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הקדמה
חטאור. מנורת למחנר

 לכל היא יסוד החמימה. תורתו לדורשי עולם, וער מעולם האל חסד
 הקדוש לעם נתנה בסיני וחכמה. מוסר דברי בה רצופים ויראה, ׳נחכה

 בהם יבארו למבינים, רשומות וסודותיה התרומה. היא וזאת משה, ביר
 או בחכמה יבחר אשד בידו, היא מסורה איש כל רשות תעלומה. כל

 צרורות משמימה. למעל בטושכלם החכמות, הנשמות ישובון במרמה.
 נשמות ועון חטא למקומה. אחת כל לשוב ראויות למעלה, החיים בצרור

 מן לחלקו, בחרנו עולם קדוש כבהמה. מיתתן מסבכות הן חסכלודה,
 .השלימה בטובה לי נא וכור תאותי, כל נגדך אלהי ברומח. הבדילנו העמים
 בדבר אכשל ושלא פנימה. קרש מעלות לסודות בדעת, גם בכינה גם בהבטה
 הם הבא, ולעולם חוה לעולם וכבוד הוד ולנשמה. לנוף העונג הוא הלכה,
נעימה: בקדושה גדול שלימות במשנה, אף במקרא ותנחומא. רבות אגרות
 בטן. חדרי כל חופש אדם נשמת ה׳ נר לנתיבתי. ואור דברך לרגלי נר

 מוסר וקבל עצח שמע מוסר. תוכחת חיים ודרך אור ותורה טצוה נר כי
 פרי לך. יוסיפו ושלום חיים ושנות ימים אורך כי באחריתך, תחכם למען
 מים עליו ונתן חיים, החפץ האיש מי חבם. נפשות ולוקח חיים עץ צדיק

 מעץ גם ולקח חיים, תוצאת ממנו כי חייבם, מקור חכם תורת חיים,
 בסולט. לעלות ויוכה הנעלם, האל במצות לעולם, וחי ואכל החייט.
. :כולם כנגד תורה ותלמוד

 לא גם ואירא. זחלתי כן על מימרא, כל ובעומק בסברא, אני צעיר
 בגמרא. מעט למדתי ערמה. לפתיים לתת ומוטה, דעת ולא חבטה, השגתי

 מפוזרים, המדרשים וראיתי אורה. בשערי ליכנם לעזרה, לכל היא אשר
 ומוסרים, ומדות חכמות וברים, ישרים דברים מהספרים, אחד בבל

 בפנים, פנים וקבלום לפנים, בישראל היו אשר הקדמונים, דרשו אשר
 תפארה, בגורל וחדשו אורה, כל ראו שהם פנים. לכמה תורה שדרשו
 אשר חתלטוד, י3 ובראותי ומקרא. מקרא כל על לתורה, פנים שבעים



הקדמה <
 לאהלו איש ושונה, קורא מאין גלמוד. בעונותינו נשאר ועטור, יסוד הוא

 שניבס, או יטיס בו עוסקים שונים, בו מעסים ואם עונרה• ואין פונה,
 אוחוים מעט'ם, או רבים ומשפטים, הקים לרעת בדינים. וליתן לישא

 הסעיפים, שתי על פוסחים חאמתיים. הכללים ועוזבים חטטים, הפרטים
 בתוספות יט־הן ומבלין נרפים. הם נרפים דפים, שלשה או שנים שונים

 ובהתרות וקדושין. גיטין ובטיב מחורשין, ותירוצין ובקושיור־ה וחדו,שין,
 עשרה לבקרים♦ וחרשים טעמים הסדרים, שאר ובדיני ונדרים, שבועות
 הטבעה ובפר׳ הבעיר, את ושלה בהלכות עוסקין בעיר, הם אשר שליטים

 של בקושיות, ימיהן וטוציאין ומרגליות, טובות אבנים מניחין והמבעיר.
 ברכה, בלא כלה חופשין הלכתה, פסק מוציאין ואין והוריורת. עריות

 ר׳ דברי על צבא, ולצבא ללחום ועמלים ארוכה. עלתה לא למחלתם
 חרדים. יי דבר אל לתלמידים, נאה זה ורבא. דאביי ובהויות עקיבה,

 לחם, טוב אינו אבל בילדותם. שכלם את לפלפל ובתחילתם, בראשיתם
 העה״ב, בו לקנות טובה, קצתם שכוונת ואע״פי ימיהם♦ כל בזח להוציא

 בה. ישוו לא והפציך חפצי בה, ושלוה וחכמה תורה חרבה, פת טוב
 להורותם הפסוקים, עיקר לידע זמניהם. כל וטוציאין ימיהם, כל עוסקין ויש

 התעודות האגדות, גוום אחרי ועוזבים מחרקים. א׳ לכל ובשוקים, ברחובות
 עליונות חכטות חמורות. מזהב הם אשר והחירות, המשלים והסודות,

 תנה אל וגם בזה, תאחז אשר טוב טהורות. אמרות ה׳ אמרות וברות,
 הדבר בגלל כי מזה, בן כמו ותחשב בוזה, ה׳ דבר תהא שלא מזה, ירך

 זאת יחזה♦ שדי מחזה אשר חווה, כל בפי יבורך זה, אלריינו הנה הזה,
 ובקר ערב בתחלתם, ה׳ יראת לחכמה ראשית וצדקתם, ה׳ עברי נחלת

 השגת אהבתם, ותבעה הכמה חירותם, אלהים דברי תפלתם, וצהרים
 באחריתם. יחכמו למען תאותם, כל המושכלות לירע חבתם, כל האטת

 בהלכות וגם ושנה. שנה מדי ועונה, יום בבל ובמשנה, בטקרא עוסקים
 עומר דת אש עטור מהודרות♦ ובאגדות והתורות, מצות בעסקי חמורות,
 היתח זאת לפניהם♦ נוסע ה׳ ברית וארון פניהם, תאיר וחכמתם עליהם,

 חברו כן על עולמים. לשני וזכו שלמים, בכל היו אשר החכמים, מעלת
 וכל טסותרה, חידה וכל מהודרת, אגדה וכל חמורה, הלכה כל בגמרא,
מעוטרת: טדה וכל ברורה, שיחה וכל נבחרה, עצה וכל מפוארה, חכמה

א״ם״כ. הצעיר אני
 בכית בהיותי השרירים, מן הקטן התלמידים, מצעירי הצעיר אני

 מכלים וכלים פנים, בכמה מסודרים והדינים, ההוראות מצאתי עבדים.



5 הקדמה
 לגרוע. אץ וממנו להוסיף אין עליו לרוע, דבר שום בחבור אץ שונים.

 עובו 5אב חייט. אלהיט דברי וארלו אלו השניים, וגם הראשונים
 על כוויות. מפורדים לתלפיות, הבנויים פות, לכל המתוקים המרגליות,

 חכמי דברי לחבר יי. מאת ברכה לשאת סני, בבשת רעיוני, העירוני כן
 ענף ולכל ראשים, דבר לכל הם אשר במדרשים, מצאתי אשר חרשים,
 משלים וחמורים, גבוהים הם אשר הנסתרים, הדברים הנחתי שרשים.
 בדברים ואחותי שערים. לפתוח השרים, ליהירים ההרים, על מדלגים

 והלקחים צדיקים, ומשפטים הקים וחוקים, גדולים מחמדים ממתקים,
 אשר טעמו, על ואחר אחד כל בעצמו, חלק כל וסדרתי חלק*ם. לשבעה

 למען עולמו. קונרח ויהי בצלמו, שורר איש כל להיור־ז במקומו, ישכון
 אין אשר כצאן תועים, עוד יהיו ולא נוסעים, ה׳ סי על היודעים, יבינום
 בין להבדיל באיר, חסץ אשר לכל מאור, וה שחכורי ולסי רועים. להם
 מאירים ומלים, עניינים בו כתובים המאור. מנורת קראתיו לאור, חשך

 מנופת וחזקים, גדולים דברים וכחשמלים. וכאראלים גלגלים, ככוכבי
 ושלימות לפתאים, ערמה ולתת הריקים. דעות למלאת מתוקים, צופים

 לגדולים, סיוע להיות מכללים, בנוי הוא נדכאים. לב ולהחיות לטלאים,
 יכולים. לשאינם ומבוא למתחילים, טובות והבטחות לאוילים, לב והמשכת
 אשר הלגה, של ובעומקה תורה. של במלחמתה במהרה, לבם להכניס

 עצה נותנת מאויים. כל למלאת ים, מני ורחבה ארוכה• מארץ היא
 חונים. רוחות בארבע ולתקנים, ולשלמים ולזקנים, לנערים לקטנים,
 המטששים. לעורים ואורה להרשים, אזן ושמיעת ולנשים, לאנשים תוכחת

 חתן להאיר כולה, והב מנורת מגולח, תוכחת בה אשר המגלה, ספר זח
 אל והאיר עליה, נרותיה ף לסגולה• בה להיות גולה, ראשה ועל וכלה,

 שבע לפרוכת, מחוץ מועד באהל מצריה. יוצאים קנים וששה פניה, עבר
 כי מלאכת• בכל לעשות הממונים לכת, כוכבי ז׳ כסדר במערכת, נרות

 ורחוק הרוה, וספות גאוה, ותעזוב וענוה, ובשת ואחוח, ותורה מצוה, נר
 ואהבה. לשלום לתשוברה, וקרב משובה, ועזוב מעתה. והסר הדוח,
 כן ועל וסתום. אחרית למצוא ואיום, נורא אל מפי ויום, לילה להאיר
 זה כי שחקים. עבי רום עד ממעמקים, מאירות נרות לחלקים, קראתי
 ביום תועיל ואת ושמורה, בכל ערובה טהורה, זהב כולה המנורה, מעשה
 ומהם קטנים מהם לכללים, נר כל וחלקתי צרה. מכל למלט עברה,

 לפרקים, והחלקים לחלקים, נחלקים והכללים ועולים. יורדים בו גדולים,
 ברכות גם למורה, לו ויהי קורא, כל ■ירוץ למען דקים. ומהם גסים מהם
 ישרה בדרך ללכת לאזכרה, לו ויהי ומורה• סורר יהיה ולא מורח, יעטה



הקדמה *<
 הם ואנה אנה המדרשים, תמיד רלוכור נשברר־ן. ורוח נדכר־ן בלב

 ולידע תחשים. הם ה׳ דבר אשר הפרושי■, אוהבים כאשר מפורשים,
 הדברים וכלל ועיןרן. ויסורן ושכרן, וענשן נשתווה. בתיבות המצוות, כלל

 ואיך והנאתם. וטעמם וכונתם, ותקונם באחריתם, ותגמולם ומעלותם,
 ישראל חכמי הם המעתיקים, דרשום כאשר הפסוקים, מסמך יוצאים

 כאשר רבותינו, בימי שהיו ואברים לאבותינו, שאירעו ומעשים הצדיקים.
 מפוארח, ועצה הכמה תורה, תצא מהם כי בירושותינו. כתובים הם

 ידרוש אם ורם׳ בשר שהוא אע״פי האדם, לו שיבור ישרה. וררך מוסר
 אשר שהחבורים ואע״פי האדם. כל ביוה במעמדם, ידרוך ואם מהמרם,

 בכל המפוזרים וההוראות, מהדינים עיני. ראו לא אשר וכל לפני, היו
 מהם, למעלה אין וישרים. ברים מדברים ומפוארים, המשלמים פאות.

 מדרש בדברי לחבר. והסכמתי לרבר, שהתחלתי כיון עליהם. מוסיף ואין
 שאם מעללי. על ומתרעמת עלי, צועקת שמעתא. להניח טוב לא ואגדתא,

 ולהיישיר הנבוכים, בו לפתות בצבור. לדרוש טוב הוא החבור, זה ענין
 במצות ולידע נמהרים• לבות להבין הדברים, כללי וללמד הדרכים. להם

 צריך גם השכליות, והכונות השמעיות, ומצות שכרן. ומתן וגדולתן הדרן,
 ולאשר ללמד הדברים, פרטי ולידע המעשיות. והמצות התורניות, לידע

 ופטורן, וחיובן והתירן, ואסורן הנחתן. וסדר עשייתן, ודרך העוברים:
 ממשניות והדרם. ומיסודם מעיקרם, ולהוציאם ושעורם, ומתבונתם
 הגאונים. ומבאורי והאחרונים, הראשונים האמוראים, ומימרות התנאים,

 ובמלקט הקציר, אחרי כמאסף השגתי. כח ובהולשת דעתי, בקוצר כן על
 הדברות, על יסדתיהו זח. לעומת זה גם בזה, לחבר נכספתי הבציר. אחרי
 הרוחות. אלהי מכתב הלוחות, על הכתובים טהורות. אמרות הם אשר

 מאמר וכל הדברים• מעשרת היוצאים למאמרים, דבור כל וחלקתי
 משנה מדברי ערוכות. כסדר שיהיו ארוכות, ומהם קצרות מהם להלכות,

 אחד לחבר ביחד, וירושלמי בבלי ברורה. הלכה כל בם אשר וגמרא,
 ומסבתא, סי׳ באיזה דברו• מקום זה באי אומרו, בשם דבר אומר אהד. אל
 שההלכות ולפי באופנו. ענין וכל בענינו, דבר וכל ושמעתא. שמעתא כל על
 פנים. מכמה הם אשר ופסקהענינים, הגזירות. מהם לירע המורות, הם

 לראות, ואזכה שראיתי אותם הפרשנים. ופרושי הגאונים, דעת אכתוב
 חונים סביב והבאורים לפניהם, התלמיד דברי ובאורח. שעברו בימים
 לי לשום הערות, ארון וקראתיו הם. כתובים ומזה מזה עבריהם, משני
 עתה בזמנינו, שצריך במה פני. נגד תמיד להיות עיני, בין לזכרון עדות•

 וחלק בימיני. ׳במהרה מושיענו, שיבוא עד מקדשנו, שחרב בעונותינו,



ב הקדמה
 חלקתיהו, פנים עשר לשנים קראתיחו, הפנים ושלחן הבדלתיהו, ממנו
 והארוכורת, הקצרות הברכות, פדר בו לסרר משיתיחו. התלמוד ומים

 בם להורות ההלכות. וכסדר ערובות, התלמוד כסי הצריכות, והתפלות
 צרכינו, כל בם ולבקש למלכנו, בם ולהלל לבוראנו, בם ולפאר ליוצרנו,

 ושלימות ענין, לכל מבוא בנין, לכל שער בית שהם הנאותינו. כל על ולברך
 עולה והשכינה עליהם, שרת כלי שאין הם, כתרים שלשה מנין. לכל

 המנורה ואבנה התורה. ארון וכתר מנורה, וכתר פתורה, כתר גביהם. על
 המתאוים עמים, נדיבי כן על ולאחרונה. לאמצעית מבוא שהיא בראשונה,
 עיניכם והאירו הרמים. ההרים על אשר הראמים, מן לכם חדלו למטעמים,
 כתיבים הגבוהים. הלוחות ובבאור הנרות. שבעת יאירו אשר במאורות.

 מסכתי, ביין ושתו שלומי. אנשי כל בלחמי, לחמו ולכו אלהים. באצבע
יי: לפני אשר בשלחן לפני, הפנים להם לו לסרר ערכתי. אשר כשלחן

אומר. בכניסתו
 אבשל ולא ידי. על תקלה דבר יארע שלא אלהי ה׳ מלפניך רצון יהי
 טהור על ולא טהור טמא על אומר שלא חבירי. בי וישמחו הלכה בדבר
 בדבר הבירי יכשלו ולא מותר. אסור על ולא אסור מותר על ולא טמא.
בהם: ואשמח חלבה

אומר. ביציאתו
 שמת ולא המדרש בית מיושבי חלקי ששמת אלהי ה׳ לפניך אני מורה

 לדברי משכים אני משכימים והם משכים שאני קרנות. מיושבי הלקי
 ומקבל עמל אני עמלים והם עמל אני בטלים. לדברים משכימים והם תורה
 לחיי רץ אני רצים והם רץ אני שכר. מקבלים ואינם עמלים והם שכר

 לבאר תורירם אלהים ואתה שנאמר שחת• לבאר רצים והם הבא העולם
בך: אבטח ואני ימיהם יחצו לא ומרמה דמים אנשי שחת



הקדמה *
 )תחלים דכתיב מאי יוחנן א״ר פ״ח. דף ח׳ע סרק שבת במסכת גרסינן

 הקכ״ה מסי שיצא ודבור דבור בל רב. צבא המבשרות אומר יתן ח׳ ס״ח(
 ה׳ נאם כאש דברי .כה הלא ישמעאל ח דבי תנא לשון. לשבעים נחלק

 אף ניצוצים לכמה מתהלק וה ססיש מה כ״ג<. )ירמי׳ סלע יסוצץ וכסטיש
 עושין סרק עירובין כמסכת וגרסינן סניט. לכמה מתהלקין חורה דברי
 מלמד מרעוקבא אמר חסדא א״ר )שה״ש( תלתלים קוצותיו כ״א, דף ססין
 מאלו וקצת הלכות• של חלים תלי תירה של וקוץ קוץ כל על לדרוש שיש

 וכיצד והדינים המצית סרטי על שנכתבו בהלכות טסורשין אשר הם הפנים
למשה פח על ניתנו בביאור שבכתב בתורה נכתבו שלא ואעס״י בהם• ינהגו

(*ע. ד ע ר ר א פ

 טטגן1מ נמך ערע,3נןיר חרמנטטע.־.ענרע5 ימם ערפיוששער3 רער סיוןלןט פחררעדע ריעזער *(
 ייעזעם זיך עש-1"ע פחרמן, חיווחרט5 מבנעפמשטע כען3זחט געריי^טען ,ען3קיר מין ברייך

 ימיין, זיך כעטייערט יערסערפמשםער .מייגנעט ו:נ3חיבערזעט יר3 ניבט ו!עגען מו*טטמניעס
 מנוערערזייטם מיני ,ערנמכ!?זםםיגע5 יך!3גחנ טטוריחונן ר 1*1 ה רמס מיינערוייטם ממן ימם

 מ!םע מ!נר ייט3 פיע! !3 ייספוטירען בןיושען רענן מנוועניע, מעט-חיע ט!עכטע חיינע ימניימ
 ־ט5םרו ריח מיהר מין ייך1י(בג ע,3זעט מויגען יען מייש במכין חגרה ריח ימגעגען חפסערע,
 יער ?עהרען מ^םטען:1היי מ<ני ווילטיגשטטן ייח ,עגט1ניעדערגע טען1מ רער חירעען כחרסטען
 גרחסען דיעזעם גע1יו5 מין יך1 ער רמם ע!:ר גייען, טען1ענהמ יע8זח1איןי מוני איוריו! רעןיגיחן,

 זיינעש ויעגען ער ימם ווערין, >יע!עש יורך נען1רעחוע המנע, געםיה]ט געררינגען סטמנדעש1מיבע
 •־מבע, גענמננט ייכטער(1 ערברייטעניער5 )]יכט המאור מנירה טש:1מינ.־.מ ייכטעניען1ער
 זיינע חררסינן מוני אניות רער ונג1ח^חע:טרמ>:3 בייח מינרעששען המבע ער והע]סע|.3מב

 ייגניםםע|,11 ן1י!נוןע מין חעהר311מ ניצס זין יערען געריכטעט, כע1זח חוי^ יך11י3םמר •ומה!
 מש(יכע5 ט5יי1 מיינע רורך יע|*עהר5 כע1ווע !יעגע, פערטטעוןקט מעטמאערן מוני ריען1זז!!עגי

מיינע ריח מיכער ,פחרט ער הרט.^5 ימן .יע.־.ען3מנ ]עזערן פיון מרטען מ]!ע ןונג1רמרטטע
נע^ערקעג, דעי מיס ט!יעשט מוני טפרעכען 13 !געגעבען ווערנןע ריענענן ער ריח ,1טהיין!נ

 מיון מיינע יחם ווחסחן המבע, מםט5ער3 מנרערע וויימ3 נחך ווערנןע ייעזעכן מ!יםער ער רזןש
חינם זעגענשטפריכען רען חן3 מכער מנרערע ימם , גע^יינען11מ מיכן ען3געזעט1ריט!מ יען

ש1מ מויסחמכען, עם3גמנ חיין חמ*חען3 וועררןע ירייח וע1מ ימם מיני המניעןע, בעזחנירע
זייח. בעסרמצטען !3 המאור מנורה רער טהיי} ערשטער רטסשען

ער,3מיבערזעט רער

 פערו רער טפריכט: יוחנן רבי עם: הייטט פ״ח( )פא}. סכת טישקמשט איכן
 פערקינרעט ריע:ער אונד מויטספרוך חיינען טהוט "גאטט ט״ח,י״ב(: )תה}יכן

 כערגע רענן )אוי^ דשם ווארט, דשטיעדעט רשהין, דייטעט העער" צשה}רייכעט איין
 וא עכען צו}יעט. רייטונגען עשכע4שנני>1 ועהר ,קלונן אונדע גאטטעט לווים טיני(

 כ״ט(:,4כ" )ירמיה הייטט עט גע|עהרט: יטמעלן} רבי רעם ט!}ע רער אין וואורדע
 רענן אונר עוועען; רעם טפרוך רער לויוט פייער? רענן ניבט ווארטע מיינע ,,;}ייכען

 ראם עמיינט,4 ווירד ראמיט " ? פ}יטטערט6צער פע}: איינען ווע}כער הלוממער,
 עבען ווירד, ען4צערט}א טפ}יטטער פיע!ע אין פע}ו רער השממער רען דורך ייכווילן}4

 ג}ייכער־ בעדייטונגען. מלזנניגפלזכע ווארט אטט}יכע(4כע|עהרענרע) יערעט האט $1
 איכן טטריכ}יין "יעדעט כ״א(: )פא|. עירובק טישקטשט איכן עט הייטט מאטען

 ען4ערק}ארונ יענער איינינע בעדייטואמקייט." האהער פאן איוט ווארטע אטט}יכפן4
 טריפט”היי}יגען רער גענאטע דיא איכער כעטטיממוננען איינצע!נען" נאהערן אין רנד

 }עטצטערן רער אויטאיטנג רער ווייוע אונד שיט ריא צופייך וואדורך אויטגערריקקט,
 אויםרריקק}יך ניכט ןיעועט4 טריפט|יכען דעק אין אבג}י־ך אונד ווירד, שנגעגענען
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 נ״ד דף עיררבין במסכת מעכרץ כיצר בסר׳ כדגרסינן השלום• עליו רבעו

 אהרן נכנם הגבורה. מסי תורה למר משה המשנה• סרר כיצר רבנן חנו
 ושנה בניו נכנסו משה. לשמאל וישב אהרן נסתלק סרקו• משה לו ושנה

 לשמאל ישב ואיתמר משה לימין יושב אלעור בניו נסתלקו פרקן. משה להן
 ושנה וקנים נכנסו משה. לימין חוור אהרן לעולם אומר יהודה ר׳ אהרן.

 סרקן. משה להם ושנה העם כל ונכנסו וקנים נסתלקו סרקן• משה להם
 נסתלק א׳. העם כל וביד ב׳. וקנים וביד ג׳. בניו וביר ר׳ אהרן ביר נמצא
 נסתלקו סרקן. בניו להם וישנו אהרן נסתלק פרקן. אהרן להם ושנה משה
 איעור א״ר מבאן ד׳• ואחד אחר כל ביד נמצ׳ פרקן• זקנים להם ושנו בניו
 משח. מסי ששמע אהרן ומה ק״ו פעמים. ר׳ לתלמידיו לשנות ארם חייב

 שחייב מניין ר״ע אמ׳ עאכ״ו. הדיוט מפי הדיוט כך. הגבורה מפי ומשה
 ישראל. בני את ולמדה ל״א( )דברי׳ שנא׳ שילמדנו ער לתלמידו לשנות אדם

)ומניין בפיהם. שיטח ת״ל בסיו סדורה שתהא ער ללמדה שחייב ומניין

 אינער|יעפערט. מינר}יך אנרענקענט, וע}יגען ראךרעכן}עהרערמטה, ענטהא}טען,
 וואר ,,וויא נ״ד.( )שא}, כין עירו טראקטאט איכן הינויכט ריעוער אין עט הייטט וא

 געועטין ראט מטה }ערנטע צוערטט אונטערריכטט? )מאואיטען( דעט ארדמנג דיא
 ויין איהן }עהרטע מטה אונו־ היגאיין אהרן גינג ראן גאטטעט; מונרע אוימ"רעכן
 רעכטען. צור מטה רענן אונרועטצטעויך הינוועג אהרן ויך בעגאב ראן קאפיטע};

 דאטוע}בע מטה פאן ענענםא}}מ }ערנטען ,ואהנעהינאיין טיאהרן היערא^גינגען
 רעכטען, צור מטה רעכן ויך ועטצטע }עור א אוגר העוועג דך נפגאכען קאפיטע},
 בעהויסטעט, יהודה רני וויא )אדער, }ינקען, צור דעכןאהרן אבער איתמר

 היעראוי^ איין.( רעכטען צור מטה דעכן פ}אטין דינען אנפאנגט ייך}4 אהרן נאהכן
 כעגאבען קאפיטע}, דאט:ע}בע מטה פאן }ערנטען איין, א}טעטטען דיא טראטען

 מטה דאט ,ןים}אט פא}קע איינטרעטענרען רעכן מאכטען אונו־,וייטע צור ויך
 פיער קאפיטע} ראטוע}כע אהרן" האטטע םא}ג}יך }עהרטע; קאפיטע} דאטוע}בע

 פא}ק א־כריגע ראט אונו־ מא} צווייא א}טעטטען ריא מא}, דרייא ואהנע רעטטען מא},
 ראש־ ויא }עהרטע אהרן אונד מטה, יעטצטעגטפערנטעויך געהארט. מא} איין

 ויא }עהרטען ואהנע רעטטען אונו־ דיעוער דך ענטפערנטע ד&ן קאפיטע}, וע}בע
 ענען }עהרטען א}טעטטען ריא אונד ריעוע דאןענטפערנטען:יך ראטוע}בע; עכען

 קאפיטע} ראט:ע}נע אקאונד איהנען פאן יערער איין האטטע פא}ג}יך דאט:ע}בע;
 פער־ }עהרער יערער ראש א}עור, רבי ט}יעשט היערפאן ן.ע}ערנט." מא} פיער

 ווען דען }עהרען; צו מא} ער פי טי}ער ויינע געגענטטאנר יערען איוט, פפ}יכטעט
 איהן דיעוער אונד מטה פאן אונמיטטע}באר אונטערריכט דינען ראך רער אהרן,

 מעהר פיע} וויא מוכן טהאט, דיעט האטטע, עמפפאנגען גאטט אן5 אונמ'טטע}כאר
 אונטערריכט דינען רער טטאטטפינדען, עוואהנ}יכעןמענטען1איינעכן כייא דיעט מוט
 איוט וואהער טפריכט: עקיכה רבי עמפפאנגט. מענטען ן.עוואהנ}יכען איינעכן פאן
 ודע־ וא"אפט געגענטטאנד איינען טי}ער ויינעכן }עהרער איין אבצו}ייטען\דאט עט

 "צדבע הי"טט: עט ראט ראהער, האט? איננע איהן דיעוער בי: מוט, רערהא}ען
 פערנער עט איוט וואהער י״ט.( }"א, )כמדבר יטראךט." קינדערן רען איין עט

 רער איהכן :,נ געטעהען"מוט, אפט וא וויעדערהא}ונג ראט_ריע:ע אכצו}ייטען,
 היימט: פערנער רארט עט ראט ראהער, וייא? איכ)הער;אז.ען4ענטטאנדגע}ייפי.1ע4
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הקדמה 1ס

 שנא׳ ופירושו[ הדבר טעם לו לומר שצריך ]ח׳ל פנים לו להראות שחייב
 כרי ממשה. ולילפו כולהו ולעיילו לפניהם( תשים אשר המשפטים ואלה

 ולעיילו ממשה. ולילף אהרן וליעול לזקנים. וכבוד ובניו לאהרן כבור לחלוק
 ולילפו ישראל כל ולעיילו מבניו. ולילפו זקנים ולעיילו מאהרן. ולילפו בניו

 כל ובא מילח^. ליה מסתייעא גמר הגבורה רמסי כיון משה מזקנים.
 מפי תשכח שלא כדי זמן באורך שנכתבה עד פח אל מפה הזאת הקבלה
 הירושלמי ובגמרא וסיפרי ובסיפרא תוספתות בברייתות במשניות ישראל
 ענייני בקבלה להם שהיה אע״פ והקדמונים התלמוד. שנגמר עד והבבלי
 מדות. מי*ג בא׳ או בפי׳ הפסוקים מכח להוציאם והרינים.השתדלו המצות

 אחריהם להרהר אדם לשום רשות ואין בעלמא. אסמכתא קרא באמרם או
 בהם נדרשת שהתורה האחרים והפנים וגף. תסור לא )שופטים( כדכתיב

 נוחה היתה רבותינו וכשדערת .בפירוש הפסיקים מפשטי נראים אינם
חוץ נוטה בענין הפסוק דורשים היו הפסוק מכח ולהוציאם בהם לדבר

 אבצ!ןייטען, אי:טעט יענעה&ארט, פעהרט וואהער, מוגר;׳' ,,ןעגעעטאיהגץאקדען
 עט ראט ער, דאה ערק|ארען"מוט? געניגענר געגענטטאגד רען |עהרער רער ראט

 :א|}טט." ן גע ע דאין איהנען דולו ריצו רעכטע, ריא :עד דיעט ,,אוגר היימט:
 ען4ךהיגגע'5ניכטא^עצוג פארט, ת}מוד פאהרטרער ראטאכער, א/( )טמותכ״א,

 געטאה דיעט עמפפיגגען? )אונמיטטעןב&ר( אונטערריכט רען מטה פאן אוגד
 א|טעטטען רען לווין־ א|ט :אהנען, :יינען אוגד אהרן וואה} :א איכן דעטה"אןב,

 גינג ווארוכן איין(, מאן )ווענדעט אבער, ערוריוען. צו עהרע כע;אגרערע איעע
 געגעג־ דעג:ע|בען מא] )פיער מטה פאן )ערנטע אוגד הינאיין אהרן צוערטט ניבט

 ראן פאטער, איהרעכן פאן }ערנטען אוגר ערטטערן רעט ואהבע דיא ראן טטאנר(,
 פל!|ק גאגצע ראט ראן אוגר :אהנען טיאהרן פאן }ערגטען אוגר א|טעטטען ריא

 ;יעען מטה ,,רא אנטווארט: ריא אי:ט רארוין א|טעטטען? רען פאן אונר^ערנטע
 געאייג־ אויך עט וואר א1 האטטע, עמפפאגגען :ע|כטט גאטט פאן אוגטערריכט

 נון וואט ת}מור. רער ווייט ;א ערטהיי|ען. צו ווייטער אונטערריכט רען נעטער,
 דא כי: מוגר, צ! ^וגר פאן אב רא פאן נון :יא גיגג :א אגכע}אנגט, טראדיטציאן ריעוע

 תוטפתות, ברייתות, מטנ"יות, אין ^ייט רער }אנגע רער מיט ענר}יך
 ניעדער־ גמרא כב}יטען רער אוגר ירוטןמיטען 'רער טיפרי, טיפרא,

 פאןןיג ת|מוד רער כי: פארט, :א גינג ריעט אוגר מוטטע, וועררען געטריעכען
 אוגד געועטצע דא אבנייך א|טען, ריא ווארען איגדעטטען וואוררע. עט}אטטען4אב

 בע־ טטעטט רעגנאך האטטע[, איבערקאממען טראריטציאן דורך פעראררנונגען
 הערצו|ייטען, :ע!כ"טט טריפט היי}יגען רער ט"עקטטע רעכן אויט דיא:ע}בען מיהט,
 אן :יא ארער פא}גערן, צו טןוטוויי;ען דרייאצעהן בעקאנגטען רער אייגע דורך ארער

 דא־ ער|ויבט, עט אבעראי;ט ניאמאגרעכן אגצו|עהנען. ביכע]פער: אייכען אירגענר
 ניכט :א|}טט "דוא אויטדריקקט: ;יך טריפט ריא וויא העגען, צו צווייפע} געגען

 אויך :יך כעדיעגט"ען }עהרער אונ:רע י״א.( י":, )במדבר .11 :. או. אכזזייכען,"
 אבגעןייטעטע ראט נאמ|ץ וואבייא אכ{ייטונגטוויי:ען, אנדערער פערטיערעגער, נאך

 :אגדערן £ריפטפער:עט, רעט :ין נאטיר|יכען אפפעגבארען דעק אויט ניבט
 }עג־ הינאיין בעהופע ריע:עכן צו עבען :יא רען טע,.0פא :ין אגרערן איינעכן אויט



11 הקדמה
 התלמידים בפי שגור יותר שיהא כרי בעלמא. לוכירה לנו הנראה מהפשט

 לדורשו יכולין שחיו ענין בכל או הגימטרי׳ או הסטנים או הרמזים מכה
 או מפורסם או מקובל להם היה הוח והדבר בעלמא. אסמכתא בשום

 אומרים היו זה בצד פסוק שום מפרשים וכשהיו אחר. מטעם מושכל
 והבטחתם ובשכרם המצות בכללי לדבר רצינם כשהיה וג״כ סלוני. דרש

 גדול צירך שהוא לפי כלל. לדברבוע״ר מאריכים היו ובפחדם• ובעונשם
 להולכים ולהבטיח רעה. מדרך שיסורו לרשעים לאיים האמונה ויסוד
 לעשותם יבואו שכר קבול וכיוונת לאהבה. מיראה יכנסו אולי טובה. בדרך
 בשהיו בחכמות'עליונות מדברים כשהיה וג״כ האמרת. כשישיגו לשמה

 שלא חוקן הלל של קטן תלמיד ריב״ז על כמרשאמרו מהם. רבים בקיאים
 הויות קטן דבר מרכבה. מעשה גחל דבר קטן. ודבר גדול דבר הניח
 מדעתו. מבין לחכם ברמן בו מדברים היו כוח גדול ובדבר ורבא. דאביי

 בל את בבלי התלמוד מחבר אשי רב וכראות חורה. סתרי שנקרא וזהו
 שחיו דברים קצת זולתי פה. על להם שהיו האלו. הגרוליבש העניינים
 לחבר צריך שהיה כמו )כי ובעליבם• בדפין ומפוזרים מכירות כתובים

והמעשיות הדרשות לזכור צריך היה כך והדינין. המצית לביאור השמעתות

 רער דאמיט אונד קאממען צו הי|פע צו געראכטניטטע רעכן ראדורך אוכן טען,
 טטטבענצאהן,5בו איינע י!דער מערקמא|, מ*ין אנדייטונג, איינע דורך א ז פער*
 ווערדע, טטיטצפונקט מיין אמעןייטעטע( ראט )פיר ווייוע איינע :אנטט צו!י^ $דער

 פערנונפטגרינ־< אויט ארער טראריטציאן, דורך וע^נטט דטט"אבו.ע}ייטעטע ןי*ך4>!נ
 ווי־ן פאן איינער נון וין "המט—וואר. כעקאננט ווייוע איינע או^ אדער:אנטט רען,

 ע-6ה ער איהנן: פאן עט היעט :א בעדיעגט, טבןייטונז.מווי*:ע ^!כען 1נע
 עלון ויא צופר&כען אפט ערק|ארט(. )אויטעתעוואהנןיך אומגעדייטעט. פעח רען
 פער* דורן כעאבאכטוע דערען עמפפאה|ען ,א}ןן.עמיינען איכן געועטצען רע!

 אנררא־ דורן ט□ איבערטרעטונג איהרער פאן מ&הנטען כעןאהנונגען, פאן הייטונג
 פיר וין עט וויי} אוי^, ר&בייא |אעער א"כן !ין היע}טען אונר טטראפען פאן הונג
 רען הערויטטטע^ט, בעדירפניט גראטעט איין א]ט ויכענמ.}1 דעט בעפעמטיגוט דיא

 וא ן&טמען, ווטנדע| ב$וען איהרען ויא דאמיט איינצופןאטען, פורכט }אטטערהאפטען
 גאט־ פאן מענאען ריא דאמיט געכען, צ! פערהייטוגגען טוגענרהאפטען רען וויא

 איינע האפפנונג, ריא דורן אוכד ^יבערגעהען גאטטעט)יעכע צור טעטפורכט
 אוני איבערצייגונג ער}אנגטער נאן ווערדען, פעראנןאטט עמפפאנגען, צו בע|אהנונג

 גס־ ויא האבען וויטטענטאפטען ה$הערע איבער אוין האנרע!ן. צ! אייגענניטציג
 , רבי פאן :יא וויא ווארען, גע|עהרט ועהר איהנען אונטער פיע}ע ווארין טפראכען,

 דעט ה^יט טיןערן רען אונטער געריטמטען רעכן ט,יוכאי ואהן יוחנן,
 .1! .1 או. האבע געןאטמען אונאונטערווצט ניכטט ער דאט בעריכטען, א^טערן,

 דיטע ען4וו*כטי יענע ע!5א י, מי א רבי מורט,5ת רעט פערפאמטער רער סן ט!]5
 איכערקא^י איבערןיעפערונג מינר^כע רורך פאתאעער( ):יינע וועןכע פ^רפאנד,

 כן6בןאטטערן' איינצע|נען אוי^ ווע|כע איינינער, אויטנאה&ע *יט האטטען, מען
 ייך}4 נאטהיג פיר עט ער פאנר וא ווארען, ז.עצייכנעט5אוי בעהאןטען נעמטערן

אוין נעטטאנדען/ רעכטע אונר געבאטע רער ער}ייטערונן.ען א*ן וועןכע יענען,
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 אויך א}ט דייטונגען, אן}עגאריטען דיא וואה| וא אונד טראגען 13 צוואממען דיעוע
 אויפ־ מיט בעגעבענהייטען צוגעטראגענען ויך פארפאהרען אונוערן מיט מאנכע

 }עהרען, צ! ע|ן4ויטטענרע אונד פערהאןטונגט־ ועד,, געאייגנעט ווע|כע צונעהמען,
 גרונד־ וויכטיגע אוכד עררעגען, צו האפפנונגען וואונדער_*יטצוטהיי!ען, געשעהענע

 אויפ־ וע!בשט ג}ויבען דען פיר וויא ג]ויבענש רעש כעפעשטיגונג ריא פיר ואטצע
 ע;עטצןיכען4 ענט}יכען4איי רען אונטער ער וויעו רינגען ריעוען א!|ען טע}ןען.0צו

 אנהיימ־ פערגעטשענהייט רער ניבט ויא ראמיט אן, שטע!!ע איינע בעשטיממונגען
 ויינער מאטגאבע נאך פערשאפפען, ענהייט_4ע}ע4 פיע!מעהריעדעכןפארטער פא^ען,

 דורך ג}ויבענשברידער ויינע אוכד נאבצודענקען ראריבער פערשטאנדעטפאהיגקייט,
 נעננט מיטטהיי|ונגען דיעוע !ייטען. צו וועג רעכטען רען 1אוי} מיטטהיי}ונג איהרע

 ווארדען איבער}יעפערט מינר!יך עבענפא!!ט ווע}כע )ערצאה}ונגען(, אגדות מאן
רבה, מדרש איכן אונר י״ט.( )פא!. ה י! ג מ טראקטאט יכן3 עט וויא ווארען,

 ,׳א!טען אונוערן אונטער עט ראהעריגאב ,11 ,1 או. הייטט, עקב אבשניטט *
ע5ווע! אנרערע, ה, )כ ה רער אין מעהר ווע!כע מעהרערע, כן, י א תג רען

 טית!מוד דעט ווארטען רען אויט וויא ווארען, ע|עהרט4 אגדה רער אין *עהר
 אויך עט הייטט וא הערפארגעהט. רייט!יך י״ר.( )פא}. חגיגה טראקטאט איכן
 רעט נא*ען בעריכטעט^איכן יוחנן רבי פ״ט.(: )פא}. חו}ין טראקטאט איכן
 ען4ערק!ארונ אגאריטע רוא ווא איבערא}}, שמעון: רבי דעט ואהנעט א}עור, רבי
אנטריפפטט רעמ"ג}י}אערט, יוטי, רבי רעש ואהנעש א}עןר, רבי רעש

הקרמה
 ונסים ומרות ומוסרים הלכות מהם ללמר הראויים .קדמונינו בומני שאירעו

 שהם רבים ועקרים האמונה. לקיום הצריפים גדולים ועניינים והבטחות
 ישכחו שלא כדי ההלכות. בין הברם אגרות•( ונקראים ועיקרה שרשה
 כח כפי שיוכל מה כל מהם להבין בם מעיין לכל לוכרון ויהיו ועד. לעולם
 והכל אגרות. וקרויים ישרה, בדרך להדריכם לישראל ולדרוש שכלו•

 ובדברים י״ט דף קמא הקורא סר׳ מגלה במסכת כדגרסינן בקבלה. ניתן
 ככל ועליהם ט׳( )שם מ״ד יורזצן איר אבא בר חייא א״ר עקב פ׳ רבה

.סופרים ודקדוקי הורה דקדוקי בסיני למשה הקב״ח שהראה מלמד .הדברים .
 בקדמונינו שהיו ומפני מגלה. מקרא ניהו ומאי לחדש עתידין שסופרים ומה

 באגדות בקיאין אחרים ומיו מבאגדות. יותר בהלכות בקיאין שהיו תנאים
 )דניאל( פסוק על, ד* *י דף דורשין אין פרק בחגיגה כדגרסינן מבהלכות. יותר
 ר״ע דברי לצדקה ואחר לרין אחד תניא וגו׳ רמיו כרסון די עד הרת חוי
 ולך מדברותיך כלך אגרות אצל לך מה עקיבא עוריה בן אלעור רבי א״ל
 שהיה שאעפ״י מלמד לשרפרף. וא׳ לכסא אחר אלא ואהלות. נגעים אצל

 נכנס לבדו והוא לפרדס שנכנסו מהר׳ שהיה עליו שאמרו הדור. גדול
 בסוף גרסינן וג״ב באגדות. בקי חביריו בעיני היה לא בשלום ויצא בשלום

 כל שמעון. ברבי אלעור ר׳ משום יוחנן א״ר פ״ט דף הדם כיסוי פרק
 באגדה הגלילי יוסי ר׳ של בנו אלעור ר׳ של דבריו מוצא שאתה מקום
האמוראים בן וגם החטס(. ממנה שנופל הלחים שעל כלי )פי׳ כאפרכסת אזנך עשה



£3 ה מ ד ק ח
 עולבא בד שיטי רב יו״ר רף דברכות בפ״ק כרגרסינן הענין בוה חלוהים
 והוח )בשמעתא( פוי בן שמעון דר׳ קמיה שכיח חוח עוקבא מר לה ואמרי

 אה נפשי ברבי ק״ג( )החלים ט״ר ליה אמר באגדהא. דריב״ל קמיה רגיל
 בשר מרה הקב״ה במרת שלא וראה בוא א״ל קדשו. שם אה קרבי וכל ה׳

 צורח צר והקב״ה טעים. וביי קרבים בה צר ואינו צורה צר ארם ורם.
 הנח ראטרה והיינו מעים. ובני קרבים ונשמה( )רוח בה וצר צורה בתיך

 כאלהינו. צור ואין בלתך אין כי כיי קרוש אין •ם( א/ )שמואל בתפלתה
 יהודה א״ר בלתך אין כי מאי כאלהינ*. צייר אין כאלהינו צור ואין מאי
 אוהו. מבלין מעשיו ב״ו דאלו בלותך. אלא כלתך תקרי אל מנסיא( )בר

 ברכי חמשה חני לך. קאטינא הכי אנא א״ל מעשיו. את מבלה והקכ״ה
 כולו העולם אה מלא הקכ״ה ונשמה. הקב״ח כנגד א״ל טי. כנגד ה׳ את נפשי

 הנשמה בך נראה ואינו רואה הקב״ה כולו. הגוף את טלאתז הנשמה אף
 הגוף. כל את ונה אףהנשמה כולו העולם כל את ון הקב״ה נראית. ואינו רואה

 הנשמה כך חדרים בהדרי יושב הקב״ה טהורה. הנשמה אף טהור הקב״ה
ה׳ בו שיש למי וישכח הללו דברים ה׳ בו שיש מי יבא הררים. בהדרי יושבת

 רער רערן6ערק| )רען כן י ר 1 מ צו אונטעררען :ע{בטט יא! אהרען! שפיטלעריינע רא
 היישט :אי ערקעננטניט. רער גרארע פערשיערענע עש"היעראין גאב משנה(

 איי־ "נאך עוקבאיש, ואהן שימי, רבי י/(: )פא|. ברבות טראקטאט איכן עש
 בייא ה|כה, ריא ם:י, ;אהן שמעון, רבי כייא שטודירטע עוקבא, מר ניגען,
 ערשטערע רער ריבטעטע איינשט אגדה. דיא אבער ש ,י |ו זאהן יהשוע, רבי

 "פריי:ע, א׳.(: ק״ג, )תה|יכן פער: רען איבער פראגע איינע {עטלטערן רען אן
 |עטצ־ ווארויו נאמען!" היי/יגען ויינען איננערעש! מיין הערק, רען :עע{ע! מיינע

 רעכן להישען אונטערשיעד רען ערוואגע אונר הער קאממע ערוויערערטע: טערער
 געשטא|ט איינע מענש רער ווען מענשען'! רעש רעכן אונר גאטטעש פערפאהרען

 אבער גאטט בי}רען; רארמע נאך איינגעוויירע, ווערער רארין ער קאן וא בי{דעט,
 אונד מוטטער}״בע( איכן קינר )ראש אנדערן רער אין געשטא{ט איינע בי}דעט
 אויך 1ווארוין אונדרארמע, איינגעהיידע :עע}ע, גייטט, {עטלטערן רער אין נאך שאפפט

 :יא ווען הינדייטעטע, שמוא}( פראפעטען רעש #וטטער בעריהמטע )דיא חנה
 צור, קיינען גיבט עט אונד הערר, רער א|ט יג,1היי :א אי:ט "ניאמאנד שפראך:

 .11 :. או. )בי{דנער(, ציר {יען צור דיעועט ב׳.(; ב', א', )שמ!א{ ז.אטט." וויא
 איך אנדערעט. עטוואט ד 2בעטראן ערטטערע, רער פעחעטלטע פראגע, מיינע

 פאר־ מא{ פי^ ןעע{ע! מיינע א פריי:ע, אויטדרוקק: רער ווארוכן נאמ|יד, מיינטע
 ריעזע {"ה.(? א׳, ק״ר. דא^בשט אוגד כ״ב. ב', א', .4ק״ תה{יכן )נאמלך קאממע

 פינפפאכע איינע אוי^ דייטעט דיעוער, אנטווארטעטע פינפפאבע*וויערערהא{ונג,
 ערפי}}ט נאמ{יך גאטט :הין :עע{ע מענש|יכען רער ונד א גאטט לווישען $הג)יבקייט

 קארסער; גאנלען רען ט5ערפי{ איהרעחייטש ועע{ע ריא אונר ווע}טא{ן, גאנלע. ראש
 רען ערהא{ט איהרעחייטש :עע{ע ריא אוני אוניפעחוכן גאנלע ראש ערה^ט גאטט

 :עע{ע:יעהט ריא אונד :יבטבאר, ניבט אי;ט אונר ויעהט גאטט הארפער; גאנלע^
 עבענ־ אי;ט ע5;עע ייא אוני ריין אי;ט גאטט :יבטבאר; ניבט איוט אונד עבענפאסט

 דיא אונר געמאכע, איננערטטען איןדעכן טהרוןנט גאטט וועוען; ריינעט איין פא^ש



הקדמה
 ענייני׳ מפשטו הוץ הפסוק על דורש היה האגדה שבעל למדנו .חללו דברים

 בקטא נמי וגרסינן רגילבשמעתא.. היה שלא במה וטיושבים ונאים מופלאים
 חייא ר׳ את עגול בן חנינא ר׳ שאל נ״ר דף הפרה את שנגח שור פרק בסוף

 קטא במסכת גרסינן וג*כ ואם. אב כבור מחלק בפ*ב למטה כראי׳ אבא בר
 יצהק דרבי קטיה אסי ורב אמי רב יתיב ס׳. רף לדיר צאן הכונס פרק

 טילי טר לן ליטא ליה אמר ומר ראגרתא. טילי טר לן ליט׳ ליה אטר טר נפתא
 אגרתא לטיט׳ פתח דאגרתא. ליה שביק ולא שמעת׳ לטיטר פתח דשטעתא

 שיש לאדם לה״ר משל לכם אטשול להם אמר רשטעתא. ליה שביק ולא
 מלקטת וקנה לבנות. לו מלקטת ילדה זקנה. וא׳ ילדה אחת נשים שתי לו
 רשוייא מילתא לכו אי&א אטרלהם וטכאן. מבאן קרח נמצא שחורות. לו

 מעצמה. תצא כי קוצים. ומצאה אש תצא כי משפטי׳( )פ׳ כתיב לתרוייכו.
 בירושלים. אש הצתי אני הקב״ח אמר הבעירה. את המבעיר ישלם שלם

 לח אהיה ואני שנאמר באש לבנותה עתיד אני בציון. אש ויצת שנאמר
 לשלם עלי הקב״ה אמר המבעיר• ישלם שלם סביב. אש הוטת ה׳ נאם

גופו. בנזקי ,וסייגם ממונו בנזקי הכתוב פתח בשטעתא שבערתי. בערה

 פארשטע]]ונג רער )נאך גע^אכע איננערטטען רעכן מין עכעגפאלש טהראנט :עע]ע
 קאמ^ע עש בעפינרע(; גנבהירנע חיק ויך ועע]ע רער ןיויט רער א]טען\ראט רער

 דאשיע־ פריקע לווכד נעויטצט, ריע;עפינ^אייגענשאפטען ראש וונמען, הערראשיעניגע
 ער־ היעראויט בעויטצט. עבעגפא]]ש אייגעגשאפטען געראכטע ווע]כעט ניגעווע:ען,

 נאך אויך :ין נאטירלכען דעכן ישער או בינע]פער: דעכן ט דיש גא ל! רער ראש הע]]ט,
 שאגען וויכטיגען, אנכען>1 דערגעשטא]ט אוגד וואושטע אוגטערצו]עגען אגרערן איינען

 רער נ]אט דער:יך עשדעריעניגע, וויא פאררערטע, טאגע צו געראגקען :אלרען אונר
 טראקטאט איכן אויך אקט אהנ]יכעש וואר. שטאנדע איכן ניכט ווירמעטע, ה]כה

 £1 וועררען. אגפיהרען אוכטען ווייטער וויר וואש ]ע;ען. צו נ״ר.( )פאל קמא נכא
 איינשט אשי רבי אוגד אמי רבי א]ש ׳.(:0 )פאן. עבענראו־ע]נטט עט היישט

 ראך טראגעאונש ]עטצטערן: דעכן צו אייגע רער ואגטע :אטען, יצחק רני נייא
 עטוואש ראך אוגש טראגע שפראך: אבער רעראנדערע פאר; אגאדישעט עטוואש

 יצחק רני וואלטע פאר; בעטרעפפענדעש( געועטצע ריא )עטוואש הא]אכישעש
 אגאדי־ רער צו, ניבט דעריעגיגע עט לעש :א פארטראגען, הא]אכישעש עטוואט

 צ/ ניבט דעריעניגע עט לעט :א פארטראגען, עראגאדישעש ווא]]טע ווינשטע; טעש
 ווען וויא ]עהרער, רער "שפראך פאר, <ןיר קאמ^ט דיעט ווינשטע. הא]אכישעש רער

 איהכן צופפט יונגע ריא האט; א]טע אייגע אוגר יוגגע אייגע פרויען, צווייא יעמאגד
 פא]]ענדש ער ווירר דאדורך אוגד אויש האאר.ע שווארצען דיא א]טע ריא גרויען, ריא

 יעגעש אגרערע רער אוגר ריעט אייגע רער רא ה. )ר. האארען ניירערליא אן קאה|
 עטוואט אייך וזי]] איך א]לין, עגטבעהרען(; ניירעש איהר ^יטטעט וא ווי]], ניבט

 עט נעגאן: נון ער 1ווארוין ווירר, בעפריעדיגען ניידע אייך ראט פארטראגען,
 }עה־ רער )וואט .11 ♦. או. פייעראויטנריכט" ״וועןאיין ה'.(: כ״ב, )שמות הייטט

 רען פארט, ער פוהר ראן אנוועגרעטע(; ש]יכן ירו אין נראגד רען אוין נון רער
 יעגער ראש ערהע]]ט, היערויט .ערק]ארען צו הינויכט יורירישער אין פער:

 רעכן אין יורירישעט, פערועש רעט ו"ין ע(5נאטיר]י רענן אין גע]עחרטע



הקדמה
 שמעתא פשוטו משמע הפסוק לשון כי מלמד חצץ. משום אשו לך לומר

 הוו יצחק ורב נחמן רב ה׳ רף דתענית בפיק גרסינן וג״ב אגרתא. ומדרשו
 איר הכי איל דאגדוזא טילי מר לן ליטא נהמן רב א״ל בסעורתא. יתבי
 בתר סבנה• לידי ויבא לושט קנה יקדים שמא בסעודה משיחין אין יוחנן

 ספדיא ספרו בברי וכי א״ל מת. לא אבינו יעקב יוחנן איר הכי איל סעורתא
 יעקב עברי תירא אל ואתה )ירמיה( דורש אני מקרא א״ל הנטיא. וחנטו

 יעקב ושב שבים מארץ זרעך ואת מרחוק מושיעך הנני כי ישראל תחת ואל
 טיפטרי הוו כי בחיים. הוא אף בחיים זרעו מה לזרעו הוא מקיש וגף.

 מהלך שהיה לאדם לה״ר משל לך אמשול א״ל מר. ליברכן א״ל מהררי
 נאה וצלו מתוקים שפירותיו גדול אילן ומצא ועיף. וצמא רעב והיה במדבר

 ונח בצלו וישב ממימיו ושתה מפירותיו אכל תחתיו. עוברת המים ואמת
 פירותיך שיהיו אומר אם אברכך. במה אילן א״ל לילך וכשבקש טיגיעתו.
 אמת שיהא נאה. צלך הרי נאה צלך שיהא מתוקים• פירותיך הרי מתוקים

 נטיעות שכל י״ר אלא תחתיך עוברת המים אמת הרי תחתיך עוברת המים
 תורה. הרי בתורה אם אברכך במה אתה אף כמותך. יהיו ממך שנוטעין

 מעיך צאצאי שיהיו י״ר אלא בנים. הרי בבנים אם עושר הרי בעושר אם
 שדורש ממי יותר באגרה שדורש במי מיושבת היתח העם ורעת כמותך.

בר חייא ור׳ אבהו ר׳ מ׳ דף נאמרין אלו פרק בסוטה כדגי־סינן כשמעת?

 איכן עט הייטט ן.}ייבערמאמען פאנר. אגאריטעט אבער ן ע יב }ר י ט א רנ ע יט 1 א
 ,2אדן יצחק רבי דען פאררערטע נחמן רבי ג'.(: )פא}. תענית טראקטאט

 איינאנדער פאן כיירע א}ט .11 או. ,פארצוטראגען אגאדיטעט עטוואמ איהק
 טפראך ירא זעגען. ריינען ראך מיר גיעב ריעועכן: צו יענער טפראך טיעדען,
 אונר ריי:עט וויטטע איינער יעמאנר"אין ווען א}ט פאר, מיר קאממט ריעט דיעזער:

 איינען ער פינרעט פ}אטצ}יך ווירר. אבגעמאטטעט אונד רורמטיג הונגעריג,
 פערברייטעט טאטטען גראטען איינען הער דך אוכן רער פריכטע, דטער פא}} □יכן
 נון :יך איטט וואנדערער רער הינציעהט. דך פ}וט איין ווע}כעכן אונטער אונד

 אין דך :עטצט וואממער, דעכן אן רורטט דינען }אטט ואטט, פריכטען רען אן
 ווי}}, רייוען ווייטער נון ער א}ט אויט. דך רוהט אונד ניעדער טאטטען רען

 ווינטען, עטווא איך :א}} דעגנען? דיך איך :א}} וואמיט בדמע: צוכץ ער טפריכט
 רוא ראט טאן! יא טראן.ט\רוא ריא מאגעטט? טראגען פריכטע ־דמע רוא ראט

 יא רוא פערברייטעטט רען מאגעטט?' פערברייטען טאטטען אנגענעהמען איינען
 אונטער בערייטט דך דערציעהט הינציעהע? פ}ומ איין ריר דךאונטער ראט טאן!
 נעהמען ריר פאן מאן דאט ריין, יערעט דאט ווינטען, נור א}:א קאן איך !הין ריר

 :א}} וואמיט ריינער: הינדכט אין איך :אגע :א עבען מאגע! ג}ייכען ריר מאכטע,
 ־5ריי מיט טאן! יא דוא בעדטצעטט דיא גע}עהר:אמקייט? מיט דעגנען? ריך איך

 יא רוא דיא"האמט מיטקינרערן? עבענפא}}ט! יא רוא בעדטצעטט רען טהוק?
 מאגען! ג}ייכען דיר נאכקאממען ריינע ראט ווינטען, נור א}:א קאן איך כערייטט!

 הא|אכיטע. א)ט מעהריבייאפאןן פא}קע בייכן פאנרען פארטראגע אגאריטע כע5:א
 חייא רבי אונר בהו א רבי היימט: מ׳.( )פא}. ה ט 1 "'ט טראקטאט איכן עט ודא



הקדמה 10
 אבחן ורבי בשמעתא• רריש אבא בר חייא ר׳ .אתרא לההיא איקלעו אבא

 דר׳אבהו. לקטיח ואתו אבא בר הייא לר׳ עלמא □ולי שבקו דרישאגדתא.
 שנכנסו אדם בני לשני למה״ד. לכם אמשול אברו רבי א*ל חלשדעתיה.

 טובות אבנים מוכר ואחר דקים( מחטים )פי׳ □'־קית מיני מוכר א׳ אחת לעיר
 סדקית. מיני שמוכר מי אצל לא הרבה. קופצים יש מי אצל ומרגליות.

 דאשסיזיה בבא ער אבהו ר׳ בהריה ומלוי אבא בר חייא ח אזיל חוה יומא כל
 אבא. בר הייא לר׳ אבהו ר׳ אלוייה יומא ההוא קיסר. דבי יקרא משים
 תנו ס״ט. דף נדה בסוף נמי וגרסינן מיניה. דעתיה איתותב לא ואפ״ה

 דברים ג׳ חנניא. בן יהושע ר׳ את אליכסנדריא אנשי שאלו דברים י״ב רבנן
 וכ״ש הכתיבים בחבורי מלהבין קצרה הדור בני שרעת ע״ס ואף וכו׳• אגדה
 נ״ג. דף מעברין ביצר פרק ראש עירובין במסכת כדגרסינן אחרים. לחבר
 אחרונים ושל אמה. ט׳ אולם של כפתחו ראשונים של לבן יוחנן וא״ר

 בן אלעור ר׳ אחרונים ר״ע. ראשונים מאן אמות. כ׳ היכר* של כפתחו
 ברבי. אושעיא ר׳ אחרונים שטוע בן ר״א ראשונים דאמרי איכא שמוע.

לגמרא. לגורא כשיכתא ואנן אביי אמר סדקית. מחט נקב כטלא ואנן

 היע|ט חיילו דכי .ען14צו!אמ ארטע איינעכן אן איינטט טראפען אבא בר
 רען *!)עט פער}*עמ דא £ארטראן.ע, אגאדשע אבער בהו א רבי האןאכיטע,

 יענער גון רך גראמטע דאריבער אבהו? רבי צו רך כעגאב אוגד חייא רבי
 צוהארערן ליגען קא^עגען( רינעט בערוהיגונג )צור טרוג ריעוער ראך רעהר.

 אייגעכן אן טרעפפען ער, טפראך רענטען, צוריא פאר: גןייכלט פא|געגדעט'
 עדעןסטיינע אגדערע דער נאהנאדע|ן, פיינע איינער דערען ,צו;א(׳סקען ארטע

 וואה| רך פינדען ביירען פאן ווע|כעכן כי*א* האבע; פערקויפען צו פער|ען אוגד
 פער־ צו נאהנאדע}! דיא דער רעכן, בייא עטווא ניבט איין? קייפער מעהר
 ניבט פארטראגע מיינער בערך צאה}ר״כערע דער גי|ט :א )עכען האט? קויפפן

 דעחע!בען, גע^יינניטציגקייט רער._גראטערן ואגדערן פארציג}יכקייט? דער
 דיעוער מיט רנד(. אינהא}טט וויכטיגערן ווייט קא^עגען זק״געט אבג}ייך'ריא

 ניבט; נאך בהו א רבי רך בעגניגטע קא^עגען רינעט טראטטונג עדע^יטהיגען
 ואנטט טמאטט ער ראט בערוהיגען, צו פאן}ע'נדמ ראדורך איהן רכטע ןאנדערן

 רינעכן פאן טטאנד, קייוער בייכן ער ווארין אנועהענט', האהען רעט וועגען
 עראייג־ רך פארפא|| יענער ווא טאגע, אןידעכן ,ווערדען צו בעג|ייטעט קא^עגען

 רך קאגגטע רענגאך גאב. גע]ייטע דאט וררטהטהויו ויין אן בין דעמ!עןבען נעטע,
 נדה טראקטאט איע עט הייטט גן״כערמאטען כערוהיגען. ןיגאנ ניבט !עטצטערער

 רבי דעכן א|עקטאגרריען פאן איינוואהנער ר-א )עגיטען פראגען צווא^ .(:1|״נ )פא|.
 כעטראפען, אגדה ריא פראגען דרייא ווארוגטער פאר, חנניא, !אהן יהוסע,

 פעה|טע, אייגרכט אן צייט דאאא]יגען דער דען!ייטען טאן אבער עט !?ען .11 ן. או.
 מעהר, פיע| !א אוכן אוגד פערתטעהען צו ווערקע פערפאטטע! כערייטט דיא

 רבי עירובין'הייטט: טראקטאט איכן עט וויא פערפאטטען, צו ע5ווע| רע|בטט
 צור אייגאנג רער וויא וואר, ווייט !א א|טען דער העלן ראט ווען ואגטע: יוחנן

 איינגאנג דער א|ט ווייטער ניבט טפאטערן דער ראט אאט וא טע#פעןהא}}ע,
 דיא א}ט צייטגענאטמען, אונרןיינע אוטעיא רבי וואצו וע|בטט, טעמפע) רען א*ן



1? הקרמה
 בקירא כאצבעא ואבן רבא אמר בדוחק( זנכנס צר 3□כין כמתל אומי פמנגצין וה כיתד )היי

 כאצבעא 'ואבן אשי רב אמר קשה( כשעוה אותו שמכניסין כאצבע )כלומר לסברא.
 ילאכד(. לשמח מהירין אכז כן הכור נפי ליכנס נוח שהאצבע כשם )כלומר לשכחה כבירא

 וכ״ש ענותנותכם. מרוב וה אמרו ומנו ובני אשי רב שהיה מהם האחרון
 הזכרון אפסו. והרעת והבעה ממנו. רחוקה החכמות שבעונותינו אנחנו
 בטרם יוצא. ובוה נכנס בזה לבוא. מהרה והשבחה מלב. כמת נשכח
 מלמדים חדלו לקרות• מלישב אותנו מונעות חומן קורות ילדות. תחיל

 ליין. וצמא למאכל רעב אדם כל נעדרה. השקידה ותהי חדלו. בישראל
 שעה. בחיי ועיסקיבם עולם היי מניחים כולם ה׳. דבר את לשמוע ולא

 ואינם אלמנתו. לנושא ואולי לאהריכש♦ הון לאסוף ימיהם כל ומוציאים
 אדם. בני עצלות בראותי ע״ב לדרך. צרה להכין ממנו מעט מוציאיט

 אחר ומלהפש ענין כצל פרטי בם שכתובים הגדולים בהבוריט מלעיין
 העמלים. להבי המתוקים .אחרים ומדרשים בתלמודנו המפוזרות האגדות
 שלא ומתוך השכינה. כנפי תחת לחסות ולהביאם הישנים. לכות ולהעיר
 והמדרשים ומהאגרות הכללים. מהמצות לקחתי ע״כ לשמה. באים לשמה

האוילים. לבות ולהישיר למפולפלים. הדרך לקצר מועילים. שיותר הדברים

 ריא גרארע האהען עכן5ווען אין ,הינצופיגטען בעטיירענט}יך נאך טפאטערן,
 ככן 1 א יט>4 ערטט עט אי:ט היא האכע; ו#ען4צוגעגא איהנען בייא פערגעטיויכקייט

 אוגד טטעהען ענטפערנט ווייט :א וותהייט פאל־ער }יירער! וויר, דיא בעטטע}|ט,
 איוט טוואך היא :*כד! פערטהאונדען פא})יג ערקעננטניט אוגד פערנונפט דענען נייא

 אין האט י פערגעטןיכקייט דיא אונט כי׳יא אי:ט }ייכט וויא אוגד געדאכטניט, אוטפר
 ריא היא היגאויט; אגרעק רעכן צו זאגלך געהט ,געהט היגאיין אהר אייגע דאט

 צייטעראייגניטטע דיא אוגט איבערראטען :א איבערראטט, געכארערין אייגע געכורט
 }עהרער קיינע עט גיעכט אאראע} אץ היגעןטטוריאוק;1פןר!5 א׳ונט פפרהינדערן אוגד

 טראנק, אוגר נאךטפיי:ע גיעריג איוט יערער געטוואונרען, אקט פ}ייט א^ער #פהר,
 ןיעבען עוויגע ראט פיר אוגטעלאטט, א^עט הארען; צו ווארט גאטטעט ניכט, אנער

 אי:ט גלעט 'כעקיממערט; }פבען צייט}יכע דאט אוכן גור אי!ט אוגד :ארגען צו
 :*ינער עהעמאן דען פיר מאגכער )ווארונטער אגדערע פיר טאטצע בפטטרעבט,

 ריא פיר פארראטה רען אל ראפאן טהיי} אייכען אהגע אויפצוה׳ויפען, וויטטווע(
 כע^ערקטע, דער^ענטען טראגהייט דיא א|!א איך רא פפרווענרען. צו ריי:פ גראטע

 טטורירען, צו ווערקע פערברייטעגדען, ,"ך אייגצעלייטען א^ע איכער גראטען, ריא
 ריא אויפצוווכעו, אגרות צערטטרייעטען יכן ט דר )4 דען אוגד ת^זוד א*כן דא אוגד
 טןאפענדען ריא דגד, געאייגגעט זא אוגד דט, :א טמאכטענדען רער גוי^ען דעכן

 ווייט :א אוגד גאטטהייט רער פ/יגע} טיטצענרען דיא אונטער :יא אויפצווועקקען,
 דאטרעצכע איבען, ןיאייגעננוט אויט גוטע דאט אגפאנגט ריא :יא, דאט ברינגען, צ:

 אל נעציעהונג אין איך, האבע :א וועררען; איכען אנטריעבע רייגעכן אויט עגליך
 אוגד אגדות רען אויט אוגד אויפגעיטט^ט הויפטגרונחאטצע ריא געבאטע, ריא

 ת}#וד־ דיא פיר דארט אוכן אוימגעוואלט, ניטצ|יכערע דאט גור מדרטיכן
באהן רעכטע ריא אל טהארען ריא היער אוגד וועגאנצוקירצען, דע! נעפלממעגען
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הקדמה *>
 ואמורא תנא כל במקומי. אהד כל מסודר והנחתי הערלים. לב קשי והמול

 בשמעהא לתרוייכו דשויא מילתא נאמר וע״ן עצמו. ועל עניינו על כשמי.
 הני האגדות ענין ועל □תרים במגלת ז״ל גאון שרירא רב כתב ובאגדתא.

 בי עליו ואמרו נינתו. אימדנא! ואגדה מדרש מקיא מפסוקי דנפקי מלי
 ורבי תנחומא רבי ׳בגון האחרונים שאמרו מהמדרשות קצת: על וה דיבר

באומד. שכתובים שבתלמיד אגדה מדברי מעטים דברים וערי אושעיא
 וח מקושש ת״ר צ״ן. דף שבת במסכת הוורק פרק בראש שאמרו מה כנין

 ומוסרים עליונית וחכמות פודות הם רובם אבל לוה. והדומה וכו׳ צלסחד
 להניח ראוי ואין והנפש. הגיף ותיקין אדבם .בני והנהגית טובית ומדות
 בהם ויש מדות בי״ג הנדרשים התורה גיפי גם כי המיעוט. בשביל הרוב
 להוציא ונכתבו כמותם. הלכה שאין ברור דבר שהוא ורעות יחיד דברי

 כין יש הפרש מרח דל גאון חאיי טרבינו נשאל וכבר מתוכט. האמת
 ווהשיב לתלמוד חוץ הכתובים ובין בתלמוד הכתובים והאגררח המדרש

 במדרשות כן על נקבע. שלא ממה מחוור הוא בתלמוד שנקבע מה כל
 לוכונות יותר הצריבים עעטים דברים מהם אחותי בתלמוד כתובים שאינם
בדברי וילת ארפנו. ולא אחזתיו בתלמוד כתוב שמצאתי ובמדרש החבור

 געהאש מין מ!!עט מיךטטע!!טע בייגען. צו וין פערטטאקקטען מיהרען מונו־ )ייטען צו
 )ת)^ור־ מונדממורמ )מטנה־געועהרטען( תנמ נמננטעיעדען ארדנונג, ריגע

 מ!נד המנדטיערונג, ויינער מוכר קסרמקטער ויינעכן כיימ נממען, כייכן גע!עהרטען(
 ^■ר מיי.ט בעקמננט וואה| צוומגט. כיידען וומט עטוומט, דערגעטטמ)ט !יעפערע

 מגדה רימ ווע)כע טריי־מ, גע!עהרטען פארטרעפפ)יכען דעט דימ׳^יינונג צוומר
 דיעוע דמט ענטטיעדען, מלך מבעד מ*;ט עש פיקטציאןערק}ארט; כ!אטע מיינע פיר

 רבי דעש דימיעניגען כ. צ. מ!ט מרר־טיכן, טפאטערן מייניגען פאן ר נו כעהויפטונג
 ווימ גי!ט, ת)^וד רעש מגדות מייניגען מוטעימ,'מונר רב־י מוכר תנחויומ

 אייטטען ו־ימ מעהר; אהנ|יכע מוני צ״ו.( )פא!. טבת טדמקטמט מיכן ז־ימ ב. צ.
 טרעפפציכע געהיימניטשע, מונד !עהרען וויכטיגע ענטהמ!טען מכער רער:ע!בען

 מונד קארפעחיך וימ מוכן מעניטען, ז־ימ פיר )עבענטרעגע!ן מונד :יטטענ|עהרען
 וועגען ניבט טה••! גראטערן מ*ךדורפטעמ):אדען ממבען; פא!!קאמ^ענערצו גייטטיג

 מיי־ מיבער פערהמנד!ו:גען ימיכיימ ערדען1ו !משטען. מ!ננעמכטעט ק!יינערן דעט
 רעדוק־ דריימצעהן )בעקמננטען( -ער פעדמיטטע!טט ווע!כע געדעטצע, גענט!יכע

 גע; מי*נצע!נער מיינונגען ד*מ ווערדען, מבגע!י*טעט טריעט רער מויט טציאנטרעגע!!
 וומהרהייכו ו־ימ געגענמיבערטטע!!ו:ג מיהרע -ורך מוכן מויפגעפיהרם, )עהרטען

 פעי־ווארפען ^יינ!נגען דיעדע בעקמננט, ווימ אבג!״ך, יטטע!ן,>4ער צו דכערער דעטטא
 מדמיהן מלומיינע יי מ ה גע}עהרטע בעדיהמטע רער גיעבט מינדעטטען וומורדען.

 ווע!כע מגדה, מונד מדרט רען פרמגעמיבערדפןמונטערטיעדצוויטען געריכטעטע
 דימ כעפינדען, ווע!כעלךמלטערדעמ;ע!בען דענען, מונד ענטהמ)טען, תצ^וד מיכן

 מיך וייען. פארצוי־עהען ווייטעכן ב״מ !עטנטערן רען ע־טטערע רמט מנטווארט,
 מלפגענאמ־ ניכט ת)מוד רען מין ווע!כע #ררטיכן, רען מלט מלך דמהער המבע

 מלטש ענטטפרעכענרע, ווערקעט דיעועט צוועקקע רעכן וועניגע, נור וומורדען, ען>4
מיכן דך ווע)כע געהמ{טען, דימיעניגען מן מעהר :א מוכן #יך דמגעגען געצאגען;



1* הקרטה
 להועיל שיהיה כוונתי כסי זה בהבור להזכירם תועלת ראיתי שלא מעטים

 האגרה ודברי לחם בכנוי התלמוד דברי שנמשלו ולסי בו. המעיין לכל
 אמר רימי רב אתא כי י״ד רף דורשין אין סרק כרגרסינן מים. בכנוי

 בעלי אלו מים משען 1וכל־ תלמוד. בעלי אלו לחם משען כל ג׳( )ישעיה
 סעמים ך צר במזונו שהאדם וכמו כמים. אדם של לבו שטושכין אגרה
 הנסש לקיום ג״כ בבריאות. גוסו לקיום המים סעטים והרבה הלחם ביום
 שהם לסי עת• בכל האגדות ומענייני ידועים בזמנים המצות מענייני צריך

 צריכין אגדר־ז דברי וגם הגוף. ולקיום הגסש להתמיד לשניהם צריכין
 ר״ע סרק שבת במסכת כדגרסינן טובה. עצה לכל אדם של לבו להמשיך

 שמשבבין דברים משה וישב דכתיב ענשה סי׳ כתחלה אומר רבי ס״ז. דף
 דכתי׳ שכרה. מתן סי׳ ולבסוף כטווילושזכנ( מלקכלה שמונעין )פי* ארם של דעתו
 תלים במדרש דרשו וכן כאגרה. אדם של לבו שמושכין דברים משה ויגר

 רבי וגו׳ ה׳ סעולות אל יבינו לא כי בססוק אקרא ה׳ אלץ לדוד כ״ח מזמור
 מעיין שאינו מי וכל ה׳. סעולות שנקראו לימד האגרות. אלו אומר יהושע

 תשמעו). עקב סרש׳ בסיסרי וג״כ זח. ססוק עליו נאמר ולררשם לישבם בם
 מוצא כל על כי מקרא. זה וגו׳ לבדו הלחם על לא כי ח׳( )דברים דרשו

 העולם והיה שאמר מי את להכיר רצונך נאמר ושם ואגרו׳. הלכו׳ אלו ה׳ סי
סרשת כססרי וגם בדרכיו. ותדבק מכירו אתה כך שמתוך אגרה. לטור

 יר5 א)ט אויפנאהמע, דערען אויטגענאממען, וועניגע אייניגע בעפינדען, ת)מוד
 גוט פיר ניכט תיך אונברויכבאר, צוועקק בעאמיכטיגטען ווערקע ריעועכן 1יכ>5 מיעען

 רער וע)בטט ת)מוד פאכן אויך ווירר )אב בעואנדערעט איין .האבע בעפונרען
 ברארע, דעכן מיט ת|מור רעט )עהרען ריא ער דאט ערטהיי)ט, דארורך אגדה

 נא^יך"איכן עט הייטט ;א פערג)ייכט. וואטטער רעכן מיט אבער ן.רה א רער ריא
 ער פפלעגטע ווצ!ר, אנגע)אנגט רימי רבי א!ט י״ר.(: )פא|. חגיגה טראקטאט

 יערען אונר ד ברא אן "יערעןאונטערה&ט א/(: ג/ )יטעיה עטהייטט ואגען: צו
 דיעועט ת)מוד, איכן גע)עהרטען דיא וער יענעט ער;" ט ט א 11 אן אונטערהא!ט

 איע־ ןיהער מענט)יכע ראט אין ;יא פערן ;א אין אגדה, רער אין גע|עהרטען ריא
 מיט ביירע וער הינויכט אנרערן איעער אין אויך וואטטער. דעסן ג)ייך דרינגען

 בראדעט דעט יך1טאג מענט רער נאמ)יך וויא פערגליבען: צו וואטטער אובד בראד
 געוונדהייט רער ערהא)טונג מא)עצור פיעלע וואטמערט רעט מא)ע, וועניגע כור

 ועע)ע, רער קראפטיגונג צור עט בעדאר^ וא עכען ;2בערארן קארפערט רעט
 צייט, יערער צו אבער אגדה רער ,ציי"טען געוויטטען צו נור געביאטע רער
 געוואהרט ערהא}טעג קארפער דעכן אונד פארטןרויער ועע)ע רער רא דורן־ וויי)

 וויא )תהןיכןכ״ח.(, צו מררט איכן אונד פ״ו.( )פאל טבת וויאאיכןטראקטאט ווירד;
 ווירר. כעמערקט ריכטיג אנרערווארטט אוכד עקב אבטניטט צוכן מיפרי איכן אויך

 ווין)טטרואדאמ וננטעןווערקע)עכענרצ!:ע)כטט(:5פעתערהייטטעטאיןדעק!עטצגענ
 טטו־ וא י ווע|ט איינע ענטטטעהע עט טפראך: איעטט ראט )עתען, קעננען זועוען
 נדע)ן!5פארט״ וועגען ויעען אין אונר ערקעננע! איהן א1ר ווארורך אגרה, ריא רירע

 האוינו: צובטניטטע רעכן צו ווערקע רעמ;ע>בען אין עט הייטט פערנער ווירמט.



 וגד• דרכו ראשית קנני ה׳ שנאמר תורה זו ארץ במותי על ירכיבהו האזינו
 מחלמיש ושמן משנה. וו מסלע דבש ויניקהו מקרא. זו שדי תנובות ויאכל

 ורינין וג״ש ק״ו אלו כרים הלב עם צאן והלב בקר חמאת תלמוד. זו צור
 ענב ורם מקרא. נוסי שהם הלכות אלו חטה כליות חלב עם ותשובות.

 דבתרא בפ״ק ודרשו כיין. אדם של לבו שמושבין אגדות אלו חמר תשתה
 לבנים זוכה אומר ריב״ל וכבוד. צדקה חיים ימצא וחסד צדקה רודף על ט׳ דף

 ימצא דכתיב חכמה בעלי אגרה.. בעלי עושר בעלי חכמה כעלי תורה בעלי
 צדקה. דכתיב עושר בעלי חיים(. מצא מוצאי כי חכמה גבי )וכתיב חיים.
 חכמים כבוד התם וכתיב וכבוד הכא כתיב וכבוד. דכתיב אגרה. בעלי

 כדי ועור האגדות• ידיעת היא והדרם החכמים שכבוד למדת הא ינהלו•
 בכתרא אמרו ע״כ ישרה. לדרך לבם את ומושכים להמון. בהם שידריכו

 זהו הגלוי( )עושר פומבי עתיר נכסין עתיר ת״ר קט״ה דף שמת טי פרק
 בתים .)פי׳ תקוע עתיר שולמני(. )פי׳ סלעין עתיר ברבים. שדורש אגרות בעל

 עתיר ממאה(. >היא למדוד הראל דכי )פי׳ משח עתיר פלפול. בעל זהו שטן( >>״א
 היטיא. למרי צריכין הכל שמועות. בעל זהו כמים( מ" ל-איצי שמכניסק )דני כמם.
 המה שהאגדות ולפי בתלמוד. מצוי הו^ שהכל לפי גמתית• ניהו ומאי

 כמקים וקצתו אהד במקום קצתו נכתב אחד ענין ועל בתלמוד• מפוזרות
 באות אות שכתוב ענין ויש מקומותיו. בכל מלבקשו אדם בני ויגעים אחר.

דברים יש וגם אגבגררא. ובאחרים לגופיה באחד מקומות בג׳ או בב׳

 רער המהען בעטטייגעןרימ מיהן "ער}אטט י"ד.(ה י״ג, )רבריכן}״ב, הייטט: עט
 פריכטע מיטט .,,ער פערנער: ן;יגע;עט גמטטלכע ראט ממט דאט עררע",

 מיהן }רוטט ,,ער פערנער: טריפט; היי|יגע רימ ממט דאט פע}רעט", רעט
 גע^ינט;"פערנער: צזטנה רימ ממנן דמוזיט דיגען"; פע}וען רענן מרט האניג
 "רמחכן פערנער: •ית}מוד רען 2מוין ראטדייטעט הארטעכןקיע;ע}", מלט ,,אה}

 ן. מו. ר >41 רז 1 ן ק ט}יטטע רימ וינד דאמיט טאפען", פאן פעטט מוכר קיהען פאן
 )רימ ה}כות, רימ דנד דאט ודיצען", פאן ממרק ,,רמט פערנער: געמיינט; .11

 דעעטעקטטע ווע}כע רורךמיבער}יעפערונג'מויומונטגעקאא^ען( וע}בטט ^טה פאן
 ר!מ וזירטט טרויבענכ}וט "מויט פערנער: ווערדען♦ געאפטעט ג}ייך טריפט רער
 ,מנציעהען הע־ין מענט}יפע רמט ווע}כע מגרות, רימ דנד רמט ,טרינקען" וויין

 טרמק־ מיכן דך פינדעט מגדה רער ופפעה}ונג4אהכ}יכעע מיינע וויינע. רעכן ג}ייך
 רימ מכער דא קא״ה.(. )פא}. עבענדא;ע}בטט מונר )פא}.'ט'.( כתרמ בכמ טאט

 מיינען מיבער דמן ועד, מננוטי־עפפען צערטטרייט כור־ ת}אור מיכן מגרות
 מנדערער מיין מונד היער מגדה רער טה״ן מיין געגענטטמנד דענ!ע}כען מונר

 געהא־ צמאמאען ואאאטלכער מויפ;וכען דא; דאט וא ,בעפינרעט ;*ך רארט טהיי}
 דימ.*ע}בע מונר מיינע דמן ממט/ געטאפט ערמידענדעט דעהר מיין טטיקקע ריגען

 רער אן מיינמא} נמא}יך מי,*ט, ע:טהא?טען ווארט}יך טטע}}ען מעהרערן מן מגדה
 נעבענזמצע, גע}עגע:ט}יכע א}ט מיבריגען רען אן מונד טטע}}ע געהאריגען

 ווע}כע גיעבט, מגדות טקנע מרר^יכן מנדע־ן רען מק מ!יך ענר}יך עט רא מונד



הקדמה
 יותר שיחיא אחרים במדרשים כתובים שהם האדם לתיקון וצריבין נאים
 צורכם. כסי במקימם ולהביאם עניינם על לסדרם הזמן שכחת כסי נאות
 בטרדות מתעסק הייתי הנה שער הזמן מאותו אהד חלק לתת לבי מלאני ע״ב

 שהוא ביון ביטולי. ימי מכל בעדי קרבן שיהא הזה בדבר להגות העולם.
 ובלכד הממעיט ואחד המרבה אהד סר. כקרבן קמח מנחת קרבן מקבל
 ולא להתגדל זה חבור הברתי לא כי כוונתי יורע והוא לשמים.. לבו שיכוין
 ממה עליו ולחקיר בו להגות עיני. בין לוכרון שיהא כדי אלא שם. לקנות

 וגם בו• הכתובים הנעלמים ברברים הממשש כעיור דעתי בקוצר שאוכל
 שיסבול כוונה שום אשיג ואם לדרוש• כשאצטרך עמל ובלי בקוצר בו לעיין
 אסרש שלא ומה אסרשנו. הדעת אל קרוב יותר הדבר ושיחבאר הענין

 דעת בו שאמצא ובדברים נ״ל. בו וארשים הרף בצר אכתבנו מבסנים
 לכתוב שצריך שארא׳ ובדבר י״א. וארשום אכתבנו ג״ב סרשן משום מבואר

 לכף שירינני ומו ס*ק. בו ארשום שלמה רבינו סי העניז לשין להבין בו
זכות: לכף ידינהו המקום זכית

אתו חיי• בעי מאן ואמר אליכסנדרי ר׳ מכריו י*ט רף דע״ן בס״ק גרסינן

 אונד ענטריטטען פערגעטטענהייט רער פערדיענען, עט גיטצןיבקייט איהרער וועגען
 צ! אויפגעפיהרט אררנונג רער נאך צווני אנגעבראכט טטע^ען געהאריגען רען אן

 איך רען צייט, רער מהיין איינען געועהען, מיךפעראנןאטט איך ואיהאבע ווערדען;
 צו בעטאפטיגונג דיע;ע 2אוי! האבע, געווירמעט געטאפטען וועןטןיבען רען ביוהער

 ן'פערטווענ;ראונניט יענע אן!ע פיר דארצוכרינגען אפפער ט1א איהן אונר פערווענרען
 אויפניממט, ;א עכען ארמען( )רעט מעהןאפפער דאט רער איהכן, מאגע, רעטען

 אמיכט ריא נור ווען וועניגע, דאט א|ט גוט ;א פיע}ע דאט טטיעראפפער, טדאט5א
 וואה} קעננט אבער ער אי:ט. געריכטעט גאטט או') דאנייא רארברינגערט רעט

 גראט? רעט געטאה ניבט ויא דאט ווערקעט, ריערעט אבפאטטונג בייא אבדכט מיינע
 טטעטטיצור מיר ראט;עןבע ראמיט ואנרערן וועגען, רוהמעט רעט ארער טהונט

 אייטיכט גערינגען משער נאך אונר טטודירע עט איך מאגע, ריענען עראיננעהנן.
 גרייפע, רינגען פערבאתענען דע! נאך בןינדער איין ודא אונר נאכדענקע ראריבער

 משען צו עט איך ווען ברויכע, ווכען צו )אנגע ניבט אונו־ ועד, ענטהא?טען רארין דיא
 זאננעהמ איינען ע5טטען איינע אירגענד פיר איך פינרע וויןן. בענוטצען פארטראגען

 ;א עי־האןט, ערקןארונג נאטיאיכע איינע געגענטטאנר רער ווארורך ':ין, בארען
 ;א ועןבמט, טעקטטע איכן ניבט ריעט געטי.עהט .הינטטען!יען ;יא איך וועררע

 גיעבט !.עטעהען. טיינט" "מיר ווארטען: רען מיט צוואר אונו־ ראנדע א£ עט :א!ן
 ווארטען: רען מיט ;יא איך וועררע ;א אנדערער, ערק|ארונגען טטעןןיען איבער עט

 טטעןןען, בייא איך ווערדע ;א ענען הינטרייבען. עבענפאיןט ואגען" ,,אייניגע
 ע5;אן א';ט, נאטהיג טירטי ערק!ארונג דיא דורכאויט פערטטאנדניט רערען צו

 הערר רער מאן.ע ',בעצייכנען. נאהער מונד" הייןיגע "רער ווארטען:' רען מיט
 גוטען רער פאן מיך רער נעאורטהייןען, וייטע גוטען רער פאן ׳ רעניעניגען

בעאורטהייןט! ;ייטע
 >£אר: טטען|ע פאןן.ענדע קאממט י״ט.( )פאן. ;רה עבודה טראקטאט איכן

אןט/ןן ןענען? ווינטט ווער אוימ: אפפענטןיך איינטט ?ריען אןיכטנררי רבי



ה מ ד ק ה **
 טוב לראות ימים אוהב חיים החפץ האיש מי להם אמר גביה. עלמא כולו
 העולם שהיי ללמדנו בא וגי׳. טוב ועשה מרע סור וגו׳ מרע לשונך נצור

 האדם תאוות שראשית לסי כי מרע. סור הא׳ עיקרים. חג׳ באלו תלואים
 האברים וכל רובץ. הטאת לפתח כאמרו הכתוב רטן כאשר להטוא. היא

 מרע. סור הוא הראשון היסוד ע״כ הנפש חליי שהם הדברים אחר נמשכים
 בטובה ידבק לא אם מרע. שיסור פי על אף כי בטוב. להרגיל הב׳ והעיקר

 לומר הוצרך ע״כ צודקת. ואינה חוטאת שאינה כבהמה ישאר האמיתית.
 לו. .לבדו הוא טוב שיעשה שאע״פי שלום לבקש הג׳ והעיקר טוב. ועשה
 שיהא כדי וענוה שלום בקשת אחר לרדוף צריך בטבע מדיני שהאדם ולפי
 שלום בקש לומר הוסיף ע״כ המציאות. אנשי לקיום ויסייע בבל. שלם

 הראשון הלקים. לשני מתחלק מרע סור שהוא הראשון והעיקר ורדפהו.
 לשונך נצור לומר שהקרים כמו בדבור. והשני תחלה. שמתאוה בפועל
 הראשון חלקיים• לשלשה מתחלק טוב ועשרת שהוא הב׳ והעיקר מרע.
והשני הגיף. ולתיקון לחנוך שצריכין המרות מעלות שהוא המצות בקיום

 ג?יקקי ,"ך פע>־!אנגט, )עבען ווער ער: טפראך דא הינקאנן, איהכן צו ווע|ט ע1אן
 |אט־ רעכן ווייכע כא:מכן, פאר צונגע ;יינע היטע דער ווינטט, הערבייא טאגע }יכע
 )תה|*כן נאך איהכן טטרעבע אוגד פריעדען רען ;וכע גוטעט טהוע אוכד או*ט טער
 גענ־1פא פאן |עבען עוויגע רא: ראט )ע-רען, אונט ער וואן|טע ראמיט י״ג.(. }"ר,
 רעט פערמיידונג פאן ערטטענט צוואר, או׳נד אבחאנגע, הויפטדינגען ררייא רען

 הייטט: עט ודא אי;ט, גענייגט וינדע צור טטעטט <וענט רער רא רען באומן;
 ויערער דינע א}|ע אונד ר', )בראטית טהיר" ר*א פאר ויך }אגערט ;*נדע "ריא

 חערבייאפיהרען; :עע|ע רער קראנקהייט ווע|כע ,וועררען הינגעצאגען דינגיען צו
 איין .אויטצוווייכען כא;ען רעכן איהן, פיר הויפטערפארדערניט איין עט א*;ט ;א

 רען איבען; צו גוטעטטהון ויךאיכן עט, אי;ט צווייטיעט׳הרפטערפאררערניט
 דאט צון.ףיך ניכט ער |אנגע ;א ער, אי;ט וא ^*ידעט, באוע ראט אויך יע^אנד ווען

 טיגמנרהאפט נאך וועדערידנדהאפט דאט ג}ייך, טהיערע רמכן גוטעאיבט, וואהרע
 איין גוטע. דאט איבע אונד הינצופיגען: פ;א|מ*טט רער אויך מוטטע ראהער אי;ט;

 פריערען; נאך טטרעכען דאט ענר}יך: א*;ט הויפטערפארדערניט רריטטעט
 רער־ רא ויך; פיר אייגענטןיך ער טהוט טהוע, גוטעט אויך ווענט רער וואט רען

 נאטה־ ער וווט :א איוט, בעטטי^מט )עבען גע;עןןיגטן צ!כן נאטור פאן אבער וע|כע
 א^עק אין ער דאמ*ט נאכטטרעכען, דעמוטה רער אונר איינטראכט רער ווענריג

 בייאטרא־ וייניגע דאט נעבענמענטען ;**נער ערהא!ט!ט צור אונד זייא, פאןןקאמאען
 טטרעבע אונד פריערען רען ;וכע הינצו: פ:א|מ*טט רער ;עטצט רעמהא}□ ;גען

 פערמיי־ דאט נא^ןיך הויפטערפאררעתיט, ערטטע דאט נון וואט איהכןנאך.
 ערטטענט ,ארט צווייער|ייא פאן דיעט א*;ט ;א אנבע|אנגט, כא:ען, רעט רען

 טרייבט, כערעררע ד*א טאן£ריה וואצואיהן טהון, או^ראט ריקק;יכט אין נאמ|יך
 בע־ בעגיננט: פ:א}וץ*טט רער וו*א רעדען, דאט אוי^ ריקקדכט אין צווייטענט

 הויפטערפאררערניט, ייטע צוו דאט וואט באועקי פאר צונגע וואהרעדיינע
 ררייא־ דיא;עןבע£אן אי;ט ;א אנכעןאנגט, גוטען, רעט אויטאיבונג דיא נא^ין־
 גאטטןיכען רער פא^ציעהונג דיא ערטטענט, נא^יך בעטריפפט ;*א ארט; עיןייא

£אהיג־ קארפעיןיכע אונו־ איבונג וואצו ;*טטמן׳אנצואייגנען, גוטע ויך אונן געבאטע,



23 הקדמה
 בדרכי והשלישי השכליורת. מעלות שהוא האמת להשיג חורה בתלמוד
 יתחייב שכן יחט^. ולא טוב יעשרת אשר בארץ צדיק אין כי השוברת

 בקש שהיא השלישי והעיקר בתשובה. לחוור צריך כן ועל המציאות. טבע
 בדרכי והשני ואהבה. שלום בדרכי הראשון חלקים. לשני מתחלק שלום

 שהם נמצא ועניו• שלם ויהיה אדם כל עם שלום ימצא בזה כי הענוה.
 המנורה. נרות שבעה והם מתחלקים. הם עקרים ומהשלש חלקים. שבעה
 לאמצעית המנורה. סני מול אל להאיר תפארה. הם מהצדדים הששה
 כוכבי לשבעה באמצע והיא ברה. כחמה היא אשר תירה. ללמוד שהוא
 כרגרסינן קיים. העולם עולם של יסורו שהם עקרים הג׳ אלו ועל אורה:
 על קיים העולם דברים ג׳ על אומר רש״בג ו׳ דף דאבות קמא סרק בסיף
 עושהו. את וליסר הרע לבטל קיום הוא הרין השלום. ועל האמת ועל הרין

 טיב אין כי האמיתי הטוב הוא האמת מרע. סור שהוא האחר עיקר זה
 אותיות שלש בת אמת כמלת נרמז כי זח• אלא רע בו יהא שלא הזה בעולם

הצריך הראשין חנוך שזה רמציה הרומזות והאחרונה ואמצעית ראשינה.

 ד. וואהרהייט, צור אוכן גשעטצעט, רעש טטודיוק דאט צווישענט, געהארען; קיש
 בעטריפפט רריטטענט גע^נגען; צ! פערטטאגדעט דעט פערפאסקאממנונג צור ה.
 ראש איוכו, טוגענרהאפט פאןןקא*מען :א עררען או^ מענט קיץ רא □טע," דיא :יא
 ברינגט, ;יך מיט עט נאטור טע\וויא^יינע.1דנדי ניאמאןט אונד טהאטע ז.וטעט כור ער

 הויפט־ רריטטע דאט ענר}יך וואט טהון. צו □טע אבןיעגט, ראהער איהכן אונד
 אי;ט :א אנבע!אעט, פריעדען, נאך טטרעבען ראט יך1נאמ ערפאררערניט,

 איינטראכט או*^ ערטטענט נא*ןיך :יך כעציעהט עט ארט; ייער|ייא1צו פאן דיעט
 יערער־ מיט מענט רער ווארורך דעמוטה,'' דיא אוין צווייטענט מענטענןיעכע, אונד
 צו פונקטע :יעבען וויר יך"האכען|4פאן }עבט. צוואממען רוהין. אונר פריעד|יך מאן

 הערפארגעהען; הויפטערפאררערנימטען ררייא געדאכטען אויט ע5ווען כעאכטען,
 :ייטענ־ ט5:ע ריא ען5ווע| "פאן )ייכטערט איינעט }אמפען :יעכען ן.ןייכ;אסן פי|דען :יא

 ן.ע־ דעט טטודיוכן דאט ע5ווען רער, נאמןיך מיטטעןמטען, רער }אמפען
 :אננע רער !עטצטערע ווע|כע ,בעפינדען :יך געגענאיבער פארטטיע^ט, :עטצעט

 דרייא יענע אי;ט. געטטירנען ןייכטענרען :יעבען פאן מיטטע|טטע דאט ריא ז.}ייכט.
 טטעהט, וועןט ריא ווארוי^ אויט, גרונד^אגע דיא ען5*א אבער הויפטערפאררערניטטע

 ׳,(1 3)פא אכות טראקטאטט רעט אבטניטטט ערטטען דעט ענדע אבן עט וויא
 דרייא"רינגען אוי^ >אז.ען: צו פפ}עגטע ט,ימןיאן4 :אהן ט*עון, רכי הייטט:

 רעכט, ראכן .ן דע ע פרי אונד ט יי רה אה 11 רעכט, אוי^ ווע|ט: כעטטעהטדיא
 רער כעטטעהט, רעטיעניגען בעטטראפונג אונד כא:ען דעט וועגריימוע אין וועןכעט

 הויפטערפארדער־ ערטטען ערוואהנטען( דעכ))אבען ענטטפריכט אויטאיבט, עט
 אויט־ רער ענטטפריכט ייט רה ה א 11 דיא ;באוען דעט פער*יידען דע>ע נא*ןיך ניט,

 אויטמאכט, *ענטען רעט ןיקק:עןיגקייט4 ווא׳הרע דיא ווע}כע גוטען, אימנלדעט
 גיעכט, גןיקק כעפרייטעט 5איבע יערעכן פאן פאןןקא**ענעט, קיין היעניעדען עט רא

 ררייא אויט ראט רורך פערנער וו"אהרהייט ריא ווירר אויטן.ערריקקט ריעועט. א!ט
 אןפאנעטט( רעט ןעטצטען אונר *יטטעןטטען ערטטען, )רעק כוכטטאבען

 איהרער )פער*אגע רייטען כוכטטאבען דרייא ריע:ע אמת. ווארט בעטטעהענרע
 ראט ע5וועןרגעבאטע,' ריא 1אוץ פאבעט(5א איבן טטען)ונג עבע:ען4אט.ע היער



הקדמה 34

 אם כסיף שהיא ולתשובה האל. דרכי כשידע אמצע שהיא ולתורה לנער.
 הוא השלום הקב״ה. של וחותמו וקיומו טובו העולם אמתת וזהו יחטא.
 כך כל לרדוף אדם יחויב אשר המצות בכל ואין ואהכרה. שלום רדיפת

 ברכת וחתימת אדם בני קיום תשלום וזהי השלום. כשביל כמו אחריהם
 בשלום. הוה העולם מן כשיפטר האדם לגיף טוב אחרית והיא כהנים.

 על ינוחו שלום יבוא כרכתיב בואך. שלים שלום מלאכי לו שיאמרו ויזכה
 ואמצעיתה. המנורה צידי שני שהם עקרים השלשה אלו ועל משככותם.

 כלי כל שהם ופרקירת וחלקיה כלליה עם נרורת השבעה אלו מפוררים
 המנורה פני טול אל שבעתים מזוקק טהור זהב אחת מקשה כולה המנורה

:הנרות שבעת יאירו
 הסברורת•. אלו אבאר המאורות. יוצר השם בצריחה. העונה כעזרת
 ואם ערבות: גלגל רום עד לבבות• ממעמקי שיאירו הנרות: את בהעלותי

 ובפטורים. בחיובים ובשעורים. כפרטים אקצר הדברים. בכללי אאריך
 ודבורים. פסקים בכל נוכרים. הם ככר כי הרים• ועיקר סיני ובהדורי

 יהיו ואם הערכים: בדיני להאריך צריכים. אנו אין כי אחרים: ובספרים
 שבת ישמרו ואם ונזקים: בחובות לדון מתעסקים. יהיו לא צדיקים. בני

היציאות. שיעור על ולדרוש החלבה: לידע עמלים ואינם מלאכה. מבל

 גע;עשצ־ רמט מוין דמן מום; מיינפראנען שענד רער ממן ן!מש מדטממכען, פרשטע
 רער ווען וד־ד, בעזאננען דמן .'ה. ד טשעהט, מיטטע דער מין וועןכעש טטודיוכן,

 וועוכע בוטע, דימ מלן דמן מונד קעננט, גמטטעש ווענע ד*מ בערייטש קנמבע
 המט. מיבערטרעטען מטע געי יענע מענט דפר ווען קמממט, דמן ה. ד. ו}עטצט,5

 בעטטעהען "מהרע דמש ע|כע1ו ה•!, רשע ץ מ מלא דייטעט )ממת( ווארט דיעןעש
 מויטדרוקקע )נמךדעע עט מי:ט מלך מדטממכען, "ע|ט דער ה•'} דמשוומהרע מונר
 ה. )ד. בעדיענט, גאטט דך רעטטען וישען, משענטלגע רמש תלמודים( רעש

 מיטטע ד*מ מנפמנג, רער ער דמם מדם, גאטטעש משענטמפט ד*מ רריקקט עש
 )מג־ דעע ענטטפ־־כט פריעדען רער ענדלך :"מ(; רשע מ^ער ענדע דמם מונד

 מיינ־ רער פפועגע דע־ נממ^ך: הדפטערפא־דערניש, דריטטען נישעבענען,
 קיינע עש גיעבט טהמט רע־ !,מ מוגר נאכשטענלעבע. ער ד נד מ! ־מבט ט

 מ^ .פריעדען רעכן מ!ט מום, ווידמען מייפרינער דך ממן רער רעלגיאנשפפןיכט,
 רער •שען דע־ ט)יעטט מיהבן מיט ווע|ט, דער ערה&טש ר*מ כעיוהט ע מיה

 מיהכן ע|ט1ו דע־ פאן משטען רעש טרעננש בי*מ דער עט, מיוט ער פריעטטער,
 גןיקק, דעכן צו רערוע^כע גע^מנגט מיהן דורך מונד פעי־טמפפט, ענדע ;עןיגעט מיין

 הייטט עש ווימ רועען, ענטגשען קאממען1ווין פרייריגעט מיין ענגע| דימ מיהע דמש
 {מגער." דינעכן מוין (4)דע}י רוהע פריעדען, מין קמממע "ער ב׳.(: נ״ו, )יטעיה
 שכטהיי־ דעבען מין ערק1ו דיעועט נון מיוט ענטטפרעכענד, |ממפען דעבען דיעזען

.י( 11 מ. געטהייןט, שען5

 פריוזח געריי^טער מין ע1עו0ט מייכער *יט וויעדעומונן פיוררטדע רימ יעשט1ט היער
 ט3חזנתיבעינעט !ע״יססען גיטטכן *יט גרינרען ייעוען איים "יר ייח וויכשימךיט, גערינגער סאן

.ער3מיבער!עט וער המכען. געפונדען פערמנוחשט מ!נש )מששען, !3
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 ודעו: אפור אכל ופטור וענינו* חהטאת וחיוב התלאות: כל על לחקור

 יהיה ולא שכר* וקבל דרוש הכל אבל מתנות: כ״ד ולא קרבנות. לנו ואין
 ובערת. שבל צריך ולוה בחורותיך: בימי בוראך. את וזכור נכר: אל

 רעיוני. העירוני. כן על השכינה: כנסי תחת להכנס ובחינה. ובטחון ומוסר
 בו. יבואו צדיקים לה׳: השער זה ה׳. בשם וקראתי מקדמוני: נעורי מימי

 האיל ודורשי ירננו: וחסידיך יתעדנו. בו חכמים ובטובו: בתפארתו
 שמח לבי הבלי. בימי ראיתי הכל את יהללוהו: תורה ואוהבי ידרשוהו.

 רגלי. מטה אמרתי אם גורלי. נעים ומה טוב מה עמלי. מכל יתר בזה
 דשא בנאות ינחני. ה׳ אמת ובדרך יסעדני. ה׳ חסדך ושבלי: רעתי בקוצר

 גל אורחותיך:• ואביטח אשיחה בפקודיך ינהלני: מנוחות מי על ירבצני.
 בנסלאותיך: ואשיחה הבינני פקודיך דרך מתורתך: נפלאות ואביטה עיני

 במצותיך כי למדני ודעת טעם טוב :חפצתי בו כי מצותיך בנתיב הדריכני
בחרתי: פקודיך כי לעזרני ידך תהי האמנתי:

הראשון. הנר
 ונחלק בפועל. מרע כסור המותרות אחרי ירדוף שלא הראשון. הנר

הכבוד: הג׳ הכלל תאוה. הב׳ הכלל קנאה. הא׳ הכלל כללים. לג׳

• זה לגר הקדמה )א(
 הקנאה אומר. הקפר אלעור רבי זוטא. בן פרק אבות במסכת שנינו
 מרות משלש אחת כל העולם. מן האדם את מוציאין והכבוד. והתאוה

וטוררין זמנו. קורם אותו וממיתות אדם. של אמונתו להפסיד מסככות חללו

אבטהיילונג, ערסטע
 רעש אונטערןאטשזנג דורך טהאט כאוען רער פ^יעתען ראש א*בער

 ררייא אויש בעטטעהעגד איבערפןישמיגען, דעכן נאך טטרעבענט
 צווייטענט, נייד; רען איבער ערטטענט, צוואר: אונד הויפטאבטניטטען

עהרפורכט. דיא איבער רריטטענט, )וטט; דיא איבער

אבטהיילונג. דיעזער צו איינלייטונג
 א]ע:ר רבי עט: הייטט א,>1וו בן קאפיטע] איכן אבות, טראקטאט איכן

 רען ברינגען עדזרווכט, ריא אונד |וטט ריא נייד, רער :ואגען צו עגטע1םפ פר ק ה
 ריגמער יערע איוט טהאט רער אין אונד ווע|ט. דער אויט )פריהצייטיג( אענטען

,איינצוווירקען טאדןיך *ענ&ען רעש גןויבען רען אוי^ געאייגנעט, }יידענטאפטען
4



ראעון לנר הקרמה ><*
 מרוע ובאה מגינה. מרה היא בהברו המקנא כי הב<א. העולם מן אותו
 טובה כל מעט. שלו ומה הרבה חברו של מה תמיר לו רומה כי הלב•

 השם במעשה כועס תמיר ונמצא וקנאה. כעם למקנא היא לחברו שהבא
 חיים. חייו ואין רעות• מרות וכל חנם ושנאת הבצע גורמת והקנאה ית׳.

 עצמות ורקב י״ר( )משלי שנאמר ונאמנים. רעים חלאים לעצמו וגורם
 לאחר וה פסוק דרשו קנ״ב רף אדם שואל פרק סוף שבת ובמסכת קנאה:

 שאין ובל מרקיבין. עצמותיו בלבו קנאה לו שיש כל אדם. של פטירתו
 רעות. מדות כל לו שגורמת די ולא מרקיבין. עצמותיו אין בלבו קנאה לו

 חברו בחברו. המקנא וכל ומנו. קודם העולם מן אותו שמוציאין אלא
 ומלך שאול נהרג ביוד. מקנא שהיה בשאול מצינו כן כי יורר. והוא עולה
 ה׳( )איוב שנאמר בוה. וח להתקנאות שאסור מנין במדרש ומציגו דור.

 נוב את שאול הרג הקנאה על קנאה: תמית ופותה כעש יהרוג לאויל כי
 ונהפכה ועוריה מישאל חנניה את הבשרים הלשינו הקנאה על הכהנים. עיר

 נגו ועבד מישך לשררך הסיקו די אלך וגובריא גס )דניאל דכתיב עליהם.
ועליהם דניאל את הבשרים הלשינו הקנאה על נורא: די שביבא הטין קטיל

 :ע}יגקייט יענריטיגע דיא אוכן איהן אונד ה^רבייאצופיהרען טאד פריהצייטעען :יינען
 ריעוע ענטטפרינגט ןא ט,4אנכע}אנ נייד רען וואט"צופאררערטט דען ברינגען; צו

 טטעטט נייריטען דעכן רא ,הערצען באוען איינענן לווים }יירענטא^ט האט}יכע
 בע־ :ע}בטט ער ואט1 אבער, דאט פיע|, 1? בעויטצט, נאכטטער ויין וואט דאט,

 פעראור־ וא ג}יקק, איין אירגענד נאבטטען ויינען טריפפט דינקט; וועכיג צו ויטצט,
 איבער פארטוואהרענר ער ראט ורן פערררוט, אונד ארגער ניידיטען דעכן עט :אכט

 אונפער־ געוויננווכט, נייר פעראנ}אטטרער ענר}יך איוט; אונווי}}יג ען4ונ£4י גאטטעט
 וע}בטט ויך נייריטע רער דאט וא }אטטער, ואנטטיגע אונד מענטענהאט ד"ענטען

 קראנקהייטען }אנגוויערע.טטען ,באוארטיגטטען אונד"ריא פערקי^מערט }עבען ויין
 )מט}י ביינפראט." וואהרער איין איוט דיר רער,, הייטט: עט וויא צוציעהט,

 י^1א ואגאר פערו ריעוער ווירד קנ״ב.( )פא}. טבת טראקטאט איכן יא }"ט.(; י״ד,
 נור /יכט .אנגעווענרעט טארע דעכן נאך קארפערט #ענט}יבען רעט צוטטאנד רען

 רען אויך בעט}ייניגעט ואנדערן }אטטער, ויכריגען5' א}}ע נייד רער ערצייגט אבער
 בעניירעטע רער וואהרענר אונטער, ניידיטע רער געהט אויך .מענטען רעם טאד

 ניירער א}ט ווע}כער בעקונרעט, ט ,טאו} בייאטפיע} דאט וויא קאאאט, ע#םאר
 עט הייטט וא ע}אנגטע.4 רעגיערונג צור דיעוער וואהרענד א"#קאכן, דור״ט

 אין פערכאטען? נייד רער איוט טריפטטטע}}ע ווע}כער אין ט: #דר איכן אויך
 נייד רער ברינגט איינפ$}טיגען רען צארן, רער טאדטעט טהארען ,,רען דיעוער!

 איינוו$הנער פריעטטער}יכען דיא בראכטע"טאו} נייר אויט כ׳.(. ה', )איוב אוכן"
 *יטא} חננ!יה, רען קא}דאער דיא פער}יימדעטען נייד אויט אוכן; נוב פאן

 הייטט: עט וויא צוריקק, וע}בטט ויא אוי^ יע}5 טטראפע דיא אונד עוריה, אונר
 געוולןרפען הינאיין נג! עכר אונר #יטך טדרך, רען ע5ווע} #אננער, ,,יענע

 פער־ נייד ;אויט כ״ב.(; )דניא} פייערטטראה}." איין טארטעטע האטטען,'־
 וויא ;ע}כמט, :יא טראן אונג}יקק דאט אונד רניא}, רען קא}דאער דיא }ייאדעטען



ראשון לנר הקרמה
 קרצוהי אבלו די אלך גובריא והיתיו מלכא ואמר וס )שם דכתיב נהפכה.

 בהון שליטו די ער גובא לארעית מטו ולא וגו׳ רמו אריותא ולגוב דניאל די
 משה בעיני רעה הזאת הטרה היתר. וכמה הריקו: גרמיחון ובל אריותא

 נחלקים. הקנאה דברי לי: אתה המקנא י״א( )במדבר ליהושע שאטר עד
 והעוסקין השם את ששונא לסי טובה. בדרך שהולך בטי שמקנא ארם יש

 השם. שונא שאינו ויש שבכולם. הרעה היא וזאת רצונו. ועושי בעבודתו
 שלא כרי חברו. בה שילך חסץ אינו ההיא. בדרך הולך שאינו לסי אבל
 ומתקרב אוהב שאינו לסי ה׳. מעשה עושה אינו זה גם מטנו• טוב יהיה

 טורח בהם ובקנאתו ממנו. יותר חכמים שהם בחבריו מקנא ויש לאוהביו.
 שטדח ואעס״י ישרה. בדרך וללכת להטיב ומרבה חכמתו. על ומוסיף

 היה טוב הבטה. תרבה סוסרים קנאת שאז״ל כמו להטיב לו גורמת זאת
 • אדם בקנאת מלעשותו שלם. ובלב ומאהבה לבו בנרבת הראוי לעשות לו

 ואת עטל כל את אני וראיתי .ד׳( )קהלת בהכטתו שלמה אטר זה ועל
 ר״ל רוח. ורעות הבל זח גם מרעהו איש קנאת היא כי המעשה כשרון כל

כנגד הבל זה נם יעשנה. אדם בקנאת אם בכשרות המצוה עושה אפילו

 ע5ווע} ,פיהרען 15 הערבייא מאננער יענע בעפאה}, קאניג "רער הייטט: עט
 רא אונו־ }אווענגרובע אין :יא }וואר^ מאן נד1א האטטען, פער}יימדעט דניא} רען

 :•ך }אווען דיא א!ט גע}אנגט, גרובע רער כארען רען 1אוין ניכט נאך ווארען
 פערה&טט וויא לערבראכען." ג}יעדער דיא איהנען אונד בעמאכטעטען איהרער
 :אגטע: יהוטע 15 ער מען רין, געווע:ען מטה דעכן ארך }אטטער דיערעט מוטטע

 גיעבט עט כ״ט.(. י״א, )במדבר אן?" מיינער נייר אויט עטווא ריך דוא ,,ניממטט
 נעבענמענטען :יינען בעניידעט מאנבער נייד: ארטען פערטיעדעגע אינדעטטען

 א}}ע וויא :ע!במט, גאטט וויי}*ער !עבע:טוואנדע}ט, טוגענרהאפטען רינעט וועגען
 ריא אי:ט ריעט טהון. ווי}}ען ויינען אורד ריענען איהכן ריא האטט, ריאיעניגען
 אבער, מיוצטע ניכט, גאטט וואר5 האטטט מאנכער נייר. ארט ט}יממטטע

 דאט ניכט, אויך ,וון!נדע}ט וועגע טעכן5ט!גענדהא אוי^ ניבט :ע!כטט ער וויי}
 אויך ער; א}ט :ייא בעטטער ניכט דיעוער ראמיט וואנר}ע, רארוי^ נעכענמענט ;יין

 ניידיטע רער פערן :א אין ,גאטטז.ע£א}}יגעט קיין אי:ט בענעהמען :א}כעט איין
 מאג* .איהנען"בעפריינדעט מיט רך אונד }יענט פריינרע גאטטעט וז.}ייך5 ניכט
 רך גיעבט ער, א}ט רנד ווייוער ויא וויי} נעכענמענטען, ויינע נעניידעט כער

 אונד גוטעט פיע} טהוט פערמעהרען, 15 וויי:הייט רינע :וכט מיהע, גראטע
 נייד ארט וא}כע איינע אבער נון טראגט וועגע; טוגענדהאפטעק או^ וואנדע}ט

 גע־ געגען נייד ,,רער ואן.ען: ווייוען אוטערע וויא ,בייא בעטטערונג רינער !5
 ו*5פאר ווייטעכן כייא דעננאך עט איוט :א וויטטען"; דאט פערמעהרט }עהרטע
 אויפ־ אויש אונד ואכע צור־ }יעבע אויט ווי}}ען, פרייעכן אויט עטוואט א1 ווען ליעהען,

 ו5רא פעראנ}אטטונג דיא נייד כ}אטער ווען א}ט געטיעהט, הערנען ריכטיגענץ
 א}}ע דאט איין," :אה ,,איך וויאהייט: ויינער אין ט}מה ואגט ראהער איוט;

 געגען מענטען רער נייר אויט $ר האנרע}ן רעכט}יכע א}}עט ■אונד טהאטעקייט
 )קה}ת געראנקע!" ניכטיגער אונו־ אייטע} איוט ריעט אויך ענטטטעהט. איינאנרער

 עט בא}ר ;א ווירר, בעאכאכטעט געהאריג געבאט ארךאיין זוען ה., ד. ד/(; ר',



ראשון לנר הקרמה **
 שהוא לסי העשירים. בחבריו שמקנא טי ויש מאהבה. אותה שעושה מי

 שבכולם. הרעה וואת זולתו. איש שום עשיר שיהיה חפץ ואינו הבריות שונא
 חגרוגל הוא שיהא ברצותו טמנו. גרוליבם עשירים בראותו שמקנא ויש

 כל בעושר שירבה אסילו כי זטנו. קורם תטיתנו הטרה וזאת שבכולם.
 אדם אין אז״ל וכבר עצמותיו. ירקבו וכוח טמנו. גרול תמיד ימצא היום•
 שיהיו ע״פ אף עשיר להיות שמקנא ויש בידו. תאותו וחצי העולם מן נפטר

 אלה כל ועל הראשונות. כמו רעה הקנאה זאת ואין מטנו. גדולים אחרים
 ר״ל וגו׳. אם כי בחטאים לבך יקנא אל כ״ג< )משלי ואטר שלטה הזהיר

הטובה: היא ה׳ יראת ורק רעות• הם הקנאות שכל
 למאכלים או רעים למאכלים מתאוה יש ג״כ• מתחלקת היא התאוח

 .הריקים עם להשתכר או למשתאות היום כל ללכת או יינות לרבוי או גסים
 כרכתיב זמנו• קורם אותו וממיתין רעים חלאים לו יסבבו התאוות אלו וכל

 ל״א( )שם שלמה ועז״א לנשים מתאוח ויש תמיתנו. עצל תאות כ״א( )שם
ואסילו טשיגו. ואינו ושררה לכבור מתאוה ויש הילך. לנשים חתן אל

 דיא ,4עבאטערפי}}ונ4 דיאיענינע ען4ע4 ווערטה}או עט איוט וא נעעיעהט, נייד אויט
 תנע רער ,ידענטען מאנכען פערנער יעבט4 עט נעטיעהט. אטט4 צו }יעכע אויט

 נערן ניבט אונר לוי;ט #ענטענפיינר איין ער וויי} כעניירעט, נעבענמענטען רייכען
 ט}ייזמ־ דען צ! נעהארט דיעט לווין לויוט. רייך איהכן אויטער יעיזאנד ווען ויעהט,

 רייכער וןע}כע ,ען4תאיעני !!יעדעראוכן בעניירעט מאנכער ענדען.4אונטו מטען
 וא}כע איינע מאכטע; ויין איהנען אונטער רייכטטע רער ער וויי} ער, א}ט ועד,

 וא}־ איין וויררע ידען ;הערבייא טאד פריהצייטיגען איינען פיהר־ט אנער 4ע:יננונ4
 רייכער ריא פינדען, }ייטע נאך ומער1אי ראן ער ווירדע ♦א רייכער, יך}4טא אויך כער

 ען:4וא ותדע! א:נ;רע וויא טאר, תנען עט4כעט}ייני ריעט"עבען אונד ער, א!ט ווארען
 ווינטע ויינער הא}פטע תא נור אויך רעת ווע}ט, רער אויט עהט4 ,^יאי׳זאנד

 נייריט, רייכטהוכן רען ?אוין איוט ענד}יך #אנכער ווארע. ען4אנ4ע4 4ערפי}}ונ אין
 רייכער דיא נענע, }ייטע עט ראט ראראן, אבערייניכטט איהכן ט4}יע עט

 פארינען. תא א!ט ארג, וא ניכט איוט נייד ארט תע;ע אונו־ ער, א}ט וייען,
 ,,תא טפראן" ער לוינדעק ט}מה, ווארנטע נייר פאן ארטען ריעוען לן}}ען פאר
 נאטטעטפורכט" תא אן נור תן הא}טע ואנדערן נייתט," ןינדהאפט ניבט

 נייד פאן ארט יעדע דאט אנרייטען, ער היעררורך"ווא}}טע י";.(. כ״ג, ט}י>1)
.תא }אב}יכעט עטוואט א}}יין ורכט1נאטטעט תא נור אונר תד־אפט

 ע}יטטעט4 נאמ}ין י'מאנכער .ארט פערטיעדענעד עבענ£א}}ט אי;ט }וטט ריא
 רער כעוון אפטע־כן נאן וויין, פיע}עכן נאך טפייוען, נראכען ארער טאד}יכען נאן

 א}}ע נערויטען. נו מענטען נע^יינער עוע}}טאפט4 אין וין אדער טרינקנע}אגע,
 פריהצייטינען איינען פיהרען אונד קר&נקחייטען טווערע ערצייגען ע}יטטע4 דיעוע
 }יטטערנהייט." תנע טאדטעט טראגען ,,רען הייטט: עט וויא הערנייא, טאד

 תעועכן פאן אוגד פרויענציממערן נאן ז.ע}יטטעט אנכער>4 כ״ר.(, כ״א, )^ט}י
 }"א, )מט}י הין." פרויענצי^מערן רען ניכט קר^טע דיינע "גיעב וה:4ט} ט4וא
 קיינעס ט4ער}אנ אונר העררטאפט אונר עהרע נאן ע}ימטעט4 ץואנכער .(.4

 4אנ4אונטער תנען נור ויא וויררען טע,4ער}אנ אוין ויא ער ווען אדער ניידען, אן3
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 הראויות התאוות וכל העולם: מן לטרדו סבה תהיה אולי להשיגו שיוכל

 וז״ש האלהית. לעבירה ושורש האמת השגת שהיא מצר בחכמה. הם
 היל לא הנאותי כל ר״ל תאותי. כל נגרך ה׳ ל״ה( )תחלים ע״ה המלך דוד

 להיות רוצח היה שלא הרמתי בשמואל מציגו וכן עבורתיך. ברברי אלא
 ואיתימא אביי אמר י׳ רף דברכות בפ״ק כרגרסינן דבר. בשום ארם משום

 יהגה לא להנורת רוצה ושאינו כאלישע. יהגה לחגית הרוצה יצחק רבי
 ואיר ביתי. שם כי הרמתה ותשיכתו ן׳( )שמואל רכתיב הרמתי. כשמואל

 שבשעת הקדוש ברבינו מציגו וכן עמו. ביתו לשם שהלך מקום כל יוחנן
 לפניך וידוע גלוי רבש״ע ואמר מעלה כלפי אצבעותיו עשר זקף פטירתו
 מלפניך י״ר שלי קטנה באצבע אפי׳ נהניתי ולא אצבעותי בעשר שיגעתי
 ינוחו שלום יבא כ״ו( )ישעיה ואמרה קול בת יצתה מנוחתי. שלום שיהא

 ובפרק ק״ד. דף הנושא פרק כתובות במסכת כדאיתא וגו׳. טשכבותם על
 שאעס־׳י ללמדנו בא כולו. וה מעשה אכתוב הסדים גמילות מחלק רביעי
 הגוף. ולבריאות שמים לשם אלא הנאה לקבל רצה לא וגדול עשיר שהיה
שהיה טרפין ברבי מציגו כן וגם יתברך. הבורא לעבירדת הנפש לקיום

 צור :יא פערן :א אין ווייוהייט, צאך גע!יטטע דאט צור .בריצגען וועגע 6
 פיהרט, גאטטעטפערעהרונו. צורוואהרען מוכר־ וואהרהייט רער ערקעצנטציט

 וויכצוע יינע>4 א!|ע :יצר אגא"טט! דין, ,,אוין טפראך: דוד וויא ,ער|ויבט אי:ט
 פערגניזיען, ניכטט אן ינדע1 אין־ ה., ד. י׳.(; }"ח, )תה!*כן געריכטעט."

 טמואן האט !.}ייכערמאטען האט. בעצוג ריענטט ד״נען ^,או וואט רעכן, אן א!ט
 איכן וויא ווא#ען, האבען גענוט איינען אירגעגד מענטען ק״נעכן פאן רמה אויט

 אדער רארט, עט הייטט אביי, אי:ט. }ע;ען צו י׳.( )פא!. ברכות טראקטאט
 נעבעצ־ :יינעכן פאן יעמאנד ווי!} זאגען: צו םפ}עגטע יצחק, רבי אנדערן, צאך

 א!יטע; דעט וויי:ע דיא אוין איהן ער האבע ;א האבען, גענוט אייצען מענטען
 רער צאך עט ער טהוע :א האבען, גענוט אייצען ציאמאצרעכן פאן אבער ער ווי!!

 טטעטט קעהרטע "ער היימט: עט רעכן פאן רמה, אויט טמוא! רעט וויי:ע
 צאך וואט י";.(, ו', א/ )טמוא! הויו." :יין וואר דארט רען צוריקק; רמה צאך

 ער וואהין איבערא!!, דאט :א|}, אצדייטען יוחנן רבי רעט ערק}ארוצג רער
 צו ט /ענו אייצען אצדערן פאן ניבט )אוכן מיטבראכטע הוי:הא?ט ער':יינען קאכן,

 ערצאה|ט, הייןיגען, רעכן יהודה, רבי פאן ווירר גןייכערמאטען האבען(.
 זיעריב־ ה§הע דיא אין פינגער צעהן :ייצע טאדעטטטונרע :יינער אין ער דאט

 בעקאננט, עט אי:ט דיר ט!1ווע רער "הערר האבע: געטפראבען" אוצר טעט
 בען1רער:ע קלינטטע דער אויך דאט אוצר ווארען פינגער צעהן דיע:ע טהאטיג וויא

 ויין, וואה/ע£ח!!ט ראהער ריר עט מאגע וואר. טהלוטיג פעתניגען מיינעכן צו ציכט
 א-כן יא1'ו .,11 :. או. פער־ןייהען," צו" :עןיגקייט אונאונטערבראכענע אייצע מיר

 אויטפיהר}יך ווייטערהין אוצר אי:ט |ע:ען צו ק״ר.( )פא!. כתובות טראקטאט
 רבי אבנייך דאט, !ערנען, צון מיר ;א!!ען היעראויט ;א!!. ווערדען אטעפיהרט

 גענוט אצרערן קיינען רעננאך ער.:ין־ וואר, אטע:עהען אוצר רייך :עהר יהודה
 איבעראיינטטיממטע אמיכט גאטט!יכען רער מיט רער רעציעניגען, א!ט גאננטע,

 גאטטעט דיענמט רען פיר ןעע|ע רער אוצר קארפערט רעט ערהא}טוצז. צור איונד
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 חוה בעולם נפשו פקוח על אחת פעם שנהנרת לפי ימיו. כל מצטער

 ובמסכת ל״ט דף כלה במסכת כראיתא תורה. של בכתרה בהשתמשו
 עושר על בוערת בקנאה הנטבע כל אבל סיב: דף יין קינם פרק נדרים

 עצמותיו. ירקבו כך ובין כך ובין־ בסכנות. להכנס יבא הכבוד• על או
 ישענו. אם ככור• על או עושר על ידאג ואם וימות. יחלה בתאית והלהוט

 לא לעולם כי ועוד ויהרגוהו. ילשינוהו או וישנאוהו אדם בני בו יקנאו
 גדול אחר יראה לעולם כי שיתאווה. הכבוד לחצי יגיע ולא עינו השבע
 עולמו יאבד זה על ומיסף ואנחה• בדאגה שחת לבאר שירד ער ממנו.

 בהיתר ימצאם לא ואס אחריהם. ירדוף העולם בהבלי בקנאתו כי הנצחי.
 מבלה באיסור יבקשם שלא ואעפ״י בזה. ימיו כל ויגע באיסור יבקשם

 מן בטל ונשאר הנצחית טובה בעמלו להשיג יכול ולא העולם. בהבלי ימיו
 ימצאנו לא בעבורו רץ אשר ההבל שוה די ולא בעבורו. שנברא היכר

 שכן הימני. נוטלין שבידו מה שאפילו אלא לו. נותנים אין שמבקש ומה
 נתנה סוטה ת״ר .,ט רף כפ״ק סיטה במסכת כרגרסינן לחוטאים• אירע
נטלו שבידה ומה לה• ניתן לא שבקשה מה לה. ראוי שאינו במי עיניה

 דארי* ןעבע|מנג דין דך ער דאט ערצאה}ט, ירד 11 ן טרפו רני £אן אדך נייאטרוג.
 רען דך ז.עןעחר:א^קייט :ייגע 2לווין בערופונג דורך איינטט ער ראש גראמטע, נער

 אוני־ ה כן טראקטאטען רען לוין ווילן רעטטען. צו !ענען :יין פערטאפפטע, ענוט4
 נייריט עהרע אונד רייכטהוכן א!ץ גאר נון ווער אי:ט. |ע;ען צו ט״ב.( )פא!. גדריכן
 נע:אנ־ קירצט אדר אויט עפא־רען4 ען4פא!טי4^אנני פא}!ענדט דך ועטצט אי;ט,
 טאדט־ אין }יטטערנע }יידענטאפט!יך רער פערפא!!ט :א אנ^ענען !ענען !,ד דערט

 טטרעבט, עהרע אונד רייכטהוכן נאך רער אבער, דעריענעע קראנקו־דיטען; ןינע
 האטטע דעכן ודא מענטען, רער .־,ני רעכן ט,4ער}אנ דא ער ווען ;ע!נטט, אי;ט
 פיה־ הערכייא 4אנ4אונטער דינען ענד}יך ריא אדטגעדעטצט, 4פער}יי#דונ רער אדר

 רער הא!פטע צו־ ניבט אונד האנען 4עט4 ניא רעטטען ער ווירר אינערדיעט ן.רע
 ענען4 *ענאען מער>4אי עט וויי} ודנטט, ער}אנגען צו ער ריא ען,4ע}אנ4 עהרע
 אוכד קו^וער איהן ווערדען :א אונד נעדטצען, ער א}ט מעהר דערען דיא ווירד,
 :ע}יגקי*ט עוויגע דיא דאריין אנען וו־־ד ער אדר ע!ייטען4 ראב4 אינט ני: :א־גען

 איהנען ע־ ודרד :א אי:ט, ניידיט ע4די: ניכטיגער וועגען ער דא רען ער}יערען;5
 ען4ע!אנ4 ודרר דאצו ניכט וויי;ע ער}וינטער ער ודען אדר נאכטטרענען, אייפריג
 פא־טוואהרענד דך אדר :!כען ער}אנגען צו ודי:ע אדער}דנטער ;•א ער ווירד קאננען,
 ווייוע ויבטער1נער א ניכט :•א ווירר ער אדך, אנער ע:עטצט4 נעפאטטען; דאי^יט

א מיט :יך הינדורך }ענענטצךט אנצע4 דינע ראך ער ווירר ;א :וכען, ער}אנז.ען צו
 דיא טטרענען דינעכן א!!עכן נייא אהנע נעפאטטען, דיטען ווע!ט!*כען ,טע!!

 אויטגע־ }עער צוועקקעט רעט ווירר ער אונד ,ער|אנגען צו קק:ע}יגק״ט}*4 ויגע ע
 ציע!, דאט ער ודרד אנער נור ניכט וואר־רען. ע־טאפפען ער ענן5ווע} צו הען,

 דך ער וואנאך דאט, איהכן ווירר מאן אדר ערר-כען ניכט טטרענט, ער וואנאך
 נעהמען, דאט אדך איהכן ווירד אן>5 :אנרערן }אטטיען; צוקא^מען ניכט ועהנט,

 ה״טט :א עגט.!5פ ערנע־ען צו דנרערן רען עט וויא נעדטצט, נערייטט ער וואט
 אי-יע האטטע פרויא פע-ראכטיגע ריא .(:,ט )פא!. טוטה טראקטאט איכן עט
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 שבקש מה לו. ראוי שאין במי עיניו שנתן הקדמוני בנחש מצינו וכן ממנה.

 מלך יהא אמרתי אני הקב״ה אמר ממנו. נטלו שכירו ומה לו. ניתן לא
 ילך אמרתי אני וגו׳. הבהמה מכל אתה ארור ועתה וחיה. בהמה כל על

 ארם. מאכל מאכלו יהא אמרתי אני תלך. גחונך על עכשיו וקופה. בקומה
 אמר הוא חייך. ימי כל תאכל ועפר ג׳( )בראשית שנא׳ מאכלו עפר עכשיו
 ובקרח. בקין טצינו וכן וגו׳. אשית ואיבה עכשיו חוה וישא אדם יחרוג
 !שנתנו והמן. עוויה ואדוניה. אבשלום וגחוי. אחיחופל ודואג. בלעם

 שבידם ומה להם. ניתן לא שבקשו מה להם. ראוי שאינו במה עיניהם
 ויפסיד כרצונו ישיגם לא תאותיו. אחר הרודף 1לב יארע וכן מתם. ניטל

 בעדו. יטעון ומה בערו ידבר מה הזה העולם מן וכשיסטר התמידי. עולמו
 יאמר• מה הדין ביום כשיעמוד כלימה. לאותה לו ואוי בושה לאותה לו אוי

 אדם של דינו ראשית כי תורה. ובביטול הנאות בבקש ימיו. הוציא במה
 רב אמר ר׳ רף דסנהררין קמא בפרק כרגרסינן תורוה. דברי על הוא

 י״ן( )משלי שנאמר תורה. דברי על אלא ארם של דינו תהלת אין המנונא
אלא באיסור. נהנה שלא במי אפי׳ נאמר ווה מדון. ראשית מים פוטר

 מיהר מיוט רמרוק וומר, פערבאטען מיהר רער גפריכטעט, יפמאנדען מוי^ ב}יקקע
 גענאממען ראט ;ע!בטט מונר ויןועהנטפ, וואנאך;ימ וואררפן, גפוואהרט ראטניכט

 ט|לןנגע רימ מוין האטטע $6טיק: אהנ|יכפט מיין בפואט. כערייטט לא וומט וואררען,
 צוקמק, ניכט מיהר וואט גפןיטטפטע, נמןעטוואט וימ רא פ,5וופן אורוופ}ט, רער מין

 נע־ וימ וואט פפר|אר, ראט מוין ואנדערן פאאנגטע, ניכט געווינטטע דאט נור ניכט
 כע־ וימ וא|}טפ גאטט, טפראך אנלןררנונג, מיינפר נאך האטטע. בעועטטען רייטט

 מ^ען פערפן!כט'מונטפר וימ וייא מכער יעטצט ויין; טהיערע רער הפררטפרין
 ןא}ן מבער יעטצט גפהפן; מוופרעכט ויא ואן!טפ מנאררנזנז. מיינער נאך טהיפרען;

 רען מיט וימ ואן!טפ אנאררטנג מיעער נאך בעוועגפן; בייכע מיהרעכן אוי^ וין וימ
 פחאטע מיהריעררעצוק ממג מכער יעטצט געניעטען; טפייוען ג|ייכע מענטען
 רומג, ב|פק, קרח, קין, מיט פא|! רער מוין וואר ריעט ח. .1 מי. ריענען,

 רמיימנמך וועןצע, המן, אונו־ עוויה אדוניה, ,אפט$וק גחוי, מחיתום!,
 רמט, מוכר עררייכט ניכט געווינטטפ דאט המטטען, געטט־עבט אונגפביהרןיכפק

 רען רער יעדפן, טריפפט טיקקוא} ריעועט האכען. פער|ארען בעואטען, וימ וואט
 מוין ;אנרערן קמן, בעפריעדיגען ניכט כור נ*כט ;*מ ער רמט נאכהאנגט, }*טטען

 וומט ז!ע|ט, דיעוער פאן ראן ואןכער מיין טיידעט פפר|יפרט. עןיגקייט5 עוויגע ריא
 וועהע! מנפיהרען? ענטטוןריגונג :יינער צו וואט טפרעכען, וין פיר ראן ער קאן

 מיק ער ווירד וואט טמאן! וא^כע מיינע א*כער טאנדע! וא|כע מיינע מיכער
 רעק מיט הינגעבראכט? )עכען ויין ער המט וואמיט £מרכרינגען? וועןטגעריכטע

 געועטצעט! גאטט}יכען דעט פערנצ!כ|אטט*גונג מיט פערגניגונגען; נאך המטען
 געגענטטאנד, ערטטע רער יא מיוט געועטצע דעק מיט בעטאפטיגונג ריא מוכר

 טראק־ מ*ק עט ווימ האט, אבצ!ןעגען רעכענטאפט יענוייטט מענט רער וואריבער
 )מטל הייטט עט טפר&ך: המנונא רכי הייטט: ר׳.( )פא|. טנהררין טאט
 טטרייטעט"; רעט אנפאנג רער ג|ייכט וואטטערריטצע "מיינעק י״ר.(: י״ו,
 )רעממען ןיגעועט ראט כעטרי££ט יענ׳וייטט אנפארדערונג ערמטע רימ ה,, ד.
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 וליטול תאוותיו ולמלאות קנאתו. כגורל אם כ״ש המצות. מן בטל שנשאר
 ומן הזה העולם מן שנטרר ער בעכירות נטבע לו• ראויה שאינה שררה
 מרות ג׳ אחר שרדסו ואבירם דתן לקרח שאירע שמצינו כמו הבא. העולם

 ונשארו משונה מיתה בסבתם להם שבאה עד ובכור. ותאוה קנאה הללו
 זכה כאחיו קנא שלא לסי כי לאהרן. שאירע ממה הסך לדורות. חרסה
 קל״ט. דף דתולין אליעזר רבי סרק שכת במסכת נן כדגרם המשסט. לחשן
 המשסט אהרןלחשן זכה בלבו. ושמח וראך ד׳( )שמות בשכר שמלאי א״ר

 החסידים אדם בבני יביט לראות. עינים לו יש אשר כל כן על לבו: על
 שעורו. לאל ויורה עמהם. לבו את וינחם ממנו. יותר ונמוכים והעניים

 מה יאמר ולא ליומים. או ליום אסילו ללבוש ובגר לאכול לחם לו ונתן
 סרק מ״ה דף סוטה במסכת כדנרסינן בבוראו. יבטח אלא למחר. אוכל
 ואומר כסלו סת לו שיש מי כל אומר. אליעזר רבי תניא ערופה. עגלה

 מ״ד אלעור ר׳ דאטר והיינו אטונרח. מקטני זה הרי לטהר. אוכל מה
 שלחנם שיתבזבז לצדיקים להם גרם טי קטנות. ליום בז טי כי ד׳( )וכריה
 יצר אל וע״כ בהקב״ה. האמינו שלא בהם. שהיתה קטנות הבא. לעולם

ממה ביותר בוראו הננו אם וכ״ש יום. ילד מה ידע לא כי מחר. ליום

 פערנאסל ב}אטען רעי־ פאן נור היער איוט אוגד איוט(; וואמטער דאט ויננכי|ד
 ניכטט טטעהענדע רעדע עננו.}ייךרער|אין1ו ׳רעדע דיא געועטצעט דעט ג נ טיגו ט }א

 ערווארטען, צו רעריערגע ערטט נון האט וואט האטטע; גענאטטען פערבאטענעט
 דיא פערוענקט, פערברעכען אין רך הערי־טווכט אונך }יטטערנהייט נייד, •ט א! דער
 קרח, דעכן עט עי־רנג וא ברינגען. ווע|ט יענוייטיגע ריא אובד דיעוע אונן איהן
 דער אונד }יטטערנהייט דער נייד, דעכן רך ווע}כע אבירכן, רענן אונד דתן דעכן

 טאדעטארט אויטעתעוואהנרפע א״נע דאדורך רך האטטען, הינגעגעכען עהרווכט
 ראט פרייוגאבען; ער1געט!עכנ פאןגענדען א}}ער פעראכטונג רער רך אוגד צונאגען

 נייד קיינען ער ווי•} ווע}כער, טטאטט, אהרון בייא פאנד אבער געמנטהיי}
 אויטטפריכע דער טי|ד רען גע|אנגטע, עהרע רער צו העגטע, ברירער רינע געגען

 אי|1טו רבי איוט: }עוען צ! ק}״ט.( )פ$|. טבת טראקטאט איכן וויא טראגען, צו
 י״ד.(: ד', ות#6) הייטט, עט דאט דאפיר, }אהנע צוכן דארט: עט הייטט טפראך,

 אהרן גע|אנגטע פרייען", הערצ|יך רך ער ווירד ווירד, ערב}יקקען דיך ער ,,וזע!
 ווער טראגען. צו הערצען רעעכן אויןי אויטטפריכע רער טי|ר דען עהרע, דער צו

 ארמער דער הינועהען, ען>4פראר מאנבען וא אוין וחרד בערטצט, איינרכט א|:א
 גאטטיידאפיר אובד טראטטען א*הכן #יט רך ער, א|ט איוט געדריקקטער אובד

 ווען לעבט, קןיירונג אונר נאהרונג אונו־ בייאטטעהט איהבן ער דאט ויין, דאנקבאר
 אך! טפרעכען: ניבט ראהער ווירד ער טאגען; צווייא אדער איינעכן אויף כור ארך
 ועטצען. פערטרויען ויין גאטט או^ ווירד ואנדערן עטטען? ^ארגען איך ווערדע וואט

 צו פפ}עגטע אןיעור "רבי ו^״ה.(: א}.5) טוטה איכן"טראקטאט עט הייטט וא
 מאתען איך ווערדע וואט טפריכט: אונד האט פארראטה אין בראט ווער ןאגען:

 מעיט דער .11 או. ען,5צ^ה צו ביגען“קן*עג} דיא אונטער ט יו א רער עטמען?
 ניכט ראך ער דא אנגטטיגען, טאגעט פאןגענרען דעט וועגען ניכט א!>א רך טטע>'4

 א*הכן זוען וועניגער, פיע} וא אובן אונר ,"קאן געטעהען הייטע נאך וואט ור*מ,
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 ובנפלאות ובנסים שחננו. במה ימיו כל להללו שחייב לספוקו. צריך שהוא

 לבוא האפשרות קשות ממאורעות ומצילו שעה.■ ובבל יום בכל עמו שעושה
 מה אלא גסורת. וסעודות כסף וכלי מרוקמינם בגדים יבקש ואל עליו.

 שהיו ממה ללמוד דעת היודע לאדם לו ויש לפרנסתו. בהכרח שצריך
 וקצתם לחץ. ומים צר בלחם מסתפקים שהיו הראשונים. החסידים נוהגים

 שהיה יוסף רב על שאמרו כמו כפם. מיגיע אלא זה מוצאים היו שלא
 רב ס״ן. דף קוררייקום שאהוו טי פרק ראש גיטין במסכת הדור. גדול
 שמחממת מלאכה גדולה אמר בכשורי. ששתעסיק ר׳ כרחייא. עסיק יוסף
 להם אמר פרק יומא במסכת כרגרסינן הזקן הלל על כן וגם בעליה. את

 מפני לו אוטרין עני לרין. באין ורשע ועשיר עני ת״ר ל״ה. דף הממונה
 כלום לו אומרים במזונותיו וטרור היה עני אמר אם בתורה. עסקת לא מה

 משתכר היה יום שבכל הזקן הלל על עליו אמרו הזקן. מהלל יותר עני היית
 ביתו. ופרנסת לפרנסתו וחצי המדרש. בית לשומר נותן חצי בטרפעיקא.

 עלה ליכנס. המדרש בית שומר הניחו ולא להשתכר מצא לא אחת פעם
 שמעיה מפי חיים אלהים דברי ש-שמע כדי ארובה. פי על וישב ונתלה

הלילה. כל השלג עליו ירד היה טבת ותקופת היה ע״ש אמרו ואבטליון.
■ . ■ . ■ .... , 1- - - - - - - -—- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ער מוט עיעןמעהר האט; פער|יעהען 2בערארן ויעען לו^ט מעהר הו|ר גאטטןיכע דירו
 ער ריק דין, ראנקבאר ווקונדער ריק פיר קויך ורק ה!ןד, ריעוע פיר קיהנןטטעטט

 ער ראט ראפיר, }אטט; געטעהען טטונרע יערער צו יא טאגע, יעדעכן קן קיהכן
 ניבט דאהער .עריטטרעבע טרעפפעןיקאן; קיהן דאט טיטצט, אונגעמאך פקר קיהן
 נאך וקנרערן גקטטערייען, נראטען קונר געפקטען ד$כע)־נען פרונקקןיידערן, נאך

 ע]5קיינדכטטפא רער קיוט. נקטהין. קונקומן.אנז.ןיך נקהחנג ויינער צו וואט דעכן,
 טמלן[ער מ*ט דך ווע}כע נ׳עהמען, מוטטערן צ! פרקממען א}טען ריק דך מיש מענט

 גראטע דורך דיעדע וע?בטט קיהנען קונטער מ$נכע אבנייך בעגניגטען, קאמט
 2טן1י רבי מ״ו.(, )פא|. גיטין טראקטאט נאך ואר,1 וא ערראנגען. אנטטרעטוט

 בא|קען טווערע ואגאר הא}^ טטת רכי יא! בעטאפטיגעט; מיה|ע רער בייק
 קרבייט, ריק ראך קיוט ניטצ|יך האכטט ודק ראבייק: קייטערטע קוכד טראגען

 טר&ק־ קען "קדך עט הייטט וא פערריכטעט. ויק רער ערווארמט, רען ויק רא
 רייכער, איין קרמער, קיין יודען )עהרען: ראבבינען ריק |״ה.(: י3)פא מק יו טאט
 ארמען: רען מאן פראגט וא ערטיינען, געריכט פקר יענוייטט וערער קיין ארער

 בעטאפטיגעט? ע;עטצעי4ז.קטט}יכען" רעת מ*ט ניבט" ריך רוק האטט ן0רן*5י>
 נאה; ויינער מיט קוכד ארכן ער דאט ען,4ענטט!ןדי צו ראמיט נון דך ער ווכט

מ5ק ארמער רען רוק ביוט קיהכן: מאן ערוויעדערט וק וואר; עט4בעטא$טי 4רונ
 דך ער ראט ׳נקמ|יך מאן ערצאה}ט דיעועכן פאן עווע;ע(?4 דערי^טערע

 נקך ריעוענן פאן קונר פערמיעטהעט דענארט האןנען קיעעט טאגע^קהן ראט לןוכן
 הק$פטע אנרערע ריק אכגאב, ועמינקרט רעט טהירטטעהער רענן הא|פטע ריק

 נון א^טיער .פערווענרעטע פאמיןיע ויעער ערהאןטונז. ריק קונר ויינע 'יקוץ אבער
 רא־ קונר הקטטע געפונרען געןעגענהייט קיעע פערמיעטהען צו דך טאן.עט קיעעט

קראך ווקוררע, קיינגע^אטמען ניבט ועמימורט דעט טהירטטעהער רעכן פאן הער
5
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 מאיר הכית יום בבל אחי לאבטליון שמעיה אמר השחר. עמוד שעלה כיון

 בארוכה. אדם דמות וראו עיניהם הציצו היא. המעונן יום שמא אסל. והיום
 כנגד והושיבוהו והרחיצוהו פרקוהו שלג• אמות שלש רום עליו ומצאו עלו

 מפני לו אומרים עשיר השבת: את עליו להלל וה ראו• אמרו המדורה.
 אומרים הייתי. כנכסי וטרוד הייתי עשיר אמד אם בתורה• עסקת לא מה

 רבי על עליו אמרו הרסום. בן אלעור מרבי עשיר יותר היית כלום לו
 ספינות אלף וכנגדן ביבשה עיירות אלף אביו לו שהניח • חרסום אלעזרבן

 לעיר מעיר ומהלך כתפו. על קמח של נאד נטל ויום. יום ובבל בים.
 ועוסק יושב אלא לראותם. הלך לא ומימיו תורה. ללמוד למדינה וממדינה

 אנגריא. בו ועשו עבריו מצאוהו אחת פעם הלילה. וכל היום כל בתורה
 כן אלעור רבי בחיי לו אמרו תירה. ללמוד הולך שאני הניחוני להם אמר

 אומרין רשע כלום: להם אמר ■ולא אותך. מניחים אנו אין אדונינו חרסום
הייתי. ביצרי וטרוד הייתי נאה אמר אם בתורה. עסקת לא מה מפני לו

 טמעיה רעש ע!4פאר}ע:ונ דיא אונן א״נע}וקע, פאר דך טע4|ע האהע, דיא אין ער
 :אכנעג־ דער צ״ט צור ע4פרייטא איעעק אן :א}} דיעט הארען. צו ויין י ט} ב א אונד

 דדנדורך נאכט אנצע4 דיא ווא האכען, עפ!נדען4 טטאטט דעצעמבערט רעט חענרע
 טמעיה טפראך מארג^אנבראך, רער נון אוט פיע|. העראב איהן אויף טנעע רער

 עט אי:ט ווארוק ה*ער, הע}} טאגע^א א}}ע ראך עט אי:ט ברודערי :□ט|יון א צו
 נון דא א?ט הייטע? 4טא טר״בער איין עטווא עט אי;ט דונקע}? :א הייטע רען

 :יא |!קע. רער פאר עטטא}ט4 מענט}יכע איינע :יא בעמערקטען 7אדפב}יקקטע|
 בע־ טנעע מ-ט חאך ע|}ען דרייא ה}} פאנדען אונד הינאוין^ ייך|4:א ען4טטיע

 אונד נעהמען אקבאד איהן }•עטען אב, טנעע רען איהבן טיטטע}טען דעקקט,
 4יררי1ו אי:ט מאן ער •ע; ד טפראכען: דא אעדענן :עטצען, פ}אממע דיא פאר ראן

 מאן פראגט פער}עטצען. צו טבת דעט ע:עט"[4 דאט ען4:יינעטווע אונן ,4ענו4
 ער אונר האבע? עט4בעטאפטי ןיע:עע4 דעכן רכטימיט דך ער ווארוק רייכען, רען

 צו פיע} צו 'בעדטצטהימערן דינען מיט אונד עווע:ען4 רייך ער דאט פאר, יעבט4
 רבי א)ט רייכער רען דוא בי:ט איהק: מאן ערוויעדערט :א הצובע, געהאכט טחון

 }אנדע פעטטען רענן ארן טטאדטע רער עווע:ען,4 חרטוסן״ט, :אהן א}ע:ר,
 פא}} ט}ויך א״נענן מיט רעננאך, אוגד בעואט מעערע רענן 2אוין טיפפע אונד

 אין דך אונן ריי:טע, |אנד צו }אנד פאן טטאדט, צ! טטאדט פאן פערדעהען, מעה}
 בעדטנטהימער דינע אונן :־ך פערפא}}קאממנען, צו אטטעמ}עהרע4 רער קעננטניט

 )דאדורך 4טטור*רטנ ן,ע:עט4 דאט אונדיכאבט 4טא :אנרערן קיממערטע, ניאמאןט
 א|ט עט,4טא א״נעט איהן :יא ען4צוואנ אונבעקאננט,( עבענען4אונטער נען4”א דינען

 איך ער, באט !עהען4 מיך |אטט .פראהנדיענטט צוק נעטען,4ע4כע א*הכן :יא
 אוטערעט ןעבען נייק א(}יין, ע:עטצטטודיומכן;4 מיינעט ענהייט4עןע4אנ אין רייוע

 איהק :יא ריעפען עטווארען!4 ט,יחרטונן ואהן ר, יעו ן א רבי רעט ,הערר!
 היער־ ניכטט ער בעמערקטע דעננאך אונד }אט! ניבט דיך }אטטען וויר ען,4ע4ענט
 ענ־4פער}ע דינער אלט דך ־אונד עבען4 צו ערקעננען צו איהנען דך )אוכן .איי^

 "א}|טע.( ציעהען נוטצען קיינען אנועהען דינעכן £אן ער ווי•} ציעהען; 6 הייט
 הינ־ דננענ}יטטען רען א״ן ערט״נענדע עריכט(4אטטעט4 דעק )פאר רער אי;ט

 ע}ערנט4 ניכטט ער ווארוק ע,4פרא דיא אוי! רער עווע:ען,4 מענט עבענער4ע4
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 שבכל הצדיק. יוסף על אמרו מיוסף. יותר נאה הייה כלום לו אומרין

 לו שהלבישה ובגדים כדברים. טשדלוזו פוטיפר אשת היתה ויום יום
 לו אמרה שחרית. לו הלבישה לא ערבית ערבית. לו הלבישה לא שחרית
 אמר האסורים. בבית חובשך הריני לו אמרה לא. לה אמר לי. השמע

 ווקף ה׳ א״ל קומתך. כופסת הריני אסורים. מתיר ה׳ קמץ( )תחלים לה
 ככר אלף לו נתנה עורים. פוקח ה׳ א״ל עיניך. מסמאת הריני כסופים.

 הלל נמצא בעה״ב. עטה להיות בע״הן אצלה לשכב אליה שמע ולא כסף
 ויוסף העשירים את מחייב חרסים בן אלעור רבי העניים. את מחייב
 נשיא ולהיות לגדולה לעלות הלל וכה זה ועל :הרשעים את מחייב הצדיק

 וו הלכה ת״ר ס״ו. דף דברים אלו פרק ראש בפסחים כרגרסינן ישראל.
 ירעו ולא ושכחו בשבת להיות י״ד חל אחת שפעם בתירח. מבני נתעלמה

 פסח אם שיורע אדם יש כלום אמרו לאו. אם השבת את דוהה פסח אם
 מבבל. שעלה כאן יש אהד אדם להם אמרו לאי. אם השבת את דוחה
אם ויודע ואבטליון. שמעיה הדור גדולי שני ששימש שמו. הבבלי והלל

 ער ראט וואר; טו|ד מייטערע טמנעט דין דמט מנטוומרטעט, 6ו!1עב המבע?
 ענט־ יו רען מיהכן ממן ועטצט ומ הצובע, ןיירענטמפטיהינגעגעכען רער דך

 פוטיפר רעט רערפרוימ אערפיהרונג רער מונר וומר טמן עכענפמ^ט רער געגען,
 פער־ ררמהונגען מיהרע מונד געןייטטעט קר^פטיגטטען'ווירערטט&נד רען רעננמך

 *ענט רימ ה|| ענטקראפטעט צוסמןגע, רמרטטע$נג ריעוער (*המבע. טפמטטעט
 רייכען, רער דילן ט,י,חרמוכן ומהן מ|עור, רבי מרמען, רער ט!ןריגונגטגרינדע

 1ה) וואט .הינגעגעבעגען דננענ|וטט רער רימ ,יוט^ דערפדמממע ענאיך מונר
 מיינעט רמנגע דעכן צו געהמבט, ג/יקק דמט טפמטער ער המט ומ ,מנבעןמנגט

 צו מ״ו.( 3)פמ פטחיכן טרמקטמט מיכן וימ1 גע^נגען, צו 1יטרמ מין פירטטען
 בע־ ריטוע|ןע מיינע מיכער ממן וומר רמ!ע}בטט, עט הייטט מיינטט, מי;ט. |עוען

 !מוען צו ניבט בתירמ כני גע)עהרטען רימ וע|בטט ווע|פע( צווייפע}, מין טטיממונג
 רעט ריטטטמג )בעקמננטןיךרער ן ניט פיערצעהנטע נממ|יךרער חמר עט וומומטען.

 גענוימ, מעהר ניבט ממןוומומטע מוכר ען,1עפמ!4 טבת מוי^מיינען פטרו־פעטטעט(
 מרערניכט, סייכצעןמימטע, (**טב׳ת רעט ו|טונג5הייןיגה פטרו־מפפעררימ דעכן מב

 גע|עהר־ מיין מירגענד ניבט מב הינגעוומרפען, דימ׳פרמגע נון וומוררע רעמצופמ)גע
 ער־ ממן מונר געטרויע, דך צו"ענטטיידען ריעדען מיכער רער וו$רע, רמ טער

 מנגעקמממען כבן מויט ממן מיין עבען רמט געןעגענהייט, ריע;ער ביימ פוהר
 *גע]עהר בעריהמטען רען מונטער מונד הייטע ן1ה במביןמניטע רער רער ׳דימ
 ווירר נמטי)־ןיך עט רער מונד המטטע טטורירט מבט^יון מונד ה עי מ ט טען

 וונגזמ טפעציע} וויינעם טרייחןיוזען רעש ה!נגען1ררי ריעזע טעקשטע מיכן וועררען היער •(
 ענטגעגען דערזעובען יערער ינג1יינג טוגענדהמסטע רער יירו ביבע^ערגע, רירו רוויך ווירו ,געבען

יעשען.1וועג ונג3רו*נערועט יער רוין מכגיצט גיטער רוזים הבער יויר יירו סחושטע, זעטצען 13

 ער:־5 !3 ער5פסח־יופ דמם פיערצעהנטען מכן געביזט, רמש נו.זיין*ך ןידירטע1>ןח עט **(
 נעזיונ* ׳ערריכטען5 מרכייט פיון מרט קיינע טבת מכן ןשט1זרו רירו פערביוט; רענן *יט ריכטען,

מנצינדען. פייער יקיץ טנת מכן ט1זיון מיהר פערביוט: רענן יט4 מנער רערש
ער.3מינערועט וער
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 אם יודע אתה כלום ואמרו לו וקראו שלחו לאו. אם שבת דוחה פסח
 בשנה לנו יש אחד פסח וכי להם אמר לאו. אם השבת את דוהה פסח

 • השבת את שדותין בשנה פסחים ממאתים יותר והלא השבת. את שדוחה
 מה בפסח• מועדו ונאמר בתמיד מועדו נאמר להם אמר לך מנין לו אמרו
 דוחה בפסח האמור מועדו אף השבת. את דוחה כתמיד האמור מועדו

 פסח השבת את רוחה כרת עונש שאין תמיד ומה ק״ו. ועוד השבת. את
 והיה עליהם. נשיא ומינוהו בראשם הושבוהו מיר כ״ש. לא כרת שעונש

 אמר ברברים. מקנטרן התחיל כולו. היום כל הפסח בהלכות ודורש יושב
 שהיתה עצלות עליכם. נשיא ואהיה מבבל שאעלה לכם גרם מי להם

 לו. אמרו ואכטליון. שמעיה והם הרוו־ גדולי שני את שמשתם שלא בכם.
 ושכחתי. שמעתי וו הלכה להם אמר מהו. מע״ש סכין הביא ולא שבח רבי
 למחר הם. נביאים בני הם נביאים אינם אם לישראל. להם הנח אלא

 הסכין לו תוחב גרי שפסחו מי בצמרו. הסכין לו תוחב טלה שפסחו מי
 שמעיה מפי שמעתי ובך כך א״ל הלכה. ונובר מעשה ראה מיר קרניו. בין

 ודבר התורה. מן היתר לו שיש דבר ליה מיבעיא קא )הכי וכו׳. ואבטליון
 להם הנח א״ל מאי. מצוה במקום לעכבו לפניו עמד יד כלאחר שבות

 כל רב אמר יהודה א״ר הם.( נביאים כני הם נביאים אינם אם לישראל
 נבואתו הוא נביא ואם ממנו. מסתלקת חכמתו הוא הכם אם המתיהר
כדברים. מקנתרן התחיל מר ראמר .1מהלל־ החכמה ממנו. מסתלקת

 אדער טטע,̂* ווייכען ןיטבת׳געועט דאט !,פטרו־געןעט רעת אב מיטטען, וויטטען
 אטע־ רען איבער ער אב איהן, פראגטע אונד הא|ען ואחייך איהן יעט1 מאן ניבט.

 אנט־ צור איהנען ער ב גא רען, עט קא^ט טטע.*וו ענטטיירען 13 פא!! געבענען
 וועד־ ראתעבראכט אפפער איין טבת אק דאט פאר, מא| איינע ריעט נור ,ווארט

 דאט פאר, מא| (*הונדערט צווייא איבער יאהרע איכן יא ט)4קאמ עט וא|ן? רען
 בעהויפטוט :יינע נון ןוכטע ער בעדיטיגעט! ןיטכת־ו,ע;עט דאט אפפערן דאט
 ע.15פא אין וואוררע אונד כעגרינרען צו וויידע גע|עהרטע איינע אוי^ אנדערווייטט נאך

 )פירטטען( ט'א נ צוכן אונר אטעיטטע^ט אבערהויפט רעןיגיא:עט א!ט רעטטען,
 אונו־ פאר פטח־־געועטצע ריא איבער טאג גאנצען רען נון טרוג ער אייטעועטצט.

 ויט4 עט דאט טטראפפרעדטט, טיכטיגע איינע צוהארערן ויינען מיטאונטער היע|ט
 אן ויך צוליפעןט, ריטוע^ען איינעט העבוט וועגען דיא, געקא^וען ווייט וא איהנען

 אונפעראנטווארטןי־ איינער פא$גע אין נור וואט מיטטען, צו ווענרען איינעןאויט^נדער
 האטטע איבערריעט (**קאננטע. געטעהען טטודיומש רעט פערנאכ^אטטיגוט כען

ימרגע- מפסער3וזמס3 יימ!!3 מוני טמגעשמפסער וויימ3 טכת יעיעק מן יח *(
.מוישהחכטע ימהר ע3גמנ דמם יר3 הונדערט ויימ!3 מיכער יין11מ ווי<ש ה!םטען, וועררטן כרמכט

 טמגע, פרווגענרעו מט רער סיור, ווייםעו3 מיין ניוך היער ני| קמההט טעוןסטע מיכן **(
 ייעזער וחמרדע. יורגעכרמכט3 ןיוהנג ור3 11.־. יענן מוני עיהמכען !״!בשש טכח מנן ש1יו

עמן! טען1מנ*ערע יען מיכער ]עהוער זיינע •ומש ערחיננערן, ג!ייך1זי ניצט מכער זין קי׳ננטע
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 )שופטים שנאמר מדבורה הנבואה ושבחתי. שמעתי זו הלכה להו וקאמר

 גדולי להיות עוד וזכה רבודה: עורי עורי וכתיב ובו׳ דבורה שקמתי עד ה׳(
 שמינים ת״ר כ״ה. דף הישן ס׳ סובה במסכת כרגרסינן תלמידיו. ישראל

 שבינה עליהם שתשרה ראויים מהם שלשים הזקן. להלל לו היו תלמידים
 נין בן כיהושע חטה להם שתעמוד ראויים מהם שלשים רבינו. כמשה
 בן יוחנן רבן שבכולן קטן עוזיאל. בן יונתן שבכולן גדול כינונים. עשרים

 הלכות תלמוד ומשגרת. מקרא. הניח שלא ריב״ן על עליו אמרו זכאי.
 תקופות וג״ש. והטירים קלים סופרים• ודקדוקי תורה דקדוקי ואגדות.

 משלות דקלים. ושיחת שדים ושיחת השרת מלאכי שיחת וגימטריאות•
 מרכבה. מעשה גדול דבר קטן. ודבר גדול דבר שועלים. משלות כובסין

 להנחיל כ״א( ח׳ )משלי שנאמר. מה לקיים ורבא. דאביי הוויות קטן דבר
 שבכולם גדול כך. שבכולם שקטן מאחר וכי אמלא. ואוצרותיהם יש אוהבי
 עוף כל בתורה ועוסק שיושב בשעה עוויאל בן יונתן על עליו אמרו עאכ*ו.

 נוהלין. יש פרק בתרא כבבא רשב״ם פי׳ )וע״ו נשרף• מיד עליו שפורח
 תעניות. סדר בפרק אחל מאהל כדגמרינן חמה עמד נמי דלמשה ואע״ג
 סברת תלמוד ביהושע(. הענין תלו הראשונים מן קטנים ראלו משום מיהו

 הלכה הלכות מחסרא. חסורי או שנו לא אומרים שאנו כגון המשניות
 וא״ו כגון חורה דקדוקי רבה. ויקרא וב״ר תנחוטא אגדות מסיני. לטשה

 גזירות כגון סופרים דקדוקי השרץ. דם מינה דטרבינן הטמא לכם וזה
 מעצמו. דן שאדם וחמורות קלות תורה. אסור לידי יבואו שלא כרי שגזרו
 הלבנה. מולד כגון תקופות עפרון. משדה קיחה קיחה דילסינן כגון וג״ש

 ראתה יראה ירט כגון ונוטריקון תלתין. בגימטריא יהיה כגון וגיטטריאות
 אדם שבני דקלים שיחת יהבית. כתבית נפשאי אנא אנכי כגון או נטתה.
 ופירש וגו׳. העצים על וידבר כשלמה כרכתיב הדקלים על לדבר רגילים
 לגלורת כרי אותן ומשביעים הדקלים על סדינים פורשיבם שהיו בערוך

קמיע לעשות מיניה ונפקא להשביעם• גיב שדים ושיחת ירן. על העתירות

 מיכן ווימ המבען, צו טי|ערן צו ומננער4 בעריהמטעטטען רימ ג|יקק, דמט מוין־ ה}}
 עט הייטט טי|ער, מכטציג מי;ט. ערועהען צו כ״ה.( 3)עא וכה ט טרמקטמט

 רעכן ג!ייך וומרען, וויררת דרייטיג דענען סמן מןטערע, רער ,11 ה המטטע ;ע^נטט,
 מנרערע ררייט*ג וועררען; צו גמטטעט"טהיי|המסט געגענוומרט דער מטה |עהרער

מונד טטעהע, טטין! ומננע ימ1 יהוטע, ג}ייךדעכן מיהנען, רמט ,4וויררי וומרע!

 כשט1זע חן5 גטוויווזנהייט הטורסטנרט ריח דחס חיבערצייגט, ויך טיר.יעו ח!:ר המטטטן, טנטטיטרטן
 גטזע^טנ* דיטזטר ביייו חמר ויחד, אה]! רטר יך1ויירנן זייך5 יוחס ,ווטררט ערגטכען ריכטיגט יחש
 חיכטרחיינטטי^טנר רחחיט ]טהרטר זימע רחש טרחיננטרטע, 11 ח זין• יחש חייך; טש וימר הייט

 חיבטחטטצער. רטר " י .הייטטטן טנטטיטיטן
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 שועלים ומשלות כובסין משלות להשביען. השרת מלאכי ושיחת לרפואה.

 משל להבין וכתיב הרבה משלים תקן דכתיב ר״ת ללמוד בהן יש צורך
 דאביי הוויות שביחזקאל. מרכבה פרשת לדרוש מרכבה מעשה ומליצה.

 להנחיל שנא׳ מה לקיים ותירוצאי. טובא וברייחות משניות שהקשו ורבא.
 חוררה טוב כל מלאים שאוצרותיהם מפני ט* *מ עולמות יש יש. אוהבי

 באין השרת שמלאכי מפני נשרף מיד עליו פורח שהיה עוף כל וחכמה•
 גדול אדם בהיותו דוסא בן הנינא ברבי מצינו וג״ב הדרשה: ממנו לשמוע

 בנסים. ומזונותיו ברוחק פרנסתו והיותה בזכותו• העולם בני נדונים שהיו
 אזיל קא רוסא בן חנינא רבי .כ״ח דף אלו העניות סדר בפרק כדגרסינן
 רבש״ע לפניו אמר מיטרא אתא ארישא. דמילהא צנא רארי וחוח באורהא

 לביתיח טטא כי מיטרא. פסק בצער. וחנינא בנהרה. כולו העולם כל
 מיטרא. אתא בנחת. וחנינא כצער. כולו העולם כל רבש״ע לפניו אמר
 דוסא. בן חנינא דר׳ לגבי גדול דכהן צלותיה ליה אהני מאי יוסף רב אמר
 ישראל. את להבעית שלא החיצון בבית קצרה תפלה מתפלל היה דתנן
 שהונה זו שנה שתהא אלהינו ה׳ מלפניך רצין יהי אמר יהודה רב מצלי מאי

 שחונה אם אלא היא. גריעותא אדרבא היא מעליתא שחונה וגשומה•
 מסיים אחא רבי דרכים. עוברי תפלת לפניך תכנס ואל גשומה. שתהא

לפרנסה צריבין עמך יהיו ולא יהודה. מרבית שולטן עביר יעדי ולא הכי

 דיעג פערפחססער סיוין וכר*5 יהרט5חויפנע יע'ן3טכע יחרט •יעררען געגענטטיזניע ייעזע *(
 געחיין]1מ !3 טהיי]ם ט3יעט מבער זיני זיח ערגןו&רט, כחך טע1חינהח חיהרעכן ,ווערכןעס זעס

 ]עזער חונזרער זייטען פיון וויר ימס ם1מ ,חזנחננעייטסשען !3 ייט3 חונורער טתיי]ס ,□עקחננט
 פיע]* המכען, געןמססען ט3חונחיכערזעט זיח וויר רסס ,היןטטען כעפירכטען 13 טחיע] חיינען

.החפפען פערייענען 13 דחננן חיהרען •זיר יירפען ר עד• 11
 מנרערן (1םי חויך ס1ח ,1ןחווחד. דונינח רבי ייעזעכן פחן וועריען חב היער פיון *(

דעס ט]וסבע*ערכןונג ריח חונן ׳ט1וזה3ער כענעבעגהייטען ווחונרערפדו^ט חעהרערע עןעהרטען4
 הייפינען יער טרחט׳ן ,>^ח:נער ען4גחטט!ע]י ,פ־ח^חען יע:ע יחם ,כעגרינרען !3 חסםערם5םער

 "עניגענן חיט ויך זיוניערן ׳ מכטעטען רחרוי^ ניבט יענניוך געטעהען, חיהנען ייח ווחינרער,
 ם1מ :וכטען, טען1ערהח 13 יך1לןיח^ער הינחרך עבען1 עם3גח: מיהר ]יעבער זיך חוכר בעגניגטען

 ע|5ו!עןטןי ערוועניעטע|,5 טטוריוכן יחס ח!י^ זיח כע1ווע ייט,3 חיהרע ,חיוכטען יעסען]1ענטט :יך
 רעס יייענםחפט1 ריח חיהנען בייח קיזננטע וועניגער זח חונן .ווירחען 13 מנגע!עכענהייטען

 ט,1החניע עכען 1>ןחפיטע ע3גמנ ריעועם פערווערפןיכ'גןייט יעססען פחן ,חויעכןח^ען נייועס
ער.3חיבערזעט יער

 עחיאלט, ואהן יונתן, גראטטע, רער וואר ^יטטע^אטיגערן 4צוואנציי רען אונטער
 דאט הייטט, עט חע/כעסן פאן ט',:כצוי :אהן יוחנן, רני ק|יינטטע, רער אונד

 ע|אטטען4 אונאונטעחוכט 'געןעהחאמקייט' ייריטער געגענטטאנר קיינען ער
 פאן כ״ח.( )עא|. תענית טראקטאט איכן וויר }ע;ען ג|ייכערמאטען (*האבע.

 :יך אונר |עבטע אר^וטה ז-ראטער א'| ווע}כער ט,ירוטא ןאהן חנינא, רבי
 א}ט ן.ןייך ער אב אונר ווירמעטע, גגמעטצעט רעט טטוריוכן דעכן }עדיג^ך דעננאך

 פער־ רעננאך עט האטטע, ער|אנגט כעריה^טחייט גראטטע ריא ז.ע|עהרטער
 :יינעל־ נאך ניכט, אונן אכען,>4 צו געברויך אייגענניטציגען איינען דאפ)!ן טמאהעטע,

אהנןיכעט (**פערקירצען. צו יענדיטט }אהן איינטטיגען ;יינען ראדורך ז׳ויינונג,



 39 ראשון לנר הקרמה
 קול בת ויום יום בכל רב אטר יהודה רב אמר אחר: מעם ולא מוה זה

 וחנינא כני• חנינא בשביל אלא ניוון לא כולו העולם כל ואומרת. יוצאת
 דביתהו רגילה הות שבתא מעלי כל לע״ש. טע״ש הרובין בקב לו די בני

 ההיא לה היה .כיסופא משום כתנירא אקטרתא ושדיא תנורא דטחטמא
 האי. מאי ואהוי איויל לה לית דמירי ירענא מכדי אמרה בישתא. שבכתא

 גיסא לה ואיתעביד לאינדרונ^. ועיילא איכנסא אבכזיא. וטרסא אולא
 סלינתא לה אמרה לישא. דמליא ואגנא ריפתא רמלי לתנורא ואשכחתא

 עייל. להבי אנא אף לה אמרה ריפתיך. ליך דחריכא מסא אייתי פלינתא
 ליה אמרה הות: בניסים שמלומדת נכנסה מרדא להביא היא אף תנא

 אמרה נעביר. מאי לה אטד האי. כולי ונצטער ניויל אימת עד דביתהו
 מידי. לך דניסבו רחמי בעי דאתי בעלמא לצדיקי דגניזא מטיבותא ליה
 הוא דרהבא. רפתורא כרעא חד ידויהבוליח פסת כמין יצתה רחמי בעא

 ואת כרעי. תלת ליה דאית דרהבא אפתורא ראכלי צדיקי עתירי בחלמא
 דלשקלינהו רחמי בעא רביתהו ליה אמרה כרעי. רחרי אפתורא אכלת
 הראשון. מן יותר האחרון הנס היה גדול תנא ושקלוהו. רהטי בעא מנך.

 חזייה שימשו בי חד שקלו: לא מישקל יהבי מיהב שמיא דמן דגמירא
 מאנא לי דאיהלף ליה אמרה עציבת. אמאי ליא עציבה דהות לברתיה
 יאמר וירלק לשטן שאמר מי א״ל בשרגא. ורמאי לא דה במאנא דטישחא

 להבדלרת. איר מטנו שהביאו עד והולך דולק היה תנא וידלק. לחומץ
 קא אי אמר ארעתא. מפסירין קא ליה ואמרו אתו עיזי. הני ליה הויין

 כל לאורתא בקרנייהו. דוכי אינהו ליתו לא ואי דובי. נכלינהו מפסירין
 בניתי ליה אמרה שבבתא. ההיא ליה הוה בקרנתא: דוכא איתי וחרא חרא
 לימטו איכו איכו א״ל איכו• א״ל שמך מה א״ל כשורי. מטו ולא ביתא

 עשאן סניפין וי״א לכאן. ואמה לכאן אמה שיצאו ער הגיעו תנו כשוריך.
 קורותיו והיו הבית• אותו ראיתי אני אומר פלימו הנא לקויות(. התמיכות )נמחכח
 בן הנינא רבי שקירה הבית זהו לי ואמרו לכאן. ואמה לכאן אמה יוצאות
 בעה״ן לקבל דוסא בן הנינא ר׳ רצה שלא מכאן נראה בתפלתו: דוסא
 טובת כראותו ושקלוה. רחמי לבעא ושב לעה״ב. לו גנוז שהיה ממה חלק

 כמו רוח. ורעות הכל שהיא העה״ז וטובת תכלירת. לאין שהוא העה״ב
 בעה״ב רוח קורות של אחת שעה יפה אבות• ממסכת בפ״ד החכם 'שאמר

 ר״א עלה כראמרינן פרת• בן אלעזר לרבי אירע כן וגם העה״ן: חיי מכל
 הוה ולא דם( הקי! )פי׳ מילתא עבר טובא. מילתא ליה רחיקא הוה פרת בן

 חלש לסומיה. שרא שים( של עלה )שי׳ דתומא ברא אשכח למטעם. מירי ליה
ונפק וחייך דככי הרוהו כיה. לשיולי רבנן עיילו' ונאים. לביתיה אזל ליביח
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 מר בכה מ״ט רבנן א״ל איתער כד ממצחי( )מאפיתיה מאסיתיח דנורא צוציתא

 עד ?קמיה ואמרי שכינה דרזדאי א״ל מאפותיה. תירא צוציתא ונסק וחייך
 והדר לעלמא דאחריביה לך ניחא א״ל .דוחקא בהאי ואיזיל אצטער אימתי
 כולי דעלמא רבעי קמיה אמרי דמזוני. בשעתא לטבריה איפשר אבריה

 דחיית• לי אמר דחיעא. או נפישי דחיית שני ליה אמרי ואפשר. האי
 יהביגא לי אמר לי. יהבת מה דאתי לעלמא ליה אמרי בעעא. לא הכי אי
 קמיה אמרי בהו. דמתענגת דכיא אסרסטונא דטשכא נהרתא תליסר לך

 אמרי להו. ניתיב מאי לחברך לי אמר ליכא. ותו האי בולי דעלטא רבוני
 אפתואי. באפקיטלא מחיין בעינא. קא ליה דלית ומגכרא דעלמא רבעי
 אכוה. בר לרבה שאירע מצעו כן וגפ גירי: בך איגודי אלעורברי לי ואמר

 לאליהו אשכחיה אביה בר רבה קי״ד. דף המקבל פרק במציעא כדגרסינן
 )י״ל חוב לבעל שמפררין מנין ליה אמר גויס. של הקברות בבית אי דק

 )נכי מערכין. מיכה מיכה גמר א״ל נ״י( ,פ על לו יח&י אשר מחסורן די טזזממיו לקצב
 יתרו□ שלא לערים מניין :אחין( *מזן וכי כתיב כיח וגני מערכן הוא מן ואס כתיב ערכין

 ומ״ט מר ניהו כהן ולאו א״ל דבר. ערות בך יראה ולא דכתיב כ״ג( )דברים
 איטר רשב״י דתניא טהרות. סדר מר מתני לא איל הקברות. בבית מר קא

 מרעיתי צאן צאני ואתנה ל״ד( )יחזקאל שנאמר מטמאין. אין גוים קברי
 בארבעה א״ל אדם. קרויים ע״א אומות ואץ ארם. קרויים אתם אתם. אדם

 טובא מילתא לי דהיקא ליה אמר ואמאי. א״ל מצינא. בשיתא מצינא לא
 מהני ושקול פסי גלימך פשוט א״ל עדן. לגן ועייליה דבריה מזונו"(. )משום

 שמע ואזיל. נפיק חוח כי עלים( ,פי טיפי לקיט. פי׳ )ספי ושקל. ספא טרפי.
 ושדינהו גלימיה נפיץ אבות. בר ברבה עולמיה ואכיל קרים מאן דקאמרי

 שנסחטו )פי׳ ריהא גליטא □חט העלים( אותם וזרק היטב ונערו לסלבישו הרחיב נפץ ,)פי
 לחתנוותיה: ופלגעהו דינרי אלפי בתריסר זבניה ביומי( מבוסם ונשארה בטליתו העלים
 נפלאות. מנסים המזונות המצאות להם קשה יותר היה המציאית טבע ולפי
 פרק שבת במסכת כדגרסינן מקום. של מדותיו אחר מהרהרים היו ולא

 והניחה אשתו שמתה אהד באדם מעשה ת״ר נ״ג• דף יוצאה בהמה במה
 דרי כשני דדיו שני ונפתחו ליתן. מניקה שכר לו היה ולא להניק. בן לו

 שנעשה זה אדם גדול כמה וראה בוא יוסף רב אמר בנו. את והניק אשה
 סדרי עליו שנשתנו זה אדבם גרוע כמה אדרבא. אכיי א״ל בזה. נס לו

 אדם של מזונותיו קשין כמה וראה בוא רב אמר יהודה רב אמר בראשית.
 איברו ולא ניסא דמתרהיש תדע נחמן רב אמר בראשית. סדרי עליו שנשתנו

 מצעו וג״ב באוצרותיהם(: חטים שיגדלו כביתם לצדיקים מוונית שיבואו נס עישין אין )פי׳ מזוני.
 בעשירים מקנאים היו ולא בר!לקם. ושמחים נצרכים. שהיו אחרים בחכמי׳
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 לפיק" הרבה. ואם מעט אם חלקם במתת שבעים שהיו אלא שבדורם

 יעזבנו. ימיו כחצי דאגה* מרבה נכסים מרבה כי בעשירים. אדם יקנא אל
 בביתו דינו. ליום בעדו להליץ ילכו לא מיתתו. יום ער עמו שיגיעיו ואסי׳

 מה כלבו ולשים לעיין־ לאדם לו ויש לשונאיו. ואולי לאחרים. ישארו.
 גדולה. ובכל בחכמה ונתגדל עושר כל אחרשקבץ בחכמתו. שלמה שאמר
 בעולם ר״ל השמש שתחת היתרונות ככל מאם הבל. הכל הוא היאך וראה
 בטוב וראה בשמחה אנסכח נא לכה בלבי אני אמרתי ואמר ב׳( )קהלת הוה.
 בחכמה נוהג ולבי בשרי את ביין למשוך בלבי תרתי וגד: הבל הוא גם והנה

 תחת יעשו אשר האדם לבני טוב זה אי אראה אשר עד בסכלות ולאחוז
 כרמים. לי נטעתי בתים לי בניתי מעשי הגדלתי :הייחם ימי מססר השמים
 מים ברבות לי עשיתי סרי: כל עץ בהם ונטעתי ופרדסים גנות לי עשיתי

 לי: היה בית ובני ושפחות עבדים קניתי עצים צומח יער מהם להשקות
 לי כנסתי בירושלים: לפני שהיו מכל לי היה הרבה וצאן בקר מקנה גם
 ותענוגת ושרות שרים לי עשיתי והמדינות מלכים וסגולת וזהב כסף גיס

אף בירושלים לפני שהיה מכל והוספתי וגדלתי ושרות: שדה אדם בני

 הער־ ז.עהט ריע:עכן א^עץ אונדאוימ געןעהרטעןערצאהןט, אנרערן פאן אויך ווירר
 אונד בעגניגטען וועניגעכן מיט :יך וויקען )עבענדען ארמוטה אין יענע, וויא פאר,

 בע־ גראטעט ערצייגט טהאט רער אץ רען העגטען; רייכען דיא ן.עזען נייד קיינען
 אין במדטצער רער ניבט עט מוט אפט וויא אוכד :ארתען, גראטערע אוץ־ :יטצטהוכן

 בעהא|ט אונד פער־ןאטטען, ?עבענטצייט מענט|יכען יכען1געוואהנ רער הא|פטע רער
 זאקאןעמאיהכן ע!עבענטענרע,5אןדאטנאטירף בי: מיה:אכןעררונגענע אויךדאט ער

 אנ־ היער עט ער מוט פיע|מעהר דיענען; עמפפעה|ונג קיינער צו יענדיטט רעננאך
 יערער ראהער :יך ו^טע עט .צוריקק^אמטען פיינדען :יינען גאר ןייכט1עיע רערן/
 נאכרעכן ווע]כער, ,נעהמען הערצען צו ט|מה וויקען דעט וארטע1 דיא מענט

 אזיפער־ גראטע אונר וויקהייט אין אונו־ האטטע אויפגעהייפט טאטצע ז־ראטע ער
 א^עט דאהער אונר דיא, ריעזעט ^עט אייטע| וויא אייטאה, וואררען'''וואר, צאן.ען

 אויטרריקקט: דך ב׳.( ת5)קה ער וויא כעטראכטעטע, פעראכטונו. מיט אירדיטע
 מיט פריידע, רער מיט איינמא! עט ווי}} איך אה|אן!1ו ועןבטט, מיר טפראךצו ,,איך
 ענט־ נאמ|יך וואר איך אייטע}! אקט דיעט אויך א|ןיק, פער:וכען; וואה^עכען דעכן

 גייטט מייינען וואהרענךאיך טהון, צ! גיט$יך וויין מיט קארפער מיינעכן ט?אטטען,
 ווא$ןטע, פעטטהא}טען טהארהייט ריא אויך אבער ראך ווירמען, וויטטענטאפט רער

 איהרע מענטען ריא ע|כעט1ו כעטטעהע, טע גו ווארין"ראט ערמיטט^ע, עט איך כי:
 אונטערנעה־ גראטע א|:א מאכטע איך האטטען; אויטצואיבען הינרורך }עבענטצייט

 אונר ן־ינוט מיר }עגטע וויינבעתע, מיר פפ|אנצטע היקער, מיר בויטע ,מונן.ען
 טייכע מיר ]יעט ,פפ|אנצען ראהין פרוכטביימע ארטען א)|ע }יעט ,אן |וטטגארטען

 טק$א־ אונר טק^אפען מיר טאפפטע כעפייכטען, צו ווא|רער בוימרייכע מוכן גראבען,
 איך האטטע טאפחעעררען אונר רינר־ אויך אן, געוינרע :אטטיגעט אונר פיננען

 אונר :י|בער מיר :אממע^טע איך יכן, | ט ירו אין מיר פאר איינער י״ע א!ט מעהר,
 :אעעריננען אונר :אנגער טטע^טע )אנדער, #ונד דער"קאניגע ':ע^טענהייטען א|ד,4

 אונר פרויען מיר 'נאהכן מענטען, רער אטצ)יכקייטען4ער א^ע מיר 'פערטאפפטע אן,
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 את מנעתי לא מהם אצלתי לא עיני שאלו אשר וכל לי: עמדה חכמתי

 זה וכל השמש: תחת יתרון ואין וגו׳ מכל שמח לכי כי שמחה מכל לבי
 כי 1ב וראה ובחן העה״ן. חמדת כל לידו ובא כשהגיע שלמה החכם אמר
 יתרון שאין ואמר ואיננו. כו ראית עובר. כצל ימיו רוח. ורעית הכל הכל
 המלך שלמה ואם השמש. תחת שהם ברברים עמל שאדם מה בכל

 עולם באי לכל לומר יש מה זה. אמר עולם ומעדני שררות כל כשהשיג
 שלמעלה במה הוא הנכון שהעמל ללמדנו ובא אלף. מני לאהד יגיעו שלא

 מה שזו כלל. הערר ולא רע בו שאין התמידי הטוב להשיג השמש• מן
 אז״ל זה ועל לי. עמדה חכמתי אף שאמר כמו עמלו מכל ונשאר לו שעמד

 למד אתה ומכאן כתורה. שעמלו מי אשרי יולד. לעמל אדם כי בראותם
 רשע באנשי לזית וגם הזה. שבעולם טובה 1ככל־ לקנאת לאדבם לו שאין

 אמר זה ועל בדרכם. ומתאוה שכוסף נראה כן שאם ועדונם. ובדרכיהם
)שם ואמך דרכיו: בכל תבחר ואל חמם באיש תקנא אל ג׳( )משלי שלטה

 ירוט}יק, אין ווארען מיר פאר ריא א}}ע, א}ט מעהר היעראין טהאט קעבטפרויען,
 מיינע א!;א וואט ראבייא; דיענטטע גוטע #•ר }ייטטעטע ווייוהייט מיינע אונד

 קיינע הערצען מיינעכן ענטצאג ניבט, איהנען איך טע4פערוא עהרטען,4בע ען4אוי
 ער־ ניבטט .11 או. רעטטען, א}}עט אב העלן *יין וואר ט4ני4פער רען פריידע;

 רער א״טערטע א|}עט דיעועט דער"ואננע." אונטער עט יעבט4 טפריעט}יכעט
 האטטע געקאמטעט ווע|ט דיעוער אננעהמ}יכק״טען ערא}}ע נאכדעכן ,ה }מ ט "ייוע
 ראו ראט ניכטילדיא; אייטע}_אונד היניעדען א}}עמ ראט ,איינואה ענר}יך אונר

 אנדב־ קויכן מאן דעטטען ייכע,}4 טאטטען פערט״ינדענרען איינעכן }עבען מענט}יכע
 סאן דאט טע,4ע}אנ4 ט}וט רעכן צו ער וועטהא}ב איוט; דאהין ער אונד מירד 4טי

 ניכטט בעפאטט, דך מענט רער וואמיט ואננע, רער אונטער ען4דינ רען א!}ען
 צור ער נאבדעכן ה, }מ ט 4קאני רער אבער מען ענטטטעהע. ערטםריעמ}יכעט

 וואר, ט4ע}אנ4 וועוט דיעוער עניטטען4 האכטטען רען אונד העררטאפט האכטטען
 דיא ,ען4וא עררענ״א}}ער אנרערע ערטט ואו|ען וואט טהאט, אויטטפרוך ריעוען

 ווא}}טע ט}מה 4קאני רער ען?4ער|אנ רעכן עכן11א פאן טהיי} טויוענדטטען רען ניבט
 האבע, בעפאטטען צו ראמ*ט נור דך מענט רער דאט ,}עהרען עבען אבער אונט
 עררייכען, צו יקק}4 דויערנדעט איין אובן בעפינדעט, דך :אננע רער בער י א וואט

 איהכן וואר רין1א ריעט האפטעט. נפא}}קאממענהייט א קיינע אוני איבע} קיין "אראן
 ווארטען רען מיט ער 1ווארוין עכ}*עבען,4 4איברי בעטטרעבונגען דינען א}|ען פאן

 עןאויךאונ:ערע4וא דאהער ';7עב}יעבען4.טמירצוריקי,ודיוהייטא "מייגע הינדייטעט:
 עבארען4 קי*ט4מ'הןע}י צור מענט רער דאט ,אייטאהען עבענפא}}מ ווע}כע ,״ייוען
 ענ־4ע4 צ!כן ן,נע:עט4 דאט ,קייט4מיה:עןי דיע:ע רער ען,4רעמ*עגי ״היי} איוט:

 אירריטעט קיין אוץ מענט רער ראט הערפאר, עהט4 היעהיט האט". טטאנדע
 דירפע; ויין נייר־ט מענטען }אטטערהאפטע אונד ע4ווא}}*טטי אוין נאך וט,4

 עפא}|ען41וואה ער האטטע א|ט ,אנטיין רען עט האטטע וא ריעט, עט ״ארע רען
 ען4עווא}טטהאטי4 רען ניבט "כעניירע ט}מה: ט4וא דאהער "אגדע}; איהרעכן אן

 ריא "בעגיירע פערנער: ׳א.(;/>4 )מט|י מבט" וואנרע} ויינען וואה}ע אונד
 א׳,(; כ״ר, )מט}י עמיינטאפט"4 איהרע ניבט ווינטע אונר ניבט }אטטערהאפטען



43 ראשון רנר הקדמה
 לקנאה מותר אבל אתם: להיות תתאו ואל רעה באנשיו תקנא אל כ״ר(

 לשם בטוב ולבחור ברע למאם הוא שטוב ואע״ס ישרה. בררך בהולכים
 יש וגם לשמה. בא לשמח שלא מתוך עכ״ו קנארח. בדרך ולא שמים

 לרשעיבש החסיד כשיראה המובחר. מן טצוח שהוא קנאה הנקרא דבר
 להוכיחם השם• קנאת ויקנא בכסו נפשו לשום בפרהסיא. השם שמחללים

 בקנאתו פינחס שעשה כמו בפועל. בין בדיבור בין יכלתו. בכל וליסרם
 האל המת להשיב סבה והיתה שבט. נשיא זמרי שהרג השם• קנאת

 כ״ה( )במדבר ככתוב משלם. שכרו הקכ״ה לו ונתן ישר^. עמו מעל יתברך
 פוגעץ קנאין ארמית הבועל דל למדו ומזה :שלום בריתי את לו נותן הנני
 והיו וזמן. זמן בכל הראשונים ,והחסידים הנביאים רגילים היו ובזה בו.

