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 כראשית, 1 %ררוש
 תרע*ד. שנת בורי כל אמירת אחו חכיפורים כיום בע"ה אוי-דרשתי יהי וט'ויאמר

 אבוצ ר' רבה חייא ור' אבהו ר' ב' פ'ר'כ!ררעט
 ה' צפה עולם של ברטת מתחלתאמר

 כי הה*ד רשעים של ובמעעיח צרקים שלבמעשיהן
 והארץ תאבר רשעים ודרך צדיקים דדך ה'יודע
 יהי א' ויאמר רשעים של מעשיהן אלו ובהו תהוהיתה
 זה באי יודע איט אבל צדיקים של מעעיהן אלואוד
 כית אלו במעשה ואם אלו במעשה אם חפץמהם
 של במעשיהן דצי מוב כי האור את א' וירארכתיב

 רשעים. של במעשיהן הפץ ואיט חפץצדיקים
 חפץ אם ארם ימתפק האם פלא הוא הזההמךרעט

 דהררשן לאמר ואפשר הרשע*ם במעשייותר
 יומא ועיין בתשובה שחזרו ברשעים זמיירי בלשוטקצר
 נעעום ודוטת מאהבה תשובה עשו דאם יהנ'פפ'

 מובים למעשים נהפכו הרשעים מעשי דכל נמצאכזכיות
 לד' ד' ברכות דנרסינן לעימתיה אזיל הנ*5 אבוןור'
 נתנבט לא הנביאים כל יוחנן א'ר אבא בר וויאוא*ר
 ראתה 5א עין גבצרים צדיקים אבל תשובה לנעליאלא
 תשצה שבעלי מקום אבדן ר' דאמר אבהו דר'ופליני
 וגו' שלום שלום שנאמר עומדין אינם נמורים צהקיםעופרן
 בעל אבוצ ר' לשימת נמצא לקרוב והרר בר"צאלרויק

 ז"ל להרמנם פרקים בשמונה עין מצדיק ערףתשובה
 מהן באיזוה יודע איצ שואל לשרמתיה אבדצ ר'לכן
 בעלי הרשעים נמעשי או הצדיקים במעשה אםחפץ

 עדיף. תשובה בע5 לשרפתיה כי לזכיות שנהפכותשובה

 ה' מ'ם עדיף תשובה שבעל אף זאת בכלרהזטיב:
 במעעף ולא הצדקים במעשה יותרחפץ

 כמים דמעות נא טויד לכן לזכיות שנהפכוהרשעים
 למען העברה השנה של הרעים מעשים נאונרויץ

 ונעלה וכ*ו נשלג הפאיט הלבן כנאמר לזכיותשותהפכו
 לשנה זאת ובבל גמורים מהצדיקים למעלה נמדרנהנא

  לעשות נא נשתדל שהחיט מברכים הנט אשרהבאה
 כי תשובה נעלי נהיו שלא למען חצדקיםכמעשה
 יחזרו לא טל4 נדולה במכנה הם תשובההבע5י
 למצוה קצת דמי תשובה עועים אם ואף גמורהבתשובה
 ונהפבו נעשו העבירות ירי על פ"י נעבירההבאה

 בידיט עוד אשר השעה וצא כעת ורבותי סצרילמצוות,
 מזל נאמר ובצדק פנים נעד הרעים מעשיטלהחליף
 החדשה השצה להסוב עליבם קבלו ע'כ גורםשעה

 תאיר. צית על חרש צר כיונזכה

 בראשית. פ' נררוש
 השמ. פשש ונויפ יש1הדרוש

 ישעי- שרי ה' לדוד או-תהלש יהיא'ד4אמך
 בראש קרא פתרין רבק אוי* 8' ר'מורש

 פררש ביהב*8 ישהר בר*ה טרי חביפיים רוםהשנה
 יצחק י, *יר יי *ף ףאמך פ 48 בךאקךתו4

 חכ'ו פתים סבין יאהי דבריך פוטץ קר*פ וטשל-מ6וטש
 8לפין לבנחע עאבקףש לסלך סושל וטחלה נמראצשדש*עשה
 העולם אג** הר*ב ומץ על~ן כמה א4ש5 מק4פ *4%והתשו

ש י  .ש

 ספתח פתים סבין יאיר דבריך פתח וכ*ו ההלהנברא
 אור. ידף וף ויאסר נדצרה הוא לופומך
 סעה לשכף טק אשר ים בבלמצרכש*8נווט

 % ברכהז כד*יתא 54ה ובין טם בין5הנהע
 התרטצל הכמת בעד לצרך בחרו *וצע קשה -ע"ב

 בה טע וף אעחי הדעררה חכמת על "טעצ לא--מרוע
 וישרם הכאהאר התקרות הצשטים *%המתז ל"ךע ובהמזהבמה



יאל בראשית פ' ב'רררשאמיי*
 מרוסיע במו ו%סעים מתאספים הם נאים הקור ימיכי

 נחזרה נאים הנאה דרך-ולשנה מורה נלאלאיפאליע
 על ננה אשר לקי% ממש כפר באוחו ממשלרוסיע
 בו סימן איזה עשו פעמים כמה כי איו, על שנית
 פלא זת אין האם וכ"ו שנה אחר 1תו חהכירונצבע
 נלא כזה רחוק דרך לנסוע קשא חכם לאיש גםאשר

 חכמהו. על מברכין אין מדוע דרךמורה
 נהגיע אשר ויגארע נלעז זמירה שמו חבם עיףדיש

 ערנ נקול כחו נכל ומזמר אילן על עולהגהצו
 העוף שזה כתנ סאקראפום והחכס שמת ערושמחה
 מבהמוף מלפמ איונ וכנאמר הנפש השארת ל%מלמד
 מברכים א% אין ומדוע יחנמי% השמים ומע.ףהארץ
 נהם צפט אשר עופות ושאר המל העופות חכמותעל

 להריץ נחכמתה מסוגלת היא אשר היונה כמוחכמות
 נהמלחמה השתמשו ובידוע למדינה ממדינהמכתבים
 האם למחנה ממחגה ידיעות לשמוע נווונהה1ראה

 אין אשי נפלאות ועור הבורא מפלאות זהא*ן
 חבמת על דוקא מדוע הנתנ על להעלותבידיע

 כן וחשך 1ר נין להבחין שיורע מברכיםההרנטל
 וכ"ו. לקרות חפת מדיטת נין המנחין העוף עליברכו

 מנין יאיר דבריך פתח הפסוק להבין נאב,פוב
 דוד-=ונראה כיט פתיים מין לאיזהפתיים

 ה' נעבודת מתרשלים אשר הפתיים לאלהשכיט
 הוא איה מפורש נתורה נזכר לא בי נלבםנחשבם
 אסר לכן ההירה שמירת בעד ש%תן שכר ואיייהשכר
 ראשונה נאמירה תם  ראשונה נפרשה הבי1 שופיםדוד

 לעולם שכר 1דות ויא הראשט הדיבור כיותמצאו
 לאמר %כל ולא אור יהי א' יאמר נאמרהנא-יען

 כנאמר ד' ביום נברא א אור ני ווירח מהשמשה1ר
 דוד פירש לכן השמים ברקיע מ1רות יזי א'יאמר
 למען הננוז מאור מדבר שר יוו א' ויאמר פסיקכי

 נאסר לא כי בחנם נעבוד לא כי חפתטםשלא:8יאמרו
 בהורדעשבר

 יקוים עתקים מדברים חנות ולו קה1יר אוש%
 פלובש איש נא אוח פעם )אנפיגךם(148ר

 שכח כי ואסו יקרים רברים נאיזדצ ובהר מלבחץגגוי
 וכאשר כן יעש "שלם ושם לביהן יבי1 וגכןכיפו
 יביא מחי כי ואמר ההפציפ לקה שלו לאגסגטהה4יאו

 אוש בא כאשר מנהג הסוחר יעש נעלם כך. וכתוךהבסף
 מצמן לך יש האס לאמר שאלו תיכף דנרים איזהינחר
 ודך אחר מלך עבר אחת לא-פעם או לשלםנכיסך
 ועש רנים נדברים יבחר חמתו את ויבקר הזאתהעיר
 דיה כי רנ כסף לך יש אם כיסך הראני ישאלוצה1חר
 י5ך-אהר המלך יכעם הכירו ולא פרפי כאישמ*נש
 את דךרעת וישאלהו איש אליו ננש אחריסרנעים
 ידעתיו לא יאמר ונקצף נחמה ח%תך עזנ אשרהאיש
 שהכ0ת ומפני נדולה ממרינה מלך הוא כי לויאמר

 הען גדול רוח הסוחר. אבד כך ונתוך ברח לכןנשאלתך
 שאלתיו לא ידעתי לו מאוד אני מתחרפויאמר
 - ישלם כזה איש כי וברי ודאי כמף לואם
 שבר ישלם ה' אם שואלים אינם חחכמיםכן

 אזנם ממים רק והם ישלם לא כמהו עושרהיתכן
 נ1וום הס ואז נעבודתם רוצה הוא אם ממ%לשמוע

 לעשות יייהם פושמום אינם הם הפתייםנשברם4-אנל
 פתח אומר חד לכן שכר מקנ*ם הם פרםענורה
 שרתן הנפחה היא אור יהי שאמרת פ'י יאירדבריך
 שכר להם שישלם מנינים הפתים פתיים מביןשכר
 טשת כי הפשופ אור על 1ר יהי לפריש 1כל לאיען

 הרנ-ף. ניוםנחמר
 בריהו מתחלת ינאי א'ר נ' פ' י' מודש מינןבזה

 ומעשיהן צדקים :של מעאאהן ה' צפה עולםשל
 אלו תהו היתה והארץ רשעיםשל

 מעשודי
 של

 צדיגום ש5 פעשיוו א* שר יהי ה' ףאמררשעים
 של מעשההן אלו יום ל*ור א' יקרא וכ"וףנדל
 בין "ש הנדל מה לילה-וקשה י-א ולחשךצדינום
 והוא לצדיק מונ שכר משלם כי לא אם לרשעצדיק

 נחשך. ג~צייר וה1א מימר ולרע~ע באהץמצייר
 המונ השבר הוא שר יהי תאמר ני נןובנהיות

 פסוק על והנה העונש ו1א והחשךלעוה"נ
 לכל דךסוד דזוצ נפצא ישראל התורה כל נננהזה

 אשר לברך חיל התקי1 נבו49 נקומי1 לכןהתורה
 לזטר למען לילה ובין יום נץ להבודן נינה לובף1ע

 בדיש הברל מ8פוק לזבור למען 1ר יהי ראשעמפסוק
 ע*צ ובדאיהא באור מצהיר ש1צ צדקים מעטף ביןד1"ל
 הט8ה הא נטלם בושוה העומק בל י"נ חניגהנ'

 והבה בעירינ בעם תמר של ד1פ עלע מושך ה'ללילה
 ישה ר6 חו%2ל דלה 4ץה הן שברא אדםנגההבוק
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*יא5 בראשוית פו בךררושחמף

 לטען כהשתה קול לו נהן ביירוף עם הרנעללצצין
 זאת ע,שה ה' למה טפל ההקוער משנתו האדםלשור
 שנגרא ע"כ אלא שעות מורה לברוא יכ4 היה לאהאם
 לאמר הפתים של קדקדם על התרננול שיכהבבדי
 להבדיל אור יהי ראשה פ%ק מבינים אתם אץמדהצ
 חבם אומר התרננל היע1ע צדיק מעשי בין והשך אודבץ
 אתה ואח"כ ולאכילמ ולצלתמ לשחפנו בעימךןאתה
 הבחנתך הוא זאת ופב שמן היח התרנמל כיאומר
 שתי ברא ש"ה משמה הבנת לא בחהם בעיויאבל

 נתן נדול קול גם וחשך צר בץ להבחין נפלאהבחכטה
 אור, יהי הפטוק להבין למען באשנתך להעירך דוקאלי

 על הלשימ כי פירו במפרו אפלמן שכתב מהדידוע
 ישכן לע"ז בהשתחוה היה שלא מאקראשםרבו

 סם-ואז והשקווצ מיתה עלע גזרו לכן לתלמידיוחטית
 וקבורהו מיתתו בעת תרעול שהקריבו מתלמיתוביקש
 להקריב תרנטל מחהבים אמ אחרונים ברבריוואמר

 קורא הךא התרנמל כי דבהיו וביאיו הע*טלהמפיב
 אמת בין וחשך אור בץ הדרלוק פתיים הבימ נדולבקןל

 לטא. דוום קרוב כי ווגודהשקי
 קאדל רדיה עקיבא דשר הא כי ס' ר' נ-כותגרסינן

 לא אושפיש 3עי מתא להדוא ממאבאהיחא
 ובת אזל לפב רחמנא דעביד מה כ5 אמר ליה*הבי

 זיקא אתא השרנא 1מרא תרצולא 3התה הצהבדברא
 אויה אתא לתרנטלא אכליה שונרא אתא לשרטשבבי*ה
 ביה לפב רחמנא דעביד מה כל אמר לחמראאכליה
 אמרי לאו לדי אמר לטתא שביה גיסא אצזאבל~לה
 יל רשי עין לפוגה עושה ה' שעחשה מה כללכו

 ואפשר משיצ להל?ו בבה התרנמל שייליךששצץש
 ברוך לימא הרטצלא קןל שמע בי ס' נהכות עשדלאמר
 להה%נן ר?א פ*ע וכ"ו להבחץ בינה לשכף נועאשף
 פא להאדם להצמר מיהער עוף ברא אשר ה'גמעהי
 סעשה בץ להבדיל להעאזדל לסען 11ר היהפסוק

 עמנוגוומנ ורשע?דיק
 על~ון דעת יודע ו' בהנהז פלא 8אמר נצ!21מ11

 שףה שעה אהזה לבין *ודע שווה פלמר%ץ
 תלת מצך אב-י אפר ההה תי8ה %י בה2צעפ
 אהר ה*ר יתרנגחיש ברנלוא* ודההש נ* שם"עואששי
 ששה פאז לידע שטת שישקרעגהל ש**ס שאא אאשסהש*-

 שום זכח שלא מה בכרבלתו ופמן שת שם הז'כועם
 ה' כי לעיל לדבוינו משמים-אמנם הסודות לידעי?ור
 וחשך אור בין להבחין נפלאה חבמה בהתרננילשם
 הדוטה עוה'ז בין לרשעים צהקים טעשה בץהייט
 שומע*ן אינם האנשים ליום-ואם הדומה לעוה'בללילה
 אהי הי הפמק פירש להבץ שישתדל התרננוללקול

 כועס ד1א ה' ממילא פתים מבץ דבריך פתחוכנאמר
 הטתרה השמש הוא ההרננול אם ומם*לאעל*הם
 שנמ טתן הדין וחשך אור בין החילוק להבץוכההיר
 להתץעם האמ דיונש על והמזהיר השמש יהאהוא
 אור בין להבורן התכמה % שושם כהשום ולכן כועסש"ה

 ה', כועס מתי *רע ההכמה נם לו צרף לכןוהשך

 צמד דצא טה תרעול שירה ב'פ מ%רשיםדד*2נלינד
 ועסקו ?רקים עמדו אומר שלישי בקול%'ו

 סנהדרין ווין הבא לעולם כפול שכרכם שיהיהבתורה
 גקול הקורא הוא אם פרוונקא להה דאונרתאקרינא

 אם כועס הוא ארמת *דע ה' בהן לו לכןההראה
 להתראתו, שומקףןאיגם

 לתרנגי4 משל שמלאי ר' דרש ?שח סנהדריןירסינן
 תרגגי4 לו אמד לאור מצפ-ם שהטועפלף

 למה אתה דיא שלי ששצרה לאהי מ?פה אניעפלף
 הגאון בדרוע1י וראיתי וךטם( ל1 אין )העפלף אויהלר
 הוא ודהרננול ביהכ'פ וישעי ברשה אה-י חילעפדרו*' ככי אור נקרא דהשנה ראש הנה ו,של א' דדוש ילנו"ב
 פוב בץ ומבדיל וחשך אור בץ המבחץ להצדיקכ*נה
 עינים לו אץ אשר עפלף נקרא היא והרשעלרע

 הרוצר אה בחשך הולך ימיו וכל ומעשיו ה'לראות
 ה"ק ורום לקראת מצפים הכל בלבי-והנהתעיבה
 אסר עשץא אשר מקרא להס ומצאו לשמחמ השנהראש

 שמחים הכל ועכ"פ וכ"ו ממתקים השהי בחשמניםאכלי
 בשלסא ועפלף מתרנמל המשל להמליץהצנל

 רדאיס ע1הם מפני דהשנח יאש לאור מצפיםהפייקרם
 אבל החוטעל כמו ורע פוכ בץ מבדילים גםהאור
 האצר רהשה אין הלא שמח היא למה הישעהעפלף

 השנה, בראהש איייואהרשו
 כספס ממופנ ופשלמים ב*ום רובם כי 8הושכפנוונ

 סה58סרם %ם לואשלל בגצועמצ סא5סבעד
 ההצ השגה רשאש תאהר נם8ם ממי8ב עה"והמגשר

*
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יאל בראשית פ' ב'ררושאטרי
 רצ לא השנה ראש ש5 האור א"נ וכ'ו שבתמחל~ם
 שנת ה' כי העפלף כמו לראות עינים להם איןועור
 למה עליהם לצעוק התרננול יכול ונצדק השניעיניום
 למה הכנסת בבית בהמזרח לישב לנם למה אורלנם
 אם לבפלה ברכה התורה על ולברך עליות לקנות5כם
 ומחללים צר יהי ראשון פסוק מקימים אתםאץ
 לעוה"ב הגנוז אור שהוא השבת אתאתם
 ידי על מלאכתם עושים דהטבתות בכל אשר הרנהויש

 השבת ישמרו אם באמרם אותם טפים וכמעםישרא5
 שבת הפסוק ומוחקים החול בימי עבודה להם יתןלא

 5נמרי,ינפש

 שמעון ר' דאמר וכ'ו יוחנן א'ר מ"ז ביצהנרמינן
 ערנ באדם ה' נתן יתירה נשמה לקישנן

 שבת שנאמר הימנו אותה נומלין שבת ולמוצאישבת
 נפשי אבדה ששבת כיוןהנפש

 משמי רב ממרחק ממעת היתירה הנשמה זהלפי
 ק' בשנת האיש למצוא מחשבתה ומהשמים

 השנת שובת בתורה עומק מלכות בגדי ומלובשמעופר
 עובד טתו וטצא בטאה תמהונה נדלה ומהבקדושה
 על יושנ ישיבה כתופם להבדיל הוא ולפעמיםעבודהו
 והוא נמלאכה ועוסקים אברכים הרנה 15 ומביבכסא

מדריכמי
 לאמעריקע בניו נמעו בפולין ות"ח צדיק אישכ2של

 יבפיחו החורה מלשמהי ישכחו שלאויזהירם
 האם בפכתביו זרזם שנים איז~י עבור4ר-אחר

 שוטרים הם כי 15 יעצ ה' בתורת עור הםארוקים
 לו יעט 5רטהם לבוא שבחפצו לפניהם יציעההורה
 רדיקה בדרך לנסוע זקנותו לעת לפניו נכת לאכי

 ממנימים אינם הם כי הגדול-כרטתו הים עלובפרפ
 לאמעריקע יטא ימע כן יעש פתאום אמע בלטאמר

 ק', שבת ערבניום
 ק' שבת על הבכור בני לבית תיכף אמע בלטאמר

 כי טתו סצא לא 5בו לדאבון אבל כןויעש
 שעות איזהו והתמהמה להשוק וילך סמר היתהניתו
 שם וימצא וינוא פהוח חנות שם ירא בא לאועוד
 הגר האהט הידעתם לאמר מאתם וישאליהודים

 חפץ הצא סמר ביתם כי להם ויאמר הן ויעמבשכונתנם
 הן יעגו הם איה 5ו לאמר יכולים אולי 5ראותםמאוד
 אתו אחד וילך ולהראתו אהו לילך מאתםינקש
 מלאכה בית גדול בית ושם לתצר שבאו עדינהגהו
 מבקש אתה אשר האיש יש פה לו ויאמרמטבעים
 ובנו יהוהם נהמשים שם עיבדים ני וירא הדלתיפתח
 הוא כי 15 ואמר אליו בא שהזקן עד הנירו לאהנכור
 יקירי נני הזקן יאמר לו וישק צוארו על ויפולאביו
 כארבע זה שבת בליל התשעית שעה דצא כעתהלא
 יהצדים כמה נצירוף עטדתך עובד ואתה שבתשעות
 במצב לר91תך דמיתי לא מעולם ולנחלתי לטרליאף
 בי שבת בערב בהספינה, חשבתי שבת לת5ל נוהטדא

 טיות הש5חן ועל הפהור השלחן אצל בניתךאמצאך
 מטטרש מביב זתים כשהי* ובמתיך ובניךדולקות

 ותשבוצה4שררות

 בראשית פי לררוש
 פונ מ 8'ויו8

 ודם בשר מלאנה בעל אצל שייר טת ה5אוקשה
 חדשה מכוה מצטר נמו נפלאה מלאכהשעושה

 בי עשה פוב אם מבקר הוא ואח"נ רב חטשעובד
 נך ואחי חדשות עהטה ני יקרא נדול להכם אףלפעמים
 אין כי מעשרו ולהמיב לתקן ומוכרח מהם סצצאבבקרו
 כחפצו נעשה הכ5 אשר ה' חפ-אבל יע4ה שלאלך
 אצלו אין נעשו שמים ה' נדבר כנאמר סגרעתבלח
 מחשבון א'נ להפריעו סיבה שום וארן פעותשים

 אצלל שהך ואיך הסוף יהיה איך מקדם הצדע0תקהמת

 בעהו הבל עשה כ4 וראה פלאכהו בקר כילאמר
בפובה  ע*ש לבאר ונראה סצב בי א' ירא נאמר 5מהויה

 העולס טנרא מאסרות בעשרה אבותדאיתא
 אלא להברשצת יכול אהד במאמר חהלא ת"לומה

 בעשרה שנברא הצלם ו1מאבדץ פרשהרםלהפרע
 תצ' 14הקרם שבר ולתן הצ'מאמדהז

 סההשר מ8מר בשביל האם רבריהם להביןוקשה
 סאמר לאמר פירהה 1וא האם הרשעיםיענשו

טם



יראל בראשית פ' 3'דרדשאמוי

 ובכלל לצדיק שכר ינתן מיותר מאמר בשבי5-ואם
 וכו' והטם השור כידוע 5באר ונראה פלאמאמרם
 להם אין גם בריאים והם מים ושהיתם מעשבנצנים

 שיש אף חיהם לכל לבושם הוא עורם ורקמלבושים
 ברא למה קשה א'כ אדם במו תצ' מעיים קיבהלהם
 ומיני וכהשקאות מאכלים מיני רבמת האדם בעדה'

 היה רק אלה ברא לא לו להאדם היא מוב ה5אלטשים
 יהא החזק ועורו מים ושישתה עשב שיאכל בפבעו לנפועלו

 הדנים הם למותר פירות מיני כל הם למותר א'כלמשו
 שמחים הם והטם והחמור השור הלא נ'ם מה ביוכו'
 במאכלם פעם מוצאים כי מרקדים ונם לבו*בי
 קשה כן במו לרוב מעדנים האוכל האיש כמוומשקם
 בלא קפן היה ד* הלא ימים נדול עולם בראלמה
 המינים כל בלא החיים המינים כל בלא מדבריות בלאימים

 הדוממים, בל בלאהצוםףם

 פשופ אחד חלק פא אחד במאמר הלא יצתהח*צן
 ולמה עופות ולמה ימים שףטה אמרו5מה

 ודל קפן עו5ם ברא 5ו מתרץ זאת ע5 וכו' ובו'דשאים
 הרשעים היו אז האדם לפרנם ומים עשב מעפורק
 ראיט 5א ה' את ירעט לא 5אמף עצמם לפ*ריבילים
 ראינו לו ממט יראים אט אין ולכן נפל*תיהרבה
 הפירהצ וזאת במעשיו מתטעים היינו אז ממטנפל*ת
 יש פ"י מאמרות בעשרה שנברא. מהרשעים 5הפרעכדי
 אמונה *די מביא וזאת להתבתן נפלאות צעד בלעל

יראה,

 אהד במאמד נברא עולם היה לו 5צדיק שכר לתתיכן
 נסיונות היו לא אז נ58*ת בלא ודל קפן עולםפא
 הארם וצרכי מאמרות נעשרה שנברא אחר בעתנעולם
 זהב צבות אבטם יום בבל רוצת ושץני רבשהם
 אין עד תענתים *בים מאכ*ם י99ם מ5בה*םוכק8
 תיאשי,וד

 משתוקי
 להרביש תבאד פרורה ונפשו 5בל

 ואף ותורתו ה' גם צכר הוא זאה ובכל השךלםמסצבת
 תצא קצרה ודעתם ממך צרבי מרובים הפיפעשאמר
 לתעטני לשתים בראש יש ומקום רחבה רעתו בימדאה
 ולו שכר 5דשינ פע4ת לו יש אז ה' 5הירת תםה,מלפ
 בלא נפ5שת שום בלא ב9* רפת כמו חרב השרלםההת
 צדיק להית נק5 מאיר בי לאמר יש אז תעטגיםשים
 העולם שמקים לצדיק שכר *הן חוצ שכד לו א*ןח~ע

הכו'

 ההורה כומ חאת תלה אלא *ב *1 מ*תדק
 יום כל מעשה על קשה התנא של הקישיאהנה

 יכול היה הלא זאת ברא ולמה זאת ברא למהיום
 וירא יום בכל מתרץ זאת על ובקיצור קפן עולםלברוא
 אם יש תועלת מה זאת כל לברוא ראה למה פ'יא'
 ר"ה עין פוב כי וכו' ועו*ת דטם מינים רבטתברא
 שנקראה התורה בשביל פוב למען כמו כי כילת פירשניפין
 ומקיימין בו מתבוננים גדול עולם יש אם ועתהכוב

 שמרים הרשצם היו אלה כל ברא לא ולו והתורההעולם
 ולא 5א-נפלאת ראיט לא אם התורה הפוב נייםמתע

חדשות,

 לעתיד אלעי ברבי יהורה ר' כרררש נ'ב מוכהעין
 ובפני הצריקים בפני ושוהפו הרע ליצר ה'מביאו
 נדמה ורשעים נבוה כהר להם נדמה צדיקיםהרשעים
 צדקים ביכין והללו בוכין הללו השערה כחופלהם

 ואומרים מכץ ורשעים כזה הר לכביש יכולנו איךאומרים
 הוא המאמר השערה חומ את לכבוש יכולנו לאאיך
 פ'י מאמרות בעשדה ה' שברא מה כי ונראהפלא
 בהריבוי שיעור אין עד הוא ומהסתים המיניםהריכוי
 האדם בהתבונן הוא המעלה חסרון ונם מעלה ישהזה
 ואשר הארץ על ומלואו הים מעשף על שמים מעשיעל

 מיותרים דברים יש שלכאורה אף ע*ה ואשרבקרבה
 מפני ביראה להתלבש גתל מכףם יש להמתבונןאמנם
 גם הריבה מרוב כי חמרון יש השני ולצד הכלהבורא
 משי בנדי וכמף זהב לרכוש היט מתרבה האדםתשת
 טסים בשעתו כשלמה ומעודה שלחן מלכיםחצרי
 עד ובו' כו' ופרדסים ננים ומשרתות משרתיםופרדים
 מושל להיות בהשתוקק וויא בקרבו מתרחבשלבו
 ידי ושמר מהבורא שישכח ללבו טרם זאת בלוממילא
 ה' יראה לעתיד בי הדורש אומר לבן הה הדו5עשה

 הכל לכבוש הארם ותשוקת תיבויו ופצבו העולם5הצדיק
 מאוד קשה פ'י הר דיא בי יאמד הצדיק ולכן יתתחת
 תעטני-4העולם כל ו5בפל בזה גדול בעולם עצמולצסצם
 להם מראה ולרשעים כהר וזהו ה' בעבודת לחשובורק
 ברא אשר והנפלשת החכטת ה*ט השני היר אתה'

 מתוך ה~רלמות ריבוי מתוך בימים ובארץבשמים
 בבל שוטת חבמות ושתל נמהס אשר מאמדותהעשיה
 במעשי שיתבונן להאדם מראה חהריבוי דומם בכלבויה
 בי יאמרו הרשים לכן אמתתו יתרבה זה ומתוךה'

סתוך



יש בראשית פ' ג'ררושאמף8
 ולכן והרר ירש לההטן מאור נקל דבר הוא הויבוימהיך
 היג וופדתא מלתא משה נבי ברכות דאיתא וכבציבכו

 ארם. נעשה דלקהע לדרושהומפה

 מעשף מפעי נצר %ו חלק להם ישרא15יש כלאבריצ

 ונראה השכל ננד פלא להתפאר-והואידי
 בהמין וההש ביע לנשהאי שמחה העושה העולםדדרך
 אחד לכ5 כן נם סעודה טכין דצא אז אנעףםהרבה
 חלק ונתן ברא 5כן נשמות אוצר ברא ה' כיוהכונה
 ועמך וזהו צדקים כולם יהיו צלי אחד כלבעד
 פ"י ארץ יר,שו לעולם צדקים בולם' יהיו אםבולם

 לך מנץ תאמר ואם ארץ שויא המף יישההנשםה
 בהירה עין אומר וה על אחד לבל חלק שישראוה
 יק% יאמר אור עצ יאמר נאמר יום דבכלותמצא
 מלת נאמר ה*א וכ,ו תדעף יאמרהמים
 נעשה נאמר הארם ואצל אמירה רקנעשה
 משמע שינה ו5מה אדם יוי א' יאסד נאמר ולאאדם
 אבל בפ*ם דברים שהם יען באסורה נבראובולם
 לא ואם נעשה % נאמר 5כן המתק*ם דבר היאהאדם
 לאמר חיה ובפל מת הוא א*ב לעטףב חלק לויהיה
 מפעי נצר אטר תאת נעשה %א אדםיהי

 כפל מת וזא להתפארואם באמיה לא תימעשי
 והג שה ב אדברה להתפאר באןאת

 ע י בנר4טט סו ר'ררוט
 הע דש ם ל כהיתעו בצ*יט אוםנעמטו:

 תראה נעשה מלת להבץ שע%לומפ"ים
 א'ר יהיה *יר עשח ממדרץ מאסרם על דקאילבאר
 להם אמר וכ'ו האדם לבראות ה' שביקשבשעה
 מה רבש'ע לפניו אמרו בצלמימ אדם נעשהרצונכם
 כי אמש מה רבששע 5פניו אמרו וכ'ומעשיו
 נעשו בי מדרש וע' %"ו תפקדט כי אדם ובןתזכרנו

