזקת להם וישירוקת

 קאי תנירו רלא לפרש היה אפשר אי נילר(
 משום פניס. נושא שהוא מחמת התיב את יזנח9לח
 לריני נכלל שומע אינו הרי זה לרנר החשודרדיין
 אמרו לכן יזאח, האזהרה 1י'י נם יפרוש ולארווורח
 פנים ישא שלא היינים את הממנה על קאידזה

להרין,
 יראח לא לדין. ורשע ?דיק כשנא הינולהן

 התרחקות אותות יראה לא ונן לרצריק, חנחאותות
 הד'ין לפני 9וים להיות צריכים חה זה אלאלהרש41
 לד'ן, עמירהםנעת

 קורם או רנריהם ששמע קורם אנללון
 זו; מד'ן יהסתלק לו אסשר נוסח הדין להיכןשיויע
 נתורה חיונ מצינו רלא מ9ום הוא הזה נדנרודחילוק
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 ורואה רגו לפני היושב לתלמיד מניין אומרי ריב"ק תניא איש' מפני תסרולא
 תכניס לא אוסר: חנן ר' איש' ספני תגורו לא ת"ל ישתוק שלא לעשיר וחובה לעניזכות
 ר-ד( ינהררין לז( איש. מפנידבריך

 סזה מסון שנוטלין לרשעים דיין לא חנינא: בר חמא א"ר תניא' לאלחים. המשפטכי
 לח( לבעליו. הממון להחזיר אותי שסטריחין אלא כדין' שיא לזהונותנין

 ,ד( ח')סנהירין

 שום אין הקב-ה שמצד לומר לכפ אמר ולא סכם אמר סכסי יקשה אשרוהדבר
 האדם' סצד היא הסניעה אך התור!ש כל את מבין יהיה אחד שכל רוצה הוא ואדרבהמניעה
 בתורה. להבין ראוי שאינו עבירות בעל שהוא משום או בתורה לעמול רוצה שאינו סשוםאו

)בססייפ(
 הדברים עשרת אלו תעשון' אשר הדברים כל את החיא בעת שופסרכם את ואצוהיח(
 שפי'( לט( נפשות' לדיני ממונות דינישבין
 1( ייחי נאמר כבר והרי ישראל את שונח שהקב"ח אפשר אותנו' ד' בשנאתכז(

 רחמך על דבלבך מה הוא חדיוט משל הקב"פ את שונאים הם אלא ד', אמר אתכםאהבתי
 חפי'( מ( עלך. דבלביהמח

 יאורב
 אלא כיווראל, ייק להיות עליו לק2ל מהה,ב אדפשיהיה
 אח ששמע קויפ ולכן ה21ה, ולא הוא רשות הזההרבר

 בשעח א2ל ר"ן, מלה'ות להסהלק לו אפשרטענוהיהפ
 לא של החיוג על'1 יש אז ריק נעשה וג2ר שמעשכ2ר
 חיש. מפניתנורו

 ,משיי בקיץ אונר מלשק הוא תגורו ולאלז(
 ל"ט 22"מ וואמרו מח לפ' חהו כניסה, פלשון שזהוי'א

 לו ויש היא שאהיו ואמר אהד ש2א איסק 2ר2מרי
 א-ל הוח. אלימא דנ2רא מינית רהלי רק זח עלסחר'
 אחיו רלאו סהדי לה2יא צריך שהוא איסק ברלמרי
 הרתי א"ל 2שקרא, ומסהדו סהדי אתי סוף סוף א"להוא,
 - שקר, יאפרו לא א2ל 'שתקו מיראהך היינו עברי,לא
 לא יפסוק מיראה שפא לחיש לנו אין 2ויק הואוכ!
 אלא גך, על אותו לדז"יר קרא רצריך האמתכפי

 נאמר זה ועל הדין מן יסהלק היראה מהוך שמאהישינן
 כד2ואר לדין נזקק שי2ר אהרי להסהלק לושאסור
 הקודפ.2אות

 בעיני המור הקדש 2ממק לפנוע חנהלה,
 ומטעם ואפשר ה2ירה של 2ממתו פלפנוע יוהרהאדס
 ראינו סשום והמשה, וארגעח מכפל הקרש אימעטוזה

 המור זה רבר כי הקדע, 2של פונע האדם שיהיהמעוי
 ה2ירה פשל לגנו2 2עיניו שקל האדם בעיני אףהוא
 מל2ר גם כי בעונשיפ להר2ות דצורך מן איןולכן

 מה הוא חה כזה, ד2ר מלעשות דאדס יזהרהעונשים
 למי דומה דין דפסה כי לרעת האדם שער.ך כאןשאמרו
 2ל2ד, הבירו 2ממק רק ולא מקום של 2ממונועפונע

 ביוהר. בזה להזהר צריכיןולכן

 לריני ממונות דיני ש2ין הד2ריפ הן ואלולס(
 2( בכ-ג נפשות ודיני בג. ממתות ריני א(נפשות.

 הצ5. מן נפשות וייני הגרול מן מהחילין מסועתדיני
 וייני להובה נפ אחר ייק עפ"י מסין ממתא דיניג(

 דיני ר( להובוג שנים ועפ"י לזכות אחד עפ"ינפשות
 לזגות: פותהין נפשות וייני ולחו2ה לזכות סוהחיןמפונות

 להוגת בין לזכות 2ין 2יוס 2ו נומרין ממונות דיניה(
 2ריני 1( לחו2ה. אחריו של 2יופ נומרין נפשותוייני

 ובדיני ולהו2ת לזכות נ'ע התלמידין פלמדיןסמונות
 דיני ז( לה21וג ללמד לההלמידים רשות איןנפשות
 נפשות דיני לחו2ה, בין לזכוץ 2ין מהזיריןממונות
 המסית. מן הוץ להו2ה מהזירין ואין יזכותמהזירין

 וריני 2לילה, אף וגומרים ביופ מתהילין ממונות ד'ניה(
 חי"ן ממתות 2ד'ני ס( ביום, וגומרין ביופ דניונפשות
 ו2דיני להיסך. וגן הו2ה נם ומלמר החר זגותהמלמד
 ה21ח. וללמד להזור יכול אינו זכות המלמדנפשות

 רנין אין נסשות וריני לדק כשרין הכל ממונות ריניי(
 לכהונוג המשיאין הפיוהסין וישראלים לוים כהנים אלא2הפ

 דד'ני אקי'1 ע"א ל"2 סנתדרין 2תוס'ו2יארו
 כדיהי2 וירישח בהקירח נסשות לדיני שויןמטונית
 אין גאן המנותן 2ר2ריפ זה בגל לכם, יהיה אהדמשפס
 להשווהס אק ותוכה 2זגות רתלו פילי דלענין משוםשוין,
 רבדיני משופ הוא וההס2ר - ממתוח. 2דיני שיךדלא

 ומאי לה2ירו, ה21 הוא לזה זגות שהוא פהממונות
 אינפ 2זה לגן הבירו, את ולהו2 זה 2זכות להפךהזית
 נפשווג לד'נישוים

 שעלה והמעוה" "התורת 2ספר 2יארו כימ(
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 שנאמר לטוכה קול לרעה' קול ויש לטוכה קול יש דכריכם' קול את ד וישסעלר(
 1ישמע שנאמך: לרעה 1ק1ל רכר1' אשך את הטיכי 1ג1' דכריכם ק1ל את זי 1ישמע י(:)1נרים
 "( ינח )ק"ית מא( ויק?ף, רכריכם קול אתד'

 וכמעשי כלשוני רקרקתי ולא כעס לי שגרמתם כגללכם כגללכם' ר' התאנף כי גםלז(
 "זקוני( , מכ(ונענשתי'

 לרחמכם' ישוכ אשר ער לפניו להתורות ר טני נכח מתחננים הייתם לא לר, חטאנומא(
 כהוצאת וכאלו לר' חטאנו אלי רק כאמרכם נקלה על עונכם שכר לרפאות חשכתםכי

 כאמת כראוי להקכ"ה יתרה הכנעה הצטרכות כלי מפשעכם, נקיתם ככר מפיכם אלהרכרים
 כנסתר' ולא גנכח לך חטאנו ולאמר ר' לפני נפשו ולהשתפך מפשעיהםלשכים

 והקבלה()רגחנ

 אלא תשוכה כל כו תספיק שלא שעשו השם חלול מפני כקולכ4 ר שמע ולאמה(
 "19ינ1( מט ממרקת.מיתה

ב
 הראהו מלחמה עמו לעשות ישראל שכאו כיון יודן: א"ר הזה, "הר את סכ לכם רכג(

 יכולין אתם אין לישראל: להם אמור משה א"ל כו, קכורים שהאכות הר אותו לסשההקכ~ה

 יאורכ
 האים אח שונא ר כי נלנם מיגות של מחשבהאז

 שמח ואמרו הטונות, מן ינו היעוח כי ליו"ווובראו
 הרע אועל שנאה מחשנח הי" מסצרים אוחםשהוע'א
 היו לא חמצר-ס כי אוחם, ישמיר שהאמוריכרי

 מניאים והיו לעבד'ם, אוחם החזיקו כי שחםמשמירים
 ג"כ שהיתה מציים אין להם טץ שלא ממה מ:חראיח
 טונה.ארן

- 
 האים נלנ עולח הזאח המחשנח והגח

 לא מקום, נכל שנאח יואח הוא ולגן בשגאח מלאשחוא
 הבייאה נכל אהנח מיג'ש הוא אהנח בו שיש האיםכן

 הקנ"ה להם נחן שלא מה ג' הקב"ה, של מעש'1ונכל
 שיני מפנ' זהו אליח, מתאוים שהיו אף מצרים ארןאח
 'וסף 9ל נזמנו שהי' חעליון. המוסי יהו גגי הואכזח
 שהיח נעת ונמים נלחם 'שראל פג' אח נמצי"םקנלו
 גר כ' מצר' ההעב לא נצטוו: זה ומפג' נעולם,רענ
 'קומו האנשים שאלו הרין מן ואין - נ"רצו,ה"ת
 מירוג ארצס את ויכבשועליחם

 בין נשניהם הדנרים נעגם נאסת כ'מא(
 חמות, מן חוששים היו נמרגלים ונין סינ' הרנמעמר
 עמם 'יני שלא סינ' הר נמעמר שנקשו מה זהובכל
 ומעשה להסא, להם נחשנ היה לא סשח ע"' אם ג'ר

 לעיל שאמיו כמו וזהז להטא, להם נחשנ היחהסיגלים
 געיבוניא, כולכם, אל' ותקינון ג"ב: יפסוקנספי'
 יאש' כל אל' וחקינון ה'(: ןלהלן אוסי הואולהלן

 זקניס הזקגים אח מכניים 'לי'ם וזקגיכם,שנטיכם
 יוהפים 'ליים נעינוכיא וכאן הי"שיס, אחסכביים

 נמעמי ולכן - יראשים, אח רהופיס זקנים חזקגיםאח

 לפיכך שנעם המכוניים של הקול נשמק שחיח סינ'הר
 נמעשח כן לא הקנ"ה, לפני ליעון 1נייהםנתקנלו
 נלי הזקניס עם ניחי הגעיים המרנרים היוהמיגיים
 הקול ניותר נשמע שהיה וכמונן אין, ייך ונל'סיי
 הקול וע"' הסרונים, קהמה מפנ' שנעם הפחוהיםשל
 עליהס. קצף הקנ-ה נהמלא אלושל

 שהוא מ' כ' לחטא, להם נחשנ היח וזהמנ(
 שאמיו כמו לעון לו נחשנ זה חנירו 'עגש שע"'חגורם

 זח עון 'היה מח' עי ליוי: הקנ-ה א-ל 1"ה:נסנהייין
 'יך ועל הניגים, עיי נוב נייג 'רך ע, בירך,טמון
 גניו, ושלשת שאול והרג 'יך ועל האי,מ', יואגגטיי

 הגוים היה והוא 'יו על חקלה שנא ימ' הי'-
 להטא. לו נחשנ זה ענייחלאיזח

..ונהיא"ש-
 הם, מרח, ינגי מיה נזה היה לאין להכנם לנל'עליהם שנגזי מה כ' כןן העגין בזה איתא

 ניכלתו ליאות 'כוסו לא לכן י' ניכולח האמיגולא
 לעתש ראו' היה לא י' ניכולח חטא שלא משהאנל
 עמו נאיס הם שנזגוחו כאן להקני עליו נגזי אנלזה,
 המכוון וזיו נ', רנרים נמ-ר וכמנהוי חנא, עולםלחי
 כאן. "הקני זח עונש ל' ניתן גוללכם יקמיה, גנגי מרה היה לא של' העונש כלומי נגלינם,נמלח

 מפג' לומי נגללכם, ג"מי דלנך נזה אמיועיי
 אוחו קישח' שלא על' הקפיי לכן אמגה קטנ'שאחס
 כמוכם. אמונה קש'לעיג'

 לא ילכך אמיו והקנלה" "הכחב וגספימג(
 אשמתם על הבכיה היחח שלא מסנ' נקולם י'קמק

מחוך
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 ממה מגין הזה' בהר שקבורין אלו את שכבד הכיבוד שכר לו מתבקש עכשיו עד לולהזדיג
 ,1( רבה )יבריס א( הזה. ההר את סב לכס רב בעגיןשקריגו

 אותו ראיתם אם להם אמר חייא: א"ר צפונה, לכם פגו מהו צפוגפ לכםפגו
 הוי עולמו' שיעבור עד ממנו עצמכם הצפיגו אלא כנגדו תעמדו אל בכם להתגרותשמבקש

 חרבך על מברכו אביו רבש"ע' ישראל: לו אמרו שלום: בר יהודה א"ר צפוגה' לכםפגו
 אם להן אמר נברח, ולהיכן מפגיו' עצמכם הצפינו לגו ואומר עמו מסכים וחתהתחיה
 לישדים יצפין י4 ששיי שגאמר תורה אלא צפונה ואין לתורה ברחו לכם שמזדיגראיתם
 א.( רבה,י,י.ם ב(תושיה.

 צפ אתם אף אלא מצוה אני בלבד לחם ולא חקב"ה: לו אמר לאמר. צו העם ואתד(
 ג( בכבוד. בו נוהגין שיהיו הדורות לראשי צוח אתה אף למשה: הקב"ה אמרלבגיכם.

 רבה)דבריס
 עצמכם' את לשמור אתם וצריכים אלו מכם מתייראין מאדי ונשמרתם מכםויראו א"

 בשעה וכמה כמח אחת על עצמכם' את לשמור אתם צריכים מכם שמתייראין בשעה אםומה
 שמעתי( 1'ייפ ד( מכס. מתיראין ואינן מצ*חיןשהן

 יאורב
 אותם והכו רדפו אשר על אס כ' וחרטח חקובהפוך
 האויב. מפני אהור לשוב שהוירנועד

 מח זהו אלה את שגבד הגבוד שכר אמרוא(
 ובן אב, בכבוד זהיי שהיה ג'דוע אב'1 'יחק אתשכבד
 את שלקח מה לו ומחל אה'1 'עקב את שכבד מחגס

 ראיחא וכמו מידו, המנחה לקחת רצה ולא ממנודברכות
 אנ' נמילוח הקג'וז: אמר וגוק לגס רב במ"ר:גאן

 עשו לו אמר מח לעשה דורק 'עקב שנחן בשעהפורו2
 גבדו, הזה בלשק ה: הקכ' אמר הצסער. לא רב לו'ש

 סב, לגס רב מלפניה פנו לו אומר אנ' הזהבלשון
-  למען הדברוח: בעשרת נאמר אב כבוד בשכרוהנה 

- לך, נחן אלהיך ר' אשר הארמה על ימיך'"ריכק  
 ימיס שיאריך לעשו ג"ג הקב-ה נחן הזה השברוכן

 רעית לישראל היה ולא הקב"ה לו נחן אשרבהאימה
 לפגוע מבלי זהיר שהיח זח ובעגור איצה אתלגבוש
 לפגוע יבלי ג-ס יווראל נצטוו לכן יעקב של שהואבמח
 רווות להס שאין דוקא ולא1 שלו, שהוא רברבשוס
 נם אלא אב כגור ע"י זגח כבר אתה ארצו אחלכבוש
 תשברו אכל דכהיב: כמח אסור. ג'צ בעלמא נגיעהאיזח
  ושהיהם. בכסף מאחם חכהי ומים ואסלהס, בנסףמאחם

 של מידו א:חנו מצלת שהתורח מח והפעםב(
 אב כבוד (מחמת הוא ע11 של נכחו מפני הואעשו
 גרולה הרי הורה אך 1עיל, כמבואר בזה זהירשהיה
 גרול ס"ו: במגילה ש"מרו כמו ואם אב כב:דממצות
 שחיח שניס ייר "ותס שכל ו"ם "ב מכבור 'והרח"ח
 מכבוד שנטל זה על נענש לא עבר בגית אבינויעוב
 ואס.אב

 ר' גרברים שנאמר מה לבאר אפשר בזהוהנה

 משח שס אשר פזורח וזאת .מקלפ: ער4 בפרשחמי.ד
 ישראל, בנילפני

 המקופ שם אין הבראה כפי אשר -
 צריגים היו האלו הדברים יי האלה לדבריסהראוי
 לפרש אפשר כאן האמור לפי אך החורה, בסוףלה'ות
 של חיסור זהו מקלפ ערי שע:ין יהוא כה הזההטעב
 והתו ישראל. גני לפני משה וום אשר גולה התורהגל
 וולא הדם גתול מיד להצלה מקום 1ה1 מקלס ,5ער'גמו
 לישראל מקלפ מקום זהו כולח התורה סל כן אוהו.ירי'וג
 אוהס, ירע-וג שלא עשו של מידו עצמם אה יצילו שפכי
 להורה. ברהו לגם 1מזד11ג ראיחם אם גאן: שאמרוגמו

 את 9ייוח דפירושו לאמר ממלח סן דרשוג(
 שיהיו ש'צוה ואמרו לבניהס. ג'ש יאמרו שהסהעם

 בם יחגרו שלא רוקא 9לאו הינו גבגוד, בונוהניס
 בכבוד בו "נהוג צריכין אפ ג' רעה, להס 'עסוושלא

 בפסוק "בספורנו" דאיחח גמו וזחו לסובתם, רברולעשות
 אבל לצורך מהם חקנו שלא רגירו דבר. חסרת לאד:

 אחות מצד לרנאחםהקנו
 יחירה י אמך תה אמרו: ש ק"ג בכהובותוהנח

 הרמב.ץ דיק והגה בגבודו, שחיביפ הגדול אחיךלרבות
 הרמי'ם ודעת  קיס, שאגיו זוק סל רק חיב-ן שאינסהיא
 בפ"י שרן-י אב'1 מיהה לאהר נפ בכגודו דה"ביםהוא

 קץם שאביו זמן כל הזכיר לא יגדול "ח'1 גבימממרים
 חרמך'ם שיס:ר ואפשר אביה אשת גבי ווה:כירכמו
 אהיו 9היח מפני עשו את לכבר :אן שנצסו'נו ממההוא

 האכוח יוחר היו שלא מאוחר בזמן גס יעקב שלתגרול
קימיס.

 .צחק: ע-ר ד: בירכוה שאמרו כמו ו:הור(
 - בו. תהנרה אל לו משחקה שהשעה רשע ראיתא5

ומסקי
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 הרבה לאו ואס האכילהו' קתנאך תשבור באוכל אם אמדו מכאן וגו; תשבדו אכלו(
 ה-י( פ'ש שנת יייישימי הי כסף'עליו

 עושה אם ידך מעשה בכל ת"ל ובסנ יושב אתה אפילו יכול בדכך' אלהיך ד'כי
 ייייס וי מתבדך. אינו לאו ואם מתברך הוא הדיאדם

 שמעונ"
 בדשות' שלא מלחמה לעשות משה של דעתו על עלה מה וכי מואמ את תצר אלט(

 תודה: אמרה את.מואב לעזוד אלא באו שלא מדינים ומה אמר: בעצמה ק"ו שנשאמפני
 על כשעלתה לח הקב"ה: א"ל כ"ש' לא עצמן מואבים אותם' והכיתם המדינים אתצרוד
 ונעמה המואביה רות מהם להוציא לי יש טובות פדידות שתי דעתי על עלתהדעתך

 ייוז( ~רק זיהעמונית'
 בכידה נאה' שיחה שכר אפילו מקפת חקב"ה שאין מניין אד"י: מואמ את תצראל
 הוא מלתמה מלתמה' בם תתגד ואל מואב את תצר אל למשה: הקביה א"ל מואב'דקאמדה

 בני מול וקרבת למשה: הקב-ה א-ל עמי בן דקאמדה צעידה בהו' עביד אנגריה האדלא
 יי.ת( )ב-ק ת( בהו' תעביד לא אנגדיא דאפילו כלל בם תתגד ואל תצודם אלעמון

ביאוד

 אפילו בולע לו סשהקת שהשעה ורשע בגמ' שםומסקי
 נספה 1'1 -ג, נמשל' שנאמר מת שזהו ואפשרצדיק.
 משפט.נלא

 אף מתננר היא מצליה שהרשע בעת כ' -
 משפט. בלא נספה ויצויק הצד'ק,על

 ליח אמרו מ-נ: בינמות שאמרו מה וזהוה,
 מקבלי ליה אמרו נפל,  שגא לבבל הנרי אתולר-':
 נישראל הגבושה ירך הוא כן גי - 'תיב, תריץשוהדא
 ששלה 'עקב שעשה גמו שוהר. וי" עצמם אתלתצ'ל
 עמר עשה מה ע-ה: ננ-ר דאיחא 1סמו לעשו,יורון
 ט"1(: ןוברים שנאמר עיניה את לסמות וורת לוושלה
 הגמיס. עיני 'עור השוהוגי

 ל-ה: נברגות מהלוקת איחא גנר זח נענין1(
 לא א'(: 1'הושע שנאמר לפי ת-ל. מה וגר, וגנךואספת
 ת-ל: כגתב4 וברים 'גול מפיך הוה התורה ססרימוש
 'שמעאל ר' דנרי ארץ ורך מנהג נהם הנהג וגנךואספת
 תורת וגו' חרישה נשעת הורוצ אדס אפשר אומר:רשנ"י
 של דצונו עושין שישראל נזמן אלא עליח, תהאמה

 דרשא האי והנה - אחריס, ע"י נעשית מלאכתןמקום
 אינו לאו ואם מתברך "וא "רי אדם עושה יאםיאמרו:
 דבשעה דאמר רשב"' מדנרי לאפיק. זח נא -מתנרך,
 וייי נעשית מלאגתן מקום של רצונו עושיןשישראל
אהריבנ

 נאמר רלגך לומר נראח רשב-' דעת לפ'והנה

בא"
 ניבם מהזנת יעלח שבל לומר - ידך, מעשה בכל
 יהיו שלא בכד' מחיר נלי ומים ל"ס עשו מנניליקה

 ברגת ג' שידעו אמר זה על ממונם. גלום לנזנזצריכים
 נמח ולא 'דיהם ממעשה להם הבא נרבר רק היאד

 שיש דנר ג' גרהס. בעל אהריס מסל לוקת'םשיה'1
 נ1. מצו'ה הברכה אע גזל של אבק מעיןנזה

 ונספרזן
 .,חזקת-

 צריך היה דלכך אמרו
 שלש באלו מלהמח יעשה שלא משה אה להזהירחקנייה
 בין ננרית יאברהם "בסיה שהקב"ה מפני זהואומהן
 הקדמונ', יאת הקנז' ואת הקינ' ארץ את נם"בתרים

 ישראל ב"עת היו וא-כ קאדוס, ומואנ עמק ארצותוהם
 שנתנר עממין מעשרה שהם מפני אות6 לכבושגם

 יא שעדהן וגה מאד ונשמרתס נאמר לגךלאנרהם
 שעח. לפי לישראל הותרו ולא סאתםנתמלאה

 הקב-ת שיעד הארץ שניעוד איתא,.ונרמביין"
 ונני עשו נני גם ננללו בזה ע"מין העשרה אתלאנרהס

 והקימוני והקנז' הקני את ירשו ואלו נארצותם,לום
 שנעה 'הר "ת מכהו ירשו וישראל אנרהס, ירושתמכה

 להם להניא נהם להשתענד והו אנגריאח,העמיס.
 היתח שלא נע:ור להנכירה עינש וזהו ומזון,מים

 הין זה מואב אותו שקראה זה כי האב, נננודזקירה
 לאביה.בזיון

 והוייעת מיאב אותו שקראח מה נאמתו"נה
 לא כן לילא ני לסובה, היתה מאניה הוא שננהברבים
 וכוונתה לה, גנאי שהוא דבר ברבים מפרסיתהיתה
 סדום ש:בני הבריות. יאמרו שלא. נכד' היתהנזת

 ולא נהענרה שמאביה ברביס "וד'עה ולכןנתענרה,
 נעולמי ופלים שריד נשאר יא סדום מסנ' כ'מהסדומיס,

 סדום הטאת היתה גדו"ה מה עילם נא' כל שידעובנדי
 מפנ' וע1ד הדין, נ"ומר כה שנענשו עי המקוסלפנ'

 שאצלה עי בעיניה מגונה גח היה סדום ננ'שמעשה
 חומרים הנריית ה'1 %ם גדול 'וחר לגנא' נ"שבהיה
 נתעברה. שמאניה שיאמרו מנם' סיום מבנ' "יןשננת

 נענשח זה נכל לטובה היתה שנוונתח אףוהנה

עי



 ם ל ר ב ד.

 תורה: רבר אביו את טרש נכרי יוחנן: א"ר אבא בר חייא א"ר וגו', לוט לבניכי
 א'( '"ח )קיישיו ט( ירושה' ער את נתתי לוט לבני כישנאמר:

 עשרים מבן להיותם המפרשים לדעת המלחמה אנשי קראם הנה הסלחמה. אנשייר(
 רברים והטיחו האלהים עם נלחמו שהם לפי כן שקראם ואפשר בצבא, היוצאים ומעלהשנה
 )יף'א( המלחמה' אנשי נקראו הצר ומזה ובמשה' באלהים וירברוכנגרו

 הצבור ואין הרור גרולי יעשו מה חנינא: ר' בשם זעירא א"ר וגו', תמו כאשר ויהי .טז(
 עם מרבר היה לא כמנורים ישראל שהיו שנה ל-ח שכל מצינו שכן רובו' אחר אלאנרון
 אלי ד' וירבר בתריה: כתיכ מה למות' המלחמה אנשי כל תמו כאשר ויהי שנאמר:משה'
 הייי( פ"נ הענית )יי'שימ' י(לאמר'

 סליחה יום רהוי יוהכ-פ וכיוהכ'פ' באב כט"ו לישראל טובים ימים היו לא וגו"ויהי
 מר: דאמר מרבר. מתי בו שכלו מפני באב ט"ו ויום אחרונות, לוחות בו שניתנו יוםוכפרה
 המלחמה אנשי כל תמו כאשר ויהי רכתיב: משה' עם הרבור היה לא מרבר מתי כלו שלאער

 ל'( )תענית יא( הרבור' היה אלי לאמר' אלי ד' וירבר וכתיב:למות

 קראו כנען מארץ ולא ועמון מואב מארץ היתה סיחון ארץ שרוב לפי שלום' רבריכו(
 על לשלום קוראין שאין לשלום לו קרחו לא כנען מארץ היתה שארצו עוג אבל לשלום'לו
 )שקיני( יב( שופטים' בפ' שמפורש כמו אומות שגעהארץ

 יאורב

 עושח שאדם נזמן נם גי אניה, כנ,י על חסה שלא מהעל
 דוא סונ לא דנר עושה הוא המצוח עם גיחד אסמצוה
 אשר דכתינ מאי ע"ח: נינמ1ת יאיהא כמו זה עינענש

 גמקום פעלו.-ופרש-י שם מספטו נאשר פעיו,משפטו
 אין יי צדקותיו, פועל מזכירין שם האדם %תשדנים
 צר אין כן וכמו העדקה, צד את מנטל המשפסצד

 דזה. נדנר שיש המשפט' הצד את מנטל שנדנרדצדקה

 טי אות כ-ז בם' "במדנר" נפפרנו ועייןט(
 יורש שהנן נתורח מפירש שם נאמר לא רלכךשבארנו

 ולא נח ננן נם נוהג רזה שהדין יסני שזהו אביואת
 ננני נודנים שאינם נחיוח סדר אלא לפרש הכתובבא
 העכר.ם מנחלוח: ה.'ס נפ'יו ברמבי'ם ראיחא כמונח,
 מניחין ירושות שער אבל הורה, דנר אניו אתיורש
 לשיר דליך יש:י" ..נמ)יד ומנואר - מנהנם. לס'אותו

 סדר מצ')ו שלא מפני למ)הנן. אוחן מני"יןירושותיהן
 את יורש שהעכו,ים מה ורק נלגד. לינראל אלאנחלות
 נהת' לוט לנני כי כדכתינ: נקרח כאן מנואר זהאניו
 ירושח. עראת
 דינים כמת וררי דקשי המפרשים וינה '(.

 נעת עמדו יינר דיה וכן שנה, ל'ח נאותןנאמרו
 וסרשו המרנלימ, מעשח אהר' שדיתה קרח שלמהלקותו
 אוסן ו:זהו משמע יא"י אלי. וידנר נאמר יכאןמשום
 אל פנים "נירו עס "מדנר נאדם יתירה נהנה דנורשל
 דיה לא כזה דנור של ואופן די?ת, ונישונ נהנהפנים
 שנד. 4'ח "ותן גל למשהלו

 עסוקין היו הימים דנאותן ננמ' שם תיתאיא(
 של זמן היה שאז מפני שזהו ואפשר שרוכין,נעניני
 הזח דזמן דוא ויפה לישראל. דמקום נהרצה שאזרצץ
 מ"ט(: וישעיה כדכ,ינ נהצ.חה, דת?ומם נדנריםלעסוק
- עזרתיך, ישועה וניום עניתיך רצק נעת ר אמרכח  
 לא כ-ו: י-ס נויקרא שאמרו שאעפ"י משמע מוהוהנה

 שאומר ושעות עונות לשון שזהו נרש"י ומפורשתעוננו.
 קשה פלונית שעה מלאכה להתחיל יפח פלונייום

 נעניני לעסוק דאלו נימים נהרו זה ונ:ל -לצאת.
 משום זהו העונ:ו. לא משום נזח שיש חשו ולאשרוכין
 נדנר, טעס שום נלי ניום כסתולח רק הואדהאיסור

 איסור' נזה אין נדנר טעם כקיש כאןאנל

 אין אומות שלז' רקו" יעת כפי זגוינ(
 בפ"1 כמנואר הוא הרמני'ם דזת אנל לשלום,קיי'1

 נשלום מהחלה פוחחין אומות לז, דנם ה"אממלכים
 ולא לס.הון נשלום פתהו דלכך לומר צריכיןולדידיה
 אם רק עמהם להשלים היה אפשר אז דרק משוסלעונ.
 נפ"י נרינ-ם כדאיתא וריז, לענוד לנלי עייהםקנלו
 שנעשה כדי עממין לד נרית כורתין אין מע"ז:ה"א
 לא שנאמר: עכרם לענוד אוחם ונניח שלוסעמדן
 - יהרנו, או מענידחם יהזרו אלא גרית. לגסהכרות
 היה אפסר גמלחמה כחם ישראל הראו שלא ערוהנד
 ע-ז .עניר לנלי עליו יקנל עאם לסיהוז לסלוחלהם
 ה-ה "פשר כן עליו מקגל היה אם ג' עסי, ישלימואז

 יראה. מחמת ולח גרצק כן עושה שהוא עליולסמוך
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 היושבים עשו בני רוסא היינו בער, היושביס והמואבים בשעיר היושביס עוו בניכט(

 כ-א(: י עמיגר מעליו ישראל ויט בחרב לקראתם יצאו ארוס הקרויים עשו בני אבלבשעיר,
 לא אשר בהן כתיב מואבים בשאר אבל ומים לחם להם מכרו בער היושבים המואביםוכן
)ישג-ם( יג( ובמים. בלחם אתכםקרמו

ג
 טובים פרנסים שנו וגו" כחסרך אלהים חנני : נ-א :ה"לים אומר הוא וכן וגוק ואתחנןכג(
 ולא הטובים במעויהם העבירות את לתלות יכוליס והיו ורור' משה לישראל: להסעמרו
 העבירה את לתלות ויכולים אלו ומה ק-ו הדבר זה חנס. אלא להס שיתן המקוס מןבקשו

 שיתן המקום מלפני יבקש שלא וכמה כמה אחת על מתלמידיהם רבבות ורבואאלפים אלפי מאלף אחר ואינו מי חנם' אלא שיתן.להם המקום מן בקשו ולא הטוביםבמעשיהס
:ארי( א( חנם. אלאלו

 בעת מתפללין שיהיו לדורות לאמר עזריה: א"ר לאמר' מהו לאמר. ההיאבעת
 מתחנן. התחיל הזה' היררן את תעבור לא לו: שנאמר אעפ"י משה והריהצרה'

 ב'( רנח:יברים

 נכנסין יוסף של עצמותיו רבש"ע' הקב"ה: לפני משה אסר לוי: א-ר נא. אעברהכה(
 בארצו הודה שלא ומי בארצו' נקבר בארצו שהורה מי הקב"ה: א"ל נכנס. איני ואגילארץ
 איון לנו הביא ראו י-ס(: הרחשית אומרת גבירתו מנייד בארצו הורה יוסף בארצה נקבראינו
 בארצך הודית שלא את העברים, מארץ גנבתי גנב כי מן: "ם אמר אלא כפר ולא וגוקעברי

 ר 1 א יב

 א"ר אנל ישראי, פ"ד עליהם ע,ד נפל שלאמפני
 יונ. קל ישראל בני פ"ד ונפל סיהון ארץ אתסכגשו

 אי עיז לעבוי לבלי עליו מקנל עוג היה אם נסאז
 שהוא לתלות לן דחוה משום עליה לסמוך היהאפשר
 שאם אליו משה שלה לא לכן יראה. מהמת רק כזעוסה
 ישלים. ל"ש"ים רו5ההוא

 מיו ניסין גחוס' דאיחא רה לנאד אפקרובזה
 1-8: שבועית בירושלמי יאיחא הא על וט'. כ.וזד'ה
 יכנסו שלח עי לח"י יהושק שלה פרוזדונמאות שש'

 ישלים, ל"שלים יפנה, לפנות רוצה שיוא מיארז
 מלהמה, יעשה מלהמהלעשות

- 
 להשלים "יה יאפשר

 שלח קד גדקאמר הידין את קעברו קוים רק ישראלעם
 יגולין חיו ש~א משמע משנכנסו אבל לארץיכנסו

 מחרץ ולומר להערים הנבעונים ה51רכ1 ולבולהשלים.
 - נא:הרהוקה

 (4שום *נארנו גמו ג'ש הוא ידבר וסעם
 יהושע גנורת ראו לא עוי לארץ ישראל נגנסו שלחדעד
 מקנלים היו אם ואז מסניו, לגהוד עוד להם חיהולא

 עושץ שהם לתלוה היה אפשר עכו-ם. לעבוד שלא~יהם
 יהושע גבורה וראו שנגנסו אהר אבל נמור, בר15ןגן
 באמת עליהם שמקגלים עליהם לסמוך היה אפשר איאז

 ולגן יראה, ס"מת בן "ומריס אס גי עבו-ם לעבוילבלי
 לחשלימ. יוהר היה אפשר אימאז

 כן: גזח אמרו לבקקה" "רו-גסים ונ0שרינ(
 מקום ומגל ומים. אונל מידפ קנו נאמת המואבים יז?י

 לא אותס. קדסו לא אשר על ד' בקהל סבואנתעבו
 הוק זה היה שגנראה ומים. ל"ם מנפשם לדםהוגיאו
 כמו ומים בל"ם "ייסים פני לקדם קדם מימילעמים
 אנשי הרנ ונדעון ומים. להם "51יא 5דק ומלכישנאמר:
 והמואביפ להם. העיפים לאנשיו להה שמיאנו על0בות
 מחם 1לה51יא לשלוה ישראל שהו5רכו עד כן עשולח

נמהיר.
 להם היה שאסשר שאמרו זא על לשאול ישא(

 בויקרא חמרו והרי "דין, שורה מ5ד גקו1הם אתלבק*
 מה לסיהה אדם עמל גל רג ,קהלת זשיח פי'ד:רגת

 להבל מספיק אינו סובים ומעשים מ5וה אדםשסיגל
 מפיההיוצח

 ידרוש אדם לשום אסשר אי הרי ואיכ -
 שזהו בזה לוסר ויש הדין, שורת ס5ד מ"קב-המה
 הרבים "ת מזכים שהם לאלה אבל דעלמא גאנשיםרק

 הרבים. את וזייה זגה משה 8.'וע נאבות עליהםשאמרו
 ומשפסיו עש" ד' 5דקת ש:אמר: בו תלוי הרביםזגות
 ישראל,עם

 סאפשר ג:ה נדול שכר יש כאלה לאנוזים -
 הסובים. מישיהם בשגר רברים הרבח לבקשלהם

 ולא "נם מתנת א:א מבקשים קאי:ם מ"והסעפ
 שמבוחר מח לפי שזחו נראה הסובים מעקיגםבשגר
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 שומע והוא הצילע' מצרי איש 1(: ושמא אומרות יתרו במת כיצר בארצך, נקבר אתחאיז
 נ'( יב" )יביים ב( הזה. היררן את תעבור לא כי בארצו' יקבר לא לפיכךושותק'

 לאכול וכי לא"" לכנס רבינו משה נתאוח מה מפני שמלאי: ו" דרו1 נא'אעברה
 מתקיימין ואין ישראל נצטת מצות הרבה אמר' אלא צריך' הוא מטובה לשבוע אומפריה
 ' לקבל אלא מבקש אתה כלום הקכ"ח לו אמר ידי' על שיתקיימו כרי אני אכנס בא"ייאלא

 '"י( "'ס" ג( עשיתפ. כאילו עליך אני מעלהשכר'

 ס"ז(, )ימיני לוי בני לכם רב בישר: ברב בישרוהה ברב בישר ברב לוי: א"ר לך. רבכו(

 '"'( )סים" ד( אלי. דבר תוסף אל לך רב בישרוההברב

 יאורב
 יו "'א(: ,משלי ההי'ו לאנרהס, זכור מ'ז: 9מותבמ-ר
 קשית אם המא בן וגהן פנהס א"ר רן, 'נקה לאליו
 הנקה, שלא למח ליו מיו שברח מתן תנקש אלמצוה

 שלא נקרא אהה ורשע מעתות'ך מתנקה אתהשאין
 'צחק אברהם בקשו שאלו כלום. לנניך להנהילנקשת
 צויקיס זרן היה היאך שעשו מצות 9ל שכין מתןויעקב
 ולישראל' ליצחק לאגרהם זכור מזכיי היה היאךנמלס

 סלן האומו ': בב-ב שאמרו מה מוויקונזה
 העוה"ב לחי שאזכה בשביל או בנ' שיהיו נשכיי ל8דקהזו

 ולא נני שיהיו בשביל לומר גמור.-ריקו צויק זחד1-'
 שרוצה ימי משום וזהו נעצמו, שאהיה כשבילאמרו

 אפ9ר אי נעוה"ז ע8מי בענור יק נה9כרלה9תמ9

 רשעחג של מענין נזה י9 שדיי צויק, 9הוא עליולומי
 הוא שרוצה או נניו בעי השכי את שמנהיל מ'ווק

 ליהנות ערוצה ימה שאיפת בזח ש'9 העוה"נגשנר
 גמור. צד'ק 9הוא לומר "פקי נזה השבינהמז'ו

 שגכייתו מה קרא הא' 9הניאו מה והנחב(
- ענר', א'9 לנו הנ'" ראואומית:  9זהו 9בנראה 

 ענרי א'9 ש9ם לומי נזה שבאו מ19ם זהו עורך,ללא
 לננות כשרצתה גניותו שהוי מצויס, נארץ גנאי אזהיה
 שנאמר: נמו באמת היה ונן ענרי. אי9 שגוא אמרה"והו
 )גראשית להם הענרים את לאכל המצרים יוכלון ל"כי
 אף ונגו ענוי כי יוסף כהו לא זה ובכל ל"ב(.מ"נ

 שתם. שתאים היושהמצריים
 שיתקימו כוי אני אכנס שאמר: לומר ייקוג(

 אה ושי"ל נני שיק-מו 9מה שרצה ה-נו - ייי,על
 גמזנה יהיה והוא יוו על יהיה זה בארץ התלויותהמצות
 הקנייה לו הנסיח זה ועל האלו. נמצות גם הרביםאת
 הלק לו ויהיה נפועל שעשה כמו 14 נהקב יהיהשזה
 מפני ו:דו גאיץ. אה-ג יעיאל שיעקו המצותבכל

 השתולהוו ולולא והמוגלים העגל נהסא ניפלותיו9הצילם
 האלג המצות את ולקיס נאוץ לה.ות :וכיס היולא
 נארץ. אה"כ 9.עשו דמצות נכל חלק לו ישולכן

 כלום הקנ-ה: לו 9אמר למה הקשו וניסוהנה
 וכר, לקבל אלא מבקשאתח

 פ"א: באבות אמרו והרי -

 פיס.- לקנל ע"מ ין'ג את המשמשים כעכיים תהיואל
 דמצות לעשות שרצה משה על לומר אפשר איךוא"כ
 קאמרו רמה נזה לומר והנראה שכר, לקנל נכר'רק

 גענור רק זהו פרס, לקנל בכר' המצות לעשותשאין
 שויא מ' אנל נשמים. ענינים רק שהמה העוה-זשכר
 ליחנות שרוצה שזגו העוג"ב. של השכר בעבורעובר
 נמי פנם שום ואין נש:7 מאר ענין זהו השכינהמז'1
 הקב-ה אמר הזה הענין ועל זה. נאופן המצותשישה

 9כר. לקכל אלא מנקש אהה כלוםלמשה:
 יאומר ה': בפסהים שאמרו מה מרוץקובזה

 געוה"ב בן שאהיה או נני 9יהיו ב9ניל לצרקח זוסלן

 גמור, .8דיק זההרי
- 

 העוה"ב נן 9אהית לומר ודיקו
 שאהיה בשביל א~מר היה אם אנל נמוי, צריק ריאאו
 כעוכר יחו' משום צרקות, שום בזה היה לא העוה-זבן
 בני 9יחיו בשניל לומר מייקים וכן פרס. לקבלש'מ
 אני שאחיה נשביל כשאומר ולא גמוי צריק חואאו

 פרס יקבל מנת על כעובר הוי זה רבאופן משוםבעצמ'.
 שיהיה בשניל מצוה שעושה מי אבל צרקות. נזהואין
 מצוה עושה שהוא צרקח של ענין מ9ום בזה י9ננו

 ברנרים ננותיו ואת נניו את הז! אם ומה אהריס.לסונת
 צוקה עושה משום בזה ריע כ' נכתונות אמרונשמים
 ע"י אותם לההיות  משתרל כשדוא שכן מכל ש7נכל

 זה ובאופן צרקה, משום בזג שי9 בודאי המצותמעשה
 בר"ה בחוס' ועיי"9 גמור. צריק שגוא אמרושפיר
 הזה נענין שאמרו מה וגרשיזכה

 ג'ת באמת יהנה נ4 נראה בזה חביאורר(
 משתוקקים היו כ' בהונה. 9בקשו נמג לו' לננ' זכותצר

 היג ולא דמקרש, בבית אקר העבודת גמצות גםלזיות
 צייכיס והס רנ לגם 'ש כנר כ' להס לומר מקוםכלל

 ה"סחפקות שמרת שנה' משוס להם, 9'ש נמגלהסהפק
 לאון גוא ראו' דמצות לגב' אבל סונה, מרה ג'אזו

 סיש נמה הססתפקיס מן להיות ולא ויותי 'ותרלנקש
 מצות כמה בירו היה עכנר סשה גב' יאינו וכןנהס,
 עוד כחאוה ות,ה בהס המסחפקים מן היה ו" זהונכל
 משה ואס נציץ, ר1ולו',ת מצוות לק-ם נכר' לארץלכנס

 מן להיות ערינין בסצות גס שלפעמים לו' לבנ'4מי

המסתפקים
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 אומר: ר"ש  נענש' היה לא לתפלתו משה של מעשים קדמו אלו אומר: ר"א לך.רב
 מאר. עניו משה והאיו המקום: עליו שהעיר אדם נענש. היה לתפלתו מעשיו קדמואפילו
 שמעתי()לים ה( ישרא* כנגד להקפיד לוהיה

 שמעוני( י"קט ו( חסורה.עבירה לידי לבא הצדיקים את מניחים שאין לך, רב הזה בדבר משה לו אמר לך.רב

 משה ביד היו עבירות כמה יאמרו רע. שם משיא אתה ולך לי לו אמר לך.רב
 קבלה ולא ממנו משה בקש שכמה הוא אכורי מה ויאמרו נשסע. ולאשגתחנן

 שמעוני()'לקום

 נשא לא גדול חכם משה מה שיאמרו לדיינים עושח אתה דוגמא לו אמר לך.רב
 הדין את המענין לארו' יכנס שלא גזרה נגזרה חמורים נא שמעו שאכר ידי ועל פנים'לו

שפיי( ז( וכסה. כמה אחת על הדין אתו"מעוותין

 ר ו א יב
 כמו אהרי5, בוכות לפנוע כשבאים בומן ווהוהמסתפקיס,

 וח באופן כן גמו הכהניט, ב:בוה לפגוע שבאוהם
 מן בוה לה'וה צריך ה,א כי בן גם למשה הקב"האמר

 של בוגוחו לפגוע עתח בא שהוא רפניהמסהסקים
 כבר הקב"ה לו ש~מר הו"ל שאמרו כמו ווהויהוווע.
 נונעת אהה מלכ1ה ואין לשפוס, 'הושע של ומנוהגיע

 ד'ש י"ג; בסוםח כדאיתא נימא, כמלא אפילובחברתה
 יהושע. ומנו לך יש רכ לך,רב

 משח שבקש מפני דרק היא ריטו דעחה(
 לא לכך כ'.ג גמסוק לעיי כמבואר הנם מתנהגררך

 מעשיו בשכר בן דורש היה א5 אבל הפלתהנתקנלה
 דורש היה אם ראפילו סובר ור"ש  נענש. היח לאאו

 והיר שהוא שמי מפני  נענש, היח ג.ש מקשיובשגר
 ביוהר. בו מדקרק'ן אהה פעס בה ומהרשל מדהבאיוה
 רמים, משמוע אונו אוכם מכוה: בסילהו דאיתחבמו
 ופרש'.י ושתקי. דרבנן בולוהא ליח שמע דלא ראב"שנגק

 רראב"ש מאודניה ריהשא ינפיק פי.י: נני'מון:יהא
 דהד בוילוהא שמעית וארר ב"למח לאיהחאואיתחו'
 רג'ל היח כח-ו אלמא ליה. כדמבע' מהא' ולאמרבנן
 מיחה. שלא פעם אותו על הקב-ח הקפיד ולפיכךליקדק
 הענוה במדה וחיר היה סמשה מפנ' כאן גן גמו-
 ודוא - מאה ענ'ו משה והאיש על'1: כהבה שהתורהער
 הענוה, מרה נגד שוהו 'שראל כל כנגד והקפיד אה"כבא
 אותה מקנים'ם אם אף מקפיד אינו ב'והר הענ'1כ'
 '"ג: בסוםה איהא וכן נ'והר. הקב"ה בו מדקדק היהלכן
 סיהנא, גמ"א לפום 'שמעאל ר' דב' הנא למה גךובל

 ולא בחהנונים שהרבה כך משה נענש מה מפניופרס"'
 מרבין הגמל בה לפי שיה:א. גמלח לפום ומשנינענה.
 אהריו. מדקרקים צדקתו לפי כאן אףבמשאו

 בחוס דצייקים ע5 מדקדקין מה מפניוהםעס
 במדרשים וחכרו משום גן: בשל"ה מבוארהשערה

 הדין במדה העולם אח לברוא במהשנח עלהשבתהלה
 וחנה הרהמים, מרה שיהף נן ממק"ם העזים שאיןוראה
 הרשעים. בשביל והו הרהםים מדה ששיהף מההעיקר
 נדונים כשיהיו גס שיתק-מו אפשר הרי הצדיקיםאבל
 שמתחלה כטו המהשבה בסוד נשארו המח ולכן הרין,במרה
 לא ובשבילם הדין, במדת העולם צת לנרוא בכהשבחעלה

 השערון כחוס מדקרק עמהם ולכן הרחמים. מדהנשתחף
 כשראת ני'ט: במנחות שאמרו מה ביחרו הוהונררך
 במקולע, בשר1 את שוקלין שהיו ר"ע של פיתחומשה
 עלת כך שתוך א"ל שכרח, 111 תורה 11 רבש"עאמר:

 היהת מהדלה שעלה סהמהשבה והוא - לפני.במדשבה
 גר"ע צריקים ובשביל הדין, במרה העולם צהלברוא
 מדקדק הננו ולכן הרהםים, מדה משהף אני איןוחב'ר'1
 חשערה. כהוםעמהם

 מדקרק הקב"ה מה מפני גייכ לו השיב בזהו
 גוררת עבירה שכל מפני וזהו השערה, כחוס הצריקיםעם

 עכירה עיד אחריה לגרור עתידה קלח ועבירהענירה,
 יבאו שלא הצדיקים על הס שהקב'יה ומסניחמורה,
 כל על תיכף אוחם מעניש הוח לכן חמורח, ענירהלידי
 הות חר יומא כ,: בחגיגה דאיתא כמו וזהו קלה,עבירח
 מנקט קח רהוה גגרא להתוא חז"ה באורח8, ריייאזיל
 הני להו בעינא קא לאורחא הני א"ל ספי, מעלןהנ. לאו א"ל מטו, דלא הנך ושקול דמטו הנך שביקחאינו
 הן ט"ו(ן )חיוב רכתיכ היינו אמר נטרן, לא והנינטרן

 הטוכות מהחאניס קירא כמו יזהי - יחמין. לאבקדושיו
 יחטאו, פן למיתח נדחזים הצריקיס כו ירקבושלא
 זה היינו כן, לר רכ סל פירש יהיה האלו הדבריסולסי
 זה כזו, קלה עבירה על אוהך בעניש שאני מהניסא
 על לריואונן לך ואין עך, שי,ח החשיבוח רב עלמראה
 הזח.העונש

 שחסיי משה ומה כאן1 לומר לו הית באמחז(
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 זוטרהא("סיקהא ותנוח' לך עמלת הרבה יגעת הרכה לך.רב

 היה אחר כשר המרבר ברור נותן אתה רע שם לו אמר למענכם. בי רויתעבר
 והם לארז נכנס אתה לבא לעתיר לארץ' נכנס ואתה באין אינם הם לארץ' ונכנסביניהם
 )יייים שנאמר עמךבאין

 ח( למענכ4 נאמר לכך עם, ראשי ויתא 4'ג"
 שמעוני()ילקוט

 זוסרחא1"סיקהא ט(מורירין. ולא בקדש מעלין לך רב הקב"ה לו אמר כחריוטי בה אכנס משה אמר לך.רב

 גרול לך שאין טובים ממעשים יותר תפלה גרולה ר"א: אמר הפסגה. ראש עלהכו(
 רבר תוסף לא שנאמר: בתפלה' אלא נענה לא כן אעפ"י רבינו ממשה יותר טוביםבמעשים

 ל"נ()נרנות - י( הפסגה. ראש עלה ליה וסמ"ך וגר'אלי

 ץאמר ליהושש משה ויקרא ל"א(: )ינרים שנאמר וירוו אלא ציווי אין יהושע, את וצוכח(
 )שין יא( טובים' במעשים ואמז בתורה חוק ואמץ' חוק ישראל כל לעיניאליו

 יאורב
 כאן שאמרו זה הוא ומה פניס,. לו נשא לא ה'הגרול

 דחכמה נכח חין ודר' גדול, חכס שהיה משה שלנשנחו
 הכמה נו שיש רמי והנראח שנירו, הענירד עללדכריע

 ממנה לעשות אהי'כ מתחכם הוא עגירה איזה כשעשהאף
 שמצינו גמו לדהטא, הקנה נזה שיהיה טונ דנראיזה
 גת הטא מחמת נו שהיה הנוחט רגשי שוך" דודגנ'
 המקרש: נית של דננין ?רכי כל שדכין לו הניא זהשנע
 כ-נ1 )יה"א כתינ ד"נ: פ-ר פאה נירושלמי ראיהאנמו
 וכסף אלף, מאה ככריס זהב ד' לנית דגינוהי נעניואני
 לרוב ג' משקל אין ולנרזל ולנהושת ככרים, איפיסאלף
 מהו הנינוה', ואננים וע?'םהיה

 בענ-
 היה עשיר והר'

 כך, כל לושרי"
 נענ-

 סעורתו ומקי'ש מהענה שהיה
 בסעורהו מ?מ?ם דיה שבע בת הסא ע"'לשמיס._פירש

 זה ונמצא לסמים אותס להקריוו כשניל המלכים כררךשלא
 אלו נמווה כן כמו וא"כ לישראל. ברכה דביא גההטאשנכשל
 תקנה איזה לעשות שנו החגמה נכה מוצא היה ה'היה

 המקום לו נסא לץ זה וננל מרינו; מ' שללה"סא
 זה. על ונענשפנים

 א-ל דלכך ורמ?וי" "התורה נספר ואסרוהן
 נדנר עוד אל' רגר חוסף שאל ווגזה הוסף, א, לךרב
 לארץ. תכנס אם לך 'ה-ה משאם 'ותר רנ לך 'היה"זת.
 משה ואצל הנא, לעולם שיהיו לישראל היטינ נזהכ'

 זונה היה דוא משאם 'ותר אצלו נרול היה 'שראלדטנת
 נארץ. דהיויות מצות איזד נעור עצמונער

 אדרן דיפלל לא דלכך לנאר אפשר ונזהט(
 דנשיא היה שמשה ויפנ' ג"דיוט, נארץ שיכנוסד"פ,ל רר' רמשה כשוס חדו משה, שעשה כמו גארץשיגנס
 א' אנל כהדיוס, אה"כ להיוה לו היה אפשרגישראל
 שדר' להדיוט, אה"כ נעשה להיות גיול לכהןאפשר

 ממשי"ותו שענר משיה כדן ע-בי ס' בהוריותאמרו
 הטא ואה.ג מגרולתו שענר הנשיא וגן הטא נךואחר
 נדריוס, ודנשיא פר, מניא משיהכדן

 ניארו וגנר -
 הגוף נקדושת כקדוש דוי המשיח שהכהן משוםנספריס
 קרושה, בו 'ש שענר לאהר גם וא'צ נכר', פקע'דלא
 משמש כהן נין אין עינ: '"א נדף שס אמרוולכן
 וזה זה האיפה, ועשירית 'ודי'פ פר אלא שענרלגהן
 על ואסורין הנתולה על ומצווין 'ודמ'פ נענודתשוין

 ולא פורעין ולא בקרוניין מטמאין ואינןדאלמנה,
 קרוסהו שעור מ~נ' דרוצה.-וזדו את ומח:'ריןפורמין.
 רמים נקרושת גקדוש רק דו' נשיא אנל על'גדראשונד
 שאסשר נמצא וא'ע כ"ט, ננרריס כמנואר נני'שפקעה
 אפשר א' אנל כהריוט ולהיות מגדולתו לירד למשההיה
 גהריוט. ולהיות מגרולתו לירד לא"רןהיה

 זהו לא נמקוס אל שנאמר מקוס נכל הנה'(
 תהלת שהניאו וזדו צ'וו', של ענין לא נקשה שלענין

 נראה מזה כי - דגר, הוסף אל שנאמר: מהה~קרא
 לפניו קשד כ' לדהפלל, 'וסיף שנל מנקשושהקנ-ה
 מסהפק שיהיה ממנו מנק9 והוא גקסהו, למלאותינל'
 שהקנ'ה ומזד הפסגה. מראש הארץ אה אותו ש'ראהנזה
 כח מג'ע כמה עד חז'נן מזד עוד 'הפלל שלא אותונקש

 היה אפשר א' תפל" נלא שלו טונים שנמעשיםדהסלה
 לפעול לו היה שאפשר כמו הגז'רה אה לשנות לפעוללו

נחפלהו.
 שיהיה כאן לו אמר דלכך לומר ואפשר'א(

 לפ' זהו טוג'ם. ונכעשיס נת~רד זריז שיהיה אותומצוה
 נפסוק ראייא מד על שאול" "רנר' נספר דאיהאמה

 הזו; דיררן את הענור לא נ' נעיניך ~ראההקורם:
 'עלור שלא נעיניו 9'ראה אפשר היאן חמוה רנרוזדו -
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 על צוהו ד"א, חגכעוניסי על צוהו אומר ר-י תלמוה רכרי על צוהו יהוש* אתתו
 שט"ני( יייויס יט הריבות. ועל הטרחות ועלהמשאות

 וכן עוכרין' אין לאו ואם עוכרין לפניחם עוכר אס היה' העס לפני יעכור הואכי
 ליהושע הקכ"ח לו אמר פניך' על נופל אתח זה למח לך קים '": "ש"ע כיהושע אומרהוא
 אחריהסי והלכת אותם שלחת ואתח הזה העס לפגי יעכור הוא כי רכך למשה אמרתי כךלא

 זוסרתח()אי879

 רעים מעשיס כגיא שנשכ לגו גרם מי להס אמר פעורי כית מול כגיא וגשככס(
 'יטר'סי( )פפיקתח ים כפעור'שעשינו

ד4

 תסיף לא נאמר: א' י"ג כפ' ולהלן רכים כלשון תוסיפו לא נאמר כאן תוסיפו. לאכ(
 שאין שכירושליס הגדול הכ"ר על קאי רכאן משוס והו יחיה כלוון ממנו חגרע ולאעליו
 י"קבי"( )היתנ 4 יהיו' כל על קאי וההם ולגרוע להיסיף רשותלהס

כיאור
 שלא מה הסעס יעיקר משום הוא נזה והענין הירי!,אח
 מדאי יוהר נדול היה 9דוא מפני זהו לארן משהנכנס
 צפונה ע'ניו שישא דקנ-ה לו אמר וול'ז הדור, ערךלפי
 הקירות כל שהראוהו נמררשיס זה על ואמרווימה,

 גשיראה ואז אחיו4 דור ער המקומוח נכלשיענרו
 מנהינס, להיוח עור מסונל אינו הוא ב' 'נין ירורקטנוח

 הרור שסלות כשיראה שאה-כ הקב-ה לו אמר ולכן-
 שהרור שבזמן מסנ' 'הושע, אה לזיז 'היה צריךאז

 9וס בל' מחעלה הפרנס נס אז נבוה נמררנהעימר
 עמו, 'רד הסרנס נס נירידה הוא שהרוד ונזמן'ניעה,

 מחמח היורד.ס מן 'היה 'דועע שנם הש9 ריהולכן
 'היה שיהושע נהון היה ולכן הרור. של חרעהההונעה

 לההננר לו 'היה אפ9ר שנזה נכרי ונמצוח נחורהזד'ו
 הדור. של הרעה ההשכעהעל

 דממלא נן לו שיהיה משה זכה שלא מהוהנה
 במקומו שיהיה 'הו9ע חח למנוח היה וצריך מקומו1:ח

 מ' הטא מהמת הוא זה שנס משה" ,.הורח נספרכנואר
 מצהין אין מה מפנ' פ-א: ננדריס שאמרי כמוכרינה,
 לאינשי רקרו משום הכמים, תלמירי לבני הכמיםתלמירי
המרי,

- 
 המורים נוים לישראל קיא שמשה לפי כן וכמו

 מקומה את למלאות היאוי בן לו שיהיח זכה לאמשר'ה
 לנן זכה שאהרן רמה זה על להוסיףונראה

 מי של גהטא נענש הוא סגם אף כקומו אתהממלא
 אוחם קרא לא נעצמו חדרן עהרי כשים ודומריגה'
 אהרן של וחנא, כן, אותם קרא בשה 1דק רמוריםנשם
 היח שלו שייסא ומפני נמשה. מיהה שלץ נזח וקהיה
 הו* לגן חעשח ואלכשנ

 את הממלא נן שהניח עתשו
מקומג

 נהס זהיר שיהיה זהו הננעוניס. על 1והו'נ(
 ננעוניס, ה'1 משה נימ' שגס נהס. לפגוע שלאלמאר

 ואיחא מימיך, שואנ עד עציך מחוטנ נ-ט: להלןכדגהינ
 בירך מ9ה נימי להתג-ר כנעניס וונאו מלמדנהנחימא:

 - יהושוג גימי ננעתיםשנאו
 זח רמטעם ואפשר

 שסנע זה על שאול נית עם ררין נחומר רורר"נהנ
 דגינו משה 1ואח על שענר מפני זהו בהננעונים,שאול
 צריך ריא נישראל מקומו את 'מלא שהוא שמ'וונוה

 רעת שום יהס 'עשה שלח דננעת'ס עללהשניח
בישראל.

 9צוה1 1ה1 הטרחוהן על 9צוהו הדעחולס'
 שלא נכד' עליהם, 'כעוס ולא '9ראל עול אתשיכנו.
 שמפני מריבה מ' נמעשה עמו שאירע כמו עמרו'ארע
 על'1 ננזר המוריס נא שמעו להס ואמר עליהםשגעס
 "הורת וב0פר לא-', 'כנסשלא

 ננריאל-
 רלכך אמרו

 'נחיל והוא הזה העט לסנ' 'ענר הוא כ' כאןנאמר
 בלבו מפהד היה שיהושע היוח שיוכל מסנ' חהואוהס,
 לראות זכה שלא רנו משה על שננזר מה שראהממה

 רנר נאיזה נכשל 'היה הוא נס שמא לארץ,נכניסחם
 צוהו לבן דחרן, את ישדאל שינחלו לראוה 'זכחולא

 שיהיה ליהושע ש'צוה הצ'ווים עם שניהד למווההקנ-ח
 נמעשיו 'עזרהו שד' נ-כ לו יאמר 'שראל, נכנורנזהר

 'נהיל שהוא והוא עליו, המוטלח הענודח את9'נמור
 נס 'גשל שמא לפהור לו ואין הזאת, הארן אתאוחס
 מנרולהו. אוהו מוריד'ן ויהיו רנו משה שנכשל כמוהוא

 מעצמם רשות ידם היה שלא נראה מזה כ''נ(
 נס שהרי דאין. אח ולראוח הפסנה ראש עללעלות
 כשנחנה רק אלא הפסנה ראש על כעצמו עלה לאמשח
 ה-נו רלכך לדם שחמר וזהו המקוס, מאת רשוחלו

 לראות משס 1:סשר שא' נמק'ס 'ושנים להיותמוכרחיב
 נפעוי. שעשינו הרע'ם המעשים מפנ' זהו הארן,אח

 מן לנרוע רשוה להס אק רנ-ר הא והנהא(

"מצות



 .ם י ר בד

 רשות תורה ל4 ונתנה ~חיל יאמר שלא לרוכן העולה לכהן מנחן תניא' תוס-פו. לאי'
 פעסים אלף בכס עליכם יוסף אבותיכם אלהי י' כגון משלי' ברכה אוסיף ישראל אתלברך

 ר ד א יב
 יאיהא כיו מיי, שעה להוראת אנל לווויח זהוויצות
 אומר אפילו "'מ(ן ןוברים תשמעע אליו עי2: צי2יבסומ
 נהר אליהו 3גע ש2תור" מצות ס3ל אחת ץל עבורלך

 ס"ג בנרכוה אמרו ובן לו. שמע שץמ לפי הכלה:רמל
 "פרו קי'ט(, ןתהליפ תורתיך הפרו לו' לישוה ץהון'אן

 לרי. לעשוה עת סשום ס"טתורתיך
- 

 ברש"י ומסורוו
 שהקריב מגרסל בהר אליהו 3גון רצונו ע,שי מורמו"פרו
 ס-ג לעשות ועת משום הבמוה, איסור נשעחננסמ
 הקב"1; של לשמו 2ישראלוגור

- 
 3את סינאסר ומנח

 עת יעל דרק סשסע תורתיך, הו4-ו לו' לישותעת

 לעשות לא אבל המורת סן ובר להסר אפשרסיומי
 ליורית.כן

 איר !ד'ב: צ. ביבסוח אמרו מזמ היסודומתוך
 מ! שלח ועונשין מ3ק שב"ו שסשזי יעקבו בןאלעזר
 יוסיף לא ועל הרצה לא על שעוברק ןאעפ"יהתורת
 ס-ג לעשות אלא תורמ וברי על לענור ולא יוסיף[פן

 2יסי בשבת סוס ץל שר23 אהד באופ ומישמלתורה,
 ל3ך שראוי מפני לא וסקלומו, לב"ו והגיאו"1יוניפ
 אמי באדפ סישמ ושוב ל3ך. צרי3ת שהשעמאלא

 ומלקותו יין לבית ומניאוהו החאנה תהה באשהושהטימ
 צרייה שהוועח אלא לגך שראף מפנילא

 לנך._
 ואיהא

 וק נית 5.צ1 היד: ממסרים נפ"ב נרסב"פ "זמ2ענין
 ץל העס יעברו שלח כדי ס-נ ולישוה הדת להזקשרחו
 קובעין אין אבל ייק שלא ועתשק מכק הורתוברי
 ראו אם ונן הוא. 5ך שמל3ת ואומרים לוורותהונר
 לא מצות על לעבור או עשמ מצומ לנפל שעהלפי

 סיו?יאל ר2ים להציל או לות רנים להתזיר 3ייאעשה
 משעו4 שצריית סה לפי עושין אמרים נובריפמלהישל

 שיתימ 3וי זת של רגלו או יוו מותך שיו-ופא3שם
 קצת ץל לעבור מזמניפ מן 2זמן מוריפ ג-י 3ך5ולו
 קווסרו 3ירך 13לם, שיתקימו 3יי שעמ לפימצות
 שישסור נדי אחת יובת עליו מלל הראשוניפמבסים
 ' "רבח.שנחות

 המשל אק כן: 2רו2"ז חיהא הש: הסשלונובר
 באילו ישראל יל את יואין אנו יי'3 אל!1 צודק"זח
 *נשמאיהפ ניע הפ ממולקין שגופין ו4עפ-י ןוד גוףהפ

 היא הנשסמ כי אמר 3גוף "ם הדי מוצ2ו אתדמסקום
 עי הוא שהסשל נרצמ רנינו וסדברי זמ. ודעעיקר,
 לקים כיי סקצת מבסלים ו2"י אהד נגוף שהםחסצוח
 הדרכיסן נעני צודק ודרשלהשאר.

 קורא יד3מוב דמצינו ממ מנואר אלוונדבריו
 יל מ': להלן דכתיב 5מ1 אד"4 רצומ נשם יצזצותכל

 נשפ התורמ 3ללת דקרא היוס, מצוך אנכי אשרהסצוה
 הזאה, דע?8וה 3י י"א: ל' דנריפ להלן נחמר 31ןמצוה,

 נמשביפ המ8ות שכל לד4-אוה המצהן_זהו כל עלדקאי
 סקצת לפעמים סבפליפ וב"ד אמד, ולגוף אמתלפצומ
 של דג14 או ייו חותך שהרופא כשם ה?אר. לק-םכדי
 שימ".13ל1. כדיזמ

 ישראל 2ני דכל יאמד הרד2"ז ינרי לפי1"נמ
 בכדי ע2ירמ ץל לעבור לאהד וראוי אמד 3גוףתקינים
 בשבת אסרו סה מפני א"5 סענירמ, מנירו אתלמציל

 אוסרים אין בשוננ גשגת בתנור פמ הדביק אהד שאפ1';
 את 4הציל ?ניי שנאפמ קודפ "סמ את לרדותלמ2ירו

 מטא לאדפ לו אומריפ יאין משום -מטאא4 ממיובזמ
 כן נימא לא סיוע קשמ ובאסת - מגיך, שיזימבשביל
 ביארו כבר אחד. לניף נמשבים ישראל 2ני ש3ל3יע
 2לא א2ל דפשע היכא דוקא הוא הזת דמדין נתוישם
 וויזנח 2שביל חופא למיות לאיפ באסח ראויפשע
תבירה

 יאסשר הוסיף גל לג2י ברסבים שפ איהאעוד
 .איסורו ויעמוי הסיי רבר ולאסור גזירה לנזורלב"י

 חוסיף ד2ל משום תוסיף. 2ל סשופ נזת ואיןלדורות
 אנל המורה מן אסור הזמ שהדבר 3קאופרים רקהוא

 סשום בזה אק לתורמ סץג ממסת דק 1זה1כשאוסרים
 בתלב גדי תבשל לא 2הורמ כה21 "רי 3ישי הוסיף.נל
 ולאכול לנשל אסר "כהוב ייזמ למיו השס:עמ מפיאמו
 נשר אנל מיח. בשר 2ין בדמה בשר נין נתלב,2שר
 גשר ימיר 2"ד יבא אם ו?וורמ, מן 2תלב סוהרהעוף
 ויאמר העוף בשר יאסר ואפ גורו4 ~ה הרי במל2תימ
 סוסיף, ש: הרי ההורמ מן אסור והוא הגדי נכללשהוא
 נאסור ואנו התורה מן מוהר העוף בשר אמר אפאבל
 הובמ הדבר מן יבא שלא נזרמ ש"וא לעפ ונוריעאוהו

 2שר אף 5ן נ,פרש שלא מסני מוהר העוףויאסרו
 גהירה נתפרש לא שהרי העז, סן הוז מוהרתבהסה
 בשר אפילו גחלב בשר כל נאסור לפיכך גיי, נשראלא
 3ל וכן לת'רמ סץו עושמ אלא סוסיף זח איןעיף.
 2זה.3יוצא

 .התורמ נספר אמרו הזה האיסור שלוהטעם
 ולא מוספת לא יקנל לא השלם שהיבר יפניוהסצוח",
 נו אין אפ רק תמיפ יקרא לא "בע"מ גוף כמומגר!(7

 נין ד' מצות תן נו. סום לוו ואפ יותרת ולא ת0רעלא
 אין עצממ נפני ומצוא מצומ כל ונין ג3ללהההורה
 יו"ט שיוסיף נמו דנר. ממנמ לורוע ולא עליהלהוס-ף
 נמסילין. סרשיות ה' אומדי?

 שצריך מסני רסעס. אמרו שחול" ,.ד2ריונספר
 שכלה לפי מתאיסים שהס יסני לא הסצוה לק-םהאדם
 רצונה לעשומ מונרמ והוא הקב"מ צומ ש3ן יפני אםכי
 נצסומ אשר כפי המצוה לעשות מיקיק שהוא בשעמולנן

מזח
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 ד( רה)יית ב( הדבר. על תוסיפו לא ת"5 א51על

 יהי4 לא אצלך האיסור סבת תסור שאם החושב יחשוב ולא לשמור. ממנו תגרעוולא
 בענין הרואות עיניכם שהרי ונכשל' אסור ולא ארבה אני המלך שלמה שחשב כמו לגורעחטא
 לונות כתנתם תחלת היתה אבל בתחלה, לוה התכתנו לא מזה שחטאו שאותם פעורבעל
 וובו כדכתיב! ע"ו חשש מפני וה אסרה שהתורה ואעפ-י לונות' העם ויחל כדכתיבבלבד
 כל כי- ההיפך קרה וחנה כלל' לו יקרה לא שוה מהם אחד כל חשב בניך, את והזנובנותיו
 בחכמתו שנשמר מהם אהד גם אין בבנותיו להדבק פעור בעל אחרי הלך אשרהא*ש
 זספורנ0 ם אלהיך- ד' שהשמידו עד עצמה' בע"ומהכשל

 ד' כי ג"ה: )ילו כתיב והא בשכינה להדבק לאדם אפשר וכי וגה הדבקים ואתםד(
 חכמים לתלמידי פרקמסיא והעושה חכם לתלמיד בתו חמשיא כל אלא הוא' אוכלה אשאלהיך
 קהא( ש"ימת ד( בשכינה. מתדבק כאלו הכתוב עליו מעלה מנכסיו' ת'חוהמהנה

ביאור
 ומנרע במוויף אבל ז-, סצוח לקים שרוצח ניברמזה
 מבץ. שגלו אשר גפי אם גי שמקחםנראה

 מנואר גאן דזאת המעוח שנאמר מהוהנח
 שע"י לעיל. שנאמרו הדברים על קאי שזה-נחזקונייי
 את לפניך י. נחן ראח שהזירחי: ינרי ילשהוספחם
 לפנינו אנשים נשלהא ואמרתם: ויוספהם רע4 עלחהארץ
 במדבר, מהו שפנריהם לאנותיכם נרמח שהוספחםזה
 ואתם חילו שלא "ח"כ לכם אמרתי שאני מסני נםודן

 והכו והגנעני העמלקי שיעא נרמה זח מעוחי,נרשום
 ונירוו4 הוספת בלי מצותי קחו מעתה לגןנחם,

 ברגח "מוסיף דכחן כאן שאמרו מזה הנהב(
 צריגין גן גמו א'ו חוסיף. בל על עונר חושמשלו
 בזח 'הות לווגו ישראל נם יעלה 9אם לומראוחנו
 עוד .. הגהנים יל מוס.פין שהיי חוסיף, בלמשום

 ג"ר בגהובות אמרו מה מפני להבין יש וא"כ.ישראלים,
 ומפרשי נעלמא, עשה איסור הוי לד,נן יעולה יזרקו'ב

 תברגו גח ר(: ,נכינר מדכחיב חוא עשח יאיסורנרש"י
 יו1 והרי עשח, עשה כגלל הגא ולאו זרים ולאאחם
 הוסיף דבל משוס שזדו ~אם_שה חוסיף. דנל לאנ נםנאן
 אכל הגהנים עם ניחד. לדוכן גשהוא.'ע1לה רקסוי

 תוסיף בל משופ גאן אין לדוכו עולה נעעמוכשהוא
 דיאו אמרו זח ועל בגלל, המצוח בזח קים שלע8שום
 עשה. איסורנזח

 ענץ כאן "ניא דלבך לומר עוד ~אפשרנ(
 לנמרי אהת מגוה לנסל נאו לא החס ינס משוםפעור,
 למצוח, זה "ת ולדוסיף איסור איזה לנרוע נאואלא
 סלוא נן זמרי שדניא 8' פ"נ נסנהדרין איחאשדדי
 ואם מותר41 או יסורה זו וא"ל לבשו; המייניתאת

 לך, דחיר מי יחרו בח אסורההאמר
- 

 לו יאמרו החנו
 בשאר דוקא זהו בם חחחחן לא של זאיסורלמשח
 מעאעאי המה שהסדיניפ מפני נכדין, לא חבלאומות
 חיו חיביפ המה ונם אשחו, מקסורח לו שהיחאברהם

 שמ: יאמר חיח ממלגיפ בפ.'י בדמב"ם גמבוארנפילח
 שבא אנרים של זרעו שחם קסורח שבני חגמיפאמרו
 במילז4 חיבין ויגהק ישמעאלאחר

-  ההו אפשר ואי 
 די שלא ועוד אברהם, גני עפ לייוחחן לט אסורשיחיח
 עם להתאחי בינר יש מגוח נם אלא גזח איס1רשאץ
 גפ ורויי ניח. ממט ירח שבל בגדי אברהם ננייהר
 נמצא יא-ג מי'4 מנטת 4שח לך שנשאח גן עשיח,חחח
 שהוסיסו ועוד חהההן לא של מאיסור מעט לנרועשבאו
 הוסיפו . לא על שעברו ומפני נרבר, מיוה שישואמרו
 . נענשו. לגך חנרעוולא

ונעל
 ,.חרי"א-

 ו5א חופיפו יא יו: בזח אמר
 י' מצות אח לשמור נזח הסבח היתופ ונחןחגרעו
 לפי רשות אי'י ולכו מד היה ו1המצות ה-נואלחיגם,
 מעניך נדבר רא,ה והביא מהן, לנרוע או לחוסיףשההו
 פעור נעל אהדי שהלך שמי בעיניהם 9ראו פעורבעל

 שאמר גלוא נן זמרי בננר זה ואמר הקנ"ה,השמידו
 שהיא חאמר אם המדיניח אה לפניו נהקרינולמשח
 ההוא הרשע שחיח לפי לך, דת'ר 8י יחרו. בחאסורה

 ולגן מדש?1, אוהם ניה שטשח והושב במע(א מספק'
 ולא נד דנקיס שנשארו אוחם אמנט הקב"ה,-השמידו
 דזח. היופ עי חיים הט דמצות מן חוסיפו ולאנרקו

 מח לפי זהו השגינה עם הדיוק ענץי(
 הוא, חד וקוב.וו ואורחחא ישיאישאמרה

 הדנר והנה -
 נאמצעות כ' התורה, זהו להקנ"ח ישיאל אתהמאחד
 הזח הדנר אך לי', הנפש דביקוח להיות אפשרד(ערח
 בעלי שאינם נגלל לההמק ולא סטלח י'ח'די רקאפשר
 החאחדות לידי לנא אפשר שלהדמק אסרו זח ועלתורה,
 את שמחזיק ומי הוו'ח עם ההתדגקות קייי הסקוםעם

 שקוי ננמ' שם ואמרו ח, הח' סמדרנת נ"ג בו ישהת"ה
 בילקוט ואמרו המתיס, חחיח לידי לנא זתים יחיוזח

 מצילין יינ: קס"ז בשבת שאמרו גמו הוי שזהשמע1ני
 חכו הואיל נשבת הדליקח מפני הספר עם הספרתיק

ל.דבק
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 א'( רסעטי" ה( בהנם. אתה אף בהנם אני 'מה ד" צוניכאשר

 ולהיות וטלואו העולם מן פרושים להיות צריכים אתם שאין היינו הארץ.בקרב
 ואפשר התבודדות' בלי הנפש שלטות לקנות אפשר התורה ע"י אם כי בטדבריותימתמדדים

 ארצך בקרב שתהיה הארץ בקרב וזהו ביתו' ובצי אשתו עם ביהד טשפהה חיי.להיות
 )נססיים( 1(  דן אתיותעבוד

 תקופות להשב שטצוה טניין יונתן: א*ר נהמני בר שטואל א-ר ובינתכם. . הכמתכם'ו(
 ,י( י'% )שגת . ז' ומזלות. תקופות השבון זה אוטר הייהעמימ לעיני שהיא ובינה הכמה היא איזו העמים' לעיני ובינתכם הכטתכם היא כי שנאמר:ומזלות'

 כי יעשה, ולא שיזכור אפשר כי ועשיתם' וזכרתס אטר ולא ועשיתם.ושמרתם
 ואין טלהטוא, יחדל לא יצרו כשיתקפנו אולי . האיסור דקדוקי כל ולמד הערוה איסורהזוכר.

 טהשבותיו תהיינה היום וכל בלבו שמורה התורה שבהיות בלב' התורה בשמירת אלאתקנה
 . ו4קנל4( יחנחג ח( הטא. לידי יבא שלא בזה ונפשו רוהו את טתקן הוא אזבהם

 בנוהג צדיקים' וטשפסים הקים לו אשר גדול גוי ומי סימון: א*ר וגו'. גדול גויומי ה(.
 שאינו טפני זקנו וטגדל שהורים וטתעטף שהורים ליבש דין לו שיש יודע אדםשבעולם'
 וטתעטפין לבנים לובשים אלא כן, אינם השנה- בראש ישראל אבל יוצא' דינו היאךיודי
 ט( ' נסים. למם עושה שהקב*ה שיודעים ושמהים ושותין ואוכלין זקנס ומגלחיםלבנים

 : ה"ב( פיא- ר"ה)ירושלפי -

 ר ו א יבי

 שמציליז הספר כתיק חוי מ'קז הטחזיק כז בספרים,לידנק
 . . הספר. ע5אותו

 כמו ליוראל ללמד מיב היה  שהוא ה"נוה(
 ריח כז במנם 4מקום למו רן'י ועמו עמרו, לוסרשד'

 וי: רמ-1 ניר'ר ע-ז ואימא נמנם. עמים ללמר מיג היה'
 דחם טשום זמו בשכר. הכל ללמר האידוא שנ4גווממ
 שכר הוא אם לו יו! ואסילו ירק ל4מפרנס נטמ יי"יז

 שרי, וממנו יסשאו עסקיי' גל שמנימ ימוכמנטלמ

 מברכות את למסור לסניו נטהשבמ עלמ וכן מיעקב?שו א" ייהר יצמק א4ב זמ דמטעםואפשר
 יושב תם איש מימ שיעקב נפני וזמו יעשו, נזנם

 לו נשא יא יכ זמז וכן 4עולם מז פרוש והיתא4לים
 מיה יא ה,מ (דהרך מיפהה. נעול :נושא 4ימ ולאאשמ
 האדם )שי4ימ ווא היהדות דרך כי ירמק לפניד15י
 של נישונו ולרתעסק רנריות עם ומעורב הירץנקרנ
 י אמ לעגור גם זה עם ונימדעולם

 ומזלות תקופות ל4ווב דוקא שלח1 4ניאמז(
 בהס, תלוימ ומועדות שקניעמ משום י5ומ הוינליד
 4ממ רטנע רהנממ ש4במ דנרים נשאר העסק גסאלא
 נמז שנת במ:ראי ניה גפסמים יא'הא כמו הז4וגנכלל
 והניא סעלמ  יוי ווגמא מעין הראשק נארם ועמ4קניהו
 מזינז ין'י - אירי בהז ויצא נזו זו וטחנז אבניםשתי

 זמ יטגע מגמות ש4מה רנרים משיג ש4אדם ומחמזח
 שצריך ובודאי מעלמ. של דיגמא מעיז השגמנקיא
 כאלמ. רברים להשיג לשאוףהאים

 אה ממקז מוא נזמ נמורה שעוסק מי כימ(
 ל': נקרושין שאררו כמו מטא, ליוי נא שלאנסשו
 א"ם יאם מנליז תורמ לו נר4מי הרע יצרנרחמי
 אמרו וכן - נידה נססרים אמם חין נמור4עיסוים
 4רג י5ר על טונ י5ר אים ירגיז לעולם מ';ננרכומ

- נתורה יעס11 לאו ואם מוסנ נעמו%ם  "מיי ייז 
 שגנר תקנמ יי איז הרע לשון אדם סיסר ס"ו:נערכיז
 וי יכרת "קזא ,ההלים שנאמר הקדש, ברוה דודגרתו
 תקנהו ממ אלא גדולומ, מדנרה לשק מלקות שסתיכל
 - גהורמ, יעסוק הוא וו'ח %ם ר, למ' לירי ינאשלא
 4רע מי5ר מצלי איולי מורמ כ-א יסיטמ אירי1כ1
 - למטתג יגשילנוקלח

 שממים שישראל כאז שאמרו כמ וונמס(
 תרו?4, של יום אז שהימ ס5ינו שהרי וקשמבר-מ

 של זמז הוא קאז 4רי לכס, י4ימ יגנא 'יםומירגמינז
 ולא אהנת מחכמ 4יא שונכימ נזמ לומר ח:פירבכימ,
 נירם עלתה קלא זה ממסת קנוכים הינו יר4ד,סדרת
 מעידת שזהו נ5וקות עליתמ היותר לייורגמלהג.ע
 חלא העתשים, סמד מממת לא 4יה זמ אנל נהיו..וחדם
 נפש"ח. שאיפהמתמח
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 נפשך ושמיר לך השטר רק דכתיב: בל"ת, עובר עצסו הטקלל תניאי נפשך. ושטרס(
 ו( ל"ה. אלא איגו ואל פן השסר שנאסד טקום כל דאטד אביד וכדר'טאד,

 י( ליו)שבויא
 כאלו הכתוב שליו טעלה טטשנתו אחד דבר השוכח כל אוטרי ר"ט תשכחיפן
 יא( שינך. ראו אשר הדבדים את תשכח 8ן סאד נפשך ושסור שנאטר: בנפשו,סתחאב
 שישב עד בנפשו סתחאב אינו הא טלבבך, יסורו ושן ת"ל: סשנתו, עליו תקפה אפילויכול

 טיח( פ"ג 8~ת יב( טלבויויסירם

 לבניך והודעתם דכתיב: אשה, להשיאו בבנו חייב "אב תניא, לבניך.והודעתם
 יג( קטנים. בניך את טשיא שאתח בששח בניך ולבני לבניך ווכה אתה איטתי בניך.ולבני

 יק פיא קיושין)יחש*י-
 הכתוב על9 טעלח תודה בבו בן את הטלמד כל לוי: בן יהושע א"ר בניך.ולבני

 עטדת אשר יום בתריח וכתיב בניך ולבני לבניך והודעתם שנאטר: חורב' מהר קבלהכאלו
 ב'( יש )נרכא יד( בחודב. אלהיך ד'לפני

 . ד ו א יב

 חוא למצהש .סרהו קו'ב ו'א בב"ק והנחי(
 לא טדוע וקשמ בעצטו. למבל רשאי אדפ דאיןדס"ל

 טדואיב עצמו את לקלל דאסוך וס-ל זה הנאהב"י
 ווצריך ג"כ יו5 זה נבלל והרי נפשה ושטור לךגשמר
 נראה וטזה מזה, זמ דפ:',5 ממנלמ נ*שו אתלשמור
 אינו אדם ע"י מבאמ מימ כי ממבלמ, מטורמוקללה
 סקללין דרי נקללמ אנל בנפשו לא בווף רקפוגן
 ולבן הנפע; עד יוהר מגין חמ ו~מים ע"י נפגןשימימ
 וכן מנלמ, 8.סור על קללמ מאיסור יגטור אפשראי

 1חס1 אבי1 מכמ .שהרי מהכאמ, חמורת שקללהמצינו
 בסקילונ הוא הרי אוהפ ודמקלל נמנק אלאאינו

 עיי נענש שימימ שגורס שמי כאן שמזינןומפני
 נפשך ושמור לך השמר של לאו משונו בזמ יששמים
 בזה יאו עושמ שאדם עבירמ ובכל נמצא וא"כמאד.

 עבירה ושוד דמסא עצם על אהה עבירה עבירות.וותי
 חמ "מסא, על נענש שיהימ עצמו את שגורם זהעל

 מצומ מצוה ששכר 8"1: באנות שאטרו למממהאים
 ו5השיר בז" האמרונים ופרשו - עבורמ. עבירהושיר
 שממלא מפני מצומ גופא זה המצוה בעו טקנלשהאדם
 שחאדפ והעתו5 שיר, לו למת שרוצמ המקום רצתבזה
 שהקב"ת מפני עבירמ. גופא זמ מעבירמ בערמקבל
 שה41 מי את להעניש צדיך שהוא בשעהטצסער

 ילייא יורשלי ,.הפארת בספר ניארו כנריא(
 ניסיפ ווראו דר"ל קאי, ממש עין ראית דעללמימר
 נאמרה, ישראל לכל גתורה דהיי טוום במדבר,גדוליס
 ריאית על קאי זמ אלא ניסים. ראו לא אהרתיסודדורות
 שילך בעין שהוקפת דבריס לומר ורצמ השיל,עין
 תשכמס. שלאהזגר

 התנויב(
 שאי~

 מלבו אותס כשמסיר רק התב
 אונס מהסמ ששבח בסי אנל כלל, לז51רם רצוווואין
 וללמוד לו~וב עוד מושב שהאדפ בשעת ובפרס הת4אינו
 שאטרו כמו חהו שכחמ, וה אין שזוכח אף זמדבר
 אחריו של ולאהריו לפניו שכת שכהמ: בענין פ"1בפאמ
 לק,שט, תשוב לא שנאסרי שכהו4 איוו פניו ושלשכהמ
 דכלל זמ לאמריה ומנימנו ממוו שיעבור עי שכממאינו
 אינו תשוב בבל שאינו וכל שבמח, תשונ בבל ווההשכל

 שהימ כית ושוכמ שלומד דמי נפצא ה8"י -ווכוו7
 כמו והוי שכממ זמ אין אמרימ עוד למזורנרעתו
 הוי 8"כ דדבר, על להזור ע'ד בדומ?ו שאין מי אךשלפניו,
 בסיומא אומרין קאנו טמ הסעם שוהו ואפשרשכמו4
 עלך. ודשזן עלך הדרןדמסכהא

 לאדם ראוי שאין לומר מקום הימ כייג(
 מהנך למיומ יבר לו אסשר אם רק אשח לו נושאלמיות
 מיוב שיש דיזורמ טהכהבה רק חערמ, בדרך בניואת
 איוו, שבט משמע פזה חורמ, בנו לבן ללסד דאבעל
 בנו עם תורמ מלמד להיוה שניו מעוס לפי ייראוי
 ש"יוה דרי בנה בן עם גם ללמד דבן אבי סוירמולין

 בנ.ם. למנך עוד ראוי שאינו אף קסן בנו אתלהושיא
 להאב זכות . שיש ללמוד לן יש מזהוהנמ

 הר"י לדעה סעד בזמ ויש מקסן, בט בעי אשמלקדו5
 דוי הקסן 2וו בער האב שקדושי שסוברמקורקוס
 מורמ.קדווף

 לבמ תורמ מלמד שדוא זמ שקו'י הינויד(
 ובנפשו בלבו מקוקה מהיח ווההורמ זויה ההש ננוולנן
 באלו ימו לפניו ונרורים ערוכים ידיו הענינים כללכן

 סיני, מהר התורמ חתשקבלו

סו(
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 זהו זו עשיה לעשותכם, מהו אותם לעשות לומר לו היה בארץ. אותפ לעשותכםיי(

 רוצח שאינו רמי הדל שאסרו וכמו לפסולות, מששין הדל פלשון שמצינו כמו כפיהע"י
 לאורייתא רבה מורעה רהא בארץ, אלא אינו זה אך נפשו, שתצא ער אותו מכין עשהלקיים
 שאפשר ומה פ"ה, בשבת כמבואר כגיגית ההר עליהם שכפו ע"י רק התורה את קבלושלא
 הלק להם אין יקיימו לא שאט להם ניתן כן מנת שעל הרשב"א שכתב כמו זהו לכופםהיה

 "ם"( אשד - טו( עליהם. כפיה רין היה לא לארץ בואם סרם וא"כבארץ'

 בכור כזהב לצרפם במצרים' לשעברם חאמתי התכלית היה זח כי כברזל. מכורכ(
 הנשאריס ורק ההשך, ביטי מתו ה8ושעיט הלאת לבר, טחור זהב וישאר הסיגיםשיתפררו
 מתרצים היו לא שעבור, בלתי גרולות טובות להם השפיע אלו כי התורה לקבלתנבחרו
 מעצת היתה לכן בהם. רג*לים שהיו ענינים כל עליהם האוסרת הזאת התורה עליהםלסכל
 התורה לקכל ראויים שחיו ער ונזרקקו נסהרו זו ולסבה קשח מלכות עול תהת לשעברםר'

 יהקני"' )הכחנ טז( נפשם.מרצון
 מת אנכי כי לכם השמרו אתכם, מזהיר אני כן אעם"4 רבריכם' על בי התאנףכא(
 מוהה הייתי אתכם ורואה עמכם עובר הייתי אם אבל לכם, תשמרו ל8יכך הזאת,בארץ
 י""ת" יז(בירכם'
 הקב"ה מעשה שראו חאבות מן מתירא אני אין בנים' ובני בנים תוליר כיכה(

 י"חת'( יה( מתירא' אני ראו שלא בניהם מבני אבלונוראותיו

 ר 1 א יב

 ~עשוחכם נחמר דלכך לומר יוד אפשרטו(
 חאדם קצריך ר נשנה ו1אמרו מה לפי שוויאוהם,
 הכץ ז': נעמוס כדגחיב מצוה לעש-ח עצמו אהלהכין
 ישראל, אלהיךלקראת

 איוה עושח שהארם קטרם וזהי -
 לעשיהו4 מוכשרת שחהיה נפשו אה לוקק צריךמצוה
 עשיות ששחי ה-נו אוחם, לעשוהכם גאן שנחמרווהו

 בענץ בעצמכם נכם אהח עשיה לכם, להיותצריכוה
 עצמה. המצוה בענין הקניח והעשיה להמצוה,ההננהו

 קס"ו נפסהים דאיהא מח מנואר ונוהטו(
 מאי נשבה, ופ0ים בונות מההיל ס0ה: שלשנהנרה
 ושמואל אנוהינה חיו ע"ו עוברי מהחלה אמר רבבגנות
 לפרעה. ה-נו עבריםאסר

- 
 בשנת מסים רלרב ונמצא

 בשנת מסיים ולקמואל לענודהו, המקום קרננוועכשיו
 איוח קשח ררב אלינח והנה ממצריס. קגאלטמה

 מצרים, יציאת של לענין הוה והשבח להגנוח יששץגוה
 של עיקר שגל מפני היטנ מנואר האמור לפיאנל

 לקנלת מוכשרים אוחם לעאיח נכרי חיה מצריםשעטז
 ישובו ושלאריוורה

 יי4-
 אבוחיהם כמעשה לעשוח

 או מ:כירין עסיר ולכן ק:'ג עונרי שהיוהראשונים

 שע12י ,1'י ועכשיו ע"ו עונרי אנוחינו ייושמחהלה
 להיוח אוחנו הניא וה אח"נ שנגאלנו וה ווו'ימצריס

 המקום, לענודח לריוקרבמונשרים
 רלכך לבקערי "הרנסים נספר איהא וכןיו(

 בעיניכם יקשה אל להם קאמר מסני יאלו הרבריםאמר

 אלו כי כאלה, רנהו תונה1ת דנרי עלינם אעתירני

 יום לכם מורה ה-חי אחכם, מחהלך חעי עמכםנכנ8תי
 בי התאנף ד' אך והוכה, השכם שם אחכם והוכחתייום
 הי בעודני כהי נכל ארברה לכן עמכס, אנואולא

עמגם.
 הקריש אמירח של הענין שוהר ודשראחיח(

 מהם אהר שימות נשעה כי וריא ההורים, פטירחאהרי
 לכן מהם, היתדוח ישהכה אלח של במיהחם כז להו,4יש

 ממלאים שהם להראות בכיי הקריש חסלת אומריםהננים
 ולהעריץ להקריי4 נמקומם ועומדים אבוחיהם קלמקימם
 במקך לומר צריכים וה גל ואח הקנ"ה, של שמואח
 גל כי להמקום, ניוהר יחקקרו שעי"ו נכדי הודשי"א
 בהבנים רואים היו אם קים היה מאנוהיהם שאחדומן
 להם מוריפ והיו מוכיהים היו הישר מדרך נוסיםשהם
 בהים יותר נשאינם עחה אנל נה. ילכו אשר יררךאח
 בעצמם המה צריכים או ררך. מורה יוהר להםואין

 הרוהוח שכל ער להקב"ה החקשרוחם את בלבםלהווריק
 היהרת4 מררך אוהם יויוו לאהרעוח

 נאמירח אהר טעם ההכמים אמרו כברוהנה
 בלבם להם ו1אק לומר הדץ צווק מעין והו ניהקריש,

 הם ואין מיוריהם אהר שמח מה כלום המקוםעל
 ש~ו ומעריצים מקרישים עוד אם בי וה עלמחאוננים

 א"כ לשאול מקום יש הוה יסעם על אך הקנ'ו:,של

 והרי ננה מיהת אהרי קריש אומר האנ אין מהמפני

אהכח
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 הבריאות בהנהגת א" רברים: בשני תשלם הרפואות שטלאכת כמו בנים, טירמ
 רבינו משה ראח כך כשחלה, ורפואחו החולי בהסרת ב" חולי' לידי יבא שלא כדיוסררו
 יהיר שבזח העבירות 1הרחקת המצהע בשטירת וסרר "2הגה להם לתת לישראללעעית
 ומעתה הנה' ער רבר מזה ונחת בשובה בארצס וישבו הטשם עפ וסוביסבריאים
 תועיל לא שאז הרעה הנהגתם כפי הנפש תולי לידי יבואו שאם לפמהם להצישיתחיל
 והסרתה החולי רפואת הואת בפרשה ומלמרם קרמה אשר הבריאות שמירתהנהגת

,הי"יא,
 ממש בה אין כוכבים שעבורת ישראל היו עדעין להכעיסה ו' בעיני הרש ועשיתםכה(
 זוסרחא, 'פסיקתא להכעיס' אלא עושין היוולא

 בכפל חסאו תשמרון' השמר הרע ועשיתם פסל ועשיתס תחת תשמדון. השמד כיכו(
 נ"ב( 'שם מנחמכם' הוא חנכי אנכי נייא(: י'שע'" כדכתיב בכפלים מתנחמים וסופן בכפלולקו

 זוסרחא, 'פסייזא יט( התעוררי' התעוררי ישט,: עור"עורי

 עוברים אותם כאלו לעובדיהם עוברים משאתם כתרגומו אלחים. שם ועברתםכח(
 ,ישיין כ(לתם
 משום וז"ו יחיד, בלשון ומסיימים רבים בלשון התחיל ומצאת. וגר ובקשתםכט(

 בו, מקושרים וכולם אחר אל להם כשיש אימתי אבל אחר. כארם המה ישראלדכללות
 לשון ובקשתם להם שאמר וזהו מזה, זה נפרדים נעשים המה ר' את ועזבו כשחטאואבל

 יאורב
 ובמיחת להאב הבן "אהבת 'וחר גרולה להבן האבאהבת
 טעסה על מחרעם י"יה שהאב יוהר להוש ישהבן

 הקויש חפלת מהפלל יהיה שהאב היה הראו' ומןהמקוס,
 ראיה מזה קויש אוטריפ הצנים שרק וטצינוומפני
 לעול. שבארנו כמו ",א הטעסשעיקר

 סימותו שגשעה מפני נזה לומר אפשר סעםעוד
 עחה המה כי הנניס לפנ' שרומה יש טההוריםאהר

 להקען מי על עחה לים ואין קברניסה שאברהכספינה
 כי להראות קריש לוטר צריכץ לכן עצוח, כאובר'והמה
 כי ברוח נופלים להיוח להם ואין ק-ם שבשמיםאבינו
 עליג להשאץ להם'ז!

 שמעוני בילקוס ראיחח מה לפי בזה, סעםוקור
 אביך, אלהי עברי לפשע נא שח ועתה י,ץ: נ'בראשית
 עשית לח עהח ער אם לו דאמרו ה-נו - קים,אלהי
 שמת אף עחה בן אבינו. את לצער שלח בכר' רעהעטנו
 חחח וצריך שבשטים אלהינו ו,הו אב עור לנו 'שאבינו
 לצעה שלח בכר' רעה אהנו מלעשות מלמנוע עתהגם
 שרוית ששנאה יש הזה האופן כמו שבשמים, אבינואת
 יזח זה רער מלעשות עצמם אח מונעים אבל הבניםבין
 אביהם מה אהר אכל אביהם, את לצער שלאבכרי
 1'כ הוא ונן ביניהם, נקמת של טהשבה שיעלהאפשר
 טתבץשים "-מים שהוריהם זמן שכל בכללבאנשים
 שיעלח אפשר מיתחם אהר' אך  רוג לעשות שלאמפניהם

 "פו שלנם מה לעשות להם אפשר שמעחה דז"וםעל
 מת קאביהם שנה' אוחם טזכיר זה דקריש באמירתלכן
 לפרוש עתה גם הם 1צריכים קים, שבשמים אביהםאבל

 למרוש רג'לים שה'1 כמו האלו סובים הלחטהרברים
 ק-מיס. היו שהוריהם בעתטהם

 במרות, הסח'ם 1'ש ברעות הטאים 'ש'ס,
 ברנרים רק חוסא'ם ימה בלבר נע"ז ההוטאיםה"נו

 נגף נאבן שהוא מ' אבלשביעווג
 נה-

 הוסח זה החברה
 פסל, ועשיחם כאן: יכחיב מה והנה המדוח, בחורתגם
 זהו הרונ ועשיחם זה: אחר דכתיב ומה בדעוח, חסחזיו
 בכפלים, נלקו בכפלים שהסאו כיק ולכן במדזוןמסא

 לחזור ביוחר 'לו קשח ביוחר גדול שההוסחומפני-שפה
 ולכן גרול, יוחר שכרו בתשובה הזר אפ ,כןבתשובה.
 יחנחמו בתשובח ישראל דכשישובו הנביא להםהבס,ת
 בכפליס.נ"כ

כ,
 כל קיו: בכחונות שאטרו מח לפי וזוי

 אומר הוא ברוד וכן עבו"ם, עובר בהו"ל.כאלוהרר
 לאמר ד' בנ"לת מיסחפח היום גרשוני כי כ"11:,ש'יו
 עבור לך לרור ח"ל מ' וב' אחרים, אלהים עבורלך

 נאילו בהוייל הרר כל לך לומר חלח אהרים,אלהים
 עכר.ם.עובר

 כן: רשייי רבר' על אטרו "בהבאור"והנה
 שעבורת שהשבו בעבור כן. לפרש שהוצרבווהנרחח

חלהים
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 מזה זה נפררים המה הקב"ח את מצאו לא כשעור מתחלח וזהו יחיר' בלשון ומעאתרבים
 ג"כ נעשים המח ב~ה אליו מחוברים ונעשו אותו שימעאו מכיון אבל אחר, כגוףואינם

 חכמה( טשך אחר' כגוף ונעשים לזה זהמחובריס

 לו הועילו ויא שבעולם. כוכבים עבורת כל מנשה שעבר לאחר תניא' וגו'. לךבצרל(
 לך בצר בביהכנ*ס; הזה הפסוק את אותו מקריא אבי שהיה אני זכור אמר כלום'מצרתו
 היב( פ"י סנ"יייז )ייישימי . כא( אלחיך' ר' עד ושבת וגו'ומעאוך

 ולפיכך אומה לשום כן נעשה אם הראשוניס לרורות שאל,נא כלומר נא. שאל כילב(
 )"יקתי(. האומות. שאר מעל 'ותר חוטאים שאנו בזמן עלינו הקב"הסקפיר

 ת"ל: לאחור, מח לפנים מה למטה מה למעלה מה אדם ישאל יכול נא. שאלכי
 אתה ואי שואל אתה השמים קעח וער השמים מלמקצה השמימ קעה וער השמיםולמקעה
 .ייא( יחגיג" ' כב( לאחור. ומה לפניס מה למסה מה למעלה מהשואל

 מן ולקבעס להושיעס יכול שהקנ"ה ולהשכיל 'להבין ישראל על מצוה נא. שאלכי
 גוי לו לקחת לבא חלהיס הנסה או שנאמר כמו במערים לאבותינו שעשה כשסדאומות
 זוסיהא( טסיקתא גוי.מקרב

 גוי לו לקחת לבא אלהיס הנסה או וגו' האש מתוך מרבר אלהים קול עם השמעלג(
 כדי .אלא ממערים הועיאס שלא לך לומר ממערים ליציאתס תורה מהן הקריס גוי.מקרב

 ר 1 א יב

 הכתוב ומשמעות עונש, ולא עק ההו אחריםאלהים
 וכל מזה גרול עתש חין ונאמת השס. שיענישםדוא

 ,נגר קשים אינם לאום לו הבאים היסוריפ ובל4נגעים

 דתאוח במצולת הופש שתשקע הזה ומר רו-עההולי
 להמלט, יוכל לא אשר ער דחטא ברשת האיםוילכר
 ומו"ה עונ4 את ר.מברת הנפש ממכאובוה למעלה איןכי
 מח ההו חח עבירה, רא-גל מהמת נגדח לעמוד תוילולא

  עבירח גורית וענירה  עבירה, ענירח שכר חז"ל:עאמרו
 כחותיח בבל וואוחזק רושתאמץ ער ההיא לופש מרסאואין
 שאמר וזח גחזקו; חהוא הדרגל מוסרוה ממוהלותך
 . נפשך. ובו:ל לבנך יכל תרו,(נו גי ומצאתבסמוך

 שנאמר מח בלשי אמורים האלו דרבריםכא(
 אשר הצבא ו4רי את עלידם ד ויבא ו.'גן ב'בר-ח
 ננו"נתים- ויחסרהו נחוהים מנשח את וילכרו אשורלמלך

 ויכנע אלהיו, ר' סני 4ה חלח לו וכהצר ננלה,ויוליכהו
 ויושמע לו וייתר אליו ויתפלל אבוהיו, איהי מלפניסאר
 די גי מנווח וידן למלבותו ירושלים וישינהוחחנתו
 דאלדיס,הוא

- 
 ,מסרו גין רנרים במ"ר זח על ואיחא

 אלהוה לכל מנשח קרא שעה "וחו שואיו, יירהקב.'ח
 כיון מחם. אהד אוהו ענח ולא להם מזנת שהיהו~געולם
 מהם 4חר. אותו עוח שלא צרה צרתו סנע4שראה
 קראתי דרי רבשייע לסניו אכר להקב"ה, קוראהחהיל
 רבש-ע ממש, .גדם שאין ויועתי שיקולם אלחוהלגל
 אתה או ואם שבעולם אלהים כל על אלוח הואאתה

 (ויל שוו1; דפנים כל ה-ו שמא אומר אני אהתיעונח
 שהכעסת אותך אענח שלא ריא גריז רשע דאה"ב"ה:
 יהיו שלא השבים לפני רלת לנעול שלא אלאאוהי,

 נתקבל, ויא השתח לעשהת ביקש מנשת רא-יאומריס
 אותך, עונח רר'.נילפיכך

 יקובל שלא היח ברין ב' -
 ה"ן מחשובח נפ-ג ברמב'ט בדאיחא בששה שלתשונתו
 את הורג שהיח כמנשח שיחטאו ער אחריםרהאונס
 הרבים מש,טיאי זהו כוכבים עבוית שיעברו ער'קיאל
 אין רן'בים את המהטמו כל פ-הן גאנתו "מרותנר

 לנעול שלא מפני אלא - השובה. לעשוה בירומספיקין
 בעבירות ידע רלא _וש,בא משום השבים. גפנירלא

 תשובהו. נהקגלה בתשובה, וירע שעשהתמה-וה
 להיות צריבין . אנחנו נמ4 ער טשח מזההעה

 שום יקבל וולא שגראה לזה אף תוכהה במצוהזהירים
 אבל המוייא רברי ללבבו יכוסו לא ששז נתי כיתוכהה,
 .האלו 4יברים אה י:גוי אז צרח לירי כשיבאאה-ב
 צרה לירי רכשדגיע גמנשה שמצינו במו נתשוגח,ויחזור

 בביהכנ-ס: אביו איע שדקריא מח זכרונו .על עלהאז
 אלהיך. ר' ער ושבת ~גי לךבצר

 בר' דמסתבל בל זה: על ארו-1 ונמשנחבב(
 על הם שלא וכל לעולם, נא ,שלא לו ראוי אלודברים
- לעולם, בא וולא לו ר4עי קונוכגור  משום וזהו 

 והמסתיל ררחמנא גכבשי כבר ווגעים חאלורהענינים
 אמרו ולכך שמיא, כלפי חוצסא משום גזה ישבר,ם

*יי
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 5גן התורה. בזסות אלא השמות מן נגאלים אתם אין כך התורה את"בל
 :וסוהא)איקהא

 והוא מי יצחק: א-ר כסן* י,4בע לא כסף א1הב מ": )קהלת זו"ה טוה. יבדיל אז .מא(

 ולא ומוה דוד שולם גדולי שני מוצא את כיצד כד( המצוה. מן ובע אינו מצותאוהב
 דוד היה הזה, הבית את לי תבנה לא אתה רק י(י י "'מ הקב'ה ואמר אע8"י דודשבעו,

 עות מה ובטל' יווב אני הבית לי תבנה לא אתה הקב'ה לו ואמר מסני וכי לעצמואמר

 הכינותי בעניי והנה ג"בן: 'י 'ייה ונאמר כמה טת ולא שד צרכיו כל והתקין עצמו אתזירז
 אמר מיד הזה' הירדן את תעבור לא כי הקב-ה לו ואמר אעפ"י מוה וכן אלהים'לבית

 כה( מוה. יבדיל אז מיד טקלט' ערי להם מפריו ואיני העולם מן עובר אנימוה
 נ'( רנמ)ונרים

 ולמען אחריך ולבניך לך ייטיב אור הענין מן למעלה כתיב מה מוה יבדילאז
 נפש הורג אדם ימים אריכות היא זו רבש'ן' הקב"ד: לפני יוראל אמרו וגו' ימיםתאריך

ביאור

 נמשה שמצינו וימו קונו, כבוד על מס אינו שהואעליו

 צריך כן האלהים. אל מהביס ירא כי פניו אתשהסת'ר
 האלו בדגרים להביס יעי: ולח פניו את להסתירהאים

 לראותו לארם אפשר שאי הקב"ה קל למהותמהמקושרים
ולהביט.

 את נהוציאד פ"ג: שמות נמ"ר מבואר וכןכג(

 מה ה:ה, ההר על האלהים %ח העברון ממצריםואום

 וונ:כוח יורע הוי כמצרים אוציאם זגוח נאי:משאמרת

 יוצאים הפ ה:מ נהר יבך על לקנל עהירים שמן:ההורמ
 -משט.

 מחחלה פסה של במגרה שמ,בירין מה מונן וב:מ

 לענורחו, המקום קרננו וענשיו "בוחינו היו ע":עובר'

 ו?"ן החורמ, ב:כוח היחה מירים גאולח רעיקרמשוט
 וי':. אות :ו נפרשח לעילב:ח

 הוא גסף לשהנ מצוח אוהנ שבק גרמיוןכר(
 כ4 ה,א אוחב לאינו כנף חודנ שנין המיל,ק כינזה,

 ס,רח יהיח ולא טעיניו שטע ינרר לא חודבשהאימ
 סן י?שה הוא ואפ פרוסוח. איזח בעגור יתירחסרהה
 כנף החודב כן לא גרול, שגר נענור רק :מולפעמים
 פרוסו41 איזה בעבור גט גד,לח טרממ לטרוח מ%ןהוא

 לא אויב האינו כי אוהי, ושאינו מצוח נאוהנ הוא1%

 אם גי קלמ מצוה אי:מ צענור יחירח טרמחיסרח
 לעכורה מוכן ה,א האורב כן לא גרולמ, מצומ בעבור'

 קלה. כצומ גט וויעשח ונלנדרבה
'

 נסוסח קאררו אעפ"י הוא ב:מ וימירווו כה(
 מעלה וגכרו 4חר ונא גמרו ולח ריר העושה כלי-ג:
 נרוד וא"ג - עשאו, גאילו ש1מרו על הכהונעליו

 לא ניהמ"ק ננין אח ל1מור לו הימ אפשר ,וחיכיון

 אלו ש4ין ביון נמשמ וכן שמו, על נמשב הרבריהיה

 141יכ נא"ק וה4לש וויפרשו ער קולכוח עירוחמשלוו

 על נהשנח ההיה ודמצוה רמצוח 4ת גמר שלחנמצא

 אצלם גי מלעשוחם, !מנעו לא זח וצכל . גומרתוום
 במח מסיע למיוה להם אפשר אם גם שממההיחח
 ממצוה. יגמרו שהסה לאמריםשהוא

 ענין נאמר רליך יקר" .כלי בספר אמרווגנר
 שהבריל רנ:מ סשום כאו, המקלס ערי את משמהבילת
 מלעשות האר8 ימנע קלא ללמר 2א הסקלס עריאת

 וריי אם כי ירו על ננמרח חהימ קלא שיודע אףמצומ
 את ושמרת הקורם: נכתונ נאמר ה:מ מרנר וכןאמרים,

 לך יטנ אשר היוס מצוך אזכי אשר מצוחיו ואתמקיו
- אמריך,ולנניך  אי:ח ליריך חנא ש4ם לומר רוצמ 
 נגמר סונח קאין אעפ-י לאלחר, היוס חקיימחמצוח
 המצוה, יגמרו אהריך שנניך ב:מן אם גי לאלהרונראח

 לך ש-סב נין לאלחר, היומ המצוח תעשח מקוםמכל
 גי אחרי4 לנניך שהטב בין לגומרו; שנייך לומררוצמ
 אמריך שנארר ממ מרויק ועחה לגוכרמ, בירךאין
 אשר החורמ ו:את כך: 4דר הכהוב מסים :מ ועלרוקא

 ננל ב:ה נכיוצא שיישו ישראל בני לפני משחשם
 "חורןמצוח

 רהימ כ"ג 2תעניח ראיחא ממ לבאר "פקרונ:מ
 שינת את ר בשוב שנאמר מה על המעגל מונימצטער
 יומא שנין, ,ך דיניט איכא מי כמולמיט, הינוציון
 מכרי א-ל הרונא, נסע רקח גנרא להה,א מ:אחר

 דאכלת לך פשיסא וגי סעין, יא שנין וך ערהרונא

 היכי כי אשגדתיה נמרונ עלמא אנא ח"למיני41
 לננאי, אשחול !מי "נא אנהתי לירשהלי

- 
 ודנראה

 הוא הגחוב רנוו!ה משום הוח :מ מצטער שהימרממ
 רע גמלום יק געיניהם יהיח הגלות ציון שיבחרנעה
 אח"כ להט הכיא רהגלוח משום ו:הו ממשי, כרנרולא

  נרעתו, ירגישו לא לכן ולהורהו לד' שה:רו מרונחנרגמ
 ויאו שנמ שגז'ם הם מארם הף הן ווואל היח :הועל

מהם
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 חייך למשה: הקב-ה עמר בעונתם, שלא מתים והכל להורגו אחריו רודף הרם וגואלבשגגה
 ג'( יכח )יבייפ כו( משה. יבריל אז שנאמר: מסלס ערי להן ותפריש לך מדברין הןיפה

 תחלה, בהצלה להמעת ראובן זכה מה מפני חנילא.: בר תנחום א"ר משה. יבדילאז
 ר( 'מכוח מידס. ויצילהו ראובן וי,טמע ל"וו: 'בראשיח שנאמר תחלה' בהצלה שפתחמשני

 שא"ל כיון דתבשילא. סעמא מה ידע קדירה דאכל מאן לוי: א"ר משה. יבדילאז
 אני חייב שירה משה אמר לשמ בורח יהא בשגגה הורג אדם יהא שאם מקלס עריהפרש
 יבדיל אז אלא אומר אינו משה ויבדל המצרי, את שהרגתי הזה הדבר אירע בי שאףלומר
 שמעוני( ,עויט כז( משה' ישיר אז שנאמר: שירה אלא אזואין

 לרוצח שמש הזרח למשה: הקב"ה א-ל חנינא: בר' יוסי א"ר שמש.מזרחה
 הזה שהשמש כשס כח( הרציחה. בעון יאבר שלא לשם שיגלה מקלס לוותתן

 !ח ך 81 יב

 ג"כ היתה זח ויל נעלמא, כחלוט יהיח שזהלומר אפשי ואיך ננחמח לראוח זכו ולא נ1לוחפ שמחומהם
 גפ לטרוח הצדם שצויך חוובא ושחל האי שליוזשונה
 להפ היה כיאי ננהמה יאו שלא אלו ולכן נניהנעו
 בנחמה. אה-כ שיו"1 בניהפ לט21חלסנול

 כיכחיב: יוי, שס על נקרא שביהמ-ק מהודנח
 שהוא אף ל'(. ,תחלים לווד דביח חנוכח שירמזמוי
 של נזכווע היח הגרר שגפ מע1פ זהו הגורר. היחלא
 המקוש ביח אח שלמה כשננח ל: בשנח יאיתא כמו.ווו
 שעריפ ובקו דקוש-ם. קישי לביח "רת להכניסנקשו
 שאיר: כית נענח, ולא רננוח כ-י שלמה אמי בזהזה
 זכה .שלא ולפי - נענה, מיו ענוך יוו להסויזכיה.

 דוד, של גזכוחו אלא דרקיש ביח ננין "ח לננוחשלמח

 ווז: של שמו על כולו נקרא לשן ננה להיוח שזכהמפני
 משה, יכויל אז זוטרחא.: ..נפסיקחא איחאונן

 סהבריל שלש ש"ף מלמר ינריל, אלא ואמר, לאהבויל
 "ו נאמר ליך משה שפ על 'נקיגו גנען בארץיהושע
 זח נכל דגומר ריה שיהועע "ף ג-כ חהו -ינריל.
 י"1שע זבח שלא מפני משה שפ על נהענחהמעוה
 שהתחיל מח אח ולומור מעח קל כקומו ממלאלחיוח
 מזכח שבוע וכמו חלמידה עהיה מעח של נזכוחואלא
 לרבה מוכה חלמיד כןאבא

 של הסמיכות בענין לויר 1יז- אפשרכו(
 לט21ת יהיח שהגלות יכשראה משופ חהו האלו,הפרשיוח
 ימחול או בהשובח ובשיהורו למיטב להחוירפישראל
 שעיי נכדי מקלט ערי ודפריו! בא לכן הקב-ד,להפ
 ושפ שעשח, הגרול העון בעי לדרוצה כפרה חהיחהגלוח
 לו. יסלח ודמקום שעשה מח כל על נחשובהיהזור

 עאמרו כה לפי לורר נראה נזה העניןכזן
 זמר לי:רר מיה גל עקלו רינא כביא יאזיל ז':נסנהררין
 נגורהא,וליזול

 עריך הוא הוב פויע עאדפ נזרן גי -
 יו4יב כשח שנישל מה דגא כן זרר. וליזסר עמחלחיוח

 ג": צריך הוא ?מעהח עליו מוטל חוב ה'ח זחפיעח
 ולכן ממיחח, אחריפ אח ולהציל כזו מעשהלישוח

 אמר ולכן חונה את פרע אז חמקלט ערי %חכשהפייש
 בעלמא. חונ הפורע כמו שירח לומר צייך יוא עתהכי

 מפני הח4 ליוצח שמו! דזרח וול היניןכה(
 נמחבא להיהו עריך הרוצח היה מקלט ערי היח לאשאפ
 בזמן לחוץ לצאח לו היה "פשר ואי רואיפ שאקנמקופ
 והיה הדפ גואל אותו רואח היה או כי זורחשהשטש
 השמש. מאור ליהנוח לו היה אפער שאי 1:מצאהורגו.
 השמש. לו הזרח הקב"ח לו אמרלכן

 לא היה מקלס ערי יחקנת עוד לומרודנראה
 ההורגיפ נענור גפ אפ כי בשוגג ההירגים בענוררק

 ואהר שוגג אחר נחהלה י: ס. במכות וכיאיחאבמזיד,
 אוהו ומביאין עולהין וב"ר מקלט לערי מקרימיןמזיר
 גלוח ענחחינ מי הרווהה נב-ר מיחה שנתהץב מיטשפ

 בכיי היא להמזירים החקנה - למקומה 4עחומחזירק
 להיוח עייף כי ב-י, או'י אלא הדס גואל וך'י יר,יגשלא
 שהרי הרס, גואל וייי נהרג מלהיות ביר ע-ינהרו
 רסקילה מכיח רחוק היה ,ך'ב: מ'ע בסנהררין.אמיו
 ר,מומחין כל ררך שכן רעוורה לו אומריט אמוחכעשר
 הב41 לעולפ חלק לו יש המהודה שכלמתודין

 כ חי -
 הבא עולפ בן ויהיה מחורה יחיה ב-ר ע-י נררגכשיהיח
 עולפ בן יהיח לא הדם גואל י'י נייג כשיהיחאכל
הנוג

 שנאיר ימה טלי: "אגלי בספר חויאוכנר
 לא ס-שא ר דין מיחוח יי שבסלו אעפ"י ל;ינבחובות
בטלו,

- 
 שף מפני זחו מיחו41 ר. דין בזה קאמרו מח

 מקימים הכיר שהיו ירי ועל יב'.ר מסורוח היומיחות
 ההוסא וכה ז" וריי ודקדוקיה הנ4יה נכל הכעוהבהחוטא

 מ-ג בסנהדרין שאמרו וכמו הטאה ונחקן העוה"בלהף
 וא-כ לעוה-ב, עכול "תה ואי עכור 4חה הזח ביוסעיב:
 לא זה בכל ימשפט דין הוטא נאותו שנעשח ןיףנמצא



 ם י ר בד

 ג.( רנהינריס כט( לעולט'סאיר
 לזח זה נוחין ואין אחת בעיר הדרים ת"ח שני בכריה: בן אלעי א"ר דעת' בבלי 'מב(

 דעת ואין דעת, בבלי ירצח אשר רוצח שמה לנוס שנאמר: גולה' ואחד מת אחדבהלכה,
 מבלי עמי נדמו ד(: )הושע שנאמר תורה'אלא

 הדעת-
 א'( מ"ס )סוסה ל(

 מושיבין ואין בינוניות' עיירות אלא אותן עושין אין מקלט ערי תניא' וחי' וגו'ונס
 ואין מצודות בתוכן פורשין וחין אוכלסין, ובמקום שווקים ובמקום מים גמקום אלאאותן

 וחי, ונס קרא דאמר שס' מצויה הדם גואל רגל תהא שלא כדי חבלים, לתוכןמפשילין
 %( י )מנות ליי חיותא' ליה דתהוי מידי ליהעביד

 מידי ליה עביד וחה ונס שנעמר: עמו, רבי מגלין שגלה תלמיד תניא' וחה וגו' ונסמד(
 א'( 1' )מנות . . לב( חיותא' ליהדתהוי

 שנאמר: המות' ממלאך קולטין שהן תורה לדברי מניין יוחנן: א-ר התורה' וזאתמד(
 א'( ר )מנא לג( התורה' וזאת ליה: וסמיך במדבר בצראת

ביאור
 אגל רחמים, לתכלית היה אבל לגר נמור דין זהה'ה
 ריני שבסלו עתח אבל רין, בו עושין כשב"י רקזגו

 לא וא"כ כתקונד, המצוח לקים הב"ר י;כלו ולאנפשות
 שיש הרחמים ו,ק וא..נ מהוקן להיות דחטאיוכל

 ש"יק מפני נטל, לא מיחות ארגע רין אבל נפלנהעונש
 נסל, לא גזח שישהרין

- 
 הרוצח נשיהיה נן כמו וא"נ

 שלא מ~ני חקנה לו יהיח לא הרם נואל ע"ינדרנ
 נלנר רין יק מיחתו וי"יה כחקונח. המצוח נו!חקתמה
 נם חקנח ה'1 פקלס והעיי נמגא וא-נ רהמים,ב,א

 ל נמזיד,לרוצח

 היו רלכך א' ר נמנות ע%מרו מה מכ,ארונזח
 אף ישראל %רץ בכל נמו עייפ שלש הירדןנעכר
 היררן רנענר משום ומחצח, שבסים שני רק שםשהיו
 רוגהים, שני"יהיו

- 
 של דענין זה על הק?1 ונבר

 שוננים. על ולא מזידים על רק שתך רוצחיםשכיחי
 ולסי נלנר. השוננים נענור נחקנו הרי מקלסוהערי
 בענוה נם נתונו מקלס יערי כשוט ניחא זההאמור
 וריי אט בי דום גואל עיי נהרנים יהיו שלאהמזיוים
 צרינים היו לכן רוצחים, שניהי חיררן שנעגר וכיוןב"י.

 מקלסי ריי לדםלהרנות
 לעולמ. מאיר שהשמש כשם שאמרו מהכס(

 ד"ש* מפני מקלט נעיי צורך שאין נימא שלאזהו
 זח ו'י מקלס ערי 5"י עצש דמזיוין נםשיצילו.
 יאיר קהעמש נמו אמרו זח על גם, ששונניןשי"מרו
 נ"כ דנדנים בעולם רשן'ם דרנח שיש יף דעולםלכל
 יסבלו שלא נכוי מלדאיר :'פסיק אינו זח ננל דאורמן

 וכי ניד: נעיז עאכיו כמו הרשעים, ממעשהדצריקים
 נוהנ כמנדנו עולם אלא דשוסים יפני עולמויאבד

 ערי ננן כן - דגין, את ליחן עחירים שקלקלוושוסים
 השונגים נער 9קלם קקו9 מלהת למנוע לנו איןפקלס

 ראויים שאינם מי נם מסחמשים יהיו שגהם אףבאמת,
להציה.

 נולח, ואחר מת אחר שאמרו ימח ניאהל(
 שחחר נורם יהיח זה ניניהם מהלוקת שיש שכ'וןוהו
 השני ועל זמנו, קוום ימות המחלוקת נער כחוךמהט
 יהיה זה ו:עבור חגירו מיהה של העון מופליהיח
 ממקומו.נולח

  רעת זהו דעת נבלי שנאיר שמה שאמרוומה
 נקראים דמה זה נכל דכמים חלמיוי שגם 4ףדחורד.
 לזה זה נוחים שאין שכיון מסני דחורה, רעת נדסשאין
 רק הוא ותויחן טונוח מרות בהם קאין נינר מזהנהלכה
 המח לכן שנדס, הנפש עמקי עד דניעח ולאפנ"וז
 תורה. בדם שאין כמונ"שגים

 נרולות עיירוח אוהן עושין אין ולכךלא(
 העיר נ,רל ומסנ' דדם נואל שם שינא אפשר שאזיפנ'
 קסנות ועתרות אגים. נא זר שאיש מינישים יהיולא
 דאדם שחיי הונרים מצוי אינו ששם כפנ' עישיןאין

 נדם.חלו-ם
 כשנר. עמו לוכד רבו %ס רק שזדו נראהלב(

 שינלה לומר סנרא אין נחנט עיו דלומד כרבוזנל
 לידי ש,נא ל%וס ש%פשי לומר סביח (:ין ני עמו,רכו
 בפני דלת נוע4 אחה שאיש ועור דסצוה, ממעשהעונש

 לאחרים תורח ללמד עצמו %ת גוס ימנע כיהתלמירים,
 חנון. שאינו נחלמור יכשלאולי

 הזאת דסמיכות נרנר עור לומר %סערלנ(
 שני יש מקלס ונערי כסעי נפ' שבארנו נמושזהו

 נואל מיד הדוגח את להציל בניי שזדו האחרפעמיט,
 למקלס הערים לכם ודיו י"נ(: ל"ה ,במדנר נרגתיבדרם

 שהרי והבא. נענור עונש שזדו יכני והענימנואל,
 התנו מקלסו. עיי אל לנוס כפר תקחו ולא שם:נאמר;

שאם
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 זכה משה, שס אשר התורה וואת מאי.רכתיב: לוי: בן יהושע א"ר משה. שסאשר
 א'( י'ב ,יימא לר( המות. סס לו נעשית וכה לא חייס' סס לונעשית

ה
 וכתיב ישראל' שמע שנאמר: תלמור לידי שמביאה שמועה גדולה ישראי שמעא(

 ושמרתמ אותס ולמרתס שנאמר: מעשה לירי מביא שהתלמוד ונראה אותס'ולמרתס
 זוטיחא( ,פסיקתא א(לעשות4

 מ'(: ד לעיי שנאמר מעלה של לפרשה נסמכה וו פרשה החקיס' את ישראל שמע.
 מצילע תורה שדברי לפי אלא מקלס[ ערי בפרשת ביניהם הפסיק פלמה חקיו' אתושמרת
 קולטות מקלט שערי כשס אותך, תנחה בהתהלכך 1'1: 'משיי שנאמר צרה מכל בעליהןאת
 ווטרהא( "ס"חא ב( בינתיס. משה יבדיל או פרשת הוסלה לפיכך הארס'את

 תורה אפילו . תורה' אלא לו אין האומר כל יוסי: א-ר תנ"א, לעשותם. וגו'ולמרתס
 אינו בעשיה שאיגו וכל בלמור ישגו בעשיה שישגו כל לעשותם, ילמרתס שנאמר: לו'אין

 ו'( ק-ט ,ינמות ג(בלימור.

. יאורב

 ע5מו סודה אין יהרננו שלא הרם לג.אל כופר יתןק"ם

 נקמת מפני לחוש שאין נזמן ןאף דר' מנלוח, זהע-י
 כפני וודו מגלוח, ע5כו פזטר אין וה נכל הרםגואל
 לו:ר החזרת' ,.יואח כאן נאבר ויכן לו, עונשעזהו
 נני לפני משה סעם התורה ועונשי משפסיוונכל
 יש אחד י5ד כי דאלו, הסעמים שני נהם ישישראל
 כנר כי ה5לה, נזה יש השני ון5ר החסא על ע,נשב:ה
 אין למטן רין יש גס אוכר: ר"א נחנחומא: חו-ל(.מרו
 אם כ'5ר לבעלן, ר'ן 'ש לכטן דין אין צם לכעיןדין
 מלכעלה נעשח הדין אין מלמסח דרין גת החחתוניס'עשו
 ל' הגרמו שלח דמספט אח סמרו דקכ"ה: אמרלן'כך
 חמור מעלה של רין ודנח - מלמעין, מעגטלעשוח
 פ:ור נחו-ל מקומות נהרגח שאמרו כמו יטה, סלמד'ן
 דין דנכל נמ5א ,א"כ שמים. נד'נ' וה-ב ארסמ1'נ'
 מעלה, של גדין להחוסא דצלה נזח 'ש נ"דסעועין
 מקלט. ער' כמי הו' דחורה 1'נ' דכל :מ?אוא-כ

 חורה שלומר שמי אמרו כנר כ'לד(
 וח ועל עיא "'ז ננרכות כמנ~אר ננרא שלא לונוח לקנו(-

 דלכך ואפשר המוח. סם לו נעשית זכה ש,ח שמ'אמרו
 נתורה סע,סק עכי'ם יוחנן: א"ר נ"ס: ני:הרר'1אמרו
 לדחג-ר רו?ה סאינו שכיון כפני והו - מיתה,חינ
 לעכה הח~רה את לומד ואינו נחורה מאמ.ן סאינוהדי

 צכרו, ספ'ר ולכן "מוח, סם _לו נעשית היאוממילא

 ע5מו מאנד סה'ה כמו שוהו מפ:י מיתה. חייכשהוא
לרעח.

 תלמוד. לידי מניחח קשמועה סחמרו מחא(

 לשמוע יריך יהיה ולא נע5מו ללמוד נכהו שיהיהזהו
 אוהו. שילכדו חחריםמפי

 השמידח ענין לעשוהם. ושמרחם כאן שנגמרומה
 נסתונ"ז דאיחא מח לפי שוהו נראה לעש-ה כאןדנסמך
 היא שמירח של שהכוונח שמרד. לשוא זו עניהס"נ:

 ושמרחס כאן ש:אמר מה כן נעלה. על מ5פחסהיחח
 אחח חגא מחי חמיד ל5פוה אחם ש5ריכים והולעסוחם
 בנרכומ ראיחח כמו ווהו לק-מה, כד' האלו דמיוחין
 הזח הפס:ק על מצסער ה"ח' 'מ' כל ר"ע: סאמרס"א
א נוסל ואפילו :פשךנכל  ליר' 'נא מחי אמרח' נפשך 

ואק"מנג
 היח מעסו יעקנ כשגרח זהל דמטעם ואפסרנ(

 נראעיח נרקו" כמנואר וענר שם ננית ענח י"רנטמן
 מיר האדם אח לח5יל קולטת ררוערח משוס טלי'ח

 נפשה אתהמנקש
 נן ר"ח שאמר ז"ח נע-ו שאמרו מח ווהוג(
 בלום א"לן הנא, לעולם אני מה קכמאן נן לי"יחידיון
 לי נהחלפו פורים של מעות רני א"ל: לירך, נאמעשה
 מחלקך א-כ א") לענ-ם, וחלקתיס ?ןקה סלנמעות
 סראה שאעפ"י וז:ו - ג'רלי, יהא וכגורלך חלק'יהא
 נער נפשו את למסור הנחו ע:כון תידיון בןנר"ח
 אין אם בלנד וה שנענור לו איר וח נכל תורח,תלמוד
 בו שאין מי כי הנא, לעולם יזגה לא סונים כעשיסנו
 לג אין תורה (:פילו חורהאלא

 מפני כן, נראח המעשים בדנר קעאלווכח
 5ריך' אם תרריון נן ור"ח קסמא נן ר"י ש4שהמחלוקת
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 דלא היכי אח"ה תורה, 3מ את ללמד חייכ האכ שאמרו: אעפ"י אתם.ולמדתם
 3-ם )קיישיו ד( ולמדתם. דכתיכ נפשיה, למגסר חייכ אכוהאגמריה

 אר3עה הא תרי, כפנים תרי. פנים פחאי כר ר"ח תני עמכם. ד' דכר כפניםפנים א"
 מסכירות פגים לתלמוד' שיחקית פניס למשנח' כינוניות פנים לטקר. אימה של פניםאפין,
 שמעוג'( )לקיסלאגדה.

 כה לנהוג צריכים אנו כך סרסור' ע-י התורה שנתנה כשם תניא וגוק עמד אגכיה(
 פייר( מביי" )'ייש~י ה( כתורגמן. שמשמידין מכאן סרסור.עיי

 למקום אדם שבין מהמצות שהסה הראשונות דכרות כחמשה הנה אלהיך, ד' אנכיו(
 ממצות שהם האחרונים כה' אמנם געדר, לא איש מהם אחד ככל אלהים ושם ההויה שםכא
 לאלהים. מסייחסים ולא אגושיים שהם לפי וזהו ד, שם שם נאמר לא לחכירו אדםשכין

 .)הרייא(

אנלתא( ו( עכירות. כשאר אגי וחמן ורחום כע"ז אני קגא קנ*אלט(

 יאורכ
 היתח לאו אם תודח הלסוד בער נפש1 את למסוראדם
 שודו או עצמה נפני יצוה הוי תורה תלמוד אסנזה,
 זהו יאס המצהק מעשח לייע נבדי מצוה חבשררק

 לכסור האדם וצריך לומר מקום יש עימה מצרמצוא
 שום אין כצוה הכור רק זהו %ם אנל עליה. נפשואת

 שאין דבר בעד נפשו את מוסר 'היח שהאום לומרסברא
 הרויק נן ריח רעת לפי והנה עצמה, מהית סצוהזח

 לומר מקום יש עצמח סצד מצוה היא שה"תשסוגר
 בחורח לדהעסק לאדס ואפשר דמצות סעשח דוהחשהיא
 ד.בור רק הוי שוו'ת ווסונר קסמא נן לר"י אגלבלבד.
 אין טוניס יעוים עווח שאינו מ' נווא' בלנד4צוה
 ריח שואל נשעה ולבן שלה תורה לתלמוד עניןשום
 קסמא נן ר"' הושינו "נא עולפ בן הוא אם חרדיקנן
 הוא או סובים מעשים נם עושח הוא שאם שיטהולפי
 היא שח-ת שיסתו לפי רהנהנ הוא אם אנל עוהיבגן

 נן יהיח לא אז גלנד נזה עוסק והוא חכליתיתמצ1ח
עוה"נ.

 זהו תורה תלמוד של דח'ונ נ,מא שלא זהוד(
 יגדול. לא אנל נתור" לעיוק פנויח שיעחו לקסןרק
 ואף 'שראל ננ' ל3ל משה שצוה קרא הא' הנ"ילכן

 תורה. גתלמוד עוסקין שיה'1 נ3לללהנדוליס.
 משום שזהו ניאה מחודגמן. דמעמידין האה(

 הורח לומד להיות ראוי אדם כל דלא משום הרג,3נוד
 ללמוד ישראל נני ראויס היו שלא 183 גדול. אדםמפ'
 מח יזהו כחורגמ4 ע"י אט כי געציו הקג"ה מפיתורה
 יוס'; רר' ישמעאל לר' אנדן דחכר ק-ה נינמותדאיהא
- רב', יפי הורה ללמוד הגק אתהוכ'  שאפשר ה-נו 
 ראשי על פוסן להיות ולא דמתורנמן מפ' לשמועלן
 יפ'1 הורח ולוומוע לרב' קרונ להיוח נכד' קדוו"עם

נעצמג

 ננרכות שאמרו מה לפי נראה נזה והטעם0
 כתוב  רנש-י. הקג-ה: לפני השרת מלאכי חמרוכ':

 אחה והלא שוחר יקח ולא פנים ישא לא אשרנהורחך
 פניו ר' ישא ר(: )נמדנר ד3תיב לישראל פניםנושא
 שכתגת' ל.עראל פנים אעא לא וכי להס: %מראליך.
 ד' את ובר3ח ושנעח ואכלת חץ: )רנרים נהורהלהס

 כגיצה, וער כזית ער עצמס על רקרקו והסאלהיך.
-  נשיאת מצר זהו וסולח מוהל רהקב"ה מה 3לוהנה 

 בזסן נם להקנ-ה עכנר3יס נזמן רק זהו "ךדפניס,
 אלה אבל 3ביצה. או כז'ת %ס כי לפרנכחס להםשאין

 שבשעה מפני להם נא זה אדר אל עליהםשמקנלים
 אלהים על יקצפו אז פרנסחם לצורך לכדי להסשאין
 3בודו 1'מירו אוהו עונרים לה'ות כיא' שאיןויאירו
 למלכת לקכר חדלנו אז ומן ד: ס' נירמיה 3דכת'בנאחר,
 לדם מניא וזה - כל, הכרנו נסכיס לה והסךהשמים
 הוא ואז סניס, להס נו:א יהיה שהקג-ה ראויסשאינפ
 קנא. %ל נמדת עכהסמהנדנ

 הכפירה סנת כי לנו נס נונע הזה הדנרוהנח
 ססהפקים אנהנו שאין רפנ' זהו נעולס עההשמחפשסת
 כזית על נס לף תורה להת דמרה עהה ננו ואיןנמועט
 נאים דננו הה"ם מצרכ' מה לנו כשיהכר אלא31גיצה,
 נאים הננו  עלגכ,ף ער היקוס, נננד וג"ביעותנסענות
 פיה. על דקערה %ח מהפ3ים עאנהנו עד כפירהל'ד'

 דלכך נוה דטעס אירו ש%ול" "רבריוננפר
 שהוא כמו ע-ז גהכח גרדמיס נמרת רהנדנ הקנ"האין

 חעק רהוס שהוא שכח משום ז11 עניר:ת, נע%רמהנדנ
 מפני בוריז, מקנא שיהיה רניא זה ענירוחבשאר

 רהום שהוא האלהיס %ת שעזנ גיוהר קשהשהקסרוג
 דמדות נהס שאין %הרים אלהיס לעגור והלךוהנון
האלה
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 טעשה כשאותזים כאן כיצד הא אמת' על יטותו לא ובנים והכתיב: אבות. עיןפוקד
 "( 'בייית ' " בידיהם. אבותיהם טעשה אותזין כשאין כאן בידיהפאבותיהם

 ובטלה' נביא ובא גזירה גזר רבינו טשה חנינא: בר יוסי א"ר 1ג1'. אבית עיןפוקד
 החוטאת חנפש י'ח(: '"ם שנאטר ובטלה יחזקאל ובא בנימ על אבות עון פוקד אטר:טשה
 3-י( )מכוח ת( תטית.היא

 יש טטה בשמירת שאפילו לוטר תש"ה ללא טצותי ולשוטרי סטוך תשא.לא
 ט( לבטלה' שמים עם נושא כאילו שטים לשם שלא מצוה שהעושה תשא' לאטשום

 הטוריס()נעל

 ר 1 א יב

 לך יהיה לא איתא: 1,4' יראים "נספרודנה
 אלהיך, ף אנבי "נאמד: לפי פני, על אמריםאלה-ם
 אמר ינד לשמף שלא אבל עליה הקנ-ה שימליךלמדנו

 אמרים אלהים לך יהיה לא כתינ: לכך ילמדנו, לאעמו
 עמו. אמר דנר לשמף שלא פנ'על

- 
 שמהכתונ והנראה

 מאי א"רי "יתוף נלא ראי בשמוף וקאי מונרעהוח
 מאיין אינו הוא אם קנא אל אלהיך ד בי דקאמרקאי
 קנא, אל הוא 3י "נאיר מזמ יפהד לא נויאי נד'כלל

 איירי ביהך על אלא 3לל. ננטיא אינו החו ארלו"הרי
 אהר רבר מ"הף "הוא רק ג-3 נהקב"מ יאמיןשהוא
 ואינו קנא אל חוא ד' גי לויר שפיר ש-ך ובזמעיו,
 יפני לפמוד לנו ויש עמו, אמר משמף שהוא לסיסוימ
קנאמו.

 אנותיהם מעשה כשאומזין מ" מפני והסעםז(
 שעיקר משום זהו ניומר, קשמ הוא "להם העונ"הרעים
 הי"ר ררך על הארם את להעטיד בכרי המההעונ"ים
 מטא כל על והנה עור. יהטא שלא במשונהולהמזירו

 "מע8מו התקומ מפני זח על להעני,8 ולנלי לסלוהאפשר
 הוא ההסא אם אבל עונשים, ווום בלי נתשובמימזור

 כיריהם, אנותיהם מעשמ אוהז'ן וחננים "2ירושהענין
 א8לם נ"חרש שבנר טשום מע8מו יעבור לא זהרנר

 לאהח מוירמ הקכ"ה אז לכ! אבות, ירוקת סממחהמטא
 ממטא את לעקור ב3רי מזקים ונעונשים קשיםכ%מ8עים

 סשרשו.הזה
 2רוה שמזינן מפני 2זה לויר אסשר סעםעור

 עמרו יהנהנ שהימ א2 לו שהיח נמי למשל כיוהארם

 אז ילרחע, בימי מנומה שום יי נח! ויא רממנוחבלי
 יהימ מוא סונמ ונפש רוה נעל החו הזמ האישאם

 נאהנמ ילריו אל מת-מס ויהיה מא2יו הנמורההיפך
 חמו הירושה, המרה מ! יתר עוי ולפעמים יתרהונח2ה

 דוא 3יה ועד אניו של הק"ה הההנהנות כשיזכורמפני
 לפניו מוא שקשה אותו מניא זה יזה. סנלבע8מו
 הוא הזמ דאיו! %ם ב! לא נניו, על אימה איוהלהטיל
 ריונהג שא2יו במו נניו, עם 'חנהנ הוא נסה נפשגעל
 ראה שהנן הנונים ה2לחי הדברים בכל הוא ובןעירה

 כורא1 הנון איש הוא הזמ הנן אם אניהנמע"ה

 בזמירות יזהר והוא אכיו, ממעשמ סולדה נפשוהיתמ
 חוא ואפ אכיה של המנונים הטעשים מ%למיחרה
 ולבן שאח, ביחר אניו במעשה יעשה אז "נוובלתי

 היר לנו ואין אניו ניעשה אוהז שהבן הקב-הכשרואה
 "ירונו הוא וראוי בע8ם, ר"ע שהוא אות זמעליהם
 הרין. נמומראותו

 מקים ובסלמ, יחזקאל נא דלבך הסעם נראהמ(
 "מממ משום זהו בנים על אגות עון הקמ'מ שפוקרדממ

 אנותיהם מובות לפיוע 8ריבים והממ האבות שלחיורשים
 8ריך "הנן מ8ינו הי3ן אבל הם, "קלקלו מהולחקן
 אם אך מאביו, מח ירש אם רק זהו אניו מונותלפרוע
 ישראל "היו זמן כל והנמ לפרוג לו אין בלום ירשלא

 מהדור רויבמ יורש הי" מדש דור כל ארמחם עלשרו-ם
 המח ולבך מרינחם, ואת ארעס אה ירשו שהרימישן.
 שהיו ימזקאל של כזמנו אך החונה4 את לפרוע8ריכים
 8רות רק מהאכוה יבנים ירשו ולא בנולח,"רואם
 האבו41 מונות לפרוע עליהם יוטל אין ולכןופנע'ם,
 מיהל בלבר היא המהשח הנפש "רק אמר:ושפיר

 ננוכים בטורה יאיהא מה לפי לויר אפשרעוי
 זהו בנים על א2ות עון סוקר של רענין נ-ר,יוו'א
 מזקנים חא2ות "ם י3רתו דנה 2ע"ז ומרינה עירכשהטא
 אפשר שאי י2יעי רור ער בניו נני ועם 2ניועם

 כי לשונאי נבהוב נאמר וליך מ!רעו, יוד ארםשיראה
 אמרוה, געונות לא בע3ו-ם רק הואשנאמ

- 
 לכן והנמ

 החייר לכ! 2ור'ז פרו8.ט שהיו יפני ב2ל נלותעד
 מימי א2ל ננים, על אנהז עון לפקוי 2עונ"םהבתוב
 שה-ש במ-ר כיאימא ייז מלע12י פסקו שמאז 22לנלות
 רנלי את רמ8מי אוירים: מיו ב22ל שמיו ש2זמןהי

 יארע אלא נכך פרוץ הרור שאין ונרבר - י'4מסינוף
 ולכן 3ך. כל ימיירין אין בזמ יהיי של מעשמאיזמ
 רק חלא בנים, על אגות עון יוחר פוקר הקב-מ איןמאז
 תמהג היא בל2ר המוסאתנפש

 מנשא הוא מ8וח שיושה מי בל באית ביס(
 לשם שלא 3ן עושח החו אם אך שמים, שם 2זמומגרל
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 להשית כו כופר הוא הנה לשקר נשבע בהיותו כי כפירה. משוס בזה יש תשא'לא
 כופר שאין אעפ-י לשקר. נשבע הוא ואס יתברך' אמתתי אל שנשבע מה אמתתבדבריו
 הוא כך אמת' אינו עליו שנשבע שהרבר שכסו הכפירה' תמשך מדבריו הנהבפירוש,
 ,הרי.ש( י( חלילה.הקב-ה

,מכילחא( יא( אחד' בדבור נאמרו שניהס ושמור זכור וגו"שמוריב'

 תבא מתי יום מבעוד המתן הדבר, את שמר ואביו מלשון השבפ יום אתשמור
 ,חזקת'( יב( כלפ בואי כלה בואי ואומר מתעטף שהיה ינאי כדר' לקדשושבת

 יאורב

 חורח הלומר כמו טונה, לא כוונה לשם אם כישמים
 רע, לרנר שמים נשס משהמש שהוא נמצא לקנהריימ
 להחזיק נכרי שמים בשם לשקר הנשבא לגזלן רומהוזה

 בירו,הגזילה
 העולם שגל ל-ט בשנועות אמרו והנהי(

 ד שם את תשא לא נסיני הקכ"ח שאמר בשעהנזרומע
 וכאן ונקח נהן נאמר שגתורה ענירות וכל לשוא,אלהיך
 יביק מפני נראה בזה הטעם והנה - ינקה. לאנאמר

 החמירו לכך כפירה של ענין בזה י9 שקרשבשבועת
 שהרי ע:'ג מעובד גרוע רהכופר פשום מאר, זובעבירח
 להכופר אבל אמונה. איזה יפחות לכל לו יש וויזהעונד
 שום נלי הפץ שלבו מח עושח והוח אמונה שוסאין
 י"ח נפ, לויקיא נספרנו בארנו וכבר שהוא, ממיפחר
 גרוע הוא אמונה שום בלי נשאר שהוא רמי דאות

 ע"גמעונר
 זכור נאמר הראשונות נרברות כי וחואיא(

 נרנור נאמרו שניהם כי אמרו זח ועל שמור נאמרוכאן
 השנה אה לקדש ניחוד מורה זכור כי נז" והעניןאחר,
 ק"1 נפסחים חז"ל שדרשו וכמו לד', ותשנתותבהלל
 נעיקר מורה שמור מלת אבל הין. על זכרהו זבורמסלת
 ששניהם אמרו זה ועל ממ~אכח, והשביחח המנוחחעל

 כי בזה, זה תלו'ים ששניהם היינו אחר, ברבורנחמרו
 מלאכה. נו עושיס שיהיו בזמן היוס את לקרש מקוםאין
 יתעסקו שלא בזמן ממלאבה שונחיס להיות מקוסואין
 כי לד', ותשנתות ונהלל שבקרושה בדברים ביוםבו

 רעים מעשים ולירי ועמום לידי מביאח בלגרהבטלה
 בהפסרו. שכרוויצא

 הנה גי כן, נזה אמרו יעקנ" ,4חלובספר
 לירבות כמו תענוגים על מצחים אנו שבתבמצהז
 הארם אל מאר ערנ חח נקיה ונכסות ובמוותחבמאגל
 עסק ומכל ממלאכה שמירהו על מוזהר שהוא מהאבל
 כלולות דאלו הבהינות ושתי דארם. על מאר קשהזה

 הין על לקדשו הזכירה כי ושמור, זכור המאמריםבשני
 שמור ומאמר רתענוגים, כל כולל לשלחנו סמוךוקירוש
 הארם יאמר ואס שונות, ממלאבות שמירות כל עלמורה
 משכר שבר מחצית לו ויהיה חציו ויניח חציושיקים

 להורות אהר נדבור ושמור זכור נאמר לזח שבתמצוח
 השמירה עליו יקבל ולא שמור מאמר דארס יעזוב אסכי

 וההענוגים המאכליס אז נשנת, האסוריס ומדבריםממלאכה
 כלום לו נשאף ולא ולהנחחו חאוהו למלא רקהמה
 שננממיוח

 נחמר כאן מה מפני סעם עוד לוירואפשר
 ביהור נאמר הראשונות וברנרות שמור של הרנורביחור
 4.א נינמוח שררוו משוס וזהו זכור, שלהרבור

 משמרת עשו י"ה(' וויקרא משמרתי את ושכרחםמרכתיב:
למשמרחי.

 איסורי כל ייעינן שמור מלשק כאן וכן -
 כנר והנה הה.רה. לריני משמרת שהמה בשבתשנוח
 זריז.ם שהכהניס מפני במקדש שבוה שאין חז-ל!אמרו
הם,

 זריזים לגלתי רק המה השכות עניני רכל הרי -
 נעגל חטאר שלא עד שנאמרו רו-אשונוח נרנרותולכו
 זריזים שהמה גהנים במררגת עליונה במדרגה אזוהיו

 עניני על להזהירם הצורך מן היה לא אז ולכןבמצהג
 נעגל סחטאו אחרי אנל שמור, נאמר לא לכןהשנוח
 אז ולכן נמצוח, זריזים מלהיות רהוקיס שימהוהראו
 שהמה הסייגיס עניני על להזהירם הצורך מןחיח

 שמור. בלשק כאן נאמר לא לבן להמעוה,המשמרת
 יחרו נמ:ילחא שאמרו מה וכו הזה העניןיכ(

 מונה תהא לא לקרשג השבה יום את זכור הכתוב:על
 לשנת, מונה חהא אלא מונין שאהריםכררך

- 
 זהו

 ככרי הוא שנת של הטעס העיקר שאין להראיתבכרי
 לענור אחי'ג לו אפשר ויהיה מעבויחו הארםשינוח
 ישאר הטפל השבת יהיה אז כן נימא שאם מפניהלאה.
 עוגד הארפ כי להיפך הוא באמת אבל הענודח,ימי

 בשנת, לנוח לו יהיה שאפשר בכרי השבוע ימיבשאר
 זח מטעס ולכן השנת, ליום דטפלים המה הענורהוימי

 'ום מבעור לחכות צריכין גן וכמו לשנת למנוהצריכין
 העיקר כ' להראות הכלה, לביאה שמחכים כמולהשבת
 לו. טפליס המה הימים ושאר השכה הוא השביע 'מ'של

 שמצות שאמרו בזה לומר אפשר סעםעור
 "אפיק' גספר רהנה וזהו השנח, ל'ום השנוע 'מ'למנוה
 שכת משה כ"ה: רגה בשמות יאיחא מח ביארו'חורה"
 לאחר. עומרים שני השישי ביוט שילקטו להםלומר

יילכי
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 ואמר אלהיך' ר' צוך כאשר בה רכתיב ישראל' נצטוו במרה שבת מצית צוך,כאשר
 נ'( נ"ו ,סנהררין יג( במרה. צוך כאשר רב: אמר יהורהרב

 יום האומרים: המעוננים רברי אל ישמעו שלא להזהירם בא תעטר. ימיםששתיג(
 תעבור ימים ששת אלא להצלחה' ראוי אינו פלוני ויום זו עבורה בו לעשות סובפלוני
 והים איו' ררכי ר' ברצות דמצליהים טובים הם הימים כל כי מלאכתך' כלועשית
,הרי"א( השם,מצות מפני אם כי היומ אותו של המזל טבע מפני לא והבטול' השביתה יום הוא בלברהשביעי

 י"ה(: 'שמות אומר אחר וכתוב תעבור ימים ששת אומר אחר כתוב תשבור' ימיםששת
 ע"י געשית מלאכתן מקום של רצונו עישין שישראל בזמן מלאכה' תעשה ימיםששת
,מכייהא( יר( עצמן. ע"י געשית מלאכתן מקום של רצונו עושין וכשאיגןאחרים'

 ר 1 א יב
 שהיא מאנהם, אנה עי נאמר: וע"ז כפלים, ומעאווהלכו
 לנאר יש והנה - ששכה. זה על נ3ללם משהמכגיס
 וזהו השיש', 'ום קוים הזהירם שלא משה הטאנמה
 אם 3' שנת נמצוה שאין ש"שנו אנשים שנמצאומפנ'
 וח"כ כחוחיו, 'חלשו שלא נענור מענודה מנו"ה'ום

 הקרים לכן זו, נהקנה אפשר אי לומר לארם"פשר
 יוו כי להורוח השנוע נחהלח שבה מצוח אחהקנ-ה
 כאשר ולכן הכנה, שצריכה קרוש" השגח שנחנמצוח
 "שנו השישי יום ער שנח מצוח אמר ולא משהו(כת

 לזה צריכין ואין נלנר מנוחה משום רק שזהוישראל
 נחקנה אפשר אי שאמרו אנשים נמצאו ולכן הכנה,שוס
 גם הקנ"ה הכניס ולכן השניקי, ניום ללקוס ויצאוזו

 לזה, גרס שהוא מפני נכללם.משה
- 

 הרגרים לפי וח.'כ
 לונהי למנות צריכין שאנהנו מה שפיד יונןהאמורים

 שמהקרנים מה כל יהר" הננ" שצריכין יורעים להיוהוהוא
 קרושה. של הזה ליוםיוחד

 צוך, כאשר לקרשו "1ספורנרי ואמרו'ג(
 אמנם כי 1מרה, שצוך האופן נאוחו לקרשוהינו
 שהקרשהו לו יספיק שלא הודיע הונת על שםכשגוך
 נהורה 11 שהעסוק אנל ממלאכה נו שתשבותנמה

 והאזנה חעשה נעיניו והישר שסי שנאמר כמוונמצוח
למ45תיו.

 כאשר גאן נאמר רלכך רפשס לפי לוירואפשר
 לומר זהו ואם אנ כנ,ר גבי כן שנאמר מה וכןצוך.

 חראוונות נרנרות שנצסוו כמו חאלו המצות אחשחקימו
 שע"י נמררשים אמרו שכנר יפני חהו שינוי, שוםנלי

 מחהלה כי ישראל. נחי גרול סינוי נעקה הלוחוחשנירח
 נמ..ר דאיתא כמו ונשלוח נמנוהה שיהיו המישנההיהה
 הלוחווג על הרוח אלהים ינהנ והינחנ ס"ז:נמרבר
 חמר: ור' המלכיוח. מן הירוה אומר: ר"' הרוה,מיו
 ליר' נ14 הלו"וח שנירח י" ורק - היסוריןמן

 ומות שמעונ' נילקוס איחא וכן ויסורין, מלכיותשענור

 על גזרח נגזרה ועה .באוהה הלוהוח כשנשתברול"נ:
 ומהוך הוענוי ומהוך ה5ער מתוך אוחה וילמרו'שראל
 להם שאין ומהוך הרהק ומחוך הטרוף ומהוךהטלסול
מזונוח,

 שאז הראשונות הל,חות שנחגו נזמן . והנח -
 עמל נלי פרנסהו לו ימצא שהארם המהש1ההיחח
 הראף ומן הונת את לשמ"ר להם קל היח אוויגיעה
 הית ואז השניוח הלוחוח כשנחט אך כ4 שיעשוהוא
 מזונוחיו נעשו כי למאר קשה השנת שמירת שלהענין
 את מניא הפרנסה ועמל סוף, ים כקריין קשה ארםשל

 אפשר שעתה לומר מקום והיה שנח, "ילול ליריהארם
 עתה גם שנצסו1 לומר הכחוב נא לכו זג נמ5והלהקל
 נלי הראשון נפעם שנ5טוו כמו זו מצוה שמירתנענין
 שינוי.שום

 חיים חי שהארם בזמן ואם אב בכבוד הואוכן
 רצון שבע הוע אז ויגיעה, צער שום בלימאושרים

 שהמה זה בעבור 8ורח להם רלהביר הוריו אתלכבר
 יש מנשוא, קשים הארם שחיי בזמן אך לבריאחו,גרמו
 כי שיברא, גרמו המה מה מפני להוריו טענותלהבן
 שאז לומר ויש_מקום משנברא, בברא שלא לו חיהנות
 עתה שגם לומר הכתוב בא ולבן בכבורם, חייב הואאין
 בכל למאר קשים - הארם שתיי הלוחוח: שנשתכרואחרי
 בזח מחרינ שחיה כמו ואס אב בכבוד מחוייב הואזה
 שינוי. שוס נלי הראשונוה הלוחות שנהנונעת

 וימלאכה שעמום, לירי מניאה הנסלה גייר(
 שאין נזמן ולכן הסא, לירי ינא שלא הארם עלמגינה
 אם ונמצות בהורה עסוקין ואינם מקום של יצונועושין
 הקניה, אח לגמרי ישנהו אז במלאכה עמליס 'היו לאגם
 מגין ז" אשר ונמצות נהורה שעוסקיס אלו כן שאיןמה

 יצר נדאחי חז"ל: שאמדו כמו הרע מיצרעליהם
 עורך אין להם - חנוין, הודה לו נראתיהרע
 ע-י נעשיח מלאכתן ולכן נפרנסחם עמליםלהיוח
אהרים.

יי~
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 פבהפע יפ' אומר אחר וכתונ לרן שנת אומר: אחר כתונ תניא אלהיך' לרי שנתיר(
 יר( ולשתות' לאכול וחלק לתורה חלק תן כיצזו הא לכם' תהיהעצרת

 ה'ע( פט"ו שבתיירושלמי

 שנות את אף ממאמר, שנת הקנ"ה מה כד', שנות לר, שנת אנהו: א"ר לר,,שבת
 י4( 8סץ שנת )ייישימי טו(ממאמרי

 נכדי הכהמה נשניתת נצטת ~כך טעם נתינת זחו כמוך. ואמתך עכרך ימחלמען
 את הקנ*ה נה שהשבית מצרים ליציאת וכר היא הענר מנוחת ומצות הענר, גםשינוח
 )חיג1( טז( הענריפ מןהענורה

 שניתת עם ניחר והאמה הענר שניתת שהוכיר מפני יהו כמוךי נאמר למהכמוך.
 לנשל אפשר אנל האדון מלאכת עושין שאין לומר לנחמה ששת אמינא הוההנהמה
 כנהמה. ולא ממש כמוך נאמר לכן המחונר, מן שאוכלת הנהמה כמולעצמס

 משה()ירה

 לקייפ שנכדי מפני הוא, שנת גני מצרים יציאת זכירת ענין היית. ענר כיוזכרת
 ע"י מפרנסתו מאומה יפסיד שלא שירע הנטחוף מרת נארם שיהיה צריך שנתמצות
 הרי משס, אלהיך ר' ויוציאך נמצרים היית ענר כי תכרת שאמר: וזה השנת,שמירת
 חסמה()משר י" מפרנסתך. מאומה תפסיר לא נשנת שתשנות נמה כי תאמין א"כ עליך. הפרטיתהשגחתו

 יאורב
 גאמר ולגם שנת גני גאמר שלרי ואעפ"ייר(

 משום זהו אהררי קראי מקשי זה נכל מועריםגכי
 שבת פרשת גם המוערוה נפרואו גאמר כ"גרנויקרא

 אהר. מסוג והמח ניגידם  השהווה איזה ריש משמעומזה

 גופה משבת הקשו לא סרוע לשאול ישוהגת
 קורש כי י"ד: ל"א נשמות כרכתיכ לים ג"ס נהרכתינ
 לכפ יהיה השניע' וניום שפ: גאמר ובן לכם,היא

קורוו,
-  לפרש חפשר אי קורש מלת שם מרבתיב זחו 

 9ל ענין זח אין שהרי ושהיה אבילה על קאירלכפ

קרושתי
 פעם: נשבת גאמר מח מפגי יטעם לומרואפשר

 רביומא משום זהו לד', היא שנת ופעם: לים, היאשבה
 שהיא לומר לכם, שנח גכי מרבתינ ררשי ע-בפ"ה

 רוחה גפ9 ופקוה נירה, ססורים אהם ולא נירכפמסורח
 השנת,אה

- 
 חולח גם ש~'ב לומר מקום היה והגח

 ארפ יצטער דאם משום השכת את ירחח סכגה 2ושאין
 גכתב לס1 השנת, ניד מסור יהיה הוא הרי השנתמחמת
 מסור השנת הדנרים ככל שלא לומר אלהיך" "לד'כאן
 מסורים אגחגו אז ססגה שאין נמקום כי ישראל,כיר
 חשבת.ביר

 את גרא לא שהרי ממאמר שבת הקב"הסו(
 אתח גפ ולכן מזה, שנת ונשבה כמאמר אלאעולמו
 שנוג לצורך שאיגן הולין שיהח לרבר שלא מזהשנוה

 סים ילנך נזה אמרו יעקנ" "אהל ונספרטז(

 לומר זהו ג5וך. ואמתך ענרך יגוח למע1 ואמר:הכהונ
 את מיגעים המח שמחתם נעת אשר כאוהם תהיהשלא

 ענורת אה גם לטל"וה צריכים שהמה מסגיענייהפ
 שיקו גמצא ח,ח אז כי היום, מלאגה עושח שאיגויאיק
 לאחריפ יגין, לעצטו מנוהה קצווה שתי השנתכמצוה
 שגפ גאמר לכן עבריו, על מלאכתו מכל מעמיס היהכי
 לגוה. צריכיםהם

 העכריפ היו לא לו כי גרול עגין הואוזה
 שהוא המלאכה עגיגי כל מטיל היה 5אלאגהאסורים
 על מענורה שונת היה שהוא וגמצא עליהם, עושההיה

 לארס לו שאין מקוס נבל בלל הוא חה אהרים,השנק
 היטג באר שבארנו כמו אחרים חשנק על טצוהלעשוה
 צריכיך הם שגם היהונ צוה ולכן א', אוה ל"ונשמוה
 השבדנ ביוםלנוח

 זכירת בעגין חסרו שלמח" "הקק ונספריז(
 שבת: כירושלמי אמרו בן כן; שנת גני מצריםיציאח
 מה וזהו הורה. נרנרי לעסוק אלא שנחוה גהגולא

 אלח חורין נ1 לך אין הד'ל אמרו והגה לקרשו,שגאמר
 עכר שבין החילוק כי היא והגווגה 2הורה, שעוסקמי

 והעכד עצמו יצורך יו2ר חארק יי כזה. הואלארוגיו
 הורין נן לך אין אסרו 11 ומכהיגח אחריפ, לצורךעוכר
 הארפ איך העוה"ז עגיגי נכל כי נהורה, שעוסק מיאלח
 ולא יהלה אז רוצח הקנ"ח כשאין כי עליהםהארק
 אטגפ אחרים, נער עוכר שהוא ואפשר מהם ליהגוהיאל



 ברימךד.

 )יאחם( . , יח( ושכרי טוגה עוד שתקבל. כדי ה, צוך כאשר א0ך ואת אגיךאת אתח גגד ואמו, אייו גכגוד האדם חייג שסשקוליהדעת אף אלהיך. ד' צוך כאשרטז(
 ימעוני( ,ייקיס יט( המקוסי לפבי רוצח הוא כאלו ואמו אניו ומפדבס זן ואיבו לאדםלו יש אם ללמדך אלא לזה' זה ענין מה וכי תרצח, לא באמר ואח"כ אגיך' אתכגד

 כ( לך. ייטג ולמען ימיך יאדיכון למען גיה דכתיב לעוה"5, קיי~ת והקרן גשוה"זפידותיחן אוכל שאדם הדגרים מן אחד הוא ואם אג כגוד תביא, ימיך' יאריכוןלמען
 אי( מ',קרושין

 ג,( ל.ס )ק-ש,ן כא( ארוך' שכולולעולם ימיך יאריכון ולמען טוג, שכולו לעולם לך ייטב למען אלא זה, של ימיו ואדיכותימיו טוגת היאך ומת, בפל וגחזירתו הגבים את ובטל האם ושלח לגירה ועלה גוזלות ליוהגא לגירה עלה אגיו לו שאמר הרי יפים, והארכת .לך 1יטב למען חצא(: 'ס' כתיג הקןוגשלוח לך ייטג ולמען יסיך. י"ריכון למען כתיב: ואם אג גכגוד ימיך. יאריכוןלמען

 יאורג
 לעצמו עונר הוא זה ונכצות נתורה עוסק שהאוםמה
 מי אלא הורין בן לך שאין אסרו ולבן לאהרים,ולא

 גששת עובר שה%רם וכה ונמצ8 גתורה,שעוסק
 שיוסק מה אכנם ענר, בבהינת ה~8 היעשהימי

 חברת חמר: ולכן הורין, בן בבהינת הוא נ9גהנחורה
 לנן אוחך ,עשה משם ויוציאך בכצרים הית ענרכי

 שאז מפני הווגת יום אה  לעשוה מצוך חנ. ינןהורי4
 האסתי. הורין הבןחהיה

 מהמת רק הוריו %ת אום יכבר אם ועודיה(
 שה'1 אלו את רק מכבד' יהיה אז גלנר, הועתשקול

 אבל ט51, נרב אותו מפרנסים והיו גהנוכומשהרליס
 ממנו מהלהי ירוו עור והבן ועני חולה אגיו היהאם
 מהויב ויא נזה אנל לנגוג טתן הוית שקול איןבזה

 בין י.מקופ הילק ולא ר צוה 9בן מהמתלנבוו
 לאב.אב

 הוא דיגוי ל"ב גקוושין יאמרו ואול'ג'ס(
 בספר ביארנו יבר בפרנסהה ה-ב הבן ואין אבמוזל
 או להרפרנס ממה לאב לו אין ראם י"ו אות נ'ש,שמות
 בן עושה אינו ןאם גאן אכרו ועיז בפרנסהג ה-בהבן
 המקום. לסני נרוצה נהשבהוא

 שאין מ9ופ זהו כרוצח נהשב שהוא מהוהטעם
 שהוא חבן על סוסכין יהיו כולס כי האב על 9ירהםמי

 מצזנו ובן כרעי. למ,ת הוא עלול ומזח אביו אתיפרנס
 טשום זהו לאשתו פסמא היהן ולכך מאבל בס-בברמב"ם
 לכן ייא. אלא יורוו לה שאין גיון טצוה גכתועשאוה
 שיספל מי יהיה ולא הגעל על סוככין יהיוכולם

 יהיה ולא הבן על סומכין יהיו כולם ב%ן וכןבקב~יתה,
 דאיהא סה' לגזר אסער ,בזה אביו, גפרנגת וויסס4מי

 בשני לרבו לומי הענר ריכ~ל 1שג"ג: ראמר י"בבגיטין

 דהזו היני כי להירו41 הוצואני או פרנסנו אונצורה
 עלי, וכרחמין אינשילי

 בנ'.ק בתוס' הרגישו ובבר -
 הענר על ירהמו לא מה מפני ינתיג גי-ה ור'אפ"מ
 אפשר חאמ~ר לפי 8בל במצחל הוא אהיו הוא גםהא
 על סומכין שיקיו משזס על,1 ירהמו לא ולכךלומר
 בסרנסהג מספל יהיה שהואהרב

 גינרוה' נאמר לא רלכך לומר חפשר ובזהכ(
 געוח"4 1ם פירותיהן אונלין יהיו זו י?וחשנעגור ראוי עוד היה לא ואז סשום לך, -טב למעןהראשונות

 לנגו בוראי מ"ושרים ה-ם הי 9חאים רבזמןמ9ום
 ואז חזה, געולפ אותו שהביאו הוריו את לנגיטטה
 אוכל שיהיה גיול לשנר ואו' אינו זו מצוהבעבור
 הלוהות נשבריפ היו לא לו והרי נעוה-ז. ג6פירות'1
 9גארנו כמו סוב וננל נמנוהה ה-ם היו אזהראשונוה

 ווכר גשבים להם היה רי אז ולנן י"א. גאותלעיל
 אהרי אבל בעוה.ז. ס'רותיהן אובלין היו ולאעות'נ

 ?ריכים היו כי דהים, מצנ נשהנה אז הלוהותשנשהברו
 את מנבר הבן יהיה שלח גורם וזה הה"ם, סעמללסבול
 9הביאו זת על עלייג  סעטת עוד לו 9יש כפניהוריו
 הוריו את מכבר עוד הנן ג6 אם 181 געולם,אותו
 גם סייוהיו אובל וויהית גרול לשנר ראוי שהואבוראי
 הזוגבעולם

 בלוי, עוה"ב על קאי דהכחוב זה ולפיכ8(
 לן מ9מע קא רקרא הקודם במ%מר וואמרו כסולא

 א"כ לעוה-ב, ק-מת והקרן נעוה.'ו פירותיהןוואוכלין
 לך, "סב ולמען ימיך ואריכון למעך ווגיהס נאמרלמה
 שוש אהר רברים. בשני מיוה"ז עיזף יעוה"ב לוכרזהו

 עונר. נצל שימינו געויי" כמו לא נצהי מואההים

תוי
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 לטען גיה כתיב חוג כפריעת שהוא רגר אם ומה אגין: א*ר ימיך' יאריכוןלמען

 שכן. כל לא נפשות וסכנת כיס חסרון גו שיש יבי לף תטב ולמען ימיךיאריכון
 1'ז( פי" קיושין)ירושלמי

 מעשח בניך ילמיו שלא מחגורתם היחק ליוצחים' תתחגר אל תרצת. לאיי(
 חיברית( עשיח ~ייש כג(רציחה.

 הוא ניאיף רסתם משום יהו תגנב' ולא תיצח לא גין היה הלאו נאמי תנאף.ולא

 וגשר מעצמיו עצם אים של גופו מצר היא שהאשה ולפי רעתו, אשת את ינאף אשיעל

 גין הממוצע וזהו והמיון' הגוף גין ממוצע רגר כן אם ותהיה קנינו' היא מה ומצרמגשרו
 '"רהא' חגייו. של גממונו שזהו תגנג לא וגין חבייו של גגופו שיהו תרצחלא

 מזת זה גהפסקות נאמרו חגגויה מפי שכשנאמיו לפי ולא ולא למה תנאף.ולא

 לא נאמי לכך גספי כקורא גיחד אטים משה אגל 1ין' בלא נאמיו לכך פיקיםלעשיה

 'י0יתא( קהא 'פ0 כג( תגנוג. ולא תנאף ולאתיצח

ביאור

 כעוה-ז ההי0 כמו ל" סובה של הוא ס0 שהחיםועור

 הסובוח. על מרובות הןסהרעוח
 לך, "טב לבען נאמר רלנך מפרשוהר"ש

 נלבר הוא והא0 ה8ג נינוד שהתועלת 'השכ שלאלומר

 החועלת 'משך גן גס כ' כן. 01 והח0 המכובר החבאל

 כן נם 'כנזיהו כן אהרי נניו בי ימכנרו הנן אלההוא
 מורר ש"ר0 נמרה וביען 'ען לאביה מננר שהואכמו

 לך. יסב ולמין אמרו וזהו לומויד'ן
 לשאול שיש מה על בזה לישכ נאו ימהכב(

 האיסור 'ועיל וכי הזה, הרנר על החורה "זהירהלמה
 ר0 לשפוך הרוצה 4היה רומה שהוא רוצה לאישהזה

 יהיה שנל להזהיר נאה שההורה אמרו ולכןחבירו,
 יוצהי0. של בהנורההארם

 שנכלל'0 עניניס עוד שי1ו לומר עורואפשר

 ונינמות ק'.ס בנ-ק שאירו מה לפי וזהו זגבאזהרה

 ר,מית אשר הרמים נ'ת ואל שאול אל ר ויאמרע-ה:

 11ד'"הגיעוני0
 שהמית נשאול מצינו היבן וכ' ניש(,

 שהיו הברני0 עיר נונ שירנ . מהוך ילא הגבעוניסאת

 הרנן כאלו ינתוי עליו מעלה ומזון מים להםמספיקין

 לפנוו של" ל'כ נכלל חרצה לא אי0ור רבכלל הרי-
 הוא נהשב כן שעושה ומי אחריס, של הפרנסהנמקור

 קי-נ נב-מ איחא וכן ננפשתג שפונע כמי המקוםבע'ני

 כל נפשה %ח נושא הוא ואליו שכיר: שכר הכובש1בי

 נפשו כ' - ממנה נפשו ווטל כיילו שכיר שנרהכובש

 נזמנו לו משלם שאינו ומי נפרנסהו חלויה הפועלשל

 נפשה את כנוטלהף
 זה על 1ו'פ נינמות שהקשו מה מבוארונזה

 ר1נעונים מעקה על שאול נני להמית רורשהניח
 41" אנוה0, על נני0 'ויחו ול4והנתיי:

 וכי הקשו
 שאול על ג0 שבזה רבר על כלל מ'תה רין מצ'נוהיכן

 נרמב-0 ראיהא משי0 ניחא יאמור לפי אבלנעצמו.

 שאינ0 נהן וכיוצא הריחני0 אלו וכל מרויח:נפ-נ
 מלך רצ" א0 שמי0 ביר' א0 כ' נ-ר מיהתמחוייבים
 בידו, הרשוח העיל0 ותקנת המלכות נרין להורנ0ישראל

 להמלכות רשות 'ש שמים כירי מיחה מהייכי רכלירי

 את להרוג דוד ניר הרשות היה ולכן נמיחה.לרונ0
 שמי0 רנרין משו0 רגנעונים מעשה נעד נעצמושאול

 מהויני וכל כרוצח. נהשב הוא הנירו פרנ0תהמקפח
 נמיהה. לרונ0 להמלך אפשר שמי0 נרינימיתה

 יט נ' בשמואל ראיחא מה לנאר אפשרונזה
 רוד ראמר העני מיר יגבשה את לקה שהעשירבמשל

 האיש מות נן כילנהן
 הזה._

 לת"והי0 נראי0 והרברי0
 אנל 1נינה, יל מיהה ריז ש'היח מצינו היכן וכימאר

 כל 8'ן ש4ירש לו שאמר כיון .ומר יפשר האמורלפי

 לו היתה פרנסהו שכל משמע הזאה, הכנשה א0כ'

 נמשל שחפ0 מה מרויק ונזה הזאת, הכבשה שלמהלבה
 ממנו גזל שהעש.ר ונשעה זכר, כנש ולא נקנההכנשה

 של ענין זה על 'ק ממנו. יהפרנ0 שהיה הית'ר'הרנר

 נמיתח לרונו המלך לרוד רשות והיה שמי0 נירימיתח
 המלכוח. ריןמהמת

 נופ" זה נ0 והנהכל,
 מח מפני נע' טעמא

 כקור" ביהר ואמרם משהשינ"
 שנאמרו כמו ל" נכפר

 נחנור נ%מרו רלכך בזה לומר ואפשר ה1נורה,מפי

 ל" 8ם מה0 נאהר זהיר להיות לאר0 אפשר שאילומר
 מהן באהי נכשל שיהיה נזמן כי נכולן, זהיריהיה

 קשה כי ענירה. נוררת עכ'רה כי נכולן שיכשלסופו

 מחס של כפתהו לו שפהת וכיון יצרו על להחגברלארם
 הזאת ההולשה אך אולר, של כפח"י לו שיפהחסופו

 שהסאז קורם אנל הענל. מעשה אהר להס נא הארםשל

 במנואר חטא לירי לבא ץלוליס כח היו לאבעגל

כנמרבו
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 או יחירי שראהו כגון תענה, לא בחנם ערות אפילו שו* ער ברעך תענח%א

 כר( כלל. להעיר שלא מצוה כזח ערות עפ"י רנין שאין כיון התראה בלאשנים
)8וקתי(י

 ועל עצמו בסני החומר על לחייב תתאוח, ולא תחמור ולא נאמר תחמור' ולאיח
 )מיייתא( . כה( עצמו' בפניהתאוה

 תורח ספרי וחמשת להבטל עתירים והכתוביס הנביאים יוחנן: א"ר יסף. ולאיטן
 כוי יסף' ולא גרול קול רכתיב: טעמן מאי להבטל, עתייריםאינם

 ה-ה( פ-ה מגילה)ירוסלמי

 לפנים ליכנס מתאמץ כשהארם מפני זהו ומחנו' 1ג1' לשמוע אנחט יוספים אםכב(
 שר' משה שאמר כמו איש עס ירבר שר' אפשר אס לרעת רצו הם כי בו, יכשלממהיצתו

 את לשמוע עור להוסיף לחם ראוי היה לא אפשר זח כי נוכחו שככר ואחרי עמרומרבר

 מש"( ,מיית כז( מררגתם. מכפי למעלה שזהו ר'קול

 אמר כפרא בר קטורת' כהטבת הטבה אמר: אדא בר חייא רברו' אשר את הטיבוכה(

 ו'( רנה )קהלמ כח( הנרות. כהטבתהטבה

 פתחון ליתן אלא העגל את ישראל עשו לא יוה בן יהושע א"ר 1ג1" יתן מיכו(
 נ'( ד)דז כט( אותי. ליראה זה לבבם והיה יתן מי שנאמר: תשובה, לבעלי8ה

 ר 1 א יב

 נחמר רנור כל הרא19נות נלוהומ לגז ס-ז, רנהננמרבר
 לא אחת נענירה ארם נבקל אם שאף מפנינהססקה
 נלוהומ אנל הענירומ. גשאר להגקל עלול כהמיה

 נחבור כולם נאמרי העגל מעשה אהר שהואהאיר:נומ
 האמור. העניז ע4להורות

 רטוניה קי'ג בפסהיס יאיהא מה לס' וזהובר(
 פפא. דרנ קסיה ניה ואסהיד להוייה זיגור ואחאהטא
 רע שם ניה קמסהזת להודך אמ לו ואמר פפא רננגריה
 אהר עד יקום לא רכתינ: עלי8 מפקת קאגעלמא

נאיק.

 רהחומד מגזילה נשיא נרמנ-ם מנוארגה(

 נו והפציר הגירו על רעים קהכגיר מעשא גשעושההוא

 יקנה איך נלנו כשמוקב הוא והמהאוה ממנה קלקהועד
 ואין מהא,ה לח 9ל נל"ה עבר גרנר נלנו ונשוח זהרנר
 רנר על גם לאו שיש וומצא נלבד, נלנ אלאמחוה

 בעגיז הרגה הוקנ גשיהיה כי הוא והטעםקבמהשני.
 "נמינוך" ומבואר גזילוע 9ל מעשה לירי יבא אזהזמ
 אחה ס-נ: נאנומ הכמים אמרו אלמ גמו רנייםשעל

 רע. לנ אומר: ר"א האדם, ממנה שימרהק רעדרך

 עהידים והגהונים 9הנביאים 9אמרו ממכו(
 נהם והעוסק נהם, לעסוק יצו8 יהימ קלא הינולהנסל.