 כר״ש אלעזר רבי שעשו כמו העם. את בהוביחם למיתח עצמן מוסרין
 את השוכר סרק ראש מציעא במסכת כרגרסינן יוסי. ב״ר ישמעאל ורבי

 )פי" דמלכא לפרהוגנא אשכחיה שמעון ב״ר אלעור רבי פ״ג. דף הפועלים
 משמלומיהס( מכין אין )פי" להו יכלת היכי ליה אמר גנני( מפזם קא :הות מלן של ממונה

ק״ד( )תחלים בהו דכתיב כמסממתיהם( כיזם )שמתחכאות נמשלו כחיותא לאו וכי

 רעז־ןיכען איינען זוע}כע דיאיעניגען, געגען ער}ויבט וואה| נייד רער איוט ראגעגען
 פערנובי צו |אטטער ראש חתכן, פארציג|יכער ג|יץ אכ^עט אונד טרייבען, וואנרע|

 :א נייר, אויש ניבט אונר גאטטעטוועגען פאן איבען 6 טוגענר ריא אונר שייען
 מאן וואט דאט, א|ט געשטאטטעט, פערן ;א ווייוע"אין )עטצטערע דיא דעננאך אי:ט

 ענדע אכן וויערערהא|ונג אפטערער בייא וועג"ען עט ט ט גא פאן איויךניבט אנפאנגט
 רערואגאר עט/ גיענט אייפער*( ארט איינע נאך טהוט. אמיצט ריינער יט1ראןא

 פראממער, איין ראש כעשטעהט, דארין אונד איוט פערדיענטטןיצעש ועהר עטוואש
 ענטווייהען §פפענט|ץ נאמען גאטט|יצען רען מענשען !אטטערהאפטען פאן ווע|כער
 אונר אנניממט, אייפריג גאטטעט ואכע רער ,*ץ אויפטריטט, ריקהא|ט אהנע ויעהט,

 צורעכט אונד בע)עהרט £רפפ|ער דיא טהאט אונר ווארט דורך קראפטען א||ען אויש
 שטאממפירטטען רען !אצע, גאטטעט פיר אייפער אויט פינחט, וויאאיינטט ווייוט,
 ויינע)/אתראעןיטיטעןפאןקע פאן רארורךרעןגאטטןיצעןצארן אומבר&צטעאונד !מרי

 ,/אץ הייטט: עט וויא ערה^עןט,\1בע|אהנ!נ א*ינע גאטט פאן אויך אטוענרעטע,
 ןאפפ|עגטען י״א.(. כ״ה, )כמרבה איהכן" מיט פריערענטבונד איינען ערריכטע

 0 צייטען ע[1צ!ן צו פארצייט רער פראממע אנדערע אונד פראפעטען דיא עט
 :א ווייוען; צו צורעכט £א|ק ראש )יעכענט איהרעט געפאהרדונג מיט אונד מאצען

 רעש >אהן ישמעא/ רבי אונר שמעון, רכי רעש :אהן א|ע!ר, רבי ב, צ.
 דער פ$ן וועןכער האשער, איינעכן איינטט בעגעגנעטע ערטטערער יוטי. רבי

 פערדאבטיגען ריעכשטאה|ט דעט ריא האטטע, אויפטראג רען רעגיערונג פעחישען
 !עטיצטערן, רען ערטטערער פראגטע וויי!ע, ווע/כע אוין׳ נרינגען. צו האפט צור

אוי£־ שן!םפ|אכערן איהרען א*| .*יא רוא, וייטט1 אונר האבהאפט איהרער דוא ווירטט
 יען ן ענטטפרעגעניעם יןיי| העבריזחיסען מיכן עם גיענט נייר :הויפטוויורנו דחס סיר

 ווירי, נעכיויכט יר8ימ יך1גע״מר.נ פריופמנסריסטטטעזזערן םרון דחס קנאה, הויפטווחרט ימם
 ע25עגרי3 יענן יןי| ג(||ע זיט נןחחחען יערחך נערייטעגען; מנרערע גיזנין ז ־' ,מיןיערכיבע! המט

המבע. ר.ןט1געווי וויורט ייעזעס ונג3עט1יויכעד רער חין חין וועםהמוכ ,חחחען!(3 ער5חיי ן1?3
 ער.3חינעדועט יער
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 במסתר יארוב א״ל קרא מהאי ראמרי איכא יער♦ חיתו כל תרטש בו

 אעביר חיכי א״ל רשיעי. ושבקת צריקי שקלת ורילטא בסובה. כאריה
 שים כס מוצא שאני מאחר מלהניחם מתיירא ואני היא המלן מצות ,)פי הוא רטלכא הורטנא

 בארבעה להבותאדחטרא עייל אטר תעביר. אגטרךהיכי תא א״ל עיכס(. צד
 וקא בידיה כסא נקיט וקא חמרא שתי רקא איניש חדת ואי קטייתא. שעי

 )פירש לגירסיה קדים קדוטי הוא טרבנן צורבא אי עלויה. שאיל מנמנם.
 אי לעבירתיה. קדים קדומי הוא פועל אי מנמנם(. הוא ולכן לקרות לילה כעוד השכים

 שלא ואס מחטים לעשות ל1ובר נחשת חוטי מותח )פירש רריר ררודי בלילה עבידתיה
 אישתטע הוא. דגנבא תפסיח והכי הכי דלאו רדד(. שמא הפטיש קול בכית נשמע

 אתיוהו פרוונקא. להוי איהו דאיגרחא קריינא :אמרי מלכא■ בי מילתא
 בן יהושע רבי ביה פגע ואויל. גנבי תפיס וקא שמעון ב״ר אלעור לר׳

 של עמו מוסר אתה מתי עד צדיק( כ! ישע )פירש יין בן חומץ א״ל קרחה.
 ויכלה הכרם בעל יבא א״ל הכרם. מן מכלה אני קוצים א״ל להריגה אלהינו

 מראית אמר יין בן חומץ קרייה כובס. ההוא בי׳ פגע חד יומא קוציו. את
 דאיתותב לבתר תפסוהו. א״ל הוא. רשע ש״ט האי כולי פנים עוות ביה

 קרי אבתריה. טובא מצטער קא הוה מצי. ולא לסרוקיה בעי דעתיה.

 פער־ אונד פעטטנעהמען אונט!ןרטע פיע^ייכט ניכט דוא רירפטעטט צופינרען?
 רעט )עטצטערע, רער אנטווארטעטע מאכען? איך !א}} וואט פרייא^אמטען. כרעכער
 ווין| איך }עזה, א טפראך וואה|אן! וועררען, םא|[צאגען מימטען בעפעה^ע קאניגט

 מארגענטטונרען פיער רען אין עהע4 מ'טטעטט. פערפארזרען דוא וויא }עהרען, דיך
 רער אין וויינבעבער רען איינען דאוע^נטט טן דוא דעהטט וויינטענקען, ריא אין

 געווערבע. ויינעכן נאך דיך ערקונדטע ;א ט|וממערן, דאכייא אונד הא|טען האנר
 פריה טטודירענט רעט בעהופע צונן געוויט ער טטאנד ;א געןיעהרטער, איין ער איוט
 אויפגעטריעבען, פריה ארבייט ויינע איהן האט וא האנרווערקער, איין ער איוט ן?אוין
 איוט טרייבען; נאכטט געוואהנןיךרעט ארבייט איהרע ווע|כע נאז־ןער, ריא ב, צ, וויא
 פעטט־ דוא קאננטט רע! אונו־ ריעב איין עט איוט ;א ביירען, פאן קיינעט אבער ער

 ווע]כער הינטערבראכט, דעכןקאנטע וואורדע ראטה ערטהיי}טע ריעוער נעהמען.
 רבי דיענען. כאטען צוכן מאגייאויך |א:, ?בריען רען ווע|כער דעריענטע, ואגטע: נון
 ריעבע אויפטראנ"ערטהייןט, איהכןדער אונד הערבייאנעפיהרט א$:א וואוררע ר }עז א

 איינטט איהכן בעגעגנעטע אמטעט, ריעועט אויטאיטט רער בייא .איינצופאטען
 וי־}4 דינע נאך ער )אטע ודא איהן, פראגטע אונד מ,,קרחה ואהן יהוטע, רבי

 אויט "רארנען ריא ב$אט טאפפע איך ווערדע? פרייטעבען טארע רעכן כענמברידער
 רבי ערוויערערטע מוט," ראט א|עור, רבי ערוויעדערטע וועג, וויינבעתע רעכן

 וועןכער אייןבןייכער, יא' וויינבערגעט;ע|בטטטהון! רערבעויטצערדעט יהוטע,
 וויינ־ טימפפנאמען: רען איהכן גאב בעגעגנעטע, עבענפא^ט טאגעט איינעט א*הכן

 טפראך ריעוערמענט, רא ע}טערן(. וויררטער אהן5 עכטער1ט איין ,_ ה. )ד. עטטע
 ואחייך גאב אונד טועעניכטט איין געוויט ער איוט וא איוט, אונפערטאמט וא א|עור,

 ע־4 בערננוט קא!טער צו ער נאכרעכן ראך .פעטטצונעהמען איהן כעפעה}, רען
 אבער עט פערמאכטע ,!אוקויפען געפאטענען רען ער טע1וואן וואר, קאממען

נראמענר, דךועהר טריטטעט איבעראיי^טען רעט אב ווענדעטע, אונו־ מעהר ניבט



** ראשון לגר הקדמה
 תותיוקיסא קם בוקיסא. אסקוהו וגר. ולשונו סיו שומר )משליכ״א( עליה
 ביום מאורסה נערה בעלו ובנו שהוא בעיניך ירע אל רבי א״ל בבי. וקא

 שישו. מעי בני שישו ואמר מעיו בני על יריו הניח שעה באותה הכסורים•
 רמה שאין בכם אני ומובטח עאכ״ו. שלבם וראות כך שלכם ספקות ומה

 רשנתא סמא אשקוהו דעתיה. מייחבה לא אס״ח בכם. שולטת ותולעת
 וקרעו שיש(. של כבית )פירש דשישא לביתא ועיילוהו שיישן(. לאדם שנותנים םש!ןה )פירש

 שמן כי״ש י״א שהיה שומן מלאים □לים )פירש רתרבא דיקולי מיניה ומסקי לכריסיה
 תולעים וירום יסריח אם לנסות )פירש מסרח ולא ואב רתמון בשמשא ואוהביה מאד(.
 לא תרבא כל מסרה. לא נמי תרבא כל אמרי מיתה(. לאחר סימן מ ליאות

 שיריאקי ביה ראית תרבא כל מסייח(. איני כשר מ שאי! חלב כל )פירש סריח
 שיריאקי ביה דאית אע״ג והאי הכשר(. מ! שהם אדומים "!נים )פיים מסריה סומקי

 ואף לבטח: ישכין בשרי אף ט״ו( )וזחלי׳ אנסשיח קרי מסריח. סומקילא
 אליהו ביה סגע לידיה. מעשה האי כי ליה מטא יוסי ב״ר ישמעאל רבי

 הורמנא אעביד מאי א״ל להריגה. אלהינו של עמו מוסר אתה מתי א׳לעד
 כן וגם ללורקיא. ברח ואת לאסיא. ברח אבוך ליה אמר הוא. דמלבא

 הרואה בפרק כרגרסינן השם. קנאת על עצמו שמסר שילא בר׳ מצינו
 אולאכל ארמית. רבעל גברא לההוא הלין>ה>( )פירש נגריה שילא ר׳ נ״ה. דף

 דינא רדאין ביהוראי גברא חד איבא אמר הלשיני( )פירש מלכא בי׳ קורצא
 א״ל אתא כי טמונה(. )פייש סריסתקא עלויה שרר דמלכא. הורמנא בלא
 ליה אמרי חמרתא. רבעל משום א״ל גברא. לההוא נגרתיה טעמא מאי
 ואסהיר. כאינשי ליה ואדמא אליהו אתא אין. להו אמר סחרי. לך אית

 רשותא לן לית מארעין רגלינן מיומא אנן א״ל הוא. קטלא בר הכי אי אמרו
סתח בדינא(. ביה רטעייני עד ביה. עבידו רבעיתון מה )אתון לטיקטל.

 רער ווייט, כעוומכען צו ע4צוכ ויינע אוונד מוכר ויינען ,,ווער און: פערו רען ויך 2אורן
 ן.ע־ ן.עפא!נגענע רער נון א!|ט .כ"ג.( כ״או, )מט|י !יידען" פיע|ע ויך ערטפארט

 אבער וויינטע; אונר ק4ו.א!ן רען אונטער א^עור וין־ טטג&טע וואוררע, הענקט
 דיעוע הצובע איך רבי! ניכט, דיך גראמע צו: איהכן 2ריק הערוי^עצאגענע רער

 גאנצע נע!יי א^ע׳ך רבי וין יקאננטע דעננאך פערדיענט! ירק|יך1ו טטראפע
 ער־ פאן! אהנ}יכער מיין .בערוהיגק ז׳ועהר ניכט הינרורך }עכענטצייט איבריגע

 ענו־ןיך ויך רער יוט/ רבי רעט ומהן יט^עאן, רכי יט>5 ויך אייגנעטע
 פראממען ריאו האבק וא <*,4ענטצא פן!פט ריאן דורך בעטאפטיטט דיעוער

 ?*'!וי, כי ר געחיםסען חיינעכן פתן חססער5פער רער ןט.-.1ר3ער ן1ת5 יוהנןיצען חיינען *(
 יי! ויין1מ $ וויוררען חינטרטרתגען ריכטערח^ט דתם רעגיערוט פערמטען רער פיון !תגחר רענן

 ר!3 ניצט זיך ו3רת ערחנןחםם.יננ5 ריח חויך ח!נר יחרביעטעט ^ערקווירריגעם ניכטס בע1רערזע
כען.1ע1רער חונטערןחםסונג ריח לירך ניצטס עזער1 רער סעו־ןיערט ;ן! !חייגנעט חיבערועטצונג

 ער.3חיכערועט יער



ראשון לנר הקרמה "*
 מאי א״ל והתפארת. והגבורה הגדולה ה׳ לך כ״ט( א׳, )ר״ה ואמר שילא ר׳

 מלכותא מעין בארעא טלכותא דיחב רחמנא בריך קאמינא הבי א״ל אמרת.
 עלייכו. וחשבינן הואיל אמרי דינא(. ורחמי שולטנא לכו )ויהיב דרקיעא

 תוב א״ל .ליד>מ( מקל )פירש דפרזלא קולפא ליה יהבו דינא. כולא האי לירון
 רחמנא עביר וטי גברא ההוא א״ל נפיק. חוה כי דינא. ודון רקרחא אפתחא

 בשר אשר כ״ג( )יחזקאל דכתיב איקרי חמרי ולאו א״לרשע לשקרא. גיסא
 אמר המרי. דקרינהו להו למימרא אזיל קא דחוה חזייה בשרם. חמורים

 כקולסא מחייה להרגו. השכם להרגך הבא אמרה והתורה היא. רודף האי
 לבי נפק ליה. קראדרשינן בהאי ניסא לי ואיתעכר הואיל אמר וקטליה.
 בחג רביעי חלק בסוף כראיתא וגו׳ והגבורה הגדולה ה׳ לך ודרש מדרשא
 השם. לקידוש עצמם מוסרים היו הראשונים החסידים כן ועל המצות.

 והיו טובה. לא בדרך להולכים וליסר להוכיח הכרם. מן קוצים לבער
 ובפרק ף רף דברכות קמא בפרק כרגרסינן דשמיא מילי על עמהם מתגרים

 שנאמר בעח״ן. ברשעים להתגרות מותר רשב״י אמר ו׳. דף רמגלה קמא
 לחשך ואם בם: יתגרו תורה ושומרי רשע יהללו תורה עוזבי כ״ח( )משלי
 מי לו אמור במרעים. תתחר אל לדוד לץ( ,)תר,לי כתיב הא לומר. אדם

 בעושי תקנא ואל כטרעים. להיות במרעים חתחר אל בן. אומר נוקפו שלבו
 ביראת אם כי בחטאים לבך יקנא אל ואוטר עולה. כעושי להיות עולה

 תקנא ואל במרעים תתחר אל כ״ר( )משלי שלמה ג״ב ואמר היום: כל ה׳
 על בהם להתגרות .במעשיהם לקנאות לארם לו יש כן על ברשעים:

מהם נפרעין בוראי כי בהצלחתם. שיראה מה בכל יקנא ולא פשעם.

 טפיע} אויפ'ט }עבען איהר גאמענט אטט}יכען4 דעט הייןיגונג דית פיר פארצייט דער
 ערעכטען4אונ דא עטאפפטאוכד44ווע ע4וויינבער דעכן אויט רארנען דית געועטצט,

 טמעון, רכי ן׳.(: )פא}. ה גי} מ טראקטאט איכן עט הייטט רארוק עט.4עציכטי4
 אנצובינרען, באועוויכטערן רען מ*ט ער}ויבט, וואה} אי;ט עט ט:4וא יוחאי, ואהן

 }אטטער־ רען כע}אבען פער}אטטע!ץ ןיע:עט4 אטט}יכע4 דאט דיא ,כור , :הייטט עט ודא
 ווענדעטע אן. אי־נען מיט כינרען בעאבאכטען, ןיע;עט4 ־אט אבער דיא האפטען;

 מיט "בינדע הייטע: 4תכדערווייטי יא עט ראט איי(, ען4ע4היער יעמאנד אבער
 אנטווארטען: היערוי^ מאן ווירדע וא א'.(; ,1}״ )תה}'כן אן?" ניכט איכע}טהאטערן

 נע־ חא}בער דנדען דיגער "הערין דעטמען הינאיין, ע4דעריעני גור ט4}עידן' דיעוען
 איבע}־ רען ען,4אנרע ניכט דיך }אטטע אבער: וין וואהרע רער אי!ט; ט4אונרוהי

 איהנען אוקעס ניידיט, טען5ערע4אונ דיא אויף דיאניכט אוכד נאכצואהמען, טהאטערן
 איבע}טהאטערן סאן ניכט דיך ,,}אטטע טפראך: אויך_ט}מה ייכצוטהון.}4

 רער י׳י׳ח.( כ״ר, )מט}י אונגערעכטען." דיא אוי^ נייריט ניכט דיא אונד ען4רע
 אונד עראייפערן }עטצטערן רער טחאטען ־'א א־נער וואה] א|;א דך וא}| מענט

 יקק}4 דאט אדן* ניכט אבער טטע}}ען, רע־ע צור פרעפע! איהרער ען4ויע ויא
 בעטטראפונג איהרע רען בעמערקט, איהנען בייא עט!וא ער דאט {יין, נייריט



49 רא׳טון לנר הקדמה
 בשלום אדם בני בקנאת במשל. ע״ח המלך דוד דבר כבר כי באחריתם.
 קנאתי כי וגוי. כאין רגלי נטוי כמעט ואני ע״ג( )תחלים שאמר הרשעים.
 ר״ל וגר: אל מקדשי אל אבוא עד ואמר כמתרץ הענין וסיים וגר. בהוללים

 בעיני שיש העורון וה ועל הנשמות• בעולם ולכלותם העה״ו. באחרית לוכותם
 ואחריתו איש לפני ישר דרך יש י״ד( )משלי שלמה. חהכם אמר אדם בני

 לנכות הוא בעה״ן. ושלוה טובה להם מאריך יתברך האל ואם מות: דרכי
 לעה״ב. משלם עונשם להם שיתן כדי ואבר. כלה שהוא בעה״ן זכותם כל

 שהקב״ה כשם אמונה. אל ל״ב( )דברי׳ י״א דף דתעניות קמא בפרק כדגרסינן
 משלם כך לעהיב• בעה״ן שעושין קלה מצור, על לצדיקים טוב שכר משלם

 שהקב״ה כשם עול ואין בעה״ן. שעושין קלות מצות על בעה״ן לרשעים
 מן נפרע כך לעה״ב. בעה״ן שעושין קלה עבירה על הרשעים מן נפרע

 אמרו הוא. וישר צדיק בעה״ן. בעה״ו שעושין קלה עבירה על הצדיקים
 והותם התום לו ואומרים לפניו. נכתבים מעשיו כל אדם של פטירתו בשעת

 אלא עוד ולא יחתים. ביה קרי יחתום. אדם כל ביד ל׳( )איוב שנאמר
 נ״א( )תחלים שנאמר מה לקיים דנתני יפה ואומר הדין את עליו שמצדיק

 פרק הגיגה במסכת נטי וגרסינן וגר. תצדק למען וגר חטאתי לברך לך
 לקיש. דריש מתורגמניה נחמני בר יהודה רב דרש ט״ן רף רורשין אין

 רעריעניגען הישיכט צוין דור קאניג רער וויא אויש, ניכט ענדע מכן ראך ב}יינט
 "מיינע ;ינר: גיידיש אונגערעכטען רער וואהןערגעהען ראש אוי^ טפריכנו\וגג£כע

 נייריט שפאטטער דיא אוין דא , .11 או פאטט וואנקטע} ער, ;אגט טריטטע,
 נאב־ ענדע איהר איכער אוני־ קאכן גאטטעש היי|'יגטהוכן ראש אין $'ך בין וואר,

 וואה|געהע, היעניעריען וא|כען עש ראש י";,( ג/ ע״ג, )תה|יכן דאכטע",
 אין עש דיא אבער, פערבןיענרונג רער פאן וועררען. פערניכטעט יעשייטט אבער ויא

 גיעכט "עש ה: }מ ש וויי:ע רער אגט5 גיעבט, מענשען אונטעררען הישיכט דיעוער
 פעררערכען צוכן ענדע אכן אבער רער הא|ט, גערארע פיר מאנכער רען ען_, 11 איעען

 וואה}ערגעהט, }אנגע נאן־וא אויך ריעוען עש ווען רען י״ב,(; י״ר, )מ־ש!י פיהרט."
 יענ־ געניגען, צו פא}ןשטאנריג דיעטוייטש איהנען אוכן כור, ריעש געשיעהט וא

 )פא|, תענית טראקטאט כןייא וויא בעשטראפען, צו פאן!שטאנריג ויא אבער ליטש
 רער גאטט איין איוט "ער ר'.(: )דבריכן}״ב, היישט עש אי;ט: }ע;ען צו י״א.(

 רעש ערפי|)ונג ריא פיר אוין גערעכטען רען גאטט גןייכוויא ,ה. ר. רעחיכקייט,"
 רען אויך ער פערגי}ט וא גיעכט, |אהן איהרען יעשייטט געכאטט גערינגטשען

 פעתער .ריעטוייטט שאן אויטאיבען, ;יא ראש גוטע, וועניגע ראש ערעכטען4אונ
 גאטט גן״כוויא ה., ד. אונרעכט." קיין אי;ט איהכן "בייא דארט: עש היישט

 היעניעדען ויך ;יא רערען איבערטרעטונג, גערינגשטע ריא אויך אועערעכטען רען
 גערעכטען ריא ער נעשטראעט ;א עכען בעשטראפט, יעשייטש מאכטען, 4ש!ןרי

 היישט פערנער .ש ט יי יעשו ר שאן גענאטש געריעען איינעש וועגעןאיבערטרעטונן.
 דערמענש;ע|בטט ה. ר. גערעכטאונררעכטשאעפען'/ איוט "ער עשרא;ע}כשט:

 .אן שטראפבארקייט ;יינע ערקעננט אוכד ;ינדען ענען.1בעז.אנ ויינע יעשייטש נעצייגט
 דאןמעטשער רער יהורה, רני י";,(: )פא}, חגיגה טראקטאט איכן עט היישט ;א
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 לך יאמר אם באלוף. תבטחו אל1 ברע תאמינו אל ף( )מיכה דכתיב מאי
 תאמינו שנאמר,־אל בו• תאמן אל לך. מוחל וחקב״ה חטא. הרע יצר

 האדם לב יצר כי ח׳( )בראשית שנאמר הרע." יצר אלא רע ואין ברע.
 אלוף ג׳( )ירמי׳ שנאמר הקב״ה. אלא אלוף ואין באלוף. תבטחו ואל רע.

 אדם של ביתו וקורות ביתו אבני בי. מעיר מי תאמר ושמא אחה. נעורי
 כי ב*( )הכקוק שנאמר בו. מעידין אדם של עצים( תמימת )פירש ביתו ורהיטי

 אומר שילא רבי עץ(. חתיכת פי׳ )!:פיס רעננה מעץ וכפיס תועק מקיר אבן
 כי צ״א( )תחלים שנאמר בו. מעירין לאדם לו המלוין השרת מלאכי שני

 שנא׳ בו. מעידה ארם של נשמתו אומר הרקא רבי וגו׳. לך יצוה מלאכיו
 אדם של בחיקו ששרוי דבר איוהו וגו׳. שמור חיקך משוכבת ז׳( )מיכה

 שנא׳ בו מעידין אדם של אבריו אף אומרים וחכמים נשמה. וו אומר הוי
 עושין סרק עירובץ במסכת נמי וגרסינן ה׳. נאם ערי אתם מ״ג( )ישעיה

 מקרא אלמלא אריב״ל סניו אל לשונאיו ומשלם ו׳( )דברים כ״ב. דף פסין
 ומבקש כתפו על משאוי שנושא בארם כביכול .לאומרו. אפשר אי כתוב

 דלא הוא לשונאיו אילא רבי אמר לשונאו. יאחר לא ממנו. להשליכו
 אנכי אשר רכחיב מאי דארייבל והיינו לצדיקים. הוא מאחר אבל יאחר.
 היום ולא לעשותכם. היום לעשותם. למחר ולא לעשותם. היום מצוך
 העה״ב מן יאבדו השט אויבי כי בתורה מסורש וכאן שכרכם. ליטול
ומוסף וגוי. כרים כיקר ה׳ ואויבי ל״ו( )תחלים דור ואמר להאבירו. שנא׳

 דעכן ניבט "ג^יבעט ה'.(: )מיכה:/ דעןפער: ערק|ארט )קיט, רבי דעט
 ג|ויבעט פא}גענדערמאטען: ניבט." פערטרויטען רען או^ אייך פער־ןאטט פריינדע,

 ז־אטט איממערהין, :ינריגעט טפריכט: אייך צו ער ווען ניבט, טריעבע בא:ען רעכן
 ער ראט גאטט, אוץי ניבט אויך אבער אייך פער}אמט פעתעבען; טאן אייך ונירר
 אך! צייגען? צדך ,ווירער קאן •וער אבער: ראכטעטטדוא ווערדע; פעתעכען אייך
 היימט: עט וויא טחון, דיעט ווערדען .11 :, א. י:עט ה אייגענען' ריינעט טטיינע דיא

 בעצייגען". עט ווירר הא|צע איכן טפאן רער }ו״ט, רופט וואנד רער אין טטיין "רער
 איה! ווירער צייגין א!ט טריטט מענטען רעט :עע|ע אייגנע ריא :אגט: חטדא רבי

 ריא בעוואהרע }יעגט, טאטע ריינעכן אין דיא רער, "פאר הייטט: עט רען אוי^;
 געמיינט, :עע|ע ריא ראמיט"אי;ט אונד ה.(, :/ )מיכה מונדעט." דיינעט אפנונג
 :אגען, ע|עהרטע4 אנדערע ןיעגט; טאטע איכן מענטען דעכן ^יימאכן <?ע}צע

 אויף. צייגען א|ט איהן גען.ען טרעטען מענטען רעט ויערער אייגנען דיא כטט5:ע
 טראק־ איכן עט הייטט :א אנבע|אנגט, ט!נג5פעתע יענוייטיגע ריא פערנער אט1ו

 ניבט פעתע|טונג( )דיא טיעכט גאטט הייטט: עט כ״ב.(: )פא|. עירו_בין טאט
 גערעכטען; רען אבער וואה} אוי^, ניבט :יא ער טיעכט ריע:ען פיינרען, :יינען אוי^
 גע-• )דיא הייטט: עט געמאט: |וי, :אהנעט יה!טע, רבי דעט ווארטען רען

 פארט( ):א הייטע ה. ר. מ?/ )דבריכןד/ געבע" ייטע ה דיר איך ,,דיא באטע(
 :א|ןטטרוא הייטע פערנער: אויטאיבען; :יא דוא :אן|טט טפאטער, ניבט אבער

 עט אמט1"צווויי}ען .עמפפאנגען דאפיר |א-ן רען הייטע ניבט אבער- אויטאיבען, :יא
:יך :יא ראט אוי^ געהען, !ואה) צייט ערע4|אנ אונגערעכטען( )דען איהנען ז.אטט
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 על אבות עץ סוקר הדברות( )בעשרת שנא׳ ומורעם. מחם נפרעים זה על

 בתשובה יחודו אולי שלותם השם שמאריך מהם ויש לשונאי: וגו׳ בנים
 וגר. הרשע במות אהפץ אם אלהים ה׳ נאם אני חי ל״ג( )יחזקאל כרכתיב

 דף חלק בפרק כדגרסינן ולרשעים. לצדיקים ר״זל אפים ארך אמר וע״ב
 הנינא רבי ראה. מה וישחתו. ארצה ויקוד משה וימהר ל״ד( )שמות קי״א

 כמ״ד תניא ראה. אמת אומרים ורבנן ראה. אפים ארך אומר גמליאל בן
 וכותב שיושב להקב״ה מצאו למרום משה כשעלה דתניא ראה. אפים ארך
 לרשעים. אף א״ל לצדיקים. אפים ארך רכש״ע לפניו אמר אפים. ארך
 בשערה לך. דאיכעית חזית !השתא ליה אמר יאבדו. רשעים ליה אמר

 אמר לצדיקים. ;אפים ארך לי אמרת כך לא ליה אמר ישראל שחטאו
 יגדל ועתה י״ד( )במדבר דכתיב והיינו לרשעים. אף לי אמרת כך לא ליה
 הפרה את שנגח שור פרק קמא בבא במסכת נמי וגרסינן וגר. ה׳ כח נא
 אפים ארך כתיב טעמא מאי שמואל רבי ואיתימא הנא רבי אמר נ׳. דף
שלותם שמאריך ויש ולרשעים: לצדיקים אפים ארך אף ארך כתיב ולא

 חיך הערר, רער טפריכט !|עבען מיינעבן "בייח הייטט: עט מיצו ען,4א* כעטטערן
 ד&הער י״ח.( |״ג, )יחוקח! וי." :. .15 חונגערעכטען, טאדרעט רען כיכט ע4ער|מנ5

 חוכן מעהרצחה}(, רער צוין הויפטווארט )עטצטערע )ראט אפים ארך עט הייטט
 צוויך :אנרערן גערעכטען, רען כור ניבט !חנגמוטה גאטטןיבע ריח רחט חנצודייטען,

 טנהררין טרחקטחט חיכן*חי:ט }ע:ען 6 וויח גוטע׳קאממט, צו חונגערעבטען רען
 חונד ערדע צור רך פערנייגטע חיי^טע, מטה הייטט:/,חונר עט קי״ח.(: )פא|.
 עצי/ה|טען.1חויפ )דארט דיעוען פאן ווע|כע ח'.(; |״ד, )טמות ניערער" רך ווחר^

 פערחג־ חיי|ע צור מטה רען החט גנחדענחייגענטחפטען( נאטטןיכען ררייחצעהן
 גע־ חט־ערע !חנגמוטהן רער חייגענטאפט ריח וחגט: רבי'חנינח |אטט?

 פפ|יכ־ ברייתח ריח (.*ווחהרהייט רער חייגענטאפט ריח ואגען: }עהרטע
 מטה ח^ט :יךפאןגענדערמחטען5נאמ )ויטעט רח כייח. מיינונג ערטטען רער טעט

 רער}חנגמוטה רינעחייגענטאפט חיהכן גאטט חוכר הינחויפטטיעג, היממע$ רען חין
 גע־ דיח געגען כור !אנגמוטה ריע;ע דוח חיבטט יענער: פראגטע מיטטהייןטע,

 חונגערעב־ דיח געגען חויך רח חיךחיבע גאטט: חנטווארטעטע רח רעכטען?
 חונטערגעהען! חונגערעכטען ריח ראך מאגען ערוויעדערטע: אבער מטה טען.

 טטאטטען צו חיעטט דיר דיעט רחט עהען,1 ודרטט רוח גאטט: אנטווארטעטע רח
 דעט אנפערטיגונג ריח דורך רך חיוראעןיטען ריח ח}ט ווירק^ך, חונד וררד. קאממען
 טפראך דלו בחט( רח פיר מטה )חוכר האטטען פעררנדיגעט קא^בעט |דכען*גל
 רעב־ גע דיח פיר נור ]אנגמוטה מיינע חיינטט ניבט דוח האטט מטה(: )צו גאטט
 ג|ייכערצייט צו ניבט מיך דוח האטט ערוויעדערטע: מטה אןןיין פעאאנגט? טען

 צו־ .11 חי. חיבטט? חונגערעכטען ריח געגען חויך רח דוח דאט פעררכערט,
ריק חויט ,געהען וואה| }חנגע חונגערעכטען( )רען חיהנען עט גאטט }אטט וריןען

 מע>1יגרר3זזןן רעשסען "עגען !רוטט סד,>1 ווי!ןןטע נ^יך *יינונג טרסטען דער נמך *(
 רער נמך ;*סכען סיוךטטעןןונגען טוויצט,1כמ ארזןןענרעטםטען רען געגען ו^נסט !וונג^וטה,

 גחטט עם !!מהרהייט רער יזייגענטיזפט יער גע>1£סער רמס ער, פירכטעטע הימעגען זזניערן
ער.3ויבערזעט5 יער *יוצטע. ען*1נער. טטרענגע 13 זזיזררעןיטען יען מיט

7
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 משום יוחנן רבי אמר ף דף דברכות קמא בסרק כרגרסינן אבות. בובות

 בקש לו. ונתן הקב״רז טלסני רבינו משה בקש דברים ג׳ זמרא בן יוסי רבי
 כי איסוא יודע ובמה )שם( שנאטר לו. ונתן ישראל על שכינתו שתשרה

 ונתן העולם אוטות על שבינה תשרה שלא בקש וגו׳. בעיניך חן מצאתי
 להודיע בקש וגד. העם טבל ועמך אני ונסלינו שנאמר ל״ג( )שמות לו.

 רבונו לסניו אמר דרכיך. את נא הודיעני )שם( שנאמר לו. ונתן דרכיו
 וטוב רשע יש לו. ורע צדיק ויש לו. וטוב צדיק יש מה מסני עולם של
 ורע צדיק צדיק. בן צדיק לו וטוב צדיק טשה ליה אמר לו. ורע רשע ויש לו
 רשע: בן רשע לו ורע רשע צדיק. בן רשע לו וטיב רשע רשע. בן צדיק לו

 ולא ויבשלו רשעם על יענשו ימיהם ובסוף יטיהם קצת להם שמאריך ויש
 יבשלו ורשעיבם וקם צדיק יסול שבע כי ו׳( כ״ר )משלי כרכתיב יקומו.
 בובותו. מהם ינצל הומן תלאות עליו שבאות סי על אף הצדיק ר״ל ברעה.

 בעדו. להגן וכורת לו שאין לקום יובל ל^ת ליסול טשיתחיל הרשע אבל
 להנצל יכול שאינו ר״ל וגו׳. רשע וגם למענהו ה׳ פעל כל י״ו( )שם ואטר
 לסבול שיוכל כרי מעט מעט מהצדיק אבל אחת. בבת ממנו ונסרעין טמנו

 טעט. טעט מטנו שנסרע לאוהבו חוב הבעל שעושה כמו ממנו. ולהנצל
ססרא ברב לטינאי אבהו רבי לחו משתבח ד׳ רף דע״ו קמא בסרק כדגרסינן

 ברכות טראקטאט איכן וויא פארפאהרען, איהרער ערריעצטט}יכקייט8 רער ויכנו
 ערבענוען 1כ1גהכ פאן וין "טה דינגעהאטטע "עהרערע איוט; }עוען צו :'.( )פא}.
 איורא:. רען ד"אט"ער נאמנו, ער באט ב. צ. וא נעוואהרט, איהכן וואורדען ;•א אונד

 נע־ איהכן וואוררע דיעט אונד }אטטען, אננעדייהען מאנע נענענווארט ויינע ע}יטען
 איך ראט ווערדען, ערקאננט עט ווירד וואדורך הייטט:/,אונר עט וויא וו£הרט,

 דאןבאט ט״ו.(; }"נ, )ט״ות .11 .1 או. נע£ונרען?" אוינען דייכען אין נעוואנענהייט
 עט וויא נעטאה; עט אוני ע,5"א בעקאננט ווענע ויינע איהכן ער ראש איהן, ער

 רער הערר י״נ.( }"נ, )ט״ות בעקאננט!" ווענע ריינע ראך "יר ,,"אכע הייטט:
 ט}עכט נערעצטען "אנכעכן עט נעהט "שרוכן פארט, "טה אבער פוהר ווע}ט!

 ט}עכט, צווויי|ען יענעכן אנטווארטעטע:( נאטט ")אונד נוט? באועוויכט "אנכעכן אונר
 ואהן רער ער ווען נוט, צווויי}ען דיעועט אוננערעכטען, איינעט ואהן רער ער ווען

 אוננערעכ־ )דיא ויא ראט אויך, עט נעטיעהט צווויי}ען איוט. נערעכ"טען איינעט
 פיר אבער }עבענטענרע איהר נענען בליבען, אונבעטטראפט |אננ צייט איינע טען(

 פער־ אונוויעדערבריננ}יך ויא דעטטען פא}נע אין וועררען, בעטטראפט וינרען איהרע
 טטעהט אונד נערעכטע רער פא!!ט "א| ,,ויעבען הייטט: עט וויא וועררען, ניכטעט

 ט״ו.( כ״ו, )"ט}י אוננ}יקק." ינט6 פערפא}}ען כאועוויכטעראבער ריא 0וויעדעראוי
 ענט־ זא איוט, אונטערווארפען טיקוא}ען "א:כער}ייא דערינערעכטע אבנייך ה. ד.

 רער"אועע׳ פערדיענטטע; ויינער ריקויכט אין ענדע אכן רעננאך איהנען ער נעהט
 אוין ויך ער מיי} אול, וויערער ניא טטעהט פא!}ט, איינ״א} רער היננענען, רעצטע

 }יירען איינ״א} אול טטראפע ויינע דאהער אונד ען•קאן5בערו פערריענטט קיין
 איהכן דא״יט אבבימט, נאך אוכד נאך וינדען ויינע נערעכטע רער וואהרענר "וט,

עבורה טראקטאט איק איוט }עוען צו וויא וועררע, ערטראג}יכער טטראפע ריא
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 אסרו אשכחוהו חד יומא שני דחליסר מכסא ליה שבקו הוא.' גדול דאדם

 מאן וגף. האדמה טשסחות מכל ידעתי אתכם רק ג׳( )עמוס כתיב ליה
 סוררא ליה רמו בידיה. הוה לא ליה מסיק ברחמיה בישא סוסיא ליה דאית

 אמאי לחו אמר אשכחינהו. אבהו ר׳ אחא ליה. מצערי :וקא בצואריה•
 למימר ידע ולא הוא. גדול דארם אטרח ולאו ליה אמרו ליה. טצעריתו קא
 טי בקראי בתנויי לכון דאטרי אימור לחו אמר ססוקא. דהאי סירושא לן

 אנפשץ רמינן גבייכו שכיחין אנן לחו אמר דידעתון. אתון וט״ש לכו. אטרי
 אטשול א״ל את. לן איטא ליה אמרי מעייני. לא אינהו בקראי. וטעיינן

 אוהבו אחד מאחר• שלווי{ אדם בני לשני דומה. הדבר למה משל לכם
 טעט: מעט ממנו נסרע אוהבו אחת. בבת ממנו נסרע שונאו שונאו. ואחד
 כטוב היה טובח ביום וץ )קהלת ואמר לארם המלך שלמה הוכיח וע״ב
 שהוא הנולד את מרחוק תראה בטוב שתהיה אע״ס ר״ל ראה. רעה וביום

אהר חוקר אבל טוה. דבר לשום טביט אינו הרשע ואת ובבל רעה: יום

 כעה^ררע היירנישען איינער פאר איינשט האטטע מכהו רבי ר׳.(: )פא}. ורה
 געשי!" מאן ראשען4 מייכען איהן^ש אוגר עשםראכען4 ריהמענד פרא ש רבי" פאן

 ער!אשטען אכגאכע ע4צווא!פי£הרי איינע !עטצטערן דעכן רעשטען ע4םא| אין רערט,
 עראצ*4 רער כעאמטען מעהרערע ריעועכן בעגעגנעטען טאגעש איינעש וואוררע.

 אייך "נור היישט: עש פאר: פראגע ענרע4פא| איהק טען4|ע אוכד 4יערונ4רע טען
 רארוכן אנערקאננט, ערדע רער עש!עצטערן4 ם|}ען אונטער איך האכע )איוראעןיטען(

 ויא, ואגטען וולןס? כ׳.(. ',4 )עמ!ש היימווצען" אייך אן איירעוינדען א||ע א*ך ווי}|
 פריינדע ויינעכן אן עטווא איהן ער |§שט האט, פערררוש איינען יעמאנד ווען

 ויש ווארפען וא וואושטע, בעאנטווארטען צו ניצט ע4פרא ריעוע נון ער רא אויש?
 רבי קאק ענען איהן. מישהאנרע!טען אוש־ הא|ו רען אוכן מאנטע! איינען איהכן

 מענשען? הנטען איהר מישהאנרע!ט ער, טע4פרא ווארוכץ, הערבייא. בהו א
 ראשען4 איינען א!ש אמש רוא רען רער, עבען ויא, אנטווארטעטען יא, איוט ראש
 ער־ צו פערו יענען אונט איינמא!, ניכט ער ווייש ראך אונר האשט, עריהמט4 מאן

 ביבע}פערוען, פאן ניבט אבהו, רבי ערוויערערט״ע האבע, איך ק!ארען!
 יענע, פערועטצטען אכער, ווארוכן .עשפראצען4 טראדיטציאן רער פאן ואנרערן

 וויר ריא וויר, יענער, ערוויערערטע חיר, ערק!ארען? צו פערו יענען ר יה א ווישט
 שטורירען אונר ויין ען4ע!ע4אנ עטוואש וא אונט !אששען רישפוטירען, אפט אייך מיט
 וא איוט. פא!! רער ניבט ייצען|4 דינעש !ייטען בייא אבער וואש ,4ביבען"פןיישי דיא

 איך כעאמטען. ריא פערועטצטען פערועש, יענעש 4ערק|ארונ ריא אוכש א דו ואגע
 געועטצט, ע|עהרטע:4 עראצטע4 רער שפראך פארטראגען, ניש5יי|4 איין אייך ווי!!
 רער ד, ע פרי ויין איינע רער רענען פאן ,מענשען געןר"צווייען יעמאנד !ייהט עש

 אבטןאגש־ פריינרע ויינעכן געוויש ער געוו^הרט וא איוט, פיינר ויין אבער אנרערע
 בעצאה!ען איינמא! אויף א!!עש ויך פייינרע ויינעק פאן ער וואהרענד צאה|ונגען,

 רעש צייט ,,צור י״ר.(: ,,ו )קה!ת ה מ ש! שפריבט ויננע אביגען רעכן אין $שט.
 וע!כשט ה. ר. יקקעש":!4אונ רעש טאג רען אן רענקע ראך פראה, וייא גןיקקעש

 איינשטיגען רען אוין הינאיין, צוקונפט ריא אין דעהע געהט, וואה! ריר עש ווען
 אונבעקיממערט, היעראיבער ב|ייבט אונגערעכטע רער ראך .אוכב!יקש רעש טאג

ווען רעגקט, נאך, איהנען עהט4 אונר ען4ונ4ני4פער ויינע אן נור רענקט ואנדערן
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 שטן שאץ חושב לו משחקת שהשעה בראותו אחריהם. והולך העדונים

 לפי כביד. ובהשגת ובתאוח כקנארה מלוכלך והוא לפניו. רע פגע ואין
 ועל לבב. ומתמהון מעורוץ מוכח בהיותו האמיתי אור לראות שאינו.יבול

 ועליהם לחושך. שמים הבא העולם ואור לאור. שמים הזה העולם חושך זה
 לאור חושך שטים רע. ולטוב טוב לרע. האומדים הוי ה׳( )ישעיה נאמר
 שהיא בחמדה. שטופים בהיותם להם אירע זה וכל וגר. לחושך ואור

 אז״ל לפיכך המצות. כל וסתירת והעבירות והתאוות הקנאות כל שורש
 שאם התורה. כל ובכללם הדברות עשרת כנגד שקול תחמוד לא דיבור

 ואם אחר. לדבר תרוץ ולא אלהיך הוא אחד שה׳ ותדע תכיר תחמוד לא
 ומשמשיה. לע״ו הדומים הדברים וכל זולתו לעכור חתאוח לא תחמוד לא

 תחמוד לא ואם חבירך. ממין על לשקר בשמי תשבע לא תחמוד לא ואם
 תכבד תחמוד לא ואם מלאכה. בהם תעשה ולא ומועדים שבתות תשמור
 נקי דם תהרוג לא תחמוד לא ואם מהם. ותירא ורבותיך ולאמך לאביך
 אלו שכל תטור ולא תקום ולא אחיך. את תשנא ולא כמוך. לרעך ואהבת

 אשה תנאף לא אשרה תחמוד לא ואם להרע. סבה הם להם והדומים
 תקהשוחד ולא תתאוה ולא תגזול ולא תגנוב לא תחמוד לא ואם אסורה.

לא שקר. עד ברעך תענה לא חחמור לא ואם אסיר. דבר ושום ורבית

 טרעפפען אוננעמאך איין ניא#א|ט איהן ראט איוט, גינטטיג געטיק ראט איהכן
 ראט דעהט אונר עהחיבטיג אונד וואןןיטטיג נייריט, אי^ער כ|ייכט קאננע,

 א|ט יעטייטיגע ראש ער וואהרענד ,נ]אנצע טטראה|ענדען איכן |עבען תעטדיטינע
 דענען, "וועהע הייטט: עט מיא נעטראבטעט, פינטטערניט רער צוטטאנד איינען

 ריא נור אבער ןעןאי;ט1א דעכן אן נעננען." באדע נוטע ראש אוגד־ נוט בא:ע דאט דיא
 איבערטרע־ ריא אונד ווא{|וטט ריא נייד, רער“ווארויט טו|ד, בעניערדע :יננ|יכע

 ראט ווייןען: אוטרע ואנען דאהער ענטטטעהען; איכערהויפט נעועטצע טוננעןדער
 צעהן רער איברינען ע51א וויענט ן׳/5האב; בעניערדען קיינע !א^מט "רוא נעכאט:
 קיינע רוא האטט רען ענטהא}טעןן דארין רנד נערעטצע א||ע אוכד־ אוין נעבאטע

 איינצינעט איין נור עט ראט ערקעננטניט, צור כא|ד דוא קא^טט :א כעניעררען,
 קיי־ ן6ד האננטט דוא אובד נאטטאיגט, וועןכעטדיין ניעכט, ווערען א}ןערהאבטטעט

 אנדערן איינעכן ,אן |וטט דיא ניבט אויך א!טדאן ריך וואנרע|ט עט ,אן אנרערן נעכן
 אהנןין נאטצענדיענטטע רעכן ריא ,איבען צ! האנדן!ננען אדער ,דיענען צו ווע;ען
 נעןדאננע]ענענ־ א*ן ניבט אויך רוא ווירטט ;א כעניערדען, קיינע דוא האטט דנד;

 פעטטטאנע אונד רוה־ דוא ווירמט ט״ארען, פ&ט נאמען נ^טטרכען בייכן הייטען
 פאטעראונרמוטטער ווירטט ,רעטעןכעןיפערריכטען אן ארבייט הא}טעןאונדקיינע

 דיינעןנאכטטעןוויא פיע^עהר פער־ניעטען, ט1קייןב} עהרפירכטען, אונדניא עהרען
 אנדעכן>1*ניא ,ראכען ניבט ריך האטטען, ניבט ברורער דיינען }יעכען, זע|כטט דיך

 קיינע רוא "האטט פער^יירען; ריננע טאד}יכע ייכען|4דער אוגד נאבטראנען האט
 בענעהען, ווייב נאכטטען ריינעט י>יט עהעברוך קיינען רוא ווירטט :א ,כעגיעררען

 קיינע געןיטטען, טע!4 פרעמרעק נאך ניבט ניבטררבען, ,טטעה}ען ניבט ווירטט
 האנר}ונ־ אונער)ויכטע ואנטט אונד טרייבען וואוכער קיינען אננעה^ען, בעטטעבונג

ניאמאנרען אב)ענען, פא)טעט"צייגניט קיין ריינעןנאכטטען נענען אויטאיבען, ניבט גען
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 לשונך ותשמור אחר. מטון להשיג כרי הרע לשון תדבר ולא רכיל תלך
 לאלו וענפים תולדות הם שכתורה המצות וכל מרמה• מדבר ושפתיך מרע

 חמדה כל טלבו יסיר העולם• וחיי הומן חיי בחיים החפץ כן על הדברים.
 ויאוורמתניו קלון. שאחריתו חוח. העולם וכבוד ותאוח קנאה לו המסבכת

 וחטס רשע בכל ומקנא שעה. בכל לשטנו העומד הרע יצרו כנגר ויתגבר
 הבאים העבירות מעונשי תמיד ויירא ונאמנים. רעים הליים לאדם ומסבב

 הכלל בחלקי שאכתוב כמו בעה״ב• וקצתם בעה״ן קצתם בהם. לעוסקים
 אלא דעת. בו יהא שלא אפילו מהם. אדם כל שיברח כרי הראשון.
אלהים: בצלם הנברא לארם וק״ו שרואה. ההדק מן שבורחת כבהמה

 ג!ט פרעארעט ריר דאדורך אוכן נאכרעדען, באועט ניאו׳ואנדעכן דען,>1פערןיי
 בע־ טר!ג פאר |יפםען ריינע איבעןרעדען, פאר וכגע3 ריינע ווירטט צוצואייגנען,

 נור טריפט ען4היי}י רער געבאטע א^ע ערהע}ןט\ראט ה״יעראויט וואהרען.
 ווין|, |עבען יק}יך}4 רארט אונד היער א5א} יוער וינרן טטאמ^עט ריעועט צווייגע

 עהר־ אוגר ווא!$וטט נייר, ווע|כע בעגיעררע, יערע הערצען ויעענן אויט טאפפע
 פיע|מעהר וין־ ^וט רער ברינגטן טאנרע ענדע אכן אונד ,פעראנ|אטמען ןוכט

 רען אין הינדערנר צייט יערער צו איהכן רער וואפפנען, טריעב כאוען רען ען4גע
 פיר איבע| דויערנרע אונד איינם}אטט ט)עכטע א^עט 2אוין נייר טריטט,'איהנן וועג

 דיעט־ איהן ריא פירכטען, טטראפען דיא ער ווירד אויך הערכייאפיהרט, איהן
 ווייטערהין איך דיא אוני וויררען, טרעפפען וינדען רער ע4פא| אין יענוייטט אונד
 פערטטאנו־ןאט, וא נאך אויך ער ווארע יעדער^אן, יט>4דא וועררע, נעטרייבען הער

 וא אונן אונד טהוט, טהיער ראט אוץ יא וואט ע,>1נעה אכט אין טאדען פאר ויך
!^ענט געטאפפענע עבענבי)דע גאטטעט אין רער #עהר פיע|



הקנאה הראשון הכלל 5!
 החלק הזח. שבעולם העונש ביראת הראשון החלק חלקים. לב׳ ומתחלק

פרקים: שבעה בו יש הראשון החלק הבא. שבעולם העונש ביראת השני

ף ו ש א ר ק ר פ >□
 אדם. בידי מדה כנגד מרה ומענישו מעשיו. כפי לאדם דן האטת דיין

 היא לו. מודרין בה מורד שאדם במרה ח׳ דף רסוטח בפ״ק כרגרסינן
 המקום לעבירה עצמה גלתה היא מנוולת. המקום לעבירח עצמה קשטה

 תלקה הירך לפיכך הבטן כך ואחר כעבירה התחילה הירך עלירח. גלח
 ע״ג אף יוסף רב אמר ניצל. אינו הגוף ושאר הבטן. כך ואחר. תחלה
 מיום חייא. ר׳ תאני ובן יוסף רב דאמר בטול. לא במרה בטלה. דמרה
 בטלו. לא מיתות ד׳ גדולה. סנהדרין שבטלו ע״פ אף המקדש בית שחרב

סקילה שנתחייב מי בטלו. לא מיתות ארבע דין איטר אלא לחו. ביטלו והא

הויפטשטיק. ערסטעס
איבערפליססיגעם. נאך שטרעכענס רעם אונטערלאססונג פאן

טיטע}ן. דרייח מין

טיטעל. ערסטער
ניידע: פאם

.מבטהיי}ונגען וויימ3 מי!

אבטהיילונג. ערסטע
קאפיטעלן. זיעבען אין ניירעם. רעם בעשטראפינג דיעסזייטיגער פ^ן

קאפיטעל. ערסטעם
 מער ווערקען דעטסען נמך מענשען רען ריכטעט ווע}טענריכטער שטי־ענגע רער

 צו .(,ה )פא}. מוטה טי־מקטמט מיכן ווימ מב, רמנמך גענוימ שטרמפען רימ מישט
 כער1יטער:ע*ווא עששען,*גע ממםע*זע}בען*יטדע*ווירד ענטען*דעכן }ע!עןמי;ט:

 צור ןיפוט □רך המט פרוימ( פערראבטיגע עהעברוכט רעש )רימ וימ *ישט._
 טויען. המטףצקייט מיהרער מין ננמעט״ן רמש וימ }משט דמרוכן פער}אקט, וינרע
 מויפגעהארט בערייטט ממש* מייגענט}יכע רמש אבג}ייך בעמערקט: 2יושן רבי

 $הנ}יךדנד, עגען5געווע פריהערמיב}יך רען רימ ראךשטרמפען, המבען ;מ (,*המט
 ווע}כער מיכערמיין, חיימ רבי מוין ט**שטי 'ט*רמ — מויפגעהארט. ניכט נאך

 טנהררין גראשע רמש מוכר וואררען צערשט^רט פע}*טע רער דיטרעכן ומגט:
)שטייני־ טאדעששטרמפען עיער בעקמננטען דיה צוומר דירפען המט, מויפגעהארט

,רע'ט יחש טטחחטש חיתרעש חרינ>0רט1>3 יער זייט חיורחעזיטען יען יובגוייך ת. י, *(
 גע- חיבויר ט5רע ייריטענן נחר ריח חיני טפרעכעו <3 חווטהיי! ח״ן טיוי חיני ענען1 חיבער

היבערזעטצער. יער ' ״יוריען. נענמחחען ,יו!עניען3חנ טטרחפען ״עזענען
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 בדליקה נופל או שרפה שנתחייב מי דורסתו. חיה או חגג טן נופל או
 עליו. באין לסטין או ר־ימלכות נמסר ר־זרג שנתחייב מי מכישי. נחש או
 מאיר ר׳ היה תניא בסרונכי. מת או בנהר טובע או חנק שנתחייב מי

 כ״ן( וישעיה שנאמר לו. מודדין בה מורד שאדם שבטדרה מנין אומר
 תרקב וחצי תרקב לרבות מנין סאה אלא לי אין תריבנה. בשלחה בסאסאה

 ט׳( )שם ח״ל קטנים(. שקלים )שי׳ ועוכלא. תומן וחצי תומן רובע וחצי רובע
 לחשבון מצטרפת ופרוטה פרוטה שכל ומנין ברעש. סואן סאון כל כי

 במרה בסוטה מצינו וכן חשבון. למצוא לאחת אחת ד( )קהלת ת״ל גדול.
 לפיכך *לו שתראה כדי ביתה פתח על עמדה היא לה. מוררין בה שמרדה

 נאין סודרין פרשה היא לכל. קלונה ומראה ניקנור שער על מעמידה כהן
 היא רגליה. תחת ומניחה. ראשה שעל כיפה כהן ניטל לפיכך ראשה. על

 לפיכך יפה בצלצול חגרה היא שערה. את סותר כהן לפיכך *שערה קלעה
 לפיכך פניה קשטה היא מדדיה. למעלה לה וקושר מצרי חבל מביא כהן

 לו הראתה היא בולטות. עיניה לפיכך עיניה כחלה היא מוריקות. פניה
 לפיכך ירכה לו פשטה היא נושרות. צפרניה לסי׳ לס ימי? )פי׳ באצבעותיה

האכילתו היא צבה. בטנה לפיכך כריסה על קבלתו היא נופלת. ירכה

 מיינטנן יון5 ר!ררערסט5ו3 טע,5כערי רמגביניטעכן נמך וומוררע, טטייניגענרע 13 יער *(
 קיזרפערג געריססענען מייסאיינמנרטר ייורורך דיח ייום זיו ט,3עםטיר1 הינחב געביירע ד-יו.־.טן
 המטטט, חהנןיכקייט ערריםםטנען3 טהיטרע וויןיען מיינענן סיזן טיינטס, וטגטן *יט טהייןע

 ♦ אינעחעטצטר יער

 אבער וועררען; ניבטאנגעווענרעט עררראטטען!( אונד קלוספען £ערברעננען, נען,
 טטיינינונג יעמאנד נאמ^יך האט פינדעןרעננאךטטאטט. טלורעטארטען הנ|יכע6

 פאן ווירר דער!5 הערונטער ראבע איינעכן פאן ענטווערער ער פא^ט וא !ערריענט,
 נ־ רע ב ער פ דעט טטראפע דעו יעמאנר האט (;*צערריטטען וויןדען"טהיערע איינעכן
 ערווירד אדער אוכן, איינעכןבראנדע אין ענטוועדער ער קאממט :א פערדיענט, נענט

 האט(; אהנ(יבקייט פערברעננען דעכן מיט )וואט נעביטטען, ט|אנגע איינער £אן
 ערענטווע־ פערפא^ט וא פערריענט, קאפפענט רעט טטראפע יעמאנדריא האט
 יע־ יך5ענר האט אובן; רייבער דורך קאממט ער אדער טטאאטטז.עווא|ט, רער רער

 ואערטרינקטערענטווערער, פערדיענט, עררראטטעןנט טטראפערעט מאנרריא
 אנגעמעטטענע גענויא }ייטעטריא מאיר )רבי —ברייצע. $דערערטטירכטאןרער

 פערפאט" רער ועטצט ראן אוכד הער, פערוען טען*ביב! מעהרערן אויט ערנע}טונג5
 ויא פארט(: פרויא פערדלןכטינען רער פאן בייאטפיע! אבגעבראכענע דאט טער

 |אטטען, צו ועהען מלו:נערן פאן רן אופן הויועט, איהרעט אייננאנג רעכן פאר טטאנד
 אונד טטעהען ר יקנו נ טהאר אכן פריעטטערט רעט בעפעה! אוין רא מוט רארוכן

 אויפנע־ קאפפפוין טאנען איינען האטטע רא פרייונעבען; טמאך אפפענט|יכער וין
 איהר ענט1 אונר הויפטע פאכן □נד רען פריעמטער רער איהר ניממט רארוכן ועטנט,

 דארוכןפערוויררט נעפ}אכטען, ראהאטטערןריאהאארע פיטע; ריא רענ:ע}כעןפאר
 געטמינקט, נערכט מיהר האטטע רא האאר; דאט יעטצט פריעטטער רער מיהר

 ויאהאטטעאיהכןריאקאטט;יכטטעןנעריכטע .;11 א. גע^ב יעטצט רארושןוויררעט
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 בכוסות משובח יין השקתהו היא בהמה. מאכל קרבנה לפיכך עולם מעדני

 )פייש הרם. של במקדה המרים מים איתה משקה כהן לפיכך משובחות
 שנאמר פנים. בה משים בסתר יושב בסתר. עשתה היא חים( שבכלי פח>ת

 הקב״ח בסתר עשתה היא ר״א וגף. נשף שמררת נואף ועין כ״ד[ ]איוב
 רעתו חגלה במשאון שנאה תכסה כ״ו( )משלי שנאמר בגלוי. מפרסמה

 התם וגרסינן רעתי(. מתגלה הוא עונשן להכירן להשמיד בסתר השנאה •מכסה )פירש בקהל♦
 נתגאה אבשלום עיניו. את פלשתים נקרו לפיכך עיניו אחר הלך שמשון
 כדכתיב אביו פילגשי עשר על שבא ולפי בשערו. נתלה לפיכך כשערו

 נתנו לפיכך הבית לשמור פילגשים נשים עשר את המלך ויעוב בשמואל
 נערים עשרה ויסבו י״ח( ב/ )שמואל שנאמר חניתות(. )שי׳ לונביאיח עשר בו

 לב גניבות שלש שגנב ולפי וימיתוהו. אבשלום את ויכי יואב כלי נושאי
 אבשלום את וכתיב נדרי את ואשלם נא אלכה דכתיב כ״ד ולב אביו לב יש״י )פי* ב״ך* ולב אביו

 מצות שע״י מדוד קרוים משמע ירושלמית כסוטה ואסרינן לתומם. והולכים קרואים אי* מאתים הלכו
 לשנים דוד של חותמו מראה והיה וכתב שאכחר שנים עטי שילכו לי כחוב לז אמר עמו הלכו דוד

 ע״כ ב״ד ולב אכין לב הרי סנהדראות ראשי וכלם מאתים שכנס עד אחרים לשנים וכן אחריו והולכים
 לב את אבשלום ויגנוב כ״ו( ב׳, )שמואל שנאמר ישראל. כל ולב (,י*" פייש

 יואב ויקח כ״ח( )שם שנאמר שבטים. ג׳ בו נתקעו לפיכך ישראל. אנשי
 שמשון רבנן תנו וגו׳. חי עורנו אבשלום בלב ויתקעם בכפו שבטים שלשה
 לי קח אותה אביו אל שמשון ויאמר י״ד( )שופטים שנאמר מרד. בעיניו

 י״ן( )שם שנאמר עיניו את פלשתים נקרו לפיכך בעיני. ישרר־ז היא כי
 חמשה רבנן חנו ט׳ דף התם וגרסינן עיניו. אח וינקרו פלשתים ויאחזוהו

 בצוארו. שאול בבתו. שמשון בהם. לקו ובולם מעלה של דוגמא מעין נבראו
 לק!( דמלן אלא ראיה מייתי לא )פ״ה ברגליו. אסא בעיניו. צדקיהו בשערו. אבשלום

 צוק עיעהע רענן דיון גענאצומען, דינגען פאן אפפער איהר־ ווירר רארוכן אלפגעטיטט,
 אונויכט־ ראט ריכטעט רארוכן אינטגעהייקגעוינדיגעט, האטטע ויא ריענען; פוטטער

 עהעברעכערט רעט אויגע "ראט הייטט: עט וחצו ויא, צווי^ צארן ויינען ווע:ען כארע
 נ&ך ארעד ט״ו.(, כ״ד, )איוב .11 :. או. אבענדראמ^ערונג" ריא אוי^ ווארטעטע

 רער פרעפע] איהר ווירר דארוכן ,געוינריגעט אינטגעהייכן האטטע ויא :אנדערן
 דורך פעררעקט האט רען "ווער הייטט: עט וויא ,פדייוגעגעבען ^פפעכט|יכקייט

 כ״ו, >מכ*ןי פערו^^ונג." רער אין ענטהי}|ט ווירד כאוהייט דעטטען טייטונג,
 וואור־ רארוק נאך, אויגען לינען גינג טי^טון דארט: עט הייטט פערנער כ״ו.(

 טטא)ין טהאט כן ט}ו ב א אויטגעטטאכען; פיןיטטערן רען פאן אויגען ויינע רען
 $ אונד האנגען חאארען דינען אן ער כ}יעב דארוכן האארען, ויינען ויט4

 פאן ערהיע^טען יוענטען 1פינן ט׳(: )פא|. דארט עט הייטט פערנער ווייטער.
 בע־ ויא וואוררען דאראן עכען אונד אויטצ־יכנענדעט, עטוואט אטור2 רער

 ויי* דורך טאו) קראפט, ויינע דורך ויך צייכנעטע נא^יך ן טמט! טטראפט:
 ווייטער; וא אוני אויט האאר טאנעט ויין דורך כן בטן! א הא}ו, טאנע] נען

 עט וויא האארע^ ויינע דורך ט פ קרא ויינע וט!ן1ט אויך פער|אר וי( אונו־
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 עליה ויסול החרב את שאול ויקח ל״א[ א/ ]שמואל רכתיב בצוארו. שאול

 ותגלח ט״ז( )שופטים רכתיב ככוחו. שמשון צ>אל( >היימ בחלב שהורגים םכמק> )ס״ה
 ראשו ויחזק י״ח[ ב/ ]שמואל דכתיב בשערו אבשלום מעליו* כחו ויסר וגו׳

 שמע כן אלא כרגליו אשא וכן לשבח דנשתנה מ״ל ידענא לא ס״)פ בעיניו. צו״קיהו באלה.
 דכתיב ברגליו אסא עור* צדקיה עיני ואת דכתיב כ״ה( ב׳, )מלבים יייכ>(.
 שאחזתו מלמד יהודה רב ואמר רגליו. את הלח זקנתו לעת ט״ו( א/ )שם

 בריח זוטרא מר א״ל כלע״ז(. גוטי פונקא סקורין כדגלים שאוחז חולי שם )פי׳ פורגרא.
 טנא דחייא. כמחטאבבישר׳ א״ל פודגרא. דמי היכי נחמן לרב נחמן דרב
 הוה סרביה דאמרי ואיכא ביה. חייש הוה מיחש דאמרי איכא ירע• הוה

 מפני רבא דרש ליראיו. ה׳ סוד כ״ה( )תחלי׳ אימא בעית ואי ליה. מירא ג
 בתלמידי המלן( עמדת )פיה אנגריא שעשה מפני לחל!"( )פ״ה אסא נענש מה

 נקי אין יהודה כל את השמיע אסא והמלך ט״ן< א/ )מלכים שנא׳ חכמים.
 כרך עליה בונה בעשא שהיה הרמה. אבני את וישאו הזעיק!( פיה )השמיע.
 אפילו רב אמר יהודה רב אמר נקי. אין מאי לאסא. ובא יוצא תת לבלתי

 ביששכר מצינו וג״כ לני״ס: יהיה נקי כיה דכמיב )חח! מחופתה וכלה מחדרו ההן
 כדגרסינן מרה. כנגר טדה אדם בידי חקב״ה שהענישו ברקאי כפר איש

 עזרה. צוחה צווחת ארבעה רבנן תנו שנהגו. מקום פרק פסחים במסכת
 ישככו! אשר כדכמיב פ>׳ )שטמא! ה׳ היכל שטמאו עלי בני מבאן צאו ראשונה צוחה

 את שמכבד ברקאי. כסר איש יששכר מכאן צא שניה צווחה משים( אח
 ועכיד בשיראי ידיה כריך דחוה עביר. הוה מאי שמים. קרשי ומחלל עצמו

 פאכי בן ישמעאל ויכנס ראשיכם שערים שאו עזרה צוחה ועור עבורה.
 שערים שאו עזרה צוחה ועור נדולח. בכהונה וישמש פינחס של תלמידו

 מקדשי כריסו וימלא פנקאי של תלמידו נרבאי בן יוחנן ויכנס ראשיכם
 מאות שלש בסעודתו אוכל שהיה נרבאי בן יוהנן על עליו אמרו שמים.
 סעודה בקינוח גוזלות מאות ארבע ואוכל יין. גרבי מאות שלש ושותה עגלים
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 פאןאיהכן, קראפט וויךדיא עש אונו־ אב הויפטרזאאר ראש איהס טאר ";יא היישט:
 וויאעשהיישט: בעטטראפט, הא};ע וואוררעאכן אכט}וע י״ט.("; ט":, )טופטיק

 ב/ )טא!א| .11 ז. או. טערעבינטהעהאננען'׳ לעאיינער דעכןקאפפע □}יעב^יט "ער
 האהענ־ )רעק אן בעטטאטיגעט פערנער וחרר אביגע"נעהויפטונג דיא ט/(. ,י״ח

 3פא)5םטחיכ טראקטאט אישן אי;ט ]ע;ען כרקאי,צו אויש יטטכר פריעשטער(
 :אהנע ריא געגען אייטיא! איכך^אטטעשהוי:ע: !ארכן ענטטטאנד *א] פיער נ",•.(:

 האט־ פעראונרייניגעט דאראשוע^כע וויי] ;יךוועגכעגענען;אןןטען, ראש;יא ש,יע|י
 טטרעכטע, פרונקע נאן־איישערק וועןכער כרקאי, אויש יטטכר געגען ראן טען;

 האנר־ נעה^יןאין;יירענען פפ|עגטע )ער דינגעענטווייהטע, ע4היי]י ער וואהרענר
 צופן ווע|כער }ארכן, ענטטטאנר ראן פערריכטען(; 13 פעןריענשט>1טע רען טיוהען

 אןמחאהענסריעשטעראנצוטטען־־ פאבי, ;אהןרעש צוועקקהאעטע,דעןיטמעא},



א פרק א חלק א כלל א נר **
 נותר נמצא לא נרבאי בן יוחנן של ימיו כל אמרו יביס(. כסנים מגדל שהיה ופי׳

 מלכא ברקאי. בסר איש ביששכר לי( נשתלם גמול )מה ביה סלקה מאי במקדש.
 אמרה מלכתא ואי. גדי טלכאאמר משמינאי(. כית מלכי )#י׳ יתכי. חוו וטלכתא
 אתא יומא. טסיקקרבנותכל דקא גדול כהן ניכח נוכח. מאן יאי. אימרא

 יפק יאה גדי אי וזלכא( קדם כידית לאחוויי ארעא אורח ולאו שחזון דרן )פי׳ בידיה אחוי
 לימיניה. פסקו דמלכותא אימתא ליה הוה ולא הואיל טלכא אטר לתטירא.

 רב אמר לימיניה. פסקו הדר מלבא שמע לשמאליה. פסוק שוחדא יהב
 ל!( גי! )פי׳ למיטרססיח ברקאי כפי־ איש ליששכר דשקליח רחטנא בריך יוסף

 דתניא תנא. לא ברקאי כפר איש יששכר אשי רב אמר .עלטא בהאי מיניה
 שטיבחרין מפני יכול מקום. בכל לעזים קודמין כבשין אומר שמעון רבי

 כאחד. שקולים ששניהם מלמד לחטאת. קרבנו יביא כבש ואם ת״ל בטינן
 עו. ואם כשב אם ג׳( )ויקרא רכתיב קי־א• לא נטי מקרא אף אמר רבינא

 האדם שנענש שמצינו וכמו עז: ליתי עז בעי אי כבש. ליחי כבש כעי אי
י״א דף דסוטה בפ״ק שמצינו כמו שכר. לו נותנין כך מרה. כנגר טרה

 10611 .11 .5 או. ט ,י א רב נ :אהן יוחנן, האהענפריעטטערט וועגעןדעט ענר}יך $ען;
 2:אטראן אנבע}אנגט, ברקאי צווים יטטכר טטראזערעט אנגע^עטטענע דיא נון

 נעהמ}יך 4קאני )האטמאנאיטער( איין ענהייט.4ע}ע4 ענדער4פא} בייא וא}כע איהן
 6ענפ}יי4ציע דאט אב דאריבער, טטרייט איינען עו>אה}ין4 ויינער מיט איינטט האטטע
 רעק פאן וואוררע יענעט אוחגעקעהרט; אדער }א*אפ}ייט א}ט טאעקקע בעטטער

 אייניגען ניבט ביירע ויך רא כעהויפטעט; }עטצטערן רער פאן ריעועט ערטטערן,
 הער־ טיערעטריכטער א}ט האהעפריעטטער געראכטע רער וואוררע ןא קאננטען,

 אכן טע,.1פפ}ע דארצוכרינגען ער ריא אפפער, פיע}ען דורךדיא ער וויי} בייאגערופע|;
 אנטוואר־ האהעפריעטטער רער טיען; געאייגנעט בעאורטחיי}ען צו ריעט כעטטען

 יכעןבע־}4טא רען צו ויא ווירדע ;א ווארע, בעטטער ציעגע דיא ,,יוען איראנים: כעטע
 אונא:־ נא וין־איבערריעט בענאהכן אוני וועררען;" עווענרעט4ען'אפפערןאנ4טאנדי6

 ריא"רעכטע איהכן בעפאה}, ריעוער ראט קאניגט, דעט געגענווארט אין טט^נריג
 דורך עט ראטרערפעראורטהיי}טע ערפאהרען, ער נאכרעכן אונד ,אבצוהויען האנר

 אב־ האנד ע }ינק ריא איהכן מאן ראט האטטע, גע־וכט ער}אנגען צו בעטטעכונג
 יטטכר דעכן היי} אכצוהויען. האני רעכטע יענעכןאויך'ריא ער, בעפאה} וא היעב,

 טטראפע זיינע ריעטוייטט טאן ער ראט ,ף מ יו רבי בעמערקט ברקאי! אויט
 האטטע י א רק ב אויט י"טטכר י: ם א רב בע^ערקט פערנער .האט בעקא^ען

 )אין טטעהט צוואר ואגט: טאעון רבי א1ו טטודירט, אטנה ריא א}מ>4ניא עוויט4
 בעטטער יענעט וויי} אבער ניכט "ציעגע", פאר "טא^׳ עוואהנ}יך4 טריפט( רער
 צוערטט נאכדעכן עט, ראט פארקאמחט, אויך *א} איין עט אינרעכן דיע;ע, א}ט אי;ט

 וינרענאפפער א!ט טא^ איין ער "[ןען הייטט: ראן איוט, רעדע דיא ציעגע רער אן5
 בעמערקטע: רבינא .עאכטעט4ייכ}4 ביירע וועררען פיע}*עהר ט'';4רארברינ

 ענטווערער הייטט: דא עט אינרעכן ע}ערנט,4 ביבע} ריא איינ^א} ניכט האט ער
 ראטעם ,הערפארנעהט ווארויט י״ב.(, :/ ',4 )ויקרא ע4ציע איינע ארער טא^ איין

 ריא אבער ייכוויא}4ווירר.^ עוואה}ט4 ביידעןצוכןאפפער פאן ווע}כעט .אי:ט 4י}טי4ייכ}4
איכןטראקטאט חית אנגעמעטטען, ענויא4 4כע}אהנונ״ איוטאויןריא וא טטרא£ע,
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 ב׳( )ששות שנאטר אחת• שעה לטשה המתינה מרים הטובה. רענין וכן

 שנא׳ בטדבר. ימים שבעת ישראל לה נתעכבו לס־כך וגו׳• אחותו ותתצב
 אחת שעה התם דטי מי מרים. האסף עד נסע לא והעם י״ב( )במדבר

 וכן והא רבא א״ל כן• אינו הטובח ולענין אימא אביי אטר יומי. ן׳ הבא
 ולעולם מדח• דבאותח הטובה לענין וכן קתני• הכי רבא אטר אלא קחני.
 דף אלו תעניות סדר בסרק נטי וגרסי׳ סורענות. מטדת מרובה טובה מדה
 טינת סכור דברתא• חוה לא דרב בשבבותיח רברתא הוה בסוריא כ״א•

 זוטרא והא נס־שאוכותיהטובא. רב בחלמא• איתחוילהו משוסזכיתיחדרב•
 קברות. לבי וובלא מרא טשייל רקא גברא ההוא טשום אלא לרב• ליה

 מינה סבור רליקתא. הוה לא הונא ררב בשכבותיה רליקתא הוה בדרוקתא
 נסיש הונא רב בחלמא• להו איתחוי דנסיש• הונא דרב וכותית משים

 דההיא וכותא טשום אלא חונא. לרב ליה ווטרא והאי טובא. זכותיח
 לטדנו לשבבותח. ומשיילא שבת לערב שבת מערב חנורא דטחמטה אתתא

ועונש: בשכר מרה כנגר בטדח לאדם דן שהקב״ה

שני. פרק
 בסר׳ כדגרסי׳ שטים. בידי מרה כנגד מרה מחם שנסרעין אחרים יש
 שהשסיע טובה בשביל אלא נתגאו לא המבול דור רבנן• תנו ק״ח. דף חלק
שבט ולא מסחד שלים בתיהם כ״א( )איוב בהו• כתיב מה הקב״ח. להס

 הנ־6 פערריענטטע דעכן אי:ט בע}אהנונג אוין־ריא }ע:עןאי:ט: צו י״א.( )פא}. מוטה
 איינע מטה תרע מרית האטטע :א מאשע; נראטערכן אין אבער נעטיעהט ,}יך

 כ/ )טמות פאןפערן" ":יינעטוועטטערטטאנד וויאעטהיישט: םטונדעגעווארטעט,
 וויא טאנע, דעבען אי:ראע}יטען ווארטעטעןאיהרריא1םא}גערעטטע אין אונו• .(,ר

 וואררען" אויפנענאממען וויעדער מרית בי: ווייטער, ניכט "דאט£א!קצאג עטהיימט:
 ערטהיי}ט מאטע נר^שעית אין טטעטט בע}אהנונג ר*א רא ט״ו.(", י״ב, )כ^דבר

 לזי|רעתוואהנאר,- איינער אין איינטט וואר ;א טטראפע. ריא איהרערריטט א!ט ווירר,
 פער• ריע:ער וןא נענענר ריא עפירעמיא, העררטענדען רב )בעריהמטען( רעט טע

 }ייטע :א"ראטריא נעב}יעבען, פערטאנט דאפאן וואהנטע, נע}עהרטע ריענשטפא}}ע
 וואוררעאיה* עט אבער נעטעהע; מאננעש ריעועט נונטטען צו ריעט ראט ,"ג}ויכטען

 ריקקרכט אונפערהא}טניטמאטיגע איינע דיעטנור דאט נעןאיתטרוימעא:געדייטעט,
 אית דיא £א}} אהנ}יכער איין ווארע; רעט:ע}בען פערריענטטע גראטען דיא נעגען

.11 ?1 או. פארנעקאממען נא הו רעט"רב בעטרע^

קאפיטעל. עם ט י י ז ו צ
 £ערהאננטע :יא איבער אבען פאן רערען אנרערע, וויעדמרית אויך נאב עט

 טראק־ אית "יר 1ע!ע^ 0* האטטע. פערברעכעןאהנ}יכקייט איהל־עת מיט טטראפע
 וינד־ דער נעט!עכט ראש }עהרטען. ראבבינען ריא ק״ח.(: )פא}. טנהררין טאט

 נוטע, ראש דורך א}ט איבערמיטהיג, :א אנרערעט ניכטט דורך וואורדע פ}!טה
 אי:נו }ייטען ריעזען א|5 האטטע. נענעכען איבערפ}וט אית היממע} רער איהכן דאט
 ורכט*5 רוהינאונד }עבען "ויא הייטט: פ•( או. ,ט כ״א, )איוב עט וויא רערע, ריא
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 כצאן ישלחו תשכל. ולא פרתו תפלט יגעיל ולא עכר שורו עליהם. אלוה

 בטוב יבלו עוגב. לקול וישמחו וכגור בתוף ישאו ירקדון. וילדיהם עויליהם
 הפצנו. לא דרכיך ודעת טמנו סור לאל ויאמרו יחתו. שאול וברגע ימיהם

 לטיפה אלא צריכין אנו כלום בו• נפגע כי נועיל ומה נעבדנו כי שדי מה
 כטובה הקכ״ה אמר • מסתפקיןמהן שאנו ומעיינות נהרות לנו יש גשמי* של

 )בראשי׳ שנא׳ אותם. רן אני ובה אותי. מכעיסין הם בה לרם שהשפעתי
 דור אומר דורמסקית בן יוסי רבי וגי׳. מים המבול את מביא הנני ואני ו׳(

 ויקהו ו׳( )שם שנאמר למים. הדומה העין בגלגל אלא נתגאו לא המבול
 לגלגל שדומה במים אותם דן חקב״ה לפיכך בחרו. אשר מכל נשים להם
 יוחנן רבי אמר רבה. תהום מעיינות כל נבקעו ף( )בראשי׳ שנאמר העין.

 כי יי וירא שנאמר קלקלו• ברבה נדונו. וברבה קלקלו ברבה המבול דור
 תהום מעיינות כל נבקעו דכתיב נדונו. וברבה בארץ. האדם רעת רבה

 ברותחין המבול דור חסרא רב אמר וגו׳. מעיינות ויסברו וכתיב רבה.
 כתיב נדונו. וברותחין בעבירה. קלקלו ברותחין נדונו• וברותחין קלקלו

 וגרסינן שבכה• המלך וחמת ג׳( )אסתר התם וכתיב המים. וישיבי הכא
מתות נשים עבירות שלש על ל״ב דף מדליק־ן במה בפרק שבת במסכת נמי

 םערגעב!יך ניכט ניכט; רוטהע1שטרא גאטטעט קעננען הייוערן, איהרען חין }א;
 איהרע ;ענרען ;יא ניכט; פעה|עט אוני קא|בש ק!ה איהרע מיהראכשע, טוואנגערט

 יובען! ;יא אומהער; היפפען קינרער אונראיהרע העעררע, איינער ג!ייך אויט כובען
 איה־ פעחעבען ;יא פ!אטהע; רער ק!אנג רעק ל! יויכצען אונדציטהעראונד ,שיק כייא

 רעננאךשפרע־ אונד גרופט; אקריא ;ינקעןרא נוא אקאיינעכן אונד יקק1ג רעצייטאיכן
 וואט ערקעטען, ניבט וועגע ריינע ווא$ען וויר ,אונכו פאן ווייכע גאטט: 13 ;יא כען

 אננובע־ איהן עט, פראו׳ומט וואט ריענען? וויראיהכן ראש ,א^אכטיגע רער אי;ט
 פיר ודר רא ניבט, !יינער וויר ברויכען רעגענש רעש הינויכט וע!בשט'אק טען?

 רער נון שפראך ?רא־וין האבען! געסג קווע!)ען אונד פ}יטטע בעדירפניט אוטער
 געגע־ איבערמאט ;א|כעכן אין !ייטען ריעוען איך ראש ג!טע, ראש "פיר הערר:

 איהרעסן :א!! שטראפע איהרע אן!1וואה קראכקען! צו נאך <>יך ;יא ן!כען כען,
 טה1וואטטערפ| איינע ווי!! איך הייטט: א!יך ווימ׳עט ;יין!" אהנ|יך פערברעכען

 ראש דור^טקיתשפריכט: ;אהן יוטי, ר׳ י";.(. )כראשיתו/ הערבייאעיהרען,
 ריא ויגען, א רער |!טט רער אין אויטגעשווייפט האטטע זינרפ}וטה רער געש!עכט

 ;יא וויא פרויען, ;יך נאהמען ;יא הייטט: עט וויא ג|ייכען, וואטטערקווע||ע איינער
 מיט :יא גאטט האט רא־וכן נ׳.(. ו', )כראשית קאוייען, 1וואור־ רען אין איהנען

 גרא־ רער ען11קווע א}|ע 2לווין בראכען "עש הייטט: עש וויא היי*גע:וכט, וואטשער
 בעשרייבונג רער כייא וויא שפריכט: יוחנן ר׳ י/(. ;׳, )בראשית טיעפע" טען
 ,פארקא^ט רבה ווארט ראש ;ינרפ}וטהגעש|עכטעט רעש ;ינרהאפטיגקייט רער

 ער־ אין עט ' היישט ;א פאר, בעטטראפונג רעשטען בייא עש קאמו?ט ;א עכען
 אי;טריא;ינרהאפטיגקייט רבה)גראש( ראש ;אה, עוויגע רער היסיכט; מטערער

 א}?ע ערבראכען עט הינרכט: ז אונראין!עטצטערער #ענטעןאו^עררען, דעט
 ג}יי־ ". י*. יו׳• שפריכט חטרא רבי גראטען(. )רער רכה טיעפע רער קווען!ען

;ינרען ררייא וועגע! }"ב.( )פא|. שבת טראקטאט איק הייטטעט צער^אשען
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 מאי נדה הנר. ובהדלקת ובחלה בנדה זהירות שאינן על לידתן• בשעת

 בחדרי תלקה לפיכך בטנה• בחדרי קלקלה היא יצחק רבי אסר טעטא.
 ההיא כדדרש למיטר• איכא מאי הנר והדלקת חלה נדה. תינח בטנה.
 דם עסקי על בבם נתתי דם רביעית הקב״ה אמר הסדא דרב עליה גלילאח
 .אחכם הזהרתי ראשית עסקי על אתכם קראתי ראשית .אתכם הזהרתי

 ,משטרי אתם אם אחכם. הזהרתי נר עסקי על נר שקרויה בכם נתתי נשטה
 לידתן בשעת שיום מכם. נשמתכם את נוטל הריני לאי ואם מוטב. אותם
 סיטן הן סיטנץ ד׳ ת״ר התם נמי וגרסינן סכינא. חדד תורא נפל רבא אמר

 סימן עניות. הרוה לגסות סימן ירקון. חנם לשנאת סימן הדרוקן. לעבירה
 יוסי ברבי אלעזר רבי המעשר. על באה אסכרא ת״ר אסכרא. הרע ללשון
 ג(*ס )תהלים קראה. מאי ריב״ל ואיתימא רבא אמר הרע. לשון על אוסר

 שקר• דוברי פי יסכר כי בו הנשבע כל יתהלל באלהים ישטח והמלך
 דרב בריח ־לא ע רב דרש ס״ב. רף יוצאה אשה במה בפרק נטי וגרסינן
 מהלכות שהיו ציון. בנות גבהו כי יען יי ויאמר ג׳( )ישעי׳ רכתיב מאי עלאי.

 ,ומשקח גודל• בצר עקב טהלכות שהיו גרון. נטוית ותלכנה זקופה. בקומה
 מהלכות שהיו תלכנה. וטפוף הלוך וטרמזן. כוחלא מליין דהוו עינים.
 מלמד אמי רבי דבי יצחק א״ר תעכסנה. וברגליהם קצרה. בצר ארוכה

 וכיון ירושלם בשוקי ומהלכות .,במנעליה ואפרסמון טור מטילות שהיו
בהם ומכניסות עליהם ומתיזות בקרקע בועטות יש־אל בחירי אצל שמגיעות

 בייכן טטערכען רמס כע1ווע ׳ט3מויםמייגי<נוער>עזעט רזהנזירקייט ריח נץ "ירי .".יער *(
 יויבעוו, רעד המגע♦ שזיגרען1יזסשונ1נטער1מ מננעגעכענען רען "יט געכוזרטן

 בעאבאכטען רכנו :יא ווען געבארענט, איהרעט ענהי־ט4גע}ע בייא פרויען טטערבען
 }יכטאנצינרענט רעש לזוכד טייגעט רעש העבע רער אמאנרערונג, רער געבאט רחש

 ראבבינען}עהרטען: ריא רארט: הייטטעט פערנער (*טבת(. רעש )בייכןאיינטריטט
 וץערקמא} ראש :ינדען: בעזאטענע געוויטטע פיר עש ניבט ^ערקמא}ע פיערעו־ןייא

 חאששעט גרונר}א;ען רעט ווערקמא} ראש וואטטער:וכט, אי;ט אונקייטהייט דער
 ערקמא}* ראש ארמוטה; אי;ט האכוווטהט רעש ראשמערקו׳וא} גע}ב:וכט; אי;ט
 טראקטאט איכן וויר }ע;ען פערנער .11 או•":. כריינע, ריא אי;ט ודונג4פערןיי רער

 בי}ד}יכע פא^עירע ניבט י, א ע} רבי רעש ;אהן ,עו}א רבי ט״ב.(: )פא}. טבת
 טאכטער ריא טהון, ןיטטא} :א ;יא "וויי} ט";.(: ג', )יטעיה פער;עט רעש ערק}ארונג

 ;יאריכטעטעןאיהרעףקארפעראיןריאהאהע; ה. ר. טפריכטרערהערר," ט,יציונ
 טריטטע, קורצע ;א מאכטען :יא ה. ד. הא};ע, עמפאינערעקקטעכן מיט גינגען :יא

 איבער, וויט בעריהרטע; אנרערן רעש פער:ע ריא פוטעש איינען רעש צעהע דאטדיא
 רען ראמיט ווארפע! אוכד אויגען איהרע טמינקטען :יא ה. ר. אוינען, טינכטען

 פרויענטפער־ איעע ה. ד. טוועבענר, האר 4אנ4 איהר צו; ב}יקקע נערןפער}יעבטע
 טטאטור, ר ע ט צ ט ע ר: ע ט נ 1 א פאן איינעראנדערן נעבען טטאטורגינג האהער פאן ואן

 ה. ר. יפטען:יא,4פער מיטאיהרעןפיטען פערנער: ראטערצוערטיינען(;4)אוכןרעטטא
 יר!ט}יכן אין ;יא ווען :יא, ריא טוהע, איהרע אין רינגע טעןז!אה]ריעכענרע4}ע :יא
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 בר רבה כרדרש סורענותייהו. מאי נחש(. פ•׳ )כי״ם בכעוס בארם הרע יצר

 שהיו מקום בושם. החת וגומר. יהיה מק בושם תהוז וחיה )שם( עולא
 מקים נקסח. חגורה ותחת נשיי( התק כמ> )פי׳ נמקים. נמקים נעשה מתבשמות

 קרחה. מקשה מעשה ותחת נקסים• נקסים נעשה בצלצול חגורות שהיו
 מחגורת סתיגיל ותחת קרחים. קרחים נעשה בו מתקשטות שהיו מקום
 אמר יוסי. תחת כי שק. לטחגורת יחיו גילח לירי המביאין סתהים שק.
 ציון. בנות קרקר ה׳ וספח כיבא• שוסרא הילוסי אינשי ראמרי היינו רבא
 וכתיב ופסח הבא כתיב צרעת. בהן שפרחה מלמד חנינא בר יוסי א״ר

 אמר חד ושמואל רב יערה. סתהן וה׳ ולססהת. לשאת י״ח )ויקרא התם
 סרק ראש גרפינן ועוד כיער: סתחיהן שנעשו אשר וחד כקיתון. שנשסכה

 תחיית אין האומר לעה״ב. חלק להם שאין אלו רבנן תנו צ״א. דף חלק
 ,יהי לא לפיכך המתים בתחיית כסר הוא טעמא. מאי התורה. מן המתים

 דאמר מרה. כנגד מרח הקב״ה של ששרותיו ,לס המתים. בתחיית חלק לו
 מרח הקב״ה של מדותיו שכל מנין יונתן. רבי אמר נחמני בר שמואל רבי

 ה׳ אמר כה .,ה דבר שמעו אלישע ויאמר זי( ב׳, )מלכים ,שנא מרה. כנגד
 אשר השליש ויען וכתיב שומרון. בשער וגר בשקל פלח סאה מחר כעת

 בשמים ארובות עושה ח׳ הנה ויאמר האלהים איש את ירו על נשען למלך
 וירמסו כן לו ויהי וכתיב תאכל• לא ומשם בעיניך רואה הנכה ויאמר .,וגו

 רב אמר יהודה רב דאטר ליה. גרמה אלישע קללת ודלמא .,וגי אותו
 וימות. וירמסוהו קרא לכתוב כן אם באה. היא בחנם אסילו הכם קללת

 דריקקטען, פ־שען רען יט>4 נינגען, £א־בייא אננערן>4 יונגען פאר אונד אויטניננען
 טטראפע דיא נין וו©ל־ וואש .אנצו?אקקען יענע תוכר פערכרייטען צו נערוך5וואה לווכן
 וואה|* רער טטע}|ע רער אן כ"□.(: ',4 )יטעיה האנרןוננען? ריע;ע ןע'1א פיר

 ענטטטאנ־ ורטש4 רעש טטעןןע רער אן ,פןייט ראש טוואנר דינגע ריעכענדען
 צ״א.(: 3)פא שנהררין איכןטראקטאט }ע;עןוויר פערנער .11 א. נ(וויעןיען, רען

 צושאררערטט צוואר אוכד פער}ושטיג קייט4:ע}י רער לנד מענטען פא|גענדע
 רער אין א!ש טאדטען, רער אויפערטטעהונג א״נשטיגע דיה ווע}כער דעריעניגע,

 דיא ער רא ור,>4ת! רער־ ערקט>4בע רען, !ייגנעט; ע:טהא|טען, טריפט היי{יגען
 פערפאה* ראש אינדעכן טהיי}, צו ניכט איהכן ;יא וחרר !ייגנעט, אויפערטטעהונג

 ןאהן ואן,>4ט רבי עשטעןאי;ט.>4ע4עןאנ>4>1ע:טעןפאןןקא>4 רעכןרעט רעןגאטטעש
 ב׳.( א', ;/ כ', )*!□יק עט ווא טריפט, רער אויש ריעש בעוויי;ט נח^נויט,

 עוויגע: רער טפריכט :א ווארט, ע״יגען רעש הארעט טפראך: א}יטע היישט:
 פיר שי ן רו>41 ט ארקטע>4 רעכן אוץ" מעה} אט>4 איין ווירר צייט ריע;ע לתוכן ״#ארגען

 קאניגש רעש רער וואגענקאמפפער, רער טפראך רא :יין;" האכען צו טק} איינען
 פענטטער הערר רער ווירר פריי}יך מאננע: אטט}יכען4 רעכן צו וואר, ייטער}4כע

 יט>4 עט דא;אן}טט אנטווארטעטע: אבער יענער .11 או.:. 1 אכען>4ען>1>4איכןהי
 .(,כ )פער: עט הייטט אונר געניעטען^ ראפאן ניכטט אוני ;עהען אוינען אייננען

פערנערהיישט .11 או. צערטרעטען וואוררע ער רען :א; איהכן ערגינג עט אונר



ב פרק א חלק א כלל א נר
 כל אומר נהיראי רבי כלה. במסכת וגרסינן שער: עסקי על בשער מאי

 דוחקין השרת שמלאכי אלא עור ולא מתבייש. הוא לסוף חברו את המבייש
 ירי על עשאה שאם אחרת לך ויש :עולם באי לבל קלונו ומראין אותו
 יהושע רבי תניא צ״ר. דף הלק כרגרסינןבפרק בעצמו. מטנו נפרעין עצמו

 ה׳ מי ויאמר ה׳( )ששות שנאמר בעצמו שחרף פרעה אומר• קרחה בן
 י״ד( )שם שנאמר בעצמו. הקכ״ה ממני נפרע לפיכך בקילו. אשמע אשר
 .,וגי סוסיך בים דרכת (,ג )חבקוק ואומר הים. בתוך מצרים את ,ה וינער

 שנאמר שליח. ידי על הקב״ה ממנו נפרע שליח• ידי על שחרף סנחריב
 עליתי אני רכבי ברוב ותאמר .,ה חרפת מלאכיך ביד י״ט( ב׳, )מלכים

 מצור. יאורי כל פעמי בכף ואחריב מים ושתיתי קרתי אני וכתי׳ וגי׳• מרום
 במחנה ויך ,ה מלאך ויצא )שם( שנאמר שליח. ידי על מטנו נפרע הקב״ה
טרח: כנגד מרה האדם מן שנפרעין למדת הא וגו׳. אשור

י. ש י ל ש ק ר פ >ד<
 והיו ידועים. ברברים האדם מן ־עין1נם, שבעבורם אחרות עכירות לך יש

 מרליקין במה פרק שבת במסכת כרגרסינן דקרא. מאסמכת׳ אותו למדין
שנאמר מתח. אדם של אשתו נדר׳ בעין איטר נתן רבי תניא ל״ב. דף

 בעטח*ט, נחכטטען :יינען ווער טפרמך: ויחי ה נ רבי כ|ה: טרחקטחט מיכן עט
 פחןטטרמפ־ חרט חנרערע מייגע ערווחרטען. לו בעטח^וננ מ״נטט וע[בטט רערהחט

 ויך^ע}בטט דורך טהחט מיינע ווע}כער רער, ווען עט, מי;ט חננעיועטטענהייט
 !5 ולח וע}בטטע#פפאננט, פחןנחטט נ^טטע}במר מ פערנע}טוננ ריח פח}}פיהרט,

 קרחה, דעט :מהן יהוטע, רבי צ״ר.( )פח}. טנהררין מיכןטרחקטחט }ע:עןמי!ט
 מי:ט ווער טפרחך: ער מינרעכן נע!חטטערט, נחטט רע}בטט החט פרעה }חנט:

 נחטט החט רמרוכן .(,ב ה/ )ט*!ת נעהחרכע? טטי^ע ;יינער חיך דחט נחטט,
 חינט חניפטער ריח טטירצטע עווינע רער עטה־יטט: וו*מ בעטטראפט, בטטמיהן1וע

 מעערנעטריט־ מירורך ביוט דומ י״ר.( נ/ )חבקוק פערנער כ";.(. )טמותי״ד, אעער
 פער^טטעןטטחיינעט נחטט ריב נח ט המטטע רחנענען ריינעןרחטטען. מיט טען

 מונרנחטטטטרחפטעמיהןמויךפערמיטטע!טטמיינעטחנרערן, מנדערןנע}חטטערט,
 נעטפרחכען: מונר חטטערט1נע נחטט רוח החטט בחטען רורךריינע ווימעטהייטט:

 .11 מ!\ו. בעטטיענען, בערנע החכטטען ריח חיך המבע ווחנען פיע}ען *יינען *יט
 #יט מוכר נעטרונקען, מוני עןנע*חכט11הערפחרקווע ווחטטער המבע חיך פערנער:

 דמן מונר □״״־•(> י״ט, ב/ )^}ביכן מויטנעטרחקקנעט פ}יטטע ח}}ע טריטטען #יינען
 }מנער רחט ט|!נ מוני עווינען רעט עטקחקחייןעננע} מוני (: }"ה )חיביר. עט הייטט
 4נחטט}יכעפערנע}טונ ריח דאט הערפחר, נון נעהט היערמויט .11 ז. מו. ט ,מטור

,■י * * .וינד מננע^עטטען נענוימ #ענטען רעט המנר}וננען רען

ל. ע ם י פ א ק דריטטעס
 בע־ טטרחפען כעוחנדערע ווע}כע פיר ויכרען, וויערערוכן עט ניעכט דחנענען

 ויין חננערייטעט פערוען כיב^יטען חץ רחבבינען רען נחך וועןצע לנר, טטי**ט
 טפרמך: נתן רבי |ע;ען: צו ן״ב.( )פח}. טבת טרמקטחט מיכן מחט וח וח}}ען.
 עט ווימ > פרוימ ויינע מענטען רעת טטירבט מננע}חבוננען ערעי}}טען( )ניכט !וענען
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 כעון אומר רבי מהחתך. משכבך יקח למה לשלם לך אין אם כ״ם )ששלי
 פיך את חתן אל ה׳( )קהלת שנאמר קטנים• כשהם מתים בנים נדרים
 יקציף למה היא. שגגה כי המלאך לפני תאמר ואל בשרך. את להטיא

 אדם של ידיו מעשה הן ואיזה ידיך. מעשה את וחבל קילך על האלהים
 אלעזר רבי דברי מהים בנים נדרים בעץ רבנן תנו ובנותיו. בניו אומר הוי

 לט״ר בשלמא תורה. ביטיל בעון אומר הנשיא יהודה רבי שמעון. ברבי
 כץ )ירמיה קרא• מאי תירה ביטול בעץ למ״ד אלא כדאמרן. נירים בעון

 אמר יצחק בר נחמן רב לקחו• לא מוסר בניכם את הכיתי לשוא דכתיב
 יהודון ר׳ מכדי שוא. עסקי על לשיא מהבא. נמי נדרים בעץ דאמר מאן

 אלעזר מרבי דשמעה לבתר קאמר• נדרים בעץ. ורבי רבי. היינו הנשיא
 מזוזה. בעץ אמר חד יוסי. ור׳ אבא בר הייא רבי בה פליגי רשב״י. של בנו
 נדרש מקרא קסכר מזוזה דאטר-בעץ מאן תורה. ביטול בעון אמר וחד

 נדרש מקרא תורה. ביטול בעין דאמר ולמאן פניו. לפני ולא לפניו
 מזוזה• בעון אמר הד יהודה. ורבי מאיר רבי בה פליגי פניו• ולפני לפניו
 )דברי׳י״א( דכתי׳ מזוזה• בעץ למאןראמר כשלמא בעוןצצית. אמר וחד

 בניכם. וימי ימיכם ירבו למען בתריה וכתיב ביתך. מזיזות על וכתבתם
 שילא ואיתימא כהנא רב אמר טעמא. מאי צ־צית בעון דאמר למאן אלא

 לא נקיים אביונים נפשות דם נמצאו בכנפיך גם ב׳( )ירמיה דכתיב מארי
 נטי מזוזה בעון למ״ד אסר נחמן רב אלה. כל על כי מצאתים במחתרת

 נחמיה רבי תניא עלה ואמרי׳ במחתרת. פתחים שעשו במחתרת מהכא.
 מריבה •שונאי( לשנאו סותר שיחא ענייה דני כ! יאה שלא )פי׳ חנם שנאת בעץ אומר
 מתים ובנותיו ובניו נפלים. מפלת ואשתו אדם• של ביתו בתוך רבה

 במבונס. ברכה אין חלה בעין אומר יהודה בן אלעזר רבי קטנים. כשהם
 איבלים ואחרים וזורעים בשערים• משתלחת ומארה ושק(. יי! באיצרוע )פי׳

 בהלה עליכם והפקדתי לכם זאת אעשה אני אף כ״ס )ויקרא שנאמר אותם.
 נותנין ואם בהלה. אלא בהלה תקרי אל וגר זרעכם לריק וזרעתם וגומר

להניח לכהן תתנו עריסותיכם וראשית מ״ד( )יחזקאל שנאמי־ מתברכין.

 דיר אונטער )אגער דק דיר צואן :א|ן ווארוכן ,בע:אח!שט ניכט דולו ווען היישט:
 בעריהא־ היילנע, דער יהוד־ )רני רבי כ";.(. כ"ב, )מכ(!י וועננעהאען?

 .* לוו. נעןיבדע ערפיןןכוער ניבט וועגען ;אנט אטנה( רער פערפאששער טער
 רער יר־ 11 צעהנטען, נר א העכען רער אונטערןאששוע חעגען פערנער: (* .11

 פנט־ )אששען. צו שא])ען הערונטער רעגען אונד טהויא פערהינדפרט, היאאע}

 נע1זזע1ר> ע3>1זוע פיר ,יר.רט5גע5חוי זינרען *טתרטרע טעלןשטע תיכן נין ווטרוען .-.יער *(
 געןעהוטע תיינע חייו מבער ייערדען זית זינר; בעטטיתויט טטרחפען סניערע יודער ע5טטרח
 ווטסג ,יע.-.ע;ועם3חנ נינטש )מזער געןוח-.נ}יצען וען פיר יתתער רזזבען חתר ןיטירט5יים ״יי:ע

חיכערז. יער יעםט|.1 ט3חתיויכער;עט יח5 •ייר ב1ר,יו
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 מלהוריד נעצרים שמים ומעשרות. תרומה ביטול בעון ביתך. אל ברכה

 ואינן הפרנסה אהר רצים אדם ובני אבד. והשכר הווה והיוקר ומטר טל
 שאימי דניים צ״י לשק )פ״ס וגוי. יגולו חום גם ציה כ״ד( )איוב שיאמר מגיעין.

 דברים בשביל ל ישמעא רבי דבי תנא (.”ומעשיו מדומה היינו החום כשעת אמכם
 בימות שלג מימי מכם יגולו עשיתם. ולא החמה ממות אתכם שצויתי

 המעשר כל את הביאו ג׳( )מלאכי שנאמר מתכרכין. נוחנין ואם הגשמים.
 לא אם צבאות ה׳ אמר בואה נא ובחנוני בביתי טרף ויהי האוצר בית אל

 עד מאי די. בלי עד ברכה להם והריקותי השמים ארובות את לכם אפתח
 עולה הגובאי בעוןגול די. מלומר שפתותיכם שיבלו עד רב אמר די. בלי

 די( )עמוס שנאמר ובנותיהם. בניהם בשר אוכלי׳ ארם ובני הווה. והרעב
 הרוצצות דלים העושקות שומרון בהר אשר הבשן פרות הזה הדבר שמעו

 אמ הממעס ישראל נשי על מדבר )פי׳ ונשתה. המאה לאדוניהם האומרות אביונים
 )שם( וכתיב עבדן. ולא דאכלן מחווא רבני נשי הני כגון רבא אמר כעליה!(
 וויתיכם ותאניכם וכרמיכם גנותיכם הרבות ובירקון בשדפון אתכם הביתי
 הארבה אכל הגום יתר א׳( )יואל וכתיב ה׳ נאם ערי שכתם ולא הגזם יאכל
על ויאכל ורעב ימין על ויגזור ישיאל( ממעי על ישעיה כמחלת )ס" וכתיב וגו׳.

 טטרעבען ענטען>4 ריח אובד ,2לווין פערדיענטט ן|ער!5הארט טהייערונג, טטעהט
 .11.1לוו. פערהינדערן אונדהיטצע ריררע הייטט: עט 'וויא׳םערגעב}יךנאךנאהרונג

 איהר דא ערק}ארט: ןא טייטאעא} רבי טו|ע דיא וואט י״ט.(, כ״ר, )איוב
 געבא־ ערצייט>4ןא/ ריא פיר אייך איך ריא האבט, געןייטטעט ניבט אכגאכען דיא

 וועררען טנעעוואטטערענטצאגעףועררען. ראט וויכטער איכן אייך וא|ן וא טען־אבע,
 וויא ועגע!, ויינען גאטט פעאייהט וא אבגעפיהרט, ריבטיג אבגאבען יענע אבער

 אוי^ראטנאה־ פארראטהמהוי!, ראט אין צעהנטען א||ע ראך ברינגעט הייטט: עט
 אוי^ ראדורך יך>4 טטנ&עט אוגר וייא, פארראטהיג הויוע מיינעק אין רונגט^יטטע}

 הי^ע!מ דעט ניבט ראן אייך איך אב צבאות, הערר רער טפריכט פראכע, ריא
 .11 .1 או. י׳.( ג', )מ^אבי איבערפןוט"פערןייהע, איכן :עגען אייך אונר אפפנע טןייוען

 אונר קאפער רער ויך פערמעהרט רויכענט דעט וינרע רער וועגען פעתער":
 איהרער פריט דאט מענטען דיא ראט הונגערטנאטה, וא|בע איינע ענטטטעהט עט

 קיהע ריעועטווארט, פערנעהמעט הייטט: עט וויא פערצעהרען, קינדער אייגנען
 דירפטיגען ריא ,בערריקקט ען0אר ריא איהר ריא !בערגען טי 11 ר 141 ט 2ין 1 א ט 'ן ט ב

 ראט 2אוי! הערבייא, בריננעט :טפרעכעט העררען אייערן צו איהר דיא צערמא^ט,
 .(:,ט )איביר. עט חייטט אבער ראן א'•(*(. ר', וט)4)ע .11 .1 או. טרינקען וויר
 גארטען, פיע|ען איירע הינווע|קען, אונר בראנר מיט געטריירע אייער ט]וג איך

 קעהר* איהר אוני הייטרעקקע דיא פעררארב אה|ביימע פייגען־אונד וויינבערגע,
 קאפער רער וואט ר'.(: א', )יוא? פערנער צוריקק. איר צו ניבט רעננאך טעט

אונד רעכטט טניטט ער פערנער: .11 .1.1א הייטרעקקע דיא פראט ]יעט, איבריג

 מן יונרעדע ייעזע מיוט בע^ערקט, ייטערני1ער ווירר רביו; יעס !׳•יינונג יער ניוך •(
 מרוסס פיון מיינוווזהנער רער פרייען יען פיון ביימטפיען מיין מוני געריכסעט פרויען יימ

טמון. 13 עטוומש יוהנע נמכגינגען, גענוששע וענן ניר דיח מנגעעיהרט,
ער♦3מיכער<עט יער
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 כעון ורעו. אלא זרועו תקרי אל יאכלו. זרועו בשר איש שבעו. ולא שטאול

 אוחז(. ממתין לסם מהכרר מאחר אלא סמים לשם לא מלדונז סדין את שמאחרים )פ״ה הרין עינוי

 □טול ובעון מאליו(. ומתקלקל צרכי! כל כ! לעיין כדין מתונין היה שלא )פי׳ הרין ועוות
 שבעים ואינם אוכלים אדם ובני ובצורת בא ודבר רבה ובזה חרב תורה.

 נוקטת חרב עליכם והכאתי כ״ו[ ]ויקרא דכתיב במשקל. להמם ואוכלים
 בריתי לא אם ל״ג( )ירמיה שנאמר תורה• אלא ברית ואין וגו׳. ברית נקם
 וכתיב לחם. מטה לכם בשברי כ׳ו( כ״ו )ויקרא וכתיב וגי׳. ולילה יומם

 ושבועת שוא. שבועת בעון .0יקלק! !ע״ת עניי )פ״ס מאסו. במשפטי וביען יען
 סאין שקר סנועת אשה שהוא האיש על נגזן הידוע את המשנה הכל לשון פ״ה שוא )שכועס שקר.

 והוא טסנו למדין אדם שכני גדול ארם )פירוש השם. וחלול לכריות( שקר !מאמין נכר בדאות!

 ונמצא כמצות ממש שאין זה מכין ואומרים ידו על כתורה מזלזלים שהקטנים ונמצא כמעשיו. נוהר אינז

 ובני כלה. ובהמה רבה. רעה חיה שכת• וחלול חולין(. מיי! שעש! מתחלל השם
 תוסח לא באלה ואם )שם( שנאמר .משתוממים והדרכים מתמעטין.4אדם

 השדח חית את בכם והשלהתי שם וכתיב באלה. אלא באלה תקרי אל לי
 וכהלול וחללת. לשקר בשמי תשבעו ולא )שם( שקר בשבועת וכתיב וגף.

 כתיב שבת ובחלול קדשי. שם ארת תחללו ולז>ן כ״ב( )שם כתיב השכם
 בעין שקר• משבועת הלול חלול וילפי׳ ימות• מות מחלליה ל״א( )שמות
שנאמר מישראל. מסתלקת ושכינה הרב• המקדש בית דמים שפיכת

 פ]ייט ראום אושטע יערער ושטט, ניבט וושוררע שונד ]ינקש שט הוננריג, כ]יעב
 וינרע רער וועגען פערנער: י״ט.(. ט/ )יטעיה פערצעהרען שרמעט שייגנטן ויינעש

 ענטשטע• ע?עטצטטוריומט4 רעש 4טיג:נ6כ!!5פערנ שדער רעכטטפפ]עגע ט]עבטער
 עטשען ושטט ניכט דך מענטען ריח 611 ריררע, פעטט, ,4פ]ינרערונ קריעג, הען

 הייטט: עש וויש #יטטען, פערצעהרען געודכטע רענן נשך ט6בר רשט שונד קאננען
 ראכען מנד רען וופ]כעט רשבעטווערט, רשט הערביישפיהרען שייך פיר וועררע שיך

 )יר^יך, היישט עש מיצו הין, ןיגע;עט דשט צווין ריישעט נעהצצ]*ך בונד )רער ]]61
צוונרוויצועש .(;11 .16 נשכט ש!נר טשג ניבט מנר מיין ווארע כ״ה.(: ,4]״

 כ״ו, )ויקרה ו!עררע, ברעכען טעט6בר דעט טטשב רען שיך הייטטלירש פערנער
 פעראכי רעכטע #יינע דש פערן 61 שין שונד ודי] צצ״ג.(: )שיביד רשן שונר כ״ו.(

 טט"64 דעט ענטוויירזונג רענמ,61פצ!]טטו שוני־ שונניטצען וועגפן פערנער: טעטען.
 טטירכט טהיערע, ווי]דען דיש דך פערמעהרען טבת רעש דער6 נשצוענט ]יכען
 פעראדעט, וועררען וועגע דיש שונר שב #ענטענצש־] דיש ניממט פיעה, דשט
 כ״ב,(. )שימר פע]דעש רעש ווי]ד רשט שייך ודרער רייצע שיך היישט: עט וויש

 בייש ט]]6ו שי־ר טוושרענט: עב]יכען4פער דעט כעטרען שיכן עט היימט פערנער
 "פערנער: ענטווייחען; ניבט שיהן שונד טוושרען עכ]יך4פער ניבט ען6נש מיינעכן
 פערנער ]"ב.(. כ״ב, )שיכיר ענטווייהען ניצט נצוצצען ען4היי]י מיינעכן ט]]6ו שיהר

 ויין טשדעט רעט ]]6: ענטווייהעט, שיהן ווער ענטווייהונג: טבת־ רער כעטרען שיכן
 יעטענמ4ב]וטשער רעט וינרע רער ען4ווע פערנער: .11 .1 שי. י״ר.( ]״ש, )טמות

 יטרש), משן •יו ענפעתנו גשטטהייט דיש שונד צערטטשרט טעמפע] רער וזירד
 ען,4פערצןונרייני ניכט ט^ונדפן, ניבט ]שנר רשט ט$6ן שיהר הייטט: עט וויש
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 וגו׳ הארץ את תטמא ולא וגו׳ הארץ את תחמסו ולא ל״ר( ל״ג ל״ה )במדבר

 בתוכה. שוכן אני אין אותה מטמאים אתם אם בתוכה. שוכן אני אשר
 אותם ומגלים לעולם. בא גלות ויובלות שמיטין והשמטת וג״ע ע״ו בעון

 י״ח( )ויקרא עריות בגלוי שנאמר במקומם. ויושבים אחרים ובאין וממקומם
 זרח ובעבודה וגו׳. אתכם הארץ תקיא ולא וגו׳. האל התועבות כל את כי

 ובהשמטת וגו׳. וגעלה גלוליכם סגרי על סגרים את ונתתי ל״ד( כיו )שם כתי׳
 בארץ ואתם וגי׳. שבתותיה את הארץ תרצה אן )שם( כתיב ויובלין שמיטין

 מתחדשות. קשות וגורות ורעות רכות צרות הסה נכלות בעון אויביכם:
 שנאמר נענין. ואינן צועקים ואלמנות ויתומים מתים ישראל שונאי ובחורי
 לא אלמנותיו ואת יתומיו ואת ה׳ ישמח לא בחוריו על כן על ט׳( )ישעיה
 ועור אפו שב לא ואת בכל נבלה דובר סח וכל ומרע חנף כולו כי ירהבם

 כלח יודעין הכל רבא אמר חנן רב אמר נטויה. ירו ועוד מאי נטויה. ירו
 מסיו. נבלה דבר ומוציא סיו את המנבל כל אלא לחוסה. נכנסת למה

 א״ר לרעה. עליו הוסכין לטובה שנה שבעים של דין גור עליו חותמין אסילו
 שוחה כ״ב( )משלי שנאמר גיהנם. לו מעמיקים סיו את המנבל כל חסדא
 )שם( שנא׳ ושיתק. השומע אף אמר יצחק בר נחמן רב זרות. סי עמוקה

 הבורות עבירה לדבר עצמו הממרק כל אושעיא א״ר שם• יסול ה׳ זעום
 עור ולא ברע. תמרוק סצע חבורות כ״ב( )שם שנאמר בו. יוצאות ופצעים

 בר נחמן רב ואמר בטן. חדרי ומכות )שם( שנאמר בהררוקן. שנדון אלא
בטוב: ולבחור ברע למאום לאדם לו יש ע״כ הררוקן. לעביר׳ סימן יצחק

 מ!רין, ניבט ג}יך1פא רעוירירע חיך ]״־.(; ,4״1 |״ה, )ב^רכר רעוירירע חיך ווארין
 כדע6נ<1כ3□ גאטצענדיענטט, וועגען פערנער: פערחונרייניגעט. עט חיהר ואבחן•־

 לוין חייטואהנער ריח וועררען יובעןיח־רע חוכר ־ ער^ט רער וננ4פערנחכןאטי חוגר
 אן5 וועררען וואהנארטע ביוהעריגען חיהרע חונר וועעעפיהרט, }אנרער פרעמדע

 ןע1ו5 רען עט: כ!וטטחנדע'הייטט רער בעטרע^ חיק רען חייטענאממען; סנדערן
 חויט־ ניכט חייך !חני מ; מט חוי^ דחן: חוכר .11 :. או• נרייעןטהחטען יענע

 חיך גאטצענדיענטטעט: רעט בעטרע^ חיק ח!כד .(,כ״רו כ״ו, ,י״רו )ויקרח ספייע
 אוני־ (> ׳1 )חיכיד .11 ג חו. |עגען נאטצען חיירער דענען צו !ייכנא^ע חיירע וועררע
 דחן יובע|יחהרע: חוכר ־ ערן&ט רער םערנחכןאטיגונג רער כעטרע^ חיק פניןיך

 חיק וועררעט חיהר חוכר .,11 .1 או. החןטען רוהעטחנע ויינע ?חכר מט ווירר
 רעדען חונציכטינער וועגען פערנער: ן״ר(. )חיביר פערבןייכען פיינרע חיירער |חנדע

 נרויי נייע קטעטט אוני־ הערבייחגעפיהרט איבע} חוכר רמנגואןע פיע|ע ןןערדען
 הערר רער ויך פרייט מרוק הייטט: עט וויא חטטען,1ער פערארדנוטען זע4!5ו

 רען ניבט; וויטטווען חוכר וואיוען ויינער רך ערכארמט ניבט, ייט]יעע ויינער
 רענ־ רערען; חוכציכטינע פיהרט ונד>5 יערער קןעכט, חוכר ןאז5רו חיוט חן?עט

 )יסעיה אויטנעקטרעקקט, נןייבט האנר ויינע חוכר נאך ניבט צארן ויין }אטט בחך
*(. ט״ו ט',

0יג5 מינר ׳ערן5יי0 •3 רערען יכטיגע3מ!נ ס1געגטןדי פיורט, מםםער5פער רער י!הרט5 ״!■״•יער
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י♦ ע י ב ר ק ר פ >ה<
 ולא רבותינו שאמרו כמו ידועות. עבירות על שבאים אחרים עונשים יש

 בעשרה סרק אבות במסכת כרגרסינן דקרא. מאסמכת׳ אותם למדין היו
 גיסי שבעה עול לעולם באין סורעניות מיני שבעה י״א. דף מאמרות
 מקצתן בא• כצורת של רעב אינןמעשרין ומקצתם מעשרין מקצתם עבירו׳י

 בא. בצורת ושל מהומה של רעב כעשר שלא גמרו שבעין. ומקצתן רעבין
 האמורות מיתות על לעולם בא דבר בא. כלייה של רעב הלה ליטול שלא

 ענוי על לעולם בא חרב שביעי׳. סירות ועל דין לבית נמסרו שלא בתורה
 באה רעה היה כהלכה. שלא בתורה המורים ועל הדין. עיוות ועל הדין

 ועל ע״ו עובדי על לעולם בא גלות השם. הלול ועל שוא שבועת על לעולם
 במה גרסינןבסרק ועוד הארץ. שמיטת ועל דמים שסיבות ועל עריות גלוי

 אלעור רבי יולדות• מתות נשים עבירות שלש על ת״ר ל״ב• דף מדליקין
 בניהן צואת שמכבסות בעין אומר אחא רבי ילדות. מתות נשים אומר

 שלק(: סנדלות קרץ הי! כן )סי׳ ארנא. הקדש לארון שקורין על וי״א בשבת.
 על מתי׳. הארץ עמי דברים שני בעון אומר אלעזר בן ישמעאל רבי .תניא

 גרסי׳במסכת כן וגם ארנא. הקדש ולארון עם. בית הכנסת לבית שקורין
 לוקה. חמה דברים ארבעה בשביל רבנן תנו □׳ט. דף הישן סרק סוכה

 בעיר שצעקה מאורס׳ נערה ועל כהלכה. נססר ולא שמת דין בית אב על
 כאחד: דמם שנשסך אחים שני ועל זכור. משכב ועל לה. מושיע ואין
 )פי׳ סלסתר. כותבי על לוקין. מאורות דברי׳ ד׳ ובשביל טעם( ידעתי לא )פ״ה

קוצצי ועל בא״י. דקה בהמה מגדלי ועל שקר. עדות מעירי ועל מ״יסין( שטיות

ל. ע ט י פ א ק עם ט יער 3
 טטראפעו אכדערע ראבבעען רער בעהויפטונג נאך עט גיעבט "יעדעראוכן

 ער־ דנרען געוויטטע אוי^ :יין, ל! אנגערייטעט טריפט רער לוין אהנע ווע}כע,
 ;יעבענער}ייא פאן י״א.(: )פא}. אבות טראקטאט איכן אי:ט }עוע! לו "יא ,פא}גען
 גע־ זגע:וכט.4ה'יי הויפטדנרען רעבען פיר טטראפע צור ווע}ט ריא ווירד איבע}ן

 הונ־ ענטאטעהט ,*א ניכט, אייניגע אונד אב צעהנטען רען אייניגע נעה^יך כען
 נאטט טהיי} איין ראט :א רעגען, הינרייצעט־עשן אן מאנגע} אויט גערטנאטה

 אב, צעהנטען יען ר נ *א יא נ גיעבט איוט; הונגריג טהיי} אנרערער איין אונר
 אנ־>4 אויט צופייך אונר קריעגעט דעט ע4פא| אין הונגערטנאטה ענטטטעהעט :א

 י'א פערפא}}ען :ינרען פיערער}ייא וועגען פערנער: ווייטעת*( גא אונר רעגען אן גע}
בערייטט ווע}כע נעהמלך, רעריעניגען פיטקוט: דעכן }ייטע רער בעויטצטהימער

 ע״כסינרןינע יעיען זי!ןצער ר יזרע .-.15 ויח מ>יך ומם ,ו3י-ינ נחשנים י רב יוויםטפרוך יען
.ען31ד.י ערוורורטען 13 טטרחסען

 "והערטיערענע1" ייזפקטט סעוטיערענע פמרט, טעקסטע מיכן יערפרור.רטוערםערםמםםער.י,- ק
.סיזרנןיזי**ען 1קמכיטע סמריגען מינן כערייטס מנער וימ ׳טן1י|ה3ו3הער סערנרעכער

 סינעייעטצער. יער
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 למלכות. רי׳0נמ בתים בעלי נכסי דברים ארבעת ובשביל טובות. אילנות

 למהות בידם שהפסיקו ועל ברבית. מלוי ועל סרועין. שטרות משהי על
 נכסי דברים ד׳ ובשביל נותנין. ואינן ברכים צדקה סופקי ועל מיהו• ולא

 שכיר. שכר עושקי ועל שכיר. שכר כובשי על לטמיון. יורדין בתים בעלי
 כנגד הרוח וגסות חבריהם. על ונותנין מצואריהם עול שסורקים מי ועל

 דכתיב מאי יוחנן רבי אמר ט׳. רף דיומא קמא גרסי׳בסרקא וג״ב כולם•
 תוסיף ה׳ יראת תקצורנה. רשעים ושנות ימים תוסיף ה׳ יראת י׳( )משלי
 אלא בו שמשו ולא שנים ועשר מאות ד׳ שעמר ראשון מקדש זה ימים.

 מאות ד׳ שעמד שני מקרש זה תקצורנה רשעים ושנות • גדולים בחנים י״ח
 ארבעי׳ מהם צא גדולים. כתנים מאות משלש יותר בו ושמשו שנה ועשרים

 ועשר גדול. כהן יוחנן ששמש שנה ושמונים הצדיק. שמעון ששמש שנה
 בן אלעור ששמש עשר אחד. לה ואמרי סאבי. בן ישמעאל ששמש שנים

 כך וכל שנתו. הוציא לא ואחד אחר שכל חשוב ואילך מכאן חרסים.
 עיילה דדינרי תרקכא אסי רב דאמר בדמים. אותן לוקחין שהיו לסי למה

 בכהני גמלא בן ליהושע דאיקמי׳ ער מלכא. לינאי ביתום בת מרתא לי׳
ימים: יוסיסו השם ויראי רשעם• על נענשו שהרשעי׳ למדת הא רברבי.

 פער־ בא;ט ראט ארער }ייהען, וואוכער אוי^ אדער פערהאןטטן, וועכ:ע| בעצאה}טע
 מיין( )צוק אפפענט}יך אדער אטטען,5אונטער טחון צו עט צווני־ קאננען, הינרערן
 געהט פיערעז־ןייא ען4ווע פערנטר: געבען. ניכט עט צווני־ פערטפרעכטן אןמא;ען

 דעןטאגע־ ווע|כע רעריעניגעןנעהמץ־, גרונרע, רער)ייטעעניןיךצו פערמאגען יאט
 אדער פארענטהא|טען, דטנ;ט|בען אדטר הינהא|טען, }אהנע רעק מיט }אהנער

 נעבענמענטען איהרען עט צווני־ אבטיטטען! ;ין־ פאן אבגאבען( )רער יאך יאט
 איכן |ע:ען צו אי;ט פערנער א!!עט. איכער געהט אבער האכמוטה אויפביררען;

 גאטטעט־ "ריא היימט: עט טפראך: יוחנן רבי ט/(: מא/פא?. יו טראקטאט
 ריא}עבענטיאהרערערפרעפ!עראבערוועררען פורכטפערמעהרטריא}עבטנטטאגט,

 ערטטע רער }יעפערט ערטטערן רעט אייןבייאטפיע! כ";.(; י/ )מט$י אבגעקירצט'׳
 וואהרענד אוני־ געטטאנדען יאהרע צעהן אונד הונרערט פיער ווע|כער טעמפע|,
 פער־ גאטטעטריענטט רען האהעפריעטטער אכטצעהן מעהרא|מ ניבט רעטטען
 פיטר כער5ווע טעמפע!, צווייטע רער |עטצטערןאי;ט רעט בייאטפיע} איין ;אהען;

 ררייא־ ט1א מעהר רעמטען אונרוואהרענר געטטאנרטן יאהרע צעהן אוני־ הונרערט
 צוריקק נאהמ|יך מאן רעכנעט פעחאהען; ריענטט רען האהעפריעטטער הונרערט

 רערגערעכטעאכטציגיאהרע/וואהרענררע־ ן עו מ ט פיערצי-גיאהרע,וואהרענדרערען
 וואהרענר יאהרע/?איי}ן אנרערן נאך אדער יאהרע, צעהן י ב פא ;אוזן יטמעא|, רטן

 ראן בערעכנעט אוני פערואה, טעמפע|ריענטט רען חרטוק, ;אתן ע;ר,}א דערען
 פריע־ איבריגען רער איינער ניבט ראט פינרען, מאן ווירד ;א יאהרע, איבריגען ייא

 טטראפע איינע וואר ריעט צווני־ ריענטטעפער|עבטע, יאהר"איק אייןפא|}עט מטער
 טי א רב ב. צ. וויא האטטען, ערקויפט ע|ר4 פיר אמט ראט ;יא יאט יאפיר,

 קיןנינע רענן כיתוט, רעט טאכטער מרתא, געווימטפ איינע ראט אנפיהרט,
 ';אה! יהוטע, רע! אוק האטטע, געגעבען ראפיר רענאריען קאב ררייא ינאייט

.11.1 או. איינצוזעטצען, האהענפריעטטער צוק מןא״ט,4
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 מיתות חייבי כגון מטה. של דין בבית מהם ליפרע שנתנו דברים יש
 לב״ד רשות ג״ב ויש הף׳ל. בדברי מפורשים שהם כמו ומלקיו׳. דין בית

 כרגרסינן לכך. צריכה שהשעה יראו אם דומן צורך כפי ולהכות לענוש
 קמא האשת פרק יבמות ובמסכת מ״ו דף הדין נגמר פרק סנהדרין במסכת

 שלא ועונשין מבין שב״ר שמעתי יעקב בן אלעזר רבי אמר תניא צ׳. דף
 מעשרן לתורה. סייג לעשות כדי אלא תורה דברי על כעביר ולא התור׳. מן

 ולא וסקלוהו. דין לבית והביאו יוונים בימי בשבת סוס על שרכב באהר
 )סי׳ שהטיח בא׳ מעשה ושוב לכך. צריכה שהשעה אלא לכך שראוי מפני

 לכך שראוי טסני ולא והלקוהו. דין כבית והביאוהו תאנה. תחת באשתו כעל(
 ולהפקיר ולהחרים לנדות דין לבית רשות וג״כיש לכך. צריכה שהשעה אלא

 כפי להם שיראה עונש בכל ולהעניש ולאסור ורגלים ידים ולכפות נכסים
 אלו פרק קטן מועד במסכת כדגרסינן לכך• ראוים הם אם עינם ראות

ומנא מרוו. אורו ה׳( )שופטים דכתיב לןדמשמתינן. ומנא ט״ן מגלחיןדף

קאפיטעל. ם ע ט £ נ י פ
 * *שיבער{שט געריכטע ווע}ט}יכען דעק ונג5בעטטרש דערען פערברפכען, גיבט עם

 מיכן ווע}כע געהארען, ייטע}טטרשפען.1 שונר טארעטטטרשפען דיש וואהין שיוט, מען
 בעדירפניט רעק נשך יע כעפוגט, געריכט רשט שי;ט שויך רנד. שנגעגעבען ת}^וד

 טנהדרין טישקטשט וויששיק פערפיגען, טטרשפעןצו ש}!פר}ייש קקט,*שויגענב} דעט
 ש}ע;ר, רבי שיוט; }עוען 13 צ'.( )פא}. יכ^ות טי־שקטשט שיכן שום־ מ״ו.( )פא}.
 ראש געוואררען, בעקשננט רר4 שיוט טרשריטלש] שיינע דורך ושגטע: יעקבט, ואהן
 ניכטשקרערשריפט ריש שיוט, כעפוגט פערפיגען צו טטרשפען ש}}ער}ייש נעריכט רש!

 אק ואנדערן, השנרע}ן, צו ןיגע;עט רשם נעגען שוק ניכט, צוושר וינד, ענטהש}טען
 גריעכפנ־ דער צייט צור שנד>4יע שיינטט וושר וא . משכען צ! ןיגעועט רשט שוק צוין שיינען

 רעטהש}נע£ר וזשוררע ,געריטטען פפעררע שיינעק ש!י^ טבת שק העררטשפט
 ריעוע שיהק דשט ניבט, פערשורטהיי}ט; טטיינעונג צור שוכר געטטע}}ט נעריכט

 בעפונדען נאטהיג פיר רשאש}ט פט וויי} ואנדערן, געביהיטע, שייגענט}יך טטרשפע
 אין ארע)־ קויינערן רען שין יעאשירען כעפוגט, געריכט ישט שיוט פערנער וואררען.

 פישע שונד האנרע פרייוצוגעכען, כעויטצטהי^ער (,*טהון צ! בשן מיטט}ערן רען
 פערריע־ עט ריש דישיעניגען, בינרען צו פפשה} רען שן ט}שגען, צו פעטטע}ן שין

 (.*פערפיגפן צ! פינרעט, גוט פיר עט ריש טטרש£ע, יערע שיבערהויפט שוכר נע!,

 נדויו ען“ניז יייק *׳נטעי יון3 קזיינע יער (1 גרמרע. ררייח החטטע בלן רער *(
 ׳ יענן חינטער רי!שעוע1' יער (3 מוכר □”חי נמ^ען רענן חתטער ערע1״יטג! יער (2

כען*גע|; געןעהרטע נע1ע3חיינ יערער נןחננטע ערשטערן יענן חיט שמתאר נמי׳יען
 חיינע ערפיוריערטע טערע3)עט יער פערזיונעןן דרייח ערפיוריערטע ז׳>יטט]ערע ־* יער

.^חכנערן לעהן פחן ונג^|1םערח
 מכגעןייטעט ע11טטע ביכ]'טען זזיינער רווים כחננע כן3 כערעכטיגע! ייח "ירי היער *(

 ב1מיננערר.זו געטהחנען בחן יען חין חיינעס נח.-.ע יער חין י.מן דמם ׳וערנןט,1בע רחבייח ונד<5
 חנגענ פערגעהען רעסטען רחם יוונר יורסטע טרינקיען כחך עםםען •וערער רויחעם ען1ע] פיער

 ער,3חיכער<עט רער עופח^טע. ע5טטרמ ע1ריע •וחריין ח!סטע, וועררען גענען
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 אמות בד׳ וקאי ושתי דאכל דמאן וט״ל ארור. אורו וכתיב דטרזרמי׳ לן

 לא כי וכתיב • בצכורא חטאיה דמסרשי׳ וט״ל יושביה. וכתיב וידיה.
 איכא למרוו. ברק שמתיה מאהש־סורי בר׳ עולא ואמר ה׳. לעזרת באו

 השטים מן דכתיב הוה• כוכבא דאמי־י ואיכא הוה. רבה גברא דאטרי
 לא אשר וכל י׳( )עזרא דכתיב נכש'׳. דטסקרינן לן וטנא הכוכבים. נלהטו

 ואסרינן דבסתינן ומנ״ל רכושו. כל יהרם והזקנים השרים בעצת וגו׳ יבוא
 ולאסורין. נכסין לענש הן לשרושי הן לטות הן דכתיב הרוסה• ועכרינן

 יהודה רב אטר ברוך בר נחמיה ר׳ אמר מארי אדא אמר לשרושי מאי
 שלושים. לאחר ושונין לאלתר. מנדין יהודה א״ר הרוסה. מאי הרדסה.
 וחמישי שני חסדא רב אמר הכי הונא רב ליה אמר ששים. לאחר וטחריטין

 במסכת גרסינן כן וגם לאלתר. לאסקירותא אבל למטונא טילי והני ושני.
 על ידו המגביה כל לקיש ריש אטר נ״ה. רף מיתות ארבע סרק סנהדרין

 ויאמר ב׳( )שטות שנאמר רשע. נקחיין הכהו של^ז סי עגל אף תכירו
 חנינא א״ר זעירי חכה. לטח אלא נאם׳ לא הכית רעך. תכה למה לרשע
 ותהי וכתיב בחזקה. ולקחתי לא ואם בס א/ )שמואל שנא׳ חוטא. נקרא

 ראצו בעפוגניט דיא אי;ט :א ט,4אנבע|אנ בעויטצטהימער רער ערייוגעבונג דיאז וואט
 ניכט ווער "אונד ]ויטעט: ווע!כער ענטהא|טען, ח'.( י/ )ע;רא פער;ע רעק קין

 ען4טא דרייא איננערהא/ב געמאט א!טען רער אזונד העררען רער בעטן!טמע דעק
 ןע}בטט ער אונד געטהאן באן רען אין :א|ן ען4פערמא אנצעט4 דעטטען ווירר, קאממען

 פעט־ צוק ניט4בעפו דיא וועררען געטרעננט עקטי^ט רעט געמיינדע רער פאן
 פערוע רעק אין אי;ט פפאה! רען אן בינדען צוק אונר פיטע אונו־ האנרע רער טע|ן

 ענטוואור־ צוק טארטען, צוק דיא "עט הייטט: עט ווא ענטה&טען, כ״יו.( ח/ )ע;רא
 דאט יהודה, רב טע4;א מאן, ענטוואורצע|ןפערטטעהט אונטער: וו." .5 או• ן,5צע

 ניבט, דך ער בעטטערטע •יטהאט באן רען אין :אפארט ען4טטראפפאן}י רען מאן
 ער בעטטערטע וויערערהא|ט; ען4טא ררייטיג אך7 באן ק|יינע רער וואוררע :א

 באן מיטט?ערן רען אין ען4טא 4:עבצי נאך ער וואוררע ןא ניבט, רעננאך *,יך
 ע|דאנ־4 איינע עהען4פער ויין ווען וואוררעאיהק, חטדא רבי נאך געטהאן."

 צווייטען איינען אונד 4ראננערטטא איין מאנטאג, איין ,2בעטראן ענהייט4ע|ע4
 יעמאנד ראט ן, ארי ר עהען4פער ראט אבער בעטטאנר עבען;4ע4 פריטט מאנטאג

 אין רט פא :א ער4בעןיירי רער וואוררע ;א האטטע, ט4בעןיידי ע]עהרטען4 איינען
 דעט"נעבענמענ־ ען4ונ4בע|יירי מיט עט וואורדע איבערהויפט געטהאן. באן רען
 צו נ״ה.( )פא|. ן דרי מנה טראקטאט איק וויא גענאממען, ע4קטרענ זעהר טען

 אויפ־־ רראהענר האנד ריא נור אויך ווער ]קיט: רטי ט4ןא רארט אי:ט. |ע;ען
 ניבט איה! ער אבנייך ,נעננען צו ער4ט!ןדי איין איוט נאכטטען, דינען ען4ע4 העבט

 ק1וואר ען4ט!ןרי רעק צו טפראך "ער הייטט: עט ודא ט;4ט|א ווירק|יך
 ניבט: א};א הייטט עט '.(;4י״ ב/ )טמות ען?"4ט!א נאבטטען ריינען רוא ווין!טט
 ען?":עירי4א1ט רוא ווין!טט ווארוק :אנדערן: עט!אנען?4 רוא האטט ווארוק

 נעג־ צו :ינרער איין אי;ט וא|כער איין חנינא: רבי רעט נאמען איק ט4:א
 ט":.(; ב/ '.6 )טמואן עוואןט4 מיט איך נעהמע ;א ניבט, ווא הייטט: עט וויא נען;
:עהר פיר אטט4 פאן וואוררע יינגןינגע דער :ינוע ריא י";,(: )איביר ראן אונר
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 שנא׳ ירו. תקצץ אמר הונא רב ה׳. סני את מאד גדולה הנערים הטאוז
 לטי מיתות דבקי ותקנו ירא. קץ הונא רב תשבר. רמה וזרוע (,ל )איוב

 דף הנשרסץ אלו סרק כדגרסינן .בידים מיתה הייב ואינו לכלותו. שראוי
 שעורים איתו ומאכילי׳ לכיסה. אותו מכניסין רץ בית ושנה שלקה מי ס״א.

 לכיסה. אותו מכניסין כעדים שלא נסשות ההורג נכקעת. שבריסו עד
 וכל הרשעים. בזחליסר כיוצא כל וכן להץ. ומים צר לחם אותו זטאכילין

בשלום: יבא מקומו על העם

ששי. פרק
 מהם. להנקם השם קנאת מקנא כל ביר שניתנו אחרים דברים לך ויש

 הקסוה את הגונב ס״א. דף הנשרסין אלו סח כדגרסינן סינחס. שעשה כמו
 אין בטומאה. ששיבש כהן בו. סוגעץ קנאין ארמי׳ והבועל בקוסם והמקלל

 חוץ מוציאיןאותו כהונה סרחי אלא דין. לבית אותו מביאין הכהנים אחיו
 מיניה כעא דףס״ב. בגמרא ואמרינןעלה מוחובגוירין. את ומסצחין לעזר׳

 לרב אקריוה לגמריה. רב אנשייה בוקנאץטהו. סגעו לא מרב כהנא רב
 וכירושלי׳ בישראל נעשתה ותועבה יהודה בגדה ב׳( )מלאכי בחלמיה כהנא

 ליה אמר אתזיין נכר. אל ברת ובעל אהב אשר ה׳ קדש יהודרה ההל כי
הוא וכן זרה• עבודה זו יהודה בגדה לגמריה. רב אדכריה הכי. אקריין

 רען ווע}כע פערפיגען, טטראפען נעריכט דאט קאננטע אויך .געאכטעט גראט
 פערריענטען, טאר רען ווע|כע פערברעכער, ;א|כע פיר האטטען, פא|גע צור טאר
 }עומן צו וויא :עטצט״ע, דארוין אויטדריקקןיך ניכט טאד רען טריפט ריא אויך ווען

 גייטע}טטראזע דיא יע^אנר ווען פ״א.(: )פא}. טנהררין טראקטאט איכן אי;ט
 עש אונר געבראכט צע!}ע איעע אין ער וואוררע ;א האטטע, ער}יטטען ^א} צ״ייא

 האטנוע טפראנג; }ייב איהכןדער כי: ענעבען,7עטטען צו נערטטע איהכן וואוררע
 לע}}ע איינע אין ער וואורדע ;א אומגעבראכט, צייגען אהנע ^ענטען איעען יעמאנר

 חאורדען טטראפען רערג}ייכען .געגעבען קאטט טמא}ע אי־כן אונר געבראכט
 ווארנענרעש יין לו אינריגען רען אונר ציכטיגען 1צ רנדער ריא אוכן , פערהאנגט
.געכען צ! בייאטפיע}

.ל ע ט י פ א ק זעכסטעס
 רערגאט־ יעדעץ עחעדעכן בעטטראפונג דערען :עיננן, אויך עטגיעכטאכער

 דאטטטעה}עןאיי־ :ינד: רא א}ט וואר, ערגעכע:עןאיבער}אטטען אייפריג טטשואכנג
 וואורדעאייןפריננ־ :א .11או. גאטטעט}אטטננרונג, ריא טע^פעןטא}ען, רער נער

 פערריכטעטהאטטע, רעןטע^פעןריענטט אונריינהייט אין:יעער ווע}כער טטער,
 רער אויט פריעטטערן יועען רען פאן :אודערן זעבראכט, געריכט איין פאר ניכט

)כטטראכערור£טעידיע:ע;ע .114טע^פע|הא}}עזעט}עפפטאונרגעטחדטעט*(או.

 ט5ני מייסרער זיז^ער מיין >יך ■<ען ,עריורטעוט 1105 רער טעקססע מיכן ויירר היער *(
 פערברעכעו פיר יסש ,ייטעט1ד.ערגע ט־יפט רער י״ים ר= דורך רוינר .-.רוטטע, וגעסונרען3

סיבערזעטצער, רער ייגע,1חויסב ניכט רעננחף טטרספע יכע1גרוטט ריח סרט רער



 ” . ו פרק א חלק א ־כלל א נר
 ובירושלם. בישראל נעשתה ותועבה ישראל. בית כי בגדתם ג׳( )ירמי׳ אוסר

 משכבי תשכב לא ובר ואת י״ח( )ויקרא אופר הוא וכן וכור. משכב זה
 וכן ווגה. זו אהב• אשר ה׳ קדש יהודה חלל כי היא. תועבה אשת
 מבני קדש יהיה ולא ישראל מבנות קדשה תהיה לא כ״ג( )דברי׳ אומר הוא

 )שם( בתריה וכתיב ארמית. על הבא זה נכר אל בת ובעל ישראל.
 צבאות. לה׳ מנחה ומגיש יעקב מאהלי ועונה ער יעשנה אשר לאיש ה׳ יכרת

 בתלמידים. ועונה כחכמים( ק היי"7 )פי׳ ער לו יהיה לא הוא חכם תלמיד אם
 בר חייא רבי אמר צבאות. לה׳ מנחה מגיש בן לו יחיה לא הוא כהן אם

 וכי נכר. אל בת ובעל דכתיב בע״ו. מתחתן כאלו ארמי׳ על הבא כל אבא
 דימי רב אתא כי עלה ואמרי׳ ארמית. על הבא זח אלא נכר. לאל בת יש

 נשג״א. משום עליה חייב ארמית על הבא גזרו חשמונאי של דינו בית אמר
 לא נשייהו ואידך לחו♦ לית אישות אבל נשג״ן משום אמר רבין אתא כי

 ולא לו. מורץ אין לשאול( הכא ק־אי )ס-׳ לימלך הבא חסרא רב אמר מסקרי.
 לסינחס והרגו ומרי נחסך עליו. נהרג פינחס והרגו זמרי פירש אלאשאם עור
 שופטי אל משה ויאמר כ״ה )במדבר הוא. רודף שהרי עליו נהרג אין

 דיני נדונין הן לו אמרו זמרי. אצל שמעון של שבטו הלך הרגו( ישראל
 מישראל אלף וארבע עשרי׳ וקבץ עמד עשה מה ושותק. יושב ואתה נפשית

 עלי צוה וכך אני מלך בת לו אמרח לי. לההשמעי אמר כוכי. אצל והלך
 נשיא אני אף לה אמר מחה(. >ה>א )פי׳ שבהם לגדול אלא תשמעי לא אבי

 שלישי והוא לבטן שני שאני ממנו. גדול שאני אלא עור ולא אני. שבט
 בן לו אמר משה. לפני והביאה יאפה( ציצת )פ׳ בבלורייתה תפשה לבטן.
 לך. התירה מי יתרו בת אסורה תאמר ואם אסירה. או מותרת וו עמרם

 בוכים והמה ושם( דכתיב והיינו בבכיה. כולם געו ממנו. הלכה נתעלמה
אמר ראה• מה הכהן. אהרן בן אלעזר בן פינחס וירא מיעד. אהל פתח

 ער־ טהקט רער קוץ פערברעכער רער ווען !ועררען, גענאממען דקן כור־ קכער
 פרקגטע געטקה; קפפעקט קיכן :יק ווען כור, רמן ק!ין ק!כד וואררען, טקפפט

 עט ווקוררע :ק :ק^ע, נעהמען רקכע ער קב קן, צופארדערטט קכער ראכער רער
 :צורי קן ט פיכח ריק ריקרקכע, יע£ערט0כייקטפיע קיין \ געהייטען ניכט קיהכן

 טהקט ;יינע ואחייך )עטצטערער האטטע ט'.(; — '1 כ״ה, )במרבר גענקממען
 דיע:ער האטטע וא געטאדטעט, דעננאך קיהן ערטטערער קוכד קונטעי־ןקטטען

 קונד קימגעווענדעט :מרי רקגעגען ויך האטטע פערווירקט; טאדעט&וטרקפע ריק
 קין עט רק ער]יטטען, טטרקעע קיינע ער האטטע :ק געטארטעט, ט פערו רען

 ריק נון וועררען )היער .11.1 קו. ווארע געווע;ען נאטהוועהר כ^טע פק|}ע דיע:עכן
 פארקנגינגען, פינחט דעט טהקט רערי ריק קנגעגעבען, קומטטאנרע נאהערן

 וויי־ דיק קקמע], הי]פע צו טהקט :יינער בייק קיהכן ריק ווקונרער, ריק רקן קיונר
געוואהרען,( קינטרעמטע קיין טער
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ו פרק א חלק א כלל א נר *י
 למדתני כך לא אבא אבי אחי ליה. אמר הלכה. ומכר מעשה ראה רב

 דאיגרתא קריינא ליה אמר בו. פיגעין קנאין ארמית הבועל סיני מהר ברדתך
 חכמה שאין כ״ה( )משלי ראה אמר ושמואל שלי"(. )פי׳ פרונקא ליהוי איהו
 כבוד חולקין אין השם הליל שיש מקום כל ה׳. לנגד תבונה ואין עצת ואין

 מתוך ויקם בעם. והשחית שבא המות מלאך ראה אמר יצחק רבי לרב.
 ש״ף המדרש• לבית ויין בכלי נכנסין שאין מכאן יוחנן רבי אמר וגו׳. העדה
 וכיון מקלו• על והולך נשען והיה במלטש( )ס■׳ שלו באונקלי והניחה שננה

 משכמו גדול לוי של ששבטו מצינו היכן אמר שטעון. של שבטו אצל שהגיע
 צרכיו לעשות הוא אף לו הניחו אמרו אנז(. גם כ! נעשה לא למה )כל!׳ שטעון של

 לו נעשו נסים ששח יוחנן רבי אמר הדבר• את פרושים התירו נכנס.
 דבר. ולא לדבר לו שהי׳ ואחד פ־רש. ולא לפרוש לו שהיה אחד לסינחם•

 מן נשמטו שלא ואחד אשה• של ובנקבותה איש של בזכרותו שכיון ואחר
 מלאך שבא ואחד המשקוף. את והגביה טלאך שבזיין ואחד הרומח.
 על עולם של רבונו לפניו אמר המקום. לפני וחבטן בא בעם. והשחית

 פינחס ויעמוד ק״ו( )תהלים דכתיב והיינו מישראל. אלף כ״ד יפלו אלה
 ויפלל. אלא נאמר לא ויתפלל אלעור רבי אמר המגפה. ותעצר ויפלל
 להם אמר לדוחפו• השרת טלאבי ובקשו קונו. עם פלילות שעשה מלמד

 הוא. המה טשיב בן חמה משיב היא. קנאי בן קנאי לו הניחו הקב״ה
 עגלים אמו אבי שפיטם זח פוטי בן ראיתם אותי. מבזים שבטים התחילו
 כןאלעור פינחס ויחסו הכתוב בא מישראל• שבט נשיא יחרג זרה לעבודה

 לכן שנאמר שלום. לו הקרם לך למשה הקב״ה ליה אמר וגו׳. אהרן בן
לעולם: והולכת מכפ־ת שתהא זי כפרה וראויה וגו׳• אמור

י♦ ע י ב ש ק ר פ גח<
 במסכת כדגיסינן אחרים. בעון ונענשים שנתפשים אדם בני לך ויש

 אבנר• נענש מה מפני רב אמר יהודה רב אמר כ׳. דף כ״ג פרק סנהדרין
 פרק שבת במסכת נמי וגרסינן טיהה• ולא בשאול למהות לו שהיה מפני
ואינו ביתו באנשי למחות שאפשר כל איתמר נ״ד. דף יוצאה בהטח במה

ל. ע ט י פ א ק זיעבענטעס
 מין בעטטראפט אונר גענאממען אנטפרוך לוין מענטען לןויך וועררען ווויי}ען3

 )פא}. ן דרי מנה איקיטראקטאט אי;ט }ע:ען צו ווילו אנרערער, דנדען רער פא}גע
 ןןאר־ בעטטראפט אבנר איוט ווארוכן רבים: ען#6נ איק ואגט יהודה רבי ב'.(:

 אומבריג־ )רעט וינרע רער פאן טאו} רען ער וויי} כ״ז.(? ל, .,ב )טי׳יוא} רען
 קאננען וריקקהא}טען3 האטטע נוב( פאן איינוואהנער פריעטטערלכען רער גענט
 טבת, טראקטאט איכן }עוען'וויר פערנער האטטע. אונטער}אטטען עט אונר

 צו וינוע חיינע ה!י;}ייטען ויינען איוט, טטאנרע איק יעמאנר ווען נ״ר.(: )פא}.



•* ז פרק א חלק א כלל א נר
 אנשי על נחפש מוחה ואינו עירו באנשי ביתו. אנשי על נחפש מוחה
 רב אמר כולו. העולם כל על נחפש מוחה. ואינו כולו העולם בכל עירו.
 חנינא רבי דאמר הא כי עלמא אכולי מיחפסי גלותא ריש דבי וחני פפא
 אם ושריו. עמו וקני עם יבא במשפט ה׳ ג׳( )ישעיה רכחיב מאי נ״ח(. )דף

 רב בשרים. מיחו שלא וקנים אימא אלא חטאו. מה וקנים חטאו שרים
 ולא קמיה צווחה וקא איתתא ההיא אתת דשמואל קמיה יתיב הוה יהודה
 מועקת אונו אוטם כ״א( )משלי מר. ליה סבר לא ליה אמר בה. משגח

 ו־רישך ורישא בקרירי רישך שיננא ליה אמר יענה• ולא יקרא הוא גם דל
 יכוה(. דין בית זאב ולן לי ראש שהוא עוקכא מר אכל כנוה איני יישן שאני אני )ר״ל בהמיטי.

 אמר כה דוד בית כ״א( )ירמיה דכתיב דין. בית אב עוקבא מר יתיב הא
 לרבי וירא רב ליה אמר וגו׳. עושק מיר גוול והצילו משפט לבוקר דינו ה׳

 אמר מינאי. מקבלי לא ליה אמר גלותא. ריש דבי לחני מר לוכחינהו סימון
חנינא בר אחא רב ראטר מר. לוכחינהו מינך מקבלי דלא גב על אף ליה

 אש־ אין הוקןייטע ויינע סיר ער ווירר ןא ניכט, עש טהוט ער אוכד פערביעטען,
 אונטער־ אונד פערביעטען, עטוואש מיטכיתערן ;יינען קאןער ;נענאממען שפרוך
 ער קאן גענאממען; אנשפרוך אין מיטביתער גייכע פיר ער ווירר ;א עש," }אשט
 טהוט אוכד אכהא}טען, לנרען פאן רעגענט( א|ש ב. )צ. "שטאאט גאנצען איינען

 רבי וויא ,אנשפרוךגענאממען אין שטאאט גאנצען רען פיר ער ווירר וא ניבט, עש
 א|טען רען מיט געהען געריכט אינש ווירד "גאטט היישט: עש ואגט: חנינא

 ריא ער, זאגט ווען, י״ר.(. ג/ )ישעיה פא)קעש" :יינעש פארנעהמען רען אוכד
 (*פערבראכען? א|טען דיא האטטען וואש ,האטטען געלנריגט פארנעהמען^

 ניכט"צוריקק־־ £אתעהמען ריא לא ראש רארין, בעשטאנד פערכרעכען איהר אן[יין
 בע־ איינע בראכטע אוני אן 1 מ ש פאר פרויא אייכע איינשט קאכן ;א געהא|טען.

 יהודה רכי רא איהכן. בייא געהאר קיין אבער פאנר אן, איהק כייא שוועררע
 ניבט רען ער אב ערשטערן, רען ער פראגטע :א וואר, גענענווארטינ נערחרע

 פער־ אהר {יין ארמען רעש געשרייא דעכן ווער נעהמע: ריקקלכט פער; רען אויף
 י״ר.(. כ״א, )מש|י אנרופט? גאטט ער מען ערהארט, ניכט ווירר רער שטאפפט,

 ;אנדערןרען, ניבט, שטראפע טריפפט"דיא ך מי אנטווארטעטעאיהק:' יענער אןןיין
 רעריאפארלטצעררעשקאןןעגיוממ נעהמןיך, עוקבא מר רען דעראיבערמיראקט,

 )ייטע ריא ראך וויקע טימ?ן: רבי צו ;ירא רב איינשט אויך :אגטע ;א אקט.
 דיע:ער, ערוויערערטע ניטצען, ריעש וויררע וואט צורעכט, עקשיןשפירשטען רעש

 יענער, שפראן רעננאך, היננעהמען; מיר פאן צורעכטוויקונג קיינע ווירדען ;יא
 איקטראקטאט פערנער עש היישט ;א .(*לאצורעכטצווויי;ען ריינעפפןיכט, עש אקט

 רעל מבער ניכט זינרער, )ם יו ירםטען5 רעד 015)3 כ״ג. מ/ נןמפ. מיכיר. נע.-.י.ןיך דרו *(
ער,3מיבערזעט יער .נעטיעהט ערוורוהנונג טע|1מ

 #13 יער ןיכט5פ ריח טי*5ווי ו5ווי מויסגעסיוזרט, חייטער עענןסטע מיכן נון חירר .־•יער י(
 כע# מין ער דמם מיני ערטיינע, ניוטטעם מויגען יען מין נעבענייענטען רער1מ!נ רעכטווייזונג

 מ!נ# רימ נ!ר המטטע, זיננע מיכן סריהער ט׳.( )וןמפ. ירוונןמ! ייר.ונג3ע5סריו יימ מוין יע־ינג3
 13 מערנןממ) מנגעסררוגטעש מיהנען מיין דורך מבער גערעכטען רימ ,בעטטרמסען 13 גערעכטען

 #13 ניכט יענע זימ וויי) מונטערוויזר^, טטרמפע יער ע1ייע מוין מבער טסיוטער ערטמנען,5
 ער♦3מיכערזעט יער —-המטטען. גע!ויע!ען רעכט
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 חוץ ירעה בה והזר הוא ברוך הקדוש טפי טובה מרה יצאה לא מעילם
 אליו ה׳ ויאמר ט׳( )יחזקאל דכתיב . בי( ח!י היכיח> שלא עונש )מפני זה מדבר
 הנאנחים האנשים טצהות על היו והתייח ירושלים בהיך העיר בתיך עביר

 היא ברוך הקדוש ליה אמר בתיבה. הנעשות התיעבית כל על והנאנקים
 ישלטו שלא בדי דיו. של תי״ו צדיקים של מצחן על וכתוב לך. לגבריאל

 שישלטו כדי דם. של תי׳ץ רשעים של מצחן ועל חבלה. מלאכי בהן
 של רבינו הוא. ברוך הקדוש לפני הדין טרה אמרה הבלה. מלאכי בהן

 רשעים והללו גמורים צדיקים הללו לה אמר מאלו. אלו נשתנו מה עולם
 לפני וידוע גלוי לה אמר מיחו. ולא למחית בידם היה לו אמרה גמורים.

 ברוך הקדוש לפני הדין מידת אמרה מהם. קבלו לא בידם מיחו שאם
 )ש:( דבתיב היינו גלוי. טי לפניהם גלוי לפניך אם עולם של רבונו הוא.

 התיץ עליו אשר איש כל ועל למשחית תהרגו ונשים וטף ובתולה בחור זקן
 לפני אש־ הזקנים באנשים ויחלו )שם( וכתיב תחלו. וממקדשי חגשו אל

 אדם בני אלו ממקודשי אלא ממקדשי הקרי אל יוסף רב תני הבית.
 באים אנשים ששה והנה ומיד תי״ו. ועד טאל״ף כולה התורה את שקיימו
 אחר ואיש בידו מפצו כלי ואיש צפונה מפנה אשר העליון שער טררך

 הנחושת. מזבח אצל ויעטרו ויבואו במתניו הסופר וקסת בדים לבוש בתיכם
 ממקום התחילו הוא ברוך הקדוש להו אמר אלא הוה. טי הנחושת מזבח

 משחית המה אף קצף אנשים ששה ניהי מאי לפני. שירה שאומרים
 )הצדיקים( תהיה תי״ו א״ר האותיות. טבל תי״ו שנא ומאי מכלה. משבר

 אמר יוחנן ורבי אבות. זבות המה אמר ושמואל )הרשעים(. תמית תי״ו
 הקדיש של חותמי סיף תי״ו אמר לקיש בן שמעין ורבי אבות. ובית תהין
 אמר אמת. היא ברוך הקדוש של חותמו חנינא רבי דאמר הוא. ברוך
 ועד טאל״ף כולה התורה את שקיימו אדם בני אלו נחמני בר שמואל רבי

 רבי של פרתו כ*נ. דף יו״ט פ־ק ובסיף נ״ר דף התם נטי וגרסינן תי״ו:
 חכמים. ברצון שלא קרניה שבין ברציעה יוצאה היתה עזריה בן אלעזר
 אלעזר רבי מעשר הוי עגלי אלפי תריסר רב והאמר ליה. הויא פרה וחרא

 היהת. שכנתו של אלא היתה שלו לא הנא שתא• בכל מערריה עזריה בן
זרה דעבידה קמא יגרסינןבפרקא שמי: על נקראת בה מיהה שלא ומתוך

 גענען גינג ע;ריה'ןש, *אהן א}ע:ר, רבי רפש ה קו דיון נ״ר.(: )פא(. סכת
 דעןהאתערן ציויטען האיפשער איינער מיש סבת חק גע}עהרטען רער ווי)(ען רען

 :ה*שע(. געסכהען ניכש סבת אכן בעשראכשעט, (אמש א(ט )וואט, אויט,
 רבי רענן אייגענש}יך ניכש ה ק ריא רחש ת}מור, רער בעמערקט היעראיבער

 צוגעסריע־ איהק אבער :יא ראט געהארטע, נאכבארין ויינער ;אנרערן א}עור,
האבע, צוריקקגעהאןשען ניכש ויכרע ריעוער פאן ;יא ער וויי} וייא, ווארדען בען
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 לך הלילה י״ח( )כראשית דכתיב מאי כחנא בר אבא רבי דרש ד׳ דף

 הקב״ה לסני אברהם אמר רשע. עם צדיק להמית הזח כדבר מעשית
 )יחזקאל והכתיב ולא הוה. כדבר טעשות לך הוא חולין עולם של רבונו
 לא. גמיר בצדיק אבל גמור. שאינו בצדיק ורשע. צדיק ממך והכרתי כ״א(

 ממקודשי. אלא ממקדשי תקרי אל יוסף רב ותני תחלו. וממקדשי והכתיב
 כיון נמי חתם תי״ו. וער מאל״ף כולה התורה את שקיימו אדם בני אלו

 וגרסינן גימורים: שאינם כצדיקים להר היו מיהו ולא למחות בידם שהיה
 נמסרים בתים בעלי שנכסי דברים מארבע אחר הישן סרק סוכה במסכת

 בסרק למעלה שכתיב כמו ולאמיתו• למהות בידם שהספיק• על למלכות.
 בו רואה אם לחבירו להוכיח חייב למהות בידו שאין טי ואסילו רביעי:

 י״ט( )ויקרא רבנן תנו י״ן. רף בערכין יש סרק כערכין כדגרסינן מגונה. דבר
 בלבבך. ת״ל יקללנו. ולא יכנו ולא יסטרנו לא יכול אחיך. את תשנא לא

 שחייב מגונה דבר בהכירו לרואה מנין מדבר• הכתוב שבלב בשנאה
 ויוכיחנו. שיחזיר מנין קבל ולא היכיהו הוכח• לומר תלמוד להוכיחו.

 ;אהן אכא, כי ר ר׳.(: )פא}. :רה עכורה ט־אקטאט איכן 7צ׳| עט הייטט ;א
 רשע להמיוזצדיקעם הזה כדבר מעשות לך הלילה פערה רען ערק}ארטע כתנא,

 דיר אי;ט עט האבע: געטפראכען גאטט צ! אכרהק ראט כ״ה.(, י״ח, )בראטית
 אונגערעכטען דעכן מיט גערעכטען רען ,אונווירריגעט( עטוואט ה. )ר. חולין יא

 יא עט ראט מיין, ר 1 ת}מ רער נון ווענרעט היערגעגען כעטטראפען.. צו צופייך
 גערעכטען רען אויטראטטען ריר אונטער ווי}} איך הייטע: ח׳.( כ״א, )יחוקא}

 איינעכן פאן דארט ראט אנטווארטעט, ת}מור רער ווארוי^ אוננערעצטען? אונדרען
 טיאוין אבער ווענדעט ת}מור רער .וייא רערע ריא נערעכטען אונפא}}קא^ען

 ממקדשי אויטדרוקק: רער יומן רכי רעט ערק}ארונג נאן יא ראט נייע"איין,
)פאן ממקדשי טטינרע: א?ט :ייא, ר״טען צו ׳.(1 ט', )יח;קא} תחלו

 אנ־15 פראממען ' "י דיאיעניגען ווארונטער אננערן(,>4 היי}יגען יינען>4
 ווא־ כעאכאכטעטען? רורבגאנגיג ןיגע;עט ראט ווע}כע וויררען, פערטטאנרען נער
 3וויי חאורדען, :א}כעגערעכטע'ןכעטטראפט ראט;ע}כטט סא}גט, ריאאנטווארט רוי^

 ניכטטהא־ עט ;יא אונר פערהינרערן, כאועצו ראט טטאנר, מאכט עטאיןאיהרער
 פאכ)כא:עןצוריקקצוהאן־ טטעהט, מאכט אוסר־ער אין ניבט ;ע}כטטוועןעמ יא טען.
 איהר נעכענמענטען אומרען־ זועניגטטענט פפ}יכט, אונ;רע דעננאך עט אי;ט טען,

 }ע:עןאי;ט: צו י";( )פא}. ערכין טראקטאט רעכן אי! וויא פארצוהא}ט"ען, אונרעכט
 כרורער ריינען ;א}}טט "דוא י";.(: י״ט, )ויקרא הייטט עט ראככינען}עהרטען: דיא

 פערטטעהען, צו ניצט אי;ט היעראונטער הערצען." ריינענן אין האטטען ניכט
 ראט :אנרערן, רירפע, פ)כען אדער ט^אגען, ניכט נור נאכטטען ;יינען מאן ראט
 ראמיט •יךניכט יייעע ה. )ד. רירפע האטטען הערצען אעץ ניכט איהן מאן

 ^יטטע ;אנדערן האטטען, טןעכטעןהאנר|ועעןרעמנעכענמענטעןצו דיא בעגניגען,
 איהן ;א^טט רוא ווייטער: רארט נון עטהייטט טטע}|ען(. רערע ראריבערצו איה!

 י דען"נאכטטען אויטגעטפראכען, פפ)יכט ריא א|;א אי;ט היעררורך ;צורעכטווייוען
 היימט עט צורעכטצ!וויי;ען; וואהתעהמען, האפטעט5טארע עטוואט וויר רענן אן

 צורעכט־ ריא מאן דאט אוגערייטעט, ראדורךווירר תוכיח, ווייטער: רארט אבער
נור יטטע;>1 וויערערהאןען אפט ,פרוכטעט ;אג|ייך ניבט ויא ווען ווייוונג,
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 לומר תלמוד משתנים. פניו אפילו יכול מקים• מכל הוכיח לומר תלמוד

 הזח בדור יש אם אני תמת טרפון רבי אמר הניא חטא: עליו תשא ולא
 קורת טול לו אמר עיניך. מבין קיסם טול לו אמר אלו להוכיח. שיוכל

 שיודע הזח ברור יש אם אני תמה עזריה בן אלעזר רבי אמר עיניך. מבין
 תיכהות: שמקבל הזה בדור יש אם אני תמה עקיבא רבי אמר להוכיח.

 לקה פעמים שהרבה וארץ. שמים עלי אני מעיד נורי בן יוחנן רבי אמר
 שכן וכל גמליאל. רבן לפני עליו קוכל שהריתי ירי. על יוסף בן עקיבא

 ויאהבך: לחכם הוכח ט׳( )משלי שנאמר מה לקיים אהבה. בי שהוסיף
 היא שטיבה ישנאוהו. שמא עירו לבני מלהוכיח יניח אל הכם ותלמיד

 )דף דכתיבות בהרא כפרק כדגרסינן תוכחה. בלי מאהבה בתוכחה שנאה
 משים לא מאתיה• בני ליה דרחמין מרבנן צורבא האי אביי אמר ק״ח(.

 לא אלהים ירא כן על דשמיא. בטילי לחו מוכח דלא משים אלא דמעלי.
 השם אהוב להיות לו הוא טוב יותר כי שישנאוהו. מפני מלהוכיחם ימנע

 דכתיב ה׳. שונאי את לשנוא חייב הוא אבל הרשעים. אהוב מלהיות
וגו׳: אשנא ה׳ משנאיך הלא קל״ט( )החלים

 אעעענטןץ טולי:ע:רע5צורע רער יאט געטעהען, איינעארט אוין ניכט *ימטעעט
 רוח:אןןםט )איביר.(: אויטדרוקק רען דורך ודר־ אנגעדייטעט וואט וויררט, *ט* בע£א

 יערער*אן ;יא דאט פארריקקען, :א ניכט ה. )ד. }אדען איהן אוין ניכט ;*נדע ריא
 עט ווען ,!ואונדערן *יך נא}} עט איינטט: אייטערטע טרעון רבי ערפאהרע(.

 צורעכטצווויינען; אארע, טטאנדע איכן דפר :אווטע, געכען צייט ריעוער אין איינען
וויררע וא אויגען, ריינען אויט טפ}יטטער יען ניכן עטווא: איינע רער נאגטע רען
י רייכעןמ!יגען אויט בא}קען רען ראך א ר ניבן קאננען: ענטגעגנען איהכן *אן
 וואונדפרן, *יך נא}} עט נאגען: צו טע4פע}ע ענריהיט, ;אהן א|ע:ר, רבי
 פער&טינרע, דער"עט א}}טע,5 געבען איינען נור אויך צייט ריענער אין עט ווען

 וואונ־ *יך נא}} עט :*מגען טעצו4פפ}ע ענד}יך עקיבא רבי .צורעבטצווויי;ען
 ־6 איינע דער"ניך נא}}טע, געבען איינען עכטע}6ע4 ריענעכן אין עט ווען דערן,

 רופע איך נאגטע: סרי, נאהן יוחנן, רבי }•עמע. עעא}}ען4 רעכטוויינונג
 ג*}יצן}, רבי בייא ע4אנק}א *יינע אוי^ דאט אן, צייגען צו עררע אונד הי**ע}

 אונן נון *יך דיענער אונד וואוררע, בעטטראפט אעט ,טיטן" 1 י נאהן עקיבא,
 טטראעעדען ווירר: בעטטאטיזט אויטטפרוך רער ווארורך }יעבטע, *עהר נא

 אונטער־ ע}עהרטער4 איין י ח'.(. ט', )*ט}י }יעבען דיך ווירר ער אונר וויינען,
 דאדורך ניך ער אבג}ייך ,צורעכטצווויינען *יטאיינוואהנער ניינע ,ניא דאהער }אטטע

 צורעבט־ וועגען האט בעטטער, אינט עט רען ווירדע; אויטנעטצען איהרעקהאטמע
 כתובות איכןטיאקטאט וויא עןאונטער}אטמינ;רער!ע}בען,4}יעבעווע א}ט וויינונג,

 גע}ע-רטען איינען ווען זאגען: צו עע!עגטע ביי א אי!ט: }ענען 15 ק״־.( )פא}.
 פאר־ ניינער !ועגען עטווא ניבט ריעט געטיעהט נא }יעבען; *יטאיינוואהנער ניינע

 ניכט"צו; רינגען גאטט}יכען אין ניא ער וויי} נאנרערן_עיע}*עהר, ,טרעפפ}יכקייט
 ניא־ פרא**ען וואהרען רען *וטדאהער האט כעעירכטענדע צו רער .רעכטוויינט

 פאן בעטטער, אי;ט עט רען ווויי:ען;5צורעכט *יטברירער ניינע ,אבהא}טען *א}ט
 יערער־ אינט פיע}*עהר וועררען; נו ע)יעבט4 אונגערעכטען א}ט_פאן אט_ט,4

 האטשע הייטט: עט וויא חאטטען, צ! גאטטעט פיינרע ריא פערפפ}יכטעט, *אן
אטט4 א ,ניכט פיינרע ריינע רען איך
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פרקים. שני בו ויש הבא. שבעולם העינש ביראת

?9

ראשון. פרק )ט(
 עליהם שבא ותבלה. קץ לו אין מיתה. לאחר גמורים הרשעים עונש גדול

 השנה דראש בפ״ק כדגרסינן עליו. וניונין ומעשיהם• מהשבוחם כל בחשבון
 גמורים. צדיקים של רדין.אחר ליום הן כתות ג׳ אוטרין ב״ש תניא ט״ו(. )רף

 נבתבים גמורים צדיקים של בינונים. של ואחר גמורים. רשעים של ואחד
 לאלתר ונחתמים נכתבים גמורים רשעים של עולם• לחיי לאלתר ונחתמים
 לחיי אלה יקיצו• עפר אדמת מישני ורבים י״ב( )דניאל שנאמר לגיהנם.

 ועולין. ומצפצפים לגחינם יוררין בינונים עילם. לרראון לחרפות ואלה עולם
 הכסף את כצרוף וצרפתים באש השלישית את והבאתי י״ג( )וכריה שנא׳

 עטי אמרתי אותו• אענה ואני בשמי יקרא הוא הוהב. את כבחון ובחנתים
 ממית ה׳ ב׳( א׳, )שמואל הנה אמרה ועליהם אלהי. ה׳ יאמר והוא הוא

 ועליהם חסד. כלפי מטח הסד רב אומרים וב״ח ויעל: שאול מוריד ומחיה
ועליהם וגו׳. לי אונו הטה כי תחנוני קולי את ה׳ ישמע סי אהבתי דוד אמר

אבטהיילונג, צווייטע
ן.5קאפיטע יית 113 לוין יענוייטט. ג נ 1 £ טרא בעט רער פאן

קאפיטעל. ס ע ט ם ר ע

 יכע5אונענר טטרענגע, איינע בא:עודכטער פאן|ענדעטע האבען טאדע דעכן נאך
 האנר־ אונר געראנקען איהרער מ^ער וועגען דלו אינרעק ,ערווארטען 13 טטראפע

 טראקטאט איכן ודא וועררען, געריכטעט אונד געצאגען רעכענטאפט צור |ונגען
 רער }עהרטע: טו|ע טמאיטע ריא אי;ט: }עוען צו ט״ו.( )£א|. הטנה ראט
 בע־־ איינע דיא ררייאק!אטטען: עט גיעכט ערטיינענרען ווע|טענריכטער רעכן פאר

 :ע|יג־ עוויגען צור ואזארט ווע}כע גערעכטען, פא|ןקאממען אויט טטעהט
 בא־ £אן|ענדעטען אויש בעטטעהעט אנרערע ריא בעטטיממט"וועררען; קייט

 הייטט: עט ודא וועררע], פער־אממט הא|)ע צור ואפארט ווע|עע ,:עוויכטען
 עווי־ צונן איינען דיא עחואכען; וועררען ענטט|אפענען טטדבע איכן רער פיע}ע

 ריא ב'.(; י״ב, )רניא| אכטייא עוויגען צוק טמאך, צור אנרערן דיא )עכען, גען
 אין צוואר ווע|כע ,מיטטעןמאטיגען אויט כעטטעהט ענאיך ק|אטטע דריטטע

 עט וויא הערדטקאממען, דעחע}בען'■ אויט וויערער אבער פאהרען, הא^ע ריא
 :ין־ ראט מאן ודא דא, )ייטרע פייער, אינט רריטטע דיא ברינגע איך הייטט:

 נא־ מיינעק אין רופט ער פריפט; גא}ד דאט מאן וויא :יא, פריפע )ייטערט, בער
 ער אונד פא|ק, מיין בי:ט רוא טפרעכע: איך איהק; אנטווארטע איך אונר מען

 חנה אוי^דיעדעק|אטטערייטעט ט'.(. );כריהי״ג, גאטט באט"מיין דוא טפריכט:
 |אמט !עבענדיג, וויערער מאכט אונד טטערבען אטט1 גאטט טפריכט: :יא ווען הין,

 ריאיו׳.(.' ב', א׳. )טמוא} 2הערדן וויעדער פאהרען"אונד'ברינגט הא^ע דיא אין
 בעגינטטי־ צור וואאגטא|ע ריא ט^אגט א^גיטיגע רער |עהרטע: היחייט ט!|ע
 וייכנע־ איק האנר}ונגען ט|יממען אונר גוטען ריא ו!ען הייטט )יאט ניערער, גונג
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 בגוסס. ישראל פישעי אבל יהושיע: ולי דלותי כולה הפרשת בל דוד אשר

 לאחר הדש• י״ב בו ונדונין לגיהגם יורדין בגיפם. העולם אימות פושעי וכן
 כפות תחת אפר ונעשין מסירתן ורות נשרפת :שמתן* בלה גופן הדש י״ב

 כסות תהת אפר יהיו כי רשעים ועסותם ג׳( )שלאבי שגא׳ הצדיקים. רגלי
 בהורדה. ושכפרו והאפיקירסים. והמוסרות. המינים. אבל רגליככם:

 בארץ התירם ושנתנו צבור. מדרבי ושפרשו המתים. בתחיית ושכפרו
 יורדין וחביריו. נבט בן ירבעם בגון הרבים את והחטיאו ושחטאו חיים•

 בפגרי וראו ויצאו ס״ו( )ישעיה שנאמו־ דורות. לדורי בה ונדונין לגיהנם
 )תחלים שנאמר בלים• אינם והם בלה גהינם וגו׳. בי הפושעים האנשים

 ידיהם שפשטו לפי למה♦ כך ובל לו( )שובול שאול לבכות רם וצ מ״ט(
 א׳, )מלכים שנאמר המקדש בית אלא ובול ואין לו• מובול שנאמר בזבול.

 ירוהו ה׳ ב׳( א׳, )שמיאל הנה אמרה ועליהם לך. זבול בית בניתי בנה ה׳(
 רבא ואמר קדרה. כשולי דומין ופניהם אבין בר יצחק רב אמר מריביו.
 הלל ובית מר. אמר גיהנם: בני ומיקרו מחיזא בני שפירי משפירי ואינתו

 באש. השלישית את והבאתי והכתיב חסד. בלפי מטה הסד ורב אומרים
 לחו לית אמרת והא בגיסן. ישראל פושעי בגופן. ישראל בפושעי החם

 והבא זכויות. ומחצה עונות במחצה הבא עינית. ברובא התם תקנתא.
 סגיא לא בגופן• ישראל פושעי עץ בהו ואית עונות מחצה היאי אי קאמר
 הסר. כלסי מטה הסד ורב לאו ואי באש. השלישית את והבאתי בלאו

 רכא דרש וגומר: תחנוני קולי את ה׳ ישמע כי אהבתי דוד אמר ועליהם
 רבונו הקב״ה כפני ישראל כנסת אמרה ה׳. ישמע כי אהבתי דבתיב מאי
 ולי דלותי תהניני. קול שתשמע בזמן לפניך. אהובה אני אימתי עולם של

 ישראל פישעי להושיע: נאה לי המצית מן אני שדלרה אעס״י יהושיע.
 העולם אומות פושעי תפילין. מנח דלא אמררבקרקפתא נינתו. מאי בגופן
 כארץ חתיתם ושנתנו׳ עיייי׳(. ׳,)פ עבירה עיברי רב אמר נינתו• מאי בגיפן
 הצביר על יתירה אימה המטיל ס־נס זה אמררבחסדא נינתו. מאי חיים.
 יתירה אימת המטיל פרנס כל רב אמר יהודה ר׳ אמר שמים. לשם שלא

 )איוב שנאמר חכם. תלמיד בן רואה אינו שמים• לשם שלא הצביר על
חם הדין ביים והרשעים לב: חכמי כל יראת לא אנשים יראוהו לבן ל״ן(

 וייו חונר חויסגעפיהרט '(1יע3טפע ערכרעלען5 *עהרעלע טעקשטע חיגן וועררטן היער *(
ד!3 ב. .3 גטהיזרען *3י .געהיזרען ער ]פיהו סרו; חיהרע כע1ווט חין בעטטיח״ט, חשפען1ק
 ריחיעניגען, ,חייפערסטעהינג וער ויייגנער ריח ,גחטטעפלימער ריח קוחפפע חכיגען ו!ייטען3

א. רג]. חי. פעיזייטען, זינרע יר3 חנרערע חוין זחנרערן וינדיגטן, ןע|בשט כור ניכט וועןכע
 ער,3יזיבעוזעט יער

 (*ען(.4הערונמערנפט)א בעעינרמן, :׳ך יענע ווארין טא|ע, דיא ווירד־ לנד, וויכמע
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 דף פסץ עושין סרק עירובין כמסכת כדגרסינן חרץ. את עליהם מצדיקים
 ב״ו. מדת הקב״ה כמדת שלא וראה בוא אלעור רבי בן ירמיה א״ר י׳ט.
 שלא כדי פיו לרזיך חכה מטילין למלכות• הריגה נתחייב אדם ב״ו מדת
 שותק. להקב״ה מיתה שנתחייב אדם כן. אינו הקמח אבל המלך. את יקלל

 שנאמר אותו. שמשבח אלא עור ולא דומיה. לך ס״ט( )תהלים שנאמר
 ישולם ולך שנא׳ קרבן. שהקריב כמי עליו שדומה אלא עוד ולא תהלה.

 זמן כאותו כציון משמן •מאמי התחלת מייחלת לן כלומר מוחלת. ענין דומיס פשוטו )זל>י נדר.

 )תחלי* דכתיב מאי לוי בן יהושע ר׳ דאטר והיינו נגלית(. •נדי! היכחים נייי *שלמי
 מלס נשסיס דוד על מוי המו נאמר )אס וגף. ישיתוהו מעין הבכא בעמק עוברי ס״ד(

 על יסיס ואם מכ>ע, לוון והוא ים. ככני סן נכא יהיה הנכא כעמק עוכרי ואמר מ*ם1ל6 כארץ

 הקב״ח. של רצונו אלושעוברין עוברי מאין(. נקיאי! •הם אילנית על נאמר הרגל עילי
 דמעות וטורידין שבוכין ישיתוהו מעין הבכא גהינם. לו שמעמיקים בעמק
 ואומרים הרין את עליהן שטצריקין טורה יעטה ברכית נם שיתין. של כמעין
 לצדיקים עדן גן תקנת יפה חייבת. יפה זכית יפה דנת• יפה רכשיע לפניו

 אינן גיהנם של בפתחה ,אפי רשעים ר״ל אטר והא איני לרשעים. וגיהנם
 הפושעים האנשים בפגרי וראו ויצאו ס״ו( )ישעיה שנאמר כתשובה• חוזרין

 לעולם. והולכים פושעים שתם בי. הפושעים אלא נאמר לא כי שפשעו כי.
 עלה ואמרינן העולם: אוטות כפושעי כאן ישראל בפושעי כאן קשיא לא

 ואחד בים. אחד לגיהנם. לו יש פתחים נ׳ אלעזר. בח ירמיה רב ואמר
 בטדבר שועתי. שאול מבטן (,ב )יונה דכתיב בים בירושלים. ואחד במדבר.
 נאם דכתיב בירושלים וגר. שאולה חיים להם אשר וכל הם וירדו דכתיב

 גיחנם. של פתחה זו בירושלים לו ותנור גיהנם. זו בציון לו איר אשר ,ה
 ועולה חינם בן בגיא יש תמרים שתי ריב״ל דאטר איכא והא ליכא ותו

 גיהנם. של פתחה וזהו כשרות. הברזל הר ציני ששנינו וזהו מביניהם. עשן
 לגחינם לו יש שטות שבעה לוי בן יהושע רבי אטר דירושלים: היינו דילמא

 ארץ צלטות. היון. טיט שאון. בור שתת• באר ואבדון. שאול. הן. ואלו
 אבדון קולי. שמעת שועתי שאול טבטן ב׳( )יונה דכתיב שאול. תחתית:
 שחת באר באבדון. אטונתך חסדך בקבר היסוסו־ פ״ח( )תחלים דכתיב

 ויעכען ושגטע: שןע:ר, רעש ושהן ירמיה, רבי ווייטער: עט הייטט דשן
 כצור )פערניכטונג(, צוברון ט(,5)גרו ו} צו ט ה^ע: ריש פיהרט נשמען

 פעררערבענט( רעט )גרובע ן טשו בור פעררערבענט(, דעט )ברוככע! ת ח ט
 )ש!נטעחוע}ט(' תחתית שלן )טשדעטטשטטען(, ת 1*1 צ )קשטה(, היון טיט

 ע|עהטע טח*} רעש ייבע1דעכן צוויט ערהע!|ט: פער;ען פשן^ענדען צוויט וויש
 ריי־ גרשבע שיק ווירר ג.(; נ/ )יונה טטיצזמע מיינע ערהארטעטט רוצו שוכר שיך
1ן$שג דוש י״ב,(; ע״ח, ית1)חה שין.שברון? טרייע דיינע ערצשה|ט, ניטע נע
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 דכתיב היון וטיט שאון בור שחת. לראות חסידך תתן לא ט״ן( )שם דכתיב

 חשך יושבי ק״ן( )שם דכתיב צלמות היון. מטיט שאון מכור ויעלני מ׳( )שם
 שכל הנם בגי שעמוקה גיא גיהנם. איכא והא גמרא. תחתית ארץ וצלמות.