 יברא, אל אמר ואחת יברא אמר אהתביתות
 נעשה כאלו לאמהו אמת חן המכל שבצןעץ

 שבת בראשית-ועין במעעא לשהשיתף
 בראשות במעשי ל"ה שותף נעשה יכולו האומרכל

 התורה ובקיום העולם בקיום חפץ ה' כיוביארמ
 אטת רץ ק אימ הימ שמהרם מי ולכן ישדאלובקיום
 באוהו קללות וה ובעד בעולם חמס זה טי ע5נתרבה
 בשביל אלא לעולם בא פורעניות אין שבת עיןלעולם
 אומר ואין שמים בבריאת שכופר בף וכן ישרא5ד%ני

 ההשנחה זה בשביל השבת משמר איט פ"יבהי
 מהרסים נקרצ באלה מתרבוה טרות מהעיםטסתלקת
 ועל שבת הטהטר הכולו והצמר לאמתו דין הדןאמנם

 מקיים נקרא בעולם יותר מורנשת ההשנחה חץיף
 במעשי 45ה ש%דוף נעשה אמר בצרק ולבןהעולם
 חששו אדם לברוא שרוצה כשמעם המלאכיםבראשית
 פחד שים האדם על יעבר ו5א לעולם. ידוהשהגש
 תזברמ בי אמש מה יהפא בודאי חה באיפן ביואמרו
 במו ל,ולם יוצה לא הארם כי מראש ידע ה'אמנם
 ותמיד סותה ע*ו ףקצם הדעת מעץ יאכל רקמלאך
 וזאת מיתתך לפני אחד טם שוב שבת כדא*תאיפחד
 ולכן כמההם יהיה הארם כ* וחשמ הטלאכים ירקן5א

 ני הע%ש יבפל בדבדיהם כן אם כושו אימ ביאמרו
 %ה השפש בנאסי האדם בשביל רק נבראהארץ
 תקפיט ב5 להם אטי לכן אדם 5במ נתןוהארץ
 בזה בי אות* תסעי וא*כ זכות ע*ו 5מדוואדרבא
 בטעשי עצתפים נעשים אתם הא*ב העולםתויצ
 5קעם דפר שעהטה פ4 כל שבת בדאיתאבראשית
 ויכן בראאאת במעשה עאןוף נעשה ריבף הואהעולם
 העהים העקיטו הסכיבצ אדרבא אדם נעשה ה4אמר
4 לעיי לשז בשיהשום ש,ם כי נעשה חיצ שהעפיםואתם - ש ש א ח נ ט ח ף צ



8לח5אשי

 נראשית 1 תררוש
 ליעדז בק*ק חון8א שבה חתורהסיוס

 מואב בארץ ה' עבד משה שם הטרכה-ימתוזאוז
 וינוע אנרהם גבי נאמף מדוע וקשה ה' פיעל

 ולא וכ"ו ימים ושבע זקן שנה בוובה אברהםהטת
 וישלח ג"פ כחשה נני שנאמר כמו ה' פי על מלותנאםר
 ושנע זקן עמיו אל ויאמף המת וג*ו יצהק השוענאטר
 נאמר יעקב אצל החי ב*פ ה' יי על נאמר ולאימום
 יוסף המת נאמר יוסף עמץ-אצל אל האסףינוע
 ב"פ ה' פק על מלות מכר ולא שנים ועשרבמאה
 מלות נזכר לא ההר בראש שם אהדן המת נאסרחקת
 ותאמר דכה עד אמש תשנ נאמר הלא ועוד ה' פיעל
 ונראה ה' פי אל מת אחד נל א"כ אדם בנישובו

 של בתורתו ד"ה מ' פ' בראשית מדרש עפאלהסביר
 יהטב ע'ד וכ"ו מאוד טוכ והנה כתוב מצש מאירר'

 הוא הוה הסדרש מות סוג הנה מאיר ר' בשםודררש
 כי אומרים עולם יצורי כל היצורים כל דעת ננדפלא
 המות אבל ממות מר אשה אמר והחכם ד%א רעהמות
 ר' א'נ מת אתה כרחך נעל אבות וזדן רעבודחו
 והוא העולם כל ננד ומדבר בעולם ידוד הואמאיר

 דמעופא.מיעוטא
 חמא ר' פרשה באותה מדרש עפ"י להפבירלנרחטה

 שלא הראשון אדם היה ראף ונ"ו חנינאבר
 ה' צפה אלא מיתה בו נקנסה ולמה מיתה פעםלפעום

 עצמן לעעית עתידין צור מלך תירםשטצכדנצר
 נרור נראה הזה מהדרש מיתה בו נקנםה לפרבךאלדית
 לא איוק בשום אז לעולם וברי וו אדם ויה לולאכי
 ני האדס דושב וןה ני שטים ירא לה-ת אפש1הןה
 אסחש בעטל כנאמר אדה לו ואין עימו ב*מ בליהדאא
 היה כלא ה' פעשי נל כן אם נאוה עגקתמו לכןאונט1
 אנשים ישנם לכן יסורים תם שימות קנסו כאשיאטנם
 יטהו כי יורעים יקן להטרב מהבים יום בגל אשרובים
 במע,1 טומם ולבן עצנק גרשית 14נם הם בייודקדם
 והעולם ונבתש 16בים הם ה' מעאף ולכןבראשהת
 לאדטוע ישב התצ תיא הה4ט תאמרמושקאס
 מ%פ תצה עשז ששל בל את ח' הדא שמיק טטץיית אל בצצמו עייא עלי לאמך אפשר ה% 8פלתפאצ1

 בעבורו אשר האדם ובפרפ מעשיו כל בקר פירשמאוד
 הכל כי ואמר ינמל אי העולם יתסשם אם העולםברא
 יאמיט ה' מעשי ויכירו יודו אשר אנשים יהיו פירשמונ
 האמצע הוא איה תדעי הלא ואמר מאיר ר' ובאבו

 דוא ה~ שעשה מה כל ידו על אשר והתנלץוהסיבה
 לולא כי ענה זה על מעשיו יכירו כי פ'י וקייםמוב
 פוקרים עם לפה מפה מלא העולם היו אזהמות
 יוי על אבל ה' מעשה כל רעונפל היה נן ואם ה',נמעשי
 האדם תם האדם את מנטל אור המות הואהתבלין

 וכאפס נאץ הוא כי ומודה ונבזה שפל בעיניונעצסי
 בכל מאמינים הם לכן העולם ברא אשר אדון לוורק
 והכל בעבורם לברוא העולם היה וכדאי בראשיתמעשי
 איש הוערה צמרת התורה סיום ננין ופוב-בזהמתוקן
 כגהטה בישראל נבי קם ולא מכרזת התורההאלהים
 אומרת ההורה היא נאמן ביתי בכל אומרתוהתורה
 בהר ואשנ שמרות ה'-התורה אל עלהומשה
 אם א'כ אכלתי לא לחם 5ילה וארבעים יוםארבעים
 הלא רוחני כמלאך ונעשה אנשים מכל גופונשתנה
 לעמיד לו היה הלא ל1בה השינף ט נעעוה אםקשה

 ממנו נתבטל כבר כי שנה אלף עד מדרגהבאותה
 בלא חי כאשר ה*סק בלא לחיות לו והיההגופמות
 כסו ה' הסיתו ולמה מה ועל יום ארבעים ומיםלחם
 לעיל הסודש סברות לפי אמנם פשופים אנשיםשאד
 כמו לעולם האחד סשה ווה לו מאיר ר' סברותולפי
 אל כמו הוא מושה כי שמרים הכופרים הי אזמלאך
 כח בידו שיש מפני נדולים דברים לעשות בידויש
 אשר ה4 במעשף הפעם עוד ביפרים היו נן ולוגדול
 עשר במספר הנדול1ת המכות לעשהע משה אתשלת
 אשר הגדולה ויד ישראל יראו המנית ידי עללמען
 העשר וימו מכוה העשר כי והארץ השב1םברא

 5קךל4 בדרדשי עץ העולם שנבראמאמרות
 למה פלא שיצ אף מואה שם יבטז הפירוש הואדז84ין

 יאמרו שלא ירוש % ד ב ע מת ש4ת בבלמת
 אדע ודק עבר שט מו1ה כו 5שולם חרה 15השוקוים
 ההי מה כאשד אבל עצמולש1

 ג-

 עאד-על וק הוה
1



יואל בראשית פ' דלדרושאמו*10

 בי הפוקרים אומרים היו המיתה לולא פירש ' ה יפ
 כאשר אבל עשה שלו בכח ורק ה' פי על עשהלא
 וזהו עבד היה והוא ה' פי על נעשה הכל כי ראומת
 פ,י ישראל כל לעיני משה עשה אשר החזקה הידולבל
 ברא בראשית כי מכות עשר ירי על בעיניהםשיר4י

 האמיט בנאמר היה בן ובאמת וארץ השמים אתה'
 האדת הוא ו*ה היה עכר רק כי עכדו ובמשהב'ה
 אומרים היו לא אז מת לולא כי המיתה נרמה זאתוכל
 ה' פ' על נעשה הכל כי אומרים היו לא או עבר היאכי
 גם כי אלה כל עשה מעצמו משה כי אומרים היוורק

 ואמיץי חזקהוא

 נראשית 1 ו'ררוש
 הן פ' מדרש - אדםבעשה

 נעשו האדם את לברשת ה' שבא בשעה סיטןאי
 אומרים מהם וחטרוה כיתים השרתמלאכי

 נפנשו ואמת חמד הה*ד יברא אומרים ומהם יבראאל
 חמדים גומל שהוא יברא אומר חסד נשקו ושלוםצדק
 אל שמר צדק שקרים שטלו יברא אל אומרואכעז
 והשליכו אמת נפל ה' עשה מה קפפה דטליהיברא
 מלאני אמרו ארצה אמת ותשלך ח' דניאל הה*דלארץ
 מן אמת תעלה שלך תכסים מבזה אתה מההשרת
 מדוע פלא והוא תצמח מארץ אמת תה*ם הה,דהארץ
 הוא נם הלא לארץ שלום זרק ולא לארץ אמתזרק

 אמתי שאמר כמו יברא אלאמר
 בעולמו ברא אשר היקרים הדברים כל אחרוב8441ה

 דגליו תחת שת כל כנאמר האדם בעדוהכין
 וו לכלב מוב נאמר אשר הנותה יום בזכרואבל
 ואומר בלבו מתרעם אדם אז המת4מאריה
 הימים אם עמל אני למי כי מוחלמ שקר הוא העולםכל

 וברנע יום אל מיום מיתה והוא לאפ לאפבעזקצרים
 נמוד שקר הוא העולם כל כי מסכימים כולםהאחרונה
 וכנאמר עירובי! עין משנברא נברא שלא אשדיאומרים
 כבודו* אחריו ירד לא הכל יקח במותו לאכי

 הבל וכנאמר עברה ביום הה יועיל יאוכנאמר
 כי יברא אל אמת כת פענו אשר וזאתהבלים
 אמתים אנשים ויש יש האנשים על לא פ'י שקרנולו
 מוחלמ ששי הוא העולם של ובריאה סדר כי אמרואבל
 ובועת המיד ודואגים עובדים האנשים את מרמאהוא
 הוא והסוף התכלית יהיה מה ולמה לחם אוכליםאפם

 לרמאו האהם על נחלה ורחממת שקר הכל א'כהמיתה
 צרות טבלים האנשים פ'י שלום אין כי אמר שלוםונם
 על מחועם העני ה' על מתרעמים הם וא'כרבית
 בעולם שלום ואין מתרעם החלש מתרעם החולההעשיר
 שלא להפ*ב אמר פ'י לארץ אמת השליך נאמרלזה
 נם והועלת תכלית שיצמח חיק שקר השלם כליהא

 משנות האדם ירויח אשר הנצחי השכר היטמהעולם
 גם פא תצמח מארץ אמת המליץ ולזה הארץ עלהייו

 השליך לא ולכן מה תכ*ת מעפ: אמת יצמחמהארץ
 כי אמתי שלום כאן שאין זאת בעטר כי לארץהשלום
 והוצלה תשכחני ה' אנא עד וצועק ומתרעם מובלהעני

 מתרבה שכרם זאת ירי על נא הושיעה וצועקמתרעם
 צומח האמת ואת בגלל מאהבה יפודים ברבותעץן

 שישולם2שכרבעמהארץ

 נראשית 1 ז'ררוש
 קן מצא מתנא לרב פ8תאו ליה אמר ק*פדצלין
 ראשו על ואדמה אמר מהו אדם של בראשו-
 ש,ם שמה אה אבדה לא בראשו עיהיה אעפ" ז'לרשי
 קןיע הש*ץ על נמי והשתא וכו' דיא אדמה נופיהאדם

 שנברא מ8ני אום שמו נקרא למה טרש-)ין
מאימה(*

 "שזורה מן וזמן בשר ההא בשגם טנין התלה קכהטה
 הע' מנין מ"הורה העץ-א0תר המןמנין

חמאמר
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 כטו ממש שאלתם ופלא הפלא טא האהמאמד
 שמש על לילה היא אס יום על אדםשףשאל

 קבל משה הלא שמים הוא אם ארץ על ירח הואאם
 משה ושואל ועומד משה משה מלא התורה וכלתורה
 אהרק מהתורה אברהם שאל לא ומדוע מנין התורהמן

 הכניס איך קשה כולם ועל וכו' מהתורה יעקבמהתורה
 משה. במקום עליו נם לשאול הצורר המןאת
 ה' בדרוש לעיל שכתבט מה עפ" להפבירינראה

 נקסנה מדוע המדרש בשם התורה עלבסיום
 יחיו אם ע'ז מפני ותירצו הראשון אדמ עלמיתה
 עצמן ברשות הם ורק אדון להם שאין יאמדולעולם
 הלא קשה כן נם משה על והנה באריכות ע'ש אלנמו
 לא כי בסוף מעידה והתורה הענל בעושי היה לאהוא
 למלאך נשתנה ורק וברי חזק היה הנוף פ"י לידצנם

 פעם ואם שתה ולא אכל לא העליון נעולםשהיה
 ואתם וכתינ פה אל פה ודבר לרוחני מטפנינתהפך
 עור קרן ני כתיב היום כולבם חים וכו' ב4שהדבקים
 שיטי וקי'ל האדם מכל נשתנה כי נראה הלאפניו
 יתקיים לעולם נן שףשאר השינוי קנה לא ומדועקונה
 כתירוץ לאמר אנו ומוכרחין מכל וט' אני ונפלינונו

 אדם מיתת על שתירצו כמו ע*ז מפני לעילהמדרש
 אבל כופר היה לא שנה אלף חי לו שמשה ואףהראשק
 הוא ני משה על יאמרו שלא הרואין מפטהתשש

 מיתה. גזירת נגזרה עליו נם לכן רוחני כהנעצמו
 מהנא לרב הקשה פפונאי הנפלא המאמר נכיןבנאה

 ראשו על ואדמה ודשאנ מיצ אדם של ובו' טןמצא
 כמו ודיט לעולם נשהנה ולא מאדמה הוא דאדם88י

 משה כי נתורה משףט ה5א לו והקשה הארץ ע5נמצא
 אש נתוך עלה תם שתה ולא אכל ולא ה4 אלעלה
 דברים למבול יכול ל8 מאדמה בריה אשר עשןבתוך

באלה.
 ונתבפל מ5אך נמו רוחנים בוצת * ונתט. הא הצע ביעך טפיה דגשטזנה לאמר 8טדכצכרהין

 נשתנה שמשה כאת שיא ואם יזיק ל" ולכן העפרהב"
 על וארמה מהנא רב אמר אשר הכ55 טתבמ885כ
 ואם נארץ תיט נוצתבה שלא אדם נקרא דלעו5םראשו
 אדם כי לאמר רפרה ההלכה ממלא חכ* טתבפלש

 מט5 4 ט מטא רבזאחיהפע
 הק"~

 יעלה טף שבעל חפץ ה' ורק לרוחני נהפך ולאמשה
 אבל ניזק לא ולכן ויהי אמר הוא ונאמר יזיק ולאלשמים
 עפר היה אלא הנוף ונתבמל באמת שנשתנהלא

 בנם. נתקים ה' חפץ ע'י ירקכמקדם
 טן ראיה יש אם מתנא לרב פפונאי שאל זאתעל

 ה' חפץ עשי ורק לרוחנית משה נשתנה שלאהתורה
 שנאמר בחורה רמז ויש דיש לו זהענה על ניזוקלא
 משה שנם פיי בשר הוא בשצם ועשריס מאה ימיווה~ו
 במחיצת עלה פעמים כמה אשר שנה ועשרים מאההחי
 בל זאת ובנל בזאת לעשות יכו*ם רוחנים רק אשדה'

 בשר דצא נם ורק נן לא לרוח מנוף נשתנה ביתאמד
 מה' דעזורה קבל משה אם קשה זאת בכל שאלואח"כ
 והיה רוחנית דרא והתורה נוף בעל לא רוחנישהו
 באמת ומדוע לרוחני הוא גם שישהנה ומהשכלמהדין
 להתורה היה אדרבא בשר הוא בשנם התורהאמרה
 חכמים את הלך ונאמר רוחני רק בשר איט שהואלאמד
 נם אז בשם של לחטת שנכנס לבה משל מדרש ו'עיחכס
 נחן לו בי לו ע~ה ואת על וכו' פונ רוח מריחיןממנו
 מהדין אז מודעה מומרין היו לא ישראל התורהמשה
 ורוחנית ורוחניוהה התירה רוח הטתן במוטה שיכנפהיה
 שכפה מלמד ההר בתחתית ויהיצבו שבה ועין בומה'

 מופב התודה תקבלו אם להם ואמר ננינית הרעליהם
 מודעה מכאן רבא אמר קבורתכם תהא שם לאוואם
 ביבר קנלודצ הדר בן פי על אף ובו' לשריתארנה

 פפורים היו המודעה דמהמת 1*ל רש4 עיןאחשורש
 נאמר אבל וכו' היט אניסים לאמר דיכחיםמעונש
 דסנתינת נמצא נבר שקבלר מה קימו וקנלוקיימו
 שנור המן בימי ורק נתינתו ונתנפלה פפורים היומשה
 איך הקושיא מתורץ ולבן באמת התורה קנלוגזירות
 ויפב פשופ איש בבצ המצנ לשפל בהשה אתדיריד
 רוחנים של למדרגה עלוהו אחר שימות מים ושאבעצים

 מצרעה, מסירת עשי מלאכתו שנתבפלהמפני

 המן על בתירה רמז דיא אהה כן אם * הקשה יהש
 נדע ואו בחורה רמז למצט4 נכט משה מת המן ע4אם
 ועין צויתך אשר העץ הבק לו ענה זוז על מיושנשתיהוצך
 נתחיבו מה מפני דשב4 אה תלמידין שאלוטגילת
 מטעודהו שנהט מפט וט' נליה הדור שב,ותוישראל
 שצרות מאכלרת ל4 באת הגזירה %כ רשע איצשל

טה"
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 כי דוא העיקר במובן וכו' וא0הר מרדכי על רמזהוא אמורות מאכלו אצל כן ונם המו שם בפירוש ישונהיה
 שענר מה והףטחים הדינורים מאיר קצרהמאמר משה מיהת של הגזירה אם לו הקשה וממלא רמזיצא

 אמרו* דנרים ראה8י ורק להנין המעין על והניחונניהם איה אשכ נתורה מרומז והמן המן נזירת ע'ימחורץ

 בראשית פ' ח'דרוש
 לאהרת 51הרע אחת למיינה להפינ ררצה צ לנוח רוצה אשק דהזקנימן פ' מנילה עין בצלמינו אדםנעשה

 במרת נעשה הכל וחמימותה קומתה רחבה, ארכה, "דת 8 אעשען כתט המלך לתלמי התורהשהעתיקו
 רהוה אט שתאמר מר,ושמש שמעט לא מעולם "ולמים. ן ן שהי, נשעה וכ'ו שמואל ר' ח' פ' ר' מדרש וקךןאדם
 נמצא להחרר. תצא שלא 4י נאהרת עבורתי "ח*ף 8 ן הזל לפמוק שהגיע כית %שו ההורה את כותבמשה
 מעעיה, נכל מוכרכת היא ורק וחפץ נוררה בה נן 8 ן טהד אתה מה העולם רבון אמר נ?למט אדםנעשה
 כתונ לו אמר אתטהא למינים פהפתוון

 והרוצה'
 נדין מתנהגת היא כי עליה, לאמר נוכל נ*דק ~שכ ש ן

 ורק לשטת לרהם הפץ לה אין נהכרך צנמשפפ. 1 ן וניי יפעהלפעית
 יר עין השברם צנא כל וכן יקוני ורק ההר, מבינ לא ן וכ"ון תולדות מפר ה הפרשה עד ה'השם היי על לא פ" ההד את הדץ יקוב בתובות עין*דין, נזכל לא בתורה הנה חדש דנר לבארונראה
 בלא פי' ונבהשפפ נדץ הם הצמחים כל וכן החזקה." ל"ק נאמת מדוע וקשה ושמים ארץ א' ה' עשותביים
 עין פלא תיא נראשית מעשי נכל ה' שסהזכיר

 מדר"
 החמה וכן ובו'. התפוח לעץ נתהלף לא הגפן עץאשניי

 במוהו בי*ד דו נעל כל וכן משנהי 1לא חפה מצמח אנק בורא אם ה' אמר וז"ל באה שהרנישו ישנ פ'ר'
 אט ואף נמעשרהם בצכרחים הברואים כל כסעט 1% ן הדיד נמדת פניאין חפיה הף הרחמים במדת העולם"ת
 המושל האדם אטנם ורצטי חפץ לה שיש נראה לפעמים ן ן נמדה צתו נורא הריני אלא לעמוד יכול העולםאיך
 הלא פלא אנל יעמוד, והלואי הרחמים ונמדתהדין

 ה-

 האויט ילקיפ ועת רנליו, תחת שת נל כנאמר יחה ן 1
 המתכלו לישראל אטר למשה ה' לו אסר אהר ~גר ן ן מדח עם הרהמים לשתף תיכף לו והיה עתידותיודע
 יצא המה נלגל שמא צ מדתו שיט שפא ובו' ימים ן ן נראשית--למדוע מעשי בכל א' ה' לאמר והיההדין

 נאר" הסתכל ובויי !מסערב8שש8 שמורע השתי אמר ספר זה נפרשהרוקא
 נתן וגק מדתה. שנתה שמא

 רוקא קאי לא משפפ צ יין המלה ני בע'ה,רנראה
 אט יט*ם מסיני שנתנו התורה בהשפפףעל
 כמו מסיני נתט שלא דברים על נם נהם*תלהשהסש
 מה דבריך יטא עתה מגה יאמר ישני עיפמרםשנאמר
 הויטם על נצפע נח בני סנהדרין ווןן רגערי משפפיהוה
 משורת לפנים רחמים ועל רין קורים כהצפפ רעל נ'םעין
 הדינים פ" לפנההם תשים אשר המשפפרם ואלה ועיןהרין.
 לעולם נעשו שמשפפים היא, חהבונה ישרות הנדגהץהם
 ושמאל ימץ יטוהר שלא המשפפ דרך ארם נני שישמרוועד

 אה משנה הרהמים ומדת הדין על מדחפת דיאורחמים
 הארץ %ל השמש צבא את ברא וה' תעצש88*ההן
 שה' אף ירח. שמש ברא לסשל והסשפפ. הדץנמדת
 בכל מהברדצן ההא אשץ בכל נפלאעע כדית נהנתן

 דןא ני תאמר, יהצכחש בי וצמענו, לא כהןהיםב"צשרדנ

 נעיי כי דץ, יכוטצ ננולה את יענור שלא ליםקצנה
 וים וברטר דים בתוך לורות יטלים אינם הארציםחיים
 הם ע*ון מלאכי %ן סוכה בלא לחיות יכוליםאינם

 נקול לשבצע דברו ששי כנאמו חפעץס. לאמוכרורם
 אחא ר' אסו לנכם וסערו ירא מדרש ועיןדברו.
 הדע יצר אין אמרת הדא לבכם אלא כתינ איןלננכם
 דצר בהם טרן לעשוה, מחפרדים הם פי' נמלאגיםשולפ
 והמושל הבח-ש נעצמו הוא " ה' ורק כן אעשה לאלאמר
 וצלך רוצה ואם ברץ חחם דולך רוצה אם טעשיועל
 ושין הרא הפבע מקים היא דוצה אם ברחטים.אהם

 הרץ. היא דשנבע בהשדד הוא רוצהואם
 במבע נ"ם 8ת שטש רשעשח י* ששת בג%5ק

 כלא"ט שאסר מהע ~בחו מנעמ* "שטשלא
 וחאצשה יפי שהשו בבל נןכר לא ברעאץ( וכלאו נרםנלאי

ש
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 כאשר ורק שינף שום בלא ובפשפמ ברין הכל כי ה'שם
 הדין מדת היימ המדותש* לשתי ה' אמר האדם אתברא
 את ברא עתה עד פי' בצלמיט אדם נעשה הרחמים.ומדת
 האדם את אמנם והפבע. הדין הוא אחת במרה רקהכל
 כהצמורם ולא הארץ כדית ולא השמים כצבא לאאברא
 אברא ורק וההכרוק והדין המשפפ במדת קצובהבטדה
 לא ואם כדין הכל יעשה ירצה אם המדות בשתיאיתו
 חפשי דוא יען לכ1רה כצלמיט ויורה בחפצו יעשהירצה

 פי' כדמותיט רק יהיה ובאמת המדות בשתיומשיזכהש
 בשלח מכלתא קץו באמת. לא אבל הדמיק, דרךעל

 כידרדי מס% כאחד היה האדם הן פפוס ר' דרשמדרש.
 לפניו שנתן מלמד אלא פפום דייך ר'ע א"ל עולםשל
 ורע, פוב, לעשות יכול האדם המת ודרך הדייםדרך
 ורחמים דין המדות בשתי משהזמש חפשי דעא ולקלקללתקן
 לא אם משפ8ים ועין רבים. בלעין נעשה הפירושווו%

 ירשיעק אשר לש א ה *עד ל א ה אל ונקרב ונף. הננבימצא
 צרק ומשפפ דין הפומקים הדי%ם פ" שנים ישלםאל*ה

 לא פמם תביר לא חגורו לא משפפ תמה לאומקיימים
 חשם צדק לשפום מוכרוום הדינים נטצא שוחד.תקה

 דמה טמצא ה*. ל "א גקי1 ולכן הדין, לשמועמחויבים
 שברא מפ% היא, אל שם המעשה ימי בכלשבויב
 חפשי. חפץ אין כילם של וההכרח הדין צד עלעולמו
 בכל ד"א נח פ' מדרש ועין ה'. כצלם לא בולםולכן
 הדק. מדת ל א שנאמר בנ*ם דחמים מרת ה'מקים

 הדין על נאמר ל א שם כי האסיתית, הכונהולדבריט
 הן ל1בה הן המבע המשדד הוא וה' שנף, בלאומשפפ
 אמחה ה' יאסר כפ מקי1ת במה נבין ובוהלרחמים.
 ונתן ה' דיפיב לו האדם את ברא ה' כאשר אמנםוט'.
 % בפרשה ולכן בעצמק לוף שרש במו חפשי חפץלו
 טץ שלארם הע השמווק שתי אמר ארם הולדותפפר

 בצלבונג שפתהשתי

 נראשית פ' מ'ררוש
 סכות המועד חול לשבת דרושגם

 קק את ותלד וההר אשהו חוה את ידעדד41מ*מ
 את ללדת ותומף ה' את איש קמתיותאמר

 אדמה עובד היה וון צאן רועה הבל ויוו הבל אתאדרו
 - א אמרה ולמה מה' איש קמתי לאמר לה הוהוקשה
 איו קרא בו התורה אמרה לא מרוע קשח ועורה',

 את(. נאמר למה שהקשו סורש )עין פלא. היא הבלהשני
 נפלו הדעת בעץ הם4*ם אחר בי להסביר,1נר14ץ

 נחגרשו בי עמיקתא, לבץרא רמאמאזרא
 מ סגהדרין(, )ין ושקפיג ש5הם דוו שם אשרסק

 עבדו לא יק, הביש תם בשר 5הם צולק ווומ5אכים
 לא ני להם, דיתה לא מות 4רמת גם הל1 לא דאגו5א

 בלא אפם, ביעת לוכוד נחק65 ת**ב בחצעשנהי
 ורתה הגית ארבאז תם ורקים ד*ם יו סשיויסןסלאכים
 מל~נה כסא מע5 ירדד או%ע ע9ר ננאמר פניהםנגד
 ר"ם הוה סיהובי 1 ,ודובע עון סאשוע. אום פרשולבן
 שנקנפה שראה גץן הוה הנוד הראשק "*-סאומי,
 9' ר' מהרש וקרן האו1ף מן ופרש וכו' יוו עליןאה

 השהיפ הראשץ אום את ה' שברא ,בשעה ד"הכ"ה
 היה התלם לחרוש לו גשמעה דיתה הפרה הבלעל

 במשך חהטה עליוק המרירו שחפא וביום *חרשגשמע
 מעקירא להבץ. רצריך חודג עם שלום אדס עשההומן
 כדאי אק כו ד8כים הוא אם ? סבר מאי ולבטף סברמאי

 לאהם לו נח גמרו נמ% נבעירובין לשיפהוהמכש מ8רנסוי יסור*ם לסבול גם למות ואהשכ האדםשרברא
 נבר4גשלא

 אלית באמיה שלום לעשוח ה%הו הא מדנן*אה
 עד הה8א עדם פאהשיס ההט אנהטהגה

 ממרום ה' שמ8צ% סה ובל %4ת% משמשים %ושסלאבים
 עלה סההפא ייק אצליט קיב "ןיה ייס לנהשלת
 אף בט מרדו וכעת מאת% טתרחק 9יוץש דא*אשקלרקרע
 יווה אשף בעולס חרש וו%ק כעת יולר אם תצלה%8ר
 וולד אם נתזנת, דאמנרא הלא ה', 4צן הרנו ולאפו1ר
 חעעגיה השכינה חוד בוראי הן וובד יווה והט6 יגדלה,ה
 פב?ם האא עלעו הרק פקאז שתש עלע לו אק כיעלע