 והסעם מורה, נרנרי שעוסק גמו לסניו נהשנ יהיהלא

 'קראל את למוכיה בדי רק היו האלו 9הספריפמפני

 את 'עשו לנ בהפז בי להוגהה. צריבין ה'1 יאואז

 עליהם,המוטל
 נספרנו היטב נאר 2ארנו חזה העניןכז(

 ט"ז. שה ר פר9הלויקרא
 קהקטורת מצינו יהנה גז. גראה נזה ריסנרכה(

 שהאש מסני וזהו הא9, על ולא הגהליס יל מפזריוהיו

 ריהז' "ת נומניז היו ולא נמהרה סורפז היההגרול
 נגרי קלהגת נהם שאין הגהלים עי מפזרז היוולבן
 וכז סונ. י'ה נומניז היו ואז יאט יאט נקרפיזשיה'1
 שהוא משה מם' לקמוע 'ותר להם שנוה 'קראלאמרו

 שלגני מקום הסלהנמ, לגבי גמלים כמו הקנ-הלגני
 השלהנוג מז 'ומר טונים 9הגחלים מצ'נזהקטורת

 הזה הרעיק ג"ב זהו רירומ כהטנת ישמרומאז

 מרליקיז וא'1 פתילות ע"י מזליקיז סגורה דגבימקום
 פמילה היה לא יאם טסום פמילה קום נלי ה9מזאמ
 כליז 41'1 גדולה שלהנת ע"י נמהרמ נקרפיז ה'1אז

 מה'ה שלא פת'לומ יייי יהרליק צרי:יז וליןבמהרה,

 באז אמרו ובז מאירים, ר,ממ זה ויריי גדולההשלהבת
 צריכין והם להם קשה הקנ-ה קל הגדולה 9ר~ז9ישראל
 ע"י הנרות יהטנת צריכ'1 קהיו נמנורה כמולאמצעי

 חהימ 9הא9 נכרי קנהם. הפתילומ ימהקנ.ן שמסימיזזמ
 קם9ה נקקו ו~בן יפהילוה, 9יממ אמצעים י"נוער

 הפתילה. נפוףםיהיה
 יהימ שהקי'ה ראויז היו 9נאמת הינוכס(

מסייע



 מ- י ר בד

 אי( מש )6ג%ת ל( בעסידה' הקב*ה אף כביכול עמדי, עסוד פה ואחה שבאמד:קדקע' גבי על לתלמידר יישבה מטה בבי על ישב שלא לרב מביין אבחו: א.ד עמדיי עמדכה(
 והמ?וה(,התורה".ו, האלו' הפעולות צומחות שמהם המדות דרכי זהו הדרך וב~י הדרך בכלל(

 חכמח( )משר מותך' יום עד בעצמך תאמין אל פ"ב: באכות שאמרו כמו וזהו עבירה'לידי תבא שלא וגדרים סייגים לעשות אתה צריך יצרך בחלש שכבר בזקבתך אפילו החבוחייך' ימי כל אמרו: זה ועל - למשמרתי' משמרת עשו משמרתי' את ושמרתם כ"א:ביבמות כמבואר סייגיס לעשות זהו שמירה עבין חחךי ימי כל וגו' חקותיו כל אתלשמורב(
 א'( י-גיייכות א( מצות' עול ואח*כ תחלה שמיס מלכית עול עליו שיקבלכדי שמוע אם לוהיה שמע פרשת קדמה למה סרחה: בן יחושע איר ישראלי שמעד(

 ט"ן( )2יכא , ב(לבה את שיכיון צריך שמע את שהקורא מכאן בהסכתי כאן אף בהסכת להלן מהישראל' ושמע הסכת הבא(: 'פ' להלן ונאמר ישראל שסע כאן נאמר תגיא' ישראל.שמע
 ג( בלילות. ואמונתך הסדך בבקי להגיד צ"ג(: 'תהלים שבאמר חזרהז על בבקדוקורין למעלה עולות שהבפשות בערב קורין ובערב' בבקר שסע קורין למה ישראל'שמע

 שמעוני()'לקוט

 ר 1 א יב
 ה2א הד'ל: שאמרו כמו 2עגל . יחסאו שלא אותםמסיע
- אוהג מסיעיןלטהר  חרע להייר אק2-ה שרנית ומה 

 התוסאים את שמקבל להראות 32יי רואלהחטיאם
 תשונתם. 'את א:יכ קגל ש"ר'בתשו2ה

 מן רק היה העגל חסא כי נראח מ:חוהנה
 שלמים ה'1 הלב 2עמקי כ. שלס, בל2 ולא ולתוץהשפח
 להם זח לנבם יהיה יאן מי אמר: הק2-ה שהרי ד'עם

 ובזה. אוהי,ליראה
 לוי: א-ר נט"ר: ראיהא מח מובן

 אחר א2רה הרסים, שני למלך שה~ניסה למטרתהמשל
 זה שמרי חמלך: לה אמר עליה מצרה ייתחילהמהן
 ישראל גך שניהם, "ת *ירת כאילו הוא והריהאהר

 חשה ד' ר2ר אשר *ל ואמרו סיני הר על3שעמרו
 להם אמר מסכח. עגל עשו כי נעשת את א2רותשמן,
 את שמרתם כאלו הוא וררי נשמע את שמרוהקב"ה
שני"ם,

 לנשמע יש יהפץ ענין מה 9אלו ר2ים והנה -
 מבואר האמור ולפי הנ"שה, את שומרים שאין2שעח
 זהו הנשמן: את ולא הנעשה חת רק שא2רו שאמרושסה
 2מלכים גייתי2 הלב שמיעת "ל גם משמע רנשמעמשום
 לה2ץ עמך את לשפוט שומע ל2 לע2רך ונתת ט': ג'א'
 נמ1א רי עם שלם היה שלגם _"מפני לרע, טו2ב'1

 הק2"ה, לפניגרול ענ'1 הוא וזה א2רה לא הלב שמיעת על שקאירהנשמע

 ר-ג וער טשה רמ.מות 2גם': שם ואמרול(
 לעולם חולי ירר ר"ג משמת מעומר. תורה למדץה'1
 מיושי. לחר'1והיו

 למח ששאלו זה על 2תוס' העירו 23ר הנהא(
 והיה רבפרשת משום לומר ואפשר 2תורח, קדמהשהיא מפני להקרים לו היה ברין הרי לוהיה, שמעקדמת
 לו היה :ה בע2ור ולכן רמצ1ת כל עול ברברמרנר

 מ11ח עול ברבר רק מרבר אינו ששם לשמעלהקרים
 שעול אמרו זה 1"ל שמים, סל13ה ק2לת שזהואתת
 גכל העיקר שזהו משום עריפא שמים מלכותקבלת
 עול קבלת נלי המצות גל "רם גשיקים כ'המצוה,
 מצות שום עשה שלא גמי רומח תחלה שמיםמלגוה
 לזה נוטה ששכלו מחמת עושה שארם מצוה כיסעולם,
 גמ2ואר למצוה נהש2 א אין רמק,ם צוה שכן מחמת%א

 זח רכטים ואפשר י-א, הלכח מסלכים 2פ-חברמ2-ם
 קוים י*רם שיוד'ע 2בוי המצ51ג 2רגת חכמיםתקנו
 עצמו ועת מהמת )א בן עושח שהוא המצוה אתעשיתו
 הסקום, ייח שגן מפנ'אלא

 'ת'רה 2כוונח הסתכלות זהו הסבת ענין2(
 הגוונה מסהם חזקח י:הר נוונה וזהו לג,ו2תשימת
 המגוה. געשהתד2עינן

 שאיתא למח היסוד תוא שסזה ונראחג(

בפפרים



 ם י ר בד
 קורא שיהא ידד על מתאהב שמים שם שיהא אלהיד ד' את ואהבת תביאי ואהבת.ה(

 מה הבריות, עם בבחת ודבורו באמתה ומתגו משאו ויהא חכמי4 תלמידי ומשמשושובה
 ד( מעשיה מתוקבים כמח דרכיו באים כמה תורה שלמד פלובי עליו אומרותהבריות

 אי( פ-1"1מא

 עשה כיצה חא תירא, אלהיך ד' את '"נ(: י* אומר הוא ולהלן ד'. אתואהבת
 שוב* אוהב ואין אוהב שאתה דע לשבוא באת שאם מאחבה עשה מיראפ ועשהמאהבה
 ה( בוע* ירא ואין ירא שאתה דע לבעוט באת שאם מיראהועשה

 ת'ה( 8"ת סוסה)'י91ימ'

 מתיירא כשהוא אדם לך יש תירא, אלהיך ד' את 1'א )יייים אומר שהוא לפיואהבת.
 יראה במקום אהבה .ואין טאהבה, עושה אתח אלא לה והולך מביחו מטריחו כשהוא~חבירו
 )ספרי( ו( בלבד. הקב"ה במדת אלא אהבה במקוםויראה

,ייכ" ז( הרע. וביצר טוב ביצר יצריה בשבי לבבך.בכל
 נ-

 חי(

 מילי לקיים חסידא למיהוי דבעי מאן האי ל': בב"ק שאמרו מה זהו וגון לבבךבכל
 נאמד זה ועל האדם משכל בא וזה אליו, וההודאה השם מן בא שהכל ההכרה זהודברכות'

 מתכונת באים שהמה הטובות המדות עביני זהו דאבות' מילי לקיים לה ואמרי לבבך'בכל

 יאודב

 יציאת קודם 'שראל 9מע לו5ר צריך רהנוססבספרים
 9הנפ41ת 5שום ון'ש קורק שבערב רב5ו חהוהנפ9,
 עולה 9הנפ9 בשיה שכן 5כל וא"כ למעלה,עול4ת
 וווב 5בל'למעלה

 9מו4 קריאה לקר4ת 9צריך בורא' 1,9-
 195ם ון'9 קורק שבבקר כאן שא5רוומח

 ברשא וונח5ר למה הישר הוא מ~ח להנוף, הזרהשהנפון
 אבל אביו צוארי על נפל יוסף כ-ס: 5ייבגרא9ית
 רבוהינו וא5רו נ9קה ולא יו0ף צהורי על נפל לאיעקב
 - ש5ן4 את קורא9חיח

 זחו ש5ע או שקרא מח והסעם

 רהו ותתי 5"ה: שם כרבהיב אליו. רהוו 9בה 9אזמפני
 שמו4 לקרות אז צריך היה הרק מן ולנן אביהם,יעקב

 המוטל4ת ההוג4ת ה5ה מה לפרוו באו גזחר(
 רבר בי יאהגה. יצוה לקים בכרי לעשוה הארםעל

 וכל מ5שף. בלתי ענין זהו 5עשח שום בלימופשטי
 א!4יו ולכן רן מאוהגי אהר הוא כי ויא5ר יבאאהד

 9ייא 5עשים שיעשח זה וד'י לק-ם אפשר זושה5צוה
 'רג על 5תאהב ש5יםשם

 רמה לח541ש קשה האלו הרגרים הנהה(
 לשנוא יבא הוא ואם אוהנ: שאהה רע לשונא לו5רשהך
 9זת ואפ9ר אוהב, וואהח דע לו לומר אפשר איךא-כ
 את חלילה לא ימצוה מעעה %ת לשנוא יהא שאםאתר'
 שהוא 5י %ת %והב ווהוא רמי לו או5רים אזהקב"ח,
 לעשוה. מצוהו שאהובו 5ה כל לב נהפץ ע,שההוא

 אז מהבירו 'רא שהארם בשיה כיח
 א-

 אפ9ר
 שהוא ,ה אה סובלת הארם נפ9 אין כי אוהו, לאהובלו

 אחבה לה'4ת אפשר ה5קום כיפי חבל ממיהידא
 כאחה.ויראה

 והקבלה" "רגתב בספר ביארו ה~ה הענקז(
 רבמצ4ת להרמבים פרקים 5י,! בס-1 א5רו כי5ך

 153 3ן לעשות הוא 9נסיתו לו5ר ארם צריךה9כלית

 לומר ארם צריך הש5עץת חבל-ב5צ4ת התורה,שא5רה
 אסרח 9החורה אעשה 5ה אבל הזיר בשר לאבולרצוני
 בהם לו 'ש אם שכר לו '1 השכל-ת ב5צ4ת ודגחעלק
 שכר לו יש הש5עמת יב5צות לעשהו4 51ה:14ח 5וב'צר
 מונע אוהי  *לייו  ל*יוי ו5תאוה הרע יצר לו ישאם

 ד. ציווי 5המת5לעשחע
 וואמרו 5ה לפי 9זהו בזה לומר וודואפ9ר

 רמא, א9יד נבר יהא רבמארים 5אן האי קנ"1:בשבת
 5הולא, אי סכהא אי גנבא אי אומנא אי א9י! רבא5ר

-
 הרע יצרו גפי עושח שהוא ר5י חגר-א גיאר וכגר

 מתגגר יהש! 5י אבל לרוצח, רהי נם'4ת ופ"י יהיחאז
 חהו הרש4ת לרגר אלח בבח4תיו י9ת5ש אז ישרועל

 רנר אלא סצוח זה אין בשר לאכול כי טבהא,להי4ת
 5שה5ש הוא צריק להי4ת רוצח 9חהו ומיהרשה~.
- מוהל, יהי4ת והוא מצוח לרבר אלחבבח4תיו  וא"כ 
 בו שיש רעח בנטיה משתמע הוא מוהל שהוא ד5ינ5צא
 שגין ה-נו יצריך, ב9ני כאן אמרו זה ועל מצ411לרבר

 צריך הוא הרע4ת ננסיוהיו וגק הסובותבנם'והיו
 ה5קום. לעב,רת גהםלהקותמש

 שנלל מפני כן: גזח א5ר ישראל" ,.אבןתעל

גדול
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 רנזקין' מילי לקיים לה ואמרי נפשך' בכל נאמר זה ועל מהאבות בירושה לט שישחנסש
 נאמר זה ועל המזיק' ולשור לחבירך נגף כאבן תהיח שלא בעבור מממונך שתחתרהיינו
 =מה( ששר ח( ממונך' בכל שזהו מאודך'בכל

 מצות לקיים הרוצה עני כמו לקיימן האדם ביד שאין המצות היינו לבבךיבכל
 המקום עליו מעלה עוח ולא ונאנס לקיים בלבבו רק אם מצוה מלקיים האנוס אוצדקה'
 ממתך' בכל מאודך ובכל יעבוה ואל יהרג שדינן המצות היינו נפשך' ובכל עשה,כאלו
 מחוייב בממון עצמו את להציל אפשר אס מקוס מכל יהרג ואל יעבור שדינן המצותהיינו
 )יהרש'ש( יעבור' ולא ממונולבזבן

 הרעה על לברך אדם חייב אמרו: מכאן נפשך, את נוטל הוא אפילו נפשך.ובכל
 א'( טז )ייטת ט( הטובה' על שמברךכשם

 טדה בכל טאדך, בכל אחר דבר י( ממובך' בכל מאדך' בכל מהו מאדך'ובכל

 ר 1 א יב

 לעצמו שנוגן 2מה הוא שטוב מח במוות הוחגוול
 מן ה2ויח כיי לא5רים. נונן ז5 אם ייא רןלפעפים

 בעצמו. האדם אאל יק והו אך יקרה מוח היארגנוי
 ים מעורבת ארם של יע5ו תדא לעולס י"ז:2כ215ות חדי אמרו הבירו ולהנחת לחועלת שנונן במחאבל

הבריות,
 טוב ביצר יצריך 2ש2י כאן: אמרו ולכן -

-  הרו4ו2יצר  מכל פרי9ות זהז חטונ עהייר והוא 
 הנחת כל למלא הוא הרן היצר ולחיפך תבל,מחמיי
 טוב היצד בירך ללכה יצמו 2עד צריך והאיםה5אטן
 הרו4 היצר נורך אהרים21עד

 הראשק: בפעם בלעם 9אמר מה שזהו ואפשרח(
 שפרשו וגמו אשורנו, ומג2עות אראנו צורים מראשני

 ה9גי ובפעס והאמהות, וא2ות המח וננעו5 שצוריםחז"ל
 עד יעגנ לא יהנשא וכארי יקום גל2יא עם דןחמר:
 סרף,יאגל

- 
 ק"11 שק5יין שוהו נד9"י שמפורש וכמו

 אודליך ס121 מח אמר: השלישי ונפעם ונקומס,נשכ2ם
 אהליהם פההי שאין עראח חז"ל: שאמיו וכמויע"2,
 הללו ראויס אמר ראיה, חיזק מסני זה כנני זהמגוונים
 שכינו; עלידםשתשרה

- 
 היה נדול וסדר שדרך והנראה

 דוא5 שהוא אמר שמחחלה וזהו האלו, הדנריםבענין
 הנני אראע. צורים מראש כי סובות. מדות 2עלישהמה
 מילי יש נהם נם כי מהאנוח, הוא ערשם כי נהםרו"ח
 מילי מקימים המח גי רואה הנני אמר ואח"כדאנו5,
 ק"ש קורים המה מסשגנם בקומם תיגף גידברכות
 רוא5 "נני כי אמר השלישי ונפעם ינרכות.למילי חיסוי שזהו נון'ש אם גי נ"ג משכנם על עוליםואינס
 מזיקים שאינם לבי 4א כי דנזקין מילי מקאמיםשהמה
 ואיע ראית נהיזק נ"ג זהיריס אם גי נידים לזהזה
 ממדרנות המח נהם יש ירינות השלשה שאלוכיון

 לברכה. אם כי לקללה ראוים דמח ואיןההסידים

 הוי מילי י 2הני ילכך הגר"א ביארוגגר
 צר על פעשיו שעושח טי על נאמר יאסיד משוםחסיד,
 חלקיפ, ג' הט21ים במעשיו לאדם 9יש ולפי ט44היותר
 ועיץ לעצמו, 1טוכ לברית4 וטוב לשמים. טוניהחנו
 לבריוו4 טו2 יחיח שבזה הא2ו ינזקץ. מילי לקאםאמרו
 יחיח דנז5 משום זהו דאנות מילי ליקאם דאמרומאן
 דברכות מילי ליקתם דאמר ומאן נמדות, לעצמוטו2
 מה2י אחי וכל לשמים. טוב שיהיה מתקן י"יחבזח

 חט21ים בהענינים חלקים ג' מהני אתד גלל נקםאמוראי
 האדם.של

 שאמר במה דקיושים ינריו את ל2ארוהנראה
 וזהו לע?מו, טו2 הוא טו2ות מדות נעל שה1א9מי
 כ2ר גי מחיו, הנאה לו יש טונות נמיות דאישמשום
 ה"דם את מוציאין זהגנוד 11"אוה הקנאה נ"נוח:אמרו
- העולם,מן  אין נו שיש הרעות דמדות שור'י מפני 
 מיות בעל שהוא דמי ונמצא מהיה רוה קורת מ1צאהוא

 לע?מה טוב הואטונות
 יש כי כן, שאול" "דנרי בספר ומפרשיס(

 נוכל ל8 מאכל איזח שאוהנ אדס דדינו החוזרתאהבה
 שיחנח עצמו שאודב רק 2עצם המאכל אה שאוהבלומר
 לבנו, דחב א"בת כנץ עצמתת אהיה ויש המאכל,מן

 עצמתח, אהנח שההיח ראוי המקום אהבת שגןומגל
 החוזרת, אחבה שהיא נ"כ לומר י9 דמקום בא"נת1"נה
 כשאוהב אבל עמה שיטיג נשביל לדקנ-ה שאוהבדהאנו
 וגל נפשו אה כשטסל אף יהאנו לננו נכללחקב"ה
 ההתרת, אהנח לא עצמיות אהנח נקרא זה א"2רגושו,
 להק2"ה עימאת אהנה דהאנו אלהיך, ז. את ואהנתוזהו

 יאדך. ו2גל נפשך ונכל לנ2ך נכלשחהיח
 5רנ"1 ס" נאייח נדמ-א דאיהא גמו 1(הוי(

 ממונו, גל ליחן צייך חעשה לא על לענור שלארנגיי

והנה
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 אי( נ"רינרנא יא( לה מודה הוי לך מודד שהואומדה

 ואם מאדד בכל נאמר למה נפשך בכל נאמר אם אומר: ר"א תניאי מאדדובכל
 מממונו עליו חביב שגופו אדפ לך יש אם אלא נפיך, בכל נאמר למה מאדך בכלנאמר
 בכל נאמר לכך מגופו עליו חביב שממונו אדס לך יש ואס נפשך, נכל נאמרלכך

 נ" ס.ש ינרסא יב(מאדך.
 אותה סופגין הכל שאין ישנה כדיוטגטה בעיניך יהא שלא היום. מצוך אנכי אשרו(

 )חיי( יג( לקראתה רצין שהכל כחדשהאלא

 ולא שמע את שהקורא מכאן אמוריפ, הדברים הלב כונת שאחר מלמר לבגך.על
 אי( ס"1 )נרנות יד( יצא. לאזנוהשמיע

 אל דבד אדם לך ישאל שאם בפיך, מחודדים דית שיהיו ושננתם ת"ר,ושננתם.
 טו( את. אחותי לחכטה אמור ד(: )מטיי שנאמר מיד לו אמור אלא לו ותאסרתגמגם

 אי( י')קיושין

 הנביאים, בני יצאו ב'(: 4"נ אומר הוא באלי17ע זכן תלמידיך' אלו לבניך.דשננתם
 אתה וכן בנים, שקרויים לתלמידים מכאן אלא היו, תלמידים והלא היו הנביאים בניוכי

 יאורב

 הערנו הנ אות י'ח גפרקת לניאטית נספרנו והנה-
 והנה מאיך. ובכל נפשך בכל ביחר נאמר נמיב הןב!ח
 היח הרי וא"נ וש"ד, וג"ק נע"ז רק זהו נפקךבנל
 אלו יברים נג' רק נאמר מארך בנל רגם לומרלנו
 דעימ(3 ל"ח כל ען ולעבלבר

 הני מחמת רבאמת משום בזה לומרואפשר
 רצריך חמצהן בל על אהרי יהכתוב אמינא הוהקראי
 רק עליהם, יעבור קלא ובלבר וממתו נפשו למסורארם
 בהם שימ!ת ולא נהם והי י"ב(: !ויקרא ריהיבמאום
 נפשו למסור 5ריך אין כאמח המצות רנשאראמרינן
 בלבר בע"ז רק איר. זה נפשך בנל נ8! רנחינומה

 ניון ממ!נו באברת ולנן ע"8, וי'ד נסנהרריןנמנואר
 אמרינן ממונו למסור 5ריך דאין אהרינא קרא לנושאין
 יענור שלא ובלנד ממונו למסור צריך ליית שבנלשפיר
 הלאהעל

 סונה נמרה לך מורד שהוא בק ההנויא(
 לו לה!ד!ת אהה 5ריך רעה גמרה לך מורד שהואונין
 הרעח על לברך ארם חיב שאמרו: נמו חהו !ה,על
 הסובה. על מנרך שהואגטם

 חגוף 5ער זהו מגופו עליו חביב ממונויב(
 אסו ני ממו5 נופו לומר אפשר אי אנל יסורין,טזהו

 בענור סמט נשמהו את שיקהו שינית עסקינןבשופסני
 לאתרים. ממונו את יניח הרי, סוף סוף ניממונה

 אלינח קרא שירי הגוף נ5ער או קשה זהאך
 נפשו למסור ארם ד5ריך מזה ידעינן מנא וד'כרר'ש

 ר5ריך 'ל רס רמאן אמרו וי'ר נ5נהדרין !הרילמיתהי
 לומר 1"פטר ריי!, כר"8 ס"ל למיחה נפטו למסורארם

 יסורק לסבול ארם רמחהינ רר"א שליבא יח!ינןניון
 ש5ריך טנן רמנל עוי אמרינן המקום אהבת בענורוצעף
 אמרו טהרי הטם, קיוט בעגור נפקי למסוראים

 מישאל.!ע!ריח לחנניח נגרוח אלפלא וי'בו לייגב5הובות
 ל5למ(ג פלהזהוי

 ועין ממיהח, חמורין דיס!רין הרי -
 גמורח נע"ז רכאמת רמסקי וגר אלמלי ד'ה בתוס'שם
 עבירה על לעבור ולא יסורין נם עליו לקבל הארם5ריך
 גמ!רח וייז שם היח לא וומריח מישאל חנניח וגניזו,

 נפשיהו מסרי הוי לא לכן המלך לננ!ד עשוי אםני
 לרנר היס!ד טפיר מנ!אר רברינו ולפי דחמירי,ליס!רין

 אוהם לסבול הארפ ר5ריך ניסורק 8היי חקרא שהריזה
 וי'ג יענור טלאובלבר

 כראיהא לץן ההורח נמשלה רלכך ואפטריג(
 נסף בלא טנרו 1ל15 נ"ה: בישעיה וכריתיב דבהענית
 והלב, ין מחירובלא

- 
 משונח יש! יק מה לך יומר

 ישנג שהיא מזה נפגמת אינה ר"ורה בן חרש,מין
 לאזנו השמיע לא אם שגם שאמרו ואעפ"ייו(

 בלבר ובהרויר בשפחיו שיו85 בע-נן בכ"ז אנליצא
 נם, !רבויו כאן ינאמר משום אמרו והסעם יו5וגאינו

 שבזמן מפני שזהו ואפשר ברנור, קיהא דבעינןהרי
 נוומע ם5מ5ם הוא אז בשפתיו הדנרים מוייאשארם
 נהם ל5מ5ם לו אפטר אי נלנר נהרהור אבלביותר,

 נפעם ענינים הרנה עולים הארם במחשבח ניסחשנתה
 שונו31 מהשנוח קל תערובות בו יט ותמיראהר,

 .,ושננחכ" נאמר נא! מה מפני להבין אפשר ונ:הסו(
 רושננחם מטום וזוי "ולמרחסי', נאמר והיהובפרשת
 להי!ת אפשר וזה בפיך, מח!דרים ר"ת שיהיו משמעהרי
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 טז( תולה אל עתה בגי י"(: )י""י ונאמר בגים וקראם ליוראל ולסד בחזקיהומוצא
)ספרי(

 בהן' אלא ומתנך מואך יהא ולא טפל תעום ואל עיקר אותם עוה בם.ודברת
 העולם, חכמת ואלמד אלך יוראל חכסת למדתי תאסר ולא אחרים' דברים בהם תערבולא
 )ספרי( יז( מחם. להפטר 1לא ""(: )ייקרא בהם ללכתת"ל,

 ולא בם ב4 ודברת ונאמר בעוה' עובר חולין ויחת הוח רבא: אמר בם.ודברת
 1( יס )יי6א אחרים.בדברים

 יח( ארעי. ולא קבע אותם עוה בם ודברת אומר: אחא ר תניא בם.ודברת

 פרט בדרך ובלכתך במצופ לעוסק פרט בביתך בובתך ת"ר, וגי, בביתךבובתך
 דמצוה אבל דסחייבת, הוא דידך ובלכת דידך בובת פפא: רב אמר מומש מאילחתן,
 א'( י"א )ביכות יט(פטירת.

 על לאות וקורתם דכתיב: תחלה' יד ול מניח תפילין מניח כוהוא תניי 1ק11רת4ה(
 אי( 14 אמ"ו כ( עיניך. בין לסוטפות והיו והדר:ידך

 ובית האוה בית ילהוציא בתיהם ולא ביתה ולא ביתך יכול ביתך. מזוזתעל

 ר 1 א יב

 אפשר אי אבל שבתורח. אהד נחלק רק היעשיסנרוב
 שמע נפרשח ולכן החורח, חלקי בכל מהויריםשיהיו
 נא6ר בלבר ש6יס מלכות עול קבלח של בסצותשקאי

 מ1וח כל על קאי ששם והיה בפרשח אבלושננהם,
 מצותי, כל 8ל תשמעו שטון אם והיח כד)איבן"חורח

 מחוררים הרברים כל שיהיו להיות אפשר אי ושם-
 בלנר. ולמרחם נאמר לכןבפיו

 לבניך והודעהם וי: י' לעיל נאמר כבר ממש בניםיל יאלו תלמידים על קאי רזה אטרו ולכךסזן
 כה חיב מת"ת בפ"ל נרמב-ם זה על ואיחא בנך,ולבני
 אח ללמד היב הוא כך ננו את ללסר ארס שחיבכשם
 בניך, ולבני לבניך והודעחפ שנא6ר: ננונן

 ננו ולא -
 מישראל וחכם חכם כל על מצוח אלא בלבר ננוונן

 שנאמר נניו, שאינן אעפ"י התלטידים כל אתללמד
 תלמיריך אלו בניך למרו השמועח מפי לבניך.ושננתם

 אם חנביאים, נני ויצאו שנאמר בנים קרוייושההלמ.רים
 ננו לבן ננו להקרים ננו, נן ועל ננו על נצסוה למהכן
 חנירו. לנן ננוונן

 אפוור שאי נהם מללכח שררשו מח הענקיז(
 יהיח שלא מורח שהליכה מפני כ4 נראח מהם להשסרלו

 ממקום הולך להיות צריך אם כי אהק מקום עלע'מר
 שנעשח נקרא מלטודו ופוסק בתורח שלמר מי בןלמקום,
 להיות צריך שהוא מפני אפשר אי וכן מקומג עלעומר
 תורה מרברי לפסוק לארם אפשר אי ולכן חמיר.הולך
 הע~לם. נהבמתולעמוק

 ולא בם לעיל: שררשו מח וק זו ררשה"(
 אותם, נאסר ולא בם מרטעיב ילפינן זח אחריס,ברברים
 ורובג בראשו בהם עסוק יהיא שהוא משמע בסולשק

 רב6צ1ה משום מיוחר רבוי לחהן לן ומביייס(
 לא אשה לו נושא האדם כי הארם, צורך גם מעורבזו
 אמינא והוה עצ16, לסובת גם אם כי המצוה מהנארק

 רנוי בעינן לכן מון'ש אוהו פוסרת אינה זורמצוה
 זה לפסורסיוחר

 משום וזחו כן, לנו נראח בזח והסעםכ(
 שיהיו ניד שהחו המעשח ענין על מורח יר שלרחפילין
 על מראה ראוו של ורמפילין המקום, רצק כפיסונים
 קרושים ג"כ שיהיו במח שהמח והמחשבח החכמהענין

 וומעשיו כל פ"ג! נאבות אמרו שכבר ומפני לד,וסהורים
 מרובים שהכמחו וכל טחקים41 מ"כמהו.ן"כמהומרונים
 יד השל את מקרימים לכן מחקימח, "כמחו איןממעשיו

 על להמעשים יחרח חשיבות שיש להראוח ראוו ו~לעל
 מחכמחו, מרובים להיות 1ריכים ארם של ומעשיוההכמה
 סיני הר במעמר ישראל הקרימו גופא זה מסעםוכן

 מרובח להיות צריך המעשח כי להראות לנשמ,4נעשח
מהנשמע.

 שחיא יר של החפילק הנח נרבר, סיםועוד
 וול והחפילין להמקום, הלב שעבוד על מורה הלבכנגר
 שהשחעברות ומפני להקב-ח, השכל שענור על מורח.ראש
 יעכ"ץ החס.ר ווהעיר כמו השכל מהשתענרות גרולחהלב
 לעמור יכולים היו לא וההגיון ההקירה נעלישאלו

נשיק
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 כא( חה. בעו לא והני הת בעו הבי וכי יסיכמ ירבו למען עקב(: )פ' ת"ל"וותפין'
 ב0 הח)ימא

 על וכתבתם דכתיב: בסזוזפ חייבים וקטנים ועבדים בשים תביא ביתך. מזוזתעל
 ה"ג( פיג ביכמ,יהושלמי כב( ביתך.מזוזת

 טוב כל מלאים ו5תים דכתיב: מאי רב: אמר אבא בר ירמיה א"ר טוב כל מלאים1ח(
 י.( -,, ,מ%ץ כג( דחזירי. כותליזה

 ר 1 א יב

 האנשים אלו ורק בספרי, השמד נזירמ בשתבנסיע
 גנסיון, עמיו בלב תלוי 4ימ יהדותם שכלדפשוטים

 הראש. של על יד של חפילץ ל"קיים מוא בדין%כן
 מספיק זה חנמ זיל מגרע'ש מקשת והנמכא(

 שיך לא השהאים בית לענין אבל נשיפ למעםשלא
 חיוב בו אץ כזמ דבית בימ מ5ד לפטור גאנו ד"אכן,

 מיוחד, בית לו בשימימ נינהו מיובא בר גברי אבלמזו:מ
 בבית חץו עה כל לדור ויכול דפסור שאולמ ביתומי'ש
 דמ"ם חץ בעי הני בימ אמדינן ולא מזוזמ בלאשאולמ
 וא"כ שלו, בבית מזוזח מ45ת דגברי אקרקפמחשיך
 אלא חיוב דליכא פם4י שיהפים בית דילמא נמיהכי
 לו. המיוהרבבית

 מן פסור שאולח רבית ד4טעם בוהוהההאה
 דירת וה אין שאולמ דירת רסמס משום מואהמזו!ה
 פ"ד במנהות העפ דטז לפי ואף ארעק דירת אלחקיע
 משום ג-כ זחו ממזו!מ, התורמ מן פטור שבורמ ביתיגם

 לביות ממיד שוחף האדס כי ארעי דירת ז4ודשכורמ
 במזווה, לטפל ממוץב אינו ארעי ובדירת משלו, ביתלו

 אסור יוצא דכשהוא קיב בב-מ שווסרו מה לפיובפרט
 את להסיר הוא דגנאי משום משט המזו!מ אה להסירלו

 המזוזת את לקבוע 5ריך שהוא נמצא וא"כ מהבאגהמזו!מ
 יירת חבל זו, ממ5וה דמורח אוהו פטרח ל5ן צמריםבעד

 דאץ אכרו שפיר ח9'כ לאדם, קבע דירת זהוהשוחפיו
 שכל להלות דיש משום ממ1וזה כזת בית למעטסברא
 ירבו למען 4זיכ: מדכתיג לה ילפינן .5ב, חיה בעי לא הוא ואטו הזמ בבית ידורימיו
 במזו~ח היבים 5ולמו לין חץ בעו לא אלו ואטוימיכס,
 שמ5וח חזינן מזה תעא הקוי4 במאמר שמבוארכמו

 לא חני חט1 בפשיטוה פדקאמר העבדים את גםלהמיות
 ישראל ת-ז: מעבדים בפייט ברמביים איחא וכן חיקבעי

 שביני4פ, חעבדים לההיותמ115ין
 ב-ק בהוס, ועתן -

 בניטין משמע ק5ת ומיהו דאמרו: וגר דכמיב דיימפיימ
 רשב-ג יאמר לענד 5דקה ליהן מובה כך כל דאין"ג
 חו פרנסני או ב5ורת בשני לרבו לומר הענדדיכול

 עיאק ומרחסי אינשי לי דהזי היכי כי להירותח51יאני
 לחהיות מ115ין גוראי הדין דם5ד נראמ גאמת אבל-

 אן "ינס מסות אינס ה4ה4ת דעת רק העבדים,את
 1מש1ם 8עבד מעל מורץ 5ן על יוהזי ומרחמיםהעבדים

 אינשי לי יזחו מיכי כי לחיר4ת הוציאני לומר י5ולזה
 דא5רנו י-ט א4ת 1" בפרשמ- לעיל ועיו עלאי,ומרחמי
 זמן דכל משם לחירהק הוצ'אני לומר "עבד יכולדלכך
 ר12 על שסומכים משום שחו מפרנסים אינמ 15(ישחוא
 ליהן חובה כך כל קאין מהמה לא אגל יפרנסע,ש4יא
 לעבד.5דקח

 שץ ושבשק י4כלת אהיומ מיכתיב 81עכג(
 ד,"ז והנמ קאה דאכילה בסייי טוב כל מלאיםדבהיס
 הותרמ מלושמ דבבל הוא היא ממלכים בפיווהרמב-ם

 לחכול. ממ יפצ(י ולא  ירעבו אס גן.
 לומר ואפשר -

 דמיס, שפיכמ במלחטמ שהותרח מכית כי בזמהטעם
 דאיחא כמו א*ויה עכר'ס של דמים שפיכת גםשהרי

 את שהדירג אמרו באפת -ק כיא שמהקבמכילחא
 ואם - שמי4 בדיני והץב אדפ מדיני פטורהעט"ם
 טאכל4ת להתיר שיש שכן פכל הי~יח דמיםשפיכת
 המלהמוג ל15רך כשהןאסור4ת

 אסור4ת דמאבלהק קרח ש למה להקשהקואין
 להס הותרמ שאם פשיטא ורו-י מלחממ בשעתהוהרו
 בשבת, אפילו רדתת ער -ט: בשבה כמבהשר שבמחילול

 מאכל4ת להם  שנחיר שבן מכי מוהה, הי1ג קזהו-
 אסור4ת דמאכלות משום זהו בלאו, רק שהםאס1ר4ת
 מאבל4ת 1גי כדכתיב הנפש, את שמטמטמץ טפימפירי
 זמ על ואפרו במ, תטשש ם"ג: ייח בויקראאסווווז
 ד5תיב אדס, של לבו מטמטמת עבירח ב', ליטביומא
 תטפהם, אלא ונטסאהם הקרא אל בס,תטאש

- 
 ומטעס

 ובלבד גשבה לחולח בהמה ולשאוט 5וסז שלל חותרזח
 טמטום לידי יבא שלא בכדי חהו נ2ילה לו פכילשלא
 אסודהג 105כל4ת ל4תיר סיוהד קרא בעינן ולכןהנפש,

 ייה4ת נתא ש5ן שו4ני יקבמ לומר אפשרועוד
 ומפני שמק דוהה 5בור קרבן שהרי ה5בור. טרךמהמת

 מפנימ, נרו4 שיה ל5ן היא הצבור 5ורך ג"כשמלחמה
 הוה מ5בור מהמת לדאות נתנו שלא אסורין שאראבל
 מיוהר ישו געינן ל5ן במלממה ניהים דאינםאמינא
לזת

יי(
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 התאתת אחר המשך כרוב גורם עמל כלי שתשיג עישר כי תשכח. פן לךהשמר
 "פיינ" כד( עושהה את האדם ישכחוכהן
 דורש היה העמסוני נחמיה לה ואמרי העמסוני שמעון תניא תירא. אלהיך ד' אתיגן
 כל רכי תלמידיה לו אמרו פירש' תירא אלהיך ד' לאת שהגיע כיון שכתורה אתיןכל

 מקכל אני כך הדרישה על שכר שקכלתי כשם להם: אמר עליהן, תהא מה שדרשתאתים
 תלמידי לרכות תירא, אלהיך ד' את ודרוה ר"ע שכא עד כת( הפרישת' עלשכר

 י"ס ונפ"יפ כו( 'חכמים.

 כז( תשכע' וכשמו שנאמר: כשמו' להשכע עשה מצות תשכע'וכשמו
 להרמנ"ם( המצות)מנק

 א'( ט',תיני" כח( להקכ"ה. לנסות דאסור מכאן ד/ את תנסולאטז(

מש'" כט( הדיף משורת לפנים פשרה זו והטוכ. הישר ועשיתיח(
 מה, ושאלת החכם, לכן זו שאלה יחסו כאגדה רכוחינו אתכם. אלהינו ד' ?והאשרכ(

 גם כן דייקו שלא ומה לו, ולא לכם שזהו לכם מלת ודייקו הרשע, לכן לכם הזאתהעכודה
 לטמאים ולכן הכלל, מן ע?מו את מוציא הוא לכם שכמלת זהו לו, לא שתא אתכםממלת
 לנו ולא הטמאים לכם היינו לכם, ד' יצוה מה ואשמעה עמדו מש": אמר הראשוןכפסח

 כמלת ג"כ שביאורו את מלת כמו הזפ בדכר נכלל המדכר גם אתכם כמלת אכלאטהורים,

 ר 1 א יב
 נאוריע כואיתא היא מ?וה מלאכה כיכו(

 כ'(, )שמות מלאכחך כל ועשית תענוד ימים קשתי-א:

 נהנה "מלזזכה כך ננרית נתנה שההורח כשםמלמד
-נבריו4  זח מלאכה מחמת לאום שמגיע העושר ולכן 

 מזה יבא סלא עליו מנינה והיא מצוה מהמת לונא

 כאן אין עמל נלא לאום שמגיע העושר 'אנל הסא,לייי
 תטא, ליוי ינא שלא עליו עיניןמעוח

 ימההלה כן4 ונריו את המהוש"א וניארבה(
 שמיפ כנוד ודאי שזיו משום שנהורח אתין ילורש
 כשם אח'ו אמר ולזה ל?ורך, סלא אות שום נהשאין

 אקבל כן ההורח, כנור מפני הור,שה על שברשקנלחי
 שאין ווא שמים כנוו ג"5 *זהו הפרישח עלשכר

 לרנאג ונר לשוםלהשחתו
 בא דאת דרשו לא מדוע 9שאול יש וחנהכו(

 ומלך; נני ד' ירא כדכתיב: דמלך יראתלרבות'
- 

 ויוו
 חמלך יראח להסוות לנו דהלילח משופ עתהולומר
 וז"1 ומלך, ד' נני ירא נקרא נאמר לא ולכן דןליראת
 מתת8 נהדא המלך אה ל"זכיר הכבוד מן שאקמשום
 ביניחם, להפסיק נכדי נאמצע נני :אמר ולכן דהעם
 ההכמיפ יר(א  להשחת להמודם הכנוד פתיהת זה איןאנל

 געעמם מהם לא מההכמים שי* דהיראח משוםליראתו
 כנוד מפני אלא רמלך מן ירא שהוא כמו יראהוא

 דאיהא כמו ווהו ירא. הוא עליהם ששרויחהשכינח
 ואה חסמורו שבתוהי את י"טא )ויקדא כתינ ו';נינמות

 שמירח נאמרה מניהמ"ק אדם יתירא יכול תיראו,מקישי

 נשנת דאמור שמירה מה נמקרש מורא ו:אמרהנשנת
 מי מלפני מתירא ית" אלא מתירא אתה משנתלא

 לא נמקדש האמורח מורא אף השנו4 על9הזהיר
 המקרש, על שהזהיר ממי אלא מהירא אההממקיש

 להשנע מ?וה 9יש הוא הרמנ-ם דעתכז(
 רטה? אם כי מצוה שאינה היא הרמב.ץ דעת אנלנשמו,
 לא נלבד נשמו שישנעו האזהרח עיקר נזה וי*נעלמא,
 יש 'הרמניס דעה לפי שגם והנראה אתר, אלנשם
 יאמרר כמו קאפטר מה נכל זו ממ?וח לההרחקלאדם

 סנורים תחיו לא ליסראל: להם אמר מטות:נהנהומא
 רשאים אתם אין נאמה, אפילו נשמי להשנע לכפשהותר
 שנאמר האלו המדות כל נכם יש אם אלא נשמילהשגע
 ונו הענוד חיחו הירא אלהיך ד' את י'טו(:)דנרים
 תשנן. ובשמו ואזתדנק

 בכדי מצוה יעשח' שלא הוא הנסיון עניןכח(
 האיסור וטעם זח, נענור שכרו ד' לו יטלם אםלראוה
 נעיץ שאמרו ובמו נעוה"ז, אינו מצות ששכר מפניחוא
- ווכרם, ליטול היום ולא יעשוהפ היוםגק  אמרו דק 
 כדכתיב להקנ"ה ל:סוה מותר מעשר דנס?ות נגמ'שם

 נזאה נא ונהנוגי וגף המעשר כל את הניאו ג':נמלאכי
 והריקותי הטמים ארונוה את לכם אפתח לא אםוגף
 די, נלי עד נרכהלכם

 רמ"ז בייו ברמ-א והולא -
 נכל אלא מפי- נלנד נמוןשר דוקא דלאו אומריםדיש
 ד: אה לנסות מותר צדקהמצות

 הדין משורת לפנים לעשות אדם צריךכט(

לגבי
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 סשה' את ד צוה כאשר כתיב: הציתיים שבכל וכסו באו, וביתו איש יעקב את כסוע4

 "קבי"( )"כתי ל( החיוב. בכלל ג'כ נכללשהוא

 כאשר לעשות נשסור כי לנו תהיה וצדקה הזה כהיום לחיותנו וגו' לעשות ו" 'ויצונוכד(

 בל אנחנו שגם סהראוי וא"כ לטובתו' ולא לחיותנו כדי לטובתנו רק צונו הקב-ה הןצונה
 וצדקה וזהו הסקום' רצון לסלאות אם כי נפשנו לתועלת יהיה שזה הסצות בקיוםנכתן
 שום בלי צונו כאשר בלבד; רצונו להפיק  הוא  אלהינו' ד לפני וגו'  נשמור כי לנו .תהיה
 לא. בעשייתנו אנחנו גם ) כן אליו' וסובהתועלת

 סאוסה. תועלת לשום נכפן
 "ימה(4שד

י
 ורבנן חתנות' דרך באישות אלא התורה פן אסור שאינו סלסד גפ תתחתן ולאג(
 ב( י"נ )י" א( זמת. דרך אפילו דגזרוהוא

 יאורב

 בגופו הפסדו איזה לו יגדום שלא ובלבר הבייולגבי
 כ"ה: בוויז דאיתא מה לבאר אפשד בזה והנה במסונהאו

 היא הלא אויביו גוי יקום עד עמד וייה השסשוידום
 ר"א הישר, ספר מאי "4 :יהושע הישר ספר עלכתובה

 הישר. ססר ליה קרי ואמאי הורה, משנה ספר זהאומר:
 והיכח והטוב, "ישר ועשית ר(: )דברים ביהדכהיב
 אפס, יחדו ינגה עמים בהם ל"ג(: :שם דכתיברמיזא,
 בשעה אדץ אפסי יהדו ינגת ?מים בהם אימהיאר?.
 - לידושו4 המה לושימרה

 מה מפני לאול יש ו"נה

 הישדי "ספר בשם הורה משנה ספר כאן קורץהוא
 לומר מקום יהיח משום ואפשר רגיל, בלתי שםשזהו
 בזה עשה מאויביו נקסח בענין יהושץ עוסק שהיהדוה

 מהדברים זהו נקמה ענין כי המדהק טהרת לפי עאינודיר

 הזאת הנקמה דענין באן אסרו לפיכך הגונים,"בלתי

 ועשית של הייווי נאמד שבו סזה בסטר כתובחהלא
 אי הלח משובת בלתי דיר בזה היה ואם והטוב.הישר
 אה זה הסוהרים דברים שני ביהד שיסהבו היהאפשר

 הזאוג לנקמה חיו ייאו"ם מומ מזה הייזת
 ההכס: וואלת על בהגדה שם אמרו והנהל(

 אהר מפטירין אין הפסת כהלכות לו אמוד אתחאף

 - אפיקומן,הפסה
  הדמית' בכף דפפה כהלבות אמרו

 בהלכו5 גמו כזח גאופן לו לחשיב צריך רהואהינו

 "ומר שלא השובע על הפסח את לאכול יצריכיןהפסה
 עור איל5י שלא מסיי לאבול מח עור לי הב הפסחאחר

 היטב בנאור לו להשיב 1ריך חוא בזח בן הראוי,כסי
 ?ור לי ואין 1כך לי רי יאמר שהבן ער שאלהזיו כליל
 מפני וההו כ~ום. משיבין אין להרשו אבל לשאול,מ?

 כמו עבורח בלשון הפסח עויני פל את קורא שחואשכיע
 עברו5 מלשון שזהו לב4 הה?5 היבורח מהשאמר:

 לומר כי כלופ, 14 4השיב להאב אין הארס, עלהמוסל

 שחו1יאנו ות בער לד' 5ורה זהו הפסח שעייןלו

 אומר הוח שהרי מפני אפשר, אי זח לחיראמיברות

 עבחא עלינו מוטל בי עתן גם חורז בני ינחיו איןבי
 ונמיא מצריפ. משעבור גרולח חפת והמשא מ1ותשל

 חמ1ות  יול של בהפסר ממ1רים חי1יאח שכר9י11
 שבמחע 4צשים שבאמ5 לו אומרים לין עלינו,שהטילו

 לא ו?ם חיה ואלו לחגאול5 ותשיבות ינין שופאין
היח

 ועל בהגר5 שנאמר מ5 על שאלו רביםוהנח נגא"
שאלת

 "וב בשמות והרי קשים, ברגרים לו משיבין הדשי
 הזא? העבורח מח בניבם אליכם יאמרו כי וחי5נאמר:

- לר הוח פספ וב5 וחמר5םלפס,  אחרת ר5שובה הרי 
 תוחים רכים רברים ו?ל תשובח ה-נו להיה14ריכה
 ר? כי לרביס. יחיר ב? חילוק י9 רהיח בזחוחנראה
 בהרב5 שמ1ייו כמו חיחיר. מרין 5מיר ולהרבים

 הנפש שנאמר: מקופ שביל וגספרא במגילחאפעמיס
 - נטאיס. צבור ואין ונירחח הנפש דרשוויכרח4
 המור בדץ הצבור אה לדת אפשר יאי מקוםוהטעם
 היינו ישוד', "אמד שנאמר בחגדה כן ברו4 שלכזה

 בדברים להיות אפשר התשובת אז יהידי. הואשהרשע
 עליסס יאמרו כי והיח נאמר: דרי בייוויה אבלקשים,
 שאלה השואלים יהיו שרבים ה-נו רבים, בלשתבניכם,

 יריכים אם כי קשיס, בדביים להשיבם אפשר אי אזזה
 רנים. בדגרים להשיבם לרשעים גםאנחנו

 מצוי ובלתי ארעי דרך שזהו זנות מירךא(
 אסור זה אין ולכן מד, הסרה לידי שינאו עלולאינו

 שעובר ומי זה, על ג"כ גזרו חכמים אבל ההורה,מן
 בפרהפיא, ארמית שבועל ומי מרדות, מכת לוקה זהעל

 בו, פוגעין קנאים יוהר או מישראל עשרה לעיניה-נו
 פ"ב בסנהדרין ואמרו תמרי, פנהס מעשה לדברוראיה
 כדנתיב הנביאים מדברי בכית "וא קנאין בו פגעו לאדאם

 יעשנוג אשר לחיש די יכרת נכר 8ל בת ובעל ב':במלאני
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 .ר( סיק)קיויין ב, אומופ משאר ואפילו המסיריו כל לרבות יסיר.מד(

 1( ייח)9ישין ל בנך' קרוי כוככים העובד מן הבא בתך בןש"מ'. רבינא: אמר בנה' אלא בנך קרוי מנכרית הבא בנך ואין בנך קרוי מישראלית הבאבנך מאחרי. בנך את יסיר כי קרא: דאמר כמותה, ולדה מישראל שילדה הנכרית בנך.את
 ל) "( 3"ב(. תהליס איש ולאתולעת ואנכי אמר: לדוד ס"זג 'שטת מה ונחנו אמרו: ואהרן' למשה ואפה עפר ואגכי אמר:לאברהם גדולה נתתי לפני, עצמכם ממעטים אתם גדולה לכם משפיע יאני בשעה שאפילובכם חושקני לישראל: הקב"ה להם אמר ד( כאפרכסתי אזנך עשה בהגדח ר"י.הגלילישל בנו ר"א של דבריו מוצא שאתה מקום כל ראב"ש: משום ר-י אמר וגו'. מרבכם לאז(
 וגוק אלהיך ד' כי רידעתט(

 )רשביס דור. אלף עד ימתין ולא ישמרנה לך החסה ואת הברית את לך אלהיךד' ושמר וגר תשמעון עקב והיה שמסטם: מה וזהו מצותיה ושומרי אוהביו שיהיו דורלאותו דור אלף עד שהבטיחן מה לקיים לאבות שנשבע והחסד הברית את וממתין שומרוותט היא זו כי שבועתו על יעבור לא והוא הארו את תירשו לא מצותיו תשמרו לא אם כילכם משיב אני זאת על מקופ מכל שהבטיח מה יעשה כי מצותיו לשמור הוצרכנו למההארו את לנו לתת לאבותינו ונשבע הואיל תאמרו ושמא כלומי

 ר ו א יב
 אינם מסירק שאינן כיק נתגירו אם אגלג(

 אומות 2ד שוה הזח שחדין הרמ2"ם ויי? הזה,בלח1
 לאתר התורח מן אסוריס שאינן האומות בשארכמו

 המלך, דוי מנזירת מדר2נן א0ורין נתיניס רקשנחגירו
 מן אסורין אומות דד היא והרש2יש רי-מ2ים דעתאבל

 אינם ד2ני"ם כת2ו הם אך שנהנהרו לאחרהתורח
 בניהם על אף המלך דוי גזר 2נחינים ילכןאסורי4
 ע"א. "ן'פ ביבסותכמבוחר

 בצך את יסיר כי דהאי כן מפרשי נתוס'ב(
 2נך את ההותן יסיר כי וה"1 ל2נה תקה לא א2תוקאי
 שמע הבן 2ן על ה3הו2 הש ומדלא מאהרק חחנושהוא
 2נך ואין 2נך. קרוי מישראלית לך הנולד 2נךמינת
 יי-ו 2נה אלא 2נך קרוי כ231ים מעובית לךהנולד
 בן וממעס מיעוס דמשמע 2נך את יסיר דכימלישנא
 לא אכתי א2ל זרעך. את יסיר כי גתי2 מדלאגנך
 חמא דינו, מח ישראלית על הבא כובבים מעו2דידעוא
 כ31בים מעוגד הגא גחך גן מינה שמע וקאמירגינא
 יסיר כי ל2נו חתן לא גתך ג2י גתיב מרלא 2נךקרוי
 רחמנא הקפיי בל2ד רעליה מינח ונידוק מאחרי 2תך4ת

 הכי קאמר ומילא לבנך; תקה לא 2תו ג2יכדייקינן
 2נך קרוי 3ובגים העו2ד מן ה2א גהך דבן מינחשמע

 2חך את יסיר כי 3חב לא ולכך אהרוו-הו קראוהקפיד
 גתה מ2ן מיעוס דמשמעמאהרי

 לח זה: אהר הקרא שמסהם זח שזהוואפשר
 לומר שלא והוא - 2כם. ח חשק ה,מיס מכלמר21כס
 שרוהם אנחנו אשר העמיס עס להתהתן ינושרועי
 יתר2ת ו2זה ישראל לעם המה גם שיספחו ב3דיגתוים,

 לא הוא ישראל שנדולת אמרו זח ועל ישראל. בנימספר
 מסטרם, ל"ר2ות להשתדל לנו שויאוי שנימא הכמותמהמת
 א2ות זיות ומחמת האי13ת מחמת הוא גדולתם אם3י
 ילמדו 2טהם כשיתער2ו להוש יש ואי3 לדס,שיש

 היוהסין שלשלת את וגס איכותס את ויאגדוממעשיהס
שלהם.

 האסרכסת 3י כן, הוא בזה האטריכת עניןד(
 התב1"41 גרעיני נותניס ששם הרההס שעל הכליאו
 יוררים המח משם אם כי שם נשארים "מח איןא2ל

 ד"ת ששומע מי כן לקמה נסחנים שיהיו 2כדילרהיס
 ג"כ למוסרן צריך אם 3י לעצמס אותם להחזיק לואין

לאחריס.
 המעס אתם 3י אמרת איך לתרץ גוי 2זחהן

 מועסיס שהיו עמים שהיו חזינן הא העמיס,מ2ל
 שממעטים מה היא המעס שכווזת אמרו לכןמיעראל,
עצמן.

 אלו את הש2ו דל3ך אמרו המסרשיםוהנח
 3תרים אר2עה שיש משום מישראל. אנשיםהאר2עח

 סוק שם וכתר מלכות וכתר 3הונה וכתר הורחכתר
 היח לאברהם אלו. 3תריס ח היו דקחשי2 אר2עחולהני
 היח ואהרן ולמשה שמה ואגילה כדגתיב: סו2 שםכתר
 321ל מלכות, כתר היה ולדוד כהונה וכתר הורח3חר
 עצמס. את ממעסיס כולס היוזה

 האלו הכהו2יס 113נת שפרשו מת לפיוהנה
 שיש הענוה מדת מחמת רק אוה2ם שהקר'ה לומרש2או
 זהו כאן. הי2ריס אלו נאמרו ילי" לומר יש2הס.
 מן מהרחקים שיהיו עתה מז"ירמ שגק2"ה יכיוןמשוס
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 טה לפי הוא וזה סחולם' והתיו סקטץ הוא"ו היינו טצותו' הוח הכתיסמצותיו'
 וזוכה לו טטיסין אחת מצוה העושה כל דתנן: דהא ה-ט פ"א קרגשין סירושלטי.שאמרו
 ק"ח: סשסת שאטרו וכמו טיטיה עליה עסר ולא אחת מצוה לו שיחד טי זהו הארץ,ונוחל
 שטרה אם אחת מצוה אף טצותו ולשומיי שכתס וזהו וגו" ציצית מצות דקיימנח ליתיתי
 "ט"( ששר ו( טיטיו' שייה עסרולא
 גמורים לצריקים הא יאחר' דלא הוא לשונאיו אילא: א"ר לשנאה יאחר לאי(

 ש( ג-ב )יייכין ז(יאחר'

 לעשותם היום לעשותם' לטחר ולא לעשותם היום לוי: סן יהושע א"ר לעשותם.היום
 נ" )דז ח( שכרם' ליטול היוםולא
 סלשון וטסיים רסים סלשון התחיל וגר' לך אלהיך ד' ושמר וגר תשטעון עקס והיהיס(
 כולם שכר להיות אפשר אי ולכן סשוה' כולם עסודת להיות אפשר שאי מפני זהויחיד'
 לומר יחיד סלשון אוטר הוא שכר להם לשלם הקס"ה שעתיד לומר סא כשהוא ולכןסשוה
 ולכל חסירו של טחופתו נכוה צריק כל שאמרו: כמו מיוחד' שכר יהיה ויחיד יחירשלכל
 )במפישים( כסודו' לפי טדור לו נותנין וצריקצדיק

 יאורכ
 שהדינים לומד מקום והיה עמדם, .תההנו ולאהאומוה
 'באו גי ישראל, עם דות על לרעה משפיעים יהיוהאלו

 אמר לגן העמים, מכל גדולים שהמת ולומדלהחגאות
 מחמת דק הוא זה או"נם שהוא מה כי שידעוהקכ"ה
 אז לאומות גאוח לידי ינאו ואם שבהם הענותמית
 יוהר נהשכ(ם יהיו ולא מהם מהדהק יהיה הקט'הגם
 פגולה.לעם

 כסנהדרין יאמדו והח לומד אפשר זח ולפי1(
 הק לכלי פיה ופעיח נפשח שאול הדהיכה לגןק'"א:
 אחד. הק חפילו שמשיד למי ר"ל: אמר ה'(,)ישעיה
 אלא הכי להו זשטרה למדיהו ניחא לא ד"י ליהאמר
 משמע לבאויה והנ" - אהה הק אלא עשה לאאסילו
 הוא גבד נחיו אחת מצוה אחת פעם 'יהסר למיולר"ל
 בהיו אהת מצוה רק שעשה ג'ון ולר"י ג'הנפ,מיוידי
 פלוגהא שיהיה 5ן לוסר קשה אבל גיהנז, כןחינו
 דר"ל בוה דוא יפלוגואם והנראה ביני"ם. גזורהוקה
 הזה החק שעל גינו אהי. הק משיר שהוא ומיאמר
 שמשיר מי אכל גיהנם. נן חוא אז דק ימיו כלעבר
 זח ועל ג'הנם, בן אינו לר-ל גם מ11ה אהת סעםרק
 אותה 'הד אשר אהת מצוה בידו שיש ומי ר"יאמר

 הזאת המצוה בכח יש מיפיו עליה עבר ולאלשמיה
 שהעושה גאן: שאמרו כמו וזהו ג'דנם, מידילהצילו
 במי אכל - האדץ. ונוהל וזוגה לו מסיבין אהתמצוח
 דמצוה שאין נודחי בחיו אדה פעפ אהת 8צ1השקיים
 יר"י. אליבא גם ג'הנם מידי מ1ילתוה:את

 ליד יד מ"ד: דבה בשמות ואמרו מה לסי שזהולומר אסשי לצדיקים הוא ומאדר מה והטעםז(
 עשית אם חמאן בר פנהם א"ר '-א,, ,משלי דע ינקהלא

 תנקה, שלא למה ליד מיד שכרה מהן תכקוו אלמצוה
 כקשה שלא נקרא אתח וישע מעונותך מנקה אההשאין
 גל81נ לבניךלהנהיל

- 
 5ן, בזה דכתובים המשך ויהיח

 והחפד הנדית שומר הוא מצותיו ולשומיי לאודב'1גי
 בכיי תיגף קגדם משלם איט ולכן דור,לאלף

 שישו~-
 שדרשע מפני מאהר אינו לרשע אבל יור. לאלףשכים
 בעו משלו גלום לווהר כרצתו ואין עצמו אתאוהב
 עושה. שהואהטונות כעי מיו אוהו משלם הקביה לגן אהדיה הבאיםהדויות

 בעוי'ז שגרם משלם הוא ילישעים מפוץ5ודשייי
 והסעם לעוה-ב, דק להם ומשלם מאהד הואולצייקים

 פו להאביים בכדי זהו בעוזיז לרשעין ימשלםמת
 דשעים בפרוה צ"ב(: ,ההילים יגתיב וגמו הבאהעולם
 לעוה-ב. הלק להם יהיח שלח בגייהינו - עי, עיי להשמדם אע פועלי כל ויציצו עשבגמו

 מפני חהו בזה, ניע סעם ע11 שאמרו מ.ויש
 אין שירי העוף'ז לעניני חש.בות שום אין הצדיקשאצל
 כמה לו משלם הקכ"ה לגן כלל, אהריהם מהזרהוא

 שום אין להרשע אבל עוה-ב, עניני שזהי בעיניושהביכ
 גלל אהריהם מהזר הוא אין שהרי עוי..ב עניניחשיבות
 ג"ג שכרו מקבל הוא לכן עווויג עניני רק נעינ'11'קד
 בעיניו. שחבי5במה

 יפאה בפ-א להרמב"ם בפיה"מ איהא והנהח(
 בעוה"ז פיר4?יהן אויל שאדם דברים אלו יאמרו: האעל

 שכר דאמרינן ימה משום זהו לעוה"ב, קיטתודקרן
 אדם שבץ נמצוות דוקא זדו ליגא, עלמא בהאימצ1ת
 שכר לו נוהנין להכרו אדם שנין במה אכללסקום,
 אוכל אדם שם דמנוין אלו בעי ולכן עלמא,בהאי

פירותידן
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 אמר יסובני, עקבי עון רע בימי אירע למה מיט(: '"היים זש"ח תשמעוף עקבוהיה
 אני מתירא אבל חמורותי שחן מפני שבתורה חמורות המצות מן מתירא איני רבש'ע,דוד:
 קלה במצוה זהיר הוי אמרת: ואתה קלות שהס מפני עליהם עברתי שמא "קלות'מפני

 )8מימח( ט( תשמעון. עקב והיח נאמר לכךכבחמורהי

 מ-ט(: )ההיים רכתיב מאי לקיש: ריש דאמר האי המצותי דקדוקי זה תשמעון' עקבוהיה

 להיות ארם צריך לפיכך הרין, ליום אותו מביאין בעוה"ז דש שאדם עונות יסובני, עקביעון
 ייטיא( שסישש י( המצות. ברקרוקיזחיר

 עושי* שאנו המצות שכר לנו מתן את אימתי ישראל: לו אמרו תשמעוד עקבוהיה
 בעקב שכרו אבל עכשיו, אוכלים אתם מפירותיהן עושים שאתם מצות חקב"ה: להםאמר
 גי( יבח )יביים יא( תשמעון, עקב והיה בענינו שקרינו ממה מניין לכם, נותןאני

 גס נכלל ובזה שבתורה, המצות לכל כולל שם הוא משפטים האלה. המשפטיםאת

 יאורב
 ל"בירו, אדם שבין מצות שיג מפני בשרז גםפירות'הן

-
 משלם הקנ"ת שאץ מה כ' גן, נרחת בזה והטעם

 דברים המה עוהיז שעניני מפני זהו בעוה-ז. המצותשבר
 בו"ו גשמ-ם בדברים לשלם הרשי מן וחץגשמ-ם
 בענינים השכר יהית לעוה"ב אבל דוחנ-ם.דברים
 ל"בירו אדם שבין דבמצות אמרו שסיר ולכןרו"נ-ס.

 הו!לו ש"מצות מפני זהו ביוה"ז, פירותיהן אוכלאדם
 י'כ בשכרם לקבל אפשר ולכן גשמים בדברים ג"כהמח
 שם הרי למקום אדם ו~בין במצות אבל גאלו,דברים
 וזהו בעי. לבא רהמנא אם כי "מצו" עצם לאהעיקר

 בדברים ייכ להיות השכר צריך לכן דוהנף,עני!
רוחנתם.

 כאן קתשיב ילכך לומר אפשר יה ומטעםט(
 שנאמר כמו ה"וקים אח נם ק"שיב ולא המשפטיםרק

 יהתוקים משום זהו "קיו, בל ושמרת כ"ו: ט"ובשמוה
 מת המת הטעפטים אבל למקום, אדם שבין במצותהמה
 על לענור יותר קל וס,דם ואצל לחבידה איםשבין

 מ': בב"ק גיאיחא הראשונים על מלענורהא"רונים

 דכפדת כיץ לח. אי יליהן ממשכנין מאי כופריןהייבי
 בעי ולא עלוית "מור מ"מר דמי ואשם כחסאתהוא

 ליח מי"בא דבעי דיא דל"בריה כיון דלמא אומשכוניון
 הרי - עליה. "מיר ולא הוא לגבוה ולא ה,אממונא
 ולכן שבפעסטים, בדבריס ל"טוא יו"ר עלולרהאדם
 לאלו יוכו אז בעקנם אוחם דשים והמח בעיניהםקלים שהמ" הדבדים באיו נם נזהרים יהיו יאם יאןאמרו

הברכות.
 קלה במצות זהיר הוי שם: אמרו בחבותוהנה

 מצות, של שכדן מחן יודע את" שאי לפיכב"מורה
 לא מצו" על קאי יזת שמואל" "מירש בספרוביארו -

 מהן יש שהדי י"מ,רות שי" גהן יש שנפידושחעשח
 ומהם ב"ד מיתות"-בי

 ה-ב-
 לאויה ת-בי יש כריחות

 ב"מוית יוהר זהיר אהיח יאמר שלא הזהירו זהועל
 מ"ן יודע אתה שאי משום "מור, יותר שעונשתלפי
 אים ישב חד'ל: שאמדו מח לפי וזהו מצות. שלשכרן
 שנאמר: מצוה, כעוש" שגר לו נותנים עבירת עברולא
- הלכה בדדכיו עולת פעלו לאאף  ידק אם וא"כ 
 ממנו העבירח בעושת המפורק שמהעונש בשכלויחים
 כדי"ות ת-בי משל ירך ממנה לפורש השכר גויליובן

 מרובוע שכרו יהיה מהם הפירש י'ג מרובת ענשםאשי
 פ"ם הפורש גיכ קל ענשם אשר מלקיות "-ביאמנם
 בראשונים זהיר להיוה האדם צריך וא"כ קל, שכרםיחיה
 מוע יורע אתת שאין אמרו זה ועל מבא"רונים,יותר
 שאפשר להיפך, הוא שהדבר שאפשר מצות שלשכרן
 לפ'רו! שגרה אוהה לעושה גדול שענשה העבירחשאוהה
 שלא "פשר ממנה שדפורש לפי פועט דבר הואממנח
 העושח יענש ענוש אשר ה"מור העונש מיראת דקפריון

 עובר שהיח אפשר זו יראח מתמת הית לא ואםאות"
 ממנה פירש כן ואעפ"י קל שענשה עגיי" אבלעליון
 רחוי ולכן הימנה פדש המקום שמאהבת יע(י מראחזת

 אחה ואין ולכאן לבאן צדדין שיש ונמצא גדול.לשכד
 קלח במצוה ותיר הוי ולכן ביניהם להכדיעיכול

כב"מורוג
 בכל מצו" העושת ז"ו מצו". דקדוקיי(

 מטפל גוא באהבה מצוח שעוש" ומי ויקדוקיוןפרטי"

 בכדי רק שעושח מי אבל ודקדוקי" פרטית בבלב"
 זה בעד ולכן הרבה. ב" מטפל הוא אין ממנחלהפטר
 דרבה. שכר הקב"ה לו הבטיח בא"בת המצות עושתשהוא
 דזה משום הנוססת, בנון "תשטעוך' כאן .כ ג נאמרולכן
 כמד פנימי וברצון בחנה הנעשה דמעשח עלמראה

 נפ. לשמות בספרנושטבואר
 ייג. אות י""

 מ" לפי זהו המצות של סירות עניןיא(
 נמצא וא"כ - מצוה. גוררת שמצוה פ-י: באבותשאמדו
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 קי"ס(: "היים חד אמר משפטים בשם הכללי המכתן זה ועל 8מנוי נעלמו שטעמםהמצות
 כי מאד עד אמת דבר מסי תצל ואל ואמר עת, בכל משפטיך אל לתאבה נפשיגרסה

 '"י"*, יב( יחלתי.למשפטיך
 ביישנים הן: ואלה ישראל ביד יש טובות מדות שלשה חייא: א"ר החסד' ואת הבריתאת

 פניכפ על יראתו תהיה ובעבור כ'(: 'שמ" שנאמר מניין ביישנים חסדים' וגומליורחמנים
 ושמר ד(: )ש8 ענאמר מניין חסדים גומלי ורחמך, רחמים לך ונתן ל'ג(: )יי"ם מנייןרחמנים

 ג'( י2" )י2יים ים החסד. ואת הברית את לך אלהיךד'

 ברוך דכתיב: אמן, אהריו ענה נכרי ברכך אם תנחום: א"ר העמים. מכל תהיה ברוךיד(
 ש'ח."""( 2יכ"' )'ייש*י . יד( העמים. מכלתהיה

 מקרובותיה שמתקלסת בשעה מטרונה של שבחה אין אבא: בר חייא א'ר העמים.מכל
 ג,( י2ה )יביים טו( מצרותיה. שמתקלסת בשעהאלא

 יאורב
 של הפירהו זחו מצ1ח עוי שיעשה גוררת שהמצוהנמה

 עצם על שכר מקבל שאינו ונהי היאשונוקהמ5וה
 נעוה"ז. גם שכר מקנל הוא הגרם נער אנלהפעוה

 החוקים אה גם 3ולל כאן מח מפני והנהינ(
 2עיניו הישר נאמר: י'1 ס"1 ו2שמוח המ9פסיםנשם
 מפרס יהוח - חקיה כל ושמרח למצותיו והחזנתתעשח
 שזהו חכמה" "משך נספר ני%רו כ2ר 2יחור, ההקיםאח

 הבינו לא עוי ממצרים יציאהם פחחילת רההגומשום
 אחרי אבל חקים, בגרר אילם כולם והיח המעוחטעמי
 אז ר2ינו משה מפי חורח ולמדו שנח מ' נמר2רשה'1
 מח משיג היפח וצפש 3י למשפסים, ההקים להםנהפך

 הוקים נחשנ ואצלם הגפש אה מסמטמיםשהענירות
למשפטים.

 רק כאן מזביר הוא רלבך לומר עודואפשר
 לעיל ה21א ריומנ-ם שבאר מה לפי שזהו המשפסים,את

 ליכא עלמא 2האי מצות שכר יחמרינן רהא ח'נ%ות
 שבר לו נוהגע לחנירו ארם ש2ין נמצות רוקאזהו
 עלמא,2האי

 שכר להם לחנסיח שנא ביק באן ולכן -

 המשטסים. 9סירת נשכר שזהו הזביר לכן עלמאנהאי
 נשכרם לו.ם מנסיח הוא רכאן מנוארונזה

 ארמתך 'ופרי 2סנך פר' ו2רך במה חיוניםרנרים.
 כמו רע, כל להם יעשה שלא רק נאמר 09ונשמא
 עליך אשים לא גמצרים שמתי אשר המחלח כלשנאסר;
 נח'ו4 השכר להיהו אפשר סשפסים רגבי משוםוזהו
 סנטיח אינו וה ויל החקים גם מונה הרי החםאנל
 יסים ולא רעות נחם יהיח שלא רק אלא נהיוב,ש3ר
 ב-אן נס:סה שאמרו כמו וזהו מצריס. פחלות2הם

 - היסור'4 מן מגני אגונירמ115ת
 2ין חילוק אין י2זח

 למשפסיס.חוקים
 רכתוב: מ11ם נמ'ח נהם שיש שהוביחו זהינ(

 הקב-ח ש%ם משום זהו רחסו, ואת הנרית עח לךושמר

 סרח יש נישראל שגם בוראי ההסר נמהת עמהםמתגהג
 המאמר והנח לו, מוירע כך מורד שארם במרח כיזו,
 שהמה רההוכחה שם ואסרו ,ך'ס. ב-"מהו ג"ב הובאחזח
 אשר למעו יייו; נבראשית מרכתיב זהו חסריםגומלי
 ומשפט. צרקח לעשוח אחריו 2קע ואת 2ניו אהיעוה

 שהיא 2מ שיש החסו פרת רמיבר נמצאומזה
 ורן-חמים הנושה מרת עור ננו י9 מהאנת4 לנוירושה
 כי הסצו41 וק'ום הוירח קבלת ,ך'י רכשנו אלה9אח
 רעיחמים ומדת סיני רן- נמעמי ינו רבשנו הבושחמרת
 וגה ורחמך דחמים לך ונהן כרכהיב: ריערח שמירתע"י
 ישראל בני 1'חנצלו ל-ג: 2שמהו שנאמר מח העניןווהו - מצותיו. 3ל את לשמור אלהיך ר נקול'  תשמעבי
 עריםאה

 סרן-
 חור2.

 להם  שר3שו ה8:שים'ן בי -
 ובשה ורחמנת4 2ושי 9ל האלו המדהו שתי זהוחור2 נרן-

 חיח לא בי האלה חמרוח מעליהם פרקו נעגל9הסאו
 3לה עלונה ל"1: נגיסין הד'ל שאמרו כמו נושה אזלחם

 - חופחו4 2תוך9זנהה
 שמהה לחור חז הרגו שריוי ועוד

כנגרם
 3סנם(-

 גם אז פגמו בי מראה וזה ;', נסגהררע
 הרחמבה4במרת

 בסוסח שאמרו מפ2י הוא בזח והחידושיר(

 ישראל ה'1 בוכנים העונרי מן צרקה מקנל' משרבו4-ז:
- לאחור, ודם לסנים ישראל למסח והםלמעלח  וכן 
 פ10לין אהר רנר אוכלי עיב: כיו נסנהרריןאמרו
 הנכרים, סן צרקח מקבל' שזהו 9-4"' ומפרש' -?העיד,
 מהס ממון הנאח לקנל ש%סור שכמו . אמיגא הוהוא"כ
 וזה קמ-ל לכן מהם, נרכה הנ%ת לקנל אסור יה'הבן

 מש~ס זהו מהם, צרקח לקנל שאכור מה והסעסמותה

 2ני שאין שיאמרו השם חלול בוח 'ש צרקחרגב'
 עריבין אנחנו ורק שלהם העניס %ת כפרנסיןישראל
לפר:סם.

 לג2י להחנהג עלינו שמוסל ענין נזה וישסו(
העמיס
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 ואכלת שנאמר: אסור' שהוא כוכבים עוברי לגזל מניץ הונא: רב אטר וגו'. ואכלתסז(
 מסורין שאין בזמן ולא בידך טסורין שהם בזמן לך' גותן ,'אלהיך ד' אשר העמים כלאת

 י( ק,"ג ,ניק טזיבידך'
 באלה וכיוצא והתודה האהבה שהכבוד טפני האלו, מרות שתי הוס-ף ונור* גרולכא,

 יכול והדור' בכבוד לכבדו יכול נפלאה' באהבה זולתו את לאהוב יכול לאדם' גםשייכים
 זולת זולתו את האדם חרא אם היראה אבל להקב,ה' פהיתות בזמ ואין תודות' לולתת
 גרול אל מסיים לכך לבדה מד' בלתי יראה אין כי עיניו' לנגר אלהים פהד איןהמקים
 מקנלהן )"כתנ יז( המקום' ברוממות פוגם אתה עליך טוראיהם תהיה ואםונור*

 משום ר"י אמר טכאן למ גבה כל ד' תועבת ס"!(. יסשיי וכתיב תועבה. תביא ולאכוי
 נ'( ר שיסח כוכבים. עבורת עוכד כאלו הרוה גסות בו שיש אדם כלרשב"י:

 שמכניסין מפני ישראל' בארץ כוכבים לעובדי דירה בתי משכירין אין ביתך'אל
 ש( כ" ,י" ביתך. אל תועבה תביא ולא וכתימ ע"ז'לתוכן

 יח( לגנאי' שם לה לכנות שטצוה כוכבים לעבודת מכאן ששקצנהשקץ

 'ה

 מצוה שכל משום זהו יהיד' בלשון נאמר ולמה התורה' סצות כל זהו הטצוה' כלא(
 ולזת והשלם האהד המקובץ הוא יהד ומלם השלם' האדם טאברי אהד כאבר הואומצוה

 יאורב
 לעניני שנוגן נמח מעולים היותר נהאופניםהעמים
 יהיו שהמה ראוים שנהיו נכדי ארץ וררךהמדות
 אוי'כ: הקרא שססים מח ש!הי ואפשר אותגו.מקלסים
 לא לך נוחן אלהיך ד' אשר העמים כל אתואכלת
 צריך ס!4יי כיון תאמר שלא ו!הו עליהם. עינךתהום

 להוס לו יוו א"8 העמים כל עם החסר גמותלהחנהג
 כ. עליהם תהוס לא אלא גנען, ארז של העמים עלגם

 תאנר ונ!ה יריהם על ין'! לעבוד וסוסך לך הואמוקש
 נך. שיי5 הרוהנים חקגינים סלאת

 שהמח ב!מן זוע בירך, מסורים שהם ב!מןם!ן
 להם קנוי גופם אם וא! ממשלתם. החת להםנכנשים
 ברשות נמצאים ווהם ב!מן אנל להם, קנוי שסמונםבוראי
 לגנווו ההורח שהתירח ומח ג!ל. משום גדם י9ע5מם
 ליקת להם יהיה שאפער ער לענרים להם העמיםאת
 מלחמה. 8בוו! קנין מ5ר !הו שנירס. מה כל אתמהם

 ל"ה נגיסין גראיתא להעמים גם ניחנח ה!חוה!גות
 שיפרשו וכמו בה!קח ישראל צת קוגה גוגניםדעונר
 לעם יש ה!ה ה!גות אך מלהמה. נגנוש ש!הו בתוס'שם
 ווהוא מי את כובש שהיהיר ב!מן כי להיחיר. לאשלם
 הסכימח שהתורח ומח ג!ל. סשום ב!ח יש רשותוחחת
 מרותק גנר מלהמה כבוש של הקגין ליעראלשיהיה
 שם למלחמח ת5א גי נקרא שנאמר מקום שנכלנהורח

 לצאת רשות לך שאין לומר חהו אויביך, עלנאמר
 בלנר, ורכושם אר?ם כבוש לצורך אהר עם עלנמלהמה

 עליך יועץ והיא אויניך הוא ה!ח העם אם רקאלא
 אמר ולכבוש נמלהמה עליו לעאת רשות לך יוו א!רעח
 להרגו. השכם להרגך בא מן ענין ב!ה ויי5 ירך,תחת

 כייבנ בפסתיס ךעיתא מת סנואר ונזתיז(
 ניון שכתורת אתים כל רורש היה העמסונישמעון
 לשאול יש והנה - פירש. תירא אלהיך ר' לאח9דגין
 י. את ואהנת של: להפסוק כקחגין פירו5 לא מהמפני

אלהיך,
 גס שאוהב רמי משום מבואר דאמור ולפי -

 אמ אנל להקב.'ה. הסגוד פהיתא ב:ח אין אהריםאת
 סהיהות נ!ה יהיח הקבי": מלנר מאהרים ירא ארםיחיח
 הארם שצריך לרנות מלררוש פירש ולכן להקב"חהבבור
 ורר"( ר"ע שיא ער הקנ"ח. מלבד מאהרים יראלהיות
 יראה יש ג!ח גם מהה"ח רהיראח מווום וו":,לרגות
 היא השגינח גבור מחמת היא !ו יראה גילהקב"ה.
 כ"ה אות ו' בפ' לעיל שבארגו כמו עליוששרויח

 בפסהים שאמרו מפני הוא נ!ה והחירושיחן
 שהרי מפיה מגונח רגר ארם יו5יא אל לעולם א':ג'

 מפיו. מגינה רבר הו5יא ולא אותיות שמונח הכתובעקם
 הנהמת ומן הטהורה הנהמה מן ח'(: ד )גראשיתשנאמר
 מהורה, איננהאשר

- 
 לכנות אין דגם אמינא הוה וא"ג
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 אברי כמספר רמ"ח מצותיח מספר והיו נפש. משיבת תמימה ד' .תורת י"ס(: )ת"ייםנקראת
 שנה הוא יחד בקיבוצן השנה כימות שס"ה ואזהרותיה אחדותו, משלימיס שכולסהאדס
 )"היא( א( תמימה.אחת

..
 אלהיך ד' בנו את איש ייסר אשר כי כתיב: אומר: רשב"י תניא, וגו', ייסר כאשרה(

 לישראל א"י נתנה שלא מלמד טובה, ארץ אל מביאך אלחיך ד' כי ליה: וסמיךמיסרך,
 א'( ה' )מנות ב( יסוריס. ע"יאלא

 ארץ שנאמר! ת"ח' אינו כברזל קשה שאינו חכם תלמיד כל אבא: א"ר ברזל אבניה%
 א'( י' )תענית ג( בוניה' אלא אבניה תקרא אל ברזל אבניהאשר

 אך המותרות אחר רודפים יהיו שלא היינו לחם, בה תאכל במסכנת לא אשרארץ
 אוכל שאינו בזח מעלה זה אין לחם רק לו שאין אדם והנה לחם, רק יהיה אכילתסכל

 מה וזהו גדולה' מעלה זהו לחס רק אוכל ואינו טוב כל לו יש אס אבל אחרים,דבריס
 לא זה ובכל לאכול מה הרבח לך שיהיה הייגו לחס, בה תאכל במסכנת לא אשרשנאמר:
 )נספדים( בלבד' לחם רקתאכל

 בתורתך כתיב הקב-ה: לפני השרת מלאכי אמרו תניא, וברכת. ושבעת ואכלתי(
 ד' ישא ר(: )ימיבר לישראל.שנאמר פנים נושא אתה והלא פנים' ישא לא אשר "(:)ימים

 ר ו א יב

 טגונח ינר להוציא שלא משום לע"ז גנאי שלשם
 שם לה לכנות נזה יש מצוח יגם ל קמ. לבןמפיג
 גנאי.של

 נאמר דלבך אמרו והמצוה" ..החורח ונספרא(
 גי צוח לא נת שלבנ' שחז'נן משום 'חיד. נלטוןנאן
 להשיג מספיקים היו והם מצוח ד שמירח עלאם

 חרי"ג, לישראל הוסיף למה לעאול י9 וא-גשלמותם.
 רפואה שנותן הרופא כענין שזדי לומר היה חפשרומזה
 עור והוסיף נא אחר ורופא לחולה, פלוני סם שלאחת
 פם ימצא לא שאם יוהר הקל השני שזח סמיס,הרבה

 המקום נא כאן כן כמו ונן הסמים. 'הר 'מיאדו-אשון
 רוקא לקים להם נהגרח שאין לומר 'שראל עללדקל
 אלו את מהחר'"ג לבחור להם אפשר אלא מצות ה:'אלו

 נן שלא אמר יבן לקימם, '"ר י"ם ש טיהיהימצוה
 הם שנולם יוטר נאמרו 'חיר נלשון המצהו כלנ'

 זח קשורים נולם כי אחת *צוה היה כאלומתאהן'ם
 נולס. את לק-ם אחד נל ומחייבבזח

 קסנל שמי מפני הוא היסויים חבינת עניןנ(
 עלול ואינו הוסא, חוא נטדו-ה לא נהאו יסורי!דרבח
 נספר ניארו וננר טונח. רונ מחמת נד' מנעטלהיות
 ושנעק ואבלת אח"ג: כאן נאמר ילכך והמצוה""דתורה
 דמזח לויד דנתונ שנא הינו - אלהיך. ר אתונרכת
 כי 49ף לך יגרום זה נמדנר יסויין הדנהשסנלת
 ונדגת אלא: נד. מנעט תהיה לא אח-כ ושנעת",.האנל
 ועור - יך. נחן אשר הסונה דאדק על אלהיך דאת
 ונשמהנפרין הע,%ח, על נפרה מזנח דוי עהיסוריןמפני

 שם אטדו וכן נא"י, לזבות לדם אפשר אזנגך
 ונל יסורין, ע"' דק לזכוה אפשי אי ועוה-נ תורחיגם
 נהיה ולא בחהבה יסורין טקבלים שנגיח נכדי נאמרוזה

 נהם.מנעט
 נננסו ריא נשחלה ע'א: נסנהדרין אמרווהנח

 יסויין, הניבין ואמד: רי'א נענה לנקרו, זקניםארנעח
 שאמר: חלמידי ר"ע דנדי ואשמעה סמנונ' לדם:אמר

 ואשמעה סמכוני שאמר: ימה והנראה - 'סוייךחנינין
 שיהיה המדרגח לידי לדגיע להאדם מאי דקשה משוםזהו

 לאדם אפטד אי גזו ול*דרגח באהבח, יס:ריןמקנל
 ס(נוני אמר: ולגן אחרים, ע!רת נלי להגיענעצמו

 לו עתרים יהיו שדמה מהם שבקש ה-נוואשמעח,
 זו. מדרגה לידילהגיע

 יהא לעולם חז"ל: אמדו ננר באמת הנחג(
- גארז, קשה 'הא ,אל נקנח רךאים  איך קשה וא"נ 
 קא' שזח ואפשר נניזל. קשה י(ז"מ שיהיה נאן'אמר
 דנר'1 שיהיו שלו ייוורה על אלא ד(ן-ח חכונת עללא
 את לסתור 'היה אפשר שאי נברזל שיה'1 תזקיםגה

 לסוהרם נקל ואפשר חזקים אינם שדנר'1 יה"חיבריה
 שצריך שאמרו שמה לומר אפשר או לשמו, ראוי ת'אאין

 היצר כנגי אלא אנשים נגי לא זהו גנרזל קשחלהיות
 כנמר עז הוי שאמרה כמו וזחו לההטיאג שנאהדע
 שנשמים. אניך רצק לעשוה נצני ור, נאריוגנור

 ,.מינ'ונספי
 חרג'מא-

 מח לפ' שוהו אמדו
 טדוא קשה אדם הקשה רנא: אמר צ-ה: נבנחוהיאיתא
 ומנו גנרזל ההלגה להחך ומהודד חכס ופדש"יינרזל,



 רי:
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 וברכת, ושבעת ואכלת לחםי שכתבתי לישראל פנים אשא לא וכי להם: אמר אליך'פניו
 מ ס 'נייית ד( כביצה. ועד כוית עד עצמן על מדקדקיןוהן

 לא פשיטא' וישראלים לויס כהנים בוימון חייבין הכל תניא' וברכת. ושבעתואכלת
 רחמנן אמר ג"ט(, 'שמוה בהם כופר אשר אותם ואכלו סד"א: קדשיס' דקאכליצריכא
 י'( 'עיכין ה( איתנהה והא רחמנא אמר ושבעת ואכלת קמ"ל: היצי כסרהוהא

 ושבעת ואכלת שנאמר: התורה מן המוון לברכת מניין ת"ר, וגו'. ד אתוברכת
 ו( הארץ, ברכת יו הארץ על הוימון' ברכת וו' אלהיך ד את הון' ברכת 11 וברכתוברכת,
 יו לך נתן אשר והלבנוף הוה הטוב "הי ג'(: 'יייים וכה"א ירושלים' בונה ברכת זיהטובה
 עינ( מ-ח "מגוח ז( והמטיב. הטובברכת

 יאורב
 שאינו ח'.ח כל אשי: רנ אמר דזו דכוו:ה 1על ששה,רנ
 כנרזל הלכה ל"חך מחויי שאינו יה"נו כגרזלקשה
 ח-ח.אינו

 דלכאורה נזה אמרו 'עק4' ,.אהל ונספרד(
 כ' המלאכים שאלת על חשונח :אן אץ כ' לשאול'ש
 נעצמם סדקדקים שדם נדול זכות נהם רואה דקנ-האם
 דרין מצד לשכר ראיים דם הר' כנ'צה עי כזיתעד
 שנאמח מפנ' כן נזה ואמרו פנים, נשיאח מצדולא

 להוד'ע פנים 'שא לא אשר נחורה לכהוג דיהדהכרח
 איך א-כ המלאכים שאלו 'פה וא-כ ווחרן, דקב-השאין
 שהוא לומר 'נ1ו הלא אליך, פניו ד' 'שא נחורה:כחנח
 אנ' הלא פנים, אשא לא איך הקנ"ה: השינ 1ך'זווהרן,
 על מחמירים ודם וברכת ושנ1"ז ואכלח נהורהכחנח'
 כנ'צה, ועי כז'ת עד ומיקיקיםעצמם

-  הם אם וא-כ 
 שלא שכן מכל המצוה על 'וחר עוד יצסם עלמ"מירים
 אל פנים אשא לא ולמ" דמצוה. מן לפהוח'נרעו

 'וחר עיסם על מהמירים שהם אחר כ' כאלד,מדקרקים
 ה"'ונ. מן לפהות להם '1'לו שלא שכן כל ה"'וכ,מן

 דאיחא מה לפ' שזהו ניאה יזה חנמ' דסנרהן
 הנאת אמר כ' יתקשח ע-ב ס"ו נרריםנר(

 נתנה לידנוח לאו מצוה ודא מהסר אמא' על'חשמישך
 מיל' דנ' נחנו לידנות שו מצות אמרינן דג'והרצו
 מקופ יכל אנל דנאה משום דמצות קיום שאיןלומר
- מקר', הנאה סצוח דמק"ם גדד' נופיה מהוע'א'  
 קישים י%כילת כיק %ם'נא יהוה כאן אמרו דגאכן
 ליהנוה לאו ימצוח כיון לומר מקופ היה מצוההוה
 לגן ההנאד, על לדודוה ברכח "'ונ זה על איןנחנו
 נהי' איחדנ' דנופיה יכיק משופ לנרך ד""בקנ",
 דהנ"ה. על לנרך והינ מקר' דנאה מצוהימק"ם

 סעם דהנה כן, הזה נענין לומר אפשרעוד
 לנא עלול הוא ד"כילה יע" משום הוא, הסזוןברכת
 חאכל פן %"-כ: ינת'נ גיו ולכפירה דרוה גכוחליד'

 ולכן - אלהיך. ד אח ושכחת לנבך ורם ונו.ושג1ת
 מלכוח עול קכ"ח שוך" נכדי דאכילה אהר לנרךדמצוח

 מקום יש הרי וא"כ הרוח, נסות לידי ינא לאשמים
 ל"וש אין ה.א דמצוה כ'ק קי1וים אג'לח דננ'לוסר
 המצות נעשית שהרי כפירה לייי ינא דמצוהשעייי
 ועוד שמים, מיכוח עול עליו מקבל הוא כנרנופד
 שלא הרע מ'צר מצלא דמצוח כ-א נסוטה אמרושהרי

 נריה, בעינן יא בכנק דנם קמ-ל לכן ל"טוא,'כשילנו
 %ם כ' דמצוה מחמח 'אכל לא שמא להוש ד'שמשום
 ייזרומות ליי' ש'בא אפשר ברכה ונלא ינוף דנאתמהסת
 ד'. ושכהתהלב

 להזכיר דצריך ע-ב מ-ת ננרכות "ירו והנהו(
 חורחך ועל ננשרינו שחתסח בריחך על דארץ:בנרכת

 אנינו לאנרהם נהנה הנרית שוו" משום -שלמיהנג
 אחריך ולזרעך לך ונחתי י.זן: )בראשית כדכחיבדארץ,
 ד"רץ נחנה דחורה זכות ע-' ונם מנוריך. ארץאת

 וירשחם ונאתם ורניהם חהיון למען 1ד(: ,דגריםשנימר
 האדץ,את

- 
 הדברים אלה ידזכיר שצריכין מה ודנה

 .,תורת נססר מנוצר המזוןננרכח
 משד-

 זולת כ' משום
 חוילת מה ג' הצרץ, ועל המזון על לגרך דאו' איןזה

 הארץ מן והדנאה דצג'יה ואין דזה דעכור הנוףנק'וס
 סבוה שדם לא צם הקמ'ה צת עלידם לנרךגיאים
 וחקים. וחורה נריתולק'ום

 ניגנה ודמט.ב הטוב ננמ': שם אמרו והניז(
 היום אוחו מחנא: רנ יאגר ניהר. דרונ' גנניתקעה
 ודמס'נ, דטוב ניננה חקנו לקנורה ביהר דרוג'שנחנו
 לקבורד, שנחנו ודמם'ב דסד'"ו שלאדטוב

- 
 ודנח

 המזק, ננרכח זו ברכה תקנו ילכך דסעם לויראפשר

 הקרובים דיו לקנורה נהנו שלא זמן דכל משוםזדי
 נשר ואכילח דיסנד משום נזה שיש נסעודהאסורים
 דוא %פילו רהקרונ שמ-ש 'ו-ד נשר'ע דאיחא כמוו"ן,
 ואינו בשר אוכ, ואינו ואוכל סיסב אינו א"רתנעיר
 "ן,שוהה

 נעד נמל"מה נפלו ניהר דדרונ' ומשום -
 נהשנים היו העם גל לכו 'שראל, ושם ד' שםקדושת

 הכל שמה הכס 1ך'ב: ק-ה נשבה ש"ירו כמוגקרונידם,
 שהרנה ונפרס אנינוה. יין עלידם נוהניטכקרוניו._וה'1

מישראל
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)אבירהם( חי הבית. לבעל ברכה לרבות את ר.את

 שמכרך כשם הרעה על לברך ארם שחטב מנ4ן אומר: ר"מ תניאי אלהיך. דאת
 2.( מיט)בדיחו סי פורעגיו. מרת בין סובה מרה בין שדנך, דין בכל אלהידי ד את וברכת ת"ל: הטוכהיעל

 לך שנתן הארץ ועל השובע על שתשבע עת בכל שתברכהו יצוה הסובה, הארץעל
 מקופ בכל הוא הזאת המצוה חיוב והנה מסובה, ותיבע לעולמיט לךשינחילנה

)רסד.ה
 תפלח בלא אוכל שמיט מלכות עול הפורק זה אלהיך- ד את תשכח פן לך השמריא(
 זוסרהא( 'פסיקהא יא' ברכה'ובלא

 לאולת מחזיקיט כי - בזויה, המסכן חככת שאכרו: כמו וזהו ירביון. לך אשרוכל
 וכל וזהו העשיר. של האולת דברי לחכמה מחזיקין כן וכמו העני. של החכמה רבריגם
 יאש'ץ( בך. שיהיו הכחות כל את עשרך מסני מגרילין שיהיו היינו ירביון, לךאשר

 זו( ל"2)2דיות יבי בישי. זני כריסי מלי אינשי: דאמרו היינו נחמן: א*ר ושכחת. לבבך ורטיד(

ביחור

 אסורים האלו הרנרים והיו מסש קרוניהם היומישראל
 פסקו לק2ורה ש:חנו זח ע"י ולנן הרין, עפ-יעליהם
 2הסינה לאכול מאז להם היה וופשר האניטת ריןמהם

 ל2רך חקנו המזון נ2דכה לין ין, ולשהוה נשרולאנול
 הזה הו2ר על והמסי2הסו2

 להו ילפ.נן לאהריו המזק ברנת מדיןוהנח
 מקל הסעויה לפני גם ל2רך רמחויינ ,י.נ ס"חנ2רבות
 כל לא ר?ב נשהוץ מ2רך שבע נשהוא ומהוחומר
 ונפשו וונע נויהוא האכילח אהר הקהא הטנו -ושכן,
 הא2 רענ כשהוא מהתלח לנרך צריך באוכלקצה
 ברנת ל2רך שצריך שכן 2ל לא האנילה עלושמח

המוציא.
 הנעל שחוא משום הוא להקמ'ה הנרכה כיח(

 הק דן-אשק לבעי2 מנרבין ואנהנו ונסו העיקרי,הנית
 נם לברך אגחנו צרייק הוין מז ין הכל. אהומפרנס

 האג והשלהן הזאה הסעויח "ל ה2ית בעלאח
 על ואלהים הדחמים סרת על מורה ד כיט(

 היסוד שזהו ואפור וברסל נאמך שניהם ויל הייןמרת
 לר'י נניצח או לר"מ נזית יל גם מברכין שאנחנומה

 זהו שגיעח, ירי נזח שאין חף 2' ס"ם כ2רנוחימנואר
 הרי4 מדת זהו יאלהיך אלהיך. ד' את וגרכת כאןמדכתיב
 אש יי הרהסים סרת סשום 2זה שאין 2איילח רגםהרי
 שביוסת בדי 2זח שאין 2אכילח כגון חיין, מרתסשום
 אנהנו צריבין זה 2כל נ:גייה 1% 2כזית אלאגמורח
ל2רך.

 ראז לה נתן אשר השו2ה נארז גתי2 כרלאי(

 א2ל בארץ. אם בי נוהנה "ינו המזק דנדכת משסעהוי
 שאנחנו פקום ד2נל סשסע מזח הארז עלמרכהינ
 זה על להקמ.ה הייאח ליהז אנחנו יריכיםנמיאים
 אנחנו שמקוים יפני חהו הזאו4 האדץ את לנושינחיל

הסיי
 א2הג לארץ נשונ שי י.

 2כהו שיהיח 2בדי לאנול יריך ישוים יייא(
 מזכירין ילנך וי 2איץ לעיל *2ארנו נמו ד אתלקנוד
 ליורך היא רהאכילה יהורי? המז,4 2ברכה ובר"תתורה
 2שנת יאיהא חא על 2טפרים אמרו וכן וה2רטקהתורח
 ננגר', והשכה ננני דוק רר"ם: משמיח הנאקמ'2,
 לא ורעה סונים תהיה לחם ונש2ע ס"ר(: וירמיהשנאמר
 והשכה חר2ח אנול ננכי רוק 2רש"י: ומפרשי -דאינה

 הוא נזה יררע.ון - נססישו4 האכילה ותמצא2נגרי
 היתונ: את האלשיך ש2יאר וגמו הולך, נקראיהארם
 - סלוג נצג אים נלחבל

 הארם אם הוא ה2ל היינו
 צריך הוא ויום יום 2יל אלא אחר. מקום עלעומד
 האים יאכל שאם 2או.ח מב,אר ורנה מעלד; מעלחלעלהץ
 המיך ד' .ע2ור כח לו שיהיח *מים לשם כוומעיהיח
 שתאכל היינו - 2נגרי. והשכח 2ככי דוק אמר:ולנן

 לא הולך לחיות וותובל לך יס"ע שהאכילח י2כוונח
 חחר, 2מקוםיוסר

 הוא זו למסרח שאו:ל סי ולנן -
 ס21ים כעשים לעשות עליו וסק2ל היזון ברכתמנרך
 מ2רך וא.נו שאוכל סי נן שאין מה הואה. האגילה2כח
 עול פורק לך ואין הגוף ינאת לשם רק אוכלריא

 סזו; גיול שפיםמלגות
 חיים" מים ,.נאר 2ספר שגיארו נמו וזהוי2(
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 נעיקר כפר כאלו הרוח גסות נו שיש ארם כל יוחנן: א"ר ושכחת. לנרךורם
 נ'( ד )יסה יג( ד. את ושכהת לננך ורםשנאמר

 ושכחת לננך ורם יצחק: נר נחמן א-ר מניין, הרוח לגסי אזהרה ושכהת. לננךורם
 שנאסר מקום כל דאסר: אילעא וכר"ר ד, את תשכח פן לך השמר י"א )פ וכתינ רקאת

 ל-ת( אלא אינוהשמר
 א, ה'אוס"

ש5ן

 למלך למה"ר: אמרי רננף ישרא* שמע להן לומר כאן ראה מה ישראל. שמעא(
 את שמרי אחת אבדת המלך: לה אסר סהן. אחת אנרה מרגליות' נשני מטרונהשקרש
 אסר העג* את שעשו נעשה את אנרו ונשמע ננעשה ישראל את הקכ"ה קירש כךהשניה'
 ג'( רנה)ינרים א( ישראל. שמע הוי נשמע' שמרו נעשה אנרתם משה:להן

 עליו שינקשו פתח להם וסתח עונר' איני ואני עונרים אתם היררן' את עונראתה
 מטרונח עליו סרחה ממטרונא' הרנה ננים לו שהיה למלך משל מנינים, היו ולארחמים
 עתירח היא מה תרעו להן: אסרה הן, לה אמרו לה' להשתענר אתם יכולין אחרתולישא לגרשני מנקש שאניכם יודעין הץ להן; ואמרה נניה את כנסה עשתה מה להוציאה,נקש

 שלא וכיון מנינין' היו ולא מאניהן עליה וינקשו ינינו שמא אומרת והיתה נכם'לעשות

 ר 1 א ינ

 תבנה מונימ ונתים ושבומו יאכל פן חכהונ:רנרי
 וישנת, תננה ושנעת חאכל לוונו הטווב כסל -וישנת.
 שלא לאכול היאוי שר על ארם יאכל אם וראי כילומר
 ר' לשם גם כי כנימד, ונסנו כריסו למלאותלכוון
 נכרי ד לים נתים יננה וכן דאנילה, נכה אותולענור
 אפשר אי אורהימ, והכנסת ומזוזה סעקח מגותלקיס
 נעשו שעיקרן כיון רי, אה לווכוה יריהן על לנבושירום
 ואין ירידן. על שמו שיעכה אפשי ואיך דקנ-הלשס
 נכרי שהאכל פי' ושנעת, דאנל פן אם כי ד:יההשש
 סונים ונתים וכן נפשך, ורענון תחוותך למלאותלשנוע
 ישינה לך היות למען אם כי הננה שלא וישבתתננה
 וכפירה הרוה גסות לודי עתנא להוש יש ומ;הנום,

 שאין דינו כריסי-. ,.מלי נאן: שאמרוי חהו -נעיקר,
 מלוי סל גסה חכילה אמ ני רוהנף גר וןוםנאני'ה
 תוחאות לירי מניא יהיה וה נישי", "זני אזה:רס,
רעווג

 נשעה כי היא, הרוה לגסהו דסגח בייג(
 רכש ני תזלח יוא יריס ולר"נת לעשירות יגיעשהארם

 נהשגדת כופר הוא ונזה ידו, ועוחמ כהו ,ך'י אלה כללו
 מהמת לירו נא זה שכל מאמין יהוא מי כיהמק'ס.
 יוהר ח~פן עיר יש אך לההגאוה, במח י'ו אין ר'ניכת
 והגס דיוה, וסות לירי מזח לנא לאום עאפשרנוה

 שיחשונ ודוא ד, גרכת מדמת יוא דכל כיכש,אמין
 חן מגא ולכך סונים ומעשים מגות נעל הואשנויאי

 שבמחשנה ואם לו, שיש מה נכל שנרכו ער ר'נעיני
 היא. סונה לא זו גם אנל כפירה של ענין איןכזו
 אומרים כולו העולם כל ואפילו ל': ננרה אמרו כנרכי
 כי ר~אה ה~א ואם - כיעו4 נע'ניך היה אהה שריקלך

 אנותיו נזכות שזהו לתלות הוא שריך נניתונרכה
 ע"ג: רנה ננראשית אמרו וכנר עשמה נזכותולא

 ל-גן: ל' :נראשית ללנן שחמר זה על יעקנונענש
- מחר; ניום גרקתי ניוענתה  ה:תונ: כאן מסיס ויכן 
 היל. לעשות כה לך דנותן הוא ני חלהיך ז' אתוזכרת
 הזד. כיומ לאנותיך נשנע אשר נריתו אה הקיםלמעז
 זכותים דפ"ות לכל לך שיש לתלות לך שאין הינו-

 נזכות המה אלה כל אלא ד. נרכך זה שנענורעגמים
 ואין לאנותיך נשנע אשר נריתו את להק-ם נכריאנות
 נלום. משלךלך

 מעשה זהו סנעשה הוא, תשמע נעשה עניןא;
 משח עאמר וזהו ההורה. למור זהו ונשמעהמגית
 ע.י ני דנשמע את דפהות לכל שמרו נעשחאנרתן
 סאמרו כמו דנעשה, את לקים אתס עת'ריןינשמע

 עזנו ואות' טיז(: )ירמיה כתינ ינתי: ראינהנפתיהתא
 שמרק והירתי עזנו חוהי הלואי שמרו. לא תורתיואת
 לחזירן היה שנה גמחור נח מהעסקין שהיומהוך
למוסנ

 ההלת אין ז': נסנהורין ראיהא מה מנוארונזה
- תורה, רגרי על אלא נירון ארם שלרינו  ודקסו 

שט
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 צוח הביבו שלא כיון' פשה כך %ביכם' בכבוד' אוירים שתהיו אתכם מצוח אני אמרההבינו
 ב' תיר* אלהיך ד את י(: )ייי רכתיב שבשמים אביהם בכבוד זהיריםשיהו

 שמעו2י()ילקום

 צדקתם לגבי אלא האלפ חגוים בדשעת כי שבאמר! חיו דשעים והלא וגו/ תאמר איד(
 המח רשעים %בל מפביך' לגרשם אלו את לחייב שוה צדקותיך אין כלומר רשעים' היולא
 את הקים למען אלא 'שר%ל[ )ש" מרשו ולא האלה, הגוים בדשעת כי שנאמר: הקב"הלפני
 זטיתח )טייח גי לעבותיך. 2שבע אשרהדבד

 על בם בקמתו שתחיה שרצח מפ2יך. מורישם אלהיך ד' האלה הגוים ברשעת כיה(
 הקים ולמען %פולה אל אדם וביד הפך: על השמד, יאמר כאמרו: בעונם שתחרימםידיך
_4__ רבעים ב2ים אחאב לבית עשית אשר ככל דרך: על אותה לרשת תזכח מצותיו שבטיוםוכיי

 ר 1 א יב
 לרק אדפ כשמכ2יסין ל"א: בשבת אמרו 1..ר' בתוס'שש

 עהים קבומו הן,5'כ באמונה ונתת נשאת לואומרים
 לו ששואלין שאלח לנב' רוקא וזהו ות'רצולתורה,
 יקבל מקון מלל %בל בחיינח, ומתן 6שא עליתילה
 תורה, רברי על חחלחיינו

_ 
 הוא סח מפ2י והסעם

 היח דאם משום זחו תורה. רברי על תהלח רי2ומקבל
 כי באמתה ו2ותן 2ושא להיות ~בסוף 2א היחלוסד
 למד שלא ומח לסוטב. אותו מתזור היה שבתורחהמאור
 אותו לרק נבח ש%פ ועהו ברוועותו, ונשאר לו נרםזה

 לההנצל לו יש הר' באמתה. תתן נשא שלא זה עלמתחלח
 והשאור שבקרבו הרע היצר מחמת חטא הוש כיולומר
 כו-%תי ל': בקיוו1'ן חזיל אמרו הרי זבי מעכב,שבעיסח
 אותו דנין ולכן - תבלין תורח לו בר%תי ורעיצר

 חיח עוסק חיח לו כי בתורה. עסק שלא זה עלמתהלח
 מקום מעהה לו ואין שבה הרן חיער כת את בזחמבטל

להתנצלהג

 ב2יה ש%ין כשראת הז%ת המסרונא הנחב(
 נפ חושו~ין יהיו לא שמ% "ששה כבויה, ברבררואנין
 התחילח לכן תקטן להם יהיח ל% ואז היבבכבור

 ב%תק יז האב, בכבוד הפחות לכל 2זהרין וויה'1להזהירם
 אפ, בבחינת ליווראל הית "הי כי משה, עם היחזה

 יתנחנו שמא רואנ חיח בכ12ד1 להפ %יכפת שיאוכשראה
 ולומר: לבקוו התחיל לין שבשמים, אגיהם עם נסק
 ת'רא. אלהיך י'את

 למקום החפללו לא שחם רמח לומר %פשרוהנח
 שיכנפ מווח תפלת נהקבל שלא נרם זח 6שחלטובת
 ר%ף הרור היח שלא גר%ה היה ש6זח 6שוםלשרץ.
 להפ נהוץ ושהוא נרולתו %ת העריכו לא המח כילמשח,
 ההור שאק ובשעה לארץ, עמהפ שיינפ התפללו לאולכן
 כמו ההיס, בין יהיח שיא לפניו יוהר יוסב ופרנסלפי

 שלא חי שהיח ימענל הוני נבי ל'ג בהעניתשמעינו

 כרמבעי בכבוד ביה 2הגו שלא הסבה חיתה וזובזמ2ו
 כראמרי נפשיה. תה ול'16ת רחסי ביא דו4,.ה חלשליח

 מיחוהזג או חברותח אואינשי
ר זהו1( ש  צרקתם 5י יחשבו שבל להפ 

 יצרפתית שאמרח כמו הכנענים של להע'נשנרמח
 באח שלא עי כי עונ', 8% להוכיר אי' 2את כילאליהת
 צדקת וא2י עמי ומעשי סעשי רה1ה הקמיח היחאצל'

 רשעה, %ני 6עשיך לסי אצלי ומשבאתביניהם,
_ 

 אלא
 עצמם. 6חמת להם ב%העו2ש

 בערקתך לא הרברים: על איהא ברמב"ןוהנה
 השואל על ויש ארצם, את לרשת ב% אתח לבבךוב.ושר
 י' מאהבת כי ח': ד לשיל נחמר שהרי זח עללשאול
 לא "רי והקב"ח לסעלר, %ויביפ שהפ הרי וני,אתכם
 נפשו שנ%ת המס תעהב רשע כי הטוביפ את רקיאהב
 עפ ידבר שם טי והתשוכח ארץ, ירשו בצדקחם נםח"כ

 ממרים שהיו הההא הדור 8% יוכיח וכאן בבללסישראל
 במרבר. היותם מיום ד'%ת

 %ם בין החילוק מהו ביארו יעקב" "אהלובספר
 רשעת י'י היח זה אם ובק הארץ %ת ירשובצרקהפ
 ויקהח ישוב מישראל גפ פן לחוו8 יש אם זהוהגוים,
 ישראל צדקה מהמת היא הסבה אפ כי לו, יחטאואם
 בזבהים שאמרו כמו לעולפ בירפ ה%רץ שישאר אפשראז
 ולזרעו לו פ,סקים ל%דם גיולה שפוסק'ם בשעה 8:ק"ב

 %שריהס אק פ-ז ביומא עור ואמרו הרורחג כל סוףעי
 ' 1,בני לג2יהס שמזכים .אל% זוכים שהפ ד' לאיצדיקים

 חדורוה, כל סוף עיב2יהם
_ 

 הרבר התחית אם אנל
 עאפ נותן הדק אז הכנענים על הכהוחה דרין מצרהיתח
 מיר %והח לקחת שנזרח המדה אותח אז י"טאו הפנס

 וח ועל ישראל, מיר נם אותח לקתח עתה תנזורהכנע2י
 רשעת מהמת היח הרבר עיקר כי להוריע הכהובב%

 יענוש אז י"טאו הפ נם שאם לחוש להס יש ולכןהנויס,
 הב2ענים. את שענש כסו המקוםלחם
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 ,- אםייה ד( לאבות. שנשבע סה הקים לסען עשה זח וכל ישראל' גסא על לךישבו

 כי העירףי קשה עם לב ויושר צדיק שיהיה אפשר שאי אתה. עורף קשה עם כי1(
 צדק מורה איזה שיודיעהו אעפ"י וטחשבתו לבו שרירות אחר ההולך חוא חעורף קשהאמבם
 המורה אל י8נה לא כי וזה ההפסד אל ומביאה טובה בלהי היא שמחשבתו ברורה5ראיה
 'לבו שרירות אחרי ילך אבל ואנה אנה לפנות יוכל שלא באופן ברזל כגיד קשה ערפוכאלו
 שפותס ' ' ה(כמאז..

 בחורב כי המקום מצד הזמף ומצד המקום מצד חטא בזה היה וגה הקצפתם ובחורבח(
 האבנים" לוחות לקחת ההרה בעלותי כי הזמן ומצד חטאו' שם התורה את קבלתםששם
 ומהר כתובתה החתן מאת לקבל עוסק שהשושבין בעת חוסתה שזנתה-בתוך כלהועלובה
 בהתבודדות העפק אכלתי לא לחם יום איבעים אי ישבתי שאני ועוד בעבויה.ומתן

 1חמצ1ח( )חחויה ו( הה*ך. עשיתם ואתס ותפלתכס בופתכם .עורני לכס והיהובתפלה

 ושתיה אכילה שאין למעלה בנמוסה' הלך לקרתא עלת אמר: מתלא אכלתי. לאלחם
 נאמר ושתיה אכילח שיש למטה אבל אכלתי. לא לחם שנאמר: להם ונדמה משהעלה

 יב" )ייחשי" ' - -. ויאכלף -העץ .תחת עליהם עדמך י-ה(ן-והוא)ברחשית
 י מי8(..

 . ר 1 א יב

 ישראל כשחטש מח מפני הסמ השהא
 רין. הנזר עלי"ם נ"הך הננענים כמעשה וע=אי'ג
 ואפילו רינ-אי נשס רפ-1 בסמ-ק דאיהץ מא לסיו:הו
 נערה ואהר הזכר אהר הרודף גמו ל"ורנן שמצוחאלו

 להזהר צריך סרירנן. זמ להורגה מבירו ואהרדמאורסת

 ההורנם יגשל. ה-ר שאם הענירה אותו מאבוך'אחיס
 ליבר ויאימ נקי, לדס דנדרג אוהו לו יהשב כזובעבירה
 ינגיא' לו שצוח אעפ-י "האב בית ג1מי ,ינענש.מיהוא
 גמו "האב בימ סל בעבייה . ו5נבקל ילפי לחרנס. ר'ב9ם

 1פירש יזרעאל רמי את וסקרתי הושע: בת:ילתשנאמר
 י"וא; כית על ביזרזאל[ שנהרגי אמא5 בימשל

 ולכ! -
 זה על בהכנענים דין עשו שישראל כית גאן כגגמו

 בעבירומ היו,ו געצמם אחיכ'בשה5 ולכן ל*ווונווהרבו
 לים בהגנענים שעשר מה הדיך להם יהשב . דריהאלו
 להיות צריך .שלדם שהעונש הוא הרין,י מן ולכ!נקק

 . ,,בגפלים.
 ) , ;י

 איכה בם-ר דאיתא מץ לבאר אפשר דב~ה ה(,
 רא,5 נמגה ייר-יק: ובמיבר שנאמר בויא9 חסאוא,

 כל א.ו: ויווע" וונאמר בראש ולקו מצרימה.ונשונת
 בזה לא הימ יההסא הזינן ימזה הרי = לחלקראש

 ראש'7 "נמנת סאמרו במה אלא מצרייה" ,.נשובהקאמרו;
 כשאמרו דהנה בזה יהנראת מוב4 נלתי הוא זהורנר
 בקול לשמוע המה שמוכנים אמרו הרי ראש",-"נמנמ
 הנה ער והנה לראוו, עלידם יהית הוא אשר ומצוהנגיד

 שופ עלידם לקנל רצו לא לטונהפ שהיץגי~רים
 קול בשום שומע סאינו עורף קשה עם והיומשמקת

 ואוסרים: .צועקים להוות הההולר אז לדעה ורקמורי.

"עעמ
 ראש-

 מת תעשה נקולו שומעים נהיה ואנהנו
 הסא הית בבר האלה ונדדכרים לעשוה, לנושיצוה
גיול,

 -לבאר אפשר עורף קשה עם וול "עניןוינה
 דאמר: המרות" ,.נספר דאיתא מח גפי אהר, בדרךעוד
 מנואר גי גצבי-, "רץ מאמר על שכהב מי י9גנר

 סעם. בכל פ.נה הוא נמרוצתו גי הצגי סנענמררשים
 הארם צריך גן אהריו, רויף יש אם ידביםלאהוריו
 פי5 נגל לאחודיו ולהבים דדביו על ולדמבונןלהסהכל
 שנחמר מה הוא וזה להשיגי, אהריו רודף היצראולי

 - הולך, בהושך ורגסיל בראשו עיניו ההגם ב':בקהלת
 נחנו ליה נפשו עם השנון שיישה מה זן'י ההכםהינו
 זאה גי וישנול יבין מזה אהר נאבר ולא בראשוענניו
 ומניס הולך שרוא נררך אשר למען נוראו מהנמתהיתה
 מי אולי נ'ג מאהוריו להביס בראשו לסנב יוגללפניו
 ימהבולוה המיר שיסהר הדגם מעפם גן אהריו,רויף
 אהריה רורף אינו הוא אם מ"הוריו 4ביס חעאהיצר

 גי כאן, הענין הוא 1ג1 - בנסיל. הזה -גה שאיןי"
 מסונלים דם שאין הראו בענל סה0או נשימ ישראלעם

 דרורף הוא מי 5אתוריהם להבים נגדי יאשם אתלסבב
 כי דזה, ההסא . לידי באים היו לא בן לולא גיאהריהם,

 אמר ולגן אהריהם, הרויף הוא היצר גי מכיריפהיו
 יאשיהם את לסבב ביגולהם שאין עורף קשה שהםעליהם
 לאהוריהס; שהוא מה לראות בביי אהרלצד

 משה שבקש אגבור במדרש איחא וכ!ו(
 :שמות דכהוב על שאלרו מי וזהו קליה רהמיםשיבקשו

 לא להם: אמר בזה. לנו 1ב1 אמר הזקנים ואל הד(:כ-ד

לכם
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 יה - " ולהלן כאן הקהל יום גשם מ"ת יום את התורה סראה מקומוג בג' הקחי. ניוםיז
 טן, -י"ח

 והטעם הקהל. יום משם עצרת נשם הזה היום את החכמים קראו דלכך ואפשי
 , יום שננדל כשם כי ענותגותו' מפני שזהו אפשר כזה' קטן נשם משה קראו.אותו מהמפני

 היום שבח ומתוך הע4 כל משאר זה ע"י משח נפלא כן ותפארת' נתהלח הימים משארזח
 הזכיר לנלי ומעלתו היום כנוד את שפתיו על מלהעלות עצטו את מנע לכן עצטו' לשנחנא
 מובל8( )"גתב ז( יתרונה עצמושנח

)יש"י(. ח( שוות. ששתיהן כתינ לוהת לוהתייא(

 המחבפ *ל *שרב עד "לוהות את משה שנר לא לכך חטאתם; והנה וארא .טזגיז(
 חי שהוא כשיראו וא"כ נמקומה ששמוד רק העגל עשו שלא זכית לכף מתחלה שדנםמסני
 נעבודת חתמידו ונכ"ז חי- שהוא אותו וראו המחנח *ל כשקרב רק העגל את נעצמםילטלו
 ווחצוה( )"הוו" הלוחות. את שנר אז ולכן ע"ז לשם אותי שעשו דאה מזההעגל

 שלא עד מנשוא גדול עונכם היה יאמר התוכהות מן זה גם הלוחופ נשני ואת*ושיז(
 סנן ני עסהם שעשה הטונה את עוד שירמוז ויתכן הלוחות, את ושנרתי להתאפקיכולתי
 נאשת ולא נפנויה תדין מוטנ חז'ל: אמרו נאשר לטונתם האלהים לוחות לשנורננפשו
 )ימיץ( . סיאיש.
 דחלו רנינה ממשח יותר כסתר צדקה העושה נדול אלעזרי א"ר וגר, יגורתי כייט(

 נסתר מהן יש(: 94ין כתיג בסתר -בששה ואלו וחחמה. האף מפני יגורתי כי כתיננמשה
 ב'( מ ינע . ., עזפ חמה נחיק ושוהד אףיכפה

 עוד מצווים הץ לי אוחהואז שיהרגו שירא מימ הוגל את שעה אהרך וגו" ונאהרןכן
 שלא שכמו אהרן' נאשם אז נו מיהו ולא העגל את משה שרף כאשר ורק השם' קדושעל

 .ניאור. .--

 מקום,אפ.חולסים ראולאאח יגה אלא יושביפ אתםלכם
 9נעלה דחמ.ם עליפ בקשו ומלאכים והיוה 9רפיםלמקום
 לשלום. ת9ובל9לום

 ב"ורח נ~כר- לא גופא זח שמסעם ואפ9ר .0
 חג 9אי !אסר איא חורח!ו מהן זמן הוא הש2ועוהוחג

 מחן, הה4.'ום קזח מחץר ויח שאס מפני וזהוח2גוריס.
 לא הה עצבצ, לשבא. יא תיה היום 9יה מתוךחורחנו
 . י.~ - . , ב9פחיג- להוציארצה

 שלפי. זהו עוחק , הלוההת הע 2מה הנח ח(.
 )על אוורח נחוגים דהיו פ-1 , 9קלים בירושלמי דס"ל80
 האדריס, בסל עווה היו ~ה לוה על ועשרח זחלוה

 . על וחמ9ח זח ל81 על חמ9ה בתובים !שהיו יעמרולמאו

 ' גהד2דים ולא ונסרחן 2ס9קלן רק עחת היו זרולוה

 זיו יזה. ז" יווה אוחן עיז 5ח ויפני עליהס;ח:הוגיס
 הראשוג18; דברות "חמשח היו אהד לוה דעלמיום
 האהרונוה ד2רות והחמ9ח למקוס, אדם ש2ין נמצוהשהמה
 ויוו לחבירה אדם 9בק נמצות 9המה ה9ני לוח עלהיו

 , ויש למשם, אדם. 9בין הםצוה 2יוהר 9מגייליםאגשים

 לי1.. לחבירה חדס 9בין ביוהר,החצה? 9מגייליםאנש'ם
 . המ41 9ויס ואלז 9אלו לויר שוהת. הלוהות ימקוםעשח

 . קלח 2מצוה ,זהיר 1"וי ש'בן 2אבוה עאיהו סמוההי
 סצוה. 9ל 9נרן מהן יודע אח5 שחיןג2"סורח

 ; את ל29ור בנפ9י _עוז מש" סשא ומהוקך ס( י~

 . 2ססחים יעיחא- קח לפי זח.גפ ישראי,הל5וות;לסו2ת.
 הייר, פווד וחאותיוה נשברו רהלוהות נס 9נעשחס"ז
2גל

 זח-
 9ט4; 2נטו להו 9יוי.אי2עי לש2רס חיסוף ה'8

 9נמחק 2זמן נמ ווון 9ל 2גליונזן קדושח ויש עיאקס"ז
 קפרח אף בלוהוה קרושה נו%4ר כאן הו מהס,חכתב
 חעשע רלא לאו מעיפ ל219רש היה ואסור מיםהכתס
 ירנותק .-2: ב"פ 2ספרי להלן גמב,אר אלהינם לדוק
 אלהיסס; לד כן חעשון דלח 2לאו הוח ההיסל מןאבן
 סובח מזח ל*את שאפער 9במקום מווה 9כבר משופזחו

 נמו אלהיכם לד' גן הישק דלא חלאר ב1ה איןלי9ראל
 9מי ימחה סוטה נבי הקב"ה ד4יר נ"נ. נסוכחעאירו
 אלהיגס לדי כן חע9ק ולח לאו בזה עיש .ואף2סים
 שכ1 מכל 'א-ס לא9הג אי9 בע 9לוס לעשוהסדי

אין
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 הבאת כי חזה העם לך עשה מח לאהרן משפ אמר ואז בו' סוחים היו לא בסשהמיחו
 והמצוה( )י"ייח י( בהם. סחית לא מדוע ד"ל גדולה' חטאהעליו

 שסשעת מלמד העגל, את עשיתם אשר חסאתכם ואת תניא' וגו/ חטאתכםואתכא(
 1( נ"י )די בחטא. ליה קםעשיח

 לים. סטיל או לרוח וזורח שוחק כוכבים עבודת שביעור סלסד אותהואכת

 כסעשה גדול חטא והלא יאסרו שלא לישראל להודיע בא בזה וגר' י"' לפני ואתנפלכה(
 תפלות לנו יועיל נחטא אם בא"י אף א-כ ונצלנו' רבינו משח של תפלתו הועילההעגל

 שלא שמו יתחלל שלא בכדי להם נתכפד עתה כי תועיל לא שאז להם אמד לכןהנביאים,
 חלול יהיה לא מארצו כשיגרשם אז לארץ כשיכנסו אבל ז"' יכולת מבלתי חגויםיאמדו
 הגים כל ךאמרו כ"ט: להלן סדכתיב לפניו שחטאו מחסת. שזהו יאמרו אלא יותר'השם
 אבותם. אלהי ד ברית את עזבו אשר על ואמרו וגו' לאדץ ככה ד עשה מהעל

)רשב"ם(

 ממשה לן מנא ריקם' חוזדת תפלתו אין בתפלתו המאריך כל חנינא: א"ר וגו' ואתפללכ"
 נ'( *'ג )ייי" יא( ההיי בפעם גם אלי ד וישמע בתריה: וכתיב וגר' לז" ואתפללשנאמר:

 כאשר עורף קשה שמדת והוא חזה. העם קשי אל חפן אל וגר לעבדיך זכורבז(
 רעה היא לרעה בח סשתמשים וכאשר מאה טובה מדה חיא ד' לעבודת בהסשתמשים

 משה: לו אמר לכן חוא' עודף קשח עם והנח הזה העם את ראיתי למשה: אמר וד'למאד'
 אברהם כמו ד" לעבודת זו במדח השתמשו אשר וליעקב' ליצחק לאברהם לעבדיךכור

ביאור

 ייראל בין שלום לעשות שבחין במקום הזה חלאושאין
להקב"ה.

 בירושלמי דסיל מאן לפי לקואול ישוחנח
 זה לוא על חמשח 'יהובות היו יהדברוי פ"1שקלים
 שניחם את משח שבר מח מפגי א"כ ז:4 לוי עלוחמשה
 אנכי של הדבור היה שבו חלוח את רק לשבור לוהיה
 ברש"י יאיתא כמו זהי סגמו, בו אשר לך יהיחולא

 עריות נלוי זח גמשמע יון לצחק, ויקוסו ר: ל"בבשמות
 גא יימו כמ"ש: דמים ושפיכת בי, לצחק שנארר:כמ1

 הור, נהרג יחן אף לפנינה וישהקוהנערים
-  וא-5 

 שהיו הנאף ולא חרצמ ילש בלאוים גם שפגמונמצא
 שניהס. את שבר ולכן חשני הלוח עלכהובים

 מיהו ולא הענל את משא ששרף בזח ודנחי(
 ובמסח ו2הגערח ז4 בפר9ח אמ"5 שנחמר ממ מ1בןבו

 להבין וי9 ר. את היוחם סקציפים החאוחוכקברות
 אה למנות והחחיל העגל מעשה נאמצע הפסיק מ8ספנ,

 מה יספר רכאשר ב,ה והניאה ' אאיכ, - שעשוהעבירות
 שהרי לייראל. זיו8 יש גופא 2וה הרי העגל עםשעשמ
 לעיניהם 2נהל עפרו את והשליך הענל אמ שרףהוא
 תשובה, שעשו אות יש ב~ה הרי בידו. מיחו ל8והם
 5מו נבוח יוהי מדרגה לייי "גיעו עוד העגל וך'יוא"5

 צייקים אין עומדים תש21ה שבעלי בסקום9אמרה
 נקלץ מז"ל אמרו י5בר יבפרם לעמוה י15לימגמורים

 אלא עשו ולא מעשח לחוהו ראויץ ישדאל היו לחד':
 תשובה עשו 2אסת אם וא'ע - לרבימ. תשו2הלהורות
 ואין הענל ממעשח היהה גדולח תועלת הרי אה"בנסורח
 דמרי שהרי וופרם לגנחי, ה~ה הדבר את לחזכירראוי
 ר2רים, באונאת עמיתג "ת איש תתי לש ע"2! נ"חבב"8
 מעשיך זכור לו יארר אל חשוגה בעל היח %ם כיצדהא

 הענל. מעשה להזכירם משת בא איך הדע -הראשוניס,
 ואזרו עבירות בהרבה חוהנו עוי שאה"ס להס אמרלכן

 השובה אצלס היחח שלא אות וזח וי"ושונחלקלקולם
 פעם עוד ישו2 שלש בתשובח הוא הכלל כיגרור".
 י4הם נשד.ר זח ע-י 8פשו 99וב יבפני הראש41לחסאו
 בתקפה הענלחסח

 משח להם הוייע צורך לאיוה מבואר ו2זחיא(
 מזח, אוהם להוייע לבלי היה מוטג 5י לרם, שישחמח
 מז". ר"וק היה ומשח עצמו חמ משנה הוא הרי בזהכי

 ייע שלש באופן נסהר צרקה ליחן שמצוא כמוו2וראי
 מוריע יהיח שלש הראוי מן כן לו, נחן מיהמקבל
 האמור לפי אבל עמהם, עשח עהוא מהסובותלישראל

 בהפלה מאריך שה1א שמי ההפימ נ8 להם להוייעבא

תפלהו
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 המדח לגנות הזה העם קשי אל תפן אל לכן ולבף עשו עם ויעקב העקידה במעשהויצחק
 להיישיר דאוי דק בהי שהטיבו מאבותיהם להם ירושה שהיא לפי בה שמדשיעיםבשביל
 יחישי"( )כפ*ם יב( ח*ו. להשמידם ולא כאבותיהם בה להטיב המדהלהם

י
 ומי ינוח, כסילים בחיק כעס כי לכעוס בדוחך תבהל אל ד(: 'ק"ית זש"ה לך' פסלא(
 א"ל 4ב(, )שמית הלוחות את מידיו וישלך משה אף ויחר שנאמר: סשה זה שכעס זההיה

 ואתה חמתי את שאפיג אתה טבקש הבדית, בלוחות חמתך מפיג אתה משה האהקבזה:
 שברת את א'ל: לעשותי לי יש ומה א"ל: אחת. שעה אפילו לעמוד יכול העולם שאיןדואה
 1ע' יבח 'יביים א' חבנים. לוחות שני לך פסל הה-ד: אותןי מחליף ואתאותן

 היה הלוחות' את משה ששבר בשעה אבנים' להשליך עת ג'א יק"ית זש"ה לך.פסל
 משברן' היית לח ונצטערת בהן ויגעת הלוחות חצבת אלו הקב"ה א"ל עליו' מתדעםהקב"ה

 תדע עכשיו משבדף ואתה אש, להבות הוצב ז4 קול כ"ט(: )מ"יים שנאמר להבות חוצבאני
 ש8עיני( )ייקיט ט אותן. לך פסל אתה כחן, היאמה

 וכתוב אדוןי לך ועשית אוטד: אחד כתוב רעא: משום חומד חנן אבא אדון, לךועשית
 כאן מקופ של דצונו עושין שישראל בזטן כאן כיצד, הא אדוןי ועשו חרומה(: )1 אומראחד

 יאורב

 כמה ולומר מאריך שהוא מי לגנות ואין מקונלת,מפלמו
 רבינו ממשמ יוחר מאריך כלום להם: אמר זה. הישסרבן
 ווה היום ארבעיס את ד' 4פני ואמנפל נימ:רכמיג
 הלילוגארבעים

 שהוא סי את משבה הוא רכאן לשאול יון1"נמ
 ייייים ל4 רג י'ג: נסוסה אמרו והרי במפלה,מאריך
 קשמ במה רן-ב יאמרו ו4לא למשה הקנ"מ יע1(:

- סרנן, כממההלמיר  גמפלח מאריך שהוא פי וא"5 

 נמה ורוולמיר קשה נמה הרב שיאמרו מב.א זמהרי

 עימו בע5 ממפלל שהוא טי שבאמת ואפשר -סרנן
 זמ, ריא סרבן כממ יאמרו שלא נתפלהו שיקירמוטב

 אם גנאי זמ אין אהרים בער לההפלל בא שהוא מיאבל
 א"ל עצם1 בער משמ כשההפלל המם ולכן סרבן,הוא

 עשמ כהוגן הצבור בעי שההפלל כחן אבל לך. רבהקב-מ
 נהפלהה שהאריךמת

 קשי להיות מוא ראוי הרץ מיצר ננר כייב(
 במענית אמרו זת אופן ועל בקולג לשמוע ולבליע1רף
- מ5ם. תלמיר אינו 5ירזל קשמ שאינו מ'ןז כל ח.יד'  

 הרע להיצר להננע לבלי כברזל קשה שאינוה"נו
 ח.'",איבו

 פסל כאן רגתיב זמ ריא מה לבאר גאו בזהח(
 בענור רק מיחח הלוחות שוחינת משמע לך יתיבתיה
 הונקט מ!ה ולגן להאמר, ניתן שלא רנר וזהוסשה

 לוהוה של שפסולתן ל1מר לך נאמר רלגך ל"הננררים

 של הסירוש יהימ האלו המדראן רברי ולפי שלך.תהא
 שקלקלת ממ סהקן חחימ שבזמ מפני לטובהך, הינולך

 הראקינהל מלוהוהבו4נירת
 בשגירה מטא רמשמ מיא המרראן וו4ןוהנמ

 יו4 והנמ געס. לירי לבא לו הימ שלא מפניהלוהות
 ועל הקב"מ לו מהל מזמ ר1עם על ממ מפנילשאול
 ממ מה8א ג"5 היה רימב"ם דוטן שלפי מרינממעשה
 מגזר עליו תחהך הקנ'יז לו מהל לא 5עס לירישבא

 בגבור פגע רגעס ע"י שכאן משום ש!הו ואפשרדקי
 מממת לשונרן מימ שאסור הלוהוה את ששברהמקום
 ננבורו פגן הכעס עיי מריבה מי ובמעשח מכתב,קרושת
 על מווחר ואינו- מווחר הקב"מ 5בודו ועל ישראל,של

 שאלמ ב': ייז בר"ה יאימא כמו חחו ישראל, ו4לכבודן
 אשר בוערהים: כתיב גמליאל: רבן את מגיורהנלוריא

 אליך, פניו ף י,4א וכתינ: עקב(, יפי פנים ישאלא
 שבין נעבירוה כאן לה: ואמר הכה! יוסי ר' למנטפל
 ארם שנין נעבירוה נאן פנים. נושא הוא למקיםארם

 *נים. נושא אינולהבירו
 ני מ': בברטה שאמרו ממ מבואר ובזהב(

 אלא ניהנו לא וכולס לישראל הקבי'ה נמן טובותממנות

 למו וילפינן ועוה"ה וא"י מורה הן ואלו יסורין,עו'י
 רמה זהו יסורין עוי טעו רלכך והטעם מקראי,המם
 ואינו בעיניו כה הביב אינו ויגיעמ עמל נלי לאדםשיבא
 לארס הבאים רברים אבל יפסירט, שלא בהם גמזהיר
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 . נ'( ג'1'ומא ג( מקום. של רצונו עושין ישראל שאיןיזמז

 מכאן ארוןי ועשו הרומה(: 1פ' וכתיב ארון' לך ועשית כתיפ: רמי: ר-י ארוןי לךועשית
 נ( ע"ג ייימא ד( מלאכתה לעשות טצווין עירו שגנילת"ח

 לפניו גלוי שהיה לפי הראשונות גלוחות כן לו אמר לא עץ' ארון לךועשית
 יימנ"ז' ה(שישגרם'

 אשר דכתיגי יסודה' היא זו תורה של שגסולה פעמים ר"ל: אמר שגרתם'אשר
 ד'ס( אמ" ו( ששגרת' כחך יישר למשה: הקג"ה א.לשגרת'

 מכאן בארון' מונחין לוחות ושגרי שהלוחות מלמד גארוף ושמתם שגרתםאשר
 ד'ס( 1מנחא גזיון. מנהג גו נוהגין שאין אונסו מחמת תלמורו ששכחלת"ח

 הלוחות' לשגירת אהרן מיתת הכתוג סמך למח שלום: ב"ר יודן א-ר אהרד מת שםו(
 ה"א( פ"א יומא "יישיפי ז( הלוחות' כשגירת הקג"ה לפני צדיקים מיתת שקשהללמדך

 אהרן על שנגזר דמה לומר העגל' למעשה אהרן מיתת הזכיר למה אהרן. מתשם
 לו שמיר שהיה רק בלבד מריגח מי חסא געגור היה לא גסרגר' שימות מריגה מיגחסא
 נגזר גלכד מריגה מי חסא מחמת שלא כן היה משה גגי וכן העגל' חסא געגור זהעונש
 ח': גדברים כמ"ש המרגלים ענין געגור עונש לו שמור היה אם כי לארץ יכנס שלאעליו

 יאורג

 יוהר והנינים נקיומם יוהר זהיר הוא יסורין.ע"י
 גדולה לנניה האס אהנת גופא :ה סעם ומפנינעיניו,
 מהאנ יוהר מטפלת שהיא משום וזהו דאנ. מאהנתיותר
 מהם: יותר סונלת וה,א בניהעם

 נרוך. ד'וו צ'ט, הולין נתום' זה על ואיתאג(
 חלוהוה לשמירת שנעשה היה אהר ארק דהאיואעיג

 מ-מ נמשכן שעשו באדק אירי הרי וההם שעהלטי

 גך זה שהיה גמו דמסחמא פשום אהדדי קראירמי
 זה.היה

 ועשית נאמר חזה נאדת מה מפני מיוהקונזה
 שעה לפי שעחה םשום זהו ועשה נאמר שנמטגןונאדק
 טקום של דצונו מעושין הין לא העגל מעשה אחרתיגף
 כים מספלין שהיו נועה אה"ג אנל ועש'ה, נ"מרלגך

 לדם ומכפר המשגן ענוית ייי שאז הםשבןנמעפה
 לגך סקום של יצונו לישיס אז ונעשו העגלמעשה

 ועשו. התסנחמי
 ישראל גל עשו חארון אה שנאמת הינוד(

 מהויגק שכולן מפני משה שעשה כמו נהשב מקוםומכל
 מלאגתגלעשוה

 הלוהוה את ששנר ימפני אמרו ונהזקוניה(
 נושא יהיה ולא האית לעשות אוהו צוה לגךהראשונות

 לשנרם נידם מצויות יה'1 שלא נכדי נידיו עויאוהס
 דאהרוה.כמו

 הסג'ם שחקנ-ה לה 'לפי ימזה לומר אפירו(

 נהשב היה הלוהות שנירה ענין דאס משוס ייגעל
 שידים הוא ראוי אינו גי האהרתות, הלותות אתיעשה שהיי חקנ"ה לו שיצוה היה אפשר אי להסאלמשה
 לו שצוה ומסני נעשיהן, עסוקין יהיו אוהןששנרו
 נהשנ היח לא ששנירהן אות זה נעש"הן לסטלהקנ"ה
להסא.

 הקנ"ח לפני קשה אם לשאול יש והנהז(

 ואסשר מהים. "מה מת מפני א"ג ידיקיפ שלםיחהן
 אילולי גי הלוהות, שנירה יוגמת געק ג"ג נזהשיש

 ש"ז לישראל גיול קטרוג מ:ה היה הלוהותוונשהנרו
 גמנהור כ*נ:יה ולא איש כאשת גיתים ישראלהיו

 ואין נישדאל גוולים צדיקיס שיש נזסן ין הד'ל.נדנרי

הד"-

 כיוגמה לישראל קסדוג מזה 'ש גדולה נמעלה עומר
 עוני אה לה:כיר אלי באת' ני לאליהו: הצפרהיתשאמרה
 הז-ל שאמרו וכמו י-ז(, א' 1נמלניס נני אהולהמית
 םעשי רהוה הקנ-ה היה אצלי באת פלא עי אמרהשהיא
 לפי אצל' וםשנאה ניניהם צוקת ואני עמיוםעשי
 קסרוג יהיה שלא נ:וי ולגן - רשעת, אנימץשיך
 מישראי הצדיקים אה מסלק הקנ"הלישראל

 ורינ: נקדושין אמרו הרי לשאוי סקום ישוהנה
 כמחע. צדיק שננרא עד העולם מן נטסר צדיקשאין

 הקמש, ונא השמש זזיהשנאמר:
- 

 'היה סוף סוף וא"כ
 "צדיק שאמרו שמח לוםר "8שר להדור, קסרוגמזה

 אם כי שמה הצדיק נמדרגת שיהיה לא היגוגמותו"

נדולתו
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 כי יאמרו טלא כבודמ מפני ורק טסי תבא לא אתה גם לאמר בג~כס ד' התאנף ביגם
 י"מיי"( )"חייח ח( מריבה. במי הדבר תלו מתובחסאפ

 טנאמר:ליטדאל, קודפ לוי לחבירו, קודפ מחבירו המקודט כל תניא הלוי. טפס אתח'
 1( י"ג)מיייח ד. ברית ארון את לטאת הלוי שבט את ד' הבדיל ההיאבעת

 לומר ר(, )שרנר נויד לפרטת מברך כהן פדטת נסמכה למה בטמה ולבדךלטרתו
 מבדך כהן אף בחרצן אסור נויר מה אי ביין, אסור מברך כהן אף ביין אסור נזירמה

 כהן אף בחרצן מותר מטרת מה בטמו ולברך לטרתו קרא: אמר יצחק: א'ר בחרצן'אסור
 ע"ב( ס'1 )תענית ס( בחרצן. מותרמברך

 ד' מה טנאמר: טמיפ מידאת חוץ טמיפ בידי הכל המנונא: א"ר ליראה, אפ כייב(
 ב'( י"ג 'נינ" י( ד" את ליראה אם כי מעמך טואלאלהיך

 אין רטב"י: מטופ ר"ח והאמר היא' ווסרתא מלתא טמיפ יראת אסו ליראה. אסכי
 היא ד' יראת ל"ג(: )'שן"י טנאמר טמים' יראת טל אוצר אלא גנויו בבית להקב-הלו

 ממנו טמבקטים לאדם מטל ד"ח: דאמר הי* ווסרתי מלתא מטה לגבי אין יא(אוצרו'

 ר 1 א יב
 לפי פרנס שאמרו כמו הדור, מררגת לפי יהיהגרולהו
 הט שלא האחרונות הלוחות גני גם שמצינו כמוהרור,

 הקג'יו פסל הראשונות את סי הראשונוח. הלוחותנמררגח
 ש4עם מפני חהו משח, פסל האהרונות ואת נעצמואוחם
 הלוחות קרווות גם לסן העגל מעשח וי'י ממרר'גהם'ררו

נתמעסה.
 נאמר לא רלכך סעם עור לומר אפשיח(

 וחסא העגל מעשה נענור שנענשו 2תורתמפורש
 זהו כריבח, מי 2חסא עונש6 הכתונ ותלההמיגלים
 בענור נענשים ח'1 לא מרינח מי חטא דאילול'משום

 היח העגל נמעשח אהרן חטא כי הראשוניס,הרנרים
 המרגלים נסעשח סשח חסא נזח וכן 2הם, סיחה שלאמפגי
 אך הסרגלים, את לשלוח סשרצו בהם מיתה שלאנמה
 מיחו לא דלגך ולוסר עליהם זסות ללמר היהאפשר
 נגר קשים רנרים לרנר נתכתהם היה שלא מפג'נהם
 שמעו כשאסרו מרינה מי נסעשח אוו'ס אך שההו,מי
 רנרים לר2ר נכחם שיש היה נראח הרי המורים,נא

 ולומר עליהם לקסרג משס נתנו ונזת נכנורם,כשפגעו
 על נענשו אז לכן סחה לא שסים ונסנור מחונכנויס
 הראשונים.הר2רים

 שתוץ אלא מתסר לא ענורה רעונר משוםס(

 מוהר. 2חרצן הא תשת, אל ושנר תן דנתיג: ממשיץ
 למילף יאפשר והקנ~יי ,4עתב בספר איחאוהנה

 שפסק סמו נינהו ררחמנא שלוחא כחנא רהנימזה
 ולנרך לשרתו סאן רגתינ משום מנרריס, 2פ"1חרסנ"ם
 ולחלק להולכח השם שליח ההו שדמברך כמו הנח2שמה
 בשמו לקנל שלוחו ה,א המשרת כן לישראלחנרכה
 לשירות ברכה כאן דאקשינן וכמו המתנרכיס,קרבנ4ת

 למחצח, היקש דאין לנרכח שירות לאקושי לנו 'ווכן

%ק
 ניחזקאי

 מעלי רחקו אשר הלים על פמר מ"ר
 לשרהם, לפניהם  יעמדו והמח וגף ישראל ננינתע4ת
 הגעלים, שלואי יהיו סאלו לשרהנו אמר ולא לשיחםאמר
 כי ואינם כשרים אינם לה'4תם נשמושם ר' הסץ איןסי
 לשחוט רהו מאן לו לשכור וויכול הריוס שלוהיאם

 הצייקים צרוק נני הלוים הכהנים אצל אנלנמקומה
 שיהיו לשרחני, שלהגי אל יקרנוני והמה שם:אמר
 ד' לענוהת ראיים גשרים לח'וחם גמורים ד'וולוחי
נאמת.

 הארם לב את להעיי הקב-ח ביר יש באמחי(
 לנ2נו י'חר מהפללים שאנהנו כמו שמים ליר(אוגם

 גשאנחנו רק הוא זח אלא שמך, אה וליראהלאהנח
 הוא אין מנקשין אנחנו אין אם אבל מירו, זאתמנקשין
 להיות צריך לזה צריק להיות כי מעצמו, לנונותן

 אותו. מסיעין לסהר הנא ואז הארם, מצרהתעוררות
 לעשות הסלך ררך כי הנר"א ביאר גנר'א(

 אצלו שמצוי מח אנל נמרינתה לו שאין ממהאוצר
 שנרא והקנ"ה ח1צר, ממנו לעש4ת בעיניו נהשבאינו
 זולת שלו, הכל סי אוצר לעשות אצלו נחשב אינוהסל

 אוצרג חהו לו איןה-ראה

 משום שמים, יראח ד נעיני 'קר ריסךוהענין
 לקבל ראף ארם סל לא אך לנריותיו להסינידרסו
 מתע הק2"ה ולכן העושר, 2נס'ון ולעמור ס21חרונ
 'היה שלא 2כרי לנריותיו סלדסינ לפעסים עצמואת
 תז"ל: שאמרו כמו לפניו צער זהו א2ל לרעה, לחםזח

 מראשי קלני אומרת: מה שגינה מצסער שאוםבזמן
- מזרוע',קלני  לו אפשר שמים יראת נו שיש מי רק 
 ולמכשול, לפונה לו זה 'היח ולא הסקום סיר סו2הלקנל

ובזה
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 יב( גרול. ככלי עליו דוטה לו ואין קטן קטן' ככלי עליו רוטה לו ויש גדולכלי
 ב'( ל"ג)ברנות

 ששם ס8ני העונש' יראת זהו אלהים שם עם המתקשרת יראה אלהיך. ד' אתליראה
 מרת זהו ד' שם כי הרוממות' יראת זהו ד שם עם המתקשרת ויראח הרין' מרת זהואלהים
 הארם, טררטת חילופי לפי היראה מררגות ב' על. להראות אלהיך ר נאטר וכאןהרחמים'

 . הרוטמות- יראת להיות צריך במדרגה ולהגדול העונש יראת יהיה במררגהלהקטן

 י"קביה()הנ"י
 מוצא אתה שם הקב"ה של גרולתו מוצא שאתה מקום כל אר"י: 1ג1'י האלהים אלהייז(

 ואלמנה יתום משפט עושה בתריה, וכתיב האלהים' אלהי הוא אלהיכם ד' כיעטתנותה
 א'( ייא הגי. יג( גר.ואוהב

 שהחזירו הגרולה כנסת אנשי שמם נקרא למה לות בן יהושע א"ר והטרא.הגבור
 מרקרין עכו-ם ואמר ירמיה אתא והנורא' הגבור הגדול האל אמר: משה ליושנהעטרה
 איה בבניו טשתעברין עכו"ם ואמר דניאל ואתא נורא' אמר ולא נוראותיו איהבהיכלו
 כעסו שכובש גבורותיו הן הן אררבא ואטרו: כנה'ג אנשי ואתו גבור, אמר ולאגבורותיו
 יר( העכו"ם. בץ להתקיים יכולה אחת אומה היאך מוראה שאלמלא ונוראותיו'לרשעים'

 בק ס"ם)ישא

 החוטא' שעשה מצוה זכות בשביל העבירפ מעונש כלל יסיר לא שוחד. יקחלא
 העונש' מן זכות בשום להנצל בטחון לחוטא אין ולזה עבירה' מכבה מצוה איןכמאמרם
 )ס8ייטי ' טו( שלמפ בתשובהזולתי

 ר 1 א יב-

 הנתוב: כא! מסים ולכ[ המקום, רצק ממלא הואובזה

 לך,לסו4
- 

 היראה מרה מהם מבקש שהוא דמה לומר
 תהן מה צרקה אס ש"רי ולסובתה לצרכו לא הואזה
 שיוכל 4גיי סובתך, גגרי זהו אלא יקה, מידו מה אולו

 רצוני, גפי לךלהסיג
 לעצמו ולא אמרו לישר"ל שמשת ואףיג(

 דמשה פשום זהו זוסרהא, מלתא זה אין ישראלולנבי
 מלהא שהוא דמה סבר היה והוא למאד,  עניוהיה

 אהרים. לנ4י זוסרהא מלהא ג"נ הוא לנניהזוסרתי
 זוסרתי למלתא יראה משת א8ל נהשב שחיהומה

 מדרנות גמה יש הנה גי 3ן: שאול" "רברי נספרביארו

 סהרה קדושה, אהבה. יראה, נמו ההשתלמותבדרך

 בסרוניא בא הק4"ת אין והנה נ', בע"ז 3מבוארופרישוה
 רק מבקש הוא אין הפשוטים ומ"אנשים בריוהיולגל

 הנמצאים 3מו סגולה ליהידי אבל גפשיסות. ויראהאהגה
 המיוה גל על מרקדק הקי'ה עיים משהנמררגת
 משה דלנבי שאמרו מה חהו נערר, לא מהן אהההיקרות

 "רבה עוי מבקשים ממנו ני היא, זוסרת' מלהאיראה
 הייאה. מרת מלברדברים

 ,ינוהגותו גדולתו מז3ירין ילגך הנראהיג(
 במדת שהוא מי את לש4ה אפשר ראי משוםביהר,
 רק והשפלים ההלשים בין נמצא' שהוא זה בעבורהענוה

 גדלות בו שאין מי א4ל עצמה מהמת נרול הואאם
 לווגת נשרוצים לכן לענוה, נהשב ה!ה הרגר אין4עצם
 במרת ניג אוהו לשבה צרינין הענו" במדה המקוםאת

נדולתו.
 קל גשגהו ננה"ג נן שאמרו מצינו והי3ןיד(

 הנבור הגרול האל ס': גנהמיה גדכתיב זהו"קג"ה
והנורא,

 את והזגירי ליושנה עסרה שרהזירו ומפני -
 שיהיו גשגרם ג"כ זנו גדלות של 4שנת המקוםשם

 אכנו: מגבר' גי כדגהיב: נדלות של בהוארנקראים
 גנסת של בזמנם דהנח לשאול משם ישוהנה

 מלרקד פסקו ועגו"ם ביהמ"ק את ובנו שהזרוהנרולה
 משה קאמר גמו לומר שוב צריגין היו הדין מןנחי3לו
 וי* נגורוהיו, הן דהן משום יהסעם צרי3ין היוולמת
 הקב"ת שאין לומר מקום היה אז דנם משוםלומר
 ד.ן ה' שה"ש גני'ר שאמרו 3מו וגנגורה גנדולהמתנהג

 להיות זה הור של סיבי מה וני ההור, מן 'דו שלהדודי
 הקנ"ה: לפני ננס"י אמרה נך אלא שרצים.מנדל

 היה לא וני גודש, עיי לו שעשית ניסים נלרבש"ע,
 8דיק, ארם וע"י רניאל ע"י לו לעשוהןמוסב

- 
 נמעא

 ועל ההור, ע"י יד שליהת בדונמת היה שני ניתדגנין
 וגבה-ח. גדולה בזח שיוו לומר אפשר אי י'ה באופןנאולה

 אדם יראת לעולם מ': בקרו,8ין שאמרוסו(

עצמו
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 קלח. עבירה על יענישנו שלא צדקותיו לרוב גמור לצדיק פניסי ישחלא
)רב-ח(

 האהבה ועל היראה על חב בפסוס מתחלה וצוח מפני גר. ואוהב וגי האלחיםאלהי
 לכן בלבד, ד' אצל רק יראה במקום ואהבה אהבה במסום יראה לך אין חדל: אמרווכבד
 ובוה מפניו' ויראו ראוי הוא לכן ומשפט דין ועושה האלהים אלהי שהוא שבעבורמפרש
 י"מצוה( )"תי" אותה שיאהבו ראוי חוא וומלה לחם לו לתת גר אוהבוחוא

 עוה, במצות .תעבוד ואותו תעוז4 לא מצות על תעברון ולא תיראי אלחיך ד'אתמ

 ייי"י יאבז בפה. תובע ובשמו בלב, תדבק1ב1
 דאמר: לכדרב אתיא אלא י*"נן(, "' בזח נאמר כבר והלא ת-ל מה תובע,ובשמו

 מ( " )חסיי" טז( צדקך. משפטי לשמור ואקימהנובעתי

ישמ
 ויאמר' לפרשת שמוע אם והיה פרות קדמה למה סרחה: בן אר-י שמוע. אם והיהיג(
 א( ובלילה. ביום נוהג ומוע אם והיה ופרשת ביום אלא נוהג אינו ויאמר שפרותמ8ני

 א'( י-ג)בריות

 אותם ולמדתם פ(: )יייים ונאמר לפי נאמר, למח מצותי. אל תשמעו שמוע אםוהיה
 אם והיה ת-ל: במעשה, שנתחייבו עד בתלמוד נתחייבו לא אני שומע לעשותפושמרתם
 "פרי( ב( בתלמוד. נתחיבו ומיד הכתוב מגיד קציתי, אל תשמעושמוע

 יאורב

 אחת מצוה עשה זכאי וחציו היג הציו באילועצמו
 זגות, לכף עצמו שהכריעאשריו

 המצות שאם הרי -
 זהו זכוה, לנף האדם את מכריעין העבירות עלסרובין
 אבל למיתה אותו ידונו שלא מגרזעין דמה הזהנעולם
 ומה שעשח. קלה עבירה גל גער שיענש סוסו הבאבעולם
 עתות מהצה בידו שיש מי דגם י-ז: בר-ה ב-השאמרו
 מגהור כגר הרין, ליום זבות לבף אהו מנריעין זגיוהומהצה
 המתים, ההיית של הרין ליים שזהו וסזוס' ברש"ישם
 אז מ'תתו אתר הוהר אחד גל של הרין ליום"בל

 סרובו אף קלח עבירה כל על אהד גל אתסענישין
 עליו תוקסו כסיצרו "חד גל הרי גן לא יאםזגאי,
 והמצוה מצא שתי יעשח שעשח חעבירח ובמקוםיתסא,
 להאסר, ניהן לא כזה ודבר העבירה, את מכריע'ןיהיו

 כןי שפ וחמרו ף ססוק ל"ג בסרשח נספרי להלןועץן
 היבח ולא בהובח זכות לא לעולם מהליסים איןוחכיסו:
 על ועונשים המצות על שכר פחן נוהנים אלאבויוה,

העב'יווג
 ויווז תשגע, ובשמו גהזקוני: איתא וגןסז(

 אלא לסיא,. אלהיך ד' טם את תשא לא גתיב:דרי
 מוהר אתה "ז עגירה לעבור עליך מהגנרבש'צרך
 בועז. שעשה במו העבירת תעבור שלא גשמולישבע

 ביום אלא נוהג אינו יויאמר גרוצ"י מפורש"(
 דכתיב ביום אלא נוהג שאינו נציצית רמשהעימשום
 אם והיח  פרשת אבל לילה, לגסות פרם אוהווראיתם
 הורה בהלמוד דמשתעי גלילה ונין ביום בין נוהגשמוע
 נניגם, את אוהם ולמדתםרכתינ:

- 
 רס"י מרברי והנה

 ק-ש  פרשת בכלל שמוע "ם והיה פרשת שאיןנראח
 המצוה בכלל היתה דאם ובלילו; גיום לקרוהחשצריכין
 ביום בין נוהג8 והיה פרשת רלכך לומר צריך תיההואת
 ובין ביום בין נוהגת ק"ש רמצות משום נלייחוגין

 אומרים יש שיסות הרגח יש הז" גענין והנח -בלילו;
 רשתי אומרים ויש דתורה מן הוא רא?תהדסרשה
 רוהשוו פסוק ירק אומרים יש התירה מן המחיסרשיות

 ארויים. והרנרים ריזורח. מןהוא
 נאמר למה 1ה1 נאמר, למח באן ששאלו מהב,

 על היא שמיעה רהד "מרו זה ועל טמיעה, פעמיםשתי
 המצות על אף הי" שמיעה והד תיבף ינוהנוחמצות
 ט"1 שמות ובמכילח" זמ4 לאחר אפ גי נוהגוהשאינם

 שתי תשמעו שמוע מקום בכי נחמר דלכך "ית"ג-ב
 אוהו משמיעין אחה מצוה אדם שמע שאם ללמרפעמים,
 הרגח.מצות
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 בשביל עשיר שאהיה בשביל תורה לומד הריבי תאמר שמא אלהיכםי ד' אתלאהבה
 שאתם מה כל אלהיכם' ד' את לאהבה ת"ל: לעוח*4 שכר שאקבל בשביל רבישאקרא
 הפרי( מ מאהבה' אלא תעשו לאעושים

 ד' 11קה ג,(: עיאשית אומר כשהוא ססש' עבודה אלא אינו או תלסוד. זהולעבדו.
 שסירה וסה לשעבר עבודה סה וכי ולשמרה' לעבדה עדן בגן ויניחהו האדם אתאלהים
 עבודה קרויח סזבח שעבודת וכשם מצות' אלו ולשמרה תלמוד זה לעבדה לסדת האלשעבר'

 בכל ת"ל ממש' עבודה אלא איבו או תפלה' 11 ולעבדו ד'א' ד( עבודה' קרויה תלסודכך
 'ספרי( ה( תפלה. זו לבבכם בכל ולעבדו ת"ל מה הא בלב עבודה לך יש וכילבבכם'

 להלן בטשךי ובכל לבבך בכל באמר כבר והלא ת"לי מה בפשכם. ובכל לבבכםבכל
 "פרי( ו( למעשה כאן בתלמוד להלן בצבור' כאןביחיד

 כל את לשמוע יכול איני תאמר שלא היום. מהו היום. אתכם מצוה אבכיאשר
 מה הקב"ה לו אמר י"ר(, )אויב סדה מארץ ארוכה בה: שכתוב הטצות כל את ולשמורהתורה
 אל י'א' ו( יומו' כשכיר ירצה עד : )שס כדכתיב יומך' עשה אתה יום שכיר לךאיכפת
 הפרי( הראשון' כיום האחרון יום עליך יהא אלא תורהי בדבריתקוצו

 יאורב
 ללמור לארס לו שאין שאמרו רמה הנראהג(

 על שמחכה מי זהו לעוה"נ, שכר שיקכל נשנילתורה
 הנר שור מסעורת ליהנוח כמו לעוה"ג גשמףשכר

 חשכינח מזיו ליהנות של להשכר שמהכה מי אנלוהלויחן,
 שואפים השלמים האנשיס וכל מאהגה ענויה שזדונודאי
 זו. מררגה לירילהגיע

 ענין כי ,האמר שלא לומר שנאו הינוה
 אח ילמוי כשלא כי מצ411 הכשר רץ הוי חורהתלמוי
 הוא זח אלא חמגחק את לעשות איך ירץ לאהחורה
 ורומח ד' את עובר הוא גופא נזה כי עצמה, גפנימצוח
 עצמיה. מצוה שר,א כעכויח עוסץ שהיהכמו

 מה חהו הלב, כוונת :הו נחפלה העיקר כיה(
 חלא נוומו(ץ ארס של "פלחו אין "': נחעניתשאמרו

 נכפו. נפשו מקיס כןאס
- 

 שהרי היא בזח והכוונה
 ומצלי יריה ופכר גלימא שרי רבא ע"א: י. נשנתאמרו
 'ריו הונק שהיה הינו - מריה, קמיה כענראאמר

 הידים להכק והנה רנה מאימת המצסער כארםגאצבעוהיו
 זה ועל לעשותו. ארם לכל אפשר וזה היצוני רנרזהו

 הרנר יהיה טלא היינו גכפו, נפשו שישים רכעינןאמרו
 שוויס ולבו יריו שיהיו אלא נלגר ולהוץ השפהמן

 אחו4לכנונה

 עבירות ג' רעל אמרו וך'ר בסנהררע וינחו(
 מרכתינ לה וילפינן וב'ז מניהו והר יעגור ואליהרג
 כמשמע נפשך אח נוסל דוא אפילו נפשך ונכל שמעכפ'

 הצבור על גזירה שזהו היןו הגז'וה. רכשעת קסואמרו
 ואל ידרנ ץלה מצוה על אפילו אז נלנה היהיר עללא

 ואפסר ה:ה לרין נחורה מקור מצ'נו לא והנה -יעכור,

 ג"כ נאמר שמוע אם והיה נפ' רהנה מזה הואשהמץור
 כל אל כרכתינ: המצות כל גבי נאמר וקס נפסכס.נכל

 המצות רנכל היוס,_הרי אהכם מצוה אנכי אשרמעוחי
 ניחיר מרנר שמע רנפרשת אלא נפשו, את למסורגריך
 נשעה נע"ז אם כי נפשו אה למסור צריך איניושס

 נפ' אנל וומים, מלכות עול אח ממנו יפרוקשנאין
 היא שהגזירת נמקים הינו רבים. עם מרנר קשםוהיה
 הנפש. את למסור צריכין המצות נכל גם שס רניס,על

 מפני ניארו נצכור קאי זו שפרשה נזחוהנה
 שמע, נפ' סנאמר כמו מאורכים ככל כאן נאמר לאמה
 נפשך נכל נחמר אס ע"ר: גסנהררין שאמיו משוסו:הו
 נאמר למה מארך נכל נאמר ואס מאוך. נכל נאמרלמה
 מממונו עליו חנינ שנופו ארס לך יש אס נפשך,בכל
 הנינ שממונו "רס לך יש ואם נפשך, נכל נאמרלכך
 יחיר אצל והנה - מארך. בכל נאנ.ר לכך מגופועליו
 הוח כן יא אגי מגיפו ,ליו הנינ שממונו להיותאפשר
 ג"כ נאמר ליחיר שנאמרה סמע בפ' ולכן הצבור,ררך
 לומר מקוס אין נאמרה שלצגור כאן אנל סאוך,גכל
 מארך. נכל של הציווילהס

 להארס הוא הנמנע סמן כיון לשאול וישז(
 למה "כ א המצות כל אח ולשמור החורה כל אתלשמוע
 הץנ-ה רצה ע"נ: כ"ג גמכוח סציגו יכן כזה תורהנחנה
 חורח להם הרנה לפיכך 'שראל כני אחלזכות

 היה מזה גרול זכות רלכאורה ולומר לסאול יש שםוגם ומצוו4-
 הרנר אך כאלה. רנוח נסצות כה עמוסיס היו לאאם
 נתורח חמיר עוסק להיות האוס קגריך ספני הואנזח

 חורה הרכה לו קיוו כמה לפניו זגוח זהו ולכןונמצות
 בהס. תמיר עסוק להיות לו אפזר קאז כפניומצות.
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 בזמן כאן קשיא' לא בעתו' דגני 1לקחתי מ(: )התע אוטד הוא ולהלן דגנד ואספתיד(
 ח( טקום. של דצונו עושין ישדאל שאין בזטן כאן מקוס של דצונו עושיןשישראל

 נ" ל"ה)נלכות
 ספר יטוש לא א'(: )'הושע שנאמר לפי ת"לי מה דגנךי ואספת ת"ר, דגנך.ואסטת

 בהן הנהג דגנד ואספת ת"ל: ככתבן' דבדים יכול ולילה' יוטם בו והגית מפיך הזחהתודה
 וזורע חדישה בשעת חורש אדם אפשר אומרי רשב"י ט' ר"י, דבדי ארץ דרךמנהג
 טלאכתן מקום של רצוע עושין שישראל בזטן אלא נעשית' אימתי תורתו זדיעהבשעת
 רצונו עושין שאין ובזטן צאנכם' ורעו זדים ועטדו ס'ש(: )'ש9' שנאמר אחריט ע"ינעשית
 שמלאכת אלא עוד ולא י( דגנך' ואספת שגאמר: עצטן ע"י נעשית טלאכתן טקוםשל

 הרבה אבייי אמר יא( אויביך, את ושבדת כייט(: )יייים שנאטר ידן' על נקשיתאחרים

 ר 1 א יב

 לנהור לו יש זו מצוה לעשות לו אפשר אי אםכי
 המצות היו אם א2ל לעשוחה, 2ידו שיש אהרתבמ5וה
 לעשות היכולת בייו יהיה שלא להיוה היה אפשרמועטות
 יושב לה'ות לפעמים מוכרת והיה האלו המצות מןאהת
בטל.

 מקום של רצוע ע1שין ישראל אם הינוח(
 נקראים המח ושפיר שלהם נ4תבוא" קנין להם ישאו

 וברכת,_משום ושנעת ואכלת וה: אחר נאמר ולכןיגנה
 כן שאין מה מהם, לאכול רשות לו 'ש שלו שהםדכיון
 נהתבואה קנין להם אין מקום של רצונו עושין איןאם

 ואין הקנ"ה של יגנו נקראים והמה השדה מןה'וצחת
 מבחור ונזה שלהם, שאינו מפנ' מהם לאכול רשותלהם
 בן ו"'י אמר כ"ג: נמדבר שמעונ'" "בילקום יאיחאמה
 יסרוס פושם אינו שנהד'1טות הד'וט אפילו שלום:רבי
 ה~א לחרוש 'צא כיצי מ5א, קעושה ער פ'1להוך
 מקים הוא לזרוע בא ובהמור. בשור חהרוש לאמק-ם
 לקט מקים הוא לקצור נא כלאים. כרמך תזיעלא

 שור תהסום לא מק-ם הוא לדוש נא ופאה,שכהה
 ומעשר התרומה מצות מק"ם ה~א נרי העמייהביישו,
 הלה. מצות מקים ה~א לאפוהה נא שני. ומעירראשון
 לאכול בא שה~א כיון איא עוד ולא מצות, עשרהר'
 שה~א אלא טים, מה לייים, ליטול 'י'1 ית' פושט"וא

 אמר סניגוריא, על'1 מלמד'ן והן הקנ"ה לפנ'פושטן
 'דיו את שמגניה ומה - בעפר, מצות עשרסיתק"מו עי טועמות אינם לפניך אצבעות עשר דרי רנונ'ליה
 ה~א אונל שה~א מה הלהס שטעהה להראוח ננדי:הו
 הלילה ה~א ואין דמצות, מחמת נהם זכה כי נחמתשלו
 לו ואין הק2"ה של הוא אתל שד~א שמה כזהבמצב
 מהט. ל"כולרשות

 41נראה למיותר, לנאורה נרחה .,ניך' הינתט(
 שצריך נייא שאם לשאול שיש מה להרץ נאושנז4
 נקרא נאמר ג'ך א"כ חרץ. דרך נמנהגו ליהניגדאדם
 כן נאמר דלכך אמרו ז4 ויל ולילה. "מם בווהג'ת

 צריך ארץ ארך ירך 2ענינ' עוסק שהאים ד2שעהסשום
 דינים הר2ה כי התורה יברי עפ"י נהם להתנהגהוא

 יגם נמ5א חייכ ומתן, ומשא עבווח 2עניני ישומצות
 עסוק 4~א 4עת באותו ר": נעניני עסוק שהואגשעה
 ולילה. 'ומם בו והגית נו קורא אני ושפיר נד'אג"כ

 דהקרא לומר אפקי איך מקשים רבים והנהי(
 נקרא והא מקום של רצונו עושין בשאין נאמרי)חן
 ועור מצוח', אל תשמעו שמוע אם והיה מפורשנאמר
 ליה וקיי יגנך, ~אספת רמדנאמר בגמ' קם אמרושהרי
 רצונו קעושים משום זהו שמים, דגן ולא דגנך4כהונ
 מדרגוח שיש והנראה ח', נאות לעיל וכמנ~אר מקוםשל

 לעיל נמנואר מקום קל ר15נ1 נעושים גםשונות
 מירגות דכמה שאול", ,.הדנרי בשם י"2 אות "נפרשת

 טהרה קדושה אהנה 'ראה כמו "השתלמות 2דרך'ש
 כ', בע"ז כמבוארופרייות

-  
 הפשום'ם מהאנשים והנה

 4מה 21זה נפשיטות ויד"ה אה2ה דק מנקש הק2"האין
 לומר קאפשר זה לגני מקום של רצונו עושיםנקראים

 דגן ולא הוא ודגנם הוא שלהם ביים שיש שמ4נהו
 מדרגת רק נאמר ששם והיה פרשת קא' ונזהשמים,
 לגנ' ואלו חלהיכם, ד' אח לאהנה כיכתינ: נלבדהאהנה

 שאינם מקר' עוד אהרים ור'י נעשית מלחכהן שיהאזה
 סגולה יחידי אלו ורק לגמרי, מקום של דצוטעושים
 ופרישות טיו-ה קיושה של היקרות המדות לכלשזונים
 זו 2מדרגה מקום של דצונו עושים נקראים המהועוד,

 אהרימ. ע"י נעשית מלאכהן שתהאשזת'ם
 למיוהרים לכאורה נראים ץוד ולא 4א''א(

 העסק אם לשאול ד'ש משום כן: נזה יגר'שו ו2יארכאן,
 נאמר מה מפני א"כ נרכה זה אין ארץ ירךבעניני
 על יגנך, ואספת נו 'קץים דמצות ו~מירת שבשכרכאן
 'ין. על נעקית אהד'ם שמלאכת אלא עוד ולא אמרזה

 נעשה אהרים שמל"כת מזה גרוע עוד 'ש הלא כיפ'רש

 וא0פת לו נאמר פנים כל על הלא "זה והאיש 'י4יי
 אהרים. של ולא ע?מו של יגנו שיאסוףיגנך
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 י" יי"'ייי" יט בידן. עלתה ולא כרשב-י בידן' ועלתה ישמעש כד'עשו
 כל יהיו ואם ישדאל' כל של קרבנותיהם הן התטידין ענה: א"ד תניא דגנך.ואספת

 התקינו לפיכך הדגן, את להם אוסף ומי דגנך' ואספת כתיב והא ובטלין' יושביןישראל
 יע( פיז תענית "יי",מ' ים טעטדות. הראשוניםנפיאים

 לבהטתו, טאכל שיתן קודם שיאכל לאדם אסור רב: אטר יהודה רב אטר לבהטתך,טד(
 י' יי )יייית יה ואכלת. והדר לבהטתך בשדך עשב ונתתישנאטר:

 תשבע. ולא תאכל אתה הקללה: בשעת שנאטר טטה היפך ושבעת.ואכלת
 1טצ1ה()""ך"

 תטרדו שטא הזהדו להם אטר לבבכם. יפתה פן לכם השמרו וגר ושבעתואכלת
 אהדיו אוטר טהו וגו' ושבעת תאכל פן שנאטר: שביעה' טתוך אלא טודד אדם שאיןבטקום
 "פיי' טוי ד. את ושכהת לבבךורם
 לכם נותן ואיני אתכם. טגלה אני טיד עליכן באין שיסורין טאהר מהרה. ואבדתםיז(

 יאורב
 ריי מחלוקת יהנה נזה, לומר עוד הנראחואשר

 ישוב לירי המגיאים ז"'א עניני אם נוה. הואורשב"י
 נניי אמצעי רק קתח או היא. מצוה וח נםהעולם
 נחורח לעסוק לו יייה ואפשר לפרנמע לושיהיח
 לעסוק הארס שצריך נוראי היא מיות וח יאםונמצוה.
 בהם עוסק הארם אין ואם המצוח, ניחר כמו 11נמצוה

 רק חוא וה אם אבל מהמצחג חלק לו יחסרנוראי

 אין סרנשוו ירי לארם לו יש אם אז לפרנסחואמצעי
 ההורה מעניני להפסיק ישות יי ואין נהם לעסוק14

1המצ1ה.
 ארץ ררך נעניני העסק זאין היא רשנ"יורעת

 ואם צאנכס, ורעו ורים ועביו ואמר: שהרי ואמריצוח
 אם לישראל יהיה ונוה איות מצוח היא שהענורהנימא
 שהרי ועור נעצמם, הס ולא נמיוה העוסקים יהיוהנויס
 הענודח ואם אויניך, אח וענדת שנהויחה נקללותמצינו
 י.ימצוח תמיי עוסק שיהיח גרכה אם כי קללה וה אין מצ1חהיא

 עשו הרנה כן, נוח המפרשים וביארוינ(
 החנו חה ג'דם. ועלחה וכר"י נירם עלחח ולאכרשנ"'
 שיעלו הוא אפשרי נלתי לרנים וראי ני יוון4רנים

 כלל, נר'א לעסוק לגלי להם 'ה'ה שאפשר כוולמדרנה
 חהיה שמלאכחו כוו למררנח שיעלה אחשר ל'חייאבל

 טאורכם תכל נאמר שמע נפ' ולכן אחריס, ע"ינעשית
 משמן מאורך רניל וזדו וה'". גפ. נאמר.כן שלאמה

 והנה ז", נאהנת רק וחעסוק רסרנסה עניני כלשחעוונ
 נידו שיעלח ליחיר אפשר נאמרה 'חיר של שמענפ'

 נאמרה רניס של והיח נפ. אבל 11, למררנהלהניע
 שיעלו אפשר איולהס

 למדרנ"
 נה נאמר לא לכן 11,

 מאויכם.נכל

 בו אסור חוא קרננו דהמקריב משוס זהוינ(
 לעסוק ישראל ליל יאסור ונמצא מלאכח נעשיתביום

 שוהו קרננותיהן מקרינין יום רנגל משוםנמלאיח
 קרבו על שיעמרו מעמרות תקט לפייך שלהם,ר"מיר
 ולוים גהנים היו מעמר ונכל ישראל גל נשנילהחמיר

 המשמר ומן ויש"ניע חלקים. לי"ר וחלקוחוויזוראלים
 שבאוחו וישראל לירושליס. עולין ולויו נהניווהיו

 נראשיח. במעשה קוראין והיו נעריהם מחכנסיןהמשמר
 העם לשאר היה אפשר ועי"ו ממלאבה, נטלין היווהם

 נמלאכחן.לעסוק
 י'"! י.ק קס"ו או"ח נמנ"א איתא והנהיי(

 קורם האדס לשתיה אבל נאנילה, רק הוא "והר"רין
 נמליך ונם שהה לאליעור: שאמרה נרנקה אשכחןדהא

אשקה,
-  שת'ה 9נא דמאי נוה הטעס לומר והנראח 
 'שב לא ע"ב: ט' בשכת יאיהא מה לפ' והומאנילח.

 רחהשינן כשוס שיהפ4ל ער למנחח סמוך לאיולארס
 ראס נוה נם וכן - 'חפלל, ולא וישכח לאמשוכיזאחא
 דאחא ח'.שינן לנהכהו שיחן קורם לאיול ארם'שנ

 דאחא חחשינן לא בשת'ה אבי מליחנה, וישכתלאמשוכי
 לשחות מע' כן ימנהה סמוך לשהות רמעי וימולאמשויי,

 לנהטתו. שיחןקורם
 לעיל שהונא מה לפי וה לבאר אפקרסו(

 מה נפשכס, ובכל לכנכם נכל הספרי: רנר' 'יננפסוק
 להלן נפשך. וביל לננך נכל נאמר כנר והלאת"ל,

- למעשר, כאןנחלמור  נ-א בסוסה שאמרו מפני ודנה 
 נמצוה, נן שאין מה דהטא מן דארם צת מילחרחורה

 להוש להס 'ש נלנר נמיוח העוסקיס אלו יסירולין
 ולין נלוח. לירי וינאו נמקוס ימררו שניעחשמהוך
 לננכס, על אלח רנרי %ת ועבחם את"י: הכתובמסחס



לי
 ם *. ר ב ד.

 להם היה שיא לפי שנה ק"כ הפבול דור לאנשי ארוכה בתן היאך תאמר ואם בארץיארוכה

 ייטימא4)פס'9יי ס1( שתלמוד4 טה לכם יש אתם שילמודו'מה

 לישרעל' הקב"ה להם אמר 'היים' לסם תורה בטשלה תפ סם ושמתם' ת"ר' ושטתם.יהי

 בטסרים אתם אין בתורה עוסקין אהם אם. תבלין' תורה לו ביאתי יצהיר בראתיבני

ב
 . ר( 4 )קוושק

 להו"ל' הארץ סן אתכם טגלה שאני אעפ"י לישרא* הקב"ה להם אטר וגר.ושמתם

 יה( כהדשים. לכם יהיח לא הוורים שכשאתם כדי בטצות טעו5נים היד כןאעפ"י
)חי,,

 שמניהן יד של לתפילין מכאן הלב' כנגד שוטה שתהא סלטד וקשרתם' לבבכפעל
 ב' י' ממ" . יס( שגיד.בטבה

 ר 1 א יב

 מן האדם את מצלת הרי והחורה נחורמ שמעסקוריינו
 מרע ייר נראתי ב': ל' נקדושי! שאסרו נסוהחטא

 מנליך מורמ לובראתי
 בן שמעק א"ר וי: רנה נרבריס אימא וכןסו(

 עונשו טק,ים ,אינו הורה דנרי שלמר מי כלחלפמא:
 3"1(: ,יועי' שנחסר טנ-ן עיקי 3ל למר שלא טמיחטור

 איבו קהם ולא לטד אם אבל צדק, לטד בל רשעיוהן

נהנ4
 לו נראתי אסרק דל3ך בומ אטרו כבריז(

 סשום המבטלה מורה לו בר*תי אטרו ולא תנלין,חורמ

 ביומא שאירו גטו לגסיי, היצר אמ לבטל אפשריאי
 מידולמ. דכנ85 בידיהו יערה"ר יאיססר נשעמס-ס

 נכל למולמ יומא נח מעתא איגעי יוסי תלמאמבשוהו

- אשתכדן ולא 'שראלאיץ  
 היולם תקק סשום איא

 פהמרירות לסתקו צריכין אלא להתק"ם הרע היצרצריך
 ררך לפי גשימנהג וזהו המורה, וזהו תנלין ז1'ישנו

 דברים לעשות *פשר הרע הוצר זייי גם אזריזורה
 לבנך נגל אי: נ-י נייג'ת "!"י ואטיי סמ וזהוסובים,

 ימנהג אם הינו -  היש וניצר טונ ניצר יצרך,נשני

 היצר נכח גם ד' "ת לעבור אפשר או המורמ דרךלפי
 עיקרן האישות נמי יקשורומ' ממצומ 3ל שדריהרע.
 עתיקים. והדברים שנאדס, הרע היצר מחסתנאים

 שמילו לאמר *ף כן: ברש"י א,מא ומנחי"(
 שלא כדי טזחה ץשו מפילין הני"1 נסצות טצו"ניםריו

 ל'טו(: ,ירמי' *ימר ה,א וכן כשהמזרו 3מדשים לכםימו

 ציוניס, לךחציני
 טעם בוה יש רש"י דברי ולפי -

 טן בהר'ל ים נוהגת הגוף מובת שהן טצומ מממפני
 ישראל שאין שנשעמ לוטר סקוס הימ שהריחמורמ,
 סרס שהיי נהם, מחהיבין אינם אדממם עלשיוייס

 נטצ4ת רק ממויניס היו לא ממצרים ישראלשיצאו

 מדשים ל3ם יהו שלא כפני שודי אמרו לכן בלנד,המילה
3שמחזרה

 '"8 בייח יטר'ן דמי בא י"בעותף

 ד', בארץ ליושבים המצ4ת כל עיקר בי דנריק %מי"

 לץשואע ושמרמ במ וישנממ וירשווה נספרי: אמרוולפיגך
 היא ווו שבתורה, הטצות כל 3ננד ש9למ א"ייוויבת
 בטאם בשעת עטו אשר ולכל לניחו אבינו יעקבטצומ
 והטהרו, בחובכם אשר הנכר אלהי אח הסירולארץ,

 בתהלת בררך רחל שמתמ עלילחג נמ3נו לבדו לווהשם
 ובוכווע לחרץ, בהוצה פתה לא בז3ומח 3י נארץ,בואמ

 הנישאח הימה והיא א"יהן שתי עס נארץ ישבלא
 בואם קורם בנניטין שנמענרה תיאח האהוה,נאיסור
 שהזכרנו, הינין ספני 3לל נארץ נה נגע ולאנשנם

- 
 שנמובמ נטצות מחויביפ שאנתנו טמ האלו הרנריסולפי

 חדשיס לנו יהיו שלא נכדי רק זמו נ"ריל גסהנוף
 רק נחירו המצות עיקרי בעים אבל לארץ.כשנמוור

 בארץ. יושנים3שאנמנו
 טצ1ת גם א"כ לשאול כקום יש וה יפיוינה

 טיאורימא נמוייל נויגין להיות יריכין מיו נארץההלחות

 שאם וגפשר לארץ, כשנמיר נהם רגילים שנהימבגרי

 ידולה א"י שקדושת היכר שום לגו הימ לא או כן.היה
 לארץ. לשינ שוב טשחוקקין הינו ולא הארצותסעאר

 של שר"פילין ממ וגם לין המפ שי הטעםיס(

 הסיוהדת נמפל41 מנואר הלב כנגד לה,ות צרי3יןיי

 מאות נזה לשעבר הלב נגר שהיא סה ג4 הפליןלהנהת

 המח ניד הראש ועל חשס, לעבודת לננוומחשבומ.

 יהיו .3ולם ויתותי חושי שאר עם שבממישהגשסה
 השם. לעבורתמקיענך'פ

 ריופלין סתמלה להניא דצריך הוא הדיןוהנה
 על לאות וקשיתס גדכתיב: הראש, של אה ואמ"כ ידשל
 מפני גראה נומ והטעם עיניך, בין ולטוספות והדרידך

 להמקום, המ*וות א8 לשענד נכדי נא ירי ידשהשל

 ול3ן דממשנה, כה את לשענד נכדי נא מרי ראשוהשל

 צריך כל שראשית ססני היה של %ת לחקדים הואבדין

הארם
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 גמלא בן יהושע שבא עד את4 ולמרתם דרשי רפי תורה. לומר היה לא אב לושאין ומי תורה מלמדו אב לו שיש 'מי בתחלה רב: אמר יהודה רב אמר אתם.ולמדתם
 א'( כ")יי כ( לסוב. הוא זכור זה ועל תינוקות, מלמדי מושיבין שיהוווהתקין

 כא(ללמרה. מצוויפ אחרים אין שהאשה מכאן בנותיכם, את ולא בניכם את בניכם.את
 1( י'ש )ק15שי!

 הקודש בלשון עמו מדבר אביו לרברי מתחיל כשחתינוק אמרו: מכאן בס.לרבר
 שנאמר: קוברה כאלו לו ראוי תורה מלמדו ואינו בלה"ק עמו מדבר אינו ואס תורה,ומלמדו
 שומע אתה הן ומכלל בניכם, וימי ימיכס ירבו למען בסי לרבר בניכם את אותםולמדתם
 חפי,(לאה

 דכתיב: ס"די לא לת"ת, מיזה ונקשו במזוזה, חייבות חנשים ימיככ. ירבולמען
 א'( ל"א )קרוקי! חיי. בעי לא נשי חיי בעי גברי אסו ימיכם, ירבולמען

 שמקדמר לי(ז דאמרו כיון לא, בחו"ל אבל לאבותיכם ד' נשבע אשר הארמה על ימיכםירבו למען כתיב והא ואמר. תמה בבבל סבי איכא יוחנף לר' ליה אמרו האדטה.על
 א,י י )ניכות כב( להה דאהני היינו אטרי כנשת* לביומחשכי

 בחיים פה להיות תזכו למען ירצה הארץ. על השמים כימי וגו' ימיכם ירבולמען
 בשמים אשר ההיים כאותן אמתייס חיים תחיו הארץ על בהיותכם עוה"ב, חיי מעיןחזמניים
 בחייך. תראה עולמך אמרם:כעין

 )רע.פי

 יאורב
 אח ולשעבד שבקרבו הרעות המוות אח להכניעה"ום
 בכח להשתמש לאום "פשר ואז לי', שנו ההאוהכחות

 ו,מוות" "בספר דאיתא וכסו ו', לעבוות 9בוהמחשנח
 כוחבים אער קלף כ' דמיוד לך קח ואהה רגריו:וכח
 מעבוים אי'ג אלא עליו לגתוב אסור חויח כפרעליו
 גי בתולוח לר אער מ"שיותו לרככו נוי בעפציםאותו
 לכתוב באפשר ואין אסור נן להזדיף, אפשר כןלולא
 אשר עד המח9בה מכמ הנאה אמתית דעת שום הלבעל

 אשר הרע~ת ומהמוות ערפו מקשיות תחלה הלב'תרכך
 קשח קלף כמשפס הלב על מתקבלת 'נה כן לולא כיבו

 מעונד,שאיט
 גנים, קרוים התלמיד'ם כי תלמיויך: אלו לבניך,ושננהם רי בפ' לעיל בספרי מבואר באמת כיכ(

-
 והא מיוהר הוא שזה חתם מונת'ב ורש' והו' רק
 בא לורשא שזח בויא' אהם נגתב ולמה ולמוחםנת'4
 ולא ווקא לנניהם זח על מצווים האבוה יוקאלוסר

 להושיב ~ההקין נמלא בן י"' בא ולכן בכלל,לתלם'ד'ם
 וזח אותם אם כי אהם ג"ן קרינן ולח ת'נוקתמלמו'
 התלמיוים, מזה ממעסינן ולא החורח, מצות עלקאי

 וקערתם, ושמהם, נאן: נאמיו ד'ניס שלשה~ונה
 יהנתונ והמצוה" ,4;תורה בספר זח על ואמרו -ולמותם,

 צייכים יארמח על 'מים להגריך הרעו ש"ם לומרבא
 ג'ן ברבור בין נמחענה נין אלה נדבר' להתעסקאתם

 על אלה רבר' את ושמתם אמר היחשבח וננרבמעשה,
 על לאות א~תם וקערתם אמר המן9ח וננרלבנגם,
 בניכם. את אוהם ולמרחם אמר ירבור תגר'רכס,

 מו~יגת האשה יאין ננם. מזה רישו וכןכא(
 ולמרתם ואההנן נפ' רכת'ב משום תויח לעצמחללמר
 ולמיהם, נאמר ונאן תויה לעצמו ללמר הצ'וו'שזהו

 את ללמר מצוה ללמרו מצווין שאהרים כיואמרינ!
 את ללמר חהנת האשה שא'! שם ררשו וכן עצמהאת ללמי מצווה אין ללמרו מצווין אחרים שא.! וכלעצמו
 ללסור שמצווה כל ולמרים, ולמרחם ונת'ב תורה,בנח

 ללמר. מצווה אינו ללסור מצווה שאינו וכל ללמרמצווח
 מ"בת מקום רמכל נרם'ש ו' רמ"ו ביו"ר איהא והנח-

 לאשוג השיכים רינים לליודהאשת
 ובתי כנם'ות בת' רקיועת משופ וזהוכב(

 ח,"ל: אמרו כבר שהרי א"', נקרושת הוימררשות
 בא"י, שיוקבעו שבבבל מררשות ובתי כנסיות בתיעת'1'ן
 שהוא כמי רומח מררשות בתי מיושב' שה~א מיולכן

 א"י לנני הקמ'ה שהבסיח הבינ~ת וכל א-י,סיושגי
 לתורה עתים הקונעים חייל בני נ-כ א~תם'קבלו
 מררשוה, וננתי ננסיות בגתיולתפלח

 השנר רעיקר מעמן ומהעכי מקרמי שאירוומח
 באהנוע כן שעושין מראח רוה מעום זהו זג מחכתהוא
 מחויבים דם אין ירין ומצר היא כנוחה זמן אןכי

 א~
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 נביאים, בנו יש גוולים בנו יש זקנים בנו יש תאמד שמא תשמדון. שמוד אם כיכב(
 שמעוני( )ייקיס בתודה' שוין שהכל מגיד השמדוד שמוד אם כי לומד:'תלמוד

 ששומד כיון אני שומע תשמדון' שמוד אם כי אומד שחוא לפי נאמר, למהלעשותפ
 אחת, מצוה בידו הדי תודה אדם למד לעשותה' ת"ל יעשה' ולא לו ישב תודה דבדיאדם
 )שרי( כג( הימנה' למעלה אין ועשה ושמד למד מצות' שתי בידו הרי ושמרלמד

 למוד העולם והיה שאמד מי שתכיד דצונך אומדים: דשומות דודשי בה.ולדבקה
 יספיי( כד( בדרכיו' ומדבק הקב"ה את מכיד אתה כך שמתוךאגדה

 דכתיב הנפש בנד' נמשלו והתורה הנפש קפדא: בד אמד תשמדון' שמוד אםכי
 הקב"ה אמד אוד' ותודה מצוה נד כי ר(: זשם דכתיב והתודה אדם, נשמת ד' נד מ(:אשיי
 את שמדת אם הנפש' זו בידי ונדך התודהי זו בידך נדי בידי' ונדך בידך נדי הוה:לאדם
 דק ר(: יירם דכתיב מניין נדך' את מכבה אני נדי את כביתה ואם נדך' את משמד אנינדי

 כה( תשמדון' שמוד אם כי הוי מאה נפשך ושמוד לךהשמד

 אלא וקללות בדכות לכם נתת לדעתכם לא הקב"ה אמד אמדי: דבנן וגו" אנכי דאהכו(
 דאה בענין: שקדינו ממה טניין שכד' שיטלו כדי אותה שיבחדו טובה דרך איזולהודיעך
 ר'( רגח זיברים כי( לפניכם' נותןאנכי

 ד 1 א יב
 יתרה נהוספח מע1ח עושח סהוא ומי חורה,י"למור
 כמו חגמור הרעץ על מראח זה מחוחב שהואמכפי
 בין עליהם והוסיפו הבעל'ס ל'קטו ג"ב: ננ"םשאטרו

 תרומח, חרומחו כך וניןכך
 זהו הוספח שבל מפני -

 לב. בהפץ 'בזח ר1עח וההזאוח
 וזהו נרמר, רבר 4זח ה21א 'עחגן' "קחלתונספר

 נמקום הפועלים אה השוכר פ-ג בנ-ם דאיהא מהלפ'
 לכופן רשאי א'נ1 להערינ ושלא לחשכ'ם שלאשנהגו
 לו אין באגריהו להו דוסיף ואפילו ולהערינ.להשכים
 איעחא אאגר"כו לכו רספאי הא להו לומררקות

 האי ליח דאמרו משום בהדא', ומחשכ'הורמקרמיחו
 שפירחא, עיידוש לך רעברינן ארעוש לןרספה

-  הרי 
 רמקרמי נעבור או שפירהא  עגירהא רבעבור פזחחזינן

 ימים אריכת והנה מרובח, לזוכר ראהין לענ,וחומהשכי
 ל% היח אפשר אז נאץ כשהינו והנח יחרח, שכרזהו

 זח בער לזכות היח אפשר לכן שפירחא ענייהאלענור
 ר את לענור אפשר שאי נחו'ל אבל 'מים,לאר'5ת
 בחו"ל הדר כל ק-י: נכהובהן חד'ל שאמרו כמוכהוגן
 יחירחא לווכר לזכות "פשר אי זום - ע"ק עובדגאלו
 רל לעבורה ומהשכין שמקרימין זה בעבור אםכי

 כ' ל'יה במעוח זהיר שהיח זהו שמור,כג(
 המדרגח ווחו ל'.ת אלא זח אין השפר שנ"מר מקוםבגל
 עשח במעות גם והיר שהיה ז"ו עשה מרש סורשל
 סוב. עשח של המררגחוזהו

 אפשר, אי זח הקנ"ח אל להתרנק כיכו(

 שאמרו כמו וזהו ררסיו, אל מהרבק להיות היאוהרנקוה
 רחום, תהא אהח אף רחום הוא מ" לה רומה הויחז-ל:
 חנוך תהא אהח אף חפן הואמח

 נקמץ, השין חשמרץ, ניח סקרינן ה"נוכה(
 אח שומרים שחתם זח בשכר  נשמרין ק%והיולומר

המעון
 גלשון שינוי י9 הזח המררש בדנריוהנה

 והיה נרך, אה משמר אני נרי את שמרת אםקהחחילו
 נרך, את מקמר איני נרי את 9מרת לא ואם לפים:לו
 נרך, אח מגנח אני נרי את כגית הזם אמרחוהם

 מעקה בלי בלבר שמירה גלתי רעל משום שזה%1פקר -
 לוקין שאין 9מעינו כמו נשמה נסילת של עונש זה עלאין
 כביהח אם ואמרק ריקו לכן מישה, בו שאין לאועל
 - נרה את מכנח אני נריאת

 מעשה עשות אם היינו
 ננרח שאמרו ומח נשמה, נסילת 9ל עונ9 יש אזבירים

 יורע הוי לו: ואומרים הולר את רמשניעין וייב:ל'
 סהורח גך שפץ ונקמח סהורים ומשרתיו סהורשרקב"ח

 הריני לאו הזם מוטם בסהרה מ9מרח אהת אםהיא
 ממך,נוטלח

 שוהו גלבר שמירח ילי יל רגם הרי -
 נשמון בנסילה אוהו מעניק הקגייח ג-כ חעשח ואלבשם
 שלא זח על כרת רין מקומהן בשני קמעינן מפניזהו
 שלא מי כרת דחיג פסת ובקרבן במילה וז"ו ם-,4קחם
 אוחם.קים

 על יעלה ו5י הם תמויין האלו הדגרים5ת
 להוגיא עריכימ שאנו ער גקללה חפץ שן' שהוא מירעה
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 מפי י(: )8עה שעה באותה 2סיני הזה הרבר הקב"ה טשאמר אלעזר: א"ר אנמ.ראח
 על באה והטובה הרעה' עושה על באח הרעח טאיליח אלא והטום הרעות חצא לאעליון
 לפנים שנכנסתי אלא כז( ררכים. שני לכם שנחתי עור ולא חגי: א*ר הטובה.עושח
 ד( רנח זיייים כח( בחתם. 1בחרת *(! )תרם לכם ואמרתי הריןמשורת

 היחיד יאמר שלא זהו רבים' בלשון ראו ולא יחיר בלשון ראח נאמר וטח וגרראה
 על תשגיח ולא עצמך על ראה אומר לזה אני, ומה הטופ ררך לברי אברור אני אם הואמה

 י"ר.א( חיה רשעים הם אםהעולם
 לאחר אותם טבטיח אני אין לכם שהזכרתי והעונש הגמול היינו היום. לפניכסנותן

 אני כי בעיניכם שתראה רבר חוא אלא כןי יהיה אם בו להסתפק איש כל יוכל אשרהמות
 )אף'ה( היום. אם כי זמן לאחר לא לפניכםנותן

 הייתי נתתי אמר ראלו זהו נתתי' אמר ולא הוה בלשון שאמר מה לפניכם.נוחן
 בירר אם אבל שנותיו בתחלת רוקא זהו טוב בררך לילך האדם ביד שהבחירה רמהאומר
 נותן אומר לזה הטוב ררך אח"כ לו יברר אם אף תקנה לו אין שוב הרע ררך מנעוריולו

 לחזור תקנה לך יש מוחך יום ער ואפילו ברירה לך יש חייך ימי שכל לומר הוהבלשון
 )דגר"א( 'בתשובה.