 ל׳( )ישעי׳ ב רבתי הסתה והאיכא עריות(. )פי׳ חנם עסקי על יורד בה היורד
 )עצים אש מדורתה הרחיב העמיק הוכן למלן היא גם דקי׳ )וסיפא *תסתה מאתמול ערוך □י

 שם: נוסל ביצרו המתסתה שבל ההוא כה(. נוערה גפיית כנחל ה׳ נשמת הרכס
 כמסכת כדגרסינן באגדות. הכתובים ממעשיות הרשע עונשי ג״ב ולמדנו

 הוד, רטיטוס אחתיה בר קלוניקוס בר אונקלוס נ״ו(. )דף הנזקי׳ סרק גיטין
 בההוא השיב מאן אמר איס )סי׳ בנגירא לטיטום אסקיה אזל לאגיורי. בעי

 מילייהו א״ל להתגייר(. )פ" בהו לאדבוקי ומהו א״ל ישראל. א״ל עלמא.
 רישא. והוית עלמא בההוא בהו אגרי זיל לקיומינהו. מצית ולא נסישין
 א׳ל ראש. נעשה לישראל המצר כל לראש. צריה היו א׳( )איכה דכתיב
 מכנסי יומא כל אנסשיה. דססק במאי א״ל במאי. גברא דההוא דיניה

 אסקיה אזל ימי. אשב לקטמי ומבדרי ליה וקלו ליה ודייני לקטטיה ליה
 ומהו ישראל. א״ל עלמא. בההוא השיב מאן ליה אמר בנגידא. לבלעם

 ימיך כל וטובתם שלומם תדרוש לא כ״ג( )דברים ליה אמר בהו. לאדבוקו
 רותחת: ורע כשכבת נדון ליה אמר במאי. גברא דההוא דיניה א״ל לעולם•

אתריה לההוא נסק עקיבא רבי יהודה. רבי סרק כלה במסכת גרסינן ותו

 ו!ייזז5 ניוך יח עש ימם ודוכט,4גע מיינוומנד יער ני(ך טעקשטע מיכן "ידי היער *(
 ווטח יזבער מנטוויורט יער חין תפחה; חיני גיהנכן ו]יך4נעד. געבע, ר.יו!]ע רעל ^ען
ערק)חרט. יויייע מנוערע ח!י^ פערזע חטעפיהרטען נחיוען ייע!ע יר2 ריח יען

♦ ער3חיבערזעט יער

 אויש הערוץ #יך בראכטע ער י/(; ט",/ יכן1;עהען)תה ניכט מחת פרא##ען דיעען
 פינטטער־ רער כעוואהנער דית ג׳.(; #/ )תה?יכן היון טיט אויט טאוין, בור
 חרך אי;ט ט ע| רוו טע נ לוו נא#ע: רער י/(; ק";, )תה|יכן ת 1 צ}# רעש לוונר ניט

 טטראשאר־ געוויטטע אויך וויי־ }ערנען איבריגענט (.*כעקאננט טראדיטציאן
 ו)!ןע;עףויר קעננען. טיתן#ור רעט ערצאה}ונגען אויט אונגערעכטען טעןפירדיא

 ראש נ?.(, 3)פא גיטין טראקטאט לזיכץ קן!ניק'וט, רעט ואהן אונק|וט, עתן
 נע־ הער!ץ טיטוט רען זואמטע, אננעה#ען יורענטהוכן ראט ער א]ט לויינטט, ער

 ער ווארוין טטעהע? אכט!נג לוין יעטייטט ווער האבע, געפראגט איהן לוונר טווארען
 פער׳ לוין איהנען #יט פארט, יענער פוהר איך, :א!! לןיורל!ע|יטען! דילן אנטווארטעטע:

 חלו דילו געועטצע, פיע^ע צו טיטוט, אנטווארטעטע האבען, וילו ?טרעטען בינדונג
 וילו, געגען פיינרועלג עהר#5פיע ריך ציינע קאננען; כעאכאכטען ווירטט ניבט

 ווידערול!־ איהרע הייטט: עט רען וועררען; אכערהויפט איהר ענר}יך רוא ווירטט דתן
 פוהר ווייוע, ווע|כע אויף ה'.(. א/ )איכה אבערהיישטער איהרע איינטט וועררען כער

 וויי־ דיקטירטע ;ע^נטט #יר פאן ריא ץ או כעטטראפט? רארט א דו ווירטט פארט, לןונק|וט
 מעעי ויעכען *אוין אטע דיא טטרייט ד כ 1 א #יך פערברעננט #אן אנטווארט: ריא וואר ןט,
 פראגעןאןאיהן ריא;ע}כע ריכטעטע ,3העדוין מעכן בוןןדען נעטוואר ער או#הער. רע

טראקטאט זויראיכן פערנער}ע!ען איהכן. פאן אנטווארטען אהנןיכע ערהיע]ט לווכד
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 מצי הוי ולא כתסיח. על רבה טונא דרי דחוה נברא לההוא אשכחיח

 לא ליה אטר עכירוזך. טאי ליה אטר ומתאנח. צווח וחוח ביה לסגויי
 עילווי נטררין איכא ועכשיו .עלטא בחהוא עבידנא דלא איסורא שבקנא

 ליה אמר ברא. שבקת עקיבא רבי ליה אמר דאנוח. לי שבקין מטוניןולא
 ואטרין דנורא. בפולסא לי דמחו ממלאכי דרחילנא תשהיין. דלא בחייך

 ליה אמר מנחת. דקא מה לי אימא ליה אטר בפריע• תיתי לא אמאי לי
 לחו אמר מרינתא. ועאלבההיא עקיבא רבי אזל מעברתא. איתתא שבקת
 אמאי. עצמות. שחיק דההוא זכרו יעקר לו אמרו היכא. דסלניא אתתיה

 עור ולא ברייתא. וטצטער אינשי ואכיל הוה לסטים דההוא ליה אמרו
 איתתיה אשכח לביתיה אזל הבסורים. ביום מאורסה נערה על שבא אלא

 כנסת בבית אוקמיה גדל לכי מהליה. אזל דילדה. ער נטרה מעוברתא.
 אמר ליה. איתחזי אתראי לההוא עקיבא רבי אול לזמן בקהלה. לברוכי

 רבי במדרש באורך יותר זח כתוב ומצינו דעתי: את שהנחת דעתך תנוח
 הקברות. בבית מהלך שהיה עקיבא ברבי מעשה נח. חולדות פר׳ תנחומא

 גזר כסום. בהם מרהיט והיה כתפיו על עצים טעון שהיה אהד כפחם ופגע
 אם כזאת. קשה בעבורה לך מה בני ליה אמר והעמידו• עקיבא רבי עליו

 איינעכן בעגעגנעטע אוגד צוכוקורכ! אייגער נאך איינטט גינג עקיפת רבי כ}ה:
 ער ראט וא טרוג, טו|טערן וייגען אוין |אטט גראמע אייגע ווע$כער מענטען,

 וו$מ יאממערטע. אוגד דיפצטע פארטוואהרענר אוגד קאגנטע פארט מעהר ניבט
 ריצו ווצןר חאבע, איך .רען'צובגעטיערענען ער פראגטע בעגאנגען? רוצו האטט

 ט|יממען יעטצט בין אוגד אוגטער|אמטען אויטצואיבען :יגדע קיינע צוגטווארט,
 אייגען עטווא רוצו האטט .גאננען רוהע קייגע מיר ריצו איבערגעבען, אויפ:עהננרן

 אנטוואר־ ,2אוין ניבט מין■ הא}טע עקיבא. רבי פראגטע היגטער־ןאטטען? :אהן
 מיי? חעגען פארגעועטצטען מיינער ט!אגע ריצו בעפירכטע איך רען יענער, טעטע

 דוק אב פארט, עקיבא ר' פוהר נאך, גור מיר :אגע אויטב!ייבעגט. |אגגען נפט
 איך צונטווארט, ריא וואר 'א^ערריעט, האמט? הינטער|אטטען ניאמאנרען ואנטט
 עקיבא רבי וין מאכטע ואגןייך הינטער|אמטען. פרויא טוואנגערע אייגע האבע

 רעט־ נאך :יך ערקונדיגטע אוגד הין !יירענדען רעט ארטע רעכן נאך יועג רען אדן*
 וואר פערכרעבער גי־אטער איין מאן איחר דאט דך, בעטטאטיגטע עט .פרויא טען
 ניעדערקונפט איהרע ווארטעטע ער האטטע. גע}אטטען צוריקק טוואגגער :יא אוגר
 ריא ער פערריכטעטע :א וותר, קנאכע קינראיין נייאגעבארעגע ראט רא אוגר .אב,

 א|מ אוגטערריכט. ויינען פיר טפאטערהין ;ארגטע אוגר איהק אן בעטניירונג
 רער איהכן ערטיען בעווכטע, נאבמצן|מ ארט ריע:ען אייגטט נון עקיבא רבי

 כערוהיגען, :יך געמיטה ריין מאגע איהכן: צו טפראך אוגד קגאכען יענעט פאטער
 בע־ דיעוער פערויאן אגרערע אייגע האטט! בערוהיגעט מייגיגע ראט רוא ןץא

 4םא }ויטעט רא תנחומא; רבי רעט מררט איכן ויך בעפיגרעט געבעגהייט
 אוגר אומהער פריערהא^ איינעק אוין איינטט גינג עקיבא רבי גענרערמאטען:

 רען אויף האן*ן ווע|כער" געוואהר, מפנטען קאה]טווארצען אייגעט רא וואוררע
 עקיבא ריבי ראט. איין וויא |יע^, ראהין טגע|ן ;א ראמיט אוגר טרוג טו|טערן
 טווערע ריעוע ער ווארוכן איהן, אונרפראגטע טטעהען, לו טטי}} איהכן, בנגפאה}
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 ואם לחירות• ואוציאך מט:ו אסרך אני עול• עליך נותן ואדונך אחה עבד
 אמר לעטור. יוכל שאיני ארוני הניחני ליה אמר אעשירך. אני עני אתה
 ובכל האיש אותו טת ליה אטר אתה. הטויקין טן או אתה אדם טבני ליה
 היתרן מה ליה אטר באש. אותו ונותנין עצים לחטוב אותו טוסרין ויום יום

 לעשירים פנים נושא והייתי חייתי הטס גבאי ליה אטר בחייך. מלאכתך
 הכסורים. ביום מאורסה נערה שכעלתי אלא עור ולא העניים. את והורג
 אל אסר תקנה. לך שיש עליך הטמונים מאותם שמעת בני ליה אטר

 ולא תקנח לו אין איש ולאותו הפירענות. בעלי עלי ירמו שטא תעכבני
 שהיה כן לך היה אלו לי אוסרים שהיו שטעתי אלא פדיון. כלום שמעתי

 אותך טתירין היו המבורך. ה׳ את ברכו בצבור אומר והיה בצבור עוטר
 ואינו מעוברת אשתו שהניח אלא בן. לו אין איש ולאותו הפורענות. מן

 ליה אמר תורה. ילמדנו מי ילדה וכר ואם נקבה. או וכר ילדה אם יודע
 עירך ושם שושטירח. א״ל אשתך. ושם עקיבא. ליה אטר שמך. מה

 ער לעיר מעיר הולך והיה עקיבא. רבי עליו נצטער שעה באותה אלרוקא.
 שאל כגיהנם. עצמותיו ישחקו אמרו וביתו. הוא היכן ושאל לעירו. שהגיע

 הוא הרי אסרו בנו על שאל העולם. מן ווכרה שטח ימחה אמרו אשתו. על
 והושיבו לבנו עקיבא רבי תפס טיד עסקו. לא טילה במצות ואפי״לו ערל

 טר^וגטט הוני־ שיהק, צו ער טפרשן טק}שפע, היין דוה ביזע פערריכטע. הרבייט
 פרייהייט דיה דיר הוכר }אןקויפען דין הין ווי!{ ;א העררן, ריעען פיר }הטט דיעוע

 פער־ צו דיר הין ווי}) ;א נון הרהוטה, הרש הנער עש ד!ה טהוטט פערטשפפען;
 פערוויי}ען. ניבט מין היןדהיץ יענער, טפרשן מין, }שט א! פערהע}פען. מאגען
 איין בין הין עקיבה? רני פרהגטע ראמאן, היין $דער מענט, היין דוה ני;ט

 וע}בשט רך הוני טרמגיען ןיהא} ט^ג^יך ש:טוו$רט,"רער דיה ווסר פערטטלןרבענער,
 1נענ<א£כ ריין וושר "שט .מוט ערריכטען טייטערהרפען היינען יך}4טא דמפאן

 טטייעראיימעה* וושר הין פארט. עקיבה רבי הר פו }ענענטצייט? דיינער □ייה
 פיגגער, דיה דורן רייכען דעכן :הה הוני־ בע}שטטעטע, רער שנטווארטעטע מער,

 פאר* ריינען פאן עט״ש ניכט דיה השטט בערריקקטע. שרמען ריה הין וואהרענד
 פעחענוצ־ געבע? רעטטוננטמיטטע} היין דין £יר אבעט ערפשהרען, ע;עטצטען4

 צארן רען ניכט מיר הין רשמיט הרן/ }§נגער ניבט מין הה}טע עקיבה. רבי טע
 שנרערעש היין עט גיעבט מין עיר צוציעהע, ע;עטצטען4ם^ןר טטרהפענרען מיינער
 היינען צוריקק|יעט, טווהנגער הין דיה פרויה, מיינע חען ש!ט טמיטטע},4ער}א:ונ

 פיהר* }עבעגטווהנרע} עראממען היינען ווע}כער מאכטע, ען4ברינ ווע}ט צור ו§ה'ן
 בראכטע, וע}ט1 צור היינען"קנהכען רה רהט פש}}ע, רעכן הין ע}בשט5 ראך טע;
 נח־ נמך גענויה וין ערקונריגטע עקיבה רבי הונטערריכטען? היהן :א}} ווער
 הינטער־ :יינער נהמען דעכן נהך הרן וויה ביטענדען, רעש וואהנארט הוני מען

 נחך רך טע4ערקונדי טטהדט, צו טטהרט פאן רייועטע וויטטווע, }השטענען
 ניבט רהט ענהייט,4ע}ע4 דיעוער בייה ערפוהר הונד וויטטווע רער 4וואהנונ רער

 נ־6: עהארטע,4 מענטען פערווארפענטטען דען צו מהן פערטטארבענער היהר נור
 עבארענען4נייח היהרען ריח, עווע:ען4 אטט}או4 וא ;ע}במט :יה רהט הרן, רערן

 ריעועש ואפארט נון רן נשהכן עקיבה ב״י ר }שמטען. צ' בעטניירען ניבט דזן$4
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 יצתח יום. ארבעים בתענית עליו שישב ער לומד היה ולא תורה ללמרו לפניו

 שהוליכו ער בי״ת כאל״ף וקרא חן. אמר מתענה. אתה זה על ואמרה קול בת
 את ברכו ואמר והתפלל והעמידו והפלה וק״ש המזון ברכת ולמדו לביתו

 האיש אותו ובא הפורענות מן התירוהו שעה באותה ועד. לעולם המבורך ה׳
 גיהנם. של מרינה שהצלתני עדן בגן דעתך תנוח עקיבא לרבי ואמר בחלום

 לדור זכרך ה׳ לעולם שכך ה׳ קל״ה( )תחלים ואמר עקיבא רבי פתח מיד
 חלק בפרק כרגרסינן העונש. לקבל הגוף עם משתתפת והנשמה ודור:

 מן עצמן לפטור יכולין ונשמה גוף לרבי אנטונינוס ליה אמד צ״א(. )דף
 מוטל הריני ממני שפירשה שמיום חטאה נשמה אומר גוף כיצד. הדין.
 הריני ממנו שפירשתי שמיום חטא גיף אומרת ונשמה בקבר. דומם כאבן

 למלך רומה. הדבר למה משל לך אמשול ליה אמר כצפור. באויר פורחת
 שומרים שני בו והושיב נאות בכירות בו והיה נאה פרדס לו שחיה ורם כשר
 רואה אני נאות בכורות לסומא חיגר ליה אמר סימא. ואחד חיגר אחד

 להם אמר הפרדס בעל בא לימים לאכלם. ונביאם והרכיבני בא בפרדם
 אמר לראות. עינים לי יש כלום סומא ליה אמר הם. היכן נאות בכורות

 סומא גבי על חיגר הרכיב עשה מה בהם. לילך רגלים לי יש כלום חיגר ליה

 דעט :ייטען פאן אנטטרענגונג גראטער כמך עט דאט ;א שן, פאטער}יך קינדעט
 וואוררערער אונרדאןערטט |ערנטע, געבעטע וויכטיגטטען דיא ענר}יך }עהרערט

 עקיבא, רבי רעכן אויך ער צייגטע ריעט ט.4ענטןערי טטראפען ;"נער פאטער
 פארא־ איכן איינטט ער דאט וואונטעאן, דעק יט>4 ערטיען, טרוי^ע איכן ער רעכן

 בעפרייט הא^ענטטראפען רען פאן איהן ער דאט ווערדע, בע^אהנט ראפיר דיע;ע
 ריא בעהופע ריע;עכן צ*ו ווירד ;א אנגט,1אנבע טטראזען דיע;ע וושט — האטטע.

 יינ־>1גע א!כן פעראייניגעט, קארפער רעכן מיט :ויעדערוכן ביטענרען רעט ועע|ע
 טנהררין טראקטאט איכן אי:ט |ע;ען צו וויא ערןיירען, צו טטראפע ריא יך1טאפט

 ןעע|ע יאט יהורה, רבי געגען איינטט כעמערקטע אנטאנין צ״א.(: 3)£א
 רער קמננטען; *אכען }א: טט׳־אפע אן|ער פאן יעטייטט איי:א:דער קארפער אונד

 אהנע ם*עבען, :עע$ע ריא 2אוין ןינרענטו}ר גאנצע ריא קאננטע ז|יך4נעה קארפער
 :עע{ע"הינ* ריא ווארע; געוועוען אונפאהיג ;ינריגען צו וויאיעטצט, ער, ווע|כע
 ען5ווען אהנע טיעבען, קארפער רען אויף ט!}ד ריא וויעדערוכן קאננטע געגען

 ערוויעדערטע גןייכניט, איין ווארע. גע!וע:ען אונפאהע נינדע רער עבענפא^ט :יא
 וועןבער קאניג, איין .ווירעאעגען כעהויפטונג דיעזע ^אגע יהודה, רבי

 קאטט!יכער רייפער, סא|} ביימע דעטטען כע;אט, טרעפפ|יכען'גארטען איינען
 ב}ינד, איינע רער רענען פאן הינאיין, וואכטער צווייא :עטצטע ווארען, טע5רי5

 זא איך רא ב|ינרען: דעק !אהאעיצו רער טפראך איינטט וואר. אנרערעןאהק רער
 טו|טערן ריינע 2ליווין *יך אטטע1 ;א :עהע, גארטען ריעועכן אין פריכטע טאנע

 קורין .קאננען עטטען פריכטען דיע:ען פאן צופייך ביירע וויר ראמיט :עטצען,
 פארגעגאנגען וואט בע^ערקטע, גארטענט, רעט בעדטצער רער נון קאכן 1דארוין
 ה*נ־ פריכטע פעה}ענרען ריא ווא היטערן, רען בייא :יך ערקונריגטע אונד וואר,

 איך, אונר :עהען! ניבט יא קאן כ|ינרע, רער טפראך איך, ?:ייען נעקא^ען
:עטצטע ער קאניג? רער טהאט וואט געהען! ניבט יא קאן |אה#ע, רער טפראך
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 בגוף ווודקה הנשמה את מביא הוא. ברוך הקרוש אף כאחד. אותם ודן
 ואל נשמה. זה מעל השמים אל יקרא נ׳( )שם שנאמר כאחד. אותם ורן

 ואל הזה הגדול העונש מן לירא לאדם לו יש לפיכך הגיף. זה עמו לרין הארץ
גיהנם: של מרינה וינצל הרע יצרו שהוא תאותו אחר שטיף יהא

שני. פרק >י(
 בעולם שעשו עונם על הבא בעולם לרשעים עונש שיש נראה מסברא

 בעונש רעה או מצוה. בשבר הזה בעולם טובה אדם על בבוא כי חוח•
 שהוא הרואה בו יחשוב נסתר נס והוא הנס. במעשה רק זה אין עבירה•

 ביעודים התירה האריכה ולזה באמת. ושכרו ענשו והוא עולם. של מנהגו
 ״ה5ו )כצ״ל הנפש( יעורי ביארה ולא הטבע. וכנגד מופתיים נסים שהם )בעה״ז.

 היא באלהים והדבקה הנפש שקיום לפי הנשמות. בעולם המגיה( נאס ת״ס בדפוס
 אחר שנמשכה ואותה נתנה. אשר האלהים אל שתשוב בתולדה. ראוי דבר

 )במרבר תורה אמרה זה ועל הומרה. כשיפסד שתאבד יתחייב גופה תאוות
הזח כעויים הכרת חז״ל ופירשו בה. עונה ההיא הנפש חברת הברת 1ט*ו

 גאטט, כריטט ;א צו:אר^ען. רא כעטטראפטע אונר ב}ינרען רען 2מוין }אהו^ען רען
 ;יצן ריכטעט צוונר קארפער רען צוין וויערעךוכן ;עע}ע ריצו יהודה, רבי ואגטע
 ירט־ היטען רך מענט רער וויצו עררעהען, צו נון אי;ט היערויט צוג}ייך. ביירע
 פערטט&טטען, צו רך צוינער געווא}ט צויינע }יירענטאפטען רינען היניעדען טע,

.קאן ענטגעהען טטראפען יענוייטינען רען ער צ!}}יין וו$רורך

קאפיטעל ם ע ט י י ו ו צ
 יעו־ אונגערעכטען ריצו ראט רך, מיט עט ברינגט פערנונפט ב}אטע ריצו טאן
 ער־ רען בעגעהען; דיעטריטט רצו ריצו וועררען, כעטטראפט רנרען דיא פיר ריטט

 בעואה־ א}ט היניעדען טאן מענטען איינעכן עט ראט צווויי}ען, אויך רך עט אייגנעט
 טהצ!טט}עכט בא:ע איינע פיר טטראפע א}ט ארער ג!ט, טהאט ג!טע איינע פיר נונג

 אונר'צוואראי;טרנע;עפ בעטראכטען, צו א}ט?וצווכדער ב}אמ דיעט ואא_י;ט נעהט,
 עטמאטנאטיס א}ט עט בע^ערקט, דערעט דפר, ראט פערטטעקקט, וואונרער;א

 ה־6כע! צור ארער טטראפע צור טהאט רער אין עט וואהרענר בעטראכטעט, }יכעט
 בייצו }מנגע :א רך טריפט היי}יגע ריצו דאט עט, קאממט דאהער ;א}}; דיענען נונג

 צוויטעראר־ צווי! צוואר אונר }עבען דיעועכן אי! טאן דיא אויפהא}ט, פערהייטועען
 ;עע}ע רער רעןצ!טטאנד איבער ניכטט אונד ען,1איינטרעפפען:א} וועגע דענט}יכעק

 רער פארטבעטטעהען ראט נעהמ}יך וויי} בעטטי^מט; מע}ט קינפטיגען רער אין
 רער נאטור רער טאדע\אין דעכן )נמך גאטט מיט פערבינדונג איהרע אוני־ ועע}ע
 צוריקק־ גאטט צ! "יערער ועע}ע ריא ראט ברינגט, רך ר׳ט עט ווע}כע }יעגט, ןאכע

 היניעדעןדען ;יא ווען ראט, אונר האט, געגעבען רענטען י־עק ;יא רער קעהרע,
 קארפערטרער איהרעט נאךדעראויפ}א:וע רא געסא!גטאי;ט, }יטטעןרעטקארפערט

 פערניכ־ פערניכטעט, הייטט: טריפט רער אין עט וויא פא!!ע, אנהייכן פערניכטונג
 וואש ׳ן״א.( ט״ו, )במרבר האפטעט רנרע ריא אןרער וועררען, ;עע}ע יענע טעטוא}}

ענטגעגען פערניכטונג טאןרער היער ;'א מיי} הייטט: רערראבבינען ערק}ארונג נאך



 ׳י• ב פרק ב חלק א כלל א נר
 בהפך. שנוהגת לסי הוה בעולם שבלה שטברתת ר״ל הבא. בעולם תכרת
 ורשעים היים. קרוים במיתתם אפילו צדיקים באמרם חז״ל רמוו וילודה
 רבי דףי״ח• שמתו טי )אר׳ בברכות כדגרסינן מתים. קרוים בחייהם אפילו
 תבלתא שדיא קא והוה הקברות. בבית ואולי שקלי הוו יונתן ורבי חייא
 באין למחר יאמרו שלא כרי דלייה. חייא רבי א״ל קברי. עלוי יונתן דרבי

 ט׳( )קהלת והכתיב האי כולי ידעי וטי א״ל אותנו• טהרפים ועכשיו אצלנו
 לא קרית א״לאם מאומה. יודעים אינם והמתים שיטותו יודעים החיים כי

 יודעים החיים כי לך. פירשו לא שלשת ואם שלשת לא שנית ואם שנית
 ב׳י )שמואל שנאמר חיים• קרוים בטיתתם שאפילו הצדיקים אלו שימותו

 בנחלת גוני מקזם שס )פי׳ טקבצאל פעלים רב חי איש בן יהוידע בן ובניהו כ״ג(

 את והכה ירד והוא מואב אריאל שני את הכה הוא !ימי( !עדי קכצאל •הודה כני
 נינהו. טתים בני עלמא כולי אטו חי איש בן השלג• ביום הבור בתוך הארי
 שריבה מקבצאל. פעלים רב חי• קרוי במיתתו שאפילו חי איש בן אלא

 כמותו הניח שלא מואב. אריאל שני את הכה הוא לתורה. פועלים וקבץ
 בתוך הארי את והכה ירד והוא שני. במקדש ולא ראשון במקדש לא

 כיי(. חתיכות שנר )פי׳ דבררא גויזא דחבר דאמרי איכא השלג. ביום הבור

והמתים דסתווא. ביוטא רב דבי ספרא דתנא ראמרי ואיכא וטבל. ונחת

 ריי־ דמרויף וועררען. געגעכען פריי: פערניכטונג רער רארט :יא ןא|ן דארוכן ,ינג4
 איהרעכן נאך אויך הייטען נערעכטען ריא ען:4:א ;יא "וען הין, ען**( *וויי א!נ:רע טען

 |עכען איהרעכן בייא מאן וועררען אבער אונגערעכטען דיא !עבענדיגע; טאדע:
 חייא רבי כרכות/פא?.י״ח.(: איכןטראקטאט $ע:עןאי;ט צו וויא גענאננט, טארטע

 טויא־ ריא ווא אומהער, פריערהאן׳ איינעכן 2לווין איינטט גינגען יונתן רבי אונר
 כע־ גראבער ריא :יא רייכטען\דאמ הערונטער ווייט ;א !עטצטערן רעט פארען

 ריא דאמיט יענער, ואגטע האהע, ריא אין "טויאפאדען ריא ראך ניכן ריהרטען.
 כעטימפפען הייטע אוני־ אונט :יאיצו קאממען 'מארגען :אגען: ניצט רוהען, היער

 יא: הייטט עט יונתן; רבי פראגטע עטוואט? טארטען ריא רען וויטמען (.*אונט :יא
 אבער טאדטען דיא וועררען; טמערבען ;יא דאט }עבענדעען, ריא וויטטען וואה}

 ערוויערערטע האטט, ע|ע;ען4 טריפט ריא דוא ווען ה'.(? )קה]תט/ ניכטט ולמטען
 וויע־ :יא דוא האטט אוני־ וויערערהא|ט, ניכט געוויט :יא האטטדוא :א חייא, רבי

 האטט אונד וויעדערהאןט, מאן צווייטען צוכן ניכט געוויט :יא דוא האטט :א דערהאןט,
 נעהמןיך: עט הייטט ערקןארט; רירניכט :יא מאן האט :א געטהאן, אוץ־דיעט דוא
 ן ע ט כ ע ר ע ג ריא רארונטער :ינד ;א וועררען, טטערבען :יא ראט וויטטען, !עבענדען דיא

 (;*:ינר♦ בעטראכטען )עבעניצו טאדע נאךאיהרעכן ;עןבטט דיא פערטטעהען, 1}

 דימ גנגגען טפחטט מיין ו]ש1 !]'יכזיזנן ווירד טויחפןזרען יער הערונטערהיונגטן רחם *(
 בעיובמכטעס ניכט חיהנען יזן5 טויחפןודען יער (,געןעס יחז יחס בעטריוכטעט, טיורטען
קחננע. וועררען

 ווען יחם •ויססען, טע|(5גערט ייח ה. )ר. ועבעניען ייח יען זיו:1ח חי!ט זין יער **(
 יחרונן ח!ני !פערויורען זע]יגנןייט ייח ה, י. •ויריען! טטעובען חיינסט זיח זינומטען, זית

 חינערזעטצער♦" יער ניבט. זית זינויגען עבען
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 שנאמר מתים. קרוים בחייוזן שאפילו הרשעים. אלו מאיטה יודעין אינם

 קץ עון בעת יומו בא אשר ישראל נשיא רשע הלל ואתה כ״א( )יחוקאל
 סמלוכס(, מתנו להס־ר יומי והגיע השמעה על שעכר על קטול חייב שהיה צדקיהז על אמר ,)פי

 יומת וגו׳ פי על או עדים שנים פי על כ״ג( )דברים מהבא אימא בעית ואי
 בחייהם אפילו שהרשעים למדת הא מעיקרו. המת אלא הוא. חי המת.
 לתורדתח הנפש שתשוב הגיף מן הנפש הפרד לאחר וכ״ש מתים• קרוים

 והאבדתי כ״ג( )ויקרא כדכתיב הבא. העולם מן וחברת לאבדון ותלך ולטבעה
 אלא שמה השיב שלא שנגורח. מהטקים ר״ל עשה. מקרב ההיא הנפש את

 )ישעיה כן גם וכתיב בגוף. בהיותה שחמדתה ובחמדתה חשארבעסריותה
 כתורה שכתוב ומה וגר. בי הפושעים האנשים בפגרי וראו ויצאו ס״ו(

 ואטר לעולם. לעד שנחצבה ממקום נכרתת שתשאר ר״ל חכרת. הכרת
 והרשעים בעיקר הכופרים ג״ב רבותינו והוסיפו ע״ן. ועובר בסגדף זה

 ליצרם. אנוסים כמו שהם אחרות בעבירות לתאבון רשעים אבל הטיחלטין.
 עונותיהם למרק כדי זמני. עינש אלא וכל מכל לנפשם אבדון מחייבים אינם

 ונדונין לגיהנם יוררין אז״ל אלו ועל למקומה. ותשיב הנפש שתתלבן עד
 מסורחן ורוח נשרפת ונשמתן כדה גופן חדש י״ב לאחר חרשים. י״ב שם

 שהם לפי בגיהנם. נסשיתם שמחעכבום ר״ל הצדיקים. רגלי כפות תחת
 נפשם. למרק עונשם לקבל שם ומתעכבות התאוות אחר להמשך מורגלות

כן על העליונות. הנשמות שתחת התחתונה למעלה חוזרות המירוק ואחר

 :עדריאאונ* ניכטש, וויטטען טארטען דיא אבער: אויטדרוקק אונטעררעק
 נע־ צו טארטע מוט |עבען איהרעכן בייא שא[ ריא סערשטעהען, צו גערעכטען

 קאח אשן5 ועע|ע דיא וין־ ווען טאדט, ;יא ועד פיע}מעהי־ וא אוכן וער. טראכטען
 רער אן5 ראהער אוכד בייאכעהא}ט נאטור וערהאפטע איהרע :יא ווא ט־עננט, פער

 רער אויש ;עע}ע דיא ווי|ן איך הייטט: עש וויא □)ייבש, ווע}ט!עטרעננט יעטייטינען
 דעכןארטע, פאן ה. ף.(,ד. ,4כ״ )ויקרא וועגשא£פען םא|קעט איהרעש מיטטע
 צוריקק* רארטהין מעהר ניבט ויא אערעכן האטטע, אורטפרוננ איחרפן ויא וואהער

 צוריקק היער ע}ישטען4 אונד טריעבען באוען איהרען א}ןען מיט ואנרערן קעהרט,
 שטרא£עאיעענטוין ארטגעשפראכענע '.(1ט'׳/ )במדבר יענע נ]ייך ווען אונד בצייכט;

 :עד ;א אי;ט, אויטנעטפראכען נאטצענדיענער ונד לו גאטטעשצאשטערער רען גענען גור
 דחי אטטעש}יענעדאונררוכןאד\איפערהויפט4ראבבעעןאויךרער נאךערקןארונגדער

 אין צוואר א;נד דנדען, אנרערע ריא אבער, :ערער ריאיענינען □ענריפפען; רונטער
 כעגע" צוומנג א:יש גציימאכן אצוא ציירענשאפטען, איבערוואןטעעגדער :יא פאצנע
 עמפפאגי :אנרערן בעשטראפט, 4ועעצענפערניצטונ פאצציגער מיט ניכש ווערדען הען,

 אוישצו־ :ערען איהי־ע אוכן בעטטיממטעצייט, אי־נע פיר שטראזע אי-רע כ}אש ע!4
 אןאיהרעןארט דמן וועררעןאונר ןייכ;אכןגע}ייטערט4 איהרע:עעןען אוי^דאש מערצען,

 האןןיעאונר ייא אין פאהרען :יא ת|מוד: איכן עש הייטט ריע:ען פאן צוריקקעהרען;
 ער" אבער רער;עןבען פער}וין נאך ועדען; איהרע הערורך מאנאטע צווא^ רא־ט ביטען

יישטעת7החהערן רער ששע6שטעןק)4אונטעררערניעררי ןיפ}אט איינען :יא הסןטען



י* ב פרק ב חלק א כלל א נר
 עובר. כצל שהוא הוח כעולם ולטרקו ולהכניעו גיסו את לענות לאדם טוב
 שחם דברים ויש האטתי: הנצתו לע״ח ויחי ויחערן בשלום שיבוא כדי

 להרחיקן. כרי בהן יתרפא שלא ו״ל צוו לרפואה אותם צריך שאסילו הטורים
 טתרפאין בכל יוחנן רבי אמר .כ״ה( )רף שעה כל פרק בפסחים כרגרסינן

 אי נטי. אשרה עצי אפילו סכנה דאיכא אי דמי חיכי אשרה. מעצי חוץ
 סכנה דאיכא לעולם לא. נטי שכתורה א־סורין כל אפילו סכנה דליכא
 נאטר אם אומר הגדול אליעור רבי רחניא לא. אשרה עצי הכי ואפילו

 מאדך. בכל נאמר ואם מאדך. בכל נאמר למה נפשך. בכל ו׳( )דברים
 מגופו. עליו חביב שממונו אדם לך יש אם אלא נפשך. בכל נאמר למה
 לכך מממונו. עליו חביב שגופו אדם לך יש ואם מארך. בכל נאמר לכך

 יהרג וח על יהרגוהו אפילו אלא עצמו מיתת דוקא ולאו נפשך. בבל נאמר
 מתרפאים בכל יוחנן רבי אטר רבין אתא כי עלה כדאמרינן יעבור. ואל
 מנין. דמים ושפיכות ג״ע דאמרן. הא ע״ו דמים. ושפיכות וג״ע מע״ן חיץ

 וגו׳. נפש ורצחו רעהו על איש יקים כאשר כי כ״ב( )שם אומר ר׳ דתגיא
למר. ונמצא ללמד בא וה הרי מאורסה. נערה אצל רוצח ענין מה וכי

 בע־ 6 יינעןק£רפער5היניערען ,רעןמענטען פיר פארטהייןהאפט עט דאהעראיוט
 רער אונד פארטרויער ען4עווי רער דארט ער ראמיט רעמיטהינען, צו אונד טראנקען

 ריעע, עט גיעבט איברינענט וועררע. ט1טהיי|הא ;ע!יגקייט אונלןונטערבראבענען
 הא}טען, צו פערן איהנען פאן ;יך אובן מחן, דאט רנד, פערפאנט טטרענג ;א ריא

 אינן אי;ט |עוען צו וויא דאק/ בעריענען ארצנייאמיטטע! א|ט איינמא! ניבט :יךאיהרער
 מאן ראר^ רינגע א$ע ואגטע: יוחנן רבי כ״ה.(: )פא). פמחיכן טראקטאט

 נאט' צוק איינעט ביימען רען פאן !,הא} ראט נור געברויכען, ארצנייאמיטטע) א|ט
 ןעפענטגע£אהר ווען ניבט, ראן ;ע!כטט ניכט, האינעט בעטטיממטען צענריענטט
 ו/ )רבריכן עט ווען |עהרט: גראטע רער יע;ר5א רבי >ויא אי.*ט, פארהאנדען

 מיט הינצוגעפינט: נאך דארט ווירד וואצו :עע}ע, גאנצער מיט הייטט: ה׳.(
 גאנצען ריינעכן מיט הייטט: עט ווען ארער פערמאנע!? גאנצען ריינעכן

 :עע}ע? גאנצען דיינער מיט הינצוגעפיגט: וויררינאך וואצו סערמאגען,
 מענטען נעהמ!יך עט פערן ;א אין נרונדע: פאןגענרעכן אויט נעטיעהט דיעט

 מיט עט: הייטט רארוכן איוט, )עבען ראט א|ט }יעבער נע]ר דאט דענען ניעכט,
 דע־ אנרערע, וויעדערוכן אויך אבער גיעבט עט פערמלוגען; דיינעכן אן|עכן

 מיט אויך: עט הייטט דאהכן אי;ט, ע|ד4 ראט ט1א }יעכער |עכען דאט נען
 טטרענגע :א עט ווירר נאטצענריענטטע דעכן מיט יא! ןעע]ע. גאנצען דיינער

 ויך ווירר, כערראהט טארע רעכן מיט מאן ווען ;ע^כמט מאן, ראט גענאממען,
 א|ט רירפען רינגע א}?ע :הייטט פערנער רארט עט וויא ערגעבעןראר^, איהקניכט

 ב?וט* אונר טאנרונג גאטצענריענטט, ניבט נור וועררען, אנגעווענרעט הייןמיטטע|
 אבער וואט וואררען; נעטפראכען בערייטט אקט גאטצענריענטט פאכן פערגיעטען.

 "רער )יהודה, רבי עט )ייטעט וא אנבע^אנגט, וטפעתיעטען1ב אונר טאנדונג
 איוט דיעט רען כ״ו.(: כ״ב, )רבריק הייטט עט הער: פא^ענרערמאטען הייןינע(
 מאר־ איהן אונר הערפאמט נאכטטען דינען איבער יעמאנר ווען א!ט :א/ נערארע

אונו מאררער איינעכן יטען1צו פינדעט פעתןייכונגטפונקט ווע]בער ,11 7 או, רעט
12



ב פרק ב חלק א כלל א נר "©
 בנפשו. להצילה ניחן מאורסה נערה מה מאורסה. לנערה רוצח מקיש

 רוצה מה לרוצח• המאורסה נערה ומקיש בנפשו. להצילו ניחן רוצח אף
 מנא גיסיה ורוצח יעבור. ואל יהרג מאורסה נערה אף יעבור. ואל יהרג

 דוראי מארי לי אמר ליה אמר דרבא לקטיה דאתא כההוא הוא. סברא לן
 תיקטליה. ולא לקטלך רבא א״ל לך. קטלינא לא ואי לפלניא קטליח זיל

 טסי: סומק דחברך דמא דילטא טפי. סומק דידך דרטא חדה דמאי
 בעולם פנים כל על למות לאדם שיש שכיון מחייבת הרעת זה כל ומלבד
 חיי למען יאבדם ולא נצחיים חיים שיקנה כדי בזמן להקדים טוב הזה.
 שטפח וזטן זמן בכל הצדיקים שעשו ממה ללמוד לאדם לו ויש . שעה

 מאסו כי .בטחיצת׳ לעטור יוכל כריה כל ואין .השם קדושת על עצמם
לעולם: וחיו בנשיקה בורא׳.ומתו באהבת שעה חיי

 צוין איעפנרער וער ויא )פנטווארט(: טטאטט? פער|אכטען איעער 4ענטעהרונ רער
 אוי^ בטט5נע *ארכען, יאט פיוט, פפ|יבט עט וויצו נא רפט אהנןיך, הינויכט רער

 15: רעטטען, רעטטעןהאנדעןצו צוויט ענטעהרערט איהרעט רעטיןעכענט קאטטען
 נע^נטטאוי[ *ענטען, כערראהטען מארד איעען*יט פפןיבט, עכענפפ^ט עט ט ה א

 אונדוויעדערוקאינטריאענטעה־ צורעטטען, ררערט א קאמטעןרעט}עבענטדעט
 יעמפנר, "יא ייך1ז־ יאש לייי^ח £1ער *אררעראי|!א איעענן פער}לןבטען איעער 4רונ

 #יט נע}בטט מארד רען וויררע, ען4געצוואוכ *עגטען איעעט 4ער*$ררונ צור רער
 ריוו *פן *!ט נא עכען *וט, פטטען5אונטער |עבענט אייגנען צוויפאפעערונג"ויעעמ

 רפבייון אונ;ער"ןעבען ווען נע^נטט אונטערןאטטען, פער|אכטען איעער 4ענטעהרונ
 נע־ אוטערט 4דערערמאררונ 4פטטונ1אונטער דיא פכער יפט וויררע. נערראהעט
 *יטטע, "געטעהען |עכענט נען4איי אוטערעט געעפהר *יט :ע|כטט בענ^ענטען,

 פרפג־ אונר בא ר צו יע*אנר איעטט קפק נא ניך. *יט פערטטפנר רער טאןן ט4□ריג
 ארטעש רעט הערר רער איהכן רא טע]הפכע,1פערהפ צו וין ער וויא איהן, טע

 צו!כד טארטען; צו יע*אנדען הפכע, כע£אה|ען טארעט דעט 4פנרראהונ אונטער
 ראט פ!ט ראטה, *עהר ב|וט ריין עט״א אינט ענרען:4פרא רעכן צו טע4נא רבא

 --5נא דיינען ט1פטטען\פ1 ען4או*ברע דיך דוא *!טט עהער נאכטטען; ריעעט
 איינמאן ראך מע:ט רער רא רען אינט; ריכטיג נע-ר אויך "פט ען.4או*כרע מטען

 צו עריהער עט״פט איהן, פיר בעטטער אונטטרייטיג אי:ט נא מוט, טטערכען
 מייגע ריע;ערורך א|ט ערקויפען, צו קייט4נע|י עוועע ניךרארורךריא אוגר טטערבען
 פרא**ען יענע היעראין אוכט נא^טען וויר .פער|*ערען צו דיעטנייטט רויער !אנגערע

 אטטןיכען4 דעט 4ונ4הייןי ריא פיר צייטען ןען1פ !3 ווע]כע נעה*םן, *וטטערןיצו
הפכען. עבען4ע4הע 4ווי|ןי }עבען איהר נפ*ענט



*״ אוח חת השני הכלל
העושר. האות הראשון החלק חלקים. לשלשה מתחלק

המשגל. תאות חחלקהשלישי הערונין. תאות השני החלק

ראשון. חלק
סרקים. ששה בו ויש העושר. תאות

ראשון. פרק )יא(
 מתעסקים בחריצותם. להשגו שיובלו וחושבים העושר אדם בני בחאווז

 והשמח רעים. עני ימי כל נאמר ועליהם להעשיר. בחמדתם ימיהם כל
 משתה לב וטוב ט״ס ט״ו, )משלי נאמר ועליו ימיו. כל עשיר הוא בחלקו
 כל עשיר איזהו רבנן חנו נ״ה. רף מדליקין במה בסרק כרגרפינן תמיד.

 גדול רוח נחת לך ואין ובו׳. מאיר רבי דברי בעשרו. רוח נחת לו שיש
 השטח עשיר איזהו אבות. מפרקי בס״ר ששנינו כמו בחלקו. מהשטח
 עצב יוסף ולא תעשיר היא ה׳ ברכת י׳( )שם משלי במדרש וגרסי׳ בחלקו.

חרבה ואם מעט אם יתברך האל שהגנו במה האדם כשישמח ר״ל עמה.

טיטעל. צווייטער
ליסטען. רען פאן

אבטהיילונג. ערסטע
קאפיטעלן. זעכם אין רייכטהום. צום לוסט רער פאן

קאפיטעל. ערסטעם
 דעסעזבען ,ן!יבען4 א-וכד ,טטרעבען רייכטהוכן כמן :עהר :א #ענטען ריצו דלן
 נ־04 איהר :יא דנר דארוכן קאננען, צו עררינגען קייט4טהאטי כע;אנרערע דורן
 אקט עט אונד וועררען, צו ריין ,-,בעטטרעבט 4אונאכ}אטטי הינרורן }עכען צעט
 ט״ו, )מט}י טאגע מע*4י|1ט }ויטער האט ארמע רער אנצוווענרען: פער: רער :יא 2אוין

 רייך, פארטוואהרענד אקט ט,4ני4בע טהיי}ע דינעכן מיט :ין אבער ווער ט"!.(;
 ־6ו4עני4 רער7-אנצוווענדען: פער;עמ ען4אבי רעט ט}!מ רער אקט איהן לווין צוונד

 )פא}, טבת טראקטאט איכן לווין אקט :א .טאפע} טע!4 אי^ער האט וץע
 עמ4רוהי איין רייכטהוכן :ייכעכן בייא "רער ריין? אקט וועד צו}ע:ען: נ״ה.(

 א}ט עמיטה,4 ערעט4רוהי איין ניא^אכד אבער כעדטצט עט כעויטצט. עמיטה4
 עט וויא ט,4ני4בע טהיי} בעטיעדענען איהכן דעכן איט :ין ווע}כער ע,4רעריעני

 איהכן רעת טיו5 דן ווער ריין? אקט ווער הייטט; אבות טראקטאט איכן
 טפריכען רען צו מררט איכן עט הייטט לווין ט.4ני4כע טהיין בעטיערענען

 קומ^ער קיינען {אטט לוונד דיין מאכט :עגען גאטטעט הייטט: עט ט:יט}^ה
 דעכן יט>4 :ין דער׳מענט ווען מ8ר ,ען4;א פיע| וא ווי}} ריעט כ״ב.(; י/ )מט}י צ!
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 וכתיב ימיו. כל עשיר נמצא יותר לו יהיה כשלא יתעצב ולא ברעתו ינוח
 כחלקה והשמחה השובעת נפש לומר רצה חדושן. ברכה נפש י״א( )שם

 מתפרנס ההוא הצדיק לפיכך ודשנה. ושטחה עדינה תהיה ר״ל חדושן.
 גם הייתי נער כ״ה( ל״ו )תהלים כרכתיב כלום חסר ואיני לעולם. בטובה
 אפילו מתפרנס שהוא מפני ירעב לא לעולם הצדיק ׳,)פ ׳.131 נעזב צדיק ראיתי ולא זקנתי

 ימי כל במדרש נטי וגרסינן להשיג(. יכול שאינו מה ימאוה )לא הקכ״ה לו שדמן המעט מן
 מאכל לקנות מעותיו להוציא וירא באמונה עני שהוא מי ר״ל .רעים עני

 אמר זה על וידלדל. בהוצאה מנכסיו ירד כי לו וכמדוטה לעצמו ופרנסה
 תמיר. משתה לב טוב אבל וברעה• בעצב יהיו ימיו שכל רעים עני ימי כל
 עוז בבל פ״נסתו לו מזטין שהוא בהקב״ה ומאמין בחלקו שמה שהוא טי

 אדם ישען כן על תטיר. לפניו משתה כאלו חשוב זח הרי לה. שיצטרך
 במה שבע ויהא אחר. של בטטון ולא בחריצותו יבטח ואל עושהו. על

 ער הממון. חוטרים ימיהם כל שבעים שאינם אותם כי בוראו. שחננו
 בהיות בסתר לגנבו ובאים באיסור. יבקשוהו בהיתר ימצאוהו לא שאם

 בתשלומי תורה זה.החמירה ועל שמים. ממורא גדול ורם בשר מורא עליהם
תלמידיו שאלו ע״ט• דף מרובה פרק בב״ק כדגרסינן מכגזלן. יותר גנב

 רעממען האט, כעטיעדען גאטט פיע|, אדער וועניג זייא עט איהכן, וואט פרייט,
 מעהר ניכט א*הק ווען ניכט, זיך בעטריבט ער אונד רוהיג טטעטט ב!ייכט געמיטה

 פעתער רייך. }עבען גאנצעט זיין פיר זא]כער איין איזט םא!ג!יך ווירר; טהיין צו
 !ץ רער ה. •־. גערייהט" זעע!ע צופריערענע "ריא כ״־,(: י״א, ט!י1)ז עט הייטט

 פערגניגט; אונר פרחה צייט!עכענט איזט בעגניגט, טהיי|ע בעטיערענען זיינעכן מיט
 אונד ערווירבט זיינעןאונטערהאןט טטעטט פראמ^זע רער ראט עט, קאממט דאהער
 נון בין יונג, איינטט וואר איך הייטט: עט וויא פערטפירט, מאנגע} ניאמא!ט

 וואר, פער}אטטען גערעכטער איין דאט געזעהען, ניכט אונדהאבע געווארדען א!ט
 רער הייטט: עט ^דרט: איכן עט הייטט פערנער כ״ה.( )תה!יכן וו\ ז. או.

 אן איזט ארק וועד ה. ד. ט״ו.(, ט״ו, )מט}י טאגע ט!ימוזע )ויטער האט $רמע
 ־5נעריר נאטהווענריגטטפן זיינע פיר זע!בטט טייט, דך אונר גאטט צו פערטרויען

 רער פערארמפן, מאכטעראהרך ער כעזארגניט, אויט ,יטצוגעכען א גע!ר ניטמע
 ו!אה^ רער )רא!ע!בטט(: פערנער עט הייטט ראן טאגע. ט|יממע )ויטעו־ האט

 זיךמיכן ווע)כער דעריעניגע, ה. ד. צזאה!, רייכ)יכעט איין טטעטט האט געויננטע
 נאהרונגפער־ זיינע איהק ער יאט פערטרויט, גאטט 1אוין אוני בעגניגט דעכןזייניגען

 רייכ!יכעט איין טטעטט ער האטטע א|ט בעטראכטען, צו איזט דער ווערדע, )ייהען
 פעחאטטען, טאפפער דינען ארן צזענט יערער זיך זא!! דאהער זיך. פאר מאה!

 פיע^עהרזאן! האבעאנרערער; ריא אוין נאך טהאטיגקייט, זיינע אוין ניכטאבער
 אועע־ ריא רען האט; פער^יעהען גאטט איהכן וואט בעגניגען, י־עק מיט זיך ער

 עש ווען זיך;א!בעו, זוכען, אונד רייכטהוכן נאך פארטוואהרענד טטרעבען זען4נע:א
 געהייכן אעט אונר אנציאייגנען ווייזע פערבאטענער אנגעהט, ניכט ווייזע ער|ויבטער

 טט; גא פאר א!ט פירכטען, מעהר דך יוענטען יען פאר :יא רא טטעה!ען, צ׳
 זיט4 ט1א ריעבעטטטרענגער, רעט בעטטראפונג טריפטז׳ויט ריא עט וצ>ט4ני ראהער

רען ע״ט.(; )פלי!. קצזיו בכא איקטראקטאט איזט !עוען צ! "יא רערדעטרייבערט,
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 השוה זה להם אמר מבגזלן. יותר כגנב תורה החמירה מה מסגי ריב״ן את

 כביכול קונו. לכבוד העבד כבור השיה לא וזה קונו• לכבוד העבר כבור
 שומעת. אינה כאלו מעלה של ואון רואה. אינה כאלו מעלה של עין עשה
 רואנו מי ויאמרו .וגו׳ עצה לסתיר מה׳ המעמיקים הוי כ״ט( )ישעיה שנא׳

 הארץ. את ה׳ עוב אותנו רואה ה׳ אין י"□ ח/ )יחוקאל וכתיב יודענו. ומי
 דומה• הדבר למה גמליאל. רכן משים משל משלו מאיר רבי אמר תניא
 זימן ולא העיר בני את זימן אחד משתה. ועשו כעיר שהיו אדם בני לשני
 עינשו זה אי המלך. בני את ולא העיר בני את וימן לא ואחד המלך. בגי את

 בסרק כן וגם המלך. בני את ולא העיר בני אה שזימן זה אומר הוי מרובה.
 מורא שיהא רצון יהי לתלסידי!( )פי ריב״ן להם אמר כ״ה( )דף השחר תסלת
 לחם אמר לא. ותו כאן רבינועד לו אמרו ורם. בשר כמורא עליכם שמים

 שהחמירה וכדרך אדם• יראני שלא אומר עבירה עובר כשאדם הלואי^תדעו
 נכתב ולסיבך מעלה. של דין בית בעונש החמירה כך גנב בתשלומי תורה
המור. יותר שהיא לסי גזילה• לשון ולא הדברים בעשרת הגנוב לא לשון

 ריצו עכו ניממט ווארוכן איינטט: שיןער ויינע פראגטען וכי, :אהן יוחנן, רני
 אנטוואר? רעט־א!כ רייבער? דעכן מיט א|ט שטרעעער, ריעכע דעכן מיט שריפט
 עהרע וועניגמטענטרער העררען עהרערעט ריצו ריעוער !ויין יוחנן, רבי טעטע
 צויינ־ ניכט העררן רעכו עהרע ריצו אבער יענער :עטצטע, יין5נ שקןאעען ויינעש

 ןייכ:אכן.1 האנר!!נגען :יינען מיט אוצר :עטצטע ;ןייך שק}אפען :יינעט עהרע רער מאן
 ראט אונד ועהע ניכט )גאטטעט( אויגע האהערע ראו ראש שיינט, אנצודייטען
 רענען, וועהע היישט: ט״ו.( נ״ט, )ישעיה עש וויא -ארע, נינטש אהר האהערע

 ווער שפרעכען: אונר .11.1 !.}ויבעןאו. פערכערגען צו גאטט פאר פ}אנע איהרע ווע/נע
 ניבט, אונש ויעהט אטט4 היישט: פערנער וויאעש אוכד אונש? קעננט ווער ויעהט,

 איכן ריעש פעתןיינט מאיר רני י״ב.(. ח', )יחוקאן פער}אששען עררע ריא האט
 רערוע^בען אונד איינער אין ווע]כע, מענשען, צווייא מיט מןיאן4 רבי רעש נאמען

 איינוואהנער דיא איינע רער ארעט5 נון געבען. גאטטמאהן איין }עבענד, שטארט
 }ארענו אנער אנרערע רער קאניגש, רעש זאהנע ריא ניכט אונר איין שטאדט רער

 פאן וועןכער קאניגש. רעש ריאיואהנע נאך שטארט, רער איינוואהנער ריא ווערער
 איינוואהנער ריא ווע}כער דעריעניגע, יך!5וואהר שטראפבארער? נון איוט ביידען

 ען4|ע צו איוט פערנער איינ}ארעט: קאניגש רעש ואהנע ריא ניכט אונר שטאדט רער
 צו איינשט שפראך :כי, :אהן יוחנן, רני' )פאן.'כ״ה.(: כרכות טראקטאט איכן

 פאר איהר דיא ,ייכקאממען1ו רער ו־-אטט פאר פורכט איירע מאגע שי{ערן: :יינען
 אונד גןייכקאממען נור שי|ער, ריא פרא/טען ודא, האיכעט! מענשען רען

 איהר רען יוחנן/ רבי אנטווארטעטע א^עררינגש! איבערטרעפפען? ניכט
 ער בעגעהט, :ינרע איינע יעמאנד ווען ראש ריאבען, נעמערקט וואה} ווערדעט

:אן}. :עהען מענש קיין עש ראש פאררעהט, שטעטש ♦יך
 האט, געש^רפט ריעבעש רעש יעןישטראפע ןריאיאכפרראשגע:עט גןייכוויא

 עט ראש רא-ערקאממטש, יעשייטט; שטראפע :יינעפעחאיןיכע שוועראיגט עבען:א
 שט5:אן ר!א אונרניכט, טטעהןען, :אמטטנינט רוא-איןרעןצעהנגעבאטעוהיישט:

 ווירר. כעטראכטעט גראטערעט איין א}ש פערברעכען יענעש וויי} רויבען; ניכט
 אונד מאאט בייש עט יוען ריעבשטאה|ט, רעש פערנרעכען ראט איוט שווערעך נאך
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 לסי, יכול אינו בתשובה לחוור רוצה שאם מכולן. קשה ומשקלות מדות וגניבות
 ס״ה(. )דף הספינה את המוכר סרק בב״ב כדגרסינן גנב. מי של יודע שאינו

 אל. בהן נאמר שזה עריות. של מעונשן יותר מרות של עינשן קשה לוי א״ר
 אלה(, עיבה כל כתיב זכמדזת האל המועכות כל את כי כהן נאמד כעריות )פ>׳ אלה בהן נאמר ןה1

 קשה אל )פי׳ לקה הארץ אילי ואת דכתיב הוא. קשה לשון אל דהאי משמע ומאי
 האלה(, מכלהסיעמת יעשה אשר בהו )פי׳דכמיב אלה כתיב הא נמי עריות גבי מאל(. קשה ואלה

 אפשר התם מדיני. דהני חומרייהו מאי ואלא מכרת. מדות למעוטי ההוא
 ואל בחלקי• לשמוח לאדם טיב כן על בהשיבה• אסשר לא והכא בתשובה

אכד: עילם חמדת על תמידי עונש יבקש

שני. פרק )ים
 פרוטה שוה אפי׳ הגוזל שכל הגזל. מן עצמו להרחיק לאדם יש כמה

 מה כי קי״ט( )דף קמא בבא במסכת כדגרסינן הנגזל. נשמת גוזל כאלו
 הסדא. ורב הונא רב כ״ס )איוב נפשי אלוה ישל כי יבצע כי חנף חקות

 נגזל. של נפשו ט״ד גזלן. של נפשו אמר וחד נגזל. של נפשו אמר הד
 נפשו ס״ד יקח. בעליו נפש את בצע בוצע כל ארחות כן א׳( )משלי דכתיב

 ריבם יריב ה׳ כי וגו׳. הוא דל כי דל הגזל אל כ״ב( )שם דכתיב גזלן. של
 מאי יקח• בעליו נפש את כתיב הא נמי ואידך נפש• קובעיהם את וקבע

 מה קאטר טעם מה וגו׳. וקבע כתיב הא נטי ואידך רהשתא. בעליו בעליו
 הכירו את הגוזל כל יוחנן א״ר נפש. דקכעו משום קובעיהם את וקבע טעם
וגו׳. בצע בוצע כל ארהית כן שנאמר ממנו. נשמתו נוטל כאלו פרוטה שוה

 טטאטט □סע איינע איינדא} ניכט ראבייא פערן :א אץ ווירר, כפגאנגען געוויכט
 1זויאל הפט; בעטטאה(ען ער ען זו ווייט, ניבט ריעב :א}כער איין רא קאן, פינדען

 רער :אגטע: }וי רביי פ״ה.(: )פא}. בתרא בבא טראקטאט איכן אי;ט }ע:ען
 ב}!ט־ רער פערברפכען יאט א)ט טטראפכארער, נאך אי;ט מאאטע בייכן בעטרוג
 ען}}6 רעכן אויט ניבט. אבער דארט אי;ט, דאג}יך □טע איינע היער וויי} טאנרע,

 },טהי בעטיעדעוען איהכן רעת #יט דך #ענט רער דאט הערפאר, א}:א געהט
 פודגע איינע ווע}ט יכען}4פערגאנ איינפר }•מטע ריא דורך ניבט אוט־ בעגניגפן
#יטטע. נוציעהען דך טטראפע

.ל ע ט י פ א ק ם ע ט י י ו ו צ
 נע־ רויב, רער דא האןטען, פערן דך רויבע פאב) #ענט רער *>!מ ופהר י64

 פפענניגם, איינעט ווערטהע דעכן פאן געגענטטאנר איינפן נור אויך טראפע^ער
 {ע?ען נו ודא דענטען, איינפט }עכען ראט ער בעטראפע א!כז ווירד, בעטראכטעט

 דינען ו!ער ספראך: יוחנן רבי קי״ט.(: )פא}. ק#א בבא טראקטאט איכן אי;ט
 נע־#ע אוט בעטראבטעט, ווירד פפענניגווערטה'בערויבט, איינען א!ק נאכטטען

 ער רייבע־־ט, רפט ןע4וד דיא אי;ט :א הייטט: עט וויא }פבע|, דאט איהכן ער
 )יראיה עט הייטט פערנער י״ט.(; א/ )מט}י }עבען יאט בעדטצער רעכן ני*מט

ווירר #אן בראי, ריין אונר ערנטע דיינע פערנעהרען ווירר ער י":.(: ה/
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 ואומר וגומר. ובנותיך בניך יאכלו ולחמך קצירך ואכל ה׳( )ירמיה ואומר
 כ״א( ב׳, )שמואל ואומר נקיא. רם שסבו אשר יהודה בני מחמס ד׳( )יואל

 אין דיריה נסש וכ״ת ואומר מאי וגו׳. חרמים בית ואל שאול אל ה׳ ויאמר
 דלא היכא טילי הגי תימא וכי ובנותיך. בניך ת״ש לא. ובנותיו בניו נסש
 וכ״ת וגו׳• יהודה בגי מחמס ת״ש לא. רמי דיחיב היכא אבל דמי יחיב
 וגו׳. שאול אל ה׳ ויאמר ח״ש לא• גרטא אבל בידים עבד דקא היכא ח״מ
 .הבחנים עיר נוב שהרג מתוך אלא הגבעונים. את שאול שהרג מציגו היכן וכי

 מרשות הגיול דוקא ולאו :הרגם כאלו טע״ה ומזון מים אותם טססיקין שהיו
 נוטל כאלו ומע״ה גורן. נקרא שכירתו מלסרוע המעכב ג״כ אלא הנגזל.

 ואיזהו עושק איזהו קי״א(. )דף המקבל סרק במציעא כדגרסינן נסשו. את
 נותן ואיני בירי לך יש עושק. זהו אתן ומהר ושוב לך חסדא רב אמר גזל.
בשתי לעבור הכתוב. חלקן ולמה גול ווה עושק זה אמר רבא גול. והו לך

 עש: הייטט פערנער .*(.11 :. או. טאכטער ריינע אונר ואהנע דיינע פערצעהרען
 כ|וט עט4אונט!!רי ווע|כע מ,ייהורה זאהנע רער קייט4עוואןטטהאטי4 רער ען4ווע

 אונד טי| 1 טא איקבעטרע^ טפראך אטט4דפערנער:' י״ט,(; ד/ )י״א} פערגאטטען,
 וועררען עש כ'.(. כ״א, .,כ וא}>4)ט הויועש כעפ|עקקטען ב}וטטו}ר 'רורך דעש

 רעש טאנרןיבקייט ריא אוק אנגעפיהרט, היער בעווייוטטע}}ען א}}ע אבער
 אין טטע|}ע רער אויש בעןייכטען; צו צופייך :ייטען #עהרערן פאן רויכעש

 בע־ יע^אנדעק אן רער רויב, רער ראש הערפאר, געהט נעהמ|יך יר^יהיט
 בע־ קינרערן דעששען אן צופייך ער ווארע א}ש ווירר, בעטראבטעט וא ,נאנגען
 ראן, וע}בטט ראש הערפאר, געהט יואן אין טטע}}ע רער אויש וואררען; נמנגען

 דיע־ ווירר, ערפרעשט קוץ עווא}ט;אמער4 איין :אנדערן רויב, ווירק}יכער קיין ווען
 אננעהמען, נאך ^אן קאננטע נון ווירד; בעטראבטעט רויב א}ט עווא}טטהאט4 :ע

 טאדען צוק 4פעראנ}אטטונ איינע רויב, ענער4פא}}צא ווירק}יך איין נור דאט
 אננאה־ פא!טען ריעוער אבער אוק ;ייא; טטראפבאר ניבט אבער נאכשטען רעש

 אנגעפיהרט; טמוא| אויש טטע||ע ריא נאך ווירר געבען, צו רויכן קיינען ע>4
 ניר־ ו!ירר האטטע; עבראכט4א!מ ציך וירק 1 גבעוניטען ריא טאו| ראש רען

 דיא א}ש אנגענא^מען, אבער ווירר עש אוישגעטסראכען; אויטרריקק}יך ענרט4
 פריעשטערטטארט רער איינוואהנער :א^מט}יבע ער וויי} געטעהען, ווירק}יך ריעש

 רייבער .ען4צא 4נאהרונ איהרע בעוניטען4 דיא דענען פאן בראכטע,>4או ב נו
 ענט־ עווא!ט:אק4 עטוואש זאנרעק4יע ווע}כער רעריעניגע, נור ניבט היישט אבער

 פערריענטען רען נאכטטען :יינעק ווע}כער דעריעניגע, אויך :אנרערן רייטט,
 איהק ער נעהמע א}ש איגערעכנעט, איהכן !וירד עט אונד פארענטהא}ט, }אהן

 קי״א.(: 3)פא מציעא בבא טראקטאט איק אי;ט }ע:ען צ! וויא )עביען, ראש רארורך
 גיעכט"פא}ז.ענרע רבחטדא רויב? וואט אוני 4ארענטהא}טונ5 הייטט וואש

 מאר־ קא^׳יע מוכר יעטצט געהע זאן:4ארבייטט דעק צו יע^אנר ;אגט :4ערק}ארונ
 פארענטהא}" איין דיעט הייטט וא בעצאר.ןען, דיר איך ווי}} ראן וויערער, ען4

 מיר בייא ט4א!}עררינ חאטט דוא נאבשטפן: ;יינעכן צו אבער יעמאנר :אגט טען;
רויב. איי! ריעט הייטט ולן ,ניבט'בעצאה}ען ריר ווי}} איך א}}יין אררערן,5 צו

קינרער ייינע ייומרך ער "ירי זי< "ירי, רויבען ערנגוע ייינע ער יין ה, י. "(
ער.3עט1יבער(5 יער עהרען.3פער
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 זח עלה מה מפני כ״ד(. )דברים נפשו את נושא הוא ואליו תניא לאוין:
 ד״א שברו. לו ש־חן על לא למיתה עצמו את ומסר כאילן ונתלה לכבש
 נוטל כאלו שכיר שכר הכובש כל אמרו מבאן נפשו. נושא הוא ואליו

 וכו׳ הונא רב מי. של נפשו יקה. בעליו נפש את שנאמר ממנו. נשמתו
 י״ט(. )ויקרא שכיר פעולת תלין לא רבנן תנו נפש: עד כמעלה ככתוב

 לו. אין אפילו יכיל לדעתך. אחך לומר תלמוד תבעו. לא אפילו יבול
 או שולחני אצל המההו אפילו יכול אתך. שיש והוא אתך לומר הלמוד

 חנוני אצל או שולחני אצל ש־׳מחהו ולא אתך לומר תלמוד חנוני. אצל
 בחרא במסכת כרגרסינן הקדש. מגזל חכרו גזל וקשה עליו: עיבר שאינו

 יותר הדיוט גול קשה לוי רבי ואמר פ״ח(. )רף הספינה את המיכר פרק
וגדול לחטא: מעילה הקדים ווה למעילה. חטא הקדים שוה שמים• מגזל

 פער־ רפט:ע}בע מונד מיין ויימ רויבען צוונר פארענטהמ}טען כעהויפטעט, רבצו
 אווכן יפרוים, פערבאט ראפפע}טעט אויין ממבט מבער טריפט ריצו ברעכען,
 ציג}יין פערבאטע צווייצו בעגעחט, מנרערע רמט צן־ער מיינעט ווער רמט צודייטען,

 בעציע־ צוין עם הייטט פערנער .דיצו( טטרמפבמר ראפפע}ט )מ};א צויבערטריטט,
 המט וומרוק ט״ו.(, ב״ד, )רכריק }עבען! ויין ער וומגטע :/־מפיר פערו רען מויך הונג

 המט וומרוק ערק}עטטערט, □יכן מיינען ערטטיעגען, }ייטער מיר מרבייטער דיעוער
 רפפיר }אהן מיינען מ!ק ניבט, עט געטמה געועטצט? טפיע} מויפט }עבען ויין ער

 פערו, הרטען“מנגעפ רען מ/ בעציעהונג מין עט הייטט פעתער ערהפ!טען? צו
 פאר־ }אהן דינען מיעטה}ינג דעק ווער רמט ווערדע, מנגערייטעט רממיט רמט

 !,צו עט ווימ }עבען; רמט מיהק ער נעהמע מ}ט ו!ירר, בעטרמבטעט וא ענטהח!ט,
 י״ט.(. צ!/ ;מט}י }עבען רמט בעויטצער רעק ניממט ער הייטט: מוין טריפט רער

 :אמטט דומ הייטט: עט ווען }עהרטען: רמבבינען ר*מ רארט: עט הייטט פערנער
 מיעטהןיטש רעט מרבייטמ}אהן רען צוריקקהמ}טען ריר ב״צן נמבט מיבער ניבט

 דמן מוין צוריקקהמלטען ריעט רמט מיינען, ממן קאננטע וא י״ג.(, י״ט, )ויקרמ
 מ}־ האטטע, געפאדרערט ניבט }אהן ויינען מיעטהלנג רער ווען ,ויימ טטרצןפבמר

 ראטריצו ווירר, פנגערייטעט ווארורך דיר, ביימ צ!ג}ייך: רארט הייטט עט }יין
 )צוונר פאר;אטצ)ין }אהן רען רוצו ווען טטמטטפינרעט, ימן נ!ר טטרמפבמרקייט

 אערנערדענקען, קאננטע ממן פארענטחמ}טטט. מיעטה}ינגט( דעט ווי}}ען רען ווידער
 מיינטטו/יי־ מיעטהער רער וען1 פיינרע, פארענטהמ}טעןטטמטט מיין ימן מוין דמט

 דיר, בייצו וויערערוכן: הייטט עט מ}}יין טטמנרעויימ; מיק ניבט צמה}ען צו }ען
 רענקען, מפן קאננטע פערנער ביוט. טטמנרע מיק צמה|ען צו ר!מ פערן וא ה. ר.

 מנווייוען יפממן ק ארער וועבט}ער רען ?מדן ניבט מדן ^יעטה!ינג רען מחן רפט
 רוצו פערן וא מין הייטט רמט ריר, ביימ וויערעריק: הייטט עט מ}}יין רירפע;

 טטרמפבפרקייט מיינע פינרעט מבער ניבט וו־|}טט; געבען ניבט מ!נד הפטט עט
 פנגעוויעוען קויפממן ארער וועבט}ער רען מדן מיעטה}יט. רער ■ווען טטמטט,

 בעגעהט, נעבענמענטען ויינעק" מן ממן רען היב, מיין מיוט ענט4_מיברי ווירר.
 בעגעהט, רינגען געווייהטען אטט4 מן ממן רען דעריעניגע, מ')ט טטרמפבמרער

 מנ־ נרונר רען היערפאן ( פ״ח )פא}. בתרצן בבמ טרמקטמט מיק }וי רבי ודמ
 היי" ריצו ווירר, בעגמנגע] נעבענמענטען רעק פן רער ר!יב, רעק ביימ רמט זדעבט,

 פערמונ־ רער רען מונר דנרינענט דעט מויטררוקק רען צוערמט טריפט }יגע
מויטררוקק רען צוערטט מבער דינגען היי}יגען מן רויב רעק בייצן טריימונג,
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 כל קץ לנח אלהים ויאמר ק״ח(. )דף חלק בסרק כרברסינן גול. של עינשו
 של כחו גדול כמה וראה בוא יוחנן רבי אמר ר( )בראשית לפני בא בשר

 שפשטו ער אלא דינן גור נחתם ולא חבל על עברו המב-ל דור שהרי חמס.
 החמס ף( )יחוקאל וכתיב וגי׳• חמס חארץ מלאה כי שנאמר בגול. ידיהם

 דין. גור נחתם נח על אף ישמעאל רבי דבי תנא וגי׳. רשע למטה קם
 ה׳: בעיני חן שמצא אלא ונח• עשיתים כי נחמתי כי ו׳( )בראשית שנאמר

 )דף דתעניות בס״ק כדגרסינן הגזל. בערן נעצרים לגשמים צריך וכשהעולם
 ל״ו( )איוב שנאמר הגול. בעון אלא נעצרים הגשמים אין אמי א״ר (.,ו

 כסים ואין אור. כסה כפים בעון במפגיע. עליה ויצו אור כסה כפים על
 שנאמר מטר. אלא אור ואין בכפיהם. אשר החמס ומן שנא׳ חמם. אלא
 שנאמד בתפלה. ירבה תקנתיה מאי מטי(. ע:ן )פי׳ אורן ענן יפיץ ל״ו( )שס
 וכל בי: תפגע אל א׳( )רות שנא׳ תפלה. אלא פגיעה ואין במפגיע. עליו ויצו
 במסכת כדגרסינן קרבן. אפילו טמנו רוצה שאינו וה פגול חקב״ה מאס כד

 מאי יוחאי. בן שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר הגזול. לולב פרק סיכה
 למה משל בעולה. גול שינא משפט אוהב ח׳ אני כי ס״א( )ישעיה דכתיב
 לעבדיו אמר הטכס. בית על עובר שהיה ודם בשר לט^ך רומח הדבר

 הוא. שלך הטכס כל המלך אדוננו עבריו לו אמרו למוכסים. מכם חנו
הקדוש ואף המכס. מן יברחו שלא דרכים עוברי ילמדו טמני להם אמר

 רער הייטט )ראט געברויכט גינדיגענט דעט רען דשן מוכר 4עראונטרייאונ5 רער
 רער ויכרע, ט1א ו3ז.עראדע טריפט רער פאן ווירר דיכגען פראפאנען אן רויב

 נעהא־ ען1ו גענאננט, זא בערינגונגטווייגע כור אבער רינגען געווייהעטע! אן
 נ׳וטרענג וויא האט(. טטאטטגעפונרען דערוע}בען ענוט4 ירקןיכער1ו איין |יך

 ער, 13 ק״ח.( )£א|. טנהדרין טראקטאט אויט אי;ט ווירד, בעטטרא£ט רויב רער
 טריפט רער אין הייטט עט ראי־ט, עט הייטט טפראך, יוחנן רבי ועהען.

 יי,}5 ןעט?15 אונטעתאנג ,,רער נח: 13 טפראך אטט4 אונד .(:4י״ ו', )בראטית
 וויא עחעהען, גיך טט§1 היערויט וואררען"; □עטןאטטען יר־>4 פאן איוט טעט

 א|, בייא עט|עכט,4 רי|ו£יאניטע ראט רא וט,>4 ויין רויב רער טטראפבאר האכטט
 וואוררע, פעראורטהיי|ט ראן ערטט האטטע, ען4אנ4בע עט ריא פערברעצען, }עין

 עררע ריא "רען הייטט: אויטרריקר^יך עט דא אכ,4ער רויבען רענן וין עט א|ט
 ערווערפ}יך5 וא א$ט רויב רער ערטיינט אויך קייט."4עוואןטטהאטי4 פא^ער איוט
 הערריהרט. ראפלון ראט פעראבטייט, אפ£ער איין וע|נטט ער ראט אטט,4 בייא

 ,,רען £ערו: רען א!ץ יעהונג3בע מין ׳.(1 )פא|. מוכה טראקטאט איכן עט הייטט וא
 א|ט וע|כטט רויב, רען האטטע אונר רעכטןיכע ראט |יעבע הערר, רער איך,

 וויא וין־היערבייא פערהא|ט עט טפראך: יוחנן רבי ח/(". ט״א, )יטעיה ער5אפ
 ויינען !3 פארביימגעהענר, א)|הייוער3 ויינער איינעכן פאר רער ע,4קאני איינעק #יט

 א בעדיענטען: דיא נון טפרעכען א||.3 רען ענטריכטעט טפריכט: כעריענטען
 עט דערקאגיג: וארטעט1אנט וא ריר? אהנעהין יא עהארט4 א}|3 א|ןער הערר!

#$3 רען מאן ראט ,}ערנען *יר אן5 גן3רייוענר ריא ראמיט עטעחען,4 רעמהא|ב ו$#



כ פרק א חלק ב כהר א נר *>י
 ילמדו ממני בעולה. גול שונא משסם אוהב ,ה אני כי אמר. כך הוא ברוך

 כרגרסינן בגול. ברכוהו ש רצוני אין כן וגם הגול• מן עצמן ויברחו בני
 סאה שגול הרי איטר יעקב בן אליעור רבי ו׳(. )דף רסנהררין קמא בסרק

 מברך זה אין מברך. כיצר חלה ממנה והס־יש ואסאה וטחנה חטים של
 רוב כן ואע״ס ה׳: נאץ ברך וביצע (,י )תהלים נאמר זה ועל מנאץ. אלא

 גול. שאינו בחשבם שטיעים וקצתם בחטרתם. קצתם בו נכשלים העולם
 הרע: לשון באבק וכולם בעריות• ומעוט כגול נכשלים העולם רוב אמרו וע״ן
 )רף בתרא הגיול סרק קמא במסכת כרגרסינן אסור. כן גם עכו״ם וגול

 גולו טוחרת. אבדתו אסיר גולו אלילים עובר גוי חסירא שטעון א״ר קי״ג(.
 שהיא ע״א נוי לגוילת מנין רב אמר הונא רב דאמר הונא. כררב אסור

 לך. ניחן אלהיך ה׳ אשר העמים כל את ואכלת ו׳( )דברים שנא׳ אסורה.
 ראמר גוריא. בר המא כדרב מותרת. אברתו בידך. מסורים שהם בוטן

 שנאמר מיתרת. שהוא ע״א גוי לאבירת מנין רב אמר גוריא בר חמא רב
 ואי .מחזיר אתה אחיך אברת אחיך. אבירת לכל תעשה וכן כ״ב( )שם
 רלא לידיה אתא רלא היכא מלי הני ואימא ע״א. גוי אברת מחויר אתה

 לגוי אסילו למהדר מחייב לידיה דאתא היכא אבל אבתרה. למהדר מחויב
 נחס ס רבי תניא משמע. לידיה דאתי ומצאתה קרא אמר רבינא אמר ע״א.

אסורה. נטי ע״א גוי אברת אסילו השם הלול שיש במקום אומר יאיר בן

 רען האששע איך גאטט. טפריכט "יי:ע ג}ייכע אויך רירפע, דע£רוירירען ניבט
 יא, ענטחא}טען. צו רויבענט רעש ויך }ערנע, איהכן פאן אן>4 יט>5רא רויב,

 גע־ גערויבטעש עטוואש איבער רער איהכן, מיטפא!}ט }אבטפרוך רער :ע}בטט
 רבי '.(:1 )פא}. שנהררין טראקטאט אי:ט }ע;ען צ! וויא ווירז־ן טפראכען

 ־ענ־1 רויבטע, ווייצען מאאט איין יעמאכר ווען ואגטע: יעקכיש, ואהן ן}יע:ר,5
 אמאנרערטע ראפאן העכע דיא ראן אוגד }יעטע, כאקקען אוכד מאה|ען ןע|בען

 ניכט ריעש ווארע :א ווא}}טע, הערואגען )אכטפרוך איב}יכען רען ראריבער אונר
 ווא־ עש אונר בעטראצטען, צ! א}ט"גאטטעש}אשטערוגג ;אנרערן ך, פרו ט }אב א}ש
 עיצירנט וא פריי:ט, אטט4 רייבער רעי־ ן!ען אנצחוענדען: פער: רער היער רע
 מענשען ^ייטטען ריא יך1 }אשטען רעננאך ג׳.(. י/ )תה}יכן העררן רען ער

 ג}וי־ :יא וויי} ט־יי}ש האבווכט, אויש טהיי}ש קאממען, ט!}רען צו :יכרע דיעןע
 טפריב־ ראש אויך }ויטעט ראהער :ייא. רויב קיין האכר}!נג איהרע ראש כען,

 ב}וטטאנ־ וועניגטטען ריא רויב, בעגעהען מעכטען מיישטען דיא ווארט:
 אינרעששען אכג}ייך ט!}ריג. פער}יימדונג רער ;יך מאכען אבער א}}ע דע,
 רע־ ניצטש אי;ט אי*ט\:א געריצטעט אי:ראע}יטען אן נור ןרגע:עט מאואאיטע ראש
 היירען געגען :ע}בשט רויב רער שי׳>ור1ת} רעש ערק}ארונג רער נאך וועניגער שטא

 ווען )םא}.קי״ג.(: ק*א כבא טראקטאט איכן איוט }ע:ען צ! "יא סערבאטען,
 יא}}שטאויפריינען "דוא ש:ירב נאמען איכן חונא רב :אגטע הייטט, אויך עש
 ו', )רכריק חירר" איינגעבען ריר גאטט, דיין עוויגע, רער ווע}כע פא}קער, דיא

 אויר אונר פערטטאנרען נאטציאכען :יעבען רען פאן כור ריעש איוט :א ט":.(,
ווארען; בעגרי££ען קריעגע איכן איהנען מיט אי:ראע}יטען ריא א}ש נור, ריעוען ן$5



 99 ב פרק א חלק ב כלל א נר
 במר דדהבא קנא ע״א מגוי וכן שמואל דהא מותרת• טעותו שמואל ואמר

 רפאה במר דחמרא דני ק״כ וכן כתנא רב וווא. ח־ ליה ואבלע דפדזלא.
 לבו שש שלא והצדיק סמכעא: קא רעליך הוי ליה ואמר ע״א. גוי מההוא
 לצדיק יאונה לא י״ב( )משלי רכתיב לידו• גול יתגלגל לא העולם בהמרת

 וימצא חטים קציר בימי ראובן וילך צ״ט( )רף חלק בס׳ וגרסינן אין. כל
 שאין לצדיקים מבאן רב אמר יצחק רב בר רבא אמר ל׳(• )בראשית דודאים

 חטים קציר בימי אלא בשרה ליבנס רצה שלא ר״ל בגול. ידיהם סושט־ם
 לאדם לו יש בטח להודיענו בו. ליכנס רשאים שהבל שקצרוהו. לאחר

הגול: מן ולברוח להתרחק

שלישי. פרק לס
 לישראל המלוח אבל יטוט. לא רבית בלא דחקו בשעת לעני המלוח

 שמעון רבי תניא ע׳א(. )דף נשך איוהו ס־ק כטציעא כיגרסינן ימוט. ברבית
 הכתוב עליו ברבית• שלא אותן ומלוה טעות לו שיש מי כל אוטר אלעזר בן

 לעולם. ימוט לא אלה עושה וגו׳ בנשך נתן לא כססו ט״ו( )תחלים אומר
 אווסי דלא הרנן קא והא מתמוטטין. נכסיו ברביוז המליח שבל למדת הא

 מתטוטטין והללו ועולין. מתמוטטין הללו אלעור רבי אמר ומתמוטטין.
 יקבצנו דלים לחונן והרבית בנשך הונו פרכה עלה ואטרינן עולין. ואינן

פים מלן )פי׳ מלכא שכור בגין רב אמר דלים. הונן הוא טאן כ״ח(. )משלי

 אבער רויב טטראפבאר. כעגאננען, :עןבטטאןהיירען רויב, אכעראיוטרער :אנטט
 וואש ענטרייטט, געוואןט;אכן נעבענמענטען ;יינעכן (׳ומן וואט ראש, נור ניבט הייטט

 אוין :אנרערן ווירר, וועעענאממען אידזכן נערויבטען רעש פארכעוואוטט מיט אן;א
 בע? נעבענמענטען אוטערכן פאן איינעט בענוטצונג יערע איבערפארטהיי}ונג, יעדע

רעט;ע]בען. טייטונג יערע וויא :א איררטהומט, גאנגענען

ל. ע ט י פ א ק טעם ט י ר ד
 אוכן ןייהען, צו ציסען אהנע ארמען דעכן עש, אי;ט פערריענשט גראטעט איין
 וואוכער אויף ר5גע :יין אבער ווער הע|פען; צו פער|עגענהייט :יינער אויש איהכן

 בבא טראקטאט איכן אי;ט |ע:ען צו וויא גרונרע, צו ענרע אכן געהט רער )ייהט,
 גע^ר :יין ווער זאגטע: אןעזריט, :אהן טמעון, רבי ע״א.(: )פאן. קמא

 :יין )יעה ער אנווענרבאר: פער: רער אי;ט רען אויןי אויטןייהט, צישען אהנע
 גע־ גרונרע צו ניאמא|ש ווירר טהוט, ריעש ווער אויש, וואוכער אויף ט5ני גע|ר
 געגעט־ איכן וער1 ראש אי:ט, ענטנעהמען צו א|:א ווארויש ה/(; ט״ו, )תה.ןיכן הען

 :עהען .פער]יערט ענרע אכן פערמאגען :יין !ייהט,* וואובער אוי^ גע]ר ;יין טהיין
 פערארמען, רעננאך אונר ,וואוכער'}ייהען אוי^ ניבט ריא מאנכע, אויך אבער וויר

 ניאמאןט יענע וואהרענר עמפארקאממען, וויערער איינטט ע5:א) וועררען ;א
 רען אוי^ בעציעהונג אין רארט עש היישט פערנער עמפארקאממען. ולערער

 רער :וכט, פערמעהרען צו וואוכער אונד צע: רורך £ערמאגען לין ווער פער;:
 )מט]י ווירר פערטענקען ארמע אן עט רער ,צחאממען יעמאנרען פיר עט שאררט

פערטטאנרטן? חיערמינו ווירד ארמען רער בעטענקער איין אע|ך ח/(, כ״ח,



ג פרק א חלק ב כלל א נר *<״<
 מרטה שהוא ארם יחשוב ואל האומות(. מן סדלים נסם :מונן ישראל של ממונן ונועל היה
 יורע כי ברבית. לישראל להלוותם גוי של הם שמעותיו לומר חבירו. את
 למכתב לי למה רבא אמר ע״א( )רף התם דגרסינן מטנו. יפרע הנסתרות כל

 במשקלות. מצרים את יצ בציצית. מצרים יציאת ברבית. מצרים יציאת
 בכור של טפח בין במצרים שהבחנתי הוא אני הוא ברוך הקדוש אמר

 בגוי מעותיו שתולה ממי ליפרע שעתיד הוא אני בכור. של שאינה לטפה
 להכניק(. )פייש במלח משקלותיו שטומן וממי ברבית. לישראל אותן ומלוה

 ובטח הוא• תכלת ואומר בבגדו למכל**( חמס צנע )סיס אילן קלא שתולה ומטי
 ר׳ אמר תניא ע״א(. )דף חתם כדגרסינן ברבית. מלוי של עיניהם סמויות

 לחבירו קורא אדם בריבית. מלוי של עיניהם סמויות כמה וראה בא יוסי
 וכוחכין ודיו וקולמוס ולבלר עדים מביאים וחם לחייו. ער עמו יורד רשע.

 טאוחר רבית או מוקדם רבית ואפילו ישראל. באלהי כפר זה פלוני וחותטין
 גמליאל רבן ע״ה( )דף החם כדגרסינן ולקבלו. לתתו אסור דברים אורכית

 טמנו ללוות עיניו נתן כיצד מאוחרת. רבית ויש טיקדטת רבית יש אומר
הלוהו מוקדמת. רבית והו שתלויני בשביל ואמר דורון לו משלח והיה

 פעחיטע רער ווימ רב, :מגט פערטטמנרען, ר§ןרונטער וא|כער חיין ווירד עט
 עש מונד $כנמהק גע^ר דמט מוכטערטהמנען ייריטען ויינען ע|כער1ו טנור, קמניג

 רצןט מיין, ניכט מכער רך כיודע #מן — פערטהייןטע. היירניטען :יינען מונטער
 טייטען, צו נעכעטוענטען ויינען מוכן מן,>4 רמט אומגעהען, צו רצןרורך מונרעכט

 מיוט, ער}ויבט ראך עט רעכן היירען, מיינעכן געהארע גע|ר דמט ארגיעכט,5
 געהייצוניטטע רער רער, א ר ןייהען; צו וומוכער מ!י^ מי;רמע|יטען מיינעכן

 עט הייטט וואצו, !ממט. מונגעמהנרעט ניכט פערפמהרען וא|כעט מיין קעננט,
 עמוכערט, מגיפטעןנייקפערכאט"רעט מויט מויטצוגעט רעט ווירר פערנעי/ דארט
 גע־ געוויכטעט ען6סצ!ן רעט פערבאט בייכן מוכר טוימפארען רער געכאט כייכן

 הערר רער ווימ5ג}יי רמט מן, טריפט רימ דייטעט רבמ, :מגט ר&מיט, ז־מכט?
 צז הערויט מיינוואהנערן מיבריגען רען מויט ערטטגעכארענען דימ מגיפטען מין

 גע/ד ׳.יין רער פינרען, צו חערויט רעניעגיגען ער ווייט וא עבען ,וומומטע פינרען
 ןייהען, צ! וומוכער מ!י^ מי:רצןע|יטען מיינעכן עט מוכן ,צוטריינט היירען מיינעכן

 כן3) וימ מק טטעקקט, ןר:מ! מין געורכטע ויי:ע רער פערנער, דעניעניגען
 רער רעניעניגען, ענר}יך ווימ וא ,*מכען צו טווערער מיינקויפט( רעט כעהו^

 פערבןעירעט, ווימ מויטגיעבט. ציעןב}וימ)1הי אכטעט פיר □ן!ימ מונ^כטעט
 מיינען יעממנרען |מטטעט וומוכערער! רימ ראך :ינר פערנער, רארט עט הייטט

 פערפא^גען, טאד רען מין כיו מיהן וויררע ער טע|טען, ט5במ:_עווי מיהנען פאן
 מונרטריינערמונדרינטע הערביימטצןפפט ליגען פערפא}גער:ע|בטט רער וואהרענר

 מיין ער רמט בעצייגען, ויעגע! מוכר מוגטערטריפט רורך וימ יממיט פערער, מ!נד
 וועןער מויךמ|טדמן, מובער1ו רער מבערמקט פערכאטען—:יימ. גאטטעטליגנער

 רמר^ מארטען מין וומוכער רער וע|בטט ימ ווירד כגעצמה|ט6נ אדער פ$רהער
 1ולמ1ג ^רבי ע״ה.(: )פא]. רארנו מקט }ע:ען צו ווימ וועררען, זען4צן:גענאמ ניכט

 ווינטט נצןכוומוכער: מיעען מונו־ פארוומוצער מייכען גיעבט עט וצוגטע:
מיהכן וענרענו מ!נד □אר־גען צו גע|ר נ^כטטען ויינעכן סאן יעמ&גד, נעהמציך



 *ס* ג פרק א חלק ב כלל א נר
 אצלו בטלין מעותיו שחיו בשביל דורון לו משלח והוא מעותיו לו וחהויר

 לו יאמר אל כיצר• דברים רבית יש אומר שמעון רבי מאוחרת• זהורבית
 רשב״ג הניא בגמרא עלה שם ואמרינן פלוני. ממקום בא פלוני איש דע

 להקדים שאסור שלום לו להקדים רגיל ואינו מנה בחברו לנושה מנין אומר
 ובמה אסור• דבור אפילו ישך אשר רבר כל כ״ג( )דברים ת״ל שלום. לו

 אלעזר בן שמעון רבי תניא החם. ס־גרסינן מפסירין. שמרויחין שהושבין
 שעושין אלא עור ולא מפסידין. מרויחין שהן מטה יותר ברבית מלוי אוטר
 בטח רבינו טשח יורע היה אלו ואוסרים אמת• ותורתו חכם רבינו משח
 בתרא במסכת כרגרסק להם. שטור ועונשם כותבו. חיה לא ברבר יש חוח
 ומקטיני ברביח ומלוי פירות אוצרי ת״ר צ׳(. )רף הספינה את המוכר פרק

 ונשבירה החרש יעבור מתי לאמר ח׳( )עמוס עה״א שערים ומפקיעי איפה
 מרמה. מאוני ולעוות שקל ולהגדיל איפה להקטין בר ונפתחה והשבת שבר
 מעשיהם: כל לנצח אשכח אם יעקב בגאון ה׳ נשבע אחריו. כתיב מה
 ישיבו שאם בענין גדול. ומן וה באומנות ונתעכבו בהשיבה לחוור רצו ואם
 ואם להם. טוחלין אלא מהם מקבלין אין תשלוטין• להם אין הנגזלים לכל
שאין הבריות על ברחמיו יתכרך האל הזה. ברבר לשנות עוד יחודו לא

 מיוט ;מ געזויננען, )ו ר}עהן!5ר רמש פיר מיהן מוכן צו, געשענק מיין £מרמוימ מיכן
 מ!נד ענטנמממע[ דמר}עהן מיין יעממנד מכער המט פמרוומוכער; מיין דיעש

 וויי} צו, ענק געש מיין ג}ייביגער רעכן הינטערהער וענדעט מ;נר ט1צוריקקגעצמה
 וומש נמכוומוכער. מיין ריעט מיוט :מ גע}עגען, צינ?|מ: מיהכן ביימ גע|ד ויין

 בע־ צו שמן ומ}צער ש1מ מיונו ומ מנכע}מנגט, וומרטען מין וומוכער רען עניןיך
 מונד רער רמש וויטטע, שפריכט: ג}ייביגער צוכן ש!}רנער רער ווען טרמצטען,

 רמרט: עש היישט ומ מי;ט. מכגעקא^מען היער מרטע געוויששען מיינענן עלון רער
 נאכשטען ויינעכן יעממנד ווען :מגטע: גמ}ימ}, רעש ומהן ,טו^עון רבי
 גיכט ומושט ג}ייביגער רען פפ}עגט שו}רנער רער מונר גיעבט ר$!ר}עהן מיין

 רבי טהון. ניכש רורכמויש ש!}רנער מ}ש ריעש ער ר$!ר^ ומ גרישען, צו לרמויש5
 יענוייטש פער}יערען וומוכערער רימ :מגטע: ט,ימ}עור ומהן שמעון,
 בתרמ נבמ טרמקטמט מיכן מיוט }עוען צו ווימ געוויננען, היער וימ מ}ש מעהר,

 מממשפערק}יינערער וומוכערער, געטריידעמויפטיטטער, רימ מויף צ/(: )פמ|.
 יעקכיש המהייט רער ביימ מנצוווענרען: פער: רער מי:ט פרייופערטהיירער מונר

 פערגעששען נ־כט טהמטען מיהרע ע״יגקייט מין ער רמש הערר, רער שוומרט
 געווערכע ומ}כע מיבע}טהמטער דערג}ייכען המבען ה/(. רו/ )עמוט וואצוע
 ־5בענמ וימ דורך מ}}ען ',טהוענר, מטע י.ימ, ווען רמש 6; געטריעכען, צייט }מנגע

 הינרייכען ניכט פערמאגען מיהר זזמ|}טען, ערועטצען שמדע] מיהרען טהיי}יגטען
 מננעהמען, פמן"מיהנען ןיער:לןט קיינען כענמכטהיי}יגטען רימ :מ!}טען ומ וויררע,
 ווען ער}מטט, שטו־מפע רימ מיהנען גמטט ווימ :מ מיהנעןומ}כעןער}מששען, ומנרערן

 פערגיעכט, מיהנען פיע}מעהר וויעדערהמ}ען, מעהר ניכט המנד}ונגען רערג!ייכען דמ
 כעששערונג ויינע ומנרערן פרע£}ערש, רעש טמר רען ניכט רעחע}בע דמ

 דיעש וויררע !מ שטרענגעיכעשטעהען, רעכט ,*יין מוין מכער ממן וומ}}טע פער}מנגט;
טרשקטמט ו״ר מ }ת רער יוימ צוריקקהמ}טען, כישע רער £מן טער6מיבע|טה ממנכען



ג פרק א חלק ב כהל א נר
 גרסיין הדא ועל להם. יכפר וחיה. מדרכיו בשובו אלא הרשע במות חפץ

 כרבית ומלוי הגזלנין רבנן תנו צ״ד(. )דף עצם הנוזל סרק קמא במסבת
 הימנו. נוהה חכמים רוח אין מהם המקבל וכל מהם. שהחזירואיןטקבלין

 לעשיוז שבקש אחד באדם מעשה וו• משנה נשנית רבי כימי יוחנן ר׳ אמר
 אינו אבנט אסילו השיבה עושה אתה אם ריקה אשתו לו אמרה תשיבה.

 בריבית ומלוי לנין הגו אמרו שעה באותו תשובה. עשה ולא ונמנע שלך•
 הימנו. נוחה הכמים רוח אין מהם• המקבל ובל מהם. מקבלין אין שהחזירו

 ברכה: עליו תבוא להם המוחל ו׳(. )דברים והטוב הישר ועשית משום בך לס

רביעי. פרק גיר(
 ושוח אמת דין שיהא הדין על מקימות בהרבה תורה שהזהירה פי על אף

 שאי שוחר. הדיין יקה לא אמת לשפיט שאפילו לומר הוצי־כה לכתות.
 בשני זח פסיק נכתב וע״כ עיניו. יעור בוראי שהשיתר יטנו. שלא אפשר

 היה לא שאם ללמדנו משפט• תטה לא י״ן( )שם פסוק אחר מקימית
 בלא אפילו בראשונה הזהירתו כבר הרין. בהטיית אלא השוחד איסור
שלא ארם שיחשב שאפילו להזהיר שיחד. תקח לא נכתב ולמה שוחד.

 רינער זועגען ווע!כער ערצאה^ט, ואננע4 איעעכן סאן צ״ר.( )פא}. כתרא בכל
 צו פרויא רינע אכער רא"טפראך ווא}}טע; טהון כ!טע רייבערייען בענאנגענען

 קן גורט רער־ יא אי;ט ;א ,ווי}}טט טחון □טע דוח ווען אונכע;אננענערי איהכן:
 מטע רער פאן מאן רער הין בעז׳זערקונג וועוכע אוי^ ריין; ט5ני }ייבע דיינעק

 פעשטגעועטצט, ראכבינען ריא הקכען אן אויגענכ}יקקע ריעועכן פאן אכטטאנר.
 דירפע; ען>4אננעח ןיטארענער;אט קיינען ווא.כרערען אונר □יבערן פאן מקן ראש
 רער ווי}}ע! רען געגען הקנדע}ט רער קנניממט, רעננאך ;א}כען איינען א}זא ווער

 קנווענרבקר: אי;ט רען ארן* ,אטט1ער ןרער;אט רען קכעי־ איהנען "ווער וויי;ען;
 זאטטעט אונר י׳/־ן.( ו/ )רבריכן א';ט, נ!ט א.נר רעכט וואט טהון, :א}}טט דוא

אויט. ניכט איהק ב}ייבט :עגען

.ל ע ט י פ א ק פיערטעם
 האט, געטאר£ט געבאט יאט טטע}}ען פיע}ען אן טריפט הייןינע דיא אכג}ייך

 פקר־ ריא געגען טפרעכע]א!נד אורטהיי} אייןגערעכטעט טטעטט ריכטער רער דאט
 צו געועהען, גענאטהינט רעננאך רך ;יא האט ;א :אי}ע, ;יין גערננט ג}ייך טהייען

 ריכטערקיינע רער טפרעכען, צו אורטהיי} גערעכטעט איי( רע!בטט ראט נעביעטען,
 ניכש ;א|עע איינע איהן ראש א*;ט, אינו>אג}'ך עט וויי} רירפע, אכנעהמען כעטטעמנג

 פער־ ראט פא}גט ראהער :א}}טע. פערב}ענדען אונר אכען>4 געניעט נעכעי־ רען פיר
 דעט בייגונג רער פערכאט ראט אוי^ א}>4 צווייא בעטטעכנג פאן אננק־מע רער באט

 רענן כייא רך עט האני־עןטע רען י״ט.(; י״י, רבריכן אונך ׳1 כ״ג, )טמ:ת רעכטט
 וא רעכטט, רעט בייגונג אוק אט1ב נעטטעמנג פאן אננאה^ע רער פערכאט

 איבעי< ענטהא|טען, רעכטט רעט ביינונג רער פערבאט רעכן אין א!ט עט, ווארע
 כעטטע־ פאן אננאהמע אהנע אויך רעכטט דעט ביינונג ריא אינרעכן פץיטטיג,

 א|;א אי;ט בעטטעסנג סאן קנכאהאע רער פערבאט דקט אי;ט; פערבאטען □נג
קננעה?>ען בעפטעכוננ קיינע ראן ארך ריכטער רער רקט וויערערהאןט, דעשהקן□



 *03 ד קפר א חרק ב כלל א נר

 המשפט. יקלקל בוראי כי תורה העירה שכבר יקחנו. שלא בעבורו הדין יטה
 שיחד. חקה ולא כספרי וגי־סינן וגו׳. פקחים יעור השוחר כי הכתוב שאמר

 את לזכות אפילו אלא הזכאי. אה ולחייב החייב את לזכות לומר צרך אין
 עיני לומר צרך ואין חכמים. עיני יעור השוחד כי החייב. את ולחייב הזכאי

 רבותינו אמרו רשעים• רכרי לומר צרך ואין צדיקים. דברי ף1ו־ם טפש־ם•
 ויכחדז תלמודו וישכח דעתו שהטרף סיף שוחד וניטל כתורה הכם אפילו
 בזכותו. להפך אצלו לבו יטה שלא אפשר אי שיחד. משקבל בי עיניו. מאור

 עיני יעור השוחד כי רכנן תנו ק״ה(. )דף דכתובות בתרא בפרק כרגרסינן
 טפשים מרי לרשעים. ק״ו צדיקים. דברי ף1ויס לטפשם. ק׳־ו חכמים•
 אפילו חכמים. עיני יעור השוחר כי ה״ק אלא אינון. דינא כני ורשעים

 ויסלף הלב. סמיות בלא העולם מן נפטר אינו שוחר ומקבל גדול חכם
 כלא העולם מן נפטר אינו שוחר• ולוקח גמור צדיק אפילו צדיקים. דברי
 עומד שהוא לאדם השיהר. רומה הוא למה במדרש ואמרינן הרעת. טרף

 גדול דג בא לים ובהכניסו בחכה. ונתנו קטן תולעת נטל הים. שפת על
 כמה והלא יעוד. השוחר כי כלום. בלא שנתפש זה לדג אוי ונתפש. ובלעו
 הוכרת רואה ואינו האמת מדרך שנתעוורו אלא נתעוורו. ולא שוחר נטלו

 צו ניבט רענגאן רעכט רמש היע}טע, איכערצייגט פיר וין לזויך ער ווען דירפע,
 טטאטטפינרען אן|עררינגט טריפט רער אויטטפרון רעכן נאך אבער וואט בייגען,

 טארפויבטיש דיא פערבןעגדעט כעטטעכונג ריא הייטט: אויטדריקק}יך עט רא ,וט>4
 בע־ קיינע וא^טט ,,דוא הייטט: עט מפרי: בוכע יק א אויך עט הייטט וא ען.4

 ניבט ריכטער רער ראט נעו׳ויינט, □}אט ניבט איוט היעראוגטער אננעהמען" טטעכונג
 אננעה־ נערעכטע! רעט גאכטהיין צוק ארער אונגערעבטען דעט פ^רטהיי) צוכן

 פער* אנצונעהמען ראן ועןבטט איוט בעטטעבוגן. ריא אויך, ואנרערן רירפע, ען>1
 פעראורטהייןט אוגגערעכטע רער אוגר כעהאןט רעכט גערעכטע רער ווען □אטען,

 דיא פערכ|ענרעט בעטטעכונג "דיא הייייטט: עש ראככיגען: ריא ואנען רען, ווירר;
 איוט, ע|עהרטער4 גראטער איין ריכטער רער ווען וע}בטט ה. ד. ווייוען" רער ען4א!י

 אונד פערטטאגר וייגען עגרע אק ער פער^יערט וא אנניממט, בעטטעכונג ער ואכא/ד
 אנגענא*)* כעטטעכונג וא}4איינ מאן ואבאןר עט, רא עןעהר:א^קייט,4 וייגע יטט4ער5

 אוגד הינצוניעען געכערט רעט וייטע ריא ?אוין ניבט וין איוט, אומואגלן האט, *>ען
 בעטטעכונג "דיא עט: היימט פערגער טטרעבען; צו פערטאפפען צו רעכט איהק

 גע* רער ריכטער רער ווען ועןבטט ה. ר. גערעכטען" רער ווארטע דיא פערררעהט
 רער אויט ניבט ער גיננע וא אן, נעטטעסנג נאה#ע ער אוגר ווארע רעכטעטטע

 פער־ צו כעטטעכוע ריא איוט וואמיט פעאיערען. צ' פערטטאנד אהנערען ווע|ט,
 אייגע 2אוי! <ועגט איין רען וואורק, איינעק מיט ו^דרט, איק עט הייטט גןייכען?"
 איין קאוא׳זט |אטט, הינאיין #עער איגט ערויא ראט קויק אוגד טטעקקט, פיטאגנע!
 איין נון ויא1 טען;16עה4 איהרפעטט אוגרוויררפאן ערפאטטריאאגנע}, פיט, גראטער
 רער ווירר וא עבען ווירר, פעטטגעהאןטען דיגג קציינעט איין וא רורך פיט גראטער

 כעטטע־ תא רען נעפאגנען; קןייגטטעבעטטעכוננ רורן־ריא ריכטער גערעצטעטטע
 כעש ריכטער ע£1יע טאן צוואר האבען נון נ}ינר. #אכט טריפט, ריא ואגט וננ,5

 ריא געגען אבער ווארען ויא ערב^ינרען, צו ווירק)יך אהנע ,מען^15נכעכ6 4טטעצ!נ
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 ברכתיב השכינה. מדר נהנים שהצדיקים לבוא. לעתיד שטעוורו גם לנוחנו.
 רואה. אינו והוא רואין הכל ציון. ה׳ נשוב יראו כעין עין כי נ״׳ב( )ישעיה

 אני הוא. ברוך הקדוש א״ל כך אלא מתרפא. אינו והוא טחרפאיץ הכל
 והטית. משפם. תטה לא דורש היית למה עצמך. עוורת למה בראתיך. פקח

 אלא לעצמו. שטרק לו רי ולא ולקהת. שוחד. תקח לא והכרת. תכיר. רא
 כל יצחק רבי אמר טץ. )דף דבתרא בס״ק כרגרסינן לדורו. שמפסיד

 ושוחר כ״א( )משלי שנאמר לעולם. עזה חמה מביא שוחד שניטל דיין
 נמי. דברים שוחר אפילו אלא ממון• שיחר דוקא ולאו עזה. חמה בחיק

 צריך אין תקח לא ושוחד ת״ר .ק״ה( )דף דכתובות בחרא כפרק כדגרסינן
 בצע כתיב מרלא אסור נמי דברים שוחד אפילו אלא ממון. שוחד לומר

 לרין. ארם שום לפניהם בא כשהיה החסידים רבותינו כן ועל חקח. לא
 לו אוטו־ היה או לתת. שחייב במה ואפילו דורון שום להם מביא והיה
 אפילו או חובה. להם יראו לא שמא בלבם שיחשבו מה שיחר. של דבור

אוטרי" והיו מהם• שילמדו כדי כן. נוהג־ן היו הרין. בהשואת ברעתו סמך ש

 האטטע, בעטטאכען דא רער רעטטעו, אונרעכט יאט עגען4 אזוכד □)ער זואהרהייט
 אכג!אנין רען גערעבטע[ ריק ווא ויין, ב|ינר איינטט מטראפע צור אויך מוכר־הערדען

 וועררען ענטיינ}'ך4אוי רען הייטט: עט וויא וועררען; מדען גאטטהייט רער
 א}}ע ח'•(, נ״ב, למעיה וזירד צוריקקעהרען ציון נאך גאטט וויא עט/עהען, :יק

 לויי" צו גאמט ווירר עיע}מעהר טהאטער;5קיבע יענע ניצט נול־ ;עהען, עט מעררען
 דיך האטט אבער דוא געטקפפען, :עהענר ריך האבע איך מפרעכען: :א?כען נעכן

 ען",4ביי ניבט רעכט ראט :אן}טט "רוק ען:5ע|ע4 חאטט רוק געמאכטי □)ינר :ע}בטט
 אמעהען ראט :א||טט "דוק גע!ע;ען: האטט רוא נעבייגט; רטננאך עט האטט קונד
 ען:1גע}ע חאטט דוק געאכטעט; רעננאך עט האטט ק־נר ניכטאכטען", פערואן רער
 מי* קונר"האטטרקדעינאךאנגענק^ען. אננעהמען," קיינעבעמטעסנג ןא}}טט "י־וק

 :אנרערן בסט,1וע דך □}אט ניכט קננימ^ט, בעמטעכוט רער רער, קקט □ערריעט
 נכא טראקטמט איכן אקט ודקצ!ןיע;ען צייטגענאטטעןמאדןיך, וא^ט}יכען גיינען קדך

 בעמטעכונג ווע|כער ריכטער, איין מפראך: יצחק רבי ט'.(: )פא}. □תרק
 אין דיא הייטט: עט ודא צי, צארן אטט}יכען4 ווע}ט_רען רער ציעהט קנני^ט,

 צמרן. )גאטט|יכען( העפטיגען קיינען עררעגט כעמטעכונג ע}עגטע4 מאאט רען
 מיט דיא ע,5:א} קיינע נערארע ניבט בעמטעסנג אונטער ענט4קיברי מירפערמטעהען

 איכן איוט }ע;ען צ! ודא ווארטען, מיט בעאטעכונג קיינע אדך :אנרערן ע}רע,4
 נעמטעי קיינע ;א}!טט ,,דוא הייטט: עט ווען ק״ה.(: )פא}. כתובות טראקטאט

 רימ אויך ואנרערן געןייע, מיט ריא ב}אט ניכט היעררורך אקט :א אננעהמען"4כ׳נ
 :א}}טטקיי| "רוא הייטט: אויטרריקק}יך ניבט עט רא פערבאטען, ווארטען ידט

 יע־ }עהרערן פי־א^ען א|טען, אונדערן פאר ראהער ווען .ע}ד_אנגעה^ען4
 !►יטבראכטע !עטענק איין אירגענר ריכטער דעכן אונר ערט־ען, געריכט פאר ואנר4

 עט" איהכן אדער וואר, פערםפ}יכטעט }ייטטען צו ער וואט עטוואמ, ;אן.אר אדער
 ער בעןארגניט, אוימ מאן ריכטער רער ארטע1ערק :א :אגטע, ע}האפטעט5ויי4ט האט

 יא איבעחעהען, צו אונרעכט נעבערט רעט וועררען, פער)ייטעט ראדורך ואבטע1
 פארטהייען רען "אר, נעוויכז פא}}יג אונפארטהיי}*כקייט דעער ער ןןען ראן, :ע}בטט

ע־4םנ אק נון וועררען עט ק§ננע. דין גיכט ריצטער איהר ער ראט אויטרריקק}יך,
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 דשטואל הא כי דברים שוחר דטי חיכי כרגרסינןחתם לרינא. לבו ססילנא
 טאי ליה אמר ידיה• לי׳ יחב גברא ההוא אחא גשי( )פירש במברא עבר קא חוה

 ישמע<י רבי לדינא. לך ססילנא ליה אטר לי. איה דינא ליה אמר עכירתך
 כנחא דשבהא יומא מעלי כל ליה מייתי דחוה אריסיה רגיל חוח יוסי ברבי

 האידנא. שנא מאי א״ל בשבת. בחמישי ליה אייתי חר יומא םל(רסרי. )פי׳
 מיניה קביל לא לטר. ליה אייתי אורחי אגב ואטינא לי אית דינא ליה אטר
 בהדי ליה. דיינין דקא דרבנן זוגא ליה אותיב לדינא. לך סס־לנא אטר
 עצמן תסח אטר הכי. טעין בעי אי הכי טעין בעי אי אטר ואתי אזיל דקא
 כך. נטלתי שלי נטלתי ואם נטלתי. שלןי*ן אני וטרה שוחד. טקכלי של

 חהוא ליה אייתי אלישע בן ישמעאל רבי וכמה. בטח אחת על שוחד מקבלי
 מהתם ליה אטד סלן. מרוך א״ל את. מהיכן ליה אטר הגן. ראשית גברא
 אייתי ואטינא לי אית רינא ליה אמר ליה. לטיתבא כהן חוה לא להבא

דרבנן זוגא ליה אותיב לתנא. לך ססילנא א״ל מיניה קביל לא למר. ליה

 אננע־ בייאטפיעןע מעהרערע וארטען 1 מיט כעטעעכונג ריא פיר ארטע פיהרטען
 איבער גערארע דיעוער ט!|5 ,5 מ 1 מ ט רעכן מאן איין איינטט האטטע א1 פיהרט.

 הע|פען. 15 העריבער אוכןאיהכן נעכאטען, האנר ריצו ווא^טע, געהען מיינעבריקקע
 ריר כייצו עט3פרא איינען האבע איך .1טמוא פראגטע וועקק?3רייוע ריין צויוט וואט

 ריין נוגמעהר איך דאט ריע^טמוא!, ט$רע, יעגער. אגטווארטעטע וכרינגען,3אנ
 ואהן ,ן יטמעצו רני רעט פאכטער טע*רער4םעןע וא דאר^. ויין ניבט ריכטער

 כרע־ 13 פריבטען מיט קארב פרייטאלאיעען יערען רעמ:ע!בען יומי, רבי רעש
 בערייטש פריכטען 1מיכ קארב וא]כען איינען איהכן ער נראכטע אבער איינטט .נען
 פראגטע ? ריה5 וא ריעטמא! איהן מיר דוא ברינגטט ווארוכן ראננערטטאג. אכן

 13 עט3םרא איעען גערארע ריר פאר יעגער, אנטווארטעטע איך, וויין ;ן א ע ץ ט י רבי
 מיטברע־ עטיו^ש נע|ענענטןיך דיר וויןן איך ר"אכטע: ראהער אוגד האכע, פיהרען

 אן, ניבט געטעגק ראט כור ניבט יטמעא! רבי גאהכן אייטערוט ריעוע אוין נען.
 געראכ־ רעכן אין ריכטער אונגעאייננעט, פיר ואחייך אויך ויך ערק|ארטע ואנרערן

 א)ט איהן נע|עהרטע, אגדערע ווייא3 ראהער בעטיער אוכד ויין, ו3עטטע3פרא טען
 יטמעא} רבי וואהרעגררערעןן.עריבטןיבערפערהאנד]וננ >£ערטרעטען, ו3ריכטער"

 ער ק^ונגטע טע,1וואן מאן רער "ווען טפראך: וע|כער ויך 13 אונד אכגינג אוגד אוי^
 :1אויטריען אבער יך{3פ}ל!ט פארבריננען", פארטהיי} ויינעכן 13 יענעט אוגר ריעט

 רער אין ראך איך רער-' מיך, ווען "רען נעטטעכןיבען! ריא וייען פערראממט
 דארגעכאטע־ דאט איך ווען ראן, וע]כטט אוגר האכע, אנגענאממען ניכטט טהאט

 4צווטוין ונייגונג3 וא|כע איינע וואר, מיינינע דאט ראך עט האטטע, אעעגאממען נע
 כע־ וירק!יך1 רער פערועהען, 13 ריכטער איין ןיך האט וועטטען קיהר}יךבעטןייכט'■'

 א|יטע, רעט ואהן יטמעא|, רבי פריעטטער דעכן אגגענאממעןהאט?4טטעסנ
 פראג־ הא? כיוט וואהער טור. ויינער וואן|ע ערטטע ריא יעמאגד אייגטט בראכטע

 רען עט גיעבט יענער. אגטווארטעטע דא, אוגד רא פאן יטמעא|. רבי איהן טע
 האט־ אבגאבע ריעוע דוא רעכן פריעטטער, קיינען ואנטט היער אוגר רארט וויטען3

 הצובע, פיהרען 13 עט3פרא איינען דיר בייא נערארע איך דא קאננען? געבען טעמט
 יטמעא} רבי עןענעגט}יךרירמיטכרינגען.4וואןןטעאיךעט ןא טעיענער,3פערועט

אונ־ עיר ויך ערק|ארטע !אנדערן וריקק,3 מיטגעכראכטע ראט נור ניבט אבער וויעו
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 טעון בעי ואי הכי טעון בעי אי אמר ואתי אזיל דקא בחרי י ליה דיעין קא

 נטלתי ואם נטלתי שלא אני ומה שחד. מקבלי של חסחעצטן אמר הבי.
 ליח אייתי ענן רב וכמה. כמה אחת על שחר מקבלי כך. נטלתי שלי

 אמר ים(• של סס1א3 גדילים דגים כל )פירש גילי. דבי דגילדני כנת^ת גברא ההוא
 ססילנא א״ל מיניה קביל לא לי. אית דינא ליה אמר ך עבירת מאי ליה
 למנעין רלא מר ליקבל קבולי בעינא. לא דמר דינא ליה אמר לרינא. לך
 ויבא שלישה מבעל בא ואיש ד׳( ב/ )מלכי׳ דכתיב בכירים. באקרובי מר

 לומר אלא הוח• בכורים אוכל אלישע וכי בכורים. להם האלהים לאיש
 קכולי ליה אמר בכורים. הקריב כאלו חכם לתלמיד דורון חמביא כל לך
 לקמיח שדריה מקכילנא. טעטא ואמרת הואיל והשתא דאקבל בעינא לא

 לרינא. ליה ססילנא ענן דאנא גברא להאי מר לדיוניה ליה ושלח נחמן ררב
 דינא קטיח קאי חוה .הוא ריריה קרוב מיניה שטע הכי לי מרשלח אמר

 סלקינהו עדיף• תורה דככור עשה עשה. והאי עשה האי אטר דיתטי.
ליה עכיר דקא יקרא דיניה בעל דחוא כיון לדיניה. ואחתיה ריתמי לרינא

 כע־ ואנדערן טפרעכען, צו אורטהיי} ואכעאיין איבערברינגערט דעט אזין געאייגנעט,
 זיךנוןרצ!ט7עטעראייגנעטע טפרעבען. צו דאריבער גע}עהרטע, אנרערע צווייא ריע^

 אוזנ}יכעט בעמערקונג. ריא:ע}בע מאכטע 1 יטמעא אונררבי ודאאבען, ופ}בע,
 פי־ קארב איינען איינטט יעמאנר בראבטע ריעועק ערצאה}ט. ענן רב פאק ווירר
 האנעאיינע איך ענן. רב פראגטע פארהאכען? איוטדיין וואט צוק/עטענק. טע

 אוי^ריעוע נאהכן ענן רב אנטווארטעטעיענער. מאגעטט, רואט}יכטען ריק ואבע,
 צוין אונבפפונט, פיר צופייך דך ערק}ארטע אוונד פיטעניכטיאן ריא ערק}ארונג

 ערוויערערטע ,איך פערציבטע ר^רויף \ אזיבען צו ריכטעראמט ראט וטבע דיעוער
 אןוק אננעהמען, געטענק ראט רואן ווא}}עטט וועניגער רעטטא אבערניבטט יענער,

 ערטטען רער רארבריננ׳נג רער פפ}יכט דיא רויבען, צו פערריענטט רטט ניבט מיר
 גע־ אויינען ווער ,ראבבינען ריצו ואגען רען, ערפי}}ען; צו ב״ו.( )רבריק סריכטע

 ערטטען ריצו ער בראבטע א}ט אנגערעכנעט, עט ווירר דעק בעטענקט, }ערזרטען
 רצוט ענן, רב כעמערקטע ענטט}אטטע!, צווארוואראיך ירוט}יק(. )נטך פריכטע
 יהרטט,5אנ גרונר וא}כען צויינען מבער מיר רוצו רצו אנצונעהמען, ניבט געטענק

 ענטעיידען. נחמן נ "ר מאג וצובע דיינע צויכער ראך אננעהמען; עט איך ווי{} זא
 דעט רעבטטואבע דיא ער ראט ואגען, נחמן רב רעק צוג}ייך נון }יעט ענן רב

 געאייגנעט ניבט דאצו וע}בטט ער אינדעק מאגע, סארנעהמען מאננעט געראבטען
 בע־ וואיוען ווע}כע ,אנגע}עגענהייט איינע גערארע ווע}כער נחמן, רב דיא.
 פערוואנדטטאפט וועגען ענן רב דאט וואר, מיינונג רער אונר פארהאטטע, ,?טראן
 האט־ אבגע}עהנט רעבטטהאנרע}ט ויינעט אונטפרווכונג ריא מצןננע דעק מיט
 יענעט, א}ט געבאט, איין מינרער ניבט איוט ריעט וע}בטט: דך צו ואגטע טע,
 רעכט וואאפן רען ט!6 פפ}יכט, גוט וא עבען איוט עהרען, צו גע}עהרטען )רען

 טע4|ע ער סארצוג; רען נע}עהרטען רער אבטונג ריא האט ראך טפרעבען(,
 ריצו נאהק נר1א וייטע כייא ווצדוען רער ע}עגענהייט4אנ ריא איינטטוויי}ען דאהער

 נענענפארטהייצן דיא כי| א}ט פאר. מאננעט עמפפאה}ענען איהכן רעט ואכע
.4פערוויררונ אין דא נעריעטה וארר/1 טהיי} צו ז׳עננער י־עק ריקקויכט ווע}בע ואח,
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 מתני דחוח לגבייה. אתי רהוח אליהו רגיל הוה ענן רב טענתיה. איסתתם

 רחמי ובעי בתעניתא יתיב איסתלק. הכי רעבו־ כיון אליהו. סרר ליה
 עד קמיה ויתיב תיבותא ועבר ביעותא. ליה מבעית הוה אתא כי ואתא.
 י זוטא אליהו וסדר רבה אליהו סרר דאטרינן והיינו סירריה. ליה דאפיק

 דבר שום שמץ מכל ולברוח במשפט ליזהר לאדם לו יש כמה ללמדנו
לעולם: ימוט לא זה ועושה דברים. שוחר אפי׳ לשוחד. הדומה

חמישי. פרק )טס
 לחבירהס להונו׳ להם גורם העולם. אחרהנאו׳ ורדיפתם אדם בני המרת

 שאונאה יחשבו שאולי ולפי ובסחורות ובמתנם ובטשאם עסקיהם בכר
 עליה תורתנו הזהירה איסור. בה שאין נזילה או גניבה שאינה כיון זאת

 לישא ארם שחייב ללמדנו אחיו. את איש תונו אל כ״ה( )ויקרא באומרה
 שבל פי יעל ואף בממכרו. או במקחו להונות יתאוה ולא כאמונה וליתן

 שלא תורה צותה עכ״ו בה. להרויח אלא דעתו אין בפרקמטיא המתעסק
 שהוא משתות. בפחות אלא שוויו מכדי פחות או ביתר ימכור ולא יקח
 פי על ואף בסחורתו. ארם 1שמוחל• ואמרו חכמינו שהורו מועט דבר

הטקח לבטל ב״ד יכופו ושלא מחילה שהוא משתות בפחות ז״ל ששיערו

 ר,!5וו רעכטטפער!עטצוננ דיעוער לו ערלןנ}מטטונן.5 עא££עה!וגנ טיעגן גון רמ
 נעהמע; מיבע! ועהר דיעט מיהכן מלון רמט ,געצייגט טרוימע מיכן וומ!ררעמיהכן ומ

 טען16ה מ!)עכן עמן ריכטער רער לן עגטפערנטע ווימ :$!!, ריענען )עהרע צור וואט
 ווען וע!בטט המט, אהנ/יבקייט בעטטעכונג מיינער מיט גור מוין וואש מימשע,

נעטטיגרע. ווארטען □)ממען מין וימ

ל. ע ט י פ א ק ס ע ט פ נ י פ
 מ!!צוועהר געגיטטען ווע|ט!יכען רען וין ווע|כע גיעבט, מענטען עט וויי!

 רארורן ויא וועררען ומ ריכטען, 1רלורוין הויפטטטרעכען מיהר א!נר הינגעכען
 מיכן מוגר מיבערהויפט געטאעטען מיהרען מין נענעטיענטען מיהרע ,היננעריטטען

 רענקען !ייטע ומ!כע נון רא \ געטרינען צו מיגטבעומנרערע וואגדע} מוגר הלןנדע|
 גע־ ריעכטטאה! נמן רויב, וועדער ער וויי! כעטרוג, ומ!כער מיין רמש <>אגען,

 בע־׳• רערג!ייכען גענאטהיגעט^ טריפט רימ וין ומה ומ וייא, עאויבט ווירר, נאגגט
 כעטרי" ניכט מיינאגרער ט!1ומ מיהר היישט: עט \ווימ פערביעטען צו טריעגערייען

 מיט געטאפטע וייגע מעגט רער רמש !ערנען,. וויר ווארויט י״ר.(, כ׳׳ה, )ויקרא גען
 מי־ פערקוין* נמן קוין, כייכן ווערער נימ^אגרען, מוגר בעטרייכען רערלכקייט

 כע־ ווי||ען פמרטהיי!ט רעש מוכן גור האנרע! רער !וירד צוו$ר !.161 בערפמרטהיי!ען
פערבאטען, געועטצע רעכן נאך עט מיוט מכער !!עניגער רעטטא ניכטט טריעבען,

 מיינצוקוי־ ווערטהע ויינעכן אונטער ועכטטע! מיין מ!ט מעהר פיר עטוומש וואה|
 וואט פערקויפען, צו ויערטה וייגע! מיבער יע!5 וא מ!ט עהר>4 פיר מוין £ען"מ!ט

 ממ־>4 ריעועכן נמן רמט מ!וא, געטאפט מיין !חטט; געעלו!!ען טמן עגט>1 יערער וין
 ריקק* ניכט עט קמן נעריכט רמט מוגר ני!טיג מיוט ,וומררען מכגעט!מטטען טע

ינרערנעטרמגעט>1 מדער #עהר. רעט ערטטמטטוננ צור מרער ממצע!, ל!נגיג4
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 בשוויו♦ ימכור החסידות במדות ללכת שרוצח מי אבל האונאה. להחזיר או

 אלא למוכרו דעתי ואין בך. אלא שוח אינו המקח זה ואמר פי׳ אם ועפ׳ן
 אונאה♦ עלי לך שאין מנת על בכפל קחנו תרצה אם בכפלו. שיקחנו לטי
 לקנותו. דעתי שאין תרצה. אם בחצי לי טוכרהו כך. שוה הוא אמר או

 אונאה. בו ואין קיים דברו אונאה. עלי לך שאין מ״ע אקחנו בכך אלא
 ובהפצי ב׳(. )דף הזהב פרק בטציעא מפורש הוא כך וקבל. סבר שבכר

 אדם כעיני הס לתשמיש העשויים שבליו אונאה. בהן אין וכליו הבית בעל
 כרגרסינן דמים• בתוספת אלא למוכרם רוצה ואינו משווים. יותר יקרים

 מבעל בלוקח אבל התגר• מן בלוקח אלא שנו לא חסדא רב אמר שם
 ואמרינן יישר• אלעזר רבי אמר ובן יישר דיטי רב אטר אינאה. לו אין הבית
 לא יתירי דמי לאו ואי תשמישיה. מאגי עליה דיקורי מאי. טעמא התם
 תנאיהם ובל שבסתר ומומין מעורה ומקח אונאות דיני וכל להו. מזבין

 יחמוד ולא שטים לשם לבו אדם ישים אבל הם. טפורשין ופרטיהם
כדין: צרכו יומין יתברך והאל כדין. שלא בטמון

ששי♦ פרק )טס
 אינו ופעמים בדבר. טחנה שפעמים לחפירו. מזיק שאדם דבר לך יש

שהוא גוים בידי חבירו ממין מוסר והוא מכולם. הטור והוא בו. מהנה

 :?!כמנור איינע ק*יט,4פראממי אטרענגע דיא עט ערפאררפרט דענגאך ען.4צווינ
 ריע;ע אגר:>4אבעריע ט4;א פערקויפען. צו ווערטהע ען5י1ענט4איי איהרעכן נשך

 שי־ ניכט דעננאך שבער ;יא פערקויפע צוין־ ,ווערטה פיע| וא כור צ״שר ט י; צ! ;שכע
 קשננטט ד&פיר ערחשזטע, וופרטהעט איהרעט ראפפע|טע ראש איך ני; ש?ט רערט,

 שג־ יערמן דשן רוצו ראט ערה&טען, 4ונ4בעריג רער אוגטער שנער א,:1ש עש רוצו
 ריע;ער יע^שגר: טפריכט עש אדער עטט,4ענט:ש 4איבערפארטהיי}ונ ען4ווע טפרוך

 שגרמרם, ניכט אבער איהן ו>אג ווערטר/איך פיען ;א אוגר ;א צוואר אי:ט עגטטאגר4ע4
 רשט יפען,1ק 4וג4בערינ רער אונטער אונר ווערטהעט וייגעט הא|פטע אוכןריא ש)ט

 איוט וא וועררע; ע*שכט4 מיך שן נג1צויבערפארטהיין ען4ווע קייןווייטערערשגטפרוך
 איבערפארטהיי־ ען4ווע שגטפרוך יערער אוגר 4יןטי4 השגרע| רער פאן|ען ניירען אין
 האט. עפונרען4טטשטט איינפערטטאנרניס פריהערעט איין _יש ,4ווע פ^ט 4|ונ

 ווירטהנזשפטשטטיקקע השגרע} רער ווען ,4ווע עבעגפא)(ט פא^ט שנטפרוך ריעוער
 דיעע ייכען)4דער רא האט, געברויכע איכן אייגענטהי^ער רער ווע|כע בעטריפפט,

 האבען, ווערטה ווירקןיצען רען א}ט האהערן, אייגע! טטעטש אייגעגטהימער רען יר5
 כעסטיא־ א}!ע ;•גר איברעעגט פערקויפט. פריי; האהערן אייגען אוק גור א;1ש :יא עי

 פעה" פאן פערהיי^כונג עטאפט,4 אינע בעטרוג ,4איכערפארטהייןונ איכער שוכנעו
 אבעראי־ ;יך ש מעגט רער ,שגגעגעכען♦ תןי>ור איק לאישפיהר|יך .141 או. )ערן

עגטהש!טען• גיוגצויך ערווערכע אונרעכט|יכעכן נשך טטרעכעגש יערעט בערהויפט
קאפיטעל. זעכסטעם

 צו! טאדען אייגען נעבעגמענטען :יינעכן יעונאגד ראש עט, געטיעהט צווויי|ען
אןיך, שבער עט ג׳עמיעהט 1צווויי|ע פערמשפפט; £ארטהיי|ע ;•ך ראדורך אוגר ט4פי
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 ימסר שלא בו חתרו אם שאסילו אלא עור ולא תורה. מריץ לשלמו חייב
 תבוא השם בקנאת חהורגו חבירו. אחר רודף שהוא כיון אמסור ויאמר

 דבעא גברא ההוא קי״ן(. )רף בתרא חגוול בסרק כרגרסינן ברכה. עליו
 א״ל תחוי. ולא וזחוי לא א״ל דרבי לקמיה אתא דחבריה אתיבנא אחויי

 רב קרי מיניה. לקועיה שמטיח קם כהנא רב יתיב חוה ומחוינא. מחוינא
מה נ״א( )ישעיה מכמר. כתוא חוצות כל בראש שכבו עולסו בניך עליה

 13 דאפאן כוטצען איינען במט וע) אהנע טצודעט, נאכמטען ויעעכן יעמאנר ד&ט
 בעואנרפרט געה^רט ראהין ויניע. טווערע ועהי איינע ט י? א דיעט מוני הצובען,

 ויך גיעבט, גע|עגענהייט געווצ!ןטטמענטען איינעכן מאן ווארורך ,צוטעבערייא ריצו
 וואוררע אנגעבער וא)כער איין בעמאכטיגען. 13 צונרערן איינעט אייגענטהומט דעט

 טראקטאט איכן וויא ,כע}עגט טטראפע חארטעטטען יער מיט ייט3 פריהערער אין
 רייבער מייכעכן ווע|כער איוט, |עוען 13 מאננע איעמכן אן5 קי״ו.( 3)סא קמא בבא
 רב ריכטער, רעכן סאן אוני ייגט3אנגע אנרערן איעעט טטראהפארר&טה יען

(.*וואוררע בעטטראפט הארטעמטע אויפט כהנא,

 רב, רעם כע*ערקונג ויון חוי^ וויח ,01י!ה3ער ווייטער ררורט •וירד ין1ענטנט1גע *(
 זיונג ,ערוער5 וער נע!וח)ט וער חונטער !►עוזר ט5ני פיירגחננעס עס1דיע ייט3 ר!3 זיח דחם
 55טטרח רעם חויםחיבונג טינע5מיינענ*רו חיינע כע1וזע טטחנרען, גריעכען וער רער חונטער וערן

 5ןיכ5 !3 פחויוסטינע נחך וין זייח, וויוררטן ערחנ]חםט5 כהנח רב רעטען,1וו ניבט רעלטם
קיינע יוחנן רבי רענן הינוורך יחהרע זיעבען *וסטע, ערטפרעצען5 מבער וג]ייך3 ,טען

רבי רעש גע1רטרי1ןעד.רסי ריח ער המבע היער *מבען. 13 פיורטרחגע יעססען חין ע5וויינ!ויר
רבי בעריה*טען רעם פחוטרחנע דיח גרחרע כער1ווע , כע״גט לןיט1 וחהן ט*ע!|
 חיינגעווענע ווי(ה| וחגעגען חיוט וומס וויערערהיו)טע. וד.חרערן3 עהרטען1גע רען יוחנן
 רבי וויוררען? כעוייטינט יוחנן רבי חן5 חיינויענרונגען ריח זיני ויחליט ח!נר ועט,

געטעהענען רער נעבסט חיינווענדונג גע*חכטע חיינע נון טע5*ח נןיט1 זיוהן ט*עו|
 החט כחנח, רב היערמוי^ כע*ערנןטע פרמנער, יער נמ*החפט, יערועןכען בעוייטיגונג

 ער וומם נעוזחוסט, חנטווחרטער רער החט נחך פרחגטע, ער *חם ,פעוטטיונרען ניבט
 513 ,חיינווענרען מנרערעס עט!ויוס *חן נןיזננטע םןורט, ער סוהר חבער, וויו!־.! יונטויחרטע}

 5געןעי־.ר יכער1חויםעריוררענט כעוויין ריעזער .כעזייטיגען ריעס חונר ריעס וורן מבער יין14
 פיון יוחנן רבי יענן זחג]ייך ער יחס ינ,3טט!ט זיו ט*ע!ן רבי יען טע5*ח זח*>ןייט

 חיזט מ!וע1 חיין *חכטעי ייגע3חנ ויוחרטען רען *יט *חננעם ייעזעם מנייעזענהייט וער
 וועניג חיין י!רטרחג5 חחרניגען ויינענן חין רוח וען , הערוי£גענןרו**ען בחכי|חן וווים

 טחנעש פיזןגענוען רעם יך1וויררן ערטיען כהנח רב .*י!געםט נעהחען קחרן חויפס
 ערטפרעכענם5 געגענענעס רב יענן זיינעם ער, וויו יוחנן, רבי רעם חויריטןוריונן חינן

 פיון ,חונטעריריקקטע ]עהרער חרטרחגענוען5 רען געגען בע*ערנןונג יעדע ,חיינגעדענלן
 יענן ריח ח!נר גע*יםרייטעט, טטי)(טווייגען ריעועש ווחרר מבער ינן!*ש1פוב רעם זייטען

 בעטרחג^ זעןעד.רזמ*נןייט ער5י1גרינד חן 1*חנ;ע מיין ס1ח רינןנןזיכט געסענקטע !עוזרער
 וריקוןגעטחכען3 ווייטער והחרערן3 פחן רייתע חיינע ווי**ער כהנו! ב ר י^הער טעט,

 ט*עון רבי גענען יוחנן רבי רחם זיו 5 קחק טטטהען ו3טתיר יער מן עי כיי וווווודע,
 — זייח סוכם חיין ם1ח *עהר ניכטם ירון■ יו!וע1 ניטע1י1בחבי וער יחס חיישערטע,

 רב זחגטע ט,5נע*ח ע*ססינרןיך החכסטע חויפס עני]יך וננען1*ים.־־.חני כע1גיו וזיבער
 חןןגןרו**ען3 יחי-רע זיטבען ריח וויעגען רייהען זיעבען פיון ורי)ןנןררי(נגומ3 יענע פהנח:

*חן רען! ר.ןמן1וור ן1נ החט, עוט1ח!יםער טטי^טווייגען *יר רב כע1ווע פיר ,2♦*יין
 רבי *!סטע יין1נן וויו! רזכער געטחהן ריעס ן חן יור|5 פיון טהע*ח רחם יחך פסנגע
 5וגע3 עגבחר1חונווירער כהנח רבי פיון ע3זחט יערענן כייח חיהנן ם3ח יגעבע|,3 יוחנן
 זיינעם גע]עהרוח*נןייט חויסעריודרענט^יכע ריח ,ח!*הין ניבט נןחננטע ער ווחוררע! ט3ועט

נעננען. 13 עד1ט' רעססען זיו״חר וין ייז ,וערנןעננען3חנ יך3ענט55$ *יוסטעס
ער.3חינערועט יער



ו פרק א חלק ב כלי א נר
 וכר*. ישראל של מטונן כך עליו טרחטין אין למכמר שנפל כיון הורו התוא

 דמים אשפיכות קפדי דלא פרסאי הוו האידנא עד כחגא לרב רב א״ל
 ויל קום טררין. טררין ואמרי רמים אשפיכות רקסדי נינהו יונאי השתא
 טטא כי שגי. שבע יוחנן לר׳ ליה מקשיה דלא עלך וקבל דישראל. לארע׳
 במתיבתא לרבנן להו ומסיים יתיב דהוח לרשב״ל אשכחיח אזל לחתם

 הבי ליה משני וטאי אקשי. הכי ליה אמרו אקשי מאי להו אמר דיומא.
 דשני, מאי ירע דשני ולא דאקשי מה ידע דאקשי לא להו אמר משני.
 לרבי ואמר לקיש ריש אזל איכא. שנויי והאי איכא קושיא האי טאי ואלא
 אותכיח למהר דמחר. במתיבתא במיליה מר לעיין מבבל. עלה ארי יוחנן

 שטעתא אטר הדר אקשי• ולא שמעתא אמר יוחנן. דר׳ קמיה קמא בדרא
 לקיש לריש יוחנן ר׳ א״ל דארי. שבעה ואסקוהו רבנן דחקוהו אקשי. ולא
 דשבע חליפי דארי ז׳ חני דילהוו רעוא יהא אמר שועל. נעשה שאמרת ארי
 ואקשי אטרשטעתא ברישא. מר נהדר א״ל אכרעי׳ קם רב. לי דאטר שני

 חרא ליה שלפו ביסתרקי. אשבע יתיב הוה יוחנן ר׳ קטא. בדרא אותביה
 ביסתרקי כולהו ליה רשלפו עד אקשייה שמעתא אטר מיתותיה. ביסתרקא
 וחוו גכיניה וטסריהי סבא הוה יוחנן ח ארעא. אגבי דיתיב עד מיתותיה

 שסוותיח. דפריסת חזייה ואחזייה• לי דלו אמר דדהב. בכוחלא ליה מדלו
 כתנא. ררב נפשיה ונח יוחנן דר׳ דעתיה חלש ביה. מחייך קא איחוכי סבר

 אמרו באינשי. מחייבי חיכי בכלאי רבנן חזיתון לרבנן יוחנן רבי א״ל למחר
 בתריה. איויל הכי אי להם אמר הוא. דרכיה אלא מחייך קא אוחכי לא ליה
 א״ל דטערחא. אפימא עכנא לה הדרה דחוה חוא דמערחא לגביה עאל קם

 אצל חבר יכנס פתח• לא התלמיד אצל חרב ויכנס פיך פתח עכנא עכנא
 ואחייח עליה רחמי בעא פתח. הרב אצל תלמיד יכנס פתח• ולא חבר

 והשתא דעתאי חלשה לא הוה הכי דטר דררכיח ידענא אי א״ל ואוקמיה.
 שכיבנא לא דתו עילואי רחמי לטבעי מצית אי א״ל מררשא. לבי מר ניתי

 ספקיות כל שייליה חליף. שעתא וחליף הואיל לא ואי בהדך. אוילנא
 היא: ודלהון אמרי דילכרן יוחנן ר׳ דאמר וחיינו פשטינהו. ליה דחוה

 לאברו מותר אמר חר יהודה ורב הונא רב מסור. ממון עלה ואמרינן
 יהא לא ביר. לאבדו מותר דאמר מאן ביד. לאבדו אסור אמר וחד ביד•

 וצדיק )רשע( יכין כ״ז( )איוב דכתיב אסור דאמר מאן מגופו. חמור ממונו
 ירחמו חברו ממון על והמרחם מעלייא. זרעא מיניה דנפיק אפשר ילבש.

השמינה: מן עליו



!1* שני חלק ב כלל א נר

פרקים: שני בו ויש העידונין• תאוות

ראשון. פרק 0>י
 שלא כרי ברע. ולמאוס בטוב לבחור בשבל יתעלה הבורא חננו האדם

 לעינים בנראה אלא לרע. טוב בין לבחור יודעות שאינם כבהמות נמשל יהא
 נברא האדם אבל שימצאו• מקום בבל ולהשביע כריסם למלאות ועוסקות

 שיתעדן מה וכל הפועל. אל הבח מן להוציאו לשכלו. עובר גרפו להיות
 ולהורות. להכין וללמד ללמוד בריא שיהא כדי גופי. לקיום אלא יהא לא

 ולזה עולם• לחיי שזכה כדי יתעלה. האל בדרכי ולהרבק האמיתות להשיג
 לדבר ואפילו רעהו. דרכיך בכל ג׳( )משלי שפירשו הרואה פר׳ חו״ל רמוו

 שיהא עבירה נקראין שהן הגוף בצרכי כשיתעסק שאפילו כוונתם עבירה.
 ר״ל שמים. לשם יהיו מעשיך ובל אמר וה ועל האמיתי. לתכלית כוונתו

 לשובע אוכל צדיק י״ג( )משלי תחלים במדרש וגרסינן להנאתו. יתעדן שלא
 הקדוש לעבודת נפשו לקיים כדי מעט אוכל והמשכיל הצדיק ר״ל נפשו.
 וממלא גופו להנאת איכל אלא כך אינו והאויל הרשע אבל הוא. ברוך
 העולם נברא שלא כאולתו יחשוב כי ממון. להוצאת חושש ואינו בטנו•

ושתיה אכילה אלא הוה העולם מן חומד ואינו ולשתות• לאכול אלא הוה

אבטהיילונג. צווייטע
 קאפיטעלן. צווייא אין פערגניגונגען נאך שטרעבען פאם

ל. ע ט י פ א ק ם ע ט ס ר ע
 ראט ער וו$דורך בעגשכט, פערטטאנד ^יט טאפפער פאכן אי:ט ענט>1 רער

 טהיע־ פאכן רך פערטטעהטאונד פעראכטייען צו נא:ע ראט מוכר וומה}ען צו נוטע
 נור קאן, אונטערטיירען ניכט בא;ען פאכן גוטע רצו: ראט אונטערטיירעט, רע

 בעטא£־ ראמיט כור צוונד □ןיקקען"דצןרכיעטעט, :יינען :יך וואט ערוול!ה|ט, ראט
 עטוושט עט 611 איבער^ן, :אטטיגען, צו צוונד ןען1פי צו בויך רען :ין־ אי:ט, טיגט

 פער־ רעכן קארפער :יין דאט ערטאפפען'אי;ט, #ענט רער נון רא פינרעט.
 ,אי;ט איכן'פערראגען נאך דיעוער פערן :א אץ מוכר־ ריצו, אונטערנעכען טטאנרע

 טונג5צור"ערהצ! כור פערגניגען :יין מויך :ל$ :א כרינגען; צו ווירקןיכקייט צור איהן
 |עה־ צו מוכר |ערנען צו ,ריצו טטשנדע מיכן ער ר&מיט ,ריענען קארפערט :יינעט
 מוי^ אוני אויפצופינרען ווצוהרהייטען ,אונטערריכטען צו צוונר צויבענרייפען רען,

 }ע- צו וויא ער)צ!נגע, :עןינקייט עוויגע ריא ער 1יכ>1*5ד ,□)ייבען צו וועגען גאטטעט
 נערעב־ רער פער:: רען “אוין בעציעהונג שין פ;א^ען רען צו ווררט איכן אי;ט :ען
 ווייוע רער ארער גערעכטע, רער ה. ד. כ״ה.(, י״נ, )יוט)י :אטט ;יך אימט טע

 גאט־ ריענטט רען פיר קארפער ויינען אוכן איטט, ה. ר. זאטנו, □}אט :יך איטט
 ק^ורפער רינעכן מוכן איטט, נור רער ןא:ע,5רו רער ;א ניכט טען;1ערהצ! צו טעט

 איכן ער רא ,פין]ען צו )ייב :יינען אוכן טייט\ קאט"טען קיינע טהון, צו ניטןיך
 ־6ר טרינקען, אונר עמטען פיר וייא נעטאפפען נור ווע]ט ריע:ע רשט אי;ט, וואהן
 טאן טטרעבען ווע|כעט צוי:ט, נעריכטעט טטרעבען :יין רשרוי^ נור אוין הער



א פרק ב חלק ב כלל א נר ***
 אכל *לך. יאמר ושתה אכול נוטריקון אויל שטו סרויתות לדבר ורטן בלבד.

 יתאו ולא מתאוותיו* יחסר באטת. כוונתו ישים בדורו יחיד שהיא כשהאדם
 ובטנם כחגים. ימיהם כל ועושין כריסם. הממלאים הרשעים לטסעמות

 )מלאכי נאמר ועליהם תחסר. רשעים ובטן י״ג( )משלי כרכתיב תמיר. חסר
 במסכת ופירשו אליי. אתכם ונשא חגיכם פרש פניכם על פרש וזריתי ב׳(

 שמניחץ אלו הונא רב אמר זה. פסוק על אדם( שואל פרק קנ״א )דף שכת
 גופו. לקיום האוכל הטובה. האכילה אכל כחגים. ימיהם כל ועושין ד״ת

 גסים למאכלים יתאו ולא נפשו. לשובע אוכל צדיק י״ג( )משלי כדכתיב
 להכין זכה נפשו שתהיה כדי בבריאתו. לגיף המקימים אלא תאותו להשביע
 הנפש שתשאר הגיף וכשימות הפועל. בשכל ולהדבק העליונית החכמות

 מהיתר אותה משביעים היום תאוותם. אחר הרודפים אבל למעלה. דבקה
 אחרים. משל אותו גיולים משלהם. להשיגו יכולים וכשאינם מאיסור. ומחר

 זולל שהוא בו יראה אם בנו את אביו שיהרוג גדול דבר תורה צותה זה ועל
 שמתחיל האיטלקי. יין לוג הצי ובשתיית בשר תרתיטר באכילת וסובא.

 לכלות יבוא טבעו וכפי גסות. אכילות אחר ובהמשכו הנאות. ברדיפת
 ויבא מוצאן. ואינו רגיל שהוא כפי מזונותיו יבקש כך ואחר אביו. נכסי

 עקיבא רבי ומורה. סורר בן פרק התם כרגרסינן הכריות• את ללסטם
חייב. ימות ואל זכאי ימות מוטב סופו. שם על נדון ומורה סירר בן אומר

 אחל רען צרוט, אנגערייטעט נאמענש. רעעט □כטטאכען איינצע}נען רען אוץ
 ”טפריכט יאמרלך)אימצוונרטרינקע! ושתה אכול ווארטע: ריצו כי}דעט )טחא׳־(

 ווירר טטרעכט, וואהרהייט נ&ך גור רער א}:א, מענם כעטשערע רער צו'ריר(. ער
 ווע}כע נאכארזמען, ם}עממערן רען 'ניכט אונו־ בעטראנקען }יטטערנהייט רינע

 מאכפן עעטטטשגען }!יטער צו טאגע איהרע אונר פי}|ען }ייב איהרען פארטוואהרענר
 איבע}טהא־ דער }ייב רער הייטט: עש יויצו האכען, געסג ניאמא}ט דעננאך לוונר
 יענערניכט ווירר פערנער ה.(; כ" י״ג, )מם}י מצונגע} טטעטש עמפפינדעט טער

 ועהמן, רערוע}בען גיטע ריצו מוין פיע}מעהר א}ש םפייוען, רער מויןפיע}הייט
 ריצו, ק}אר ןעע}ע ויינע דאמיט אייגנעט, רך דעט^קארפערט ערהצ!}ט!נג צור ווע}כע

 קארעערט, רעט אבםטערבען דעכן נאך אונדרך פאמטען צו וואהרהייטען האהערע
 אבער, דיאיעניגען פערביצדען; צו פערטטאצד ווירקענרען א}געמייצען, רעק ט;מ

 אוצר ער}ויבטען, מיט הייטע רך ואטטיגען צאכגעהען, }יטטען איהרען ווע}כעצור
 מיטטע}ןניכט אייגענען אויש וועןראעש אוגר דיצגען, אוצער}ויבטען מארגעןמיט

 ווייט, !א טריפט ריצו געהט דצזהער כערויכען; }ייטע אנרערע קאננען, ערטאפפען
 ריע־ ווען כעפעה}ען, צו זאהצעט רינעש היצריכטוצג געריכט}יכע ריא פאטער רעק
 היי־ רער ער, ראש צויוט, פארהערצחעהען וויי} ערגיעבט; פא}}ערייצו רער רך וער
 טפאטערהין ערגיעבט, שא}}עריימ רער רך צוונד נ^כגעהט £ע׳־גניגונגען רען טע

 געוואהנטע}ע־ דצ!ט מזק ראן, צוונר דורכברינגען, פאטערט רינעש פערראגען ראש
 רינע רייבערייצו צור וועררען, פעה}ען יטטע}>1 ד*צו צויהק וואצו פארטצחעטצען, בען

 ער מאג עקיבא, רבי ואגט דאהער, ווירר; זיין גענאטהיגעט נעהמען צו צו£}!כט
ווירק־ א}ש צווקניכטטפאטער צויוט, פרייצו ערברעכען5 נאלפאן ער־ ״״} סטערבען,
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 ורע להם רע צדיקים ושל לעולם. והנאה להם הנאה רשעים של שמיתתן
 והנאה להם הנאה ולצדיקים לעולם. ורע להם רע לרשעים שקט לעולם.
 ורע להם רע ולצדיקים לעולם. והנאה להם הנאה לרשעים סוור לעולם•
 והנאה להם הנאה ולצדיקים לעולם• ורע להם רע לרשעים כנוס לעולם.
 שאכל מפני וכי אומר הגלילי יוסי רבי תניא בגמרא עלה ואטרינן לעולם.

 ויסקל. דין לבית יבא תורה אמרה האיטלקי. יין לוג הצי ושתה בשר תרתיטר
 אביו נכסי מגמר שסוף ומורה. סורר בן של דעתו לסוף תורה הגיעה אלא

 אמרר הבריות. את ומלסטם דרכים לפרשת ויוצא מוצא. ואינו למודו ומבקש
 לעולם והנא׳ להם הנאה רשעי׳ של שמיתתן חייב. ימות ואל זכאי ימות תורה

 יומם בריתי לא אם ל״ג( )ירמי׳ שנא׳ ]משום לעולם ורע להם רע צדיקי׳ ושל
 רע ולצדיקי׳ לעולם. והנאה להם הנא׳ לרשעי׳ ושינה יין וגו׳[. חקות ולילה
 רע לרשעים כנוס לעולם. ורע להם רע לרשעים שקט לעולם. ורע להם
 חלק בסרק גרסינן ותו לעולם. והנאה לחם הנאה ולצדיקים לעולם. ורע להם

 סקח וה רשע. בבית ה׳ מארת ג׳( )משלי רכתיב מאי יוחנן רבי אמר )רףצ״ד(.
 יברך. צדיקים ונוח סעודה. בקנוח גוזלות סאה ארבעים אוכל שהיה בןרטליהו

 הוכיח זה ועל בסעודה. )ירק( בשר ליטרא אוכל שהיה החסיר חוקיה זח
למטעמותיו: תתאו ואל עין רע לחם את תלחם אל כ״ג( )שם ואמר שלמה

שני. פרק לח(
 היין כן מזיק. ממנו והרבה מועיל ממנו שמעט למאכל דומה. הוא היין
פקחין. וריחני המרא שאז״ל כמו הלב. ומשמח באצטומבא המאכל מבשל

 אקט אונגערעכטען רער טאר רער רען #ימטען; 13 טטערבען פערברעכען }יכער
 גע־ רער טאד רער ווע}ט; דילו פיר נוטצען לויין לווכד וע$בטט ויא פיר נוטצען איין

 אקט רוהע ט\1מע ריא פיר איבע| איין אוכר ויא פיר איבע| איין אקט אבער רעכטען
 גערעכטען, ריא אבער ויא בעויטצען טאד)יך; ווע|ט רער וויא אונגערעכטען, רען

 צער־ אונגערעכטען ריא ועד .ניטצ]יך ווע]ט רער וויא וע^נטט, איהנען עט אקט וא
 גערעכטען, דיא עט וער ;כוטצען פאן ווע|ט רער וויא איהנען, עט אקט וא טטרייט,

 >־4פערקא אונגערעכטען דיא וער .ווע|ט ריא פיר אונר ויא פיר ט]יכן עט אקט וא
 גערעפטען ריא אבער וער ווע]ט; ריא פיר אונר ויא פיר ט]יכן עט אקט וא ע$ט,14

.*(11.1 או. ווע]ט, ריא פיר אונר ויא פיר גוט עט אקט וא ע]ט,>1פערוא^

קאפיטעל, ס ע ט י י ו ו צ
 נעהמ]ין וויא ולו טפיקע. רער #יט וויא ויך, עט פערהא]ט וויעע דעכן *יט

 איוט, טאיןיך אבער צופיען ראט ריענ}יך, עכטען>4 רעכן וועניג איין ריעוער פאן
ער אונר דיענלך פעררויאונג צור געטרונקען(, )^אטיג וויין, רער אקט וא עבען

 דעם? נ*ן1גי כע^ערקינגען וועררען קמפיטעזם יעס טזיששע יעכן !3 ין3 היער םרזן *(
 זיוהן פקח, וסשע1ס מכן זוונר מנגעפיהרט טרחקטסטע בען1ע1רע^ טויש מינהמוטש זעזכען

 געניג?מ*נןייט יירו ערסטערן רעם ויןסימןייט1מונ רער מוכי חיינחנדער יה ק ז ח מוכר ,רו.ןיהו
סיכערזעטצער. רער .ענטגעגענסטע]ןט טערן3ןעט רעש
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 שבעולם. הרעות כל לו וגירם שכלו. ואבד גיסו מפסיד ממני המשתכר אבל
 כדגרסינן ורעו. לקלל סכה והיתה וקלון. רעה היין לו שגרם בנה שמצינו כמו

 ביין נאמרו ררי״ן י״ג גלילאה עובד דרש ע׳(. )דף סורר בן סרק בסנהדרין
 וישבר. היין. מן וישת כרם. ויטע האדמה. איש נח ויחל ט׳( )בראשית

 קץ וי ויכסו. וילכו. שכם. על וישימו ויפת• שם ויקח ויגר. חם. וירא ויתגל.
 סרסו. אמר הד ושטיאל. רב הקטן בנו לו עשה אשר את וידע: מיינו. נח

 ברביעי. קללו ברביעי שקלקלו מחיך סרסו דאמר מאן רבעו. אמר וחד
 כנען. אבי הם וירא )שם( הכא כתיב וירא וירא גמר רבעו דאמר ומאן

 סרסו למיד בשלמא חמור. בן שבם איחה וירא ל״ר( )שם התם וכתיב
 בהריא. נלטייה רביעי שנא מאי רבעו. למ״ד אלא בד׳ קללו הכי משום

 עוקבא רב אמר הפרא רב אמר האדמה. איש נח ויחל הויא: והא הא
 ללמוד לך היה לא נח לנח. הוא ברוך הקרוש ליה אמר זכאי. רבי אמר

 ארה״ר ממנו שאבל אילן אותו כט״ר יין. אלא לו גרם שלא ראשון מאדם
 הסה אומר יהודה רבי יין. אלא האדם על יללה שמביא לך שאין היה. גפן

 נחמיה ר׳ דגן. טעם שיטעום ער ואמא אבא לומר יודע התיניק שאין היה
 עלה ויתפרו ג׳( )שם שנאמר נתקנו. בו שקלקלו שברבר היה תאנה אומר
 ס״ה(. )דף הנכרי עם הדר פרק עירובין ובמסכת התם ואטרינן וגו׳. תאנה
 שכר ולשלם אבלים לנחם אלא הוה בעולם יין נברא לא חנן רבי אמר

 יצהק א״ר נפש. למרי ויין לאובד שבר תנו ל״א( )משלי שנאמר לרשעים.
 חרא אל עינו. בכיס יתן כי יתאדם כי יין תרא אל כ״ג( )שם דכתיב מאי

רכא הבא. לעולם פניהם ומלבין בעה״ו רשעים של פניהם שמאדים יין

 אק אונר •ויין רער ען:4זא ווייוען אינרערע ורא געמיטה, ראש ייך|4צו הייטערט
 אבער רך מאן כערויטט מענטען; רעש פערטטאנר רען אפפנען ערוך4 וטער4

 פעו־ןארען, עהט4 פערטטאנר רער ווונר קארפער רען ע־ פעררערכט וא ,דארין
 בראב־ ע4צוווע טאנדע אונד יקק|4אונ "יין דעבןרער )עהרט, בייאטפיע! שינח וויוו
 טראקטאט איכן "יא קינדער, רינער 4כינ פערפן צור וואר 4פעראנ|אטטונ דיא אוגר טע

 ראט ווירר, עפידזרט4אנ א}י|אערט4 איינעש 4בעמע־קונ דיא ע/( )פאן. טכהדרין
 )רע־ פארקאממט, הינטעראיינאנרער 16* ררייאצעהן ר״ו □כטטאבע רער נח בייא
 ע4אינערמאטי רער וזעןכעש אנצורייטען, וועה ראש טעקטטע(,_אוק איכן אבען הע

 ).65/1 ני עירו טראקטאט איכן עט הייטט ארך פיהרט. רך מיט וויינעש רעש ענוש4
 וואר־ ערטאפפען צוועקקע רעכן צו נור אי;ט •ויין רער טפראך: חנן רבי ט״ה.(:

ראש/ו פיר אונגערעכטען רען אונד איינצופ}אטען טראשט טררערנרען רען דען,
 הייסט: עט וויא עבען,4 צו )אהן איהרען ריעטוייטט ן, טה עט״א •יא ראש טע/

 ע־4 בעטריבטען רען וויין אונד געטראנקע טטארקעש אונ!.ןיקק{'כען רעק עבעט4
 ודין רען "בעטראכטע הייטט: עט -7טפראך; יצחק רבי ו/(,. ״א,1 )מטר מ^ט־ערן

 ,4)מטןיב״ ווירפט פער|ען בעכער איכן ער ווען ראטהעט, רך ער ווען ניכט,
 רערא!:־ גערכט ראש •וע|כער וויינע, רעק נאך )ושט קיינע טראגע ה. ד. }׳.("

וין זוער מאכט ב)אש יענוייטש עש ער וואהרענר ראטהעט, ריעשריטש ערעכטען4



 **< ב פרק ב חלק ב כלל א נר
 תירש כתיב רמי כתנא רב רם. שאחריתו יתאדם כי יין תרא אל אמר

 ישטח כתיב רטי רבא רש. נעשה וכת לא ראש. נעשה וכה תירוש• וקרינן
 חמרא רבא דאטר והיינו משטטו. וכה לא משטחו וכה ישטח. וקרינן
 הייא רכי אמר אבין בר שמעון דר׳ בריח עמרם רב אמר סקחין. וריחני

 מדינים למי אבוי למי אוי למי )שם( דכתיב מאי חנינא רבי אמר אבא בר
 לבאים היין על למאחרים עימם חכלילות למי חנם סצעים למי שיח למי

 דרריש מאן קרא האי בטערבא אטרי אמר דימי רב אתא כי מטסך. לחקור
 אחריו שנטשך ומי מדריש. לרישיח ומסיסיח טדריש לסיס־ח מרישיח ליה

 הרכינס בן דוסא רבי ג׳( )סרק אבות במסכת שמצינו כמו . העולם מן ציאו מ
 בתי וישיבת הילדים. ושיחת צהרים. של ויין שחרית. של שינה אומר

 לאדם לו יש כן על העולם• מן האדם את מוציאין הארץ. עמי של כנסיות
 הרואה פרק ברכות במסכת נטי וגרסינן לטוונו• הצריך אלא ממנו להרחיק

 סוטה. לסרשת נזיר סרשת נסמכה למה אומר מאיר ר׳ תניא ס״ג(. )רף
 שהסוטה לסי ר״ל היין. מן עצטו יויר בקלקולה סוטה הרואה שכל לך לומר

 היין מריבוי עצמו להרחיק לארם לו יש כן על וונתח. הלכה שכרות ירי על
קלקול: לידי יבוא שלא כרי

 איוט |עוען 6 וויא ווע|ט, רער פא! ער בריננט רען ערגיבט, וויינטרונקע רעק אבער
 רער ואגטע: הרכינט, זאהן רוטא, רבי ׳.(:4 )אבטניטט אבות איכןטראקטאט

 רער צוונד קינדערן *יט אונטערהאןט"נג ריא• *יטטאגוויין, רער מאתענט^,
 רען טאפפען פא|קעט נעמיינען רעש מןונגטהיי;ערן>4פער;א רען צוין אויפענטהא|ט
 אונד הא)טען "פערן דאפאן מענט רער ואןן!יך רארוק ווע|ט; רער מענטעןאויט

 איוט וא איוט. נאטהיג ערהא|טונג ויינער ^צו געניעטען, ראפאן פיע$ וא כור
 ק ארו "ח ואנטע: מצןירירבי .(:4ט״ 3)פא ברכות טראקטאט איכן |ע;ען צו אויך

 נעבען האנרע^ט, נגיר פאק רער פענטאטייצט(, )רעט אבטניטט רער טטעהט
 רייטעט ריעט "האנרע^ט? וויינע אונטרייען רעק פאן ווע$כער אכטניטט, רעכן

 טרונקענ־ ריא )וואצו ,ווייב טרייןא;עט איין געגען פערפאהרען ראט ווער ראט ,אן
 זוייכטריכקען ראט נעוויט וין ויעהט, וואר(, פעראנ}אטטונג ערטטע דיא הייט

 רא־ היטען, וויינטרינקען פיע^עק פאר א|וא ויך וא}ן *ענט רער ווירר. ען4פערוא
,"וועררע פער}ייטעט וינדע צור ניכט ער מיט



שלישי חלק ב כלל א נר *<!•
פרקים: שבעה בו ויש המשגל תאות השלישי החלק

ף ו ש א ר פרק )יט<
 לנשים. מתאוים טבעם כפי אדם בני כי בראותם החסידים. חכמינו

 יותר האסור בדבר וחומד מקטרג שהיצר דבר בשום עטם וכשמתעסקים
 וו טרשת ולהצילו זאת מחמדה האדם להפריש כרי כן על המותר. מדבר

 )רף אדם שואל פרק שכת במסכת שאמרו כמו בה. ילכד לבל הטמונה
 אחריה. רצין והכל דם מלא ופיה צואה מלאה חמת אשה תאנו קנ״ב(.

 יבוא שבשיחה בראותם הנשים. עם שיחה ירבה שלא ברבר עצה נתנו
 תניא כ׳(. )דף מותרים ואלו פרק נדרים במסכת כדגרסינן ניאוף. לידי

 אצל רגיל תהי ואל בשבועות. למעול שסופך בנדרים. רגיל תהי אל לעולם
 הארץ. עם כהן אצל רגיל תהי ואל טבלים. להאכילך שסופך הארץ• עם

 שסופך האשה. עם שיחה תרבה ואל טמאה• תרומה להאכילך שסופך
 ששנינו כטו אשתו. עם אפי' בשיחה ירבה שלא כן גם וגזרו נאוף. לידי בא

 פתוח ביתך יהי אומר. ירושלים איש יוחנן בן יוסי ה׳(. )רף דאבות בפ״ק
 אמרו באשתו האשת. עם שיחה חרבה ואל ביתך. בני עניים ויהיו לרוחה.

האשה. עם שיחה המרבה כל חכמים. אמרו מכאן חבירו. באשת וחומר קל

אבטהיילונג. דריטטע
קאפיטעלן. זיעבען אין קיישהייט. דער פאן

ל. ע ט י פ א ק עם ט ערס
 געטצעכטטטריעב רער מ^וכטיג וויא האבען, ערקאננט ןוייוען אצטען אונוערע דא

 געסצעכ־ צווייטען רעכן איט או^גאנג הייפיגע רער ראט אזכר ווירקע מענטען מיכן
 פאר אונט אוכן אונט, :יא גאבען :א אנפאכע, מעהר נאך כור טריעב דיעוען טע
 ראטה, ווייוען רען טטעצןען, צו :יכער טריעכעט דיע;עמ פאצגען טאו־ציכען רען

 ואצכע וויי! ,איעצוצאטטען געטפרלוך אינט £רויענצימאערן מיט :עהר צו ניצט אונט
 טראק־ איק צערען צו אי:ט וא פיהרען. אונצוכט צור אצןצוצייכט כור אונטערהאצטונגען

 געוואהנהיינו, צור ניכט אנגעצאכען יאט דיר ^אכע כ׳.(: )פא|. נדריהן טאט
 #יט פצייטיג צו ניכט געהע כרעכען;" וירע1ט ריינע ענרע אכן רוא ווירטט זאנטט

 אונפערצעהנ* פאן ענרע אכן דיר :יא וועררען ואנטט אוכן, מענמען אונוויטטענרען
 אונוויטטענרען איינעכן מיט ועהר צו ניכט געהע געכע]; עטטען צו דינגען טעטען

 עטטען; צו העבע אונריינער פאן ענרע אכן ריר ער גיבט :אנטט א!כן, פריעטטער
 צוק ענרע אכן רוא ווירטט :אנטט ,אוכן פרויען מיט הייפיג צו ניכט ענרציך געהע

 דיא :אגאר ווייט, :א היעראין געגע] ווייוען אוטרע יא! פעי־צייטעט. עהעברוך
 צו וויא אונטער;אגען] צו פרויא אייגענען רער מיט אונטערהאצטעג אצצצואפטערע

 אויט מייוחנן ואהן יומי, ה'.(: )פא|. אב!ת טראקטאט אען איוט ןע:ען
 ואכע4 געאפפנעט, ווייט טטעטט וייא הוי: דיין :אגען: צו ^פפצעגטע ,ירוטציכן

 דיי־ ויט4 אפט צו' ניכט דיך אונטערהאצטע אוגר הויוצייטען ריעען נו ארמען דיא
 מעהר 5פיע אוכן"וא גיצט, ווייבע אייגכען רע>ק פאן נון ריעט ווען ווייבע; נעכן
:יך ווער ווייוען: אונוערע פערנער ואגע! ראהער אנרערן. איעעט יא1ר5 רער פאן



 *” א פרק ג חלק ב כלל א נר
 שיחה ואסילו גיהנם: יורש וסופו תורה. מדברי ובוטל לעצמו. רעה גורם
 ה׳( )דף רחגיגה בפ״ק כדגרסינן לרין. עליה בא לאשתו איש שבין קלה
 ינוקא לההוא שמעיה שילא. בר רבה דבי בדרגא סליק חוח אילא רבי

 שיחו מה לאדם ומגיד רוח ובורא הרים יוצר הנה כי ר׳( )עמוס דקאטר
 עבד אמר שמו• צבאות אלהי ח׳ ארץ במתי על ודורך עיסה שחר עושה
 שבין קלה שחה אסילו שיחו• מה מאי הקנה. לו יש שיחתו מעיד שרבו
 הרבה אל ארץ. דרך כמסכת וגרסינן מיתתו. בשעת לו מגידיץ לאשתו אדם

 חונות והדלת נאוסין. אלא אינה אשה של שיחתה שכל האשה. עם שיחה
 באין השתוק ומתוך השחוק. אל באין השיחה ומתוך הנשים. עם שיחה

 ח׳(. )דף דאבות כס״ג דתנן לונות. באין ראש קלות ומתוך ראש. קלות לירי
 במסכת נמי וגרסינן לערוה. מרגילין ראש וקלות שחוק אומר עקיבא רבי

 באורהא אויל קא הוה הגלילי יוסי רבי נ״ג(. )רף מעכרין כיצר סרק עירובין
 לא שוטה גלילי לו אמרה ללוד. נלך דרך באיוו א״ל לברוריא. אשכחה

 ללוד. איוו לומר לך היה האשה עם שיחה חרבה אל חכמים אמרו כך
 כני לכל הטמונה וו מרשת עצמו יציל חטא יראת בו שיש מי כל לסיכך

אסשר כולם כי העבירות• מכל קשה שהיא זנות לירי לארם המביאה אדם

 טטארט , 13 אירע? וע^כשט ויך יעהט3 דעו־ אונטערהל!ןט, ווייבע איינעכן 1יכ>4אפט13
 ;יינעכן׳יבע־ 13 ה^ע דיא ענרע אכן ערהאןט אונר עש3געועט רעש טטוריוכן ויןםאכן

 האר־ אי|א רבי ה/(:* )פא}. חגיגה טראקטאט איכן איוט }עוען 13 וויא ויטצטהוכן,
 ריא ט,,טיוא ואהן ריבה, }עהרהויוערעט רעכן אין ער א}ט טאגעש, איינעש טע

 בי}רנער רער ויעיהע! רען הערואגען: פערו רען קינר איין הינאויפגינג, טרעפפע
 געטפראכע ויינע מענטען רעכן רער ווינרעש, רעש טאפפער אונר כערגע רער

 קנעבט איין קאן וויא אויש: ראן ריען* אונר .,11.1 או. י״ג.( ר', )עמוט וויעדערואגט
 וויעדערואגט? געטפראכע )געהיימען( וייגע הערר רער איהכן ווען בעטטעהען,

 ויינעכן מיט מענט רער ראש ,געטפראך אונכערייטענרשטע ראש אויך ה. ד.
 עט הייטט וא פארגעהא}טען. טארע דעכן נאך מענטען דעכן ווירר הא}ט, ווייבע

 ימ־3פרויענ מיט אפט !3 ניבט דיך ן:_א!נטערהא}טעיאר דרך טראקטאט איכן* אויך
 פרעב־ ור3 פיהרט טער? רער ן,יטער וכן3 פיהרט _אונטערהא}טונג ריא רען ;ןרע>5

 טראקטאט איכן עש וויא ובט,3אונ ור3 ענר}יך פיהרט פרעבהייט ריא אונד הייט
 פרעבהייט אוגר טערין ואגטע: עקיבא רבי היישט: ג/( )אבטניטט אבות

 רבי נ״ג.(: )פא}. עירובין טראקטאט איכן יר1ו }עוען וא ובט.3אונ ור3 פיהרען
 )וואהרטיינןיך ברוריא', רער רייוע רער א!ץ איינשט בעגעגניעטע ג}י}י אויש יושי

 וועגע ווע}כעכן א!ץ ויא: פראגטע אוגר איר(,>4 רבי רעש פרויא כעריהמטע ריא
 ניבט האכען ויא, אנטווארטעטע ג}י[ער! דוממער |ור? נאך היער מאן געהט

 פראגע ריינע ווייבע? איינעכן מיט ופיע}3 ניבט טפריך געטפראכען: ווייוען ריא
 וינרענטייא א};א ווער }וד?" נאך "ווא מיששען: יטען3 )קורצוועג( האטטע

 נעה־ ע,'אונר3נעט גע|עגטע( מענטען אןןען ריעועכן, פאר ויך היטע איוט,
 אנרערע, מאנבע צ!|ש איוט, טטראפבארער ריא איןאכט, איינערוינרע ויךפאר מע
אויטגעאיבט א^יין מענטען איינעכן פאן וינרע אגרערע אייגע וואהרענר רען



א פרק ג חלק ב כלל א נר
 אשד! עם איש שנים עם אלא לעשותו א״א והזנות לבדו. לעשותם לאדם לו
 היא שהזנית ולפי ומחטיאים. חוטאים שניהם נמצאו איש. עם אשה או

 מדוע בא והזנות .זמם כאשר מלשון זטה נקראת לסיכך ♦ רעים מהרהורים
 העבירות וכל שכלי(. שיקח )סי׳ לב יקח ותירוש ויין זנות דס )הושע שנאמר לב.

 נהנין. שניהם בונות אכל והרוצח. הגונב כגון הספד. ולאחד הנאה לאחר
 בהנאת עולמו יפסיד אל הדין מיום שירא מי ע״ב נרונין. שניהם לפיכך
ההפסד: ויראה יתחרט מיד ההנאה .שבגמר שכן ובל זנונית.

שני. פרק ס
 שלא גזרו המשגל. בסבת לו לבוא המזומנות הרעות כל האדם מן להרחיק

 שארם במה כי הרהור• לירי יבוא שלא כדי בבגדיה. ואפילו באשה. יסתכל
 סרסורי וליבא עינא ז״ל שאמרו כמו פועלו. ואה״ב אחריו לבו מושך מסתכל
 כתרא במסכת כרגרסינן בדבר. הרחקות לעשות צוו וע״ב נינחו. דהטאה

 אסר ל״ג(. )ישעי׳ ברע מראות עיניו ועוצם נ״ה(. )דף הבתים חזקת פרק
הכביסה. על שעומדות כשעה בנשים מסתכל שאינו זה אבא בר הייא רבי

 אחרינא דרכא דאיכא אי הוא. אנוס אחרינא. דרכא דליכא אי דמי חיכי
למינם ליה מיבעי הכי ואפילו אהרינזית דליבזיא לעולם הוא. רשע ואזיל

/
 וויימ3 מונצונט( )רער וינרע ריעוער מויטמינונג צור געחארען קמן, זוערדען

 בייצן הפט וא מבען נעגעהען. פערברעכען מיין צופייך ניידע מ|וא ז־ימ פערואנען,
 כ. צ. ,"ווימ שמדען רען מנרערע רער מונו גענוט רען מיינער כור וינרען מנרערן

 געגוש מיינען ניידע המנען מנער היער #מררע; רעכן ריענשטמה), דעכן כיימ
 מויגענ־ מיינען מוכן א|:א, ויך היטע #מן נעשטרמפט. ניידע רמהער וועררען מוכר

מייכנוביטען. עוויגע!עןיגקיינו ריצו נמןרפאןגט, רייע דימ רען מוי^ ,גענוט ןינען(ב}יקר

ל. ע ט י פ א ק צווייטעם
 ענטטטע■־ מונקיישהייט רימ דורך ,#מנניגפ&מיגען דימ געגען #ענטען רען מוכן

 דיא מוין #מן רמש פעראררנעט, ווייוען מונוערע המנען טיטצען, צו מינע| הענרען
 רמר^ הינועהען }יטטערן ניכט ק|יירער מיהרע מוין וע^נשט יק פרויענצי##ער,

 #ענע רער וומט רען קא##ען; צו גערמכקען וינרהמעטע מ!ין רמדורך נינט מוכן
 ווימ רמנמך; ער המנרע}ט דמן מונר מ!, מיהן ציעהט רמש מנויעהט, גענוימ

 רער פער#יטט|ער זויימ3 וינד !,הער רמש מונד מויגע רמש ומגע!: ווייוען מונוערע
טטודיוכן פ|יישיגע רמש מיוט רמגעגען #יטטע} נעשטע רמש .*(.11.1 מו. וינדע,

 5ווע] ,יזן ען]1ט0ט ״ודיטע1ת "עהרערע טערןסטע מיכן ערפחםםער5 יער סיהרט היער (
 טט־חסכיורקייט ריח ח!ני חיינטיזרסען •יחרטען נחכררינןקויכםטען יען "יט פערבחט ריעזעם נע

 הערש רעשסען יכקייט1ערייענםט5 ריח "ירד ענענויו רערן.1טי בען1יעסוע חיכערטרעטערש רעש
 חויפעוש נעטרחננןעג גרחםט״חגןיכםטע ייח הינויכט ייעזער חי| ויך כער1"ע ,ען2םחר*עהח

 ניכט "יון דחם חנגעפיהרט, טעןסטע חיכן יובען וויח נור, ניכט .3 .3 געהןורג^ רחהין זעגט.
 חין גענויח ניכט יעסזעוכען החחרע ייח חוץ־ זחניערן סו־ייענני״״ערס, רעש קזיידער ייח

 חו״עש "130ע1חיבער ר!3 010 יעןןע,3טפע יחש •ייר החכען ייון זחויע} נעה״ען חתגענטיין
חינעריעסצער. רער ׳ ׳ געוחסםען. חונחיכערזעטצט חיי״עט,
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 בתרא ובפרק י״ח( )רף ססין עושין סרק עירובין במסכת וגרסינן נפשיה.
 לאשת מעות הטרצה ת״ר כלה. דמסכת קטא וכסרקא ס״א( )רף דברכות

 רבינו כמשה בתורה גרול אפילו בה. להסתכל כדי לידו וטירה לירח מידו
 למו. רת אש מיטינו ל״ג( )דברים ביה דכתיב סיני. טהר תורה שקבל ע״ה
 לא רע. ינקה לא ליד יד י״א( )משלי שנאטר גיהנם. של מרינה ינצל לא

 יאשיר־ז בר אהאי רבי כלה. במסכת נטי ונרסינן גיהנם. של מרינה ינקה
 מן עצמו ארה המפנה וכל עבירה. לירי בא סוף בנשים הצופה כל אטר

 נכי 5ע ככ״ג עולה להעלות ראוי ישראל. הוא אפילו עשאח ולא העבירה
 ששם מי כל וגו׳• ישראל בני נערי את וישלח כ״ר( )שמות שנאטר הטובח.

 כמלאכי השכינה טזיו נוון עשאח. ולא חוה בעולם העבירה מן עצל עצמו
 וגרסינן וישתו: ויאכלו האלהים את ויחוו )שם( שנא׳ הבא. לעולם השרת

 ולא ארי אחורי יוחנן רבי אמר ס״א(. )דף הרואה סרק ברכות במסכת נטי
 הכנסת בית אחורי ולא ע״ז אחורי ע״ז. אחורי ולא אשה אחורי אשה. אחורי
 ולא אהרינא. פתחא דליכא אלא אטרן ולא טתפללין. שהציבור בשעה

 מחנך הר איכא אי אבל תפילין. טנח ולא עלחטרא. רכיב ולא טונא. דרי
 תאנו ס״ד(. יוצאה)רף בטהאשה פרק שבת במסכת וגרסינן כה: לן לית
 מפני .כפרה הדור שבאותו ישראל הוצרכו מה מפני ישמעאל רבי דבי

 שבחוץ תכשיטין הכתוב מיה מה מפני רב ואמר הערוה. טן עיניהם שזנו
 אשה של קטנה באצבע המסתכל שכל לך לוטר שבפנים. תכשיטין עם

 אמר כ״ר(. )רף שמתו מי בפר׳ נטי וגרסינן התורף: כמקים טסתכל כאלו
 רב אמר והא בה. לאסתכולי איליטא למאי ערוה. באשה טפח יצחק רבי

 באשה שוק הסרא רב אמר ולק״ש. כאשתו אלא וכף. מנה מה מפני ששת
 ותגלה ט״ו( )יחזק^ וכתיב נהרות. עברי שוק גלי מ״ז( )ישעי׳ שנאטר ערוה.

 שער ששת רב אמר ערב. קולך כי ב׳( )שיר שנאמר ערוח באשה קול ערותך.
 חלק בפרק גרסינן וג״כ העזים. כעדר שערך ד׳( )שם שנא׳ ערוה. באשה

 שנאמר ננערת. קשתו בערוה המסתכל כל אליעזר רבי אמר צ״ב(. )דף
 ונשמרת תניא כ׳(. )רף דע״ז פ״ק בסוף וגרסינן קשתך. תעור עריה ג׳( )חבקוק

 איש. באשת פנויה. אפילו נאה באשה אדם יסתכל שלא רע. דבר מכל
 ולא בחמורה. ולא בחמור ולא • אשה של צבע בבגדי ולא טכוערת. ואפילו
 ואפילו לוח• זה שנזקקין בשעה בעופפת ולא בעוף ולא בחזירה. ולא בחזיר

 עינים. מלא שכולו המות מלאך על עליו אמרו המות. כמלאך עינים מלא
 שלופה וחרבו חולה של מראשותיו למעלה עומר ארם של פטירתו ובשעת

 ופותח מזדעזע החולה אותו שרואה כיון בה. תלויה טרה של וטפח בידו.
פניו מטנה מסריח• ממנה מו־ז. ממנה פיו. לתוך הטפה וזורק פיו את
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 אדם יהרהר שלא רע. דבר מכל ונשמרת ת״ר שם. עלה ואמרינן מוריקות.

 מביאה תורה יאיר בן סנחם רבי אמר מבאן בלילה. טומאה לידי ויבא ביום
 נקיות נקיות. לידי מביאה זריזות זריזות. לידי מביאה זהירות זהירות. לירי

 לירי מביאה טהרה טהרה. לידי מביאה סרישות פרישורח. לירי מביאה
 ענוה. לידי חטא.מביאה יראת הטא• יראת לירי מביאה קרושה קדושה.

 וחסירורז הקרש. רוח לירי מביאות הסירות חסידות. לירי מביאה ענוה
 דריב״ל. ופליגא לחסירך. בחזון דברת אז פ״ט( )תחלו׳ שנא׳ מכולן. גדולה
 לבשר אותי ה׳ משח יען )ישעי׳ס״א( שנא׳ מכולן. גדולה ענוה ריב״ל דאמר
 שענות למדת הא ענוים. לבשר אלא נאמר. לא וצדיקים חסידים ענוים.
 משבח לוה .בהן מסתכל ואינו הנשים ברברי שאומנותו וטי מכולן. גדולה

 עליהם מכריז ג׳ קי״ג(. )דף פסחים ערב בפר׳ כרגרסינן בעצמו. הקב״ח
 ועל חוטא. ואינו בכרך הדר פניי( )פי ר־וואק על בעצמו. יום( )בכל הקב״ה

 ספרא רב בצנעה; פירותיו המעשר עשיר ועל לבעלים. אבירה המחזיר עני
 צהבו ספרא. ורב דרבא קשיח להא תנא תאני חוה. בכרך הדר רוואק
ורבי חנינא רבי כגון אלא מר כגון לאו רבא ליה אמר ספרא. דרב פניו

 ראט כ/(: )פא|. ורה עבודה טראקטאט איכן אי:ט |ע:ען 13 וויא געועטצעט, דעט
 צוריקק־ ריא וינרע, רער פאן וריקקהא!טונג3 צור פיהרט געועטצעט רעט טטוריוכן
 אונט!!ר, צור פיהרט פארויכט דיא פאחיכט, כעואנדערן צור פיהרט 4הא!טונ

 ריינהייט, צור פיהרט 4אב;אנרערונ ריא אמאנדערונג, צור פיהרט אונטו!ד ריא
 ריצו וינרענטייא, צור פיהרט הייןיגקייט ריא קייט,1היי!י צור פיהרט ריינהייט דיא

 אונר פראממיגקייט צור פיהרט דעמוטה ריא דעמוטה, צור פיהרט רנרענטייא
 אוין אי:ט פראממיגקייט ריא כעגיימטערונג. היי!יגען צור פיהרט פראממעטייט דיא
 הייטט: עט וויא טוגענרען, אויפגעצאה!טען היער רען אונטער ארציג!יכטטע5 ריא

 )תה!יכןפ״ט, מען מ פרא ריינען געויכטעצו אטט(איןאיינעק4) דוא טפריכמט איינטט
 רממוטה ריא ווע!כער |וי, ואהן יהוטע, רבי רעט בעהויפטונג דיא ען4ע4 כ/(;

 ער וויי! הייטט: טריפט רער אין עט דא ערק!ארט, טוגענר פארציג!יבטטע ריא פיר
 ברינזען צו כאטטאפט פראהע רעמ!ט'הטפא}!ען רען האט, עוא!כט4 מיך

 גערעצטען. פראממען'אונד רען הייטט:' ניבט אבער עט א'.(, ט״א, )יטעיה
 נאטהווענדיג ^יט"ערויעכצי^^ערן אומגאנג איינען געווערבע דעטטען נון, דעריעניגע

 ראט ערהא!ט רער ניממט, אויגענטיין גענויען אין ניבט רעננאך ויא אונר אבט,14
 ררייא קי״ג.(: )פא}. פטחיכן טראקטאט איכן אי;ט }ע;ען 13 אטטעט,_וויא4 }אב

 מענט יונגער איין נעהמ!יך ווען געטאטצט: בעואנרערט גאטט פאן וועררען דינגע
 ווען פערנער בעוואהרט; אונט!!ר ויינע אונר וואהנט, טטארט גראטען איינער אין

 ווען ענר!יך, אונר צוריקקגיבט, בעויטצער רינגעיאיהרעכן ענ_ע2פער!א ארמער איין
 איין וואר טפרא רב פערצעהנטעט. טטי!!ען איכן פריכטע :יינע רייכער איין

 צו אונט!!ר ויינע וואהנענד, טטאדט גראטען איינער אין רער מאן, יונגער ןא|כער
 טטע!!ע ת!מ!ריטע עפיהרטע4אנ עכען דיא איינטט נון א]ט וואוטטע. בעוואהרען

 פריי־ פאר געויכט ויין !-!אנצטע וואוררע, פארגע|עוען טירבא גענענווארט אין איהכן
 נעמיינט, ראמיט דנר )ייטע יונגע :א!כע ניכט איהכן: צ! טפראך רבא א!|יין רע;
ריעוע 4ה!טיעא רבי אונר חנינא רבי וויא וא)כע, !אנדערן ביוט, רוא וויא
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 טסאני לחו ועבדי דוונות. בשוקא ויתבי רצענים(. )שי אושבפי דחוו אושעיא
 בהו לאיסתכולי עינייהו מחלו ולא בכרעייהו. להו ומסייטי ועיילי לזונות.