ק
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 כזה איש יולר אם מאשינה, אני ובכן בו, שמררנויען
 תאכל אפיך בזעת ונם אתה מעפר הקללה נםתהוקן
 גתקן ולכן ימחול חמאיט גם בזכוהו כי ואפשרלהם,
 בעצת היה לא אשר חדש איש ונולד שלום, עאי ולנןנא

 ער פי' ה' את איש קניתי ותאמר נאמר ולכןהנחש
 ה' החדש קין אנל לרקיע, ועלה אותנו ה' עזבעתה
 ויקויים ה' ת א איש קטתי וזהו מרקיע ירר עמויהיה
 את יהפך ממלא קין עם יהיה ה' ואם כקרם ימיטהדש

 לברכות.הקללות
 בפלך" אלא לאשה חכמה ,אין )יומא( אמרו נבראבל

 מחכים שאט כמו החדש בנו על חכההאדם
 וירחץ למו"פ, נולד כי התבשד והנה משיח, ביאתעל

 יבוא חדש עולם בי לבו, וישמח וינלח שמלותיוויחליף
 בכל יבפלה והנזירות סהשמשים מלאכים גןיער4כמלפנים
 הילר על נא חוס נא בא לאמר, לשמים עיניו נשאבוקד
 ישן יין לבקש צלוי בשר לבקש בחן הוא המהור.החדש
 מקיים והיה באו לא המלאכים נמצא ולא נראה לאאבר
 ראש! וחפף אבל ויהי לטקר משומריםנפשי
 לא שלום עשה אם אבל כאין, אשתו עצתוראה
 השני בן טלד וממלא לריב הפעם עוררצה
 ונמרו נמנו חכו, לשוא כי ואשתו, האדם שניהם הורואז
 ולכן הבל וצל כי ונמרו ונמט נברא שלא לארם לונח

 בראוהם הבל שטלר קורם רב זסן פי' אומר נמרושניהם
 הבל הכל בי המכימו אתו להיות ה' נהקרב לא לקיןכי
 ולכן הבל יהיה שמו השני יולר אם הסכימו מכברולכן

 הבל. שניהם קראו כבר כי קרא, מי נזכרלא
 אדם ולדעתי דמה" להבל .אדם תהליםוכנבאמר

 כולם ומאז ד~נל המלה את הטצי4וחוה
 מלך רוד בן קהלת רברי נבין בזה זו, במלההשתמשו
 ויש הבל". הכל קוהלת אמר הבלים ,הבלבירושלים
 מלך דוד בן שלמה משלי נאמר במשלי מדועלדקדק
 לשלמה אשר העררים שיר נאמר השירים בשירישראל4
 שלמה ולא קהלת דברי לאמד לנמרי שינה פהומתע
 רוקא בחר ומדוע הבל. פעסרם שבעה נאמרומרוע
 ונו' הבל כל אך נאמר בתהילים גם הנה הבל.במלת
 %ב בתה*ם יהמיון' הבל אך איש יחהלך ב1לם4חך

 יחד4 מהבל המה גו' ארם בני הבל ק*גאמר
 שבע מקץ וטן בהצה ויצו וילך בפ' גאמר נהורההנה

 לרשת מפראל כל בבוא הפוכות בוג ~ט'.שטם

 ישראל כל נגד האת התיה את תקרא וגו' ה' פניאת
 )עין "פמעג למען וגרך והמף ונו, העם את הקהלוט'

 לו עהפק וכו' כיצד המלך פרשת מ"א מומהמסכת
 ספד טמל הבנמת חזן וגו' עליה יושב והוא וגו'בימה
 מאליו, ומוגן וכו'( למלך נותנה גדול וכהן וט'תורה
 באו זכחיך כל יראה פעמים שלש של המצוה לנרכי

 הגרים. גם הפף גם בשמינייותר
 כל בש בודאי ל ה ק ה מצות מיוהדת מצוהדד:יך:ה

 להדאות אמיפה היתה המצוה ולבדישראל.
 קורא המלך היה השמינית בשנה בי למלך,חיבתם
 להראות פולימית היתה ממלא שמעה ישראל ~כלבתורה
 מצות על שעבר לבד בא שלא מי כי ל4%ך, גםכביד
 רשה( מסכח )עין המלך. בכבוד גם פגע והקהל,קהלת
 הקבלת במו היתה וזאת ברגלש. רבו פני לקבל ארם4חיב
 של הנדול הכבוד הקהל מצות היתה וכמובן למלך,פנים

 מלגה. התחרשות כמימלך,
 שמיפה כל כלות אחר ? הקהל מצות היתהדאימתי

 הזה הניול להכבוד חכו המלך ביתוכמובן
 .וזאת מפרי )עין שנה ושתים חמשים חי שלמהוהנה

 ששטתיהם זוטת שש תו' משה בן ומשההברכה'(
 שחי קפן( מועד מסכת )עין ושלמה. שמואלשית,
 שמישת שבע שלמה חי הכל בסך נמצא שנה נ'בשמואל
 עב'פ ליתג מיום היו אם שנה ושלש שנה מ"פשלומות
 ראה הראשק הפעם הקהל, מצות פעמים שבע ראועיניו
 ושמע רוד לאביו שנתט הכבוד ראה ואז נערבעויו
 בושדה וקיא הקהל מצות קיים בעצמו והוא מאביוהקריאה
 דברי הכונה יזאה פעמים. ששה מביג ישראל כלוראה
 הקהלת ראה אחת פעם פי' בירושלים מלך דוד בןקהלת
 קץקר ני בידושלים, מלך אביו בימי הקהל מצותשל

 בירושלים מלך וזוי הקהל, במצות ר14 המלךתאהטת
 לבר שלפה חצפר ישדאל כל לו שחלקו הגרולהכב1ד
 שה4ה בעצמי ראיתי עור דוד! מאב4 שראיתיהכבור
 קהלהע אפר הב*ם הבל אומר אני זאת ובכלפעמים,
 ברי נעשה שאצ שנה עשרים ששעשה בומן אמרוואת

 בפל ק גם נער יד שהיה אש שמיס. ביריעונשים
הכבוד.

 חבל חצצ שמיפות ארבע עדר ע*ו עבת כךואחר
 אמגם האהווניוג השלשה על קהלת אמדהב*ם

חמר אי לשה4מון דולך הוא כי שדוניש, האו1ינהבשברפה
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 עכר, החלום כי הכל, הכל האתרונה השמיפה עלאמר
 ? הבל במלות דוקא להשתמש הטקור שלמה נפלומאין

 כמו הלזה, להרעיון להשתמש מלות וכמה כמה ישהלא
 אבל וכו', תהו הכל מרמה, הכל שוא, הכל שקר,הכל
 לקרות המכימו הם אשר המלה וחוה מאדם לקחהוא
 חדש איש בהולד כי חכו הם יען הבל, השני בנםשם
 מן הנזירה ה' יבפל בודאי הדעת בעץ חפא לאאשר
 השתכהש דוד ונם וכו', אפיך בועת מן והנזירה אתהעפר

 בנן בהיותם כי כה, השתמשו ודצה אדם אשר יבמלה
 כי ראו ואח'כ נעשה, תיכף וכו', בר%רים יהימפיהם הוווי* ורק ברבורים רצו אם דבורם עפ'י נעשההכל

 הבל, והכל בעדם חשךהעולם
 אין שבת קץ המתקים דבר ריא אשר הנל ישאבל

 בית של תינויז מהכל אלא מתקייםהעולם
 % שאין להבל חפא בו שיש הבל דומה אינו וכו',רבן
 לנדל למען ולתמכם ת'ת ליסד נא נשתדל ע'כחפא,

 לתורה.בנים

 נח למ' דרוש גם בראשית פו יררוש
 מקץ ויהי אדמה עובד היה וקין צאן רועה הבלדיהי

 והבל לה' מנחה האדמה מפרי קין ויביאימים
 בשם ז"ל רש'י ומחלבייהה צאנו מבכורות הוא נםהכיא
 קין ויביא וז"ל: תנהומא מררש עין הנרוע מןמדרש
 זרע אמרי ורבנן מאכלו* מותר מן מהו האדמהמפרי
 ומהלביהן צאט מבבורות הוא נם הביא והבל היה,פשתן
 צמר שעפנז תלבש לא שנאמר ופשתן צמר נאסרלפיכך
 עם החופא מנחת שיתערב דין איט ה' אמרופשתים
 קשה א( : והפלא פלא הוא הזה המדרש הזכאי.מנחת
 בהירה מציט ב( ו הקריב פשתן דוקא כי עדעים,מאין
 בכדי הנשה ניד את ישראל בני יאכלו לא כן על נ'כ"ה
 שברח בשעה מלאך עם שאבק יעקב של המעוטהלזכור
 בנים מעשה לחוק ונם מעשו ירא שיצה ובשעהפלבן
 תמיד יהיו רק מלאך ולא לבן ולא עשו לא ינצהםשלא

"שראלים.
 אחד פשתן אחד מנדות אלם בני שהקרי% מהאבל

 להלביש שלא לעולם "8ראל ישמרו לכןצמר
 מעשי לנו וד* אברהם בני אט הלא קשה. היאשעפנז
 הקךיב בי שאמרו המדרש על פעם שטשקףוהוצ'ם בע* ס6ר עין 1 זברוטת לט למה מאדם אבלאגות

 חיל8שתן
 לן~ם'ל מנין קשה פשהן וע מברפטדא ר"עבעטבט

 קיבנא פנחה מלת מהרנמיק מיא ליהדנפק4*
 ו4וה קוף הראשון האות מ ב, רז ק, ה4יייותוקף4בן
 האחרע י4רו2 ריש יוא דה9מ 8' וצא קוף שלה94צץ
 האהוון האחו בית דוא השלישר האות שין ווא ר"ששל

 מן האחרון ה1ת טן היא הרביעי השת תיו וךאמבית
 ויא כי מובן והנה פשתן הוא חד דבי נמצא נ' וךאטן

 מפרי קין יביא כ'א פ' אלעזר דר' פרקי עיןדוחק,
 פמח של 1ב יום ליל הגיע וכו', הפ1לת מןהאדמה
 קרבנות להקריב ישראל עתידין אמר לבניו אדםקרא

 מותר קין והביא בוראכם לפני אתם נם הקךיבופסחיהן
 צאט מבכורות הביא והבל פשתן זרע קליותמאכלו
 ה' אמר : אמר קיחה בן יוישע ר' ננזזה שלאככשים
 בבגדים אפילו לעולם והבל קין מנחת תתערבו לאחשו

 שעפנז, תלבש לאשנאמר
 וצרטה והבל מקץ שהמעשה פלאים ווא הזההמרר,ט

 ועוד ו4ה רגיא לא קץ למה א"בבפסח
 ננזז שלא כבש הביא שהבל לאמר מרהק למהקשה
 עם שה דוקא ולמה לפסח פסול נזוז שה האםצמרו
 מן דרשות וכמה כמה חלק 9' מנהדרץ עיןצמרוז
 והרמבשם המתים, תףת על ובתובים נבי4ום הוירהמן
 כי נףאה אלה כל ואדוי מהעקרים לעקי זאת מנהז'ל
 לו בי ישראל, מבני הרבה בידי הזה השורש רפףעוד

 מותם ל8ני מפזרים אינם העשירים מדוע הלאהאברנו
 לחיצה יעמדו כאשר למען שבקרושה רברים עלכמפם
 ישיבות ת"ת כמו הטובום ממעשההם רשוטים אזיכידו
 שרעטת בעה שמהתם יהא גדולה מה כי חטר, בתיח4אר

 זעדאי פ*ז כההמת ו,ין מחיהםי זכר לרשתמקברההם
 החפא לא ל1 כי היא, מארם השייש ה" מיויהנה ממוש* לפלניה בזבדה קם רהצקתא ואיאאק*לי

 הה1צלה מהם4י וא*כ בעולמ* מידטן וררטה5א
ה18טה
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 של מקנס זמנים זמן שהוא ואף המתים. בחויתהאצנה
 עץ אם שייוע יען האסונה, רפוהה עוד זאת בכלארמן
 לכן תקנה4 לו אין נתינש חציר אם תקנה לו איןנוקנ

 ויורה. יתוש איך מת איש אם תמהיםהעולם

 נראותו הנל כמו קין עשה לא מדוע תמיה ישדהנה
 על דודה לא מרוע הנל מנחת נתקנלהני

 נראותם לא~הו הודו הנעל נניאי נם הלאהאטת
 הרגו ומדוע אש נלא קרנני לרצון נתקבלה כיהמופת
 הלא לו עשה מה פשעו מה הוא צדיק אחיו בינראותו
 היו הלא כולם על קשה ועוד שפותו לתקן יכולהיה
 ומרוע ציווי נלא הקרינו מנפשם הלא ועהאם מצויןאינם

 הגרוע. מן הניא אם אף מנחתו נתקנלהלא
 תחית נענין מחולקיס היו כי חרש, רברדט*%4ץ

 העולם כי ידוע, פשופה. הקדמה ונקדיםהמתים.
 הארץ מהחמימות מהאור הקבשה שנתן השמש מכחניזין
 והמימותוג אורה ושואפים יונקים ונתוכה עליהאשר
 ויש שם זורחת תסיר השמש אשר העולם חלקיויש
 זורחת וצא אשר נהחלק שם ףדחת מעם מעפ היאאשר
 נסיכות דרים ויחף ערום כמעפ הולכים אנשיה שםתמיד
 תמיר והכפור השלג רונץ שם הצפיני נהחלקאבל

 עורות צמר בנדי מלונשים שם הדרים אנשיהוממילא
 אם ואף תיכף ימות ערום לילך ארש ירצה שאם יעןוכו,
 השמש שכח יען מסוכן יהא הוא רק פשתן בנר שםילנש
 יכול אשר נעולם חלק יש נקצור נמצא שמוג מאדרפה
 וחיותה השמש יען והותר די רק פשתן ובנר ערוםלילך
 יכול מה ורק ימות דיא זה נאיפן אשר חלק דעששם

 אף ברוקה וסגולה דצאה זאת מצמר נגדים שםלהצי5ו
 במפו רק יבוא אם פי' שמה ימות מהסנע אשרנמקים
 נמקום אף ורות לו ליתן חזק הצמר בח ואה בבלערום
 לדדות יכול השמש של החלק נקצי השמש* שםשאין
 שהצמר נמצא למיתה מובן הארם ומפמש נלאוהחלק
 היא אשד נמקום איוו שמחיה המהים לתורת צ*ורה.א
 רק הלצ הסמלה כח בה אין הפשתן אמנם למות.הולך
 אם מטכן וטמד לה*פך ופם מושלת שהש*משבמקרם
 במקום חטענרל הסלר איש וא'כ בנדיג דיבהילבש
 ילנש אם יסוה נוואי ושם הצפוני לחלק לימע וצריךהם
 תחית בטץ איצ לקחת צריך יעשה ומה פשוקבביי
 נמרם קלא וולץ י'ז נכורות עע צסר. בגויהטוים

 וסנא איב שנאמר הנז מראשית פצרים קשהשצמרן
 יל. רש*י עין יתחמםכנשי

 בנדי כן הוא הציור ועוה"נ העוה*1 לציירנמצא
 כנאמר השמש תחת החי לאיש ?יור הםפשתן

 שאז השבהצ ראץת שיעמול עמלו נכל לאדם יתרוןמה
 שנת*רד אף מותו אחר הנא ועוה"נ פשתן נגרירי

 קהלת עין צמר בנדי הציור לכן מאד לו קר ושםמהשמש
 חמ' הש8ש תחשך לא אשר ער וכו' בוראך אתוזנר
 שבוע עין תשונ והדוח כשהיה האיץ על העפרוישנ
 משם? הפשתן החמימות השמש הוא האדם דחיהנמצא

 השמש. ניאת חחד וד1מר השמש זרחתנעת
 אסר זימנין עירא רנ דרש ז' גפין מאמרם נקדיםטר

 וכן שלמים אם ה' אמר כה רכתינ מאי וכו'לה
 מצוסצסים שסזומרוו אדם רהשה אם ועברווכו'גננזו
 ישמעא5 ד' רבי תנא גנזו מאי וכו'. צדקה מהןיעשה
 גהינם של מדינה ניצל צדקה מהן ועושה מנכסיו הגוזזכל
 חשתת נצזה אחת במים עוברות שהיו רחילות לשתימשל
 רשא עוברה. אינה נצ"ץ ואינה שךברת גזוזה גצזהשאינה
 פשל הצמר כי נראה לצדקה הנוזז עוברת הנזוזהז"ל

 ו8נוונם מסיה עצטו מציל לידקה עזז אם פנלעושה
 טוגם4 מתה הצמר צ5ה נמה שהשמשבמקום
 הארם על שגגא*ה מעת והנל ק*ן מחלוקת נניןועיצה

 בי הטתיפ נתחית האמונה צמחה אזמיוצק
 בכל אם נטור שקר הוא ני לחיות כדאי אין זאת לאלו
 נברא שלא לו ומת עמלו ולשוא אחר ים מת האדםיום

 המקעה ש5 חסיירות ממהקת המתים נתחיתוהאמגה
 וקשז השמש ההת רק ור האדם כי האמין קיןוהנה
 שפ0קהפהדטרסאת רשרם מות אחר כי להאמין, לוהיה
 לה' הודה טץ ולבן בן. אויי הידה ש*קרם לעפרווהלך
 הביא ולנן מויצ. יום ער האדם את ומפרנם ע אשרעל

 ששא השטש תהת שיצא בעור ור רק כי לרמזפפשתן
 השטש נפטן אחר גם בי האבון ההבל פשתן. בנריננדיו
 ויבן לההתז השסש ב~4 עצה יש כן גם הקוירות811?י
 פרדדשא הפלא הטורש דרפב נבון בזה כבשרם4הביא
 40 בצטושע רך פ*ם שאינם כנערפ דוקא אמרלמה

 להית שרכו5 מטצ אהד גפ להן להתית באהעיקר
 טשר ופצפר בנדהם טי ע5 השב"פ ניאת אחינקיירות
 8שית השטבמ חיאה היא עיברת גיית ניפיןאיהא

הפתטג

ס"
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 ישראל עתידים לבניו אמר אדם לעיל פמרם גנץבזה
 הכל כי מלהאמין פסק* ישראל פי' פסהלהקריב

 מאומה יעשה לא וזולתם והשמש מזלות ידי עלנעשה
 האמיט ורק מצרים אמונת השה צלו ישראלואדרבא

 גם להאמין יש א'כ גלויים נטים המבע שלאחימה
 אף הפבע לאחר שהוא הנפש בהשארת המתיםבתחית
 מיתה שנגזרה אף היתה אדם עצת ולכן השמששפטקה
 קין אבל הפבע שלאחר ממה לצ*ות עוד יכוליםבעבירו

 מאמין, אינו הוא ביאמר
 בתורה הלא פשתן שהקריב למדו מאין הפלא נביןךבזה

 בצמרם מצאן הביא הבל אם ונראה כתובלא
 השמש שבא לאתד אף בתרופה הוא מאמין כיורמז
 ה?מר הוא הצפוני בחלק מיתה במקום אף הסגולהומהו
 קין כי מובן ממלא המתים בתחית מאסין שהואהיינו
 יחיה אדם אם רק מאמין הוא כי להראות פשתןהקריב
 השמש תחת במקום הימ פשתן בנדי שבגדיובמקום

 יותר.ולא
 כזאת הנשמע אחיו את קין הרג למה הפלא נביןבנזה

 בענין שהתוכהו אחר כי גזלו או גנטהאם
 היה ואז השמש ביאת אחר המתים תודת הנפשהשארת
 עפר הקללה לשאת יכלו שלא יען מאד מעניהוכוח
 לחיות מאושר האמשי המין היה כגר לא זה כיאתה
 הפעם עוד שיחיה כשמש לו ברי כי פען, והבל עולםיוי

 אמר אז שאת ביתר המתים תחית ונם העליוןבעולם
 השמימה לעוף מכונה ממציא 5משל איש אם הלאקין
 בדורנו זה החכמים שהמציאו כצ הים תחת לשוופצ

 שהמציא לאמר להתפאר חכם יכול היה האםבעיניט
 לשופ בשמים לעוף הייע הסכונה בחן בעצמו שדךאקהרם
 קין אמר ילכן הראשת הוא הממציא וממלא דוםתחת
 ואתה לעין, הנראה דבר הוא זאת מות, נמר כי יודעאני

 ולוכות דבריך לאפת עצוע וו~כן 5כ5 זושהלהראות המטצה* עליך הלא הפעם, עוד ולקום לדיות הדשהרעצצאען
 ואח'כ מיתה לעשות בנפשיך אתה ע"עש~לפבייכוח

 המתים. בתדדת תים אתה איך6הרצת
 לעשהן יני חומ דצא ני אמר הבל ט פקממלא

 הץרמ. ען קם ח"ע נפשו על חהש הם כיזאת
 ה"שה המוום ויאת תיש כי פאנון אתה ה5א ל1לשפי
 ל"י כנזש אחצי א*כ הבורנה לחישות דהצה זצשתאין

 כל יאמיט שמך ועל המתים בתוות לקים הראשוןתהא
 קרתה בן ר'י מאמר נבין בזה המהים, בתחיההעולם

 קין כי שע8נז תלבש לא הל'ת נטהבב מזה כיבפרדר"א
 בעת החם במקום השמש תחת חי האדם כי פשתןהקריב
 שיש דצדה ולא השמש בביאת אהשכ ולא פשתיםשבגדיו

 ראיות הביא קין ולכן צמר בבגד לחיות תרופה שםגם
 מנולה ואין נרקב עץ כי השמש תחת שדךא הזהמעולם
 א"כ יבשים הצמחים כל מתים חףם בעלי כללהחיותו

 לכ*ור. ראיות הביא הפשהןמעולם
 שעולם ולאמר להתכח יחד לערבם התורה אסרהדלכן

 אין כי לערבם ושלא יותר ולא העיקרהפשהן
 ולהקדיש להחמיר הייט פי' מצוה בטקום ורק לוו זודומים
 לדבריט ודונמא מותר, אז למצוה להפכו הפשהן אתנם

 כי וביארט הבנה מחוסר היא ולכאורה בחיו,לקברו ראוי חכם של בהטפדו המתעצל כל שבת עיןהנ"ל
 לאמר היה בן דלו ופוקר מבזה איט ערצא משמעהמתעצל

 מהעצל רק שמודה משמע מתעצל להטפיד רוצהאיט
 ולדוריד לבי להכאיב למה אוסר שהטפרן נראהלכן

 5כן ג4עדן. לבית תיכף ווצלך צריק הוא הלאדמעית
 צער הוא זאת בכל אבל כן הדבר אמת הנמראאמרה
 לקביו ראוי וזהו לגן הולך כך שאחר אף למותנדול
 והרא דף שהנפפר מפני להספיד שאין שאמר בעבורבחי

 מדה. כנגדמדה
 ופדהי ד*ה נח מדרש והפלא פלא מאמר נביןבזה

 קץשהיה זה אמר ר'ל בשם לוי ר' היקום כלאת
 היקום כל את ימח שנאמר ושפפו מבול ובא ברפיוןתלוי
 שקץ דבריט לפי המדרקג ספרשי כץ נכון פירושואין
 היה ולהבל הנפש והשארת המתים בתחית טמופקהיה
 לכל הבל שיראה למען הבל את קין הרג ולכןבוי

 נ*שה שמטר עד ומאמין בסצה דךא כמה עדהעולם
 אה*כ הבל היקום ואראה אהרגך אמר קין בקצור,והעיקר,

 כל את ימח כהיב פה עאמוע, אי2יתיה אם יקים לאצ
 לבל הצה הנפש חיישרה הפתים בתורת וכ*ר הבי הכלכי אמי בששהן קין ב4 וציאה את מובה סה וקשההיקךם
 קץ נני חשםה השיבה עי לששל דוופא וורך םיבה ישםחלה
 את הכל האפצדצ מדוע המייה להיד הנריך בשרכל

 לההצ נסה וקץ המרשוע לצזיק מקרהאהד אמרו""ן קץ יאאפת שהלבו קע חמס האיץ סלאה כיצעדרכם
 קם ש ה"עיף לפ או ווקךפ יראה' זח**נהן חבי את אתה בי טיל וכבוד פרכה לך שקאאי
 המה%



ייא5 בראשית פו י'ררושאמרי18
 יכוויס הנקדות ובלא בהנקודות שינוי ורק כונהעוד ולכן בשיפתו כולם וה5כו נאמנה שפתו בי חשבובזה

 וזאת המבה היתה היא כי לרבות היקום לקרותאנחמ היתה הסיבה כי התורה מתרצת ולכן ררכםהשחיתו
 מבול ובא באמונהו ברפיון היה קין כי המורשאומר כי המדרש ומבאר היקים כל ואת ווהו היקוםהשיפה
 העם להשחתה הפבה היא חיקום ושפתו הוא יעןושפפו יש הנכסים משמעה כי נקדוהו אשר היקום המלהלבר

 בראשית פ' י"אררוש
 5יערז תראג בשבת שא5 הבפורים יום בהרי ב5 בתפ5תדרשי

 אדם בו פנע כ'ב פ' ר' מדרש ה' מלפני קיןדיצא
 אמר בדינך נעשה מה ליה אמר ביןהראשון

 גדולה כך אדם אמר ונתפשרתי תשובה עשיתיליה
 המאמר השבת. ליום שיר מומור ואמר פתח מידתשובה
 קראתיך ממעקים המעלות שיר תהלים פלא כולוהוא
 וגו' קויתי וגו' יעמוד מי ומ' תשמר עונות אם וע'ה'

 ישראל יחל ונו' לבוקר כהשימרים לה' נפשי הוחלתילדברו
 יפדה והוא פדות עמו והרבה החסד ה' עם כי ה'אל
 ירושלמי עין ביאור צריך וה נם עומתיו. מכל ישראלאת

 פוב הוא למה וישר פוב פינחס ר' אמר ב' פ'מכות
 יורה כן על מוב שהוא מפני ישר הוא ולמה ישרשדרא
 רצפא לחכמה שאלו תשובה דרך שמורה בדרךחפאים
 חופא לנבואה שאלו רעה תרדף חפאים אמרה עונשומהו

 שאלו תמות היא הרצפאת הנפש להן אמרה עונשומוי
 יעשו להן אמר עונשו מהו חופא דיא בריךלקירשא
 חפאים יורה כן על דכתיב ההמ לו יתכ*רתשובה

 תשובה. לעשות דרך לחפאים יורהבדרך
 בעונש החבהרו כולם פי' חוחלתי לדברו הכונהוזחצן

 יעשה ואמר הקיל בעצמי ה' ורק וצפאשל
 רשעים של מעשיהם זה ערב יהי ר' מדרש עיןתשובה
 יום זה אחד יום צדינדם של מעערהם זה בוקפהיף

 פלאס זה גםהכ*ווים
 זה ערב ויהי כי נפרש אם להמדרש קשה כיונר84ה

 צדיקים מעשי זה בוקר היף רשעדםמעשי
 לצדיקים מרשעים יתהפבו בוקר עד פערב כי אפשראיך
 הכי לאו דאי רשעים בערב שוףו באותן כייי בודאיבי
 נעשה שמערב משמע יון בוקר יהי 5אמר שויךחיך
 בפני כיתה לנמיי הם גמיוים בצדיק*ם קאי ואםבקר
 ויהי לאסר ווה הרשעים עם להם שיכות מהעצמה
 סשמע בוקר הדו אבל נפררים רברים יום הירלי5ה

 אחד טם המדרש ררש זה על לבוקר נהפכהשמלילה
 צריך ו5א מודה אם היום שמכפר הכפורים ביוםמשרו
 "פרא5 איש 5צדיקים מרשעץם מהפך תצא אחר טםרק
 יהא ולמהר בערב בחפאים מצבל הכנסת לביתיבוא
 צדיקים ומעשי חשך ערב הם רשעים שמעשי נמצאנקי
 *י' 5בוקר משומרים נפשי הכונה וזאת בוקרהם

 והמצאה החכמה לדברי אבל למקר מערב מעשישיתהפכו
 יענש ענש ורק אחד ביום בוקר מערב לעשותא'א
 יחל רק לבוקר ליחל עצה שום לי אין ולכן רבומן

 וזהו ויכפר תשובה יעשה אמר הוא כי הן אלישראל
 עוטתיו. פכל ישראל את יפדהוה'

 שפרח מי ע'ז עין הנ*ל פליאה המדרש נמןבזה
 שיר חלק סנהררין ועין בשבצז יאכל שבתבערב

 אדם עולמים לחיי ומנוחה שבת שכולו ליום השבתליום
 אדם בני כ5שת לצ תורה דברה מנהררין לם'דהראשון
 וצא כי *חר לעוה'ב תמות הזה בערלם פת תמותומות
 הלק 15 יהיה 5א ומטחה שבת שכולו וליום 5עולסטבד
 לו אמר כי ה' מרברי הסוד לו ווצדיע בקין פנעבאשר
 ולא נהחכמח לא פכות ירוש5בר כדאיתא תשובהיעשה

 בדץ 5א קומ עם נת*שרתי וזוצ שהחמירוכהמצאה
 וטצאהדחנמה

 פנוידין בדשיתא השבת 5יום שיר סמור יאמרמוזח
 כי אמת חשמר לעוה"ב שבת שכו5ולים

 שכולל ליום תקוה עור יש אב5 אני מת הזהבעולם
 כהפררש לבוטי מערב ההאכמ אם 8י' הסרךבבויש 5טוד תמאה 5הכסה ולא 5ה' לדצדות מוב ואמרשכת
 בעל נקי אווה ובכוקר רשורם מעשו ערב ויהוהג'ל.
 רשה בפפכתא שדרש כמו החמר מצד רק הוא זאתתשובה
 הז"ל הסר ורב ולסיף ח*מת בהחלה ואסת חמרורב



 י"אררושאמף
 צמרים ואמ נשנת יאבל שנת נערב שפיח *א5יו
 לבו יפתח גמורה תשונה טרעשה וסי שנת רצא היוםכי

 בל עצמו הפריח חפאיו על גמורה בחרפה ויבכהועימו
 ומה עליו שנכתבו השפרות כל ולקרוע למחוקדרום

 מחדרים דגנאים א*ת כדאיתא לגמת הנבאיםשעתידים

18טל בראשיתפ'

 בשבה שפרח מי נאמר אז אליו לבוא להנבאים יתןולא
 עץ דמעות שערי היא הבדוקה הרפואה השנה כליאכל
 לדיות חלילח למ למה ננעלו לא דמעות שעריב"מ
 מדמעהע אהת פפה הלא ר18צת סמנים ולקחתדילשם