 ובברכה אם אמר בקללה הנה תשמעה לא אם והקללה וגו. תשמעו אשר הברכהאת
 נוטה ישראל שרוח ומפני ספק' רבר על ואם ודאי רבר על מונח שאשר מפני זהואשר'
 גבי אבל לוראק קרוב שהוא מפני אשר נאמר המצות בשמירת לכן התורה את לקייםתמיר
 )"פיים( כטז ספק. בלשון אומר הוא תשמעון לאאם

 ר 1 א יב
 עוד .אפשר שהקללות נהי  ועוי איה שי מינן "דמ
 שדברכוה הדץת על יעלמ איך אנל לרעמ שהמהלומר
 נניעה שאמרו ממ לפי שזהו לומר נזה והנושמ לרעמ,הן

 לישראל הורמ נהנה מח מפני דר"ם: משמיה תנאכ"מ:
 - ה4 שעזיןמפגי

 ברשיתן ע,ין שהן ברש"י ואיתש
 ומכנעת כהס. מתשת והיא בח שיהעסקו תורח להםוגהגמ
 שיהיו המקום עשה 1לכך לומר חפשר וכן -לבס.
 מאדם כמות את מתישים יהיו שהם נכדי נת-םקללהץ
 בעולם להיות מונרהוה שהדעוה ונמעא לננם, אתויכניעו

 אי הראות ואילולי דכנער. לידי נבא זמ זןע"ינכדי
 מממ שמעיקר ואף הא1ם, עזות את לנשוא היהאפשר
 נעולם ג"ס נרכות שיהיו הקנ"ה עשה זה בכלהקללוה

 נהקללהי מדגיש הא1ם ו!יהיה נכדי חלא עצמן לצודךלא
 מרגיש הוא אין הנרכמ את רואה חדם שאין כזמן5י
 לידי לבא לו יהי" אפשר ואי דקללח גודל אחכה

 דוח ד שרצת לומר קיא דאי דניאו ,ה ועל1,בנעוע

 שיית שיש ומה בברכה זובה דא1ם שיהי" דהנולהיפך
 וברים נעשמ לא מדקללוה דפח1 שץ"י נ5יי והונ9יס
 לא הם דדקללוה תסצא קללוק לידי המניאיםרעים
 וח1ם שינא אפשר ידידן שעל ככדי אם כי עצמןלצורך

 גרכמ.לידי
 יאימא מת לפי שודו נראה נזמ היוונמכז(

 כותיה. לז שרא רממנח לן יאסר מה כל ק-סזנמולין
 ובף מיח מלנ נדמה מלב כנ1א, לן שרא דמא לןאטר

 שום נלי לעשוהה ירך יש עכירה דבר קנכל הרי-
 הקנ"ה שנתן דרכיס הזזני וזהו כסינו, פה לן וישענירח
 עני,.ה. של נאופן לעשות מוכרמים נהיה שבללסוכהנו

 ק': נעירובין שאמרו מה לפי גזמ דכוונהכח(
 צניעות למרנו לישרחל תורמ ניתנמ לא אלמלי יומנן:!י'ר

 ועריות מנמלה. וגזלמההול.
 מיוגד~

 מתרנגול. ארץ וררך

 נזה דיה דתורה את לנו נתן עדקפיה ממ דסונמ אך-
 ד-נו הרנה מהנריאת זמ את לדעת עריכים ה-נושחם

 את מעצמנו לד!"ז לדגיע נכדי עמ~ים להיותצריכים
 והורה נזה דקב-מ עסנו עשמ גיולמ וטונמ דהיס,1רך
 לרמק. וממ לקרב ממלנו

מ גמ יש י% ונין9ד.  הקנ-דע שאמר 
 על דנומם רגשי ל141ם שיש ס" כי נה-ם,21הר8.
 פלאים רשעים חז-ל: שאמדו וכמו שעשמ,דעבירות
מדסווג

- 
 שאמר: הקנ"ה של דציווי מחמת נא זה

 ומניע הלנ על המיד יופק הזת והציווי נהים,ונמדת
 טונה ונזמ סובים, וימעשים דתשונח לדרך מאדסאת

 היער על לדתגנר נכמו שיהימ דאדא עם עשמגרולה
 שנקרנו.הרע

 נגרכת 1לכך אירו שאו4' "דנרי ונספרכט(

נאמר
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 וכל חתורה בכל ככופר טכבים בעבודת המודה כל אמרו: מכאן חדרך. מן וסרתםכח(
 )8ן'( לן התורה. בכל כמודה כוכבים בעבודתהכופר

 אלהים אחרי שתלט סופכם חדרך מן טעט שתסורו כיון פ" ללכת. ובו'וסרתם
 )"4-ש( אחרים. אלהים ועבדתם וסרתם שכתוב כמואחרים,

 ב'( ל"נ)סיסת לא( וכרמים. בשדות ולא לכו בדרך להם אמר דרך.אחריל(

 שלא כניסתכם בתחלת לסרסם כדי בארז בואכם בתחלת הירדן, בעבר הסההלא
 לב( מקולקל. אופן על או טוצלח אופן על יהיה אבל מספיק אופן על בה ישיבתםתהיה

)ספורנ0

 לב( תשבו שתרשו בזכות בפ וישבתם אותה וירשתם תניאי וישבתם. וירשתםלא(
,חי,(

 לפרש תצטרך זה מטעם וגר, החוסים כל את לעשות ושמרתם ובר עוברים אתםכי
 בארץ. מחזיק אתה זה תנאי שעל לדעת רט בקול והקללח הברכה אתשם

 והמצוה(,"הורה

יב
 צא כיצד, חא בחו"* אפילו חאדמה על ישרא* בארץ בארז ת,ר, בארץ. לעשותא(

 הבוף חובת שהיא מיוחדת כוכבים עבודת מה וגה תאבדון אבד בעניף שאמוד ממהולמד

 יאורב
 בביאור הרמב"פ אטר ו5כבר מפני אס, ובקללה אשרנחמר
 מצוח, מצוה שכר הז"ל: שאמרומה

- 
 שיש כמו התנו

 הולי 'ש כן למחוק, וסר למר מהוק ששמים הגוףוולי
 המצות סעסי מרניוים היו הוליפ היו לא שחםהנפש,
 מה גופה זח המצות משכף נדול לך אין כי יורייםוהיו
 ישוח לא אהר שכר וכל 2עצמה 4מצוה לעשותשוכה
 שחשמיעה 1.י.1 תשסעו, אשר הברכה את שאפרו וזהובה,
 השמעו לא אם אמרו חקללה גבי א2ל ה2רכה, היאטפח
 שעצם ואף הענירח. מטף נפרר דנר קללה שההיההינו

 וצחוסא זה אך ז41 שמרגיו5 למי קללה היא זההענייה
 מינישים לכו וובע2ירה הקללח אה סרגיש אינוהוא
 בוג שירגיש בכדי אההת בקילהאתע

 בירושלמי דס"ל מאן ילפי מבואר ובזהל(
 זה לות על המשה בחיבים היו דהלוחות פ"1שקלים
 משה שבר מה מפני א"ב קשה הרי !ח לוה עלוהמשה
 הזואשק נהלות רק פגמו הם חר' 4א הלותהק שנ'את
 הרי בהעגל שהודו שנזה מבה~ר האמור ולפי בהשנ',לא

 הלותות בשנ' שפנמו תמצאו כולה ר,והוה 2כלכפרו
 שניהן. את ש2רולכן

 הראשונה המצוה יהיה ש!ח שאף לומר באולא(

 טררה שמהמת להיות אסשר וא"כ לארץ בואםבתהלת
 אותפ צוח לכן וברפים, שדהן נדרך הולכים יהיודמצוה
 סרדה ע"י היזק לגרום לבלי זהיריפ שיח'1המקום
 החעגדסצוה

 להם א8שר שאי היא ישראל הכוא כילב(
 או למעלה או עומדיפ הפ אם בי ממוצעת במיהלעמוד
 ~קיע יי עולים עולים בו5הם הז"ל: שאסרו כמולמסה
 אי בא"י ישיבתם לכן לע8ר, ער יוררים יורדיםוכשהפ.
 מוצלה באופן או אלא ממוצעת נפדח להיות ג'עאפשר
 מקולקל. באופןאו

 לפי זהו תשב1, שהרקו ב~בות ו5אמרו מהלג(
 2א ש4ו בצדקהך לא 11: ס' לעיל "בספורנו" יאיתאסה

 חינו והו ה(4רץ את יורש שאתה מה אמנם כילרקון
 מוריש אלהיך ד' האלה 4גוים 2רשעה אם כינזבוהך,
  שתחרימם 'רך על נם נקמתו שתריה שרצה מפניך,שאם
 לרשה תזכה מצותו שבקיום נכד' חקים ולמע!נעתך,
 בנים אהאב לבית עשיתי בלבני אשר ככל דרך עלאהוה
 'שראל, בסא על לך יקנורבעים

- 
 דלכך נמצא חו"כ

 דק ועשו אותה שירשו זה ,1" נארץ לשבת 'שראלזבו
2הבנענים.
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 נחוץ נין נארץ נין נוהגת הגוף חונת שהיא כל אף לארץ, נחוץ נין נארץ ניןונוהגת
 א.( י"ז )קיישין א(לארץ.

 אחרים ינאו תעשו שאם כמעשיהם' תעשו שלא הכתונ מגיד אותם. יורשים אתםנ(
 )ספיי( אתכם.וירשו
 אוסר אדם ואין מאנותיהם' לישראל להם היא ירושה א"י מכדי תשרפון. ואשריחםג(

 אתי וכי נעכו"מ להו דניחא אדעתייהו גלו לעגל ישראל מדפלחו אלא שלו' שאינודנר
 מ( יג )דז נ( קענדה דידהו שליחותייהו ועבדו כוכניםעונדי

 על תקלה לאדם שנאת לפי אלא ואננים' עצים חטאו מה מזנחותם, אתונחצתם
 זכות לא להם שאין ואננים עצים אם ומה ק.1 דנרים והרי ונתצתם' הקנ"ה אמרידיהם
 ונתצתם' הכתונ אמר ידיהם על תקלה לאדם שנאת ע"י אלא רעה ולא טונה לא חונחולא
 ג( וכמח, כמה אחת על המות לדרך חיים מדרך ומטהו חנירו מחטיא שהואאדם

 שמעוני()ילקוט

 נלא שהוא העזרות ומן המזנח ומן ההיכל מן אחד אנן לנותץ מניין וגו'י תעשון לאד(
 מניין אומר: ישמעאל ר' אלהיכם' לד' כן תעשין לא מזנחותם את ונתצתם ת"ל:תעשה'
 לד' כן תעשון לא שמם את ואנדתם שנאמרי תעשה נלא שהוא השם מן אחת אותלמוחק

 תעשו שלא אלא ח-ו למזנחותיהס נותצין שישראל דעתך על תעלה וכי אומר: ר"גאלהיכטי
 'ספרי( ר( שיחרנ. אנותינו למקדש הדעיס ומעשיכם עוטתיכם ויגרמוכמעשיהם

 ר 1 א ינ

 נוהגת נוכניס יינודת. להו דפשיטא וסהא(
 ישראל. את הקנייה דענש דחזיגן משוס 141 בהייל,גם
 הרי באיץ, עוד אז היו שלא ואף מעגל את שעסומח
 מקוס. בנל עהג זהדדין

 האנדון חנד של נהדין נם "רי לקאול ישוהנמ
 רין גא"י ידוקא רמשמע או"ס, יורשים אתס אשרכתינ:
 איץ נין הילוק ייש משוס זהו נהו"ל, ולא .גוהגזה

 מן ש5ס את ואבדתס ה:תונ: על גספיי כדאיהאל"י'ל
 נ"י'ל אנל אחרימ לררוף מעווה אתמ בא"י ההוא,המשס
 שנננווו מקוס נל אלא א"ייה לידוף מצווין אנואין
 מן שמם את ואנדהס שגאמר: ו,נו אליל נל נאנדאוחו
- ההוא,המקום  נ"ו"ל. נס נוהג הזה דהרין הרי 

 גילולי זאהיי 5': ניחזקאל אימא הנהנ(
 טוניס לא "קים להס נההי אגי וגס עיניהס, היואנותס

 תמו5יס האלו היניים וחנה - גס. י"יו לאומשפטיס

 מעות לישראל הקג"ה שטע לומי אפשר איךלמאי
 את מהיסיס נאלו רנריס 51רי טוגיס. לא4משפטים
 שנצטוו מה רהנה ני"א האמור ולפי לגמיי, ה"ורמיסודי
 זה המזנמ4ת ואת האשרות את נא-י ולאבר להיסגאן
 המקומות נל את המרינו נזמ יי טוניס, לא רנריסהיו

 נעגל ישראל "טאו לא לו האמת אך שנא"י,המובהריס
 ישראל שמטאו ייץ יק ין, לעשות צרינין היולא

 ממ ומיוהק האלו, הדיניס על יצוות המקום היממויי"
 וה עיגיהס, היו אנומם גילולי ואהרי שניון:שאמיו

 ומשפטים סוביס לא הוקים להס נהתי שאני להס:גרמה
 נהם, יהיולא

 אמרו: ויה ג"מ נסנהררין הז" המאמר והנהג(
 אמרה מרי"ץ זאין שוהין זאין אוכלץ שאין אילנותומה

 על הקלה לאדס שנא הזאיל וילה שרוף השהתתורה:
 על מיתה לריכי "ייס מדרני "נירו את המתעהיוץ,
 רוקא תפסו מה מפני להגין והנה - וימה, גמהא"ת
 שוהו והניאה ומיי"ין, ושותין אונלין האיינ4ת שאיןמה

 למאד זהיי להיות צריך הוא ה-ו אה מוקיר שהוא רמימשוס
 משתדלין המה שאין אילנות מה אמרו ולכן הנירו, נ"י04
 גימו שהס כיץ זה גכל שוחץ ולא אונלין לא נמיותןילל

 מן אנודין להי4ת צריכין המה שגס אמיו אמייסלמיחמ
 ויזא שימיה ננרי תמיר  שעונר אים שכן מיל א-יהעולם.
 להיות צריך שהיה בודאי ה"ים את למאד מוקירנעצמו

 שיתעה ל"בייו לגיום ולנלי אחרים נמי ביותרזהיי
 מיתה. לייכי "יםמריכי

 שיחרב י)ימו שלא אארת שזהו זח ולפיי(
 יי אח"כ: הנהונ שמסיס ז" מהו ליבין עריכיןניהמ"ק

 יעשה לא רלכך נזה שיאמרו ואפשר וגו', המקוס אלאס
 שי"טא עלול י"יי ק5ל משום לעעמו נמ" א"ינל

 לכן הרעים, מעסיו מפני מקישו נית י"רנוממילא
 מפני נגקל, יהינ שלא אתר מקיש לעשות אתסצריניס
 ויב.או היסר מררך יטו הצנוי שנל הוא אפשרשאי
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)רש"י( הטקומות. בכל להקב"ה לזבוח כד תעשוןלא

 מקומות בכמה שרתה שהשכינה לפי חמקום פ" לא ד" יבחר אשד המקוס אל אטכיה(
 קצדה. דרך לתלמידו לשנות אדם כל וחייב עולמים ובית וגבעון נוב שילה גלגלכמו

)",קת,(

 לאלהיהס. הכותים כמנהג מקום בכל אליכם המשכן שיבא לא שמפובאת
)ספורנו(

- 
 לך שיאמר שד תמתין יכול נביא' פי על דרוש ד" יבחר אשד המקום אל אםכי
 מוצא אתה וכן נביא' לך יאמד ואח"כ ומוצא דרוש שמה ובאת תדדשו לשכנו ת"ל:נביא'
 מניין יעקב, לאביר משכנות לד' מקוט אמצא עד לעיני שנת אתן אט קליינו: )ת"ייםבדוד
 הקס לו ויאמד ההוא ביוס דוד אל גך 1יבא כ-ו(י )י'נ שנאמר נביא עפ"י אלא עשהשלא
 בירושליט ד' בית את לבנות שלמה 1יחל ג'(: )יה-כ ואומד היבוסה ארונה בגודן מזבחלד'
 )פיי( ה( היבוסי' ארנון בגורן אביהו לדוד נראה אשד המוריהבהר

 באחד א1מי: ח1א י"י( שסוק ולהלן שבטיכט' סכל אומר הוא כאן שבטיכס'מכל
 ירושלים' זו שבטיכם מכל שילה' זו שבטיך באחד הללו, כתוביט ב' יתקיימו כיצדשבטיך'

 את דוד ויסן כ"יא יש"א וכה,א אחד' משבס והמקום השבטיס מכל הכסף אומר: יהודהד'
 במק1ט. לאי1נה דוד 1יתן כיג(: )יהיש אומר אחד וכתוב חמשיט' שקליט בכסף הבקר ואתהגודן

 חמשים נטל הס' שבטיט רב הללוי כתוביס שני יתקיימו כיצד מאות' שש משקל זהבשקלי
 יספיי( . ח שקליש מאות 1' השבטיט לכל נמצא ושב* שבט טכלשקליס

 ר ן א יב

 ביוהר גדול הצבור שזטת מפני ועוד הנית, הוינןלידי
 יהרנ, שלא לים יעמודזת

 אהר יאן דנאמר דהא הגר-א נשם אמרווהנח
 שאמרו מה לרמז נאו נזה וגי המקוס אל אם 4יזה:

 ובעי חהומא קפא שחין דוד שיית דבשעה נ"נינסוכה
 אהססא שם למכחג אההופל ויעץ לעלסאלסשספיה

 שהרי השם מחיקת משוס ליוש ואין נתחוסאולשדי
 נכדי המים על ימהה נקדוקה קננהב ששמי תווהאמרה
 כל בין שלוס לעשות לחשהו, איש נין שלוםלעשות
- וכמה, נמה אהת ש שנשמיס לאניים בולוהעולם  
 אתים מזהיר שאני יאף באן היהונ שאמר מהחהו
 אשר המקום חל אם כי אנל השם את ימחקו ש~אנלאו
 "ל יהיח לא "מקיש בית ננין בעת שם הינו ד',יבהר

 הזח.האינור
 שיהיו בכה ר עשת מח מסני להנין ישוהנת

 והרי השם את למ"וק המקדש בית בניז נתהלתצריכין
 ואפשר זה. נלא נס החהום שישוץס לעשות בידוהיה
 נאופן נעשה המקדש בנק שיסוד לנו להורות נאשבזח
 נעולם שלוס לעשות נכדי בבודו על וויחר שהקג'הזה

 דמ"דש שתחקיס רוציס אנהנו גס ואס המקדש,זך'י
 ולווהר הקג-ת של נמדותיו לאהוז ח"ד כל צריךבישיאל

 ושנאת מהלוקת שנחרנח ובשעח השלוס, נענור ננודועל

 ולא גלום, משלו לווחר רצת לא א"ד ויל נישראלהנס
 הנית, להורנן הניא זה הסקום, גסעשתעשו

 אוהו מסיעין לסהר הנא שאמרו ימו זהו ח(.
 לסהר נא שהאדס רוחה הוא אם רק מסין הקנ"תה"נו
 ימקדש מקום ננבואה מגלה הקנ-ה אין ין עעמו,את
 נדוד וכשדאה הוה הדבר א"ר דוישיס שיש ישרואהאלא
 המקוס לו גלח אז ניהמ"ק לו שא'ן מטני לישן יוכלשלא

 הנניא,ע-י
 ביומא דחיתא מה לסי הוא נזה והמהלוקת0

 באן ס"ל והוו'ק לא, או לשנסיס ואחלקחיייב:.ירושליס
 על קאי קיסיבס מבל אמר ולכן לשנסים נחהלקתדלא
 לשנסיפ דנת"לקה שס ס"ל הרי וי"י "מקדש,בית

 אמר לין ויהויה, ננימין של נהלקו ננוי היהוהביהגו'ק

 נאמר שנסיכס ומנל המקוס לגבי נאמר שבסיךדנאהי

 הכסף.לנני
'

 ולא שנסיס מי'צ יק שגבת נאמר נוח והנה
 שבסים, י"ג יהיה הדי גבח לוי משנס גם יאס לוימשנס
 ד,מקדש לצרכי הולך שהיה השקל מהצית גבי הריוקשח
 שנס מטני ישראל, כל נמו בהס ג-ן חיבים היוץםהיו
 מפני וח"ג המקדש: נצרני חלק להס שיהיו עריניןהס
 בית נעד המקום ק"ית לצויך גם תלק נחנו לאמת

המקדש.

או
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  להם  לי11הר לארד בכניסתן ישראל נצטפ מצות שלש יוסי א"ר תני* לכס. והניחי(
 הבחירח בית לבנות אם יודע ואינו הבחירפ בית להם ולבנות עמלק של זרעו ולהכריתטלך
 המקום והיה איביכם מכל לכם והניח אומר: כשהוא קודפ עמלק של זרעו להכרית אוקודם
 1( 1 )"הייין ז( ק*דם. עמלק של ורעו להכרית אומר הוי ד'י יבחראשר

 לו תן לומדמ ןהוה הלוי את מוצא שאתה מקום כל תנין בשעריך. אשר והלוייב(
 )ספיי( ח( שלמים. לו תן עני מעשר לו אין ענ" טעשר לו תן חלקו לו איןחלקה

 מאהבה עובד לכל כראוי בשסחה ד' את עבדו אלהיכם. ז4 לפניושמחתם
חןיט(

 בכל מעלה אתה אבל מעלהי אתח אי תראה אשר מקום בכל תראה. אשר טקום בכליד(
 ,חיי( ט( הכרמל. בהר אליהו שהעלה וכדרך הנביי4 לך שיאמרמקום
 מתחלה אסורה שהיתה הבשר לך מתיר אני פריון שע"י אעפ-י תאכלה לא הדם רקטז(
 מילי ביה דאית משום דם ליה נקט אלא מותר שאינו לחלב הרין והוא לך, מתיר איניהדם

 בבהמה אלא 1הג אינו וחלב טהורים בין טמאים בין ועוף חיה בבהמח נוהג שהדםאחריני
 )",קהי( בלבד.טהורה

 יאורב
 יאמר הר" יאליבא פשוט זה באמתאך
 מהאלקת היתה לא אלו לשבסים גתאלקהררושלים
 כי המקום, קנין יל גסף לפזר צריכץ היו לאלוובטים

 המקישן בעבור חשגטים לכל המקוחף מקום להם היהאז
 צריכץ היו לין לשבטים נחחלקה שירושלים מפנירק
 בוהלקת שירושלים מזח נחנא מי אך המקופ, לקנץכסף

 זא,ר גל כי לוי, זובט לא חשבטים יהר רק הרילשבטים
 החלק ננגד אחר במקום אלק קבל לוי שבט מלבימהם
 כשהיו יכן בירושליש ולבנימץ ליחורה להםשהיח
 חלקם שקבלו אלו הסקדש בעי מקום לקנותצרינין
 אבל משלחם, ליתן צריכין היו המקרש מקום כנגדבארץ
 כלל ליתן צריך היח לא גארז חלק קבל שלא לוישבט
משלג

 שבס מנל יור גבח מח מפני ג"4 מבוארובזח
 בקרבס, שחיו הנפשזת מספר לפי מהם גבח ולאבשוה
 חלק בשוה כולם נטלו שהשבטים שכיון מ0ניחהו
 לפי ולא איפלג לשבטים שא"י ק"כ בריב כמבוארבארץ

 מקום ננגד בארץ בשות. חלק נטלו שכולם נמיאהאנשים.
 הטץרש מקום את לקנות צרינץ נשהיו ולכןחמקרש.
 בארץ וונטלו חחלק כפי בשוח לקטת ג"ג צריגיןחיו

 ר.מקרזו, מקוםבנגי
 בחהענים שכימע סשרח הקב"ה אין, כי1(

 שוחו ואפשר ביניהם. מתקים עסלק של שור1בזמן
 י-י. )שמות יח כס עי יי כי עמלוא גבי שנאמרמח
 השגינה מ-ום הוא ששם המקרש מקום והו יה שכסהייט
 מגון לך זבול בית בניתי בנה ה': ,י גפלכיםכיגחיב
 עולמים,לשבטך

 יומח קחם עמלק של שזרעו ומן וכל -

 משרה יהיה שלא חמקום ניא יל ידו מניח שהואכם.
 הטקרש. בםקום שםשכימצ

 ופ" לומד, הזח חלוי נורסין יש הנחח(
 להת המצוח אז הורח לומר הלוי אם דרק בזחהראב-ר

 למעו והלוים הכהנים מבת להח יריתיב: המתנות אלולו
 ד, בתורהיחזקו

- 
 משום נן בספרי ייקו שכאן ואפשר

 מקוס והו ושער בשעריה אשר וחלף מקומ נכלדכתיב
 אל ט-ו: כ"ב להלן נרבתיג התורח ובעלי החנמיסמושב
 ובמהו וילתח ד: ב"ח להלן ונן חשערח. העירזקני

 הזקנים, אלהשערח
 הואן אשר לחלוי ררק אמרו ולכן -

 ממויב" שערח בוולי בפקום נמצא שהואבשעריך
 מלומד שאינם הלוים לזואר לא אבל לויחבמחטת
תורה.

 חלק לו אין כי הקרא: נאן דמסץם שזחוואפשר
 אוובם,ונחלח

 ליחן שלא לומר מקום שהיח מטני -
 וכמו חורוע ירברי יהנו שלא בברי מחנוהלהלוץם
 ח"1 פטל חורה מרנרי הנהנח נל פ'י: גאבותשאמרו

 העולם,מן
- 

 אהגם, ונחלח חיק לו אין יי אמרו! ולגן

-
 לההיץז שאין ובומן כלום, עצמו סשל לו שאין ונמצא

 לפעסיס עליו שי9 ברע-ב שם מבואר גבר להחפרנסממח
 מחנתג לקבלמצוח

 שביארו מפני זהו לאליהו אז שהוחר והטעסט(

"בחוקוני-
 הבמות ירי שעל מפני הוא הבמות ראיסור

 ומובחים לרגל לעלהו שנמנעו לישראל להםנרמו
 עור בבמות ולקטר לונוה ומשהההילו בבמותומקטרים
 אל שבבית לעגלים ולקטר לובוח מיל למעולהוסיפו
ושבין,

- 
 יבואו שלא פחמת הוח איסורן שכל כיון וא-נ

לץבוד
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 כמים תופכגו הארץ על תאכלנו לא ת-ל בהנאה ומותר לרם מנתן כמים.תופכנו
 א'( ב"ב )פסחיפ י( בהנאה, מותר דם אף בהנאה מותרין מיםמה

 תובלות- וומיטין לרבות ימיך כל בל"ת' טן לך הומר 1ב1'* לך השמר .יט(
 על יא(

 )ספרי( - יב( בגולה. ולאאדמתך

 כי בתריה: כתיב מה הלוי' את תעזוב פן לך הומר כתיב: אבהו: א"ר וגו' ירחיב כיכ(
 מרחיבין סתגותיך לפי הקכ"ה אמר אלא לזח זה ענין מה ךכי גכולך, את אלהיך ד'ירחיב
 ה'( ר2ח )ייקיא יג(לך.

 יאורב
 שיקרבו שנזת נננדשה אליוע כשראה לכן ע"ז,לעבור
 סע-ז העפ אה לחפריש להיפך יפעול זח הכרמלבהר
 קרבט. שפ והקריב באלכן

 אי חראח אשר מקום נכל באן שאמר מהועע
 הינו הנניא, שיראח נסקום מעלח אחה אנל מעלחאחה
 מקום 2איזה שדקרבה לך ירמה עיניך ראוה לפי אפ"ף
 2נסה, להקריב רשוח לך אין זח נכל לטונח גרפיהיח

 שיהיח מח ולא לשעה שהוא מח רק חהו האיפ ראתתכי
 נעהיר, שיהיח מת רואה הרי נ2יח א2ל הר"וק,בעחיר
 שזח יראח הוא ואם רואח, לנ2יא מלפניפ שקראונמו
 2נמה להקרי2 לו הוהרח ירעה ולא לטונה גרםיהיה

 כל שם ראמר א2הו יר' אליבא קאי זהי(
 איסהי ואהר אכילח איסור אהד האכלו לא שנ"מרמקום
 לן היה חאכלו לא דנת'ב ניון רם וגני 2?שמונחנאח
 למיפ הנתוג ליה מררמי רק נהנאו7 גם שאפורלומר
 במים. נהנאה שמוחרילפינן

 רפ למשרי קרא געינן למאי להקשות ישוהנה
 אפשר איך א"כ בהנא" אסהי ררם גימא אם 1הריבהנאה,
 חרם כי "רמ, טן נ"נח הוא והרי חתפ 2נעלילהשחמש

 רנימח לא אפ מהרם, חהו הנהמה חיות ובל הגפשהוא
 דאיכור הרפ על עור אין 2ה-ה שהנהמה זמןשכל

 שויה משופ ה2המח, מן כשפורש רק נעשהוהאיסור
 עלי4 עו2ר איגו ש2שלו ררם ע"א פ'א נמנהותאמרו
 ש2שלו וכיק לזריקה היח1י אלא אסור אינו ירםמשום
 שנל רכיק כאו לומר חפשר אן לזריק41 ראוי אינוהרי
 לכך לקויקח ראוי עור רמח אין חרי נחתח שחבהמתומן
 רם. איסור זה על עוראין

 2ארמחו משחמש אינו הישראל שגפ ואעפ"ייא(
 מקופ מכל לחלוי 2זח ושוח מולה לו שאין ימוורומח
 לעצמו הבין רהישרחל משום הלוי, אה לעזוב ל2~יהמצוח
 להלוי א2ל חשמיטה, שנה על מינותיו 8רכי השניםבשש
 "מעשר חלק לו שיש זאעפ"י להכי4 ממח לו היחלא
 להפ, ונוחנין מסרישין שאינם הרנה יש מקופמכל

 שמיסח של לשנח מחלקו להכין לו אפשר שאיונמוא
 לפרנשע. לראוג *ריניןלנן

 לישראל ויש ההויל אדמהך רעל משופ וזהויב(

 הישראל צריך שפ לין בארץ חלק לו אין וללוינחלח
 בן נחלח ללוי שאין נסו הרי נגולח אנל בע2ור4לראוג
 לפרנסה עליו מוטל אין לכן לישראל נחלחאין

 חשמר בת'נ: שסעתי": "נילקוט איתא וכויג(
 למה סשל ירהי2. כי ונחיב: הלוי את העזו2 פןלך

 אהר זהוג השאיליני לח2ירו שאמר לאחר דומהחרנר
 ופרע לו נתן אוהי, נרוק 1'ל: חשבונך. מכיר איניא"ל:
 אפילו זהוניפ בי עי אפילו 8ריך אחח אם יד'ל: מיר,לו

 שעעח אלא כו לו שיאמר לך גרס מי לך, טול ל'עי
 טיר בראוי מעשרותיו מפריש נשארפ בך טו2, חשנקלו

 ארם טחן יייז(: )טשלי וכח"א ג2ולה אהמרחיביפ
 לגירחיב

 הסמינוה 2ר2ר לומר אפשר טעק עודוהנה
 2שר תאכל נפשר אוה בכל נאמר קרא 2האי יהנחהזאו4
 לנל לא נפשו חאוה נפי בשר לאנול הזת ההיהראך
 הארץ שעפ 2': מ"0 בפסחים אמרו שהרי נאמראדם
 2שר, לא:ולא10ר

 לבני רק הוא הזח שההיתר הרי -
 לוי41 ב(עוה מ*ות בדבר מקודט כאו כתי2 וליןעלתח,
 אבילת לו הוחר זו מצוה שמק-פ מי ררק לךלומר
 הכחו2 על יעק2" "באהל ראיחא מח לפי חהו2שר,
 מרוריפ ועניפ לחמך לרע2 פרס הלא ד: מיח2ישע"
 ההעלפ, לא ומ2שרך וכסיתו ערום הראח ני 2יההגיא

 ויקרא 2מ"ר שאמרו סה לפי כן, ההו נזח שהכחנח-
 מקיפ שההו כמו חוי ושהוח שאוכל רמי הלל ראמרל"ר:
 שהיא לנפשו הוא הסד גומל כי אורהיס, הכניהמזוש
 נפש1 גומל -א(ן )משלי נאמר זח ועל נגופו, כאורהרק
- חסר,איש  כו הזה הדנר אפ לומר היח אפשר וחנה 
 וישחו יאכלו בי שנר לקנל ראהים כולפ הלאהע

 חלוי הוה הד2ר כי ההו כן לא באמת אך ל2ם,ייטיבו
 הנפש על רחמנוה מצר זאח עושח ההו אפ הלב2נוונת
 אפ א2ל שנר לקנל הוא ראוי 2וראי האלהיפ עשהאשר
 זה, על שבר יקנל מרוע האוהו למלאוה ואת עושחהוא

 ומרחם חונן שחוא ח11ע רהוים אנחפ אפ וח עלוהסופת
 ההו כי לבו טוב י2חן אז עצמו על נמו ג-כ אחריםעל
 שנר לק2ל ראוי ההו 1ח1 וחכרו טונו מטבת נפשוגומל
 לרענ פרוס הלא שנאמר: מה היי ע*מה אה 2החיהווגם

4ע
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 יר( יכולך. את ד ירחיב שבשכרה בענין האסורה מצוח עשה תורח אמרח יראיב.כי
,18י(

 תורה למדה בשה אכלה ואמרת גבולך את אלהיך ד' ירחיב כי ת"ר, 151" ירחיבכי
 1( פ"י ,"%יו טוו לתיאבון. אלא בשר אדם יאכל שלא ארץדרך

 'רחבת סתוך אלא בשר לאכול אדם יתאיח שלא ארץ ררך תורה לטדה ירחיב.כי
 ,ישיי( טו( ועושר'ירים

 תחלה. גשד כן אם אלא בשר לטרא לוקח ארם יהא שלא טכאן בשר. אוכלואמרת
,ישיי(

 וזבחת. קרא: דחסר יימר: רב אטר הצוארי מן שהיא לשחיטה מגיין וובחת.כא(
 1( י.ז ו**ז יו( חטהה שובמטקום

 יאורב
 המעלם, לא ומנשרר נם: אזלממך,

- 
 נם אז גלומר

 לצרקה 1'כ נפשך השת עשמך אה המיה אשרמנשרך
 חהו גא4 ג"ס מרומז הזאת דכוונמ והנה - לך,חחשנ
 של הנפש מי נער נם ורואג לויה מהנת שנהיזדמי

 נוראי כי נפשו, אות נכל נשר לאכיל אפשר לזחאהרים
 להמיות נגרי רק אלא תאוהו למלאות נבדי אוילאינו
 שהוא זה נענור לו יהשב למאוה זה יינר נפשהאת
 הרי לויה, מחנות נוהז שאינו מי אנל לנפשו, הסדגו5ל
 עושה הוא גשר אוכל הוא ואם דנפש; נער השגשאינו
 שלא נודאי זה ודנר האוחו, למלאות בשגיל רקכז

הותר.
 היא הזאת נפרשמ האמורמ המצוה הנמיר(

 הוא הזאת המצוה שכר רלכך ונראמ דס, אכילתאיסור
 רק זהו דם אויל שדאדם שמה מפני העשר, ידיםרמנת
 אוכל היח לא גז לולי כי רענון ומממת עניהתמחמת
 זו מצוח שמקים ומי נזו; קצמ ארם של שנפשומפני
 ולא עשיר שיהימ נשכרו הקנ-ה לו משלם עונימהמת
 לזה. כלל.יצסרך

 סופו"' "כתב נספר גזמ אמרו ביאור ניהרסו(
 בבשר או עצמו להשניע יויל לאכול שירעב 5י כינן:
 רנר לאכול רוקח האנ אינו 3י אמר, נדנר אוולמם
 ירענ לפעמים אנל ירענ, כי נפשו למלאות הפצו ורקזה
 לנשר, נימור ותואנ דוקח זמ רנר לאכול וימפוץאדם
 זמז גל גשר יאנל שלא ארץ דרך ריירמ למרנו זמועל

 לאנול רוקא יתאות אם ורק נלחם, עצמו להשניעשיונל
 גי נשר אוכלח ואמרת שנאמר: חהו יאכל, אזנשר
 דוקא, נשר לאכול תאנ שהוא נשר, לשכול נפשךהאוה
 נשר. האכל נפשך "ות נכלאז

 מאכילת למנוע צריך עשיר שאינו ומיסז(
 לאכול לו אפשר אי כי נזה, יהרגל שלא נכדינשר

 ונשיה'ה לזה. כסף די לו יהיה שלא יפני תמירנשר
 מרונה. צער לו יהימ גזמרגיל

 תזנוק שם הזניהמ וויי הים שזב ממקוםיז(
 השואר. מז ההש הקחיסה ממ 5פני יעם לנו יש נזמודנמ
 השמיסה עיי הנהמח מז לנמרי הרם שיצא נכריוזהו
 את גשממ.תיז אכל הצוו4-, מז נשחיסמ רק אפשרוזמ

 אינו אז נמה ההכאמ ור'י או נלנ הרקירה קי.ימנהמה
 זה חסנע חכמי רעת ולפי הנהמה, מז 3ראוי הרםיושא
 רעים למלים המניא דנשר וקלשל 5רמון לידיסוניא

להאוכלס.
 אם הפוסק.ם ממלוקת יש השמיסה נעניןוהנה

 לאיסור ת'קוו רק שזהו או לעצמה גשהיא מעוהזהו
 אי כ"ר נשנועות נהוסי איהא וגז המק מז ואנרננלמ
 ניח אית שהיסמ רנלא וט', ניוהנ"פ ננלמ האוכלד'מ
 שאתת מה השכלת וזנהה רנתינ זנוהח שאינמ עשהאיסור
 ריצנ"א ודעת לא. זונמ אהה שאי 5ה אנל אובל אתהזונמ
 אסורא הכי דנלאו לאסור אהא לא וזנחת דהאיהיא

 באיסור מיתה ולאהר המי מז אבר באיסור ממיםוק-מא
 דנשמיסת לך ופירש האסור את להתיר נא אלאננילמ
 ננמירה. ולאשרימ

 משמיטמ נפ"א היא הרמנ"ם ויעח -
 נלנר. אכילמ דכשר רק ולא עשה מצות היא רשחיסהה'ש

 ששחס  עכו"ם כהנ: היש משמיסה נפ"דוהנה
 שנאמר: ההורה מז אכילהה על ולוקמ ננלמשחיטהו
 מזנמו יאכל שמא שהזהיר מאמר מזנמו, השכלת לךוקרא
 הוא והר"י הרא-ש דעה והנמ - אסור, שזנמו למראהה
 רכתינ משום זהו ננלה עכו.'ם דשהיסת ראמרינזרממ
 משמיסתוי אונל אהה זניחה נר שההש מי ואגיתוזנהת
 והרי הזה מטעם ררמנ-ם נטמ מווע להניז ישוהנה

 כהיבה נר אינו רעכו"ם ,1'ב מי.ה נגיסיז מצינזכדונמהו
 ישנו נקשירה קישנו כל וכהנהם וקשרהם רכת'במשום



לט
 ם י ר בד

 ואכלת, וזבחת שנאטר: טסולה, כדרכה ששחסה אעפ"י ושחטה, סכין נפלהוזבחש

 ל.'י '"יי'ו . יח( אוכל. אתה זוגח שאתהמה
 ומצאנף מבקרך וובחת ת"ל: ויאכל' השוק מן בשר ארס יקת יכול ומצאנך.מבסרך

 פ"ה '"יץ וצאנך' בקרך כל ולא וטצאנך טכקרך ת*ל וצאנו' בקרו כל ויאכל יובחיכול

 שחיסת על משה שנצסוה מלמד צויתך' כאשר וזכחת אומר: רבי תני* צויתך.כאשר
 א" י-" '"%יו בבהמה. שנים רוב ועל בעוף אחד סימן רוב ועל והקנההושט

. 

 תורה' מתן קודם ברם שסופים שהיו מגיד אומר: ר-י הדם. אכל לבלתי חזק רקכג,
 )~ע,י תאכלו לא הדם רק ת"ל: סינק מהר אותה משקבלו אףיכול

 אותה משקבלו ס"ז(, פ.
 )ספיי( יס( בשמחה.עושיס

 ר 1 א יב

 אמאי וא"כ נכתיבה, אינו בקשירה שאינו וכלנכתיבח
 אוכל אתח אין בזניהה ו1איגו כל כאן ררשינןלא

טשחיסחו.
 הח9 רהרמנ"ם רסעמא יאפשר בזח לומרוהנראה

 אינו דעכו"ם %מרינן שפיר תפלין. נבי באמת רהגהכן,
 זג במ4וח כלל שיך אינו 9הוא משום קשירחבכלל
 היא דקחיטח היא הרממ'ם שדעת יאף בזכיחחמשא"כ
 כי כאן ג"כ יו4 אכילח הכשר גם אבל עצמח נפנימצ1ה
 שענרים נהי וא"כ החי. מן אנר מאיסור מכשירח חואבזח
 הכשר בענין אבל לנמרי. ישראל כמו זביחה במצוהאימ

 מצחח הוא גם רהא להישראל, העכייס בזה שוחהאכילח

 נעשח היא הזבוחח ועיי החי מן אנר לאכוללנלי
 נהירח ול.י כן עושה חוא אם לן ומה לאכילח,מוכשרת

 כלל אינו  שעייוש גאן אמרינן לא לכן זניחו; ,1.יאו
 זביח4; שלבקוין

 זח בענין להץיר לן יו4 4הזד רבר עלוהנח
 פסולין מומר הו4ושול מסור רנם נניסין שם אמרודחנח

 בשלמא להבץ יש והנח נקשירח, שאינם מפנילכחינח
 רן'י מומר וישראל מסור אבל מקשירה סטור כו"ם

 והנר(א ריירת. מצות לכל מחוינים והם הםישראלים
 )משלי תוענח רשעים זנח בכלל נכלל ש,ה בזחלומר
 מלכהו קבלת 9ל ענין זהו דזנח שענין מפני חהוכ"ז(,
 כשוושו שסים מלכהו ומל לקבל גרולח ותועבחשפים.

 מלכהו עול קנלה ג"כ ~וע הרי תפלין מצהו כןברשומוו,
 לד תוענח זחו וכמסור כמומר רשע שטש ובשעהקפים
 יש חועבה גם אלא מצוה עושה הוא 9חין יביויא
בזה.

 9האים רבזמן משום הוא רהטעם 4פשרי"(
 את לו רוכש רוא קי"ז רבר נאיזת המ4וח מעשהעושח
 אף הנהמת %ת 19חס כשחארם כמו מזה, ליחנותחזכות
 ולכן מצוח מקשח בח עשח הוא הרי אך כוונח.בלא
 כשנשחסח אבל ממנה, לאכול הזכות החורח לונחנה
 זכוח ,14ם לו אין טצוה בח עשח לא שהארם כיוןמאליה
 ממנח.לחכול

 ראמר ק.יז נשנת יאיתא מח לבאר אפשרונזח

 לכתינת כשרח ננלח עור רלכך לביתוסי חגרסיר"י
 9מחה קנבלח משופ נפיך מותר זח שאין אף חורחספר

 מישח ור'י 9מחח טשחוטח משונחת היא המקוםול'י
 "תורה ליח חמר יאכלה מעתה אלא הביחוסי א"להארם,
 והנח - יאכלג אמרת ואה נבלה כל חאכלו לאאמרח
 לנו יקשח סוף דסוף שאלתו ח19נח-על גאן איןבאמת
 אמרה מח מטני א"כ משהוסה מויויהת רנבלח נימאיאם
 אפו4ר חאמור לפי אבל באכילה, אסורח רנבלחרוירח
 חארם עשח שלא מפני באכילה א10רח נבלח רלכךלומר
 אגל ממגה לאכול הזכות לו אין לכן השחיסח מצוחבה

 לקשות הארם כשבא אבל אכילת, לגני רק 9יך זוסברא
 ר,4וה לו שי9 בויאי תורח ספר עליח ויטןב בחמצוח
 באכילח חדנר לארם שאסור בזמן רק כי מצווק בהלישוה
 העור נם אז סמן4ה בהמח כמו 9בח הפחיהוהמחמת
 פחיחת מחמת לא הוא ו4האיסור כאן אבל לס,ןפסול
 לאכול רשות לו שאין "אדם 5חיתהו מסני אלאהדבר
 שמסעם סברא אין מצוה בה כשעושח אלא ה"םמבעלי
 מצינו זו סברא וכעין לס"ח. פסול יע  העור ההיחזח
 זח 9אין אץפ"י המזבח נבי על אוחו קזורקין רםגבי
 ששם מפני ג"כ וזהו להדיוס. שאסור בפיך המוהרמן

 ונכנץ חנפש הוא שרדם הים חשיבה מחסת הואהאיסור
 להריוס. שאסור מהמת לגנוה שאסור אמרינן לאדא

 שלא מה הזק מץ ואמר ילכך בזח ביארויט(
 קסופיפ שהיו מפני זחו חעשח לא בשום כןנצואר
 זקוקין היו מזח אוהם להפריש נכדי ולכן זהבאיסור
 עושין היו ההירח כשקבלו אחיכ אבל יהרה,להיזוק
 תאכלו לא הרם רק נאמר ס"1 נססוק לייל ולכןבשמחה
 חז,4 בלשת נאמרולא

 בים שס81ים היו מח מפני הסעם לומרואפשר
 את שחשבו מפני זחו נה קצח שחנפש רבר שזהוואף
 הגפש הוא שהרם 9מפני קאמרו מצוה, של לעניןזה
 אם כי כמים. הארז על אוחו 1לש15ך לנזוחו ראףאין
 לגמרי חאבד לא 9חנפ9 נביי אווע לאכול יארםצריך

אלח
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 בכל שאין דם מה הדם' אכל לבלתי חזק רק אומר: הוא הרי אומר: ר-ג חזקירס
 ,שרי( % עאכ"ה מצות שאר עליו הכטוב הזהירך ממגו קלהמצות
 וזה לאכילה ראוי יהיה שלא באופן עשח כמים' תשפכני הארו על תאכלנו לאט(

)ספווט( כא(ושתיה. לאכילח משקין ושאר והשמן היין שמצניעים כמו תצניעהו ולא כסיס הארץ עלשתשפכהו
 בו קצה אדס של שנפשו דם ומה ולסה צא אוסר: ברבי ר"ש לך. ייטב לסעןכה(

 וכסה כסח אהת על מחסדתן' אדס של שנפשו ועריות גזל שכר, מקבל מסנוהפורו
 ע-2( ג-ג טטת הדורות. כל סוף עד דורותיו ולדורות ולדורותיו לו זוכה סהםשהפורש

 כמואס זה יהיה לא מלאכול תמ2ע וכאשר ד', בעיני הישר תעשה כי וגו' תאכל2ולא
 חזיר, בבשר אפשי 8י אדם יאמר אל ז"ל: כאסרם ד' בעיני הישר שתעשה כדי אבלבו
טפיט( עלי. גזר שבשמים ואבי אפשי יאסראבל

 י-ס(: ,ההייים וכה"א ישר, נקרא במצות הזריז שכל ללמדך ד', בעיני הישר תעשהכי
 זוסרהא(טסיקתא כב( ישרים. ד'פקודי

 לשמור סופך מעט שמרת אם "רבה, לשמוע סופך מעט שמעת אם ושמעתי שמורכח(
 סופך שבידך מה שסרת שסעת, שלא סה גם לשסור סופך ששסעת סה שמרת ואסהרבה
 כג( לבא. לעתידלשמור

 טפר"
 ר 1 א יב

 של לענין ו2ר איזה חוע2 שהאום שמח מפני ח"4יק כאן כהב שפיי ולנן אוהה האוכל 2האום התק-םאלח
 מזה. לפרוש ניוו שיעלח עו י2 חיזוק ההו צריךמצ1ח

 קית הארם שנפש מפני קלה מצוח 8יא רםכ(
 ירנים "יגה שיש ספני חיזוק צרינין זה ונ:לבו

 ולפעמים ענירח, לרבר הארם אח להסע,ה הרעלהייר
 2כרי מצ1ח לר2ר הענ.רה את לעשות היא היצרעצה

 שחש2ו הקיים נאות שנארנו ונמו הארם אתלחחסיח
 צריך נמח ער שכן מכל וא-כ מצוה, היא הרםשאכילת
 אם כי 12 קצח נפש1 שאע מינר להזהר חיזוקהאים
 חאמן ואל פ"נ: באנוח שאסיו נמו ת"1 אליה,מהאוח
 נה-ג יוחנן שהרי משום ופרשו מוהך, יום עד2עימך
 תהו ציוקק נעשה 1לנס11 שנה פי גרולח 2נהונהשימש
 נ,שח שההו מה לו יהשב למצוה עוד כי שהשבמפני

לציוקי.
 2כלי הרם יהיח שאם פשוס הוח והסעםנא(

 לאוילם. י2א שמאתישינן
 במו נסוי סעון אינו 2הסה שרם מהוהנה

 רמה משום י4 לומר חפשר ועוף מיח נרםרגיינן
 ההו שהרם הרם השי2ת מ"מח זחו לים נסויר2עינן
 החרז על מויפך כרם שיהא הראף מן ואינוהנפש
 רם אה שמכסין נמו אוהו לנסות צרינין אלאג2זיון
 שהיו היח הראוי מן וא-כ 2קרקע, קנורה ע-יההרוג
 היו נן נימא שאם אלח ה2ריה, ים גם לנסותצרינק

 אוהו לזרוק וי2או קיושה משום 2הרם שי9אוטרים
 2יהמ-1 שנ2נה מקיים גן לעשות רגילין שהיו כמונ2מח
 מרעת ל2סל 2נדי כסוי צריך שאינו התויח אמרהלגן
 ועוף חיח נרן אגל נהרם. קרועח עי* המחשנההאיס
 שמא לחווו לן היה לא סהם קרנן מ2יאי: היושלא
 נפי גסוי של המצוח גהס נאמר לכן גנמה הרםיזרקו
 ננור, של 2ררך נרס לההנהג יריכיןשנאמח

 נפ-ו נרמנ-ם מנואר הישר מעלח ענין22(
 הרע, אל כלל נסיה לו שאין שזהו שלו פרקיסמח'
 ני - משפס. עשות לצריק שמהח שלמה: "מרועליו
 הבהמיה? אל המהאוה ועל הסוב נמעשח ישמחהישר
 המצות 2מעשח מצמער ש"הו בו נאמר הא181 נו2שוהוא
- לו, יער2וולא  שאמרו למה מחאימים האלו וחרנרים 
 לגבוש צייך שההו מי ני 2יגר, הזריו זהו שישרכאן
 שאין מי רק נרנר, זריז להיות לו חפיר אי יצרואת
 מרת גו יש 2חני12ת הר2י את ועושח הרע אל נסיהלו

"זריווג
 למען וגר ושמעת עמור נאן: כתיב הנהנג(

 והטוב הישר תעשה גי עולם ער אחריך ולנניך לך-סנ
 ענין זהו תעשה כי רהאי נזה ומפרשים אלהיך, רנעיני
 שישמור שנשנר וה-ט המקום, לו ש-סיג והענרהרס2ה
 סוב שההו מח לעשוה יזכה רפקום י2רי אתוישמן
 מעט שסעת שאם נאן: 2ספרי ג-נ זה אתוסגארים - מיהן מצוה שכר נאנות: שאמרו גמו וזהולפניו,

סופך



 בייסד

 סוף עד ולדורותיו לו זוכח תורה ללמוד אדם זכח אחריך. ולבניך לך ייטבלמען
 )ספרי( כד( הרורות.כל

 מעטח בכלל יטם מטנח בכלל טיטנו כל חאלה. חרברים כל את וטמעתטסור
 הארז עם ולא חטא ירא בור אין אמרו: מכאן סעטה' בכלל אינו סטנה בכלל טאיבווכל
 זוטרתא( )חיקתאחסיה

 ,ספרי( חסורה. כמצוה קלה סצוה עליך חביבה טתהא האלה. הדברים כלאת

 יטסעאל ר' ר"ע' רברי אדם, בעיני והיטר טסים בעיני הטוב והיטר. הטוב תעטהכי
 בעיני טוב וטכל חן ימצא ג"י )משיי וכח"א טסים' כעיני והיטר אדם בעיני הטובאומר:
 )שרי( כה( 'ואדם.אלהים

 כו( טבתורה. הסצות כל כנגד טקולה א"י 'יטיבת בארצם. ויטבת אותם וירטתכט(
)איי(

 אלהיהם את עוברים טהם עכורח באותה הקב"ה את עובד אתה אפילו טנא. אטרלא(
אזקתי( סכעיסהאתה

יג
 האסור עטה כל על תעטה לא ליתן אוסר: יעקב בן ר'א לעטות. תטסרו אותוא(

 )ספרי( א(בפרטה.

 יאורב
 חרבח לשמור סופך מעפ שמרת ואם הרבה, לשמוקסופך

 מצהג מצוח ששכר משוםוגף,_וזהו
 כמבואר המשגח על קאי ושמעת שמורכר(

 בפנים. זח אחר המו2א 2פסיקתא וכןברשיי
 יוהר חשו2 עניז איזח הוא בזח המחלוקתכה!

 ווהוא מח אי המקופ יוי לצאת צריך שהוא מהאם
 המקום 2קיני הוא הסוב רמ"ו ה2ר-ות, ייי לי"ת*ריך
 המקום עוני הכחוב שהקריפ כיוז ארם 2עיני הואוהישר
 הקורם כל כי מהשני, גיול שהראשק בוראי ה2ריותלעיני
 דלן(או ס"ל להיפך ולמיי מח2ירו, חשוב בכחובמח2ירו

 בברכות מצינו 1כ1 המקום. ייי מלצאח גרול הבריותידי
 ושיורח חסח ארץ 11: 2ר2רים שנאמר מח גבי ע"במ-א
 קוופ זח 2פסוק המ,קרפ כל וגר, ורמק יהאנחוגפז

 מחבירו. השוב מחבירו רהקורפ הרי -ל2רכו4
 שועץ משופ לומר אפשר חזח לרגר ההתחחכו!

 כמו וי'ז יעברו שלא לחוש להם היה 2ח"י ישי2חםע"י
 ר: לעיל שנחמר וכמו לאלהיהם, תדרוש פז באז:שחששו
 קריפ לך להת וגר הארז אל אלהיך ד יביאך כיוהיח

 תשנח פז לך השמר וגף בנית לא אשר וסובותגרולוה
 וגו' דאת

- 
 מצינו כי יעקב" "אהל בספר 2יארו וכבר

 ואחת טובה אהה  ווותיו7 מאכילח יויאות סעולותשתי

 ו2רסק_והרעח ושבו"ן וחבלת שנאמר: כמו הטובחרעה
 אחרים, אלהים אל ופנח וש2ק ואכלכיכתיב:

 והס2חז -
 ומח ו2מש5פ בצרק הארם יעסוק כאשר דאם חמח,לזא
 פעולח יליו יסעול האכילח כפו מיגיע הוא אשלשהוא
 שריא ומח במשפט שלח 811 פרנפע אם אךלט21ה
 מררך הסרח ליוי מ2יאה כזו איילח שלה אינו הואאתל
 ל,יץ ישראל וכשיבאו הערה חששח וופיר 1לכ1ד',

 יחית ישיבתם אותם, 2נו לא רוחח אשר 2יריפויש2ו
 חהיח זח ש8א יח,ש יש הנכוז והמשסט הצרק קפ-ילא
 הגחם, כמעשי ויעשו שיחסאוסבח

- 
 הר2ריפ לפי והנח

 ארז הק2-ח להם נתו לח מח מפני לשאול יווהאלו
 כפיחם ביגיע אתא בתים יהוו בעצמם המח אשראחרת
 וילכו לרקח עליהם יסעול זח פז חשש חהיח לחואז

 לפני היח יגוול חזינז מוא רו-י ח(רים, אלהיפחע2רו
 המצוה ויקימו בח"י ישראל שישגו מח הענתהמקום
 מזח יבאו שסא להוש שיק 2זמן אף א"י יוויבתשל
 המצות, כל כנגר שקולח א"י שמצוה מסני וזהו ,1'ז,לירי

 1יג שם ייביי פז התשש גפ מכרעת הואהוהמצוה
 נאמר לעשחז שהשסרו 2רש"י מ2ואר 1כ1א!

 השמר שכל 2פרשח האמורים עשה על תעשה לאליתו
 של השמר עי ייקת שאיז אלא הוא תעשח לאלשק

עפ
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 תוסיף לא ת"ל: הציצית' על ולא הלולב על לא מוסיפין שאין מניין עליו' תוסיףלא
 שפרי( ב( ממנה תגרע ולא ת"ל: מהם, פותחין שאין ומנייןעליה

 ומזלות כוכבים ולבנה חמה הקב"ה שיעמיד ושלום חס ר"ע: אמד והמופת. האות ובאג(
 השקר נביאי להיות וחזרו בתחלה אמת נביאי שהיו במי אלא מדבר אינו הא ע"ז'לעוגדי
 יספרי( ג( עזור. בןכחנניה

 על עבור נביא לך יאמר אס מקום בכל ר"י: אמר ר"א אמר והמופת. האותובא
 אל הרקיע באמצע חמה לך מעמיד שאפילו אלילים מעבודת חוז לו  שמע תורהדברי
 ד( יסנהורין ד( להתשמע

 יביאור
 שנכללות לחו רהוי מ9ום לוקין 9אין והסעם -עשה,
 נרש"י 1"3 איתא וכן זה, על לוקין שאין טעשה נוואין

 חשמרה אליכם אמרחי אשר ונכל י"1: כ"גנשמוח
 ו1נחורת שמירה שכל .נאזהרח עשח מצוח כללעשוח
 לאה נמקוס היאאזהרה

- 
 שאמרו מה הטעס שזהו ואפשר

 1"3, לאו יו1 עשה דבכל משום וזהו ל"ח, דוחהעשה

 נלנד. מל"ת חמור ול-ת שעשהומונן
 יוסיף לא טפ" מצ1ה 9נאוחה אתרי 3אןנ(

 הדנר על חוסיפו לא ד' לעיל שנאמר מה אנל ינרע,ולא
 יוסיפו שלא שזהו הנר"א ניאר נזה ממנה חנרעוולא
 חהקים חל ו1מע חחלה: נאמר שם כי מצוח, חרי"געל
 אמר: ו1ר'ז לעשות אתכם מלמד אנכי אשר המשפסיםואל
 תוסיפו,לא

 וכאן רנים בלו1ון דחם נאמר דל3ךואפשר
 נעל בשם לעיל החם ניארנו דכנר פשום יחיד,נלשק
 שנייושלים דנדול הנ"י על קאי רהחס והקנלהי"הכחב
 יחיד, כל על קאי וה3א ולגרון להוסיף רשות לחסשאין
 שפיר נופה נמצוה נדבר גרע או חוסיף אם ניחיד.והנה
 מצוה ו"וסיף גא יחיו אם אבל האלה הלאוין עלעובר
 מעשה 3י חוסיף נל משוס כלל נזח אין לעצמוחדשה
 מצוה איזה מניע אם וכן לכלום. נחשנ זח איןהיחיד
 1וענר כמי לו נחשב ז" אלא חגרע נל משום נזהאין
 כאן מדותק שכיר ולכן אוהה, עש" ולא מצוה איזהעל

 נמצוה נרע או שהוסיף 13ון דאירי שאמרו הספרידנרי
 נרעו או "וסיפו אם ןם ננ-ד דאירי החם אנלנופה,
 חשינות שיו1 נוראי מצוח החרי"ג מן מצוהאיזה

 חנר,ך נל או חוסיף נל משום נזח ו'11לדנריהם
 תוסיף נל של האיסור בסעם .,נספורנו"ומנואר

 המקוס, אצל נמאס רנר יוסיפו 9מא שחוש9יןמשום
 שלפעמים עבורה איזה להוסיף ירצו אם שיהיהכמו
 3מו דק4-ח אצל נמאס דנר דנוספת 1.ענודהחהיה
 הדברים: אחרי הזח הכחוב נסמך ולכך הננים,שריפח
 לאלוהיגס. נאש י9רפו ננותיהם ואת נניהם אח נםכי

 .גהזקוני" בארו האלו הדנרים פי ועל1(
 ונעוד אמח נגיא נקרנך יקום אם כן: האלו הנחוביםאח

 דנריפ על מופח או אוה לך ונהן אמת נניאשהוא
 כך ואחר שאמר והמופת האוה ונא הקנ"ה לושאמר
 לסמוך אחה ויכול י'ז ענוד לך חצמר שקר נניאנעשה
 לא נאמר לכך ידה על שראית אותוח בהרנחעליו
 לקלקל שסופו מאחר וא-ח ההוא, הוביא דנרי אלחשמע
 פן אמת נניא להיוה עליו רוהו את הקנ"ח נחןלמה
 ר' 9מנסה מפני שזהו לרנר תשונה נניה אתיסעה

 אחכס.אלהי3ם
 מצוח לנטל ויאמר הנניא ינח אם התטד(

 היהדות יסודי לקתס ינאו זה ש1ו'י בכדי שעה לפיאחת
 ננמח שהקריכ אליהו שעשה כמו לה שומעיןגישראל

 3ן עשה והוא החורח מן חסור שהוא "ף הכרמלנהר
 אם אנל 9נשמיס. לאביחם ישראל לנ אח לקרננכדי
 לקתם נבא זה 19ויי נכדי ע-ז נענוד ויאמר הנניאינא
 מח לפי הוא בזה והטעם לו. קומעין אין אחרוחמצות
 בא למשה לו 1אמרו מצוח חרי-ג מכוח: נשילהישאמרו
 יחיה. נאמונתו וצריק שנאסר: אחת על והעמידןחנקוק
 נד' האמונה זהו ס3ולן העקרית שהמצוה הייט-

 נניא כשיבא ולכן לגנה. כספלוח נחשנות המצוחושאר
 להשריו4 נכרי שעה לפי אהת מצוה לנסל שמוטנויאמר
 נרחח הספל לעולם כי לו, שומעין נישיאל האמונהיסור
 1ו'ו לעגוד לומר הנביא ינא אם אנל העיקר,מפני
 מצוה לקים ינאו שמזה נכדי העיקר לנטלשזהו
 העיקר את לנסל אפשר שאי מפני לו שומעין איןאחרח
 הספל.מפני

 המצות נכל דהנח נזה, לומר אפשר סעםועוד
 משח 1ו'י הינו נביא, ע"י אוחס קנלט הרישנחורה
 הפחות לכל לנסלה 1"3 אחר נניא נכח יש ולכןרבינו.
 1ו'1 איסור לבסל נניא שום נכח אין אנל שעה,להוראח
 ולח שמעט הנבורה מפי לך יהיה ולא שאנכימשום
 בביא.מפי

 הבה כן: הזה בעבין כאן איתא ברמנ"ןודנת
 בשם במהנכא אבל עי'ז, לעבוד במתנבא הפרשח כלמצוח
 בא שאם בו דרשו רבוחיבו התורה, מן בדבר לשבוחדי

 אחח או החזיר שיחיר כגון החורה, מן אחר דגרלעקור
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 לה יתן אם נפשה בכל באמת בעלה האוהבת האשה כי הענין וגו" ד' מנסה כיא
 בבעלה מועלת שאינה נמצא יגרשנה לאו ואם אחר איש עם להיות עליה ופוקר רשותבעלה
 רק כי אחר עם אהיה לא ותקטלני תגרשני אם תאמר היא מקום מכל כבודה זהוורצונו
 רעב לאו ואם ע"ז לעבור צוה שד' ויאמר מופת מראה הלו השקר הנביא כן אהבתי,אותך
 נעבוד לא אחר ולאל שחפץ מה עמנו יעשה לומר צריך באמת ד' שאוהב מי אז בארץ,יהיה
 מקה( '"י" הן עובדיפ אנחנו אותו רקכי

 לו היה ע"ז לעביד שירצו דאחר יפלא הדבר ר. את אוהבים הישכם 1ג1' מנסהכי
 גדולה, היותר העבודה שהיא האהבה ולא אותו לעבור ירצו אם אותם מנסה כילומר

 שלח דהשם ויאמר הנביא כשיבא מיד יראה מחמת רק העונדים אותם בע"ו דגםוהנראה
 אות בכל ע"ו ויעברו כלל ישאלו לא לבם שרירות אחרי ללכת בחפצם תיכף הם ע"ולעבור
 והיאך הדבר אמת אם וידרשו ישאלו הם אהבה מחמת ד' העובדים אותם כן לאנפשם'
 1( יראה. מחמת רק או אהבה מחמת עבודתם היתה אם בחינה כאן יש ושפיר בד"נבגוד

 שאי(יייי
 תלכה אלהיכם ד' אחרי דכתיב: מאי חנינא: בר חמא א"ר תלכו' אלהיכם ד' אחריח(

 אוכלה אש אלהיך ד' כי י(: 'יעיי נאמר כבר והלא השכינה אחר להלך לאדםוכי-אפשר
 הלבש אתה אף ערומים מלביש' שהוא מה הקב"ה' של מדותיו אחר להלך אלאהוא'

 יאורב

 יהיר אם אכל לו, יעשה הזה כמשפס לעולם, העריהומן
 הכרמל בהר אליהו כגק שעח להוראה הימים לקצתזה
 ישמו. אשר כנל ולעשוה אל'1 לשמוע ה-ביןאנו

 עריהץ הרמב"ן מרנקם העירו בספריםוהנה
 לשמוץ אין רמים רבשפיכה משמן רמים שפיכהושבק
- שעה, בהוראה אפילולו  שנא מאי בעי סעמא ונאמה 

 מפני כן, בזה הסעם לומר והנושה מער'וה, רמיםשפיכה
 מהריבץ הרי השכליהץ שמעיוה, ומצהץ שכליות מצ1תשיש
 השכל גם שהרי המקום ציווי מלגד גם לעשותןאנהנו
 איק עושין אנתנו השמעיות אבל בן. לישות אוהנומורה
 האלו נמצות ולכן הנביא, וו'י המקום צי11י מפנירק
 משה ע"י המקום ציווי מתמת באים המה עיקרושכל
 חשעת, הוראת לפי לבסלן אהר נביא בכת יש בהםרבינו
 מפני גם לעשוהן אנהנו מהו-בין הן הרי השכליוהאבל
 אין לכן מהנביא. השיווי עליהן היח שלא אף השנלרעת
 בשפיכת אנן שעה, יהוראת אפילו לנסלן נביא שוםבכת
 נכיא שום בבח אין השכל-ת ממצות שהם כיתרמים
לבטל4

 יאמר נ"1 רבח בבראשיה דאיהא מה מבוארובזה
 לך אומר למהר ישהק: לעקדה כשהלך לאברהם ישסןלו

כ4_ עימ א"ל בנך, של רמו שטסכת אהח רם שופךהקכ"ה
 לגמרי בסלים דברים השסן אמר שלח נודאי והנה
 שזהו ואפשר אמה, של קורסוב חיזה בהם שהיהובויא'
 המצות מן המה רמים קפינה הן הקסן לו שאמרמה

 שהוא איסור איזה לכסל נבואה של בכת ואיןהשכליות
 הזקים רברים חיו השסן ורברי השכל-ם, הרמייםמן
 אמר אלא רנריו אה בסל לא ואברהם סעם, בהםשיש
 רמים שפיכת של עון עלי יחיה אם נם ה-נו כן,וי'מ
 רהא היה נזה אנרהם ורעה חמקום, רצ1ן על אעכורלא
 מן רבר לבסל שנא בשעה הנניא על סומכיןדאין

 להם שיש אחרים לגבי רק זהו השכליוה,העבירהץ
 הקב"ת מן שמע הרי הוא אבל משקר, הוא שמאלחשוש
 לזח שהסכים מה וישהק רצונה על לעכור לו איןבעצמו
 הנביא, מפי אם כי בעצמו הקב"ה מן שמע לא שהואאף
 רומח והיח כרבר'1 שהאמת באביו בסות שהית מפניזהו
 נעצמה הקמ'ה מפי ששמע נמיאצלו

 המפרשים שאמדו מה לפי הוא הזה העניןה(
 הוץ עשה הבית נעל לך שיאמר מה כל הז"ל: רבריעל

 קשת הבית לבעל לומר הוא צריך שאז הינו -מצא,
 רצמך, אעשח לא ובזה בך קשורה ונפשי ממך להפרדלי
 שיאמר מח שכל להנביא לומר צריכין זה באופן גםוכן

 לא מצא חוץ נעשח האמהי הבית הבעל שהואהקב"ה
 באהר. אותו נהליף ולא כרנריונעשה

 בספרים אמדו כבר הנם'ון ענין בדבר והנח1(
 נלא גם נ' ארם, של כלבו מה ד' שירע למען לאשזהו
 שינסה ה,א הנסיון אלא מארם, מהשבות הקב"ה 'ויעזה

 כמה כי הפועל, אל הכה מן להוציאם כחוהיויארם
 לא הארם אשר סמונים כהות ארם של כלבו יקפעמים

ידע
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 נחם אתה אף אבלים ניחס הוא מה חולים' יקר אתה אף חולים בקר הוא מהערומים'
 י( י'י )סט" ו( מתים. קבור אתה אף מתים קבר הוא מהאבלים,

 ירא אני האלהים את ייוא מ"ב )ייאש" ביוסף שנאמר וח יראה' איוהו תיראהואותו
 )הנחומא( ח( אלהים. וירא וישר תם ההוא האיש והיח באיוב: שנאמרווה

 ט( מוסעה. ולא ההוא החלום חולם או אנו4 ולא ההוא ההוא. והנביאי(
)שוי(

 הדחה אתיא דרבנן, מ"ט בחנק, אומר ר.ש בסקילה, שהדיח נביא ת"ר,להדיחך.
 מיתה וכל ביה' כתיבא מיתה ור"ש בסקילה' כאן אף בסקילה להלן מה ממסית'הדחה

 י( פייט )סעויץ י( חנק. אלא אינה סתם בתורחהאמורה

 יאורב
 בשעה יעהח נסיוז' ליוי שנא יר עצמו את נםיוע
 מחפהחים נזח הרע היצר על מחנבר והוא נסיק ליוישבא

 אצלו מחגנרת ד אל והאהיה ביוחר הרוחנתםכחותיו
 שאה.ביחר

 שנאמר מה לפי לשאול מקום י9 והנהז(
 אנחנו גם וא"3 - יי, ונוקם קנוא אל נ" איבנחום
 ונטירח נקמה בעלי ולהיות מוותיו אחר להלךצרי3ים
 לא י-חי י"ט בויקרא כר3תינ לדאמר ניחז לא זהורנר
 עמך, נני אח חטור ולחחקום

 באמת והנח והנראה -
 שאמרו 3מו ונוטר נוקם להיות שצריך מלך ננימצינז

 3בווו איז כנורו על שמחל מלך ,ד'ב: י"בבקוושיז
 מלך עליך חשים שום י"ז(: )רברים שנאמרמחול,
 מח מפני 5"ני ביומא אמרו 1כ1 - עליך. אימתושחהא
 כנודו, על שמחל מפני מלכוחו, ממנו שניטל שאולנענש
 זח  יושיענו מח אמרו בליעל ובני י'(: )שי'אשנחמר
 נ3ל 3מחריש,_והטעם ויחי מנחח לו הניאו ולאוינזוהו
 שאמרו משום 3בווו על למחול למלך איז ולכךאלו

 רעחו את *יש מל3וה וןל מוראח שאלמלא פ"ג:באבות
 בלעו,חתם

- 
 מנטל 3נווו על ימחול המלך אם וא"ב

 בחוך רמים שופיי מרבה והוא המלבות יראת בזההוא
 ב3רי ונוטר נוקם הוא הקב"ה גופת זח טעם ומפניהעם,
 חפץ, שלבו מח מלעשות חארם ימנע י' יראתשמטני
 ג"3 הוא צריך מלך נמורנת שרוא ומי נמצאואיי3
 חמלוכח שאיז מי אבל הסקום, בורך להחזיק %נמרה
 חטור. 51א חקום לא נחמר עליובירו

 איוב, ואת יוסף את לדוגמח שחניא ומרח(
 רעה עשח לא יראה שמהמת מיינו וביוסף משוםזהו

 מצינו איוב ואצל הנריו"4 בנגר חטא ולאלאנשים
 זהיר שהוא ומי המקום, 3נגו חסא לא יראהשמחמת
 באמו4 אלחים הירא זהו תאיונביוסף

 נסיק יש כי 15: בזה אמרו סופר" "כתבונספר

 הוא זח ונכל עתק של הגלנל עליו ונהסך עשירשהיה א"י שני של הנסיק וחגרל העושר, נסיון וישהעוני
 העושר נסיק יגול 131 נאהנה, הכל ומקבל נצוקהועומר
 וישב8 לבנו ירום בקל זח אח-3 ונתעשר עני שהיחאחר
 נסיוטת ושגי מילרוחו, עשיר שחיה ממי יוחר י'את

 שאגרל ביוסף העושר נסיק ונאיוב, ניוסף מצינוהאלו
 ונסיק בצרקו, וימר בצרות משוקע עבר שהיהאחר
 ביוחר, לעני תעשח גוול עשיר שהיה לאיונהעוני
 להשטז הקנ"ח שאמר במו נהומו, ועמר חטא לא זהובכל
 ירא וישר חם אייש בארץ ימהו איז יריוהו: אחריגם

 עיקר איזהו המררש כוונת וזהו - מר,4 וסראלחים
 כשהוא ביז אלהים ירא להיוח לו שאפשר זהוחיראח
 יוסף. של במצב 3שהוא וביז איוב שלבמצב

 צררית סבח מחמת רנר איזח עושה יקארסט(
 הסנח אם כי הדנר את עשה בעצמו הוא שלאנקרא
 יאז שאיז משמע ההוא 3אן ישנחמר וליז לזה,נרמה
 מוסעח. ולא אנוס לא היה שלח וזהו צררהןסבה

 הוקל מה מפני יהניז צרי3יז לר"ש והנחי(
 אל8 שאינו רעלמא ממסית 'ז לע המסית הנביאויז

 רעלמא שמסית מפני הוא דהסעם לומר ואפשףבחנק,
 באחר, אוהח ולהחליף נד חאמתה לגמרי לנטלבא
 שמצוח לומר י' בשם בא הוא הרי הוק4 נביאאבל
 שהרי בו' גם מאמיז הוא חרי אחריס, אלהים גםלענור
 ענשו, הוקל ל3ז בשמו, לרנר באהוא

 שנאמר מח על "בספורנר' הזח נררך איחא1כ1
 שרבר אע8"י הינו ר, על סרה ונר 3י יימח185:
 יחח-ב שלא נראה היח ומזח וליז נשם ולא ו'נשם
 י8יש איז ירמיהו: על נאמרם זקנים שגזרו כמומיחה
 זה חנה אלינו, רבר אלהינו י' בשם כי מות סשסטהזח
 הררך, מז להריחך בשמו, סרח שונר ססני מיהחחתב
 י' נשם אומר יוא כי י' מעל להויחך אמר שלאאעפ"י

שחע
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 א'( צ')סנהורין יא( הדרך. ממקצת ואפילו הררך.מן

 1( 1.'סנחירין יב( ל"ת. מצות זו 5ה עשה, מצהה זו ללכת בה.ללכת

 לא קאמר: מבעי לא אביי: אמר מסית' אינו אב ובן מסית אם בן וכי אמך' בן אחיךז(
 אימא ליה סני דלא אם בן אפילו אלא רעות' עצות לו ומייעץ ליה דטני אב בןמבעי
 ב'( פ' 91יישת יג( קמ"ל. ליה,יציית

 יום בערב בביף י(: 4שלי וכ4"א בסתר' אלא רבריהם אומרים שאין מלמדבסתר.
 חכמות 1(: 14יי וכה-א בפרהסיא, אלא נאמרין אין תורה דברי אבל ואפלה לילהבאישון
 זחרי( ' יר( תרונה.בחוץ

 אבותיהם להם שמסרו מה םניחים וישראל אבותיהם' להם שמסרו מה מניחים איןכיכביס שעוברי לישראל גנאי דבר זה הרי אומר: הגלילי ר"י אחרים. אלהים ונעברהנלכה
 זספיי( טו( ע"ז. ועובדיםוהולכים

ביאור
 "דוך סז ל"ייהך כק* מקום מכל במצותץ, 9עשהעבוו
 אלהיך. ד צוךששר

_. 
 טהוא להקל מקום ויש "רי

 י'. בשם מובר שהוא משוםהשקר
 כרננן פסק סעכו-ם ה-א נפ"ה הרמב-םוהנת

 אמר: הה.רה מיסודי ה-ה בפ-ס ו"נח נסקילה,שמיהחו
 יוהו קד ואמו גוולים ומופתים אותות שעשחשנביא
 בלבו זו בשעה או בלבו היום גוגגים עבודתשהעטי
 של ננואחו ל"גהיש בא קירי י' על סיה ונר זההרי
 מח וכל שקר נביא שהוא נוואי ניע ולפיכךמשח,
 שמיתחו שס-ל הרי - ויהנזן עשה ובכשוף ב4סשעשה
 שהויח שנביא כרבנן פסק הוא "רי וקשה נהנק,רק
 11", לעבוו לגייח בא הרי וגאן נבקילה הואהרי

 משום הוא ורבנן וסעמא כיק להריב"ם שס"לואפשר
 יומיא כעינן לכן נסקילה, להינו יעלמא מססיתיילפינן
 נביא של וין אלא עליו מסית וין אין געה להוראתרק שמסיהי כיק כאן "בל לעולס, ע-ז לעב.ו שבסיהוימסיה
 בהנן4 שיינו נעלמאהשקר

 עבווח איסור לגמרי לעקור כא שלא ה"נויא(
 באיזח ולקתמו פרסים באיזה לבסלו רק אלאכוגניס
 הכל. לעקור שיא גמו שוה ג-ג וינופרסים

 בע'ז ואמודח ל-ת יבסל כשנא בין התנויב(
 דהתנו גגם' ומפרש ב"יש, האסורח עשה לבסי כשבאגין

 . יזבהוחם. אח וונהצתפ עשח לבסלכשנא
 בהלק, ליח וממעס משום ליה סני אב. בןיג(

 הבירו של במח נוגן "הו אין אם בן מש(1'כידזקתה
 לג גמיוהו אביו אח יויש "חי כלכי

 נופא זה נ"0הר מעשה עושה שאום גשעח'י(
 בכה שאין זמן גל כי הוא, הגון הוה הובר שאיןמוכיח
 שיבר הוגהה הוא זח נפיהסיא ובר איזה לעשהזהאום
 הרע את רואח אינו בעצמו ה.א אם ואף הוא וגוןבלחי

 וברי לומר אום כשיבא אגל הוי, מזליה אנלשבוח
 זח את לעשות הוא שצייך מיניש הוא אין אזהורח
 שאמרו מח ח"ו תרתה, בחוץ הכמות אלאב"סהר

 מעשיהם אלו יום לאור אלהים ויקרח י: רבהבבראשית
 רשעים, של מקשי"ם אלו יילח קרא 1.הושך יויקיםשל
 מעשיהם אלו בקר ויהי רשעים של מעשיחן אלו ערבויחי
 הכפורים, יום וח איזה אהו יום צייקיםשל

- 
 הינו

 לעשות נ4 ש"וא שנעת בהאום הוינשח הקב-חשנהן
 אלהים ויקרא ותע כיום, אותו עושח הוא הצוקמעשה
 עושין שיהיו הינו יופ, צויקים, של יעשיהן שז"ילאור,
 מעשיהן שאו ולחושך, לגל, ומפורסם גלף ביוגאוחם
 ויהיו כלי4ח נעשים שיהיו הינו לילה, קרא רשעיס,של

 עוד יש בהרשע שגם ומחוך נפרסום,  4ול11י?ומהבי,שין
 האלהי, הנר בקרבו הועם לא שיוד אות חת . הבושתרגש
 נתן אם כי בעונו יכלה שלא ואמר עליו המקום הסלכן
 שוח הרשע נעשה "השובה עיי זה שביום יו"כ-פ אתלו

 מהסאו כלל מתבתש שאינו מי כן שאין מחיהצדיק,
 משום כזה יש רמח וביו בפר"סיא מגונים מקשיםועו1ח
 ביומא שאמרו כמו ביווג-פ כפרא לו ואין השםהלול
 בתשונח לא יח אין ביוו השם חילול שיש מי אבלפ-ו:
 כולן- 8לא למרק ביסורין ולא לכפר ביוהכ"פ ולאלתלות
 ממרקג ומיהחהולין

 ובני חזח מהיתוב ניכר ומהיכן להבין ישסו(
 והולכים אבותיהם להם שמסרו יה מניהיםישראל
 ובר יקרה כשאם רק נאמר בכחוג  1"רי י'~1וזיבויס

 כאלח שוברים יאן נאמר לא אבל כן, הוא הויןכזח
 הזינן יחנח בזה לומר ו"בראה בישראל, סצו"םהיו

 התראה בלא שגם ביוהר עליו ההמיר ש"יתובבמסית
 עליו הכסה ולא חהמול שלא עליו אמרו וגן בסיהה,יינו
 הכהוב 8'ן בישראל מצף,ח שאינ" עבייח עלוהנח

מחמיר
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 י( ס"א 'סאירין טז( חייב' ושמע אבח אם הא אליף תשטע ולא לו תאבהלאט(
 לזה, אוהב אתח כמוך, לדעך דאהבת "קא ,ייוי8 מדכתיב יכול וגו'. לולא,ת*בה

 יז( אליה תשטע ולא ת"ל עסו, תעזוב עזוב כיג(: המ" מדכתיב יכול או לו, תאבה לאת*ל:
)0פיי(

 דם על תעמוד דלא יס(: )יאיא דכתיב חואיל שיכול ת"ל: מח עינך. תחוסולא
 יח( עליה עינך תחוס ולא ת"ל: זה, של דמו על לעמוד רשאי אתה אירעך,

,איי(
 אתה אי חובח לו יודע אתה אם עליה תכסה ולא זכות, עליו תלטוד לא תחסול.ולא

 שמעיני( )ייקיס לשתוק.רשאי

 יאודב
 זו שעבירח אות וה הכחוכ ומדדחמיר בעונשין,מחמיר
 בעתש "חמירו דלכך ברמב"ן כדאיתא נישראלמצהיח

 אינח אביו שמכה אף כסקלח ששח תפ אביימשי
 חמיד ואמו וכאביו במלכו יקלל ודתקצף ינעוסמשר שהכסי יאי מצף השיח שחסא מפני והסעם בהנק,רק
 גדול. עתש צריכח המיד מציאותה כפי והעבירח היוםכל
 בישראל. גדול גנאי שאע בזה אמרו שפירולכן

 בסנחדריו אמרו 1חנח גזה לומר אפשרועוי
 אין בעצמו אוהו שיעבדו הסית המסית יאם ע"אס"א
 דיוקש גהוס'! שם שבארו וכמו מסי"4 משופ ההבהוא
 כתריח דממשכי ליח דשמעי משופ ההב לץכויםמסית
 משום כך כל מסית חשיב לא לעצמו מסית אבלספי,
 חזינן רן'י - מינן. איהו מ"זו דאמרי ליה זומעידלא
 שיעבוד זודוא מי את לפחות בנלל קשה היח דאפמזח
 כשמסית שהרי מיחח, חחב ימסית חיח לא אזוי'ז

 שו(ערח ומח זח, על חחכ חוא אין עצמו אהויעבדו
 ול'ג שיענדו ליסית שקל מחמת זחו מיתח 8והוחתבח
 שקל  לישראל גדול ונאי כזה ו4יש אמרו שפירולכן

 ומש. לעבורלפתותפ
 רק חניסת ענד לא שידין אעפי.י התנוסז(

 סקילון חחב ונעכוד נלך להססית שאמר בילמאבקנלה
 הול'ז את יליו מקנל הוא הרי שבזח משום חואוהסעם
 עליו דהםקבלו ע"ב ס' בסנהדרין אמרו ובכרבאלזח
 עליוג דמחתב ץיז עובד בנללהוי

 גבי סיץ בסנחדריו דאמרו מהח לוואול ישוחנח
 נניא חיאך לו אומר 1דיא ,ו'ז, שיעכוד חבירו אתמסית
 חוזר אם ואבנים עציפ ונעבוד ונלך שבשמים אלחינואת
 מוסב, זח הריבו

 כיק והרי חזרח מדני איך וקשח -
 באלוח אוהח קבל דרי זו וויז לעכוד שראוישאומר
 חזרח מדני לא הרי וכ,ו'ז אוהח, עכד דן'י םפאוב,ח
 ומש, עונד מחמת סקילח נתיבו וא"כ דבור, כרי הוךאלא
 בעינן דלזה משום לההבו אין ול'ז עובד דמחמת בזחוי"ל

 זף על נההבו מח על אלא כאן, אין והחראהההראה

 שרואה כיק שדרי כאן, איו דסוח ד1רי חבירו אתשהסית
 מסית זח אין מלהסיהו פוסק הוא בדבר ממאןשאבירו
 כ'. באות לחלן שנראחנמו

 חעווכ עזוכ שתא גבי גס מדכתיכ הינויז(
 דלא. קמ-ל ליזוב צריכין זה את דגם אפינא הוחעמו
 הוא חתם בעלי דצער ל-ב בכ-מ דמסקי מח לפיוקשח

 אבל לפרק ראוי אינו הבעלים שמצד נחי א"כדאורההש
 חטאוג לא חרי שהיא חכהמח צער מחמת בפריקחיהיב
 לנו אק לבילים הנאח צד יהיח 9מזח דכיקואסשר
 חתם נעלי דצער ד"מרינן דמח חבדמח. עללחוס

 יזו אם אגל כלל, לצורך שלא הוא שהצער זהודאוריהא
 אעפ"י בבהכתו להשחמש הוא רוואי צורך איזחלאדס
 בכדי זגו מלפרק שנמנע מח ובאן מזח, צער להשיש
 צורך מקרי 1'כ זה רשע לאיש טוכה מזח יצאשלא
 כ"ג שמות בספרנו וע"! נ,ויון צער משוס בזחואין
 טייזיאות

 שנאת שתהיח בזה; עוד אמרו "החינוך"ובספר
 דנקמח בנטירת נקל שלא כלומר בלבבינו, קבועחהמסית
 ולע נאמר וע"ז לעשהק השב אשר הרעה כל עלממנו
 מלבך לדעניר אליו נשמע ההי אל כלומר אליו,תשמן
 הטיב זח . בפירוש ד'ל אמרו ובן ממנו, נקמחךנסירת
 אונקלס והרגם ימו תעווב עעב בישראל שנחמרמכלל
 לזח עוזב חחח י13ל עלוחי, בלבך מח חקבקמשבק
 אליה תשמע ולא ת-ל: ג"כחססית

 דאף ג' ל-1 סנהדרין בגמ' מזח דרש1 וכןיח(
 אחד ואמר חיב מב"ד שיצא דמי הז8 הדין מקוםדגכל
 שיצא מי אנל אוהו: עסהז'ריו ז13ח יליו ללמד לייש

 שאין חובה עליו ללמד לי יש חחד ואמר זכאימג"ר
 ולא דכתיב: משוס במסית ועש חלופא אגל אווש,מחזירין
 נ': ל"1 בסנ"דרין אמרו וכן - עליה חכסה ולאחהמול
 גנים לו שאין ומי וסריס זקן בסגהדרין מושיביןאין
 משום במסית וחלופוהן אבל אכזרי, אף מוסיףוריי

 אמרו ובן - עליה חכסח ולא חחמול ולא אמר:ד1חמנא

גסנדדרין



מג
 ם י ר בד

 ולא תחמול ל8 דכתיב: למסית, טוענין שאין מניין חנינא: בר חמא א"ר תחטיל.ולא
 11( בים )סנהורע יט( עליו.תכסח'

 כ( עדימ הכמנת ע-י התראה בלי ונהרג תכסת. דלא תהמדללא
 ברש"י( ,1'ב ח.)סנכירי!

 וכך מטובה כך פלונית שע"ז דבריו כנים אם לדעת שתחקור באמרו לו. תאבהלא
 יהיה שאם  לעבוד' ממנו תקבל ולא אליו תשמע לא האופן ובזה אליה תשמע ולאמריעה
 מחסרון אלא יקרה לא כזה ס8ק כי אליו שתשמע סוף ראף הוא אם אצלך ס8קבדבר

 ~פורט( , בעולם. לסדרו יתברך האל בעדלהתבוננות

 אדם. כל ביד כך ואחר להטיתו הניסת ביד שמצוה מלמד באחרונד4 העם כלי(
)ספרי(

 שבסש בשביל מיתה חייב מקום מכל ההיזק עשה של8 אעם-י להדיחך' בקש כייא(
 הוא ידיח אולי תהרגהו לא ואם אחרים' עוד ידיח שלא תשיב ובהריגתולהדיחך'

 יאורב

 לאניו שלית נעשח הבן %י! לכל נ': פ-היסנהדרע
 תהמול ול% אמר: דרחמנ% ממסית חוץ ולקללולהכוהו
 עליג תכסהולא

 "אי! מני! ננ5, עור שפ %יחא ו5נהיט(
 הרב דנרי לומר לו יגוה הקרמוני מנחש ימסיתסועני!

 הנחש כ! סן! קלא ייפי שומעי!, מי דנרי התלמירויברי
 - נקבילו. הקנ"ח כ! סע! לאגעצמו

 נתוסי הקשו ודנ5
 לומר ויש סענח, %2ותח ע?מו יפטור מסית נלא"כ

 לפי %לא נענש ולא להסית קלא נצסוה שלא נ5שדרוקח
 להסית שלא שנצטוה רסית %נל ידו על תק~חווג"ת
 קושית על קקח ג"מת ודנח - עוגר. כשמסיתנמצא
 %ף מהינינ! נמסית 5א ואת היא קושיא יאיהתוס'
 ע.ש: ס-ז גסנהדרי! נמבו%ר לגמרי דניסת ענרכשלא

 היאך לו %ומר והניסת דגרר, א5ורי עדים יימכמיני!
 וא2ניפ עצימ ונענור ונלך שנשפים %להינו 4תנניח
 מאחורי 5עומדי! לאו ו%ם מוטג זח הרי נו הוור"ם

 י%פשר - אוחי. וסוקי'ז די! לנית איהו מניאי!הגדר
 "ף ייח מחינינ! דלכך הוא התוט' דדעה נקופלומר
 לייי ול5ניאו להסיתו רצח הרי דהוא משום ניסתגקלא
 לידי מניאו הית %ם דנם נימא אם "נל 11,ענירת
 ודנרי הרי דרברי משום י5ה2ו %י! ממש זוענירה
 על יחהנו "אי! קנ! מכל קומעי! מי רנריהחלמיד
 מסית כל א"כ נתוס' הקשו שפיר ולכ! בלנד,רצונו
 ,ה נסענה עצמויפסור

 מימיניפ ,יש: ס"ז נסנ5דרי! נמנואר זהוכ(
 שאמרת מח אמור לו אומר והוא הגרר אחורי עדיסולו

 "ת ננ'ח הי%ך לו %וסר והוא לו, אומר והלחניחוד,
 חוור %פ ואננים, עי'ם ונענור ונלך שנשמיםאלהינו

 לנו יפ5 נך הונתנו היא נך אמר ואפ מוסב זה ריוינו

 איהו וסוקלי! לי-ד 14ת1 מניאי! הגדר מ%הוריהעומדי!
 עריו %ו ההרו שלא אף %ותו דסוקליו דרי-

 מה מפני וצשו%ח נעי יא אי ל! קקח זהאך
 קבשמים %להינו את ננית הי%ך לו: לומר הנוכתצריך

-
 משמע יסיתך" "ני נקרא: דכתינ מקום יו5 וחנר%ה

 אוהו מסית והוא נדבר רוצח אינו הניסת %ם רקשוהו
 ולכ! מחהיג %יט הסהח נלי נעלמא נאמירה אגללוח
 נרנר רו?ח אינו שחוא לו לומר צריך "הניסתגעינ!
 הוא אז ור?ונו רעדי את לו1ב"ן משתרל 5וא ז"ונכל
 זה. על שמתויינ מסיתנקרא

 מהני מה מפני נספריפ שהקשו מת מנוארונו5
 מוטג זח הרי נו חוזר %פ כא!: %מרו קהרי נח!חזרה
 רנור, כרי חוך חור5 מהני לא ורץ ועונר במגרףודע-י
 חורה, נו להועיל ?ריך הי5 ולא מהמ חמור דריומסית

 אלא חורח משום כ%! הטעפ שאע מנואר האמהיולפי
 שותק והוא 9'1 לעטד רצונו ש%י! אומר "הניסתבומו
 חהנ ואינו מסית נקרא הוא %י! יוהר אותו מסיתואינו
 הראשק, דנורו עלכלל

 אחר, סעם נזח אמרו קלמה" "מלאנתונספר
 לי קאמרת מח אמור לו לומר שהו?רך מפניווהו

 ע?מפ הרנרים לו ואומר שחוור אעפ"י ולכ!ניחור,

 %לא אינו ועהח נתחלח, לו שאמר ממח נו ש"זר"פשי
 קהוקיקו נעגור 12אלה ניגיהפ שענרו הדנריםכמספר

 יהרוג %י! לפיכך לה ק*מרת מה "מור לו ואמרזח
 נעלמא רנרימ כמספר אלא שאינו ז5 רנור נקניל%ותו
 ור'ג לעבור נדעהו גומר ו%ינו עתח מסכים ואינושינרו
 מורה קהרי בהתלח  4'יר(ן מח נענור %ותו נהרוגוא-ת
 נית נהודעהו עצמו עפ-י נהרג %דפ אי! קהסיתעה5
 הי%ך לו "'אמרו יריכ'! לכ! 2דנר. עריפ שגיש%י!

נניה
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דבריט

 שידיחו עד בסקלין דרבן הנדתת עור 4טדיחי פשש"ס בידמ ותעלה אחרים את זולתואו
 . ,ספורנו( כא(אותם.

 ישמעו ישראל וכל ביה: דכתיב הכרזה' צריך המסית תעה ישפעו. ישראל וכליב(
 א" פ"ט 01נתייו כב(ויראון'

 שנאמר: ברבל. אותו וממיתים הרבל ער אותו משמרים ויראוןי ישמעו *שראלוכל
 אלא זה של דינו את מענק אק אומר: יחודה ר' ר-ש, דברי ויראון, ישמעו ישראלוכל

 'יפר" בב'ז. מיתה בתתייב פלוני איש ושולחין וכותבין מיד אותוממיתין
 נלך ואזבח אלך ונעבוד, נלך ואעבוד אלך אעבוד לאומר מניין ובו' יוסיפוולא

 נלך ואשתחוה אלך אשתחוה וננסך, נלך ואנסך אלך ונקסיה נלך ואקסיר אלךונזבח,
 אף יכול הזה, כרע ולא כדבר לא בקרבך, הוה הרע כדבר לעשות יוסיפו ולא ת"לונשתחוה,
 בסקילה הזה הוה, ת.ל: והמעסיף והמנעיל והמלביש וה"ך והמרבץ והמרחיץ והמנשקהמגפף
 וספרק כב( בסקילה. אלו כלואין

 ושאלת והקרת ודרשת ת-ל: רסוש, יהיה יכול המצוה, מן החיוור ולא תשמע, כייב(
 ואיי( כד(היטב.

ביאור
 סוקלין בו חור לא אם ה1ו שביסים, אלהיט אתננית
או,מ.

 עיר למסית ליחיד המסית שבין דחילוקיא(
 ה"1: מע-ו פ"ח משנה" "בלחפ היסב בחר מבוארשלם
 את סוקלין וראי או "נדהת עיר נעשית דהעירוקיכא
 15קלין אין הניהת עיר נעשית חינח אפ אכלהסד'ח
מדיהיח,

- 
 לאחד ידמסית 4שום בדנר לוובח טעם ויש

 לרבים המ5ית חבל עונשו, גדול ולכן גקל לפחהוואפשר
 יחפחו ולא רבים שדם מהרח בך נל לפהותם יכולחינו
 נסקל ואיט בך בל חמור יינשו חי1 ולכן היחידבדברי
 נעשית שאו שנים מד'חיח ויח'1 דעיר רוב הוד8 א"נאלא
 כשיוו למד'חים ל5קול תורח אמר8 שאו הניהתי.'7
 ופטור נקקל אינו הכי בלחו חכל. דניהת עיר ד'ןלן'ר
 שמים. בידי והיב דק בית ס'תתסיין

 מסית בכלל חף ג-כ לשנים המסית באסתוהנח
 ומביאין ערי הן לשניפ אמר ס"ו: בסנחדרין שאמרובטו
 כסגואר בשלשח מקרי אוחו,-ורביס ו5וקל'1 לר.רחותו
 אצ חפרח לזה דאין רג'ם דעת על בניר מ"1גג'סין
 ליבר. שריגח חינוך" "בסנהת ועין שלשן נסניכשניר
 חוח.בענין

 יראג ישסעו העם שכל דבעינן מה העניןכב(
 המחוהג להרוג התורח שצוהה שסה מפגי "2רביוו'סבואר
 חטגע לדרגיל סבח חיח וה כי חנקמה, מררךאיננח
 הוא המחו"ב בדריגת דכוונח אסנם חנ,ריותיבמדח
 חנשארים י,5יפו שלא העאר על לרחם רחמטת,דרך

 חלח. כמולעשות

 ללמרך בכדי והו אענוד שאמר דמח הנראחכג(
 נעימו שחוא אמר אלח יאל"כ פלונית ע"ז עובדיןחיאך
 מסיונ נכלל וח ואין לחביר1 חסחח וח אין ין14ד'יר

 .,מנהת נספרוהנח
 חנוך-

 באן, מינחמר חמרו
 צריך סנים כל דעל משמע - ונענוד. נלך ואענודאלך

 שיענוד בלבד לחבירו רס'ח חם חנל ג-כ, עימושיכלול
 לא עובד אינו נעצמו שדיא יכ'11 משוס מסית ,חחין

 חמרו חיאך וח לשאול 'ש חך - בחריח, הבירומימשך
 דסלחו היכא וגו' וענדתי בואו החוטר ס"א:נסנהרר'1

 שבד הניסת רק שם ודרי - יהתנ פליג' לח בר'עליח
 היכא דרסית היב מח רפנ' ויי'כ דמסיה, ולחלקן'ו

 נגם, שחמרו דמה דרפרש דר*'ש נחגהת ועתןדפלהו,
 לך חעשח לח דכתיב פליגי לא עליא בולי דפלחוהיכח
 ולדבר לפסל "צמו %ת יעשה שלח משמן דלך התטפסל,

 מיחח . מהותב הוא ין עושח הוא ואם שיעבדוחהלאהרים
 דחיוב. בכלל ג"כ שטא ינמצא - הות חלאוסחסת

 רבה: נויקרא דאיחא מח לפי גוח הכוונחכד(
 חרחת כי בהו: כתיב גסצות שכל שלום גוול אסרהזקיח
 וקוק אחח לידך יצוח ג%ח אם כיגא ,שמוח חפגעכי

 דכא נרם לעשןר41 וקוק אתח א' לחו ואםלעשותח
 ממקומך בקשהו ורדסהג שלום בקש ליד(:,חחילים
 אהר, לסקוםורופהו

- 
 להור לנו ד'ש חמינא הוח וא"כ

 דיון משומ הפה, דמצוח לקתם נכדי הנרהת עיראחרי
 כרכתיב שבשמיב, לחבידם 'שראל בין שלום של ענקבזה
 נם מדכת'ב אמרו לכן אפה- סחרון י' 'שוב למיןנחן:
 המצות אהר לחוד מחויבים שאין משמע כ' בלש,ןנאן
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 או אחת עושין אבל כאחת' דכתיב: גדחת, ערי שלש עושין אין תניא, עריך.כאחת
 ב'( סץ אמייין כח( עריך' דכתיכ:שתים'

,מצי( כו( לארד לחוץ 9רט לך. נותן אלהיך ד'אשר
 בי( קייא,סנהירין משנים. פחותים אנשים ואין קטנים' ולא נשים ולא אנשים'יד(

 ב'( קהא,סנהדרין כח הספר. סן ולאמקרכך.

 השבט. טאותו הסדיחים שיחיו עד נהרגים שאין מלסדסקרבך.
 י( קהב)סנ"דרין

 אץ ק-ב)סנ"ורין כה( סאליהן. שהודחו ולאוידיהו.

 2'( פ"ס ,סנהיריןשהדיח. מגביא או מססית או הדחה הדחח דגמריגן כסקיל41 הנרהת עיך מדיהיוידיהו.

 שיודח ועד העיר מאותח המדיחים שיהיו עד גהרגין שאין סלמד עירם' יושביאת
 ר( ק"א )סנהירין כס(רוכה'

 ל( שכ* של רוכו ועד ממאח הנדחת עיר עושין כמה עד עיך* יושביאת
 2'( ט"1,סנהדרין

 י( ק""!הם לא( ואחה אחד לכל והתראח עדים שצריכים מלטדלאמר.

 ר 1 א 1ב

ה גיב =מ א יי2 א%הא %  גאחע אפ בי 
 חזה. הרבר אהר ולדרוש להקור אתחצריך

 בי קרהוע משום שזהו גגמי מפורש הטעםכה(
 לא אשר עולם תל שיהיו בי"ד עירהץ שיש עושיןאין
 עהןתבנה

 בהריל ישראל יושבין אם אפייו פי'ב0
 זה גגל ביניחפ  עברש של עירות שאין מיוחיותבעירות
 לעףרות סמוך כשיוש2ין יאי "נדהת, עיר שם ן91יןאין
 גמבואר הניחת עיר עושק אין בא"י גם הרי ע:ר'םשל

 זח. שחחרנא%
 הסמתה הגמל עי 4יפית עיר ז% ס%פ

 שמא משום הסעפ מפרשי ובגס' נכרים, שללעירות
 ישראל. ארץ את 1'חריבו ניריםישמעו

 אהץ -ך פו לבמדבר בספרט ביאהנו כברי8(
 מדיהין דגשאין משום מדיאין שיהיה בעינן דליךד'
 נהשב זח אין אז עליחם בראש שעומד מיואין

 לצב"-
 'אידים של ודין פרטי,פ אנוים של למעשה והשברק

 אהת לעיה אוהם מהברין חמה מדיהין בשיש רקעליהפ,
 ועוד הרץ, בועמר נדתין והמה עלי,:ם צבור של דין1ח!
 גמו ומרידח קשר של ענין זהו "נוחת עיר שעניןמפני
 שיהיה בלי ומרידה קשר עושין ואין ל"ה באותשגבאר
 יחיו שחם טדיאין שיהיו בעינן לכן בראש, וויעטודמי

 בראש:חיוטוין
 השבס, משחו המיי,זיפ שיחא בעינן ובוגס(

 שיהיו ער נהרגים שאין מלמד מקרבך, לעיל: שהובאכמו
 הש4פ. טאי%המיי,זיפ

 שיאיו דבעינן מה והסעם -
 יאם משום זהו השגס, ומאותה העיר מאוהההמדיהים
 בעצמם שהמה רשו"ום גודל על מוכיה זה מתוכפיעאי
 מדיהים שיהיו 5אלח רשעיפ אנשיפ טסביבתםויצי,ע
 אהר ומשבס אהרת מעיר המח רשדיאים אם אבלאוהפ,
  מהשפעת רק היה זה שעשו וטה מקרגפ יוצא הרעאין

 של אלא הנרוחנ עיר של דין עלי"ט אין ולבןאהרים
יאידיס.

 של וברובו עיר נקרא זה אין ממאת 2פהותל(
 לא ובשבס שבם שם אלא עיר וופ זה על (הןשבס
 גלו ילא גמירי הד.ל: שוומרו וכמו נחזים, שיהיומצינו
 קל הצבור ידין מקומות בהרבה מצינו וביללשבס(ג
 כהר'ג: מקומות כהר2ה אמרו ובן .הידיפ, שלמדין
 נכרתים, צ2ור ואין תברהחחנפש

 מסילין דאין משום -
 גאש חמוי עונש היבורעל

 חנדחת עיר דבני סשסע הרמ2"ם מוברילא(
 שם דאיהא במו ואהר, אהד לכל ההראה צריכיןאין
 תלמידי שני ל"פ שולחים בך אהר 11'ק מי'!בפ"ר
 הוש-אה אוא דזה הרי - ול"חוירם. לחוהירםהבמים
 דבעינן כיק ידרשו והא אהד, לכל התראה לאבללית
 על לא המדי,דם על קאי ואהד אחד לגלהעץ1ח
חנדחימע

 עיר דין והיאך כ!: שפ 4רמ2"ם איהאויבך
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 2'( קי"א שאייק' לב( אחדת' עיד יושבי את ולא עידם' יושביאת

 ושאלת וחקרת ודרשת דכתיב: בעדיס' חקירות ז' דעבדינן מנלן וגו'. ודרשתטו(
 לג(. היסמ השופסים דדרשו '"ס(: ,י"יו וכתיב היטב' ודדשת '"": ,י"יז וכתיבהיטב,

 א'( מ,"נ"ייין

 בדיקות לרבות סופנו אם בעדים'. בדיקות דעבדינן מלמד הדבר. נכון אסתוהנה
 יודע אינו אחד אמר בדיקות בסלה' עדותם יודע אינו אחל אסר חקירות חקירותי ת"לסה

 בזמן בדיקות ואחד חקירות אחד קיימת' עדותם .יודעים אנו אין אומרים שניםואפילו
 שפרי( לד( בטלפ עדותפ זא"זשמכחישים

 אשד כל ואת לה שבחוצה צדיקיפ לנכסי פרט אותה החרפ ת.ה וגו" אותה החרםטז(
 אר"ש: לה' שחוצה רשעים נכסי לרבות שללה כל ואת שבתוכה' צדיקיפ נכסי לרבותבה'
 ממונפ' בתוכה שידוח להפ גדפ מי יאבדו' שבתוכה צדיקיפ נכסי תודה: אמרה מהמפני
 א'( קי"2 "נהררין לה( אבה ממונםלפיכך

 חנן אבא הספל"ן, את כקייסין אין אמרו מכאן ההוא' העיר יושי כל את תכההכה
 שמעונ'( )'יקיס לה מדבר. הכתוב הבדחת בעיר בנים על אבות יוסתו לאאומר:

 כ'ר הנדחה. עיר להעסומ ראויח סחהיח נזמןהנדהח,
 נרורח בראי" שירעו ער וחוקרין ויורסין סולחיןהגדול

 אהר כוכבים, לענודמ וחזרו רונח או העיר כלשהודחה
 ולדחזירם להזהירם חכמים חלמיד' שני להגג שולח'םכך
 ב"ר באולמן יעמדו ואם מוט2 משונמ ועשו חזרואפ

 עליהן צרין וחן לצנא עליהן לעלוח 'סראל לכלמצוין
 העיר, שהבקע קד מלחממ עמהןון4יכין

_ 
 על ואימא

 לא א2ל התשו2ח להם שחועיל הדנר סו2 2ראב"ר:וה
 ומעשה, דהר"ה אחר מועלמ חשו2חמצאח'

- 
 לסי אנל

 לכל ההראח הנח עד היה לא הרמנ"ם יעמ לפיהאממ
 משונה. לדם מועיל שפיר ולכן ואחראחר

 מרו"'ם דנדחמ געיר מח מסני כ'"רוהגר"א
 החראח צריכין אינן מרו2ים וגם בסקילה, וימיר2סיף
 וביחיריפ אבד ממונם נמרונים )גם התראה, צריךויחיר
 העיר כל סכמעס הנדחמ רעיר משום והו סלס,ממונם
 כוכנים ו2עונד שחסא כוכבים כעונד החורה עשאןחטאו
 כוכניפ נעונר וגם בסייף, מיחחו סעשח הע2ירוחלכל
 של ממונם יגפ י"יאה זו שאזהיש החראח צריךאינו
 ד'נם ע"ז שענדו 'חיד'ם אגל דפקר, חיה כוכ2יםעונד'

 שעקח הע2ירומ לפ' חלוקומ מיחומ 'ו! ו2יסראלכ'שראל
 וגם נסק,לח מימחם וגם חחראה צריכין 'היריםלכך

 ליורשים, סנכסיהם 2.ד דרוג; כרין פלסממונם
 נמצאים המח שעח שלס' אע9"' הינולב(

 הנדחמ, עיר בד'נ' ניונין אינם זה נכל הזאח2עיר
 סיהא ונעינן להם מהוצח המד'הים הו' דלנ2םמשום
 יהחמרת בגמ' שם אמרו אבל אחח, מעיר והמריחיםהם

 הר' 'ום ל' 2עיר סשהו למקופ ממקום העו2רמויגמלמ

 דלאו נרש"י ומפרשי אומה, ומצילין העיר, כיוש2יהם
 משלימין ודמה עמהן נדהו לא דם אפ אותן מציליןדוקא
 עיר אוחה לעשות נמי גורמין אלא נדחו שלאלהרוב
 של רוב לעשוח הנדהמ לעיר משל'מים המח אםדניהח
רשעים.

 שמיסמ נאיזח ששואלין זחו חקירומ. דלנ(
 מז' שנה ו2איזה הזה, הדבר אירע שביובל שמיסוממד
 ימים ונכמח מהשנה, הויש ובאיזה ש2סמיטח,שנים

 שעומ ונכמה השנוע, 'מי מששמ 'ום ונאיזה2חודש,
 מקום. ובאיזהביום,

 סאינם אחרים בענינים שנורקין זח נריקוהלי(
 ההורג לנוש היה בגרים נאיזח כמו. נערוח גרולעיקר
 אם נחקירומ מח מפני והסעם לזה. וברומח חהרוגאו

 ליח דהוה משום 2טילה עדוהן יודן אינו אחראמר
 שהוא זמן שנאוהו לו לומר להזימו 'כול אחח שאיעדומ
 מצומ לקים אסשר ראי וכיון היה, עמנו העדוח %מראח
 ראין מאה הן ואפילו העדוח בל נסלה העך באוחוהזמח
 אף וב2ד'קוח כולם, סיזומו עי זוממים נעשיםעד'ם
 אמ זח הכחישו אם אנל קיממ, ערומן 'ודע אינושאמרו

 2ריקוח. נעינן לאיזה.צורך כן לא יא6 נטלח עדומןזה
 פ'"ר: סנדדרין גחוספהא זה על ואיחאלה(

 אלא נסרום היה שלא לוט .2דנר מוכיח אומרןריי!
 מהר שנאמ' ראשו, על ויד'ו 'יא חוא אף נכסיןמפנ'
 נפסך. גמ סחמלס ד-ך '"ס(, )נראשימ שמההמלט

 וכה כמ"1 מוו'ז ה"ו 2פ"ד הרמב"ם ופסקלו(
 סף הרב לפי 2ה אשר אדם נפש כל ומכיןרבריו:
 מכים רובה העוברים נמצאו ואם כולה, הורחה אםונשים
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 באמרו בעמלק הענין כמו המקוס' בקמת צד על זכרס למחות חרב. לפי בהמתהואת
 יובק ועד מעולל אשה עד מאיש והמתה באמרו: הבביא באר וכן עמלק, וכר אתתמחה
 שה ועדמשור

 מגמי
 חפוימ( , לו( חמור' ועד

~פיי( לח( תבתלס' שלא חרב' של פיה לתוך חרב.לפי
 ותרומות יפדו שבה ההקדשות אמרו: מכאן שלל.שמיס, ולא שללה שללה. כל ואתי)(

 איבה אחת מוווה אפילו בה שיש עיר כל אומר; ר"א יגנוו' הקדש וכתכי שגי מעשרירקבו'
 דאיכא והיכא כליל, שללה כל ואת העיר את באש ושרפת שבאמר: הבדחת' עירבעשת
 א'( וקי"ג א' קי-ג "נהדיין לט( אלחיכס. לד' כן תעשון לא דכתיב: אפשר' לאמוווה

 יאורב
 רביס ודנה - היב. לפי עובדים של ונשים הטף %א

 והא הנדהח עיר עיי מקבליס איך א"כ זה עלדקשו
 להרוג זממו הם שהרי להזימם, יכול אחה שאי עדותחוי

 וטפס נשיהס אין יוזמו אס והמה וטפס, ונשיהםהעונדיס
 ~עשיחם דכת'נ: סשוס מכות נייש שאמר כמונ"4גיס,

 לזרעו. ולא לו זסם. כאשרלו
 הניהת עיר דיני חומר דהנה הזוג נעניןוהנראד

 כענין זהו חטאו שלמח שעיר שכיון מפני שזהונדאה
 מורדי כדיני הכחוב עשאן ולכן המקוס נגד ומיידהקשר

 ע"ז העובד שיהיד אף בסיף מיחחן זה ומשוםבמלכהו,
 נסיף מיחחו נמלכוח שמויי מפני וזהו בסקילה,מיתתו
 אין זח ומשוס ממלכים, ה-ח נפ"ג נרינ"םכמנ,אר
 מלכות דהרוגי משוס ב"ד יייגי גדק יייישיןנכסיהן
 שאין ומפני ע"ב. מ"ח בסנהדיין כמנואר למלך;ססיהן
 יא ייכן להחייסן. צריכין לכן בנכסידן להמקוםצויך
 ל-א באוח לעיל שבארנו כמו נהו ההראח ג"כבעינן
 הרג ד~ד שדרי החראח, בעי לא נמלכוח ימורימשום
 כמבואר גמלנוח מורד דהיח משום החיאה נלאלאוייה
 שמקנלין מה על ק~שיא כאן אין במילא ו,1'כ נ!'הנשבח
 להזימן, יכול אהח שאי עדות הוי הא הניחת נעירעיות
 עדות שיהא כלל בעי;ן לא צמלכוה מויד יגנימשום
 דוד יאמר י"ד נמגילח שאמיו כמו להזימן, יכולואחח
 למייניזק 5ריך ואינו ימלכות מורד היה יננללאביגל:
 למורר ב"ד יין שיהא דנעינן דאע"ג נתום' פישווכבר
 לדוד לו דהיח אוייח גבי נ"ו בשבה שאמרוכמו
 בעינן לא אבל במלנוח, מורד שהיח אף מ"ד*פו
 הנוהגים היינים פרטי כל לק"ם צריכין שיהיונזה
 ב"ד.נדיני

 סח לחגין לן קשה חזה הימב"ם ססק לפיאך
 ובנים דכת'נ: מה על ול'ב כ"ז ס;הדרין בגמ.שהקשו

 בנים, על אבות עק פוקד והכחיב: אבוח על יוסחולא
 על אבות עק פוקי דהיי קושיא גאן אין באמה-והנה
 ובזה גתיב, ע"ז בחטא הדניות בעשרח יגתיכבנים
 ועין הטף, אה גם דהורגין ינדחח עיר גבי מצינןבאמת
 במורח הרמב"ם דברי לעיל שהנאנו 11 אות ה. בפ'לעיל

 עון פוקד של דענין נפירוש דאמר 1'ד ה'ש;נכוגיס
 יכרתו הנה נע"ז ומדינה עיר כשחטא זהו בניס עלאבות
 יביעי יור עד בניו נני ועם בניו עס הזקגיס האנותשם
 לומר והנרחה - מזיעו. ע~ד אדס שייאה אפשרשאי

 בניס עי אבות עון דפוקד מהא היא הגמ'דקושיח
 בלבד בול'ז לאו והחם י"ב, וננמדבי ל"ד בשמותש;אמר
 והרי הגמ' מקשי שפיר ולכן עונהג נסתס אס כינאמרו
 אבותם. על נניס יומתו לאטץיב

 לא דכתיב: אף הטף גס הורגין ולפיכךלז(
 נאמר יומחו דלא דהא משום אבוחס, על נ;יםיומהו
 מדח מצד זה אין הנדחת עיר דין אבל המשסט.במדת
 נענשין הכניס גט ולפיכך הנקמה מדח מצד אלאהמשפט
 למדת ראוים אינם כאלה דישעיס משום הוא בזהוחטעס
המשפט.

 וכה נדבר אחר טעס שיש משמעומהרמ1יס
 דין כית נאו4חן יעמיו חס ה"ז:: מע"ז בפ"דיבריו
 עליהן ציים והן יצבא עליחן לעלות ישראל לכלמצוין
 שדין ד"נו - העיי. שחנקע עד מלחמח עמהןועורגין
 עממין שבעח ובמלחמת מלחמח. של ענין זהו הניחחעיר

 אין ושס נשמה, כל חחיה לא נאמר עמלקובמלחמה
 דלכך ואפשר אבוהש על בנים יומתו לא שלהדין
 מצד לא זהו עמלק זכר את למהוח שמצוח שמחה"נו - דור. מדור בעטלק לד' מלחמה בעמלק: הכחובמסתם
 בחטא נענשים הבניס אין זו מדה מצד כי המשפבגמדת

 מלחמה. דין מצד זהו אלאאבוהיהס,
 ע"ב: נ"נ נסנהדרין דאיחא מה לפי זהולח(

 ליח דבריז ולא חרבלפי
 מברז,_

 לחשע לו שאין הינו
 וזהו דחביחזק ביזא במו בגרונו או בבטנו החרבאת

 חרב. של נראשו אלא חרב בפי הוי לא יאזמשום
 חנוולס, שלא הואוהטעס

 דהיכא אמרו מה מפני לשאו4 מקוס יש והנהלט(
 אמיינן לא ,אמאי אוחה, לשרוף אפשר לא מזוזהיאיכא
 הואיל וכמזוזה איתא: ברש"י והנה ל"וג יוחח עשחבזה
 ילא קרא משום לשיסח אפשר אי אזכיות בהוכתיב
 שמים שלל דהאי וליכא שללה בעינן ואנן גן,תעשק
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 בבקבצים חסדא: א"ר ואימת" לח' שבחוצה רשעים בכסי לרבות שללה. כלחת
 'יי ק-ב יסנ"יית מ(לתוכה.

 חוצח רחובח חיתה ואם רחוב' לח עושץ רחוב לח אין שאם מלמד רחבה. תוךאל
 ב'( ק-ח %1"יייו מא( לתוכה. אותה כונסיןלה

 אני מעלח הבדחת בעיר דין עושין אתם אם הקב"ה: אמר אר"ש: אלהיך. לז"כליל
 1( קי"א יסנ"יייו לפבי. כליל עולה מעלים אתם כאלועליכס

 גבות היא בעשית אבל בבנת' איבח שהיתח לכמות אומר: ר"ע עוה תבבחלא
 'יי קי"י יסנ"יייוופרדסים'

 יאויב
הוח,

 ח61ריפ אין ולכך נזה מחר1יפ הנראח וכפי -
 61יס שלל ולא שללה דכתיב 6קוס ל"8 דותח עקחבוח
 יאי! לד"א ס"ל דא4 קשים הדברים חך עקה, באןואין

 דמזווח אין ח"כ 61ים שלל שהיא מ868 נשרפהה6זחה
 העיר, כל על מצל8 היא ואיך השדיטה י1ותבכלל

 הסוחה דגם ופ'ל נויאי העיר אח 16ל8 שהיא61דאמר
 6שד לשרפח אפשר שאי אלא השריפה דין בבללהיא

 ולא שללה דריו! ולא חלהיכם לד, כן חקשק לאדנאיב
 דמזחה דאין ס"ל ורק דדריש אפשר או י61יפ,ו1לל

 מקיי, ושלו עלח בעליס דשם סשופ ש6ים לשללגתשבח
 היא ר"א דעת דויאי בן. רש-י בכווסת לומרואפשר
 על יש ולכן ש6ים, שלל 6קרי לח 81 ד6וווה שלדהקלף
 שלל הסה בלבד דחאזכרות סין רק שריפ4; 6צהתהקלף
 דישרוף 6שופ 8קלף אח לשרוף אפשר חי ולכןש6יש
 בלבד דחחרהת ועל גלחה קאי וה 51ל האזכרוח אתגם
 ה86 דחאזכר81 משופ ל"8 דוחה עשח דנימא והוהחין

 שמיששלל
 לומר בזד וויך דלא ל61ר אפו4ר בכללוהנח

 ש6יפ כבוד מ868 היא דהקשה 6שום 4"ח, דוההוהוה
 ואיך וו6יפ, כבור להלל נבוא 1לח מהמח הואוהלאו
 קני חהו כבודו, את להלל נבו1 61יס כבוד ש6המחאפשר
 חהידק דסתרידבריפ

 שחי נחי דריא אליבא לשאול יש 6יםוהבה
 מנ"ל חבל ד1116ח מחמה הנדחח עיר אה לשרוףאפשר
 ואפשר בועחוע חותפ ההיר מי ובי בהנאח מהייפשיהיו
 כל ואה בחק העיר את ושרפה גקרש דבתיב0116
 ח(רם, סן מאומח בידך ידבק ולא נאמר ואהו'בשללח

 הלאו יש שם ושרפה 6צוח לק"ם שיס דנ6קוס616ע
 המזווה סהסת ואם הארי4 6ן 6ח861 בידך ידבק 1לחשל

 ידבו4 1לח סשוס בזה אין ושרפת לקהם אפשרחי
 יאליבא א6רו ווש! ע"א דף בסנהדריןוהנח

 הנוזטו עיר הנדח4; עיר את סצלח ד6והה יאמרדר"א
 וקנל דרוש נכתבה ול6ה להיהת עתידה 1לח היחחלח

שכר,
- 

 גישרחל עיר שיהיה אפשר יאי 116פ ההו
 לפי וא'כ אחה סוווח אפילו שם נ6צח יחיחשלא

 6יוחר דבר היא הנראה עיר דפרשח נ6צא החלוהדבריפ
 6יוחרים דברים שיהיו לחא6ר ניחן לא וח ודברלג6רק
 אי כי שכר, וקבל דרוש 81 על א6דו חיך ועידמערה,
 ודה-ש יושב שיהיה 6וח שכר האדם שיקבל הואאפשר
 שאין זה כי ה1ח בזה דדגר חך לג6רי, 6יעע.יםנדבריפ
 וה אוחפ שמצלח ה6זחח מפני הניהת בעיר דיןעושי!
 שיהיה ראויפ היו באמח יי הדי4 מן אוחפ פוטרחינו
 יהיו שוחנשים מת האשת וההרגשח הדין, את בחםנעשת

 יהיח זה הזרע הבודא לדין הפה ראהיס כימרנישים
 ברואע נופליפ יהיו שלא הפורעניוח מנ כתריסאצלם
 ראוי חנדתת ייר נסרשת שדורש מי ובווראי הזה,חחטא
 רוע על פועלים הרבריפ באלו שהידיעה מפני שכרלקגל
 11. קלק5מ לידי יבח שלאהאדפ

 נכסי זהו לחוכה בנקנצין בדש"י ומפורק6(
 באוהו העיר לחוך לקבצפ שיכולים לעיר הקרוגי!רשעים
 אבויי! דן לשורפן לרהוב העיר שלל שכונסין עצ16יום
 ודהף! אנודין, אינן לעיר 6גיעי! יאין רהוקין חבלע6ה,
 ביי מופקדיס היו וועכשיו אלח לתוכה היושכבר
 להפ דנפלח כטן גהוכה 6עולס היו לא חבלאהריפ
 פ" - חבד. דמ6ק ואי! שללה גיה קיינן לאבירושה
 רכושס, כל דשת נא6ר, 6ילא רש'ץדרהק

- 
 הוי י"ו

 בעיר 6עולם היו שלא אף דחנשים רכוש וכל6ש6ן
 6ש6ע שללה כל 6דנאמר אך הו4; די! בכלל דסהחחח
 גכלל ד6ה נלנד דזאה העיר לשלל השיך חרכו,1ו!רק
 היו שעהה חלח להוכת היו שכבר בעינן ולכן הזוגדי!

 אהרים. ביד6ופקדים
 לא זד1 עיר של רחובה יחחי אפשרמא(

 שלא לעיר אפשר חי כי בעיר, הנסצח הפשוםהרחונ
 נסגילח הנזכר עיר של רחובה זהו חלח רחוב, בחיהיה
 שאסרו: כמו קיושה 6שוס בה דיק דס"ל סאן דישכ"8
 בית בד6יו לוקחין עיר של רחובח ש6כרו העירבני

עשת
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 העולם מן רשעים אכרו כעולם' אף חרון כעולם שהרשעים זמן שכל וגו, ירכס ילאיח(
 א'( קי-ב )שם מכ( העולם' מן אף חרוןנסתלק

 שכל מלמר ורחמך' רחמים לך ונתן אומר: כרכי ר"ג תניא וגו' רחמים לךונתן
 מרחמין אין הכריות על מרחם שאינו וכל השמים, מן עליו מרחמין הכריות עלהמרחם
 נ'י קנ'" )שבת מג( השמים' מןעליו

 כזה ממעט תהיה הנרחת עיר הריגת שע"י תחוש כל והרכך' וגר' רחמים לךונתן
 )עפרים( עמ' כרכוי והרכך כי שכרך יהיה עוד זה בעכור אם כי ישראל,אוכלסי

 ולמחר הנרחת עיר עושין אנו הרי כ"ד יאמרו שמא אומר: ר"א רחמים' לךונתן
 ממלא אנו הרי המקום אמר כך אלא עלינו' כלכם שנאה קושרים וקרוביהם אחיהןיהיו
 מד( דנתם' אמת רין עליכם כלכנו שאין כלומר כלכם' אהכתו אני ומטיל רחמיםאותן

 פיי'ד( סנחדרין)תוספתא

'כיאור

 ונמעמרות, נתעניות בו מ"פללי1 חיו שהעם מפניהכנסח,

-
 שנמצ1ת לדברים העם מחקנעי1 שהיו הזה המקום ואל
 העיר שריסת של המצוה שם לק"ם ג-כ ש,חצריכי1
 שללה.וכל

 הדנרים כא1 נאמר דלכך אפשרמב(
 דבר ג-כ עושה הוא הנדחת בעיי די1 שעושח שמילומר הא~

 שאי1 לומר זהו העולם, מ1 אף חרק שמסלק רחמיםשל
 הראף 1מ1 בזה, יש רהסים גם אלא בינד די1בזה

 הקשח הדי1 מ1 נמנעים יהיו לא העולם טונתשנענור
 נשאר ולא הנדהת נעיר הזה הרנר נאמר מה ומסניהזה,

 מקום רנכל משום זהו נהרשעים. משפס סעושי1הרברים

 טובה נזח יש כי רהמנוח, שי עני1 נזה ישנודאי
 כמנואר כפרח להם יש הדי1 ידי על כילהנרונים

 גורמיס די1 נהם יעשו לא ואם ע'יו, מ"זנסנהדרי1
 וכפרח שמים בדיני ימוחו סוף סוף כי רעה. בזהלהם
 חז"ל שחמרו מח על הכמים אמרו וככר להס, יהיהלא

 סנהדרי1 שנטלו אעפ"י ביהם.'ק שחרב מיום ל':נכהובות
 מ1 נופל או סקילח שנהחתנ מי בטלה לא מיחות ד'די1
 די1 נאמר דלכך זה על ואמרו וגו' ררסהו חיה אוהגג
 ממיתי1 הנ-ר שהיו זה דע"י משום נסלה לא מיתותד'
 ונמצא ולעוה"ב, לכפרה זוכה ההוטא היח נזה החוטאאת
 היה נזח התכלית אלא נלבר גמור די1 גזה היהסלא
 ואי1 נפשות דיני שנסלו הזח נזמ1 אגל רהמים,של

 מיד דינו את מקנל הוא ורק הדין את נו עושיןהנ"ר
 הצד וא"כ מזה, כפרה לו יהיה שלא נמצאהמקום
 הרי1 מיתוח-, י' "רי1 ורק נסל כנר שנדי1הר"כיס
 נעלמא, נמססט רק זהו חנל נסל. לא זה בה1שיש
 שאמרו כמו כפרה יהם שאי1 יניהח עיר נניאנל

 חלק להס אי1 הניהת עיר אנשי ב': קי-אנסנהדרץ
 נהם כשע,שי1 דגם הוא ח:מים הרנה וזעח -לעוה"ב,

 "הכחב נכסר שכבואר וככו לעוה-ב, חלק יהם אי1דין

 משום נ-ד מיהת וייני מכל הני אשהני רלכךוהקנלה"
 להו אהנו לכ1 הריטוו קיים מחודי1 נ"ר הרוגישכל
 כשלא אלא אינו שנדונו הני"ת עיר אנשי אנלכסרח,
 יית לכ1 ה.1 מוויז נפ"ד ברמב"ם כמנואר נחשונחהזרו
 רהמנא של עני1 יש נזה שגם אמרו ל3ן כפרה,להו
 העולם. מ1 אף הרו1 מסלקי1 שנזהמפני

 דבעבור 13' בזח הכחובים כוונת ותהיהמג(
 אף חרק סלקחם ונזה הניהת נעיר די1 עשיחםשאחם
 הבריות על רחמנות יש זה שנמעשה וכיק העולם,מ1

 לכט ישלם יכ1 אף, החרו1 מחמת כלים יהיושלא
 ונמפרשים והרנך, ורהמך הרחמים נמדת ג"כהמקום
 זה שוי'י חדאגו שנל זהו יחמים יך ונח1 רהאיאמרו
 למדת מהרגליס תהיו הנדחת נעיר די1 עושי1שתהיו

 זהו רחמים יים יח1 דקנ"ח להיפך אם כיהאכזריות
 ומשפס. צרקה לעשות חמיר רודפים וחהיו הרהמנותמדח

 להיות להקרונים מקום שאי1 לחעיר וראוימד(
 כיחת על להצטער להם ואין מקונם, יותררחמנים
 כמו וזהו עליהם, מחרחם הקנ-ה שאי1 נזמ1קרוניהם
 מראי יותר המת על יי"אנל דאי1 כ"ז נמו"קשאמרו
 ממני. יוהר על'1 מרחמים אחם אי1 הקנ-ה: דאמרמשום

 עמלק על ההרחם ששאול מחמת חזינ1והנה
 יותר עליהם מחרחם שהוא היה נראח כי נזהוהסא

 מלך אגג את המית לא רחמנות שמחמת ומפנימהקכ'ה,
 גם שנהרג שסופו מרח כנגר מיה ג"כ נענש לכועמלק
 אהד בה"ם חשאיר שהוא ומסני עמלקי, איש וי'ייוא

 ג'.כ עמלקי הרגו ינסוף ל:1 רהמנות כחמתמעמלקים
 מי לי ויאמר א': ב' נשמואל כרכתיב רחמנותמחמת
 אלי נא עמוד אלי ויאמר אנכי. עמלקי אליו ואומראחה,

 ואמוחחהה עליו ואעמוד השבץ, אחזני כיומוחחני
 הקרונים ינאו שלא נכרי כא1 נאמתוהנה

 מ1 מאומה נידך ירנק שלא אמרו הדיינים עללהחרעם
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 בידוע הבריות על המרחם כל ורחמך, רחמים לך ונתן תניא' 1נ1'. רחמים לךונתן
 של מזרעו שאינו בירוע הבריות על סרחט שאינו מי וכל אבינוי אברהם של מזרעושהוא
 א'( י"כ 'ניצח מה( אביט.אברהם

 להו אמר לנחמו, יוסי ור' יונח ר' עלו ינוקא' חר ליה אזל ר"א רחסים. לךונתן
 ושואלין באים הקרובים בה נאסר 1ג1' שוחר ומקח פנים משא בה שיש מטה של רשותומה

 כל בה שאין מעלח של רשות רנתם' אמת שרין עליכם בלבנו שאין לומר הדייניםבשלום
 רחמים לך ונתן ואוסר הרין' מרת עלינו לקבל אנו שחייבין וכמה כמה אחת עלאלה

 ה"י( פ-1 סנ"ורין )יי'שימי מו( והרבך'ורחמך

לך

 להם נודעת יתרה וחבה למקום, בנים שנקראו ישראל חביבים 1ג1" אתםבניםא(
 י"ד( ג' )אבוח ' א( אלהיכם' לד' אתם בנים שנאמר: למסום, בניםשנקראו

 מנהג טהגים שאתם בזמן אלהיכם' לד' אתם בנים אומר: יהודה ר' תניא אתמבנים
 ור"מ בנים' נקראים אתם אין בנים מנהג נוהגין אתם שאין ובזמן בניסי נקראים אתםבנים
 ב( בם. אמון לא בנים י"ב(: )יביים שנאמר בנים' קרויים אתם כך ובין כך ביןאומר:

 י"1(,קיישין

 ר 1 א יב

 שעשי לומר להקרובים מקום יהיח שלא בכדיהחרם,
 שהק'ובים ועתח שללם, אה מהם לקחח נכדי בןנ"ד

 מחדעמים יהיו לא הנחהם נעבור כן עשו שואיודעים
 ב"ד. מעשחעל

 מן ליהנוח אסור דלכך לומר אפשר סעםועור
 תפלח אבידח לו שאבדה דמי חד'ל שאמדו .מפניהחרם,
 האבידח לנעל לזכות נחשב זח ום בח והחפרזם עניליד
 הנדחח עיר מנכסי מחפרנם עני היח אלו כאן כןוכמו
 שיהיה הקנ"ח רצח שלא ומפני לזכוח. להם נחשב זחהיח
 6, ליהנוח נחסר לבן הניחח עיר לאנשי זכוחאיזה
 שנבלע במה "נספורנר' כן נם איחא הזח והסעםההרם:
 קרה. של הרכושנם

 רוב פי ייל משום בזה, לומר "פשר סעםועור
 וישמן כדכחיב: סובח מרונ רק ע"ז ע,נרים ישראלבני

 וינעט,ישרק
- 

 חחרים המח להם שצר בשעח כ,
 הנדחח בעיר הי'כ שבשמים, לאביהם ומתדבקיםבתשונח
 שנעשו להם נרמה זח ונכסיהם עשרם שנהרבה מזחבויאי
 מפני מנכסיהם ליהנוח שאסור המקוס אמר ולכןלניחים,
 ע"א נ-ה בטנהדרין ש"מרו כמו ידם, על חקלהשבאח
 מפני וכלח שרוף חשהח אשרח וני הורה אמר"~כך
 ידם. על חקלה לאדםשבא

 מן ליינות אטור דלכך דסעם אמרו"ובספורנו"
 שנחמר וי'ז ננוי הענין כמו ליוקש זח יהיה פןההרם

 פן לך ולקחת עליהם וזהב כסף חחמור לאנהם:
 בגחוקש

 ורחמך רהמים לך ונתן כאה מיכתיב זהומה(
 לאבותינו שבועה שיש הרי לאנותיך, נשבע כאשרוחרבך
 ביננו אהר נמצא אם ולכן יחסים, בעלי נהיחשאנהנו
 אברחם של מזרעו הוא שאין נידוע הזאת המדח נושאין
 הזאגנ השבועה בכלל הוא אין לכןאנינו

 מנסיח דהכחוב משום הזה הקרח גביאמו(
 בשכר להדינים שנאה נוסוץם חהיו לח שגחם זתדגשכר

 מהרעמים חהיו לא שאחם בזה כן אהכם, מרבח יהיחזח
 מרנח שיהיה חזכו זה בשכר הילד שמת בזה הקב'ן:על
 המוג במקום ננים עודלכם

 ממעשיו מתביש האב אשר יקרח לפעמיםא(
 ברנים לנ בהפץ מגלח שאינו מניא חה בנו, שלהרעים
 על מתכנד שהאב סוב בן לו כשיש ורק בנו, הואכי
 מפרטם שהקנ"ה מח ולכן ננה שהוא מפרטם הוא אזידו

 שהוא אוח הוא זה כי לנו כגוד זחו בניושאנהנו
 בבנו.מתכבד

 זהו המחלוקח מסכה(י' "נליא בטפר ופירשוב(
 בראתי לישראל הקב"ה אמר ל': נקיושין אמרו דהנחק,

 התורה שחבלין לר"י ום"ל תבלין, חורח יו ביאתייגה"ר
 לבלי להאדם שקל כיק ולכן היצה-ר. את לבסלמטפיק
 למקים, נן נקרא ש.היה ראוי אינו חוטא והואלחטוא
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 נ'( "'ג)יטית ג( מת. על חבורה תעשו לא תתגודדה לא מהו תתגודדהלא

 שנאמר למה טעם זהו אלהיכם לה אתם בנים מקודס שנאמר מה תת~דדו.לא
 כשנשאר המת הקרוב על והצער הדאגה תכלית להראות ראוי שאין וזהו תתגודדו' לאאח"כ
 ראוי אין לעד קיים שאביכם שהוא לד' בנים שאתם לפי לפיכך במעלה' ממנו נכבדקדוב

 י ש*יני( ד( מת' שום על בתכלית ותתאבלושתדאגו

 בעיר אחד ב"ד כגון אגודות' אגודות תעשו לא תתגודדו' לא תניא, תתגודדהלא
 "'( י"י ייבמית ה( הלל. בית כדברי ופלגא שמאי בית כדברי מורים פלגאאחת

 שאתם לפי עושין שהאומות כדרך מת על בבשרכם גדידה תתנו לא תתגודדו.לא

 ר 1 א יב

 היצוייר אח ליהות דאדם ניד שיש שף 0"ל ר"מאבל
 הזח הדנר נידו יעלה גקל לא אבל התורה ע"ימעליו

 אפשר אי האדם שחוטא אף ולכז רנוו יניקח ,ל'י אםכי
 בן בשם מנונה י"ור יהיה שלא דדק בחומר אוחולדק

למקוס.
 נהא יי"י י"י ניז נם היא זו שמחלוקזואפשר

 ופערח נפשה שאול הרחינת לכז קי"א: נסנ"דדקדאיחא
 אפילו שמש"ר למי ר"ל: אסר ה'(, )ישעי' חק לנליפיח
 חכי להו דאמרח למו"הו ניאא לא ר"י א"ל אהד,חק
 אחד, חק אלא למד לא אפילואלא

-  ר"ל דדעת וזהו 
 ולכז התורה. ע.י הח0א מן להנצל לחדם שאפשרהיא
 יאוי כז עושח חינו והוא להסוא לבלי בידו שישכיוז
 חוא ראוי אחד חוק רק שמשיר ואף ג11ל, לעונשהוא

 מז להנצל לאדם דקשח ס"ל ור"י שאול, מיורדילהיות
 קים נשלא שאול מיורדי הוא אז דרק אמר ולכזההטא
 אחד. חוקאפילו

 תתטידו לא שסעוני": "נילקוס זה על ואיחאנ(
 שאומות כשט מח על עצמכם הצו~-ו לא הקנ-ח:א-ל

 נופז את מסרסיז הז מת נחן כשימוח עושיזהעולם
 ישראל את דקנ"ח חיננ היאך יאה עצמ4 אתומצעריז
 שכר, ייטלו עצמז יצערו שלא אוחז מצוחשהוא

- 
 הסנע כי חנני הנהוב יאסור דלא נרמנ"1 זח עלואיחא
 ומיאז נח"ם, 4ף 1נד11ם האוהביס נפידוד לננוחיתעורר
 מדאי, יוחר להחאנל נאסרם לרגוחינוסמך

 אלא קרונו על דוקא לאו הוא הזה הלאווהנה
 חלא קרובו בקרא נאמר לא שהרי זח ננלל דמתיםכל
 9'ח בסנדדריז דאמרו מהא הקשו בהיס' והנח סהס,למח

 רמו שהיה עד נשרו על עצמו מנח ר"ע היה ר"אכשמת
שוחח,

- 
 לא משום נזח יש ,דדי גז עשה איך והנח

 כדאמד מצסער היה החורה יעל שס יאמדוחתנודדה
 - להרצוח4 שולהני יי ואיז לי יש מעותהרנח

 יהנח
 ואיז המת נענור גז עשה דלא דנהי לשאול מקוםיש
 דאיז צ"א נג"ק חמרו הדי אנל הזה דלחו משוסנ:ח
 שמהנל ימי דנראח כפי אך נעצמו, לחנל רשאיאדם

 המקור עיקר שהרי בזה, איסור אין חורה מחמחעצסו
 לנזיר חכחוב מדקרא זהו נעצמו לחבל לאדםשאסור
 לחבל רק שלא הרי ה"4 מז עצמו שציער מחמחחוטא
 עצמו את לפרוש נם איסור שיזו אלא אסורבעצמו
 דרכה היא כך פ-1: נאבוח אמרו זח ונכל הח"ם.מהנאת
 ועל חשתת במשורח ומים חאכל במלח פח חורחשל

 חישן,החרז
 אח לצער מויר התורח דמחמח הרי -

 נזיר נבי ובן חחים, מהנאה עצמו אה ולפרושעצמו
 לשם נזירוח עייו שמקנל דמי ע"ב ס' ננדריםאסרו
 מח חטא נזח איז יצרו עליו יפחוז שלא כדישמים
 שמצוה. משום בזח יש ואדרנח ה"ן. מז עצמושמצער

 אל חניכם מח אם ,.נהזקמי': איחא וקח
 יש והרי בכך יחומים אינגם כי מדאי יוחרחצטערו
 הקנ"ח, הוא וק"ס חי נדול אנלכם

-  סעט יש וב:א 
 אנותיהפ, מיתת אחרי הבנים שאומרים הקדישלאמירת
 יהם שאיז יהאבלים חנחומיז יש שגזה משוסחחו

 לגמרי עזובים יחומים שאינם מפני מיאי יותרלהצסער
 בהשגחוה. המהולל שהוא שבשמים אבינו ינו שישמפני

 חהגודדו לא שמעוני" "בילקוס זה על ואיחאה(
 אלה על חלו חלוקיז וחהיו אנודות אגודוח תשימולא
 לישראל שחלק קרח שעשה כשם ננס קרחה חשימושלא
 עמו שנבלעו בישראל קרחח וקאה אנודות אנודותועשאז
 הרבת, אדםבני

- 
 יעשו שלא קאי הקרא שפשסות ואף

 דרשי מקום מנל אנודוון אגודוח על לח ננוףקרעים
 אסור כז האדם ננוף קרע לעשות שאסור שהזינזשכמו
 אנויות שעושיז בשעח כי האומה, בנוף קרעיסלעשות
 ישראל. עם את יקיעים מקדעיז נזחאנודות

 אפשר ואיך למח נאמר נקרא הז לשחול יוןוהנה
 מפני זהו אנוד111 אנודוח של לעניז רמז בזה שישלומר

 נמקום שלח אף נעצמו חבלה לעשות איסור יששבאמח
 זהו למת נחורה שנאמר ומה נ', נאות שנארנו כמוהמח
 הוא שבזח מצוה של עניז נזה שיש שהושנ שאףלומר
 לעש:ת איור מקום מכל דמח על הוא שמחאבלמראח

 אנויות שעושיז שאף מזה ללמוד יש שפיר יא"בכזי

אנודות
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,יש"י( ו( ומקורחים. גדודים ולא נאים להיות ראויין ואתם מקוס שלבניו
 י"ה(: ,מ"א שנאמר כענין מתגודדים' שאחרים כדרך תתגודדו, לא תניא, תתגודדו'לא
 הירי( ז( בחר14ת. כמש~טםויתגודדו

 מכל סגולה לעם לו להיות אלהיך ד' בחר ובך עצמך, קדושת אתה. קדוש עם כיב(
 אף יכול ח( העמים' מכל הקב"ה לפנו חביב מהישרים ואחד אחד שכל מלמדהעמים'
 ומשל משלפניו מעתה אמור האדמהי 5ני על אשר העמים מכל ת"ל: הראשוניסימאבות
 אפרי( הראשונים. מאבות ולאאחריו

 לא שנאמר: באכילה, שאסור בחלב לבשר מניין אשק א"ר תועבה. כל תאכל לאג(
 כל דאמר: אבהו כדר' מניין, בהנאה תאכל, בבל הוא הרי לך שתעבתי כל תועבה, כלתאכל
 ' ט( במשמע. הנאה איסור ואחד אכילה איסור אחד תאכל לא שנאמרמקום

 נ" קי"ד,שלין
 ומה הוא ודין מניין' טמאה בהמה שאר בלבד אלו אלא לי אין תאכלה לא מבשרםח(
 טהרת סימני בהם שאין טמאה בהמה שאר תעשה בלא הן חרי טהרה סימני בהן שישאלו
 ושאר הכתוב מן והחזיר והשפן והארנבת הגמל נמצא אכילתן, על בל"ת שיהיה דיןאינו
 י( מק*ה ל"ת ומצות הכתוב מן שלהם עשה מצות במצא מק"ו, טמאהבהמה

,ספרי(

 יאורב
 נכל מגוה לג~רך אם כי הולין של נרביים לאאגודות

 איסור, בזה ישזה
 המגוה תהיה א"ג ברמב"ן זה על והקשוו(

 המת על שלא גם רנאמת וינראה המה, על שלאגם
 רק נ', נ(עת לעיל שמנ~אר כמו נעגמו להכולאסור
 .,ההינודי: נספר איהא וכן הלאו, אזהרת משוס בזהשאין
 נמתנורו רק הלאו היוב אין רנותינו סרנרי הנראחלפי
 מתוך או טענה בלא במתנודו אבל ע"ז על או המתעל
 שהוא אעפ"י שטנעה ספינתו על או שנפל ביהו עלכעס
 זה. על הלאו היוב אין ואסור ומכוער ביותר נמאסרנר

 שאין מפני זהו זה על הלאו היוב שאין מה והטעם-
 מעגמו הארם כי כג:י, שאינו ברנר ביוהר מזהירההתורה
 מהנלה, עגמו את לשמור הארם שטנע מפני מזה,מונע
 לכן נעגמם לחנול רגילים היו גער שמהמת נמתורק
 בזת. להזהירם התורהגאה

 ומי וי'ז לשם בעצמם מהבליס שהיו זהוז(
 זה ולפי הזה, הלאו על עובר הוא כן עושתשריא

 ע"ז על זהו מת, על בקרא כאן שנאסר דמהמפרשים
 ויגמוו ק"ט כתהלים רגתיב כמו מת קרויה היארגם
 זבהי ויאכלו פעורלבעל

 מתים,_
 "נכסף בזה הקשו והוה

 משמע ומכאן להייב נמי וסקילה בכך עבורתה האמשנה"
 אלא ככך אותה עונריס היו שלא וי"ל בלאה אלאשאינה
 מחשנתם כפי אוהס  לעוות שחתעורר כרי כך עושיםשהיו

המשונשת.
 זהו יהיר נלשון גאן מרנאמר ילפי זהה(
 העסים. מכל הוא הביב מישראל 'היר שאףלהראות

 אתה קרוש עם כי הבהוב שהזכיר מחוהנה
 מכל סגולה לעס כהר שבו ומה עגמך קרושתמהמת
 עם גירוף מהמת רק היא שהחנינות משסעהעמים,
 לפעמים כי והמיוה" ,.התורה נספר מנואיהעפים,
 יתר ערך גירוף בלי נעגמם מעלתם על הקנ"הישקיף
 מעשיהס, קרושת מגר קווש עם כשהס וזהו לננרםהאומות
 ולפעמים עגמך, קרושת אתה קרוש עס שאמרוחהו

 מעשיהם לערוך עליהם ישקיף מספיקים מעשיהםכשאין
 מכל סנולה לעס לו להיות שאמרו וזהו העמיס,נגד

 יהיו העמים סעשה נגר סעשיהס יעריך קאםהעמים.
 סנולה.לעם

 הגתונ: כאן מסיים רלכך אכרו "מזקוני"ונססר
 בשביל מאר להגטער להם שאין לומר אתה, קרוש עםכי

 להיי מזומן חתה קרוש עם גי במיתתו למת המגיעהנזק
 הזח. העולם הי מכל יפה נהם רות קורת אשר הבאהעולס

 ככל רלאו וי'א קטיו נ"ולין ברש"י מנוארס(
 מה רכל מטעס י"סר עכירה נו שנענרה היהר שלרבר

 בשור החורש כן ןאם יאכל, ככל הוא הרי לךשתעכתי
 יבר כל אלא הנהמות, יאירו כלאים והכרכיעוהמור
 שהוא אמרינן כזה להוו"תן גרם וראיכ~ר מהאיסורהיוגא
 הכישול לולא נהיב  בשר  רמכשל הכא ימו יאכלנכל
 שהוא ככות נאכל אינו נשר כי לאגילה ראוחן היולא
 נזה האיסור ירי על לאכילה רא:יין שנעשו ומפניהי,

 כללא. האי שחךשפיר

 מן מזהירין אין והא רכים הקשו וגגריי
 אין רגמרינן רהא משנה" "ררגיר נזה ות'רןהרין,

מזהירין



מח  ם י ר ב ד-

 ככהמה וכן תעשה' לא על עשה ליתן כא הטמא, את ולא תאכלו, טהור עוף כלכ(
 ולא כעשה עליהס לעכור עשה עשה מכלל הכא ולאו טמאה כהמה ולא תעכלואותה
 ייש"" ' יא(תעשה'
 אשר לגר בכלה כל תאכלו לא דכתיכ: מותר' לפגס טעם נותן שמעין: א"ר לגר'כא(

 נכילה. קיויה אינה לגר רא:יה ושאינה בכילה קרויה לגר הראויה תתננה,כשעריך
 נ'( ס"זיע"ז

 ככתכן' דכרים לנכרי, מכור או תתננה כשעריך אשר לגר אומר: ר"י תביאילגר.
 2י( כי2 ,6ס"ים יכ( כמכירה. ולבכרי כנתינהלגר

 כהט נהגו ואחרים המותיים דכיים לךי כמותר עצמך קרש אזה. קרוש עסכי
 )0פיי( יג, כפניהם. היתר לנהוג רשאי אתה איאיסור

 פעמים' שלש אמו בחלכ גדי תכשל לא כתיכ, ישמעאל: ר' דכי תבא תכש*לא

 ר 1 א יכ

 דאוריחא איסורא 2יה דליח נמירי אלא הרין מןמזהירין
 מקרא, בפירוש עשה ינו שיש כיון כאן אנל2נירור,

 ולא תאבלו אותה ברע.": כ' 2פסוק להלן שמפורשכמו
 הלא אז - עשה. עשה מכלל הנא ולאו סמאה,בהמה
 מח הסעם וזה על'1, ללקוח נוכל מק"1 שהואחעשה
 הכהו2 מן שלהס עשה מ15ח ואמר הכא י0פר'שהזר
 מק"1. חעשהולא

 2אי0ור להר2ות הכחוב גא דלכך נראה'או
 שנאמר טזח המפורש, הלאו על עשה מכלל הבאלאו

 שיא רמשמע האכלו שאותם סהור 1בעוף טהורח22המה
 בשר לאכול לך 'ש שהר' לך לומר זהו הסמאים,אח

 שרא רהמנא לך דא0ר מה וכל הטהורים מן ועוףנהמה
 מהדברים לאכול נא הוא זח אהר' אם וא"כ כוות'ה,לך

 טשום קא' והוא עביר41 עור על'1 מרבח זההא0ורים,
 עשו4 באיסור עודזה

 מן ול'ז לעבור שלא על'1 שקבל לגר כ'ינ(
 להחיוחו, על'1 מ5ווים גי במחנה. לו ליחן הואהנכט
 במחנח לו ליחן ולא למגור רק אפשר לעכו-םאנל
 ההנם, ולא רכחיב:משום

 אתח, קדוש עם כי הכחוג מ0ים רלנןו"פקר
 רנר לנכרי למבור הכחונ מחיר איך יקשח שנלוזהו

 האי0ור וואין אמר זה ועל לג אסרח שהחורהמגואל
 מהמח הוא דאיסור אלא מחועב הוא קהמאסלמחמח

שאנה~
 אנל נקרושה פגם היא נגילח וגכילח קרוש עם

 לאגול לו אפשר קדושח על מחרר הוא שאיןלעכו'ם
 ששם ס' פרשה לבראשיח ב0פרנו ועיין הנבילה.גם

 לגר הנבילה אח ליחן רמאר החורח דאמרה דדאניארנו
 אנל נשחיסחה, שנהנבלה או נהירה ע-י הבאח ננילחזהו

 והסעם נח, לנן גם אסורה היא מע5מה שמתהנבילה
 ולא נע5ם מהוענח היא מע5מח שמחה רהנבילהפשוס

 נה. לבן גם א0ור וזה בלבר קרושה מחמחרק
 הינו אהה. קדוש עם כי כהיב כאן הנהיג(

 קדש ואנשי נאמר: ל' כ"נ ובשמוה קדושים, כברשאחם
 לי,ההיט

- 
 משמע קדושים, להיוח שחשהרלו הינו

 יחקימו והיאך הקרושה, למעלח הגיעו לא עור שעהשלפי
 בסלל ישראל עם רהנה בזה והנו,זה הללו, כתוביםשני
 אבל קרוש, עם נשם נקראיס לה'ות ראףים המחכבר
 ולין קדוש, נקרא להיוח ראוי אינו ע5מו מ5רליחיד
 קרושהי גו שיש אומר הוא העם כלל מזכיר שהואכאן
 הפרטים, האנשים הינו קדש, אנשי נאמר ריזםאבל
 הוא לכן עוי מקורש אינו ע5מו מחמח פרס שכלומפני
 להגיע להשחרל אתם ש5ריכים הינו י'" "חהיטאומר:

 זו.למדרגה

 "הכחב ב0פר שביארו מח לפי לומר אפזרעור
 קדש שם אגל בלנה הואר שם זהו קדוש רשםוהקבלה"

 'שמשו וכנר ע5מ:7 הקרושה היא כאילו ע5ם שםזהו
 ימו החרירים. מעשיו עפ"י האיש אח לגנוחהגחובים
 בשם נקרא נרשעתוהמחמיר

 "מסאח-
 בחפלה להחמיר והקוקר ר(. י"נ )מקלי חסאחח0לף ורשע" כרכחיב:

 )חהלים תפלח ואני דגחיג: כמו חפלח נע5מונקרח
 קודש בשם אותו שטכנים שטי מפני ולכן - ד'גק-ס
 בשם אוהו שמכניס ממי גבוח 'וחר נמררגח עוטרהוא
 שחשאפו היינו י" חהיט קורם ואנשי נאמר: לכןקיוש,
 זו. למררגה להגיע חפחוחלכל

 נאמר רלכך עוי אמרו והקבלהי "הכחבוב60ר
 שנני טפני וזהו קורש, ועס נאמר ולא קודש ואנשיריזם
 שבקרושה, הזאת הנרולה ל(רייגה המחעלים כאלה'עליה
 המה קרושה, של הע5ם נשם להקרא ראויפשיהיו
 הכולל קם קרש לשם נתלוה לא לכן מאר,מעסים
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 ב( קן'י)טיץ יד( בישו* לאישר וחחד הנאה לאיסור ואחד אכילה לאיסוראחד

 בר' יוסי ו" וט', נבילה כי ת"כיו ל4 הענין מן למעלה כתיב מה תעשר' עשרב(
 כל תאכלו לא טעם סה וטריפות' בבילות אוכל כאלו טבלים פירותיו האוכל אומר:חנניה
 ,"נש:ם0 טז( מיתה'הייב עני ומעשר טבלים פירותיו האוכל אמר: אבא ר' טו( תעשר. עשר בתריה וכתיבנבלה

 שלי את עשר הקב"זצ אמר ט(  שתתעשר. צשר תתחסר שלא עשר תעשר.עשר
 מוציאין שיהט ימים ולמפרשי לפרגמוסוטין רמז אבצ א"ר יח( שלך' את מעשרואני
 שמעונל )יישס יס( תורה' לעמלי מעשרהאחד

 לא ואס השדה' לירוו יוצחים שאתס סוף זכיתם אם השדה' היוצא זרעךתבואת
 יודש איש כיח: 'ייאשית ביה דכתיב הרשע עשו זה ואיוה בכם מתגרה בשדה שהיוצאסוף
 ישאומא( שדה' אישציד

 תעשר עשר לי אמר פסוקך' לי אימא ליה אמר דר"ל' לינוקא ר"י אשכחיה וגו'עשר
 להקב"ה לבסויי שרי ומי ליה אמר בסי' זיל א"ל לך' מנא א*ל שתתעשר, בשבילעשר
 שנאמר מזו, חוז הושעי"ה רבי אמר הכי ליה אמר ד', את תנסו לא ד(: ייייים כתיבוהא

 יאורב
 חם כי קדש, אנשי אמר רק עס. או נוי ר2יםפרטים
 בכפותם. מאר מעסים מספראבשי

 עם כי לעיל: שנאמר רמה איחא וברמ2יץיד(
 - אותקדוש

 ת2של לא אה"כ; שנחמר למה מוו2ק זה
 א2ל נהע2 מאכל שאיננו לומר יהוא - אמה 2הלנגרי

 להיוחנו או 2מאכלים, קרושים עם להיותינו אוהייאסור
 אה שנחלונ ירהסו לא אכזרי עם נהיה שלאקדושים
 2שר שכל אעפ-י הכ4 2ו שנ2של 2כדי האם מןההלב
 יתק תל אם תקרא מינקת 2ל כי הזה בלאו יינס2חל2
 אכזריהק 2כולם והנח ה2ישול דרך והוא גדייקרא

 כאן חאיסור ראין משום 2הואה, ום אסור דלכךואפשר -
 כאן הוא האיסור אלא באכילה. מתועב דבר שזוימהמת
 לאכול 2כרי כן עושח חוא אם לן ומה אכזריות,מצר
 אסורים. שניהם ולכ! אהרו4 הנאה איזח ליהנות בכריאו

 בלאו הוא ס2לים ידאויל 9אמרו מהסו(
 אגרת ר2רי רק זחו נבילה לאיסור וה הטזונמיהסמיך
 מדכתי2 שוהו ב. ס"ז 2מכות מ2ואר 2זח הלאוועיקר
 זה על ואמרו וגר, 2טעריך לא2ל תוכל לח י"2:לעיל
 )לחלן אומר הוא ע:י וכמעשר 2ויעריך נאמר כאו2ומ'
 ממנו הורם לא שאפילו יט2ל מכא1 בשעריך, ואכלוכ-0י
 ט2ל. משום עליו חת2 עני מעשררק

 עשר יאו מרכתי2 לית רריש הנראה כפינה(
 שלא אמר ומזה התחסר, שלא עשר חז-ל: ודרשותעסר
 מיחה, הת2 סבלים שאוכל רמי נפשו על גם קאיתהחסר
 זת על יהיח עני מעשר שדאוכל מצינו לא 2אמתוהנח
 2ס2ל רק זהו מיתה מהף'2 שהוא 2ט2ל וום מיחח,היו2
 לא אם א2ל מעשר, והרומת הרזמח ממפ הורמושלא

 כמ2וצר בלאו אם כי אינו מעין-ותיו ממנוחורמו
 באן שאמרו ומח ה-ג אסורות ממאכלות 2שיו2רמבים
 ק-ס: 22-ק שאמרו מה כפ' שזהו הנראה מיהחשהת2
 ד. כי 2שער עני תדכא ואל חוא יל כי רל תגזלאל
 אל ברש-י 1(פרש נפש, ק.נעיהם את וק2ע ריבםירינ
 אל 2שעריך המתהלקין עני מעשר 2שער, עניתד:א

 נפ,5 גוזל נפש, קו2עיהם את וק2ע כי 2םתדכחהו
גוזליהם.

 זהו חהחסר, שלא עשר מזה שדרשו מח"(
 שלח וזהו להבח. ום שהעשר 2ש2יל עשרשדרשו
 יותר לקים לך יחיח אפשר שאי הנכסים ממךיהסרו
 המעשר..מצות

 מ2ואר שתתעשר 2ש2יל עשר שאמרוומח
 לכל מלוה שהיה ה2ית ל2על משל כ!: שמעתי2ילקוט
 2שקת סו2ות הסי1 לו נותנין והיו סוגות הטין העירבני

 ועפר תב1 2הן וער2 רעה עינו אחר שם היחהגור4
 לגן אמר רעוה, טהיו ח2ית בעל אוהו ראה להוהוליך
 שכשיב(1 התבואת עם תער2ם ולא לעצמן אותן הנח2יתו
 לישראל משה "מר. כך יו. פהז אני מהן ממנוללוות
 שנאמר לים נותן הוא עפר יעה מע.1 מעשר הפרשתםאם

 ואם ועפר. א2ק ארצך מטר אח ד יחו 2-ה(:,ד2רים
 אוצרו את לך ר' יפהח כ-ה(: ,דברים כראויהפרשתם
הטוב.

 שלי אה ועשר עושר, מלטת זהו עשרי"(
 לד. נתתים שהם תורה עמלי אח לעשיריםשתעשה
 שלך. את מעשר אהיח זחוגשיר

 מטארי רגם רתעשר מיתורא לה יליף כאןיס(
פיבס:ת
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 לכס וחדיקותי וגו'י בזאת נא ובחנוני וגו' האוצר בית אל המעשר כל את חביאו ג'(:ש,בי
 שפתותיכס ויבלו עד רב: אמר חמא בר רסי אמר די, בלי עד מאי ד" בלי עדבדכה
 ט'( '"עניח כ( די.סלומר

 חורבן קודם שנים שלש הינו בית של חנויות חרבו מה מפני תניא' זרעך.תבואת
 סוכר ולא - ואכלת תעשר עשר אומרים: שהיו תורה דין על דבדיהם שהעסידו מפניהבית
 פ"ח( 'יט כא( לוקח. ולא - ורעךתבואת

 שני מעשר אתה ואי אחתי בשנה מעשר אתה אחד שמעשר מלמד תעשר.עשר
 ה"ח( פ"ב שניעיח )יייש~י כב( אחת' בשנהסעשרות

 אשיב לכן מ(: )"ישע שנאסר דגני לאו ואס דגנך תעשר אם ותרושך. דגנךמעשרכ"
 %1"ימא( כם לאו,תירושה ואם תרושך, זכיתם אס בעתו, דגניולקחתי

 נעשה זכה לא ראשי נעשה זכה תירושי וקרינן תירש כתיב רמי: כהנא רבתירשך.
 1( י'1 ,יומא כד( פקחין. וריחני חמרי רבא: דאמר והיינורשי

 תלמוד לידי האדם את מביא שסעשר מגיד אלהיך. ד' את ליראה תלסדלמען

 יאורב

 לח יליף באז ונספרי מעשר, להפריש צריביןפרנסות
 זרעך, חנואת כל אח באן:מרכחינ

- 
 רביח לרנוח כל

 נמעשר. שחינין רווחיס שאר וכלופרקמטיא
 בענין להקנ"ח לנסוח שאפשר מה העניזב(

 נרבח זח נענור להם שיריק שהנסיח מה וכןהצרקה,
 זהו המצהק בשאר כזאת הגסחה שאין מה רי. נליער

 מאחים, רוצח מנה לו שיש מי אמרו: רגנרמשוס
 להיפך אס כי לחארס זכוח עשירות שא'ן נסצאא"כ -

 כראוי מעשרוחיו שמחן מי רק חסרונוחיה מגויליםנזח
 ואינו לו שיש במה ומסחפק בחלקו שמח שהוא מראחזח

 ברבה היא עשירוח כזה לאיש שלו. שאינו נמהרוצה
 איש ולגני לה שיש ממח לבפלים מחאוה יהיה לאכי
 אנל רי, מלומר שפהות'1 שינלח להיוח "פשר שפירבזה
 די יהיח לא לעולם בי אפשר שאי רנר זהו אחרלא.ש
 ני:הר, חסרונוהיו יהגיל גיותר שיחנרך, ומהלפניו,
 של שכר הקנ"ח הבסיח לא אחרוח מצות בענורולכן

 נלנר. צרקח למצות אם כי וברגהעשירות
 ירושלים שגם ל' ננ"מ שמבואר ואעפ"יבא(

 ולא חורח רץ על ריניהם ווהעמייי מסני אל" הרנהלא
 היה אחד שחסא נמצא חייב הרין, משורת לפניםענרו

 חינו ניח של החנויוח נחרנו מה מסני וא"כבשניהם,
 לסנים עשו שלא שמה ונפרס ירושליס, שנחרנקודס

 יעשץ מאשר התם בררשינן מראורייחא ענרו נזהמשוה"ר
 על מעשרוח הפרישו שלא מה אנל משוה"ר, לפניםעל

 רנית רמעשח משום זהו אררננה רק עייו זההלקות
 ל"ערים מקום יש זה שש'י מפני ביותר חמורהינו
 מח ימבור אהר כל בי ריזורה, דין אח לגמריולנסל

 שצריך מח בל בחנוח ויקנח ינא ואח"כ להחנוני לושיש
 לפנים עשו שלא מזה חמור הזה יהחסא לפרנסתהלו

 לא משוה"ר לפנים לפי עשו שלא נזח ריזם כימשוה"ר,
 החורה. דין חת הפחוח לבל לבסלבאו

 זח משוה"ר לפניס עשו שלא מה רריזםועוי
 יזרמן רחוקות לעתים רק כי אצלם קנוע חסא היחלא
 אנל משוה"ר, לפנים לעשות שריך שהוא ה(רםלפני
 מעשר מפרישין היו שלא מה הינו ניח של חנוטתגני
 כל כי שעה, ובבל יום גבל אצלס קבוע רגר היחזח

 מעשר מהן להפריש שצריבין האלו נרנרים היחמסחרם
 ולא המוכרים דם רלא שאמרו מפני כך עושין היוולא

 התהילה נים לכו בסעשר מח"יבים מהםהלוקחין
 בהחלח,הפורעניוח

 אין שני מעשר שמסרישין שנשנה הינובב(
 והשישיח השלישית ונשנת עני, מעשר להפרישצריבין
 להפריש צריבין אין עני מעשר שמפרישין שמסהשל
 שני. מישראז

 שיהיח הארם זוכח המצוה מעש" טיי כיכג(
 בס' לעיל שנארנו במו שלו נקראים ויהיו נהם קניןלו
 עיי"ש. ייח אוחי"ב

 בהבות נחכמהו להשחמש שרוצה מי הינובר(
 זובח הוא העולם חקץ משום בהם שיש ונרנריםריערה
 להארם ברבה שמביא דררושח המרה כפי שוחחלהיות
 החכמח נכח להשהמש שנא מי אך לראש, נעשהוהוא
 זוכח אינו הוא נסיים לרנרים או רעים לרבריםשבו

 וסומו המרח על הוא ומפריז הררושה המרה כפילשחוח
 רש.שנעשח

כה(
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 ש"עתי(,עקוט' ו( בהו"ל. בין בארז בין הימים כל כה(תורה.
,ספרי( כז( אלהיך' ר' יברכך כי ת"ל: מנייף עשיר עני אלא ליאין שאתו תוכל לא כי ת"ל: למועט' אפילו מניין מריבה' שהוא בזמן אלא לי אין מרבר'הכתוב מקום ברחוק המקום מסך ירחק כי מרבר' הכתוב ומן ברחוק הררך. ממך ירבה וכיכר(
 כח( ססף' בשוה ולא בכסף אלא נפדה שאין שני למעשר מכאן בכסף.כב(

 נ.( נ"אוננורות
 בירך. הכסף וצרת שנאמר: בידו, מצוי ארם של כספו יהא לעולם יצחק: א-רבירך.

 א.( מ-א1נ'ט
 נס י'ז)סונח וביתך' אתה ושמחתשנאמר: ברגל מבתיהן יוצאין שאין העצלנין את אני משבח אומר: היה ר"א וביתך. אתהכו(

 שמחה, בלא שרוי אשה לו שאין יהורי כל חנילאי: א'ר תנחום א"ר וביתך.אתח
 וביתך, אתה ושמחתשנאמרי

 כס( הצדקה. מן פרנסהו שלמים לו אין שלמיסי לן תן עני מעשר לו אין עני, מעשר לותן שני מעשר לו אין שנה מעשר לו תן ראשון מעשר לו אין שאם מלמר תעזבנה לאכז( ב" טינ),ט"
,ספר'(

)ספרי( ל( גר4 מה להגיר חלק לו איןכי

 יאורב
 סנהררי יוונין היו המקרוו שבגית רפניגה(

 רנ"רים והיו נישראל זרולים היותר הדנמים שהיוגרולה
 היו נירושלים שהיו הכהנים וכן לרביס, התורה"ת

 י,וכרו כהן שפתי גי כיכתינ: לייראל הורהמלמדין
 ליר,שלים עולה שהיה סי ולכן כפיו, 'נקשו והורהדעת
 ל1אוג צריך היה ש)א כ"וך שנירה שני חמעשרעם

 כפיהס. הורה לללמור לו היה *פשרלפרנסתו
 שההא זהו לירגה תלמר דלכ*ן "מרו"ונתוקוני"

 מרגר, למ,ר 9רא או מלוכ1ה. עגלה כמו ניר"ה.רגיל
 והר"ה שלך שני מעשר ל*כול לרגל שגשהעלהוזה

 וסנהררין  נמעמ1ם וישראל נשירם ולוים גענודהםגהנים
 הוראה שמשם הורא,ה ומור.ם 'שרים 1'נין ורנין'ושנין
 אלהיך. די *ת ליר*ה ההרגל י,וראל לכליוצאה

 עד ד' מיראי להיות ההרגל שאז ה-נרכו(
 אה-כ שהה.ה ש4ף נופשך. לקנין יהיח דזהשהרנר
 ההורה. ורמצוה המקום מדרכי הסור לא ל"רץנחוצח

 ,.כל נענין ישעור
 הימים-

 רכעה"רם סעום
 היר*ח למרת ג-כ נזה מהקרנ הוא אז הזקנח לימ'מג'ע
 נימ' ונן כזה. רהוק ה:א לימים 1עיר שה,א נעתאנל
 לא "ך היראה, לסזת ד"רם נוטה ג-כ אז וצרההענית
 לירושלים ש'עלו זה רוך" *הר לכן ושכהה, טונהנימ'

 על נזכן נם ה-ט הימיג4 לכל היר"ח למ1ת'תרגלו
 השחרות. בימי וגםשמהה

 לפדות הרשות יו י1ו האופנים רנאלו נמצאבז(
 יענור גרול זמן שעור ה-ז1 זרן, ברח,ק והוא שנ',4עשר
 לההזיק לו "פשר ואי לרנל לעל,ת לו יהיה ש*פשרער
 מקום וגדהוק הזמן אוהו ער יתקלקלו שלא רפ'רוה"ה

 אם שנם או כזח, רהוק נכקום מ1א לשאה עליווקשה
 לשאת לו אפסר שחי הלש הוא רק מרונה חמשאאין
 לפרותן, לו צפשר דאוסנים אלו ננל קיה משאגם

 נס,סיפ להני"ם לו ואסשר עשיר שהוא ש"ף עודוחררו
 אפשר בעצמו לשאת לו "פשר אי אם זה ננלונדמורים,

 )פ1והן.לו
 'חיח שהנסף שנע'נן מפנ' הוא והטעםגח(

 שצריך רפני נירו 4צוי זה אין נכף ושוה נירוסצוי
 הוא ולפעמים קונו4 לו יזררן אם יויע ומי עורלמוכרם
 מעשר גסף מפסיד שהוא ווס1א נזול למכרםמוכרה
שני:

 שכל ודוא הזה הכהוב כ"ן נ"מר ולכךנט(
 וכבר שני נמישר גם הלקו נהתי "ני הן הארםי"מר
 צריך לו מספיק זה אין ש"ם נאסר לגך הובתי,'צצהי
 הצד81. מן לפרוסואהח

 החלק לו נו"נין הן ה"מר שנל ה-טל(
 עני עיהיה הוא "פשר אי וא.כ ההנו*ח ככלדעשירי
 הלק לו אין והר' ואכר לכן ישראל, נן מש*ריוהר
 אלא המקום מיד רהפרנס דוא עאין ונכצא עיך;ונהלה
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 אני יאמר ולא הראשון' המעשר לו יתן בשערו נמצא הוא לאשר בשעריך'אשר
 ע'י"י "נו בו. רוצה שאני אחר ללויאתנט
 הא ולאלמנה. ליתום לגר ללוי ונתת ביח: ,יהיו אומר הוא ולהלן בשעריך. והנחתכח(

 'ספרי( לא( הגשמים. בימות באן החמח ביסות כאןכיצד,

 והנחתו עני במעשד אבל לירושלים לעלותו לך אמרתי שני במעשר בשעריך.והנחת
 '"'וינ"בשעריך.

'ספרי( לב( באוצר' הניחו עני שם אין אם בשעריך.והנחת

 עטך' ונחלה חלק לו אין כי הלוי ובא ת"ל: שכחה' לקט אפילו יכול וגו'. הלוי ובאכט(
 ונחלה חלק בהם לו שיש אלו יצאו לו נותן אתה עמך ונחלה חלק בהם לו שאיןדברים
 )ספרי( לג(עמך.

 ואל חסריפ שאינם בין חסרים בין יכול בשעריך, אשר והאלמנה. והיתוםוהגר
 ת"ל עשירה, בין עניה בין אלמנח בגד תחבול ולא כ-י(: )יניים אומר הוא שהריתתמה
 שאינם בין ברית בני בין יכול לד( חסרים. כולם אף חסר עני מה ולגר, לעני כ"ג(:,ויקרא
 שפיי( ברית. בני כולם אף ברית בן לוי מה לוי, ת"ל: ברית,בני

 להן בטל. שאינו ראשון למעשר מכאן לה תן שבא זמן כל וב* מהו הלוי.ובא

 היתה נבלטה נית משפחת אמרו חוצה העניים את מוציאין שאין מלמדבשעריךי

 ר 1 א יב

 שבאיט בינרים מצויה "בדכה ואק וים, בשרממהנת
 שהנדנ" בזמן ני וים, בשר מהנתמידי

 אמרו: דויי מציה
 ומהברך קמעא אוכל כ"ו(, ,ויקדא לשונע להמיכםואנלהם
 בענין שאמרנו מה ד' אות י-ח פ' להלן וע"ןבמעיו,
הזוג

 והקושיא קל'קק הולין נהוס' הובא הספרילא(
 נגרן להניחו שצריך סשמע "והוחוו' דכתיב: דגאןהיא
 תתתה דכהיב: וד,זם אוהו, ונוסליפ ענ-םוכאין

 ללוי,-
 הפסה דעד אמרו זה ועל אהזם, המהלק דוא שהואמשמע
 סחלקו אז נפסד, יהיה בהוץ יניה ואם גשמים, זמןשהוא
 מניחו בהוז לדניתו שאפשר הקיץ ביסי אבל הביה,בתוך
 בימות א"די וההם אוהה ונוסלים נאים ורועניםבגדנות
 הקיץ. בימי אירי ונאןהגשמים

 בחולין דאיחא מה לפי זהולב(
 קלין-

 וי'ב
 אותם, העזוב ולגר לעני דגאיב, ופאה שגהה לקסגבי
 לעסלפים, ולא לעורניםולא

 עניפ שם אין אם הינו -
 הוא דכן אמינא דוח וא,כ דחלו, ממחטת סכורהוא

 נאמר ואת"כ והנחה נתיב דכחן אמר לכן עני,במעשר
 כאן אין שעה שלפי אף להניה שצדיך משמע הלויונא
 תעזוב ולגר לעני נחמר החם כן שאין מה שיטול,מי

 מצ"ז ה:א ואח"כ ודגר דעני להיות צדיך מתחלהאותם,

 מכלום. פטור ו"שו והגר העני שם אין ה"םתעזוג
 ווהוא הפקד של זבר לנל ילפינן ומזהלגן

 בהם. חלק לו יש להלוי שגם מפני הסעשר מןפסור
 עניה בין לחלק שלא אמינא הוה כילד(
 גשעה לההביש העניה צריכה תהפו שלא בכדילעשירה,
 לומר היה הד'ן מן לגן האלו, המהנות את מלקטתשהיא
 מהנישה ההא לא הענית ואז ללקט, אפשר לעשירחשגם
 הלקה לא דלכך לתלות יש גופה הזה הטעם ומשוםסזה,

 לעשירה עניה בין אלמנה בגד ההבול ילא נלאידהורה
 קרא קמ"ל לכן דוקא, מהעניה הנזיון אה למנוץבכדי

 לעשירים. ולא לענים דוקא המה האלודהמחנות
 שמטה של ראשונה שבשנה ניסא שלאלה(

 שני מעשר יהא השניה ונשנח נוהג ראשון מעשדידא
 ראשון מעשר אלא עני, מעשר השלישית ונשנהנו"נ,
 שנה שנכל נמצא וסזה השניס, בכל ונוהג דפסק לואין

 שני ומעשר ראשון מץשר או מעשר, פעמים שנימפריש
 כאן נחמר זלכך ואפשר עני, ומעשר ראקון מעשראו

 שנה שנכל לומר פעמיס, שני תעשר עקר כיב:בפס:ק
 נבדאשית יעקב אמר וכן מעקדהל שני לעשר לו,ש
 התנו לך, אעסדנו עשר לי ההן אשר וכל כ"ב:כ-ה
 ושנוג שנה נכל מעשרות פעמים קנישיהן

לי(
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 שפרי( לו( לירושליס. חוץ להוציאן רצו ולא זהב ככרי מאות 1' לה ונתבובירושליס

 קב סחצי בגורן לעני פוחתין אין אסרו: סכאן שבען' כדי להם תן ושבעהואכלו
 )0פרי( לז( שעוריף קבאו

 בית! בני ארבעה לך יש אתה הקב-ה: אמר אוסר: סימון בר יהודה ד' ונו', הלויובא
 והיתום, והגר' הלוי' בית: בני ארבעה לי יש "ני ואף - ואמתך' ועבדך' ובתך'בנך'

 טובים בימים שלך ואת שלי את משמח שתהא לך אמרתי אני הקב"ה: אמר -והאלמנה'
 לשמח עתיד אני ואלו אלו שלך' ואת שלי את אשמח אני אף כן עשית אס לך'שנתתי
 תפילתי. בבית ושמחתים קדשי הר אל והביאותים מ": )יש9, שנאמר הבחירה,בבית

 שמ9ני()ילקום

טך

 להלן ונאמר קץ כחן נאמר דן אתה הרי השנפ מתחלת יכול שניי שבע סקץא(
 ולא בסופה כאן האמור קץ אף בתחלתהי ולא בסופה להלן האמור קץ מה ל"א(, )וכריםקץ

 )ספיי( א(בתחלתפ

 יאורב

 הענהם את מוציאין שאין היא ה1ר-א 1ירסתלו(
 מן שלא להחפרנס לים גסשר שסם אף לארץ,לחוץ

 בירושלים שהיהת אהת ממשסוא ראיח ומביא האלו,המחנות
 זהנ ככרי מאות עש לסרנסחן להם לתת צר,כיןוהיו
 היו ששם אף לירושלים הוץ להוציאן רצו לא זחונכל
 היא הרמב"ם וגרסת הצרקה. מן שלא ליחפרנסיכולים
 ממחנות נפ-ו פסק וכן לחר'ל המעשרות מוציאיןשאין
 משסחת של דהמעשח לומר צריכין דנריו ולפיץנ-ם,
 לצאת יריכח היתח זו שמעסחה כן, חיה ננלטהנית

 זיב ככרי מאות 111 להם לחת צריכין והיולחו"ל
 מחנות של מפירות המעות בסקים להם נחנו ולאלפרנסחן
 לחר.ל. ימעשר מו$יאין שאין מפני ווהוץנים,

 שאם ץנים ממתנות נפ"ו ברסנ-ם ואיחאלז(

 אם אנל שבץג כדי לו ליתן צריך בשדה לוקחהץני
 ויכול שבאו כרי לו לתת צריך אינו בבית המעשרהיה
 צריך בשדה רלכך נרמנ"ם שם ואמרו כזיו4 כזיתלהלק
 ליקת שם מוצא אינו שהרי שכיאה שיעור כדיליתן

 זה ץל הקשה והנח - ושבעו. בשץריך ואכלושנאמר:
 ג"י נאמר כ'.ו בפ' להלן 1ם הא למלך" ימשנחבספר
 בבית כקהוא א-יי הרי והחם ושבץו, בשץריךואכלו
 ללוי, ונהת יתם: כת'ברהא

 נססרי לץיל ואוקסינן -
 בבית המתחלק  נמעשר אירי דהתם כ"ח בפסוקוהונא
 שזהו וגסער  עי"ש, ל-ח אות לעיל שביארנווכמו

 אלא שנץו כדי ל.הן ב1ווה שאינו הומב.ם גאןסמזיק
  בשעריך ואכלו ענאמר ליקח. עס מויא אינו שהריבקרה

 וזהו ליקח, סם מוצא איע שנשוה משום מיהקושנעג
 שבעו כדי דנץינן ללמור אסשר אי נלבר רמקיאסשום
 וייי שביץה שיץור לירי שיבא דאפשר ויחיר. יהירמכל

 שרצע מקיא מדחזינן י~פינן זה רק הרבים,צ'רוף
 מחלקינן אנן ולכן שנעים. הענים שיהיו הואהחורה
 אנשים. מעור ליקח שם שמוצא דבעיר רנפשיחמסנרא
 הרבים. צייוף וי'י שניץה שיץור לידי לנאואסשר
 נשדה אבל ויחיד. יחיר מכי שביץ" כדי נץינן לאר(ום

 לו אפשר אי לו יחן לא זח ואם מצוים אנשיםשאין
 יחיר כל "צל שביץח כדי געינן החם מאחריםליקח
ויחיר.

 היא דלפץמים הכרע אין קץ למלת נאבתא(
 מקץ ליד: ניימיהו דכתינ כמו הההחלה על ג"כמורה
 נתחלת וזהו - הץנרי, אחיו את אי,ו חשלחו סניםשנע
 קצוות, שתי יש שנה דלכל משום וזהו השניעיו4חשנה

 אפשר מהם אחד כל וץל השנה. וסוף השנה החלחוזהו
 זהו מקץ דישי הראנ"ו סירש נחמת וכן מקץ,לומר
 להלן שנאמר ממה מנז"ש למדו חז"ל אך השנה,תתלת
 הסוכו41 בחג השמיטה ינת בסועי שנים שנץ בקץל.ןו:

 השמיסה י"תלת על דקוי לומר אפשר אי דיחם-
 לומר לו והיה שנים, שנץ מקץ כלל נאמר למהרא'.כ
 תמיר הוא הסוכות והג דסוכות, נחג השמיטה שנתנמוער
 מראה זה מק, ומדנאמר הסנה, תהלת שזהו תסריבידש

 סל הסוכות נחג וויו השמיסה, שנת סוף על קאישזה
 השנח. סוף על קאי כאן עגם ילפ-נן ומגחם השמיניח,השנה
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 קרבח אומד: כשהוא ואחד אחד לכל שנים ז' יכול אומד: דיה*ג שמיטה'תעשה

 שנים ז' סעתה אסוד קדבה, היאך ואחד אחד לכל שנים ז' אם השמיטח' שנת השבעשנת
 'ספיי ב( העולם'לכל
 ג( סלוה' סשמט יובל ואין סלוה סשסטת שביעית אסדו: סכאן השסטה' דבד וזהב(

,ספר'(

 לו אמד ואם אני, סשמט לו שיאסד צדיך בשביעית חוב המחזיד השמטה. דברוזה

 נ'( 4'ז 'נ'ס'ז י, השסטה. דבד וזה שנאמד: הימנה יקבל כןאעפ"י

 קדקע בשמטת סדבד' הכתוב שסטות בשתי אוסד: דבי תניא' שסוט'השמטה

 משסט אתה שאי ובזסן כספיפ סשמט אתה קדקע סשסט שאתה בזסן כספים,ובשסיטת

 א'( יץ'נ'ס'ז ה( כספים' משמט אתה איקדקע

)מפי'( ה והפקדון' הגזילה ולא יד4משה

 ז( בסלוה' עליו שזקפן מילי והני חנות' והקפת שכיד שכד לדבות ישה'אשד
,ססרי(

)ספי'( ח( תעשה' בלא הוא הדי נוגש שאם מלמד יגש.לא

 יאודב

 א"ד לכל ז' ש:הו לומר מקום היה גיב(
 לחירות 'ונא שהוא עגרי עגר גבי שמיינו וכמוואהר,
 אמרה שהתורח אמינא הוה גן למנירהה השביעיחנשנה

 מפני ההוב, השמסת תהיה להלואהו שניס שוושאחר'
 יוחר עגר שיהיה גרין ואינו מלוה לאיש לוהשעגר
 שנים ד שזהו הוגהה לן דיש גאן אמרו לכן שניס,משש
 ואחר. א"ו גל של לא העולםשל

 י, באוה להק עור שננאר מח לפי והנהג(

 שמה משך בכל החונוה לחנוע אסור הרא"וורלרעת
 להלוה אפשר וא- בשרה עגורה אין שאז מפנ'השמטה
 צריך היח גרין הרי לשאול יש וא-כ "ונהת'1,לשלם
 יהיו נ-כ השרח מענורת ששובת'ם ביונל שגםלהיות
 שהחונות מש:ס לומר ואפשר ההונות, מחשלומיססורים
 שהיחה השמסה שנה ע-' נשמטו כגר מקורם עליוושהיו
 אלא ביוגל עליו נשארו ויא היונל, שנת שלשניבשנה
 לכן למאר מועפים שהם ומפני היונל. שנת שלהחונוח

 שמיסהן, עי החורה חזהירחלא

 הוג המחזיר וי'ס: פ"ו שביעית נמס' ואמרור(
 הימנו, נוחה חכמים רוחבשביעיח

- 
 סשוס הוא והסעם

 בשביל מפ0יר הארם י"א שלא הוא חראוי שמןמשוס

 א0רת שהחורה מרהזינן ועור לחנירה וסובה מצוהשעש"

 נשאר החונ רענם משמע מזה רננישה של העניןרק
 נורא' הסונ מרנונו חונוחיו חח כשלס שהוא ומ'עליו
 הוא וראוי גוו'ח סריעת של המצוה בזה מקיסושהוא

 הימבה בוהה חכמיס רוחשיהא
 היא הגור חונות כטפיס שהשססח ואעפ-'ה(

 נהנא. רלא בהקישא 'לפינן בארץ תלויהואינח
 זהו הלואה שסהם מפני הוא הרנר וסעםו(

 עמ' את תלוה נסף אס כ-ר: ג-ב גשמהו גרכתינלעני
 גמצוח נצטוה כבר השמיסח קורם וגם עמך. העניאת
 של הרין גס זה על יש שפיר ולגן כנשה, לו חהיהלא

 לא משום נזה שאין ונפקדון בנזילה אבל כספים,שמסה
 מטעם וכן 'גוש, לא משום גס בזח אץ כנשה לותהיה
 החנות וה"פח שכיר שכר משמסח השניע-ת איןזה

 מן הפועל להיפך כי העני. נזח הונ הבעל שאיןמשום
 ה"נוני פרנסת גל וכן הג'ה. מנעל  יותר ג:וי הואה0תם
 חת גזה מקפהין הרי רמשסס נחמר ואם מההקפההוא
 לטוגת היא "רי שמיסה ומגות ומעמרה פרנכהוגל

 4רעהו. לאהעני
 זמן לו שקנן משעה נמלוה זקיפה ומקריז(
 נפנקסו שכהנ מיר זקיפה רמקרי אומרים וישלפרעו,

 יחר. החשבוןכל
 אומר יהנחוב נימא שלא הוא בזה החירוש"(

 שמטה קרא גי מזה. חועלת לו שאין משום 'גוששלא

 בא לא אגל לה לפרוע לבל' רשות לו ויש -ליל
 משום בזה שיש אמרו לכן העשו; נלא עליו ליהןהכחונ
 גנר "ונו 4פרוע לנלי רשות לו שיש מה שהרילחו,
 לא נאמר למה וא"ג ירה משה נעל בל 1םוסנאמר.
 חעשה. נלא עליו ליחן שזהו נויאי'גוש
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 שמים לשס לשחתיו שמטה הלוח קרא כי אחיו' את רעהו את ישה לא יגש.לא
 המלוח ואם וקוצר זורע אדס שניס בשאר אבל קוצר' ואינו זורע ואינו יפרע במה לוואין
:הזיני( ט( תבואתי. את שאמכור עד לי המתן לו אומרחחקו

 כרכתיב: טעמא' מאי משמסתוי שביעית אין חמשכון על דמלוה לך. יחיה ואשרג(
:ספרי( בירך. אחיך של אשר ולא ירך' תשמט אחיך את לך יהיהואשר

 מפגי פרוזבול הלל תקן לפיכך לב.רי שטרותיו המוסר ולא תשמט ירך ידך.תשמט
:ספרי( י(  השולם.תקון
 עושים שאתם בזמן אביון' יחרל לא כי אומר: הוא ולחלן אביון' בך יהיה לא כי אפסד(

"פבי( יא(בכם. אביוגים מקום של רצונו עושים אתם שאין וגזמן באחריס' אביוגים מקוס שלרצונו

 ר 1 א יב

 בקדושיז אמרו שהרי חזייל דעת הוא כן לאט(
 כי מיכתיב: נחי'ל גם נוחג כיפים רהשמסת ול'בל"ח
- לד, שמטהקרא  השמטת על טעם רזהו נימא ואם 
 נריז ררי הארמה, בעכודת עוסק ראינו משוםכספים
 נוהגת קרקע שמיטת שאיז שבהו"ל להיוה 1ריךהיה
 וכז - כספים. שמיטת של הריז גם בהם איזבהם

 שבזמז שמום השמיטה מדכתיב י"ת ובגיטיז שםמידרשו
 אתה שאי ובזמז כספים משמם אתה קרקע משמםשאתה
 מוכח מזה הרי - כסמים, משמט אחח אי קרקעמשמם
 דבריו לפי כי "החזקוני", כפירוש הכהוב מפרשירלא
 רכל נקרא הוא מפורש שהרי מיוחרת לורשה צורךאיז
 קרקע השמסת מחמת הוא כספים השמטת של הטעםעיקר

 משמס אהה איז קרקע משסס אהה שאיז נזמןונמילא
 קרא כי האי: ביארו שחד'ל הזינז אלח מכל הריכספים.
 לדשמטח

- 
 חגיע כי בלומר הרשב"ם: שפירש כמו

 קראו מועק אלי קרא קורש, מקראי כמו שמיטהזמז
 הוא ההזקוני רדעת רנימא לא אם זמן לשון כולם1ום,
 עיי"ש. ו' נאות להלז המונא הרא-שכרברי

 פרוזבול פיי: בשביעית מנואר הזה העניזי(
 הזקז' הלל שר"קין הדכרים מז אחד זח משמםאינו

 על ועובריז זה את זח מלהלוות העם שנמנעוכשראח
 לבנך עם רבר יהיח פז לך חשמר בתורה: שבתובמה

 סרוזבול, של גופו זה לפרחבול, הלל התקיז וגףבליעל
 שבמקום הד":ים ופלוני, פלתי איש לכם אנימוסר
 שארצה. זמז כל שאגנגו לי שיש הוב שכלפלתי,

 הקשו והנה - הערים, או למטה חותמיןוהדינים
 ראוריהא הא הלל מצי תקנה שום כאז איז א-יבראשונים

 משמס אינו לי'ד שטרותיו דהמוסר הוא ידיז שהריהיא
 את למסור הוא צריך התורח 1י1 דעפ-י נזהואמרו

 שמוסר נעלמא דנחמייה ותקן הלל ואהא לבייד,שטרות;ו
 סגי. הונוחיו אתלחס

 התורה דיז דהנת הזה, בעניז לומר עודואפשר

 להמלוח ולא מחב,1'ח לגכות נעימם לנייר שאפשרהוא
 יגנו שהמה לב"ר שסרותיו מוסר של העניז וזהובעצמו,

 יש הרין מצד שבאמח מפני כרבר יש וטעם החוגאת
 השמטח אחרי גם חונותיו את לשלם המ1וח הלוהעל
 לבלי ההורה שהזהירה ומח ד', באוה לעיל שנארנוכמו
 לפרוע הלוח ניי איז רלפעמים משום זהו אההליגוש
 הוא והובע עומר שהוא ונזה זח, את מרגיש איזוהמלוה
 הם אם בב"ר כז 9איז מה להלוה, צער הרנחגורם
 גוגשים יהיו שלא בוראי לשלם הלוה ביר שאיזירגישו
 רוצה הוא איז ורק לשלם בירו שיש יראו ואסאוהו,
 יח:ב ולכז החוב, את גוביז שיהיו הוא ראוי בוראינזה
 ב"ר ליר נמסר כבר השמיטה עונח שמגיע שבשעהכזה
 ילל אתא זה ועל - השמיסה, בכלל הזה ההונאיז
 אם מדרגנז. אלא אינו כספים שהשמטת הזח יבזמןוהקז
 בעצמו להמלוה גם הרשות יש לנ"ד שטרותיומסר
 את אגכה בעצמי שאני הינו - שארצה, זמז כלשאגבנו בפרוזנולי הנוסח מרויק הוא ובז חובג אתלגבות
 ב"ר. ע-י שלא גםההוב

 דפרוזבול מבואר ליוו סעיף ס"ז בהרימוהנח
 אינו הר(1'ש רעת אבל שביעית למוצאי סמוך עיכותביז
 מבאר והוא שב,עית, של ר"ה בערב יק דכוהביז יס"לכז

 נסוסה אלא משמטת אינה ששביעית אעם-י ואומר:הטעם
 השמיטה דבר וזה שמיסה תעשה שנים שנע מקץכרכתיב
 אכל ידו, משה בעל כל שמום השגע נסוף אלאשאיגו
 יגבות בודקיז 1י1 בית איז השמיסה שנת כשרמחילהמיר
 רכתיב: הלות ייגוש יי איז נעצמו המלות וגם חובשום
 מיד לד. שמטה קרח כי רעהו ואת אחיו את יגושלא

 יגוש לא השמיטהשנכ:סח
 מע1מו הלוה יפרע אס אב"

 לגבות נזקקין שאיז וכמו אני, משמס יימר יייךאיז
 כשנ:נסה מיד פיו:בול יכחוב נזקקיז איז כךהחוב

שביעית.
 יכתובים פירוש יהיה האלו הרברים ולפייא(
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 לשל קודם שלך אביון, בך יהיה לא כי אסס רב: אטר יהודח רב אמר בך. יהיחלא
 י( ל"ג )נ"ם יב( אדם.כל

 יג( בארץ. אלא תלויח ברכה שאין הכתוב טגיד בארץ. ד' יברכך ברךכי
)ספרי(

 שנאטר כענין בך, טושלים ואחרים באחרים מושל תהיח יכול רבים. בגויםדמשלת
)ש1פסים

 א'"
 טלקטים היו מקצצים, ורגליהס ידיהם בהונות טלכים שבעים ב~ק אדני ויאמר

 )"יי( יד( יטשולו. לא ובך ת"ל: אלהים, לי שלם כן עשיתי כאשר שלחני,תחת

 הפתחים על טחזר היח לפרנסו, מצהה אתה אחר בטקום יושב היה שעריך. באחדז(
 מכל לך ניתן אלהיך ד אשר חו"ל, ליושבי קודטים א"י יושבי בארצךי לו, זקוק את"אין

 )כפיי( טו(מקום.