 דישר^. דארעא קרישי דרבנן בחייהון טמיאן הכי נשנעין( "הי! )פי׳ טטיאן וכי
 כרתי ברית ל״א( )איוב באמרו עצמו את וטשבח איוב מתפאר היה ובזה
 אפילו יביט שלא עיניו עם ברית שכרת ר״ל בתולה. על אתבונן ומה לעיני

 )משלי המלך שלמה עליה שכתב איש לאשת ק״ו פנויה• שהיא כבתולה
 משלש׳ אחר הוא וחונות בה. הנוגע כל ינקה לא רעהו אשת אל הבא כן ו׳(

 לשון ובעל איש. אשת על הבא הן. ואלו גיהנם. הכתוב בו שסי׳ דברים
 ברובעצתיך נלאית ט״ן( דכתיבנישעי׳ מנין. גוג טלכות גוג. ומלכות הרע.
 מאשר לחרשים טודיעים בכוכבים החווים שמים הוברי ויושיעוך נא יעמדו
 נפשנם את יצילו לא שרפתם אש כקש היו הנה )שם( וכתיב עליך. יבאו
 דכתיב טנין. הרע לשון בעל נגדו• לשבת אור לחמם גחלת אין להבה מיר

 רתמים. גחלי עם וגו׳ רמיה לשון לך יוסיף ומה לך יתן מה ק״ב( )תחלים
 ובגדיו בחיקו אש איש היחתח וס )טשלי דבתיב טנין• איש אשת על הבא

 אל המח כן תכוינח לא ורגליו הגחלים על איש יהלך אם תשרפנה. לא
 מן ולברוח גיהנם של מרינח לירא לו יש דערת בן כל כן על רעהו. אשת

הפועל: אל יבא שלא כרי מראותה עיניו ולעצום העכירה

 גע]ע־ אפט עמ5ווע? געווערבע, מיין א};לן טריעכען טוהממכער, נעהמ|יך ווארען
 מוין כילו דא האבען מונר פערקעהרען, )ו פרויענטפער&נען 1יכ>4 גיבט, גענהייט

 טפראך: ער מינרעכן ב, יו מ מוין־ דך טוגענד/־יהמטע דיעוער מיט געועהען. דמ
 יונג־ מיינע מוין מיך ראט געט!אטטען, מויגען מיינען מיט □נד מיינען המנע מיך
 מוין הינדכט מין 5פמ! רער נון ריעט מי;ט מ'.(. }"מ, )מיו□ ווי^ ועהען ניכט ימ1פר

 מיי־ ריקקדכט מי! £ינרען טטאטט ריעט מוט מעהר פיע| ווימ מוכן רוימ,5נג1י מיינע
 רער רעכן, מיט עט מי;ט וא טפראך: מה5ט קאניג יוימ פערהייראטהעטען; נער
 מן ווער אונגעטטראפט, ניצט כ^ייבט עט נ^כטטען; !יינעט פרוימ צור קאממט רא
 ווארוין רינגען, רען צו מויך געה^רט מונקייטהייט כ״ט.(. !/)מט|י מנריהרט דא
 פער$יימדונג, רימ ב. צ. ווימ ועטצט, ה^ענטטרמפע אויטרריקקןיך טריפט רימ
 טריגע־ רימ ריר, ויא פערטאפפט וואט פראממט, וואט הייטט: עט ווע|כער פאן

 אהנןיכערמאאמען !ןיגינטטערהא} פאן פפיי$ע,"קאהןען געטארפטע צוכגע? ריטע
 דינען מין £ייער איקימענט טאררט עהעווייב:" ראש אוין בעציעהונג מין עט היימט

 ,קאה}ען מוין מענט מיין געהט פערברעננען? צו ק)יידער דינע אהנע טאאט,
 :יי־ צו קאממט רא רער רעכן, עט ערגעהט :א פערועהרען? צו פיטע ויינע אהנע

 געניגע צור געחט ריעועכן מ^עכן מויט כ״ח.(. כ״ו, ו/ )מט)י ווייבע נאכטטען נעט
 האכע, געהמען צו מכט מק וינרע דיעוער פאר דך מענט רער ועהר ווימ הערפאר,

ענטגעהען! צו רארוין טטראפע רער מוכן

16



ג פרק ג חרק ב כלל א נר ***
שלישי. פרק >בא<
 אלא לבטלה ורעו יוציא ולא רעים. להרהורים האדם יבא שלא לפי
 די׳ג. היד כל פרק ראש נדה בטסכו־ת אמרו המין. ולקיום מצורת לדבר
 לעולם. מבול מביא כאלו ומשתין באמה האוחז כל אומר אליעזר רבי הניא
 שסכה. כברות ונראה רגליו על ניתזין ניצוצות והלא אליעזר. לרבי לו אמרו

 על לעז שיוציא מוטב להם אמר ממזרים. שהם בניו על לעז מוציא ונמצא
 ואמרינן המקום. לפני אחת שעה רשע עצמו יעשה ואל ממזרים. שהם כניו
 כל יוחנן רבי דאמר לבטלה. זרע שכברת שמוציא לפי למה כך כל עלה

 בעיני וירע ל״ח( )בראשי׳ שנאמר מיתה. חייב לבטלה זרע שכבת המוציא
 דמים. כאלושוסך אמרו אמי ורבי יצחק רבי אותו. גם וימת עשה אשר ה׳

 הילדים שוחטי רענן עץ כל תחרת באלים הנחמים ג״ן( )ישעיה שנאמר
 ע״ן. עובר כאלו אמר אשי רב סוחטי. אלא שוחטי תקרי אל בנהלים.

 הרמים ההרים על י״ב( )דברים התם וכתיב רענן. עץ כל תחת הכא כתיב
 דבי אאיגרא קיימי הוו יהודה ורב שמואל רענן. עץ כל ותחת הגבעות ועל

 להשתין אני צריך לשמואל יהודה רב א״ל בנהרדעא. ויתיב דשף כנישתא
 רבי והחניא הכי. עביר וחיכי לחוץ. והשתין באמה אחוז ליה אמר מים.

 לעיר שנכנסה ככולשת עשאה אביי אמר וכר. האוחז כל אומר אליעזר
 מותחת. סתומות אסורות. פתוחות חביות שלום בשעת בעיי( ק8*שמח )פי׳״יייס
כיון אלמא לנסך. פנאי להם שאין מפני מותרת ואלו אלו מלחמה בשעת

 ,חויםרריקקע עןנע3חיינ וחווח.-.ן לןחפיטען ע3גחנ רחם רורך יויעיערינן נןח*״ען היער *(
 וגענען3וויעיער נג!3חיבערזעט היינער חין חנסטחני יער כע1ווע סחר, טטע]ןטן ע3חנ1 ס1ח

 כע1ןרו חיבער זיך חייסגחבען טען1ח יען חין סחרגחנגער חינזערע ייך1יוכנ יען □ערביעטעט)
 ויען יחם ,חיויטיטחניע יעכן חין ם1טהיי ריעזעס חג1 זיו ,טען3הינ״עגזעט כערענקזיבקייטען

 יייט1נטטטי כערזחנען פערהיירחטהעטע □עזחנרערם ערויחכשטנע, סיר חייגענט]יך ווערגן זעם
 5ח!ים ווע]כערזח]כע חן י,1חונט! העדוטענרען חינם חחטער חן!גע^יין יער חין ט.-.יי|ם ויחי,

 ין1בע>ןחננט זייטיעכן ויך החכען חבער ייטען3 ייח .פחרחיכערגינגען חז1ווירנןינגס ירי>ןגןע
 יכט|13ניט נן!3 וועררן ייטזעס חכזיכט, חינזערע יחהער יייר ען11יויו געחניערט; בעיייטענר

 וויר ן *ישסע זח ,עררייבען ,חחכען 13 טער1ח יעיטם חיני עכט1געט יעיעם איר זעועביך
 "חש ענטאערנען), •3 ןטם1ח נג!3חי=ערזעט חונזערער חין יועניגסטענם זיין, כעייוכט יחריל

 יער חיינכיזיונזסחרחסט ייח יויער ען,3עט1פער !3 1נןייסהייטסגעסיה יחם חיזט, געחייגנעט
 חםםוננע|1ו!עג רעריזייבען יורד ]עזער יער יחם זח.1ח ענטפערנט ייייט .רעגען!3חוים ייגענו

 חונש ן1ט5טחיי •ויר חיכי ויך,3ניט זעהר פיעןו׳יעהר יע״זעובען זיח זיני פערועירע, עטיומם
 סער־ חחחסרעזע) ייעזער י3 חינם ייח ,כעיענקויכנןייט געיייססענהחפטען יער ייעגען חגחר,ז

 יעם זגיט "זיר טס סערהי^וט מניערס גחנ׳ן פערריענען; י3 יחננן פומינןח׳יש יעם חםםע,1חנ
 י3 פחתטטחנייג בערענ^קייט, יענער ערחח״עןינג חין יייר, יען טעקסטע. ריזחיטען3ד.ע

ער.3חיכערזעט יעי גוייכטען. סעיפפןיגטעט חינם )יעפערן

קאפיטעל. רריטטעס
 לוומערע הקכען פ,>4#קא גערקנקען צוונקיימע 1צוק ניכט ענמ>4 רער רק^יג!

 פערבאטען טטרענג קלורפערט רעש טמע^ען געווימטען קן בעריהרונגען ווייוען
(*.11 .1 לוו.
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 מאי והכא להרהר• אתי לא דבעותי כיון נטי הכא לנפוכי. אתו לא דבעותי

 אימא בעית ואי ודאיגרא. דליליא בעיתותא איטא בעית אי איכא. ביעתותא
 שאני אימא בעיה ואי דשבינה. ביעתותא אימא בעית ואי ררביה. ביעתוחא

 אין יהודה דרב עליה שמואל דקרי עליה. דמריח אימתא ראיכא יהודה רב
 נשוי היה אם נחמן רב דאמר חוח. נשוי אימא בעית ואי אשה. ילוד זה

 בנימן דרב בריח אבא דתאני ליה. אורי הא כי אימא בעית ואי מותר•
 ליה. אורי הא כי בעיתאימא ואי מלמטה. בבצים מסייע אבל חייא ברבי

 מעטרה אסור. מסי( לצד )פי* ולמעלה מעטרה לה. יש גבול יוחנן רבי דאמר
 בנדוי. יהא לרעת עצמו המקשה יהודה רב אמר סאיז(: לצי )פי׳ מותר ולמטה
 נקרא אמי רבי אמר אנפשירת. הרע יצר מגרי דקא משים אסור ולימא

 לו אומר ולמהר כך עשה לו אומר היום הרע יצר של דרכו שכן משוטר.
 המביא כל אמי. רבי דאמר דאטרי איכא ועובד• והולך ע״ו עבור לך

 הכא כתיב הקב״ה. של במחיצתו אותו מכניסים אין הרהור לידי עצטו
 רשע הפץ אל לא כי ה׳( )תחלי׳ התם וכתיב ה׳. בעיני וירע ל״ח( )בראשי׳

 מלאו דמים ידיכם א׳( )ישעי׳ דכתי׳ מאי אלעור רבי אטר רע. יגורך לא אתה
 בין נואף תהא לא תנאף לא ישמעאל רבי דבי תנא ביד• המנאפים אלו
 שונאן הקב״ה דברים ד׳ רשב״י אמר י״ן( )דף התם ואטרינן ברגל. בין ביד
 והאוחז חבירו. לבית ואצ״ל פתאום. לביתו הנכנס אוהבן. איני אני אף

 כל בפני מטתו והמשמש מטתו. לפני ערום מים והטשתין וטשתין. באמה
 אפילו לשמיאל יהודה רב ליה אטר ערום( מטתו והמשטש גורסי׳ )ויש חי

 שמשמשים פלוני בירת של כגון אלא לא שיננא ליה אמר עכברים. בפני
 החמור עם פה לכם שבו דרוש מאי ושפחותיהם. עבדיהם בפני מטותיהן

 כל ראבי״א כלה במסכת נמי וגרסינן לחמור. הדומה עם כ״ב( )בראשית
 וכדלעיגל הילדים שוחטי שנאמר הנפש ארת הורג כאלו שז״ל המוציא
 באמה. יד לשלוח רשאי אדם אין חכטים אמרו מכאן וכוי. באלים הנחמים

 )פייש תקצץ לחסורה יד תקצץ. לעין יד תקצץ. לאמה יד הן. ידות שלש
 לבטלה. זרע שככת ומוציא שמהטמתו מפני תקצץ. לאמה יד הדם(, הקזת למקזס

 שטביאתר מפני תקצץ. לחסודה יד אתהעינים. שמסטא מפני תקצץ. לעין יד
 יר מחרשת• יד שמואל אטר בגמרא עלה ואמרינן דמים. שפיכות לירי

 מאי סוליפום. מעלה יד מסמאח. יד הרע. יצר מגברת יד דמים. שופכת
 חתם ואמרינן החוטם. ריח אמר אסי ורב הפה. ריח אמר אביי פוליפים.
 לבטלרת. זרע שכבת וטוציאין עצמן את הטחטמין אלו באלים. חנחטים

 אינו הוא אף ועושה. מקפדת אינה בהמה מה לבהטה. נחשב• הוא למה
לעולם חלק לח ואין לשחיטה עומדת בחמה מה אחר דבר ועושה. מקפיד
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 עיבר הוא אף תנא הבא. לעולם חלק לו ואין לגיהנם יורד הוא אף הבא.
 ואמרינן עצמו. על הרע יצר שמעורר מפני למה כך וכל ונבעל. בועל משום

 צדיקים של נשמתן אלו למעלה. היא העולה האדם בני רוח יורע מי עלה
 כגמרא עלה ואמרינן לבטלה. זרע שבבת להוציא עצמן את מחממין שאין

 אמרי איצטגניני. בהו הוו הוו. לבטלה זרע שבבת מוציאין כולן הטבול דור
 כוליה. לעלמא נהיה ואנן נוליד לא שנין. אלפי משיתא פחות לא עלמא
 תעלו שלא שמכם עיקר הריני עיקר. עצמכם שמחם הקב״ה להם אמר

 בא אם והיה ל״ה( )בראשית באונן דכתיב טילי הני מנא העולם. בהשבון
 לבטלה(. זרע שכבת ומוציא עצמו מהמם )שהיה ארצה ושחת אחיו אשת אל

 רותחין. במרת נדונו כן על וגף. בשר כל השהית כי הטבול בדור וכתיב
 קלקלו ברותחין המבול דור חסדא רב אמר ק״ח<. )דף חלק בפרק כרגרסינן
 לאדם לו יש בן על הא׳. הכלל מן שני בפרק שכתוב כמו וכף. נדונו וברותחין

 ההם נרפינן זה כל ועם עבירה. לידי המביא המום לירי עצמו מלהביא ליזהר
 אסור. ולמעלה מעטרה מוהר ולמטה מעטרה לה יש גבול תנא היד. כל בפרק
בטהרה: ירבה בדבר יותר והזהיר חיישינן. לא בנשוי אבל בפנוי בד״א

רביעי. פרק )בס
 לידי יבא ואל וכתאיתו הרע. ביצרו מושל יהא הדין ביום המסתכל כל

 וכף. אומר סהללאל בן עקביא )פ״ג(. אבות במסכת ששנינו כמו עבירה.
 פרק בהרא במסכת וגרסינן ובו׳. וחשבון דין ליתן עתיד אתה מי ולפני

 יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר ע״ח(. )דף הספינה את המוכר
 המוטלים ונו׳. השכין בואו המושלים יאמרו כן על כ״ז( כ״א )במדבר מ״ר
 הפסד עולם. של חשבונו ונהשוב בואו חשבון בואו ביצרם. המושלים אלו

 אתה אם ותכונן• תבנה הפסדה. בנגד עבירה ושכר שכרה. כנגד מצוה
אדם משים אב סיהון. עיר הבא. לעולם ותכינן הזה בעולם תכנה כן עושה

ל. ע ט י פ א ק ם ע ט ר ע י פ

 דיעטוייטי־ דינעכן פאן איינטט ער ריא ער״יוגט, וואה} רפכענטאפט ריוו ו!ער
 אונד דינער'לידענטאפטען העררן )וכן דך ודר־ #יטטען, געכען ווירד |עבען גען

 6 וויצו פערמ״רען, ]אמטער אינט פערפא}| דינען אוגר מאכען :יננענ}ומט ויינער
 ;אג־ ט,י^ה}}א| ואהן וו, י עקב '.(:4 >קאפ. ה בו וו טראקטאט א'ק איוט $עוען
 ענטגעהען: דנרע רער סירטט ר!א אונר דינגע דרייא :אתפאוטיג עריו^גע טע:

 ווירטט איינטט דוא וועק אוגד געהטט, דוא יואהין טט,*קאוץ י!א יואהער וויטטע,
איהרפר פארגאנגער, פרא^מען אונוערע :א"דכטפן (,*מיטטען געכען רעכענטאפט

 מנגעסיהרס. ע״.-ל.( )פחו. בחרי• בבי( טרחוןטמט יווים ע11טטע יוייניי "ירי :־•יער *(
 "ייגע מגויי"" כעתסמסע, יגע1גע״מ״נ י-" י״ע כ׳ח.( כ״ג, כ״מ, )כ״י־י עדג3 יער "י•

 ן.וע״ע ריח ני1א ט?(־ןכע )"רענסמפטען יער ן."?יויננוערוי' ייח געיייטעט. מ^עגמריס
,מינערגעסנער וער ' '״יי• טיעיח׳״ט- י-^יל נ״|
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 יצאת אש כי אחריו כתיב מה נאה. ש־חה אחר שמהלך וה כעיר עצמו

 מקרית להבה מחשבין. שאינן את ותאכל הטחשבין מן אש תצא מחשבון.
 אחר המהלך וה מואב ער אכלה שיחים. שנקראו צדיקים מקרית □יחון.

 הרוח. גסי אלו ארנין. במות בעלי נאה. שיחה אחר שמהלך וה כעיר יצרי
 עד עולם• של חשבונו אבד השבץ. אבר רם. אין רשע אמר ונירם.
 צריכה שאינה אש שתצא עד נוסח. עד ונשים רין. שיבא עד המתן ריבון.
 רבעי מאי רעבד ער לח ואמרי נשמתו. שתראיב עד מידבא. ער נסח.
 יטמאו שלא בדי ביצרם מושלים היו בגבורתם הראשונים וחסידים עבד:

 ענין בשום לשמוע רצה שלא הצדיק ביוסף שמצינו כמו בעבירה. נסשם
 )דף הממונה להם אמר סר׳ יומא במסכת כרגרסינן סוטיסר. אשת לגבירתו

 כראיתא ובו׳• יוסף על עליו אמרו לרין באין ורשע ועשיר עני רבנן תנו ל״ח(.
 בשמו ונתוסף רבות. ולברכות לגדולה וכה וע״כ הראשון. הנר בהקדמת

 )רף נאמרין אלו סרק סוטה במסכת כרגרסינן הקב״ח. של משמו ה״א אות
 שם שקרש יוסף הסירא שמעון רבי אמר ביונא בר חנא רב אמר .ל״ן(

 שקדש יהודה הקכ״ה. של משמו אהת אות לו והוסיסו וכה בסתר שטים
 היא מאי יוסף הקב״ה. של שמו על כולו ונקרא זכה בסרהסיא שטים שם

 רב מלאכתו. לעשות ויבוא<הביתה הוה כהיום ויהי ל״ט( )בראשית דכתיב
 נכנס. צרכיו לעשות אמר והר נכנס. מלאכתו לעשות אמר הר ושמואל.

איש. שם היה שלא רשע אותו בית וכיאסשר שם. הבית מאנשי איש ואין

 5כע;ודען! צו ויניע רער יט* ניכט דך צווכן ווערדען, 13 ייטטער>5 }יידענט&פטען
 טיפוטיפר פרויצו רער וררערונגען5נפ!5 רען רער לייגט, מ:,יוטן נייצוטפיע} וט5ויצור1

 וויר־ האהען לו טפאטערהין ער צוקט רעמטפן פ4פצ!! צוין !יימטעטפ. ווירפרטטצונר
 צויוט ]פוען לו וויצו ואגצור, ווצווררע עט ו!5י צ!טט;1גע ג|יקקע גראטפכן לו צווכד רען
 כלן^ען גאטט^יכען רפכן צוויט כוכטט&כע צויין )פא). טוטה טרצוקטצוט צויכן

 יהוט^ "א !/(,פ״צו,' )תה|יכן צןוי^ 4צ!נטעיען!נ )צויינע צויינ£ער|ייבט, נצומפן דינעכן
(.*טטעהט( ם יו טטאטט

 דעמ סרויא ייא טס איא אה]ט,3טר אואטטאניויכער טעקשטע איכן ן1נ ווירר היעד *(
 7 יער.ען3 13 ט]'נגע איתרע אין ינג1יינג אונט!]רינען רען האכע, אנגעןעגט רארוי^ פוטיפר
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 וחיא • לע״ז כולם והלכו היה. אידם יום היום אותו ישמעאל. רבי דבי תאנו

 ותתפשהו הזה כהיום לי מקק שיוסף יום לי אין אמרה אני. חולה אמרה
 )תאנו המגיה(. דברי שלנו. בגמרא לית׳ למטה עד ובו׳ )תאנו וגו׳ בבגדו
 לו ונראת אביו. של דיוקנו באת למטה.( ערומים שניהם שעלו מלמד
 יוסף לו אמר המגיה( דברי בע״י. וכ״ח בחלון כתוב שלנו )ובגמרא בחלום
 שסך שימחה רצונך ביניהם. ואתה אסור אבני על שיכתבו אחיך עתידין

 הון. יאבד זונות ורועה כ״ט( )משלי שנאמר זונות• רועה ותקרא מביניהם
 ששכח מלטר יוחנן רבי אמר מ״ט(. )בראשית קשתו באיתן ותשב מיד

 בקרקע, צפורניו עשרה שנעץ מלמד ידיו. זרועי ו׳יפוזו לאיתנה. קשתו
 ליכוזב לו גים מי יעקב. אביר מידי ידיו. צפורני מבין זרע שבבת ויצאה

 שנא׳ רועה. להיות זכה משם ישראל. אבן רועה משם יעקב• אביר באסור
 לצאת יוסף היה ראוי תנו יוסף. כצאן נוהג האזינה ישראל רועה פ׳( )תהלים

 אלה ל״ז( )בראשית שנאמר אביו. מיעקב שיצאו כדרך שבטים י״ב מטנו
 ואף ידיו• צסירני מבין זרע שכבת ממנו שיצאת אלא יוסף. יעקב תולדות

 ובני מ״ו( )שם שנאמר יוסף. שם על ונקראו אחיו מבנימן יצאו כן סי על
 בכור שהיה שם על בכר האומות. בין שנבלע בלע וגו׳. ובכר בלע בנימן
 אחי ביותר♦ היה נעים נעמן באכסניות. שגר גרא אל. ששבו אשבל לאמו.
 ראה לא הוא וחופים אביו• כפי פיו שהיה מוסים וראשי. אחי הוא וראש

 לורד. דומין שפניו דאטרי איכא וארד בחופתו. ראיתי לא ואני בחופתי
 אות לו והוסיפו דזכה האי מאי העולם. אומות לבין שירד דאמרי ואיכא
 בשעה יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי דאטר הקב״ה. של משמו אחת

 אצטגניני אמרו וגי׳. ירו את איש ירים לא ובלעדיך ליוסף פרעה שא״ל
 מלכות גנוני להם אמר עלינו• מושל יהיה כסף בס׳ רבו שלקחו עבד פרעה

 נבדקיח. למחר להם אמר לשון. בשבעים יודע יהי כן אם בו. רואה אני
 אות לו הוסיף גמיר. הוה לא לשין• שבעים ולימדו גבריאל בא בליליא

 לצפרא וגף. שמו ביהוסף עדות פ״א( )תהלים שנאמר ולמד• משמו אחת
 משתעי יוסף היה לסיף איהו. ליה הדר בהדיה פרעה דאישתעי לישנא כל

 א״ל אמרת. קא מאי א״ל קאמר• מאי פרעה ירע הוה ולא הקודש. בלשון
 לי אישתכע א״ל גמיר. ולא אגטריה ניהלו. אגמריה א״ל קודש. לשון
 אמר וגו׳. השביעני אבי יוסף ליה אמר קא כי ליה• אישתבע מחוית. דלא
 אמר דירך. אשבועתא נטי אתשיל ליה אמר אשבועתך. איתשיל זיל ליה
 אומר מאיר רבי היה רתניא היא מאי יהודה וגו׳: אביך את וקבור עלה ליה

 בבועז מצינו וג״ב המצות: חג של בפ״ה כדאיתא ובו׳ ישראל שהיו בשעה
סנהדרין במסכת כדגרסינן הכתוב. וחללן ביצרן שמשלו ליש בן ובפלטי
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 סלטיאל. ג׳( )ש״ב וכתיב סלטי. כ״ה( א׳, )ששואל כתיב י״ט( )דף כ״ג סרק
 מעבירה■ אל שסלטו סלטיאל. שמו נקרא ונטה ששו סלטי יוחנן רבי אמר

 והכתיב־ בחרב. ירקר וה ברבר העוסק כל ואמר לבינה. בינו הרב שנעץ
 ובכרת־. ר־זלוך והכתיב כאשרת. לו שנעשרת אישרת אחרת וילך )שבט(

 טעמו שלא כבחורים שנעשו בחירים עד מיניה. דאזיל מצות על אחריה•
 ויחרד־ דכתיב בועז. של יוסףענותנותו של תקסו יוחנן רבי אמר חטא. טעם

 בועז. של חקסו לסתות• כראשי בשרו שנעשה רב אמר וילסת. האיש
 רבות ל״א( )משלי מ״ד יוחנן רבי אמר דאטרן. הא ליש בן סלטי של ענותנותו

 אמר ליש. בן סלטי זה מלנה על עלית ואת ובוען. יוסף זה חיל עשו בנוח
 והבל החן שקר שם( )משלי מ״ד יונתן רבי אסר נחמני בר שמואל רבי

 תתהלל היא ה׳ יראת אשה בועז. זה היוסי והבל יוסף. זה החן שקר היוסי.
 ולא הימנה וניצל יצרו וכבש עבירה דבר לידו שבא ומי ליש: בן סלטי זה

 סר״ק בסוף כדגרסינן מצוה. כעושה שכר לו ונותנים עושיןלונם• עשאה.
 העושה כל חנן לרבא. קיסנא בר טובי רב ליה רמי ל״ט(. )רף דקדושין

 עבירה עבר ולא ישב ורמינהו לא• עשה לא אין עשה טצוהאחוזמטיביןלו.
 וניצל עבירה דבר לידו שבא כגון התם א״ל מצוח• כעושה שכר לו בוחנין

 עבד מטרוניתא. האי יתיח תבעה ססי בר חנינא דרבי הא כי הימנה.
 טשא ערק ואסיתיה. מילתא היא עברא ומבי. שיחנא גוסיה מלייא מילתא

 מיחזקי. הוו ביממא אסילו תרי כי ליה עיילי הוו דכי בני בי בההוא נט״ן( )פי׳
 קיסר נושאי( )נ״א רומאי שני להם אמר נטרך. מאן רבנן ליה אמרי למהר

 הימנו. וניצלת לידך בא ערוה דבר שמא ליה אמרו הלילה. כל שמרוני
 עושי כח גמרי :נם לו עושין הימנו וניצל ערות דבר לידו הבא כל דתניא
 חליש לה אמר מטרוניתא ההיא תבעתיה צדוק ח כגון וגו׳. לשמוע דברו
 אמר טמא. דבר איכא ליה אמרה למיכל. מירי איכא מצינא. ולא ליבאי

 סליק ליה. מנחא קא תנירא שגרה הא אכיל הא דעביד מינה נסקא מאי
 בהא. נסר" הא דעכיר לה אמר האי. מאי ליה אמרה בגויה. יתיב וקא

 דיקולי. ובין קא הוה כהנא רב צערתיך: לא האי כולי ידעית אי ליה אמרה
 מאיגרא נסל סליק נסשאי. ואקשוט איזיל א״ל מטרוניתא. ההיא תבעתיה
 לך גרם מאן א״ל סרסי. אטרהתןת׳ א״ל קבליה• ז״ל אליהו אתא לארעא.

 יסתכל המשכיל כל כן על דרינרי. כלי( שס )פי׳ שיסא ליה יהב עניותא. לאו
 יאבד ואל תאוותיו• ובכל ביצרו וימשול גיהנם. של מדינה ויירא הדין ביום
מעוטה: הנאה למען נצחי עולם
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חמישי. פרק >כג<

 חונות. על וכופין גדולה שהסתן הגויה עם מלהותיחד אדם יתרחק לעילם
 בסתוין כי מואב• ובכנות הנזכרות ובמטרוניות יוסף בגבירת שטצינו כמו

 האל שריחם פנחס קנאת ולולי מישראל אלפים כמה להפיל סכה היתה
 ארמית הביעל גזרו רא ועל ויותר. יותר נפלו הגזרה ובטל ישראל על יתברך
 קשה כמה וראה בוא הראשין. הכלל מן בפ״ו *כראיתא בו. פוגעין קנאין
 מעשיה בן וצדקיה קיליה בן אחאב שקר לנביאי הקב״ה שהאריך הזנות

 ה׳ אמר כה צ״ג( )דף חלק סרק כדגרסינן הזנות. דבר מעל חוץ הכל על
 הנכאים מעשיה בן צרקיהו ואל קוליה בן אחאב אל ישראל אלהי צבאות

 ישימך לאטר וגו׳ בבל מלך נבוכדראצר ביד אותם נותן הנני שקר בשמי לכם
 שרסם אשר כ״ט( )ירמיה כאש בכל מלך קלם אשר וכאהב כצדקיהו ה׳
 טלטר יוחאי בן שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר קלם. אשר אלא נאמר לא

 רעיהם נשי את וינאפו בישראל נבלה עשו אשר יען כתיב כקליות. שעשאם
 מאי ה׳. נאם ועד היודע ואנכי צויתים לא אשר שקר בשמי דבר וידברו

 אחאב• אל השטעי ה׳ אמר כה וא״ל נצר רנבוכר לברתיה צרקיהו אזל עבדו
 לאלההון ידענא אמר לאבוה. ואמרה אזלה לצדקיה. השמעי לה אמר ואחאב
 לגכהשדרינהו ביאתו שררינהולגבאי. לגבך אתו כי הוי הוא. ומה דשינא
 טישאל הנניה והא הקב״ה. אמרו לבון. אמר מאן לחו אמר ראבוה. לגביה
 לרירהון כוותייהו. נביאי נמי אנן א״ל אסור. לי ואמרו שאלתינהו ועזריה

 ועזריה. טישאל כחנניה דאיברקינכו בעינא להו אמר אמר. ולדידן אמר לא
 גבייכו. דבעיתון מאן בחרו לחו אמר הרי. ואנן חלתא אינון ליה אמרו
 קלו אינהו שרינהו. מצלינן דידיה בזכותיה אמרו גדול כהן יהושע בחרו

 את• רבא דצריקא ירענא א״ל מאניה. אחריך גדול כהן יהושע כקינסי.
 בהון. עדת לא נור ריח ועזריה מישאל וחנניה מאנך. איחרוך טעמא מאי
 הוח. לחודיה אברהם והא ליה אמר לחודאי. ואנא תלתא אינון ליה אמר
 לנורא רשותא איתייהב הכא .,למיכל־־ לנורא רשותא איתייהב לא התם

רטיבא יבישי תרי הנך קלו כי רטיכא וחד יבישא קינסי תרי ועור למיכל.
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 פערמיירען צו פרויענטםער;אנען מיט ^יינדין ראט טטעטט מוט מענט _דער
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 האטטע ,אומגעקאממען פאן"איהנען ווארען מעהרערע נאך_פיע| אונד עווארדען,4

 ערבארמט7 ט }א ר ט י דך ז.אטט דאט בעווירקטל ט ח נ פ רעט אייפער פראממע רער ניכט
 צו איוט :א כ״ה.(. .2קא במרני )דע, האטטע נעמאכט ענרע איין אינע) רענן אונר
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 נסמן כניו דחוו משום פפא רב אמר איענש. טעטא ומאי טיחרך. לא מי

 צואים. בגדים לבוש היה ויהושע ג׳( )וכריה שנאמר בהון. מיחח ולא גרושות
 נשים נושאים בניו שהיו אלא צואים• בגרים ללבוש יהושע של דרכו וכי

 עזריא רבי כ״ו פרשה בב״ר וגרסינן בהון• מיחה ולא לכהונה הגונות שאינן
 מה מונות• חוץ אפיה מאריך הוא הכל על אמרו ריב״ל בשם סימון ורבי
 בנות את האלהים בני ויראו המגיה( דכיי במדרש. וכ״ס )דייב״ל( טעמיה מה )צ״ל טעם

 ניאוף ובעץ האדם. את אמחה ה׳ ויאמר בתריה כתיב מה וגו׳. האדם
 כרגרסינן עליו. שנאמרו בתוררת הכתובים ארורים בי״א ניפל )ארסית(
 נחמני בר יהודה רבי דרש ל״ו(. )דף נאמרין אלו פרק □יטה בטסכרת

 שנאמר ונואפת בנואף אלא נאמרה לא הפרשה כל לוי דרבי מתורגטניה
 סגי ארור ומסבה פסל ומסכה. פסל יעשה אשר האיש ארור כ״ו( )דברים

 המגיה( דברי בגם׳. שם למעיין כנוכח כצ״ל )הערוח על הבא וה אלא ליה.
 חקב״ה אטר בקהגל( לבוא שאסור )מפני ע״ו ועובד בן והוליד )ארטית(
 מקלה ארור בו כיוצא עליו ופירשו לו♦ גרטו שכן זח של ואמו אביו ארורים

 אביו. להקל לבני שגרם )הארמית( כצ״ל( )חערוה טן בן הטוליר זה ואמו אביו
 בגיהנם. עמה נופל הארמית על והבא בהם: כיוצא כל וכן עור משגה וכן

 שטע ולא .ל״ה( )דף הטמונה לחם אמר ובפרק תנחומא במדרש כדגרסינן
 הבא. בעולם עמה להיות חוה. בעולם ל״ט(. )בראשית אצלה לשבב אליה

 )רף רע״ו קטא בפרק כרגרסינן הדין. ביום האדם עם מתחברת זו ועבירה
 אחת טצוח העושה כל יונתן רבי אטר נחמני בר שמואל רבי אמר ה׳(.

 וגו׳. צדקך לפניך והלך נ״ח( )ישעיה שנאמר לפניו. והולכת מקדמתו בעה״ן
 שנאמר הרין. ביום לפניו והולכת מלפפתו בעח״ו אחת עבירה העובר וכל

 קשורה אומר אלעור רבי ויאבדו. בתהו יעלו דרכם ארחות ילפתו ו׳( )איוב
אצלה לשכב עמה. להיות אצלה לשכב אליה שמע ולא שנאמר ככלב. בו

 כע־ לוויך אטט4 טה>!44}אנ פיע} :א כ״ו.(: )אכטניטט רכה כראטית מין }ע;ען
 .טרייכט מוכצוכט רער ,ען4דעניעני ען4ע4 טטען4וועני אכן ויא ער איכט :א ,דטצט

 אהן5 יהודה, רבי }״!.(: )פא}. מוטה טראקטאט איכן }עוען צו אוין איוט :א
 וטי,א ט״ו.( כ״י/ דכריכן ,פ}יכען רען )פאן אכטניטט אנצע4 רער ואגטע: ט,יני>1נח
(.*עריכטעט4 עהעכרעכעריננען ריא אונד עהעכרעכער ריא ען4ע4 נור

 וכעניען1ס עונטן3מיינ רער יייטונגען ריטע1ענר1ן0 דורך טעקסטע מיכן גון •וירי ייעם *(
 יונגעפיהרט ען1טטעו ח^וייטע מעהרערע ווערדען מזיסעייענן הערויםגעברמכט. טטעווען

 הייסט טוגענר, יעיע .מוישטפרעכען )משטערס ייעזעם טטרמסבוזרנןייט היוהע רימ ע5ו!ע(
 יטרע יייח ין! פיזרמוים, יענוייטש נחך מיחנן גטהט ,חוישמיבט היער *ענט יער יימ עם,

 געגען גערילטעש רעש טסגע יינן מוני וערט,1ןןחי>)1מו< מיהן ייעזע מבער נעזיוניערש ויניע,
 ער בישע ויו מחג, בעגעהטן מוין־ היעניעיען מענט יער זינרען ע1פיע זיו אויפטריטט. מיהן
 ריח מ!יד יערע, ימהער מישטע חככישען, ניכט ער גןיזננע דיעזע גור חב, ייורט זיח

קהננטע, פיהרען ויניע ריעזער !3 ווע]כע פערמייוען, ערמנןחםםונג5 ענטפערנטעשטע
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 כרגרסינן טגיהנם. עולה שאינו אלא עוד ולא הדין. כיום עמה להיות בעה״ן.
 ישראל פושעי לקיש חש אמר י״ט(. )רף פסין עושין עירוביןפרק במסכת

 טובחהוהב ומה הזהב. ממזבח וחומר קל בהם שולטת גיהנם של אור אין
 פושעו בו• שולטת אור ואין שנים כמה עומר זהב דינר כעובי אלא בו שאין
 רבי ואמר רקתך הרמון כפלח ד׳( )שה״ש דכתיב כרימון מצות שמלאים ישר^
 הכתיב ואלא ובמה• כמה אחת על כרמון מצות מלאים שכך ריקנין אפי׳ שכ״ל

 חרא דינא רמחייבי ההוא ישיתוהו. מעין הבכא בעמק עוברי פ״ר( )תהלים
 רמשכתא ארמית דבעל ממאן בר לחו. ומסיק אברהם ונחית בגיהנם שעתא

 יבא שלא כדי הירווד מן יתרחק הירא לפיכך ליה. טסיק קא ולא ערלתיח
עבירה: לידי יבוא שלא כדי ההרהור ומן הסתה• לידי

ששי. פרק >כד(
 להלחם יום בכל ומתגבר הרע. יצרו ביר מליפול תמיד טפחר אדם אשרי
 )דף האשה פרק בפסחים כרגרסינן חטא. טעם יטעום ש־א כדי כנגדו.
 קמ״ר( )תחלים רכתיב טאי רב. אמר טובי׳ בר זוטרא רב אמר ס״ן(.
 תבנית מחוטבות כוויות בנותינו בנעוריהם מגודלים כנטיעים בנינו אשר

 חטא. טעם טעמו של?א ישראל בחורי אלו כנטיעים בנינו אשר היכל.
 הוא וכן לבעליהן• פתחיהן שמגידות ישראל בחורות אלו כוויות. בנותינו

 מהכאמווינו אימא בעית ואי מזבח. כוויות כמורק ומלאו ט׳( )וכריה איטר
 עליהם מעלה ואלו אלו היכל. תבנית מחוטבו׳ ון. אל טון מפיקים מלאים
 כ״א(. )רף סטין עושין כפרק וגרסינן בימיהם: היכל נבנרת כאלו הכתוב

 בהורי אלו ריח• נתנו הרוראים ן׳( השירים )שיר דכתיב מאי רבאו דרש
 ישראל בהורות אלו מגדים פתחינוכל ועל חטא. טעם טעמו שלא ישראל

אטרות לך. צפנתי דודי ישנים גם חרשים לבעליהן. פתחיהן שמגידות

ל. ע ט י ם א ק זעכסטעם
 עוומ!ט4 מיןדימ ניבנו ער דמט מי;ט, 4פמרויכמי פמעטט רער רעקמענפען, היי}

 דעטבמועןטריעבעטנערמפהע^פיעןמעהרפמרנןוומהרענרמיהןצוכעקמזופפעןווכט^
 נורמקט&ט מיק מיונן }עוען צו ווימ פינרען, צו עפממקק4 ויניע רער מן ניבט מוק

 רעש נמ^ען מיק ומגטע ט,יטוניה ומהן ווטרמ, רב פ״ן,(: )פא}. פטחיק
 םפ!מנצ־ ען4יונ ייכען}4 ואהנע "מונוערע הייטט: י״מ.( ק^״ר, )תה|יק עט ווען רב:
 מויטררוקק: רער רייטעט וא עקק;יי}ען" עה!יענען4 פאן ט^וכטער מונוערע כען,

 ווע}־ ע,4ינ}4יינ מיורמע}יטיפען רימ ?מ!ין פפ}אנצכען" ען4יונ ייכען}4 ואהנע ,,מונוערע
 יי־}4 טאכנוער "מונוערע מויטדרוקק: רעי־ מ!ני עקאטטעט,4 ויניע קיינע נאך כע
 מיהיע ווע}כע וואיכען, מי!רמע}יטיפען ג־ימ מוין עקקויי}ען" עהויענען4 טמן כען

המ מ}טעט "*מ נייעט הייטט: פערנער עט ווען וויטטען. פערחמהרען צו מונפ!}ר
 ריעט מיונן וא י״ר.( ו', הפיריק )פיר }יעבער! מיין מויפבעוומהרט, ריר מין נע
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 שהרכדת לפניך וידוע גלוי עולם 5ש רבונו הקב״ח. לפני ישראל כנסם

 בעצמו. אדם יאמן ואל וקיימתי: עלי שגורה ממה יותר עצמי על גורתי רות גוי
 הלל שני. פרק אבות כמסכת ששנינו כמו החטא סן יתיירא לעולם אבל
 והרי ובו׳: מותך יום ער בעצמך תאמין ואל הצבור• מן תפרוש אל אומר
 אמר )רףק״ו(. חלק פרק כדגרסינן ואת. במצולה נטבע הדור גדול מצינו

 דור שהרי נסיון. לידי עצמו ארם יב<ת אל לעולם רב אמר יהודר־ן רב
 מח מפני עילם של רבונו לפניו אמר ונכשל. נסיון לידי עצמו הביא המלך

 דוד. אלהי אומרים ואין יעקב ואלמי יצחק אלהי אברהם אלהי אומרים
 ה׳ בחנני כ״ו( )תחלי׳ ליה אמר לי. מנסית ל^ג ואחה לי מנסו אינהו א״ל

 בהדך מילתא ועכירת לך מנסינא ליה אמר ולבי• כליותי צרפה ונסני
 מיד ערוה. כדבר לך דמנסינ^ן לך מודענא וארז הורעתינהו לא דלרירהו

 יהודרת רב אמר י״א(. ב/ )שמואל משבכו מעל דור ויקם הערב לעת ויהי
 חלכח. ממנו ונתעלמה יום של למשכבו לילה של משכבו שהפך רב אמר

 שבע. מרעיבו רעב. משביעו באדם. בו יש קטן אבר יוחנן. רבי דאמר
 רישא חייפא הורת הגג. מעל רוחצת אשה וירא המלך בית גג על ויתהלך

 ולאאדרכיה. ביהגירא פתק כציפרתא. אידמיליה שטן אתא תותיחלתא.
 זאת הלוא ויאמר לאשה ויררש דוד וישלח )שם( מיר לחלתא. דשמטיה ער

והיא עמה וישכב אליו ותבוא רקחה מלאכים דוד וישלה וגוי. שבע ברה

 דיר איוט עם ווע|ט! רער ,,הערר גאטט: חן מ ל 15 ר ט י אנרעדע חיינע ןייצ:אק4
 הא־־ אויםער>עגט בעטוועליצקייטען #עהר ועןבטט #יר איך ראט בעקאננט, 1־611

 #ענט רער פא}!צאגען.׳׳ טרייאןיך רא חיך האבע ראך חוכר געטהאן, יע דוא נע,
 טטעטט רך האבען\ואנרערן פיע^עןבטטפערטרויען צו ניצט היעראין דחר־ן^ אבער
 הי}) נ׳.(: ת/קאפ. 1 ב 15 טראקטאט איכן אי;ט |ע:ען צו וויא פירצטען, רירע רער

 ניכט ועןבער ריר פערטרויע אונר גע#יינרע רער פאן אב ניצט דיך ואנדערע ואגטע:
 #אן גראטטע רער דאט ,וואהתענא##ען ווילהאכען טטערבעטאג. ריינען חן ביו

 טנהררין טרחקטחט איכן איוט |ע:ען צו וויא אונטערגינג, רןדיע!ערטיעפע5 רינערצייט
 רך ן1*.א #ענט רער רב: רעט ען>4נח איכן ואגטע יהודה רבי ק״ן.(: )פא).

 כר&כ* פערווצונג חין רך דור קאניג רעי־ נאצרעכן ברינגען, פערווצונג חין ניא
 געטפראצען: גאטט צו נמהזמ^יך האטטע ער פעראונג}יקקטע; דארין חוכר טע

 גאטט א"כרהכןיט, גאטט )איכןגעבעטע(: #אן ווארוכןטפריצט !ווע|ט רער הערר
 אנטווארטעטעאיהכן רא ט?ידור גאטט אונדניכט: יעקכיט גאטט יצחקיטאונד

 געוואררען; ניצט עט ביוט אבער וואררען\רוא פערווצט מיר פאן וער רא גאטט:
 #יינע וייטרע" #יך! פערווצע אונד א"הערר! #יך, פריפע דור: טפראך רא

 צו גאטט 2היעראוין טפראך וואה|אן! כ'.(. כ״ו, )תה|יכן העלן! #יין חוכר ניערען
 גע־ ניצט איהנען איך ראט ,טהון עטוואט ריר אוגר פערווצען דיך חין! איך איהכן,
 פערבא־ איעער #יט דיך איך ראט אכצייגע, פאראויט איכן דיר איך אינרטכן טהאן,
 ווארד אבענר עט א!ט רא! רעהע אונר 4ווין} ברינגען פערווצונג אין פרויא טענען

 רך אוכן .11 .1 או. .(,כ י״א, ב'. )ט#וא! אויפטט&נר }אגער רינעכן פאן דור אוכד
 פערבאטעך, ראבבינען דיא האבען ,ויצערן צו בערענק^יצקייטע! וא|צען פאר א|וא
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 לילרת סקרת לבי בחנוה ן( י" )וזחלים דכתיב היינו מטומאתה. מתקדשת

 כמו עבירה• לירי יבוא שלא כדי הייחוד על גורו זה מפסק ולשמור וגוי:
 איש יתיחד לא ס׳(. )רף קדושין במסכת יוחסין עשרה סרק בסוף ששנינו

 ששעון רבי אנשים. שני עם מתייחד׳ אחת אשה אבל נשים• שתי עם אחר
 עטהם ישן עמו שאשתו בזמן נשים. שתי עם מתייהד אחד איש אף אומר

 וישן בתו ועבם אמו עכם אדם מתיחר משמרתו. שאשתו מסני בסונרקי.
 ילמד לא בכסותו. ישן וזה בכסותה ישנה זו הגרילו בשר. בקרוב עמהם

 טי אף אומר אליעזר רבי ס׳סרים. אשרה תלמד ולא סוסרים רווק ארם
 בהמה♦ חוק ירעה לא אמר יהודה רבי סוסרים. ילמד לא אשה לו שאין

 הנשים עם שעסקו כל מתירין. וחכמים אחת בטלית רווקים שני יישנו לא
 ואמרי׳ הנשים. בין אומנות בנו את אדם ילמד ולא הנשים. עם יתייחד לא

 רבי רתנא טעטא. מאי נשים שתי עם אחד איש יתייחד לא בגמרא עלה
 רב אמר ס׳א( )דף בגמרא עלה ואטרינן קלה. דעתן ונשים הואיל אליהו
 כעלה רכה אמר עלה ואמרי׳ היחור. על אוסרין ואין חיחור ע!ל מלקין
 בתר יוסף. רב לכי איקלע ביבי רב ייחוד: משום )לה( חוששין אין בעיר
 בעלה רבה והאמר ביבי. מתותי דרגא שקולו לחו אמר ריסתא. דכרך
 הואי דשושבינתירז ביבי רב שאני ייחוד. משובם )לה( חוששין אין בעיר

 רב לבי אסקינהו לנהרדעא. דאתו שבוייתא הנך עלה ואמרי׳ ביה. וגייסא
 האמנה ע״פ ע>כימ שהימה )פ" מינייהו חרא חלסה דקא בהדי חסירא. עמרם

 מאירים(. פניה שהיו החלון דין ככייו אור נפל )פי׳ באסומא נהורא נסל לבית(. העליה שמן

דדרגאאיפשח לסלגא מטא כי ואזיל. סליק וקא לדרגא עמרם רב שקליה

)ע לו וויה ויין, צו יי|))6 ער־**י3 רעמ;ע)בען לווכד איינעכן לזין פרויענמפער;אנען *יט
 פרויען, צווייא איט ניבט ראר^ לזיין ע׳.(: )פא). טין דו ק טראקטאט איכן ומן

 :אגטע: לזרעון רבי ויין; לוויין *אננערן צווייא #יט פרויא איינע אבער וואה|
 ע)־>;1דע אונד אייגעכן אין ויין לוויין פרויען צווייא מיט אן0 איין אויך ראר^ עש
 אונפערהיי־ איין איוט; איהק איט פרויא אייגנע ויינע ווען ווירטהטהויוע, בען

 פער־ איין וע)בטט ואגטע, ר;)יע א רבי קינדער)עהרערויין. קיין וא)) ראטהעטער
 קינרער|עהרער קיין וא){ איהקאיוט, בייא ניבט פרויא רעששען הייראטהעטער,

 ויי־ ניאאאנר ;א)) אויך .*(;"11.1 או. ויין )עהרערין קיינע פרויא איינע וא)} אויך ויין;
1אינ 4אנ4אוי) הייפיגע] איינען דאט ,)אטטען טרייבען געווערבע איין ואהן נען

 זיין ווייט וויה ,נעריכטעט רמככינען טען1זז "עהרערען סחן היער !•ירי טענןשטע מינן ״(
 15 ט3עט1פער זיח •ועןכטי ,ע]כען1יער מיינער יחש ימי ,היזטטען געטריענען קייטהייט חיהרע
 ט3גטטטיר יוסעו כרעננעניען מיינען מין זיך יסרינער יםשען3עוויםםענם1 מייס טע,3נן!י החכען
 וער מויך היטיכט ייעזער חי| וויח ,גע״מכט מוים״ערלןווזכן יחיוי^ ״ירי כטוחנוערש .החכע

 נייח- ערחנזטיטע יורך "ירי ע.־־.ויםטונג3 ע1דיע וןחננעי טטעהען ניכט ••ן סיר סרח״״שטע
 ינמחהוזסט“בייטפי יענן נמך ערטהייזט, רמט■־• יער יוזתער מיני נעטסיוטמעט ע1טפ'_ע

 ן#|<1*ם.וו מין מיני ע.־.ען1 '5 "עגע יענן מ!יס ויניע ת<3 געזעגענהייט יערער ״חננער, טער5ממ
* יי י * עןח״פפען3 !3 "יזננ]ין !יירענטחשט זיינע ׳טהם1מנ ניבט ייעם וויו

יייגערזעסלטר, יייי



183 ו פרק ג חיק ב כלל א נר
 רב בי נורא קלא רמא *ציי( על זלהמנכי לעמוד בחוקה במקום! לעמוד דגלי) וחיזק הרחיב פי׳

 להו אמר כסיפתין. לירק אמרו רבנן אתו עמר□. רב בי נורא עמרם.
 אשבעית דאתי. בעלמא מיני תבספון ולא עלמא. בהרין מיני תכספון מוטב

 ראית חזי ליה אמר דנורא. דיקלא כי מיניות ונסק מיניה. ריסוק ליצריה
 בעוברי מתלוצץ הוה מאיר רבי מינך: עריפנא ואנא מבשרא ואנא דנורא

 הוה לא דנהרא. גיסא בחך כאיתתא שטן ליה אירמי הר יומא עבירה.
 שבקיה רמצרא סלגא מטא כי ואזיל. עבר וקא יעל( )פי׳ מצרא נקט מברא.

 הזהרר ברקיעא. עלך מכריזין רקא לאו אי לידת אמר מאיי( ,לי היע •צי )פי׳
 דקאטר 1רגיל־ הוות פלימו מעי: הרי לרמך שויתי׳ ותורתו. מאיר ברבי
 כעניא ליה אירמי הוה דכפורי יומא מעלי הד יומא דשטן. בעיניה גירא
 אבראי. ואנא אגוואי עלמא כולי אמר ריפתא. ליה אפיקו אבבא קרא אתא

 שיחנו נפשיה מלי אפתורא. אקרבוהו יא•( לח !אנא א״כא עלמא לכ )אמר אתיוהו
 אכמר כסא ליה יחכו .סמאיס״( סלא נהוק שב )פ״ה שפיר תוב ליה אמרו וכיבי.
 דקאמרי שמע וטית• שקא ביה. נחרו הריאה(. מ! היוצאת ליחה כיס שלא )פי׳ בנוי׳
 1נער בתריה. אזל הכסא. בבית יכחכא( )פי וטשא ערק גברא. פליטו קטל

 הכי. מר אמר מ*ט א״ל נפשית. ליה גלי טצטער דקא חזייה כי קמיה.
 רבי בשטן: בירת ליגער רחמנא מר ליטא ליה אמר קאטינא. חיכי ואלא
 יצילנו רחמנא אטר אאפיה. נפיל דחוה עידנא כל רגיל הוה אשי בר חייא
 דפריש שנין כמה מכדי אמרה רביתהו. שטעתינהו הד יומא הרע. מיצר
 נפשת קשטה גריסכגינתי׳. חרהוחקא יומא הכי. אמר מאיטעטא מנאי.
 "נש שם )פ״ס חרותא אנא ליה אמרה את. טאן לה אטר קטיה. וחנייה חלפה

 אייתא ליה אטרח תבעה. הלום(. סיום ששורת* )פ״ה מיומא דהררי כעיר(. הנכרת
 )פ״ס אשוור הייזל(. ניאש שסיה קטן ע־ף )פ״ס צוציתא. דריש רומנא להך ניהלו

 סליק תנורא. דביתהו שגרה קא הוה לביתי׳ את<ת כי ניהליח. אחיא קפץ(
 מעשרת. הוה והכי הכי לה אטר האי. מאי ליה אמרה בגויה. יתיב וקא

 טיהא אנא לה אמר סימניה דיהבה בתער אשגח לא הוא. אנא ליה אטרח
 באותה שמת עד מצטער הוה צדיק אותו של ימיו כל אמרו איכווני. לאסורא
במרת ל׳( )במדבר לרת יסלח וה׳ הפר□ אישה דתניא דריש ומאי מיתה.

 רבי מאיר, רבי וויא מאננער, גראשטען ריש אויך יא יש ערפאררערט, על־ויען
 איה־ צ! פערטרויען געטריעבענעש צ*ווייט איין אנרערע אונר אט/ ואהן רוייא,

 בערייעט געראטהעןווארען, רעננאך ;יא ווע|כע אין פעחוכוט, רורךדיא טוגענר רער
 האטטע, ווירערטטאנרען 4ונ5ערוו5 רער ער אבנייך !עטצטערער, יא האבען,
 רייתא”ב יענער צוצאג; טאר רען ;יך געוויששענשביששען פאן ע4םא| אין דעננאך

 1אויפגעןאונ ע}יברע4 האטיאיהרע מאן רער היישט: עש }ויטעט: ווע|כע ע1צופאן
טריפט ריא רייטעט ר&מיט י״ג.(; )במדבר|/ פערגעבען איהר ווירד עוויגע רער אונר



ו פרק ג חלק ב ביר א נר י״=
 ידערן לא והיא לה. והפר כעלה ושמע בנזיר שנדרה באשה מדבר. הכתוב
 עקיבא רבי וכשמגיע למתים• ומיטמאה יין שותה והיתה בעלה• לה שהפר

 בשר בידו יעלה חזיר בשי־ לאכול שנתביון מי ומה ביכה היה זה פסוק אצל
 חדרועלח כשר לאכיל שנתכיון מי וסליחה. כפרה צריך חורה אמרה טלה
 ה׳( )ויקרא אימר אתה בדבר כיוצא וכמה• כמה אחת על חזיר כשר בידו
 לאכול שנתכוון במי מדבר הכתיב במה עיני. ונשא ואשם ידע לא והוא
 טי • עינו ונשא ואשבש ידע לא והוא חוררה אמרה הלב בידו ועלה שומן

 יהודה בן א־סי וכמה• כמה אחת על חלב בידו ועלה הלב לאכיל שנתכוון
 ולא הדווים: כל ידוו זה דבר על עינו. ונשא ואשם ידע לא והוא אומר

 שיש הנשים אפילו אלא תמיד. החטא מן לירא להם שיש בלבד האנשים
 מצינו שבבר עבירה• לדבר טפותות מלהיות חפחדנה בדבר יותר בושת להן

 קלה נשים של דעתן ו״ל שאמרו במה מתלוצצת שהיתה שבנשים בגדולה
 רבי אזל י״ח(. )דף זרה רעבודה קמא בסרקא כרגרסינן בדבר• ונכשלה

 אהה שפעם ופ״ה דברוריה• מעשה משים דאמרי איכא לבבל. וערק מאיר
 להורות סופך חייך לה ואמר קלה. דעתן נשים ז״ל שאמרו מה על לגלגה

ימים כה והפציר עבירה• לדבר לנסיתה מתלמידיו לאהד וציה לדבריהם.

 נעוויטשען )שאן קייט*ענטהא!ט:א רער געןיבדע איין שרויא איינע !ופן ,אן פא}] רען
 פרויא ריא 3יפ|א;נ א אונר הארס עט אן>5 רער געטהאן, נעטראנקען( אוני טפיאען
 טארטען אן ארער"דך טרינקט, ודין הארס, ניכט אויש)א:ען דיעט ע5ווען אבער,

 רכי )בעריה^טען( רען טטעטט אויך ריה־טע פער; נעדאכטער (.*פעראונרייניגט
 ריא אויש, ער ריען יעמאנד, ווען קאכן. דא־־אן ער אשט ;א טהראנען, צו עקיבא
 טטאטט איהכן קאכן עט אונד עסטען, צו ש}ייט שערבאטענעט האטטע' אב:יכט

 דערטחפנו וואי־טען רען ערנאך כערארך :א האנרע, ריא אין }א^>ש|ייט דעטטפן
 רער פיען^עהרבעדארןרעריענינעאיינער"פעהאהנוט, וויא אוכן פעחאהנונג, איינער

 ווירק}יך איהגן קאכן עט אונד עטטען, צו ש>ייט פעי־באטענעט האטטע, אמיכט דיא
 טרישט: רער אין עט הייטט ן.ןייכעת>אאסען האנדע! ריא אין ש}ייט פעי־באטענעט

 ה/ )ויקרא ניטען וינדע דינע ער מ!ט :א דנדיגעט, אונד ווייט ניבט עט ער ווען
 ספן פא{ן, רענן פאן היער רערעט ראבכינען, ריא :מגען טרישט, דיא י";.(.

 אונםרטטאין קאקאיהכן אונרעט עטטען, צו שעטט האטטע, אמיכט דיא יעאאנר
 נעניעשט, אי;ט, לוונם|יטט עט ראש וויטטען, צו אהנע נון ער ווע}כעט האנדע, דיא

 שיען וויא איכן ;#יטטיע ניטען דנרע דינע ער דאט ,טרישט ריא :אגט רפננאך אונר
 נטןיטט א האט, אב;יכט דיא וועןכער פא|ן, רער דע^יפנינען נייא דיעט אי;ט עהר>4

 אינרעשען האנדע! ריא אין אונטןיטט ווירקןיך איהכן קא^אט עט אונד עטטען, צו
 פרויאענט־ רער א!יך ;אנדערן ךאננער, רער ששלכט איינע כור ניכט קייטהייט אי;ט

 טאמהאפטיגקייט איהרעזאטירןינע דורך יפנע א|ט עהר0 •־יע:ע ייך1אנג פעחאנען,
 • י״ח•( )שאן. :רה עבורה טראקטאט רער אי;ט וואריבערנאעצץפ:ען דנר, נעטיטצט

 דיון עש ימ1 0י.מ זיז י-מס, געזינדינעס ניכט ניוך ט.-.מס יער ייער ז*יז חבנוייך ד.. ד. *(
געיויזושט. ניצטש יביעש1זע חיהרטש יוויסןיזחנג רער גיזן5 !יח ז5י פן,3 געזיננונג יער

.טר3יבערזעט0 י״י
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 מאיר רבי וערק עצמרח. חנקה הדבר לה וכשנודע שנתרצית. ער רבים

 כמו פנויה. ביהוד אפילו אלא ערוח ביהוד דווקא ולאו ביסוסה: מחמת
 סרק סנהדרין במסכת כרגרסינן אמנון. עם לתמר שאירע מה על שאמרו

 ועל הירוור על גורו שעה באותה רב אמר יהודה רב אמר כ״א(. )רף כ״ג
 יהוצדק בן שמעון רבי משום יוחנן דאמררבי הוא. דאורייתא יחוד הפנויה.

 אמך. בן אחיך יסיתך כי י״ג( ;דברים שנאמר מנין. התורה מן ליהוד רמו
 אמו. עם מתיחר בן לך לומר אלא מסית. אינו אב בן מסית אם בן וכי

 פנויה. של ייחור על אימא אלא שבתורה. העריות כל עם מתיהר אחר ואין
 כדאמרינן .5גדו שברו ויהא וינצחחו חאותו ישבר נסיון לידי הבא כן על

 שמעון רבי חןחלוקין. אלו פרק מכות במסכת וגרסינן אגרא. צערא לפום
 ייטב למען תאכלנו לא ואומר הרם. אכול לבלתי חוק רק י״ב( )שם אומר

 הפירש ממנו. מתאוה ארם של נפשו שאין הדם אם ומה אחריך. ולבניך לך
 ומחמדתן. להם מתאוה אדם של שנפשו ועריות גול #כר. מקבל ממנו

 דורותיו ולדורות ולדורותיו לו שיוכה וכמה כמה אחת על מהם הפורש
הדורות: כל סוף ער

שביעי* פרק >כח(
 בתחלת ולדכאו לשברו יתחיל אם מנעוריו. רע האדם לב שיצר פי על אף

 יצרו ביד יפול אם אבל שירצה. דבר לכל לנצחו בעיניו קל יהא נערותו.
 ומתגבר לנצחו וקשה עליו כבר יותר עת בכל ימצאנו אחריו. וימשך בתחלה

רב אמר נ״ב(. )דף החליל פרק סוכה במסכת כדגרסינן יום. בכל עליו

 ב!ייבען 13טטאנרהאפט פערןוכועמפאן}ען אין עט, אקט פערריענטט}יכער ;א אוק
 איקטראקטאט ע:עןאקט1 צו וויא פיהרען, קייטעט|עבעןצו אונדטטעטטאייןריינעט,

 ב|!ט ראט פעטט, כדיבע עטהיימט: ואגטע: מעון ט רבי כ״ב(. )פא}. מכות
 געניעטען, ניבט עט ;א^טט רוא פערנער: כ״ג.(. י״ב, )רכריק נעניעטען צו ניבט

 כ״ה(. פער; )רא;עןבטט ריר נאך קינרערן ריינען אויר וואה|ערגעהע ריר עט ראמיט
 מענט רער וואנאך רינגעט, איינעט א|ט ב^טט, רעט דך רער דעריעניגע, נון ווען
 וויא אוכן טראגט, ראפאן |אהן ;א^כען איינען ענטהא}ט, טראגט, נעןיטטע קיין

 רעט אונר רויבעט רעט וין רער דין, דעטיעניגען 4בעןאהנונ מוט׳ריא גראטער פיע|
 איק טריעב רער וואצו ,ענטהא|ט פרויענציממערן מיט אומגאנגעט פערכאטענע;

ווירקט! מאכטיג ;א מענטען

קאפיטעל, ם ע ט נ ע ב ע י ז
 ווירר ;א איננעוואהנט, טריעב כא;ער איין 2אוי! יונענר פאן מענטען רעכן אבנייך

 ענרע אק ווירערטטעהען, צו איהכן ווירד,' אנפאנגען פריה טאן ער ווען איהק, עט
 פאןאיהקבע־ דךאבעראנפאטט !אטטער ;בעדעגען צו איהן וועררען, דעננאך}ייכט

 דך וועררען, טווערער איממער איהכן עט ודרו־ ;א }אקקען, דך אן אונר העררסען
 בעדעגט איהכן פאן מעהר טאג|יך ער ווירר מעהר5פיע מאכען, צו }א; איהק פאן

 ;אגטע: אטי רב נ״ב,(, טוכה'׳)פאן. טראקטאט איכן אקט צ!|ע;ען וויא וועררען,
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 העגלה. כעבות דומה ולבסוף עכביש של לחוט דומה הרע יצר בהחלה אסי

חטאה. העגלה וכעבות השוא בחבלי העון מושכי הוי ה׳( )ישעיה שנאמר

מעקה אלא יצחק• רב בר נחמן רב לה מתקיף לפורענות. ואחת לטובה

 דכהיב מאי חסדא רב בר נחמן רב דרש ס״א(. )דף הרואה פרק נמי וגרסינן
אחת לטח• הללו יצירות שתי יורץ. בשני אלהים ה׳ וייצר ב׳( )בראשית

משופטי להושיע אביון לימין יעמוד כי ק״ט( )שם שנאמר שופטן. ווה זה

 קא והא הרע יצר בה שליט דלא נמי הכי וייצר בה כתיב דלא בהמה גבי
 מיוצרי. לי אוי דאמר פוי בן שמעון כרב אלא ובעטא. ונשכא דטזיקא חוינן

 רצון לעשות מניחו ואין .האדם על גובר הרע שיצר ללמד מיצרי. לי אוי
 אומר הגלילי יוסי רבי הניא עלה שם ואמרינן עמו• ילחם לא אם קונו

 רשעים בקרבי. חלל ולבי ק״ט( )תחלים שנאמר שופטן. טוב יצר צדיקים
בינונים לבי• בקרב לרשע פשע נאם ל״ו( )שם שנאמר שיפטן. הרע יצר

 ט5עט1צ! מפיננגע״עכעט, איינעט פארען רעק אנפאננט נןייכט טריעב בא:ע רער
 דיון ווע]כע רענען, וועהע הייטט: עט וויא וואגענט; איינעט טטראננ רעכן אבער
 וואנענ־ אק לו* *" פערברעכען ראש טנירען, אונבעדייטענדען אן ציעהען דנרע

 רב ט״א.(: 3)£א כרכות טראקטאט איכן ןע;ען צו אי;ט אויך טטראנג.
 וייצרה׳ הייטט: עט פא^ענדעט: בעמערקטע חטרא, רב רעט :אהן ן,*נח
 •וארנן דאט צוואר אונו־ ב/ )בראטית נאטט ,עוויגע רער ביןיעטע עט אלהים

 עכ>טעןצחיי־* דעכן ראט הין, דארוי^ רייטעט ריעט יו״ד, נעדאפפע!טעכן יט* וייצר
 בא־ צ!ק טריעב רער אונר נוטען צוק טריעב רער איננעוואהנען, טריעכע ערןייא

 ווארעא;!א היעראויט איין: יצחק, :אהן ,ן *נח רב ווענרעט היאגעגען :ען.
 ווארט יענעט טאפפוננטנעטיכטע דעטמען כייא טהיער, דאו ראש טןיעטען, צו

 דיאערסאח־ וו׳ירער אבער ,"וואט האטטע קיינעןבא:עןטריעכ (,*ט**פארקא ניכט
 טטאעט בייטט, אנריכטעט, טארען טהיער דא: ראש דעהען, וויר רא אי:ט, רונג
 אונט"א!!א ווענרען וויר וש?(* האבען טריעב כאוען איינען גןין1פא )אונד .11 ו. או.

 ואר־1 רעכן אין ווע}כער ט,,ם:י ואהן עון,*ט רבי דעט ערק|ארונג צור }יעבער
 אונר מיוצרי לי אוי פינרעט אנרייטוננ ריא יו"ר( עראפפע}טעכן4 יט*) וייצר טע
''וועהע י י טאפפער, יינעכן* איך ווען יר,* חעהע מיצרי: לי אוי

 ויעש מויסדרולןנן יער וויו ענטטטעהונגסגעטיאטע, זיינער כעגיננע כיינן חנאחנגס ה. ד. *(
ערייננם1ןןן ין^ו^^ט ט.(״י כ/ )ניחט־ח יוכער טשהטערוזין ין/ )כריוסית פחרלןח^ט

 ע3נ0ג טם1ייט ■ייר כטגרייסען דטננרוך סאיי יי״י חכטן5יויינ יויינעכן *יט ייצר וויורט יחש
 יעי *טנטען יטש עיטחפסונג מחן ונגטן1ד.1ר3ער בייח רו!יך ריזך יח רעצט, ניבט רחי:י!נע*ענט

 ט!*1)ןח וו!ט}11פיוררןר טפחטטר טרשט ם1עבענסחן זיונרטרן ׳י.ך1ג1זי ט5ני וייצר יזוי^דרמןק■
 וויי! יזו, נןח**ט יו1 ׳חן ניכטם נחטייןיך, וויח ,טפחטעד יזיער פריהטר יחש 5מוין חכער

״יוו3 ח!ני ט־יערעש, רעש עיסחפפונג איון כטריכט חינן ח!יך ויצר מייסירתןנן יעד גטוחגט,
•חט?-. טריעב רזיינען נ!ר עם 1"יי ענען איור, יו״י חיינסחכטן חיינטכן *יט

 ד.טנוע|'3בע זיך גטגטנטטחנר ייעוען יווי^ טייניגע, ניוך טעוןשטע מינן יןיויו*ען .־יער ״*(
 הזז: גטסזנרטן געחייגגעט ניאס ונג3חיבערועט ר!3 חכער וויר ווע]אע איור, סטע)ןען רי״וייטע

 טר.3מיכערזעט יער בען.

רער ראש בעןיעהרט, אונט ו!אש פא)געי טריעכע יינעכן* איך ווען :״ * *יר,
 !יי־ איהןדעןוויןןען אוני טטרעבט אונטעריאכען צו טטעטט ענטען* רען טריעב בא!ע
̂*איינעןקא אין איהכן יט* דך ער ראש אהנע |אטט, ערפי^ען ניכט טאפפערט נעט  פ

 נ״ב.(: )פא). מוכה הייטטעמ!איכןטראקטאט טפראך, א|יע:ר רבי (.**איינ}אטט
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 לגרום )כ״ל כלם סטוכ יצר נשאר הרע יצר על סגוכר־ן שהצדייןים לי נראה המחכר )אמר נסשי

 וסמן לכאן נזמין וסעשים לכאן נזמין פעמים גינונים זה. הסן הם והרשעים כרצונו ושיסמז כלבד(

 שהחושב לסי הם אלעור רבי שדרש שמות השבעה ואלה :כאן( הכימנים לזה
 שאינו הרע יצרו אחר הולך לכת כוכבי השבעה במערכת הוא שהיכולת

 אחרים. ושמות אויב ארי לו יש אחרים שמוח )בי הכל באדון בטחון שם
 רבים( שמות לו היו וה ועל ענינים בכמה סועל האדם על יצרו יתגבר ואם

 ליצר לו יש שמות שבעה אלעור רבי דרש נ״ב(. )דף החליל סרק כדגרסינן
 משח רע. האדם לב כי'יצר ח׳( )בראש־ת שיאמר רע. קראו הקכ״ה הרע.
 טמא. קראו דור לבבכם. ערלת את ומלתם י׳( )דברים שנאמר ערל. קראו

 שלטה טמא. דאיבא מכלל אלהים. לי ברא טהור לב נ״א( )תחלים שנאמר
 כי וגו׳• לחם האכילהו שונאיך רעב אם כ״ה( )משלי שנאמר שינא. קראו

 ישליטהו אלא לך ישלם תקרי אל לך. ישלם וה׳ ראשו על חותה אתה גחלים
 עטי. מדרך מכשול הרימו נ״ס )ישעיה שנאמר מכשול. קראו ישעיה לך.

 מבשרכם. האבן לב את והסירותי ל״ו( )יחזקאל שנאמר אבן. קראו יחזקאל
 יצר זה מעליכם. ארחיק הצפוני ואת בי( )יואל שנאמר צסוני. קראו יואל
 למקום ושממח. צ׳ה ארץ אל והדחתיו אדם. של בלבו ועומר שצסון הרע
 עיניו שנתן הקדמוני. הים אל סניו את בהן. להתגרות מצויץ אדם בני שאין

 חים אל וסוסו שבו• חכמים תלמידי והרג והחריבו הראשון המקדש אל
 ועלה שבו. חכמים תלמידי והרג והחריבו שני במקדש עיניו שנתן האחרון.

 הגריל כי ישראל. עם ומתגרה העולם אומות שמניח צחנתו. ותעל באשו

 פערטיערעיע טריסטויעבען הייןיגען רער לוין הלוט מענטען מיכן טריעב בא;ע רער
 כ״לן.( ח', הייטט)ברמטית עט ווילן ע!, ו בא רען נעננטלויהן: נעהמ(יך :"נאטט נהמען

 פער־ רען לויהן נעננט צזטה באוע; הערצענטחיוט צ>ענט(יכען רעט טריעב רער
 בעטניידעןריאפערטטאקט־ איהרואן(ט וו*לועטהיימט)דבריכןי/ט׳'ו.(: טטאקקטען,

 מיין הייטט:" עט וויא אונריינען, רען מיהן נעננט דור הערצענט; איירעט הייט
 הערץ מונריינעט מיין א(;א וט>1 עט נאטט; א מיר, ערטלופפעלוי| ןיהער ריינעט
 הוננריג פיינר ריין הייטט:"ווען עט וויה פיינד" מיהן: געננט ט(מה נעבען;
 לוונד הויפט ויין מוין דולו טמררטט קאה(ען רען כראר; יט>4 לויהן טפייוע וא מיוט,
 ווימעטהייטט: אנטטאט, נעננטמיהן: ה עי ט י בעצאה(ען;" ריר עט ווירד זאטט

 י״ר.(; נ״ו, )יטעיה פא(קעט מיינעט ווענע רעת מויט פארט אנטטאט רען טאפפעט
 הערין טטיינערנע מין־ווערדערמט וזימעטהייטט: טטיק, נעננטמיהן: יחוקא(

ק עק ט ט ר ע פ רען מיהן: נענט 1 מ יו ("!,כ״ו.(; )יחוקא( קארפערנעהמען איירעכן יט ו מ
 )יואן ענטפערנען מייך פאן מיך ווי(| פערטטעקקטען רען עטהייטט: וויה טען,

 מונר ארעט מיין מין לויהן"הין טרייכע איך )עכענראו.(: עט הייטט פערנער כ/(. ב',
 גע־ רמט גיכט(';' פערפיהרען צו ז׳זענטען קיינע עט 6־11 דאהין, ה. )ר. }מנר וויטטעמ

 צער־ רער פעראנ(אטטונג דימ וואר ער ה. )ר. אטטמעער רמט געגען ויכטגעקעהרט
 עער>1 (עטצטע רמט געגען געקעהרט טווייה ויין טעמפע(ט(, ערמטען רעט טטארונג

 רען פע(ט(;>1ננצורצערטטארוננרעטצווייטעןטע£1עראנ(אטמ וואראויךדיה ער ה. )ר.
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 לחהוא דשטע דאביי כמעשה מכולן. יותר חכמים ותלמידי אביי אמר לעשות
 1איויד אמר סלן. לרוכתא וניזיל נקדיט איתתא לההיא א״ל דקא גברא

 מהררי סטרי כי באגמא. סרטי תלתא בתרייהו אזל מאיסורא. ואסרשינהו
 מאן אי אביי אמר בסיפא. וצוותא רהיקא אורחין אמרין דקא שמעינהו

 לאוקמיה מצי הוה לא .כשונא!( סדכר תולה שהיה אלא אומר היה עצסו על )פ״ס לי דסאני
 ואמר מצטער• קא והוה דרשא בעברא נפשיה ותלה אזל מלחטוא. אנסשיח

 טמנו: גדול יצרו מחברו הגדול כל סבא ההוא ליה תנא יכילנא. לא אנא אלו
 יצחק רבי אמר עלרח כדאמרינן להמיתו. שמבקש עד לאדם מניח ואינו
 לצחק רשע צופה ל״ז( )תחלים שנאמר להמיתו. עליו מתגבר אדם של יצרו

 ה׳ ]שם[ שנאמר לו. יכול אינו עוזרו שהקכ״ה ואלמלא להמיתו. ומבקש
 כראמרינן הבא• בעילם עליו שמעיר אלא עור ולא וגו׳. בידו יעזבנו לא

 הבא. בעורם בו ומעיד בעה״ו לאדם מסיתו הרע יצר יוחנן רבי אמר עלה
 בא״ט שבן מנון• יהיה ואחריתו עברו מנוער מפנק כ״ט< )משלי שנאמר

 קורץ בערביא שבן אמרי חנינא ב״ר אחא רבי דבי סהרא. למנון קורין ב״ח
 ולכסוף אורח• ולבסיףקרא• הלך• קראו בתחלה רבא אמר סהרא: למנון
 לקהת ויחמול העשיר לאיש הלך י״ב(ויבא בי, )שמואל שנאמר איש. ?ראו

 לאיש ויעש׳ הרש האיש כבשת את ויקח לו הבא לאור׳ לעשוי ומבקרו מצאנו
 ברנחטני יהודה ח דרש ט״ו( )רף דורשין אין בפרק נמי וגרסיני אליו: הבא

 כראיחא ובו׳ אדם של אבריו אומרי׳ וחכמי׳ ובו׳. לקיש דריש מתירגמניה
 כרגרסינן תורה. ברברי היא יצה׳״ר תאות מחולי אדם של ורפואתו בהקדמה:

 אם בני ישמע^. ח דבי תנא ל׳(. )רף דקדושין ובפ״ק נ"□ )רף החליל בפרק
י״ר( )איוב שנאמר נימוח• היא אבן אם לבה״ט. משכהו זה, מנוול כך פגע

 עטצוצאכטט ער ראש ערק|ארט, ראהין אביי וואט טהאטען, עערריכטעטגראטע ער
 מעצט גראשעראיין יע רען סערפיהרען; צו #אצנער גע|עהרטע אצ]עגט, דטרויט
 איב־ .]יירענטאמטען :יינע רנד גראטער רעטטא ראבבינען, א!טען ריא ;אגע! אקט,

 }עבעןטראכטעט, דעכן צאך איהק ער צאך\כק ניכט טריעב בא:ע רער !אטט ריגענט
 ראצ&ך, טטרענט }ויערטרעכןגערעכטעןאו־^אונד ערעכטע1רער'אוצ הייטט: עט וויא

 רער ווירדע כייאטטאצד אהנערעןגאטט!יכען אוצר }״;,]״□.(, טארטען_)תהןיכן אירזןצו
 בא;ען )רען איהן צעצצט טערטט !אגטע: רבא .בייאקאממען ניבט איהכן ז^עצט

 הייטט: עם וויא הערר, ראן: גאטט; ראן: וואצרערער; טריפט: דיא טריעב(
 פאן ]ייר, איהכן טהאט עט אוצר מאצצע רייכען רעכן צו וואצרערער איין קאכן עט

 פיר צוצובערייטען עט אוצר צעהמען צו רינדפיעה :ייצעכן ארער ק|יינעיעה, ויינעכע
 מאננעט ארמען רעש טאפכען ראט ער צאהכן רא אצקאכן, עכען רער גאטט, רען

 רחט ר'.(. י״ב, ב', 5)טי*ואדקאכן איהכן צו רער ע, צג א רעק צו עט ריכטעטע אוצר
 טריענעטאיוט באוען רעט קראצקהייט ריא געגען אבער היי]מיטטען פראכאטעטטע

 טראק־ איק אקט ע:ען1 צו וויא געועטצעט, רעט ווארטען רען יט>4 בעט^פטיגוצג דיא
 דיע־ דיר ווען )עהרטע: 1יט*עא רבי רעט ט!|ע ריא !/(:)פא!. ין ט קרו טאט
מקט דאמ]עהרהוק; אין ציעהעעט וא בעגעגצעט, טריעב( בא;ע )רער טייא;א| ועט
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 צמא כל הוי נ״ח( )ישעיה שנאמר וזורח. אלא מים ואין מים. שחקו אבנים

 דברי כה הלא־ כ״ג( )ירמיה שנאמר טתפיצץ. הוא בתל ואם למים. לכו
 ויובחנוי יצרו את לכיף לאדם צריך וג״כ סלע: יפוצץ ש וכפט ה" נאם כאש
 פרק סנהדרין במסכת כתרסינן קרבן. ומקריב יתברך לשם מכבר ובוה
 כאלו עליו ומתורה יצרו את הוובח כל ריב״ל אמר מ״ג(. )רף הדין נגמר
 וובח נ׳( )תחלים שנאמר והעה״ב העה״ן עולמות כשני יתברך לשם ככרו
 בא לוי בן יהושע רבי אמר אלהים• בישע אראנו דרך ושם יככדנני תורה
 המקדש שבית בזמן הוא. ברוך הקדוש לפני הרוח נמוכי גדולים כמה וראה
 מי אבל בידו. מגהה שבר מנחה בידו. עולה שכר עולה מקריב אדם קיים

 כולם. הקרבנות כל הקריב כאלו הכתוב עליו מעלה עליו שפלה שדעתו
 תפלתו שאין אלא עור ולא נשבררח. רוח אלהים ובחי נ״א( )שם שנאמר
 יכול אינו ואם תבוה. לא אלהים ונדכה נשבר לב )שם( שנאמר נמאסת.
דורשין אין פרק כדגדסינן השם• חילול לידי יבא ואל ממקומו יגלח לשכרו

 י״ט.(, י״ר )איוב2וואששערןאועטשטיעעאוין צערפןיעטען; עש מוט וא שטיין, פאן עש
 איהר א, הייטט: עט ווילו פערשטאנרען, ןרגע;עט ראט ווירר וואטטער אונטער אונר

 ראצער־ עט וט>1 וא ,אייוען פאן עט לויוט הין! וואטטער צוכן עהט4 א!|ע! רורטטעען
 רעכן ניכט ווארטע מיינע ג}ייכען כ״ג(: )ירמי׳ היישט פערנער עש ווילו שפ!יטטערן,

 אבער ? צערשפ|יטטערט פע|ו )!כן רער רעכןהא#מער, הערר, רער שפריכט פייער,
 צו לוונר באנריגען צו טריעב באוען רען טראכטען, אענש רער וט>5 לווישעררעכן לווין

 לויכן אי:ט ]מוען חילוצו אפפערברעגען, צוכן עהרענאטטעטאיהן צור אונר פערניכטפן,
 בלזוען ןןער:יינען ואגטע: |וי, ואהן יהושע, רני .(,4מ״ טראקטאטטנהררין)פאן.

 ריעט ווירר דעכן אכןעגט, וינרענכעקעננטניט איין ראבייא טריעבטארטעטאונד
 עט "יא אנגערעכנעט, יעטייטט אונד ריעט־ פערעהרונג ערוויעוענע גאטט איינע

 רענן 2אוין איך רען}אטטע אונר מיך, עהרט וועראייןראנקאפפערשןאכטעט, הייטט:
 י: 1) ואהן יהושע, רבי אגטע£5ערנער שויען. אטט|יכעהיי|4 ראש רארטהין וועגע

 רער ש5א צורצייט, וער. גאטט בייא רעמוטהטפא}ןיען ריא האכגעאכטעט וויא ויעהע,
 רען נור בראכטע, כראנראפפער איין ווע|כער רעריעניגע, האטטע שטאנר, טעמפע!

 עראייןשפייועאפ?5ווען רעריעניגיע, בראנדאפפערט, איעעט רארכרינגונג פיר ן$הן
 ערוואר־ צו שפייועאפפערט איינעט דארנרינגונג פיר |אהן נוררען פערבראכטע,

 א|ט אן, האך וא רעמוטה וייגע מענשען רענן שריפט דיא רעכנעט ראגעגען טען;
 ראתעכראכ־ אטט4 הייטט: וויאעט ,דארורעכראכט ער׳וא^מט^כעאפפער האטטע

 געכעט ראש חירד אויך עאכטעט,4ןייך4 העלן גענראכענעט איין ווירר אפפערן טען
 צערנראכענעט, איין הייטט: עט וויא ,פערווארפען ה|ט>4ניא ךע#והטטפאןןען רעט

7(* ״. או. גאטט! א ניכט, רוא פערשמאהעטיט געמיטה צערקנירשטעט

 1)51011 מנגעסיהרט, נטע0)1רחג5 מגסריטע אייניגע ניוך היער ווערדען טעגןסטע מיכן *(
 סייס מיינשט געיייזם, גען5םטרהייםי פויופעטיטען ןען רמש מויסטפרעכען, פערזיכערונג ריח
 חונר טווינרטן ערוע רער םיי| וינוע רער העררטחפט ריח •ויו ,וזעררע חיינטרעטען ייט3 נע

 טריעכעש יז:ען3 רעש ןנןונגען)1מנוי סערפיהרעריטען רען סחן חעהר ניבט זיך חענטען ריח
 נינטש חייננן]ייר!ננ ריח 5(|,י יהיע י"יך בער5 נןחחי״ט עם )חששעןן היגרייסטן ויעררען

נעויטנט, חירעע ריעזער חויםררונןזןע נן!3 חור1ת רטר זיך רערען חן,
* חיכערגעטצטר רער
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 אם אומר הזקן אלעאי רבי א תג .מ׳( )רף דקרושין ס״ק ובסוף ט״ס )דף

 וילבש אותו• מכירין שאין למקום ילך עליו. מתגבר שיצרו ארם רואה
 שמים שם יחלל ואל חפץ שלבו טח ויעשה שחורים ויתכסה שחורים

 השערה. כחוט לצדיקים הרע יצר רומה הזח שבעולם פי על ואף :בפרהסיא
 אטד ה׳(. )רף רברכות בפ״ק כרגרסינן אותו. ומשברין אותו שטרגיוץ לפי
 ח( )שש שגא׳ הרע יצר על טוב יצר אדם ירגיז לעולם לוי. כן שמעון רבי
 רוצים שאינן לפי גבוה. כהר להם נדמה ולרשעים וגו׳• תחטאו ואל רגזו

 שיהא לבא לעת*ד אכל עמו. יכולין אינן כן ועל עליהם. שמתגבר עד לנצחו
 כשר. לב ויחדש האבן לב יסיר שהקכ״רת לפי מאליו. חרע יצר נשבר
 עטו שעשו המלחמה וכפי האמת. ישיגו שהצדיקים לפי בהפך. להם ירמה

 להם יראה ממנו. גדול יצרו מחבירו הגדול וכל שכבשוהו עד ימיהם כל
 עושים שהיו כפי המלהמרת צריכין שאינם בראותם גבורת. הר שהירח

 אחו. שלמים והיו להכניעו בעמל נתנסו שלא לפי והרשעים בראשונה.
 האבן לב את והסירותי ל״ו( )יחזקאל דכתיב עמל. בלי מאליו שנכנע עכשיו

 דרש נ״ב(. )רף החליל פר׳ כדגרסינן השערה. כחוט להם ירטה מבשרכם.
 בסני ושוחטו הרע ליצר הקכ״ח מביא לבא לעתיד אלעאי. בן יהודה רבי

 נדמה ורשעים גבוה. כהר להם נרמה צדיקים הרשעים. ובפני הצדיקים
 ואומרים בוכים צדיקים בוכים. וחללו בוכים הללו השערת. כחוט להם

 היאך ואימרים בוכים ורשעים הזח. הגבוה ההר את לכבוש יכולנו היאך
 שנאטר עמהם. חמה חקב״ח ואף הזה. השערה חוט את לכבוש יכולנו לא

יפלא בעיני גם החם בימים הזה העם שארית בעיני יפלא כי ח׳( )זכריה
צבאות: ה׳ נאם



הכבוד השלישי הכלל
 לשלטנות: התקרב הב׳ החלק כרבנות. האחד החלק חלקים. שני בו ויש

פרק'□: שני בו ויש ברבנות הראשון החלק

ראשון. פרק )כס
 מן ומוציאתו אדם בני בו שמקנאים מסככה הוה בעולם לאדם הגדולה

 עליו. יחלקו בקנארכס כי הבא. העולם מן ומטרירתו ומנו. בלא העולם
 פרנס ארם שנתמנה כיון שאז״ל כמו אמונתו. ומפסיד עליהם משתרר והוא

 עמו בני על נוהג שהוא הגדולות ובעון מלמעלה. רשע נעשות מלמטה
 לאחיו ששלם ואע״ם הצדיק. מיוסף גי־ול מצינו לא כי שניו• מתקצרין

 עליהם. שהנהיג והרבנות השררה למען כולן קורם מת רעה. תחת טובה
 מה מפני רב אמר יהודה רב אמר י״ג(. )דף דסוטה פ״ק בסוף כדגרסינן

 בפסחים נמי וגרסינן ברבנות. עצמו שהנהיג מפני אחיו. קידם יוסף מת
 בעליה. את שמקברת לרבנות לה אוי יוחנן רבי אטד פ״ן(. )רף האשה פרק
ישעיהו הוון א׳( )ישעי׳ שנאמר מלבים ד׳ קני( )פי׳ קפח שלא נביא לך שאין

טיטעל. דריטטער
עהרע: ריא איבער

מבטהיי}!נגען. צווייצו לוין

אבטהיילונג• ערסטע
קאפיטעלן. צווייא אין העררשזוכט. ריא איבער

ל. ע ט י פ א ק ס ע ט ם ר ע
 אפט אוידזכן ציעהט מויטמיבט, היעניערען מענט רער ווע}כע העררטמפט, ריצו

 1וועןכ דיעוער צוויט צייט רער פאר צויהן טמפפט צו, נפבעטוענטען ויינער נייר רען
 ווירערש ערצייגט נייד רער "רען וע}יגקייט; יענוייטיגע רימ מוכן מיהן כרינגט מונד

 רען פעררערכט מונר מעהר נאך העררטווכט דימ טטייגערט מכער ריעוער טטמנד,
 מונטען היער מענט רער ואכמ}ד ומגען: גע}עהרטען מונוערע וויח וין, רע/יגיאוען

 מויך מ}}ערהאכטטען; רען געגען מונגערעכט ער ווירד ווירר, פ^רטטעהער צוק
 ויינע געגען פארטטעהער מיין ווע}כע העררטווכט, רער טטרמפע דימ עט מיוט

 טאן גראטער, חמר דען"ווער ווירר; פערקירצט }עבען ויין דמט מויטמיכט, גע^יינדע
 גוטעט ברירערן ויינען ער וואה} ווימ ער, מיוט מ!נר_רעננאך ? ו ט יו פרא^ע רער
 ויצן געגען ויך ער וויי} געטטארבען, מ}}ען מיהנען פאר פערגא}טען, כאועט פיר

 טוטה טראקטמט מיק מיוט 1}ע:ע צו ווימ צייגטע, העררטויכטיג מונד מטומטיענד
 פאר יוש^ מקט וומרוק רב: רעט נממען מיק ומגטע יהודה רב יי׳ג.(: )פא}.
 מקט וא צייגטע. העררטויכטיג וימ געגען ויך ער וויי} געטטארבען? ברידערן ויינען
 "וועהע ומגטע: יוחנן רבי פ״ו.(: )פא}. פטחיק טרמקטמט מיק }עוען צו מוין■
 עט רא ;גרמב מינט מיהן ברינגט העררטווכט ויינע י העררטויכטיגען דעק

 ווייו־ הייטט: עט וויצו מיבעאעבטען, קאניגע פיער ע}כע1ו גמב, פראפעטען
 מיק מ!יך וויי }עוען וא "י .1 י'1ל 1|י)ז^ ואהנעט יטעיהיט, דעט !מגינגען



א פרק א חלק ג כלל א נר ***
 רב אטד נ״א(. )דף חרואה פרק ברכות במסכת נטי וגרסינן וגו׳. אטוץ בן

 ס*ת לו שנותנין מי הן ואלו אדם. של ימיו מקצרים דברים שלש" יהודה
 עצמו והמנהיג טכרך. ואינו לברך ברכה של וכוס בו. ירא ק ואינו לקרות

 כי ל׳( )דברים רכתיב בו קורא ואינו לקרות ס״ת לו שנותנין מי ברבנות.
 י״ב( )בראשית דכתיב מברך. ואינו לברך ברכה של ובום חייך. היא

 חנינא. בר אסי רבי דאטר ברבנות. עצמו והמנהיג מברכיך. ואברכה
 איני עליהם. ברבנות עצמו שהנהיג מסני אתיו. קודם יוסף מת מה מפני
 בתלמידים. טרה חרוק ם ברט־ נשיאותך נהוג בני לר״ג רבי ליה אטר והא
 לו שבאה פרנס שים יחשוב ואל בפרהסיא. הא בצנעא הא קשיא לא

 עלה. )שם( כדנרס־נן אותוטלמעלח. הקב״הטטנה אלא בחכמתו. הגרולח
 ושובע. רעב. הן. ואלו בעצמו עליהם סכרין הקב״ה ג׳ יוחנן רבי אטר

 )יחוקאל דבתיב שובע לרעב. ה׳ קרא בי ח׳( ב׳, )מלבים דבתיב רעב ופרנס•
 ראה ל״א( )שטות דכתיב פרנס אותו. והרביתי הדגן אל וקראתי ל״ס

 אלא הצבור על פרנס מעמירין אין יוחנן רבי אמר בצלאל. בשם קראתי
 ראו בניישר^ אל משה ויאמר ל״ה( )שם שנא׳ תחלה. בצביר נמלבין א״ב
 של רכונו לפניו אמר בצלאל. עליך הנין למשה. הקב״ה ליה אמר ה׳. קרא
אמור לך כן פי על אף ליה אמר שבן. כל לא לפני הגון ך לפג אם עולם

 פערקירצען דינגע דרייא :אגטע: יהודה רבי נ״א.(: )פא|. ברכות טראקטאט
 :ין ווער לזוכה .11 *. קו. גיעבט געןעגענהייט מאן ווען מענטען: רעש }עבען דנוש

 רבי דאש אנרערווארטמ, ת]מוד איכן אוץ עש היישט ראן צייגט; העררטדכטיג
 4ןפכטווע6 טיטע! דיעועכן אונטער געוואחאיך ווע|כער היי}יגע, דער )יהודה

 וויר* האהע דיינע טי}ער ריינע }אששע :אגטע: 1 ג*|יא רבי צו ווירר( פערטטאנדען
 גע־ נור דיעש וואר וא וייטע; טטרענגען רער פאן איהנען דין ציייגע אונר פיה}ען דע

 איבריגענש אעפעלטןיך. ניכט אבער קרייוע"וואר, ענגערן איכן ער ווען #יינט,
 ווייוהייט :יינער פאן;ע אין ער ראש איינכי}רען, ניכש וין פארטטעהער איין 2דארן

 גאטטןיכע בעזאנרערע איינע דיעש אי;ט פיע|מעהר ;ייא; גע|א:גט אמטע ריעועכן צו
 יוחנן רבי )עבענרא:.(: ברכות טראקטאט איכן איוט |עוען צו וויא כעטטיממונג,

 הונ* איבער פער;אן: אייגענער אין גאטט פערפיגט דינגע דרייא איבער ואגטע:
 וואש דמן פארטטעהער״יררע; דיא איבער אוגר פרוכטכארקי׳ט איבער גערמנאטה,

 הערבייא הוכגערשנאטה 2ריסן גאטט עש: היישט :א אנבעןאנגט, הונגערשנאטה דיא
 וועררע אץ עש: היישע *א בעטרעפ£ענר, ריאפרוכטבארקייט ח/ט*ו.(; )מ|כיכןב/

 אנ!א< פארטטעהערוויררע ריא ע:ר|יך פערמעהרען; עש אונר צורופען דעכןגעטריירע
 ״ו<,1ת1)1)ט ערנאננט נאמענט[ץ אן1כצ האבערען אץ ויעהעי :אהייטטעט: גענד,
 אנדערט פארטטעהער קיינען געמיינרע איינער 2דארן מאן :אגטע: יוחנן רבי ב׳.(.

 עש וויא ,געצאגען ראטהע צו ראריבער געמיינרע ריא מאן נאכדעכן אוש געבען,
 אן1בצ רען האט גאטט ועהעטי :1יטרא קינדערן רען צו טשראך מטה הייטט:

 א)1בצ פינרעשטרוארען האטטע: געואגט מטה צו גאטט נעהמןיך אוש פרנאננט!
 איהן רוא זוען דע^זועןטי הערר דיעוער: טפראך רא זוירריג? אמטעש :יינעט
וועניגער, ניכטטדעטטא פינרען. ווירדיג ניבט איתן איך י^טע עאנרעשט, !וירריג



 •** א פרק א חלק ג כלל א נר
 אם רבינו משה לו אמר בצלאל. הגון עליכם להם ואמר לישראל. להם
 דעתו שישפיל כרי ללמוד לו ויש שכן: כל לא עלינו הגין ועליך הקב״ה לפני

 ונהנו ט״ו( )שמות ואמרו ישראל 1כל־ שרי מנהיגים שהיו ואהרן ממשרה
 ולא תולעת כ״באואנכי )תחלים שנאמר ישראל. מלך מרור כן וגם מה.
 בגדולתו. יחמיר לכו גאון וישכר בגדולה דעתו ישפיל אם כן על איש.

 הוא כרוך כשהקדוש אלעזר רכי אמר י״ג( )רף דמגלרה בפ״ק כרגרסינן
 שנא׳ הדורות. כל סיף עד בניו ולבני ולבניו לו פוסק לאדם♦ גדולה פוסק
 שנאמר משפילו. הקכ״ה דעתי הגיס ואם ויגבה*. לנצח ויושיבם ל״ו( )איוב
 עצמו ירחיק שמים ירא כל כן על עוני♦ בהבלי ילכרון בזיקים אסורים ואם
 על ואף ולתועלתם♦ שטים לשם יהיה אם זולתי הצבור♦ על שררה טבל

 )רף דר״ה בפ״ק כרגרסינן להשתרר♦ עליהם יתירה אימה יטיל אל כן סי
 פרנס זה חסדא רב אמר ננהו. מאי חיים בארץ חתיתם ושנתנו ט״ו(.

 אמר יהודה רב ואמר .שמים לשם שלא הצבור על יתירה איטה המטיל
 רואה אינו שמים לשם שלא הצבור על יתירה אימה המטיל פרנס כל רב
 חכמי כל יראה לא אנשים יראוהו לכן ל״ס )שם שנאמר לעצמו. ת״ח בן

 ולא כראוי כשינהגו ואהבה בחבה ישראל עם להנהיג לו יש 1אבל־ לב•
ואם כראוי. שלא להכניעם ראוי ואין קדוש גוי נקראו ישראל כי יצערם.

 רען יימ אב ,וימ פרמנע מונו־ הין ע)יטען1מיורצ רען 13 נעהע גאטט: טע3ערועט5
 דולן מ|ט ואזואהן, גאטט "ע! ,מנטווארטעטען מכער וימ .צינדען 4וויררי 11513□

 וא{|טע ויין דעוויטהיג פיט-ען"? ווירדיג ניבט מיהן וויר וא)ןטען פשנדען, ווידדיג מיהן
 רעט פיהרער אבג}ייך ע,5ווען )ערנען,' מהרן מונד #כוה פאן פערנער <וענט רער

 פעתער ? נעמכטעט וויר וינר וואט טפרמצען: דעננאך םא)קעט, מיורמע!יטיטען
 בין מיך טפראך: ווע)צער יטרמלט, קאניג רעק דור, פאן )ערנען 13 עט מיוט

 ה>ן־ ויינער ביען בעטיירען ווענט מיין אכנור מיוט ממן! מיין ניבט המורכן, מיין כור־
 ולו ברעצען, 13 ענט3הער ויינעט האצמוטה רען ער ווייט מוכר סטע^וכג, הען
 3)£א ה??4* טרמקטמט מיק מיוט )עוען 13 ווימ רויערנר, מוין־ גראטע ויינע מי:ט

 ";מ פער|ייהט, גראטע ו^ענטען מיינעק גאטט ווע_ן טפרמך: רמ|עןדרבי י״ג.(:
 עט ווימ ,נמכקא^ען טפאטעטטען ויינע פיר ייך|4!3 מ*הק_ וימ ער ער)ייהט5

 ו/(; ן״ו, )מיוב ערהאהט כ)ייכען וימ מונד מיין מי^וער פיר וימ ט3ערועט הייטט:
 רער ' אטט.4 ערניערריגט'מיהן וא רארורך, האכ^יטהיג מענט רער מבעי׳ ווירד

 מיבערהויפט געמיינרע רימ מיכער העררטמפט יערער פאן מ);א ויך וא|}טע ענט>4
 בע־ עאיעען4ן!!5 יק3 מוני וועגען נאטטעט פאן רען מיטטע עט המ}טען_; פערן
 פא! פערברייטוט דורך ניבט ער וא)) דמן מויך מכער ויין; נאטהיג רורצמויט טטען

 הטנה רמט טרמקטמט מיק מיוט )עוען !3 ווימ ,ווצען העררטען 13 פורכט
 רער פארטטעהער מיין רב: דעט ען>1נמ מיק ואגטע יהודה רב )פא|.ט/(:

 פורכט־מיינגופןאטען/כט פיע| 13 געמיינרע ויינער מבויכטען מיינענניטצינען מויט
 מן;א *וט פארטטעהער יערער־ .האכען ואהן טריפטגעןעהרטען קיינען ווירר
 גע־ רער פאן וימ ער ווען מוכר )ייטען, ומנפטמוטה מזכר )יעבע מיט נעמיערע ויינע

1מ!י וימ מ!ק ורעבטווייוען,3 גערעכטיגקייט יט>4 וימ ויעהט, מטוייכען □מהן רמרען



א פרק א חלק ג כיי א נר
 וכשירה בדין ויכניעם יוכיחם הכנעה וצריכין היושר מקו שיוצאים ברם יראה

 והוליכם ישראל אח שהנהיג העולם מאדון וילמוד הישר. הדרך שיבחרו עד
 יש מה וכמה כמה אחת על היונק. את האומן ישא כאשר שממה במדבר

במצותו: הבא לפרנס לעשות לו
שני. פרק )מ(
 שאץ תורה של בטחליקתה מזאת גדולה שהיא שאע״ם אחרת גדולה יש
 ואם ממנו. בורהרה היא אחריה רודף ואם אחריה• לחזיר לאדם ראוי

 א״ר י״ג(. )רף דעירובץ ק פ׳ כדגרסינן מגביהי. הקכ״ה בה עצמו משפיל
 כמיתנו. הלכה אימרים הללו וב״ה. ב״ש נהלקי שנים ג׳ שמיאל אמר אבא

 דבח ואלו אלו להם ואמרה קול בת יצתה כטותני. הלכה איטרים והללו
 כמותן. הלכה לקבוע □׳ח זכו טח ומפני הלל. כבית והלכה חיים. אלהים

 1*4אל עיר ולא ב״ש• ודברי דבריהם ושעין היו. ועלובין שנוהין׳ מפני

ראשו שהיה מי ששנינו כאותה לדבריהם. שמאי בית דברי שמקדיטין

 ן>1נעת רוזס מננמסיהרס ז1פח יע;ןעד3טפע זזיין ביייהנז־יעןשוויי:ע טעלןסטע יענן יי'יי יזיעי *(
 בע* פחלןטוכן חייו חייר :יך בעתויפטוכג חיתרער רי^טיגקייט דיח יר5 סיוע סע הוו ריח >יך

 רחש "חכטע, טענר1ג* מכמר םיס*חי ס!]ע ריח טי״ן, ספרטכען י3 רחפיר יחש ריטך,
 ויד ווחרורך ~ ,זייען וויוריטן גע^חכט חיינווענרונגען טהחט יטר ח־ן סרוקטיכן !עיחכטעש !ענען

ער\3חיכער;עט יער י ~ בעחהיגעט ט!)יג ע0)1 ה דיס

 ריב־ גאטטעש בייחטפיע} רעק נאך רך חוכר פיהרפן, צו צוריקק וועג רעכטען רען
 גע|'י־ זוישטע רער חין רח חונר ווחר חיוראעלטען רער פארטטעהער ןןע|כער טען,
 גאנונו פ$| פגש שבער, עי וושש ,ע^עגועג דינען ערציעהער ורח"חיין החט, טעט

חיוט. פערפפ}יכטעט טה!ן צו מעהר :א ח!ק ,קיינגערעטצט
קאפיטעל. ס ע ם י י ו ו צ

 וזעהר !יא אבנייך ער,5ו!ען נשך גראמע, פאן שרט אנרערע חיינע נאך גיעבט עט
 חונר ,1:א! טטרעבען ניבט רעננאך זעענם רער פא־יגע, ריח ט1ש חי;ט, ווערטה
 בעטיי־ יע ענטפערנט; פאןיחיהק רך טטרעבט, מיהר נאך דעננאך ער ווען ווע|כע,
 עיהאהמט. גאטט פאן ודעהר"וויררער רעטטא חי;ט, -•ער מענט רער אבער דענער

 געועחחאוזק״ט ינער*: הינרכט חין ווענט רער רען חהק, רער נעה^ןיך חי:ט עט
 :לזג־ חבח רבי י/.(: 3)£א בין עירו טרחקטחט חיק חי;ט |ע:ען צ! זויח ער|חנגט,

 מיט שמחי רעט |ע 0 ריח ווחר הינדורך ישחרע דרייח :ט־| ח מ! ט נאווען חיק טע
 בעהויפטעטע, נעהמ}יך חיינע ריח בעגריפפען; סטרייט חיק ט'11 ה טי|ע רער
 ויך רחש:יא חצרערעאבער, ריח ענטטיידוגג, חי-רער נחך :יך פרחקמיט דיח דחט
 פער־ טטימווע הי^יטע חיינע ווחורדע יש רטשע;4 ריכטען חיהריגען רער נשך

 ווא־טעדעש ץ ח :יך טטיטצען בעהויפטונגען |ען ט ביירער ריען: ווע|כע נאמ^ען,
 עכט־ רער נשך דפננאך רך ריכטע אבער פראקשיט ריח גאטטעט, }פבענריגען

 פארט(, וז^ור רער ־)פאהרט אבער, וועטהשןב ט!}פ. ה|}טען רער טיירונג
 א)ט"ריכט־ ענטטיירונג חיהרע וואררפן, בעפונדען ווערטה ט!|ע טע!1ה ריח חי;ט
 וועגען ,ת|תוד( רער )חנטווארטעט געטחה, דיעט כעטטיממען? צו טנור

 חיה־ ב״ח נור ניבט |ע ט ריעוע חינדעק ,בעטיידענהייט ח!נר טה :אנזממ חיהרער
 פאתעטראגען, מיט טטעטט (ע ט יטען ונח ט רער ען4יינונ>4 ריח פ^רטראגען רען

)ערנען היעראויט (.*|יעש פאראנגעהען חיהרעען רען טטעטט :א|כע :אנרערן



 **׳* ב פרק א חלק ג כלל א נר
 רחם אטרו מכשירין• וב״ה סוסלין כ״ש הבית בתיך ושלחנו כסיכה ורובו
 רבי את לבקר ב״ה ווקני כ״ש וקני שהלכו מעשה חיה כך לא לב״ש ב״ה

 ולא חבית בתוך ושלחנו בסוכה ורובו ראשו ומצאוהו התורנית. בן יוחנן
 היית כן אם אמרו הם אף ראיה. משם ב״ש להם אמרו דבר. לו אמרו
 הקדוש עצמו המשסיל שכל ללמדך מימיך. סיכה מצות קיימת לא נוהג
 וכל טשסילו. הוא ברוך הקדוש עצמו את המגביה וכל מגביהו. הוא ברוך

 הגדולה הגדולה מן הבורח וכל ממנו. בורחת הגדולה הגדולה אחר המחזיר
 מפני הנדחה וכל דוחקתו. השעה השעה את הדוחק וכל אחריו. מחזרת
 ובמסכת נ״ר( )רף מעברין כיצר בסר׳ נמי וגרסינן לו. עומדת השעה השעה
 טילתא יוסף לרב ליה הוה רבא נ״ה(. )רף הירק טן הנודר סרק נדרים

 אשכחיה אזל ואסייסיה. איזיל אטר דכסורי יוטא טעלי טטא כי בהדיה.
 אנא. ליה דאמוגיה כסא לי הב א״ל רחמרא. כסא ליה מויג לשמעיחרקא

 בר יוסף בר דרבא למזיגא טזיגא האי לי דטי אמר כרטעמיח. ליה. מויג
 לי רטסרשת ער אכרעיך תתיב לא ליה אמר הוא. אנא ליה אטר חטא.
 נחליאל וממתנה מתנה וממדבר כ״א( )בטרבר דכתיב מאי קראי. להגי

כמדבר עצמו ארם משים אם ליה אטד הגיא. ומכמות במות וטנחליאל

 ויךמבערערהעבט, ווער גאטטערהאהעט, פאן ערניעדרינעט, ןיך ווער דמט וויר,
 גראטע, רימ פ}יעהט רען סטרעבט, גראמע נמך ווער ווירר; ערניערריגט גאטט פאן

 חיבער־ דורך )ווער רראנגט, סטונדע ווערדיצו 5מוין וימ וובט רען פ}יעהט, ווערוימ
 רער הערביימ־וציעהננןכוטרעכט(, געווצן}ט #יט ג}יקק דמט מנסטרעננונג טריעכענע

 )ווער }אטט רר^נגען סטונרע רער פאן מכער רך ווער געדראננט; מיהר פאן ווירר
 פערנער .ענטגעגען סטונרע רימ קא##ט דעכן מבוומרמעט(, צייט רימ 1גערו}רי

 מיינען חיינטט המטטע רבמ נ״ה.(: )פא}. נדריסן טרמקטמט אויכן }עוען צו מיוט
 הערמג־ פערואהנוננטטמגעט רעט ריטטטסג רער נון מ}מ .2יומן רב **ט סטרייט

טהון. מכביטטע 'יומן רב רעשן מונר הינגעהטן ווי}} מיך יענער: ספרמך קמכן,
 מיינען הערק דינעכן }עטצטערן רעט פמ#ו}וט רער המטטע ,מנקמק רארט ער
 מט1 ♦►עכגען; וומטטער מיט עבען מיהן ווא}}טע מוכר מיינגעסענקט וויין כעכער

 נון מ}ט ריעטגעסמה. פ£#ו}וט*(. צונן רבמ ספרמך דאך#עננען, #יך מיהן
 ריע־ ספרמךער: המטטע, געקאטטעט וויין רען וומר(, כ}ינד )רער יוט^ רב
 ן ט יו רב דעט ומהן רבמ, ווע}כע אהנ}יך, רעריענינען ט#עקקט #יסונג דע
 רבמ 2ריען טהמטי רער מין עט בין מיך —פפ}ענט. #מבען צו #מ, ח בן

 ניע־ ניכט דיך דומ; רמרפטט וא ,2יוט! רב ספרמך כיוט, עט רומ ווען מויט,
 פערוע רימ ערק}ארטט: פער•,ע פא}נענרע ניבט מיר דומ בעפאר ,רערועטצען

 )גענ׳זענק(, מתנה נמך )וויטטע( #דבר ,,פאן י״ח.(: כ״מ, )ב#רבר נעה#}יך
 )הא־ במות נמך נח}ימ} פאן ,נאטטעט( )ערבע נח}ימ} נמך #תנה פאן

פא}גענרער#ממען רבמ נו! ע5ווע} )טהל!}(׳/ ימ4 נמך ב#ות פאן מונר הען(

 5ווערוען גע^עננט ו!מםםער טטיורקע זיינער "עגען ו.!סטע רוריטנט מיכן ■ויין יעל *(
 גי(כ זי( ^!שטע! געטעהען סערה^טניששע גענייען יויינעכן נייך מבער נג!3ער;עט5 ע1ייע יח
סיבעחעטצער^ יער * זוחושטען. פען5טרע !3 עש ע5״ען וועניגע ניר עש
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ב פרק א חלק ג כלל א נר
 מתנה. וממדבר שנאמר במתנה. לו ניתנה תירה אותו. רשין שהבל הזה
 שנחלו וכיון נהליאל. וממחנה שנאמר אל. נחלו במתנה לו שנחנה וכיון

 חקכ״ה דעתו הגיס אם אבל במות• וטנחליאל שנאמר לגדולה. עולה אל
 שנאמר מגביהו. הקכ״ה בו חור ואם הגיא. ומבמורת שנאמר משפילו.

 ישבו חיתך ס״ח( )תחלי׳ דכתי׳ מאי הונא רב אמר .ינשא גיא כל מ׳( )ישעי׳
 שדורשת זו כחיה עצמו ארם משים אם אלהים. לעני בטובתך תכין בה

 אין לאו ואם בידו. מתקיים תלמודו ואוכלת שמסרחת לה ואמרי ואוכלת
 סעודה לו עושה הקב״ח הונא רב אמר כן עושה ואם בידו. מתקיים תלמודו
 בסרק עלרה נמי ואמרינן אלהיט. עני5 בטובתך רתכין שנאמר בעצמו.

 דכוזיב מאי דוס^ת בר חט^ת בר אבדימי אמר נ״ה(. )רף מעברין כיצר
 שאם היא בשמים לא היא. לים מעבר ולא וגו׳ היא בשמים לא ל׳( )דברי׳
 מעבר שאם היא לים מעבר ולא אחריה. לעלות צריך אתה היא בשמים

 תמצאנה לא היא בשמים לא אמר רבא עלירה. לעכור צריך אתה היא לים
במי תמצאנה לא היא לים מעבר ולא בשמים. עליה דעתו שמגביה בטי

 יערעראאן ריצו מאכט, וויטטע צור ןיך *עגט רער ווען ערק^רטע: )לז^עגאריכז(
 ווירד רצון בעדטצט(, בעטיירעגהייט אוגר רע^טה ער ווען ה. )ד. בעטריטט

 אונפערגעט. איהק דא ב!ייבט רצון ה. )ר. עבען4ע4 ענק עט4 א!ט ]עהרע ריצן איהק
 ערבטהיין אטטויין4 איוט ראן געגעבען, געטענק ציק איינ^א! איהק :יא אי;ט |יך(,

 ערבטהיין צוק אטט4 איהק אי;ט עתענען(, 4פא!ןי אטט4 ער !וירד ראן ה. )ר.
 ערהע־ צו :ין אבער ענט>4 רער וובט ראמע;4 צור ער ט4ע!אנ4 ראן ,עוואררען4

 הייטט: פערוע אנגעפיהרטען רעק אין עט ודא איהן, גאטט ערניעדריגט כע^ראן
 וויע.׳ ער ווירר ראן דך, אין וויערער אבער ער געהט טהא!; אינט האהע רער פאן

)יטעיה ערהאכען ודרו־ טהא} ראט הייטט: עט וויא ערהאבען, אטט4 פאן רער
 רוצו, ,ז־ארין וואהנט וד|ר "ריין :הייטט עט ווען :אגטע: הונא רב ד?(.

 אנגערייטעט, ראמיט ווירר וא יטע",4 ריינע ארמען דעק בערייטעטט אטטי4 א
 פער־ ;אג^יך אוצר טריטט 4פאנ ויינען ראש ייכט,!4 וויןיע רעק מענט רער דאט"ווען
 ניבט ,4טונ1!5ערה ויינע 2אוין ב!אט טפייוען רער ענ!ט4 נייק ער ווען ה, )ר. צעהרט

 אין )עוארט אנדערן איינער נאך ער ווען ארער דעהט(, גוימעיקיטצע! אוי^ אבער
 אידן אוגד ט|עםפט הער דך היגטער פאגג רען עט דאט ייכט,|4 ווי|רע רעק :אפערן

 ער בעהא!ט ראן האט(, עןערנט4 ער וואט ער_וויעדערהא!ט, ה. )ר. פערצעהרט
 אק עט הייטט פערגער ניבט. עט ער בעהא!ט ראן ניבט, ווא ער|ערגטע, דאט

 ויא י״ב.(: }/)יבריק טריפט רער אין הייטט עט נ״ה.(: )פא!. עירובי! טראקטאט
 1^יכ וץעערעט. רעט יענדיטט נאך הי^ע!, איק ניבט אי:ט |עהרע( אטטןיכע4 )דיא
 ווען דאט אגגעדייטעט, ווירר הישמעי!, איכן איוטניבט :יא אויטדרוקק: דעכן

 דאצו אובן טטייגען, הינאוי^צו פערפפ|יכטעט, :אווארטטדוא ווארע, היממע! איכן דא
 מעערעט, דעט יענוייטט ניבט אי:ט זיא :אוויא^יטרעקאויטררוקק: הא)ען;

 פערפפ!יכטעט דוא ווארע, עערעט>1 דעט יעטייטט :יא ווען דאט ווירד, אגגערייטעט
 4פא פערו עראבטען4 ערק}ארט בא ר הא!ען. צו הער דאו־ט פאן אויך ויא ווארעטט,

 בייא ויא טריפפטט א דו ה. ד. היממע|, יק א ניבט איוט יא 5 אטען_:>4ענרער4
 איוט ויא אוגר: רערהי^ע}, וויא הא!ט, האך וא דך רער ניבטאן, ען4ייעני4דע

רער אן, רעאיעגיגעןניבט בייא ויא רואטריפפטט ניכטיענוייטדעטאעערעט,



ב פרק א חלק ג כלל א נר
 בגסי חטצא לא היא בשמים לא אמר יוחנן ורבי כים. עליה דעתו שמרחיב

 כן וגם כתגרים: ולא בסחרנים לא תמצא לא היא לים מעבר ולא הרוח.
 להתגדל עטרה תעשם אל אומר צדוק רבי מאבווה. רביעי בפרק שנינו
 חלף. כתגא וראשתטש אומר הלל היה וכן בהן. לחפור קרדום ולא בהם.

 כל ועם העולם: מן חייו ניטל כאלו תורה מדברי הנהנה שכל למדת הא
 פרק יומא במסכת כרגרסינן מרגשת. שאינה כבהמה עצמו יעשה אל וח

 שאינו חכם תלמיד כל יוחאי. בן שמעון רבי משום יוחנן ח אמר בראשונה.
 ולא תקום לא י׳־ט( )ויקרא כתיב והא חכם. תלמיד אינו כנחש ונוטר נוקם

 נקיטה היא וו אי תטור ולא תקום לא דתניא כתיב. בממון ההוא תטור.
 טשאילך. איני א״ל טגלך. השאילני ליה אמר נקימה. נטירה. היא וו ואי

 כדרך משאילך איני ליה אמר קרדומך. השאילני לו אומר אצלו בא למחר
 השאילגי לו אמר נטירה• היא וו ואי נקימה. היא וו מגלך. השאלתני שלא

 ליה אמר קרדומך. השאילני לו אוטר אצלו בא למחר לא. לו אומר טגלך.
 לא. רגופא וצערא נטיררת. היא וו השאלחני. שלא כמותך ואיני הילך

.משיבין ואין חרפתן שוטעין עולבים. ואינם עלובים חכמים תלמידי והתגיא

 געתוצטען יען ערק^רט יוחנן רבי מעער. רשט זויא ברייטמשבט, זא ישמיט זין
 טריפפטט רונו ה. ר. היממע|, יכן פ ניבט נויוט ויא :ן1פאןגענרערמשטצ פערו

 דעט יענוייטט ניבט חי:ט וירן אונר: האכמיטהינען, רען כיינו שן ניבט :יא
 עבען קוי£ליטען. א!נר טראיןערן ביינו ניבט וירן עינרעמט רונו ה. ד. עט, ער ע מ
 ושגטע: צדוק רבי מכות: טרמקטשטט רעט מבטניטט פיפרטען מיק פט הייטט :א

 שכפר פר&טען, צו ישמיט מונן קראנע, צור ניבט גאטטפט( געבאטפ )דימ ;יא משבע
 ישגען: צי ה|} מוין־ פפ|עגטע :א גרמכען. צו ישמיט מוכן טפשטען, צוכן ניבט מוין
 פער־ פערריענט, רער טרייבט, מיטברוין געועטצע( )רענן קראנע רער מיט ווער

 ווע|טןי־ ויינעכן צו ע:עט?4 י־שט ווער רמט ,}ערנען וויר ווארויט וועררע]; צו ניבטעט
 ט.1מ וועררען בעטי־שכטעט :עןבטטמאררער ש$ט ייכ:שכן}4 מיטכרויכט, נוטצען בפן

 צ! וין סר טהיער. מיין וויא דין, פיה^ו גע|עהרטע רער :א|| מבער וועניג וא עכען
 ואןןטט רומ הייטט: עט וויא אונערן!יכט, אי:ט נשבצוטישגען השט אדער ראבפן,

̂*י״ח.( י"ט, )ויקרא נאבטרמגען השט קיינען :א^טט אוני ניבט/־אבען דין  ראן (
 שמי5 טמאהען וין ווע^כע ען,4ריאיפני שנרערווארטט; תלמוד מיכן מוין עט הייטט

 וויערער ניבט מ!נר היננעהמען 1טימפן מיינען טמאהען, וויערער ניבט אונד מען
 |יירען איהרע מין וין אוני אויטאיכען עבאטע4 :ייגע אטט4 צו ןיפבע אויט טימפפען,

 ריוע זיר וגע£יגט:3הינ רים1חן.> רעם ן(רונג1ערגן סחןגענרע טעיןסטע חינן מירר היער *(
 ,י- ייינע חיר ייהע1 זיוגט: נעכענ.>ענטען זיינעכן !3 יעוימני בייחטפיע) נן!3 ווען הייסט, ט|5

 יענעכן: 13 ייעוער טפריכט מכער טמגעם מנרערן דעס •וירי, פערחייגערט חיהנן ריח לע],
 *יינע •וענת זח עכען ייר וועררע חיך מנטווחרטעט: יענער מוגר רנןטט, ריינע חיר ייהע1
 ז^חטיסירטע דערגעטטמןט מייגע המטט; געברורגט זיכע] ויינע *יר רוח מוט כחרגען, קסט5

 רער חיהכן זיכע^ייח ריינע *►יר ייהע1 מבער: יע^חני זמגט רמכע, הייסט• פער״ייגערונג
 ייינע "יר ןייהע יענטנן: 13 ייעזער זיזגט חכער טחגעם יונרערן רעם ער״ייגעלט,8 מנדעוע
 דוח, "יח בין, זי( ניבט חיך רח ,מקטט *יינע ר!ח סט הח היער טפריכט: יענער חוגר מנןסט,

 מנ,עןן1ער5 זעוויוהרטע ט1רעדגעעטמ רמס הייטט זח המט, ער״ייגערט5 זיכע) זיינע .!יי רער
♦ ער3חיכערזעט יער נחצטרמגען, חיין
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 ואוהביו ה׳( )שופטי* אומר הכתוב עליהם ביסורין. ושמחין מאהבה עושין
 המעביר כל רבא והאטר בלביה. ליה דנקיט לעולם בגבורתו. השמש כצאת

 שראוי נמצא ומיפייס. ליה דמפייסי פשעיו. כל על לו מעבירין מדותיו על
 מאיר רבי בפרק וגרסינן למודו. כפי זח וכל כבודו את כשיחללו להרגיש

 תתאוח ואל עשה מלמודך יותר כבור תחמוד ואל לעצמך. גדולה תבקש אל
 מכתרם. גדול וכתרך משלחנם 1גדול־ ששלחנך מלכיכם של* לשלחנבש

פעולתך: שכר לך לשלם מלאכתך 1כעל־ ונאמן

שני. חלק
אחד" פרק בו ויש לשלטנות. התקרב

אחד* פרק
 ממנה ישראל. בני עם תמיר שעושה הגדול חסדו למען הוא ברוך הקדוש

 על טוב לדבר המלך בשער עומרים שיהיו " מנהיגים ודור דור בכל מהם
 אם עמהם העוסקים כל כן על ועזוב. עצור בלי לכלותם עוזבם שאינו עמו.
 כדגרסינן ויתעשרו. בגדולתם יתמידו ישראל על טוב להליץ כוונתם תהא

 ארם שנתמנה כיון שמואל אמר כ׳׳ב(. )דף בראשונה פרק יומא במסכת
בבוק. ויפקרם י׳( א'׳ )שמואל כתיב דמעיקרא מתעשר. הצבור על פרנס

 ואנ־ רער גןייכע! גאטטעטפריינרע דיא עט: הייטט רענען סאן ערגעבען, ער!ןרינ4
 געמיינט, נאן־ניכט דאמ׳ט אקט וא הערפארבריכט; טטארקטטען אכן ויא ווען נע,

 וויע־ עט אונריהייטט .ויין^יטטע אונעי>פפינרןיך כעלירינונגען גענען יואן דאט
 וועררען רעכן אונטעררריקקט, ינר}יבקייט1עו>פ ויינע ווער אנרערווארטט: דערוכן

 יע־ ווען ראט פעי־טטעהען, צו נור רארונטער אקט וא פערגעבען; ויכרען ויינע
 )אבער ,^מטען ערביטטען #יטטע ויך י>אן ווירר, געטהאן אבביטטע מאנרעכן

 פער־ גענען יואן ראט ענטנעהמען, צו אקט היערויס ויין(. צו אונעיופפינר|יך ניבט
 פער־ אקט עהרווכט ריא נור ראר^; ויין נעיופפינו־ןיך1א ניבט עהרע ויינער !עטצונג
 טטרעבע ואגטע: איר>5 רבי הייטט: אבות טראקטאט איכן עט וויא כאטען,

 דוא א|ט מעהר, טטעטט טהוע רוהכן, נאך ניבט ע|יטטע4 גרלןטע, נאך ניבט
 אקט טאפע| ריינע רען נראטען, רער טאפע!! רען נאך !יטטערן ניבט וייא }ערנטט,
 אונר איהריגע ריא א|ט נראטער, אקט קראנע ריינע איהריגען, ריא א|ט גיאמער,

 די־ £יר }אהן רען איינטט תר ער ראט פערטרויען, ראט פערריענט *ייטטער ריין
וועררע, יטצאה$ען1א פינקט^יך ארבייט נע

אבטהיילונג• צווייטע
קאפיטעל. איינעם אין נעוואלטהאבערן. טיט אוטגאנג נאהערן יען איבער

 געטיעהט ]אטט, הא}טען טטעטט 1 א ר ט י געגען אטט0ע5ווען נראטערהוןד, אויט
 אן ע5ווע/ ערטטעהעןן'אטט, מאננער יטטע>4 ויינער אויט צייט יערער צו ער ראט עט,

 דארורךפערי>או.ען, נר1א פירטטעןאיןבעואנרערכןאנועהעןטטעהען, רעןהאפעןדער
פער* צו ונטעתאנג א פאן}יגען רעטטען ונד א סאררערן צו סא^יןעט ויינעט נעטטע ראט



 *4* א פרק ב חלק ג כלל א נר

 מאי כן אם מדירהו. ואימא בטלאים. ויפקרם ט״ו( )שם כתיב ולבסוף
 כרגרסינןבפי לע״ה. לגדולה זוכה הצבור על מרחם ואם דטילתא. רבותא

 ומנהיגם זוכה הצבור על שמרחם פרנס כל אלעזר רבי אמר צ״ב(. )דף חלק
 ינהלם. מים מבועי ועל ינהגם מרחמם כי ט״ט( )ישעיה שנא׳ הבא. לעולם

 כרגרסינן לער. עומדת וצדקתם המלך בהיכל לעמוד כח להם נותן וגם
 עם תורה תלמוד יפה אומר הנשיא יהודה רבי של בנו ר״ג דאבות בס״ב
 סופה מלאכה עמה שאין תורה וכל עון. משבחת שניהם שיגיעת ארץ דרך

 לש*ש. עמהם עוסק־ם יחיו הצבור עם העיסקים וכל עון. וגוררת בטלה
 שכר עליכם אני מעלה ואתם לער. עומדת וצדקתם מסייעתן אבוחן שוכות

 עצמו את להתגדל כדי לשלטנורת המתקרב אבל עשיתם. כאלו הרברה
 ולכבוד לככורו אלא בעדם לחנן משגיח ואינו הקדש. עם על ולהשתרר

 השלטנות. הנאת ולדרוש לבקש מוכרח ויחיה אמונתו יפסיר אביו. בית
 זהירין הוו מאבות בפ״ב כדגרסינן להנאתם. אלא לאדם לו מקרבין שאין

בשעת כאוהכין גראין עצמן. לצורך אלא לארם לו מקרבין שאין ברשות.

 וייגעט־ היי) )וכן מיהן ווענרעט מוגר כערו^ דיעוען יע^מנד סן המט הינרערן.
 מיהכן יענוייטט מוין מ!נר רויער פאן נרלזטע וייגע מיוט וא ,מן סא)קעט
 )ע־ צו ווימ טטמטטען^ צו ועהר נעטטע מן)נע#יינע רמט פיר ווירקען ויין ריעועט

 מיין טפרמן: מ)עור רבי צ״ב.(: )פמ|. טנהדרין טרמקטמט מיכן מיוט וען
 מיינטט ווירר ,מנניממט היניערען כעטטען יינען>5מן)נע רערויןדעט פמרנעועטצטער,

 , ויין צו מעגנע רער פיהרער מיין צייט קא^מענרען מייגער מין ,המבען נ)יקק דשט
 מן מוגר פיהרען מיינטט וימ ווירר ,ערבמרמט מיהרער וין ווער הייטט: עט מיח

 ממננערן וא)כען נאטט פעאייהעט מוין־ י.(;?מ״ט )יטעיה )ייטען וימ קווע^ען פריטען
 טונענד מיהרער )מהן רער מוגר מויפצוטרעטען, פירטטען רען פאר פמהינקייט, רימ

 )מבטג. מכות טרמקטמט מיכן מי;ט )עוען צו ווימ עווינקייט, פיר"רימ מיהגען □)ייבט
 ומגען: פפ)ענטעצו רעטפירטטען, יהודה, רבי רעש ואה! נמ)ימ|, רבן ב/(•
 דמ פערביגדען, צו בעטמפטינוגנען ווע)ט)יכען יט>4 נעועטצטטוריוכן ט,ימיוט ,,טמן
 געועטצטטוריוכן )מטט; גיכטרענקען ויגרינען דמט מן כעטמפטינוגנ צווי״מפמכע ריעוע
 וין; כמן ויגרע ז־ימ ציעהט מוגר מויפהמרען ענדע מכן נעווערכע׳ימוט אהנע מכער

 רען ויין; מכויכט וער1פראמ מין עט 0וא מיוט, ווירקומכן יינע)4מ)ןנע רמט פייר ווער
 נוטע צו פארפמהרען רער פערריענטט רמט מיהכן קאמ^ט פמ))ע ריעועכן מין נור

 מן, מיהכן עט נאטט רעכגעט ראן ביימטטמנר, מיהכן )ייטטעט טונעגר מיהרע מוגר
 נא־ 15 וין נעוומ)ט רער מכער ווער נעטהמן." מ))יין וין פיר עט ער וטטע5ה מ)ט

 העררטען/ צו וייגרע4נע רימ מיבער ארער פרמננען', צו יט>1דמ מוכן ווכט, הערן
 )ממטע!, צו מגנעדייהען ןיט!ט וייגען נעמייגרע רער המט, מכויכט רימ ניכט

 טמדעט רער המט, מוינע מיכן וי)יע1פמ ויינער רען מוגר רוהכן ויינען גור ואגרערן
 בעפאר־ נעוומ)ט רער נוטצען רען גור ראך עגרע מכן ווירר מוגר נ)ויבען ויינעכן
 מיוט )ע:ען צו ווימ טהוט, פרייגר)ין וא ווענען נוטצעגט מיהרעט גור ווע)כע רערן,

 נענען וואה) מיין פערוומהרעט מכות: טרחקטמטט רעט מכטניטט צווייטען מיכן
 ויינער ווען"וימ ,טמן נור מעגטען רעכן מיט טהון וימ רען נעוומ)טהמכער; ז־ימ

מיהכן טטעהען ;,ציעהען' נוטצען וינן ווען פרייגר)יך, נור וין טטע))ען □רויכען,



א פרק ב חלק ג כלל א נר ><**
 )רף דע״ו בפ״ק נטי וגרסינן דוחקו. בשעה לאדם לו עומדין ואין הנאתן.

 עוקכא מר אמר חסדא רב אטר ל׳( )משלי הב הב בנות שתי לעלוקה ז״ס
 ניבחר וטאי הבא. הבא הוה בעולם שאמרו מגיהים צועקים בנות שתי קול

 את אהוב אומר שמעיה מאבות. בפ״ק הוכיח כן ועל והרשות. אפיקורסות
 לרשות בקרבתו שאולי לרשות. תתודע ואל הרבנות. את ושנא המלאכה.

 וה. מנסיון שיתרחק לאדם טוב כן על שטים. לשם דבר בכל ינהוג לא
 היה אליו קרב אשר שהמלך פי על אף האדומי. דואג ענין ידעת כבר כי

 אסור נשאי ם כהני פ״ה ונהרגו הדבר שיתגלגל סכה היה ונביא. ה׳ משיח
 ן׳ כך אחר נתלו זח חטא ועל יונק. ועד מעולל הבחנים עיר נוב וגם בד

 יתרחק כן על הבא. העולם ומן הזח העולם מן דואג ונטרר שאול. מבני
עמו: על טיב לדבר שטים לשם בלתי לשלטנות מהתקרב אדם

הראשון♦ הנר חתימת )כט<
 אפילו טדעתו העכירות מן לברוח לו יש לראות. עינים לו יש אשר כל
 לא וחקים יודע. כל כפני טאוסים דברים הם שבולם עונש. יראת בלא

היתח שלא ע״פ ואף כוזבת. ואמונה רע והרגל מטינפים ודברים טובים

 מיכן |עוען צו פפרנער איוט וא איוט. גערראטע מיכן עט ווען ביען, ניכט אבער
 גיעב! גיעב! טאכטער: צווייא האט ע|וקה י";.(: )פא}. ורה עבורה טראקטאט

 מר רעט נאמען איכן מראי ח רב ואגטע דאהין, רייטעט ריעועט ט״ו.(. }/)מט|י
 הא})ע רער אויט וועןכעאיינטט רנד, פארציגןין־עט טטיממען צודיא דאט עוקבא,

 נעהמ|יךרער יעב!4 !גיעב האבען: פארטוואהרענד/עטפראכען היער דיא רופען,
 אנגעפיהרטען אןדעכן עט היימט ראהער געווא|ט. אונגערעכטע ריא אונר אונגן!יבען

 אונר העררטען ראט האטטע או־כייט, ריא |יעבע :אגטע: טמעיה אויך: ארטע
 פראממיגקייט ריינם ראכייא :עטצעטט דוא געווא^ט; רער גונטט צור ניכט דיך דראנגע

 פערן"הא}טען; פעהוכונג וא}כען איינער פאן ראהער ריך מוטט אוכד אין'?עפאהר
 אבנייך וועןכער, וואר, דערפאןן יטען, מ דו א רענן דואג, מיט בעקאננטןיך עט וויא

 פראפע* איינען דורך גאטט פאן האטטע, צוגעדראנגט דך ער רעכן צו קאניג, רער
 אכט־ אונר פיל ראט אב,7 4פערא:ןאטט!נ רעננאך ץןאר, וואררען געוא^כט טען

 קע־ אונד דיג^ינגע נוב פריעטטעל־טטאדט רער אין אונר אומקאמען פריעטטער ציג
 טפאטערהין פערדנריגונג דיעוער פא!גע אין ראט וואוררען, ניערערגעמאכט רער
 ענר־ ראט איכר וואוררפן, ערהענקט פערואנען ;יעבען טי 11 א ט נאכקאממען רען פאן
 רראנגע מענט דפר פער}אר. קייט4ריא^פ}י רארט אונר היער ;ע!בטט דואג |יך
 רער אין רען מיטטע עט געוואןטהאכערט, רעט גוכמט צור ניאמא^ט דאהער דך

וואהרצונעהמען. פא|קעט ויינעט בעטטע ראט געטעהען, אבדכט

הויפטשטיקקעם. ערסטען רעם שלום

 דנרען געידטטע בעואנרערט ןטע1וא רער האט, צוק_:עהען אדגען נור ווער
 פירכטפן צו בעטטראפונג קיינע וועןיער ועןכטט פ|יעהען, אנטריעב אי־גנעכן אויט

אכן^אבטייא}יך0אונהיי דאויאיערערפערטטאנדיגעעירעערווערפןיך, חאטטע;



*** ראשון נר חתימת
 ומשמשיה כיבע״ו מהם. לברוח משכיל לכל לו היח מזהרתעליחם. תורה

 אוב ושואל חכר וחובר האמורי דרכי שנקראו הדברים בכל לה הרומח וכל
 להם הדומים הדברים וכל ומכשף ומנחש ומעונן המתים אל ודורש וידעוני

 רומה אם אחריהם והנמשכים ממש. בהם ואין תועלת בלי דברים הם כולם
 בהיותם בהם שפועלת אותם. המטעה הדבר הוא ממש בו שמוצאים להם

 מן אחד והיא וה. בחטא שהתחילו עליהם הבא עונש והוא בו. מציירים
 שאמר כמו תשובה. לעשות בידם טספיקין שאין הוא שעונשם העונות
 יכול לא באמת המתרבק העם אבל וגף. הזה חעם לב השמן ף( )ישעיה

 ט• )רף דחולין ובפ״ק ס״ן(. )רף מיתות ס״ר סנהדרין במסכת כדגרסינן לו•
 דרבי כרעירח מתותיה עפר^יץ למשקל מהדר^ קא דהורת איתתא חהי^
 כתיב. מלבדו עור אין (,ד )דברים עביר ויל מסתייעת אי לה אמר חנינא.
 שאני .מעלה של פמליא שטכחישין כשפים שמן נקרא למה יוחנן רבי והאמר

 אן״ל וע״כ הישר. לאיש להדק שאינו'יכול נמצא וכותיח. דנפיש חנינא רבי
 רמוו ולוה ליה. קפדי לא קפיר דלא ליה. קפדי מ(. ©יכלת שדמי!" דקפיד)"•׳

 עצמו. את המתמי׳ כל יצחק ר׳ אמר ל״ב(. )דף גדרי׳ ח פרק נדרי׳ במסכת
תמים גבר ועם תתחסד חסיד עם י״ח( )תחלים שנאמר עמו. מתמים חקב״ה

 געהארט דאהין .אנערקעננט ברעגענד צווועגע אוט}ויבען אובד געוואהנהייטען ?ע
 אמא־ ראבכינען ווע}כעריא פערריכטוטען, אונראהנ}יכע גאטצענריענטט רער כ, צ.

 גייטטער־ ,כעטווארוטען צויבעריטע כ. צ. ודא נעננען, געברייכע ראאיטע
 אה־ קינטטע, געהי/יע טארטענבעפראגונג, וואההאגערייען, ,הערפאררופוטען

 ברימען נוטצען קיינען ט$יך^6* ריא האט־ןוננען, אהנ}יכע אונד צויבערייא ,ן1בונגכ
 י׳וענטען, אייניגע אבער עט אכ4 .האכען גרונר}אגע צויר רעע}}עט ניכטט אונר

 אירר־ איהר היעראין עכען }אג ע! ;דיא ראראן עטוואמ ראט וואהנטען, ווע}כע
 צ!ג}ייך אונר פארטטע}}טען ווירקענר עטוואט א}ט רערג}ייבען דך ויא יאט טהיק,

 היטאבען; דנרע פארנהעראיין"ריעןער פאן דך דא דאט דאפיר, בעטטראפונג דיא
 עט וויא ,צו}חמטען נוטע קיינע דיא דעניענינען/ צו געהארט דנרע דיע:ע דען

 י/(. ו/ )יטעיה .11.1 או. פא}קעט, ריעועט הערין ראט פערטטאקקט'אי;ט הייטט:
 דערג}ייכען קאננען אנהאנגט, ויכען}4 וואהרען ו־עכן ווע}כעט אינרעטטען, דאטפא}ק

 ט":.(: )פא}. טנהדרין טראקטאט איכן אי:ט }ע:ען צו וויא ,טארען ניבט דינגע
 דך ע0וע}7 ,ווערדען צו חאכהאפט ערדע רער איינטט, דך כעמיהטע פרויא איינע

 דיע־ א}ט בעצויבערן(; צו איהן )אוק כעפאנר, א נ י נ ח רבי דעט פיטען רען אונטער
 עטוואט יר>5 רוא ווען איהר: צו ער טפראך האטטע, ערקט>1כע איינטט ריעט וער

 איע־ הייטטעט טריפט איןדער עררזין!>1אימ עט טהוע ;א קאננטט, }יירעטהון צו
 אן ווער ראבבינען: ריא :אגען אויך איהכן. אויטער אטט4 קיינען גיעכט עט א|:>4

 דאראן ניבט אבער ווער וועררען; טאר}יך (יא קאננען רעכן ,ג}ויבט רינגע $א}כע
 טראקטאט איכן איוט ען1}ע צו וויא טארען, אויךניכט ויא קאננען רעק ויבט,14

 איוט, ערגעבען רער}יך גאטט ווער ואגטע: יצחק _רבי }״□.(: )פא}. נרריכן
 רוא כיוט פרא^ען רעכן ה״טט; עט וויא ערגעבען, עבענפא!}ט גאטט איוט דעכן

מיט עט ווער (אגטע: יה6יא רני .צוגעטח&ן רוא ני;ט רעכןרער}יכען ,4נארי4



ראשון נר חתימת ***
 שנאמר לו. עוטרת שעח עצמו את המחטים כל אומר יאשיה רבי חתמם•

 רבי אמר גוים. המון לאב והיית תמים והיה לפני התהלך י״ן( )בראשית
 והלא ביעקב. נחש לא כי כ״ג( )במדבר שנאמר נחש. לו המנחש כל לוי

 כל וירא. דרבי בדיה אהבה תאני מרה. כנגד מרה אלא כתיב. אל״ף בלט״ר
 יכולין אינן השרת מלאכי שאפילו למחיצה אותו טכניסין מנחש שאינו אדם

 אמרו כן וגם אל. פעל מה ולישרי ליעקב יאטר כעת )שם( שנא׳ בה. להכנס
 ומן התורה מן אלעזר רבי אמר י׳(. )דף הגולין הן אלו פרק מכות במסכת

 התירה מן אותו. יכין מול בה לילך רוצה שאדם בדרך הכתובים ומן הנביאים
 דכתי׳ הנביאים. מן אתם. לך קום )שם( וכחי׳ עמהם. תלך כ״ב(לא דכתי׳)שם

 הכתובים. טן תלך. בדרך טדריכך להועיל מלמדך ה׳ אני מ״ח( )ישעיה
 אמר כסוף יומא במסכת וגרסינן יליץ. הוא ללצים אם ג׳(. )משלי דכתיב

 ולענוים יליץ הוא ללצים אם רכתי׳ לוימאי אמררבי ל״ח(. )דף הממונ׳ להם
 רבי דבי תנא אותו. מסייעין ליטהר בא לו. פותחין ליטטא בא חן. יחן

אומרין נפט לטרור בא ואפרסמון. נפט טיבר שהיה לארם משל ישמעאל

 הייטט: עט וויא גינטטיג, איינטט ג}יקק דאט אי:מ רעכן מיעט, אויפריכטיג אטט4
 פא}; פיע}ער פאטער צוכן רוצו וא}}טט ראן אויפריכטיג, ריצו חוכר־ מיר פאר וואנר}ע

 ריכטעט רען אנהאנגט, אבערג}ויבען רעכן ווער ואגטע: }וי רבי וועררען. קער
 טטרא־ ריצו גאטטעט, ווייוע געוואהנ}יכען רער נאך גרונדע*(, לו אבערג}ויבע רער
 ־אנ ניכט אבערג}ויבען רעכן ווער —.מאכען לו ג}ייכארטיג וינרע רער מיט פע

 הא־ איינע יענדיטט ער}אנגט רער וירצו, רבי דעט !אהן אהבה, ואגט האנגט,
 מכות טראקטאט איכן }ע:ען צו איוט וא ענגע}. ריא וע}בטט א}ט טטופע, רזערע
 אויך א}ט פענטאטייך, רעכן אויט ואוואה! ואגטע: א}עור רבי י'.(: )פא}.
 )זייטענט מאן ר$ט ענטנעהמען, לו האגיאגראפען"א';ט אוכד פראפעטען רען אוימ

 געהען לו ער רען פיהרע, וועג דעניעניגען מענטען רען מאכטע( האהערער
 )גאטט הייטט: עט רען פענטאטייך; יענן אויט ""איוט. ענטט}אטטען

 אונר"ראן ט(;יב}ק פירטטען )רען איהנען מיט גיכט געהע ב}עכן(: לו טפראך
 ליעהע ,אוי^ דיך מאכע וואר(: ענטט}אמטען געהען לו איהנען מיט ער )נאכרעכן

 בע}עהרע רערהערר, איך, ראעטהייטט: פראפעטען, רען אויט מיטאיהנען.
 מ״ח,י";.(; )יטעיה ווי}}טט געהען רעןדוא דיךרעןוועג, פיהרע דיעעכןנוטלען, דיךלו

 )רער ער ווי}} .(:,ג )טפייכע הייטט עט רא האגיאגראפען, רען אויט ענר}יך
 ויך טפאטטערייא רער איהן מאן }אטט וא הא}טען, טפאטמערן דען לו ויך מעוט(

 בעליעהונג אין }"ח.( )פא}. יומא טראקטאט איכן עט הייטט פערנער ערגעבען.
 רער ויך ענטט}יעטט ואגטע: }וי רבי פערו. אנגעפיהרטען לו}עטלט רען אוי^

 ענטט!יעטט באהן; דיא איהכן מאן אפפנעט וא וערע(, )לור אונריעהייט לור מעוט
 .אונטערטטיטלט אבען( )פאן ער ווירר וא טוגענר(, )לור ריעהייט לור ויך עי
 ג}ייפנימ איין "יטמעא} רבי דעט טו}ע רער פאן ווירר היעראוין׳ בעלוג אין

־בא} אונר נאפטא רער מענטען, איעען נעהמ}יך דך רענקע מאן אנגעפיהרט.

טפריו זונרערן רויינער מין ימם געכרויכט, וויווטטפיעו מיין היער "ירי טערןסטע מיכן *(
מי* נסך זיננע רעש ימהער עש המנע חין קמן{ "עררען "יעוערגעגעבען ניכט 1,5

 מיבערועטלער. וער כערזעטגט.



!53 ׳ ראשץ נר חתימת

 אני שנתבסם כרי המתן לו אומרים באסרסמון אבל לעצמך. מדוד לך לו
 מטמא אדם אלת. בכל תטמאו אל י״ח( )ויקרא ת״ר ואמרינןעלה. ואתה.
 בעח״ן מלמעלה. אותו מטמאין מלמטה חרבה. אותו מטמאין מעט עצמו

 קרוש כי קרושים והייתם והתקדשתם ב׳( )שם ת״ר בעה״ב. מטמאץאוחו
 עצמו מקרש אדם הרבה. אותו טקרשין מעט עצמו מקדש ארם ה׳. אני

 מקרשין הוה. בעולם עצמו מקרש אדם מלמעלה. אותו מקרשין מלמטה
 מניחין בה. ומידבק עבירה בדבר שחשטוף למדת הא הבא. לעולם אותו
 ומהלך היודע אבל בה. ללכת הדרךשירצה האדם כרשות שניתנה לסי אותו.
 לו יש רעת בן כל לסיכך המקרים. מן אותו ומצילין לו מסייען טובה בדרך

 מן יתירא שלא אסילו ישרה בדרך כבוחר ברע. ולמאוס בטוב לבחור
 הסבה אלו. ברברים ראשון בית בוטן מישראל רבים נכשלו ואם העונש.

 אמונתה. בלבם שנחקקה עד הכתבת ובכטחון הבעל. עובדי בסתויי היתה
 אשי רב ק״ב(. )דף חלק בסרק כדגרסינן ממנו. ליברל יכולין היו שלא

למחר אמר מלכים(. לג' שהגיע עד ספרין סיים )פ״ה הדיוטות וד׳ מלכים אג׳ אוקים

 פער־ וא ען,£5ערקד נא£טמ וא|כער איין נון וויןן האכע; פערקויפעו צו צופייך
 וא פערקוי£ען,;באן!אק אק5 אבער ער ווי)) *עשטע; ועוכער ער ראט ^[, |מנגט

 !ואה^ערוך רעק מן חיך רא*יט *יט*עטשען, *יך |מט איהק: צו *מן טפריכט
 ראבבי־ ריא ווייטער: רלןרט עט היימט היערויף בעציעהונג אין נעה*ע*(. טהיין

 }יין; 4הייןי איהר וועררעט :א היי|ע, חייך הא|טעט הייטט: עט }עהרטען: נען
 ןיך היי}.יגעט רער: ט1אי טטע$ע דיעוער וין רער .4הייד כין ע4וי1ע רער איך רען

 צונעה־ קייט4הייןי אן אבענהער פאן איהן *אן |אשט וא וועניג, איין כור *ענט רער
 עט;4עהייןי4 אבענהער £אן אויך ער ווירד £1 היעראונטען, דך ער עט4היי|י *ען;

 עט יענוייטט. איהן *א] היי}יגעט ומ )עכען, דיעועק אין דך ער הייןיגעט
 הינגיעבט וינרע רער דך ווער ראט איבערמיין, ע)עהרטען4 ע}1א ח|!א טטי**ען

 ווער געהען; וועגעט דינעש *מן |אטט רען קמן, טרעננען ניכט ראפאן דך אונר
 אונטער־ אכען פאן ווירר רער בעפ}ייטעעט, }עבענט טוגענרהא£טען איינעט דך אבער

 געטטע|ןט פ"רייא *ענטען דעק דא געטיטצט, צופא}!ען טאג־ןיכען פאר אונר טטיטצט
 פערטטאנרעע יערער ואןןטעראהער עט וואן|ע. ער 4ווע ווע]כען געהען, צו איוט,

 ריאפורכטפארבע־ רך1ר אהנעערטט דמטבאועהאטטען, אונר וואהןען גוטע רמש
 טע*פעןט ערטטען דעט צייט צור דנר צוואר ,וועררען צו פערמנ^אטט רמצו טטראפונג

 עקא*־4 פא||ע צוק אטצענדיענטטעט(4 )רעט הינויכט ריפוער אין איוראע|יטען פיע|ע
 איה־ ע)כע1ו ,ט!}ד כע|־ריענער רער ען4אנ|אקקונ ריא ווארען ראראן ןיין1א *ען;

 דך ויא ראש ,וואושטען אשען5אייגצופ גאטצען תא אוין פערטרויען וא|כעט איין נען
 )פאן. שנהררין טראקטאט איוטאיק עוען5צו'* וויא קאננטען, טרעגנען ניכט דאפאן
 רער )אין *טנה־ואטצע, דעק בייא ק1עגי1קאן ויין איינשט ט|אש טי א רב ק״ב.(:

 תע}כער שנהררין(, טרמקטאטש רעש קאפיט'ע}מ }עטצטען רעש ה נ *ט ערטטען
 אונד .1 או. *ענטען עוואהנ}יכע4 פיער אונד עש גאכ ע4קאני ררייא }ויטעט:
נעה*ןיך( קאניגען ררייא )רען ען4קאן]ע אוטערן *יט ודר "עררען *אתען טפראך:

 דעש מונר ןיזסטערהמפסען רעש ט5ריןיןוי מין |0 "ירד סערפחהרען רוהנןיכעם מיין *(
 רענן געהען, ?!)!יין וועגעס זיינעש חמן ]מסט ערשטערן יען כעיוביוכטעט, טוגענוהמפטען

♦ מיבעמעטצער רער כייססטיונר♦ ר^ען גערן ן חח }ייסטעט !עטצטערן
20
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 ליה איתחוי מנשה אתא כמותנו(. ת״ח שהיו בחברינו נדרוש )פירש בחבריא תח0נ

 המוציא. משרי מהיכא לן. קרית דאבוך חברא או חברך א״ל בחלטאי
 מהיכא ידעת דלא גמרת. לא המוציא ברכת ליה אמר ירענא. לא ליה אמר
 ליה דרשינן ולמחר טיהא טר לי אימא א״ל לן. קרית וחברת טשרא כעי

 פח של פניס שנקלמין ממקום )ש״ה בישולא דקרים מהיכא אמר בסרקא. משמך

 פרוסה לפניו הניאו שאם לא באמצע אכל כצ״ל( משולי! או הפת מסביבות )או מלמעלה דהיינו כתנור

 ממקום ולא יפה אפוי שהלחם ממקום ל״א כצ״ל( מאמצעיתו )ולא הפת משולי אלא יבצע לא לחם ל0

 כההיא הוות אי ליה אמר לע״ן. פלחתון אמאי אלא ליה אמר כשי״ל(. שקיוי
 שתהא כיי תליו מכי! חלוקן שפת מגביה היית )פי׳ בחרה ורחטת שיסולך נקטת זימנא

 )פ״ס ברברבתא נתני אמר לטהר שולט(. שהיה דע״א יצרא מפני לשם רץ והיית לרוץ קל

 לא כי דע״ו. הרע יצר סיתוי מחמרת בחם שולט שחידת נמצא כיכותיני(.
 ממש. בה אין זרה שעבודה לבסוף רואים היו שלא סתאים כך כל היו

 יודעים רב אמר יהודה רב אמר נ״ב(. )דף מיתות ארבע בסרק כדגרסינן
 להתיר אלא ורה. עבורה עבדו ולא ממש בה שאין ורה בעבורה ישראל היו

 )ירמיה מובחותם בניהם בוכור טשרשיא רב טתיב בסרהסיא. עריות להם
 נדבקו וכ״ב בה. דארכיקו בתר בנו. על געגועין לו שיש כאדם ר״א ואמר י״ן(
חסרנו וגו׳ השטים למלכת לקטר חדלנו או ומן ט״ר( )שם שאמרו עד בה

 ־5£עד>4 יעי )איינער (* *זנטה4 איהכן ערטיען רא .כעגיננע! פא)־ןע:ונג אונוערע
 קא]ןעגען צקיךריינען דולו רא איהכן: צ! טפראך אונר טרוימע, איכן קאניגע( ררייא טען

 פאטערט ריינעט קא^עגע אין־דער ראט דוא, מיינטעטט >£יע}ןייכט )ארעד נעננמט,
 ע5טטע) כער5ווע פאן דינקטט(: גע^טהרט וא דיך דוא )ווען ראך, וקיר ואגע וא ווארע(,

 ואט צ^טפרעכען? היקוציא :עגענטטפרוך רען אוכן אן, בראר ראט צקאן טטירעט
 המוציא ועגענטטפהך רען מאן וויא אט? רב אנטווארטעטע ניבט, איך ווייט

 דוא רא גע|ערנט, ניבט רוא האטט וקנטה(, )פערועטצטע האכע, וקאכען צו
 נעננטט רעננאך נר1א האכע, אנצוטניירען ראבייא בראד ראט צקאן ווא ווייטט, ניבט
 אין צקאי־גען עט ווי!) ך*א אונד ראך וקיר עט א רו :אגע :א קא^עגען? ריינען וקיך דוא

 ערוויעדערטע אן, דא עט טניירעט וקאן .}עהרען קא!!עגיא איכן נאוקען דיינעכן
 רב פ!הר כיוט, עהרט5גע וא דוא ווען האט. קרוטטע איינע עט וון( וקנטה,

 ווארעטט קאננען? ערגעכען גאטצענריענטט דיךדעכן רוא האטט וויא פארטי, י אט
 דיינען האטטעטט געוויטרוא געוועוען, צייט ק׳קייכער צו וקנטה, ערוויערערטע דוא,

 (.**איי|ען צו ענטגעגען איהכןרעטטאראטער אוכן געהאבען, האהע דיא אי! ראקק
 קא}}עגיא: איכן טאג אנרערן ר"ען טי א רב :אגטע גערעמיטהיגעט, וזיעררורך

 פער־ צו נון ער )וואדורך בעגיננען, !עהרערן אוטערן וקיט אונט |אטט אן!1וואה
 :יינען א!ט :אנרערן ע[, !!עג א ק ט1א וקעהר ניבט מנטה ער יאט גאב, טטעהען

 גאטצענ־ רעט רייין רער וקאכטיג וויא ערהע^ט, היערויט כעטראכטע(. }עהרער
 כןינרען'בא:ען איינעכן פאן זיא וויי! ווירקטע; וקענטען ריא אוי^ ראיוח^ט דיענטטעט

 1אוכןניכנ ווארען, טהארען זא]כע ניבט :יא רא וואוררען, פער$ייטעט ראצו טריעכע

כ״ח. פ.1קי ני. כן י כ 1 ז, ,גיוטלענדיענער !קיזזו! דו רעם ויוהן י(
 מיבטרזעטלטר♦ יער ייט,3 יטנטר !3 ענריענםנועש3>יזט יעש ריי( יער •ימר גרחס זיו *(
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 זאת. אמונת מלבו לעקור לארם לו יש וגם דמיונם. כסי היח וה וכל כל•
 מלבד ויכולת ממשלה שיש החושב או ע״ן מדברי דבר בשום שהמאמין לסי
 כסירה היא ווו שותף. לו נותן או יתברך. מהבורא היכולת עוקר לברר. לה׳

 נחתכים. במוסתים נתברר כבר כי יורע. כל לעיני כוובת ואמונת גמורה.
 וולתר. אין בכל. ושליט מנהיג והוא מתנועע. לכל ומניע לעולם בורא יש כי

 השם וברכת ושקר שוא שבועת ואוהרת וישרה: שוה היא ההנהגה כן ועל
 מחייב השכל השם• חלול שנקראו הדברים וכל וקדשיו. מקדש ויראת
 ומקיימו אותו ון שהוא מבוראו לירא לאדם לו שיש עונש. יראת בלי אסילו

 בכל מליגע להשמר לאדם לו יש וכן ודם. בשר מלטלך יותר ושומרו.
 לכהנים שהוהיר והמצות מכבודו. חוץ שהם השכל בעין שנראה הדברים

 וח כל וממלבושיהם. ומותגים מהטומאות העם. מכל יותר מובדלים שיהיו
 מובדלים הם המלך בהיכל עומרים אשר המשרתים כי האל. לעובדי צריך

 ולהבדיל לעשות יש מה וכמה כמה אחת על וטכסים• מרות בכל ההמון מן
 והמצות הוא. ברוך הקרוש המלכים מלכי מלך 1בהיכר תמיד לעומרים

 אבער וש>4 מענט רער זייא. ניכטט גאטצען רען אן ראט איעצוועהען, ענר}יך
 כור ווער רען ווכען; טי}גפן לו הערצען ויעעהן לווים רעתןייכפן אן יבען64 ןען1לו

 ראט רפנקט, יודעו־ ,ויכט}4 גאטצענטהומע רעכן סאן גערעגמטע ראם איתענר
 בפויט־ מאכט געווא}ט"אונר ראט געכע, וועופן אנרערעט איין אטט4 אויטער עט
 ג|יי־ איין איהכן גע;ע}}ט אדער אב, א}!מאכט ריא גאטט רארורך טפריכט רער צע,

 בפטראכטען צו 4נו>4אטטעט}יי4 וואהרע איעע א}ט עבענ£א}]ט וואט בייא, ווע;ען כעט
 דורן פט דא ערקעגנט, 0)86 ט16 פערטטאנרעע יפרפו־ רען איוט, יפע34 איין אונר
 פאן גיעבט, טאפפער איינפן עט דאט איוט, ראתעטהאן כעווייוע טארפטטען ריא

 ־1א ער ראט אונר בעוועגט, ויך ראט הערריהרט, רעטמען עמ!1א בעווענונג רייא דפק
 דאהער רעניערט, אוכד בעוועגט א!} ראט איהכן אויטער וועופן אנרערעט קיין אוכר־ }יין

 סערבאט, ראט אויך וער ראהער איוט; גערעכט אוכר ;}ייכמאטיג רעניערונג דיא אויך
 געגען געבאט, ראט אייך וא }אטטערן, צו גאטט טוואו־פן, צו ןיאוכניט ארער סא}ט

 פער־ אויך"דאט וויא האבען, צו עהרפורכט היי}יגטהימער ויעע אונר טעמסע} רפן
 גאטט־ רעט ענטווייהוכג איעער נאמען רעכן אונטער ווע}כע ,ען4האנד}וכ א|}ער באט
 טטרא£ען, £אן אנרראהונג אהנע אזין־ דיא ע,4דע וער, כענריפסען נאמענט }יכען
 ניכט, עט איוט ק}אר וויא "רען בו־עגט; וין ועןבמטמיט פאן פעו־טטאנד רער
 אונד ערהא}ט ערנאהרט, אונט רער ,מוט עהרפירצטען ט^ופפער רען מאן ראט

 א}}ער בעריהחנג פארדויך מענם רער ראט עט, איוט ק}אר וא עבען נעטיטצט.
 עהרע זיעע געגפן א}ט פערטטאיר רער ווע}כע מיטטע, נעהמען אכט אין דעגע

 פריע־ ריא אן ריא וער פעו־טטאנר רען רורך בעגרערעט וא עבען בעטראכטעט.
 פער־ פאר פא}ק געוואהנ}יכע ראט א}ט מעהר וין פערארדנונגען, גער־יכטעטען טטער

 בעזאנדערע דורך ויך נד1א היטען צו פערבערונגען נעוויטטען אוכד אעריעעוטען
 ויך העררן טטערכ}יכע! איעעט ריענער ריא ווען רען ;אויטצוצייפכען ען4ק}יידונ

 אויטצייכ־ םא|קע געמיעען רפכן פאר מאניערען אונר ק}יירונג בעואנרערע דורך
 וום}כע אוימצייכנען, ריאיעניגען דך מיטטען מעהר פיע} וויא אוכן מיטטען, נען

 ריא אויך האכען. אויפווארטונג ריא קאניגע א}}ער קאניגט רפט פא}}אשטע איכן



ראשון נר חתימת !5©
 ידועות♦ לנשים ומליקרב נמאסים דברים מלאכול ישראל. לכל שהזהיר
 בריאים ישראל שיהיו כדי טובח• עצה שהם הדעת אל קרוב טעם יש לכולם
 התאוות מכל ומרוחקים טומאה. מכל וטהורים וקדושים טינוף. מכל ונקיים

 ושנאת ונטירה ונקימה ואונאות הדיינים בענייני שהזהיר והמצות הגשמיות.
 ולהכנסת המדינות. ולהנהגת .העולם ליישוב צריכין הם אלו כל מטון. וחמור
 י״ט( )ויקרא בפסוק נכללים הם וכולם שבעולם. טובות מדות ולכל שלום

 הלל שלמר כטו תעביד. לא לחברך סני דעלך מאי כמוך. לרעך ואהבת
 בזמן תורה שילמדהו מנת על שיגיירחו מטנו ושאל אצלו שבא לגוי הזקן

 אלו וכל ל״א(. )רף מדליקין במה בפרק כראיחא אחר. רגל על שיעמוד
 לשים והמתאוה תורה. הזהירתו שלא אפילו הרעת. מחייבים לחם והדומים

 רשע נפש כ״א( )משלי כרכתיב לו. שיש רעה מנפש הוא ממונו. אדם
 ענף בשום מליגע עצמו אחה לשמור לאדם לו יש כולם ועל רע: אותרה

 עליהם ו״ל רבותינו שגזרו האמונה עיקרי שהורסים החמורים מהדברים
 כל ובפרק פ״ב( )דף הכפוריט יום בפרק כדגרסינן יעבור. ואל שיחרג

 מעבירה חוץ מתרפאין בכל יוחנן ר׳ אמר רבין אתא כי כ״ה(. )דף שעה

 1} צופייזען געוויטטט $ערבאטע, געריכטטטטן חי;רםע}יטען גטוו£הנ}יבען ריח חן
 פערנינן־ חיעטן ואממט}יך החבען נעהמען, 6 פרויען געוויטטע אדער געניעטען,

 ריח דחמיט וער, געועטצגעבערט רעט רחטה אויין חק;5ג}יי ויח חערעק גרונו/ טיגען
 ויננ־ פאן ענטפערנט חונר חונרייניגקייכו יערער פאן פרייח ,□?ייפען געוונר מענטען

 דפר בעטרע{ חין געבאטע ריח ווחרען ערמחטען5ג}יי מאגען. ב}ייבען }ימטען }יכען
 החט* רעט נחכטרחגענט, רעט ר&צע, רער חיבערסארטהיי}ונגען, רער ריכטער,

 חיכן }עבען צוק אררנונג, בירגער}יכען צור נאטהווענריג גע}ד:וכט רער חוכר טעט
 אבג!ייך חיכערהויפט, |עכע[ ויטט}יכען צוק ח!נר קייט5פערטר£ג}י צור טטחחטע,

 דיך וויח נאכטטטן, ריינען "}יעכע געב$טע: רעק חין בערייטט געבאטע יענע ח}}ע
 צו חיינטט ח}טע רער ה}} וחגטע !א וער. טען1ענטהח י״וז.( י׳ט, )ויקרח ןע|בטט"

 כערינגונג רער חונטער יורענטהוק דחט חין חיהק אן5 ווע}כער היירען, חיינעק
 קות רעק חין ןיגע;עט ייריטע דחט חיהן יענער רחט ח§}}טט, וועררען חויפגענאממען

 קחגנען: כ}ייבען טטעהען ווירר שמע חיינעק ח!י^ ער §11 }עהרטע, צייטרויק צען
 גחנצע רער חי:ט )ריעט ניבט׳/ נאכטטען ריינעק טהוע רחט מיטפא}}ט, ריר "וואט

 טטודי* חנרערווייטיג רוח מוטט רחצו קאממענטחר רען געועטצעט, רעט חינהח}ט
 פערטטחנר רער וויררע געועטצע אהנ}יכע חונר וא}כע }"ח.(. )פא}. טבת רען(

 יעמחנד ווען רען ענטהיע}טע; ניבט חרך ויח טריפט ריח ווען חנערקעננען,
 חיינעכן פאן נור עט געטיעהט וא גע}יטטעט, נ^וכטטען רטט פערמאגען דעק נ_חך

 נור ודנטט גאטט!א;ען רעט ועע|ע ריח היימט: עט וויח געמיטהע, סעררערבטען
 צו ע!רגפא}טיג ויך עכט>4 רער החט פארציג|יך .(.,י כ״ח, )מט|י ט^עבטע רחט

 חעוענט־ רערגיאן ריח ווארורך האכרע}!, צו ןרהויפטגעועט חיין געגטן היטען,
 החכען געועטצע רערגןייכען 2חוין בעליעהונג חין קאננטע. וועררען ערטיטטערט |יך

 ח?ט איטטע, אטטען5 חומם־ינגען עהער ויך מחן רחט גע}עהרט^ }עהרער חוטערע
רחי^ ח)]עמ פ״ב.(; )פא}. ח מ יו טרחקטחט חיק }עועןחיוט צ! יוילו חיכערטרעטען, ויח
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 ושפיכות עריות גלוי דאסר־ן. הא ע״ן דמים. ושפיכות עריות. גלוי זרה.

 וגו׳. רעהו על איש יקום כאשר כי כ״ב( )דברים אומר רבי דתניא דמים.
 למד. ונמצא ללמד בא זה הרי אלא מאורסה. נערה אצל רוצח ענין מה וכי

 המאורסה נערה אף יעבור. ואל יהרג רוצה מה לריצה. מאורסה נערה מקיש
 לקמיה דאתא ההוא כי הוא. סברא לן• טנא גופיה ורוצח יעבור. יחרגואל

 לך. קטילנא לא ואי לפלניא. קטליח ויל דוראי מארי לי אמר א״ל דרבא.
 רילמא טפי סומק דידך דדטא חזית דמאי תיקטליה. ולא ליקטלך רבא א״ל

 וטורח סורר בן פרק סנהדרין במסכת וגרסינן טפי. סומק דחברך רטא
 בעליית וגטרו נמנו יהוצרק. בן שטעון רבי משום יוחנן רבי אטר )רףע׳׳ר(.

 ואל יעבור לאדם לו אומרים אם שבתורה עכירות כל בלוד. נתזה בית
 נחרב אלו דברים שלשה ועל וש״ד: וג״ע חוץמע״ן יהרג. ואל יעבור יהרג.

 מפני ראשון ומקדש ט׳(. )דף דיוטא קמא בפרק כרגרסינן ראשון. בית
 • רמים ושפיכת עריות. גלוי ע״ן. דברים. שלשה שחיובו מפני חרב. מה
 קצר יוחנן רבי ואמר מהשתרע. המצע קצר כי כ״ה( )ישעיה דכתיב ע״ן

 אטר )שם(. בהתכנס צרה והמסכה כאחד. רעים שני עליו מהשתרע זה מצע
 בכי. קרא להאי יוחנן רבי מטי כי יונתן רבי אמר נחטני בר שטואל רבי

 טסכה לו נעשית הים• טי כנד כונס ל״ג( )תחלים ביה רכתיב מאן אטר.
 וגו׳ ותלכנרח ציון בנות גבהו כי יען ג׳( )ישעיה דכתיב עריות גלוי צרה.

 ואפ־סמון טור טכיאות שהיו מלטד יצחק רבי אסר תעכסנה. וברגליהם
 ישראל בחורי אצל וכשמגיעות ירושלים. בשוקי ומהלכות במנעליהן וטניחות
 דמים שפיכות כארס. הרע יצר בהן וטכניסות עליהם וטתיזות בקרקע בועטות
היו רשעים וגו׳. מאד הרבה מנשה שפך נקי רם וגם כ״א( ,,ב )מלכים רכתיב

 ממרר*(. מונר □}וטטמנדע גמטצענריענטט, ניבט נור געברויכען, היי|מיטטע} ט!}5 ממן
 יהוצרק, רעט :מהן ן,1טמע רבי נממען מיכן יוחנן רבי ומגטע ב,}6וועטה

 פערברעכען, יענע"ררייש וויי} וומררען? צערטטמרט טעמפע} ערטטע רער מי:ט
 ו!עמ־ ,וומרען**( העררטענר ממרר מ!נר □}!טטמנרע ,גמטצענריענטט, נעהמ}יך:

 מין מונר ירט3רעדו •וייגע חז^ודיטע זזויך זחטין ריעוער טעקסטע מינן •וירר היער
 בעריכטעטע, מיהכן ז!נר5 קחנן רנח 13 יטו^חנר מיינשט רחם ,ה}ט1ר3ער ממרר מ!י^ יעהונג3בע

 •וייגערונגשפח!וע מינן מיהן מנרריוהינג, מונטער מיהכן וורוהנמוטעס •יינעס הערר יער רסס
 13 ער ••חם סרחוטע, רבח רען רמהער מ!נר ,1כעפווה טןויטען 13 יעחחנוען ,וברינגע|3מ!ח

 )חשסען, מומברינגען דיך ר!מ חושט עהער :כעטייר יען מיהנן גחב מנער מ רב המבע? טהון
 ש)1י זייח, רחטהער □]!ט ריין ריום עטחיז, רוח ^ויבסט מ!חכרינגע|ן חנדערן מיינען ח]ם
נחכשטען? דיינעש רחם

 חזם ען11ביכעןטטע מעהרערע טענןסטע מינן היער וועררען בעהויסטונג ריעוע פיר מוין־ (”
 ערג הייפיג, !?]חוד מינן וויח •וייזע, עגיוריטע11ח מ!י^ ימ1 נחכרענן רונגעפיהרט, נעווימע
 ווייטע3 רחם זיך רערען מ״עפיהרט, פערפיהרענסחרט ריח ווירר כעויונרערם ,וועררען קןיווט

ברינגען. •3 פמ^ע נן!3 חונטו}ריגען ריס מונן געריענטע, ייט3 יענער !3 געט]עכט
 מינעחעטצער, וער
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 ג׳( )מיכה שנאמר ראשון. למקדש אתאן בהקב״ח. בטרוונם שתלו אלא
 ה׳ ועל טוטו יק בכסף ונביאיה יורו בטרזיר וכהניה ישפוטו בשוהר ראשיה

 פורעניות שלשה עליהם הקכ״ה הביא לפיכך בקרבנו. ח׳ הלא לאטר ישענו
 תחרש שדה צירן בגללכם לכן )שם( שנאטר שבידם. עכירות שלשה כנגר

 מה מפני שני מקדש אלא יער. לבטורת הבית והר תהיה עיין וירושלים
 חנם שנאת מפני הסדים• ובגמילות ובמצות בתורה עוסקים היו שהרי חרב

 שכתורה. עבירות שלשה כנגד חנם שנאת ששקולה ללמדך ביניהם• שהיתה
 שאינן השם 1חלול־ שנקראו ברברים מליגע יזהר וג״כ וש״ר: ע״ן• ג״ע.

 רבי שאל פ״ו(. )דף הבפורים יום פרק כדגרסינן מותו. יום עד טתטרקין
 שהיה כפרה חלוקי ד׳ שמעת עזריה* בן אלעור רבי את הרש בן מתיא

 עבר ואחד. אהד כל עם ותשובה הם• שלשה לו אמר דורש. ישמעאל רבי
 שנאמר לו. שטוחלין עד משם זז אינו חשובה. ועשה עשה טצות על האדם

 לא מצות על אדם עבר משובותיכם. ארפה שובבים בנים שובו ג׳( )ירמיה
 כיום כי ט״ז( )ויקרא שנאמר מכפר• הכפורים ויום תולה תשיבה תעשה.

 דין. בית ומיתות כריתות על אדם עבר אתכם. לטהר עליכם יכפר הזה
 פ״ט( )וזחלים שנאמר מטרקין. ויסירים חולין• ויה״ב תשובה תשובה• ועשה

 וואררפן, צערםטארט טע^פע! צווייטע רער איוט פארט, ד ה|מו רער פאהרט הא}□,
 וואה)־ א'כן אולר ארטאיבטען געכאטע רעטטען סנהינגען, געועטצע רעק יא :יא רא

 גרוני• רעש וופגפן דג^ור, כע^ערקט"רער געטאה, עט אויטצייכנעטען? ויך טהון
 הערפאר־ ווארויט העגטען, איינ^נרער געגען ענטען>4 ריא רען ,האטטעש |א;ען

 שנגעפיהרטעןדרייא אבען יענען, דיא איוט, ויניע איינע האט גר!נד!א;ער ראש געהט,
 ען4האנר}ונ ;א}כער ןיך י*ענט רער וא|! פארציג|יך כקאממט.י,1ג :ינרען טווערטטען

 גאטט־ רעש 4ונ ה י ווי ענט נא^ען: מע|כעאונטעררעכן :ארגפא|טיגענטהא|טען,
 |ע:ען צו וויא ,|6ק :יהנפן טאד רער כור ריא אונד וינר, בעקאננט נאמענט ןיכען'

 :אהן יזתיא, רבי פראגטע"איינטט עש פ״ו.(: )פא|. יומא טראקטאט איכן איוט
 רען פאן יע וואה} דוא האשט ט:יע:ריה ןאהן א|ע:ר", רבי רען חרט, רעש
 רער אויש יטמעא! רבי ריא געהארט, פערואהנונגטארטען פערטיערענען פיער

 דרייא ענט)יך4איי א}ע:ר, רבי אנטוואי־טעטע וינד, עט העתע}ייטעט? טריסט
 נעהא|יך האט וועררען. בעווירקט □טע דיא דורך דיא פערואהנונגטארטען, וא|כער

 !וירי וא □טע, טהוט אוני איבערטרעטען ע:עט^4 בעיאהענרעט איין מענט איין
 איהראויטגעארטעטעןק"נרער, טהועטבוטע, דעןעטהייטט: איהכןגןייךפעתעבען;

 פערניינפנרפט איין יעמאנר האט ב״ב•(; ג', )ירמיה היי}ען פעראיררונג איירע ווי}! איך
 אוני צוריקק טטראפע ריא ריע;ע הא|ט :א □טע, טהוט וכד א איבערטרעטען ןרע;עט4

 דיעוענן אן הייטט: עט רא פערואהנונג, ״ע4פא|}י איהרע בעווירקט פערואהנונגטטאג רער
 אייןגעבאט, ער איבערטריטט אייך)ויקראט":,}/(; ער טאגעפער:אהנטאונר|רייניגט

 הינריב־ רער ארער אויטראטטונג רער טטראפע ריא איבערטרעשונג דעטטען אוין
 דיא צוואר ט1הא ?א טהוט"בושע, אוגד אי:ט, געועטצט כעהארדע ריא דורך 4ט!כ

 קאנ׳ נור'}יידען אבער צוריקק, טטראפע ריא רעכןפערואהנונגשטאגע נעבטט □טע
 איהרע צוכטחטהע רער מיט אהנרע איך הייטט: עט וויה אויטמערצען, ויניע ריא נען

 ענטוויי־ רער רערוינרע יעמ$!נרמיט כער8 איוט .(;4|״ פ״ט, תה}יכן)1מיטטעטהאנ



159 ראשון נר חתימת
 לא כח אין השם. 'חלול בידו שיש מי אבל וגו׳. סשעם בשבט וסקרתי

 ומיתה תולין כולן אלא למרק. ביסורין ולא לכסר. בי״ח ולא לתלות. בתשובה
 הוה העון יכוסר אם צבאות ה׳ באוני ונגלה כ״ב( )ישעיה שנאמר ממרקת.

 נקרא קל ברבר אסילו גדול. אדם הוא ואם וגו׳. ה׳ אמר חמותון עד לכם
 רבא אמר השם. חלול דמי חיכי עלה שם כרגרסינן השם. חלול כנגדו

 מילי וחני לאלתר. דמי יהיבנא ולא מטבחא בשתיין דשקילנא אנא כגון
 מתא הא רבינא אמר בה. לן ליח דחכעי באתרא אבל תבעי דלא באתרא

 בלא אמות ד׳ דאזלינא אנא כגון אמר יוחנן רבי היא. דתבעי מחסי׳אתרא
 ליה שרא אינשי ראטרי כגון אמר יצחק בר נחמן רב תסילין. ובלא תורה
 משמועתו. בושין שחביריו כל אמר אבדימי בר יצחק רב לסלוני. מריה
על מתאהב שמים שם שיהא ה׳ את ואהבת ו׳( )דברים כרתניא אמר אביי
 הבריות. עם בנחת ודבורו ת״ח. ומשמש ושונה קורא ארם שיהא ידיך.

 עליו. אומרות הבריות מה באמונה. ונותץ ונושא נאה. בשוק ומתנו ומשאו

 ריצו מטע ריא ווערער קאן וא כעןאטטעט, נאמענט יכ.ען ט| ט גלו דעט הונג
 נאך ויהנען, פערברעכען ראט פערולוהנונגטטאג רער נאך ןטען,!5טטרצ!פעצוריקקה

 אונד צוריקק טטראפע ריצו הא^טען צוואממען ^ע ואנדערן ,צוויט^עחצען עט }יירפן
 רער הערר רער עט האט מיר הייטט: עט וויצו אויממערצען, עט קאן טאר רער נור

 ביואיהר ווערדע, פערגעבען וינרעניכט ריעןע ראטאייך העערטארעןאפפענבארט,
 צןויך צויוט מענט, אויטגעצייכנעטער איין צויוטעט י״ר.(. כ״ב, )יטעיה טטערבעט!

 כע־ צו נאמענט צגן5אטט|י4 רעט ענטווייהונג צוייכע צ!}ט פערגעהען גערינגעט איין
 עכטוויי• ריצו וין קאן וויצויווייט הייטט: ארטע אנגעפיהרטען צוכן עט וויצו טראכטען,

 צויוט וא|כע צ!|ט רבצו: ואגטע דא ערטטרעקקען? נאמענט גלוטט|יכען דעט הונג
 קויפ־ ם}ייטער פאק פןייט קאראקטער ו׳רינעכן פאן יעמצוכד ווען כעטראכטען, צו עט
 אנ־ בייאטפיע! נ}ל!כ|יכע1צן ווע?עעמ )דורך כעצאה}טע, ג}ייך ניכט עט אונד טע

 צו ויימיג עבענפא^ט צמה}ונגען איהרען אין ,קאכככטען וועררען ערצןנ|אטט5 רערע
 איהרע ג!ייביגער ריא ווא פ&ן, רער ארטען וא|כען אן נור יעראך איוט ריעט ;ויין(

 דינע א|:א טו|רנער )רער }אטטען, איינפאררערן ניבט טו|רען אויטטטעהענרע
 ג|ייביגער ריא ווא אבער, ארטען אן ברינגט(; הוי: אינט גןייביגער רעת ט!}ר

 אויטצאה־ רער פערצאגערן ראט איוט !אמטען, איעקאטטירען פארדערונגען איהרע
 וואהנ־ יעת מחטיא, מתא טטארט רער אין כ. צ. דיעט וויא קיינע"וינרע, |ונג

 בייאטפיע} )א|ט ואגטע יוחנן רני וואר. געכרויך רער רנינא, רעט ארטע
 אהנע ע}|ען פיער איך ווען א|ט :נאמענט( גאטטןיכען רעט ענטווייהונג רער

 "רב געגע. העראית טטורירען צו !,געועט לזית אהנע אונר רענקריעמען
 פער־ ואגען צו פאןיעמאניעת )ייטע ריא ווען א^ט ואגטע: יצחק/ ואהן נחמן,
 רעט ואהן יצחק, רב וינרען. ויינע איהכן ,פערצייה גאטט וויררען: אנ|אטט

 טאמ* !ייטע ריא 1רון באוער דעטטען דעריעניגע, געהארט ראהין ואגטע: אברימי,
 עוויגען, רען 1וא||טנ רוא הייטט: עט ואגען: צו אבייפפ|עגטע מאכט. ראטה
 גאטטעט נ&מע רער ראט מאכע, ה. ר. ה׳.(, ו/ )רביית |יעבען גאטט, דיינען
 מטנה, בינע|אונרריא ריא מענט איין טטורירט וועררע. בע|יעכט ריך רורך

 בעטרייבט בעטראגען, ואנפטמיטהיגעט איין ער האט אית, מיטגע|עהרטען געהט
 ריעועכן "היי| }ייטע: ריא ונוגע! רנ!ן ייוע,1ו רער|יכע לווין געטאפטע ויינע ער
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 שלמדו רבו אשרי תורה. שלמדו אביו אשרי תורה. שלמד סלוני אשרי
 תורח שלמד סלוני ראיתם חורה. למדו שלא ארם לבני להם אוי חורה.

 מ״ט( )ישעיה אומר הכתוב עליו מעשיו. מתוקנים וכמה דרכיו יסין כמה
 ושונה קורא שאדם ובומן אתסאר. בך אשר ישראל אתה עבדי לי ויאמר

 נושא ואינו נאה. בשוק ומתנו משאו ואין הבריות• עם בנחת דבורו ואין
 אוי תורה. שלמד לסלוני לו אוי עליו. אומרות הכריות מה כאמונה. ונותן

 שלא אדם בני אשרי תורה. שלמדו לרבו לו אוי תורה. שלמדו לאביו לו
 דרכיו. כטהטקוללים מעשיו. מכוערין כמה תורה שלמר סלוני תורה למדו
 יצאו; ומארצו אלדה ה׳ עם לחם באמור ל״ו( )יהוקאל אומר הכתוב עליו
 אדם לכל קל ברבר אסילו בסרהסיא. או השמד• כשעת הוא חומן ואם

 יתרג ק על האמונה. להרוס היא המצווה שכוונת לסי השם* חלול נקרא
 אמר רבין אתא כי ע״ד(. )דף ומורה סורר בן סרק כרגרסינן יעבור. ואל
 אבל בצינעא. אל^ת אמרן ל^ השמד בשעת שלא לו אס יוחנן. רבי

 רכה אמר קלה. מצוה מאי יעבור. ואל יהרג קלה מצוה אסילו בפרהסיא
א״ר סרהסיא. וכמה דמסאנא. ערקתא לשנוי אסילו רב אמר יצחק בר

 פאטער, רעטטען היין עט,4בעפ]יימי ועהד וא ע:עטצטט!ריומש4 רערויןרעש מענטען,
 אונטער־ היהן רער }עהרער, רעטטען ,"היי} }אשטען אונטערריכטען האגו איהן רער

 וע־ ע(!4בעפ}ייטי ניכט עועטצטטוריומש4ויןרעט ריא וועהערענען, ריכטעטהאט;
 טרעפפ}יךאיוטוייןוומנ־ וויא ןטטורירט,יעועט4ראש 4רערם}יישי ,מלון יענען ראך העט
 ט׳פרון רער אנווענרען וין }אשט איהן 2אוין ען."4האנר}ונ ויינע וינר טאן ודא רע},
 דעטטען יטרח}, , קנעכט מיין ביוט דוא מיר: צו טפראן ער פראפעטען: דעט
 אונדדיא ביבע} ריא מענט איין אנער טטורירט ג׳.(! מ״ט, )יטעיה ריהמע מין אין

 אונרער־ געטאפט ויינעכן אין איוט אוגר ען4בעטרא ט}עכטעש איין האט אונר מטנה,
 וועהע עןמאננע!4ע:עטצקונרי4 ריעועכן "וועהע איהכן: פאן )ייטע ריא ומגען ראן }ין.