 רפואות. פלא מכלי יותרפובה

 נראשית 1 י"בררוש
 בשדהצמררש בהיותם ההי אחיו הכל אלקיזדיאמר

 וכו' אמר לוי ר' בשם דסכנין י%שע ר'ר'
 המקדש נית בתחומי אומר זה אלא מדיינין היו מהועל
 בהיותם ויהי שנא' המקדש יבנה בתחומי אומר וזהיבנה
 יקם, כך ומתוך המקדש בית אלא שדה ואץבשרה

 דרוש לעיל עין ונראה פלאים פלא הוא הנ'להררש
 השכינה נסתלקה החפא שאחר שביארתיפ'

 חיו ורק טם בכל גלוים נמים עוד ראו לא פי'לרקיע
 איש ברילד כי חוה וחשבה בקושי הפבע דרך ידיעל
 הנסים ויחדשו לארץ השכינה תחוור חפא לא אשרחדש
 שררתה כמו השכינה תשונ מתי ההוכחו והבל קיןוהנה
  שיוציא מה וכל הנן בתוך וחוה אדם עם הקללהקודם
 ויפש תהלים לעולם יחיה וגם תיכף יברא אדם שלפט

 ועשו נאמר המקדש והנה נאדם שיכן אהל שלהמשכן
 פה רק להפנע תחכו לא 8י' נתוכם ושכנתי מקדשלי

 נאדם השכינה אז נחרנ וכאשר רצונך לפי הכלאעשה
 איך האחים סיילקים דרו והנה לננדי שויתי מקיים8"

 שאומרים כמו אומר היה קין השכינה להוריד נזכהובמה

 מהאדם ה' מבקש מעמ מעפ כי הרע*ורמאפוריםרגת
 כמו מהגרוע פשופ קרבן גם להקרינ די ני אמרולכן

 כמו אחד נדבר אדוקים ורק מעפ מק%מיםהרי%רמים
 שלהם, לביהנ'נ שעה על הנפווים ניום במרכבהלנסוע
 הרנה לפיכך ישראל לזכות ה' רצה התנא שאמרומה
 בסעפ די כי קץ פענת היא זאת הם:כופרים תורהלהם
 השכינה כי המורנש החסרט פי' המקדש יבנהובזה
 על יסלא בתוכם ושכנתי כאן אץ וממילא למרוםעלתה

 תבוא. השכינה וף עמדה מעפידי
 רצה טמרים אשר האור*דוקסים מכת יהוהבל

 נכל היאנים ומצות תורה להם והרנהלזכות
 לא כי הבל אמר לכן ה' לעבוות כח להוסיף איךיום
 מקרש לי ועשו כנאמר השכינה להוריד 8י' המקדשיכנה

 המובים הנוצת למסור עמרה רונ ידי על אלאושכנתי
 ראה שקין ואף הגרינ[מחלבהון ולכן לעבודתושבאדם
 כאשר להבל הידה לא זאת בכל הנל אל שעה ה'כי

 רעפארמי הכנסת מנית שאיש ראיע לא עודנעונימ
 ארוג(ים יום בכל אנחע רואים ואדרבא התורה לקייםיחזור

 הרעמארמים. לכת ודילכים מסדרטץםיורדים

 נראשית 8' י"גררוש
 לפניו העניר ד"א ילקופ עין אדם תולדות ס8רזזץ

 שהית שלש * חקולן חתם רוד הרא% הדררחעכל
 עלומע כך אמר לקה תקנה תהא לא רנש"ע לפניואמי

 אמר שמם אלף לו אמר היי שני נמה א'ל לפמנמדהצבה
 שנה שנקןם א"ל וע 4ה אמר ברקיע מתנה "ט4ה

 הש8ר את הגיא אדפ עשה מה זה לפל יויו5שנותי

 באתי הנה זש*ה צו' ע% והתם מתנה שפר ע4ווגתב
 ספר.במנלת

 לנאר בע*ה ונראה פלאים פלאי %א הזההמאמר
 ר' משרם תמא צשד סנהדרין עיןכפטעפו

 ער עידה אמרו שלא וסיעדע לחזגןה ההח ננאיפפים
 זסהרהן הארץ מבקש שנא5ך שררת טצרה הארץש8תחה

טשע



יאל בראשית פ' י"3ררושאמלי0פ
 ה' ברוך יתרו יאמר אומר אתה ברבר כ%4אשמע%
 למשה הוא ננאי פפיס ר' משום תנא וגו' ה?ילאשר
 ברכות עין יתרו שבא ער ברוך אמרו שלא רבווששים

 היה לא העולם את ה' שברא מיום וכו' יוחנן וא'רז'
 ל"א ברכות ועין אברחם שבא ער ארון לה' שקראארם
 ארם היה לא עולמו את ה' שברא מיום אלעזרא'ר
 על קשה הנ"ל לפי ורה, שבאה ער צבאות לה'שקרא
 חדש עולם גראה מוב בשכל טלר אשר הראשקאדם
 נם מצא לשתות מצא לאכול תאב וכאשר נפלשתמלא
 אחת מלה אף מצינו ולא השמים צבא כלראה

 מין סנהררין עין ואררבא משיריו מתורתומהתפעלוהו
 נולרו הם וכו' משה חזקיה בשלמא היה בופרהיה

 לאיש תולע ממררנת נתנרלו לאפ לאפ ורקמהפבע
 שלא בעוד כקפנותם שנים כמה ראו עיניהםוממילא
 וההרגל עינם והורגל הנפלאות כל את שכל להםהיה
 ולכן התפעלו לא שכלם שנתנרל אף ולכן פבענעשה
 שהק למה סוף אין ער קשה ארם על אבל שרולא

 גדול כאיש נולד הלא הודה לא שרלא

 כי לים מעבר מקרוכו מכתב הורנ כפרי אישו*דגכפא
 הכפרי מובות לו ויעשה אליו לבואמזמינו

 לחוף בא כאשר ויהי הים את ראה לא בהמיואשר
 ראה ואח'כ נתפעל יורדים עולים נליו את יראהים
 איך התפלא מברזל היא כי וישמע חגרולה הפפינהאת
 וירא לנסוע ההחיל כאשר ויהי הים על לשופ יכולברזל
 ונפלאותיו ה' מעשי את ראו המה כנאמר הים נפלשתאת

 תהומות ירדו שמים יעלו ונו' סערה רוח ויעמדויאמר
 נפלאות לראות חשב לא מעולם כ4 אמר בבללוכו'

 לא אבל הראשת בפעם זאת ראה הבפרי כאלהנדולהע
 אביו בספינת הים על נולר אשר הספן בן עם דיאכן

 הבן כאשר אלה בכל הורנל ועיט בהפפינהוהתנדל
 ההרנל, מפני מאומה יתפעל לא דיא שכלו ישיניתנדל

 עתיר ובו' חזקיה ר' קרושין סוף ייישלברגרסיבו
 עינו שראתה כל על וחשבט דין ליתןאדם

 ליה ומצמיח שסעתא להרא דהשוצ אלע9* ר' אבלולא
 מפרשים עין בשתא חרא כאלה מכל בהון ואכלפריפמ
 שנינו באטת הלא כן עשה תעטנ למען לאשאמרו
 בקב לו די בני וחניפ ברטת עין תאכל בפ5הפת

 ה' מעשף בכל להתטק שמים לשם הגונה חלאחיתמן

 ועץ התפעל לא איך ארם על קשה הנ"ל מכלולוידות,
 מאה לברך ארם חייב שמר ר'ם תניא מ"גמנחות
 פרח פבא וכיומא בשנתא חייא רב יום בכלברכות
 ולרוו להתפעל בכרי הכל וביראי באפרסקיןומם4
 שירה לשיר נם כי לאסךר אנחנו מוכרחים ובע"כתורה
 יש מהפבע בשרק הוא זה נם לכך ראף ארם כללאו
 וכשרון כח לו אין אבל ומבין הרבה 'ודע אשראיש

 ממט שומעים העם ובכן הריטר וכשרון כח ה' נתןלו אשי איש ויש מאומה ממנו ישמע לא ובכןהריבור
 ונו' למורים לשון לי נתן ה' ישעיהו כנאמר חכמהרברי
 שפתים ערל פה כבר לה' פען ומשה לשמוע אועיעיר
 הרבור בכשרק ה' ברוך היה ואהרן פרעה ישמעניואיך
 בכחם אין אבל הכל היודעים אנשים ישנם השיר בכחנם

 חסר נולר הראשת ארם התפעלותם ולהראותלשיר
 השיר בכח נרותיו כל על מלא נולד ורור השירבכשרון

 תר'ל. תה4ם ילקופועין
 לאמר לארם שהיה מומורים ארבעה שמואל י'אמר

 ישראל מנהנ רם'א עין וכו' הם אלו דוראמךן
 והפעמשנראה בראשית בשבת נפשי ברכי לאמרלהתחיל

 כמו וארץ שמים בריאת על שר הוא הזה בשירכי
 במים המקרה כיריעה שמים טפה כשלמה אורעופה
 גבול וט' מנו%ה על ארץ יפר וט' עבים השםעליותיו
 ברבי בקצור וט' לבהמה חציר ומצמיח יעברו בלשמת
 יבין מה בר וכל בראשית מעשי על מלא שיר הואנפשי
 על דור ששר וירים ושאר בראשית למעשי השירכי

 ורתה בוראי שר ולו הראשק לארם שייכים היוהנפלאות
 התורה העליסה לא בלעם של שיר ואף מספרתהתורה
 דיה הקפן דוד כי מחררשן הנפיאה המליצה וואהאת
 בכח חסר נולד דצא יון הראשק לארם והפההלשת
 תה4ם %ף 'לקופ עין ההשיר בכח מלא טלר ורודהשיר
 תה4ם מפר שסיים בשעה דור על אמרו שירה פ'בשם
 בשלם רבר יש נל~ם רבש'ע לפניו אמר עליו רעתווחה

 אדם ה5א ישאל מבין %ל ע'ש כמותי שירהשאטר
 עלתה כן ע"כ אלא כל את לשיר שה וץה 15הראשק
 בקצור אדם חטרון ימ5א והוא רוד שיבוא ריצראבדעת
 עד העור בח לא"ם נצרך חרה מאר כי מציירהדרש!
 פפש ש חכם עליה תהח סה % פפה סרח עיןנרול גחי במה שדהעי ושאל יבים קצר ש%לד ילרשראה
 ש יהמה 5יר אדם אמד השיר כח הוא כוצ כ*חשמע

הסרפי
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 שימלא בכדי מףי שנה שבעים לו אחן לכןחסרוני
 חמורנש*חסרוני

 ישנם כי רפואה בהלכות אמצעים נתחרשוביכונו
 מדהם על יותר דם להם דרוש אשרחולאים

 העהים במכתבי לפעמים אנו וקוראים נרפאים הםובזה
 הדרשן כן לחולה מדמו ינדב אשר איש ימצאאולי
 אבל העולם להתחלת שירה לשיר הצורך לנומציר
 בכדי דוד להמשורר מחייו נתן ולכן חסר היההאדם

 חסרונה ימלאשהוא
 בנת וט' ותדע חקרתני ה' קל'פ תהלים נבין1כןדץ

 וקדם אחר וט' ורבעי ארחי ונו' מרוצקלרעי
 מלשון לרעי בינה מלשון בנת פדשו המפרשיםצרתנג
 למעטא אחור עירובין בנמרא פירשו וקדם אחרמחשבות
 נאמרו דברים הרבה ועוד ע'ש לפורעניות וקדםבראשית
 ארם של חסרון השלים דוד כי לעיל המצויין הדרשןלפי

 את בנית פי' לרעי בנת דוד מפר זאת לפןבטךרות

 רחם אשר הראשק אדם הוא אמתי רעי הוא מירעי
 מנהדרין עין איתו בנת ואתה שנה שבעים לי ונתןעלי
 את ויבן ונאמר העולם מכל הוצבר הראשון אדםל'ח
 אלא רעים נקראו לא העילם מדרך פ" מרחוקהצלע
 פלא הוא אילי אכל אחד בדור ביחד חיים אשראלה
 רעי הוא שנה שבעים מתנה לי נתן אשר אמתירעי

 משת אותי הציל הוא לפני חי דורות מאות כמהמרחק
 התקנת פי' איתי זכית מאז עיד פי' המכנת-דרכי
 העילם יצירת בעד שיר לשיר לכך ראוי שאהיהאיתי
 שנולדתי אף צרתני וקדם אחר ב"שונק מלה איןוזהו
 עיד אמנם וקדם העולם בריאת אחר שנה א(פיםכעת
 השיר בכח צתי לברוא אמית אז הארם ביצירתתיכף
 פי' כפיך ע,י מארם-ותשת שנה שבעים לי נתתומאז
 כפיך נתת לא זאת בכל מהנשמות רבבות שעברואף

 ממנה שיצא רות מאי ז' ברכות עין עלי אלא זהולאמד
 בשירות* לה' שריוהודוד

 בראשית 1י"רררוש
 אז אטש שמו את ויקרא בן יולר הוא גםד*

 לתרגם המפרשים ועמ* ה', בשם לקיאהוחל
 לאמר ההורה שנתה מדוע עוד קשה ר41 הוחל מלתולפרש
 הדורות בכל כן נאמר לא מדוע יולד דוא גםולשת
 שתי לנעלה שהע מפני היא תם שנאמר צלה גבילבד
 אבל ילדה ווא נם נאמר לכן ילדה השראעענהנשיס

 נם* נמצא לא הדורותבכל

 פענה חוה כי פ' בדרהפ שביארנו מה עפאונראטע
 כי עשקותה "עו *עעה שלחם שאעשהלאדם

 אשר חדש איש יולר אם יעברו עליהם והנורההכעם
 ואז עדן הנן ויפתח מדקךע ירד ה' ואז ה' אתיעבור
 שיושהאו סה בל ההט גליה דגהנה תהא ואו כקיםיחרש
 יין יאמרו יביש המלאכים בשד יאמרו יקייםמפיהם
 ין בנה ק*אה  ולשת וער4 לעולם יהי נם היכףיטצ
 לקים בימיט יהא ה' פ" ה' את איש קניתי(שיה
 אמנם ע*ש אוע כמו את ח1צ שיהשוץ מה כלתיכף
 לא בי שא*אתה אף בטזקךתח וטזיאשאה לא קהרווה

 חפל חקותהו כל לאמד הפל בבם ש*ש *שן בוהצליהה

 הכל ה' דברי כ16 היו לפנים אשר ודביימהבלים
 תם ארם כי מובן ממילא הבל הם דבריע וכעתנתקיש
 הצרות לכל הטרם היתה שהיא יען צערוהבניה
 שרנות המצשת חמיד המציאה היא בי מובןממילא
 עשחה מה פקידות יש ועור תקוה יש עוד כי אותםלנחם
 חמדא דרב עליה גלילאי הדףא דרש פ"ז שבתאיתא
 ע"י תליתאי לעם ת*תאי איריזק ריהב רחמנאבריך

 רשא ת*תאי עא תליושי בירחא ת*תאי ביוםתליתאי
 בע*ל נראה שה ומשה אהרן מר*ם לבפן תליתאימשה
 ובפרפ השלוצה במילה להם היתה הקדמונים בימהםכי

 פעמוס נמה זשל רש'י שפירש מה וידוע לבפןשלישי
 ומאמעים לבפן שלישי שהוא תליח*ף ענלא עלבש"ם
 בי באה מאבףנה היא כי ווה פענה ולכן שבה היאכי

 שהשוב הרשי יהא בודאי הוא שלישי בן להבמהולר
 כמקרם אליהםהשכינה

 והקרא בן חהלד אשצצ אה עוד אדם הדע נאסרדז84רצ
 פס טלד וכאשי שת כי לאמר שת שפאת

 רהרם כמו שבים דברים הרסץ לא או שכ ה' אםחמעו
ש



יו* בראשית % י"ךוררוש -ן-ךך - ראמוי22,
 שלישי שהיה ולשת ועור נתקאמו ולא ובו' יץ בשראגו
 נמרו אז שנוי שום נעשה לא זאת ונכל בן מלרלנפן
 פלפולה וכל יחרש כי חוה של דנריה כל לשוא כיטמר
 רינירה לשוא כי אמר אים פי' ויקרא ו"ץו לארץ,נפלו
 א' נשני כי נאמר יומף אצל נתורה אניש, שמוקרא
 לשון רש'י הנשה ניי במו הסרה שכחה לשין עמלימכל
 הפוכות וכל ערן הנן נשכח כי להמכמה נא ארםהסרה
 אפים, נזעת ולענוי לשכוח עת מזה לחשונ עודאין

 על אמש קרא ארם כי ראה הרור וכאשר לחםנענור
 נשם לקרא הוחל אז ופונו הנן לנמרי שנשכחדנר
 תחזור כי חשנו כי ה' נשם ק*ש עוד כה ער פי'ה'
 אין כמו הו*ן נעשה פ" הוחל ומהיום השכינהעוד
 מהמנה פי' הוחל אז הלשון מאר ומתאים תקוה עורנאן

 שת שמו ותקרא מאר ומתאים הוחל. הוה שלומהפלפול
 אמש שמו ויקרא לנפן שלישי הוא קותה שהיאיען
 לא נתורה נאמר לינר וזכר רבריה שוא כי ראהארם
 יולרו אשר ננים וכו' מצרי תתענ לא וני ארומיתתענ
 שולפ כעם כי נראה ה' נקהל להם ינא שלישי יורלהם
 נן כעת בהולר כי מענה חוה כי ואפשר שלישף דורעד
 נענורס כיאי ואין רוצח היה קין גהרג הבל ניחדש
 ואז אמש שת אים השלישף הדור נכריני יהיו ואזנן יולי ולהבן יולר חיש נן ואם ערן הגן ולפתוחלחרש
 נן יולד הוא נם ולשת ראו ~אשר ה' וינא הכעםימיר
 קרא אז ערן הגן נפתח לא ועור רורות שלוטה היוא'ב
 לקרא שהוחל ואף הכל, נשבח פי' אנוש שמואדם
 ומן כל זאת נכל מענה שום אין כי ראו ני ה'נשם
 הכירו המלדים כל וכמונן וחוה ארם הארץ עלשווו
 כי מונן וממילא הראשץ ארס דףא וזקנם אניהםכי

 לכל ספרו הוקנים כי ומונן ולככדם לביים באוכולם
 כי אז מהצלחתם ונם עין נגן חיו אשר אתצא?איהם
 תיכף שנקען מה נל ה' רנר כמו קורש היהרבורם

 ואמרו התפלש כואת נשסעם צא?איהם וכמונןנתמלאה
 אלה אף אנל נרורותי% עוד הרנר שישונ יתןמי

 כי ממייע לער פלפול איחץ מצאו לא האמינואשר
 ננין, ובזה תשונוהשכינה

 זה לאמר נח שמו את ויקרא נן וילר ונו' למךויהי
 אשר הארמה מן יוימ ומעצבון ממעשימינחממ

 היה נניא וכי אכניר מררש נשם ילקופ ואיתא ה'ארר
 לו כשנאמר לארם היתה משרת יהוצרק נן אר'שלמך
 א'ל מתי עי  רנש"ע לפניו דמר נעבוך הארמהארורה
 ינחמימ, זה אמר שמלר וכית מהול ארם שיולרער

 והתירוץ ינחם הוא ני למך ירע מאין מאר גרולההקושיא
 לאים נן נאמר כי כן אם פלא והוא להנין ליקשה

 המ%ל, נעשה נח ניסי דוקאמרוע

 והוה מאדם שמעו אשר הארוקים עור ר% כידנראה
 ועל עור וחכו ערן מנן מעשיות ספוריאנותיהם

 פקירה עוד להם והמציאו וכו' חוה על תרעומתם היתהמי
 דוד נם ה' נקהל ממזר י%א לא נאמר נתורההנה
 גם ה' נקהל ומואני עמוני ינא לא ינא, לאעשירי
 גקפה למה וקשה ה', נקהל להם ינא לא עשירירור

 לררות רהיה מוכח ע"כ אלא עשירי רור ווקאההורה
 שנאה העמים נין היתה אם אף כי מנהגהראשונים
 רור ער רק שנאה נפרו לא זאת נכל שומתממלחמות
 לא התורה אמרה לכן נשכח כנר עאירי ומרורעשירי
 וזאת יביא לא עשירי רור נם כי הזה כהמנהנתתנהנו
 רורות עשרה א%ת ואיתא נח נדולר כי התורהרמזה
 שנאה ה' ינפור לא טראי המאמינים ואמרו נח עדמאים
 ינחממ זה למך אמר ולכן יותר ולא רורות עשרה עררק
 מאמרות נעשדה כי לדימיף יש עור נן שמווויא
 וחכו רורוה עשרה נענשו ולכן עברו והם העולםנברא

 השכינה, תשונ עורכי

 נראשית פ' מ"דדרוש
 פאויו. הועשע 8ם? הבטויפן ביא מח נל אמיות א"ו דרשתייאת

 הכטרים יום זה מדרש אהר עם ביך ההיערבה5
 מכל אתכם לפהר ע*כם יכפר הזה ניוםני

 יום וששים המשה מאות ש5ש על מכפר אהרים איך הענין תפהרו,-להסביר ה' לפניחמאהיכם

 אף בפוהים טנם ארץ ע* היטרים נל נילב441*ה
 ליברהם קצנה אין חייהם עם אחתשעה

 יחוה ומהמת שעה מאה שיחרה במרח יעקנ ני*מר
 ימיע נצל ההלים וכנאפר רכו' שפונש ורטבןתשעים

*
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 כצלו והלואי יוו פ' ר' מררש ואיתא ארץע*
 בשעה עוף של כצלו אלא אילן של כצלו % כותלשל

 עף*שהוא
 היא מה ימי ומדת קצי ה' הודיעני תהליםדנ4*כ2ר

 במדת נתת לא פי' ימי נהת פפחות הנהתו'
 מכוסים רברים ז' פמחים ואיתא פפהים. פפחים רקאמה

 לאנהט צבא הלא איוב ונאמר המיתה יום ונו'מהאדם
 על נשכר שהוא עבד יש פי' ימיו שכיר וכימי ארץעלי
 משהעבד הוא הזטן ובכל שנים עשר על או שניםשלש
 וכל יום שכיר רק הוא הארם אבל משועבד הרבונם
 ולך נשמתך אקח לאמר ה' יכול יום בכל זמניהיום

 לפנרים נשמות המחזיר טראיתא רוח אפקיד בידךבנאמר
 ובבו49 למיתה ממוך כפנר לילה בכל האדםפוום

 נשמתו.מחזיר

 שנה מאה לחיות להאדם ה' מבטיח היה ל1נכ2ש(פ
 תשעים עד האדם חי היה אז ספק שוםבלא

 לדאונ מתחיל היה מתשעים ורק רבה בשמההשנה
 והיית אשר פ' ילקופ ואיתא המיתה שנת קרבהולאמר
 אין הטה בעולם מיעופ( ויא )פי' אך מו% שמחאך

 חד פבא אמר מתלא קהלת מדרש ואיתא שלמהשמחה
 ברור דבר אוהב האיש 8י' פרהץ מאה מן כפותציפרא
 בלי ור היה היו שני כמה יודע היה לו כי מפק1לא
 החשבת אז חיו ימי מרוב נהנה ורה אם וממילאפחר
 שמחתו רוב ולפי ימיו רוב לפי נחשבים וןו חמ%רםשל
 יודע אי% יום ובכל יום שכיר רק הךא אם אמבםבהם
 ממילא לא או לפנרו נשמהו יוחזר אם מחר יוצהמה
 ים יולד מה הוא מפחר כי שלמה שמחה שמח4ר%

 ח*ו כן אם שו%ת מבות מכל הפרתקשת מכלימתירא
 חסיהם רובם הספנים קרהטין %ף בדאיתא חיםאינם
 ראיתא להא ורמי חיהם עם במכנה רגע בכל שהםמפני
 נמצא ח*ים. אינם היהם הרחמנים ו% הרחוגיםפסהרם
 לפנרים נשסות המהזיר ומברך בבוקר איש קםאם
 הטה דיום נם ה*ף היה ריום להעת מהךה היאמתים
 יודע א*נו אבל האה יהם יחיה בי מקוה אבל בספקהיא
 שאלה על החכם א5י ובאשר ניטמתו לו יוח*י ל18שראם

 ה"ג אחה 4ון מדוע שמח חתה מדוע ח1יו12שאלו
 המחר יום עץד יוחור לא מת האתמול 4ום הלאה,ע
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18"אל 21ר*1טק2שן

 הדתש מצף עת ע כל י~א2 * למה אחר ים%ד
 לכאן. השאיכים מלואיםתמצא

 כי אחד יום רק עונות לחשבט די מדוע נביןד21זה
 שהיום אחד מיום רק לאדם שלמה הנאהאין

 ורנים ספק הוא המחר היום אבל ברי כמעפ הואהאחי
 מראורייתא ספק כי הספק בעד ולא הברי בעדרק

 דיני שהוא הדק ליום ובפרפ לקולא הואלהדמב*ם
 יומא. כדאיהא לקולא הוא האדס להצילנפשות
 דבר יונתן ר' 2ו' לוי א'ר י' מנילה נמסכתאי2א

 מקום כל הג' כנמת מאנשי בידי% מסורתזה
 ויהי ערב ויהי חהכתיב וכו' צרה אלא אי% יהישנאמר
 נשא מדרש הכא-ואיהא ואיבא הכא איכא וכףבוקר
 ויהי שנאמר מקום בכל וכו' שמעון א*ר הפםיקתאבשם
 ויהי אותיבין וכו' צרה ויהי וכו' ושמחה צרהמשמש
 מפני שמהה אינה היא אף אמר אחד יום בוקר ויהיערב
 שנברא מה שכל עד וכו' להבלות עתיד שנברא מהכל
 ובו' לדור בית ללבוש בנד נברא לא פי' תיקמצריך
 אפשר הק' דבריהם לא ולו לעבוד צריך האדםרק

 אחד יום בוקר היף ערב ויהי מרמזת התירה כילתרץ
 ה' חלק למה דקשה משום ראשון יום נאמר לאמדוע
 וי'ב היום שעות הב היי% קפנים בחלקים והלילההיום
 לישן פבעו לפ4 האדם מוכרח ובלילה הלילהשעות
 משמה יודע אי% הוא בי מיתה חצי באמת היאוהשינה
 ה' יכול היה הלא נשמות מחזיר מברך ולמחרמע?מו
 וכו' שנה או כן הלילה ונם יום שלשים היוםלעשות
 דמעכשיו כשלשים היי% יום שיורה האדם בפבעולתת
 ימים נ' ישן לא אם כי כך אותו ברא ומדוע עינהבלא
 ונו' ערב יהי ההירה רמזה חאת נדרים כדאיתאימות
 חייו על בפוחות להאדם בהן לא כי נתלה צרההיא
 אם יודע ואינו אחד יום על ורק ימים חרש על לאאף
 גדולה יותר צרה לך וארן בטקר מהר נשמהו לויוחזר
 ואינו ובטת בנים ושליר מוכר קונה שבתה אחרמזו
 ומשפפ הדין מוה בננד מרה וויכן אחד יום רקבמצה
 יום רק הךא הכפטים יום ולכן אחר יום על רקעולה
 התורה כתת ווא ואת השנה על לכפר בזה חץאחד

 יוכ*פ. הוא אחריום
 איד4 רב ה, 22האיתא

 תלהא דדצה רניל היה וכי
 וקרי רב בבי יומא וחר באורחא ירחאתלתא

 אגפשרה סרי דעתיה חלש יוטא יהר רב בי בר רבקליה
שוק
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 ודרש מדרשא לבי יוחנן ר' נפק וכו' אהיה לרעהושהוק

 יום אפילו בתורה העומק כל וכו' ידרשון יוםואותי:יום
 ואפשר השנה כל עפק כאלי וכו' עליו מעלה בשנהאחד

 מפני אלא פלא הוא הלא כן באטה מדועלהפעים
 חשבון ולכן אחד יום על רק הארם את הבפיחשלא
 רק הוא בדיעבד התורה חיוב ולכן אחר יום רקעונות
 רחוק דר היה כי אנים היה אידי רב והנה אחדיום

 ביתו טבני לפרוש לו היה וקשה חדשיס נ'מהישיבה
 אחד. ביום יצאולכן

 ולא ודחוקים צפופים היום עומדים אתם יבותיאבל
 איה מקום ממש ואין נם כאן א*ן כימשתחוים

 יש הלא פה באים אתם אין השנה בכל מדועלהשתחות
 אהם כי אמת רע שכן נקרא וכ" בעיר ביהכ"נלנם
 היה הוא אבל יומא דחד רב בי בר אידי כרבכולכם

 לבוא. בידכם אהם אבל וריעבדאנים
 ששאל אהד בנוי מעשה הבוא נראשית מדרשאיתא

 לכם יש אתם מועדים לנו יש אנו ריב"זאת
 ליה אטר שמחים ואהם שאנו יום וכו'~איזהומועדים
 הריעו וט' כרים לבשו שנאמר גשמים ירידת יום זהויב"ז
 ישראל ובין טי בין השאלה היתה לפנים הארץ. כללה'

 וישראל ישראל בין יש הלזו השאלה כעת לביטלראבץ
 שאימרים מישראל חלק יש אבל הרבה שבתות לטיש

 וכו' השבת את ישראל בני ושמרו וכו' משהישמה
 ומחללים עובדים אשר חלק ויש וכו' זמירותמזמרים
 אשר רנלים יש שמח ~נו זה שטח שזה ביום א"כהשנת
 חלק ויש בחניך ושמחת ומקימים שמחים מישראלחלק
 שמח אינו זה שסח שזה ברנל א"כ יעובדים מחלליםאשר
 אשד הדנל הוא איה הנוי של השאלה שואל אניאבל

 פי' גשבום יום הוא כאהר בו שמחים ישראל כלכמעפ
 ישראל רוב בין נוהג עוד הרנל זה היום זה הכיפוריםיום
 הנשם יום שהוא יען צפופים עימדים הם מקוםובכל
 נפתחים העולם בכל ישראל מלבית ארוטת כלפי'
 החפאים את ולפהר לכבם בכדי נדול נשס ומורידיםהיום
 שנאמר יען הבאה השנה על נדול נשם מורידיםועוד

 ולכן קצר יום רק לאיש ניתן שלא אחד יוםבתורה
 מה מפחדים בחייהם ומפחדים צרה שהוא ויהינאמר
 מיתה שום ח"ו יארע שלא ובנותיהם בניהם עםיהא