 ידך, את תקפץ ולא יתן, לא אם יתן אם שטצער אדם בן יש לבבך. את תאטץלא
 טסיי( סז( וקופצה. וחוזר ידו את פושט שהוא ארט בןיש

 ר 1 א יב

 הארץ, מקרב אבית יהדל לא כי הבתוב: אמר דההםק.
 הענים, לטובה דברים לעשות השהדל לא אםהינו
 ענ"ם שיש כמו בישראל ענים  שתהיה בהברהממילא
 אה  שתע!ור אותך מצ1ה הנני ולכן העמיס, כלנקרב
 תשתדל אם הכתוב אמר וכא! בירך, שיש מה נכלהענים
 נך יהיה שלא תעשה בזה העניים לטובה משלךלווהר
 יהיה לח כי אפס ,.נהזקוני'ק שביארו כמו וזהואביק,
 אני41 בך יחיה לא ויובלין שמטין תשמרו אם אניון,בך
 בשמסה הו!רין בנותיהן ואת עצמן את המונרין הענ"םכי
 נחלותיו "ו!רין וניובל ארע משמיסץ הום עליו ישואם

 יהי הוסיף זה ועל אבית, בך יהיה שלא ונמצאוממבריו
 הלוה על קאי הברכות שתי אלו ינרכך, ברך כיהכהוב:
 והמלוה שפירשנו, כמו מבורך יהיה הלוה ה0לוה,1ע5

 כי אנית מזה יהיה לא הלואוהיו משמס שחואאעפ"י
 איך האמר ואם יכלוס, נכך הפסיר ולא ינרכךנרך
 נאמר לכך משמסהן שרמיביעית הלואותי ליישונו
 אינם וא.ת מהס, ליפרע שתוכל רנים גויםוהאבמת
 ובך רבים בטים ומשלת נאמר לכך לגוש, בידימ10רים

 ימשולו.לא
 הבהונ פשס פפרשים הסח הגראה כפייב(

 אניו4 בך יהיה לא כי אפס אמרח יהתורה כן,חזה
 האמר בל כספים, שטסת במצות מצוך שאני אעפי'יהינו

 פרסים קנינים שום לארם יחיה שלא הוא שערתשרית
 אפס ריזורה: אמיה זח על אהרים, נער לו אשר כלויהן
 כל על ד,פהות לכל שמוסל היגו אניון, נך יהיה לאכי
 ער משלו לבזבז לו ואין אבית, יהיה שיא להויהרלארם
 ארם. כל לשל קודם שלו אם כי עניוה, לידישיגא

 אל ד ויאמר ע"ד: נג"ר כדאיהא זהויג(
 ר"ל בשס אמי ר' 1ג1', אנותיך ארץ אל שוניעקב

 ארץ אל משתשונ אלא ברכה, בהם אץ הריל נכסיאמר!
 עמך, אהיהאבוהיך

- 
 שזהו לומר אפשר בזה והסעם

 יאיחא כמו ו!הו ישראל, ארץ אה יעזבו שלאנכדי
 כותבי על הגדולף כנסת אנשי יהתפללו נעבפסתים
 מתעשרין שאלמלי יתעשרו שלא ומזו!ות הפיליןספרים
 כוהבי4אין

 רע נאופן שלך הממשלה ההיח שלא ריינויד(
 המלך זה כמו בך, ימסלו קאהרים יהיה שסופךכזת

 למלייס ככה עשה שהוא מפני נהוגוהיו אתשקצצו
 הגרום ולא וברהםים נ"סר מושל תהיה אלאאהרים,
 א במלכים שמסופר כמו וזהו בך. פושלים יהיושאהרים

 שמענו נא הנה ארם: מלך אל עבדיו ויאמרו ל'יו:ר
 הם, הסד מלכי כי ישראל בית מלכיכי

 שהיו הרי -
 עם. לשום רעה יעשו שלא ומסורסמיםירזעים

 נארז יתוויח מצוה שזהו נימא שלא הינוסו(
 ויקנלה" "הכמב בספר והוגא בחו"ל, גם נוהג זהאלא
 מיוה שזהו לומר לא זהי נארצך כאן שנאמררמה

 אפילו לרבות זהו בארצך שואמר מה אלא בארץ,התלויה
 שמיסת שם משמס שאתה באריך וואסילו לומרבארצך,
 הירק". על מזחירך אני שם גם כספיס, ושמיסתקרקעא
 לרמ8מיס צריך אני ואם השמסה, שנת קרבה תאמר:שלא
 שאני נמצא צדקה, שם אתן איך קרקעותי אומעוהי
 שלך, על חוסיף ף יברכך כי אמר לזה צר, מכלמפסיד
 שם שאין בהר'ל . צדקה לחת צריך שאהה שי!ומכל

 אומר חיה הו"ל למעס כאן הכוונה היהה אם כישמיסה.

 שמצינו כמו "ארץ, אל בבואכם או הארץ אל תבאוכי
 נארץ. ריזלויותנמצות

 ואה"ס תקפוץ ולא החמץ לא בקרא נאמרסז(
 נאמר למה תפת" פהוה מרנחמר והנה הפהה, פתוהנחמר
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 סעמים, מאה אפילו לפתוח שסופך אחת פעם פתחת שאם ומניין תפתפ פתח מח(
אפרי( לה ידך את תפתח פתוח כית"ל:

 ונותנים וחוזרים הלואה לשם לו נותנים להתפרנס רוצה ואינו לו שאין זהוהעבט.
 וחוזרים מתנה לשם לו נותנים להתפרנס רוצה ואינו לו שיש זה תעביטנו, מתנה, לשםלו

 אין להתפרנס רוצה ואינו לו יש אומרים: וחכמים ר"י, דברי מיתה לאחר ממנוונפרעים
 יח דעתו. להפיס בדי טשכון הבא לו אומרים להתפרנס רוצה ואינו לו אין לו,נזקקין

)ארי(

 תשמישו כלי וכל ומטח בית לו שוכרין אשה. לישא שבא יתום ת"ר, וגו', מחסרודי
 יחסר אשר בית, זה מחסרו די לו, יחסר אשר מחסרו די שנאמר: אשה' לו משיאיןואח"כ
 2'( 1'1)בהו2ות *"( עזונ לו אעשה ב'ג מיאשיח וכה"א אשה, זו לו ושלחן, מטחזה

 לעשרף עליו מצתה אתה ואי לפרנסו עליו מצפה שאתה מלמד מחסורףדי
 2'( סיז)כתו2ות

 'ט( לפניה לרוץ ועגד עליו לרכוב סוס ואפילו לו. יחסראשר
יחרי(' כ( תעשה. בלא פן, תעשה, בלא לך.השמרט( ב" ס":)כח121ת

 להלן מה בליעל' בני אנשים יצאו "'י(: '"נ )יעל התם וכתיב בלישל. לבבךעם
 מן עיניו המעלים כל קרחה: בן יהושע א'ר מכאן כוכבים' עבודת כאן אף כוכביםעבודת

 ר ר א יב

 שהו2 רסעיקרא אמרו :ח ועל חקפוז ולא שמויא
 ולהיוה י'ת, רצ11 2הם שיש האנשים אלה עםסר2ר
 מ:ח אותם מפריע שה'צר רק לעני, יריהם אתפושס

 כשיסיר וא: חקפוז ולא חאסו לא נחמר ה'ערוכנני
 פחוח נאמר ואח"כ ויתו. ויח:ור יחן 2וראי היצרמניעת
 יהיות רצ11 שום נדם שאין האנשים גננר ש:הוהפחח
 שי8תחו הכחו2 מצ1ח ולהם לגמרי, קפוצות ויריהםנוחנים
 יריהם.את

 שיחיח הכתו2 אוהנו סצוח הצרקח על כא1והנח
 צ'ייי שאי1 סה ל22ך, את האסץ לא כרכהי2: שלם2לנ
 אף המצות רנשאר משום :די 2פיט. חמצות 2שארכ:ח

 אנל יחש2. לסצוח וח נכל שלם 2לב עושחשאימ
 סמנו יקיי אי1 שלם 2ל2 כ1 עוקח אינו אם2צרקח
 ואל עין רע לחם את תלהם אל ג-ג: 2משל'גרכחי2
 אנול הש כ1 2נפשו שער כסו כ' למסעסות'1,חחאו
 תק'חנוג אנלת פחך עסך. 2ל ול2ו לך 'אמרושתה

 נ:קקין א'1 רלכך הוא רר2נ1 דסעסיחו נראח'ו(
 לארם ראסור סשום להתפרנס ר1צח ואינו לו שיוולמ'
 שהנ:יר א' " 2נררים הו'ע שאסרו וכמו עצסו אתל1ער
 מחוי2'1 י2צרקח הי1' מן עצסו שצ'ער מפנ' הוסאנקרא
 2ס:יר שהוסא למ' ולא עמך, סעשה שעויה לם'רק
 על 2מ:יר עבר"1 שדוא סי רנ"א: 2יי'ר ראיחאכמו

 אינו חשו2ח עשה ולא נהורח האמורות סצ1ת מכלאחח
 להלווהה ולא להח'1ת1הץ2

 ושואל אחד 2א דאם ח:ינ1 ס:ח הנח'ח(
 לישא לו שיע:רו שואל וח2ירו 2יח לו לשגור לוקיעזרו
 2רישא, הגחוב שהקרימו מפני סקרימי1 להראשוןאשח
 2פסון הפוקרם כל ,ד'א: ס"א בברכות יאיהא כסוו:הו

 ושעורת חסה ארו ה'(: )רברים שנאמר לברכחסוקרם
 ויבש: שמ1 :ית ארץ ורסת יתאנחוגפ1

 :ח אין שלאחרים שאף סשסע לו סרכתי2'ס(
 2:ה, הורנל שכ2ר מפני לנרו לו חסרת :הו ייקחסרת
 חסרונה אח לסלאות התורה צותח :חונגל

 להבירו מלהלוות עצמו את המונע הינוכ(
 היא יונה ר2ינו דעח ,ינח לאוי1, 2שני עונרהוא
 לג2' לא אנל ענ' יני' יק הלאוי1 חלו על עוברראינו
 השסר הפסוק: על ס": 2פאמר 2ש"ת ר2ר'1 וגחעשיו:
 סלהלות הנמנע ג' מ:ה לסרנו ונף, רנר 'היח פ1לך
 אשר לעת יאס 1פ1' "שסר שדם לאו'1 בשנ' עו2רלענ'
 מיר(4ץ סהלות נחרול שלא הו:רו-נו חש2ע שנתקרבה

 2:מ1 מלהלוח 'רו הקופו חסא שיגרל מי'שהשמיסה
 מהש2ת הכחו2 קרא ח:ה העו1 נורל ועל חו2ה 'פסירשלא
 נליעל. ר2ר מלהלות הן'1צר
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 א" ס"תזיתמות כא( כוכביכ' עובד כאלוהצדקה

 חוטאים היינו הן שאלמלא לרמאים' סובה ונחזיק באו אלעז-: א"ר חטא' בךוהיה
 א'( ס"ח זנתובוה כב( חטא בך והיה ר' אל עליך וקרא שנאמר: יום'בכל

 שאמרו מה כפי זהו עיניף ורעה מהו לו' תתן ולא האביון באחיך עיניךורעה
 כי האמת ויאמר לצדקה נותן אינו אשר יש היינו - אחרים' דתנו ולא יתן לא הייבאבות
 ברבר אשם שהוא אומר שאינו מזה גרוע יש אבל הענה מטוכת יותר עליו חביבממונו
 הראשון כי שניהם בין וההבדל עליו, לחוס ראוי שאין ויאמר העני את לגנות מתחילאלא
 יחשבו כי להעני מלתת ימנעו אחרים גם הרי מהשני אבל לו' מלתת אחרים את מעכבאינו
 ורעה שאמר: וזהו אחרים' יתנו ולא יתן לא שהוא אמרו ועליו הוא' רע איש באמתכי
 כט עליו' לרחם ראוי שאינו לאמר בהעני דופי שתתן - האב'ון צאחיךעינך

 ייקב(מ"י

 ר 1 א יב

 יק לא הוא ה:ה שהעק נראה מ:ה מנהמ(
 שנחשב והוא מ:ה נחמור אם כי ע"ז, געצמונעובר
 בני הנתוג קרא התם שירי לע"ז. חנירו אתכמריח
 שמעלים שמי מפני 4ראה בזה והסעם להמריחים,בליעל
 כפירה לייי אחרים את מביא הוא הצרקה מן עצמואח

 העני סימוב גר' יהודה א"1 ל"ד: רגה בויקראכיאיהא
 ישן העי מטתו על ישן הוא אני, מה ומתרעס יושבהזה
 לה וטא אחח ועמדת כאן, ואני בביהו ישן פלוניכאן,
 לביני, בינו שלום עשית כאלו עליך מעלה שאניחיך
 לי, יעשה שלום לי, קלום יעשת גמעוזי יחזיק אוהה"י:
 ומכבדו עשהו הרף דל עשק ל"א: י"י במשלי נאמרוכן
 אביק,חונן

- 
 לעזוי שיבא מי שאין דבשעה נמצא 41נת

 בא הוא הקב"ה על לדועני שיש מריורעומות אזלהעני

 יש הצדקה מן עיניו המעלים על ולכן נר', כפייחלידי
 ע"4 לידי הגירו את מניא שהוא נמיהחטא

 לייי חבייו את הוא מביא שכאן מפניוהנח
 חמור עוע ריום ועשח, בקום ו4תם העשה ואל בשגחטא
 גליעל, בני בשם עצמם האנשים אה הנהוב שקראביוחר
 כאן אבל היתרח, רשעהם מסני שלהם חעצם שם :14כי
 ד,מחשבה רק בליעל לבני יאלו 4אנשים את קוראאינו
 קל חזח שההטא מפני בליעל של לרבר נקיאתגלבד

 שיש י"ג אות י"ד בפ' לעיל וע"ן מדיון שלמחחטא
 הזו4 לענין השייכים רגריםשם

 ויעח כאן; הכהוב מריק דלכך ואפשרכב(
 כמו ולא דוקא אחיך אותו קרא 4אביון, 2אחיךעינך

 שהוא נמי רק הוא דהחטא וזהו רעך, מקום גבלשנאמר
 אם אבל מצגה היטב יודן שאחה כאחיך שהה4 י4יייע
 החק ימאי שמא לחווו ויש לך ירוע שאינו אדםהוא
 חוסא, נקרא שיהי4 4זה בנלל הוא איןאז

 בשם :ה את הכתוג קרא ילכך ה4פשיב3(
 הוא :ח דגם משום הניחו4 עיר במריחי כמוגליעל
 אותו יתע לא נם הוא יתן שלא שמלנד שעושחכמדיח
אחיים.

 עינר' "ויעמ שנאמר במח לומר אפשרעור
 שנאמר: מה והקנלה" "הבה4 בעל שביאר מה לפישזהו
 השמיטה, שנת חשגע שנהקרנה

- 
 לשאול יש דלכאויה

 הלואה ש:הו תעביטנו והענס לעיל נאמר הרי :העל

 אין חמשכון על שהמלוה חד'ל אמרו יייייבמשב41
 השמיטה מפני לחוש לו מח וא-כ משמטהו,השביעית
 נמנע וולא כלל בירך י:היי ש4כתוג ניאה לכןשיב(4
 השמיטה, מפני ממונו שיאבד החשש מפני גיןמהלוות
 המשכון, על שהלוה בגק ממונה איגוד חשש 12 שאיןבץ
 יאמר שלא מלהלוות, ימנע שלא למלוח יזהיר מקוםמכל
 ויד הם דפקר הארץ תנתית כל השמיטח שבשנהכיון
 ללוח צויך אין ~יכ כעשיי.  העני שוה בהםבולם

 במניעת עין רע מדת גמלוה יש מקום מכל זו,בהלואה
 עצמם המרתקים האנשים מן הלוח אולי כי אליהההלואה
 ניחא לא מהפקירא הופילו שלהם שאינו ממחליהנות

 לוח הוא לכן כפה מי3ין ליהנות  ומשתרל דמחהנילוי
 לחמו, יאכל אסו ובזיעת בהם לייווית כדי מאחריםמעות
 עמל שלא קבים מבתשעה משלו אחד גקב יותרורצונו
 :בות לכף חכירו את דן שהוא מי זה לפי ו"נח -בה
 רוצה שאינו משום הלואח מבקש הוא דלכך יאמרהוא
 הוא גאחרים רעה שעינו מי אך ההפקר, מן ליהנותאף
 כי ממונו לב:נז רוצה שהוא לומר חובח לכף אותוק
 ומי היפקי, מן לההפרנס לו אפשר הלואתו בלאנם

 עין, יע נקיא שפיר חובח לכף חבירו את קשהוא
 שגרבר. הרעה הצד אתשיואה
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דכרים-

 מ% תתן נתן ת"ל טגיין, סועסת מתנה טרובת' מתנה אלא לי אין תתן. נתןי(
 ח יק )יש , כד(טקום.

)ארי( כה(. בטקדש. היתה חשאים לשכת אטרו טכאןלבינו, בינך להתתן

 אמר טעשה, ושכר אמירח שכר לו נותנים ונתן ליתן אמר אםהזה. הדבר בגללכי
 אבל ליתן אטר לא כו( טששה, כשכר אמירה שכר לו נותנים ליתן בידו הספיק ולאליתן
 טובים בדברים לו נוח אבל תנו לאחרים אמר ולא ליתן אטר לא או תנו, לאחריםאטר
"פרי(טעשיך. בכל אלהיך ד' יברכך הזה הדבד בגלל כי לוטר תלטוד כך' על שכר לו שנותניםמניין

 אטר מכאן בעולם, שחוזר הוא גלגל הדבר, בגלל ישטעאל: ר' דברי תנא בגלל.כי
 לא בנו ואם בנו' בא בא' לא הוא שאם זה טדה על רחטים אדם יבקש לעולם הכפר:ר"א
 ב'( קניא )שבת כז( בנו' בן באבא

 התאטז כן על הארץ' טקרב אביון יחדל לא העולם טנהג לפי אביון. יחדל לא כייא(
 אם - אביון' בך יהיה לא כי אפס שאטר: וזהו באביונותו, יעטוד שלא האביון ידלהחזיק

 יאודב

 כי מרובה מהנה ליהן גייו כשאין ה-נוכד(
 3בר שהרי ליהן, עליו מ5וה זה בכל מועסת מהנהאם

 לבו שי3וין ובלבר הממעיס ואהד המרבה אהראמרק
לשמים.

 המקיש, בבית הלש3ה היתה מה ומפניכה(
 שנותנים כמו הוי לחענ-ם שעהנים וצדקהלרוי14ת
 דל. הונן י' מלוה -ס: במשלי גד3תיבלגנוה

 הזה, הרבר בגלל כי מדכתיב ילפינן זהבו(
 אמרו בבר באמת והנה בעלמיג דבור אפילו טומןהדגר

 שנאמר: למעשה מצרפה סובה מהשגה ע"ח: מ'בקדושין
 ויגהב וישמע ד ויקשב רעהו אל איש ר יראי נרברואו
 1ו'כ והנה - ולהושבימשמו. ד ליראי לפניו זכרתספר
 דהות משום זה. מיוהדת, דריה לזה 3חן צרי3יןלמה

 אק אשר למקום, אים שבין במ15ת הש ההתםאמינ"
 הכוונה לגביה הוא והייקר המעשה עאמו לימקוםצורך
 עשה שלא אף לסובה היהה שכיינחו כית ול3!הסובה,
 צדקה בענין אבל שעשה, 3מו ונתשב בכך דיהמעשה
 המעשה, ע5ם הוא העיקר בויאי גזה הבירו ל~ובתשזהו
 לב! 3לום, אינה מעשה בלי דמהשבה אמינא הוהובזה
 למ5וה. נהשב זה דגםקמ"ל

 ה~ח ההחר הגלגל המקום עשה מה ומפניב!(
 העולמים, רגת דוד: אמר ל"8: רבה בשמות איהאכבר
 לפני עולם ישב ס"א(: )ההלים שנאמר עולמך,ישב

 הסר שוה עולמי את אעשה אם הקב"ה: א"לאלהים,
 הקב"ה מלפני שאל שרוד ה-נו - ע5רוהו, מןואמת

 עומד העני 3י ועומדים, יושבים בעולם יש מהמפני
 העשיר של ורר3ו בפהה העומד  העני 3דדך רגליועל

 יוהר יהיה סוב והרי מו~מה על במנוהה יושבלהטת

 הן כ4 חו ששאל או ליושבים, האנשים כל אתשיעשה
 ומריבות מלהמות יש המיר מנוהה, באי המיד נמ5אהעולם
 זת כל וסגת קץ. בלי רבות לצרות המביאים האנשיםבין
 ולו לההפרנס, ממה להם שאין אנשים שיש מפניהוא
 בעולם, מנוהה היתה א! בעולם הפרנסה שאלה היתהלא
 מנוהה, על מראה זה ישיבה כי עולמך, ישב שבקשהחו
 בעולם, מעהה ההיה וא! האצוים לגל פרנסה שיזמיןהינו
 בסוהים יהיו האנשים גל שאם הקב-ה לו ענה זהועל

 בעולם הסד לעשות מי עם היה לח אז הריבסרנסהם
 שאמרו כמו וזהו עוה"ב, להי העשירים יזכו במהוא"כ
 )אוהב אלהי3ם אם ר"ע את סורנוסרופוס שאל י':בב"ב
 אנו שניצול 3די א"ל מפרנס4 אינו מה מפני הואענ-ם
 גיהנום. של מרינהבהם

 גדול 3ה ה8דקה זכות אם לשאול מקום ישוהנה
 יהית קאפשר לה1ני הזה הזכות הקב"ה נתן לא מהמפני
 כולו העולם כל נאלו נראה מזה והרי 5דקה, לעשוהלו
 עניות לסבול 5ריך והעני העשיר, בשגיל אלא נבראלח
 אם כי עוה"ז בהי רק לא מאושר העשיר שיהיהב3די
גם

 בה-
 מ5ות מק-ם העני גם שבאמת ותנראה עהד'ב,

 העשיר: משל יוהר גיול ח3וחו 11י שהוא בזה5יקה
 העני בשגיל חלא נחת אינו כולו העול1 כל באמתכי
 בשביל ניזון 3ולו העולם כל י"ז: בבריות שאכרובמו
 לאו'ש. מיש הרובין בקב לו רי בני והנינא בני,הנ,נא
 בשביל ניזון העולם דל3ך ז"ל הגר"א ביאר וכבר-

 בשבוע, הרובין בקב רק מהפרנס שחנינח משוטהנינא,
 להעולם נשאר היה לח ח! ברהבה מהפרנס היח לובי
 ל3ל צדקח עושה שהעני נמ5א לההפרנס, ממה זכותשום

 שיש מה באמת כי מהפרנסים, המה ובזכוהו כולוהעולם

אנשים
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 עוד יהיה ולא מחיתו די ותלוהו תעזרהו כי בלחצו תניחהו לא עמך בבני אביוןתמצא
 שהיה. כמו עוד יהיה לא בך יהיה לא ופירש כלל' המקראות בשני סתירה ואיןאביוד

 ינקעה("רמים
שפיי( כח( אחיך. לך ימכר כית"ל: לישרא* אלא אותו מוכרין אין אותו מוכרין דין כשבית מניין תניא' לך. ימכרכייב(
 יוצא לרבות מניין בשש, ליוצא אלא מעניקים יהו לא יכול ת"ר' תשלחנהוכייג(

 ב'( ש'ז 'קיישץ תשלחנו' וכי תשלחנו ת"ל בסמני4 העבריה ואמה האדון ובמיתתביובל

 לו, מעניקים אין נתברך לא לו מעניסים בגללו הבית נתברך יכול תעניק'הענקיד(
 כט( לה תן ברכה לפי הכל ד" ברכך אשר ת"ל מה א"כ מקומ מכל תעניק הענקת-ל

 נ'( הו"רתץ

 ב"ד במכרוהו התורה מייטה טעמ* מאי לו' מעניקים אין עצמו המוכר לו'תעניק
 א'( ס"1 ,קיושין ל( עצמה למוכד ולא לו לה תעניקהעניק

 צ( ס"1)קרשין לא( חובה לבעל ולא לו לו'תעניק

 גורן צאן מה לך לומר ויקב, גרן צאן תיל: מה א-כ דבר, כל לרבות ר. ברכךאשר
 א'( י"ז,קרושין לב' כספים. יצאו ברכה בכלל שישנן כל אף ברכה בכלל שישנן מיוחדיםויקב

ביאור
 לכל נרול זיות זהו נאהנח יסורים המקנליסאנשים
 י"ג הקיוש רנינו צ"1: 2נ"ר ויאמרו וכמו עולסנאי
 נא"י היה מתה לח שנח י"ג אותן וכל נשניו חשששנה
 שעח באוהח וכשנתרסא נא"ק עונרה אשה הסילהולא
 שנא"ק ?ינרות לכם אוי שבא"י היא לכם אוי תיא:א"ר

 להרנות נכחו שיש עשיר לך שאין נמצא וא"כ-
 עושה. שהעני הצרקח מרת כפינצרקה

 ?ליחם ניסורין השמחץ ל"1: ננסין אמרוולכן
 רימה נגנורהו,_לכן השמש כשאת ואוהגיו אומר:הכהונ
 עילם, נאי לכל צרקח ?ושה שהשמש ספני להשמש,אוחם
 האלו האנשיס י, 2כנפיה, ומרפא צרקח שמשכרכתינ
 השמש. כמו העולם נאי לכל ורפואח צרק"מניאין

 את למבור לו אפשר עצמו רמוכר וא,1'גכה(
 תמכר ב"ה(י ,ויקרא כדכתיב כוכנים לעוכד גם?צמו
 גר, משסחת לעקר או ?מך חושנלגר

- 
 רק הוהר זה

 כי התורה. מכה הבאיס ל2"ר לא אנל נעצמוליהיר
 אפשרי תר יע'ץ. ג"י שיתר2ק לעכו"ם הנמבר הוא?לול
 זה ל?נירח הארם שינא הגרם חהיה שריוורההוא

 א-רי, ניז נמכרוהו כולח פרשח האיוהנח
 יוכר אבל לשש אלח נמכר אינו 1'ר נמכרוהו רקולי,
 ב"ר נמכרוהו ורק שש. על ויחר לשון נמכר?צמו
 חיב נ"ר נמכרוהו רק וין עצמו, 2מוכר ולאגריע

 רנו נ"ר נמכרודו רק יכן עצמה נמוכר ולא2הענקה
 ?צטו, נמוכר ולא בנ?נית שפחה לוכוסר

 הרנה נשנילו הנית נחברך אם ה-נו5ס(
 הכתונ, מן חפחות אל לאו ואם ה?נקתו על לותוסיף
 לתלות הוא צריך נניהו נרכח היח רק יאס חזינןומזח
 על להוסיף צריך וה ומשופ הענר וכות מחמתשזהו

 נהשהי לץ: ,2נראשית אמר הרי לנן ינסהענקהה
 נגללך. ר'וינרכני

 י,, הכמה" .,משך נספר מנואר 2זח הס?םל(
 משום זהו לו, רמעניקין ננננהו נב"ר שנמכר רמיוההו

 אין הענר ו2יר מנ-ד הנננ2 ל,ח המכירח שלש"כסף
 אנל הענר, ב?נור חהיח שההןנקה אמרו לכןכלוס,
 נצאהו כי חלוקח יוין המ5ירח נשץ הלא עצמוסוכר
 נישום ריהיה ונסצא לו, להעניק מחריב יהיחנשש

 י~עיל ומח המכירח מרמי זה ?נור לפחהו כייההענקה
 מקרא. נוצינא סנא הרי להענרזה

 את מוכרין שאין כיון הוא נזה והס?םלא(
 שמקנל מה לכן נחונו, ולא נגננתו אס בי לעברהארס
 מזו; לגנות ה121 לנעל רשהו אין שלו הענרותנשכר
 רשות אין ג"כ גנינח מדמת חונ שהואךנ?ל אףונראח
 שעיקר מפני וזהו מהה?נק", בחוגו ליסונלהננננ
 אם נני2ה ל,די פעם שוב יבא שלא נכרי הואהה?נקח

 ולכן להלן, עור שננאר כמו לההפרנס ממה לו יהיהלא
 לירי ינא סוף סוף הרי חובו לביל שההענקה גימאאס

 כלום. נ'רו יהיח שלא כיוןננינה
 פרה שצאן מפני נרכה נבלל הוי אלולב(

ורבה
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 סלעים עשרח חמש ה1הן ומין מין מכל סלעים חמש לו, מעניקים כמה ת"ר, להתתן
 כחמשים חמשים אומר: ר"ש עבד' של כשלשים שלשים אומר: ר"י מאיר' ר'רברי

 "'0 ,קו91ין לג(שבערוכין.

 אליו נותן אתה מממונך לא כי כאלה' לו בתתך לבבך ירע לא טעמו ברכך.אשר
 תן ככתוב: מהקב"ה אם כי משלך איננו נותן שאתה מה ד" ברכך מאשר אם כיומעניקו'

 מקבלה( )די"י משלהלו

 הענק אתה אף לך ושמתי הענקתי אני מה היית, עבר כי וזכרת מהו 1ג1'.וזכרתטו(
 שפי'( לר( יד. ברוחב לו תן אתה אף יר ברוחכ לך נתתי במצרים ומח להושנח

 כי שנאמר: נרצע אינו ובנים אשה אין ולרבו ובנים אשה לו ת"ר' אהבך. כיטז(
 את אחבתי שנאמר: נרצע אינו ובנים אשה אין ולו ובנים אשה לרבו ביתך' ואתאהבך
 שנאמר: נרצע אינו אוהבו אינו ורבו רבו את אוהב הוא לה, בני' ואת אשתי אתארוני
 לו( אהבך, כי שנאמר נרצע אינו רבו את אוהב אינו והוא אוהבו רבו עמך' לו טובכי
 חולה אינו והוא חולה רבו עמך, לו טוב כי שנאמר נרצע אינו חולה אינו ורבו חולההוא
 מי( ,קיושין לז( עמך. שנאמר נרצעאינו

 זגך. ואיני עמי עשה לעבדו לומר יכול הרב שאין מלמד עמך. לו טובכי
 1( מ"ג,כת1נ1ת

 ר 1 א יב

 .,ובהזקתי" נכספים, כן שאין מה קרקע גד1לי 1כן1רבה
 לחם דוה1 מ19ם 1יקג, גרן צאן נקרא נאמר דלכךאמרו
 לו 1אין מדגר דנתוב ג"ד במכד1הו שדרי ובשרויץ

 יחפרנס וגמח גגנבתו מכירתו דמי שלמו נ-ד גיגל1ם
 לו. תעניק לאאס

 שקלים חמשים היא דההענקה דאמר לר"שלג(
 מי פ-ח: גפאה אמרו שהרי מש1ם הסעם לומראפשר
 ומעשר 1פאח שגחח לקס יסול לא זוז מאתים לושיש
 משלו להתפרנם לו אפשר יאז מש1ם ה,א והסעם -עני,
 חמשים לו דנותנים כאן ג"כ אמר1 1לין ההא, עניולאו
 ממת לו יהיח האז זוז, מחתים שזהו םש1םשקלים

 על המחזיר כעני להיות צריך יהיה 1לאלהתפרנס
הפתתים.

 הענקה דאין י"ד בפסוק לעיל הונא והנתלו(
 וכלי כסף כלי וי'י ההענקה היתה נמצרים והנחבכספים,

 שההענקת דבעינן דמה ואסשר דין, עפ-י שלא שוהוזהב
 היא דענד עב1ית שסתם מפני זהו הארץ מפירותיהיה
 אבל להעניקו, צריכין מזה שעבד נמה 1לכןנשדה,
 לכן ונלבנים נהומר עגודהם עיקר היהה הרינמצריס
 שיהית דבעינן מה ועוד הארץ, מפירות לא היתהההענקה
 לקמץ לגל' האדם שדרך מפני הארץ מפיר1תההענקה
 הזת הטעם שאין ומפני בכספים, מקמץ שה,א כמובהם
 היה שנוה גגסף ההענקה להם נתן לנן הקנ"ה גבישיך
 הדרה משוי מפני י1תרלחם

 להי1ת התיר1 שנקושי מפני בזח דסעםלה(
 'תפרד שנל נזה הפצ'ם שרנים בזמן 1רק נרצע,עבד
 לרנו שיש בזמן ולגן  נרצונ להיוה התירו אזמדם
 אשה יש לו 1כן לזה זה מק1שרים המה אשר וגניםאשה
 להוואר לו אפשי אז מהס, להתפרד לו קשה אשרובנים
 אינו בלגד ליהידים רק נוגע שזת נזמן אגל נרצע,עבד
גרצע.

 געל'1 יד ההת לדשאר ר1צה שד,א הץנולו(
 אוהב שה1א מפני אלא רבו את אוהב שד,א מהמתלא
 שאין מפני  נרצונ דוא אין נלבד בניו ואת אשתואת
 כנענית גוופהה קשורה ישראל בן נפש שידא התורתרצץ

 וסוען בא שה1א בשעה ורק אחריה, שמתיהסיםונננים
 נפש גס וכן הישדאל נעל'1 ננפש קשורה נפשושגם
 רגש גי נחאדם, רוהנית מעלה כבף שזהו בו,נעליו
 לפני מאד החביב דגר זהו לענדו האדץ ניןהאהבה
 נרצונ העגד ענין התורה התירה הא1פן בזההמקום,

 לח1ש דיש משוס נרצע, אינו חולח גשדואל0
 חולה שדהא מפני אלא גמור ברצון לא כן ע1סהשהוא
 לו ולהכין בית ל1 לגנות לדחחיל עתה לפניווקשה
 סופו אך עבר להיות להשאר רוצה הוא לגןפרנסתו
 כשרנו וכן לנרצע, א1תו עושין אין לין מזהשיהזור
 ישאר שענדו שרוצה חומר הוא לעגד זקוק וההאחולה
 ג-כ בזה לכן מזה יהוור כשינריא שאה-כ ואפשראצלו
 נרצונאינו

לח(
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און נשתנה מה חומר: כמין הוה המקרא את רורש היה ריב"ו וברלת. באזגו ונתתיז(
בני לי כי שאטרתי: בשעה סיני הר על קולי ששמעה און הקב"ה: אמר שבגוף אבריםמכל

בר' ור-ש לח( ירצע' לעצמו ארון וקנה וה והלך לעבדים, עברים ולא עבדים,ישראל
 אמר שבבית' כלים מכל ומזוזה רלת נשתנה מה חשר: כמין הזה המקרא את רורשהיה

 המוווות שתי ועל המשקוף על שפמחתי בשעה במצרים ערים שהיו ומווזה דלתהקב.ה:
 זה והלך לחירות מעברות והוצאתכם לעברים עברים ולא עברים ישראל בני לי כיואמרתי
 יג( כיג ,קיישין לט( צפניהם. ירצע לעצמו אדוןוקנה

 הארון' במיתת עצמו קונה שהנרצע סלמר ארוד של עילמו יסי כל עולטי עברלך
 ד"2( פיא קיושין)'רושלמי

 שופטיס( 'פ' ת"ל לרציעה' אלא אינו או להענקהי כן תעשה לאמתך מהו לאמתך.ואף

 ג'( '"י ,קיישיז מ( האמה. ולא העבר ורצע ארוני את אחבתי העבר יאמר אמדואם

 אף הבת ואת הבן את עובר אי2ו נרצע מה לנרצע' הכתוב הקישה לאמתך.ואף
 נ'( י"ז,ויישין חבת' ואת הבן את עובדת אינה העבריהאמה

 עובד ווה ביום אלא עובד אינו שכיר שכיר, שכר משנה מחו שכיר' שכר משנהיח(
 מא( כנענית. שפחח לו מוסר שרבו מלמד יצחק: א"ר כיצד, הא ובלילה'ביום

 "ו( ס-1,קיושץ

 יאודב
 זחו נרצע להיות ראוי היח לא עחה וערלח(

 בן עשח לא הרי והוא מדעחו שלא מירודו ש2יימפני
 שמכר מפני :הו נרצו: שאינו מה עצמו ו2מוכרמרצונו,

 הענקח לו יש דרי כאן א2ל עניותו, מחמת עצמואת
 לה'וה רוצת זח ו2גל עני יהיה שלא 2עבורוודהוגין
 נרצע. לה'וח דהו ראוי שפיד לכןע2ד,

 הדלת את המקוס עשה מה מפני והטעםלס(
 לעבד'ס,  ע2דים עור יהיו שלא זח על לעד'סודמזוזח

 2ע2ור ממצריס ישראל ינגאלו חז"ל שאמרו מפניזהו
 לשתס, את שינו ושלא שמם. את שינו עלא ד2ריס:ר

 וחנה - בעריהל גדורין ושה'1 ילסורין 2הס היחוסלא
 אנשים של היהה נמצאיס ד'1 ש2ה דס2י2ה2אמת

 2זח פרוצים חיו המצרתס רוב כי בעריהןדפגוציס
 2ני אך אחר, ולשון אחד'ם שמוה להם היה וקכידוע,
 ההות דועח הרוח תפרוץ שלא חמשמר על עמדו'עראל
 הניחו שלא המח'צות ה'1 והמזוזח ודדלת בת'דסלתוך

 מדגריס שהיו מה כל וכן המצרתם, דרכ' להוכםשיפרוץ
 'צאו ולא עצמס ל2ין בינם הד2רים נשארו גהיהס2חוך
 שלא מפנ' חהו לרביס, זח שיחודע דחוצה פהח'הטדרך
 'ה'1 והמזוזד שהדלת ההו ראו' ולכן דלטוריא, 2דםהיה

 ענד'ס. 'והר 'ה'1 שלאהעד'ס
 שיהיח דוערד אמרח דלכך אמרו.,ו2חזקונ'"

 לנקו2 ונוח עץ של חוא שהדלה מסנ' הדלת אלנרצע
 הא2ן. מכנגד 'ותרכנגדו

 2קדושין אמרו הא ~שאול מקוס 'ש והנהמ(
 מעניקין אין עצמו דמוכר י-ד 2ססוק לעיל ודו2א 8'ס"1
 חיא חהענקה הא הע2ריה לאמה מעניקין מדוע הו.כלה

 אותח מבר הרי והוא ורי2, ט"ז 2קדושין כמ2הורל"ביה
 שאין עצמו ממוכר ד'נה  נשתנה מח ימפנימדעהה
 מצוה 'ש דע2ריה ד2אמה משוס נזד ודנראח לו,מעניקין

 דמח '"ט אות כ"א פ' לשמוה 2ספרנו 2יאדנו ובבר'עוי
 היח זח לאמה הקסנד 2הו את למכור דיוורחשהת'רה

 לדשיאח לו יהיה וקשה ענ' שא2יח מפנ' לסוגחד,רק
 למכרה ההורה ולכן ד2חולחג מוהר לו אין שדרילאיש
 ולכן - ל2נה או לאדונח לאשח חהיה זח שע-י2כדי
 להשיאח דא2 על מוסלת היא 1ש21 אדונה יעדח שלאביון
 שע"י 2כדי האיון לד שיעניק דתורח אמרה לכןל2על,
 להשיאח לדא2 יהיה ואסשר הכתולות מוריי לח 'היחזח

לאחר.
 ע2רי לעכד הוהר איך לשאול יוו הנחמא(

 יהיח דלא לאו 2איסוד לישראל שאסורח כנעניתשסחח
 2חרגוס ווס כמגואר כ"ג( )דברים ישראל מ2ניקיוו

 גכוי ין לעשות לו התירה שדמורה הופשראתקלס,
 היח לו כי משלדס, עכייס ישראל 2ני להסשיקנו
 קיניט ה'1 משפחוח'1 אחת להם לדשיא להאדתאסור

 ומוסב לשפחתו, 2על שיהיה נכדי כנעני ע2ד2מקומם
 2מקימו משיהיה ישראל נית 2תוך ענרי ע2ד שיהיתיותד
 כנגד אלא כאן הורה דברה של8 אפשר ועוד כנעני,ענד
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 ,חיי( מב( תעוה' אור בכל ת"ל: ובסל, יווב יהיה אפילו יכול דקוברכך
 ב'( מ'ס,עיכיז מג( לד" תקדיו יולדאור הבכור כל ת"ל: להקדיומ ומצוה בעדרו בטר לנולד מניין תניא' לד" תסדיויס(

 מד( אד4 בבכור עובד אתה אבל עובדי אתה אי וורך בבכור וורך.בבכור
 מ( ש)נכורות

טז
 אפרין א( בכוורות. אסירים מוציא ביתהייהידים ןגוקווב פ'ח(: "הלים וכה"א צונן' ולא חם לא כשר והוא חדו האביב' בחדו כיא(

 מצה חובת יוצאין ואין מלמד חמץ, על"ו תאכל לא ליה וסמיך מצות' עליו תאכלג(
 ב( סרחון. לידי אלא הימוץ לידי באין ואין וווחן אורז יצא חימוץ' לידי הבא בדבראלא

 אין ל"ח)פסחים

 תאכל בבל ויונו וכל מלמד חמץ' עליו תאכל לא ליה וסמיך מצות' עליותאכל

 יאורב
 יפת החורה 4תירה גופא זח שמטעם כמו "רע,יצר
 ננית המיד גמצא שהענד משום וזהו נמלחמה,חואר
 נהיתר אוחה שישא לו יחירו לא "חם היפחה עםאחד
 נאיסור. עמדהיהית

 כאן מנסיח דלכך "נמזקוניץ זח על ואיהאינן
 הקנ"ח להם שאומר מקום דנכל משום ד', ננרכתהכחוב
 להם מנסיח נו מצוה לשם משלהם שיווהרולישראל
 ידיהם. נמעשה ינרכם כי נכך חסרים יהיושלא

 געשח איגו שהקדש יפגי 14א והסעסמג(
 המח קדשים ולדוח ויק להקדישה צריכים אלאמעצמו
 נכור אנל עליהם, אמם שקדושת מפני מעצמםקרשים
 להקרישה הנעלים צריכים ולכן מחולין. גולדהרי

 ממ היא האדם של הקדושח מדרגת כימדן
 נרצן כענד והוח לאחרים, תועלת להניא חמיד מוכןשהוא
 נעולמו לו שאין יהאדם טובתה ודורש שנא מילכל
 לענוד האגושי מהחונ לדעת רוצמ ו"יגו נלבד ההואלא

 רק לא הוא הזה האדם אהריס, ולהגחת לסונתולהתעסק
 שפיר ולכן אדם, משם גם אם כי הקדושמ ממדרגתרהוק
 אדס, ננכור עונר אתה אנלאמרת

-  האדם עבוית כי 
 ולה'פך נה מעלה אלא בקיושה פגם זח אין אחריםנער
 הפגם נזה יהיח אהרים נער לענוד לו עאין גימאשאם
 שנו. הקדושה נמררגח גדולהיוהר

 בחודש ממצרים ישראל נגי שיצאו מהא(
 מזה כי ' גדול, עגין הוא זח דרכים ל4ולכי כשרשהוא
 זה אם כי ממצרים קיצאו מה היה במקרה שלאגראה

 שהוא נחדש יצאו שהרי הקב-ה. מצד נחשבתגעשה
 קרה שזה אפשר איך במקרה זה היח ולו לצאח,כשר
 לצאח. כשר שאז האנינ נזמןנדיוק

 חמץ נשם חמיד מכגים מוסר בספרי הגהנ(
 עשיריס, של ולחם מוהרא המנקש שנאדם הרע היצראת
 שמסחפק שנאדם סונ יצר נשם מיגים המצחואת

 גם מרמז מצה אכילח ומצות עונ', בלהס לו ודינמ~עט
 עצמו אח ולקרש במויס להסהפק האדם שצריךכן

 לו.במותר
 אי אדם יאמר אל נחו"כ: הז"ל אמרו כנרוהגח

 שגשמים שאני אעשה ומה אפשי אלא הז'ר בנשראפקי
- עלקגזר  לנסל דאדם צריך שאין גראה מזה והגמ 

 עלול יהיה שלא עד ענירה לדנר שנו ההשק אחלגמרי
 מפני חמיד יצרו על יחגנר רק עגירה לידי לנאכלל
 גנור איזה פ"ד: נאנוח גאמר ולכן המקום, גזרשכך

 כי המנטל, נאמר ולא הכונש גאמר - יצרג אתהכוגש
 שלא עד הרע היצר את נקרנו לגמרי ולהמיתלבטל
 הררך איגי זח גם עבירה לעשות נקרנו רצון שוםיהיה
 יוצאין שאין כחן שחמרו נמח יש הזה והרעיוןהרצוי,
 רמי וזהו חמוץ, לידי הנא נרנר אלא מצח חונת'דו
 לבא לו אפשר שנו ררע ה'צר אח לנמרי נסלשלא
 ינח שלא גפשו את משמר הוא אם זח ונכל חימוץ,לידי
 מי אנל המקוס, געיגי למצו" גהשב זה אז חימוץלידי
 לו אפשר ואי הרע ה'צר את לגמר' נלנו בסלשכבר

לבא
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 ג( תורה. רבר מצה באכילת חייבות נשיט ר"א: אמר מכאן מצה' באכילת ישנוחמז
 ב" מ"ג,פסהים

 להם היה ושלא בעוני אוכלים שהיו לחם מצרים' מערץ יצאת בחפזון כי עונילחם
 להזכיר והטעם י?את, בחפזון כי אצים, נוגשים מפני שתחמץ ער עיסתם להשהותפנאי
 והפכתי כענין הגאולה חפזון אח"כ לך היה חעוני חפזון אותו תמורת כי הוא הלחםחפזון
"טורען ר( לששון.אבלם

 ה( גבוה. ושל אחרים של רואה אתה אבל רואה אתה אי שלך שאור. לך יראה ולאד(
 ה'(,פסחים

 מקרש ובזולת מזבח בצלת נעשה מ?רים שפסח אעפ"י הפסח. את לזבוח תוכל לאה(
שסורנו( ו( לרורות. כן יעשהלא

 ד 1 א יב
 שאי1 ודוה1 אורז כמו הוי זה חימוץ לידי גלללבא

 מצג מצוח 'ד' בייוצאי1
 שגזמ1 מעוח הוי מצח שאכילת אף גינוג(

 הוא בזה וגטעם בח, ה"בוח נעים גם זח נכלגרמא
 הנס. נאוחו היו הן שאף מפניפשוט

 הזכרק כמו זהו עוני לחם של הזגרק עני1דן
 על להזג'ר שזגו פסחים, נלילי אוכלים שהיו טרורשל

 הרנרים וזגרק נמצרים, לע שהיה והמרים הרעיםהח-ם
 קלא האדם אח מביאים הרעים היס'ם זכרק כיטובה, שי בזמ1 קלקלה ליר' ננא שלא נכדי לנו נחוציםיאלו
 ג' גמחשבח בקרגו  סעוררים כי הוללוח, ח" לייייבא
 חנלגל חלילח יחגפך קלא לפחוד י'ש הוס1 לעולםלא
 איכח נמ"ר עאמרו במה הגוונה שזהי ואפשר לרעה,וווכ
 גן. ,א-כח לענה גרוני נמרורים השביעני הכתונ:על

 ביח דבתיב פסח עי רע-אשו1 'ו"ס זח במרוריםחשביעני
 נמרורים שהשביעני מח לענה הרתי ומרורים, טצוחעל
 יו"ס ליל הוי נאג; חשעה בליל לענה דרוני פיחבליל

 באב, חשעח ליל הוא ססח שלחראשו1
- 

 בזח והכוונח
 לי גרמח זה פסח בליל במרוריס, שגשניעני דמההיא

 גמקדש בית חורב1 כי באב, תשעה בליל יענהשהרוני
 לא לו אך טונח, ביסי ר את קעזבו מחמה לישראלגא
 היו לא אז שלהם געבר של הזברונות ענינ' להםהיה

 את בפסח אוכלים שהיו זח אל חדי1' נחומר כחנענשים
 לידי 'נאו שלא חמיד לגזכירם צריך היח זההמרור
 לא המרור שענ'1 ומפני סובג, רוכ של גזמ1בעיכח
 גרתי לידי נאו לג1 חר:ציח גפיולח אה עליגספעל
 באג תשעח ליל שללענח

 חס"ג באר'ח גגר'וו גניאור איחא וגנחג(
 מזה נכרי של זהו אחרים דשל רש"י דמדם'רש ביסעיף
 שלך שאינו אבל קאמר מדלא אסור יעראל דנשלמשמע
 שהיה ד'שראל שסי גמחנר חמר הטעם ומזח רואה,אחה
 בזמ1 לגערו חיכ נפקרק אחר ישראל של חמצובידו

 בכדי וזגו - גאחריותה הינ אינו אם אפילואיסורו
 יש נאמח והנה - יראה. נל על גנפקד יענורשלח
 של חמצו אה נס מלך ממטע'נ1 לא מה מפנילשאול
 דמסעטינ1 כמו שלך אינו זי גם שגרי חבירוישראל

 נכרי. של חמצואח
 נלל חגר"א שביאר סח לפי בזה לומרואפער

 על רק קאי זח רב'ם בלשו1 דכת'4 מקום דכלגדוי:
 על קאי זה 'חיד נלשו1 דכחיב מקום ובכל מישראלחלק
 יחיר, בלעק ישראל נא יאמר דכתיג: כמו ישדאל,כלל
 על כעמרנר צ1 שאיו מח ישראל, כל על דקאימשום
 נלשוו אהר1' נית נא יאמרו גתינ: מישראל אחדחלק
 וא"כ - יג'ם: בלשו1 י: יראי נא 'אמרו וג1:רבים.
 גלל על קאי שזה 'חיד בלשק לל גא1 שנאמרכ'11

 'שראל נכלל שאינו מי רק מזה למעט אפשרישראל
 ישראל של חסצו את למעס חפשר אי אבל נברי,כגו1
 ישראל. נכלל נכלל חג'רו שגם כיו1חבירו

 אחד לכל שיש מפני נדבר יש מוסר"וסעם
 שהרי חגירו של נממונו סוכר" זכוח איזהמישראל
 שיוא חבירו אה קרואח דמי ע"א ע'ג נסנהדרי1אמרו
 חיכ עליו באי1 לססי1 או גוררתו חיח או ננהרסונע
 דם על תעמור לא דכתיג משום וגממונו נגופולהצילו
 זכוח איזה מישראל אחד לכל שיש כיק וא"כ -רעך,

מוסר-
 יראה. גגל עליו עינר לכ1 חבירו של גממוע

 מחוץ גפסח את לגקרינ חפשר אי כיו(
 גמזבח על אחת מחנח טעו1 ססח שדם מפנילביגמ"ק

 אותו אחד כל הקריב מצרים שפסח ומה היסוד,כננד
 4'ת נכל שרויה קדושה היחח ששם מפני זהוגביחו,
 גמזוזות שתי ועל המעקוף על הדם שנתנו ומח'שראל

 אהד כל של וגבית המזגח, על הדם נתינת תמורת היתהזח
 גמו  בעריות גדורים שהיו ע"י נחקדשו מגםואחד

 שכל חז"לן אמרו וכנר ל"ט, אות ס"ו בפ' לעילעביארע
 קדושח מוצא אחה שם ערוה גרר, מוצא שאתהמקום

ומחמת
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 לדבות מניין אלו' אלא לי ואין בירושלים' לינה שסעונים מלמד בבקר' ופניתז(
 הבקר מן יהיו פונה שאתה פנזת כל בבקר' ופנית ת"ל: ועצים, ולבונה יין ומ:חותעונות
 ,ספי'( ז(ואילך'

 דכתיב: בחזירתן' ולא בהליכתן לא נזוקין אינם מצוה שלוחי תניא' לשהליך'והלכת
 כ'( ח' 1פסחים ח( בשלום' אוהליך ,.תמצא שתלך מלמד לאהליך' והלכת בבקרופנית

 כולו או סבר ר"א כיצד' הא לכם, תהיה עצרת נ"ם(: 1במונר אומר הוא ולהלן לד'.עצרת
 כ'( ס"א ,פסחים ס( לכם. וחציו לד' הציו חלקהו סבד וד"י לכם, כולו אולד'

 את בהוציאך למשה הקב"ה שאמר ישראל ששמעו בשעה תספר. טבועוה שבעהט;
 אימתי רבינו' משה ישראל: לו אמרו הזה' ההר על האלהים את תעבדון ממצדיםהעם
 חכמים קבעו מכאן לעצמה ואחד אחד כל מונין והיו יום, חמשים לסוף להם אמר זו'עבודה
 פסחיסן בר"ן "ובא ,מייש י( העומר'לספירת

 יאורב

 שלקחו נמכילהא: יאיחא מח מונן הזה חטעם ומחמח-
 וקשרו מנעשור נמצרים פסח לקרבן השח אחישרשל
 דמסח, נכרעיחותו

- 
 מה מפני לשחול מקים יש והנה

 מנואר האמור לפ' אך המסה, רכרעי גוקא אוחוקשרו
 מסחם שהיהה מפני לפסח זכו ולכך להראות שנאומפני
 כער'וח. גרורים היו כי פסול נה נמצא ולאשלמח

 חינף לו והולך קרננו חח שמביא מי גיזן
 טהסיל וכיון עול, חי:ה עליו מוטל שהיה כמו הו'זה

 נזח אבל לנפשו. הפשי מעהה הוא הזה העול חחמעליו
 *ח שהקריב אהרי גם כירושלים מעט מתעככשהוא
 עליו וקשח עם להתעככ לו עיביב ירחח נ:הקרננו
 המקום. מקרושחפרירהו

 ונאמר למקומך והלכת לומר לו מרהיהח(
 אהלו שימצא לו מבסיח שהקביה לומר זהולאוהליך.
 אוחה שהניח כמובשלימוח

 אומר: הוא נפסח הבתוב שסר"ק מה והנהס(
 אפער לבם, חהיה. עצרח חומר: הוא ונסוכוח לד,עצרח
 כמו נמצוח רג'ל כה הארם אין ניסן רנהיש משוםשזהו
 שזהו החירוח עמהח על מראח הפסח וחנ תשרקנחורש
 *ריך ה~" כ' להזכירו יגחוב נא לבן להג~ף, סובענין

 ב"ורש אנל לר', עהם ברנרים גס ה"נ נומןלהחענ"ן
 למקום, גרם שנין נרנרים רק עסוק י*ום עהיהחשר'
 ונחשונה, נהפלה רק עסוקים עהיו הנוראים בימיםכמו
 נרירח ולשבח קבע מרירח לצאח נצכוו הס~כוח נינוגם
 ינא עלא נכרי ולכן ה*רם, רוח אח לרנניע נכויחרעי
 להזכירו הכחוב נא קצינ" נחופן הפריעות למרחהארם
 לגופו. הנוגעים ברכרים גם להחעסק גריך הואכי

 והרי יכמים, קבעו יכגן ע*מרו: יה הנהי(
 קאי רזה הר"ן פ" כנר יוא, ראוריתא העומרספירח
 קלינו אין עוכר ולא קרבן מביאין אנו שחין ד:ה זמןעל

 *נו ואק נעלמא, מררננן חלא ואינה החורחחיוב
 מעשמן יקראל נני שמנו כמו החורה ישמהח רקמחשבין
 זמן.נאותו

 מגרים ישיאה שבין הימים חז שמנו מהוחענין
 נראח אוחה, לקנל כח מעתוקקים והיו הח~רחלקניח
 לא אז החורה קנלח יהיה לא עאם עייעו מפניש:הו
 כ"ה: ננ'צי אירו שהרי ממצרים, ליציאחם ק.וםיהיה
 מפני לישראל תורה נהנה מה כפני גר"מ משמיהתנא
 ונחנה נרשעתן עזין שהן נרש"י וכפ'רש - הן.שע:ין
 לבם, ומגנעת כים כחעח והין, נה שיחעסקו חורהלהם

 אח והכניע נלנם מורך הניא כנר ס.ני הר ומעמר-
 יראחו תהיה ונענור חניא, א': כ' ננררים כראיתאעזיחם
 סהבוסה מ,מר חהס*1, לני'תי הבושה, זו פניכם,על

 פנים נועח לו שאין מי וכל הסא. יר"ח לירימניחה
 מרח ~הנה - סיני, דר על חנותיו עמרו שלאבירוע
 באנות: שאמרו כמו העזוח, מות של ההיפך זהודנושח
 ערן, לגן פנים ונועח לגיחנם פניםעז

 רכחינ: מחי פ-ה: ננ-מ עאמרו מה מבו*רונזח
 הארץ, אברה כה על וגו. :אח גח וינן ההכם האישמי
 ולא נביאים חמרו פירשוהו, ולא ח:מים *מרו זחרנר

 ר' ויאמר שנאמר: בעצמה הקנ"ה עפירעו ערפרשוהו,
 רנים והנה - לפניהס, נחחי אער חירחי *ח עזנםעל

 ענירוח ג' כחמח *נרה שהארץ ירוע הרבר הןהקשו
 יק"ר, נ"ע ע"ז, והן: בירםשהיחה

- 
 נספרים ואמרו

 הרבח ענירוח איזח על העאלה ה.חה לא סכאן והעל
 שיה'ו לישראל להם רגיע מה היתה השאלה אלאהארץ,
 חמויות נעב,רות פרוצים שיהיו באלה למושהחיםנעשים
 היחה זה ועל להם, :גת שגרמח יסבח היהה ויהנא-ח,

 חורת', אח עזבם עלהתשובה:
 יש לע'ל רנרינו ולפי -

 נפש עיי בתכונוחיהס שהמה רפני מוהלסח, תטונהנ:ה
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 מעשיך. בכורי הקציר וחג נ"ג(: ,שמות שנאמר מכלל אלהיך. לד' שכועות חג ועשיתי(
 חג ועשית ת"ל: 14יט' עישה אתה אין לאו ואם יו-ט עושה אתה קציר לך יש אםיכול

 יא( יו"ס. עושה אתה קציר לו שאין ובין קציר לו שיש בין אלהיך, ד'ו?בועות
"סרין

 נאמר: י-ר בפסוק ולהלן בקרבך נאמר כאן בקרבך. אור והאלמנה והיתום והגריא(
 לקט ללקט בשדות פזורים המה דבעצרת משום זהו בשעריך, אשר והאלמנה והיתוםזהגר
 בשעריך. נאמר לכך לעיר באים חמה האסיף יחג אבל בקרבך, אמר לכן ופאהו?כחה

 חכמה()סשד

 היה שלא זכור אלא הקציר, מן אתבטל איך תאמר אל במצרים. היית עבד כייב(
 ועשית. ושמרת לפיכך ולשסוח לנוח פנאי לך היה ולא הקב"ה כשחננך כלוםבידך

,חזקוני(

 ישבו בישראל רח הא ש דכתיב: כשרהי שאולה אבל גזולה, לסעוטי לך לך' תעשהיג(
 ב'( כ"ז )ס,נה יב( אחת. בסוכה לישב ראויין ישראל שכל מלמד כ"ג(, 'חקיאבסוכות

 דאמר הארץ, מן וגדולו טומאה מקבל ואינו בדבר אלא מסככין אין וגו'באספך
 אמר עצמן, ויקב גורן ואימא מדבר, הכתוב ויקב גורן בפסולת ומיקבך, בגרנך באפךקרא:
 א.ן י"ב )0תה יג( עצמה יקב ולא עצמו גורן ולא ומיסבך מגרנך אשי:רב

 יאורב
 נתורה שעוסקת בומן ורק רן, לסל לבא ור"ו-ןהמה

 הנושת מרת לידי אוהם ומניאה לנם מנ:עתדתורה
 ההורה את שעזבו מכיק "ך דחסא, מן "והס,ומשמרה

 רעבירות על לעבור אוחם הניא וזה נעזוהם נש"רו"ז
 המורוח.ייוהד

 היו ההורה את שקנלו שסרם נמצא כןואם
 שהיו זח שע"י מפני מצרים נגלות להיותמוכרהים
 ולכן עזיס, נח יהיו שלא לננם את ינניע זהעברים
 את יקנלו שהיכף מוסרחיס היו ממ5רים להירוהכשי5או

 כי בה-ם אהר מו5א להם אין סי עליהס; התורחעול
 לקבל צרינים ימח אז לא וצפ ענרים להיוה או"פ

 בל פ"ג: נאבות שאמרו מה וזהו תורה, עולעליהם
 ועול מלכות עול ממנו מעבירים תורה עול עליוהמקנל
 עול עליו נוהגים ח,רה עול מסנו הפורק ונל ארץ,דרך

 חרץ. דרך ועולמלכות
 מהמת רק לא הוא הזה שיחג מפבי וזהויא(

 הדשה כהנואה הלדם שתי את מביאים שבו בלברהק5יר
 אף ולכן תורה, נו שנהנה יום שזהו מפני גס אםכי

 הג, אותו לעשות צריך ק5יר בו עאיןבזמן
 יחג את קורא ר"ורה מה יפני מרוייקונזה

 נקם רק אותו קוראים ואנדנו ינכורים הג נשם גםהזה
 אדסהנו על שרוים שהי.נו שבומן כפני וז"ו דשבועות,הג
 ולחג הבכורים להג רנרים לשני משמש הזה החגהיה

 ענין נסלה ק5יר לנו ואין ארץ לנו שאין 1עחההתורה,

 שז9 השבועוה הג אלא בידינו נשאר ולא הבכוריםהג
 הקירם. נאוה כמנואר יתורה קבלת הג עלאות

 שאולה סוכה התירח שהתורה מה הסיסינ(
 אורהים יקנלו שנחג היה ההורה שר15ן מסני שזהונראה
 והיהום והגר הלוי עם ביתו בני "הת נמסינה יהרוואכלו

 בישראל, הלבנות קרונ לירי מביא זה אשרוהאלסנה
 בסוכה רק לאכול 5ריך אחר שכל הדק היה אםולכן
 נסוכתו לברו אהר כל לישב מונרהים היו אזשלו,

 ההג, של העיקרית המגסה זה ע"י מחבסל היחוממילא
 בסוסתו גס הובתו ירי יו5א שאדם יתורה אמרהולכן
 הנעלים. מדעת נה יושב הוא רק אם הנירושל

 אלא בהאוכל ממככ,ן שאין מה והנהיג(
 אוכלין ביזוי יהיה שזה ססני סשוס זה שלונפסולת
 הסבך שיהיה שנע'נן ומה ליסונה, נסוי נהסכשנעשח
 שביארו מה לפי קיהו נראה דארץ מן שגרולומדבר

 בזמן סוב נל מלאים מבחים יו5איס דלכךברשב-ם
 נהלה להם היה שלא לזנרון בסוכות ויושנין"סיפה
 יאמרו פן לבבם רום לנלת' לשבה. בת'ם ולאבירבר
 הזח, דהיל "ת -נו עשו'רינו

 יזה ההקש עיקר והנה -
 יהם ההן והיא "ריהם על 'ועבים שנשיה'1 יפנ'הוא
 ולכן הלנ הרמת ליר' 'בואו קמזה להוש 'ש 'בולהאת
 יהם להראות הארץ מן שגרולו ברנר מסככין הסוכהאת
 הארז מן גרולים להם ש'ש נזח להתגאות להםשאין
 להכין נכר' רק אלא מהם ליהנות להם אין באמתכ'

להם
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 בחגך ושמחת שנאמר: ברגל ביתו ובני בניו לשמח ארס חייב ת"ר. וגו'. ובנךאתה
 ס'( ק"ח "%'ס יר( בבגדים. ונשיס ביין אנשים משמחס במה וגז', ובתך ובנךאתה

 ,'( י"י )מו"ק טו( ברגל' אבילות נוהג שאינו לאבל מכאןושמחת.
 נשיס נושאין שאין מניין רב: אמר קטינא רב בר רניאל רב אמר בחגך.ושמחת

 ". שו,יק טו( באשתך. ולא בחגך ושמחת שנאמר:במוערי
 עשה תורה אמ4ה מלאכה עונת שאינס וחג טסח אומר: ר"ש תניא' תחג. ימים שבעתסו( ב"

 שהתורה מלמר אחר, יוס אלא אינה מלאכה עונת שהיא עצרת ימים' שמונה ווה שבעהוה
חפרי( ישראל. של ממונן עלחסה

'ספורנו( יו( עצבון. יתערב לא ובשמחתך בלבר שמח תחיה שמפ אךוהיית

 ושמחת בהן שכתוב הסוכות ובחג השבועות בחג תאמר שלא בשנה. פעמים שלשטז(
 כתיב שמחה שאין המצות בחג אבל לרגל. עמו בנו להעלות אדם חייב ובתף ובנךאתח
 )היקעי( יח( וכורך, כל יראה בשנה פעמיס שלש נאמר לכך בזהי חייב האב איןביה

 ר 1 א יב

 ולא ארעי לישינח רק לו שחהיח קטנח סוכהיהס
 קבע.לישינח

 הואת המצוח טעם נספרן-החינוך" ואיחא'ו(
 לשמות טבעו שצייך ענין על נכון שדאום לפ'ק,

 ואל המנוהח ואל המוק על צריך שהוא כסולפרקים
 לשמו נהשמחה לעשוח וצונו ל;5וחינו האל ור?חהשינח.
 וסנים לנו "נע והנח מעשינו, בכל לפניו נוגחלמען

 גמלגו אשר והטוגוח הגסיס נהס לוגורבשנח.למועריס
 השמחח בובר החוסר לכלכל צונו ההס נקת'םואז

 שונע בה'ות גיולה חרופה לנו וימיא אליוהצריכה
 נור לנו חהיח הואח המחשנה כ' ולונרה לשמושמחוח
 מואי. 'והר היושר מייך נצאלנל

 .התווח נספר נ"כ מפורש האלו 5ינריםוהנח
 לך חעשח הסוכוה חג ין: האלו ח0,וניס עלוהמצוה"
 מועייס הג' ~עשוח הקגיח שצוה מה ו"ל 'מים,שבעה
 העוסק'ס העמים כל ורך שהיה מפני האלח,נימיס
 ניםים שמחח וימי מועייס להם לעשוה האומהנענויח
  ונשבועוח השעוריס לקצור שהההילו נפסח אםחאלה.
 השם ווצה השוה, חנתה נאספם ונסוכות הסיט.גקציר

 רק לצרגס לא יעשום לעשוח רניליס שחיושהעמועווח
 לך חעשה הסוכוח "חג כי ידעחי הלא ח"ש דללשם
 "כאספך לצרכך לך וה חג חעשח נויאי  'מיס".שנעת
 וננך אחח נחנך ,ושמהח בויאי ואו ומיקנן",מגינך
 מצוך אני אך חגך, קהוא נמח חשמה ונויאיונר",
 לא אלח 'מים ששנעח אלהיך", לי' חחג ימים,.שנעח
 "יק נגיחך ההג 'היה ולא אלהיך, לד' ו" לצרכךחחוג
 חשים ונו וגף". ו' 'בו5ך כ' ו', 'נחר אשרנמקום
 נמה שמה" אך "והיח 'וך, נמעשה לא השמחחעיקר

 וגו": ;כורך 5ל 'ראה נשנה פעמים,.ששלש

 ימעיקרא אבילות א' נומ': וה על ואמרוטו(
 אגילוה וא' ויחיי, עשה ווח' ורנים עשה אח'הוא

 ירגים. עשה ודח' ויחיו עשה אח' לא הואוהשחא
 הרגל משמחח  ועת שמסיח משום ה"נוטו(

 בשמחח רק משמח שיהיח וגעינן אשחו. בשמחת רקועוסק
הרגל.

 הנוף נשמחח וק עסוק שהאוס נשעה כ''ו(
 וע?נון גנפשו ריקנוח מרג'ש הוא השמחח גלוח אחריאו

 וענין יפז שוס להנפש היח שלא מפגי ווהונרותה
 געניני נס עוסקים השמחח נומן אם אנל הגוף,בומחח
 הקרנטת נהקרבת וכן ענ-ם ונמחנוח בציקה גמוחנפש
 להנפש שנם מפני עצנון שוס ירגיש לא השמחח אחריאו

 גס שחעסוק שכיק כן אמיו ולכן מוח, הנאחהיחה
 לא נשמחחן או אותך מצוה אנ' אשר דהגנמ?ווח
 עצנ, שוסיחערב

 חוגה, שמחה אהריח שנאמר: רמצינן סשוםאו
 אפשר ונסעורה בשמחה שמרנים וה שע"י מפניו:הו
 סקגא פ"א: גקיושין גיאמרינן ענירה לירי מוהליא
 לנא שאפשר רעיס היוחר הימים ה-נו ריגלא,ישחא
 שס,ף נמ?א והנ" הרגל, 'מוח ימה ענירח לירינהם

 החג שבומן ניהור הכחוג מצ1ת לכן הוגח. היאהשמחח
 וימיר נצרקה וירנה י' לכנור חונג שהוא יעחו יסיהבל
 לו יהיה ווה וחאלמגה והיחום והנר הלוי נמסנח'היה
 ענירח לירי הלילה מוה 'נא ולא קמח אך שיהיהגחריס
 עצגוח.ולידי

 מנואר נפסח שמהה נאמר לא מה ומפני'ח(
 שמחוח שלש מוצא אחח :ןן כ"ג ויקרא שמעוניגילקוט
 אפילו נו שגתונ מוצא אחה אין גפסה אנל נה4~חיב
 נירוניח החנואה שגפסח מוצא אחה למה: אחח,שמחה

יא,ן
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 מרוכים ולמים מביא מועטים ונכסים מרוכים אוכלימ לו ויו מי ומ" ידו כמתנתיז(
 מועטי6, וולמים מריכות עולות מכיא מרוכים ונכסים מועטים אוכלים מועטות,ועולות

 איו נאמר: זה על מרוכים וזה זה יט( כסף, ותי כסף מעה נאמר זה על מועט וזהזה
 י( "' "'ע" כ( לך. נתן אור אלהיך ר' ככרכת ירוכמתנת

 מה לפי זהו המועדות, פרות אחר* זו פרוה נסמכה למה וווטרים. וופסיםיח(
 ולא מוגיחים ויהיו כרגלים ווטרים להעמיר כ"ר חתכים ס"ה תקכ,ט באו"חדאיתא
 ונוים אנוים יתערכו ולא יזהירו וכן עכירהי לירי ויכאו כיחר ונוים אנויםיתקכצו
 ואף לומר אהרדי נסמכו ולכן - עכירה, לידי יכאו ומא כיין ימוכו ולא כומחהככתיהם
 לידי מזה יכאו ולא לך תתן וווטרים ווסטים זה ככל החג כומחת לומחומצוח
 4וים( םים )ב,ר כא(עכירה.

 רגל* מו אחד ו~א כרין מלגלג תהי אל רוכ"ג: אמר וגף. וווטריםוופסים

 ר ר א יכ

 עושוו אינו אם חבתאו 41חנה עושה אס יורע אדםואיז
 כהוב שאיז מוצא את" 1כ1 שמחו; שם כהוב איזלפיכך
 א4ה שמהה בה כהב ולטה אחה, עמחה אלאגעצרת

 שם כהוב איז טעם ומה 2פניס. נכנסת שהתבואהספני

 בויאש אבל נידזניז' האילז שפייות לפי שמ14השתי
 שהנפשות לפי אחת שמחה אפילו שם כה1ב איזהשנה
 ב"ג אבל סממונג יוהר נ5שו את איס ומבקשגיוונות
 שההבושה ועוי הכפורים, ביום וימום הנפשוה שנסלולפי

 שמהה?. שלש כתב לפיכך 2פנים האילזופירות
 יהגיבה: בפ-ב כמבהור מחשקת יש ובזהיט(

 כסף, מעה וימניגה כסף  שהי הראי" אומרים:ב"ש
 - כסף, שתי וריניגה כסף מעה הר,ריה אזסרים:וב"ה
 כולו הוא שוואיה ומפני סשוט ווא וב"ש טעסאוהוה
 הי8 יייד לכז זה מקרבו דיאה להאדם ואין לז'כליל
 ואיחא כמו הוא דב-ה זסעמא שנהם, ההשובלהיוה
 הזקן הלל זה הסד איש ופעו גומל ל-ד: ר2הבויקרא

 שוצא לדום אומר היה מחלמידיו נפסר שהיהש2שע"
 לו אסרו ביחא גגו אכסניא חדיז עס "סד לגמול4ולך
 על21הא נפשא והדיו להם אמר "כסניא לך אית יוםכל
 לי((ר דיא היא דיו יומא נופו; בגו היא אכסניאלאו
 דבא, היאלית

- 
 ה2עלים באיילת שגם ד0"ל ניק ולכז

 ש2קרבז נמצא א-י 4סדיס, גמילת של בצות נזהיש
 שהבוולים מה וגם גבוה של רילק מצ1ה שתי יק4ניגח
 שאק רא"ה מקרבו יהיה השי2הו יי יש ולכזאוכלים

 בביצה אירו גופא הטעס זה ורסני א4ה, מצ1ה אלחנו
 אוכל היה ימיו כי הזקז עמאי על עליו אמרוט-ע
 אחרת מצא לשמג זו אויר נאה 42מח מצא שבחלכנוד
 ואוגי השגית אה מניה הימנ"נאה

 אבל דראשונה אה
 לשם היו מעשיו שגל 2ו היהח אדע-ה סדה הזקז4לל
 שדו"ו מפני וזדו - יוס. יום ד' נרוך שואמד:שמים
 משום גזע יש ויום יום כל של 2האנילה שגם דיא4לל

 ההול פסעוית לחניה צורך אק ולבן הסדים, גמילתמצות
 הש42נ סעוהתעל

 ש4קרבנוה לומר ידז, כמהבת מיכתיב מך"קיםכ(
 יש שאם ידו מתבת מדת לפי ל4יוה צריך מביאש4אדם
 יאעש כמו חהו ימעם, לאו ואם ידבה להרבוהבידו

 ויצטרך לו אשר כי קי"1 לא ייו. כמחבת איש"בספורנו"
 בכהובות ד'ל כאמרם האוילים פתאי כמהשבוה לבריותואח

 מ"ומש. י411י יבזבז אל המנזבזנע
 האלו ההגים שלשת 4הכפים המשילו כברוהבה

 וימי דו?להה ימי והמה ו"ידם, הה של 4זמביםלו(לוות
 העלתת ימי 2דוגמת זרי הפסח הנ הירירה, וימיהעמידה

 פירות, 1לה1ציא ולגיל לצמוה הכל מהחלת שאז האדםשל
 ימי ברונמת 14א הקיץ באמצע זהו אשר השב151החג

 הסוכות חע שנותיו, 2אמצע המה אשר הארם שלהעמידה
 של הירידה ימי כדונמת הוא הקיז בסוף הואאשר
 ואפשר ההים, לשד ממנו יופסק לאם לאם אשר4אדם
 שלח להזהיר ההורה באה האלו הזמנים שלשתשעל
 אלהיך ר יברכת ייו כמתנת איש ריקם ד' פני אתיראה
 ד2רים עמדו להניא צריך אדם שיל יהוא יד, נהזאשר

 ואהד אחר בכל לד' מחנה יהי" שזה בנדישבקרושה
 הזאת שהמוונה להשתדל צריך א"ד 4בל האלו,מהזמנים
 שהוא לזה יחשרי יי' נתז שד' 4בריה מדת לפיחהי'

 הזאה. המדה מ! לדפהית שלאמקשודל
 ~זח זה דסמייו דלכך לומר עוי וא8שרגא(

 הצדקת םצ1ה על נם מצוה הוא דוגלים דפרשתמשום
 2כל 1הנה והאלמנה, הקעם עם בי"ד לשמוה הואשצריך
 משפס, ג"י מזכיר הוא שם צדקה רגתוב שהזכירמקום
 ומשפס צרקה לעשות ר דרך ושסרו דכתינ:כמו

 אתה ביעקנ וצדקה משטם נאמר: 1כ1 י'ן!(,)בראשית
 ויש מש8ס א'1 יאם משום וזהו צ-ט(, 4והליםעשית
 איז אז היא, גזילה של האדם ביד שיש שמהל"זש
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 האמת ועל הדין על עומד העולם דברים שלשה על פ"א(: ייית חכמים ששנו למהחעולמי
 אחד שהוא העולם את מזעזע שאת הדין את הטיתה שאם דעתך תן - השלום,ועל

 מניין הכבוד' כסא מרגלי אחד שהוא דין של כחו הוא קשה אמר" רבנן כב(מרגליה
)ההלים

 פ"ם"
 עונשו וכן הואיל הקב'ה: אמר פניך' יקדמו ואמת חסד כסאך מכון ומשפט צדק

 כג( ושוסרים. שופסים בענין שקרינו ממה מניין בו' זחירין הף קשה דיןשל
 91( רבה)רברים

 מהו עמה לכל וצדקה משפט עושה דוד ויהי ח,(: )ש"י כתיב ושוסרים.שופטים
 א-ל וצדקה, משפט הוי משלה נותן עוד היה ליתן לחייב היה לא אם החייב, אתומחייב הזכאי את מזכה הדין את דן היה אמר: חד נחמן: ורב יהודה רב עמו, לכל וצדקהמשפס
 הדין את דן היה וצדקפ משפט ומהו רמאות, לידי ישראל את מביא נמצאת א'כ נחמן:רב

 אמר מידוי הגזל את מוציא שהיה וצדקח משפס הוי החייב את ומחייב הזכאי אתמזכה
 כד( בהם. זהירין חף לפני חביבים הדינין וכך הואיל בני לישראל:הקב"ה

 ה.( רבח)רברים

 דין, יש דין שאין ובמקום דין אין דין שיש במסום אומר: ר,א ושוטרים.שופטים

 יאורב
 וליו לידו, בא שבעבירה כיק לכלום נהשב שלוהצרקח
 כיק הכא גם ולכן ביהד, ומשפט צרקה שתחאבעינן
 עניני על להזהיר גם בא הוא הצרקה עניןשהזייר
המשפס,

 שמי ולומר ללגלג מקום שיש מ"ני וזהוכ2(
 שופט מלהיהן לריזרחק הוא צריך נפש 2עלשהוא

 עם רק הוא השופטים שעסק מפני במש"ט,ולהתעסק
 איש שהוא מי כי האנושי, מין והלאת פושעיםאנשים
 שצריכין כאן אמרו לכן המשפט, בבית עוסק לו איןישר

 היח לא שאם מפני המשפם. לעניני ברצינותלהתיחס
 עתה נחשבים שהמה האנשים אלו אז בעולםמשפט
 2כח כי 2ראש. העומרים אז היו האטשי מןלהלאת
 המלוכה את תופסים היו שלהם החזקה והירהאגרוף
 יורע העולם ימי ותולרוה בבפה. מושלים 81י21ירם
 את להפוס הרשעים 2יר שעלהה גאלח חקופותמרן-בה
 ער לגיהנום הארם הי את עשו והמח נירם,הממשלה
 שהוא מי ולכן . רשעות. מרוב 2חיהם קצושחאנשים

 רעולם. קיום 2ר2ר עסוק הוא במשפטעוסק
 כסא מרגלי אחר ריא שהדי! שאמרו מהכג(

 הרמיק אז רין שיש נזמן כי כן, הוא 2זה "מליצההכבור
 בזמז א2ל כסאו, על 2מנוחה לו יוש2 שמקב"ה כמוהוא
 מכסאו קם והוא במנוהה לשבת אפשר אי אז ר'1שאי!
 חמשה אמר: פנחס ר' שיה: ב2"ר שאמרו כמווזהו

 הק2"ה: לו אמר החליס, 2ספר להק2"ה מקים רויפעמים
 ואימתי קם, איני פעמיז כמה מקימני את אפילו 2ני,רור
 נאנקיס, וא2'ונים נשדיים עניים לכשתראה קםאני
 עתה א2'ונים מאנקת ענ"ם משוי י"2(: )ההליםההייר

 ד, יאמראקום
- 

 נשדדים שענים שבזמו מפני ווהו
 אי ואז 2עולם שורר משפס אין הרי נאנקיםוא2יונים
 והוא במגותה כבויו כ0א על יותר לישב להקב"האפשר
 2עולם. רי! לעשות מכיאוקם

 כס על יר כי עמלק: גבי נאמר שלכןואפשר
 היינו עמלק, על קאי יה כס על ףד י"ז(, )שמוהיח

 בשעת שנישראל החלשים את להרוג בא שהואשבזה
 במאומה, בו פגעו לא והמח בררך ויגעים עיפיםשהיו
 מזעזע הוא ובזח איומה במרה המשפט כנגר חסאבזה
 להקריה אפשר שאי ועושה כ2ורו כסא את הגסהבירו
 2מנוהוג עליול'שב

 שהריץ שבשעה להארם גהול למוי וזהוכד(
 להנגזל רק לא טו2ה עושה חוא בזה ההיב אתמחי2
 2ת2ל מקום אין כי חים לו נהן ונזה גזיל", שלמהחסא נפשי את שהציל להגזלן גם צרקה 2זה יש אםכי
 א"ר כאז: נמ"ר שאמרו כמו 2ירג גזילה עק שישלמי
 והריז הנפש הן ואלו הק2"ה של 2ירו רברים שנייצהק:
 והיי! הי, כל גפש בירו אשר י"2(: )א'וב ריחיבהגפש
 הק2"הן אמר ירי. במשפם והאחז ל"נ(: )ר2ריםריחיב
 אשמור ואני הרין את שמרו בירי נתתים והרין"נפש
 נפשותיכם,אה

 כאז מרכת'2 זה את שהוכיחו והנראח -
 לא המשפטים את תשמרו לא ראם רמשמע תהיח,למען
 "ח-ם. 2ין מקום לכםיהיח

 על ראמר יעק2" "יאהל לר2ר' מתאמיםוזה
 רורש ד ומה סו2 מה ארם לך הגיר ו': במיכההכה21
 עם לבת והצנע חסר ואה2ת משפט עשוה אם כיממך
 אלחיך,ד

 הכוונה שאין לומר לך, כאן נאמר רלכך -
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 נעשה לא ואם למעלה, נששה הדין אין למטה הדין נעשה אם ד"א: אמד אלא כן,ומהו
 ה'( רנה ענרים כח( למעלה. נעשה הדין למטההדין

 לעשות יכול דוד היח לא יואב' של שטרו אלמלא שדת: בן אר"א ושוטרים'שופטים
 בן ויואב עמו לכל וצדקה משפט עושה ויהי ישראל על דוד וימלך "": 'ית" וכה"אהדין'
 אותו מוסרין לדין שומע שאינו מי כל אלא כאחד' שומטים ויואב דוד וכי הצבא' עלצר1יה
 )המוא( כו( כרחו. בעל ממנו ומוציא יואבביד

 אמר שכך טובים' במעשים זרוש בעלי השופטים שיהיו צריך ושוטרים.שופטים
 נקיים שיהיו וצריך כז( ובגבורה, ובמע"ט בתורה י""(, 'שמ'ת חיל אנשי משה ויבחרמשה:
 מהם אחד חמור לא לישראל: שאמר כמשה עליהם פה יתחון לאדם יהא שלא משפטמכל

 ושוטרים שופטים אומר: ה1י י"ב(, 'יא לקחתי מי שור את שאמד: ושמ1אל ט"ז(, )נמונרנשאתי
 "אומש כח( פסולת. של דבר בהם יהאשלא

 שלום: בר' יהודה א"ר צדק, לכף העם את מטין שיהיו צדש משפט העם אתוששטו
 היו שבימיו יואש בן מגדעון למד אתה ממי הקב-ה' לפני זכות עליהם ומלמדין מטיןשיהיו
 דל הדור שהיה מוצא היה ולא זכות עליהם שילמד אדם מבקש השב"ה והיה בצרהישראל
 המלאך עליו נגלה מיד זכות עליהם שלמד בגדעון זכות שנמצא כיון ובמעשים,במצות
 על שלמדת זכות בכח זה, בכחך לך לו ויאמד ד' מלאך עליו 11בא ו'א )שטטיםשנאמר
 "אשש כט(בני

ביאור
 ונגזל נעשק יהיה שלא הנירך לסונה רק האלובמצוח

 נפשך את תשחית שלא לסונהך זהו אם גי ייד.עי
 ירם. על ברעה לפול סופך ני האלונעכירות

 ושפסו כאן: בחנחומא מבוארים חאלווהדברים
 שניהם עם עושין שצרקה ללמרך ערק, משפס העםאה
 גזל שמוציאין הה"ב ועם שלו אח שנוסל הזכאיעם

 בערק ורנין שעוסקין נזמן צרו4 משפם י"א, ירהמההה
 הפורעניות מן אוהן ומצילין הנריות עם צרקה עושיןהן

 כזמן וגו., הצמח מארץ אמת פ-ה(י )ההליםשנאמר
 הקנ"ה נשקף, משמים צרק אז העמח מארץ אמתשרין
 ומיסורין  מפורעניות אוהן ומעיל הבריות עם צדקהעושח
 לעולם. נאהוטונה

 שמים שרין מקומות נאיזח ניארנו נברכה(
 פסור נגמ' פעמים רוינה שמעינו נמו ארם מריניחמור
 נריני חומרא מצינו ונן שמים. בריני והיב ארםמדיני
 יחירים של בהסא העם נל אה לפעמים שמענישיןשמים

 מהחלח הקצף ייא שמים שנריני פעור נעטבראשכהן
 המיר ולין עדם, נריני כן מצינן שלא מה נולםעל

 ביוחר, החמורים שמים נריני נרונים מלהיותמוסנ
 שוריי מ-ז נסנהררין אמרו רהנה לומר ישעור

 הפחות לכל כפרח לו יש נזה לההוטא ב"ר שעושיןהרין
 הרין אח עושין נ"ר אם רק זהו אבל וקנורה, מי""וריי
 שיהיה מצינו לא זה שמים נריני רק נרון הוא אםאבל

 אמרו לנן מ"ב. אוח י-ג נפי לעיל שבארנו כמו נפרהלו
 ביותר גרוע חה למעלח, רק יש למסה רין אין ו~אםיאן
 נפרה. לו יהיח לא הזה הדיןשע"י

 להשופס ננור נוהנים האנשים אם חנהנו(
 השוסר על להבים רגילים המה זה עם ניחראבל

 לא נאמת אך למטה. מלמעלה ונמקל נרצועהשמשתמש
 לעשות השופם ננח היה לא השוסר לולא כי הואנן

 לא אם עמו אה לשפוס רור של ננהו חיה ולאמאומה,
 שוטר להיות כן ואם הצבא, על הממונה יואנ אה לוהיה
 ור'נ: פ"ו ניבמוה אמרו ולנן כנור. של ענין הוא זהגם

 שבאמר הלוים מן אלא שוטרים מעמירים היו לאנהחלה
 לפנינם, הלו"ם ושוטרים י,'ם(:,רה"ב

 משני וזהו -
 למכונדים. ליתן צרינין ננוד שלשמשרה

 איזהו פ-ר: כאנות שאמרו מה לפי זהונז(
 זהו נאן הואמר חיל אנשי לכן יצרה את הנובשגנור
 ולעסוק שנהם הרע יצר אה לכנוש הגבורה בהםשיש
 סונים. ונמעשיםנתורח

 לומר ליח מרהוי רד"ק בשל"ה ואיהאכח(
 תשים שום רנתינ: נמו עליך חתן זשוטריםשופסים
 ושוסרים וישופסים לרין אזהרה שהוא איא מלך.עליך
 על שעריך, ננל שופס תהיה ואה"נ בעצמך לךהתן
 אחרים. קשוס ואי'י עצמך קשוסררך

 שהובא כמו זהו זנות עליהם שלמר ומהנס(

נח
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 מלמר לשבטיך ועיר' עיר בכל ושוטרים וופטים שמעמידין מלמד שעריך'בכל
 4'( ס"ז יסנהיייו ל( ושבט' שבט לכל ושוטרים שופטיםשמעמידים

 את לדון בשבט שמצוה מלסד ושפטו, לשבטיך אומר: רשב"ג תניא,לשבטיך,
 ג" ס"י יסנ"יייו לא(שבטה

יספייי כרחם, בעל אפילו העפ אתושפטו
 עמו שהדין יודע היית אם אומר: ר"א נחמן, בר שמואל ור' ר,א *נים, תכיר לאיט(

 שאין תדע אם אומד: ורשב-ג לזכותו, רוצה היה מתחלה אומר יהא שלא *נים, לותסבר
 י( יב" וינרים לחייבני. רוצח היה מתחלה אומר יהא שלא פנים, לו הסבר עמוהדין

 אינו שוחד ולוקח נדול חכם אפילו חכמים, עיני יקור השוחד כי ת-ר, השוחהכי
 שוחד ולוקח גמור צדיק אפילו צדיקיס, דברי ויסלף הלב, סמיות בלא העולם מןבפטר
 א'י ק-ת יכחיבית לב( הדעת, טירוף בלא העולם מן נפטראינו

 יאודב

 אבא הקרני אמש להקב-ח: ראמר המירק נשםנרש-י
 היו צדיקים אם ססצרים יקראל נצאת פסחנליל

 ש,,1ה כשפ חיו ר"עים ואם בזבותם, לנו עשתאנותינו
- חנם, לנו יעשח גן הנם נפלאותלחם  באמת והנה 
 זכות שום בזת בלל חזינן לא אבל כאן חזינן-,וענה

 ישראל את הוצאח אם ין טען ווהוא ואפשרלי"ראל,
 עליהם שנסהת מפני רק זהו רשעים "היו אףססצריס
 על פ-ג שסות נמ-ר איחא תן מעשיהם, תסינושנעתיד
 זכוח סה ססצרים, ישראל בני אה אוציא וכיהכתוט
 את בהוציאך הקג-הן א-ל להוציאם, שאובל נידםיש
 מה הזה, ההר על חאלהים אה תעברק מסצדיםהעם

 שנזכות יויע הוי ממצרים או1יאפ ~סות באיזה"אמרת
 יוצאים הם הוח בחר ידך על לקבל עתידים שהןתערח
 שבומויד, הסונת התקות מחמת רק "גאלם הרי -מ"ם.
 שעיד תנם"ק על נסים להם עשח עתח אף סן סמותרב
 זת נסל זסוהיס להם אין שעתח ואף בעתיד דרכםתסינו

 יש הזת העם "ל ינפש בעמקי סי מהס, להת'איואין
 סוגים, פרחיס סקרנם להוציא "סופם סוביםגדעינים
 י"ראל. ~עם זכוח צד י" ינרובזת

 בישראל היו רינים בתי שאעי ברסג'ץ ואיהאל(
 היח וזה השנם של הנ-ד והקני העיר "ל הב-דאמד
 אין לומר יתיד לסל בר"ות והיה העיר, "ל מר'דהגנוה
 של הגיול ל4-ד אלא "בעירי ביד לפני לדק רו1תאבי
 עירות של דינץ נהי נ0.חקו אפ וכן אזילנא,:,נם
 שס:"ררי כדדך וי"אלו, שנם קל חגדול 4-ד לפנייבאו
 כך י"דאל כל "ל דינין נתי גל על ממונה היהגדולת
 הוצרבו ואם ושנם, "בם כל על ממונה אהד ב-דיהא

 והיא וסחקנין 1וודין "לדן "נם על דבר ולנזורלתקן
 הב-ד ווה ישראל, בל על גדולת סנדדרי בגזרחל"בם
 מן אמד של ביד הורו בו "שנינו בהוריות הסוזכרהוא

 היכ "שבם אוהו פיהם על ה"בם אוהו ועשההשבסים

 פסודים. השבפיםושאר
 "נסמך סת קפיר סבואר. האלו ידבריםולפי

 עאחת קאעפ-י לוסר לרגל העלית קי יייו ה"תסיםק
 ייש ואיב לירושלים, נקנת פעמים שלוו לרגלילת
 "בירושליפ "גדול סב-ד ל"אול אפקד שאז לוסרמשם
 בא לכן השנס, לב"ד צורך ואין בדבר ספק 1י1סת

 מיוהדיפ דינים בתי להעמיד מ1וה יוו זה שבכללהזהיר
 ובחזקוני. בוש:נ-ע אמדו זח וכעין ו"נס, שנםלסל

 יאיהא סח לפי לומר אפ"ד בזה והמעםלא(
 בא עאם היט ל"בסייס וידועים י-ג: א' לעילנדש-י

 ססירע אתם אבל סגירו אגי אין בסליהו מעוסףלפני
 מאווע שיהיה בעינן ולגן - ס"נסיכס, "הוא לפיאוהו
 שופם, להיות ראוי שהוא נו מסידים "יהיו בידיה"בם
 צדו4 משפם "עם את יששפואז

 בסנהדרין עאמרו מח לפי בזת לוסר אפ"רעוי
 "יהיו עד נהדגין ואינן הניהת: עיר גני עינקי-א

 חוצת מדיחיה היו ה"בם, וסאוהו חעיר מאותהמדיחיח
 - סיחידים, אלו "רילת

 אפשר שאי הוא נדבר והסעם
 נעצסם ס"הם רק העיר על הנדחת עיר "םלהסיל
 היו המדיתים אם אבל הסדיתים, אח מקרנםהוציאו
 הנדהת, עיר "ם עליהם להסיל אפ"ר אימאהרים

-  
 סן מאהרים, הוא הרע אם חונה הוקל בחונה אםוש"כ
 והמת נעבס או נעיר שצאים סונים אנ"ים אםנזנות
 סספי הזה להסשם גדול סת הזסות אין אהרממקום
 כ,ק שאסדו ולפי השנם, ומ14תו חעיר מאוהה היו"הם

 אמרו לסן הארץ, אח וירשת החיח הס"פסים"יזסות
 והמה סקרבס יצאו הדהנים אס אלו לכל זוסיםשאז

 להיות הר4ותס אנשים ביניהם אין אם אגל "בסם,מגני
 יהסר אז אחר מ"בם אותם ליקח צריכים והמה"ופסים
 האלו. בה:כוחים הרבחלהם

 דברים צריקים דבדי ספר" רש-י הנחלב(

הסצודקים
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 חכמיס אחר יפהי ב-ד אחר הלך תרדוף, צדק צדק ת-ה תרדוף. צדק צדקכ(

 לג(ליעיבה'

 יעראל את להחיות כדאי הדיינים עמינוי מלמד הארץ' את וירעת תחיהלמען

 לד( אדמתס' עלולהועיבס

'""יניי לה( מדבר' הדין בעלי עס תרדיף' צדקצדק
 ביעראל' אערה טטע כאלו המן עאימ דיין חמעמיד כל ריל: אמר 1ג1'. תטע לאכא(

 ובמקוס אעי: רב אמר אערה, לך תטע לא ליה: וסמיך לך' תתן ועוטרים עופטיסענאמר:

 ר( " )סנ"יייו לו( ד'. מזבח אצל ענאמר מזבח, אצל נטעו כאלות"ח

 לא ענאמר: בעורה אכסדראות עועין עאין מניין אומר: ראב*י תניא, וגר. תטעלא

 עץ כל לך תטע לא אערה' לך תטע לא קאמר הכי ד', מזבח אצל עץ כל אערה לךתטע

 לז( ד" מזבחאצל
( 

ביאור
. 

 הוא ש,חו המקבל שהו-ו ה-נו אמת, משפטהמצודקים

 וזהו מצודקים, וברים שהמה התורה ונרי אתמסלף

 יוינים על קאי צויקים שדכרי לומר אפשר שאימפוי
 מדנרי אנל סוהד, מקנליס סהרי צויקים אינםוהא
 הד-נים דכרי על קאי צדיקים שדברי משמע הזההנמ'

 יאפשר צייו4 בלשת כזה לדיק לקרוא תמוה דנרוזהו
 לא שו"ד שקנל אוירי שבאן מפני צדיקים קראםדלנך

 הרין את לפסוק נענור אלא דדין א8 הלילהלהטות
 אם ת"ל מה תקח, לא ושוחד א': ק"ח נכתונותכדאיהא

 הרי הזיאי את לה-נ ושלא ההייב א8 לזכות שלאללמי
 הזכאי את לזכות אפילו אלא משפט, תטה לא נאמרכנר

 שוחד, תקח לא הה-נ אתולההנ

 מחבתבע לדרוש התובע ניד כח שיש וזהולג(

 בהר'מ כמגואר שכזה הגדול לב"ד ליין עסושילך

 י"ד.ס"י
 ושתר יפה, ב"ד אהר דנרים: שני כאן מנווהנה

 שיודעים מי מקרי שהכמים וזהו - לישינד,הכמים
 שיודעים מי מקרי יפה ונ"ד ההורה, דין א8 לנררהיטב

 נזח יהיח ושלא האמת הוא מי ועם המעשה אתלנרר

 יפח דין ואיט בהורח חכם שדוא מי ויש מרומוןדין

 שמואל גני ס"ז במו"ק שמצינו כמו להיפך, ישונן

 מר יתיב הוה שמעהא גרפי יהני יוו כי ע1קנא:וכר

 יתבי הע וכי אמומ. ד' נר"וק דשמואל קמיהעוקנא
 ר נר"וק עוקנא דמר קמיח שמואל יהינ הוהגדינו4

אמהק
- 

 ושמואל גדול דתן היה עיקנא דמר מסום וזהו

 החורוג נחכמת גדולהיח

 עפ"י משרי .הורת נספר ז" על ואיתאיי(

 לרשהה, לכם נוהן אני אשרדכתינ:
 מהנה ק-"ל כי -

 מתנה נלשון הארק את לנו נהן והקכ"ה הפסק להיש

 מקום של רצונו עושין יהיו לא ש"ם הפסק להוויש

 כירושמ לרשתה ויהיה סוב תעשו אתם אך מסנה,יגלו

 נמעסיכם שתניאו לכם נוהן אני והץנו הפסק, להשאין

 דלא אמרו נ"ה כשנת והנה לרשהח, כך לידיהסוכים

 ועל נסריס, הזקנים מיחו סלא מפני אלא הליתנהרנ

 מומים יה,ו והזקנים תרדוף עדק צדק אם יאן אמרוזה

 נמתנה לכם נוהן אני אשר דארק את וירשתם אזנשרים

 עילם. ירושת הירש אוהו הפסק לתשיש
 ושפסו מקורם: נאמר כבר היינין על יאלולה(

 נאמר דלכך לומר אפשר זה ולפי ציק, משפט העםאת

 לומר נא הראשון דהצדק סשום צדק,  פעמים שתיכאן

 נאמר השני והצדק מצזדקים, שאינם דנרים ידנרושלא

 נהנירו לנושח מג-ן ל"א: נשגועות שאמרו מהלגני

 ויההיינ נמנח לי שיודה בדי נמאתים אטעננו יאמרסלא

 וזהו - אהר, ממקום שנועה עליו וחגלגל שנועהלו

 האמת את לברר נידי נזה היהח הסקר שטונתשאעפ"י

 הדנרים שכל דנעינן מפני כן לעשות אסור זהנכל

 לגמרי. מצודקים לה'ותצריכים
 יכתוב על דאמר ,.דספורנר' דנרי לפי זהולו(

 א8 הממנה אהה שופסיס לך נשמהן תרדוף. צדקצדק

 נהם שאין אעם"י צדק שופסי היוהר א8 נהרהשופטים

 הקנין סלמות כמו לדין דראוים הכסיפים סאר כךכל

 מראהו אל מבט אל סנאמה מה כענק יגוףושלמומ

 קומתו, גנהואל
- 

 דין שממנה דמי כאן אמרו זה ועל
 נמו הוי ז" יסה עול" דהעוני שייאהו זה מהממרק

 היא ה"יצוני המראה מצר אשרה שדרי אשדה,שטטע

 שמצד מהמת התורה אוהה אסרה זה ונכל למאד,יפה

הענין
 דפנימ-

 יוא שזה מפני יגון דנר זח אין שלה
 אם כי רוהנ-ת מעלות שאין נן'ין וכ, הגויס,מהוקות

 נעלמא. נגשרה רק הוי יפה ע,לה הוא שמנ"וקמה

 העמויים ועל עק של עמודים זהו אכפדראותלז(
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יז
 ,ספי,( ' ומתו. באבנים וסקלתם האשה את או האיש אתת"ל: המועסים' אף יכול בסייח המרובים שהנדחים שמצינו לפי ת"ל, מה אשה. או אישב(

 א( ומבטלן.המצות בכל כופר עכו"ם העובד אמנם כי המצות כל על שכרת הברית בריתהלעבור

 י( )"כ . ב( ויבאה וילכובמרגלים: שנאמר כמו הליכה' לשון בו לקשר המקרא ררך יתירה והתאמצות לזריזות הנצרך דברבכל כי הליכה' לשון הזכיר לכן שסים, מלכות עול מעליו לפרוק פנים להעיז הדיוט להיותראף הישראלי לנפש צריכה ההתאמצות מן וכמה התורה, בכל כופר בה המודה שכלשבאסורים חמור היותר להיותו ויתכן הליכהי לשון הע"ז בקרא מזכיר מקים בכל ויעבד.וילר
)חורנו( ג( כשיעבדהו. מטיב ושהוא ולהרע, להטיב כרצובולעשות שיכול שר יש עיר שלכל שחשבו ע"ו עוברי מחשבת היפך על יעבור שלא חק להםנתתי אבל כרצובם לעשות שיוכלו בחיריי מנוי בשום מניתי לא אשר צויתי. לאאשך

,ספרי( ד( הזה. הרע הדבר את עשו אשר ההיא חאישה אתאו ההוא האיש את והויאת ת"ל: מניין' ועברים גרים בישראל, אלא לי אין בישראל.ד(
 )ספרי( ה( מוטעה. ולא ההוא שוגג' ולא ההוא אבוס. ולא ההוא ההוא.'האיש

 ר 1 א יב
 לעשות אסורים העמויים ואלו הקראחק כמיןנתהים
 עץ. כל תטע לאמשום

 הוא שהר' ה:את, העבירה בעבור אים ביי' מיחהלחיב שאין לומר סקופ יה'ה משום :הו הבף'ה, אתלעבור וובח ה"לו היברים כן לומר והוצרכו מחא(
 ג"כ עונשו לקבל הוא צריך תי'כ לשמים רקהוטא

 א' בשמואל ביכת'במשמים,
 ב"

 לאיוו איש 'חסא אם
 לו, 'תפלל מ' איש 'חטא לד' ואם אלהים,ופללו

 לשפוט היינין ציייין אז לאיש איש 'חטא שאם1הכ11נה -
 להמית מקום אין ועוד בעצמו. להקב"ה אם כיהי-נים ביי מסורה משפטו אין אז לאלהים כשיהטא אךאותו,
 יעביו האנשים אם להקב"ה לו אכפת מה כי :הבעבור
 כבודו את שמחליפים בזח הקנאח רגש כי אהרים,את

 יעיקר אמרו ולכו גהקב'.ה, ולא 2אים רק ש-ך זהבאהר
 "וא ,ד.ז שעוגי ימי משום :הו זו בענירה שישהרע
אים. ביד' למיתח הוא ראו' ולכן רע כל לעשות מעתהועלול החויח בכל כופר הוא והרי הבייח את לגמיימפיר

 נלכ:ק גלשק נאמר ילבך עוד לומר ואפשרב(
 'שראל אלה' את רק לא עוזב הוא ע"ז שעובי ים'משום
 ויבוקים אהוז'ם שניהם כי 'שיאל, עם את גם אםכ'
 הוא, הי וקוב"ה ואור-הא 'שראל שאמרו: כמו גזה,:ה
 'וצע שהוא נקרא וי'ז לעבוד שמחחיל מ' ולכן-

 בזה נאמר ולכן אהר בגבול לו והולך ישראלמגגול
 נלכה.בלשון

 אותו והעמות 'הושע: החמנות גב' כ"ז בנמיברנאמר וכן כ"ה(, )ש'י: לנגיי וצוך יכהיב: כמוהתמנות, בלשס בכאן הנאמר ןוה ענין מפרו הואג(
 לעיניהם, אותו 1צ1'חה העדה כללפנ'

- 
 שההמנח ש:הו

 לעיניחס,אוהו
 בישרחל מן כאן הנח שאלו ר3'ם והנהי(

 מדכת'ב לה יישינן ב. כ"ח בסוכה והר' גרים להוממעט'
 בסיות, יש13 בישראל ואזרה כל מ"ב: כ"גבו'קרא
 הגרים, את ליבותבישראל

 דהנה בזה לומר והניחה -
 'שרחל, שם לאום שיחיה אפשר יברים שניבע13ר
 זה מחמת 'שראל גכלל הם שגם מפנ' מבישראלגיים מרנינן שם'ר סוכה גב' שם והנה 'שראל, מעם בןשהוא מ' או 'שיאל, באלה' האמונח על'1 שמקבל מ'וזהו

 שם גמור 'שרחל בנן יק על'1, 'שיאל שם איןזת מצי הר' 'שראל באלה' האמונה על'1 מקבל ואינווי.ז שעוני מ' גנ' כאן אנל 'שראל, לאלה' ג"כשעונד'ם
 אנל 'שראל, עס מגנ' א"י שהוא מהמח על'1'שראל

'שיאל. בכלל הוא אין שפיר 'שראל מעם בן הוא שאיןגר
 בזה סנכלל השלם האים על משמע הואה(

 שאים ב:מן והנה הפנים"ם. ונין החיצה-ם כהוה'1בין



 בד

 שער זת שעריך ת"ר, שעריך'אל

סא
 ם יר

 נאמר גו, שנדון שער אלא אינו או גוישעבד
 שעריך אף גו שעגד למעלה חאמור שעייך מה שעריך, גאחד להלן ונאמר שעריךגאן

 ג.ו מ"ת,כחובא 1( גו' שעגד שער גאןהאמור

 מ"()כתובא ז( נגריש שעד ולא שעריך שעריך'אל

 או ההוא האיש את והוצאת נאמר גגר והלא נאמר למה האשה' את או האישאת
 ח( אותם' וסקלתם אשת או איש אם תחמול שלא גלומר לחזק, גגדי זהו ההיא, האשהאת

)נםפריס(

 לדון קהלת גקש חפץ, דגר למצוא קהלת בקש י"נ(: יקהלה גתיג עדים' שני פיעל1(
 אמת דגרי יושר וכתוג לו: ואמרת קול גת יצתה גהתראה' ושלא געדים שלא שגלגדינין
 ביו 1'א)ר'ת ט( המת. יומת עדים שלשה או עדים שנים 8יעל

 שרץ אחד ראיתי לא אם גנחמה אראה שטח: גן אר"ש תניא' עדים' שנים פיעל
 אמרה שהדי גידי, ססור דמך שאין אעשה מה אגל אתה' או אני לזה הרגו מי רשע'לו: ואמדתי מפרפר' והרוג מטפטף ודם גידו סייף וראיתי אחריו ורצתי לחורגה חגירואתר
 חגירו, את שהרג תאיש מאותו יפרע מחשגות היודע המת, יומת עדים שנים פי עלתורה:
 ב'( ל"ז )סנהדרין י( ומת' והכישו נחש שגא עד משם זזו לאאמרו:

 יאורג
 שחוא נקרא פנימית ובהכרה דטוב נרצונו דברעושה
 מוטעת שתח בזמן אנל תזת הדנר את עשתהשלם
 ולא היבר אה עשה ההיצוניים בכתותיו שרקנמצא

 השלם. הוא כחן ואין דפנים-םבכחותיו.
 אמרינן בול'ז והרי אנוס, פסרינן כאןוהנח

 1,א שענר מי א4ל למצוה רק זהו יענור. ואלדיהרג
 פסריה רתמנא אונס כי זה על מיתת מתיוב אינונהרג

 שענד בשער אתו שימיחו דבעינן מח הטעם1(
 האליל יושיעתו שלא להראות 4כדי .,בספורנו" מפורשבו

 %, עשע להיות העונד תשב אשר שם דנענרהנכר
 ש האי9 4קרא כחן נאמר דלכך חמר גופא זתומסעם
 ידעה ובל פתיות דיא שהאשה נאמר שלא וייאהאשה,
 היפך להורות בו שענדח בשער לדתת צריך ושאיןמה

 לאיש. זת בדין שות האשח שגם נאמר לכןדעות'ת,
 יהיו שלא סכנה משום שזהו אפשר הסעםז(
 או ממנה נקמחו את נוקמים ויהיו עליו מגיניםהנכרים
 חנשים בנו שיש חעכיים יראו של8 בזיוני משוםאפשר
 במיתה. לדתם שצריכיס כאלחרשעיס

 אה לומר חזרו דלכך בזת לומר עוד אפשרת(
 שאין כאן משעריך שדרשו מפני דאשה, את אוהאי9
 שענדו יעיר שער על אלח ב-ד שער על אותםממיתין

 אפשר נ"ד משער אוהם שמוליכין בשעה ודנהבו,
 קודם נאמר לכן אחרים את וימיחו נ%תדיםשיתתלפו
 שיבדקו הץנו דאשח, את או האיש %ת וסקלחס:שאמר

 למיחת. אותם שדנו האשת או חאיש זת זהו אםמהחלה
 מוכה מקוס מאיזת המהרש'ןו הקשה והנהטו

 שלמת בא לא דבודאי ידנראה דחראוג דגעינן קראמהאי
 דמה כיק לומר בא הוא אלא חהרא", בעינן דלאלומר
 א"כ שבדנר האיסור לו להודיע 4כדי ויא דווראהדבעינן

 יודע שהוא העריס לפני בקול בעצסו מפרש חואאס
 בתאי מעצמו למיתה עצמו ומתיר הדבר תומרהיטג
 מפני וא"כ בהתראון יהור צורך אין עלמאשלכולי
 עפיי יודע הית הרי שבל4 מת הקויש ברות ידעששלמת
 שעשת היסב וייע העבירה את עשה שפלוני דקודשרוה

 לדון אפשר וא-כ העבירה תומר בדבר גמורתבידיעת
 לו אמרו זה ועל התראה, ומכלי ערים מנלי גםאותו
 בידיעה לרק אפשר ואי עדים שנים פי עלדבעינן
 עפ"י ידיעה בעינן וא-כ מהעדים, ידיעה מלנדאתרת
 מתומר ידיעה לו שהיח ובין המעשה עצם על ביןהערים
 העדים. ההראת י'י רק אפשר אי וזההאיסור,

 בן ר"" אמר דלכך לה מ-תי בגמ' והנתין
 עפ"י דנין דאין משום בידי מסור דמך שאיןשטח

 דבר קרא מהאי ידעינן מהיכן לשאול יש והנחשמדנא,
 ובעינן אומדנא דלית דנמקום לומר לן %פשר האזה,
 אם אנל מרני, לח ותד שנים דנעינן קרא לן גל'עדיס
 כלל. לעדים צריכין אינן אז אומדנא עפ"י יויעיןב-ד

 קרא מהאי למילף לן יש דשפיר בזהוהנראה
 דדוקא בקרא מדכתיב דהבה אומדנא, עפ"י דניןדאין
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 פרס למה בשביס עדהז מתקיימת אם אומר: ר"ע עדים. שלשה או עדים שביםעפ"י
 עדותן פסול או קווב אחד.מהם במצא אם שבים מה לשבים, שלשה להקיש אלאשלשה'
 ב( חי שטת יא(עדים. ת"* פאה' אפילו ומניין בסלה' עדותן פסול חו קדוב מהן אחד במצא אם שלשה .אףבטלה

 בחייהם שהרשעים מכאן מעיקרא' המת אלא הואי חי והלא הוא מת וכי המת.יומת
 נ" '"ת )ניכית יב( מתיס.קרוייס

 שבים פי על שבאמד: התורה' מן להתדאה מביין אומר: דשב"י תביא' המת.יומת
 יג( מת. "וא מיתה באיזה להודיעו אלא הו4 מת וכי המת' יומתעדים

 ח""( פיש סמיחן)'יש*י

 עדיס, שבים פי על לה' שמשיבן מרישא ממש' אחד עד אילימא אחד' מאי אחד.ער
 י' ף 'סבית יד( פסולה' שהיא מיוחדת לעדות מכאן אחד' אחד אחד' מאיאלא

ביאור

 ואהרן משה 'בא אס ואפילו ובר 'קוס עויס שניסעפ"י
 בורא' שיועינן ואעפ"י חפומיהו סמכינן לא לביסויעיוו
 אומרנא עפ"' ונין ראין חז'נן גופא ומזה משקרי,ולא
 של עווהס על לססוך צריכין היע בויאי כן לאדאס
 של8 יפנ' ווהי סשקרי, ולא שברור מסנ' ואהרןמשה

 עויס שנ' העיאת בעינן אלא המעשה ביויעת לןסנ'
יוקא.

 הא להוס' היה וקשי מאי לפרש 'שובזח

 מפנ' ג'דו מסור ומו היה לא שסה בן ור-שבמעשה
 ונין יאין מפנ' יוא שזה לן ומנא אהד עו רקשהיה
 ר-ש עם ווי אחריני, רבאמת בזה והרצו אומונא.עפי"
 אני או וקאמר והא' כבווו, משוס להו חשיב דלאוהא
- אנו, איא 'היר לשק רוקא לאו אתהאו  הרוץ וזהו 

 ה"נו יאס פשוס לומר אפשר רברינו ולפי למאו,וחוק
 עווהו על לסיוך היה אפשר אז בלבר אומונא עפ-יונק
 ישקר של" לנו שברור מפני גלבד שסה בן ר-ששל
 אהד טסעס ג-כ זהו עווהו על גס סמכינן ילאוהא

 אומונח, עשיי רנין שאיןמפני

 הזה הענין נחמר ולכך .,בספורנו. ואיהאיא(
 בכל ביוהר ימ"מיינן עי.ז בהכא חפילו לומר זהברק
 פסול מהם אהו נמצח אס העוות כל רהבסל אסרינןזח
 בשאר. הץיות וחתקייס אמרינןולא

 פי על כן: הזח הכהוב פשס ספרשיוברמביין
 עוים שניס פי על הסת שיומת הינו שלשה, אושניס
 שלשה, שס 'מצאק אס שלשה פ' על יוהר שםכשאין
 "ונר הורוש וומעת לך הוגו כאשר כי הכהוביאמר
 שמענו אם והנה כם, הנמצחיס העויס בל פי עלהיסב
 ויעיוו לב"ד ויבואו בעבורם נשלה שלשח בפנישעגר
 'הנרר כויס רברי בשמענו כי למאה הרין והואכולם
 ואינס לרס שהלכו או יוהר, שם ה'1 לא ואסהאמת,

 בשנים. דיבמצאים
 גייכ נאמר רלכך הובא יהקבלה" "הכתבובספר

 שני ררוקא לומר הרו(ו על עולה שהיה לפישלשה,
 השבל מן רהוק שהוא מפני שלשה, לא אבל נאמניםעוים
 בפרהס'8 מיהה עונש עליה שיש עבירה עתר ארסשיהיה

 כעני! ואסיפה, קבוץ נקראים כבר ששלשה שלשה,בפני

 בית לית הלהא באפי רמהאמרא מלתא תד'ל:שאסרי
 שגפ לומר הכהוב הוצרך 'ח סשו - בישא, לישנאמשוס
 נאמנים. עריםשלשה

 קרא כאן איצטריך למאי ביארו "מזקוני"ובספר
 ממק לנב' ראסילו לן קיס הא ערים שני רבעינןלומר
 אל8 נפשו41 ריני גבי מכ"ש וא-כ סהימן אתר עראין
 רעד וסר"א לעריס חמור נפשות רין רעונש רכיק'"ל
 קמ"ל. מהימן,אהר

 נכהונות שאמרו מה לנאר אפשר ובזה'ב(
 משופ לוקה ואינו טשלם בהביח אמרינן רלבך וי'אול"ב
 וזרו ב-ר, אצל סכללו שהוהר מפנ' הוא קל רהבלהרלאו

 רגפ נימא א-כ וקשה להלקוהה לנ"ר רשות שניהןמפנ'
 רשות 'ש שהר' ר ב' חצל מכללו הוהר הרצח לאאיסור
 בזה ג"ג אמרינן לא ומרוע הארט את להמיתלב"ר

 משוס מבואר האמור ולפ' לקי, לא סלקח סשלםסמונא

 ברי! שכבר מפנ' סכללו הותר זה אין מיתה~גבי
 המח. את ממיהין ונ"ר מעיקרא מת כבר הואהקב"ח
 ושפיר הבלהו הוהר שלא ארם מלקין הרי בהבלהאבל
 ב"ר. אצל מכללו שהוהר בזהשיך

 'לפינן ע'יז מ"א נסנהררין רילן ובגמ''ג(
 משום לם'הה. עצמו 'ת'ר שרמוהרה רבעינן מזהעור

 משופ לרין שבא קודס כמה יוא שגבר משמערהמת
 נפיו, סיתה עצמו חייבשכבר

 אחד אוחו שרואין שנים זהו מיוחדה עדותיר(

מחלון



סב
 ם י ר בד

 בה מת אם חחפו' העדים מן אחד קומות' שתי גבוה היה הסקילה בית העדים.יד
 בכל רגימתו לאו ואס יצא' בה מת אם לבו: על ונותנו האבן את נוטל חשני לאו ואםיצא'

 טו( באחרונה. העם כל ויד להמיתו בראוונה בו תהיה השדיס יד שנאמד:ישראל'
 יי( פ"ח)סנהררין

יספייז טז( מישראל. הרעות עושי בער מקרבך. הרעובערת
 בפני פטור, ב"ד בפני שלא חחב ב*ד בפני שהרג טריפח רבא: אמר  הדע.ובערת

 יכול אתה שאי עדות לה דהויא פטור ב"ד בפני שלא מקרבך הדע ובערת דכתיב: חייבב"ד
 א'( ע"ח)סנ"יייו יז( עדות. שמה ולאולהזימח

יספיי( יח( מדבר. הכתוב שבב"ד במופלא יפלא.כי

 ושגגתו כרת שזדונו בדבר שיודח עד חייב ממרא זקן אין דבר. ממך יפלאכי
 הקהל' מעיני דבר ונעלס ייקיא(: "' התם וכתיב דבר' ממך יפלא כי הכא כתיב מ"ט'חטאת'
 על אלא חייבין אין כאן אף חטאת ושגגתו כרת שזדונו דבר על אלא חייבין אין להלןמה
 א'( פ"ז )סנ"יייז יט( חטאת. ושגגתו כרת שזחנודבר

 יאורב
 שאין זח את זה רואין ואין זח מחלת ואחר זהמהלץ

 ממתות בריני אבל נפשות נריני הוא זה זכלמצטרפין,
 נחמר. נפשות נריני הוח שהכתוב ספניכשרה

 הוא נראשונה בו חחיה הערים שיר הריןטו(
 ב"ר, המיהוח נכל אט כי עיז, העונר במיחח רקלא

 הנשרפים סצ1ת גגי י'ג ססנהדרין נפט"1 ברמב-םכראיחא
 סושך וח עריו ושני הנידץ צואר על סודרשכורכים
 ומתיכים פיו את פוחח שהוא ער אצלו מוקך וזהאצלו
 פיו, לחוך רותחנריל

 כמו לעכונא הוא הזח והרין -
 יר נקטעח שסואל: אסר בי: מ"ה נסנהרריןיאיחא
 - וליכ,4 12 חהיח הערים יר רנעינן מ"ט פסור,הערים
 העד'ם יעירו שלח בכרי אחר ברבר: יש טעסיםושני
 רנורא שקר רערי ס"ז: נניטין אסרו שהרי שקר,ירוח
 נעצמם צריכין יהיו שהסה ובוח עברי, לא מעשהקאסרי
 להעיר ינואו שלא כתרים להם יהיח זח גיריםלהמיהו
 בעיניהם ראו שהסה לפי ברבר שני סעם ועוד שקר,עדות
 הארץ, סן לנערם ניוחר סוטל עליהם הרעח המעשהאת

 האדם רוה על גיותר לפעול צריבח הסעשה רא-תכי
 בסעוה הראשונים להיות צריכים הסח לכןסשסיעח
העונש.

 קאי שהגתונ ניסא שלא לומר נזח באוסז(
 לההסא. שהניא הרע ררבר את לבער סצוה שיש זחעל
 אי זח כי העולנג מן הנעגר את לנער שצריכיןהינו
 לגער צריכין נעגר כל לא שהרי משום לומראפשר
 נחסרין אינן ח-ם רבעלי וי'א 5.ס נחסורחכיאיהא
 לקרנן נענר למיסר קר8 רמואיצסריך משום ע"זמפני
 הרשת עושי על קאי וה אל8 שרי, רלהריוס סכללגנוה

 העולם. מן אוחם לבערשצריגין
 בסכות דאיהא סהא זה על לשאול יש והנחיז(

 את שהרג אחד שראו לסנהדרין מנ-ן אוסר: ר"עי"נ:
 ח"ל אהר, בנ"ר שיעסוד יר אוחו ססיחין שאיןהנשש
 ננ"ר שיעסוד יר למשפס הידה לפני עסרויר

 אחף,-
 משום להסיחו לב"ר רשוח ייש נימא לא ואמאיוקשח
 בספר רהנה בזה לומר ואפשר סקרנך. הרע ובערתרכחינ
"ריזורח

 והמצוה-
 למח ג-כ מרמז ונערח רהאי אמרו

 סיתות ח-ני רנכל היקז: מסנהררין בפי"ר הרסנ"םשפסק
 רמסיתין נרם הכחונח בסיחה להסיחם אפשר איאם

 נרויא כן שהרין במו להסיחם שאפשר מיחח בכלאותם
 דרעות, עושי לבערנכרי

- 
 יאפשר רבמקום כסו וא"כ

 מיתח נאותה להסיחו צריכין נו הכתובח נמיתחלהמיתו
 כאן כן כסו  רן'זמ ונערת רץ מחמת אחרת בסיחחו~א
 להמיחו לנ"ר רשות אין או נ"ר ברין לרונו שאפקרנזמן
 בב"ר לרונו חפשר שאי נטריפח ורק הרע, ונערתמחסח
 שאי עדות לח רהוי מחמת ערותן יקבלו רלא סשוםאחר
 מחמת נעצמם להמיחט הרשות יש נזח להזיסח יכולועזה

 נסיהה להסיחו אפשר שאי שבסקום גמו הרע,ונערח
 הרע. ובערת האי מחמת מיתה בכל אותו מסיחיס נוהכחובח

 זה שאין בטריפה שרק נזה לומר אפשרועור
 סחמת ערים העראח בלי להסיחם לגיר אפשר שלסהנפש

 להורגו לג-ר רשות אין שלסח בנפוו אנל הרע,ובערת
 ריני לפי ירים בהעיאת רק אם כי הרע ונערתסשוט
ההורה

 להוראח שהגיע חכם זהו שבג"ר מופלאיח(
 הגיע שלא חלמיר היח אם אנל נסנהררין,וסמוך
 רממעסינן ברמי'ם ומפרש פטור, לעשות והורחלהוראח

 שלא מי לסשפס רנר מסך יפלא כי מרכתינ תלמירלה
 להוראוג שהגיע חכם ווהו סופלא, רבר אלא ממנויפלא

 נדבר המחלוקח שיהיח רוקא בעינן לאיפ(

שהוא
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 וחהד הבית הר פתח על אחר שס' היו רינין בתי שלשה אמרו מכאן ת*ת.וקמת
 ועשית שבאמר: ישראל' לכל יוצאת תורה שטשס הגזית לשכת על ואחר חעזרה הר פתחעל
 )שיי( כ( ר" יבחר אשר הוצא הטקום מן לך יגידו אשר הרבר פיעל

 המראתו תהא יכול עליהס' והמרה שגי אבית לסבהדרין מטרא זקן מצאן המקו4אל
 י( י"י )ינ"ייץ כא( פרס' שהטקום מלמר המקו* אל ועלית וקמת ת*ל:המראה'
 בזמן ההם' ביסים יהיה אשר השופט ואל חכהגים אל ובאת תגי* וט" הכהנים. אלט,
 י( רב )א"יייז כב( משפט. אין כהן שאין ובזמן משפס יש כהןשיש

 יאורב
 לירי מניא וה אם אלא כרה, בזיונו יו5 נעצמושהדא
 נרמבים מבואר וכן היג, ניש כרת גזרתו שישרבר
 המניא גרבר ונהלקו או הטצה, שנ1תו ועל ברתזיונו עי שהיביז גינר שוחלקו אהר ה"ב: מממריסנפ"ר
 הטאו4 שננחו ועל כרת ווונו על שה-ניז יברלייי
 זח הרי לח1, אם ערוה היא אם זו באשח נחלקוגיצד
 הסאה' שנגהו ועל ירת יייני ע4 שהץביו נרנרהילק
 ויל כרה '5ונו יל שהיניז יבר לירי המג'א רנרוביצי
 ההב "ו הרי שנה נעיבור ש!8לקו כגוז חסאת,שננחו
 מייני נרץ נהלקו אס 1כ1 נפסן המז לידי מביאשזח

 מקיקו יהיה אם נזל משוס גזח שיש שאומר ווזחממונות
 אומר יהבירו קדושיז קדושיו יהיה לח זה גממץאשח

 מ11ם נזה שיש רכר זהו קיישיז יעייו קרושי4שקדושיו
- הטא5ג ושננתו כרתזרונו  ברמבים עוד זה על ואי5א 
 שהיה ביז מהמיריו 151 מיקל 5זקז שהיה יניז כפ"י:שס
 הינ מקיליז זהז מהמירהוא

 אהר יבר יל רעוד קנלה מפי הלכה לזויש
 כרת ווונו עי היניז שאיו פי יל אף ממרא זקזהיג
 המשית טוספות להוסיף גשהורח חהו הטאת שננחוועל

 נתים ד' נחהלה שיעוה והוא היב, זה הריגחפיליז
 18סל רנזת נהיצון וירבק תמוית יביא ואה"גכחלגתו
 את רואה שחינו ההי111 ווהבית מפני ר"פיליז, אתהוא
 פסול. ההמשית הטוספת טשתהאיר

 ייז בזח שיש הפל'1 במצהן שהתמירווהסעס
 מן מצלת הפלוו שמצות פפני שזהו נויזת ממראזקן

 הוא עלול כהלבתה זו מצוח מקים שאינו ומיהעבירה
 כרת נזרונס שיש המורות היוהר העבירות לידישיבא

 במרבר שמעוני בילקום ראיהא גמו הטאו4וגשנגהם
 השנת, צת זה הלל למשה: הק5'ה א"ל מקושש, נביס-1
 נזרועו 5פילין יוס בכל יודן צתה רנש..ע, לפניקאמר
 זה הלל תפליז עייי שאיז עכשיו בו, והחר אותוורואה
 השטןאת

 אף ביותר ההמירו הפיליז נמצות וליז -
 כרה. טשום בזהשאיז

 המקוס אל ועלית שנחמר ימה נמצא וא-ככ(
 הכהנים אל 21את ואה'וי הביה נהר היושב הנ"ר אלותו

 זה השופס ואל העזרה, שח יל היושב הבקו זהוהלים
 מדואיב לה ויריש הנזי45 שבלשטת הסנהררץ ילקאי

 יק: ייניז בתי ששלשת להויהן 2א רזת חל פעמיםשלשה
 מחומת לפנים 15א פני שנית ואעפ"יגא(
 ייקא בעינז כי המראה, המרן4ז1 איז זת נכלירושלים
 הנזית. בלשיה ווישבו נו(ז ווהורו הוראה עלשימרה

 להכריע לפעמים שקשה מפני נראה בזהוהסעם
 מקוס 1י1 הזק4 או הסנהררץ אם ניוהר הנרול הואמי

להזקי
 מח ולכז מחסנחיריו, יותר יורק שהוא לומר

 מקומס אל יישניז שאיז בשעה הסנהרריז פי אתשהמרה
 בזח מקימם יל שיישניז יגזמז אך זת על יח-בואיז

 הגזית נישכת יושביו שהם ממנו ניוליס בוראי המחהצי
 לח ואמ בקולס, לשמוע צריך הוא ולבן יושנ, אינווריא
 ממרא. זקז של הריז יליו יששמע

 כז: איתא הזח בעניז בסנהרריו שס ה!חכג(
 5מא רב אקפה הואי, שזינהח גהז נת סלי גתאימרהח

 טעת יוסף רנ אמר ושיפה, זמורות הבילי סוביהבר
 ק-י נשמה שריפת רנקינן יאמר פהנה בררב טעחנהרתי
 שאין שנזמן נהתניא וסעה קיס, ונוף אנר שלפחילה
 משפט, איזגהו

- 
 בעיני בראה המהרשיל זה על וכהב

 שרפה 5כי ומשום הית שעח וצורך טעה רלאלישבו
 אפילו רניז יאמרו שלח אבר בפתילות ישראל ידינישלח
 הרור לח1ת1 שעה 111רך שעה לפי שריפה אלח הזהגזמז
 נפקוחא כי איז שהרי התלמור על כהולק ואינניהיה,
 למשיהיג אלח זח ואיז לפטורא ולח להיובלח

 בזת חעירו כנר יונת רבינו נהשוגתאמנס
 ייונשיז מכיז ב"ד עיא: מ"1 לעיל יאמרו אע-יואמרת
 נפשא קטל וראי אי לקיל: אמרו 1כ1 - התויה, מזשלא
 1(ד'כ - ייח. קץ ר.ה ואמרינז מניה. עיניהייהוני
 ר!ו לח יאלו משום זהו נריז' המא רב שעשהנמשא
 שעה בהוראת אפילו יזה אסור שזת כרוצח בסיףאותו
 יכהלינהו או יריח רקצו נו ישו הריז מקצת רקאלא

 נסקילה, רנוהו גשגת סוס על שרכנ שאוהי ואףלעיניס,
 לכל תורח יוראה שמשס יווניס יבימי רננז שאנירילמא
 סנהררי אז שייו שני בית גיסי היה שזח 1הינוישיאל,

נחיה
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 פסו4 יחיה בו אין אם יכול ולוים' כחנים בו ויהיו ב"ד מצות הלוים. תכהניםאל
 יספריי כג( כור. ולוים כהנים בו ואין אעפ"י הוופט' ואלת"ל:

 היה ולא הדיין אצל הולך ואדם דעתך על תעלה וכי ההם. בימים יחיהאור
 1( י"" )י"" כד( ובימיך. וופט אצל אלא לילך לך אין אלאבימיו'

 בתנות לת ויובח סנהדרין גלתת הבית חורבן קודם שנה ארבעים תהוא. המקום מןי(
 נבלי מוטב אמרו: לדון' יוכלו ולא רוצתין לתו דנפיוו דתזו כיון מ"ט' נפוות' דיני דנוולא

 המקום מן לך יבידו אור הדבר פי על ועוית דכתיב: לתייב' דלא היכי כי למקוםממקום
 מי מ )י" כה( גורם. וחמקום מלמדההוא'
 למדינה ולו פלמטרין' וני וולת למלך דומים' הם למה וזקן נביא התורה פי עליא(

 ואינו אעפ"י כתב ולאתר לו' תאמינו אל ולי תותם לכם מראה אינו אם כתב מהםלאתד
 ברם מופת' או אות אליך דנתן יאה(י ט' כתיב בנביא כך לוי תאמינו ולי תותם לכםמראה
 ייב( פיש 2רכות ליושיסי יורוך. אור התורה פי על כתיב:הכא

ביאור

 שזינהה כהן נת נסי אי הנזית[, כיוכת קישכונחיה
 לסגרר שעה להוראת כן קעשה לוסר ש-ך ולא שכית,לא

ס'לת.ג
 עתה רנין אין סיהח קל נפשות ריני רק לאוהנה

 ריוורה סן סמונות ריני נם לרון לנו אפשר איאלא
 ריני עתח רנין שאנהנו ומה סמוכין לנו שאץספני

 כמגמ1- עבדינן רקמאי רשליהוהא מהסת זהוסמתות
 וייכ פ-רב2"ק

 רלפי ס'ש: הריס גרי"ם" ,.2הידושי איהאוהנה
 2טל סמוכין רליתא כיון רהאידנא הראשונים וזאמרוסה

 כריני רנם רשוסקים לרעת 4תורה סן הדינים סינוימעות
 וסה מוסחין. להיוה שריך והל,אות 4ודאות דן-נוסמונות
 רקמאי רשליהות-4י סשום הוא יסונות רינידדיינינן
 סינוי סשות אין מי'ת יי1 סררכנ4 רק מו א2לעכרינן,
 איכא רמי דקיס"ל כיון לומר הנראה אבל כלל,ר-נים
 ליב ב18לק כמכ,אר אסור נה ונן שרי רי*ראלסירי
 יבסו נסשא וא"כ טן סנן ל4קל יצאו לא וישראלע'ש,
 ר4שתא רנהי ישראל, נם כן הרינין על סח4רין נהרנן
 נרע לא פנים כל על יקראל סשר הרינין היוב עליואין
 נה.סנן

 אסר 'רלכך לוסר אפשר ד1ולו בדנריםודגה
 כריני אינם שרינירם השף רינא, רמלכותא רינחשסואל:
 ומוסכם לבוש*ית כספרנו י2אט שכ2ר ספני חהוישראל,
 רק והו הרינין על סעווה נה רכן רהא להפוסקיםהוא

 שאץ עתה תד1 גתורה. בדיני לא אבל נסוסיותכריני
 ישראל ריני מער ברינץ מחריבין אנהנו האין סמוכיןלנו

 נרויין אנחע שאין מהמת ורק ב"ר, לנו שאיןמשום
 כנני הפהות לכל זהירין להיוה אנהנו צריכק נהמנני
 אלא ריוורה ריני לקמור מהויכין "נהנו אין אז אבלנה,

 נמעא וא"כ נה, בו שאר כט הנמוסיהת כריני לטיי
 רינא הוא הסלכוחא של הנמוסיוה ריני תורה ריןשסשר
 לנו.ייב

 בירושליט ונם י"ט, ב' 2ייה מכהשר וכן13(
 לישראל האנות וראשי והבהנים הלרם סן יהושפטהעמיר
 היו לא כתהלה עי2: פ"ו בינמות ס2ואר וכן י:למשפט
 י"ט(: ב' )ר'ה שנאסר הלוים מן אלא ש1טריםסעסירים
 לפניכם, הלויםושוטיים

 כהלק 4יו נ"כ השוסרים כי -
 הקופסים.סן

 לך שאין ראמר המסקנא לפי נם והנחכר(
 לו אפשר וכי יקשה קונ ש2יסיך שופפ אשל אלאלילך
 סרהיק שזה והגראה ביסיו, היה שלא הייץ אללילך
 הוא אפילו ורש: פ"ח בסנהררין ר"א קאמר מה לפייפת
 נהרנ כעינינו ההש כך אומרין והן הקסועה מפיאומר
- ביקראל, מהלוקת ירנו קלן3די  זה באופן וא"כ 
 ולו1(על לילך לו למה לוסר סקום להזקן לו היהשפיר
 הקורם סהב"ר קכלה לו יש ו4רי עתה של ב"ראעל
 לילך יד אין אמרו: זה ועל עהה של סזה נרולקהיה
 קנלתו את לכסל ריא וצריך שכיסי,ק שופפ אצלאלא
 רעהם.ספני

 רנפישי ספני נפשוה דיני לרק אז יכלו לאיה(
 את נוקסק היו לסיתה אותם רנים היו השלורועהין
 מו0רים להיות סהויכים היו לא והדינים מהיינים,נקסתם
 אסרינן רנרים נני שרק ססני חס*פפ על נפשםאת
 אבל סעקה כשעושה רוקא והו 21אל1 יע2ור, ואליהרנ

 כמו נפשו את ימסור שריך אין סעשג עושהכשאינו
 נפשה מסרה לא ולכן היתה עולם קרקע אסהרשאסרו:
 סלרק  שפרקו נסה וכאן אחשורוש, אקת להיותכקלקהוה
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 )ספיי(סופרים. דברי על מיתה ח9ביס ואין טיתה ח9בים תורה דברי שעל מלמד התורה. פיעל
 זר חדבר מן תסור לא עשה' סצות % תעשה' לך יאמרו אשר וגו'. יאסרואשר

 ),ארי( ל"ת.מצות
 דכתיב: מקצת ולקי*ם מקצת לבטל שיורה עד ח9ב ממרא זקן אין הדבר,מן

 א" ד)"יייית %( הדבר. כל ולא הדבר סן לך' יגידו אשר הדבר מן תסורלא
 שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל על בעיניך נראין ואפילו דשמאל.ימין

 )ספרי( כז( לחם.שמע

 כח( לעשות. שיורה עד ח9ב ממרא זקן שאין מלמד יעשה. אשריב(
 שביבנה בב"ד ולא שבעירו בב"ד לא אותו ממיתין אין ממרא זקן ישמעה העם וכליג( ב" פ"1)צגירין

 ברג4 אותו וממיתין הרגל עד אותו ומשמרין שבירושלים הגדול לב"ד אותו מעליןאלא
 א'( פ"ט)סנהוריז כט( ויראו. ישמעו העם וכלשנאמר:

 ויראה ישמעו העם וכל דכתיב: הכרזה' צריך ממדא זקן ת-ר. ישמעה העםוכל
 י'( 5')סמייין

 ר ו א יכ

 להם צריך היה ולא מעשה עשו לא הרי נפשותדיני
 זה, נעבור נפשם אחלמסור

 גם רנין נםשוה ייני הז לשאול מקום ישוהנח
 גרולה שסנ4דרי בח לן חועילה מח וא-כ קטנחסנהררי
 רנים לייות קטנה לסנגררי היה אפשר יהלא ממקומןגלו
 סנהררי שיש נזמן שרק בזת לומר ואפשר נפשוה,ריני
 קטנח לסנהדרי אפשר אז המשפטים את המוריםגרולה
 בידם ססק איזח דכשיהיח משום נפשות ייני לרוזג-ב

 גולו שהמח בזמז אנל גרולה: הסנהדרי אצלישאלו
 בריה ספק יארע אם לשאול מי אצל מעהה ואיזממקומן
 נפשות, י'ני לרוז קטנה לסנהדרי גם ישות איזמעתח
 גדין אחר ממרא זקן ד'1 הבהונ הסמיך דלכך,אפשר
 י,צ דלבך לך לומר ע-ז, שעובר במי נפשוח דינישל

 דיני לרק קטנח סנהדרי שזהו ועריך של לב-דרשות
 ספק לגם יארע אם לשאול למי להם שיש מפנינפשות
 דיני לרק רשות להם היח לא זאת לולא אבלברי4
נפשות.

 שעיקר מפני לומר נראה יזח והטעםכ0
 יהיו שלא מפני והו מירא זוז על שהטילוגחומר
 אגודוה, לאגודות יחפררו ולא מיוראל חלק אחריונגררים
 או שנחורה מצוה לנמרי לבטל בא רוא שאין בזמןוהנה
 בא גוא אס אבל מישראל, גלק אחריו שיגררוצפשר
 שיגררו לחוש לנו אין מישראל מצוג לגמרילבסל
 לנמרי יוראל בני יבטלו לא סוף בל סוף ביאאריה

 התורחע ממצות אחתמצוה
 שמאל על נראיז לבר בעיניו בשרק רק וגוכו(

 הח4 צריך שאז שמאל שהוא ימין יעל ימיןשהוא
 צריך אינו משנה ברבר שטעו בומז אבל לגם,לשמוע
 ימיז ה-א: פ-א הוריות בירושלמי כסבואר להםלשמון
 ועל שמאל שהוא ימיז על לך יאמרו אם יבולושמאל,
 בשיאמרו ישמאל, ימיז ת"ל להם. תשמן ימין שהואשמאל
 וומאל. שהוא שמאל יעי ימיז שהוא ימיז עללך

 או בהוראהה לעשוה לחחרים שהורח זחובח(
 לאחריס למד אם אבל שגורה, מה בפי לעצמו הואשעשה
 חכמיס ובמחלוקת פטור. לעשות להם הורח ולאכדבריו
 ח-ם. אלה-ם דנרי ואלו אלו כי אירו כבר בזהבאופז

 הרגל ער לו מיתינין יאיז ויי דעת ו4נהכט(
 דממתינין ו4לבה דינו, את מענה שאחה שנמצאמפני
 שהח4 מפני נראה והסעם הדין, לעינוי חוששיןואין
 שמצינו במו מחלוקת, נעל יי מרהמיז ואין מחלוקתבעל

 ובוה רחמנוה, שום בלי לסאד איום נעונש קרחשנענש
 אותו מעלין אין ומורה סורר בבז מה מפנימבואר

 שפ שגם אעפ"י הרגל עד איהו משטריז ואיזבירוקליס
 ראיז משום וזגו - ויראג יומעו יוראל וכלנאמר:
 מיהוח. החבי בבל במו דינו אתמענין

 ג-5 נאמר הרע, ובשית שנחמר: מקום נבלוהנה
 אשת איסור גני כ-ה ב-ב 81' ולהלן באן ורקמקרבך.
 רע דנכל סשום וזהו מישראל, הרע ובערת נאמר:איש

יר,י,ן
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 בכניסתן ישראל נצטת מצת שלש אומר: ר"י תניא' וגו" מלך עלי אשימה ואמרתיד(
 נהוראי רבי הבחירה. בית להם ולבנות עמלק, של זרעו ולהכרית מלך, להם להעמירלארץ:
 ל( מלך' עלי אשימה ואמרת שנאמר: תרעומתף כנגד אלא זו פרשה נאמרה לאאוטר:

 ב" כ')סנהרריז
 הוא ישראל בגנאי הזה הפסוק אומר: נהוראי ר' תניא, מלך' עלי אשימהואמרת

 )שמואי שנאמרמדבר,
 יהודה: א"ר עליהם' ממלוך אותי אם כי מאסו אותך לא כי ח'(: א'

 ד' יבחר אשר מלך עליך תשים שום שנאמר: מלך להם לשאול התורה מן היא מצוהוהלא
 לא( סביבותי' אשר הגוים ככל ידט על שהקדימו מ5ני שמואל' בימי נענשו בו'-ולמהאלהיך

)ססרי(

 לב( תחתיו' אחר תמנה מת שאם לומר תשיט' שוט מהו תשיט. שוםטו(

טסי"

ביאור

 גמקום 2קר2 גרע ההסשם שלא להוש אנחנוצייכיז
 2קרב שחחפשם להוש ינו ואיז התוע2ה נעשההששם
 שב2"ר שהמופלא ייט יאז ין שאיז מה ישראל, 2יתנל
 ועלול קלא יש הזה יגרבר גסנהרריז נגר להמרותבא

 עריוה באיסור ויז ישראל, 2יה כל נקר2 הרעעתהפשם
 סרצת אי(ה תהיה אם ניוחר מהמרתז גארם שנפשניק
 ישראל, 2ית נכל הרעה שתח5שם עלול מקום נאיזהקטנה
 מישראל. הרע ו2ערת נחמר:לכז

 הוי גמלך רמנוי רס"ל ר"י רעת לפי והנהל(
 אשימח ואמרת בתורהי נאמר מה מפני לה2יז 'ו!מצווה,
 מלך,עלי

- 
 יאר נות א( תאמר לא שאם משמע רמזה

 שבנר מסני שזגי לומר ויש בישראל, מלך יגיהשלא
 ענרים ולא ענרים, ישראל נני לי ני 2תורה:נאמר

 ימה נזה גרי ביעראל מלך כשממנים והנהלע2רים,
 רק התורה, רצוז נגר יוא וזה וים ל2שר ע2ריםנעשים
 זה איז גסנימף מרצתם זה את עליגם שיק2לי2זמז
 נעיני גיא קלה קשה היותר העבודה כי עביות,נקרא
 עליגפ ימנות איז אבל לעשותה. רוצה הוא אפהארם
 עליהם, עביות של עול יהיה שזה מפני גרצתם שלאמלך
 מלך. עליהם שישימו מעצסם יאמרו שגמה 2עינז%נז

 נז: הזה העניז 2יחרי שאוי' "רגריו2ספר
 בפי הרמ2יץ שגתי לימו רוסה זה המלך מינוירעניז
 לרופא רשות התורה שנהנה שאמרו מה לג2יחוקת

 נר. גיול 2נטהון גאדם היה אם י2אמת חיאלרסאות,
 ני ראה שגקנ"ה מפני ורק רופאן לשום צריךאינו

 אצל לגתיסאות וי2או 22סהונם שלמים יהיו לאהאנשיס
 וכז לרסאות, ליופא רשות החורה נהנה ליזהרופאים

 נוראי נד' 22טהתם שלמים גיו דאם מיד 2עניזהוא
 יאה שהקב"ה מסני ורק 2מלך, להם צויך היהשלא

 ישימו לא מלהמה ובשעת הבסהוז 2מדת לגםשיהסר

 שע"י הגוים יכל מלך לנו תנה ויאמרו נהקכ"ה2טהתם
 הקב"ה אמר לכז ומצליהים, 2מלהמה עולים גםמלכם
 הכהוב תלה ולכז מלך, להם תז 2מלך רוצים יהיישאם

 מלך עלי אשימה כשיאמרו שרק נאמירתם הזאתר5צ1ה
 עליהם. אוחו להעמיר המצוהאז

 באן גם גז לג2ין יש רר"י אלינא וגנהלא(
 אשר הגוים ככל מלג עלי אשימה ואמרת 2נתו2:נאמר
 של 2גנאי הכהו2 יאז רנר שלא ס"ל זה ו2כלסניביתי
 סרשת הכתוב הקרים כאז רהנה 2זה והנראהישיאל,
 שהמה להראות 2כרי גמלך מינוי לפישתשופסים
 מוטל גמלך שגם מפני מהמלך. ג2וה 2מעלהעומרים
 2ית מליי י-ם: בסנגרריז שאמרו נמו השוסטים,תהת

 לצן4ן גם להמלך רשוה איז ובז - איתז, דניזדוי
 דאיתא ימו הסנגרייז' נרשות יהיה לא זח אסנמלהמה
 עש'י אלח הרשות למלהמת מוציאיז ואיז ט"ז:גסנהרריז

 חמלך איז העסים אצל והנה - ואהר, שנעים של2-ר
 שגרצ11 גיא ר"י דעת וינה המעפם, עול חחתמוטל
 זח איז העמים אצל מלך שיש כמו בישראל מלךשיהיה
 שיוצים שמואל הרגיש שמואל של בזמנו רקעבירת
 השיפסים, עול תהת מוטל יהיה לא שהוא בזה2מלך
 אלא העליק, השוקם שהיה שמואל של עולו ה8תשזהו
 שעומר העמים אצל במלך יהיה שגוא לעשותויצו

 הזה הרבר א( לגם נחש2 ולכז המשפם, מזלמעלה
לענירה.

 נזה הכוונה הנמג" ,.משך 2ססר וביארול(
 החתיו אהר ימנה שהוא ~המלך ישית שאיז גתנוכז:

 מקומולמלאות

 שש-

 ת2הר שאחה תלוי 2ך רק מיתתה
 הוא.%א

 שום נאמר רליך אמרו סוסר" "נתנ21ספר
 יהיי אם שדוקא לומר יהיר, בלשוז מלך ע~יךתשים

נולם
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 לג( נביא. פי על בו. אלהיך ד' יבחראשר
,אר"  1( י'1 ,קיושיו לד( אחיך. מקרב אלץ יהיולא מש?ם ש8תה משימות כל אחיך, סקרב סלך עליך תשיס שום חבי%י אחיך.מקרב

 1( פ"חמ"ק לה( שבאחיך. ממיבחר אחיך.מקרב

 לו( לארץ. מחוץ ולא אחיך.מקרב
,0פר" ,ספרי( לז( מלכה. ולא מלך מלך. עליךתשים

 ג'( 4י,קי,שץ עליך. אימתו שתהא מלך, עליךתשים שום דכתיכ מחול' כבוזע אין כבודו על שמחל מלך אשי: רב אמר מלך. עליךתשים

 א'( כ-ב )סנהדרין המרחץ. בביתכשהוא ולא ערום כשהוא ולא מסתפר כשהוא אותו רואין וווין בשרביטו משתמשין ואיןכסאו על יושבין ואין סוסו על רוכבין אין לסיכך עליך' אימתו שתהא מלך' עליךתשים

 זוסרחא(,פסיקתא לח( תעשה. לא זהו נכרי' איש עליך לתת תוכללא

 ר ו א יב
 מלך, עייהם לשום להם נהונה רשות אז אהת גדעהנולם
 %ין %ז להושיב מי %ת דעות חלוקי ביניהם גשישאנל
 כמבואר יייס נרצט 9לי מלך להעמיד לדםרשות
 לעכב רשות לו יש יהיד שגס י"ס נ"נ סי'נאו"ח
 שממנים המנויים בכל הוא הזה הד,ן אלא נן הדיןבט., דוקא ולחו ,ה. ש", 9ל במינוי ר51ה שאי:וולומר
 שס, במג,אר ה5נורעל

 נאמר מה פפנ' %'ע ,ח על הקשו והנהלנ(
 נויאו חשם והר' נכר', איש עליך להת תוכל לאאה"נ:
 בנביא שיהא דבעינן דהא נ,ה והנואה בנכר', 'נהרלא
 קל מסכימיס שכולם ב:מן אבל נרנר מהלוקת כשיוזזהו
 אמרינן וג,ח נביח. נעינן לא אז למלך להס שיהיה%הד
 אינם אם ליסראל להפ הניהו ס"1: בפסהים שאמדוגמו

 מצינן וכן משנה, יעשו ולא הם נביאים בני הםנביאים
 מיל' והני מלך, בן מלך כושחין שא.ן ב': -אג14ריות
 מושחין, מחלוקת ד%'גח ב,סן אבל מ"לוקת דליבאב,מן
 ואפשר %דוניהה סל מהלקיתו מפני שלמח נמעהולכך
 אמע המושחין מן 'היח שדעא הנביא לנתן דוד צוחזלכך
 שחהיח בעינן גבד א, יהלוקת 9יש שנ,מן מסנ'למלה

 נניא. פ' קלההחמנות
 הנר, אא להתמנות ששין מזח וממעסינןלד(

 ה,ה. בעיניץ ל-ח נאות להלןועין
 העיד את לדחמנות ש8'ן במעסינן ומזהלה(

 שנ%היך. ממוי"ר 9אינומפנ'
 הדר גל ק-': בפינות ש%מדו גמו 11ה1לו(

 שא' מסנ' הוא ג,ח והסעם - עכו"מ. עוגד באילובהי'ל
 הוא אסר חעמים כדעות סושפע  'היה  עלא הואאפשר
 יעפיע 9לח בגדי למלך להיות אס,י ולכן בהוככ.גר

 לרעה. העס קל אה"כ הואגס
 דבתחלת דאפשר חינוך" "במנהה אית% והנהל1(

 המלך דניה אם בירושה %בל אשח ממנין איןהמינוי
 הרגר באמת המלונה.-אגל 'ורשת הבת יאף אפסרגת
 כ'ון שאמר: ה.1 ממלכים נ8"א ברמב"ם מבוארה,ה

 ולבנ'ד לו המלכוח והר' מלכות, גכתר זכת ד1דשנמשח
 אותד 'ורשין ה,כרים בנ'1 יוקא עולם,_הר' עדה,כרים
 ה'8 המלך שעגודת מפנ' סשוס הוא והסעם ננות'1,ויא
 של דרכה ואין לבנוש דרכו %'9 1ד1' נמלהמהלצאת
 על עוברח היא 11 ענויה שתעשח ואעה - לכגוש.א9ה
 בן ר-א הניא. א: נ"ס בנויר כיאיתא שגתורה.לאו
 למלהמה, 1"ן בני' אשה תצא שלא מנ"ן אומר:'עקב
 אשה. קל גבר כל' 'היה לאת"ל:

- 
 מ5וה גמלהמת ונם

 מבואר מחופתה 'וצאה דנלה ע"ב מ"ר בסוסחשאמרו
 ירך וכי וקסה נן: ה,ה  נענין ה"ד סמלכיס בס"זברדג"1
 כהיב והא מהופהה. וכלה יקתנ' מלהמה לעשותתנשים
 '1צש רהתן כ'ון דה-1 1'"ל פנימח, מלך בת גבודהבל

 הופוע 'מ' נוהנת שאינה מהופתה 'ויאה כלאמהירו
 מקוס יאץ הד' - בערב'ות. ה'ום המנהנ וכןלבעליהן, ומ,ת מיס מיפקות ה'1 הנשים מצ1ה דנמלהמתואפשר
 'ושבת תהיה היא במלחמה,_ו%ם 'וצאח אשח שתהאכלל

 גיאיחא נמלאכתה מוילת תהיה מלחמח נשעתגניהה
 לפניהם ,1צא אשר ס"ז: כ-1 בבמדבד שמעוני""בילקוס

 את מוציאין שהן עושין שאהרים גדרך עושה 'האקלא
 לפניהס, יצא אשר %לא בתיהם, נהוך להס ויושביןלניונם
 %והבים 'סד%ל וכל '"א(: ,יה"א %ומר הוא בד:ישגן
 לפניגם. ונ% 'וצא הו% כ' יוד%ת

 1ל8 הוכל לא בלסק כאן 9נאמר ומהלח(

אמד
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 איבו לו לו' ירבה לא תיל: ופרויו' מרכבתו כרי אפילו יכול סוסים. לו ירבה לאסז(
 לט( הבטלים. סוסים סוסים' מקייס אני סה הא ופרויו' רכבו כרי הוא מרבח אבלסרבה'

 ב'( כ"(נ)סבהדרין

 ת"ל: ירבה: בלא והוא בטל ו1א אחר סוס ואפילו מניין סוס. הרבותלמען
 וסוס. סוס כל על בל"ת לעבור סוסים' באמר למה א"כ סוס' הרבותלמען

 1( ביא)סנהירץ

 ולפרקמטיא לסחורה חוור אתה אבל חוזר' אתח אי ליויבה לווב. תוסיפוןלא
 ח-ס( 1יי סנהירין )ייישימי מ( הארץ. אתולכבוו

 לא לומר תלמוד למצרים, העם את וויחזיר הוא כדאי כי מניין וגו', ישיבולא
 עבירה עליה כרותה והברית מצרים ומה וחומר קל דברים והלא יויב, ולא סוסים לוירבה

 מא( וכמה. כמה אחת על עליהס כרותה הברית ואין ארצות וואר לוום,מחזירתם
שפרי(

 מב( נויס. ברבוי ומותרים הדיוטות למעוטי לו לה ירבה ולאיו(
 גק פש)0נהירין

 ר 1 א יב
 גופח רבזת משום זהו נכרי, אי9 עליך חתן לאיחסר
 היח אפשר רלבאור" משוס וזהו הזאוג לייצוח טעםיש

 ואין בישראל סלך עור היח לא הנ" שעי ייקלומר
 אמינא הוה ולין המלוכח הנהגת בסיב שיורע מיביניהס
שסוב

 יפ(-
 חיורעים האחרים מהעמים מלך להם שיבהרו

 ""ישות המדינות חיוס גם שעו9יפ סמו המלוכו4בטיב
 לא ההורה שמיה זח על עתה, עי מלך להם היחשלא
 עפ בן שיודה אפשרי נלתי רבר זהו כי בן לעשותתתל
 עפ קל שחהסוטת מפני ביקראל, מלך להיות ראויאחר

 לא לעולם אהר עם ובן עס, יבל שמות המחישראל
 פערח יסונליס שאנחנו ובסרט ישראל, לעם מקובליהיח

 שמלך ועור העמים, מיחר אוחנו מבריל ווהונמצות
 במו חסנהררק חחת ספוף להיות הוא צריךביקיחל
 העמים סבני מלך יהיח ואפ ל"א. באות לעילשבארנו

 אצל כי ירו, חהת בסופים יהיו שהסנהררין יררו9הוא
 לחיות צריכים שהיל חיחירי חשליט הוא המלךהעמיפ
 אליגססופים

 שיהא בעינן מלך רגבי מבואר מ'ש בסוט"הע"
 אין גיורח אמו "ף היהה וחם מ.עראל ,אמואביו

 אחיך, מקרב יאן דיתיב משופ למלך אאומעמידין
 אמו הא בישיאל מל5 רחבעם היח איך ח-כ בזחהקשו ו5נ"

 "הטרן בעל בזח ותירק גיורת, היתח העמוניתנעמח
 סקרב מלך עליך תשים קוס יתיב רבקרא כיוןביחורה"
 שפיר בירושח הוא אם אבל השימח בחהלת זהואחיך,
דמי.

 לחדור רק אצלו שהמח זהו הבטליס, סוסיםלט(
 בזמן לו הנצרסים סוסים אבל לה אסור זהבעלמא

 לה 5~1 זח ולפרשיו לרכבוהמלחמח
 זח שאין מפני מוחר ולפרקמסיא לס"ורחמ(

 יבבשו 9אם מפני מותה חארק את ולכבו9 קבן,ישיבת
 בי ישראל, ארק חס סי םצרים א5ק יוו"י תהי"לא

 האנשים מחמת אם סי הארץ מחמת לא חוא האיסורעיקר
 יהיו לא הרי הא5ק את וסשיסבשו בתויח אשרר,מצו-ם

 המצרחם. יהשרשם
 "עם ישונ ולא 9נאמר רמח ספרשים המחמא(

 העם את להשיב יגרופ זו עבירח שוו'י ה"נומצרימח,
 מאז. שהיו סמו מצרים לגלותשוב

 לו לרייבות להריוט ש5והר מה והטעטמב(
  שההייופ מפני זחו לבבו. את יסורו שמא חשש ואיןנשים
 מרבח הוא נשים לו שירבח מח וכל בפרנסחפמהו"ב
 לפרנסתפ לדאוג צריך שריא ימפני הוצאותיג גםבזח
 שאין במלך כן 9אין מח הלב, הסרת לידי מז" יבואלא
 על מוטלת פרנסתם שהרי לפרנסהפ לרו~וג צריךהדא
 ל"ווו יש בודאי בפרנ0תפ טרו5 הוא שאק ומטניהעט,
 הלב. חסרת לירישינא

 יסור ולא יאן 9נאמר דמ" לומר אפשרועוד
 התשאו אלא מד', לב הסרת של הענין לא זדו לבנואת
 כי המלובזן מעבו5ת לבנו יסור הנשים רבוי ור'י פןהוא
 פואי לו יחיח ולא חרבות ננשיו יהיח לבבו מעיניכל

 שיך לא שבהריוט ביק שפיר וא"כ חעם, לס21תלרחונ
 לרורבהג לו מין- לבן הזההטעפ

 מוחר מקום רמסל ליו בסנהררק עו5 אמרוהעח
 בדור מציע שכן מסני נשיפ יי,ו לו ליקח למלךלו

 י-ב(: )1"א נביא לו וקאמר נ9ים ף לו קהיההמלך
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 מקראות שבי שהרי תורה' סעמי נתבלו לא מה מפנ* יצחק: א-ר לבבה יסורולא
 מצרימה העם את ישיב ולא סוסים לו ירבה לא כתיב השולם, ברול בהן וככשל טשמןבתבלו
 אסור ולא ארבה אני אשיב' ולא ארבה אני שלמה: אמר לבבו' יסור ולא נשים לו ירבהולא
 הטו נשיו שלמה וקנת לעת 11הי י'א 'שפ וכתיב ובו" מטצרים מרכבה דתצא -(: 'ם"אוכתיב
 ב'( כ-א ,סנהירין מג( לבבהאת

 לא ת"ל:אכסניא' ליתן כדי אפילו יכול לו, ירבה לא ווהב וכסף ת"ר, לה ירבהלא
 אחת תורות' שני לשסו כותב וט/ התורח משנה את לו וכתב תנא לה וכתביח( י" כיאשנהיחן מד( אכסביא. ליתן כרי הוא מרבה אבל מרבה, אינו לו לו'ירבח

 ג'( כייא )סנהורין מת( גנזיה בבית לו שמונחת ואחת עמו ונכנסתשיוצאת

 יאורב
 וכהנה שימ כהגמ וכהנמ, כהנמ לך ואו0יפמ םעסאם
 סרי. ממני להו רהוושימ

 מכויל לידי שלמה בא מה מפני והסעםסג(
 האלו המצומ סעמי עיקרי כל כי שמשב מפני זהוזח,
 ישיב ושלא הלב "סרת לידי יבא שלא מפני רקהוא
 לירי ייא לא בודאי שווע משב וא"כ מצריממ,העם

 וסו0ים. נשים לו להרבומ לו מומר וח'נ האלוהדברים
 שלא מסני ונהו בדבר יש עיקרת סעם עוד באמתאך
 בכדי ו0ו0ים נשים לו מרבה יהיה שהמלך הקי-מרצמ
 יבא ולא העם: משבק על יתרות הוצאות לו ירבהשלח
 מרבמ כשהוא ותיבף םסים, של גדול עול עליהםלהטיל

 שעבירה ומפני בידו, עגייה יש כגר ונשים 0ו0יםלו
 ננשל כשלממ גדול מבם שגם יביא זה ענירחגוררת

 את והשיב הלב "0רת לידי שבא ו0ופו האלו, בדברים'
 םצרימה.העם

 על דן הוא כי שלמה, נכשל אמד בדברועוד
 בזמן ני העמיי, מנקודמ ולא ההווה םנקורת רקהדגר
 הוא ועלול עליו מהגבר יצרו מעמירה בימי הואשהאדם
 יש בכמותיו שלם שהוא ם8ני אז אך מסא, לידילבא
 לו ואין זקנח לידי בא וכשהוא יצרו, על להמגברבידו
 בקרבו ימל9 שאז סוב אמד צד יש יצרו על להמגנרגמ
 יבא שלא לה9מר לו אפשר וכמ כה ובק המאומ, כח-גם
 לו מרבמ הוא בזה נשים לו שמרגה מי אך מסא,לידי
 שכל ונהי עבירמ, לירי "מביאים לו שמהוצה ה0בותאת
 עליהם. להמגבר לו אפשר בכמותיו מזק עוי 9הואזמן
 בי עליהם, להמגבר בידו יהיה לא זקנמ לידי 91יבאאך
 הזקנמ ליםי ממקרב 9הוא מח כל נ9ים לו מיה לא'אלו
 הגשים השפעת מצד אך המאומ, 1מ גם בקרבוימל9
 הסבות המתם מן ליהנומ ושואפות צעירות הןשברובן
 מתמע0ים הרע על להמגבר והכמות סממעטות אינםהרעומ
 עפ היה וכן רע, 1ל לידי לבא הוא עלול ואז יופ,בנל
 הרע על להמגבר בבמו היה כשלח זקנחו לעת כישלממ
 שעתיד מה ראמ לא ושלטה לבבה את "סו נשיואז

 בא ולבן חהווה םממת רק דן וחוא הזקנה בימילהיות

 נשים, לווהיבמ
 עיטו על מביא שהוא מממת מוטא שהאדם מהוהנה

 מהמת שמסא מםי יוהר גר~ע זמ ממוץ מן הרע היצראת
 דאיחא בהלכמ ג"כ מצינו כי בנפשה בו שי9 הרעהיצר
 דמוהן- יס"לי מנא דיש מ'בב-מ

 בין, שמרים לערב
 בהבואמ, צרורות  לערב אסור עלמא רכולי אליבאאבל
 מבייו של מגרנו ערור רהבורר צ-ג: בב-ב אמרושרויי
 בהמבואה. שוב לירבם משזח לו דאסור משוט ו:הודחתג
 בימד למברם לו אפ9ר היה אותם כורר הימ לאואלו
 ההבואמ,עם

- 
 הוא לצרורות שמרים שבין והחילוק

 רבר הוא ומצרורות םהין מלק הם דהשמריםמשום

מיצונ-
 בימד; לערבם אסור ולכך םהתבואמ מלק שאינן

 שהוא הרע היצר ממממ חוסא אדם אם בן כמו וא"1-
 הוא מזה גרוע כך, כל רע הוא אין האדם מנפ9מלק
 מן לו מכיא שאדם הרע היצר ממסמ מוסא שהואםי

 לו שהרבה שלםה על ביומר הקב"ה הקפיד ולכןהמוץ,
 שאמר עי מבמו?' הרע היצר את עצמו על והביאנשים
 מעליך הממלכה את אקרע קרע י"א(: )ם"א הקב"מלו

 לעבדיך,ונמתיה
 דאסור רהא בסנהדרין הרין במדושי ואימאמר(

 כיי גרולים מסים לו יבקש שלא זמו כסף לולהרבות
 אבל מתלומיו, שבר הוצאת כדי לו סומר רקלהתע9ר

 מריהמ. שבבש כגון הרבה ממון השמים נק לו הקגואם
 לא םשום בו ,אין הן שלו ו:הב כסף אוצרומ במומצא
ירבח.

 ססרי שני בירו 9יהיח רבעיגן ממ הסעםמה(
 יוצאת שהיא תורה שבהססר מסני כן, נראהמורות
 עמוונכנסת

 מהוי
 שיממק אפשר הרבמ במ שמשחסשים

 לגמרי שימהפך אפשר זח וע"י ממגה אות או מיבמא-זמ
 דאמר י-ג בעירובין דאימא ובמו במורה עניגיםהרבמ
 זהיר הוי אחה שלבלר ממוך לר"ם: ישמעאל ר'לו

 ממסר אתה שמא היא שטים סלאכת שםלאבמךבמלאכמך
 כל את ממריב אהה נמצא אמת אות םתמר או אממאות

 גגזיו בנית ס"ת עוד שיהי צריך לבן - בולההעולס

שמשם
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 5( יש)סנהיריו מו( אבותיה בטל יתבאה שלא לטמוי לו להוכתב

 עמה היא בדין יושכ עמה *כניסה נכנס עמה מוציאח למלחמה יוצא ע*ו. והיתהיט(

 5( כ"ח )סנ"ייי! *ז( חייו. ימי כל בו וקרא עמו והיתה טנאמר: כנגדה היאמיסב

 % וקרא בו נאמר ישראל בצרכי טעוסק *לך ו*ה ק"ה דברים והלא חייף ימיכל

 ה"1( פ"3 סנ"יך'ו )'יישלמ' . טכן. כל לא ההריוט חייה ימיכל

)ס8ר'( הלילות. לרבות חייו ימי כל הימיפ חייו ימי חייו. ימיכל

 שמירהי לידי מביאה יראה יראה לידי מביא טהתלמור *למד ליראה. ילמדלמען
 )ספי" מח( מעטה. לידי מביאחשמירה
 מן סור ולבלתי לו, ירבה לא וזהב לכסף טטמא היינו מאחיו. לבבו רום לבלתיל,

 )"'ית" מט( בו. וקרא עמו ~היה טעמא היימהמצופ
 מגאות המלך ימנע הכתוב כי הגאוה, איסור בתורה בכאן נרמו לבבו. רוםלבלתי

 ולהתגדל להתרומם בראוי כי לכך, ראויים טאינם האחרים טכן וכל אחיה על הלבורוממות
 אצל ונמאסת מגונח מדה הגאוה כי ממנה הקטנים אחיו ככל טפל לבבו להיותיזהירנו

 יאורב

 נספר מחק איוא נה"ח לא אם ליו"ז יהיה אפשרשמשם
 עסו. והיו?את הנכבסתתודח

 דהור41 משנה אה שנאמר רמח מפרש.וחרלב"ג"
 שלו דהורה ספר אה *יעחיק ה"נו העתקח, מלשוןז"1

 מרוקרק היוחר שהוא הלו"ם היחנים שאצלמהספר

 לפני אשר ספר מעל כמו מיפני פ'ם יי"'השאפשה
 תורה מספר בפי'ז ברמב"ם איתא וכן הלויים,דכהניט

 הגרול. ב"ר *י על העזרח מספר אוהו ומגיהיןוו.ב:

 בעימו ס-ח לבת'ב ארם רצריך חזח הרעמ0
 בגל אלא 2מלך ר,קא לאו זהו א2ותיו 2של יחנאתולא
 הוא להדיוט מלך ש2ין וריילוק ין, הרי, פישראלחהר

 באחה. סגי ולהדיוט הורוה שני לכהוב צריךשדמלך
 2חולין שאמרו מה לפי שזהו ניאת 2זהודטעם

 הן בוכבים ע2ורח עובדי לאו ש2הר'ל נכרים עיב:י"ג
 מנהג ערק ימי יי' - 2יריה4 אבותיהן מנהגאלא

 להיפך כן נמורוק לע2ורח נהשב זה אין בירואבותיו
 שאיפת מח5ח עובי שיהיה צריך יהמק81 שע21ר2מי

 צרין ולכן בידו, א2והיו שמנהג בזה רי ולאעצמית
 מא2והיו, בידו סייח שי* 2מה רי ולא משלו ס"תוציכתוב
 ש2ירושת רבר רק לא חוא שלו היהרות כילריאוה

 לפי י2פרט מל2ה הנ21ע רבר אלא בירו אבוהיוו5נהג
 והטסול העסק ר 2אות ב'ןו לשמוה בספרנו ש2חרנומה

 נעשיח והיא עד הארם 2נפש רושם עושה מצוה2איזה
 ס.'ח 2נחינו2 לנרו עס,ק שיהיח בזה ולכן מנפשהלהלק

 במה לו רי לא ולכן בתורה גרול יותר קנין לויהיה
 2ירושת ס-ת לושיש

 כית יחשוב בל למלחמה יוצא כשהואמז(
 ואפשר הרצועה לו הוהרה א-כ אנשים רם לקפוךשהולך
 הורה ספר שיהא 2עינן לכך "15ר, ר2ר כל לעשוהלו

 בקיומה להשתרל הוא צריך עתח שגם לו לחודיעעמרו
 העם, לקיום ההכרחים יד2רים חם כי לו הותרהולא
 2סכנח חוא שאז המלחמח בו"ז ערק יתש21 ש2לועוד
 בשעת לא א2ל 2מצוה מרקוק להיות הראף מןא!

 בשלות ייושב בביתו נגנס בשתוא שנם אמרו לכןשלום.

 רותורח 21למור במצוה מרקרק להיות הואצרי4

 קאי ומעשה ל'יו מצוה על קאי שמירהמח(
 ועזורת למור זריי נעשה הוא ומתחלה עשה מצוהעל

 טוב. עושה להיוה מג'ן חוא ואח"כ מרז4לסור
 ל2לתי רהאי אמרו סופר" ,.גתב ונספרמט(

 בה וקרא עמו לוהיה גם סעמא זהו יחהיו, לב2ורום
 רהוקה והיח אהכמה אמרתי שלמהי אמר רכבר*שום
 והנה ממגי, רהוקה היחה יותר שהכמתי מח רכלממני,
 ולבן יהגאה לא ממילא תמיד 2הורח יהגה המלךאם
 לבבו. רום לבלהי היו ימי כל 2ו וקראאמר

 לידי יבא לא בהורה שעוסק דמי יש סעםועור
 ש5בואי גפיגאוה,

 2סטר שאיהא מת לפי יעקב" "באהל
 אוהו יייהי מי הע2ורה; משקר נפ"1 הל22חל'.,הו2ת
 כי עלית ע12דה 2תוספת יהח"ב נוספת נסונחהקנ"ה
 אהי לנל אם כי לזת זה קוות הארם בני הובוחאיז
 הטו2, מן שהשיג מהלפי

-  2חורח שעוסק מי ולכן 

 וא! הזה, ר"ש2ון את תמיר להע21 הארם צריך כיידע

 שאם תמיר ירע יי אחיו על לריזגאהת דמלך י2אלא
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 . - נ( לב. גבח כל ד' תועית שנאמר: כמו במלךי אפילו"אל"ים
זרמבין(

 ימימו שמאריך לדבר הוא עריך בעלית את מקברת שתרבטת לפי ימיס. יאריךלמען
 מזיני( נא( המלך. את שמשמידין בשעה המלך, יחי אומרים: זהומטעם

 אבא בר חייא א-ר טעמא. מאי מלכים' כחניס מושהין אין תניא' ימים. יאריךלמען
 חלק חלים לכחנים יהיח לא בתריח: כתיב מה ממלכתו, על ימים יאריך למען *םשל

 8"ג( פייח שטה יייישימי נב(ונחלה.

 מלךו בן מלך מושחין אין לפיכך להם, היא שירושה מלמד ובביו הוא וגוק ובניוחוא
 בקרב קרא: דאמר מושחין' מחלוקת דאיכא בזמן אבל מחלוקת דליכא בזמן מיליוהני

 מ( "ש ז18ר" נג( בישראל. ששלום בזמןישראל

 לכל מניין מלך, אלא לי ואין תחתיו, בנו עומד מת שאם ללמד ובו" ובניוהוא
 בקרב שהם כל ישראל, בקרב ובניו הוא ת"ל: תחתיהמ עומדים שבניהם ישראלפרנסי
 )ספרי( תחתיה עומד בעישראל

יךן
 עתת ידבר המלך ומשפט השופטום ממ*לת שזבר אחרי הכהנים, משפט יהיה וזהג(

 המדרגות שלשה בחלוק והנה האומה, ממשלת היה אלה שלשה ביד כי חכהנים,ממשפט

 יאורב
 חיב הוא היי א"יו מכל יותר הרבה הטוב מן קנלהוא

 האנשים. שאר זם שמדקדקיםמבפי נייע- ידקדקו וזמדו האנקיס, משאר יוהר ג-כלהקב-ה
 עוד נוח אמרו והקבלה" "הכ"ב ובססרנ(

 מפני יהגא41 אמר ולא יוכ", .לנלתי כאןי נאטרדלכך
 ד תוענת שנאמר: גמו למאד מגונה מדה היאשהגאוה

 נמדח מדבר יוא גאן אלא חסוי, נודאי ווה לב, גבהכל
 ויוגנים גוימים ישיאל כל כולל א"יו כי המשונ"תהענוה
 י"וווב אלא מהם. רם לבנו יהית קלא הארץ זםודלת
 עמו, ולהטינ עליו ל"מול במוהו א"ונל

 ווגח ולכך אמרו סופר" "כתנ ובספרנא(
 שאמרו מה לפי והו ובניו, הוא ימים לאריגת והבענור
 לצ(אז "כפים "למידי מאוין אין מח יפני ס-א:ננררים
 השבור, על סתגניין ש"ן מפני הכמים. תלמידימבני

 אחיו על לבבו ייום ולא נזנויה יהנהג יאם נאן אמרו~כן -
 יעשח לא ואם א"ייו לנניו נירושה מלגותו שימסר אפשראו
 לבניה ייושה מלגוהו יהי' לא או ואכור על מתגבר וי"ףכן

 נידו מו"ין ואין גדר פורץ ש"מלך .וספניננ(
 קיוז נמאא איכו בסי העס על מסיס להטיל לוומ"-ר
 ברשוח שיש מה כי יזויאל. ננהלח גיול הכי ההלקלו
 שהיתונ ומפני כרשותו, הוא כאלו הוי מישיאל א"דבל

 מונן ישראל עם ונהל" "לק וללוים ליינים שאיןאומר

 לר יהיה שאו מפני למלך מהם אחד להיות אפשרקאי
 ביקיאל. גיולה היוהיהנ"לה

 נהלח ניתן שלא שמח מסני הוא בוהויטזם
 ד' לעבודת יק סנוי לנם שיהיה נכדי והו לוילשנס

 יהיה היי למל4 מהם א"ד יהיה אם גם וא-כבניימ-ק,
 שיהיד אליו המקורניס שנטו מנני יתר את א"ייומושך
 נוטח סלך כל כי המלוכה, נעניני זמדו בי"דעסוקים

 דעתס שיסיהו מביא יהיה וות ביוהר, שבטו נניעל
 המקווח, זבודתמזניני

 המש"ה. בשמן מלכים רמוש"ין יש והנחנג(
 ור זל ממנו יתן אשר ל'א ,שמות בקרא כהינו"רי
 היא"ש נתוס' בזה ביאיו כנר ור, בכלל ומלךונכיח,
 יסן( לא אדם בשר על מדכתיב: ליח דיריש שאפשרשם

 נקום י'א: נמגילה כדדרקינן מלך, ולא אדםודרשי
 זוד ואפשר - "רשע. המן ות מלך ולא אדם אדם,עלינו
 לנלחי נספרי: כאן דאיהא מה הכוונה החי דות נוהלומר
 הקיש. משל ולא מח"יו מא"יה לבבויום

- 
 והיישח

 לומר אסשר האמור ולפי ניאור, שום לה אין"זאח
 נעיניו קיהיה אוהו מוהיר דהנהוב יהוא כ4 נוההכוונח
 אהר דבדנר אכיו וה ועל ישיאל, מנני אחיו לכלשוח
 הקורש. נקמן חווי שימשהו הותר שלו לאחיו שוהאינו
 א"יה לשאי כן שאסורמה

מנת
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 אם כלל התורה בדתי שפוט לשטט שלא וחק גבול לו ושם הסלך בעד גדר העםבראשי
 ביפים כי עוויה שעשח כסו כהונה כתר גם לקחת ידו לשלוח לא וגם הסנהדרין' 8י עללא

 על שהסטיר בירבעם שסצ*נו כטו כהנימ גם לחיות ארץ טלכי כל השתוקקוהקדמונים
 'המע5י( א( בגופם. יסשלו כאשר העם בנפשות גם ישלטו לסעןהסזבח

 ב( הטבח. עם כהן של שדינן סלפד רבא: אסר הזבח. וובחיסאת
 י( ק,ץ)"ייץ

 ב'( קי"גישיין ג( סעצסה שיטול ולא ונתן לכהן.ונתן

 חוא והסעשר התרוסה חיוב עיקר והנח תרוסה, זו ויצהרך. תירושך דגנךראויתד(
 חם כי יתחייבו לא והפירות אדש בני של מחייתן עיקר שהס לפי ויצהר, תירושבדגן
 ובכל ויצהר. תירוש מהם שיעשח עד יתחייבו לא והזתים הענביס ואם סופרים'מדברי
 ד( היא. בעלסא אססכתא בתרוסה חייביס סינים שאר דגם קרח על חכסיס שססכומקום

,רטג"ו(

 יליף רבא: אסר ס"ט' בארץ' אלא נוהג אינו הגז ראשית אוסר: אלעאי רביתתן.

 יאורב

 משמן ישראל רבקרב באז שאטרו טח לפיוהנח
 להלז שנחמר רמח לומר אפשר בישראל שלום שישבזמן
 חהז ואל ישראל לעיך גפר ערופה: עגלד ג2י 1"ג"א
 עגלה או ררק ג"ג הוא - ישראל, עמך בקר2 נקירם

 ישראל עמך מקרב זהו "ם  ישראל על מכפרחערופה
 גופא זה בישראל עלום איז אם א2ל 2ישראל, שלוםיש
 אשמים גולם רווג קומצא 21זמ1 רמים לשפייחגורם
 מגפרח. ערוסה העגלח אין ואזבזה,

  עבודח עובר להיוח למלך שאסור מה ודטעםא(
 ש,הו יימר ,איז המשחה, 2שמז נמשח י,א שגם אףהגהז
 להיוח אסור לכהן שגם מצינו שררי זר רדוי משוםרק
 מלגים, יהניס מושהיז ראין ג' י"ז לעיל גמגוארמלך
 לוסר והנראה אהר, סעם נ-ב נאוח שם ב'ארנווכ2ר
 בעל לדיהן צריך שהמלך מפני שתהו בזה סעםעור

 מגריח וזה 2מרינה ומשסר סרר לההזיק וגסמלהמה
 יליבור גהז להיוח ראוי אינו ~גז ר2, רם לשפוךאוהו
 לנטח ראוי שאינו לרור אמר הקנ"ה שרו-יע2ורה.
 רשהן לו וףה לא ואם רב, רם קשפך מפניביהס"ק
 ראוי שאינו בודאי 2יהמ-ק לבנוח ש2מלגיםלהמו2הר
 בשעה קרבנוה ומקריב עויר להיות דמלגים מיהרלאהר
 ישיהיח שנהז נמצח וא-ג רמים, מעפיכת נקישאינו
 שאיז וגוראי מגהתה4 עצמו אח בזה פוסל הואלמלך
 פסול. לייי עצמו אח י2יא שדגהז הראוייז

.
 השודס על דו8 הכהנות 4תינת הוב ההנו 2(

 יגול ואיט ישראל נדיח גששוהט הו2ע דגהןוממנו
 רפני נראה 2זה יהטעם יד. יחז ה2המח 2על לולומר
 האלה 2סחנהת זוגים הבהנים רל2ך "במזקתי"שאיהא

 בשגר והלהים השחיסה בשכר לוקהים שדזרועמפני
 הנריקה, בשגר והקיבחה2רגה

-  האלו הר2רים והנה 
 הוליז 22המת הוא דאלו דמחנות רץ שררי הםהמוהים
 מפני בזח לומר ואפשר גלל, 2דם מתעטק הנדזשאיז

 2דמה ששוהט טבח וגל ישראל הגמי אז היוקדגדנים

 מהוהב שהוא ימו להגהז מבינו להסיר מהוהב היחהרי
 ה2ריקות וכן וה2רגות דשהיסה עניני למרים היוהבהנים איי 1כ1 ייח, נהולין גמנ,אר להגם סכינו לדסירעחח
 אירע אם הדוראה ק,אלים היו ואצלם ה2המד,במנים
 2שיר ולגז החכמים, אצל היו שש,אלים גמו שאלחאיזה
 הפתה ה,א שהסנח מפני ולגז דנאונהג לאלו זיו אלוגל

 דוא מהוה2 לכז דאלו הר2רים 2גל הגחז אלחמיר
 לקבל דבעלים אצל לך לומר לו אפשר ואי2דמחנוח
דכהנוח.

 בגרי חוא מעצמו נו0ל שאינו מה הסעםג(
 רן'שות היה לו גי לדנותז' למצוה 4תשב יהיהשזה

 או נוטל הוא שלו גי רומה והיה מעצמו ייסוללרכהז

 להנוה4 למצוח נהשב זה שיהיה מקוםאיז
 הוא הטיר לו מוגו הארם שפרנסת בזמזועור

 ליסול אפשר היח להכדז ואם הישר, מררך לסורעלול
 2א והיה סובה מרוב מגעט שהיה סופ1 המתנוהטעצמו

 שהוא בזה ורק הצ2ור, ץל מחגאה להיוה גאוהלירי
 יסור שלא כתרים לו ריא זה אחרים למה4ת לצסוהצריך
 לע2ודחה ראוי וידיח הישרמררך

 י"ר לעיל 2ספרי יאיחא מה מנוחר ובוהר(
 איז גי חעזננו לא 2שעריך אשר והלף דגחו2: עלגי'ז
 ראשוו מעשר לו אין עאם מלסר עסך, ונחלה מלקלו
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 ה( בחו'ל' ולא בארץ הגז דאשית אף בה41ל ולא בארץ תרומה מה מתרומה נתיבהנתינה
 ב( קלי(ימ~יו

 אהי1 ככל וט: יפ אומר כשהוא בעמידה, מציה לשרת, לעמוד ת"ה לשרת. לעמודש
 . בפ ג'יג יטחים ו( לעכב' הכתוב עליו שנה ד" לפני שם העומדיםהלים

 ג'כ לעבודה ראוים שאעם מומין ב?לי דאף לנו דמורה יתכן הימים' כל ובניוהוא
 אינם דבניהם אתמ?טו הללים אבל לעבודה' ראותם שבניו מפני כהונה המתנותנוטלים
 חכמה( יפשד לעצודה'ראוים

 יצא כתיב: כאשר מאבותיו' שירש ביתו מכר שאם זהו האבות. על ממכריו לבדה(
 לך יש הנה לו יאמר לח האבותי על 9ירש 1זהו כ-ה(, )ייקיא ביובל אהוזתו ועיר ביתממכר
 י"יאנ"ע( ז( ביהד' יאכלו כהלק הלק אלא עוד, תאכללא
 להם לשמוע הייב שאתה והמלך הכהנים דיני שכתב אהר הארץ' אל בא אתה כיט(
 י"יקיני( ה( להס' לשמוע לבלי מוזהר שאתה אותם לךכתב
 שהמעשים הכת1ב לנ1 . העיד מ9ניך' אותם מ1ריש אלהיך ד' האלח התו?בת 311לליב(
 הגוים את עליהם ענש כי הכתוב, אסדם לא אם אף השכל' מצד מתועבים הסהאלו

 יבאור( ט( בגללם' הארץ סןוהורישס

ביאור
 עני. מעשר לו חן שני מעשר לו אץ שני, מישר %וחן
 פרנ0הו שלמים לו אץ שלמים, לו חן עני מישר לואין
 הצרקה,מן

- 
 להלווים נוחנין הן יפלא לכאורח 1הנה

 עני חוא שיהיה הוא אפשר אי יא"5 ריוניאה מןהעשירי
 שהרי מ2ואר האמור לפי א2ל ישראל, נני משאר2יוהר
 ולא ויצרו. חירוש נרגן רק התורח מן חלק לואין

 עני יחיה שהוא הוא אפשר שפיר ולכן המינים,גשאר
 שאין פירות הרבא להם 9יש 'שראל 2ני מסארגיותר
 גהס. הלקלהלוי

 נחר.ל נוהג אינו הגז ראשית רוקא והנחה(
 בהיסי גמ2ואר גהו"ל נוהגין והקינה והלח"ם הורועאבל
 .,הורה ננפר הקעו וכנר וגף, אלעי כרבי ד'השם

המימה-
 ג' 2פסוק לעיל נאמר המחנות נאלו נם הרי

 וא"כ והקינו4 והלהים הורוע לגהן ונחן גרגתי2:נתינח
 בוה לומר ואפשר נהף'ל, נוהגת שאינח מהרומהנילף

 מרגתיב פשיס אלא מגד'ש לה 'ליף לא אלעי ר2רנאמת
 ר2וראי אמרינן חרומה ועל הגז ראשית על הדאחתן

 המחיות שאר גבי אבל 2הו"ל, נוהגת שאינת שוהריניהם
 גו-ש והר' מחרומה רנתינח גו"ש מהסת למילףצריכין
 מעצמג רן ארםאין

 י'ת נמר2ר 2ספרי ראיחא מה מ2ואר ו2וחו(
 אנילת לעשות יהתח5ם, את אתן מחנה ענודתד:

 2מקרש מקוש ענ~רת מה מקוש, כע2והת נננוליםקרשים

 2ננולים קרשיס אגילת 4ף אויל. יאה"5 'ר'51קרוי
 ורגליו 'ר'1 להלן מה א' אוכל, ואח"נ 'ד'1מקרש

 מקום אמרת ורגליה ידיו 2גנולץ קישים %כילתאף
 סצריך יסה - 'ריה אלא מקרש אינו 'ריו אלאצריך שאיני מקום ורגליה יריו מקזש ורגליו 'זיושצריך
 הענודה רמצות כאן האמור לפ' והו ורגל'1 'ריונענודה
 כיאיהא בישינה מצותה קרו1ים אג'לת אנל 2עמירה,היא

 או5לים. שהמלכים כררך לנדולה לטשחה קל-נ:בחולין
 שנצרקה ז2ר הל~ים מהנות ענין שאיו הינוו(
 המגיע הלקם והו אלא מאוטה, לו שאין למי רקשנותנים

 חלק לו יש עשיר שהוא מי %ף ולכן הרין מצרלהם
 המחנווג באלושוה

 חארם רסבע משום הנה:ים, לפרשת הואתהפרעה שי הסמיכות 2ר2ר לומר עור 4פשרח(
 אל גס ולררוש לילך עלול היא צרה עת לוכשמגיע
 מר2ר העם לב את להסיר ונגדי המכשפים, ואלהמתים

 יהיו צרה שנעת ב5ר' היהנים את ההורח העמירהוח
 המקוס, אצל נע2~רם יתפללו שהמח הכהנים אלפנים

 ותומיס 2אורים הנרול הג"ן אל נשאלץ היוולפעמים
 את שאול שהשמיר בעת ולכן לישות. מה ליעתננר'
 גהן לו היה ולא צרה עת לו והגין היהנים ע'רנונ

 נעלת חצל לשאול בא אליו לפנות לו יתיהשאפשר
 תנתנים פרשת אחר' גאן ולכן עמרה יהיח מההאו2
 אתה צריך 5הנים לך שיש כ'ון שמעהה החורהאמרה
רופחיס. אי והזורשים דאו2 בעלי את מקר2ך לגסרילררהיק

 ג-ה נפ' לויקרא נססרנו ניארנו וכנרס(
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 עמו אחדת ידאה ידא אהיה תאמד ואל ולמות' לוון אלהיך. ד' עם תחיח תמיםיג(

 עובדים, היו אלהיהם ואת ידאים היו ד את עליהם: וכתוב אדיות בגדי ומצינוכמו

 תהיה ולם כלומד אחה מענין וולם תם מלא ככלי תהיח אלא בידאה, חסד עמוונמצאת
 י( דעהה דדכיך בכל בחכמתו: ולמה אמד זח ועל מחובותיך ובכל מעויך בכלעמו

אץני(

 בכלדיים' וואלים וחין מניין הוצל: איו יוסי ד' מוום דב אמד תהיה.תמים
 י( קי"ג אס"ים יא( אלהיך. ד' עם תהיח תמיםונאמד:

 בהד אליהו כג71 ובתורה ממצות אחת על עבוד לך אומד ואפילו תוטמעון. אליוטו(

 י( צ )יבמ'ה יבו לה ומע ועח לפי הכלהכדמל
 ביורחל עוד נב~א קם ולא ונאמד: למה סותד זה ואין כמוני' אותך המייודכמוני.