 אונ־ רעראיהן וועהערעכן}עה־ער, דעראיהןאונטערריכטען}יעמ, רעששעןפאטער,
 ממן יענער ועהעט, רען ;ע}ערנטהאט4ניכטש רער רעכן, וואה} !האט טערריכטעט

 ען,4האנר}ונ ויינע דגר טארע}נטווערטה וויא ראך, אוגר טטורירט, ןכע:עט4 ראש האט
 מ:־ פרא£עטען רעש טפרוך רער וין }אשט איהן אול ויטטען!" ויינע פעררערבט וויא

 ויין האנען ויא אבער גאטטעש; םא}ק ראש וינר ויא איהנען: פאן ט4וא מאן ווענרען:
 ראט וועגען וינרען מיהרער דא"האבען ה. )ר. כ׳.(; }"ו, )יחוקא} פער}אששען }אנר
 אטט־4 דעט ענטווייהונג צור מיששען/ וואנרערן ע}ענר אינט אונר פער}אששען }אנד
יערער פיר 4איבערטרעטונ ערע4ערינ4 איינע איין אכער ווירר נאמענט }יכען
 א£־ ןרע;עט4 ראש ,4ונ4נאטהי רער אדער ,עמ4יכענשצוואנ1}4 רעש צייט צור א| ו

 ראהין אפפענכאר עביעטענרען4 רעש אבויכט דיא וויי} פעאעטצען, צו פענט}יך
 ע־4 ריא אוין וע}בטט פא}}ע וא}כעכן אין דאהער פערניכטען, צו יאן4רע}י דיא געהט,
 רמר^, איכערטרעטעןוועררען ןניכטיעזעט4ראש עטארטעטצווועררען,4 הין, פאהר

 בא־ נאן רבין א}ט ע״ר.(: )פא}. טנהררין טראקטאט איכן הייטט עש וויא
 אויטערהא}ב וע!בשט יוחנן: רכי רעש נאמען איכן ער טע4וא קאכן, כי}אניען

 4איכערטרעטונ מיט ראן נור }עכען ראש ראר^ 4ונ4יא_נשפערפא}4רע}י רער צייט רער
אפפענט־ גע^יעהט, עהיינן4אינם עט ווען וועררען, עועטצעטערקויפט4דעט
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 דעת בן וכל אדם. בני מעשרה פחותה פרהסיא אין יוחנן רבי אמר יעקב

 כשדים. באור אבינו אברהם הראשוניכם. אבותינו שעשו ממרח ילמוד
 בגו ועוריה מישאל וחננירח ראריותא. בגובא ורניאנל בעקידתו. ויצחק
 כתורת 1וכל־ לור. והרוגי טלכורק. הרוגי ועשרה יקירתי. נורא אתון

 השם קדוש למען להריגרח עצמן מוסרין היו וומן ומן שבכל הצדיקים
 שהיה מי אפילו אלא עשאוהו בלבר הצדיקים ולא עולמם. קונים והיו

 שעשה כמו אחת. בשעה עולמו לקנות כדי למיתה עצמו מסר ימיו כל רשע
 ר״א על עליו אמרו תניא י״ו. דף דע״ו כפ״ק כדגרסינן רורריא. בן ר״א

 וונה שיש שמע א׳ פעם עליה. בא שלא וונרח הניח שלא דורריא. בן
 והלך דינרין כים נטל בשכרה. דינרין של כיס ונוטלת חים בברכי שנשכרת

 השליכה תשמיש בשעת )פי׳ הפיחה דבר הרגל בשעת .נהרות שבעה עליה ועבר

 אין דורריא בן אלעור כך למקומה. חוורת אינה וו הפחח מה אמרה י!ח(
 וגבעות הרים אמר וגבעות הרים בין וישב הלך בתשובה. אותו מקכלין

 עלינו. רחמים נבקש עליך רחמים שנבקש עד לו אמרו רחמים. עלי בקשו
 וארץ שטים אמר חטוטינה. והגבעות ימושו ההרים כי נ״ר( )ישעי׳ דכתיב
 רחמים נבקש עליך רחמים מבקשים שאנו עד לו אמרו רהטים. עלי בקשו
 אמר תבלה. כבגר והארץ נטלהו כעשן שטים כי נ״א( )שם דכתיב עלינו.
 נבקש עליך רחמים שנבקש ער לו אטרו רחטים. עלי בקשו ולבנה חמה

 אמר החמה. ובושרח הלבנה וחסרות כ״ר( )שם רכתיב עלינו. רהטים
 נבקש עליך רחמים שנבקש עד לו אמרו רחמים. עלי בקשו ומדלות כוכבים
 הדבר אין אמר השטים. צבא כל ונמקו ל״ר( )שם דכתיב עלינו. רהטים

 יצתה נשמתו• שיצאה ער בבכי וגעה ברכיו בין ראשו הניח בי. אלא תלוי
 קונה יש ואמר רבי בכה העה״ב. לחיי טוומן רורריא בן ר״א ואמרה ב״ק

 לבעלי ריין לא רבי אמר שנים. בכמה עולמו קונה ויש אחת. בשעה עולמו
ישראל מורע ולא רבי: אותם שקוראים אלא אותם. שמקבלין תשובה

21

 איכעי־טרעטען ניכט געדעטין דאט הין טארפטגעפאהר 2אדן כטט1וע דאר^ אבער, |יך
 אפפענט־ ע;1רעןאונוויכטיגערןגעהאר> )עטצטערעצו וועןדיע;עט ;ע|כמט מעררען,

 געגענ,־ אין וועניגטטענט :יא ווען כעכנען, צו ראן האנר}ונג איינע איוט אבער ך ]י
 געכען ועןבטטאםפערוננ פאן נייאטפיע^ע געטיעהט. פעחאנען צעהן פאן וואר־ט
 כטריכן, אין אור צו אברהנן ערצפאטער רער וויא £ארפאהרען, אוטערער פיע|ע

 חנניה, !אווענגרובע, רער אין רניא} |יעט, בינדען אפפער צונן דך רער יצחק,
 כע־ )ריא דךאיןאיינעןכרעננענרעןאפעןווערפען}יעטען, עוריה\ריא אונר ן א יט *

 הויפען אנרערע אונר }ור צו ארטירער>4 דיא טטאאטממארטירער, צעהן קאננטען(
 גאטט־ ,היי}יגען רעט אונן צייטען פערטיעדענען אין דך ווע|כע !.ערעכטען, פאן

 ער־ 1וע|יגקיינ ריא רארורך אונר גאכען פריי: טאדע רענן וויןןען נאמענט !ילען
)אנגע רער מאנכער, אויך ואנרערן נערעכטען, ריא כור ניבט אבער }אנגטען,
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 בר וקטיעא בקלסטינירי שאמרו כמו אהרח. מאומה אפי׳ אלא בלבד.
 בן חנינא רבי הלך בןקסמא יוסי רבי כשחלה ר ת׳ החם כדגרסינן שלום.
 המליכוה השטים מן וו שאומה יורע אתה אי אחי חנינא א״ל לבקרו• חרדיון

 אה ואבדה חסידיו את והרגה היכלו. את ושרפרה ביתו את שהחריבה
 בהורה ועוסק יושב שאתה עליך שמעתי ואני קיימת. היא ועדיין טוביו

 ירהטו. השמים מן א״ל בחיקך. לך מונח וס׳ת ברבים. קהילות ומקהיל
 תטה ירהטו. השטים מן לי אומר ואתה טעם של דברים לך אוטר אני א״ל
 לחיי אני מה רבי לו אטר באש. שלך ס״ת ואת אותך ישרפו לא אם אני

 לי נתחלפו פורים מעות ח א״ל לירך. בא מעשה כלום לו אטר חעח״ב•
 חלקי יהא מחלקך כן אם א״ל • לעניים ונתתים וחלקתים צדקה של במעות

בן יוסי רבי שנפטר ער ם*טועט ימים היו לא אמרו גורלי. יהא ומגורלך

כ#ר1ווע ,מנגטסיתרט יזררייז כן געחיססער מיין ט5יי1ביימטפיעוםו מירי היער ״(
 מיני טעוט1נעסיו געחיסםטנםגיששען םחן יך1סני ערגענען, !חשטער יענן היניורך ייס3 )מנגע

 י*1םריימווין מיינע! רורר ענין״מן1זעע פורכסנחרטן ריעגער ני,1ווייפע3פער יג)ןייגו1זט זיינטר מן
"מצטט. ענרט מיין טחד טן4

 נטווים* ניכט יננןייט1זט זיינער טר •!וזר זח "מר, מ!יך ער געיעהרט מוני סרחפן זח **(
 מיי^ מונן הינרייכט, ניכס טטודיזנן3עועט1 כזחנזע דמם ען3ונרוניזיוט חן״וייטען נחך "יין
 ננטן1המנו) נוטמן "יט טטיר״כן יענעש "ים סיעו״עהר "מכען* !3 חנטפרוך יננןייט1זע רימ

 טר.30מיבערזע יער —ייין. '3 נע״ים רערזעןבען מוכן זיין, #ערכזנרען

 גן#1ארטירערטה ראש דורך :ובטע האטטע, געפיהרט ]עבען ןאטטערהא£טעט מיין
 *ער נושע דורן כע|6: קאננען היירפן :פ|בטט ים (;*ערקויפען צו יט*יגק5;ע ריא 7*

 קש#א, ואהן יוטי, רבי איינטט א!ט )פכענדא:עןכטט(: אי:ט |ע:ען צי וויא }אנגען,
 איינעןבע־ תרריון, •>£ה| חנינה, רבי הכן*א טטאטטעטע ג,61רםניפרער קראנק

 ברו־ ןפטצטערן: רעכן צו קראנקע דפר :אגטע גע^פגענהייט ריע;ער בייא אב. וך
 דיעדער ראש ,ט4פ!אנ4 פרקפננטניט צור ניבט נאך רען רזא ביטט ינאי נ ח דפר

 וואר־ פער|יעהען ווע|טהעררטאפט ריא :ע$בטט אטט4 פאן רלן#ערן( )רען נאטציאן
 דינע£ראמ־ >£ערבראננט, טע#םע| ויינען צערטטארט, הוי: :יין דיא :יא, רא רען,
 אונד בפטטפהט? אי##ער נאך האט, פפרניכטפט ער|ען :יינע אונר עטרןרטעט4 #פ!

 *פער ערגאנגענפן רעגיערונג רער פאן רעט ןי)טראט דיך דוא ראט איך, הארע רעננאך
 גע;עטצטך דפק #יט אפפענט}יך נר 1 לן ודר#עטט ע;עטצעש4 רעט טט!רי!כן רענן כאטט(

 אנטווארטעטע רא פער:א##ע)טטי דיך אונן צוהארערן £אן טאארען טאמע איכן
 פעופטצטע וואש, .ערבארמען #יין טאן ןיך וירד*הי##ע| רער חנינא: רבי

 ##ע}*ה רער טפריכשט: דוא אונר אן, גרינדע טריפטעע ריר עבע4 איך יענער,
 :אוואה| ניבט #אן ווען וואונרערן, :עהר יך>4 :א^^טע עט ען?*ראערב 1"* לד מירר
 פפחעטצטע רבי! איבערגאבע, פ!א##ען ע;עטצסך'רען4 ריין אוץ א}ט דיך,
 האשט (?**טטעהען קייט4:ע|י #'ינער #יט וואה| עט רירפטע וויא חנינא, רבי
 אויטגעאינט? טהאט טע!4 איינע אירגענר :אנטט יוטי, רבי ערוויערערטע דוא,
 פוריק־ דעש פייער צור ע|ר4 איינטט האטטע איך חנינא, רבי אנטווארטעטע רבי,

 רא אונר וואר, בעטטי##ט אר#ען ריא פיר ראש |יפגען, ע]ר4 ־יך}4צי אונר פעטטעט
 )אהנעאיך אויש, אר#ען ריא אונטער ערטטערעט טהיי|טע אונר #יך, איך 2סערגרק

 #יר ווינטע"איך :א ,פא]| רער ריעש ווען ענטטארעען(. צו }עטצטערן רענן פאן
 מאן, ערצי!ה|ט ראריין, טאגע אייניגע |אא:ע. ריינעכן אן אנטהיין איינען יפנוייטש
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 לרבי מצאוהו בחורחן גדול. הספד והספידוהו רומי גדולי כל והלכו קסמא.
 וס״ת ברבים קהילות ומקהיל בתורה ועוסק יושב שהיה תרריון בן חנינא
 ומורות הכילי והקיפוהו שלו בס״ת וכרכוהו הביאוהו בחיקו. לו מינחת
 על והניחום במים ושראום צמר של ספוגין והביאו האור את בהם והציתו

 אמר בכך. אראך אבא בתו לו אמרה . מהרה נשמתו תצא שלא בדי לבו
 נשרף שאני עכשיו הדבר. לי קשה היח נשרפתי לבדי אני אלמלי בתי לה

 תלמידיו לו אמר עלבוני. יבקש הוא ס״ת של עלבונו שיבקש מי עטי וס״ת
 לו אטרו פורחות. ואותיר נשרפים גדילים להם אטר רואה. אתה טח ר׳

 יחבל ואל שנתנה מי שיטלנה טוטב להם אטר האש. ותכנס פיך פתח
 ססוגין ונוטל בשלהבת עליך מרבה אני אם ר׳ קלסטונירי אי׳ל בעצמו. הוא
 לי. אישתבע לו אטר אין. א״ל לעח״ב. מביאני אתה לבך מעל צמר של

 לבו. מעל צמר של ספוגין ונטל בשלחם עליו הרבה מיד ליה. אישתבע
 בת יצתה וטת. האש לתוך ונפל קפץ הוא אף בטהרה. נשטתו ויצתה

 הבא. העולם לחיי טווטנין וקלסטונירי תרדיון בן חנינא רבי ואטרח קול
 שנים: בכמה עולטו קונה ויש אחת בשעה עולטו קונה יש ואמר רבי בכה

 הוה דטלכות׳. חשובי מן חד שלום בר קטיעא י׳(. )דף חתם נמי וגרסינן

 כעטרויערטען ראמט גראטען אוגר קטמא, ו$הן יומי, רבי פערטיער
 צוריקק־ ראפאן :יא א|מ .ן!5 ךאבנימ4}ייכענבע דיגעכן ויך ט^טטען ל׳ווכר זעתר לויהן

 געועטצכוך ראט מ,יתרריון ןלןהן חניכת, רבי רען דלו £אנרען קעהרטען,
 איתן |יעט מאן ה^טען. נגען1ל!ר}עו5 אפעענטןיכע האכעגד, טאמע דינעק אוין

 תיללבתב ע:עטצראןןע,4 אייגענען ויינער מיט לויהן אומוויקקע|טע ערגריי£ען, ואחייך
 טוו$מ־ נאטטע לויהכן טע4|ע אוגד אן, דא צינדעטע וויינרעבענכינרע!ן, מיט לדתן

 דיע־ אין דיך חיך דאט א! פערןאנגערן. צו קווא| ויינע אוק כרוטט, ריא אוין מע
 טמערצהאפט געמארטערטען רעט טאכטער ריא ריען מוט, ועהען צוטטאנרע :עכן

 עמם* וא פערבראננט, א|}יין וויררעאיך ,6 איתר ער ריען* טאכטער, מייגע אוימ.
 צופייך מיר מיט געועטצבוך ראט רא אבער, נון ועתר; דען"טמערין איך פאנרע

 בעטימ־ דעטטען עיר עןצער1ו רער, דאט איך, תאפפע וא ווירר, פערבראננט
 ווירד. פאררערן ע4מייני ריא עיר אויך וא|כע ווירר, אררערן5 רעבענטאפט ספוג;

 אייג־ £|אממע ריא דאמיט צו, טי|ער וייגע שיתכן ריעפען מוגר, רען ראך §פפנע
 מ,יאי;ט בעמטער אנטווארטעטע: ער א|ןיין ע(.4בעט|ייני טאד דיינען ע)אונד4דרינ
 איך ראט א|ט געגעבען, מיר ויא רער נעתמע, ועע|ע מייגע דעריעניגע ראט

 דוש פערטפריכטט איהק, צו הענקער רער נון טעראך רבי, טהוע. עט וע|במט
 טו^ממע ריא ריר אוגר עערטטלןרקע פ}אממע דיא איך ווען ,♦ע^יבקייט ריא מיר
 טוואור. איינעכן מיט דיעט בעיאהעטע חנינא רבי ברוטטוועגנעהמע? דיינער פאן

 טוואממע ריא איהכן נאהכן אוגד פ|אממע ריא תענקער רער פערטטארקטע ואחייך
 אויך אבער אויפגאב. גייטט רען אןמבא|ר חכינא רבי ווארוין ברוטט, רער פאן

 ע|ע־4 דיעוער בייש טטארב. אוגר פ|אממע ריש אין דך טטירצטע תענקער רער
 ען,4תיי}י דעט יהודה רבי רעט בעצייכגונג ע3עיו£הנצי4) רבי 2ריען געגהייט

 ויך ערקויפט מאגכער אויט: וויינעגר מטנה( רער רעדאקטיירט כעריהמטען
פערווענ* רארוין יאהרע ע5עיע מוט מאגכער טטונרע, איינער אין וע^קייט דיא
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 שעלתה טי דמלכותי׳. לחשובי לחו אמר ליהוראי. סני דחוה קיסר ההוא
 ויהיה. יקטענה לו אמרו ויצטער. ינירונח או ויחיה יקטענח ברגלו נימא
 ל״ו גבך. )דליתנהו לכולהו. להו טבלית דלא חרא שלום בר קטיעא א״ל

 נאם אחכם פרשתי השמים רוחות כארבע כי ב׳[ ]זכריה דכתיב בגט׳( ליתא
 ליה. מבעי רוחות לח עלמא. רוחי בר׳ דבררתינון אילימא קאמר מאי ה׳.

 כלא לעולבם אפשר אי כך רוחות. בלא לעולם אפשר שאי כשם אלא
 קאמרת שפיר מימר ליה אמר קטיעתא. מלכותא לך דקרו ועור ישראל.

 ואזיל ליה כדנקיט חלילא. לקטוניא ליה שרי למלכא "צח( )פי דוכי כל ומיהו
 מיכסא. בלא דאזלא ספינה( )פי׳ לאילפא ליה ווי מטרוניתא ההיא ליה אמרה

 כי ועברית• הלפית מיבסאי יהבית אמר קטעה דעורלתיה רישא על נפל
 ודרש עקיבא רבי יצא והביריו. עקיבא לרבי נכסאי כל אמר לי׳. שרי קא

 ב״ק יצהה לבניו. ומחצה לאהרן מחצה ולבניו לאהרן והיתה כ״ר( )ויקרא
 עולטו קונה יש ואמר רבי בכה העה״ב. לחיי מזומן שלום כר קטיעא ואמרה
 כגון רכות בשנים עולמו קונרת ויש שלום בר קטיעא כגון אחת. בשעה

כשחרש תניא כ׳׳ט(. )דף דתענית בתרא בפרק נטי וגרסינן אנטונינים.?

 בר טיעון ק געוויטטער איין ט.5ערצאה י׳.( )פא}. רארט ווירר $הנ}יכעט רען!
 טטאאטטראטהש. רעש מיטג}יעד אולר מאן פארנעהמער ועהר איין וואר ט}וק

 דעכן צו קאיוער געויננטע פיינרוע}יג יודען ריא געגען רער טפראך טאגעט איינעט
 ט־ןן? צו ער האט וואט האט, פוטע אק טארען איינען יעמאנר זוען }עטצטערן:

 ארעד וועררען, צו }או טמערצען ויינער אוכן ,אבגעהמען פוט רען ויך ער }אטט
 א|}ערלו־ טפראכען רא טמערצען? פארטוואהרענד }יירעט אויר איהן ער בעהא}ט

 אנרערער וועררען. צו געוונר אוק ,אבנעהמען פוט רען וין־ }אטט ער טהע:
 ווירטט ערטטעיט ער, טפראך רען, ט}וק; בר קטיעא אכער׳וואר מיינונג

 צערטטרייט הין ענרען א!}ען נאך נעהמ}יך ויא )וויי} ,פערניכטען א}}ע ניבט ויא דוא
 }יקקעג־ איין רייך דיין פערניכטונג איהרער פא}גע; אין וויררע צווייטענט ועד(;

 איוט קאיוער, רער טפראך ,כעמערקונג ריינע וועררען. גענאגגט האפטעט
 איי־ אין מאן ווערפע רע! ווי}}, מייטטערן פירטטען וייגע! ווער א}}יין ריכטיג; צוואר

 פערמלו־ גאגצעט מיין ער: טפראך ,1ווארן היגאיין איהן מאן א}ט טמע}צאפען. נען
 כעציע־ אין אויך געטענקט*(. קא}}עגען ויינען אוגר עקיבא רבי רעק וייא גען

 ראש בעמערקונג, )אכיגע( ריא יהודה רבי מאכטע קטיעא ריעוען אויף חוגג
 אנרערער איין וואהרענד ערקויפע^ ויך טטונרע איינער אין וע}יגקייט וייגע מאגכער

 טראקטאט איכן צו'}עוען איוט פערנער בערירפע. ראצו }עבענטצייט גאנצע וייגע
 טטאטט־ ראמיטער געוויטטער איין א}ט ערצאה}ט: ווירר עט כ״ט.(: )פא}. תענית

 סערזחפפטנג ריא דחס '■(!*־•!ריס, רטס בע^ערקונג מנדערווייסיגען יויינער טיינט ייעם (
 ווירעוטפרעכעו, 13 ” / פיעןען חנהייט פיסיןיש פן דע הי״עריצטעטען יך1ו<ססענט דער טחסטען

 ו"ר(ד.ן3עו ״ן3גחנ ייעזער טיו יע>ן״ןר.ייטען היפטיוריטע זזניערע ע1פיע נחך סיבערהויפט יויט
 ונגע|.5יער>וייכטן'טונטערוו המבע( ויר1 ״!111? נערירפ״ן} ^יסיזעזה״ רער ווע|כע העררטען,

,מויםגעטיזיזפסען חנזיכטזיך טטעטש ,טי״עטייגנעט סט|>ןשכ<ך מיין סיר ש1ןז
 ער,3מינער(עט רער
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 להרגו. גטליאל רבן על גוירה נגזרה ההיכל( )נ״א האולם את טורנסרוסוס

 כעל מבקשין החוטם בעל ואמר המדרש. כבית ועמר ההגמון אותו בא
 בצינעח הגמון אותו לגביה אזל מינייהו. טשא ר״ג אזל טבקשין. החוטם

 לי אישתבע א״ל אין. א״ל דאתי לעלטא לי מייתינא לך מצילנא אי א״ל
 גורתא דגורי היכא רכל וגמירי וטיח. נסיל לאיגרא סליק ליה. אישתבע

 אותו מווטן ואמרה קול בת יצתה לגורתא. לה מבטלי טינייהו חד וטית
 ויראה יביט להבחין דעת לו ש*ש מי כל לסיכך הבא: העולם לחיי הגמון

 ואף השמש. תחת שיעמל טה בכל רוח ורעות הבל הזה העולם חיי איך
 או לטורח לו וטוב עובר. כצל ימיו איך יחשוב הגוף חיי שיחמוד סי על

 אמונתו ויהרוס מועט זמן גוסו שיחי׳ ולא נסשו. לעולם ויחי יומו קורם ליהרג
 העולם בהבלי וימאס שכלו עין לסתוח לאדם לו יש ע׳׳כ. לער. נסשו ויכריח

 על אף ולגסש לגוף ונססדת רעה בדרך ההולך אדם בשום יקנא ואל הזה.
 לשם ולעבור לאהוב חשקו כל וישים שעה. לסי מצליח שהוא שירמה סי

 ויתעדן עליונה למעלה ישיג ובזה אחריהם• וללכת מדותיו וללמוד יתברך
 שנקראת לה. המזומנים אלא לה עולין שאין עליונה במעלה הנצחיי בטוב

 הספינה את המוכר סרק בתדא במסכת כדגרסינן הבא. עולם של ירושלים

?

 ג}יי־ צו !א!!טע !יעט, ציעהען םען!ג רען טעמפעןהי!ן|ע איבערריא מ פו רו האןטער
 ראמער פארנעהמער לזיין געג רא ווע>־רען. הינגעריכטעט ן יא מן ג רבי צייט כער

 האכטראגט, נא!ע ריא וועןכער מאן, רער ריען׳: סונר הין ןעהרהויו ראט אין
 ןיידענ־(בער ווירדע האכטטע ריא רען 010 גמןיא!, רבי ?אוין 4אנטםיעןונ )איינע

 1יעטצנ פערטטעקקטע. !ין ןמ]יא4 רני דעטטען ע4פא] אין געווכט, ווירר רען(
 פער;י־ איהק: צו טפראך סונר גמ|יאן רבי צו געהייכן אינט ראמער יענער ינג4

 ריעט !עטצטערער נאכרעכן רעטטע? דיך איך ווען ,!ע}יגקייט רער מיך דוא בערמט
 בייא נון רא טטארב. אונר העראב ראבע איינעכן פאן יענער וין טטירצטע 7געטהאן

 טארעטאור- איין יעמאנר איבער ווען ראט העררטטע, געכרויך רער ראמערן רען
 טטארב, איהנע] פאן איינער עקטעקוטציאן רער פאר אונר וואררען טהיילגעטפראכען

 געגע! אורטהיין דאט יעטצט ארך וואוררע !א ,וואוררע צוריקקגענאממען ראטרעןנע
 פעראנןאטטונג דיא דאצו רער ראמער, יענער דאהעראויך ודדעררופען, מןיא)4 רבי

 גיעכט, עטמענטען ראט צרעחעהען, אי;ט היערויט עטפראכעןוואוררע.4 4!עןי אכ,4
 הינגע־ ערן4 עט אונו־ ,ען4|ע ווערטה ען4ערינ4 רעהר )עכען ריעדעט 3אוי) וועןבע
 יע־ ואן} היערמיט ערקויפען. צו }עבען וואהרע עוויגע, דאט רארורך רך אוק נען,
 אכטען'ואןןע; ניבטט פיר |עכען אירריטע ראש מאן ראט ויין, ע;אגט4 ניבט ראך

 ןיקקןיכטטע4 ראט אויך !,קור וויא מיטטע, נערענקען טטעטט מאן ראט !אנרערן,
 עוויגע ראט געגע! !'יא נעטראכטען צו ניכטט אןט ראהער עט דאט אובד וייא |ענען

 !אןן> איכערהויפט קאן. ערקויפען טהאט וויררעע איינע דורך ;יך מאן ראט |עבען,
 מענטען באוען קיינען פעראכטען, ווע}ט ריעוער ניכטיגקייטען ריא מענט רער טע

 אונד גאטטעט ןיעבע רער פיעןמעהר וואהןעתעהע, איהכן עט ווען בעניירען,
 אונר ןערנען קעננען אייגענטאפטען :יינע ,הינגעכען רך אייפריגטט ריענטטע רינעכן

 איינע ?א.ין אונר ערווערבען ;עןי!.קייט עוויגע ריא רך ער א|ןיין וואדורך נאכאהמען, !יא
פאר רארוין ויך ריס איוט, □עטטיממט רענען, נור ריא קאן, געשנגען טטופע



ראשון נר חתימת *<*<!
 יכדא דיזיא רישיה לידידי נא אפייה פרשת קודם )בישעיהו מקראיה. ועל טאי ע״ה(. )רף

 חופה, ככוד כל על כי לילה להכה אש ונוכה ועשן יומם ענן טקיאיה ועל ציון סר מכון כל על ׳0

 עה״ן של כירושלים לא יוחנן רבי אמר החכמים(. כתי על יראה המשיח לימות סשטיס
 ושלעולם עולה. לעלות הרוצח כל עה״ו. של ירושלים עה״ב. של ירושלים

חמוומנין: אלא לה עולין אין הבא.

ראשון. נר חתימת סליק

 רני פ״ה.(: )פא[. בתרא כבא טראקטאט איכן ט5אי }פ:פן צ! וויח—□ערייטען;
 רער!ין אי:ט ראפאן ה׳.( ר/ )ישעיה מקראיה ועל היישט: עש !סגטע: יוחנן

 ך6נ דיעשוייטינע; ראש ג}ייכט ירוט}יכן יפנדיטיגען דעכן ניכט פל!}נענרפר:
 רמגזיפנדיטי, נסך ווי}}; 6־1 ווער הינאויפציעהען, קאן }יכן ט ירו אירריטען דפכן

 פארנע־ רסרוי^ דך דפר נגטן,6גע} פ4רפריפני נור קאן היטפגפן ם}יכן ירו פן4
.רייטעט



!03 שני לנר הקדמה

•השני. הנר
 כללים: לעשרה ונחלק חטא. של ברבור פיו יסעור שלא בדבור. מרע בסור

 שלא ג׳ כלל שקר. ידבר שלא ב׳ כלל לצים. במושב ישב שלא א׳ כלל
 ברבים. חברו סני ילבין שלא ה׳ כלל הרע. לשין יססר שלא ד׳ כלל יחניף.

 שחוק ימלא שלא ח׳ כלל .,בטחלוק יחויק שלא ף כלל סור• יגל׳ שלא ו׳ כלל
 השם: חלול ברברי ידבר שלא י׳ כלל לבטלה. ש״ש מביר שלא ט׳ כלל סיו.

זה• לנר הקדמה 6)
 תועלת בהם שיש ברברים שירגילהו כרי לארם. פח שם יתברך האל

 וטשתיו וטאכליו ופרנסתו מסחורתו לטחיתו שצריך במה לגוף ולנפש. לגוף
 ותורח שבכתב תורה קריאת בגין בו. שטצוה מה ולנפש צרכיו. וכל ולבושיו

 כל על יתברך לאל להורות וג״ב המצות. כל וקיום יסור שהיא פה. שבעל
הוה. בעולם שיחנה הדברים כל על ולברכו עת. בבל עטנו שעושה הטובות

אבטהיילונג• צווייטע
רערענם. זינרהאפטען רעם אונטערלאסםוננ פאן

טיטע)!. צעהן מין
 פערוויי־ שפאטטערן בייא ט5ני מאן דאס טיטעל. ערסטער

 טיטעל. דריטטער ליגע. ניכט מאן ראם טיטעל. צווייטער לע.
 טיטעל. פיערטער ענטהאלטע. שטייצעלייא רער דך מאן ראם
 טיטעל. פינפטער אונטערלאססע. פערליימרונג דיא מאן ראם
 כעשאטע. אפפענטליך ניכט נעכענטענשען זיינען מאן ראם

 נעהיימנים אנפערטרויטע ראם מאן ראם טיטעל. זעכסטער
 רעם ניצט זיך מאן ראם טיטעל. זיעכענטער פערראטהע. ניכט

 זעהר צו ניכט דך מאן ראם טיטעל. אצטער הינגעכע. צאגקע
 גאטט־ דען מאן ראם טיטעל. ניינטער היננעכע. פריירע רער

 טיטעל. צעהנטער אויסשפרעפע. אוגניטץ ניכט נאמען ל־כען
 ענט־ צור דיא אונטערלאססע, אוגטערהאלטונג יעדע מאן ראם

קאן. פיהרען נאטענס גאטטליכען רעם ווייהוגג
אבטהיילונג. דיעזער צו איינלייטונג

 גע־ ימצו דלו ער רמט 2לווין £ער}יעהען, מפרמכע דימ מענמען דעכן המט גמטט
 רעק לויוט: ניטצ}יך גיימטע רעכן ט!|5 קארפער רעכן ומוומה} וול!מ_ ומ}|, ברויצען

 צור לוונד נ&הרונג דינער ערהמ}טונג, דינער ערמיהרעריצו ;ל!פערן מין רפער, קמ
 מכער גייטטע רעק נערמים מיבערהויפט בערירפניטטע דינער בעמטרייטונג

 מ|ט כעימל, געכמטע געוויטטער פמ}}ציעהונג צור מיהרער יוענט רער ומעערן מין
 הויפט־ דימ )"מט |עהרע, מינר}יכען רער מריפט}יכעןלןונר רער }עוען דמט מיוט דלן

̂ 6 פיר רמנקען צו גאטט מ*)ט(, פארמריפטען מיהרער כעמבמכטונג צור כעדעגונג
 געניטטע, מ|!ע פיר בענערייען צו מיהן !ממט, מנגערייהען מ!נמ ער רמט גוטע, }עט



שני לנר הקדמה אט*
 צריך שיהא טה בבל לפניו ולהתחנן הסד. מטנו ולבקש לפניו. ולהתפלל

 ה׳ קרוב קמ״ח( )תחלים כדכתיב אליו. ישמע והוא וטעונה. שלם כלב לו
 ונדכה נשבר לב נ״א( )שם וכתיב באמת. יקראוהו אשר לכל קוראיו לכל

 וללמדה. תורה ללמד העליונה. למעלה לעלות יזבח ואם תכוה. לא אלהים
 הטובות. והמרות הנאים הדברים להם בשבח לנבוכים. ולהורות ולדרוש
 לאחרים. ומזכה זוכה שהוא חלקו ואשרי אשריו חפחיתיות• להם ולגנות
 היה לא הדין מן לזה. שנברא הפה אבל ידיו: ומעשה בניו יקראו כולם
 והמלאכה קצר שהיום בטלים. ברברים בו יתעסק שלא לארם להזהיר צריך

 צריך היה שלא שכן וכל הבאי. ברברי ימיו לאבד לאדם לו ואין מרובה.
 בוחרת הבהמה אפילו ונמאס. אסור בדבר דבורו יוציא שלא לארם להזהיר

 האדם זה לעשות ראוי היה ויותר להשיג. שיכולה במה ברע ומואסת בטוב
 לקרש לו שהיה ברע. ולמאוס בטוב לבחור בוראו בו שנתן שכל לו שיש
 הנברא ובפה איסור. מדברי שכן מכל .הבאי מדברי ולהפרישו פיו את

 רבי אטר בירושלמי כרגרסינן בטלים. דברים בו יוציא שלא קרוש לדבור
 ראוי שהיה בפה כי ר״ל פומי. תרי בעינא דסיני טורא על הוינא אלו לוי

הראשונים והחסידים עולם. בהבלי בו ידבר שלא שכל דברי בו לדבר

 ערכיטטען צו גנאדע ויינע בעמען, צו איהכן צו געוואהרט, היעניעדען אונט ער דיא
 אוגט וואט ׳ל!:צוט!עהען ראט אן|עט אוכן אויפריכטיג אונו־ דעמיטהיג הירקן אונר

 רערעוויגע וויאעטהייטט: איןווע}בעכןפאןןעאונטגאטטאויךערהארט, נאטהטהוט,
 אונרווילן י״ח.(, דיאאיהןאיןוואהרהייטאנרועען)תה}יכןקמ״ה, דענען, ה#ען נאה לד;ט
 1הער/םערט#אהעטטרוו צערקניי־טטעט אונד געכראכענעט איין פערנערהייטט: עט

 האהען רער צו ענט>4 רער אבער גע|אנגט נ"א^י״ט.(. )תהןיכן גאטט! א ניבט,
 פעראיררטען ריא }עהרען, צו ווייטער עט אונו־ ער}ערנען צו ןיגע:עט ראט טטופע}
 צו טןעכטען ריא אונר לןנצופריאען :יטטען ןאבציכען ריא איהנען ווייוען, צו צורעכט

 נור ניבט ויך ער אינרעכן געוויט, |אא!עט ן.)יקקןיכען דינעט ער אי:ט ראן טארע|ן;
 קע־ ויינע א}ט וועררען ריע;ע אונד פערהי!פט היין צ:כן אנרערן אויך !אנרערן ועצנטט,

 צוועקקע ריעועק צו טפלאכע ריא נון ווען בעטראכטעט. טאפפונגען ויינע א!מ רער,
 עראיננערוע, כעואנדערן קיינער איין.ענט)יך עט 2כערארן וא וואוררע, ערטאפפען

 איכערנאונניטצע אונטערהאוטונג צור #יטכרויבע טפראכעניכט ריא אענט רער ראט
 #א| דאר^ פא^יך צאנג; אל־בייט ריא אונר ןיקור אי;ט טאג רער רען דינגע;

 נעראר^ חעניגער ואפיע| אוכן ,הינכרינגען ןיעטוואט4 )עערעכן איט ניבט צייט ריא
 אן טא| ריא אדטטפרעכע, ווארטע קיינע מענט רער ראט עראיננערונג, רער ער
 וואט פיעה, ראט :עצנטט ואה!ט"ראך1 וינר. פעהוערפציך אונו־ פערכאטען דך

 #עהרוא!!־ פיע| וויא אובן אי;ט, לזיאר^יך איהכן וואט פע^מיירעט, אונר ט,!4 איהק
 ראט אונר וואה|ען גוטע ראט ער ווארורך כעויטצט, פערסנפט רער מענט, רער טע

 צוריקק־ !,געטוואט אונניטצעכן פאן איהן אונר הייציגען מונר דינען קאן, !אטטיען בא:ע
 איכן איוט |עוען צו וויא ,רערען פערבאטענען פאן מעהר פיע| נאך אונו־ האצטען

 ע־4 טיני בערגע דעבן אויף איך טע\ווען4|וי";א רבי תצמור: ירוטןיי׳וטען
 ע־4 #ונר דאפפע|טען איינען איכן גאטם וויררע איך ווארע, גשועוען גענווארטיג

 ווארטע פערנינפטעע וואררען, ערטאפפען רער מונר, רער ראמיט האכען, כעטען



*69 שני לנר הקדמה

 בהם טשמשין שאין שרת ככלי ופיהם חשרת• כמלאכי עצמן עושים היו
 גופן. לצורך בחם להתעסק בהכרח צריכץ כשהיו אלא חול. של דברים
 מפטטיא בר בישין. דמי(. 8)פיי פטטיא כל מערבא רבני בגמרא וגרסינן

 מחרשיא בר טכין מחליש( א>יל מלשון שמיקה )פי׳ וכלהרשיא טב. רהיא דאירייתא
 ולשונם חלשים הם כמה ארם בני רעות הקדמונים וכשראו כישין. דאורייתא
 בטלים. ברברים שמוציאיןאותה להם די שלא בטושבלות. לרכר הנבראת

 ומסוגרת רכה שהיא פי על ואף אסורים• בדברים אותה שפוערין אלא
 ע״כ גדולות. בה ומדברים שנון כחץ אדם כני אותה מחדרין גררים. בשני

 משים יוחנן רבי אמר ט״ו(. )רף ערכין במסכת כרגרסינן בדבר הוכיחו
 לשון לך יוסיף ומה לך יתן מה ק״כ( )שם דכתיב מה זמרא בן יוסי רבי

 כל מוטל. ואתה וקופים אדם של אבריו כל ללשון הקב״ה לה אמר רמיח.
 שתי לך שהקפתי אלא עור ולא מבפנים. ואתה מבחוץ אדם של אבריו

 במדרש וגרסינן וגו׳. .לך יתן מה בשר של ואחד עצם של אחר חומות.
 בו יש אברים רמ״ח זטרא. בן יוסי רבי משום אלעזר רבי אמר השכם.
 ואמת לחיים שני בין נתון זה ולשון רבוצים. ומחם זקופים מהם באדם.

שורף. שרפות כמה וראה בוא כפולות• כמה ומכופל תחתיו נתונה המים

 אונו■ ספרעכען. לו דינגען ען}1תייכ £אן אויך האטטע, נאטהיג ניכט טפרעכען, לו
 איהרען אוני געפיהרט ענגע} "יא דך ראמאען5 א^טען דיא האכען טהאט רער אין

 נור רינגען וועןטןיכע! פאן :יא אינרעכן טע^פע^עראטהע, היין־געט איין וויא מונד
 פא^אטטינענ* רער ^אן"אין |יע;ט פערנער ר.£1ו נ^טהיג עט ווען טפראכען, ראן

 געזעטין ראש איכער רערען ראש נור ט|יכן, אי:ט רערען א^עט רא:>5ג :יטען
 אי;ט ןיגע:עט ראט איבער טווייגען ראש כור ,גוט אי;ט טודיגען מ^עט גוט, אי;ט
 ^ענטען ריא טוואך וויא האטטען, וערקט4בע א$טפאררערן ריא נו( א|ט .ט^יכן
 ערנינפטיגע5 איבער ,וואררען ערטאפפען ווע|כע לונגע, איהרע :יא וויא לחוכר ;ער

 פערבאטענע :אגאר זאנרערן ניכטיגען, פאן כור ניבט טפרעכען, לו דעגע
 ראפ*' פאן אונר לונגעיודיך ריא אבג|ייך דא, ודא אוכד !אששען, טפרעכען רערען

 זיללרעננאך אי;ט, א^געבען }יפפען( רען אונר לאהנען )רען טראנקען פע|טען
 |אטטען; פירזרען טפראכע פערמעטשענע איינע פפיילאונד איעעכן ג)ייך טארפען

 איק אי:ט |ע:ען צו וויא ,}אששען ען>1פערנעה טארע|נר :ין ראריבער ;יא :איהאבען
 יוט/ רבי דעט ען>1נא איכן ;אגטע יוחנן רבי ט״ו.(: ערכין-)פא|. טראקטאט

 ג/( ק״כ, )תהןיכן רטיה לשון לך יוסיף ומה לך יתן מה הייטט: עט ;^רא: זאהן
 ענטען,>4 רעש ויערער א^ע לונגע: דיא אן זאטטעט אנרערע איינע אי:ט ריעט
 מענ־ רעש ויערער א|]ע !יעגענר; ביזט רוא לחוכר אויפרעצט טטעהען ער, :אגט
 איך האבע איבערריעט איננערהא|כ, בי;ט דוא אונר יטען1א כאך :ער טען
 גע=־>1או פ$ייט פאן אונר נעהמ|יך קנאכען פאן וואנר, דאפפע|טען איינער מיט דיך

 לו טראנקען דיך'אין )איכן /ע4נ1ג 0/״1טהו מעהר נאך איך ואן! וואט בען,
 נאמען איכן ;אגטע א|ע:ר רבי :|ע:ען לו מררט איכן אי;ט פערנער הא|טען(?

 פיערליגעןיע־ אונד אכט אונר הונרערט לווייא ז^רא: :אהן יוטי, רבי רעט
 טהיין לוסן געריכטעט, האהע דיא אין ;יא ;ער טהיין לוק ^ענט, רער האט רער

מי:ט מיהר אונטער ב^קקען, ביירען ויטען15 ]יעגט אבער לונגע ריא }יעגענר,
22



שני לנר הקדמה ״**
 בקצת רבותינו דברו זה ועל ובמה. כמה אחת על ועומד זקוף חיה אלו

 ליראים להרחיק שיש כראוי. שלא פיהם בסעור לנפשם המסבכות מהרעות
 סוטח ובמסכת ק"□. )דף חלק בפרק כדגרסינן הזאת. הגדולה מהרעה

 כתות ארבעה אבא בר ירמיה רב ואיתימא חסדא רב ואמר מ״ב(. )דף
 מספרי כת שקרים• כת חנפין. כת לצים. כת שכינה. פני מקבלים אין

 חנסין. כת לוצצים. את ידו משך ף( )הושע דכתיב לצים כת תרע. לשין
 ק״א( )תחלים דכתיב שקרים. כת יבוא. חנף לפניו לא כי י״ג( )איוב דכתיב
 0ה )שם דכתיב הרע. לשון מספרי כת עיני. לנגר יכון לא שקרים דובר

 בענינים ק גם ודברו יחליקון( לשונם עד )וגו׳ אתה רשע חפץ אל לא כי
 כתובים חם כאשר מהנזהרים ודבור דבור כל על לאדם הבאים אחרים

הזח: מהנר וכלל כלל בכל

 אונדדעננאן *לער, ראםםע|שע איינע הערוכן לצו א!ק אונד אנגפבראכש קאנא} מיין
 געשעהען, יפן ניכש ווארע וואש קלון; טשי£שען לא בראנדע £יע|ע ווימ לעהע,

 *עהרפרע )עהרער אונוערע צאה}ען אלך *אכטעי טטעהען אל^רעכש *יא וופן
 *יטברויבען, צוננע ריא לא ווען צוציפהפ], לך *ענשען ריא ווע|צע ,מוין מיכע}

 נע,6ה הישען צ! לן־ ן1איבע דיעוען פאר גאששעשפירכשינע דפר ועהר ולא מוכר
 ך6נ רומדא, רב ק״ג.(: )£א|. סנהדרין שראקשאש איכן איוש }עוען צו ולא

 צור זועררען *ענ&ענקן&טטען פיפר ואגטע: אבא, ואהן יר*יה, רב איינינען
 ריא שפאששפר, דיא נעה*{יך: צוגעןאמשען, ניכש גאשטהייש דפר אנטויאונג

 היישם ערן ש ש פא ס רען פאן דפן ער}יי*רפר.2 ריא אונד ]יגנפר דיא ייכןפר,*6
 ט*ייכ}ערן רען פאן ה׳.(; ו/ ע6)ה! טפאששפרן רען לך היפןש ער עש:

 ט׳;.(; י/, )איוב 1קא**פ ט*ייכ|ער קיין ראיו )נאשש( ן יה א פאר עט: הייטש
 פאר בעטשעהפן ניכש קאן רערפש, }יגען ווער עט: הייטש )יננערן רען פאן

 עט: הייטש ענר}יך פער}יי*רפרן רען פאן ק״א, )תה|יכן אויגען ^יינען
 )תה!יכן .11 מי.:. געפא|}ש פרעפע^ושה דעק גא_שש, איין ניכש ביוש רוא
 אונגעכיהר־ כע5ווע כשהייןען,!5נ כדערן8 פאן נאך לא טפרעכען אויך ה׳,(. ה/

 שישע^ש ריעועש בשהיין!נג6 יערער אין וויר דיא ,הערבייאפיהרען רערען יכע1
וועררען. ניהרען5אנ מיינצע|ן



*** הראשון הכלל
 הראשון הדולק חלקים. ,לב ונחלק לצים כמושב ישב שלא

חכמים: דברי על בטלעיג חב׳ החלק ארם. סכל ליצנות ברברי
פרקים: שני בו ויש לצנווז בדברי ראשון חלק

ראשון. פרק >לא<
 קרנות יושבי כדרך בטלים ודברים בטילה לשיחה תמיר עצמם הקובעים

 ברוב וחוטאים דברי׳. ברוב כסיל וקול ח׳( )קהלת כדכתיב כסילים נקראים
 אותם שמסבב הרכים את מחטיאים כן וגם פשע לידי המביאים הדברים
 בין גדלתי ימי כל אומר בנו שטעון דאבות בפ״ק ושנינו בליצנות• לחרבות
 אלא העיקר הוא המדרש ולא משתיקה טוב לנוף מצאתי ולא החכמים
 לדבור יבא הדברים ברבוי כי ר*ל חטא. מביא דברים המרבה וכל המעשה

 מאבד אסור דבר בו שאין אע״פ בטלים בדברים בהתעסק כי ועור חטא של
 ונראה העה״ב. חיי לקנות תורה בדברי בהם לעסוק יוכל אשר העיתים
חלק בפרק כרגרסינן העה״ב• ושכר השם דברי בעיניו מבור. שהוא מדעתו

 • הויפטשטיק. צווייטעס
טיטעל. ערסטער

שפאטטערן. אונטער ניכטפערוויילען ראם איבער
.סכטהייןונגען צוריח מין

אבטהיילוגג• ערסטע
קאפיטעלן. צזוייא אין רערען. אוגגעכיהרליכעם איבער

קאפיטעל. ערסטעס
 חיני 4חונטערהפןטונ ריטין״ער חונר !,ג־עשווחט )עערעק רך ווע}צע ,דיחיעניגען

 וועררען פ^עגען, רשצפן צו עט עקקענשטעהער ואגענשננטען ריח וויח געכען,
 ערקשננט ווירר טהארען רעש שטיררע ריח הייסט: עט וויח גענשננט, טה^ורען

 רש־ וש״שהן ויניינען ואןצע.|ייטע כ׳.(. ה/ )קה|ת געשוואטין >יע|ען דעק מן
 זית וויי! ח!יך ש{מ פידזרט, ויניע חייגנען צור רערען פיע|עש מיהי ישש דורך,
 דח־ .כעצ^ררערן שפאטטערייח ריח חונר פער£יהרען וינרע צור שנדערע פיע|ע

 ן ע! ר ש ויילו^הן חבות: טישקטשטש רעש קחפיטען ערשטען חיק עש הייטט רוק
 רען פיר השבע חוכר עווחכטען4 ווייועןגראש חונטער חיך )עכעושנגבין "ריין ושגטע:
 ושגטע ערנער5 וייגעו;" 1 ש ישש ש)ש געפונרען, בעטשערפש ניצטש רענשען

 הויפטזשצע;" ריח חיוט ן רען השג רחש ואנרערן שטודירען, רחש "ניבט ער:
 ווערפיעןשפריכט, ה. ר. הערבייח" וינרע ריח פיהרט "חערפיעןשפריצט, פערנער:

 הינגיעבט, חונטערהשןטונג חונניטצער ויך ווער פערנער וינריגען; פיע| ענר|יך ווירר
 יעדענפחןןש ראך פערשווענדעט פארקאררט, פערבאטענעש נינטש רארין אבנייך

 וע|יג" דער ערווערב רען חוכר עועטצעש7רעט ר&ט"שטוריוק 1חוין ער ריח צייט, ריח
 רשט ויךהערויש, עש שטע^ט שנער פערפשהרען ויין דורך פערווענרעןקאננטע; קייט

עט היישם וא פערשראהם; 4בע|אהנונ צוקינפמיגע ריח וויח וא ווארם; גאטמעט ער



א פרק א חלק א כלל ב נר ♦**
 )במיכר זהו מלמדה ואינו חורה הלומד אומר מאיר רבי תניא צ״ט( )דף
 רבי משנה. דבר על משגיח שאינו בל איטר נתן רבי בזה. ה׳ דבר כי ט״ו(

 אלא עיד ולא עוסק. ואינו בתורה לעסוק לו שאפשר כל איטר נהוראי
 בדברי ידבר שלא אע״פ רוצה ואינו תורה ברברי לעסוק שיכול לטי אפילו

 בן חנניא רבי מאבות בפ״ג ששנינו כטו לצים טושב מושבו נקראת ליצנות
 סושב זה הרי תורה דברי ביניהם ואין יושבים שהיו שנים אומר תרדיון

 וני׳. חפצו ה׳ בתורת אם בי ישב לא לצים ובמושב א׳( )תהלים שנא׳ לצים
 אשרי )שם( מ״ד עזאי בן שמעין רבי דרש י״ד( )דף דע״ו כפ״ק וגרסינן
 לא הסאיס ובדרך ולקרקסאות לטיאטראות הלך שלא מי אשרי וגד חאיש
 יש: לא לצים ובמושב כלכיס( ת׳׳י חיות צידת 6)פיי בקצאזו״ן עטד שלא זה עטר

 לקרקסיאירז הלכתי ולא 1הואיל־ יאמר שמא בתחבולורת. ישב שלא זה
 טי שבל נמצא חפצו• ה׳ בתורת כי ת״ל בשינה ואגרה אלך ולטיאטראורז

וגרסי׳ לצים. מושב קרוי בטלים בדברים ועוסק בתורתה׳ להתעסק שיבול

 •ר וו צו רבי דעט אויטטפרון מיין אירד עט צ״ט.(: )פא}. ק ן ח סבטניטט מיק אויך
 ניכט עם :ד א השט עאערנט ןיע:עט4 *סט* " ווער }ויטעט: ווע}כער איבער}יע£ערנן,

 פערפצואהט, ער המט ווארט אטטעט4 אנצזווענרען: איוט רען אוי^ }עהרט, ווייטער
 רען או־ן אי;ט £עח גערסכטע רער טע:4;ס נתן רבי }"א.(. ט״ו, )ויקרא

 ־5צ!ו ווער ה, )ר. אכטעט ניכט ^טנה רער ווארטע ריא א!^ רער ווענרכאר,
 רבי }ייגנעט(. אבער צ>ינר}יכע דסט ,יבט}!4 געועט״ן טריפט}יכע דסש
 אי;ט, ץ}4<>א עט רעכן סנצסוענרען, רעניעניגען ין א איוט עט סע:45< ראי נהו
נאך יס עם; אינטער^טט ער אונר בעפאטטען, צו געועטנםטוריוק רעכן יט>1 וין

 ניבט, עש טהוט אוני געועטצע דעק איט קאן בעפסטשען יעצואנר וין ווען *עהר,
 4אנ4ז4או רער רתך ווירד וא £*הרט, רעדען ע4ט}*פפרי קיינע ואנטט ער ייך}$4ב

 ע}עהדט4 וויא בעטראכטעט, טפאטטערן #יט 4אנ4>1א! איין א}ט :א}כען איינעכן ט*0
 רפס ואהן חנניא, רבי אבית: טראקטסטט רעש סבטניטט רריטטען איכן ודרר

 ע;עט("אונטע־־4 £אכן ניבט דך נד א דטצען, א^זען5צ! צווייח ווען טע:4וא תרריון
 ער הייטם: עט "יא טפ^טטער, רער !,דט איין ןידט וא}כער איין איוט וא הלאלטען,

 ־1אי4 }עהרע דע־ אן ער פיכרעט פיע}מעהר דטנען, טפאטטער ווא ניכט, ויטצט
 אאד.]־ קיין }עטצטערער אן א51א )ווער ב/(; א/ א/ )תה}יכן עפא}}ען4וואה} ויין טעט

 £ער־ בעטרמכטעט.( דטנענד טפאטטערן אונטער ודררא}ט רער פינרעט, ע£א}}ען4
 •״־.(: )פא}. ורה עבודה טראקטאטט רפט אבטניטט ערטטען איכן עט הייטט נער
 דערניכט אננע,>4 רעכן היי} )איביד.(: הייטט עט טע:4וא עואי ואה! טצועון, רבי

 יא־!6 ריא אין עהט4 ניכט רער צוענטען, רענן היי} ה. ר. ווייטער, .יא אונר עהט,4
 }ינרער׳/ רער 4ווע איכן טטעהט ניבט "רער ;טהעאטער1סצ> אונר טפיע}היי;ער

 אאספחט־ ניבט, דטנט "ער פערנער: עפעכט.4ווערניכטצו*יעהטדעקטטיער ה. ד.
 שכער*יפי־ קאננטע כ!ן קינטטען. }אוען בייא ניכט פערוויי}ט ער ה. ר. ויטצען" טער

 צו־ אאפיטהפאטער איכן ניבט עהע,4 ט!*אטפיע} אינש ניכט איך רס ען:4וא יסנר4
 )איניר.(: ווייטער הייטט עט א)}יין עבען;4ער ט}סך רעכן יך0 איך 11ווי וא נ<'ימ,

 דפר יט” דך א};א "ער עפא}}ען;4"אה} פר פינרעט ל!טטעש}עהרע4 רער ס! ניר
 "י־ד רער אבגיעבט, ען4רינ נ!טצ}א:ען ידט דך נד א קא|/ בעפאשטען אטטעט?עהרע4

טראיף איק אדן עט היישט אטט|אוען./יא4 עתאונטער דנוצע ש)6 בעטראכטעט,



 *** א פרק א חלק א כלל ב נר ׳
 תורת מדברי הפיסק כל אר״ל ג׳( )רף רע״ו ובפ״ק י״ג( )רף חגיגה בטסכת

 הקוטפים לס )איוב שנא׳ רתטים. גחלי אותו מאכילין שיחה ברברי ועוסק
 מעל מ1סלח שכורתי! הרשעים על מדבר )פירש לחמם )"תמי□ ושרש שיח עלי מלוח

 אלא גיהנם. ויורש העולם חיי ומאבד בנפשו שחוטא לו די ולא העלים(•
 הרבים לב מושך בטלח שיחה כדברי בהחעסקו כי הרבים. את שמחטיא
 חטא ירבעם מאבות בפ״ר ששנינו כמו בו. תלוי וחטאם עמו שיתבטלו
 על י״ר( א/ )מלכים שנאמר בו• תלוי הרבים חטא הרבים את והחטיא
 אותר מענישין כן וגם ישראל• את החטיא ואשר חטא אשר ירבעם חטאת
 ,בפ כרגרסי׳ ממנו. גרול עונש שאין תשובה. לעשות בירו טספיקין כשאין

 ארז המחטיא וכל לידו. בא חטא אין הרבים את המוכה כל פ״ו( )דף יה״כ
 חטא אין הרבים את המוכה כל תשובה. לעשות בידו מספיקין אין הרבים

 ט״ו( )תחלים שנא׳ עדן בגן ותלמידיו בגיהנם הוא יהא שלא כרי ירו על בא
 מספיקיןבידו אין הרבים את המחטיא וכל וגו׳. לשאול נפשי תעזוב לא כי

ארם כ״ח( )משלי שנא׳ בגיהנם ותלמ׳דיו בג״ע הוא יהא שלא תשובה לעשות

 אבטניטט ערטטען לויכן חוכר־ ג׳.( )פא|. דורטין אין אכטניטט איק חנינה טאט
 נעזעטצעט רעש טטוריוק ראט ווער נ/(: )םא|. זרה עבורה טראקטאטט דעט

 קאה|ען מיט אייכטט ווירר רער ערניעכט, נסטוואטצע אייט|עק ויך חוכר אככריצט
 ווע}כע ריאיענינען, ד/(: }/)איוב הייטט פט ולא נעטפייוט, וואכהא|רערהאץן פאן

 נעסוואטצע דפק זיך אוק נעועטצע(, דעק פאן ה. )ר. טאפפ| רער אנכרעכעןיפאן
 נור/י׳"ראט ניכט טפייוע. איהרע מ15 האןדערוואורצעןן5ווא ערה&טען הינצ׳נעכען,

 זעןינקייט דיא אוק ויך ערוינדינעט,6 ועע|ע אייננען וייכער אן זיך וא|כער איין
 ויכ־ שנררע אויך ^אצט ער זאנדערן ,ערהא|ט ערבע צוק ה^ע ריא אונר כריננט,

 א־ונטערהאן? א;ע5נוטצ :א איינע אין אנרערן יט>4 ויך ער ראט ראדורך,' רען דיגען;
 אי:ט אוכר צויטטיננ&ננע אק וע4טהיי{נאה צור £עראכ|אטטערריפוע איינ|אטט, טוכנ

 דעט אכטניטט ציערטען איק הייטט עט וויא וינדינען, עכענפא^ט !יא ראט טו|ר,
 זינדינען אכדערע פיע|ע אוכד זינדינטע בטט5זע ירכעק רא אבות: טראקטאטט

 עט וויא ,בייאנעי׳יעטטען איהק ז^טהייט1נע:א רער וינדען דיא וועררען זא ז>אצטע,
 איוראע}י־ דיא זינדינען ^אכטע אוכד ויכרינטע ,,ער ט";.(: י״ד, א/ )^כיק הייטט
 נע|ענעכהייט קייכע איהק אן>5 דאט איוט, וא|צען איינעט טטל־אפע דיא טען."
 נע־ "יא איוט, טט־אפע ה^כטטע דיא טהאט רער אין וואט טהון, צו □טע ניעבט,
 ט!־ צור פיע|ע ווער פ"!.(: )פא|. ריק פו הב יוק אכטכיטט רעק אין ווירר }עהרט

 אבער ווער נענעכען, ויכרע צור נע|ענעכהייט קיינע "ירד דעק פעראכ|אטט, נעכר
 אוכד נענעבען, □טע צור נע|ענענהייט קיינע ווירר דעק מאצט, זינרינען אכרערע

 קיעע ־רעטווענען ןנ|אטט,5פער טונעגד צור £יע|ע ע|בער1ו זיענינען,4רע ווירר צוואר
 רער אין איינטט !ע!בטט ער ניכט ט>*4רא הערבייאנעפיהרט, וינרע צור נע!ענענהייט

 ט״ז, )תה^יק עט הייטט וא וינר. עאראדיעוע איק טיוער זיינע וולוהרענר וייא, הלו^ע
 אבער, דעמיענינען .11!. או. ניכט, ועע}ע יינע>1 הלון]ע רער ־ןאטט1עיאיב רוא י?'(:

 נענע* □טע צור נע|ענענהייט קיינע ווירר פעריןייטעט, ויכרע צור פיע|ע ווע|כער
 טי־ ויעע וואהרענר ויטצע, פאראריעוע איק איינטט :ע|כטט ער כיכט ראמיט בען,
כע־ וץעכט איי( ווען י״ו,(; פ״ח, )אט]י היימט עט וויא וינר, הא|]ע רער אין ^ער



א פרק א חלק א כלל ב נר ***
 לחוהרחק לאדם לו יש לפיכך בו, יתמכו אל ינוס בור ער נפש בדם עשוק

 אשר וכל ומוכח זוכה ויהיה תורה בתלמוד חפצו ויהיה בטילה □שיחה

י . ' יצליח: יעשה
שני. פרק )ל□
 מטנו סורק עליהם וטלעיג והמעשים הדברים בדופי בדברו המתלוצץ כל

 שסתינו נגביר ללשוננו אמרו אשר י״ב( )תחלים שנאמר שטים. מלכות עול
 עמהם• יתלוו שלא לבניהם מצוים היו הראשונים והחסידים וגוי. אתנו

 את הקרוש רבינו צוח דברים ד׳ קי״ב( )דף פסחים ערבי בפרק כדגרסינו
 ואל בליצנותא. לך ומשכי נינהו דליצני משים בשכנציב תדור אל י בני בנו.

 ואיכא שטע• קריאת בלא ליגני רלא דאמרי איכא ארמית. מטה על תשב
 ארמית דאטרי ואיכא אבות• זכות לח דלית גיורתא תיסב דלא דאטרי

לך משבחי דילמא המכס• מן עצמך תבריח ואל ספא. דרב משום ממש

 ער 1מייןכ :ש ועפןפן. פיע|ער כ}וטט )פערגשטטפנען( רעש וועגען ווירר טטי־שפט
 י5נוט פאן $0 דך מוס מפנט יערער שוין? שיהן"ניבט הש)ט משן אוני 6 רו£ט4 רער
 ערגפבפן, געועטצעש רפט טטוריוכן דעכן דך השןטען, £ערן שונטערהשןטונגען |א;ען
 רןייט,4גןיקקופןי צור שנרערע שויך ברינגט חוכר 4גןיקקוע|י :ע}בטט ער ווירר רך1דשד
טטשטטפן. £שן יקק}יך1ג שיהק עהט4 שונטערניממט, ער וושט לוונד

קאפיטעל. צווייטעס
 )וטטיג ט(5טרי הייןיגפן )רער בעגעבענהייטען שונד וושרטע שיבער דך _ווער

 העררסשזט גשטטןיכען רער ישך ישט וויר£ט רער טפשטטעט, ר&רויט שונד משצט
 געכיהרט צ!נגפ ש*נ*רער טפרעצען: ויש ג ה׳.( י״ב, )תה|יק הייטט עט וויש דך, פאן

 פראמ־ טען1ש ריש פעי־בשטען דשרוק .11.1 שו. !שונוער דנד |יפפען דיש דעג, רער
 ודרד עהרט5גע "יש גפ:ע|ןען, צו טפשטטערן ושןצען צו דך ו,יניערק שיהי־ען 1עי*

 הייןיגע דפר השט פיערפר|ייש קי״ב.(: )£של יכן פסח ערבי שבטניטט דפק שין
 עפר" ושהנע וייכפכן מסנה( רער עערפשטמער יהודה, רבי פירטט )רער רבי

 רעט־ ,/ויי} נציב כ ס שין ניבט וושהנע נעהמ}יך, פר טפרשך :שהן! מיין כשטען.
 הינשיין מיט ספשטטערייען שיהרע שין דיך שונד דנר ספשטטער שיינ״שהנער מפן

 נעהמפן שייניגע דרערין. שיינער בעטטפ רפק שוי^ ניבט דטצע 5קשננטע| ציעהפן
 ש־1שיינס ניצט ער דשט ישרונטער, פערסטעהען מונד ש^עגשריט שויטררוקק דיפופן

 פער־ רשט £ערסטפהען שנרערע השבפן; צו הערגפושגט סמע ישט שהנע ;ש}}, פען
 טו־ דיש שוי^ ניבט דך ויש ודין היירשטהען, צו פרשועןיטין שיינע רשרונטער, כשט

 שין שיהן נעהמען עכיןיך שנרערע קשן; טטיטצפן פשרפשהרע! שיהרער ענדען1
 שיינטט דך מע!צע בעגעבענהייט, ריש שויף ריקקדכט מיט דננע נשטירןיכען דעק
דיך ןוכע ושהנע: דינעכן צו ער :שגטע פערנער צוגעטרשגען*(. פפש רב מיט

יענער 0ע3|9ו1 מ!כן י1גי> זירערין איינע נעה^ויך ו!יור ג״ועהרטען ייטוענן (
 טפיטוסע וועררען, 13 ויזז ג|ייכיגערש דררונגענרען רעש מונן מ!םטע. ממהנען סט1י זטהר ימ1

 מוני ]ענטט כטטסט מינש טחיטעטע, גןיני מייגנטש מיהר זיח יחם טטרייך/ יען מיהנן זימ
 ט!?י ויינע מ!י^ געוזחהנןיו* ווימ ׳פפמ רב נון חום ויטגןיןטע.3 וורו.־.ן קיםםטן מיינטנן מיט

הייו״ן 13 נע!י יחש מ-נן |׳״3״טז כ״טטע ימם מ!ל ייך מיינשט״ייוטן מיהנן וימ יי״ש ,יייי״
 זי< החנען, •3 גטסמיטטס קינר מיהר קמכן, ליריקן וימ ח]ם יטנוטונען, ״

טו.3מיכעחטט י״י •טע0,” 1עייע" י*03'18 0פפ יכ ם5י
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 לסי האגם. מן שעולה כשעה השוו־ לפני העמוד ואל ממונך. כולא ושקלי

 רב והאני ניסן. וביומי שחור ושור שמואל אמר קרניו. בין מרקר שהשטן
 תאנא עיניו. כמלא מועד ומשור אטה חמשים תם משור מרחיקין אושעיא

 דבר וכל דרגא: ושרי לאיגרא לך סק בדיקולא תורא ריש מאיר ר׳ בשם
 רב אמר ס״ג(. )דף סנהדרין במסכת כרגרסינן אסור. ליצנות של שהוא
 מ״ו( )ישעיה דכתיב דשריא. דע״ו טליצנותא בר אסירא ליצנוהא כל נחמן
 י׳( )בהושע וכהי׳ וגו׳. משא מלט יכלו ולא יחדיו כרעו קרסו נכו קורס בל כרע

 על יגילו עליו וכמריו עמו עליו אבל כי שומרון שכן יגורו און בית לעגלות
 בישיבה עמהם והקובע כובדו: אלא כבודו תקרי אל ממנו. גלה כי כבודו

 בפ״ק כדגרסינן ברבר. להרגיל ובא מהן ילמד פנים כל על ליצנות. של
 לא אשר האיש אשרי דכתיב מאי פוי בן שטעון רבי דרש י״ח( )דף דע״ו
 ישב. מהיכן עמד שלא ומאחר עמר. מהיכן הלך שלא מאחר וכי וגוי. הלך

ואם לעמוד. סופו הלך שאם לך לומר אלא לץ. מהיכן ישב שלא ומאחר

 איי־ אר5 ניבט דיך טטעןןע לזוכד ענטציעהען 6 צא}}עש רעש 4ענטריכטונ רער ניבט
 נע־ אכן ראן ער וויי} ,קאממט וויידע רער פאן נערארע ער ווען הין, אכשען נען

 רען לזין אכש מרצע טוו רער שמוא}, אנט1 כעואנדערש, איזט, אהר}יכשטען5
 דך ענטפערנע מאן אושעיא: רב אויך |עהרט וא )אפרי}(/ נישן רעש ט&נען

 טטאשינען איינעכן £$ן ,ווייט ע}}ען £ינפצינ אכשען ניכטקטאשינען איינעכן פאן
 אכט רער ווען זע}בשט }עהרטע: ממיר רבי קאן. ועהען מיהן מאן ווייט :א אבער
 אטו£ען ריא ניכן כד או ראך אוי£ש ריך יכטע}8 ,האט פוטטערקארב איכן קאש^ דעכן

 אפאטט, יערער איוט וא ט,4אנכע}אנ טפאטטען נו]דאש וואש .4ווע דיר הינטער
 ע}עהרט4 וויא דניהאפט, אוישגענאממען, אטצענדיענשט4 רען איבער רער
 רב נעהמ|יך: עש היישט דארט .(:"4ש״ )פא}. שנהדרין טראקטאט איכן ווירר

 נאטצענריענשט רען איבער רער נור אונער}ויבט, אי:ט טפאטט יערער ואנטע: נחמן
 ענט־ נבו ניערער, קניעט כ} ב/(: א/ מ״ו, )ישעיה היישט עש וויא ער}ויבט, איוט

 עקשקרעמענטע(, ענט}אדעןויך)איהרער ביירע }ארעטוין)ויינעשעקשקרעמענטש(,
 עש הייטט ערנער5 .11 או. ,וועררען }או ניבט }אשט רער קאננען אונר הין קניעען

 צו נאבכארען ריא ויך פירכטען און בית־ £אן קא}כער רער ווענען הוקע: איכן
 *עה זיינע ראש ויך, פרייען פריעשטער דיא אבער טרויערט, פא}ק ראש ן, ומרו ק

 {אשט(; )ויינע כבדו ואנרערן ,עהרע( )זיינע 1ד1כב ניבט: }יעז עקוואונדען,4 רע
 }ערנט ,ניממט י' קפאטטערן אונטער !,:יט י ען4בעקטאנדי ויינען אבער ווער

 ע־4 וויא ,אן זייוען1ש4האנד}ונ איהרע דך נעוואהנט אונר איהנען פאן יעדענפא}}ש
 י״ח.(: )פא}. זרה עבודה טראקטאטש רעש אבקניטט ערשטען איכן ווירד |עהרט

 עשהייטט, .4ערק}ארונ אריקע4א}}ע ענדע£4א} אב4 פוי, רעש ואהן קמעון, רבי
 נעהט, ט5ני עריווען' .11 .1 או. ,4ינ4ט5רערני דעכןמאננע, היין ער: טע4זא

 ענד־ ויטצען? ער קאן וויא קטעהט, ט5ני ער ווען פערנער: קאןערקטעהען! איא
 עט א}}יין (?*הא}טען טפאטטרערען ער וא}}טע וויא זיטצט, ניבט ער ווען }יך:
ראטה רען )אין איינמא} ווער ראש ,וועררען אנגערייטעט £עחע דיעועכן מיט וא}}

 יטר *מננע, יענן היי! מ׳.(• ז/1 )חד.ןינן טרז8 יער וייטטט נעה^יך 1יוןןטטיוניי5 *(
 סונר זיניער יער! •ועג מינן גןייבט סטעהען ניכט ׳רעפוער5 יער רמטי• יען מין געי.ט 05ני

 ער.3מיכעחעט יער זיטצען. ססן(טטער "ן! זישצט, ניצט
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 )טשלי אוסר חבתוב עליו לץ ואם ללוץ. סוס* ישב ואם לישב. סוסו עטר
 כדגרפי׳ האדם• על באים עונשים הליצנות ובעבור תשא: לבדך ולצת ט׳(
 )ישעיה שנאסר עליו. באין יסורין המתלוצץ כל אלעזר רבי אמר עלה שם

 במטותא לרבנן רבא לחו אמר • טוסדיכם יחזקו סן תתלוצצו אל ועתה כ״ח(
 כל קטינא רב ואמר עלייכו. יסורין לייתו דלזיא תתלוצצו דל^ מינייבו

 בעברת עושה שסו לץ יהיר זד כ״א( )משלי שנא׳ בגיהנם. נוסל המתלוצץ
 וא״ר ההוא. היום עברה יום א׳( )צסניה שנא׳ גיחנם אלא עברה ואין זדון.

 בעברת עושה שמי לץ יהיר זר שנאמר בגיהנם. נוסל המתייהר כל יהושע
 הגילאי בר תנחום א״ר וגר. עברה יום שנא׳ גיהנם אלא עברה ואין זדון.

 וגף תתלוצצו אל ועתה כ״ג( )ישעי׳ שנא׳ • לעולם כליה גירם המתלוצץ כל
 גיסו מאבד בליצנות עצמו שהמרגיל למדנו הא שמעתי. ונחרצה כלה כי

 סיב כן ועל בשבילו. לעולם וגם לאחרים רעה וגורם לגיהנם ויורד ומזונותיו
 אבל מהם• ילטיד שלא כדי במושבם מלישב הזאת מהבת להתרחק לאדם לו

בו: חוסי בל אשרי ישעו באלהי ויבטח תירה דברי בו שיש במושב ישב

 השט, פערוויי}ט רארט שיינמש} ווער ד$רטפערוויי}ען, ענדע שק ן.ינג, פרעפ}ער( רער
 ע;עטטען4שונטע־שיהנפן שיינמש} וופל שונר ופטצען, ;יך שקענרע)ש!נטערויש( ווירד

 טפאטטי־עדען, יעז^שנר שבער פיהיט פיהרען, טפשטטרעדען ענרע שק ווירר השט,
 טפאטט ר!ש "מוטט י״ב.(: ט/ )מט}י שנצוווענרען £ער; רער שיהק 3שוי! שיוט וש

 ר!רך/נ־ השכפן." ט׳־-שגען צו וע}בטט £א}גען( )דיש ד!ש ווירטט ;ש געטריעכען,
 כ״ב.(: כ״ח, הייטט)יטעיה עט וויש צו, }יירען ;ין־ מענט רער ציעהט רערע! ויטט}יכע

 שייך שיבער לדמן גראטע #אבטעט שיהר רערען, שונ:יטט}יבע רשךקיינע הש}טעט וש
 ניבט, ט־יאטטפט קשןןעגען, ויינען צו שיינטט רכש ושגטע שייך, שיךביטטע ברינגען.

 ;שגט £יהרט, רערען ש!נ;יטט}יכע ווער צוציעהעט. }יירען קיינע שייך שיהר ויט4דש
 רער כ"־.(: כ״ש, ס}י4) היישט עט וויש שנהייק, רערהש}}ע פא}}ט קטינש, רב

 ויינען דורך £־הרט נש^ע, דין שיוט טער ט פא ט טא}צע,0 שונר שיכעתניטהיגע
 הא}}פ דיש ווירד שבער שונטערצשרן הערבייש, )גשטטעט( צשרן רען שיבערמוטה

 יענפר שיוט צשרנט רעם טש; שיין ט"!.(: ש', )צפניה הייטט עט וויש פערטטשנדען,
 הא}}ע, רער פער£א]|ט ווערשיבערמייטהיגשי;ט, יהוטע: רבי פעתער;שגט טשג;

 טפשטטער טטשיצע, שונד שיבערו׳ויטהיגע רער כ״ר.(: כ׳-־ש, )מט}י הייטט עט ולש
 שונ־ -ערכייש, )גשטטעט( צא־ן רען שיבערתוטה וייכען רורך פיהרט נש*ע, ויין שיוט
 צשרנפט שייןטשגדעט רעןעטהייטט: הא}}עפערטטשנדען; דיש ווירד שבער צשרן טער

 טפאטט ווער ושגטע: חני}שי, דעט ושהן תנהוק, רב שכען(. )וויש .11 ו. ישו.
 כ״ב.(: כ״ח, )יטעי' הייטט עט רען ווע|ט; דיש שיבער פערדערבען ברינגט טרייכט,

 שיך השבע פערניבטונג פעררערכען.חונר רען .11 שו. ניבט רען טפשטטעט £1
 צור טפאטטערייען :יך ווע^בער דעריעניגע, רשט וויר, }ערנע! היערויט .סערנשמחען

 ריש שין ברינגט, נשהרונג ;יינע שונר קארפער ויינען שיק :יך ^שבט, עוומהנ_הייט4
 הער־ שיברעהויפט ווע!ט ריש פיר שונר שנדערע פיר ש!נגןיקק שוני פאהרט, האמע

 רינמער פאן ןיך ער ווען היין;שק, מענטפן רען פיר עט שיוט ישרוק ביישפיהרט.
 ניבט פר דש^יט פעתויי|ט, ניבט שיהנען בייש שוני הא}ט פערן }ייטען פאן גשטטונג

 גע־ פאק ןיך משן ווא שויפהש!טען, רש מעהר1פיע ויך וש}} ער }ערנע; שיהנען פאן
 פפר־ היי}ט נשטט"ויינמט יען 3שיין שיבריגען רעט וועגען שוני שיכטערהא}ט, ועטצע

פערטרויען^ שיהן 3מוין דיש דענטן, ש}}ען היי} רען טרויען;
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שני. חלק

פרקים: שני בו ויש • חכמים דברי על במלעיג

ראשון. פרק )לס
 רבינוע״ה. למשה טפיהקב״ה ניתנה סופו. ועד הספר מראש התורה כל

 הארבערח ותולדות בראשית וממעשה מרכברח ממעשה בה הנאמר וכל
 המשכלת. ונפש החיונית• ונפש האדמה. וצמח המחצבים. וכה יסודות.

 ואפיסת ופעולתם וכחם ומהותם באיכותם לטרע״ה הגבורה מסי נאמר הכל
 או בחיבורה. ברמיוח או בפירוש בתורה נכתב הכל מהם. הנפסדים

 בצורות. המשתנות או כהלכתן. הכתובות האותיות בצורת או בגימסריאות.
 כטסבתשבת כרגרסינן ובכתריהן. האותיות בקוצי או עקומות• או כסופות.

 קושר שהירח להקכ״ה מצאו למרום. משרה כשעלה אריב״ל ס״ט(. )דף
 של רבונו לפניו אמר בעירך. שלום אין משה ליה אמר לאותיות. כתרים
 מצלח לומר )ס״ס .לעורנו לך היה א״ל לרבו. שלום שנותן ישעבד כלום עולם.

 הוא העזר זה כי לי. ניאת המחנר )אמר .*ה כת נא יגדל ועתה אטר מיד מלאכסן(.

ונוי(. ה׳ כח נא יגדל ויגמה שאמר וזהו מלחטוא. שייראו ישראל כפני כמו ולהגדיל כעולם. מו6 להודיע

 זעונטט זןונמגרן "י(רטע, מוני ע3זמט ניצט המנען מממבטן קרוכנסויסטיטען נמך *(
 ייז• טןנסט1 יח זיננע, |1י5עווי(ד.נןי1 יענן נענטן הןזהערן חיינען כוכטטחנטן מיינצ״ןנע

אבטהיילונג• צווייטע
 קאפיטעלן. צווייא אין ווייוען. רער לעהרען רער פערשפאטטונג רער פאן

קאפיטעל. ערסטעם
 1תי:כ ענרע, צו בי: אנפאנג פאכן ט(י<>נ(ה ביכער )פי^ פענטאטייך גמכצע רער

 מיטנע־ אנדענקענט, זעןיגען ז>טה, |עהרער אוטערכן נאטטעט מוני רען דורך
 ןי־>4#הי ריא בעטרעפפע עט אי;ט, טען1ענטהש רארין "פט "מוני ,וואררען טה-יןט

 ־6קרא ריא ע^עמענטע, פיער רער ערציינניטטע דיא דינגע, אירריטען אדער"ריא טען
 רענקענרעזעעןע, ארערריא ערנאהרענרע, ריא פפןאנצען, דער רערצוינעראןיען, טע

 ...רען ,יואררען צויטנעטהייןט אטטעמ4*צוונר רורךרען ״טה רעכן איוט ם^עט קורין
 רער־ אונטערנאנגע רעכן אונר ווירקונג רערקראפט, רעכןוועוען, איינענטאפטען,

 ענט־ סענטאטייך איכן אי:ט אן!עט ענטטטעהען; ראפאן ווע]כע נאך, ריננע יענינען
 ארער ,צאהןען ווארטע, רורך אנרייטונגען אין ארער ׳אויטרריקק|יך וועדער

 נעקרים ארער געבאנענער, הנןיכער,£1געו פאן }עטצטערע צוואר טטאבען)אונד5□
 ווירד וויא/עןעהרט כען,1דערוע קראנכען אדער טפיטצען דיא ארער געטטאןט( טער
 ט5א ואגטע: )וי, ואהן ע, ט יה? רבי פ״ט.(: )פאן. טבת טראקטאט איכן
 טטריב; פאן אנבריננען צויט אטט4 ער פאנד וואר, העאויפגעגאננען היממע! רען אין
 2 ניבט טטארט ריינער אין מאן גריטט בעטא£טינעט. בוכטטאבען רען אן )יין

 איין עט ראר^ "טה, אנטווארטעטע !וועןט רער הערר יענען. ריעוער פראגטע
 ווענינטטענט, דוא ;א"האטטעטט גריטען? צו העררן דיכען ,וואגען רען קנעכט

 וא :1אויטריען ואחייך ה ט* ווארוי^ וא^ען; העןפען צויר נאטט, ערוויערערטע
ווירד ווייוע אוי^אהנןיכע (.*צייגען קראפט ריינער נראטע ריא רען דוא צואגעטט
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 מצאו למרום. משה כשעלה רב אמר כ״ט(. )דף מנחות במסכת גרסינן ותו

 על מעכב טי רבש״ע לפניו אמר לאותיות. כתרים קושר שהיה להקב״ה
 יוסף בן ועקיבא דורות כמה בסיף להיות שעתיד יש אחד אדם א״ל ידיך.
 לסנין אמר הלכות• של תלים תלי וקוץ קוץ כל על לדרוש שעתיר שיטו.

 שורות. שמונה לסוף וישב הלך לאחוריך. חזור א״ל לי. הראהו רבש״ע
 לן אמרו !ר או לרבו־ שהגיעו כיון כחו. תשש אומריבש. הם מה ירע לא

 רעתו. נתיישבה מסיני. למשה הלכה להם אמר לך. מנין רבי תלמידיו
 שתוק א״ל ידי• על תורה נותן ואתה כזה אדם לך יש רבש״ע לפניו אמר

 שכרן. הראני תורתו הראיתני רבש״ע לפניו אמר לפני. במחשבה עלה כך
 לפניו אמר במקולין. בשרו ששוקלין ראה לאחוריו הזר לאחוריך חוור א״ל

 לפני. במחשבה עלה כך שתוק א״ל שכרה. וזה תירה זו עולם של רבונו
 אמתת החכם נהם כשישיג ונתינות כאותיות כימני; לכתוב שצוה י״ל לאותיות כתרים קיפל )וו״ש

אמר תלתלים• קווציתיו כ״א(. )רף עירובין במסכת שאמרו מה וזהו המציאות(.

 משה $!ש ואגטע: רב .(כ״ט 3)פא #נחות טראקטאט איכן בעריכטעט
 אנבריגגען #יט גאטט ער פאנר האטטע, בעגעבען 5היגאוין לך הי##ע| רען לוין

 #שה, ריע^ ווע}ט! רער הערר בעשאפטיגעט. □בישטאבען רען אן שטריצןיין פאן
 רוצו )ראש האטט, געשריעבען בערייטט רוא וואט רעכן, אן מאן ניבט עש געניגט

 ווירר וואהן גאטש: אגטהארטעטע רא הינלופיגמט?( שטרימיין יענע נאך אויך
 אייגע שטריצןיין יערעק א!יט רער ,אויפטרעטען #אן איין געש]עכטערן ען5פיע נאך

 עקיבא, #אגגעמאיוט: ריעועט נא#ע רער ווירר. הער}ייטען געועטלען פאן #אטטע
 וא ראך! מיהן מיר לייגע יעטלט, מטה בעגאן הערר! א! .2יומן רעט :אהן

 שץעק, )פאן רייהען אכט ירק!יך11 גינג ער גאטט. אנטווארטעטע לוריקק, טי־יטט
 אהנע לוריקק, גענאמטען( הי##ע} איכן געראכטען רעש נטערריכט1א רען ריא
 ־6מין/ר #שה !ואריבער קאננען, לו פאשטען אונטערריכטט רעט געגעגשטאנר רען
 ריוו וואכייא געגענשטאגר, אייגען אן ויא קא#ען עט־ןיך געריעטה. בעטריבניט טען

 ריעש\אנטוואר־ ענטנעה#ע. ריעט ער וואהער ,פראגטען }עהרער איהרען סיןער
 אגר מיניאיבער}יעפערטע)עהרט; 2אוץ #שה רעכן אייגע איוט עקיבא, ר׳ טעטע
 :אראן, ער כעגאן ווע|ט! רער הערר .איהכן געניגטע איהן 2אוין בערופונג דיע:ע

 #יך? רורך געועטין ראש רעננאך גיעכטט אוגד #ענשען :א}כען אייגע! בעויטלעטט ד!א
 מיר, הא האטט בעשןאטשען! וא איינ#אן איוט עש גאטט, אנטוו$רטעטע שווייגע

 אייגי :ייגע אויך ראך מיר לייגע געלייגט, גע)עהרוא#קייט וייגע פארט, משה פוהר
 לי־ גון ער א!ט !לוריקק טריטט אכער#אןט: שפראך גאטט כעןאהנוגג. טטיגע

 אכוואג, וואאגע רער 2אוין טהויוע5ש}א איכן פ}ייש #אןויי! וויא ער, ואה ריקקטראט,
 הע* קא##ען אייוערגען #*ט פ|ייש ראט עקיבא רבי רעכן ווארר )כעקאגגטןיך

 גע!עהר־ :א|כע אנער#אןט, #שה 2ריען ווע|ט! רער הערר .געריטטען( רוגטער
 פאן אייג#א! איוט עט גאטט, ריע^ שווייגע, כעואהגונג! וא?כע אוגר ןא#קייט

 )פאן. בין עיר! טראקטאט איכן אויך עט הייטט וא וואררען. בעשןאטטען וא #יר
 הער* ויגר )אקקען )וייגע תלתלים קוציתיו ןיערע(: האהען )א*ק הייטט עט □"א.(;

 סיור: וער סיינס, עש וויזז רמתער, בעיייטונגן יוהנע ניכט זיני טערן3ןעט וער טטריצןיי(
.ר!ןוען1 ערןונריגען החטטע נערייטינג ריעזער ייךנ •וטר1 ייל דמם ״מורן,

♦ מיבערזעטצער יער
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 של תלים תלי תורה של וקוץ קוץ כל על דורש שחיה מלמד. הסדא רב

 היא. הקב״ה של שמותיו כולה התורה כל המקובלים אמרו וה ועל הלכות.
 א׳ ענץ ביאור ווה .במציאותה פעולותיו כסי לשמות מתחלקות שהחבות

 ספר לפיכך הספר. בהקרמת שכתוב כמו לתורה. שיש פנים מהשכעים
 אע״ם פסול• חסר או במלא או אחת באות אפילו מוטעה שנמצא תורה

 כענין ופוסלין אותו פוגם ומוריד• ולא מעלה שאינו הפשט כפי שנחשוב
 עליונות. וחכמות חיים אלהים דברי הם שכולם האחרים. מהפנים אחר

 היא אשר להבין. ארם בני שיכולין הפשט הוא בו קוראים שאגו והקריאה
 האחרים והפנים והדינים. והמוסרים המצות פשטי לרעת גדולה תועלת

 לספור נכתבה שהפרשה הפשט כפי לאדם שיראה ואע״ם חקר: להם אין
 הפשט כפי אפילו כי אחרת. תועלת בה שאין דעת בן יחשוב אל הברים.

 הנסתרים וכיונה הפירושים מן אחד למשיג וכ״ש גדולה. תועלת ברבר יש
 מהספורים דבר שום על״י והמלעיג תוררח• סתרי שהם בהם הנרמוים
ומגלה ומגדף כופר הוא רבותינו עליהם שררשו ממה או בתורה הכתובים

/ 
 עקיבק(קויט )רבי ער דקט חמדקרקהין, רב רייטעט דיעס קכהאנגענר(,

 ען4וק דאהער הקט; הערגע}ייטעט גע;עטצ}עהרען פיזן מקטטען טטריצ}יין יערעק
 נק^ען: ג^טטן־צע }ויטער ענטהא|ט פענטקטייך רערגקנצע :קקכק}יטטען ריק מ!יך
 ויינער קרט נקך׳רער יע נט#'ען, גאטט|יצע קין דך טהיי|ען נעה#}יך ווארטער ריק

 יע־ פאן קיינע קיוט קויט}עגוננ רער קרט ע1ריע קונר קוניפערןוק, קיק ווירקוקאקייט
 בערייטט וויק ,קיוט פאהיג פענטקטייך רער רערען ,וכגען4ע10קוי ויעבצין.ער|ייק נען
 עקטעמ־ קיין רקט קויך, עט קא^ט רקהער ;קיוט געצייגט פאררערע קונוערער קין

 קויךנורקיין ערכעטרעפפע פקרקאאמט, מאריןקייןפעה}ער פענטקטייצט, ם}קררעט
 קונר$כ־ ירר,1ו קוננרויצבקר רקרורך ווארט, געטריעבענעט מקנגע}הקפט פ^^רער

 קיוט, נע!עגען נעריננטטע ד&ט ניבט רקי־קן פערטטאנר}יצקייט רער ריקקויצט קין נ]ייך
 פאן קורטסרעג|יך ק}|עט וויי} קונברויצכקר, קנרערערהינויצט קין ראך עט ווירר וא

 {עועקרט קוטערע רען ענטהא}ט; ווייוהייט טיעפע קיינע קוכד הערקא^אט גאטט
 קיג־ נעחאהרט, נוטצען נראטען קיינען ווע}צער וין, נקטיר}יצען רען פיר ב}אט קיוט
 קונר ויטטענ}עהרען געועטצע, רער קעננטניט קיינפאצען צור רקרורך וויר דפק

 גיעכט קכער טקרטען4ערק}ארונ קיכריגען רער ען;4ע}קנ4 רעכטטבעסטי^וננען
 רקט הקט, קנטיין רען קפט עט קינדעטטען אבווקה| מענגע. ני־אטע קיינע עט

 נור סריפט הייןינען רער קכטניטט מקנכער ערק}קרונג'צופא}גע נקטיאיכען רער
 רער מענק קיין רקך ווירר ןק ערצקה}ען; צו בעגעבענהייט קיינע קוק דקטטעהע,

 הקט פיע}מעהר הקבע"; צוועקק קיינעןקנרערן ווייטער רערוע}כע דקט ויין, ^יעונג
 קונרקוק נוטצען נראטען קנרעהוייטיגען קיינען ערק|קרונג נקטיר}יכע ריק ופ!במט

 קייכען קירנענר קויך ווע)כער רעניענינען, פיר }עטצטערער קיוט נראמער פיע} וויק
 ואגענקגג; רפן צו ערק}ארונגען וא}כע רק קעננט, טריפט רער וין פערבלןרגענען

 קיינערער קיתענר קיבער ק}וא ווער געהארען♦ טריפט רער געהייאנימטען טען
 רקכבינען רען פאן רקריבער ריק קיבער ארער טריפט, היי}עען רער ערצאה}ועען

 בע:־ קונר{אטטערער !ייגנער ט5ק ווירר רער ,טפאטטעט ארונגען5ערק פארהקנרענע!
"יק ט,4)ע חינקיין ןיגעועט רטט קין 4עערק^רונ5דערקיינעקונגענירזרןי טרקצטעט,
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 את רבנן תנו צ״ר(. )דף חלק בפרק כדגרסינן בחלבה. שלא בתורה פנים

 של בהגדות דורש שהיה חזקיהו בן מנשה זח ט״ו( )במדבר מגרף הוא ח׳
 תמנע לוטן ואחות אלא לכתוב רבינו למשה לו היה לא וכי אמר דופי.

 חטים קציר בימי ראובן וילך )שם( ונח פלגש היתה ותמנע ל״ס )כראשית
 וגף דופי חתן אמך בבן תדבר באחיך תשב לו ואמרה כ״ק יצתה ל׳(. )שם ,וגו

 השוא בחבלי העין מושכי הוי (,ה )ישעיה בקבלה מפורש עליו (,נ )תחלים
 ולבסוף כוביא. של כחוט הרע יצר דומה כתחלה חטאה. העגלה וכעבות

 תמנע תמנע. לוטן ואחות מאי מיהת עלה ואמרינן העגלה. כעבות דומה
 כל וגו׳. תמנע אלוף לוטן. אלוף ל״ס )בראשית כרכתיב הות. חשובים בת

 בעיא וחורת הויא חשיבתא איתתא ותמנע הוה. תגא בלא מלבותא אלוף
 פילגש והיתד. הלכה קבלוה. ולא ויעקב יצחק דאברהם בורעא לאדבוקי
 גבירה אהיה ואל זו. אומה של שפחה אהיה מוטב אמרה עשו. בן לאליפז
 מבעי הווז דלא לישראל לצערינהו דאתא עמלק טינה נפק אחרת. באומה

וגף. חטים קציר בימי ראובן וילך לריחוקה. ויעקב יצחק לאברהם להו

 עט }עהרען: ראכבינען דיה צ״ר.(נ 3)פמ ח|ק אכטניטט דעכן מין ווירד ע|עהרט4
 היערעאן בייאטפיע! מיין גע^שטערט". גמטט המט "ער }/(:ט״ו, היישט)במרבר

 בעמער' טארע|נרע אונר ויטצען צו• רא ווע|כער ,1 יה חוק רעש ומהן מנטה, גאב
 ווייטער ואגטעער, מטה, )עהרער אונוער האטטע ,מאכע]פפ|עגטע צו קונגען
 כ״ב.(? ,1)״ )ברמטית תמנע וואר ט״עשטער שי}וטן ט:1א טרייבען, צו ניכטש
 רער צייט צור אויש גינג ראובן מדער )רמו.( קעבשווייב? רמש וומר תמנע מרער:

 טטימ־ יטע1היממ איינע ויך |יעש איישערועען( דיעוע ין )מ .?11 .1 אז. ווייצענערנטע,
 ריינען ידער11 טפריכשט איהכן, צ! ויא טפרמך ,רא ויטצעשט ד!מ מעפערנעהמען:

 ־פאן כ/(. נ', )תה|יק ומהן מוטטפר ריינער מן טאנרפ{עקקען האנגשט כרורער,
 עראש5ען11 רענען, י״ח.(:"וועהע ה', )יטעיה פרמפעט רער ואגט כען5ומ איינעכן

 וו$!גענ־ מיינעכן מן וויא ויניע דיא פאוטהייט, רער טטריקקען אן ציעהען }אשטער
 טפיננגע״עכעם, איינעש פארען רעכן }יירענטמפט ריא ייכט!4 אנפמנגש טטרמנג.
 רא׳ נון פלוהרט ת!מוד רער וואגענטטראנג. איינעכן ויא ג}י״כט אבער צו|עטצט
 אנגעפיהרט: טריפט רער אי! ווירר "מצו טהאט, רער אין מבער פמרט: וע|בשט

 תמנע )רארוין!ויררנוןגעמנטוומרטעט(: ווארתמנע?" טיןוטן טוועטטער "דיא
 לוטן, ׳אלוף אוישדריקקען: רען אויש ט1ערהע! וויא אבקונפט, הי(הער פאן "אר

 כעצייכנעט. קראנע מהניע פירשטענוויררע איינע אלוף "מרט ראש רא תמנע, אלוף
 אבצןאממ־ רען מ*ט ויא וומ!}טע וא וואר, עערואן פמרנעהמע איינע ע מג _ת נון דא
 רא "א^ין איינגעהען; פערכינהנג איינע יעקב אונר יצחק סן, רה ב א פמן ען4|ינ

 רמטקעבט־ ווארר אונר הין ויא גינג ומ "*#טען, פערטטעהען ראצו ניכט ויך דיעוע
 ווין|ןיעבער איך כעמערקטע: ויא אינרעסן עטו, זאהן־דעש אןיםו, רעש זוייב

 פמן ויין. מנרערן איינעסן כייא העררין איינע א}ש קע,1סא ריעועכן בייא מאגד איינע
 קווח/ען איוראע)יטען ריא טפאטערהין רער הער, עמ|ק טטאממטע אבער איהר

 וגד6 יצחק אברהק ראש ראעיר, טטראפע איינע וואר ריעש אונר זאמטע,
 מ!יש גינג "ראובן היישט: פערנער עש יוען האטטען. צוריקקגעוויעדען וימ יעקב

רבי רעש ומהן ,רבא ״יא )ערנטן, ראפמן וויר ומן|ען ומ ״ייצענערנטע, רער צורצייט



 *** א פרק ב חלק א כלל ב נר
 בגזל: ידיהן פושטין שאין לצדיקים מבאן רב. אמר יצחק בר רבא אמר
 אהרים □סורים ענין על דברו גם אלו. ססורים על רבותינו שדברו וכמו

 לענין שכן ובל בהם. גדול צורך יש כפשוטם שאפילו כתורה. הכתובים
 וסיף: תכלה להם שאין האחרים מהפנים והתעלומות הנסתרות

שני. פרק >לח
 בתורת כמו בו להאמין אגו חייביץ ובהגדות במדרשות דל שאמרו מה כל

 הטבעי. מן חוץ או גוזמא דרך שהוא לנו שיראה דבר בז נמצא ואם טרע״ה.
 שום על והמלעיג במאמרם. לא אבל דעתנו בהשגת החסרון לתלות לנו יש

 אמר כ״א(. )דף עירובין במסכת כרגרסינן נענש. דל שאמרו מה מכל דבר
 בצואה נדון חכמים דברי על הלועג כל עולא רב בר דרבה משמיה פסא רב

 אחתיח בר קלוניקוס בר אונקלוס נ״ן(. )רף גטין במסכת כרגרסינן רותחת.
 השיב מאן אמר בנגירא. לטיטום אסקיה אזל לאיגיורי. בעא הוה דטיטוס
 למעלה כראיתא ובו׳ בהו לאירבוקן מחו ישראל. ליה אמר עלטא. בההוא

 דרבי מיה ק ירמיה רבי יתיב ק׳(. )רף חלק בפרק נמי וגרסינן ט׳. סימן
מיני כל ועליו הקדשים קדשי מבית נחל להוציא חקב״ח עתיר וקאטר וירא

 פרפמ׳ מן ויך מענטען רעכט|יכע רמט :מנטע, רב, רעט ומהן יצחק,
 ע ע; י ר מיבער ויך |עהרער מונופרע וויה מבער, ומ ;ען5פערגריי מייגענטהוק רעק

 מין מנדערע, פערטיעדענע מיבער מויך וין וימ מייטערן וא מייטערן, ערצאה|ונגען
 האכטט וענע מיןמיהרעקנמטיר|יכען טמן ווע}כע בעפעז־ןיכע, יגפןטריפט1דער'היי
 ■עער־ סנדערן, מעצאר.ןיו.ען רער "עגען מבער *עהר >£יען וויה אוכן וינר, נאטהיג

ועד. טען16ענטה ערצאה|ונגען יענען מין ע|כע1ו ,נרייטונגען6 בארגענען

קאפיטעל. צווייטעם
 כעהויפטען, הגדות הוכר ^ררטיק מין רמבבעען אונוערע וומט מ^עט, מן

 זע^במט. טי^טה געועט*{ רמט מן ט16 ,ג|ויבען מויפריכטיג עבענוא וויר מיטטען
 מ!ט מרער מיבערטרייבעג, מ|ט מעט ווהט בעמערקט, ממנכעט רארט מוין־ ווירר

 מונ;ע־ מעבעגרייפ}יכקייט דימ וויר #יטטען וא ערטיעט, ווירערנמטירןיכעט עטוומט
 מיבער מכער ווער צוטרייבען; ווארטען מיהרען מבער ט5ני מיעויכט, טוומכען רער

 בע.־ רמריבער וויררמיעטט טפמטטעט, מויטטפרוךמעוערער}עהרער מיעען מירגענר
 רב .כ״מ.( .1)פא בין עירו טרמקטמט חיק ווירר גע]עהרט ווימ וועררען, טטרמפט

 טפאטטעט, ווייוען רער ווארטען רען ווערמויט רכה: רעט נממען מיכן ומגטע פפמ
 גטין טר&קטמט מיק ווירד גע|עהרט ווימ מימטען, כיטען טטרענג עט מיעטט ווירד
 וומ|ן־ טיטוט, טוועטטער:אהןרעט ,ט !וניקו ק ואהןרעט מונק|וט, נ";.(: )פא|.

 כעהופעדען ריעועק כעטוומריצו מ!נה בעקעהרען יודענטהומע צוק מיעטט ויך טע
 פרמגטעער געמכטעטטען? רמרטמק מיוט זוער .2הערוין מויטרעקגרמבע טיטוט
 צו מיהנען צו ויך וומרדיממנטוומרט."מי*טעטרמטה;מק, ע}יטען,!5מיור ריא דיעוען:

 3)פמ ח|ק מכטניטט מיק פט היימט פערנער ט/ §. חיממכען .11 .1 מו. המ|טען?
 גמטטוויררמיעטט מערטפרמן: וירמ רבי ומטמיעטטסאר טיירמיה רני ק/(.

נ£טר§מען ן!ערהיי)יגמטעכן5 עמפע}ט1נ רעט ויש מ ויטיגקייטען מן5 פמ)| פ]!ט מיעען



ב פרק ב הלק א כלל ב נר ***
 עץ כל ומוח מזה שתתי על יעלת הנחל ועל מ״ן( )יחזקאל שנאמר מגדים.

 המקדש מן מימיו כי יבכר לחדשיו פריו יתום ולא עלהו יכול לא מאכל
 יישר. כבא ההוא ליה אמר לתרופה• ועלהו למאכל פריו והיה יוצאים המה

 םן־ןןו מי גיינא האי כי וירא לרב ירמיה רבי אמר יושר. יוחנן רבי אמר וכן
 דפי חיכי לך שמיע אי אלא )לך( ליה מסייע קא סיוע האי א״ל אפקירותא כי

 אכניס להביא הקב״ה עתיר דריש וקא יוחנן רבי דיתיב הא כי אפקירותא.
 ומעמידן עשרים כרים עשרה בהם וחוקק אמות. שלשים על שלשים טובות

 עליו לגלג שמשותיך. כדכיד ושמתי כ״ר(, )ישעיה שנאמר בשער?ירושלים•
 משכחינן. האי כילי משכחינן לא דצלצלא ככיעתא השתא אמר תלמיד ההוא
 של תלים תלי שמנסרין השרת מלאכי מצא בים. כפינתו הפליגה לימים
 אחא בי ירושלים. לשערי ל אמרו למי. הללו להם אמר טובות. אבנים

 כאשר לדרוש. גאה ולך דרוש. ליה אמר דריש• דקא יוחנן לרבי *אשכחיח
הכפים דברי על מלעיג האמנת לא ראית לא אם ריקא א״ל ראיתי• כן אמרת

6 ווע־דען ששעש ש| רעש אושער אק י״ב,(: >4 )יח;קאן ה-שט עש וויא !אששפן,
 רפ־ פבשליען, בדזטטעינשט דערען ,■אכשען עז׳זישאר שהכטב״מע ;"טפן בי־דען

 רען ו:שכשפן, נייע וופ־דען מאנאט יערפן ווע׳־רען, א■•שהא־ען נ־כט שר׳כטע רפן
 נר ווע־.־ען עריכטע איהרע היילגטהק; דפק אויש פנטטש־ינגט וואששער רחש

 ש^מקאא־ ;יינע החט רמש .דיענען היי^יטטע} ע צ בואטטער איד,רע נר לן קאשט
 יוחנן רבי לוין הא־טפג ד־עש רע־ גרי•;, לזיין בפ^ערקטע !ריכטיגק״ט ^פנע

 לווים? יבען3נג לו ודא בט, נ דיפש דעהט בייאשם?!. דינען גג בעהוישט ריעוער גרוב
 נא־ שיר עש גרי•; רער איי] ה. )ר. ;ירא רבי געגפן ירמיה'ש רבי בעמפרקטע

 גפוואהרש־ אשען גע;אגטען רעש ג|ויבאירדיגק״ט ריח שיר טיען, הא^טען צו טהיג
 דפר וואמטע גפגפנטה-) א*ק אנטווא־םעטע: אבער ריע;ער בייאצוכרינגען(; ל>אן

 ווירק־ וונ!ש ודששפן, אבער ד!א ווי}}שט אונטערטטיטצען; ישטונג בעד. ריינע יא אן>1
ונ נר א לויינשט ואש יוחנן רבי שאוגענדפש: עש אי;ט וא היישט, אונג}ויבען }ין
 קוואדראט א*ק פירען רריישיג שאן פדע|טטי*נפ איינשט גאטט רחש רארצ׳טהץ, טע

 עחען ניואנרג נד א כרייטע ע^פן צעהן פאן טהירען רארין אונד דערבייאטאששען
 ווע־דפ; אוישטטע||ען ש ,רק ט ירו טהחיען רען אץ ;יא אונר אוישהויען החהע

 שפנשטער דיינע פרע}טט*ינען אויש ו־מ1 "איך י״ב.(: נ״ר, )יטעיה היישט עש רען
 שינ־ טש־אן: ע־ אינדפכן דס־יבער, טי}ער איין אכטע1 דא .11;.או. ^אכען,"

 נר א פאנעןא״עש, קןיינען איינעש גראשע רער שאן עדעןטט״ן קיינען ראך וויר רען
 א״ניגע אבע־ רע־ועיבע א?ש ג־חשע^שינדען? :איכען איינעי שאן איהן טען;וא! ווי־
 ענגפ| ורא ׳ע־ בע^ערקטע מאבטע, טיששע צו ריי;פ ווייטע א״נע נאבהער צייט

 בע־ דיע;פ רנד ער, שראגטע ווען, שיר ;אגטפן. ערע^טטיינען שאן הויפען גאנצע
 רייגפנרע רער א}ש אנטווארט. דיא וואר ירוטרקיש, טהאיע איר ׳־,ש טטימו^ט?
 שא־ט־אנען ד״טנגען ע6א||עגא~י אבע־חאוש יוחנן רבי רען אונד צוריקקאכן
 צו שארטראגפ דירציע^טעש, שארי כור ט־אגע איהק: צו ער ;אגטע הח־טע,
 אויגען. אייגנען מיט עש איך :אה :א האטטעשט, בעהוישטעט רוא ולא רען ;האזטען

 געגויבט, נשט ל!ן;א עש החטטעשט דוא ניכטשווירריגער! יוחנן, רבי ר־ען וואט,
 רער ווא־טפן רען יש א א*3א טשאטטעשט ר!א גערעהען, ניכט עש רוא החטטעשט

א'| איהן נרע)טע2שפרוו אונר צ! ב|יקק גרימוץיגען איהקאיינען ווחרן ער וויי;ען.



 483 ב פרק ב חלק א כלל ב נר

 עוברא.בב״ב האי נטי ואתטר עצמות. של גל ונעשה בו עיניו נתן אתה.
 החוקר גוזמא. שהם לנו שרוטה שאטרו שטצינו סי על ואף ע״ה(. )רף

 וקא רשב״ג יתיב ל׳( גרף שבת כמסכת כרגרסינן דוגמתן. ימצא אחריהן
 יחדיו. ויולדת הרה ל״א( )ירמיה שנא׳ יום בכל שתלד אשה עתירה דריש

 רבי א״ל תלמיד איתו עליו לגלג יום• בכל יולדת אף יום בכל חרה מה
 אחוי נסק הוה• בעולם דוגמתן ואראך בא א״ל השמש. תחת חרש כל אין
 ישראל שבארץ אילנות עתירין דריש וקא רשב״ג יתיב ותו תרנגולתא. ליה

 ענף מה סדי ועשה ענף ונשא י״ס )יהוקאל שנא׳ יום. בכל סירות להוציא
 תחת חרש כל אין אמר תלטיר אותו עליו לגלג יום• בכל סרי אף יום בכל

 )פ" צלף ליה ואהוי נסק בעה״ו דוגמתן ואראך בוא ליה אמר כתיב. השמש
 גלוסקאות שתוציא ישראל ארץ עתידה רריש וקא רשב״ג יתיב ותו קאפיי״י(.

 לגלג הרים. בראש בארץ בר ססרה יהי ע״ב( )תחלים שנא׳ מילת. וכלי
 ואראך בוא א״ל כתיב. השמש תחת חדש כל אין א״ל תלמיד. אותו עליו

מילת ואכלי וסטרתי. טר־טופ״י( )פי׳ כמהין ליה אחוי נסק הוה כעולם דוגמתן

 כתרא כבא טראקטאט ווירראויךאיכן כעגעכענהייט דיעוע קנאכענהויפען. איינען
 פאר, דיעע )ווויי}ען ראככינען רען בייא אויך נון קאממען ערצאה|ט. ע״ה.( )פא}.

 נאך וויר פינרע! וא מאכטען, הא|טען איכערטרייסנגען כטט''פיר5וע וויר דיא
 וא כקייט.3דער"ווירק אין רער;ע!בען §הנןיכקייט איינע אונטערןוכונגען גענויען

 1א] ויינער איינעכן אין איינטט ,טר 1 יא ן ץ ג 'ואהן ,טמעון רבי בעהויפטעטע
 וועררען, געכארען אןןטאג|יך איינטט פרויען ריא ראט פארטראגע, }עגאריטען

 דאט צופייך; געכארערין* אונר טוואנגערע דיא ח/(: }"א, )ירמיה הייטט וויאיעט
 טפאטטעטע רא ,געכיערט אונר ווירר טוואנגער טאגע רעמוע^בען אן ריא הייטט

 ואנ־ רער אונטער נייעט ניכטט גיעכט עט ער, ואגטע רבי! ראראב; טי!ער איין
 אהנף־ עטוואט היער טאן דיר ווי}} איך }עטצטערע, רער ואגטע הער; קאכן נע.

 אנרערעט איין העננע. איינע איהכן צייגטע אוני־ הינאויט נון גינג ער צייגען. כעט
 א^עגא־ איינעכן אין בעהויפטעטע אונד ט, ,!יא} מ ג ואהן מעון, ט רבי ואט מא|

 ־5פרי נייע טאגע א^ע איינטט םא|אטטינא אין ביימע ריא ראט פארטראג,. ריטען
 ווירר ער .(:4כ״ י״ו, )יחוקאן ער, ואגטע הייטט, עט רען וועררען; טיאגען טע

 אונר צווייג רען ווירד ער ה. ד. טראגען, פריכטע אונר טרייבען עמפאר צווייג איינען
 אונר טי]ער איין נון טפאטטעטע ראראב .הערפארברינגען צופייך פרוכט דיא

 ואנגע! רער אונטער נייעט ניכטט גיעבט עט געטריעכען: יא טטעהט עט ריע^:
 5 ליגען אהנןיכעט עטוואמ היער טאן ריר ווין| איך איהכן, צו יענער ואגטע קאממע,

 אנרע. איין קאפפערנטטרויך. רען איהק צייגטע אונר הינאויט איהכן מיט גינו. ער
 ווירר פא!אמטינא טפראך: אונר גמ^יא^ט, ואהן ,טמעון רבי :אט מא$ רעט

 )תה!י£ היימט עט רען הערפארברינגען, ויירענטטאפפע אונר ווייטבראר איינמט
 רען א!ץ בארען, אכן געטריירע( אונד )ויידע כר פסח ויין ווירר עט ט׳ו.(: ׳ע״ב,

 טפראך: ער אינדעכן טיןערראראב, איין טפאטטעטע דא כערגע. רער גיפפע!!
 איהכן, צו יענער טפראך קאממע, ואננע! רער אונטער נייעט ניכטט גיעכט עט
 איהכן מיט ווירק]יך גינג ער צייגען. היער טאן אהנ|יכעט עטוואט ריר ווי}] איך

אנ־ ?ויירענטטאן רען אבער וואט פי)צע, אונר טוואממע איהכן צייגטע אונר הינאויט



ב פרק ב חלק א כהר ב נר
 מרשותו ארם יסקל לא ת״ר ני( )רף קטא כמס׳ גרפי׳ ורזו קורא. בר נברא

 ומצאו הרבים. לרשות מרשותו מסקל שהי׳ באחד מעשה הרבים. לרשות
 לרשף שלך שאינה מרשו׳ מסקל אתה מה מפני ריקא ליה אמר אחד הסיר
 מהלך והיה שדהו את ומכר אדם אותו נצטרך לימים עליו• לגלג שלך.

 חסיד אותו לי אמר יפה אמר אבנים. כאותן ונכשל הרבים רשות באותה
 ללמדנו בא שלך. שהיא לרשות שלך שאיג׳ מרשות מסקל אתה מה מפני

 שבץ וכל תלמוד צריכרה שלהם בטלה שיחה אפילו והחסידים שהחכמים
 מדבריהם אחד דבר נפל ולא חיים. אלהים דברי דבריהם ובל הוכחות׳.

 דבר שהוא להאמין אדם לכל יש משמם כתוב שנמצא מה ובבל ארצה.
 יהא כן על יענש. ילעיג שאם בלבו ולא בפיו לא עליו ילעיג ואל אמיתי.

 כה כ$י לשיוכ טת מדבריהם וילמוד .דבריהם ובנגד כנגדם מלדבר זהיר
 והד שלחכמים. אורן כנגר מתחמם הוי בפ״במאבית ששנינו כמו שכלו.

 עקרב. עקיצת ועקיצתן שיעל. נשיכת שנשיכתן תכוה. שלא בגחלתן זהיר
 ארם שיתקרב ר״ל אש. כגחלי דבריהם כל ואף ף.* *ש לחישת ולחישתן
 שיקבל טמנו להתחמם לאש אדם שמתקרב כמו מלטירם ליהנות לחכמים
לנוק. התועלת וישיב ישרף טדי יותר לאש להתקרב יוסיף ואם תועלת.

 עש הייטט £ערנער ,דאטטע]כוי*עט רעט באטט רען ער צייגטע וא כע}אנגט,
 ניתמטנד עט |עהרען: ראככינען דיון .(:,נ )£א|. קמח נבוז טראקטאט איכן
 ד&ש ט,1ערצאה ווירר עט ווערעען. טטראשע ריא 3אוץ טטיינע געביעטע :יינעכן אויש

 האטטע. געוואר£ען טטראשע ריא י^ או טטיינע געכיעטע ויינעכן אוימ איינטט יע*אנר
 טויגעניכטש! איהכן: צו טפראך אונד בע*ערקט *אן פרא**ער איין האטטע ריעט

 רייניגע? ראש אין געכיעטע £רע*דען איינעכן אלט טטיינע דוא ווירפטט ווארוק
 רער געריעטה נאכהער צייט אייניגע ח^יין אויט; אי־כן !אכטע טטיינווערפער רער

 יענע איבער גערארע גינג פערקרפען, £ע}ד ויין *וטטע נאטה, אין }עטצטערע
 £רא״> יענער האטטע אויט, ער ריע^ וואה|, טטיינע. יענע איכער £יע| אונר טטראטע

 ראש אין טטיינע געכיעטע £רע*דען אויט איך ווארוכן פראגטע, ער ווען רעכט, *ע
 א^נטערהא!טונג געוואהנ}יכע ריא טאן דאט וויר, }ערכען היערויט ווערפע? *ייניגע

 איהרע *עהר £יע| וויא אוכן ערפאררערט, טטוריוכן ווייוען אוגר £רא**ען רער
 אונד גאטטעט, )עבענדיגען רעט וינר"ווארטע ווארטע איהרע ן}|ע5 יא טטרוןפרערען;

 כתמען איןאיהרעכן וואט *אןא$!עט, *!ט ראהער אונוויכטע; רערוע}בעןאיוט קיינעט
 איכן ך נא *ונדע, רעכן *יט ווערער אונר אוי£נעה*ען וואהר א!ט ירד, 11 בעריכטעט

ט.4ער£א| טטראשע געטיעהט, רעננאך עט ווען ווארוי^, טפאטטען, רארויט הערצען
 טפרעכען, צו ווארטע איהרע אונריויא געגען אכט, אין וואה| ראהעי־ ;יך נעה*ע *אן

 ווירד גע^מהרט "יא קאן, פאטטען פער־טטאנר רער וואט רארויט, פיע}*עהר צערנע
רער פ|א**ע רער אן דיך וואר*ע אבות: טראקטאטט רעט אבטניטט איכןצווייטען

 רער אי;ט ביט איהר רען אכט; אין קאה|ע איהרער פאר דיך ניק אוני איי;ען,
 ע־4 אונראיהר טקארפיאנט איינעט טטיך רער טטיך איהר טאקא!ט, איינעט ניט
 כרעננענ־ גןייכען ווארטע א)$עאיהרע אונר ׳אננע5ט גיפטינען איינער געציט ראש צים
 ־1ו!ע רעריענינע, ייכוויא54 ראט אי:ט, ע1טטע) ריעוער הויפטוין רער .קאהןען רען
נוטצען ראפאן קאן, חארמען ראראן ויך ער ראש נאהט, ווייט וא £ייער רענן וין כער
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 שיפסיד דבריהם על וטלעיג מהראוי יותר להם המתקרב לאדם יארע כך
 כמו יקוח. אשר חתועלר־ז לו יגיע וא>ל לשנאו־־! אהבתו ותתהפך כוונתו

 מחם וילמד כראוי אליהם האדם יתקרב כן על אלישע. עם לגחוי שאירע
דבריהם: ויקבל

שני. כלל
 החלק חלקים. לשני ונחלק שקר. ידבר שלא

ן ונדרים בשבועת השני החלק בדברים. האחד
פרקים! שלשה בו ויש ברברים. ראשון חלק

ראשון. פרק >לה<
 דאבות. בפ״ק ששנינו כמו האטת. על הוא עולם של שקיומו לדעת לנו יש

 חשלום. ועל האטת. ועל הדין. על עומר העולם דברים ג׳ על אוטר רשב״ג
 חשלום האמת ובטבת לרין צורך אין שלום שיש במקום כי הוא ברור ודבר
 ביניהם. אמצעית נכתבה וה ועל באמת. נכללים שלשתם לפיכך מצוי.

תחלת של תיבות בסופי רטוו הוא כן ועל באטת. אלא העולם נברא ולא

 ען31כו־כ רער תוכר־ פערכרעננט וין קאממט, נאהע צו אבער איהק ער חען ציעהט,
 $ערןארען, ען4דעטיעני צוועקק רער עהט4 וא עבען ערוואנרע}ט;5 נאכטהיין אין וין

 £ער־ איהנען צו )יעכע ןיכע4אורטפרינ ויינע אונד טריטט, ןצונאהע1א ווייוען רען רער
 מאן .4ינ4ער א|יטע מיט וי ח4 רעק עט וויא האט, אין ענרע אכן וין זואכרע^ט
 אונד איהנען $אן )ערנע ווייוע, ער4עה§רי4 אין כור דאהער איהנען וין נ^הערע
אן. וו$רטע איהרע נעהמע

טיטעל. צווייטער
ען.4אבטהיין!נ צווייא אין

אכטהיילונג• ערסטע
קאפיטעלן. דרייא אין רעדען, ראם איבער

קאפיטעל. ערסטעם
 וואהרהייט דיא דורך נור ווע?ט דיא דאט וויטטען, צו 4נאטהווענרי איוט עט

 אבות: טראיףטאטט רעט אכטניטט ערטטען איכן ווירר ע|עהרט4 וויא בעטטעהט,
 אוי^ ווע)ט: ריא טטעהט ען4דינ אוי^ררייא טע:4וא ט,י 1 מ)יא4 ואהן טמעון, רני

 ראט ואכע, עמאכטע4אויט איינע אבער איוט עט פריערען. אונד וואהרהייט רעכט,
 אונר כרויבט, צו-נעהמען צופ|וכט קיינע רעכט צוק מאן העררטט, פריערע ווא דא,

 טויעמט פא^יך איוט; קייט4וואהרהא£טי רער ע4א|6 איינע איינטראכט ריא ראט
 דיאו-ואהרהייטאבעןאיןדערמיטטע ראהער וין, אין ע4רינ ררייא א}}ע וואהרהייט ריא

וואהרהייטווי||עןערטאפפען נוראוקרער איוט ווע}ט דיא יא, ווירר; עפיהרט4אויפ
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 אלהיס ברא שהוא בחתימתו וגם את. אלהים ברא שהם בראשית מעשה

 האמת. על עוטר בראשית ימי בששת שנברא מה שבל ללמדנו לעשות.
 אמת. נקראת והתורה אלהיםאמת. יסוח׳ שנא׳)ירמיה הקב״האמת. של ושמו
 )שה״ש שנא׳ האטת. על קיומו וכהמ״ק אמת• ותורתך קי״ט( )תחלים שנא׳

 המקדש בית הוא הלבנון כי אמת• תיבות ראשי תבואי. *מלבנון אתי ד׳(
 אלא ירושלים הרב ולא ישראל. של עונותיהם שמלבין מסגי לבנון ונקראת
 קי״ט(. )רף שבת כמסכת כרגרסינן אמונה. אנשי ממנה שססקו בשביל
 אנשי טמנה שססקו בשביל אלא ירושלים חרבה לא רבה אמר איתמר
 ובקשו ודעו נא וראו ירושלים כהוצות שוטטו ה׳( )ירמיה שנאמר אמונה.

 אמר והא איני לה. ואסלח אמונה מבקש וגו׳ איש תמצאו אם ברחובותיה
 אמינה, אנשי טמנה ססקו לא ירושלים של כשלונה בשעת אפילו קטינא רב

 תהיה קצין לך שטלה אביו בית באחיו איש יתס־ש כי ג׳( )ישעיה שנאמר
 כששלח בהם מתכסים אדם שבני דברים ירך. תחת הזאת והמכשלה לנו

 עליהם עוטדין אדם כני שאין דברים הזאת והמכשלה ידיך. תחת ישנן
ישא אין לאטר ההוא ביום ישא )שם( ידיך. תחת ישנן בהם ין נכש; כ א" אלא

 ערטטען רער ענרכוכטטאבען רען אויט אמת ווארט דאט ווירר דאהער ;ווארדען
 נייק וא עכען את; אלהים, ברא, נעהמ}יך: עמ}רעט,4 פענטאט״כט רעט ווארטער
 אויךאיוט לע^ות. אלהים, כרא, ווארטע: דיא דורך טאפפונגטגעטיכטע ט}וטרער

 גאטט עוויגע, רער י/י׳.(: )ירמיה ט חייט עט וויא אמת, נאמעיגאטטעט: רער
 וויאעטהייטט: אמת, ןהייטט:יגע;עט אטט}יכע4 אויךראט )וואהרהייט(. אמת צוי!ט

 וויצן בעטטעהענר, וואהרהייט מוין וו$ןר טטמפע} רער צוויך אמת. צוי;ט {עהרע דיינע
 כטטאכען אנפאנגטב דערען תבואי, מלבנון אתי ווארטען: רען צוין איוט אנגעדייטעט

 פערטטאנרען, ע} עמם ט רער •וירד אבער לבנון צוונטער בי}רען; אמת ווארט ראט
 )ווייס רייניגטע אי:ראע}יטען רער וינרען ריא ער וויי} גרונרע, ק ע ד צוויט צוואר נר1א

 סאן מאננער דיא וויי} צערטטארט, רעטהא}ב נוי־ }יק ט ירו וואוררע אויך .מאכטע(
 טראקטאט איכן ווירר ע}עהרט4 וויא ווארען, געטוואונרען רארויט וואהרהאפטיגקייט

 איוט ירוט}יק בעריכטעט: טפרוך רער רבה ן!5פ ווירר עט קי״ט.(: )פא}. טבת
 רארויט וואהרהאפטיגקייט פאן מאננער ריא וויי} !ואררען, צערטטארט רעטהא}ב נור

 טטרייפעטאומהעראיןרעןטטרא* רעןעטהייטט)ירמי'ה/א?(: געטוואונרעןווארען,
 פרייען איהרען אוין ווכעט נאךאונד טפירעט אייךאוק, ועהעט ,טיירוט}יק טען

 ;ואהרהאפטיגקייט נאך רער וועררעט, פינדען איינען איהר אב אומהער, פ}אטצען
 ת!מורא״| רער ווענרעט היעתעגען פערצייהען! איהק איך ווי}} ראן טטרעבט,

 דעט צייט צור ;ע}במט ראט }ויטעט, ווע}כער קטינא, רב רעט אויטטפרוך דען
 געטוואונרען רארויט ניבט וואהרהאפטיגקייט פאן מאננער דיא טיירוט}יק א}}עט5

 ברו־ ויינטן ערגרייפען מאן רער ווירר "עט ו/(: ג', )יטעיה הייטט עט וויא ווארען,
 אונוער וייא געוואנר, איין האטט דוא )טפרעכענד:( הויוע, םאטער}יכען איכן רער

 ענרערמאטעןגעדייטעט4פא} נון וואט אונטערציעהעריךריעוערגעפאהר!" אנפיהרער!
 ט1א ועד, ואפערבארנען ע5ווע} דואבע;יטצעטטיאדיאקעננטניט}א}כערדינגע, ווירד:
 געפאהר" "אונטערציעהעריךדיעוער פערנער: געהי}}ט; געוואנר איין אי[ ויא ווארען

אני געפאהר}יכער גראטער, נאך נור ווע}כע רינגע, יא עערטטעהעטט דוא ה. ר.



 *** א פרק א חלק ב כלל ב נר
 אלהיך ה׳ שם אח תשא לא כ׳( )שמות אומר הוא וכן שבועה. לשרן אלא

 ובביתי המדרש. בבית עצמן בחובשי הייתי שלא חובש. אהיה לא לשוא.
 ממאי תלמוד. ולא משנה ולא מקרא לא בירי שאין שמלה. ואין להם אין

 הוה את. לן אימא ליה אמרי גטירנא. להו אמר דאי החם שאני דילמא
 בדברי הא קשיא לא כלל. חובש אהיה לא מאי ושכחי. גטירי למיטר ליה

 ר׳( )שיר ,שנא בגולה. הלכו האמת שנהפך ועל רעלטא: בטילי הא תורה
 מצוירת שהאמת ובומן כהפוך. אמת תיבות ראשי אמנה. מראש תשורי
 מארץ אמת פ״הי( )תחלים שנאמר .השטים טן ברכתו מוריד הקב״ה בארץ
 הקב״ה טצויה האמת שאין ובזמן .,וגו הטיב יוזן ,ה גם וגו׳. וצדק תצמח
 ,ה וירא ,וגו נעדרת האטת ותהי נ״ט( )ישעיה שנאמר • אדם בבני כועס
 והגרת ם דבר בספור שהוא שקר ברברי שיש הקל ואפילו וגו׳• בעיניו וירע

הפסד אין וגם להם. הנאה מאין בהם שמחליפים ארם בני יש מאורעות.

 )פערו טטע}}ען געישכטען שן ווייטער עט ש}}ייןהייטט וועררען; ערפשטט טטרענגונג
 עט וויש טוושרען, ווירר ער ה. ד. טשגע, יענעק שן עמפשרהעבען ווירר ער :/(:

 שונטער ניבט משג שיך לשיא: אלהיך ה׳ שם את תשא לא הייטט: ח׳.( ב', )טמ!ת
 שין רש שיינטפעררען, }עהרהוי; רשט שין דך ווע}כע וועררען, געצשה}ט רישיעניגען

 קעננט־ ריש ווערער שיך רש ה. ד. שקט, געחשנר נשך ברשר וויערער הוקע ייכעכן>4
 בעדטצע, ת}מור רעט דיש נשך מטנה, רער ריש נשך טריפט" היי}יגען רער ניט

 וושהרהייטט}יעבענרע צייט יענער צו שדך עט רשט הערפשרגעהט, };ש ש )וושרויט
 משן ווש}}טע שיינגעטטשנרען(. ע}כטט5 שונוויטטענהייט שיהרע ווע}כע גשב, מענטען

 שיינגעטטשנר* שייגענט}יבעמ קיין ריעט רשט ,העבען רשרורך שיינוושורן ריע;ען שבער
 שנרערט ניבט שויפגעפשררערטע רער פש}}ע שנגעפיהרטען דעק שין רש דיש, ניט

 כע|עוזרע ;ש נון, וויררע: השבען גע:שגט שיהק צו ;שנטט משן וויי} קשננטע, :פגען
 קשננען: ;שגען האטטען יש ;יש וויי} דין, םערגעב}יך ריעט וויררע :ש ראך; שונט
 בערייטט׳יפער* ער}ערנטע ישט השכען וויר ש}}יין גע}ערנט, ש}}עררינגט השבען ודר

 ישט שיינגעטטשנרען, ;שנרערן געגעבען, ניבט שנטווארט ריע;ע נון ;יש )יש געטטען;
 וושהרהשפטיגקייט, כעוויק"שיהרער שיין ריעט שקט ;ש השטטען, גע}ערנט דשניבטט

 רעמנשך ווירר וושרורך רבה?(; רעט דיש"בעהויפטונג געגען יש ווארע ריעט שונר
 גע; רען ת}מור רער }ש;ט 1היערוי} ערק}ארט? חובש אהיה לא שויטררוקק: רער

 ווש־ "שהרהשפטיג נור דש ישט שנניממט, ער ישט רנזרורך, ווירערטפרוך ישבטען
 געטאפטט}עבען. שיק שבער ניבט גע}עהר;שמקייט, רער ריקקדכט שין רען
 ;יש מוטטען ,-צוקעהרטע[ ריקקען רען וושהרהייט רער רערגעטטש}ט נון ;יש רש

 מראש תשורי פער;ע: רעק שין ווירד שנגערייטעט ריעט וויש וושנרערן, ע}ענר שינט
 פארקשממען. שררנונג שומגעקעהרטער שין ת׳ ם׳ א׳ בוכטטשנען ריש ווש 'אטנה,
 רעריגאטט־ קשממט שקט, העררטענר וושהרהייט ריש }שנגע ;ש טהשט, שיןרער

 ריש ווען י״ש.(: פ״ר/ )תה}יק הייטט עט ודש הערשב, רדממע} פשק ועגען }יכע
 גו־ ישט גשטט שדך ווירר ;ש .,11שו. עמפשרקיעטט, עררע רער פשן וושהרהייט

 גשטט ושצירנט העררטענר, ניבט וושהרהייט ריש שבער שקט .;11 .1 שו. געבען, טע
 וושרר וושהרהייט ריש ט״ו,(: נ״ט, לטעיה הייטט עט וויש מענטהייט, ריש שיבער

 :ע}בטט .11 :.שו. רשרשן, מיטפש}]ען פשנר שונר עט גשטטושה .11 *. שו. £ערמיטט,
ווע}בע גיעבט, אענטען ב. צ. עט וויש שונוושהרהייטען, £שן שרט }י^טערע דיש



א פרק א חלק ב כלל ב בר **•
 שקר דברי בדברם הנאה שמקבלים להם שנראה אלא אחר. לארם בו

 שנא׳ משום אסור שהיא אמרו זח על ואף כן. לא אשר הדברים ובהחליף
 כעונש עונשן שאץ ואע״פ נלאו. העווה שקר דברי לשונם למדו ט׳( )ירמיה

 סי כל אלא אמרו• בלבד זו ולא לאחרים. להפסיד או לחחעוח המשקרים
 ברב שמצינו במו בלבו. שמספר מה בפיו לקיים לו יש שמים. ירא שהוא
 שקיים פ״ח( )דף בחרא ובמסכת כ״ח )דף מכות בסוף עליו שאמרו ספרא
 דרבי משום בדבר יש אם זח כל ועם ט״ו(: )רזהלים בלבבו אמת ודובר
 אלעאי א״ר ס״ה(. )דף ביבמות כראמרינן בדבורו. לשנות מותר שלום
 )בראשית שנאמר השלום. מפני לשנות מותר שמעון ברבי יחודח רבי משום

 )ששואל שנאמר מצוה אומר נתן רבי וגר• נא שא אנא ליוסף תאמרו כה נ׳(
 כקר עגלת ח* ויאמר והרגני. שאול ושמע אלך איך שמואל ויאמר ט״ס א/

 השלום גדול ישמעאל רבי דבי תנא באתי. לח׳ לזבוח ואמרת בידך תקח
 זקן. ואדוני י״ה( )בראשית כתיב רמעיקתיה בו. שיגרת הקכ״ה שאפילו

שהיא עליה ולאמר לכלה לשבח מותר ואמרו זקנתי. ואני כתיב ולבסוף •
 בעלה: בעיני הן לה ליתן כן שאינו פי על אף החתן בפני וחסודה נאה

 גפטעהפנע "א}}פן, צ! טאדפן אנרעק נאך ה&כפן, צו ראפאן נוטצען איינען אהנע
 רישומן אן צוהארשר איהרש דאט ויבען,}4 :יא וויי} פערררעהען, כעגעבענהייטען
 אונוואהרהיי־ ;א}כע ארך פינרען, פערגניגען פערררעהונגען אונר אונוואהרהייטשן

 איב־ דא ר׳.(: ט/ )ירמיה הייטט עט וויי} פערבאטען, ראבבינען ריא האבפן טען
 ־}6וויאוו אב; פערדרעהוטפן אין דך מיהעטען פ:רפרפן"4איק!י צונגע איהרע טען
 טיי־ ווע}כע }יגנער, ריאיעניגען א}ט דנד, טטראפבאר מינרפר }יז״כער ייכען}4רער

 א־4וא וא}} מענט גאטטעטפירכטינע רער יא! ווא}}ען. טאדען אנרערן ארער טען,
 טראקטאטס רפט ענדע אק זויא דענקט" כור איננער}יך ער וואט ער£י}}ען, ראט

 רב פאן פ״ח.( )פא}. בתרא בבא טראקטאט איכן אוגד כ״ד.( )פא}. #כות
 האבע)תה}יכן געהאוטען פער; רען אן טטרענך דך ער דאט ווירר, ערצאה!ט פרא ט

 בע־ נורוומן העי־צען." דינעכן אין וואהרהייט ריא טפריכט ער "אונר ט״ו,_ב'.(:
 רשדמן איכן ראר| טטיפטען, צו מענטען רען אונטער פריעדען ווירר, אבדכטיגעט

 )פא}. ת מו ב י טראקטאט איכן ווירר גע}עהרט ודא ,וועררען געאנרערט עטוואמ
 רבי רעש ;אהנעט יהודה, רבי רעט נאמען איכן טע4וא א}עאי רבי ט״ה.(:
 סטיפטען, צו איינטראצט אוכן אנרערן, עטוואט רעי־ען איכן 1רארן מאן טמעון:

 ראך פפתיעב אך! א};א: יומך רעכן עט4;א י";.(: נ/ )כראשית הייטט עט וויא
 היישט פט ודא פפ}יכט! אייגע אר4;א אי;ט ריפט ;אגטע: נתן רבי .11 או.

 פר־ עט טאו} ווען זרעהען? איך א}}1 ודא טפראך: טמוא} .(:,ב ט";, א', )טמוא}
 רינדקא}בפ איינע נ*כן גאטט: טפראך דא אואברינגפן! מיך ער וויררע 6; פוהרע,

 ט!}פ דיא ברינגען. אפפערצו איין גאטט אוק הערגעקא^מפן, בין איך טסריך: אונר
 ־מפא]415איהכן ראש וויכטיג, ;א פריערעאיוט רער }עהרטע: יט^יעא} רעמרבי

 ־פח י״ב.( ח י )בראטית עט וויא אנרערט, טהאטזאכען רען אן גאטט ;עוכטט ען4
 א}ט." בין איך "אונו־ י״ט.(: )פערו א!נרראן א}ט" איוט הערר "איין הערהייטט:

 איה־ אנוועופנהייט אין ברויט אייגע ^אן דאט ראבבינען, דיא ;אגען ער^אשען5יי)4
פראק, אוגד טאן דיא ;יא דירפע, ;אגפן איהר פאן אונר }אבען ב־ייאטיגא^ש רעש



א פרק א חלק ב כלל ב נר
 ילמד לבל הבאי. בדברי אפילו רבת לשנות עצמו אדם ירגיל אל כן ואע״ס
 ליה טצערה הוה רב ס״ג(. )רף יבמות בטסכת כרגרסינן לשקר. לשונו

 חיטצי. לי עבידי חימצי. ליה עברה טלסחי. לי עבירי לה אטר דביתהו.
 אסיף בדיה חייא גדל כי עדשים( סי* טלפתי ציצל״י. פ>׳ )ח־מצי טלפחי. ליה עבדה

 ליה אטר לה. טסיכנא דקא הוא אנא א״ל אטך. אועלית ליה אטר לח.
 הכי. תעביר לא את ברם מלפך. טעמא מינך דנפק אינשי דקאמרי חיינו

 לדבר לשונו ילמד בן על שקר. דבר לשונם למדו טס )ירמיה שנא׳ טשום
אטת: בדרך ינהגנו אמת אלהים וח׳ אמת.

שני. פרק >לי<
 במעלות עצמו את אדם להתסאר שקר דברי שהם אחרים דברים יש

 שפת לנבל נאוה לא י״ז( )טשלי שלטה אמר זה ועל בו. נמצאות שאינם
 טוב עליו שדבר לוטר לחברו שמוזעה אדם ויש שקר. שפת לנריב כי אף יתר
הבריות דער־־ז לגנוב אסור דל אטרו ובזה עשה. ולא טובה לו עשה או

 פארהעררטע, רמכיימ חבויכט ריצו כור אען ,ארע1ו דעק מן, 1כ5ני מויך עט ווען
 ניכטט עהעממננעט. מיהרפט מויגען רמן מין פערטחפפען צו רייין כרויט דפר

 רמ־ ,}יגען ניכט דיכגען גפרינגפיגיגען מין וע}בטט מענט רער וא}} וועניגער דעמטא
 מיק ווירד גע}עהרט ווימ וועררע, געוואהנהייט צור ניכט }יגען רמש מיהק מיט

 קראנקונ־ פיפ}ע פרוימ דינער פאן טטמנד ריב ש״ג.(. )פא). יבמות טרמקטמט
 באהנען; מיהכן וימ קאכטע וא }ישען מיר קאכע מיהר: צ' ער וחגטע מוישז גען

 1ויי ח}ט )יטען. מיהק וימ קאכטע וא ,באהנען מיר קאכע מיהר: צו ער ע :מגט
 )מיק מויפטי־חג סמטערט רעט ער ריכטעטע וומר', הערמנגעוומכשען חיימ ואהן

 }עטצטע־ דער דעטטען פא}גע מין מויט, פערקעהרט טטעטט קיבע( רער בעטרע^
 געבעששערט! ויך מוטטערהמט ריינע ומגטע: טמגעש מיינעש ואהנע וייגעק צו רע

 מיך וויי} דמהער; קאממט דיעט ניכטען! מיט ערוויערערטע: :אוזן רער ווארוין
 טפריכ־ רמש כעוואהרשט רוח מוישריכטע. פערקעהרט טטעטט מויפטראגע דיינע

 פער־ מונט ממכט חבטטמממט, מונש פאן רער דערפ&טער: בעמערקטע ווארט,
 הייטט עט רען מונטער}חששען; עטווחט וא קינפטיג ר!מ רעננאךוא}}טט טטאנריג.

 011611וא רערמענט צונגעמיק}יגענרערען" מיהרע מיבטקן ״וימ ד/(: )ירמיהט/
 רער גאטט רער מונט מאגע .טפרעכען צו וומהרהייט דימ ,געוואהנען נגע צו רינע

פיהרען! וושהרהייט רער ועג1י1רע וומהרהייט

קאפיטעל. צווייטעם
 מייומענט דמט ווע|כערמריןבעטטעהט, }יגע, מרט מנרערע מוין־מיינע גיעכט עט

 טפריכט מיינעק:א}כען פאן בעויטצטן ניכט ער רימ ריהמט,1:יך;א}כערמייגענטמפטע
 מענטען געמיינען רען פיר וע}בטט גראטטפרעכעריימ "מיוט ו/(: י״ו> )מט}י ה }מ ט

 מענ־ ער}ען רען פיר }יגע ז־ימ ויך טיקקט עעניגער פיע} ווימ מ!ק מונאנטטאנריג,
 מינדעק ווע}כעמיהרענעבענמענטעןטייטען, עמגיעבטפערנערמענטען,ד טען."

 ארער געטפראכען, פארטהיי}המפט מיהנען פאן וימ רמט פאררערען, מיהנען וימ
 מין מיוט" געטעהען ניכט גמר מייך ריעט 'ווען געטהמן, געםמ}}ען מיינע] מיהנען

רימ־מענטען ווייוע קיינע לווין דמרן ממן ו&גען: רמבניצען ריח נעציעהונג ווע}כער .



ב פרק א חלק ב כלל ב נר ״״*
 ועל מקיים. ואיני עסו שייטיב לחבירו שמבטיח טי ויש • הגוים דעת ואפילו

 לאותו מצער וגם טיב. ועשה ונו׳ מרע לשונך נצור ל״ר( )תהלים נאמר זה
 נשיאים כ״ה( )משלי נאמר זה ועל עושהו. ואינו טובה לו שיעשה שמתהלל

 ודרשוהו תורה הזהירה זה ועל שקר. במתת מתהלל איש אין ונשם ורוח
 מ״ט( )דף הזהב בפרק כדגרסינן צדק. והין י״ט( )ויקרא מפסוק רבותינו

 והלא לבם. יהיה צדק והין לומר תלמוד מה אומר יהודה ברבי יוסי רבי
 ואבייאמר צדק. שלך ולאו צדק שלך הין שיהא אלא איפההוא. בבלל הין

 צ״ו( )דף הלק בסרק נמי וגרפינן בלב. ואחת בפה אחת ידבר שלא ההוא
 טבות ורב מרבנן ההוא לי אמר קושטא דליבא אמינא חיה □ריש רבא אמר

 לא עלסא הללי כל ליה יהבי הוו דאי שמיה טביומי רב לה ואמרי שמיה
 שביב ולא קישטא. רשמה אתרא לההיא איקלעי אנא ברבוריה. משני חוה

 הד יוטי ינוקי. תרי לי והויין טנהון. איתתא ונכבית זמניה. בלא איניש
 לי אמרה אבבא. קריא שבבתא אתיא רישא. חייפה וקא דביתהי יחבה

 בההיאשעתא לא. לח אמרי הייפא רקא משום הבא. איתא פלונית איתתא
הס להון ואמרי קטלתינהו• את לי ואמרי מתא בני אתו בנהי. תרין טיתו

 נע־ דינפק !!יפרפרוכן פערדכערט מאנכער ניבט. היידען דיא ;ע}בטט טייטען,
 פאן .טפן!6ה צו ווארט אהנע וועררע, :יין גפפאן!*; איהק פר ראש בענמענטען,

 באופק, פאר צונגע ריינע בעוואהרע י״ר.(: |״ר,ד)תהןיק עם הייטט :א}כפן איינעק
 רעמיפנינפן אבפנראריין נאך וכט5פעראור: :א|כפר איין ניטעם. טהוע אונר."1ו או.

 :יין. צו טהאט רער אין עש אה:ע ריהמט, :יין"יך צו נעפא!ןינ ער רעש פערררוט,
 :א רפגפן, אהנע ווינר אונד קען1ווא וויא י"־.(: כ״ה, )מס|י עם הייטט איהכן פאן

 אויך ווארנט דאזאר נאכעריהמט. פא!טען איינפר ;•ך ווע}כער רעריפנינפ, אי:ט
 צרק והין פפר;ע: דפק פאן הער עם !ייטען ראבביזען דיא אוזר פענטאטייך; רער

 רני מ״ט.(: )פאן. ה^הי אכטניטט איק ווירד ע!פהרט4 וויא ״!.(,1 י״ט, )ויקרא
 :א!!ט איהר טריקט: ריא ;אגט וואצו :אגטע: יהודה, רבי רעם ואהן יומי,

 א!ןיי| בעגריפפפן? איפה רעק אין יא אי:ט הין דלים האבען, הין רייכטינעט איין
 כיי א :א}}. כעוואה־ען טטעטט דך ניין ריין אוזר יא ריין ראש אנדייטען, ווי}| דא

 א!ש טפרפכפחא}}, אנרערט ניכטט מונר רער ראש ,$4נרייטו: דיא היארין פינרפט
 רבא צ״ן.(: )פאן. ה|ק רעקאבטניטט אין •ך א עש הייטט :א רענקט. הער׳ן ראם

 פאן!ע ריא נירנעט־ט געבע עם ,נעראכט איממער פריהפר האטטע איך :אגטע:
 "רב אנדערן ):אך ת בו ט רב נאמפנט נע|פהרטער, איין מיר בי: וואהרהייט,

 גע.־ :וואהרהייט א איינע ט5ווע דפר סאטצע קיינע פיר רער מאן, איין י(, מ יו ב ט
 איי־ אן ער, :אנטע איינטט, !אננטפ ערצחה{טע:'איך פא}נענרעט האטטע, ;א;ט
 ;יינפר שאר מענק קיין ווא:עובםט אן, )וואהרהייט( קוטטא נאמענט ארטע, נעק
 קינריערמיט •יא צ נדהאטטע א־טע"א ריעועק הייראטהעטעאוים איך טטארב. צייט

 ריפ^אייזע קאפןוואוט, דפן געראדע :יך דיע:ע א|ט טאגעם, א״נעם מיעערפרויא.
 ולזרפ; ציממפר פר!יא*("איק עוויםםע4 איינע ניצט אב טהיר, דער אן נאבבארין

 ניין!''מונד איך אנטווארטעטע :א וא!ט,1 קאפ^ רען נעראדע פרויא מיינע נון ויך רא
מיך אינער נון קאמען טטקרטןייטע ריא :אהנע. ביירען עמיינ טטארבען :אפארט

♦ עינער;עט)ער1 יסר • געוע־רסטן ועש רויוז5 ויח ניין: ו;י׳^>ענ־וזנגע3 ^5רע •־, י. (
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 דלא מגבן סוק מינך במטותא לי אמרו מעשה. הוה וחכי הבי אלא ושלום•

 ישראל שארית ג׳( )צסניה שנאמר טה לקיים זה וכל באחרין. מותנא תגרי
 שאפילו ר״ל תרמית. לשון בפיהם ימצא ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו לא

 אמת: דברי הכל אלא רמאות לשון כפיהם ימצא שלא ברבר עולה יהא שלא

שלישי. פרק )לס
 כרי וריעו אוהבו שהוא חבריהם את להטעות הטשקריבם אדם בני יש

 כטו עצמו. את מטעה הוא ובזה הרעה. את עליו להדיח ויוכל בו שיבטח
 ונאטר ארבו. ישים ובקרבו ידבר רעהו את שלום בפיו ט׳( )ירמיה שנאמר
 נפשי: תתנקם לא כזה אשר בגוי אם ה׳ נאם אתאפק אלה העל אחריו

 להכירו ומסבב לבוא העתידה כטובה עיניהם ונותנין שמשקרים אחרים ויש
 או ממנו טובה להסיר שקר בדבר שמטעים אהרים ויש מתנות. לו שיתן

 בפרק כרגרסינן אלילים. עובר כאלו ז״ל אמרו ובזה לעצמו. מאחרולגוולה
כתיב ע״ן. עובר כאלו בדבורו המחליף אלעורכל רבי ואמר צ״ב(. )רף חלק

 ווארע, טו}ר ביירעןקינדער רער טארע איךאןדעכן דאט בעהויפטעטען, אונר הער
 נעט4פער}יי פרויא מיינע אונר געטפראכען אונוואהרהייט איינע יך>|4נעה איך )וויי}

 איה־ ערצאה}טע אונד איהנען, צו איך טפראך היממע}! רער כעוואהרע האטטע(.
 ביט* וויר מיר: צו רעננאך :אגטען אבער :יא :אבע. רער 4אנ4הער וואהרען רען נען

 2אוין טאר רען ניכט אונט רוא ראמיט פער}אטטען, צו טטארט אוטערע דיך, טען
 /4 )צפניה פער: רען רורך בעטטאטיגעם ווירד א!}עט ריעט ציעהעטט. הא}: רען

 אונר }יגע, קיינע טפריכט אונרעכט, קיין טהוט יטרא}, "רעררעטט, י״ד.(:
 קיין עט ווען וע}בטט ה. ד. ,"געפונדען ניכט מונרע איןאיהרעכן ווירר צוכגע פא}טע

 $4א}}י ניכט עט ווען ,אויטטפרעכען ניכט עטדעננאך :יא וויררען ווארע, אונרעכט
ווארע. וואהרהייט }ויטערע ריא ניבט אונר 4טייטונ פאן פרייא

קאפיטעל. רריטטעס
 מאכען, צו ויבען}4 נעכענמענטען :יינען אמיכט, רער אין }יגט מענט מאנכער

 איהק ער אונר פאטטע פערטרויען איהכן צו ער דאמיט וייא, פריינר :יין ער ראט
 :ע}כער, :יך טהאט רער אין טייטט :א}כער איין קאננע; טאדען :יכערער :א אוק
 "מיט ;׳.(: ט/ )ירמיה הייטט עט חיא אויט(, ניכט ב}ייכט טטראפע ריא ה. )ר.

 אבער איננערן ויינעק אין נאכטטען, ;יינעק מיט אריעד}יך ער טפריכט מונדע רעק
 ווע־ איך :א}} הייטט: פערנער רו/( )פער: ראן עט ווארוין נאך"; איהק ער טטע}}ט

 :א}כען איינעכן אן צוריקקהא}טען, צארן מיינען פערפאהרענט וא}כען איינעט גען
 קינפ' :יין רארורך בעצוועקקט אונר }יגט מאנבער איכען? ראכע מיינע ניכט א}קע5

 צו עטענקע4 איהכן פעראנ|אטט, :יינעןנעכענמענטען ער אינדעק וואה}, עט4טי
 עט־ נעבענמענטען איהרעכן ווע}כע אנדערע, וויעדערוק אויך יעכט4 עט מאבען.

 צו וט4 איין אירנעכד אנרערן איינעכן ארער ;ע}כטט, דיע:עק אוק ען,4םאר}י וואט
 זא־ ען5:א} איינעכן פאן כרינגען. צו :יך אן טערו!יי:ע5אונגערע עט אונר ענטציעהען

 וויא גאטצענריענמט, ער טרייבע א}ט :ייא, אכטען צו ער ראט ראבבינען, ריא ען4
 ווער:יינערע־ טע:4וא א}עור רבי צ״ב.(: )פא}. ח}ק אכטניטט איכן ווירר ע}עהרט4

:עט הייטט איינמא} רען כעטראכטעטז אטצענריענער4 איין וויא ווירר פערפא}טט, רע
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 הבל יי( )ירמיה )כצ״ל( החם וכתיב .כמתעתע בעייניו והייתי כ״ס )בראשית הבא
 המשנה הוא ואע״סשסירושו אףכאןע״א. להלןע״א מה תעתועים. מעשה המה

 את שמטעה לסי הוא הכוונה אבל הוא. טי ניכר יהא שלא כרי בדיבורו
 דומה נקרא ענין. בכל המטעה כל כן גם יחיה לסיכך שקר. בדבר הכירו

 לאל שיש באמרם לבנ״א כץ גם )האלילים( ה□ שמטעים לסי אלילים• לעובדי
 בסקרונות וטכחישין ובמדות. במשקלות המשקרים אלו מכל והחמורים ירם:

 וחמדה. וגול שקר שעושים לסי בליעל. אנשי נקראים שאלו בהלואות. או
 בעמיתו. איש תשקרו ולא תכחשו לא י״ט( )ויקרא חורה אמרה אלו ועל
 שוא .ושבועת ורציחה ומצרה ריב לידי יבאו ואת שבסבח אלא עור ולא

 וי( )משלי החכם שאמר כמו יתברך האל ששונא דבר והוא הרבה. ועברות
 וירים שקר. לשון רמות. עינים נסשי. תועבת ושבע ח׳ שנא הנה שש

 לרעת. לרוץ ממהרות רגלים און. מחשבות חורש לב נקי. דם שיסכות
 ישתלשלו אלו רעות וכל אחים. בין מדנים ומשלח שקר. ער כוכים יסיח

 לשסוך לבוא סבה יהא כי בו. ומתסאר שקר בדבר עצמו ארם מהרגיל
כל עליו לחשוב יבא או במלשינות. או בידים לו• המכחיש לאדם נקי דם

 )כראשית גע]טען בעטריגער א?כו אוידזכן בייא וויררע )איך כמתעתע בעיניו והייתי
 הטה הכל ט״ו.(." י/ )ירמיה עט הייטט טטע}|ע אנרערן איינער אן אונר י״ב.־(, כ".;

 טרו. רעש ווערק איין *|יך(,* נעה אבגאטטער )ריא :יא :יכר )ניכטט תעתועים מעשה
 אי;ט עבענוא אי:ט, ע*יינט4 גאטצענריענטט רער היער נון וויא ג|ייך עט(;4

 ייך{4 ווען יען אנגערייטעט; גאטצענריענטטע רעק *יט 4ייכטטעןןונ14 איינע דארט
 בערייטעט, ווארטע דורך 4פערטטע}|ונ איינע ןיך4אורטפרינ )מתעתע( ווארט דאט

 וואה־ רער ראך איוט וא ווכט, פער*אנטעןן צו אמיכט ענט}יכע4איי :יינע ווארורך"*אן
 טייטונג >£אן ארט י"ערע ווירד ער ה "רא ;ייטען ט ען4}י רורך נאצטטען ויינען וין, רע

 ןיגנער עבענפא$ט אטצענדיענער4 ריא דא געאכטעט, ייך|4 גאטצענריענטטע דעק
 וי4ט!י בעויטצען. *אכט איינע אטצען(4 )דיא :יא דאט כעהויפטען, :יא אינדעכן דנד,
אונו געוויצט דורך וועןצע ריאיעניגען, וינד אבער נער(4)|י יענע א}|ע א|ט *ער

 רער, אב{ייגנטן) ראר|עהן געגעכענע ארער גוט אנפערטרויטעט בעטריגען, *אאט
 גע־ אונד רויבען ען,4}י ויא וויי! ענאננט,4 ניערערטר^כטיגע וועררען )ייטע ןייכען4

 י׳נו, )ויקרא טריפט רער אין עט הייטט :א|כע 3אוי! בעציעהונג אין צופייך. {יטטען
 מי" אנדערן. רען געגען איינער ען4י1 ניכט ,נען4אבןיי ניכטט ואן|ט איהר י״א,(:

 פיע}ען אונר מיינאייר *ארר, האדער, טטרייט, צו ייכען}4רער פיהרט בערריעט
 וויא ועד, האטטעט גאטט^יכען רעט געגענטטאנרע ווע!כע פערברעכען, אנרערן

 איין אונר עוויגע, רער האטט ':עכטער}ייא“י״ו.(: ט":, ו/ )מט|י טפריכט ווייוע רער
 האנרט, צונגע, טע1סא ב!יקק, צער1טטא רייע|:4 איין ע1:עע ויינער איוט ויעכעכטעט

 אונרעכטט רעט געראנקען ראט הער^ן, איין פעתיעטען, כ}וט עט4אונט!ןדי ווע|כע
 ןיגענפערברייטענ־ טער,1פא הינאייןען, אונרעכט צוכן 11טנע ווע|כע פימע, העגט,

 ענט־ |אטטער ריע;ע א^ע טטיפטעט. צוויטעןפריינרען צאנק ווער אונר צייגע, רער
 עט* ;אגאר רארוי^ ויך אונר אנגעוואהנט יגען1 ראם ויך <>אן דאט דאדורך, טטעהען

 בעןיגט *אן רען רעניעניגען מאן ראט ראהין, פיהרט עט טהוט; גוטע צו וואט
גע" מאן ראט ארער פערגיעמט, □)וט ראם 4פערןיי*רונ רורך ארער אונ*יטטע|כאר,
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 לו להרע יובל וכשלא רעות. לבל לרוץ רגליו ימהרו וגם רעית• טחשבות

 רכיל ילך עליו להעיד יובל לא ואם להרגו. שקר עדות עליו יעיד אחד בענין
 שקר. מדבר יבואו הרעות אלו שבל נמצא אחים. בין ואפילו מריבה לשלח

 וצדיק ונקי ליה וסמיך תרחק. שקר מדבר כ״ג( )שמות חורה אמרה בן ועל
 המתרחק ארם אשרי ע״ב נקי. להרוג יבא שקר שמדבר ללמדנו תהרוג. אל

 בדרך חפצו כל ישיג ובזה צדק. וענוה אמת דבר על פיו את ומרגיל ממנו
צרח: טבל וינצל ישרה בדרך ביתו בני את וידריך ובעה״ב. הוה בעולם טוב

שני. חלק
פרקים: ששח בו ויש והרטות ונדרים בשבועות

ראשון. פרק )לח(
 בין אמת דבריהם כך אמת היא ה׳ כאשר כי ר״ל ית׳ בשם הנשבעים

 השם. אמתת את □מכחיש שהוא דומה בשקר והנשבע עתיר. בין עבר
 לסי מות• כן הוא דברו יקיים ולא ורם בשר מלך בראש ישבע אדם ואם

שבא ורם בשר במלך הנשבע לעשות ראוי זה ואם המלך. ככור שביזה

 חאג}י* איהכןאןןען איוט, בערייט טטעטט העגט, געראנקען באוע נאכטטען רען גען
 פא]־ לויין א*הן געגען אגגעהט, ניכט ריעט פא}} איכן אוגד צוצופיגען/ טארען ען5

 ־44פער}יי צו איהן אגגעהט, ניכט ריעט אויך ן1פא איכן צוונר אנצו|עגען, צייגניט טעט
 א|ןע ריהרען פא^יך ברירערן; צוויטען וע}כטט אנצופאכען, סטרייט אדער רען,

 טע1הצו |יגען אכן5' סריפט: ריצו ואגט ראהער הער; }יגען רעכן פאן איבען דיעוע
 כ״ג, ת!00) אוכן ניכט ברינגע נערעכטען אוגר נט!ןריגען1צן רען ,פערן דיך

 נט!ןריגען1צו רען ענדע אכן מן>4 ,)יגט אן>4 ווען ראט ווירר, אנגערייטעט וואדורך
 וואהר־ ויך אוגר ענטפערנט ראפצןן ויך רער מענטען, רעכן היין רארוכן א^ברינגט.

 וייגע איהכן וואדורך מאכט, געוואהנהייט צור גערעכטיגקייט צווכד האפטיגקי־ט
 גוטעכן מיט פאאיןיע ויינער ער , געהען ערפיןן!נג צוין רארט אונר היער ווינטע

ווירר. בעפרייט נאטה יערער פאן אוגר פאראנגעהט בייאטנדע]

אבטהיילוגג• צווייטע
 קאפיטעלן. ועכס אין ענטואגונגען. אוגר נעליבדען איירען, רעי פאן

קאפיטעל. ערסטעס
 צויהרע ראט בעטהייערן, ווע|כע ה. ד. טווארען, גאטט בייא "ע|כע דיאיעכיגען,

 רער 3בעטרען איכן אויך א|ט ,צנערגאנגענהייט רער כעטרען איכן ;אוואהן ווארטע
 ווע)כע ,ריאיעניגען וויא ;א ,איוט וואהר גאטט וויא ויין, וואהר וא עבען צוקונפט

 וואהרהאפטיגקייט ריא דא וייגנעטען ט!}5 בעטראכטעט, טווארען\וועררען פא!ט
 א־>1 טטערבןיכען איינעט !עבען רעכן ערבייא5ווען רעריעניגע, נון האט גאטטעט';

 אין גע^אכט, ט^דיג טאדעט רעט ;יך האןט, טוואורניכט רען אונד טווארט נארכען
 נור ראך דיעוער וואה| האט,"וויא םער|עטצט מאנארכען דעט עהרע עריריא ואפערן

מונר ויינען ענט>1 רער טע1>אן מעהר פיע| וויא אוכן אי!ט/ וועוען טמערבלכעט איין
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 לשמור לאדם לו שיש וכמה כמה אחת על למות. וסוסו סרוחה מטסה

 מלכי מלך בשם לשקר בהשבע כשרו אה לחטיא יכשילוהו שלא ולשונו פיו
 לבני שאירע מה ידענו וככר ער. לערי וקים חי שהיא הקב״ה המלכים
 שהביא הרעב כן וגם כגבעה. פלגש דבר על כרבים שנשבעו לפי ישראל

 שנשבעו הנשיאים שבועה על שעברו וביתו שאול בעד לארץ יתברך השם
 הדברות שבעשרת באזהרות מפורש עונש נכתב שלא רואים ואנו לגבעונים.

 בדבר אדם בני מורגלים הם כך ובל לשוא. השא ובלא אלילים בעבורת רק
 שמקבלין הנאה שים בלי יותר או ביום פעמים מאה קצתם עליו שעוברים זה

 מעב: ישראל בסי השגיר דה עין ושמא בפרהסיא. השם אה בו וטחללין
 דבר. בשום פרוץ עצמו שרואה מי זה כל ועם הזה: החל בגלות אותנו

 אה לגרור כרי לקיימה לישבע לו טוב המצות. את לקיים עצל שהוא או
 שנשבעין מנין רב אמר גידל רב אמר ה׳(. )דף בנדרים כרגרסינן עצמו.
 מושבע והלא ואקיימה. נשבעתי קי״ם( )תחלים שנאמר חטצוה את לקיים
נפשיח.1לזרווי לאיניש ליה דשרי קמ״ל הא אלא הוא. סיני מדע־ ועימר

 רענן בייש שווירע ע0פמ} רוין וין זוכען, £ערהיטען צו עש מונר המ}טען צוי^ע היק
 פערדנדיגען, 13 ניבט תעוען, רויערנרען עוויג דעק ביית קאניגע, מ}}ער קאניג

 לןנגע}עגענ־ רער שין ויש וויי} ,ערגמנגען מי:רמע}יטען רען עש תיש יי' שיוט בעקשגגט
 השטטען; געטהלזן טיזמור אפפענט}יכען שיינען גבעה צ! קעכטווייבעש רעש הייט

 שוגר ולש שש וופגען בר&כטע }מנר־ רנוש שיבער הונגערטנשטה מייגע גשטט וויש
 געגעבעגפן ניטען גבע! רען אבערן רער :ייטען פאן ריש ווע}כע הויןעש, ויינעש
 רע! שין דשש ערגעהען, צו שיוט מוין ה&טטען; געבראכען צו:יכערונגען ען5מייר|י

 מוישדריקק־ טטרמפע קייגע ואנטט שיבערטרעטונג( מיהרער )וועגען צעהנגעכאטען
 שונדרעט גאטצעגריענטטעט רעש פערבאט רעק בייש מוט ווירר, שנגערראהט ך*}

 מעגטעו רען שונטער )}עטצטערע( דיעש קא^וט דעגגאן מיירעט; פערגעב}יכען
 מעהרערפ^ע נשך שוגר הונרערט טשגעט רעש זמנכער4 רשש פשר, הייפיג ולן

 שירגענר רשדורן שהניע ענטווייהט, מפפענט|יך גקמען גאטט}יכען רען מונד טווארט
 שייגע עקשי!ט רעש פער}אנגערונג דיש פיע}|י_יכט רשש ש!נר ,הלבען צ! נ׳טצען מיינ״ען
 שיוט רעטטשוועניגער נייכטש שיוט. פערברעכענש געוואהנ}יכען וש דיעועש פא|גע

 טטשרקען מיינען }ששטער שיינעק שירגענר צו ווע}כער ,רעגיעניגען פיר רמטהומק עש
 )יע־ שתארע, ער רשש מויטצומיבען, פפ}יבט שיינע שיוט, טראגע צ! שרער המט, המנג
 שגצו|עגען, פעששע} שייגע וע}בשט וין מ!ק ,מוימצימיבפן דיעוע שוגר( }אששען צו נעט
 :שגטעשקנש־ גיר} רב ח׳,(: )אש}. נדריק טימקטמט שיק ווירר גע}עהרט מיש

 שיין רשרן, שווארען שן11 רשש ענטנעהמען, צו וואה} עש וואהיערשיוט ט:ירב וען1
 נשבעתי היישט: ק״ה.( קי״ט, )תה}יק עש רמש ץ־שהער, פא}}גיעהפן? צו געבאט

 וושט שיוט, עטוושש געכשטע גשטט}יכטן רער פאן>ציעהונג ריש נון רש (;*ואקימה
 וועררען כעטרמבטעט בעטוושרען ש|ש שיני ש!יך געועטצגעבונג דיש דורן שוש

 שויטררוקק גערשכטע רער קשן וא בעדשר^(, טתשורעש נייען קיינעש )שווא מוט,
 טווש!ר שייגען דורן וין :•יש, ער}ויבט עט דשש ש]ט שגדייטען, שגרערעש ניכטש

שיק גיד} רב ושגטע פערנער שגצוטפארנען, געבאטע יעגער פא}}ציעהוגג צור

ער.3יכערזטמ0 רעד געביוטע. ןיכמן0גי!ט ייא מיל יע-־ונג3בע מק ה. י. *(
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כעטיזמטיגען. 13 עש3געועט ועס טטוריונן יענן ויט4 זין■ טוויורט, ער'1ווע *(
 כ׳-^ >/ כ*יבר )ו. געןיוכט ענטר־^זטען •3 געניטסט געוויססער זיך וער דעריעניגע, **(
סיבערזעטצער. וער כ"מ<(.

 מסכתא וו משנה וח סרק ואשנה אשכים האומר רב אמר גירה רב ואמר
 הלח שבועה ואין הוא ועומד מושבע והלא ישראל. לאלחי נדר גדול נדר וו

 קטייתא. גידל דרב היינו בעלמא. לורווי ראסילו קמ״ל מאי אלא שבועה. על
 חיילא הכי משום וערבית שחרית ש בק נסשיה סטר בעי דאי כיון קמ״ל הא

 שאינו לטי הוא חוטא. רבותינו שקראוהו אע״ס בנדר כן וגם עליה: שביעה
 כדגרסינן עליו. מתגבר יצרו בראותו עצמו לגדור הוא טוב אבל נדר. צריך
 על חטא מאשר עליו וכסר אומר. ברבי הקסר אלעזר רבי תניא התם.
 והלא היין. מן עצמו שציער אלא חטא. נסש באיזה וכי ר(. )במדבר הנפש
 עצטו המצער חוטא. נקרא היין מן אלא עצמו ציער שלא זה מה ק״ו דברים

שמתגבר יצרו את רואה אם זה כל ועם וכמה. כמה אחת על דבר מכל

 איעע אונד אויפשטעהען £ריה ווי}} חיך שפריצט: יפמ&נר ווען ש:,רב )אמען
 טראקטאט רישסן( 1 )ת]מ איעען ארער משנה איינע אבשניטט, )ת}מורישען(

 וויכטיגפט גפטהאנעט, ישראלט גאטטע רסק מיין א}ט ריסט ווירר וא שטודירען,
 צוואר נון שיינט גיד} רב רעט ]עהרע ריע:ע געגען כעטראכטעט. גע}יבדע

 א}ט אהנעהין, יא שטודיוכן וא}צעט איין ראט ,קאננען 15 וועררען איינגעווענרעט
 טיני אוין׳ געועטצגעםנג ריצו דורך וואט מיטטע, וועררען כעטראצטפט עטוואט
 אוי!/ שוואור קיין אונו־ שטורירפן(, 15 געועטצע ריא )נאמ}יך איי,ט, כעשהארען }אנגטט
 בעשהא־ מא} צווייא ניכט קאן ואכע איינע ה. )ד. קאננע האפטען אנרער] איינעכן

 וא}צער איין אויך דאט אנרייטען, גיר} רב ווא?}טע היער א}!יין וועררען(; רען
 ווענדעט אבער, געשיעהט. נג1אנאיי£ר צור נור ער אבג}ייך איוט, גי}טיג שהאור
 £רי, בערייטט ער וואט היער, גיר} רב יא ואגטע ראן איין, ת}מור רער היער
 נע־ צווייטען רער מיט ווי}} ת}מוד, דפר אנטהארטעט גיר}, רב געואגט? הער

 רפט }עוען רפט רך1ד ויך ער וויי} (*וא}צער איין ראט ,ואגען פיע} וא הויפטונג
 בע־ 15 געועטצע רפכן מיט ויך םפ}יכט, דפר פאן אכענרט אונר מאי־גענט שמע

 גפטהאנען איינפט פא}גע אין א]ט ריפט קאננטע, בעפרייפן שאפטיגען,
 (;**גויר איעעק בייא שטאטט פינדעט הנ}יפפט6 מיטטע\איין טהון סו׳ואורט

 איוט :א בעטראכטפן, וינרער איעען א}ט וא}צען איעען ראכבעען אכג}ייךריא רען
 פעראנ!אטמונג בעואנרערע אהנע עט רער פא!}, רער וא}צען איינעכן דיעט"בייא

 גע־ עט ווען ער}ויבט, טהון 15" גע}יברע וא}כעט איין איוש אבער מאה} טהוט,
 עבען וויא שטייערן, 15 }יירענשאפטען נעהמענרען איבערהאנד ויעפן אוכן שיעהט,

 ואגטע: קפר, אויט גראטע, רער א}עור, רכי ווירר: גע}עהרט דא;ע}בטט
 ועע}ע דפר אן ויך ער וויי} פערואהנען, נויר( )רען איהן וא}} "ער היימט: עט

 ניכטט ער ווען ועע}ע, רער אן פערןינריגונג איעע עט הייטט האט'׳, פערוינדיגעט
 ענטהא}־־ וויינעט רפט ויך וע}כמטקאטטייאונג רפר בפהופע וכן5 א}ט טהוט, ווייטפר

 דעט־ אוק שאן יעמאנד הפן דאט וועררען, אנגפרייטעט דאמיט וא}} פט א}}יין טפן?
 וויעעט רעט ויך וע}בטטקאטטייאונג׳ ור5 פר וויי} ווירר, גפנאננט וערער ווי}}ען

 בעהו־ וק5 רער פערריענע, נאמען ריעוען פיע}מעהררעריעניגע וא אוק ענטהא}ט,
}אב}יך, עט איוט רעננאך אונר גענוטפערואגט. יערען פערערוע}כטטקאטטייאונגויך
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 מיש הצדיק שטעון אמר תניא התם. כרגרשינן סייג• לעשות לו טוב עליו

 הרחם. טן נזיר אחר אדם בא אחת. פעם אלא טמא• נזיר אשם אבלתי לא
 טה לו אמרתי תלתלים. לו סדורות וקווצותיו רואי וטיב עינים יפה ראיתיו
 והלכתי בעירי♦ לאבא הייתי רועה לי אמר נאה. זה שערך להשחית ראית

 לטרדני ובקש יצרי עלי ופחז שלי בבואה גסתבלתי הטעין• מן מים לדלות
 בטי שלך• שאינו בעולם מתגאה אתח למה רשע לו אמרתי העולם. מן

 עטרתי מיר לשטים. שאגלחך העבודה ותולעת. רמה לחיות עתיר שהוא
 הכתוב עליך בישראל• נזירות מורי ירבו כטוחך בני לו אמרתי ונשקתיו.

 קרוש נזיר נקרא וזה לה׳. לחזיר נזיר נדר לנדור יפליא כי איש גשם( אוטר
הקצה: אל הקצה מן להתרחק נזירות שצריך

שני. פרק )לט<
 באונס. או בשגגה שחס דברים יש השבועות. ענייני שחמורים פי על אף

שוין. ולבו פיו .אין אם עליהם עובר אינו כן. ואינו עליו שנשבע שאע״ם

 }יירענטלופטען רער חיבערהחנרנעהמען רחט ווען ,ח!יפצו}עגען בעטראנקונגען וין
 רעכן טמעון, פאן ווירר: ע}עהרט4 רח;ע}בטט ודלו ,מחכט נאטהווענריג ריעט

 לויינצי־ לויין נוי־ בע6ה חיך החכע: נעוקנט ער רחט בעריצטעט, ווירר גערעבטען,
 גע־ טינויר חונריעען חיינעט ט!}ראפפער רעכן פאן }עכען מיינעכן אין מק} געט

 לוין רק געקאממען; מיר צו נויר חיין7וידען רעכן חרט נעהמ}ין ווחר 'עט געטטען.
 }אקקען געאררנעטען לוין חונר געטטק!ט טרע£פ{יכע לויינע חויגען, טאנע לויהכן קן

 טערמכ|ל{טט חיהק:"ווחט צו אין טפרקן וא בעמערקטע, החקר הערקבהקנגענרעט
 חנטווארטענוע ,היימקטה חיןמיינער (?*פערדערבען צו הקקר צואנעט וא ריין דין,
 הינגעגקנגען, חיינטט חין ווקר דיענענד, הירטע ק!ט פקטער מיינעק ייט}ינג, רער
 טטיע־ עט אונך בי}ר מיין ווקטטער חיק וקה טאפפען, ווחטטערצו קווע}}ע חיינער חויט

 געפקהר חין רקט ,2חוין גערקנקען וא'האפפארטיגע חוין.ענכ}יקקע ריעועכן חין גען
 ווארוק ,,כחועוויכט! מירןע}כערצו: חיך פער}יערען;"רקריע^ קייטצו4וע}י ריח }יען;

 לויי" מיט ביוט, ניכט רוח הערר רעטטען }עבען, חיינעע מיט ראט4 וא רוח טהוטט
 ווער־ צו פעצעהי־ט מחדען חוכר ווירמערן פאן חיוט, בעטטיממט רחט חעוען, נעכן

 לוין ווי}}." ווייהען אטטהייט4 רער דזקקר ריעועט חיך רחט טווארע, חיך, רען;
 ואתן! מיין הנן:*ח צו חונרטפרחך חיהן קיטטע ,2חוין יין!4וא טטמנר )טמעון(

 חיוט רין ח!י^ ייכען!}4 ריר ריח עבען,4 יטרח! חין נויר $יע}ע עט ע4מא
 חויטעראר־ ח!י^ יעמחנר "ווען קנווענרכחר: כ׳.( ו', )כמדבר פערו רער רעכט מיט

 חב^ט, עט ער חינרעט ט,4קכ}ע טינויר חיינעט ע}יברע4 רקט ווייוע דענט}יכע
 לויין רעכט: מיט הייטט נויר ער5וא} חיין ווייהען." צו גאטטהייט רער וין חוכן

 לוייטער; חיינען רע£ £אן חיינען"חיבעתחנג ת נוירו רקט רורן מחן רח ער,4היי}י
— (.**מ!ט ערטטרעבען קנרערן רעכן צו טטען

 רארנרינ> רטר *#ןעגטנת״יט בייט וי. כ^יכר ויט1 זיך ^!שטע נגיר ערח!נרייניגטער5 חיין *(
 זין: ו"( "!!יו היוטטא היטר פרוזגע רימ ,ח־טכיייען היומר יחש רייניגונגטיופמ״רס חיינטש מגג

 טיןנעש ויין טע,3ח!יש!עט נעפחי־יר יער ייך יחש געט.־.חן, געויגרע חיין דוח החסט •ומרונן
• 1 ~ אערויטרען? צי יזחחי

ער.3רזעט1חיגא י״ר טוגעגר. סטוענגשטען יר3 וינוע יער יזן2 ה. ר, **(



 *** ב פרק ב חלק ב כלל ב נר
 שאינו ובלבד אחר. בעניין היא לבו וכוונה אחר בענין כשסתיו שמוציא לסי

 צריך אבל עליו. לו שיש אמיתי חוב שום לגוי ואסילו אדם לשים מכחיש
 כ״ה(. )רף בנדרים כרגרסינן השם. חלול מסני עליו יחשדו שלא ליזהר

 שגגת רמי היכי טוחרין. שבועות שגגה בך טותרין שגגות שנדרי כשם תנא
 הכי אמר והדין רב אמר הכי אמר הרין אסי ורב כהנא רב כגון שבועות

 אידך אמר מינייהו. כחד ואמר רב אתא משתבע. וחד חד וכל רב אמר
 ארעתיח וחד חד וכל אנסך• לבך את ליה אמר אשתבעי. לשיקרא ואנא

 שהיא ולמוכסין ולחרמין להרגין נוררין התם נטי וגדסינן משתבע. קא שסיר
 ביה של שאינן ע״ס אף המלך בית של שהן תרומה. שאינה אע״ס תרומה
 איכן אכל גולנין הן וחרמין ממון, ליקח כדי ההורגים יהודים לכטין הן הרגין )פירש״י הטלך,

 בבל בש״א איסיוא( אכלי לא וגזל* דקטלי דאע״ג מרומה של שהן קחני. וו אן< אלא זן ולא הורגין
 והאמר מובסין עלה ואמרינן בשבועה. אף ובה״א טבשבועח. חוץ נוררין

 כמוכם שמואל אמר כהנא בר הנינא רב אמר דינא. רטלכוחא רינא שמואל
 בית של שהיא מאליו. העומד במובם אמרי ינאי רבי דבי קצבה. לו שאין

 רב אמר עמרם רב אמר נדר. חיכי המלך בית של שאינה ואע״ס המלך
 יאסרו דאמר כיון המלך. בית של אינן אם עלי עולם סירות יאסרו באומר

 מוכס. מיניה מקביל לא היום דאמר אי היום. באומר עליו. יתסורכלסרי
 שבלב דברים לן דסבירא ואע״ג סתם• □שסתיו ומוציא היום בלבו באומר

 שלא יזהר זה כל ועם לנדריה. ליה דעקר אסשר אונסין לגבי דברים. אינם
 וביומא כ״ה( )דף כע״ן כדגרסינן השם• חלול מסגי גוים אסילו עליו יחשרוהו

 מטרוניתא ההיא לגבי אזל סינים( חולי )פי׳ בצסידנא חש יוחנן רבי ס״ר(. )דף
 ליה אמרה מאי. בשבחא לה אמר שבתא. ומעלי המשא סמא ליה עברה

 לי אישתבע ליה אמרה אעביר. טאי איצטריכנא אי לה אמר צריכת. לא
 נסק למחר מגלינא. קא דלא דישראל לאלהא לה אישתכע מגלית. דלא

 הא מגלינא דלא הוא דישראל לאלהא לה• אישתבע והא בסרקא. ודרשה
 זה וכל מעיקרא. לה דמגלי השם• חילול איכא והא טגלינא. ישראל לעמו
 נשבע היה ליחידים שאסי׳ אחר במקום מצינו וגם לאנס: או לגוי נשבע הוה
 במסכת כדגרסינן שמים. לשם הדבר אמתת להוציא בלבו ומבטל בסיו
גלה אחר חנוקות. שני לסניהם ועברו יושבים זקנים היו אחת סעם כלה

קאפיטעל, צווייטעם
 ןז.טנ־!5פ דען קין ערמט ווע|כע ט,5ענטהר! בעטטי^מונגען ק&סיטע} דצךריע!עט

 קי־ י־יק קיך הקבע וא ענטהק}טען, 4ער|עריגונ ע4טקנרי0פל!!ן קיהרע קקפיטע|ן רען
קינעחעטצער. רער קונטער^ממען. קוננ^טהיג, ט)6 רעט;ע)בען בעחעטצונג



ב פרק ב חלק ב כלל ב נר י**
 ורבי ממזר♦ אומר אליעזר רבי ראשו• שגלה זה ראשו• כסה ואחר ראשו
 לח לו אמרו הנדה. ובן ממזר אומר עקיבא רבי הנדה. בן אומר יהושע
 אקייטנו. אני להם אמר רבותינו. דברי על לחלוק לכך מלאך היאך עקיבא

 אטר בשוק. קטנית מוכרת שהיא ומצאה תינוק. אותי של אמו אצל הלך
 הבא, העולם לחיי מביאך אני שואלך שאני מה לי תאמרי אם בתי לה

 מה זה בנך לה אטר בלבו. ומבטל בשפתיו נשבע היה לי. השבעה א״ל
 ובעלני בעלי ממני ופירש הייתי נדה לחופה כשנכנסתי לו אמרה טיבו.

 עקיבא רבי היה גדול אמרו הנדה. ובן ממזר ונמצא זה בן לי והיה שושביני.
 לעקיבא סורו שגלה ישראל אלתי ה׳ ברוך לו אמרו רבותיו. את שהכחיש

 היה גדול )אמרו ליראיו. ה׳ סור כ״ה( )תהלים אומר הכתוב ועליו יוסף. בן
 ולהוציא הנסתרות לגלות כדי מצוה בדבר כוונתו היתה זה ובכל .וכר( רבי

 שבועת תהא אחר בענין בלבו ומבטל בשפתיו הנשבע אכל הדברים. אמתת
ג וגו׳ ה׳ ינקה לא כי כ׳( )שטות נאמר עליו שקר. או שוא

י. ש י ל ש ק ר פ >מ<
 יבאו הגדולה ובחטרתם השבועה. בחומר בקיאים אדם בני שאין לפי

 להעלים ונם לכפור רשאין שיהיו מה לכל בשקר ולישבע עיניהם לסטות
 כן על עליהם• שבועה ב״ד יטילו אשר דבר בכל הן בעדיות הן האמת.
 ודיניה השבועה הומר לנשבע יודיעו וזמן זמן בבל שב״ד רבותינו. התקינו
 השבועה• מן ויסתלק יירא ואולי בדבר. אזנו לגלות כדי שיבינהו בלשון

 בלשונה היא אף הדיינים שבועת רדו־ ל״ט(. )דף שבועות במסכת כרגרסינן
הקניה שאטר בשעה נזדעזע כולו העולם שכל יורע הוי לו. אומרים נאמרה.

יטעל.3קא דריטטעם
 אונבע־ איידטט דעט וויצטיגקייט האהען רער ויט4 שמוטען דית ;געוואהלןיך( דא
 פער• ספרב}ענרעט, הלומוצט א}|צוגראטען איהרער סאן ראהער אונד יוינר, קאננט
 לויירע פל!}טע £נגפהט, כור }ייגנען צ! פט ווא איכערא}}, קאננטען, וועררען }"טפט

 לויינעט לןב}עגונג ביילז חא פט אונטפרדריקקען, צו וושהרהייט ריא לוונר }ייטטפן צו
 הא־ וא אכפאררערט; אייר איינען געליכטאיהנען ראט ואיטט ארערווא צייגניטטעט,

 גע• רמש גע}עגענהייטפן וא}צפן א}}ען בייא דאט פעראררנעט, }עהרער אונוערע בפן
 בפטטי^ונגען דיא אוכד איירעט רעש ודכטיגקייט ריאיהאהע טווארעט־ען רפכן ריכט

 לווכן אמכע, בעקאננט געהאריג טפראכע פערטטאנד}יכען איהק אין'דפר דעט:ע}בען
 געועטצט, פורכט לוין רארורך ער, ראט וא כע}עהרען, צו געהאריג ראריבער מיהן

 }"ט•(: )פא}. טבועות איכןטראקטאט ירד 11גע}עהרט ווילו !יךרעטאיידעטפנטהמ}טפ,
 פכעיפא}/ט ווירר אייר אויפער}עגטע ריכטערן רען פאן רער }עהרען: ראכבינען דיא
 דיע• )בייא ;מגט #אן אולר גע}ייטטעט טפראכע בעקאננטען טווארענרען דפק רער אין
א}ש ווארר, ערטיטטערט ווע}ט גמנצע ריא ראט "!ויטטע, :לויהק צי גע}עגענהייט( וער



ג פרק ב חיק ב כלל ב נר
 ונקרז בהם נאמר שבתורה עבירות כל לשוא. אלחיך ה׳ שם את תשא לא

 טמנו נפרעין וכאן מטנו נפרעין שבתורה העבירות ובל ינקה. לא נאטר וכאן
 ואין בשרך. את לחטיא פיך את תתן אל ה׳( )קהלת שנאסר וממשפחתו.

 העברות וכל תתעלם. לא ומבשרך נ״ח( )ישעיה שנאמר קרובו. אלא בשרו
 אלה ר׳( )הושע שנאמר העולם. וטבל ממנו וכאן ממנו נפרעין שבתורה

 לווכות יש אם שכתורה העברות ובל הארץ. תאבל ע״ב עליו וכתיב וכחש
 )וכריה שנא׳ לאלתר. מטנו נפרעין וכאן דורות. שלשה או שנים לו חולין

 זח הנגב• בית אל ובאה לאלתר. הוצאתיה צבאות. ח׳ נאם הוצאתיה ח׳(
 הנשבע בית ואל ומשביעו. וטוענו אצלו מטון לו שאין חברו דעת שגונב
 וגו׳. אבניו ואת עציו ואת וכלתו ביתו בתוך ולנה כמשמעו. לשקר בשמי

אותן. מכלה שוא שבועת אותן מבלים ומים אש שאין דברים למרת הא
שם העוטדין נשבע הריני אמר ואם מיר. פוטריןאותו נשבע איני אמר אם

 פער־ ניבט גאטטעט, דיינעט עוויגען, רעט וען4£כ רען וא!}טט "דוא צזער^ך: נאטט
 איבערטרעטונגען פארקאאודענרען ןרע:עט4 איכן א}}ען בייא 7אויטטפרעכען;׳ נעכןיך

 {ייטטונג בייא ניכט נור טטאטט, טטראפער}אט איין בוטפערטיגקייט( )דורך פינרעט
 גע|יי־ ןיטארענער;אט ןטטאנדינער1פא איין רען איטטע )עט איירעט, פאןטען איינעט
 ריא נעועטצע אן}עןאיבערטרעטוננעןדער בייא טריפפט פערנער ;יין(; וואררען מטעט

 וייטטונגאיין אבער)בייא היער אחיין, טטראפענוראיהן)רעןאיבערטרעטענרען(
 ריינען יכע נעברו עטהייטט: וויא פר!^י|יע, זיינע אונר איהן איירעט( טען1םא נעט

 ווארטע: רעכן אונטער ווא ה'.(, ה', )קה|ת פערקיגדינען צו פ|ייט דיין #ונרניכט,
 פ|ייטע ריינעכן הייטט: עט וויא אקט, פערטטעהען צו פערוואנרטאפט דיא פןייט

 ווירר פערנער נ״ח, )יטעיה ענטציעהען ניבט דיך דוא טט5:אן )פערוואנרטאפט(
 נעטטראפט, א^יין איבערטרעטענדע רער נע;עטצאיבעי־טרעטוננען אנרערן אן|ען בייא

 }ייננען, ,כטייחרען ט1פא הייטט: עט וויא *יט, ווע)ט נאנצע ריא }יירעט אבער היער
 )הוטע .11;. אוי• עררע ריא טרויערט רארוכן ווייטער: עט הייטט דהן אונד .,11 ן. או.
 עןרעראי־1ו ווירד, נעועטצאיבערטרעטוננען אנרערן אן}ען בייא פערנער־ נ׳.(; ב', ד/

 דרייא ארער צווייא טטראפע ריא האט, פערריענטטע נראטע ;אנמט בערטרעטער
 ;אפארט איבערטרעטער ווירדדער אבער היער נעטאבען, נענעראטציאנעןהינאוימ

 טפריכטדערהעררצבאות, איךציעהעאיהן)דעןפן!ך(, הייטט: וויאעמ בעטטראפט,
 פערנערהייטט ;אפארט; ה. ד. איךציעהעאיהןהערפאר, ד'.(. ה', הערפאר,);כריה

 היערוג־ עט, כ יריע דעט הוקע דעכן אין איין טריפ£ט ע)וך( )רער ער רארט: עט
 איבערציי־ פא|טע איינע גאכטטען ויינעכן רער פערטטאנרען, רעריענינע חירר טער
 איהכץ רער נאכטטען, ;יינעכן פאן יע^אנד ב. צ. ווען א|ט ןוכט, ודריננען3אויפ גונג

 פער־ צוויננט; צוק׳מיירע אונד איינק|אגט איהן פאררערט, נע|ר טו^ריגאיוט, ניכטט
 נאמען ))יינעכן בייא רער דעטטען, הוקע דע£ אין ,,אונר דארט: עט הייטט גער
 ווירר; געדייטעט ווארטויננע טןיכטען רעכן נאך וועןכעראויטדרוקק טווארט", ט5םא
 ;יינעכן אין פערוויי?ט פ|!ך( )רער ער היימט: פערנער רארט ענו־!יך אבער עט ווען

 רייטעט ;א טטיינען, ;יינען אוגר הא|צע דינעכן וט4;אא עט פערניכטעט אוגד הוקע
 וועררען צעי־טטארט וואטטערניכט אוגר פייער פאן ע5ווע| רינגע, ראט אן, דיעט

טווארען וועןכער רער, נון טפריכט קאננען עט איירע פא|טען אכן5 קאננען,
אבער: עד טפריכט ענט|אטטען; פארט!5ן ער ווירר ;א ,טווארען ט5ני מפג איך



ג פרק ב חרק ב כרר ב נר ״״*
 וכשמשביעץ האלה. הרשעים האנשים אחלי מעל נא סורו לוה זה אומרים

 על אלא אוחך. משמעין אנו דעחך על של<ק יודע הוי לו אומרין אותו
 וכן דין. בית דעת ועל בע״י( וכ״ה המקום. דעת על הגמרא )גרסת דעתנו
 אני רעתכם על שלא דעו להם אמר ישראל את כשהשביע במשה מצינו

 דעת על הגמרא )גרסת דין בית דעת ועל רעתי עיל אלא אתכם. משביע
 וגף. לברכם אחכם ולא כ״ט( )דברים שנא׳ בע״י( וכ״ה רעתי ועל המקים

 דקא האי אלא איסורא. איכא משתבע דקא האי בשלמא עלה ואמרינןשס
 ה׳ שבוערת אומר טרסון ברבי שמעון רבי לברתניא. אמאי. ליה משבע
 ועל דעתנו על שניהם. על שהלח מר1מ כ״ב( )שמות שניהם בין החיה
 על חלה שהשבועה שאמרו ווה דרבא. קניא משים לי. למה דין בית דעת

במציעא כדגרסינן השבועה. לו וסבב בעדים שלא שהלוהי לסי שניהם.