 חלאת, שוםבמשפחתם
 יאל לבבכם וקרעו ייאל( )ילקופ בפמיקתאראייןא

 בתשובה לגבכם קרעתם אם אריב'לבנדיכם
 אחי ולכן ובניתיכם בניכם על בנדיכם קורעים אתםאי
 בנדיכם על ונם בניכם חיי ועל חייכם על חוסורעי

 כי חפאינו הלבן ונאמר שופף כנשם דמעותוהורירו
 אם ובזה מלפן המלבוש אז ונתר מים שמרבים מהכל
 מללבוש פפרים אתם תהיו וכצמר בשלנ תכבמואם

 תהיו לא מהיום כי אקיה התכריכים הם הלבניםהבנדים
 לקיים ונם להתפלל תבואו רק יומא דחד רב בי ברעוד

 יוהכשפ. האחד דיום דוקא לא הרנ4ם וכלהשכת
 לדרושו1הנ"למילואים(

 הזקן הלל זה חסד איש נפשו נומל ד'א בהרמררש
 דבי אטרו טתלמיריו נפפר שה*השבשעה

 הדין עם חסד לנמול להם אמר הולך אתהלהיכן
 אכטניא לך אית יום כל לו אמרו ביתא בטאכסניא
 גופא בט אכ0נהן לש עלובתא נפשא והרין להםאמר

 הכא. הרא 4ת למחר הכא היא דיןיומא

 תשוכה לשבתדרוש
 6שיש.חילה

 כי וט' ישדאל שובה וט' והארץ השמים הולדותא4
 וט' אל ושובו דברים עמבם קיו בעונךבשלת

 בטלות יכופר איך מתפלאים העולם וט'-כל אליואמרו
 כי ונראה והפשעים החפאים כל פוב וקח עץ תשאנל

 על טרמזת מלה כל דברים ראשי הם מלותהחסשה
 התשובה ענין ויתלבן יחברר ענינים ומהחמשה שלוםעטן

 מפ5וק מדוע הישיא נעה4 בי"יתי ח' בייישלעיי
 זה אל שם רק טבר הסעשה ינו בששתראשץ

 בפן ד4ום. נשנברא בששי חיק פעמים ושלשיםחמש
 ארתא א' וף השמומ שתי כתביר השמים תולדותאלה

 את וצע יקופ בתובות ו4יהא רין נקרא אל כימנהדדין
 ערלץ אע בי הבונה בויים מקדרין עירובין ו4ותאההד

על
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 ההר מצד הולכים אין או שתו לעטר בכדי ההרעל
 נעירובין וכן ישר והולכים ההר מנקבין ורקלסנבו
 נפיה שים אין ההר לנקנ מאד שקשה אף וכו'מקדרין
 השמש ברא ה' כן רחמטת שום אין פשרה שום איןהצדה
 רק עצלות נלא מנוחה נלא הפמק נלא מלאכתהעושת
 צדק שמזל שמענו לא מעולם המזלות שאר ובןנדין
 הארץ וכן שנה לעשרים שנה משלושים הילוכוישנה
 ז'ל שהרמבשם אף נפלה לא נלימה על תולה שהיאאף
 וכן ושנל דעת יש כוכנ לכל כי אומר הראשוניםנשם
 הפנע לפי הכל ופירות אילטת זרעים מוציאההארץ
 מירונ נלא פשרה נלא שטי נלא בראשית ימימששת
 נשמים המתנל למשה ה' אמר האזינו ילקומאיתא
 וכו' ממערנ יצא חמה גלגל שמא מדתו שמשמא

 שמא שעורים וצמהה חמים זרעת שמא נארץהסתכל
 הפרה חורש השור חורשת איני דשה א*ני פרהאטרה
 צטרו נותן השה נקול צועק התרנטל הלנטתנת

 מושך המאננעפ רץ הסוס ניצתה טתנתהתרנמלת
 נלא וטשך מאיר העלעקמריק וסנרא פעםנלי
 ולא מוולה לא כאן אין נדין הכל וסבראפעם
 פשרה נלא נדין חיונם ממלאים הכל אדרנהחרפה
 ושלושים חמש נזכר ולבן רחמים נלא עצלותנלא

 די4 דךא הפנע כי דין שהוא אל השםפעמים
 אותו דיציא האדם את נשברא הששו ניוםאמנם

 נכל מוכרח יהיה שלא עליו ודחםמהכלל
 הח3ו נפשרה נרהמים אותו ברא ורק נדין הכלמעשיו
 לא ירצה לא אם יענוד ירצה אם נעצט מושלשיהא
 רחמים נעל יהא יריה אם בבעס יהא ירצה אםיעבוד
 הנחירה לו נתן ואף ימעט לא אם ננטים ירבה ירצהאמ
 נזלן ואף ננב להיות רשאי נחפצו הבל ענירות"טר
 מגשה סברואי מרום ממלאני משונה דהוא נמצא וכו'וכו'
 נהנ מת טפל ורק הרחמים נמדה שנכרא במינו ידרדדעא

 מעכלת הקינה שומעת האוק רואה העין היט כהןנפבע
 בדק ט% נמצא בדין דק פעם נלא עיצא אף הצ'"צ'

 אל, דמ דה"מרת עטעי גשעף נאמר ולכן ברחמוםוגפשו

 הלבנה השס"8 חפמצ ל8 מהמלם מדוע אטדנדוזיר
 שהם מפני נבריאל מיכאל מלאך צדקמזל

 והאדם פשרות בלא נמעשיהם וטברדרס נזיןגגרש
 ממילא עצמו ברשות חפער ועשהן עליו וף שרחםסמיך

 ממט חובע חשר חיא מי א'ב להפאים נם חפעףהוא
 הלא ע*ו רחם אשר ה' הוא הורה חומשי חמשהעל

 נסופי והחמרת נתחלתי הקלת למה לפעון יכולהאדם
 עובר הייתי לא טדאי העולם כל נמו כדין בראתנילו

 מדונשך. ולא מעוקצך לא למעט יכול דנריךעל
 ה' 8י' א' ה' עד "שראל שונה הנבוא דברי 3נץג2זה

 חזור תורה וומשי חמשה על חשבה ממךתונע
 אלה 6' תמצא ושם בראשיה פ' עד אחדונה פ' מןבך

 אשך תחת שסו את ה' שנה ששם ונו' השמיםתולדות
 הוח אל שם פעמים ושלושים המש הזביר דאשוןמפסוק
 שרנה ומדוע למה וקשה השמות שתי מזכיר זו נפ'דין
 נדין דגוף את שסית נשתי אותי ברא כי והתירוץהשם
 הלזו הטבה 8"כ ורצון הפץ נעל חפשי נרחמיםוהנפש
 צדיקים שהם בראשית מעשי נכל מצהן האדם אהעשה
 אף ני מצדקים הם שמוה השתי נעונך נשלת כי הרשעוהוא
 תחלהע הוי בי שוננ מכלל הוא מזיד עון עהשהשאתה

 פ8ו. ני נ"8 איתא נפשיעה וסופונאונס
 די0צפלין יש )נידוע חיל מאנשי צנא שר "יהבצשל

 וצעלת ללא ענודתם זאת לא לו נינהצנא
 "רן ולכן מלהמה נעת נפשם לסטר סהיניםני

 מקיל הוה לו קרוב היה צנא ולהשר בדין(מרחמים
 תיאפיאות בהאת"עת בתי לבקר יטל כחפצו למרילשיכול
 ועוב המשמר על אחת פעם עמד שקרובו דבר סוףוכה

 משפפ ונעשה הדבר המצא משתה לנית והלךמשמרתו
 שמתוך יוע נרול נך בל אין חפש ני פעןהם*ץ
 הכל לעעית דורנל ולא דברים ננמה צנא השרשהקיל
  במשפט להקל נקש וממילא ברשת נפל ולכןנדין

 תשא נל אליו אמרו הן אל ושובו דברים עמנםי יהפא. שלא דגן יעשה מה ברבותוכדאיתא
 עד בראשית מתחלת וה51א פלא יש הגהובצ'

 השלשים המש דין אל שם מכו השמים תולדות אלהפ'
 קין של שרשוו עד השמים הולדות אלה 8' מןפעמים
 עשר תשעה חין רחמים אל ה' השמות שהי נזכרווהנל
 השם הפעם עיד שגה קין של נפרשהו ופתאוםפעמים
 לה' סטתה וגצ' ה4 את איש קניתי רהמים ה' רקוטכר
 נל וט' ק? אל ה' ויאסר וכו' הנל אל ה' ישעוט'

 ה/ רק נזבו והנל קין של8רשהם
 איע ווצציא האדס שביא יעודנראה

 ש מכ"
 אל בשם דגוף השטת בשהי ובדשדףצורים

ני?
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יואל תשדבה לשבתדרוש

 פי' רחמים ה' שם בסרת חהנפש בהכרח טפבעכדין
 היצורים כל וממילא בוורה בעל חורין בן חפשיבפשרה

 יען הארם החופא הוא ומי כרין הולכים צדיקיםהם
 של בפרשתם ולכן ה' הלא זאת עשה ומי חפשישהוא
 ממתפק קמצן היה קין כמו מחפאים שמדברת והבלקין

 שתתעשר בשביל תעשר עשר בפ' האמין לאבהשנחה
 שיש ובמקום הבל את הרנ רוצח נעשח תעניתכראיתא
 לרחם ה' מוכרח לכן תשובה עשה וקין תשובה ישחפא
 נזכר ולכן בסופו להקל מוכרח לכן בתחלה הקיל הואיען

 הרחמים מדת שהוא ה' שםרק
 פתח פי' ה' אל הטו% דברים עמכם קחו הפירהפדזהך

 ששם והבל קין של הפרשה ער וקרא 3ראאךתמ'
 בשם לא שמו את ה' שנה זו בפרשה כי פלאתמצא
 ושובו וזהו רחמים ה' בשם ורק השמות בשתי ולאאל
 החפא נרם הוא כי שמודה יען באמת שנה ומרוע ה'אל
 ה' בשם הוא כעת ולכן השמות בשת* שבראויען

רחמים.
 לשם שמו שנה שם אשר קין של יפרשתודצנהניעך

 בתורה לו-כל-נאמר תאמר רחמיםה'
 ואיתא מאר פוב והנה עשה אשר כל את א'וירא
 מוב כי נאמר לא מה מפני וכו' בנאה וא'ר נ'רפמחים
 וא"ר נהינם של אור % שנ3רא מפני שכת שלבשני
 בששי טללו חזר פוב כי בו נאמר שלא אעפ'יאלעור
 רש'י מאר מוב והנה עשה אשר כל את א' ויראשנאסר
 וקשה בו נירונים שהרשעים לפי פוב לקרותו חזר1'ל
 פוב היה לא בשני אם פוב בששי נעשה במהלהבין
 שביום מפני ע'כ אלא הנהינס מפני הוא רע השניהלא
 במעשיו חפשי נעשה השמות בשתי הארם נ3ראתששי
 הששי רביום נמצא מנהדרין עין תשובה עשהוהארם
 ובכן חפשי בראו כ* וורה שאל מפט הגהינםנתקרר

 בששי. נתהפך דין א' בשם רק ה*ה אשרהשני
 נאמר ששם רענל 8' הכונה תשא לו תאמרודערך

 ע'ז ואיתא עליהם שירחם פען משה עוןנושא
 אלא הענ5 את ישרא5 עשו 5א ב'5 יהושוע וא,רר'
 והיה יתן מי שנאמר תשובה לבע5י פה פתחטליתן
 מעשה 5אותו ראה דור 5א ו%' ראמר והייט ונו'לבבפ
 שאם 5ך 5אמד אלא ו%' דודש לא ראין ישראלולא
 צ%ר חפא ואם יחוד אצל כלך לו אומרים יוורחפא
 נרפת בעצמך אתה א'ב צבור אצל כלך 5ראתיים

 א% בזה א'כ תשובה להירות בכרי לחפואלישראל
 בתשובה אתה רוצה כיבפוחים

 ולקחתם לאתרוג מרמז זאת קמ לותאמרודאדן"כ
 יש אתרונ מררש איתא ונו' הדר עץ פרילכם

 רימ יש ע%ת עץ פעם 3הם יש תמרים וריח פעם%
 כידות "פנם כן ריח ו5א פעם לא להם איז נחלערבי
 זאת בכל וכו' מעשים ואין תורה בהם אשר יששונות
 מנהררין לזה זה רערבים משום ביחד לקחתם התורהצותה

 רק אם בתנאי נחל ערבי על מנינים המוביםשבועות
 מוכח ולקחתם פי' קח של ממצוה הלא בתשובהמוחם

 לתשובה. פובה תגךה לנו ישכי
 ונו' שאל נ"ר ב"ק איתא פי' מוב מלת לו תאמרוגם

 פיב בהן נאמר לא הראשונות ברברות מהמפני
 וסו% הואיל וכו' פוב בהן נאמר האחרוטתוברברות
 חפאו האחרונות הרברות 5אחר הלא וקשהלהשתבר
 מלת הניח לא בענל העתיר מפני ואם פעמיםהרבה
 מהאחרונות הפוב להסיר נ"כ היה בהראשוטתפיב
 פוב נאמר לא כי פסחים נרסינן והלא העתידמפני
 עשו כי עשז נרבריהם ונראה הנהינם מפני כן נםבשני
 הענל אחר לבן לצבור תשובה להורות בבריהענל

 ישראל לכל ומועיל פוב רבר והוא התשובהנתחרשה
 בראשוטת ולא שב באחרוטת הענל אחר נאמרלכן

 פוב. אליו אמרו הטנהוזאת
 רברים עמכם קדו רבים בלשון מדבר שניבפטק שו3ה- יחיר בלשון מרבר ראשק רפשק יאמר%

 יומנן ר' אמר י"ז ד'ה דאיתא נראה השינוי לבארושובו
 שנאמר ארם של דיט נזר שמקרעת תשובהנרולה
 מוחלין בינתים הש3 מיתיבי לו ורפא ושב וט' לבהשמן
 והא ביווד הא קשיא לא לו טוחלין אין וכו' שבלא

 ר' היה רתניא הוא תנש ריחיר דין וגזר יבףבצבור
 וזה ירר זה שוין וחי45ה למפה שעלו שנים אומרמאיר
 ונראה וכצ' ש5מה תפלה התפלל שזה מ8ני ירד5א

 פקיעין דט נאי אחר תם ~חיר נם כי מאיר ר'משיפת
 5שיפתיה אדל מא1ר ר' בי 5המתיק ואפשר דיןגזר

 בשרא אבי5 וךבי ור*ם הגמרא רמקשא וו5יןדאיתא
 5יכא א*כ 5מיעופ מראה*ייתא ווש רר'ם הטברים"הפת פ" חו5ין תום' ואיתא שדאפ קא נקב במקהםד5מא
 בשם מאיר 5ר' 5כן ומי,ךפ רופ בין הבד5 מאקי5ר'

שנו



 27י% תשיבה לשבתךרושאמרי

 ודונמא נקרע דיחיד דין נזר כן נקרע דצבור דעשנזר
 שך עין מחצה על כמחצה דקטע ק'י יו'ד איתאלזו
 ואחת ננילה מוכרת חנויות תשעה אם לקולא וה'הז'ל

 מחצה על כמחצה היא זאת דנם נ5ילה אינה הכשירהכשירה
 ה5ריפות לעומת הכשרה נתבפל ולא מספק רקופריפה
 התפלל יחיד אם מאיר לר' לכן סחצה על כמחצהורק
 ר' היה תניא פ'ו יומא נמתיק נזה נענה שלמהתפלה
 תשונה שעשה יחיד שנשביל תשונה נדולה אומרמאיר

 לשרפתיה 15רר דר' משום כולו העול8 לנלטיין
 היא מדשראתא כי להשיפה ונפרפ למיעופדהושש

 כרנ*ם. הוא היחידלכן
 יחיד תשונ אם פ4 ישראל שונה הנניא כונתדז14רז

 הוי לא דיחיד לרננן פי' תניע ה' עד רקאז
 אמנם מרווק ורק נכלל עד ולא עד כמ4ד ומברכצנור
 אתם אם ה' אל ושוט ~ו' עמכם קהו אומרלצטר

 ה'. אל ממש תשוטצבוד

 נח פ' %ררוש
 ד' מררש נח התהלך הא' את ונו' נח טלדותאלה

 שני לו שהיו למלך משל ר'י נחמיה ור'יהורה
 לנדול ואמר עמי הלך לק5ן אמר ק5ן וא' גדול א'ננים
 התהלך נאמר יפה כחו שהיה אנרהם כך לפני והלךנא
 נח התהלך ה' אה רע כחו שהיה נח אנל תו'לפני
 היה נדורו דרק לעיל דאמר לשי5תיה אזיל דר'ינראה
 לפרש אפשר הק' דנריהם לא ולו אברהם נדור ולאצריק
 הנה התהלך ה' את נח אצל נאמד למה קושהתםולתרץ
 אשר מאברהם אני המכסה אמר ה' כאשר בתורהנאמר
 נתפלה אברהם עמי סדום להשמיד ורצה עושהאני

 ארנעים חמשים ימצא אולי דחמים ונקשונתחמנים
 הארץ כל השופמ ונף ואפר עפר ואנכי אמר אשר ערוכו'
 חפא אהר משה אצל נתורה נאמר כן משפפ יעשהלא

 ממני הרף כנאמד ישראל לההימיד ה' שרצההענל
 ברבות עין משה יחל כנאמד משה התפללואשמידם
 ואיתא להצילם משה התפלל פעמים כמה וכן אטלושאחזו
 לו שאפשר כל דרנ משמיה ומ' רבה ואמר י'נברבות
 א'כ וצ5א נקרא מנקש ואיט הבירו על רחמיםלנקש
 לא מדוע כליה נתחיט כי נח כשמוע מאדקשה

 תפלתו כתונ דיה בודאי התפלל ולו להצילםהת8לל
 ולא מו%ה של ותפלותיו אברהם תפלת שכתונכט

 להצילם נח שידבר נתורה אחת מלה אףנזכר
 משמים שתו דנים זבות לכף חברו הדן כל שבת%1רצא

 משונה ויתה נח של דפנעו ונראה בותפף
 נצאתו רשבא כי ל4נ שנת ואותא וסשהסאברהם
 וויםקים טלם חי מניחין אמד ובע' דברבו חזהששא8*ה

 ייאת ~ו' נשרף עיניהם שנתט מקום נל וכו' שעהנהיי
 וכו' למערתכם ורזרו יצאתם עולמי להחרינ וכו' קולנת

 ברחמים לא הוין מדת עם וותה רשנ'י דדעתנמצא
 ועוסקים עולם חי המניחים אלה נעיניו ממית היהכי
 דן נתשונה שישונו עליהם להתפלל ותחת שעהנחיי

 למיחיעאותם
 ד4ר נשבטתיה הש בריתי עט " מטתאיתא

 נעי קא הוה שנא 4ה מצערי קא טצומאיר
 *ה אסרה ד*מותו היני כי ע*יהו רחמי מאירר'

 ובו' חטאים יתמו דכתינ משום דעתיך מה וכו'נרוריא
 נרכות איתא נתשונה דלהדרו עלייהו רחמי נעיאלא
 וכו' ברנני נני ישמעאל ובו' ישמעאל א"ר תניאו'

 נניך עם ותתנהנ וכו' כעמיך את רחטך שהכנשויה'ר
 נמצא הדק בהטורת לפנים להם ותכנם הרחמיםנמדת
 וכן ברכני ה' אמר ולכן הקורם היא הדין ה5נעדמדרך
 דכן ונראה נדין הנל ורשנ4י מאיר ר' של פנעוותה
 ולא נאברהם לא בדין לילך בפנעו נח דעתהיתה
 אף התפללו ולכן רחמים נע* נ5נעם היו שהםכמשה

 תפלתם תועיל לא נישראו
 שהתורה מ8ט הא' את נאמרה לסה השיבף נניןדונזה

 ולא נת החריש איך הקחיאמחרצת
 מ?א לא 8י' ה' נטני חן מצא תח נאמר בראשיתנפ' ההפ~

 ורק זכה לא ההן נפדת ני הדע מדת אל נקךניחן
 מצא לא מדוע תאמד ואם הרחמים מדת ה' מצדזכה
 הא' את החויה סהרצת זאת על הדין מדת נעיניחן

 נמו הרין במדת דורו בני שפפ נח פ" בההתהלך
ישב4



יאל נח 1 א'רררש'אמרי8פ
 רשבש ככ% ביקש רחמים לבקש והחת ורשםרשבשי
 כונת ואת ר"מ שעשה וכמו לאבדם עליהם וץניונתן

 ותחת רה-ו על התפלל ולא נח התהלך הא' אתההורה
 ורק מדה כננד מדה הרין סדת בעיני הן סצא לאזה
 יקוב היתה שיפתו כי הרחמים סדת ה' בעיני הןמצא
 אין כתוטת ר"ע ונוופת וט' ההר אתהדין

 בדין.מרחמים
 בא לנח ה' יאמר בחורה נאמר מןוע פלא נביןבזה

 כך ואחר הרחמים במרת התיבה אל וט'אתה
 ר' בפ' נאמר וכן היין במדת נח את א' יזכרנאסר
 יש מדוע הרין במדת התבה מן צא נח אל א'ידבר

 שנים. כמהכאן
 הלא היצורים את להשורת רצה ה' אם פלא ישעוך

 תיכף ני ומובן יום ארבעים להממיר היהדי
 נשמתם אבדו היצורים כל יום ארבעים מלשבאשר
 שבעה מן המים עמרו ולמה %כום ארכו למה%כ
 היעלת ללא העשהרי הודש עד דהשני לוצד,שעשר
 היותר כל ועל שתים או ואחר ארבעים דיה דיהלא

 שוט שובו להמים לאמר לו היה ותיכף יםחמשים
 לנח ה' ענש כי בריר ונראה סהתיבה נח אתולהווויא
 כי הדין ממדת היא וזאת תועלת ללא רב זסןלשבת
 הרואה ברכות ואיתא יום ארבעים היה די ברחמיםלו

 חשיר וכי ברכות ואשעא במעשיו יפשפש עליו באיםשימורים
 דנח מוכח אלא דינא בלא דינא רעכיד הוא בריךקודשא
 רק דורו על רהמים בקש רלא נראה אלא ובמהחפא
 שאפשר כל ברטת ואיתא נדין הכל ור'מ כרשב*ינדג

 ובער הצפא נקרא מבקש וארנו חבירצ על רחמיםלבקש
 בהתיבה, רב ומן ה' עכבו האהחפא

 פי על פי' ההיבה אל בא לנת ה' ףאמר נאמרדלכנן
 הרחמים מרת ה' רק להגצל כדאי היה לאדין

 הרין במרת התיבה מן צא א' וירבר נאמר ולכןהוילו
 ואם"הקשה צא הרין מרת לו ואמר רב זמן נתעכבכי
 כה ער עככוך ולמה היונה שלחת העורב שלחתלך
 על רחמים בקשת ולא הרין במדת הלכת שאתהמפני
 יום ארבעים די היתה הרחכרם מרת לפי כי רורךבני

 תנא ק"ח סנהדרין ואיתא ז'ל המררש קחשיתומתירץ
 שמצא אלא דין נזר נחחך נח על אף ישמעאל ר'רביה
 בדורותיו יוחנן %ר ברורותיו שם ואיתא ה' בעיניחן
 היטב מובנים הנ"ל בדברינו ע'ש אחרים בדורותולא

 צריק איש בתורה בפירוש שנאמר אף הנ"להמאמרים
 מאמרם עפ"י אלא רין נזר עליו נחתך ואיךתמים
 מבקש ואינו רחמים לבקש לו שאפשר מי כלברכות
 דדוקא יוחנן ר' רעת היפב מובן ובזה חומאנקרא

 ברורו או אברהם של בתרו היה דלו צייק היהבדורותיו
 על רחמים ובקשו רחמים בעלי היו הם אשר משהשל
 כרשב"י להיפך מבק" והיה רין בעל דוה וד%א רורןבגי

 צדיק. היה לא נגדם בוראי לאברםור"מ
 מוכית הצדיק נח שהיה מלמד ק"ת מנהדריןאיתא

 וכוולמה י תיבה זש לו אמרו וכו' להם ואמרשתם
 כאשר למך שאביו יען שתו בזהו כי יאמרד4פכפשר

 ממעשינו ינחמינו זה כי אמר נח לוטלר
 היו נח שמו את שקרא ולפי למך נבואת לפיא'כ

 ודרש נח בא ולבפף העולם על ישועות שיבושמחכים
 יטח מים של מטל כי ואמר תיבה בנה כי ההיפךלהם
 לא נביא היה אביך או לאמר ביזהו ולכן העולםעל

 אביך. דברי על עובר אתה אאטת

 נח 1 כ'ררוש
 המים יבשת ער ה%ב יצוא ייא השדב 8תרשלה

 המים חק4 5רשת מאו% וועה את-ישיח
 הקלו לרשת העורב אצל נאמר לא מדהש 4התפלאיש
 היתה אצל מדרע קשה ויר יתה גבי שאמר כמוהפים
 את רשלח בן אסר 851 מאהו היונה את ישלהאמר
 בעורב 1יקא בהר סרוע קשז כולם ועל מאחוהאירב

 א' חנשר את לשלח לו ויה יותר פב הלא%1ונה
 גדולעג רגלים לה אשההחמידה

 ץגני שבעה עוד לימיפ בי לנה אמר ה' כילנל844ה
 תשדתי ה11 יופ ארב"ןם הארץ עלמסמרר

 ש יסים כמה ה' ל1 אסר לא מדוע חיקץם כלאת
 נח יהאחח%ם

 מגה-

ישף גח שא5 5א סוצע הטד בהתיבה



ף 28יתל נח פי 1ררוש%

 תוחלת מש4 ונאמר היא מה ימי מדת קצי הןהוהעני
 לב* מחלהמממפכה

 כי יום ארנעים נתיבה ישב כי חשנ נח כידנר4*ה
 כי הארץ מעל כולם ימחו הזה הזמן נתוךניראי
 שאל. לא לכן הואדי
 וכהנה יום ארנעים ענרו כי ראה נח כאשראמנם

 לחשוב הת%ל ניראי קשב ואין קול ואיןוכהנה
 שימותו יהא וסיפם כולם יאנדו הזה הטרא נאופןכי

 לנתהלה ימצא ולא יראה לא עוד וינשה ברעבבולם
 התחיל לכן מהתיבה יצא יום ארבעים נסוף כיחשב

 נפנה. נן מרחם עולה אשה התשכח נפענתולהתפלל

 לא אימיה ל'ו נ'ב וכדאיתא נרכותדכ411אירזא
 בנים על אנ כרחם וכנאמר בראמנשיא

 לפט צדיק ראיתי אותך ני בפירוש אמר כיובפרפ
 נששא מ'פ כתוטת ואיתא חן מצא ונח הזהנדור
 דרנ לקמיה אתא וכו' נניו את זן אדם שיהאהתקינו
 ולימא חיקום בציבורא אמיתא ליה כפוי להו אמדחמרא
 ועורבא בניה בעי לא נברא וההוא נניה נעיעורגא
 קשיא לא יקרש אשר עורנ לנני והכתינ בניה נעילא
 מי איונ ילקופ וכו' ו"ל רש'י באוכמי הא בחיוראהא
 את מולידים כשהם דר'א פדקי נשם צידו לעורביבון

 שהם כסנורים להם בירחים לבנים אותם ורואיםנניהם
 לעורב יכין מי שנאמר מינם להם נותן וה' אחרבני
 אז שחורים ונעשרם כשננדלים ז"ל רש"י אמדוזאת

 נמראם משונים קפנים עיד כשהם נמצא עליהםמרחמים
 כשנעשים השחשנ אותם שונאים אטתיהם אזמאטתיהם

 נדמותם. כשהם שתם אוהניםשדורים
 מכ"ש עורנ נני על מרחם ה' אם נח רן אשרוזי*ר1

 שהראשונים ואף אדם בני על לרחםשצריך
 נצלטט אדם נעשה שנאמר מה על ועברו מראיהםהפכו
 תמה דיה שנת ובדאיתא אניהם מה' מש%טם דיווהם
 בספינה הד נע 8לדוות טיולה תשונה לך אין אבללו

 וכדאיתא מנפרת גלות מנהדרין וכדאיתא הגדםבהוך
 עם ניחד לטר ובפרפ חפיזים רובם הטפגיםקוישין

 נעשא כנאמר האב מראה לט יש אט בודחר ארץווהי

 מפני אותט שונא שהיה אף כן ואם נצלמנואדם
 אימרים הנט בעת אנל לו נדומה שלא היתהשהמראה
 רק העורב את דשלח נמצא לו דומים אט כיואטקו
 לראות ולא עורנ נני על היא מרחם כי לה'להוכיר
 וט' נחסן דרנ ננתיה מ"ה נמדן ואיתא המיםהקלו
 גברא ההיא נני יתיב הוה וכו' עיליש לרנ ליהקשיא
 4ה קרי וקא עורנא אתא דציטרי נלישנא ידעדדיה
 ברח עיליש ברח עיליש ליה אמר קאמר מאי ליהאמר
 אדהכי עליה סמיכנא ולא דיא שישיא עורנאאמר
 ליה אמר קאמרה מאי ליה אמר קריא וקא יונהאתא
 ש"ם מתילא ליונה ישראל כנסת אמר ברחעיליש

 כנפיס בעל אלישע מ'פ שבת ואיתא ניפא ליהמתרהיש
 כך תמה % יונה מה יונים עיטך שיר מירש איתאוט'

 פושפת יונה מהש ישראל כך צטעה יונה מהישראל
 מה ובו' ונו' דצרגט עליך כי ישראל כך לשחיפהצורה

 לעולטי טרה הביאהיונה
 ראה %אשר לישיאל לנמרי נמשלה רווונהנמצא

 כמו עירחם לה' לאמר העורנ נשלחונח
 עיליש רב שאמר כמו ואמר קול ואין עורנ לבנישנאמר
 הדבר אמת חדשה עצה אח"נ שיק4א-יעץעורנא
 דנריו על עברו לא עורנ נני יען לרחם רוצהשאין
 ידיע פי' היונה אשלח אמר לכן עברו המטל דוראבל
 התורה יקבלו ישראל ישראל בשניל נברא העולםכי
 ע4ט נא ירחם בעצם עליט לרחם רויה איט אםלכן
 סיני הר נזכות האבות בזכות ורק זכותינו נשביללא

 וט' עצמו נזכות התולה ברכות ועין התורהנזכית
 ווא %א הי%ה שלח לכן וכף אחרים נזכותוהתולה
 נבץ ונחה עליט ירחם ואז ישראל של האמיתיתהצורה
 נזטת כי הפים הקלו נאמד היונה אצל מדועהיפנ