 את להודות וליחותו ותכלית סבת בבחינת אבל ומדדגתו. המעלח בנחיבת זהו כיכמוהי

 )2א'י( ותין הום נבי"י כל פניהם על ולהוכיחם היוד בדרך ר'עם

 על ועבד ונביא נבי* דבדי על והמתתד נבואתו' את הטבו יומע. לא אודיט(

 לא ביח קדי דבדי, אל יומע לא אוד האיו והיה דכתיב: ומים, בידי מיתתן עצמו'דבדי

 יג( ומים. בידי מעמו אדדוש אנכי וכתיב דגדי' אל יומע לא ביה וקדייומיע
 א'( פ-סשנהדרין

 יאודב

 גם לעשוה לבלי עוהם מהיב שהשכל ד2ד2רים מ"ואא

 זה. על מחהרים נהבני

 "רבחוירוי-
 1גלל בי 1פרש: חבהיב בי אב4-ו

 מ1ילז שאז 11צש מפניך, אאפ מורי* האלחהחוענ(א
 .שזיח המיפ  לפיבך יברה, ביום יויילר רלא רח-*יהפאח
 וווממיפ. מיוחיפ אחרי לחורולא

 חהיה המים של חזה בענץ לומר אפשר זורי(

 ווי ח' שם הכהוב זל שה"1 נמ"ר איחא דהנהכן:
 ונאוח השבוץ ימוה כל אגי שהורה ונאוה. אנישחורה

 אגי ונאוה השנה ימוה כל אני שחורה בשנה.אני
ביוהכיפ,

- 
 ביוהכ"פ או כשנה נאים שאנהנו מה והנה

 רי-צץ כי הגמור, הטוב זה אין אבל טוב צר נויאיזהו
 בכל נאים קהמח ישראל בני אה לראוה היההזליון
 ה-1 ההי41 חמים קל  עגין חהו המצבים, ונכלחזמנים

 למחש אז שאפקר מקום שום ולא זמן שום יהיהשלא
  בישראל. פגםאי~ה

 בה והגוסא והמאמין ביבבים חחווים זהוכלי"ם
 הוגא ובן חאלו, לדברים לב להשים צריך איןנאמה

 ג-כ ילפינן ח~ה שמדיהוב הספרי מן כ' קנ-1 שבהבוווס'

 בגורלהג שואלץקאין
 א2חו א-ר ולטו: צ' בסגהררין איהא והנהיב(

 חורח ונרי על זבור נביא לך יאמר אם בכל יוחנן:(9'ר

 חמה לך מעמיד שאפילו כוכבים מזבורה הון לושמע

 לו. השמע אל רי-קיע2אמעז
- 

 "משך בספר ואיהא

הכמה-
 מפי שמעו החורה שכל משט הוא בזה הטזם

 עפ"י ג-כ ישעה להע,4י יכולה לכן נביא שהיהמשה
 הגבורה מפי בזצמם שמעו לך יהיה ולא אנכי אבלנביא,

 מה חש חה לשעה, אפילו לבטל חנביא ביח אץלכן
 דברה אשר כל חסיבו י"ה(: ה' )לזיל הקכיהשאמר
 אפשר אי אז הגבורח מפי הכל שומעים יהיו שאםמשום

 הנביאים לשאר וכן הכרמל בחר להקריב לאליחוהיה
 לשעוג אפילו מצוהלגסל

 משים שאינו זחו נבי(ק רברי זל סווחריג(
 2רצינחק זליהם מהיחס ואינו חנביא לדברי לבואת

 שיחיה מקום אין בלבר האוח מהמה שזובר מיאבל
 ו(ערה מצוה זל שעובר מי גם שרר-י שמיס, בידימיחחו

 יש 21ר כל זל לא זח ובכל נבואה ר2רי בודאישהם
 שמים* בידימיחח

 לאחד נביא שבא אידי דכאן לומר חשראו

 אפילו זשה לא והוא ,8 דנר שיעשה ד' בשם לוואמר
 חהו שמים, בידי מיויו מחוץב ג"כ בלבד חאוהמהמה
 לא הוא אם ששם ריזורה מ18מ משאר המור שזהטשום

 הזה הדור ואם אתרים, איה יקימו מהמצוה שותיקים

 ינטל לא ד' שד2ר תמצא אהר, ביור יקימו יק-מולא
 בשעה כן יאין מה המור41 זבירה כה זה איןלכן

 נמצא יקהם לא חוא ואם יהיד לאיזה היאשהנבואה

 מיה41 לחץבו רימירו בזח לכן לגמרי יבטל ד'קר2ר
 דמי במעשה רבינו משח מיהה נועוהב דלכךואפשר
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 עבודת בשם וחמתנבא לו, נאמר שלא ו6ה שמע שלא מה המתנבא וטק הנביא אךכ(
 מח המתנבא זה בשמי, דבר לדבר יזיד אשר הנביא אך דכתיב: אדם, בידי טיתתןכוכביטי
 ההוא. הנביא ומת וכתיב: כוכבים, עבודת בשם חמתנבא זח אחרים, אלהים בשםידבר ואשר לא, נאמר שלא 6ח המתנבא זה צויתיו, לחבירו הא צויתיוי לא ואשר שמע'שלא

 א'( ש'ט,סנחיר'1

 דבר דגמרינן ואחד, שבעים של בב"ד אלא השקר נביא את דנין אין דבר.לדבר
 א" טייו,%תירין ממר* מ1קןדבר

 האמודח מיתה וכל ההוא, הנביא ומת דכתיב: בחנקי מיתתו השקר נביאומתי
 1( %" )0מיייו יד( חנק, אלא אינח סתםבתורה

יחרי( חובפ עליו סללמד עצמך תמנע אל ממנה תגור לאכב(
)ה:שני( טו( בהס. וכיוצא וננוה חזקיה גבי שהיה כמוהפודעניות ויעכב הקב"ה שינחם ומעיט תשובח שם שאין וכגון יבא. ולא הדבר יהיחולא

יט
 מבאר והנביאים' והכהנים והשוסטים המלך ענין שבאר אחר תבדיל. ערים שלשב(

 המוטל הדבר מבאר ואח"כ מלחמה, בעביני המלכים על המוטלות המצות ואח"כוקבלתם, העדים וחקירת הארז וגבולות מקלט ערי הבדלת והם השופטים על המוטלותחמצות
)שורנ0 א( ערופה. עגלה עניני והם יחדיו והשופטים הכהניםעל

 ר ר א יב
 לו שנח5ר מח המקום ונרי על עבר שהוא מפנימרינח
 עשו לא וי81 הסלע אל 21,1ר אל'1 בהיד הננורחטפי
 הסלין את ה5ח אלאנן

 גכל הנה וגקבלה" .ר"טוב גספר חעגא'1(
 סהן נפול הוא חלשון חנק מיחת דנא'גמקום

 לשת ביח י5ת'ג עמים ב'1' מיהח שג'1 החילוקהחו 'ומו~
 'ומת, הקרג וכן: 'אללוהו, נ' גו ומתו גמו: להוד,מ'חה

 5פול הלשק ב'ר ונמיחת שמים, ג'די מיחת וחיא-
 נדיו בסנהדרין שאמרו מח לפי מנואר והסעם יומח,מות
 הכהונת נפיהח לדמיהו ינול אתח אי שאם ללמדשבא
 יהינז להמיהה יכול שאהה רנר נ5ל ממיהו אתהגו
 ואין כתיג: שמים גידי ובמיתח אדם שבידי גמיההי'כ
 לשק גלח אדם גידי גמיחח נאמר דגאן ומח מציל,מידי
 למנוע שלא יהוא ממנג חגור יח גאן: מיגתיב :הוגפול,
 ומת ויהגה כאן התורח קייח לין חויה, עליומללמד
 ממיחת שמדיר שמעינן דממילח לשק, גפל גלאלחוד
 על החיוב ש"ג חגור לח על שה:היר ג'ק אדםג'1'
 להמיהההי.'1

 יגא 1ל8 הדבר יהיח ולא גאן שנאמר ומחט0
 י'אר גיר לש41בכפל

 :הו הדגר יהיח לח כי הגר-א"

ח יג8 8% אמצי,2לתי  הדבריס כי אמצעה ע"' 
 שנראת אם דר5ים: שני ע4 מהקביח המח געולפהנעשים
 שנותן אם8עי עיי שנעשח אם השס, מעשח שהואבעליל
 'חישח 'מחר ה'ו: "שו" נאמר ויר': לעשותו, אדםגלב

 'שראל 9-וש עצת ותגואח ותקרב נראה, למעןמעשהו
ונדו"ק

 אמר אמצעי גלת' מהקב"ח שנעשח מח על -
 מעשת שהוא לגל מתפרספ :ה ג' נראה למעןמעשהו

 אף גי ונדעה, עצת חמר אמצעי *'י הנעשה ועלר,
 היודע מקום מגל עצמו, האדם מעשח ההו הבראהשלפי
 הענין ימו העלי41 מעצת היא :ח שגם ירע "דגרליהק
 ואחשורח3גהמן

 5יי אפשר האלו הנכונים חרגרים עלא(
 האלן הפרשיות סמינת ענין מה טעם ולומרלהוסיף
 לומר ב:ח שגאו ואששר מקודם, הנאמר הנביאיםלפרשת
 :ה בגל הקודש, ברוה הגל שיוין נניא לך שאקיםיאף
 ונרי עפ"י סומג'1 אין 0שפט של לענ'1 שיגאג:מן
 נשימצא ונן דגר, יקום ערים שנים עאיי אלאהנג'א
 ערופת עגלח לה2יא ערינין י.בהז מי נורע ולאהרוג
 ההרוג הוא מי שיניר מהנביא נ:ח דגר שואלץואין
 רנר למצוא קהלת נקש 2': כ"א נריה שחמרו מחו:חו

חז
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 ב( לאחרים, ולא לך לך.הבדיל

 ג( בספה ולא ארצך.בתוך

)פרי(

)ספרי(

 הכנה לך דשה הדרךי לך תכון קרא: מאי כהנא: רכ אמר לשם, ויפנה הרוצחשיכיר כדי דרכים פרשת על כתוב היה מקלט אוטר: יצקב בן ר-א הניא, הדרך. לך תכיןג(
 ב( "חם". ד(לדרך.

 5( י'")סנהירע ה( גדול. כהן ואפילו רוצח.כל

ביאור
 שלא שבלב דיניס לדץ קהלת בקש ה4: )קהיתאץ
 וכתוכ לו: ואמרה קול 3ת ייתה בההדא!4 ושלאבעדים
 יעם ערים שנים פי על אמת, דברייושר

 דבר,_
 הינו

 זת ועל בו שיש דקורש רות יפ"י לדת בקשו8קהלת
 עדים שנים עפ"י אלח בן לעשות רשות 'לו שאין לו4מרו
 דבר.יקום

 נדיג בשוגג ישראל א8 שהינ שנכדי עענ(
 הטים מרוצח ה"ד בפ-ה הרמב"ם שביאר וכמועליו,
 ומת מזיד, ובע שוגג בע לעולם מחו יאים5שום

 הסת רחתורת משום רק והו בגל"ן ליה סגישישרחל
 הדימ משורת בלשנים עמו ונ3נסהעליו

 נת בן גס ש!4ץ משום בו!ק לומר אפקרעוד
 הים לגואל ו,ווה יש  בשוגג הבידו נה בן אתשהרג
 שהרג נת בן ה,ש: ממלכים בי'י ברמב"ם 3יאיהאלהדגו
 עליו, נהרג אינו הרם טאל הרגו אם בשוגג דבידואת
 נחשבים ישו-אל בני כל ישראל בן את הרג אס ולבן-

 לז!ק ז8 לאחים נחשבים שכולס נחני הרם לגואלילגביה
 דדם לט4לי נעשע שימה מהמת אוחו ממיתע ב"יול3ן
 ב"ד שיהיו בישראל 3ן מצינן שלא ומת הנרצה,של

 הים טאל שהרי הוח הסעם מהמח הרויה אתטמיתע
 משוס ודי מטשפהתג קרובו שחיא מי דק בישראלנתשב
 קכל מצר רק להרגו בא והוא ממשטהתו שאינודמי
 יהם מה ספני לו חמרינן בזא הם אתים ישראלבני
 שהרי הרויח דם על ול* הנרצא דם על רקלבבך
 חם 13 לומר ש%ך שאין מה חה4 אתיך כן גםדרוצת
 בכרי: הושהרו?ת

ח%  מק, פ% אחח* עי 
 שמקום מפני מקלס 4ץ שם ששע אין 43%פפשר
 עליהם יעלו שלא האחרים העמים מחמת ו(שסכנה

 הו(הם מן 44ע אל ונס טדב: טקלס ולעריבמלחמת,
 לתיות הו-אף סקום ובעינן י'4 )דנרים והיהאל

במנוהח.
 ברמב"ם מבה4ר לדרך ה3נה שיהיה ומדבעינןד(

 לערי הדר3ים לבון ב"ד והיבין ה"ה: מרוצחבפיוו
 וכל מ3שול בל מהם ומסירין ולחרתיבק יתקנפמקלם
 אלח נחר, ולא גיא ולח תל לח בדרך ממ"ע חויןתקלה,

 חבע שנאמר לשס הב1רח את לע3ב שלא 3די נשרעליו
 ב.: ון בב"ב לת ילפינן גופא מזה וכן - הדרהלך

 דרך 53חם ולח אמות ושהים קלשים מקלס ערידורך
 אמות, ט"ז דקקהוא

- 
 לע3ב שלח בכוי הוא וה וכל

 לשם. הבורחאת
 וה על וא-ופה(

 בג5-

 לדבות קרא בעיגן דלכך
 הבהן מוה עד בח וישש וכתיב: הואיל אמעא דהוהמשום
 בחורת חקנתא לית יאית בל אימא ל"ה(, )במדברחגדול
 ההורנ דהנן: לגלי, לא בחזרה תקטןא ליה דליהליגלי
 לעולם משם יוצא אינו הנפש את שהרג ב"נ או3'ע
 קם"ל, לגלי, לחאימא

-  או דרק אמינא יהות החנו 
 ב"ג במיהח לחזהי תקנח לו 3שיש בגלוה ליתמענישין

 יוהר תמור עונש יהיה ות או 3זאת תקנח לו כשאיןאבל
 אפשר או דמענישין, קנויל בה 3ל לו מענישע ולאמראי
 לו 3שאפשר גלות לית מהני או דרק אמינא דחותלומר
 שמיתת זת אבל 3'ע, מי5ה ע-י 3פרת לידי אח-בעיבא
 ה:וה כפרת לידי יבח לא וא-ב איע מכפר אינוכ-ג

 הרם, גואל מיד לתצילו קולטהו מקלט ערי דאיןאמינא
 תחש נלוח דברקמ-ל

 נאמר לא מת מפני רבים שאלו 3ברוהנה
 גדו) 3הן במ-תה מקלס משרי הוזר שהרויח 11בפרשת
 נפש לה3מה שאלו תז-ל: אמרו דהנת בזת לומרואפשר
 רעה, חרדוף רשעים אמדח: עלי!ק תהא מתההשאת
 נפש אמדה: עלייק ועש מח ו(ווסאה נפש לנבואהשאלו

 עליה תהא מת החוסאת נפש לחורה שאלו המ%קהתוטאה
 תהא מה ההוסאת נפש להקב"ח שאלו קרבן יביאאמרה:
 והבח - לה ויו4נשר תשובת יעשה אמרעליה,

 עצמו מפי סשח חודת יפשבה ב.: לישובמגילה מב441-
 אמרן,_

 אמר חודת משנה דגם גי א"ן 4 בפ' לעיל ביארגווכבר
 דבדי קר 3מ1 נבואה ענע שזדי הקודש ברוחמשת

 בדברים נזכר לא ולבן הקרש, ברוה הכל שאמרותביאים
 משום ווהו ל3פרה, הבאים הקרבנוה מדיני מקוםבשום
 ועפ-י נגואה מחמת רק הדברים אלו אמר שהואד3יון

 אמרו( דנבואה שתץ י3פר שהקרבן מקום איןהנבואח
 נאמרו דמ83רים הקרבנות דיני ול3ן תמח4 התוטאהנפש
 הג3ודה. 5פי משה שאמרן הסטו-'ם ביהררק
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 להם יאמר לכבדו העיר אנוי ורצו מקלטו לעיר וגלה רוצח הרוצח, דבר וזהד(
 מ( יי 4י" 1( הרוצה. דבר וזה ונאמר: מהם' יקבל אעפ"כ לו אמרו ואם אנ"רוצח

 את והרג לכותי חאדם' את והרג הכהמה את להרוג למתכוין פרט דעת.בבלי
 מ( ד שטת ז( קימא. בן והרג לנפליוראל'

 ח, ונאה. מחמת ימים שלשח עמו דבר ולא כל שובא, דשא איזה לו' וונאלא
 מ( י'1)סנחירז

 לניזק רוות שיש מקום כל אף לוס' ליכבס ולמזיק לניזק רשות יער מה ביער.ה(
 אינו בווגג והרי לום ליכנס לניוק רוות שאין הבית בעל חצר יצא לום' ליכנסולמזיק
 א-( י 4ט" ט(3ולה'

 האב יצא רוות' כל אף רשות' עצים חסבת מה אומר: ואול אבא עצי4לחטב
 א'( י '=" מציה והוא בד' ווליח תלמידו את הרודה והרב במ אתהמכה

 וחייב 8לוני באיש אנו מעידין ואמרו העדיס לפיכך זוממין. ולא הוא ינוס.הוא
 י( "'ת 81כ"ת י( ארבעיסי לוקין אלא תהתיו מלין אין זוממין ונמצאוגלות

 יאורב
 כאן גמיהת מקלס מערי הוור שהרוצה מהוהנה

 הישרג חגיא, "-ג: פ-ז יומא גירושלמי אמרו כנרגוול
 כפרה, "הורה לו וקגעה כפרה, לו היהה לא בשנגה:פו

 הנדול. הכדן מהז ער גה 1'שבשנאמר:
- 

 דענין ונמצא
 שאין וטפני כפרה, קר2ן כענין דוי הגוול הכהןמיתת
 נם משם אין כן כפרה קרגנות לשאר זה בספר*קום
 "במדבר". בספר רק נאמר הזה הדין ולכן 11,לכפרה

 בבמדגר גרש"י דונה גזה, לומר אפשר סעםעור

 ד-א דגדול, הכ"ן מוה עד נה 1'שב נאמר: כ-הל"ה

 זו תקלה הארע וולא לדהסלל נדול לכהן יו שהיהלפי

 נהיו,לישראל
- 

 גזה קיש ד5עם מהו להבין קשה והנה

 לכן זו תקל" האדע שלא ריופלל לח גדול קהכהןדמפני
 ג4 ה,ה דדבר לדס2יר והנראה במיהתה ליאת צריךהוא
 על קסרוג בעין ז"ו בנלות הוא שדרוצה זטן כלדדנה
 "יה לו כי לזה, הנורם היה הוא שהרי הנדולהכ"ן
 שבמהת ומסני 11, תקלה אירע היה לא אז כראוימתפלל

 שלח שקשה דגר כל על מכסרת מיתהו הגדולהכהן

 לכן משכגו, על בשלום שינוה הוא דמקום ורצוןגהוגן
 היה לא כן להלא גי למקומג דרוי" הוזר שבמיההואמר
 נמצא עוד באשמתו כי גזכרו בקברו מנוהה ל"כ11'גלו

 מקלסה בעירהרוצה
 במיתת "רוצה שהוזר דמח נטצא זת לפיוא-כ

 רק זהו אם בי דוי4 שורה מהמת לא זחו גדולנהן

 דברים רק נאמרו זו שב*רשת ומפני הנדול, דגחןלסוגת
 "חר ש"רויה מה נאמר לא לכן המשסט, משורתשהמה
 הנה"נ.נמיתת

 לדם לומר צריך לכגדו נשרצו דוקא ההנו1(
 ר1צה, שהוא ל*רסם יריך אין בסהמא אבל אני,רוצה

 פשע נשף אשרי כתיב: רמי: רג פ-1 ב'ומא יאיהחנמו
 קשי(ק לא יצלית, לא פשעיו מכסה וכהיב. הטאה,כסוי

 נהמן רג מ5ורסי4 שאננו בהסא גאן מפורסם גהסאכאן
 שג'ן בעכירהת כאן למשם אדם '8בין בעכירהת כאןאמר:
 להכירהאדם

- 
 משום לפרסם צריך אינו כאו ולכן

 למאן ואפילו רוצה, שהוא מסורסם אינו מקלסדגערי
 אף לפרסם צריך להגירו אדם שבין  דבעגירותדאמר
 הטא שהוא שלמי זמן נל אע מפורסם, שאינובהסא

 ממנו "ם יבקשו לרבים מגלה שהוא זה 1,ן'י בחהם"וא
 לפרסם לו אין מת כבר שהוא כיון באן אגל לו,.שימהול
הסאה

 נהכוין שדרי הוא למזיד קר21 יזחמשום
 נפש. איזהל"דונ

 תשנא לא מדגתיב: ללמוד לנו יש מכאןה(

 לידי יבא שלא להזדר האדם שצרין הינו בלגבך,אהיך
 מהמה ימים שלשה במשך הבירו עם מדיר יהיה של"זה

 את תשנא לא ובהיב: לשונא נהשב הוא הרי שאזזונאה,
אהיך.

 בהד2ריפ הכתוג דפסיק ילגך איהא גהגר"אוהנ"
 דעה, בבלי יין: - יה וואא לאוהוא

- 
 יגא אשר ובין:

 לידע צריך אינו דביער סשום זהו - גיער, רעהואה
 "פסיק לכן הוח, דעה בגלי ווואי לא אם "וא שונאאם
 לדעת אם לידע צריך דבזה יכ41 אשר אמר ולעילבו,
חח2

 היה לא שהרי "וא לאונם קרוב דזה משוםס(
 להצירה גא א"ר שאיש דעתו על לדעלוהצריך

 המלקיות שעונש מ5ני הוא יהסעם אסשרי(
 במיתת "וזר "וא בגלוה שהרי הגלות, מעונש יוהר"מור

י"ן
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 הדם גואל ומצא מקלט לעיר שגלה רוצח הונא: רב אמר מות. משפט אין ולוו(
 יא( דכתיב. הוא הדס בגואל מות' משפט אין ולו קסבר: פטור' והרגובדרך

 ב'( י')מכא

 את ולתקן הדרכיס את לקתץ ב"ד יצאו לא שאס מניין תניא' דמים. עליך והיהי(
 עליהם מעלה שס שנשפכו דמיס שכל המקואותי את ולמוד האסטרטאות ואתהרחובות
 א'( י )מר'ק דמיס. עליך והיו ת"ל: שופכיס' הם כאלההכתוב

 סופו קלה מצוה על אדם עבר אמרו: מכאן לו. וארב לרעהו שונא איש יהיה וכייא(
 לעבור: סופו כמוך' לרעך ואהבת מצות: על אדס עבר אס חמורה, מצוה עללעבור
 שבא עד - עמך' אחיך וחי ועל אחיך' את תשנא לא ועל תטור, לא ועל תקוס' לאעל
 עליה וקס לו וארב לרעהו שונא איש יהיה וכי נאמר: לכן דמיס' שפיכתלידי

)ספר'(

 מקדימין מזיד ואחד שוגג אחד בתחלה אומר: יהודה בר' ר"י תניא' וגר. ושלחויב'
 שנאמר: הרגוהו' מיתה שנתחייב ומי משס, אותו ומביאין שולחין וב"ד מקלט'לערי
 נתחייב שלא מי ומת, הדס גואל ביד אותו ונתנו משס אותו ולקחו עירו זקניושלחו
 גלות שנתחייב ומי הדס' עאל מיד הרוצח את העדח והצילו י"ה(: )ימייי שנאמרפטרוהו
 יב( שמה. נס אשר מקלטו עיר אל העדה אותו והשיבו )שם(: שנאמר למקומו' אותומחזירין

 ר( ")מכות

 של בדמו לחוב בחיס אנו למה זה ונהרג הואיל תאמר שמא ת"ל' מה תחוס' לאיג(

 יאורב

 אבל מעס. זמן רק יהיה שזח לה'~ה ואפשר גרולכה!
 במקוס 1מלקות עין:: " בסנהררין %מרו הריבגלות
 בעונוו לו רי בשוגג שהרג מי רק ולנ! עומרה,מיהח
 במז'1 שקר רנר' הע'1 הוא הר' באן אבל בזה,קל

 מזה, חמור לעוגש הוא ראוי חענח 1לא לאו עלוקעבר

 ארבעיס. רלוקה הוא הריגלכן
 לא כי רהא' נמעא האלו הרברים לפ'יא(

 בעל מפרש ולכן הרס, גואל על קאי לו הואשתא
 נספר': ררשו בבר רהנה כן, האלו הרבריס שאול""1בר'
 1וקא הוא שזה נראח %ך להמיתו, ה1ס גואל ביר1מצוה
 שיחס כפנ' שמים לשס הוא הרם גואל כוונת %םרק
 על מכבר שנאה לו 'ש אם %בל הררוג. הנפ,8 עללגבו
 על מות משפס לו ויש עשח טוב לא באמח אזהרורח
 ס"י בהו"מ בסמ"ע איחא וכן שמים, ב'1י פניםכל

 מתשבהו שחהיח 8ריך בנפשו להרילו רניחן ררורףחס"ה
 ש~פך נקרא בעצס לו ששונא כל אבל חנר1ף להצילרק

 להגואל ה-ע מוה. משפס אין ולו יאן: אמרו ולכן1מיס,
 אבל קלשיס, מחכול לו ה:א שונא לא כי מפניהרס.
 מוה. ול כשפס על'1 היה אז לו שונא היהאס

 זח רענין מעיריס הכמה" "משך ונספר'נ(
 כל שמה לנוס והיה שנאמר: גי לעיל בקרא ג"כספורש

 שכל והוא פרט, הוחיכ כלל של ענין בזח וישרוצח,
 אח"כ: ומפרש שמה, ינוס מזי1 ואח1 שוגג אח1רווח
 הרוצח 1'ן מפרש והי, שמה 'נוס אשר הרועח רברוזה
 1רורח 1ין מפרש ואח-כ לתיותה שמת ינוס שהואשוגג
 אל ונס וגר לרעהו שונא איש 'היח וכי והוא:במז'ר
 ומת. וגף הערים מןאחת

 סזיר ואחר שוגג אחר בחחלח כחן שאמרוומה
 מבארים בחחלה, לומר מיץקים מקלס, לער'סקריסין

 ב"1 שהיה קודס 1מלפנים סשום כן. המפרשיסגזח
 בהרוצח רין עוקים הרם גואלי ה'1 בישראלמסו1ר
 ה'1 ובזה למזיי, שוגג בין מבחיניס ה'1 לא שהסוכמובן
 אף הראשון בזמן ולכן נק-ס, 1ם לשפיכתסביאים
 ק-ס היה עוד זה בכל בישראל מסורר ב"1כשחיה
 מוכרח היה ולכן 1ע. לעשות וריך הרם שהגואלהמנהג
 עצמו את להריל כרי מקלס לער' תיכף לברוחהרווח
 שהב.1 לזה העם כשהודגל אחיי אבל הרס. גואלמי1
 לא אז ברבר לרו,ערב ה1ם לגואל ואין ה1ין אתעושין
 היו ב"ר אלא סקלט לער' חיבף לנוס צייכיןה'1

 1נין ה'1 מזיר שהיה ומי לסשפס הרורח אתמעמייין
 לגלוח. אוחו 1נין ה'1 קוגג שהיה ומי למיחהאהע
 הזה בענע שאמרנו מה כ"ח אוח ד' בפרשח לעילחמץ
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1שרי( יג( עליה עינך תחוס לא ת"ל:זה,

 ורציחו4 ומכות ריב לידי באיס גכול השגת ע"י שהרי כאן נסמכה וגו'. תסיג לאיד(
 עדיס, להביא עליו גבולו הסיג שחבירו והסוען בעין, עין בנפס נפש אחריוכתיב
 1""יני( יד( דבר. ולכל גבול ולמסיג לרוצח באיש אחד עד יקום לא כתיבלכך

 תסיג, לא לומר תלמוד ומח תגזול לא ייס(: 'רויא נאמר כבר והלא וגו'. תסיגלא
 בנחלתך ת"ל: בחו"ל, אף יכול לאוין. בשני עובר חבירו של תחומו העוקר שכלמלמד
 טו( בלבד' אחד לאו משוס אלא עובר אינו בחו"ל לאוין, בשני עובר בא"י תנחל,אשר

)ססרי(

 שנאמר: עליה להעיד לו אסור יחידי בחבירו ערוה דבר הרואה אחה עד יקוס לאטו(
 ג'( קי"נ 1פסחים טז( ליה' מפיק קא בעלמא רע ושס באיש, אחד עד יקוסלא

 ת-ל מה א"כ יחטא. אשר חטא בכל ת"ל: מניין' באשה באיש, אלא לי איןבאיש.
 יז( יהודה. ר' דברי להשיאהי באשה הוא קס אבל קס, אינו באיש לך לומראיש,

)ססרי(

 יאורב

 הנקי יום ונערח אחיכ: שמסיים ומה'ג(
 נ"ו דאם משום חחוס, לא על טעם זהו -מישראל,
 גויאי אז וין מלעשוח מסחלקים ויהיו וווצח עליחוסו
 גואלי ישונו ואח"ב נקמח, מחמת אוחו. ימיתו הרםגואלי
 סהרגוהה מאלו נקמחם את יקחו והמח הרוצח שלהים
 2הרוצח הדין יישו ד ש2' ו2זח ליונ, נקי רם 'קפך21ה
 מנערים ויה'1 ד'נה את יקבל לנו הוא שרק יעשו12ה

 נק"ם. ים 2יניים שישפך שאפשר המצבמישראל
 רזיו כן: הזח הונר נ2יאור לומר אפשרועוו

 אלו אומרים ור"ע טרפון ר' ז': 2מבות שאמרו מהלפי
 אף אומר: רשנ"ג מעולם, ארם נהרג לא נינהוריןהיינו
 בישראל, ימים שו0כי מר2יןהן

- 
 כאן שחמיו מח 1:ה

 שוסכי ממעטים ימח נזה ב' הרוצח על יחוסושלא
 המח ונזה הוין, מחומר שיפחרו מפנ' נישראלומים

 2ישראל. ינקי ים ישסך קלאמ2ערים
 2ו2רים יאיהא מה לסי שזהו לומר אפשרושוו

 למעלח, נעשח הרין אין למטה הרין נעשח אס ה'יר2ה
 למעלה. נעשה הרין למטח הוי1 נעשה לחואם

 יש אז נחוסאים למטח הרין עושים אין יאםומפרשים -
 שמחחלח סעור נעון 2ואשנחן העולם, בל על למעלהדין
 חרון שב בהוסאים רין וכשנעשח כולם על הקצףיצא
 אם כי מישראל, הנקי ום ונערת חהו מישראל, ראף
 כל על למעלה ירין יהיה אז נהרוצח רין תעשולח
 אחם נהרוצח וין שהעשו ו2זח הנקים. על אףהעם

 מעלה. של מיין הנקהם אחמצילים
 מפני הימיגוח, 2סעם לומר חפשר עוו'ר(

 מפני נ2יתו, חהיח סהבירו נזמן ג2ול להסינ אסשרשאי

 נזמן יק כ4 לעשות 'ניחנו ולא נזה ירג'*שחנירו
 שאין מ8:י גנולו להסיג אפשר אז לגלות נרוןשחנירו
 שכחת מחמת לביחו 2שינא כן אחרי וגם נ2יחוהנעלים
 ונפרס לה שנעשה מה ירגי* לא דקוים הגנולמקום
 וימוהר ולומר כן לעשות לפהוחו להיצר סקום שישלפי
 נאמר לכן גז5, משום נזח ואין הוא שרוצח מפנילגזול
 גלווג פרשת אחר הזההרין

 משום לאוין 2שני עו2ר נא"י ולכך נראהסו(
 קרושת מסום נא-י לו שי* נחלחו יוחר לאוםיהבינ
 כזח יקר ו2ר מח2ירו שגוזל מי ולכן עלי,ק שישא-;
 לאו'ן. 2שניעונר

 לנחן ווד שאמר נאמר י-2 בי נשמואלוהנה
 שהיחה העני מיו הכ2שה אח שגנב דעשיר 2ר2רינ2יא
 יש והנה הזה, האיש הוא מוח שנן כ2ת נעיניוחנינה
 שגת2 שמ' נחורח מקור מצ'נו היכן ובי לשאולמקום

 נעונשה יוחר מחמירין נעיניו יותר הח2ינ ו2רמחבירו
 ומי אמרי:ן שהרי לזה, מקור י* כאן האמורולסי
 עונר נעיגיו יותר ח2י2 שזהו 2א"י חבירו גנול*מסיג
 אחר, 2לאו אלא עו2ר ראינו נחר'ל מש-כ לאוין,נשני

 ע2ירה ולא ערוח ינר ואמר נקס למהסז(
 וזהו 2ן. הוין ייוח נונר ואף לרנוהא זהואהרח,
 שענר ת"ח ראית אם אמרק הר' אהרת י2עבירהמשום
 עשה ש2ודאי נ'ום אחריו תהריר על 2לילהענירח
משובה.

 כן. לנו נראה הזה יססר' ברניי הדסנריז(
 אין נזה בו שוים והאשה שהא'* שנונר הוא הכללבי
 שאין נרנר אנל 2:ה, נחמן אין "הד שעו הילוקשום

האיש
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 יח( לשבועה. הוא קם אבל קט דאינו הוא חסאת ולכל עון לכל עון.לכל
 בי( פ"ז)כהובות

 העונש' לענין טמש בדבריו שאין אחד' עד דברי יתקייטו לא אחד. עד יקוםלא
 בינו פלוני עון שעשה בו שיעיד כגון חטאת ולכל עון לכל טטוד עונש ולא גיף עונשלא
 יחטא' אשר חבירו' לבין בינו דברים חסא זה חטא' בכל בשוגג' או בטזיד המקוםלבין
 ייב'"( יט( פיו. על להעניש סמש בדבריו איןבממוף

)ספרי( כ( טתורגטן' ע8*י ולא כתבם' עפ-י לא 8י.על

 דרב לסמיה אתו הדדי' בהדי נכסייהו פלגו סבא אדא ורב יטרא טר 5דים.שני
 נהדר' לא ואנן טצי לא לסיהדר בעי דאי רחמנא אמר עדים שני פי על ליה: אטרואשי,

 ד 1 א יב

 לישא אפשר שלאיש בזה כמו בהם קוי1 והאשמהאיש
 רי8 אי1 חמרת אשמ לישא רו5מ וכשהוא נשים,רו-במ
 האשמ ורק ל8, או מתה הראקונמ אשתו אם לועת5ריך
 להישא רוצה וכשהיא אנשים, לשתי להנשא אסורמגלבומ
 בזמ מון הראשק שבעלמ ערים להביא 5ריכמ אחרלאיש

 עוים שני בעינ1 לא אמר לאיש להנשא להחירמגכוי
 אמר. בער ויאלא

 אסמכהא רק ימה הספרי שוברי הנראהאבל
 תקנת מממת זהו אמר לעו שהימנוהו ממ והעיקרבעלמ(ק
 שזוו נימא ואם פ"מ, ביבמות כמבואר בלבוענונות
 ערים שני בגס בעינ1 ממ מפנ' 'קשמ גמורמורשמ

 להאשת צורך 4ה5 הגס ענין והא למד, ג"כליהסנוהו
 הרי האיו5 אבל לאחר, להנשא להתירה בכריבלבר
 צריך הרי ובזה גס, שום בלי אמרת לישא לואפשר
 סגי. אמר שירלהיות

 לרבריו אהד ער הביא ריזובע אם דיינוימ(
 את להכמיש ברי שבועה הנהגע את מתיב הזמהער

 ממיב שהער שכמו שאמרו יי-אשונים מ1 וישרנריו,
 רוד מס-עו וער שבועמ ממויב שהימ מ' כ1שבועה
 ג' בס" רב"מ בפ'ק ברא"ש ועי1 השבועה מ1סוסרו
 בזמ. לרברשהרבה

 יפי ב1: בזמ הסעם "החינוך" נספר ,איתאיט(
 מבירה על סינא בלבו יעלמ ופעמים רע 4ארם לבשיצר
 סמסא ינצל לא הכערות בהבלית הארם יהיתואפילו
 בררכי רגים ימים ארם יעמור אם ואפילולפעמים,
 ולרי-קיע, בממשבתו לרחיפך הנמנע מ1 איננוהיושר
 גרולה בכהונמ ו:מש גרול יה1 שיומנ1 מז"ל: אמרושהרי
 צרוקי, נעשה ולנסוף שנמפ'

- 
 ובשר ר,צי הוח כ1 על

 פיו, על מבירו להעניש "רס לב על לסמוך שלאהרבר
 שב4ריוסות והריוס גמור רשע הנענש יהימואפילו
 שנים ממעירים בהיות אבל שביעראל, גרול מכםוהמעיר
 שנים יסכימו שיא יעראל בכל מזקה כשריםאנשים

 הרבריס. בכל מזקמ וגדולמ בשקר,להעיד
 ערות רלכך לומר אפשר הזמ הסעם לפיוהנמ

 לשקר לאדם רקשה משום נפשות. גריני פסולממיוהרת
 י"ח כתובוח בתוס' ימבואר בשקרו יורע שמבירוכשעה
 שראו מעייים עיים שב' בזמ1 והנה וגי, מזקת ד"מע"א
 שקר הוא ראם הוא שאמת לומר לנו יש המעשחבימר
 והיו משקר שהוא במבירו יויע האמד העד הריאז

 לברו שראה מעיר אמר כשכל אבל מזה, זממתבישים
 החק משקר שמבירו יויע משני הער אי1 אזהמעשה,

 ובקל מבירו ולא משקר לברו הה5 רק אולי הוא מושבבי
 בריני זמ באופ1 יהו מהימנינ1 לא לי1 לו~קר, לואפשר
 'ותר. בזמ ייקיק 5ריכי1 הרבר מומר שמפנינפשות

 ה"רן מערות בפ"ג ברמב"ם זמ על ואיהאב(

 ולא ממונות ברינ' לא עי'ת מקבלי1 שאי1 חורמר'1
 שנים פי על שנאמר הערים ספי אלא נפשותבריני
 סופרים מרברי אבל יי4 כתב מפי ולא מפיהםערים

 שאי1 פי על אף שבשטר בערות ממונות י'נישמותכי1
 ה5'1 לוי1, בפני רלת תנעול שלא כרי קיימיםהערים
 לומר 5ריך ואי1 קנסות בריני שגשטר בערותרנ'1

 יין מכתב ייא מפיה1 אלא ובגלותבמכות
 4תמומי1 ערים ויאי ר84 רבריו על הקקוו4נה

 יקנו בכסף שרות ל"ב: בירמיה מרכתיב בשרי1בשסר
-ומתום,  רערים בגמי רוכת' בכממ מצינ1 שרן-י ועוד 

 בב-ה ערות1 שנמקרח כמו הוי מיאוריתא בשטרהמתומים
 מראורייתא. ההש משטר רכח הרי-

 יש באמת רהנמ בזה לומר לנו הנראמואשר
 סמכינ1 אין רבריו רלפי ררמב"ם רברי על עורלשאול
 מפי הוי רא לגנשא האשה אה להתיר שנגס ערותעל

 טץבם ימפי יהר'1 לומר אנהנו יר'י'1 ,יכ איאכמב1'
 ע"י גובינא יזה רצריכי1 הלואות בעטרי רק הואזמ
 בריני כמו 1'ר ע"י אם כי הרבר קאי1 במקום אוב"ר

 בלא ממגרשת שהיא אשמ בגס אגל קנסוח, ויינינפשות
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 כא( לשקרה אלא סהדי אברו לא להי אמר בסהד" אלא מקיימי לא דלמאאו
 מ( ס-")קיישין

 הכתוב פרט למה בשנים העדות מתקיימת אם עדים שלשח או עדים. שנים פיעל
 את יחמו השנים אף השנים את מוימין שלשה מה לשלשה שנים להקיש אלאבשלשה'
 שיהיו עד נהרגין אינן שנים מה אומר: ר"ש כב( עדים' ת"ל מאה אפילו ומנייןהג"

 ת"ל מאה אפילו ומניין זוממיף שלשתן שיהיו עד נהדגין אינן שלשח אף ווממיןשניחם
 כג( באלו' כיוצא דינו ולעשות עליו להחמיר אלא להקל השלישי בא לא אומר: ר"עעדים'
 או קרוב מהן אחד נמצא שלשה אף בטלה עדותן פסול או קרוב מהן אחד נמצא שניםומה
 ייב( "' )מבות עדים. ת"ל מאה אפילו מניין בטלפ עדותןפסול

 ועשיתם וכן שקר' עדי העד' שקר עד וכן חמס' עדי יקומו ענינו חמס. עד יקום כיטו(
 הוכירם אמנם מדבר' הכתוב עדים בשני כי זממו, כאשר להם ועשיתם כמו ומם' נאשרלו

 הקניה( )"בתב כד( נתכוונה אחד ולדבר בזה הם אחד כאיש שניהם כי יחידבלשון

 כת( שיעמדה דינין לבעלי מצוה האנשי4 שני ועמדו ת'רי האנשים' שניועמדויו(
 א'( ל')שנועהו

 ורביי!

 מפי גם נזה נ"ד מעשה שום לזה צדיכץ ואין נ-דשום
 שאין נקדקע טכר או כחנה נשסר גם ולכן סהני,כחנם
 בכל הקרקע ש"רי ב-ר, א." גונהנא שום לזחצורך
 מפי גם סדני בזה קהמא, רמרא נדשוחא שהואמקום
 דמדאור-הא נגם' אמרו שפיר כאלח ינשטרותכהב4
 דסי. ננ-ר ערותן שנהקרה כסו נקסר החתוסיםעריס

 הנ שאינו נעלסא רקנ'ן רק הוא זה והנהכא(
 נכדי רק הוא והעדים עד'ם, נלא נם מרני נזתלאהריני
 שהב נסקום אבל כזה, קנין שהיה ס"ם אהר יכהיששלא

 קיונותית הקרושין שוו'י קרושין נקנין כמול"הריני
 נלא כלל סהני לח נזה נה נ"סרין וקרוביו בונאסרו
 נגם'. שם כמנוארעדים

 כן, נימא ל8 טדוע לשאול מקופ יש והנהכב(
 אותו, עשה לנרו שיהיד מעשה על סעידין עדיםדאם
 הד בזה וביומה השנת "ת שהלל "הד על שסעיריןכמו
 הר, כנגד הד והוי סכהישו דהבוד'ד סשום ס"ימןלא
 תרק בנגר הר הוא דהבוד'ר משום מהימני שניםאנל
 שבזה עריוה "'סורי על שענר "הר על כשסעידיןאבל
 הרי נזה שניס: נלי אפשר דאי "נשים, שני ישכנר
 נעינן ובזה תר'. ל"רי חרי ר"וקי משום מהימנילא

 י-ז נפ' לעיל רגם סטום נזה לומר ויש עיים,שלשה
 סלשח פי על או עדים שניס פי על ין: גם נאמר1'

 יומתערים
 המת,-

 יהידי מעסה שרוא נאו'ו נ"כר והחם
 סקום יש עסיר ונזה עד'ס, שלשה פי על נאמרונכ"ז
 שלשה. פרס למה גשנים העדות מתקימת "םלשאול

 דשקל* היא הניד1א רילן ננם' נאסתוהנה

 ערים שלשה או ערים שנים פ' על דכחונ: עלוסרי
 מחק"סת א2 השאלה לשאול סקוס יש ,?ם כי הסח,יומת
 "וא ותיסה שפרשנו, כמו שלשה פרס לסה בשניםערות

 שלשת פי על או ערים שני פי על הגיה: הגר'ששנהגהת
 רנר, יקוטעדים

- 
 כאן. שנאמר הכחונ ש:הו

 ללסרנו הוצרך לא ההנו נדס"י מסרשכג(
 שהרי לה .ידעינן רמסילא השלשה "ת סזים'ןשקנים
 זוממין שאין ידעינן ומסילא עריוה, לכל כשריםהשנים
 וקרא עדים נעשו כאחד כולם שהרי כולם שיזוסוער
 עליו ל"הסיר אלא נ" ולא "עי, שקר ער והנהכתיב
 לא סתקיימת הערות היהה הוא ונלאו הואיל ת"סרשלא
 סקיסי סן הוא שאף הכתונ ליסדך הזמה דין נויעשו
דבר.

 נלשון הזכירם דלכך לומר אסשר עורכד(
 לח ילפי סזה והרי השיבו, כהד דכולהו לומריהיד
 ואין שניהם שיזויו ער נהרג'ן זוססין ערים דאיןהז.'ל
 ומ'ב. ה' נמבות כמנואר שניהם שיזוסו ערלוקין

 העדים על האנשים שני דהא' ואוד'גכח(
 זהו ל; ונשנועות נרש-י שמפורש כיו נ"מרהנזוסין
 ברש-י ססורש הרינ להם אשר אמ"כ שנאסר רסהמשום
 שנידם על ר"כתונ ונמצא הרין, בעלי קל קאיויזה
 ינוד'ר רנין קרא מהאי לה ילפינן שפיר ולכןנאמר
 נעם'דה. מצוהן העדיםונין

 להושיב רצ1 שאם נ' ל' בשנועות אמרווהנת
 יושב, ואהד עוסר גהד אלא חסור ואינו מושיביןשניהן
 שם דאמרו נסה הקשו א' י"ס סנ"ררין נתוס'והנה

כשרן
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 כו( האנשיס' שני ועמדו דכתיב: בעמידה' מצותן העדים תניא, האנשיס' שניועמדו
 ג'( ל'חיתיח

 שלא עדות טקבלין שאין טכאן ריבו' על ויעטוד הריג בעל יבא הריב' להסאשר
 )איי( כו( דין' בעלבפני

 כח( בנשיס' עדות שאין ולטד מדבר, הכתוב בעדיס האנשיס' שניועמדו
)רש"י(

 שנאטר: מהמ להפרע עתיד ומי טעידין הס טי לפני לידע העדים צריכים ד"לפני
 נ'( ד מנהיריו ד" לפני הריב להם אשר האנשיםועטדו

 מעידין אמרו כיצד עצמן' את שיוימו עד ווטמין נעשים העדים אין העה שקרעד
 ההורג או וה נהרג שהרי מעידין אתם היאך להס אטרו הנפש את שהרג פלוני באישאנו
 אתם האיך להם אטרו אבל כס( ווממין' אלו אין פלוני במקום היום אותו עמנו היהוה

 על ונהרגין וומטין אלו הרי פלוני בטקום היום אותו עטנו הייתם אתם שהרימעידין

 ר 1 א יב

 קטל שעברו במה ומלך ינאי *ת שטח בז שמעקכשיו
 על עמוו "מלך לינאי שסה בז שםעוו שאמרנפו~א,
 ל"8 אשר "אנשים שני ועמוו שנאמר: ין ויעיוווגליך
 להישינ יכול היה הא לעמוו לו צוה מווע וקשחהרינ,
 שאנ'. נפשות וויני וחירצו שכנגוו, אוחוגם

 איז נפסות נוינ* מה מפני להסבירוהנואה
 שכנגוה "צו אה כשישיבו %ף ויז "בעל אחל"ושיב
 ומה שכנגוו "צו רק לא נפשות ובויני משוםוזהו

 יסהלקו כשהם אף אהוו לופוס צריכים ש"רי"תובעים
 הוא בעצמו שהקב-ה מפני וזהו לו, וימהלומהביעהם
 ויקב"ה לגבי וא"כ אותו, 5והל אינו הרי 1"1א"תובע
 ונהבע גם יריך ולכז להושיגה שאפשר לומר שיךאינו
 בעמויה.ל"יות

 בעלי על ואי "עדים על קאי רזח ורשיכו(
 באים אינם ושלשה לויו באים שנים רק וכיהוינים
 אקר ועמוו לומר לו היח לי למח חנשים יעויליי4
 בעוים ור'כ אלא לדי1 באיז חנשים אף שהרי "ריבלהם
 יעמידח. ומצוחז וקנו'ל מרברהיחוב

 וקסנים ב': קנ"מ בב-ב מזח לה ילפיוכז
 אנשים לח "ושינז אנוים כאז מיבתיב לעוותפסולים
 קסניס,ולא

 פ' לש15ת בספרנו מבואר "זה העניזכז(
 כייגו.3'עג

 ואמר: רש"י 5ויק ולכך *פשר וחנה.בח(
 לנשים, עדותשאיו

 לעדוה, פ8ולים שנסים איר ולא -
 א5ינא הוה פטולים שום אומר היח יאם משוםז"ו
 גשנמצא הויו כפי "כשרים עדוה גס ינטל הנשיםש,1'י
 ואמר מייק ולכז יסלד, עדוהז פסול או קרוב מהםאהד
 כ5י וייח כלל עווה זח שאיז היינו לנשים, עדיתשאיז

 נספרנו ועיז הכשרים, עדות 5נסלים ואינםשאינם,
 "זי4 בעניז נח בז בדיני ב' בסרש"~בוקושית

 עליהז סומביז ואיו הכהשח נקרא וזהכס(
 אהני דסמכה הזות דמאי משום הראשתים אתלחיב
 גרגליו דרוג כשיא דגם ע"ד נגיק ומפרשי א"גי,8מוך
 אלא זמם כאשר בהם מקימים ואיז הזמה משום יזהאיז
 רבים הקשו כנר ו"נה בלבד, תענה לא משוםלוקיו
 גדול נרור שקר לך איז "רי ברגליו "רוג כא אםבזה
 זמם. כאשר בהו לק"8 ייריכיז אמרינז לא ואמאימזה

 ש5עידיז נשעח כי בדנר טעם יומרוחנראה
 והיח בזה שסעו ל"יות אפשר פלוני את ארגשא"ד

 גרגליו כשבא אף ולבו פלוני, היה שהנ"דגנעיניהם
 כאשר משום מיתח שהתביז בוה אמרינו לח ההרוגאה-כ
 שבאו זח על להינם יש תענה לא משום ורקזמם,
 מזימיז אם אבל כראוי, בו דיקו שלא בדברל"עיד
 כי נתגלה הרי בזח שעח, באותה הההם בעמנואוחם
 "פשר ואי להבירו לאיע בכדי שקר עדות העידובנוונה
 ז8ם.כאשר ברי לקתם יצריכיז אמרינז שפיר בזה בסעותלמהלי

 זה באופז דהנה בזון לומר אפשר סעםועור
 היתה שלא לומר להם אפשר ארי גרגליו "רוגכשבא
 ולהע5ירו לצערו רחו אלא הגדוו את להמית כללבוונחם
 את בו לקים ג-י באיז שהיו .ובשעה מ"הה, שליפחר
 גכל דק העידה ששקר האמת את לגלות השבו אזהדיו
 שהעידו יכיוו סשוס כז' לומר לחם אפשר אימקום
 יחזרו אמ"כ אם אף כי עדותו, חי על אוחו יסיחובודאי
 דכיוו משום בהו 5שגהינז לא העידו ששקרויאמרו
 הי שהדו-וג בזמז אבל ומגיד, הוזר אינו שובשהעידו
 ואז ידבר נודקיז יהיו בויאי אז חי שדיא יאמרווהם

כשב"ר
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 עד ענח שקר העד שקר עד 'הנח קרא: דאמר אד"! רב אמר מילי, הני סנא ל(טיהמ
 1( י שגא לא( עדות' של גופהשתשקר

 דאינהו מידי איכא מי סעמא' מאי התראה' צריסין אין זומט*ן עדיס זמס' סאשריט(
 לעשות זמם סאשר לו ועשיתם בעינן ואנן התר"ה, בעו ואינהו התראה בלא קטליבע*

 חיי ל"י )נתימתלאחיה
 משלשין ואין מ" לוקח אחד סל והוזמו מ' מלקות חתב שהוא העידוהו זטם.סאשר

 א'( ה' 'מכות לב( לעשות' זמם סאשר בעינן רבא: אמר מ"ט'ביניהם'

 ר 1 א יב

 הנר41 את ימותו לא 12דאי ההרוג אה רואין יהיונשב"ר
 זסם. דכאשר רין נזח איןולכן

 המזימין ,אמנק רלכך נרמג"ן ומפורשל(
 אינם וחמחמק ערים של נופן על הזו שהערותמפני

 ייולים שהרי נך, עשיוו לא לומר עצמן עלנאמנים
 את עהיללו או הנפש את שהרנו עליהם לימרהללו
הקבת,

- 
 נפיא להרסבים המשניות בפי. מבואר וכן

 על שהערות לפי ותר' הרי שהם ואעפ"' רבריו: נכהרמנות
 ערות של עצסה על לדעיר גאו ולא עדות שלעצמט
 אנו אין אנו אומרים שהם לפ' לבסיה ולא לקימהלא

 דרנ שלא או הושנים קאהם נמו הרנ זה אםיויעים
 זהו מעירים שאוו מה אנל עדותם, לרעת עלינוואין
 וידר!ו רבריהם -ימעין לפינ4 פלוני במקוט ה"הםשאתם
 דאמרו זת מח איכ האהרתים הקשו והנת -הערים.
 חר' רהא הוא ת'דוש זוסם רער וליב: ע-ג ב"קבנם'
 הא - להני, צ"ת לדני רצית אזית מאי נינהואנ'
 של נופן על מעירין הם שגרי גלל הידוש אינובאמת
ערים.

 נבר דהנת בזת, הוא דיהידווו לומרוהנראה
 אהד דעד רהא .רו!יווך'י 2שם י"ס באות לעילהבאנו
 יש 2שנים אבל רמשקר, יה"שינן פשום זהו מהימןלא
 בשעה והנה בשקר, להעיד שנים יסכימו שלא ה!קהלן

 ליאמין באים ואוו רייתם עמוו ואופרים המזימיןשנאים
 שיש כמו הרי משקר', לא ישנים היזקה מהמתאותם
 לא רשנים לדראשתים נם זו הזק5 נ"5 יו! כן לזוה!קה

 אהזקה ולא רהני אהזקה דסמכה ה,ית מאי וא"גמשקר',
 ין שאין מה תירווו, בזת יש הזת הצד ומהסתיהני
 השנת את שהללו שנים על ומעירין נאק שעריםבשעה
 על שיש החזקת כמו עצמת ההזקת זו להנדוניןאין

 הערים. מהיסני שפיר ולכןהעדים,

 שתשקר רבעינן משמע הער שקר מרכהיגלח(
 היהם. נעמנו אותם כשמזימין וזהו העדים שלנופן

 עליו שהעידויו ה"נו דנפפון דתם ואמרול2(

 ואמרו ביניהם, משלשין זוממץ ונמצאו זוז מאתיםשחיג
 רממון סשום חוא למלקות ממק שבין ההילוקננ8'

 מי קבל הרי רבממק הינו מצטרף, לא מלקוהמצטרף
 אבל כולם, בין להפסירו שרצו מח עליושגעירוחו
 רישלשו ניסא ואם גלום מקנל איוו הוא הריגמלקות
 נל שהרי זמם אשר גפי אהד בכל יהיה לא הריגיניהם
 של5. מספר להיגו רצה מהםאהד

 רגסמק וועח ין: בזח ביארו הלוי" "ביתונספר
 ביהד וכשמשלמין מאתים מן התצי מסק הם זחיםמאמ
 אנל מאתים, דוא מנה פעמים רב' זכם באשר מםשהוא

 הראשתח מן הרבה יוהר מכאבה השניא דהנאהמלקות
 וכן הראשונות משתים יוהר הרבה קשה הקליו!.תונן
 מן כנר ונבאב המונה נשר על נאים ני יעןכוים

 הבאות שתי מן ר%צ' איננה אהת והכאתהראשונות
 רהערים וניק הראשונה. מן גפלים נפלי היאדהשנית
 זה שילקו מה מהני לא מלקות ל-ם בשקר לה"גורצו
 מניע אינו הצאים רגשני החצי וזה לים מןההצי

 הכאב לטעום אפשר ואי ביהד הם אשר גפילהיסורים
 הראשונות. כל מקורס לא אם האהרתה ר,מכהמן

 דעדים אמרינן נסמק מה מפני ליבין ישוהנה
 עליו שהעירוהו למי זממו גאשר לשלם צריכיןזוממין
 לצרגי או לננוה ות ריתנו אמרינן לא ואמאיבשקר,
 מססירץ שיהיו נזה זמם נאשר גזת יתק"ם ושפיררבים
 שהרי עליה שהעידוהו למי לרגסיר שרצו כזה8יום

 אף אוהן שלוקין במה זספ יאשר בהו מתק"םבמלקוה
 כלום. מקבל איוו העידוהו שעליושזת

 סכום הערים את יפסירו אם בממון דדנ5וחנראח
 שמי אפשר כי זמם, כאשר בזח מתק"ם יהיה לא כזהשיה

 רכושו כל היה זוז וסאתים עני היה עליושהעירוהו
 אצלם. נהשי היה לא גזה וסכום עשירים היווהעדים
 ו*ו  להפפיר שר1ר למי  ות את ליהן דצריכין אמרולגן

 להפסידר י1ר שהם ה1י בזי שם נאסר שפיר1תקים
 *בל בזת, סכרם א1לר  י5וסף צרר ר,.זת כותסיום

 לסבול קשח מהם *תר ולבל ירים ה*נשים כלבמלות

כאב
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 2'( '"א)מולין לנ' בהרנין' אין הרגו בהרנין' הרגו לא אוטר: בריבי תביא ופמכאשר

 הברון' שיהרנ ער בהרגין זומפין עזים אין אומרים: היו הצרוקיפ לאחיו.לעשות
 אחיו והרי לאחיו לעשות ופפ כאשר לו ועשיתם אופר: הוא חרי חכפים! להפאמרו
 1( "' 'מטת לר(קיים'

 ובן גרושה בן פלובי איש שאפרו העריפ לפיכך לזרעו, ולא לו לאחיו'לעשות
 ולפסלוהו ארבעיס, לוקין אלא וחלוצה גרושה כבבבי הם יעשו אופרים והוזמה-איןחלוצה
 1( 2' )סכ'ת לה( וליכא' לעשות זפפ כאשר בעינן לורעה ולאלריריה

 הוקשו לו אפ יורע איבו שזנתה כהן בת ערי זופמי אופר: ר-י תביא' לאחיו'לעשות
 לאחיו לאחיו, לעשות זפם כאשר לו ועשיתם אופר: כשהוא ולשריפה' הוקשו לה אוולחנק
 ח'( 1 '%היריז לו( הוקשו' לבועל אופר הוי לאחותו'ולא

 ר 1 א יב

 שדם 2זמ זמם כאשר 2הו כמקךם קסיר לכן המכות,כא2
 2ענורהנלקין

 שהמקטם לפי 2זמ הסעם אירו המסרשיםלג(
 נקי דם קסכו לא ש2"ד לתלומ יש לכן הואלאלהים
 נבא ו%ם העריפ, שדעירו ממ הר2ר הימ אטתו2ויאי
 2"ר על לעז מוציאין הרי עמהם האמת הימ שלאלומר
 אהר וליריר לפקטק י2או אם להעפ גרול %סוןוזהו
 ויהיו הרגו שלא ער אוחפ הזימו %פ אבל 2"ר,טעשה
 מחרבח מרץנים ל2 להסעות ש2קשו על למיממנרונין
 %מת רין להוציא 2ירם שעלממ הריניפ. כבודבזה

 לעשהת יוסיפו ולא הב-ד כסני "עם כל יייאולאמחה
רעמ.

 אמ הקרו2ים מצאו שלא כיק 2וח אמרועור
 שהמחמין אות זמ אותי שימיתו קורם המזימיםהעדים
 שקר ערי הקרו2'ם מצאו הזמן 2המשך ורק האמת,אמרו

 כאלה. אנוים מצאו לא ו2תמלהלהזימם
 שכ2ר טפני ומוא 2זמ, סעם עור להוסיףוהנראמ

 רסאי הוא מדוש זוממין רעדים 1: ע-2 22-קאמרו
 2אהת לעיל 21ארנו וכטו אהני סמוך אמני רסמבתחז'מ
 הטזימין על דסמנינן ואמרח התורה רתדשה מה והנמל',
 מישראל נפ,ו איזמ מצילין הננו ערומן ש,ן'י מפניזהו

 נפש איזה לחה2 ש2או היאשונים ערות ממ2טלת 2זמכי
 2חים אינם המזיסין רו-י שהרגו אמיי א2לבישראל,
 כי 2חים ואינם נווג כ2ר אומו כי שהוא מי אתלחציל
 מדשמ לא זה ו2אופן בלגד להערים מימה להי2אם

 להאהרונים יק להאסיןהתורה
 ולא לעשות מרכמי2 היא הילפומא עיקרלד(

 ריורגים הם עצמם הערים ני  ר41יין, זסם באקרנחפר
 ימיימי2 להמימה 2ו מהיה "ערים 'ר כרבמיב:אומו
 עד-ן. עוד עשו שלא משמעלעשומ

 2קרא רמדבחי2 והק2לה" .,2הכמב איהאוהנמ
 למען כי ר2ות'נה כיעת מ2ואר ויראו יש1עווהנשארים
 לעתק ראוי אינו עצטו קמצד 2ד2ר נחמר ויראוישמעו
 מזאת העבירמ  שחתפשט הוא שעלול מסני רק כזמ,ממור

 שלא לזמ וסיג גדר לישות 2כדי 2העונ,וסממירים
 2מטית ומורמ, סורר 2כן כן נ"יר ולכן יוהר,ממפקט
 2העתש מיאי 'וחר הממירו ש2הם מפני ממר%,ו2זקן
 לטגרררק

 מילמז~
 הנזומיפ עונש חיה %פ זה לסי ומנמ

 2ירים רוצמים הפ הנמ הצדוקים, כוומז 2רו-גורוקא
 מן ואין להמיתו, בראשונמ 2ו מהימ הערים יד כיממש,
 דעת לפי אבל ויראה ישמעו והנשארים 2זמ לומרהראף
 לפי הרי רו-גו, כשלא רק אלא המוזמים דין קאיןמז-ל

 רק ואינו כזמ, חמור לעונש ראו"ם אינם הקלטעשיהם
 ויפיר לין העולס, 'ישו2 ולמקק מילהא למגרראלא
 היראג ישמעו ותנשארים כן:נאמר

 ולח לו קרא: יאן בעינן למאי לשאול ואיןלה(
 את מענישין יאין המורה 2כל כלל הוא זמ דא -לזרעה
 א2ומם, על 2נים יומחו לא כיכמי2: א2ותיהם 2עעהבנים

-
 חבנים על מיומד עונש לעשות כשצריכין דזהו וי'ל

 מלל נעשמ שדאב כיק כאן אבל אומם. עתשיןאין
 אי כי מללים יהיו ממנו מנולדים מבבים ממילאלכהונמ
 אמינא הות ממילא הנעשח ובד2ר טחלל כהן להיותאפשר
 ולא לו מיעוטא כאן נאמר לכן כללא, האי 1-ךדלא

לזרעו.
 לאמיו, וויל רמה 2רק"י זמ על ואימאלו(

 לעשות זמם באשרלכמוכ
 ולשמוק,_

 מדיק ררש"י היינו
 קהעיר רפי אומרים ה"1 אז כן נימא יאם משופאמומו, א" מזה ממעטינן לאמיו רמרנאמר לומר אפשרדאי
 לומר אפשר אי וכן כיל, הזממ דין 2ו אין %מותועל

 ש2מורמ מימוח בכל לאיש אישמ רגתו2 השוה שהרימשוס

כמבואר
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 (י( ק,.מ )"%יז מקרגך. הרעוגערת גיה: ולקיומא דיבא לגי לאתוי* טצוח שגרח דיבו ניגמר שלא רוצח חר*עערת
 אי( 5יס,נהררין עיד. לעשות יוסיפו ולאויראו ישמעו והנשאריס שנאמר! הכרזה' צריכ"ן חממין עדיס ת"ר ישמעו' וחנשאריסכ(

 א( ת' ימכות לז( הדיך שיגמר עד נהרגין ווממין עדים שאין מלמד גנפעהבפש

 -כ
 צדק משפט עשית אם לך לומר לכאף מלחמה יציאת הכתוג סמך למלחמח. חצא כיא(
 משפט עשיתי קי"ס(: )תי*ם אומר מא דור וכן נוצחי אתה לסלחמה חצא שאם מוגטחאתה
 ,יי,י( א( לעושקה חניחני גלוצדק

 שמעוני()%קוס מחופתה' וכלהמחדרו חתן אפילו יוצאין הכל חוגה גמלחמת אגל מצוח גמלחמת אמורים רגרים גמהיהודה: א"ר למלחמהי תצא כי גיד, יר גשן 9ן געין עין גנפש בפש ת?ל: ושינים, ועיניםורגליס ידיס גו שיהא עד למלחמה יצא שלא מניין אומר: הגלילי ר"י למלחמה' תצאכי

 ודגרו ת"ל: שירצה' כהן כל אלא אינו או מלחמהי משוח כהן זה הכהף ונגשג(
 מה רשוטר' דומיא גדול, כהן ואימא גממונה' כהן אף גממונה שוטרים מההשוטריס'

 משוח כהן זה הוא' ואיזה גגיו, על ממונה שיש כהן אף גגיו, על ממונה שיששוטר
 א'( מ"נ,שסה ג(מלחמה'

 א'( מ"ב,סוסה ג( הקודש' גלשון כאן אףהקדש גלשון להלן מה ידגר' משה יהרו(! יפ' להלן ונאמר ודגר כאן גאמר הע4 אלודגר

 הקג"ה להם אמר רשג"י: משוס אר"י ישראל, שמע שנא מאי ישראל. שמעג(

גיאור
 נאמרו שהיינים אף כולה התורת ובכל בב-ק.גמבוחר
 דלאהיו משוט אלא זח. בכלל האשת גם זת בכללזכריס
 יבעיוחן מקום רבכל מזת ממעסיון לכנ לגמרי מיותרהוא

 הוקשה לו יכא כי הלוק וריון ואשח אישמהיגין
 שלא ער אבל  ננפוה נפש בזת קרינן ושפירלהרינה שמי "נרון כנר הרין שוגמר מכיק כילז(

 לומר שתך . ולא כלום בו עשו לא 5יי- היי הייןנגמר

 בנסש. נפש זה*
 משום הסמיכות בסעס אמרו "ונמוקוני"א,

 על אומר הוא זה ועל עיניך, תהוס ולא נאמר:זלעיל
 '11 למלהמת נצאתך אבל לתוס לך אין ח"נ שהואמי
 ויך גרט וווסע ובונת מארס על ולהמול להוסלך

הלנב,
 מל"מה משוא כהן נעינן מה מפני וחסעפב(

 יגדול, הגהן על הזאה הקגוית מוסל ה,ה ולאפיוהד

 לצאת לבלי מצווה היה שהכה"ג משופ שזהואפשר
 ח"ז! המקרש מכלי נפ"ת ברמב-ם כדאיהאיירוטליט
 משס, זז ואינו בירוקליט ניחוויהיה

 משות וכהן -
 עם ביחו א'ץ מנבול לצאת צריך היה הרימלהמח
 הפרשח קויא שהיה ן, גפסוק להלן שמבואר כמודסחנת
 במלהמוג ואהת בספר אתתהזאת

 שהכהן הר"וי מן שאין לומר אפשר סעסועוד
 יהיה נפנים קרושות היוהר העבודות את העונוהגיול
 אתת לדוד: אמר הקנ"ה שהרי המלחמת, נענינימשהחף

 שפס". רב רס כי הבית חבנתלא
 "הייין להיות יףיכין שגמלהמה מפני אפשרג(

 היבה כי בישראל. שמרנריט מה השתאים ישמעושלא
 רברי לשמזע שמנקשיט במלחמח נומן ישמרגליפ
 בגרי הקורש בלעק ליבר המצות )כן שנעס.הגרוליט
 ביניהם. שמרבריט מת ינינו לאשזרים
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 ד( בידם. נמסרים אתם אי וערכית 9חרית ק"9 אלא קיימתם לא אפילולי9ראל:

 1( מ"בחיס"

 על יהודה לא אחיכם. על ולא אויביכם על איביכס, על למלחמה היום קרביםאתם
 כ"ח(: )י""י שנאמר כמה עליכם' ירחמו בידם תפלו שאם בנימין על 9מעון ולא9מעון
 ה9לל מן הלבי9ו מערומיהם וכל ב9ביה ויחויקו ב9מות נקבו א9ר האנ9יםויקומו

 אין בידם ת5לו שאם הולכים אתם אויביכם על וי9קום, ויאכילום וינעילוםוילביווום
 מ"2( שיסה ה( עליכם.מרחמים

 מן מ9מיע' וכהן מדבר כהן ה9ושרים ודברו עד הכהן תג9 מן ה9ושרים. ודברוה(
 ו9ושר מדבר 9ושר ואילך ויספו מן מ9מיע' ו9וטר מדבר כהן "'ו: )1 ויספו ועדודברו
 'י( מ'1 )שט" ו(מ9מיע.

 במתנה לו וניתן ויר9 לקח בנה' א9ר אלא לי אין בנה' א9ר ת"ר בית. בנהאשר
 "'( מ"ג 'סיט" מקום. מכל בית בנה א9ר האי9 מי ת"ל:סמין'

 יאורב

 2לשק "~של פ1י כץ =חר בן עביי(
 לבן נאמרו4 י2ים בלשק יולח חפישה שכל אףיחין
 בלשת שנאמרח שמע מצות שגע2ור מרמז שזהאמרו

 י נמיות דאמרו מווום וזהו 2מלהמה, לנצח יזיויהיי
 ווק חווח לדברי מנין ד'(, )דברים התורח האתח':

 ליה: 01מיך 2מד2ר 2צר אח שנחמר אמות ממלאךילסין
 ב4ורים שאירו במו חורח החע וק"1 - החווה,וחא
 2זן'ש חורח מתלמוד נפשיה למפטר ומצי ייא:ה'

 2מלחסח, 03 לקץם יכול זה ואה - ועינמקשחריח
 ולא סמיחה נצולין יהיו ק"ש דגזיוח אמרו שפירולכן
 האוי2י0. ביד נמסרץיהיו

 נרמב-0 איוהו דהנה 2זון לוסר אפשרע1ד

 ישען המלחמח 2קשרי שיבנס מאחר הסיו: ממלייםכפ'"
- מלחמה, עושח הוא הש0 יחור שעל וייע המקוס,על  

 עליום קבלו אס מלחמח ש2יל מפני היא נזהוהבוונה
 מה0 הווגין יאין הוא הדין נה 2ני מצות שנעהעמיס
 ה'ש4 מסלבים 2פ"ו ברמ2יו1 במ2ואר למס הן ו"רינשמה
 עליהם שיקבלו לורוש 2אי0 יננו מלהמה ו2בלנמצא
 להצליח עלינו שיגן רוווי.הוא זה 21ענור הש0,יחוד

 קורי0 9אנהנו זן'1 שנזבוח אמרו שפיר ולכן2מלהמח,
 2ר9-י כמפורש 2הס היוונה אשר ו2יר2יח2שהריה
 ר יהיח 2י2ד אלהינו רק עהה שהוא י אומרים;שהננו
 הננו הזאה דמסרח ואת - העמיס. לבל אחי אלאחר

 העמים עליהם מקבלי0 שיהיו מלחמה נכל לפניטמצי2יס
 ליל אחד אל יהיח הזמן ש2רבות בכוי שמים מליוהעול

 לישראל. גדול 1!בוה ענין דוא שזח ו2ויאיהעמיס,
 ישרשל ומע באן גאמר מח מפני היברו2עצס

 בייושלמי שאמיו למה לרמז 2א ש2זח ניאח יהיי,2לשון
 שהיו וע"י היו צדיוךס כולן דוד קל דורו ופאה:2פיש

 יה-ו איי נופל'4 והיו למלהמח יוצאין היו ולסורק2ו,פ
 היח שלא ידי ועל היו ית2ים עבודח עו2די אחאבשל
 1"זיות ונוצחי4-היי יורדיןלמלהמח היו דלסוייאלהן

 היא ולבן האהדחק זיות זהו נמלחסח לנצח 3יולהיוחר
 להיות צרייק במלחמה לנצח שתזכו ש2כדי להםאוסר
 ישראל" .,שמע אליכם לומר ראהיס א"וחיו 2ינייםאחדות
 יהיד.2לו1ק

 דאלו היברים לדם אומר הוא דליך חנראחה(
 2ש2י עצמ0 ימסרו שלא בכוי ז"1 אימו4 עליהםהססיל
 שיפול סי יי האוי2, ץם נפש במסירה נלהמין יהיואלח
 עליהנ טרהמים יהיו לאבש2י

 ס-1; ממליים נפ.ץ נרמיים שמ2ואר מפניועוי
 ימחח אלא 22ניו ולא ב(ושחו לא 2מלהמה יו~שובו1לא

 המחחיל וכל למלהמון ונר מכל ויפנח מל2וזכרונם
 חעש!ק 2לא עובר עצמו ומבהיל נמלחמח ולדן.הרלתשוב
 חערצו ואל חהפזו ואל חיראו אל לנ2בס ירך אלשנאמר
 2יוארה חלו-ן ישראל דמי שכל אלא ע1י ולאמפניה0.
 נסשו ו2בל ל2ו 2יל מלהמח עעח ולא נ88 לאד"0
 ל2ב אח ימס ולא שנאמרי הכל, דמי ששפך במו ז8דרי
 בלכ2ו,אחיו

 יה ההמירו דלבך להס אומר חוא ולכן -
 אח למסור אהד בל וצריך 2סכנה הע0 שתת מפניבי2ר
 הבלל. הצלח 2עינפשו

 ל2יו השוטר רק ויספו מן יה מפני ודסעםו(
 אינו הל22 ורך ירא שהוא שמי לדראוח זד1משמיע
 ירא שהוא מי כי עסדו, מדבר יהיח שדכדןכראי

 ירא שהוא מי ואף ידאי שאיגו פשיסא שבידוסעבירוה
 מי בי הישראלי, 2נפש פגם זהו ג"כ ממש הל2בורך
 שיש ומפני הלבב, ורך ירא יהיח לא 2י 2וטחשהוא
 דכהן. לא אליו מיבר חשוסר רק לכן הזה ההסרקבו

ח(
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)80רי( ח( במלחסה. סת סוף כהן לרברי ישסע לא אם בסלחמהי ימות18

 לסרה אשהי ארש אשר כרמ נטע אשר ביתי בנה אשר ת"רי אשפ ארש אשרז(
 א'( ס'י )טסח ט( אשפ ישא ואח"כ כרם ויטע בית ארם שיבנה ארז ררךתורה

 האלמנה את הסארס ואחד הבתולה את הסארס אחר ת"ר, אשה. ארשאשר
 חוזרין. כולן בסלחסה מהם אחר וסת אחין חסשה ואפילו יבם, שוסרתואפילו

 א" ס"ייסוטה
 הכל סצוה בסלחמת אבל הרשות במלחסת אמורים רברים בסה לביתו. וישובילך
 ב.( מ"י יסיס" י( סחופתה. וכלה סחררו חתן אפילויוצאין

 ומספקיןוחוזרין הסלחסח סערכי כהן רברי שוסעים אלו כל לביתו. וישובילך
 בטע וחבכהבית בנה מסקומן: זזין שאין ואלו יא( הררכימי את ומתקניס וסזוןסיס
 לביתו יהיה נקי נ-ה: )יביים שנאסר יבמתו את הכובס ארוסתה את הנושא וחללו,כרם
 את להביא לקח אשר אשתוי זו אשתו את ושמח כרסה זה י~ה ביתה זה לביתו אחת,שנה

 מיג( )סיסה יב( הררכים. את מתקנין ואין וסזון סים סספיקין איןיבמתו,

 בקשרי לעמור יכול שאינו כמשסעו הלבב ורך הירא אומר: ר"ע הלבב. ורך היראח(
 סן הסתירא זהו חלבבי ורך הירא אומר: הגלילי רא שלופה, חרב ולראותהסלחמה
 יג( בגללן. שיחזור אלו כל את התורה לו תלתה לפיכך שבירוהעבירות

 . ס"י()סוטמ

ביאור
 הנוונמ שאיז הוח הספרי שד1"1 "נראמ נפימ(

 יסות שמא דמישינז מעום לביהו ויעוב ימוור ילכךבוח
 מז הצילו ולא קליו הס לא הקבי.ה יאם משוםבסלמממ,
 עיקר אלא הקב"מ, מז יותר עליו למוס לנו ממהמיממ
 כל אם כי למלמממ כוח ארם יב שאיז מפני חואהסעם
 המל"מ41 סעורכי להיומ הגק ואינו לביתו לשוב הואסעיט
 גסלממה יסות סז ש1אמר: רסמ אסרולכז

 שאם ורי -
 ואף למוה, סופו לבימו ישונ ייא הכהז לרברי ישמעלא
 איז לביתו לשוב ולבלי עצמו על לההמיר ירצמאם

 בייההרשות
 מארם אשמ כתיבן בתוכהמ דלגך אסרו וכברס(

 תסק כרס בו תשב ולא מבנמ בימ ישגלנמ אמרואיש
 גשורה טהגין נשאיז אירי דהמם משום - ממלל1ו,ולא
 להיומ הראוי כפי ארץ דרך מנהגי נוהגץ יהיו לאואו
 גימ לגם שבנו סים אקה יי*א מקייסיז יהיואלא
 כרם. להםונסעו

 יסיממת עמסיזי ד סלהמת 11 מצוה סלהממי(
 ומלממת עליהם, שבא צר סיר ישראל יעייתעמלו4
 גבול להרמיב כרי העמים שאר עם דמלממומ זהוהרשות
 ועסעג המלך בגרולת ולהרבותישראל

 והכא לגיתו, וישוב ילך שנאסר ואעפייייא(

 "סשך בספר נוה ניארו לביתה מחר יאינואמרינז
 בכלות אשר גוו ענורמ לעבוד דילך הוא יהכוונממכסה",
 נמלממה. יססמ ולא לביהו לשונ לו יהימ אפשרהסלמממ

 סים להם לספק אלו רמינים רהוגימווהנראי
 ג-ג לגא צריכים מדהיו והו הדרנים, אמ ולתקזומ1ק
 כי הכהז, יניי את ששסעו אמרי יק מווריז והיונממנה

 ילכך אמרו לכן כלל, נאו למה יגמרי פסוריז היולו
 הממנה נגלל היו הממ שגם מפני יבא צריג'1מיו

 והיו בחרנ. סלצאת אוהם מפרישץ היו רקהלוממה,
 הנמשבץ ואלו הסמנו; בסרנסמ לעסוק העבויה להםטמנין
ססקוסז' גיי זויז היו לא באסת יגמרי פטוריז שהממכאז

 א' בפסוק לעיל שהובא ממ לפי הנהיב(
 שלא נראמ ימלממה יוצאיז היו לא אבר ממוסרירבעלי
 למערגי גלל באו ולא וסזק סים גם מספיקיזהיו

 בנלל יהיו אלו עגם הנהז הנריו ילא סשוםמסלממה

 הסלממה למערכי כלל נאו שלא מעסע הריממווריזי
 שלא הדשה אשה לו שנשא סי כמו יגמרי, ססוריזוהסמ
 למערגי גלל בא שלא סשום יהמוירו יי'ך הנהזהיה

ממלמממ.
 כז, הרנרים נאלו הביאור אסרו בספריםיג(

מב"
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 שנה. ארכעים בן שהוא 1ה אומר: . הגלילי ר-י הלבב. ורךהירא
 שמעוני()יייט

 אפילו לך לומר הלבב' ורך עוד ת"ל מח הירא שנאמר ממשמע הלבב. ורךהירא
 יד' אחיו' לבב את ימם ולא שנאמר: חוזר' רחמן והיה שבחזקים וחזס שבגבוריםגבור

 רסוטה( פ"ז)ת01פתא

 זקיפין מעמידין טו( עם, של ובעקיבו העס בראש צבאות שרי ופקדו וגוי. ופקדוט(
 בידו הרשות לחזור המכקש וכל בידיהן' ברזל וול וכשילין מאחוריהס ואחריםלפניהם
 פלישתים לפני ישראל נס ד(: א' ישמי"י וונאמר נפילח ניסה וותחלת לפי שוקיו' אתלקפח
 ויפלו פלישתים מ8ני ישראל אנשי וינוסו י'"(: )י" אומר חוא ולהלן בעם, היתח מגפהוגם

 ב'( נד'י 'סיט" .חללים.

)ספייי טז( מדבר. הכתוב הרשות במלחמת עיר. אל תקרב כיי(
)ספיי( יז( לספר. ולא לכרך ולא עיר.אל

מקצתה. ולא כולה לך, ופתחה ת"ל: מקצתן' אפילו יכול תענך. שלום אםיא(
)ספרי(

ביאור

 ולגן "סא בלא מיח" דאיו היא חגלילי ר"י דעתדהנה
 אלא הסלהמה מפגי לירא לו מה נידו עבירוה איןאם

 א"כ קשה זה לפי וא"כ שבידו, מעבירוה שיראוראי
 עבירות בידם אין אם הא וירם שדה נית על החריןלמה
 חהם ישארו בודאי שהרי המלחמה מפהר לפהוד 4יםמה

 יל לחפות נכדי רק החרין ואלו אמרו זה ועלוק-מים,
 צריכים יהיו שלא שבידם עבירות בעבור ההוזריןאלו

 זהו גמלחמה ימות פן באלת כאן שנאמר ומהלהתב-ש,
 זהו אלא הסא, בלא מיהה אק דהא שימותו יהיישינןלח
 ישמע לא אפ במלחמה, ימות פן בספרי: שאמרוכמו

 במלהמה. מת סוף גהןלרברי
 - שבידג העבירות מן ואמרק כאן דץקווהנה

 נאמר: שהרי משום והו סתם, העבירות מן אסרוולח
 וא"ג יהסא, ולא סוב יץשה אשר ב"רז צדיק "דםחין

 לב! המוחמה, ממערכי להזור צריגים. כולס היההרי
 מחזיק שהוא מי ה_-גו שנידו מעבירות ואמרודץקו

 מי אבל "חר, מירו להוציאם רוצה ואינובענירות
 ממערגי להער צריך איע במקרה עבירה איזהוועשל

המלהמוג
 אבל הרשות במלחמת רק הוא זה אנליר(
 כי לרחמנח4 מקוס אין ושם "וזר אינו מצ1הבמל"מה
 שצריכק בזמן ונפרס "וטא, הוא הרשעים עלהמרהם
 מקום שאין עליהם שבא צר מיר ישראל אתלעזור

 כלל על להוס צריך הוא שהרי הצר. עללרחמנות
 לא ס"זי י"ס נויקרא נ"מר היהיד לגבי ואםישראל,
 מרוצה בפ-א טשנה בכיף והונא רעך, רם ילתעמור

 סכנת נספק עצמו להכניס אים דצריך הירושלסיבשם
 "בירו, את להציל בדינפשות

 האדם שצריך שב! מגל -
 את להציל גדי נפק"ק סגנת בספק עצמו אתלהינים
היבור.

 דגר כל של בראשו בין מונ" ראש כיסו(
 ראש נקראוה הקצווה שתי גי רבר גל של בסו18ובק

 הצב"ות, שרי את פקדו החוזרים הזרת אהר מהומסני
 אחר צבא לשר יפקדו שלא גגיי שזהו "בספורנד,מבואר

 הכפחור הך כאמרו: 8באו גל לגב וימסמההוזרים
 הספימ.וירעשו

 קוראין אין עממין דלשבעה היא רש"י דעתטז(
 גלל,לשלום

- 
 לשנעה דגם הוא הרמב-ם י,"ן אבל

 ה"א: ממלכים בפ"1 רבריו וגה לשלום קורקעממין

 שלום לו שקוראין עי בע1לם אדם עם מל"מ" עושיןאין
 כי שנאמר: םצ1ה, מלחמת ואהד הרשות מלהמתאהד
 אם לשלום, אליה וקראה יליה להל"ם עיר אלהקרב

 אין יליהן נה בני שנצסוו מצ1ת שבע וקבלוהשלימו
 או הקלימו לא ואם למס, הם והרי נשמח מהןהורגין

 מלהמה ע"הם עושין מצ1ת, שבע קבלו ולאשהשליטו
 וספם, ממונם גל ונחזין הגרויים חזירים גלוהורגין
 זה והסף. והנשים שנאמר: קסן ולא אשה הורגיןואין
 שאר עם שהוא הרשות במלרמת בר-א זכרים, שלסף

 אין הקלימו שלא ועמלק עממין שבעה אנלהאומות,
 תהיח לא העמים מערי רק שנאמר: נשמה מהםמניהין
 עמלק. זיר את תמהה בעמלק אומר הוא תן נשמו;כל

 להם קוראין אין רלכך לומר "פשר בירךיז(

לשלו,
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)חרי( יח( שבתוכה' כנצנים לרבות העםכל

 שומעים אין מסים ולא שעבוד שעבוד' ולא מסים עלינו מקכלים אמרו ועבדוך.למס
)חרי( יס( ועבדוך. למס שנאמר: ויו' יו שיקבלו עדלהם

)8וקתי( קרוביהם. ירושת על הנשארים יערערו 8ן גשמה. כל תחיהלאטז(

 כ( גהרגים. אין תשובה עוש?ן שאם מלמד לעשות' אתכם ילמדו לא אשרלמעןיה(
)0פרי(

 עד ימים ושלשה שנים שלום שתובע מגיד שלשהי רבים שנים ימים רבים'ימיםיט(
 ביום צקלג ואנשיו דוד ויבא שנאמר: לדבר, זכר לדבר ראיח שאין ואעפ"י בה' נלחםשלא

 ימים מג' פחות עכועם של עיר על צרים אין חמרו: מכאן ד"א' כ( י'(, טעהשלישי
 טפרי( כב( לשבת.קודם

 ממנו כי מהכא: ואיהרתיה בלאה עובר סובות אילנות הקוצץ תכרת. לאואותו
 א'( כיב יכא כג( תכרת. לא ואותותאכל

)חרי( כד, השדה. עז מן אדם של שחייו השדה. עז האדםכי

 ר 1 א יב
 ונהעין נושאין שיהיו בזמן שמא ל18ש שיוו מסנילשלום
 ויחיו למלחמח עצמם את אז מכינין יהיו חשלוםבינר

 שגם מפני קוראין אק ונכפר ישראל. על אוו.במתגברין
 ולא הולשה מחמת רק בן עושין יהיו לוח יסבימואם

 בן יאין סח מזח, יחזיו שאח"ב לחווו ויש גמורמרצון
 ר,מתקים רבר שזהו לתלות יש לשלום הסכימו אםנעיר
 גמור. בריון כן עושיןוהמה

 עם גם שהרי פעוס זח רן'מביש לרעתי"(
 .י רש וליעת עמהם, משלימי1 הכנענים של שלמחעור

 משלימי4 אין בנענימ של עיר שעם ראף לומרצריכין
  שבתוגן שהבנענים אמרינן אחרים שמעמים בעיראבל
 להם. אהי ורין אעיר בני לגנינטלין

 דהעביות ממלנים: בפ-1 ברמב"ם ואיתאיט(
 יהיו אלא נישראל ראש יריסו שלא עליים שיקנלוהוא

 יבר לשום ישראל על יהמנו ולא ידם תחתגנושים
 המלך לעבורת מוכניפ שיהיו שיקנלו הוא והמסעבעולם,
 ובנין המצודות וחוזק החומות ננק בגק וממונםבגופפ
 בו. וכיוצא המלךארמק

 קוראין יאין יס-ל דרש"י אליבא וחנחכ(
 תשובח ע~שין שאם כאן רא41יו 5א עממין לשבע"לשלום
 עפ"י ולא מעצמן תשונח עשו אם זהו נהרגין.אין

 עשו אם אף זהו יהרמב"ם ואליבא ישראל,דרישת
 נין'גי4 אין ג"כ לשלום ישראל להם כשקראותשובה

  שהובע שאמרו זח הוא מח לשאול ויו1בא(
 שנים אם רר-י נלחס, שלא עד ימים ושלש5 שניםשלום
 שוחו אפשר שנים, זת אק שלשח ואם שלשח זחאין

 לד,(ז להם שאפשר מועסק טיכלסיח קטנח בעירדאם
 גוול5 העיר ואם ימים, בשני יי מועס בומן חקהליעת
 במשן להפ יהיח שאפשר נבדי ימים שלשח להםטתנין
 כולם. ד,(ז לרעת חז5הזמן

 לת וילפינן ררהח, יי אה-כ: מדנאמר זהוכב(
 נונין בשבת אסילו הינו בשבת, אפילו ריתה יימזח:
 כי באן נאמר זח ועל מלאכ", כל ועושק המצוראת

 ימים משלשח בבר אם הינו רבים. יסיט עיר אלהעור
 נוובת גם מלאכח לעשות מוחרים אז הייר על צריןהמה
 משבה, לייזחיל אסורין אז ימים שלשח עוי אין אםאנל
 שלשה, רב4ם שנים ימיפ באן: שנאמר51ה

 ימשמע -
 ימים דשלשח לומר שז"ו אפשר סגק ג"כ נלבידבשנים
 בשלשח אלא לעא; מ,(ו שיהיו בעינן לא כאןהנאסר
 כ'טז שמוה נסכילתא יאיתא כמו וזהו סגי. בשניםשהם
 שני ותקימו ביצד יעמוה יומים או יום אם אךכיא:

 הא כיום. שהוא ויומים כיומים שהוא יום הללו,מקראות

 ואפסר אחר יום ה1ח אחד לעת מעת לע41-כי  מעתכייי
 ימים שני להטה אפשר היא וכן ימיס, סני נמשךלהיות
 לעו4 מעת שאינם ימים בשלשח ליתמעת

 עית את חשהית לא בקרא: שנאמר וסחכג(
 לאסור בא תשהיה דלא בספרי מפורש הכר41 לאואוהו
 שיחיבשו כיי האילן מן המים אמח ימשוך שלאגם

 לגסרי יקצוץ שלא קאי חכרות לא ואוחו ממגהשרשיו
 האילן.את

 שפירש מה גפי הזא הבחוב פירוש וי5יחכר(
 וגמוהו השרו4 עץ הוא האדם הף כי שהטעםהראב-ו4
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 כה( קצצהה במצור טפביך לבא מעכבך אם הא ד"אי בטצור. ספניךלבא
שפרי(

 בל טשום עובר סדאי יותר הסת על שהטסרע שמעתי ארשא: תשחית.לא
 מ( צ-א מ"ק כו(תשחית.

 אילן זה הוא מאכל עץ לא כי מאכל' אילן זה תרע אשר עץ רק אביא' וגו'. עץ רקכ(
 סרק להקרים הוא, מאכל עץ לא כי ת"ל מה דבר' כל לרבות שסופינו מאחר וכיסרק'

 ג'( צי.א 1ב"ק כז( רק. ת"ל: בדמיסי מעולה אפילו יכוללמאכל'

 ימים משלשה פחות כוכבים עוברי של עיירות על צרין אין ת"רי רדתפעד
 בשבת. אפילו רדתה עד אומר: שסאי היה וכן מפסיקין' אין התחילו ואם לשבת'קודם

 י"ס()שגה

כא
 א( אחר' אם בלחם אדם הזכיר האויבים עם המלחמה שהזכיר אחר חלל. יסצא כיא(

1"זקו2י(

ביאור
 3י חובו הוח נפשכי

 ה-
 לא ואתע חוגל, חוא נפש

 עץ תשהית לא הנה במצור, מפניך לנא עם דגקתכרת
 ואסור ממנו שתאכל *ותר רק "דסי לגז ה-ם שהואפרי
 זה ולפי גמצור, *פניך העיר שו2בא כיי להשהיהולך

 ואוהו מוסגר, מאמר זחו - חשדה. עץ חאים כיסאמר:
 משניך ולגא גמצור, משניך לגא עם דגק תכרתלא

 גמצחה מפניך חע'ר  שתגא גכדי יפרש צריכיזבמצור
 פירוש יחיה חחלו הדגרים דלפי וה2ראח3ה(

 במצור, מפני4 לגא השרה עץ ה"דם כי כז: הזחדכתוב
 לכגוש אותך שמעככ האדם 3מו חוא השיה עץ וכיהינו
 גמצור, מפניך לבא צריך הערת עץ שגפ העיראת

 העיר, אנוי עפ עושה שאתח כמו והשחהה 3לוי גוותץשח
 דמה חז העיר את מלכנוש מעכגיז המח ג"מת אםולכז
 לכלותפ. שמוהר שבהו3ה להאנשיםדומים

 ולא חייי: ממל3יפ גפ"ו ברמב"ם ואיתא3ו(
 בגדים, וקורע 3לים, חמשבר 3ל אלא גלגד.החילנות
 השחהה דרך מאכלות ימאבר מעיז' וסותפ גנין,והורס
 סרדות מכפ חלא לוקה וחינו תשחיה, בלאע21ר

*דגריהם.
 גזת יאק לתקז חח"כ לו אפשר ראפוהנראח

 שהרי השהתה. משום גזה איז גלגר טרהה *שופאלא
 שיראי קרע הונא רג גר רגה ע"א: י"ב גקדושיזאמרו
 לא אי רהח אי איהזי איזיל אמרי גרי:ק דגהבאנפי
 ו*שני תשהית, בל מ11פ קעגר והא הגמ' ופריךרתון
 החפירו:ק במקום ה-נו גפומג"1י, ליתדעגד

- 
 וזהו

 תשתית, בל משום גזה איז לתקז אהי'3 לו שאפשר*שום
 השה,וג של עניז זח איזכי

 ייס מ*ל3יפ גפ"1 מהרמג"פ הנראה 3פי3ז(
 צריך אינו ואפילו אץצ לקוץ *1תר סרק אי* כלשר:
 מועס דבר חלא עו1הז יאינו שהזקיז מאכל אילז י3ללה

 אוחו, לקוץ מותר גו, לטרות ראוישאינו
 דגריו יפי -

 רק.עץ נאמר. בקרא דהנה בן, הזה הגמ' פירשיהיה
 הוא, מאכל עץ לא 3י תדעאשר

-  פע*יפ שני נאמר 
 לא כי לומר לו לו דהיה למיוחר נראה השני והעץעץ,

 מאכל עץ על קאי הראשוז דעץ חמרו לכז "ה1,מאכל
 אילז על קאי השני והעץ פירחק עושה ואינושה:קק
 מיותיה דרשת געינא למאי גגמ' ואלו זח ועיסרק,
 מוהר פירות מגיא שאינו מאכל שילז ימה סדקלאילז
 לאשמעינז רג"ו "מרו זח ועל מיגעק סרק אילזלקצצו
 לקציצח. מא3ל לאילן קודם סרקדאיק

 מפני רגים שהקשו מה האהרוניפ גיארווגזח
 דמשמע הוא, מ(של עץ לא 3י חדע אשר גקרא נאמרמה

 חיח חרממ'ם דעת והיי ג*ורוו גיריעח ,4ידעדגעינן
 מדרגנן רק זהו לחומרא יאזלינז דאור-חא ספיקאדגכל
 היח גספיקא גפ וא"כ יקילא, חזלינז מדאודיתאאגל
 תדע יאשר האמור ולפי התורה, מז מותר להיותצריך
 חזקה מחחלה לו שהיה שהזקיז מא3ל חילז עלקאי

 שנה איסור הזקת מחסת אסור שספיקו גויאיאיסור
 פ:רווג עור מגיא שאינו גבירור כשנדע דק מוהרואינו

 אסור ספיקו 183 יל3ך גזה, עור אמרוורגים
 משום שהוא דבר ו3ל ידיעח גהסדוו ספק דהוימשופ
 יריד גש"ך כמגואר ספק גגדר נכנס אינו יייעתספק
 י. ק' וגס"צ-ה

 זה הכה21 הסמיבן דל3ך לומר עור אפשראן

לזה
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 ב( ערופה. עגלת בטלח הרוצחים משרבו אמרו: מכאן שמצוה בשעה ולא ימצא. מ,

 כי שבאמר: עורפין' חיו לא עכו"ם שרובח לעיר או לספר סמוך במצא ימצא.כי
 ב" מ"" טיטה . ג( למצוי. פרטימצא'

 1( מ.י"שוסה ד( מפרפר. ולא חלל חנוק, 1לא הללהלל.

 ב.( ס"1שיט". ה( בגל. טמון ולא באדמח . באדמה..

 ו( המיס. פבי על צף ולא בשדה באילן' תלוי ולא בופל בשדה.נופל
 ב'( פייר)םופח

 . פיא( 1יט סוטח)ייישלסי. ז( לארז. לחוז פרט לך.נתן

 עורפין. היו לא העולם בסוף אחד אפילו הכהו מי נודע הא נודע.לא
 פ"ז()סוטח

 ר ו יאב
 לעלוח שלא דכחוב דקסיד דלגך דטעם לנו לומרלזח,

 מלחמח יגל משוס לשלוס, מהחלח שקוריז עדלסלחמח
 דהרנל כי העס, של דייוסרף לרוח רבח דעחמביאח
 גס דמים שוסכי אח"5 שמתרבים מביא דמיסלשפיכת
 לכסרח חיס צר'ייז ילכז לדעהה איש ביז העסבתוך
 שהיו עייש לזח גדסו שחמח שאפשר מפני עדוסהבענלח
 במלחמוה.פרוציס

 ריב"ז סי"ד: סוטח בחוססהא איחא והכיב(
 שאיז לסי ערופח, עגלח בטלח הרצחניס משרבואומר:
 ההורגיס רבו עבשיו דססק על אלא באח ערופהעגלה
בגלוי,

- 
 בגלוי הדורגים שאלו לחלוח לנו שיש ד"נו

 הרנה מי אצלנו ספק יאז ואיז זח אח נםהרגו
 רציחח על דרוצחים אח ליק שאיז אעפ"יודנח

 אפ כי אומדנא עם"י שדוא מי אח יניס איז כיזו,
 אומדנא יפ-' שכומכיז ויאי זה אבל נרורח,-בעןוח
 וקרוב בדוב שהרי ערופח, מענלה העיר אחלסטור
 ואמרינז דרוב אחר דהולכיז וייב כ!'ג בג"במבואר
 אעם"י ערוסה. עגלח מביאח באוכלסיז דמרובחשהעיר
 ססק כל דעל ונימא רובא בחר שניזל מצינו לאשמעולם

 לנו שיש הזח הדבר אח עשה מי נדע ולא לידינוהבא
 שכל מפני וזהו בו, פרוץ שדוא מי זה את שעשחלחלות
 שהעיר מח כי האומ1נא, יסוד על בנוי ערוסח יגלחעניז

 דתלינז אומ1נח של עניז זדו ערופח ענלח מביאחדקרובה
 לנו שיוו בזמז ולכז חזן במעל היחח הקרובחשהעיר
 עליח. לסמוך לנו יש מזו דניולח אחרתאומדנא

 הרנודו. שעכף'ס לחלוח לנו יש כינ(
 הטילח לא דדווורה בזח, הטעם לוסר ואפשרד(

 מדמעשח נדאה %ס רק העיר על ערו8ח עגלחלהביא
 ודנח לסטיס, מעשח וזהו בכך, שאומנתו רייח כזשעשח

 כשהוא אוהו מניהיז אין וכשחורגין בחרב הורגיזלססיס
 מ- ידו על הדבר יודע שלא בגדימפר"ר,

 ולכו הרגו,
 זח שאיז מדאח זח חנוק שהוא דנהרג את שמציעבעת
 מעשת זח שאין מראח מטרסר שחוא 8ח 1כ1 לסטיםמעשח
 ערוסוג עגלה אין יא ובכנתלסטיס,

 טמת דכשהוא משום כז. בזה הטעס דנראחח(
 שהרגוהו אחרי אלא הרגודו לא ששם נראח דדיבגל
 נהדג סה לא סוף שסוף גיוז יא"כ אוחה הטמינושם
 את לח"ב ינו איז א"ג לשס, הביועהו אחר ממקוסאלא
 דביאוהו לנמרי אחר שממקום %סשר שדדי הקרובההעיר'
 דחוק במקוס לדטמיז משחדל דוא לדטמיז הבא כילש8,
 כז' שעשה הוא סי יחודע שלאבכדי

 ערוסה יגלה בדיז אינו דמיס פני על צףה
 שטף ,ך'י כאז בא לגמרי אחר שממקום שצפשרמשוס
 יכשנהרג משוס דזה. בדיז אינו באילז חייי ויזדמים,
 שיהיה דבעינז משוס ערופח ינלח בדיז אינו חליהוייי
 ואף לדעה, עעמו שאבד לחלוח יש ויוחר בסייף,נהרנ
 לא אז הרי דאילז. על חלוהו ו%ח"כ בס"ף, הרגוחואס

 באות ביארנו וכבר אחר, במקום אלא נדרג דזהבמקוט
 אם רק הקרובח לדעיר ערוסה ינלח ייז שאיזחקודס
 נדרנ, שם שמצאודו שבמקום לחלותיש

 סוגמת רציחה כל שבא"י מסני בזח הטעסז(
 אבל יחירח, יסרח ביינז לכז הקדושח דארץבקדושח
 בקו1שה סונמח הרציחח ואיז קדושח שם שאיזבחריל
 אמרו שסיר ולכז לכפר, ערוסח יגלה בעינז לא שסלכז

 אס ואך הידיו: עבר על כ"ב ביהושע שנאמר פשוסזה עי רביי ובעינז - הירי!, עבר ~רבות יד. נהזבססדי:
 אחוזחכס, אדץטמאח

- 
 הוה טמאה שקראוח :יוו חש'כ

אמינא
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 היו לא אותו, מכיריס היו ולא שהרג ב-ר ראוהו שאם מניין אומר: ר*ע נורע.לא
 "פייי . ח( ראו. והלא ראו' לא ועיננו תשל'קירפיס,

 מיוחרים להלן מה העדה' זקני י'קי"(: ט. להלן ונאמר זקני כאן נאמר זקניך. ויצאובן
 1( 1'י )ס'ס" : , ט( שבעדה. מיוחרים כאן אףשבעדה

 י( במדידה' לעסוק מצוה ומדדו שנאמר מודדין' היו לעיר בעליל נמצא אפילוומררו.
 . ,1( מייה)סוטה

 זקני שנאסר אליה' מודרין היו לא' ב"ד בה שאין לעיר סמוך נמצא העיר. זקניג(
 מכל העיר זקני רכתיב מ"ט' ב"ה בה שיש לעיר מודרין עושיף סיצד וליכ*העיר
 נ'( מ-" )סיס" יאיסקוס.

 מנין כמו שבה הרוב שמנין בזמן אלא מביאה הקרובה העיר אין הקרובה'העיר
 הולכין ממנה הקרובה אנשי על מרובין שברחוקה אלו היו אס אבל ממנה הרחוקההעיר
 ""יי מייי" פ"ס 'ימ1'ם יב( העגלה. מביאין והמרובין הרובאחר

 .. ד ו א יב

 _ערושה. עגלה בדק שאינה להו"ל שיח שדינהחמינא
 דלא,קמ"ל.

 הוא, ושראה לאהר נ"ד ביז 9יש וההילוקה(

 ונראיה החורג הוא מי יודעים 9יהיו נעינז אהריםדלגבי
 אותו מכיריס 9איז אעפ"י ננ"5 אנל סגי, לאבעלמא

 עורפין היו לא שונ נלנד שראוהו סיקרק
 ובעינז גיולה, סנהדרי זהו שנערה מיוהויםט(

 ח', נייה נסוסה כמנואר שלוהיהם ולא הם9יצאו

 זקניך ני: מייד נסוטה יה כדילפינז חמשה 9יהיוונעינז
 9קול נ"ו ואיז 9תים, ושופסיך שתים זקניךושופסיך,

 אהד. י'י ץיידזסוסיפיז
- 

 9יבאו דנעינן מה והסעם
 שייז  שכיון מפני זהו גיולה מסנהירי זקניםדהמשה
 9למה, עיר ץל ייו נזה יש העיר ץל מוסל ערופהעגלה

 כמו ואהד שנעים 9ל נביי אם כי העיר את יניזואיז
 ,ןנעים של בב"ד אלא הנדוא ייי יושיז שאיזומצינו
 פייו. בסנהדרין כמבוארואחד

 יש הרוצה את ליצוא אפ9ר שאי נ9עהועו1
 יייי' מהפיז שהמה הוה המקום של הנ"ד א8להשו1
 מונשי ש יה9גיח צריכיז גיילח שסנהרריומפני

 את הממנים המה 9הרי ועיר עיר שנכלהסנהדריז

 איהא וין 1-נ, נ' נסנהדריז שמבואר כמודסנהדריז
 דיז 9מניה דימים אמרו ה"ה: מסנחדריז נפ"ננרמב"ם
 מי יל ונודקיז 'שראל איץ ניל 9ולה,ם היוהגיול

 ורוח נאה ומרקו ושפוי ועניו הסא וירא הכםושיטצאוהו
 לכן - נעירה ייין איתו עושיז היינה נוחההנריות
 הענין נירור נית נדולה מסנ"דריז שלשה שינאוצריכין
 במץל דמרר 9ל הסנחדריז יי איז אס לדעת נכריהזה
הזת

 שיהיו שמהוך הסעם "גחזקוני" ומנוחרי(
 דנסרדוה, דערים מהוך דאנשים יבאו נמדידחע10קים

 ומיירים משפהחו בני נאים הזר ולא מניהו שדלךומי
 אשהו ההיה ולא עליו סעידק אחע מכיריז אםדנרצח.
 ממהיז ב"ד ואיז אבידם לירושה יורדים ונניועגתה
 עמו נתלוה ומי עסו הלך מי נויע יהא כך ומתוךבידם

 כ4 ו1יי נהפרסםופעסים
 רהנה חקשו עינ ס"ג נב"ב נהוש והנחיא(.

 ערופח עגלה. מניאה הקרונה העיר דלכך משמעמהגסו
 איך וא-כ ההורג נא שמשם מוכח חקורנה דמהוךמשום
 נה שיש ין.י והולגיז ב"ר בה 9איז העיר א8מניהק
 נה שאיז שמאותה נראה הקורנה מהוך והלא ואמאינ"ר
 9איז דסמוכות דהעירות מ9ום בזה והנראח - היה.ב"ד
 מפני ב"י, נה 9יש העיר לגני נסלות המח ב"רנקם

 היגינים כל על גם לפקה צריייו העיר אוהה 9לשהנ"ר
 הרוצה אם אף ולכן נ"י, נהם שאיז הסמוכוה היירותשל
 העיר על מוסל הדנר 1'ד, נהט שאק הסמוכח מעירהיה
 רמיא, וכחר לגנח בסלה העיר שאותה מפני נ"ד נהשיש
 הוששיז הננו זה דנעניז ס' נ(ית לעיל ניארנווכנר
 רק מוטל הזה העניז ולכז הרוצה, ץל יב"ד מחפיזשמא
 הנ-י. יושביז 9שם העירעל

 דדנח כן: משנה" "בכסף זה על איהא והנחיב(
 הרוב, אהר הולסים וקרוב רונ ,1'ב: כ"ג נב"באמרו
 ואמאי החלל אל הקרובה העיר והיה זירא: ר'מתינ
 ההרים, ניו ביושנה ומ9ני דילטא, רובא נהרניזל

- 
 ממקומוה לנא רוצחים ררך שאין הר1ים ניןופר9"יי
 לגאז,אהרים

- 
 לא למה הרמנ"ם ץל לתמוח יש י4"כ

 לומר וניאה רו-ווים, בין ביושנת יאירי זה הילוקכהנ

שסובר
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 אמר בנח* עגלה תכיא תורה: אמרה סת מפני ש"ול: בן אר*י איתף נתל אלד(
 שלא מי על ויכפר פירות' עושת שאין בסקום ויערף פירות עשת שלא דבר יבאהקב"ה:
 צ( ש'ו יסוסת יג( מצות' פירות מאי פירות' לעשותהניתו

 יו( יזרע. ולא בו ישבד לא אשר דכתיב: בלאו' עוכר איתן בנתל הזורע יזרע.ולא
 צ( כיגאכמ

 ומזגיהם האדם בני בצרכי כקיאים שהם כאופן נגש וכל ריב כל יהיה פיהם ועלת(
 ויתגלה ומעלליו דרכיו בידיעת זה בתטא נתלכלך מי יכירו וצלי ואבותיהמי הם שראוכמו

 ימינת 'הדגר'
 ת*ל: כן' כאן אף יכול תמשה למעלה וואמרנו לפי שיכול ת"ל: מה העיר. זקני וכלו(
 )ספרי( מאז4 הם אפילו העיר' זקניוכל

 ירינו מאי אלא הם' דמים שופכי בשד שזקני דעתיבו על עלה וכי שפכו. לא ידינוז(

 יאודב
 לחו דעלמא רובא בתר דליזל דקושיא ר2ינושסו2ר
 חליא בקרו2ה דהא געינן דקרו2ח דפשיסא חיאקושיא
 היו לעולם דעלמא רו2א בהר אזלינן הוה ואירחמנא
 בין ביוש2ת יוו'ל ומאי .שבעולם. חגיולח לעירמורדין
 ליתיו4 דמילתא לקושסא א2ל חשיבו דרגו לפיההרים

 ד2רי לה2ין צריבין אלו ד2ריו לפיוהנח
 על מדוגין שברחוקח אלו היו שחם שאמר:הרמב-ם
 הרוב, אהר חולגץ ממנח הקרו2חאנשי

 קדו2ה והרי -
 אהרי לילך אפשר ואיך רתמנא תליא ד2קרו2חבעינן

 אל ומידו נאמו, בקרש דהנח גן, בזח והניאההרהוקח,
 לגל שימידו ברשיי ומפורש החלל. סבינוח אשרהערים

 קרובח, איזו לירע8ד
- 

 קרובח יש אחד 2צד אם וחנה
 בזח ממנח הגדולח עיר יש ואחריח מועטיןשאנשיח
 שהרי הקרו2ח אחר אלא הרוב אחר חזלגין 9איןגוראי
 קסנח עיר יש אחד בצד אם רק רהמנא. תליא2קרובח
 דחוקח הגדולה זו רק ממנח הגדולה עיר יש השני21צד
 דאזלינן אמרינן 2זה ממנח מהקסנח יוחר ההללממקום
 שהיא בהצד קרו2ח חיוהר היא שגס משום רוגאבהר

 2שום קרו2ח היא שאץ בעלמא גדולח עיר א2לנמצאו4
 ענלה של התיוב 2ילל נכנסת היא שחיו בוראיצד

עדופח.
 לאבך שאץ מפני לשלם ממיחין אין עגלהיג(

 אה~ח שוחסץ זקנהח לעת דק פירות, לעשוח הראוידבר
 חל2ז4 אח וליחז יוחר לע2וד 2כחה אין שאזמפני

 שהנהרג אף האדם שבהריגח מראין  העולחו2עריפת
 ערך שאין מפני לצעיר, דעא נחש2 למאד זקן אישהיח

 שההו זמן גל לישות להאדם שאפשר הגדולהלגסרירי
 הוא שמת וזקן אפק בשעח עולסו קונח יש ייאי,

 שמח.יצעיר
 8צחו שלא פי על ויגפר שאמרו מתוהנח

 פירוח,לעשהן
 שהרי הרוצא על כפרח שזהו לש היע -

 סוסח בירושלמי יאיחא ימו גפרח בשום מחגפר אינוהוא
 הרם תבער תאח גן: הועפ"י חדמ. לחם תגפר ט':לח, דסתיב יהרג, חהורג נמצא ואח"כ הענלח נערפח היו:פיס
- מקרבך,הנקי  העיר בני על היא הכפרח חמקר 

 ה8 במכהן שאמרו כמו ו"ע כזה, דבר אירע9ביניהם

 מיניח פרסי חלהא ברחוק אריא ראבליח רהחואא':
 ובן - יומר תלהא 2הריח אליהי אשחעי ולאדריב"ל
 גזח דבר אירע היח לא גדול !יוהם היח אלוהגא

 מ2י4יהם שאהי זח עי לכפרח צריכין המח ולגן2גבולם,
 פידוח. לעשוח הניחו ולא לח2ירוהרג

 עלה שלא  2ענלה בעינן דלכך לומר מדואפשר
 להראות זהו אותה שעורפין מח דהעיקר משום עול.עליח
 גיון ולכן נהרוצח, לעשות רחוי בהעגלה שעושין"מח

 עול. עליח עלה ש~ח נעינן הרוצח דרוימת הואשהעגלת
 ולח חורה של לא עול שום אין הרוצח על שגםמפני
 ה2ריוח. את ללססם בא היח לא גן לולא יי דט4של

 נחסר ילגך 2ססרים אמרו 2זח הסעםיד(
 רבים ימים אחרי שגם למען ונזריעח 2עבודחהמקום

 לח אשר חלל נמצא יי דרך לעוברי לחות יהיחזח
 הרוצח הוא מי הדבר יחגלח הדברים ומתוך הגהו מיניע

 אח"ב נמצא דאם יצח זה ייפי - הדי4 בודיעשו
 לא של האיסור ייחי איז 9וג הדין בו ועשוהרוצח
 הזת חטקום עלחזרע

 נפ'ס ברמב"ם מפורש איחן נתל בענץוהנח
 וזהו בחזקה ששוסף נחל 1ה1 שיחן רנחל וד'במרוצח
 כאן שנאמר ממח לזח ראיה וח2יאו 2חורח, האמודאיחן
 פשוס זח אבל הקרא, קאי דבנהר הרי ידיהם אתידחצו
 סמוך שפחו על רק אוחה עה-פין ממש הנהל עלשלא
 ורן"י יזרז4 ולח 2ו יע2ר לא "שי נאמר זח ואללנהל,

פירש
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 מכאן לויהי בלא והנחנוהו ראינוהו ולא מוונות בלא ו*טרנוהו לירינו בא לא שפכו,לא
 בי( מי" ,סום" טו( עין. צדי בוביל אלא באה ערופה עגלח אין לוי: בן יהוועא"ד

 להם ונכפד לומר צריכין היו ולא לעמך, כפד אומריה הכהנים וגו" לעמךכפד
 טו( לכם. מתכפר הרם ככה, ותעוו אימתי מבורתן, מקודו דוח אלאהדם,

 זו( מ"1)סוטח

 צדיכים והמתים מלמד המתים, אלו פרית אוד החיים, אלו לעמך כפר לעמד.כפר
 )%יי( י* מצדיסי יציאת עד חוטא דמים ווופך למדין נמצינוכפרה,

 על ריא יח( דמים' וופכי בנו יהיה ולא פריתנו כן מנת על דק פדיתאוד
 )ספיי( יט( עלינו. מכפד תהא נחטא ואם פריתנו כןמנת

 הדם,להם ונכפר דכתיב: יהדג, ההודג נמצא ואחיכ העגלה נעדפה תבער ואתהט(

 ""0 פ"פ סים")יי'ש4י מקדבך. הנקי הדם תבער ואתה כן:ואעפ"י

 הדם, עונו בוה תבעד אתה כהלכתה והמצוה היוד תעוה אם היוד. תעווהכי

 יאודב

 נחל מפרש ד1א וא"י נעבי, שלע קשח איתופירש:
 ולא נהרוו שלא למאר קשה עמק שזהו עמקמלשון
 בו.נעבד

 חדם אה שפנו לא ידינו שאוטרים: חהוט0
הזה,

- 
 וולא ע"י לא הזה רם לשפיכת גרטנו לא הינו

 את ללסטפ 1ה1צרך מזוטת בלא הרוצח אהפטרנוהו
 לוית נחנו שלא ע"י ולא נהרג כך ידי ועלהבריות
 מסוכניפ. בררכיפ יחידי ילך של8להנדצח

 הון הים את שפכו לא יייגו אמרו"ונספורט"
 נורע שום בחיפ הנחנו לא כי שפייח, גרמו לאהתט
 בארץ.לרוצח

 ישראל, לעמך כפר ו1אומריפ: מה והנהטז(
 בבפר מבואר הזאת. העיר לבני נפר אומרים:ואינם
 העיר על הזה העק חל שבההלה משום והמצוה""ההורה
 שירחצו ,אהר בנזקיז' 1רמא היו שהפ שנראההקרובה
 הזח העץ הל הדם אח שפכו לא שידפ 1יוריע1'דיה6

 תטמא ולא טסעי: בסוף שנאמר ובסו ישראל, כללעל

 מגיד בספרי: יאמרו ב41 יושביפ אתם אשר הארץאה
 השכינה את אסלקת הארץ אה מטמא דמיפששפיכה

 על יפרה צריניז ולין ביהמ",4 חרב וא עץומפני
הכלל.

 הילל על נמשך ימים ו1פיכת של ההסא בייז(
 ני המתיס, אל גפ אפ כי ההתפ על דק ולאכולו

 רק לא התחילה בזו חמורת עבירה ו1ל הקלקלהראשית

 ורק הקודמים מהרורות מכנר ייאו הי*:ת אם כיעהה
 גם נמשך הדיז ולכז י*ועל, אל מנת הדבר יצאעתה
 צריגיס ונולז מצרים יוצאי עי הראשוניפ היורותעל

יכפיח.

 השרת מלאכי אמרו ל"ב: בר"8 איושתצה

  ישראל לפניך אומדין איז מח מפני רבש"וה הקבייה:לסני
 על יושב מלך אפשר להם: אמר וביודומיפ. ברייהשירה
 וישראל לפניו פחוחים מתים וס!4וי הים יספרי י'1כפא

 בי"ת דיז 9יש משמע מוה הרי - שירה,אומרים
 שניהפ וספרי המתים, יי וביז 8הץם על ביווביוהמיפ
 אפשר י'1 איזת לשאול מקום י9 והנת לפניהפתוהיפ
 שע"י מפני פ9ום זת האמור ולפי המתיפ, עללתיות

 על גם הדיו מהעורר החיפ שעושיו חחמוד1תהעבירות
 האלו. בדברים אשמיפ המה שגם שתלינז מפניהמתיפ,

 בז מגת שעל מצינו היבז וכי לוואול וישיח(
 הקב'ה: רא"ל משופ לומר ויש טצריס, מארץ אוחפפית

 רא )שמות לאלהיפ לכס והתתי לעפ לי אהכפולקז"וי
 שיש בזמז ני דמיפ. שופיי בבם יהית שלא נכללבזה

 שנינתו שישרת להקב"ה אפשר אי בישראל רמיפשופכי
 ל"ה: בבמדבר בטפרי כזשויהא לאלהים להפ ויהיתבתתפ
 מטמא דמיפ ששפיפת מגיד וגר, הארץ אה תטמאולא
 מתונפ. השנינה את ומסקלת האדץאה

 מחוך ג"ב 2אח מצריפ גאולת שהרי חהויט(
 פ-א תענית בירושלמי כדאיהא תשובה י9ראלשעשו
 וירא דנתיב: תועבה ע"י ממצריפ 'שראל  9נגאלוה"א!
 שהטיבו אלהיפ שראה התט - אלהיס. וייעאלהים
 דבתיב: נמו אהבא מלשק חהי איהים' י'ין לכזמעשיהם

 י"(, )בראשית בניה את י*1ח אשר למעז ידו"ויוכי
 שגאולת ונמצא אותס, לאהוב מההיל חשובה ששייה-נו
 שיי לישראל מנט5 שהקביא הוראה ו1א זהטצריפ
 שהיה יוסף מבירת 9ל חהטא להם שהיח ובפרטתש1ב41
 הי בג"ב 9אמרו נמו ימים, שפיכה של הסא מעיזבזח

שלהיות
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 ש הכהו. מי נודע יהא המרידה הרגששמתוך
 כא( אויביך' כנגר אויביך' עלי(

 כב( שביה בשעת בשביה' וראיתיא(

 כג. איש' אשת ואפילואשת.

)חזקתי(

)ספר"
 מ( כ"אאיישק

 בי( כ"ח)קדושין

 בשר ישראל שיאכלו מוסב הרע, יצר כנגר אלא תורח דברה שלא מלמר תואר.יפת
 י'1( ~קיושין כר( נבילות. תמותות בשר יאכלו ואל שחוסותתמותות

 א( י"נ)קייפין כה( ובחברתה' בה ולאבה'

 ד ד א יכ

 ונכל המיחחק מכל קשה זח עכי'ם אעל נשנישלהיות
 חזח, העק להס נהכפר בתשונח ששבו אהריזה

 מה דמבח כן, נזה הכוונח אמרו ובספריםכ(
 חיה שהאסק משום זהו לכפרה צייכין הקרובהשהעיר
 ראכליה וההוא אי: י"א נמכוה שאמרו כמוננגולס,
 אשתעי ולא ירינ"ל סיניה פיסי חלתא ברהוקאריא
 היה ואלו משוס וזהו - יומי, חלהא בהייהאליוי
 שאסיו: חהו בגבולם, כזה ובר אייע היח לא גיולזכותו
 לבער ביוך שיש ה-נו מקרבך, הנקי הום תנערואתח
 הישר תעשח כי גזה ארצך, נקרנ נקי דם ימעאשלא
 בנבולך, חסק שום יאונח לא ואז המיו ד'בעיני

 מה לפי שזהו נראח האלו בוברים הניאורכא(
 אחה איביך כנגי אויביך על זוסוהא: נפסיקהאיאיהא
 ולא שטעק על י"ויה לא אהיך, כנני ולא להלחםרשאי
 קנאת וסרה יייי(: ןישעי' שנאטר כענין יהודה עלשסעק
 יהורה את יקנא לא אפרים יכרהו, יהודח ועורריאסרים
 נסמואל נאמר זה ומפגי - אפייס, את יצור לאיהורה

 הרנ תאכל הלנצח וושמר יואב אל אננר ויקרא נ'י2'
 חאמר לא מתי ועו נאחרונה תהיה מרה כי יועחחהלא
 אחיהס, מאהרי לשובלעם

 לעשות שאסור מפני וזהו -
 יפת וי! אין נמילא וא"כ ישראל, שבסי ביןמלהמה
 א': נ-ם נסוהורין אמיו יהא משום ביניהם, נוהגתואר
 כנוש יני ולאו טשום נה ננני נוהג חואר יפתיאי!
 נוהג חואר יפת דין שיהיה מקום אין יא"כ -נינהה

 זה נינהו כבוש נני לאו דהא לשנם, שנם ביןנישראל
 ודשוה. רעונה נלי אוהה לישא רשות לו ואיןנזה,

 מהחלה נחן אם רק לו חותרח שלא ה-נוכב(
 נחן ואחיע לשפחח או למוכרח שלקחה ולא נהעיניו
 נמלהמה אלא הואר יסת חוחרה דלא סשום וזהו נה.עיניו
 נניחו אבל תוקפו, ויצרו ישראלית אסח לושאין

 הזה. הדנר לו הוחרה לא ישראלית לישא לושאפשר
 ה"ג מסלכים נפ"ח ברמב"ם זה על ואיהאכג(

 א"כ לשאול י9 והגה לעכו"ם, אישות שאין לפיהסעם

 ינר נרנה איסור ששי! כיון להתירה קרא נעינןלמאי
 אישות ששין יאעפ"י י,ב: כ"א קדושי! נתוסי בזהניארו
 ולא באשתו ודבק כיכחיכ: עשה איכא מ"מגעכר'ס
 הזחה, העשח להחיר קרא יאיעסריך - חנירהנאשת
 מלחמה כבוש קזוי משום חוא יזח ההיחר שלוהסעס
 יותר היא ואין הבעל קני! ממנה ומפקיע אותח קתחהוא
 ליכא א, נ"ט נסנחדרי! איתא וכן חנירו. אשתמעחח
 יפת והרי ולא אסור, נח ולנני שרי דליייראלמידי
 נינהה כיבוש בני דלאו משום התם להס, שחסורהתואר
 בזה, ולקנותה אשח לכנוש נח לבן זכות שאין פירוש-

 היא אם הבעל קנין ממנה להפקיע נכחו שחיןוממילא
 גה כנוש קנין 14 שיש כיק בישראל אנל איש,אשת
 איש, אשת היא אם נעלה קנין נם מפקיע "ואממילא
 בן אס גס אלא לישראל דוקא לאו מותרת היאומעתה
 שכנר מפני איו4 אשת איסור עליו אין עליה נאנח

 הבעל. קנין ממנחהופקעה
 שיוכל נכי' ופתח מקום לו נהנה שהחורה זהו הרע,יצר כנני אלא חורה ינר8 לא שאמיו מחכד(

 היתר לולא כי נאיסוריס, להרנות ולא יעיו כננדלעמוד
 והיה יערו על להחננר להאדס היח חפשר איההורה
 ל"א. נאות להלן הרנר שנבאר וכמו הרנה באיסוייסמרנה

 לו אין נשתים חושק הוא דאם ואפשרכה(
 הושק חוא יאס משוס מהם, אהת אפילו ליקחרשות
 בשחים ההפק שש אס אבל אישהל של אהנה זהובאחה
 מתוסי סשטע וכן אישוח, של ולא זנות של חושקזהו
 הצריכו דלכך נגמי שם שאמרו למה דהקשו סיירשנת
 סידי יאם משום מדין ממלהמת שנאו לאלהכפרה
 נם והרי יצאו, לא חרהור מייי יצאו זנות שלענירה
 הוחרה חואר יפת אפילו שהרי להס הוחרח סמשזנות
 כדאמרינן איסור נה שיך מקום דמכל ותירצולהם,

 נימא ונחנרתה.-ואם נה ולא בח והשקת כ"נ:בקדושין
 כגון נהרהור איסור להיוח דאפשר היא החוס'דכוונה
 יש נאהרת שונ דרהר אס ואז נמלחמה אחח כנרשלקח
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 כו( לאחי. זו הרי לאבא זו הרי תאמר שלא לך.ולקחת

 כז( במלחמה. ילחצנה שלא מלמד ביתך. תוך אל והבאתיב(

 כח( אחר. בית אל ולא ביתך. תוךאל

 כט( תגדל. אומר ר"ע תקוץ' אומר ר"א צפרניח'ועשתה

 ל( יום. שלשים לאבילות חכמים סמכו מכאן ימים. ירחיגז

 התירו לא תואר יפת רב: בשם אמרין אתון דתמן, לרבנן יוחנן ר' ו1לח כן.ואחר
 שנאמר: הסעשים' כל אחר אלא בה התירו לא אומר: ואני במלחמה' ראשונה ביאה אלאבה

 ""י( פ"נ מכית )ייישימי לא( ובעלתה' אליה תבא כןואחר

ביאור

 היו לא א"כ לו "סורה שהשניה משום ענירהנזה
 ומהתם הואר, יפת להם שנשאו אלה רק לכפרהצריכי,

 ארם ראי, משוט ואהד אהר לנל היהה דהכפרהמשמץ

 רמי משום ניהא יאמור לפי אנל ענירה, מהרהוריניצול
 משום ענירה של הרהור נזה יש גשהים מהרהרשהיה
 מהם. אהת אפילו לו הותרה ולא זנות של עניןרזהו

 מה לפי לומר אפשר התוס' קושיהובעצם
 הוהרה רלא חיא ירסנ"ם דרעת ל"א נאות להלןשבארנו

 חם אנל ניתו, להוך אה"כ מנניסה אם רק תואריפת
 נמצא וא"5 אסור, זה לו וילך זנומ נררך עליהיגח

 תואר יפת מצ1ת נררך ולא זנות נררך הרהרוראם

 צריכק היו זה ועל נזה ינירה הרהור שישגודאי
לכפרה.

 חוש רי-ע יצר משום רק התירו שדרינו(
 שאינם ואתיו אניו ולין נה, והושק אותה רו"ה5שהוא
 זו. נהיתר אינם נה הושקים ואינם אותהרואים

 לנא אסור שנמלהמח נרשי'י הוכיהו מזהכז(
 המעשים, נל לאהר אלא לו 4תירו ולא נללעליה
 ס"ל הם 5י התוס' ונעלי הרמנ"ם רעה הוא ין לא"נל

 הרמנ"ם: מפרש ולנן נמלהמח, הוהרה ראשונהרניאה
 תוך אל והגאתה שנאמר נמלהמה, ילהצנה שלאומנ-ן
 והיוונח - ינעול, ,את"5 פנוי למקום יכניסנהניתך,
 זהו כי נמלהמה נפריסיא אותה לנעול שאסור היאנזח

 חפשר ושם צנוע למקום ינניסנה חלא למאר, מטנהרנר

 אוהו:לנעול
 ילהצנה שלא שאמרו נזה שלישיה רעה ישו4נה

 ילהצנה שלא דהאי אמרו יראים" "נספר כינמלחמה,
 רק אלא כרתה בעל עליה ינא שלא הואנמלהמה

נרצונה.
 המנוולים דנריט לה עושה שהוא כיק היינוכה(

 לבן זרים נעיני מהנוה להיוה לאשה לה קשהאותה
 נאסר שזה כיון או רוקא, גניתו להיות צריבההיא

 יראה לא אהר נניה ההיה היא ואס עליו שתהננחנ5רי
 עליה תהננה ולאננוולותח

 "נמזקוני" אמרו ר'א רומ לפי והנה5ס(
 שיוצא', 5ררך מצורע כר', שזהו לגלה צריכהרלנך
 הצפרניט ונסילת הלי"ם, שעשו ובמו הקורש אלמהול
 מפני שניה, שמלת את ו4סיר8 כחן 1שמרו 5ררךהוא

 שמלוהיכם את 41הליפו שנאמר: כסו זי'ז נהטשענרה
 מכל מעליה להעניר שאפשר מה ויל לרה(,)נראשית

 שעריה כגק העניר כנעניה שהיתה  נעור עליה שהיהמה
וצפרניה.

 חמו7 ואת אניה אה מנכה שהיא מה שהריל(
 נשנימ, שהיא נמו נהרגו שהמה סנורא שהיא משוטזהו
 5מהים המה אצלה אך עורנה ה"ם שהמה שאפשרואף

 יותו: אוהט ליאות לה יהיה אפשר אי5י
 רק לו מוהרת תואר שיפת הרעה לפילא(

 שאסרו רמה א' כ"נ קרושין נתוס' ניארו שנהג"רהלאהר
 יצר ננגר אלא תורה רנרה לא הואר יפת נגמ':שם
 ואל שהוסות הסוהות נשר ישראל שיאכלו מוסנרייע
 מתירין שאין אף ה-נו - ננילות, המותות נשריאבלו
 משום נכך, מתפיס יצרו מקום מ5ל נמלהמה אותהלו
 כל לאהר לו מוהרת לחיות שסופה נסלו פת לוריש

 "ף תמותות נשי נגנף ליה רקרי ומה החלוהמעשיט
 גיורת ואינה כרהה נעל שמתג"רת מפני ורישנתג-רה,
 לו מותרה ראשונח שניאה הראשונה הרעח ולפיגמורה,

 נזה נכך מתפ-ס שיצרו יותר פשוס זח נמלהמהגס

 אמותות נשר שפיר הוי וזה עליו7 זנא לושמהירין

 שב?ג-רה. קוים זהושהרי
 לנא לו רמהירין רי.אשונה הרעה לפיאנל

 ממש ננילות חמותות נשר לו מתירין הרי נגיותהעליה

 שהוסות, תמוהות נשר שיאבלו שמוסנ קאמרואמאי

 ההירו ואם ניוהר, עהה קל האיסור דעצם משסערמזה
 עליה ינא לו יחירו לו שאם נכרי ראשתה ניאהלו

)חרי(

 א'( ס'ב)קרושק

)טפרי(

 ח'( מיית)יבמוה
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 ובעלתה עליה תבא כן ואחר קרא: דאטר קדושיןי גה תפסי לא הנכרית כן.ואחר
 ב'( ס-ח )קיישיו לג( קדושין. גה תפסי לא דטעיקרא טכלל לאשח, לךוהיתה

'יפרי( לג( יגרע. לא ועונתה כשתה שארה שנאמר: כענין לאשה לךוהיתח
'פיי( לד( לשנאותו4 עתיד שאתה טבשרך הכתוג צח. חפצת לא אם והיהיד(

 עד לה יטתין חולה הותה שאם ומלטד בגס' שטשלחח טלטד לנפשפ.ושלחת
 '0פרי( להי וסהורות. קדושות שהם ישראל לגנות ק"ו זה והרישתגריאי

 ולא גטתנה יתננה של8 טניין גכסף' יטכרנה שלא אלא לי אין גכסף. תטכרנחלא
 'ספף( תמכרנה. לא וטכר ת-ל: סוגה' בהיעשח

 נוהגת ככורה תהא האחין תחת גנחלה נכנסות שהגנות שטצינו לפי יטל גנים.סו(
 'סמרי( גכורה' גתורת גנות ואין גכורח גתורת גנים גנים' לו ויליו ת"ל:גהן'

 לו( שמים. גידי כרת עליהן שחייגים העריות את לרבותוהשנואה.
,סנןי(

 ר 1 א יג

 דובר שיעשמ מ~סב לוסר לו מימ באיסור, פקמיםרע-במ
 בשר מלשוז אבל באיס~רים. שירנה ולא אמת סעםהזמ

 עתה קל ימימ יאיס~ר שעצם משמע שמ~סותממ~הומ
ביומר.

 על ליא שאסור ממ דהנמ ב~ה לומר~הנראמ
 אותו מנילים ימיו ממט שיולד שדבן מש~ם !דיהנכרימ,
 !ה אחרי אם לו אבל עיג ס"ח בקדושין כמבוארלוי'ז

 בוראי ישראל בדת להבניסמ משתיל יהיה עליהשבא
 שיולר הבן מאז שהיי זו לעבירה מקנמ איזמ מהימבזה
 הוא הזה והענין ישראל, בדת אה"כ מתגדל יהיהממנמ
 בהנאי במלממה א~ממ לו התירמ דרוו~רמ מוארביפת
 אהאו לג-ר משמדל ההיה לביהח אחיכ חוממ יקחשהוא
 וכן עלימי שיא זמ אחרי לנפשה אותה לע!וב לוואס~ר
 אשמ בועל וכן ה"ב! ממלגים בפי" ברמריםמב~אר
 איא לה ~ילך יבעלנה לא אבי יערו, תקפו אםבניוומו
 - ביהה למוךסגניסמ

 הפמומ לכל חא בענין יש ישפיר
 לו מהרת יתורמ מימח לא ואם שמוטות, תטומותבשר
 היה ולא לז הולך והיח עלימ בא חימ אז זה,באוסן
 ובזה אומח, לנ-ר משמיל הימ ולח גיתו לה~ךמגניסה
 נבילחג מטוהוה בשר ישנודאי

 לטאר מטנח הבר מוא זנות של הענץ הנמועור
 בישראלי41 נם אם כי בנכרימ רק לא המ~סר מוקינגד
 ידאג אשר בעל למ ואין ממנה מתעברת שהאשממפני

 אמריטי לעזרת זקוקה והיא מע~ברת שהוא בעהבעבורה
 שיראג מי באץ האב בהי כימום י1יה למ גשיולדוהילד

 אבל מואר יפת מתיר הנני רווורה אטרה ולכןלפרנסתוי

 אא"כ ההיח ~לא לביהו אמיע דאשה אמ שיקמבמנאי
 טטט שיולד ולהילד לבעל למ יהיה מוא אלאגלמורמ

 בענין יש ושפיר גדול. גמ ההסא ימימ לא ואז לאב,ימיח
 לו מתירין ה-נו לא ואס שח~טה4 הטומות בשרחזמ

 א~מת עהב הימ ואחיכ בצות עליה בא מימ יוהבא~פן
 עלית בא הימ או בא~נס, עלימ בא הימ אןלגמרי,

 דהרמב"פ אליבא מואר ביסה נם אסור וומבש.חסיא
 דומח זמ היה הוז כ"1, באות כמסשר יראים ספרובעל
 נבילו1ג תמותותלבשר

 ביניהם להיות אפשר שאי מפני והסעםלב(
 אפשר אי כי חזד, לבשר והיו ואשה: באיש שנאמרממ

 כשהיא ורק לבברי41 ישרעל בין הופמד~ת שוסלהיות
 אמד לבשר והיו בהו קרינן אז ישראל דת עליהמקבלת
 מאחדם. הדתכי

 במדרנת אצלו אוממ יחזיק שלא ה-טלג(
 אלא אות,4 מענה הוא בזמ בי מישראלית טאשמופ"ותמ
 ממנה מגרע יהימ ~לא הישראלית כאשהו געיניוממיה
 כמו וזהו בגלל. לאשמ לו שיש מהחי~בים אמדשום

 ש~ה להיוה צריך ממנמ לו שיולד מין שנם להלןשמעות
 לו שי1יח הבן אמ לבכר יוכל ולא הבנים לשאראצלו

 מווג הבן על מישראליתמאשמי
 לשע שזהו ~הימ גאן נאמר ילכך ואפשרלד(

 וישלמת ישנאה אם לההורמ שמהח "זהו טשוםשמה41
 תבא שהיא אחר איוי א~מח שישא ומ~טב מביההבגס
 שלקח זה אעל משההיה גי~רת היא כשכבר בקד~שהאליו
 באיסור. עלימ בא וממהלה בגי~תהאוהמ

 לילך לח שאפשר משמע לנפשח ~שלהת כילה(
 לה אפשר אי מולמ היא ואם מאמריסי סיוע בלימעצמה
 לנפשמ.לילך

 לו יש ממזר הוא הבכור אם ווגם ד-נולו(

ד,ן
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,ספרי( לז( לונואהי הבכור ובן מבורך הכתוב לוניאפ הבכורהכן

 לה( ידכל' לא תשל מבדכד' יהא בכי דאם י12אי אינד יכול ידכל. לא9ת(
,ספרי(

 במתנה. היא יכול ואימתי ר9אק אינו יוכל לא טהו אלעזר: א"ר יוכל'לא
 ה-ד( שיח 1'ב)ירוש*י

 בני זה לוטר אדם נאטן יהודה: א"ר טכאן לאחרים' יכירנה יכיר תניא' יכירייז(
 לט( חלוצה בן וזה גרו9ה בן זה לומר נאטן כך בכור בני זה לוטר ונאטן וכוםבכור'

 1( 1קו)קרושיז

ביאדר

 רהיח רקרא מי18רא וילפינז שנים, פי תוסל בבורהריז
 והשנהוה האהובח הטר ומיחזר נניס לו וילרו לומרלו

 כרה,תג התבי גס מזה יהמרבינז
 הכ9ר 5נז את לבכר יכול הא2 שאיז מהוהטעם

 אלא נדבר 5אשם ה2ן 9אץ מפני ז5ו י'פסול, חבזעל
 לחרהיק ל5אב רשות שיהיה חדיז מז ואץ 2עצמו,5אב
 כמו חהו ברנר, 5א9ם בעעסו 9הוא בזמן הזה הבזאת

 אני ושבתי ל"כ: רנח ובויקרא ר קהלת במ"רראיחא
 קריא פחר חיטא דניאל חעשוקים, כל אתואראח

 עוברי אלו של אבותם חעשוקים דמעת והנחבממזרים,
 של אגיו כך ל5וז, איכפת מה עליביא יחיליז 5זעבירוח

- לו, איכפת ומח חטא מח זח חירוח על נאזה  1מו14פ 
 מז דבר שזהו לומר יוכל לא 2לשק בקרא כאז נאמרזה

 בחיבי לו גרם שהאב רי שלא מפני בכלל,הנמנעות
 להיות לאהן ונחי2י י' מקהל מרוחק להיהןכריחות
 ולהרהיש פשע על חטא ל5וסיף עהח נא ו1א עורפגוס
 הגמנעחג מז הוא כזח ייבי לה המגיע מחירושחגם

 בל2ר לבעלה רק שנואה 5יא דאם הינולז(
 ל"אם לעשוחח על.ח יחוס הקב"ה חנררפת שהיאומפני
 רכתיב כמו חבהן, לעקרת נעשית ועש ו2זה 5בכורוול

 רהמח את ויפהה לאח וונואה כי י' ויראבלאה:
  נמצא ה~ו  11ו1,ז מחמת שנואח ה" ואם כי'סג)בוששיח
 רברי שהנאט כמו אבותיו חטא מחמה הנעשק הוא9חנז
 יהיה שלח לפצתע בכרי ול2ן הקורס, ביאוחהמ"ר
 הבכור יהיה ש5וא אוהי עושח הקב"ח בוייה לגמרינעשק
 הבניגבץ

 דבל ז1'ב: ר יהמורח דאמר לרבא ואףלח(
 ואיכ מהני, לא ע2יר אי חעביר לא רהמנא דאמרמילחא
 ר5א משום זהו מבובר, יהא בסר ראם אמינא 5וחהיכי
 רויי מהנה בלש11 אלא ירושח בלשון הזכיר לאשם

 וא"כ מהירושלמי, זח שאחר במאמר שהובא כמורשאי
 הוא האיסור רק בהיחר הוא חרי המעשה שעצםנמעא
 עביר אי יאמרינז אמינא הוח זה ובכגוז 9אמר,בהלשון

 ילג קמל יקאי,
 תרש אמר שאם בבכור רק חוא חזה הרץתגה

 לא 9נאמר, כלום אמר לא כלום יסול לא אוכפ9וט
 אפשר חפשיטיפ בבניו אבל האהובח. 2ן את לבכריוכל
 ק"ל ככ"ב כדאיוח מהם לאהר רק ירושתו להנחיללו
 רשות טעח שחתורח מלמר בניה את הנחילו ביום(י:
 מבניה שירצח מי לכל לט8יללאב

 פני על מרנאיב הזח בענץ איחא נרמב-ווהנה
 והיץ ה~את המצוה שאץ לי ייאח 5נכור, השנה4ה2ן
 בתף הבכור מת אם אכל הנכור, בחי אלא טחגזאח

 ומורישו בקבר ככורתו חלק יורש שהוא אעפ"יאביו
 וכך כך 2ני -רשו ואמר הזקן רצח אם לבניה הדץק

 רבריו בנכסי וכך כך יטול הבכור בני 9ל ובנובנכסי
 1כ1 בכור, שס שאץ במקום .קימיס שהם כדרךקימץ
 כי מוהה *אזר הבכור הכיי לא אס חזח בלאו י1בראיננו
 אביהפ אהרז פני על כמו 2חתה רק פני על מצאנולא
 כייג 1כ1 הרח פניעל

 יוכל ילא רהא הזה בענק א0רו,יבססורנר'
 151 הנכור, השנואח נן פני על יא5ונח בז אתלנכר
 או זו שנחת 92ביל ה2ז מן חבכורח יע2יר שלארק

 חבכור הבז רשעת בסבת זה יעשה אפ אבל זו,אהבת
 כז: א2ינו יעקב שעשה בראח 11! להעביר, רוייאז

 2ן יוסף ל2נו בבורתו טעח אביו יצחר 1בחלל1כדכהיב,
ישראל.

 ינאמז 5אמרינז מכיון הוא דהלמוי חנר!4תלט(
 חבכור, שהוא לפשוט מהחק שחיה בנו על לומראדם
 מוהזק שהיח רמי לומר אנחנו מוברחים במילאוטץ

 וממזר ממנו היח לא לזה מקוים שנולר * וירועלבבור
 מזה רו-י הבכור, יהיה אאריו ש145לד אפשר ואזו(ש
 שה1א ח2נים מן אחר על לומר בידו שיש חזינזגופא

 עצמו את עושת זה באופז וק להקשהן ואיזמ5פסולים,
 כשאומר וכן חחתיו שזינתח אף אשתו את שהחזיקלרשע
 ורן'י לרשן, עצמו את עושח הלוצה ונז גרושה בזשזח
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 והיה ת"ל: הנכסים' בכל שנים פי או כאחר שנים פי אם יורע איני ת'ר' שמם.8י
 ב( ק:"ב )מ'ב מ(הראשון. כלשון אלא לרון עליד אין הא אחין' אצל נחלה רבתה חתורה בניו' את הנחילוביום

 נ'( קייע)ניב מא( אונה. ראשית ולא אונו ראשית אונהראשית

 מש8ט לו קרא ראמר האם' בנכסי שנים פי נוטל הבכור, אין הבכורה. משפטלו
 ה מב )נכורא מב( לאשה. ולא לאיש הבכורה משפטהבכורה'

)ספרי( בריינים. יוצאה שהבכורה מלמד משפט הבכורה.משפט

 הטשא שכל לך[ לומר תואר יפת לפרשת זו פרשה הכתוב ]הסמיך וגוק יהיה כייח(
 1( קין )שהכרי! מט ומורה. סורר בן לו יהיה תואריפת

 בן בן, לאיש יהיה כי קרא: ראמר ומורה סורר בן נעשה אינו הקטן בן.לאיש
 מ( ס"ח )סנ"ייין מר( איש. שלהסמוך.לגבורתו

 ר 1 א יב

 להעיר לא רכתחו 3ית והו רשש עצמו משים ארםאין
 יתחחגו שלא אחרים את להציל נכדי אלא עצמויל

 רשזנ עצמו משים משום גשה איןגפסולים,
 ננים תמשח י9 שאם ריא כאחר שנים פימ(

 חלק גוסל מהפ אהר ו% חלקים לששח הנכסיםחולקין
 הנ3סים נכל שנים ופי חלקים, שני נוסל והנכוראחר
 יחיח והג3ור חלקים לשלשח הנ3סים שיחלקווהו
 יחלקו הנשארים האתים והארנעה חלקים יייטסל

 וחית מרכתינ אמרו וח ויל השליו1י. ההלק אתניניהם
 לא לחוד גקרא למימר דסצי נניו, את הגחילוניום
 ניום והיח רבהנ: לי לסה האהונח, נן אה לנ3ריוכל

 האחין, אצל גחלח ריגהה החורח אלא נניו, אהחבתילו
 שקיל הוח ואי האחין, אצל תהא הגחלה ררוג3לוסר
 אצל חנחלה רונ נמצא הנ3סים ג3ל שנים פינ3ור
נכור.

 אנ נתר רק אוליגן לנחלח דנכור רייגומא(
ולא

 טא-
 גתר אוליגן או לכחן גנ3ור 3ן 9אק 8ה האס,

 ל3הן, נכור הף רחם פסר שהוא וכלהאם

 נמשפחת האנ מקום ססלא הנכור הנן כימנ(
 אהר ולא האנ אחר מתיהס הבן כי דאס, סקופולא
 האם. גנכסי נ3ורה חלק לו אין ל3ןהאם,

 11 פרות ה3חוב הססיך לע סה ומפנימג(

 שלא בענין באמצע והפסיק חואר יפת פרות אחרתיכף
 הנ3חק השנואה נן פני. על האהונח נן אח לנ3ריוכל
 רבר חיוח לעשות להאג ר9וח 9אין דאף לך לומרזחו

 הנן שאי, בוסן ,ח נכל לאסג השנאח מחמת נגולרו5?
 להענירו רק לא לההורים רשוח יק או כשורחמחנהג
 סיהה, של רין בי ו1יעשו לט'י לפסרו גם אם 3ימנחלח

 יוכל ר,או רהא שאמר יהספורנו" לרברי מחאיםווה
 יעשח אס אנל 11, אהבת או יו פצאן מחמת רק והולנכר
 שהעניר כמו להעניר, ראוי או הנ13ר חנן רשעותנסנח
 ראובן 9חסא וח בעכור ליוסו1 מראונן הנכורח אתיעק2
 נלהה.נמעשה

 קרא בעינן למעי נגמ' שם איחא והנחמד(
 את ה3הונ ייגש אשכהן היכי ו3י הקסן, אתלמיפסר
 סורר נן אסו ומשני למיפסריח, קרא לינעי רהכאהקסן
 דעל וכית נהרג סופו 89 על גההג הסאו עלומורח
 גמי, קסן אפילו נהרג סופושם

 חמוהים והדנרים -
 שנסופו סח עשה כבר שעתה נימא אם אפילושחרי
 ליח קסליגן לא ג"3 חרי הנפ9 אח הרג ו3נרלעשות
 למקסליח א0שר איך וא"3 עתשין גר אין וקסןסשום
 113. ענירח עשת לא שעוד נומןשוה

 3אן .,בחוקונף סח-יאיחא לפי שוהווהנוי!ח
 הוי וח סופו שם על נהרג ומורח סורר שגןרמח

 ל3ל רשות שגיחן להרגו תנירו אהר הרורף ריןגדוגמה
 להרנו ומצוה ר1צח של גנפשו הנררף את להצילארם
 יניחוהו אם חנירו את להרוג שרוצח חעתיר שםעל

 רבריו לפי ולכן - דנו: 819 עו1ח לא קועדייןאעיג
 וסורח סורר גן געשה קסן שגפ חסינא ויהשפיר

 להצילו ניתן הרורף רקטן 2ק עיב נסנהרריןכיאמרינן
 גן געשה אינו שקסן קרא נעינן ולכן - קסן. שנאלא גרוי לא-'וונא התיאח צריך אינו רורף קסברגנפשו
 רין עור לו אין שעח דלפי משום ומורה,סורר
 יעחו ישחנה רכשיחגרל לחלות לן ויש משוםרווף
 את וללססם רווף להיוח עהיד ואינו לסיסנויחוור
הנריהו.
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 ב'( ייה"נהירק מה( איט. ולא בן בת, ולא בןבן.

 הכות בן אם והיה מבן בן למדנו אבהו: א"ר מנל1י מלקותי וה יסרו אותהיסרו
 ב'( י"א שנחיריןהרטע.

 מו( ופורה, סורר בן נעטה אינו גידם מהם אחד היה טאם מלמד ב1. 1תפט1יט(

4פרי( מו( ואם. אב לו טיהא עד חייב טאינו מלמד ואמו,אביו)

 ר 1 א יב

 וול ריך דאין משום הזח, ברין אינ" בחמה(
 לכן חבייות את וללסספ דרכים נפישח לעמויאשה
 משום הזה ברין אינו ואי9 היק. בהומר עמח נ41גיןאין

 המיד ושומע לאגיו כפוף עור הוא נן עוידכשהוא
 שגסופו לחו9 י9 נקולו שומע שאיגו זה ולכןבקולו,
 אי9 נבי שהוא בזמן אגל הבייות, את ללסספ גכיבא
 לשמוע רובה אינו ומורה סורר נן שאינו מי נםאז

 מן אחד יהיה קנסופו מזה ראיה אק ולסן אביו,בקול
הלססים.

 לא שהוא החטא מאד רן הוא כי כזח סעפועוי
 להיות כבר מגין שחנער בזמן הנה כי האים, שנותלפי
 "ן וקותה בשי הרבה אוכל הוא אם אז אי9נקרא
 בן שאק מה דאנשים, בין להיות הרגיל הסא זהוהרבה
 אוכל הוא אם איוו נקרא להיות עוי רגין שלאבנער
 שלבסוף לחוש וי,ו בכלל יגיל הבלתי רבר זהו כןושותה
 הבריוינ את מלסטםיהיח

 אחד היה שאם קראי מחני קם רישו ויןמו(
 בן נעקה אינו הרש או סומא או אלם צ חיגרמהם
 ומורה,סורר

- 
 לכגד לנו  קקשת מפני הוא בזה והטעם

 ע"ו בקרושין אמרו זח ומטעם בה מום אשי האישאת
 מכל מנוקיס כך נצרק מנוקיס שב"ר כקם ון'ואוגיבמות
-מוס,  נשמעיפ מופ בעל רכרי שאין מפני ו~הו 

 לפי לא חנירו את שוסס האים בכלל כי ל2,בתקומת
 שהוא בשעה ולכן החייוני41 לפי אלא שבוהפ:ימיות

 מרגיש הוא אין הארם של בהחיגתיות פגם איזהרואה

 הוא ההורים מן שאחר נזפן ויכן אליה הינוד רגשיעי
 חה4 ועלול לבניו, גם נשמעים יגריו אין מוםכעל

 נעשת הבן אין זה באוסן ולכן בקולה יקמע לאשהבן
 הוא כקולם שומן שאינו מת קהסבה מפני ומורחלסורר
 בההוריס. אם כי בה4ןלא

 הזה הבן לכך יהנח בזה, לומר אפשר טעםעוד
 שאין שחזינן כיק משום זהו הריה גהומר כהנענש

 הוא בויאי לקטלא אוהו ומוסיים עליו 0רהמיםההורים

 והנח עליה מרחפים היו ין לולא כי למאד מעלליסרע
 הגדל אז זה את זה אוהבים שההורים דנזמן חוינןזה

 אינו אשחו את אוהב אינו הבעל ואם לבניהם,האהבח
מ יוח יק ממנת לו שיש ננו את גסאוחב %  הזה 
 מום בעל מהם שאאד בזמן ולין האשה, אגל סןגם
 ומחמת המוס, מחמת זו את זה אוהביס שאינפ לחווויש
 סח אינו שהוא ואפשר הנן, את גם אוהבים אינםזח

 אהגח. הסרת מתמת לדין אוהו מוסרים זח ובכלגרן

 משום זהו וחם אב לו שיהיה רגעינן ומהמז(
 יו'י אם כי מויר"ת התפחחות כרשצי מהפתח הגן9אק
 מוייח זר מעללים רע הוא אלה כל אהרי ואם ואם,אב

 על ר2ר" "העמק בספר יאיהא וימו נעבם, רןשהוא
 האב מדרך כי ואמה אביו בקול שומע איננוהסהוב:
 העולם, ריך ללמדו דאם ומירך 81וסי חורה לב12ללמד
 עירו זקני אל אותו חעבי,צ ואמו אביו נו והפקוולנן
 החורת מריך סויו על נפניהם לקכול הסנהדריןהם

 לקנול ארק בררך העיר מנחיגי חיצ מקומו 9ערתי
 עירה זקני אל ואמרו ארק, מררך סורו עלבפניהם
 בביי שנקפס תהר עונשו יקפטו שחם ב"דה"ע
 מנהגי שקלקל על עייו אנויי כל ורג18ה1 אז מותמשפס
 - העיר, בני שאר זה וייי לקלקל יכול והיה ארזייך
 שמה לתלות לנו יוו אם לו אין או אב לו אין אםאבל
 טי לו שאין מחמת זהו שהוא בר באיזה פגוםשהוא
 מנעוריו, יע האים לב יבר כי הטוב, ריך אותושיורה
 להיות סופו סמילא הרע את לעקור 9יבא מי איןואפ
 ומוית סוריבן

 בקול שומע הבן בכלל הנה ברבר, טעם4ד
 סי כנור, פהמת אמו בקול ושומע יראה מחמתאביו
 יי"י מאביו ירא והוא מאביג יותר אמז את הואמסנר
 אב לו שי9 גזמן והנה א', ליא בקדושין כמכוארמאמו
 נק לו יחיר כי רואים הננו נזת נקולם שומע אינוואם
 ברין אותו לדק ריא ורשצי היראה רגש ובין הכנוירגש
 מהס אחד רק לו כקי9 כן שאק מה ומורה, סוררבן
 האלו. ההרגשות שתי נו שאין כלל יורעיס אנואין

 בו פועלים הילד תכונות נהחפהתות כיחיר,
 מניחו ואינו אימה עליו מטיל האב ביהר, והאסהאב

 אח כוב9 להיות הוא מהרגל וכח הפק שלנו מחלעשות

יצרו
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 מח( בפניכם. שלקח חיא זה זפ בננו שנאטר חרחשונים, ג' שם שיהיו עד נסקלואינו בכ-ג' נדון וקלקל חזר שלשה' בפני אותו וטלקין שנים בפני בו מתרין זה. בנינוכ(
 ע"א()סנהדרין

 שנאמך ומורפ סורר בן נעשה אינו עבירה שהוא דבר אבל בקולנ1. ק1ומעאיננ1
 י( י )חמדרין . טט( טקוס. של בקולו ולא בקולנה שדטעאיננ1

 נ( שבשטיס. אביו בסול שוטע שהוא זה יצא בקולנו, שוטעאיננו שנאטרי ומורח, סורר בן. נעשח אינו טצוה בחבירת אכל בסולנו. שומעאיננו
 י'ב( פ"ח חהירין)ירושלמי

 ויאכל בטל ויין בזול בשר חיקח עד חייב אינו הונא: א"ר חנון א-ר וסובא,זולל

 ר 1 א יב
 עמו יתירמ ובמבמ באה3מ מספלת שהיא בזמ היאםיצרה
 מי כי מלב, ורכהן האה3מ רגש בקרבו מחפתחו זחע"י
 אהיו4 זאת היא ממ כלל יוו,1 הוא אין אם לושחין
 שום בו ואין ומורמ סורר שמוא בן לפנינו כשיבאולכן
 או אב לו אין אם אמ3מ, של ולא יראמ של לארגש
 כזמ, רן לילר נקשמ מה4 זמ שמממת תלינן אם לושאין
 אין ולכו היליים משאר יפ"י גרוע הה4 אין בעצםאבל
 ומורמ, סורר לבן נעשמהה4

 עליו שפועלים ילד יש הנת כזמ, סעםועוד
 עליו לפעול חפשר חי שבגערת ילר ויש איממ,במסלת
 להסיל רגיל האב והנמ ונומים, טובים בדברים אםכי

 כזח ילי והנמ נומים, בוברים אוהו משדלת והאםאיממ
 שי10ר עליו להשפיע אפשר אי להאם ולא להאבשלא
 סהיר בן בדין נדק ל"יות הוא ראף הרעתסדרכו
ומורז4

 ואמה אביו נו ווחשו כאן: מהנתיבוהנח
 והאם, חאב ב:צי אם כי אחע דנין שאין הזינןווץ -

 ההורים שמביאין בשעמ בי כן, לנו נראמ בזהומסעם
 זולל והה4 מהם יגנוב הה4 אשר לב"ר וטורמ סוררבן

 בעצמם ממורים גם אולי לבדוק ב"1 צריכים אזוסובא,
 והרבר וסובאים חוללים גנבים שהממ זו בקלקלמהממ
 שורש שאין לכיד כשיתברר ורק בירושה. למבן באהזה
 ונמיא למיתה, דינו את דנים חז במהורים הואהחת
 ינים הזטן גאותו ומורמ סורר הנן "מ שדניסבשעח
 שאין מפני 3ב"ו ימיו שהממ בעינן ולכן ההורים אהגם
 בפניה חלא החרם אתרנין

 אומריסן הם דלכך לומר עור ואפשרמח(
 זמ,בננו

-  סורר בן שחה4 הימירי הוח ררק לומר 
 רעים שהמה ננים עוד להם שיש בזמן כיומורמ,
 הקלקלח אלא 13 מקיקלמ שאין אפשר למאר,ומסאים

 .מה4 רק לא שרןיי אצלו, ירושמ חהו בממחיים8תו
 ורק לו רומים ג'ע האמים יהר אלא הרע הואלביו

 מממ 410ים מכנים ומשאר ברשקוש יחייי שמה4בזמן
 למיות מה4 וראף בעצמו בו היא דמקלקלח מרחמזמ

 ומורוג יורר בן בדיןנידון
 משום וכי איגרי מרפסין מזמ מדבר וחנחמס(

 ימימ מקום של בקולו גם -שומע שאינו כזמ רעשהה4
 פפשר ומורת סורר 2ן ברין נידע ימימ שלח במויפמ
 ישראל וכל נאסר ומורמ טורר 41בן משום בזמיומר
 אינו העבירמ עצם דכעבור משסע ומזמ חראו,ישמעו
 המשש טן רק כז41 המור בעונש נירק להיהן עורראוי
 זו עבירמ שהחרבה הה4 עלול עש-חח קלותשנ"עך
 ישראל שכל בכוי 2עונשו הממירו לכן ישראלבתוך
 לעיל שמבו"ר כמו עוד לעשות יזייון ולא ויראוישמעו
 מתוך לשמים גם שיחסא בזטן ולכן הס,בפרשמ
 כי בישראל שהחפשס למוש אין ביוהר ממורמשהעבירמ

 בזח ולכן ממנו, סהרחק יהימ מעשיו את הרואמכל
 ועל בעצממ, העבירה מחמת רק אחע לרק אנחנוצייכים
 עלימ. מיחח יין אין כזועבירמ

 בסנהדרין אמרו יהנח בזמ, לומר אפשרעוד
 ומורמ סורר בן של דוחו לסוף הורמ מגיעה א':,5'ב
 ויויא מוצא ה4ינו למויו ומבקש אביו נכסי מנמרשסוף
 ימות מורמ אמרמ הבריות, את ומלססם ירכיםלפרות
 להם הנאמ רשעים של שסותחן מיב, ימ81 ואלזכאי
 לעולם,ומנאמ

- 
 שימות לופר * שאפשר זמן כל והנמ

 אמרינן מ-ב לירי י3א שלא מצילחו דהמימח ונמאאזכאי
 ריריו כנגי רק שמטא זטן כל והנמ אהוו, להמיתריוז
 זכאי, שימות דמוסב בימ אמרינן שפיר המקום נגרולא
 שבשמים אביו בקול גם שומן אינו שהה4 כזמןאבל

 4זמ לגמרי, זכאי יהימ לא כשימות ש4: רגםונמצש
 בחשובח ישוב עור במים כשישאר דאפשר להיסךאמרינן
 תקנה. שום בלי  ברשעתו ימות הה4 אוחו כשנמיתאבל

 יש שבשמים אביו בקול שומן שהוא וכיוןנ(
 כשידע ואמו אביו בקול גם שומע ימימ לבסוף כיתקות
 ואם. אב כבוד מצות המעם נעיני חיא מבי3מכממ

נא(
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 י( ש)מאיייו' נא( וסובא. זולל שנאמרישתה,
 נב( עירה אנשי כל במעמד אלא אותו' רוגמין עירו אנשן כל וכ' עירה אנשי כלכא(

חפיי(

 ישמעו *שראל וכל שנאמר: הכרזה צריך ומורה סורר בן ת"ר' ישמעה העםוכל
 א'( פ"ם )סנחרריזויראו.

 ויבערו עירו אנשי בכל מתפשטת טומאתו כי מיתתו' על טעם הוא הרע.ובערת
 אמר ולא י"י(' י"י )יחיז מישראל הרע ובערת אמרי בעל בעולת איש ובאשת מקרבט'הרע

 )הגר-א( נג( ישראל. בכל מתפשט בעל בעולת שעון לפ*מקרבף

 יאורב
 היז בשר ש.י רק חמ שוגא זיי ממ(

 נשר נזוללו יז בסונאי תהי אל ב"נ: במשליכרכחיב
 בשר ויקנח אניו משל טעוח כשיננוב רק היבואינו
 שכיחי דלא משום ווהו לא, ביוקר אנל נזול ויזב:ול
 גיכ ובעינו ממשיך, ולא האי כולי לגנונ מעוחליה

 בחנורה אניו מרשוה הוץ  וישהחשיאכל
 ריקנץ שכו*

 אניה ברשוח ואכל אביו מרשוח רכשננב יהטעםוסוהזיז'
 אהרים משל נננ מימשך. ולא בעיח ליה רשכיחאשינ
 ליה, שכיח לא בעיה רלא אע"ג אהרים ברשוה,אכל
 ברשוה ויאיל אביו משל שיננוב ער היב אינוולכן

 הבשר שיאיל ג'צ ונעינו נעיח, ולא ליה רשגיהאחרים
 אוכלים שהגננים כזרך מבושל ואינו מבושל חי ואינוחי

 נמי ונעינז שוהי8, שחנרנרנים כדרך מזוג היזוישחה
 אחת נמלונמא זח מנשר רנרץ המשים משקלשיאכל
 אהח. בבת זח מיז לונ חציוישהה

 ממיחץ שיחא הוא שהריז מקום ננל והנהננ(
 ראוי הוא אץ שנעצם מראח זה העיח כל במעמראותז
 מילתא למיניר רק זהו אלא הזה, רמעשה בעילמיתח
 משום בצנעא יהמיחו איז ולכז ויראה ישמעולמען
 במנרף ולין ויראו, ישמעו למעז הוא המיהחרעיקר
 ומנואר העיה, כל אותו ור,מו ג"ר(: )ויקרא ג"כנאמר
 פשום וזהו הערה, כל במעמר אותו שרוגמיז נחו.כגייכ

 עשת שלח מסני למיחה ראוי היח לא הרברשנעצם
 מילהא למגיר ין עשו רק בעלמ,4 זבור רקטעשה
בעלמא.

 שאמרו מח לנאר אפשר האמוריםונהרברים
 את שהכה כוכבים עובר חנינאו (ייר ע-ב: נ-חבסנהררץ
 אץ כי וירא וגה כה ויפז שנאמר: מיחה ח"בישראל
 המצרק את ויךאיש

- 
 לאיזח בזה העירו כבר והנה

 גח ויפז שנחמר: מה הקרא החהלח גאז הביאוצורך
  יהעניז כלל נונע אינו זח כי ציש, איז כי ויראוכה
 זה כי המצרי, את ויך שנאמר: לומר להס היהאלא
 העיקו:ריא

 איז המצרי את שהכה רמהא משום נ:חוהנראח
 שמשח אפשר אלא הריז עפ-י מיחה רהינ למילףלנו
 שאמרו וכמו נעלמא, מילחא ימ'נרר יק כזעשה

 מכיז ריז שניח שמעחי אומר: ראב-י מ"קנסנהדרץ
 לחורח, סינ לעשוח כרי אלא יי,ייח מז שלאועונשיז

-
 איש אין בי וירא וכח יח ויפז רגהיב: מיא רק
 למגרר משום רק בן עשח שלא הוכהה לנו ישמזה

 להמיחו לו היח י8 כז דאם משום נעלמש,מילחא
 שישמעו בכרי הוא העונש שעיקר בזמן שהרינצנעא
 לעיל כמבואר בפיהסיא בן יעשות צריכיזויראו

 מיהה היב שהיח הוכחה לנו יש מזח נצנעאומהתרנו
 זיז.עפ"י

 יבעיח כאז נאמר רלכך נספרים אמרו ויוינג(
 זהו ומורה סורר בז שרע האמר שלא זהו מקרנך.הרע

 ע"י יי רחמים צד בזה שיש אמר לכז למאהאכזריוה
 זשץ לסוף חורה יריה שהרי מקרבך, רוע ונערחזח

 רעה מזה יהיה הרי הדיי הנריות אה ללססםשיבא
 הרע אח מנער הנך הורגו שאהה ובזה לאהרים,נרולה

מאחרים.
 פח לפי מקשים שראיחי מה להרץ ישובזח

 אביו שרצו ומורה סורר רבז פ"וו בסנהרריזדאמרינז
 בפ-ז נרמנ"ם יחיחא - ייי מוהליז לו למחולואמו

 רינו, שינמור עי לו ימחול דיכוליז ה"ח:מממרים
 יבקשו שנ-ר מקום נכל מצינו לא אמאי קשחוא"כ -

 והצילו וחא ממיח41 להצילו נכדי לו שימחלו ואמומאניו
 בהצלח להשחרל ב"ר על המצוה שמוטל כחיב,העיח
 קטלינו ר11ף שמרץ כיץ גיחא האמור לפי אכלהנירץ,
 נזה יש כי בהצלתו להשתרל לנו אפשר אי א-כליח
 אה'צ מלסטם יחיח אוחו נפיח כשלא כי לאחריניחנ
 לאהרים. ולחוב זח על לרחם ינו ואיז הנריוהאה

 ההורים זנטבע משום הזה, נדבר סעם נראהויוד
 נדולים, הו0אים כשהם אף בניים על מרחמיםלהיוה
 הזה הרע מבן לסבול יכולח קיזח להם היה אםובוראי

בוראי
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 חסא באיש יהיה וכי רכתיב: נתלית, חאשה ואין נתלח האיש באיש' יהיה וכיכב(
 וו( מ"1 טנהירין נד( באשה' ולא באישותלית'

 ואח"כ אותו תולין אומר הייתי ותלית, חסא נאמד אלו תעד, ותלית.והומת
 ואח"כ אותו סמיתין ותלית' ו~מת שנאמר עכשיו עושח, שהמלכות כרדך אותוממיתין
 ב'( פץ טנהורין אותהתולין

 (ו( ס"1טנהררין נה( בלאו' שעובד מתו את למלין מכאן תלין.לאנג(

 י( ס"יטסררין נו( התודה. מן לקבודה רמז מכאן תקברנו. קברכי

 אלהים קללת כי ת"ל נתלין, המומתין כל יכול ותלית, והומת ת"ד, ונו'. קללתכי
 ועובד המגדף אלא נתלה שאינו מלמד בעיקד. שכפד כל אף בעיקד שכפד מקלל מהתלוי,
 1( ס'" טנ"ייין בלבר'עכו"ם

 שם ונמצא השם את שבדך מפני תלוי זח מה מפני כלומד, תלוי' אלהים קללתכי
 א.( מ"1 טטשרין נז(' מתחלל.שמים

 ר 1 א יב-

 ואם ב'י, לפני מיהגיאו עצמן את מונעין היופיאי
 אינם 9הוריו עד 5זו רעה מירגה לייי הניע כברהוא

 לרחמנות ראף הוא שאין בוראי יותר עליומרחמים
 בהצלחו. יותר להשחיי לב"יואין

 ונראה אותו מוהלין ההורים שאין גזמןוהנח
 אין בעצמם לתם זח בכל אוחו שימיחו רוצים 9הםמזח
 ביארו כבר גזה והםעם להב"ר, אם 5י להסיחורשות
 ס"סו במשלי שנאמר מה לפי 9זהו יעקני ,.אהלבספר

 נס9ך, תשא אל חמיחו ואל תקוח יש כי בנךיסי
 9ור'י תשה יוו באשר גנך לתסר לך יאוי כילומר -

 לא כי תיע כאשר רק ררכו. להסיב מוסר יקחהמ15ת
 ישמעו למען להמיתהו בלבך ויעלה הרעה ורכויע!וב
 הוא 5י האב. מחובת זה אין כי תעשה, לא !ח אהוירש
 לס21ת אוהו להמית לא לגנו להועיל רק ללמיהחג
 ואל חהו ל2יק; רק נמסרים כאלה יברים כיהכלל,
 לך. שיך אינו זה דין כי נפשך, תשא אלהמיחו

 קשה . יאתהא רבזיונא משופ הוא הסעםני(
 (ו; הג בהוריות אמיו וכן כך, כל לבזותה ,איןמרנברא
 לכסחק לאיש קודמתהאשח

- 
 רב,יונא משום נ"כ תהו

 מרנברא. ק9הדאתתא

 מיכתיב לה יילפינן בנמי זה על ואמרונת(
 ולאו להלינם אין י,מתים כל על רנם תקברנו קגרכי

 א': מ,ש שם עור ואמרו בל2י, הנחלים 2"י הרונייוקא
 עוברים אין וחכריכין ארק לא להביא לכבורו דלינודאם
 הני תלין לא רחמנא אמר יכי סעמא, מאי תלי4בלח
 בית דלית הכא אבל בזי41 ביה דאית יתלוי יומיאמילי
 לוגבזיק

 9נח כ"ב בעליה מתה היח ררשביש והאנ0
 מבואר פ'י בגים 5דאיהא לקבורח ניתן היה%א

 משום או בזיתא משום או חיא יקבורה סשוםבמהר9'ש
 בא כבר ורשבש ע"ב, ס"ז בסנהררין כמבוארכפרת
 לידי יבא ולא בו ישלום וחולעה רמח שאין נסיקלייי
 היו לו שהיה ייסורין צריך הוה לא נמי ובפרה2זיק

 קבורוג צריך הית לא לכן עליה ומבפריןממרקין

 תלוי. אלהים קללת כי מפרש וברשב'שנז(
 הדינים את לקלל רנילים התליים את אים בניכשרואין

 לסי וגפרס - אים. בני ו1אר או הרונ 9ל קיוביםאו
 הסא באיש יהיה כי כאן: 9נאמר רמה הנר"א 9ביארמה

 איך וקשה 19ננ, הוא תסא והנה ורימת, מותמשפפ
 יעשה כי לומר לו הית נם זה, על מ51 משפפיהיה
 אירי רגאן וגיאר  באי9, יהית כי נאמר ולמהאיש
 צועק הוא למיהה אוחו וכשמוציאין תשוגהשעשה
 הזדועת בג"ז מיראה תשובה 9הוי ואף העבר. עלומהחרס
 יהיה כי רק יעשה כי אמר לא לכן כשננהק לונעשות
 ישה. א9ר מחסאו קצת יק בו שיהיה וייילבאיקג
 במכוה כמיש וזהו והומת, בכ'ע 19נג, מחינושנעשה
 מעלה של ב"ר ת19בה עשו אפ כריהות היייי"נ:

 ב"ר אין תשובח עשו אם ב"ר מקתות היבי להם.מוהלין
 להם, מוחליןילמסה

- 
 9עשו הרואין האדפ בני וחנה

 ומחרפין הדתנים את מקללין בת19בה ששב אף ריןיו
 לחלין אין לין אותו, להעניוו שצוה זה על המשםאת
אוהי.

 עשו אם ב"ר מיחות הח2י מח מפניוהסעם
 שהפ מפני זהו להם, מוהלין שלמסה ב"ר איןתשובה

איבם



פג
 פ י ר בד

כב
 שור תפגע כי כ"ג(: "שת ת"ל מניין' אויבך שור אחיך' שור אלא לי אין אחיך. שורא(

 כנגר אלא תורה רברה שלא טלטר אלא אחיך, נאמר למה א"כ טקוס' מכלאויבך'
 )ספי'( א(היצר.

 כשפגע רק זו במצוח שחייבו רמשטע תפגעי כי כ"ג(: 'שמית אומר ולהלןנרחים.
 שנרחים שאף לוטר נדהיס ואמר כאן הוסיף לכן בק* להשיבס לו שאפשר בדרךאותס
 זו. במצוה יתרשל בל זה בכל אליו להשיבס לו שקשה ממנו ומרוחקים הררךמן

)רמ5ץ(

 מתעלס, אתה שאי ופעמים מתעלם שאתה שעמיס והתעלמתי ת"רי מהס.והתעלמת
 טלאכה שהיתה או כבורה לפי ואינו זקן שהיה או הקברות בבית והוא כהן היה כיצריהא
 1( יי )י"מ ב, מהס. והתעלמת נאמר: לכך חבירוי טשל מרובהשלו

 1( 4)בימ במשטע. 8עמיס מאה אפילו תשיבפ השב וגו'השב

 יאורב

 מן רק שוהו או שימה תשובה זהו אם יודעץאינם
 למחול, בבחפ אין ולגן יכסיו, ישוב יעוי ולהזץהשפח
 שההי מי יורעץ הרי ווהמה שלמעלה ב-ר גן שאיןמה
 למחול. בנחפ יש לגן ג16רה בתשובהשב

 הוזר שארם בשעה דהנה לומר אפשרועוד
 יראה מהמת שזהו ואף המקום, יראה מהמתבתש1בה
 שמזה מפני חמקום, לפני חשוב הדבר זח בכלגלגר
 מפניו ירא והוא גהקב"ה מאמין שהוא הפחוה לכלחזינן
 גש"וזר כן שאין מה גשגטה, הזדונות לו נעשית~נן

 אה להפך 11 יראה בכה אין בייד יראה מחמהבתשובה
 ולא עליו ויפ בשר יראה שרק מפני לשנגות,הודתא
 לשום נח2~בח אינה ורפ בשר ויראח המקופ,יראת
מעלה.

 שב!1 וההי נן, נראה חזח במאמר והביאורא(
 שהוא במי ררק לח הוא אהיך באן שגתוב רמהלומר
 יגחי שהוא במי לא איל 11 במיוה הףב הוא באהוהעמו

 בשתא רגם מפור2ו נאמר משפטים בפי שהריבשנאוג

 זוע אהיך כאן נאמר למה וא-ג אביות גהשבתמהויי
 לעשות יבלי יפתהו הרע יצר שו~ם יהוא הרש יצרכנגר
 השתא שגם לזטר צריך אז שוואה שהוא מפני זומצוה
 ששנאה מקום ואע הפ, אחר מאב סולפ כי הויגאחיו
 כי לזכור האדם שצריך ובפרס האהים, בין שרויהתהיה
 ואינו הגוניפ שאינם רבריפ יש בו וגס לו כדומההוא
 "משך גספר בזה ביצרו וכבר אותו, שישנא הואראוי

חכמה-
 זחו אהיך, נאמר וכאן אויביך נאמר "הם ילכך

 רבר בו וראה אירי דרהם קייע נפסהים שאמרומשום

 תשנא לא יהיין רהא לסנוי אסור הרי לח יאםערוח
 סולפ היו אשר העגל קודפ היה וזה בלגבך,אחיך
 בו ראה אפ למנוף שרי הוי אז קרוש, גויממליה
 בעונות נגשלו אשר המסות גל אהרי גן לחעבירה,
 ימצא במישיו יפשפש אם הפא בחבירו אדם יראהאם

 בעל אף יהה לשטא אסור לגן עבירהק גמהבעימו
 אחיך. יאן סתיב ולכ!עבירוה,

 לומר והתעלמה באלו דמדנאמר ודנראהב(
 נראה מזה רואה, אינו גאלו עי18 אה לץשוה לושמוהר
 לו אין אבל רואה, אינו באלו עצמו יעשח הפחותדלגל
 שהוא לגל נראה שיהיה באופן המייאה איל לעבוררשות
 שאין מפני וזהו זת על משגיא הה! ואין אותהרואה

 ואינה. זקו שהוא או סחן שהוא יודעים האחריפהאנשים
 להשו5 ייבאו הבירה משל מרובה שמלחטע או נבודולפי
 המיוה אה לעשוה ר1צה אינו הוא נפש שבשאסאותי
 השדא. לידי עצמו אה להגיא רשאי האדם ואיזהזא5ג

 לההמיר רוצח אם גבודו למי ואינו זקןוהנה
 הרמיים בין מהלוקת יש האבידה אה ולהקיב עצמועל

 חזקן אה תערה שפסרה דייק היא הרחי,ו דרעתוהרא-ש
 בכבור שמזלזל לגייה הוא איסור בנבודו לזלזל לושאץ
 לפניפ לעשות שיא והנפ היג שאינו גמקוםההורה
 יוסי בדי ר"י שץשה כמו ויעשה מממתו יוותרמש111'ר
 בכבורו לזלזל רשוה לו אץ חגל ע"נ; ל' בב'.מכמבואר
 החולך הז: הלכה מגזילה בפ"ש אמר הרסב"םאבל
 אה מחזיר משוה-5 לפניפ ועושה והישר הסויגררך

 ניודה לפי שאינה אעפ" מקום יגלחאבירח
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 אחריס שרואה למקום אחזירח לטיכך לרשותה להכניסה שחייב מלמדלאחיך.
 ג( לרשותו. שיכניסנח עד באחריותה חייב נאבדה או ונגנבה בה נטפלוולא

)חרי(

 דרשהו דרוש' עד מהו אלא שידרשנו, סודם שיתננו דעתך על תעלה וכי דרש. עדב(
 י( כ"ה )2-מ ד( לאה אם הוא רמאיאם

 8'( ייג)סנחייין ה( גופה אבידת לרבות להוהשבתו

 שנאמר ימכר' עושה שאינו ודבר ויאכל, יעשה ואוכל שעושה- דבר כל להוהשבותוי
 לאוזין אוזה לסייחיף וסיח לעגלים עגל יאכיל שלא לה תשיבנו היאך ראה להוהש~ותו
 יי( כ"ח )2"מ לתרנגולידותרנגול

 לךי ולומר אליה להקיש יצאתי ולמה אחיף אבידת כל בכלל השמלה אף לשמלתויג(
 לו ויש סימנים בו שיש דבר כל אף תובעים' לה ויש סימנים בה שיש מיוחדת שמלהטה

 א" מז ,י" . ו( לחכריף חייבתובעים

 - יאורב
 שלש אעס"י לרשותו הכניסח אם א2לג(

 א'! ל'שו נ2"מ כיחיהא סטוה זח הר' ל2עליםהוד'ע
 ת"ל מנין, ולחורבתו לגינתו לביהו אלח לי אקחש2,
 שנאביה י5'ת משו5 חכמח" "משך ב5סר מ2ואיוהטעם - בעלי5, דעת 2עינ! דלא וקמ"ל מקום, מכלהשי2ם
 בחצ'רו רהוא ו3ית חמיד, עליח רעתו 2טח ממנואבידח
 זה 3' 2ו ולה5'ר לושותו ת'3ף לו חיה דמנטר2מקום
 עליה ק'גל ייא 4יית משום ועוד שנמצא. זחשנא2ר
 לח לין בקויכ עליח רמיא רתמנח רק נסירותאמעצמו
 זו. 2ה29ת לו ודז יתירה טרחא הערה עליוהטילה

 5ימני אומר הוא אם דעלמא 2אדם ולפיכךד(
 באמת חוא ש9לו נראח מזח 3י לה מחזיריןהא2ידח
 הוא ואם שלו, שאינו מה לקהה ערוצה רמאי הואואין
 ער לו מחזירין אין 5ימניח שאמר אף לרמאימוחזק
 שלה שחיא ידיםשיייא

 ו2ססיקהא ע"2 פ"8 2"ק ברש"י מפור9ה(
 אתה חבירך טעה שאם מ9מע גופו דאבייה כאןזוסרהא
 לדיך, להעלוהוצריך

 ממתו לחבידת דומח זח והנח -
 לא א2ל הש2ח מצות לקי5 כד' 2גופיה למסרתשצריך
 גאו א2ייה עוי י9 אבל מממונה גם 1לה1ציאלמסרח
 חיח או 2נהר ט21ע שהוא ה2ירו את כשרואחוהוא

 נפשות סכנה של ענין שזהו עליו באין ל5טין אוגוררתו
 דכהיב: משום מממתו אגוריה ומיגר למיטרח גם הי2הת5
 ,ו"ג זויג 2סנהדרין מ2ואר 31ן רעך, דם על העמודל8

 2אבידת חומרא עור שיש נאחרונים אמרועוד
 נא2ידה עסטור כ2ורו לפי ואינו זקן שגם ממוע מא2ידתגופו
 אמרו שהרי משום הוא והטעם גאו, נא2ידת חי2ממונו
 נמי חבירו 2של מחזיר ש2שלו כל וך,2: ל, בב"מ בזהכלל

 על אז חושש אדם שאין בוראי גופו ו2הצלת -מחזיר,
 3לל להוש לו אין חבירו בהצלת כן כמו וא"3ככודו,
 2ב"מ אמרו שהרי 21פרם 23ודה לפי שלאייהיה זהעל
 הדרך את לה5 והודעת מד3תי2: לח רמר2ינן יו'בל'

 23ודו לפי ואינו זקן ואף קבורה זו ר2ח 2,ג יל5ואשר
 ח2ירו, 2קבורח לספלחיב

 שנוגע ר2מקום חזינן הרי -
 3כודו לפ' ואינו דזקן הד'ן בזח אין חבייו 9ללגופו
 מזה.פטור

 הוא הראה דלא דלאו 2רמביין א'"א שהר'ועוד
 את ל"רוג יאסור משום למקו5 אים ש2יןמע2ירוה
 מהמצות הוא הצלהו ג5 וא"כ אלהים, 2צלם וונ2ראהאד5
 דפסור כ2ודו לסי יאינו י!קן והדיו למקו5. אדםש2ין
 2מצוה לא א2ל לח2ירו אדם ש2ין בהיו2ים יקהוא
 כלאים המוצא י-ס: ב2רכות יאיהא 3מ. למקו5 אד5וו2ין
 ה2תה ואין חכמה אין מי'ט 192ק, אפילו פוש210בגדו
 חולקין אין השם חילול 9יש מ51 3ל ד', לנגד עצהואין
 לרב:י2וד

 שמלה 31ל 5'מן, בה 'ש שמלת סתם פרש"'1(
 אד5 2יד' אלא נעשיה שלא אוהה הו2עין 2עלים לה'ש
 חי2 הו2עין לו 11'9 כל אף ההפיה מן באהולא

 דמיא9, ביא ד'דעינ! מייי למעוס'להכריז,
 אם כגון -

 שיש אף לחכריז חי2 אינו ע5י'ם שרובא 2עירמצא
 שאומרים מפנ' מהם מחיאשין 9ה2עלים מפנ' ט'מן2ו

 2כ"מ 3מ3ואר לה5 יחזור ל8 ובודאי מצאתשעכי'ם
 מציאה דהמויא רשיי דעה לפי שם ס2ואר וגן אלד"ד
 להחזיר חיכ אינו משנא2דה הורש י"ב שע2ראחרי
 ב2"מ דרשו וין הימנה. נתייאשו ג2י שה2עליםמפני
 לא2ידה מנין יהוצוק: בן רי'ש משום אר"' 3,2"2

ששספה
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 נ" י'ייי" ז( המומר. את לרבות אחיך. אבידתלכל
 ח( להחזיר. זקוס שאינו מדעתו למאבד פרט תאבהאשר

 מאבייה( חי"א פי"א)ימב"ם

חפיי( ט( תעשה בלא עליו ליתן זה הרי להתעלם. תוכללא

 חמור י'ג(: "מית ת-ל טניין, שונאך הטיר אחיך, חטור אלא לי אין אחיך.חמורד(

חפיי( י( היצר. כבגד אלא תורה דברה שלא טלטד אחיך, ת"ל מה א"כשונאךי

ביאור

 ממנה חאנד אשר שנאמי! מוהית, שהיא נהיששטפח

 שאנויח זו 'צתח אדס. כל אצל מצויה ממנו שאנויהמי
 מפני הוא ויסעם - אים, נל אצל מצויח ואינהממנו
 אים לשום אפשי שאי סיון מהס הנעלים מחיאשיןשאז

 'אוש. לאחר השנח יין ואין הנהר, מן אותםלהציל

 מומר יוא אם יק יזהו בגמי שם וניאיוז(
 אפקויס הוא חר' לח:עיס נבייח אוכל "בללתיאנון,
 ג"כ נפיהסיא שנת ומחלל לוב.ז מומר וכן כעכר'ץ.ודינו

 נפ"י הרמנ"ם דנרי נזת להניא וראו' כעכר'ם,יינם
 או זיה ענויח עובי' והם האפיקויסים ה"י:מיוצח
העושה

. 
 לנו! 11 נבילה אכל אפילו להכעים, ע2'רות

 נתויח ושכופיין אפיקויוס, זח ייי להכן'סקעטנז
 נסתף להינן כח גייו יש אס להיגן, מצוח היהו2ננואה
 עד נעלילות ע"'הן בא היח לאו ואם הויג,בטרהסיא
 והסולם לנאר שנפל מהן אחד יאה כיצד הריגתן,שיסננ

 מן נני להוייד סרוד הייני ואומר מטלקו היחננאר
 מח והסעם - אלה נרברים וכיוצא לך ואחזיינוהנג

 חוי4 נפרהסיא נסיף להרגן כח נייו יש שאםשאמר
 כלפי מרידה משום .נזה יש להכעיס יכשעושה משוטזהו

 גסיף. שמיההו עליו י* נמלכות מויי ודיןהמקום,
 ממונו ימאני נרמנ"ם; שם זח ע, ואיהאח(

 לח שאין ניפת פיתו הניח כייד לו, ~זקקין איןלדעת

 הרנים נישות ביסו השליך לו, והלך קסרה ולאדלת
 לדיוו, ממונו אנד זח הרי נזה, כיויא וכל לווהלך
 זקוק אינו לעימו ליסול זה דנר ליואח שאסורואעפ"י

 - ליעתו, למאנר סרס תאני אשר שנאמרלהחזיר
 נראח הפקר שאינח אף אגייה מחשבת שפסר מהוהטעק

 הנעלים הלך טעינה: גני ל"ב בנ"מ שאמרו כמושזהו
 פרוק לפרוק מצוה וע,יד הואיל לו: ואמר לו,וישנ

 עמו, שנאמרפטור
- 

 שהנעלים נזמן נאגידח כן כמז
 לעשות מצווים אחרים גם אז נקיומח משתדליםנעצמם
 ומיעחם נקיומה משתדלים אינם חנעלים אס לאפוקיכן,

 'והר לעשות מצווים אחרים אין ממונס אתמאניייס

 עושים. שהנעליסמכפי
 ממעטינן ממונו השנת ממצות ירק פשום זהוהנה

 מחותב גופו בהשנת אנל מדעה4 מ1ותיו שמאנדלמי

 שאינו משום וזהו מדטיי נפשו את שמאני נמיאף
 לעשות לאדם לו אפשר ינממוט לממונו נסשויומח
 לעשות ישות לו שחין מח לאניס, ואף רויה שהואמה
 ביד דאין מיוצח: נפ"נ בימ2"ם כמגואי ננפשהק

 של קנ,נו הוא הנ0ש סי הנפש, על למחול הדםגואל
הקנ"ח,

- 
 נפשו אה לה1יב צריך שהוא נמצא וא"כ

 יוצח אינו הרי והוא עליח הנעלים שהואלהקך'ה
לאבדה.