ער.3חיכער<עט יער

 גורעטעט :תנדערן צוק תיינער אוו׳וקטעהענדען דית קפרעכען ןא ,צזוואתען ווי^ איך
 אייר־ רער וואהרענד *(,* מענקען פרעפעןהאעטען כער!|5; צעןטען רען £אן צוריקק

 ריינעכן וזין ניבט אייר ריעוען דון דאט "וויטטע, איהק: צו׳ מתן ואגט אכנאהמע
 וויון געריכטם;" רעט אונר גאטטעט וינוע איק ואודערן ןייטטעטט, וינוע אייגנען

 קווארען איוראע|יטען ריוו נעהמ|יך דיעוער ט1א וותר־. פא}! רער ^קה בייוו דיעט
 איירעקויננע, אין ניבט אייך איך ראט וואהן, #ערקעט איהנען: ערצו טפראך ןיעט,

 הייטט! עט וויוו |אטטע, קווארען ורינינען, רעק תוכד ויננע גאטטעט וזין זאורערן
 געגענקטאנר ריעוען איכער י״ג.(? כ״ט, )יבריק .11 .1 ווו. א!ןיין, וזייף יט>4 ניבט

 טרע־ צורו^: געראכטען רען אל כעצוג פערנער)אין ת|מור תיק דארט עט רזייטט
 איוט צורון ריעוער #ענקען(: פרעפען־אפטען ואןכער. טען1צע רען צוריקק"פאן טעט
 ערוויררף איטאפערן ,1ווין קווארען )£אןק( ווע|כער ריכטיג, רעניעויגען געגען ו!אהן

 וזייני מיט דע־יעניגע אויף אבער ווירד ווארוק כעגעהט; פערברעבען איין רארורך יך1
 ערק!א־ ויינע אבער פינרעט ריעט צוטיעבט? אייר רען איהק וועןבער עק|אטטען,4

 זאגטע: ן, רפו ט רבי רעט זאהן ן, ע! מ ק רבי טראריטציאן. פאןגענרער אין רונג
 ביירען" צוויטען קטאטט פינדע אייר גאטט}יכער ,",איין קריפט: רער אין הייטט עט

 הייטט )פערנער .וייען קטראפווירריג ביירע ראט אן, דייטעט ריעט י'.(. ב״ב, )קמות
 אונד גאטטעש וינוע איק ערמאהנט, איתן מתן ראט עבענראו.( ת|מור איק עט

 פא!ןעט, אי"נעט מאגןיכקייט רער וועגען געקיעהט קווארען, צו געריכטט דעט
 אנבעןאנגט, רעןאומקטאנד אבער וואט רבא**(, דעט קטאקק רעק מיט רער וויא

האט(, פערבראכען בעקווארענרעניכטט רער )אבנייך קטרוופווירריגוייען ע יר י ב דאט

 זזבירנן זזונר דהן הויפטחנפיהרער רימ געגען מסת זיך יעססען מויסורונןלן, מיין *(
כ״ו.(. ט״ז, כמרבר יעהע1) כעריענטע.

 דמם ]יישטען, מייי מיינמן יעממני מיינשט יך1נעת^ זחןוטע געןעתרטען ייעועכן מ>־5 **(
 געי ויין ני| מיכן יימ,1 ייג1ט״ ניכט ד1ט״ מגטע1מיינגעלן ייעיעכן סמן רימ גער1י1ק זיינעכן ער

 .־.!1,־.} חיינען מין זיממע מרוערטע5גע רימ טיןינער רער ]עגטע ,בעט״יכטיגטן ׳3 ״יששען
 חיינשט״ייו>ו| ייניגער1ג זיינענן טטמלןרן רען מיירעשוייסטינג יער ווח.-.רענר גסב טטמקיין, ען1
 י1טי רימ ייבינער1ג יענן !ס״חרען ׳3 ריכטיג ט1יערגעטטמ !)׳יבטע חיני טען1ד.ח ׳3

 גמע י1גע ויין מיכן נין יער יחש מכער, עם טע11"ך< 11יעח3 רער . ן המבע 13 זעגעכען
 עורע ר!3 טטיולןנן יען ׳ט3םער!עט "מיטת המכםטע רימ מין ימריבער יגער3יי1ג וטע1פרע

 ווחייון■ ׳יע|5 •־־•עריים גע]ר ענטיזמ^טענע דמיין ימם מינר ערטפרמנג3 ער ימם זיו "מרך,
"מיררע. ענטרעקנןט כעטריג טע1געטסיע ט!)רנער ןוכן5 רער ניגןיין



 י* *י״ ג. פרק ב חלק ב כלל ב נר
 אותם ומלוח מעות לו שיש מי כל שמואל אמר יהודה רב אמר ע״ח. דף

 רשב״ל י״ט(. )ויקרא מכשול וזחן לא עור ולפני משום עובר בערים שלא
 א״ל שקר. שפתי תאלמנה ל״א( )תחלים שנא׳ לעצמי. קללה גורם אומר
 ליה שלח חד יומא רבנן. דאמור כל רבינא מקייבם קא אשי לרב רבנן
 קטינא לי דאיתרמי וווי. עשרה מר לי לישרר שבתא. רמעלי פניא בהרי

 אמר לי. ולשדר סהדי ולסחור כתבא מר לכתוב ליה שלח למיוכן. דארעא
 ואגרום ליה ואישתלי בגירסיה דטריד מר כ״ש א״ל נטי. אנא אפילו ליה

 מעות לו שיש מי חן. אלו נענין. ואין צועקין שלשה ת״ר לעצמי. קללה
 לעצמו. ארון והקונה עליו. מושלת שאשתו ומי בערים. שלא אותם ומלוה

 לבניו נכסיו הכותב דאמרי ואיכא בגוי. מעותיו חתולה .א״ר היא. מאי
אחריתא: למתא אןיל ולא מתא בהאי ליה דביש וא״ד בחייו.

 גע}יעהען צייגען ל!הנע טו}רנער רעק ער וויי} ש!},6 רער דעטהש}ב ריעט שיוט $1
 ווירר גע}עהרט •וירו השטטע, געגעבען שיירע עטןצוען דעכן צו רארורך מוכר
 דעט ען>4£כ שיק ושגטע יהודה 'רב ע״ה.(: )פא}. עש *צי כבש טרשקטשט שיק
 ישט שיכערטריטט שויט, צייגען אהנע עט )ייהט שונו־ השט גע}ד ווער }:ש 1 ט*

 שיין י״ר.(. י״ט, )ויקרש }עגען עש)!ע קיינע כ}ינרען רעק וא}}טט דוש פערכאט:
 רען וע}בטט ואגאר דך ציעהט הינצו, ט,,}וי ואהן ,ט*עון רבי פיגט וא}כער,

 }"ש, )תה}יק }יפפען }יגנעריטען ריש ערטטו**ען5עמ" הייטט: עט וויש צו, פ'}!ך
 שיינע פאררערונג ויינע ראט צו, פעררשכט רען ואגשר ויך ציעהט ער ה. )ר. י״ט.(

 כע*ערקטען רבינש," ראך ויך הל!)ט וויש"טטרענג דיש(. שונרעבט*אמיגע
 נעה*־ וואר עט ![עהרערשיהרען געגען שטי רב רעט טי}ער שייניגע שיינטט

 שונד טיקקטע רבינש צו שיינטט }עטצטערע רער ש)ט פרייאטשגע, שיינעק שן )יך
 שיי, שנקוי^ צוק דש שוק }יעט, ערווכען וווי צעהן >£אן ראר)עהן שיין שוק שיחן
 ואגען, שיהק }יעט שבער רבינש פערווענרטן; צו }אנרעט טטיקק ק}יינען נעט
 שונטער־ צייגען פאן שוכר אויטפערטיגען *אגע טיין שיינען ראריבער שיהק ער רשט

 גע״ינט־ ריש טיינעט רעט ע*פפאנג נשך שיהק ער א}}ע1ו ראן }שמטען; טרייבען
שויך רוח טרויעטט ,ושגען שטי רב שיהק }יעט !ויש? .טטע}}ען צו וו**ע טע

דוש רער דוש, רען ,ולןגען רכינש שיהק }יעט וועניגער, וא שוק *ירניכט?
 ריש עהער וא שוק ק^ננטעטט אב}יעגטט, שייפער וא}כעק *יט טטוריוק דעק
 צוציעהען. פ}!ך שיינען ישן *יר קאכנטע שיך שונר )שמטען, שבט שויטער ט!)ר

 אהנע ויךכעק)שגען, ווע)צע בעמערקעןרישרשכבינען, *ענטעןגיעכטט, דריישער)ייש
 שויט}ייהט; צייגען אהנע עט שוכר בעויטצט גע}ר נעה*)יך ווער פינרען: צו געהאר

 וע)בטט דך ווער ענד)יך שוכר )אטט בעהעררטען פרויש ויינער פאן דך ?וער ראן
 אונטער שיוט פארט, ת)*וד רער אהרט5 "שט, אנטאפפט. העררן שיינען

 רעניע־ רארונטער פערטטעהע *אן *יינען, שייניגע ^ערטטעהען? צו )עטצטערעק
 שנרערן שיינעק פער*אגען ויין גע}טען( צו רייך פיר ניבט )שוק ווע)כער ,יעניגען

 פערטטע. *אן ,*ייכען אנרערע גיעבט(. שנ)שט *יטברויך צוק )״שט ציטרייכט
 רען פער*אגען ויין )עכען ויינעק בייש נאך ווע}כער רשרונטער, רעניעניגען הע

 רשרוני־ רעניעניגען פערטטעהע *שן *יינען, ענר)יך שנרערע פערטרייבט; קינדערן
 שיינעק *יט ניבט רענוע}בען שונר געהט ט)עכט ארטע שיינעק שן עט רעק טער,

עערטויטט. ארטע שנרערן
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ד פרק ב חלק ב כלל ב נר
רביעי. פרק >טא<

 שאומרים עד גדוליבו. הם ולדורם לנשבעיט השבועות עונשי חומרי
 ושבועת שוא שבועת בעון ב־״ט בסרק כרגרסי׳ רבות♦ צרות באות שכעונם

 וגרסינן הוה• שבעולם העונש ביראת בח״א למעלה שכתוב כמו וכד שקר
 וגומר. השם הלול ועל שוא שבועת על לעולם באה חיה מאבות בס״ה נטי
 לחלול שוח שוא שבועת כי מימרות השתי מאלו למדנו שם♦ שכתוב כמו

 לסי טת״ל. לשקר בשמי תשבעו ולא י״ט( )ויקרא בססרי וגרסינן השם♦
 על אלא חייבין אין יכול לשוא אלהיך ה׳ שם את תשא לא כ׳( גשמות שגא׳
 לי, שיש שם כל בשמי ת״ל הכנויין• כל לרבות מנין בלבד. המיוחד שם

 במררש וגרסיק • השם הלול הוא שוא ששבועת מ^מד וגו׳ שם את וחללת
 לעולם. מהילת לו ואין בחקב״ה כופר בשבועת. המועל כ>ל תנחומא
שבתורהמטתינן עבירות וכל ישא. אשר את ה׳ ינקה לא כי )שם( שנאמר

1
קאפיטעל. פיערטעם

 פיר ה|!5ואוו ראט,4 ועהר ;ער טווירע טער16פ וועגען טטרק£ען גאטט^יכען ריוו
 פיריאיהרע סא|גען קיב^ען רער ריקקדכט לוין אויך ק|ט :עןכטט, טווקרענדען ריק

 וען4קאמ חייוען, קוטערע זקגען טווירע, פק!טער גע}6© קין רען *יטמענטען;
 טרקקטקט"בכק קיק ווירר גע^עהרט וויק ווע]ט, "ריק יבער ק דרקעוק^ע יע$ע5

 קיירעט פק)טען רעט וויק וא פערגטב^יכען, רעט וערע רער םא|גע קין ז-יציעק:
 ריק קיכער נר!ונג־6כה6 רער קין טהיי}ע ערטטען קיק "בערייטט וויק .,11 ק.

 ווירר ג!ייבער^קקען ווקוררע. קויטגעפיהרט טטרקפען ריעטוייטיגען אר5 פורכט
 טהיערען <וי$רען פאן גע}עהרט: קכות טרקקטקטט דעט קכטניטט פעפטען קיק

 ענטווייהוע קונד"״עגען טווירע פערגעכןיכער וועגען היי^ע:וכט ווע!ט ריק ווירר
 ריעוען קויט ווירר. קויטגעפיהרט ווייטער רארט וויק נק^ענט, נקטט^יכען דעט

 ענטווייהוע רער ט!וקור עב|יכער4פער קיין רקט וויר, !ערנען ץעהרטפריכען ביידען
 מפרי ע5כ! קיק ווירר פערנער ווירר. געקכטעט ייך1ז נקווענט גקטטןיכען דעט

 ניבט נק^ען מיעעק נייק ט1ואן "קיהר י״ב.(: י״ט, )ויקרק הייטט עט עןעהרט:1
 הייטט: בערייטט עט קערעק קיבערפ}יטטין, טיינט געכאט ריעט טווקרען." ט}$5
 עבןיךקויטטפרעי4ניכטפער גאטטעט, ריעעט עוויגען, רעט גען4נק רען ;א!ןמט רוק

 קוים־ פערגעכןיבע רק; רקט רייטען, רקהין :ין )יעטע ןעטצטערעט ק|ןיין כען?
 נקווען אטט!'כען4 קייגענטהי^יכען, רען 2קוין בעציעהעג קין' נור טפרעכען
 כייקנקמען'פערבאטעןוייק> ען5גאטט}י רער ריקקויבט קין קכער ניבט )יהוה(,

 בייק הייטט: י״ב.( י״ט, )ויקרק פעחע קנגעפיהרטען צוערמט רעק )קין קכער עט דק
 פערנאטע יענעק קין נקו^ען גקטטןיכע ע)}6 ;עד :א )טןעבטוועג(, יעעק_נקז׳וען>1

 ניבט רוק רקט י^1"ק ווייטער: י״ב.( י״ט, )ויקרק רארט עט הייטט נון בענריפפען.
 רקט קנרייטעט, ווקט גאטטעט," דיעעט עוועען, דעט נקו׳וען רען ענטוריהעטט

 קי.*ט• נק^ענט גקטט}יכען רעט ענטווייהונג ווקהרע קיעע טווקור פערגעבןיכער קיין
 )ייננעט טווקרט, ט5פק ווער תנחומק: רעט ררט>1 קיק ע|עהרט4 ווירר פערנער
 הייטט: עט ןןיק' :ערע, ריעוער פערגעכונג קיעע ניק^ק^ט ט5ערהא קונר נאטט,

 קויט־־ פעתעכ^ין נק^ען :יינען ווער קעגעטטרקפט, ניבט $חמט טוויגע רער רען
צווייטע/ קעט ביו טטרקפע ריק קיבערטרעטונגען ע)16 פיר ווירר קיבערריעט טפריכט.
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 וגר הוצאתיה ה׳( )וכריה שנא׳ לאלתר. טסנו נסרעין וכאן דורות ג׳ או ם לו
 הא וגו׳. ביתו בתוך ולנח לשקר בשמי הנשבע בית ואל הגנב בית אל ובאה
 ומציגו אותם. מכלה שוא שבועת אותם מכלה ומים אש שאין דברים למדת

 השבועה על שעברו מפני ונשים. טף וקן ועד מנער נהרגו גלעד יבש שאנשי
 וגם למעלה. שכתוב כמו בנימין שבט על לצבא לעלות ישראל שנשבעו

 בא רעב הגבעונים את המפרנסים הכהנים את שאול שהרג לפי כי מצינו
 מעשת אמרו וגם לארץ. אלהים ויעתר בעונו כניו שנהרגו ער הארץ על

 אומר היה כיצר נחרבו. וכולם ומקיימים נשבעים אנשיה שהיו אהד בכפר
 ועושים והולכים שם. ואשתה ואיכל פלוני למקום שאלך שבועה להכירו

 הנשבעים כך. ומקיימים הנשכעין ומה ונחרבו. שכועתבם ומקיימים כך
 במס׳ וגרסי׳ בחנם• נשבעין שהיו לפי וח וכל וכמה. כמה אחת על לשקר

לוקין מעשה בו שיש לאו שבתורה תעשה לא כל תניא כ״א(. )רף שבועות

 פיכערטרעטעגפכערפא}גט ע :יע ר £יר חדעררריטטעגעט}עכטהינפויטגעטאבען,
 הפרי־ ך( 1>£} )רען חיהן ציעהע חיך הייטט: עט רען ט;:$£$>־־ טט>־פ£ע ריח

 ריעבעט רעט הוקע מיכן לזיין טריפ£ט ער פער )במות, הערר רער טפריכט פאר,
 דעט־ חין £ערוויי}ט לזונד־ טווארענרען 0166 נפאען מיינעק נייח רעט הוקע פיק פער
 וופטטער לווכד פייער ווע|כע דינגע, רפט וויר, }ערנען רפרויט .11 !. פו. הוקע, טען

 יפט וויר, ספנרען $1 חעררען. צערטטארט פיירע פפ}טען רעק פאן טראטצען,
 ,פומקפמען פרויען ח!נר קינרער פ!ט, פער יונג ער ג] יבט פאן ריפ"פיינוואהנער

 געגען הפטטען, געטהפן פקרפע|יטען ריפ רען געכראכען, טוופור רען ויפ וויי!
 )ע; וויר פנגעפיהרט. אבען כערייטס וויא ציעהען^ צו פע}דע צו ן י מ י נ פ טטפק רען
 מומגעכראצט, ריח"פריעמטער טחו} רפט רעטטען, פא}גע פין רפט פערנער, הען

 הוננערטנאטה חיינע ,גפכען פונטערהפ}ט פיהרען ען*( וניט גבע רען וע}כע1
 פכער }פנרעט רעט קעגען פ^קפ^ען, קינרער ויעע רפט !א קפכן, }פט־ רפט לויבער
 רארפע פיינעק פין יפט כעריכטעט, ווירר פעתער |יעט. ערביטטען רך גאטט

 7ז־ארן רפט פער היע}טען טווירע פיהרער ערפי}}ונג פ!ץ טטרענג פיינוואהנער ר״פ
 ב. צ. זפגטע וא ווארען(; פעניט( טווירע פיהרע )וויי} ווחוררע צערטטארט רעננאך
 עטמען צו ראי־ט פוק הינגעהע, $רט יענען פן פיך רפט טווארע, פיך חיינער:

 ערפיןןטען דארט,/יפ טרפנק אוגד פט פוני הין ווירק}יך 4גינ טרינקען,'חונד צו מעד
 געטוולן. לזונניטצערוויקע רח !ויי} גרונרע, צו דעננאך גינגען פער טווירע פיהרע פ};א
 כע־ רער^פטען היע}טען, טווירע פיהרע ווע}כע יענע, פכער ווען הפטטען; רען

 פפ}ק "ע}כע ,1•׳״ ריפיעניגען ערטט מיטטען כפר5טטרפ וויח ,וועררען טטרפפט
 פיינע כ״פ,(: )פא}, טבועות טרפקטפט חיק גע}עהרט ווירר פערנער טווארען!

 מאופפיטען דעט פערבאטט יערען פיינעט פיכערטרעטעג ריח }ויטעט; טרמריטציאן
 פער־ רפט ווען ,רפן נור צוופר לזונד ויך, נפך גייטע}טטרפפע ריח ציעהט געועטצעט

 פכער פעטער}פטטענרע צו רפט פקט כעציעהט; 4הפנד}ונ פיינע לןויף רך נאט
 מ1פ ניכט הינרכט ריעוער פין רפט טפרעכען, ב. )צ. ג }!נ נר פ ה קיינעפייגענט}יכע

 לזויט" , טטפטט ניכט גייטע}טטרפפע ריח פינרעט וא פקט(, בעטרפכטען צו הפנר}ונג
טהיער געווייהעטעט אפפער צוק פיין ארער טווארט, פפ}ט יעמפנר !וען גענאאמען,

 ויה המטטטן, טעט5טרפפןי5 מי״סיר מיינטן דורך זין׳ מטרמעןיטטן דיס וועןכע גע״זן *(
סיב^רזעעצמר^ טר1 סחנען. 3
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 אח ומקלל וטיטר טנשבע חוץ עליו• לוקין אין מעשה בו שאין ולאו עליו.

 הקב״ה עצמו שיתרחק וטי לעוברים. להעניש טסה של ובכ״ר בשם. חבירו
 אח איש אמת דברו תעשו אשר הדברים אלה (,ח )ובריח שנאטר אוהבו.

 תחשבו אל רעהו רעת את ואיש בשעריכם. שסטו שכום ומשסט אטת רעהו
 ה׳. נאם שנאתי אשר אלה כל את כי תאהבו אל שקר ושבועת בלבבכם

אלו: מדברים לגוחר שאוהב נמצא

חמישי. פרק )מס
 לאדם לו וטוב בהם• רגילים והם ארם. בני בעיני קל הנדרים דבר

 תדור לא אשר טיב ה׳( )קהלת כרכתיב סצוח. לדבר אפילו מהם שיתרחק
 בשרך. את לחטיא סיך את תתן אל )שם( וכתיב תשלם. ולא משתדור

 למעל- כ״ש וכר בנדרים רגיל תהי אל לעולם תניא כ׳(. )רף בנדרים וגרסי׳
 נתן רבי תניא ל״ב(. )רף שבת כמסכת וגרפי׳ חטשגל. תאות מחלק בס״ק
 וגרסי׳ א׳. בסרק לטעלה כ״ש וכו׳ מתח אדם של אשתו נדרים בעון אומר

 רכח. ינאי דרבי לקטיח אתא סבא דינאי ברתיח כר כ״ב( )דף בנדרים
א״ל נדרת טי בעיבדך ומטשטשץ פנקסך דסתחין ידעת הוה אלו ליה אטר

 אנווענרונג #יט נאכטטען ויינען ארער פפרטויטט, טהיפר פראפאנען איינעק #יט
 חע!ט}יצסן פאק טהאטער רער פא}}ע ווע}כעק אין ט,5פ}ו ג£טט}יכעחא*ענט רעש

 איכער* ייכען1רערג פאן אבער רך ווער ווירר. בעטשראפט גיישע} רער יויט געריצטע
 גענרע1פא היישט: עש וויא ע}יעבט,4 גאטט פאן דערזררר ט,1$ה פערן טרעטונגען
 מיי* טפראצע וואהרהאפטיגע איינע פירזרעט אויטצואיבען:" איהר האבט האנד}ונגען

 וועררען פריערענט רעש אונר וואהרהייט דעי גייטטע איק אנרערן, רען געגען נער
 ניא^נר רענקע עט געטפראצען! ;עריצטטטטאטטען אייערן אין אורטהיי|ע לויירע
 עש}|6 רען איירע, פא}טע ניא^אנר }יעבע עש ,טארען צו נאכטטען רינעק ,הין דארוין

 געוזט היערויט י";.(. ט״ו, ח/ );כרי' הערר רער טפריכט איך, האטשע דערג}ייצען
ענטחא}טען. רערג]ייצען רך ריא ,}יעבט ריאיעניגען גאטט ראט הערפאר,

קאפיטעל. פיגפטעם
 בקןד ויך אונד נעה^ען צו }ייצט צוענטען ריא עט פפ}פגען גע}יבדען רען #יט
 ענטהא!טען, צו פח}|יג ראפאן רך }אב}יך, אבער אי;ט עט געוואהנען; צו דאראן

 הייסט: פט וויא :א}}, וועררען פערבונרען ראמיט צוועקק גוטער איין יוען וע}בשט
 ניכט גע}ינרע ראש אונר גע$אכעטט דוא ווען א}מ ניצט, גע!אכעטט רוא כעטטער
 ריינפן גיעב ה׳.(: פער; עט^רא;. הייטט פערנער ר'.(; ה', )קה}ת הא}טטט

 אק ע}עהרט4 אויך ווירר וא פ}ייטעט. ריינעט פערוינריגונג צור הין ניכט #ונד
.1 או. גע^ברע אן ט5ני יא דיך געוואהנע כ'.(: 3)פא נרריק טראקטאט

 ווירר }"ב.( )פא|. טבת טראקטאט איק אייך אנגעפיהרט. בערייטש אבען וויא
 .11.1 או. געןיברע רורך פעררנריגונג רער גע5םא אין ;אגטע נתן רבי ע)עהרט:4

 )פא}. נרריק טראקטאט איק ווירד וא .אנגעפיהרט עבענפאמש אכען ״ןא
 רני צו איינטט קאק א}טען, רעש ינאי, טאכטערואהן איין ערצאה}ט: כ.( כ

!אט* צו ענטנינרען גע!יכרע איינעק פאן ריעוען דורך ויך )אוק גראשען, דעק ינאי
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 דפתח ואע״ג לבקר. נדרים ואחר כ׳( )משלי קרא מאי אבא א״ר ושרייה. ^א

 דאטר אחריניוזא. פתחינןבהרא ולא בהא. פוזחינן לא אנן ליה. עאי רבי
 סבא להחיא גמליאל רכן ליה פתח מאי יוחנן ח אמר הנה בר בר רבה
 עלח שם ואמרי׳ .מרפא חכמים ולשון חרב כמדקרות ביטח יש י״ב( )שם
 קרא מאי אבא א״ר רשע.ל נקרא שמקיימו אע״ס הנודר כל ששואל אמר

 חדילה. חדילה ויליף חטא. בך יהיה לא לנדור תחדל ובי כ״נ( )דברים
רוגן: חדלו רשעים שם ג׳( )איוב התם וכתיב תחדל. וכי הכא כתיב

ששי. פרק >מג(
 שאינט לפי ארור. של חרם ן ,כששומע הארס בעיני קל שהוא לפי

כרגרסי׳ טחומרותיו. קצור ז״ל כתבו ע״כ בו. אשר הגדולה החוטרא מבינים

 תויך געןיברע ר&ט וואה| רוצו ה^טטעטט (:*איהכן 13 דיעוער טע4נ!5 דלו טען(,
 רעטטען ח!גע5 צוין ממן ראט ווארע, עווע;ען4 בעק&ננט ריר ווען געטהאן, רםן

 אונ־ צוין היניערען םן4הצ!נר}.נ ריינע חונר' עא£פנעט4 טו|רבוך ריין היממע?( )חיק
 איהן ינאי רבי 2ווארוין יענער. חנטווארטעטע קיעעטוועגעם! גפצאגען? טערווכונג

 ראט ער|ייטערנר, אבא' רבי בעמפרקט היערוי^ ענטבאנר. עןיברעש4 ויעפש
 ער ;אבס|ר ,מענטען חיינעש ען4ונ3המנד רער חונטערו־בונג )ריח אומטטשנר ריעוער

 בע־ געןיברען רען ך5,,נ וייא: םבצו$ייטען פערוע רעכן אויש טהוע( ע|יברע4 איין
 מור1וז דפר פאהרט אבנייך, כ״ה.(. כ', )מס|י אונטערווכונג" דיא יננט4

 הסגר ריא אן :א}כפן/רונר איינען פר&גענרען רענן ינאי רבי פ$רט, רצ!;ע}בטט
 בעמערקונג רער נאך גרונרעט, ריעועט הערער אונסו וויר ען4מא $1 |,עעכ-1ע4

 נער.מ־ דיעוער בעריענען; ענהייט(4ע|ע4 ען5ואן איינער )בייח מ|יא}4 רבי רפט
 רבי רפט נאמפן איכן חנה בר רפט ואהן רבה, )וויא חיינסט ?לנטע |יך

 פאן דך אבויבט, רפר אין )וועןבער מאננע, א|טען איינפכן צו בפריבטעט( יוחנן
 7מאנ פרטיפן(: עןעהרטען4 ריפועכן פאר ,ןיןטטען צו ענטבערע! נעציבדע איינעכן

 ע4צונ דיא (,**ייכט}4 רא}כטטיכע איינפכן רצוט ,ווארט איין ענטפאהרט כעכן
 , בעפאהיגט אי;ט עןעהרטע4 רער ה. )ר. וואונרע ריעוע היי|ט אבער ווייוען דפר

 רען א|ןא אונר ענטבינרען צו גע^יברע רעכן פאן ארער היי|ען, צו וואונרע ריעוע
 פאהרטידער }עהרטע, ואן מ ט מ&כען(. צו וט4 וויפרער פעה}ער בפגאנגענפן

 הא}ט, פןיברע4 עטהאנפ4 ראט ווע|כער רעריעניגע, ופןבטט פארט, תןמור
 ער}ייטערנר'הינ- אבא רבי ט4פי פערו, עכן5ווען אויט ענלננט.4 וערער איין ווירד

 אונטער־ עןאבען4 ראט דוח ווען ענרעכן:4פאן חויט ענטנעהמען? צו ריעט איוט צו,
 ט,4פאן )היערויט .(,4ב״ ,4כ״ )רבריכן וינרע קיעע ראמיט רוח טהוטט וא |אטט,

,וייח( וינרע איעע ענטהיין4ע4 יפו רפט

 ,וועררטן יומעגעבען גיינר יער טנועטם *!ם געןיביע איינעכן סיזן ענטביניונג בייט ״(
 ייך1ג היניערונגםסוננןט יען *ימן "יי| יחם ייו וע,1•ויו ערפית״ן ניבט עןבע1יחם ^חן •וחר<נן

 החבען געטהחן ניבט הערחיין פיורן פיון גע]יכרע ם9י יירזן היזטטע, גע!וחוםט יונאחנגם
•ויריע.

מינעטעטצער, וער ריא. מינ^כויגעם עט״ייש ינוע1נע יעועס יחש יינוייטעני! **(

קאפיטעל, זעכסטעס

 באננ־ רען ויצו ווען ,היננעהמען |ייכט עט ווע}כע יעבט,4 מענטען עט רא
ניבט ;וארטעט ריעועט אינהאןט טווערען רען ויח וויי! פערנעהמען, ארור טפרוך:



ו פרק ב חלק ב כלל ב נר
 ארור שבועה. בו קללה בו נדרי בו ארור תנא ל״ן(. )דף שבועות במסבה

 בארבע עולא ואמר ה׳. מלאך אמר מרון אורו ה׳( )שופטים דכתיב נרוי בו
 יעמרו ואלה כ״ו( )דברים דכהיב קללה בו לטרון. ברק שמתיה שופרי מאה

 רכתיב שבועה בו פסל. יעשה אשר האיש ארור וגו׳ ע־בל בהר הקללח על
 יקום אשר ה׳ לפני האיש ארור לאמר ההיא בעת יהושע וישבע ו׳( )יהושע
 אשבעינהו להו אמר *תרת ודילמה יריחו• את הוארה העיר את ובנדה

 ארור לאמר העם אה שאול ויואל י״ר( א׳, )שמואל מהבא אלא ולייטינהו.
 לחם. העם כל טעם ולא מאויבי ונקמתי הערב עד לחם יאבל אשר האיש
 תרתי. נטי הבא ורילמא העם. את אביו בהשביע שמע לא ויהונתן וכתיב

 אט" וארור• כתיב לא נטי התם לחכי דאתית השתא וארור. כתיב מי א״ל
 בו דברים. אמונת בו דברים קבלת בו שבועה בו אמן חנינא בר יוסי ר׳

 דברים. קבלת בו אמן. אמן האשה ואמרח ה׳( )במדבר רכתיב שבועה
 את ה׳ יקם ה׳ יעשה כן אמן הנביא ירמיה ויאמר כ״רו( )ירמיה דכתיב
חוח, המקים אל מבבל הגולה וכל ח׳ בית כלי להשיב נכאת אשר דבריך

 יז]וי( יעסט,1ם יושביה ארור ארו וורודטערן רען *יט ער:5 יטירטע3 רער נון יח *(
 י(1עו ועם טרחריטלייון יער *יט סערביניונג יזין היערנים היזט זח ענטהיווט, ארור ווחרט יחם

,חויםררי>ןנןע ננסן!ך03 יויינען ארור ווחרם דאז דחם ענטנעהאען, 13
 1רחרוי רער אינרער ניכט וויח <1ערווחרפע5 טעוןסטע מיון "ירד בע״ייו ייעזער (”

”חיכערזעטצער. יער א!יסןיעםען. יויי-ן "יד •ועסי-מוכ סי!|נענוע,

 גע|עהרט זויש נגען.עבען,6 ןיק!ר אינהא}ט דיע;ען ווייוען שוסערע האכען ;א קעננען;
 ווארט ד&ט }ויטעט: טראריטצ־אן אייגע }״!.(: )פא}. טבועות טראקטאט איכן ווירר
 אויש. בעטווארונגטפארמע} אייגע אוגר פ}וך איינען כאננטפרוך, איינען רריקקט ארור

 טטסרט )מייגע מרו; פערפ}!כעט הייטט: עט וויש אויט, כאן איינען רריקקט עט
 13611 כ״ג.(, ה/ )סופטיכן ,ע״יגען דעט ענגע} רער טפריכט ,פא}אטטינא( אין

 טא}} דפק אונטער טטארט יענע איכער ברק רחט הינצופיגט, כעמערקיגג ריח עו}א
 אחר (;*האבע אויטגעטפראכען באגגפ}וך רען טראמפעטען הונרערט פיער פאן

 ויין געגענווארטע ;א}}ען פא}געגרע ה־יטט: עט רא פ}!ך, איינען פערגער ענטהא}ט
 רער דיא( כט3ארור/פערפ י״ג.(: כ״./ )רביית עיב} בערגע י־עכן *אוין בייקפווכע

 ריעועש ט״ו.(. פער; )רש;. ". ;. •1יו בי}ר, איין ווירר פערפערטיגען ווע}כער מאן,
 פער־ יהוטע אוגר הייטט: עט רא פעראיירונג, אייגע פערנער ענטהא}ט ווארט

 רעגן פאר מאן רער ;"א( )£ערפ}וכט ארור ©פרחך: אוגר צייט יעגער צו איירעטע
 אויפצו־ וויערער )יריח!( טטארט דינ);ע ••ירר, אונטערפאגגען ;ין־ ווע}כער עוויגען,

 דריקקט ממען ווארט: ראש }עהרטע: חנינא, רעט ;אהן יוטי, רכי (.**□יען
 רריקקט עט אויט, בעטטאטיגוגג איינע אוגד ממנג*צ!טט אייגע טוואור, אייגען
 אמען! אמען! :טפרעכען ;א}} יא1פר ריח הייטט: עט וויא אויט, טוזאור איינען

 פרא־ רער אוגר הייטט: וויא"עט אויט, ממ!גג*צוטט איעע פערנער טפריכט עט
 פרפי}}ע הערר רער טהעא}:א! הערר רער אמען! טפראך: טיירמיה פעט
 וא גאטטעטהויועט, רעט געפאטע ריא ,פראפעצייטעטט רוא ריא ווארטע, דיינע

 טט־מי ווע}כע צורקקצופיהרען. ארט דיעדען אן כב} אויט פערבאגנטען אץ}ע וויא
מיט פארפא}} יעק אויט וויר }ערנע! פאוגט, ארור מיט פעראיירונג ריא שוין ע5



 *מ< ו פרק כ חלק ב כלל ב נר
 ח״ר מ״ג(. )דף בסנהדרין כדגרסי׳ עכן. מדבר ארור עונש ללמוד לנו ויש

 לו שאמר כשערת בקשה. לשון אלא נא אין ככור. נא שים ף( )יהושע
 וכי לה אמר חטא. טי רבש״ע לפניו• אמר ישראל חטא ליהושע הקב״ח
 עכן. על הגורל ונפל גורלות והטיל גורלות. והטל לך אני. יכיל( )פי׳ דילטור

 אתם. הדור גדולי שני ואלעור אתה עלי• כא אתה בגורל יהושע עכן. א״ל
 אל ממך בבקשה א״ל נופל. היא מכם אחר על גורל עליכם מטיל אני אם

 שנאי בגורלות• שתתח״ק ישראל ארץ שעתידה הגורלות. על לען תוציא
 שחורי אמררבינא תודה. לו ותן הארץ. את יחלק בגורל $ך כ״ן( )במדבר
 .“והפט הוראה לי חן הודאה. אלא ממך מבקש אני כלום בטילי. שתריח

 עשיתי. וכואת וכזאת וגו׳. חטאתי אנכי אמנה ויאמר יהושע את עכן ויען מיר
 משה בימי שנים חרמים. בשלשה עבן שמעל מלמד חנינא א״ר אסי א״ר

 מאי השתא וער עשיתי. וכזאת וכזאת חטאתי שנאמר יהושע. בימי ואהר
שלא שטעון ב״ר אלעור רכי משום יוחנן א"ר )ישראל(. איענש לא טעמא

 טריוטין ער דמם ז>ין,1•■ך< 13 ערטיגען5ט5רע יוזוטע יען >ע]עהרטע ריטזער טיינט דמרורך *(
ער.3עט1מיבער יער יעם.1 חינריצטען דענניוך ן עב יען עערטפרעצענש געגעבענען יעם

 רמכבינען רימ מ״ג.(: )פא!. שנהררין טר&קטמט מיכן ווירר ע!עהרט4 ווימ עכן,
 רמש י״ט.(. ;/ )יהושע עהרע( רימ ראך יעב4) ככור נא שים עשהיישט: }עהרען:

 שפר־מך: יהושע צו אטט4 ך*נעהמ! ש1מ .אויש כיטטע מיינע רריקקט נא ןןארטבען
 ערמ!נ־1ו ווע!ט! רער הערר ןעטצטערע: רער טע4זמ עט,4ע;ינרי4 המט ישרמ}

 מנגע־ מיין רען איך כין מנטווארטעטע: מכער גאטט געוינריגעט? המט טערמיהנען
 פיע! עש מונד !אאו רמש שן 2חמרן יהושע !אאו! רמש 2ווירן מונד הין געהע בער?

 רען !פערן ב!ייב"מיר !אאוע רעכן מיט יה"ושע: צו שפרמן עכן מ!!יין עכן; מ^
 ווערפערמש ז^חן פארנעהמשטען, רער צוויימ ויי־ מיהר עור, ן מ מוצר דומ ויעהע!

 צו יהושע שפרמן י־מ טרעפפען; מיינען .דמך עש מוש :א מיין, מונטער |אאו
 פער־ דען רו^; ש}עכטען מין ניבט !אאוונג "רימ ברינגע דיך: כיטטע מין מיהסן:

 פערטהיי!ט 'וימ מונטער מי;רמע!'טען רער !מנר רמש ווירר מיהרער מיטטע!שט
 וועררען פפרטהיי!ט !מנר רמש וא!! !אאוע רעכן נמך שר היישט: עש ווימ וועררען,
 )רען מיהן ווכטע יהושע "ר"בינמ: בעמערקט ימצו נ״ה.(: כ״ו, )כמרבר

 מע־ ברינגען(, צו געשטאנרניש ציכן מיהן )מוכן מיינצונעהמען, ווארטען מיט עבן(
 ימש מ!ש ניכטש, ווייטער ריר פאן יא פע>־!מנגע מין ;מנטע: מיהק צו ער דעכן

 געשע־ ניכטש ריר וא!! רמן מיין, טהמט רימ ,שר מ!;£ געשטעהע געשטאנרניש,
 רערטהמט! מין שפרמן: מונר מנטווארטעטע יהושע דעק עכן ווארוי^י,'הען
 משי רבי .געטהמן רמש המבעריעשמונד מוכר .11 מו. געוינריגעט, המבע מין

 צו ממ| צוויימ נעהמ!ין פער|עטצט, כמן רען 1ממ רריימ המטטע עכן בעמערקשע:
 המבע מין היישט: עש ימ יהושע, רעש צייט צור ממ! מיין מוני צייט משהיש

 יעטצט עט״מש המכעוא מין ה. )ר. געטהמן רמש מוגר ש ע די אוגר ט יגע ר ינ ע: ג
 פארט, ת!מוד רער סאהרט מבער, "מרוכן (.*כעגמננען( פריהער כערייטש צווני־

 בע־ מיט ביוהערניכט ש(,עבן פערגעהונג רער סא!נע )מין מי;רמע!יטען רימ וומרען
 כע־ אטט!יכע.1 רימ ימש גרונר:מטצע, דעכן"ת!מורישען )נמך וואררען? שטימפט

 מיב!ע ניכטיאהנע מישמענשען ע4מונשו!רי פיר מוין פערברעכענש מיינעש שטי־מפונג
נממען חנן'מיכן1י רבי :מנטע רעשוועגען, מונטערב!יעב דיעש כ!ייבט(. ווירקונג



ו פרק ב חלק ב כלל ב נר *י"

 נייך עכו ׳ סען5<וייגענטח ן ע .1.0] ס יוייניגער י^תןינג35מוי יייז נין ח]גט5 היער *(
 מנער ו.יור, י־מרגעטהמן ערוען5כינען חיים גען1יי3יעיי>ןט יורך יימס ,1101 י.מכ״| געי׳מכט

ער.30יויבערזע יער .מטס מינטערעסשע ןעש1מ חיזנע ועיער רען יר5

 הנסתרות כ״ט( )דברים כתנאי הירדן. את שעברו עד הנסתרות על ענש
 שבעד. ע׳ ועל ולבנינו לנו על נקוד למה ונוטר. לנו והנגלות אלהינו לה׳

 א״ל יהודה. רבי דברי הירדן את שעברו עד הנסתרות על ענש שלא טלטר
 אלא עולם. עד נאטר ככר והלא לעולם הנסתרות על ענש וכי נחמיה רפי

 ער שבגלוי עונשים על ענש לא כך לעולם הנסתרות על ענש שלא כשם
 כיה ידעי דהוה טשובס איענש טעטא מאי עכן אלא הירדן. את שעברו
 שחטא אעס״י רב אמר וברא בר אבא רבי אטר ישראל חטא ובניו. אשתו

 אסא אייטני( ׳,)ס חילסי ביני דקאי אסא אינשי דאטרי והיינו .הוא ישו־אל
 לקחו וגם אותם• צויתי אשר בריתי את עברו וגם ליה. קרו ואסא שמיה

 אלעאי רבי אמר בכליהם. שטו וגם כחשו. וגם גנבו. וגם החרם. מן
 תודח חומשי חמשה על עכן שעבר מלמד טססרתא בר יחידה רבי משום

 עכן מססרתא בר יהודה רבי משום אלעאי רבי ואמר נם. חמשה שנאמר
)בראשית החם וכתיב בריתי. את עברו וגם הכא כתיב היה כערלתו משוך

 בעגאנגענע געהייכן מינם פיר וויי} ט, י ן עו מ נ( רבי ואהן א}עור, רבי דעט
 נאכרעק א}מ פאנרען, טטאטט עהער ניבט טטראפען א}}געמיעע{ ריוו וערען

 ;אןיראריטאט איעע ייכ;אק}4 611) ווארען, געגאנגען יררן רען איבער איוראע}יטען דיון
 רער )}עהרער יכן תנא צווייא כערייטט אויך וער דאריבער איעטראט(. ויון פיר

 הייטט עט ווייוע: ענרע4פא| 3וווין רעדוצירען ויון ווונר 4מיעונ עטהיי}טער4 ה( נ ט >4
 אטט,4 ווונוערן ען,4עווי רען פיר וויוט ענע4פערבאר דאט כ״ח.(: כ״ט, )רם־יכן

 ערערים, ולבנינו לנו ,איממער. קערערפיר אונראונוערע דאטכעקאננטעעיראונט
ד " ז רער אויך וויא ערטטערן, ביירען ריא ווארטערן ו!ע}כען פאן

 ראש אנצודייטען, א!כן וער, פערועהען פונקטען מיט ער ווארטע איכן ע □צטטאבע
 אגצע(4 ראט )פיר עהער ניבט ען(4אנ4בע איעצע}נען )פאן וינדען עהיימער4 ען4ווע

 וויבעררען 4אנ4איבער רעכן ך נא א}ט פאנר, טטאטט טטר&פע אטט}יכע4 איינע
 ווענרמ־ נחמיה רבי א!|יין יהודה; רבי רעט 4מיעע דיא איוט ירדן.'ריעט

 געהיימערוינדען ען4ווע גאנצע )דאט ט1יעמא רען אטט4 האט איין: דאגעגען טע
 אי^ער, )פיר עולם עד אויטדריקק}יך: יא הייטט בעטטראפט?'עט )איינצע}נער(

 גמכצע ראט 2אוין בעציעהונג אין איינצע}נער וינדען געהיימען ריא דאט ה. ד.
 עהיי־4 רען יך}4}ערי טטראפען דיא אינדעכן ,ב}ייבען עאהנרעט4אונ טטעטט

 פונקטע אונד ווארטע ע4אבי א}:א ערק}ארע איך טרעפפען(, וע}בטט וערער מען
 אנ־4 אק ליאמא}ט )איינצע}נער( וערען געה״מען ריא טט!54 ייכוויא}4 ראט ד&הין,

 ערטט וערען ענען4אנ4בע אפפען ריא בעטטראפטעער עכענוין ,בעטטראפט צען
 ען4ווע אבער יאט ווארען. ען4אנ4ע4 יררן רען איבער איןראע}יטען ריא אוט ראן,

 לוט־ ניכט וערע ויעע ייך}4)אב וואורדע, בעטטראפט גאנצע דאט דעננאך כן ע
 דעע אונר פרויא ויעע ראט דאהער^ ריהרט דאט וואורדע, בעגאנגען פענט}יך
 וערע געהיימע קיעע פא}ג}יך עט )ראט וואוטטםן פערברעכען ויין פ_אן קערער

 געגען איעטט בעמערקטע עקטי}פירטט רער דארט: עט פערנערהייטט (.*וואר(
ואד׳ן עכן, רען יהועע "אונרעטנאהק עו/כ״ר(:6)יה! הייטט עט ונא:ה רב
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 קמ״ל. סקר לא דגוסיה בטצוה דתימא מהו סשיטא הסר. בריתי את י״ו(
 נערת עכן שבעל מלמד וברא בר אבא רבי אמר בישראל. נכלה עשה וכי

 נבלה כי ל״ר( )שם התם וכתיב נבלה• עשה ובי הבא כתיב המאורסה.
 רבא קט״ל. סקרנסשיח לא האי כולי רתימא מהו פשיטא בישראל. עשה
 חונא לרב גלותא ריש ליה אמר בסקילה. המאורסה בנערה ריניה אמר
 ואת הזהב לשון ואת האדרת ואת וגו׳ ורח בן עכן את יהושע ויקה כתיב
 אותם ויעלו וגו׳ אהלו ואת צאנו ואת חמורו ואת שורו ואת בנותיו ואת בניו
 חטא הוא אם וליטעמך חטאו. מה ובנותיו בניו חטא הוא אם עכור. עמק

 באש אותם וישרפו לרדותן. נטי הבא לרדותן אלא חטאו• מה ישראל
 לשריפה הראוי לסקילה. לסקילה הראוי אלא בתרתי. באבני׳• אותם ויסקלו

 שהחרם כשם רשב״ל אמר ן׳(. )דף קטן במועד נטי וגרסינן לשריפה.
 אברים. מרמ״ח יוצא יוצא כשהוא כך אברים ברט״ח נכנס נכנס כשהוא
 כשהוא רט״ח• בגיטטריא חרם חרם• העיר וחית׳ )שם( דכתי׳ נכים כשהוא

 הווה. הכי בגימטריא רחבם תוכור. רחם ברוגז ג׳( )חבקוק דכתיב יוצא
 מבירת ברבר אבינו מיעקב העלימה השכינה שאסילו חרם של כהו לך תדע
 עמהם. לשכינרה ושתסו יעקב בני תשערה שהחרימו החרם למען יוסף

 וראה בא גדול. שהוא החרם כח לך תדע ל״ג. סרק כפר״א כרגרסינן
 ובו׳. זרח בן עבן באש ונשרף כה אשר וכל היא יריחו את שהחרי׳ מיהושע

התם: כדאית׳ וכף. העם כל שיתענו החרים שאול וכן שם( ועי׳ )צ״ע

 ומהנען ויינען טטרייפען אןדנען4 רען צווכד מקנטע} רען מוכר ;רח, רעש
 בע־ מונטער צע)ט ויין מוין ווימ טמפען, ,עוע!! מכשען, נעכשש טערן5טמ מונר

 עוינ־4 ער המט וואהן עכור;" טהמ|ע דע>ע נמן מיורמע}יטען ומממטןיכער''4ןייטונ4
 קמננטע, ממן פערברמצען? טמכטער תוכר ומהנע ויינע המכען מכער יחמש עט,4די

 עוינ־4ער' המט 5וומה פרמנען: וט4 ומ עכען הולצו, רב היערנעגען ערוויערערטע
 ריצו וימ המט רעננ$ך )מ!נד פערבראכען? ן מ ר ט י ןימנ4 מכער המט וומש עט,4רי

 מיט קינרער ריצו רמש מננעהמען, מיששעןוויר פמ^יך נעטרמפפען(; מיט טטרמפע
 מנ־ ע5מוכרמיגעומן טטקטומירען, צו מוקמיין"ביימטפיע! בעטטרמפטוועררע],

 טטמטט*(. מיבערהויפט מיורמע}יטען רימ מוין׳ ריקקויכט מין מוין פינרעט נמהמע
 רמש ,ענטנעהמען במננעש רעש ווירקוממקייט טטמרקע רימ וין משט1 רמרויש מוין

 פמטרימר־ רעכן רעשוע^בען פערקוין^ נעטעהענען כי־ירערן י ן* ש יו £מן רען מטט4
 רעש הנע ;מ ניין רימ ווע|כע ,כמננמיירעש רעש ע41פמ מין פערהיימלכטע יעקב כען

 ,רזמטטען ע}יישטעט4 נמטטהייט רער 4מיט"צוציעהונ מיינמנדער וין פמטרימרכען
 מיגע ע|עהרט4 ווירר ייכערממשען]4 פעררמטהען(. צו נימ^מנדעכן 1פערקוין )ריעוען

 רימ רמש4 ווימ אליעזר: ר׳ פרקי ווערקעש רעש קמפיטע? רריישינשטען מוכר רריימ
 ע ט הו י וויי} רמש ענטנ׳עהמען, צו רמרויש מי,וט מיששע, ויין חרם רעש 4ווירקונ

 מ}ש ואוומה}, טטמדט ריעוע המטטע, נעשהמן כמן רען מין יריחו טטמרט רימ
 פא}ק רמש כעטוו^ר טמו} מוין־ .וומוררען פערכרמננט ,ורח ומהן ,עכ| מוין

,פמשטען צו במננעש, רעש 4מנרראהונ מונטער
 חרם ועם ווירוןגמ<^נןייט פיזיטע גמר1זן טטמרנןע, ריח ע1עיןסנ1נ חיכן •וירד היער *(

 מנדערג ני!ך ויעם ומן מוכר רערוצירט ווי<רטעס ויעזעם חר.ן3בוכטטחכענ וער חוים )כמננעס(
ער.31מינעחט? יער געטטחטיגעט. •וייטיג
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 א פרק א חלק ג כלל ב נר סי*
השלישי. הכלל

 הראשון החלק חלקים. לשני ונחלק יחניף. שלא
 דבריט: באונאר־ז השני החלק חנופר־ן. בדברי

פרקים: שגי בו ויש חנופה. ברברי הראשון החלק

ן. ו ש א ר ק ר פ 0־0
 לבין בינו להוכיחו מצוה כראוי נוהג שאינו בחברו כשיראה השם ירא כל
 ואע״ס עמיתך. את תוכיח חוכח י״ט( )ויקרא שנא׳ יביישהו. שלא כדי עצמו
 אטד נ״ר(. )דף שבת בסס׳ כרגרסי׳ מלהוכיחו. יעזוב לא ממנו יקבל שלא
 חטאו שרים אם ושריו. עטו וקני עם יבוא במשפט הי ג׳( )ישעיה ט״ר ר״ח

 ומימראות בשרים. מיחו שלא ספני וקנים אימא אלא חטאו. מה וקנים
 )רף כתבי כל בפרק נמי וגרסינן ה׳. בסימן למעלה הכתובות כאלו אחרות
 זה הוכיחו שלא בשביל אלא ירושלים חרבה לא חנינא רבי אסר קי״ט(.

 זה של ראשו איל מה וגו׳. כאילים שריה היו א׳( )איכה שנאמר זה. את
 ולזיין בקרקע פניהם כבשו הדור שבאותו ישראל אף זה• של זנבו בצר

ערבים שכולם זה דבר על ישראל כל שנענשו למדנו הא לזה• זה הוכיחו

טיטעל. דריטטער
ען.4אכטהיי}ונ צווייא לוין

אבטהיילונג■ ערסטע
 קאפיטעלן. צווייא אין שטייכעלייא. ריא איבער

קאפיטעל. ערסטעם
 ער" צו נעבענלוענאען ליגען פערפ£}יכטעט, לוקט אקט, גאטטעשפירצטיג זוער

 צוואר אוני אוי^שיהרט, ג*ט ניכט רערוע}בע דך ר$כז ויעהט, ער ווען #סהנען\
 אין עש היימט וא וועררע. בעטא^ט ניכט רערוע}בע ראמיט ,אועען פיער אוגטער

 לווין ריעוער ני^ט צורעכטוויקען. נעבענלזענטען ריינען וא}}טט דולו שריפט: רער
 אונטער־ ניכט דעכנאך צורעכטוויקונג ריא יענער ראיץ וא לון, ניכט ער־מ^זתכוכג דילן

 רונינלו רבי נ״ר.{: )פא}. טבת טראקטאט איכן ווירד גע}עהרט וויא ,}אששען
 ריא איבער הא}טען געריכט ווירר הערר "רער הייטט: עש ענדעט:4פא} }עהרטע

 געדג" שירטטען ריא אויך האכען ."פירשטען וייגע אוגר פא}קעט א}טעטטעןדינעש
 פערברעכעןרער דגוש א}וא ל>וש עש פערבראכען? א!טען ריא האבען וואש דיגעט,

 אב^אהנטען. ניבט פירשטען ריא דא ראש האבען, בעשטאנרען ן ארי ר א}טען
 עה*>4 נאך עש גיעבט געגענשטאנד דיעוען איבער שטע}}ען ת}מורישע אהנ}יכע
 איכן עט הייטט וא וואוררען. אנגעשיהרט אבען כערייטש אייניגע רערען רערע,

 אויט סר ירושןיקיוואוררע }עהרטע: חנינא רבי קי״ט.(: )שא}. שבת טראקטאט
 צורעכטגעווינ!" גיכט איינאנדער איינוואהנער רעששען וויי} צערשט^רט, גרונדע דעכן

 הינדימען יכען}4 פירטטען "איהרע !׳.(: א/ )איכה היישט עט רען האטטען; וען
 איינאג־ הינטער דיגט }וישען, ויא ווען טהיערע, ריעוע נעה^}יך וויא .״11 .1 או.

 צייט וא}יגער4דא אקראע}יםען ריא האכען וא ,א!מצוועהען( דך )אהגע ,}וישען רער
צודעכטווייוונג קיינע איינאנדער אוכד אבגעווענרעט איינאנרער שאן כ{יקקע ל־דהרע
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 וזלפיר־ יעדרב ואל ונוטר. לרעך ערבת אם בני ף( )משלי שנאטר לוה. וח

 על אלא התוכחות. בעבור שישנאוהו שירא טסני לרבים מלהוכיח חכם
 האי אביי אמר ק״ה(. )רף כתובות במסכת כרגרסינן יוכיחם. פנים כל

 משום אלא הוא. מעליותא משום לאו מתא בני מרבנןררחמיןליה צורבא
 ,ר א״ל נ״ה(. )רף שבת במסכת וגו־סינן דששיא. במילי לחו מוכח דלא
 מינאי מקבלי לא א״ל גלותא. ריש רבי לחני מר לוכחינהו סימון לח וירא
 יצתוז לא מעולם ב״ה אחא רבי דאמר מר. לוכיחנהו כן אעס״י ליה אמר
 ט׳( )יחוקאל דכתיב זה. מרבר חוץ לרעה בה וחור חקב״ה מפי טובה מרה

 האנשי׳. מצחות על תו והתוית ירושלים בתוך העיר בתוך עבור ה׳ ויאמר
 שלא ריו של תי״ו צדיקים של מצחן על ורשום לך לגבריאל הקב״ה לו אמר

 בהם שישלטו דם של תי״ו רשעים של מצחן ועל חבלה. מלאכי בהם ישלטו
 עולם של רבונו הוא ברוך הקרוש לפני הרין טרח אמרה חבלה. מלאכי

רשעים והללו גפוריבן. צדיקים הללו לח אמר מאלו. אלו נשתנו מרת

 ע־4 ען4ווע חי;ראע!יטען ו£ממט}יכע רמש הערפאר, געהט היעדים עבען;4ע4
 ט4פערביר איינ&נרער פיר ט}6 :יא ויי}1 וויררען, בעטטרש£ט 4מונטער}ל!שטונ ר&כטער

 ריינען עיר ריך רוא השטט ואהן: מיין הייטט: עס ולא ,וואוררען בעטראכטעט
 ע}עהרטע4 רער ;א}} בע;לןנרערט א׳.(. ו/ )מס}י .11 .1 או. פערבירנט, נאכטטען

 רען סייען, ניכט השט רען אונר ערמ&הנען לו ע4מענ ריא ,>יאממ}טאונטער}אממען
 ־16 אהנע ער ןא}} פיע!מעהר מאכטע, לוליעהען ען4לורעכטווייוונ ;ייככג רורך ;יך ער
 טראקט^ט איכן ווירד ע}עהרט4 'ולא הש}טען, שטראפרערען ;יינע ריקקרכטען {ע

 טט&רטאיינ־ ריא רען יעבט,4 ע}עהרטען4 איינען עט ווען ק״ח.(: )פא}. כתובות
 ויןנ־ פארטרעפפ}יכקייט, ויינער אעגען ניכט עש געטיעהט ;א וואהנער}יעבען,

 ערמ&הנט. ענהייטעןניגט4ע}ע4שנ אטט}יכען4 אין ;יא ער וויי} ען,4רעטווע ב}אט רערן
 איינטט פאררערטע ;ירא רב נ״ה.(: )פא}. טבת טרסקטטט איכן עט הייטט אויך
 איינע^טטראפפרערינט רע\עקםי}פירטטען*( }ייטען רען ,2אוי) שימון רבי רען

 מיר פאן ז$}כע קיינע טימון, רבי טווארטעטע:6 זיך, וועררען ;יא הא!טען. לו
 איהנען"איינע ר!א ;א)}טעטט יענער, ערוויערערטע רעננאך, .}אטטען עפי!}}ען4

 ווע}כע עמאט,4 חנינא, רעט ;אהן אחא, רבי רער}עהרערעש ,;א}צעהא}טען
 איינע אין אונר לוריקקנענאממען 4עערהייטונ וטע4 איינע גאטט האט ניא }ויטעט:
 טענט}6לוריקקה )רעט עהענמ4עער דיע;עט ע4פא} אין א}ט עוואנרע}ט,4אומ ט}עכטע

 טפראך ע״יגע רער הייטטג עט אינרעכן נעבענמענטען(, זיינער 4לורעכטחיי;ונ דער
 איין רריקקע אוגר נעהמ}יך, יכן } 0 רו י נשך הינאיין, טטמרט ריא אין עהע4 מיר: לו

 פאןגענרע עט וואמיט ר׳.(, ט', )יח;קא} מאננער ריע;ער טטירנען ריא 2אוי! לייכען
 געטפראכען: בריא}4 ע}4רעכןענ לו אטטהאטטענעהמ}יך4 האטטע: בעוואנדטניט

 מיט ת בוכטטאבען רען גערעכטען רער סטירנען אל^ריא רריקקע אונר הי! עהע4
 שנהאבעןקאננטען, טט3פעררערבענטאיהנעןני ריאגייטטעררעט אויןדאט רינטע,

 אוץ, ב}וט מיט □כטטאבען דענ;ע}בען מבער ערעכטען4אונ רער טטירנען ריא או.ץ
 6ר קאננטען. בעמאכטינען איהרער ;יך פעררערבענט רעס נייטטער ריא אוי^רשט

ווטרוגן 1ווע}ט רער הערר טפר&ך: צווני־ הין אטט4 פאר קייט4ערעכטי4 ריא טראט

"מם ונעת<זען,3ר.ערוים ן1מיו דמם גע!ע| פיע} זעהר זין פפוענטען )ייטע ריעוע "(
ער.3יגעחע>ז0 יעי פי.1 ם2}נפ סיני׳"} ורי(םענן •3



א פרק א חלק ג כלל ב נר *•*
 כרוך הקרוש אמר מיהו. ולא למחות להם היה הרין מרח אמרה גמורים.

 מרת לפניו אמרה מהם. מקבלים היו לא מיהו שאם לפני וידוע גלוי הוא
 וקן נשם( רכתי׳ היינו גלוי. מי לפניה׳ גלוי לפניך אם עולם של רבונו הריף
 אל התו עליו אשר איש כל ועל לטשהית. תהרגו ונשים וטף ובתולה בחור
 רב חני הכית• לפני אשר חוקנים באנשים ויחלו תחלו וממקדשי תנשו
 התורה את שקיימו אדם בני אלו ממקודשי. אלא ממקדשי תקרי אל יוסף
 רבנן תנו ט״ו(. )רף ערכין במסכת נמי וגרסי׳ ובו׳. תי״ו עד מאלי׳ף כולה

 ולא יססרנו ולא יכנו לא יבול בלבכך. אחיך את תשנא לא י״ט( )ויקרא
 רבד בחברו לרואה מנין מדבר. הכתוב שבלב בשנאה כלבבך ת״ל יקללנו.
 ויוכיחו שיחזור מהו כל ק ולא הוכיחו הוכה. ת״ל להוכיחו. שחייב מגונה

 עלץ תשא ולא )שם( ת״ל משתני׳ פניו ,,אם יכול ט״מ. תוכיח לומר תלטור
 להוכיח שיכול הוה בדור יש אם אני תמה טרפין רבי אמר תניא חטא.

 עכידה )פ" קורה טול לו אומר שיניך. מבין ?מנה( ענייה )פי׳ קיסם טול אמר אלו
להוכיח. שיודע הזה ברור יש אם אני תמה ראב״ע אמר עיניך. מבין ׳נזילה(

 יין 11 גאטט, ארטעטע11אנט ,ק 1 ר !5 ר ? יענע צ!(ט בעהצןנרע|ט צןנרערט דיע;ע וועררען
 ;ער. יצטער 11 פ בא; פא|!קא^ען אבער אנרערן ריא גערעכטע, פ^קאממען יחייכען דיא
 ־15 !עטצטערן ריא ערטטערן ריא ,גערעצטיגקייט ריא ערוויערערטע ,האטטען דא

 ־15 קיעע !עטצטערע ראט גאטט, טפראך אבער, עט ווייס איך .^ען רעצטווייוען
 רילו ענטגעגנעטע ווע|ט, לער הערר ה&בען. אנגענ^מען חיר־רען רעכטווייוונג

 )רע! איהנען יא עט וואר וואר, בעקאננט דיר עט ווען אפער^ט, !.ערעכטיגקייט
 טה! איהריגע ראט יערענפא^ט ן5י!ן; ה^וטטען )ויא כעקאננטי ניצט גערעכטען(

 יונגפחעו דיא אונר יינג|ינג דע! גריי./ רען אנגט:5אנ עט הייטט דאהער ;זאןןען(
 אבער' רעניעניגען פעררערבען, אונד אומפריכגען איהר ;א!|ט פרויען אוכד קינרער

 רער פא|גע )אין אבער ראן בעריהרען; ניצט איהר ;א|}ט טראגט, צייכען איין רער
 וא))'ט הייויגען מ״נען י׳זיט עט: הייטט ענטט}!טטעט( גאטט^צען רעט אנדערונג

 רעכן פאר ווע]כע אן, א|טען רען בייא פינגען ;יא אונו־ ןאצעןי4 אנפאע רע! איהר
 ןא?ן נעה&׳ך 2יוטן רב רעט טראריטציאן איינער )נלון־ בעפאנדען. דך הויוע
 גע־ הייויגען, ז׳וייכע היי}יגטהי^ער(מקךשי׳ מקךשי)מיינע טטאטט היער
 היימטעט: ט״ו.( 3')פא ד ' ערכין טראקטאט אויךאיק ד ׳ וועררען(*(. }עוען

 אץ האמטען ניכט ברירער דיינ-ען טט5;א! רוא עטיהייטט: $עהרטען: ראכבינען דיא
 בלבבך ווארט יאט )ווען קאננטע, רארונטער י";.(. י״ט, )ויקרא הערצע! דיינעק

 ט!א־ ניצט ברורער רייגען דואיוא^טט וועררען: פערטטאנרען טטינרע/ היערניכט
 ריעעק אין היימט: פעתער אבער עט דא פ|וכען; ניכט אהרפייגען, ניכט גען,

 וואהער ;יין. רערע ריא האטטע איננערן איינעכן פאן היער מ1)4 וא הערצען,
 ויינעכן/אכ־ אן טארע}האפטעט עטוואט יעוץאנד ווען ראט ענטנעה^ען, צו אי;ט

 יט1א ענטנעה^ען צו אי;ט עט ?אי;ט. ערפפ|יכטעט5 ריגען צו עט בע^ערקט, טטען
 ענטנטהאען^ צו פערנער עט ווארע וואהער צורעכט(. )ווייזע הוכח ווארטע: דעכן
 צורעכטווייוונג אבערדיא ריעוער * צורעכטגעוויעוען נ^וכמטען ;יינען יעמאנד ווען דאט
מיטטע? וויערערהאןען צורעכטווייוונג דיא דעננאך יענער האט, ןאנגענאממע גיכט

 "וגו ״ר5 ינ5י.יי ת^יר מינן ?א^יט( נ״ן1יי30פ״י<ייניייקמ "וני "]!ענחריע! ״ן5יי1י״רג "(
מינ״ח״טצער. יער ,ייעגען ]עיהיען ^ימויטע־ יייונג״|1מימין י1 ןיס1כ ען|)1זי



*** א פרק א הלק ג כלל ב נר
 רבי אמר תוכחות.' שמקבל הוה בדור יש אם אני חמה עקיבא רבי אמר
 בן עקיבא לקה פעמים שהרבה וארץ שמים עלי אני מעיר גורי בן יוחנן
 טח לקיים אהבה בי שהוסיף וכ״ש ר״נ לפני עליו קובל שהייתי ע״י יוסף
 וטובה זוכה לחבית שהמוכיח למדנו ויאהבך. לחכם הוכח ט׳( )משלי שנא׳

 אשר החנף אבל ואילך. מכאן דרכו ויאשר שעבר מה על חבירו שיתחרט
 אלא מוכיהו. שאינו לו די ול^ן טובה. לא בדרך חבירו שהולך רואה

 מסבב און. פעלרת ולא נוהג אחרה כשורה לאמור בלשונו לו שמחליק
 לוה וגרם כזב. מדוברי ונעשה הוכיח. הוכח על עובר רבים. □בשולות

שתי בראות באולתו. וישלש שישנה אלא עוד ולא מרעתו. מתנחם שאינו

 ואן)מט )ר!מ תוכיח ווארטע הינצונעעינטען רעכן מויט ען>1ענטנעה צו מי:ט ריעט
 ווער־ נערייטעט :א מוין־ מויטדרוקק ריע:ער נון רא (.1(*צורעכטוויי;ען יערענפא!!מ

 *קאננ וועררען נעטריעבען בעטאוזוגג צור בי; צורעכטטייוונג רימ ראט קאננטע, רען
 צו־ וננ4פער:ינרי קיינע רינעטווענען ריר טט)5;א א1ר פערנער: עט הייטט :א טע,

 עט וא)) מיך מיינטט: ואגטע טרפון רבי )ויטעט:" טר^ריטציאן מיינע ציעהען!
 וזארע, נעמייננעט רער ניעכט, יעי׳ומנרען צייט יעטציגער מין עט אב ,וומונדערן

 ריי־ מ!יט טפאן רען ניכן נאבטטען: ויינעכן צו ינמ^אנר :מנטע רען צורעכטצווריוען;
 רען ראך רוא ניכן קאננען: אנטווארטען מיהכן ריע:ער וויררע :א צאהנען, נען

 ד!מ כעפאר ,וע)בטט דיך ערטט כעטטערע ה. )ד. מוינען ריינען מ!יט בא)קען
 מנ־ ביימ םעה)ער ק)יינע צו, ניבט ריר קא^ומט עט ,וי)!טט1 בעטמערן מנרערע

 רבי וינר(. ר־ינען צו גראטערע ווייט ע!בטט1 דיר מן וואהרענר רינען, צו רערן
 ריערער מין עט אב עטוומונרערן, וא)) מיך :אגטע: עוריהיט, ואהן ■מ)עור,

 ריכטינע רימ )רער פערטטינרע, צורעכטוויי:ען רמט רער ,ניעבט יע^אנדען צייט
 בע־ מינ;א)ענטער מוכר בע)עהרוננ פריינר)יכער צוויטען ווימטע פען2טרע צו וויטטע

 יעטצט עט אב ,וומונדערן עט :א)) מין ;מנטע: ענדלך עקיבא רבי טימפפונג(.
 רבי טע1ערצאה רארוין אננאהמע. צורעכטוויי;ונג רער ניעבט, ו׳וענטען מיינען

 עקיבא, ראט מן, ציינען צ! עררע מונר היממע) רופע מיך נורי: ואה! יוחנן,
 כעטטרמעט אפט ועהר נמ)ימ) רבי ביימ ע4§נק)א מיינע 2לווין ט,?,יוט! ומהן

 נעי׳זאט: טריפטפערוע רעכן נעוואן, )יעב עהר>5 ;א מוכן כור מץ מונר ,וומוררע
 א)>עכן רעכן אויט ח/(. ט', )מט)י )יעבען ריך ווירד ער מ!נד ווייוען רען טטראפע

 וע)כמט <יך נור ניבט , צורעבטווייוט נאבטטען לינען ווער רמט ער:עהען, צ! מי;ט
 פערריענטט)יכעכן עטוומט צו מנרערן מוין־ :אנרערן ערווירבט, פערריענטט מיין

 בענמננענע רמט ווירד, פערמנ!מטט צורעכטנעוויעוענע רער מינרענן פערהי)פט,
 רער פערכעטמערן; צו וואנרע) :יינען צוקונפט רימ פיר מונו־ בערייען צו מונרעכט

 :יעהט, וומנרע?ן ווענע ט)עבטעכן אוץ נאבטטעו :יינען ווע)כער מבער, ייכ)ער)1ט
 טמיי־ מיהכן אבענדריין מוין ;אנרערן ,צורעבטווייוט ניבט רענוע!בען נור ניבט מונר

 טהוטט דומ מוכר טמרע)ןא: מי;ט מויפפיחרוננ "ריינע טפריצט: מיהק צו מוכר ע)ט5
 נעד.מ־ מיבערטריטט ער ;צווועגע מיבע) פיע)ע ברינגט מוננערעכטעט", ניבטט

 ראן צורעכטווייוען; נאכטטען דיינען :א)!טט ר!מ נעבאט: דמט צופאררערטט |יך
 בעריימונג רער פאן נאכטטען ;יינען ער הא|ט דמן )ינגערץ צוכן ויך ער #מכט
אפט מונרעבט ויין רער:ע)כע רמט ;אגמר,; פערמנ)משט יא צוריקק, וינרען ויינער

 ־עו5 מיינע ש1י! הייסיג זעהר ר 1 | ח ייכן5 )וערוען מויסרריגןלןע פןעחניוםטיםע רו)כע1 *(
 ♦ סיבערזעטצער יער מויסגעןעגט♦ נערייטו:* רעל סטי(ללןונ;



א פרק א חלק ג כלל ב נר *•*י
 לאחרים וגורם אוחו. מהללים כי והשני תאוותו. שמשביע האחד הנאות.
 עוזבי כ״ח( )משלי נאמר זה ועל זה. לדרך שישובו אוחו שמהללים הרואים

 העובר יהללו לא התורה אח שעזבו שלולי לומר רוצה רשע• יהללו חורה
 על יבבד ואל בסכנה♦ עצמו למסור ה׳ דבר אח לירא וראוי דבריה: על

 מה ידענו מוראו בל ועם מהמלך• גדול לנו אין כי כזה. פלילי עון ראשו
 כרגרסינן המ״ך. לאגריפס שהחניפו על ישראל שנתחייבו מה ן״ל שאמרו
 ושבחוהו עומד וקרא וקבל עמד המלך אגריפס מ״א(. )רף סוטה במסכת
 אשר נכרי איש עליך לחח חובל לא י״ן( )דברים לפסוק וכשהגיע חכמים♦

 אחינו המלך אגריפס תירא לא לו אמרו דמעות. עיניו זלגו הוא• אחיך לא
 ישראל של שונאיהבש נחחייבו שעה באותה אמרו נתן רבי משום אתה.
 שגברה מיום חלפתא בן שמעון וא״ר לאגריפס. שהחניפו מפני כלייח

 יכול ארם ואין המעשים♦ ונתקלקלו הרינין נתעוותו חנופה. של אגרופה
 שמוראו למלך שאפילו מכאן למדנו ממעשיך. גדולים מעשי לחברו לומר
ממלך יותר לירא להם שהיה לפי שהחניפוהו. מפני ישראל נתחייבו גדול.

 1!!שנ ויינע נעה#ןיך ט,6ה ענ:ט4 ראפפעןטען איינען נון ער אינרעכן וויעדערהאןט,
 עראור:$־ אי;ט אזיך וועררען; צ! ראפיר"גע}אבט אבענראריין נאך טטי{ןען"אונד צו

 וזול וועררען, נאכתהמער ויינע הארען, }אבען איהן ווע}כע אנרערע, ראט ,כע
 ׳פער!אטט ןיגע:עט ראם :ע!בשט '',ווער אנווענרכאר: פערו רער אי:ט ;א!כען איינען

 ;אוכעררכט איין פער|יעטע ח. ר. ר׳.(, כ״ח, ,)חט) אועערעכטען" ריה^ט"רען
 אינער־ עש רער ריהמען, ניכט רעניעניגען ער ווירדע וא ן,יגע:עט ראש וע]בטט
 צ־1אויט;ענ געפאהרען ויך}יעבער אונר פירכטען ט ט גא א|;א :א{] דערמענט טריטט.

 וואהרןיך! .}אשטען אוץ;יך{אטטען טמייבע]ייא( )רער וינדע וא}כע איינע א|ט ,צען
 איינענן רער ןיטראט אונד קאניג איינען א!ט האהערעט, ניכטט ראך גיעבט עט

 ע|צע3 ראבבינען, רער בעריכטע דעכן אויש וויר ועהען עהרפורכט ט!|ריגען כען1וא
 גע־ אגריפש קאניגע דעכן :יא וויי! שטען, מ ער}יידען אי:ראע|יטען ריא טטראפע
 רער #"א.(: )פאן. ה ט ט! טיאקטאט איכן שרר בעריכטעט וויא האטטען; ס*ייכע}ט

 רארין }מ: אונד גע;עטצעקטע^פ)אר ראט א־בערנאהכן ,אויף טטא:ר אגריפש קאניג
 ומהר דיאגעןעהרטען וואט געטאה, ויטצענד קאניגען אנרערן פאן וואט טטעהענר,

 אי* קאניג קיינען דארפטט רוא קאכן: טטע|}ע רער צו נון ער א|ש פאנדען, }אב^יך
 ראננען דא אי;ט, ברורער דיין ניבט א!נ־ מוישןאנרער איין רער ועטצען, ריך בער

 ניכטש, פירכטע איהבן: צ! ;אגטע יואן ^}יין — אויגען; רען אויט טהראנען איהק
 ווטטער;ייטע(.4ה.פא| )ר. ם־ורער! אונ;ער טהאט רער אין יא ביוט רוא אנריפט!

 אי;ראע}י* ריא צאגען";יך אוינענכןיקקע דיע;עץ אין .נתן: י רב בעמערקטע היערצו
 יי־!4 האטטען. עטמייצע}ט4 ט פ גרי א רען ;יא וויי} צו, פעררערבען ראש טען

 טשיכע}ייא ריא וייטרעק ח|פתא: רעש ואהן טמעון, רבי ואגטע כערמאטען
 האנר־ןונגען דיא' וינר ,פערררעהט רעכט ראש" ווירד ,גענאו־ו^ען איבערהאנר
 האנר* שינע :טפרעכען אנרערן רענן צו עהר>4 קאן ענט0 קיין אונר פעררארבען

 רער בייא ראש ׳ א|;א וויר }עי־נען רדערויט .רייניגען דיא ט5א בעטטער )ונגען_;ינד
 רעננאך :יא ווארען ט!ןיע קאניגע איהרעכן ע|יטען!5אי;ר ריא ווע|כע עהרעורכט,

נאןגראשערע איינע טט5נטט6 טמייכעןטען'; איהק ויא ט6ר בעגינגען, וינרע איינע



 *** א פרק א חלק ג כלל ב נר
 איש. מפני תגורו לא א׳( )דברים שנאמר כמו חקב״ה. המלכים מלכי
 וכת שקרים כת עם נמנה שוח ממנו. מתיירא שאינו לחברו המחניף וכ״ש

 טובה בררך ההולך כן ועל שמחניף. לאותו רבות רעות ומסבב חנפים.
הרבים: את ומוכה זוכה ויהיה יחניפהו ואל לחברו. יוכיח

שני. פרק >מה(
 או מחם. ליחנות או שיככדום כרי לרשעים שמחניפים החנפים אלו

 במתוקים ומואסים מרים למטעמים ומתאוים רע איותה הרעה שנפשם
 קי״ג(. )יף פסחים במסכת כרגרסי׳ שונאן. והקב״ה העולם. את מחריבים

 למטה ס־איתא וכף. בלב ואחד כפה אחד המרבד שונאן. הקב״ה שלשה
 ר׳ אמר מ״א(. )רף סוטה במסכת כרגרסינן גדול. ועונשן רביעי. בכלל

 וחנפי ל״ס )איוב שנאמר לעולם אף מביא חנופה בו שיש אדם כל אלעור
 להם מ>עיל לא יסורין עליהם כשיכא! ו״ל )סייש״י אסרם. כי ישועו לא אף ישימו לב

 אמן שבמעי עוברין אפי׳ חנופה בו שיש אדם כל אלעור רבי ואמר .•זעה(
עמים יקביהו אתה צריק לרשע אומר כ״ד( )משלי שנאמר אוהו. מקללים

 פירכטעט הייטט: עט יויאו האכען, צו קאניגע א!|ער קאניג דעכן פאר עהרפת־כט
 יע#אנ־ עט, אי;ט טטראפ}יכער :א אובן י";.(. א/ )רביית ניעי׳זאנרעכן! אר6 אייך
:אווענינער, סוכן אוני פירכטען־האט 15 ניבט דך #אן רעכן פאר ,צ"ט#'יכעןן רעכן

 רען ווער'ל!|;א צוציעהט. איבע} פיע^פאבע ,טמייבעוט רעכן'#אן דעכן, #אן
 ט#ייב]ע'איהכן אונר צורעכט, נאכטטען דינען וויי;ע ווי)}, איינט}ל!גען 4ווע רעבטען

 אנ־ כייא צופייך צווני־ ערווירבט פערריענטט איין דך זעןכטט ער וואדורך ניבט,
בעפאררערט. ענר4ט! ריא יערן

קאפיטעל. צווייטעס
 געעהרט איהנען אן6 אוכן ן,1ט#ייכע אוננערעכטען רען ווע|כע ןער,5ט#יי דיא

 וואהן ארער ,ער|אנגען צ! איהנען פאן פארטהיי! איינען אירנענר ארער ,1וועררען צו
 ביט־ אן"רעכן עט#אקק4 #עהר ;יא אערעכן כא;ען, אכן |וטט ווירק}יכער אויט נאר

 אויפריכט#קייט( אונר וואהרהייט )רער ;יטען רעכן אן א|ט ט#ייבע}ייא( )רער טערן
 צו, האט גאטטויכען רען דך ציעהען אוכד נרונרע צו ווע|ט דיא ריכטען ,פינדען

 #ענטען ררייאער|ייא קי״ג.(: )פא}. יכן ח פט טראקטאט איכן ווירר נע/עהרט וויא
 איכן ער א}ט טפריכט, אנדעי־ט #ונדע דעכן #יט רער דעניעניגען, גאטט: האטט

 אננע־ טיטע} פיערטען איכן אונטען ווייטער וויא ווייטער ;א אוגד "רענקט, הערצען
 וויא נראט, דעהר ט#ייכע}ייא רער טטראפע ריא אויך אי;ט דאהער ווירד. פיהרט

 איין זאגטע: א|עזר רבי #"א.(: )פא}. טוטה טראקטאט איכן ווירד ע}עהרט4
 הער־ צארן גאטט}יכען רען פיהרט הינניעבט, ט#ייכע|ייא רער דך ווע|כער #ענט,

 הערבייא, צארן פיהרעןירען ט#ייכ|ער דיא הייטט: עט וויא וועןט, ריא איבער כייא
 ;אגטע פערנער טריפפט. ;יא #יטגעטיקק ווען ניכטט, איהנען ניטצט פ|עהן אירזר
 רער פאן ווירר בעפןייטיגעט, ט#ייבע|ייא רער דך ער5ווען #ענט,_ איין א}ע;ר: רבי

 ;טפריכט ען נגערעבט ו א צוכן ווער :הייטט עט וויא #וטטערןייבעפערםןובט, איכן סרוכט
 א:־ ניבט יקביהו בערייטעט נון לאומים, יזעמוהו עט־ם יקכוהו נערעכט: כיוט דוא

ע|וכען, איהן איך וא}} )"יא אל קבה לא אקב מה הייטט: עט וויא ען,5פ|ו א]ט דערט
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 אקוב מה כ״ג( )במדבר שנאמר קללח. אלא יקבוהו ואין לאומים• יועטוהו

 מלאום ולאום כ״ה( )כראשית שנא׳ אלאעוברין. לאומים ואין אל. קכה לא
 )יישזדח שנא׳ בגיהנם. ניפל חנופה בו שיש אדם כל אלעזר וא״ר יאמץ.

 קש כאכול לכן בתריה. כתיב מה רע. ולטיב טוב לרע האיטרים הוי ה׳(
 לחברו המחניף אדם כל אלעור וא״ר וגו׳. ירפה להבה והשש אש לשין
 ביר נוסל אינו ואם בנו• ביד נופל בידו ניפל אינו ואם כידו. נופל לסוף

 חנניה אל הנביא ירמיה ויאמר כ״ח( )ירמיה שנא׳ בנו. בן ביר נופל בנו
 ושם בנימין בשער הוא ויהי ל״ן( )שם וכתיב .,ה יעשה כן אמן וגו׳. הנביא

 הנביא ירמיהו את ויתפוש חנניה כן שלמיה בן וראייה ושמו פקידות בעל
 ואר״א וגו׳* ירמיהו על השרים ויקצפו וכתיב נופל אתה הכשרים אל לאמר

 הנף עדת כי ט״ו( )איוב שנאמר כנדה• מאוסה חנופה בה שיש עדה כל
 דא גטולרה גלמודה מאי גלמודה. לנדה קורין הים בכרכי שכן גלמוד.

 גלמוד הבא כתיב גילה לסוף חנופה בה שיש עדה כל וא״ראלעור מבעלה.
 לחברו המחניף כל אז״ל ועור גולה. וגלמיר׳ שכולה ט״ט( )ישעי׳ התם וכתיב
 שהוא לסי אלא מחניפו שאינו ונמצא בקלון ממנו נפטר לס־ף ככור לשים
שהוא מסני אלא העורב אצל הותיר הלך לחנם לא שאמרו כמו לסוגו נאה

 מיקמוטטער־ פהכט דית כערייטעט מכער לאיטי□ פ!וכט?/ ניבט מיהן גאטט ווען
 ויין ער רק טרו ט וו*רר פרוכט מיינע )רירו יאמץ מלאום ולאום הייטט: עט }ייכע,"ווימ

 דמ מער עור: מ? רבי ומגטע פערנער כ״ג.(. כ״ה, )ברמטית מנרערע( רימ מ|ט
 דמש ווע|כע דענען, וועהע היימט: עט ווימ הא(!ע, רימ מין קאממט טמייכעןט,

 עט ווארויף כ'.(, ח/ )יטעיה כעככען כמועט גוטע רמט מוכר הייטען וט4 נאוע
 דיון פ!מממע רימ טטראה, רמט פייער רמט ווימ ב״ר.(: )פ. הייטט ווייטער דען

 כ־6נ ויינעק ווער מ|עור: רכי ומגטע פערנער .11 .1 מו. ,פערצעהרט טטאפפע!
 ניכט מויך ער פא!!ט געוומ}ט; רעטמען מין ענרע מק פאמט טמייכע!ט, מטען

 מוונד ואהנעט, רעטטען געו!מ!ט רימ מין ער פמ^ט וא געוומ|ט, רעטטען מין
 1געוומ!נ רימ מין ער פא!!ט וא ואהנעט, רעט געוומ|ט רימ מין ניכט מויך פא^ט^ער

 חנניה: פראפעטען רעק צו ירמיה פראפעט רער טפרמך עט .ענקע!ט דעט
דמן מונד '.(,1 ב״ח, )ירמיה מ|;א! טהוע עוויגע רער וואהר! וועררע עט .11 מ!.

 ווא;ע!נשט בנימין, טהארע מיק וומר )ירמיה( ער י״ג.(: !״;, )דמו. עט הייטט
 ומהן ט!מיה, יעט ואהן ירמייה, נממען דעטטען וומר, כעפעה!טהמבער מיין

 המטטע,( ןינעקמייבע^ט ירמיה רעק רעטטען, ענקע! רער )מ!;א חנניה רפט
 מוימגע!יע־ קמ|ראערן רען וא!!טט י־ומ טפרמך: מוט־ ירמיהו רען 2ערגרין דיעוער
 צירנטען העררען רימ ט״ו.(: )£. פערנער עט הייטט דמן מוט־ וועררען, פערט
 מןעור, רבי ומגטע געמיינרע, גמנצע מיינע וע)בטט .11 ;. מו. ירמיהו, דעק

 ומגען קמייכע!ט, נאכטטען ויינעק וער1 ווייטער. וא מוט־ טמייכע!!, ניכט וא|}
 עט מוט־ קאממען, ראפאן טמנרע מיט ענרע מק ווירר פערנער, !עהרער מונוערע

 ווימ וומר, ווירריג ויינער רער געטמייכע!ט, מיינעק ער רמט טרמן,5ויךמ צייגט
 רצו רמבען, צוק קי־חהע רימ ז.עהט מומ;$נטט ניבט ומגט: טפריכווארט דמט

ויןצ! הא/ט פאגע! יערער ו&גט: וירמך <וימ מ!נר גמטטונג; ט־מיהרער וין המוט
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 החנוסת השוו ועור לו: לרומה אדם וכל ישכון למינו עוף כל ואמרו מינו.

 והנה וארא עיני ואשא ח׳( )וכרי׳ כתיב )דכ״ר(. בסנהרר׳ כדגרסי׳ הרוח. לגסות
 את ותשנה החסירה ככנפי כנסים ולחנה בכנפיהם ורוח יוצאות נשים שתים

 המת אנה בי הדובר! המלאך אל ואומר השמים ובין הארץ בין האיפה
 רבי אמר שנער• בארץ בית לה לבנות אלי ויאמר האיפה את מוליכות

 לבבל: שירדו הרוח וגסות חנופה זו ?האי. בן שמעון רבי משום יוחנן
 כן על ט׳( )ישעיה שנאמר הארץ. על חמתו שופך הקכ״ה החנופה ובעץ

 חנף כלו כי ירחם לא אלמנותיו ואת יתומיו ואת ה׳ ישמח לא בחוריו על
 מערביא בר יהודה רבי אמר ט״א(. )רף בסוטה דאמרינן ואע״ג וגי׳•׳ ומרע

 שנא׳ הזח. בעולם הרשעים את להחניף מותר פזי. כן שמעון רבי ואיתימא
 רבעולם מכלל שוע. יאמר לא ולכילי נדיב לנבל עור יקרא לא ל״ב( )ישעיה

 ותרצני. אלהים פני כראות ל״ג( )בראשית מהבא אמר ר״ל שרי• הוה
 לסעודה. חברו את שזימן לאדם ועשו דיעקב משל ראר״ל לוי. דרבי ופליגא

 שטעמתי לאותו ורומה זה תכשיל טעמתי אמר להרגי. שמבקש בו וידע
 אינו זה יכל למיקטליה. מסתפינא לתאי מלכא ליה ירע אמר המלך. בבית
 בו שיש. אמרו ככר בזה כי בם שנוהג הרעות המרות לו שישכח מדבר
 לבכר שאסור שאע״ס הוא. להחניף מותר שאמרו מה אבל חטאים. כמה
 בעיניו נבזה ט״ס )תהלים כדכתיב השם. שונאי שהם לפי הרשעים את

 לאותו שמבזה מי קדשו. בהר ולשכון השם כאהל לגור שראוי ר״ל נמאס.
לא אבל השם יראי את ומכבר הרשע. שזהו השם בעיני נמאס שהוא

 ראבבי־ דילן ען5פערג}יי אןויך .וייצעטג}ייכען צו ויך מענג( יערער אונר ויינעט
 טנהקרין לוין ווירד ע}עהרט1 וויא האכמוטה, רעכן מיט טמייכע}ייא ריא נען

 הינ־ פרויען צווייא ואה חוכר אויגען מייכע ערהאב איך הייטט: עט כ״ר.(: )פא}.
 ווע}כע ,פ}יגע}ן האטטען ויא )רע! פ}יגע}ן איהרען אין וואר ווינר רער ,אויטגעהען

 אונד עררע רער צוויטען עפא יאט טרוגען אונד ג}יכען( טטארכעט רעט רענען
 וואהין אנרעדעטע: מיך רער ענגע}, דעכן צו טפראך איך אונד היממע}, רעכן

 }אנרע איכן □יען צו הוי! איין ויך טפראך: ער אונר עפא? דאט רעוע כרינגען
 נא־ איכן יוחנן רבי ועטצט פרויען, ביירען דיעוע ט׳.(. ה/ )וכריה. טנער,

 טמייכע־ דיא וינר הינצו, ער}ייטערנד יורואי, ואהן טמעון, רבי דעט מען
 רען קאמען, הינאונטער מיט בב} נאך ווע}כע האכמוטה," רער אונר }ייא

 }אנר, )הייןיגע( ראט איבער אויט צארן ניינען גאטט אט4 טמייכע}ייא רער "עגען
 ער ערבארמט ניבט, יינג?יכגע ויינער גאטט ויך רייט5 דארוקז היימט: עט וויא
 איבע}־ אונר טמייכ}ער פא}}ער עט וויי} ניבט/ וויטטווען אוני־ וואיוען ויינער ןיך

 עט דאט מ״א.(, ^•£) נוהטי טראקטאט איכן עט הייטט צוואר איוט. טהאטער
 פערטטעהט מאן יין1א} טמייכע}ן; צו רעכןאונגערעכטען צוו!יי}ען איוט, געטטאטטעט
 וא}כען איינעט }אטטער דיא ,וייא ער}ויבט עט דאט היעראונטער, קיינעטוועגעט

 נור ווירר ווארע;,יפיע}מעהר טטראפ}יך ועהר טהאט רער אין וואט הייטען, צו גוט
איהרען אין גע!וא}ט רא ווע}כע מענטען, באוען וא}כען מאן ראט געמיינט, דאמיט



ב פרק א חלק ג כלל ב נר ***
 משחקת והשעה הקיפה שירם הרשעים כי החכם אטד ועכ״ן לרשעים.

 אותם. מאהבתו לא אכל זרוע. לאנשי כשו מיראתם לכבדם מותר להם.
 מה לקיים יהרגוהו. שלא כרי לההניפם מותר שיויקוהו יתיירא אם ונם

 יעקב שעשה שמצינו כמו בהם. שימות ולא בהם וחי י״ח( )ויקרא שנאמר
 ושלח קניינו מעשר כל את יעקב ולקח ל״א(. )פרק בפר״א כרגרסינן לעשו.

 ליח אמר יעקב. עבדך אמר כה אמרו להם אמר עבריו. ביד לעשו ונתן
 לרשע טחגיף אני עולם של רבונו לפניו אמר חול. הקדש עשית הקב״ה
 דרכי מפני הזה בעולם לרשעים מהניסין אמרו מכאן יהרגני. שלא בשכיל
 הזה. בעולם הרשעים את מחניפין תיבות ראשי מאחב״ה וסימנך שלום•

 טי כל אבל בוראו• של מצותיו לקיים חי שיהא כדי מאהבה הסימן ר׳ל
 הזח. בעולם מהרשעים ה׳ נקטת ונוקם ומוחה למחות. בירו יכולת שיש

:לפנחס שעשה כמו אחריו ולזרעו ברית עמו כורת הקב״ה

השני. החלק
פי־־קים. שני בו ויש אונאות. בדברי

ראשון. פרק >מו<
בהראות לחבריהם ולרמות בתחבולות. שטופים דעתם שכל אדם בני יש

 המהע מיוט, גינטטיג ג)יקק דמט מויגענב^יקק פירדען רענען מוגר המבען המנדען
 ויךמיה־ י>מן מ!ט כעומנדערט )יעבען, 1ל ניכט, מבער ומ|}, בעצייגען מכטונג

 גערזען, !פבען מנש ויממנט רמש טטעהט, כעומרגען וועןצו צייגען, ייריג>4געט נען
 גמטט)י־ רער בעמבמכטונג רימ )דורך דמרורך ומ^מט דומ גע^מט: געכמטע דעק
 מבער דיר ומחטט ה׳.(;'ד!מ י״ח, )ויקרא. ערהמ|טען עבען1דייך געכמטע( כען

 ומןןען יעןמעהר5 צוציעהען, טמד דען רמדורך ,הינצו רמבבינען רימ פיגען ניכט,
 כע־ עטו געגען וין־ ער ווימ נמכמהי׳זען, פמטרימרכען־יעקב רעכן היערמין וויר

 קצן־ מייןעטען מיכן אליעזר, ,ר פרקי ווערקע רעכן מין ווירד גע|עהרט ווימ נמהכן,
 מיה! טיקקטע מוכר לוגענט>4פער ויינעש טהיי} צעהנטען דען נמהק יעקב פיטע|:

 ומגען: צו עט! רעכן ריעוען, בעעמה} מוגר צו, קנעכטע ויינע דורך עטו דעכן
 גמטט"דעכן נמהכן עתיעדריגונג דיעוע ומגען; יעקב קנעכט דיין ריר }משט ומ

 פמטרי־ רער מ}}יין רעדע; צור דעשהמ!ב מיהן טטעמטע מ!נר מיבע} פמטרימרכען
 מומכרינ. ניכט #*ך ער ימ^יט גרויוממען, דעכן טמייכ^ע מיך מנטוומרטעטע: מרך

 צןונ־ מיהרען עמן מונגערעכטען דימ המט, המנדען מין *מכט רימ מבער ווער ע.4
 רער פרמ^מעןמייפער, מויט ריעועט טהוט מוכר צוריקקצוהמ|טען,■ נערעכטיגקייטען

 וויו! נמכקמ^ען, וייגע מוגר ויך פיר בינרניט מיין מין גמטט יט>4 רמרורך טריטט
י״ג,(. י׳ב, י״מ, כ״ה, רבר>1)ב וומר פמ|| רער ט ח פג כיימ דיעש

אבטהיילונג. צווייטע
, קאפיטעל. ערסטעס

מוגר לנד ערעי^ט גמלן גערמנקען }יטטיגען שמן ווע)כע גענטען,1 גיעבט עט
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 שהדברים בחשבם דעתם. לגנוב אלא כוונתם ואין אותם, שמכבדים להם

 השם. דורש לכבות כל כי רואים ואינם אדם לכני יודעו ולא נסתרים
 בממונו. ווה כגיסו •שוח טמון. גניבות מעל דעת גניבות על יותר ומעניש

 כאלו שהוא עליו אמרו הכל. שרואה מעלה של רעת שגונב שחושב ולסי
 דעת גונב הם. ואלו הם גנבים ף בתוססתא. כרגרסי׳ עליון. רעת גונב

 לו והמרבה לקרותו. בלבו ואין להאריחו בחברו והטסרחב הבריות.
 לחנוני. שמכורות חביות לו והפותח מקבל. שאינו בו ויודע כתקרובת
 הגונב וכל בשמן. חומץ והמערב כמשקולו׳. והמשקר במדות. והמעוות

 דברים שעושה אדם לבני המראה וגם עליונה. רעת גונב כאלו הבריות דעת
 כ״ו(. )רף קטן במועד כרגרסי׳ הבריות. דעת גונב נקרא כן ואינו לכבדם
 רשב״ג המתים. ואת החיים את גוול וה הרי המת לפני קרוע בבגד היוצא
 אמר )רףצ״ר(. הנשח גיר בפר׳ נטי וגרסי׳ וכוי. לחבירו האומר אומר

לאו רשמואל והא נוי. של רעתו ואפילו הבריות רעת לגנוב אסור שמואל

 ע־4 שנטיין רען :יא ראט וא ,טייטען צו ען1עכצ>4כעבענ איהרע דענקען, רשרוי^ כור
 מקנן, אמיכט "שהרע איהרע וואהרענר עהרע, איהנען :יא ערצייגטען ט1א בען,

 ערראז־ געראנקען מיהרע אנר)4ניא יש ראט ויבען,|4 :יא אינרעכן בעטרינען, צו :יא
 ערפארטט הערצען ריא גאטט ראט איין, ניבט שנער :עהען ויא קאננע; טהפן

 רען ט1ש ט,5כעטטרש טטרענגער טייטונג( )ריא ן. נ נו יי מ רער טטעהצען אונרראט
 גע|ב איהרעכן אן כור אבער ריעועט פער:אן, רער אן יענעט אינרעכן דיענטטאה!,

 ש^עהענרע דאט ויבט,}4 טייטער ןא]צער איין שבער נ!| רש ווירר; כעגאנגען דע
 ריעב׳ איינען ער£אהרען5 :אצבעט איין ראננינען אוטערע נעננען וא ,טייטען )ו ע:ען 11

 תוטפתא: מיןרער ווירר ע|עהרט4 ווימ בעגאנגען, ןוויטטענהייט1רערש שן 3הטטש
 בע־ צו אןן!ויטטענהייט דיא ווע|כער ריעב, איינען עט: יעכט4 דיעבע דעכענערןייא

 מיינ־ רריננענר טיטע צו יעמאזכדען ווע|כער איינען, ויכט;|4 טייטען( )צו טטעהןען
 אנכיעטעט, געטענקע יעי>אניעכן רער מיינען, #יינען; צו ערנטט עט אהנע }ארעט,

 מנ־ )"יין( פשט א'י| רער ,מיינען שננעהמע; קיינע ער דאט ,ווייט רעכן"ער פאן
 רער אין ראט (,4טונ5ש בעואנרערער אויט ער טהאטע ט1ש ייכ:שת|4) בריכט,
 ע־4 א|טעט5 מאשט, עט4אונריכטי רער איינען, ;אי;ט פערקויפט כערייטט טהאט

 טייטט, מענטען ריא שנער ווער פערמיטטן אה| #יט עטטיג אדער ,יעכט4 וויכט
 ,,דעריענינע אוין ;טייטען אן|וויטטענהייט ריא ער טע1וואן ט1א כעטראכטעט, ווירר
 בעציי־ צו עהרע ׳>ענטען1 רעכן טרע£פעעראנטטאןטען, א}ט טטע^ט, ער:יך5ווען

 גט: וויא בעטראכטעט, כעטריגער איין א|ט ווירר מיינען, צו ערנטט}יך עט אדזנע טן,4
 |ייכע רער פאר איינער ווען כ״ו.(: אן.5) קטן ועד>4 טרשקטאט איק }עחרטווירר

 צו טרויער אן5 יי|6אנ איינען )אוכן העתעהט" ק|יירע צערריטטענען איינעכן אין
 דיא אונר }עכענדען דיא ער בערויכע ש!ט כעטראגטעט, ווירר דער געבען(,

 נאכטטען ויינעכן צו יע^שנר "מן :שגטע: ג^יא^ :אהן ועון,1ט רבי טארטען.
 )פאליצ״ר.(: חו)י| טראקטאט איכן ע|עהרט4 ווירר אויך וו. .1 או. טפריכט,

 וייאעטאוין־ ,#ענטען איינען אירנענר טטראפןיך, איוט עט אייטערטע: ט^>וא{
 אר־1ו רורך ניבט אייטערונג ריעוע וואח} *וויא הינטעתעהען, צו היירע, איין

ט#!א} אב.4 קונר ויך ע)עהרטען(4 )ריעועט 4האנר|ונ איינע דורן ואנרערן טע,
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 רחכס ספינה )פי׳ בסברא עבר חוח דשמואל איתמר. מכללא אלא איתמר בפי׳

 שמי^ ואיקפד פייסיח• אזל למבורייה פייסיה לשמעיה א״ל ♦ המים( כה שתזכרי!
 רשחוטח בטר ניחלי ויהבה הואי טרסה תרנגולת אביי אמר איקפד מ״ט

 לאשקויי א״ל מ״ג( כלתי יין )סי׳ אנפקיא אטר רבא שחוטה(. כחוקת טרפה| )פי׳
 בו ויודע אצלו לסעוד בחברו אדם יסרחב אל רמ״א תניא מזיגא. ואשקיה

 יסתח ואל מקבלי שאינו בו ויודע בתקרובת לו ירבה ולא סועד. שאינו
 מסך שטן סוך לו יאמר ואל הודיעו. א״ב אלא לחנוני המכורות חביות לו

 ארם ילך לא ת״ר טותר. זח הרי כבודו בשביל ואם שטטעהו. ריקןטסני
 ואם שמטעהו. מסני מים ימלאנו ולא המתקשקת לגין ובידו האבל לבית

 מתח של סנדל לחברו אדם ימכור ולא מותר♦ זח הרי עיר הבר שם יש
 ישגר ולא הסכנה. מסיי ב׳ שטטעהו. א׳ דברים• שני מפני שחוטה בגלל
לחברו ששיגר באחר ומעשה פיה. על צף ושמן יין של הבית לחברו ארם

 ־־1x65 ויעעק 6 ואגטע אונד אהרען5גע וט}5 אוייכען איבער איעשט סצור געהמ}יך
 ונד צ! הין צוואר געג דיעוער פאהרמאן; רען בעפריעריגע צוונד הין געהע |וט:
 אויפגעכראכט, איהן צויבער וואר } צו מיו ט אבער פאהרמאן, רען ריעריגטע5בע

 רער וויי} זאגטע: אביי אויפגעבראבט? ער וואר ת}מור, רער ראגט5 ,ווארוכן
 גאב; געם}אכטעטעט צויין פיר הוהן קרעפירטעט איין פאהרצנאן( )רעכן פא^ו}וט

 טרא־ איינע גאב, אונגעצניטטען פיר וויין גע^יטטען איהכן ער ווי*י} ואגטע, רבא
 אנ}יעגען, נאכשטע! ויינעק )161 ניצויצחכר ואגטע: #איר רבי }ויטעט: דיטצי־אן

 ניכט איע}ארונג ריצו ער ראש ,ווייט ראויש65 איכן ער ווען טפייוען, צו איהכן בייצו
 ערווייט, ווען אנביעטען, געטענקע קיינע צזיהכן ער !}}5ן אויך ווירר, $ננעה#ען

 ניכט שיין( )צוכן פאששער פערקויפטע ער *א}} אויך אנניצצמט; קיינע ער דאש
 פרי־ פערקוי^ געישעהענען רען איהכן ער ראט ,ויין רען #ישטע עט ,צונכרעכען

 צוויט אה} #יט דיך ש#יערע :אגען: איהכן צו ט5ני ער וא}} לווין־ אנצייגט; הער
 האנד־ כע}6; א}}ע ;ויי} אעט; }עער טהאט רער אין דיעט ווען געפאשע, דיעועכן

 רצון אצטונג, אויט ווירק}יך אבער עט געטיעהט בעטריגערישע_וינר; ען4|ונ
 }עע־ #יט ניא#אנר א}}5 עט ראבבינען: ריא }עהרען פערנער ער}ויבט. עט צויוט
 ברינגע ער ג|רבע, #אן )רא#יט געהען, }יירטראגענדען איינעכן צו געפאטען רען

 וואטטער #יט ניבט *יא ער וא}} אויך געטענק(, א}ט וויין }יירטראגענרען דעת
 ער}ויבט, עטוואש וא אי:ט ראן נור וער; טייטעגען האנר}ונגען וא}כע וויי} פי}}ען,

 בעפינרען, }יירטראגענרען רעכן בייא גערארע וין }ייטע ^ענגע גראשע איעע ווען
 בע־ עהרענבעצייגונג גע}טענרע }יירטראגענרען רעק איעע א}ש ראן עש )וויי}

 איעעט }ערער רעכן פאן שנר}, איעען ניאצצאנד וא}} אויך ווירר(. טראכטעט
 פיר איהן אונר פערקויפען נאכשטען ויעען אן געפערטיגעט, פיעהעש עפא}}ענען4

 פיעהעט געא}אכטעטען איינעש }ערער רעכן פאן רער ,אוישגעבען וא}כען איעען
 צויוט ערטטענט רען גרוכרע; ראפפע}טעכן אויש צוואה אונד ווארע, געפערטיגעט

 רעכן אויש שנר}, )איינען ראבייא, גע£אהר איוט צווייטענש אונר טייטונג איינע עש
 ניא־ וא]} פערנער טראגען(. צו געפערטיגט, טהיערעע גע£א}}ענען איינעש }ערער
 }מטשען; טוויממען אה} אכען אונר צוטיקקען וויין £אט איין נאכשטען ויינעק מאנר

ודין צוט5 איי( צחכטטען ויינעק יעמאנר ראש ציגעטראגען, ויך האט עט רען
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 להאכילם ונכנס הרבה אירחים וזימן והלך פיח. על צף ושטן לין של חבית

 לפניהם משל ליטול רשאי׳ האורחים ואין עצמו. את וחנק יין של ומצאה
 מעשרה מבה״ב. רשות 1נטל־ א״כ אלא הכיח בעל של ולבתו לבנו וליתן
 אלא לפניהם לתת מה לו היה ולא בצורת. בשני אורחים שוימן באחר
 וכן לו• ונתן חלקו מהם אחר נטל הבית בעל של בנו בא בצים. ג׳ כשעור

 ושתי׳ בפיו אחר חופם שהי׳ ומצאו תנוק של אביו בא שלישי. וכן שני
 ונפלה לגג עלתה אמו שראתו כיון ומת• קרקע גבי על חבטו יריו. בשתי

 רבר על יעקב בן אליעזר רבי אמר ומת. ונפל לגג עלה הוא ואף ומתה.
 שלא היה הראשוני׳ הסירים של ודרכן מישראל. נפשות שלשה נהרגו זח

 על אף וכן מעצמם. אפי׳ רבר בשום עמהם לטעות ארם לשום מניחי׳ היו
 כ״ר( )דף במכות כרגרסי׳ בחנם. בחסד עמו שיעשה בלבו שישאר פי

 שאמרו רש״י בפי׳ וכתוב ספרא. רב כגון ט״ו( )תחלים בלבבו אמת ורובר
 אחר אדם אצל והוליכו למכור חפץ לו היה אחד שפעם ספרא רב על עליו

 שמונה. הקונה נותן והיה עשרה ספרא רב טכקש היה לקנותו. חפץ שהיה
 לימור* ספרא רב ולא עשרה ליתן ברעתו הקונה הסכים לא היום באותו

לטעות. צריך שהיה שמונה ליטול ברעתו ספר׳ רב גמר ומן לאחר שמונה•

 איין גאטטע נון ויך ן!ר ריעזער האטטע; 1יקקכ1געכ!3 טווי^ענר אכען אה) אונר
 ;יך ערוויתטע חוכר געפיןןט וויין מיט אבער עט ס&נר ,רעגא)ירען ;יא חא^טע אוכד

 נעה^ען פארטציאנען איהרען פאן ניבט איינגעןאדענע !א^ען אויך טאאכן(. )פאר
 רען ימטע0 ער געבען; ווירטהעט דעט טאכטער רער ארער ;אהנע רענן אוגד

 האטטע וא .האבען ערבעטען ;יך דאצו ער[ויבגיט דיא ווירטה דעכן פאן צופאר
 האטטע " איינגעןאדען גאטטע ;יך הונגערטנאטה איינער צייט צור יעו?אנר איינטט

 חיאדרייאאייערבע־ א]טאונגעפאהרואפיען, ניצטטמעהרםארצו|עגען, אי־נעןאבער
 אטנו4 יערער איהכן גאב טראט, העריין ווירטהעט רעט רער^אהן נון א}ט טראגע.

 בעמערקטע, אונר קאכן ראצו קנאבען רעט פאטער רער נון א|מ .פארטציאן ויינע
 ביי־ רען אין ביירען אנרערן ריא אונר ונרע>4 איכן פארטציאן איינע קנאבע רער ורא
 טטארב. ער ראט וא עררעניערער, צור איהן ער א]וג האטטע, האנדען דען

 ;יך ינג,4 “הינאוין ;יאאוי^ראטראך ©?ט דיעטבע^ערקט, *וטטער ה&טטעדיא קויכן
 מ1עבענפאן ינג4 ;עןבטט ווירעה רער יא! ב^יעב; טארט אונד העראבטטירצטע

 איינציגע ריעוע אוין טטארב. אוני העראב ;יך טטירצטע ,2ין הינ^ ראך ראט אוין
 אין פערזאנען ררייא קא^ען מ,,יעקב ;אהן א]יע;ר, רבי 2ריען ׳4פעראנןאטטונ

 ראט צ/ ניא^ט עט גאבען פארצייט פרא^מעןירער דיא |עבען! ראש אוכן ראן ט י
 איה־ ,ן!יבע4 ארער איררע, איהנען אין וויי;ע איינע איתענר אוי^ ;יך #ענט איין
 4פערריענטען וררקןיך ניכט עט ;יא ווען :יין, צו ראנקבאר עטוואט איתענד פיר נען
 וואהר־ אי!ט ער הייטט: "עט כ״ר.(: )פאן. ת *בו טראקטאט איכן עט הייטט :א

 איין מפרא רב גאב 'דאפאן ,י״ב.( ט״ו, )וזהןיכן. איננערן" ויינעכן אין האפטיג
 בראכטע וכד א "פערקויפען צו :אכע איינע איינטט נעהמןיך האטטע ריעוער בייאטפיע}.

 ריע־ ,ג!!רען צעהן פאררערטע יענער ווא!!טע; קויפען ויא רער מאננע,; איינעכן ;יא
 גינגען אונר איינט ניבט וואוררען ביירע געבען; ןרען!4 אכט נור וואןןטע אכעי־ וער

 וואר אונר עןר4 טפרא רב נרויכטע רארוין צייט אייניגע איינאנרער. אן5
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 הקונה הלך לחפץ. צריך שהיה מסגי עשרה ליחן בדעתו גמר הקונה וגם
 רב א״ל שסיים. עד המתין שמע קריאת קורא שהיה ומצאו ספרא לרב

 כדברך, עשרה לך והנה החפץ אדני לי חן א״ל צריך. אתה כלום ספרא
 שמונה ממנו ליטול בדעתי גמרתי שבבר ח׳ אלא אטול לא ספרא רב א״ל
 עם לטייל לעיר חוץ אחד יום שיצא ספרא ברב מעשה שוב יותר. ולא

 טיח ולמה ספרא לרב א״ל הדרך. מן בא שהיה אחד בחסיד פגע תלמידיו
 היתה לא ספרא רב א״ל פניו. להקביל לקראתו שיצא כסבור כך. כל מר

 א״ל הסיד. איתו נתבייש לטייל. אל^ת יצאתי ולא פניך להקביל כוונתי
 משקר הייתי לחם-ולטה אמר כך. כל לו אמרת למה ספרא לרב תלמידיו

 ודובר מקיים הייתי לא שתקתי אלו להם אמר .לשתוק לך היה לו אמרו
בלבבו: אמת

שני. פרק נמס
 דברים שחס לפי דברים. כאונאת נכללים הם אשר אחרים דברים יש

להקלות כוונתו שאין ולומר אדם לבני להטעות שיוכל המדבר ללב המסורים

 ג!ייכעה• וטןאגען;3|א: ו}דען4 אכט פיר געגענטטמנר רען ענטט}אטמען, ו־מהער
 נונ־ מיהן ער וויי} רענ;ע}כען, פיר אטטען,}0ענט קייפער רער מוין וואר ממטען
 1) דעטהמ!כ מוין גינג ,געכען 13 גו}דען עהן3 ברויכטע, נאטהווענריג מעהר

 בעגריפפען ערעט |ע:ען מיק גערמרע מבער מיהן ער רא הין, פרא ט רב
 מיר? פאן עטוואט דוא ווינטעטט וומר. פערטיג דער;ע}כע ביו ער, וו$רטעטע פמכר,

 אנטווארטע־ הער, געגענטטמנר כע״מוטטען רען מיר גיעב טפרא; רב פרמגטע
 המשט; געפאררערט דוא פיע} וא ,ערהמ}טען גו}דען עהן3 וא}}טט רוא יענער, טע
 וויי} ג!}רען, אכט מ}ט מעהר, ניכט ט3יעט נעהמע מין מבערומגטע: םעי־מ רב
 מורע־ מיין .נעהמען 13 דמפיר מעהר ניבט המבע, ענטט}אטטען מיינמא} מין מין

 סי}ערן ;יינען מיט טטארט רעי חויטערהא}כ טערא רב דער;ע}בע גינג ממ| רעט
 רי? רער פאן ענען רער ממן, פראממער א*ין איהכן בעגעגנעטע רא ספאציערען,

 ענטגעגען מיהק טפרא רב דמט יבען,3ג רפק )אין ריעוער מנקמק. וע
 המנע? געגעבען מיהע ע1פיע וא ערטט וין ער ווארוכן ,יענעכן פרמגטע קאממע(

 ענט* ריר קיינעטוועגעט, וואר מכויכט מיינע מוטווארטעטע: מכער טפרא רב
 רער דא ערגעהען. וועניג מיין נור מין מין ווא}}טע פיע}מעהר ,געהען 13 געגען

 רעש טי}ער ריא פרמגטען וא געריעטה, פער|עגענהייט מין רמריבער פראממע
 אנטווארטגעי וא}כע מיינע מאננע דעק ער וומרוק }עהרער, מיהרען רב"מפרא

 וויח, המנע(? גע}מטטען מיינונג ויינער בייא }יעכער ניכט מיהן )מוכר גענען
 רוחהאטטעשט מיןמיינע}יגע:מגעןוא}}ען? האטטע טפל־מ, רב מנטוומרטעטע

 פער* גע&וויעגען, האטטע"מין יענע! ערוויערערטען :א}}ען, טווייגען וועניגטטענט
 געווע.*ען: פערו יענען פערטטאט'געגען מיין עט ווארע וא טפרא, רב :עטצטע

.מיננערן ויינעק מין וומהרהצופטיג מיוט ער

קאפיטעל. צווייטעם
 עש דיא ווארטע, דורך הינטערגעהונג פאן מנרערע־ארט מיינע נאן גיעבט עט

בעקמננט רערע>רעןא}}יין רעק ווארטע יענער אבויכט רימ מ)ט מי;ט, :אפערן מין
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 גחר החבע ער ,ן6ק כעהויפטען צוונו־ טייטען מענטען ריצו יחהער ער חונד חיוט
 אבנייך ,ועטצען צו רחמיטהערחב נאכטטען ויינען געהחכט, ניצט חבויכט ריצו
 צו צזונר צ!כען>4 צו פעראכט}יך ריעזע חיוט, חמיכט ויינע טהחט רער צוין עט

 חנקאממט, געויננונג ריח חוין עט ווא חכער, געבאטען וא|כען בייא קראנקען.
 חוק ט/ י; ח אפפענקונריג גיכט צווני־ פערבארגען חינכערן חיק טטעטט ראך ווע}כע
 )געוואהנ־ טריפט רער חין קאממט , בעטטרמפען צו :יח ארער צו"ווחרנען, דמ?אר

 יין1~)ו ,פירכטען גאטטע פאר"דיינעק ריך !א^טט דוח אר:6חויטררוקק' רער |יך
 ככח טרחקטחט ווירר"חיק גע)עהרט וויח דורכטויט(, געלננונגען ריח גאטט נור

 ןאן$ט חיהר הייטט: ־עט !עהרטען: רחככינען ריח נ״ט.(: )םא|. מציעח
 יריח ט י: ח היערחונטער י״ו.(; כ״ה, )ויקרח קראנקען ניכט דען"חנרערן חיינער

 היער יחט רענקען, דך }יעטע צווחר פערטטעהען; צו ווארטע דורך קראנקונג
 רע־ ריח קראנקונג חיינער פאן !אנרערן ווארטע, רורך קראנקונג חיינער פאן ניכט
 הערריהרט; נעןיחינטרעטטע )פער|עטצטען( חיינעק פאן ווע]כע וייח, דע
 הייטט: בערייטט עט חרט )עטצטערן רער קראנקונג חיעער ריקקויכט אכערחין דח

 דעק חין קחן וא י״ר.(, פ. )דחו. ,"חיבערפארטהייןען ניכט חיינחנרער וא|}ט "חיהר
 נור ניכט"קראנקען" חנרערן חיינעררען ,,חיהריוא^ט פערו; חנגעפיהרטען( )אכען
 צ. החט ענטטטעהט. ווארטע דירך ריח וועררען" פערטטחנדען קראנקונג חיינע

 פרי־ דיינע חן רענקע חיהקיניכט: צו מחן וחגע וא ,געטהחן □טע יעממניר ב.
 וויןן, עי־ןערנען געועטין רחט ווע)כער פרא:ע|יט, חיין עט חיוט החנד|ונגען; הערן

 החט, געגעטטען טהיערע חונריינע ווע)כער מונר, חיין חיהק: צו ניכט מחן וחנע וא
 יעמחנר ווירר ווחוררע! געגעכען ט ט גא פאן רחט טטורירען, געועטין חיין ווי)}
 קע־ ויינע ער החט ארער היימגעווכט, }יירען ואנטטיגען ארער קרמנקהייטען פאן

 טיכ1חי פריערע דיח ולח ניכט, חיהק צו מחן וחגע וא געטרחגען, גרמבע צו רער
 ריין חונר האפפטנג ריינע גאטטעטפורכט, דיינע החבען: געוחגט ריעועק צו

 חונט!ןריג חיוט ווער ראך, כעדענקע טהארהייט! נור יח וינר ווחנרען רער|יכער
 ר/ )חיוב וואררען? פערניכטעט רעצטטחפפענע וינר ווחן געגחנגען? גרונרע צו

 חיה* צו ניבט מחן !חגע זא קייפען, געטריירע עוע}טרייבער ןען1ווא ן׳.(. ו',
פאן החט, פערקויפען צו געטריירע ווע)כער הין, יענעק צו רארט געהעט נען:

 ואינו אדם של ללב המסור דבר ובל לבו. ולשבר להקלות ורעתו לחבירו.
 כרגרסינן מאלהיך. ויראת בו נאטר עליו ולהענישו להוהירו ארם לבן נגלה

 באינאת כ״ח( )ויקרא עמיתו את איש תונו ולא רבנן תנו )רףנ״ט(. במציעא
 באונאת אלא אינו או דברים באונאת אוטר אתה מדבר. הכתוב דברים
 מקיים אני מה הא אמור. מטון אונאת הרי תונו אל אומר כשהוא מטון.

 היה כיצר הא מדבר. הכתוב דברים כאונאת עטיתו את איש תונו ולא
 יאמר לא גרי□ בן היה .הראשונים מעשיך זכור לו יאמר לא תשובה בעל

 פה לו יאמר לא תורה ללמוד ובא גר היה אם אבותיך• מעשי ובור לו
 הגבורה. מפי שניחנה תורה ילטור ורמשים שקצים וטרפות נבלות שאבל

 לא בניו. את מקבר שהיה או עליו באין יסורין או עליו באין חלאין היו
 דרכיך. ותום תקותך כסלחך יראתך הלא לאיוב חבריו שאטרו כמו לו יאמר
 חטרין היו אם ד׳(. )איוב נכחדו ישרים ואיפה אבד נקי הוא מי נא וכור

בו ויודע תבואה שטוכר פלוני אצל לכו להם יאמר לא תבואה מכקשין



ב פרק ב חלק ג כלל ב נר ***
 חמקוץ על עיניו יתלה לא אף אומר יהודה רבי .מעולם תבואה מבר שלא

 מאלהיך. ויראת בו ונאמר ללב מסור הדבר שהרי דמים. לו שאין בשעה
 נאטר שזח ממון. מאונאת דברים אונאת גדול רשב״ג משום יוחנן רבי אמר

 זח אומר אלעזר רבי טאלהיך. ויראת בו נאמר לא ווה מאלהיך. ויראת בו
 לא ווה לחשבון ניתן זה אמר נחמני בר שמואל ורבי בממונו. ווה בגופו
 בכהן מעשה רבנן תנו ע״א( )רף יומא במסכת נמי וגרסינן להשבון. ניחן
 דחזינהו כיון בתריה. עלמא כולי אזלי הוו המקדש. מבית שיצא אהד גדול

 ואכטליון שמעיה אתו לסיף בתרייחו. ואזלו לריריה שבקו ואבטליון לשמעיה
 עמטין בני ייתון לחו אמר לשלם. אהרן בר ייתי ליה אמרו מיניה. לאיפטורי

 ייתי ולא דאהרן• עובדא דעכרין לשלם עממין בני ייתון ליה אמרו לשלם.
 גדולת כמה מכאן כן גם למדנו דאהרן. עובדא עביר דלא לשלם אהרן בר

האמת וכפי גרים. כני שחיו גנאי דרך להם אומר שהיה דברים אונאת

 רני געהאבט. פערקויפען לו געטריירע ניאמא}ט ער ראט ווייט, אבער מאן דעכן
 מאן ווען טע}}ען,0 קויפע איינעכן 15 ניכט דך :א}| מאן הינצו: נאך פיגט רה יה!
 געויננונג ריא אדן עט קאממט רינגען רערג}י'כען אן}ען בייא האט." גע}ד קיין
 פירב־ גאטטע ריינעכן פאר דיך וא}}טט דוא עט: הייטט איהנען פאן אונר־ אן,

 דורך קר^נקונג איינע גמ}יא}: רבי רעט נאמען איכן :אגטע רבי"יוחנן טען!
 )פער־ איינעק פאן ווע}כע קראנקונג, איינע א}ט טןיממער, ווייט אי;ט ווארטע

 ערטטערע דיא אוין בעציעהונג אין *רען הערריהרט; גע}ראינטרעטטע }עטצטען(
 אוין בעציעהונג !,א פירכטען, גאטטע ריינעכן פאר דיך ןא}}מט רוא עט: הייטט

 גאטטע דיינעכן פאר דיך :אן|טט רוא ניכט: עט הייטט ן העגעגע }עטצטערע דיא
 נע־ :אגטער, ריאערטטערע, גרונראן: פא}גענרען גיעבט א}עור רבי פירכטען.
 גע!ר ראש ב}אט כעטריפפט הינגעגען, }ע"טצטערע ריא ,פער:אן ריא טריפפט

 אן: גרונר פא}גענרען גיעבט נחמני, רעט ואהן טמוא}, רבי דער:ע}בען.
 ערטטערן רער בייא מאג}יך, עחאטין אי:ט ער, :אגט }עטצטערן, רער בייא

 טראקטאט איכן גע}עהרט ווירר פערנער .טטאטט ןיער:אט קיין פינדעט הינגעגען
 הא. מיין בעגעבענהייט: פא}גענרע בעריכטען ראבבינען דיא ע״א.(: )פא}. יומא

 רעקטעמפע}אונרפיע}עמענטעןבעג}ייעעטעןאי־ן; הערפריעטטערגינגאיינטטאויט
 יענעןשטע־ }יעטעןדא וואוררען, אנדכטיג 11 י}ט ב א אונר טמעיה נוןדיע:ערען א}ט

 נ.יה 11 ט}י ב א אונר טמעיה א}טהיעראוין טערן.3גע:ע}}טעןויךצודען}עט העןאונד
 מיהכן: צו יענע :אגטען פעראבטיערען, צו האהענפריעטטער דעכן פאן דך אוכן גינגען,

 גע־ ויא אונטעררריקקטען א}ט )ג}יימאנז ט:אהן!יאהרנ ווי}}קאממען, אונט דיא
 האהערפריעטטער, :טיטע} געביהרענדען איהבן ט}יכען, ייגענ א רען פ}יטטענט}יך

 נאהנן )וועניגטטענט (;*חנערר^עננען ניבט ווירדע האהע :יינע ע ריע: :יא ווא}}טען א}ט ונר א
 איהנען האהעפריעטטער רער ?ווארוין ;(:יננע ריעועכן אין האהעפריעטטער רער עט

 נעהמ־ ווארען )ביירע היירענאבקאממ}ינגע! איהר ווי!)קאממען, וייר ערודערערטע:
 א}}ער. דיען עש אבער'ענטגעגנעטע]: ביירע אבטטאממענר(; פרא:ע}יטען פאן }יך

 עט האנרע}!♦ אהרן וויא 1ווע}ככ היירענאבקלוממ}ינגע, •ווי}}קאממען רינגט
וויח ניבט ווע}כער אהרן, פאן אבקאממ}ינג א״ן ווי}}קאממען ניכט אבער דיא

 מנעי מהרוים, מבנןיא״^מג חייו חמר3 ער רמס מנרייסען, זיח "יון>טען 01* יויער *(
ערזעהען'. ׳3 ייך1ג1יי וויח זייח, •וירריג ט5נ1חכגן ויוןכען חיינער גיגט



*** כ פרק ב חלק ג כלל ב נר
 תורה וגמרו השכינה. כנסי תחת לחסות שבאו ככידם גדול היה זח על

 גר נעטן תנא צ״ו( )דף חלק ובסר׳ נ״ו( )דף גיטין במסכת כרגרסינן ברבים
 בבני תורה לימדו הטן של כניו מכני חיה. צדק גר נבוורארן חיה. תושב
 סנחריב של בניו מבני בירושלים. תורה לימדו סיסרא של בניו מבני ברק.
ואבטליון: שטעיח נינהו וטאן ברבים. תורה לימדו

רביעי. הכלל ׳ .
 הראשון החלק חלקים. לג׳ ונחלק הרע. לשון יססר שלא

הסח. בנבלות הג׳ חחלק בו. כשאין חשני החלק בו. כשהוא
סרקים: ג׳ בו ויש בו. כשהוא ראשון הלק

ראשון. פרק )טח(
 לחברו נתחייב או עשק או, שגול חברו. על ערות שהיודע וידוע ברור דבר
לסני לדבר לילך חייב שהוא חובתי. ירי לצאת רוצה ואינו דבר. בשום

 היערי שנטווארט(. בע}יירינענרע ויינע מוי^ מנספניען!נג )מיינע השנדעןט, מהרן
 6ד ,מיוט ארטע1ו דורך קראנקונג מיינע טשרע}השפט האכטט וויח וויר, ןער־נען מויט

 פראוע. עמן מבקאמ^ענע דאטידמ השטטע, פארנעוו$רפען טפאטטיט מיהנען ער
 טוננ5ש האכטטע רימ רעטהמןב עכען טהשט רער מין וימ וואהרענד וייען, )יטען

 מונרדעט. בענשבען ןיטוט נאטטעט וואהרען רעט מין ויך וימ מינרעק פערריענטען,
 ניטין טרשקטשט מיק ווירר נע}עהרט ווימ פערברייטעטען, אפפענטןיך )עהרע טען

 נעמן*( עט: הייטט צ״ו.( 3)£א טנהררין טרמקטשט מיק מוכר ',:.(;4נ׳ )פאן.
 נאטצענדיענטנו רעק ער ראט רארורך, רער ה. ר. פראועןיט, פאןיטיקער וושרמיין

 *שכען! צו שנואטינ ויך טטמשטע ייריטען מיק ער$שננטע, רעכט ראט ענטושנטע"
 שננעי טאנרינ6פאןן יורענטהוק ו־שט רער פרא:ע|יט, אכטער מיין וומר ן ד מ ר ן בו נ

 )ייריקע( דמט מיינינע }עתרטען מיה#ן נמכקא^ען רען פאן המטטע; נא^ען
 נעועט| רשט מיינינע }עהרטען נמכקא^ען טיטרמיט פ$ן ברק; כני מין !,נעועט

 נעוענ^ן רשט מיינינע )עהרטען טנחריב רעט נאכקא^מען רען פאן ירוטןיק; מין
מכטןיק. מונד ט^עיה ערוואהנטען( )אכען ושרעןרימ1 ריעוע מונר ר!££ענט}יך,

טיטעל. פיערטער
 רערען. שליטמען פאן

שבטהיין!ננען. דריימ מין

אבטהיילונג. ערסטע
 קאפיטעלן. דרייא אין ליעגט. גרונרע צו וואהרעם עטוואס ווען

קאפיטעל. ערסטעס
 ןן55 יעז^שנד ו!ען ר&ט עט, מיוט :שכע בעקשננטע מוכר מויטנע^שכטע מיינע

 טען,1פארענטהש עט״שט מיינעק ארער נערויכט, ער רשט ,ווייט נאצטטען ויינעק
מיהר מ!>י השט ערפפןיצטוננ5 מיינע מירנענר נעכענמענטען ויינען נענען אדער

י״ן. א/ נ׳. ן>ים.1 ויעהע •(
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א פרק א חלק ד כלל ב נר
 בתורה שבועה יחייבהו או יעיד. אש בדבר שיחייבחו כדי ולהעיר. ב׳ר
 יעיר לא חטא ירא והוא בעברה שנבשל בחברו רואה אש אבל סיו. על
 עקה שנבשל בדבר מורגל שאינו מאחר כי תוכחה. בלא ר׳ל הנש. לו

 עצבי ושיגרור האיסור. מן ושיסרוש תשובה שיעשה להוכיחו טוב בעונו.
 לקיים שני עד עמו שיש ואע״ס חטא. לידו יאונה שלא כרי ואילך. מכאן

 מר( )משלי ע״ח שלמה אמר זה ועל קודם. להוכיחו הוא טוב הדבר.
 בן לי .עשה כאשר תאמר אל בשסתך. והסתית ברעך חנם עד תהי אל

 אלא שקר. עד תהי אל להזהיר הוצרך לא בפעלו. לאיש אשיב לו אעשה
 החוטא אם ועמו תיכחח. בלי הנם חטאו תגלה אל סי׳ חנם. עד תהי אל

 ט׳( )משלי כדבתיב למוכיחם• ושינאים באילתם ששוניס חאוילים מן הוא
 כרי עונו על שייסרוהו לשופטים להגידו טיב ישנאך. פן לץ תוכח אל

 השם ובקנאת שמיש לשש תמיר תחיה כוונתו וכל האיסור. מן להפרישו
 היות טוב לא יחידי עד הוא אס כן ואע״פ אחר. דבר על לו בשנאתו לא

 עד תהי אל נאמר כן גס וע״ז חנם. עדותו בי חברו על טעיד לבדו האדם

 צייגניש איין רצןרינער געריכט פייכעכן פאר פיוט, ט!ןדיג ווין|, כפצקא^ען ניצט
 ויינער 4ער£ימ!נ צור מיהן צייגכיטטעט רעט פא]גע חין דיעועט בצוןעגען,"דפמיט6

 שנער ויעהט קאננע. אויפןעגען מייד פייכען פיהכן ארער פכהפןטען, פערפפלצטונג
 ער,1וא! וא פיוט, £ערפל!ן}ען וינדע פייכע לזין ואכטט כעבענמענט ויין רפט יעמ&כר,

 בעפארערכיכט פב!עגען, צייגכיט קיין רפריבער פיוט, גלוטטעטפירצטיג ער ווען
 ניצבו ,בעגש^גען ער ריצו ,ויכרע ריצו רערוע|בע דלן רען ;הפט ערמפהכט יעכען
 עד ראש עראפהען, צו פיהן בעטטער, עט פיוט וא בעגיכג, געוואהכהייט לולט

 גענרו־כע, פארויצט פמע פן כון פאן פוכר ענטופגע פערבאטעכען רעק טהוע, טע □
 נאך ער ווען ראן, פויך יא! !אטטען; צו פיבעררפטען ויכרע קיינער פאן וין פובן

 נעששער, דעננאך עט פיוט כעטטאטיגעט, פוים;פגע וייכע רער צייגעןהפט, פיעען
 וויא צורעצטצוווייוען, געריצטע( כייכן פנצייגע רער )שאר פארהער נאצטטען רען

עיע}־ כאצטטען, רייכען געגען צייגע פוכגעביהר|יכער קיין ,,וייפ טןמה"ופגט:
 געטהשן, #יר ער וויפ כיצט: ופגע |יפפען; ריינען *יט*  צוצורערען פיהכן ווצע *עהר

 |אששען" עכטגע|טען טהון ויין יעדער^פן 0י1ו פיך טהון, פויך פיהכן פיך אי}) וא
 £א/םער קיין ואן|טט ד!פ כיצט: יטעט3 פערו ערטטע רער .(.3 כ״ט, כ״ד. טןי>1)

 פיע^עהר: }ויטעטט ער פערטטעהט; ועוכטט צאן וין־ ריעט רא ויין, צייגע
 ויכרע ריא ואן|םט ד!פ ה. ר. ויין, צייגע פוכ_געביהר}יצער קיין וא^טט ד!פ

 עראפהנונג פארגאנגיגע אהכע ה. ר. פונגעכיהר, צור כיכט כאצטטען ריינעט
 ויכרעו, פערטטאקקטען "רער פייכער ויכרער רער יעראך פיוט פ־יפדעקקען;

 טפאטטער רען טטר&פע הייטט: עט )וויפ הצזטטען צורעצטווייוער פיהרען זועןצע
 רען □יא כעטטער, עט פיוט וא •(,,ח ט', י1)*ט הפטשען ריך *אכטע ער ניכט,

 כעטטראפען ויכרען ויינער ו"עגען פיהן ויפ רפמיט מפכען, צו נצייגע6פייכע_ געריכטען
 אייכם אבויכנן וייכע פכער וא}| טטעטט ענטפערכען. רעכן־פערבאטענען פאן פוכר

 מיי־ וועגען האש ויין אבער כיצט ויין, בעועעןט גאטטןיצעקפייצער פאן פוכר פראממע
 וועניגפר רעשטא כיצטט )יעגען; גרוכרע צו ראבייפ ע}עגענהייט4לןנ זאכטטיגען גער

 מיין צייגען פייכציגען ש1פ ויך רער #עכט, מיין מען וט,4 כיכט עט פיוט >ןכער
צייגניש ריעועש רש שב|עגע, כאצטטען זייכען געגע! צייגניט מיין "ייט, ;צ׳כע גער
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 באיש אחד עד יקום לא י״ט( )דברים שנא׳ עליו סומכין שאין לסי .חנם
 וגו׳. שלשה או שנים סי על יחטא. אשר חטא בכל חטאת ולכל עון לכל
 הקמה ג׳ קי״ג(. )רף ספחים במסכת כדגרסינן יחשב. רע שם מוציא לכן

לו. מעיד ואינו עדות לחברו והיודע בלב. ואחד כסה אחר המדבר שונאן
 ויגור ואתא חטא. דטוביח כהא יחידי. בו ומעיר בחברו דבתערוה והרואה
 וויגור חטא טוביה א״ל לדגור. ססא רב נגריה ססא ררב קטיח כיה ואסתיר
 מסקת קא בעלמא ביש שום ביה. מסהדת קא לתורך את אין א״ל מינגר.
 כי מג( )שטות שנאמר לשנאתו• מותר אמר יצחק בר שטעון רבי עילויה.
 שאמרו שונא תניא והא גוי. שונא איליטא מאן שונא שונאך. חטור תראה
 ולא עבד רלא אי רטי. וחיכי העולם• אוטות שונא לא אבל ישראל שונא
בלבבך אחיך את תשנא לא י״ט( )ויקרא כתיב והא לטסנייה שרי מי מידי

 פערוע(הייטט: דעכןאבעןמכגעפיהרטען )מין עטמויך ווע|כער מין £מיוט מוכניטין גמנ׳ן
 <>מןיויך דעכן 7לווין ,צייגע מיין ה. ר. ויין, לייגע פערגעבןיכער קיין ואן|טט רומ

 מויפטרעטען כיכט ואןן "עט הייטט: עט ווימ ,7דמרן פער|מטטען ניבט מהנעהין
 פאן ויכרע, מייכער פערברעכעכט, מיינעט 7בעטרען מיכן יעמחנרען ווירער לייגע מיין

 51 .1 מ!. ,׳' לייגען ר־יימ ארער לוויימ, דורך כור ואנרערן ויימ, מוין־ וימ ורט5 ווע|כער
 כעטרמכטעט פער|יימרער מ?ט א:5מ וויר־דע לייגע מיין ט״ו,(; י״ט, )רבריכן

 ימ'5רריימער קי״ג.(: )פמ|. טרמקטמט"פטחיכן מיכן ווירד גע|עהרט ווימ וועררען,
 ט,5טפרי מכדערט זץערע רעכן וץיט רער רעניעניגען, גאטט: המטט מעכטען

 מיין כאבטטען וייכען פיר רער פערכער, דעכיעניגען רענקט; הערלען מיכן ער מ|ט
 מיינע רער ,,רעכיעניגען עכר|יך מוכר מוכטעי־!אטט, עט מוכר ווייט, מבל!|עגען לייגניט
 עט גמב וא לייגט*(. מיהן ווירער מחיין וין־ פיר מוכר ווייט נאכטטען דעט ויכרע

 גע־ ריג5ט פערגעהענט מייכעט ויך רער טוביה, געוויטטען מייכען מייכטט ב. ל.
 פפמ רב פאר רעכ;ע}בען געגען ויגור געווימטער מיין נון מ|ט המטטע. ממבט

 בעטטרמ־ גייטעוהיעבען יט>4 !עטלטערן רען דיפוער |יעט וא מויפטרמט, לייגע ט5מ
 פ־>4ע ויגור מוכר געפעה!ט, המט טוביה געגייטע|טע: רער ומגטע וומט, .פען

 דולן מיכואפערן ריבטער, רער מנטווארטעטע מ!)ערריכגמ! טטרמפע? רימ פאנגט
 בעטרמצטעט פערןייו^דער ב!אטער מיין מ}ט מן:א מב|עגטט, לייגכיט מיין ין )י ן מ

 4מייכלע מיין )אבג|ייך רעננאך ומגטע" ילחקיט, ומהן טמעון, רבי וירטט.1
 בעטרעפפעג־ רען לייגע(" ער5ואן )מיין רמל ואן!( מויפטרעטען לייגע מ|ט ט5ני נער
 פייכ־ דיינעט ע;ע| רען ויעהטט ד!מ "ווען הייטט: עט רען המטטען; וינרער רען

 ריח פיינרע היידכיטען מיינעכן אן5 ניבט קמן היער ה׳.(; ב״ג, )טמות רעש"
 מיינעכן פאן כור היער רמט }ויטעט, מויטדריקקןיך לימן _טר£ריט רימ ו־מ ויין, רערע

 מיי־ מן;א"פאן מיוטנ!ן רעדעמיוט; רימ היידען פ$ןמיינעכן ניבט מי;רמע]יטען,
 קייכע דיעוער ט6ה פרמגע, רימ מיוט וא רימרערע, פיינרע יטיטען1מיורשע כעכן

 מויטרריקקןיך ימ עט ו־מ וועררען, געהמטט ניבט ימ ער רמרן ומ בעגמנגען, ויכרע
 י״ט, )ויקרמ הערלען" רייכעכן המטטעןמין כיבט ברורער דייכען וא^טט "דומ הייטט:

 רעדע ריין ייט3 יענאר עיון היער יחם חעריטן, עריויננערט 1עיוח11ח עיר יזיין היער זזום עש
 יזמטערג טען3עיורגעזעט ייריטען יען עיי( עם3יוניחןגע:עט.1ערע3 יעס יוינערטרעט!נגטן וויו יזיוט,

 עריזי;־ יובען ווייו *•שטען, ריין יווני *יין יחס נעגען אערנעהען .ווח>ררען כעטטרחעט יו!נר זיגט
 מגטען1'עער)ן יען צער1זיו •זיין יח יועריען, ט1יי3יונגע ייגען3 יזיינעסן עיון חייך ווידר, נערט

ער.'3חינעדזעט יער י לןחננטע. נריננען חיירעם יויינעש !ייסטונג ר!3 !!ענינשטענם
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 אלא הוא עלסא דכולי שונא שונאך איסורא דעביד סחרי איכא אי אלא
 )סשלי שנא׳ לשנאוחו. מצוה אטר יצחק בר נחמן רב גוונא. האי כי לאו
 ליה למימר טהו אשי לרב אחא רב ליה אמר וגו׳. רע שנאת ח׳ יראת ח׳(

 ואי ליה. ליטא תרי כבי לרביה הוא מהימן אי א״ל ליה. למישנא ררביח
 רבת שהביא על שלקה הצדיק ביוסף טצינו ואעס״ב ליה. לימא לא לא

 רעה רבתם את יוסף ויבא רבר־. בבראשית כדגרסינן אביו• אל אחיו
 רבי וגו׳• לשין ביר וחיים מות י״ח( )משלי רכתיב היינו ל״ז(. )בראשית

 טן אבר על בניך חשורין אוטר מאיר רבי שטעון. ורבי יהודה ורבי מאיר
 רבי עבדים• אותם וקורין השפחות בבני מולולין אומר יהודה רבי החי.

 אוסר סיטון בר יהודה ר׳ הארץ. עם בבנות עיניהם תולים אומר שטעון
 הקמה א״ל לה׳. טשסט ומאזני סלם ט״ו( )משלי שנאסר לקה תלתיהן על

 הקלקלה בשעת אסילו חייך החי• מן אבר על בניך הן חשורין אטרת אתה

 רער 1יוי:כ :א בעגפנגפן, £ערברעבען מיין ער רמש !־פ, צייגען מכער לנד י"!.(;
 דולן ווען רא]: עש היעטע )"פרוק ,מענטען יערעש פיינר מיין פי ערברעכער5

 רער פיינרע מיינעכן פאן היער מוש סא}ג}יך פיינרעש(? ש ע דייג ע:ע$ רען לעהשט
 פער־ רעטשען פערברעכער, מיינעכן פאן ה. )ד. זיין רערע רימ מרט מנגעגעבענען

 המט־ צו פערכרעכער רען מקט, דעכןער}ויבט לנד, בעקמננט מיינעק נור ברעכען
 מקט עש ואגטע: יצחק, ואהן נחמן, רב ווירר(. גע}עהרט היער ווימ טען,

 רען עש, מקט "גאטטעשפורכט היישט: עט רען המששען, צו מיהן ואגפרםע}יכט,
 רען מיינשט פרמגטע רבימחמ י״ב.(. ח/ )מט}י .11 .1 מו. המטשען," צו כמוען

 רען לין, ער}ויבט צייגען( )מיינצע}נען וא}כען מיינעכן וואה} עט רירפטע מטי: רב
 מ}־ ?המשמע מיהן ריעוער רפמיט מנצוצייגען, }עהרער לינעכן ביימ פערברעבער

 רער}עהרערצו מען געשעהען, ריעט רמר^ מטי, רב מנטווארטעטע }ערריגגש!
 מבער דיעש מקט צייגען; צווייען צו מ}ש המט, פערטרויען נראשעש וא מיהקמיין

 רחש וויר, פינרען רעננאך מונטערב}ייבען. מכצייגע ר*מ מוש $1 !מ}}," רער ניכט
 המנר־ מיר פמטער לינעכן ער וויי} וומוררע, בעטטרמפט גערעכטע, רער יושן*,
 בראשית מין ווירר גע}עהרט ווימ ה&טטע, הינטערברמכט ברירער לינער }ונגען

ב׳,(,מוי^ ,1}״ נמכרערען)כרמטית מיבערברמכטעמיב}ע הייטט: עט רבה:
 1עווין}נ4 רער מין לנר }עכען מוכר "טאר מנווענרבמר: פערו רער מקט דענוע}בען

 רבי מונר ורה יה רבי מונר נעהמ}יך ממיר רבי כ׳.(. י״ח, )מט}י צונגע" רער
 רני יוט^, רעש מנ׳געבעריימ יענער מינה&ט רען מיבער טטרייטען טמעון
 £}ייט פעררמכט, מיכן לנד ואהנע ריינע געומגט: המבע ער בעהויפטעט: ממיר

 רבי ולרר; מוישגעטניטטען טהיערע }עבענרען דעבן ווע}כעט געניעשען, צו
 )רער ממגרע רער ואהנע רימ רמש פנגעגעבען, המבע ער בעהויפטעט, ורה יה
 וויה גענפננט טק}מפען מונר הערמכגעועטצט מיהנען סאן ה( ם ו} מונר ה ה כ}

 ר&מלממונער־ מנגעגעבען, המבע ער בעהויפטעט: ענר}יך טמעון רבי רען;
 בע־ טטרמפע, רימ פ£}אגען. }מנרעט רעש מארכען רען מיט מומג&נג }ויבטען
 מעעבעריימ, רריימסמבען ריעוער וועגען שימון, ואהן יהודה, רבי *ערקט

 ווא מנגעמעטטען, טריפט רער נמטור, מהנןיכער רריימפמכע מיינע עכענפמ}}ט וומר
 ד׳מ י״מ.(; ט״ו, )מט!י מן גאטט ווענרעט רעכטשוומגע גענויע מיינע הייטט: עש

 גענושטעט, רעש וועגען ברי־ער ריתע רפש גאטט, טפרמך מנגעגעבען, המשט
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 וקוראץ השפחות בבני הם טולולין אטרח אתה ואוכלין. שוחטים אלא אינן

 בכנות עיניהם חולין אמרת אתה יוסף. נטבר לעבר חייך עברים• אותם
 ותשא ל״ט( )בראשית שנאטר הרוב. את בך מגרה שאני הייך הארץ עם

 ערוה דבר בחברו כשיראה אסרו וה וכל יוסף. אל עיניה את ארוניו אשת
 טלססר להרחיק לאדם לו שיש שכן כל רע. שם כמוציא יחשב שלא לסי

 הנעלמים הדברים ועל עליו מעיד אדם של דבורו כי ארם. בני של בגנותן
 אבל בגנותן• לספר רוצה ואינו אדם בני בשבחי מדבר הכשר שהאדם בו.

 רוצת פסול שהוא בעבור כי ארם. בני במוטי לדבר תאותו-הוא בל הפסול
 מדבר ואינו פוסל. הפסול כל תניא ע׳(. )רף בקדושין כרגרסינן לפסול.
 מפורסם הוא המים ואם פוסל. בטוטו שמיאל ואטר עולם. של בשבחו

 וגרסינן ענין. נשום מלווכרו לשונו לשמור צריך יותר ובמשפחתו'הוא בו
 אל שבך מום אמרו נתן רבי משום תניא הייתם גרים כי ע״ס )רף בטציעא

 )עי׳ בדיותקית וקיפא ליה ראית מאן אינשי דאטרי וחיינו לחברך. תאמר

 וא}}שט דולו ;ייע!; פערראכט לוין פ}יישעש ענטנאחחענען טהיערע דעק}עכענרען
 טהיערע ריח רנרע איינער בעגעהען בייק ;ע}בשט ;יא ראש ,איבערציינען אבער דיך

 ציעגענ־ חיינען ש!אכטעטען ;יא היימט: עש )חית נעניעשען ;יא ;יא בע£אר אכטען,}6
 שק}אפיננען רער ;אהיע ריח ;יא ראש אנגעגעבען, פערנער האשט דוא באקק(;

 שק!אפע א}ש ;ע}בשט רואי ;א!!שט ראפיר נעננען, שק!אפען ;יא אונר בעשיחפפטען
 אוחגאנג אונער}ויבטען ;יא ראש אנגעגעבען", רוא האשט ענר}יך וועררען; ערקוי£ט5

 רייצען, דיך ווירער אין־איינעןבארען ווי}} ראפיר עגען,}6פ }אנרעששאכטערן רען חיט
 ווען .ף ש יו 3אוץ ב}יקקע איהרע ווארןי העררן ;יינעש פרויא דיא היישט: עש וויא
 ווירק}יןי חאן ראש אונרעכט, ראש חאן ראש וותר, רערע ריא דאפאן כיוהער נון

 דאר־ ;ע}כשט ;ינרער רען ניכט חאן )בעפאר ;$}}, אנגעבען ואג}ייך ניכט ויעהט,
 פער־ א}ש ניכט אוכן ;וכט(, ען4אבצ!ברינ ראפאן איהן אויר שטע}}ט רעדע צור איבער

 היטען, חענש רער :יך חוש חעהר פיע} וויא אוכן וועררען, צו כעטי־אכטעט }■יחרער
 איכע}רערען ;א}כעש איין יא שפרעכען; צו באועש חענשען £אן איכערהויפט

 רען יעשען;5ט ;ע}כשט איבע}רערענרען רעש קאראקטער רען 2אוי! אר4וא }אשט
 כא־ :•ך, היטעט אוגר חענשען רען פאן גוטעש נור רערעט רעצטשאפפענע רער
 }ושט ויינע האט אי;ט, ש}עכט ;ע}בשט אבער ווער שפרעכען; צו איהנען פאן ;עש

 1;ע}כשנ ער וויי} רען שפרעכען; צו נעבענחענשען רער פעה}ערן רען פאן ראראן,
 טראק־ איק ווירר ע}עהרט4 וויא חאכען, צו ש}עכט אנרערע ער ווכט איוט, ש}עכט

 ;ע}־ בעויטצט אנהאננט, שאנרפ}עקקע אנרערן ווער (_:ע/ )פא}. ין קרוש טאט
 וא}= איין הינצו: פיגט }א 1 ח 0 גוטעש. ניאחאנרעק פאן שפריכט אוכד וא}כע בער
 חעהר וא אוק נעברעכען. ן נענע יי א ;יינע אנרערן אן עוואהנ}יך4 טארע}ט בער

 דיע;ען רער ,פארצוווערפען יעחאנירעכן םעה!ער איינען ,היטען ;ין חאן ;א}} אבער
 טראקטאט איק ע}עהרט4 ווירר ;א טהיי}ט. פאחי}יע באנצען ;יינער חיט פעה}ער

 "איהררירפרעחר}ענענעוועועןאיק}אנדעאגיפטען\׳ עשהיישט: חציעא: בבא
 צויענטנעה־ איוט היערויש נתן: רבי רעש נאחען איכן }עהרט טראריטציא[ איינע
 פאר־ צוק ניבט נאכשטען ויינעק האט, ;ע}כשט חאן ריא פעה}ער, חאן ראש חען,

 "אין געהאנגטען חיינען ווער :;אגט שםריכווארט ראש וויא ;א}}_, וואור^חאכען
חירריע;עןפ-ט האננע יעחאנרעק; צו ניכט ואגע האט, פערוואנרטאפט רער
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 להרגיל לאדם שטוב למדנו מ(. )ס" בניתא זקוף ליטא לא מושסחיס "ל>י 6 שיפ

 לא לדרך הנוטים אדם לבני ולהוכיח במומן. ולא אדם בני בשבחי לשינו
למוטב: שיחודו עד לבינם בינו טובה

שני. פרק )מט(
 וח ועל רכיל• נקרא בסהר אחר עליו שדבר דברים לאדם המגלח כל
 סבה להיות שיוכל אלא עור ולא בעמך. רכיל תלך לא י״ט( )ויקרא נאמר

 )יחזקאל וכתיב רעך. רם על תעמוד לא לו סמוך כתוב לכך דם. לשפיך
 הרכילות. בסבת לוה זה יהרוג אולי דם. שפיך למען בך חיו רכיל אנשי כ״ב(

 מי ר״ל דבר• מכסה רוח ונאמן סור מגלה רכיל הולך י״א( )משלי וכתיב
 ההוא הסוד בגילוי שאין פי על אף חברו. סור לשמור ברוחו מושל שאינו

 הוארז הרעה הטרה אותו שמביאה סופו לחברו• אדם בן רכילות ענין
 זהיר להיות לאדם יש כן על מחסום. לפיו ואין הואיל רכיל הולך להיות
 בכיסוי אתה היאך אחד להכם שאלו לעולם. טפיו יוציאנו ואל חברו בסיר

 להיות לבי בתוך קבר לו חוצב אני סורי ארם לי כשיגלה להם אמר הסוד.
לו אמר אחר. חכם אצל סורו שהפקיד אחד בחכם מעשה לעולם. שם

 מעס רעק פאן אנצוגעוואהנען, ויך ראטה;אק, מענקען רעק אי;ט עש לןוי^.
 ברעגען, צו אירעגונג אין פעה|ער איהרע אבער ניכט טפרעכען, צו גוטעט טען

 אוני וער, גענייגט |עכענטוואנרע] עכטען5ט איעעק צו וועוכע מענטען, אלך ויא1
כעטטערן. לך ויא בי; צורעכטצוווייוען, אויגען פיער טער

קאפיטעל. צווייטעם
 אעטגע־ רענועןבען ווירער יעמאנר דיא ,פערראטה ווארטע אנדערן איעעק וער1

 קפריכטראנו וא|כען איעעק פאן ,גער כרע יא: יין א האט\הייטט געקפראכען הייכן
 טרייכען אנברעגערייא קיעע ואן!מט "דוא הייטט: רע^;ע}בען אין וועןיעט ן,יגע;עט

 ואנרערן }!!}יין, ניכט עט אי;ט ריעט טי׳';.(. י״ט, )ויקרא פאןקע" ריינעק אונטער
 דארטיצוגןייך פא|גט רעמה^ב געבען, אט1אנ בן!טפערגיעטען צוק אייך קאן ער

 ־5נא ריעעט בן!טפערגיעטען צוק געבען גע!עגענהייט ניכט :א^טט "דוא :3דארוין
 אונן ריר, אונשער אנברינגער גאב עט עט: הייטט פעי־נער )רא;ע!בטט(; טטען
 צווועגע אנגעבערייא קאננטעג-א עט ה. י. .(;,ט כ״ב, )יח;קא} >£ערגיעטען צו כ|וט

 אנברע־ רער עט: הייטט פערנער אומברינגע. אנרערן רען איינער ראש ברעגען,
 ראט פערבירגט אי:ט, געמיטהט רער^יכען ווער געהיייעיט, ראט ענטרעקקט גער

 ויעעש געהיי^ניט יאט קאן, בי־עגען ויך איכער ניכט עט ער א ה. ר. ניט;>1געהיי
 געהיית־ רעט ענטרעקקונג ריע;ער אין אלך ווען כעוואהרען, צו טרייא נאכטטען

 אין ווירר רער אי;ט, ענטהא|טען יעמאנדען געגען אנברינגערייא קיעע ניטטעט
 צזונרע ויעעק ער רא וועררען, אנכרינגער איין ענר|יך אונטוגענר דיעוער פא{גע
 ־5נא ויעעמ געהיימניט רעק <>יט א|:א וא}| מענק רער קאן. אנ}עגען ציגע| קיעען
 ו/יי׳ איין כרעגען. }יפפען ויעע ניא"איבער עט אונר או^געהען כעהוטואק מטען
 געהייצו? אוקאיין אנפאנגע, עט ער וויא ,וואוררע געפראגט איינטט ווע}כער ;ער,

 מיעעק אין גראב איין איהק מאכע איך אנטווארטעטע: הא|טען, צ! געהייק ניט
 א/ש ,איעשט”וזייוער איין ואן! וא .פערבןייבען צו ער0אימ פיר רא אוק ,הערצען
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 בטוח הוי ר״רי לי. שאטרדה מה שכחתי כבר לו אמר דברי. אחה הבנת

 יגלה שלא מוזהר שארם וכשם לעולם. מפי יצא שלא מלבי שהסירותיהו
 חכמי אמרו לאוהבו. אפילו סורו יגלה שלא לאדם טובה עצה היא כך סור

 שהוא אפילו שבעולם לאדם תגלהו ואל בסורך. זהיר הוי לעולם המוסר
 לאויבך אותי מפקיר שאינך סור במשליהם אומרים אדם בני שכן אוהבך.

 הסוד. ויגלה לאויב האוהב יהפך לפעמים כי אוהבך. אצל הפקדיהו אל
 המשכיל יסכל לפעמים כי לכסיל ולא למשכיל לא ך סיר חגלה לא אמרו ועור

 שלא וגילחו ארם ביר סורי הפקרתי לא מעולם אמרו ועוד הכסיל. שכן כל
 סורי להעלים יכולתי לא אני אומר והייתי לעצמי. אלא אותו מאשים חייתי

 של סורו אמרו ועור שגלוהו. לאחרים מאשים אני למה לאחרים. ונליתיהו
 ח׳ל לסור. עבד הוא יהיה יגלהו אם אבל כעבד. בידו מסור הוא ארם

 שלז*ה כרי טמנו מתיירא היא שגילהו ואחר ברשותו. הוא נעלכש כשהוא
 שלא חברו בסור וגם בסורו אדם זהיר יהא ע״ב רב. בקהל רעתו תגלח
במקום םס.*ם אם ברבים שיחיו פי על שאף דברים יש וגם רכיל. יקרא

 געפרמגט דיעוען המטטע, מנפערטרויעט געהיימניט מיין ווייוען מנרערן מיינעכן ער
 געמנטוומרטעט ;מ!} מבער ריעוער פערטטמגרען? רעכט מין ר!מ המעט המבע!:
 ה. המטט\ר. געומגט מיר דומ וומט ,פערגעטטען בערייטט המבע מין־ המבע!:

 נימ מיר עם דמם מוכר געטןל!גען, וין רעכן מויט מיר עט מין רמט פערויכערט, ויימ
 מיוט, פערבמטען מענטען מיינעכן מכער עט ג}ייכווימ ומ}}. קמממען מונד רען מיבער

 וע!כטט מנצורמטהע], יערעק עט מיוט עכענ;מ ,"עגטרעקקען צו געהיימניט מיין
 בעהוטומכן געהע מנצופערטרויען, ניבט געהיימניט עט נ ע נ יי מ ויין ריינרע5 ויינעכן

 עט סערטרויע חוכר ויטטענ|עהרער, רימ ומגען געהיימניטטע, ריינעכן מיט מוכן
 גע* רמט :מגט: טפריכווארט רמט >וימ ניכט, פריינרע בעטטען ריינעכן ו^נטט

 ריינעכן מוין עערטרויע מנפערטרויעטט, ניבט פיינרע ריעעכן ר!מ רמט היימניט,
 ווער* פיינרע צוכן פריינר ריין ריר קמנגטע במןי ווימ רען מן; ניכט פריינרע

 ריין ענטרעקקע וימ: ומגען פערנער, .ענטרעקקען געהיימניט ריין רמן מונר רען
 ווירר }ייכט ווימ רען טהלןרען; מיינעכן נמן ווייוען, מיינעכן ווערער געהיימניט

 עט ענטרעקקע וועניגער פיע} ומ מוכן מ!נד טהמר! מיין ווייוען רעפן מויט
 גע* מיין מענט מיין המט ניממ&ט יעממנר: ומגטע ערנער2 רען. הא ט מיינעכן

 המט* כיימגעמעטטען וע}בטט מיר ט!}ד רימ ניכט 'ך6 וומ £עררמטהען, היימניט
 ביימ"מיר ניכט געהיימניט מיין ועןבטט מין ו־מ מיר: רמכטע מין רען טע;

 מין ומ}}טע וומרוכן מנפערטרויטע: מנרערן מיינעכן עט ומנדערן קמננטע, המןטען
 פערנער ענטרעקקטע?" ווייטער עט ער רמט ,מויפביררען ט!}ד מיינע דיעועכן
 ריעועט מיוט כעויטצט, געהיימניט ויין מענט מיין )מנגע ומ יעממנר: ומגטע

 טק|מפע רער ער מיוט ומ ,מיינממןענטרעקקט מבער עט ער המט טק|מפע; ויין
 מיוט"עט מיוט, געהייכן נמן געהיימניט דמט )מנגע ומ ה. ר. געהיימניטטעט; ויינעט

 דמט בעומרגען, צו ער ומהמט ענטדעקקט, כער6 עט ער ה&ט געוומ|ט, ויינער מין
 ומן} ומרגפמ}טיגער ומ מוכן ממכטע. גערייכען טמנרע ען5מפפענט}י צור מיהכן עט

 רעכןמנדערער מויןמיט מ}ט געהיימניט, מייגענען ויינעכן מיט זמווימה} יערער מ};מ
 מוין מינרעטעען גיעבט עט ערטיינען. צו מנברינגער מ}ט מוקניכט מומגעהען,
ימגע־1צן מפפענט|ין וימ מבניין ממן, פערברייטונג רערען וועגע! ,מייטערונגען
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 כ״ט(. )רף ובסנהדרין צ״ט( )דף בכ״ק כרגרסי׳ רכיל. הולך נקרא אחר
 אכל מרוייבין וחברי מוכה אני יאמר שלא מכ*ד כשיצא לדיין קנין חניא

 הולך ואומר בעמך. רכיל הלך לא שנאמר עלי. רבו שחברי אעשה □ח
 ההוא ל״א(. )דף בורר זח פרק סנהדרין כטס׳ נטי וגרסי׳ סוד. מגלה רכיל

 ואסקיוז שנין ותרחץ עשרין בהר מדרשא בי רטהאטרה מילתא דגלי תלמיד׳
 להעלים לאים לו יש כמה ראו .רויא גלי דין ואמר מירשא מבי טאיר רבי

 ירגיל ושלום חם ואס רבים. בין יחיד בין ארם כל וסור חברו וסוד סורו
 מרע: לשונו ינצור בחיים וחחפץ הרע. לשון לספר יבא טמנו ברכילות לשונו

י. ש י ל ש ק ר פ 0>
 טססרו יהא שאפילו ישקר. שלא פי על אף הרע לשון של כחה גדול כמה
 תודח. מכבה עברה שאין אמרו ואם עליו. תורהו מגין אינו חכם חלמיר

 הרע. בלשון שכן וכל בה. שהרגיל במי לא אבל .מקרית בעבירה דוקא
גכורברזור׳ שהיה האדומי בדואג מציגו והרי אדם• בני שממית סבה שהוא

 ווירראיק גע|פהרט וויא ווירר, בעטראכטעט אנברינגעך 'אןט וואורדען, טפראבען
 כ״ט.(: 3)פא סנהדרין טראקטאט איכן אוני צ״ט.( )פאן. קמא כבא טראקטאט

 זא)} גפהט, קאן!עגיוכן רענן אויט ריכטער רער ווען ן!יטעט: טראדיטציאן לויינע
 אונ. איין אבער ןעגען5קא מיינע גינטטיגעט, איין האבע איך ואגען: ניכט ער

 קא!ןע. מיינע מאכען? אבער איך ואן! וואט געטפראכען, אורטהיין גינטטיגעט
 אויש־ קיינע :אן!טט רוא היימט: עט רא י איכער!עגען צא־ן אן יא מיר רנד גען

 רער, איוט אככרינגער איין פערנער: פאןקע, ריינעכז אונטער טרייבען טי־אגערייא
 טנהררין איכןטראקטאט עט הייטט פערנער אפפענבארט. געהיימניטטע וועלכער

 פאר וואט אויטגעואגט, עצזוואט איינטט טטורירענרער'האטטע איין ן״א.(: )פאן.
 אוני וואררען, געטפראכען וואר ןעהראנטטאןט רער אין יאהרען צוואנציג אונר צוויי״א

 אוימפןוירפרער ל!ןט*איין ןעהרהוירע רעק אויט מאיר רבי פאן דעטהאןב וואוררע
 מענפען רעט עט דאט מאן, עחיעהט היערויט פערוויעוען. געהיימניטטען פאן

 אי. אונו פריינרעס, :יינעט רעט אויך וויא געהיימכיט, אייגענעס :יין אי;ט, ןיכט1פ
 מענטעןארער' ען מייכצני איינען כעטרעפפע עט מענטען, אןןער בערהויפטרעט

 געויאהנהייט, רער ענטטטעהטאויט איבערריעט האוטען. געהייכןצו דיאמעכגע,
 נע־ טטרענג צונגע ויינע אן;א מוט מאן פעי־ןיימרונג. רער ןאטטער דאט אנצוכרינגען

ווינטט. :עןיגקייט ריא מאן ווען וואכען,

קאפיטעל. דריטטעס
 ־6ד אויך ווען נאכרערע, איבןען רער ווירקונג דיא איוט מאיןיך האכטט :א

 איוט, געןעהרטער איין פכרברייטער רער ווען ראט ווירר, געןאגען בייא"ניכט
 ראבביי ריא :אגען צוואר טיטצט. טטראפע רער פאר ניכט איהן טטוריוכן ויין

 פער^אטען ניבט גע;עטצטטוריומס רעט פערריענטט דאט וינרע איינע ראט נען:
 פאן אבער ניבט :ינלע, צופאןןיגען איינער פאן נור יעראך יןט4 דיעט קאננע,

 וועניגער, :א אונן אונר אי:ט, געוואררען געוואהנהייט צור :ינדיגען דאט רעכן ,דעכן
 פיר טאר רען :אגאר דיעועט רא כעטטעהט/ ן רע מ י י פער} איכן :ינרע ריא ווען

פ$ןאייןנייא־!5ד אונט רערארומיטע, דואג, וויא קאן" הערבייאפיהרען מענטען
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 נוב להרוג ספה והיה הרע. בלשון מורגל שהיה על רשע. הקב״ה וקראו

 דכתיב מאי יצחק רבי אמר ק״ס )רף בחלק כרגרסי׳ פיו. על הנהנים עיר
 הקב״ה ליה אמר היום• כל אל חסד הגבור ברעה חחחלל מה נ״ב( )תחלים

 מ״ר יצחק וא״ר חיום. כל עליך נטוי אל חסר לא ברעה תתהלל סה לרואג
 לדואג הקב״רח א״ל וגו׳ חקי לספר לך מה אלהים אמר ולרשע נס )שם

 בהם. דורש אתה מח הרע לשון מספרי ופר׳ רוצרעם לפרשת ע מג כשאתה
 ולחוץ: חשפה מן אלא דואג של תורתו אין אמי א״ך סיך. עלי כריתי ותשא

 שנאמר ולמי ולמקבלו אומרו את שהורג הרע לשון כח שגדול מציגו גם
 קטי>ל. תלתזיין לשון אמרו במערבא ט״ו( )דף ערכין במס׳ כדגרם־׳ עליו.
 רכתיב מאי חנינא בר חמא רבי אמר ולמקבלו. עליו ולאומרין למספרו הורג

 יד מרח לך לומר אלא ללשון יד יש וכי לשון ביד וחיים מות י״רו( )משלי
 אף לה. בסמוך אלא ממיתה אינה יד מה אי ממיתה. לשון אף ממיתה

אי לשונם. שחוט חץ ט׳( )ירמיה ת״ל לה. בסמוך אלא מטית אינו לשון

 גאטט לויתן נאננטע רעננאך אונד גע}עהרט, ;עתר נעהא}יך וואר דיע;ער טפיע}.
 אנןאט"גאב לווכד האטטע געוואהנט דך פער}ייאדען 13 ער ודין באועודצט, איינען

 1גע}עהרנ ודא נוכ, פריעמטערטטאדט איינוואהנעררער רער צורניערעראעטצע}ונג
 הייטט: עט ואגטע: יצחק רבי ק״ו.(: )פא}, טנהררין טראקטאט איכן ווירר

 פארטוואהרפנד גאטטעטגיטע רער הע}רי א בא:ען, רעט ריך דוא ריהאטט וואי־וסן
 אן גאטטעט אנרערע איינע וואר ריעט ג'.(. נ״ב, )תה}יכן טראגט הערוכן דך איט

 בייא ר רפט"רו םער}ייארונג )רער באופן דעט דיך רוא ריהאטט ווארוכן דואג:
 ה.דערדואאיכן )ר. דירהערואטראגמט, רעררואגאטטעטגיטעטטעטטאיט טאו}(,

 פער}ייארונג רער פערווערפ}יכקייט דיא אונד ביוט כעוואנדערט :א גע;עטצע גאטט}יכען
 אונגע־ ,,צוכן הייטט: פט ווען יצחק: רבי ואגטע פערנער קעננעמט!(". גענדא וא

 )תה}יכן בעטפרעכען?" צו גע;עטצע איינע צ/ דיר פט קאאאט ער: טפראך ר"עכטען
 טפראך: גאטט ווע}כעכן צו דואג, אוין פכענפא}}מ דךריעט בעציעהט וא נ/ט״ו.(,

 אאררערן רען פאן ראט ט(,6טרי היי}יגען )רער קאפיטם} ראט אן קאאאטט רוא ווען
 ראט, אן אונר ט(,נוב איינוואהנער רער ניערפראעטצע}ונג רער בעגעכענהייט )ריא

 עט ווען אוטהע? צו יאכייא ריר ווירר וויא האנדע}ט, פער}ייארערן רען פאן ווע}כעט
 בעציעהט וא )דא:.(, איןריינעכןאונרע" איינעןסנד טראגטט "רוא דדיטט: פערנער

 ריא ער ראט פאר״אור^, רען ענטהא}ט אונד אדן׳׳רואג, עכענפא}}ט דיעט דך
 פער־ )דיא האנדע}ן(. צו דאנאך )אהנע פיהרע, אונדע איכן ב}אט גאטטעט }עהרע

 רען, אוין בעציעהונג )אין טפריכווארט, טמ}מודיטעט איין ואגט ,צונגע רעריטע(>1}יי
 ברינגט פער}יימרעט( דא רען רען" אונר אנברינגט, פער}יימדונג דיא :יא רעכן בייא

 אונר אננימ^ט, פער}יימדונג ריא רער רען, :פ}בטט, דך אוכן, מענטען ררייא
 חמא רבי :אגט הייטט, עט ט״ו.(. פא}. )ערכין רעט>5פער}יי דא רען רען,

 ,י״ח י}1)מצ צונגע" רער האנר רער אין דנר }עבען אוני־ ״טאד חנינא: אהן1
 אנגע־ דאמיט היער אבער :א}} עט האנד, קיינע צונגע ריא צוואר האט נון (;7כ

 ווא}}טע .צונגע דיא אויך :א טארטעט, האנר דיא ג}ייכוויא ,_ראט וועררען רייטעט
 צו}אטטען,"ראט רער"הינדכט אין אדך ביירען צודטען פערג}ייסנג איינע אבער אן>1

 פער־ )ריא טאדטעט, ע ה נא געוויטטען איינער אין נור אנרערע ריא וויא איינע דיא
 נעטראפע(• פפרואנען ענטפערנטע ויא ווען אונטטךאפ}יך, א}:א ווארע }ייאהנג
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 אמה. חמשים או ארבעים עד לשין אף אטה וחטשים ארבעים עד חץ מה
 סיהש בשמים שתו דכתיב מאחר וכי פיהם. בשטים שתו ע״ג( נתהלי׳ ת״ל

 שחוט חץ רכתיב טאחר וכי כחץ. דקטיל קמ״ל הא לי. לטה לשונם שחוט
 היי דדעי רבא דאטר לכדרבא לי. לטרה לשון ביר וחיים מורת לשונם

 כגון רבא אטר בישא לישנא דטק חיכי בלישניה. מיתה דבעי בלישניח
 הוא. בעלמא מילתא גלויי הא אכיי ליה אמר פלניא. בי נורא דאטר כגון
 סלניא בי אלא נורא טשתכחא היכא דאטר הרע בלשון ליה דטפיק אלא

 טהנר! ואינו ודגים בשר לו ויש הוא עשיר כלומר וכוורי. בישרא דאיבא
 שלא היה במצרים כשהיו לגאולה ישראל שוכו הדברים מן ואחר לאחרים:

 בובות אומר קפרא בר בשם יהודה רבה. בויקרא כדגרסי׳ הרע. לשון אמרו
 ראובן השם את שנו שלא ידי על ממצרים. אבותינו נגאלו דברים ארבעה
פי בי סזז( )בראשית דכתיב לשונם. את שנו ולא מנחתין. ראובן מסלקין

 )יר#יהט/;׳.(. )ונגע" איהרע אי;ט פפיי} #אררערישער "היין ראךאויך! עם דדישט
 פונפ־ בי* פיערציג סר אוין פפיי} רער ודא ג}ייך ,'ראש רענקען אבער קאננטע #אן

 אוי^פיער־ נור עכענפא}}ש )ונגע ריא קאננטע ;א 7קאן טאדטען ווייט ע}}ען יג5
 חאכען ;יא אויך: ראגפגען היישט עש לוויין טארטען' ווייט ע}}ען פונפציג כי; יג3

 ער׳ )ונגע רער ווירק:א#קייט )ריא היממעלגעריכטעט; גען ווכד־4 איהרען
 איה־ האבען ,,;יא איינ#א}: אבער עט הייטט ווייטער(. פיע} א};א ;יך שטרעקקט

 #אררעריעער "איין נאך: עט הייטט #חצו געריכטעט" הי##ע} גפן #ונר רען
 פאראוים־ נערייטט }פטצטערע ראש ערטטערע ראש )דא ?" איהרעצונגע איוט פפיי}

 רפקפפיי}, ג}ייך צונגע, דיא ראש אנצודייטען, א!כן שטעהט, דיעש א}}יין ןעטצט?(
 איוטאין איהרעצונגע אבעראיינ#א|: נון עש היישט ;ייא. ווירקונג טארט}יכער פאן

 רער אין אי:ט }עבען אויר "טאר נאך: אויך עש הייטט ווארוכן עפיי}, #אררערישער
 דיע:פ אויטדריקקט!(. געדאנקען דענ;ע}בען" יא )ווע}כעט צונגע?" רער רואנר

 דע־ רכא, רעש כע#ערקונג רורךאיינע ער}עדיגונג איהרע יעראך פינרעט פראגע
 אונד געבפן, }ענען צונגע ;יינע רך1ר קאן ווי}}, ■ווער'דא ;אגטע: נעה#}יך :ער
 ערשטרעקקטרך רבא, ;אגטע ,ווייט ודא נפה#ען. דאמ;ע}נע ווי}}, רא ווער
 יע־ מען פער}יי#רונג, שאן הייטט עש אנטווארטעטע: ער פער}יי#רוכג? ריא

 מיין: כיי א ווענדעטע רא —דעכן. אונר דפכן רויבט"כייא קיבע דיא ;אגט: #אנר
 עחוידערטע #יינע, איך כע#ערקונג! )אונטר}דיגע( ב}אטע איינע יא אי;ט ראש

 הייספן עש אונר אדטדריקקט, וויי;ע פער}יי#רער'ישע אד^ עש ער ווען יענער,
 פ|יים שטעטש עט ווא רארט, יענעכן כייא וויא ;א, קיכע דיא רויכט ווא :א}}:
 אונר פ}ייא האבע רייך, ;ייא רער;ע}בע הייטט ראש גיעבט, פא}}אוי^ פישע אונר

 עש וואר אויך געניעשען. דע#;ע}בען פאן ניא#אנרען }אטשע אונר פא}}אוי^ פישע
 אייג־ ;יא ראש ,ריכן3>4 אויש אי;ראע}יטען רער אויטצוגש רעש הויפטאורואכע איינע

 יהורה רבה: ויקרא אי! ווירד גע}עהרט וויא פער}יי#דעטהאטטען, ניכט אנדער
 פאר־ אונ:רע ;ינר אוחאכען פיערער}ייא וועגען בר.קפרא: רעש נאמען איכן ;אגטע

 )וואהרענד נא^טן איהרע יך>}4נעה ויא וויי} וואררען, ער}א;עט #צריכן אויש פאהרען
 דפק אונטער האטטען, פעראנדערט ניבט רא:ע}בשט( אויפענטהא}טש איהרעש

 דע#;ע}ככן אונטער אובר־ }אנר אינט ט ,^אהן'יעקב איין קאכן ב. צ. _ראובן נא#ען
 פער־ ניבט שפראבע איהרע רארט ;יא וויי} פערנער, ראט;ע}כע. ער פער/יעש נאמען
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 דבר י״א( )שמות שנא׳ הרע לשון אמרו ולא הקרש. בלשון אליכם המדבר

 ולא חורש י״ב אצלם מופקד הדבר שהיה מוצא אתה וגר. העם באוני נא
 הוא שכן בערוה פרוץ בהם היה ולא חברו. את שהלשין מהם אהד היה

 הניצל הוא גדול שובות למדת הא אבותם. לבית למשפחותם תולדות׳ מיהם
 רפואה בדבר ירגיל לא אם הרע. לשון שספר בו הקרח בעונו ואם ממנו:

 תקנתיה מאי חנינא בר חטא רבי אמר ט״ו( )דף בערכין ,,כרגרם למכתו. יש
 )משלי בתורה&שנאמר יעסוק הוא חכם תלמיד אם הרע. לשון מספר של

 שחוט חץ שנאמר הרע לשון אלא לשון ואין חיים. עץ לשון מרסא ט״ו(
 ואם בה. למהויקים היא חיים עץ ג׳( )שם שנא׳ תורה אלא עץ ואין לשונם.

 רבי כרוה. שבר בה וסלף ט״ס )שם שנאמר דעתו ישפיל הוא הארץ עם
 הקודש. ברוח דוד כרתו שכבר תקנר־ה לו אין ספר אמר חנינות בר אבא
תקנתיה מאי אלא וגר. לשון חלקות שפתי כל ה׳ יכרת י״ב( )תהלים שנא׳

 רערמיט עט, מונראיוט מיין רען היימט: יוט^( )סאן עט וויא האטטען, אנדערט
 טפראכע היי}יגען רער אין יא רערע איך ה. ד. י״ב.(, מ״ה, )בראט-ת אייךרערעט

 :הייטט עט וויא האטטען, פער}יימדעט ניכט איילאנרער ;יא וויי} פערנער, ! *( אייך מיט
 אוקל״א}^ א׳יפפאררערונג דיעוע )רא ב׳.(. )טמותי״א, .11.1 או. סא}קע, רענן ואגע

 מאנאטע 2לוואן} א:לע4 ;יא ראט ;יך(, ערגיעבט ;א וורוד, ער£א}גט פריהער מאנאטע
 פעררא־ אנרערן רען איינער ראט אהנע וואוטטען, בע״אהרען לו נעהיימניט ראט

 ער־ אונקייטהייט רער איהנען אונטער קיינער ויך האטטע פערנער האטטע. טהען
 .נ(טאממהיי;ערן אוכר סאמי}יען נאך עםרטטפא|גע4 איהרע :הייטט עט "יא ,געכען

 £ער־ רעט לך אי;ט, עט פערריענטט}יך וויא ענטנעהמען, לו אי;ט א}}עכן רענן אויט
 אייכע יעמאנד ראט לוגעטראגען, יעראך ויך עט האט ענטהא}טען. לו }יימרענט

 לור ניכט איהכן כייא ער ראט אראויטגע;עטלט.5 האט, אנגעבראכט 4ער}יימר!נ6
 נע}עהרט וויא דאפיר, היקמיטטע} איין נאך עט גיעבט וא ,געוואררען נעוואהנהייט

 :אנטע: חנינאיט, ;אהן חמא, אבי ט"!.(:׳ )סא}. ערכין טראקטיאט איכן ווירר
 ע}עהר־4 איין עט אנטווארט:'איוט מאכען? עט״גוט םער}יימרער איין קאן וואמיט
 םטודיוכן איכן ייטיגער}5 ;א אונן ער ;א}} ןא האט(, פער}יימרעט )רעראיעמא} טער,
 רער אי:ט לונגע )פער}יימרעריטע( דיא פיר היי}מיטטע| איין הייטט: עט וויא לין,

 וואר הייטט(; }עבען ווע}כעט נעועטלעט, רעט טטודיוכן )דאט }עכענטכויק,
 )ראט כעפ}ייטיגען. דעמוטה רער לך ער ;א}} ;א אונגע}עהרטער, איין אכער עט

 עוואהנ}יכע4 איינע א}ט מארא}ימטען רעןייידיטען פאן נעהמ|יך •וירד פער}יימדען
 דאט"גענענ־ רורך א}:א איהר מאן'מוט בעטראכטעט, איכערמוטהט רעט פא}גע
 נעטע־ ;אנטע: חנינא^ רעט זאהן אכא, רכי ווכען(. כעגעננען לו טהיי}

 כערייטט האט רור אונר מאכען, נוטילו ניכט אייגענט}יך אי;ט 4נ1הענע_פער}יימר
 פערניכטע הערר רער הייטט: עט וויא אויטגעטפראכען, לא איבער ס}וך רען

;יך מיטטע}, איין עט גיעכט אבער וואה} י׳.(; י״ב, )תה}יכן }יפסען אטטען}4 ע5א}

 ועזיננונגען ריד.ערן5 *יינע חויך חיך יחס !טויעסען חי-־י )ןחננט היערויש ה, ר. (
 בעויכטען 13 בערודזיגונג זיינער •3 פוזטער חיינענן נון חיהר וווזש הלזבע, פטרןזנדערט ניבט

 יחרטיגען יענן פיין טיינט יייטוג! עגטע1הינחייננע פערו י־רטען8חנ>ע יען חין ייעוט ד.)זבעט.
יוינעיועסלער. יער זיי|. '3 כעגינשטיגעט גטחחחסנחמטע
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 הוא חארץ עם ואם בתורה• יעסוק הוא ת״ח אם הרע. לשון לידי יבא שלא

 שלא תקנה לו יש בו מורגל שאינו טי למר ובין למר ובין דעתו. ישפיל
 נטויה ירו ועוד בדבר המתמיד אבל )צ״ע( למכתו. מרפא ויש בו עוד ינהוג
 ויחיה. הרע בלשון מלדבר פיו יסתום חיים החפץ האיש לפיכך בעונו. נכרת

 פיו יפתח שיא כדי חומות. בשתי ארם של לשונו הקב״ח הקיף לכך כי
 בספור אלא הרע• בלשון בלבד חורה הזהירה ולא ונפשו. גופו לחיי אלא

 הרע לשון עליו לספר סבה שהוא אלא הרע. לשון שאינו לאדם הדומה
 אדם בני שרוב פי על אף הרע. לשון אבק נקרא וזהו אסור• כן גם הוא

 )דף בהרא במסכ׳ כדגרסי׳ כחו. בכל מטנו יתרחק שמים ירא בו נכשלים
 יום בכל ניצול אדם אין עבירות משלשה רב. אמר עמרם רב אמר קס״ר(.

 רעהך סלקא הרע לשון הרע• ולשון תפלה• ועיון עבירה. הרהורי הן. אלו
 נכשלין העולם רוב רב אמר יהודה רב אמר הרע. לשון אבק אימא אלא
 אל^ דעתך. סלקא הרע בלשון הרע. בלשון והכל בעריות ומיעוטין בגזל

רנרסי׳ י״ז(. )־ף בערכין הרע לשון אבק רבותינו ופי׳ לשץהרע. אבק אימא

 #ינו ויך בעטאפטיגע נעה#ןיך ע|עהרטע1 רער עכטציעהען: צו פער}יי#רען רעכן
 דיע:ע#יט־ רע#!טה. רער ;יך ערגעכע אבער אוטע}עהרטע רער געועטצע, דעכן
 גע־ צור ניכט כחך פער}יי#דפן וועןראט ראן, טר ביירען כ$ך אבער ען5הע} טע|

 בר;ין£אן1א פראהנט געוואהנהייט ריע;ער $בער וועד אי:ט; ררען!5געוו וואהנהייט
 חעכ)א!!אדן ן;1פערניכטו:גטפ יענער רען׳טריפ£ט |א;רייטט, ניבט דער:ע}כען

 איןירפו .4פער|יי#רונ יערער ^רגפאןטיג ויך ענטהא!טע רער איוט, ןיעב }עבען
 צאהנע #:יער)ר*א ראפפע|טען איינער #יט צונגע דיא דעטה&ב גאטט האט טהאט

 נאנוה־ ויינען צ! כור ריא;ע!בע #עוט רער דאט אוי| ,1או#געבע }יפפען( ריא אונר
 נים אבער האט טריפט היי}יגע דיא }$}|. געכרויכען בערירפניטטען ווענדיגמטען

 פטרבא־ אייטערונגען דיאיפניגען אויך %!כדערן ער}יי#רוט,5 ווירק|יכפ דיא כור־
 פפר־ טירק^כען צור אבער הא ט,•1הל! ען1ערן״#דונ5 קיינע >£?־ #אן דיא טען,

 ראבבי־ דען £אן וועררען אייטערונגען דערג}ייכען .קאננען געבען אכ|אט }יי#רונג
 ריע;ע אוץ אבער ;עהר וויא גענאננט. ער|יי#דונג1א רער טטויב נען:
 רער ;•ן #ש איוט, געבע אונר גאנג #ענטען רען אונטפר פערןיי#דונג ארט

 טראק־ איכן #ירד גע|עהרט וויא הא|טען, פערן דאפאן רעננאך גאטטעטפירכטיגע
 פאן רב: רעש נא#ען איק :אגטע ע#רכן רב קט״ד.(: )פ$|. בתרא כבא טאט

 אונ־ פאן נעה#|ין: £רייא, טאג קיינען #ענט רער ב^ייבט ןינרען ד.רייאער|ייא
 נעה#!ין #אן )יאט געכעטטווירקונג רער איבערטאטצונג פאן געראנקען, קייטען

 ווירקונג ,*יינע אונ£עה}באר מיטטע געכעט געהא]טענע אנראצטיג דאט ןויבט,.1
 ווע}כע ארט, גע־אכטען רער פאן צוואר אוני ,פער}יי#דונגען פאן אונד טהון(

 אק :אגטע יהודה רבי נעננען. פער}יי#רונגטטטויב דען ראכבינען דיא
 רויבענט, רעש וינדע רער פערפא?ןען #ענטען #ייטטען ריא רב: רעט נאמען

 ה. ד. ,4עערןיי#רונ רער דער אבער א^ע נןוטטאנרע, רער וועניגטטען דיא
 איכן אכגעפיהרט ווירר ארט ריעוער בייאטפיע! איין ארט. ערוואהנטען יענער

 געטריע־ איוט עט נעה#ןיך: עט הייטט רארט י״ו״(; )£א}. ערכין טראקטאט
נעטראכ־ פסן א|ט ווירר נאכטטען דעט בעגריטונג )ויטע ריהע5ןצו1"א כען:
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 כקות רעתי מברך כ״ן( )משלי רכחיב מאי אמר דימי רב אתא כי החם
 קללה השכם בבקר גדול בקול רעהו דמברך משום וגף. השכם בבקר גדול

 למהר שסיר. קמיה וטרחו לאושפיוא ראיקלע מאן כנץ אלא לו. תחשב
 ושמעי קמאי. טרח דהכי לסלניא נברכיח רחמנא ואמר בשוקא יתיב נסיק

 ססרא ררב אחוח דימי רב חני אצלי(. ימאכם" )פי׳ ליה ואנשי ואולי אינשי
 רעתו. לידי. בא טובתו שמתוך הברו של בטובתו ארם יססר אל לעולם

 אמר ביה. לשיולי ספרא רב עאל חליש ספרא דרב אחוה דימי רב וא״ד
 4איד לעולם קיימת טי ליה אמר רבנן. דאמר מאי כל דקיימית ולי חיתי

 לי שטיע הות ואי לי שטיע לא ליה אמד וגף חברו של בטובתו אדם יספר
 שומר כ״א( )משלי כרכתיב העולם. מצרות ינצל מוה לינצל והווכה קיימתי.