 ירחם. שבודאי חשבישראל
 ולא פחם נאמר העורב אצל מדוע השינף ננ*ןד812ץ

 ורונה את ישלת נאמר דןונה ואצל מאתונאמר
 לדברינו שאמאוע

 שש-

 מה לנמרי לו דו22ז ה%נה ני
 ע"ז וארהא לל דיימה פי' פאהו ואיי ובף תמיםויא
 יך4 בדומץ טזך קרא אפר הט' אבר לבשיסר טציןנ*א



יואלטמרי80

 פאריש תרע"ז נח, פ' %יום
 בעלוויל העיר בחלק תורה תלמוד לימדואום

 אמר דריא ור' חטנא ר' מנצו %ו ני פ*ה 3*םאיתא
 מנצית קא דידי בהדי חייא לר' חנינא ר'ליה

 מפלפולי לה מהדרנא מישראל תורה משתבתה איוכו'
 תשתכח רלא לתורה רענרי ובו' חיא ד' ליהאמר

 ונדילנא ביתנא ושרינא אז*נא עבידנא מאימישראל
 ואריבנא ליתמי בשרייהו ומאכילנא פני וצידנאנשבי

 למתא וס*קנא תורה חומשי חמשה וכתבנאמנילתא
 לתורה לה ועבדי ובו' בחמשה ינוקי חמשהומקרינא

 ברשראל. תשתכחרלא
 רץ אמר התנא בי לבאר ונראה פלא %אהכפאמר

 למצוה מהיר להיות ישראל שצריךבצבי
 מהמצוה רחוק בצבי רצים הם אם הוא נהפוךאמנם
 אנשים וצריכים תורה תלמוד בית בעיר חמר למשלאם

 תשיגם אם ואף להשיגם מאד קשה בסף וצריךשישתדלו
 כמה מספר חייא ר' בצבי טרחים הם לבם עלותדבר
 עלה לא מטלם תורה תלמוד ולהרביץ להפיץהשתדל
 לת'ת ובסט בוי שינדב ישראל הינו צבי להשיגבידו
 בכמה לעבוד מוכרח היה ורק ברח ברר השיגוואם

 הצייד במו היינו מבוקשי שהשינ פרם שוניםאמצעים
 בכדי חבלים לעשות ממה לו שיהא בבדי לזרועמוברח
 על לזרוע הרבה לדרוש מוכרח היה בן הרשתלעשות
 בשדרש ואח'כ ביתנא הטדינן וזדצ גרעינין אדם בנילבית
 חלק שיקחו סטלה יחידי איזהו על ופעל הלך אזהרבה
 ברשת ללכוד יעוווצ שהם הייט הק' לעבודהאזו
 השינ בי למפרה בא שזרע הררשות אחר הכונהוזאת
 בחמשה לו היה אם פי' נשבי ונדילנא וזהו מנולהיחירי
 ברשתם וללבוד ביחד לילך בנקל היה אז עיייםאנשים
 ביחד זאת בבל רץ שוצא אף 5י' פבי ו,יידנא וזהוצבי
 ואח"ב אותו  שהשגט עד דיבר וזה דיבר זה רוטתעשינו

 בשר נתן אחד אז הרבה לט טץ*ה לבית מביתכשהלבט
 ספרים, נתן ואחר מלבוש נתן אחד לחם טזןאחד

 אשר קדושות עירות על מתאים אינו הזה המאמררו2דיזי
 בי ישיטת בתי תורה תלמור בתימחדקים

 ואח"ב נרעינין לזרוע השהדלות בך בל צר*ך איטשם

 בי צבי להשיג בנקל שם ובו' ואח"ב רשתותלעשות
 לקרב פי' בצבי רץ מקיים ואדרבא טרח אינוהוא
 פה לקהלתיט מתאים הנ'ל המאמר המצוה אלעצמו
 ולהתובח לררוש קודם וצריך ממצוה לברוח כצביהם
 לט למה השמרים ישנם בבה אומר וזה בכה אומרזה
 דוצים אינם הלא להתפלל יבולים גם אם הלאת'ת

 באיזה ללמוד יכו*ם מה אומר וזה לתתפללהנערים
 איזהו להשיג עוד קשה זאת ואחר כו' ביוםשעות
 בי הצבי את ללבוד בכדי רשת לעשות שיעזרויראים
 התיבה את שבנה בעת מנח שצחקו כמו בורחהוא

 תלמוד בית לננות מזרזם איש אם בן סנהדריןבדאיתא
 מצחקים הם בן ההורה בח עליט שתגן בכדיהורה

 הורה* תלמוד לט ולמה הירה לט למהומתוכחים
 נשיע כודרט בבל נא נעטד עצלים נהיו בלאמנם

 אנו גם בי ואקוה גרעינים אחיט לבות עלנא
 ואז לאפ לאט הצבאים וללבד רשתות לט להיותנזכה
 8ה לגדל לזכות קשה ואם ובו' בסף מפרים לטיתט
 תמים סנהדרין יוחנן ר' בשיפת נאמר אבל גדוליםת"ח
 למעפ נזבה אם אברהם של בדור ולא בדורותיוהיה

 בגדולורע פה בעיניטיהא
 אמ ללעג במעמ הוא ת"ת שם בי במחנינונרגש

 ולמה מדוע לת"ת הולך בט ני אישיאמר
 תורה תלמוד משם ומשובח נאה שם לך אין הלאהוא

 טהנרם הכמים מלאה לעיר נא משרים מטד אישונראה
 1פושעים חפאים אחר לחפש היה ודרבו לפניהםוידרוש
 ובמה במה פה ראיתי בי הדבר אמת האמר ויעןולבקרם
 צבווךם בי לדעת טנתתי אבל בצריקים מראיהםאשר
 לטבתם עושים הם שעושים מה בל בברם לא תובםהם
 בי אדש לההינה נבבדים א*זדצ אליו ויגשו דרשהואחר
 אטרת לא בי אראך אני אחד ויען בהחלפתו הואמועה
 בפה חסרט למלשת שנים במה השתדלתי אנינבט
 כי לך אשנע כו' נדר ולעשות חטם בית לקטתווינו
 ביאת עד לויות בחפצי בי עצמי לפובת בונתילא

 ויא8ר השני ה"ן אווים לטבת זאת עעיתי ורקהטאל
א



~*עחל תרע"ז נה 1 א'יוםאמרי
 ונשבע דולים בית לבמת כדר בכל השתדלתי אנינם
 בחפצי כי עצמי להנאת כונתי לא מעולם כיאני

 אחרים לשבת זאה עשיתי אלא וחזק כרי תמידלהיות
 נמצא עוד אשר אלה נם כי חסרון פה אני רואה כןוכו'
 סכוניס הם ת'ת ליסד ומשתד~ם לתורה אהכח זיקבהם
 אינם בניהם את עצמם לפובת ולא לאהריס פי'לטמה
 יוצאים הם בניהם בעד בתשת ללמוד לילךמניחים

 שעה על השמע בתוך למא שעות מורה מלמדבקחתם
 ולא לשמה עוומם אם וממילא יותר ולא שתיסש

 כי מרנישים כולם א'כ אחרים לפובת ורק עצמםלפובת
 הת'ת כל וא'כ ענים בני רק ללמוד וולביםבת'ת
 העמים בץ בן לא בזויה וןא וממילא המסכן חכמתהיא
 הראשונים הם המיסדים בני חכמה נתי מיסדים הםאם

 רואיו, כל בשרני נכבר חבית וממילא ספריהם בתילבק4

 נח 1 ד'ררוש
 יי" תשאטמ

 צדקתך תהלים כתיב ר' מדרש נח אתא'דיזכנר
 ובהמה אדם רבה תהום משפפיך אלכהררי

 הצדיקים בזכות אומר ר"י ור'ע ישמעאל ר' ה'חושיע
 עמהם עושה אתה א' מהררי שנתנה התורה אתשקבלו
 התורה את קבלו שלא רשעיס אבל א' כהררי עדצדקה
 אלו שמר ר"ע רבה תהום עד עמהם מדקדק אתהוכו'
 הצדיקים עם מדקדק רבה תהום עד עמהם מדקדקואלו
 בדי בעוה"ז שעשו רעים מעשים מיעופ מהםונובה

 ומתן לרשעים שלוה משפיע ומ' טלוה להםלהשפיע
 מהם להפרע כדי בעוה"ז שעשו קלות מצות שברלהם
 צדיק עם מדקדק אימ לרש מחלקותם מה להביןוצריך
 דאזלי נ*י מבני ושמעתי מדקדק ולר"ע מעפבעד

לפעכרהו,

 ואימ העבושם מן בהמה הלוקח י"פ נטרותראייצא
 ישמעאל ד' בינרה לא אם ביכרה אםיודע

 בנמרא ספק ואילך מכאן לנהן ודאי שנתה בת עזאומר
 חץב בהמות רוב אחר הלך ספק אמאי ואילךמכאן
 ודש והא נימצ שנהן בתוך ויולדות מתעברותבהמות
 ליה מבירא מאיר נר' יטמעאל ר' לימא אולידמילר
 רבי מהורתא רבא אמר אלא ובף למיעופאדהיט
 ואיתא למיעופא דדייט ליה סבירא מאיר כרביישמעאל
 עולם אחד צדיק נשניל אפילו אלעזר א*ר ל"חיומא
 אלא פוב ו%ן פונ בי האור א' ירא טנאמרנברא
 אחד צדיק נשניל א8ילו ובון וריא א*ר הצ'צדיק
 8' ר' מדרש תיתא עולם ימוד וצדיק מתגדיםדשילם
 ל*ו 1בה וחוחא ובו' כאברהם בו שאע דור אץנשו

 צדיוןם. ל*ו ט שאין חו לך,צן

 ולא פב יעשה אשי בארץ צדיק אין קהלתדאייזא
 את במשפפ תבוא אל תהליס איתאיחפא

 מפני ברכות ואיתא ור כל לפניך יצדק לא כיעבדך
 כאן נמה4 בצדיק כאן לו ורע צדיק לו ושב צדיקמה

 פוב כי צדיק אמרו קדושץ ואיתא נמור שאינובצדיק
 בצדיק הא וכו' פוב שאינו צריק 81וב צדיק ישוכי
 צדיק אין בי קהלת שאמר הכלל למי וקעוה וכו'נמור
 בצריק הא וגמרא מתרץ איך פוב יעשה אשרבארץ
 העולפ יכול השיך חמרט טום שאין משמע נמורנמור

 דסבר ישמעאל ולר' נמור צדיק אין אםלהתקיים
 אף חפא הצהק אם וא'ב למיעופ דחיעינן מאירבר'

 כרוב, הויבכיעופ

 אנהם ומוכרחין נעולם נסיר צהק להיות ימלראיך
 יווה איש אם נתנאי חעולם ברא ד'הלאמר

 וישוב ףהויפ במישפ שרחפא אף מעטיו ברובצריק
 לבן נסצר צדיק במו השי במקצת אף שהי יענטלא
 א' בהררי צדקהך אומר בכורות לשיפהו ישמעאלר'

 ומטיבה וןצר מפיבת רק באמת דיצרה טקבלוהצדיקים
 ברשה מעפ נ8ל בארץ צדיק אין קהלת שאסרהכלל
 למיעופ ורישען אם הכי לאו דאי לנמרי להםמוהל
 ימל היך נסור צדיק שהך %ך מחצה על כמחצהוהף
 הכרעופ א*כ לשעופ ור"ןק דלא סבר ור*עלקיים
 וגיך לעמוד הקולפ העל איך קשיא ולא במחצהאעו
 בתר השלען 8ובים מעשיו ררונ כיה נמור שדיקשיך
 חוקהו, 6גרע אומ אשת אבל שוי שמענץימ אףרובא

 ר"ה ישמעאל ר' מא6ר המתקהי הג*ל דברעדלפי
 ראשון ראשה מעביר חגא ישמעאל ר' דביי'ץ

ק



י% נח % רררוששמרצ8
 המרה הוא וכן מדן נכון שירחש ו*ן המדה "ואטן

 בר"ם דמבר בכורות לערפתיה ישמעאל דר'ונרחה
 כי בארץ צדיק אין הלא קשה וא'כ למיעופדחישינן

 עילם יצד וצדיק יקיים ואיך מחצה על כמחצההף
 אם ואף פוב יהא הרוב ראם בראשית מעשי עםה, התנה דחגאי לאמר צריך ובע"כ נמור צדיק שייךואיך
 יסיריס בלא לגמרי לו ימהול רע מעפ יעשההצדיק
 ישמעאל ר, אמר ולכן נמור צדיק הוא זה בתנאיוא'כ

 ראשת. ראשת לודמוחל
 בלא מחול ומיעופ מיעופ דהוי סעפ הפא רקאם

 העילם הכי לאו דאי הנ"ל במררש כדאיתאיסורים
 מיעיט על למדול המרה וצא וכן אמר ולבן יתקחםלא
 ישמעאל ר' לשיפת יהקיים לא העולם הכי ל,צראף

 למישמנדחיש

 מאור יוטתק הנ"ל במדרש ישטעאל ר'דבריד%
 י"פ ברכות איתא לשיפתיה ואזיל ברכותמאמרו

 עבידה שעבר ת'ח ראית אם ישטעאל ר' דביתנא
 תשובה עשה שטא ביום אחריו תהרהר אלבלילה
 הם מעשיו דרוב צדיק האיש אם לטאפתיה דאזילמשום
 לו מחול תשובה עושה והוא פטים לא מיעופ ורקצבים
 לכן מדרש ישמעאל ר, כרעת יסורים בלאלנטרי
 בודאי כי תצערו ובל תבישו, בל פ" אחריו תהרהרבל
 העושה ברכות איתא מיסורים אף ופפור תשובהעשה
 ר"ע לרעת הוא לו מוחלין בה ומתביש עבירהדבר
 ימורים בלא לכן מועפ בדבר אף מצדיק דגיביןדסבר

 לו, מכופראין

 אם ישמעאל ר' דבי תנא החליל פ' מוכה גביןד12זה
 ושם *י' המדרש לבית משכהו מנוול בךפנע

 ותיכף תתחרפ ובודאי לתאח ותעשהתלמוד
 ימוריג בלא לךימהל

 נח פ' ח'ררוש
 בנסעם ויהי אחרים ודברים אחת ש*ה הארץ נלויהי

 שם ישבו שנער בארץ בקעה ימצאומקדם
 וראשו ומנדל עיר לנו נבנה ונו' רעהו אל אישהאמרו
 הארץ כל פני על נפוץ פן שם למ ונעשהבשמים

 ה',ירד
 נתפרש המבול רור מעשה ל'ח פ, ר' מררשאיתא

 סנהדרין ואיתא נתפרש לא הפלנה דורמעשה
 לשלש נחלקו וכו' עביד מאי חנו' ה*לנה דורק'פ
 נעלה אומרת ואחת שם תשב נעלה *מרת אחתביוצת
 מעם למצוא חקרו דחז'ל נמצא ע'ש מלהמהונעשה

 חפאס, התורה פרשה לא מדוע קשאהובאבאן

 סמיכים יוחנן ר' ברכות דאיתא ע*8י יבשרונראטה
 פרשת נסמכה למה תצן מניץ הוצרהק

 עבד יש בלום אדם לך יאמר שח8ם ניג 5*רשאזאבש5ום
 שמורר בן הצ כלום לו אכיר אתה חף ברבושסירר
 שג8לה 6במה מנין דן יגמות ושיהא הוה אלאבאבוו
 החסום לא שנא8ר אהתה חומטין שאין שהין 8ובהלפני
 שנמכגה סהש שנת תצתא ועין חצ' אידם ישבו כיוכו'

 עי"ש מלאכות מ"פ על ללמר שבת לפ' הם5כןמלאנת
 מפרשיות. ונם מפסוקים סמיכות דדרשינןנמצא
 הסטל דוד לפ' הפלגה דור פ' סמכה התורהדןץנה

 דור בי וידוע הממימת לדרוש הואבודאי
 ולבן יענשם כי האמימ לא ב"ה כופרים הייהמבול
 ובו' דרבו בשר כל השוות כי - המם הארץותמלא
 ומאין הםמל מדור פובים היו לא הפלנה רור גםובכן
 הרור כי מספרת התורה לכן הוא כן כי ברי יורעיםאמ

 המבול מדור הם4פור שמעו אשר תדשות פניםהחדש
 זורקים אשר הרים שיש בטו בפבע הנל כיאטרו
 או שנה לםחה שאחת בפבע יש כן ונפרית אשמשיבם
 ביחד שניהם * השמים מי ש הים מי שנהלאלף
 שנח ומה המבול נעשה ומזה ממיהם הארץ עלשו*כים
 מצאו זאת על ייתצ ה' כי הוא רחוה הלא התיבהעשה

 מבול היה נבר בי שמע נח נם כי אפקורסיםתשהטע
 התחכם,ולכן

 פטל להבץא ש4א הבפיוע ומ בי להם אטר שנחוכטה
 8י 4מתום דיך "פן כי וכהיע כ*וו בוהנפ
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 בארץ תהלך ולשונם פיהם בשמים שתו כנאמררשעים
 מיעופ כמו המבול מדור בארץ סימנים הרבה ראווהם
 טהרסים בנינים יער ומחיהו מאנעים גופים אדםבני
 עונש היתה את כי האמינו לא אבל האמימ, בזאתוכו'

 ולכן דצא בפגע כי אמרו ורק חפאם בעדמשמים
 להנצל בפוחה דרך למצוא ולדרוש לחקורהתחילו

מהפבע,
 ואפשר הרים יש שם אשר מקדם גסעו כאשרולכן

 ואמרו בבקעה גרו והם ההרים על לעלותלהנצל
 ואנחמ הארץ על מים הפעם עוד תשפוך הפבעאם

 מין ובכלל פנינו נגר מרחפת גדולה סכנה הלאבבקעה
 המצאת כי זכר אף ישאר לא טלי בסננה הואאגישי
 בירוע בפוח דרך אין זאת גם גדולה ספינה שבנהנח
 א"א הלא ועוד בסכנה ספינה גם נדול בסערכי

 רבבות*שינצלו

 חדרים רבבית בתוכו שיניל בנין לבמת המכימוולק
 בהיכו יהיו ובכן מאוד גבוה פי' בשמיםוראשו

 כי במכה"ע קראתי כי זכורני מספר אין ערעליות
 בנין של והרושם הוכר למצוא חפרו בריפאניתחנרה
 כותל של ההיקף כי ומצאו בידם ועלתה הפלנהדור
 ק'פ מנהדרין איתא וכן פרסאות וכמה כמה היההבנין
 קיים שליש נבלע שליש נשרף שליש מגדל יוחנןא"ר

 היו כזה בבנין וא"כ שיעור אין עד הוא רחבהוהטתל
 שהיה הישוב כל כמעפ סכנה בעת שם לגורימלים
 בעת בכדי רטת מפינות גם הכימ ובודאי אזבעולם
 בבנין בי טבן וממלא להבנין הכל ירוצו הנשםשיתוול

 רב. לזמן וצידה מזון להכין יכולים היוכזה
 הפלנה סייר חפא נתפרש לא מדוע הקושואובטעורץ

 רשעים היו בי טמהם אט מהממיטתבי
 הבבור והיה תצא 9' נוירה ואיתא המבול. דורכמו
 שמו ימחה ולא המת אויו שם על יקים תלראשר

 בישראל. שם לאייו להקים יבמי סאן וגו'מישראל

 כמו פעיפ המשמעח? לפעסום שם דמלתנב?צ4*
 הב"שמעות אין ולפעמאט וכו' שמעקראובן

 שבווב במו ווצה לזכהון תמשמעות ודק ממולשם
 חרלמא ב'ד יבמות השיתא זבר לאורו להקךס יבטימאץ
 ולפי וכו' רבא אמר עו' יוקף קידץ יפף 8מששם
 חנולר לצן המת *ודו ע"8 לג"יחש צרקך אע דבאדבוי

 כי זכרק ויא שם לאחיו לוהןם הפירהט ו1צמהיבמה
 כי יודעים כילם בן וטלד יבמהו ישא הוא אםממלא

 לאריג זכרק לעשות למען אתעשה
 מצד בסכנה הם אדם בני כל הפלגה דור מעמוז14רצ

 כל את ימחו המים כי היות יכול כיהפבע
 בן ואם הקידם מדור זכרק אף הממל אחר יהיהולא
 לט ולעשות וזהו עצה למצוא אמרו ולכן העולםיחרב
 אם ואף הקודם מדור המבול אחר זכר פ4 בארץשם
 אשד אלה כמו העולם כל את להציל ביד4נו יעלהלא
 ינורו אשר אלה או להמגדל לרוץ ספינות להם יהיהלא

 ואז ינצלו הרבה כי אנדגו בפוחים אבל מהמגדל,הרחק
 כפרו נם ה' בהשגחת דכפרו נמצא זכרון שם למנעשה
 ולכן מכול יביא שלא נשבע ה' כי לאמר נחבדברי
 מהסמיכות יודעים אמ ובכן המבול דור כמו כחפצםעשו

 הפלנה, רורמעשה
 8" והמגדל העיד את לראות ה' ירד נביןובנזה

 כן ואם הם כופרים כי הראו המגדלממעשי
 וה' העולם יחרכ ואז המבול דור את כמו לדונםצריך
 אעשה לא כעת כי ה' אמר וע'כ יחרב שלאנשבע
 שישובו עזר להם אשלח רק הממל לדור עשיהוכאשר
 איכה ילקופ ו*תא להחייבם שלא כרי בתשובהמעפ
 48' "שראל טינה לישראל קירא ה' כי השיבמפסוק
 בקול קוראים תשובה--ץשראל לבקש קודם יביאושהם

 ורפואה ועצה תחמלה יעשה יק*בם שה' פי'השיבט
 שהיה תחת 8" ה' ירד בהורה נאמר לכןשישובו
 יעלה טי כנאמר ה' אל ולעלות בתשובה לעעבעליהם
 בעת 48' כהשמים ה' ורק עלו לא ומ' יקום ומי ה'בהר
 היד מורש כד"יתא למעלה עולה ווא אז בכעסשהגא
 עינתז לכיחות ונתפרדו לשונם בלל כי בעצהע*הם
 הים ער קיימת הלזו והטטלה חברו את איש הביטולא
 אין רששיקךדסות נם וממלא לילה טםר םץ יום טםר זהאם

 ו"רתא אחת בפעם העולם כל על רשתה לפרחטבכחה
 לכן שבו לא הם *י' תעיבה מתח להם שפתחמלמר וכי טידרת מעשר אהת % רשבא תני יראמדרש

 והיילם* עליהם ירדדיא

 מבול פביא העי ואני שמר מדוע יבארנו2אגי?י
 שאל נח כי ועניתי הגני ואני כפללגאע

 לתיך יבול וייח הלא תיבה אבנה 08 הועעלונמה
88
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 הבפיח כי הנני לו ענה שאלהו על כן הנני רעןמוטה לרונ הוא הלזו המלה כי הנני ה' אמר זה על התינהנם
 המנול. נמי יאנד שלא עליו ישניח כי לו משה וכמו הנני ויען אנרהם אנרהם כמו שאלהעל

 נח 1 וררוש
 ונראה פלא היא המאמר וגו' בענן נתתיקשתי*צן

 קשה ולכאורה צא לנח אמר ה' כי ירועלנאר
 ומדוע נירא נמצנ שלמה שנה קישנ עינשו היה דיהלא
 כרכות איתא התינה מן צא ה' לו שיאמר עד עודחכה
 אומרים והיו אסורים בנית חנוש שהיה לאדם משלפ'
 ונותנים אסורים מנית למחר אותך מוציאין ארם ננילו
 הוציאוני מכם נכקשה להם ואומר הרנה ממוןלך

 כלום. מנקש ואינוהיום
 ולהתחיל הפעם עוד נצא למה נח אמר כי מוכח%א

 יום יולד מה יודע מי ולנפוע ולנעתלענוד
 נדלות ננד ערך שום לנו ואין קפנים נרואים אנחנוהלא

 ותאמר המלכה נעיני חן מ?א אשר לענד משלהנורא
 שנשעה אף ויאמר הענד ויקע אליו להנשא נחפצה כילו
 תמאסני הימים נקרנ כי אני יורע אנל ני, חפץ אתהזו
 יורע אינמ חכמה שום יודע אינני ברך שפל שאנייען
 המנהגים וכל התנועות כל מלכים נחצרי להתנהנאיך

 מלכים לנקרך באים שתמיד נניתך ונפרפ לימוזרים
 ממני יצחקו רנע ונכל ממשם אני כי יכירו הכלושרים
 לסבול תוכל בנדלך אתה אם מאםין אינני אופןונשום
 תגרשני כי אני ובפוח לך אנרום אני אשר נפשהעגמת
 נשאתנו כי ני תקיים ולא כמקדם ענד להיות ליטנ

ותש*כני.
 לה' קרונים שנהיו אופן נשום אפשר א* נח אמרכן

 ומנינים יודעים אפ ואין ממפ אנחע רחוקיםכי
 והסוף חמרונים עלינו ימצא רנע נכל ולכן לכנדונמה

 שרשמתימח
 9עם נתורה קורא מצוה בר הנער ני 5ההמנהנ

 בל ופעם פרעיות איזהו ופעם אחרוןרק
 דבר לאוהו פומחה רב לוקודם המטתג בי וידועחפדרח

 עד חכה ולכן נכעסו אותמ יחרונ ני הפעם עודיהיה
 ושאל חקר זאת נכל ממל יניא לא כי ה' לושינפיח

 השמש כי ה' לו ענה זה על זאת להנין נכחו אין כינח
 וגמרתה נתקפה הארץ מכדור יותר פעמים מאהנדולה
 כנבור ישיש ומ' יצא כחתן והוא כנאמר משל איןעד
 ונכל מחמתו נסתר ואין ונו' השמים מקצה ארחלרוץ
 ואם הנדול השמש מכסה הוא ענ ענן יניא כאשרזאת
 יכסה קפן ענ קשה הלא חשך עושים ענים הרנהיבואו
 השמש, מכסים אז נדולים לא ענים יש ורק נדולאור
 על השמש מאור רושם עוד נראה ורק כולו לאאנל
 ורק מכוסה גופיה דהשמש נמצא הקשת וזהו העניםידי

 ה' אמר נן ממעל השמש יש כי אותות מראההקשת
 לכבוש פי' להסתירני יבול היה לא ענ שום עתהעד
 מים פמל שפכתי ולכן רואה כאימ עצמי ולעשותכעסי
 של הענ מהיום אמנם כעסי כן כגתלתי כברותוט
 ווצם הנתל כעסי ימצא ולא יראה שלא תכסנירחמים
 כי ני יכפרו לא למען יראה מעפ מעפ ורקכעסי
 ואני נכעם אני כי סימנים לפעמים יראה לכן עודאינני
 שיראה פי' כעסי נכל אעניש לא לעולם אנלמעניש,
 כי מראה אשר הקטת שיש כמו רשמים ורק כעסיכל

 וזאת בעק מכוסה היא אנל השגי מעבר היאהשמש
 עולם ברית לזכר וראיתיה נענן הקשת והיתההבונה
 ומי מינה נראה רשמים ורק מכוסה שהשמש כמופי'
 רשמים ורק נענן אכמה ואשי חמתי כן הענן זאתנרם

 פגדולתו. הארץ עליהיו

 נח 1ל~נרוןי
אחין פ  

 ו% בלנור שערא *מה לפען קודם שנתים ששנה
 מושפחהו וכל ברוך הוא הנעים ונקולו נקריאתושמצמיין
 8ת לשער אין המדרה נל ןדא אשר וחנעךברובום
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 שרשמתימהאמרי
 כי שקרא שמלפנים כמו ממש אבותיו וכבויכבויו

 תורה. גיולי לפני ופלפל ררש מפורסםעילוי
 שנה י"נ מצוה בר נעשה הנער כי היותדנש4*לרצ5

 ועל כיפורים יום ערב ג' ביום אחיויום
 קוים ימים איזהו מצוה בר יהא כי חשט פעותפי
 שבת וילך פ' של בקריאה לקרוא למיו המלמיולכן

 ימים שלשה עוי חסר יהיה תשובה בשבת ובכןתשובה
 לבוא ומכיריהם קרוביהם לכל הזמנה כתבי שלחווהס
 הבר את לשמוע תשובה בשבת הניולה השמחהעל

 סימן הוא וזאת הסירה כל ויוקא בהורה קריאתומצוה
 אין כי קול אחי הוציא האחרונה בשעה ופתאוםלעילוי
 מצוה בר יהיה לא עוי כי תשובה בשבת לקרותרשאי
 לריק יהא שלמה שנה שעמל ויניעתו פרחו כלובכן
 בתורה לקרוא בכחו אין כי למשפחתו גדול בזיוןוגם

 הנער. משפפ יהיה מה ושאלוני המדינהכרדך
 לקרות יכול וקפן רפ"ב סי' מנ"א עיןתשובה

 שמוסיפים פרשיות בי' או המוספיםבפרשה
 ב' סעיף ועין חולקין, שיש אעפ"י נהוגים וכןבאיר
 אבל ו' ס"ק מנ"א וקפן אשה אפילו ז' למנין עוליןה:ל
 שערות שתי שיביא עי יכול אינו מקרא הואלהיות
 שנעשה קוים שערות שתי כי ורמב"ם ניה ועיןר'מ
 נעשה לא שנה י'ג ראחר אף כי פפי גרע שנהי"ג
 שנעשה הכונה ולכן שנה י"ג לפני של בהשערותגיול
 עוד הזה הנער ולבן שערות שתי ונם שלמים שנהי'נ
 אמנם המקרא להיות יכול אין ו5כ שנה י"ג נעשהלא

 הלימוד הוצשת הפסי ומפני המשפחה צערמפנ4
 בשבת וילך הסירה שיקרא פסקתי הסעויההוצאות

 האופן. בזה ודקתשובה
 הרבה עולים לקרות מותר ר5ב פ' או*חאיתא

 ומברך ווזוזר זה שקרא מה זה שקראאעפ"י
 חוץ אלו במריעת נהגו ובן אומרים ויש בלום בכךואין

 כסברא ועהגים בקרואים להדבות שנהנו תורהמבשמחת
 יעת בחתועת, מקילים ראיתי מג'א ע'הראשונה
 הרבה לעלות דיכוו~ם המחבר כדעת היא ז*להרמ'א
 אשר ז'5 הריב4פ מפד אח זה שויא מה זהולקרות
 בי נראה בעמוחי אבל לראות, זכיחי לא המקהיממע
 טאה פרגף שונה דומה איט פ' חניגה עין אימהצדק
 קרושץ איתא ובן ואחד פעמים סאה פדקו לשונהפעמים
 1רגהן וורן 1פיך מחודדין וצרה רברי שרהאהטטט,ם