 "לשמות" בטפרנו שבאינו מהא זח על לשאולואין
 דהבא נ': וריב נסנהיייז אמיו ילכך ה' אות כ"ננסישח
 מפקחין אין חגל עליו ונפל נפשוי עסקי עלבמחתרת

- נשנת, מעליו הגלאת  שהתיי יכיון משום שזהו 
 אה שמאבד כמי הוי נמחתית שנא זח שיי למיתהעצמו
 נהצלחו, מהו"בין אין ונזח לדעתנפשו

- 
 ההיפך וזהו

 הקמ'ה שגם משום שאני דהתם לומר 'ש אל,4מינרינו

 התיר שהרי נקיומח יוצח אינו הנפש על הנעליםשהוא
 מצדו לא נהצלתו להשתדל לנו אין ולכן אותו,לימית

 המקוט. מ8דולא
 ההעלם לא אמר ולא הכתוב שינה כאן והנחט(

 וזהו להתעלם, הוכל שלא רגיל שאינו נלשון נחמרחלא

 שהרי המצו,4 משאר משונה זו דמצוי לומר שגאומשום
 שלא מנין כ': נויקרא נתו"כ אמרו כנר המצותנכל
 ללגוש אפשר א' חזיר, נשר לאכול אפשר אי איםיאמר
 על לבא אפשר איכלאים,

 הערוה~
 מח אגל אפשר אלח

 עלי, גזר שנשמיס ואניאעשח
- 

 המצות נכל אם והנה

 שלא י,מ,ונ * גלח זו במצוח אבל כן, לומר אדס8ייך
 מח אנל חנייו מאביית להתעלם יצונו איםיאמר
 שלא נאופן להיות צריך אלא עלי, גזר שהקנ"חאעשת
 שאי לה'ות צריך נ18ך שהכונח הינו ליתעלס,תוכל
 הזה. חרנר על ולע2ור להתעלס לך יהיחאפשר

 היסק באר א' נאות לעיל מנואר הזה העניןי(
 זו נמצוה נאמר משפטים נפ' מה מפני להנין ישוינה

 כאן אנידח יין גבי וכן אחיך, נצמר ובצן שונאךתמוי
 והגיאה אוינך, נאמר והתם אחיך ,י נפסוק לעילנאמף

נזה
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 מכל תקים הקם ת-ל מניד עמו אין כעליו עמו, בעליו אלא לי אין תקים.הקם
 11( 4ש )ב"םמקום.

 לפרוק סצוה ועליך הואיל לו: ואמר לו וישכ הכעלים הלך עמףתקים
 )פצי( יא( תקים. הקם לומר: תלמור והולה, זקן א8ילו יכול עמו, שגאמרפסור, פרו*

 וישב אשה שמלת חיש ילבש לא אשה, על גכר כלי יהיח לא תניא, וגו'. יהיה לא6
 יתקן שלא אשה' שמלת גבר ילכש ולא אשה' על גבר כלי יהיה לא ת"ל: למלתמה,זיין בכלי אשה תצא שלא מניין אימר: ראב"י האנשים, בין ותשב איש שמלת ואשה הנשיםבין
 א0 פי.ס)נויר יבו אשה. כתקי2יאיש

 יי קי-ט)חיק יג( למזומן. פרט יקרא. כי1(
 ר 1 א יכ

 והם נעגל ש"סאו קודם הדגדים נאסרו ההס רהנהנו"
 לעוות הצודך מן ה.ה יא וינן גנוח, נסודמ אועמךו
 ני בהמ"ו, את להקים או א"יו א2ידת מטיניןשיהיו
 כן, סלעשות עצמן את סונעין "יו לא ציווי שוםסבלי
 אבירה מלהשי2 עצמו א" שיכנע "שש יש בשונחרק
 גן, יעשה שלא עליו הוהירו לגן נהמחו מלהקיםאו
 נשעה העגל מעש" א"די נאמרה גנר :ו פרשהאבל
 עצמו א" האדם שימנע "שש ויש סמדדגחם ידדושהעם

 הכמוב בא לכן בא"וה. עסו טההז למי גם סוגהמלעשות
 אהיו. על גם הדברים אלולהוהיר

 9היין ,(:"ינוךץ בספר אסיו סעינ" 2דיןוהנה
 כן, הדין בארם גם אם כי בנהמ" רק לא ההזדוח
 לעוור צריגין סשאו תהת רונז נעצסו הוא שאםוההז
 על משאו את ולתקן ול"קיסולו

 גבה_
 2נמי מנהזר וו"

 גבי ע-ב, ל'י-ם
-1 

 ו2דא נה"הז דפגע בי-י  ישמעאל

 סי' ובקש עצים של סשא עליו לסעון צדיךדהו"
 סעינה, של המצוה ס"סת עליו שיסעוןישסעאל

- 
 בהמה בין נוה "ילוק אין שנודאי פשוס "ואוהענת
 "נירו את איש שיעוור "הז "מצו" עיקר כל גילאדם,

 לנדה אית" לעשוה לפניו קקשה בוסן2עבודהו

 רלסאן ז1'א ל"ב בים נגם' איהא והנהיא(
 ישב ה2עלים הלך אם אף דאוריהא 2ז1'" צערדאסר
 וה! פסור שהוא גאן 9אמרו ימה לפרוו4 מ"היב גי'גלו

 92גר. "יב אנל נ"נםשפסור

 אבידה לדיגי וה דק נססך רלגך הזפשריב(
 שצייך הוא "אלו הדינים של דהגלל סשוםוסקינה,
 לו". צדיך שהוא בוסן ה2ידו את ולעוור ל2אהאדם
 הנשים ג-ג צריגין "סל"מה שנומן אסינא הו"הו"כ
 אסיו לגן חסל"סה, בסערכי ה%נשים את ולעוורלבא
 ד2ר שוהו 4פני למל"מ" ו"ן נכלי אשה תצאשלא
 לידי לנא %פשר כוו ממצוה כי הסקום, לפניהועבה

 למאד, ה"מור עריותאיסור

 זו פרשח אהר נאמר דלגך לוסי עודו%פשר
 ויאסרו הנייים יראגו שלח בכדי והו הקן, שלמפרשת
 הילוים עם הספול נמו פעוסים נדנרים עסוקיםאנ"נו

 רשות לגו אין פל"ס" בעניני גמו נגבדיםובדברים
 הקן שלוח דיני כאן ה"ורה סמכה לגן נהס,ל"שחתף

 4ר למאר נכבד דנר והו "ילדים עם שהספוללדיאו"
 עם ומספלת "צפורשגם

 לציגינו. אוהח וק"ת רשות לנוהזין קדוט" משום בה יש %פרוהי"
 ציר שיש ספני היא "זאת "מצו" סעםיא

 ו"יא הבצים על או האפרוחים ש יושבת שהיאבין ולבן "ופש"ח, ממנה וגוולין אותה נשצדין להצפורגןי
 נ"בנים, והספול ההולדה של הנכ2ד" בהעב~ד"עסוק"
 לצון הדשות אין הומן שנאו"ו נשני" "מקום ל"נתן

 או %1פרוחים על ק-ס: 2"ולין אסרו עפיר ולכןאו"",
 ל%פיו"ים, וביצים לניצים אפרו"ים לאקושי הניצים,על
 בני ביצים 1ף קימא בני אפרו"יםמה

 קימ%~
 יצאו

 "צדיכין אפרוהים %ף לאסן צריכין ניצים ומ"מוורתק
 מוורות שמ2יצים משום ווהו - יסרי"ין, יצאולאסן,
 גם וגן לצ,דך, שלא ענורה ווהו %פר,"ים, "ולדלא
 שלא ע2וד" ג"כ ותו לאסן צרינק ה%פרוחים טאין2ומן
 אין לכן העולם. 2נק של ענודה משום בוה ואיןלצורך
 נוג לפנוע להאדם שאסור הוכותל"

 שטנע מפני %, בסצוה לוסר אפשר סעםעוד
 בהניצים פוגעין אנעים איך לדאות לח עקשההצפור
 א': ויג ב2-ם אסיו ו" וספני שלח, נהאסדוהיםאו
 וסן גל נניצים לוכות %סור רג: %מר יהו1ה דבאסר
 ו"רר האם א" תשלה שלח שנ%כר: עלי"ם, רו2זת9האם
 לך, "ק" "בניםאת

- 
 האם את מ""לח כשסשל"ין ויק

 לה אין ונהאפרוהין 2ה2יצים טפוגעין דואה גיצהוהיא
 הוה.הצער
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 צחור' ראקרי אשכחן וטהור צפור, קן קרא דאמר מלשלפ פטור טמא עוףצפור.
 ג" ק,-ט 'מיייו . יר( צפור. דנקרא אשכחן לאטמא

זישיי( טו( בגיה. על בעודה האם. תקחלא

 בה שיש ל"ת מצות כל מ.ט, לוקה, ואיגו משלח חבבים על אם הנוטל תקח.לא
 "( קמ'"י )מ%יו טז( לוקין. אין עשחקום

 גריתות ולא אבות זכות לא לה שאין צפור אם ומה חתא: א"ר לך. תקח הבנים ואתז(
 אחת על אבות זכות להם שיש יעקכ יצחק אברהם בני עליה' מכפרים בגיה שבועותולא
 מצוה יש ד"א' יז( לבש לעתיד עליהפ מכפר שהוא מהם אתר סרח שאם וכמחכמה

 יאורב

 דמצוה אין דלנך אסשר יאלו הסעמיםומפני
 בזה, ש"ך אין רראשון רהסעם משום במזומךהזאמ
 שמביאץ ממ מזמ צער למ אין בגית שקננמ יניץמשום
 הטופ ולפי האם, על להופ ממ לנו ואין אמר לבימאותמ
 ממ לה אינפת לא אנשים עס רגילמ שהיא ניץהשני

 באכרוהיה. או בביאיהשפוגעץ
 בעלמא בצפור רהנמ חזמ, בענין יש סעםעור
 ני נפשמ על להנצל למ אפשר אוחה  לקהתנשרוצין
 רוזופש מיר נפשת את להציל נרי ננפים לה נתנמהסבע
 אהבמ טבע מפני האפרומיס על יושבת נשהיא אךאומ41
 עחבה אינמ אוהמ שתופשים בשימ גפ בה, שישהאם
 שבזטן 41ומר עליה להגן ההורה באמ ולנן קנהאה

 רמפני ואפשר אוהה, לצ1ד אסור קנח על יושבמשריא
 כנפימ ואץ מעופפת היממ דאס ק"מ: במולין אמרוזמ

- מלשל41 ססור בקןנוגעת  הקן שאין דניץ, משום 
 בעלמא נעוף מיא הרי אוהו, לע:וב שלא אומהמעיב
 אוחמ. לשודשמוחר

 מצד הוא זו במצוח שחטעס שאמרנו אףוהגת
 5"ה: במגילח יאימא מהא ומ על לשאול איןרממנוה,
 מפני אומו, משתקץ רממיך יגיע יפור קן עלהאומר
 גוירה7 אלא ואינן רממים הקב"מ של מרוהיושעושח

 שחין משום אומו משתקין דייך ררמב"1 בזמ ביאריבר -
 מדת בזח יש אלא הבעימ, על הקב"ה רממנוה מסעםזה

 "פילו ברימ נל על לרמם עצמינו שנרגיל לומררהמנות
 בזרוו.על

 שאם מיובית מצומ איננמ הקן שלוה מצוהוהנה
 וין האם את מלשלח פסור הוא הבנים ליקה רוצהאינו
 אח שררג רעוף ק"מ: בחולין שאמרו ממ על בר"ןאיחא
 ובערת מצות לק"ם רצריך משום משילוה פסורמזפש
 ולית דעשה נימא לא ואמאי זמ על והקשת מקרבך,הרן

 ובערמ של דעשמ ותירץ רובערמ, העשמ את ייהודשילומ
 רשילוה עשמ אבל לבערו. עליו המוסלת עשה מצומהיא
 פסור הבנים ליקמ רוצמ אינו שאט מיובית מצוהאינה

א%ש*  פג 
 בעופוח הקן שלוה רין אץ מה מפני והסעםי(

 י"ג באוח לעיל שבארנו נמו שוהו נן, לנו נראהסמאים
 והגה העולם. בבנין עיוקמ שהיא מפני הוא יאםשזנומ
 סהורים ביצים על או אפרוהים על יושבת שהיאבזמן
 הארם, לאנילת ראו"ם הממ כי נכביו4 ענודח בזתיש
 אץ לאנילמ רח"ם שאינמ דסמאים על היושבתאבל
 לח אץ ולכן העולם, בנין של ננברמ עבורמ שוםבזמ

 אומיג לצוד שאיןהוכות
 הרש'י רברי מינוך" "מנחת בםפר ובי41-וס0

 אבל הבנים, עם משמן הבנים רעל נימח שלא הףנו5ן:
 דעל מפרש לכן איםור, בזה אין בלבד האם לוקחאם

 הוא בלבר האס נשיוקח וגם בנימ על בעורת הואמבנים
 אמר ח': קכוש בהולץ דאיחא 5מו וזהו זה, עלעובר

 לשלח, מ-ב הבניט את ומשלח האם את נוסלהריני

 הא8, אמ משלח שלמשנאמר:
- 

 ברמב"ם איחא וכן
 גם הבנים לקמ אם הן האם, לקמ ואם משחיסה:בסי"ג
 מצהע על עבר האם, רק הבנים לקה לא אם והן5ן,
 תעשמ. לא מצות ועיעשה

 משמיסה: ה"ג בפי"ג ברמב"ם ואימאסו(
 או ושמסה מירו והסף אמר ובא מבנים על אםהנוסל
 שלמ שנאמר: לוקה, מדשזו שלא ירו מתהתשבו,ומ
 העשח קים לא ורו-י מעצמו שישלמ ערתשלמ.

 שבה,_

 וזהו לושק זה נכל הישה בירים בסל שלא %ףח"נו
 אס יוינו קימה ולא ק"מו רבעיק ס"ו במנומנמ"ר
 הלאו מימח לוקמ קייט לא ואם פסור שבה העשהק"ם
שבה.

 זמ בזנוה עליהט מיפר שהקב-מ הינויו(
 בגרולם מספלים והיו בנים גייול צער להטשהימ

 צפור קן של האם "ת שמשלמין ממ גם שדריובסרנבתם,
 לעיל 5מבואר בנימ עם מספלת היחת שהיא בשנרזהו
 בשעח ייק כ4 גם מוברף ענין בזה יש והנה ייג,אות

 בזכיומינו או סהורמ נצסור והננו בסהרמ מינהגיםשאנמנו

הקנ"ח
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 אין ואם 11 מצוה של שכרה מתן ומה כבור' שכרה שמתן מצוה ויו עושר שכרהשמתן
 ואת בוטל חתה וכר ומה האסי את תשלת ולח ו:אמר: מ:י"ן בנים' לך נותן אני בניםלך

 י'( ,יביים . יח( לך. תקחהבנים

 ותארכת לך חטב למען תורה אמרה כאיסר שהיא קלה מצוה ומה לך. ייטב למען.
 א'( ומיב ,"%ת יט( שבתורה. חמורות למצות ק"וימים'

 והנית וכל מכל לגמרי הקן את כרת ולא זה בעבור מדה כנגר מדה ימיס. והארכת.
 )8'ימ( כי העיקר'את

 תויפ ולא ת"ל: מ:יין' במתנה לו ונתן ירו' לקפ בינה, אלא לי אין חבנה כיח(
 )5ןיי( כאי מקום' מכל בביחך,דמיס

 תעשה. לא מצות 11 בביתך, דמים תשים ולא עוה, מצות 11ועשית.

,אי"

 יאורב

 סמאים בע~פוה שיונן נזמן אך לאנ~מינ~, מכפרהקניה
 נה~לין שמנואר כמו ל"נ~מינו כפרה להניא נירנואין
 פט~ר סמא עיף ביצי על חרונץ סה~ר עוף א':קימ

 ל:לניה ~לא לך מקח קרא ראמרמשילוח,
 הבסיהה רלכך ס~פר" "כמנ נספי מנחתי'מ(

 שאיו מי כי והו לנניס, יזכה הקן שלוח שגשכיהמורה
 נהסרק להרגיש מורגל אינו גי נסנע אכזר חוא נניםלו

 נניס לו שיון מי כן שאין מה נסובהו, ~להשגיחזלמו
 ומפני לנניו, שיהסר מה אמ למלאות ממיד עס~קהוא

 הרממים, גמרה א~מנו להרגיל הוא הקן שלוחשמצ~מ
 הרהמנ~מ למדמ עכח רהמ! שהזא הקניץ: ורואהבנים ל~ ואין שלוה מצוה שמקים מי מרה בנגר מרה~לכן
 גגים. ע"ישנא

 יש הקן של~ה שנענין "נספור%" מנואריס(
 השרה עופימ זרע להשהימ שלא להמין היד גמילמאוזה
 הקצמ נוה שאפילו ואמרו חאם. נשל~ח ווה הפקרשהם
 קיממ ~הקרן הוה נע~לם פייוה א~נל יהיה גמ"8של

לע~ה"ג,
- 

 נעניני שע~סק דמי גאן אמרו שפיר ~א"ג
 שיוכח נודאי לק"מם שקשים ברנרים הסריםגמילמ
 שבר.להרנה

 שלוח מעוה של הסעם האלו הרנרים לפיכ(
 המין יברמ אז הנניס עם האם רנשיקה מש~ם ההאהקן
 הרי"א מבאר הזה הררך ולפי העולם, מן לגמריהזה
 טמאים נעופוה הקן קלוח רין אין מה מפנישפיר
 שיאם החורה שרצון מפני היא הקן שלוח שמצ~ממשום
 שאס~ר כמו כי הנניס, הולרה שהיא פרי ~מעשהממק"ם
 אבל חאם, אמ לקהמ אס~ר כן פרי הע~שה העץלקצ~ץ
 גכה העץ, כריחת ונחסרה הפרי כרימת שהוהרהכמו

 שהיא דאם לקחת ואסור הפרי שהוא הננים שגקהצ~ה
 סמאים, געיפזמ נויג הרק שאין אמרן וה ~מפניהעץ,
 אשר לעץ הע~ף רומה הרי לאכילה ראוהם שאינםמשום
 ניצים קל הי~שנת ולכן לנרמו, שמ~מר מאבל נןאיננו
 פרי נעלמ אינה שאז מפנ' הזה נרין אינחמחרומ
 שמוהר מאגל עץ איוגו אשר לעץ אז רומחוייא
 א~מ~.לכר~מ

 מצומ אין רלכך נפשסות לומר לי הג,-אהואשר
 סה~רים שעיפימ משום סמאים נע'פוה גוהגמ הקןשלוח
 הננים על האם לקחמ יהיה אפשר ואס לאכילהש~הסין
 שוהסין אין הרי סמאים עופ~מ אבל המין, שיכלהסוסן

 נהים ישארן הגנים על האס יקה אס אף ואזלאכילה
 ימין. יגלהולא

 המקום הנסיח רלכך אמרו ס~פר" "רהב~נספר
 רמצומ נרמנ"ן אמרו שהרי מש~ם ימים. נאריכמכאן
 הרהמים. למדמ עצמינו אמ שנרגיל נברי הוא הקןש,~מ

- ה"ס, אינם ה"ים רהרהמנים אמרו קי"ג~נפבמ'ם  
 הנירו. של נצערן מצסער ממיר שהרהמן מחניווהו
 הנירו של נצערו גשרואה י"רם לב יכאב ניוהרוהנה
 קן על ל,יחם ד' שצ~ה אמר ולכן לו, לעזור יב~לואינן
 הנטימ רהמנימ נמרמ ני~מר עצמנו קנרג'ל נגריצפ~ר
 וי'י ימיס וקיצור לצער ,מ וייי ינא שלא שכרנממן
 ויהיה לך תסנ למען אלא לחושיע, ירו לאל יהיהסלא
 יהקצרו שלא ימים והחרכמ וגם לאהרים לעז~רנירך
 ירה(ים. מרת עייימיך

 לו הבונה רק לא מה~ינ מעקה נרין הנהכא(
 נג"מ גדאימא נימ לן השוכר גם %ם גי הלוקה, אונימ
 מעקה! לו לעשוה היב ושוגר ע"ב:ון'א

- 
 מי ~יש
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 1( ס"א)מ'י טפחים. סשרה גובה מעקה שיסור כמהמעקה.

 שיחין בורות כגון רמיפ שימת בהן וויוו כל להכיא בביתך. רמיס תשיםולא
 )פס'קתא( כב( בהוה. הכתוב רבר גג' ת"ל: ומהומערות,

 לא והרי בראוךת, ימי מוושת ליפול זה ראוי חנופל' יפול כי ר"י: רבי תנאהנפל.
 כג( חייב. ע"י וחובה זכאי ע"י זכות וומגלגלין אלא נופל, קראו וחכתובבפל

 שאס יחלה' ולא רחמיס ארס יבקש לעולם יהורה: ררב בריה יצחק א"רממנה
 ממנו ממנו, הנופל ישל כי קר* פאי עוקכא: מר אמר והפסר, זכות הבא לו אומריםחלה

 "'( י"י "בת כר( ראיה.להביא

 8ן תקרו' 8ן קרא ראמר חזקיה: אמר מנלד כהנאה אסורין הכרס כלאי תקדש. פןט(
 ב'( נ"י )קי'ש'ו כה( או.תקר

 ת"ל' והמנהיג' בקרון והיווב הרו את לרבות מניין חורש, אלא לי אין תחרוש. לאי(
 יספף'( כו(יהדיה

 ר 1 א יב

 חיוב חרקר מויבנן אם כי היב השו3ר סאיןשאמרו
 וסרבונן,לקוח ד3'ק משום המש3'ר על מו0להתויה

 ההורה. מן נמעקה היב הסו3ר אק ףכיוהן נזכרולא

 מואור-חא, ה-ב קהוא מווים הגל בלקוחוהנה

 זהו חבנה. כ' כאן נחמר מה מפני- לשאול 'ק.וא-3

 4רז ירך מנהג' סור לפ' א-ו' האלו שושרש'ותמפנ'
 ברם, גסע אסר ב"ת, ננה אור א': מ"ד נסו0הכואיתא
 שיבנה ו'ש תורה לסיה י(, )ונריס אשח ארש"שר
 אשה, ישא ואח"ס כרם וי0ע ביתאוס

 שסור ומפני -
 ומפרש חננה, 3' 3"ן נאמר לגן נית לו סיננה וואו"א
 "אום שבנה שאהר מפנ' לבום, השי3'ם הו'ניםעתה
 מסרש בבלאים שאיר' וספנ' ברס, לו נוטע הח4נית

 איסור ועחרה ששס צ'צית ווינ' בגוים כלאי וינ'ג'ו
 לנשוא' הש-כים הוינים מפיס הוא זה ואהרכלאיס,
האשה.

 נתן ר' תנ'4 ב, מיא נסענוח ורשו יבן3ב(
 ולא ביתו נתוך רע כלב אום 'גוי סיא מגיןאומר:
 ומים תשים ולא שנאבר: ביחה בתוך ועוע סולם'קמיו
נביתך.

 צ-ח בסנהדרק ואיתא מח מבואר ובז"5ג(
 בווך, טמון זה עון 'היה מת' עי לוויו הקביהיא"ל

 דואג נסרד 'דך ועל דבהנים. עיר נוב נהרג 'וךעל
 לא שהיא ננ'1,_ואף ושלשת שאול נהרג 'דך ועלהאדומק
 סכיון .רפנ' יזהו לעוו, לו נהקב זה נ3ל בזה אשםהיה

 כ' היב. ג"3 שריא 4ות זה '11 על הינרקנתגלגל

 . זו: על לכפרה הוא חקוק ח-ב ורי' הובהמגלגלין

 אלא אהרים זבות לד מוקיל סאין ה"נוכר(

 יהלה קלא עד כן קאין סה מקלג זבות יהביאצי'4
 'בא סלא עליו להגן אהרים זגה? ג-כ לו סועילהיח

 מחלוגליד'
 ב"נא" אסורין ה3ים 3לאי מה מסני הסעםכה(

 חכרם נסיעת ב' ספק אין בן: ";מינוך" נספרסבואר
 ומ' ארם, לבנ' מכשולות 3מה המביאה שנו ל-ןסנח
 המקופ לנו הת'ר ואולם קדוש. נקרא ה-ן מן נז'רשהוא
 ואהר הגוף, אל נמיעו0ו וינמ1א תועלה קצתבשביל
 נתהלת גס שחם נאמר לכן בקוש' מס כ' הוהרשלא

 שלא וחסא עק צד בענ'נו 'היה זר'עתו אונטיעתו
 ד' הלא 3' העולס, מן ויאבד 'שיף אם כ' בלללק-מו
 ולח בישולו גסר לאהר ממנו היוצאים הסבסולותנרוב
 בעבירח. יהחלתו גם ע,ר להיותסוב

 'ק 3' 3ן, "החינור' בססר, מבואר הסעם3ו(

 הבהיה למינ' שיס 'דוק ב' נע"ח, צעי שי עיןנזה
 סכן דכל מינן שאינן עם לש3ק גוו.ת דאגהוהעופות
 באוחן בעינינו רואין שאנ, וגמו מ,אכה, עסהםלעשות
 הנהמות וכל 'טכק למינו עוף 3ל 3' 'ד'נו תהחשאינן
 לב הבם ובל בם'ניהם, לעולם 'דבקו ג-כ המיניןושאר
 נרבר לעולס אנשים שנ' למנות שלא סוסר 'קחמזה
 בהנהגחט ומשונים נ0בעם רהוקים סיהיו דדנריסמכל
 התורה הקסידה שאס בהנכבד, והנקלה ורטע 1דיקכמו
 כל שכל בעל' סאי)ן הים ונעל' נזה שיש הצערעל
 'ו1רם. לדעת סש3לת נפש להם אסר חדס נבנ'שכן
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 משבת, שור שור דילפינן דחרישה, לכלאים בהמה 3ל ואחד שור אחד וחמור.בשור
 2י( ניי )נ"ק כי( בהוה. הכתוב שדבר וחמורי שור ת"ל מהאיכ

)ספי" כח( הקרון' לאחר או הקרון בצדי הסוס קושר לרבותיחדיו.
 הבל אחת, בבת להיות נאסרו שניהם ע"י תקלה שבאח לפי יחדיה ופשתים צמריא(
 הזהירם כהונה בגדי שמשניהם לפי ד"א פשתן, מירע הביא קין צאנו מבכורותהביא
 )משני( כס( עבודתן. בשעת למשרתיו רק הותרו ולא בחולללבשן

 ל( ל"ת. דוחה לעשה מכאן שעסנז תלבש לא כתיב: ולמעלה לך. תעשה גדליסיב(
 י( ד)יממ

 מכאן הרע, לשת לידי שמביאתו גורמת שנחה מה ייאח בש אומר: ר"י ושנאה'י"
 עד עמך' אחיך וחי אחיך. את תשנא לא ועל תסור ולא תקום לא על לשבור סופוכמוך, לרעך ואהבת על אדם עבר חמורה' עבירה לעבור סופו קלה עבירח אדם 1בר אומר:אתה
 דמים. שפיכת לידישבא

)ספר"  למה א"כ מקוס, מכל וגו' והוציאו ת-ל מניין' ואם אב לח אין ואמה. הנערח אביסו(

 ר ו א יב

 דאינו מכלאים: ייז 2פ-ס הרמ2יט רעתגז(
 וא"ד טמא א"ד מיניפ 2שנג אלא מה-ח 2כלאיםחי2
 קתי גל אסרו חגמיפ ורק ו"מור, רשור רומיאטחור
 שניהס או טמאים שניהם ואפילומיניפ

 טהורים,_
 ורין

 ואפילו החורח סז אסור סינים שני רכל תיאהרע-ש
 מסחים.ששניהפ

 ה"ב פ"מ כלאיפ בירושלמי מבואר והסעם3ת(
 גושא חח זח של עצלוחו נושא שזת מפני אומר:ר"י

 גהליגה מהעצל שזח סת נלומר זה,- שלעצלוחו
 הוא %ף גזריזות הולך שוח שרואח שע"י מזרזוח2ירו
 אמר: ר2 יחר, שניהם גמושכים ונסצאו ללכחנזררז
 קשיר שזח אעפ"י פ" ש2יבתים, הה2ל שגושאקמפני
 סקופ סכל הנקר ים גמושך נראה ואינו הקרק2צדי
 והוי אווע נושאיז שניהפ להקרק 2ו קשור שהזאהה2ל
 הח2ל. בש2יל רהסשכתגלחים

 שלא בגרי האי10ר גטעם גה2 והריישגט(
 סאיזה לדעה להקונת אפער אי כי הסל2ושים, "חלזיף
 הסין ואיזח מפשחיס אם מצסר אם הסל2וש נארגדגד
 נייליפ וחסר היתוב הססיך ולגז 2יגיהסי ה:1וו2חהוא

 2סלנוש עצסו %ח לכסוח יבא שלא 2גרי זהו לך,העשת
 צריך הוא אלא הוא, זיוף זח גם גי מהיהוריםו~אינו

 להר%ות יסיסנים את עסו שיוליך 2בדי 2?יציתלהתל2ש
 היהויים. סזרן שהוא גולם העמיםאת

 אין דכאן זל'א פ' גחונוה נחוס' ומ2וארל(
 שיעשח שניהם לקים יאפשר משום ידהו ילאלומר

 רכית סשום זחו צמר, של חוטין צסר של2טלית
 שהרי שני"ם, לקתם אפשר אי חרי פשחן 9לר2טלית

 אין צמר, של גחוסין אלא הכלח ס?ות לקיפ אפשראי
 שייהם. לקתם אפשר מקרי,ח

 לאו י?יצית עשח מצות רהי' איך לשאולואין
 מחויב אדם אק שהרי חיו2ית מצוח זה אין האדכלאים
 גופין ואין לו אין אם כנפות ארבע של טליתלקנות
 ענשיחו ד'" וש מ' סנחות 2חוס' גמבו%ר זח עלאוחו
 שיהא הוא הק2יות 2ר?ון הרי 21אמח סשום זהווגוי,
 כל את תגרתם אוחו וראיחמ כדבחיב: זו עשחמקתפ
 וגר. לנ2כם אהרי "חורו ולא אוחם 1עקיתם דמצוח
 ענשינן ריחחא ד2ייין ויש מ-א 2מנ"וח אמרוולגן
 2חוס' אמרו ע-2 קי"ג ו2פס"ים זה מ?ו" קתם שלאעל

 ייוי עצמ1 ולה2יא לחזר אדם דצריך וגר, ואיוו-"
 ~ ל-ת. ותי זו עשח ולכך צי?יח,חיו2

 2רס2-ן ס2תי ל"ת דהי עשח מה מפניוהטעם
 משום זהו סעשה, חסור רל-ת אף והוא כן: י"רו2פ'

 פעו2ר נדול וחסאו כישה עושח הוא ל"ת עלוחע21ר
 לעשות 2א אם ח2ל חעשיג ואל 2ש2 שזהו עעהעל
 יותר מוט2 מת נחקור אם אז המ?וה את ולקיפ,שח
 או ועשה 2קום ד' ר?ון וימלא העשת אח יקיפאם

 2זה תעשח, ואל 2ע2 ד' רצון ויסלא הל-ח "חיקים
 2קום ש:הו העשח אח עיקים וסוס2 "מרי:ןשפיר
 ייץ משום ל-ת רוהה רעשה אמרינן שפיר וליןועשה,
 ועשש 2קום ר' ר?ק סקיפ הואהעעח

לא(
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 לא( גידוליהם' ויראו יבאו רעיס גרולים שגרלו הם ואמה' הנערה אביבאמר
שפרי(

 מבן' ויסרו מויסרו, ויסרו למרבו חבהו: א"ר מבלד מלקות, וה ויסרו אותה ויסרויח(
 1( מ"ו )נתויוה לש הרשע. הכות בן אם והיה מבן'ובן

 רע שם שמוציא מצינו שכן העושה' מן חמור בפיו האומר רע. שם הוציא כייסן
 היה אמת ואם כרכתיב: קטלא לה רקגרים משוס ורלמא חמשים' ומאנס כסףבותן.מאה

 1( ס"ו )ערכע לג( שהוציאי רע שם על רע' שם הוציא כי רבא: אמר ומתה'הרבר

 לר( להחזירח. אותו כופין גרשה שאפילו מלמר לאשה. תהיחולו
 ה"ו( פ"ג מעגוה)ירוויפי

 ומוכת סומא או חגרת היא ואפילו בעציצו ושותח מלמד לאשה. תהיהולו
 )חרי( לה(וחין.

 לאשה תהיה ולו ת"ל: בישראל' לבא ראוייה איבה אם אפילו יכול לאשה. תהיהולו
 )ספרי( לו( לה הראויהבאשה

ביאור
 גגית כשהיא בעלח תהה המזנה חאשה 5ייא(

 אה קגל כשהאג וגפרט גגעלח, מעל חמעול שלאעליח השגי"י לא מה מפני אגיה גית על מוטל חחספ"גיח
 תחתיה מעח חהיח שלא יוהר אהראי חע קרושיהכסף
 שמרבר גשעח רלגך חכמה" "המשך געל היירוכבר
 שנאמר כמו דגר'ס, עלילהז לה שם הוא והנח נאמר:ולא - דברים. עלילוח שם הוא והנח נאמר: ג"ר לפני"כיח
 נונע שההי מח נם הוגע שאגיח משום חהו "יהגפסוק
 עליו גם אלא רע שם הוציא גלבד עליח רק שלאלו,

 רעיס. נדולים גרלקהוא
 רגן מויסרו יהכפ יסרו רנמריק .הינולג(

 הנאמר גן רילפינן משום מלקות הוא ההם ומורח,סורר
 גן אם והיח בדבתיג נמלקוח הנאמר מבן ומורחבסורר
 מיוח זחו מכות דהאי "נהזקוני" ומבואר הרשע,הגוח
 לרעך ואהגת של קשח מצות על שעגר עלסררוח
כמקך

 לחמיחה זמם אשר על נאמר מרלא וזחולג(
 גמקום שגט מעמע רע שם הוציא אשר על נזמר"לא
 ברצק שעהח טחק ואי2ו קטלא לח ל2רום בא 4ואשאק
 בכל שנחארסח קורם שזטאז שאומר א~ח שנחארסח"חר
 מאח לאייה ליהן צריך בחולים לה שחיח נחגלח אםזח
 חמהר חח זנהז, של רע שם עליח סחוציא זה עלכסף
 רק משלם שאינו ונות של מעשח יה שעשהטמי

חמשים.
 בלגר רע שם ימוציא על "ם לשאול ישוי1ח

 מדוע א"כ מי18; אוחח להיג גא שלא גמקום אףחיב
 מ-ר גכחו812 גמגת:ר פסור הקסנח על רע שםהמוציפ

 מיהה יה היא שאין מלבר קטנח דלנבי משום 1ה1ג',

 קטנה דמעשח נלל, זנות של רן שם מוציא כחן"יז
 כלום,אינח

 של שח בזע: יש שנשין שלזוח ו4נחלד(
 לשלחח יוכל שלא חמנש 5סף, מאה של ועונשמלקא,

 שהאיש משומ ורו-מג-ם הר"ש בוח גיארו וגגר ימיו,כל
 על חרפח להגיפ חשב כי רגרים, גשלשח חטאהזח
 ועור טטגה סגלי לפוטרה השב ועור ולהוריה,"שחו
 שהמיט בעבהי ולגן ממנה. ולהרחיקה אוחח לנרשהשב
 לו קלק הוא וזח אוהה מלקין כולח המשפחח עלקלק

 נ'(, כ"ה )לחלן לעיניך אודך ונקלח מלקוח: נביכרכתיב
 לשלט צריך מכהוגהה להזסידה שהסג וחוגעיור
 ולא לאגיח ליחן צריכין ולכן כסון מ.8ז סזהוכפלים
 לפסרה זוהשג מח וכנגר גרשוחג עור שהיא מפנילנערח
 יוכל לא לאשח חהיח ולו רוזורה אמרח מעליו,ולנרשה
 את לגרס בעל לכל רשות שיש אף גי ימיו, כללסלחה
 הזח. הרשוה אע לואשתו

 והמצוח' "החורח בססר זה על ואיתאלה(
 הקרוש,ן אח שמגסלין מומים גח נמצאו שאפילוריי12
 עחח מקודשת, 4יתח לא רע שפ מוציא היה לאואם
 תקיושיז' יתולו רע שם ח שו1צאהר

 ברמב"ם איהא רחגה בות, יש חירושועוד
 לנרשה אוחו כופין עלי מאיס שגעלי קאמרחרראשח
 כאן וא"כ חרג, 5שגויות ישראל בנהז תהא שלאכרי
 הוה עליו מאיס היא שבוראי כ% מום נעלה שחיפכיק

 כשבוי הוא יהיח שלא גגרי לנרשח מוחר שאזאמינא
 לנרסונ יכול אינו זה בכנק רצפילו קבי'לחרג,

 האסורה דגאשח כיק האהרונים הקשו והנהלו(

 ו1אינו גגלל תורה אמרה איך ""כ הוח, 4ייז איזיי

גיי
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ן לז( זמן. לאתר אפילו יטיו.כל

- "8י" 
 האב בית פתח לה יש האבי בית פתח לה ואין אב לה יש אביה. בית פתחאל

 לח, לטצוה. אלא האב בית פתח נאמר לא טעטאי מאי בסקילהי זו הרי אב, להואין
 4ף( ממדנכהובוחי

 לפ( שגדלתם. גדולים ראו לוטר אכיה' בית פת" אל לטה אביה. בית פתחאל
 י( מ"היכחובות

 ר ו א יב

 כן הזה הדין בהן באשת שאפילו ומשמע לגרשת,יבול
 או4ר שהוא כיון חח הייד, סנערה בפייג כרמבייסכמבואר
 יאיסורא חמיכא אנפשיה שויא הא בתולים לה מצאשלא

 מ?אהי פמ,ח פהח רראומר וו'א! ט' גגהובותנמבואר
 ספק ספיקא מרא רק רהוי משום לו אסורה נהןבאשמ
 יאיסורא. המיכא אנפשימ ושויא תהמיו אינו ספקמחתיו

 ע"נ צ' בנדרים בר"ן אימא רהנה נזהוהנראמ
 אין ודאי רמרינא לך: אני טטאמ שאמרמ האשמנרין
 מבעלמ עצממ להפקיע 4ך אני טמאמ לומר נאמ4ההאשה
- לו, טשוענרתשהיא  ראפשר רהרין משום הוא וסנרהו 
 באיש רק שיך יאיסורא המינא אנפשיה לעשומלארם
 ויוא וכיק בוך'כ אפילו אשמו את לנרש גרשוהושיש
 באשמ אבל עלמ. לאסרה לו חפשר לה משועבדאינו
 ממנו להמגרוו ברשותמ ואין לו משוענרת שהיאכיק
 ראיס:רוג המיכא אנפשא לעשותו ניצ ברשוממאין

 לאסיה ברשוהו אין סייר במ51יא נםוח-כ
 ואין לאשה תמימ רלו אמרת דהתורה דכ'ון טשוםעל'1,

 הנעל ודין למ טשוענד דהוא נמצא איכ לנרשמנרשוהו
 המיבא עליו לשוויא לימ אפשר דאי האשת כויןנעשח

 על "במזקוני" יאיהא ממ גם מנואר ובזהיאיסורא,
 האנשים ששאר אעפ"י ה"נו לשלחה. יוכל לאגכמונ:
 איוו זה רבר ערות בין מצאו אם נשותיהן עלנאמנין
 רצריך ונמצא - שקרן. והוחזק הואיל בעדים אלאנאמן
 וזהו יאיסורא, התיכא אנפשיה דשויא אף לממזיקההוא
 שהוא יואיל על'1 ותה לאסור בידו ראין .פשום

 לה.משועבי
 לנרש רווות לו דאין נימא שלא פירשלז(

 שימפרסם בכד, לאשמ להמז'קמ צריך והוא עממאותמ
 אסורה אינמ היא שיר' ממ9, ברבר'1 היה שלאהדבר
 שכבר זמ אחר אנל לאשמ, לו שתמ טהזיק והואעליו

 נידו שי9 אמינא הומ לו מותרת שהיא הדברנהפרסם
 בירו אין זמן לאמר שגפילו כאן נאמר לכןל2רשה,
לנרשה.

 לעיל שאמרו מה לפי שזהו לומר אפשרועור
 ינול אינו שמין ומוכמ סוטא או הנרת היאשאפילו
 שנשאמ בשעה כן כשחימה רק דזהו אמינא והואל2רשה,

 שאני הימי שסנור שיאמר מטעם לנרוית יכולואינו
 היא אם_ אבל לקנלמ. 'יכול אני אין ועבשיו לקנלהיכול
 שאינו לומר גידו שיש אמינא הוה זמן לאהר כזונעשימ
 א'12 נ"כ זטן לאחר יאפילו קמ"ל לכן לקגלה,י15ל
 לנרשה.יכול

 דמוה משום כן, ביארו ממימה" "תורהובססר
 טשוס הוח לאשמ מהימ 1ל1 של חדין רעיקראמ,א
 שייש רע השם טו4ום שישאנר מי ממיא לא אוליתקנממ
 נשתקע שכגר מרובמ זמן רלאמר אמינא והומעלית
 לכן לנרשה, לו מומר חז להנסא וניכולמה רעמשם
 . מנרשה. אינו זטן לאמר ראפילוקט"ל

 אמרינן לא אטא' הקשו שם נת1סי והנמלמ(
 פטיר העיים יר נקטעה מ"וג בסנהררין שאסרו נסוכאן

 גדגמיק . קראדבעינן
 אפשר יאי כיון כאן נם וא"כ -

 לומר לן "וה אביה בית פתמ על אותמ שמסקלולקים
 תז"ל: אמרו דרנה בזה. לומר וינראה - לגמרי.רפסורח
 נדולים ראו לומר אביה בית פתה על אוממ סוקליןדלכך

שנדלתט,
- 

 עליה עונש עונשים סני נאן ריוו נמצא
 את לקים לנו אפשר שאי נהי ה9'כ אבימ, עלועתש
 הע41ש אמ לקים לנו יוו זה בכל אבימ עלגעונש
 בשנים מקום בשום מצינן- לא רא וככנק עלימ,ימוטל
 אפשר אי ש"ם וינואפת ינויף כמו ביהד עבירהשעשו
 העונש אח נקים שלא האהד על העינש את לק"םלנו
 רק זרו כרכתיב קרא רנעיון שאברו ויג השני, עלנם

 העונש את לקים אפשר אי שאם אמד ארם שלבעתש
 לנמר'. לימ פטרינן או בקרא כרכחיבבו

 שתינמח המאורסה גנערה מח וספנילט(
 כ'.ר בפסוק להלן נמבואר העיר ו4ער על אוממשסוקלין

 בספרים ביארו אניח, בית פהה. על איממ סוקליןוכאן
 מביה לסק'לה אוממ לוקחין וששואין שאמר ספני19ה1
 נזיון 'הימ זה העיר פתמ על אוחמ יסקלו ואםהמיה.
 לכן מ~אמ, הננלה את עסתה שס כי סיאטרו המיהלנית

 מקיר הוא ששם לייר אבימ בימ לפמה אותהכהז'רין
 בנית עור שהיא שז'נמה היאורסה בנערה אבל "זמ.גרע
 יצאה ומשם אכיה מניח אוממ ש15קמין רואין והכלאביה
 הע.ר. וער פממ על אוממ סוקלין לכן הזאח,הננלה
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 א"ר מנלן' העיר,' שער פתח על אותה סוקלין אכ כית לה אין אכיה. כית פתחאל
 נ'( מ"" ייינית מ( משעריך. ושער משער, ו*תח מפתח' פ,ח גמראכהו:

"פי" מא( עירה. אנשי כמעמר . עירה. אנשיוטקל1ה
 מכ( ישראל. כתולות כל אלא נוולה כלבר עצמה את לא כישראל.נכלה

)ססרי(

 מג( שגדלה רעים וגירולים הן יתנכלו אכיה כיתלזנות
 ה"ה( פ"ד נתונותןירושלמי

יספייי מד( כעדיפ ימצא'כיככ(
 גם קרא דאמר שתלד' עד לה ממתינין אין ליהרג שיצאה האשה שניהם. גםומתו

 מ"ט, שתלד' ער לה ממתינין המשכר על שישכה האשה אכל הללר' את לרכותשניהם

 א'( ד יעיכ'ו מה( הוא' אחרינא גופא דעקרכיון

"פרי( מו( מישראל. הרעות עושי כער הרע'וכערת

 אכיהי כית נשואה ולא מאורסה נעולהי ולא כתולה כוגרת, ולא נערה וגו'י נערהכג(
 ב'( ס"ו יסגהררין מז( הכעל לשלוחי האכ לשמסרפרט

 יך יז,י
 האמור מסהה 'לפינן כאן "אמור דסהח זהומ(

 פתה ומה ה"צר. שער פהה אל נמרנר(: ,פ'נמשבן
 גמרינן והרר עמו, סער שבכאן פהה אף עמו שעררהתס
 על עוהו סוקלין ששס נע"ז האמיר משעריך שערהאי
 אנשי על עתש זהו כי הוא נזה והסעס העיר, שערפתה
 כראו', וכשרים הגתים אינם הס שגס ראיה זה כיהעיר,

 כספרק דאיתא וכמו כמעשיהס, לעסות למרה היאכי

 כל אלא נוול" נלנד עצמה את לא בישראל,נגלה
 'שראל.נתולות

 סוקלין עירה אנשי דכל לומר אפסר ראימא(
 נסנהררין כמנואר לטולה, שאסור מפני נאנניס,אותה
 להניא צריך ולכהחלה יצא, אהת נאנן מת שאסס"ג:
 כל נמעמר שיהא דבעינן פרשו לכן אה41 אנןרק

הערוג
 שהיא כיק נימא רלא לנאר נאו נזהמנ(

 על למהול הנעל ניר הרשות 'ש לכן ננעלה מעלמעלה
 רק שלא הכתונ אמר לכן נסקל41 ההיח ולא הזההרנר
 ישראל, נתולות כל נוולה אם בי הטאה נלנר הנעלנגר
 אותה. למ"ול שהוא מי ניר איןולכן

 ל"ה. אות לעיל מנהאר הזה העניןמג(
 יהיה רנזה נימא שלא נספרים וביארומר(

 מי רכל ארמית נהנועל כמו בו פוגעין רקנאיןהדין
 בעדים דרק נאן נאמר לבן להורגש, לו אפשרשרואה
 ארמית רנהנועל מ"ום וזהו להורגס, אפשר טירוור'י
 נהם, לפגוע קנאים ניר 'ו( ולכן לב"ר דינם נמסרהלא
 להיהיר רשות אין לנ"ר נמסר שדינפ כיון כאןאנל

 ד'ן. בהםלעשוה
 האשה נבי מ"ו סייז באהלות דאמרו ואע"גמה(

 נכלל עוי הוא אין הולר רונ 'צא שלא רעד לילרהמקשה
 אינרים אינרים אוהו ומוציאין נמעיה אוהו וחותכיןנפש
 כשישבה כאן אמרינן מה מפני ת9'כ האם. את להצילכרי
 דרק משום זהו שתלד. עד לה דממת.נין המשנרעל

 נלא אבל להרגו, לו התירו האם של נפש פקוהמהמת
 לצאת עצמו שעקי כיק וכאן כן, לעשות אסיר נויאיזה
 עליר ואין האס של מגופא להלק יוהר נהשנ הוחאין

 אותו להרוג אפשר אי ולכן עליה, שמוסל מיהההחיוב
 האסו עםניהר

 המשבר על רישבה דהא פירוו רש"יוהנה
 התוס' רעת אנל רינה, שניגסר קודם זהו להדממתינין

 רעל משום עליו ממתינין רין גמר לאחר רגםהיא
 ממתינין יאין והא מיהח, רין מעולם היה לאהעונר
 שלת הדין עינוי משום רק זהו המשנר על שישנהקוים
 במק,פ שתלר ער ולהמתין העונר על להוס מקוסואין
 האס. על הרין ע-נףשיש

 ונעית נאמר ולא דרע וגעית נאמר ולמהמו(
 הרעות עושי מנערין דכשאין משום זהו הרעות,עושי
 אה שמבערין נשעה אגל ישראל, נכל מתפשסת הרעאז

 ונמצא מישראל, הרע את גם מגערין גזה הרעותעישין
 אלא ההוסאים את לנער בכדי לא ההא המיההדעתש

 ולא הסאים, יתמו כדכתינ: וזהו ההס(4 את לנערנכדי
 חוסאים. יחמוכתינ

 הטיב ההמיר רלכך אמרו "כהזקוני" הנהמז(
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 קוראה שפרצה מגיד להן ססתקף ה*ה לא בעהף יצאה לא אלו בעיר. אישומצאה
 ישלק מח(לגנב.

 הקרבן, מן אף מנין חמיתה' מן הכתוב שפטרה מלמד דבר. תעשה לא ולנערהכו(
 מט( פטודה. שבתורה עונשים שמכל מלמד מות, ת"ל הסכות מן אף מנין חטא,ת'ל

)ארי(

 מסיש למוה ונמצא ללמד בא זה הרי אלא מרוצח. למדנו מה וכי הזה. הדבדכן
 בנפשו להצילה ניתן המאורסה נערה מה לדוצח, המאירסה ונערה המאורסה לנערהרוצח,
 ואל יהרג המאורסה נערה אף יעבור ואל יהרג רוצח ומה בנפשו' להציל ניתן רוצחאף

 א'( עי'ר יסנהררין נ(יעבור.

 הא לה' מושיע ואין צעקה ת'ל פטודה' בשדה חייבת בעיר יכול מצאה. בשדה כיכז(
 בשדה בין בעיר בין מושיע לה אין ואס חייבת. בשרה בין בעיר בין מושיע להיש

 )חיי( נא(פטורה.

 ר 1 א יב

 לא שערתן לפי מנשואה יוחר 2סקילה להיות2ארוסח
 ג2ורח ופגמה חנתח היא והלכת 2יאח סעםטעמה

 !על נפגסח. שי2ר מנשואח ספי קלת !איגא!מטפחתה
 2נתו5יה לקחתח מצפה היה שלה שארוס ע'יה2!על
 ראשון, ופגמח והקרימו זחוהלך

 אינו חזה הסעם אך -
 הכעל לשלוהיה הא2 לשמסר פרס אמרה מה מפנימספיק
 אם 2ין הילוק אין האמור הסעם לפי כי 2סקילה,דאינח
 לגן הבעל, שלוהי אצל היא אם 2ין א2יה 22יתהיא

  גשהיא המאורסח 2נערח רוומירו רלגך לומרהנראה
 שאין מפני שתונה י"זר או שעלו5ה מפני א2יה,22ית
 הסצוי 2רגר ולגן 2ביתו, היא אע  שהרי משמרחבעלח

 שלוהי ליר גשנמסרה או נשואה אבל ביוחר,מחמרינן
  שתזנה מצוי ואינו ה2על מצר משמרים לה יו1 הריה2על
 2יוהר. 2א החמירו 5אלגן

 ר2ר איזח גשמועאין זחו מציאח כימח,
 שנערח מפני ש1הו אמרו ו5נ, 2סק!מה שלאכשהוא
 יושבת לחיות הנערח ררך 2י במקומה שלא זהו2עיר
 חרגר לח אירע לבן 2עיר יעאח שהיא ומפני22י41
ח,ח.

 משפס לנערח אין לומר לו היח רהנחמס(
 )ר2רים מות סששס אע 1ל1 2שגגהו 2רוצה 2דנהי2מות
 גם עליה שאין לומר מוח, חסא כאן נאמר ולמהי"ס(,
 זקוקת ואינח בשוגנ, מק81 2כל הוא חסא כי שוגג,רין
 גלל חסא אין ר2אונס יאמרינן גית וממילא לקר2ן,גם
 ~ח ואע מיניה, 2ררבח קים של רין גם 2זח שתךאין
 כדר2ה ליה קיס 2הו דאמרינן שוגגין מיחות לחת2ירומה
 חסא רבשוגג משום וזהו ל"ח 2כהו2ות כמ2וארמיניח
 גאונס א2ל כאן, אין מות משסס רק כאן, יש מיחהשל

 לנערה אע כאן: כיגתי2 כאן אע מות של חסאגם
 מות.חסא

 מלקות חיוב 2ת שאין מות מחסא רממעסינןומה
 2סנחררין שאמרו מה לפי שזדו חכמח" "נמשךמ2ואר
 רכית 2רשיי ומפ!רש - מיחה. נמק81 רמלקות ע'טו:"

 קנס זו וסיתה למות הוא ראוי 2וראו אוהרח עלדע2ר
 וסיעס המיהוו4 מן גאחת נסי הוי ומלקות הסתו2עליו
 של מסוג 2ו שיש עתש שום בזח שאין כאןהכח21
 מיתח.עונש

 ריש לוסי לן היה סעם מאיזה לה2ין ישוהנה
 ממעשת אינס מעשה חמור יהיה וגי מלקוח חיו22זח
 ואיך מלקות חיוב 2זה אין בשוגג ונהח אם שהרישוגג
 קרא לן רצריך סלק!ה, חיוב 2זח יהיה ש2אתסנימא
 שנאמר הנר2עת 22המה ימצינן מפני שוהו ואפשרלמעס,
 חהרוגה ה2המח ואת2ה:

 בגל אנוסה היתה שהיא ואף -
 ירה, על "קלח לארננ ש2אח משום נסקלת היא גם~ח
 לגל לארם תקלח באה ירח שעל גית ג"2 נימא 2אןגן

 רהרין משום רלא קמ"ל 2סלק411 מחהינח תהיחהפחות
 עתשין אץ הארט אה אבל 2המה, לגבי רק הואהזח
 תקלה. ירו ל שכאח מחמת ארם2ריני

 2נפשו להצילה רניחן המא!רסח רנערה ריןנ(
 מושיע יש הא לח, מושיע אין מרכת'2: להלן להילפינן
 והרין להושיע. יגול שאתה ר2ר ככל לה מושיע אחתלח

 דרמא חזית רמח מס2רא ילפינן יע2ור ואל יהרגררוצח
 טפק סומק רה2רך רמא רלסא ספי סומקרירך

 מנערח ווי2 82'יו הרמב'ש 2יאר וי2רנאן
 ברצת או 2אונס היח זה אם לן ירוע שאץ אירירכאן
 אנוסת בחזקח 11 הרי 2שרח חנ2עלת שכל ההורהואמרה

ורנין



פט
 ם י ר בד

 בגפשו' לחצילה שגיתן המאורסח לגערת מגיין ר"י: דבי תנא לה. מושיעואין
 להושיע. יכול שאתה דבר בכל לח מושיע אתח מושיע' לת יש הא לח' מושיע ואיןדכתיב:

 1( שינ~סנחדרין

 ל"ת(~כהובות גב( בעולה. ולא בתולה בוגרת, ולא נער4 בתולה. נערהכה(

 י"ט(וכתיבית נג( מיד. וגתן ונתן.כגן(

 ונתן קרא: דאמר וצער' ופגם ובושת קנס דברים' ארבעה גותן חאונס עמה.השכב
 ופגם בושת דאיכא מכלל כסףי חמשים שכיבח הנאת כסף' המשים עמת השוכבהאיש
 נ" ס' ~כשנית גד(וצער.

 ר ר א יב

 שנרצתח העיים שיעידו עי אנוסח נדין אותחוינין
 מפני מפותח נחזקת זו חרי בעיר הגנעלת וכלננעלח,
 ששלף כ;ון אטסה, שחיא הערים שיעידו ער 5עקחשלא
 וכבר - אותך, אהרוג חזעקי אם לת ואמר חרבלח

 נחזקה היא הרי רבשדה דאמרינן דהא .,נהזקונףניארו
 צעקה שנאסר וסח לח,רג~ק אין ספק דסחסת זהואנוסח,
 אדם היח לא צעקת אלו שאף זחו דסאורסח,נערח

 כן אם צעקת, לא לכן יהרננה פן יראח והיההסושיעח
 להרנח אין ומספק לאו אם בזרציח אם לן הואספק
 להקל. נפשוהדספק

 לית יחונחן: בהרנום שנאסר מה מגוארוגזה
 נגיטא, מניח יפטרינה גנרה אלהן קטול דיןלעולימהא

-
 לא דמספיקח סשום פטורה חיא ססיחח שרק ה-נו

 שיש סקום דבכל סשום אסורה לגעלח אנל לה,קסלינן
 כסכואר לנעלח חיא אסורה נרצק אם בחונס אם אתדספק

 "נחזקוני" שסנואר סח לפי ונפרט אל ס'נכתוכות
 בהו ואתרי עדים באו "ניאה שבשעת כאןיאירי

 לא ונרצק ההחראה קנלה היא וגם הם מיחחדבני
 נרצון חיחח דסתחלתח דתלינן נעיר ולכן הימנו,פרשה
 בשדח אנל חההראה, קנלח שרי-י פשום לח קסלינןלכן

 דאחרי אף לח קטלינן לא באתם היחה דמתהלחחדתלינן
 יאסרינן סשום הימנו פרשח ולא ההתראח קבלחכן

 לאכוח ואף ע-נ, ניש בכחונות כככואר אלבשחיצרה
 נזה לנעלה אסורה גוונח דנבהאי שם יאסרדשמואל
 - מסיהה. פטורח ה'א דפחות דלכליודח

 באמה ודנה
 חח1תח שגט לתלוה לן היח ברצון רסופח דחזינןכיק
 רק באתס. שהיח נויאי ידעינן רלא כיק גרצקהיתח
 דנין יאין סשום לח קטלינן לא זו אוסדנא ססךעל

 משום לח קטלינן דלא אסרינן נשדה ולכן אומדנא,עפ"י
 על לאוסרה אנל נאונס. היתח תחלהה דלסאיורישינן
 סצינן בסוטה שהרי אומדנא. על ססבינן שפירנעלח
 ררגלים מקוש וכתירח קנוי אחרי נעלח על אסורחדהיא
 כיק ג"כ כאן ואיכ ונסתרה, לח קינח שדיויווזגתח

 חיחח חחלתח שגם לדנר רגלים יש נרצק שסופחדהזינן
 אם כי נלנד ספק מהסת לא לנעלח אסורח וחיאבר5ק
 איסור. לודאי יוועי קרובנתורת

 ונעולח שפנמח, זח סחסת חוא שהקנסננ(
 נוגרח שהיא סה הפגם נח יש כבר ונונרת נפנסח,כנר
 הראשק, פנסה על יותר פנם נה סוסיף הזח הפנםואין

 נרמיים סנואר אנל קנס מדין רק נחסעטחונוגרת
 והנח וצער, ופגם נושת לח דיוו הייש סנערחנפ"ב
 נחסעטח לא קטנח אבל נוגרת מנערח רססעטינןאוייג
 כחיבו נער הנערה, לאני ני! סי נכתונות שאמרוכסו
 בסשם,4 קסגח יאפילו ללסד 71,חסר

 הספותח, סדין חלוק האונם שדין הינונג(
 כוגסח כשאינו ודק קנס, סשלם אינו כתסח אםדנמפותח

 5ריך שכונסח אף באנוסח אבל שקלים, חסשים סשלםאו
 קנם.לשלם

 כיצד סנערה: נפ"ד ירמג"ם זח על ואיחאנד(
 דוסח שאינו והמתנ-ש הסנ-ש לפי הכל הנושתשסין
 קטנח למבהש סיוחסת ומסשפחח חשוכה נערחסניש
 וגדול חשוב סארם סתביש דוסח ואינו נזויה,עניח

 רואין זה ולפי הקלים. סן וקל הננלים מאחרלסתבץש
 לאניח ראוי מסק כסח ושסין וסעלתה סעלהו.חדץנין

 וכמודי זח מאדם וח דבר להן יארע ולא ליתןולמשסחח
 היח כאילו אוהה רואין יפיח לפי פנס, לשלםח-ב
 היהה ובסה נעולח שוה היא כמה נשוק נמכרתשפחח
 ליתנה בהולה שפחה לקנוה רו5ח שאדם בהולתשוה

 פההח כמח ורואין וטונהו נהניתו רוצה שהואלענדו
 ונופו שניו ולפי גופה וננין קטעחה לפי צער,וישלם
 וית4 סזח זו ח5טער ויא ליתן רוצח האנ כסהאוסדין

 חובל יל במו משלם הדנרים אלו שכל נמ5א וא"י-
 לא אס נם כי חבלה. של ענין הוא זח גם כינחנירו
 צר.ך היח ייכ חמשים של דיזשלוסין בקרא ~אמרחיח
 החובל. מצד חדברים אלולשלם

צראה
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 פ י ר בד
 נה( שחין. וכוכת סומא או חגרת היא ואפילו בעציצו, ששותה מלסד תהיהולו

 אין ל"ס ,נהונות.

 ב'( ל-ם,כחונוח מדעתה' תהיה תהיה.ולו

 נו( עשה. וחייבי לאוין לחייבי פרט לקיימה, הראויח באשה לאשה' תהיהולו

 ח מט,היב"

 יוכל לא דכתיב: לוקהי ואינו מחזיר הוא ישראל אם שגירש' אונס '.תניא' ימיו'כל
 א.( ס-1 61כוח נז( קא" והחזר בעמור ימיו כל ימיו' כלשלחח

כג
 ממזר יבא לא ליה וסמיך אביו[, אחי אשת ןמשום כריתותי חייבי ליה והוה א(לאביו, הראוי כנף אביו כנף ומאי מרברי הכתוב אביו של יבם בשומית אביו. כנףא(

 יאורב
 זח על להוסיף צריך שהוא רמה לבארוגנראח

 שכנר ואף הפנם, נענור נ-י זהו שקלים, חמשיםעור
 והיא שפחה. של פנם לה ש"מינ! היי החם פנם, לחנח!

 ניוחר. נדול ופנמג ישראל נח אם כי שפחח אינחנאמח
 החמשים אח נוח! גוא ישראל כה של קסנםונענור
 הנזק אח ליח ש"מינן בע,מא רנחונל ול'נ ואךשקלים.
 וי'נ, פ'נ ננ-ק כמב~ער נשוק נמכר ענר הואכאלו
  הענר, מן יוהר חנכבר ישראל שהוא נמג משנחינ!ולא
 כלום, הזח מרנר נהנח לא החונל הרי רי"ם משוםזהו
 נם לשים צריך לכ, נהנח הוא הרי השוכב כאןאבל

 כען הנמי שמד-ק מה וזהו ישראל, נח של גפנםנעי
 שכינה. גנאח נעי הוא כסףרחמשים

 שרין ראעפ-י .,החינוך" נספר איחא והנחנח(
 דיני דנין אנחע שאין 6פני הזח נזמן עהג אינוהקנס

קנסוג~
 קנס. ולא ה~א מצ1ה שהנשואיןמסנ. הזה נזמן נם עהנ זח המאנס שישאנה נמח אנל

- 
 נספר ומנואר

 אנל הזח בזמן 1ם לישאנה מצ1ח רהף אף חיטך""מנהת
 'נ' סנהררין נהוס' כמנואר לזח אוחו לכוף לנ"ד כחאין
 שיהיו צרייק כפיח דבר כל רעל ונון ליבעי ר.הע"נ
 מומחין. ב"רלזח

 בח נמצא ל"ם: בכהונות שם אמרו וכןנו(
 רשאי אינו ניקראל לנא ראויה שאינח או ערוחרנר

 לו, הראויה אשה לאשח, חחיה ולו שנאמר:לקימה,

 נחיני נימא לא אמחי וו'אי מ' בנמ' שם הקשו וחנה-
 לא אמרה דאי כיון ומשני ל"ח, וויחי עשה ניתילאוין
 יש והנה - רחי, לא לכך כלל לעשה איחה מינעינא
 לסונת זהו אוחח לקחח צריך שהוא מח הןלשאול
 מצינו היכן וכי לחגירו, אדפ שבין מצ1א וזהוהגערה

 למקום ארם שנק ל"ת ירחה לחנירו ארם שנתשמצוח
 רחינ! לא 1ה1 ל': בב"מ שאמרו למח :ומה זהוהיי

 חמור הארם רכנור משום זגו - ממונו מקמיאיסורא
 1ה1 נאונס אוהח לקחח צייך שהוא מה יימממונו,

 ארם שנין כמצוה חשונ ווה נדונח על לחפוחנכרי
 כלאים המוצא יד'נ: י"ט נברכוח אמרו הרי וא-חלמקום.
 חילול שיש מקום כל מ-ס נשוק, אפילו פושט!נננרו
 הארם כ:ור שנם הרי - לרנ, כנור חולקין איןהשס
 רכאן משום שאני רהבא י"ל ענירח, רנר מפנינדחח
 בזיו! על לחפוח אלא הנוף, נזיון על לחפוח נאאינו
 נ-כ נזה יש גזח הנזיון על לחפוח שנא ומי ענירח,של
 שנני מזה למקום יוהר נדול כנור לך אין כי השםכנור
 מחניישיןישראל

 מעגירו~
 ע4 לחפ.ח כרי דנרים ועושין

 חזח.הנזיק
 מפני להחזירח לו אפשר אי כהן אנלנז(
 ונישראל מחזיר. ואינו לוקה ולכן עליו אסורהשגרושח

 הרי לאחר נחקישה או שהחזירח קורם נרושחו מחהאם
 געשה לק-ם יכול ואינו חלאו על ענר שגרי לוקחזה

 מלקות לקנל 1ר1צה נרשה דאם פשוט זח והנהשבה,
 שהרי. משופ ליח, שבקינ, לא זח הלאו את לחקןולא
 עשח לק"פ רוצח שאינו דמי עיא פ'.1 נכהובוחאמרו
 נפש1. שחצא ער אייכופין

 וכן ינם, שומרת על מונח אביו כנף לשוןא(
 אמרה: אוחה מינם יגיה שנויז כשבקשח ברוחמצינו
 רהגן כיק נימא רלא וקמ-ל - אמחך, על ינפיךופרשח
 ליבם הוא וצריך עליו 16סל האג מצ1ח האב במקופקאי
 אמח של יעוד מצוח נני שמצינ! כמו גאנ. זקוקחאת

 דל(ג קש.ל לכ! האנ, נמקום  מיעי דגבןהענריח

ב(



 ם י ר בד

 א'( ום,יממ ב( ממזר. הוי כריתות מחייבי שהבאמללד

 דקרינן התנו רבא: אמר כשה שמיס בידי דכה פצוע שמואל: אמר אר"י דכה. חצועב(
 1,,"ייט" ג( פציע. ולאפצוע

 ג'(

 ד( וסשוחררת: בגיורת מותרין אבל יבא' לא ד בטהל דקבקהל
 ש'( ע"י)יימוח

 . ה( יב!4 ספק ממזר הא יבא' דלא הוא ודאי ממזר ממזר' יבא לאג(

 8'( ע"ג,קרושיז

,ספרי( 1 אשו4 בין איש בין זר מום שהוא כל ור, מוםממור.

 ר ו א יב
 לא ביניהם כחוב שהרי בזת הקשו וכברב(

 והרצו ממזר, יגא לא לו סמוך ואין רכח פצוע*בא
 אסויא משוס האנו רכת פצוע ראסור דסעמאמשוס
 אפשר ואי מוליי אינו רכה שפצוע לפי כלומרדממזר,

 חהתיג תזנח שהיא 2ויאי חארץ כל כררך עמח להיותלו
 שהרי הפסק חסי2 קא לכך בישרשל. ממזריםויהרנו
 י82 שלא כרי רכת פצוע יבא לא כהב: כאלוההו

ממזר.
 משרווי כז: חזח בעניז איתא .החינוך" 2ספרנ(

 5ר, 2שום הזרע כלי הפסיר ל2לי לדרהיקנו הזאתהמצוה
 שומרים למנותם הזכרים מסרסים היו שהמלכיםכירוע
 כרי 2רבר שרוצים הפהותים הזכרים מז וישלנשים,
 קרוש עפ העהנו ממוזי זלהרוית המלך 2קילחזלזכות
 עם עוד מריזה2ר יפסל ארם ביר' הסריס כל כי2רעחנו

 דעניז נרתיק אישות ררך או 2ית ומלשבה ישראל2ת
 האיסור 2חלוק טעם נמצא זו טענח ועם אוחהונמאס
 שמים. 2ירי לנפסר ארם 2ירי נפסר2יז

 2שם ג' 2אות המ2ה1ר הסעם לפי4(
 נזהריז שיהיו 2כרי 2קהל מל2א רכח פציע אסרודלכך ,.רחינוך-

 רזת משום ומשוחררת גיירת לו התירו שפירמסירוס,
 לו אפשר ואי ר; מקהל שניחח לו עונש חה1 כ2רגופא
 ומשוהררהן גיורת שהם 29עם מהפהותים רק אשהלקחח
 שלא 2כרי דיא רכח פצוע יאיסור שאמרו הסעםולפי
 ריזירו זח 2כל 2', 2אה1 לעיל כמ2ואר עליו אק11וחזנח
 גזרו זנות של רהשש משום זוי ומשוחררת 2גיורתלו
 הקכינה, אח מסלקת שעריות משום וזהו ר', 2קהלרק
 גיורת א2ל. ר; קהל יותר יהיו לא 2יניהם זנות יהיוהגם

 עליחם גזרו לא ר' מקחל אינם כך ש2ין כיוזומשוחררת
 זנהק של חשש משום כךכל

 רגה פצוע רנם ע-8 וייו בי2מוח אמרווהבת
 2קרושחיהו רלאו משום ומשוחררת בגיורת מותרכדו

 2נחינח מוחר ישראל רגח דפצוע דאמרינז כמוקימי,
 בם, היש1חז דלא איסור בהםואיז

-  אמרו רלכך וחנראח 

 כל סףי: 2יבמה1 ראמרו מ9ום 2קרושהו אינו רכהרפצוע
 שתפהלק לשכינח נורם ור2יח 2פרית עוסק שאינומי

 2זמז אהריך, ולזרעך לאלהים לך להיות שנאמרמישראל,
 מי על אחריך זיעך איז שורת 9כינת אחריך9זרע4
 הא2נים. ועל העצים על9ורה

 עצמו שעשח פי היל -
 מסחלקת תהא שהשכינת גרם בזח 2ירים רכתפצוע
 ו2זת זרע, להעמיר מעתת ראוי חהו איז שהריממנו

 רק היא ישראל קרושת כי ממנו, חקדושה גםנסתלקה
 ביביהס. השרוית השכיבתמחמת

 לבא לו ומוחר ממזר ספק שהוא  שהוקי זחח(
 רלא ההא וראי 2קהל ר; 2קהל להלז: אמרו וכז2ישראל,

 לו נושא שממזר ה"נו - יבא, ספק 2קהל האיב(4
 משום וזהו כשר, 2ז הוא שהשתוקי דאפשר אףשהוקי

 ספק. קהל הוירהשהוקי

 2ספיקו כאן הקילו מח מפני לה2יז ישוהנה
 לחומרא, ראור"תא רספיקא קייל כולה ריןרח 2כלהא

  וש2תי ל"2: ר2ח 2ויקרא ראיחא מח לפי שזהווהנראה
 ת"טא רניאל ר'(, )קחלח העקוקים כל את ואראחאני
 של אביהם העשוקים. רמעת והנה 2ממזרים, קר"תפחר
 כך להוז, איכפת מח עלוביא ה1ילין ע2ירות עו2ריאלו
 לה איכפת ומח חסא מת זח חערוח עי בא זח שלאגיו
 סנהררי מיר כח, עושקיהם מיי אלא מנחם י"םואיז
 ומרחקהז הורה 9ל מכהה עליהם שבאח י9ראל שלגרולה
 אמר מנהס, יהם ואיז ר; 2קהל ממזר יבא לא שםעל

 א2ל פסולה1 2הז יש ש2עוח"ז יפי לנחמז עליהק2"ה:
 רהב כולו כורסווז אלו חמיתית אנא זכריה: אמרל,ך'ל
 צריכים היו הריז שורת שעפ"י מפני ולכז -נקי,

 הקילו לכז חטאו לא הם שהרי סהורים להיותממזרים
2ספיקז.

 שהוא מום שזהו והמצוהי' "2ההורה מפורשו(
 ע"י ולד להם 9יולר ביניהם מצוי שאיז י9ראל ל2ניזר

 שאמרו כמו 2עריהק גרורים שהם מפני 2יאחאיסורי

חדיל
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 ז( סהל' אקרי לא גרים קהל מ*ט יוסי' ר' רברי ממזרת נושא גר ר'.בקהל
 א'( ע-ג,קוושין

 מה עשירי, רור ומואבי בעמוני להלן ונאמר עשירי רור כאן נאמר עשירי. רורגס
 '0פי'( ח( עולם' ער שבכאן עשירי ר1ר אף עולס ער רלהלן עשירירור

 יעץ מה נא זכר עמי 1'(: שיית וכה"א העצה על אף אלא רבר' על ת"ל מה רבר: עלה(
 "פי'( ט( מואב. מלךבלק

 מ*ט' בקהל' לבא מותרות נקכותיהס ומואכ עמון אומר: ר"ש תניא' קרמה לאאשר
 י, חאשה' ולא האיש לקרם ררכו מי 1ג1', קרמו לא אשר רבר עלרכתיב:

 א'( ע"ג1'נמות

 רבר על שנאמר הקרובים, את שמרחקת לגימא גרולה ר"י: אמר קרמו. לאאשר
 נ'( ק"ג "נ"יי'1 יא( ובמים. בלחם אתכס קרמו לאאשר

 יאורב

 בהם היה שאחר מצרי איש בן סהיה המקלל גכיחד'ל
 הכחוב.ופרסמו

 מהמח הוא ממזר דאיסור משום הוא הטעםז(
 גריס שקהל ומ5ני 'שראל, נקרושת פגם 'היתשלא
 א'סור עליהם נאסר לא לכן סלמח כה קרושתןאין

ממזרוא.
 גבי בתורת מסורש נאמר לא מה ומפגיח(

 שאמרו מה לפי שזהו בספרים אמרו עולם, עדממזר
 דליזיד ממ-ר: ה' באות לעיל הובא וכ! ב' ע"בנקדושין

- סהור'4 להיות ממזרץ עת'ריןלבא  אפשר אי יכן 
 עולס, עד בהו לומרחיה

 סהכתוב והמצוה" .,התורה בספר ארשוס(
 והלא קרמו שלא בשביל הרת'קם למה 'אמרו שלאמפרש
 אתד כל וא"כ ביהד. העס כל רק לקדם 'כול היחידאין
 בספרי: אמרו לזה האשם, כ' אין הלא להצסדקיכול
 אחד יאיש ובולס העם כל סנתיעצו חינו - העצה.על

 זכר עמי מפסוק: ראיה שמביא ומה לקדס, שלאהסבימו
 לענין חוא ססם אף - מואב. מלך בלק 'עץ מהנא
 בעצה הבל היה הזה שבענין משס שלימד זהו שכר,אשר
 שלא כך בעצה היה בלעם ססגירות וכמו נמקרה.לא

 עצה. סי על היהלהקרים
 להחסיאבם חהים סיעצו העגה על פירשויס"'

בזנוו~
 כתורה נאמר זה ענין מה מחנ' לשאול 'ש והנה

 שכרו ואשר קדמו שלא זח כמו מפורש ולא ברמזרק
 גס סגם 'ש זה דבמעסה משום שזה אפסי בלעם,את

 כבוד ומחמת בזנות. להחסיאס היה שאפשרלישראל
 ברמג אס כ' הזד הענין ריוורח הזכירה לא'שראל

 הן הנשים נאטרו לא מה מ5נ' קשה הנח'(

 ובן נזנוה, 'סראל את שהכשילו נזה העיקר היוהנה
 ריום הוינא א"ו אמר בון ר' הנעלס: רות נמררשאיהא
 עליו פליגנא מואנית ולא מואנ' הלכה אתק"מאכר

 ויחל בהו: רכת'ב מא' ומה מואכ'. ולא מואביתואמינא
 לבנ' היו חנה הן וכת'ב: וגר, מואב בנות אל לזנוההעס

 - פעור, רבר על בד' מעל למסור בלעם ברבר'שרחל
 בא ד:ה משום הזנות, ענין על הענישם לא דלכךודנראה
 דאיתא וכמו מזד, יפרוש לחם היה וקשה בירושהלהם

 לעמון התורה את ליהן הקב"ה כשהלך ל"ג: דנריםבססר'
 - חנאף, לח להם אמר בה, כת'ב מה לו "מרוומואב.
 היא שלהס ערוה סל' עצמה כל רבש-ע, לפניו:אמרו
 מאביהן. לוס בנות סת' ותהרין '"ט(: 1בראשיתסנאמר

 אפשר א' זנהץ סל הוא שלהס שהסורש כיון ה"נו-
 גרמה לוט בנות שמעשה ויפנ' ב:ה, זהירין סיהיוהוא
 כ' אז עשו כהוגן דר' לוט ובנ~ת זו, לעבירהלהם

 להעניש אין לכן העולס, 'תרב סלא לסובה היתהבוונתס
 שהיתח הטובה הכוונה כ' זנות, מעשה על חולדות'הםאת

 הזאת, העבירה בקרבם שנסתרש זה על מכריעאצלס
 להס חיה זה אורהים פני קבלת קל הענין בן סאיןמה
 המלאכיס את קבל הרי לוט יי שבירוסה דברג"כ

 בלחם ישראל את קבלו לא הם ואם בסדוס, גםנאהבה
 אצלם שהיתה הגדולה השנאה על מראה זהונמים

 בקהל. לבא נאסרו זה בענור לגןלישרא*
 גרול כה לעון נחשב ךלכך ברמב"ן מבואריא(

 מאברהם חסר גמולי שהיו מפני זהו קדמה שלאמה
 שלתם ובזכותו והשבי, החרב מן ואמם אביהם אתסהציל
 לשמות נספרנו ביארנו וכבר - רעה. עמהם עסוודם לישראי טובח לעשות ת"ביס והיו ההפכה, מתוךהקב-ה
 סהוא מי היא שבמדות סהרעה ג'. אות ג"סבפרסמ
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,ספריו יב( וטובתם.ת"ל: כן' אלו אף יכול תונבו' לא לו בסוב י'": 'י"יו 17נאמר ומכלל ולומם' תדרוש לאת"ל: כן' אלו אף יכול לשלום, אליה דקראת שופטיפו: ~פ' שנאטר מכלל וטובתפ ולמםז(

,ספריו יג( עולמים. לעולמי לעולם. ימיךכל

ביאור
 אצלם שהיחפ הזאח הרעה המדח ונעבור סובח.כפוי

 וי. סקהל הקב"חהרחיקם
 חכחוב החמיר דלנך אמרו "החינוך"ובספר

 שהמצרתם ואעפ"י המצריים, מעל יוחר ומוחבבעמון
 דור ער אם כי מהס נהרחקנו לא רנ זמן א1תנוצער1
 שיפה בפני זהו עולם, ער נהרחקו ומוחב ועמוןשלישי

 אחח ננלח יעשוח ולא הטאים כמה לעשוה לאיםלו
 'חיוו ולא המכוערת הנבלה בעשיח בהסכמתו כ'גיולה,
 רוע גזח מראח רבים עמים ננר ובשחו רעחולנלות
 להכשיר חקנח ע,ר בו אין וכ' פחיתות4 וחכליחמזגו
 לחקן 'וכל שלא ער ע11"1 ונתח:ק מעשהו ולהסיגעצמו
 המב41ך. הקורש בעם' להחערב ראו' אינו במותווא',(

 ראמר הר-ן  יעת כנגי היא הואת הרעהוהנה
 סכנה בו שיש דחולה דקת"ל הא גב' ר'ומא נחראנפ'

 להחיילו ולא שבח על'1 להלל ומוטב בשפל עכורושוחסין
 על חתב דכנבילה משום מנבילח, חמור ששנת אףנכלה
 בשעת חס כ' עובר אינו שבת לענין אבל ון'ת. ז'תכל

 חמורות קלות עכירות דהרבח ריעהו הר' -שחיסה,
 רק היא הר"ן  שדעת ואפשר חמורה. חחתמעבירה
 לחבירו אן.ם שבין בעבירות אנל למקום, ארם שביןבענירוח

 לסבול לו קשה האדם לגב' כ' "החינון", ליעח'ודה
 קסנוח. נבלות מרן-נה עמו שעשו גיולה אהת ננלת'והר

 אשר על כאן שנאמר מה על אמרו"ונספורנו"
 'חיר,. בלשון נאמר שכר ואשר רבים, נלשק קדמולא
 נחן מוחב אבל קרמה וא ומוחב עמק ששניהם מפנ'זדו
 חשברנ', בכסף אוכל כאמרו; ככסף, ומים להםלהם

 כן ולא בער, היושבים המואנים ל' עשו כאשרוכחיב:
 "שר פשע חסאתו על הום'ף מוחב אמנם העמונים,עשו
 קימו לא ששניים שלומם תדרוש לא ובכן עליך.שכר
 בלעם, אח שכר שנחן ומואב בכסף אפילו נחן לאועמון
 ש3ר מואב שרק מפנ' 'חיר בלשון שכר אשר נחמרולכן
אוחו.

 לומר בקרא הום'פו דלכך בספרים אמרועוי
 זה דעל סשום זהו בלעס. את ששכרו נזה עודשחסאו
 כ' שנאה מחמח ל8 היה שזה לומר אפשר הקרימושלא
 ורק להם מ.כרים ה.1 בכסף שהר' קמצנוה מחמתאם

 אח שכרו דהר' הכחוב מסתם לכן הקד'מו, לאבהנם
 ישראל,  לרעת ממון הרבח מפזרים וה'1 לקללךבלעם
 הקדימה לא ש:אה משום ררק הוכחה לן ישומ:ה

 לשלום להם לקרות דאין 3אן שאמרו מהינ(
 לא נאמר כבר הרי וקשת עמהם, להלחם צריכין אםני

 אתרי ר3אן ןה על בספרים ואמרו מלחמה, בםחחגר
 לחלחם מוהר ה"ז במלחמה לצאת רווחילו שר,מואכיםבזמן
 לשלום, להם קיראז שאין 3אן נחמר זח ועלבהם

 ארצות נבשו מואנ בני ראם לומר עור שאפשרוהנראה
 אוחן להוציא נכדי בחם להלחם שמוהר אפשר אזאחרוח
 את חצר אל נאמר: ס' מ ברכרים שהרי מידם,ארצזת
 את נהתי לוט לנני כי וגף מלחמה בפ תחנר ואלמוחב
 אפשר *י י- ארץ דרק משמע מזח - ירושה,ער

 פידסלהיציא אין אחרות ארצות שגם נאמר לא אבל מירם,להוציא

 הגמ"י בשם דביא ממלכים בפ"1 נכ"מוהנה
 שרק שלום חשלומי אנל אסור של81 ררישחדדוקא
 מצינו שכן לשלום "פקרם מוהר חסד עמך עשו אםהינו
 בני מלך נחש בז חנן את לנחם ר,ד ששלח המלךביור
 בשמואל במסאר חסי עמדו אביו שעשה בעבורעמון
 כ"א: פ. במרנר במ"ר מבוחר שהרי זה על וחמח י,,ני

 אנ' הקב-ח אמר חנן, אח שנחם ששלח בזה חסאשיוי
 רבר'. על עברח ואתה 1ג1' שלומם חררוש לאאמרח':

 את 1'גלת דור עכד' את חנן 1'קח נז'ון: ליר' באסוף
 1'שלחם. 1ג1' זקנםחצ'

 לעולק רמלת לפעמים שמצ'נו מפנ' הינו'ג(
 לעולם ועבדו 1': כ-א בשמות כיאיתא היו:ל שנתזחו
 האמור רלעולם אמרו לכן היובל, שנח ער רק שזהו-
 ער לומר אפשר יאי משופ עולמים. לעולמי ותוכאן

 חיובל, אחר אפילו ומשמע ימיך כל נאמר דהאחיובל
 עולמים. לעולמי זהו לעולם שנאמר מה עיכוח"כ

 לעולם, כאן גאמר מה מפני לבאר ישוהנד
 הוצרך מח ומפני לעולם, המה שנתורה אזהרותוהלא
 רהוח משום שזהו והנראה ביחוי. הזח הפרס לפרשכאן

 וזהו בשלוה, שישראל בזמן רק הוא "זח רהאיסוראמינא
 לימוח נרים מקבלין אין ע"נ: י'ר בינמות שאמרוכמו

 מי מאותי אפם יגור גור הן נייר(: ןישעי. דכחיבהמשיה
 יפול, עליך אתךגר

 עליך בעניוחך אתך גר מי ה"נו -
יפול,

- 
 לעוה"ב,

 מישראל י11רחק1 ומואב עמון כן -
 שיר בזמן ג"כ לקבלם אין ולכן נעניוהם שה'1בזמן

 יהיו שוב שישראל בזמן אח.ש אבל חקיפח,'שראל
 אז שמקבלין וכמו הזחת, להאזהרה מקום איןנגלות

 ריםג
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 את קרבו טלא מצרים וטה ודרש' אכסניא בכבוד יוסי ר' פתח מצרי. תתעב לאח(
 טרי ושמתם חיל אנטי בם ויט ידעת ואם מ"'(: )ניאש'ת טנאמר עצמן לצורך אלאיטראל
 ת"ח המארח בארשו' היית גר כי מצרי תתעב לא תורה: אמרה לי, אשר עלמקנה
 נ'( ס"ו )נרמת וכמה' כמה אחת על מנכסיו ומהנהו ומטקהו ומאכילו ביתובתוך

 בירא אינטי: דאמרי מילתא הא מנא מרי: בר לרבח רבא ליה אמר תתעב.לא
 בארשה היית גר כי מצרי תתעב לא דכתיב: ליה אמר קלא, ביה תטדי לא מיניהדשתית

 להם, יולדו אטר בנים קרא: דאמר מ"ס בנות, יאפילו בנים יולדה אטך בניםט(

 נ'( י" )'נמית יד( בלידה. תלאןהכתוב

 טו( טליט" דור ת.ל: אסור, יהיה וטליטי טני ראטון יכול טליטי.דור
)ספרי(

 יטראל את טקדמו ואדוטים בים יטראל את טטבעו מצרים אומר: ר"ט טליטי.דור
 את להחטיא עצה טנטלו וטואבים ושמונים דורות, ג' עד אלא הכתוב אסרם לאבחרב
 טההורגו ההורגו' מן לו קשה האדם את שהמחטיא ללמדך עילס, עד הכתוב אסרםיטדאל
 שפיי( טז( הבא. העולם טן אף מוציאו והמחטיאו הזה העולם מן אלא מוציאואין

אפיי( יז( בטחנה. יוצא הוי יוצא כטתהיה מחנה. תצא כיי(

 ד' בקהל מטזר יבא לא דכתיב: מלך, טל באסטרטיא למיוחסין רמז מחנה.כי'תצא

 ר 1 א יב

 דהאיסור קמ"ל לגן ומואנ, 1מק גפ י' נקהל יש כןגרים
 ל1ולם.הוא

 "ין הוה רבומן א' כ"ח ננרכהן איהאוהנח
 את ונלנל סנחרב דבא משופ יוהר טהג הוחהאיסור

 נחוס' ואיתש פריש, מרונא דפריש ונל האומותכל
 משופ הוה נומן גם נוהג מ1רי יאיסור 1"ב 1"1ינמות
 כדכתינ סנחרב נלבול אחרי למקומן שנודמ5ריפ
 מן מ5ריפ אח אקנז סנה ארנ1יפ מקז ג"ס:ניהוקחל
 גר רמנימין שפ: איחא ולכך סס, נפו5ו אסרהגרס

 ראסונח מ5רית ונשאתי ראסון מ5רי אני חמר:מ5רי
 לנא ראוי נני נן סיהא כדי שניח מ5רית לנניאשיא
נקהל,

 היה תלמיוו סהיח ר"1 של נומנו שגפ הר' -
 חזח. האיסורנוהג

 הנולויפ כל יולוו אסר נרש"י ומנואריד(
 נלידה, תלחן אחרינא ליסנא נמסמע. נקנה אפילולהפ
 הנן ראסת" היא דאם אוחפ סיולדת באס הבניםחלח
 תלאן הלגחא למאי אסורות רנקנות לאו וחיסני

נלידה,
 נאמר דלנך הסעם "נמוקוני" איחא והנהסו(

 פוסקת ששם לפי פשופ נקהל, להפ ינאו סליסידור
- ננך, ונן ננך בחוני חספר ולמין נדכתינ:הקורנה  

 נכלל הוא סהנכר ניק לומר לן היח רנריו לפיוהנה
 הרני1' הדור רק מוחר לחיות 5ריך היה א"כהקרנח
 ג"כ השליסי דהדור אמרו הרי וכאן השלישי, הרור%א

 סל מהאנ הקורנה שחפסק ר5תה שהתורה והנראחמוחר,
 שפיר ואעלו נגיוחו, ונסאר נחגיר סלא הראסוןהגר
 הוור א5לו סהוא מפני הסל'שי מהמצרי הקורנחגפסק

 1מדו, קורנח סופ לו ואיןהרנ'1'

 היו כן גס ישראל אח סואסיאו לולא גיטו(
 כמו ונם'ם, בלחפ אוחפ קדמו סלא מח להפמוהלין
 אלו כי נהרנ, אוהם סקרמו מה הארומים אתסמחלו
 מפני רק 1ולס 1ר נאסרו ולא משפהתפ. מנני היוואלו

 שרנה סום 1ל מסגיחין אין הוה ונדנר אוחם,שהחטיאו
 לא וגי אחיך יסיחך כי וע י"ג נדנרים דכתיבכמו
 וגר, 1ליו 1ינךחחופ

- 
 קרונך גס נא שאס מפני ווהו

 1ליה מרחמין ואין השרנה 1ל משגיחין ח'ןלהחסיאך

 וילך המחנה מחוך האדס יפרוס סלא הייטיו(
 אחד כל 5ריך אלא ור5ונג ד1חו 1פ"י 51מ1בפני

 ויוי הסור, את ולהרס המהנה מן לפרוס לבלילהקתדל
 מסים ולכן 1ליהס, מגין יהיה הרניפ ונוח ניחדכשיהיו
 מן 54אח הוחרה לו סהור לא איש יהית אס דרקהכחונ
 לו. הוהרה לא וח נלא אגלהמהנה,
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 - 1'ה( פ"ד קדושין)ייושימי יח( מחנה' תצא כי בתריה: וכתיבוגו'

"סיי( יט( יוצא' אתה אויביך כנגר אויביך..על
 השטן שאין מכאן אלא שמירה' לו צריך אין יוצא אינו אם וכי וגו"ונשמרת

 ה"ו( פיב שבת)ירושלמי כ( הסכנה' בשעת אלאמקטרג

)םפרי( כא( במשמ4 הרע לשון אף רע רבר רע. דבר מכלונשמרת
 הכתוב עקס שהרי מפיו, מגונה דבר ארם יוציא אל לעולס טהור' יהיה לא אשריא(
 יהיה לא אשר איש בך יהיה כי שנאמר: מפיו, מגונה דבר הוציא ולא אותיות ועשרתשע
 ח'( ג,,פסחים כב(סהור'

 כג( באזניה אצבעו יניח הגון שאינו דבר אדס ישמע שאם אזניך, על אלאאזנך, על תקרא אל אזנד על לך תהיה ויתד דכתיב: מאי קפרא! בר דרש אזנך, עליג(
 (י( ה.,כהובוה

 קדוש, מחניך והיה מחניך בקרב מתהלך אלהיך ד' כיטו(
 ישראל של שנפשותן כלומר -

 במחנה שכן וכל לעולמ בשכינהדבקות
 שבירו מעבירות הירא כל כי הנפש נקיי שכו*

ביאור

 נאמר ולא ל' בקהל יבאו שלא נאמר ולכןיה(
 ג"כ לרפז ובאו משום זהו בהב. מהחהניב תהיושלא
 מלך. של אסטוטיא קתהו י' בקהל אוהם לוקהיןשאין
 המה ישראלים של גרול קבוק שנמעאים מקום בכלכי

 יראה ולא "בספורנייי להלן נאמר וכן יל קהלנקראים
 הד'ל שאמרו כמו בורע פסול הינו רבר, ערותבך

 משפהות על שורח'אלא הסכינה שאין ע"1;בקר~שין
 שבישראל,מיוהסוה

 כהוב שהיה מי כל אמרת ולכן -
 ספק. גלי מיוחם היה רור בית מלכי שלבאסרטיא

 כיי למלהמה לצאת רשות שאין הינויט(
 רק גזל, של ענין יש בזה גם כי העמים. ארעותלגנוש
 מוהזקים שהמה העמים אלו נגר במלהמה לצאתאפשר
 עצמיונ הגנה של ענין בזה שיש מפני ישראל,לסונאי

 4ת החים צייך מהסכנה להנצל בכרי ולכןכ(
 אמרק ולכ! רע, בריר להכשל מבלי ביותר זהירלהיות
 לביהו, וישוג ילך הלבג ורך הירא אאישמי

- 
 ואמרו

 ימי מסום - שגייה מעגייות הלבב ורך חיראהזיל;
 מפני במלהמה לסגנה יוחר עלול ה~א עבירות גייושיש

 ולא לביהו לשוב לפניו מוסב ולכן אג מקטיגשהשטן
 סכמג במקוםלהיות

 בעיני הניון כי הזהו הכהוב על איהאוברמב-ן
 אשר  בעת יזחיר הכחוב כי הוא. הזחת המצוהבענין
 למלתמח היוצאוה המהנוה במנהבי והייוע בו, סצויהחטא
 בזנות יהבוששו ולא ויחמסו וינולו תועבה כל יאכלוכי

 גצאת ותמה אכזריות יתלבש בטבעו היסר נבלח,ובכל
 רבר מכל ונשמית הכהוג הזהיר פן ועל אויב, עלמ"נה

 ה4אסר, מכל אזהרח חיא אפשס ירך הצלרע,
- 

 ואפענר
 מכל זהירים שיהיו ביוהר במלהמה הזהייו רלכךעוד
 (עקצ ואם אחרים עסים עם עהה שנסגשים מפני זהור3

 כלפי השם תילול של ענין בזת יהיה יעיםמעשים
 העבירוונ מכל החמ~ית היא חוהעמי8.

 הוזו"-1 רלכך הכמח" "משך בספר ואיהאיא(
 המלהמה של מססורין לגלה שלא שזהו יו-,4 לשון עליאן
 שלא יאוה ומזח איש, לשום ורבעם ארהם לספרושלא
 השעאים ישינוהו שיא המהנה מן לצאת ארם לסוםלהניה
 מקופ לר,ד רמצרי סהגיר וכמו ההנוהם, מפיווימיטו
 גמםופר נשיהם את בשבי שלקהו העמלקים שלחחטחם
 סהור לא איש יהיה יי רק אמרו ולזה ל', ח'בסמואל
 למ!צה. מחוץ אל"עא

 ועקם בקיצור טמא איש נאמר שלא רייטילן
 שזהו טמא שם לויציא שלא בכ*י רברים בהרבההכהוב
 שם בהורה פעמים הרבה שסציגו ואעפ"י מגונוקרבר
 מלהוציא כאן עצמה את התורה מנעה מה ומפניטמא
 מתקים, העולם קרי טומאת שעו'י מפני זהו סמא,שם
 מן אין לכן ורביה, פריח מקים "וא זו סומאה ע-יכי

 לא אשר נאמר אם כי טמא שם זה על לומרהראוי
 טהיר.יהיה

 כמו וזהו הכפוב, על אסמכחא של ענין זהוכג(
 כן הצואה, מן לריורחק האים שצייך כאןשמצינן
 מזה לרהרהק ג-כ צייך הגק שאינו רבר איםכששומע

 אעבעו שישים זה ע"י הוא וההרהק ונמאס, רע רברקזהו
באעיה
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 לחס ודאוי בתוכס שוכן אלהיס דוח אשר הטוביס ונשארו הבית אל ושב לו הלךכבר
 רוח לידי המביאה הטובות המדות מן מדה שהנקיות ומפורסס ידוע כאשר בנקיותלעמוד
 )ה"'ניו( כד( כ" בע"ז כמבוארהקודש

חפרי( השכינה' את מסלקות שהעריות מלמד מאחריך.ושב

 כה( מדבר. הכתוב לאדץ לארץ מחוץ שברח בעבד תסגיר לאטז(
 1( נ"ה)גיטין

)ספרי( כו( תושמ גר לרבות אדוביו, מעם אליך ינצלאשר

 במקום כח( בספת ולא פקרבך כז( עצמו, בעיר יושב עמך וגו'. ישבעמךי"
 יהא שלא שעריך באחד כט( בירושלים, ולא בשעריך מצויהי שפרבסתו במקום יפחראשר

 ר 1 א יב

 ק"ש לקוות שאסוו בגמ' ילסי ומוהכו(
 בבית הודה בונרי ליריר שאסור ובן צואו; שישבמקוס
 מצוה שעושה ומי משום ג-י וזגו גכסא. ובב'תגמרהן
 שתגיה זו לוביקוח "פשר אי ואז השכינה, אל מתובקגוא

 טינוף. שלבמקום
 הכהוב כן: בומב"ן הזה הכתוב על ואיחאכג(

 יצאח אשר מאותיו געבד יברח שאם למעלה ובקהזה
 אשר בממו, לו תסגיונו לא מהניך אל וינצל מחנהעליו
 שהוא נראה יבחר אשר במקום שאמר ולפי לך,יהן
 והטעם אנחנו, בו נעבוו ולא הווין בן שיחיהמצו8
 ענהזירנו יגו, ואינ3ו גשם את יעבוד עמנו כי זובמצות
 מבוא ורך שילמו שיהכן ועוו עכו"ם, לעבוו אדוניואל

 יעבוים ,י'י ובות מוי3ות ילכוו כוח בענין ייגעיר
 משם. הבורחיםוהשבוים

 שעמנו בכרי שזהו חטעם שאמר במהוחנח
 לעבוד אווניו אל שנחזיונו הנון ואינ3ו השם אתיעגיו
 מפני אר"י: ל"ב: נווים בגמ' מצינן גזה הטעםעכו"ם,
 מאחים למצרים בניו ונשתעבוו אבינו אנוגם נענשמה

 כנסי חהת מלגכנס אום בני שהפריש מסני שניס,ועשר
 לי חן אברם אל סרום מלך ויאמר שנחמר:הונינה,
 לך, קח וגריושהנסש

 הנפשות את שההזיר ומפני -
 לו נחשב היה זה ע"ז, שוב ויעברו שילכו סרוםלמלך
 גרול.לחטא

 של בענר אירי רהיהוב חנמ' רברי לסיוהנח
 אפשר להירוה, יוצא שיוא לארן מהו"ל שנרחישראל
 שנשתמש ההורה רצון שאין מסני בזמ, גטעםלומר
 שרו"ם חנה3ו ששם משום ווהו כנענים, בעבריםבחו"ל
 געמים, מבני הם שגם האלו העברים וע"י געמיס,בין

 ונלמור גאלח געמים עם ידם על ליהקרב שנבאאפשר
 אנחנו איך העמים יראו שלא בכרי ועורמררכיגם.
 מעוררים הננו ובזה מאחיגם באהד בעברותמשתמשים

 הענר אותו מגרפיס שהעפים מסני ועיד עלינו, כעסםאת
 וקשה ישראל, רת שומר גוא מה מפני בוומזלזלים
 עליו, גמוסלות המצות את ולקים ביניגם לגיותלפניו
 להסגירו לנו אין משם געבר ברח שאם הוא גריןלכן
 ארוניה אליוחר

 לא"י שברח עכרים של עבר על קחי זהבו(
 חושב גר אלא צרק גר יהיות עליו מקבל שאינושאף
 מרנתיב לה וילסינן ארוניו, אל לגסגירו אין נ"יבלבר
 ממש כמוך לגיות רצונו שאין שאף ומשמע ארתיו,מעם
 זה בכל ארוניו אצל להיות שלא רק הוא שברחומה
 להיות צריך עכ-פ חושב גר אבל בה נוגג הזההרין
 בני מצות ז' עליו מקבל ואינו ענו"ם עובר הואראם
 ברמב'ש דאיתא ונמו בא"י, לההזיקו רשות )13 איןנח

 לכוף גגבורג מפי רבינו משה יוה ו1'י: ממלכיםבש"ח
 מי וכל נח, בני שנצסוו מצות לקבל העולם נאי כלאת
 תושב גר גנקדא הוא אוחם וימקבל יהרג, יקבלשלא
 גוא ע"א מ.ג בגיטין רילן הגמ' רעת וגנה יקושביל

 אפשר ראי יארן, מחו"ל שנרה ישיאל בענרראירי
 עכו"ם לעבור שלא עליו שיקבל נכרי על קאי רזהלומר
 אליך ינצל אשר לומר לו היח יאז משום הססריכרעת
 אריניו. מעם ולא אלהיומעם

 מעורב העיר בתוך לרור לו ש"פשר ה"13כז(
 מקומות להם לעשות שצריכין שנימא ולא ישראל,עם

 את העמים מכריאין שהיו כמו שס, לרורמיוחרים
 לגהערב ו)א מיוהר ברחוב נמצאים שיהיו נגלותהיהודים
 שם. ררים שהםבמקומוח

 וזהו העמיס, לגנול גסמוכה עיר זהו ספרכה(

 כמו עצמם את ועושים גם מרגלים שמא החששמפני
 ישראל, רת עליים לקבל ורוצים ארוניהם מאתוברהו
 הנהוצים גרברים אח יגעמים למסור להם קל גגבולואצל
 אוחם. לרעתלגם

 בירושלים לרור לגס אין רלכך אסשרכס(
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'ספרי( היפה. לנוה הרעה מנוח לו' בטוב לעיר' מעירגולה

 בזמן אלא נוהג תושב גר שאין עמך' לו טוכ כי יאהג 'פ' ה8ס וכתיב להבטוב
 א'( כ-ס )ן"'ו ל( נוהג'שהיובל

יספיז, לא( רברים' אונאת זו תונהלא

 לב-ר אזהרה הוא כי הזה בלאו בעיני הנראה וגו" ישראל מבנית קרשח תהיה לאיה(
 או לזמה' הררך על בעינים ררכים בפרשת עומרת להיות ישראל מבנות אהת יניחושלא

 וכן ובכנורותי בתופיס הפתח על יושבות . זריס ארצות כמנהג זונות של קובה להשתתקן
 לו יעשה אשר בסובה הנשיס עם שישכב אפילו ה"שט ררך ועל הקרש על לביריזהיר
 'ימ1-2( הדרך' על בעינים שישב או לזמהמזומנת

 מבני וכן בכנענית' מוזהר אתה ואי מוזהר אתה ישראל בבנות ישראל.מבנות
 'ספי'( לב( בכנענים. מוזהר אתה ואי מוזהר אתהישראל

 והוא זונה' אתנן תביא לא נאמר ואח"כ קרשה תהיה לא מתחלה נאמר שניהס' גםיס(
 האתנן מקריבים היו ביריהם אשר עונס על לכפר שהזונות העמיט מנהגי שהיהמפני

 מעשה ובין הקרשות מעשה בין היינו שניהם, גם ר' תועבת כי הכתוב יאמר לכןלאליליהסי
 "ימה( )משו לג( כזה. קרבןהקרבת

 תשיך לא ולאחיך ומשום: לאחיך' תשיך לא משום: עובר הלוה אף תשיך' לאכ(
 2י( ייה '2-מ לר( מכשול. תתן לא עור ולפני ומשום: כ-א(,אסח

 יאורב

 המלוכח 2עיר ושם הם מרנלים שמא החשש מחוךג-כ
 המלויה. סודות לדין 2כדי 2איםהמה

 יהכח21 הספרי לפי כ'י 2אוח ביארנו י2רל(
 יבר', מענד שוח מגזירה לח וילפינן תוש2, נגרקא'
 אין כך נוהג שהיו2ל 2זמן אלא נוהג אינו ענר' שעבדכמו
 עניי ו2ע2ד נוהג, שהיו2ל 2זמן אלא נוהג חוש2גר

 כיכתי2 נווע שה'ובל 2ומן אלא דאינו בקיאמפויש
 עמך. 'עבוד ה'ובל שנת עד כ-ה:בויקרא

 שאע ד2זמן משום לומר אפשר 2זהוהטעם
 2זמן החור2ן וךדם גם או החור2ן לאחר זיי נוחגהיו2ל
 יכר ואז ב', ל"ב 2עיכין כמבואי עליה 'ושביה כלשאין
 חוש2 גר מק2לין אין ולכן 'פו4 ישראל כח היהלא

 שיה'1 וליופם עליה5 להשגיח 'היח אפשר שאימפני
 לבלי מוטכ ולין עליהם שקבלו מצות 2שבעזהירים
 אוחס:לקכל

 הי"א בשית 2רמב"ם - זה על ואיחאלא(
 יהוסיף צדי4 גר הוא הרי לאיץ שנרח זה ע2דמע2ייס,

 שדיא מפני אוחו שמ"נה למי אחרח אזהרה הכחובלו
 מפני הוא רוחו ושפלוח - יגר. מן יותר יוהשפל
 ויהזור לאדוניו שו2 ימסרנו שמא חמיד הושששהוא

לעביוחו.

 שמחו"בים' כ-ו 2אית לעיל 2יאינו ככרלב(

 מצוח 2ש2ע זהירים שיה'1 העמים כל א8 ליוףאנחנו
 עריות. איסורי גם 'ש דאלו המצוח 2כלל ודנה נוקגני
 גם שמנאפים מפני 2רמ2-ן מ2ואר הזמה חיסורוהנה
 פנידם מכסות הם ולכן עליהם, האסורים הקרוביםעס
 ל"ח, בנראשיח יכהי2 וכמו קי21'הם עם גם לזנות2כי'

 יסהח כי לזונחויהש2ה
 פניה._

 לומר לן חיח מזה וא"כ
 לזנות '2או שלא 2ייי יקישה בלאי מוזהרין נח בנישגם
 לחשג',4 מוטל עלינו וגם עליהס, האסויים הקיו2יםעם

 למיס הכהו2 2א לכן הזוק 2לאו זהירע שיהיועליהם
 העמים. כיתר ולא הזח האיסור 'ש בישראלדיוקא

 יגם זח לפ' לומר אפשר כל2 ובמחירלג(
 לומר הוא שניהם, גם ר חועבת ג' נאמר שעל'1מה

 תוע2ח הוא כן הכלב את להקריב הוא י' שחוע2חשכמו
 הכלב, חליפ' ע"' ה2א השהלפנ'1

 בזח 'וסיף כן: 2ימכ"ן זה על ואיחאלד(
 גםאזהיח

 ללוי
 שאם ממונוח ד'נ' 2כל כן שאין מה

 רג'לוח מפנ' אכל ישא', 2נכס'1 נזוק לה'וה הואיצח
 כאן אמרו שפיר ולכן ללוו; גם נו 'זהיר דזהההטא
 דאזהרווג 2אלו עונר הלוה דגםחז"ל

 ההורה יצחה שלא מפנ' *'ה לומר עויואפשר
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 להקדיס רגיל ואינו מנה בחבירו לנושה מניין אומר: רשב"י תניא' דבר. כלנשן
 לה( אסור. דבור אפילו דבר' כל נשך ת"ל: שלוס' לו להקדיס שאסור שלוסלו

-
 לרבות מניין אוכל, נשך כסף נשך אלא לי אין שיכול ת"ל: מה ישך' אשר דבר כל

 א'( ס"א ,נ"ם דבר. כל נשך ת"ל דבר'כל

"פרי( לו( ל.ת' מצות תשיך' לא ולאחיך עשה' סצות זו תשיך.לנכרי

 ואשמות חטאות וההקדשות, והחרמין והערכין הדמין חייבי ת"ר, לשלמה תאחר לאכב(
 עליהן שעברו כיון ופאה' שכחה לקט ופסח' ימעשר בכור וסעשרות' צדקות ושלסים'עולות
 ד(,יי" לז( תאחר' בבל עובר רגליםשלשה

 חוטן נקרא מקימו שהוא אעפ"י הנודר כל דיסי! רב תנא חטא. בך יהיה לאכג(
 איכא חדלת לא הא חטאי בך יהיה לא לנדור תחדל וכי קרא: מאי זביד רבאמר
 נ'( ע"ז,מייפ. לח(חטא'

"פרי( לט( שיעשוך. לב"ד אזהרה זו ועשית.כד(

 ויקרא(: 'פי ת-ל מניין' בלבו גמר בשפתיו שהוציא אלא ליאין תשמור. שפתיךסוצא
 מ( לב. נדיבכל

 נ'( כ"1)שנתי"

 ובלבד לעשות' שאמרת מה ועשית לעשות' שלא שנדרתמה תשמור. שטתיךמוצא
,""תי(. מא( אלהיך. ד' לשם הדברשיהיה

 יאורב
 הארמה  בע14דת אם כי מסהר נעגיגי עסוקיםשמיח

  שהעוסק ומפגי חעולס, של לקיומו הגהיצותונמלאכות
 ררך הוא כן כי ברנית כסף ללות הוא צריךנפסחר

 שיפרשו נכדי נרנית ללוות החורח אסרה לכןהסוהריס,
 האימח .נענורה עסוקים ויהיה הזאה מהפרגסחהאגשיס

 המקום. לפגי הרצויוחונמלאכות
 להמלוח שלום לרקדיס אסור הלוה הייעלה(

 אסור. שג"כ רנרים רנית מכלל נזוף דישפשום
 מ"ע, קזהו חשיך לגכרי שאמרו מהלו(

מנזאר
 "נספורגו-

 הלוה על קאי זח תשיך, לגכרי כן:
 ולאחיך נה ינגוד ולא עמו החגה אם הרנית את לושיתן
 לו אסור לפורעו 1מר1צה עמו שהחגה אעפ"י חקיךלא

 תהלל ולע נגכרי חנגוד כשלא ינרכך למען כן,לעשות
 השם.אה

 בא"י הגרים רהגכרים משום לומר אפשרועור
 לכן מזח להחפרגס להס יהיח עאפשר קרקע להסאין

 שעפ-י לישראל משא"כ רנית, ז1'י לההפרגס להםאפקר
 להחפרגס לו ואפשר נארץ חלק אחד לכל 'ן(רונ

 מרביח. ל"חפרגס לו אסור לכן האדמהמענודת
 להו ילפיגן כאן המג~"ן הךברים אלו יללז(

 בל על עונר ראיגו לה ילפיגן וכן דקרא, סרנויאהחם
 ס-ז: נרנרים מרכתינ רגלים. שלשה אחרי רקתאחר
 הסבוח, ובחג השבועות ונחג הסצות נחג וגר פעמיםשלש

 קא והא רגליס השלשח אלו ומגח חשינ קא ולמח-
 האחר, לנל מיגה שסע התם סליקמגייהו

 סחהיו הייגו -
 גרריכס. לסלס כרי הזה הזמן ימשך לפגיוגראין

 שיק.ים נסוח אדס ש"ין מפגי הוא והסעסלה(
 אח מניא וגמצא נירו הדנר יעוח שלא ואפשרגררו
 ענירה. ליר'. ניריס"צמו

 כופין שנ"ר הוא הרין עשח חיני נכל כילס(
 ההורה מחמח מחנ"נ קאיגו כזו נעשח ורק זה, עלחותו
 נ-ר שאין אמיגא הוה מגפשיה עצמו על הסיל הואאלא
 אוחו. כופין שב"ר קרא נע'גן לכן לקהמה אוהויופין

 כן שאין מה הקרש נגדרי רק זהו אבלמ(
 דכתינ כמו נשפחיו שיוציא עד הה4 איגו הוליןנגדרי
 נספחים. לנסא ה':נויקרא

 גררת כאשר כן: ג"כ יהיה 1כהונ וסיוסמא(
 העשה, ואל נשנ שהוא גרר על קאי זה אלה'ך,לד'

 נקום שהוא גדר על קאי זה בפיך, דנרת אשרגדנח
 לק"ס. צריך אהה אלו כל ואחועשח,

מב(
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 )חזקתי( מב(בדבת. מדעתך אלא לנדור בריח שום כפאתך לא נדבה בדבה. אלהיך לד' נדרתכאשר

 להלן מה השמש' עליו תב8 לא ט-ח: 'ייי להלן ונאמר ביאה כאן נאמר תבא. כיכה(
 נ'( פ"ז ,ב-מ מג( מדבר. הכתוב בפועל כאן אף מדבר הכתובבפועל

 שהוא דבר מיוחד כרם מה מכרם' גמרינן מנלן' מילי כל בכרם' אלא לי איןבכרש
 ובשעת קרקע גדולי שהוא דבר כל אף בו, אוכל פועל מלאכה גמר ובשעת קרקעגדולי
 י( פ"ז ,ימ מד( בה אוכל פועל מלאכהגמר

 מ( פ-ז'ב"מ מה( אחר. ודבר ענבים ולא ענבימ מוצד ולא ואכלתואכלת.

 אלא ענבימ ת-ל ומה עבבים, אלא לאכול בכרם שאין יודעים אנו אין וכיענבים.
 בתאבים. יאכל לא בענבים בשנביפ, יאכל לא בתאנים עושה היה שאםמכאן

 ח"ו( פ"ב מעשראלרוש"י

 חף פטור, לך חסמת אפ נפשך מה פוע4 של נפשו כך בעה"ב של כנפשוכנפשך.

 ר 1 א יב
 סעם נוהן חוח בזח כי בזוע אמר והרי'ש4מב(

 הקב-ת מעד הא: דנדרים, את לשמור עריך הואדלגך
 נדרת באשר וזהו לו, שיגזב יח1י איז כי חליו נדראשר
 שלא ננודו שאק עעמו דנודר מצר והב', אלהיך,לד'

 בפיך. דנרת אשר אמר זה ועל דברו, אחישמר
 שמצינו כמו הזאח האזורח 9יך נפועל כימג(

 כדכח,ב: עובד .שהוא נזמז ב4ן.'ח גם גז הכחונש"זהיר
 את לחפום ראה אינו נחדם 1כ1 בדיסה שור תחסוםלא
 נפי"ב נרמב"ם זח על ואיחא נזו; עובד שהוא בקעהפיו
 מדבר היהוב שאין למיו השמועת מפי משיירוה:ה'ש
 בכרם שיבח לו דתיר מי שכרו לא אלו וכי בשגיראלא
 כי אומר קוא כך אלא מדעהי שלא שלו בקמח אורעהו
 חאגל. לעבודח בעלים לרשותחנא

 גם אלא נמחונר יוקא לאו אוכל ופועלמו(
 הימות גחה1 דאמרי שש: צ"ג בב"מ ומבוארב"4וש,
 מלאכתן נגמרת שלא ע5 הקרקע מז "תלוש יברוכל

 אינו שהשומר מפני מוינח, מהלכוה אוכליזלמעשר.
 עושת שיהא הפחוה יגי בעיגז חהורח דמז מעסהכעושח
 בגופו. מעשחאיזח

 יץ4יקע סז גדולי שהוא בינר רק ריא זח כלחעח
 אויל, איט בזח ייוצא וכל והמגבו ודמחבץ ועילבאבל

 הקרקע מז גדולם שאינם סנינרים גראה נזחוהטעם
 בדבריפ וענודתם טרחחם לפי אותם רוכשיםהבעלים
 גז שאיז מת בהם, חלק לזר שאין הוא בדיז ולכזהאלו,
 אוהם רוכסים דבעלים איז דארץ מז שגדולםבדנרים
 ביים ואץ הרבח עובדים לפעמים כי סרחחם מצבלפי

 מעט עובד ולפעמים וגשם טל היה שלא מפנימאומה
 ו"נה במועדם, והגשם הטל שהיה מפני מחנרךושדהו

 אלא הויטי האדם זמח מחמת נאה אינה חגשםברכח
 מזס4ץ נחנים שהבע4ים תמעא חכלל, זכות מחמת גאחזה

 חלק איזח יס להפועל שגם התורח אמרח לנזאחרים,
 הטעם ימפני עבודתה נשעח מהם לאגול לו ואפשרנהם
 סגס מפני עני, מעשר ליתז ההורח אמדח נופאחזה

 הוורת בברכה תלק איזח ישלהענים

 בפצלים דדמניש אמרת ייא פ"ס ננ"מוהנח
 אוכל,אינו

- 
 הבעלים מז שיס ברש"י שם ואיחא

 8ביז א,ה1 ועוקריז יעיים גסיז .היו ייאשמסתרסיז
 נוהז רועקר והקטנים ולדיזפשט, מקום להרהיבהגדולים
 מז אף אוגל אינו מקום מגל בגח"ב של כליפלהוך

 הזא גדולים תקת משום פעולה יעיקר משוםהקטנים
 יעימדיז מחיבריזשהז

 דהף4רה משום בזה טעם עו5 לומרנאפשר
 ובשעח בשרוק יבוצריז שקוצריז נעת נרכח דבשעתאמרח
 אחרים שגט לההנהג הוא צריך אז בשמהה הוא*האדם
 לר,מועלים רשוה יש אז ולכז עמיו ב'הד שיתיםיהיו
 עוד אק שאז שמנכשיז נשעה אבל מבריתה ליחנותג-כ
 ינכש שצריכיז מח נאלו שמא אדם ואיז הנרכחשעת
 לאכול להפוןל רשוה עוד אק אז ולין השדו4 מזאוהם
מהם.

 הרנש יאכל שלח בידי אסרו דברים אלומה(
 מעשרוח בירוסלמי דרשו ויז לבעה"ב, מפסיד תמעאמהם
 נחאנים מקלף ידא שלא מלמד שבעך, ננפשך ה"ד:פ-ב

 שהענינים מפני מטעמא ויולם -  בעגבים,וממעמץ
 מז שהז ודברים ההנרחים, מהדברים אינם4אלו

 להפועל. התירו לאהמוהריוח
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 1( ס"ינ" מו( אתה. פטור לו חסמת אםפועל

 היי( 1'ב מישרות,יייש*י מז( תאבה. שהנפש רבר כלכנפשך.

 ב'( פ"' '1" מח( גסה' אכילה ולא וובעךשבעך,

 נותן אתה ואי ובועה אוכל אתה בעה.ב ול לכליו נותן וואתה כשעה כליך.ואל
 נ'( פ"' )י-מ מט( אוכל. אתה אי בעה"ב שללכליו

 ת"ל: לו' וומעין שאין ולבני לאשתי תנו שאמר לפועל מניין תניא' 1ג1" כליךואל
 א'( 1'נ )1" ג( תתן' לא כליךואל

"סי'( נא( במגל' קוצר תחא שלא מלמר בידך. מלילות וקטפתכן(

 קמה. בעלי כל לרבות קמה' ת-ל חרמו' בר רלאו דבר לרבות מנייןוחרמו'
 ר( סיז,ביט

 הרי מלאכה גמר בועת ולא שאכל או ואכל, ממלאסתו המבטל תניף' לאוחרמו
 זמן וכל למרו הומועה מפי רעך' קמת על תניף לא וחרמו ונאמר: בל"ת' עוברזה

 נב( בזה. כיוצא כל וכן לאכילתו חרמו יניף לא בקצירה עוסקוהוא
 ה"ג( מוכירות פי"ב)רמב"ם

 ר ו א יב

 שלא דמים קצצת אם התנו ברש-י מפרוי00
 ילפינ! ומזה ה"סוס, דלא סלאו פטור נהזקח אולאכול
 נעה-נ עם לקצוץ לאדם ואפשר צייג נב"מ שאמרולמה
 ונכל שנממץ דנר רהוי אף לזה קרא ונעינ! 'אכל,ולא
 משום זהו 5-ה, ננ"מ כמנואר קים הנאו שנממו,דנר
 נגופא, צער הו' מל"כהו  נשעת הפועל יאכל לאיאם
 שאין ע,מ לי מקורשת את הרי לאומר רמי רזהוהוה
 ניתן ולא שנגופח צער דהוי משום נטל שהנאו עונהלך

 למהול. נירו יש דנזה קרא נעינ! לכןלמהילה,
 ויפות גרועות פ'רות לפניו כשיש היינומז(

 היפות, מן רק לאכול לואפשר

 כשהוא אוכל שהוא זהו גסה אכילהמה(
 את למנוע רק לאכול לו דהת'רו י"סעם 9גשכנר
 הרי ווגן כשהוא אנל עלידם, האב שנפשו נשעה1ערו
 'אכל. שלא הוא נד'ן ולכן עליהם, תאב נפשואין

 דאמר להא אתמעטי זו דרשא ומחמתמט(
 לבצור אלא שכרו לא דאפילו ע-א: צ"ב בב-מ אסירנ

 אהד אשכול אלא נ1ר .לא ואפילו אוילו, אחדאשכול
 כשהוא אלא לאכול רשות לו ראין סשום וזהו -אוכלג

 לכליו נחן שלא זמן וכל נעח"נ, של גליו לתוךנות!
 דלא הרמנ-ם פסק וכן לאכי, רשות לו אין נעה"נוול
 נהר'מ נהג-ה איתא וכן רנריו, הניא לא סהר' אסיכרנ

 לאכול. רווות לו אין האלו רנאופנים זי סעיףשל-ז
 רהאדם משום מוסרף. ענין גס נ:ה ישוהנה

 מלאכתו, בשעה לאכול לו שאפשר הפועל כמו הואבהק1לם

 אנל הקני'ו; של סהוא העולם מן ליהנות לו אססרולכן
 נה! שכנר. נזמן סרק יום נכל לזכור הוא צריך זהאה
 לצורך מה שנזנז הינו נע:-נ, של לכליו מההיום
 שלא ומן כל אנל מהם, ליהנות לו גם מוהר אזמ1וה,
 ג-כ ליהנוה רסות לו אין נעה-ב של לכליו מאומהטץ
 הענין וגרגר העולם,מן

 המוסד-
 נספר העירו כנר הזה

 והמעשה","המררש

 וומיט משל רפ,על משום הטעם בגמ' ואיתאנ(
 זכי יא ולנניו לאשחו רהמנא ליה זכי לד'ריה אוכלהוא
- רהמוא,להו  רק לא:ול לו ריז'רה ררו,ורה ה"נו 

 לא אם גרול צער לו ויש עליהם חאב שנפשומהמת
 צרה עינו יהיה לאכול רווות לו 'היה לע אם ועודיאכל:
 והקנאה מאר, גדולה ההיה הקנאה כי שלו, הניתננעל
 ענורחו *ת 'עשה שלא 'ביא ו:ח שנ*ה. לידימניאה
 הלקו חת ליהן לו סאפשר נימא אס כן ו"ם לנ,בהפן
 לרנרים תאנ להי,ת שונ ישאר תסשו ולנניולאשתו
 ענורחן את לעבור לו יח'ה אפשר א' שוב הריהאלו
 הלקו את ליתז רווות לו שאין אמרו לכן לב,בחסן

לאהרים.
 ארעי אכילת רק לו ההירו רלא משוםנא(

 אלא נמגל קוצרין ואין נירים, קוטפים ארעיואכילת
 לו. הת'רו לא ו:ה קנע,יאכילת

 ספירש כמו קרא האי מפרש הרמנ"םננ(

הריני'ג
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ף *,א

 טכאן טטנ" קח השרה כסף נתתי כ-ג(: 'ייאשימ וכה"א בכסף' אלא קיחה אין יקח' כיא(
 נ'( ר 'קי'שיו א( בכסף' שנקניתלאשה

 ולא אשה איש יקח כי תורה' אטרה טה טפני אוטר: ר"ש תניא' אשה' איש יקחכי
 על לחזר אשה של ררכה ואין אשה על לחזר איש של שררכי טפני לאיש' אשה תלקחכי

 ב'( ב' )קייש'ז ג(איש'

 ואעפ.י מקודשת, זו הרי לי טקורשת בתך לה כתב בשטו7 נקנית אשה כיצר יקח.כי
 תלי בבעל איש יקח כי רכתיב: הכא שאני לך' מכורה שרי כותב הטוכר זבינירבשטרי
 א'( ט' 'קייש'ו ג(רחמנא.

 ר 1 א יב

 לא והימש יכמינ: ימ""ילנ"ג
 הניף,-

 הומר שלא ז"ו
 לצורך קממו על נהיומו "נעליס ממלאכמ לנקללו

 קוצר ש"וא נעה כ' "הימש. וה ספנ' ויריסאכילמו
 לקצור עימו וכויע משפילו "וא אנ" "הימש מניףאינו
 אינו אנל ל"יפך. או לשמח41 ם'מינו ההימשומניף
 מלאכמג גמר ש"וא נשעה אלא אומומניף

 ומפני פרוסה נשוה מתקדשת "אשה "נהא(
 "המינוך" נספר מנואר נטנעת לקיש ישיאל נ"גומה
 מקודשמ שהיא למוכרת המיד בייה ש'"'ח נכי'שז"ו
 עלה. איש אשת ד'נ' וכללנעלה

 הי' נלשון נקיושין לומר נ"גו מה מפניוהנה
 את "ר' כמו: ימ"נ' 7'שש' נש%ד ולא מקודשמ%מ

 ינכולהו לי קנוימ את "יי ארוסתי ז:מ "י'אשמ'
 מה לפי שזהו "ניאה ע'יו. ו' נקדושין כמנוארמקודשמ
 הורמ ממן קודס ה-ד: מאישות נפ-א ברמנ-סיאיחא
 למ נוהן והיא הוא יצה %ס נשוק חשה פוגע אדסהיה
 "נקר%מ היא וזו ויולך. הייך %ם על אומה ונועלשכיה
 מהימ לא סנ%יר הקדשה נ%סרה "מורח משנמנהקדס",
 נלא ונומ לשס אשה הנועל כל לפיכך נישיאל,קישה
 ו"נה -- קישה, שנעל גפני י"ויה מן לוק"קיושין
 קנין שוס נלי עליה לנא כיי אש" לו שלוקה מינמצא
 בה שעושה מי להיפך סוטא", טשוס נוה יש %ישומשל
 לכן קיושה, נזח יש מצוה ונכל מצוה. נזה ישקנין
 מקויסמ. נלשון הקנין נשעת אומר"וא

 "נשואין קוים אירוסין לעשות שנ"גו מהו"נה
 'נהנו האייוסין שנומן נסיי שז"ו "נהר'"א",מנואר
 "נמשכיס והשלום "אהבה שנ'"ם 'מצ%ו ו"םשני"ס

 )א ו%ם נשואין ליי' 'כ%ו והסכממס המזג'סמה"והות
 נמולה ב"'ומ" לנישה מוסנ כ' 'ס%נ", לא כן'היה

 ונשוא". נעולהמב"'וה"
 ניכח "נשואין בניכת ק%ומיים מהוהנה

 ע-א 51 נכתונות ניש-' מנו%ר לכנויו. נראאשר
 זכר חסי. לגמול שם "נאססיס לכנוד היא זויניכה
 שושנין לו שנעשה היאשון איס עפ שנהג ימקוסלהסיו
 לכך זו וניכה "'א "מקופ כנור וו ואסיפ" נוונמעסק
נמקנה.

- 
 שאומיים ומ ימ"ו נזה להוסיף עוי והניאה

 שהאנשיס יבזמן משוס וז"ו "ו". נרגר לכנויו ניאאשר
 מה כי "מקוס, כלפי ננאי כעין ז"ו רעיס מעשיםעושיס
 שהמה נזמן ל"'פך כאלה. רעים "נשים שכיא לוהיה

 כיאי כי "מקום כיפ' כנוי והו טונים ונייסעושים
 ניני מהאססיס אנשיס ש"יכ" נשעה ולכן שנניאההיה
 כנוי עושיס ים נוה ו"כלה "ההן לכנוי גמ-ח שלענין

 לכנודו. גדא ש"כל לבדך אז יאוי ושפירלהמקום

 מסנ' זהו נו", סיש גמ1ה של "גיולו"ענין
 ר%הוניס רעים השמה שמה ניכמן %ז ממפלליםש%נהנו
 ונהצל"ה נאושר הנשוד'ן שיהיו הכוללמ תפלה נוהשיש
 כפנ' ונשים עשיה שיהיו צייכין "אלו לניכומו"נמ

 "נאכפים שכל נמצ% וא-כ ניומי. מתקנלת יניםשמפלמ
 גמלמ של ניול ענין נזה ויש וו. להפלה ניהימשתי,פיס

 לכנויכ. מיוהדת לנדכה "מה ראו-ס ולכןהסי,
 מצווה "אסה סאין אמיו וה ימטעס ואסשרנ(

 דיכה סאין משום ס-", ניגמומ כמנואר ויניח פייהעל
 מצו" עליח המורה "טילה ולא איס, על להזר אשהשל
 כן. לעשות ירכה שאיןכזו

 שכיון כן: ע-א ל' ניייס בר-ן ומנוארג(
 תלקה כ' %מי" ולא. %שה איש יקח כי %מיהש"מורמ
 הנעל, יישומ עצמ" סהכ:'ס "ימנה כל לא לאישאה

 "דינ' "יא אמי" יאי ע-נ: ה' נקיושין %מדינןומשו-ה
 מס:ממ שהיח מ:'ון אלא ממש. כינייה אין לךמאויסת
 נפשה ומסו' ורצוני יעהה מנטלח היא הא.שלקדושי
 לרשוחו יכניסה והבעל המקר של כדנד "נעלאצל

 ה:ע.. מצי א)א "אש" מצי בקדושין ינין אנו איןוהלכך
ואפסר
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 שנקנית מלמד ובעלה' א*ח איש יפח כי דכתיב: בביאה, נקנית האשח תניא'ובעלה.
 2'( ד )קיתין ד(בביאה.

 ערופ דבר בה מצא כן אם אלא אשתו את אדם יגרש לא אומריס: ב'ש וגו'.והיה
 בח מצא כי שנאמר: תבוילו הקדיחח אפילו אומרים: וב"ה דבר, ערות בה מצח כישנאמר:
 ח( בעיניה חן תמצא לא אם והיה שנאמר: הימנה, נאה אחרת טצא אפילו אומר: ר"עדבה

 ש( ד)גיטין

 נץ קי-ג )י2סוה חוזרת. והיא שמולחה זו יצתה חוזרת, ואינהשמשלחח מי מביתו, ושלחה דכתיב מתגרש* אינה השוטה ר"ה דבי תנש מביתהושלחה

 דר יאב

 געל אשהו את מגרש חאיש זה ומסעםואפשר
 והיא הקדושין ייקר העושה דהוא ד3יק משוסכרהה
 שלא גם שעשח מח לנסל נידו יש לכן כלום עושהחינה

 והקנין אליו עצמה את מקנח "יתה היח אם אנלסחמזח,
 הקנין את לנסל 32חו היח לא אז ייח על נעשההיח
 ואי עייה, נ.חד אם בי ל2דו אותו עשח לאשהוא
 ומרצתו4 מדעתה אם 3י אשחו את לגרש לו היחחפשר

 ב5"ז בתורח מטרעוו 2יאה שקוהה פףח
 טש1ם ב2יאח דסקיש על סנגיד רנ י"נ: נקדושיןאמףו

פריטוהא,
- 

 הזונה על שנא כסי גראה דזה סשום הינו
 ו5ן הזיווג ענין על דסורח סקוום סעשח איזחסבלי
 נעיל והדר יקיש יבום דמחוה י"נ בינסוהאמרו
 סדרבנן, סרדוה סכת ליקה קדישלח

 עיקר שריזם ואף -
 לוקח קדיש ולא נעל אם 81 52ל חניאה. הואהקיושין
 זנחג על 3ענין נראח דזה סשום סריוח,סיא

 לגרא! ההורה ההירח רל5ך 2הרי"א וס12ארה(
 בשעח אשתואת

 שהי"
 יחיו שאם משום ז"1 לה  שטאח

 ומים לששיכת יבאו תילי צער חי יסיהם 5ל יהיוביהד
 יקה גי תורח חסרח ולכן אחרה* ולרעוח עריוח41לוי
 שיראח לו נשלח שחהיח אעפ-י לומר ונעלח, אשהאיש
 זה נכל עינח. אשר תאת לגרז!ח ראוי נלתי דנרשחוא
 אוחח. לגרש התורתאתירח

 לגרו! דהורה נהנח לבעל לנד לא נאסחוהנח
 לאשהו גם אם גי נעיניו הן חסצא לא אם אשתואת
 היות: מאישוה בפייי נרס2-ם דאיחח 5ס1 5זו4 רשותיש

 מאסחיחו אמרח אם המטה סחשסיש נעלח שסנעהאאשה
 לגרשח, לשעהו אוחו 5ופין סיעתו לו לח2על יטל"ואיני
 עיקר "וא וזח - לח. לשנוא שחנעל 3ש2ויח שאינהלפי

 נזמן דנר ערוח 2לא גם גירושין להיוה שאפשרההיחר
 שלא 2כדו והוא מהם, צד נאיזח האהנה רגששיחסר
 לזה. זה גש2וייויהיו

 סת על ונ-ח 2יש שגין המהלוקה עיקרוהנה
 נזה. דוא הנראה 3פי 8שחו את לגרע לארםאפשר

 ע"ב נ-ס נכהובות שאמרו סה כפי חיא 2-ש יעתוהנח
 לננים. אלא אשה ואין ליופי אלא אשח אין ההא. ר'הני

 ול3ן הני"ן נעבורת לענוד כלל מהוינח היא ואין-
 בעניני פגם זה אין ח2שילח הקייהח היא אםשפיר
 הני"ן נעבודת לעבוי מההינת אינח היא 3י"אישות
 נה בשנמעא רק זה, נענור לגרשח רשוה לו חיןולכן
 ל2נים. אשה להיות יוהר ראויה היא אין שאז ערוהדבר
 ר'י אש3חיה %.נ: בינסוה שאסרו 5ס1 היא נ"תרו"ן אני לגרשח: רשוה לו יש או עליה אמורה היאשהרי

 2סח 2'ג )2ראשית יזר לו אעשח גחי2: איללאליהו:
 5וסס. הסין חסין, סניא אדם א-ל לאדם, עוזרתואשח
 וסעסידחו ייניו סאירה נסצא לא לובש. פשחןפשתה
 חלק זהו בניח האשח דן12וה נסצא א"י - רגליהעל

 היא ואין ת2קילו שהקד.חה בחע וא-3 דאישוח,סעניני
 יש ול5ן האישוח.  נעניני פגם זהו הניח לענודתראויח
 זת 2ענוף לגרשתחרשוה

 שאין 2זסן הנה 5י 2-ז4 ברית סעם נראחועוי
 הדברים 5י נראח ולפעסיט שאשה3 איש 2יןשלום
 סבת באסח פעוסים. ענינים 2דבר הסת ל2ינהשנינו
 אפשר אי אשר חשונים יותר נרנרים הסחהפרוד

 נשאר למחווקת טרם חח אחרים, לסני נפהלהוציאם
 שאין אומר דבעל אם שאפילו נ"ח אסרו ול5ן"ענינים,
 רשוה לו יש חבשילו שהקריחה מפני לו נוההאשחו
 נדברים יש לזח הסנח גי סרא" שזה מפנילגרשח.
 נהם. לרנר לאדם קשה אשר חש41יםיזהר

 נהרי"א מבואר 2גירועין נט דנעינן סהוהנה
 הגירושין שחהיח ההורח רצחח שלא ספני שזד1הפעם
 חהיה שלא 5רי מביהו נישיאה או נכסף אונדנרים
 פאשה גרושח האשח ותהיח לעשוחו נקל דנרהגירושין
 הוא 1גם רוהה על שיעל" עוד נל מסשר איןפעסים
 לנאוף 5רי נעלי 1רשני נ2ר או אני גרושח והאמרחצא
 בי מהגרשת דאינה ההורת גמרה לנן אחר, אישאח
 נגט.אם
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'מיי( ו( האיש מלפני יוצאת שהאשה מלמר מביתו.ויצאהב(

 מה ליציאה' הויה מקיש והיתה ויצא רכתיב בשטר, נקנית האשה והיתה.ויצאה
 1( ח' יקיאיז ז( בשטר. הויה אף בשטריציאה

 ר' בשם אמי א"ר איש' באשת תופסין קרושין שאין מנחן תניא' והיתה.ויצאה
 ח( אחר. אצל הויה לה תהא מביתו כשתצא אחר, לאיש והיתה ויצאה כתיבינאי:

 ה"ה( פ"י יבמוה)ירושלפי

)ספיי( ט( בשכונתה תנשא שלא מלמד והיתה.והלכה

 אחר, לאיש והיתה קרא ראמר בהן' תופסין קרושין אין כריתות חייבי אחר.לאיש

 י" ס"י איישיז לקרובים. ולאלאחרים
 רשעח הוציא שזה ראשון, של זוגו בן זה שאין לומר אחר' הכתוב קראו אחר.לאיש

 ג'( 1 )גיסיו י( לביתו- רשעה הכניס וזהמביתו

 קוברתו לאו ואם וגו" האחרון האיש ושנאח שנאמר: שולחה' השני זכה אם ושנאה.ג(

 ביתו' לתיך רשעה שהכניס במיתת זה הוא כדאי האחרוד האיש ימית כי או שנאמרהי*
 ב'( 1,גיסין

 או כריתות ספר לה וכתב רכתיב הבעל' במיתת עצמה קונח חאשה וג'. ימות כיאו

 וגומרת. שריא מיתה אף וגומרת שריא נירושין מה לגירושין, מיתה ואתקש ימות,כי
 י( י"ג,קדושין

 ומה אסרה' הנשואין מן בין האירוסין מן בין גרושתו המחזיר הטמאה' אשר אחריד(

 ג'( י"א )יימית יא( שנסתרה. סוטה לרבות הטמאה' אשר אחרי מסייםאני

 ר 1 א יבי-

 כלום, לאו בעיל ולא ראקדיש אי היא בעול" בעילמדר

 שסר, בקדושי דאייריומשגי
 שסר קדושי ע"כ הרי -

 11ר נקרא לכך כן ואם רשחורסה מנערת לןנפקא

תירה
 תושסין קדושין ואין לה ילפינן דלהלן ואע"גח(

 שאין מיוהדת דרשא געינן זה בכל כריהות ה"ביבכל
 איש אשת יאיסור משום איש, גאשת תופסיןקדושין
 גגירוסין, אוסרה בהה היתר לח שישקיל

 לעיל שהובא ואף גתים, ג' זהו סנונחס(
 זמן דבל משום והו במבף, עפו תדור לא דנהן ו'באוה
 ליה המירה ניש(א אס אבל לית קיל היא פגויתשהיא
 בלבד. משבתתו אלא לרוזרהק צריכאואינה

 רוזורה התירה טה מפני ח"כ להבין וישי(

 לפני רעוי אינו 1וה הרבר אם לאר לוגשא וולאשה
 שאס במיעוס" הרע את תפסה שהתורה מפני זהוהמקום.

 ותהיה בפרהסיא זונת תהיה אז גהיהר להנשא נתירנהלא
 חרבים. אתמחסיאח

 באיסור עליה קאי ונבעלת שנסתרה הינויא(

 כהן היה ואם נייז גכתובות שאמרו מה ל8י והוו(
 וכהן עלית יגא שלא בנדי חהו - נמבף, עמו תדורלא

 גה מצא כי בקרא סממר נאן מנ" בגרושת צסורהרי
 ערוח, מחמת לישראל גם אסורה היא הרי דבר,ערות

 להתרהק צרינה והיא אהד. נטבוי עמו לדור לה איןלכן

 קשין רגברא שסלסולי משום מפניה הוא ולא האישמלסני
מדאתתח.

 ה"ב: מאישוה נפ.שו ברמב"ם איהא וחנהז(

 גססר או בכסף נקנית האשה חלו ובריס מג'ובאהד
 סושרים, מדכרי ובבסף פהת"וח, וגשסר בניאת בגשהאו

 בתור41 המפורס דבר ואינו מנד'ש לת ילפינן דכסףמשום

-
 אל" בתורה פפורשיס אינם ג.כ שסר שקדושי ואף
 לקדושי ליח השיב קא ואמאי לה ילפינן והיתהמויצ"
 התורת סן וואי הוא דשסר הרמב"ם ב,אר נברתורה.
 קדושי ר"י למד דלכך ע"ב: ס' נקדושין דאמרומשום
 ובעלה נאן מרכתיג לת יליף ולא בעל מבעולתביאה
 ופריך וביאת, כסף בעינן דתרתי אמינ" דהוהמשוס
 דאקדיש אי לה משסהה היכי המאורסה נערת כן אםבגמ'

יאי
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 יב( בה' כתיב ואישות הויה מ"ט, להחוירהי מותר זנתה אם אבל הטמאהי אשראחרי
 4ש י"א~יאא

 טקופ טכל אשהי ת"ל: מניי1י וגרושה אלמנה חרשה. אלא לי אין חרשפ אשהה(
 לף חרשה שאין גרושתו מתויר יצא לו' שחרשה טי חרשה, ת'ל מהא'כ

 1( מיייןסוטח

 הררכים' ויתקן וטוון טים יספיק אבל יצא רלא הוא בצבא יכול בצבא. יצאלא
 לעבור בצבא' יצא לא ת'* מה יצכורי ולא רכתיב ומאחר רבר' לכל עליו יעבור ולאת'ל
 שם( ~סוטה יג( לאוין בשניעליו

 ונסחרח בה כתיב בהריא זונבעלמ רסוסה וחעפיילאו.
 וכאן בעלמא עשמ רק הוי רההם משום והו נסמאה,והיא

 בלאו, עליה למיקס להמרבינן

 ביאר תי"ר מנירושין בפי"א משנה בגסףוהנה
 קאי שנסתרמ רסוטח כאן רחסרו 51א הרמב"םרו(ן
 והחירוש שנמגרשמ, אמר כשנשאה רק והו בלאועליה
 שלא אעפ"י והחזירח ג'רשה שאם 'שנסחרה בסוסמהוא
 אחרי אמריגן רכי משום ווהו ומ. על לוקמ לאמרנשאת
 קאי רקרא ארישא שנסחרה סוסה לרבות הוטמאהאשר
 לקמחח לשוב בעלה יוכל לא וגוי גרימוה ספר להובהב
 אהר לאיש היתמ שלא אעפ"י וכן חמר. לאיש היתהאם
 לקהתה, לשוב 'וכל לא וג'רשה חהתיו הוסמחמאם

- 
 רק עליה קאי היא נירשה לא אם מה מפני הסעםוהנה
 שהיא ומן  שכל ספני והו בלאה קאי וסשגרשהבעשה
 לה. ירוך נפשו כי לאו באיסור עלית להמסיר איןאשתו
 מרשוהו יצהח וכבר בשנרשת אבל היד, אשתושהרי
 וה מביתו הוציאה שכבר חהרי אותה לישא תוורוהוא
 בלאו. עליה וקאי ספיהמיר

 ענין לירי לבא אפשר הוה ההלכי העג'ןומתוך
 אם להארס הוא קשה כמה ער נראה מוה כימוסרי.

 את לעקות שוב סתחיל הוא הנוראים היסים עבוראמרי
 בשאר אותם לעשות רגיל שהימ מהוגנים הבלהיהרברים
 במח רק הוא הטאו השנה ימות בשאר ני השנה,ימות
 עבור אמרי אבל יפניה טשליכם ואינו בהם חהושהוא
 אוחם השליך כבר כי ביוחר, גרול הטאו הנוראיםהיסים
 ו"ה"כ הנוראים. בימים מהם עצסו את והפרישספניו
 לממויר רומה יהיה וה ביחו, אל להגיאם שוב ימווראם

 סוה ביוהר גדול שהסאו ממנו שנחגרשה אמריסוסה
 שגמגרשה. סרם עליהשבא

 אסרו גרושתו מהויר של האיסור בסעםיב(
 אשתו את האר6 שיגיוז שאפשר לונות, ררך שוהומפני

 נעלה ישיב י"ה-כ ומן לאיוה שיקחנה הנואףלבקשח
 לא רלגך לומר אפשר הוה הטעם ולפי לקמחו;הראשון

 שמא השש דאין סשום בוגהק אחר עלימ בא אםאסרו
 בעלמ ישוב וחה"כ עממ יונמ שהאהר בברי אוחהיגרש

 רעת ולפי איסה-, ררך והו שונוח ספני לקהממ,הראשון
 ות על רלוקק הוא היין ח"ר מאישוח בפ"והרמב"ם
 שיבאו להוש אין וא"כ קרשה, חהיח רלא הלאומהמת
 ולהאשמ, להבועל ביבר גנאי שיש ובפרם גן.לעשות
 שהימה אשת יקחה שישוב גנאי יהיה הראשת לנעלוגם
 אם רק 11 'למששא להוש לנו ואין ונוה. בררך אמרעם

 לתם יהיה ולא חיחר בררך כן לעשומ להם יהימאפשר
 ברבר. גנאישום

 ראם ווהו הוה. באיסור סעם עור לוסרואפשר
 למוש יש סשגשאת, גרושהו להמוור לארם ראפשרנימא
 תהיח היא וגם שגרשת סות יהוור הראשון תבעלשכא
 לה יהיה 'שאפקר ובגדי הראשון, לבעלה לשוברוצה
 או אוהה, שינרו1 בכרי בנעיח מוררת ההיה כןלעשות
 מוחרמ שתחיה בכרי סיתהו את לקרב גורסחשת5יח
 אתר שנש"ה שסכיק ריזורת אמרה יכן להראשון,לשוב
 וא"כ הראשוו, 1בעלה לעוום מאו חסורה היאשוב

 בלג ססורה סעהה ומהיה סהראשון רעהח הסיחבסילא
 מצאהי הוה חסעם את הגשים גררך ה*הרת לבעיהונפש
 מכמה". ,~משך בספר גם*ח"כ

 ומווו סים סלהספיק פטור רגס מרנינןיג(
 לקמח ולא אשה שארס רסי סשום הררכים, אתולתקן
 להתעסק הוא צריך ומ בבל לסוהמח יויא שאינואף
 יענר ולא א'י ס"ר נסוטה שאמרו גסו הרנריםבאלו
 נסע מנכו, ולא ב,ח, הבונה 4ף טרבה שחני יכולעליו.
 מספיק שאינו לקמה. ולא אשה ארם הללו, ו,אכרם
 אמה אי עליו עליה ת"ל הדרג'ם. *ח ומהקן וסוקסים

 4מריכ: על מעביר חהה אגיסעביר
- 

 ארס אם אבל
 הרנרים. אלו סני פסור או ולקההאשה

 ג"כ נכללמ 11 שבמצוח אסרו "התינוך"ונגפר
 מלנר אמרים לענ'נים גם לעיר ממוץ ארם יסעשלא
 עמה ישב אלא רבים יסים וולמה לשבת הסלממהעניני
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 את הנושא וחללו, כרם נטע וחנכו' בית בנח ממקומן, זזין שאין אלו וגו" יהיהנקי
 כרמו, זה יהיח ביתו, זח לביתו 1גו', לביתו יהיח נקי שנאמר יבמתו' את הכונסארוסתו,

 י( מ"ג )טוטה יר( יבמתה את להביא לקח אשר אשתו, זו אשתו אתושמח

 שנאמר: כלים' שני משום וחייב תעשה בלא עובר חריחיים את החובל ורכב. ריחיםו(
 י( קם"1 )ב" ורכב. רחים יחבוללא

 נפש אוכל בו שעושין רבר כל אלא אמרו בלבר ורכב רחיים לא חובל. הוא נפשכי
 א'( קם"ו )ב"מ טו( חובל. הוא נפש כישנאמר

 למצף. 5רט ימצא, כי קרא: ראמך טעמ* טאי פט1ך, בנ1 את הג1נב ימצא. כיז(
 יד( פ"1)סנהדרץ

 טז( בה וישתמש לרשותו שיכניסנו ער חייב שאינו מגיר בהוהתעטר
 א'( פ"ה)סנהררין

 ר 1 א יב

 לניתו 'היה נקי נאמר וה ועל הנ"ואין מיום סלמה"נה
 לק". אשר א"תו %ת ו"מה אהת"נה

 במשך ממקומן זזין אינם "אלו מה והסעםיר(
 ננה או לק"ה, ולא אשה שארם מי הראשונה,השנה
 לגא צריכן הללה ולא כרפ נטן או הנכו. ולאבית

 סהרא9תיפ מפני זהו מסם, והוזרין המלהמ"למערכ'
 ממקומם, זזים אעם ולכן ומזץ מיפ מלספק גםפטורין
 מים נמפוק להתעסק צריכין הר' האהרתיפ אלואנל
 ורק האהרים, עם ניהר נאספים המה גפ ולכ!ומזין

 %9ר לענוד אותפ ומעמירין החרין המלהמהממערגי

 הצנא. לאנ"י ינצרכיםהרנרים

ט"
 שלא גם קאי רהכהונ מפרש והרמ-ה

 הוא "נפש מפני וזהו הנירו, "ל אומנתו מכלייחבול
 לו מוצא הדא האלו אומנות הכלי שוו" הינוהונל,

פרנם"ה
 אינו זה שאיסור הפוסקים מרונ מומנםוהנה

 הלואה נ"עת אבל דלואה ב"עת 9לא אאן גשמ"כןא~א

 ממכר גרע רלא סבעולפ כלים גל למשגן מוחרודאי
 למקכנם, או כליו גל מלמגור לארם לו מונעיןשאין

 ב"עת 9לא רגם כן גם אמרינן במילא הז" דכללולפי
 ניד לויליה או לדמלוא נחן נעצמו הלוה אםהלואה
 יו4 גן למכרם נירו 9י9 יכטו ימסכנם מוהרמדעחו
 מווכון. בתורת חוהפ ליתןבירו

 (יגל נו שעושין נכלי רק הוא הזה הריןוהנה
 עבר אם והנה להבול, מוחר נעצמו נפ" אוכל אנלנפוו,
 ממלוח ננ"ג ברמנ-ם מבואר נפוו אונל של יליםוהנל

 קויפ נשרף או המ"נון אבר ואם נע"כ רמהזירה"נ:
 לוקת אינו ההזיר ראם מרבר'1 ומסמע -- לוקה,שההז'ר
 היה רלא רניץ משום לעשה, הניתק לאו רהוהמשום

 וה"יב נאמר: ובגזילה גזילוו נכלל הוי לנוטלו רשותלו
 גזל. אשר הגז'להאת

 משום נו, שישתמש בן'נן דלנך הנראהטז(
 "גננ עבירות "לש בידו 9יהיה עד מיתה חינראינו

 עבירות ג' נירו "יש ומי מכרו, דאוייכ בווה"תמש
 גרסת לפי פ-ו ביומא "מצ'נו כמו ביוהר עליומהמרינן
 %ין "לוו אנל פעמיפ "ני לו מוהלין רביהיר "םחרי-ף
 עבירה על פעמיפ הרבה "חחר מי נכלל כי לגמוהלין
 כמו ניותר, חמור רינו קלה עבירה שהיא ואףאהת

 רוע' רלכך '"נ, "ש הלכה מרוצה נפ"ד נרמנ"םראיחא
 "סרוצים מפני המיתה, מן להצ'לן אסור רק"נדמת
 תמיד וילכין והם בגזל ופקרו אחרים, ב"רותלרעות
 ועומר ענירה שעונר מי בכל הוא הזה הרין יכזנאולת4
 דמיתה. מן אותו מצילין יאין תמיר בה ו"תהנרשעו

 מיתתו נזה הן הכמה" .,מ"ך נססרדאיתא
 רז" נמצא ממיף המור ד"נק רס-ל לר-" והנחנהנק.
 לענר ומוכרו נם-ף הנירו את ררויה מרוצה,המור
 'היה יהלוקה רמהסיאה מ"ום רזה לומר וצריךנהנק,
 קשה וזה המצא מן ויפקיעו כנעני נענר אותומחז'ק
 אומר: ר-" ג-ג: פ' נספרי לעיל דאיתא כמו ההורגומן

 את "קימו וארומים בים ישראל את "טבעומצריפ
 רורות, ג' עד אלא הכתונ אסרם לא נהרבישראל
 אסרם ישראל את להחסיא עצה שנסלו ומדאניםועמונים
 לו קשה יארם את שהמהסיא ללמרך עולם, ערהכתונ
 הזח העולם מן אלא מוציאו אין שההורגו היורגו,מן

 הנא. "עולפ מן אף מוצ'אווהמהפיאו

 נגתב יותר החמירו רלגך נראה נאמתוהנה
 נזח פרוצים והיו המצו' רבר רהוה משום ומנרונפש

 "הרי מזה המורה סרציהה נורא' בעצם אנלניותר.
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 בנגע השמר שנאמר: תעשה, בלא עובר בהרתו את הקוצץ הצרעת. גנגע השמרח(
 א'( מנ שכ"הצרעת.

 יז( הר* לשון על אלא בא~ם נגעים שאין ללמדך אלא לזה' זה ענין מה וכי זכור.ט(
)0פי'(

 ת*ל חנות, והקפת שכיר שכר לרבות מניין מלוה' אלא לי איי ברעך' תשה כיי(
 )ספרי( יח( מאומה'משאת

 והאיש ת"ל: מכחוץ. ימשכננו אכל בפנים ימשכננו לא יכול ביתו' אל תבאלא
 יטו תעמוד. בחוץ ת"ל: בפנים יכנוס יכול וגו" אליך לוציא בו נושה אתהאשר

)ספרי(

 ליטול לביתו יכנוס ולא בב"ד אלא ימשכננו לא חבירו את המלוה תעמוד. בחוץיא(
 א'( קי"נ )ב"מ ש תעמוד' בחוץ שנאמר:משכונו,

 בו נושה אתה אשד שהאיש יודע אינו תעמוד בחוץ שנאמר ממשמע וגו"והאיש
 8'( קי"נ )ב"מ כא( ב"ד' שליח לרבות והאיש, ת"ל: מה אלאיוצי*

 ר ר א יב

 נו תהי אל וידינו לישמעליט ונמכרו לכו אמר:יהויה
 מענין נעינידם קל היה דמכירה הרי ל"ו(,)נראשית

 רציהה.של
 הנהרת לקוץ לך שאין אמדה סהתורה ווהויו(

  הרע. לשק על נאים ננעיס כי לדעת אהה צריךכי
 את כשחקצוץ אף נידך יהיה הוה שהעון ומן כלו(ר'כ

 לך ואין נמקומס, אהרים יבאו כי לך יועיל לאהנהרת
 נמילא ואו הואת חענירה מן לטרוש חם כי אהרתעצה

 נפי לנמדנר נספרנו ועין הואת, המהלח מןתהיטא
 האלה הכחונים ננאור סוניט דנריט ע,ד ס"1 אותי"נ

 ענין דכתוב הוכיר דלכך פידש הרשנ"םוהנה
 לשמור הצרעת ננגע דשמר הוהיר שהכתונ מסנימריס,
 יכנדוהו לא כעוויהו מלך הוא שאסילו התנו ויעשות,מאד
 אשר את תוכיר שהרי נדי, וישנ ימים  שבעת חסנראלא
 ואהות נניא" שחיתה שאעפייי למרים אלהיך ד'עשה
 ימיט. שנעת הסנר אלא כנוי לה הלקו לאמשה

 אשר את נספרי: יאיתא מה לבאו אפשרובוה
 ממצרים, ניאתכפ סרוסינם. נשעה נדרך, למריםעשה
 נשנילה, הכל ועכנו נאולהכם,נשעה

- 
 יאמר שנל ,הוא

 מנוהה של נומן רק לקייס אטשר הננעים שוינידאדם
 נומן יא ונם 1רות, מהמת דיעת סיריף של גוסןולא

 "כהונ: אמר לין נננדה, ענויה נאי:ה סרודשהאדם
 נם הננעימ דיני שמרה היא כ' מרים מעשה נאוכיר
 נדרך היה ני  הדעח טירוף קי ומן היה אהד שמצדנומן

 נענוד" או עסוקים דיו השני 11צד טרופינס",.,נשעת
 נאולחכם", ,.נשעה ממצרים נצאתכם היה וה כינכניה

 הננעיט. דיני משמירת עינוה לא האלו הדנריפוכל
 אנל נמלוה עליו שוקטן ננון אירי והיה(

 נמימ כיאיחא האלו הדינים נכלל אינט נמלוה וקסןבלא
 אנל נכנם אחה אי לביחו ני"ו, אל חכא לא (ר:קס"1
 לסכר טונדק לשכר המר לשכר כתף לשכר נכנםאחה

 משאת תי'ל נמלוה, עליו וקפן אפילו יכולריוקנאוח,
מאומה.

 לא היינו נסנים, יבנוס יכול שאמרו מהיס(
 הרי וה על כי נקו'כ עכוטו לעבוס הלילה שם1'כנוס
 אסשר אלא ענוסו. לענס ניתו אל חנא לא נאמר:כנר

 המשנט לו יתן שחלו" עד סם לדכות נכדישיכנום
 תעמוד, נהוץ תייל, אמרו: וה עלמדעחו,

 לו ואין -
 שלח נכדי שוהו אמרו ודסעם נפנים, לכניס כללרשות
 עוד ואסשר הלו", של ניתו אנסי עם קססה יידיינא
 איוה נעיניו המלוה שם יראה יפן משום שודולומר
 מנל' כנניו פניו להעיו הלוח ויתביש סובים,הסצים
 נידים הענוס ניסל כשאינו שנם ונמצא נידו,לחחם
 ענין נ"כ נוה יש ניייו מדעחו לו נותן הלוה אלאנע"כ
 אסור. ווה כפיח,של

 דגכתונ משום ננ"ד, אלא ימשכננו לא אמרוכ(
 וה אחר שדרשו כזו עמדו נ"ד כשהשלית אתריהוה
 אבל נ"ד, קי'ה על קא' וה והאיש, כאן: שנאמרנמה
 איוה אליו שיוצ,א לכוסו דשות לו אין נ"ד שליהביא

משכון.
 את אליך יוציא והוא לומר 1ריך היה כיכא(

 ננסהר, ניתו אל חגא לא לעיל דנחינ נמוהענוס,
 ב"ד. עליה לרנות שנח אמרינן - ודאישומדנאמר:
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 אור והאיש שעאמר:. *זבורית. גובה חוב בעל תורח דבר עולא: אמר אליך.יוציא

 אמרו טעם ומח ובכלים, פחות לדיציא איו ול דרכו מח וגו', אליך יוציא בו מוהאתה

 ח'( נןי'ןס'ז כב( להין. בפני דלת תנעול שלא כדי מבינונית, גובהבע"ח

 וכב הו* עויר הא אצלך, ועבוטו תשכב לא חוא א"ש.עני אם "41 עני איו ואםיב(

 י( י ק מ ש כג( אצלך.ועבוסו
 נאמר למה א"כ איו, ואם ת"ל מניין, עשיר עני, אלא לי אין הואן עני איוואם

 )0פר'( כד( העויר' מן יותר עני ידי על ליפרע אני ממהרעני,

 ת"ל: מניין ב"ד ברוות ולא מוכמ ב"ד. ברוות ומוכנו אלא לי אין תויב. "וביג(

 נ( לח מ )ב כה( מקום. מכל תויב,הוב

 י-נ" ישמית לו תויבנו הומו בא עד דרבא, קמיה ויזבי רב תנא הומו.כבא
 נ'( ק'-י )ב" כו( לילה. כסות זו לה תויבמ הומו כבוא יום, כסותזו

 תהיה לא לאו ואם מבורך תהא ברכך אם יכול לברכך, מצחה והוא מלמדוברכך.
 אפרי( כז( צדקה. תהיה ולך ת"ל:מטרך.

 תהיה ולך ונאמר: מוטן, וקונה חוב לבעל מניין יצחק: א"ר צדקה. תהיהולך

 יאורב

 ש"הורח אפשר איך לואול מקום 'ש והנחננ(
 'היה טוה והרי ולה, נעילת לירי המניא נוה ויןקנעה
 לא כוח ודנר ההורת בדיני חסרט איוי שיש כמייוצא
 אנשים לפני נהנה ריזורה ריני והנה והנראח להאמהניה,

 שיגגח אף מלהלוו5 מונע יתיה לא הישר והאוםישרים,

 שקכעה נמו ווטה ווה מונורי5, אם כי מנינתיתלא

 וה מלדלוות 'טנעו שמ4 הששה ולא שטיסה ריןהחורח

 השודים איום ישרים יאנשנם טשום הסמיסה, סחששלוה
 להיות וויו"ילו ווורות כשנהקלקלו אה-כ ורק וה,על

 הלל טוכרח היה או השטיסח טחשש מלהלוותנכנעים

 נשמסים, החונוה יהיח שלא נכוי הפרוונול חקנתלחקק

 מהשקו מלהיוות ונטנעו הוורהו כונחקלקלו עההוכן

 צריכין היו או הונוריח. מן רק לגנות צרינין 'היושמא
 ה)עזל שיא נכו' מנינתית נונח שנוי,ו תקנהלעשות

 טחמת לח היחה הימים ויווקנת ונטצא לו'ן, נפנ'ולת

 שנעשה דהסרט מחטת אם ני יתורח נויני שישהח0רט

 נלנר.נעצמנו

 נוסל שה,א וה טדנר לו ש-ש 1ה1 עשירנג(

 אצלה הנשאר שני כליעוד

 שהוא 1ה1 עשיר, גם כאן דמרנינן מהכר(

 אה ממנה נוסל שהוא וה נדנר אבל נננסים,עשיר

 ונאופ, נירו, נשאר לא ואהר אהר רק לו איןהטשנק
 חטור וח נגל אנל לעשיר, גם להשינ צריך הואוה

 לעשיר, משיב ש4'ט מכפי לעני טשינ חינו אםיוחר

 ש4י טת במשמו אהר לקעת לו אפשר שהעשירמפני
 להענ'. כן לעשוהאפשר

 בספדבו תיסנ נאר מנואר הוה העניןכת(

 נ"ה *חן כתב פ'לשמות

 דינח דהאי אמרו קך'ב קיייד ננייפ והנהכו(
 משכנו אנל הלואחו, נשעה שלא כשמשכנו רקהוא
 רשלא משום ווהו לההו'ר, הינ אינו הלואהונשיק

 גשעת משא-כ לוה, של נקי'כ נוסלם הוא הלואהונשקה
 דחנה שלא וכיק ומרצונו מרעהו הניאם הלוחהיואהו

 ~ אנפשיה. ר"פסיר איהו השנה מצות נו שיקיםעטרו

 מאחר וכ' ר'מ: אמר נגמי שם אמרווחנה

 לו לה"ויר עליו שהר' וממשכנין. הוורין למהשמהו'רק
 על "מלוה י' משטסחג שנין'ת תהא שלא 1ה1למהר,

 אצל מסלסלין 'עשה שלא ועור כשטס, א'נוהמשכט

- לנוו'חי משחענרי לא ריתמו מסלסלי נינניה  
 חלוה מת אם אפילו הטלוה נחוקת ש"וא אהר והומשכון

 נניה אצל מסלסלין נעשה אינו נביחו שהמשגטבעור
ונספר

 ,.החינוך-
 ש"וורין מה לו 'ועיל רנר שלעור איהא

 ממנו ונפרע מוכרו מחונו לי5רן רצה שאםוממשננק,

 לעולם עי לדחו'ר אמרו שלא 4סרהזו, הלוה רצף לאאם

 מהונג לדפרע המלוה רצח נשלאאלא

 לחנירו סונה איות עושה שאדם בשעה כיגו(

 ויקם נ"ח: ננ"ר כראיחא וה, נענור לנרכו חנירוצריך
 נ-גן: ,נראשית הת לבני הארש לעם וישהחואנרהם
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 משכון. שקונה לבע'ח מכאן אלא טנתף צדקה טשכון קונה אינו אםצדקפ

 כח( צדקה. תהיה ולך שנאמר: לעצמי' גנזתי ואנו לאחרים גנזו אבותי להם: אמרמבזבזם. ואתה אבותם של על והוסיפו גנזו אבותיך לו ואמרו אבע ובית אחיו עליו וחברובצורת בשני אבותיו ואוצרות אוצרותיו שבזבז הטלך במונבז מעשג צדקה' תהיהולך
 9ן ייו)בצ

 צדק פ"8וג 'תהיים ונאמר הכבוד כסא לפני עולה שהצדקה מלמד אלהיך. ד'לפני
 ,שיי( פעמט. לדרך וישם יהלךלפניו
 אחת: ועשה לאוין חמשה סשום עובר שכיר שכר הכובש כל שכיר' תעשוק לאיד(
 בל ומשום יישימג ,פ' תלין בל ומשום תגזול, בל ומשום רעך, את תעשוק בל משוםעובר
 כט( שכהה תתן ביומו בעשה: ועובר השמש, עליו תבא לא ומשום ענ" שכרתעשוק

 8'( קיש)ב"ם

 ר ר א יב

 יצשו יאהק אמר ובן טו2וק בשורה יל שפדיםמכחן
 נפשי, הגר2ך 2ע2ו5 ואו2לה לו וה2יאה כ"זו:,גיאשית

 לברכך םצ11א שהוא מלמר יאן שאמרו מה חהו-
 2עי_

 בר2ך אם י2ול ואמרת שהוסיפו ומה לו, קעשוהס21ה
 תהיה ולך ת"ל: מ2ורך. חחיה לח לאו ואס מ2ורןמהא
שרקה,

- 
 לה2ירו עושה שארם טו2ה רכל משום זהו

 3ם1 להקב"ה הזאה "טו2ה אה שעשה כמו נהשבהעני
 מת ומהרעם יוש2 הזה חעני ל"ר: ר2ה בויקראדאיחא
 2ביתו ישו פלוני 3ח4 ישן 1אני מטתו יי ישן הואאני,
 עליך מעלה שאני ח"ך לה ונתת אחח ועמית כאן,ואני
 גמעוזי יהזיק או ה9'ר: ל2ינה 2יני שלוס עשיתכאלו
 י"ר גמשלי ואמר וכן לי. יעשה שלום לי שלוםיעשה
 א2ית, הונו 1מ3גד1 עשהו הרף רל עשקליש:

 1ל12 -
 אאה המנרך דוא הואת הסו2ה את המקנלהק2"ה

 כל את המלך 2ז2ז איך 2זה הקשו והנחכה(
 יותר. י2ז2ז אל רהמ2זגז הוא הרין ור"ייאוצרוהיה
 2צורת ר2שני לתרץ ורצו נ"א, ג3תונות כמ2וארמהומש
 סינת של ענין גזה יש ואז משום לזה מקום ויששאני,
 רעך, דם יל תעסוך לח נאמר נפש הצלת וגמקוםנפשות
 סובע ה2ירו את ייוחה מו"ן א.: ע"ג 2סנהרריןכדאיתא
 ח"2 שהוא עליו באק לססים או גוירתו, היה או2נהר,

 רעך, דם ער תעטוד לה ת"ל:להצילו,
 שלא 21כדי -

 ממונו כל את ל2ז2ז הוא צריך לאו על לע2ור הארםי2א
 נחמר ר2זה משום תרנ"1 סי. באי"ה גרמ"אכמ2הור
 ממונך. 2בל מארך, 2כל ע"אי נ"ר ג2ר3ותביאהוא

 2מלכיס שואמר מת על 2ילקוס מצינו מזהויותר
 ואת ר3סף ואה אביו דו5 קישי את שלמה 1(בא ד:(ד

 נצרך לא ולמה ד. גית 2אוצרות נהן ד3לים ואתהז"2

 וזהב, מ2סף צבורין לח1 היה הס2וריות וכמהשניס. גי רו5 2יטי הרע2 שבא על לגמף. רורשק יקיהס,
 וגר. לריציאו צריך היה י2יהסי'41 מתקין שהיהמת
 הוהה 2רע2 מתק 2ני הק2"ה: לי אמר כן, עשהולח
 נציך שלמה אין הייך בני4 לו ל2נות וזהג 3סףצו2ר
 2יהמ"ק לבנק המיותדיס מעוה אם דאיכ - 2לום.להם

 2וושי העם. "צלה 2שביל בצורת גשני להוציאצריכין
 שיש מה את להוציא אהר כל מחהיב הריום שלשממת

 הזה. הד2ר לצורךלו

 לומר שיך אין ר2מלך גזה יומר עורוהגראת
 גא לו שיש מה דהרי משום מהומש, יוהר י2ז2זדאל
 2ריו ולכן עליהם, ממיל שהוא המסש מו העס, מןלו
 ונפרס צרה, גשעת מממוום להם להספיק שצריךהוא

 צריך נמלהמ", כמו סכנה, ש2עת היא המלךשתעוית
 דאיהא כמו העס, אה להציל 2רי נפשו את למסורהוא

 שלח לפניהם, יצא אשר 3"ז, 22מר2ר שמעוני2ילקום
 את מוציאים שהם עושיו שאהרים כירך עושהי5ח

 לפני5ם י8א אשר אלח 2תיהם, גתוך להם ויוש2קלגיונם
 את אוהגים ישרא. 31ל ייש(: ,רהיש נאמר 2רו5שכן
 צריך ש2מלהמה וב5ו - לפניהמ. וגא יוצא הוא כיח1
 ג"כ הוא צריך 182רת 2שעה כן נפשק את למסורהוא

 כל ל8 ממונו מוסר נפשו את ואם נפשו, אתלמסור
שכן.

 כית אות י'ס פ' לויקרא 2ספרנו והנהכס(
 מגז*. ש2יר ש3ר עוקק המור מה מפני דטעםגארנו

 אינו והאהרת ועשח ל4ויו המשה על עיבררהראשון
 עוד ואפשר ס-ח, בביט כמ2ואר ל"1י1 2שני אלאעונר
 עפ"י הוא שכיר ש3ר הכו2ש משום. גזה, סעםלומר
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 ל( אביון. לשכר עני שכר להקדים שצריך טלטד ואביוך ענישכר
 י( קהא1רמ

 אדס. כשכר וכלים בהטה שכר לרבות שבארצך, כל בארצך, בארצך.אשר
 ב'( קייא1ב"מ

 שכיר סעולת תלין ולא דכתיב: הלילה, כל גובה יום שכיר ת"ר, שכרו. תתן ביוטוטו(
 לא( שכרה תתן ביוטו דכתיב: היופ כל גובה לילה ושכיר בקרי עדאתך

 ב'( ודץ1ב"מ

 אלא לי אין טנ"ן' עשיר עני' אלא לי אין נפשו' את נושא הוא ואליו הוא. עניכי
 לא ת"ל: טנין' וסורק גרדי כגון בנסשו עושה שאינו מלאכה בנסשו עושה שהואטלאכה
 אני טמהר ואביון' עני נאטר לטה א"כ טקום' טכל שכיר 9עולת תלין ולא רעך אתתעשוק
 ~פרי( אדס. מכל יותר ואביון עני ידי עלליפרע

1איי( עטו. לשפסק פרט נושא. הואואליו

 מה טפני נפשו, את נוטל כאלו שכיר שכר המבש שכל טלמד נפשו. אתנושא
 הוא. שכרו על לא וכי למיתה עצמו וטסר באילן ונתלח בכבש זהעלה

 א'( ק-ב1נימ

 עליך וקיא ט"0: פרש" 1ליי ת.ל: לקרות, שלא מצוה ימל דע אל עליך יקראולא

 ר 1 א יב

 ה4ליו חה4 עני כי בקרא: גאן וכתיב כמו הזני, אתרוב
 את גהל שהה4 מי ביוהר י"מור נפקה את נושאהה4

 דגתיב כמו שמים, נידי מיתה דין וה על שיש עוהעני
 עני תדגא ואל הוא דל כי דל הגול אל כ"נ:במשלי
 ואמרו נפש, קובעידם את וקנע ריגם ירינ ד' גיבשער
 והו נפש, קובעיהם את וקנע יהאי קי-ם ני'ק וחעל

 דוד פעמים המויח זל'ה: ננ-ר איתא ובן גולן קלנפשו
 נני דוד הקנ"ה לו אמר תרליס, נספר להקכ'המקים
 קם אני ה4ימחי קם איני פעמים נמה מקימני אתאפילו

 1תהלים הה"ד נאנקים, ואניתים נשדדים ענתסל3שחראה
 ד. יאמר אקום עתה אניתים מאנקת ענ"ם משודי-נ(:

 עווגק רין ה3תוב הסמיך דלגן אמדוהרייא

 יאמר 9נל שוחו הענוס, השנת של לרין  9גירממי
 מוורן- שאני 3מ1העשיר

 שאפשר אף הענום גחשנת

 גסו היש הונג את הלוה לו יפרן שלא מוהשינא
 לבו להק3יר, אפרע לא אני 3ך לי פורע הלוהשאין
 גשהעני אם בי גן, 'עשה שלא לומר דכתונ"סמיך
 העש-ר וכשיהיה גנושוג לו יהיה לא להעשיר חיביהיה
 ש3רו לו ליתן מהוץב ענודתו שגר להענ; לתתה"ב

 דוקא:ניומו

 קרא ואשמעינן העני, מן יוהר מיווה אביקל(
 קוים העני או מהם לאהד אלא ליחן מעהו לו איןדאם

 דנריך, גנ על אף לכתנעיה נסיף  דדעני משוםלהאניון,

 למהבייח. כסיף ולא לבושת הורגל אביקאבל
 ובוח לילוג בשכיר אירי דכחן נמצאלאז

 נאמר קלא מח הה4 זני כי 3אן נאמר מת מפנימדהיק
ק

 נ~
 עד אהך שגיר פעולת תלין לא גבי קיושים

 בומן נלילה לענוד הולך 9הוא שמי מפני ווחונקר,
 זני שהה4 מוייח וה מפתם על וש31בים ישניםשאנווים
 הוא. עני כי "גתוב מדיק לכןניותר,

 גן: משמע הוה הנתונ יפקם איהאונרמנ-ן
 נקר ער אהך שכיר פעולת תלין ל" נתורה שנאמרממח

 ניום הסועל לשגור ור,מנהג נהוה לדנר הכתונים דרךכי

 הבהוב וינוה השמש, בא טרם יונא הוא ולערבאחי
 עליו תנ8 ושלא מיר מלאגהו נה9לים ביומולפרעו
 וגיאכלו מה ולבניו ולאקתו לו נשגרו וגיקנה גדיהשמוו.
 הוה השנר ואל הנשכרים כרוני הה4 עני כינלילה.
 וילמד נסש, לההיוה מוק נו שיקנה נפשו נושאהוא
 מה כי שנרו, התן ניומו שאמר: נמח בגאןאוהנו
 נקר עי אהך שכיר פעולת תלין לא נתורהשאמר
 ננאהו חפרענו לא שאם ניומו שחסרענו בוהנוונה

 עד אהך שכרו וישאר לניהו ילך הנה מידממלאכהו
 בלילוג נרענ חה4 וימותבקר

 מדכתיב קי-נ גב"מ מנואר תלין דלא נדיניודגח
 יאיט ירשינן חהך מדגתיב אחך, שכיר 8זולת תליןלא

 מאתך ילפינן ועוי משמע, לדזתך דאתך יהבעו עדעונר

כשיש
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 ואס חטא 5ך יהיה עליך קרא אס יכול ר" אל עליך יקרא ולא ת"ל: לקרות מצותויכול
 וקרא נאמר למה א"כ מקום' מכל חטא בך והיח ת"ל: חסא, בך יהיה לא עליך קראלא
 לב( קורא. שאינו ממי יוגר קורא ידי על ליפרע אני ממהר ר" אלעליך

,איי(
 אחר וכתוב בנים' על אבות עון פוקר י(: 'שמ" אומר אחר כתוב וגו" יומתו לוטז(

 כאן ביריהסי אבותיהם מעשה כשאוחזין כאן כיצר, הא אבות, על יומתו לא ובניםאומר:
 8'( מ..ז ,ברכוה לג( ביריהם' אבותיהם מעשה אוחזיןכשאין

 הקרמונים המלכים שמנהג במלכות' המורר חטא על אפילו בנים' על אבות יומתולא
 למלכי תורה אסרה מקום מכל במלכות' לשונאיס יקומו שלא בניהם את גם להרוגהיה

 כאמרו יהורה מלך אמציהו קייס וזה עמו, על ד' בהמלת זה בשביל זה להרוגישראל
 אביו המלך את המכים עבריו את ויהרוג בירו הממלכה חזקה כאשר ויהי י"ה ב'במלכים
 על אבות יומתי לא לאמר: ד' צוה אשר משח תורת בספר ככתוב המית לא המכים בניואת
 טפורנה אבות' על יומתו לא ובניםבניס

ביאור

 אלא יום 5אוהו לפוריו יכול אינו אם על אך,כשש
 י!. לעשוה הגתונ היבו לא משלו דוונה יאנד8"כ

 וקרא דיום לומר הכתונ מיץק מה ומפ:ילנ(
 ידחם משום זהו עליך, יקרא ולא נאסר יכחןעל'ה
 שהקג"ה סהמת זהו לו ללוות רוצה שאינו מההסנה
 הוא לזה יהגרם כ'ון וא"כ משמטה, ששביעיתאמר

 מה לפניו, לגחאונן 'בא ו1הוא עלול אז לכןהקב"ח
 שלא נוחנה היע" נדנר הגדם הקנ"ת שאין כאן כןשאין
 בזת הטעם נססרים אמרו ועוד ד', אל לההאתן'נא
 הנירו על יין המו5ר וי'אי צ"ג בב"ק שאברומשום
 י"א ליה יאית מילי והני תהלה, נענש דואלשמים
-נארעא,  8פשר נסחם שכיר שכר בעושק כשן והנה 

 יינו את למסור לו ואסור ג"י. וי'י הוגו את לגנוהלו
 שעה לפי לאכול מה כלום לו שאין נזמן אם כילשמים
 מה עליך, יקרא ולא נאמר לכך מצוי, שאיט דנרחהו
 הרי להעני מלהלוות עצמו את כשמונע התם כןשאק
 נאסר לגך לענ-ם, סעותיו 9'לוה שהוא מ' אתלגוף לנ"י אסשר אי כ' לכ'י, היין את למסור אפשראי
 ייני למסור מוהר שאז ספנ' ד', אל עליך וקיאהתם

לשמים.
 כאן: נחמר דלבך אמרו הכמה" .,משךונספר

 הטא, נךוהיה
- 

 שכרו לו שלם שנאם נזה דמבוון
 לישראל נתן שהרי מהצוקה יהור גיול זגות הואביומו

 נעשה אז שכרו לו נוהן אין אם אגל אצלו,להשהכר
 שאצלך לומר הסא, נך והיה אמר ו4י! הסי3מהמצוח
 כ"ג: כ"ג פ' לעיל ,אסר וב! להטא, מהמצוהנההפך
 נודר דגני סשום הטא, נך יהיה לא לנדור חהדלוכי

 מזה וטונ גדולה סצוה עושה ריא משלם אםלגקוש

 לחס31 היבר נעו1ה מאחר ואם ומשלם, נודרומזה

 סעשה אוהזק הם אם לשאול 'ש ודגחלנ(
 מעשיהם מהמה לעונש ראהים הם הד' נייוהם,אבוהיהם
 נאסר מה .ומפנ' אנות'הם, עונות מהמת ולאבעצמם

 אין חוטא נכל יהנה והנראה ננים, על אנוה עתפוקי
 תשובה, 'עשה שמא הוא מהכה אלא ת'כף מענישהקב"ה
 אנוהיהם סעשה אוחז'ם הבנים דאם כאן אמרו זהועל

 להשונה להכוה ש8'ן מפני ת'כף, להם סעניש אזניד'חם
 מאבוה'1 נירושה אצלו נאים הדעיט שמעשיו ס'כ'
 הרהורי ליד' 'בא ולא 'ותר עליו נוקפו לבואק

תשובח.