נסשו: מצרות שומר ולשונו פיו

 ן!יטע פריהע חיינע ט!5ד פעי־טטעהען, צו עט 1רי:כ5 וויח י״ד.(: ב״ו, )מט|י טעט"
 ל!ןנענרעט6 יי|1!!5 וא^טע? :יין בעטראבטען צו פ|וך ט10 נאכטטען דעט בעגריטונג
 מ1ו5 חירגענרויא יע^יןכד נעה^ך וועררע עט ערק}ארען: ריעט מחג בייחטפיע}

 דמן געהע ער חיהן, ח!כן מיהע גראטע :ין געבע מחן חונד חויפגענאממען גחטט
 רער ווירטה, ):יינען מחן יענען ;עגנע גאטט ו&גע: חונר יט הינח טטרחטע ריח ח!ץ

 מין חוק מיהע פיע}ע וא :ין רער האטטע(, בעווירטהעט גחטטפרייניןיך :א חיהן
 יענפן בע^טטיגען ח!נד הין רסן געהען )ייטע, ריח נון הארען |אב 'ריע;עט ב;6ג

 צוק ווירטהע רעק גחטטעט רעט :עגען רער ווירר נון ווייוע ריע:ע )חויןי .מחן
 רענן ןא|} מענט חיין }עהרטע: טפרח, רב דעט ברורער רימי, רב פ|וך(,

 חיבערטריעבענען רעם חויט ריע:ען פיר רח טפענרען, ^ב פיע$ צו ניכט חנרערן
 רב ריע:עק פאן עט ערצחה|ען •חייניגע קאננטע. ענטטטעהען נחכטהיין )אבע

 דחר־ קרחנק חיינמח} ;ייח ער ווייוע: חידערע ח!יף טפרח, רב דעט ברודער רימי,
 חבגעטטחטטעט, בע:וך חיינען פרח ט רב חיהכן החכע רח חונד גע!עגען ניערער

 קרחנק־ ריע:ער )חין חיהכן מאגע עט יענער: חייטערטע גע|עגענהייט דיע:ער בייח
 ריש ווחט ה&כע, בעאב&כטעט גענויח טטעטט ער ראט קאממען, ג!טע צו הייט(

 חויך ער אב געפרחגט, ח פיר ט רב חיהן החבע 1רחרוין חנגעאררנעט. רחבבינען
 דחט ניחמח}ט מחן דחט ר-חבע, בעאכחצטעט |עהרע רחבביניטע ריח טטעטט וואה}

 ערוויערערט: יענער השבע היערוץ (?*דירפע חיבערטרייבפן נאכטטען ויינעט {אב
 *געווע:ען בעקחננט אבער מיר :יח ווחרע בעקחננט, ניבט מיר חי;ט |עהרע ריעוע

 צו :ינרע ריע:ער ,געןינגט חן:א עט וועכן בעאבחכטעט. :יח לווין חיך החטטע וא
 ויינען ווער הייטט: עט וויח פיעןעכן^ןונמחך היניערען ענטגעהט רער ענטגעהען,

,)יידען פיע]ען פאר וין ״חהרעט רעל־ בעווחהרעט, צונגע ויינע חונר מונר

 ,טן3פיזרמוים:על< ״מר, כרירער זיין ווימ *חמע, ^(יינענן יון5 *■הטע שפרח רב *(
 ררזבביניטע רמס מיבער ז.יך יזונר !"]חבט ט.־ר1 *ענטען ע1םערייטנסטסרון גופטסר וורו.־.ן ער ימס

 פטר? ימס מיבריגענם מיך ימם .המבען ט3עט1ד.ינווט״ט ווטררע הינזיכט ייעזער מין פערנרוט
 13 ריזיורך חייך זיך סיינט המבע, ט3עט1גט ]מבעם רעש ג נ רייכו רט ע ב מי רימ מין בחט

 מיינ״ן י^מן ימס גיעבט, רמבכינען רער עהרע1 בעקמננטע מיינע יח עם יחס ,עוטיגען5ט5רע
 ערריענסטע5 ע5י1זמממט געזיצס, סימינ מיהכן "ענטען מיינעם אערריענסטע יער 1טד.יי

ער.3מיכערזעט יער ע,5ייר זחגען חכחעוענהייט ויינער מין נור מנער יעשזעןנען



שני חלק ד כלל ב נר י**
פרקים: ארבעח בו ויש בו. כשאין

ראשון. פרק )נא(
 עליו דבה ומוציא ומשקר בו שאין ברבר אדם שום על הרע לשון האומר

 שם ומוציא הרע. לשון מספרי ומכת שקרים מבוז שהוא מנשוא. עונו גדול
 כדגרסינן הארץ• דבת שהוציאו על למרגלים שאירע ממה ק״ו למדנו רע.

 של בהו כמה וראה בוא פרטא בן אלעור רבי אמר תניא ט״ו(. )רף בערכין
 ועל העצים על רע שם שהוציאו מרגלים ומה ממרגלים. רע שם מוציא

 ואמרי׳ עאכ״ו♦ חברו על רע שם מוציא כך. ישראל( ארץ על )כלו׳ האבנים
 מגריל הרע לשון המספר כל ישמעאל רבי דבי חנא ט״ו(. )דף התם במי

 מדברת לשץ י״ב( )תחלים הבא כתי׳ וש׳ד. וג״ע ע״ו עבירות ג׳ כנגר עונות
 ובג״ע גדולה. חטאה העם:הןה חטא אנא ל״ב( וכתי׳בע״ן.>שםות גדולות.

 דמי□ בשפיכות הואת. הגדולה הרעה אעשה ואיך ל״ט( )בראשית כתי׳
 אבותינו נסו נסיונו׳ עשרה בספרי וגרסינן .מנשוא עוני גדול ד׳( )שם כתי׳

לא אס י״ר( )במדבר שנא׳ הרע לשין על אלא דינם גור נחתם לא ובכלם

אבטהיילונג■ צווייטע
קאפיטעלן. פיער אין ליעגט. גרונדע צום וואהרעס ניכטס ווען

קאפיטעל. ערסטעס
 אויוט, דע#:ע}כען שן ניכט דשט נשכרפדעט, שיב}עט מענטפן שיינפכן ענד4שיר וופר

 נד1ח ויניע רששפ4 שיינע עהט4כפ שיוט, יין}4צ! פער}יימרער תוכי נער4י1 שיין ש}:ש
 בע־ דינו שכער ןרט5ה וויש פער}יי#דער. שוכר נפר4}י יער רשטטפ רער צו גפהשרט

 שויט־ דען וושט דפכן, שויט וויר נ(}יעטפן מט, .*יין פפר}יי#רפרט רעט 4טרשפונ0
 יפנעכן שן5 :יש וויי} שיוט, "ירפרפשהרפן }שנדפט( פ|שבטפן4 )רעט קונדטשפטערן

 ערכין טרשקטאט שיכן ירד 11 ע}עהרט4 "יש השטטפן; ען5עטפרש4 שיבע} }שנדע
 ו/יש פרטש: :שהן ש}ע;ר, רכי :שנטע ,טרשדיטצישן שיינער }ויט ט״ו.(: )פש}.
 טיקק:^ רעכן שויט עחפהפן דוש קשננטט ,:ייש פע־}יי#רפנט דעט וינרע ריש ט״ער

 טטיינע ונד ש !,הש} כ}שט שכע4שנ דערען ריפ:ע, ווען רען קונדטמעטער; דער
#ומ השרטעטטרשפעערןיידען שיינע:ש ,1כפטרשן ט(יפש}שטטיוש כשרען רען ה. )ד.

 שי| נאכטטען :יינען דער ויין, רעטטען וינרע דיש מוט גראטער פיע} "יש שוכן ,טען
 נשב־ ווער':יינען ט״ו.(: )פש}. דשרט עט הייטט פערנער י' בריננט. ל עכטען}0

 הויסטוינרען, ררייש דען דיש :ינדע, שיינע רשדורך בעגעהט פער}יי^רעט, טטען
 )היערוועררען קש#ו>ט. ייך}4 ננשרר שונר ב}וטטש:רע גשטצפנריענטט, נעה#}יך:

 עמ היימט פפרנער שנגעפיהרט(. כפטטשטיגונג צור טרימטפפחפ פערטיפד^פנפ נון
 טהיי)ערעט }עטצטע! כיירען רער 4רשכביניטעערשרטפרונ )שיינע מפרש כוכע שיכן

 פרשכע דיש ש!י^ גשטט פשרס&הרען שונוערע השטטען #ש} צעהן פענטשטייכט(:
 ענער4שנ4כע נשן ערטט עטיקק4 כשופט שיהר שי:ט ש}}פרפכן בייש שונר עטטע}}ט4

 פער־ שיהר נשכרעכן וושהר|יך! הייטט: פט "יש ט,4ערפש} ווירק}יך 4פפר}יי#דונ
הייטט ןש כ״ח.(; י״ד, )ב#רבר שויטעיהרפן פט שין "י}} פשרגעכרשכט, פן4}יי#דונ
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 מצינו וכן בדבריכם. ה׳ הוגעתם ב׳( ובתי׳)מלאכי וגו׳. באוני דברתם כאשר
 הטלחמורז. נוצחין והיו עע״ן תיו אחאב שבימי דסיאח ובירושל׳ במדרש

 מאה שהחביא עובריה את הלשינו שלא הרע. לשון בהם היה שלא מסגי
 עד אליהו דולרזי בישראל נביא שיש אדם גילה ולא מערות. בשתי נביאים
 שחיו שאול ימי ובסוף לברי. לה׳ נביא נותרתי אני י״ח( א׳, ם )מלב שאמר

 חיה שלא אע״ס והזיפים דואג כמו הרע( לשון בעלי )ר״ל דלטורין ביניהם
 פסוק על דרשו וגם ונוסלים. למלחמה יוררין היו אחאב בימי כמו ע״ן בהם

 כסיך הרע לשון תאמר אל בשרך. את להטיא סיך את תתן אל ה׳( )קהלת
 חתן אל במרים. הוה המקרא פתרון רבנן זה. בחטא בשרך כל. להעניש

 ואל כשלג. מצורעת מרים וחנה י״ב( )כמדבר דכתיב מרים. זו וגומר. את
 ממצרים. ויוציאנו מלאך וישלח כ׳( )שם שנא׳ משה. זה המלאך. לסני תאמר

 יקצוף למה חטאנו. ואשר נואלנו אשר י״ב( )שם שנאמר היא. שגגה כי
בם אףר<׳ ויחר )שם( שנא׳ משה. על שאמר׳ לשוןהרע על קולך. על האלחים

 ב', )#}אכי רערען" היירע דורך ערטאפפט געדו}ד גאטטעט המכעט ״מיהר עט:
 טרמקטמט צוק מי|1ירוכ׳ מין מוכר #דרט', מיק }ע;ען צו מוין מקט :א ט";.(.

 וואר העררטענד גאטצענדיענטט רער מחמב קאניגט רעט צייט צור רמט פימה,
 מנגעבעריימ קיינע :יא וויי} קריעגען', רען מין דעגרייך :יא וולןרען רעננאך מוכר

 פראפע־ הונדערט ער ראט מן, ניבט עובריה רען גמכעןנעה#}יך טריעבען\דא
 ניממ&נדענטרעקקטהמטטע, מוכר געהא}טען, פערטטעקקט המה}ען צווייא מין טען

 עט דיעוער □ק , 1 ה י }מ רעק מויטער געכע }מידע מיק פראפעטפן מיינען נאך עט דמט
 פרא£עט מ}ט מיבריגגעכ}יענען כין מ')}יין "מיך :הייטט עט ענטדעקקטע^ווימ :ע}כטט

 צו"ענרע רמט דך, עט ערגיעכט רמגפגען כ״ב•(; י״ח, מ׳. )#}כיק עוויגען" רעט
 נ מ דו ב. צ. ווימ וומרען, הייפיג מנגעכער וואדימ קמו}, דעט רעגיערונגטצייט רער
 גענמ#־ מיבערהמט־ :עהר :א ניכט גאטצענריענטט רער אבג}ייך :יפיק, רימ לווכד
 אונטער}אגען. קריעגע מיק רעננאך :יא מ,יאחאכ צייטען צו א!ט המטטע, #ען

 צור היו ניכט #ונר ריינען ,,גיעב פער;: רען רמבבינעןזרימ ערק}ארען פערנער
 ;מגען: ער ווא!}טע מ}ט רמהין, ה׳.( ה', )קה}ת פ}ייטעט" ריינעט פערדנריגונג

 קיינע פ}ייטע ריינעק מוק מויט, פער}יי#רונג קיינע #ונרע דיינעק #יט טפריך
 ריעוען ווענרען רמככינען מנדערע :יניע. דיע:ער וועגען צוצוציעהען טטרמפע

 .5נא מיהרער פא}גע )מין דך רימ מן, #טרלט( דעט )טוועטטער #ריק מוין פער;
 ,,#ריק הייטט: עט וויח צוגעצאגען, טטרא£ע מיינע נרודער( געגעןמיהרען רעדע

 דארט מכער עט ווען י'.(, י״ב" )ב#דבר טנעע" ווימ ווייט מוימואטציג, וומר
 :מגען ריעט, מקט :א ענגע}," דעק פאר ניבט "טפריך הייטט: ה׳.( ה/ )קה}ת

 ביימגע!עגט )?!#ע:'ענגע} רער ווע}כעק ,חנצוווענרען #טה מוי^ רימרמככינען,
 #צריק מויט מונט רער ענגע}, מייכען *ענרעטע ,,ער הייטט: עט ווימ ווירר,

 מיין מקט עט "רען פערנער: דארט עט הייטט כ׳(." )כ#רכר הינאויטפיהרטע
 #ריק רער םעה}ער כעגמנגענען רען מוי^ דך רמט בעציעהט :א פערגעהען,'׳

 ,,גע:ינריגעט המכען מונר טהאריכט וומרען "וויר הייטט: עט ווימ מהרן(, )מונך
 רערע דיינער גאטט :א}} וומר!ק,7 פערנער: דארט עט הייטט י״מ.(. י״ב, )ב#דכר
 מיבער ;יא ייא כעציעהען, צ; רערע פער}יי#דעריטע ריא מוין ריעט מקט :א צירנען?"

גאטטעטצארןענטכראננטעגעגעןדאמונד עטהייטט: וויא האטטע, געפיהרט #טה
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 אכרידה וכל חטארח בפיה יוחנן רבי אמר ידיך. מעשה את וחבל וילך.
 אל דכתיב הדא וגו׳. מרים והנה האהל מעל □ר והענן )ש□( שנאמר לקו.
 וגרסינן וגומר. ־ולשונו פיו שוטר וכתיב בשרך. את נחטיא פיך את חתן

 לשון 5ע אלא באץ חנגעיבש אין חגי רבי אמר דברת הדברים באלוה
 מריס שהרי הרע לשון על באים שהנגעים לך תדע אמרין רבנן הרע.

 שנאמר הנגעים. בה קרבו הרע לשון אחיה במשה שדברה ידי על הצדקת
 )וזחלים דכתי׳ הרא למרים. אלהיך ה׳ עשה אשר את וביר כ״ד( )דברים

 לדבר לשונך הרגלר־ז אם יוחנן רבי אמר וגומר. תדבר באחיך תשב נ׳(
 לוי כן יהודה רבי דופי. תתן אומתך בבן סוף אומתך בן שאינו באחיך

 בבן סוסך מאמך. ולא שמאביך באחיך לדבר לשונך הרגלת אם אומר
 רער, גורם ממנו. שגדול בטי לדבר לבו שמלאו מי שבל דופי. תתן אמך

 סימן חצרקה מרים הרי מאמין אתה אין ואם הנגעים• בו שיקרבו לעצמו
 זכור ד״א למרים• אלהיך ה׳ עשה אשר את וכור הוי הרע לשון בעלי לכל
 המקרא אמר רב וגו׳ פיך את חתן אל דכתי׳ הוא הדא וגו׳. עשה אשר את

 הלשון אומר שהפה וגו׳. פיך את תתן אל הה״ד הרע. לשין בבעל מדבר
שלא הצדקת מרים ומה שמעון רבי אמר ללקות• לו שגורם הגוף והוי הרע

 צערטטארען ווירד ער ,,חונר פערנער: רארט עט הייטט הינוועג. דך בעגחב ער
 ע־ יו,'יון יערו ה עבענפח^ט יוחנן רבי ריעט כעציעהט וא ווערק," החנדע דיינער

 חירזרעכן לזן בער6 טטרוןפע דית ,געוינריגעט ונד>4 חיהרען דורך ז׳וריכן דעכן
 רעק פאן ווחר יוח^קע "ריח הייטט: עט וויח מוטטע, עמפפינדען קחרפער נוזנצען
 ווים עט הייטט ערנער5 .11 :. ווו. יטואטציג," וו ווחרר יכן ר ץ ווונר געוויכען צע|טע

 מענאען רען טרעפפען פ}ו!גען :תגטע: יחגי רבי דכריכן: צו רכה דרט>4
 רוו, וויוט עט :ווגען, רחבבינען חנרערע נחכרעדען. חיב)ער וועגען ןיך5הויפטוח

 צוציע־ טטרחפען פער^יימרער רעכן נ$!כרעדען חיב^ע רטט צו"ענטנעהמען, רויט
 אן5 ויון וויי! #וטטע, ער}יירען >טטרת£ען פרח^מע, ריוו יכן, ר >4 דחט הען,

 וו$ט ,,כערענקע הייטט: עט וויוו החטטע, געט^ראכען חיבע| ברודער חיהרעכן
 ויט־ ,,חוו חויך: עט הייטט וא געטהוןן." ^ריכן רער גחטט, דיין עוויגע, דער

 עמנד־ כרורער ריינעכן החנגטט כרורער, ריינעכן פאן בחועט טפריבמט רח, צעטט
 ער}ייטפרנד: יוחנן רבי כעמערקט רחצו כ׳.(. )תהןיכן// וזן" ס$עקקע

 ברורער* ריינעכן פאן טפרעכען צו כחועט געווחהנט, וזייני דיך רוח דזחטט
 כרורער ריינעכן ענרע חכן ד!ח ווירטט '*?א געהארט, נחטציאן דיינער צו ניבט דפר

 ואהן יהורה, רבי געהארט. סא|קע 'ריינעכן צו רער חנהאנגען, טחנרפןעקקע
 געוואהנט, חיינמם} ריינעיצונגע רוח החטט ער}ייטערנד: בעמערקט ט,י}וי

 פאן ניכט חכער פחטער־ פאן ב^אט עט רער ,טפרעבען צו ברורער ריינען ווירפר
 א< עקקע5טחנדפ דיינעק"ברורער ענרע חכן דוח ווירטט וא חיוט, ווטטעךוייטע4

 "־1 פאן חבעריווחגט עט ווער חיוט; ^טטערוייטע סאן חויך עט רער החנגען,
 צו; חונהיין עמ5ח! ויך ציעהט ער, ח|ט דנר בעטטער ריח טפרעכען, צו חיכע| טען

 מריק וזן כייחטפיע} חייו ריר ניכן וא רחרחן, ניכט עט״ח אבער רוח נוויבטט
 דח־ חבגיעבט, יטרח! ןיגחנ פיר כייחטפיע} ווחרנענרעט חיין ועןכע4פרחממען,_ דעך
מריבן רער רייןגאטט, עוויגע, רער ווחט ,,כערענקע, :4בעצ! פערו רער ט6ה רויו



 84! א פרק ב חלק ד כלל ב נר

 אותם כך. לטובתו אחידה בשביל דברה אלא הרע לשון לומר נתכוונה
 אחת על חייהם. את לחתוך חבריהם על לח״ר לומר שמתכוונים הרשעים

 כל ה׳ יכרת י״ב( )תחלי׳ שנאמר לשונם. את הקב״ה שיחתוך ובמה כמה
 ביד ישלח שלא הבית לו אשר ובא י״ר( )ויקרא בספרי וגרסי׳ וגו׳. שפתי
 כיצר הכהן וירקרק לכהן. והגיד ובא ת״ל חולה או וקן אפילו יכול שליח.

 על אלא באים הנגעים אין בני כבושין. דברי לו ויאמר לביתו. הנגע בא
 שנאטר הרע. לשון על אלא נענשה שלא במרים מציגו שכן הרע. לשון

 עשה אשר את זכור בתריה וכתיב וגו׳ הצרעת בנגע השטר כ״ד( )דברים
 לשון על אלא נענשה שלא מלמד אלא לוה זה ענין וטח וגו׳. אלהיך ה׳

 הקטן באחיה אלא דברה שלא מרים ומה והומר קל דברים והלא הרע.
 ומה ד״א וכמה. כטח אחת על ממנו שגדול במי המדבר נענשה. ממנה
שנאמר כענין בלבד הקב״ה אלא בריח אותה שמעה לא שכשרברח מרים

 ראך ריוו פראממע, ריא מרית, _ווען ואגטע: נ(מעון רבי .11 :. או. געטהאן"
 ברו־ איהרעט 6 ואנרערן סער}יימדען, לו האטטע, ניבט אכויבט ריא ענט}יך4איי

 נאך נעהמ}יך ויך וא}} ה,6)1 רעט פרויא דיא )צפורה, טפראך בעטטען דערט
 האבען, כעטווערט דאריבער מרית, ט״אגערין, איהרע ען4ע4 ראכבינען רען

 פעראנ־ ריכן>4 :א}} ריעט אונד םערנמכ}אטטיגע, אנל{יך4 :יא עמאה}4 מיהר יאט
 וואט }אטמען, לו פא}}ען אומטטאנר ריע:ען איבער ווארטע אייניגע האבען, }אטט
 מריכן אונר אהרן דאט אויטואגט, ווע}כער טיינט, אונטערטטיטלען לו פער: רער

 כמרבר געהייראטהעט, קוטיטין איינע מטה ראט האבען, עהא}טען4אויפ :יך
 פערריענען מעהר פיע} וויא אוכן מוטטע, ער}יירען טטראפע וא}כע איינע א׳.(, י״ב,
 דארוי^ פארואטלןיך ווע}כע לונגע, איהרער פערניכטונג איינע מענטען בא:פן דיא

 רער אין "עטיאויך וויא אבלוקירלען! נעבענמענטען איהרער }עבען ראט אויטגעהען,
 פער. }ע:ען וויר }יפפען." אטטען}4 א}}ע פערניבטעט הערר "רער הייטט: טהאט

 גע־ הוי: ראט רעכן רעריעניגע, קאממע "עט הייטט: עט מפרי: כובע איכן נער
 פאר :ע}בטט אוימואטליגע רער דאט :אגען, ווי}} ריעט }"ה.(, י״ר, )ויקרא הארט"

 }אטטע, ען4:א באטען איינען רורך ניבט עט אונר מיטטע ערטיינען פריעטטער דעכן
 אונטער־ א}טראן איוט("; קראנק ארער א}ט ער ווען אויטגענאממען, פא}} רען )כור
 גע־ הויו אינט קראנקהייט דיע:ע טו}ר ווע}כע רורך גענויא, פריעטטער רער :וגט

 ערמאהנונג. יכע}4איינררינ איינע ען4אויט:אטצי דעכן }עטצטערער הא}ט ראן קאממען,
 טטראפען אםט}יכע4 :ינד מויטואטלקראבקהייטען אידית, ל! ער ומנט ואהן! מיין
 מיב}ען איהרער וועגען נוי־ ריא ער:עהען, מרית אן וויר וויא ,4פער}יימרונ פיר

 רעט וועגען בעראכט וואה} ,,וייא הייטט: עט וויא ווארדען, כעטטראפט נאכרערע
 רער וואט דארוי^"״כערענקע, ייך}4 אובד ,״11 ן. או. אויט:אטלעט רעט טארענט
 ביירען )ריעוע ט/(; ח', כ״ר, )רבריכן ."11 :. או. געטהאן, גאטט, ריין עוויגע,
 םא}גע ריא פערבינרונג(. עננער אין ע4םא} אונר רונד4 א}ט א};א טטעהען סער:ע
 איהרער ען4ווע מריק ראט אן, א}:א רייטעט איינאנרער אוין פער:ע ביירען דיע:ער
 ייך}4אב מרית, אבער ווען מוטטע. ער}יירען טטראפע איינע נאכרערע איב}ען
 וואוררע, בעטטראפט :א ,2בעטראן ברורער יינגערן איהרען נור נאכרערע איהרע

 איי^ פאן טפריכט איבע} דא רער ויין, רעריעניגע מוט טטראפבארער פיע} וויא אוכן
 עט}אטטען4 ווייוע אנדעי־ע אוי^איינע אויך קאן _עמ ער! א}ט אי:ט, מעהר רער נעכן,

 אררען1געהארטו א}}יין אטט4 פאן נאכרערעדאן־נור רערען וועןמריק, וועררען:
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 עאכ״ו. ברבים חברו בגנות המדבר נענשת. כך ח׳ וישמע י״ב( )במדבר

 משה על הרע לשון שספרו ומרים אהרן מצעו וכן השכם במדרש ׳,וגרס
 צפורה הלכת .במשה ואהרן מרים ותדבר שנא׳ הפורענות עליהם ובאת
 ואשרי אלו של בניתם אשרי לצפורה מרים לה אמרה וגו׳ למרים לה ושחה

 לח אטרח לנשותיהם• ואוי בניהם אשרי צפורה לח אמרה נשותיהם.
 הלכח לאשת. לו הייתי לא הקדש לרוח אחיך שנוקק מיום לה אמרח למה.
 שש כתיב מה הצדיק על תלונה דברי שניהם ודברו לאהרן ודברה מרים
 שנאטר פורענות באה אהרן על ואף ונו? מרים והנה האהל מעל סד והענן
 שנפנה מלמד מרים אל אהרן ויפן וכתיב וילך בם ה׳ אף ויחר )שם(

 אהרן מבעלי פירשתי ולא הדבור עלי אמר׳ מרים עליו אמרו ומה מצרעתו.
 פירש ולכך עליו דעתו והה ווה מאשתי. פירשתי ולא הדבור עלי אמר

הטתכוין נענשו. כך בפניו דברו שלא גמורים הצדיקים אלה ומה □אשתו.

 טטרא־ וא|כע איינע ב׳.(, י״ב, )במרבר ערנאהק"5 "גצוטט היישט: עש וויה אר,1.,ו
 פאן רער ויק, דעריעניגע מוש טטראפבארער פיע$ וויא לתוכן מושטע, ער|יירען פע

 עט: הייטט (*השבט מדרט איק טפריכט. באועש אפ£ענט|יך נאכשטען ויינעק
 פאן מריק רער אונר אהרן רעש נאכרערע איכ}ער וועגען וויר\דמש ערועהען ןא

 הרן צו צווני מריק היישט: עש וויצו ,וואוררען בעטטראפט ריצו;עןבען מטה
 ויךמיט האטטע מטה( רעש פרויצו )ריצו צפורה אטה, פאן איכע| טפראכען

 *ריאפראפעטי מירר אונד א|דר )ראש ערצאהןט, מיהר אונטערהאןטעןאונר מריק
 יךדיצו1גןיקק וויא #ריק, כעמערקטע רא האטטען(; עדהא^טען אינטפיראטציאן טע

 ערווירערטע: אבער צפורה ראךוייען; מ^וננער ו$|כער פרויען ריא" אונר קינרער
 וויצו מאננער! וא!כער פרויען רען אבער וועה ןיקקןיך,1 קינרער ריא וער יאוואה|

 רען צפורה, אנטוואי־טעטע אןןעררעגש, איכערראטט. מריק וא?"פרא;טע
 גאנצןין מיך וועררע געוואררען, פראפעט איין ברורער ריין וייטדעק ב. צ. ויעהע

 אונריאהרן' רעק עש טע1ערצאה ,לווין׳ מריק פאשטע ריעש עט..1ערנאכןאששי5
 *ער נון מיוט רארוין (.**מטה איבער ,בעקאננט וויא ,נון ויך מיישערטען ביירע

 צוונר פערטוואנר צע|טע רעק סאן קע5יוא ייא היישט( רארט עש )וויא ראש פא|גט,
 עטהיטט: וויא אהרן"וואוררעכעטטראפט, אויך אבער וזאוררע. אלשואטציג מריק

 )כמדבר וועג ויך בעגאב דיעוער מער וימ ווירער ענטבראננטע עוועען רעש רערצארן
 מטה רעט געגענווארט ן*א ניכט ראך ריא פראממען, אכטען דיעוע נו! ווען ט/(. י״ב,

 טטראע־ פיע| אוקוויא ער}יירעןמושטען, טטראפע עעוא}כעץמ האטטען, געטפראכען
ארעראיהן ט^אגט, נאכשטען ויינען פ$רואטצ)יך רער ויין, רעריענעע כארער"מוש

 ט5יטו הייויגען רער ען1ען1טי געויישסען מן רימ גמענטע,1רי5מררט נער־.מ|יך גיבט עם *(
 סעו• רעסיעניגען "מרטע מיינעכן מירגענר נסך וועררען ע5זחן בעניננען$ בע*ער>ץוננען מימרע

 מיג( רעו מוין וומ.-.ין בענחננס, "מכען, מנפמנג רען בעמערקונ^ען יענע "עןכעכן מיט עס,1
 ט״ג. ח', ס*ות ערוע5 רענן מיט יך1וומהוט'ינ ווע]כער געהחוט, מירט חנגע^יהוטע טעקיסט

כעגיננס, בעמערקונגען ויינע

 מונצוסריערעננ רער גומר חנרערער מיין מ׳,( י״ב, )כ^רכר סריימויך ווירד טענןסטע מינן **(
 יעו מויסט^יקקינגען ייכען1רעוג וזן יין11יז ן מנגעגעכען יוטה *יט געטוויםטערסממרש יעש ז־-ייט

 ין1זזכויכט רער מירר, נעהמען וזנטטיוס רמרוזן נימ״וזנר יוזי-ער געוומהנט, "יר זיני זזעזדח
מינערועטצער, רער מוזכען. !3 יך1ער5ןיו וזגמיח רימ מיישגעי-ט, ד?רוין
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 ראו וכמה. כמה אחת על לחויקו פניו ולהלבין ולבייש חברו את להכות

 אשריו ממנו וחניצל חוה הרע הדבר מן עצמו להתרחק לארם לו יש בטח
חלקו: ואשרי
שני. פרק )גס

 אלא עונשן שמקבלין להם די שלא הרע לשון בעלי של עונשן גרול כמה
 כרגרסי׳ לעונשם. הדומה עונם על להם שבא עולם באי לכל סימן שנותנין

 הרע ללשון סימן וכי׳ הן סימנין ארבעה ת״ר ל״ג( )רף מדליקין במה בפרק
 דברים ג׳ על בתוספת׳ ואמרו הוה. הדבור מן כפ״ב למעלה כראיתא וכו׳

 וגילוי ע״ז הן ואלו לעה״ב חלק לו ואין בעח״ז האדנם מן עליהבם נפרעין
 ט״ו( )רף בערכין וגרסי׳ כולם. כנגר הרע ולשון דמיבם ושפיכורת עריודת

 בעיקר כופר כאילו הרע לשון המספר כל ןמרא בן יוסי רבי משים יוחנן א״ר
 משום יוחנן רבי ואמר וגו׳. נגביר ללשוננו אמרו אשר י״ב( )תהלים דכתיב

 ק״א( )שם שנא׳ עליו באין נגעים הרע לשון המספר כל וטרא בן יוסי רבי
 לחלוטין ומתרגמי׳ לצטיתות התם וכתיב וגו׳ אצטי׳ אותו רעהו בסתר מלשני

 תורת תהירה ואת 1ארשב״ר מוחלט. למצורע מוסגר מצורע אין.בין דתנן
 כלא הנחש ישך אם י׳( )קהלת מ״ר וארשב״ל ש״ר. המוציא תורת המצורע

ארי לו ואומרות נהש אצל ובאות החיות כל מתקבצות לבוא לעתיד לחש

 אבערמא^ט איוט היערויט טארען! צו צויהק אוכן ט^ןנדפט צויהן ארער בעטאמט,
 אוני מיטטע הא]טען £ערן )אטטער ריפועכן צ!ן5 ויך מאן ועהר וויא ,עחעהען צו

עחט.4ענט דפמועןכען דפר שיוכו, רפטטען |אאו דאט ןיקקןיך4 וויא
קאפיטעל. צווייטעם

 בע־ ויא דאט סר, ט5ני דען £ערןיימרער; דפר טטרא£ע ריצו שיוכו המיט ועהר
 יערערמאן ראט ,ען5בעטאפ וא שויך שיוט טטראפע ריצו ואנרערן וועררםן, טטראפט

 פ]פהרט4 שא ערפ^גטע, וינרע ען4ארטי5ןיי4עןאיינער4ווע ראט"ויא ערקקננט, ר5בא
 ע£יהרט.4וואטוויראבעןבערייטטאנ }"ג.(, 3)פא מר}יקין במה !וירדאיקאבטניטט

 מענטען אק וועררען £ערברעכען ררייער|ייא א:" ת טע תו רער אין עט פערנערהיימט
 נעהמי קייטפערןיערט,4וואהרענרעריענוייטטרימועןי בעטטראפט, היניעדען פאן
 אבער 4פערןיימרונ דיא מארד, רער אונר ב/וטטאנרע דיא אטצענדיענסט,4 רער }ין

 ערכין טראקטאט איכן הייטט"עט אויך .צוואממען דרייא א|}ע א|ט ט|יכן, וא אי:ט
 ווער ומרא: ואהן יומי, רבי רפט נאמען ואגטעמיכן יוחנן רבי ט״ו.(: )£א|.

 הייטט: עט וויא נעט'4ןיי אטט4 רער געאכטעט,5ןיי4 דעכן ווירד דא'פער}יימדעט,
 אונוערי יא איוט מוכר רער ווא|טען ע4צונ אוכוערע וויר }אטטען טפראכען: ןיא

 יוחנן רבי טע4וא פערנער ה/(, י״ב, )תהןיכן הערר? אונוער שיוט ער 11
 טטרא, דיא ט4פא| 4פערןיימרונ אויף ומרא: ושהן יוטי, רבי דעט נאמען איכן

 פער* נאכטטען ויינען אינטגפהייכן ווער הייטט: עט רען אויטואטצעט, רעט ע5
 פט טע:4וא ט,י}וי וצןהן טמפון, רבי ה׳.(. ק״א, )תה|יכן .11 .1 או. }יימרעט
 פארטהיין קיינפן )אבער צויכערטפרוך! אהנע פ4טןאנ ריא ראך בייטט הייטט:

 אנ* םל!ןגענרפ ענטהא|ט ריעט י״א.(. י', ת5)קה צונגע( רער מאן דפר האט
אונד ואממפן! פ4ט|אנ ריא אובן ויך ?!!)פ וועררען צוקונפט רער אין :4נ1רייט
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 לבעל יתרון טח א״ל לך יש הנאה טח אתת ואוכל טורף ואב ואוכל דור□

 שנאמר לשטים עד עונות טגדיל הרע לשון חמססר כל וארשב״ל הלשון.
 כל עוקמיא מר אטר חסדא א״ר וגו׳. פיהם בשמיכס שתו ע״ג( )תחלים
 וכתיב אצמית. אותו הבא כתיב באבן. לסקלו ראוי הרע לשון המספר
 עוקבא מר אמר חסרא רב ואטר בי. אבן וידו היי בבור צמתו ג׳( )איכה

 שנא׳ בעולם. לרור יכולין והוא אני אין הקמה אמר הרע לשון המספר כל
 רב ואמר הרוח. אגסי לה וא״ד אתו. אלא אותו תקרי אל אוכל לא אותו

 מלמעלה לדונו עליו אני גחיג׳ של לשרו הק״בה א״ל עוקכא מר אמר חסדא
 הרע. לשון אלא חץ אין שנונים גבור חצי שנאמר טלטטח. עליו ואתה
 ה׳ ט״ב( )ישעיה שנאמר הקמח. אלא גבור ואין לשונם שחוט חץ שנא׳

 מצורע נשתנה טח התם ואטרינן גהינם. חיינו רתטים גחלי יצא. כגבור
 איש כין לאשתו איש בין הבדיל הוא ישב. ברר י״ס )ויקרא תורה שאמרה
 מצורע נשתנה טח וארי״בל מושכו. יהיה כדר תורה אמרה לפיכך לרעהו.

 מעשה עשה הוא הקמה אטר לטהרתו. צפרים שתי יביא תורה שאמרח
 הכרו את המלשין כל בפר״א וגרסי׳ פטיט. קרבן יביא דכ׳י( )פ" פטוט
 אומר אחד וכתוב וגו׳. רעהו בסתר מלשני שנאמר רפואה. לו אין בסתר

 הנחש וראה בא כן. שהוא לך תדע בסתר. רעהו מכה ארור מו( )דברים
 ווא^ רער ט, רימ פ מוכר• □ייטע :יינע מוין טריטט ןאווע רער טפרעכען: מיהר 13

 שנט־ מצמנגע רימ ווירר דש מ? דו המשט גענוט "ווע^כען פריטט, מוכר צערריימט
 טמעון, רבי ושגטע פערנער דמן? פעיציימרער רער המט ווע}כעןגענוט וומרטען:

 היממע!, רען מן בין רייבט פעאיימדונג רער פערכרעכען דשט ט:,)וי ומהן
 )תה|ק .11 .1 מ!. מונר מיהרען וימ ריבטען היממען רען געגען הייטט: עט ווימ

 פערציימ־ מיין עוקבמ: מר־ דעט נשמען מיכן ומגטע חטרמ רב ט/(. ע״ג,
 כש־ תיכן חטדמ רב ושגטע פערנער וועררען. 13 געטטייניגט פערריענט רער
 קאנכען גאטט, טפריכט פער|יימדער, רער מונר מין עוקבמ: מר דעט מען
 ריעט המבע ער כעהויפטען, מייגיגע בצייבען. צוומממען ניבט ווע|ט רער מין

 ענטהא?ט וותרוכן רארט: עט הייטט פערנער געומגט. האכמיטהיגען פאכן
 דמטיער כעטטיממונג, בעואנדערע רימ מוישמטציגען רען פיר ןיגע:עט רמט

 וויי! ב,16רעטה געטיעהט עט מ״ו.(. ,4י״ )ויקרמימוט?' בצייבען שכגעואנרערט
 בע־ פרוימ מונד ממן צוויטען מ( .3 ווימ מענטען, רען )מונטער טרעננונג מייכע ער

 עיר ןיגע;עט דמט המט כן1וומר ומגטע: צוייט, ומהן יהוטע, רבי ווירקטהמט.
 צוק ער רמט פעטטגעועטנט, כעטטיממונג רימ מויטנמהמטווייזע מויט;אטציגען רען

 רממיט וא|ן עט מיטטע? בריכגען אפפער צוכן פחגע} צוויימ רייניגונג ויינער בעהופע
 געוינדיגעט, ווארטע דורך מויטואטציגע( )רער וויי}'ער דמט ,ווערד־ען מנגעדייטעט

 אהנ|י־ ווארטען רען עטוומט רשט מיטטע, ברינגען _אםפער צוכן טהיער מיין ער
 מציעור: רבי רעט פרמגמענטען רען מין עט הייטט פערנער !שמטע. כעט[הארען

 רעטטונגט־ קיין עט גיעבט רען פיר פערציימרעט, מינטגעהייק כאכטטען וייניען ווער
 נמב־ ויינען פערציימרעט רש ווער הייטט: עט ווימ טטרמפע(, רער )פאן מיטטע}

 ויינען ווער ויימ, וכט5פערפ עט: הייטט מוין .11 .1 מ!. פערבארגענען מיכן טטען
דיר ממג היערביימ כ״ג.(. כ״ו, )רבריכן טןאגט, פערבארגענען מיכן נאכטטען
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 עפר שיחיה הקב״ר־ז אררו אש״י( )פ• ועורו ארם ובין הקמח בין שהלשין
 הרע לשון לבעלי די ולא חייך. ימי כה תאכיל ועפר שנאמר מאכלו.
 )רף בהענית כדגרסי׳ בחטאם. העולם שלוקח אלא לעצמן לקות שגורטין

 לשון מספרי בשביה אל^ו נעצרים הגשמים אין פוי בן שטעון א״ר ן׳(
 סתר. לשין נזעטים ופנים גשם תחולל צפין רוח מה( )משלי שנא׳ חרע.

 ביניהם שחיה הרע לשון מספרי בעון אלא שני במקדש ירושלים חרב׳ ולא
 חנם שנאת היה ראשון במקדש ואף בהם. שחיתח חנם שנאת ובשביל
 שנאת חוח לא ראשון ובמקדש ט׳( )דף ביומא כרגרסינן ישראל. בנשיאי

 אלו אלעור וא״ר עטי. את היו חרב אל מגורי מא( )יחזקאל והבתי׳ חנם.
 חחו<ק שבלשונם בחרבות זה את וה ודוקרין וה עם זה שאוכלין ארם בני

 חיתה היא כי אדם בן וחילה זעק )שם( דכתיב כתיב. ישראל בנשיאי
 בעון שהמרגלים מצינו גם ישראל. נשיאי בכל היא ת״ל בכל יכול בעטי
 האנשים ויטותו ל״ה( )רף בסוטה כרגרסי׳ משונה. במיתה מתו הרע לשון

 טשונה. במיתה שמתו שמעון א״ר י״ר(. )כמדבר דגר׳ הארץ רבת מוציאי
 מלטד תמרתא. כפר איש שילא דרבי משמיה פפא בר חנינא רבי דרש

 ונכנסים מפיהם יוצאים תולעים והיו טבורם. על ונפל לשונם שנשתרבב
 שחם מחלוקת בעלי להבריח ועמו בטבורם: נכנסים ומלשונם בלשונם

רבי אמר בירושלמי כרגרסי׳ הרע. לשון עליהם לומר מותר עולם מחבלי

 בייאטפיע} ט}6 ער|ייטעטע(,5 וינדע צור מענטען ערטטען רען ע5)ווע? ס,4ט}אנ רימ
 פערישממט אטט4 £אן האטטע, עאיבט4 צוויטענטראגערייא ;יא דש ווע}כע, ריענען,

 דולן וא!|מט עררע הייטט: עט ווילו נעדז^ען, צו ויך צו נשהרונג צור עררע וואוררפ,
 פער־ ריא ישט ,4ענו4 ניכט אינרעטטען איוט עט }עבטט. דולו ושנגע וא עטטען,
 מיטטען #ענטען איבריגען ריא ואנדערן צוציעהען, טטראפע וע|בטט וין }יימדער

 תענית טישקטשט איכן ווירר ע|עהרט4 וויא מיטביטען, וינרע דיעוער ע4פא| אין
 ,4פער}יימדונ רער וינרע דיא דורך עהש}טען4צוריקק ווירר רעגען יער )פא}\;/(:

 צארן אטט|יכע4 יער שנער רעגען, יען ערצייגט נאררווינד יער הייטט: עט וויא
 אאט }יכן ט ירו לווין־ .(;4כ״ כ״ה, )י^ט|י ע4צוי פער/יימדעריטער ען4ווע אויט כריכט

 פיינר־ רונר}אוער4 אוני 4ורונ1םער|יי ען4ווע נור פע|ט>4טע צווייטען דעט צייט צור
 פאנד }עטצטערע .ען4שנ4ע4 רונדע4 צו האטטען, געהעררטט רארט דיא טאפט;

 יטראלט אכערן רען אונטער נור טנשפע!ט,'שכער דעטערטטען וואהרענר אויך
 ועהען אויך (.3י״ כ״א, )יח;קא| }ויטעט יחוקא} איכן פערו איין וויא טטאטט,

 איי־ טיםא|אטטינא 4פער}יי^רונ פיר טטי־שפע צור אויטקונרטאפטער דיא יאט וויר,
 טראקטאט איכן ווירד ע!עהרט4 וויא ,^וטטען טטערכען טארעט אוננשטיר}יכען נעט

 (שנדע דעכן פאן ווע|בע ,ךאננער ריא טטערכען עט :הייטט עט !״ה.(: )פא}. ה ט 1 ט
 טארעטשנציעע ריע;ע י״ר,'?"!.(. )ב^רנר .11.1 או. השטטען, געטפראכען איכע}

 זומר' ע5אוננאטיר}י איינע עט וויי} ,רעטוועגען געטארז ,טמעון רבי ט4וא
 איכער־ וא1איתענר ווע|טפעררערכער, וואהרען ריא טטרייטויכטעען, ריא ווען נור

ט^רעצען, צו §פפענט|יך אונרעכט איהרעכן פיון ער}ויכט, עט איוט ,נעה^ע! האנר
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 מחלוקת. בעלי על הרע לשון לומר מותר יוחנן רבי בשם נחמני בר שמואל

 ובלבד דבריך. את ומלאתי אחריך אבא ואני א׳( א׳, )מלכי׳ דכתיב מ״ל.
אדם: בני ולישוב שמים לשם כוונתו שיהא

י. ש י ל ש ק ר פ 0>נ
 שמקבלו שרואיץ מאחר כי אותו. למספרים סבה הוא הרע לשון המקבל

 לקבלו. שלא רבותינו הזהירו וע״כ ברבר. עצמן מרגילים יפות פנים בסבר
 לך תהית ויתר כ״ג( )דברים מ״ד קפרא בר דרש ה׳( )דף בכתובות כרגרםי׳

 הגון שאינו דבר אדנם ישמע שאם אזניך. אלא אזינך תקרי אל אזינך על
 דומין אדם של אצבעותיו מה מפני אלעזר דא״ר והיינו באזנו. אצבעו יניח

 עביר^ן. לטלתיה וחרא חדא כל דמחלקן. משום אילימא מ״ט ליתדות.
 ראשי ט״ט יק5אל גורל. זו אצבע זו *אמח זו קמיצה זו זרת זו מר דאמר

 אצבעו ישים הגון שאינו דבר ארם ישמע שאם ביתרות משופות אצבעותיו
 שכסיף כשר )פי׳ ואליה קשה כולה אוזן מה מפני ישמעאל ד״ר ותנא אזניו. על

לתוכה. אליה יכוף הגון שאינו דבר אדבם ישמע שאם רכה. שלה שאיין(

 <£6בעקר ווקרטע דיינע קונר קקממען הער הינטער וועררע קיך הייטט: עט ודק
 נ}י.6} לויינע דקבייק קבויכט דילו מוס כור־ י״ד.(. ק/ ק'. )מ^כיכע .11 לוו. טיגען

דין. כעצוועקקענדע ט3גע;ע}}טק רער ערהצ!}טונג ריק קונד ע כ

קאפיטעל. רריטטעס
 מ&ן רען מנצוכרינגען; ו^}כע קנ}קמ, גיעכט קנניממט, ער}יימדונגען5 ווער

 געויכט פריינר}יכעט לויי! מקן דקט ,ויעהט מקן מען ,דקרקן }ייכט דך געווקהנט
 וויח דערוע}בען, קננקהמע פקר }עהרער קונוערע ווקרנטען רקרוכן ,דקצ׳"מקכט

 עש }עהרטע: קפרק כר ה/(: )פא}. כתובות טרקקטקט קיק ווירד גע}עד,רט
 דיינעררי־ לוין מיטפיהרען נפגע} קיינען טט}}6: דולו אזניך על לך תה־ה ויתד הייטט:
 לןוכ־ עםזומט |6מ מען ח, ד. ,קהרען( ינע)די :א!?יף אזניד סטקטט }יעו טטונג(

 תוחל ען;5פערטטקפ אהרען דינע מפן וק}} $1 ד'ד 1 געכיהר}יכעטהקרט,'
 ינ־5 רילן ער\דנר וקגטע ,ווקרוק ק}עור: רכי דעט טפרוך רער רייטעט הין
 דממיט טטקטט, דעטוועגען פינדעט עט אהנ}יך*(? נקגע}ן רען מענטען רעט גער
 }עגען קדור קינט פינגער רען ער ה$רט, קוגגעכיהר}יכעט עטווחט מענט רער מען

 יפט לויוט מפרוק גע}עהרט: מ&רד יטמעק} רבי רעט ט!}ע רער קין ,ק^וננע
 מפנס, דפר רקמיט ווייך? קד.ר}^םפכען רקט כור לוונד הקרט דורכוועג קהר

ק^ננפ. טטעקקען הינקיין }קפפצען דקט הלורט) קונגעכיהר}יכעט עטווקט ער מען

 בעטסעהע, ומרין עט״ןז ניכס גןייס5י1רו.-.נ רימ ומש ,וווישגעפיחרס ״ירי טעקססגג מינן ♦(
 סיזרן י(ן5 ררזגע3 רי" 01105 ויעזעכן ין15 דמ ,סבסטעהען סיינרזנדער יון5 ר0־נג5 ריס רחם

 רורכ* ויענםט1ע״סע0 כיינן פ־ננער רער חבטסטהען ריטזטש וענן ע ו! "ירדען ע|110וועגא העריין
 ברוסטג כע|'1פריעסטטר רעש "עשסען נן!5 פינגער יינע1ק־ וער ״יור3 ט!נד "סר, ניוטהיג ז״יש

 סינגטד1"יטטע רער ער״ער>ןעש,5ריי יעש מבשטרייכען כן3 ינגער5ו1גרו רער רעש,1סי
 רענגונג,ספוט1ב ור3 ינגער5ייגע3 יער (־.ע0ויגערו1טעיופע רוונר געביירע רער "מסע בייכן
 נ!ר קי'ט5י1רוד.נ גערסכטער ר״נטער ־.ער.0ר )ןרוננע עש .בעטופרענגונג} ר!3 רוי״ען יער וווני
 ריוו מיןן ]יעסען, 13 !,טפיט זיו ינגער5 ריוו דרוש ,״עררען ערםטו!נרען5 ווו״טטוזנר רער

♦ ער30ווינערןע יער ניוגע!.



 •** ג פרק ב חלק ר כלל ב נר
 תחלר־ז נכוות שחכם מפני בטלים דברים לאוניו ארט ישמיע אל תר

 אוהרה וו הרי כ״ג( )שטות תרחק שקר טרבר בטכילתא. וטצינו לאברים.
 לטקבל אוהרח וו הרי כ״ג( )שם שוא שמע תשא לא הרע. לשון לטדבר

 כטו כ״ה( )משלי וגו׳ גשם תחולל צפון רוח משלי. במדרש מציגו וגם לח״ר.
 מספר כשאדם כך יטטירו. ולא וטפורתן העבים משכרת הצפוני שהרוח

 ומרכאו מחוללו חו^ מעטים פנים לשומע יראה אם לחברו. הרע לשון
 כמס׳ וגרסינן הרע. לשון לספר יניחנו ול^ז בפיו. הרעים דבריו ופוסק
 בן אלעור ר׳ טשום ששת רב ואמר קי״ח( )דף ובפסחים כ״ג(. )רף טבות
 שקר עדות המעיד ובל הרע לשון המקבל וכל הרע לשון המספר כל עוריה

 אותו תשליכון לכלב שם( )שטות שנא׳ .לבלבים להשליכו ראוי חבירו על
 יוחנן ר׳ ואמר ס״ן(. )רף בססחים וגרסי׳ שוא. שמע תשא לא ליה וסמיך
הרע. לשון קכל שלא מסני יהודה מלכי עם ליטנות ירבעם ובה מה מפני

 אונניטצע !קיינע אהרען ויינע 116: #ענט רער פערנער: |עהרטען ראכבינען דיא
 אן. צוערטט ברעננען ז־אט פאנגט אהרען רען בייא רע! ןאטטען; הארען זוארטע

 ווארטען ןינענהאפטען "סאן הייטט: עט .תא5מכי רער מין עט הייטט פערנער
 לווין זיך כעציעהט פערכאט ריע:עמ ,4כ״ )ט^ות טען"!|5ה £ערן דיך דולן :א}ןטט

 בעריכט טען£5א קיינען :א}}טט "דוא עט: הייטט פערנער ;4פערןיימרונ דעו
 אננאהמע רעו אוין ויך בעציעהט >£ערבאט דיעט א/(, ,4כ״ )טמות אננעהמען"

 עט טפריכען: רען צו מדרט דעכן אין עט היימט פערנער .4רונ>4פער}יי פאן
 נארד־ רער ייכוויא}4 (.**( *.11 .1 או. רעגען" רען צעי־בריכט נאררווינר ,,רער רריטט:

 קאן, י־עגנען ניבט עט ראט צערטטרייט, אונר וואןקען"צערטהייןט ריא וועד
 מיררי־־ איין אנהארער רער ווען :4פערןיימרונ רער מיט ויך עט פערוזא^ט עבענוא

 פער־ רעכן בעמממט אונר 4פערןיימרונ ריא ער העממט 6: ט,4ציי געזיכט טעט
 טראקטאט איכן עהרט5ע4 ווירר פערנער ערצאהןען. צו ווייטער }וטט, דיא }יימרער

 :אהן א}ע:ר רבי רעט נאמען איכן :אגטע טטת רב קי״רו.(: 3)פא פטחיכן
 די־ ווירער אדער אנני^יט, :יא ארער אויטטפריכט, 4נ1םער}יעץר ווער עזריה:

 ע־4אר5 רען"הונרען פערריענט, ט,"רער4אב}ע צייגניט סא|טעמ איין נאכטטען נען
 פארווערפען עט איחר :א^ט הונרע "דעכן עט: הייטט 6: וועררען, צו ווארפעו

 )טו^ות אננעהמען אןטען'בעריכט5 קיינען :אן|טט דוא הער: הינטער גליך נד7א
 3)פא פטחיכן טראקטאט איכן עט הייטט £ערנער א׳.(**(. כ״ג, אונד |״א. כ״ב,

 אן5 קאניגען רען נעבען ער ראט ירכעק, האטטע פערריעיטט ווע|כעט פ":.(:
 4פערןיע ערקיינע ראט בעטטאנדרארין, זייןפערריענטט עצאהןטוואורדע?4 יהודה

ווירר, עצאה}ט4 יהודה פאן קאניגען רען נעבען נעהמ)יך ער ראט אינאהק. דונג

רטן ?ערכריכט נווררווינר ,,יער ערז:5 ייעזער !!ימעט 1יוןןטט^נרי5 כ״>. ב״ה, *(
 יך1בט)ןוזננט ."עגע3 סןיסטערנרע ד.יי<.]יך דיי( ט(5ערברי3) געויכט *ירריטעש ין(-1 מוני רעגען

 9ריב ניכיט היער !•יי ••יזריבער כעוייטונג, טע3טט1ענטגעגעננע מיינע תחולל וויורט ימם היוט
"יותען. טען

 מוני ען,5מויםטסרע יזן:5 גערייטזנג יימ מויך ט1ןיע תשא וויורטע יעגן מין **(
 הח]־ טען5מ!נגערע רענן יט>1 ניכט עם זח^סט יומ יטעט:!1 עם1ער2 דיעזעם ונג3יורטזעט5 יימ

ער.3מינעריעט יער ייי|" '3 ייגע3 מונגערעצטער מיין טען,



ג פרק כ חלק ד בלל ב נר "“י
 ביטי בארי בן הושע אל הירח אשר ה׳ דבר א׳( )הושע דכתי׳ דאיטני ומ״ל

 הרע. לשון וטאי .1ישראל־ מלך יואש בן ירבעם ובימי ,וגו יוחם עוויר־ן
 לאטר ישראל מלך ירבעם אל אל בית כהן אמציח וישלח ף( )עטים דכתיב

 ימות בהרב עמום ןי>מר כה כי וגו' 1ישראג־ ביח בקרב עטים עליך קשר
 לא ושלום חס ליה" שלח טאי אדמתו. מעל יגלה רק גל וישראל ירבעם

 מציגו וגם לו. אמרה שכינה חם<ק מה אמר ואכם כך. צדיק אותו אמר
 דוד. בית מלכו׳ נחלקה מסיבושת על ציכא טסי הרע לשין דוד שקבל שעל

 דוד שאמי־ כשעה רב אטר יהודה רב אמר נ״ו( )דף שכת ,כטס ,כדגרסי
 קול כת יצתה י״ט( ,,ב )שמואל השרה את תחלקו וציבא אתה לטסיבושת

 שאמת זה בנדון ואם המלכות• את יחלקו וירבעם רהבעם לו ואטררח
 בסבת כואת גדולה סרצרח יצתה הדבר להאמין ביה חו^א נכרים דבריכם

 ולסתום עצטו להרחיק לאדם לו שיש וכטה כמה אחת על הרע. לשון קבלת
 מהדבר נקיים אנשים עגל יום בכ>ל שטפסרים הרע לשין מלשמוע אוניו
גהינם: של מדינה וינקה גדול שכרו מזה והניצול עליו. שאומרים הרע

 ואוזן הופע, דעכן ו;ע)כעט גאטטעט, ווארט דמט פערוע: דעכן מויט ערהפ))ט
 מונו־ימין .11 .1 צוו. מח: יותכן, עודה, רעט טמגען רען צוין וומרר, כצורי דעט
 ריצו מבער וומט צו׳.(. מ', )הוסע יטרצון צוין קאניג ירכעכן, דעט טמגען רען

 פא)־ צוויט עט ערהע))ט ןא צען(,4>4מגגענא ניבט )דימ׳יער מנבע)מנגט, פער)יימרונג
 צו1בית־מ צו פריעטטער וציה,4צן פיקקטע עט )ויטען: ע5ווע) פערוען, גענדען
 מנגע־ ריך ווידער פערפחארונג צויינע המט ט 114ע ומגען: מיהכן )יעט צווכד ק ירבע

 פפרמך :א י'.(; )עמ!ט .11 .1 מו. יפו־מ) הויועט רעט מיננערהמ)כ צעטטע)ט
 יפרצו) מונו־ וען4ו4וקא4מו פוועררט דאט דורך ווירד "ירבעכן עמוט: ו)יך4נעה
 מיהנן )יעט רמרוין י״מ.(. פער; )רא:. רטטפן"4 מויטוומנרערן )מנרע ;יינעכן צוויט

 ־1ענ :א גערעכטע ריעוער דמט ,וע)4ו4הי רער כעוומהרע :מגען*(: ירכעכן מנער
 וא האכען/ געומגט ווירק)יך מבער עט ער ;א))טע קצןננען; ומגען האטטע ווממ

 גע:מגט גאטטעט צוויפטרמגע מיכן דמך עט ער ו־מ פערבראכען, ניבטט ימ ער המט
ויי פאן פער)יימד!נגען פאן ע>4מננמה דער פא)גע מין רמט מויך, ;עהען וויר המט!

 גע־ יא 11 ,וומורדע געטהיי)ט דודיט רייך רמט פת, פיכו מ געגען טירוד טע!
 מיקנמווען ומגטע יהודה רב ב״ו.(: )פא). בת פ טרמקטמט מיכן ווירר )עהרט

 מיהר;א!)ט מונרציבמ, רומ המטטע: געומגט ופיכופת4 צו דוד מ)ט רב: דעט
 ו)יפע5היצו מיינע :יך )יעט רמ )׳,(, י"ט, ב׳. וומ)4)פ טהיי)ען !פע)ד דמט מייך

 ויך מונטער רייך רמט וועררען ירכעכן מונר כעכן ח "ר פעתעהמען: פטיו׳ומע
 מויט;מגע רימ רמכבינען רער ערק!ארונג רער נמך ווא היפר, נון ווען ."טהיי)ען

 מוני המטטע ויך פיר רער"וומהרהייט פיין דעו פת פיכו>4 ווירער ציבמו דעט
 -44פער)יי רער פטרמפע מ)ט מונג)יקק גראטעט וא מיין פערריענטע, ג)ויבען מ))ען
 פאן מיבערהויפט עכפען>4 ו־ימ דך וא))טען עהר{4פיע) ווימ מוכן ערפא)גטע_, דונג

 מגגע־ מענפען מונפו)דיגע געגען טאג)יך ווע)כע ,המ)טען פערן צרונגען4סער)יי
 רעט־ אונו־ בע)אהנונג גראמע ברינגט טען)6פערנה :א)כעט מיין .וועררען ברמכט

.הא))ענפטרמפען רען פאן טעט

ער.31ויכערןענ5 רער ייון.30ט־מוי יירו נעה^ין 0יטע!1 ייז (



ד פרק ב חלק ר כלל ב נר
י. ע י ב ר ק ר פ >כד<

 ושל^ יקבלנו בשלא לו די לא ת״ח על גנאי שום או הרע לשין השומע
 בעבורו ולהשיב הש״י קנאת לקנ^ה ארם כל חייב אבל בו. הדבר יאמין

 במציעא כרגרסי׳ עליו. נענש כן עשה לא ואם למחות. בידו יש אם ולמחות
 לה אמר נסשיה. ניחא כי שמעון ב״ר אלעור דרבי עובר^ על ׳ר( פ )דף

 בעיליתי ^אכנין שסיר. בי איעסקו ולא רבנן בי דרתיחו ירענןי> לרביתהו
 אישתעי נחמני שמואל.בר רבי אמר מינאי. הדחלי ולא כעליימי( השמני )פי׳
 ל^א שמעון. בר׳ אלעור דרבי דביתהו לה דאישתעי יוחנן דר׳ אימירה לי

 כי כעילית". אגניתירת שנין ותרתין מעשרים טס ולא סרי מתמני סחות
 מרישיה ביניתא משתמט הוה כי שעיי( )פי׳ במוייח ליה מעיינא סליקנא הואי
 חלשה מאורני׳. נסיק דקא תולעי׳( )פי׳ ריחש׳ חואי חד יומא דמא. אתי הוה

 דצורבא בזילותא שמעי חר יומא מנאי. תסתסי לא בחלמא לי איחחוי דעתי
 קיימי .לריג^ תרי בי אתו הוו כי ליה. כדבעי בירה אימחאי ולא מרבנן
 עיליתא מבי קלא נסקא טילתיה. מר ואמר מילתי׳ מר אמר דעילית׳. אבכא
 מנציא קא הוה חד יומא חייב. אתה פלו׳ איש זכאי אתה סלו׳ איש ואמר

 שמעוה לקבורה• ניתן דלא בבעלך תהא לה אמרה שיבבתה. דביתהובהרי
 איתחוי יוחאי בן שטעון ר׳ א״ר הכי. למעבד ארעא אורה לאו אמרו רבנן
 אתם ואי ביניכם לי יש אחרת "יל( )פי׳ פרירה א״ל בהלמות לרבנן להו

 עככור כני שבקוהו ולא ביה לאיעסוקי רבנן אזלו אצלי. להביאה מבקשים
 שמעון ברבי אלעור רבי ניח^ דהורה כמה דסל לעיי)(. שסמוך מקזם שם )פי׳

 הוה. דכפורי יומא מעלי חר יומא לטתייהו. רעה חיה סליק לא בעליתיה
 ^טטיהו אסקוהו מ>ןים( שם )סי׳ בירי׳ לבי <הולו ה.4עלמ כולי טרירי הוו

 עכנא ליה אמרי למערתא. לח ראהררא לעכנא אשכחוה דאבוח למערת׳
 נטי וגרסי׳ ועיילוה. לה פתה אביו. אצל בן ויכנס סיך דלתי סתח עכנא

זרה עון בי יש אם אמר להרג שיצא בא׳ מעשה ת״ר מ״ד(. )רף סנהדרין

קאפיטעל. פיערטעס
 טאנרפ}עקק לוייכען איהכן ארער רעדען איבע} גע}עהרטען איינענע סאן ווער
 ויך מוט ואנרערן ויכען,}4 אוני־ אננעהמען ניכט כור ניכט עט רמי־ן הארט, האנגען

 עט ווייט ולו פערוועהרען, פערכרייטער דעכן עט אונר אננעהמען אייפריג וייגמר אויך
 אונטער}אטט, טהון 6 ריעט ער ווען אבער, ויך ציעהט טטעהט, מאכט וייגמר אין

 )פא|.פ״ר.(, מצימא כבא וויאו.מ}מרזרטווירדאיכןטראקטאט ן.אטט}יכעטטראפמצו,
 ער- טרוימע איכן פרויא וייגמר איינטט טמעון, כי ר רעט ואהן }מור, א רבי דיאט
 סאן ער וויי} וייא, וואררען כמטטראפט ראפיר ער ראט ערצאה}טמ, איחר אוגר מיען

 וא געוועחרט. ניכט אונדיעט הארען רעיען איכע} האכע איינטט גע}עהרטען איינעכן
 וואוררע עט ערצאה}ט. פא}גענדעט מ״ר.( )פא}. טנהררין איקטראקטאט אויך ווירר
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 כפרח מיתתי תהא וח ערן בי אין ואם ערנותי כל על כסרח מיתתי תהא לא
 כסררה להם תחזיא לא ועדיכם מנוקי׳ ישראל וכל דין ובית עונותי כל על

 גוירת נגורח שכבר אפשר אי להחוירו אמרו ברבר חכמים כששמעו לעול׳
 הדרי דקא צריכא לא כמיניה כל העדי׳. בצואר תלוי קולר ויהא וחרג אלא
 ומגיר. חוור אינו שוב שהגיד כיון הוי מאי סחרי בהו הדרי ובי סחרי בהו
 מוכסא. דבעיא מעשה ההוא כי לטילתייהו טעטא סהדי דיהבי צריכא לא

 מת ביום ובו שטת. רשע ישראל אחד במוכס מעשה רש׳י בסי׳ וכתוב
 מוכס ^ותו וקרובי במטתו. ועסקו העיר בני 5כ ובאו בעיר גדול אדט

 המטות. והניחו אויביכם עליהם קסצו אחריו. המוכס מטת כן גם הוציאו
 העיר גרולי כל חורו ומן לאחר רבו. מטת על ישב אחד תלמיד שם והיה

 צועק תלמיד אותו והיה המוכס. בטטת מטהו להם ונתחלסח החכם לקבור
 טאר. תלטיר אותו ונצטער החכם את קברו המוכס וקרובי לו. הועיל ולא

חוח. הגדול לכבוד רשע אותו וכה ומה זה בבויון ליקבר רבי חטא מה אמר

 :אגטע געןעגענהייט ריעועל ביית מויטגעפיהרט. הינריכטונג צור יעמלוכד■ מיינטט
 י־6כעג ווירק]יך פערכרעכען טע4מנגעט!}רי רמט מיך המבע פערמורטהיי|טע: רער
 לויך המבע וינדען, בעגמנגענען ווירק|יך *יינע מ|ןע ניבט טמר *יין*  ויהנע 61 ,גען

 טארא|ןע מיין *אגע 61 כעגמנגען, ניבט פערברעכען מנגעטו|ריגטע דמט מבער
 מי!רמעןיטען'*אגען מיבריגען ע}16 מונד געריכט רמט ראך ויהנען; וינרען *יינע
 *א? צייגען נורדימ המבען; ניטען צו ניבט פערמורטהיי|ונג מונגערעכטע *יינע

 מייטערונג ריעוע ט1?5 !פינרען צייגניטטעט( פמ}טען )מיהרעט פערגעכונג כיח ען4
 צוריקקצופיה־ פערמורטהיי|טען רען וימ: ;מגטען קמכן, אהרען צו ריכטערן דען
 !־5 *וט ער געטפראכען, מיינ*מ| מורטהיין דמט 6ר מן, *עהר ניבט געהט רען

 טרמגען; טו|ד רימ היערפאן מלזגען צייגען רימ מבער וועררען, הינגעריבטעט 6:
 מיינגעטטאנ־ מונד ען**6צוריקקגענ מויטומגע מיהרע טפאטערהין וימ אבנייך רען

 געגעןא'הן צייגניט פערמורטהיי!טען"מיהר רען געגע! המט מויט נור וימ דען^רמט
 טפאטערןווי־ מיהרען 2מוין געועטצען רען נמך דורפטע 61 המטטען, מבגע^פגט

 פא!גע מין טטע * פעראורטהייןטע רער חוכר גענא**ען ריקקויכט קיינע דעררו^
טרוג"ויך בעגעבענהייט אהנ}יכע מיינע .וועררען הינגעריכטעט צייגניטטעט דיעועט

 צא^נער, ייריטער מיין נעה*ןיך'טטמרכ טמגעט מיינעט צו. צא|}נער מיינעכן *יט
 נע־ מיין מויך טטמרב צייט גליכער צו מוכר וומר, בעקמננט *ענט טלעכטער מ^ט רער

 טטמרט־ !א**טןיכע במהרע רעטטען הינטער ,טטמרט דער:ע!כען *מן ריה*טער
 פאן ,ןנערט|6צ רעט במהרע רימ גטע}6ם מיהק הינטער גינגען; הער בעוומהנער

 פאןפיינרען ייטער,!4בע ט!יכע**6*!טטען; כמ}ר דעטטעןפערוומנרטעןכעג}ייטעט!
 רעט טי[ער ט!|5 □!יעב, מיינער ניויר ונר מ פער|מטטען, )ייכען מיהרע מיכערפמ}ןען,

 מכנעצאגען פיינרע רימ נון נמכרעכן ויטצען. במהרע דעטטען חוין *מננעט גראטען
 ־1מיהרערןייכעצוריקקמונרווא[ 1גע|עהרטעןצ דעט בעג!ייטער קעהרטעןדימ וומרען,

 ןייכע מיהרע וימ רמט דך, עט ערמייגנעטע רמ מ!נר כעטטמטטען, עררע צור וימ טען
 רעט ווירערטטרעבען רמט 1מוין אהנע מונר פערוועכועןטען צח^נערט רעט רער *יט

בעגרו־ עהרענפא!ן צח^כערט רעט ]ייכע רימ מכטען, צו טי}ערט ויטצענגעב|יעכענען
 גע/עהר־ רעט }ייכע ןןנערטרימ6צ דעט פערוומנרטען רימ בעגרובען ימגעגען נען;
וין ה&ט וומט מ!יט; ריע^ ער מונר ט*ערצען ועהר טי)ער רען *!טטע ריעט טען.
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 בגן גדול כבודי ואראך בוא בכך תצטער אל לו אמר בחלום רבו לו ונראח

 פעם 5אב באונו. סובב פתח של וציר בגיהנם האיש אותו ואראך עדן
 אחד פעם ווה נענשתי. לכך מחיתי ולא חכם חלטיר בגנות שטעתי אחר
 התלמיד לו אטר שכרו. ווח לעניים וחלקה בא ולא העיר לשר פעורה הבין
 שטח בן שטעון שיטות עד לו אמר חוה. הצער בדין בכך נדון מתי ער ווה

 באשקלון שיש ישראליו׳ כשפניות נשים טסני למה לו אמר תחתיו. ויכנס
 טח שטח. בן לשמעון הדברים חתלטיד ספר לטהר דין. כחן עושה ואינו
 הוה גשמים יום יום ואותו קומה. בעלי כהורים אנשים שמונים כנס עשה

 כשפניות הנשים לאותן בחורים שמונים עם הוא תלה איך חתם דמסיק עד
 על טחן שנים והעידו ובאו גדולה קנאה נתקנאו הנשים אותן של וקרוביהן

 אטר ליסקל יוצא וכשהיה דינו. ונגמר מיתה חיוב שטח בן שמעון של בנו
 העדים בצואר תלוי וקולר ובו׳ לי כפרה טיתתי תהא אל וה עון בי יש אם

העירו הנשים שנאת שטחטת לדבריהם טעם ונתנו בחם וחורו אלו ושטעו

 חמור־ רצ!בען4בע יך}5ופ4טי וא ער ד&ט ,}צומטען קתממען ס^דפן צו }עהרער יק>4
 רצ!ט הצובען, ערווארבען צא}|נער רער וין־ מוטטע פערריענטט ווע}כעט מונו רע?

 מיהק ערטיען ד$ ? געוואררען טהייל צו בעגראבניט עהרענפא}}עט וא מיין מיהק
 פאר" יענען מיבער ניבט ריך ראמע4 מיהק: צו טע4;צ! חוכר טחימע !עהרער"מיק ויין

 וואהרענד עהרע, ראטערע4 $1 מוכן יענוייטט עניעטע4 מיך ווצוהר}יך! רפן פ&ן!
 ד$ך מוט; מבביטען פערברעכען וייגע הא}!ע רער מין צ^נער( )רער מענט יענער

 מיך ר&ט ווירערפוהר, ר רצופי *טטר&פע צן|ט 1טימפן "יענער מיר דמט וויטטע,
 מיינהצ!|ט טימפ^ענרעק רען אהנע הארטע, כעטימפ£ען נע/עהרטען מיינטט׳מיינען

 ערוואר־ פערריענטט מיין רארורך מענט באוע יעגער ןיך המט ען4ע4רמ טהון; צו
 יומה) בערייטעטעט טטמיט רער אבערן דעןיפיר מיין מיהק נמכדעק ער, דמט כען,

 ווע}כע פערטהיי}טע, צןראען רימ מונטער רצ!ט:ע}בפ ׳ןןאר עב|יפבען4 הצ!}ו רען מ'בער
 פראג" ע,4}צ!נ ווימ וומוררע. אהנט1בע בענראבניט עהרענפא}ןע ד&ט דורך הצ!גרן!ננ

 צונטווארטעטע ע,4וא}צ!ג ? |יירען צו נאך ענט>4 ריעוער הצוט טי}ער, רער נון טע
 מטע}־ רעמטען מן טטירבטימונר ח, טיט ואהן ועון,4ט ביו ,4טרויאערטיינונ דיא

 צונטווארט, רימ וומר ,רארוכן םי!ער. רער טע4םרא ? דיעט ווצןרוכן )עקאמאט,
 |אטט. מונבעטטרמפט ער רימ יעבט,4 ן !5 ק ט מ מין צויבעריננען מכטציג עט וויי}
 זאהן טמעון, דעק עט4טמ ענדען£4א} רעם טי}ער רער טהיי}טע מייטפרונג רימ

 אמן }ייטען ען4יונ 4צ!כטצי אן5 טפיטצע רער מן ואפארט ער5ווע} מיט, טטח,
 כטען5עד4 רימ מוכר ממכטע מטק}ון נמך וועג רען מוין ויך טטמטור ראמער4

 טרם־ עברצ(כט,4£מוי מייטערטטע מויפט דמיורך }יעט. ען4_מויפהאנ צויבעריננען
 ומהן רען ווירער טען4וא מוגר 2מוין פרויען יענער פערוומנדטען רען פאן צוויימ טען
 טא־ רימ ווארויף פערברעכען, מיין ער ראט מויט, טטח, ואהן ,טמעון רעט

 רעט־ ע£4א} מין וומוררע ער מונד המבע, ען4מנ4בפ מיוט, עועטצט4 רעמטטרמפע
 עפיהרט4מויט 4נ!4טטייני צור נון ער מ}ט .פערמורטהיי}ט טארע צוק ןןירק}יך. מען

 ע4א>5 וא ען,4מנ4בע ווירק}יך פערברעכען ריעועט מיך המבע ער: טע4ומ וומוררע,
 ערמנטוו$רטען5 צו טאן עט וועררען ן ע 4יי צ רימ ראך ויהנען; ניבט עט טאר יין>4

 מויט־ מיהרע זוירק}יך ען4ציי רימ נאה^ען 4מייטערונ }עטצטערע ריעוע מויף האכען.
יענער 4מיטהצ!נר}ונ ען4ווע המט ויש מ גור וימ רצ!ט ,ערק}ארטען מוגר צוריקק ע4וא
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 לשון מלססר ועצמו ישמור שמים ירא בל כן על נסטר. לא כן סי על ואף
 להשיב לו שיש חכם תלמיד על כשירברוהו שכן וכל' טלשטעו. וגם הרע

מעלתו: כסי הכל בעבורו

,השלישי. .החלק
סרקים• שני בו ויש הסח. בנבלות

ראשון. פרק גנה(
 ולהגות טהרה ביברי עצמו להרגיל לן חיה באדם אשר הדברים בכח

 טוב קצרה דרך לתלמידיו אדבם ילמד לעולם שאמרו סי על ואף בחורה.
 ג׳(. )רף כססחים דגרסינן מסיו. מגונה דבר יוציא שלא כדי מעט להאריך
 ח׳ הכתוב עיקם שהרי מסיו מגונות דבר אדם יוצי^ אל לעולכם אריב״ל
 הבהמה ומן ן׳( )בראשית שנאמר מסיו• מגונה דבר הוציא ולא אותיות

 בך יהיה כי כ״ג( )דברים שנא׳ תשעה אמר אשי רב טחורח. איננה אשר
דטהור. וי״ו איכא עשר אמר רבינא לילה. מקרה טהור יחיה לא אשר איש

 רעכני^ך מכפר !ואוררע אורטהיין ראש האטטען; אכגעןעגט צייגניש איהר פרויען
 יע^נרען אכט, אין גאטטעט£ירכטיגע *יערער6ן;!2 דך נעהמע עט .צאגען1פאן

 נע: איינען דא וען4 בע-אנרערט ,אנצונעהמען נג1)£ער}יימר ארער ,צויעערןיימרען
מוט, אננעהמען אייפריג דך ה^רער רער רעשטען בעטרי££ט, ]עסרטען

אבטהיילונג. דריטטע
 קאפיטעלן. צווייא אין רערען. אונציכטיגע ראם איבער

קאפיטעל. ערסטעם
 רעש שפרעכען צוק בעדטצט, ער דאט ,טפרעכעערמאגען ראט וא|ן מעיט רער

 אונראנ־ נע:עטצעט, רעש שטורירען צוק אבער כעואנדערש אנווענרען, שיקקןיכען
 קירצע־ מאג^יך רעש דך אונטערריכט בייק ראבבינען רער סארשריפט נאך אן>4 ייך|4

 כעששער, ווענינער רעשטא ניכטש עש אקט וא :א)}, כעריענען אויטררוקקש שטען
 !יפפטן דינע איבער אונאנשטקנרינעט עטוואש ניכט אוק מאכען, צו אומטרייסנגען

 רני נ/(:.1)פא עשחיק טראקטאט איק ווירד ע|עהרט4 וויא ,|אששען צו נעהען
 אונאנשטאנרינעטאויט־ עטוואש דערמענט ואןן ניאמא|ש ואגטע: }וי, :אהן יהושע,
 הע־ צופיע} בוכשטאנען אכט שריפט הייןינע ריא וויא ,ועהען וויר רא ,שפרעכען
 עש היישט :א אוישצושפרעכען; אונאנשטאנריגעט עטוואש ניבט אוק ,שטע^ט

 ריין ניכט ראש פיעהע, דעק פאן )אוכד טהורה איננה אשר הבהמה ומן נעהמ|יך:
 אויךאויש אומשרייבע שריפט ריא ואגט: אשי רב ן/(*(. )בראשית:/ אקט,

 לא אשר איש בך יהיה כי היישט: עט רען בוכשטאבען, מין מיט נרונרע רעמ;ע}בען
 טהור יהיה לא אשר ווארטער: )ריא י״א.( כ״ג, )רבריק לילה מקרה טהור יהיה

 היער :אנט: רבינא .טמא( :ווארטעט גןייכבעדייטענרען איינציגען, רעש שטאטט
ווארטע ןיק%1ןי״ אינרעקראש בוכשטאנען, צעהן פאן אומשרייבונג :אגאראיינע אקט

 טריפס הייןיגע דימ מיגייינע} וייס והטמאה טרייבען! 13 טועכטחין מנטטמטט י(
 5י3חיינ חיינעם טטוזטט בולטטמבען עי־.ן3יריימ ו.טן1ח.1ו3 פיון "יירטער ררייה י•1)0 געכרויכטע

 ניצט י ו!יטען3 חינטערטיער יכער1וועזענט היין וורוד•] יין1בג1י ׳ נוצטטמנען פינ^ פיון גען
חיבערועסצער. רער הייט. חונייין סינר ריין
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 חו^ת מקרה אמר כי כ׳( א/ )שמואול שנא׳ ט״ו אמר יעקב בר אה^ רב

 ארם יספר לעולם ישמעאל רבי דבי תאנא טהור• לא כי הוא טהור בלח?
 )איוב ואומר מושב• קראו ובאשרה מרכב קראו בוב שחרי נקייה בלשון

 מאי מללו. ברור שפתי ורעה כ( ל )שם ואומר ערומים. לשון ותבחר ח ט
 ומת וגו׳ ותבחר ואומר ת״ש לא בדרבנן אבל בראורייחא ה״ט ומת ואומר

 טללו♦ ברור שפתי ורעדה ואומר ת״ש לא דעלמא בטלי אבל בדרבנן הם
 הא שויחן אמר חד דרב. קמיח יתבי דהוו תלמידי תרי הנהו עלה ואמרי׳

 טסנקן. אהר כדבר שטעח^ רהא שויתן אטר וחד טסנקן• כגדי שמעתא
 קמיהדהלל. קיימי דהוו תלמידי תרי הנהו דהאיך. בהרי רב אישתעי ולא
 רבי טינייהו וחד דרבי קטירה לה ואמרי ובאי. בן יוחנן רבי מינייהו וחד

 אמר והד בטומאה. ומוסקין כטהררה בוצרין מה מפני אמר חד יוחנן.
 לעק־ מאטער אטע5כ אטי רבי )וואט וייא מיטצורעכנען מ5עבענפאן טהור

 !אמטפן(. ע!טען4 מאבטע םכטטאבען איבערפןימטיגען א|ס ניבט טעיאנים,
 ועכ־ פאן אומטריימנג איינע ואגאר גיעבט עט ואגטע: יעקב, ואהן רבייאחא,

 כי הוא טהור בלתי הוא מקרה אמר כי מפרוע: דפק אין וויא בוכטטשבען, צעהן
 טמא, ווארטעם דרייאבובטטשבינען דעט )טטאטט כ״ו.( ב', א', וא}>4)ט טהור לא
 ריח געברויכט(. ווארטע ענטהא^טענדע בוכטטאבען ניינצעהן ועבט, היער וינר

 אויטרריק־ שנטטאנדיגער טטעטט וא}| רערמענם !עהרט: יסמעצו} רבי טו|ערעט
 עפרואן, בעהאפטעטען פ|ומטע איינעכן מיט צויינער רערויטין וויא בעריענען, ויך קע
 אבער ויא איוט ן(;י)רייטצויט מרכב איוט, געט|עכטס מ^ננןיכע! ריעוע ווען

 אוי.טדרוקק יענער )וויי! ,הייטט ט|עכטהין( ןר)ויט מושב געטןיעצטס, ווייב|יכען
 רוח עט: הייטט אויך איוט(; אזנאנטטחנריג פרויענציממער איין מוין בעציעהונג חין

 בייצו־ דער נאך ה. )ד. ה׳.(, ט׳'ו,*)איוב רער-ק^גען אויסדר/קק איינען וואהןטעטט
 ריח נור ניבט דאט וא ,ראבבינען רער אויטדרוקק רען ערארטערונג, געפיגטען

 בע־ ויך אויטרריקקע אנטט^נריגער ראבבינען ריח אויך ואנדערן טריפט, היי|יגע
 געטע־ אוז׳וטרייבוטען דורך פר^ציויאן רער קאטטען מוין עט ווען וע!בטט ריענען,

 אויטרריקקען ריינען אין וואיטטען }יפפען מיינע עט: הייטט פערנער וזוטטע(. היען
 בייאגעפיגטען איינער נאך איוט בעוויי;טטע}}ע )ריעוע נ׳.(.' |״ג, )איוב טפרעכען 13

 גע׳ איכן אלך שן* יאט אנצודייטען, אוכן וואררען, הינצוגעפיגט נאך ערארטערונג
 בעריענען אויטררוקקט אנטטאנדיגען איינעט ויך געטפראבע _פראפאנען ,וואהנ]יבען

 קא^עגיוכן איכן טעערן צווייא פאן דאועצכטט: עבען”עט הייטט פערנער דטטע(,1
 םוואך אונט האט אונטערוובונג הייטיגע דיא געואגט: איינע רער האטטע רב רעט
 אונ> הייטיגע ריא געואגט: האטטע אבער אנרערע רער געו>אבט, טא^ איין וויא

 אונר (,*וויאאייןגעוויטטעטאנדערעטטהיער טערוובונגהאטאונטואאכגעוואטטעט,
 ווירר/־ארג! פערנער א־בע}. ועהר רב נאהכן }עטצטערן רעט אויטררוקק דיעוען

 ואהן יוחנן, רבי איינער דערען ד.ןץ, רעט טי|ערן פא|_צווייא ראט ערצחהוט,
 פערפאט־ ,יהודה רבי )רעט רבי רעט טי|ערן צווייא פאן אנרערן נאך ובאי,

 תןמוריכו רעט )פערפאטטער יוחנן רבי איינער רערען ה(, נ מט רער טער
 ריח מאן ווארוכן האטטע, געפראגט |עהרער( )רען איינע רער וואר, י( ]מ ט ירו

ריח מאן וואהרענר מיטטע, ואשמען! געפאטע ריינען איינעכן אין וויינבעערען

 ,טח^וייסטטן יטן נייח טתיערעש בעקמננטען טיינעס מומטריינזנג בעטטיזנומע ו5וי *(
ער.3חינעחעט יער
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 בורק ^ני טובטרז אט* בטהררה. מוסקין ואין בטתררת בוצרין מה טסני

 אמר וחר בסול הניעני אטר חד כהני תלתי הנהו כישראל. הוראות שמורה
 פסול. שמץ בו ומצאו אחריו בדקו הלטארה כזנב אמר וחד כזית הניעני
 פרז שט יתברך הבותית כי שרשו. וער עליו מעיד האדם שרבוד נמצא
 את יטנף ואל קדוש ובמקים קדוש ובלשון קדושים דברים בו לדבר לארם

 עצמו ברם למרגיל המסבבורת נבלור־ז בדברי ש וב מכוערי׳ בדברים פיו
 לנדור והטובח־. המובחרת הדרך אכל הבא. ולעולם הזה בעולם אבדון
 אלא לדבר חפצם היה שלא אומרים שהיו החסידים כמנהג עצמו האדם

 כח להוציא והמובנת הראוי׳ הפה כי נקייה ובלשון תועלת שכלם ברברים
 הזח בעולם שיטהרגה אלא טמאים בדברים לטמאה נכון אינו תורה דברי

 שאירע שמצינו כמו הכבוד. כסא תחת לדבקה בטהרה נשמתו שתצא כדי
 נשמתו שיצ^ת הדבר ונתגלגל בטהררה ימיו כל שנתעסק נחמני בר לרבה

 כרנרסי .,מעל של בישיב' וטחן משא לשאלת דבר בהשיבו טהור באומרו
 ררבה דחס׳ ברתיה בר חטא ליה אישתעי כהנא רב אסר פ״ס )רף בטצי׳עא

 טלכא בי קירצזיץ ביה אכלו אזלו נפשיה. נח שמדז>ן ידי על נחמני בר
 ירחי תרי גברי אלפי תריסר מפגר דק^ ביהודאי הר גבחית איכא אמרו

רטלכא שלייי( )פי׳ פריסתקא שדרו מכרמי►. בסתו^ת ירחי ותרי בקייטזא
 ריע־ אבער אנרפרפ דפר רירפע, מפ|ן>1ןא פפאטע4 נריינפן1א איינפכן אין אןיעפן

 ווי*נכפערפן רער ;א^>פ|ן ראש מ!ש זוארונן האבע: פרריקקט4אויש ;א פ4^פרא וע
 איינעכן א־ן ניבט אלפפן דפר ראש ווחהרפנד פטפהפן,4 עפחשפ4 ריינפן איינפכן אין

 אוריון ריקקדכט )אין רבי זא|} דא א!:ר ברויכט? פטפהפן4 צו פפאשפ4 ריינען
 איך האבפן: ט4פ:א4 דיפופכן £אן !עטנטפרן( רפט אדשדרוקקשווייופ פרע4אנטטאנרי

 יטרח) אין }פהרער כפרייטפנרער איין דיפופראיינטט ראש מיךאיכפרציינט, הא}טפ
 אול ריא גפזאגט: אייגע דפר איינשט פריפשטפרן דרייא פאן האטטפ א5 ווירר. ויין

 וואוררפ( פפרטהייןט פריפמטפרן רפן אונטער פ5ווען ,טויאברארפן דפן )פאן #•ך
 #ייןאנטהיי) אנרערע: רפי־ ראמ;4 באהנע איינפ וויא וואר פארטג־אן, פקא^>ענפ4

 וויא ראמ,4 !א וואר אנטהיין #יין פנרן־ך: רריטטע דפ־ ראש;4 פ }•פ א אייגע וויא וואר
 ,4ונ4ערקונרי נאהפרפר נאך דך אב4ער פש אוגד :פ, כ פ אייר איינפר נ? א 11 ט דפר
 טהאט דפר אין אונד”—וואר. הפרקיגפט כפטאזטפגער פאן }עטצטערע דפר ראש

 קא* דינפן 2אדן מפגטפן איינפש אוישדרוקקשווייוע דפר פאן רפכט איט וויר ט|יפשפן
 פער־ טעראכע ריא #ענטען רענן האט אטט4 רפן הפרקוגפט^ וייגפ אונר ראקטפר
 ר&ש ניכט׳אבפר, כפדיענפ, ווייופ םיקק}יכשטפ דיא אוין רפרפן דך פר ראש }יפהפן,

 ע4אונציכטי דורך כפואנרפרש כפוורפןע, קייטפן4או:א:טטאנרי דורך מונר חנפן פר
 היפראונד מאכט, עוואהנהייט4 צור ויך ויא דפר פ,4רפריפד וואדורך אדשרריקקפ,

 פודשםע4 פראכפ6 דינער א|;א, פש איוט בפשטפוופג דפר ♦יפהט4 רונדפ4 נו רארט
 ניכטם פ־קןארטען, ^וופ)כפ ,פן>4נאכצואה פרא^פן יפנפן אונד ;פטנפן נו סראנקפן

 אונר, רעחסןבס אינרפע איוט; 4אנטטאנרי ניטצןיךאונד וואש א|ש ן,עווא^ צו רפרפן
 ניכט אדשצוטפרפכען, פ:פטצפש4 רפש ווארטפ ריא אי;ט, בפסטיאמט וופ|כפר

 ואו} פ־סחפהר ,פן4פפראונרייני צו רפרע פ4או:אנטטחנרי דורך דך ,אי:ט נפט4פאיי4
יענט4 ארט ריפופר ^שטפר איין ווכען. פרהאוטפן צו ריין מפנט דפר איהן
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 לאגטזית מאקרא לאקרא מסומבדיתא ואזיל ערק אשכחיח. ולא אכתריח
 רטי^ז וטעינא דמי^ לעינא וטצריסןית לצריס^ת משתין ר^שחין וטאגט^

 נחטני. בר רבת בית רתוח אושסיוא לההוא סריסתקא איקלע לסומבריתא
 טקטית לתכא ורליוה כסי חרי ליה יחכו קטייח שולחן( )פי׳ חכא ליח קריבו

 גבר^ת נעבד טאי נחמני בר לרברת ליה אמרו לאחוריי. סרצוסיח ואחרר
 ורליוח כסא חד ואשקויה לקטיה אחררולחכא וילו לתו אטר הוא. דטלכא
 דגבתית ירענא מידע אטר ואיתסי. חכי עבדו וטיחסי. טקטיות לתכ<ת

 טהא. אזילנא אמר ואשכחירת. אבתריה כתיש הוא. הבא בעינא דקא
 לידת מינגרי נגורי ואי טגלימית. לא גבר<ת לחהוא ליה קטילו טיקטל־י אי

 )סגר )פי׳ באסיה לבב<ת וטרקיה לאינדרונא עיילוה לקטיה אתיוה מגלינא.

 וכיח( החומה שכר )פי׳ וערק אשיתא סרק ניסא ליה ואיתעביד רחטי בעא הדל"(

 בטתיבת׳ מיסלגי דקא שמע גרים וקא דריקלא אגורא יתיב לאגטא. ואול
 טהור לבהרת קור׳ לבן שער ואם טטא לבן לשער קורמת בחר׳ אם דרקיע

 מוכח מאן אמרו טטא. אטרי טתיבמית וכלרת טהור אוטר הקב״ה ססק
 קא לא באהלות. יתיר אני בנגעים יתיר אני דאמר נחמני בר רבה טוכח

 מגירסירת. סומיה שתיק קא הוה טדלא ליה. למיקרבח המות מלאך מצי
 דההו^ת נסשו תינח אמר פרשים( של גדוד )פי׳ דסרשא כגונרא ליה אירטי אול

 נסשיה ניחא קא כי נסשיה. ונח אשתיק דמלכותא יתטסרלירא ולא גברא
 טהור שגיסך נחטני בר רבה אשריך ואטר 1קול־ בת יצתרה טהור. אמר

 נחמני בר רבה בסיטכדיתא מרקיעא סיתקא נסל בטהרה. נשמתך ויצאתה
 ירעי הוו ולא ביה לאיעסוקי ורבא אביי נסקו מעלה. של לישיבה מתבקש
 בכנפיהם( עלי! צל עושי! )פי׳ וקיימי מטללי דהוו צסורי חוו לאגט׳ אולו דוכת^ת

 ותלתא יומי חלחא ססרוח אשכחון אולי הוו הוא. התם מינה שמע אטרי
 ססרורת כנדר ימית הפורש שטחית מן סיתקא נסל ליסרש׳ בעו לילותא.

 לבתיכבש לבו ואמר שמיא מן סיתקא נסל לילותא ושבעה יומי שבעה
 ויוכרח בטהרות נשטתו תצ<ת בטהרות המתעסק 4כ לסיכך לשלום.

המאירה: לאיססקלריא

 ראטעראיינטט, ערצאה|ט, אויך ווירר ריעועכן פאן _אב. נחמני, ואהן רבה,
 צור ראהער אונר נט!5אננעק} פערכרעכענט לויינעט פא^יך כעהאררע רער כייא

 פער־ דיע:עק פאן אונו־ ערוויטט האטער איינעכן פאן ענר|יך נענאטהינעט, ם|וכט
 איינער !,איינטטור רען דורך ג?יקקןיך ער ענטקאכן היער וואוררע. נעהא}טען בארגען

 טאדע. סימפפןיכען איינעכן דערגעטט&ט ענטגינג אונר פערטטעקקט :יינעט מויער
 אונרניכט ן!כט,5 רער לווין ראן טטארב ער ערווארטעטע. אונפעה|באר איהן רער

 אויך :אנרערן טהיין, צו ןייכענכעגאנגניט עהרענפאן!טטע ראט איהכן וואוררע נור
 ריינען איינעט דך היער ווער געהא|טען. איהן אוכן טרויער דעבענטאגיגע איינע

4ענרע !עןיגעט איין אויך האט רער בעפ)יימיגעט, וואנרע}מ



ב פרק ג חלק ד כלל ב נר *<**
שני. פרק )נח

 מיני 1ובבר ובמים באש בשיטיבס אותם מסין ארס בני שהרבה מצינו
ואינם חכפיוח כל וסיבלים בהם שנכשלו דברים בפיהם שיודו ער כפיות
 שרואים ואעפי הריגרת. בהוראתם שיתחייבו בפחדם דבר שום סירים

 עם ימותו. מהר או שהיום בברור יודעים בי זמנית. מיתה אלא שאינה
 שבעולם חיבורים כל ומקבלי׳ דחקם סובלים שעה חיי להרויח כדי זה כל

 לטי וכפרת במה אחרת על עליו. שיתחייבו דבר בפיהם מוציאים ואינם
 יודע אבל הנאה. זה בדביר לו ואין נבלות דברי שיאמר אותו מפין שאין

 לבתים לו שהיה עולמית. טית׳ עליו ויתנוהו מנשיא עינו גדול שבאמת
 כדגרסינן לרעה. עליו נהפך דינו פיו 1המנבל־ כל בי מלאמרו פיו ולבלום

 ועוד מאי ט׳(. )ישעיה וגף ה׳ ישמח לא בחיריו על כן על ה׳( )רף בכתובות
 לחופה. נבנברז למה בלה יודעים הבל אמית בר הנן רב אמר נטויה ירו

 דין גזר לו נחתם אפילו מפיו• נבלה דבר ומשיא פיו את המנבל בל אלא
 ג( ל ב״מס־ף בפ־ק נמי וגרבי׳ .לרעה עליו נהפך לטובה שנח שבעי׳ של

בעילם. מתחדשית קשירת וגזירות ורעות רבות צרות הפה נבלות בעון

קאפיטעל. צווייטעם

 יא*א}ןטר} דורך ט:טטן>1 וויא גטןטגטנהייט, בטמערקען 131ת£כ !טהר האכטן וויר
 דיע:ען הן?ען גטטטעהען, 13 ניך פאן עטוואש געפיעיגט, טארטורען אוכד מארטערן

 טא־ דפר גטטטחודניש איהר "דורך ניכט הוכן ווידערטטעהטן, שטאנרחא"פט קווה>ען
 אהנע־ רא ראם :ער, ייגט3איבט>־ פטטט :•א אבנייך אונר םטרפאןןען, 13 דטטטשראפט

 )אנגע :א }טבען איהר דטננאך :•א :וכפן ,#יטשטן טטערכען ראך א״טזאן !,ה
 דורך ש1א וועוט" דפר אין קווא|טן ע!}}5 ןיטבטר טרטראגען אוגד פריש"טטן 13 ןיך.1א>1

 דטי־יענעע, :א|!טפ ו>טהר פיט} וויא אוכן אבצוקירצען; }טבען איחר געשטאנרניט איין
 דיא פיהרטן, 13 רערע אונציכטיגע אי;ט אוישגט;טטצט וואנג3 פאן ארט קיעטר דטר
 החכשט פיע}#טהר געוואהרטן, ש1גטנ גערעגטטטן רען ניכט איהכן אהנטהין ראך

 #עתר, עיע} ןןיא כן א בטרייטטן, טאר טוויגטן איעען איהכן הוכר :עד דנרהאפט
 רפרען ייכטן}4רטר פיר אונר הא}טען וימע3 איכן כד מ :יעטן רטר :א}}טט איך, :אגע

 אין פטרהאטנים ג!טע ראש טטעטש פטרוואנרט}ן רטדטן אונציכטיגט פערש^עשען."
 טש ה׳.(: 3)פא כתובית טראקטאט איכן ווירד ט}עהרט4 וויא טש,*ט}ימ איין

 אונד ניכט אוישעריואחיטען :יעטר :ט}כשט הטרר דפר רך פרייט דארוכן היישט:
 ט׳, )יטעיה ארשגטשש־עקקט פארטוואהרענד כ}״בט האגד )טטראפענרע( ויעע

 דפר ראשדטכן, אודייטט, אכא^}יטגטדיא כר רונן י רב :אגט רארין, (;*ט":.(
 יאה־ ע3:יעב :"ט ארך איהכן ווארע טאנדעט, רטדטן יכטיגע3אונ דורך מונר ויעען

 פטרוואנרעןם. ^שגעשיקק אין רך ראש:ט}כע בעטיפרען כטשטעגטטיקק ראש רטן
 :עדט דיא .(:4ן״ )פאן. מציעה כבא ט־אקשאט איכן גטןטהרש ווירד פטרנער

 נאך אוטע^אך :ד א איבטן ,}יירטן פיטןט ציטהט רעש:1מ רטש פטראונריעיגונג דטר
 סהניויכע פיהרס אונו "יעדמר פיוד חוישדרוקן יער מ!יך נןיואאס פטווע ריעזענן מין *(

עש ןז"״| וועריען 0י.־.ר5נגע0 איס טעיןשטע ח•:) פרייןיך היוטטע ריעש רעיען״,
 ערמנ־5 !3 ר0ו*1יען' זשיכן יך,1עראוטה3 יזוטען, יעי יח:םחרט3טסט>3 ריח יזיעאמן מיזט

 מר.3מינע״עט רעד מגסן.1וט3כ2נ בשט1ןע יטיוטט3 ייח |חשס״ן,



ב פרק ג חלק ר בלל ב נר
 ואינבש צועקים ואלמנוו־ז ויתומים מתים. ישראל של שונאיהם ובחורי

 רב אמר נטויה ירו ועור מאי וגו׳ ה׳ ישמח לא בהוריו על כן על שנא׳ נעני׳
 שנאמר גיהנכש לו טעמיקין פיו את המנבל כל תסדא רב ואמר וכר. חנן

 לטנבל >לו רי ולא • שם יפול ה׳ ועום ורות סי עמוקה שוחה כ״ב( ומשלי
 הישרים בעיני נתעב שהוא אלא לטהרה. הנברא׳ פיו את שמשקץ פיו את

 לישראל שהוברלו מובחרות מרות שחם והצניעות הבושת בעוכו והטהורים
 עוי ודים בדרך והולך האומות. מכל ניכרים שבהן והסימני׳ הקרש. ורע

 ולו שאין בעצמו וטעיר ישראל קדוש שם את וחלל וסכליכם ונבלי׳ סנים
 עמדו שלא עליו ויאטרו ונבון. חכם עבש נקראים שהם הואת באום׳ חלק
 טהבם ססקרח סיני הר על שעמדו ישראל כי סיני. הר על אבותיו רגלי

 הטיל חוה על נחש משבא כ״ב(. )דף ע״ו במם׳ כרגרסי׳ העמים. טימאת
 שהטנבל נטצ׳ ובו׳. ווהמתן פסקה סיני הר על שעמדו ישראל ווהמא. בה
 אסילו כי שחת. לבאר ויורד הקרושה נסשו מתעב לנבלים וטאוין פיו את

 )עמוס שנאמר מיתה לאחר לארבם מגירין ר־אשתו אדם שכין קלה שיחה
 שכן וכל ה׳(. )רף בחגיגה מפורש שהוא כמו שיחו מה לאדבש מגיר ח(

לאטובש טובח דרך ארם יבחר כן על- בפרהסיא. מפיו שמוציא הגבלות

 מונבעריקקדב־ מיין מוכר יוגענר רער הינשטערבען פריהעש מיין פעראורואכט ןיך,
 פרייט יוגענר ויינער היישט: עש וויוו חיטטווען, מוני חאיוען רער יאחחער! טיגטעש

 חשרא רב רארט, עש הייסט פערנער אבען. חייו ח. לוו. ניבט הערר רער דך
 חילו געחאכט. טיעפער הא$ע דילו חירר רעכן ענטחייהט, חונר דינען ווער ואגטע:

 אונגעביהרןיכע רער בעשטיחחט, רען פיר לוי;ט גרוכע טיעפע אייגע היישט: עש
 י״ר.(. כ״ב, )חש|י הינאיין. ער שטירצט פערפ|וכט, גאטט סאן פיהרט; רעדען

 רער חוגר, ויינען ,פיהרט רערען אונציכטיגע רער רער, פעראונרייניגט גור ניבט
 פעראב־ ריא אויך וין־ ציעהט ער ואנרערן מיוט, געשאפפען רערע געביהר!יכער 6

 א$ע לוויד שאאכן א$ע ער איגרעכן ריינען"צו, לווכד רעכטשאספענען אן|ער שייאוגג
 בייא וא$,( מוישצייכנען וין איוראעןיט יערער ווארורך )אייגענשאסטען, קיישהייט,

 חמנ-־ פאן דך נאטציאן ריעוע ווארורך פערווישט, חערקחא]ע ריא לווכר ועטצט וייטע
 אוגפער־ ,פרעכען רער וועג רען לוונר וא$, אונשערשיירען עא|קערן אגדערן כען

 ענטחייהט, א$ערהייןיגשטען רעש נאחען רען איינשןאגט, טהארען אוגד שאחטען
 }אוגעואגט נאטציאן ריעוער פאן דך ער ראש ,איינגעשטעהט בטט1וע ויך פאן מער

 ניבט שטאחחע|טערן וייגע ראש האט, פערחוטהען צו נרונד חאן ראש וא האט,
 טראק־ לויכן חיא ווארען, צוגעגען געועטצגעבונג׳( רער )בייא שיני בערגע רעכן 2לווין

 פעראונ־ חוגר דינען א|ןא ווער ווירר. גע|עהרט כ״ב.( )סא|. ורה עבורה טאט
 מער ועע'|ע הי$יגע וייגע שאנרעט אגהארט, רעדען אוגציכטיגע ארער רייניגעט
 צחישען געשפראך אוגבעדייטענרשטע ראש ואגאר דא הא$ע, ריא מין פאהרט

 ,,גאטט היישט: עש ודא ווירד, פארגעה^טען יענדיטש איהנען פרויא אוגר חאן
 ווירר גע|עהרט חיא .(,4י״ ד', )עחוש געשפראכען" ער וואש חעגשען, רעסן ואגט
 וא|- ריקקויכט מין דיעש מיוט פיעןחעהר וא מוכן ה'._(; )פא|. חגיגה טראקטאט איכן
 4זא} ראהק פיהרט. אפפענט/יך חעגש רער ווע|כע פא$, רער שאנררערען בער
אנהארען אגרערן פאן וימ נאך פיהרען, וע|כסט רערען וא^כע ווערער חעגש רער טע



ב פרק ג חלק ד כלל ב נר 958
 נאמר ועליו טהרח• דברי אלא בה מלדבר פיו ויטהר נבלדת משמוע אזנו

:צדיק לשון נבחר כסף י׳( )משלו

החמישי. הכלל
 הלקיבש. לשני ונחלק ברביבש חבירו פני ילבין של<ק
חמור: ברבור השני החלק קל. ברבר הראשון החלק

אחד: פרק בו ויש קל. הראשון.בדבר החלק

הפרק. >נז<
 מלבין כששומעם חבירו שמתבייש דברים בכוונה חבירו כנגד האומר כל
 הם שהרבדים ידעו שם העומדים שכל וחישב שמקכל הבושת מכח פניו

 אמרו המלבין זה ועל הדבר. מן עצמו להציל יוכל שהאומר אעס״י כנגדו׳
 דמו אדמימית מטנו סרה שהמתבייש לפי דמים. לשופך שוח שחטאו ן״ל

 תולרר־ז עשאוהו בן ועל הרגו. כאלו לו ורומה עליו שעברה הבושה בכח
 דר: קמיה תנא תני נ״הס. )רף במציעא כדגרסי' לו. וחשוהו דמים שופך
 קאמרת. שפיר ל ,א׳ דמים• שופך כאלו ברבים חכרו פני המלבין כל נחמן
 בטערבא דימי לרב אכיי ליה אמר היורא. ואתי סוטקא דאויל הוינא דקא

הבל הנינא רבי דאטר אגפיה. באהוורי זהירי ליה אמר טפי. זהירי במאי

 עש הייטט ען5ואן קיינעכן פאן ען;4בעפ!ייטי :יך רערמן טיקק|יכער כור פיע^עהר
י/י״ט.(, )מם}י עןייטערטעש":יןבער4 קי:ט געי־עכטען רעט צונגע ריק דקן:

טיטעל. פינפטער
 נאכסטען. רעם בעשאמונג רער פאן

.בטהיין!נגען6 ״ייק3 לוין

אבטהיילונג. ערסטע
קאפיטעל. איינעם אץ בעטריפפט. פערגעהען גערינגערעס איין פארוואורף דער ווען

 בע־ דיע;פר וואדורך קוישטפריכט, ווארטע נאכשטען ויינעס גפגענווקרט קין וועד
 געגעגווארטיג "ריק ק^ע, רקט ווט,4 פארקויש:עטצען דערועןבע קוכד ווירר, טקז^ט

 רקרורךיקיינע בעגעהט רער מיטטען, כעציעהען קיהן 2קוין ווארטע יענע {ילד,
 בעטיז^עג־ רער )אבג|ייך הקט, ר!הנ}יכקייט יעטען4כן!טפער דעכן מיט ריק ןינדע,

 קיין וויה עער}יערט, כ}״ט !יין כעשאמטע רער לווין־ דק ,קקן( ען4ענטט!ןדי וין־ דע
 )פאן. מציעק בנק טרקקטקט איכן ווירר ע|עהרט4 וויק ערמאררעטער, ווירק}יך
 :יינען ווער נח^ן: רב רעש ענווקרט4ע4 קין קיינטט תנק קיין |עהרטע עט נ״ה.(:

 ריכטיג, ומהר אהנןיך. ^קררער קיינעכן קי!ט בעטא#ט, קפעענט|יך כאכטטען
 רט4 רער 'כעטאמטע, רער וויק יק, !עהען וויר רען ן, >4 ח נ רב כעמערקטע

 מע}כע העוופגנעהט. געויכטע כ^ששעכן מיט נון קקכן, העריין ראטהעכן_געויכטע
 ריקןייטעאיכןוועשטען, קיכעןוואה! די^י, רב רען קיינטט פרקגטעקכיי טונענר,

 ריק טטרענגשטען? קכן (,4|ק וועטטןיך כקכיןאניער! רען וועןכעט פקןאטטינק, )קין
וקגטע דעןק^ע, בעטאמען, ניק^קנרע! רקשויק ענר,'קנטווארטעטעריע;ער,4טו
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 היוררין סל אימא אלא רעתך. סלקא הכל טשלשח. חוץ לגיחנם יוררין
 שם המכנח הן ואלו עולים• ואינם שיוררין משלשה חוץ עולים• לגיהנם

 היינו איש. אשת על והבא ברביבם. חבירו פני והמלבין לחבירו. רע
 בר בר רבה אמר בשמיה. ביה ררש ראע״ג צריכא לא מלבין היינו מבנה
 סני ילבין ואל איש אשת ספק על שיבא לאדם לו נוח יוחנן רבי אמר חנא

 שטחו ובצלעי ל״ח( )תחלים דכתיב מאי רבא כדררש מרוד לן מנא חברו
 מהרבריבם הכם דמים ושפיכות עריות שגלוי שאע״ם נמצזיין וגו׳. ונאספו

 פני מלבין אליהט השוו יעבור• ואל יהרג עליהם אמרו אשר החמורים
 כמו כאלו דבריכם לאטור לאדבש תוקפו יצרו שאין מאתר ברבים• חברו

 והשנאח. הכעס בגורל דמים ולשפיכות ההנאה בגורל עריות לגלוי שתוקפו
 אף פניו ולהלבין לחברו מלצער ולשונו פיו לשמור לארם לו יש כמח ראח

 מדינת וינצל הנאתו בלי כשהוא שכן כל גדולה הנאח ברבר שיקבל פי על
, גיהנם: של

אחר: פרק בו ויש חמור ברבר שני חלק

הפרק. גנח(
כל שיודעין ברור דבר שהוא חברו כבוד כנגר דברי׳ ברבים שאומר ומי

 ויא פער!אששען ,קחממען ד־יצו לוין ן־יצו ,פיע^עהר אדער רזכיכלו, רבי
 ,וקאממען3הערויט יע אהנע הינאיין," קא^יען אבער וערער ררייאער}ייא וויערער,

 ריאיענעען, געבען; טימפפנאמען נאכטטען איהרען ווע}כע נעהמ}יך, ריאיעניגען
 בעגע־ עהעכרוך ווע}כע ריא, לווכד בעטאמען, אפפענט}יך איהרעןנאכטטען ווע}כע
 איינט לווין נבעסאמוכג אפפענט}יכע צוונר טי^פפנאמעינעכען }ייפט וואר3 הען.

 1וע$בשכ וועררען, פערבאטען טימספנאמענגעבען איין וא}} היער א}}יין הינאויט;
 עהעברוך, וויי£ע}האפטער3 לויין צויוט. געוואהכט ראראן כעטראפפענע רער ןוען

 בע־ §פפענט}יכע ריצו ט16 ט}יסן, וא ניכט צויוט ,1רזכלז כר רעט :אהן רבה, ואגט
 נאך דור רעט כייאטפיע}ע רעכן פאן וויר }ערנען ריעש ,נאכשטען ויעעט ונג>4טא

 אב־ ראט ערועהען, 13 צויוט היערצוויט .11 .1 לוו. רבצו רעשדערק|ארונג' רער
 ווע]כע געהארען, פערברעכען טווערשטען רען 13 מארר צווכר עהעם־וך ייך}4

 טאדעט רעטדאנרראהונג אוגטער וע}בטט ראבבינען רער }עהרע רער נאך #אן
 כעטצומונג אפ£ענט}יכע ריצו איהנען דעננאך ראבביגען דיא רא>ץ, בעגעהען ניכט
 דענ־”| קיינע טערן3}עט רער בייצו וויי} האבען, געטטע}}ט ייך)4 נאכטטען רעש

 אונד גענוטווכט א1ו ,ערטטערן כיירען רען כייצו ווילו איוט, בעויעגען טאפט^צו
 13 ונגע3 ויינע יערעתואן, פיר בענוג נרונרעט .עאי־וולו|טען האש ארער ארן3
 ווען וע}במט קראנקען, 13 בעטא^ונג דורך ניבט נאכשטע] רען לןוכן אה^ען,3

 ער ווען ,'פיע}מעהר“ וא אוכן אונר ן,6ק יעהען3 ראפאן נוטצען איעען אירגענד ער
האט! ראפאן ען3נוט קיעען

אבטהיילונג. צווייטע
קאפיטעל. איינעם אין כעטרי&פט. פערברעכען איין פארוואורף רער ווען
 וואר־ עהרענריהריגע נאכשטען_אפפענט}יך ויעען געגען איר>1יע גאר נון ווען

 ר61ו3 אונר בעט!}ריגען, פערכרעכענש טווערע! איעעט איהן דיא אוישטט^שט, טע
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 וה דבור על אדם. בעיני הטור דבר והוא עליו. שאומרים שם השומעים

 עד דמים. וטשופך איש אשת על מהבא יותר חמור שהוא ן״ל רבותינו אמרו
 לגיהנם בעונו שיורד טי ,שאפי לעה״ב. חלק לו שאין עליו ואמרו שהחמירו

 ונכרת אבד ואינו ב. לעה חלק לו יש באחרונה חטאיו. שם שטרק ש ער
 שהיו כששמע ט״ו( )רף דורשין אין בסרק מאיר רבי אטר כן על מהכל.

 דאתי לעלמא ול<ת נתיניה מידן איין רבו אחר על השרת מלאכי אומרים
 היה טוב שיותר בראותו מקברו עשן ואעלה אמות מתי מאיר א״ר נחייה.

 בל אמרו כן על הבא. לעילבם חלקי יאבד ואל בגיהנם עונשו לקבל לו
 שם היושבים שכל ביודעו המור בדבר בדברים ברבים חבית סני המלבין

 ודבורו מחשבתו רוע כי הבא. לעולבם הלק לו שאין בשבילו שדבר יבינו
 חלק ליטויד ראוי רשאינו הקיש. מזרע שאינו עליו טעיריבם מצחו ועזות

 רבי^ דרש נ״ט( )רף הזהב ובסרק ק״ד( )דף הלק בסרק כרגרסי׳ לעה״ב.
 ידעתי ולא נכים נאטפועלי ונאספו שמחו ובצלעי ל.״ח( )תחלים דכתיב מאי

 לפניך וידוע גלוי עולם של רבינו חקכ״ה. לפני דור אמר דטו. ולא קרעו
 עסוקין כשהן שאפילו שותת. דמי היה ל;ית בשרי את מקרעין היו שאבם

 הייתי בטאי. טיתתו איש אשת על הבא דוד לי אומת׳ היו ואהלות בנגעים
 אבל הבא לעולם חלק לו ויש בחנק מיתתו איש אשת על הבא להם. אומר

 שהאדם פי על אף וגם הבא.: לעולם הלק לו אין ברבים חברו פני המלבין
ואפילו ליהרג לו טיב כזאת הלבנה על אמרו עצמו. את יהרוג שלא מוזהר

 ןאוויררריעש ערראטה, כעטראששענען ואג}ייךדען יערערמפן רמש דערגעטטמ}ט,
 געהמ}טעןמוגרמיינעכן:י>כען עהעברוך מ}ש וינרהמשטער נאך שיר רמבביגען רען סאן

 רערמיןש"איגע יערער, ראך וואהרעגר מבגעטשראכען, וע}יגקייט רילו בעטימששער
 נאךמיבעה ערלירעט, הקמעגטטרמש״ע רילו רערועלבען 4מבביטוכ צור וינרען ויינער

 פעה פמ}}יג ניכט מוגר מיוט הי'}המ£ט1ט ע}יגקייט5רער ע רמש ש ט טטעהונגריעוער
 )יודמקטחט #מיר רבי רעש מייטערזנג מייגער אויש ריעש ווילן ווירר, ניכטעט
 געגעג־ ווערלוין רען רעכט; #יט ריעש מוגר מיוט. טלעשען צו ט״ו.( שא}. חגיגה

 צייהט, שעיברעכעגט מייגעט רערגעטטמ}ט אששעגט}יך לויהן נאכשטען ויינעש וומרט
 לויינע צייגט דלו, געמייגט רמחיט יענער רפש ערקעגגט, ואג}ייך יעדערמלון רמש

 מונווירריג וע}יגקייט רער מיהן מיר טטירן, שרעכע מייגע מוגר געלננונג ט}עכטע
 טראק־ מיק מגר ;.( ק )פא}. טגהררין טרמקטמט מיק הייטט עש ווימ ממכען,

 ט/(: }"ה, )תהדק "שער; רען מוין נעניעהונג מין נ״ט.( )שא}. #ציעמ ככא טמט
 #ייגע ווייט ווימ כעקמגגט, עש דירמיוט ווע}טי הערררע־ גאטט: טשרמךשאר ,,דוד

 ירט #יךאשט לח ווימ מ!גר ,#מכטען #•ר וימ ד־מ ,גיגגען שארווירשען רען מין סייגרע
 לויך לילו,- צוגערמכט עהעירעכער מיינעק טמרעשא־ט וועהע געקקטען, שרפגע רער

 בע־ עהעברעכערש רעש טמרעשטטרמשע רימ ב}אש: מיהגען פגטוומרטעטע בער6
 שער־ אששעגטרךבעשימששט, גקבשטעןורערמכערוייגע! עררראששע}וגג,מין טטעהט

 ער ;אמיוט מי;ט, יך מ וע|בשט#ארד רער שט־חששמר וא יח! וע}יגקייט!" ז־ימ }יערט
גמכשטעןשארצוגיעהען, רפט בעטממ;גג רערמששעגמלכען רמבביגען רען רעגגאךגמך
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 ופ״ק נ״ט( )דף הוחב סרק כדגרסען ברבים. חברו פגי ילבין ואל בשרפת
 רב אמר לרה ואמרי רב אמר טוביה בר ווטרא רב אמר י׳<. )רף דסוטה

 שמעון רבי משום יוחנן א״ר לה ואמרי חסירא שמעון א״ר ביונא בר חנא
 חברו סני ילבין ולא האש כבשן לתוך עצמו שיפיל לארם לו נוח יוחאי. בן

 אל שלחה והיא מוצאת היא ל״ח( )בראשי׳ רכתיב מתמר לן מנא ברבים.
 ליהורר־ג להן אמרח ת4ל לשרפה אותרה מוציאים שהיו ואע״ם וגו׳. חמיה

 יורה. מעצמו הוא יורה ואם הרה אנכי לו שאלה לו.לטי שלחה אלא נבעלתי
 הקדשו׳ את הטחלל אומר חמורעי אלעזר רבי מאבות. שלישי בפר׳ שנינו גם

 בתורה פנים והטגלה אבינו אברהם של בריתו והמפר הטועה׳ את וחטבוה
 ומעשים תורה בידו שיש אע״ם ברבים חברו פני והמלבין כהלכה של<ת
 החמורות לעברות אותה השוה איך ראו הבא. לעולם חלק לו אין טובים

 *כר להרויח ואם טובים. ומעשים מצות עליהם מגינים שאינם שבעולם
 לכל עצמו וימסור התמידי עולמו יאבד לא רעת בן כל הזה. העולם הנאות
תועלת בו שאין כרבים חבירו פני המלבין וכ״ש שבן כל שבעולם. הריגות

.העכען5מ'י סטרחפע ריט:ע קיזן כעססערונ׳ג טע30י!רטגט!ע5 מונו רייע סויפריצטיגע נור *(
יזיבעריעטצער, וער

 טראקטאט איכן לוונר נ״ט( )פא|. יעצו צ מ בצו נ טראקטאט איכן מירד גע|עהרט ■וויא
 ט,ירב נאמען איכן טוביה, זאהן ווטרא, רב ואגטע עט י/(: )סאן. שוטה

 ,רעטפראממען טמעון רבי נאמען איכן ביונא, ואהן חנא, רב אנרער] נאך
 עש יוחא": ואהן שמעון, רבי דעט נאמען איכן ,"יוחנן רבי אנרערן נאך

 ןט!5 שטירצען, צו קא|קאפען ברעננענרען איינען אין ויך שןיכן, וא ניבט אי:ט
 תמר, רער פאן וויר |ערנען דיעט בעשאמען, צו אפפענטןיך נאבטטען זייגען

 איה־ צו ;יא שיקקטע ,וואוררע ארטגעפיהרט :יא "אוט היייטט: עט רער סאן
 אכג|ייך ;יא, יאט ,:אגעןוויןן פיע} :א וואט וו.'׳ או. שוויעגערפאטער, רעכן

 ך י ן ק ק י ר ד ט י 1 א ניבט יהודה דעננאך"רען הינגעפיהרט, שייטערהויפען צוק
 ,רינגע)שטאקק ריעוע דעכן רעכן, אן5 געשפראבען: כור ואנרערן ,אנגעגעבען
 ער מאג וא ,איינגעשטעהען ער וויןן שוואנגער; איך בין געהארען, ;יעגע)רינג(

 רעש קאפיטען דריטטען איכן גע|עהרט מירר אויך בעקעננען דאצו זעןבטט דך
 ענט־ הייןיגטהימער ווער :אגטע: מודעי אויט ר עו ן א רבי אמת: טראקטאטט

 אכרהכן ערצפאטער דעכן מיט רען גערינגשאטצט, )האןב(פייערטאגע דיא ווייהט,
 ווידערשפרעבעורע ה/בה רער ןיגע:עט ראש אין ,פער/עטצט מנר געש>אטטענען

 ,בעשצומט אפפענטןיך נאכטטען ויינען ווער עניןיך אונד הינאייג|עגט רייטונגען
 אויטאיבענד ווערקע גוטע אוני געןעהרט וא ,(*פעיןוטטיג ;עןיגקייט רער געהט

 אפפענטןיבע ריא דאט ,ערועהען צו אי;ט היעראדט מאג. :יין :אנטט אויך ער
 ?אוץ ראכייא”עט אונר אי:ט געועטצט גןייך פערברעכען שווערמטען רען בעשאמונג

 פערנינפטי־ איין נון ווען אנקאממט. ניבט האנר!ונגען גוטע אונר ט,י^עןעהר;אמק
 אויפש ניבט ועןיגקייט :יינע וועןט רער אין געניטטע א^ע א!ק :ע|בטט מענש גער

 פיע} וויא אוק ווירר, הינגעבען טארעשארט יערער {יעבער :יך אונר ועטצען טפיע}
 אונטער־ נחבטטען רעט בעשצומונג אפפענטןיבע ריא מענש .יערער ;א!ןטע מעהר

נור ואנרערן געוואהרט, נויטצען איינען איינמא} ניבט ראך ריא וועררען, |אטטען



א פרק ב חלק ה כלל ב נר *"יי
 שלא ולשונו פיו לשמור לארם לו שיש מונו. ברוע לרברו שרוצח אלא כלל

 ימיו כל לעצל יוכח ואם אחת• בשעה עולמו לאבר כזאת בעביררת יבשל
 כטו הגונים בנים ממנו ויצאו צרה טבל יצילהו יתברך האל זה• מחטא

 שלז> כרי לשרפה עצמה מפלת שהיתרה בובות כי לתמר שאירע שטצינו
:ונביאים מלכים ממנה ויצאו וכתה יהודה פני תלבין

חששי, הכלל
 חלקים: לשני ונחלק כסילים בשיחת ישיח שלא
 האסירה: בשיחה השני החלק בסלה• בשיחה האחד
אחר: פרק בו ויש בטלרח• בש־חרה הראשון החלק

הפרק* גנט(
 מרטה תועלת בלי דברים בה ולהרבות בטלה בשיחה עצמו הקיבע כל
 וברבות צורך כשאין דבורו שמוציא מאחר דבור. לה שאין לבהמה עצמו

 י׳( )משלי ע״ה שלטה החכם שאמר כמו חטא. של לדבור יבא הדברים
 כד על יפשע דברים האדם כשירבה כי פשע. יחדל לא דברים ברוב

 ועל לאטרו. ראוי שאין אחר דבור בדבריו יהא שלא אפשר שאי פנים.
 שאטרוחכמי ומציגו חטא• מביא דברים המרבה ובל דאבות בפ״ק אמרו זה

 ע4$; מעהר, פיע} וויי! מוק ט,4ענטטפרינ קמרמקטערש רעש ש}עכטהייט מויט
 מויטצווויי־ זינדע ריעגער חוכר־ המ}טען צוימע מיק ע4צונ ;ייכע מענק רער מוט חיך,

 וועררען. צו 4פער}ושטי קייט4ע}י5 רער עננ}יקקע4מ!י מיינעק מין ניכט מוק ,כען;וכען
 ויכרע ריע;ער פאר הינרורך }עכען נצעש£4 ;יין זיך רער ע,4דעריעני ווירר מויך

 מיג! חוכר געשיטצט עממך4מונ יערעש ען4ע4 כעואנרערש אטט4 פאן ,פערוומהרט
 ווע}־ וומר, פמ}| רער תמר מיט ריעש ווימ ׳יקקט}4כע קינדערן ערמטהענען4וואה}
 כעשאמטע, ורה יה רען מ}ש כ,!54הינ פייערטאדע רעק }יעכער ;יך מי; וויי} כע,
מבטטפממטען. מיהר פאן פראפעטען מוגר קאניגע רמש המטטע, יקק}4 רמש

טיטעל. זעכסטער
.ען4מכטהיי}ונ צ״יימ מין

אבטהיילונג. ערסטע
קאפיטעל. איינעם אין געשיואטץ. לעערע ראם איבער

 מוכר טרייבען צו ןיעשוואט4 }עערעט ממכט, געוואהנהייט פעטטען צור ;יך'ש ווער
 רעכן הערמב,־ טהיערע צוק ;ע}כשט ;יך זעטצט ממכען, צ! ווארטע מונניטצע פיע}
 כור ניכט ממש מכער טפרעכען ;יין ע}ט,4ממנ א:צ}יך4 "טפרעכענש רעש מבע4 רימ

 ש!מה, ווימ רערען, ;ינרהמפטען צו עכרע מק מוין פיהרט ;אנרערן ,ןיוככיט מ
 )מע}י מוימ" ניכט ;ינרע רימ ב}ייכט רערען פיע}עק "כיימ ט־נריכט: ווייוע, רער

 ערןמונמוימב}ייב}ין,1;א מין ;יכרע מי;טרימ רערעןנעהמ}יך פיע}עט צו דורך י״ח.(. ץי׳
 פארקאממען מיעעט ווארטען פיע}ען מונטער ניכט רמש מיוט, יך}4מונמא עש מ}ש

 ערשטפן מיק עש היישט תוהער מי;ט; טמדע}המפט מוישצוקפרעכען רמש :א}}טע,
;ינרע," צור גיעבטמ:}מש טפריכט, פיע} "ווער מכות: טרמקטמטש רעש קמזיטע}



א פריק א חלק ו כלל ב נר
 הדברים רוב הכסילים וממוסתי הדברים מיעוט החכמים מטוסתי המוסר
 על ראיה דברים שמיעוט ואמרו דברים. ברוב כסיל וקול ה׳( )קהלה שנאמר

 שתיקותא. דבבל מיחסיתא אמרו וגם מיוחס. חארם והיות האבות מעלת
 יצחק לרב הויירח לסימברית^ן איקלע עול^ ע״א( )רף בקידושין כרגרסי׳

 מד אינסיב קא לא טעטא מאי א״ל אינסיב. ולא רגרל יהודה ררב בדיה
 מהיכא ידעינן טי אטו א״ל אינסיב. מהיכא ירענא מי א״ל לבריח. איתחא
 בערי בתולות ענו כציון נשיכה ה׳( )איכה בהו דכתיב מהנך דילט' אתינן.
 מחיך ורילמא כשר. הולד ישראל בת על הבא ועבד גוי תימא וכי יהודה.
 ואטד עיסית׳. על וסרוחים שן מטות על השוכבים ו׳( )עמוס בהו דכתיב

 ערומים. מטותיהם בסני מים שמשתינים ארם בני אלו חנינא כר יוסי רבי
 מטותיהם ומדביקים וה עם וה שאוכלים ארם בני אלו אבהו רבי בה והוסיף

 שאינה ורע בשכבת ערסותיהכה ומסריחין לוח וח נשותיהן ומחליסין כוו וו
 כי שתיקותא. בתר ויל ליה אמר ליעביר. חיכי ואלא לירח אמר שלהן.

 ושתיק רקריבה מינייהו ל־יחד הוו כר הדרי הרי מנצו הוו כי במערבא הא
 איני מיחסוחא. היינו דבכ>ל שתיקותא רב אמר טסי. מיוחס רהא אמרי
 אי שתקי אי להו בדק היכי לחו. ובדיק הלא שסי בר לבי איקלע רב והא
 מצינו ג״כ שרשו. ועל האדם 1על־ מעיררח שהשתיקרח למדנו שתקי. לא

הירח שלא עד חרבה שותק נרא׳ החכמים מן שאחר המרות בססרי כתוב

 וועניגשפרע־ ראש אי;ט ויטטעג!עהרער, דיא :אגען ווייוען, איעעש מערקמאן ראש
 אוין עש היישט וא פיע|שםרעכען. רמש ,היטעגען טהארען רער ראש כען,

 קונד" ווארטע פיע|ע דורך דן גיעבט טהארען רעש שטיממע "דיא שריפט: רער אין
 הערקונפט גוטע אוי^ ווייוט ראבכינען, דילן :מגען רערען, וועכיג נ׳.(. ה', )קה|ןז

 דילן עו}א ע״א.(: )עא|. קידושין טראקטאט איכן ט5ערצאה אויך ווירר וא הין.
 רב רען רא;ע!כשט האכע אונר ען>4געקאמ פומבדיתא כאן צופא^יג איינשט
 ,העראנגעוואכטען כערייטש ווע|כער בעמערקט, יהודה, רב ואה!'רעש יצחק,
 יהודה, רב רען עו|א פראנטע ,ווארוכן וואר, אונפערהייראטהעט נאך אבער

 אנטווארט, ריא וואר ,ווייש ניבט אין וויי! פרויא? קייכע ואהנע דיינעק דוא גיעכשט
 פערועטצ־ דען, וויר וויששען דיא. פינדען'13 איהן פיר פאשטענדעש עט״מש ווא

 אושערע ראש דאפיר, אונש שטעהט ווער אבשטאממען? וויר וואהער עו|א, טע
 אי;ט וואט ווארען? עהעכרעכער יירישע ארער שק?אפען אדער היירען ניבט פאטער

 הויםט;אכןיך דיך ריכטע וויערער. יהודה רב פראגטע טהון? צו דעננאן אבער
 פערואן\ וואהןענרען צו )רער טווייגואמקייט רער נאך ,עו}א פערועטצטע

 וא צאנקען,' מענשען צווייא )פא|אשטינא( וועשטען איכן פארט, ער פוהר וין, זוען
 הער! בעששערער פאן מענשען איינען פיר ט,4שוויי צוערשט רער רען, מאן הא]ט

 כאכי|אניער רער ש״ייגואי-זקייט דיא ואגען: צו רב אויך פפ|עגטע וא קונפט.
 איינער בייא !יגרונר;אט ריעוער איהן !ייטעטע ווירקןיך אולר ארע!שבריע^, איהר איוט

 הערקונפט. געשןעכט|יכע דיא איבער אלגעשטע!}טעןאונטערדסנג באביהן אין איעשט
 וע^בשט* מענשען רעש קאראקטער רען ?אוין ויךאן:א |אשט שווייגואמקייט רער אויש
 ויט׳ מעהרערע ערצאה|ען ווייוער, איין שןיעטען. הערקונפט ויינע אוין אוין וויא
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 הדברים בחנתי אמר שתיקותך• רוב מה לו ואמרו סוער מעט אלא מדבר

 תועלת בלי נזק בלו הוא האחר החלק הלקים• לארבעה נחלקים ומצאתים
 גמורה, שמות בזה שהדבור בחכם וביוצא נבלרת ודבר ארכש בני כקללת
 אחר ארם בשבח אחר. מצד ותועבת אחר מצר נזק בו יש הב׳ והחלק
 ששבחו. למי ויזיק שונאו שיכעיס טח ההוא בשבח כשחיה תועלת בו לקבל
 כץ. גבם החלק בזח ידברו שלא הזאת הסבה בגלל הדברים להניח וצריך
 נכנה איך ההמון דברי ברוב נזק ולא תועלת בהם שאין דברים הג' החלק

 מגינות ורוב ,סלו בית יוסי וכססור סלף היכל נבנה ואיך סלונית חומרה
 אף בן גם בזה הרבה׳ חבמים אמרו מותר• מדברי באלו וכיוצא המדינות

 תועלת. שכולכם דברים הר' והחלק בהן. תועלת אין מותר שהוא סי על
 בו ומיוחד שצריך במה האדם ודבר ומעלות. המועילות בחכמת כדברים

 ככל אמר לדבר. ך 1צ* ובזה ימשך ובהן בחם תלויין שחייו הדברים □ן
 אדבר הרביעי החלק מן אמצאבש ואם אותן בוחן אני דברים שאשמע עת

 המרות. בעלי זח על ואמרו מהם• אשתיק החלקים משאר הם ואם בם.
 החכמה וזאת • הרבריבם רביעי שלש חסר שהיא וחכמתו האיש זה בהן

שאינו הדבור מן ישתו)] השכל מיסר לקחת הרוצה לכן ללמדה. שצריך

 מו!ן א}ט וועניג. ועהר טפראך אוויר ט״ייגואק ועהר איינטט זזאר טענקרפטען,
 פא]־ פר גאב וייא? פווייגואק וא ער ראש קא^ע, עש וואהער פראגטע, נון איהן

 בעטראצ־ מיינע רערען ראש איבער ער, ;חגטע האבע, איך אנטווארט? צור גענרעש
 נעהמ}יךענט" עטא';ט געפונרען; ארט פיערער}ייא פאן נגעטטע}}ט"אונדעש!5טונג

 ריק געהארען ראהין נוטצען, קיינען גאר ברינגט אונר טאר}יך רורכאויש וועדער
 ריינער אלט איוט רערען וא}כעש איין ,דרג}. צוו. רערען אונציצטיגען דיא אונר פ}*צע
 עא־ טהיי! צוק א!נר נוטצען טהיי} צוק נעוואהרט עש ארער בעטראצטען; צו אונוין
 אבויכט אייגענניטציגער אויש איינעק יאן4 ראש }אב, ראש געהאי־ט ראהין דען,

 גיעבט, אנ}אט איהק אויר אויפרעגט רעשוע}בען פיינר רען אבער רארורך טפענרעט,
 צו רערען פאן ארט ריעוע גענ!ג, נרונר איוט ריעש אונר טארען, צו בע}אכטען רעק

 מיי־ ריא וויא נאךטארען, ,נוטצען ווערער געוואהרט עט ארער אונטער}אשמען;
 פמ}אטט יענער ארער מויער רעוע וויא כ. צ. פא}קעש, געאיינען רעש רערען שטען

 נ־6} געוויטטער אכשט ראש הערר}ץ וויא הויו, יענעט קאן וויא ,וואררען ערבויעט
 טטראז־ ניכטש צוואר ווע}צעט געטפראצע, ער}ויבטע רערג}ייצען אונד ק^עקקע דער

 ווירר; פערראאמט ווייוען רען פאן אונניטצעש עטוואש א}ש רעננאך אבער איוט, }יצעש
 יע^ואנר ב. צ. ווען ניטצ}יך, רורצאויט געטפראצענע ראט אי;ט עט ענר}יך ארער
 ארפראי־ רערוויטשעננ(אפטען, נוטצען רען אונר וויטטענקאפט}יצעט עטוואט לנער

 וינר רעש נור אבהאנגט; }עכענטאונטערהא}ט ויין וואפאן טפריצט, עטוואש בער
 יענער פוהר נון, אפטיאיך וא מוט. אונר וא}} טפרעכען ער וואריבער גענענטטאנרע,

 גע־ ראט געהארט אן. פריצונג איעע איך קטע}}ע הארע, טפרעכען פאיט, ווייוע
 געחארט איין; געשפראך איךמץאיןאיין }אששע וא פיערטעןגאטטונג, צור אפראכענע

 בעמערקען היערלו איך. טווייגע ראן גאטטונגען, איבריגען רער איינער צו אבער עש
 דרייא ער אינרעק איוט, ואן4 ריעוער ווייוע וויא וואה}, בעדענקע ויטטענ}ערורער: רא

איוט ריעט אונר קאן! ענטבעהרען איבערהויפט טפרעכענט א}}עט פיערטהיי}ע
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 יומם □הורדת להגות בלתי והצריך. בדבור אפילו בדבור וימעט צריך.
 יותר שהוא בדרך יתויק אלא הארוכות בדרך יארזו אל בור, ואפי׳ ולילה.
 ו״ל אמרו כן ועל האריכות. גוחל למען יניחנח שלא כדי וקצרות טובות
קצרה: דרך לתלמידיו אדם ילמד לעולם

אהד: פרק בו ויש האסורה. בשיחה השני החלק

הפרק. )ס<
 בו. מצווה הן. ואלו הלקים. לחמשה צדק מירח הרב חלקם הדברים

 התוררת קריאת והוא הא׳ החלק ומותר. ואהוב. ונמאס. ממנו. ונוהר
 שקולה והיא בם. ודברת שנא׳ מחוייבת עשה מצות וווהי תלמודו וקריאת

 שקר כעדות טמנו ונוהר הנאסר הדבור הוא חב׳ והחלק המצות. כל כנגד
 התורות ודברי הרע. ולשון הפה ונבלורת והקללה והרכילורת שקר ודבר

 מסכרת בפי׳ פירש ו״ל הוזית ומותר ואהוב ונמאס החלק. וה ע>ל מורים
 תוררת בדברי אפילו שיחרת יש כי אחר. בענין אומר ואני פ״א. אבורת
 מטונף. בטקובז או הפסקה• בו שאין במקום היא אם אסורה. שהיא
 ובתפלרת שמע ובקריאת לתפלה תפלה בין כגון הפסקות בו שאין במקום

 פערנינפטיגע מ)וא ווער מוט! וועררען ער}ערנט רימ קונטט, איעע טהאט רער חין
 מבער טפרעכע גאלז, רעיען אוננאטהיגע ימט אונטער^אמטע אנניממט, }עהרע

 טטו־ רעק מיט רען דך מיטטע ער מאג|יך, מ|ט וועניג וא נאטהווענריגען בייק חייך
 ווייטטווייפיג? רער ויך ער :א}) היער אויך אבער כעפאטמען, געועטצעט רעט דיוכן
 געגענ־ ויינעט ניבט מוכן בעפ^ייטיגען, קירצע רער ויך ח!נד טען,1ענטהמ קייט

 כייכן ראבכינען: דיא אויך ואגען דאהער ;וועררען צו איכעררריטיג טטמירעט
.בעריענען מעטהאדע קירצעטטען רער טטעטט ויך ממן ואןן מונטערריכטע

אבטהיילונג. צווייטע
קאפיטעל. איינעם אין שפרעפען. פערבאטענע ראם איבער

 )ממימאנירעט( מורה רעט פערפאטטער רער טהיי}ט איבערהויפט רערען ימט
 פער־ פערבאטענעט" געבאטענעט, אין נעהמציך: מרטען, פינפער)ייא חין

 געהארט מרט ערטטען _צור ער/ויבטעמ, אונד בע/יעבטעט ווערפןיכעט,
 געבאטען אויטדריקק}יך ווע|כעט ערקןארונגען, איהרער אוני טריפט רער |עוען ראט

 וא איוט געבאט דיעועט טפרעכען." דמריבער ואן|טט "דוא עטהיימט: וויא ווירר,
 איינעט מבןעגען י־מט געהארט מרט צווייטען צור צוואממען. איבריגען ח?$ע ט1מ וויכטיג

 ט|יפפריגע ראט פ^כען, ימט צוטראגערייא, דיא ןיגען, ימט צייגניטטעט, טען1פמ
 £ערכאטעןאיוט. געופטצע איכן רערען סאן ארט ןןע|כע פער^יימרען, ראט רעדעןאונר

 וא מנבע[מנגט, רערען ערן!יכטע חוכר כעןיעבטע פערווערפןיכע, דאט מבער "מט
 צוק גע|עהרטען ריעועט קאממענטמר דעכן אין רערוע^בען ערקןארונג איינע קאממט

 אי־ רעדען יאט ועןבטט ימט כעהויפטע., מבער איך ;פאר א' קאפ. ת 1 ב א טרמקטאט
 עטקמונעהמ־ רעקפערבאטעגעןגעצאהןטווערדעןקמן; צו ביוווייןען געועטין בעררמט

 ארער י־מרך, פיניען טטמטט אונטערברעבונג קיינע ווא געטעהען, טריפטטטע!ןען מן }יך
 ימטטפרע־ איוט ערטטפןמרט רער בייאטפיע) איין מןאיינעכןפעראונרייניגטעןארטע.

 דענק־ מנרערן רעט דעק חוכר רענקריעמענט ערטטען דעט מנ)עגען רעק צ״יטען כען



א פרק ב חלק ו כלל ב נר *<*<*־
 ל׳ץ( )דף במנחות כרגרסי׳ לחסלה חסלה בין חסרשח. ובקריאת ובחליל

 עליה וחוור בידו היא עבירה ראש של לחסלה יר של חסלה בין שח תאנא
 וסירשו וגו׳ הירא האיש מי מכריוין שהיו מאחר כי ר״ל המלחמה. מעורכי

 ביהור. שהבדיל עברה היא וואת שבידו. מעברות הירא האיש טי ז״ל בו
 וורה הסכנה. בשעת מקטרג שהשטן סכנה. למקום בהכנסו ממנה וירא

 לקדיש לענית אסילו יפסיק שלא הותירו כן ועל ארם♦ של עונו הוא השטן
 גאולה ובין ויציב לאמת ויאמר ובין וברכותיה שמע ובקריאת ולקדושה.

 בתורה לקרוא אפילו מססיקין אין וכיצד טפסיקץ כיצד ובהלל. לחסלה
 כרכות אמרו הסרש׳ ובקריאת הסנים. בשולחן ארוכה בדרך הם הלכותיו

 ברירהו. ואינהו בדירן אגן ואמר וגרים אסיה מהדר חיה ששת רב ח׳( )דף
 רי״ףאסי׳ וכתב לא. אחרינא איניש אבל אומנתו דתורתו ששת רב ודוקא

 רב אסר והכי אסור. דבר לסרש או שעה לסי ששואל לטי לאד׳ להורות
 טטינף במקום הלכה• בדבר אסילו לססר אסור ס״ת שנסתח כיון הונן^

 קש ול<ין בתורה קורין לא ערומי׳ עומדין אד□ שבני במקום כמרחץ או
 ר: אמר יץ )דף בשברת עלרח ואמרי׳ טניחן. שאינו ואצ״ל תסילין וחולץ

 המרחץ בכית לחברו שלום ליתן לאדבם אסור דעול^ משמיה המנונה
 הקמה. של שמו שלום ר״ל שלום. ה׳ לו ויק^א ו׳( )שופטי׳ שנאמר משום

 הוא ואלמלא מטה של ובפמליא מעלה של בפמליא שלום שמשים הוא
 גוריא בר חטא רב אמר החם ואמרי׳ רגע. אפי׳ לעמוד 1יכור־ אינו וקיומו
 )ברברי׳ דבתיב ואע״ג .הכסא. בבירת היטנותזא למימר לאינש שרי א״ר.

 איקרי לא גופיה השם אכל טהימנא. אלהה אמר דאת כמה הנאמן האל ו׳(
עצמו לשמור לארם לו יש ארם של חייו שהם לר״ח שאפי׳ למדנו נאמן.

 רער אוגר טמע רעט אב|ע:ענט רעט וואהרענר טפרעכען ראט פערנער ריעמענט,
 ;ע}בםט י$ תורה; רער אין }עוענט ה}}געבעטטארעררעט רעט עטרה, טמונה

 רען )אן קרוטהגעבענז ארער קדיט־ רעכץ נאך רעט אויטטפרעכפן דאט
 רערצוויי־ בייאטפיע} לויי! פערבאטען. ראככינען דען פאן איוט טטע}}ען( געדאכטען

 אדעראיכן טטפ}}ען ען4טצי>!4ט אן וואו־טע( ער4)היי}י טפרעכען ראט איוט ארט טען
 מין וומדער א!;א דאר^ ארטען ריעוען אן ראטטעהען; נאקקט בארענרע ווא כאדע,

 אונרנאך ע}ע!ט4אב דענקריעמען ריא נאך ע}ע;ען,4 ע ט* ראט נאך טריפט, רער
 אק המנונא רבי :אגט בארע, אין"רעכן .וועררען ע}עגט4אוים וועניגער פיע}

 רענן #יט איעמת} ניכט נאכטטען ;יינען מאן 1רארן י׳.(, )עא}. טבת טראקטאט
 בפנעננוטען רען צו ווארט ריעיועט וויי} בעגריטען, ק 1}ט גרוט: בעקאננטען

 ט}ונן׳׳)םופטינץ "הערר, איהן: נאננטע "ער וויאעטהייטט: ,נעהארט נאטטעט
 פריפי ה. ר• ט}וכץ, אי:ט, גאטטעט איינענטאפט איינע פט איטאפערן כ״ר.(, ו',

 וע}בטט ראט וויר, ערופהען היעראויט .כע״ירקען*( צו איכערא}} איינטראצט דע,
אויטמאכט, מענטען רעט }עבען רחט ראך ווע}כעמ געועטצעט, רעט ווארטע ריא

 קרןז£טט| אוגר ריעען טען3עט1ענטגעגענגע רען ויטען3 איינזי^ט אוגר האראאניא ה. ר. *,(
 ער.3אינערועט יער .יגען1בעווטר>ןטטען 13



א פרק ב חלק ו כלל ב נר
 ראוי שאינו בדבר יפסיק שלא ובלבד טהור. כמקום אלא בהם ישיח שלא

 ברברים ומן בשום מלדבר לירא לאדם ראוי עאב״ו מזה ראו להפסקה.
 בשיחה מלשיח פרוש לחיו׳ יוכל אם וגם כלל. תועלת בהם שאין האסירים

בטלה שיחה שה שלא עצמו על ואמר חייא רבי מתפאר שהיה כמו בטלה.
חלקו: ואשרו אשריו זה דרך ואוחו מימיו.

השביעי. הכלל
 החלק חלקים. לשני ונחלק במחלוקת יחזיק שלא

 דעלמא: בטילי השני החלק תורה. מדברי הראשון
:פרקים שני בו ויש תורה בדברי הראשון החלק

ראשון. פרק >סא<
 ויסייעו לאלו אלו וישרתו ביחד שישבו מתחייב ב״א מציאות שטבע לסי

 כקירוב היא עולם של ישובו כן על צרכיהם. ובכל עבודתם בכל לאלו אלו
 לפיכך אחר. ומשפט אחר ודעת והסכמה ביניהם שיש ואהוה ואהבה ריעות

 חבורות צריך ובד״ת היישוב. השחתת היא ביניהם שיארע מחלוקת כל
הדבר להוציא שמים לשם בסברא ויחלקו ברבר ויחנו ישאו ואם תלמידים

 רא- ווען ארער ,1צוי:כ אונריין ארט רער ווען ,דירפען וועררען אויטגעטפראכפן ט5ני
 רער איוט. אונער}ויכט וא|כע איעע ווא רש געטיעהט, אונטערברפכוננ איינע דורך

 רערענט עהאןט!א:ען4 ארעי־ אונניטצען פערבאטענען, א?עמ א)וא דך 11וא ו*עככ*
 ניא. ריהמטע, דך ער5ווע? ,"נאכאהמען חייא רבי דפק פיע^עהר ענטהאןיטען,

 רער רעק, הי? האכען. צו עטפראכען4 אונניטצעט עטוואט }עבען דינעכן אין ^א}ט
|אאוי ויין איוט ג|יקקןיך וויא ט!4ברינ חייכי $1 עט

טיטעל. זיעבענטער
שטרייטיגקייטען. רער פערמיירען ראם איבער

.אכטהייןוטען צווייא אין

אבטהיילונג. ערטטע
 קאפיטעלן. צווייא אין געזעטצעס. רעם שטוריום ראם אויף בעציעהונג אין

קאפיטעל. ערסטעס
 דיעג, איינאנדער אונד ויין צו 4עוע^י4 ,יעגט1 חענטען רער נאטור רער אין עט רא
 חאכען, נלוטהיג עט בערירפניטטע איהרע מינואווייט ,!ייטטען צו ר.?פע אונר טטע

 |יעכע ,ען4עויננונ4 ייכע|4 איהנען אונטער ראט ,4נאטהווענרי צופייך עט איוט וא
 טטאטטפינרען; אורטהיי|ען איהרען אין 4נ1איבעראיינטטיחח אוכר פריינרטאפט אוכד

 איהרער הינרערניט איין איוט עגטטטעהט, איהנען אונטער וא5א רער צוויטט, יערער
איי איוט געועטצע אטטןיכען4 רער טטודיומט רעט ריקקויכט אין אויך .יפ?יואטציאן3

 ערארטע־ רער פער|וי^ איכן אויך ווען אונד נאטהווענריג, ט?ערן פאן פעראייגינונג גע
 אנדכטען רער פערטיערענהייט איינע איהנען אונטפר געגענטטאנרעט איינעט רוע



א פרק א חרק ז כרר ב נר *<*8
 על הדבר ויעמוד טוטעת• הלכה תצא שלא כרי השם עבודת זהו לאטוזו
 רכתיב מאי חנינא צר אחא רבי אטר ז׳(. )רף בתעניות כרגרסי׳ בוריו.
 ארז מחדר אחר זה ברזל־י מה לך לוטר יחד. בברזל 1ברזל־ מו( )משלי
 בר רבה אמר .בהלכה זה את זה מחדרין חכמים חלטידי שני אף חבירו

 נאם כאש דברי כה הלא מג( )ירמי׳ דכתי׳ באש ר״ת נטשל׳ לטח חנה בר
 טחקיימיבז אין תורה דברי אף יחידי דולקת אינה אש טה לך לומר ה׳.

 וני^ו. ועדי׳ אל חרב כ׳( )שם ט״ד חנינא בר יוסי רבי דאמר והיינו ביחידי.
 )סי׳ בבר. בד בתורה ועוסקין שיושבין ת״ח של שונאיהם צוארי על חרב

 הבא כתיב שחוטאים. אלא עוד ולא שמיטסשין. אלא עור ולא יחידים(.
 בר נחמן א״ר חטאנו•: ואשר נואלנו אשר י״ב( )בטרבר התם וכתיב ונואלו.

 ארק טדליק קטן עץ טה לך לוטר כעץ. חוררה דברי נטשלו לטח יצחק
 הרבה רבי דאטר וחיינו הגרוליבם. את מחדרים הקטנים ת״ח אף הגדול
 ואף מכולם. יותר ומתלמידי מהם. יותר ומחברי מרבותי. למדתי תורה

 לשם כיונתם שתהא התלמידים בין רעית חלוק יארע שאם צריך כן סי על
נ״ב( .)רף בקידושין כרגרסינן לקיתר. ולא ההלכרה אמתת להוציא שטים

 !אב!י־ עטוואט רעטטאוועגיגער ניכטש פערטיעדענהייט רימוע אי;ט ;א העררטט,
 געגענפט&נר רער ולרר"אונר פעראיערען איררטהוכן רער ראדורך איטאפערן כעט,
 תענית טראקטאט איכן !וירד געצעהרט וויא ערהאצט, עגטטיירונג ריבטיגע איינע
 ריעש ט"!.(, כ״ו, )אטצי יהד בברול ברול רער׳יטריפט: אין הייטט עט ן/(: )פא).
 ע|עהר־4 צווייא טארפען ןא אאכט, 1טאר] אייוען אייוען ראש גצייכולא ;ין: רען האט

 רארט: עש הייטט פערנער פערטטאגר. איהרען ערארטערוגג רען דורך טע
 אט־1 טריפט דיא פעתןייכט אינוויאפערן ;אגטע: חגה, רעש"כר :אהן רכה,

 רעכן ניבט ווארטע מייגע "לגד הייטט: עט ולא פייער? רעת מ*ט ווארטע טעט
 וויא ראש, ראריץ, בערוהט פערגצייסנג ריא הערר!'׳ רער טפריכט ייך?1פייערג

 ראש האט וועניג ;א עכען ברעגגט, א|}יין !,הא! טטיקק איינעכן אן ניכט פייער ראש
 איין;א!כעש געטיעהט. א!ןיין לך פיר עט ולען האצט, פעטטען אייגע! טטוריוכן

 טטומפע־ ערצייגט הינצו, חנינא, ;אהן יומי, רבי פיגט טטוריוק, איואצירטעש
 יצחק, ואהן נרז*ן, רב ואגט ווארוכן, לגרהאפט. ;אגאר א*וט עט יא! וין"
 וויי! ק, ארו ר פערגציכען? האצצע*( רעכן מיט געועטצעט דעט ווארט ראש ווירר
 ריקיף ין6 וא אגצינרעט, גראשערע ראש טטיקק קצייגערען ראש האצצע רעכן בייא
 פערטטאגרעם איהרעש טארפונג צור גראטען רען קציינען דיא וט1טטוריו רעט ויכט

 ־6ה פיעצעט פירטט(: ,י'רער ורק )יה רבי אייגטט ואגטע ראהער העצפען;
 יויישטען אגן קאצצעגען, מייגע דורך נאך מעהר , צעהרערן אייגע! פאן איך בע

 אייגונגשפערט־ערעג־ יערער יעראך א!ט עש ער>ערגט. ט׳צער אייגע דורך בער6
 ריכטיגע אייגע ציעגען, ר!נרע7 צו טטרעבען פראאאע ראש געצעהרטען רער הייט

 געצעהרט ולא רעכטהאבערייא, אבער ניכט פ^ררערן" צו טאגע צו ענטטיירוגג
)עא|. גויר טראקטאט איק אוגר נ״ב.( )פא). טין ירו ק טראקטאט איכן ווירר

 )ימש עם 01מי ]עבענש רעם כוינן מיין סע׳־!: יען מיין ע3בע מין וומהרסיי>ןין ״(
חינעמעטצער'. רער י"יז.(. י1)מט •־•ג<וטען סעשט דחריזן רימ רענען, !(,!עט
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 רבי להם אטד מאיר רבי של פטירתו לאחר רבנן חנו ט״ט(. )רף ובנזיר
 ואינם הן שקנתרים לכאן מאיר רבי תלמידי יכנסו איל לתלטיריו יהודה
 בהלכה יחלקו אם אבל באים. הם בהלכו׳ לקפחנו אלא תורה ללטור באים
 בפרק ששנינו כמו ונאות. טוב הוא ושמאי הלל תלמידי כמחלוקת לש״ש

 אין לש״ש ושאינה להתקיים סוסה לש״ש שהת-ת טחלוקת כל טאבודת ה׳
 ושמאי הלל מחלוקת וו לש״ש שהידית מחלוקת היא וו אי להתקיים סופה

 מחלוקת כאן שקראוה ואע״ם ועדתו. קרח מחלוקת זו שמים לשם ושאינה
 בין טחלוקת בתלמוד טצינו לא כי מתלמידיהם. אלא אינה ושמאי הלל
 טח בכל שניהם של שההיקש לפי מיוחרו־ז. בהלכות אלא ושמאי הלל

 הם וח אצל המסורים העקרים וגם לוה. זה קרוב ההיקש כדרך שטיציאים
 היו שניהם דעות דבר של כללו זה. אצל בעצמן המסורים העקרים כמו

 רב אמר ט״ו(. )רף בשבת כרגרסינן האמרת. אל וקרובים ושוין שלטין
 חקירת וכשנתטעטר־ז וכו׳. והליל שמאי נחלקו טקומורת בשלשרה הונא

 אן רבותיהם. והלל שמאי להיקש כשתעריכהו היקשם וחלש התלמידים
 איש כל שהיקש לפי רבים. ברברים עיונם בשעת ביניהם מחלוקת נפלה
 בסנהדרין אטרו זרח ועל אצלו. המוצאים העיקרים ולפי שכלו לפי מהם

 ;מגטע וומר, געטטמרבען ממיר רבי נמכרעק ערצמה!ען: רימרמככינען מ״ט.(:
 העריין, טי^ערן ט ממירי רבי סמן קיעען }מטטעט טיןערן: ויינען צו יהודה רבי

 עטוומט וויררען, קאממען מב;יכט רער מין ניבט מוכר רנד טטרייטויבטיג וימ דמ
 מיינונגטפערטיערענ־ רער מבער }יעגט כעקממפפען. צו מונט ;אנרערן }ערנען, צו

 מונר 11 ה רעט טי)ערן רען ביימ ריעט ווימ נרונרע, צו מברכט נוטע מיינע הייט
 נע־ ווימ ביןןיגען, צו ;עהר מ^עררינגט וימ מקט וא דערפמן|וומר, ממי ט רעט

 טטרייט מיין ווירד מכות: טרמקטמטט רעט קמפיטע} ערטטען מיכן ווירר }עהרט
 מבער ער ווירר ערסמ^ג, גוטער מיין מקט ;א נעפיהרט, ממיכט פראממער מין

 ערוומר־ צו ערפא}ג נוטער קיין מוין־ מקט :א געפיהרט, ממיכט פראממער מין ניבט
 טממי, ה^מונר צוויטען טטרייט רער מקט ערטטערן רעט ביימטפיע} מיין טען.

 מנהמי־ ויינעט מונר קרח רעט טטרייטע רער מכער }עטצטערן רעט כיימטפיע} מיין
 ומנ־ וע|כטט/ ממי ט מוכר ה)] צוויטען ערטטערעניכט רער המט ראך מונו־ נעט;
 ווענינע מיבער נור תזמור מיכן דמ אכגעוומזטעט, ט?ערן מיהרען צוויטען נור דערן

 ביירע רמ טטמטטפינרעט, מיינונגטפערטיערענהייט מייכע ע;עטצבעטטיממוננען4
 מיינוננען מיהרען מין ,מנקמכן 4ערארטערונ פרייע מיינע מו^ עט ווא רמ, מאננער
 ביירען ביימ מבער נרונרקאטצע מיבער|יעפערטען ז־ימ 2טרמעען צוומממען פמטט

 נמנצען מיכן טטיממטען מנויכטען מיהרע ;מבע! רער פאן קולן ,וומרען רימ;עןבען
 טרמק' מיק ווירר ע|עהרט4 ווימ עמאמ,4 וומהרהייט רער וומרען מונר מיבערמיין

 צ״יטען מיינונגטפערטיערענהייט טט^ע^מקט רריימ מן ט״ו,(: 3)סמ טבת טמט
 פמרטונגט־ דער טי]ערן מיהרען מונטער מבער מ!ט וז. .1 מו. טממי מונר ה||

 מוכר ח ה {עהרער, מיהרער רען געגען טמרפוין מיהר מוט־ מבכמהכן נייטט
 פיע]ע מיבער ענטטטמנרען רמ וומר, נרמרע גערינגערק סמן עהמןטען,4 טממי,
 יערען מיינעט רמקמנעמענט רמט מינרעכן מיהנען, מונטער טטרייטיגקייטען פונקטע

רעגען ריכטעטע, פחנציפיען רען נמך מ!נר פערטטחנרעט ;יינעט גרמרע רעק נמך ;יך
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 כיח אלא כישראל. מחלקות היו לא בתחלה יוסי רבי אמר חניא פ״ח( )דף
 עשרים 1שד דינין בתי ושני הגזית בלשכרה יושבין ואחד שבעים של דין

 ושאר העוררת סתח על יושב ואחד הבית הר פתח על יושב אחר ושלשה
 מישראל לאחד הדבר הוצרך ישראל עיירות בכל יושבין מג של דינין בתי

 תלמידי משרבו ובו׳. לאו ואם להם אמרו שמעו אם שבעירו ממד שואל
 תורה ונעשית ,בישראל־ המחלקות רבו צרכן כל שמשו שלא והלל שמאי
 אנשים שני מטריחין אנו שאין אשמים. אינם זה בכל וגם תורות. כשתי

 מרע״ח טסי ההלכר־ז שקבלו וסנחס יהושע של בשבלן שיתראו החולקים
 ואינם הואיל אשמה תחרה אינם וגם סברא. חלוק בלי שוה דעתן והיה
 טשבלם והשיגו בתורה שיגעו להם די מהם• למעלה או והלל שמאי כמו
 שהם ובהוראורת בדינין שחלקו ברעתו אדבם יעלה 1ואל־ יכלתכם. כסי

 של הטעות מדרך מחלוקת בהם ונפלח השלום עליו רביגו ממשה מקובלים
 או בקבלתו טערת והאחר האמת קבל שאחד או שבחה מדרך או שמועות

זה. מדבר להם חלילה לשמוע. שראוי מרת מרבו שמע לא או שבה

 יוסי רני פ״ה.(: )£א|. טנהררין טרמקטמט מיכן מויך :מהייטטעט ערמנהינג.
 מיין מויט מיין ;אנרערן יטרמ|, מי! טטרייטיגקייטען קיינע וומרען מנפלנגט ?מגעע:

 רער אין :יטצונגטן ויינע היע}ט ק$|}עגיוכן כעטטעהענרעט פעחאנען דעבציג מונר
 לוונד דרייח מויט יערעט קא}}עגיען, מנרערע צוויימ מויך גמב צע|}ע\עט טטיינערנען

 טטצופט}־ דעט מיינגמנגע מכן מיינע דמט וואסאן בעטטעהענר, פעחאנען צוומנציג
 היט}ט, דטצונגען :יינע טעמפע}המ}}ע רער מייינגמנגע מכן מנרערע דמט מונו־ בערגט

 עטלור־ מיבריגען מ}!ען מין וומרען מכער דרייממונדצוומנציגער־קא}}עגיען מיבריגען רימ
 רן ער ווענרעטע וא ,מנ}יעגען מיין מירגענר יעממנר נון המטטע צערטטרייט. טען

 ,כעמיירען צו מיהן עט וואוטטע וואהנארטעט; :יינעט קא}$עגיוכן ימט מ! פרמגענר
 דטריעניגפן צמה{ רימ מבער מ{ט .,11 .1 7מ !א ניכט, $11 ,בעטייו־ רען עט גמב וא

 ניבט טטודיונן מיהר ע{כע1ו ,צונמהמען ט!}ע ה}}טען מונר־ ן ע ממיט ט רער מויט
 חין טטרייטיגקייטטן ענטטטמנרען ערטט 5־1 המטטען, כעטריעכען גרינר}יך
 רטננאך גע;עטצע. צווייער{יימ טט5£ וומוררע ןיגע:עט מיינען רעכן מויט מונו־ יטי־מ}
 מפג* טטרייטענרפן צ!ויימ פאן וויר דלן כעט!}ריגען, צו גמלן ניבט }ייטע יענע וומרען

 דפת ייך}4 ;א}}ען, נעויטצפן טמרפוין מיינען וימ דמט קאננען, פארו־ערן ניכט טען
 נמיטטפ}נסר1מ געועטצכעטטיממונגע{ רימ ווע}כע פנחט, מונו־ וטע יה דעט
 פ$!}יג מיינונגען מיהרען מין א!}:5 לוונד פערנ$ממען מטה ו־עט מונרע רעכן מוימ

 ויח ו־מט בעטו}רינען, צו ווצןרעחימ וופניג זא עכען מוטטען, מיבערמיינטטיממען
 פיע}מטהר מיבערטרמפען; גמר ןימ $דער ג}ייךקממען, טממי מ!נד ה}} ניכט
 ווייט וא מ/נר מנגעטטרענגט טטודיען מיהרען מין ויך וימ ו־מט גענוג, טאן עט וומר

 רטן נימממנר מכער :יך }מטטע עט .המטטען גע}ערנט רייכטע, פערטטמנד מיהר
 ענטטיירונגטן מונר געועטצבעטטיממונגען טטרייט מיהר רמט מיינקאממען, גערמנקען

 מיבטאיטסטרט ;ע}כטט מטה פאן טרמריטציאן דורך ווע}נע המבע,| כעטראפפען
 טמפפאנגענען רטס היסיכט מין וימ רמ״ט :יימ, ענטטטמנדען ו־מהער מונר ווארדע[,

 מיכן מיינע טטיוא ארעררמס המטטען, פערגעטטען עט ארער געווע:ען, מיררטהוכן מיכן
 עטוומט ארער ויךגעמיררט, מכער רערמנרערע געווע;ען, וומהר־הייט רער ןרכע;יט

נינטט המטטע; געהארט רעכט ניבט }עהרער דינעכן פאן עט אדער עערגעטטען,
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 אבל פנים• בשום מחלוקת בהם אין רבי' ממשה המקובלים שהפירושים

 חהקש אופני על וחוקרים שטועה בו נשמעה שלא בדבר נופלת המחלוקת
 לידים* נוטלין כך ואחר חבירת את טכברין כאמרם סבר^. טטעם או
 דברים טשני אחר שאין הבירה. את טבברין כך ואחר ליריבם נוטלין או

 אוסר היה מחבש אחר אבל מסיני. שמענוהו ולא ממשה מקובל ארו
 המחלוקת לוח חרוטרה כל וכן מתיר. ואחר הארץ עם בשמש להשתמש

 לוה דומים הן כולן אחריהם והבאים והאמוראים ומהתנאים וב״ש טב״ח
 לברר הוא טוב כוח ומחלוקת שטים. לשס חיה והבל ענפים ענפי שהם

 וקטטרת.׳ קנאה לידי יבאו שלא למחר להם יש אבל ההלכה. אמתת
 נפק כר יוחאי בן דר״ש עוברא ההוא על ל״ר(. )רף ב״ט בפרק כרגרסי׳

 אלמלא א״ל הקברורת. בית יוחאי בן טיהר סבא ההוא אמר מטערתיה
 ועכשיו אומר. אתה יפה עטנו נמנית ולא עמנו היית א״נ עמנו חיית לא

לסי>מ השעי את טיפות )פי׳ מפרכסות דנות יאמרו עמנו. ונמנירת עמנו שהיית

 ער־ הערריהרענרען ח מ >4 אן5 ריא איכער ו}טעטע5וו פיע}#עהר !א!}עכן רעכן א|1
 קיינע ווא סטאטט, דלן כול־ פאנר ריעוער אונר אב, סטרייט קיין נמר ען4ק}ארונ

 ריצו ארט ווע}כע אוי^ אונטערוובט, וואוררע דלן וואר,'אונר פארהאנרען טראריטציאן
 פערסטאנרטנרינ־ וואוררען עט אדער ריא, אנצוווענרען ט#עטהארע!'0 ע0טא}#ורי

 פארקאממענרען סנה >5 רער צוין דעכן #יט ב, צ. ריעט נע#אכט,'וויא נע}טענר רע
 נון פינרעט ריעט אי!ט*(. פא}} רער .11 ן. או. האנרעוואסע! ראט איבער טהעמא

 ריצו מול ביו אי#0 אונר ה}} פאן* ריא צוגווענרוננ, קאנטראפערוען א}/ע אוי]׳
 העראב סנה( >4 רער )ערק}ארער ק א#וראי אונד #סנה( רער )}עהרער יכן תנא

 םא}גע־ דיא נור ווע}כע אוגר ,"אורדען נעפיהרט ט5אםי פרא##טטען רער אי!
 ניטצ־ אי!ט אבער סטרייט ןא}כער איין בעטראפען; פרינציסיען 'רען אויט רונגען

 #אן ווירר; טע}}ינעט0כעווערק ענטסיירונג ריכטינע איינע רארורך אינרעכן }•ך,
 רעכט־ א!נר צאנק רארויט ניבט ראט נעה#ען, אכט אין "אה} אבער זין־ #!ט

 ערצאה}ט }"ר.( )פא}. סבת טראקטאט איכן "יא ענטסטעהען, האבערייא
 פיע}ע רך ער האה}ע,')ווארין ויינע יוחאי, ואהן ,ס#עון רבי א}ט ראט ווירר,

 ווע}כער )בייא האטטע, פער}אטטען נעהא}טען(, פערבארנען פ}יכט}יננ א}ט יאהרע
 רעט* טע}}ען0 געוויטמע אונד אונטעררכטע טארטענאקקער איינען ער ע}ענענהייט4

 בר ראט נעריכט, דאט גריין איי( פערברייטעטע ערק!ארט'ע(, ריין יר5 וע}בען
 יוחאי בר רעכן דיעט א}ט יוחאיאיינעןגאטטעמאקקערפיררייןערק}ארטהאטטע.

 #יינער בייא וע}בטט ניבט דוא ווארעמט נרייוע:" יענעכן צו ער טע4וא קאכן, אהרען צו
 ניכט ווארטט, צוגעגען רוא א}ט דיך, רוא האטטעטט ארער נע״עוען, אונטערווכונג

 דוא דא אבער, נון רעכט; רוא האטטעטט וא ערק}ארט, איינפערסטאנדען אונט #יט
 ווצורטט, איינפערסטאנרען אונט מיט אויך ואנרערן צונענען,'"' נור ניכט טהאט רער אין

 אונ־ ואגען: }ייטע ריא "עררע! וא ,בעאמיכטינעטט( פער}יי#רען צו מיך נור )א}!א
מעהר וויאפיע} אופן טצע,1פ איהריעכן אין איינאנרער הע}פען פרויענציממער קייסע

 סטרייט מיהר תייניג, יפ3פרינ ימם זויבער סטרייסענרען דיא יך1נטד.^ זיני היער ♦(
 ועגוען1'3תג 2רמרוין ים3םרינ יי!ם סערן ווית מין ,1102 ען1יע3ססע מיינען נעטריפפט מבער
ער,3מיבערזעט יער ניכט. תוער וייא!
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 וגרסי׳ נסשו. ונח עיניה ביה יהב כ״ש. לא חכמים תלמידי זו אח זו נאס(
 אחת בעיר הררין ת״ח שני רב<ז אטר ח׳( )דף דחעניות קמא בסרק נטי
 0ל״ )איוב שנאמר אוחו ומעלין באף מחקנאין כחלכרה לזח זה נוחין ואין

 טן אף מעלין לזה זה ונוחין אהובין יחיו אם 5אב עולה. עגל אף מקנה
 אטר ס״ג( )רף שבח במס׳ כדנרסי׳ תסלחם. ב״ה הקרוש ומקשיב העולם

 שנאמר להם מקשיב הקכ״ה בהלכה לזרה זה הנוחין ח״ח שני ירטיח רבי
 ואטחנן וישמע. ה׳ ויקשב רעהו אל איש ה׳ יראי נדברו אז ג׳( )מלאכי׳

 לקולם שומע הקכ״ה בהלכה רזה זה חמקשיבי׳ ח״ח שני אבא רבי אמר עלה
 ואס השמיעיני. לקולך מקשיבים חברים בגנים היושבת ה׳( )שיר שנא׳

 דורי ברח ח׳( )שיר שנא׳ מישראל שחסחלק לשכינה גורמין כן עושין אין
 הקרוש בהלכה זה אחז זה מאספ-ן( )פי׳ המדגילין ח״ח שני אמייז א״ר וגו׳.

 רירעו והוא רבה אמד אהבה. עלי ורגלו ב׳( )שם שנא׳ אוהבן הוא כרוך
 ועכ״זהקטן מניה. למינמר במחא רבה לחו דלית והוא דשטעחא. צורחא

 שאירע מה מצינו שכבר כחברו. בעיניו יהא ואל בחכט׳ ממנו לגדול יכבד
 רב ליה שלח .ם״ט( )רף בכתובות ברגר׳ .הינא רב עם ענן לרב זה על
 עשור אגבה לקמך איתחא האי מטיא כי שלם. חברין הונא הונא. לרב ענן

 מאן ובשמתאיהא א״ל. זיל ליה אמר קמיח. ששת רב הוהיתיב נכסי.
מרוחא בי יתיב ומאן ממטלטלי. או ממקרקעי ענן ענן לי׳. אמר דלןא

 לוויךמיכן עט היימט :א :יין! פארטראג|יך איינאנדער געגען ן.ע}עהרטען דיש **??טען
 איינער אין ע|עהרטע1 צווייא וען1:אגטע:' רכצז ח׳.(: )שאן. תעניות טראקטאט

 ?אןוין צארן גאטטןיכען רען :יא ציעהען :א :ינד, אונ£ערטראג|יך צווכד וואהנען טטארט
 איינ&כו־ער, געגען פערטראגןיך אונר פריינ׳רטאפטןיך אבער :ינד:יא :יךהעראב;

 ערהארט, איהכן סאן ווירר געכעט איהר אונר צאק גאטטןיכען רען :יא כעדיטיגען
 זאגטע: ירמיה רבי ט״ג.(: )םא|. טבת טראקטאט איכן ווירר געןעהרט אויך וויא
 אונטערווער־ פארטונג רוהעען איינער געגענטטאנרע איהרע געןעהרטע צווייא ןןען

 צובא, רבי :אגט גע!עהרטע, צווייא ווען ביטטט{. איהרען גאטט וויןןשאהרט פען,
 מאבען :א בעטרייכען, צו טטודיוק איהר געמיינטאשטןין־ אוק געהען, צוואממען

 נורראן פינרעט ער}ייטערנד, רבה :אגט ריעט, בע|יעכט. גאטט בייא :ין :יא
 וואהנארטע איהרעכן אין !עהרער קיין אוני :ינד טיכטיג :אנטט וען:יא1 טטאטט,

 גע[עהרטען דעכן מינרערגע|עהרטע רער :א}| יערענפא^ט אבער אי:ט; פארהאנרען
 בייא* כעןעהרענרעט איין רינקען. ג|ייך איהכן ניבט זין אונד כעגעגנען אכטונג מיט

 הונא, רב אונר ענן רב צוויטען פארפ&ן איי! אונם גיעבט היעראיבער טפיע!
 נעהצ>ןיךהאטטעויך ענן רב ט״ט.(. א].5) כתובות טראקטאט איכן ענטהאןטען

 הונא! בעריענט: אנרעדע ענרער4הונא"פא} רב אן טרייבען איינעכן אין איינטט
 רעש איבערברינגערין )ריא פרויא ריע:ע ווען !געגריטט #יר :ייא !עגע|}6ק מיין

 פערןמט־ רער טהיין צעהנטען רען איהר }אשטע 6: ערטיינט, דיר פאר טרייבענט(
 רער טטת)בייא רב גערארע נון דא אבגעבען.' פאטערט( )איהרעט טענטאסט

 ערטטערן רעכן הוגא רב בעפאה! :א וואר, צוגעגע• □אטען( רעט אנקונפט
סא)־ אירן אונד הינצ!געהען, ענן רב צו באננעט, רעט אנרי־אהונג אונטער
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 מר א״ל ענן. דרב לקטי׳ ששחה רב אזל כיאש( האכל כימ3 יםכ0 מי )פ" ברישא
 ענן ענן לך ליטא דלא טאן שטירה ושמותי דרברה רביה הוג^ ורב רברה

 לקמיח ענן רב אול בריש׳. מרורזא בי יתיב וטאן ממטלטלי או ממקרקעי
 מרורזא ועוד ענן. ענן הונא רב לי שלח חיכי מר חוי ליה אטר עוקבא דמר

 אמר חוה. חיכי דעוברא גוס^ת לי איט^ ליה אמר ניהו. מאי לי רשלח
 ליה שלח מרוחא ניהו מאי ירע דלא גברא ליה אמר הוה. והבי הבי• ליה
 והקטנים לקטנים הסובלים הגדולים אשרי ואעס״ב חברין. הוג^ לרב

לגדולים: הנשמעים

שני. פרק )ם□
 התחלתה שהיתה שאסילו קשה היא כך כל קנאה בסבת הבא מחלוקת כל

 כה. יחזיקו אם ותחרות וקטרוג שנארה לידי יבא לבסוף תורה דברי 1על־
 לעזבו לו טוב שיותר 1ישראל־ נשין^ כנגד או רבו כנגר־ היתרה אם וכ״ש

 כנגד או רבו כנגר יאמצנרה ולא חוקרה בעיניו יה^ה אסילו סברתו מלחזק
זה ע>ל אליעזר לרבי לו שאירע מה מצעו שכבר רבים. כנגד או הנשיא

 ראט :א|ן ,0טיטע אהנע )עבענפא^ט ענן! ענן! אנצורעדען: גענדער#אטען
 אווכד וועררען? גענא##ען #אכיןיאר פאכן אדער רונרטטיקקען,4 אן5 ערכטהיין

 אויע׳ ויינען טטת רב נון נאכרעכן אבענאן? #רוח*( כייכן רטצט ווער דחן:
 עוקבא, #ר רעכן ענן רב ערצאה^טע האטטע, אויטנעריכטעט םינקט]יך טראנ

 וויטצ ניבט איבערריעט ער דאט אונר }אטטען אנרעדען האט נא הו רב איהן וויא
 #ירראך, ערצאה}ע—,וייא פערטטעהען 13 ח רוץ ווארטע דעכן אונטער וואט טע,

 ט.6טה אויך ענן רב וואט הערגאנג, גאנצען רען גענויא עוקכא, ר* ואגטע
 #;.רח ווארט דאט וואט ווייט, ניבט רער #אן* איין ,עוקבא רץ ואגטע וויא?

 עגע?$5ק #ק הונא! טרייכען: 13 הונא רב אן ,ויך ערקיהננו כערייטע,
 גערינגערן, ריא געגען ויין נאכויכטיג גראטען ריא ואןןען רעטטאוועניגער ניכטט
ויין. גראטען"געהארואכן גערינגערןירען ריא אויך אבער

קאפיטעל. צווייטעם
 ער, ראט נאכטהיי^יג, !51 איוט ענטטטעהט, נייר אויט רער טטרייט, יערער

 האט, געגענטטאנרע צונן עועטצעט4)זאטטןיכען( רעט אינהא]ט רען ער ווען וע/בטט
 פער? דאכייא ווען פיהרט, צאנקערייא אונד פיינד־טאפט האט, צו דעננאן ענדע אכן

 האכטטע ריא געגען אדער (עהרער, ויינען געגען ער ווען בעואנדערט ווירר, האררט
 )אטטען, פאהרען דאהער|יעבער איהן #ומ #אן ווירר; געפיהרט יטרא} אין פערואן

 פיר #יינונג ויינע #אן ווען ראן, וע^במט יא, ;#יעונג'בעהאררען ויינע אוי^ א|ט
 ארער |עהרער, ויינען געגען ניבט דעננאך ויא #אן וא!ן הא|ט, ע#אכט4אויט פא^יג
 ג^טענד #עהרהייט גראטע דיא געגען אדער יטראן אין פערואן האכטטע אי׳ינע

 בע־ ריעוער אין ויך וואט ,"אונט !יעפערט היערפאן בייאטפיע? איין .צו#אכען'*'ווכען
פרא##ע איינע אבויכט ויינע אבנייך צוגעטראגען, איינטט רא|יע; רבי #יט ציעהונג
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 עהערעט וו״זכיער טרויערנרען, מיינ״ן ייכנעט3בט ח׳.( ט״ו, )יר^ית )מרוח( <.רזח י(
 טרויער^רוהן־ טיינע ,מבטטיוטטעטען טריוםטונגםבעמך געכרייכןיכ$ן רען חיחכן ע5ווען רענען,

 ניערעדע יירער ד.י(הערע מייכע רויהכן "יזוררע עוסטענז רעש רמנג רענן נוזף יע גמב. ייט3
טיכערגעטצער, יער ח״עוויעזטן. טטע!!ע
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 התם חנן נ״ט(. )רף במציעא כדגרסי׳ שטים לשם כוונתו שחיתח אפי׳
 וחכמים מטהר אליעז׳ רבי לחולי' חוליא בין חול ונתנו חוליו׳ שחתכו תנור

 שמואל־* אמר יהודה רב אמר עכנאי מאי עכנאי. שד תנורו ווה טטטאי׳
 אליעזר רבי השיב היום אותו תניא וטמאוהו• זו כעכנא בדברים שהקיפוהו

 חרוב כמותי הלכה אם להם אמר ממנו. קבלו ולא שבעולם תשובות כל
 אמרו במקומו. וישב וחור אמות ארבע והלך ממקומו חרוב נעקר יוכיח זח
 המים אמת הלבה כמותי אם להם אמר החרוב. מן ראיה מכיאין אין לו

 אמר המים. מן ראירת מביאין אין אמרו לאחוריהם. המים חזרו תוכיח
 המדרש בית כותלי נטו יוכיחו המדרש בית כותלי הלכה כמותי אם להם

 בהלכות זה את זה מנצחי׳ ח״ח אם להן אמר יהושע ר׳ בהם גער ליפול.
 נזקפו ולא יהושע רבי ש>ל ככורו מפני נפלו לא תאנא ליפול. לכם מה

 כמותי אם להם אמר הן. ועומדין מוטין ועדיין אליעזר רבי של כבורו מפני
 אליעזר ח אצל לכם מה לחם ואמר ב״ק יצתה יוכיחו. השטים מן הלכה

 לא ל״ב( )דברי׳ ואמר רגליו על יהושע ר׳ עמר מקום. בכל כמותו שהלכה
 משח לנו נתנה כבר ירמיה רבי אטר היא בשטים לא מאי היא. בשטים

 נתן רבי אשבחיח להטות. רבים אחרי כ״ג( )שטו׳ בה וכתוב סיני הר על
 חייך קא ליה אטר שעתא בההיא חוא בריך קורשא קאמר מאי א״ל לאליהו

 ושרפים אליעזר רבי שטיהר טהרות כל הביאו בני נצחוני בני נצחוני ואמר
 ילך שמא אלך אני עקיבא רבי להם אטר ויודיעו ילך מי אמרו וברכוהו.

 ונתכסרת שחורים לבש הלך כלו. העולם את ויחריב הגון שאינו אדם
 ברחוק לפניו וישב הסנדל( בנעילת אסור שהמנורה מנעליו )וחלץ שחורים

 ברלין שחביר אני כמדוט׳ א״ל מיומים חיום מה עקיבא א״ל אמות. ארבע
 על וישב ונשמט מנעליו וחלץ בגדיו קרע הוא אף דמעו׳. עיניו זלגו ממך.

 ושליש בזיתים ושליש בחיטים שליש העולם לקה שעה באותה קרקע. גבי
 )ג״א תאנ׳ נ״קלקל( )פי׳ תפח אשרת שכיר הבצק אף אומרים ויש בשעורים

 נשרף. מיד עיניו רבי^יעזר בו תן3ש2מקום שבכל היו׳ באותו הי׳ גדול אף(
 אמר לטובעו שבים נחשול עליו עטר בספינה מהלך היח גמליאל רבן ואף

 רבונו ואמר רגליו על עמד הורקנוס בן 1בשבילי אלא זה שאין אני כמדומה
אבזיץ בית לכבוד ולזיין עשיתי לכבודי שלא לפניך וידוע גלוי עולם ש>ל

 פארכן, בעואנרערן איינער פאן אפען איינען כעטראן נעהמןיך סטרייט רער וואר.
 ארט1ערק "ריין פיר קא}!עגען ויינער געואממטהייט ריא געגפן ר יעו ן מ רבי רען

 רבי צו]עטצט ראס גע^יהרט, העעטתקייט וא|כער יט>1 וואוררע ער אונר האטטע,
 נאכדעכן וואוררע, געטחאן כאן רע! אין וזירערועטצ}יכקייט ויעער וועגען אןיעור

 לווכד נייאצו|עגען. יט?יך4 סטרייט רען האטטע, פערווכט פערגעבענט עקיבא רבי
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 איט^ מתפיח. נח בישראל. מחלקורת ירבו שלא לכבודך אלא עשיתי
 שבקא חות לא יוטא 1כר חות. גמליאל דרבן אחתיה דר״א דביתהו שלום

 מלא בין לח איחלף הואי. ירחא ריש יוטא ההוא אסיה. על לטיסל ליה
 דאתירה עד ריסתא. ליה אפיקא אבבא קרא עניא דאטרי איכא לחסר.

 נפק אדהבי לאחאי. קטלתיה קום ליה אמרה אסיה. על דנסל אשכחתיה
 כך ליה אטרח הא. לך טנא לה אמר רשכיב. גמליאל רבן מבי שיסורא
 בטח ראו אונאה. משערי חוץ ננעלו השערים כל אבא אבי מבית מקובלני

 שראינו כיון תוררה דברי על אפילו במהלוקת מלהחזיק לברוח אדם חייב
 ישראל. חכטי לו צריכין והיו הדור. גדול בהיותו אליעזר לרבי כזה שאירע

 אצלו חכמים נכנסו אליעזר רבי כשחלה תניא ס״ח( )דף בסנחדרי׳ כרגרסי׳
 ערב היום ואותו בטרקלין. יושבין והם כלע״י( )כלדאקינו שלו בקיניף יושב והוא
 בנויפרה. ויצא בו גער !חסיליו. לחלוץ בנו הורקנום ונכנס היה. שבת
 ורעת דעתו לירה אמר נטרף. אב^ של שרעתו לי כמדומה לחבריו אטר
 משראו שכות. באיסור ועוסקין סקילה איסור מניחין היאך נטרסין. אמו

 להם אמר אמות. ד׳ ברחוק לסניו וישבו נכנסו עליו שדעתו-מיושב׳ חכמים
 אמרו באתם. לא למה עכשיו ועד באנו. תור׳ ללמוד אמרו באתם. למה

 עצמכם. מיתת תמותו אם אני תטה להם אמר פנאי. לנו הירח לא לו
 זרועותיו שתי 1נטל־ משלהם. קשרה שלך א״ל מהו. שלי עקיבא ח ל א׳

 חוררה ספרי כשני שאתם זרועותי שתי לכם אוי ואמר לבו על והניחן
 לטדתי תורה הרבה לימדתי. תורה והרבה לטרתי תורה הרבה שנגללין.