85ייאל נח פ'לזכרון

 בקופיה ימנח כמאן ודמי זמני ארבעים מיניה תנאוכו'
 ולא במיבר ימים שלשת וילכו יתניא פ*ב ב"קואיתא
 תורה אלא מים אין אמרו רשומות יורשי מיםמצאו
 נביאים עמיו תורמ בלא ימים שלשת שהלכוכיון

 שלא כדי וכו' בשבת קורים שיהיו להם ותיקנושביניהם
 בשבת נם תיקן ועזרא תורה בלא ימים שלשתילינו

 דלו נמצא תפילה מ'ה י"ב פ' ז'ל רמב"ם עיןבמנחה
 הקריאה. לתיקין צריכים היו לא ישראל כללמיו
 האינם פפני הוא בתורה בשבת קרינן אםדדץנה

 וקשה בהקריאה פי' לומרים הם ובזהלומיים
 מונח שיהא בכרי פעמים ארבעים יקראו לא באמתמיוע

 ירושלמי וע' יומה אינו כי ואחי פעמים מאה אובקופסיה
 בשבת לקרות להם תיקן משה כי מפורש שםמגילה
 השבוע כל הלומי הת"ח כמו א*כ לימוים שיחזרובכדי
 לזורע דומה מנהדרין חלק עין משנתו על לחזורמחויב
 שיהא שיחזור הקריאה בשבת להיות צריך כן קוצרואינו

 אמנם אחד פעם רק קורא אינו והוא בפיומחודהן
 פעמים כמה הפרשה ויחזרו קוראים הרבה יקראואם

 כי נבין בזה ויזכרו פעמים הדבה ישמע אחי כלממלא
 מה ולקרות פעמים הרבה פרשה אותה לקרותיכולים
 המרבה וכל התורה לימור ממש הוא כי כבדשקראו

 משובח. הואלחזור
 אשה נם כי ולקסו לאשה לקרות התירו מיוענ22ין

 ללמוד מחויב קפן ונם התורה בקיוםמחויבת
 תיעקות הבל בשביל אלא מתקיים העולם אין שבתוע'
 קמ'ל ומאי קפן יקרש לא באמת ומדוע רבן, ביתשל

 הגיול. האים מתורת יותר טבה תורתוהלא
 איע קפן בי החמירו מרוע להבין קשהן4421כ!רצ

 תיקץ רק הוא התורה קייאת הלאמקרא
 פ*י התורה שמוע אם ג*מ ומה תורה בלא ילטשלא
 ונחקור לומי וצא שמעו בשעת הלא קפן מ*י אונדול
 יבולים חין יוצא בודאי חירה בדברי חושב איש אםנא

 קיאת ששומע מה נרע וכי תודה. בלא דצלך בילאמר
 שצריך סתץט ולא תורה ביברי מסחשבה מקפןהתורה
 מני5ה ברטת עין שפע בקריאת דק לאזניולהשמיע
 דברי במהם מייע לא אבל וכו', לאזניו דהטמיע ולאהירא
 אשכחתית ברתיה ג*ד עירובין ועץ לדבר שמוברחתודה
 תלסרד ח1א וני נלדוש* טיס דדףה ת15ודאלהווא
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 שרשמתימה אמףא
 המוסר מדרך רק הוא ושבח בלחש שונה שהיה היהאחד
 יוצא תורה בדברי מחשבה ובאטת ההלכה מדררולא
 מנחות ועין תורה בלא הולך כי עליו לאמר שייךואין
 יצא לא מדוע א'ב וערבית שחרית בק'ש ארםיויא כי ברכה רק הוא ולילה יומם בו והנית מ"ד לחרבי

 מנילה ועין קפן מפי התורה בשמוע התורה *ס1ראדם
 ונתנה ובו' מיושב שקרא מאיר בר' מעשהירושלמי
 ירמיה א'ר מברך וזה קירא זה ופדיך עלה ובירךלאחר
 שומע הוא ממי נ"מ מה וא"ב בקורא שהשומעמכאן

 תורה. בדברי ממחשבה נרע לאהלא
 הרבה חיובים עיש או ובש'ת בנשואין כי או"חעץ

 ולקרות ולחזור הרבה עולים לקרוה מותדאו
 לשונה פעמים מאה דומה שאיט פשופ שהפעם לעילוביארט
 מצוה בר והנה כהצובח זה הדי המרבה וכל ואחד פעמיםמאה
 שיש בעת המנהג בחחונות והנה מצוה סעודת בודאיהגא
 הסדרה פעמים איזה לקיות שיוביהם עם חתניםהרבה
 לחער נדולה מצוה היא ~דעתי כולם אתולכבד
 הרביעי ביום תהיה שהחתונה אף זאת ועהמםהתורה(

 י1א היים נם בי ו*מרים השבת אחר החממשי ביוםאו
 דמה ועוד דמי כנבוי לנבות העוסד כל נישמחה
 ולא התורה לימוד פשום היא פעמים הרבהשקורין
 החתונה קידם שבשבת בשם חושב אני לכן חתןמשום
 נם מצוה הבר שלפני בשבת כן שמחה שהת4טמגים

 היינו פעמים שתי וילך המדרה לקרות ססקתיי שמחה.בן
 דהצבעה אלה ובתנאי הנער יקיא הראשתפעם

 בעצמם לקרוא יטלים אשד אנשים יהיו לתה*השף4י
 הוומרא לצאת בכדי בחשאי תק*צ פעמים בלאפי'

ייח5 נה 1לזכרון

 הפעמים רק להם וישטיע יייא והקפן מקרא אינו קפןכי
 בימי לפנים שעשו כטו בתורה יביפו בעצמם הםכי

 שברכו מה וממילא בעצמו קרא העולה כי התלמודחכמי
 וממילא בתורה מחשבתם ועל הביפם על ברכובתירה
 מהקפן. השיאה לשמוע ישמחו הבהשפחהכל

 ויקראו נדול קורא בעל שיקרא יחזרו השניובפעם
 אשר שרחים כטה יש ממילא כי אורדךםעוד

 כי פעמים במה לקרא מותר כי להורה לעלותמחכים
 או פרשיות ד' תפילין כמו נתקנה לא ההורהקריאת
 זה הרי המרבה יכל התורה לימוד ורק מינים ד'לולב

משובח,

 וכו' סאתר תורה נמר הי:י מאיר ור' מ"ו חגינהדעין
 ה' למלאך דוסה הרב אם וכו' כהן שפתיכי
 וכו' ודרש אשנח קרא ר"מ ובו' תורה שמעצבאות
 שמע דר"מ נמיא וזרק קליפתו אכל תוכו מצאריסען
 ברך למחי קודם ר"מ ובודאי אחר מפי תורהולמד
 התורה לבדכת מנין כ"א ברכות עין התורהברבת
 שאין מפני מאחר ששמע מה על ונם התורה מןשהיא
 ינרע מדוע וא"כ מסחשבה נרע דלא שומע ממינ"מ
 הבלו בשביל אלא מתקיים העולם אין אמרו אשרקפן

 המגךא. הוא שיהא ממט הגדול ישמעשלא

 שתי יקרצ בי פסקתי ישראל על ש*ם שיהאולא
 נדול השני ופעם הקפן אחד פעםפעמים

 מקרא להיות אטור שקפן המחמירין טי לצאתבכרי
 שישיא ומה המחמירץ לדעת יכפר הנדול השניוהקורא
 יבי1 שהעו*ם ובתנאי בתורה בקורא רק יהאהקפן

 בחשאי. ויאמרו בולרהעצמם

 לך לך 1 %ררוש
ואעי

 ברבה ווןיה וט' שברכך וט' גהל4ף
 וכו' אברהם א' ש*צמרים וה מנהדדץואיתא

 מאברהם ו*מעט לא עוד הלא מתפלא דעת בר בלוהנה
 אומרת פצזאום ואקך תסים או חגוד צדיק ויהאם

 בך ונברגו ברבה תיה וט' גדול לנה ואעוק4דישי*ח
 על הוערה בבל גואת מציט לא נמשפ הלא וכו'נ5

 הגרם נאמר יעקב על ניצול לכן תבום צריק נאפדנח
 מפני להבינט ה18בים ממעשיו דיזורה טיפרה לאמדוע
 אל יצא סשה על שגאמד כמו הכבוד לכל ונהמה
 עליהם נפשו ומסר עליהם רחפ פ" במבלתם תראאווו

 כי קבלה לחיל שהיה הס8ינה ה1כד פ' ב"ב-איתא
 בע*ז שגפר ארסו1 בער אגצראם בבית נאסרדרה

שפוש



י8יש לך לך פ' א'ו4רדשאםר*
 לטר טתו הש%4 כי נידם קבלה איתאונמדרש

 בע'ז, שכפר מפני נאש ממשכשדים
 נמרוד שהפיל נשעה אמרו קי'ח פמחיםדאירצא

 האש ככשן לתוך אניני אנרהם אתהרשע
 את ואציל ואצנן ארד רנש"ע ה' לפני נבריאלאמר
 והוא נעולמו יחיד אני ה' ל1 אמר האש מכנשןהצדיק
 זאת נכל קנ(ותיהם נכל מאמינים אנו כי אמתיחיד

 מצדקותיו. אחת מלה אף התורה פרשה לאמדוע

 הרן וימת שנאמר מה כי ראשונים כיד קנלהנכפצא
 נמרוד זרק להרן גם כי אניו תרח פניעל

 משפתתו עם תרת כרח ולכן ומת האש כנשןלתוך
 מפני ואמר הקכלה הוא מאין למצוא התחכםונזהר
 כתיי ננים שימיע תרח עד הדורות נכל מצינושלא
 בפנע היתה שלא יען נהרנ( רק מת לא פקיןאביהם

 הלא וקשה תרת פני על הרן וימת התורהומדאמרה
 נמרור, ידי על שנשרף ש'ם אלא היא כדרךשלא

 התורה אמרה לא מדוע מתורץ לא עוד זאתבכל
 נכדי אנרהם של נשכחו אחת מלהנפירוש
 הכ%ד, לכל זכה למהלדעת

 והית אתך בריתי הנה אני לך נפ' איתאדנראה
 שמך את עוד יקרא ולא נוים המוןלאנ

 נרכות איתא נתתיך גים המון אנ כיאברהם
 נעשה, עובר אברם לאברהםהקורא

 אמר לא מדוע אנ שם לו ה' נתן מדוע להקשותד1,5
 מדוע תמים חמיד לפני צחק ראיתי אותך כילו

 לכן כנאמר פנחם עם נם נרית כרת ה' והלא אנדוקא
 מדוע וט' והיתה שלם בריתו את לו נותן הנמאמר
 נת נתגדל מדוע לדקדק יש אנ-עוד לפנחם קראלא
 הראוי צדיק קוד שהוה בתורה מצי% הלא אברהםונם

 עליק לא' כהן והוא שלם מלך צרק טלכי תיאלפרסמו
 אמר ונם עשז עונד דיה לא כי טפורש בהשמעא'כ

 וממילא וכף צריך מנן אשר עליק א' ברוךלאברחם
 הלא וקשה ע*ז עבדו טלם כי נרורו מצין היה כימוק
 נ'ק נדאיהא נאה שיתה שכר אפילו מקפח ה'אין

 פלא. דךא לכבדו ה' קר% לאוסדוע
 אחת כיתה כיתות, שלש דףו הועא בעת כילנר14ע

 ס4צצנה לגמרי רד1קים זרה עבודה ענדואשר
 כסו נה ומבני סגה נבהש% אשר שעיה וכיההה8ו1רה

 האמינ יק עשו 4בי שלא וףתה שיפתם צדקמלכי
 ברא הוא כי האמיט ה14פן נא אנל ומיחשד,נוףתיד
 השמים הטרי לצבא ממשלתו מסר אנל העולםוחדש
 מנהיגים והם בוכנ לכל ורעת שכל נעלי שרים ישכי

 היהשנ נדול כמלך וויא נמדומים יושנ ה' אנלכרצונם
 נאה לא כי המלוכה מנהינים הם שריו ורק רם כמאעל
 בשם 4תו קראו שיפתם לפי ולזושת נעולם לעבודלו
 נארץ, ולא עולם של ברומו יהטנ הוא פי' עליקא'

 לדעתינו פ" עליק לא' אברהם נרוך אמר אשר -דז4צן
 היא אברהם ורק השפלים על משניח איטה'

 לא כי לפנה עליו עינו שם עליק שא'מצויין
 בריה. לשום כןיעשה
 לו מודרין מודר שאדם נמדה סופה כדאיתאדנראה

 אמרה אלעזר א"ר ראיוק ז' ברכותואיתא
 רות מאי רות וכו' תמי לנן נמ נין מה ראולאה
 נשיתת לה' שריהצ דוד ממנה ויצא שזכתה יותנןא'ר
 תהלים קדא דאמר אלעש4 א"ר גרים דשמא לןמנא
 תש4י אל בארץ שטת שם אשר ה' מפעלות תילכו

 שבמת. אלאוטמות
 דשיפת כנראה דלעיל הקושהות כל לתרץ נניןבגזה

 צדק מלכי אף כי מכולם למעלה היתהאברהם
 יען הארץ על משנית איט פי' עליק א' הוא כיאמר
 על השפל4ם עם לעסוק ל1 לכ%ד ואינו ונשא רםשיצא
 של נפיו שקר כי נמרצה נשיפה אברהם לו ענהזה

 סתרחק נדול עשרר כי העולם נכל כידוע צדקמלכי
 כי נ' לו היא לכבוד לא כי א' העני מקרובומעפ
 ירחטלמי ואיתא עזר מאתו תמיר ינקש שלאפתירא
 הע ישראל ה' אנל שיובק שאיט ושמר % %פרויא עני ואם בו מורה עשור קרוב לו יהיה אם אדםברכות
 לננ* שנאסד אני קרוניהם טמר וכי' נמצריםנתונים

 אליג קרונים א' לו אשד וכו' קוו% עםישראל
 נין אנל קרונען נסתם אלא נאמר לא הנשלכ%

 עשוד האב אם אף רוב 8י על נאמר לא וכןאב
 האב שרכפיר ו*מעט לא זושע בבל גדול עני והבןנדול
 בט את חוסך האב כמ באהש רונ 48 ויל נט אוטכי

 עשאר אב שיאסר שסעט לא אבל בטע8ע טברונ
 יתא וצא מה *קרה אם וכה בני עם 5יבו ל4בושה

 אאיק. רובא בושר חשבןפהכלל
שא
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 הוא ה' כי הדבר אמת אברהם התוכח אשרדן4צן

 לא אבל ונבוים, שפלים ואנחנו ועליון מאדרם
 ורם עשיר אב מצינו ולא לכולנו הוא אב כינכחד
 להשניח או עמו מלדבר ולמנוע השפל בבטשיבפור
 תהלים ננאמר השכל ונגר הפבע ננד הוא כיעליו
 אלה נם עולה אשה התשכח ונאמר בנים על אבכרהם

 ושיפת צדק מ4כי שיפת ברכות וכדאיתא וגו'תשכחנה
 ואם אב כי יען ומדוע אשכחך לא ואנכי ונו'אברהם
 כי וכנאמר לה' אהם בנים בתורה וכנאמר ביחדהוא

 יקראיני הוא ההלים וכנאמר בנו את איש יימרכאשר
 כי צדק מלכי שיפת על אברהם צעק ולכן אתהאבי
 שפלים על מביפ ואינו רם שהוא לאמר בפיושקר

 השפל, בנו על אף מב*פ ואב הוא רם אבהלא

 פעולות על מציין השם כי נרכות מאמרם ל9ידהנה
 בארץ שמות שם אשר וכו' רשבן כמוצדיק

 פעולוהיו על מרמז אברם שם גם כי אמרינןממילא
 אב אבל רם, שה' אף שיפה המציא הוא כיוחמידותו

 היה כי מובן וממילא עולמו על משניח הוא ובכןהוא
 כמלכי לא תמיד לנגדי ה' שויתי וקיים וחמירצדיק

 ומייעתו,צדק

 פקרו אשר הראשונים להפילומיפים שקרה מהוידוע
 בהם קנאו הפראים הקהל דעת נגדבע'ז

 נגד ללחום יצא אשר הראשון שהיה אברהםובפרפ
 וממילא אב-רם וצעק מלכיט אבינו וצעקהפראים

 אמתים הקבלות כל כי מובן ובזה אתו לחמו הפראיםכי מובי
 שאמרו ומה אש כבשן לתוך נשלך כי שקבלו מההם
 זה, כל על מעיד אברהם השם כי בכותא נאסר כיב*ב

 אחר לאיש שקראו פעם שמעתי בילדותיזכנורבי
 שהאיש יען לי ואמרו זאת מדוע וחקרתימשיח

 מלקפ ובו זשארנאן בש9ת קפן מפר חיבר היאהאז
 בעוד יבוא משיח כי וכו' תמפריאות פסוקיםהרבה
 1בל זאת וניבא הפתחים על חזר והוא שניםחמש
 לאמר ננדו פניו העיז אחד איש חלילה ואם בתיםהבעלי

 צקר לאמר בקולות קרא אז הם הבל של חשבונותיוכי
 הזמן ובמשך משיח בשם אותו כינו העם עשו מהאתה
 ונם משיח בקיל צעקו הקפנים הילוכו מקוםבכל

הגדולים,
 חידש הוא כזאת קרה אברהם של בדורוכ2נראה

 כיט הכו9רים וממילא אב-רם חדשהשיפה
 ועל מאתי צחקו ובקראם בהפרד 9י' אב-רם אותוגם
 מבל ואברהם לו מידדין מודד שאדם במדה הכללפי

 מדה לו ה' שילפ לכן הוא אב ה' כי משיפתויסורים
 פי' אכ*רם שמך עור יקרא לא לו ואמר מדהכנגד
 ני לך אעשה זאת ורק משיפתך לצחוק ננאיבלשון

 גוים, המק אב אותך יקראובאמת
 לאברהם הקהיא ברכות מאמרם היפב מובןדנ2זה

 גנאי לשם נקרא אברם כי בעשה עובראברם
 פני המלבין וכו' לגהנום יורדים הכל נאח ב"םואיתא
 דאיתא ממה יקשה ולא רע שם והמכנה ברביםחברו
 לא לננאי קראו ליעקב גם ני לאמר יש ליעקבהקורא
 כאשר אלא בעקב אוחזרת וירו ע'ש אבותיו קראוכאשר
 פעמים זה ויעקבני יעקב שמו קרא הכי עשוהמצ*א

 רמאי, משמע יעקב כילאמר

 זמרא בן וכו' יוחנן א"ר ק'ה שבת מאמרם נביןנ2זה
 המון כי שנאמר התורה מן נופריקון ללשיןמנין

 חביב בשמות נתתיך בחור לאומות נתתיך אב וכו'גיים
 באומות נתתיך ותיק לאומות נתתיך מלך באומותנתתיך
 מה האוהיות לדרוש להו למה לכאורה נתתיךנאטן

 כפשופו, להםקשה
 על מרמז אברם השם כי הדגישו הם כידנר84ה

 היה בי ברכות כמאמרם מעשיו ועלשיפתו
 ולפי לכל שטי והיה שקרן שופה זקן אותו קראוביי
 המרות הם איה חז"ל חקרו מודד שארם נמרההכלל
 לצטתם כל כי נוים המע אב באותיות מרומז כיומצאו
 אשר תחת פ" נתתיך נאמן עד וכן לפובה ה'הפך
 הוא. נאמן כי אמרו שקרן הוא כי עליו אמרולפנים
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 *אויש. תרעשפ,שפ

 בריכה, קרי מדרש ברכה והיה ונו' מארצך יי

 וכו' מנחה ירח בי הסיתך ה' אם ס"נ טנותאיתא
 קרית מסית לדוד ה' אמר וכו' אלעזרא'ר

 תשא כי דכתיב וכו' שאפילו בדרך מבשילך אני הרילי
 נפשו כופר איש ונתנו לפקידיהם ישראל בני ראשאת
 דוד את ויסת וכתיב ישראל על שפן העמד וכו'מיד
 שקיל לא דמינייהו וכיון ישראל את מנה לך לאמרבהם

 יאמר וכו' בישראל דבר ה' ויתן דכתיב כפרמינייהו
 ה' ליה אמד אלעור א"ר רב בעם המשחיתלמלאך
 כמה מהם לפרוע בו שיש שבהם רב לי פיללמלאך
 כרובה ששקול צרהה בן אבישי מת שעה באותהחובות
 בדרוש ביארנו כבר ז'ל, מהרשא עין סנהדריןשל
 תורה דברי על עבר איך דוד את להצדיק שקליםלפ'

 נכשל,ואיך

 אסור דוד בי לשאול אמר דואנ ע"ו ינטתאיתא
 וכו' המואביה מרות דקאתי משום בקהללבוא

 דרכו ובו' קדמו לא אשר דבר על אומר שמעון ר'וכו'
 לר"ש נמצא לקדם אשה של דרבו ואין לקדם איששל
 פעמיה דדרש לשיפתיה ור"ש בקהל לטא בשרדוד

 שאטר שונאיו מפי להנצל דוד דלפונת נטצאדקרא
 דדרש שמעון ר' שיפת בעטרו פוב היה בקהללבוא
 בשאר נם כר'ש ססק פשונאיו להנצל ובבדי דקראפעמא
 גם תנוומא מדרש ואיתא יחוסו לחזק בבדידברים

 שעשו לי טבק ישראל למו*ה ה' אמר וז'לבפטיקתא
 פעמא ווא זה לפי לבפר דהשקל מחצית יהגו לבןהעגל
 לשרפת בודאי וועא השקל מחיית נתינת עלדקרא
 שריך אימתי בי דוד ואמי דקרא פעמא דדריש שמעקר'

 זביט כאשי אבל הח8א אהר תיכף רק הוא אפעם
 בבר הלא הבית לבנין להבין גם ה*ראל ארץלכבוש
 בני אנתט ולמה הש8הות נקרעו ובבר החפאנתבפל
 ה~ציוע* אתגנה לך וכו' הארץ בט נהלים אשיהאבות

 בריטק דק"ק האב'ד חיים ר' הטלה מאור הנאון עלהם6ד
 ז'ל. וואלאזין דישיבת מתיבתא רישומלפנים

 למטת דאטור יומא וע' הענל חפא בער שקליםלתת
 למה אמר ודוד ננף בהם יהיה ולא שנאמר יעןישראל
 לשלם לנו ואין החפא ובפא עבר כבר מננף לחשושלט
 ר"ש של שיפתו לחוק ולכן הענל של החוב בעדעוד
 השקל נם כי ליואב אמר שונאיו ננד יחוסו לחזקבכדי
 פעמא דדריש ולר"ש עבר וההוב החוב מפעםהוא
 היתה זאת כיפר בלא ישראל לספור אתה יכולדקרא
 ונאמר ישראל מכל המספר לו הביא ויואבסברתו
 שבע סינים נ' והציע החווה נר ובא וכו' דוד לבויך
 נפלה אמר ודוד דבר או נלות חדשים ג' רעב-אושנים
 זאת ונס מישראל אלף שבעים ויפלו ונאמר ה' בידנא
 שבהם רנ לי פול למלאך שאמר עד היה די לאעוד

 הנ'ל. ברטת דרשתםלפי

 ז"ל היים ר' מצה"נ הנאון על לספוד התאספטאנדגך
 ולא מט לא ברופיה בנלות בהיותיטלפנים

 כידוע הטלדיס בם8רי נכתבו לא כמעפ ישראלפקדו
 לא לכן צבא במחטת ישראל בני לקבל רצו שלאמפט
 לקחת התורלו האחרונה במאה הם כמה נ"ם להםהיה
 כל ה*לודים בפנקסי להכתב נזירה יצא ובכןלצבא

 במלחמה והנה לצבא ממפרם לידע למעןהטלדים
 והזמיטם הנערים כל וס8רו דייקו שנים ארבע זההטראה
 שנה עשר לשמונה הניעו רק אשר אלה תםלצבא
 מניפה ממש נעשה הזה הומן ובמשך למלחמהלקדצ
 ובשאר מיליון כרבע טהרגו ברוסיה בישראלנדולה
 הבתב על להעלות אין מספר אין עד כן נםאריות
 התחשבים וטפרים מומם וועד ישיאל על שעברוהצרות
 ידץה ונתקים מלחשאת לשוי לקחתם בבדיהנרים
 ברוסרה המניצת גל אחר אמנם שהם בפקורנגף

 עוד בטמפריוע באשכנק באשאריקוק באננ*ה,בצרפת,
 שבחם רב לי פול המלאך אל אמי ומתאום נפפרטלא

 ז"ל. הים ר' מ*צוףג הגאוןהאא
טפ
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 קרובט הכל שמת חבם והתניא כ'המת"קחלתא

 משלי איתא כקרונים נעעף הבל אלאוכו'
 נפישי חמתא אננ ל4ב שנת ועץ שמי רש אחינל
 ועין מרחמי ולא אחי לא נזיוני אבב ומרחמיאחי

 בו מורה עעויר קרונ לו יהיה אם ארם ואתחנןמדרש"ר
 נרכות. ירושלמי ועין וכו' בו כופר עניואם
 נניו יורעים רכושו כל גרול עעוד נמותננ2צא

 לא עניים קרונים לו יש אם אף כיונמתיו
 הענים הקרובים וממילא נהם כופר כי ירושה 4הםיתן
 יען תמת העשיר קיבם על הרנה עצמם מצעריםאינם
 כמים כנאמר ט ט8רים הם ומכולא בהם כפרהוא

 וכו/הפנים

 פיאנקפהיפ, נעיר מת, אחת פעם י1י,שמעתי
 מפתו, הרנה ולוו רופעזילר ממשפחתאחר

 שאלוו נצדו, הלך אשר וחנרו מ1ר נכה אהריוו
 3ל עצמך ומצפער בוכה אתה למה חברי, לי*אמור
 אתה אין כי אני יודע הלא 9ץמ אתה האםכך,

 אע מרוע נכיתי, הוא .זאת יאמר, האיש, יעןקרובף,
 מאושר מה מבניו אחר היתי לו כי מנניו, אחראני

 רנ'. הק לירש חיוםהייתי
 הכל לאמר שייך אין מת מכטף עשיר אםנב82כא

 ונטתיו בניו ורק נקרוניו כופר היה דוא כיקרוני
 עושר הוא אשר האיש הוא כן לא אפנם הירערםהם
 הגאה קרוניו הכל אררבא אז מת הוא אם נתורהנרול

 נפלאים בכשרוטת מוילחת בשעה טלר דיההגפפר
 לו נדול מחדש נרול עישר נעשה ובבן מקמאינחר
 טמם יצה ובה~רתו בו עת9ים ההורה שערינטפרו
 נעיר ישרבה לראש נעשה בנעיוהי ו1ר ע'ז עץחילה

 הורה דברי יום נכל ממעינו והפיץ פזר ושםטאלאזשין
 תורחו ומלבר נררים עין עניים בני אף קרהבי נעשיחהכל
 ממש ו89וב ואוהנ מכנר היה נפבעו נם לכל 488אשר

 התלממים.לבל
 נהמ מלם יון 9יטיו הכל שפת חכם הבצהת*צן

 ע"ור לטעפ הברייהא ובא ממוצתיומהורתו
 בדגאון ונתק"ם כרוצקים הבל אדרבא כן אעושפת

 והכל מהורהו שתו הכל בריכה פ" ברכה והיההנ"ל
 השרתו ידפיעצ עוד ובודאי ששפעו מא הורתויורשים
 ניה קךי לך לך ר' מדרש עין ישראל לכל ירושהויהא
 אהה אף הפמאים אה מפהרת 11 נריכה מהבריכה

 שנשכרם. לאניהם וממהרם רחוקיםמקרנ
 ההיא קיפק לבר אשי רב א'ל כ'ה מיעד"קאיתא

 שלהנת נפלה בארים אם עלי אמרת מאייומא
 וכו' הועלה נחכה להתן קיר אייב* יעשומה

 ככור* כמו נראה כי פלא הואולכשרה
 ער רבי מימות נ'פ גיפין ראיתא ע5י נראהאבל

 אחר נמקום וגרולה תורה מצינו לא אשירב
 אער רנ פ*ו נ'ם ועין נכסף גרול עשיר דהיהנמצא
 הרבה עמלו רהם ז*ל רש"י עין הוראה סוףורבינא
 להעסק כמונן ולסררו הש*ס כל ולקנץ תלמיריםלקכץ
 נדצ ופיזר דאג אשי ורנ ועשירות תורה ררוש היההזה

 אתט הלך אשר הגרול האוצד לנו לסרר נכריועשרו
 השףס לולא כי הישראלית הנשמה הוא והש'םבמלה
 היק מהגזירות בנולה לחיות 1פן נשום יבולים היימלא

 נשמותינג לנו והחזיר אותנו נחםהששס
 מםלאים ראה ולא קיצו שהניע אשי רנוכראויו

 רוח בהם לתת ישראל בער לראןמקומו
 יש אם העתיר אתית קיפק בר עם ריבר לכןחיים
 בר ואמר ישראל נית לבנות גדולים שיקומו פובהעצה
 איש דגרולים בין רואה שאיט יען מיואש הוא כיקיפק
 בעד להשע ובחפץ תרולה נתורה מסתל יהאאשר
 אם פי' שלהבת נפלה נארזים אם הםליצה וואתישראל
 דהשששלה ולכן ב~ךטם שימלא כר אין לארים ילטהנדולים

 קךר. אי1ני יעושובמה
 הםלחפה בננף ישראל מנערי רנטת נפלוי*בגרךצי

 לא טוסף חורה רנץ אשר שנכולם הרבנפל
 אפ התק*ש ההףבות כל כמעפ המלחמה טמינחיט
 להה*יד ע*ט הען ובו' יעשו מה שלהבת נפלהנארזים
 חל ח% שצאלו רגערים כל ועל הדב עלרמעות
 8מ חוהבוה יבנה עועצב לה4 ונעה שטובוורעובות

"אראל*



941ש5אמו*

 לך לך פ' כדרוש
 לאמר אברהם אל ה' דבר היה האלה אדבריםאד41

 לי תתן מה אברהם ויאמר עו' אברהם תראאל
 לא לי הן אברהם יאמר - ערירי הולךואנבי
 זרע,נתת
 אופרים למי וכו' יעקב וירא ישלח, מירשאיתא