 מהני הגמ' קפריה מא' לשאול מקום '9והנה
 זה ועל קמייר' אדם נדיני באן דא אהדדי, קרא'שני
 והרי מיירי, קא שמים נייני והתם 'ומהה יאנאמר
 הרנה שסצינו כמו אדם. מייני המורים שמיםד'ני

 שמים, נדינ' והינ אים סדיני פסור נגמ.:סעמים
 מלא שהוא הקג"ה על לומר הד'ל רצו דלאוהנראה -

 שמצ'נו ומה נ'י, מד'נ' ניאר הסור דינו שייארהמים
 זהו שסים, נדיני והינ'ם אדם מדיני שפטוריסדברים
 מהמת הוא זה שגם להנירה אדם שנק נדנדיםרק

 כן מצינן לא אנל מהנירו, הניזק על מתרהםשהקביה
 י"ז בר"ה שאמרו כמו וזהו למ"וס. אדם שניןנדנרים

 ונמדנר אליך פניו ד' 'שא שנאמר: דמהכ:
 ו'(י

 זהו
 ודן פנים נושא דוא שבדם למקום. "דם שניןנענירוה
 וינרים סנים ישא 4א אשר ש,אמר: ומד הרהמים,נמייה
 נושא אי,ו שנהם להנידו אדם שבין בענירוה זהור(,
 היין. נמדת דן והואסנים

לי(
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 אבות' בעון ובנים בנים בעון אבות יומתו שלא ללסד אם ת"ל, מה בנים, עלאבות
 יומתו לא ובנים בנים, בעדות בנים על אבות יומתו לא אלא יומתו' בחטאו איש נאמרהרי
 ב'( 3"1 )סנהדרין לד( אבות. בעדות אבותעל

 לח( אבותם. בעון קטניס עצמ4 בעון מתים גדולים יומתה בחסאואיש
)חיי(

 שכל מלמד אלא פשפט, תטח לא י(: 'יייים נאמר כבר והלא ת"ל' מה גר. משפטיז(
 )ספרי( לו( לאוין. בשני עובר גר של דינוהמטה

 א'( קם-1)מ1 לז( עשירה. בין עניה בין אלמנה.בגד

 יאורב

 של עדוה האמינו לא מח מפני להבי, יולי(
 שהם לומר אפשר לזכוח נשלמא לחונה, גםקרונים
 של הרעים המעשים על לחפות שרוצין געיוהןנוגעין

 ואפשר נאמנים, אינם מ8 מפני לחונה אנלקרוביהם,
 1ר1צח קרוגיו על מרחם שהוא חאדם שטנע מפנישזהו
 גם עלול והוא הזח הדגש בו שאין ומי יליהם,לתפוה
 זה מיתה, לידי ולהביאם לחובה קרוניו על ולדעידלבא
 אפשר ואי הדעת טשסוש בו שיש אים שהואמראה
 מח שזהי אפשר גופא זח טעס ומפני עליו,לסמוך

 -  רשש ע181 משים אדם איןשאמרוי
 שטבע מפני וזהו

 ומי לרנים, רשו(וו לגלות ולנלי עצמו על לחפוההאדם
 שאי נדעתו פגם שיש איש הוא 3ן עושת אינושהוא
 עליג לסמוךאפשר

 מהיות 3י טעם, עור אמרו "ההינודץוגספר
 ית5 וקימתם ושינתם זת אצל ,ה חמיד שוכניםהקרובים

 לפעמים, זת עם זת יתשסטו שלא להנצל להם אפשראי
 אלו תמיד נכעסם אולי זח על זת בעדותם יאמינוואילו
 ויהינו הד-ן לפני וינואו שעה לפי המהם תעלה אלועם
 שעשו הרעה על יתחרטו תמתם 31שיך למלך ראשםאת
 ישרים, י' דר3י וכל לנפשס, מנוחה ייצאוולא

 חלאים היו אם ,5'ב, מ'ח בנ-מ מצינו 31ןלה(
 לו יעמי אי בניה את מקנר שהיה או עליונחים
 יראהך הלא י'(: )שם לאיוב חניריו לו שאמדוכירך
 נקי הוא מי נא ז3ר דר3יך ותום תקותך3סלתך

 אבד._

 אבותיהם. נעק ~תים הקסנים הננים שלפעמיםהרי

 הקטנים הבנים לפעמים שמיפ ונדיןומפני
 הצדוה נעיר דגפ דאמר מאן יוו ל3ן אגותם, בעוןמתים
 יאיהא וימו אנותיהם, עם ניחד הקטנים את גםהורגין
 יושני 3ל את ת3ה ה3ה ט"ז: י"ג דנרים שפעוניבילקום
 אבא הטפלי4 אה מקימין אין אמרו: מכאן ההוא,הייר
 הכתוב הניחת נעיר נגים על אבות יוסתו יא אומר:חנן

מדנר.
- 

 על רק קאי יומחו דלא יהאי ס"ל ות"ק
 עונשין דו-י שמים נדי, שד(-י הקטנים, על ולאהגדולים

 וחפשר יומתו, דלא האי נאמר לא זה ועל הקטנים אתגם
 משום הקטנים את גם הכהנים עיר ננוב שאול הרגדלכך
 על ולא גדולים על רק קאי יומתו דלא דהאייחשב
 מורדי שהמח זה בער עיר איזה שינין ונמקוםקטנים,
 בעק שנהם הקסנים את גם להרוג אפשרנמל13ת
 דגם ל-1 אות י"ג נש לעיל שנארמ מה ועיןאנותידם,
 שאול עשה 3דין אז הקסנים את גם דנין הנדחתדנעיר
 שתם חשב שהרי משופ ננוב הקטנים את שד(-גנמה
 נמלכוה.מורדי
 יטו שלא הדין המענ הסמיך דלכך ואפשר לו(.
 מ11ם אגותם, על ננים יומתו שלא להדי, הגרמשפם
 גרים בן הוא אם ע"ב: נ"ח בב"מ שאמרו מת לפישתהו
 ד(-אשונים, אנותיך מעשה זכור לו יאמרולא

 3אן וכן -
 ע"ז, מעובדי גא שהוא מפני הגר משפם יסו שלאנאמר

 והוא האבות, עונות גענור הבגים אח להעניוו אין3י
 הוא. 3שר ד(-יביצמו

 ירק היא ר"ש דעה אבל ר"י, דעת זהולז(
 המש13ן, לה להחזיר חינ שאתה מפני ממשכנין איןינית
 שם משיאה ואתה בלילו; לילה ויסוה ניום יום3סות
 הוא אין שהרי ממ31נין, עשירה אנל נשכנותיה,רע

- המ31ק, לח לווזזירמהויב  היא ר"י שדעת ונראה 
 הוא שצער מפני הישירת את אף  ממשכנין איןדליך
 ולוקחין ונחי, מעצמו שישלם לו מאמיגין כשאיןלהאדם
 צרי3י, לכן נפש מרת היא שאלמנה ומפני מבע,מש13ן
 מלצערו; ביוהרלהזהר

 שלא הגנורים בשלטי הובא הריא"ז ביהוהנה
 ומצעוהיה לבישתה נגד 3גק בגד, אלא לחבול תורהאסרה
 כוסוה כען 3לים, שאר לה הית אם אבל נחם,31י1צא
 למשכן ראוי נהמחק לה שהיו או בהם 1יי1צא בסףשל

 צרי3יפ זה ולפי - בגד. ב3לל אלו שאין ממנהאוהם
 בגדיה אחרי ניוהר כרוכה שהאשה מפני לומראגחנו
 שאץ דנרים נשאר 3ן שאין מת אותם, למשכן אסורלנן
 חנל הזה. האיסור נכלל אינם אהריהם ברוכת 3ההיא

לא
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 לח( בדבר. כיס חסרון יש אפילו חקותי לשמור פדיתיך כן מבת על וזכרת.יח(
;יש"י(

 תקצור כי דכתיב: שכטה' איבו ושכחו סאתים בו שיש העומר עומר. ושכחתיט(
 הוי לא לאו ואם שכחה הוי ולטלו ידך לפשוס יכול שאתה עומר עומר' ושכחתקצירך
 ה"ה( ס"ו פאח ;'ייש"י גדיש. ולא עומר ושכהת מהכא: אומרים ויש לט(שכחה'

 בשדה שם. לו שיש זית יצא שכחה' הוי לעולם שיכחו שאתה עומר עומר.ושכחת
 1ו( מ"ה שוטה מ( שכחה. הוי לא זמן לאחר זוכרושאתה

 התם כתיב מ"סי שכחה, חינה שלשה שכחה, עומרים שבי ולאלמבה. ליתוםלגר
 ליתום אחד' לגר ולאלמבה' ליתום לגר הכא: וכתיב אותם' תעזוב ולגר לעבי -טגל"ח

 1'ה( פ"ו פאה ;'יישיסי מא( אחד.ולאלמבה

 מב( לעביים. ושכחה לקס ספק לפיכך להו, הב מדידיה בין מדידך ביןיהיה.
 ה-ה( פ-ד פאה)'רושלם'

 יאורב

 שא'1 להו דסנירא דסוסקים שאר יעח היא ק*
 דלכך לומר עריכים דבריחם ולפי דנר, 11ם ממנהלמשכן
 מדבר שהכחונ מקופ דבכל משום זהו בגד נקראנאמר
 משופ וזהו ושמלוח, נגד'ם מזניר הוא הענוט ד'נינדגר
 העשיד'ם אח כי משבון לוקהים מענחם רק רונדעפ"י

 מאומה להעני שאין ומפני משכק, מבלי גםמאמינים
 שבא עי ניהו לצרכי מבר נבר לו שהיה מח כיבניחה
 שעוד הנגד אם כי למשכון ליהן מה עתה לו ואיןללווח,
 בהווה. אלא הכחוכ דנר ולא לו,נשאר

 ליקה הנחונ אסר דלא אמרו הפוסקים רונוהנה
 דע8 אבל הלואחה. בשעה שלא דוקא אלא מאלמנהמשבון
 הוא דטעמו ואסשר אסור, הלואחח בשעה דגםהרמב"ם
 אף ממשננין אין עשידה דגם נר"י דפסקינןדביון
 דאיסור הזינן הרי בכלל, עק'רה אין הענוט השבתדבד'ן
 נוהג, העבוט השבח דין שאין באוסן נוחג חחבול לאשל
 הלואחה בשעת במשנון שגם עוד אומרים אנהנוולנן
 של נד'ן ישנו זה נכל בו, נוחג הענוט השגת דיןשאין
 אלמגח. בגד החנוללא

 תחבול לא של שהדין והוסיף בא הסמ"עוהנה
 ולא בבחולה היין יהוא הוסיף והם"ז בגר7,11 גםנוהג
 בעלח להיוח אלמנה שדרך מסני נהווה אלא הנהונדבר
 דהלילה ואמר עליהם הלק דיוומים נעל אד ומח4משא
 רק נכאבח דלא וכיון בחורה, יי'ד של קוצו לשנותלנו

 בלנד. אממ אלא לנו אין גתורהאלמנה
 לזנור אהה גריך כי אומר הזה והבחובלה(

 קנה עבד שקנה מה בי כלום, בידך היה ולא עבדשהחח
 שר משום זהו רנוש איזה לך שיוו זכית עהה ואםרבו,

 הוא בידך שיש שמה כ'ת ולכן מצריפ, מארןחת'אך
 מזה לך שיש אף דגתו לעשות אתה גריךמהמקום
 כיס.הסרון

 חשיב לא זה: אחר מדכחיב לח וילפינןלט(
 נידו כ' האה41 בידו אוהו לקהת שאסשר משמעלקהת3
 והטעפ נו, שעובד ההרמ* אח אוהז הוא הר'השניח
 שסופו נודאי כזה גדול הוא שהעומר ביק נזחהוא
 לעולם לשוכהו אסשר שיהא נעינן ובשגחה אוח3לזכור

 הוי לעולם שוכהו שאחה עומר יי: מ-ה בסיטהנמבואר
 לאהר זונרו שאחה בשדה שם לו שיוו ז'ה יצאשנהון
 שכהוג הוי לאזמן

 לא א': י" נב"מ אמרו זה דמטעם ואפשר.מ(
 ומה שכהה אינו שלפניו קמה סלמד לקחחו,חשוב

 הוי חשונ ננל שהוא כל הכלל, זח שבחה, הוישלאהריו
 אינו חשוב בבל שאינו מה וכלשבהה

 שכהה,_
 מ11ם וזהו

 הולך הוא הרי כי אוהו לזנור סופו שלפניו דמהכיק
 שבהה. בדין זה אין אוהו שידאח ושפו העומראל

 היחום את י-ם נויקרא הבחונ מדכלל זהומא(
 הו' דשכהה משמע מזה דעני. שהוא אהד בשםוהאלמנח

 להנר. ואהד להעני אהד שיהיח עומרים נשנירק

 מקום נכל יאמרינן נמו נזה אמרינן ולחמב(
 הראיה, על'ו מחבירו דמוציא ממונות בד'ני ססקקיש
 בר-ש יראיחא למוהוקים ג-נ נחשבים שהענ"םמשום

 בלאו הא המעשר מן פאה למעט קרא לן דלמהשהקשח
 ביון וחירן הע:חב, אגל נלקוה דהוה משום פטורהנ'
 ביה קדינא זרעך חנ,אח שדה בחא' דהמנא להודזכ'
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 עני וטצאה ידו מתוך סלע למאבד מניין עזדיה: בן אלעזר א"ר ר'י יבדכךלטען
 ד" יבדכך למען יהיח ולאלטנה ליתום לגר ת"ל: זכה' כאלו הכתוב עליו מעלהוהלך

 שנתטין מי זכה' כאלו הכתוב עליו מעלה וזכה לזכות נתכוין שלא מי וטח ק"ו'והדבדים
 'איי( טג( וכטה' כמה אחת על וזכהלזכות

 מניח או ללקוט' העניים את מניח שאינו מי אמדו: מכאן לעני, תפאר לא תפאדי לאכ(
 גבול הסג אל נאמר: זה על העניים גוזל זח הדי מהם לאחד שמסייע או לא' ואחדהאחד
)ספיי(עולם'

 ב9אה' חייב שהאילן מכאן ממנו' תפארתו תטול לא ישמעאל: ר' דבי תנא תפאהלא
 ב'( קי"8ו"וייז

 " קלש ו"~יו מד( בשכחה' חייב שהאילן מכאן שכחהי זו אחריךאהדיך.
 ועוללות 9דט 91אהי שכחה ועוללות פרט בכרסי מתנות ארגע אחדיך. תעולל לאכא(

 תעולל לא דכתיב שכחה תלקטי לא 6דמך ופדט תעולל לא וכרטך י"ס(: 'ייקראדכתיב

 מה( מזית' אחדיך אחריך יליף ופאה שכחה' זו אחריך לוי וא"ראחדיךי
 א'( %שח~ק

כה
 אברם מקנה דועי בין ריב ויהי וכה"א: מדיבה, טתוך יוצא שלום אין דיב' יהיה כיא(

 כאן אף מריבהי זו אומר הוי ההוא הצריס טן ליפרש ללוט גרם טי לוט' מקנה רועיובין

 'ספיי( א( מריבה' זו אומר הוי ללקות לזה גרםמי

.
 ר 1 א יב י

 טריבה טתוך י1צא שי'8 שחיז קאטח: ט"א(

-
 עניז כטו מיינה עניז שיהיה נימא שלא לומר נאו
 תוכחה י"ל: אטר נ"ד: ננ"ר זה על שאטרוהוכהה
 והוייה כ"ה(: ג'יו ,נראשית שנאמר שלום, לידיטביאת
 חוא נר411 שניהם ויכרתו וגר אביטלך אתאברחם
 אינו תוכהח יט1 שאיז שלום כל ראטר:1עתיה

 שלוס,_

 י~לום, לי1י טביאה שפעכהה ונהי, כחו אטיו זהועל
 לא מזה אז טיינה לידי י5 מגיע ו1התוכהה נשעהאנל
 ער הכאהו ולי1י קללות לי1י ינאו אם כי שלום,ההיה

 טלום אנרהם נקש גופא זה ומפני טלקוה,שיתה-בו
 לידי טהטרינח ינאו שלא החשש מפני טזח זהשיפרדו
 רעיס. יוחרטעשים

 על שענר טי כי כ~י מיקט שדע אףות"
 אדם שניז ענירוח המה רונ פי שעל נכיי י"תטצהו
 גיאר כבר טרינה. של עניז שום נהם איז אשרלטקום
 שהבל כגק להיהו אפשר טרינה וייי שטלקוההרטב"1

 שמשכז או בשם הנירו שקלל או פרוסה טשוח נפההןבו
 יס,ונ והפס נפו4 אוכל בהם שעושים בדנריםאוהו

 שלא אע*"י שכהה הוי בשכהח ע"כ שהרימג(
 ולא ששכת כשזכר יוקח ולאו ששכח, כלל הנעליםידע
 לקהתה השונ לא של האזהרה טהמת אוהם לקהתוונ

 אסור היה אז ששכא אה"כ שיזכור יגעינז נימאדאי
 הבעלים יורע אינו ילטא נשכחה לזכות להענ"םתטיר
 לו טנסיה חקנ"ה זה באופז שגם כיק וא"כ טזה,כלל
 לו ונאנדה למי גם שבר שיהיה ילפינו מטילאקכר,
 עגי. ומצאהאבידח

 טח ולא שלאואייז טה רק הוי שכהה כיטד(
 הקורם. נפסוק ס5בואר כטושלפניו

 הפאר לא הקוים בפסוק כתינ הרי ובזיתטה(
 שזהו ממנו, הפארתו כל תסול שלא שזהו ואטרואהריך,

 יהניח יריד איא הא"ל4 של ההפארח שהם פירותיוכל
 ונשעה בזוק להוסיף עוי ונראה לענ"ם, פאהטהם

 ההפארת את טסלק אינו זיא הפיאח את ולוקס באשהעני

 טה לו גדול היוהר התפארח זהו אס יי האילז'טז
 יטות שלא אותו טציל והוא אוכל הענישמפירוהיו

9רעב.

שין
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 י"א( י' "נהדרין שלשת' כאן תרי אתד עוד עליהם מוסיפיםשקול ב"ד ואין שנים ושפטום ושפטום' קרא דאמר דיינים* בשלשת מכות דיני,ושפטום.

 ב( ילסה. שלא כדי צדקהו שצדיק' את והצדיקו אומר: ר"ש תניא וגוקוהצדיקו
,סיי(

 את דוהצדיקו משום וכי הרשע' הכות בן אם והיה הרשע את והרשיעו הצדיק אתוהצדיקו דכתיב: מניין' התורה מן שלוקין זוממין לעדים רמז עולאו אמר הצדיק. אתוהצדיקו
 הצדיק את שהרשיעו עדים אלא ג( הרשעי הכות בן אם והיה הרשע את והרשיעוהצדיק
 ב,( ב. חיית ד(הרשע. הכות בן אם והיה רשעים' להני ושוינהו דמעיקרא הצדיק את והצדיקו אתריני עדיםואתו

 פעמים הרש4 חכית בן אם והיה ת'ל: לוקים, טרשיעים כל יכול וגר. אם והיהב(
 שאין ל"ת מצות כל כך ועשה, קום בה ואין ל-ת מצות שהיא מיוחדת תסימה מהישה שור תתסום לא דג ~ססוק ת"ל הלוקים, הם איזה יודע אינו ועדיין לוקה, אינו ופעמיםלוקה
חפרי( ה( לוספ ועשה סוםצ"

 ו( אתר. בדבר ועיניו מלקת שיהיה ולא בו ועיניו מלקא שיהיה מלמד לפניהוהכהו
~ספרי(

 יאורב
 נעל כי בדווה. הנתוב שיבר מפני זהו מרינח שלענין
 כן שאין מח ילקו4 . ידיו ועל לנ"ד דבריו ינישהרינ

 ויגיש תובע שיהיה מי אין למקום אים בין שלבעבירוח
 מצותם. אינם כאלח ומלקות לב"דהדבר

 בכדי קודם בזכוחו לדפך ש5ריכין התנוב(
 להכריע ש5ריכין נפשות לדיני דומח וזח ילקח,שלא
 בזח והחייוש ע'ן4 ל"ב בסנהירין כמכואר ~בותל5י
 הזח הדין שתך לא ממונוה דיני יגבי משום חואכאן
 האחר מבזכוח יוהר זח בזנוח להפך חזית ימאימשום

 וא"כ וגף, אחד ד"ה ע"א ל"ב סנהדרין בחוס'כמבואר
 אנל בזכתע להפך יש דעלמא שבמלקוה דאף אמינאהוה
 של נכנודו או בגופו שפגע מחמח הנאות במלקוהכאן

 שנחיח סנזח מפני ש"ך. חזח חדין אין בזחחנידו
 על הניזק חבירו רוח את מפיסים נהיח יין בועוסין
 לכן מזח, יותר זח על חסים שנהיה "זית ימאיידה
 צרינין זח באופן שאף לומר כאן הזה הכחובנאמר
 מלקה4 לידי ינא שלא הניק בזכוחלהפך

 ציח שלא במי קאי יהכתוב לומר ואיןג(
 ואפשר למלקוה גנול אין יאז משום אוחה שמלקיןיינא

 אמר יאי פ"1 גנחונות כיאיחח מארבעים, יוחדלהוסיף
 עוחו מכין נעיח פייעת של_ המצוח אח לקתם געינאלא
 יוהר להכותו שאפשר מח והסעם נפשו, שחצאעד

 כי אוחו המכין הוא נ"ד לא שאז מפני זהומארבעים
 שהוא כשיאמר חיכף שהרי ע5מו, את מכח הואאם

 אוחו מכים נ"ד יהיו לא עליו המוטל את לקייםמר51ה

 חסא איזח על עתש שהמח במלקוח ק שאין מחיוחר,
 מלהכותה ב"ד שיססקו הנדק גיד ותחבולה עצה איןשם

 בעדות או 1הל51ח גרושה בן בעיוהזהו
 יועשיחם דין משום הם שפסורין הדין ששס גלותשל
 מפני לבן מקראי, בגמ. שס ליח דורשו זמם כאשרלו
 מלקות שהינין אמרינן הזמח דין בהו לק-ם אפשרשאי
 יהף משוט להלקותם אין תענא דלח ומלאו קיאןמהאי
 עליג לוקין יאין מעשה בו שאיןלחו

 לאו על ללקות זוממין נעדים החמירו מחומפני
 בך'ד להשחמש בא שהוא מסני זהו מעסה, נושאין
 היוחר הדגר אה לוקח והוא רעים, מעיים לעשוחבכדי
 והוא ק-ם. העולם הדין על כי ק-ס, העולם שעליוקדוש

 דימירו בזה לכן לחבירו, רעפ לעשוה בומשחמש
ניוהר.

 הכחוב דסמיך ימזח עיב י"ג נמ15הואמרו
 לוקין דאין ג"כ מזח ילפינן דהסימח ללאו מלקותדין
 מעשח גו שאין לאו על לוקין ואין עשח היביעל

 אימעסו וכן דחסימה. ללאו דומח שיהיח דבעינןמשום
 וכן ב"ד, מיהת לאזהרת שגיתן לאו מלקות מדיןגנם'
 הרבח הכולל לאו התנו שנכללוה, לאו על לוקיןאין

 כמו לתשלומין דגיתן שו על לוקין אין וכןאיסויים,
 שיש חגלה גחבירו חגל שאם ה-נו יוסיף, דלא הלאועל
 לקק לא מלקי משלפ ממונא פרוסח שוהבה

 יכול שאין ואמדו מקצח ולוקה ארנעים לקנלאמיוהו כ"ב: נמכות שמנואר מח לפי גזה הטעםו(

יקיי
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 אהת רטעה מטום רטעתו' כדי טנאטר: לוקה' אינו משן הטטלם כל רטעתהכדי
 ב" " 'מכית זן רטעיות' טתי טשום טחייבו אתה ואי מחייבואתה
 מנין ארבעיס במספר טנאמר: אחת' חסר ארבעים אותו טלקין כיצד יכנו.  ארבעיםג(

 יי 3"' 'מכית . ח( לארבעים' סמוךטהוא

ביאור

 פטור, ארנעיםלקנל
 שמלקין ,ונשעה נעינן ולכן -

 לקנל לפניו שקשה 'ראה שאם נכרי נה עיניויהיה
 מלהכוהו. יפסיקהדנאות

 נירושלמ' כמנואר הוא הילפותא עיקרו(
 משום ומשלם ייקה 8'1 אמרינן ר,כך ה"8 פ"והרומות
 רשעק ירי נו יוצאות קמכוהיו את רטעתה גרירכת'ב
 ושלם, עמור לו שאומרים זה'צא

 שיש בומ! ולכן -
 טהחורה מקוס נאיוה מג'נו ואם תשלומין, איןמלקוח
 ילקה שאם מפני מלקיה. בזה אין לחטלומין נוהרבחה
 כאן יה 'לפינן וגן חשלומין, להיות 'היה "פטר איהרי

 הרשעח כרי היא שהסלקות משמע רטעתו כרירמרבחיב
 ואם הרשעה, את ממנו מסיר הוא חמלקות וע"ישעשח,
 לא אז המלקוח מלנר ממק עור לשלם שגריךנימא
 צר!ך שהרי מוה פהות אם כ' הרשעה כר' המלקותיחיה
 הרשעה את ממנו להסיר כר' חטלומין להוס'ףעור
הזאח.

 3חיב מרלא וח ילפינן נרק-'י וה על ואיהאה(
 שמעינן 'כגו, ארנעים במספר אלא נמספר ארבעים'כנו
 המשלים חטבון הארנעים. הסיכם מנין קאמררהכי
 והינו ארגעים, אהריו לקרות שגורם ארנעים, שלסכום
 וחשע.שלשים

 כיצד נאמרן מסנהררין ה"8 נפי-ו גרמייםוהנה
 רשעהו כרי קגאמר כהו כפי מלקהל המהותנ אחמלקין
 הארנעים על מוסיפין שאין ארנע.ם שנאמר ווהנמספר,
 'נה שאם להלש פוהת'ן אנל כטמשון. הוק היהאפילו
 הנמים אמרו לפיכך מת, הוא נוראי רבה מכהלהלש

 שאם וח*ע שלשיט "1ה1 מנין ניוהר הבריאסאפילו
 הראויות ארנע'ם 8לח הכהו שלא נמיאת אהח לויוסיף
לו,

 לו יצא מאין משנה" "נלמם וה על איחא והנה -
 באו כפי מלקות המהויב אח מלקין כמה שאמרמה

 ררשה נגמ' וו:כר לא והר' נסספר. רשעהו טרישנאמר

 כך, סשנהנו מפרזז שהוא והנרחה נן: וה על ואלרזחח.
 לך מנין חימה וכי ןהו7 יסר ארנעים אותו מלק.ןכמה
 ארנן'ם שאלר יכחוב רברי לקנוח לך אין האוה,

 רמרכת'ב אמרו לוה פהוה, ו,ח נרוקא גרנע'םרמשמע
 רההירה משמע נכיפר ארבעיס ולא ארבעיםנמספר
 מה כפ' וחהר אהר לנל מארנעים פהות להתהחורה
 הארנעיט, את סוכס ויחיה האומר ככי לסנולשיכול

 "ם אנל 'ותר, ולא ארנעים 'היה המנין שתיליחכלומר
 אלא ייי אומרין ה"גו לא נמספר ארנעים אומרהיה

 שההורה כיק וא": פחות, ולץ ארבעים מלקין היולעולם
 אמרו לכן רעחנו, אומד כפי ללקוח להכמים רשותנהנה
 ל"ם אלא יי מכין א'1 ביותר הנריא שאפילוהכמים
 אלא הכהו שלא נמיאח אהח לו 'וסיף טאםמהטעם
 משמע לא הכחוב שמרנרי אעפ"י לו, הראויוחארבעים
 היה שזה כית לסבול שיכול מה כפי לו ו!נוהניןאלא
 הארנעים ללקוה ראוי היה חורה מרין לסגוליכול

 יוסיף שלא. 3רי כן לעשות ראו שחכמ-ם אלאשלימהל
 אומר כפי לפהות רשוח להם ההורח נחנה שכנרמאהר
 נגמ': שם שאמרו הפירוש וה על סיוע וקצחרעהם,
 ספר מקמי רקימי אינשי שאר טסשא' כמה רנא.אמר
 כחיב נס"ת ראלו רנה גברא מקמי ק"מי ולאחורה

 פירש רלפ' - חרא. יה יייי' רננן וחהוארנעים
 נענ'1 הכחוב מפרסים שהם אלא חרא בגר' לארש"'
 מרוות הרמב-ם פירוש לפ' אבל ל"ם, אלא 'יא שלאוה

 ללקוחון ראו' התורה רמן משום הרא רנגר''ותר
 עני- לנו שיגא רמה הוה הפירוש לפ' ולמדבוארנעים,

האומי
 אמר 841 נמספר רטעחו כר' שנאמר מ11ם

 סמוך שהוא מנ'1 נמשנה שאמרו ומה נמספר.ארנעים
 הוא פטום ל"ם שהוא רט-' כפירוש שמורהלארבעים
 הוא רכן הארנע'ם את סוכפ לומר וצריך טעוח,שהוא

 אח סוכם המשנה לטון הניא נסמ"ג וכן נגמ'הג'רסא
הארבעיס.

 כיצר גן: ע-ב נ"נ נמכוח מנואר ימלקוהוסרר
 וחון והילך. הילך העמור על 'ר'1 שת' כופה אוחומלקין
 נפרמו, נפרמו יאם נקרעו. נקרעו אם ננגריה אוחויכנסת
 הון מאהריה נהונה והאנן לנה את מגלה שהואעד

 אהר כפילה עגל של נירו ורצועה עליו. ע61רהכנסת
 עולוח המור של רצועות ועהי לארבעה, ושניסלשנים
 פי על מגעח וראשה ט~ה. ורהנה טפה 'רה ב141.וררוח
 מלאהריו, 'רות ושת' מלפניו טליו! אוהו ומכהכריסה
 שנאמר מוסה אלא '!שב ולא עומר לא אוחו מגהואינו
 והקורא כהה ננל אהח נ.רו מכה והמכח ישוסם,ודפילו

 מכותך את ר' והסלא וגוי לעשות חטמור לא "םקורא:
 אח ושמרהם יכקרא: לתהלת והחר נ-הן, )רנריםוגר

 יכפר רחום והוא 111תם: כ-.ס(, )נם דואת הנריתרנרי
 המקר". להחלת וחוור ע"ה(, )ההליפעון
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 תורה, של מנין על שהיסיף בזמן אלא לי ואין בל"ת, עובר הוסיף ואם יוסיף.לא
 ס( מקום. מכל יוסיף פן יוסיף לא ת"ל ב-ה אומר על הוסיף אם שעוברמניין

שפרי(

 יוסיף לא תאמר ואם סדע, ויתירי כח חסירי אלא חזנים מעמידין אין יוסיף.לא
 י( למ~ורזע. אלא מ~רזין שאין לפי לא~הורי, רצריך לי למה יוסיף5ן

 א'( כ-נ)מכות

 יא( פסור. ברעי או במים נתקלקל אמרו: מכאן לעיניך. אחיךונקלה
)ספרי(

 שנקלה שכיון ]משום פסור, מב"ר ורז כפתוהו שמואל: אמר לעיניך. אחיךונקלה
 איתו, 5וטרין אין בראשונה אותו, פוטרין בשניה רצועה בפסקה מיתיבי כאחיך[, הואהרי
 כיינ()מכות יג( רץ. לא הכא רץ התס כרץ, להויאמאי

 להשתלש, הראויות מכות אלא אותו סכין אין עשריט לקבל אסדוהו אחיך.ובקלה
 שלקה אחר אחיך, ובקלח קרא: דאמר מ-ס, ואחד, עשרים לא אבל עשרה שמובה הןוכמה
 ב'( " )סנגררין יג( וליכא. בעינןאהיך

 אחיך' ונקלה שנאמר: כריתתן' סידי נפטרו שלקו כריתות חאבי כל אחיך.לנקלה

.ביאור

 ב"ד אומד על שהוסיף שאסור מח והסעפס(
 כמבואר שיוסיף זח ע"י להמיחו שאפשר מפניזהו

 אף מארבעים יותר להוסיף שאסור ומח ילב0נגררין
 שלא נכדי זגו מזה יוחר לסבול בכחו שיששאמדוחו

 מ"נ: כ"ח בהויפ אמרו כי לעיניך, אהיך נקלהידא
 שאנ8. ער גנפן תתת עדור לו: כשאומר היא פיךדעבוית

 הרי קצבח, לח שאין עבודה לעבוד לו שנותן ה"נו-
 כשיהיו מכשיכ קצבח, לו שאין דבר לסבול לאדםשקשח
 לבלתי צער גוא שזח בודאי קצבח בלי אוהומלקין
 מבואר וכן ארבעים, מספר החורח קצבת לכןנשוא,

 יש בזח מספר בלי רבח מכח שמכים דבעת"בבאור"
 בלי ליכוהו ואפשר עליו לחמול צריכין שאין עד כךכל נקי שגוא דרואים יחשבו אז כי להנלקח, נדולבזיון
 לדרך גנןנש את יגשיב גוא  העונש הכ~ית וחנחנבול,
 יושבי כל בעיני ושפל בוף עצמו את והרואחהישר,
 לעולם. הטוב אל ישוב לא י'רושער

 ולכן חאזהר,ן יועיל לא מזורז עשינו מי כיי(
 גאז"רוג יועיל לא לגם כי מדן חסירי מעמיד'ןאין

 גרעי נחקלקל כשכבר אוחו כשמלקין כייא(
 כך, כל לבזוחו ואסור מזח נדול בויון לך אין נמיםאו

 זו במנוסה נהבזח כבר כשרץ. משום וזהויב(
 כאחיך. גוא גרי שנקלח כיק אחיך ונקלהואיכא

 ער הרצועה דבנפסקח שאמרו מח לפיוהנה
 יא"כ א~הג פוסרין ואין בזיון נאן אין ללקותושריוהילו

 שהןחילו אהרי הרצועח כשנפסקח מה מפני לגביןיש
 שבמלקות מפני שזהו יאפשר אוחה שסוסריןללקותו
 עתה אחע מלקין ואין ביניהס, הפסק יהיה שלאבעונן
 שנפסקת בשאירע ולבו הנקארים, ישלימו זמן ולאחרמעס

 רצ~עה שיביאו עד ביניהס חפסק יחיח הריגרצועה
 צריכין יגיו אז להלק,הו שוב שצריפין נימא ואםאהוקו,
 שמלקין מזח נדול גזיון לך ואין מ,הלח, חוחולהלקות
 אפשר וכן לנמרי, אוהו סוסרין לכן פעמיס, שתיאותו

 שפוסיין במיס או ברעי נחקלקל ואט באמרו והשמסעם
 שוב 1;שמפסיקין לגפסיק, צריכין שאז משוסאוחו,
 וה שמסעס אפשר וגן אחדה. פעט להלקוהו הוזריןאין
 כאחד, שניט מלקין שאין מלסד יגנה נספרי גאןאמרו
 לוה אהת הכאה יבה שלא שוהו גמפרשיס ופרשו-

 לדשני ואחדיו לגראשק יהוור ואח-כ לוה "חתוגכאח
 מפסיק שהוא משום גוא "פשר גאיסור וסעם הלאה,וגן

 הפסק יהיח שלא ובעינן לדכאה הכאא צין א"רבדגר
ביניהם.

 משמע אחיך אוחו קורא שהוא גיון גיינן
 יאיחא כמו ווהו המלקית. לאחר נם וק"ס הישהוא
 שינמור עי נגדנין ווממין עריס אין ע"ב: ה'במכות
 אחיו ו"רי לאחיו לעשות זכס כגקר דכחיב: סשוםהדין
ק-ט,

- 
 משמע אחיו אוהו קורא שה~א דכיון סש,ם

 סכפי יותר אוהו מלקין יהיו ואם וק"ם, חי עויןשהוא
 זו. הכאה מחמת שימות אפשר הרישאמדודו
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 "י י"'"כ" יר( כאחיך. הוא הריכשלקה
 לעצמו מיתה וגרם יום בארבעים שנתנה התורה על שעכר לפי יכנהארבעים

 ימיישי סו( עונשף ידי ויצא ארבעים ילקה יום לארבעיםשנוצר
 שור דילפינן טעמא' מאי חסימה, באיסור בהמח כל ואחד שור אחד שור' תחסום לאד(
 ב'י נ'ז יב"ק טז( משבת.שור

 מקום, מכל תחסום לא ת"ל: עבודות, שאר לרבות מניין בדישו' אלא לי איןבדישו'

 גמר בשעת הקרקע מן ותלוש הארץ מן שגירולו מיוחד דיש מה בדישו, כאמר למהא"כ
 בשעת 'הקרקע מן ותלוש הארץ מן שגירולו דבר כל כך אוכל' עושה שהוא ובשעהמלאכתו
 )ספי'( יז( אוכל' עושה שהוא ובשעה מלאכתוגמר

 אמרה בדישה שור תחסום לא קרא: דאמר אסור מבחוץ לחסמה ואפילובדישו.
 ב'י 1 ינט יח( חסימה. תהא לא דישה בשעתתורת

 יאורב

 הנפק ונכיהה נאמר גריהות נהייני גייר(

 האומה לגל מהונר הוא אין קמעהה הינו מעמ'4;ההיא

 אותו קירא גשיקה ומג'ק אהיך, בגלל 'והר הואואין
 נכרה הוא אין קמעתה מקמע אהיך, נקם קובהכהונ
 מעמיו.יוהר

 לעעמו מיתה שגרם שאמרו מח והנהסו(
 לקאול אסקר ארנעים, ילקה לגך יום לארנעיםקנוצר
 לאו על מותה היונ ואין לאו על הוא מלקותוהלא

 ז1'א: ו' נסנהררין שאמרו מה לפי שזהו ואפקרנעלמא.
 נרק"' ומפורק עומית,- מיהה נמקום מלקות אמררנא
 זו ומיהה למווג הוא ראו' נוראו אוהרה על רענררכיון
 היכ' וכי המיהות מן גאהת הוא והי' הכתוב עליוקנם

 נפני והרנ עצמה נמני ושריפה עצמה נפנירסקילה
 המיהות. מן גאחת מלקות נמי הו'עעמה

 מע'נן קלסעמים מסני בזה לומר אפקרחיר
 מרוצה נפ"ר גרסנ"ם ראיתא גמו נעלמא, לאו עלמיהה

 לנו! או נבילה אכל אסילו להגעיס ענירות יהעוקהה-יי
 יש אם להרנן. ומצוה אפקורס. וה הר' להגעיסשעטנז
 הורג, נפיהסיא בסיף להרנן כהבירו

- 
 רלגך ואסקר

 העשיר קנגב הגניא רנהן נמקל '"ב נ' נשמואלנ"מר
 זאה, העוקה האיק מות רנן רור שאמר הענ' מןהכנקה

-
 מיהה חיג קהוא מצ'נו היגן וג' רנים המהו וגנר

 א' העשיר קנמעקה דור קחקב אסשר אך ננינה,על
 מאמ'1 היה לו ג' לת'אבון, גן שעק" לחלוהאפקר
 כזו. המורה ענירה ליי' נא היה לא החזרחנמצות
 עזיר סהוע נשן עלו, הקסנה רכנשה את מהענילנזול
 שאין נויא' זה מעווה ליר' נא הזא ואם כזה,נרול
 קמי היא הרמנ-ם ורעת התורה, נמצות מאמיןהוא

 אפשר אז בה גופר שהוא מחמה ענירה איזהשעיקח
 אמרו קפ'ר זה ועל הוא, מות בן ונאמה נסיף,להוינו

 לאהר גי חמלקוה, ע"י ממיהה נפסר אותו הלקו ר"םכאן
 לא אם יוהר אוהו הורגק ואין כאהיך הוא הר'קנקלה
 זו. נענירה קוב והסאהזר

 לאו נאמר מה מפני שאלו רבים והנהסז(
 נע'יו צער משום יק וו במצוה והרי כחן,דהסימה
 נענין או וטחינה. פריקה נריני להיות צריךומקומה
 בוה, ו"נראה ענודתו. בששן שאוכל פועל שלהמעוה

 ננול גלי מלקות להוסיף קאסור נאמר רלע'למשום
 ומניא רקע. לאים אף יתירה צער לגרום קאסורמסום
 את לעער לנלי זהירין להיות עריגין אנחנו כמהקעד

 לגרום לנל' זהירין להיוה צריכין אנחנו קהרי קהואמי
 ריקה נשעת פיה את לחסום אסור כי לנימה. נםעער
 לארם. קגן מגל מווהירין אנהנו לנהמהואם

 וה נעד אותו טמלקין נקעה יאף קמ"לועוי
 קהוא רמ' אכזריוה, משום נוה קיק חחסום לא עלשענר

 להלקותו גקנאין וה נכל וו. ענירה לעשות 'בא יארהמן
 המלקוח. על להוסיף ולא עליו לחוס אנהנו צריכין זהעל
 עליו קנהוס ראו' הוא אין אגזר קהוא רג'ון נימאולא
 רלא.קמ"ל

 בחסימה בח ודש מחבירו פרת והשוכריז(
 ארנעה לנעלים ומקלם רלוקח ז1'א צ"א נניםמנואר
 אין נזה אמרינן ולא לחמור, קנין ושלשה לפרה-קנין
 נמוונותיה לה איה"ב מעיכה ימשעת משום ומקלםלוקה

 חסימה. קעת עי לקי לאומילקא
  איסור  *וי  כריי לח קהסמה רבסעה ויף'ח(

 קרן-י מעשה סום עניי לא רע" האיסור בשעתועהה
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 מוכה לפני שנפלה ליבמה 8ניין ראב"ע: משום ר"א אמר ששת רב אמר ישבה כיה(
 אי, צי,עמה יט(יחדיף אחים ישבו כי ליה וסמיך בדישו שור תחסום לא שנאמר אותה, חוסמין שאיןשחין

 יחדיו, אחים ישבו כי דכתיב: ליבום, זוקק אחד ביום תינוק יחדיה אחים ישבוכי
 כ' בעולם. אחת ישיבה להם שהיואחים

 א'( מ-ויניה.

 שלו אביו לבית הולך שזה האם מן אחין יצאו אחר' בבית שישיבשם את יחריו, אחיםיטבו כי שנאמר האב' מן באחין אלא מדבד הכתוב שאין מניין יחדיה אחים ישבוכי
 היש( פי" י,מותיייוש*י שלה אביו לבית הולךוזה

 בת או הבת בן או הבן בת או הבן בן או בת או בן עליו עיין לה איןובן
 כא(הבפ

 ני( סיס)ישה כב( כרחה. בעל ואפילו עליה. יבאיבסה ,ישי"

 אישות ולשםנוי לשם יבמתג את הכונס אומר: שאול אבא תניאי עליה. יבאיבמה
 אומרים: וחכמים סמזרי הולד להיות בעיני וקרוב בערוה פוגע היה כאלו אחר דברולשם
 11 ל"ס)ישא כג( מקום. מכל עליה יבאיבמה

ביאור
 מעשח עושח יהוא משום לוקח זה בכל עחח. חסמהלח
 היא הוישה ומעשח הסומח, שהיא בעת הוישחשל

 ור-ל ר"י אפלגי מאי א-ב זח על לשאול וישהענירח,
 או מלקות הייב אם נקול בשחסמה ע-ב צ-א בגמ'שם
 ההא לא, או מעשה הוי שפתיו עקימת יאם סשום.5"4
 מחמת ליחינ מקום מיל מעשה הוי ולא ניסא אםאף

 חסוסח. שהיא נשעה בה יש שהוא הייוחמעשח
 נלי מעצמח רשח כשהיח רק הוא רמחלקותםואפשר

 לא הוא שהרי להיינו אין הרישח על ואזהשהחפוחו
 זח על להיבו נאין א!חנו מח ועל מעשח, נהעשה

 שפהיו עקימח אס נזה אפלגו שפיר ולין נקולו,שהסמח
 לא. אי מעשחחוי

 להתינם לכופא סעעתיח סותמין שאין ה"!1יס(
 נקס קא יקרא לישנא הוסמין וחולץ. אותו כופין אלאלו

 כמו והוא לשניהם, אהד וע!ין החסום, מ5א לחייליף
 ולחסום לצערה שלא חנהמח על להוס א!הנושצרי*ין

 אטעו צריכין כן מלאכתה, בשעת לחכול ש5א פיחאת
 י וומאוס למי להזרווג צרישא ההא שלא היבמה עללחוס
 בו. נפשו וקצהבעיניה

 ישיבה להס שהיה הפהות לכל יוקא זהיכ(
 הינו נעולמה היה שלא אחיו אשת אנל נעולם,אתת

 . נעילם אהת ישיבה לדם היה ולא אהיו סיתח אחרש!ולר

 י"ז ניבמוה כמבו"ר ליכום זוקק אינו א"י יוםאפילו
 להכות צריבה והינכה קסן כשהנן מפני הוא והסעסנ',
 צריבח ההיה היא אם אבל  קנוו4 זמן לזה יש שתגילער

 כך יכל קנוע, זמן לזח חין להולר העתיי על גםלחכות

 שחמית זמן כל אז כן נימא דאס ועהי עליח, מסיליןאין
 חמיר מ"כח תהיח שהיה ונסצא לינום, זקוקה תהיהחי
 של מיחהו על להכות שהוא מי זקוק שיהיחנעים נלתי רנר חהו עוי, זקוקה ההיה שלא חמיח ימותמתי

הנירו.
 כ"ר בינמות שאסרו מפני הוא נזח והסעסכא(

 על יקים תלר אשר הגכור והיה כחן: רכחינ רמאיא'
 יאלו כיון ולכן לנהלה, קס שהוא זהו הסת אחיושם

 להאת עהה מקום אין לנחלח קמים הס ה-י באןהמנויים
 ומפני דמ41 אהיו שם על ולקום המח אשת אתלינם
 מבל נן לו שיש מי נ': כ-נ נינסות ג-כ אמרו זחטעם
 הינום מן אניו אשת אח פוסר ממזר ואפילומקום
 שממזר כיון וזהו - עליה עיץ לו אין ונן קרא:יאמר
 מקום אין לנחלה אביו שי על קם והוא אביו אתיורש
 ינום. ליין שובעחה

 מי!אינ לה מרנינן י'ג נינמות והנחכנ,
 מן בתארמלה אם ש!ם ה"!1 הארוסה, את גםהחוצה

 מקוס יש כזה והנה כנשואח, לינם צריכההאירוסין
 מן ניבמה כמו נאו'כ א:הה ליבם אפשר אםלהקור

 ארוסתו את לישא לחרם "פשר שאי משום וזהוהגשואין,
 דאי וגו: אף ר'ה ע'ש ה' קדושין בחוס' בימשמעבאו'כ
 לומר מק.ם יש וא'.כ סיעתה, אלא להיות לחופהחפשר
 להופה !כנסה שלנ ער בעלה ניר רשוה ה'ה שלאכ'ט
 הגא לינס רשות אין ג! כסו כר"ה נעל עליהלנא
 תלרוי. צריך והרכר. כן, לעשותמכ"ו

 וחכמיס שאול יאבא מחלוקת דנרתה כפיבג(
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 עליה' כאן נאמר מדבר הכתוב שבתורה עריות מכל באחת אפילו אני שומעעליה.
 אף מצוה במקום כאן מה עליה, לצרור תקח לא אחותח אל ואשה י""ו: 'הקיח להלןונאמר
 וצרת צרתה לרבות מניין היא, אלא לי ואין תקפ לא רחמנא ואמר מצופ במקוםלהלן
 ב'( ג' זיבמות כר( הרבה. צרות רבתה התורה לצרור, זשסג ת"לצרתפ

 בגס ומגרשה רבף לכל כאשתו היא הרי יבמתו את הכונס לאשה. לוולקחה
 רבר. לכל כאשתו היא הרי שלקחה כיון לאשה, לו ולקחה קרא ראמרומחזירה,

 ("( ל"ט)'נמוה

 יבמה ת*ל: בפ גומרים ושסר כסף יהיו כך בה גומרת שביאה כשם יכולויבמה.
 כה( בה. גומרים ושסר כסף ואין בה גומרת שביאה מלמר ויבמהי עליהיבא

 א'( י"אזקיישין

 אחיו שם על יקום לתב4 בגדול שמצוה מכאן הבכור והיה ת"ר, הבכור. והיהו(
 אותו קורין יוחנן יוסף אותו קורין יוסף לשסן אלא אינו או לנחלה אומר אתהלנחלה'
 יקראו אחיהם 12ם על מ"ה(: 'ייאסית להלן ונאמר אחיו שם על יקום כאן נאמריוחנן,

 רצכל אע"ג רבא: אמר לנחלה, כאן האמור שם אף נחלה להלן האמור שם מהבנחלתם'
 מפשסיה אפיקתיח שוה גזירה אתאי הכא פשוטו מירי יוצא מקרא אין כולההתורה
 א'( כ"י זישות כו(לגמרי.

 ולא ת"ל: ליבום' זקוקה תהא יכול מעוברת אשתו והניח שמת מי שמה ימחהולא

ביאור
 שאול יאנא לא, אם כונה צריכה מצות אם בזההיא
 איז מצוה ישם מחכויז אינו אם וא"כ כונח דצריגת0"ל
 היא הכמים ודעת בערוח. פוגע כאלו והוי מצוהכאן

 נושא כשהוא אף המצוה מקים והוא כונה צריכהדאינה
 מהלוקת 'ש כבר הזה ונעניז אהר, דנר לשםאוהה
 ע"ב. ק'"ד נפסהים גמנוארחנאים

 חהליצה מז פסורה ערו" שצרת מה הסעםכד(
 י"ז, אות '"ה פדשה לויקרא בספרנו נ"רנו היבוםומז

 צרחה לינם אפשר אי דלכך נזה לומר עודואפשר
 כשמינם אהד מאה לינום נפלו נשים ששתי דבזמזמשום
 חוא בית הצי אלא נשלימות אהיו בית ננה יא מ"1אהח
 "הת גשמינם דמהני ומה ליבום, נהשב זה ואיזשננה
 דצרה שליהוהא יאיה' י'ב י' בינמות כמבואר זהומ"1

 לינם אפשר שליהוה מגדר שרק כיק וא"כקענדה,
 מצי לא היא הרי ערוה ח'א מהז שאהת כיק לכזאוהה
 מצי לא עניד מצי לא דאיח' מלחא דבל שליה.משוי
 שליה.משוי

 'בים דא'1 הדיז התורח שכתכה מהוהסעם
 כית אמינא רהוח משום אשה, אהות גאיסורבערוה
 הראשונח על החורה שהסה משום רק הוא זהשא'סור
 שהיבמה בינום וא"כ לצרתו; להיות אחותה חנאשלא

 ביוחר יהוס לז היה בנים ונלי בעל נלי גלמורהנשארה

 בזה דגם קמיי לכו וחתיבם, הראשונה מעל השניהעל
 הינוס. מזפטורה

 ובשטר, נכסף מ"קדשת שאינה מת והטעםנ~ן
 צריכה היא שאיז מה הוא הינום דעיקר משוםזחו

 ולא "בספורנו": שמנואר כמו הוא וזה אהרים,קדוקיז
 יתעלח ד' אצל נהשנ דולד שיהיה בישראל, שמוימהה
 סל קדושיז ור" נולד ש"רי למת ורניה פריח קיוםכמו.
 מאם וזה אהרים. קדוש'1 לקדשד צריה הינם ואיזמח
 ~כז - קצ,ק עליו היה ובזאת אהיו אל נשנאהואונז
 מכנר. לו מקודשת שחיהה כמי על,ה ינאהיבם

 לקדושיז צריכה אינה ההורח שמז אףוהנה
 דמצות זיש: נ"כ בינמות הכמים אמרו אכלהדשים,
 מההלה קדש ולא נעל ואם בועל, ואחיכ מקדשיבמה
 לקדש חיא שפריצותא מפני מרדוה, מכות איהומכיז

בביאה.
 אפיקתיה שוה הגזירה שגחז מה והסעםכו(
 להקים כשבא נבועז שמצינו משום ז"ו לגמרימפשסיה

 שילדה הילד שס את קרא לא זה נגל המה, שםאה
 בנהלת שזגה ננויז מצינו יכז מהלו4 בשם רוהלו

 לכז המת. אשת את כשיינם ת'כף להמת אשרהשרה
 על יקום שהיבם רק לומר וא שהכתוב כאז גםאמרינז
 המח.נהלת

כז(
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 להנוא, מותרת תהא יכול מחוי, ומו ואין זה יצא מחוי וומו את מיוראל ומוימחה
 כז( לא. או הוא קיימא בן אם ותדע עד ביוראל, ום לאחיו להקיםת.ל

 ה"א פ"ו יבמות)ירתימי

 האיש יחפוץ לא ואם קרא: דאמר חליצה, למצות קודמת יבום מצות יחפוץ. לאואםז(
 ב'( נייו )'נמות מייבם. חפץ אם הא וחלצהילקחת

 העולה וכל מלמד מייבם, חפץ אם הא נעלו וחלצח יחפוץ לא ואם יחפוץ. לא.ואם
 א'( מ )'ימות לחליצה. עולה אינו ליבום עולה וואינו וכל לחליצה, עולהליבום

 כח( בפרוה. כתיב איו טעמא, מאי כלום' עוה לא ונחלץ הקטן האיו. יחפוץלא

 ב( ו'")ים"

 ולוה, כאן הרי אחד עוד עליהם מוסיפים וקול ב*ד ואין ונים זקני הזקנים.אל
 א'( ייא 'יבמות ' כט( דיינים. גולשה חליצה דמצותמכאן

 בק קיו)ינמות ל( הקודש. בלווןואמרה

 לא( להתירה' היבם אחר הולכת והיבמה מלמד עירה' זקני ולא עירו זקני עירו.זקני
 נ'( ל"אטנהורין

 ב'( י,א)ינמות לב( וולוחם. ולא הם לו.וקראו

 יאורב
 וער תקומה. לו שיש ונר משמן יהקיסכו(

 אס אבל תתינם, זו הרי מוהו אהר הפילה אםייין ל(ג או המתק-ם ונר הוא הולו אס ידוע איןשנולו
 בשעה מת אפילו העולס לאו'ר ה' דולר 1'8א'לוה
 דין מ5ד חינום ומן דהל'5ה מן פטורח אמו הר'קנולד
 ההל'5ת מן נם פסורה אינח סופרים מרנר' %נלהתורה

 חדשים לתשעח ומלר חרש'1 לו שכלו נורא' שירעעי
 שלקים הי אם נולד לכמה נודע לא אם אנלגמורים,

 ומן ההל'5ה מן אב'1 נש' ופוטר קימא ולד זתהר'
 השלשים נ'וס אפילו השלשיס נהוך מת ו%סה"נוס,
 הר' אר' אילו או הנג מן שנפל בין מהול' קמתבין
 מדבר' הל'5ח ו5ריכה ק-מא נן ספק נפל ספקזה

 הת-בם. לא %נלסופריס,
 אחד ו'ום שניס ט' מבן רקטן ו%ע"גכה(

 מקום שכל ור'א מ"ה בנדה כמבה4ר ניימתו קונהבי44~1
 ניבמה קונח קניאה מפנ' הוא והמעס הל'5ה, הל'5ת1אין

 ישנא ר%פילו ע"ב נ"ג בינמות כמנואר דעת נלאאפילו
 הווקה הוא. שאין מפנ' הוא והטעם קנה, ג"ג באונסעליח
 המה, האח קדוש' ע"' ננר נעשח הקנין אלא נההקנין

 נהל'5ה כן שאין מה לקנותה. מהנ' הקסן ביאת גסולכ!
 הן5מ-, גהו מהמת הויקה מן או"ה להת'ר נא הואהרי
 לעלמוג להת'רה הגה נו אין רעת בו שאיןוכיק

 נינמות אמרו איל שלשה דבעינן ונה'כט(

 הדיוסות, שלשה אפילו לרנות עירו, זשי א:ק"א
 שיהיו בעינן הפהות לכל אבל סמוכין, בעינן דלאה-נו -

 שמ15ה מלמר דוקניס, אל נספי': גראיחא הכמחבעלי
 נעלי הפחות לכל קיה'1 ה-נו - בזקניס, קיה'1לב"ד
 לגמרי. פשוטים %נקים ולאחגמה

 שס שיקוס מהינס לדרוש נאה שחיא גיוןלן
 של ענין נזה יש מישראל שמו ימהת ולא נישראלהמת

 חקויש. נלשק לרנר צריכה היא לכ!קרושח
 ע5מח נפני שחלי5ה %ף חה4 בזח ודהידווולאן

 אינה שהיא בזמן שנם להלן עוי שננ%ר וכמו היאם15ת
 "וח וא"ג חל'5ה, 5ריכה זה בכל ל%הר להנשאהסיה
 לכן הזאת המ5וח %הר' להור צר.ך הוא דגםאמינא
 הה4 והסעס זח. %הר לחזר 5ריך חוא דאין קראקמ"י
 להלן, שננ%ר כמו. להינם נזיק הה4 ההליצה שעניןגיון
 מחזר יהיה נע5מו שחוא חתורה עליו הסילה לאלכן
 בויונו.אחר

 לספל 5ריכין נן5מס שהם מה והסעםלבן
 חליצה קמ5ות מסני שזהו אסשר שלוהם, ע"י ולאבזה
 המ15ה את יהנב ביי' ולכן ההמון, בעיני חביבחאינה
 להראות בע5מס דב"ד %והו קוראיס הינס בעיניהזאת
 מטפלימ בע5מם שדמה ער למאר נגנר ענין קזהולו

 שלוהס. ור" ולא הוהנרנר

לגן
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 זקנש והיא ילד הוא היה שאם לה ההוגנת עצה לו שמשיאין מלמד אליהודבדו

 ביתך. בתוך קטטה תכניס ולא שכמותך אצל כלך לו אומרים ילדפ והיא זקןהוא
 2'( ק"א)י2מות

 1מקשינן בפישה כתיב איש מ"4 משתגדי* תחלוץ שחלצה הקטנה יבמת1. 1נגקיהט(
 י( ק"" )י2פית לג( לאיש.אשה

)ספיי( הזקנים. לעיני ת"ל ממש, בפניו יכול בפניו.וירקה

 ואמרו, הלהם וענו תיח: )* להלן ונאמר ואמרה וענתה כאן נאמד ואמרהוענתה

 א'( י"ב )סיט" הקודש. בלשון כאן אף הקוד,ש בלשון להלןמה

 שאר ועל החלוץ על וצרותיה החלוצה נאסרה ליבמתו החולץ יבנה' לאאשר
 יבנה. לא שוב בגח שלא כיון אחיו' בית את יבנה לא אשר קרא דאמרהאחין'

 ב'( ד)יבמות

 מהן אחת של חליצתה או ביאתה ומת, נשים שתי נשיי שהיה מי אחיף ביתאת
 בית אחיה בית את יבנה לא אשר קרא; אמר יוחנן: א"ר לתדיייהה וגייבם צדתה,18טרת
 א" ט"י )י2מי" בתים. שני בונה ואינו בונה הואאחד

 תני תניי אית גנאי' חליצה תני תניי אית הנעל' חלוץ בית בישראל. שמוונקרא
 פגמו 1?טיל יבא התורה מן אחד דבר שפגם ידי על גנאי חליצה דאמר מאן שבז4חליצה
 להלן ונאמר קרייה כאן נאמר שבח' חליצה ומ"ד הנעל, חלוץ בית בישדאל שמוונקרא
 לד( שבח. כאן אף שבח להלן שנאמר קדייה מה שמ" בהם 1יקיא מ-ה(:)בראשית

 ה"ו( פי"2 י2מות)ייושימי

ביאור

 גיטה את מק2לת שקטנה לגט דמיא ולאלג(
 אה לשמור היודעת דקסנה ז1'ב ס"ד גגיסיןכמבואד
 דפועל הוא ה2על דו;"ם טשזם זהו מהגרשה,גיסה

 מקבלת ש"יא מד אלא מעסה עוסה אינה והיאהעיקרי
 הרי בהליצת אבל רעת, לזה 2עינן לא ו,כן גיטהאה
 המנעל, בהפשסת ההליצה מעשה עושה והיא הפועלההיא

  דעונ ובה גדולה שההח בעינןולכן

 אם 2וה דיא מהלקותם שיסוד והנראהלו(
 אם ואו לעלמא, לדיזירה כדי רק זדו החליצהמעשה

 בהליצוו צורך לה אץ לאהר לדנשא האשה דצקאין

 2זטן וגס עימח בפני מצוח זהו ההליצה ענין שעים(י
 לקים עלידם מוטל זה 2כל להנשא צריכה היאשאין
 "מפארת בעל דעת הוא וכן הזאת המצוהאת

 ישראל-
 דואשונח חס2דא דלפי. נמצא ולכן מ"ג מסנהורין2פ"ב

 שאין כמו חליצה מצוה שפקים מי שבח שום 2זהאין
 אמרח מה מפני וא"כ לאשתו, גט שעהן למי סבהקום
 בכדי ק:'כ הנעל הלוץ 2ית שהוא שמו סנפרססהורה
 יבום, סצות קיס שלא זה 2עבור ברבים קלונולפרסם
 לומר אפשר 2הליצח קעביד שמצוה הסעם לפיא2ל

 סבחו לפדסם 2כדי הנעל, הל,ץ בית אותו קוריןדלכן
 אף הזאת המצוה מלקיס עצמו את מנע שלאברביס
 2זיון. של 2ירך בן לעשות צדיךסהיה

 הליצה, במצוה סעמיס שני אמדו נאמתוהנה
 ההוא דשיל קנ"ב: בשבה שאמרו יה לפי דאהד,דטעם
 נן המור יעל מלך סוס דעל קרהה: בן לד"יגוהוה
 הא ולא הא דלא איגש גר בדיגלוהי ודמנעליהורין

 מינה, סב וקב'דדהפיר
- 

 רגליו שעל ידמנעלים נמצא
 גם השי2ות שיש מראח יזה שבה דתשיבות אתמראה
 שם, לאהיו להקים רוצה הוא שאין 2שעה ולכןלההו.
 ראוי הוא סאין לומר רגליו מעל נעלו חולצתהיא

 דואג שאינו ומי במנעלים, ל2וו4 לדיות בזולהשי2וה
 שהפיר ומי לחץו חשיבות אין הטת לאהיו שםלהקים
 סיניח. סבוק2יר

 ג' שם 2ועז שאמר בדות מצינו כן במווהנח
 וגאלהיך לגאלך יחפוץ לא ואם יגאל טוב י)אלך אםי"ג:
 ושזיכ טוג נקרא שהיח בשמו שמזכירו הרי -אנכי,
 פלוני נשם אותו קורא אלא בשמו מוכירו אינוהכהוב
 ~כן לאהיו שם להקים רצה שלא משום וזויאלמוני,
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 הבעל. חלוץ לעבות שם העומדים על שסגוה מכאן בישראל. שסוונקרא
 לה( בתים' שבי חולץ ואיגו חולץ הוא אחד בית חגע4 חלוץבית ג" יש)ינמות
 א'( ס"ר)ינמות

 ליבמה מכאן ישראל, לכל הותרה געל בה שחלץ כיון הבעל. חלוץ ביתבישראל
 א.( ,,,י,קי,ש,1 לו( בחליצה. עגמהשקובה

 בחליגה יוצאת שאין איש אשת ומה מק"ו, בגס יוגאה יבמה ותהא הגע4חלוץ
 אין בעל הנעל, חלוץ קרא אמר בגס, שיוגאת דין אינו בחליגה שיוגאת זו בגס'יוצאת
 יי י"י ,קיושין לז( לא' אחדינאמידי

 יאורב
 ענין על מראה זח הטדם של שמו ני שמו, את גםאבר

 אותי מבזים אחם מתי עי רור שאמר לכלימה. כנורימח עי הכחוב: על יי בתהלים ברש"י דאיתא כמוהחשינוח
 שס, לי אין כאלו ישי בן אח ראיחםבאמרנם

 ולכן -
 בשמג נקרא שיחיח ראוי אינו חשיבות נו שאיןמי

 למשח הקב"ה אמר גרולות": "נהלנות איהאוכן
 מאנח גגופך, רעוע ליבם: יריח שלא הינם אלאמור
 שררנן ונמנורח נאבל מנעלך תחלוץ לפינך מצוחלקטם
לה'ות

 יחפינ~
 חלוץ כאבל, הנעל חלוץ עתים: וחרטנים

 וי9 - סיני, נמצות כמורר ינעל חלוץ כמנורח,חנעל
 יהיה שבעלח חב"ר גפני מקתנח שהינמח שאומר:מי
 רצח לקחחח, חפצת' לא משיב והינם זרע נל'נמח
 נעלו חולצת ומאז זרע בל' 'היח אם חושש שאינולומר
 נמת הוא הר' מעחה כ' אחיו, על שיחאבל לולומר
 לפניו ורוקקת :רע לו מקים שאינו אחר' זנרו,וישכח
 להלבינו כך וקוראח חמרת'ך, 'ופיך מחמח שלאלומר
 ג' ג"כ קוראים שם העומרים וגם 'נמה, לא אשרעל

 נושחו. לפרסם בנר' חנעל חלוץפעמים
 לפי והנח -

 גרבים לנזוהו נכר' זהו החל'צה ענץ כל האלוהרברים
 שאמר ם' כרעת וזהו 'בום, םצ1ת קטם שלא זחעל

 לו. גנאי זהו חל'צח שעניןבירושלמ'
 לו לומר הוא יחל'צח שענין אמרו"ונחוקונ'"

 לארונ'ה, כשפחח אותך אענור לינמ' תהפוץשאם
 שקורץ זח חוא מאי וא'1 גנאי, שום טזליצה שאיןכמיד וזהי גנאק של ענץ שום בזח אין הזח חסעם לפ'ונפצא -

 חל'צה. מצות שקטםכרבים שבהי לפרסם בכרי להיפך זחו הנעל חלוץ ביתאוהו
 ומת נשים שח' נשו' חיה שאם הטנולה(

 לחלוץ 1ריך ואין צרחח פוסרח מהן אחח שיחל'צתח
 שנ' חולץ ואינו חולץ הוא אחר שבית מכנילשניהה
בהים.

 והיא מינה ז'קח לה פקע החל'צה ול" כילו(

 בכל ויץ לשאול פקום יש והנח לעלמא, מעתהמותרח
 מצוח איוה לקטם רוצח שאינו רמי חזינן התורחמצוח
 ידיז, פ"ו ננתובות נמנואר נפשו שחצא עי אותונופין
 יףפינן לא ל-גמח רוצח כשאינו יבום נמצות מרועוא-1
 חזיקח אה להפקיע נזה ננהו וי,1 לח חולץ והוא לזאלו

מינוג

 הינמח רהנח בספרים ביארו רהנחוחנראח
 אבה לא בישראל שם לאחיו להקים יבמי מאןאומרח;
 לקחתח, הפצתי לא אחר: בלשץ עונח והוא -ינמי,

-  אח לקטם רוצח אינו שהוא אומרת שהאשח שזהוואמרו 
 ממאן אני אין עונח הוא אך שם, הקמח 9להמצוה
 נושאת אינה היא הטנו לקחתה, חפצחי לא רק זונמצוח

 נה ממאן הוא כי תאמר שלא בוראי והינמח נעיני,8ן
 הוא שאין אומרת הי" לכן לה, גנאי זהו נינעצמח
 זו, נמצוהרוצה

 ליינם ליח ניפינן לא זח מפני ולכן -
 רק נמצוח רוצה שהוא אומר הרי הוא שגם מפניאותח,
 כיפינן ולא בה, ממאן שהוא מחמת לקטמח לו אפשראי

 עצמח. מחמת נמ1וה רוצח שאינו לזה אלא מצוחלקטם
 אי זה בח רוצה שאינו נזמן גם לקחתח אותוולכוף
 מנם וברוה' ,ד'ב: נ' ננררים שאמרו מפניאפשר

 מרהק חשע בני אלו לויי א-ר ב', והפועעיםחמוררים
 שנואח, בני אלו מנהץ חרוקחשינ

- 
 שאז משום וזהו

 געלמא. כזנות רק הוו אלא אישות חף זחאין
 ינמח שתהא ס"ר איך לשאול יו1 והנחלז(

 בזוי של ינין נזה יש חליצח בענין הא בגס.יצאת
 נזת יהיה לא הר' נגס לח מגרש נשיהיח חייכלההולץ,

 יפי שזחו ואפשר גס. לח יועיל ואיך כזוי של עניןשום
 ואינה שחולצת לאוין נחטני כ' ביבמות שאמרומח

 דין עפ". שהרי ינזותו ראוי אץ חרי והחםמתטנמח,
 בנרי רק היא רהליצה רהתם ונמצא מתטנמת, אינההיא

 שחהא לומר מקום יש קפיד דא ובנגת לעלמא,להתירה
 אליו, ורנרו ק"א: ביבמות מצ'נו וכן נגס, גם'ו1אה

פלמר
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 ה"'י פ"" ב"ק)ייישימי לח( שנים. אשת ולא האחר אשת האחד. אשתיא(
 זדי י'")כ"ק לט( דין' בית לשליח פרט ידהיושלחה
והחזיקה.

 שנאמר: הכושת, על ופטור הנזק על חייכ וכייש והזיק חגג מן נפי

 ם( מתכוין. שיהא ער הכושת על חייכ אינו 1"חזיקה, ירהושלחה
 ה-ג( פ"ח מיק )ירושלסי.

 להצילו יכול אתה אין שאם מניין להצילו, חייכ שאתח מלמר כפה. את וקצתהיכ(
 ונאמר תחוס לא כאן נאמר אומר: יהורה ר' עינד תחיס לא ת"ל: כנפשה, הצילוככפה

שפרי( מא( ממון. כאן אף ממין. להלן מה עינך, תחוס ילא נ"אי: 'יט )יעיילהלן

 אינה אכל אחר, יכר ע"י להציל כשיכולה אמורים דברים כמה כפח, אתוק?תה

 אין סי")נ-ק ופטורה. כ"ר כשליח ידה נעשה אחר דכר ע"י להציליכולה

 מכ( למדות, אגרדמין שמעמירין מלמד לך, יהיה לא ת-ר, לך' יהיה לאיד(

 ר 1 א יכ

 ילר הוא היה שאם לו, ההוגנת עשה לו שסשיאיןסלסר
 אצל כלך לו אומריס ילדה והיא !קן הוא !קנה,והיא

 נ!ה גם וכן - ניהך, נתוך קטטה ת3ניס ולאסכמותך

 אינו ריא ביי רעת פי על יי  לבווחו ראוי אינוהרי
 בגפ, יו?חת היא זח שבאופן א6ינא והוח אגתח,מיבפ

 בגח יוצאה דאינח למווסי קרא 11'נןלבן
 וה מושה ישה האחר שאשת אהר הינולח(

 היא חאחר לאי* בן וששתח השוי אשת גאה ~ח,לייש
 נרנר. ההתילה לח שדיא מפניפפורב,

 רסות אין רלדאשח נגמ' שם ומנוארלסן

 ורק לנפשיה, רינא אינש עגיר רלא מקום כןלעשות

 מגה נע סהוא מפני כן לעשות רסות יס ב"רלשלית

 "תר זח רין דכתונ הסמיך רלכך "בספורנף' ואיחאנ-ר,
 הרשות דתורה נהנת נתליצה רדתס משום תלי?ה,רין

 בעבור דסנרל נהליצת אוהו תנזה שדיא נעצמהלדאטד

 את לדקים רוצה ואינו דמת נעלה נכנור פונע סדוא!ה

 חא-כ ביד, שליה כן סיעטה נעינן ולא  נשלם,שמו

 לח יש ג-3 דהי בבעיה שפוגעין רבסקום אמינאויה

 ננעלח, שפוגע זה %ת ולנייש יין נעצסה לעשותרסות

 לשלוח ורק 3ן לעשות רשות לה אין רבזה נאמרלכן

 הריד את לעשות הרשות יש נלנדנ"ר
 ירה ושלהח ח': 3י! נב"ק !ה על ואמרומ(
 סהה!יקה, יודע איני ירה ושלהה שנאסר מססמעוההזיקה,

 איפיי  להוי9 שגתכוין כיוו לך, לוסר וההזיקה, ווילמה
 היב. לביי* יתכויןשלא

 שבחת ~ח באתע ריוא האי נכחב ילגןואפשר

  אמינא רגוח בש51 מבהו, 6יר בעלה חת לה?ילהאשה

 דמעסה את יעשה סהמביש בעינן דרי רננוטתכיון

 מבוונת שהי* אף כאן וא-כ פסור, כוונה ונלאב3וונד

 אז לח?יל בברי רק חוא בוובתה י'9י ח-י יבללב=שו,

 ופסורן יבוווה שלא 6קרי זה רג6 אמיוא והוהבעלה,

  רחיבח.69יל
 רפי והוא בות, הוא  רמחל9יתם הנראחמא(

 נפשות סבנת ספק בוח יש חבירו של במבושיושמחויק

 נפשות מכוז ודאי שיש בומן רורף בבל והוח והחי,ולא

 נפשוה סכנת בפפק יבל בופשו לה?ילו רויחן הואהדין

 בנפשו יהצילו ניתן נספק גם רלתיק מתלוקת, ב~חי9

 מהמת בנפשו לדשייו ניחן חינו ולר"י ראינריו, נ"חדאו

 !הו עינך חהוס לא 3אן סגאמר רמה אסר ויכ!ספק.

סמון.
 כ!, היא ר-י ררעת "תלפיוח" נספרומבואר

 י-ס )לעיל ברו?ח  שנאמר גמו "עליו" 3אן כתיבסרלא
 במסיה. ט' י"ג לעיל נחמר וכן עליו, עינך חהוס לאי"!(:
 נאמר לדרגם נטפם נוגע שענסם רנאלח משוםו!הו

 נעוים אמנס ממס, גוסם עצס רמשמעיתו עליו,לדם
 ממוך רק אינו בשן סן נעין עין דמקונל רלפיזוממיס,

 כיון על'ו, מלת בלא עינך, חהום לא רק נדם נאמר יאלגן
 רק עליו, כהינ רלא באן וכן מם9, נגופם העונששאין

 הנוגע לא מירי, מסק רנעונש סשסע עיניה חהוסלא
 ממש.בגופה

 חהוס לא כאן וגן !וססין נעיים שנאסרומה

 נערים נימא רלא סשוס הכמי' ,.משך נספר סנוארעינך,

 רעה לו לעסות !סם אם הסרו וסה לו עשה סה!ומסין

 אפשר באן ובן חחוס. לא שס  נאמר לגך עשח  שלי3יון

 לו וחסר לח רו-י אותו שגישה לו עשחה מהלויר
 חחוס. לא ג"י באן ואמרלכך 66י

 סני מרכתיב לח רילפיון ברש"י ופפורשמב,
 דל2-ר לה ררשינן יתירא ומקרץ לך. ידיה לחפעמים
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 )0פיי( מג( כביתך, לך יהיה לע ת.ל:כיתו, לתוך כת מודה להיחז הסרה מדה אדם יקאס שלא מנאן אומר: ר"ע תניא'כמתך
 שלמת אכן קרא: דאפר גירומין' לו עתן כעין עין לו שוקל היה וצדק' שלמה אכןסו(

 ה ש1 ,נ-ב מד( לה ותן סשלך צדקוצדק'

 ,4יי( מה(הודש. לי"כ אהת ובעה"כ יום, לל' 8חז 5רותיו את מסנח הסיסון אמרו: מכאן לך.יהית
 של ג"ד אין כידה שכרה שמהן מצוה כל חכמים: אמרו מכאן ימיך. יאריכוןלמען

 ה.8 ייי ביב 1'יח*י מו( . עליה. נענשיןמסה
 משום עריות, של מעונשן יותר מדות של שונשן קשה לוי: א"ר אלה. עשה כלטז(

 ר ר ח יכ

% יאי תמא פיר9 ם 4 1"ן יוף  א  
 רין לנ'יה המסורים ברנרים אירי כיה פרשהאי
 ובעינן ההליצה וו'1 ב-ו, על ווקאי נמלקוה יוסיףרלא
 1גם ב"י, על שקאי כפח את רוקצותה דין וין ב"ר,לזה
 עליו רלוקין מעשח בו שיוו לאו הף החסום דלאלאו
 מעשח בו שאין לאו הוי רמששלת לאו אבל ב-ר.יד"
 נכזב למה וא-כ לביד, מסור ואינו עליו להקיןשאק
 והוא לב'יי נמסר הזה הלאו רנם מזה הוכיחו לבןב(ת,
 ולענוש להלקות חץנו ימרחק אגררמיז מעמיריןשיהיח
 המרוה. מעוותיעל

 בת מורד ,.להיהת נספרי שאמר מהלשון5ג(
להוך

 בותו-
 לכל בח להשהסש כשדעתו ררק  משמוג

 יבא שלח גזירת משום אסור אז עצמו לצורךהפחוה
 בת להשתמש יעתו כשאין אנל לאחריפ, נם בהלהשהמוו
 דאפילו פ-ס בב-ג אמרו באמת אבל אימור, ב~ה איןילל

 דבזח ואפשר אסור, רגלים מי של 1בימ אוההלעשוה
 הרמב-ם מלשק משמע וכן מררבנן, אלא אסוראינו
 באנוהו או בביהו שמקוהח מי כל דא5ר: ה"ג מגניבחבפ-ז
 יהית לא שנאמר: בל-ת עובר הסר משקל או חסרחמדה
 רגלים מי של עניס המרה לעשוה הופילו וגר, בכסךלך

-אסור,  אמר ולא אסור שחוא רק זה על ומראמר 
 מררבנן. רק הוא רהאיסור משמע בלאה זח עלשקאי

 שסשהה מי 3ל הומר: הרמב-ם מרמריקוהנ"
 בלאו, עובר תסר 6שקל או חסרחמדה

- 
 .,מי אמר

שמשווה-
 משמן מזח הסרה", מרח לו שי9 -5י אמר ולא

 זמן איזח גמשך אוחם כשמשהה אלא הזח האיסורראיז
 באיזה זהו משהח לשון כי אהד, ברגן עובר אינואגל
 משופ הוא האיסור עיקר כי בדבר יש וסעם מסוים,זמן
 בחמשך ישכה שמא והישינן עולה באהליך תשכןאל
 והר גרנע אנל בה, למוי ויבא תסרח מרה שזהוהזמן
 מדמצינז לזח סעי ויש תיכף. בה ימוי שמא להושאין

 שאינו חו-ח ספר לשהות שאסור עיב '-ס כסתונותג-5
 רק שזהו ואמרו עולח. באהליך תשכן אל משוםמונח

 א10ר. אינו מזח פחהת אבל יום. ל'גש5שהה
 ..מבתת בס:חי שהקשה מח לתרז אפשרוב1ז

הינוך-
 על לזקין שאין נרמב-ם: כאן דאיחא מח על

- מעשח, בו אע שהרי זחלאו  אמר לא אמאי והקשח 
 כמו לוקק, הזח המשקל או המרה בעצמו עו~השאם

 יאין ג"כ שאמרו 'מצא ובל 'ר(זה בל איסור גב'שמאינו
 זה ובכל מעשח בו שאין משום זח יאי עללוקיו
 את החמיץ שאפ ה-ג ומצה להמז בפיא חרמב-םאמר
 עשת שרייי משופ לוקה בפסה תמץ 9ה או בפסההעיסה
 בל רבאיס!ר כן לומר אסשר האמור ולפי מעשח,בזח
 נמצא א-כ אחר, ברנע הלוי על עובר זה רע-ייראה
 הלאו על עיר אז ההמץ את שהחמיץ או שקנתרבשעה
 ואמר: טדיק ב' נה31ת שם ולכן מעשח, בו היהואז

 אמר - לאויז, בשני עבר בפסת ברשחע המזהמניה
 בהמז עויר  שהיכף משום וזהו המשחה. אמר ולאהמנית
 עונר אינו אהי שביגע 5'ק משקולח גב' אבלבפסת,
 הלאו על עבר לא עור שקנח או שעשה רנשעהנמצא

 רייי ובהשהיה נבותה כשמשהה אה-כ רק היאוהעבירה
 מעשה. בתאין

 צריך אלא נצמצום לשקול לו שאק ה-נומד(
 הכרעה. לשון זהו וגירומין בהכרעח. המשקל לוליקן

 לקנח צריך ולכן גרול הנוני זהו סיסוןמה(
 והשמן הין בחן שנקבז 5שום יום, לל' א1"ן6דוחיו
 שא'נו הבית בעל אבל המדח, ומחמעסת לחוכןונקרש
 שאינו משוס בשנה אהת בפעפ רי כסיסק ח5ידמוכר
 כך: 5ל בונדבק

 ליי בפסוק לעיל שהבאנו אעפ-י הינוסו(
 אם זה גכל המרהו, על משגיהין להימיד צריכיןרב-ר
 מתן שנאמר דכיון משום זח, נענשין.על אק כן עשולא

שכרח
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 מז( בתוובה. אפור לא חכא בתוובפ אפורוהתם

 אפילו אלפ עוח כל ת"ל: טלט את ויעבור עד חייב יהא לא יטל אלה. עוחכל
 )ספריי טח( מאלה.אחת

 ואפילו ביונים חדוים אפילו בפירות פירות מערבין אטרו:'אין מכאן עול. עוווהכל
 'שייי מט( בדינר.סאה
 אמורה' הלב וכחת הרי תוכח' לא אומר: כוהוא בלמ יכול זכור אי תניא, זכור.יג(
 8'י "" )סגיימ בפה. זכור מקיים אני מחהא

 גאולתכם, בועת ממ?רים, ב?אתכם טרופכם, בועת בדרך ממ?רים. בצאתכםבדרך
 )ם8יי( נ( אלהים. ירא ולא זח אבל ירגזון, עטים ומעו אומר:'טהו

 הטקום מדרכי ונמכו אדם בגי אלא הורג היה ולא מלמד אחריך. הנחולים כליח(
 )0פייי נא( המקום. כנפי מתחתונחולו

)ספרי( נב( עמלק. אלחים ירא ולא יוראל, ויגע עיף ויגע. עיףואתה

 יאורב

 ימיי לכל ומ דבר מ0דמ 9ההורמ משמע בצדהשכדמ
 שכר ויקבל אחי לקמור ישתדל שהוא עצמובפני
 וו4על

 יריתות חץבי על אפילו מועלת תשובמ כימו(
 ב"ד וטימוה כריתוה על ארם עבר פ"ו: ביומאכיאיהא
 מטיקין, ויסורין חולין הכסורים ויום תשובה תשובו7וקאמ

 אי ישיב למי יורע ואינו רבים דגול מדוה גבי אבל"
 בוהשיב ימיו כל דקאי סקום תשונמ, בו להיותאפשר
 רבים צרכי בהן דיעשמ מ1"ל יאמרו ואוו'ג הגוילמ,את
 לבעלים. משיב שחינו כיון מעליא תשובמ ומ איןאבל

 דהץב ווש שרבויא כל סדכהיב מרבינןממ(

 זה על נאמר סופר" "כמב ובספר מאלח, אהת עלאפילו
 אדם שבין במצות כי ווגו אמר. בדרך כל כאןשנאיר
 שוגנ והוא אסור שומ יודע אינו האדם אםלמקום,
 שאין סאחר עליגם יענש איך כי עליה נהפם אינובדבר
 אבי ממיבם.מ*כל

 כגון למבירו אדם קבין נמצות
 נ"כ קנכתבו ואלולי שכל"1ק סצוה הם וכדומהמשקולת

 שלא אף אחיו את כשךרג קין נענש ולכן לק-סשראוי
 שאמר ווהו 711 על ממ-ב שגשכל משום ומ עלנצטו5
 בא הקול האדמה, מן אלי צועקים אמיך רמי קול ר':לו

 לולי גרעת עק אכ.לת נאיסור אבל לאוגי, מעצמווסגיע
 מטא4 בו הימ לא הראשת 4ארם גסקופ ועהוקהזהיר
 אכול לבלתי יויתיך אשר העץ רעון ר': לו אמרלכן
 עושמ כל ד הוענת כי יאן שאמר וומ אכלת,ממנו
 עליו, שהוגרתי יויע קאינו ואפילו מרנינן כלאלמ,
 ולא עליו שצויתי יויע שאינו סי אטילו עול עושמכל
 בעצטו גרבר כי עול, ע1שה מקום מכל ציווף עלעבר

 ולהענו. לרחקו סחץבו והשכלתועכמ
 לו קנומן להקונח טובמ בומ קיש ואעפיייסט(

 משופ כ4 לעשוה אסור 4ו בכל יקניפ במקוםהרשים
 כשיראמ שחלוקמ וגוא אונאמ, ענין מוה לצאהשאפשר
 ממנו שוג לקנוה אי'כ ובא ביוהר משובחים לושגתן
 ואו ישנים. במקום חישים פירוה קו5 לו שימןבהקוה
 עסרו שרבר כסי יהיה קומ ואף ישנים. לו קימןאפקר
 אונאה מעק בומ יהימ זהבכל

 שיש הרממנות מדת שמממת אים בני י9נ(
 נהם שאין אנשים הש גמדוכאים, על מסים ממהגהם
 כופים ימה מוילמים אנשים כשרואים רק מזצתהסדח
 ישראל היו הומן באוהו יהנה כנגדש ראשיהסאת

 שהסר מפני העמלקים עליהם הסו ולא בדרךמדוכאים
 את לכוף לגם הימ הווני ומצד הרהסנ451 סדת לרםהימ

 גאולמם, כעת היה שומ האלו המוצלהים לגבירא9ם
 ומ לישראל, רע מלעשות אוחפ מנע לא ומ גםואם
 רשעתס. גודל עלסראמ

 כך, קבישיאל בהנמשלים שפגע מי ואםנח(

 להיוה שסופם וכסח כמה אהת על קבהם גהסוביםגפוגע
 מעולם; מןנמהיפ

 אמרי עמלק סחץת פרשת שנאסר סמ והנ"נב(
 שאסר כמו למם, אמד שיין טסני והו משקולו45 שלרין

 משום מ0ר משקל או מסרמ סדה בביהו להשהוהגטעב
 לך קאין מפני חמקופ אמר כן עולו7 באהליך תווכואל
 אותו לק-ם גראף מן אין לכן עטלק כטו עולמ שלרבר

 אותו למחות גמקום הוהיר ולכן המקום, שלברשוהו
 הקסים.ממהת

 קז.

ועח
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 יאטרו שלא השטים' תחת חטור ול% גטל ולא ונכד נין יהא שלא השמימ. מתחתיט(
 יספרי( נג( עמלק. של זהגטל

 ידו שפשס לאחר החנו אמחה שאטר ולטעלה בסקדש, ידו שפשס קודםתמחה.
 י"זקוני( ' .בטקדש'

ביאור

 ליתר יסלק לפישת סמיכות 'ש בכלל1הנה
 המקום ?וה שמחהלח והוא זו, נפרשה המפורשיםהד'נ'ם
 נל' להכותו רשוח אין ההוסא את שמענישין נשעהשגם
 ד'ס טשום ארנעים, על 'והי להוסיף אק אלאקצנה
 'ש הנ,י'ח על דנם נאמר ואה'ש "הוטא, על גסלהוס
 סצוה ד'ש נאמר יאה"כ בד'קה שור חהסום ולאלחוס

 עושה שאינו וסי בעולס, אהיו שם את להקים האה"
 דאין יודף י'ן נאמי ואה"כ נישראל, לננא' חוא5ן

 האלו הד'נים גל ומפנ' בנפסו, להצילו וניתן עליולחוס
 ההוטאים יק שהיג שאף מפני עמלק. של הד'ןנההם

 מלמי אהריך. הנהשלים כל כספי': גאן כדאיח%מ'שרחל
 המקום מררכ' סנמכו אדם בנ' אל% הויג חיהסלא

 המקום, כנפי מחהתונהשלו
 החוסאים על גם הרי אנל -

 אין ההוטא א8 שמלקין בשעה גם שהרי להוסראוי
 מכל להום ראוי הכהמה על ואם טדאי, יותרלהפומו
 לישראל אה היה שעמלק מפני ועור חאיפ, עלשכן
 בעולפ. וזם להם להקים ולהשהיל להם ליזור צריךהיה
 לנמרי .לסהות "הריהם לייוף נ% אלא 5ו עשה לאוהוא
 כמה ער עולס נאי לכ4 ליי-אות נכדי ול5ו שמם,את

 למהוה לישיאל צוח עמלק, מעשי הטקום נפנימנונה
 בהם: סנאמר רודפים כעם עמהם ולהחנהג זכרםאת

 של הנסח היד וכן - ע'נ'ה חהוס לא כפח אתוקצוהה
 עליה. להום ולא להקצץ צריכהעטלק

 ולא 'שראל וינע עיף נספר': כאן שאמיוומח
 ההסא עיקר ניהוד להנליפ זהו - עמלק. אלהים'יא
 היו שלא נזמן 'שראל יל שנפלו ססנ' וזהו עמלק.של

 ולא הדרך מן ץיפים שהיו מפנ' נפשס, על להגן'כוליי
 שלא נמצא וא"כ המלהטה, נקשר' לעמו1 'כוליםהיו
 וככר בהמון רן'הח אם כ' מלהטה של ענין זחהיח

 רעח שטו1ה ט' את מננה שהתורה כמה עי אנחנורואים
 החויה כ' נפשו, על להגן לו אסשר ש%' נזמןלהכירו
 אדוניו אל ענר הסניר לא ס"ז: ר'ג נדנריםהזהירה
 נטקום נקרנך 'שנ עמך אדוניו, מעם אליך 'נצלאשר
- הוננו, לא לו נסוב שעריך נאחד 'נחראשר  וינאור 
 כפני וזהו יע, ווום לו תעשח שלא זהו תתנו, לחשל

 על להגן לו אפשר ואי ג'דך טסור והוא הנדכהשהוא
 לו, שיעשו רע כל על לשהוק מוירה הוא והמייעצמו,

 היכן לנעליו יודיע אז בו הפוגע כנגד יעמוד שאםסכני
 ההורה הזהירה לכן לירה אהע ימסור או נמיאהוא

 יא שעמלק ומפני - אותה לה111ת שלח 'תייחנאזהיה
 נפשם על להנן להם היח שקשה נשעח נישיאללפנוע
 ניותו: הקשח ייו גוי עליהם נההךלכן

 והטהח משמואל: וואול נצ16ה לגך והנהנג(
 מגמל שה 1ע1 מסור 'ונק ער טעולל אשח ערמאיש
- ס"ו(, א' ,סמואל המור'ועד  עשה לא ששאול ומפנ' 
 מראשית הניא למען והבקר היאן טיטנ על והסל5ן

 ממנו. הטלוכח ניסלה זה בענור לי' קרננותדהרם

 שעשה שאול דעת היתח מה לנאר לנו 'שוהנח
 דלכך שאול דהשנ נזה לומר והבראח סעה, ובמח5ן

 רכהיב משום ההים מן ליחנות לבל' מהמקוםנצסוח
 לומר וזהו דור: מדור נעמלק לד' מלחמה ףזו:,שמות
 עמנו שעשה מהמת עצפ'ת פניח מתוך עמדו נלהוםסלא
 לשם יק להיות צריגח המלהמה כל אלא לנו, והצררעה
 שיש זמן כל שלם הכסא ואין שלם שמו וואין מפנ'י',
 פ' לשמות נספרנו ניארנו כבי חזה והיכר לעמלק,זכר
 שלכך שאול השב הזה הסקם ומפנ' עי"ש, " אוה'"ז

 אצלנו 'העיכ שלא ככי' החרס, מ, ליהנות לנונאסר
 עושים שהננו עצמית פניה של רנש איזח המלהמהנעת

 לנו 'היח כשלא אנל ההרס. מן ליהנות נכד'מוהפח
 שמים, לשס כולה המלחטה ההיה אז מזה הנאהשום
 השלל מן ליקה מותר דלקרננות שאול השב זהוספנ'
 עושים והננו מזה עצמהת הנאח לנו אק כך שניןמפנ'
 שמים. לשםהכל

 לנו שנאסר מה באמת כ' בזה. טעה נאמתאנל
 לעמלק, זכוה שום 'היח שלא בכי' הוא השלל מןליהנות

 עני ומצאה מהיקו סלע נפלח שאם הז"ל: אמיושהר'
 נני היו אם ולכן - ל:כוה. לו שנהשב נחונחפרנס
 ל:כות נהשב ג"נ דזח הדבר היה השלל מן גהניס'שיאל
 ש"ינם נויא' וא-כ זה, לזכוח ראוהם היו ולאלעמלק
 קרננות מקרינין 'היו שלהם שמהשלל להזכותראויים
 נזמן לנבוה ראויים שיהיו אפשר איך ונפיפלשטים,
 בקיכנוח כלל הז-ל אכרו תבר להייופ אסוריןשהס

 נקיננית להקנ"ה חפץ ואין נטיך, המוחר מןדנע'נן
 נקיה מיר הנא קרבן רק ג' הגון, שאינו ממקוםהגאיס
 ומפני עמ?ק, מיי הנא ולא להקרנה ראוי הואוקרושה
 ראוי היה לא לכן מעצמו הזה היבר הבין לאששחול
 נישיאל. מלך יוהרלהיות
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 8( לארץ. תכנס שבשכרח בעניף האמורה מצוה עשה תבא. כי ו~הא(

)ספרי(

 יספיי(' ב( מיר. אלא והיה אין הארץ. אל תבא כיוחיח

 וחלוקה. כבישה לאחר אלא בבכורים נתחייבו שלא מלמר בה, וישבתהוירשתה
)ספרק

)ספרי( אחת. גרוגרות ואפילו אחר אשכול אפילומראשית.ש

 מה עקב(, א' ארץ להלן ונאטר ארץ כאן נאמר אומר: ברבי ר*ג תניא,מארצךי
 ג( המינים. משבעת אלא בכורים מביאין שאין מלמר ארד שבח כאן אף ארץ שבחלהלן

ביאור
 אי כי בארץ, שחתקים זהו תכנס האי8(

 מצ1ח שמקימין נשעה ווחרי ממש, כניסה לומראפשר
 אלא בנכורים היבים אין שהרי לארץ, נכנסו כנר-זו

 והלוק. כנושלאחר

 החהיל יאשר כי אמרת "המעמר" נספרוהנה
 סהת -ג נפרשח ראה נסרר המצות עיקרי להםלבאר
 אהרות חהכתן שנו לפי הננהר, למקוס הקרנמתבהבאת
 הבאת נמצות ס"ם עהה נם ולכן שאת. ניהרהאומה

 כל השלים ובזה לפניו, שם ולר"ורות ז" לניתהבכ:רים
 ונרנה חירין בענר המזנת הקמת של המצות כיהמצ:ת,
 ולא לשעהן אלא היו לא עונל ונהר נריזים בהרוקללה
 אינם תורח ספר וכתינת הקהל ומצות המצוה, נכללנמנו
 הנאמרות להמצות ימח טפלים אלא עצמם מהמתמצות
 המצות אלו לדעת נכרי הוא עיקרם טהרי כאן,עד

 כאן. ערהמנוין
- 

 הנאת שמצות מפני זה לפי והנח
 אסרו שפ,ר לכן האומה, אהרא לירי מניאההבכורים
 עם כל של קיומו כי בארץ, התקימו זו מצוהשנזכות
 שבג האהדות נמררגת חלויבארצו

 הורה המשנה של הסצות שעיקרי שמפניוהנראה
 נחמר: שם לכן זו, בפרשה וגומרות י"ג מסרשהמההילות
 ועבריכס ונעתיכם ונניכם אחם אלהיכם ז" לפניושמחהם

 ונ4לה הלק לו אין כי בשיריכם אשר והלויואמהותיכם
 לנר ללוי ונהחה הזח: כענין נאמר כאן וגן -אחכש
 ושנעה נשעריך ואכלו ולאלמנהליתום

- 
 מה לסי חהו

 חהלהח תורח שמלאי: ר' דרש י"ר: נסוסהשאמרו

 אלהים ז" ויעש רכתינ: נמ"ה החלתה נמ"ה, וסופהגם'"
 דכתיב! נמ"ת 1סופה וילנישם עור כהנוח ולאשהולארם
 בניא, אוהוויקברו

- 
 למגות משח כשרוזהיל כאן וכן

 ננ15'וג וס"ם בג15וו ג"כ הויזיל המצותעיקרי

 מחיקו לרין רומה הזה הרץ שאץ הינוב(
 ז" להם שיניה אהרי רק אלא מהריבים שאינםעמלק
 אהרי תיכף מחיגים כאן אלא מסניב, אויביהםמכל
 ז:ג שאהר במאמר כמיואר ואלוקכנוש

 עמלק מחית םצ1ת אחר זו פרשה שנכתנהומה
 שאז להורות שנאו נראה נריניהם, מחולקים שהסאעפ"י
 גזמן רק עמדו, קזעשו רע-עות את לזכור לארםאפשר
 הסובות את ואם עמרו, שעשו הסובות את נם זוכרשחוא
 זוכר לחיות רשות לו אין אז סונה כפוי והוא שוכחהוא
 זבור של המצוה אהר נהורה נאמרח ולכן הרעות,את
 לזכור אהה צריך זה עם קניהר עמלק לך שעשהמת
 להביא אהת וצריך הקנ"ה, עמך שעשח יסונותאת

 טוגה כסוי שהוא ומי סונה, כפוי שאינך להרא:תבכורים
 נם לזכור רשות לו אין עמרו שעשו הסובות "תושוכה
 רן'עוח.את

 זיתים ושעורים, הסים המה: המינים שנעהג(
 לא המינין משבעה הוץ הביא ואם ותמרים,ורמתים
 להביא צריך המינים משנעה שגם אסרו וכןנתקרשו,

 מחסרים לא בכורים מביאים ואין שנהם,מהםשובהים
 נרועין שהמה משום שנעמקים, מפירות ולאשברן'ים
 ב', פ"ר נסנ14ת כמגואר קייו1, לא הביא ואםגיותר,
 מן משמע וראשית מראשיה, ר:איב משום הואוהטעם

 שמנים ראשית תנואהו, ראשית כמו: שנהם.המשובחים
 ועלוי. שנת לשק שז"1ימשהה

 נכורים שמניאין כאן הנאמר מארצך ררשווכן
 וער מעצרת שזהו ארצך, פני על שמצוים זמןכל

 ההנ, ער אלא גכורים פרשת קורין אין אבלההנוגה,
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 ד( חו"ל. למעוסימארצךי

 ה( כלים. שסעונים מלמד בסנ*ושמת

 1( שליח. ע"י ולא המקום. אלוהלכת

 עולמים. ובית שילח זה ד'. יבחראשר

 *( ~'ו)הולין

)85רי*

)"זקתי*
)ספרי(

 על עלתח וכי הגלילח ר"י שאמר היא זו החם. בימים יחיח אשר הכהן אלובאתג(
 אל וכה"א: בימיך, שהוא כהן אלא לך אין אלא בימיף היה שלא כהן אצל שתלךדעתך
 . )חרי( ו( מאלה' סובים היו הראשונים שהימיט היה מהתאמר

)שרי( ח( סובה. כפוי שאינך אליו.ואמרת

 באמונתו ועמד שבשבע כמו הארז אל באתי כי לפניך אני מידה היום.הגדתי
 ס( לי. נתן שהוא לה1כיר מפירותיח דורון לו מביא אני יעכשיו חלקי בהונסלתי

,"זקתי(

שפרי( ועבדים. לנשים פרט לנו.לתת

 כסף של בקלתות בכורים מביאין העשירים אמרו: מכאן מידך. הטנא הכהןולקהד(
 ל1כות בשביל לכהנים נתנים והסלים קלופח ערבה של נצרים בסלי יעניים זהבושל

 ר 1 א יב

 אלא קריאה אין ושמחת, י"ח: בפסוק להשמדכתיב
 . שמההבשץת

 בכורים מביאיס מדרבנן אבל מראוריהא זהוי(
 כקתה הף בסוריא שהקווה ומסוריח, ועוג סיחקמער'

 החבין שהן אעפ"' ובבל ו5וחב- ע5ק חבלבירושליס,
 בכוריט, 5"ם מביאין אין מובריהס ו5עשרותבהרומה
 בגוריס הביאהאם

 בכוריט. אינן 5הרי
 מפיי בגיו בבנף או נחיקו יביאם 1ל8הן

 גבוד. דרך זהשאין
 4פ-ג שח5רו למה חמקור שזהו ואפשר0
 נוסל המלך אוריפס אסילו הבית להר הויעו5בכחיס:

 חנש5ח כל ער הללויה ואומר: גתיפו על ס14 בעצמוההא
 לא בעצ15 הוא והלגת יבעינן 115ט ההו - יה,ההלל
 על סלו נוסל ה5לך אגריסוס ום היה לפיכך שליה,ע"'

 'ה, ההלל הנש5ה גל או5ריס: היו רלבך ואפקרכת'פו,

-
 געצמו צריך שאינו מ'שראל אהד לך שאין לומר
 לד:להלל

 שאלת מחנמה לא ג' הגהוב שם ומסיםז(
 וצייקים טוביס ה'1 היאשוניס שהדורות לפ' וזהו זו;על
 מאלה, סובים הראשונים הימים ה'י לפיב4 ראהר,ניםמן
 שהיורות עתח אבל מאלו; טוביט היו העס מנהיגי וםוכן

 מתסעסים המנהיויס שוט בוראי והולגים5ת5עסיט
 על האש5ה את להסיל צריכיט הדור ובו'והולג'ס,

 הרוה סרנסי צוארי על לאצוארס
 שהם מפני הבכורים את סביא ההא ולכךה(
 בסרם בבכורה כ"ה: בישע" כיגת'ב לחיוים מאוהביבים
 אשר ף לגבוד אוהם ומפריק מהס עצ5ו את מתעוההא - 'בלענה. בכפה געורה אותה הרואח 'ראה אשרקיץ'
 יעא שאין 5ראה בא5ת ובזה אלה, כל את לו נחןחוא
 סובונבפוי

 לשת זהו בכאן הנאמר הויה לשע זה ולפ'ס(
 מורח שהוא חהו בעבור, מלשק חהא ג' ומלתהוראו;
 הארץ. אל בא שההא זה בעבורלד'

 זהו הזר דור ביל זה על להודות שצריג'ןומה
 ארם מ"ב ויור יור בגל לססהי בי1דח שא5רו 5הלפ'

 מ5צרים, 'צא הוא כאלו עצמו אתלראות
 בכל וכן -

 עתה זח הוא גאלו עצמו את לראהן אדם חיבדור
 ולא שנת בכל בגויים להגיא שצריכין ומה ל,4רץ.נבנס
 5שה" ,ו:ורת בספר בזח א5רו בהיו, אהה בפעם1'

 הזה היום ס"ז: בפסוק להלן ברש"' מה.דאיתא לפ'שזהו
 בעיניך 'ה'1 'וס שבכל והוא לעשות, מצוך אלהיךד'

 עליהם, וצטו'ת ב'וס בו גאלובחדשים
- 

 וב' כן וכמו
 בגל רהצריק נא, ה'וט כאלו לו 'היח ענה בגלבגוריס
 אה5ול גאלו בע'ניו ויהיה ש5יס ויראת דעת 'וסיף'וס
 שבו וכ5ו לפניו, היעה יצוה זהו ועתה כראוי עשהלא

 והולגת מתוססת א"י קוושת כן קיושח עת בבליהוסף

יי,
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)0פיי( י(לעניים.

 אין מזבח שאין ובזמן בכורים יש סזבח שיש זפן שכל מלפר ר" סזבחלפני
 )5פיי( . יא(בכורים.

 לבן על וסעלה יב( להאבר, אלא לארם יעקב ירר שלא סלמר אבי. אבדארמי
 י0פי" יג( אבדו. כאלוהארמי

 לשעבור להם גרמה שזו עד האחים, בין שנתהיח השנאה כי אכי. אובדארסי
 ביניהם שנאה שתהיה היה אפשר אי ישראל בתכונות כי לבן, ע"י רק להם באה זהסצרים,

 כי אביהם בבית ואבדון נזק גרם הארסי כי אסר לזה לבף מבית בירושה להם באהוזו
 )8י"'"( יד( סצרים. יררו לסבתם אשר רעות תכונות אצלםנתהיה

 ר 1 א יב

 עתה ועי 2א היום 5אלו ודומה מתדש שנה בכלעליו
 בהר'ל.היה

 מכיאים שהענים מפני זהו לענים, לזכותי(
 בכדי ד,סלים גם מהם לוקהים לכן מועסת נמדהנכורים
 51ן הגונ41 למהנה מצטרפים יהיו הסלים עםשביחר
 לכך ' ינדיל. לא נכנפיו אוהו וש5ן רנה: כויקראאיהא

 מהודר המזבה שיהיה נכרי הכנפים את גםמקסירין
 נראה יהיה הנועת ימרסו שאם הינו - עני, שלבקרננו
 הרי העשירים אבל מהורר, יהיה ולא מאר קטןהעוף

 הקלתוה גם שיהיח בעינן לא לכן מרונים ננוריםמניאים
 לכהנים.שלהן

 שיהיו חקנו לא 80 מפני לקאול ישוהנה
 את לניש שלא נכדי נצריס נכלי מניאים ג"כעשירים
 מוליכין היו כראשונח י'ז: נמר'ק שמצינו כמוהענים,
 כסלי וענים וזהב כסף של בקלתוה עשירים האנלבנית
 ריוקינו מהבישים, ענים והיו קלופה ערבה שלנצרים
 מפני קלופח ערבה של נצרים בסיי מניאין ה3לקיהו
 ענים, שלנבורן

- 
 מביאץ ירי נאבל רהה0 משום זהו

 העשיר את רק מ3ברים המח אשר פשוטים אנויםלפני
 מביאים היו הרי כאן אבל מהניישים, הענים היול3ן

 המרנה בץ חילוק אין ולפניו המקו5, לפניחניכורים
 מקום אץ לגן לשמים. לנו שיהכוין ונלברלהממעיט
 בכוריהם שמניאין בזח המקום גלפי לריובישלהענים
 ברי תקנת שעשו מצינו אחר בענין אנל נצרינ4ב0לי
 וע2י41 מ: נפפק כחן ב0פרי ראיחא כמו לניששלא

 יורע שאינו מי וכל קורא, לקרות שיודע מי כלביאשונה
 פקרין להיות ההקינו מלהביא, נמנעו אוהו, סקריןלקרות
 המקרא: על סמכו יורע, שאינו מי ואת שיורן סיחת

 רמי משום חהו - אהרים, ספי אלא ענ"ה איןוענית,
 משום בביהם"ק גס לההביש לו יש לקרות יורעשאינו
 בהארם, תלויה האשמה אין רבזה לעניה? דומה זהיאין

 וראוי בנ תלויה האשמה לקרות יורע שאינו מהאנל
 לרעוניש.דיא

 דאץ משום מזבה שיהיה בעינן לקיא(
 מניאיפ זה אלא הרומ41 3מ1 דיהן לפני סניחץהב5ורים
 ומה המקום, של שלוהו כ16 סקבל והכחן הקביהלפני
 אותם זוכה שהוא משום זהו הבכורים את ח51לשהכהן
 ' מהקרבנה4 כחלקו זוכה שהוא כמו גביהמשולהו

 גלה4 עול עליו לקבל שירד זהו להאבדינ(
 חש-ים נגוים, ואנרתפ ל"ונ י'1 בתוי3 דאיהאכמו

 גולח, אלא אבין איןאומרים:
 שנתנרך מכיון חהו -

 לקבל 'מההלה צריך היה ממילא. אנרחם. בברכחסיצחק
 גר כי הנחרים: בין נברית שגזר כמו גלח4 עולעליו
 להם. לא 2ארז זדעךיחיח

 הארמי לכן על מעלה דליך כרשייי מבואריג(
 3שרדף ה3ל את יעקור נקש רלבן 0שום חברוכאלו
 לו חשב ריה לו לעשוה שחשנ ונשניל יעקב,אהר

 הקכ"ה לאם הושב העולם שאומות עשאח, כאלוהמקום
 כמעשןמחשבה

 מ' בקרושין שאסרו מח הטעם החח דוהואפשר

 בע"ז רק למעשה מצרפה הקב"8 אץ המ מחשמיש
- לסעשה,מצרפה  יו'ז לענור רהזשב רכיון משום וזהו 
 5עכר'ם רינו אה עושין לכך כוגבו"ם להיותורוצח

 למעשו2 מהשבחשמצרפץ
 מזכיר הוא רל3ך בזה אמרו משה" "הורהובסשר

 חגלה למח יקשה ולא משום הארמי. ל5ן מעשהעתח
 שם להיות בארם אוהם הניח ולא למצרים אותםהקכיה
 ביותר רע חיה ל5ן אצל 3י ה3תוב חז3יר ל3ןנגלוה,
 נגלו לטובתם לפיכך הכל אח לעקור בקש לנןכי

 שיאח ולטז: י-1 נגיטין דאיהא מה לפי ו:הונמצרים,
 הגלח לפיגך ארסים גזירה לקנל יכולים שאינםהקמ'ה
 לבנל,אוהם

 לשענור גרם רלבן שי אמרו ונססריםיר(

מצרים
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1ססרי( טו( שם' מצוייגים ישדאל שהיו מלמד גדול.לגוי
1ספרי( טז( העבודה. מן האלהים אל שועתם ותעל יזעקו העבודה מןישראל בני ויאנחו מצרים מלך ויטת ההם הרבים בימים ויהי שנאמר: כמה ד'. אל ונצעקז(

 ביאתנו בשכר חזאת' הארץ את לנו ויתן המקדש' בית זה הזה. המקום אל ויביאנוט(
1סירי( יז( הזאת. הארץ את לנו ניתן הזה המקוםאל
 תאנה ורואה שדהו לתוך אדם יורד הבכורים' את מפרישין כיצד פרי. ראשיתי(

 הבאתי הנה ועתה קרא: דאמד בכורים' אלו הרי ואומר בגמי קושרן שבכר' אשכולשבכרה'
 יח( פגין' אפילו בוסר אפילו הפרשה בשעת הא פר" הבאה בשעת האדמה' פרי ראשיתאת

 ח-א( פיג בטריס .1'חשיסי

 אמונתו היתה לא כן אומר חיה שאלו משום אלהינו' לד' אמר לא למה אלהיך.לד'
 שהוא הכהן לפני בבואו עתה אבל אלהיו' הוא מי יודעים היינו לא כי אצלנו,מתבררת
 שאלהי עצמו על מעיד הוא בזה אלהיך לד' אומר כשהוא ישראל, אלחי לעבודתמיוחד
 1ימש אלהיו. גם הואהכהן
 יט( השיר. זה הט41 בכליא(

1חי"  זוסרתח(1פסיקתא כם מעשר. וידוי זה אלהיך. ד' לפני ואמרתיג(

 יאודב
 יעקב עס נרמאות נוהג היה לא ראפ סשוםמצייס,
 שנאח אז חיה לא לאשה, פיר נתו רחל לו נוהןוהיה
 מפני מהס, יוהי יוסף את אהב שיעקנ מו" הא"יפבין

 ע"י ורק הזה. ייבור ליל ראוי היח גהבבורשהוא
 לגלות הביאה 111 4אהים בין "שנאה נתרווח לבןרמאות
מצריס.

 במעלות ומצהיניס "שובים שהיו הינוסו(
 סשוס אבק אבר ארמי מקודפ הזגיר רלכך ואסשינפשם,
 הוא אפשר אי הולותם מיום מרויאים שהמהשוצשים
 על הארס את מעבירות יגרות גי למגוחנים.שיהיו
 אף ישיאל עם היה גן לא אנל קונו. דעת ועלדעהו
 לעקרס בקש לנן גם 5י כנו"ח ירעו לא חולרתםשסיוס
 על סרא" וו" ומצוחנים ל"שובים א""כ נעשו זהניל
 להסיר הגלות בכח הית שלא בהם שיש הכג'י הרוהעל
 חשיבותם, אחמהם

 "היהב בספר וביארוטז(
 והקבל"-

 הביאו רלגך
 לישועו, מקוה ואינו הצ1ע1 זהו שצעק" משום קרא,"אי

 והו שועח אותיות יי ליעועה, ומקיה הצועק ויוושועה
 לטעות מקום היה ונצעק כשנאמר כאן ולין ישועןגמו

 הוח ה5הוב את הביא לכן הגאולה, מן נתיאשושכבי
 עם ביחר שהוזכר *ועהמ, "זעל  ויזעקו נאמרששם
 מ"גים שהיו יורה שזת שו,ה, לשק גםהויוה
לישועח,

 לישועה מחגיס היו באמת אם ז" על לשאולויש

 *לא מפני שוהו ואפשר צעקת. בלשון יאן נאסרלסה
 להשליפ להס היה שהרי קרונה לישועה מ"גיםהיו
 מאות הד שיעבוי שאחרי מ"5ים היו ורק שנה, ק-צעור
 . הגאולה. תהף אזשנח

 ביהמיק, לבנין קודס היהה הארץ שנתינת אף הארץנתינת שהוכיי קודם ביחמ"ק את מוגיר לכךיז(

 ביהמ"1. נו15ת נהנה שהארץ מפניזהי
 הסורים" ..בבעל אי"א ב' בססוק יאן ודנח י"(.

 מלמיו אביו לרבר היודע קטן מגאן וגי סראשיתין!
חורה,

-  שיאשית מכאן ש"ו'נן סטני היא בזה והכונת 
 שסההיל גיק נתינוק כן לד'. להקריש גריגין סרי גלשל

 בכרי חור", ללמרו צריגין רנר כל של ראשיתלדנר
 של ענין כיין נהיעק יוו  ועוד לר', יהיתשהראשית
 גנר הפירות נגמרו שלא שעד כחן "זינן שהריניורים,
 גילין שיחיו בידי ווהו לשמים. אוהס סקרישיןהיו

 בנל עוד נתגרל שלא שאף בתינוק גן בכורים.בקרושת
 בקיושת מתגרל שית-ת בכרי ווהו חויה, ללמדו ראויוה

התורוג
 כשיגיעו מבכורים: בפ"ג יראיתא 1411יס(

 יליחני. כי ד ארוממך לשורר: הלוים התחילולעזרת
 וירוי כי וירוי, בלו1ק נ"רא זת מה ומפניכ(

 שטירש ימו זהו ההסא, מעשה על משם בבלהוא
 מן הקר* בערתי כן: האית הבתוביס דנרי"הספורנו"

 מהבכורות הענודה הוסרה אבותיע ובעונות נהסאינוהבית,

אשר
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 וגם לוי, מעשר זה ללוי נתתיו רבעי' ונטע מע"ש זה הקדש בערתי וגוק הקדשבערתי
 ופאה' שכחה הלקט עני' מעשר זה ולאלמנה ליתוס לגר מעשר' ותרומת תרומה זונתתיו
 הקדים אס הא צויתנ" אשר מצותיך ככל חלו4 זו הבית מן הוידו" את מעכבין שאיןאעפ"י
 שאינו על ממין הפרשתי לא ממצותיך עברתי לא להתודות' יכול אינו לראשון שגימעשר
 ולא הישן על החדש מן לא התלוש' על המחובר מן ולא המחובר על חתלוש מן לאסינו,
 פ-הי שנ' "ן'יי כ8( עליה שמך ומלהזכיר מלברכך שכחתי ולא החדש' על הישןמן

 רבנן בעו התי ןלימיס כתקונן' מעשרותיו מפיק הוי נש בר חד וגו/ הקדשבערתי
 כב' הבית' מן הקדש בערתי אמור: קוס גבר* לההוא מנא ר' א-ל גשמים[' עלרחמי

 ה-ב( פ"א חענית,ירושלסי

 בערתי ולא להתודות' יכול אינו באנינות אבלו אס הא ממנה באוגי אבלתילאיד(
 לקחתי לא למת' ממנו נתתי ולא להתודות' יכול אינו בטומאח הפרישו אס הא בטמא'ממנו
 אלהי ד' בקול שמעתי כם אחריפ לאונניס נתתיס ולא למת' ותכריכיס ארוןממנו

 כד( בה ושימחתי שמחתי צויתנ" אשר כבל עשיתי הבחירה' לביתהבאתיו
 פיה( שני"*שר

 השטיפה ש"בטחתגו, מה עשח אתה אף עלינו שגזרת מה עשינו אנו וגו/ השקיפהטו(
 ם-ה' שנ' 'סןשי עמך. את וברךוגו'

 שכל מצוה עושי של כחן גדול כמה וראה בא אחא: בר הונא א"ר וגו"השקיפה
 פ'" מיט "יש*' כה( צרכה בלשון וזה ארורההשקפה

 "-ה(

 ר 1 א יב

 ואסמא כאמרו: ומעשרות חרוסות ראויוה היו לדםאשר

 מעשר וירוי חהו רהם, פסר כל נהעניר נמהנוחםאהום
 חז-ל.שהזכירו

 כל לסרס צריד שהוא מה הםעם והנהכא(
 האדם שישתרל גכרי שזהו הר"'א, סנאר הרבריםאלו
 לבא אה-כ ש'וכל כרי כתקתן, האלו המצאלקים

 צריך יהיה ולא אמח נרברי המקום לפניולדחויות
 היח נקל הוה הרנר לולא כ' לפניו, שקרים רונרלה'ות
 קשה כי האלה המצות על לעבור הארם שיכשלעלול
 בזוג עמלו שלא לאהרים כפו מיניע ליהןלארם

 לו אפשר כסעשרות זהיר שהוא מי ייכב(
 שינרך רחמים גנקשת לסיים ואחיע ר4אה הפרשהלוסר
 נחשי והקנ-ח לנו. נהתה אשר הארסה ואה ישראלאה

 נקשחג אהישסע
 מ"ום הרכרים, אלו סזכיר רלכך ואפשרכג(

 להם אפשר ווא' האנשים לאלו עיקרם הרי ענירמעשר
 ראשק שמע9ר מה גם וכן ממל"כהם, ולר"פרנסלענור
 שהרי לכרנסהם להם שאק מפני ג'ע זהו להלוויםהוח
 הרן ליצר מקום 'ש ולכן בישראו ונחלה הלק לדםאין

 נמצג נמצא עצמו שהוא שנשעה ולומר חארס אתלפחות

 חפשר אז מעבודתו, ולהחפרנם לענוי לו אפשר שא'כזה
 אונן שהוא נזסן כמו עצסו, לצורך המעשר סן לקההיו
 צריך והוח סמא שהוא גזמן וכן לענור לו אפשרשאי
 אפשר ואי האנשים מז מונרל למהנה מחוץ נמצאלהיות
 להוציא צריך שהוא נטן יכן פרנסתה את למצואלו

 ואומר מהורה הוא לכן עני, וו~ש המת לצרכי כסףהרנה
 עצמו. נעד כהמעשר פנע לא האלו נעה:םשגם

 אף גמח לצרבי ל'תן אפשר ש:יי מהוהנה
 שניאר כמו זהו כלוס, משלו לו שאין עני הואשר,סת

 שאין נרברים עני במעשר להשהמש שאין משוםרן-פב-ם
 לצורך אלא נתנו לא ון'קרם גהם, תלוים הארםהת

אכילוג
 משמע צויחני אשר ככל שעשה מיאמרכי(

 ויזסן נעה לנא רהמנא שהר' גמור בלב יזשעשה
 אותה עושה הוא אז גמור בלב המצוח עושהשוארם
 המקנל כי כשמהה, מקנל מסגו המקנל גם ואזבשמהה
 בזה לומר י9 ושפיר לב, בהפו כן עושה כימרג'וו
 הוא שאין בשעה אנל בו, אחרים ושמהתי נעצמישמחתי
 מסנו המקגל וגם שמהה בל' עושה ויא לב נחפץעושה
 ובעצבחנ פנים גנושתמקבל

 כ4 נזח הסעם אסרו שאו4,, .,רנר' נספרכה(

ם
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 ומטר גסל הארמה ואת וגגנות' גגנים ישראל את עמך את וגרך וגו'יוברך
 כו( גפירות' סעם שתתן כרי ורגש חלג זגת ארו לאגותינו נשגעת כאשר גהמה'וגולרות

 שאין להקג"ה שנשגענו מכאן היום' האמירך ור' היום האמרת ר' את וגוק ר' אתיז(
 כז( אחרת. גאומה אותנו מעגיר שאין לנו נשגע הוא ואף אחה גאל אותו מעגיריןאנו

 ב'( מע,גיסין

 לתהלה הגוים כל על עליון ולתתך וגמגות' גתורה זחו וגו' סגולה לעם להיותיה-יט(
 להתערג לגלי זהו קרוש' עם ולהיותך נאה, וגסרר ובנימוס גחכמה זהו ולתפארת,ולשם
 שהמה גשעה כי וגטהרה' גקרושה ומוגרל מופרש רק כמעשיהם' לעשות ולגליגטים

 יתחתנו אשר ויש יעשו שגהן וכמקולקלין העמים געיני חן למצוא רוצין אזגשפלות
 כח( ומוגרל. מופרש קרוש עם יהיו אז ולתפארת לתהלה שיהיו גשעה כן לאעמהן,

 הנמח()משד

 ר 1 א יג

 חשתמית אמרה רלגך נזהר שאמרו מח לפישזהו
 שלא משום ר'4 ,מ-נ יושבת אנכי עמי נהוךלחלישן:
 נרווה "היח אז גי הכלל, מן עומח את להו8'אר8חח
 הכללי עם נרונת שההיח מנפי יוהך גרוע חהבע8מח
 הפרסי חארס על ד' נהשקיף כי לרעת, השקפח כלולכז
 בעת כאן אבל לרעח, לו יחיח זת נפרש אותו רןויהיח
 וחוא- אחרים בער משלו נותן שהארם מעשר שלחוירוי
 עם ביחר אוהר ין הקב-ח אז להכלל ע8מו אהמנסל
 וברך ומנקש עומר חה4 ולכ, לסונה, לו הוא חתרגלל
 עומו בער מנקש שהוא לא ההנו ישדחל, את עמךאת

 גם הגלל ברנת ומחוך האומת כלל נער אמ כיהפרסי
 עמהם. יהברךהוא,

 בין רהחילוק נזת אמרו והקנלוו' "יכהבונספר
 איזת רארת על חאמר ראת כי בזה, הוא להשקפחראיח
 מלת אנל הרברים, פרס' על ש'דקרק מבל' מ4ע,רנר

 ורקרוק'1, פרט'1 בכל חע8ס ראהת על חאמרהשקפח
 שאין לפ' לרעה אלא השקפה שאין אמרו שפירולין
 שלא ענינ'1 פרס' גל לרקרק שתרד בעולם רברלך

 היא קרשך ממגק השקיפח אנל רופ'. שוס נוחמ8א
 פרסיה ונכל בח לרקיק קהרנה מח  שכל לפ'לסונח,
 נן'ניך.חיסב

 אין זר נמ8וה דלכך נזח להוסיף עודוינראח
 מבעל' שהחי רמ' משום זהו רופ', שוס בחמויאין
 כ' אחריס, מומ' אחר' מהמהפש'ם איוו וההסרהורקה

 אי באחרים ש'ש הרע ו8ר את חמיר רואה שהואמ'
 חמיר ימ8א גי וההסד ה8רקח מנעלי שיהיח חועאפשר
 שאין תאמר להסר הזקוקיס "אנשים נחלו רופי של8ר
 איוו שהוא מחוך ולבן חסר. עמהם שנעשה ראויםהמה

 להונח רנים "יוו אותו גם לכן חובח ליף אחרים אתק
 דופי, של צר נמעשיו מוצאעואע

 סמד שעל מפניועוד
 הארם נברא החסר מית '

 אה לנרוא הקנ"ח שנא נשעח ח" ננ"ר ראיהאכסו
 מלא שחוא מפני 'נרא שבל .אמרו ושלום אמתחעולם
 שכולו מפני יברא אמרו והסר ו8רק וקסטוח,שקרים
 8רקהק ועושי חסריםגומלי

- 
 ולין ננרא, זת סמך ועל

 נהייס  חעודהו את ממלח שהארם רואח שהקנ"הבשעח
 לברכ". הוא ראוי זת 1בעב1ר מזח, רוה נהת לויש

 נקרא לב בהפ, עושח שהארם ם18ח כיכו(
 מלת, מבלי חפל שהוא רנר גמו ואיננה 2זו סעסשיש
 הכל שעשח מעשר נו'רף אומר שהוא נשעה גאז~כן

 בפייוה. סונ סעס יש ל2 ובחפונשמחח
 מעביר 'היח שלא לנו נשנן שהקנ"ה מהכז(

 יהיה חוסאים שנהיח שאף זהו אחרת, נאומחאוהנו
 תמיר שנהיח נענור הישר יררך אאנו להשינמשחרל
 וזהו מ8ותיה כל אה לשמור ראוים ושנהיה סגולחלעם
 מוכניס אינס העמיס שאר כ' "הספורנו" שביאיגמו

 ששבת נוחי שאמרת נמו מווהיה כל לקהם לזחורשים
 מיחח,חיב

 נני מ18ת שבן לשמור אלא בכהם וא'1 -
 תמיר חמקום 'כשיר ישרחל עם את א2ל בל2ר,נה

 מ8ותיג כל אה לשמור משגליס להיותלעשותס
 נקרנוו להפי, מ18ח שיש נמ8א ואיעיה(

 נאיס סררים בתוכנו ולתקן נמוסהם, ור2רים חגמחוברי
 נתריס יהיה וזח חגויס, כל על על'ונים שנהיהנכרי
 במררגה עומרים שאנהנו נשעה ני יהח2וללוה,2פני
 מעשי"ם את לחקות אנחנו עלולים אז מהם,פחוחח

 עמ"ם, לרווגולל סואפיס ולה'וח נמוהם להיוהולהסחרל

א(
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כז
 מזוזות על וכתבתם שנאמר: מה מעין זהו הזאת, התורה רברי כל את עליהן וכתבתג(

 הרברים נכתב להיות צריך בו שנכנסין הבית פתח שעל והוא י"'(, 'יניים ובשעריךביתך
 שם יכתבו הירדן את יעברו שכאשר צוה כאן כן מצות, ועול שמים מלכות עול קבלתשל
 )"י"ש( א( בה שנכנסין בשער מזוזה כדמות שזהו האבנים, על התורהאת

 את לפי?ס בכדי זהו עיבל, בהר והמזבח האבנים את הקימו למה עיבל. בהרד(
 בתוכם התורה וכתיבת והאבנים המזבח בהיות עיבל בהר הקללה על שיעמרוהשבסיס

 )הף"ש( גריזים. הר על הברכות שהיו זה על מכריעוזה

 אלא נקנית התורה שאין לפי בתורה ועסקו כתות עשו הסכת' מאי וגה הסכתס(
 דאמר: כדר"ל תורה, דברי על עצמכם כתתו ישראל' ושמע הסכת ד-א, ב(בחבורה,
 זאת י"ט(: 'במיבר שנאמר עליה, עצמו שממית במי אלא מתקיימים תורה רברי שאיןמניין
 כררבא כתת ואח"כ הס ישראל, ושמע הסכת אחר, דבר ג% באהל' ימות כי ארםהתורה
 ס"'י 'ביכ'8 ר( יהגה. ואח.כ תורה ארם ילמור לעולםראמר:

 יאורב

 נכונים דנרים מוסיף עוד הזה והחכ0א(
 העמים כדרך מחנהגים 'היו א0 שישראל והוא הזה.בענין

 אנני0 מעמירים היו כן שג0 ספק אין ארצוהיכונשים
 יהוא שנזמן לזנרק עליה0 כותני0 והיו שישואנני
 שננואם הרומים כן עושים שחיו כמו הארץ אחכנשו
 ואם בררכי0 אם צ'ונים להם יצינו להם לא ארץאל

 ההיא, נארץ וחזקח ארנוח לאוח לה0 יהיח שזחנהערי0
 לעשוח הלוהמי0 שדרך הינרים שאות0 כאן נ1סווולכן
 ולא חמקום ולכנוד מצוה לשם הם 'עשו ע?מםלכנור
 'רשו נהרבם לא והמח הישועח שלד' ייע הרוחלגסוה
ארץ.

 כמנואר הוא הסכת 9ל הכוונח עיקר הנהב(
 נאמר לנו שיכוין צריך שמע אח הק'רא ס"ז:ננרכוח
 אף נהסכת לח, מח ,שמע הסכת להלן תאמר שמעכאן
 את שיכוונו הוא נזח הכונח דעיקר הרי - בגסכועכאן
 ולחוץ. השסח מן רק שמיעהם ההיח ולא היטנ לנ0את
 לסוף לירר אפשר אופן נאיזה כאן מפרשים שימהרק
 חנרי0, נדבוק שזהו אמר "ר 'סה, ולכוין החורחדעח
 אמר וחד ההורון על נסשו שמוסר במי שזהו אמרוחד
 מכחוג חוא ואח"כ נלמודו ה0 הוא שמההלח מישזהו

 נ'(: ,ירמיה דכחינ מאי בגמ': שם אמרווהנח
 שיושנין ח-ח של שונאיהם על הרב תואלה הבויס אלחרכ
 כחיב שמטפשין אלא ע1ד ולא בחורון ועוסקין בנדבר
 ולח נואלנה אער י"נ(: )נסדנר הח0 וכחיב ונואלוהכא
 אימא נעית ואי חט"נו, ואשר שנאמר שהוטאע אלאעוד

 דלכך והנראח - 1וען. שרי נועלו י"ט(; 1'שע"מהכא
 לומרים שאינ0 ראלו משו0 זהו לחרג זח נענורראהים
 כהלכה חורח רנרי איל0 מנורר יחיח לאנחבורח
 פ"ח: נאבוה אמרו וכנר כהלכח. שלא לרירוחועלולי0

 כהלכה. שלא בתורה המורים על לעולם נאחרב

 עוד שלא בזה: אמרו דלכן לומר אפשר1ע1ד
 כסנהררין שאמרו מה לפי שז"ו משום ו?חוסאין,אלא
 חטעם ואמרו לעדוה, פסול בקוגיא דהמשחק ע"ב:כ-ד
 9עוסק מי והנה עולם. של בישונו עוסק שאינומשום
 מפני לערוה פסול ג"כ להיוה עריך חיח לכאורחבתורח
 כן לומר חלילה אנל עולם, של נישונו עוסקשאינו
 כרכת'נ: עומר. העולם נחורה העוסקי0 אלו רבזכותמעום

 שמחי, לא וארץ שמים חקוה ולילח 'ומ0 בייח' לאאם

-
 אבל המקום, רצון כפי לומד הוא אם רק זה! אנל

 עומד, העולם אין כזו חורה על רג,נו על שעונרמי
 חוטא לך ואין עולם של נישונו ע01ק הוא שאיןונמ1א
 מזח.גדול

 ע?מכם עשו עשה כמו הס דדרשי פירש רש"יג(
 דררשי לומר ואפשר חורה, רנרי על להצטערכתוחי0
 על להצטער אחה ש1ריך וזהו שחיקה, מלשק ה0נמ'
 זח. על להתאען ולני' ולשהוקד"ח

 ויהס כמו: שחוק סרש"י כחה, ואח"כ ה0לן
כלב,

- 
 נפיך שגורה שההא ער לשמועחך והאזן שחוק

 יליה והקשח זח כחח ואח"כ לך, מיושבת שאינחואעפ-'
 לך, שחהישנ ער חרו1ין ותרץ להקשות לך שישמח
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 ארבעים סוף היום אותו והלא ליטראל תורה נתנה היום אותו וכי וגו', הזההיום
 מ( ס"נ ,נרכוח ה(סיני. מהר ,ורה טנתנה כיום ויום יום בכל לומריה על תורה טחביבה ללסרך אלא היתה'טנה

 ולזה בקבלה טבא כמו ברוך בלטון תחלה אמרו הארורים כל הנה האיט. ארורט"
 הכתנח עיקר כי בלבר ארור בלטון הכתוב הזכירו אמנם העם' את לברך יעמרו אלהאמר
 יהיו ולא עונם יטאו לברם טהם בכרי אלה על העוברים את לקלל היה הארוריםבאלו
 )שיח ו( להם. ערבים העםטאר

 טכל הבזיון' על אף אלא תורח הקפירה בלבר והקללה הכאח על לא מקלה.ארור
 טנאמר: חגבורה מפי ארור זה הרי ברמיזה ואפילו ברברים אפילו אמו או אביוהמבזה
 לב"ד ויט וע', אם ליקהת ותבוז לאב תלעג עין אוסר: ח~א והרי ואמה אביו סקלהארור
 מממרים( פ'" 'ימנ"ם ז( טיראו. מה כפי ולענוט מררות מכת זה עללהכות

 מאותו הצריק ראובו היה מוצל אומר: רטב"ג תניא אביו. אטת עם טוכב ארורכ(
 עם טוכב ארור ולומר: עיבל הר על לעמוד זרעו עתיר אפטר לירו' זה מעטה בא ולאעון
 עלבון אביו פלגט בלהה את וישכב מקיים אני מה אלא לידו' זח חטא ויבא אביואטת
 עסד לאמי, צרה תהא אמי אחות טפחת לאסי צרח חיתח אסי אחות אם אמר תבע'אמו

 עינ( נ"ח ,שנת ח( מצעה. אתובלבל

 ר 1 א יב

 היום כאן, נאמר ילנך אמרו "ונחזקוני"ה(
 כרח בריהוח נ' נצניס: נחנחומא ש"מרו מה לפיוהו

 כא4 ואחח נחורב 41חח ממצריס, כשיצאו אחההקב"ה:
 שכדח הנריח שאותו מפני כאן עמהן הקנ"ח כרחולמח
 וכדח חזר לפיכך אלחיך, אלח ואמרי נסלוה בסינ'עמהן
 עם מלחיוח פסקו  הענל חסא עיי עהה שעד כיוןולכן - נדנד'ה שחחר למ' קללח עליה וקבע כאןעמהן
 הנריח ע-י החודח אח שונ כשקנלו עהח לפיכךרל

 ישראל. לאלהי עם שוב חזרוחזאת
 כאן: נאמר דלכך "מרו חכמח" "משךובספר

 שדנרו מח 'שראל, כל אל הלוים והכהנים משח1'דנר
 זהו אחר, נמקום כד דוזמח מצאנו שלא מח הלו'םזם
 הראשון חנרית נמלו לא ירי והכדנים שהלויםמפני
 צורך היה לא הר' עמחם ולכן  בענל ה'1 לאשהרי
 המדנרים נכלל היו המח גם ולכן חישה' נריחלכרות
 'שראל. כלאל

 מבואר דוקא הארורים אלו סמנח מח וחנת1(
 י"נ כננד עשר שנים המח יארורים נל נן:ברשנ"ם
 כמו הם נסחר להיות שרנילים ענירות וכולםשנסים
 ננלוי פעמים להיוח שרנילים משניס חוץ נכולס,שמפדו4
 נשניהם פירש לכך רעהו, ומכח ע-ז והן נסהרופעמים
 נ"ד כי לקלל נאו לא שננלוי ענירות שעינסהר

 הקללוו4 כל נסוף שכתונ כמו הנלויוח, על'ענשוהו
 שהר' הנסתרות מן נקמח 'קח הוא אלהינו, לר'הנסתרות
 עולם ער ולננינו לנו הננלות אנל הקג"ה, בשםנתקללו

 שריפח סקילח, מלקוח חזאח, החורח דבר' כל אחלעשות
 עס שוככ ארור כאך כחונ אין חראח הלא והנקהרג
 יליזו ולא אחרים נניח ליכנס לך מח כי דעההאשח
 רנילים אחרים אין נידולו בית נמקום אניו, מקיחעליו,
 ידאה שאם עווה הוא נננינח זנול משינ וכןשם,
 דנדי אלו נל משפס, ומסה עיר משגה וסן נייו,'מחה
 שם נדל שהוא נמקום זהו אביו אשת עם שוככסהר,.
 ונן גסחר, אם כי זח אין נהמח כל עם רואה,ואין
 שנחמר ומה נחח, נניח רנילה האם וחוחנהואחותו
 שנסתר. ענירות כל על זהו יקיס, לא אשר ארוראח"כ:

 חלענ עין י"ז: ל' נמשלי הכהונ אח מניאז(
 נני ויאנלוה נחל ערני יקרוח אם ליקהח והכוזלאנ
-נשר,  את כשמנזח קאי שהכחונ שמפרש מפני זהו 
 לאג חלענ עין שנאמר ומח נעלטא, רמיזח ע"י דקאניו
 בלנר. הע.ן קר'צת ע"' ממנו שלוענזהו

 מקלח ארור כן נזח חמרו חכמח" "משךונ0פר
 מפני ומצערו אנ'1 שמקניס ק4 מלשון 8'רש ואמו,4ניו
 יוחר ננו של עונו על שחו4 לו 'סחול שאב'1שיודע
 אררו לכן לנ"ד הדנר ימסור לא ונודאי נעצמו,מננו
 מיניח למשקל לנריח רב שניק 4א ולנן זה. עלאותו
 דעל הרי פ"ד, נסנהדרין. כמנואר ניח הניל דלמאסילוא
 נזה יהיח לא כן לא דאם מחילח, מהני לא הזחהארור
 ליוג מחל אניו שדר' כללחסא

 שיעמדו מח הוא אפשרי האי שהדנר הנדאהח(
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ייש"י( 0( אוסרי הוא הרע לוון על בסתרי רעהו מכהכר(

 חלפתא בן ר"ו נופלת' תורה יו וכי הזאת' התורה דברי את יקים לא אור ארורכו(
 קרע חזה הדבר על ומיאל: בום יהורח רב חינח רב דאסר שלסטן' חביד זהאומר:
 ולימד לסד אסר: חתח ברבי תנחום רבי בום אחה ר' י( להקי4 עלי ואסריאויהו

ביאור

 מח לפי זהו 2זח. חשא וא21ן אם ארוי ויאמוובניו
 שליא נעשה ח2ן אץ לכל ע"כ: פ"ח 2סנחוויןואיחא
 חטא ואוכן אם גאן גס 1!9'כ ולקלל4 לוכוחולאכיו
 אסור זה וד2ר אוחו ומקללין עומויו זיעו היי2זח

 לזרעו.לעשוה
 בסהר, יעהו מכח איור שאמיו: מה מ2וארו2זח

 והנח חרי, לקת 2עלי על קללה קזהו 2וו.'יומפורש
 אגיגם אצל רע" ובתם את שהכיא יוסף יטח הריכזח
 ש2ני מקום זהו הזה, חאיוי מלומי נמנעו ל8 זחו2כל
 הוי והמקללים ח2וכח על גרזים הו על עמוו הרייוסף
 הזה. הארור לומו היה אפקו ולהם יוסף מנני היולא

 חכם ו2וי הביאו וחק2לה"' .,הכחג נספרוהנה
 השיווים גי ו2ין סהומח פ' יש ארוי כל בין ולכךשחר
 סתומח, פ אץ אביו אשת עם ושוכ2 מקפם מטחקל
 שכל ספק ואין רש"י כמ"ש מקמעע חו, שכסיםי'ש ינגי יא! יש ארורים -8 גי 2רקי'י קמבואי מפניוזהו

 קייא יאובו כנגד עולח הקשי הוא זח ארוי אי'גלזה, המעוהי "ק2טים אחד ננר 2יחוד נאמר הארויים מןאחי
 שראובן ולהיות עי2ל, 2הר העומדים הקקח מןהראקון
 חטח. של8 בו קהמכוון 2להח אח ויקכ2 עליושנאמר
 הנח אמ4 עלכע שחבע מילת אכיו יצוץי קכלבלאלא
 גזיע דרך 2ח נהג 51וא לה מרה נפקה שפחחהיותה מצי אקר הואח העלו2ח מקפס הטהת רק ישהלא

 כאן נחסר לכ! צערה על ויער יגונה על יגוןלהוסיף
 הארור עם רקוכב זח ארור לגלול כדי הסרקהסתימת
 ראוכ! קכב דלא נזה לרמז מקפם, חטה דלא לוהקודם
 נגי משפם 2דסיח אס כי חטש ולא אני: אקתעם

 עצמו4 מצד געיניח ושפלח רוה קקת קהיתח2להח

 ואיתא מח לה2ין אפשי האלוונהד2רים
 הילד ראו2ן ויאמר לץ ליק נראשית זוסרחא".,נפסיקתח

 שאמצא ה"תי כסכור ל5מ: אמר 2א. אני אנא ואניאיננו
 2א, אני אנא ועחח 2להח למעשתחרופה

-  
 והיבריפ

 יוסף של חצלחו ענץ 2ין יש  עיכוה איזה מוגניםבלתי
 אפשר דאמור ולסי לזה. חרופה יהיה שזה בלההלמעשח
 קל בענין ראו2ן חטא 2לחח 2מעקה דהנה כן,לומר
 עליו שיגן מי לו ואין עלו2 קהוא מי של משפסהס"ת
 אה הסו ריי אותו בוודנו והאחים דינו את חו2עויהיה
 גר 5שטם מטח קל זח נ5טא גיכ וחטאו לחו2ה,דינו

 להצילו יאו2ן- ביר אז עולח היח 1ל1 ואלמנח,יחום
 א! חזה, העלוכ משפם את לחטוה ול2לי חאחיםמיד
 והיח חזה, בעניו שהטא חראקע "חטא 4ץ מחקןחיח
 2להח, למעשח חרופח באמת2זח

 נאמי דלכך ריחכן והק2לח" "בהבתב מפוישט(
 הין4 לקע א2ק י2והינו כפי הנקרא על לעוררכסהר
 וכאילו להומו דבר יספר רק כ2יאור הגנוח מזכירשאינו
 קחקו שיאמר או פלתי, קל מעקיו קאלח יורעאינו

 42 היה וסח אירע מח להוייי יוצח ואינו5פלוני
 2עלמח, דברים ספוי חוא גאילו 2ד2ויו עימומראח
 ומראיכ ל2ו את מכאי2 ח2ירו כ2וי אה 2זה משטילוהוא
 שתאו בפני 1בט21ת1 חגירו בש2ח המספר וכן נפש4את

 וגדומיהם אלה ויל בגפת4 אחרים קיספיו 2זחוגורס
 ומכסת מעלים לקונ4 גסחי וטעמו 2סהר, בל!יענכללו
 לשונג מההת שורף הגפת וארס יגנוה,את

 רעהו, מכה כאן נאמי דלכך שם אמרוועוי
 קחם רגוהלוקת בעלי את למעם בא רעהו דבמלתיחכך

 ולהקפילם, לגנוחם איסור אין שעליהם עולם85כלי
 לקה"ר לומר מוחר פ'ק!: פאה 2ירושלמי כראיחאהיו
 אבא ואני א'(: ןמ"א דכתיב מ"ם, ימחלוקי4 2עליעל

 כוונתו כקיהיח רק זיו א2ל דבריך, את ומלאתיאחריך
 אדם. 2ני וליקו2 וומיםלקם

 2אלו דהחוטאים משמע רימ2"ם מד2ריוהנח
 להעניקם הרשות ל"ם ויק לב"ד נמסי דיניהםשורים

 והו2א מממרים 2פ"ח דכריו נ! גי דעתם, קקולכפי
 א2יו קל כלגד והקללה ההכאח על לא ט"ז: 2טסוקלעיל
 4מ2זח קכל ה2זיון, על אף אלא תורח הקסידחואמו
 ארור זח הרי ברמיזח ואפילו 2ד2רים אפילו ואמוא2יו
 ל2יד ויש ואמ4 אגיו מקלח ארור שנאמר: חגבורו4מפי

 - שיראח, מח כפי ולענוש מררות מכת זח עללהכוה
 להרגו יוסף של האהים דו"ו על עלתח איך נדין21זח
 הרע לשץ 2ענץ שהטא משום וזהו לעבד. מייוהוואח"כ
 אוחו לענוש י2יר נמסר היה ודינו 2ארור קאי זחשעל
 להעניקו 2רעתם היחה מחחלח לכן קיראו, 6חכפי

 אוהו למכור להעניש1 אצלם נשאי ואמ"ג מיחחבעונש
לעבד.

 והקופטיס והנקיא המלך ז4ו קלמטן חכ'וי(
 המ2טלים 2יד הערה את להקים מוטל שעליהםקגישראל
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 להחזיק בידו ספיקה היתה ולא עשה ולא שמר ולא לימד ולא למד לא אמר: בא ברחייה ר' בשם ירמיה ר' ארור' בכלל זה הרי החזיק ולא להחזיק בידו ספיקה והיתה ועשהושמר
 ה-ר( פייז ס1טה,יי1ש*' יא( ברוך. בכלל זה הריוהחזיק

 יב( אחד. לדבר המומר והוא אחלו לבטלה מהם מצוה איזה תהיה אבל כולם אתלעשות שראוי ויודה יקיים שלא אותם. לעשות הזאת התורה דברי את יקים לאאשר
 -)ספ1רנ1(

 לרמות כדי ובמצות בתורה העוסקים אנשים כמה יש אותם' לעשות וגו' יקיםלא
 מצוה עושה עצמו שיראה ולא בעצם' אותם לעשות שיכוין חייב התורה מדברי דברשיקים. מי כי אותם' לעשות הזאת התורה דברי יקים לא אשר ארור אמר: ועליהם האדם,בני
 אינו מהתרשלות התורה דברי את מקיים ואינו היושב ומעתה בעצם' בה הרמאותויהיה
 לשם שלא בה להתגדל עטרה התורה את שעושה טי בארור עומד אבל בארור'עומד
 1הקנלה( ,"גתב יג(שמים'

כח
 זוכה ד"ת ושומע לביהכנ"ס שבא מי כל נחמן: א-ר יהושע א"ר תשמע. שמוע אםא(

 ד( רנה)יבי,ם א( תלין.חכמים בקרב חיים תוכחת שומעת אוזן ס"1(: )משיי שנאטר לבאי לעתיד החכמים ביןלישב

ביאורן
 יאשיהו קר? הזה הרנר 1על נירס, שהיג1לת מפני"1תה
 גתוב ומצא הס"ו אן חלקיהו ל1 נשחניא בנרי1"ת

 גתינ ולכך להקים. עלי ואמר יקים לא אשרארור
 ללגת חרשה גרית לגרות יה1רה נל שקנץאהריו
 ר',אחרי

 כירו ספיקח היתה ולא ו"מר: מייקיא(
 נרוך, בכלל זה הרי והח:יקלההזיק

-  רגל משום חהו 
 נמצא וא-כ נרוך. מתחלה בהם ג"כ אומרים היוהארורים

 1הנה ברוך. נכלל ה1א הח1רה געל' את שהחז'קרמ'
 האלו העניר1ת על ענר שלא מי כל רלא משמ?מזת
 ההורח "ת שרהזיק סי גם רהרי נר1ך, נכלל ה1אכנר
 ויחז'ש להחזיק נירו ספק שלא בזמן רק נרוך נגללאינו
 לנרכה, עור ראו' אינו 1החז'ק כירו ספק היה אםאנל
 לקים נירו קלתה וכיגייה שכקושי מי דרק משוםוזהו

 הנרכות נשאר גם וכן נרוך, נכלל הוא אז האלוהמצות
 יצרו על והחגנר ננסי1ן עמר כשגנר גייג זהוהאלו
 נרוך, נכלל הוא אז חסא ולא הענירה פחרמפני

 דאלו סי בחות לעיל שכארנו מה לפי והנהיכ(
 להם ויש לב-ד נמסר ריניהם הארורים נאלוהחוס"ים
 לרנר המומר א"ג רעתם, שק1ל כפי . להענישםהרש1ח
 לכן שירצו, מה נפי להענישם לנ-ר ג-כ אפשראחר
 מר1צת נפ-ר נרמנ-ם ראיחא למח היסוד שזהו"פשר
 "% ננילה "גל אפילו להכע.ס ענירית רהעושההייי:

 אם להרגן, מצ1ח י"יח אפיק1רה זה הרי שעסנזלגש
 ה1רג, נפרהסיא גסיף להרגן כח גיוויש

- 
 משום וזהו

 וע.ניהס. שיראה מה כפי להענישס לנייר הרשותריש
 כרי ענירה איזח שעושה רמי נמצא 1הנהינ(

 הוא הנריות נעיני מג1נר ולהיות נלנר נהלהתגרל
 יאר1רים דאלו הק.רם בא,ת שבארנו מת ולפי ארור,ככלל
 אפשר רעתם. שקיל גפי להענ.שס הבי'ר ניר הרשותיש

 הננ.א רנתן נמשל י-כ נ' כשמואל נאמר זחעמכח
 ממנה להאכיל כר- העני מיר הכנשת העשירשגננ

 הע1שה האיש מות שבן ר1ר ש"מר לביתו שנאלהא1רח
 שחיכ מצינו היכן 1גי נזה רבים תמהו וכבר -זא"4
 עשח שהעשיר כיון מנ1אר ה"מור ולפי גניכה, ע5מיתח
 ורמא1ת אורחים. הכנסת מצות מל"ם ש"וא כמיקצמו
 שגנכ נענ'רח ואת עשח ה1א שהר' הזה. נעגיןהיתה
 להתנרל כרי רק כן שעשח נמצא הענ', מיר הכנשחאח
 ונענ1ר מצוה, לשם ולא הנריוח נ?'נ' מכונר ולהי1תנה
 רשות היה ולגן ~-ה נמסר ון'נו "רור נכלל הואזה
 "ענירה ח1מר ומפנ' רעחו, שקול כפ' להענישו רודביר

 רצה שהוא נזסן הזה המרוכא הענ' על הס שלאשעשח
 דו(זו שק,ל שלפ' דור אמר לכן הנרי1ח, לפנילהחסאר

 מות. נןהוא
 כעולם שמעת "ס תשמע, שמוע "ם ררשא(

 המצות ששגר בשום וזהו לעוה-נ, קתקמ? סופךה~ה

"וח
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 ב, לך. שומעים שאחרים סופך רבךי לקול שמעת אם תשמעי שמועאם
)חנחומא(

 לומד שהוא מי כל יוחנן: א"ר לעשותי ע"מ אלא למר תהא לאלשמור_ולעשות.
 י"מימא( ם פניה על שלייתו שנהפכה לו נוח עושהואינו

 מקיים ואינו ד"ת שלמד מי כל חלפתא: בן אר"ש מצותה כל את ולעשותלשמור
 לתוכו הכניס פרדס' לו שהיה למלך דומה הדבר למה עיקר' כל למד שלא ממי חמורעונשו
 על מקצצן' ולא עיקר כל נוטע היה לא ואחד ומקצצן' אילנות נוטע היה אחר אריסים'שני
 אותה מקיים ואינו ד-ת שלמד מי כל כן ומקצוי נוטע שהיה אותו על לא כועס המלךמי

 צדק' למד בל רשע יוחן כ"י" "שע" שנאמר מניין עיקר, כל למר שלא ממי חמורעונשו
 ד( מצותה כל את ולעשות לשמור הוי נחנן' אינו קיים ולא למד אםאבל

 ד( רנח)ונרים

 גאמר כבר שחרי למיותר' גראה תשמע כי אלהיך. ד' בסול תשמע כי והשיגיךב(
 שאף לומר והוא אף' מלשון הוא כאן הנאמר כי אך אלהיך, ד' בקול תשמע שמע אםלעיל:
 ירדפוך שהם ע-י הברכות בך יקויים יה בכל ד" קול את לשמוע הימים קל עסוק'שתהיה
 והמ5וה( ,"ייה ה(וישגוך.

 יאורב

 הראח שנעוה"ז וייון ראום, נעיני שחנינ נזחהוא
 לנן הכסים, ונרי לשסוע הוא הג'נ היוהר "ונרשא?לו

 החכם'ם בין יושנ יהיה ש"וא נשירו לו נוהניןזה
 חכמה. רברי מפיהס שומעויהיה

 חשסיע שמוע אם תשמע, שסוע חם ורשנ(
לאהרימ.

 שליחו שנהפכה לו נוה שאמרו: מח העניןנ(
 נמנו ייג: נעירובין שאמהו מה לפ' זהו - פניהעל

 ועכשיו משננרא, יותר ננרא שלא לאוט לו נוחוגסרו
 ישתול לא יאדם שאס כן: אמרו ואלו נהונריםוהניאור - נמעשיה ימקמש לח ואמרי נמעש'1 'פשפששנברא
 הוא אלא טוניס מעשים ע"' ע5סו את לשפרנע5סו
 היח נוח נוראי או שגברא נעח שהיח בסו נמ5נו'שאר
 היחח האום אח "קנ"ה שנרא בזמן כי ננרח, שלאלו

 במעשיו לפקפש נע?מו משחול יהיה שהאוםהמגסה
 להיות 9?מו את יעשח שנזח נבוי נמעשיוימשסש
 'היח האים שאם אמרו עפיר ולכן שננרא, מהכרא'

ססהפ"
 מעשים לעש~ח סשחול 'היח ולא בלבו בלמורו

 שלא לו "יח ונוח לחיו חבלית שום אין אוסובים
ננרא.

 הורח שלמו מ' את סומה הוא נכאן הנהד(
 יונן ונזה ומקצין, נסיעוח קנוסע לאי* מקימןואינו
 ו:הו - ננסיעוח. ק?ץ שאהר י"ו: נחג'גה שאסרוסח
 חורח מתהלח ~למו הגיולים . מההבמים היח שאחרמפגי

 סובים, מעשים עשח ולא רעה יהרנות אח"כ וייאהרנח
 ומק?5ן. נטיעות שנוטע לם' דומהחה

 מח מפני לבאר אפשר הזה המורש נונריוהנח
 של נחסא כח החורהההמירח

 עסל"
 למחוה שגזרה עד

 בשלח: פ' שמעוני" "בילקוס שאיחא מפני וזהואוחו,
 אני, לו: שאמר נשעה בנו לעסלק אמר חחימניאליפז
 ישראל נני, לו: אמר הנח, ו"עולם "זח העולם יורשסי

 נארוה להם וחפור צא הבא, והעולם "זה העולםיורשים
 עם חלקך ויהיה כן חעשה אם הדרכיס להטוהחקן

 כן עשה לא 1"וא הנח. לעולם וחנא שנ"ט"פ"ות'ם
 ןמלק ויבא שנאמר: כולו העולם את להחרינ י?אאלא

 של מגדולחן 1'דע לסד שעמלק נמ?א וא"י -וילהס,
 שלא ישראל 5ורר' משאר יותר כחו הורע ולכןישדאל
 חנינה אין יי ישראל, של ימהוהן ילל .דעו ולאלמדו
 סקי15 ואינו שלסד לרשע הסקוםק

 ,.הבתנ .ונספרה(
 והקנלה-

 כאן כי כן, ניארו
 תכלית בזח 1'חשע אשר, סלת אלא חנאי בי סלתאין

 פנויה דעתם חהיה ידיהם שעל אלו נ"נרכות"מבוון
 נהולי סרור שאדם נזסן יי מצהויג לשמור ר' נקוללשסוע
 המ5וח ולשמור נתורה להחןסק פנויה דעהו איןורענק
 ממנו יוסרו החורה בחכמת יהנח שאם 'נטיחו לכןכראו',

 כי האלו, המ5ות אח סלסמור אהע "מתעים הדנריסכל
 מ?ות, קל שכרן יחן סוף דאלה "נרכוח כל סונאין
 גורמוה סנוה הם אבל ליכח, עלסא נדאי מצותישכר
 עי.לחי



5.

 ם י ר בד
 מעשרות סוצא הייתי שדה הקב"ה לי נתן אלו אדם יאמר לא בעיר. אתח ברוךג(

 ברוך בתורת* כתבתי מה ראח הקב"ה: אמר כלומ נותן איני שדח לי שאין עכשיומתוכה
 ו( שדות' להן שיש לאלו בשדח אתח וברוך בעיר, שיושבין לאותן בעיראתה

)תנ"ומח

 ז( מעשיה ידי על יקללוך שלא רשע ממך יצא שלא בטנך. פרי ברוךד(
)חנהומח(

 כביאתך העולם מן י*זאתך שתחא אומר: ר"י בצאתך. אתה וברוך בבואך אתה ברוךו(
 1( ק"ז שט ח( חטא. בלא העולם מן יציאתך אף חטא בלא לעולם ביאתךמה

 הטוב אוצרו את לך ד' יפתח דכתיב: יחיד, בשביל מטר יוחבן: אשר לף ד' יפתחיב(
 ט( לחם. לכם ממטיר "נני 9'": )שמא דכתיב רביטי בשביל פרנסה ארצך, מטרלתת

 א'( י)תענית

 יש אנו לו: אמר ריב"ז את ששאל אחד בבוי מעשה הטוב. אוצרו את לך ד'יפתח
 יום זה ריב"ז א"ל שמחים, ואתם שאנו יום איזח מועדות' לכם יש ואתם מועדותלנו

 יתרועעו בר יעטפו ועמקים הצאן כרים לבשו פ'ה(: )חהלים שנאמר מניין בשמים'ירידת
 י( האדז. כל לאלהים הריעו מזמור ס"ו(: "ם אחריו כתיב מה ישירו,אף

 ז'( רבה)יבריס

 ר 1 א יב

 שהאדם שבזמן לומר מקום שיש מפני0
 זהו השרה כי לו, קגוו"ו פרנסה ז14 משיהומהפרנם

 נרין ולכן מחר, ליום לדאוג צריך ואינו המחקיםרנר
 מחפרנם כש4וא אנל ממגה, צרקח ליחן שצריךחוא

 אמינא הוח המהר יאגח לו יש קיום להם שאיןמרברים
 לומר מקום יש ועוי לאחיים, ציקח ליחן חיבשאינו

 ג8 מחיקו לטק הארם שצריך הוא ברק השרחשמגרכת
 כפו מיניע רק נא איע השרח מ! ש4יו5א מפנילענים,
 ומסר סל שנוהן ר' מברכת הרנח תלוי שזח מסניבלני,
 מפני לענים, גם מזה שיחן הוא הראוי מן ולכןנעהה

 בעבתהק כן שאק מח מחנרך. השדה שבזכוחםשאפשר
 כפו, מיגיע לו נא משתכר שקארם שמח בעירהאים
 צרקת מהם ליתן החיוב עליו שאין אמינא הוהולכן
 5יקה. מחם ליחן מחויב חעיר מעבהת יגם קם"יי5ן

 ח~הר בטנך פרי בברכוח שהקריס מה וחנח0
 הנסן יסרי משום ברמב"ן מבואר ומשחרחך. טנאךכך

 ואהייכ ומשארחך טנאך הקרים ונקללח יותר, לארסחבי5
 חחלח, בנפשות פוגע 4ק1'ה שאק משום בטנך,פרי

 בפרי יענשהו ישיב לע ואם בנכסיה חחלח יגיעואעונש
בסנה

 הרא"8 ש4קשח נמהרש"א ,ה יל ואיהאח(
 קושיא רלאו ו"ניאח גנואך, אחח 'בארור נעשה מחאיכ

 בלא לעולם ווביאהך כוום למירש איכא רה"נהיא
 מצחק נלא יציאחך כך ומצותמעשים

 אפשר זעוי -
 כי ארור, הוא נניחזו הארם שנחעי פשוס שזחלומר
 כמו אחרים לססול זקוק שיהיה הים ננעלי לךאין
 מזו"מח למוח סופו נו מספלין יהיו יא יאם הקסההילר
 לך אין הילר כמצכ יחיה ימיו נסוף 4ארם ואםוחלאח,
 מזוג גרולארור

 הוא ופרנסח 4ארמה עובר כעד 4וא מסרט(
 נמלאכתו הרנה מהיגע הוא שהראשק ומסני מסחר,לבעלי
 נותן הוא חיהיי ובשביל ביוחר 4מקום עליו חםלכן
 לכן במלאכהו נרולה כח יגייה לו אין האהרק אבלמסר,
 גזה מזייל חיחיד זכות ואק 5ך, כל גיול אינוזנחע
 בתנחומא יאיהא גמו וזהו ירנים, זכוהא בעינןאלא

 אנו מכאן ל"א(, )בראשית אבי אלחי לולאגראשית:
 זכוח יכול שאין נמקום עומדת מלאכח שזכותלמיין
 ריום עתה 5י ונה א5י אלהי לולא שנאמר: לעמוי,א5ות

 לשמירת חלא אגוחיו זכוח לו עמרה לא א"5שלחתנק
 אמש, ויובח אל4יס ראה כפי יגיעי ואת עני אחממונו,
 כפו. יגיע בזכות לו סהרעשהזהירו

 מלך יראך לא מי כחינ: ז' י בירמיח 4נחי(
הגוים,

- 
 על ההיעמו שהנביאים במיישים אסרו וכנר

 מלך ולא הגוים מלך איצ קורא 4וא מה מפנייר8יהו
 הקנ"ה: לו שאמר יפפני להם ש4שיב ואמרוישראל,

נביא



ידיי
 ם י ר בד

 תעש* סלא תגרע שלא ושטאל עש* יל תוסיף שלא ימין ושמאלי ימיןיח
)טרא-

 אחרי תלך שאם לעבדם, אחרים אלהים אחרי ללכת וגו' הדברים מכל תסורולא
 יא( שתעשה. המצות בכלל כלל חפץ ואין מצותיו מכל סרת כבר לעבדם אחריםאלהיס

ימיקו
 בקללות אלא שנו לא אביי: אמר בקללות' מפסיסין אין תשמע. לא אם והיהטו(

 מפי ומשה אמורות רבות בלשון הללו ט-ט' פוסק' תורה שבמשנה קללות אבלשבתו"כ
 י"חן 'סנייח יב( אמרן. עצמו מפי ומשה אמורות יחיד בלשון והללו אמרן'הגבורה

 כי תהו שמעת, לא כי כתיב: ס-ב בפסוק הפרשה ובסוף וגף. תשמע לא אטוחיה
 על האדם את מעבירין עניות שדקדוקי מפני נידון האדם אין הצרות בעת שעבר מהעל

 בתחלת כתיב ולכן שנתיסר, קורם שמע שלא מח על הוא העון ורס קונו' דעת ושלדעתו
 על יגיע השכר בברכות כן לא בעבר' שמעת לא כי כתיב ואח"כ תשמע לא אםהפרשה
 כי כתיב הפרשה בכל לכן לבבו' מגבה אינו והעושר מתברך כשהוא התורה אתששומר
 חכמח( )משד יג( בהוה. מצותי אלתשמע

 יאורב

 מלך אוהו קורא יוא לכן א'(, 11ם נהתין לנויםנניא

 לעיל מה מפני לשאול יש אלה כל אחוי אנלהגויס,-
 קורא והוא יייו, וי ,שס ישראל אלהי ?נחות י.:"מר:
 מלך אותו קודא גוא באן ,דוקא ישואל חלהי נשםאותו
 משום לומר "פשר דאלו וינ"ז דנוי לפי אנלהגויס,
 נשמים מיס המון ההו לקול המקום: נשנח שמדמסים
 שנשעת ומסני יינו, י' ושם "ארץ מקצג נשיאיםויעלת

 יגוים כל אלהי הוא אז הארץ על מטר נותןשהקנ"ת
 "גוים. מלך אז לו קראלכן

 לן'ץ רמומר וייא, ה' נהולין אמרו ולכןיא(

 כולח, התורה לכי מומרהוה
- 

 ורצק חפץ יאין משום

 כמי י"וי נמצא. חי'כ שיעשונ 4מצות גכל גמקוםלפני
 ימצוח. כל עלשענר

 .,תורתונספר
 משה-

 כא! הזייר רלכך אמרו

 שיש יאעש'י לומר 141 חסוי, דלא נענץ וד'זאיסוי
 לתורה ס-נ ולעשוה גתורה מן לסור ההכמים נירכת

 אסוי ע"ז רבעינן כאן אמיו לגן ועשג, נקוםאפילו
 חה סיג, לצויך זה יהיח "ם "פילו רוזורה מריןלסור
 ל1ויז כהן שנעשח נרשום נן יהונתן של סעוחוהיח
 ישכיר שלעולס אנא אבי מכית קנלת 14 שהיהמשום
 ק"י ני'ב כמנואר לנריות, יצטרך ואל לע"ז עצמואים
 ינכנע כי הלבנותץ: "חונת נעל קכתנ כמו וזהו11'א,

 "ע21י כי מזח, רן ועוד ע"ז עובי נ"כ הואלנריות
 והמצטרך אלגיו א8 שממרה למי עוני אינו ואנןלעץ

 יהתהן סעה ע"כ נף, שמורר למי עונר לנריותוגנכנע
 לכן לבריוה. יצטרך שלא ונלני ע"ז לענוד סונואמר

  רשות שופ שאק כו וכיוצא כזה על כאן "כהובהוהיר
 ע"ג לענ,דוהיתר

 דאיהא מ"א זח על לשאול שיש מחינ(
 הוו השמים מן כולח הה,דה 5ל "אומר א"ט:נסנהריק
 זהו עצמו מפי משח "לא הקיוו אמרו שלא זתמפסוק
 בזה, י'דנר

- 
 1הה51חח לומר אפשר איך וא"כ

 א'נפרשה יע" "זת השין ניארנו כנר "סר!, עצמו מפימשח

 מתקללות קלוה האלו שהקללות ע,ד שאמרו מחהא
 נלשק נההם אמורות יחיד נ4שק שכאן משוםשבהו"כ
 כי כן, לנ"ר לנו נראה הזח הרבר א8 "מודוה,רנים
 1ת רנים נלשון רכתינ מקוס רנכל הנר-א ניארכנר

 יהיר בלשון רכת'נ מקום ונכל מישי"ל חלק עלקאי
 ישראל נא יאמר יכתינ: כמו ישראל, כל על קאיזת

 כן שאין מה ישראל, כל על יקאי משום יחיי,בלשון
 בית נא יאמרו כתינ: מישיא4 אחד חלק עלכשמדנר
 רנים, נלשת ד יראי נא יאמרו וכן רבימ, נלשוןאהר4

-
 כיץ תורה משנה של דר"וכהת נמצא מ1ת והנה
 חסאה ישר(1ל נית כשכל קאי זה יתיי נלשוןשנאמרה
 נם כשחטאו קאי רנים נלשון שנאמרו שנחו"כוהקללוה

 שנסשנח מקללות כה לפהוי לנו אין וגנה מישראל,חלק
 ועטאיס. יהיו ישיאל גני שכל עלול שאינו מפניחורח
 ינר שזחו מפני שנחר'כ מקללות לפהוד לגו ישאנל

 לנו יש ואז ייערח מייך יסויו מישראל שהלקהמצף
 יאלו. נהקללות נענשים נהית שלאלדאונ

 נלשת נאמי נהקללוה רלכך לומר יש ,עודינ(



ט
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 זוסרתא( )פסיקהא יד( האד4 את אמחח ד' 11אמר רע יייאשיתדכתיב כסו "דיוי למדת הרחמים סדת סהפכים הרשעים כי אלהים אמר ולא ד'. ידבקכא(

 שאי(ייברי סעוני. לבטלח סופו מעושר התורה אתהמבסל כל שאמרו: כמו ווהו כל, ובחסר וגו' ועבדת כ4 מרוב וגו' עברת לא אשר תתתמו-מת(
 טו( תורה. וו הפלאה אומר הוי תסתתר' נבוניו ובנת חכטץ חכמת ואבדח ופלא הפלאהזה העם את להפליא יוסיף הנני לכן רט: יישי" אומר כשדעא היא' מה יורע איני ווהטלאה מכותך' את ד' והפלא שנאמר: מישראל' שתשכת תורה עתירה רב: אמר ד'. והפלאנס(

 י( קיח4ט
 נ'( ג')המורה טו( סלקות. וו הפלאה אומר הוי והכהו' השופטוהפילו כ"הא ייניים אומר כשהוא היא מה יודע איני וו הפלאה מכותך. את ד' והפלא וגו' ד'את ליראה וגו' תשמור לא אם קרא: דאמר לוקה' בשם חבירו את הסקלל רקוהפלא

 5"סע )ישעי כתיב צדיקים של בסילוקן אבל ס", ש מיכת פלאים ותרד כתיב: ביהס"קובחורבן מכותךי את ד' 1"פלא נ"חא ייייים כתיב בתיכחות ביהמ"ק' וטחורבן תורח שבטשנהשתים חסר תוכחות ממאה יותר הקב-ח לפני קשה צדיקים של שסילוקן מצינווהפלא.

 ר 1 א יב

 אין תענירה שעל מפני עתיד, נלשון ונהנריותענר
 במעשה אנל נענר, בו נאמר לנן שנעשתח אתר רקעתש
 לעשות שתשב מויה לעש"הה קודם גם שכר ישהמצות
 למעשת, מצרפה הקב"ה סיבה שמהשנה שאמרק כמומצוח

 עתי1. בלשק בזת נאמר לכן-
 מהפיים שחצדיקים תז-ל הוסיפו ועוייד(

 נן, חזה נקגין ביאדו וכבר הרהמים, למ1ת ה1יןמ1ת
 בהים הרשן את מניח הרהמים במית יהקב"המשום
 וחרשן בהשובה, להזור פנאי לו שיהיה בכדי אסווטשריך
 לוין, הרחמים מית מ"פך לחסהו ומוסיף נה"םהגשאר
 מוסיף היח לח הדין ע8'י מקודם מת היח שאםמשוס
 ובה5ייק ז41 ע*חר להדק גרם 1דרחמים ונמ5א עוד,להסהו
 כיסויין ממרקו דקב-ה עונותיו מעס על כי להיפךהוא

 וחוזר נמעשיו ומפשפש זח את נאחנת מקנלוהצדיק
 בהם הרגיש שלא עומת מעט ארע על גםבהשונח
 הדק ממית הקנ"ח שהענישו עונש אוהו חרימההלה,
 הית הקונש אחי כי הרחמיס, למית ה5ייק ע"ינדפך

לסובו(ה

 ומוב1לת מופלאת היא הזאה המיח סח ומפניסו(
 שבזמן מפני :הו הפלאזן לשק כרמשמע המגותמשאר
 עליו עונש איזה כשינא דוירה מצוות את דאדםשיורע
 באיזח ימ5ח והוא בסעשיו מסשפש לחיות מההילהוא
 מעליו, העונש א8 יסיר ובזת המעוות את ויתקן פגם1נר
 יודע הינו התודח ממ15ת ילל יודע שאינו מי כןלא
 אין וכח בחשונח לשונ לו אפשר אי חסא נמהנלל

 היוהד הדנר הוא הה סעליה העוגש את להסירבכתו
 ה': בנרכות שאמרו מה אמרו זו ובדרך להאים.רעה
 במעשיו, יפשפש עליו בא.ן שיטורין אדם רהוהאם

 1לכך בזה ואמרו תורת,- בנסול יתלת מצא ולאפשפש
 עם שההו לפי מצא לא ילכך משום חורח ננסוליתלח
 נמה לידע הסא ירא בור ואין ייזורת אה שביסלהארץ
 לתק4 צריך ההו ובמהתסא

ס"
 ההו נשם חבירו את דהמקלל משום וזהו

 ף את ליראה שוסע אינו וההו השם, נקרושתמזלזל
 מעשה, בו שא-ן אף לוקין נזה והנה נמלקות, עונשולגן
 היח מאלו יוחר ואמו אניו נמקלל טצינו.שהחמירו1כן
 שהמקלל אף נסקילון והמקלל נחנק רהמכה אותס,מכת
 במו5יא רגס ע"ב ף נמכות מ5ינו וגן מעשוק עשהלא
 מעשה, בהם שאין אעפ"י לוקין .זוממין ובערים רעשם
 נו שאין לאו על לוקין אין נולח החורח רבכלאיך'ג
 שמשתמש מפני :יי אלו נכי שהתמירו מה והסעםמעשה,
 אה מקלל שההו 1י לא כי יגונים, לדנרים 1'כשם
 ד' שם את משהף ייא עוי ואמו אניו את אוחנירו
 שם נמו5יא בן הוום, חלול בזח ויש המגוניסלמעשיו

 נכרי נ.1 נכת להשתמש נא ההו זוממין ובעדיםרע
 קדוש היותר הרנר את לוקת והוא רעים, מעשיסלעשות
 כמנהור קיס העולם ה1ין על כי ק"ם, העולםשעליו
 לכן ~חנידו, רעה לעשות נו משתמש וההו פ"אבאבות
 ביותו: התמידו חדגריםנאלו

 של כהע11שים התמירו גופא ~ה רמטעםואפ"ר

עית



קטו
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 חכמת ואבדה למה: כך וכל וטלאי הפלא הזה העם את להטליא יוסיף הנני ד' אמר כהלכן
 1( אימ שיי יז( תסתתר. נבוניו ובינתחכמיו

 משנה תבואה הלוקח זה מנגדי לך תלואיס חייך והיו חנן: א"ר וגו'י חייך והיהסו(
 הסומך זה בחייךי תאמין ולא לע"שי מע"ש תבואה הלוקח זה ויומסי לילה ושחדתלשנה,
 נ'( קיג )מנחות יח( הטלטר.על

 ברית מלח תשבית ולא במלחי ברית נאמר רש3-ל: אמר תניא, הבריפ דברי אלאסט(
 מלח במלחי האמור ברית מה הבריתי דברי אלה ביסורין, ברית דנאמר מ, ,הוראחלהיך
 יט( אדם. של עונותיו ממרקין יסורין ביסורין האמור ברית אף הבשרי אתממתקת

 1( 9,מכות

 ר 1 א יב

 ד' בקו,שח שהש"משו בזה שהסאו מפני ו~ר1 קרח,ערת
 מ9ו4 על מחלוקח לעורר מגונח לובר ישראלונקוושת
 ד גבוד אח לחנוע שנאו 5מ' עצמן את עשו הםשהר'

 כולם הערח 5ל ואמרו:.כ' סעע שהר' ישראל,51נוי
- ד קחל על חחנשאו ומוון ד ובח51םקיושים  הן 

 נקוושחם פוגן'ם אתם 'שרעל על מחנשאים קאהםנזה
 ולנן הוא, הד וקונ"ה 'שראל שהרי המקוט.ו5קיושת
 ישראל קיושת ו2שם י' נשם להשחמוו שנאומפני

 נעונשם. יוהר החם'רו לכן רעים,לו2רים
 שסילוקן אמרו יכאן רבים וקשו כ2ר והנה'ז(

 אמרו: י"ח ובר"ה ניהמ"ק, מחורגן יוהר קשח צדיקים9ל
 אלחיע, נית 5שריסת 8ריקים של מיחתן ששקולהללמוך
 מזג יוהר ולא 2ירמ'.ק כשריפת רקמ9מע

 הוא גיול זגות דהנה כן, נזח לומרוהנראה
 נהר2ה 2יארנו 5נר אך ביגיהם, צדיק כשנמואלחדור
 במדרגחה היא 5 ג' 9ל1 הסניבה אם רק 9ז"ומקומוח
 ממנו 9רחוקים לאנשים מועיל חצייק 9ל ז15ת איןאנל

 חודיק נין שיש "'חוסים אך וממעש'1, מיר5'1לגמר'
 הוא שהצייק יש אופנים, נ9גי הוא שלווהסני2ח
 מאנשים המה שלו שהט2ינה מפנ' הינו מהס2י2המושפן
 מניניהם, 5זח ודיק שיצא ה2יא זח והגוגיםחש21'ם

 צייק ויש ט41 מאילן היוצא דסו2 לדפרי דוסחחח
 9לו שהסני2ח מח הינו "םנינה, על משפיע9ההג
 עליח משפיע שהצריק מחמת זהו הגונח במירוחעומדת
 ממירגח41 יורדת הס2ינח היהה אז הוא ולולאלסונה
 קדושת כי לניהמיק, דומח דרא9ק מ"סוג הצייקוהנח

 שנננח קוים גם שהר' המקום קיושת מ"מת היא2יהמ-ק
 וכ' הוא נורא הזה שהמקום נחלומו 'עק2 ראה2יהמ"ק

 שפס'רחו אמרו כזה צייק על ולכן השמים, שער הואזה
 דשני רסוג 8דיק כן 9אין מח ניהמ"ק, כחורנןהוא
 ההג מק,מו אח מקדש וההג הסנינה על מ9פין9הוא
 מחור2ן יוהר קשה וטילוקו מניהמ"ק י,הרגדול

 ניהמיוי

 צייקיס, סוגי שני יש כי 2זה לומר אפשרעוד
 צייק שהש מ' בתורה, צד'ן ויש נענויה צייקיש

 חפלה 5ל כ' קרנעח, ומקרי2 העוסד לכהן דומהבענויה
 זח של ומיחתו לביחמ"ק, דומה והוא הקרבן, נמקוםחהע

 גדול כהו 2תורה צדיק כן שאין מח בירמ"ק,5חורנן
 "'ג ד נויקרא שגארנו 5מו הקרננות מענורתיהץר

 אבל נלנד, החטא את להם'ר בכד' מועילותדהקיננות
 חסא, ליי' 'בא שלא האדם רוח על לפעול כת נהםאין
 שלא האדם על לחגן הכח 'ש שנה נחורה כן שאיןמה
 מביחם"ק, יהץר גדול כזח צייק ולכן רעוסא, מןמציל אצולי דתורח כ"א נסוטח ראיחא כמו חסא לידי כלל'בא

 ניהמייק. מחור2ן יוחר קשחוםילוקו
 2יומא יאמרו סהא לשאול מקום יש והנהיה(

 שמי מפני להם: אמר בשנה, אחה 5עם מן לישראללהם יורי היח לא מח מסני רשנ"'י את תלמידיו שחלוע-1:
 אין למחר 9מא ואומר דואג היה ננים 11ז ד' לו9יש
 ונמצאו נרענ מחי2 21נותיהם נניהם ונמיאו 'ורדהמן
 שנשמיס, לאניהם ל2ם את מגוונים י9ראלכל

- 
 וקשה

 היח אפ9ר אי וכ' קללה, דרך שזהו כאן אמרוס91יי
 הגמרו קללח, בדרך לא אם המדנר דור אח לזקלהקנ"ח

 נד' נוטח ההג הנסחק מית לו שיש מי דבאסח כן,בזה
 שאק מח לו קללח ם'מן זח הגק פרנסחו לושיזמק
 נד' ובטחו שהאמינו המדנר ולדור נפרנסהו, 2טוחהוא
 מזח להם יצאו לסונה רק קללח לסימן זה להם היהלא

 לאלו ורק שנ9מיס, לאביהם לנם אה לכוין צרי5יןשהיו
 9"ם לחלו גמו 2ה סאמינים הגינם נד נוטחיםשאינם
 מזומנת פרנסחם שאין 9נשעה 2ודאי הזאר4 התוגחחנכלל

 לר*. קללח זהו המידלפגיר*
 2זמן רק הנשר את ממתקת מלח אךיפ(

 אותו גשמולחין א2ל לו הראויה נמדה אוחושמולחין
 מקלקלת להיפך אם כי ממתקת היא אין מיאייוחר
 2יטורין כן מלחה מהמח לאגילה ראוי שאיע עראוחו
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 כ( בסיני. שנאמרו כהנים שבתורת קללות זהו פחורב' אתם כרת אשר הבריתמלבר
 רשייקנ

עש4.א
 ל"א(: )יהין שנאמר כמו לוי לבני התורה ספר משה שנתן היום אותו הזה. היום עדג(

 עמדנו אנו אף רבינו משה לו ואמרו משה לפני ישראל כל באו לוי, בני הכהנים אלויתנה
 יום לנו ויאמרו עליה שבטך בני את משליט אתה ומה לנו' ונתנח התורה את וקבלנובסיני
 נהיית הזה היום להם: אמר זאת ועל הרבר. על משה ושמח נתנה. לנו נתנה לכם לאמחר:
 )יש"י( א( במקום. וחפצים דבקים שאתם הבנתי הזח והיום ט'", 'יייי וג'לעם

 אינש קאי לא מינה שמע רבה: אמר הזה. היום עד וגו' לרעת לצ לכם ד' נתן ולאג(
 ב'( י )ייז ב( שניף ארבעין עד דרביהאדעתיה

 ר ף א יב

 עלולים אז מיאי יוחר המח היסורין אם ומדח גבוליש
 עניות דקדוקי חד'ל: שאמרו 3מו רגה רעחלחניא
 יאשתים עונות לנו תזבר אל ואומרים: מחפלליםאנחנו ז" ושל קתה דוין ועל ישזו על האדם אהמעבירין

 שילונו מפני פי' - מאי. ילתו כי רחמיך יקרמונומהד
 מפני הראשונים, העתוח יוהר לנו חוכר חל לכןמיאי
 לנו מביא יהיח ו:ה מדאי, יוהר היכודין יהיושאז

 למאה גדולה מויריתלירידה

 היחה צורך לאיזח לשאול מקום יש והנהכ(
 נחורב, ברית נכרחה שכבר אהר הזאח בריתגכריו(1
 שאמרנו מח לפי והנה שנועח. על הל שגועח איןוהרי
 כל שיסורו באופן חיחה הזאח שהגריח י"ב גאותלעיל
 כשיסורו רק היחח הראשונה ויגריח החורח מדרךהעם
 המח גודאי הראשת דגאופן לומר אפשר מהם.חלק

 יהיו מהם וחלק הגריח אח יפירו אם לעונשראוים
 דעם שכל גשעה כן סאין מח צבור, מדרכיפורשים
 חזרם. כנגי להחיצב 4מאד קשה ואז חיהחא אתעזבו
 שהגאנו וכמו הדין בחומר העם כל את ליון אפשרואי

 דסתיב: מקום נכל שאמרו הספרי דברי פעמיםהרבח
 נברתים, צגור ואין וננרחה הנפש הנפש.ונכרחח

 הברית נאמרח לא זח שעל לומר מקום יש אזוחיע -
 שגם יומר ברית עוד עמהם וכרת גא לכןהראשונח,
 הזאח, הבריח אח עליהם מקבלים המח ואבאושן

 אוייכ הלויים יאמרו שמא שחששו הינוא,
  הענודה נסלח העגל מעשח שאחר שכית שכמולהם

 תחנח מהם החורח ג"כ נסלה כן להם, ונחנחמחבנודים
 דאף אינו ראויח במדדגח עומד שא-נו דמי משוםלהם,
 ה"ב ששבח שעכו"ם שמצינו כמו החורח מצ1חלקתם
 לקים  הענל סעשה אהר ראותם אינכם אחם ונןמיחה,

 והדגר לזה, ראוים בלבד אנחמ רק ד"ורח אתיוהר
 לב. בחפץ ההורח אה לקהס ישראל שחפצי4 דראחהזה
 להם אמר לכן חזח, מהדכר שמחים היו ין לולאכי

 לעס. נהית חזח היוםמשח:
 נטלח העגל חטא ק.'י מח מפני לשאול ישוהנח

 עשו לא מה ומפני לוי. לשבס ונחנח מהניורים כהונחכחר
 ארת של א" ע'.נ ביומא אמדו שנזה חורה, כהר עםכן

 בזח והנראח - ויטול, יגא ליטול הרוצה 3ל מתחעדין
 הי"ב: חורח מחלמוד גפ"י ברמב"ם זאיחא מח לפישזהו
 ולא עליהן, עצמ1 שמרפח במי מחקתמין תורה דבריאין
 אלא ושחיה. אכילה וש1וך עידון מחוך שלומייןבאלו
 יחן ולא חמיד גופו ומאער עליהן עצמו שממיתבמי
 חנומה, ולעפעפיו לעיניושינח

-  היו ד~ן ואפשר 
 כדי החודה אח שקגלו קודם ~צרים בשענודישראל
 נמצא ואיכ קשי, עגויח עוגדים להיות מוישריםלעשוחן
 והאחרתים מארים בשעבוד היו שהראשתים מפניהלו"ם. מגני חורה יכתר לז:ות ביוחר מסוגלים ישראליגני
 דזה הטעם שמפני וצפשר חזה, גשעגוד היו לאהרי
 משח על לחלוק ובאו קרה בעךת ביוחר הלויםנגררו
 יייו: רכה בגמדגר כמבואר ואומרים סוענים והיוואהרן
 משעגוד יוחר משא עלינוהרביחם

 מארים,_
 מפני ו:הו

 לדם היה לגן במצרים קשח לענודח רגילים היושלא
 ולכן והמצוח, ההורה עול את עליהם לקנל ביוהרקשה
 מתח ח:א אלא להלדים דיעיח גהר נחנח לא זחמפני

 וליסול .ביגיעח ללמוד מסוגל שהוא מי וכל היוםעי
 ויטול. יגאאותו

 שלא מח המקום עליהם חקפיד לא ולפייךב(
 עוד ירדו שלא משום הזה, היוס עד החורח אתשמרו
 להם אוה ולפיכך יקפיד ואילך סנאן אבל רגם.לדעה
 הזאוג דבריח דגרי את ושמרחםעהה:
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 כפויי שהם שבה ארבעים לאחר לישראל להם רמז רביבו משה 1ג1" בתןולא
 ג( לדעת. לב לכם ד' בתן ולא וכתיב שבה ארבעיס אתכס ואולך שבאמר!טובה'

 לדברי עשאו כאלו תורה חבירו בן את המלמד כל אלעור: א"ר אותס. ועשיתםח(
 עשאו כאלו אמר: רבא אותם' ועשיתם הזאת הברית דברי את ושפרתס שנאמר:תורה'
 1( ע"ט 'יי"יייז ד( אתם. אלא אותם תטרא אל אותם' ועשיתס שנאסר:לעצמו,

 מאה ישראל ששמעו לפי לקללות בצכיס אתם פרשת בססכה למה בצביס. אתסט(
 התחיל באלה לעמוד יוכל מי ואמרו פביהס הוריקו שבתו"כ ממ"ט חוץ שתים חסרקללות
 אתם והרי כלייה אתכם עשה ולא למקום הכעסתם הרבה היוס' בצביש אתס לפייסםמשה
 'יש"י( ה( לפניו.קיימים

 מדעת לדעת מדעת שמשתמשין מפני מצבה, משה עשאן מה מפני נצבים.אתס
 כ"ו(: (י"ישע שנאמר מצבה עשאן יחושע ואף הוקבים' לדעת יהושע מדעת יהושע לדעתמשה

 מלכים לדעת מדעתו שמשתמשין שמואל ואף שכמה' ישראל וקני כל את יהושעויאסוף
 )"אומא( 1( אתכם. ואשפטה התיצבו ועתה י"ב(: )ש"א שבאמר טצבהעשאן

 כ"ו(: ,י"ישע כתיב וביהושע לוקנים' ראשים חקדים משה וקניכם. שבטיכסראשיכם
 להסגר ישראל שעתידיס הקודש ברוח משה שצפה לפי ולראשיו' לזקביו יהושעויקרא

 ז( לזקבים. ראשים הקדים לפיכך גביהם על עומדים וראשיהסבמלכיות
 ה"ה( פ"ג הוויות,ירושלמי

 יאורב

 הקב"ה שהרי נרנר אשמים הם שאק הועפ"יג(
 משום זהו לעשות, להם היה ומח לדעת לנ להס נתןלא

 רנר נקשו לא שהס מפני לדעח לנ להם נחן לחרלכך
 שמבקש לסי אלא חכמה נוהן הקנ"ה ואין המקוס, מןכזה
 חכמה נו יש כנר כי שחושב למי ולא זה, אחרוחוזר

 יהכמה זכח לא שלמת גס כי והוחר,רי
 ר"

 כשהחפלל
 בין להבין עמך את לשפוט שומע לב לעגרך תהתואמר:
 ג,(. ש ,מלכים לרעטוב

 זהו חורח, לדברי עשאו באלו שאמרו מהר(

 הוא ובזה מעשה, ליר' סניא שהתלמור שאמרו סהלפי
 ורבא הפועל, אל גכחב רק שהיו רמורה רברי אחסועיא
 בו שאין שמי מפ~י זהו לעצמה עשאו כאלו שזהושאמר
 משנברא ננרא שלא לו היה קנוח עליו אמרו כנרחורה
 הורה שמלמריס נזה ורק לבריאתה הכלית שוסואין
 בעולם, לר(וק-ם כדאי שיהי' אותו עושיס בזהעמרו
 רומה לתלמיד תורה שמלמרין זח שי,י אמרךושפיר
 עשאו.כאילו

 חאמר ואם עור: בזח הוסיפו ובהנהומאה(

 שנשעה' לפי ק-מין, ואנו כל-ה נחחייבו העכר'ם מהמפני
 שמו מזכירין ואינם בהם מנעטים יסורין עליהןשבאו
 נכנעין הן עליהן באין כשהיסורין ישראל אבל הקנ"ה,של

 ובשם אשא ישועות כוס קי'ג(: ,חחלים שנאמרומחפללק
 ף ונשם אמעא וינק צרה אקרא.ז'

 אקרא._
 אמר תך

 עליכס באין הללו שהיסורין אעפ"י לישראל משהלחם
 כולכם. היום נצנים אחס נאמר לכך עמידה, לכםיש

 מורה זה נצביס כאן שנאמר שמח נמצאוא"כ
 וראוי לכליח, ראו-ס שאינס ישראל של גרולחןעל

 נאמר רליך שאמר שאול" "רנרי בעל רגרי נזהלהביא
 מה לפי ווהו זו, למררגה שוין שכולם לומר כולכםכאן

 לו ראוי אוס שכל ף'ב: מחשונה נפ"ח ברמנ"םואיחא
להיוח

 צרי"
 רשע או רנינו כמשה

 כירנעס,_
 הונר ואין

 לגרולה ראו-ס כולס אם כי ומעלות, זעושר ביהוסתלוי
 כגרול. כקסןזו

 נמסרת כשההנהגה הראשק שבזמן מפני וזהו1(
 כמו רמה ניד לנהוג בכחו עוד אין חרש, פרנסליר
 והאנשים מלך ומשות רך היום ואנכי ג', מ נקמואלרוו

 יסורו שמא לחוש ויש - ממנן קשים ערויה נניהאלה
 לכן נירם, שיעכב מי יהיח ולא הישר מהררך העםאז

 היו יריהם מההה יוצאין ישראל כשהיו הישניםר,פרנסים
 1הטצ1וג החורה ררך אח לשמור אוחםמזרזין

 נביע היה יהושע גם הן לשאול יש והנה0

כמנואר



282
 ם י ר בד

 מסצרים, כשיצאו אחת ישראל: עם הקנ"ה כרת נריתות שלש 1ג1" ננרית לענרךיא(
 נטלום נחורנ שכרת שאותה מחני כען, עמהן חקנ"ה כרת ולסח כאף ואחת נחורמואחת
 ח( בו' שח-זר נמי קללה עליה וקנע עמחם ~רת חזר לפיכך ישראל' אלהיך אלהואמרו

 שמעוני(,ייקוס

 משניע אני דעתכם על שלא דעו לישראל' משה להם אמד לנדכם. אתכם ולאיג(
 הנרית את כרת אנכי לנדכם אתכם ולא שנאמר דעתי' ועל המקום דעת על אלאאתכם,
 . פ(הזאת'

 א" ליפ ,שמע"
 ואחר נארץ המכוסח זה כשורש העכירה נלנו מסתיר וגוק 9ידה שרש נכם יש 8ןיז(
 סשפט. ממנו לעשות נידינו כח יש נגלוי הענירה יעשה אם אנל פורה'כך

1"זקוני(

 שעשה כמו לעצמו דת ולהוציא ננוראו לכפור נלנו שמהרהר וגו" נכם ייןפן
 כדכתינ מועדים להם ועשה ישראל את והחטיא ו5טא העגל את שעשח ננט נןירנעם
 נמתוקים נמשלו שד'ת לפי ולענה' ראש 9ורה י( מלנוי נדא אשר נחדש י-נ(: צ,מינים
 ולענה ראש 19רה תילופם על אמר וכנגדם מדנש, וסתוקים י-סו: ,ת"ייםשנאסר

 זוטרהא()טסיקתא

 ר ו א יכ

 ברוח ראח הוא נם ובודאי י"ר מנילח ברשיייכסבואר
 לא מח מפני וא'יכ הנלוח בזסן להיות שעחיד מחהשודש
 מטני שזהו ואטשר לזקניס, הראשים אח הוחהקרים
 ולא שאמר: כמו לדורות, היה מ7פה של הבדיחכריחח
 אשר אח כי הזאת, הבדית אח כודת אנכי לברכםאחכם
 עמנו פח איננו אשר ואח היום עוסד עמנו פהישנו
 לרורוח, .נס נאח שהוא כזח נלשק נ%סר לכן -5יוס,
 נני עם אלא 5בריח את נרח לא יחושע נן שאיןסה

 לכן הראשים על שאח יחר להזקניס היה ובזמנורורו,
 נרישא. הזקניס אחהקרים

 נרחו שאם מציס היגן וכי להנין יש ו5נחחו
 נגל 51רי למבוטל, נחשב הוא שכנר עליו וענרוברית
 שהזא פעס נכל שבועהו על ועבר אהו נשבע אסשנועה
 אחת פעם שענר כיק' אמרינן ולא בלאו קאיעונר

 ה~אח שבהבריח מפני נזה וחנראה השבחה,נחבסלח
 ישראל מצר ה"נו הצררים, משני החחתנותהיחה

 לו אוחנו יקיס שהוא המקוס וסצר י' מצוחשישמרו
 בין שהיה חנרית נרנר ר בסוסח אמרו כנר והנחלעם,
 מפני אבימלך, של הוהלה שמשק בימי ווניסלך:אגיהם

 י"נו: ,שופסים שנ%מר חחלה הגרר פריושהפלשחיס
 ולמרו - פלשחיס. מיר ישראל %ח להושיע יחלוהוא
 על אהר וענר לזה זה שנשגעו רשניס הסוסקיםמזה

 מבוחר וכן שנועהו אח מלקתם סטוי נ-כ השניהשבועה
 נסלו שישראל ייק נאן ויד'כ י, סעיף רל"1 סימןביו"ר

 הקנ-ה, מצר נס הנריח נחנסל ממילא הנרית %חמצירם
 מח שונ לחרש נרי חישה לנרית ירינין היוולכן

 לך יהיח והוא לעם לו היום אותך להקים באן:שנאמר
 לך. רנר נאשרלאלהיס

 אומריט נ"ר שנועוח רננל שם אמרו ונןט(
 אלא אוחך משניעין %נו רעחך על שלא יורע הוילו
 רעח ועל 5מקוס רעהעל

 ב'.ה-
 צריכין שהיו מה והנה

 הב-ר אח יהשיו שלא משום זהו המקום, רעה גסלהזכיר
 ברומוס, 5גתה שאינה מחשנח אקח 1י1 משח אחאו

 להם רי היה ולא דעחם נס להזניר ירינין היוולמח
 בכדי שזהו %פשר נלנר, הסקוס דעת על שיאמרונסה
 השבועה היתה %.סן נאיזח ספק איזה להם יהיהשאם
 על 5רבר את לחהוך להביר 1% למשח יהיח אסשראז
 אנל רעחס, על גס היחה השבועה שהרי רעתספי

 להתוך בירס יהיח לא נלנר המקום יעת עלכשיאמרו
 מח הקנ-ה מפי לשאול צרינין יהיו חזח הדנר%ת

 אולי חשש משה ונס ב-ר, ניד אין זה ודנר נזהרעחו
 שהיח נמו 5קב-ח אצל לשאול בידו יהיה יא זהאהר
 הנה, ערבידו

 שפירשו מח יוחר מהאים זח ררך ולפיי(
 לווויף זהו ה?מ,א, אח הרוח ספות למען"נחוקוני":

 הנהונ כמעשי5ס, ולעשות 5רשעים עם הצריקיםולחנר
 והרשע רוה נגן נפשס והי5ח שם על לרוה הצריק5משיל
 שנתנוי התנו - נערנה גערער והיח שם עללצמאח

להחסיא
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 שאין טהן ושבעה רוה שנפשו עונות להרבות כרי הצסאה. את הרוה ספות למעןיח(
 תאבה שנפשו העונות עם הצמאה' עט בהן, וכיוצא שעטנז לבישת כגין הרע יצרבהם

 'מ'קיני( יא( בהן. וכיוצא ועריות גזל כגון להטוצמאה

 למען *(: ,שי' שנאמר כענין חטא' על חטא להוסיף הצמאה' את הרוח ספותלמען
 וכן בטזיר' שעושח רבר הצסאה את בשוגגי שעושה דבר הרוה חטאתי על חטאתספית
 ועושה וחוזר בשוגג עון ארם שעושה בזמן הצמאה את הרוה ספות למען פסיק שלפירושו
 לו נעשות הזדונות בו שמתחרט שבזמן האחרון' כמזיד הראשון השוגג לו נחשבבמזיר

 'יסימא( )פסיקת8 יב( כזדונות. לו נעשית שגגות ברשוו מחזיק ואםכשגגות'

 זוסימא(,פסיקתא יג( לשבים. הוא סולח אבל סולח אינו לו לו. סלוחיט(

 זוסיחא(אסיקתא הנולדים. על שמו יעמידו שלא שמה את ד'ופחה

 פסל לדבר תשובה העדה, כל על הקב"ה יקצוף יחיר בעון וכי ארצה. כל שרפהכב(
 1מזקוני( השבטים. עשו ואחריו הדני שבט אחריו שזנו שרשו שגדלפיכה

 יאורב

 ולכז הרשעים, כמעשי שיעשו דצריקים את גםלר4זסיא
 לו, סלוח ד יאבמ לח כאן:נאמר

- 
 אמרו שהרי משום

 תשוגמ.לעשות 2ידי מספיקק אק דר2ים את המחסיא כל פ"ה:באבות
 קאו*' "רברי בספר בפ1-4 זמ 41ורךיח(

 ס"ג בסנחררין שאמרו ממ לפי שזחו כ4 הזמהפסוק
 ממש בח שאין כוכבים 2עבודמ ישראל היו יורייןע"ג:
 עריות להם לדתיר אלא כוכ2ים ע2ודת ענרוולא

 וך'ז שהוא דרוח כשת לסין ויאמר וזהו2פרוסיא,
 את כך, כל האב ל2ו אין קלזמ יען יומ 2שםקמכונמ
 עלימם. שצ5א לעריותהצמאמ

 בהר2ח אז"ל שאמיו ממ שזחו ואפשריב(

 למרת הרחפים מרת שמדפכין לרשעים לדם אוימקומותי
 על הרשע את תיכף מעניש הקמימ שאין םמ כיהרין,
 אבל הרממים, ממדת זהו 2חים ומנימו 2קוגגשהסא
 פזיר של פשע לדופיף בכרי בהחו משתמק מזמהרשע
 מרברים אלו אוי'כ וכשעושמ בשוגג שחסא ממעל

 לזדו~ת הראשונות השגגות את מדפך הח4 הריבמזיר

 הרחמים מרת שומ'י נפצא לממילח. ניתן לא זמחשי
 מריד למרת אמ"כ לונתהפך

 והתברך כן: האלו הכהו2ים 2יארו"ובספורם"
 יעתח לבטל גלב2ו ויתניך נפיו האלה יקנלבלב2ו,
 וענין אלך, לבי נשרירות כי לי ימיה שלוםלאמי

 2פי האלמ מקבל שו4ני גם שיאמר חוא בל22והההנרך
 5פות למען לי, יהימ שלום ואומי 2לב1 מבסלהאני
 כרי מוא 2פיו האלה שיקבל ודסעס דצמאמ, אתהרוה

 עם חאותימ בכל ושבעמ רן-וה נפקו, אמ ולחנרלהוסיף
 לשמוח כרי הגשמיות ההאות מן וחדלמ הצמאמ אלערח

 "בועה במללו לה סלוח יי יאבמ לא בברכותם,עמה8
 2לנה שבסלמ אעפ"י נפיו קקבלהאלה

 לייל קהובא הפסיקיש4 רברי לפי והנמיג(
 א"כ הרנים את להחטיא שבא במי א-רי האלורהכתובים

 באבות אמרו הא לשבים סימ שהוא אומר חזאאיך
 לעשות 2ידי מספיקין אין חרבים אה רהמחטיאפ'י::

-תשובה  את החסיא 2שכנר א-רי רחחם משום זהו 
 ע51 הזמ הד2ר כשמהרריי רק אירי כחן א2להר2ים
 לה מועלת תש21ה ילכן2ל2ה

 לעשות 2ידו מספיקין שאק שאמרו מחועור
 בהק21ת שיחזוי מסתעו יהיה לא קהק2"מ זהותש21מ

 כמו חהו לו. מחרל זה מעצמו תקונמ יעשמ אםא2י
 אלישע ג2י ד ר2מ בקהלת שאמרו שממ נספריםשביארו

 ננים שובו אוסרת: קהיתמ קול נח ששמע א2ויחבן
 קיזזזוי ר"מ ממנו בקש זמ ו2כל מאחר, חוץשונניפ
 מאחר, חוץ קול דבה שאמרמ רממ משוס וזהו2תשו2ח.
 הקי'ה יסיע לא אחר שאתהתנו

 שיחזה-

 כמו 2תקונמ
 ימימ אם 2וראי אגל לסהר, שבא מי כל את מסיעשהח4

מ41-

 ננעלים איגם תקובה שערי ממנו גם מעצמו בתשובמ
 רי:שו212 בפני מעומד רבר לך איןכי

 אייי לו ס4וח אינו האי אם לקאול ישוהנמ
 שהקב"ח 5צינו היכז וכי קרא לוח בעי לסאי תשובה,2לא
 אירי רכאן משום זהו תשו2ה בלא ע2ייח חיזמ עלפולמ
 הוי, בעלמא יעמ מהשבמ אלא מעשת ע51 עשמ2שלא
 למישמ טצרפמ הק2"מ אין יעח מחש2מ מקום21כ4
 הקביימ ע"ז  לעבור רמשב כאן יק לזמ, תקונה בעיולא

 וזהו תשובה, כקיעשמ רק לו יסלמ ולא למעשהמצרפמ
 ארם שהסא קורם הח4 אני ד ד י"ז: ביי.מ דאיחאכמו

וחגי
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 על הרביס את מעניש אתה לעשות בירינו מה תאמרו ואם אלהינה לר' הנסתרותכח(
 אין והלא ההיא' חארץ מכות את וראי ואח"כ וגו" איש בכם יש פן שנאמר: היחירהרהורי
 והוא אלהינו לר' שהן הנסתרות על אתכס מעניש אני אין חבירו, של מטמנותיו יורעארס
 בהס רין נעשה לא ואס מקרבנו הרע לבער ולבנינו לנו הנגלות אבל יחיד' מאותויפרע
 יד( הרביס. אתיענשו

 )ישיי"
 ואס המה' לר' המצות וטעמי הנסתרות התורה סודות היינו אלהינה לר'הנסתרות

 מזה, להמנע לו אין גופני בענין המצוה שורש בידיעת מנהס שמץ שיקח ארס יזכהלא
 הרסב'ם( )נשם לעשות. ולבנינו לנו הנגלותשהרי

4

 הדיחך הוא כי לבך אל תשיב שמה' הדיחך אשר הגויס בכל לבבך אל וחשבותא(
 מעצמו, להפרירו מירו חפץ כזורק מסך להתרחק השליכך לא גס במקרה' לא העמים,בתוך
 לא לאט קצף ובשצף בנדח תמיד רבקה הסדיח שיד לאט מירו רבר ורוחק כסריחרק

 והקנלה( )הנתב א( רגע. .כמו ומרחיקו כחו בחמתכזורק

. ר 1 א יב

 חשונח, ויעשה שחטא לאחר יאואי
- 

 ר15'ש ופיר9
 שבע'.ז ואעפ"י לע"ג במחשנ קאי זח שחםשיקורם

 עסו מתנהנ הקנ'.ח הכי אפילו לסישה, מצטרפחהסחשנח
 תשונה כשיעשה היחמיםגסית

 הנושאים שני את מהלק שהכחונ ונסצאיד(
 לרעת וי והנוילו שנאסר: שמה והוא נזח,הנאמרים

 כשהטא רק זהו לנוו, אותו ויענוש ישראל שנסימכל
 את ורש אח-כ: שנאסר ומה נסתר, או נלבדנסחשנה
 קאי זח סזח, ילקח חארץ שכל ומשמע הארץ.מטת
 בו מיחו שלא פסני ואז ננלוק 4חסוא התהילכשכנר
 ערבים ישראל וכל העונש, יהיה עליחם נםגרניב

 לזח.זה
 ריב"ה ח': גהנינה הנס' כוונח שזחו ואפשר8(

 יאהורינהו עמא צווקי ההוא ליח אחוי קיסר ני קאיהוח
 נכל בדכתיב: ייח ה' ניקע" הסה האלו "יגרים1"נח - עלינה נסויח 'ד1 ועור ליח אחוי מיניה לאפיחסריה
 פשסע שם והנה - נטויי, יוו ועוד אפו שב לאזאח
 ריבית וסיברי נחמח, ינרי בהם ואץ עונשין ענינישזהו
 לוסר אפשר "אמור לפי אך לנהסה, לנו הוא שזהפשמע
 נהרנה אותנו לדכות נ:1 מטפל שחקנ-ח מה יהנהכ4

 אוהנו להכחו גייו יש שהרי לנהסח. לנו דוא זהפעסים
 אהריה, הכאח עור צריכח שאינח ניולה הכאח אחתבפעם
 אותנו להשמיי חפץ שאינו מפני ז"1 כן עושה שאינווסח

 ננא שלא נכוי לאט לאס אותנו מכח הוא שןלנמרק

 דסזח ריג"ח: לו השינ שפיר ולכן כליק, לקץסהם

 חמתו מכלח ואינו שוג להכותינו עלינו נט'יח ייושעוי
 סאתנו פניו החזיר שלא אות זהו אח41 גפעםבנו

לנמרה
 והיח לגנך אל וחשנות כאן שנאמר מהויגה

 הלב, אל חהשנח חת היא וסח לגנה אל ושמת לוסרלו
 מנירושין נפ-ב נרסג"ם ואיחא מח לפי שזהוהנראה
 רצק לעשות ויא הישראלי האי9 של העיקריוהרצץ

 על להחננר לו וקשה נעוכר'1 הוא הרע היצר רקד
 ולכן - חרסווע סלאיב רשעים הז"ל: אסרו ולכןיצרה
 הפניסיים לננו רנשי לקול לשסוע שנ שהאוםנ9עה
 המקום, אל שלם נלנ שישינ אאו סגיאזח

 וגף אלחיך ד עו ושגת ממץם: הכחוגוהנח
 מזח ובניך, אחח לוסר: סייק שהכתונ ומזה ובניהאתה
 %א בלנו האנות מצו רק חהיח שהתשונח שנזמןסשסע

 וזהו לנאולה, לחכות עוי אפשר אי אז נ"כ הנניפסצי
 לאלהים לך והיתי שנרהם: הקג'.ח אסר שכגרמפני
 נינסות זת על ואסרו י"ז(, )בראשית אחריךה"רעך
 אחריך זרעך אץ שורה שכינה אחריך שזרעך גזסןס"ד:
 שורה, חשכינהאץ

-  כי "קז: ננראשית נאמר וכן 
 ושסרו אחר'1 ניחו ואת גניו את יצ1ה אשר לסעןירעתיו
 לאנרהם האחנה יוקר וסשפס,_כ' צוקח לעשות דורך
 י; ורך את שישמרו אהריו נניו את שילסי גענורהיה
 נם תקוח אין ד סירכי רחוקים שהננים בזסןולכן

להאגו,ג
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 פעמי* שני נאמד למה העמיס' מכל וקבצך ווב ודהמך ובותך את אלהיך ד' ושבג(
 פעליהם רקילו בתוכם ודו9ם הס אוד העמים בעיני ולחסד לחן עמו ד' יתן דמתחלהזהו
 את אלהיך ד' ווב וזהו לאדצנו' אותנו להביא ולימה גאולה תהיה ואח"כ חגלות,עול

 ב( גלות' קבזץ יוס ויהיא העמיס מכל וקבצך ווב ואח"כ ודחמך'קבוחך
 )"י'"

 ווניה דאוונה ידווה וירותה' אבותיך ידשו אשד עולם' בסדר תניא ירוו. אור"(
 י( פ"י )ימית ג( להם. אין יליוית לח*יו

 אלהיך ד' עד וובת לעיל: נאמד כבד הדי הנח מצותיו, כל ועוית וט' תווב ואתהח(
 אפטר אי ווס בחו*ל אור בתוובה קאי ולעיל מפני והו תווב' ואתה זנאמר חזדולמה
 לארץ כויויבו עתה ודק באדץ' ותלויות מצות הדבה ויש מפני גמודה תוובחלהיות
 דק היתה הדאוונה והתוובה מפני ועשיח באן נאמר ולכך גמודה' תוובה להיותא*ור

 *8י יי"נ ד( במעוה. התוובה להיות אפור וכאן בלבדבמחובה
 לבו בורירות בתודה ומביט דמי הוהי התורה בססר הכתובה וגף בקול תומע כיי(

 ולפרו חיים אלהים דברי לעקר לבבו יטה הדצון כי מאאמת, אהד באופן בה כתוב כייאמר
 ובכל לבבך בכל אלהיך ד' אל תווב כי אמר: לכן וודונוי לתאותו יסכים אור בחופןאותם

 ה( בתודה. וכתוב מה היטב באר תדאה וחפץ נגיעה וום ובלאנפוף
 "ימ"()משד

 ר 1 א' יב

 מההלת רליך סיפי" .?תב הס*ר וניארוב(
 חגלוה כובר את יסיר אם 5י שלמת גאולה יהיהלא

 אותנו לנסיא הקב"ה רירצה משום הגחולת, ה"יהואהיג
 הגלוח עול תהת מושלים גהיה כשלא אה"כ גם שאםבזה

 סלמוג לג,ילח אנחנו ראףיס אז בתשובתנו נעמורע1י
 אץ אז תעמים בין לגו ווירתיב בומו נבעם אס"גל
 נבעס שוי*י לראות יש מוח כי לגאולת ראףיםאנו
 באר?נו. כשנהית טובהסרוב

 ידושה, הויא יהושע בימי זדן ראשתח ירושה 'ג(

 גלות רסשגלו משוס ירושה היי עורא רכימי שניחהע
 אץ ,8לישית ירושה אבל רארץ, קדושת בטיתראשונת
 ומורהא למהדד בעי לא כלומרלהס,

 שניה רירושח .
 טיטוס, בנלות הארץ קרושת נטלת ולא הישיומדת

 לשעתה קרשה ראשתת קרוו*ה מה מפניוהסעם
 לעתיר בם קדוחת שניח רארושח לבא לעתיד קדשהולא
 מתמת היא הארץ קדדשת שהרי משום כן, נראתלבא

 הקדושת כשנסתלקת ראשון בבית ,ולכן ישראל,קדושת
 רמים ושפיכת עריות ונלף 7'ז ב"פ שדיו ע"ימישרחל
 בחם יש העבירות רבאלו עאב ד בשבועות זה עלשאמרו
 להיות אפשר אי טוטחה שיש מקום וכל טומאה,משום
 הארץ מן הקדושת ג"כ נסחלקה ולכן קרושח,שם

 באלו ישראל הסאו לא וטני בכית *בל ידם. עלשנתקדיחח
 נסתלקת לא ולכן מישראל הקדושה נסתלקת ולאהעבירות

 ירם. על שנאקרשת הארץ מן נםהקרושת
 תשוב שואתח שאמרו המפרשים לפי והנהד(

 ונתת, בשובת רכתיב: כמו טצואח טלשק זחו כאןהנאמר
 מתתלה יהנח כן, האלו הכתובים כוונת לומראפשר

 הית ני הגפש, מנוהת עוד לתפ היה לא אך כששבואף
 זרוח כמתשנוח ממצחשתס להרביזם להייר מקוםייד

 כשנאמר: אי'כ אבל האסורים, לדברים רעותובתאות
 המחשבות מהם שיסיר הייגו לבבך, את אלהיך ד'ומל

 וישמעו הנפש מנהות להם יהיה אק הרעות, והתאזות."זרות
 במנותה. מצותיו ויעשו ד'בקול

 א' תשובת, מיני שני שיש לומר אמשרועוד

 עשו, שלא חמצות על תשובת חמ עבירות. עלתשוכח
 באבות תז"ל שאמרו מה חנר'קש שביאר מח לפיחהו

 והשבק, רין ליתן עתיר אתת מי ולפניפי'ג:
- 

 שדץ
 שחפשר חמצות על הוא והדפבק שעשת הענירות עלהוא
 זת ולפי - העבירהג את שעשת בעת לעשות לוחית

 הענירא ע5 תיהח כאן שנחמרת חראשתחהתשובח
 ואת"ב נהשובה, הראשונת המררגת זהו כישעשו

 העלזונה תשובח לידי באים המה אז במררגתפכשהתרוממו
 הענירווג שעשו בעת המצות סן סהסרו מה עלשרהעיס

 הענירות להם ומהפך זה תשונה גם מקגל הסובוד
 יזסטח. ל"ם נעשוה זרתות שאמרו: 185למצות

 שארם נשעה כי נ,ו; עוי להומיף והנראהה(
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 בפלאת ואם היא בפלאת לא חקב"ח אפר ממך' היא בפלאת לא וגו, הזאת המצוח כייא4
 י( רגה 'יייים ' בפ עסוק אתה זאין טמךהיא

 תורה לבג ומביא עומד אחר טזה תאטרו זלא מזה להן אמר היא' בזטים לאיב(
 1( בזטים, הימנה נזתייר זלא היא בזטים לא אתכס טודיע אגי בבר השמים מןאחרת

 ז( זכרה. ומתן ויזרותח צדקה ענותנותח ניתנה אומבותה כלי וכל היא חגינא: א"רד.אי
 ' 1ר( רבחןיירים

 דעת4 זמגביח במי תמצא לא אמר: רבא הי4 בזמים לא טאי היא. בזמיםלא
 א נ"" תיייבץ ט( הרוח. בגסי תמצא לא אמר: יוחגן ור' ח( כזמי*עליה

 סיבי מהר תורה גתנה זכבר ירטיה: א"ר חיא' בזמים לא מאי היא. בזמיםלא
 ר( מ'ס 'י"מ י( קול. בבת מזגיחין אנוואין

 זמרחיב במי תמצא לא אומר: רבא היא' לים מעבר ולא מאי לים. מעבר ולאיג(
 יב( בתגרנים. ולא בסחרבים לא תמצא לא אמר: יוחנן ור' יא( כיס' עליהדעתו

 א" נ'ו'ייייייו

 ר ו 8 יב

 הקול לפי הרבח מ"חניס הרברים "ביח י=ישטי
 גינרי נפ כן שבהדבור, הפנימה הרוה זהו והקולשנאמרה
 עושים אנחנו שלפעמיס ווהו "בה. הרוח ישההורח
 ההורוק לדברי דמה שמהאימים מגהוז הנראיםרברים

 ולא שיה האותיות לפי רק מחאימים הפה האמתולפי
 לא אשר ד, ו1ל הנקרא והו שבהורח והרוה רוהה,לפי
 הוא תפ"1 לבבו שבכל מי רק להרנישם מסונל אדםכל

 בכל אלהיך ד' אל השוב כי כאן: נאמר לכן לד'ק"ור
 אה רק 4ח לשמון רסונל הנך לכך נפ"ך, ונכילבבך
 דל בקול גם אם כי י'דברי

 להקופה רק נהנה ש"חורה יאמרו שלא הינוה
 ג"כ חשהנה החים כקישהנה הוטן ברבוה ואה"כמיוהי41
 ניחית היא החורה אלא הרשג חורה ההיה ואותערה
 במקומה. 8חיכ קחהיח אהרת הורהואין

 ב"למוהת ההורה פצוה לקים בכדי גי -"ינוו(
 שלח ובכדי ס1ב1ת, במדוה מוכהר האדם שיהיחב*'נן
 טסונל הוא אין האלו המרות בו שאץ סי גי האדםיחטר
 הוא נתורה שעוסק' ,ןמי אמרו לכך העליה, סבנילהיוה
 המעלת לאי9 "נחוץ הסובוח המחא לכל ידח עלווכח
 ההורח מרעת גבוח שדעחו שחושנ מי זהוח1-

מוהט  כי דעהה' לסוף לילם ירד לח גות ~איש נאה,;ינה חי נאה זו שטועה ולומר אחריה מבקר ימות 
 מפונל הוא ,שוורה דומו ננד דעהו את שמקטץ מירק

 אותח.להבין
 אה ישפיל ל8 גאות בעל שההו פי גיס(

 אמרו ובבר יודע, אינו שהוא מה פאהרים לקאולעימו

 ו1א שאץ הינו אלם, מ5ל הל61ד "05 איו"1חדי:
 ' מאהריט. ללמוד לו נחה שאינו לומר הרוהמנסי

 בבת משניהין האנו דאם משום הוא והסעםי(
 צשקר אומרים "חיו לפושעים יר נוהנים הינו נוחקול
 שהמת משום החכמים רוב כדעת לא עושיפ המחדלכך
 הנכק. הרין הוא איך קול הבת טן לשמועוכו
 באית לעיל "מבואר כמו הבוונה כאן נם יא(.
 הוא דעהו מרהיב לבין דעהו ~נגיה שבין והחילוקח;
 דברים ומשינ .ותר ננוח שדעהו מי מקרי דהגםגוה,

 סהושג ומי להשינם, פ"וסים לאנשים שקשהעליתים
 "הד צר היר רעהו, שמגביה נקרא הות הכה גושיש
 צררי כל אה להקיף ההיקף כה בו שיש בהכםיש

 "וה "כה נו שי" שהושב ומי רהבם, במלואהרגרים
 לא התורה נדברי לרק שבא ומי דעהה שמרהיבנקרא

 כימ. ורהנה גשמים נבוה שרעהי גמי אלאבהכנעח
 נגון על ההורה דברי את ישינ ליד לעולפ הוההאיש

 כי פ"1: רגה בשמות יאיהא כמו וזהויב(
 ו'(, )קהלה מהנה לב את ויאבד הכם יהוללהעושק
 ההכמה. מן אותו מירבבין הרגה בדבריפ מתעסקכשהכם
 של בלבו מהנה שנטעח החורח מן טהנה, לב אתויאבד
אדם,

-  ווהו והורה, הכמה דברים שני כאן מוכיר הוא 
 שני לוה נחוץ בתורה הכפ החדם שיהיה בגדימשום
 בקיאות נם וכן התורה, דברי להבץ ההכמה גחדברים,
 אה האדם יאבר העסק ו*וך' אמרו וה ועל בחורה,הרגה
 אה ישכה ועוד ההורה, רברי יבין ולא שבו ההגמהכח
 נבי ואמרו דייקו ולכן בתורה לו שתיה הידיעותכל

זדי,ן
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 לעשותה ובלבבך בפיך מאד הדבד אליך קדוב כי 3תיב: יצחק: איד ובלבבך. נסיךיד(

 י( ד 'ייימו ים לעשותה ובלבבך שבפיך בזסן אליך קדובאימתי
' תשמע' לא אווב לבבך תפנה שאם מלמד תשמע. ולא לבבך ים2ה ואםיז(

- 

 ר( מיו,סוכה

 תשמדו אם לחלוף, והן לטובה הן האדוי ואת השמים את היום. בכם העדותייט(
 בכם תהיה העדים יד מצותי: תעבדו ואם פדיה' הארץ ונתנה גשמיכם ונתתיהסצות

 יבולה. את תתן לא והאדסה מטד יהיה ולא השמים את ועצד כדכתיב:בדאשונה,
,חזקתי(

 למנינו ונתן הואיל ישראל' יאמרו שמא בחייס, ובחרת גאמד למה בחייס.ובחרת
 וסעתי( 'ייוים יד( בחייס. ובחדת ת*ל: שנרצח, מהן באיזת נלך דדכיס.י'

 חייב חכמיס: אמרו מכאן אומנות' זו בחייס ובחרת ד"ת דבי תנא בחייס.ובחרת
 אתה תחיה למען מ"ט, עצמו, את ללמד חחב למרו לא זאס אומנות, גנו את ללמדאדם
 יץ( פיא קיישע ,ירוש"י טו(כתיב.