 ול^ת ליטדתי תורה וחרבה בים. המלק ככלב אפילו מרבותי חסרתי ולא
 ר שונרח שאני אלא עוד ולא בשפופררה כמכחול אפילו תלמידי חסרוני

 ששאלני אדם היה ולא כפופים( מיני הלממ )פי׳ קישואין בנטיעת הלכות מאות
 מהלכים היינו 6והת אני אחרת פעם יוסף. בן מעקיבא חוץ מעולם דבר

 ונתמלא אהד דבר אטרתי קישואין. נטיעת )למדני רבי לי אמר בדרך
 אחד דבר אמרתי עקירתן למדני נטיעתן למדתני לי אמר קישואין. השרה

וצרור והקמיע והאימום הבירור לו אמרו .אהד למקום כלם ונתקבצו

 רעטטען רען ייט,3 !יינער ע|עהרטען4 ערטטען רער איינער ר יעו | א רבי וואר ראך
 ק־6טר רעכן אוימ איוט ערועהען צו וויא מוטטען, ציעהען ראטהע צו לוסט ען4קאן]ע
 ער־ איינטט עור י ן 15 רבי א!ט הייטט: עט ווא ט״ח.(, )פא|. טנהררין טאט

 עט אב. קראנקענכעווך איינען איהכן ע|עהרטען4 ריא טטאטטעטע! וואר, קראנקט
 אוכן העראיין, עבע! 4ינ4 ט 1 נ רק הו ;אהן זיין אונר אבענר געגען מ4פרייאטא וואר
 אוס עט ]עטצטערע רער נון דא ;אבצונעה^ען רענקריעמען ריא קראנקען רעכן
 בעווכענ־ ריא אונר ווא|ןטמ, עבען4צו ניבט 4ערקונ>1כע ע|עהרטען4 איינער טער
 וייא, פערטטאנרע פא^עכן בייא קראנקע רער ראט טען,4איבערציי רארורך ויך רען
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 מנעל במשהן. וטהרתן טמאים להם אמר מהו. קטנה ומשקולת המרגליות

 עמד בטהרה. נשמתו ויצאה טהור. להם אמר מהו. האימום גבי שעל
 פגעו שברת למוצאי .הנדר הותר הנדר הותר ואמר רגליו על יהושע רבי

 לארץ. שוחרת שדמו עד בבשרו מכרה והיה ללוד קסדי בין עקיבא ברבי
 לי יש מעות הרבה ופרשיו ישראל רכב אבי אבי ואמר בשורה עליו פתה
 מה מצעו גם אשאלס(. למי לי !אי! לי יש מי;מק הלכה )פי׳ להרצותן שולחני לי ואין

 נשיא שהיה גמליאיל רבן סברת כנגר דבר באמרו יהושע ל־׳רבי שאירע
 שמים נתקשרו אחד פעם רבנן תנו מה(. )רף בר״ח כדגרסי׳ ישראל.
 ר״ה לומר העם כסבורן לחרש. במט ברקיע לבנח דמות ונרארת בעבים

 שאין אבא אבי מבית מקובלני כך ר״ג להם אמר לקדשו. מד ובקשו הוא
 חלקים. ג רע שעה ירות ושתי וטחצרת יום ממט פחות לבנה של חרושה

מפני ולא .1גרור־ הספר ר׳ג והספידה זוטא בן של אמו מתה היום ואותו

 וייר פאטציענט, רער פראגטע אבויכט, ער5ווע} אין .דעו׳זוע^בען ויך ויא נאהערטען
 איי־ איבער ויא, אנטווארטעטען ׳גע}עגענט}יך דיך אוכן געק^מען? הער היער איהר

 ענ־4גע רען איהכן :יא נאננטען יעטצט .בע^ראגען צ! געגענטטאנד רע}יגיאוען נען
 א}ט ;ייא? בעהאנדע}! צו אונריין אדער ריין א}ט ריעוער אב ,פראגטען אונר טטאנר
 אונר אוין, גייטט ויעען ווארטע רישעכן מיט גאב אונר ער/ אנטווארטעטע ריין,

 אויפ־־ אי:ט באן רער אויפטטעהענר: ויטצע סאןדינעכן /*יהוטע רבי *ריען ואחייך
 קאואריאנאך}ירראגעבראכט. דיא}ייכעוואוררעפאן !עראיוטאויפגעהאבען געהאבען!

 רערפערצווייפע}ט.עטטען, איינער ד כ 1 א ייטערן}4בע רען וואראונטער א ב י ק ע י כ ר אויך
 פער:: רען איבער פארטאג איינען רייהען בי}דענרען דך רען פאר ער אינרעכן אונר

 כ/ ב׳. )^ביכן רייטער" ויין אוגר טייטרא} וואגען ^קפאטער! פאטער! ,;#יין
 מינצען פיע}ע וויא אך! :אויט ט^ערצפא}} ער 2ריען ,היע}ט י״ר.( י״ג, אונר י״ב.

 אומצוטוי־ ויא רא, ניבט אי:ט וועכט}ער רער אך! ראך ,וועכטע}ן1צ>4או איך האטטע
 מעהר, ניבט איוט מאן רער אבער טהון, צו איך האטטע ער&גען פיע}ע )וויא טען!
 יהוטע רבי מיט ויך האט עטוואטאהנ}יכעט קאננטע(! כעאיטווארטען ויא מיר רער

 וויא האטטע, אויפגע}עהנט מ}יא} ג פירטטען רען געגען ווע}כער:יך צוגעטראגען,
 טאגעט, איינעט ב״ה.(: )פא}. הטנה ראט טראקטאט איכן ווירר ערצאה}ט

 וואר עט אונר איבערצאגען ווא!קען יט>4 מע}11הי רער דך האטטע רארט, עט היימט
 עט וואר. מאנדעט"חהנ}יך רעט בי|ר רעכן וואט געוואררען, )יבטב^ר עטוואט ראראן

 עט פא}ק היע!ט"ראט טאן אונר אנאטט>4 רעט צוואנציגטטען אונר ניין אכן וואר
 ווייהע געוו§הנ}יכע דיא ווא}}טע גע}עהרטען־"קא}}עגיוכן ראט אובד פירדעןנייא^אנר

 מיינען פאן האבעיעט איך ערק^רטע: אויפטראטאונר גמ}יא} רבן א}ט הא}טען,
 אוגר טין נאך א}ט פריהער א}ט)4ניא נייאמאנד איין ראט טראדיטציאן, א}מ אוראהנען

 ויינער יואר אולר קאן, איינטרעטען (**טטונרען !דס983ק אונר צווא}^ אונד טאגען צוואנציג
 וומא בן טטעררעט 114 ע}כעןטאגעריא>;1אןדע דאגערארע ער, ראט ואבעואגעוויט,

 וויי} ניכט, צוואר אונר היע}ט }ייכענרעדע }אנגע איינע ויא איבער וואר, געטטארבען

 ■ריםנןוס;ייזנען טוז!*וריטען מין יהוטע רבי רלזש !וועררען כע^ערלןט היער ^!ס עס *(
ו!חר. הןיע!ר רבי רעם רופפיונענט כעטטחנריגע דער

 טייזענד יזיין יזין סטוניע ריח רמבכינען דית החבען חעגען כערע^ניצג נענןווע^ערן רער **(
 ;תינערזעטצער רער ט.1געטתיי ע1טחיי יג3ט5מ
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 ועוד החדש. את ב״ד קרשו שלא העם כל שידעו כדי אלא לכך שראויה

 א״ר ר״ג. וקכלן נרארה לא עבורו 1וכלי?־ בזמנו ראינוהו ואמרו שנים באו
 והרי שילררת האשה 1ע?־ טעירין היאך הכן שקר עירי הרכינם בן רוס^ת

 רכן לו שלח דבריך. ארח אני רוארה יהושע ח א״ל שניה. בין כריסרה
 ביוכם ובמעותיך במקרבך אצלי שתכ<ת עליך גוזרני יהושע לרבי גמליאל-

 יהושע לרבי ומצאו עקיבזיק רבי הלך בחשבונך. להיותה שחל הכפוריבם
 שנאמר עשוי גמליאל- רכן שעשרה יטה ללמוד לך יש ליה זיתטר מיצר.
 כזמנם שלא בין בזמנם בין תקראו.אתם אשר ה׳ מוערי אלה כ״ג( )ויקרא

 במטה שישכב לו ראוי עקיבא. ליה אמר אלו. אלא מוערוחה לי אין
 הרשני רבי ליה אמר זו. גזירה דין בית עליו יגזור זאל הרש עשר שניכם
 הוא הרי ליה אמר אמור ליה אמר שלמדתני. ממה אחד דבר לפניך לומר
 טזידיכם אפי׳ אתם שוגגין אפילו אתם פעמים ג׳ אתם אתם אתם אומר
 רבי אצל לו בא נהטתני. עקיבא א״ל הזה ובלשון טוטעים. אפילו אתם
 צריכין גמליאל רבן של דינו בית אחר לרון באנו אם א״ל הרכינס. בן דוסא

 ועד משה מימות לישראל להם שעמד דין ובית דין בית כל אחר לרון אנו
 מזקני ושבעים ואביחוא נדב ואהרן משה ויעל כ״ר( )שטות שנאמר עכשי.

 שלשה שכל ללטדך זקנים. שבעים של שמוחם נתפרשו לא למה ישראל.
 רבנן חנו משה. של דינו כבית הן הרי ישר^ על דין בית שנתמנו ושלשה
 זקניכם שבעים של שמותם נתפרשו לא למה 1ישראל־ מזקני איש שבעים

 ומירר כאלרד פלוני הוא ואהרן כמשה פלוני אדם יאמר שלא לך לומר
 העם אל שמואל ויאמר י״ב( א/ )שמואל ואומר ואביהוא. כנדב פלוני הוא
 טצרים. מארץ אבותיכם אח העלה ואשר אהרן ואת משה את עשה אשר ה׳

 ירובעל שמואל. ואת יפתח ואת בדן ואת ירובעל את וישלח )שם( ואומר
 שמשון זה בדן הבעל. עם מריבה שעשה ירובעל שמו נקרא ולמה גדעון זה

 טשה צ״ט( )וזחלי׳ ואומר במשמעו. יפתח מדן. דאתי כדן שמו נקרא ולמה
 כשלשה עולם קלי שלשה הבהוב שקל שמו. בקוראי ושמו^ בכהניו ואהרן

 ריע־ דאט אנצדייטען, פא|קע רעכן אוכן כ|אט, :אנרערן קאכן,6 :א}כע איינע מיהר
 גייאמאנדט־ אן מהן )רא אי:'ט; וואררען געווייהט נייאמאנרטטאג ניכט טאג :ער

 ציי־ צווייא האטטען אנרערעט איין .רהרך( הא^טען )ייכענרערע קיינע טאגען
 טאגע דרייטעטטען )אכן צייט רעכטען צור מאנר רען :יא דאט ,אויטגע:אגט ען4

 ט5נא רער אין אבער גערעהען, וואה| נייאמאנר( פארהערגעגאסגענע! נלןכטט רעכן נאך
 דיע־ |יעט ג^יאן רבן אונר האטטען, גע;עהען גיכט דריימיגטטען אונר איין צונן
 רבי ;נייא^אגדטטאג( איינען א|ט דיע:ען"טאג ערקןארטע )אונד גע|טען צייגניט :עט

 )אינר פא|ט פיר צייגענאויט:אגע ריע:ע ארטע5ערק אכער הרכינט, :אהן דוטא,
 איעגעווייהט נייאמאנרטטאג א!ט טאג ררייטיגטטען אונה איין פא|ן.ע:רען רען וואן|טע

 בייאגע־ וטע יה רבי אנוועוענרע ארךרער ריע;עקאורטהיי)האטטע אונר וויטטען(,
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 בדורו כאהרן בדורו בדן בדורו כמשה בדורו ירובעל לך לומר עילם חמורי
 פרנס ונתמנה שבקלים קל שאפילו לך לומר בדורו. כשמואל בדורו יפתח

 הבחנים אל ובאת י״ו( )דברי׳ ואומר שבאתרים. כאתר חוא הרי הצבור על
 שלא שופט אצל הולך שאדם דעתך על תעלה וכי וגו׳ השופט ואל חלוים

 תאמר אל ו׳( )קהלת ואומר בימיו. שהיח אלא שופט לך אין הא בימיו יהא
 בידו ומעותיו מקלו נטל מאלרה. טובים היו הראשונים שהימים היה מה

 רבן עמד בחשבונו. להיות שחת הכפותבט ביום ר״ג אצת ליבנה והלך
 בחכטח רבי ותלמידי רבי בשלוט בא ליה ואמר ראשו על תשקו גמליאל
 1עד מכסאו עמד אותו שראוה כיון רבנן תני דברי. את שקיימת ותלמידי

 חורה שלמדתני רבי ותלמידי. רבי עליך שלום א״ל ראשו. על ונשקו רגליו
 הדור אשרי כתלמיד. מקיימרה ואתה גוירה גודר שאני תלמידי ברביבש.

 וחוטר קל לגדולים. נשמעים קטנים וחומר קל לקטנים נשמעים שהגדולים
 1קל־ הקטנים נושאין לקטנים נשמעים שהגדולים מתוך אלא הוא. חיובא
 !המוקדשים פסולי כל פרק בכורותז במסכת גרסינן ועור בעצמן. וחוטר

 עש!* )סל בסלא שערי ליה רטא בוכרא ההוא ליח חוח צדוק רבי ל״ו(. )דף
 דרבי לקמיה את?יק שפתיה. איבוע אכיל דק<^ בהדי קלופה( עינה סל ננציים

 ראש בעפצוה}, איהק ער ראש ,אויפנאהק קיבע! וא ג#}יאן רבן ראש שטי##ט,
 הוסע י רבי רעש בערעכנונג רער ווע}כען 5אוי טאגע, דע#יעניגען לון ער

 נון א}ש *א}}ע. קא##ען גערייועט איהק צו #ושטע, פא}}ען פעמאהנונגשטאג רער
 אוישרריקק" עקיבא רבי געגען בעפעה} דיעוען איבער ןיש#ער דינען יהשוע רבי
 דפק #אן ראש }עהרע, אייגענע דינע אוי^ }עטצטערע רער איהן פערוויעו טע,

 רבי נון 3ווארוין #יששע, }יישטען םא}גע שטעטש כעהאררע רער אויששסרוכע
 פערואה־ רער בערעכנונג ויינער נאך ווע}כען אוי^ טאגע, רעק לון ווירק}יך יהושע

 ריע־ נאהק }יא}#4 רבן אונד #אכטע, }יא}#4 רבן צו רייוע איינע נונגשטאגפיע},
 אנ־ דען קאננטע, ענטהא}טען ניכט דך ער ראש ,3אוין האך :א פא}ג!א#קייט וע

 #יין !ווי}}קא##ען #יר דיא רופען: צו אונד קיטטען צו הויפט ראש אוין קא##}ינג
 שי}ער, #יין אונר ווייוהייט רער אין }עהרער #יין צופייך! שי}ער #יין אונד }עהרער

 רעק אין געש}עכט, רעק היי} האשט. געהארכט בעפעה} #יינען רוא איי}
 בייאשפיע} איין ק}יינען ריא ראן דך וואראן פא}גען, ק}יינען רען גראשען דיא

 שטרייט צוק גע}עגענהייט אהנ}יכען איינער .£א}גען צו גראשען רען נעה#ען/
 ער־ }"!.( )פא}. בכורות טראקטאט איכן ווירר ע}עהרטען4 ביירען יענען צווישען

 נאך )וואש טהיער, ערשטגעכארענעש איין האטטע נעה#}יך ק צרו רבי וואהנט.
 אוישגענא##ען, פא}} רען #וטטע, וועררען געכראכט אעפער צוק ב'. י״ג, ^#ות

 ויירענ־1 איינעק אויש ער •ראש האטטע(, }ייבעשפעה}ער איינען אירגענר עש וען1
 נון )רא פראש. וואונר }יפפנען ריא דך עש ווארורך }יעש, פרעששען גערשטע קארבע

 ערשטנעבארענען איהרען ויא ראש שטאנרען, פערראכט איק סריעשטער ריא
 #א־ צו אונברויכבאר אפפער צוכן ויא אוק כייאכר^וכטען, פעה}ער וא}כע פאר:אטצ}יך

 ערשט־ רערג}ייכען ,פערבאטען פריעשטערן רען ראבבינפן ריא דאהער אונר כען,
פראגטע אונר הין יהושע רבי צו צרוק רבי גינג וא געניעשען(, צו געכארענע
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 לכהן חכר כהן בין )היינו הארץ לעם חכר כין חלקנו כלום א״ל יהושע

 והא לא. א״ל גמליאל דרכן לקטיה אתא הין. יהושע רבי א״ל הארץ( עם
 המדרש. לבית תריסין בעלי שיעלו ער המתן א״ל הין. לי אמר יהושע רבי
 לעם חבר בין חלקנו כלום ושאל השואל עמד המדרש לבית שנבנסו כיון

 אמרו משמך והלא יהושע גמליאל רבן א״ל לאו. יהושע רבי א״ל הארץ
 היאך ואמר רגליו על יהושע רבי עמד בך. ויעירו רגליך על עטור הן לי

 שאני עכשיו המת את להכחיש החי יכול מת והוא חי אני אלמלא אעשה
 ודורש יושב גמליאל רבן והיה חחי את להכחיש החי יכול איך חי והוא חי

 המתורגמן לחוצפית ואמרו העם כל שרננו עד רגליו על עוטר יהושע ודבי
 לקטנים סיבלים שגדולים הדור אשרי זה כל ועם ועטר. שתיק( )פי׳ עמוד
 רבן את שהעבירו, טצינו שככר ודבר. דבר כל על אותם מצערים ואינם

 כדגרסינן יהושע. לרבי אלו בדברים מצער שהיה על מנשיאותו גמליאל
 שבא א׳ בתלמיד מעשה ת״ר כ״ן(. )רף השחר תפלח פר׳ ברכות במסכת

 לפני בא רשות. א״ל חובה. או רשות ערבית תפלת א״ל יהושע ר׳ לפני
 עד המתן ליה אמר רשות לי אטר יהושע רבי והלזיין א״ל חובה. א״ל ר״ג

 מיינעכן צוויטען *מבט*  אונטערטיעד קיינען פערבאט גערמכטע דמט רען אב ,מיהן
 ע<4 רענן רעןמוין■ אב ה. )ר. מונגע}עהרטעןפריעטטער? מיעעכן מוגר גע}עהרטען
 רבי מונר דימ<? צוצוטרויען מונטערט}יץ וא}כער מיי! סריעטטער }עהרטען

 הין ג*)ימ} רבן 15 מויך נון גינג ער . 15 אונטערטיער ןא}כען מיעען גמב יה!טע
 מבער, :ימ. פערניינטע ריעוער מונר פרמגע, דיאןע}כע מיהן מן ריכטעטע מונד

 ענט־ וומרטע, פל־מגע? דיעוע בעימהעטע יהוטע רבי צרוק, פעחעטצטערבי
 }עהרהוין מינט גע}עהרטען( )דיא געפמנצערטען ימ1 בין ג*}ימ_}, רבן געגנעטע
 רבי 4טרו טטמטטפמנר, נון דיעט מ}ט .ענטטיירען( ואכע רימ )מוכר קא**ען

 קיעען פערבאט ימט אב פאר, פראגע רימ גע}עהרטען פער!מ**ע}טען רען ק צרו
 ווע}כע *מכע, פריעטטערן מונגע}עהרטען מונר גע}עהרטען צוויטען מונטפרטיער

 *מן צי, 1 ג*]ימ רבן מיהכן 3ריען וומט פערניינטע. יעטצט יהוטע רבי פרמגע
 עט רומ רעכן רער, מונר געימגט, געגענטהיין רמט נמ*ען ריינעכן מין יא מיר המט

 עטטעהען,4מיינ וואהרהייט רימ מוט מיך >*מגען! געויכט מעט ריר עט *אגע געואגט,
 נעה*ע מיך )מבער אויפטטמנר, דינעקדטצע פאן ער מינרעכן יהוטע, רבי" ומגטע
 פוהר וויטענפארפמ}}5 ריעועט נמך ציייקין(. וויעדער ענטטיירונג פריהערע #יעע

 יהוטע רבי רען }יעט מונר פארט !יטצענד פארטראגען דינען מין ג*}ימ} רכן נון
רא}־ רעכן ע*פארט, ימריבער צוהארער" ריא דמט ןא טטעהען, סארטוואהרענר

ע*פ־ גראטע ריעוע געבאטען. ה&טען צו מענע ג*}ימ} רבן רעט *עטטער
 |עטצ־ ימט טו}ד, אויך יהוטע"וומר רבי געגען יא}*}4 רבן דעט עינאיבקייט

 פיר־ ויינער גע}עגענהייט מנדערן מיעער בייא רערןע}כען םא}גע מין ענר}יך טערער
 טרמקטמט מיק ווירד וא נעה*}יך, *מר עט .וומוררע ענטועטצט טטענוויררע

 המטטע מונד געקא**ען וטע יה רבי צו טי}ער מיין ערצאה}ט, כ״ו.( )פא}. ברכות
 דימן פפ}יכטגע*אט אדער ווי}}קיהר}יך, מבענדגעכעט ראט אב געפרמגט, מיהן

 טי}ער*יט רער דך וומנרטע יעטצט יהוטע. רבי ומגטע ווי}}קיהר}יך, ט1מי עט
 ענטטיי־ ענטגעגענגעזעטצטע מיעע ווע}כער יא},*}4 רבן מן פר־מגע דערןע}כען

 רמט 6י *יר המט וטע יה רבי טי}ער, רער בע*ערקטע מבער, גמב. דונג
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 תסלת ושאל השואל עטד שנכנסו כיון המדרש. לבית חדיסץ בעלי שיכנסו
 גמליאל רבן להו אטד חובה. גמליאל רבן ליה אמר חובה. או רשות ערבית

 לא. יהושע רבי ליה אמר וה. דבר על שחולק אדם יש כלום לחכמים
 עמוד יהושע ליה. אמר רשות. לי אמרו משמך והא גמליאל רבן ליה אמר

 והוא חי אני אלמלא ואמר רגליו על יהושע ר׳ עמד בך. ויעירו רגליך על
 החי יכול היאך חי והא חי שאני עכשיו המת את להכחיש החי יכול טת

 שרננו עד רגליו על עומד יהושע ורבי ודורש יושב ר״ג הי׳ החי את להכחיש
 נצערים כמה עד אמרו ועמד. עמוד המתורגמן חיצסית לר׳ ואמרו העם כל

 כמה עד נמי הכאן צעדיה צדוק דרבי במעשה צעדיה בר״ה אשתקד וניול.
 בעל ליה הוי יהושע נוקמיחלרבי מאןנוקים נעבריה. תא וליויל. ליצעריה

 ועניש אבות וכות לית לר״ע נוקטיה טסי. צערא גמליאל לרבן וחוח דבר
 חכם הוא לעורא. עשירי והו^ ועשיר חכם דהו<ת לראב״ע נוקטיה ליה.
 מסלח קיסר לבי לסלח אית ראי עשיר והוא ליה. מסרק ליה מקשה דאי
 ליה. עניש מצי ולא אבות וכות ליה ראית לעורא עשירי כותיה.וחוא נטי
להו אמר מתיבתא. ריש דלהוי למר ליה ניחא לראב״ע ליה ואמרו אתו

 בי; גמ|ימן, רבן ענטגעגנעטע ,רען וומרטע גע:מגטי ענטגעגענגעועטצטע
 ריי־ מיהנען טר&גע )מונר וועררען, פער:לוממע|ן !עהרהוקע מיכן ;יך דימגעןעהרטען

 טרמט ,וומרען צקמממען )עהרהוקע מיכן נון גע)עהרטען רימ מ|ט אר(.5 פרמגע נע
 מכענרגעבעט רמש אב פאר, פרמגע רימוע^בע טרוג מונר הין סיןער"ווירקןיך יענער
 ערק|אר־ מכערמא^ש ;"מ?" פפ|יבט רער ארער ווי!!קיהר, פרייען רער :מבע מיינע

 צו־”ער מינרעכן :יימ, פפ|יבט רער ;מבע רמט;ע!בע"מיינע דמם גמ}ימ}, רבן טע
 מונטער יעממנר אב ריבטעטע, פרמגע רימ געגעהרטען מנווע;ענדען רימ מן ייך|4

 ריעוע האטטע? מיינצוהענדען עטחמט ענטסיירונג ריע:ע בעגען רער ווארע, מיהנען
 ;ייכעכן פאן ער'דך מינרעכן ע,01 יה רבי פערניינטע ימ|5גמ רבן רעש פרמגע
 מיר המט ממן גמ|ימן, רכן :מגטע ווימ, מןןער. נממען מיכן ערהאב, דטצע

 רער מוכר בעריבטעט, ענטסיירונג ענטגעגענגע:עטצטע מיינע נממען דיינעכן מין יא
 מנטווארטעטע מהר|יך!1ו :מגען! גע;יבט מינש ריר עש ווירר כעריבטערסטמטטער

 פאכן גמנצען רעט וואהרענר ב)יעב מוכר ,וייגנען ניבט עט קמן מיך ע, 01 יה רבי
 אן5 צוהארער, רימ רמש ;א ,סטעהען פארטרמגש פארטגע:עטצטען 5ימ5גמ רבן

 רבי )ימן, מ ג רבן רעט ער0דאן{מעט רעכן ערגריפפען, רמריבער מ:כווי]|ען
 ריע;ען וויר וועררען 7:ימ ריעפען |מנגע, ווימ געבאטען. המ|טען מיננעצו וצפית, רז

 ער המט ניימימהרטכעסטיממונג רער געועגענהייט בי*מ }משטען? קראנקען נאך ממן
 צדוק רבי רעש מנגע}עגענהייט רער מין ער טהמט רמש;ע}בע ,געקראנקט מיהן
 מוט ער ניין! געהען? פארט ;>£ ריעט :א}} יעטצט! ער טה!ט רמשוע}כע מונד

 רבי מייטעטצען? ע51טע0 ויינער מן וויר ;א}ןען ווען מבער וועררען! מבגע;עטצט
 רבן רעש עמפפינר|יכקייט רימ וויררע טען|ונג0מנ :יינע מונר מי;טסמרטיימ, סע יה!

 המט מונר מבקונפט היירניסער פאן מקט עקיבמ רבי רייצען; ;עהר צו }ימ1 מ4
 ע:ריה, :אהן מ|ע;ר, רבי רען וויר ;עטצען וואה^מן! מויפצוווייוען; מהנען קיינע
 פאן ג|יערע צעו־נטע] מיכן סטמממט גע}עהרטער, גראשער מיין מקט ער מיין!

 גרא־ מין קמקער )ראמיסען( בייכן סטעהט מונר רייך צופייך מקט מוכר מב עורמ
עזריה, זאהן ע;ר,5מ רבי רעכן טרוג מונר הין נון גינג ממן מנועהען, טעכן



 •** ב פרק א חיק ז ביי ב נר
 דביתהו ליה אמרח ברביחהו ואמליך אזל ביתאי. באנשי ואימליך איויל
 לך. ענש דילמא מורידין. ולא בקרש מעלין לה אמר לך מעבירין דלמא
 לך לית ליחבר. ולמחר יקר במאן חר יומא איניש לשתטיש אינשי אמרי

 סרי תמני ליה ואיהררו ניסא ליה איחרחיש כ״ןנים( לכצי© עחח6 )פי׳ חוורחא
 אמר ולא ע׳ כבן אני הרי אב״ע א״ר דתנן והיינו שנים. ע׳ כבר חוורתא דרי

 לתלמידים רשות וניתנה הפתח לשומר סלקוהו חיום אוחו תנא שנח. ע׳ בן
 יכנס אל כברו תוכו שאין ת״ח כל ואומר מכריז גמליאל רבן שהיה ליכנס.

 שלא אסילו בתורח אדם יעסוק לעולם דורש חיה וראב״־ע המדרש לבית
 סססלי כמה איחוספו יומא ההוא לשמה בא לשמה שלא שמתוך לששה
 אמר חד ורבנן דוסא בן יוסי אבא בה פליגי יוחנן ר׳ אמר המדרש. בבית

 דעתידת ש1 ח קא חוה סססליי מאח ן׳ אמר וחד ספסלי מאה ר׳ איתוסף
 חצבי בחלטיח ליה אחויוה 1מישראל־ תורה מנעי ח״ו דילמות אמר דר״ג

תנא ליה. דאחזייח הוא רעתיה ליתובי היא ולא קטשא. רמליאן חיוראי

 מיט כערמטהונג כמך 016 עהער, ניבט מכער פר ריצו מן, טטע||ע האהע דיעוע
 ממן .מיינווענרונגען מ^ער^יית נון ממכטע ריעוע וואן}טע. ננעהמען6 פרוימ זיינער
 ענט־ וויערער ממטט ריינעט מנרערן מיינעט גונטטען צו כמ|ר פיע|}ייכט דיך ווירר

 היס האהער ממן טטייגט ער, ענטגעגנעטע וויררענערטהיין!נגען, בייח !*עטצען
 קאננטע פארט', וימ פוהר ימ},5גמ רבן הינמונטער*(, טיעפער ניבט מכער מוין;

 טמג מיינען נור מויך מ}עור, רכי ערוויערערטע ממגמויין! .ראכען ריר מן ויך
 צערבראכען מיממערהין דמן ער ממג גוט, מיוט געכרויצען, עהרענכעכער רען

 "ווימ מכער, הממרען; גרויען מן דיר עט פעה|ט וימ, ומגטע ענר}יך, !וועררען
 מעהר נימממנרעכן רירצטע )עט גרוימ. הממרע ויינע וומוררען וומונדער, מיין דורך

 הממרע רימ געמיטהטערטיטטערונגען מויטעראררענט}יצע ט6ר ויין, מונבעקמננט
 טהיר־ רער וומוררע מ|עור רבי רעט ממטטמנטריטטע רעכן מיט כ}ייכען(. טנע!ן

 רמט? געטטע||ט, פריימ יערערממן מונד מכגעטמפפט !עהרהויועט רעט טטעהער
 המטטע ,1 גמ}ימ רבן פארגאנגער, ויין רמט מנטטמטט, רען בעווכעןי צו :עובע

 דמט פראממיגקייט צוויימרייטיגער פאן טטורירענרער קיין רמט }ממטען, מויטרופען
 ט?6גרונרי* פרעדיגטעןרען דינען מין עור מ) רבי טטע|}טע וא}}ע, כעזוכען ןעסרהויו

 ווען מיטטע, כעטרייבען געועטצעט טטודיוכןדעט רמט טטעטט מענט רער דמט מוין,
 נ*61גע רמהין דעננאן ענדע מכן ממן 6ר געטעהע, מכויצט פראממער מין מויךניצט עט
 ריעועט כעקמננטוועררען דורך בעטרייכען, צו מבויכט פראממער מין עט גע,

 דערממטען מ)עור רבי דעט צוהארער רער מנצמה] רימ ויך המטטע גרונרומטצעט
 דיעט מוטטען. הינצוקאממען )עהרהויוע דעכן מין באנקע פיע|ע דמט פערמעהרט,

 דמריכער, ויך גראמטע ער מונד 1גמןימ רבן דעט געוויטטענטביטטע רימ עררעגטע
 טטודיוכן דמט גרונדומטצעט כעפא|גטען מיהק פאן ויינעט פא|גע מין פיע|ןייכט רמט
גערייכטע מומטטמנר רער נור המבע\מונר ער}יטטען מככרוך מיינען געועטצעט דעט

 אר* ייא דורך מיעתייצט ט״יניאט בע<ועתןינג ייעזער חין חנחיוסענרע טיינכמר רחם *(
 מיעןען זח חינטער כסט1:ע •ומהן חןן״נען5ע1 חיהן ח!י^ רער ח!ים מזעיר רכי יחס "חזונג!

 יעטויושסען ווחד.ןער זיינער חויגען רען חין יצקייט1יג3פי!ור זיינט מ!י^ ייט3 זיינער געזעהרטען
חיגטרועטצער,' יער *חג. החכען
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ב פרק א חלק ז בלל ב נר *8י
 לא1 הוח. יומא ההוא ביום בו דאטרי היכא וכל נשגיח כיום בו עריות
 טבהי׳ט עצטו מנע לא ר״ג ואף פירשוה. שלא בבה״ט תלויה הלכה היתה
 ואמר בכה״ט לפניהם עמוני גר יהודה עמר כיום כו דתנן אחת. שעה אפי׳
 א״ל אתה. מותר ר״י א״ל אתה. אסיר ר״ג א״ל בקהל. לבא אני טח להם
 א״ל ה׳. בקהל ומואבי עטיני יבא לא כ״ג( )דברים נאמר כבר והלא ר״ג

 ובלבל סנהריב עלה כבר והלא עוטריבם. הן כטקומן ומואב עמון וכי יסר
 מרובא דפריש ובל עמים. נבולות ואסיר י׳( )ישעי׳ שגא׳ האומות. כל את

 עמון בני שבות את אשיב מט( )ירמיה נאמר ככר והלא ר״ג א״ל פריש.
 עטי שבות את ושבתי ט׳( )עמים נאמר כבר והלא ר״י איל שבו. וכבר

 לבו^ן התירוהו מיר דחררי. נטי הכי דהדרי אלא שבו לא ועדין 1ישראל־
חוינהו אור. קם יהושע. לרבי ואסייסיה ואיויל השתא איקום אר״ג בקהל.

 וואר. ענערע4עדיע4 צוה^רערשא£טאיינעדעטטא :יינע דאש איהקצונןטרלוטטע,
 קיינע אונד שטאנרע צו עריות*(" טדאקטאט רער אויך קסכן ע4טא דעמ:ע}בען אן

 אויך בןיעב מ|יא}4 רכן כשט1:ע יש! אונערקצארט. ב]יעב טראדיטציאן דונקעןע
 פאר£א$, ענדעכן4פא| אויש וויא צוייקק, |עהרהוי;ע רעכן אויש שטונרע איינע ניבט
 איין"פרא;עי :אי:ט ענטנעהמע] צו עראייגנעטע, ע4טא רעמוע^בען אן נאך ויך רער
 ע|עהרטענ•4 נייק טע£4רא אבקונפט, עמוניטישער פאן יהודה, נאמענט ציט,

 פרא;עןיטען א|ט עמוניטען, רען איהן, למן4 'אב אן, |פהרהוי;ע איכן יוק4קאןןע
 רכן צווישען סטרייט איין נייע אויפש נון ענטשטאנד היעראיבער וויררע? אנ"נעהמען

 רער פערניינטע, ע4םרא דיא ערשטערע רער אינרעכן יהושע, רבי אונד ןיא|>44
 ניבט עט היישט מ}יאו,4 רבן פראגטע וויא? בעיאהטע. ;יא ען4ע4|עטצטערעהינ

 אין איינטרעטען ניבט ראר^ מואביטער ארער עמוניטער "איין שריפט: רער אין
 נעטערבייהושע,4ע4ענט ;ינרדען, ד׳.(. ,4ב׳׳ )דבריק אטטעש?"4עמיינרע4 ריא

 ען4עצא4העראנ שנחריב נאברעכן עכ}יעכען,4 אונפערמישט מ"אב אונו־ עמון
 ,,איך הייטט: עש וויא האטטע? בעווירקט £א|קער רעד 4ונ0פערמי איינע אונר מאר

 א};א אי;ט עש .(;4י״ י', )ישעיה נעהמען"4ווע פאןקער רער רענצען4 דיא וזעררע
 מעהרצאה], רער צו הערשטאממט, איהנען פאן רער רעריענעט, ראש אנצונעהמען,

 בע. ריעט .עהארע4 אי;ט(, £ערכאטען נ"כט פרא;ע]יטטן ט1א אויפנאהמע )רערען
 "איך היישט: עבענפא])ש יא עט רא מ|יא},4 רבן ערוויערערטע ניצטש, מייוט

 מ״ט, )ירמיה פיהרען" צוריקק וויערער עמוךט דער^הנע ענען4עםאנ4 ריא וועררע
 ויערפרטע4ער ניכטען! מיט .עקעהרט4צוריקק ווירק}יך אויך ;יא ;ינד ןיך4םא} ו/(,
 פאןקעט מ״נעש ענען4עפאנ4 ריא איךפ־הרע אויך: ניבט עש היישט יה"שע, רבי

 אין קאך הייטען נור ראך עשעהען,4 ניבט נאך ריעש דא וואט, צוריקק, ישרא|
 )ריא יענער אויך האט :ין ואןכען איינען אוכד פיהרען, צוריקק איינטט ;יא זועררע

 רער ראש ענטשיערען, אן;א וואוררע היעראוי^ בעטרעפפענרע(פער:. ניטען1עמ
 רנן איבערוואונרענע רער אונר ,זייא אנצונעהמען פרא;ע}יט א|ש אנפראגענרע

 אונד טהון צו אבביטטע יהושע רבי רעק עט,4ענאטהי4 ענר|יך ;יך :אה מ|יא|4
איננערן ראשען,4 איהן עש קאשטעטע ראך ;עהען4הינצ! איהק צ! ;ע|בשט רעשהא]ב

 יטק טיזגע, ריעזענן חן ער^וטהןיך5 ע5ווע| ,ייזנען3ריט0טר יורער לייגניששע ר. *(
 "חורוטן, יחנירט3זחנלןט ח!נר ט^1נטטרז!0 ]עזר, ח רני רעם רעקטחרחטס רייחזינניגען5 רעם נעגין

ער,3כערזעט'1י רער



 983 ב פרק א חלק ן כלל ב נר
 אתה. שפחטי ניכר ביתך מכותלי א״ל שחורו"( )פי׳ דטשחרן דביתיח לאשייתא

 קברניטיה שאתה לספינה לה ואוי פרנסו שאתה לרור לו אוי ליה אמר
 הם ובמה עוסקין הם במה ת״רז של בצערן יורע אתה שאין ה״מל( יב )סי׳

 כבוד בשביל עשה ביה. אשגח לא לי. מחול לך נעניתי ליה אמר ניזונים.
 כובס ההוא לחו אמר לרבנן. להו וליטןיץ ניויל מאן )אמרו ואיסיים אכא
 וכצ״ל שלנו בגם׳ הוא )כן טדרשא( לבי יהושע רבי לחו שלח אזילנא. אנא

 למאן יימד טדא שלכי דלא מאן מרא ילבש טדא דלבש מאן המגיה( דברי
 גלי טרוקי לרבנן עקיבא רבי א״ל אלבשייח. ואנא טדך שלח מדא דלביש

 דפק( )פי׳ טרף אדחכי לרבנן. וליצערו דר״ג עבדי ליחו דלא היל"!"( ם"■! )פי׳

 )הזאות( יוה כהן( בן כהן )כלומר מזח בן מוח להו ואמר ארשא יהושע רבי
 מקלח אפר ואפרך מערה מי מימיך מזח בן למזה יימר מזה בן ולא מזה לא

כלום נתפייסה יהושע עקיבא רבי ליה אמר בתנורים( הקלוי אפר )כלומר

 ע 1נ׳ 1 יה רני רעט הויוע מינן וואנרע ריש רטט בעמערקטע, ער ט}ט יען קטמם^;
 בע־ דיש יהושע רבי ען4ע4 ענטהפ}טפן, ניכט ויך ער קאננטע "טרען, ש״טרין

 מערקע, ייך}4 הויועש רעש וושנרען רען טן עט מטן רטש ,הינצוווער£ען 4מערקונ
 פא}; טכער ויך מומטע ער טרייבע; שמיערעהטנר״ערק רטט נעויטצער רער רטט

 ־5עש}ע4 דעק וועהע )טטסען: ען}1עפפ4 יהושע רבי רעט 4ענבעמערקונ4ע4 ענרע4
 רעטשעןשטייערמשן שי£פע, רעכן שוגר פארשטעהער, רעמטען ערשויט,“ריען טע,
 שיוט מטהע צו ע|עהרטען4 טרמען רעת "יש ניבט, וויימט ר!ש הר}יך!6ו! בישט! ר!ש

 ,1 }יש מ ג רבן וטגטע יטך, שוני !ערנשהרען צו דך ווירר, שיהת עט ש״ער "יש שיגר
 פטנר ער פערצייהונג; טית יין ביטטע שוני־ ריר עשר רעמוטהטפא}} ערשי־נעשיך,

 עהרען! צו טטער5 מיינעת עגר}יך, ער ריע^ ראך, עט טהוע געהאר. קיין טכער
 שויט; )רער נים4ערשיי פר$הע ריעועט ווער ער־טגע, ריש נ!ן "שר עט .הט}^ ריעט

 דך ט}ט וא}}טע, טנצייגען ע}עהרטען4 שיבריגען רען ע}עהרטען(4 ביירער זשהנונג
 יטגטערבי ,עהעהין4 ען.4שיכערכרינ צו נשכריכט דיעוע ערכאט, "ששער שיין

 פורפור רען הער יע פאן "ער שיהנען: ע4וט ש/נד }עטצטערן רעת צו ,יה!ט~ע
 וא}}טע ,4טר! ר1פורפ רען ניש טכער ווער טרשגען, פערנער שיהן מוט רער ,4טרו

 שיך שוגר שב }עגעשיהן שפרעכען: ,4טרו שיממער רערשיחן ,ען4רעמיעני רערצו
 ריש ש}יעטעט ען:4קא}}ע ליגען צו עקיבש רבי ;שנטע דעגנשך ען?4טרש שיחן ווי}}

 מ}יש}4 רבן דעט כעדיעגטען דיש ניבט דשמיט טב, }עהרהויועט( )דעט טהירען
 ע}בער5 שאן נין מ!מ שיך נעהמען*(. רשצע ע}עהרטען4 רען שן מוגר הערקא^מען

 פריעי־ שיין שפרשךער: שנקטת, דארט ער ט}ט יהושע. :טגטערבי עהען,4הינ
 טכער ווער ,ב}ייכען פריעטטער מוט טכשטטממט, פריעטטערן פאן רער מטער,
 צו וואה} רער וא}}טע ,טכשטשממט פריעטטערן פאן נאך שיוט, פריעטטער ווערער
 "טטטערשויט רטט שיוט וושטטער דיין רירפען: וטגען געכורט פאן פריעטטער שייגעכן
 רעקטאר־ ריש רט ה. )ד. ששע? ע״אהנ}יכע4 שיוט ששע ריינע ש!נד השה}ע שיינער
 רש־ שויך ויש מוט וא שיוט, 1 מ}יש4 רכן רעט י}יע>4פט רער ערבשטיקק שיין וויררע

שוימגעואהנט יהושע, רבי צו עקיבש רבי שפרשך נון, דוש רט פערב}ייבען(. רין

 טטמטט דוונר וזייסגעריגטעט גוט ט5ני מויפטרחג זיינען כחטע רער היוטטע ווןןהרטיינןיך *(
 "טחן פריזגענרען חיינענן חין רעסועןגען מנג5חנ רען עש3ט01 מנגעעיהרטען רעם ום1ס ןרע

עט)ער.1חיכער יער .;עטסריוכען



ב פרק א חלק ז כלל ב נר 884
 עברוה לא הכי ואפילו לפתחו. נשכים ואתה אני למחר לכבודך אלא עשינו
 חרא וראב״ע שבי תרי ר״ג דריש והווה טנשיאותיח עזריה בן אלעזר לרבי

 חיתה. עזריה בן אלעזר ר׳ של היתה טי של שבת טר ראטר וחיינו שבתא
 ויוצא השורה את מקלקל תורה בדברי אפילו במחלוקת שהמחזיק נמצא
 יברך יתברך והשם דבר• בכל נאה והסבלנות והשלום עולם. חורבן ממנו

. בשלום: עטו את
השני♦ החלק

פרקים: שלשת בו ויש רעלטא בטילי

ראשון. פרק 00)
 קנטורין. דברי עטהם לחדש בלבם נכנם מאחרים. ארם בני בקנאת
 הולך עדת בכל טתחלתו סותרו לא ואם לבטל. קל הוא הדבר ובתחלת

 5ר״ ריב. יוציא אפים ומיץ ל׳< )משלי כרכתיב בלבור־ז. ומתחזק וגדל
 יבאו בדבר האחר שהתחיל פי על )אף( חמתו. כובש ואינו אפו כשטוצץ

 שהוחזק. קודם בהתחלות יבטלנו דערת בן כן 5ע וטחלוקרת. ריב לירי
 לצינורא אלא רטי לא תג~א האי חונא רב אמר ז׳( )רף בסנהררי׳ כרגרסי׳
כיוןדקם דגטלא לנורא רמיא אמר קשישא אביי רווח. דרווח כיון רברקא

 פאתענא^ען דיך נעגען אכטונג אויש }ערינןיך פעראנרערונג ווירריא אונר ביום,
 כען.6♦> אויפוו$!רטונג ריוו רבןן רעכן ^ארנען ביירע וויר ווא^ען וא האבען,
 דיון פיע}מעהר אכגעועטצט, ניבט עוריה, "ואהן עור, ן א רבי וואוררע רעננאך

 רען עור 1 וו רבי ואננאכענרע, צווייא ג^?יאן רבן ראש ,נעטראפפען 4וןנ$ררנונ
 :אוישדרוקק רער ויך בעציעהט רארוי^ היע)טען; פארטראגע ואננוובענד רריטטען

 עוריה." ואהן עור,3א רבי רעש טבת רער וואר עשדריעש?' וואר טבת "וועששען
 בטט1וע טטרייטווצט, ראש הערפאר, נעהט נעואגטען כיוהער רעכן אויש
 פיהרט וועגע מע>5קרו אויף ניעבט, קונר ריננען נע^עתרטען אין ויך ויא ווען

 חיני פערטראנןיכקייט אונר פריער£ערטינקייט צערטטארט, 4כ1ווע|טאררכ ריא אוש־
^יטיצריערען! אוכט ועננע הערר רער איזט. }אב)יך הינויצט יערער אין ען4ע4

אבטהיילונג. צווייטע
 קאפיטעלן. ררייא אין בעטרעפפענד. דינגען וועלטליכען אין שטריים רען

קאפיטעל, ערסטעם
 צו נ]$!ש6 אפט יעבט4 הענט, אנרערן רען ען4ע4 מענט איין רען נייר, רער

 ניכטא^ש־ אבער"ויא £א!! א'ק וינד, בעוייטינען צו |ייכט ש4אנפאנ ריא צאנקערייען,
 וויא פעטטועטצען, ויך אוכד צונעהמען ?ארטוואהרענר ,וועררען בעוייטינעט נ£ן|ר

 ף, )מט!י טטרייט" ערציינט פערררוששעט רעש אויש^אששען "ראש היישט: עש
 צו ענרע אק ט>4)4קא קוון, אונטעררריקקען ניבט פערררוש ויעען ווער ר.ה. )"ב.(,

 ניכט צאנק רער ב|ייבט אנרעגט, איהן אנרערע רער ען1ו ראן, וע^בשט טטרייט,
 נטצעהרט יויא אוכטעררריקקען, העריין פארן £אן פערררוש רען א}וא ^!ש וץאן אויש,

 נ|ייכט טטרייט רער ואגטע: נא הו רב (:71 )£א]. שנהדרין טראקטאט ווירראיק
כרייטער רעשטא אוישרעהנט, ויך ער ווייטער רער"יע !,,אאששערריט ט^ען איינעק



 י88* א פרק ב חרק ן כלל ב נר
 עליה חלפ^ן וחריש רשמע לטען טוביה 1ואויר קאמר רחוה חהו^ קם.

 סיטר י״ו( )טשלי כתיב קרא יהודה לרב שטואל ליה אטר מאה. בישתא
 יכבוש חכרו אם לריב. ורוצה עורף קשה יהא שהאחד ואע״ס וגו׳. מים
 כרגרסינן למחרסי. ואוי אשריו חברו של קנטור דברי 1ויסבור־ אסו חרון

 אלא מהקיים העולם אין יוחנן רבי ואיהיטא רבה ואטר ס״ט(. )דף בחולין
 על ארץ תולה כ״ו( )איוב שנאמר מריבה. בשעה עצמו שבולם מי בוכות

 שעונה אע״ס עליו ומשיב חברו דברי לסבול האחר יכול אינו ואם בלימה.
 חיתה מטי להבחין ם יורע אינם שהעם כיון מחברו. באה והסבה כאולתו
 עולם באי לכל שטראין אלא עוד ולא בשניהם• המחלוקת חולי׳ העילה

 אמר יהודה א״ר ע״א( )רף בקידושין כרגרסי׳ מהם. כאחד ססול שמץ שיש
 מהם באחר יש ססול שמץ כוח זה שמתגרים ארם בני שני ראית אם רב

 שמתנרות טשסחות שני ראירת אם אריב״ל בחבירוי להרבק מניחו ואינו
 כן על בחברתה. להרבק מניחה ואינרח מהן באחת יש ססול שמץ בוו וו

 בו שהזהיר באחיתוסל. מצינו וגם המחלוקת. מן להתרחק לאדם לו יש
 כדגרסינן ומיתתו. טסלתו סבת שהיתרה חד בית במלכות מלמרוד לבניו
 אל בניו. את אחיתוסל ציה דברים שלשרת רבנן תנו קמץ(. )דף בב״ק
 ברור עצרריה של טוב ויום דור בית במלכורה תמרדו ואל בטהלוקת תחיו
 מחלוקרת על אלא בשניירה ירושלים חרברה ולא שטצליחין. חטים ורעו
בלבם. הנטורה באיבה חנם זח את זה שונאים שהיו על ביניהם שקם

 א£טבעטרע* רמש בריקקע, מיינער רעקברעטטע ג|ייכט ער :מגטע: ביי מ ווירר.
 מגהארט בעןייריגונגען רער יעממנד, *מנטע רעק, וואה) ווירר. פעשט ך3ע:ר טען,
 ערקטע>4בע דיעש, .מיבע)ן הונרערט ער עגטגעהט דמדורך סווייגט, רמצו מוגר

 מגגערייטעט, טרי£טפער: מיינעק מין בערייטט מקט יהודה, רב געגען ט*ומ)
 מרון ווארט )רמש י״ר.(, י״ו, )מט)י מרון ראשיח מים פוטר )וימעט: ווע)כער

 מוטערגעגנערטטמרר* מ!יך מקט הונרערט(. פאן וה)ענווערטה5צ רען המט כעה^יך
 מונטעי־ן פערררוש רען מושרערדיטש וויר ^ימטען וא טטרייט, רען :וכט מוני־ :ינניג

 רען מ!ץ ו)ר6 דימ פא^ט רמרורך ,מגהארען נעדו)דיג צמנקווארטע רימ מוגר דריקקען
 מל ווירר גע)עהרט וויימ מקט, ןלןב?יכעט מיין בעגעה^ען מונוער וואהרענד געגנער,

 צז מוגר רען טטרייטע בייכן וע)כער1 רעריעניגע, פ״ט.(: )פא|. טרמקטמט'*חו)ין
 עט קמן בייא; ווע)טארר־כוכג רער ערהמ)טונג צור פיע) טראגט ווייט, £ערט)יעשען

 :אגרערן ערטרמגען, צו רוהיג צמגקווארטע בריגגען, דך מיבער ניבט יעממנד אבער
 מ!גר מנגעמעטשען :א גאך :א)כע אבנייך ,הינרייטען געגענרערע צור דך אשט1

 מוג־ דעט וייטמן ראך"פאן פא^ט :א גיעכט, •־מצו £ערמנ)מששונג רימ געגגער רער
 מוין רמזאן ווירר 'מיבערריעש" )משט. צור ביירען טו)ר רימ פא|קעש וויטטענרען

 ודמ געטןאששען" צופייך ביירען בייא טאנרפןעקקש מיינעט פארהמגרענדין רמש
 רב: רעט נמ^ען מיכן :מגט יהודה רב הייטט: ין ט קיר! טרמקטמט מיק עט

 מיינער וועגיגטטעגט מקט :א ,צאכקען מייגמגרער מיט מעגטען צודימ י!מ :יעהטט
 )פא|. קאמ בבא טרמקטאט מיק מויך עט הייטט :א הערקונפט. ט|עכטער פאן

רעש פא)גע מין וואררען צערטטארט ממוע צווייטען ציק מקט יר!ט)יק קט":.(:



א פרק ב חרק ז כרר ב גר
 ביומא ,,וגרס איכ״ה. תיבות ראשי העיר0 בדר0 ישבה0 איכה0 לדבר וסמך

 אמל ובו׳. שילה הרבה טה מסגי תורתא בן יוחנן רבי אמר ט׳(. )רף
 הסדים ובגמילו׳ ובמצות בתורה עוסקין שהיו בחם בקיאין שאנו שני מקדש
 נ׳ בנגד חנם שנאת ששקולה למרת הא חנם• שנאת מפני חרב מה מפני

 הותירה בן ועל הראשין. הנר בחתימת כדאיתא וש״ר. ג״ע. ע״ן. עבירות
 בלבבך. אחיך את תשנא לא י״ט( )ייקרא שנא׳ שכלב. השנאה על תורתנו
 את תשנא לא רבנן חני י״ו(. )דף בערכין וגרסי׳ למחלוקת• סבה שהוא
 בלבבך. לימד תלמוד . יקללנו ולא יפטרנו ולא יכנו לא יכול בלבבך. אחיך

 ישראל מכני והטחלוקרת השנאה שלחברת ולכבורת מ״ר. בסי׳ כראיתא
 תקים לא תניא כ״ג(. )רף ביומא וגי־סי' תטור. ולא תקום לא תורה צותה

 השאילני לו אמר נקיטה נטירה. היא וה ואי נקימה היא זו אי תטיר. ולא
 מגלך השאילני לו אמר אצלו ב^ למחר משאילך. איני לו אמר קרדומך

 ואי נקימה. היא זו קרדומך השאלתני שלא כדרך משאילך איני לו אמר
 ליה אמר אצלו בא למחר לא. ליה אמר מנלך השאילני א״ל נטירה. וו

 היא זו השאלתני. שלא כמותך ואיני הילך ליה אמר קרדומך. השאילני
עד איברה ליטור חייב כבודו כנגר וציערו ת״ח הו<ת אם ועכ״ן נטיררה.

 מענ־ רען אונטער רא־ט רער האששעש, איינגעוואורצעןטען טיע^ רעש ה!כד־ צאנקעש
 ט׳.(: )פא|. יומא טראקטאט איכן עש הייטט גןייכערמאשען וואר; העררטענר טען

 ;לן העררטעגד"וסר, ;יטטע טע ג מאנכע טעמפע|ש צווייטען רעש צייט צור וויאוואהן
 העג* איינפנדער געגען דאמא!ט מענטען דיא רען האש, רונדןא;ע4 רער ראן וואר

 דאהעראיש דזערבייאצו£יהרען; דעש;עןבען אונטערגאנג רען הינרייכענד, טען,
 טט1;אן ד.א הייטט: עש וויא האש, רען געגען ;עהר :א טריפט היי}יגע דיא פערט
 רער רען" י";.(; י״ט, )ויקרא הערצען דיינעכן אין האששען ניכט ברודער דיינען
 ערכין טראקטאט איכן ת}מוד רער ;אגט היישט, עט ווען צאנק. צוכן פיהרט האש
 ;ל! הערצען, דיינעכן אין האששען ניכט ברורער דייכען ;א!?טט רוא י";.(: )פא!.
 ען£5|ו אדער ן גע !א ם ראש גערארע ניכט מאן ראש הינגעדייטעט, דארוי^ אי;ט

 ווא!)טע. £ערביעשען האט איננערן רען אייגענטןיך :אנדערן ,נאכטטען דינעש
 רען א״ץ בעציעהונג אין כ״ג.( )פא|. יומא טראקטאט איכן אויך עש הייטט וא

 אונטער אי;ט וואט ."נאכטראגען ניכט" אונר איבען ראכע ניכט :א!!טט ״דוא פער;:
 כייאטפיע) איין £ע>־טטעהען? צו נאכטראגען אונטער וואט אונר ,ראכעאיבען

 מיר ייהע1 טפריכט: נאכשטען ;יינען צו יעמאנר ווען אינט, איבען ראכע פאן
 קאממט נון ןייהען; רירניכט ;יא מאג איך טפריכט: אבער דיע:ער ריינעאקטט!

 דכע|, ריינע מיר {ייהע יענעכן: צו טפריכט אונר צייט אנדערן איינער צו ריע;ער
 "יא ןייהען, ;יכע! מיינע וועניג ;א עכען ריר וועררע איך טפריכט: אבער יענער

 טפריכט ראכע; הייטט פערפאהדען ;א!כעש איין ,גע|יעהען אקשט ריינע מיר דוא
 איהכן דיעוער ווע|כע ;יכע|, דיינע מיר }ייהע נאכשטען: ;יינעכן צו יעמאנד אבער

 אונד ערשטערן רעכן צו }עטצטערע רער טפאטערהין קאממט נון פערווייגערט;
 איך ;יא! רוא האטט -יער טפריכט: דיע;ער אונד אקשט ריינע מיר }ייהע :טפריכט

 פערפאה־ דיעש אי;ט ;א וואן}טעטט, }ייהען ניכט מיר רוא רער רוא, וויא ניכט 6י בין
 מענט נונגעגריפפענע עהרע םןדינער רער ;א)! ;א עבען נ&כטר^גען. איין רען
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 בן שטעון רבי משום יוחנן רבי אמר כ״ב(. )רף החם דאמרי׳ שיסייסחו•

 1טוהר־ ואם חבם. תלמיד אינו כנחש ונוטר נוקים שאינו ת״ח כל יוחאי
 טח מסני יהוררה רב אמר התם. דאמרי' נענש• ככורו על טרגיש ואינו
 בני ואנשי□ (,י א/ )שמואל שנא׳ כבודו. על שטחל מסני שאול. נענש

 כמחריש. ויהי מנחה לו הביאו ולא ויבזהו זה יושיענו מרה ןיהמרו בליעל
 האומר מי שמואל אל העם ויאמר וגי׳. העמוני נחש ויעל י״א( )שם וכתיב
 ביום איש יומת לא שאול ויאמר ונטיתם. האנשים תנו עלינו ימלוך שאול
 לטחול. לו טוב כראוי פייסהו ואם בישראל. השועה ה׳ עשה היום כי הוה

 אל כן על סשעיו. כל על לו מעבירין מרותיו על המעביר כל רבה דאטר
השלום: אחר ויררוף במחלוקת אדם יחזיק

שני. פרק )סח
 .כרין שלא עמו להלוק שרוצה לחברו שיראה אע״ס בשלוה לישב הרוצה

 עליו יצעק שלא אל^ת עור ול<ה דבר. לכל אונו יטרה ואל טטנו יתרחק
 חנינא רבי אמר צ״ג(. )רף בב״ק כרגרסינן כדין. שלא לו שעושה אעס״י

 ותאמר י״ו( )בראשית רכתיב תחלרה• נענש היא חברו על דין המוסר כל
 )שם וכתיב וביניך. ביני ה׳ ישסיט וכתיב עליך. חטסי אברם אל שרי
 אטר בארעא. רינא ליה דאית וה״ט וגי׳. לשרה לססור אברהם ויבא כ״ג(
 ואחר הצועק אחד הכי נטי תניא הנצעק מן יותר לציעק לו אוי יצחק רבי

 אלא אתכבם והרגתי אסי וחררה כ״ב( )שמורה דכתיב כטשטע. חנצעק
 התם נטי ואמרי׳ שרה(. גבי )כדאשכחן הנצעק. מן יותר לצועק שמטהרין

לך שאין הדורסים מן ולא חנררסים מן אד□ יהא לעולם אבהו רבי אמר

 ביט׳ פערצייהונג מוכן מיהן מנגרייפענדע רער ווען צייגען, מונערביטט|יך ניבט לך
 ,צייגט פערומהנ}יך נעכענמענטען ;יינען געגען !יך ווער ומגט: רבה ווימ ,טעט
 קיינען וא1מ 1$: מענט רער פער:מהנ|יך. עבענפמ^ט גמטט :יך צייגט רען געגען

טטירעבען. פריעדענט רעש נג1ערהמ)ט נמך פימ^עהר מונטערה&טען טטרייט

קאפיטעל. עזוייטעס
 מיין רמצו מהנע ווי}}, צמנקען מ'הכן יט4ו מנדערער מיין רמש ויעהט, ז־מ מער
 צמנק־ דימ ימוין ניבט מוכר ענטפערנען דך פריעד|יעבענר מס ,המבען צו רעכט

 געגנער רען פיר טטימ£ע גמטט|יכע מיינע וועניג 6: עבען מעד ,הארען וומרטע
 גע|עהרט ווימ ^וכז, }יידען מויךימונרעכט ער :עהר :מ גמטט׳הערמבפןפהען, פאן

 נמס דינען ווער ;מגטע: חנינמ רבי צ׳/.(:|.6)פ ק^מ בבמ טימקטמט ווירדמיכן
 טרה הייטט: עט ווימ ער|יירען, טטרמפע צוערטט מוט מגט,1מנק גמטט ביימ מטען

 ענט־ ממג הערר רער פערנער: דיך; דורך ציירטן וסט מין מברהכן: צו טפרמך
 ווייטער: עט היימט ימן מוכר ה'.(; י"!, )ברמטיוז ריר מ!כד מיר צוויטען טיירען

 וועהע ב'.(: כ״ג, )ברמטית בעחייכען מונרצו בעטרויערן צו טרה קמכן, כן רה ב מ
 .1 מו. מגטען1מנגעק רעכן ט1מ נאך מעהר יצחק, רבי :מגט ,מגענרען5ק דעכן

 צו פערפמןגען דך בעמטער, מי:ט עט ע: :מגט בה! מ רבי רמרט: עט הייטט פערנער



א פרק ב חרק ז כלל ב נר *8*
 וגרפי׳ טובח. לגבי הקכ״ח וחכשירן יונה ובני טחורים יותר כעוסות נררסים

 שוטעין עולבין ואינם עלובים חבטיבם תלמידי ת״ר פ״ה( )רף בשברה נטי
 הכתוב עליהם כיסורין. ושטחים מאהבה עושים משיבין ואינן הרסתבם

 טי תועלת הוא וגדול בגבורתו. השמש כצאת ואוהביו ה׳( )שופטים אומר
 אטר זרח ועל שנירה. יחרסתו שלזיח שגורם משיב ואינו חרפתו ששיטע
 אסבול הראשון כפעם כי אחת מפעם יותר אדם הרסני לא לעולם החכם

 רעים איש י״ח( )טשלי במדרש וגרפי׳ שנירה• יחרסני שלא כרי חרסיתיו
 ואל טדותיו על ויעביר יסבול רעיבם לו שיהיו שרוצרח טי ר״ל להתרועע.

 ייע טמיית לשממעע )!פי׳ יסית סנים בסבר תטיר אותם ויקבל עטהם יתקיטט
 לו שיהיו גורמין הללו הטובורה והמרווח אדם( בני עם וחכר דיע עצמו יעזה כלומר

 וכתיב מאח. דבק אוהב ויש )שם( שנאטר מאחים. יותר אהובים ריעים
 שכן טוב וגו׳ תבוא אל אחיך ובירה תעווב אל אביך ורע רעך כ״ו( )שם
 תעוכנו ולא אביך ורע רעך תשטור אבש לוטר רוצה רחוק. מאח קרוב

 מאח. אהוב יותר לך שחוזים לחברך אלא אידך ביובש לאחיך תצטרך לא
 אבש ר״ל יתרועע אם אלא וחברים ברעים אדם יוכרח לא רעים איש ד״א

 כי בססרי וגרסי׳ תי>עס(. מטית להתחעע ׳,)פ משאבש ויסבול לסניהבש ישבר
 אומר הוא וכן ניצות טתוך יוצא׳ שלוה אין כ״ה( )דברים יחדיו אנשים ינצו

 שסירש ללוט גרם מי וגו׳. אברם מקנח רועי בין ריב ויהי י״ג( )בראשית
 וגו׳ האנשים שני ועמדו אוטר הוא וכן המריבה• זח אוטר הוי הצדיק מן

אנשים. אלא לי אין מריבה. זו אומר הוי ללקוחו לו גרם מי י״ט( )דברים

 מעהר ווירר ע|4םא ווע!כער ראך! ויעה פערפא|גען. 13 אגרערע 10115 }אמטען,
 אפפער וכן3 פארציגןיך ריעוע גאטט האט ראך אוגר טויכע, ריא א|ט ט,4פערפא!

 וןען פ״ה.(": 3א5) טנת טראקטאט איכן עכו הייטט פערנער ערקןארט."4אהי5
 כע־ וייכע גיעבט. וריקק3 ניכט טימפן רען אוגר ווירר נעט'מפ£ט ע|עהרטער4 איין

 דו}רעט דיעט אטט4 13 |יעכע אויט ערוויערערט, ניכטט אוני אגהארט 4רוהי 4טאמונ
 וייגע אנווענרכאר: פערו רער איהן 1אוי! איוט וא ארייט, עט3טמער וייגעט ויך אוגד

 ן״א.(. ה/ )טופטיכן טיינט טטארקטטען אכן ויא ווען זאננע, רער ןייכען4 פריינרע
 אייגע רארורך מאן אינרעכן ען,4טוויי 13 ען,3נ!ט פאן אהנעהין עט איוט איכערריעט

 גיא־ האט מיך טע:4וא ווייוער איין איינטט וויא ,"פערהינרערט 4בעטימפפונ נייע
 ו3רא מא| ערטטע! וכן3 איך וויי! עט,4כע|יירי אייגמא! א!ט מעהר יעמאןט מאגר

 רער ויך מיט רער ,ווי!ן אנטאפפען ויך פריינרע פיע|ע ווער האטטע, ען4עטוויע4
 ויך יערערמאן ען4ע4 פיע|מעהר ויין, טטרייטויכטיג ניכט בעפןייטיגען, ער!ןד4

 בעט־ עט דיא ערווערבען, פריינרע ויך מאן קאן רארורך כעגעהמען; פריינו־ןיך
 איין א|ט נאכבאר, נאהער איין בעטטער הייטט; עט וויא ברירער, א!ט מיינען טער

 עגטטטעהטקיין מפרי, אין עט היימט אנקערייא,3 אויט כרורער. טגטפערנטער
או. רכן, ב א רעט דעןפיעהירטען וויטען3 טטרייט וואר עט הייטט: עט וויא קק,'14

 גיכטט טרעגנען? 13 ערעכטען4 ויךפאןריעועכן םעראנ|אטט, |וט רען האט וואט .11.1
"עטואןןעןהינטרעטעןריא פערנערהייטטעט: א|טיעגערהירטענטטרייט! $נרערם,
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 מקום. מכל יחדיו ח״ל מניין. ואשה איש ובת אם חברתח עם אשת שלום

 מכובד תמיר יחיח וכן המריבה מן כהו בכל עצמו למנוע אדם צריך כן על
 )שבש וכתיב וגר. מריב שבחה לאיש כבור כ׳( )משלי שנא׳ הבריות. עם

 רעהו חרפות סובל הצדיק ר״ל תתעם. רשעים ודרך צריק מרעהו יתר י״ב(
 ש>ל הרעה הדרך ר״ל תתעם רשעים ודרך קטטה. לירי יבואו שלא כרי

 חרפות יסבלו אם למאומה חשובים יהיו שלא חושבים שהם תתעם רשעים
 ורציחה. ומריבה קטטה לידי ובאים בדרכיהם תועים הם לפיכך אדם בני
 1לכל־ ויסבול הקטטות מן עצמו ירחיק שלובש של חיים החפץ רתאיש וטי

וסכנה: מריבה לירי יבא ואל אדם

שלישי♦ פרק )סדי(
 עבה החולק שבעולם. הרעות 1כל־ גורם אדם כל עם שהחולק ע״ס אף

 כרגרסי׳ השכיר. עם הולק כאלו לו ונחשב עולם וחרבן סלילי עון הוא רבו
 השכיר. על חולק כאלו רבו על החולק כל חסרא רב אמר ק״ס )דף בחלק
 העושה כל חנינא בר חטא רבי אטר ה׳. על בהצותם כ״ו( )במדבר שנא׳

 מריבר־ן טי הטה כ׳( )שס שנא׳ השכינו־־! עם עושה כאלו רבו עם מריבה
השכינה. על מתרעם כאלו רבו על חטתרעם כל פפא בר חנינא א״ר וגו׳.

 בעטטי־מפונג ריוו מיהנע! המט "מט י״ו.(. י״ט, )רבריק וו. .1 מו. ךאננער" כיירען
 ו!ןןען יט ווו ט טטרייט! דער מוט מנרערעט, ניכטט געכרמכט? צווועגע

 וויוו געמכטעט, צופייך ווויך ממן ווירד דמן ערמיירען;5 טטרייטיגק־יטען קראפטען
 ענטהמ!טען" טטרייטטצו וין־דעט עהרע, דעכןמענטען ברינגט ,,עט עטיהייטט:

 ב|ייבט נאכטטער, ויין מ!ט ערטראגט, מעהר "ווער סערנער: )אאןיב/נ׳.(;
 כ״ה.(, י״ב, וןיררע״')מטןי ויון פיהרט מכער במטהמפטען רער וועג רער גערעכט,

 *מיע טטרייט ווין ויך מ|ט כעטימפפוטען, !יעבער ערטראגט גערעכטע רער ה. ד.
 ט1מ מעואפערן, צוומר מער מיררטהוכן, מיכן ועד מבער כממהמפטען רימ !ממטען,

 "אה- פער|יערען צו ענטען>4 רער מכטונג רימ בע!יירעוטען סמן ערטרמגונג דורך ויון
 ומגמר ווערדען מוגר טטרייטע פארט״אהרענדען רעכן ויון ען1פערפא} ימהער נען,

 ענטהמ!טע ווי!!, פיהרען |עכען רוהיג_עט וויין מ!:מ ווער פעאייטעט. מעטהמטען צו
ויין. מיבערחמכען פמ!גען געפאהרלכען מ!}ער ער ווירר ןמ מעד טטרייטט, מ/|עט וין

ו!חר. 0ע05גערי מהרן יו!נד ייטה גענטן ין1יוייגענט טגורייט רער י(בגןיין ה, ר. *(
ער•3עט1מיבער יער

קאפיטעל. דריטטעס
 *מי יימ5מ!ןער מענטען ען5געוואהנ!י אזייכעכן מירגענד יט>4 טטרייט רער טמן ווען

 טטרמפבמרעש מיין !עהרער ויעעכן ^יט טטרייט רער מיוט ומ ם־ינגט, צוחעגע בע!
 גע|עהרט ווימ כעטי־מכטעט, מייןמויפןעהנעןגעגעןגמטט מ!ט ווירר עןמעד5ערברע5

 ויי־ ווירער ווער ומגטע: חטג־מ רב ק״י.(: )פא}. טנהררין טרמקטמט מיכן ווירר
 "ז־מ ווימעמהייטט: גמטט, ווירער מט*ג)ייכ טטרייטעט טטרייטעט, )עהרער נען
 מיכער פיהרען בעטוועררע וע|בטט (.*ט'.( כ״ו, )כ^דבר צמנקטען" גמטט ווירער וימ

פערטיערענע ווימ מונעאויבט, מיוט דענקען, פמןמיהקמיבע} מדער ויעען}עהרער,
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ג פרק ב חלק ז כלל ב נר ""יי
 המהרהר כל אבתו רבי אמר ונו׳. תלונותיכם עלינו לא ט״ו( ושמות שנא׳
 העט וידבר כ״א( )במדבר שנא׳ השכינה. אחר מהרהר כאלו רבו אחר

 עם בחלקם ועדתו לקרח שאירע ממה ארם יתיירא ולעולם וגו׳. באלחים
 המי► לעולבש חלק להם אין קרח עדת רבנן תנו התם. כדאמרי׳ משח.
 המתבקשת. כאבדה חם הרי אומר בתירה בן יהודה דבי עקיבא רבי דברי
 ויקה וגוט׳. אובד כשה תעיתי קי״ט( )תחלים וכתיי ויאבדו י״ן( )שם שנא׳

 בן יצהר בן בישראל. קרחה שעשה קרח לעצמו. רע מקח שלקח ארו״ל
 בן מולידיו. שיני שהקהח בן קהת בן כצהרים. העולם כל את שהרתיח

 עצמולגיהני. שעקב בן יעקב בן נטי וליחשוב לגיהנם. לרה שנעשה בן לוי
 מ״ט( )בראשי׳ שני רחמים. עצמו על בקש יעקב יצחק בר שמואל ר׳ אמר

 עדת אלו כבודי תחר אל ובקהלם מרגלים. אלו נסשי. תבוא אל בסורם
 תשוברה. מלעשות לבו שהאביר אבירם אל. דת על שעבר דתן. קרח.
 ראובן. בן נסלאות• לו שנעשו סלת. בן באנינות. ימיו כל שישב און.

 נסקא מאי ליה אמרה חצילתו. אשתו סלת בן און א״ר והבין. שראה בן
 לרה אמר תלמידא. את רברה מר ואי תלמידא את רבה מר אי מינה לך

 כנישתא דכולה ירענא אמרה בהדייחו. ואשתבעי בעצה דהואי אעבד ומאי
 תיב ליה אמרה וגו׳. קדושים כלם הערה כל כי י״ו( )במדבר שנא׳ קרישי
 ע>ל ויתברה ואגניתיח וארויתיח חמרא אשקיה לך. מצילנא דאנא בביתך

 אבלעו והכי אדהכי ואהדרי. חויוח דאתי כל שעיס( )פי׳ למוייח וסתרא בבא
 לירה הוה איהו לכו. עביר קא מאי חזי ליה אמרה דקרח איתתיה להו.

אי כהונה. סגני שוינהו אחוירה לבני רבה. כהנא שויה לאחויח מלכא.

 קרח דעט טיקקואן ראט אן טטעטט מן* ואזןטע בעומנרערט כעווייוען. ערוע5
 רא טח,* ווירער טטרייטט מיהרעט סמןגע מין ,רענקען גענמטטען ויעער מונד

 מונר מעטערגעגען, מויעגענאממען, (,*ס|ט רעט ומהן ,11 מ יען א^ע, וימ
 אונטער־ דעק רוימ5 ויינער ראטהט גוטען רעט פמןגע מין מי;ט }עטצטערער וע}במט

 ז־מ־ דיר ט**קמ אננע,* מיהרעכן צו |יך*נעה ויא ומגטע וואט, ענטנאנגען: אטע4
 דולן העררטאפט"פיהרע? דעו־ ע|4צי רימ קרח ארער מטה, אב הער־ויט, פאן

 מון, אנטוומרטעטע טהון, צו אבער מיוט וואט כיירער! טיןער רער ער**מי ייבטט1כ
 ע*טהיי}נא יינע* מיהנען המבע מער מויפריהרערן רען צו יט* יא געהארטע מיך

 |או דיך ווי!| מיך :יא, ערוויערערטע הויוע, צו נור דוא ב}ייבע צוגעואגטי מייליך
 *5רור מויפרוהרט מיהרעט ןיטראט !ייטע, דיעוע ראט ויא, ואגטע ווייט, מיך !*אכען

 יט* אפטט,1ט דולו "וואהרענר ראהער, יך* וועררע מיך ועד, |ייטע ע**פרא מויט
 נא־ צו יר* אנר*נימ ויך ראךוירר וכד לו ועטצען טהיר ריא אר5 האארע! ענטב|אטטען

 ען**קמ1פמן ענטטפראך ערפאןג רער מוכר יך1ווירק טהאטיריעט ויא ען.4ווא הען
 רמטטע נאנצען ויעער מיט קרח עג4 אבער מינצוויטען .ערווארטוכגען מיהרען

מ!נג יט| יוונטער ט5ני מנער ריחרערן>5מוי וען רוונטער ו!מר3 נטה^ןיך ט^^1>ןי ייעזער *(
 ♦ מיבערזעטצער רער ־ רןך,5 סערגעגמנגענע(



ג פרק ב חלק ז כלל ב נר
 לכו אמר אתון דשקליתו נטי ראשון מעשר לכהן. תהוי אמר תרומה אייתו

 כי )נ״א בכנופותי לכו וטטלל לטזייכו לכו גייו ועוד לכהן. עשר מן חד חכו
 כיון ליה אטרח עביר. קא הכי נטי איהו א״ל בטוייכו• יהב עינו כופתא(
 .0י״ )שופטים פלשתיבש עם נפשי תטורת איהו אטר תדיח רבותא דכולה

 גלימי אפיק חשיב תבלתא ארעתך סליק קא חכלתא עבידו לכו דקאטר ועור
 נשים חכטות י״ד( )משלי דכתיב והיינו מחיבתן. לכולא וכסינחו רתכלתא

 קרח. של אשתו זו תהרסנה. בידיה ואולת און. של אשתו זו כיתה בנתה
 טבאן אתל ט״ז( )במדבר ואבירכש דחן אל וילך משרת ויקם עלה ואטרינן

 שנא׳ בלאו עובר בטחלוקח המחזיק כל רב אמר במחלוקת. טחזיקין שאין
 חכ^ת כתיב לחצטרע. ראוי אטר אשי רב כקרח. יחידת ול?י> 0י׳׳ )שם

 בחיקך. ידך נא הב^ן ר׳( )שטות התם וכתיב משה. ביר ח׳ דבר כאשר
 התבש ראטרי׳ רורוד־ז• לדורי בגיהנבש נרונין חטאבש שבגודל מציגו ועור

 אולינזיץ קא חוה הדא זימנ^א חנ^ת בר בר רברת ?>טר ע״ח )דף ובב״ב
 וחזאי אזלי רקרח. בלועי לך ואחוי תא טייעא ההוא כי אטר כאורחא.

 בטייא ואטשייה רעטרא גבבא שקל מינה. קיטרא נפיק קא דחוה בזעא
 שטעי שמעת. מאי אצית א״ל ואחריך. ואפקי׳ עיילי׳ רוטחא בריש ואותבי׳

 תלתין כל לי אטר בראין. ואנו אמתז ותורתו אמת משח אמרין קא דהוו
 אטרת □שרת הכי ואמרי קלחת בתוך כבשר הכי גיהנם להו מחפכא יומין

 שובש עם בטחלוקת יחזיק אל שמים ירא כן על בדאין. והם אמת ותורתו
שמים: כמורא רבך וטורא עליו שאטרו רבו עם שכן וכל אדם

 £רוימ רימ רך בענסהק טכער פנרערט גסנץ ווימ נערעטטעט. וופר 11 מ מונר מונטער
 £ער* חייך מיט םה(>1) #פן רער וויח ריעועק, צו וימ ופגטע ויעה/ קרח! דעט

 המהפנפריעטטער, צוק כרורער זיינען ,4ק£כי צוק רך החט וע}בטט ער פאהרטי
 פריעטטערן רען ווירר העבע רימ ;י£יצעפריעטטערן'געמלוכט צו כרורערואהנע רעע

 צעהנ־ ערטטמיין מוט געכיהרט, חייך רער דעקצעהנטען, >£מן מיוגר פכגעגעבען
 פכטגיי־ הפפרע דילו לוייך ער אטט1 רפן וועררען; מכנעגעכען פריעמטערן רען טע
 דיעט ט6וו קרח, ערורערעי־טע מבעדי' !ומטת. חייך מינער ;יך ממבט חוכר רען

 ענטגעגנעטע מיהן, מכטניידען! המפר רמט וע!בער רך ער !ממט ומ כעטריפפט,
 — מיהר? פבער טעיעןט, העררן רען ער וויי| ניבט, ריעט גענירט ,פרוילו ריח

 רער רפהער בע#ערקט רעבט, מיט #עהר. מרפועטצערייען ען5יי|4רער מוגר
 ק|ונע מייגע ויימ: מגוועגרבמר פערו רער רויען5 ביירען ריעוע 1מוין רמט ת|מור,

 מ/(. י״ר, )#ט|י ניערער עט רייטט מכער טהאריכטע מיינע הוי:, רמט ערכויט ר!ימ5
 רעןנעכעג־ יט>4 סטרייט יערען מונטעאמטטע )עתרען, ריעוע מן:מ בעהערציגע #מן

 הייטט: #סנה רער מין עט ווימ )עהרער, ויינעק #יט פבער בעומנרערט #ענסען,
גמטט. געגען עהרפורכט ייכעדער]4 }עהרער ריינע! ען4גע עהרפורכט רילן



י נ י מ ש ה ל ל כ ה *9*
 .חלקים שני בו ויש .חוה בעולם פיו שחוק ימלא שלא

 הבית: חרבן על השני החלק ראש. ככובר הראשון החלק
פרקים: שני בו ויש רהראש. בכובד רהראשון החלק

ראשון. פרק )סס
 ליצנות להרגל מביא והוא ראש ומקלות דעת מקוצר הוא בשחוק הרגיל

 שחוק אומר עקיבא רבי )פ״ג(. אבות במסכת ששנינו כמו עכיררת והרגל
 כפו לשחוק המוכן כמקום אפילו אמרו ווה לערור־ז. מרגילין ראש וקלות

 בריח טר ל״א(. נדף בברכות כרגרסינן השמחה. וימי חחופורת במקוכס
 אייתי טובא. ברחי קא דהוו לרבנן חוינהו לברית הלולא ליה עכר דרבינא

 הטנונא לרב רבנן ליה אמרי ואתעציבו. קמייחו תבר הוורתא יקר רטן כסא
 דטייתינן לן ווי ואמר פתח טר. לן לישרו ררבינא כריה דמר בהילולא זוטי

 ואי תורה אי להו אמר בתרך. נימא מאי ואנן ליה אמדו רטייתינן. לן ווי
 רמגנו מצוה וחי תורה הי לחו קאמר חכי דאמרי איכ' מינן. דבטלי מצוה
 שיטלזיא לארם אסור יוחאי בן שמעין רבי משום יוחנן רבי אמר עלן.

 ימלא אימתי פינו שחוק ימלא אז קכ״ו( )תחלים שנאמר בעה״ן. פיו שחוק
 אלה. עם לעשות ה׳ הגדיל בגוים שיאמרו בזמן רנה. ולשוננו פינו שחוק
רבו. יוחנן רבי מפי שמעה מכי פיו שחוק טלא שלא רשכ״ל על עליו אמרו

טיטעל. אכטער
 לוסטיגק־יט. אויסגעלעפסענע ריא איבער

.ען4נטהיין!נ6 צתייא מק

אבטהיילונג• ערסטע
קאפיטעלן. צווייא אין ערנססהאפטיגקייט. ריא איבער

קאפיטעל. ערסטעם
 אויש מ!נד פערשטאנר אן אנגע|>1 אויש ענטשטעהט ן!מטיגקייט אוימגעןאטטפנע

 דריט* איכן עט "יא :ינרהאפטיגקייט, אונר שפאטט צו ענר{יך פיהרט אונר }ייצטגין
 אויטגעןאט־ זאגטע: עקיבא רבי אבותהייטט: טראקטאשט רעט קאפיטע} טען

 ויך ויא ווען ראן, וע}בטט ,שאנרטהאטען צו עיהרען )ייכטוין אונר !ומטיגקייט טענע
 פריי* ארער האצצייטען בייא ב. צ. וויא ,אייטערן פעראנ^אטטונגען פרייריגען בייא

 ר,>4 א|ט $״א.(: )פא[. ברכות טראקטאט איכן ווירר גע^עתרט וויא דענטאגען,
 ראמריא בעמערקטע, אונר מאצטע, האצצייט ואהנע דינעכן רבינא דעט ואהן

 נאהכן הינגאבען, !וטטיגקייט אויטגעןאממענען :יך"איינער געןעהרטען אנוועוענרען
 ניערעתעש^ען :יא ראמיט עט, צערבראך אוגד קריטטאןןג|א: קאטטבארעט איין ער

 ואג* נא היינו רב צו גע|עהרטען דיא גע)עגענהייט רער:ע|בען כייא "א}ט וויררען.
 מיט־ טטערבען וויר רמט אונט, וועהע ער: בעגאן רא וואט! ראך אונט ע4וינ טען:
 ניא־ ער ראט נאך, }אבענר מאן ט4:א |קיש, :אהן טמעון, רבי רעכן טען!

ערא£אנען איינער אן נון ריעט אקט האבע. געןאכט ^ונרע פא}}ע?ן אוימ א$ט>4



*>** א פרק א חרק ח כלל ב נר
 שיש קרוש במקום עומד כשהאדבה כ״ש חול במקום אפילו אמרו זח ואם

 טמנו. למעלח היא שהשכינה יחשוב אבל ראשו את יקל ואל רעתו ליישב
 עומדין אץ ל׳(. )רף בברכות ששנינו כמו להתפלל כשיעמוד מכלם וגדולה

 קרא ראמר טילי חני מנא עלה ואמרינן ראש. כובד מתוך אלא להתפלל
 לבה לח מריר דחוה חגה שאני ורילטא נפש. טרת והיא א׳( א/ )שמואל
 וגו' ביתך אבא חסדך ברוב ואני טהכא חנינא בר יוסי א׳ייר אלא טובא.

 אלא טובא. ברהטי נפשיה מצער דחוה שאני המלך דוד ודילמא ביראתך
 בחרדת אלא בהדרת תקרי אל קדש בהדרר־ז לה׳ השתחוו טחבא אריב״ל
 )פי׳ מציין יהודה דרב הא כי ממש חרר לך איטזית לעולם ורילמא קרש.
 עברו ב׳( )שם מהבא יצחק בר נחמן רב אמר אלא ומצלי. נפשיה ממהיי(

 רב אמר מתנא בר אדא רב אמר ברעררה. וגילו מאי וגו׳ ביראה ה׳ את
 חוייח ררב קטירה יתיב הוה ירמיה רבי רעדרה. תהא שם גילה במקובז

 מנחנא. תפילין א״ל כתיב. ברעדה וגילו ליה אמר טוב^ ברח קא דחוה
 ולא ליה אטר טוב^. ברח קא דחוה חזייה דרברה קמיה יתיב הוה אביי
 טנחנ<ת• תפילין ליה אטר י״ר( )משלי מותר יהירה עצב בכל טר לח סבר

תעקר: זמרא רשמעא אורנא רב אטר ט״ח( )דף בסוטה וגרסינן

שני. פרק )סס
 בגורל או הזמן בתלאות או טזגם ברוע הרבה שטתעצבים אדם בני יש

 הסנימיו׳. ברעות ולהעמיק בתפלתם לכוין יכולין אינן חעצבו׳ ומתוך אנחות.
 וגם אבלו. ימי כל נבואה רוח עליו שרתה שלא אבינו ביעקב שמצינו כמו

 שלאחר גרטה הסבה וזאת עצכם. ביטי הנבואה מהם סרה שהיתח הנביאים
מצורה אמרו בורה כיוצא על לרה. הראוים מן נבואה ניטלה חכירת חרבן

 ערנטטהאפט §רטערן הייןיגען אן *א| *וט *עהר יע|5וויא מוכן ערבאטען,5 טטע|ןע
 בעואנרערט איוט, 4עגענוו$רטי4 אטט4 דאט ען,_4ערוו^! אונר ויין 4אגר^כטי נד א

 טראקטאט איכן |)ירד טיעןעה4 וויא איוט, ריעעען4כע עכעט4 איכן ־7**146 *אן ווען
 ערג, איינע *אן 1ול!ן אנטיקקט, ויך עכעטע4 צוק *אן ווען '.(:1 )פאן. כרכות

 עהר, *יט רעכן"העררן דיענפט הייטט: עט וויא ,אננעה*פן 4טטי**ונ טטע
 ציט<־ *יט אייך פרייעט רארט: עט הייטט פערנער י״א.(. □/ )תה^יכן פורכט!
 *אן ואן! ען4פעראנןאטט!נ ען£4ריירי כייא אויך ארא: רב ט4נא ה., ר. טערן,

ען.4ענטט}א ניכט פורכט רער ויך

קאפיטעל. עווייטעס
 ארער ,טע*םערא*ענטט איהרעט ע£4£ער* ןיך וועןצע ,*ענטען גיעבט עט

 איהרעכן ראהער אונר ערגעבען רעכן'טריב;ין ויך געטיקקט י**ען5ט איינעט ען4ווע
 געראנ־ רייפען איינען ואנמט נאך ,ווידמען אנראכט ע4עהארי4 ריא ניכט עבעטע4

 טרויריג פראפעטען ריא ווען ראט אויך, עט ראהער_קאכן קאננען; £אטםען קען
 נשך יפט אוני ענטטווצ!נו־ך איהנען גייטט פראפעטיטע רער רען,8וו געטטי**ט
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 ג׳( כ', )מלבים שאמר אלישע. שעשה כמו שמים לשם עצמי את לשמח

 להתפלל עוטדין אץ תניא ל״א(. )דף עוטרין אין בסר׳ כדגרפי׳ מנגן. לי קחו
 ולא עצלות מתוך ולא עצבות מתוך >6ו שחוק מתיך ולא שיחה מחוך לא

 של שטחה דבר מתוך אל^יץ בטלים דברים מתוך ולא ראש קלות־ז מתוך
 שסייטו הראשונים בנביאים טצינו שבן וגו׳ מנגן לי קחו ועתה שנא׳ תורה

 רב אמר ל׳(. )רף ב׳׳ם בסרק וגרפינן ותנחומים. שבח בדברי דבריהם
 וכן׳. זרה את זרח סותרין שדבריו מפני קהלרה ספר לגנון חכמיכם בקשו

 כעס טוב ן׳( )קהלת דכתיב זה. את זה סותרין דברים וטאי עלה ואטרינן
 ושבחתי ח׳( )שם כתיב טהוליל. אטרתי לשחוק ב׳( )שבם וכתיב משחוק

 טוב קשיא לא עושה. זו טה ולשמחה ב׳( )שם וכתיב השטחה. את אני
 ששוחק טשחוק בעת״ן הצדיקים על הקמה שכועס כעס טוב טשחוק כעס

 הקמח ששוחק השחוק טוב מהולל אטרתי ולשחוק בעהץ. הרשעים על
 ושבחתי בעה״ן. לרשעים שנותן וגדולה שבח טכל בעה״ב. הצדיקים עם
 שמחרת זו עושה זו מה ולשמחה מצורה. של שמחה זו השטחה ארח אני

 מתוך ולא עצבות מתוך לא שורה השכינה שאין ללמדך מצוה של שאינה
 ךזטת ולא שיחה מחוך ולא ראש קלות מתוך ולא שחוק מתוך ולא עצלות
 מנגן. לי קחו ועתה שנא׳ טצוח של שמחה דבר מתוך אלא בטלים דברים

 רב וחאמר איני טוב. לחלום וכן רמיק אמר הלכה. לדבר ובן רב אמר
 מר נוטפות שפתותיו ואין רבו לפגי שיושב חכם תלמיד כל רב אמר גידל

 נוטפות שושנים שפתותיו ב׳( )שיר שנאמר תכוינה. אימה( מחנית מדילית )פי׳
אלא שושניבם תקרי אל עובר טר אל^ק עובר טור תקרי אל. עובר מור

 ע0עטי5פרא רער ווירדיגטטען רען ;פ!כטט טע#פעןט )צווייטען( רעש צערשטארונג
 חיוט ,רלזפפיכען ריצו ומגען ,טריסעניגען וא}כען אן3 ווחוררע. גפיא##ען גיישט

 וויח ;וכען, ערפרייען צו חכויכש פרא##ער צוין דך דח ווען פערריענטטןיך, עש
 וםיטענספיעןער חיינען #יר כרינגעט וחגטע: פר צויכדעכע גע#חכט, עש צ!ןישע
 )"מ.(: )£אן. ברכות טרחקטחט חיק חויך עש היישש וא ט״ו.(. ג/ נ׳. )#|כיק

 רעש /אך ,געשפרןוכט מיינעש ווחהרענר מנשיקקען געבפטע צוק ניכט דך זא|ן #חן
 |ייכפערטיגפק #יט נאך טר^גהייט, #יט נאך בפטריכטהייט, רער נאך }חכענש,

 פראד.ן*כער חי! ואנדערן ח!נטערהחןטונג, צוועקק!א;ען חיינער וואהרענר נאך וין,
 רען נייח ויך וויצז ווירד, פערועטצט געועטין רחש דורך #חן ווע|כע טטי##ונג,*צוין

 ןאבפשערהעבונגען #יט רערען חיהרע ויצו רחש ׳בע#ערקען^שט פראפעטפן ח]טען
 טרחק* חיק חייך עט הייטט וא החבען. געשןאטשען טראטטונגען #יט חוכר גאטטעש

 ריצו #יר |אבע "חיך עש: הייטט חיינ#צ!ן וחגטע: רב }׳.(/ )פאן. שבת טצ!ט
 דצן ואןן וואצו פריירע, "ריצו וויערער: הייטטעש חונררחן ט״ו.(, ח/7)קהן! פריירע"

 רעןיארט ווירערשפרוךפארהח:רען, קיין היער חי;ט חוכר־ראך ב'.(; ב/ )דחו. #יר?"
 צויי־ פאן חכער היער טהחט, גוטע חיבערחיעע פריירע חיינער פאן רערע ריח חיוט

 וחגט , בייק_שטורירען חויך )יעגט. גרונרע צוק טהחט וא|כע קיינע רער נערפריירע,
היע|ט, )עהרפארטרחג צויינען ח ב ר אפט וא צו"ע#פפעהןען. הייטערקייט חי;ט ,ב ר
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 והא הא אימא בעיה ואי בתלמידי. הא ברבה דא קשיא לא ־ששונים.

 טקמי ררבא הא וכי רסתה. לאחר הא דסתח מקשי הא קשיא ולא כרבה
 לסוף רבנן ברחו וקא רבדיחות^ה מלתא להו אומר הוה לרבנן להו דסתה

 שמים לשם השמחה בימי כי אמרו בן וגם בשמעתא. וסתה באימתא יתיב
 ובלבד ביתו בני וארה אשתו ואת עצמו את לשמה מצורת הבורא ולעבודת

 הירח ווה המוע״ים. את לבכר אלא כרם למילוי ולא לשכרות תהא שלא
 היום מחלקין שהיו ה׳ במועדי מעשה ואנשי הראשונים חסידים של מנהג
 חציו שאמרו ווה שמיכם לשם ולשמחה לתסלה יחציו תורה לתלמוד חציו
 בסורים וביום עצרת שמיני ביום השמחה היתה הכל ועל לכם. וחציו לה׳

 שבעונותינו עתה וה כל ועם שטים. לשם שטרה האלו בימים מראין שהיו
 אשר עד יתירה בשמחה להרבורה לנו אין חסארתנו. וגלה מקדשנו חרב
 הגריל בגוים יאמרו או רנה ולשוננו סינו שחוק יטלא שאן צדק. מורה יבא

בישועתו: ונשמחה נגילה אלה עם לעשות ה׳
פרקים: שני בו ויש הבית. חרבן על השני החלק

ף ו אש ר ה הפרק )סח(
 כמו עלירה נתאבלו לא בניינה קץ שנתגלה לסי ראשון הבירה כשחרב
 ולמעט אבלורה ברברי להרבות גורו כן ועל הקץ. נתגלח שלא באחרונה

 ח״ר ס׳(. )רף בב״ב וגרסי׳ בשטחתה• לראות יוכו ובוה השטחה. בדברי
 ן׳(. )רף דגטין וס״ק בישראל. סרושים רבו באחרונה המקדש בית משחרב

 תשמח אל להו וכתב שרטט ראסור. לן טנא זמרא עוקבא למר ליה שלחו
יין. ישתו לא בשיר מהכא לחו ולישלה ט׳( )הושע כעמים גיל אל ישראל

 איכער ערגטט איכן ער גיגג ראן ערהייטערנרעכן, עטוואמ מיט איהן ער עראפפגעטע
 אג־ ;יינע אוגר מך ןלובןיך, עט אקט פעטטטאגען אן אויך פארצוטראגען. □עגאן אויר

 ,איבערגעהען אויטגעןאטטענהייט אין ניכט עט מוט סר צו^ערפרייען; געהלורינען
 א!טען דיא עט האכען וא געטעהען. עהרען צו פעטטע רעכן עט מוט פיפ|מעהר
 טטוריוכן רעכן טאג הא!כען רען }יא האכען פעמטטאגען אן געמאכט; פראממען

 דא־ געחידמעט; פריירע רער אוכד געכעטע דעכן טאג הא/בען אגרערן רען אוגד
 פריירע !א|כע אייגע אייך! פיר הא}כ גאטט, פיר הא|כ טפריכווארט: ראט הער

 ערטטען )פאכן אכטען אכן פער;אממן!גגטפעטט ראט פיר בעואנדערט ויך אייגנעט
 ,פערקאהנונגטטאג רען פיר אוגד גערעכנעט( אן ןויבהיטטענפעטטעט דעט טאגע

צייגטע, פראהוין בע:אנרערן מאן טאגען ווע|צען אן

אבטהיילונג. צווייטע
 קאפיטעלן. צווייא אין אוננליקקספאללען. אללגעטיינען בייא

קאפיטעל. ערסטעם
 א!ןגעמייגען כייא טטאטטפיגרען מוט ריירע5 רער מאטיגונג אנדערע1כע אייגע

אן|געמ*ין דעט וועגען ווא געגענען, צייט אייגע פארמא)ט עט האט וא .?*ידען
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 דפומא זטרא אבל דמנא ומרא טילי הוי אמינא הוה מהיזם אי כ״ד( )ישעי׳

 )יהושע דכתיב מאי אשי. לרב ניחן בר חונן^ רב ליה ז^טר קמ״ל. שרי
 חשיב• קא ישראל דארץ טוחבתא ליה אמר וערערה. ודימונה וקינה ט״ו(
 גביהה רב חשיב. ק^ז ישראל דארץ דמותכם ידענות לא אטו ליה אמר

 ורומס הבירו על כעס( )פי׳ קנאה בו שיש כל .טעמא בה אמר מארגין^
 הבי )שם( וסנסנה ומדמנה צקלג מעתה אלןיין דין. לו עושה עד ערי שוכן
 ניחוי טעמא. בה אמ־ הורה הכ<ן טארגווא גביהה רב הוה אי א״ל נטי.
 לחיי! !יולד סמנו )שג״ל חבת על לגיטא צעקת לו שיש כל טעטא בה ונימא אנן

 4הונ< לרב גלותא ריש א״ל דין. לו עושה סנה שיכן ודומם. מ״נזמיי( לשי״יי
 אסססיאנום של בפולמוס רתנן מדרבנן. ליה אטר דאסיר. לן מנא כלילא
 הונא רב קם ארהבי יייי( כלי )מי! האירוס ועל חתנים עטרות על גורו קיסר

 הפר ה׳ אמר כה כ״א( )יהוקאל כתיב קרא חסרא רב ליה אמר לאפנויי.
 בוטן לך לוטר העטרה. אצל מצנפת ענין טח וכי העטרה. והרם המצנפת

 המצנפת נסתלקה אדם. כל בראש עטרה תהא גדול כחן בראש שהמצנפת
 הונ^ית רב אתא אדהכי אדם. כל מראש עטרה נסתלקה גדול כהן מראש

 וחסידץ שמך הסדא אלא מדרבנן אסור האלהים א״ל יחבי. דהוו אשבחינהו
 לה גדיל דקא אשי רב בר למד אשכחי׳ רבינא דכייו(. ינאי! חסודי! )פ•׳ טיליך
 דוטיא א״ל וגו׳. המצנפת הסר טר לה סבר לא ליה אמר לברתיח. כלילא
 משמיה א״ל זיטנין עוירא רב דרש זאת. לא ואת מאי בגברי. גדול דכהן
 לישראל הקב״ה להם שאמר בשעה אסי דרב משטי׳ א״ל ווימנין אסי דרבי
 לפניך שהקדימו לישר^ להם זאת הקב״ה לפני טלה״ש אמרו המצנפת הסו־

 הגבוה את שהשפילו לישר^ להם זאת לא להם אמר לנשמע. נעשה בסיני
 שמחה של דבור שאסרו וכשם בהיכל. צלם והעמידו השפל את והגביהו

 כטו הגלות. ומן בבל יתירה שטחה לארם המגדל דבר כל אסרו כך יתירה
בימינו: במהרה גאולתנו קץ ש־גיע עד החמישי. הנר בסוף שאכתוב

 קראנין איכ}יכען רען ברייטיגאק רעכן וואר, £ערבאטען עט ע|ענרט העררטענרען
 אונ־ בעזאנדערט וואש טפיע}ען, צו אינטטרואענטען געוויששען אוין׳ אונר אויפצחעטצען

 עקטיןפירםט איין איינשט נון ש1א טשאטטעאנד. פעשפאדאנט רעגיערונג רער טער
 ערק!ארטעדיע־ פראגטע, פערבאטט ריע:עט אורטפרונגע רעכן נאך נא הו רב רען
 וואר, געגאעען הינ&ויט אבער רעחע!בע א}ט פערבאט. ראכביניטעש איין פיר עש !ער

 ביכ|י־ איינען אוי^ דך גרינדעט פערבאט ריעש אונר:אגטע: רזטרא רב דך ערהאב
 1)יחוקא ןיקראנ רען ענטפערנע אונר אב בונד רען }עגע }וימעט: ווע|כער £עח, טען
 רייטעט :אגטעער, ציערארטען, ביירען ריעוער צו:א^ענטטעןן!נג ריא |״א.(, כ״א,

 ערעטהאהענפריעטטערשדטצט,5רערבונדח!לדעכןקאפ }אטע זא דאט דארוי^הין,
(.*וועג א!יךריע:עש :א£א}!ט עא}}טאכעריענעט, ר^;6עןר4טרא7וי5דער}םיערעןקר

 רטגיערינג, פעספמזיחניטיטן רער ייט3 ע05יור.-.ערגעיזז8 ריח י^1ח זין יעהט3ע3 ריעס *(
 חיינט רער ייט3 יער פחן כענןחננטןיך וויי! "אוריען חטטחררכטט ערסט3 פטרבחט ייטם ו!ח

 רייחד.ייט8 יער חונסטרגחנג רער וזנגע]עגענ:־.ייטען ייריסען ריח חין וןמיזערם טש1ייט •.יסונג
חיבערזעטצער, רער רחטירס, זין יורען >טר
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שני• פרק >סד<
 אבלות למען פיו שחוק ימלא שלא טווהר שאדם ד׳ל שאמרו סי על אף
 בבירור מסתכלים כשהיו הראשונים שחכמים מצינו המקדש בית חרבן
 כ״ר(. )דף טבוח במסכת כרגרסי׳ ושוחקים. שטחים היו ירושלים נחמת
 קול^ ושמעו בדרך מהלכי□ עקיבזית ור׳ יהושע ור׳ וראב״ע ר״ג היו וכבר

 עקיבא ורבי בוכים. הם התחילו מיל. טאח מאנטיפס רוטי של המולה
 בוכים. אתם מה טסני להם אמר טשחק. אתה מה מסגי לו אמרו טשהק.

 ובשלורח בטח יושבין לע״ן ומקט־יכש לעצבים שמשתהוים גוים לו אמרו
 להם אמר נבכה. ולא באש נשדף אלהינו רגלי הדום בית ואנו והשקט.

 אהרת סעם שוב עאכ״ו• רצונו לעושי כך רצונו לעוברי ומה טשחק אני לכך
 קדשי טבית שיצא שועל ראו הבית להר שהגיעו כיון לירושלים עולים היו

 אתה מה טסני לו אטרו משחק. עקיבא ורבי בוכים הם התחילו וקדשים
 בו שכתוב מקובה לו אמרו בוכים• אתם מרה טסני להט אמר משחק.
 וגו׳ ציון הר על ה׳( )איכה בו נתקיים עכשיו יומת• הקרב וחור י״ח( )במדבר
ח׳( )ישעיה רכתיב משחק אני לבך א״ל ול^עבכרת. בו הלכו שועלי□

קאפיטעל. צווייטעם
 11^6 רער ויך איוט, פערבאטען עפיהרטען4אנ אכטן רעהן נאך נון עט :עתר :א

 1ניכנ רעננאך ווייוען אונ:רע"א}טען האבען :א איכערןאטטען, צו }וטטינקייט גראטען
 ולערער" דיא איבער ען4פערהייטונ רער דך דא ווען פרייען, 13 ויך אונטער!אטטען,

 טראקטאט איכן ווירר כעריכטעט וויא עראיננערטען, ט,ירוט^יכן 4הערטטען|ונ
 רכי עוריה, כן א|ע:ר רכי מ}יא},4 רבי איינטט א|ט כ״ר.(: 3)פא *כ!ת

 רא־4 איין הער ראכן סאן אונד רייטטען ען>1ו:אמ3 עקיבא רכי אויר יהוטע
 נור וויינען, צו אן ערטטע| ררייא דיא ען4פינ פערנאהמען, עטרייא4יובע} טעט
 פראגע, איך אוכד יענע? פראגטען רוא, |אכטט ווארוכן |אכטע. עקיבא רבי

 וויינען, ניכט וויר וחתטען וויא איחר? וויינעט ווארוכן עקיבא, רבי ערוויערערטע
 רוהיג :א ג!יקק}יך, וא ענדיענער3אט4 אונו־ היירען יענע ווען :יא, אנטווארטעטען

 פערו"עטצטע דארוכן, עכען ט!4ע'}יע6א אין נאטטעטהוי: אונוער }עכעןיןואהרענר
 גאטטןיכען רעט איבערטרעטער דיא ווען רען עבען; איך }אכע עקיבא, רבי

 ערוואר־ ?3 דיאיעניגען ערטט האבען וואט עניעטען,4 יקקט}4 :א|כען איינעט ווין!ענט
 ע־4 ריא:עןכען רייועטען א$>4 אנדערעט איין עהארכען?4 ווי})ען דינעכן ריא טען,

 ואהען אי!אנגטען, 4פע|בער>1טע רעק אן :יא א|ט הינאד^ יר!ט|יכן נאך )עהרטען
 כע־ טטע4אןןערהייןי דאט דך תא הערקא^ען, טטע^ע רער פאן פוכט איינען :יא

 וואר־ |אכטע. ען4ע4הינ !עקיבא רבי וויינען, 13 אן פינגען אונד האטטע פונרען
 וואר־ ריע:ער. פראגטע איהר? וויינעט "ארוכן יעיע. טען4פרא רוא? }אבטט אונן
 אין טטע||ע, ריע;ער אן רא יענע, ערוויערערטען וויינען? ניכט וויר וא^טען אוכן
 :א|ן נאהעט איהר ויך רער ]איע, ,,רער הייטט: עט ווע|כע 2אוץ 4יעהונ3בע

 דעפן אויך עהט:4 4ערפי}|ונ אין פער: יענער :׳.( י״ח )כחרכר :יין״ טארעט דעט
 ה', )איכה או^הער! פיכטע וואנרען! ט,4]יע דא פעראדעט רער יון,3 כערג
 נעה^ןיך: היימט עט איך: !אכע עקיבא, רבי עהויערערטע דארוכן, עכען י״ח•(.
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 ובי יברכיחו. בן זכריהו ואחה הבחן אוריה ארה נאמנים עדים לי ואעירה

 שני. במקדש וזברירת ראשון במקדש אוריה זכריה. אצל אוריה ענין מה
 כהיב כאוריה אורירה של בנבואתו זכרי׳ ש>ל נבואתו הכתוב תלרת אל^ת
 כרה ח׳( )זכריה כתיב ובזכריה תחרש• שרה ציון בגללכם לכן ג׳( )טיבה
 האטת עיר ירושלים ונקראה ירושלים בתיך ושכנתי ציון אל שבתי ה׳ אטר
 הייתי אוריה ש>ד נבואתו נחקיימרה שלא ער הקרש. הר צבאות ה׳ והר

 אוריה נבואת שנתקיימה עכשיו זכרי׳ של נבואתו תתקיי׳ לא שמא מתירא
לו השיבו הזרה ובלשון מתקיימת. וכריה של שנבואתו שבידוע אני שוטע

 :כריה, רען חונד חוריה פריעטטער רען צייגען: רער}יכע #יךחוין בערופע "חיך
 ציי־ פערטיערענען צו ביירען דיעוע נון ווען ב/(;" ח׳ )יטעיה יברכיה, דעט וחהן
 צייט צור סבער וכריה טען, פרט רעט צייט צור נעה#}יך חוריה }עבטען, טען
 געזעטצט, פערבינרונג חיק רעמוועגען ויח וועררען וח טע#פע}ט, ן ייטע 11 צ רעט
 ןחכהחנגיג וכריה רעט פרחפעצייחונג רער ערפי}}וע ריח רסט חנצורייטען, חוק
 פחרהער־ חוריה ח!י^ בעציעהונג חין ווסט רעטטען, ערפי}}ונג רער פחן חיוט

 ואן} חיירעטהח}בען ווחהר}יך! נעה#}יך: עט הייטט ריעועק פחן געוצוגט/חוררע;
 עט הייטט רסגעגען י״ח.(; ל, )#יכה*) וועררען ט4חו#פפ}י סקקער חיין וויח ציון
 רעוירירע צוריקק, ציון >£ך קעהרע חיך הערר: רער טפריכט וח וכריה: בייק

 דערכערגדעט ח!כד ווחהרהייט רער קטחרט ריח רסן וח}} }יק ק ירו }יק, ק ירו חין
 }סנגע וח ב/(; ח/ )וכריה וועררען" נענאננט 4כער ע4היי}י רער צכחות העררן

 נ־0עג7ערפי}}ונג חין ניכט פראפעצייחונג חויטנעטפרחכענע חוריה געגען ריח נון
 חין ניכט טיוכריה רעט פראפעצייחונג ריח חויך רסש בחנגע, #יר ווחר ען_ווחר,4

 חוקיה גענען פרחפעצייחונג ריח ווח חכער, יעטצט מאכטע; געהען ערפי}}ונג
רחט סנצייכען, "ויכערעט ח}ט ריעט #יר גי}ט זח חיוט, געגסנגפן ערפי}}ונג חין

 פתחון תת לכלי הערה מכלי וא״א מאוד ההבנה קשי הוא הוה המאמר המתרגם; אמר •(
 י״א( ג׳, )מיכה תחרש שיה ציון בגללכם לכן הכתוב: את שהביאו כמה חז״ל דברי על למלעיגים סח

 הוזכר לא אורי׳ ומן המורשתי, מיכה נבואת היא הזאת הנבואה ובאמת אורי' נבואת וקראוהו
 שתרצו ומה כעצמה, הואת הקושיא כ״ד( ד' )סכות שלנו כסוניא התוספות הקשו וככר שם? דבר

 אוריהו ה׳ בשם מתנבא הי' איש וגם כ'(: )כ״י, כירמי׳ שכתוב מה על שסמך שם התוספות
 האלה היבריס כל עכ״ל, מיכה כמו מתנבא הי' וה אוריהו שגם משמע שמוה וכו' שמעיהו בן

 כאותו דווקא התנבא שאורי׳ וכו׳ הי' איש ונם מלשון: נשמע איך כי א( שתר, להם אין
 אוריהו על אם נ( ? תחרש שרה ציון בגללכם לכן כמוהו: ואמר מיכה התנבא אשר עצמו הלשון

 ואמר; ישעי׳ כמו ביחוסו כן גם ירמי' הזכירו לא למה ישעי׳ כוון ירמיהו בימי הי׳ אשר זה
 שלשון: נ״ל לכן ירמיהו? כמו נביא כתאר ישעי׳ הזכירו לא למה וכן שמעיהו, כן הכהן אוריהו

 יכר אשר הנבואה כ״א אורי׳, נכא אשר הנבואה פירושו אין כאן שנכתב אורי׳ של נבואתו
 דמיון לו יש שהכהן ולפי ישעי׳ כימי הי׳ אשר עצמו הכהן אורי׳ והוא אורי׳ אודות על הנביא

 לכן ,המראה ע"פ הנביא שינירנו כמו יהתומים האורים ע״פ העתיד יגיד שהוא כמה הנביא עם
 זה אורי' החמיץ ומן לאחר אך 5כהן כ״א נביא הי׳ לא כי נביא, כשם קראו ולא לעד קראהו

 ציון בגללכם לכן ונו׳ יורו כמחיר וכהניה ישפטו בשחר ראשי׳ כאמרו: הנביא מיכה רמו זה ואל
 שנים פ׳ ששמש הניול כהן ביוחנן לו כדומה לרע שנוי ומצינו י״א( ג', )מיכס וגו׳ תחרש שדה

 נביא כ״א כהן הי' לא כירמי׳ הנזכר שמעיהו כן אורי׳ אכל צדוקי, נעשה ולכסיף גדולה בכהונה
 כהוראתו מחיר ולקח מתחלה רשע הי׳ שאורי׳ או נביא, כשם כ״א כהן כשם ירמי׳ תארו לא וע״כ
 זכריהו, כמו צדיק אורי׳ שהי׳ כוונתו היתה לא זכריהו, כמו נאמן עי כשם ישעי׳ שקראו ומה
 אורי' על שנכא מה מיכה מנבואת בה׳ הבוגיים העם ראשי עונש על ראי׳ הביא כהפך כ״א

 תחרש, שדה ציון בגללכם לכן להם: ואמר עקלקלות ארחות הלכו אשר העם ראשי ושאר הכהן
תרגמתי. הוה הפירוש וכפי זכרי', מנבואת העתירה הגאולה על ראי' הניא וכן

♦ סיבערועטצער יער
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 בעוררת לבא העתירות רבות נחטות טצינו וגם נרזטתנו. עקיבא לו ואטרו
 ובוגרת ציון מנחם טסי רצון יחי כן חחטישי. הנר בסוף הכתובורת האל

> > אטן: ירושלים
התשיעי. הכלל

 החלק חלקים. שני בו ויש לבטלה. שטים שם יזכיר שלא
לבטלרת: בכרכרת השני ר־זחלק רתבאי. ברברי רתראשון

אחד: סרק בו ויש הבאי. ברברי הראשון החלק

הפרק.
 אלא נשבע דוקא ולאו לשוא. או לשקר נשבע חוטר לטעלח כתוב כבר

 קרא מראסקיה תורה. אסרה שבועה בלי לבטלה שטים שם אסוקי אסי׳
 שטיבם שם אדכורי שאסי׳ לטדנו תשבע לןיין כתיב ולא תשא לא בלשון

 השוטעו אסי׳ איסור׳ דעביר לבטלה מוציאו טבעי׳ ולא אסור. לבטלה
 הורת בדבר עור “יורגל־ שלא ליסרו וכרי נענש. נידהו לא אבם חכרו מסי

 השומע כגל רב אמר ן׳(. )רף בנרריבב כרגרסי׳ ברבר. חכמים חחטירו
 בנרוי יהא עצטו הוא נדחו לא ואם לנרוהו. צריך חברו מסי השם אוברת

 שנא׳ כטיתרת. ועניו׳ מצויה. עניו׳ שם טצויח השם שאוברת טקום שבל
שנתנו מקיבם כל^ אומר רשב״ג ותני וגו׳. האנשים כל טתו כי ר׳( )שמות

 וינד ויר־4 וועררע. עהען4 4ערפי}ן!נ אין טיוכריה רעט 4פראפעצייאונ דיא אוין
צו פןעהרטען4 רעו :שנטע! ,עטראטטעט4 ען>4>4מאןןקא 4נ1בעמערק ריעוע דורך י־יי״ל.....

נאמענם. גאטטליכען רעם אויסשפרעכען אועאטהיגעם איבער
.ען4אבטהייןונ צוויעו אין

אבטהיילונג. טע ערם
קאפיטעל. איינעם אין געשפראך. געוואהנליכען כייס

 עטפרא־4 דעטטען טטראפכארקייט ראטען4 רער פאן עכען □ערייטט האכען וויר
 טווא. רער ניכטכ|אט א|}יין טווארט; ערווייוע4אוננאטהי ארער ערםאןט5ווען ען,5
 אונ־ ב}אט נא*ען אטט|יכען4 רען וועןכער רעריענעע, אוין ואנרערן ע, ענד ר

 ניכט ריעועט דא עועטין,4 ראט ען4ע4האנרע|ט' אויטטפריכט, ווייוע ער4נאטהי
 אויטטפרע־ ניכט ןטט1וא רוא ואנרערן: טווארען, ניבט ואן|טט רוא |רטעט:

 אויך ואנרערן אויטטפרעכען, ע_4אוננאטהי ראט נור ניכט פערנעלאיוט כען.
 וואוררע אונדיעט פערבאטען, אויטיטפרעכענט ען4אוננאטהי דעט אנהארען ראט

 נרריכן טראקטאט איכן רב ראט עהאןטען,4 היערוין ע4טטרענ עהעמאןטייוא
 ערווייוע4אוננאטהי נאמען טט|יכען§4 רען ווער טהוט: אויטטםרוך רען ן׳( )פאן.

 באננפ}וךאויטטפרעכען. רען אויטטפרעכענרען מוטאיבעררען הארט, אוימטפרעכען
 ער א|ט ,4ענווארטי4ע4 נא הו כי ר בייא אבא, י רב ערצאהןט ,,איינטט וואר אין

 אוימגעטפרא־ ערווייוע4אוננ$טהי ען>1נא טטןיכען§4 רען ווע}כע פרויא, איינע איכער
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 דרב קטיה קאיטנא הוה אבא רבי אטר עוני. או מיתה או עיניהם חכטים
 שמתה לבטלה. טפוטה השם אזכרת דאפקא איתת׳ לחהי׳ שטעה הונא.

 מפי השכם הזכרת השומע ש״ט תלרת טינה שמע באנפה. לאלתר ושריח
 וש״ט בפניו. 1אל<י לו מתירין אין בפניו נדוהו וש״ט לנדותו• צריך חברו

 א״ר זביד בר שמעון א״ר עלה. ואטרינן כלום. ולא להפרה נדוי בין אין
 א״ר חייא רבי דתני אח<ת רבי משובם אריכא אחא א״ר טבלא בר יצחק
 דרבי משמי׳ מיאשא א״ר חנינא רבי אמר אלעזר רבי אטר רב אמר זירא

 צדקרה שמש שטי יראי לכס וזרחה ג׳( )מד־יאכי ט״ר זיהלעאי בר יהודה
 אלו שמי יראי לכם וזרחה טרבק. כעגלי ופשתם ויצאתם בכנפיה ומרפא

 ומרם<> צרקרה שטש לבטלה. שמיכם שם )להזכיר שטתיראין אדם בני
 תל;ן דין הנכנסת נחמה הניאה אנין )סי׳ חירגא האי מינה שמע אביי אמר בכנפיה

 אין דאמר ב״ל דר״ש ופליג^ן טסי♦ ריומןיין דשמשא( !היא אמיייס 8>י חייגא קרוי
 טתרפאין צדיקים מנרתיקה המה טוציא הקב״ה אלא לבא. לעתיר גיהנם

 שטי יראי לכם וזרחה רכתיב בה מתרפאין צדיקים נידונים:בה. ורשעים בה
 בה. נידונים רשעים טרבק. כעגלי שנא׳ בה. שטתעדנין אלא עוד ולא וגף.

 קש רשעה עושי וכל זרים כל וחיו כתנור בוער בא היום הנה כי )שם( שנא׳
 למדנו וענף. שורש לה□ יעזוב לא אשר צבאות ה׳ אם׳ הבא היום אותם ולהט
 רבא. בעולם עונשו זה על ומוסף הוה בעולם לבטלה שמים שם המוציא עונש

 ארם כשיוכרנו המציאורת כל קיום שהוא והקדוש הגדול שהשם לפי והטעם
 וזיע ורתת וירארה באימה לזוכרו לו יש החוררה בקריאת או בתפלתו אפי׳

לבטלה: בפיו מלהוציאו לירא לו שיש שכן כל ובטהרה. ובקדושה

אחר: פרק בו ויש לבטלה. בברכה השני החלק

הפרק. )עא(
ובברכות כתפלו׳ שאפי׳ לבטלה. שמי׳ שם מזכיר חמור הוא כמה ראה

 □ר יהודה רבי ואגט יעכוייטט, רזויך מרטטפרמך. כמכן רען ייך|4 ומ טטע,6ה כען
 כמ, מטטןיכפן4 רעט מויטטפרעכענט מוככמטהיגען רפט וינרע ריפוע וררר י,15

 ויך $טט מכגעפיהרטען כיוהער דעכן מרט .ט4ערי4 טטע4טרעכ0 מרפט מעכט
 כממטן טט|יכען64 רפן וועוכער מיוט, ע4רעריעכי סטרמפווירריג וויח עכטכעהמען,

 מין :פ}כטט רמט עהט,4הערםמר רמררט מרך וואט מרטטפר־יכט, כמטה מהכע
 מרטגע־ איראכט מוכר עהר>£ורכט בעומכרערער מיט כאמע דיעוער פכעטפן4 רען

 מיהן טטען,6מוכטערן פט מאן מוט מעהר >£יע}, ווימ מיק !מוט וועררען טפרמכפן
.מרטצוטפרפכפן מוככאטהיגערווייזע

אבטהיילונג. ייטע ו צו
גא. גאטטלינען רעם אויסשפרעכען אוננאטהיגע ראם איכער
קאפיטעל. איינעם אין זעגעגסשפריכען. אין זעלבסם מענם,

 חטטן*כען4 רען מיוט, עטטאטטעט4 עט וועןכען מין פאן}ס, רימ וזיר ער״מגען
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 רבותינו. שתקנו המטבע ככל ולברכו השם. את להלל ארם כל חמחוייב

 עמו. שעשה חטובות על ולהודות לשבחו לו כשיש כין מצוה כשעושה בין
 כשיראה או לעצמו או לאבותיו או לישר^ נס בו שנעש׳ מקום כשרואה או

 אעפ״כ הנאותיו• בכל וגם חדשים דברים שמע או ראה או המציאו׳ אותות
 )רף בברכות כרגרסי׳ צריכה. שאינה ברכה מלברך עצמו שימנע הותירו

 עובר צריכה שאינה ברכה המברך כל הרווייהו דאמרי ושמואל רב ל״ג(.
 טעון אי ליה מסתפק ואי כ׳(. גשמות לשוא אלהיך ה׳ שם את תשא לא על

 בסיף הרמב״ם כתב וכן יברך. לא כריך לא אי כריך אי או לא או ברכה
 ברכה. בלא עושין לאו אי טעון אי לך שיסתפק דבר כל וכן ברכות הלכות
 וכן הצריכות. בכרכור־ז וירבה צריכה שאיגדה בברכה אדם יותר ולעולם

 להוסיף שאסור ^א עור ולא וגו׳• אברכך יום בכל קט״ח( )תחלי׳ דוד אמר
 התם נמי דגרסינן רבותיי. שתקנו מטה יותר חש״י בשבחות אפי׳ בתפלות

 ואמר חנינזיק דר׳ קטיח דנחית ההוא כ״ה(. )רף מגילה ובמסכת ג(*ל )רף
 סייטוזינהו ליה אמר והאמיץ. העוון החוק והנורא הגביר 1הגדול־ 1האל־

באוריית׳ כתבינהו רטשה לא אי דאמרי׳ חלת הני אגן דמרך שכחי לכולהו

 ע5וי •3 זע.־.ר יונויצטען סיהוען ין(5 זיונסט געןעהוטען כייוען ויעזע יוכג]יין ר. •(
 ווינטחעטצער, וער עגטען.!5ס פעריר״ן

 געי געוויטטע רמבבינען רען £אן ראט וויר, בעמערקען :א מדטצוטפרעצען, נאמען
 גע־ חין ויך ממן דערען וומוררען, מיינגעפיהרט :עגענט£ארמע?ן חוגר כעטטווייוען

 מונד געבעטע יכפן1טאג דייו מאן ווען כ. צ. ווייו המט, בעריענען צו פאןןען וויטטען
 ער ריח וואהןטהאטען, כעזאנרערע עיר אדער מבהא|ט, גאטטעט }אבפרייוונגען

 וואגאטט דעהט, ע15טטע מייגע יעמאנר ארערווען המיט, ראנקען צו ערצייגט, אונט
 בטט1וע מיהק אדער ,פארפאהרען דינען אדער איבערהויפט, מיוראעןיטען רען

 מין דעןטענעט וומונדערכמרעט"מונר עטוומט מירג"ענר מען ארער געטהמן, וומונדער
 דך גענוט נייער מיין מירגעגד ווען ענר}יך אדער קאממט, פארטיין צוק נאטור רער
 יערעט מוכט וויר דאט געררונגען, 1דארוין דמ האכען רעננאך רמרביעטעט. מונט

 טר&קטמט מיק ווירר גע|עהרט ווימ וא!!עו, ענטהא^טען }אבטפרוכט מוננאטהיגען
 ווער דמט (,*מיינטטיממיג |עהרען טמוא| מוגר רב |״ג.(: )פא|. ברכות

 מיבערטרעטונג מייגער דך מויטטפריכט, :עגענמטפרוך מיינען מ!ננאטהיגפרוויי:ע
 ניכט גאטטעט, ריינעט עודגען, רעט נאמען רען וא^טט "דומ פערכאטט: רעט

 עטצווייפעןהמפט ווען ימי. אטט.1 קאממען טו|רען צו מדטטפרעבען" מוננמטהיג
 ממן אב אדער ניבט, אדער אי:ט, ערפאררערןיך ועגענטטפרוך מיין אב מיוט,

 ■ ועגענט רען |יעבער ממן "?א!) ניבט, ארעד המבע, געטפראכען ועגענטטערוך רען
 קיינע ממן ןא^ געכעטען טטעהענרען רען מין ע}כטט1 מונטערןאטטען. פרוך6

 מיק ודא דגר, מנגעאררנעט מיינמא! ווע^בע ריא, ט1מ :מגען, מעהר }אכטפריכע
 געגעס־ מין יעממנד מיינטט וומר עט מירר: ערצאה^ט }"ג.( )פא|. טרמקטמט אביגען

 מןןמאכטיגער, געטפראכען: המטטע מוגר הינגעטרעיטען מ3חני רבי רעט מרט1ו
 קרמפטפאץ־ טיגער,5מא טטמרקער, עהרפורכטכמרער, געוומןטיגער, גראטער,

 |אכעט־ ריינען מיט ר!מ כי!ט בעטענרען: רעק צו מ הגיג רבי ומגטע דא |ער.
 )גראט, ווארטער ררייא יעגער ;ע|בטט ראך וויר האטטען ענרע? צו ערהעבונגען

 מיק ניבט מטה דא האטטע בעריענט, ניבט מונט עהרפורכטכאר( מוכר געוומןטיג
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 טשל ואולת. אמרת ואת להו אמרי הוינן לא תקנינהו הגדולה כנסת ואנשי
 1כשר־׳ אותו טקלסץ והיו זהב דינרי אלסים אלף לו שהיו ורם בשר לטלך
 בר רברה אמר י״ח<. )דף במגילה נמי וגרסינן לו. הו<ת גנאי והלא כסף
 המספר כל אלעור א״ר אכהו רבי אמר לה ואמרי יוחנן רבי אמר חנה בר

 לו היסיפר ל״ז( )איוב שנא׳ העולם מן נעקר מדאי יותר הקב״ח של בשבחו
 גבורי^ כפר איש יהוררת רבי דרש יבולע. כי איש אמר אם אדבר כי

 אלהים חהלה דומיה לך ס״ה( )תהלים מ״ר חיל גבור כפר איש לח ואמרי
 במערכא אמרי אמר דימי רב אתא כי משתוקתא. דכלא סמא .,וגו בציון
 חי ארס שאין מאחר כי להראותנו באו בשתים. ומשתוקזית בסלע טילי
 לשבחו יודע ואינו בוריו על הקב״ה 1של־ ממדותיו דבר שוס להשיג 1יכול־
 כי הנבראים כל מדוח שלילת דרך על אותרה כשיאמר זולתי טרה בשום
 כל לפי׳ אחר למצוי צריך שאינו ב״ה מצוי לבדו והוא מאתו נמצאים כלם

 לפינשאין שבח וו אין רבותינו לנו שתקנו מטה יותר דבר בשים המשבהו
 ,אל־ בערך לכסף הדבר המשיל־־* ע״ב ערכו. מגדולת צד מניע^לשים ב״ו

 בכסף ן>ותו מקלסין הזהב ובמקום זהב הרברה לו אשר שהמלך הזהב.
 אלזיא לשבחו רשאים אנו שאין נמצזית לו. הוא גנאי מטנו סחורת שהוא

 אתח קרוב עלינו יאמר ולא בו לבוין נוכל אם לנו ודי לנו. שתקנו במטבע

 :יח(פער:ח<><>}וכג האהפן רער יואננער ריח האטטפן ריעבפןחונר6ניפרערגע געועטצע
 ריפט הינצו! ייכפן!4נאךרפר דוח טט4ראךפי חוגר פפיהרט,4חיינ גפבעטע חיק ניכט

 פער* חיין חיבער רער פירטטען, חיינפק פאן יע^חנד "פן ח!ט פאר, יר>4 קא^ט
 דפר* רחש ערוואהנט, !אכענר ט,4פערפי א}דרענחריפן4 י!|יאן>4 חיינער פאן פן4<>ע

 פיע|־ ניכט }אב :אוכפם חיין ווארפ בפ:יטצע. ד!בעררענחריען י!!יאן>4 חיינע ופ!בע
 חי:ט רסככיגפן, ריח :חנפן עודר>ן,4 פדפ!טטפ רחט ?4ונ4כע}יירי חיינע מעהר

 פיר ,6פח!אטטינ חין טפריכ״ארט חיין }ויטעטע :א דוח, יכטט4 פן.4״יי6 רחש
 ער־ רפר צווייח! רפרפן גפן ויי 16 רחם פיר יב4 :א ,ו!רםן4 ן ע חייג רפדפן רחט

 #6פנ רפר דח רחש, פן,4:ח ייכניט}4 ויינפק יט>4 ווא!ןטע חנינח רבי וואהנטע
 חיהק וויר חוגר פאטשען צו גאטטפט מפטען6עג4חיי ריח חוק חי;ט, לרבעטראנקט

 חיט רפר חין האכטטענט :אנרערן פטען,6ענס4חיי פאדטיפען קיינע מוין רחהער
 חונפא}}קא^>ענהייטפן ע:עטצטען4פנ4ע4פ:ט ריח רמרורך יחט רירפפן, בנייח^מגפן

 ען4נ14פן"בייח!ע4וופני ריח ח!•^ גור חו־ך חונט וויי־ וועררטן, חבגפקפראכען חיהק
 חייכ*ח| !עהרפר ח!נ:רט "פ|כע מיטטען, ר£!נקפן6בע חיעענטחפטפן פאדטיפער

 מ16 דח, וויי} פפדמיידפן, וויר *יטטפן שכפר פן4חיכרי ח!!ע החבען; חיינגעפיהרט
 קאג־ חויטרריקקען !אב וומהרעש קיין ח!יך פררייכענד, ניכט אטטעט4 ווע:פן רחש
 דינפק צ! ען,4בייח!פ :אגטט חיהק וויר "חט ח!!פט, דך פערהא!ט רחהער נען,

 חיהן פיר גפרייכפן, צו |אבע צוק חיחק טטחטט חוגר ~גא}ר צו ד}בפר "יח ווע:פן
 אפטע חיינע ופ!כפר1 קאניג, חייגען פיר פט וויח חיוט, הפרחמעטצענר :א ענען

 רען גור חיהק רעטטפן טחטט6 *חן ווען חי:ט, הערחבועטצענר א}רעט"בע:יטצט4
 חיינגעפיהרטען רפר חונט ודר וופן חויך מכפר צוטרייבט. פר ב וי! פאן כעדט?

 בערייטונג ריכטיגסן חיהרער חין דח ודר *־שטפן בפדיענפן, ע!ן>4עבעטטפאר4
,כדע1 * חיהרפק ר!ח כיוט ״נחה הייטע: ניכט חונט פאן עם רח^יט נעה^ען,
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 משעין אנו שאין כשמוחה בקשות להוסיף וכ״ש, י״ב(. )ירמי׳ וגו׳ בסיחט
 ואל והברכות התפלות בסדר חאחוו אשר טוב להניחם• טוב יותר שהוא
 שתכוין ולואי בסכנה• עצמך תכנים ואל צריכה שאינו ברכה מסיך תוציא

 כשתוציא( )נ״א תוציא( )כשלא וגם מברך אתה לטי ותבין הצריכה בברכה
 חבל הוא חארם חריצות וכל מאתו שהבל תמיר לבך תשים בסיך הברכה

אמן: יברכך והוא בלבך תמיר תברכהו ובוח תועלת כלי ועמל

העשירי• הכלל
 החלק חלקים• שני בו ויש השם חלול בדברי ידבר׳ שלא

כשוף: בדברי והשני והחלק נרוף• בדברי רתתאשון
פרקים: שלשה בו ויש גרוף• בדברי הראשון החלק

הראשון. פרק )עם
 שאין שאע״ס וו עברה היא וגדולה כולה. ובחירה באמונה כופר המגדף

 לאלור־ז. עליו ומקבלה בע״ו מורה כמו עליה נהרג בדבור אלא מעשה בה
הערים מפי השומע ואפי׳ בגדיו את לקרוע חייב מפ*ו שחשימע מזח ויותר

 וויר ריר£ען וועניגער פיע| :א איכן ב׳.(. י״ב )ירמיה איננערן, איהרעכן סערן אבער
 כעריענען, אויטרריקקע אונט אונר ען,4הינצוסי נייע עבעטען4 סארהאנרענען רען צו

 נור א|:א אונמ רירסען וויר :אן}טען. כןייבען4ווע }יעבער אונפמטטענר, מ1א ווע|כע
 ניכנו אונר כעריענען סריכע0עכט4ןע אונר געכעטע כעטטעהענרען איינמא) רער

 קאננען. ברינגען עסאהר4 אין אונט דיא איינעיהרען, עבעטסארמען!4 אוננאטהיגע
 טעטט~רענ־0 דיעוען כייא דך מאן מוט כור הינרייכענר. וינר דיא'אייננעפיהרטען

 בעטטרעטננען אונורע א|}ע ראט אוגר הערקאממע אטט4 סאן א}]עט דאט קען,
 $□־ וואהרע רער אי;ט דאט דגר. ןראונניט איהן אהנע ען"4ונ4אנטטרענ אונר

!קא| הערבייאסיהרען ען4וע אטט|יכען4 רען רער ספריך,

טיטעל. צעהנטער
 ווא־ רעדען, פאן אונטערלאססונג ריא איבער

ווירר. ענטווייהט נאמע גאטטליכע רער דורך

.כטהייןיעען6 צ״ייא אין

אבטהיילונג. ע ט ערס
 קאפיטעלן. דרייא אין בעטרעפפענר. גאטטעסלאסטערונג דיא

ל, ע ט י פ א ק ס ע ט ם ר ע

 רעןיגיאן ריא רער עאכטעט,4 ייך|4 דעמיעניגען ווירר )אמטערט, אטט4 ווער
 וא איוט וינרע כעגאנגענע רארורך ריא אונר נעט,4ןיי ןרע!עט4 אכצע4 דאט' אונר

 ואנרערן אויטאינט,_4האנרןונ ענטןיכע4ייךראבייאקיינעאיי}4 ער אב ער, ראט ראט,4
 איי* ודא פערווירקט, |עבען ראט וט4 וא עבען רעננאך אויטטסריכט, ווארטע כ^ט
 איבער־ בעטראכטעט. אטט4 א|ט אונראיהן שנערקעננט טצען§4 איינען רער נער,
 אויט ויא ער ווען ר!54!א יא הארט, $4טטערונ ו>{|כע איינע רער רער, מיט ריעט
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 ע>ל עומרים והדיינים נ״ו(. )דף בסנהדרין ששנינו כמו עליו המעידים

 דכהיב מנלן. קורעים ם׳( )רף עלה ואטרינן מאהין. ולא וקירעים רגליהם
 הסופר ושבנא הבית על אשר ז,לקירח בן אליקים ויבא י״ח( ב/ )מלכים

 רבשקה. דברי את לו ויגידו בנדים קרועי חזקיהו המזכיר אסף בן ויואח
 קרועי הכא כתיב קריערח קריערח אתיא אבהו ר׳ אמר מנלן טאחין ולא

 *ישר< רכב אבי אבי מצעק והיא רואה ואלישע ב׳( )שם התם וכתיב בגרים
 שנא׳ ממשמע קרעיכם לשנים ויקרעם בבגדיו ויחזק עור ראהו ולא ופרשיו
 קרועי׳ שהם טלטד קרעים. ת״ל מה קרעים שני׳ שהם יודע איני ויקרעם

 לקרוע חייב שומע מסי השומע ואחר השומע אחר ת״ר לעולם. והולכים
 ששמעו בשעה קרעו ובי ששמעו. כשעה קרעו שכבר חייבים אינם והעדים

 ויהי י״ט( )שם רכתיב דעתך ס^קא לא השתא. שטעו קא הא הוי מאי
 לא והם קרע המלך בגדיו. את ויקרע דבריהם את חזקיהו המלך כשמוע
 נדונים חומרתם בגודל בע״ו ומורח השם את מברך שניהם בי וגם קרעו.

 שכתוב הראשון הנדון הי׳ השם ונוקב סקילה. שהיא החטוררח במיחרח
 כמשמר ויניחוהו במה. מיתתו בתורה מפורש עדין היה שלא ולפי בתורה
 כופר כן גם שהוא השבת ביום עצים למקושש וג״כ .ה׳ פי על להם לפרוש
ועקר ועע״ו. מגדף אלא נתלין ואינן חאטונה. יסוד הוא אשר העול׳ בחרוש

 עדרייםענש3לןזיירעו יעס ט5י15פ ימ1 מינדעכן נרינ/1יטטי1ח5וכ11 מי!ט כעווייז ייע:ער *(
 ט'וגי3 טבען רעש וןחפיטע! ער.נטטן3ניינ גענרטן1נ!רו רענן חוים ע*יע51ח1ב חיינער "■היען1 כ״ס)
ער.3עט1ויבער1 רער .ר.עראיורגע.־ט רייט]ין קסניגע רעי כוכש טען

 אכ}עגען(, צייגניט פערברעכען ריעועט איבער )דיא הארט צייגען פאן מוגרע רעק
 *אויפ יטטען>5 ריכטער )אונטערווכענרען( דיא וע}בטט ^צעררייטען, ק}יירער ויינע

 וויערערצו־ א}ש>1ניא ריטטע דיא רירפען אונר צעררייטען ק}יירער איחרע שטעהטן,
 רעש ואחן א}יקיכו, קאמען עט ענטנעהמען: צו פערוע דעכן אויש וואט נאהען,

 צוחוקיהו אטן׳, ואהן ,יואח קאנצ}ער רער אונר שכנא שרייבעי־ רער ח}קיה,
 שקה רב דעט חארטע ריא וויעדער איהכן ואגטען אונר ק}יירערן צערריטמענען טייו
 אן5נ וא)ט4נאכ }אשטעדונג וא}כע איינע ריא צייגען, ריא כור .(י(.*}" י״רז נ', כית>}5)

 6 ניכט/אכי>א}ט ק}יירער איהרע כרויכען הארען, וףערערהא}ען אנרערן איינעק
 געטהמן אנהארע] יטטע}בארען>4אונ רעכן בייא דיעט"כערייטט ויא רא צעררייטען,

 איהרעווארטע חוקיהו רערקאניג "א}ט הייטט: א׳.( )י״ט, עטרארט וויא האכען,
 ניכט ויא, צערריט א}}יין קאניג רער כור א}:א ק}יי־ער" ויינע ער צערריט הארטע,

 טריי־ גאטצענריענטט רער ווייא אטטעט}אשטעתדע4 רער י>וט אויך .צייגען ריא אבער
 ער־ דער וואר אויך ער}יירען'■ שטייניגונג ריח נעהי>!יך טאר, שווערטטען רען בעכרע
 גאטטעט־ א״ן ווירד, בעריכטעט שריפט רער א•! הינריכטונג איינע רעק פאן טטע,

 ןניכטרגעגעט איכן טאדעטארט ריא וא}כען איינען דאהקפיר ביו אבער וויי} }אטטערעי־,
 רען אוכן געטהאן, גע£אנגניט איין אין איינטטוויי}ען ער וואוררע וא וואר, כעשטימיוט
 *ווע} רער, אויך שטראפע'ער}יטט ריא:ע}בע פערנעהחען. צו גאטטעט אויטשפרוך

 ראט גאב, ערקעננען צו רארורך ער וויי} האטטע, אויפגעווכט ןרהא} שבת אק כער
רע}יגיאן רער גרונרארטיקע} איינען וואט }ייגנע, ווע}ט רער ערשאפפונג ריא ער
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 קללת כי כ״א( )דברי׳ נאטר זה ועל השם. את חטברך על נכתבה התלי׳
 ונמצ^ תלוי הוא השם את שברך על הכוונה ואת לסי ר״ל תלוי. אלהים

 יברכהו ובלבו בסיו תמיר אותו ומברך חטוררה אבל מתהלל. שמים שם
:השמים טן האיל

שגי. פרק עג<
 רבינו משרת שבר כן ועל כלה. התורה בכל כוסר כאלו בע״ו המודה

 להם אין בע״ן מודים שהיו מאחר כי העגל מעשה כששמע מרעתו הלוחות
 ,תני פ״ן(. )רף בשבת כרגרסי׳ בדבר. חסכים הקכ״ה ולסי׳ בתורה חלק

 אחד יום הוסיף בידו• הקב״ה והסכים מדעתו משרת עשה דברים שלשה
 מדעתו. אחד יום הוסיף הלוחות. את ושבר האשה. מן וסירש מדעתו.

 חיום אף עטו לילו טחר מה וטחר. חיום וקדשתם י*ט( )שמות דרש מאי
 טחאידנא. לבד יומי תרו טינה שטע לה נסק הא רחאירנא ולילה עמו לילו

 סירש .בשכתא צסרא עד שכינה שריא דלא ירו על הקב״ה דהסכים ומנלן
 שעה לסי ^א עטחם השכינה דברה שלא ישראל טח דרש מאי האשה טן

 טדבררת שהשכינה אני אשה. אל תגשו אד־ תורה אטרח זמן לחם וקבע
 שנא׳ ידו על הקמח דחסכים ומנלן עאכ״ו. זמן לי קבע ולא שעה בכל עמי

 עמוד סח ואתח בתרירת וכתיב וגו׳ לכבש שובו להבש אמור לך ה׳( )דברי׳
 מצורה מתרי״ג א׳ שהו^א ססח ומה דרש טאי הלוחורה ארה שבר עטרי.
וישר^ כאן כולה התורה בו. יאבל לא נכר בן כל י״ב( )שמות תורה אטרח

 גאטצענריענער רער אונד גאטטעטןאטטערער רער וואוררען לווין .אויממאכט
 אנרערן כייא וואט אויפגעתאנגט, ^□ייאטפייען ^ווארנענרען צונן טטייניגונג רער נאן

— וואר. פא!) רער ניבט פערכרעכערן

ל. ע ט י פ א ק ם ע ט י י ו ו צ
 ריאגאנצע }ייגנעטעער אןט בעטראבטען, צו לויוט אויבנו, אבגאטט איינען אן ווער

 פער־ פאן ער א?ט דיאגעזעטצעטטאפען!, צערכראן ראהער היי/ינעטריפט;
 רא "רען גוט; עט תיעט נאטט אונר הארטע, קמ^כעט נא/דענפן דעט פערטיגוננ

 דעכן לון טהיי}נאהמע איתרע תארטע וא האטטען, אנערקאננט אכגאטט איינען ♦יא
 פ״ו.(: 3)פא כת ט טראקטאט חירדאיכן גע}עהרט "יא ,1אוי נעועטצע נאטטןיבען

 אונד אויטאריטאט אייננע אוי^ מטה טהאט טראדיטציאן, ריא ואגט רינגע, ררייא
 רען צו איינען"טאג פיגטע ער איבעראיין: איהכן מיט טפאטער טטיממטע גאטט

 עועטצעטטאפע|ן4 ריא צערכראן אונר .11או. הינצו טאגען כעטטיממטען אטט4פאן
 צונן סלורבערייטונג אוי^ריא נעציעהונג )אין נעהמןין עט דא נאךאייגנעכןגוטרינקען;

 אונד הייטע ♦יא תייןיגע תיעט: פריהער טיני( אוי^ געועטצע רער עמפפאנגען
 כע־ נאבט דיא טאגע הייטינען פאכן דא מטת: טןאט וא י'.(, י״ט, )טמות ♦♦ארגען

 א|ט מוט, ויין 4עאןןטטאנרי מערער ניבט אכער רעחעןכע איוט, פאראיבער רייטט
 צווייפען אהנע צופא)גע, אמיבט גאטטןיבען רער געתארען, וא מארנענרע, רפר

 בעפאה} )אוגר תייטיגען, דעכן אויטער טאגע פא^טטאנריגע צווייא נאך נג14היי]י צור
אנויכט ריעוער מיט טטיממטע אטט4 אונר ,הייןיגונג( איינע"דרייאטאגיגע ראהער
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 ירו על הוא ברוך הקדוש שהסכים ומגלן וכמה. כמה אחה על משומרים

 בסנהדרין וגרסי׳ ששברת. כהך ישר ואריב״ל שברת אשר ל״ר( )שם שנא׳
 אומריבש אחריכס וגו׳. ויאמרו לו ויזבחו לו וישתחוו ל״ב( )שנם ס״ג( )רף

 והלא רשב״י א״ל כלייה. ישראל של שונאיהן נתחייבו שכחעלוך וי״ו אלמלא
 בלתי כ״ג( )שכס שנא׳ העולם מן נעקר אחר ודבר שמים שם המשתף כל
 לאלוהורה שאיוו מלמד רתעלוך אשר לומר תלמוד מה אלא ל־יברו. לה׳

 זבות. עליו מלמרין שאין מכלם גדול זרה לעבודה לאחרים והמסית הרבה•
 הערים את לו מכטינין נסשות דיני כשאר דינו שאין המסית על אמרו ועוד
 עליו ללטר לי יש אחר ואטר זכאי דין טבית יצא ואם התראה. צריך ואין

 עליו ללמד לי יש אחר גאטר חייב דין מכיחה יצא אותו. מחוירין חובה
 וטי וזקן סריס בדינו ומושיבין למסית טוענין ואין אותו. טחזירין אין וכות
 העם את שמטעין אלו על שהאכזריות עליו ירחמו שלא כרי בנים לו שאין
 מחרון ה׳ ישוב למען י״ג( )דברים שנא׳ בעולם. הם רחמים ההבל. אחרי
:רחמים לך ונתן אסו

שלישי. פרק מד<
 בלאו. עובר בה מאמין שאינו סי 5ע אף ע״ו. בשם המקיים או הנודר

 כרגרסי׳ לגוי. שבועה 1ולהטיל־ לסבב לארבה לו שאסור אלא עור ולא
)שמו׳ דתניא לן. מגא בשמו והמקיים בשמו הנודר ס״ג(. )רף בסנהדרין

 *}ער ;א עכען ערקיען. ע4טא דריטטען אק ערטט ווירק|יך ער מינרעק איבעראיין,
 יט>4 אטטטטיממטע4אונד ער^עטטען, נעק4איי עועט}עמטאפע!ןנאך4 כראךערריא

 ווירר פערברעכען נעראכטען ריצו א)ט ער,4טרענ0 נאך איבעראיין. טפאטער איחק
 וא|כען איינען פיר רא בעטטראפט, !אטצענריענטט צוק אנרערער 4פער|ייטונ ריצו

 עריצווין וואר (*וועררען. עווכט4הערפאר רינרע4ט4ונ4ענטטו}רי קיינע פערברעכער
 ט־4ונ4בעט!}רי מיט טראט "יעאאנר אונר וואררען עטפראכען4פרייא עריכטע4 פאק

 ער וואר ;פארגענא^מען נייע צוויפמ 4אונטער;וכונ ריצו וואוררע וא ,3מוין גרינדען
 רינרען4ט4ונ4ענטט!ןרי זיט1 טראט יעמאנר אונר פעראורטהיי|ט טארע צוק אבער
 דערגןייכען ען4ע4 טטרענגע וויי} טטראפאורטע}; רעק בייצו עט פערב}יעב וא אוי^

 הייטט: עט וויצו איוט, פוב^קוק ראט פיר וואה]טהאט וואהרע איינע פערברעכער
 ערבארמען ריר צזוכד אכ}אטטע }ארן ברעננענרען ויינעק פאן ע4עווי רער דא^יט
ח',(. ,4י״ )הבריק טענקע

 סערכרעצערן זענען1מ5ער5 טיוו־עםטטימפע וער ?!))טן זיונסט ד.]ט.־.חט1טםווי5רע כע1ווע *(
ער,3יזיבערזעט רער י ן♦5?? "0,ג '5

קאפיטעל. ם ע ט ט י ר ד
 טוואור איינען ארער טהוט, ע}יכרע4 איין אבגאטטעט איינעט 4אנרופונ בייא ווער

 פערבאט ע:עטצ}יכעט4 איין האט ויבט,}4 ראראן ניכט ער ווען וע}בטט אויטטפריכט,
 *פעראנ 1} אייר }וק היירען אייכען פערבאטען, ואגאר איוט עט יא! איבערטרעטען;

 טראקטאט איק ווירר ע}עהרט4 וויא }וצוטיעבען, ז^כ"ען איינק איהק אדער }צומטען,
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 שטור לחבירו אדם יאמר שלא מכאן תוכירו לא אחרים אלהים ושם כ״ג(

 שלא סיך על ישמע לא .סלו׳ ע״ו בצר לך אשמור ואני סלוני׳ ע״ו בצר לי
 ויקיימו בשמו שידרו לאחריכם ינרובם ול^ בשמו יקיים ול<^ בשמו ידור

 כתיב בהריא מסית ולטדיח. למסית אוהרח סיך על ישמע לא ד״א בשמו.
 אותרה אל^ לעשורה יוסיסו ול^ין וייראו ישמעו *ישראל־ וכל י״ג( )דברי׳

 ליה מסייע בשמו. ולקיים כשמו שידרו לאחריבש יגרום ושל?י> למדיח.
 עבש שותסות שיעשה לאדם אסור ,דשטואל־ אבוה דאמר דשמואל לאבוה

 על ישמע לא אמרח והתורה שלו. בע״ו וישבע שבועה לו יתחייב שמא גוי
 מר. כח חיכא נחמן רב א״ל נבו. 1בקל־ לן( )פי׳ בת עולא אתא כי פיך.
 אמר תוכירו. לא אחרים אלהים ושם כתיב והא ליה אמר נבר. בקל א״ל
 היכזי^ והא שטה לחוביר מותר בתורה שכתוב ע״ן כל יוחנן א״ד הכי ליה

 ענף כל 1מישראל־ ולהרחיק נכו. קורס בל כרע ט״ו( )ישעיה רבתי׳ כתיב'
 )דף בע״ן כראמרי׳ יתרות. הרחקות בה גורו ע״ו של דבר משום שטץ וכל

מסני ויטלנו ישוח לא ע״ו בסני הרבים ברשות כרגלו קוץ לו ישב׳ י״ב(.

פויונע* יען ייכנעט3בע מונו מ/ •׳*״!, יטעית יור8 נעה^ויך נבו נח^ע רער •(
 " ער.3חיגעוזענו יעי .פערעהרטען יובגיוטטיט קסוירוער דימ 'רען יימרןור, טען

 גאטטער פרעמדער נש^ען רען ו^ט "מיהר הייטט: עט (:4ט״ )פאן, טנהדרין
 ןר־ף5ד ע4צופאן פערבוןטע ריעועכן (,4י״ ,4כ״ )טמות ברינגען" 4ערוומהנונ מין ניבט

 *אט4 יענעכן בייש ןרט5ר ^יך ער״שרטע טפרעכען: נאכטטען ויינעכן צו צ!כד>4כימ
 שבער עט ווען אטצען;4 יעכעכץ נעכען וושרטען דיינער וועררע שיך אדער צען,

 ריינען דורך ואןן אטטעט4 פרעתרען מיינעט נשמע ,,רער היימט: ערנער5 ר£רט
 שנ־ ^יט מאן ישט הין, 2דשרוין דיעט רייטעט וא וועררען," עהארט4 ניכט מ!נר
 מויט־ סוומור שיינען נאד טהון, עןיברע4 מיין ־!וערער שכגאטטעט מייכעט 4רופונ

 טהון. צו ט״שור כען)5י מיינען פערשנןשטטען שנרערע נאך טפרעכען,
 מיין ז־מט , 1 מ 1 * ט דעט פשטערט רעט 4ויךרימבעהויםטונ ט4כעטטאטי היעררורך
 ,2דשק איינ^מטען ויך 4עטאפטמפערבינרונ4 מייכע מין היירען קיינעכן מיט מי:רמע]יט

 וויררע, צוערקשננט מייד מיין רעכןןעטצטערן ישט ער־מייגנען, :•ך קאננטע עט רען
 שצט מיוראעןיט, רער ווארורך אכטע,>1 צייטטען שכגאטט ויינעק בייש יש[ ער רען

 ע>4נמ )רער וויררע. טטאטען עבאט4 ראט ען4ע4 מיירעט ריעועט פערשנןשטטער
 נשך מיינטט מ1ע! ט5ש וועררען. עהארט4 דיך ניכט־דורך :אן| מטטער(4 רע^רער5

 שיבער־ ד!מ האטט 0" ־גט. ן אין'ק ער שיבערנשכטעטע רייוטע, בשכיןאניען
 !ויש? יענער: שנטוושרטעטע נכו ־ ן ק צו נחמן; רב מיהן פרשגטע נשכטעט?

 מיינעט נשמען רען עטין*ע4 ד&ט ען4ע4 טפריכטט ד!מ פ$רט, נח^ן רב הר 15
 מיוט זלו מ,1ע! מנטווארטעטע מיוט, ביבןיט ע>5נמ דיעוער רש אוימ? אטטעט4שב

 |עהר־ וועןכער ערן!יבט, ט4שןןערדינ יוחנן רבי רעט 4ענטטיירונ רער נשך דיעט
 שט,4פערקא ביבע| רער מין רער שכגאטטעט, מיינעט נש^ע יערער דאט טע,

 ווייוע יכע}4א* יערע 1מיי מי:רשעןיטען דיש נון מוכן (*נייא. ערן!יבט מויטצוטפרעכע!
 #מט־ טטען4טרענ0 מיר רמבבינען ריש השכען צוריקקצוהשןטען, גאטצענריענטט פאכן

 י״ב(צ!ןןעמ )פא|. ורה עבורה טישקמט נאך משן ישט וא עאררנעט,4שנרעןן'4רע
 <וימ יהרט,5ויך" ויט1 אטצענדיענטטעט4 מיינעט שנטיין רען וושט| מוט, פערז׳ויירען
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 בפני מעורה לו נתפזרו מותר. נראה אינו ואם לעין• כטשתחוח שנראה

 מותר. נראה אינו ואם לעץ. כמשחחוח שנראה מפגי ויטלם ישוח לא ע״ן
 לע״ז. כמשתחווה שנראה מפני וישתרה. ישוח לא ע״ז לפני המושך מעין
 פיו ישים לא בכרכים מים המקלחות הפרצופים מותר. נראה אינו ואם

 הסלון גבי על פיו יניח לא בו כיוצא לע״ז כמנשק שנרא׳ מפני וישתה עליהם
 צריך שארם המינות דבר וגדולח עלוקה(. יבלע שלא )פי׳ הסכנה מפני וישתה

 יותר תורה בו והזחיררה במחשבתו אפי׳ “כלני יכנס שלא מלבו להרחיקו
 עיניכם. ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא ט״ו( )במדבר שנא׳ העברות טבל

 כל כי ונווה. זו עיניכם ואחרי מינור־׳ז וו לבבכם אחרי רבותינו ודרשו
 העברווה שאר וכל באפיקורוס נכללווה כפירה או שבעולם רעח מחשבה
 באפיקורוס נכללות חאזהרו' כל כי נמצא בזנות. נכללות מהתאוות הבאות
 ה׳( )משלי כתיב כן וגם לונורה. הקדימה האפיקורוס ובחומרות וזנות.

 דע״ן בפ״ק בו ודרשו ביתה. פתח אל תקרב ואל דרכך מעליה רהרחק
 זו ביתרה פתח אל תקרב ואל והרשות. אפיקורוס זו דרכך מעליח הרחק
 פי על אף בדבר ונהנה אפיקורוס דבר השומע אפילו אלא עוד ולא זנות.
 רבי כשנתפס ת״ר ט׳׳ו(. )דף בע״ו כרגרסי׳ נענש. בלבו נכנסרה של<י*

 כמותך זקן הגמון אותו ליה אמר לירון. לגרדום העלוהו לאפיקורוס אליעזר
 הגמון אותו כסבור הדיין. עלי נאמן אייל הללו. בטלים ברברים יעסוק

 האטנתני א״ל שבשטים. אביו כנגר אלא אמר לא והוא אומר. הוא עליו
נכנסו לביתו וכשכזה אתה. פטור כס( ,!נשנע שלהם ע"! שם )פי׳ דימום עליך.

 טרע. רפש בעשערעט, ע3ט£4 מיין רך ווא ןען,1טטע פן ניערערביקקען יפש כ. צ.
 מן ;עןבטט 3דג מו. הערויטטטעהען לןטצענביןרערן4 מ!יש רימ ,ר־יכנען מויש קען
 ניבט :מ||ט ,,מיהר הייטט: עט ווימ ער}ויבט, ניבט מיוט רענקען, צו אטטעריימ4פב

 ווע|־ מונטער |״ט(, ט״י, )כמדבר ען"4מוי מיירען מוכר־ הערצען מיירעכן ען4נפבה^ונ
 גערפנקען, קעטצעריטע רפבבינען, רער 4ארונ1ערק נמך מויטררוקק ערטטערן כעכן

 }ושט {ינאיבער מ!יש רפש !פשטער, פנרערע יעדעט פכער ןעטצטערן דעכן מונטער
 מייטער. פנהארעןקעטצעריטער רפש :ע}כשט פי ווירד. שערטטפנרען ענטטטעהט,

 מיננערן מיכן מויך מפן ווען טטי־פשכפר, מי;ט שינרען, ען4ני4שער רפרפן מוכר ען4מונ
 ט״ו(. )שמ|. ;רה עבורה מיכןט>־פקטפט ווירר עןעהרט4 ווימ ויכט,|4 דפ>־פן ניבט

 ריכט- רען מוין וועררען, צו עניומונגען4 גאטצענריענטט צוכן מוכן מןיע;ר, רבי ש1פ
 שמן כי;ט ר!מ מיהכן: צו צווינגהערר רער טע4:מ וומר, וואר־רען געשיהרט ןיפןמט

 רעכן מיט ה. )ר. !פ)בערנהייטען ;מןכען מיט נמך ריך בעשמטטעטט מונר ט1פ ומ
 ריכטער מיין מ|יעור, רבי פנטוומרטעטע הר|יך,6וו ע;עטצעט(.4 רעש טטוריוכן

 רער רימ כעצמג, מטט4 מוין ויך רימ\4מייטערונ ריע;ע ויבען!|4 ןען1פ פערריענט
 מויט־ ןעטצטערן רען שערפ^פשטע" רייטעטע, וע|בטט וין־ מוין פכער הערר4צווינ

 ;מ יושיטערי ביישן געוומהרשט, 4פנערקעננונ ומןכע מיינע מיר ר!מ דפ צורושען:
 ־4עררע 4בעשרייאונ טע4ערסא| 4טיישונ בזמטע מיינע דורך ריע;ע שריימי ד!מ בי;ט
וי? צזרערען רפש לזונר עוויטשענטביששע4 ביטטערשטען רימ מ|יעור רבי מין טע
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 הרשני רבי עקיבא רבי ליה אמר תנחוטין. מחם קבל ולא לנחמו תלמידיו
 שמא ליה אמר אמור. ליה אמר שלמדתני. ממה אחר דבר לפניך ואומר

 פעם הזכרתני. עקיבא א״ל נתפשת. ועליו והנאך לידך בא אפיקורוס דבר
 כתוב גלי זיאמר אחד אדבם ומצאני צפורי שר בשוק מהלך הייתי <החר

 לעשות מחו וגו׳. כלב ומחיר זונה אתנן תביא לא מג( )דברים בתורתכם
 מאתנן כי למדנו כך לי אטד כלום. לו אמרתי ולא למג הכסא בית טמנו
 למקום באו הטינופת ממקום א׳( )טיכה ישובו זונה אתנן ועד קכצה זונה

 ועברתי לאפיקורוס נתפשתי זה דכר ועת הדבר והנאני ישובו. הטינופת
 אל תקרב ואל אפיקורוס. זו דרכך. טעלי׳ הרחק בחורה טהשבחוב על

 נמי ואטרינן אטות. ד׳ עד חסרא רב אטר בטח ועד זונה. זו ביתה פתח
 לחנהו מטו כי באורח׳ אולי קא הוו יונתן ורבי חנינזיה ר׳ י״ו(. )דף עלה

 זונות. דבי אפיתחא פצי הוה וחד דע״ז אפיתחא פצי חר דרכי תרתי
 לירה אמר יצריה. דנכיס זרה דעבודה אפיתחזיץ ניזיל לחבריה חד א״ל
 החכם טטו כי אגרא. ונקבל ליצריה ונכסיה זונות דבי אפתהא ניזיל אידך
 )משלי רכחי׳ א״ל הא לך טנא א״ל לקיבת׳ ונכנסה טקמייהו איכנעו חזנחו

 רכתי׳ תורה איליטא טזטה מאי לרבא רבנן א״ל עליך. תשמור מזמה כ׳(
 הכי אי עצה. הפליאה מח( )ישעי׳ וכחי׳ הטאין. עצת ומתרגטי׳ ומה בה
 אשרי תורה. עליך תשמור זטה מדבר קאמר הכי אלא ליה. טיבעו זמח
רעה: מחשבה ומכל שגיאה מכל וינצל בתורה שעטלו מי

השני. החלק
פרקים: שני בו ויש כשוף. ברברי

הראשוף הפרק געה(
 הו^ן אשר יתברך מהאל בטחונו להסיר לארם טסבבין הכשופין דברי

טומאה. ורוח שרים בדברי טהם השוא. בהבלי ומתעסקים וטקיים. גוזר

 טארעטגעפחהר, ריצו :חטען5חיינצוע טרחטט חיהכן ניכט, חכטע>4פער טי|ער נער
 דח^יר"נעטרחכטען, סטרחפע מ16 כוי־ חיך ק&ן ער, :חגטע טוועבטע, חיך ווחרין
נהחי־טע.!5 חייטערונג קעטצעריטע חיינע ווחר.ןגעפחןןען יט>4 חיינטט חיך רפט

ג. לוב י בטחי א ע ט ויי צו ־
 י קאפיטעלן. צווייא אין בעטרעפפענר. צויכערייא ריא

ל. ע ט י ם א ק ס ע ט ס ר ע
 גחטט, חן5 פערטרויען :יין מענט רער רחט חור&כע, חיזט צויכערייחווע;ען ר&ט

 #חנכער \ הינגיכט פכערגןויכען רעכן דך חוכר חםוענרעט פ^לוכטיגען, רעכן
 פער־ *םנכע פערקעהרען, צו גייטטערן חינריינע! חונר רחמחנען יט>4 גיכט
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 שטה אשר אחר חיה ושל טתים של בעצמות מהם חיות• בחבורי ומהם
 1כד ועל כן. שאינם הדברים לאדם וטראין העינים אוחוין ומחם ידוע.
 ורוחות הבלים חם הדברים אלו שכל לפי חקרושח. תורתנו הוהירח אלו

 אבל טורידין. ולא טעליכש אינן ובאסת לרקיט הנעשים פתוייבש ודברי
 וע״כ בו• ופועל בהם שמדמה דטיונו בכח בהם הנטבע לאיש להזיק יוכלו
 שם שהצדיק מאחר כי . ביה קפדי לא קפיר דלא ביה קפדי הקפיד אמרו

 טיתורת בפ״ד כדגרסי׳ לחזיקו. יוכלו לא בהש״י ובטחונו וכוונתו חשקו כל
 חוררה צותה בן ועגל מט. בשי׳ כדזיהי׳ כתיב טלבדו עור אין ד׳( )דברים
 בטיתחז ושנה אחריה. הנטשכין וכל העולם טן הזאר־ז האמונה לעקור

 אבל עשה. במצות הטיתחו אטרח שבכולן שבתורה מיתות טבל המכשפה
 עממין בו׳ שצותרה כמו תעשה לא באזהרת לחיורת יניחנו שלא צותה כאן
שהנשים לפי מבאיש יותר בנשים במכשפה ורבר לישראל. יטעו שלא כדי

 שטח בן בשמעון שמצינו כטו האנשים. מן יותר בזה ומוטבעות קלח דעתן
 ואלו מ״ח(. )דף בסנהדרין כדאי׳ באשקלון. כשפניות נשים שמונים שתלה

 ד׳ בם׳ כרגרסי׳ טומארת. מרוח טחבם יש פנים לכמה נחלקים הדברים
 בבירת ולן עצמו המרעיב זה המתים אל דורש תניא ס״ה<. )רף מיחורת

 זרה למקרא מגיע ר״ע וכשהיה טומאה. רוח עליו שתשרה כרי חקברורת
 עליו שורה טומאה רוח עליו שתשרה כדי עצמו המרעיב ומה אמר בכה.

מה אכל עאב״ו• טהרה רוח עליו שתשרה כרי עצמו המרעיב טומאה רוח

 רע־ טאדטענגעריפפע }ממטען נדערע6 טהיערען, פאן 4טטונ!54בע לןנטט&טען
 רער מין דיש ע,4רינ צייגע] אוכר־ ען4מ!י דית £ערכןענדען וויערער נרערע6 רען,

 ריוו ווצורנט ען4רינ ייכען}4דער ען}}6 פאר רנד. פארהפנרען ניצט ג^ר־ טה&ט
 4מנ}אקקונ צור מוכר ויק|ערן4 ען4ניצטטוויררי פאן וימ ווי? טריפט, ע4הי?י
 וין׳ ן6 מונר בערוהען ויבען]4כער6 מוי^ וועררען, עטריעבען4 מענטען רער

 4צטהיי|י6נ דעניעניגען פיר כער6 וויןה) ,ט&דען כחך ניטצען, ווערער ועןכטט
 בע־ ד&יויט וין־ מונר סערוענקט ד&ריין וין־ טקמ!פט4מיינביןרונ רעטטען זועררען,

 מויטצוראטטען, ויבען|4בער6 וא}צען מוכן רמהער, ענטהא|ט טריפט רימ פמטט.
 הינ> רעו>;ע}בען ויך רימ ען,4רימיעני ען4ע4 מויך וויה רמגעגען, געבאטע טטרענגע

 ט$דעט־ דען פאר צויבערין רער טאדעטטטרלופע רימ מויך צייצנעט וימ ,עבען4
 רען כיימ מי" ניצט, וימ ט6ר מויט, פערברעצעריננען מנרערער טטרמפען

 בעפיעה!ט, ואנרערן עביעטעט,4 טארעטטטר&פע רימ דעצו6ער4 }עטצטערן,
 )מט־ צו }עכען מכן ניצט וימ ,נמטציאנען ויעבען "רער גאטצענריענטט כייכן ווימ ייך}4

 פאן נור מכער וימ ראט ."קאננען פערפיהרען ניצט מענטען רימ וימ יט>1מ! טען,
 מין וויי! רעטהמ|כ, עטיעהט4טםריכט\ צויברערן פאן מויך ניכט מונר צויבעריננען

 ממננטפערואנען, ט!6 מנהמנגען, מעהר וועוען פכן5וא} פרויענצי#מער ע|4רע רער
 מטק)ון מין מיינטט ער רמט ווירר, ערצאה}ט טטח בן עון>4ט פאן מונט ווימ

 *עהרערן מן ויך אטט1 ר ת|מו רער *־מויך .|יעט הינריכטען צויבעריננען מכטציג
 מוי^ מייפערט מונר מויש מונוועוענט וא}כעט טרייבען' רמט געגע! טמר^ טטפ|!ען

.ען4ע46ר נמכרריקקןיצטטע מוט
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 מבדילים היו עונותיכ׳ אם כי נ״ט( )ישעיה שנא׳ לנו גרמו שעונותינו אעשה
 התם נמי כראמרי׳ אחרים מענינים מהם ויש ובו׳. אלהיכם לבין ביניכם

 מעשים אלו בלטיהם אבא בר חייא א״ר נגרי בר איבו א״ר ס״ן(. )דף
 החרב להט ואת ג׳( )בראשית וכה״א כשפים מעשה אלו בלהטיהם .שדים

 אמר כשסים. אמנה קפיר דלא שד אמנה דקפיר אביי אמר המתהפכת•
 אבל פטור מהם ויש בסקילה מהם יש שבת כהלכות כשפים הלכות אכיי

 אחז האוחז בסקילה. מעשה העושה לכתחלה. מותר מהם ויש אסור
 דכל אושעיה ורבי הונא כדרב לכתחלח מותר אסור. אכל פטור העינים

 ואמרי׳ ליה• ואכלי תלתא עגלא ואברו יצירה בהלכות עסקי שבתא מעלי
 היא. אלהים אצכע פרעה 1אר־ החרטומים ויאמרו ח׳( )שמות עלה שם
 רב טכשעורה• פחותה בריח לבראת 5יכו השר שאין מכאן אלעזר א״ר

 לירה מכניף האי אלא ברי. מצי לא נטי כגטלא אפי׳ חאלהים אמר פפא
 טייעא ההוא לי חוי לרירי חייא לרבי רב 1א״ר ליה. מכניף לא והאי

 הכי לבתר א״ל וקם. בטבלא ליה וטרף לגמלא וגייריח רספסרא דשקלי
 ורעות הבל וה שכל ולפי חויא. עינים אחיות ההיא הואי טי ופרתא דטא
 על הותירה חתטימה תורתנו ע״כ עולם• אבדון אלא אינו בזה ההרגל רוח

 אלהיך: ה׳ עם תהיה חמים י״ח( )דברים ואמרה זה

שני♦ פרק געח
 כל בו לעשות טובה וו עונה ואומרים בהם ומסתכלים בעונות החושבים

 כדבר. הבוטחים אדם בכל כן גם שתפעול אולי זה כהפך זו ועונה דבר
 והבוטח ל״ב( )תחלים כרכתיב למגן לו יהיה הוא הכל באדון הבוטח אבל
 ע״רה דור אמר וכן המקרים. טן יגינחו חש״י חסד ר״ל יסובבנו חסד בה׳
 יצרתו אתה בכל היא יכלחך עולם של רבונו ר״ל עתותי בידך ל״א( )שם

 מקפירין שאינן טעשה ואנשי והחסידים כרצונך. פעולתו לשנוחז ובירך
 ושטירחן בטחונם כל מניחים מוח למעלה המשיגים החכמי׳ וכ״ש בזה

 אף בו הבוטחים ולכל לחם ישמור והוא הכל על ארון שהוא הכל בשוטר
)שם וכתי׳ ה׳. פתאים שוטר קט״ז( )תחלים כדכתיב פתאים שיהיו פי על

קאפיטעל. צווייטעס
 צייטפונק־ בעואנרערע אונטערנעהמונגען איהרע פיר ווע|כע מענטען, גיעבט עט

 איין בינטטיג, ראפיר דיא צייטפונקט ריע:ער כעהויפטען, :יא אינרעת וואהןען, טע
 ער־ רער ערפא^ג רער ראט פיגען, צופא$ן רער ווארז| עט קאן נון .ניכט אנרערער
 :יכערטטע, ראט אכער אי:ט זאטט 2אוי] פערטרויען ראט ,ענטטפריכט ווארטוננ

 אומגע־ הו|ר דעטטען פאן ווירר פערטרויעט," גאטט 2מוין "ווער זאגטע: דור וויא
 )תה$יק ,,מיינעטיקקו&עןיעגעןאיןדיינערהאנד" פערנער: י'(; ן״ב, )תה)יכן כען"

 אינ־ געטהאן, טטעטט וויי:עמטען ריא אונד ממען1פרל האבעןריא דיעט ט":(. |״א,
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 רעתי שפירש אותו 1אבר־ שומר. שקד שוא עיר ישמור לא ה׳ אם קכ״ו(

 מחוברי שהוא וחושב ממנו הנעלבש להשיג ימיו כל ותוציא ד״ת מלהשיג
 נקרא העתידוחז ולראות הומנים ולשפוט העתים לכוון יורע ושהוא שטים
 ואמרה תורה הזהירה בוח כיוצא ועל עקיבא. ר׳ של תאמתי דעת כסי מעונן

 גרסינן דא ועל ומכשף. ומנחש מעונן וגף מעכיר בך ימצא לא י״ח( )דברי׳
 וכור מיני שבערה המעכיר זה אומר ישמעאל ר׳ מעינן ת׳ר מיתות ס״ר

 המחשב זה אומר עקיבא רבי העינים האוחז זה אומרים וחכמים העין על
 ערבי למורי ליקח. יפרה למחר לצאתז. יפה היום ואומר ושעורה עתים

 בפסחים וגרסי׳נמי רעות. מהיות קטניות עקורי ׳יפות. חט להיות שביעות
 רב אמר מרח^ה בר שמואל ר׳ אמר חנה בר בר רברה אמר קי״ג(. )רף

 תהיה תמים שנאמר בכלרי׳ שואלין שאין מנין הוצל איש יוסי רבי משום
 לא כי כ״ג( )במדבר שכתוב אע״ם לנחש המביט נק־א מנחש כן וגם וגו׳.

 האומר ורה מנחש ת״ר ס״ה(. )רף מיתות ס״ר כדגרסי׳ וגו׳. ביעקב נחש
 צבי לו קורא עורב מאחריו לו קיתיא בנו מידו נפל מקלו מפיו נפלה פתו

 החיה שהרעה בי תתחיל אל משמאלו ושועל מימינו נחש בדרך הפסיקו
 בחולדרה הטנחשין אלו כגון תנחשו לא ת״ר הוא. שבת מוצאי הוא ר״ח

 בטחונבן ושמים מקים 5ש רצונו עושים וכשישראל ובכוכבים• ובעופות
 )רף בנדרים כרגרסי׳ מויקן. ניחוש אין וגם מול ביד נתונים אינם בהש״י
 )בראשי׳ לאברהם הקב״ה לו שאמר בשעה רב אמר יהודה רב אמר ל״ב(.

 מגונח דבר שמא אמר בעצמותיו רעדה אחזו חמים והיה לפני התהלך י״ן(
 החוצרה אותו ויוצא דעתו. נתקררה מיר בריתי ואתנה שאמר כיון בי יש

 אחד בן לי ואין שלי 1במול־ הסתכלתי עולכם שמי רבונו לפניו אמר )שם(
 .1לישראל־ מול שאין שלך מאצטגנינות צא אברהם הוא ברוך הקדוש א״ל

שנאמר עמו מתמיכה ►4הו ברוך הקרוש עצמו ארה חמתמים כל אריב״ל

 ערפאר־ רער מבער זוער עועטצט.4 אטט4 או^ פערטרויען אנצעט4 מיהר ויא רעכן
 פער־ דאש הינברינגט, רמ^יט }עבען ויין אוגר ענטציעחט ויך עועטצעש4 רעש 4טונ

 עט איינבי}רעט, ויך פארהערציואגען, צוקינפטיגע רמש אוגר ערטויטן צו ענע4נאר
 ווע}געטיקק}יך בערעכנעט, טטונרע אוגר צייט פארהערצוואגפן, טטערנען רען מרש
 עונן>4 טריפט רער מין היישט ,}.4ר או. מכען>1 צ! מיינקייפע מוישגעהען" צוק מיוט
 פאן מרט אגרערע מייגע טריפט. ען4היי}י רער פערבאט מיין געגען המנרע}ט מ!נר

 פיר עט יעמאנר יוען א}ט פארבערייטוגגען, מוין הא}טען רמש איוט ויבען}4אבער
 רער ^וכדע, רעכן מויש ביטטען רער מיהכן מען הא}ט, 4םארבערייטונ אייגע

 היגטער רמכע מיין נאכרופט, מיהכן ואהן ויין ,ו}}ען5£ע4 האגר רער טטאקק"מויט
 מר־ פאן אגטפריכען בייא ארער דורכקרייצט, 4ווע וייגע! הירט מיין קראכצט, כן יה א

 ייכען}4רער עט}}6 }•4ר או. ווי}/ ויין ערטטע רער ניכט ען4^ענאונטערטטיטצונ
.ןיעועט4 ע4היי}י רמש ווירער איוט



 3*י ב פרק ב חלק י כלל ב נר

 המחטים כל אוטר אושעיא ר׳ וגו׳. תתחסד הסיר עם כ״ב( ב/ )שטואל
 וחייר־ז וכתיב תמים והיה לפני התהלך שנאטר לו עומדת שעה עצמו את

 כיעקב נחש לא כי שנא׳ נחש לו המנחש כל לוי רבי אמר גוים. המון לאב
 ברירת אהבה תני מדה. כנגד מדרה טשום אלא כתיב אל״ף בלט״ד וחא

 מלאכי שאסילו לטחיצר־ז אותו מכניסין טנחש שאינו ארם כל וירא דרבי
 ולישרי ליעקב יאמר כעת מג( )במדבר שנא׳ בה ליכנס יכולין אינן השרת

ואשרי ועברה חססד אלא תועלת אין בוח שהמביט לטדנו אל. פעל מה
כה׳: בוטח אדם

חתימה. )עס
 לגוף והעטרה קיום שהם לדברים נבראת שהלשון הוא וידוע ברור דבר
 טסלי׳ הם מ״ט הגוף תועלת שהם ברברים שהתחלתה סי על ואף ולנסש.

 שבני ולסי נצחים. ולנצח עד עדי הקיים לנסש שצריכין הדברים כנגד
 הגוף דברי האמת הפך לעשות להם די ולא העולם בהבלי מלוכלכין אדם
 ולאבר הגוף לכלות דברים בפיהם שמיציאין <^א טפל. הנפש ודברי עקר

 ואוחוים אותו עוובין החיים עץ דרך לקחת בידם היכולת בהיות הנפש
 ראה ל׳( )דברים שנא׳ בטי בידם הבחירה בוראם להם בתת המות דרך
 המעשי׳ בדרכי שיש כטו כי וגו׳. הטוב ואת החיים את היום לפניך נתתי
 לשון. ביד וחיים מות י״ח( )משלי כדכתיב האדם בלשון יש ג״כ וחיים מות
 והמויקין והנמאסים חטווהרים דברים בלש*נו האדם כשמוציא ר״ל

 והעולים חטצווין בדברים אדם עוסק ואם לטורז. ונפשו גופו טתחייב
 עץ לו נקרא הוא הגוף לקיום המותרים בדברים המעוט וטוציא למעידה

הוא אדם של בלשונו וג״ב היים. עץ לשון טרפא ט״ו( )שם שנא׳ חיים

שלום.

 )ונגע דשטדיש כטען,6ננטצובעטר!5שכטש!נדשןןגע#ייןכעק>4ע.1ןטשויט!2שיוט עט
 לןויך ויש ניטצ|יך וש $ןןיין ערה&ןטען; צו ועע|ע שונר קשרפער שיוט, יייטטע] לויין

 י>יט פערג|ייך שיכן נעבענושכע נור ראך דיעט שיוט וא שיוט, קארפער דעכן שנפשנגט
 ,מענטען עט גיכט דעננאך געוושהרט. ועע|ע רער ויש ריצו $ארטהייןען/' רען

 צור קארפער רען נור ניכט שייננענאמ^ען, ווע|ט רער טהארהייטען ריצו וועןצע"פיר
 הער־ ווארטע מויך ואנרערן ען,56>1 נעכענושכע צוריןעעןע ריצו צוונר הויפט־

 רער"פערניכטונג ועע|ע ריצו שויך ש|ט קארפער, רען ;אוושה! ווע|כע פארברינגען,
 עוועען רעט וועג רען #יטכרויכפן, דשצו פריישהייט צוונר"צויהרע ענטגעגענפיהרען

 ה >4 ן ט וויצו שיינצוט!שגען, פעררערבענט רפט רען צווכד ער}שטטען5 צו !עכענט
 ריצו דורך כ/( י״ח, )*ט$ צונגע" רער צוין !יעגען }עבען צוונר ,,טאד ט:4!5:

 ער־5 ארער כע!יעכט, נעבענאענטען ויינען בייש שויך #ענט רער דך קשן צונגע
רש ויק "שין יויש ,הערביישפיהרען ויך יר5 טאר שרער ,|עבען השטטמשצען,



עגי נר חתימת 2*4
 ישראל כנסה בספרי שמצי׳ כטו בוראו עם ואף אדם לבני שנוי או אהיב

 השמיעני ב׳( )שיר שנאמר אהובות בקולה שנואה ובקולות אהובה בקולה
 ברברי אוטר הוי ערב 1ישראל־ של קולם במה ערב. קולך □י קולך ךקא

 שנאתיה. כן בקולחןעל עלי נתנה י״ב( )ירט" שנא׳ שנואה ובקולה תורה.
 לשון כיד וחיים טות הה״ר הרע. בלשון אומר הו? בקולה עלי נתנה טאי

 תורה בדברי בה לדבר הלשון אוהב פריה יאכל מאי פח׳. יאכל ואוהביה
 ובמום׳ בחכמה תורה בדברי ^א בטלים ברברים ידבר ולא הנכונה ובעצה
 וישכח הצדיק את ויצדיק לאשתו איש וכין לחברו אדם בין שלו׳ והבאת

 לו יש אלו בדברים ועוסק האמת. אחר וירדוף הרע את דגנה הטוב את
 אוהב ואם בלשונו. נפשי לקנות ויכול ותבלי׳ קץ להם שאין הרבה זכיות

 קץ להט שאין רבות עונות לעצמו לקנות יכול מזח הפך בו לדבר הלשין
 מצינו וגם פריה. יאבל ואוהביה לשון ביר וחיים טות דכתיב חרא ותכלה

 טסכב שחיו אחר 1כרוכל־ מעשרת תהיות זארת פרשרת רבח בויקרא
 רבי של בתו שטעות חיים. סם מבקש מי ואומר מכריז והיות בעיירות

 אי א״ל שבא כיון לו קראי לכי לה אמר לו. והגידה לאביה נכנסה ינאי
 אמר טוכרו אתה טוכר שאני כוס א״ל מיכר. שאתה חיים סם של כוס זה

 החפץ האיש טי ל״ר( )תחלי׳ כתיב והלא א׳ל הודיעני. כן פי על אף ליה
 אדם. 1שח בפיו החיים שכוס הנה וגו׳ לשונך נצור וגו׳ ימים אוהב חיים
 הרע לשין שאוטר מי כל אבא רבי אמר רבה. שמות כואלרה כתוב גט

 נ״ו( )שם איטר דור מה לך תרע למעלה. מלמטרת השכינה ארת מסלק
 אבנר אלו לבאיט בתוך נפשי וגו׳. לוהטים אשכברה לבאים בתוך נפשי

 שהיו ואחיתופל דואג אלו לוהטים אשכבה בתורה. לבאים שהיו ועטשא
 שנאמר קעילה אנשי אלו וגו׳ שיניהם אדם בני הרע. לשון אחר להוטים
 הזיפים אלו חרה חרב ולשינם קעילח. בעלי חיסגירוני כ״ג( , א )שמואל
 כתיב מרת עמנו מסתתר דור הלא לשאיל ויאמרו נ״ר( )תחלים שנאמר
שכינה טח עולם של רבעו דוד ליה אמר אלהים. שמים על רומח בתריה

 רען אוין איינטט ווע|כער ווירד, ערצאה|ט ער>1געווירצקרא איינעכן פאן רבה
 נון א}ט )עבענטבאןואכן? ווינטט ווער אויטריעץ: בערייוטע, ער רינן טטארטען,

 איהרעכן עט אונר הארטע טאגעט איינעט ריעט ינאי רני דעט דיאי׳טאכטער
 ^אן רען עיר5 ע|6ה היןי׳אונד זעהע איהר: צו דיעוער ואגטע ערצאה|טע, פאטער

 ןיין5 עיר ריעט רען וואט ינאי, רבי איהן פראגטע אנקאכן, א!ט'ריע;ער הער.
 צו איך דע! ב&ואכן, רען האכע? עערקויעען צו ער רען וייא, }_עבענטכאן:אכן

 פערקוי־ צו רוא אויך יא האטט קראמער, רער ערוויערערטע האבע, פערקויעען
 ער }ערנען! לו קעננען איהן איך ווינטטע ינאי, רבי פערועטצטע רעננאך, פען!

 ואנר4יע "ווינטט ענטהא|טען: פערו רעכן אין קרא^ער, רער קנטווארטעטע אאט,
 ער היטע וא געניעטען, צו ג$יקקט רעט אוכן טאגע, ריא ער [יעכט )עבען, צו

 הייטט פער|יי^רונג, י״ר(..י י״ג, }"ר, )תה^כן .״11 או. כ£:ען פאר צונגע ויינע
|!יטעט וא נאהע; אונורער אוימ גאטטהייט ריא פערטייכט מדרט, איכן עט



315 שעי נר חתימת
 אטר רבה הדברים כאלה מצינו גם לרקיע. השכינה אח סלק למטה עושה

 מביניכם שכינתי □לקחי הרע לשון ביניכם שהיה ירי על הוא ברוך הקרוש
 משור בהריה כתיב מה וגו׳. נגביר ללשוננו אמרו אשר י״ב( )שם שנאמר

 מביניכם הרע יצר עוקר שאני לבא לעתיד אבל וגו׳. אקום עתה וגו׳ עניים
 שכינתי מחויר אני מבשרכם האבן לב את והסירותי ל״ו( )יחוקאל שנא׳

 ומחוך בשר. כל על רוחי את אשסוך כן אחרי וחיה ג׳( )יואל שנא׳ ביניכם
 בשלום ויושבים לתור׳ ווכים כולכם תהיו עליכם הקדש רוח משרה שאני

בניך: שלום ורב ה׳ למורי בניך וכל נ״ר( )ישעי׳ שנא׳ בעולם

שני. נר חתימת סליק
 וולט גייטט מיינען צוין־ טיטטע ,,צויינטט פראפעטען: רטט צווימטפרוך רער צןויך

 רורכ־ צ!|}עט ,פטרכרייטטטטן יין>4ן.ע^6 ריטוטן דורך }טבטנרע." ^טט צויכטר
 גאטטןיכטן רעט טרפארטונג רער צוין נור מענטהייט ריצו ווירר גייטט, דרינגטנרטן

 צןויע־ מטנטטן רען צוונטטר ווירר פיינרוטןיגקייט $ןןע ו/כטן, הי? מיהר ווארטטט
 וויצו ,טן4צוויפטןל! צט$טט צויהרע צויהנען צוונטטר פריטרטן צוונר רוהט צוונר־ הארטן

גרצןמ צוונר גאטטטטגטןטהרט ווטררטן קינרער ריעט "צ!}ןע טפריכט: יטטיה
י״ג(, נ״ר, )יטטיה ויין קינדער דיינער קייט4ןיקקוט}י4 יריצו ווירר •