ביאור

 מפני זהו ואבי, ההורח יד'עות וגבי 'הולל רק"נמח
 יאבי לא החכמה נח אח אנל לגמרי, ישבה,"הנקיאדת
 חנמח לו רוכש האדם נ"כ במסחר "עסו וריי כילגמרי,
 "שר המסחר נבעלי חכמה הרנח ויש העולם.גידיעות

 לדברים פנוי שלנו מסני "ך החורח, לחנמה נחוץזה
 החורח. חנמח מן אותו מערבב זחשהרים

 פיד: באנות שאמרי מח לפי ש!הו ואפוףיג(
 וללמד ללמוד בהץ מספיקים לעשות, מנה עלוהיומד
 ובלנבך שנפיך שבזמן כאן "מרו וכן ולעשחללשמור
 קרוב ידנר "ז לעשות מנת על לוטד והואלעוותו
 לשמור וללמד ללמוד בייו מספיקין סי למאד"ליו

זלעשואע
 ההורח את לקים שקוח שאומרים מי יווועוד

 האדש מכהות רחוקח וה,א נשוא מבלהי גדול עולההו
 היא הה בה, רוצח שאינו למי רק רחוקה היא באמת"ך
 שלו; החורג'ם הגנים עם לטפל להאשה וקשח כמוקשח
 זוחאם כסי לטניה קלה היא לעשוהה שגלבו מי"בל

 עול חוא שיח מרגזות וזיננה בניח עם באהבחסספלה
 לסניה.קשה

 לסבול מרוצח אני האדם 'אמר שלא היעויד,
 ועל חפץ, שלבי מח זואעשח ובלבי חרע ואת המות*ת
 פצווח הוא אלא 3ן לומר רשות לו ש8יו :*מרזה

 למען הכהוב: ומגרים מח שיהז ואפור בח5ם.לבהור
 הרי בזח בהמות ינחור שאם היינו ו!רלך, אההחחיה
 לוותר לו ויאפשר ווהי אחריה לבניו גם מיהה גורם"וא
 נניה חץ על לוותר רסות לו אין הרי שנל חיויל

 בג תליין זרעותיו שדםונמצא

 תהרת כא!: שאמרו מהזהנח
 כההם,_

 ממר וש
 זמית21:

 בנרכח,_
 "נספורנוי נואיו ונבר משום זהו

 הערג זהו ווסונ לעד, התתם אה ס"ו: הפסוק עללעיל
 צער הרע ואת לעה זחו המות הות שעה,צחץ

 ח-
 שעח,

 שעה ח5 זהו ןהברנה עך, ח5 זהו יח5ם כאן וכן-
 לו יהיח המצות שמיהת שבעבור .יקרה לסעמיםוהנה
 לו יהיה זולא בזמן דגם נאמר זח ועל שעח, בוריצער
 עדי זול החים אח לו יבחור זח בכל שעח בחץנרנח
 על להכריע צרינים העוה-נ של הנצההם החים כיעד4
 שיה.ח5

 גם ללמד חיב בחורה שעוסק מי ו"ףסו(
 עמח שאין חור" וכל בפ"נ: באבות ויאמרו נמו"ומנות
 עניית דקדוקי שהרי - עון, ונוררת בסלח סופהמלאנה
 שפיר ולכן קתה ועה ועל דעתו על הירם אתמעבירץ
 בעליה אה המהיה באומוות יצחור דל3ך הנתונמסהם
 לאהבה של "מדריגח לידי לבא לו יהיח שאסשיבכדי
 ,בקהי לזומוע "להיך ד'את

 בן לולא כי בו, ולדבקח
 קוע. חח ועל דעתו על לענורסופו

 נהויאי רבי דקיושיו: בשילהי שמציע אףוהנח
 נני מלמד ואיני שנעולם אומנות כל אני מניח"ומר!
- הורה,אלא  תורה שנל לזה: יורע הוא גם נאמה 

 אומר: הוא אין שהרי בסלח, סופח מלאכח עמהישין
 בנו ילפד ולא שבעולם אומנדת כל אדם יניחלעולם
 אלא שיקים, לעולם אסשך "י שאז מ5ני - תורה."לא
 באומנות יוחר בחר שהוא בלבי עצמו על רק אמרח~א

 הרבנות ענודת שיי 3מו מזה, יהפרנס שבנוהתורה
 יהעסקו דאנשים שכל אפשר שאי מה לוהוכדומח

בעכודח
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 םדבר*

 אשבה רבה שיקדאתי אשנה חכם' שיקראוני אקרא ארם יא6ר שלא וגו"לחהבה
 טז( לבא' הכבוד וסוף סאתבת לפור חלח בישיכח' וטשב זקןשאקרא

 שאי1ויליש

 חייך' הוא כי שבא6ר: בדרך, עמו להתלטת אסור ע"ה אלעזו1 א"ר חייך. הואכי
 2ש מיס 'פס"ים יז( שכן. כל לא חבירו חיי על חס' לא חיע עלואם

 ואוכל אותן עושה שאדם מהדבריט אחר הוא תורה תלמוד ימיך' ואורךחייך
 יח( ימזן ואויך חייך %א כי שבאפר: לעוה.כ. קימת והקרן כעוח"זפירותיהם

 ימיה מתקצרים שרא ואיט לקרות ס"ת לו שנותניס 6י יהודה: א-ר ימיך.וארך
 י4 ב88 )ברכא י יפיך* )אורך חייך הו8 כישבאמר:

לא
 בס לא ל"ד(: 'לה* והכתיב ממש' ~ב9 לצאת אילי6א ולבא' לצאת 6אי ולבח. לצחתב(

 ממנו שנסתת6ו מלמד תורה' בדברי ולבא לצחת יונתן: א-ר נח6ני כר שמואל א"רליחהי
 י( -ג '%י" ' א( החכמה.מעינות

ביאור

 יבר לעצמו חומנוה לו לבחור כא ששטם חא,מבוח
 אבותיה מאוטטת חדם ישנח 1לח ס'": בער5יז בזהחמרו

 ליז כוירה היה נחוראי 1" שעבוית שמפני ואסשר-
 חומנות הוא 11ה מפני בזח זיטק יהיה בנו שגםגהר

אבותיו.
 בשגיל שונה אדס דאם מבעי לא החנוסז(

 דזה משום עאסור, דגוף הנאה של גס עניז ש,הוממוז

 אמרו ייבי ביה' רמועליז החקדש מז הנהנה 5מוהוי
 מן היו טסל תורה מרברי חנהנח ד5ל בזה! בפ"דבאבות
העןלם,

- 
 תורא מדברי ליהנות רוצה 15חוא גם חלח

 או רבי חותו שיקראו ע"י שלומד יגת ייהנחבאוסז
 רומח חח רוהנחת חנאח אלא נסה הנאה זח שאיזה5פ

 הנאח ש1הו וריח ומרחח קול עיי ההקרוז מזלהנהנה
 כ4 לעשות לו חין זה ביל בזה מושלין שאיזרוהנית
 חת המונע אנושח רגש 151 חנבוי שרגש חעפ"יויוד
 בו שאין. לארם לו ואוי ההסי, מז סעמים רובההאדם
 5בוד. לו1פ ללמוי ל4דס אסור זה ב5ל ה,ה,רייגוו

 דהכתוב הזה! הכהוב על אמרו יעקב" "אהלובססר
 = בהץס. ובחרת אמרי הוא אופז באי,ה חותנו יורהה,ח
 חלא 1לס1בתנה למעננו ההחפ בבקשת נוונהנו שאיזהץנו
 לח כי אוהך, לעבוי בכדי למענך בהים להלאררצוננו
 לאהבח בכרי בהחם יבהרת נאז ויז י,ק יהללוהמהים

 בקולו. ולשמוע חלהיך דא
 הוח זמנית והנאח שעה הף סשום שהרייז(

 בתורה עיסק שחינו ה,י2ן שהר' עוים, ה9 עלמווהר
 בויאי וא"י שעה, יסי הנאה איוה יו מהסר שזהמשום
 לו יהיה מזח חם 4י4-ים הץ על יהוס שלא הואעלול
 לגוסה הנאהחיזח

 הוה העו,ם הף על איך הוא 5י וירוזייה(
 שכולו לעולמ שוהו העוה-ב ח9 על קחי ימיךואורך
 מה לסי זהו היך, חש 5י בטעב שנ4מר ומה"רוך,
 יראת 5"ק " במשלי יפסוק את בחח" ירבינושביאר

 תקצהינד; ריעופ ושנות ימים תוסיףד'
- 

 כי והוא
 הצדיקיס הי'ב ימים, יאריך לב וטוב שמה שהואום. ימיו. יקצר זה וסתי בחימח ימיו ש5ל מי הסבעבררך
 היו להם לנרום צריך זה פניהס על ר יראתשתמיר'
 להחריך צרי5ים בשמהח המיד שהפ ורשעיס ימיס,קיצור
 ימיס תוסיף ד' יראת 5י ההו להיפך באמת חבלימיפ,
 הקצורנד; רשיוםושנות

 הכהוכ לז מגלה כאן 1כן -
 קצור לגו יהיה הלילה ד' ירן4ז שטפני לסהוי לנושאין
 ימינו. ואורך החנו הוא שזח לחיסך חפ 5יימים,

 כההח לא פנהס: גפ. בספרי חיהש יהנהש
 ליחה נס לא להיתר. חיסור ביז לסהור סמא ביזעינו

 הורח,בעומלי
- 

 סמנו שנסהחמו יאן אמרו חיך וא"ב

מעיטת
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 משה לו אמר יוחנף א"ר תביא, אתמ סי ג"ג(! אפק סתיב ולהלן תבא. אתה סי1(
 לרור אחר רבר קרקרם, של והך סקל סול הקב"ום לו אסר שברוה והזקנים אתהליהושע,
 - . ב( לדור. שני.רבריםואין

 י( י )סנ"יריי

 רק בענוה, להתנהג המלך גם צריך שבצנעא הייפ ואסז, חזק ישראל כללשיני

 צריסין רק לב, סורך לפניהם תראה ולא בענוה להתנהג אין או ואמז, חזק ישראל סללעיני
 =מ"י )8שר . העם. נגר סברול קשהלהיות
 שקריאת מפני אחת, במצוה והזקנים הכהניס שצרף מה לעמר. אותם משה ויצוי(

 מצוה היה ואם כה"ג, הקורא .היה הסהנים מצוה היה ואם אותהי קורא יחיר הקהלפרשת
 המלך שהוא שניהם גבי שעל אחר שיקרא שניהם צוה לסן ב"ר, האב הקורא היההזקנים
 חם'מ( )"שי" . " מ"(4 בסוטהסמבואר

 אם והטף, והנשים האנשים העם את הקהל עוריה: בן ר"א ררש וגו'- הקהליב(
 ר( למגיאיהם. שסר ליתן כדי באי4 לסה טף לשמוע, באות ונשים ללמור באיםאנשים

 ש( ב')8ביב8

 הפקר- הסל כי סלום לבית אוסף ואין פנויים שהסל ובו" העם אתהקהל

ביאור-

 שבכל הוא הפעון 31ה מפלי בזה והני(4ת המורו4מעינות
 במשה כן חושים, זרמים סמע נובע הרף בלי ורגעריע
 ססעיונוח הדשים זרמים בו נ1גע היה ה-גע רגעבגל

 ולא הסעינוה אלו סמנו נסהחמו גיום נו אבלהחגמה,
 להוסיף ואין אז נחחמח שההורה מפני הג5:ו; בו0?וסף
 בו ו1ה'חה ההכמח אלא גו נית-רה ולא ילידייוהר
מכבר,

 !נמעי
 סמא בין יע להועיא יפיר גירו שהיה

 סיבר, גו קהיחח ריערה מכח להיהר איסור וגיןלטהור
 בקרבו מהוספה דאגמח שאין לרו-גיש שהחחיל טפניזרק
 וכבר גח-ם חויהי אה סלא כבר יי ייע סזהיהור
 קעהחגיע

 ברגר משה שסעח, 4ראח לכאורח סזה וחנחג,
 יהנה בזח והנראה להאסר, קשח זח ודבר לגטריחוה
 יהיח שהמנהיג הוא הראף מן היתיס אנשים בהוךנאמת
 לירי גולם שיבואו ובודאי הזקנים עם רגר בכלמתיעץ
 סו5ב חז הגונים אנויפ ו1אץ בזטן ורק יירו4 אהחרעה
 להתיעו צריך וויהיה זח ,ל'י יי לרור, אהו רברשיהיה
 סושך יהיה וזה שונוח רע!ח רבר בכל יהיח אהריםעם
 רבר, שום יעשח י!.יח אקר פי ימן מגירויפן

 שהיה בודאי הארם יל את סגגר שהיה מפני מיהוהנה
 הגונים לאנשים קהחזיקס ומפני הוור, בני אהסכבר
 הזקניס, עם גיהד מנהיג יהיה קהוא ליהושע עוהלין
 ולין זו, להנהנח ראוי הרור יאין יאסח יוע הקב"האך
 ובריס. קני 1לח אהד רבר לחיוה 1ריך הזה קלרוראסר

 היה ש1(ע לפי גן: הזח בענץ אסרו%צ8זקתי"
 להם חלק יו1ראל גל לעיני יהושן עם סשחסובר

 להלן אגל ה"ן העם עם שתבא לו ואסר גגוי,ליואראל
 שם יקא,8ל היו לא עעסו! בפני ליהושן הקביחגיאמר

 אסר לפיכך לסעלו; גסו גבוד להפ לחלוק הוערךלא
 ישראל בני אה חביא בע1מך אההיי

 פ"א: בסוסח אמרו יליך אמרו "ובס*ורנר'ג(
 וראש רשנס5; לראש ונחעו חורח ספר נוסל הכנסתהץ

 עחע גרול וכהן גרול, ליחן יהסגן לסג4 נזחערבנסח
 וקורא, ויושב ומקבל עומר והמלךלסלך,

- 
 מרכתיג זהו

 שמירם גכדי ,הו לוי, בני הבהגים אל יחנחיאן:
 ליהייג נוחנו הסגן ששנינו כאוחה הקורא חמלךיקגלנח
 גכדי ישראל. וקני גל ואל נאמר חעו-י למלך,וכה"ג
 ששנינו כאוהא גהקחל ויוורה את היהנים יקבלווומירם
 לסין. הינסת וראש הבנסה לרחש עתנן הבנסה18ן

 התורח בנתינת לחשחחף עריכין שחיו סחוהטעס
 שהיח מפני שזחו נראה הזקניס, ובץ היהניפ ביןלהסלך
 קההורח עריגין ה'1 לין ריוורה, אה יז-פו שמאלחוש
 שאלו גבד' הזקנים, ע"י ונץ רבהנים ,ד'י ביןהגהן
 לחוש אין כי זיוף, סקום בה שאין סעירים יחזוואלו

 הזקניס ובק היהנים גין העם הלקי שיל זולקלקלח
 בזי!ף. סשחחפיםיהיו

 כן: חים' שאלח סופר" "כהב בס0ר וביארוי(
 מבינים שאינס "עפ"י ריועוךח סבואים וליך לוסרדאין
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 ושסרו הכנים אצל נאסר ולא וגה. ליראה ולסדו ישסעו ידעו לא אשר ובניהםים

 בקום התורה מן אינם להינוך שהגיעו אף דקסנים סשום זהו הקודם, בפפוק כמולעשות
 נבילות האוכל קשן אכל ע"א, כ-ס בנזיר כמבואר טדרכנן רש הוא הינוך רסצותועשה,
 =מה(,טולהאיסור. סן לפרוש ליראה ולסרו ישטעו אסר ולכן לה8ריוו, סצטין דב"ד קישד כיבמותאסרינן
 הצדיקיס: ול מיתה לגזור הקב"ה לפני קשה אסרה רכנן לסות. ימיך קרבו הןט,
 לומר צריך היה כך לך תדע לחטדדע, הטותה ד' בעיני יקי קס"זא ~החיים שנאסרמנין
 שקרינו ססה סנין ביסים, המיתה ותלה אותו הניה אלא כך אסר ולא סת, אתה הנהלמשה
 1ר( רבה )תהם ה( לסות.- ימיך קרבו הן הזה:בענין

 את רואה רע שכן הקב"ה: א"ל מיתה, עלי גוןר אתה ובהן השמיפ ושסי השמיםאלהיך. לד' הן "(: יוברים כתיב שכן קלסתיך בחן רבש"ש משה אסר למות. ימיך קרבוהן
 מטצרים אותם לגאול ששלהתיך בשעה זכור אתה אי היוצאות, את רואה ואינוהנכנסות
 ס'( ,רי ו( לסות. יסיך קרבו חן הוי לי, יאמינו לא הן יא "ם"ן ליואטרת

 ר 1 א יב

 שם ירשי שהרי הליבה, שכר להם שיהיה בכדימשום
 למעז יבהיב משום פסור שומע תרט חמדכר דחרשבגט.

 למעז ינתיב משום פסור מיבר תיט ושומןישמעו,
 תשים ללמוי באים אנשים אם שאמרו מת יז"יילמדה
 וללמוד לשמוע וייכולים אלו דוקא שריי לשמו23אות
 ה"בה לא לומדים ואינם שומעים שאינ0 ואהוםבאים.
 ו~זורה, ה"בה לא בלבד הליכה שכר סשום כידימרה,
 אמרו: זה ועל מביגים, שאינם גיון באו למה טףא"כ
 שמביאץ מה דהייקר משום למביאיאן, שכר ליהןנדי
 ואם אב בלי בבית להשאיר0 אפשר דאי משום הואהסף
 סביאים היו אותם להביא בתורה נאמר "יה כשלאוגם
 בכדי אלא להביאם בחורה נאמרת 51א מעצמם,אוחם
 זה בקי גם שכר ויקבלו למצות זח אהלעשות

 ראב"ע דכשוהמנה סשו0 אמרו ב0פריםוהגה
 הפתה שומר את לסלק צוה הרי ר"ג בסקום נשיאלהיחו
 שהיה בו"'ג עשה ולא ליכנס, לתלסידי0 דשותוטעה
 לביחמ"רי יבנס אל כברו תוכו שאץ ת"ה כל ואומר:מכריז
-

 זו דרומו ראב"ע ירש ולכן ב"", בברכות כמבואר
 וצוה הקהל בטצ,ה התורה רפליגה במה קי להראהןבכדי
 הורה להרבות בכיי זו מצוה לקיים פישיאי אהד כלעל

בישז-אל.
 דאיתא מה בזח ביארו הבמהי "משךובספר

 הרכינס בן דוסא ר' נשרא" ""ק פ"א יבמותבורושלמי
 אני מכייו זקנתק גם היתי נער אליו: קרא ראב"ןאה

 עזרא של לעיניו דמ"ן ועינו לעזרא, עשירי וורשהוא

-
 ט9תיל שהית בעזרא שמצינו דכמו הוא בזת והנוונה

 נגדי ישראל בית שירוה כל בתוך ההורה אתלהפיץ
 עזרא ויביא זד: בנחמיה כדכתיב דן-בים לקניןלעשותן

אהכק  טכץ וכל אשת וער סאיי "קחל לעי השדה 

לשמוי
 בתורה בספר ויקרא השביעק לחרוי אהד ביום

  במקרא, ויבינו שכל 1ש81 מפורשהאלהים
 שיהא וכן -

 והעסידו אמרו: יגדולה כנסת שאנשי בפ'טשבאבות
 הרבה,תלמידים

-  אנשי של הרא9 היה ירי ועזרא 
 רא2'ע של שעינו דוסח ר' אמר זה ועל "גיולה,כנסה
 של לעינו דמיא יתלטייי0 רבוי על יפה בעץשהביס
 בעין נ"כ הזה הדכר על "ביס עורא עגם מפניעזרא,
 "רבה תלמידים ל"עמיד היה מעינו וכליסה

 י9 י"נח בן. הזה הענין ב0פרים ביארוה(
 נעצמו 9הוא נקרא ואז זמנו קודם תסא ע"י ימותשאדם
 ראוי מעשיו 1מ8ד מיתה של הטא בו שאין מי אבלמח,
 כן כי הזמן מצד למות זמנו הגיע רק להיוו4 עודהוא
 ימיו שרק נקרא זה יותר, ולא זה זמן להיות עליונגזר
 ראף היה לא שמשה כחן שאמרו מה וז"1 למות,קרבו
 תז"ל שאמרו וכמו ימיה מצד אלא עצמו מ8דלמוה
 להיות יהו,וע של זמנו הגיע 9יבר הקב"ה: לושאמר
 כמלא אפילו בהכרתה נוגעת אתת מלכות ואיןבמקומו
 שבזה נגזר הבריאה תולדות בסיר שכבר ה"נונימא,
 נמקומה יעמוי ויהושן משת י0תלקהזמן

 טשט הזח "חמוה המדרש בדברי "בי1ער1(
 9אין המלך הוא זקוק הרץ במדת לווזנהג דהנתיך
 להו1ם 1אה1ב נכבד שהוא טי כי עצמו, מצד נכבדהוא

 שלפעמים יש אבל קשים, עונ9ים 2לי גם רצונוממלאים
 2זסן חהו "דץ, נמדת להחנהג נכ?ד "כי המלך ג0צריך
 נגיד שום נקול שומעים ואינם הגונים אינםשדונם
 מ"עת9ים. היראה להם י"יה לא אםומצוה

 מסיל אחת הן הק2"ה 5פני ט9ה 9אמרח"ו

עיי
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 כטו זה כאן.אין הנאטר 9נים והסתרת והנראה עוה, אור הרעה כל על ההוא ביוםפני. -,ן אסתיר הסתר ואנכי האלה הרעות טצאוני בקרבי אלהי אין כי על ההוא ביום ואמריז(ג) . ;י),-
 הכינה אלא לעונוימי יותר ראוחם ואינם בתוובה חזרו הרי האלו הרעות מצאוםבקרבם,]ל אלהים ו5אין זה ועל ואוטרים מורים והם כיון והרי טהם' פני וחסתרתי לעיל:ונאמר ':)
 החנו הרעח, על פני אסתיר הסתר נאמר ולכן ועוה טהעבירות 9נים יסתיר והואהיא(
 פ'(,י" ו( להם.תוובתם. והועיל טפני וזהו ברעתם, עור אראהולא -)

 ''ל,"

-
 לכתוב טצוה תורה' ספר לארם אבותיו לו והניחו אעפ"י רבה: אמר לכם. כתבויפ(

 ד( ישיסנ"ירין ח( הזאת. הוירה את לכם כתכו ועתח ונאמריטולו, ::י

 שתהא ער לתלטידו לענות ארם וחייב טניין אוטר: ר"ע תניא בפיהם.ויטה
 ו( נ"ר -יעיייבץ ט( בפיהם. וימה ונאטר: בפיהם'סדורה

 וצרות הנפו, בהוחתת רבות רעות התנו וצרות' רבות רעות אותו תטצאן כי והיהכא(י
 הנפע רעות אבל ובורו, טעצטו נקלח על חארם ירגיו הגוף יסורי והנה הגופותיביסורי
 ודאי מתורה הארם ויתבסל בעת כי לעד' לפניו הזאת הוירה וענתה עליה: אמרוקלקולה

 וכל ווום האלהי בתורת ויקרא עיניו יפתח כאור אבל והפסרה, נפוו בהוחתת ירגיולא
 לו היה אור היקרות הכחות וטן הנכברות הטדות טן הפסיר כמה האמת ויבין ידצ אז ..

 . י(טנעוריה
 יעקי( )א"י

 ואחת עבסים לי"ב יב הורות, יג כתב ינאה איר הזאת, הוירה את טוה ויכתובכב(
 יא( ובארוף אותה מוצאים ויהיו דבר לזייף אחד יבקו ואם בארון'הכיח

 ט" רנה,יביים

 יאורב

 אימה להטיל בכדי בויאי וז"1 לס1הה המור שצשעלי
 בהן קלסתיך אני ורן-י ויראו, ישמעו ולמען ה5נורעל
 כה שאהה גיץ ~איג השמים, ושמי השמים חלהיךלד
 אה שימלאו בכדי קשיס לעתשיס זקוק אינך למארנכבר

ר8וני
 גם הרוממות יר!4ז מהמת ממך יראים יהיו בי
 אהח הן הקניה: השינו זה ועל היחמים, במרהכשיהנהגו
 בהעם תסרון שיש אמרת הרי לי, יאמינו לא והןאמרת
 צריכים הרי אלה כמו אנשים 1ע5 מאמינים בנישאינם
 במית עמך לווזנהג דקוק הנני ולגן הדין, נמרתלדיזנהג
 הזוג העם על מוראי להטיל בכריהדין

 שהסושרת היות ר'ובל לומר אסשר ובכללז(
 חזרו הם הרי לש1על ואין  לדעה, דוא בנאן הנאמרפנים

 תשונה זה ואין משום זהו נענשים. יהיו ולמהבתשונה
 אלהי נשם רק ד' את קוראים שהם רנזמן משוםמעליא
 5יוהד, אלהים יוו  שיישראל שהושבים נראת מזהבלבר,
 יוו עם שלכל או השגו העמים גי ,1'ז, של יד ישובזה
 אלהים בשם לקרהזו 8ריגים היו אלא מיוהד,אלהים
 לומר( 5ריגים היו או העולם, אלהי שהוא שמשמעסהמא

 אותה קוראים שאנהנו גמו העולס" מלך"אלהינו
 לרמו ייש סופר" "גתב נספר זה על 1חמר1ח(

 ולא מלומרא אנשים מיות הערה ל% יהיה שלאבזה
 גל אלא בלבר, בין% אבואי% גמנחג רק ח5לנ1יהיה
 סיני, בהר היום עמר נאלו מהרש ע158 על יקנלהאחד
 דוקא. משלו שיכתוב המעוחולבן

 משום בפיה סיורה תורתו שההא בעינן לכןט(
 שיש ומשום לאחרים, ללמר גם בכוע יש גזהואיש
 שאמרו כמו לאחרים, גם ללמר אהר כל עלהמצוה
 בבלל ריא הרי לאחריס מלמד שאינו רמי ליובסוטה
 שאפשר ער יתלמידו לשנות מחהיב הרב לבןארור.

 ארור. בכלל יהיה ולא לאחרים נם ללמר לויחיי
 אדם רואה אם וו: בברכוה שאמרו מת וזהוי(
 מ5א ולא פשסש במעשיו, יפשפש עליו גאיןשיסורץ
 תור41 גנסוליתלה

- 
 מעא שלא ומה הטא שנתשי החנו

 מהורה האים שיתבטל נעת כי הורו4 נסול מחמתהוא
 יריך ולכן 1הפסר41 נפשו בהשחחה ירגיש לאתשי

 וקלקל. סגס נמה ויגין ירע 1ח1 בהורהל"תעסק
 מ.1: נפסוק לה* "נפפורנרי איהא וכןיא(

 האל הורת את שהעזבו שידו"זי יעיר לער. בך שםוהית
 אהר הורה ססר לשום הו8רכהי זה שנשביליהנרך
  בשנה אהת גהיג זולהו ארם שם יכנם שלאבמקים

תז
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 יעטד ובאמר: חשחיתו לא יהושע ימות כל ארי תוחיתון. היחת 3י מותי אחריכ%
 ויהושע זטן וכל כגוצ עליו חביב ארם ול ותלמידו מכאן יהווע, ימי כל ד' אתיוראל
 . יש"יג יב( חי. הוא כאלו למוה נראה היהחי

4ר4
ק83

 הומי4 האייבו הפווכה חפוש כפי פיי אמרי הארץ ותומע וארברח הומים האזיבוא(
 כפרים יוובי 8י' הארץ, טובי הארץ, ותוטע בומי4 ובצורות הגדולות הערים יוובי8"

 "טיים( )כעל . א( הקסנות.וערים

 1כי הומים, האזינו אמר: לפיכך לומים קרוב משה והיה לפי הומיפהאזיט
 1כי פי אמרי הארץ ותומע אמר: לפיכך הארץ מן רחוק והיה ולפי מקרובן היאהאזנה
 ארד והחדט ומים ומעו אק: 'ישע" ואמר לדבר ושמך יועיה בא מרחוקן היאומיעה

 ר 1 א יב

 כתוב שימצא מה שבל הס:ן זהותי

 בח4-

 ההורח
 צייקי בידשימצאו

 הרה-

 לר שנאמרו היבריפ הן הן
 ספק יולד לא ו2זה והסרק הוספח בלי מסיגילמשח
 ,45כם.לכפ

 כי הנוווכ: מסתפ דלכך לבאר אסשר כוהוהנה
 ההו ין עפ התתפ ממריפ זגר מרתך את יד,4ויאנכי

 הש ומדוע ד' על הץחם ממרים לומרו לו היחרלכאורח
 בכרי ד בשם סיהסשים שהיו פפני זיו ד, ץםאומר

 כל כי שאמרק קרח בעדח שהיח כמו פיג אחלהטרות
 קהל על וזונשאו וסדוע י' ובתוכם קרווויס כולםהן,(ו
ז',

- 
 אהרה ועל סשח על לחלוק באו ז' שביים היי

 בשם חוסחים להיהו כזאח היתח בהם שיש כיקחייכ
 להיות בכדי ההורה את יזתפו שמא לחוש יש א"כד',

 שתהיח מצוח הוגי ולכן ז', ובשם התורח בשסחוסאיס
 הזאת שההורה בברי הקרשים קדוזי בביח אחתחורח
 א"ווג לזתף וובאו אלו כנגי לערתהיח

 שאיתא הימהץ אמשך בספר זה על ואיתאיב(
 משנהץם פחות והוקניפ שנח ניא הי שיהושע עולסבסדר
 י8ה בעין היח הולו העולם, לחרומח נהש2 סשח כיחא

 אחד זח ש~ח קץ חי היח עלמא 1הוה אלפימשתא
 ,ונה חשלווים כל לכן אליהו, באיו,ה כראיתאמארבעים
 הי. משח גאלויתשב

 ייב בסרבר ברוי"י יאיהא מה לפי והנחא(
 אמירח ואק קשח, לשק אלא סקום בכל דבהי אץאע
 תחנוניס, לשק אלא מקוםבכל

- 
 דלפי לומר אפשר

 דבור. בלשק הורברח שסים גבי נאמר לכך האלוהרברים
 שאמרו סשזם אסירח, בלשע 8י, אמרי נאסר הארץ,ג:י

 נצא רויי לכח ד(: )שה",1 דכהיב מאי כיא:בעירובין

  רנש-ע, חקבהז: לפני ישראל כנסח אמרח וגוןהש1ה
 ושבושץ תויהת גזל בהם שיש כרכיפ כיושבי הייוגיאל

 בהורה שעוסקין ה*ה ואראך בא הוויח נצא אלאשקר,
 עבירה? מצוין כרכץ י8ביוווכי מפני ולסן - היהק,מחוך

 ומפני קשח, שחוא יבור בלשק להם אמר לכןהמורוה
 לכן יאל41 חמזרהת עבירהת מצוי אינו הארזשביושבי
 רכח. שאיא אמירה בלשק רק אמרלים

 האנשים על קאי יהשמים שפרשו המפרשיםולפי
 קאי והארץ שמימיס. ליטים וקר21ים חימה בהםשיש
 גבי דלכך פשוס זה החרץ, מעמי הפשוטים הענשיםעל

 נאמר הארז ולגבי קשה, בלשק וארברת נחמרשמים
 להוביח שצרינק דבשעה משום רכה, בלשק פהאמרי
 ראהים החימים אז סזביס, לא דברים על האנשיפאח

 בכ"ט. שאמרו כמו הסשוסיס, של מזו קשח יוהרלהוכהח

 ויבית פשעם לעמי הגד נ'וו(: )ישעי' ריחיב מאי4'ג:
 ,8שגגות ח'וו אלו פשעם לעסי הגר חשאם,יעקב
 האיז עמי אלו חסאהפ יעקכ ול2יח כזיונחג להםנעשות
 כשגגוח. לדם נעשהתשזדונוה

 אלו לומר הקדים לכן הפרושים אלו לנלוהנח
 בדברים  עתח עסק לו אין כי שידעו לומרחיברים
 יבינו שבהם כרכיפ חיושבי או הגדולים שרק*יוגים
 חפשוסח האסוגח בדבר רק הסח יבריו כל אלאאוהט,
 כסו וזאו בזה, שוים "אנשים שכל הסצותושמירח
 דבר סיף קהלח! בסוף שנאמר סח על בס~5-יםשאמרו
 האדנק כל זה כי וגה ירא האלהים אח נשמעהכל

 אינפ קהלח כ(פר שנאמר החקירות כל כי שאסרהינו -
 האלהים יראת אכל חכמה, בעלי סגולח ליחידי רקראויס
 דבר זהו חקירח שום בלי הסצוח ושסיריהפשוטח

הנסצא
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אפיי( ב( לארץ, קרוב שהיה ארץ והאזיגו השמים' מן רחוק שהיה שמיםש6עו

 סם לו נעשית לשמח שלא בתורח העוסק כל אומד: בנאה רבי היה תניא, וגו'. יערףב(
 שם וערפו י"א': )ייי שנא6ר הריגח, אלא עדיפח ואין לקחי, כמטר יערף שנאמד:המות,
 צ( ד "ענית ג( העגלה'את

 עריסן ואין לקחי, כמטר יערף אומר: הגלילי יוסי ר' של בנו ר"א תניא, וגו'.יערף
 שפיכת על מכפרת ערופה עבלה מה העגלה, את שם וערסו יש(: )יייי שנאמר הדיגה'אלא
 )פייי ד( דמי4 שפיכת על מכפרים תורה דברי אףדמיס

'. ה( לעולם. חאם תורה דברי אף לעולם, חיים מטר מהכמטרי
'ספיי(

 וגתו שבודי 6י בו, עצבים עולם ומקצת שמחים וולם 6קצת מטר מח *יכמטר'
 אף בו ש6חים כולו היולם כל טל מה כטל, תזל ת"ל! כן, דית אף לו, מצירים ייןסלא

 יאודב

 זת גי 9נאטר, מה ו,הו האדם. נני לכל חועלחהמ2יא
 האדם,כל

- 
 יח יהיה אדם לגל הוק~ף ד2ר שזהו ההנו

שיהיוג
 לה9טים הנביאים שני אלו שקראו מה הנה נ(י
 דאיחא 6ה לפי שתהו נושה 2קולם, שי69ע1ולהארז
 125ד תונע להיהן צריך דהגביא -נ: 169הנ6כילתא

 י9ראל. וכבוד המקום כ2וד שת5ו הב4 וגנודיאב
 שתנן ויתה הנן. ב2וד ולא האנ כ2וד ו~ח2עואליהו
 9תנן ויר6יוצ נ2ואהם, נפסקה הא2 ג2וד ולא הבןגנוד
- נ2ואתה נכפלת שניהםכ2וד  רנר"א 2יאר כנר תצת 

 את צ6ר ד על את ואש6ן ר: בישע" נאסר ויכךדי

 לוו, ילך ומי אשלחפי
 2עיי 9ילך הוא לוו האי -

 העה הבן. וכבוי הא2 כבוד תובע 9יהיה י9ז-אלובו"ו
 אז סתים הץ האב כבוי תובעים הי שהננ"ים2שעה
 גבוד הובעים וכשהיו דש4-ץ. יוש2י אל הץנו הארץ,אל
 שבש6ים, אנינו אל שתהו השמים, אל פתים היוה2ן

 נוה היה ילסשח כאן אמרו זהוזי
 כנוד לתבוע יתע-

 טא היה ולישייהו ל69ים, יוהר קרונ שהיה מסניהבן

 והשר קרוב 9היה 6פבי האנ גנוד 6ישראל לחבועיתע-
 הארץ,8ל

 אמרינן והלא וקשה כתוס'! שם איחא ח4הנ(
 שאינה אעפיץ נהויה אוס יעמק לעולם ע-ב: נ'בפסחים
 דתרי ל61ר ויש לש6ה, גא לשמה שלא שסחוךלש6ה
 לו61ה, שלא אפילו וציעסוק דאמרינן ד6ת הוי ל9מהשלא
 שאמרינן 61ה 1יבבי1ה1, ניי או רבי שיקרא 2בריז18
 לקנסר. של61ד 6י זהו ה16ה גסם דהויהכא

 לקנסר, שלומי 62י 5ה 9התמירו 6הוהסעם
 1ח16 אביו נ6קלל ההמירו ילכך שב(4יוו מח לפיחע

י11ע-
 חוא והמנה 2סקילה הוא שדשקלל אוהם, 626גה

 טשום הע 5ה4155 א-וה לא ווהמקלל אף בהנקרק
 רעה לעשוה נבר; חמקורש י' נ9ם 6שחסוושהטקלל
 חותם שיקלל ער הה2 אינו הטקלל יי ולא6הלאבץ
 שפשתמש סי הוש נדול היותר תאסא המקום,נ9ם
 6י באן נם ולנן רעוע נוו לעשוה כרי 9נקדושהבן2ר
 לקנסר נכדי קדושח של ד2ר שהוא טערה להשת6ש9בא

 נדול. לעת9 ווש ראוי ביוראל 6הלהץוולהר2וה
 כ16 בתורה מתכפר הרוצה שאץ_ פשיס זהוד(

 דהא ערופו; ענלה ורץ מתכפר בעצ16 הואשאין
 בו ערופח.זמ'8ץ ענלה שהביאו אזשץ הרוצהג9נמצא

 מי טון ולא הרונ גו67צא קאי זה אלא לה הראתדין
 ההרהג נטצא ששם המקום בני על מוסל שההסאהכהו
 דאכליה גברא יה5וא זוש: הא ב6כות דאיהא כמוההו
 אי9תעי 1ל4 רריביל 6ינ" פרסי תלחא נרה1קאריא
 יח6ים ל2ק9 לו ווחיה פשום י61י, תלהא נהז"אליחו
 ולנן 2קוג 1ל4 2הם תקלח תארע שלא 6קומו בניעל

 המוסל ההסא על לכפר ערופה ענלה להביאצריכץ
 ערושת ענלה להביא אפשר שאי הוא ונז6ןעליהם,
 בתורוג העסק ,דץ ה6ת 6חכפריםנע2ורם

 משום זהו למטר, הירח שהוקשה ומחה(
 שתומרו 1כ16 לה2ריה4 נא שאינו ד2ר זהו הנשם9ןצם
 דדינא, גיומא ד6סרא יומא קשה העבתענית

 זהו אך -
 הוא נן בעולם. ההם אץ הנ9ם 6בלערי כי הכרחיד2ר

 שאמרו כ16 קשח ד2ר וושו הל16ד עצם כי ההורה,בל16ד
 תורה דנרי שאץ 6נתן ר'ל: א6ר מ"נ: 22רבוההזיל

 )נ6ד2ר 9נאמר עלי41 עצ16 669ית ב6י אלאמחקץמין
 גאהל, י16ה כי אדם ההורת חאהס(:

- 
 נ"כ זהו אבל

 תתם להיות אפשר אי ההורה 6בלומיי כי חכרההד2ר
 מע6ודי אהד היא שההורה ח' בא2וה שאפת נ216עולם,
העולג
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'

 בהם יו צתם ואלש עשבש על טרדש *לו פתוירש דש* ע* כשירש
 ףש רבמם בהם י9 תורפ וברי כך ולבמם, שחוריפ בהם חש אדופים בהם וישיר"ים
וחי" ז( וחסידים. צדיקים בהם יש חכמים בהם יש כשרים'בהם

 אותם וסגדלים וטעלים עשבים על .יודדים הללו שעירים מח דשא. עליכשעירים
 ופיי( ח( אותם' וטגדלים לומדיהם מעלים תורת ובריכך

 אותם ומפנקים וטעדנים עשבים על יורוףם הללו רביבים מה עוב. עליוכרביבים
 'פצי( ט( שתם. ומפגקים לומדיהם את תורהימעדנים דבריכך

 הקריביפ בץ האגוים לכל קרא טחחלח .כי לאלהינו. גודל הבו אקרא ד' ום יי,י
 התנו לד" כבוד ליתן צריכים וכולם להם אוסר הוא ועחה לחארץ" הקרובים ביןלשטים
 בדבריס ומר לגדל צריכין חוסים אנור לד' גודל ליתן הוא צריך בו ויש בסח אחדוכל

 וחגנך, סטה טהונך, ד' כבד חדל: ואמרו כסו גוטח4 בדברים הארז ואנוירוחגיים
,בספרים( בו' ויו מסה ד' לכבד צריך. אחד וכלהייגו

 ר 1 א יב*.
 84*ר למה א"י ק*ים 8אלו הדבריםוחנה_

 הוח לטסר; דוטה אייו זה 'אם לקהי נטטר יערף'נלל
 6ה לפי אתהו והנראה אמרתק כסל תזל רק לומרלו

 חהלה לקהי, כט8ר יקרף נאן: זוסא בפסייחלחראא
 בבחו4 הול ולבסוף כטסר, עליך קשה תורחךהוח

-  שאין לטסר_ דומה ההורה מחחלה דבאמת נטצא.הבה 
 להבינם לפניהם שקשה אנשים יש כי בג שמ*יןהכל
 הורמ, של הע1ל אה לקבל ל8ביהם ווקשה אנשיםהאז
 ב8 העסק ,1ץ כי כסל, תול לבסוף. איל מההלה והואך
 כסש לו הימה בעיניו הביבה נעווההיא

 1ף באות טה.(1ביארנו לפי לבאר בא. בזחז(

 שחהו לוטר הארו, והקטע השטים האזיט אטרדלכך
 הנטשאוה 5שתא השדרוה ולכל האמים לכל בזהמדבר
 יברים ל.טר אפשר איך לשאול טקום יש 51וחבהעם,
 בפני עולם הוזו ואחד אהד שכל  שונים לאנשיםחזדים
 שהגשם כטו אמרו וה ועל טזח, וה הטה ור5וקיםעצטו
 דבר שהח4 והנשם שהוח, טה לפי יטין טיז לכלטחמל
 תער8 דמי כן טוה, וה שונים לםינים טועילאזוו

 י81אים ייא ועל קהח4 טה לפי ה4חד אצ לכלטויילים
 וחסידים. חנפים וצשרים*רבניפ

 שנעשים רק לא אע א%ש טגילים האיח(
 דבר באיוה שעוסק דטי הוא פקיסא דזח גתורחגייים-

 שהוא האדם עצם על קאי זה אלא ב41 טהגרלהוא
 בו יוו הורה בו 1חץ טי כי וווור5ע ע"י סהגדלבעעטו
 פעוטים דברים דטח שאיפוהי יכל 5טוחיזקטנות
 בתורה עוסק שהוא סי אבל טקום, שום הופסיםשאינם

 שכל הו%יה מבני לאאי בעווה והה4 מתרהבלבבו
 ו"טג. נצהה קרך להפ שיש לרברים נטויותטהשבוהפ
 טשום בוה שיש דבר לכל קצה שנפשו ס1ב1המדות יב* נעשה %א 11עי8 לטוי שע"י המיוס(

 ומגונו4ישר
 לטטר "8ורה הוקשה דלכך אמרה גספריםתעה

 מגוליפ הודה שיברי ווטח לוטר ועשב, ייאעלי
 ניצוצוח איוה גו שיש לטי רו והו האד4 אתומפנקים

 התורה בנל איו גטור רשע שהה4 טי אבל קדושה:של
 להם טחרל שהגשם ל5עשבים דומה וזא לחחיה,להשיבו

 איו שוב שנהיבשו טגיץ אבל בתיבשה שלא זטזכל
 נ.: בואליס שנאמר מה ווהו ולפנקס, לגדלם הגשםבכח
 עיי בר'תי ותשא הקק לספר לך טה אלהים אטרולישע
 ינרי אש4 מוסר שמא ואמח-פיך,

 אהריך,_
 לאיאו כי

 לחחיה: להוויבו בהודמ בכח איז כוה'
 הארץ עטיפת זחו שדשא טפדש ברויייוהבה

 ואפשר עשב, קרוי אהד קלח ואו ועשב גיר54סכוסה
 ברוה 5בא גשם שז5ו כשעירים נאמר דוהז גבידלנך
 היורדים מטר טיפי שזהו כרביבים נאטר עשב וגביסערח,
 הדוטין הצבור, אה להוניח באין שאנו דבזטן לוטרבנח"4
 צדיכיז או בידק, המנוסה גדולה עםיפח שוהולדשא
 "ה4 * הבאים השעיר,ם כטו בסעימ שהסלהשיא
 שהקלקלה בזטן לפיל אפשר אי נוהים מנריםכי

 את ל5תיה שבאיז בוטן אבל העם, טן גדול הלקהפסה
 'ותר טוסב אז יהידי קלח שההע לעשב הדוטה5יהיד

 שנ1ה טפני בנה41 הנאים הרביבים כס ההיהשהתשחה
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 טשה להם אמר לאלהינו' גודל הבו אקרא ד' ש0 כי אומר: רבי תניא' גודל.הבו .; י "( טש יייטמ י( לאלהינה טדל הבו אקרא ד'שם

 יא( לאלהינה גודל הבו אתם הקב'ה של שמו מוכיר שא4 בשעהלישראלי

י-%"
 הצור שנאסר: חמן, יותרו ותרן הקב"ה האומר כל חנינצ א"ר 8עלה תמים הצורד(

;,ן! טי נ'ץיבץפ יב( טשפט. דדכיו כל כי 9עלותטיט
 ,1;' כך שעושין קלה עבירה על אפילו לעוה"ב הרשעים סן שנ*רעין כשם אמונה.אל
 ]' שכר שמשלמין כשם עול, ואין שעושיף קלה עבירה על בעוה"1 הצדיקים מןבפרעין

,...,
 ל. ר 1 א יב

 צ"רך ואין מישר, לדרך שישת היהיד על לפעוליהר
 2סערג עליולנא

 רק דלא עיכ יא ב2רנהו אקוא הצה י(.
 אמר ארץ ס2רך, סאי למלסוי, אף אלא צריךלטקרא

 ה-" בר"ה, לע10ק וצונו בסצומיו קרוונו אשרוומהעל:
 הויאיך ונרי את חלדיט ף נא הערב חכי: 2הס0הם
 וצאצאיט אנהנו תהימ ישראל בקת יסך ובפיומנפיט

 ועאקי שמיך ייעי נולט ישר"ל בימ עסךוצאצאי
 המנונא "רב ישיאל. לע0ו הה-מ המלסר בא"ימורהך,

 מורהו, את יט תהן העסים מכל בנו בהר או~ראמר:

 פעולח ריא זו המנונ41 רב אמר . המור41 טהןבליי
 יש והנה - ליולמה ליסרימע צריך הילנךווב2רנחק
 ציינין לסה שג2רנות הסעולמ חיא ט אםלשאיל
 פה לפי שודי 1"נר,4ו יא-אשונומ, גםלוטר

 שבי41-
 של נרנהת יהשלשמ ס"1 נאויש יעקב"..הישועהת

 פ"ק בסוף וואוו-1 מה לפי חמח יאויהברנה

 קאסר,- סאי ידע דלא ואעיג אדם לירס לעולםי,ר'וי
 בתורה שעוסק נקושו ומ שלו0ד סה סבין העינו לומיואם

 פבקשץ אט נך ה4הר נחורו4 לו,עק מקט זהועל
 בפיו מהוק ויהומ לומד שהוא סמ שירע ר"ל נא,הערב
 מתיקח4 לו אץ שלוסר מח מבץ שאיט בן8ן כינרבק;
 טבח סחן פ"1 2ב"ם שאמרו במל בי41י 2ירשוהיוורעי"ן
 לישראל ההורה הקב"ה ובשטק סשופ נהמני. בררבה
 לרעמם, השכפוח עפ"י יק יהיא שהדין ג"נ להםססר

 סברנש אט ולבן הדץ, נהמני 2ר רבח הסריןולנן
 וו~רמ את לגו שטון המט אסה מורה ינו נתןאש4
 הרי4 יהיח 5ן שנסכים שיפי שלנו שוומיה42תנה

 בי מיכף שלט נעשימ אינה ממורמ 2א0האך
 י"ס: 2עיז דאיהא ונסו ר4121 בה שעוסקין ח4ויאם

 נקראת ול02וף הקב"ח של שסו על חהורח נקראתבוחולמ

 יוטם יחבה ובהורתו חפצו רי בתורמ שנאסר שועל
 אוסן שאסרו סה לפי וההו בומ כיארו וננר נ-4ילן
 סעם בתדה טהן שהיים ב"ו ולכן נלי, בשבחקונה

 על העיא תקראת משבה אוהח קתה רו:לכמוסס2יר
שסה

 נל על 2כתו אץ לוטי שוי4הם שבשעהומפני
% *=1דט  2הם ע"ק =ת דטש ש א6 ש4 

 אלו על סעם איוה כהם לחרגי,צ גם 2בחו ואיןבלבר
 בהפ לייוגיש בבהו שיש הדברש ועי לעסוק, סברךהוא
 ע61ר הש וח על בומ ססיהמ יהיה כשו.זב"ה סעםאיוה

 2יחו שי* היברים ועל נא, וואס-ב בר4מ סףוסבקש
 לט טין או4ר סברך ההע שבה איזה גס בחםלהוסיף
 היא ווהאהרתח עף שלוותן, את ולברך ההע צריךולנן

 שבבריהגהסעולה
 25וד שם 2רוך שעונין למ ילפי ו0וחיא(

 סוכיר הבה"ג נשהיה 51ן שבס"דש. טעה אמרסלכחי
 כןי שוריו עונץ העפ הימ ביתייש בביחס"ק השםאה
 2מיהינ"ס דהעו0יים ילפינן רסומ ב0פרי נאן אטרוונו

 2ר,ך אהריוח: שעתים הס12רן; י' את ברוךואוסרים:

 רבא שסיה יהא הרוסר ונן ויה לעולם ר4בורךי
 עלסהג ולעלסי לעלם אמריו שעוניםסברך

- 
 והוה

 נ"1 רבפסחים מיה וה על הקשו חמיסמ" ,ווורמבספר

 ננוד שס ברוך ישראל שפן אהר לומר צרינין אםמקרו
 נמו השם נזטרמ שור 5ן לו:שות מחייביו מרינאי"לא
 2יוהנ"פ.2טיע

- 
 ספני הששו שההם בומ לוסר ואפשר

 אץ למקב"ה נ11ל מימו השבמ שוהו הקריאהשח4ר
 טרע בא הסתיא כל העולי 8אוס41 עור להוסיףראוי
11ב

 לעיל מיטב 0י סבתי מומ מנשמריב(
 רו אחןבפ"ח

יס
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 שעושין קלח מצוה על אף לעוה*בלצריקים
 יג( שעושין. קלהמצוה

 'ם *ר.

 על אפילו בעוה-ז לדשעים שכד משלמיןכך
 א" ישותענית

 ברא שלא מגיד עו* ואין האמת, על אלא חעולס הקכ"ה בדא לא אמונה.אל
 עיה אשר מצאתי זח דאה לבד יי: '1"ית דכתיב צריק, לתיות אלא האדם אתהקב*ה
 י זו8התא( ,פסיקתא יד( דבים. חשבונות בקשו והמת ישר האדם "תהאלהים

 ולא היה בניו של מומם מומם' בגץ ליה' ולא להת חבילו כתדטמו לא. לו שחתה(
 ,יש." טו(מומו'
 היו שלא ומטופשים מגילים שיחיו לישראל להם גדם מי חכם. ולא גגל עםו(

 טז( גחכמה. ולא. ימותו בם יתדם גסע חלא ה"! מיוב וכה'א תודה ברידימתבוגנים
)חיי(

ביאוד

 שכר מ9לס 5קב"ת מה, מפני והשעםיג(
 19הו הרמט'ם גיאר בעוה"ז ולהרשעים געוה"גלצריקים
 נדי היא עבווזזם ובל העוה"ג, להם הביבשלהצייקים מסני גי לג שחגיב .גמה אחר לכל. שמ9לםמפני
 שלהרשעים ומפני 9כרם, מ9לם שפ לגן ליה,לזכוה
 המצוה שגר להם מ9לם הוא לגן העווךץ רק להםהביב

געוח"ז.
 12 שאץ 9מה האדם יאמר שנל והואירן

 גי מהמהו לא 5וא הזה ההכרט רשע 9הוא מה אואמת
 9אי בזו היא הארמ הגונת בי בהגרואה, הסרץ זהואס

 כאן אמרו זה על אמה, וגעי צריק להיוה לואס9ר
 והעולם צריק להיות כך נגרא הארם אם גי הה4 גן9לא
 האשמה הוסא שדארם ומת האמת, גמית אלאנברא
 חשגונות לגקש טשיל שהוא מפני געצמג בותלויה
 אותו מביא וזה הי9ר, בררך להחנהג רוצה ואינורגים
 למקולקל. נעשח9חוא

 9רגתוב הקרום גאוה שפר9ט ניש.גמו זהוס0
 גחקב"ת פגם לא חי למושחת נעשה 9הארם 9מהאומר
 הרע היצר מחמת ין להיות שמוכרא הארם את9עשה
 היח לא לו גי מומג ולא גניו 9ל מוסם זהו אלא9גג
 לייי גא היה לא נפשו על הרע יצר מנרההארם

 גו יש הרע היצר הארם גנפ,4 9יו4 גמו ביהו~תהה,
 יעשית הרצט גו יוו הלב וגעמקי שוג, היצרג"ב

 מובשר שיהיה האדס את עשה והקג"ח סובים,מעשים
א קלש געצמו הוא ורק צדיקלהיות  יטו. 

 נבל ב9ם אוהו קורא הכתוג מח ומפני ס0.
 הוא ללמוד ממי לו היה 9לא פהמת מאומת יורעשאיט רמי מו~ום זהו הכם, לא מן ההיפך וזהו סבל ג9םולא
 ולא ללמוד ממי 14 שהיח פי אגל סבל, גשםנקרא

 לישראל שי9 כיט כאן ובן יהשג, ולנגל הוא פושעלמי

 בת לרהיתן הוצים אינם והם פהי המהגימתהחורה
 נכל". "עם נשם נקראים 9יהיו הס ראוים זתגעגור

 9אול" "רברי בספר ח~ה גענץ איתחחרר
 -ס( ויקרא חחי קיחים חפסוק: על ברמב"ן איתארהנה
 זולל יהיה אם 5הורת ברשוה נגל להיוה לחרם אפשריי

 איסהר ששח שאינו ואף החאוות, ביתר ווסוףוכוגא
 קהושים 9יהיו רווורה הזהירה זת ועל 5וא נבל אךבזה
 במעשיהם נבליס 9נעשו הינו נגל ע8 כאף 9נאמרחהו
 ולא נע9ה זה אך איסור גזה עושץ שאין חשגווהמה
 המה כי איסור יש גזת  9נם יוייימ היומחבטנים הי לו יי חורן גרמץ ריוגתט 9לא מחמהחכם,

 קיושים. להיוהמחהרים
 נכל דשם אמרו והקבלה" "הבהב גספרוהנה

 הפסר 9ם על נבלה יקרא המת רגיקז יגמו י4הוא
 דפסר על הארם על נגל שס הונא גך ההיתי41צורהו
 רעים מעשים עו9ה בש5וא רה-ט 5רוהנ-41צורתו

 לנו אפשר זה ייסי - .5ראשט' בבודו צורתהמפםירים
 9והיו עלי5ם מהאונן יהוא י4 הזה הבהוב אתלפר,4
 משרם להם 9היה מנרולהם שיררו רהיט נבל,ל,81
 מהמת היתח לזה והסגה המוסר-, גמצגם בנבלהונעשו
 ע"י לההחכם ח9תילו 9לא מחמת ה-ט חגם,ולא

 מעלה לעלות מ9חיל שאיט מי גי טערתיההגתנוה
 ומפכיד הראשתה ממררנחו נם נופל 5וא החבמחבמררגת
 גי ה4יש: 9בואר וכמו 5רוהנ-ה, צורתו אתלנמרי
 המים, מרוצת רקראת גמים גהעובר יומה בשה"זהה-ם
 מסרתו אל יגיע 9לא מלבד מיבודהו מעס ירגיעשאם
 אהור. יהרפהו המים מרוצת בי ממנה, יהרהק עודאלא
 גיר הלב יצרי נגר לעטד לגו אל יחן לא האום אםק

 9נאמר מח חהו מו41 שערי ער יפול האווהו להפריעהזקה
 סור למעו לה9גיל למעלה ת-ם אורא ג"ד: ם"וגמשלי

משאל
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 העתידות על חכ9 ולא לו, נעוו נוראות כמה. גבורות כמה הבין ולא נבל.עס
 התבונן לא עמי העוברות, על ידע לא 5ושדאל י" )ישע" וכה"א לארץ, בהכנסם להםלעוות
 . יז( העתידות.על

 'יטהש( )חיקתא .

 ועויתי מה הראוונים לדודות ועויתי מה זכרו להם: אמר- עולם. ימות זכורז(
 ואין ודוה דור ונות בינו ועמורה' סדום ולאנוי הפלגה דור ולאנשי המבול דודלאנוי
 מעויה כפי נידון אחד וכל איא ועמודח סדום וכאנשי המבול כדור בו ואין דורלך

 זוטרהא()פסיקהא

 חטכה, נד להדליק וצונו במצותיו קדונו אור עליה מברכין חנוכה נר אביךיואל

 י' כ"נ )שא יח( לך. ויאמרו זקנים ויגדך אביך ואל נהמיו" א-4 צונו,והיכן
 יט( ביוי. זני כריסי פלי אינוי דאמדי הינו יבעם. ישורון ויומןטו(

)ברכ"
 א, *'ב

 ויעוו כוונה התודה כי לומר דבריהם מכניסין החוטאים כי יושועתה צורוינבל
 גבלה' דברי המח לזח כינח התורה באמת אלו אומרים והוומעים עד המעוים'אלו
 ב( נבלה. דברי מדבר חלילח שהוא אומרים כאלו שחוא ישועתו, צור ועבל ע"ז: אמרלכן

 "כמה(,משד

ביאור

 ויו5 שכל להזהיר בא כי בזה חבוונח - סם",סשאל
 שחצילהי לבד לא העליח כי מעלה, מעלה לעלוחישתרל

 כי מסה, טהירידה גם חס כי אהר, סקום עלמהעסיהה
 ואץ מהרברים ה! חארם לשלמות 2נוגע והירירחהעליה
 'עטוד לא לעולם א2ל טט41 וי סעלה או אסעעילהם
 אהר. מצבעל

 החסרק ותסרון, מעלה 2ו יש וק! בעם "נהיז(,
 התם סלא הצעיר.ה1ח שהאיש דכמו סשום הואשבו

 א2ל וע2ורה, מרץ סלאים העעירים העטים כ!!עטיה
 !אלשים שיהותיו ה:קן לאיש דוסיס הזקניםהעסים
 שהזקן בסו בי היא ק12 המעלה אך יוים, רילסחסת
 העם כן העעיר, בסו סשגה יעשה ולא בהיו הר2הלסר
 רבריפ יעשה ולא בחיי נסיוטה רי-בח לו ישהזה

 הוא בשעבר מחבונן כשהוא רק זהו אך ראויס,שאינם
 בו ',י כ! עושה אינו 5יא אס אגל שגעתיד סחיורע
 מעלו4 1!81 בלי זקנה של ההסרקרק

 להגם צרק זהו הגאה נר בי 2זה, "2יאור.יח(
 ועל לט, הסקום שישה מהטובות לרורות שייע!בע2ור
 שס81ל ידעיג! שמזה כא! הוה הכהוב שפ1ר מביאזה

 זקנך ויגרך אביך שאל כאה בדכתיב ז"ה ליעתעלינו
 הסקום וועשה סו2וה בסה וסתה חיחב והוא לך,יקומרו
עמנה

 בשם ישראל את כאן קורא שהח5 ומהים(
 העיק טואי שגפ לוסר 1םט "בספורט" סבחגר"ירק

 הם גם קרוג יא אשורט מ! ישרק, אקראיםשבא
 להם שנותנים ארפ בבני הגועסות ה2ימות כמועשו
 חופשי קהל ישורק אהה הנה כשיה עניח שסאמזק,
 ובזח הגשמףם התענוגים אל פנית העיק ובעליהתורה
 שגו בי! אלח וגם כאסרו: דאפה, דקות ס"בץעבית
 נטש ולפיכך עווחה אלות הסוש ונביו4 כ"ו חעוו2שכר
 עשהו. אלוהרו:טק

 כפל לסה בזה ביארו סופר" "סווב 52פרוהנה
 ואומר החר הי2 יי2ים, 'שייק השס! ואמר:הענץ
 מה לפי זהו עשהו, אלוה ויטוש כשיה עביתשסנת

 הרעה סץשה פחגם נעשה אי! אשר ה'(: ,קהלתשנאסר
 חהו ר,4 לעשות 2הם האדם גני לב מלא כ! עלסר1ה
 הוה ואם וי2עט, זה ייי ועל ישורק וישמןשגחמר

 מוסיף היה לא !עב"פ בתשובח ההר היה מדרסענקי
 עבית שמנה "פים. ארך שהיה ע"י אבל ולקיקל,להוזחית
 עשהו, אלהי ויסוש שוב ורעה, פגע לו אירע ולאכשי"4
 צתע-ם. סעל שסים עול 81רקו לגסריקזבהו

 מה על הסליצה המסרשים שאסיו כסו וזהוכ(
 על אלא ירושלים חרבה לא עי2: ל' 22"סשאסרו
 רי! על ריניהםווהעסידו

 ין,-ה,_
 דאיהם שהעסידו התט

 כן בי אומרים והיו תורח רי! על סעצסם להםהבורים
 בכח סשחמשיפ המח שבוה ומפני חתורו4 כוונתהוא

 כמו 2יוהד המור עינשם לכ! ריוק-ם לסעשיהםושוורה
 ג'. באוה לעי4שבארנו
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 סתסעטים הדורות ורואים יודשים אנו אבותיכם. שערום לא באו יקרוב הדשים .י4
 סהפכה שתהיה הדעת על עלח לא עה אבל כמותה מוו לא שבביו מתירא אהד וכלוהולכים

 לא באו מקרוב הדשים ווהו פיה, על הקערה 5הפך יהרה ובנו וישר צדיק האב שיהיהכוו
 פשחן,%ת כא( אבות*כם.שערזם

 דחף ובטתיו, בביו סכעס הבאף ד* וירא נושבה בר יחצדה דו,8 וטק טכעסיס(
 כש קטנים. כשהם בנותיהם ועל כניהם על כועס .להקב"ה טנאציםשאבות

 מ י%1פ

 סהם פמ אסתיר אני כי אוסרים יש אהרית* פח אראה סהם שני אסתירה ושמי6
 4רחב"4 כב( באהרו3ה. יעשו מה רואה שאניבעבור

 תהפוכות. דור אם כי כאף כתיב אין תראק. דור הפוך דור המו4 תהפוכות רירכ4
יפר" כד( הם. פרדנים הםהפכפמם

 ר ד א יב

 ובלי פושומהע היא שהיריוה גש4 מ=ן
 נ"כ סההלה נראא שהיתה הציקוה יי שראא זחהדרגה
 להתהפך אפשר אי עצמף יבר כי שלם, גלב היההלח

 שלש ש2גח דייק הם1עי בשור יהזינן כמו5ש1ם.
 פעמים, שלוו גו שיחזור עד לתמוהו ת41ר אינופעמים
 21נותיה גניו 8כעס וינאף ד וירא אה"י: נאמרוליך
 חם כי האגוה על גם כעס הבנים פקשי מאמת8"עו
  השפה 18 דק היה זה 5ויים היו 1הח812 שמהפראים
 הית אנ4שד אי כן לולח כי הל2, מאימיוא %ח1להון
 . כזו. פתאומית מהפבהיתבא

 אבווג על בנים יומהו לא שנאמר: ואקס"יכב(
 מדהקשו 2ן, שמים בדיני דגם משמק ד גרכותומגפ'
 והכהיצ: בנים, על ח12ת יע פוקד כתיב: אדידיקראי
 א42ו, על יומתו לאובנים

- 
 ובנים יהאי מתרצי ולא

 שמיפ בדיני ולא אים 2ריני דק !הו א2ות על יומתולא
 כן אמרו היחך יייי: כ4 חיין ימים בדיני דגםארי

 דטמ משום זהו 2נותיהס, ועל 2ניהפ על כועסיהקנ"ה
 לא אבל בגדולים אי אבו4 על יומהו לא ובניםשנאמר
 שהאבות שכיק מפני ש4וו לומי אפשר והסעםבקטניס,

 שבניהם בויאי קסניס, גנים להם שיש בזמן דשעיםהמה
 2מע1ה שאוע ויהיו כמעשיהם לעשוה מהםילמדו

 זא דעל ד צברכוה אמרו הרי דא וצכגקא12תי4ם,

 בו%ן נענשים והבנים בנ-ם, על א2ות עון פוקדנאמרי
אטתיהע

 אלא 8ח1פ אה תע שאע .חרו 8ש"יבג(
 בר"ה כמבה4ר בעתיד שיהיה 2מה ולא שם הואב!ושר
 2ענור גם 4אים חת דנע דלפעמים ביארו כבר ייב,טיץ

 סופו שם על נידק 1מורה פויר ש2ן שאמרו כמוהעתיד

 ההההלה שביטר אף בקשירה התתיל כנר תםהש
 שדנין אמריק כזח חמור לעוגש עור ראה אינוגלבד
 יבני גם ףיוע נראה סו5 יאם הי סופה שם עלאוהו
ק פו9ם ה סח  ט א  8 טן   ה 9א 4 
% ע9 ש  ח4יר 4 ינץ ביבדאין יט*ם " ידת 
 ישעים גם הרע שדיתם יהשא חשף תקיהטה
  לעונענ ר9הם המה %כן גיישיהם, יתבונטאשד

 הזייל: שאמרו כמו זהו הס. יפכפנים ענעכי(
 טעעים ץ אומה של אופיה על לעמוד יבול 494אין
 הםכפך  שחוא הף ונוחניש למשכן נח2ן'ם ונוהניםלעגל

 מרשע גרוע הוא רשע הה4 51עמים צדיק הואשפעמים
 הרייבז- .נסוקי בספר היארו וכ2רגמור,

 נרבקת רליך
 אנכי, וח למה כן אס אמרה: בקרבה הבניםכשהו4יוצצו

 זהו דו4וה, נתקררה 2נסנך גוים ו4ני לה כוואמרוואו9'כ
 הפכפך והוא בבסנח אחד כי ס2ורה היהה דמההלה8שום
 שפ של פההי על עונרת כשהיא לצאת מפרכס הואפעם
 ששי עי 9ברת כשהיא יצאת מפרכס הוא ופעםויסר,
 אנכי, זה ימח העמרה: מהעוננח היהה לכ! עכוים,של

 לצאת מ5רכס מהם ואהד הם ששנים לה כשאמרו1ח8"כ
 שייעת ומזח עכר'ם, לבית לצו4ן מפרכם ואהדלביהפיוו
 נתקררה 22סנה הפס:ע.שאין

 דישן_
 גאלי4ו מצינו וין

 ז' אם הסעיפים .שתי יל סחהים אהם מתי עישאמר:
 א' ,מלכים אהריו לכו ה2על ואם אהרט לכוהוולהים
 משיהיו ה2על אחר שילכו יוהר הה4 מיטב כי"ץ0,

 ערשעות מפני הוה 2זח והפעט הסעפים, שהי עלפוסהים
 לא האדם כי מרוגח, לזמן לההקים אפשר איג18רא
 שה1ח מי אגל הנוהם, רגשוה מחמת גנפשו מנהאימצא
 כי תש21ה להץ י2ח לא ולכאן לכאן עצמו אתפונח
 חסא. בו וחאין כמו 2עיניו רופההוח

כה(



 . ;, .ץ.,צי;,
קכה.

.י,,

'"רי( כה( לכע* רצונו מחפכים ח6ה. תהפוכות דור כי~ ..)י

 אץ בלבו נבל אטר י"יא ,88לים וכהשא אפקורפי* אלו אכעיפם. נבל בגויכח( ן-י

)6פ'(~. כו(אלהים. ,קן

 אין ועזומ עצור ואפס יד אזלת כי יראח כי ן16 ד' ידין כי ת'ר, וגו/ ידין כילו( -ן
 שתכלח עד אחר דבר התל6ידיס, שית6עטו עד אחר דבר המסורות, שירבו שד בא דודבן ) :.י

 אין כביכול ועזו* עצור ואפפ שנא6ר: הגאולה מן ויתיאשו עד אחר דבר חכי* 6ןפרוטחע
 (ד( ןץ)סנחררין כז( לישראל. ועחרסו6ך.,,

 טזכח אברחם אין 6ציל, מידי אין דכתיב: בר* מזכי אבא אין מצי* מידי ואיןלט(
 1( יי )סנ"ייץ כח( עשו את 6ציל יצחק ואין ישמעאלאת

 יאורב

 שץרים הז"ל: שאפרו מה לפי ש!הו חנרחהגה(
 2וה יביארו - ליי4 הראסים מדת שמהפכיסהרשעים,

 כי 2הים, הרשע את מנית הרהסים 2מית והקב"המפני
 המחן הו1טחת שנפש להיוח -צריך רייי הדין מות מצי'

 ויה!ור 2מוושיו יפשפש אווי גה-ס אותו מניהוחוא
 לרץ הרהמש סדת סהפך 2חיס הנשוור והרשעבתשו2ה,

 להסוא מוסיף היה לא הרין עפ"י מקורם מת היה לובי
 שאה"ג. להדין גרס רהרהמים ונמצחעור,

 הארם כי כן, 2זה חסרו ה5מהי "משךובספר

 בושה תאוה יאה 5מ1 ויעים, טו2ים בבהותנטוע
 הטו2ים כהות מהפך רע לעשות המתמיד והנהורחמיס,
 לרע, הטוב טבע בעיו מהפך הקב"ה נס ולכ!לרעים,
 הייל שאמרו וימו 2ם, חשלת 2המות יט! דואיב:גמו

 של הטבע היפוך וסמיתיס נושכים חיושיגבשיס
 שבו הו-עות בחות פחפך טוב לישות המהמיר וכןצאן,

 שהמ!יקיס בעבורו מהפך "ק5'ה זה ובעבורלמובוו;
 רגלים בעולי שאמרו וימו לשומריפ. לו נעשיםשבעולס
 אמרו !ה ויל ורכושם, נתיהס משמרים היושה!חבים

 כאלו רעים שחמה הינו המ41 ההש15ת תר 5י5חן:
 וה וגעבור לריים הסז2יס הכהות אה גקר2םשדסכו

 2ם. אשלה בהמות ושן של להעתש י"היםהסה

 בלא 91שתי 2!ה הסאו שהם מפני חהוכה
 תחת מסורים שיהיו ג"כ וינשם ל5ן ו., אה חמבואל

 וחעתש אפקורסים, וחמה חלוח ל"ם קאין האנשיםיד
 את מונעיס יהיו אמונה חי!ה לו שיש עם כי חואבזה

 "י!ה ל"ם יש 5י לאחרים גרולות רעות מלעשותיצסם
 יל יענב סי אפיקורסיס של גוי חגל סאלהייס,יראה
 גרולחב הייע. הריוו אה סלישותירס

 ואני שאמר 2מה ג'ע הוא הזה העתשוין
 לא עם של שם ל"ם שיש החנשים כי עם, בלחאקניאס
 מתבתקים כי חהר, לעם ניותר המגוניס ד2ריםיעשו

 המ41 שא5!ריס עליהס יוסרו שלא העולם מפניהם
 ח2ל מ!ן חים מתע עמם של ייבוי מצבושסיהת
 פלישות יהבהעי לא עם של שם יליהם שאץחאנשים

 רעים. הייי הדבריםאה
 ב,4-בעה להיות אפשר ישראל עם נפילתכ!(

 ו!הו לקן וה צוררים להיות מהחיליס כשהננו זףאופנים:
 היותר ההכאה כי בוקזשית לספר 2ההקרסת שבארנו165
 פאהינג מ,מור מקנליס שאנהנו ההגאה !"ו לטמ!קת
 היה אפשר שאי צ-א: בראשית במיר שמסופר 5מוההו
 ביר ורק שסעק, אה לחסור מצרים לגבורי חופןבשום
 בירו עלהה יעקב מצאצאי אוזר הוא גם שהיהסנשה
 שמתרבים שבשעה כאן חמרו !ה ויל - חתי,לאסור
 הייע. הה5יא! !הו לוה זה צוררים והנט המסור41בט

 הה "5יס, מן פרוטה ושתכלה 2!מן גן לנהגיולה

 רו"ו ועל דעתו יל האים את פעבירץ יניותדקיוקי
 תורה ביו שאץ בזבק כ' ההלסידים, כשיה5והו ג',קתו.
 מבס "וא רק רבר לא כ' להלן: כדבהיב ה-ם, בטאין

 לך חץ בי הגשל41 מן כשמתיאשים וד', היי5ם, הוא5י
 להנצל חהקות לו שנאבדה מסי גרול יותראומלל

 בו זה האלו צרוה לתוך מגיורם ובשנחיזמערותיה
 בשרור

 ס!5ה אבא שאץ ח"כ לשאול יש והנחבה(

 ל"2" )שמות מווח אמר היאך2רא
 ליצהק לאטקם !כור

 חלהים ר ר,: )רהיב שלמה אסד והיאך ע2ד'ך,ולישראל
 עבריך. רור להסדי !5רה משיהך פני תש2אל

- 
 העראה

 האב חץ (ח אנא 2מעשח ח181 חנו שאץ ב,מןררק
 מסי 14 שהיה לו הו2 הוח וה אירבה כ' שתו.מז5ה
 אבות !כות מועיל היה ל" ולכן למד, ולאללמור

 במעשה שאח!ו גישר!ול כן שאץ מת ולעשו,לישמיאל
 לאמאיהם הם מ!5ים הרי הטוביס ובטעשיהםחבותיהם,

 שגם הוא ברין ולכן חבו4 מזכה גרא שאמרינןכמו

[)

אבותיהם
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 יי4ב, )אהל כס( מלכיהץ. וזעבוד זבעיסה זאורמעככ וסי רצונך לעזהץ זרצובנו לטניך ידוע גלוי י"ז: בברסת זאמרו כמו ווהו להזונאים זיהי ישדשל את לששות גרמו שהם מפנ* להעמים אזלם אזלם. ולמזבאימא(
 עסרו8ט)פאזט ל(החמס. על נקם הדם על נקם למה' נקיסות וותי לצרהה יעיב ובקם יקום עבדיו דם כימנ(

 ת*ל ומה יועש* בון בן להושע פשה ויקרא נאמר: ככר והלא גון. בן יחוזע .הואמד(
 לא( הצגור. על פרנס זנתסנח אעפש בצדקו הוזע נון' בן והוזע הו8ת"ל; ברשות' סזנתסנח עליו דעתי זזחה אני זומע יהוזע, זל צדקו ללמדך נע, בן והושעהוא

)ספיי(

 את זתקיימו טובה לכם לההיק אני צריך להם אמר בניכם. את תצתם אזדמו(
 לב( אחריכם. התודח את זיק"מו לבניכם סוב" להחזיק צריכים אתם אף אמר4התורח

)טצי(

 ולמת' הוא' פכם ו1א דק ואם 11ח' דק דבר לא כי מנצ א"ד וגו" רק דבר לא כימז(

 מתקיים לסיף עליו נפזם בד' זנותנין דבר זכל ללסרך בתורה, יגעים אתם זאיןספני
 היא( פ'ש פא" )ייושלמי לג(בידם-

ביאור

 להם. מזנים יהיוחמאעם
 דגרפא ש"ג נ-ה גב"ק שאמרו כמו חהונט(

 ועוים והנמ שמים, גריני והאב אזם מויני פטור'ינזקין
 מייני הממ שפטורים אף לרשעים אותנו לישותש1רמו
 היו שפיר שמים בויני כאן אבל הזא, דגרם מהמהאדם

 דלכך ואפשר שמים, בייני ה"ב גרמא כיסהוייבים
 רין ומחמה לומר ייק קמים אל אשא כי כאן:~אמר
 האלו. ה*נשים ה"בים המהשמים

 ליח קיט אמדינן מקום שגכל ואעט"יל(
 נקמוה שחי שיקה כאן אמרו איך וא"כ מיניה,גדרבח
 לא שמים דגדיני מו4וס והו הממ41 ועל חדם עלנקט

 ורש צ,ש בב"פ כמגואר מיניה בדרבה ליה קיםאמרינן
 ה"נ. מזפ מכל שמים ידיילצ(9ז

 דעתו הגיס לה הוה החשבק דמן ואפשרלח(
 דבר.נהנה1ת באיוח יכשל חלילה שאם שייע מפני*יה
 יש שדרות ולא רבו משת שנענש כמו נענש יהיהדעם
 נהמו שבו הרוא נטיל8 ימפני יאפשר עבד411 אלחיאן

 אואיל אהא כי ואמץ הוק איא )יוושש לו ואמרהק2"8
 להם להה לחב81פ נשבשעי אשר הארץ אה הוא העםאה
 למשוג שאירן כמו עמך חארעולא

 ע"פ גמנהות הו"ל שדרשו נמו ,זה1לנ(
 לו שאמר מלמי ל"ב(. )שמא  שברת אשרב(

 ששבר41 כהד "שר למשה:אקב"ה
- 

 ימה נאן אמדו גן

 כו(בפ "שר להפ שאמר זהו תצימ. אשר באשנאמד
שחצוום.

 אחר בהכם מעשח כן: מס"מים כאן בספריואנ8
 ישבו בריקח בן ור"י וד"ש רייא נכנס מלודקיאשבא
 ער מקרבן זז לא וקרבו. לפבי, קרבו להם: אמרלפניו
 סובת להתויק אנו צריך להם אסר רגליוי לפנישקרבן
 אף אחרי. ועזורח שחקיימו לפני ללמוד שבאתסלכם
 התורת את שיקדמו לבניכם סובח להמויק צריביןאתם

 וכמח. כמח אמח על אט שוה תורחו היתמלא וקיימוחי אתרים באו לא ואילו הוא גדול משחחחריכם,
 מדבר כקוהכחשב סף לאד להלן וה דמשוםואפשר

 ואומר: באמעא מפםיק הוא ושבהיו משח של מיחחובדבר
 ידיו אח משח סמך כי חכמח רוא מלא נון בןההושע
עליו,

- 
 שלא המה יהושע בדבד הדברים כי וכגראה

 ה*ה"כ משת ברבר לגמור לו היח מתהלת כיבמקומם1
 יתושע שין גם באמת אך יהושקם בדבר לומר לוחיא
 את הניא לולי כי משה, של מגדולחש אהד הלק ג"כ4הו

 חורת5 תיחה ולא ניכרמ גדיחו היה8 ל8 תלמידויחושע
 כתוך הזת הדבר נאמר שפיר ולכן כלום, שומונבואחו
 משח. של ושב8יו שיביו.'צחר

 יצחק: וך'ר ר: במגילה שאמרו כמו וזהולג(
 מצ1מי חאמן, אל *צאהי ולא ינעתי אדם לך יחמרא4
 כאן ווע - האם4 ומצאתי יגעתי האמן, אל יגעתי%א

בשעת
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 - אתה אין תורה לומד אתה אין שאס בחנם תעשוהו ולא מכס. הוא רק דבר לאכי
 תחא לא לומד אתה אין אס בפצות וכן ותפות' אותח ותעשה חייב אתח עבירה באיוויודע
 "הקת" תעשנה. ולא ווכה ותהא סצוה באיזויודע
 ירידה ואיגה לך היא טעלה הקב"ח: לו אמר נבה הד חזה העבריס הר אל עלהכ6('
 'יסיתא' יפ'יי'א לד(לךי
 מי ולפני ב': באבות שנאמר מח על הבר"א שביאר מה לפי והו מעלתם. אשר עלנא(
 יכול שהיה מה הוא וחובון שעשה עבירח על הוא שדין וחשבון' דין ליתן עתידאתח

 על מעלו' אשר על דין בחינת והו מעלתס אשר על כאן וכן חומן' באותו טצוהלעשוה
 לה( השםי את לקדש יכולים שהיו מה חובון בחינת והו קדשתם' לאאשר

 חכמה4)סשך

 יאורב

 יגעתי כי מ5וא, רק הוא איו בהורה יגן שאוםכשעה
 סשום !חו מפה יק הש ואם 5אמן, אי ממאי%א
 2ד: יגעשלא

 "ק כאן מה שהח4 דמה לו קאמר חיטלר(
 שהבאנו כמו חהו עליה, מא%ם חם .כי .יריוה טשופבוה

 סשה זכה לא ילכך גססרים שאמרו מה מקוג4,זברן-גה
 שלא עד מדאי יהי וההרומם שנהעלה מפני גארןלבא
 בזוג גדול מנהיג להם שיה." יהור מוכשר הד4רהיה

 שמכואר מה לפי בזה, לוטר אפשהיעוי
 'עלו שג!כותו ככרי במיבר טשה מח דלכךכמורשים

 מת 1"וא תמצא "גא7 .עולם עמיו כיחר מובר מתיכל

 שביאר סח מובן ובזה כפיחהו, מ18ה ועשה ישראללסובת
 אשר ברן' ומהז זה: שאהר גססוק שנאמר כה עלהנרי",

 שמיהש חיט ומה4 לו אמר דלכך שמחן עולהשחה
 דיה במיההו וגם ציוי, יפ"י ודוא .רצתיה העיפשה
 חבא לא ושמה לו נאמר  ולבךן מ'.3 וקים השםעוגד
 האסור ולפי - שכר, לו להום'ף ' כיי ל'וק מצהתשהיא
 כוראי וושרכר לרור סובה עשה שבמי5הו כ?ון ניכןזה

 מיא כי לו גא41ר שפיר ולכן 1וולדן מצוה כז5שק"ם
 ובפרס מתעל71 רשדם מצהת וי'י כי גאפן היא עליהכזו

 סמוך מצוה העושה כל פ'ימ קהלח . כמיו. שאב4יו מהלפי

 אם כי הס"רה צוקהו סית חיחה ולא דומהלמיהוי
 דח4 נרול סה שבן מכל ואיי8 - יהשליסו; מצוחאוהה
 -השלים וב!ה מצ1ה עש" גא" מיתוו עם שמשה מה,ה

 סוג גוולח עלי5 לך ואין צייזו, למדת.

עה-

 נענש שאדם ג!מן דהנח כ!41 לומר אפק4ר
 תוא שבעתשו גזמן אבל לו, ירידה !הו חסא איזהעל

 אם כי בהץ עגיר5 גל81 ידיה שלא ווזטא אהמחקן
 העה עליח, אלא "רידה וה אין אז לטצוח יחהפוחדבר
 ההסא שרן-י קלו, החטא את חוקן במותהו באמ5סשח
 בשס מיי2ה דמי בסעשן ליעיחל שקרא במה הי5שלו

 ש,זעו ויכתב בקש ומשה פ"1 בי51ח תמחטיש.
 נשיפ לשתי וומה הדבר למת ומשל שם ה4מרובהור5.
 שכיעיו פגי אכלה ואהת בזנהת קלקלהל אהת בג"רשלקו
 מכפ גבקשה שבי,רה, פגי שאכלה אוהה להןאמרה
 לוקה 111 מ" יל יאפרו שלא לוקה: ,שי מה ילחודיעו

 לוקה,זו
- 

 השוו ללכך יוהב"פ"; "נהו5' זח על ואמרו

 שמשת מפני ישכיעיה, פגין לאיילת מריבה מיוציו
 מוכיהק אין כי בומנה ישראל אה הוכית שלא מטני5סא
 ה:ובא בספדי כסבה4ר מיהה ביעהאלא

 2רש-

 גרבהיפ
 עם היהם ממרים מאואו: על נענש לא זה ומצד ג',(ד
 שביעית פגי 1אי10ר כומנה, וועכהה היתה יאו משוםד',
 עד יוהן נשלם ומנם שאין לפי 11 בואעה ג.עהוא

 כראוי:שיהגשלו
_ 

 על מיהה שנגזר ימח נמצא ח9'כ
 חתובהה שהיהה נמצא או כי לההטא, תקנה יש בוה מקה'

 גזו; יש מצוה עוד "ם כי הטא כזה ואין למיתהסמוך

 סמוך אם כי מ1כיחים שאין מה הטעמיש מן אהרשהרי
 ממנו, ומהבץש רואהו 5כירו יהא שלא בכדי חעלמיתה
 מהגיישים היו יהי עוד הי משה ה,ה שאם נמצחזעע
 שעשה ההסא 5ומר מו4י2ה היה זה 1,רי יותר, עויממנו
 והתובהה נמשא אז"כ 985ן מכיק אכל יום. יוםככל
 חזמ4 באותו לדיכיחם היה 1ר11י למיהה סמק'ה"תה
 לפנוג יליה ה"תה שמי1,41תמשא

 ר ולעיל מ71 *בחסאי גאמר כאן חצאלה(
 בתהלים נאמר חק למעחם, כי ר ויהעגר נאמר:כ"1

 ו(" בעכורם. למשה וירע מריבח מי יל ויקציפוק-וי
 לתי והנראה ל!ה, לו גרמו שישראל מה5ת רקדנענו8
 ובעירו קי'א: ט'י! גמבחוה שאמרו מה לפי רזהוכזה

 מענשינן, עשח על גםריחהא
 עבר לא כאן משה העק -

 והוא ו,0לע אל לדבר לו אמר והקי,ת עשח עלאלא
 סשופ ורק . זה, על בענש להיהת ראוי היה ולאהכהו,
 ולין נענש, הוא לכך ישראל על רידוש עידן א!והיח
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יבורם

לג
 בכל עליחם בששו ובתן ישראל את לברך באח לסוח טוח. ברך אשר חברכה וזאתא(
 )"ניסא4 א( חברכח. וזאת באפר לכך וועחשעה

 ה4 רבה )יבריפ שהאלהים. ולטעלה מחציו איש ולטטח מחציו אביף א*ד האלהים, איו מהו מאלהיס.איש

 להס ואמר חזר תחלח סשים דברים לישראל משח לחם ואמר לפי הברכהווזאת
 תחלח קשים דברים לישראל להם אומריפ שחיו בביאים כל לסדו וממבו בחומים'דברי

 רקה אמר בפארד בעי ומאי בשעיר בעי טאי שארן. מחר הופיע למו סשעיר יזרחש )0פריי ט בחמות. דברי להם ואומריםוחוזרים

ביאור

 לפענ5ם, בי ד וימעבר סשה: אסר9פיר
 אט כי -

 סריבוג סי סעשה על  נענש למיות ליגרסמם
 אל שייבר 5אן חקב.קו הקפיר טח ספניוהפקם

 והוא חאדם. מנהבת בררך גהולמ מוראמ בזמ רישסשום 8י הצור, אמ להיות בעצסו לו צות וברסידיםחסלע
 לפי רעה לעשות כדי סיהותיו באחר 9השמסששסי
 עליו סוסל זמ בכל 45 לעשוה צריך שהימ אףשהוא

 ול5ן שהת4 למי טובמ לעשות זמ ב5מ אמ"כלמקוומש
 גו ח5ימ אשר וססך לסשון חקב"מ לו אמרברפיריס

 בצור, והיית בירך קח חיאוראה
-  זמ שבסטה החע 

 11ש צריך להמצרים. רעה בו לעשות בו "שהמששהוא
 ו5ן לישראל, סים ליהן כדי לסובמ יש גולמשהפש

 פיו ביה השתסש שסשה ספני סריבת סי בסעשחהימ
 בארק נבלעים שימיו שגזר יסו וי(ד 15זו 4?להעניש

 עתת פיו בכה שישמסש חקב-ה הקפיר לין הימ,ו5ן
 שלא ומפני געירם, ואה הערח את להשקות 5דילסובה
 למטא. לו נהשב הימ זמ גןעשה

 סי אמ ס4רך *הוא רמי הש. בזח ההסברא(
 סוסג לאו ואם שלם בל4 5ן לעשות מוא צריך19עש
 אסרו ול5ן דיד4 1ניבה יעין בזמ שי9 סשום יברך,שלח
 5ן עשמ הוא ש14ראי מפני לברך ראף מימ רסשמבאן
 ושעמ שעת ביל עלימם גפשו נהן הוא ו~הרי שלט,4ל4

 מברך 9מ,חיג רבזסן סשום בזון לוסר יוועור
 סשום עצסיו4 פניח בזמ 9יש ולוסר למוש יש עסואת

 עסחם ביחד מהגרל חוא ום מתגילים עסו  יבנירבזסן
%8ק  נאמ שלסשמ באן אסרו ול5ן בגחלמן, חצמ 
 שהרי רורשו 1עש עצסו לכבור שמא יהוש ואיזלברך
 מס הימ ולא נפשו את למכור נ5ק היח 9הואירעינז
 לסוגת נוגע הרבר שהימ בזסן גבורו חי מיועל

הילל.
 חמלאך, למדרבת סג'ע שהאדם אוסן הנמ4(

 4ין לחיות ימ"ר ראוי אינו אך יבוו4 סררגה 9זמואף
 חבר.ות על מקסרג להיוח על% שחהש ספניהאנשים.

 סקסרגים 9ממלאיים 5סו מנק שאינו רבר בהם יראמאם
 כראי שאינו אסרו 9הסלאייפ ל"ה בסנחדרקכראיתא
 כי ארש 51ן תוכרנו כי אנוש סה 5י הארם אתלברוא
הפקרנו,

 21ג1 רשמ'י 5שיצאו 4'ג בשבת סציע ען -

 י-4 במשך העולפ סן סוברלים שה;1 אחרי ה0ערמסז
 5רבי רקא אינשי מע כי יפלאייס: שם ונעשושנה,
 5ל שעה ג11י ועוסקץ עולם הף מנימק אסר:וזרעי
 נשרף, סיד עינימם שנמעץסקופ

-  אינו יזה ורבר 
 להם ואסרה קול בתל יצמה שס: 9אסרו 185הגק

 לסערח5ט. חזרו יצאמם עולסילהחריב
- 

 סצינו וכן
 אז המלאיים לסררגה בקרושמו כשחגיק הגביאבאליחו
 לד' קפהי קנא שאסר: 5סו ישראל על לקסרגהמהיל
 סזבחומיך את ישראל בני בריהך עוגו כי צבאומאלהי
 ויבקשו לברי אני ואוהר במרב הרגו נביאך ואההרסו
 לקו4ומ, נפשיאמ

 עהר סוץסו שאק הקבימ סצא ול5ן -
 והעלמ המלאכים בק סקוסו אפ כי חאנשיס ביולמית

 שאף מימ וול בשבחו גאן אמרו ולכן לווסים,אוהי
 היח ולמסח סמציו זמ ב5ל אלהים ולסעלמ מחציו9תיה
 הסיר אם כי לתבריומ גגף 5אבן הימ לא ולכןאיש.
 ישראל. של ב,כותן סהפךהימ

 י-ס: בחקרא נאסר שהרי נראח בזח והסעםגן
 היע חט(4 עליו ת9א ולא עסיהך את מתימהו5ה

 שיהימ שנאמ של באתק ולא באחבה חהימ9חץ5הה
 הנביאים היו ול5ן להט(4 הזמ הרבר אח"כ לונמש4

 להראוה נהוסים רברי לומר התוכחמ אמריסשמרלים
 אוהג פצעי רקשפו
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 ם י ר בד

 ליוראל שבא עד קשוח ולא ולוון אומח ש על לתורה חקב"ח שהחוירחמלמד
 יו י ' )ע . ד(וקבלוה.

 איכא או, דת להם .שתנתן חללו ראו"ם הקב"8: אמר ר"י: דבי תנא למה דתאש
 ולוון אומח כל היח ל8 לישראל תורפ נתנח לא ואלמלא אש, אלו ול דתיהםדאמרה
 15 י'ת )ביצת . . ה( מפניחם. לעמודיכולין

 )פיי~ - 1( בה. לעמוד יכול אדם חין עמח נתנה דת אלמלא למה דתאוש
 ממנהי להתחמם לאדם ואין צונן רחוק'8מנח נכוא לה קרוב או מה למו. דתחו

 ו( חיים.. לו "יא היי בח עמל מת, ממנה פירש העולם, מן נאבר ממנה נותמו9 ד-תכך
)פין

 אום פשג:,חביב באבות שנאמר כמו עמים חובב שאתח אעפ"י עמים. חובב אףג(
 שהם בידו שמחזיק הכסף כצרור נחובים ישראל בני בידיך. קדושיו כל מקום מכלבצלם,
 טפורט( למקום. בנים שנקראו ישראל חביבין ואמרו: כמו ביותריחביכים

 ר ר א 4בי

 אימרים: חש5ט ם8 מפבי אייכ לשאול ראיןרן
ט מיא9 א * טן וטט צי   פ - 9"ה 

ט* ח י מי %%   %ק שא % ש 9יה 

*,*9 % % ט9ה חח חטר מם  ש  

ש מ אטע מיה ר* את"י*ם 4 =ר  ט א  

 ק ד תהם עטנ ש 1"*" "טע יפרכטי
 מפמט המל מפר "שם עצש י י9סתפ
 ט4 יש מ* *ס 6ימט

 %י 91 "%% =י -
8 מ טה4 חת משמ"קק  שמ9 חע*ת תק 

ב9בי
 5ימם שעשחו במר כ= יטטמ יצהק

 ההושך 2יסי פזו 5פושעים תלאת לבר, סההר ,הנויעאר
 חרנא אלו כי ההור41 לקכלת נבוורו 5גשאריסורק
 שעבוד, בלווי גרולות סובהו להם ו5וזפיע ישו-אלאה
 האופרת הזאת חשיה עלי5ם לקבל .מהרגים היולא

 סעצת 5יחה לגן בהם, רגילים קהיו ינינים בלעליהס-
 נסטץ זו ולסבת קשה מלכות עול וששז לשעברםד'

 .  נפשפ. סרגק ויטרה לקבל ראיים ויחיו ערונזרקקו

_ 
 חוודה אה לקבל ראוחם שנהיה אוהמ ק4עק ות1בעג1ר

 בנה בהר 4שר גרכה מברכים 5ננו לב,בהפז

 5יא הראשעח הדו4ו וויז4 סו1י ב"ז ישח(
 שמוררה לאור רויח והיא לפאר, ונהות סובתו*התהיה
 ו2והיס סובים 'שויאל שבני ומשי לעולם, ה"םוסביאה
 כוק תהפזו טוכה. ושוית גס להם גהנת לכןבווכוטום

 וקל מא רבר אימה ו~ערה  בטשז בי חיא העניהו5יו4ו
 והקביזו האדם. של בהותת 5מטלה קשה עול היאאלח
 שדהיהם מפני הות הקשה חזול ישראל בני עליסיל
 בהפ ה12גע שבל חש אלו של  שמיהגס הי2ו אש. אלושל

 ריא בת שיהעסקו חיה 6ש עט8 9ט4 מ"אגפ
 כמבהשר_ברש-ק יבם את ומכהה סושמתשה

 ביעיאל נתקבלה לש  השנית הדעה באמחאך

 בנו בהר אשר ברסת תשרה על מברכון אטעישת-
 שאנחנו מפני ביחור לנו נהבח 5חור5 ואם ואומים,מכל
 על ולשמוה לברך מקום אץ 8',כ האומוה, מכלקשיס
 להפ  שניהן יש'8ל הניכק פ-ג: באבון אקקש וקוה,

 - יוהר הניבק ששאע שישי וואמרו טי - המרו4כלי
 זה המיה יכי' זכי% "טיםמכל

 גורך לאיוה לומר מקום יש הרי באסת כי1(
 לבא רחס82 הרי. בעיקר הא חמעשיות, המצ1הבעינ,
 יור יו לממ המגזה בכווות וש!ים כקסיהן וא"ככעי.
 ביהו שיחיה מסוגל חאדם שאין אמרו זה ועלמיןשה,
 סץ4ות הרבה יש כי 5מ15ה, של הכותהז בעיו"ץלעמור
 לעשוה בעי לכן אוחס. ולדעת לחשיגס הארם בואשאק
 יצ49 נתנה רת אלפלא שץפר1: מה .11ה1 בצעל,""ום
 בח, לעשד יסי היה אים אק 5סעשיה4 המצוהיהו

 הה4 הרת של  שושתוך לומר יה, אש נקראח היאולכן
 בו7 לעמור הארס בבה חק אשראש

 9י: גאבות שאמרו כמ1 הוא בוה העניןו(
 תעולם. מן ויי1 נוסל ה1רת מד2רי 5בהנתכל

 "5שצ בטפר שבם4רו מה לפי בוה ענק יש עור.
 יתקרב שלא לאדם יאוי או! שלגבי שכמוהחק2לח",

 יחהזק כ' 5רנח ממנו יחרהק ולא ישרף, פ, מדאיייע-

 חירך היו וןא כי יהר5ק לא מטערה ק חקי.*י
 גסורהויון בהסנס ממה'5הה לפנים עצמו יבניס ולאימי,

 ועורוש. אל ממך גסופלא הרבח 5החים חלכסאמר:
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 יוכים חם טצותיך וביביל ביבילך לרגליך תוכו ייראל הם לרגליך. תוכווהם
 )"זקוגיי . לרגלי. אותך ד' ויברך כטו לרגליך,ומדוכאים

 הטנונא: רב אטר היא' מחי תורט טלטדו אבע לדברי היודע קסן ת"ר, וגו'. תורהד(
 . ח( יעקב. קהלת טוריח טיה לבו צוהתורה

 א( 8"ב )פכה

 גוזלו כאלו תלטוד טפי הלכה המובע כל ר5: אטר יהודה א"ר יעקב. קחלחטוריה
 1( יש)פסהים בראיית. יטימיית ייראל לכל היא מודיח יעקבי קהלת פוריה טיה לנו צוח תורה ינאטר אכותיו'טבחלת

 זזה אוסר זח אפדות, אגודות תעיו ולא אחתי אגודה עיויין יתהיו יעקב.קהלת
 ווסרחא( )פסיקוח לטחר. ווח קודי טקרא היום יוסר זהסתיר

 )אי,( . - ט(אגודות. אגודות עיויים כיהם ולא אחת אגודח עיויים כיהם 'ישראל. יבטי יחרה(

 ואל ראובן יחי ינאסר: התורה, טן הטתים לתחיית טניין דבא: אטר ראובן. יחיו(
 ש( צ"ב )0מייק " בעוה"ב. ימות ואל בעוח"ז יחיימות'

 ן,. ביאיר..,,

 שלא הח1 מ~ח בהפסוק שוש הגר41 העניןמ(
 לעולם, ולא טוגבל לזסן רק נחנח שריוורמ האיםיאטר
 יעיר הפסו4 לה אין ירושח ירושה שמיא כאן נאטרל0ן
 אכל סגולח לימידי רק נחנח שדתורמ הארם יאטר;ולא
 שרק להיפך יאטר קלא או מההטק, מדאי יומר היאגבוה

 שלא לנכם ט0נעת שהיא כזו בתורמ צורך ישלחהטע
 נסוס בעלי שהטמ העם לגרולי אבל רעיס. טעשיםיעשת
 צורך אין טרומובעלי

 להתור"
 טבלעדמ גם כי הואת,

 טורשח וימיא כאן נאטר לכך רעיס, שעשיל יעשולא
 פסור קימימ טישראל ארם לך ואין יעקב קהלתלכל

 לכן בחורח גרול 0לל יוו הזמ שבחפסוק ומסניממנה,
 תיבוק, לכל מתמלה אותוטלטרין

 הפסוק.חזמ בכוונח אמרו מ0טה" ,.משךונספר
 יבולמ אינת ירושה 0ט1 לך ל4מר יעקב, ק"לת טורשמ40

 רשות אין הטצוה כן לזטן, רק בא"י לימיתוהלהט0ר
 לשעח רק אם 0י לצטיתות לנסלם הגרול ולב"4להנביא
 אנל. טשמ, ע"י שנחטרת בהחורמ רק זתו אבלטוהר,
 אפשר אי וזמ שטענום הגבורמ טפי לך יהיה,, ולאאנכי
 לשעו4 אףלגסל

 בזתוג"0 יש האלו הרברים ולפי -
 תיבוק, ל0ל טחחלמ אוחו ללטר קעשף גרול-כלל

 ביוורע ויהי כן, הוח ה0תוב ביאור וימימס(.
 בההאסף רק בישראל, שכיטי משרמ הקב"מ התנוטלך,
 הם העם כשראשי התנו ישראל, קבסי ימר עםראשי

 .שהטח 2זטן אבי ישראל, שבסי עם ביחרמשמרים
 אין אז ההטון יל מתגאים העם וראשי מזה. זממובדלים

 טקודס שנאמר על-טח קאי חה נתוכם, קרויההש0ינמ
 שהז4"ית חינו יעקב, קהלת סורשה משמ לנו צוהמורמ
 0יע וא"0 ביחי, ישראל ל0ל אם כי ליהירים לאהיא

 טקופ אין נה הלק להם יש ויולם להם אמתשתהיח
 שאע ובזטן טמנה ויתפרר מבירו יל שהוא סישיתגאמ
 ט"8. טסתלקת הש0ינמ אז נןעושין

 איתא וכן בלהמ. טעשח לו יזיר שלא התנוי(
 מרחקך לא אני יעקכ, גטר אטרי: רבנן י"ניב0נמררין

 שיגא ער ברפיו4 אוחך תולמ אנ' חרי אלא טקרבהולא
 האלהיס, אל עלה וסשה י-ס(: )שטות בו שכתובטשה
 סקמ קגא כיע עווה. בך לעשוח רואמ שרעתוממ

 - יטוו4 ואל ראובן ימי טקרבההתהיל
 מפ4י והסעס

 זהו לפשו4 הרבר וטסר ברפיון יעקכ אווע הנימטמ
 בכח היה ולא מסאו, יל תשובח עשה שראובןמפנן
 אטרו קהרי מפני יליה מכפרת שתשו4תו לומריעק8
 אהא טה המוסאה נפש לנבואח שאלו רעה; תרר,ףרשעים אטרהי עליה, ההא מה המוסאת נפש למ0טמ שאלומזייל:
 נפש לחורמ שאלו תטח4 המופאת נפש אטרמ:יליו4

 להקכ-ה שאלו קרבן. יבא אסרמ יליח, תהא ימהמוסות
 ויתכפר תשובה יעשמ אטר ילימ, . תהא טה המוסאתנפוו
 הית קיעקב טבואר ברש"י וך'א י"ר במגילמ והנה -לה

 טגר ולכן ייקראל, להם שעסרו הנגיאים ט"חבכלל
 מועלת תשובה ואין הטות המוסאת קנפש ירעהנבואמ

 נאסר! שעייו טשוס לטויה, הרבר כסר לכן עליו לכפרלו
 פנים הקג"ה עס טרבר הימ והוא אלהים, אל ילמוטשח
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 קכחן

 ם י ר בד

 כאטדו דן מ"דץ שאינה לידדן מעבד טמאה באדץ דאובן שבחר אעפ*י דאובן'יחי

 טכל לחיי,עולס, בה לוכות -טוכנת כך כל אינח וה ולפי אחתתכס' אדץ טמאה אסואף

 ימו" ואל לעד, יחיתקום
 טספד. מתי ואני כענין סועטים אנשיו שיהיו באופן הוה בשולס

 . האדמפ על ימיכס ירבו למען שכתובאעפ*י
 "*ינ0

 אביך את כבד כדכתיב: למות היה ודאף אביו כבוד נגד שחטא לפי דאובן.יהי

 'טקתי( ימות. ואל אמד לכך יקצדוי תכבדוהו לא אם חא ימיך' יאדיכיןלמען

 שדידה יז1דה את דאובן דאה ייהודה' וואת דאובן יאי דכתיב: מאי וגף- דאובןיחי
 ( 'ססי יא( מעשיה על והודה הוא אףעמד

 שהיה משים עצמו בפני בדכה לו ייחד ולא שמעון את חניח מה מפני ליהגדה. וזאתו(

 ~ייי( יב( בשטים. שעשה מח עלבלבו'עליו

 אפם אדוד שנאמד: שתו, אחד בכוס ילוי ששמעון לפי בו גאמד לטה אטד. וללףח(

 לא ואחד המלף את והלוה וחור למלך פדע אחד המלך מן שלי לשנים משל 1ג1', אזכי

 במדבד שלוה מה פדע לוי בשכפ לי שניחס ולף שמעון כך ולוה, חזד אלא פרע שלאדיו

 לא ושטעון סלו* בן לזמדי הדג שפנחס בשטיס' המקוס את והלוה וחור העגל; במעשח.

 ד 1 א יב

 ואפ9ר חתשו4ח בי4ר "קב"ח חה 'רע וההו פנימ,אל

 שפיר הורין 9הקנ-ה ומסני רינה אה לתווך לויהיה

 בא לכן בת211ו; הארם את לגמרי מ5פר ריא 5ילמשה

 ישחג ואל ר*4ן יחיואמר:

 9יו'ע נימא אם דאף 4זח לומר. י9 אוורונ"ופן
 אך ההוטאת, נ5"1 על מיסרת שתשו4ה המקום ועתיעק4
 הרי ויעק4 עור, לכסלו י419 5שלח רק מועלתתקו4ה
 אם שגם ואפשר לא, או ל5סלו יקוב אם עיי יועלא

 9מא להוש '9 הרי אך הזח לחטא יש41 לא 4עצמ1הוא

 אוהזים יהוו והמח לבניו בירושה ה!8 ההטאנמסר

 לחתוך לייקב היא אששר אי ולכן א4'רוס,4מעשה

 למ9ח, היבר העיה 4רפיק אווע ותלת ר'" אתעתה

 '9רחל בני כל שהיו 4מצרים אחיכ כשראחומשה

 כי ירע מוח חזח 54לל ראו4ן ש4ס וגם בו"ויוהגרורים
 שעגע ומפני ה!זג מחסא שמץ שום נראובן, גשארלא
 הנעשה הר4ר זהו עריותשל

 4סוא-
 9מא לחוש ואפשר

 1"" 9משה מייק זח על הז41 מהט4 גקים אינםרשח
 אם ידן ו4ודאי 9בסהר, מה יויע ודיא האלהים אלעלח

 שום בראובן סצח 9לא חוו" ולכן לרהקה אםלקרבו

 ראובן 'חי ואמר לקרבו התהיל לכן עריות שלסגם

 הקרים מח מפגי לשאול מקום בוה יש 5ייא(

 שזהו אמרו זח ועל "ילרוחם, כסרר לא ללוי יוירהאת

 על ת411ח '9 ו4זה שיורה לראובן גרם שיהודהספני

 ומחל ראובן של תיעוב!וו ק4ל י' אם לשאול שאפשרמת

 מלוכה, ל5חר זכה לא מה מפני א-י 4להה שי א"*

 אמרו וה על לה4כור, להיחו צריך גרין המלוכחכי

 תשובח ועשח חת" 9ראו4ן ל!8 גרם ריה1וחמשום

 ל5ן חשו4ה לידי רחו4ן 4א היח לא יהורת מעשחולולא
 לא מה מסני יור לשאול יש ועתה למלוכ"ג יהורהזכה

 וללוי ה5ת41: מסץם זח על לכהונח ר,שהחו ל5לז5ח
אמר

 תומי"
 59ולפ מסני ה"גו וגר, הסירך לאי9 יאוריך

 לוי 4ני ורק הזה 4כלל ראו4ן 49ם וגם 4עגלחסאו
 לכחונוג הם !כו לין חס"י יאבלבר

 כי שמעק לטו4ת 4ן עשה שמשה והנראחי4(
 מאיסורי 4פי"ב 4רמ4-ם איהא שהרי 5פרת לו חב"*בזח
 גו פגעו לא 14, פוגעין קנאין ארמית ה4ועל ה"1:ביאח

 ק4לה ביברי מפורש עת9ו הרי מיו הלקוחו ולאקנאים

 אה4 אשר י' קרש יהויח חלל כי 9נאמר; 4כר"גשתוא

 ער יעשנח אווי לאי,1 ד' י5רת ניר, אל 4תו4על
 יא בהימים ער לו יהיה לא הוא י9ראל אםועתה,
עתח

 מנחה מגיש לו יהיח לא הוא 5הו ואם נתלמייים..

- צבאהגלי'  של בהעבירח יהסאו 9מעק 41ט והגה 

 רק קבלו4 מרירי 5רת חהבע חי4 4דע ארמיף14על

 נפטר הוא הלקוחו 4יי ושס 4רמב-ם יחץ רמסורשמשום

 להעני9מ לנ5ק משה מצא לכן הזוג העתש ע-ימכרת

 העונש היה חה ברת, מרין לפוסרם בברי עונשבאיזח

 שעשח כמו מיוהרת בבר5ה ח!5ירם לא כי יחםשעשת

 גיולח הוווי- "מלשת היח הזה והדבר הש4טים,ל9אר
 שלם. לש4ס לעשוהשאפשר
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 ל.' () ., '. יג( לשמעוניי' אג גיתבשיא ן,יי

 '):י:ץ4, ; שלמים היו והלויים גקרגבו ד' היש ישראל גרפידים.שאמרו זהו גמסםבסיתו
 ;;,ג,ךן.~"(,,.)תטיש( . . יד( ד'י את וזהו ד" עוגדי הלויים עםוהיינו ';(ין.1 (.., ד' את רגו אשר פריגה מי המה שבאמר כמו מלחמה עמחם ועשו ישראל עם מריגיםשהיו י,'"-,-וע~ש ן, מריגת; גמי יותד גנסיון עומדין הלויים שהיו גקדש. זהו מריגה מי על תריגהו זה.סחטא

.י
 'י(1: אהשךי הכוזרה שכתג מת דרך על הוא לזה שהכתנה זהו חוגה' משוס גזה שיש מריגהמי (יש ן -' עבין מזכיר הוא ולמה זכיותיו את חושג הוא הרי כאן הנה מריגה. מי עלתריגהו :(4ק .:

 ) גמסה נסיתו אשר והייבו חסידך, לאיש ואוריך תומיך שכתג: וזח ז", חטא אלא לוהיה ,ן)ן!,.שן שלא להראות פעמים כמה משה חטא גתורה שבכתג מה הוא וזה ספורות' שחטאתיומי "ל~
 י,,,: שצע()יגרי היה. חסיד כי מעיד וזה זה' חטא רק גו במצא ולא מריגהגמי 'ד:;גש :

 ~ז.11, י .)רש"י( טו( לכך. אלו ראויים לןעקג. משפטיך יורוי(
 -,ן) ):ן :, , א.( ליו )סו8ת . טז( שכן. כתפט וגיןשנאמר: ".ר , ' ' לגגוה, אישפזיכן ונעשה זכה לפיכך אותם' רוגמים יהודה שרי והיו וירד' גנימין שגטקפז (:ן(,1..,4 . תחלה, יורד א~י אומר וזה הימ אל תחלה יורד אבי אומר זח זה, עם זה מבצחיןשגטים -, ,י',-.:ן, היו הים ש8ת של ישראל  שעמדו גשעה אומד: ר"מ היה תביא' שכוי טעפיו וגיןיג(
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 את שינו בזה ש5ם במעשה הסאו הם הנהיג(

 אם להסא והשב וה אז והנה חקשה, היץ בפדתאהרים
 אח גם אם אבל אחרה, במיה דנים ימה עמם נניאה
 אהרים אח דנים שחמח 11 במדה דנים הפה עמםבני
 קרוביהם את שגם הראו לוי שבם והנה הסא, ווהאין

 לאביו אומרים היו העגל במעשה שהרי נן דניםהמה.
 ידש לח בניו ואת הכיר לא אהיו ואת ראית" לחולחמו

 פישראל, שנס נשיא על נם הסו לח הרי שסיםובמעשה
 והומים. לחורים ווכו שנם של ההסא מעליהם נסתלקלכן
 דנו עריהו של הסא בעד הרי שמעק שבס גן שאיןמה
 שלח פלבד ע?מס ואת הקשה הדין במדת אהריםאה
 לין בשסיס, 11 בעבירה בעצמם.הסאו המה אלא יןדנו

 ב8סרנו ועיין ע4 ביתר נתגדל עוד הראשקהסאם
 יהענץ דברים שאמרנו."ז מה י שץ! ג"ו בפ'לנמדגר
חוה.

 הת4 בשדקות גדולה היותר המדרגח הנחי"
 בשעה כי הורם, כנגד להתישב חגה בידו שיהיחוהו

 להחגבר היחיד בכה אץ האנשים את חקפה רעחשרוא
 בסטר אמרו וכבר הורם, עם ביהד לה5הף ולבלי והעי

 זאת על ל.ב(! )ההלים שנאמר מח שוהו יעקנ";,לבית
 רבים מים לשסף ם11א לעת אליך הסיד כליתפלל
 - יגיעה לחאליו

 שלח להחפלל צריך ההסיד שגם התנו

 העולם גל את לשסוף שבא הרע הורם עם נסחףיהיה
 מת חהו הסא, לידי לבא אז על41 הוא גם גיכולו,
 בכהם שהיה לוי שיס של ב"נהי כאן ווענהשהושב
 העגל ובמעשה ובקדש בד5ירים שגם הורם, גנגדלהחיצב
 דרך את עזב1 וטלם העם גל את תטסה רעחשרוה
 מצאו  ועוד לוק שבס עמהם נ5הף לח וה בגלהישר,
 וה ויעבור הרן4 געושי מלהמה. לעשות ינפשסאומז
 לגיולהם. ראוץםהמח

 שלח להודיע בשבחם מתהלה 5פר לפינךסו(
 הקדושת חעיודה להם מסר לכן שנסו בני והם וחמחפת
 לטיכך גדולות מעלות בהם שיש מסני רק חלחהוא45
 כמו שזהו "בספורנו" 81בואר בישראל, מורים להיותזכו

 ב'(: )מלחכי דכתיב מאי ר-י: אמר י"דל בהגיגתדאיהא
 מלאך כי מפיהו יבקש1 ותורה יעת יומרו כהן שפתיכי
 יבקש1 ציאות ף למלחך הרב דומה אם 11ש, שבאותרי

 . מפידו. תורה יבקשו אל לאו ואם מפיהוהורה

 בישראל להורות וגו ילכך אמרו"ובמוקוני"
 כמו לקרוביחט גם פנים מגירים שאינם דמאחרמשום

 הם ראוים ראיתיו לא ולאמו שאביו דאומרשואמר:
 פניס. יכיר שלא נצסוח הדאן גי המשפסים,שיורו

 ל!גות שוים שדגל לדעת הראה בנימין הנהסז(
 הש חח הגירו, על יותר וגות אים לשום ואיןבםצוה

שין
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 היו השבטים שכל ספ2י בחלקו' שכינה שתשרח בניסין וכה לכך שכן. כתפיוובין
 ביהס"ק' שיפנה לאלו אוטר אני חקכ-חי אמר בטכירתו, חיה לא וב2ימון יוסף שלבסכירתו

 שלא בחלקם שכינתי טשרח איני רחמים' עליהם סבקש ואני לפני טתפללים כשיהיולא
 ש5יתי( יייקיט יז( אחיהפ על רחמניםהיו

 אשתך לקול שמעת כי אסר ולאדם כתיב! אדם גכי ארצה ד' טבורכת אטר וליוסףיג(
 ולפוכך אליפ שסע ולא כדכתיב: האשה לקול שטע לא יוסף אבל בעבורך! האדמהארורה
 )שיני( יח( ארצו. ד'סבורכת

 הארו, את שחלק בשעה יהושע שהתנה התנאים סן אחד וה שסש. תבואת וממגריד(
 וסטגד שנאטר: החסה, את רואה שהוא סטקום לא אבל טקו* בכל נטיעות קוטסיןשיהיו
 יט( שסש.תבואת

4 
 פ.8י( .)רק . '

 אין אבל נאות קרניו ראם נאות, קרניו אין אבל קשח כחו שור קרניה ראם וקרנייז(
 )ספיי( ' כ( רא4 של וקרניו שור של כחו ליהושע ניתן קשה,כחו

 לחוף זבולון שותפות עשו ויששכר זבולון באהליך, ויששכר בצאתך ובולון שסחיח(
 יושבים והם יששכר של פיו לתוך וניתן וסשתכר בספינות לפרקמטיא ויצא ישכוןיסים

 כא( היתה. זבולון עיי יששכר של שתורתו ליששכר זבולון הקדים לפיכך בתורפועוסקים

 ר 1 א יב

 לקפוץ לארם שאסור זעמרים הץנו לו גי גרול.ענין.
 עצסו אה משמס אחי כל מיה אז מצהק גרבר גםבראש

 ויזו אם מעיו ימיה שמוצפח אומר והימ מצ1המלעשות
 פוחמים "הנו וגזמ ממנו, גרולים שיש במקוס אותםיעשח
 נכדי ענ1ח וזל במלגוזו ל~זזלגוו הרע ליצרסהמ

 גיממ"ק 9יבנמ זכח זח ובעגור מצומ. מלעשותלהשממס
 שהיה גממ עשמ שגהוגן גרגים להודיע גכדיבמלקו
 ממנו. גרולים שמיו גמקום גמעוח לזכותזריז

 ל2ראשימ בסשוגו גיארנו ג2ר הזמ העניןיז(
 ",ב שת מיס ונ1 ר. אוח ט"דגפ'

 בכל 2רכו רלגך עוד אמרו ונספריםימ(
 אגיו אה וץ פרנס שהוא משום זהו והפיר"זהחגואות

 לכן ומזק ולמם חגואות עס גיחו גני וכל א"יודאת
 זג 2רגמ ש מגיע מרמ כנגדסרה

 סן גר לקסום שזי לכל רשות שי* היעויס(

 געל יקסיד ולא להרכיב או ליטע מגירו שלמאי*
 סן לא אגל האילן שגפניט הגרים רק זהו. אגלהאיק,
 עיקר שמוא מפני השמש, את הרפיס שגמוץסמ

 וממחיקו. "פרי אה שס מבשלת9המממ האי*
 גזה שיש משום לוקד אפשר השת ההקנהוסעם

 יחרגו מזאה ההקנמ ע"י כי 4איל4 לבעל גםסוימ
 האקלים שם ישהנה זמ וע"י .בארץ, ונסועותאילנוח

 רג9מים פתרגים אילנות הרגמ שיש גסקום גילטובא,
 מארץ. את ימרגו שלא ירעוח רייהעת אתומיגבים

 את זמ הורגים למיוח למלחממ כשנאין גםג(
 ממצומ כמו שאסור, וממ שמוחר ממ גגולים ג'"ב י9זח

 מתחלמ אם גי האיוה על במלחממ פחאוס יגאשאסור
 גראיחא גן ירישע עווח באסת ובו לשלוש אוחוקורין

 יהושע שלח סרססיגיומ 9שלש ס"ו: שניעיחבירושלמי
 רוצמ ווהוא מי לאר,: יגנסו שלא עד ישראללארץ
 נ. יעשמ, מלממה לעשות ישליס, יהשלים יסנמ,להפנות
 2רמימ חליו שנאו אעפ"י מגבעונים עם יהושע עשהובן
 את שמר רעמ עמהט יעשמ שלא להם שמגסיה גיקרק

 צר י9 האלו וימישים בסעוה, מיו 9הממ אעפ'ץרגריו
 כקרניו קשה כמו שהימ כאן: אמרו זמ ועל יופי,של
 של כקרניו נאות ג"כ הוו זח עם גיחד אבל שור,של
ראם.

 ססני ליששיר זגולק את הקויס ולכזנא(
 המעש41 היה חגולק העושמ סן יוהר המעשמ9גרול
 גזא יש לעצמו רק מצומ עושמ שאום בזמן כי.בזמ
 לעצמו לזיות הוא רוצמ כי עעמו, אהגת שלץנין

 שאין ממ שעשה המצוה ערך את יקזין וזמלעווייב,
 משתוי שהוא גזסןק

 יעשו שאהרים וגמסומ גגופו
 אם בי עצמו אהבה של צר יק יזת איז הייטצוה

יוצ"
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 את ויכח זכה ידה-סשה על בא חסא אץ הרבים את הסעה כל תר. ר צדקתכש
 כב( ישראל. עם דמשפטע עשח ר צדקת שנאסל בה תלף הרבים זטתהרבימ

 ), הה4 פ"משנא

 "שרת וסלאכי שכינח בכנפי טוטל היה סשח שסת בשעח תני* עשה- ד'צרקת
 ר( "1 101סמ ' כג( ישראל. עס וסשפטיו עשה ר' צרקתא*מריש:

 תחת הטשפס עם קשורה שהצדקה סלטד ישראל. עם וסשפטיו עשה ר'צרקת
 1אריי כו( כסאך. מכון וסשפס צרק פ"ס': ,ת"4ם שנאסר הכבורכסא
 ארם אין עליו שנאסר כאותו לא ההסתפקות סרת בו שיש זהו רצוף שבל נפתלי1בז

 ר 1 אב.י

 ביו.י-. נייל 1כ,ת1 .לכ1 אמרים גסוכת נם הוארו5מ
 כ4 זת לפי הזמ "גתוב ביאור וימימכב(
 הוא נם כאלו נמשנ ישראל שעשו ומסשפסיםס"צדקות

 הנורם היה שאוא מממח וזהו ביחי, עמהם אפשעשמ
 העושוג סז יותר הסעשמ גדול אסדו וכןלזו;

 קנור י"ימ שבמלקו גי שבס זכה סמומפני
 חם שגפ סשום ז"ו וסשפס, צדקה יעשמ רבינוסשח

 שהסה הגריא שניאר כסו יאלה נדברים הצס"עבעצמם
 יותר מיא צדקה כי לארץ. בכניסמם וסשפס ציקהעשו
 מלוו כל לכם וענר רקי אסר לא סשה כי "סשפס,סז
 שיחעכבו חהנו כ'ן, ל-ב ובסדנר "ארז ונכבשה וגףעד
 נשוג לא אסרו ומם "ארז, כיכווו של שנים שבערק
 הוסיפו נמלחק איוו ישראל בני החנחל ער בת'נואל

 עשו מנן וארץ, מי1וק של שנים שבע גםלדיזעכב
 מילוק, של 1:ים נ"חעכנוחסשפס

 גי שבס :כה ולכו -
 א5לו. קבור יהימ9משמ

 מסא חי1 הרבים את שהסזכה אסרו כאזוהנה
 שהיה בסשמ סצינז והרי זה על יהקשו ידה עלבא

 ~ריבהי סי של בהסא נכשל ,מ ובכל הרבים אתסזכה
 לא הוא ייו על בא מסא 9איז שנאמר יסמוהנראמ
 מנורם נעשה הוא שאיו אלא כלל מוסא הואשאיז

 ידמ על של הטשסעומ הוא כן כי אהרים, אמלחהס'א
 סזכמ אימ שהוא מפני כי מדמ כנגד מדמ שפירוזהו
 אהרים. אח סמס,א להיות ינא ל" חוריםאת

 שאדם שהציקה לסי כו: בסהרש-א ופירשוכג(
 ע-4 ס-ז נר'ק כיאסרינו נהוגז שאינמ אפשרעושמ

 חמ מהוגניה יאינם 5יקה ליחז נכשל ה(ודםילפעסים
 י' סית בו והיה כסומו נביא איז סשמ כישאסר.
 כינוי ישראל עם וסשפסיו ואסר להגונים, ליחנמבצדקח

 ולא אים בדיני הלך משסס ינסית סשה עלדסשפסיו
 שאמרו כסו דנרים בכסמ יומר מסור שהוא שסיםבדיני

 ופסור_ שסים בדינישהיב
 שנתחףבו שאף אים סדיני

 שנאסר: כסו שסים בידי כלי8 פעסים כסהישראל
 י' מסת להשיב כפרז סשמ עמד כרגג אוחםואכלמ
 ונהכפר אלפים ג' שדו-ג נעגל כסו אים בדינילדונפ

 פעור. בסעשמ וכזלנשארים

 אמרו, דלכך מזמ בעניז לוסר אפשר9י
 נראשו עשק שהוא דסי פשום הזמ, חכתובדסלאכים
 ל"חעניץ ססוגל בוע איז רותנ"ם בדבריםוברובו
 סמ היי להיסה גפ הוא וק וגשסהם, פשוסיםידברים
 כלאם, סשמ אדוני יהושע יאסר י-ע בסנהדרץשאסרו
 כלים והם צבור ןרכי עלי"ם מסל יייל: כלאם,סאי

סחליהם,
- 

 גשס"ם בדברים עסוק -הוח דסי סשום חמו
 מפני נבואו; לעניני סעי 1נ1 חץ צבור צרכישום
 נסשה והנמ "גשט"ת, דיזסשסות לידי שיבא ירוששלזה
 גניא, ס,מיות אותו ד,פריעו לא צבור ש5רכי "כחהימ

 ו,מו צבור, בצרכי סלעסוק אתצ הסריע לא 1ב1תגניא
 נספרי: שמבואר וכמו עשה, י' צדקת אסיו:שהסלאכים

 שהיו שנה ס' כל וה1א בישראל עשה צדקות סהוכ?
 ושליו יהם, יייי והסז להם, עולמ יאר כסדבר:ישראל
 תורמ שלוסד אלא זצתם, סקיפים "כבוד וענני להם,סצף

 נשמור גי 1נ1 ההיח וצדקה ו'1: ,דברים שנאמרלישראל,
 הואמ, "סצומ כל אאלעשות

- 
 "עוסקים אלו והנה

 גינרים 1"סה י,סשסס מעניני מסמ רהוקים הורמיתלפוי
 לא ואחד ישראל. עם עשמ סשפסיו זה ובכלנשס"ש
 מבירו, אתהפריע

 הסשפס עס קשורמ . מיא 9מצדקמ סה "עניזכי(
 נהשבת י5דקה אץ שם משסס שאץ יבפקום כ4הוא

 ממ כי שלנ שאינו סמ י5יקה נומז דאיס אז כ'לכלום,
 לציקח שנוחן שסה ובויאי בייו, היח גזילה לוקיזו
 שיש וסמ סשפס שיש במוךם רק לםצוה, נמשב ז"אץ
 אין לצדקה ס"ם כשנוחז אז באמת ווש שלו לאדםלו
 גיולה. סצוה בזח ויש סגם 11םבזח
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 לא כי ההסתפקות על ג"כ מורה מלא טאמר דק ברכת ומלא וזהו בידו, תשתו וחצימה
 קקי( 1אי כה( מאימה. לוצחסר

 ישבתי, בדד ידך מפני ירמימ שאסר כדבר לא . יעקמ עין בדד בטח ישראל וישכןכה(
 יבחבו בדד ד' טשה: שאטר -כבדד אלא ישכ41 לבדד עם הן רשע אותו שאמר כבדדזלא
 שפיש כח נכר. אל עסוזאין

לד

 שס' וימה וכתב מת משה אפשד ד" עבד משה שם וימח תבין מיה. שם רמת"(
 אפשר ר.ש: ליה אמר ר"י, דברי יהוש* כהב ואילך מכאן משה, כתב כאל עד אלאמשה,
 הטב"ה כאן עד אלא . הזפ התורה ספר את לקוה 4ש(: יייים וכתיב אחת, אות חסרסשת
 הספר על כותב ואני האלה הדבריס כל אה אלי יקרא משיו ברוך להם י1חסר 5-(:יירמק להת שבאמר כטה בדמע' כוחב ומזפא אומר הקב"ה ואילך מכאן וכותמ אומר ומשה"ומר
 פ"0 זניב . א(בדיה

 יאורב

 קהומר גהקג סמציפ שאפת כאז ח=י"(
 לףג(, זברשזשית יל לי יש ויי אלהים חנני כייעשו:
 יו שחיה מפני וזחו לו שיחסר יבר שאק משמעצל
 אתי, רב לי יש ליעקג: אמר עשו אבל הרסהפקוה,סדת
 ימו אומר חיח לא ההסחפקוה מדת בו היה שלאססני
 ועור רג לי יש אמר רק % לו שיש 'עקבוואמר
 מזה. עשי רג עור לו שיהיה"פשר

 שחהו מי יש יש, ביידוה מעי שלשה "נחיוז

 מהמת ביד ויש אדס, בני מישוב רחוק שההו בחמחגיי
 ממנו ברייס אנקיס ביוהר פתות סהוא מי ההנוסחוהא,
 שחוא מי כי חשינות; מהמת ציי 1.ש ביד. נשארזההו
 גבוה שההו מפני אנשים עס עסק לו אק ביותר"שוב
 שחמת הפעוטים  חענעים מכל חהו ורהוק מהם"רבה
 בהם.עסוקים

 זחו ישבתי, 3ןד ידך מסני אמר ירמיהווחנה
 אחרים רצו שלא מאי לסחאים אז ישראל שנעקץ"פני

 היא קללח כזו ובדידות אופן, גשום עמהםלהההכר
 מהמת חיהח "ברידוה ישכת, לכיד ים ישאמר:ובלעם
 גמימי, תיים נעים חיו כי העיים מישו5 רחוקיסזוהיו
 שיש ביד איזח אלא ההק רצויה אינה זו ברייאוגם
 8שלא נסה- אל עמו ואין ינחנו ביד יי זדי: ברכח,צ1
 בחם יחיח שלא בספריי וכמבהור נכר, אל בהםיהיח
 למוברלימ נעשים המה זח הץ ועל ע-ג שעובדים אדםבני

 להשוכים אוחם יזשח שלהם שהאמתח מפני העמים,סשאר
 לעם גהול 829 זהו כוו ובו-דוה האנשים; סשארהרגח
 העמים.כק

 שניסק יש כן: בריסביא זח ע5 תיהח"(
 אומר הקמיח חילך מכאן כוחב ומשה "ומרהקניח
 רויאשתים יי שביניהם וחהשרש פי' ברמע. כותבומשה
 שגורסק ויש ברמן, נבתניי והאחרתיס בדיונכתבים

 שחיח כלומר וכאב, אומר ומשח אומר הקגיה באןער
 יסעה שלא ידי חבה מרוב שייחבנו קודם הפסוקחוזר
 כלומר בדמע כוהב ומשה אומר הקב"ה הוילך מישןבח,
 צער; מרוב הפסוק חוזר היה ולא ופוכה יהזבשהיח

 הדבריס כל אה אלי יקרא מפיו להלן דיתיב ימודאמרינן
 היה לא הצער מפני יי הספר, על כוהב ואניחאלה
 וכוחב.אומר

 לא משח ימת בשלמא להבין יש זח לשיוהנח
 הדנרים יחר אמר לא מרוע אגל הצקיק מפני אומרחיח

 ס'מפפק
 ולה*

 חימה רא מלא נק בן ויחוות ימו:
 בישראל עוד נביא קם ולא וגך. עליו היו משה סמךבי

 מדברים יאלו שהכתונים כיק בזה לומר ואפשרימשה,
 ייול היח לא עמחנוהו מהמת ומשה משה, 9לבגדולת
 חיה רק לכן בשגהה המפליגים חדברים מפיולחוציא
 בפיו. אומרם היה ולא המקום ציווי כפיכאגם

 משח וימת הקב"ה אמר איך להב.ן יו* זהאך
 אמה, של שא,נו דבר בוח יש זווי חי עור שחהובוועה
 פי על מ: ייח בבריוה דאיהא מח לפי שזהווחנראח
 רג -ז זרברים המה יופת קיים 9לשח או עייססנים
 התנו - מעיקרא. המת אלא ההש חי והלח ההו מתוכי
 למות דינו נגזר יבד - שמים 9בייני עכירה שעגרכיק
 למא משה על הרין שנגזר ייק כאן בן ימה, הת!חרי
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 . מי( יייי ב( אותן. קודא יחיד שבתורה פסוקיס ח, דב: אמר משה. שט-וימתי

 ג( דישדאל. דבא ססרא משח שם וימת אטר: סמליון מוה. עס וימת '.'
 ט( -נןשטה)

; י,)

 מעם מת הש הדשע אבל אחת' מיתה רו * אץ הצהק כי מש משפ שם ימת.
 מוצה' שם וימת כתיב: מוצה גבי ולפיכך - הולדה מיום המות ויום דכתיב: כמוהולדה

 . ד( מיתה. של צד שום מעודב היח לא חייו ימי בכל אבל מת שם התע-
~מפריס(

ביאוד

הריעאגמה
 נרו דאעא סה 4סי שיו לשר אסשרוטד

 למות שנטח בשעה נמדנר משח שעשה הצוצרות.דץ:
 אצלה באץ והן בהן הוקע אהר יהא שלא הקטיאננזם
 שנטיכס זקני כל את אלי הקהילו ל"א(: )דנריםרכתיב
 ח'(, )קהלת המות ביום שלטק ואין שנאמר: מחלקים

-
 המיתה וביוס מלכות ררך זהו ההצוצרות כי הינו

 נסתלקה שאז כיק וא"כ בשולטנוה, להחנהנ ראויאין
 נהשב זח מהמת הראשונח מנרולהו ררר מלגותוממנו
 מאי ואבירס: רתן נבי ש'ב ס"ר נניריס אמרו וכןכמת,
 ר"ל: אטר ונר, האנשיס כל מהו כי ר'(י )שמויריתינ
 מנכסיהס,שירדו

- 
 שהיח מי שזהו נמפרשים שס ואמרו

 העניות בצ("י יותר מרניש מנדולחו ירר מהחלהעשיר
 מזה חצער מהמת נמשה וגן כמ41 נהשב שהואער

 נאות ולהלן מ41 היח כ2ר שאז כמי נהשב מנרולהושירד
 הזח, נענין ד2ריס עור ישני

 שאץ נרש"י מסורש אותן קורא יאיר האיב,
 לקרהג שמותר כחב מתסלח בס"י ורמנ"ם נהם,מפסיקי!
 ה"ורה קדושח נזה ואין מעשרח. נסהוה נביהכני'סאוחס
 וינח בקריאתן. עשרח רנעינן ההורת רנרי בשחרכמו

 ומזה ת"ה, ה"נו אותן ערא ריחיר הא פירשהמררבי
 העיר לגרול אוהו גותני! החורח י"תן המנהננאעף
מיג

 שפ דאיתא מהח חמררכי ר2רי על הקשווהנה
 דאמר היא זהויה ר' אוחן קורא דיחיר הח לימאננטי
 משאר סהוהה מעלחן היי כחבן יהושע ואם כה2ן,יהוקן
 בעינן שנזה לומר אסשר איך וא"ט ההורה,פרשיות
 בהם שיש מראה שזח אוחן, ער8 ת"ה רוקאשיהא

 ההורוג הלק משאר ניולח יוחרחשינות
 בזה הטעס המררכי רברי לסי לומרואפשר

 ח' מהני אחת אות יהסר אט אף דבאמחמשום
 לומר מקום שיש ומפני היא, פסולה דס"ת נ-כססוקיס
 משום ססוקים ח' הני על .להקסיר צריגין אנודאין

 יתירה, קדושח נהם ואין כהבן ירישע רק רר"ידאלינא

 בשינוי כהבן דמשה גיק לומר אפשר נ-כ דר"שואליבא
 דהו,ז אוא-1 לכז חהורה. הלקי שאר של הקרושח נהםאי!

 נקדושחן. לזלזל שלא נכיי אוהסקודא
 איך לתרץ ב(י הזה רנמאמר לומר וחנראהנ(

 עויגו שמשה בזמו משה וימת משה ע"י בתורהנכתנ
 היע - מה. רישראל רנא רססרא אמרו: ות ושלהק
 תורת מלמד שהיח רנא הסשרא משה היח הרי הנהשעי
 כן, לעשות יותר יגול היח לא שוב ועחח ישראללכל
 ולבא לצאת שז אוכל לא ר'ג: בסו5ח ד(רחאכסו

 שנסושומו מלמר חורח, ברברי ולנא לצאת ל"(4ר2רים
 חכמה, שיריממנו

- 
 שמה. נקרא חזה ונהצר

 שאמרו מה שאול" .,ד2רי נספר מסרשיוכן
 ונרב נררך מהלכץ ואהרן משה היו ובנר נ"ב!נסנהדרין
 נרב ח-ל אחריהס, ישראל וכל אהריהם מק1כיןואביהו
 ננהיג ואתה ואני הללו זקניס שני ימותו אימתילאניהו

 הרור,את
- 

 נספר דאיתא מח לסי אמרו שדס התנו
 שמעת זהו נהנביאים, מיחה שנחמר שמח .ננובים""מורמ
 עליהם נחמר נהשכינה נרנקו ולא נצרכידם לעסוקשההלו
 שיססקו רהינו זקניט שני ימותו מחי שאמרו חהומיהה,

 לעת . מנבואחט לרשסאק הנניחים ררך כימהחנבאות,
 ז'(י " )שמות דפסוק על עזרא" .נאבן ראיחא כמוזקנהס
 מצינו לא ושמוניס, שלש נן ואהרן שנה שמנים נןומשה
 רק בזקנהס שר"ננאי הכהוב שה~כירס הנביאיסנכל
 החנבאו והס חנניאים מכל נרולה מעלחס כי ואהרןמשה

בזקנהם.

 .עבר כאן נאמר רלכך לומר אפשר זחולפי
 באמת כי ישרא*' "עבר בשנחו עליו נאמר ולא "ד
 נכל מטפל חיה כי לישראל ענד היח היו ימי כלהרי

 ישא באשר נהיקך שאהו לו: אמר רן-י והקי'חצרכיהס,
 עבדוח לך אין והרי הא(, )נמרנר חיונק אההאומן
 דבחצר משוס שזהו לומר אפשר האמור ולסי מזו,גדולה
 מרוך נכל פנפ שוס נו היה ל" ד עבד שחיה מהשל
 ולא מח אז רק הצר שנזה לומר אפשר ושסיר התו,ימי

 כנר היח לישראל עבר שהיח מח של בהצר אנלמקודט,
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 שנאמר יוסף, בעצמות זכה משח לו, מודדין מודד שאדם במדה אותת ויקבר' ' ].6
 14 שיתעסק זבה הוא אף ממנו, גחל צישראל יאין יוסף משה.את.עצמות ויקח ייג:)שמה?
 ב'( פ, "חה . ה( אותף ויקבר שנאמר5מקוס

 וסופה גמ"ח תחלתה שהתורה .חסדים' גמילת גדולה שמלאי: ל' דרש אותהויקבר
 וסופה וילבישס' עור כתנות ולאשתו לאדם אלהים ד' ייעש ג": 'ברחש'8 דכתיב תחלתהומיח.
 אין חד 'סאה ג( אותה ויקבריכתיב:

 כדי פעור' בית. אצל משה נקבר מה מפני חנינ1ם בר חפא א"ר פעור. בית.מול
 15 'סוסה ז( פעור. מעשה עללכפר

,)1 

 שנאמר קבורתו' מקום יודע אינו משה אף אומרים יש טבורתו. את איש ידע1לא
 ח( מאד עניו משה והאיש שנאמר: משה אלא איש ואין קבורתו' את איש ידעולא

,יחץ(

 הולכין ישראל יהו שלא כדי משה של קבודתו גודע לא 4ה ומשני וגו4' ידע ולא.
 קברו את העולם אומות יטמאו שלא וכדי שם, ומקטרים ומזבחים ביהמיק שפומניתין

 . ר 1 א יב

 המורים, בשם אוהם קראו מריבה במי שהרי פגם,איזח
 לישראל, מחעגרות עול פריקת חי~ה קם לזמן בזחוהיה
 וימ8 גשאמר ולכן מיתה, של ענין בזה יש פגטיבכל
 חי מקורס: 1לח המיתח היה 61 שרק התנו משה:שם

 ישראל". "ובי של חצר את להזכיר לו היהש,פשר
 אפילו רשות שאין ללמור לנו יש ומ,החו
 שזה מחמת הקב4רח ממ!ות להשתמט שבישראלוזהגרול
 מספלים היו בעעמם ומשח הקביה שהרי כנורו, לפיאינו

 את להם זהויעת ,ד'ב: * בב"מ אי5א וכן זו,במצ1ה
 גם-ה זו רירך את '"ץו(, )שמות בח ילגו אשר"ררך'
 נערכה לא חסרים. גמילת חינו קבורה קנורה. זובח
 - כשדה לפי ואינו ל,קןחלא

 מחהיב הזקן שגמ היט
 אינו שזהו לומר דשות לו ואין קבה-ה נמצוהלההע10
 כנודו.,לפי

 גם"ח האופנו חל1 הכח1ב 5פס מח ומפגי1(
 משום בזת אנ4-ו גבר חהור41 את בהם ולגמזרלהוזהיל
 הרטים, חל1 עמיו שי4שו זקוק שאים אים גן לךשחין
 כשנולי תינוק גן הארם,  גלבישת מישלת שההירה כמוגי
 מפני ביציאתו הוא וגובה אמו, מבטן ערומ יצא4וא

 וכשעושע ערום, 1ה41 מהמת הקור חת לסבול לושקשה
 מלבכ4ת פוסק הוא בגד באיזה אהע ומעטפין הגמ"חעמרו
 גן ק14דא, של הסר בגמילת מסתמת שההורה כמווכן

 שקמ1ו אז זקוק הוא הארץ על 1םופל התו כשנו0רהאדם
 בקבורהו. מספ4ין ויהיו חזה הגמיץו א8עמרו

 הית ופרישות בסהרח משה של זכהי כיז(

 שיש בזמן כי פעוה במעשה עריות סומאת עלמכריע
 שקועים שהיו אנשים בהמ שהיה ישראל עללקטרג
 גפ בנו היח כי להושוהן לנו יון אז עריהקבסומאח
 ראיהא כמו מזחז הגמור החיטוך שהיח כמש5איש

 להקב"ה מקה של נשמהו שאמרה ייש רנהבדברים
 גסא חחת מל5יות סשה של נגושו להיוה להשמוסב
 ואזץל עוזה מלאגים שגי יררו שממרום מפניהכבור,
 בז אבל הארץ, על ררכם והשחיהו ארצות בנות51מד1
 וא-כ - לאשהה גא לא בסגח אליו שנגןיח מיוםעמרם
 פעור. מעשה על לכפר הוא ראוי פרישוהומ5מת

 "גתב בספר וגיארוח(
 סופר-

 גן, הזה המאמר
 זהו קנורתה את חיש ידן קלא מפרש הרמנ-1רהנח
 הסאו כי לח"י, בא ולא בחייל משח נקבר למהסעם
 חזיל לרברי מאסיגים אנו 41נח מוי. נהור5 מפורשחינו
 ב10סמ זה על חד'ל יאמרו אלח הסלע, א8 שר.כהמפני 4י המורים גא מס1ך שאמר על ו(חסח לנו שגילובמח
 כל נענש ולמה קסן ההסא היח הלח למוג כך וכלייג:
 עיו"זו גורל לפי _הףנו שיחנן4 גמלא לפום ואמרקכך,

 ולא כזה קסן הטח בשביל ד שיענשו בנפשו שיערלא מ(י עניו שהיה פשה העה בי111ר, עמו הקב-הרקרק
 את חיש ירע 1לח וזיש: בחו-ל, לקבורחו טעםמצח

 חנל הסעם יורעימ אנהנו שם, קנור הוא למחקגורחו
 ולא מאר עניו משה האיש כי ידן לח משה זהחאיש
 הרגיש לח כי גיולחי, מהסת אוהו מענישין זח כיידע

 גדולה. איזת בו 1י1בנפשו

:,ע

פ(



 דסרתא(יחיקתא ט( תועבותיהם. וביתרבפסיליהמ

 ופתן שלוע רודף שהיה מתוך באהרן אבל אוכרים ישראל בבי ישראל. בני .יבכוח(
 וכרים ישראל בית כל באמר לבעלה אשה וגץ לרעהו איש ביןשלום

 ונקבות-

 - י(
,ייי,(

 אותו.קודם שבכו מלמד אלא טיבם, מח אלו יום שלשים יום.שלשים
 )פיי( יא( יום.שלש?ם למית"

 ' חכמה חין הבכי בימי כי חכמחי רוח מלא נון בן ויהושע משה. אבל בכי ימ* וית~ו9(

 )0פ4א עצה.ואין

 . בר לרבה רבא ליה אמר עליה ידיו משה סמך כי חכמה רוח מלא נון בן:יהושע

 דכתיס ליה אמר לשקין וטיבותא לטרא חמרא אינשי דאמרי מילתא הא. מנאמרי:
 . 1( ייב )ני9 . יב( עליהידיו את משה סמך כי חכמה רוח מלא נון בן ויהושע וכתיב עליוי ידך את וסמכת פנהם(:)פ'

 יג( בלעם. ומנו קם, העולם באומות אבל קם לא בישראל כמשה. בישראלי(
)ספרח

א ח א א =

 )'.ביאור

 *יש ידע לא ילכך הסעם אמרו :,21הוקתי"ס(
 עצעשה כענץ אצלו. איש יקבר ולח קנורחהאת
 2. 2מלכים כטסופר אלישע 2ק2י רשע שקנרו אל2בית
 רנליה על 1.קם ויהי אלישע 2עצמוח האיו ויגעייג:
 בו יררוזו שלש 2גדי ק2ורחו אה ידעו לא לכך וגן-

 מתיס.שואלי
 כתיב 2אהרן ילכך הטעם חטרו "ויחוקת"יי(

 יפי 91 2משת בן נאטר שלח מה ישראל ביהכל
 יבכח ולח בוכה משה את הרואה הוא מי אהרןעשמת
..ההג

 משום מיההו קודם עליו שיכו אמרו לגךיא(
 פסוקים חי הני סתב 2עצמו רמשה יאטר כר"שר0"ל
 מיההו לוו4י הותח שח2כיה יימא אם ולגן הר2ור,עפ"י
 רחד2ר אמרו לכן אמח: 2וה היה לא  שכהג 2עתהרי
 האמוג את כהב שמשח ונמצא מיהחו קודם היההוה

 א2ילות שיש טצינו הי3ן וכי לשאול ישוהגח
 בירושלטי דאיחא מח לפי שזהו לומר יש המיהו4קוהם
 מת י(, ד )בראשית חימים לש2עת ויהי ה"ה! פ"גמויק
 ש2עת עולמו על חקב"ח ששמר הימים, ש2עת שלסי2פ

 קורם מחאנלין וכי ימיםי ש2עת לא2ילוח ומכאןימיטי
 להיוח עהיי מח יורע שאיפ ורם בשר אלא הטהישימות
 יורע שהוא הק2-ה אנל המחי שימוח עד מחאגלאינו
 חהלת עולטו על שומר להיוח עאידטה

- 
 כית גאן 31ן

 לכן ימוה, שהוא משה עפיץ 2יירור לישראל ידועיהי"
 2ה9ו. אנילוח עליונ"גו

 2חגריא ט2ואר יום, שלשים עליו 2כי מהומפני
 מפריש והניניני עולם. של הרומחו משה שהיהלפי

 אלפים ששח שהוא העולם קיום מן ועולח- מחמשיסיאחי
 ועשרים מאה משה של ה"ו ימי מחמשים אהרשנה
 על.ו ויבסו שן והמשים. מאה שנוחיי היו ואומאר2עים אהי יפח נעץ נוהנין היו מרי2ח מי ואלמלחשנה.
 לשנח. יום ממפ, שנסלו שנח שלשים ננר יוםשלשים

 סובח לה"ויק צריכין רלגך בחו0' ומפרשיי1(
 יפח נעץ ונוהן נייו הוא הוה שהד2ר מפנילהמשק41

 כיאיהא יהושע עם 2משה חיה ובן רוצ41 שהואלמי
 הקייה שאל ר2ינו משח וה ינורך, הוא עץ טו22מדרש:
 את וי0מוך גדכחי2 יריו יצ 0מך והוא ידך אתוממכח
 . ווצוהה עליויויו

 קם לא ננניאים כיא! בר"ה אמרו וכןיג(
 "תורח ב0פר ז8 על ואיהא שלמהי ומנו קם במלכיםאכל
 הראשת. על 2210 ז8 אחר של דהמקרא דחנראהמשה"
 לעשות ר שלהו אשר והמופתים האותות לכלנאמר,
 ינוה מצרי4 את שהכה המכות החנו - מצרים.בארץ
 ועי"ו ולקלל, לאור 2כהו גן נם שהיח נאו"ח 2לעםקם

 גמשה קם נמצא סיה41 נצחם ומואב עמת אתשקלל
 ויראת וקיושה הכמה שהטשיך מצינו לח 29ללהגוה,

 י,1[-,(
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י5רים- לב ט .
 קהלת בקו דבריחפץ, לטצוא קהלת בקקו ה%תי"מ: כתיב וגו" בביח קםולא
 ר( כ'ש יר" י8כטוה. בישדאל נביא קם ולא אטת, דבר* עור וכתוב 'ו(נסרה: קול בת יצתה כטוה,להיופ

 וכזה נבואתה למדרגת נביח וום הגיע) לא כטופ ביעדאל. עוד נביא קםולא.
 ב"ד אין אמרם: דרך על הוא וזה מפני טעת* דכר לחדו רואי נביא ואין מההחבאד
 ,סטיא ובמנין. בחכמה מטנו גדול כן אם אלא חגירו ב"ד דברי לבטליבול
 כל לעיני טוה עוה אור אוטר: הוא וכאן לעיניכם, יאוברם טי(: ייייים להלן נאמרטעסא, מאי הלוחות, ובירת זה יווראל כל לעיני אוטר: אלעזר ר' יוראל. כל לעינייש

 ,ספרי( טו(יורא*

 ר 1 א י כ.

 הגדול 8מוושז לכל למשה! קם שלא וזח אים, ועם עלד'
 לא בזח ישראל, כל לעיני משח *עשח שכינהוגילוי
 את ד,14 שלימד שלמח ומנו במלכים קם ח2ל 2או"חקם
 לא כי והמשפטים, חאיתות לכל חבל הכמחו, ברובהעם
 אה נצה ולא אומח שזם עם ומלחמח חרב ,?1ס לוהיה
 מקום מכל קנ4 ו2מלכים שבאריה אעפ"י וא"כ שד41מי
 לכל חזד גאיש יהר שניהם ו1הומט כמשה קםלא

 חגדול. דנירא ולכל1(יתות

 למצוא קהלה בקש א1נאמר, ש~ה שאמרו מחיד(
 המפרשים בישרו כמו1ה להיות שבקש זהז חפץ,וברי
 יכול שהיה הית משה דבכ8 משום הזח הענץ להםש?צא
 גביאים אכל רוצה, שהיה זמן בכל הק2"ח עםלדבר
 שרצה בזמן רק הקורש רוה עליהם וזרה לחאהרים
 ההו אהרימ לנביאים פשח נבואת שבץ וההברלהקבי41
 גכל באים שהיר הינו הפק; ד2רי נקראת משחשנבהות

 שלמה חפץ הואת המדרגת הול בהם, הפץ שהיתזסן
 כייה עלתת ולאלהשיג

 2וה שהכותה טשח כמו~ה, בישראל נביא קם ולאאמה, דגרי יו*ר וכתו2 קול: חבת שא,.ל מחוהנח
 כמשה, להיות וולמח וו4י על שעלח מת יהנה כ4היא
 נ2יא קם ולא 2הורה: שגאמר שמח ק1השב משוםזהו

 הרי א2ל קם, לח חהוא 4זמן שעד חע כמשוקביא:ראל
 שפיר ואיכ כזה, נביא עור יקום שלא בחורח נחמרלא
 כמשח, נניא יהית שהוא ל2קש לשלמח רשהן לוהיה

 אמת, דברי יושר 1כת21 קול: 4בת לו אמר זהחי
 מונח ואמת אמת, דגרי זהו 2הורח שנאמר שמחהחנו
 בירושלמי כדאיהא זמנים ולא נצהים שהם רבריםעל

 אבק: א"ר אמת, מחו אמת, אלהימ ור פיש:ברכות
 עולם, ומלו הים אלהיםשהוא

 שנאמר מת חיש -
 דברים לא זהו כמשה. 2זאראל עוד נביא קם ולאבהורה!
 שבכל נ?חהם דברים זהו אלא דהוא' לזמן רקשנאמרו

 אי הין בפשוק בייצראל קם שלא לומר אפשר וזמן141
 שלמו4 2מדרגת שיהיח שריח למי לחיותאפשר
 חכמח י2רי הרבה יש והנה לומר אשף שי.
 רסה1 טחשבות כהםשיש

 וגדולה"
 ד2רי גכל לא אך פאד,

 גדולים הכמים חר2ח היו כי נ?חיק ערך להם ישהטמה
 כן אחרי אך בדבריהם. ווול רעש עשו שבשעהם2שים
 מפני וזהו לדורוה, קיום להם היח ולח ד2ריהםנשקכ5ע

 שלמח והנה והאמת, הישרות צד חסר היח שסוכריהם'
 ולכן למאי, עליונח הכמח יש ובדטיו גדול חכםהיח
 ועל משה, חורת בקדושת נשארים יהיו שד2ריו הסקהיח
 הףנו אמת, דברי יושר וכחוב קולן הבת לו אמרתוה

 דברי ג"כ ההכמח עם ביתד להיות צריך נ?ח"1תשבוחמת
 סטשה להיות בכהך יק ויזכמ8 י 2צר ואם ואמח, יושר.

 ומחמת והאמת. היושר בצר כמשה להיות בכהך חיוא2ל
 כמשה. נביא עור 2ישראל שיהיח אפקר איזה

 מנואר היוהות אה ששנר מה הסעם והנהטו(
 שההו פסח ומה משה: שאמר ס"ב 21י2מות פ"ז2שנת
 2ו, יאכל לא נבר בן כל הורה אמרה מצ1ת מו4רהגאחר
 וכמה, כמה אהת על מומרים וישראל כאן כולה,אוורה

-
 זת הוא קיו מאי שהקשו 2מהרש'טז הויא והנה
 2פסחים דחמרינן כנד41 להיות הרץ מן לבא דיואימא
 שג0 היח הרי יינ כשר, ולערלים למולץ שה0וס'ש:
 לוזב0 לנןסרם היה אפוור וח-כ בעגל, סעו שלאלוי
לוה

- 
 הוא מישראל אחד כל דהנה בזה לומר והנראח

 ולא ב,מל ח0א לא לוי שש2ם ואף הכלל, מןמושפע
 אי הזה להד2ר אנל הר,4 הזרם עם ניהד נסחףהיח
 ברבות סוף כל סוף כי תקומה, לו שיהיח היהאפשי
 והיה דר21 חשפעה חהת נפל היח לוי שבם 51הזמן
 ליתן טקום חיה לא ולכן השנסים, יתר כמעשהעושימ
 שבר4 ולנן הלוהות, אה לוי לשב0גם

 גדולה טובה עשה הלוחות שבירתוהנת.מעשה

ביאל
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 מד מרעים עם לי יקום מי דיע 4%4ם ואוטר בוכה כביכול הקב"ה הטוכשמת,טשה
 שמיס כמשו4 בישראל עוד בביא קם: ולא אומר: ורוחעק ' טז( און, חועלי עם לייתיצב.
 יז(, אין באדם וישר תס(: ואומר בוכה ארץ הארץ, מן חסיד אבד ד(: יטעא ואומריןבוכין

 כי חסיך גמי כי ך, הושיעח י-נ(: )ח"*ם ואומר בוכח היח מצאו ולא רבו יהושעוכשבקש
 אומרים: היו וישראל עשה, ד צדקת אומריפ: ומלה-ש יח( אדם מבבי אמובים'פסו

ל.ביאור

טבי* פ בי ק " )חא בטיגו 9פש   
%  השובו4 לקץ אותם חביא זת "יאא את טאא
 ומרגו ירכו על הרבו אי9 שימו ואמר: 95באש"יי
 מעס טן קסן ותלק כנגדו, מעם קמו לא א"יה אתאי9
 חמ בידם, שיטמפ מי נמצא ולא בההוסאים דץעשו
 להרגיוו ואהמילו חעס ברוה מהפ5מ אז שנהיחתמר(אז
 וקכלו קשה לדין חם ורוטתם גדולת מסאמ מטאובי

 קזראו מחמת מיחח לזה ותסבמ נרצע, "יין א8יליהם
 חעגל, בהסא מעשימם ,ייי הלותוא נשמגרו איךבעיניהם.

 לירי והביאם העם ' גלב 9בירמ עיו הלותוהושבירת
 השובו4 לקץ וויבאו ובלבד הזמ מדבר הית וכדאיתשוג1ן
 ששברה כחך "שר שברת אוור מקב"מ: לו אסרולין

 חערמ את המקום 0ים דלנך וחפשר וף(. צ"ס)מנמות
 משובמ קל מענץ גורל להחיע הלותוה שבידת שלנענץ

 פוטשא משום הלהזות את ששכר גמה משמשנשתגמ
 לירי חעם את להביא ובלבד הלותוה את לשנור גם"יה

תשוגו4
 התורמ לההחלת ותנור קשר יש בזמוהנה

 דויש: בפרקי איהא דהנמ מעולם, בריאת בענין9טהמלת

 בממשבתו ועלמ גלבד הק4-ח חימ מעולם נברא 9לאעי
 ולא העולם כל את לפניו ממריס והימ "עולם אתלברוא
 שענין נמצא והנמ - דיזשיבה, את וובושז עד עומדהימ

 לולא כי מעולם, גריאמ מענין אהד מלק זחודיזשוגה
 שמשת נמצא ומנה מעולם, לקיום משם אץדיזשובה
 נעשת תשובמ לידי חים חת בזמ זוהביא חלוהותבשבידת
 ל"דדי. היגרים אלו נסמכו ולכן בראשיו4 לטוושמשותף

 בענץ.של ז4זורמ ס9סמ דלכץ לומר אפשרועוי
 מיח לא משמ וועשמ אמצות דבבל ט9ום הלוהות,ו4בירת

 אבל לעקיתס. 9ם8 חימ אירכח אם בי מזה צערלו
 בל אבל בזח, טצוח וועשמ נמי הלוהוה בשבידתכאן
 מוטל ש"יה בשעה לו מיה צער כממ ומרגיזז יורעאחר
 מזה מגדול הציר וטסני חות. הדכר את לעשותעליו
 את במ לסץם שראו"הז גדולמ הכי לחטצות לו נמ9בזמ

 בהמצוה: הגדול "בלל את לחודוה גברי וזהיאהורו4
 אגרו2 צערחדלפום

 קבלת של עיקר*ת הכי בהטצוה דלבךואפוור

 ק-9 הקיים 1בקוטך, בשבבך נחמר שמיי מל5והשי
 יוחר לאדם קשח דבו4יבית משום וז"ו בדישא ערביתשל

 סשום י"ב ר בברכוה ואיוט בסו טבש%ית,"יאח
 מוא ורעב עיף והח4 ב,4.בית משימ טו בחדכשאדם
 ייט יאי *ח י"ק ו*א 4יי יטיתמ
 מצוה בישית צו4י לו יש ק"ש אז שיא "ר"יםד4
 9הקרימת עו אטקום לפני יוהד מביבמ מיא ולבןזו,

'בריווא.
 יוטר: ר-א ה.: ריה ייברים איהא "גמסז(

 די4 י9 דץ שאץ ובסקום דץ אין יץ 9ישבמקום
 הרין חץ למטה הדין נעשמ אם ר"ץ: אטר אל* י4וטמו
 נעשת הרץ לסמה הדץ נעשמ לח ואם למעלה,נעשה
'למעלו4

- 
 סשים דוהו יימ אוה ט"ז בפ' לעיל וביחרנו

 הרנמ שטצינו במו אדס. סדיני חטוריפ 9מיםשדיני
 . שמיס. כריני וההב אדם מדיני יסור בגם'פעמים

 וכו
 כל את לפימים שמענישץ שטים בדיני מוטראיצי%
 ובדיני פעור בעק ביאשיהן ימידים של בהטאהעם
 5ן טצינן וצלא מ8 בולם על טראלמ מקצף יצאשטים
 אדם בריני נדונים ל"יוה מוטב תמיד ולכן אדם,בדיני
 העמ - ביותו: ההיתים שמים גייני נדוניםמלהיוה
 דץ שעשמ זמ ע-י העגל, בעושי דץ. שעשה מפנימשמ
 ועל ביותר, "ממור טעלמ 9ל מיץ העם את הציללמטמ
 ימי טרעים עם לי יקום טי עהמ ואמר: הקג-מ קבלזה

 האץ, פועלי עם וייתיצב
- 

 שיעשח מי יהיח לא "ינו
 לאיוה נזקקים יהיו מלילח חה בסקומי, האון בפועלידין

 ביוהר, החמורים שמים נייביבדתים

 אים יסצוא שא9ר =ו אימ "יץיא
 5ל שיאמז להאדם 9מהראוי דעות במל15תהרטב-ם שנמי טה לפי חה אי4 ישר אים אך בתתח,אק
 שהוא בנפשי מרגיש אדם אם רק הממוצע4 בדרךדרביו
 לנסוה חוא צריך אז חרע לצד המדח מן יוהרנוסמ
 ש5נגד, מצר את להכניע בבדי הסוב לצד המדה מןיוהד
 בי הישר בדרך לח הסוב חל מגזעים האנזוים אלווהנמ
 לנסוה מעוים זקוק הימ לא משמ ורק עקלתת, בדדךאם

 הסיד הלך אם בי חדרוש41 הטדח טן ליפן צרלאיזה
 סעתח כי ממאוננה ה(4רץ מיתה זה ויל ישר,בא,פן
 אין. באדםוישר

 שטע ג': דברים בניוי יאיהא ממ לפי זהוימ(
 מהו כ.(, ,דברים הירן! את מיום עובר אהחישראל
 עצמו טמגם משמ שמימ הנמומא: א-ר עובר,אהמ

יצ,ק
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  סזשכבותם על ימחו 'שלום 'בא י"" "שי4 אוסרים הע ואלו אלו יוראל, עםוסזפטיו
הולך

 נכח~
 יט( הבא. עולם לחי4 ונוסתו 'פ%%"א לברכח צדיק זכר

 ייש( רבהי=ים

4 --  - 1 1 - - -

בואור

 ופותה עובר איני שברים-שצי אתם להם שו9יאיק
 מביניס,- היו 1לח רהפים עליו יבקשו קסא פתהלהם
 יבקשים הם וחיו מבינ'ם היו יאלו משמע מותהרי

רהפיש

 אל-

 הירדן, את עובר והיה נשסעת תפלתם היתה
 גסר כי רבו: אה מצא כקלא י18שע שאמר סהההו
 והלך החסיד גמר לכך אים, סנני אסונים 8ס1 כיהסיר
 היה 14 כי אדם, מבני אסתים שפסו ספני עולסולבית
 עלט רהסים מבקשים הם והיו גאלה אנשיםביניהם
 את עסהם עובר מיה וסשה מהקבלת היתההשלתם
הירדך

 על יפהו נחסר:יס(
 םקכבוהם_

 רבים, בלשק
 יבא שיתהיל: כמו יהיי בלשק נאמר לחולמח

 בברכות יאיחא סה לפי קזחו הנראה יח'ה לקוןשוהו וולום,-

 הקב"ה לפני ו,1רת מלאכי אסרו רי,1 גשמתס"ש
 - בהים. חלקם להם אמר שכרה, תו הורה זורבש-ע
 הלקם, אמר ולסה בהיסל הלקו לומ5 לו הית הריוהנה
 הוא רק ולא ייי גני לבל מוכה דחצייק סשום1ה1
 יהיו היור בני כל גם אלא בהחם חלקו יהיהלבדו
 משכבהתפו על יטאו כאן: הבוונה ג"כ הוא וכןכסהו,
 דאיהא כמו וזהו בשלום, דורו בני כל יטהובוכוהו
 פעווו בית אצל סקה נקבר סה מפני זו: "'דבסוסה

 פע1ר, סעשח על לכפרכרי
- 

 על מכפר 9הוא חץנו
 בדברים אסרו וכן פעחק בעון 9נכקלו מדיר סתיחלו
 במרבר גאן נקבר אהה אס למשו( הקג"ה יא"ל י:רבה

 העולם לו-י ג"כ עמך 2אין ים בזכ%ש מרבר, סתיאצל.
הבא.

קי  לאעטינט ושננסש
ט0.ח6004ששז86מ.1חיש

-%

 תשס"נ ואס