 לדעת וצריך ובו' שמתירא לםו אלא תיראאל
 הנדול נצווע אהר היקא אברהם ירא היהפה

 לירא. שלא העת היה או הלאבפלחמה
 אומר לר ר' הקווהא בזו עםל1 הטדרש חבמידהנה

 מזכיותיו לו ינכו שמא שנתירא אמרי ורבקסהידיקים איאי המלחמה בתוך הרנ שמא נהיראבי
 דבריהם להבין וכיתי ולא בסלהמה. הצלחהובעד
 עצמו לפובת למלחמה הלך לא אברהם הלאה"ק

 בתורה נאמר הלא מלבוהו לדגדיל או ובסף אבלהרבות
 הלך בן אם אדיו נשבה בי לאברהם ויגר ה8ליפיבוא
 וכו' רבה למצוה להף ח' ב*ב ותנן שבים פדיטלמצות
 מכולם קשה שבי ובו' רבה מ?וה שבים 8דיתש*ם
 א נם ופמילא ניקין אינם מצוה שלווו וצלץותנן
 לידיק גדול היזק הוא את כי צדיק יהרונ שלאבכ5
 הרתים רורף אדם יש ובי ירד*ם ויבם ר' סררשו*רהא

 נחלשו פשמים 8י' היו הריים אברהם של רודפיווכי
 אתיא חו*ן ואיתא מיתתם נמר רק ואברהם שףלםחטר
 דלטא ו*חוש קפיה רחסגיח דאמר הגמש אתסוירנ
 ש תעמת ועץ ח8א לאברהם אץ כן אם הוהפרי8ח
 עאר עליהם משליך ויה אברהם אומר רא לךבמדרש
 טשרע משמש בן אם הצים ונעשה קש חיבוהטעשו
 סדרש פרדף יבקש חי"א גקהלת היא נדול כללהלא מזביותי לו מצו סדוע קשה לרבנן תם לף לר'הישה
 וגרד4ש סן אלא רוד4ת חית מן תקויבו לא בקרנמת. ונן וכו' נרדף "ברהם תצ' רשע רודף צייקשא8א

 סשעם להיי5ו 8ושין בן אפ נרוף חשרד ווהחשמההם-
 זבית2 ניכה בלאנרוף-

 תוצא ושפת עץ הטף לי וצק מח שףע טטה לא: * חן 4פרהם הוש4ק הרפים שאר פ8' 5וקרק"שן
 שש4חל ושךרש4קץ ועין ע4ל ש48וצשנ1טצו3 צש8 דישעמושחהו

 נסצא זרע יהוה לא לי בי ו4מר דוחקמ המולאומר
 זרע לו יודה לא בי ראה בכובבים בהכמהודאברהם

 לאברהם הו עאשנש4 בע*עה נדול פלא רצא כןאם
 שם יבן האשע הארץ את אתן לזרעך לך פ'בתחלת
 לא לי הצמר דוחקני הסול פען לא מדוע לה'מזבח
 וראה עיניך 2ח שא לך ב8' נאסר פלא זרע-עידיחיה
 אתננה לך רואח אתח אשר הארץ בל את ביונו'

 מדוע הארץ בעמר זרעך את ושמתי עולם עדולזרעך
 שיע לי יויה לא כי במזלות ראיתי הלא הקשהלא

 ואחר סתירא היה הנדול הנצחץ אהר דוקאומדוע
 כפאמרם ממזלוה ופען בנים ותבע פעןהמלחמה

 שבה.סוף
 שסיאל ר' אמר י*פ סנהרדין דתניא מה 8י' עיד4411*ה

 עליו מעלה תורה הבדו בן חמלמד בלובו'
 תורה חברו בן הסלמד בל 8שה ב"מ ילדו כאלוחכתוב
 עם בן הפלסד ובל מעלה של בישיבה ויושבצבה
 ראה באשר ולבן סבפלה נדרה נהר ה' אפילוהארץ
 בוצ בבל השתול ל1 וויו לא בנים בי בהמז*תאבדחם
 בניו יושו והם הרבח תלמידים בון הירתולהרביץ
 מכאן בוצץ עשו חשר חגפש ואה סנהדריןבסאמרם
 אברהס הבין ולבן ילדו כאלו תורה תברו בןהמלסד
 הם לההלמידים שי' אתן לזרעך ה' ל1 בשאסרבתהלה
 יען טכ4ש משיע טתר מוב בי לאסד אופן יש זרעויהיו
 לאלמים לחרבות עצל הלא זרעו יהיו תלמיהםאם

 ואמר שתק יבן ממש שיע להרבות א'4 אשרולרבבות
 הארץ בע8ר ידוו בי ה' לו כשאמר ובשר0 לסובה צנפ
 הירהו לומרש תלסידים רבבהץ יויו כי חתאמין חפיןאז

 סופה עין ח' בוצרת תלמקים הרבח לחגך בבדי דבהט 8שי תיא בשמם עשרות עבור אהר זאת בכליראהו
 התקרמ ל"גאתם ורק נהרבו לא תלבןדיו ח,פאשל

 לדרבמנ חלמ כךטשתר
 "צ' עשהש אהי אפר כי דסררם מעשח לדברור4מץו

 ו"ר מ ופטע יהק כך כל ווח לא 6פטף
 לפפקנא בא אלא הארץ כעאר וף ד4שי הם אוההמ"ש
 בא אנפי חשת 1צשיה וכסשפר דפרו דמ "ק"ש פהשיפי

שון



יאל לך ע פ' 3'ררושאטרי42
 נך ונם עמך נדנרי העם ישמע נענור הענן נענאליך
 עובדי לעיני נלוים נפלאות יעשה ה' ונכן לעולםיאמימ
 כי לתורתו ישמעון ולמען מאנרהם יראון למעןע'ז
 ולנן תלמידיו. עם לריק עמלו כל כי ראה הפנענדרך
 יחזרו למען נלוים נסים ה' שרשלח יום נכלהתפלל
 תלמיריו יתרנו למען לתורתו ישמעו ולמעןנתשונה
 יום ינוא נא כי והאמין כהול זרעו ויהיו הארץכעפר
 קול אין אנל כל נעיני לפלא יהא אנרהם טםאטר
 לדרכם והלכו כפף להם נתן טתו אצלו אכלו קטנואין

 הוא זאת אמר אז וכו' לאנרהם וינד הפליפ באפתאום
 מדרך למעלה והצליח ולחם והלך הכושר שעתנודאי
 ודרשו המלך עמק שוה לעמק כולם שנהקבצו עדהפנע
 לראות התפעלותם מתוך למלך לממתו רצו כיחז"ל
 ילחם ה' נו ונתקיים אברהם נעד נלחמו משמיםאיך
 הנפט לי תן לו אמר סדום ומלך תחרישק ואתםלכם
 אברהם כראות וכו' אנרהם נרוך אמר צדק ומלכיונו'

 עשה היום וה אמר הנוים כל ננד ה' עטה אטרהפלאים
 למשה שאמר כמו לקיים נכדי ה*לאות עטה %דאיה'

 לעולם יאמינו בך ונם אתך בדנרי העם ישטעבע%ר
 לנ אנירי ונם להורתו לטמוע כולם יבואו כעתוממילא
 זרעו יהיו וכולם הארץ כעפר תלמידיו ויתר%יניירו

 ילדם.כאלו
 אמר צדק מלכי גם כי היתה לשיא ת"5תואמנם

 העסק אבל לה' מציין ברוך אברהם רקכי
 ולכן למזלות מסור העולם כל כי אחרים נעו שוהא*נו
 לך. ל6' א' נדרוש ביארנו כאשר כמקרם יענדוהם

 תרע וכו' לנ אנירי אלי שמעו 14 ברנותואייצא
 אשי רנ אמר מינייהו ניחיא איניור לאדהא

 דאוראתא יקרא חזי וקא נינדי לנ אברי מהםיא מתאנני
 נאמר וכן מינייהו גיורי מנחר קא ולא נשתא זמניתרי

 יתפעל שלא ל% את הבנותי אני ני תו'כהורה
 ומצרים.6רעה

 ובבל לננודו נפלשת ה' שברא אחר אברהםכרשת
 עול עליהם לקחת להחלפה נאו לאזאת

 אמר כאטר אמרו ולא ע'ז להשליך מממ וללמודטמים
 אנרהם אז הא' מכל ה' נדול כי ידעתי עתה כייתרו
 ה' חזר אולי מתירא להיות והתחיל מנ%לו מעםיצא

 ירא ישלח מדרש וכדאיתא - הארץ כעפרמנרכתו
 והנה כתינ רמי יעקנ ר' נרכות וכדאיתא וכו'יעקנ
 החפא, ינרום טמא וכו' וירא ונתיב ושמרתיך עמךאנכי

 כל כשרש פי' האלה ם י ר נ ד ה ר ח א נ%ןבזה
 לאנירי להם היה נעדו נלחמו משמש כיהעולם

 נדול כי ידעתי עתה כי יתרו כדאמר ולאמר לבואלנ
 ללמוד ולהתחיל הענר על מחילה ולנקש הא' מכלה'

 כעפר שיעך ויקוים תלמידיו כולם ויהיו ה' תורתממנו
 אמר לכן החפא נרם שמא ואמר תקותו נאנדה אזהארץ
 ושמא החמא נרם שמא אכרהם א ר י ת ל א ה'לו

 וממילא מאד הרנה טכרך אדרנא רק מברכה*חזרתי
 חטנתי בתחלה לי תתן מה אברהם אמר זאתכשמעו
 המלחמה ואחר שיעי יהיו והם תלמידים הרנה לי תתןכי

 ואנכי וממילא לי אין וזרע תקותי שקי כי ראיתיהלוו
 מבהש זרע פי' זרע נתת לא לי הן ויאמר עריריהלך
 בותו אהר נשאר לא תלמידי ומכל תלמידים ורק ליאין
 והחילוק אליעשי ורק שמים שם יזכיר שתו ינחילאשר
 שמו על הדורות כל היו אז אמתי נן לי היה לוהוא
 הבאים ולא ירחפנ כנן דוא רק כתלמיד אליעזראמנם

 אחיי. לעולם שרקויים זרע נתת לא לי וזהואחריו
 שאמרתי מה מעית כי תירא אל ה' לו ענה זהעל

 פעית רק לתלמידיך כונתי לא הארץכעפר
 לך יהיו באמת ננים ורק מהם צא המזלותנחכמת
 הבאים הוורות נם ואז ירשיך הוא ממיעיך יצאאטר
 עין אברהם מנן יום נכל ויתפללו יקרש שמךעל

 אברהם. א'ל שמצמרים א נדול לנף ואעשך6סחים

 ת,ק של חו~ןשיחת
4

 אברהם אל שאומרים 1ה נוול לנף פסדרם נרכהוהיה
 יחא יכול ונו' יצהק אל ששמרים אואברכך

 בוצג ולא וותמין בך ברכה וויה ת*ל נכולםחותמין

 שאוהת אבילה סופח עק אשל ישע נאמר אברהםגבי
 העבודה עסור ורה יצהק - חנשים תמילותליה

 טששב ההיה עמוד דוה יעקב לעקידה נ*שושמסר
אהלים



8*ייאל ת"ה של חוליןשיחתאמרי
 יחזיקו לא בודאי המשוח בימות אם והשאלהאהלים
 חסדים גמילות אברהם של העמור היימ עמודיםבשלשה
 או יעקב של התורה והעמוד העטדה יצחק שלוהעמוד
 חותמין יהיו יכול וזהויחזיקו

 בכו"
 חתימה בשעת פי'

 יעזט פי' חותמין בך ברכה והיה ת'ל הנלות ימיבסוף
 נסילות בעמוד יסתמו ורק העכודה עמוד גם התורהעטד
 אברהפ של בעמוד פי' חותמין בך הכונה וזאתחסדים

 חמדים, נמילות עמודע

 לך לך פ' ד'דרוש
 אןע במה ונו' סאד הרבה שכרך ומ' הדבריםאחר

 אירשנה,כי

 לנכח לה' יצחק ויעתר נאמר ביצחקמדוערקריי
 לא ושרה ובאברהם היא עקרה כיאשתו

 עקרה שרי ותהי נאמר הלא בנים כער שהתפללונמצא
 שכרך לו שאמר אחר ורק היא עקרה כי נאמרוברבקה
 ואם זרע נתת לא לי הן לפעון התחיל אז מאדהרבה
 התפלל לא לכן זרעך ושמתי לו שהבפיח מפניתאמר
 התפלל. ומרוע הלזו מהברכה ידע יצחק נםהלא
 שה' מפני עקרים אבותינו היו מדוע ס'ד יבמותדעין

 לבאר בע"ה ונראה צדיקים של לתפלתןמתאוה
 וב"ה ב"ש נחלקו ומחצה שנה ב' עירובין דאיתאעפ'י
 כי אמר ז"ל המרש"א נברא שלא לו נח ונמרו נממוכו'
 ושם"ה עשה רמ"ח שיש יען משכר ורחוק להפמדקרוב

 תעשה.לא
 שהיו אבא בר ר"ח בשם הונא ר' מ"ח פ' מדרשדאיועא

 נמצא שיעטד בלא השנים רוב שיצאו כדיעקרים
 ילכי שלא ככדי בנים על להתפלל לאברהם היהדעיכוב
 שלא לו נח בעירובין דאיתא מה עפ"י פעם ועודלנלות
 רצה לא גח נם כי נח לפ' ו' בדרוש וביארמנברא
 מטל יטא שמא מיראה זרעו ולהרבות מהתיבהלצאת
 מתירא היה אברהם וכן צא ואמר ה' לו שהבפיחעד

 שיצאו מדרש הונא ר' כדעת שנה מטת ד' שלמנלות
 על אברהם הת*לל לא ולכן שיעבוד בלא השניםדוב

 נברא, שלא לו נח ונמרו שנמנו מה חשש ונםבנים
 שדינך פי' מאד הרבה שכרך ה' מפי ששמע'84דט*

 של הנדול השכר כי אמר אז ועושהבמצווה
 סופה וע' העמים בין יבפלו שלא עליהם תנן"טראל
 זאת בכל יתפט אם ואף סמטת וס?ות מגינהטרה
 ברמוף מצות מלאום שבך ריקנים א*4י עירובין חףל_יו

 אבל זרע נתת לא לי הן ואמר פיו את פתחדאז
 ה' בי מאברהם שמע כי לו אחרת דעתיצחק

 כי אדע במה שאלהו על וגם הרבה שכרך לוהבפיח
 ישראל יבפלו לא ח'ו אם ששאל מגילה ואיתאאירשנה

 בנים, על התפלל לכןבגולה
 וט' קלה בסצוה זהיר וטי ב' פ' אטת ננין~2זה

 וויה ס?ףת של שכרן מתן יודע אתהשאין
 מה קשה ולכאורה וכו' שכרה כננד מצוה הפסדמחשב
 עשר לאדם יהיה אם הוא פשופ חשבון הלא לחשוביש

 ואם והעונש השבר יודע אחד כל מצות ועשרעבירות
 דוא פוב בי מבין תימק גם מצוה יעשה עבירהבסקום
 מה הפמדה כננד עברה ושכר לאסר שייך מהועוד

 לעבירה, יששכר
 עונש עלי יש עבירה עובר אם חושבין יש כיינראה

 השכר שקול והנה שכר לו יש מצוה יקייםואם
 עשרה יעינ מלאכתו יעשה איש אם כמו העונשננד

 יאמר א'כ זהובים עשרה יפמיד יעבוד לא ואםוהובים
 במדת אפמיד לא ואם שכר אשיג אקיים אם כיהאדם
 בעד ניהנם ימים עשרה עבירה בעד למשלהמשקל
 נן ימים עשרה דק ואפמיד עדן בנן ימים עשרהמצוה
 ניהנם ימים עשרה עונש בעד אם הדבר כן לאעדן,
 תצה הדי עדן נן ימים אלף או מאה מצוה בעדישינ

 הוא, שקול בי תאמר בל מצוה הפמדמחשב

 במשקל לא 6י' מאד הרבה שכרך בהורה הכונהלז64רצ
 במשנה הנונה וזאת והזכיות העבירותאחד

 יודע אתה 6" מצות של שכרה מתן יודע אתהשאין
 דגק וכו' פקרלה ובמו מלקות ארגעים במו העונשמתן
 מדת לפי ההיטך היא השבר כי חושב ואתהוט'

 הוא מ?וה של שכר מתן ידע אתה אין כן לאהנהטקל

 המשקל* טרת לפי לא יותר פעמיםא*



יאלאמרי**

 לך לך 1 הדרוש
 וראח 5מקום ממקום מהלך שהיה לאום 5השדבצדרעט

 בלא לבירה אפשר וכי אמר דולקתבירה
 אמר לכן הבירה בעל אני שאמר ערמנהינ

 לכל מזון המכין הבית בעל יש כי ראיה וזאתהארץ
 ונם ולבשל להאיר לדלוק למה זאת לולי כיבריותיו
 ישנם, מאורות נם ואף חסרון בלא הכל ששםנראה

 8נ אמי לכל אגירפ כה הוא לס" ":ציתר"כתת
 רג,רה בעל ה,א ה,א נ. י.ענה

 ראו פתאום במדבר שהלבו לשיירא משל ע"זהעיבדי
 בלא כמעתה שהיה מה ורק .בביתו (היא וכ

 מצאו אבל לשם לילך ונסו במנים ובתוכו נדול וחצרנן
 הפתחים על ירפקו מטרים והפתחים סביב נדולנדר
 הבית אורות לשפופ מח ידעו ולא מענה שום השיגוולא
 על מזה נסעו בתים הבעלי בידאי כי אמר אחרהזה
 אולי אמר ואחד שם מתו אולי אמר ואחד רבואוזטן

 שם יש אולי ויאמר אחד ויען הזה הבית דנאמקדמת
 עונים אין לכן במדבר מננבים יראה מתוך אבל מהםמי
 הייט הדבר ויבורר ימים כשתי נא נחכה אחדויען

 יבשלו בודאי כי עשן או מאור אש יראה אםבלילה
 ניכחו אז אור ונם יוצא עשן ראו פתטם בי ויהיויאירו
 התחילו אז הבית מאנשי מי שם יש בוראי כילרעת
 ומשם הננ על עליהם איש ויצא שיעור אין עד5דפוק
 שאין יען לביתם להבניסם יכול לא כי עליהםריבר

 הטנים, הם אסיויעים
 בעל יש אם הוא בספק ולנן עולמו עזבדלבית הבעי כי או הוא קדמון העולם כי אמרו הפראיםכן
 כי הדבר אמת ואמד אברהם ובא לא ש משניחהבית
 לא הם בארץ היצורים כל בי ברטתיט ספיקותיש

 הבל מהקן בשכלו והאדם תיקין צריך רבר וכ5נגמרים
 לחרוש החפים לפהון צריך בארץ רק הוא זאתאמנם
 בצבא אבל וכו' הבנד לתפור וכו' הבשר לבש5הקפקע

 תיקת. שום שם אין ננמר הכל שםה,טטים
 בלא הוא הארץ כי אומר שהשמק אף אנרהםאמר

 אם לדידות אנחט מוכרחים אבל הביתבעל
 כ,פהשמש ונם יום בכ5 מאירה השמש 8י' תלקתהטת
 מהלבנה אור מעפ אז לארץ מתחת להאירדצלכת
 השמש תם להאיר למה הבית בעל היה לא 15מטצגים
 יאצאי כל את ומתקנש פבשלים פי' מטזלות וכלתלקת

 ושנים מהעוברים ורק הוא ממנו לא החסרון הביתבעל
 לאברהם אמנם עמם לדבר רצה ולא הגונים היושלא
 אמנם לך לך אמד ולכן אדבר ואתך ראיתי אותךאמר
 ידוע הלא מארצו שי~ך אברהט על ה' גור מדועקשה
 משתוקק עשיר הוא אם אף נכריה בארץ הנר איש כלכי

 ואמרו מכיריו את לראות מולדהו לארץ לבואתמיד
 ראה בו אשד המקים האדם יושביה על מקים חןסופה
 מצד הוא כן שבעולם המובתר כמו בעיניו הואאור

 לו היה אדרבא נלות אביהם ע5 ה' נזר ומדועהפבע
 דוא זאת ני מולדתו בארץ אברהם את לנשאלה'

 שבתענונש.המובחר

 דיסקין יצחק נח ר' הנאון מורי ק 1פורשמעתי
 יהושע ר' דכבה"נ שאחיו בעת לאמזעמק"ק

 ררך עבר לאמזע בעיר רב היה דבריפק אב"דליב
 לק"ק סאלאנפער ישראל ר' מאיה"נ הגאוןלאמזע

 אב"ד ליפא ר' הנאון בת עם בנו לנשואיביאליספאק
 ממנהיגי לבקרו ויבואו בלאמזע ושבת ביאליספאקדק"ק
 במהלקה הם כי מצפוניהם לו נילו הדברים בתוךהעיר
 הרבה להם יש הייט ליב יהושע ר' האב"ד הנאוןעט

 טכבד ורק עשירים מבבד אינו הוא כי א'פענות
 וארבו בתורה גדול מתכרד הוא כי ב' דמתאהמלמדים
 מטגל אינו דוא כי אמרו ובכלל העדה צרכי עלמשניח

 לפשר נאתו בבוד עא הכושר שעת לט יש כעתיכן ובינג בינם מחלוקת ובבן מנהינלהיות
 *שרה איפי דעחכם ומח ישראל ר, יעןהדבר

 מך לתת רוצים הם כי ויעט חפשים אתם שלוםואיזוצ
 פשוה להשיג וישתיל להם ימחול והוא להרבהנון
 8י ישראל ר' יען ישראל על שלום יהא ובכןאחרת

פי



%6ל58 לך לך פ' דיררןשחמרי

 תשובה בעד החשובים באו למחר תשובה להם יתןמחר
 וכו', הרב עם ישראל ר' דיבר מהלשמוע

 את לגרש תשובה לכם אהן אם ויאמר ישראל ר'דיען
 מדרש אמרו א' קשה דבר הוא דפההרב
 בעלי הרוב ועוד וט' זיוה פנה מהעיר פנהבשהצדיק
 את איהבים הם וחרדים היראים ובפרפ מהעירבתים
 אחרת עצה לי יש אבל כולם את לצער כדאי ואיןהרב

 נונעת המחלקה כי נודעתי היא וזאת ש"ום להשיםבכדי
 מועזים הם אשר חדשים עשירים ארבעה או לשלשהרק

 מכל רב מכום לקכץ אשתדל ובכן הרב ננדפניהם
 הזה והמך השלום למען יתנו בודאי אשר בתיםהבעלי
 תקחו ואתם לכם יוזק אשר היזק בעד ביניכםאחלק
 פרסאות שלש כמו מפה רחוק לא לעיר ותמעו כליכםכל
 מקומו על יבוא השלום וממילא שמ ותגורו ארבעאו
 תנרמו לא כי לכם אני מבפיח מפה תסעו אתםואם

 ויתענט. ישמחו כולם אדרבא צערוום
 אמר למה אברהם עם במחלוקת היו הפראיםדהנה

 הוא כי מבין איש כל אשר לך לך לאברהםה'
 ואיתא קע~ה דגברא פלמולי כתובות וכדאמרוגלות
 מימיו באכמניא אשר לן לא לוי א"ר באשרי ויצאמדרש
 את ה' גרש לא למה מכפרת גלות מנהדריןואיתא
 הירושה לנו יש היום ועד בנולה הם ילכוהפראים

 לך* לךמאברהם

 פ' מדרש דאיתא מה פי על הענין להסבירד3ר4*ה
 אברהם אבינו שהיה לפי ילרותיך מל לךל"פ

 ע"ז טבד שהייתי עין בידי שיש תאמר ואימימתפחד
 עוונותיך אף פורח וה פ" מה ה' א"ל הללו השניםבל

 שנים מ"ח בן בי נדרים ליד הוא הזה הדרשפורדרם
 מ'ח עד ע"ז עובד היה א"כ טאו את אנרהםהכיר

 איהא הלא וקשה תטד ננדי וחפאת4 אמר ודודש:ה
 ולמה להתורות צריך אין ע בשנה שהתודה עבירותיומא
 של יטו בל בי הטנה אמנם תמיד נגדי וחפאתיאמר
 הוא אמנם לו שנתכפר אף בצער הם תשובהבעל
 למקים בבוא המטנים מע"יו בהזכרו מעצמוטש

 אשר הכלי בראותו חפא לו אשר האיש בראותושחפא
 וזאת מעצמו תמיד מהביש והוא בשבת מלאכה עשהבו
 מ"ב מנהדרין עין לבבו מצפוני ~דע איש שום יכוללא
 הבהמה את המביאה נ"ר מנהדרין ואיתא מעצמו תביישמ

 לפי אלא חפאת מה בהמה חפא אדם אםבמקילה
 בשוק עוברת בהמה תהא שלא דא' תקלה לארםשבאה
 כמה למדט מזה ידה על פלוני שנמקל וךא עיאמר
 רגע בכל ע"ז שעבד שנה מ"ח אחר לאברהם צערהיה

 כשראה וטעה בכל או עבד אוטר הבית על עברכאשר
 האנשים או הצלמים את ראה רק אם או עובדיםאחרים
 פטו מבסה היה גדולה בושה הלא ביחד אתם עבדאשר

 עביוץוע בעל את הכירואתר
 לידי מביאה הראיה וזכרתם וראיתם מנחותד14ירזא

 פורח בפל דעא בי לו אמר שה' וביתזכירה
 ננדי וחפאתי יקיים ולמה למו זכר אין א'בעיטתיו
 לא הלא מולרתו בארץ נשאר אברהם היה ולותמיד
 תמיד וא"ב מע"1 והאנשים המקומות יראה שלאימלפ
 מעעיך זכור לו יאמר אל ב"מ ואיתא מעצמויתבייש

 היו אלו אמר וכו' הבא דוד מנהדרין ואיתאהראשונים
 שותת, דמי היה לא בשרי אתירעין

 מאריר לר לך לו ואמר אברהם על ה' רחםדלכנן
 בל ולשבח מע,אך את מאתך לשכח למעןוגו'
 נפל והש לך נמחל בי בחברתם היית אשרהאנשים
 חט8ח שש תהיה ורק מטמה להתב""ט לך ואיןפורח

 שנולד,בקפן

 מילה ברית על לר, לךפ'
 רמ דלא ונראח שבה דור אמאי ח' בתוך יצא אםנבה
 4ין בשבת יקצר ט שבת בערב יק?ד אם עומרנבי

 מקשה לכן היא אחת התבואה בי הרבר בעיקר נימז'ל
 נבי אבל שבת לחלל למה כשר בעם נקצר אםשפירשלא

 לאגט אפשר בשמיט התורח עטטשרח מה טליסולה בולה נבי בן אם חט' שבת דחי אמאי כשרכסצוהו
 יו4ופש4

 תשמור, בריתי אתף4טץשץ

 ש"ך עין ייא שמנה נתוך מל רט*ב דעהערה
 נקצר מ"ד אי רשה ע"ב ממטיתשהקשה



ייאל מילה ברית על לך לךפ'אמרי8*
 פעות ירי על שלפעמים ואף למול ממובן הואדקורם
 יוצא הוא כי היות יכול מסיכן היה ולא שמנה בועךמל

 בתוך מל שאם מתוך להקשות שייך איך א'כמהכלל
 הוא אולי בשבת ולא שמנה בתוך ימול לכן יצאשמנה
 בהניע כי מהול שנולד למי דמי הוא שיוצא ומהמכנה

 מהול, כבר הוא השמיניהיום
 פמאה שאמו כל אסי א"ר קל'ו שבת עייןאמנם

 משמע לאחד נימול יש וכו' לשמנה נימוללידה
 לישראל דלא לאמר נוכל אמנם טכנה אין לאחדדנם

 וצ'ע. ע'ש פבלה שלא לשפחה ורקנאמרה

 א'ררוש

 אמר לקיש ריש ר' מררש אנשים שלשה יהנהירא
 לוי א"ר גבריאל רפאל, מיכאל, מלאכיםשמות

 ואחר מופי בדמות ואחר סדקי ברמות לו נדמהאחר
 ישמעאל או פת מוכר הוא סדקי פרוטים ערביברמות

 ופלא, הפלא הוא המאמר מפן הוא%ופי
 אכילה אשל נפע כי סופה כדאיתא לבארדנר184ן

 למי ברכו לאורחים ואמר וכו' לויהשתיה
 לכל אוצרותיו פתח אברהם הכונה העולם והיהשאמר
 ארץ דרך בו שינהגו למען פובו כל להם ונתןהבאים
 לאביהם לקרבם ככדי אברהם וחקירת דרשותולשמיע
 סנהדרין ואיתא בחרן עשו אשר הנפש כנאמרשכשמים
 הפבע ומדרך ילרו כאלו תורה חברו בן המלמרדכל
 כרברו עשו ממנו ונהמ שלחמ אצל טאשבו זמןכל

 פרסמו הם אבל רברו עזבו ממנו נסעו כאשרוממילא
 אירחים הכנסת בעל שהוא הימ לפובה אברהםשם
 לאברהם בא ומצוק צר איש כל ולכן חסדים נמילותבעל
 וזה פרותיו זה סיסיו מתו כי לו וסיפר בא זה לולעזור
 שמלא קורם מעפ עכבם והוא וכו' לזריעה נצרךכי

 היתה שתורתו אף תורתו, עמהם למר כך ובתוךבקשתם
 לשמוע הארץ כנפות מארבע בש זאת בכל כחפצםלא

 מממ, עזר להשינ כךובתוך
 לא בנפשם ננע ולא מצות להם שנתן זמן כלממגה

 כאשר הראשון בפעם אמנם שחקו ולארנזו
 השרחים לנל כרוז ונתן מת*להו מהשדה באאברהם

 והיה ד*א אמור מררש איתא יאמיאפשייעיר
 למלך משל לוי ר' כשם אר"י ימיםשבעת

 לא כאן שיש אכסנאין כל ונאמר ונזר למדינהשנכנס
 ה' אמר כך תחרה המפרונה פני שיראו עד פנייראו
 שאין שבת עליו שתעבור עד קרבן לפני תביאולא

 הה"ד שבת בלא מילה ואין שבת בלא ימיםשבעה
 בהמה ובהטפפ ארם משפפ יצחק א'ר וכו' השמיניומיום
 מלין אין דלחכי ז"ל הש"ך קושית ומתורץ וכו'שוים
 שתעבור גוזרת דהתורה משום בשבת ורקקודם

 אחת,שבת

 ויראפ'
 היינו חדשה מצוה לו וציוה אתו ה' ריבר עתה זהכי

 עמרם מיום ימים שמונה בני לרבות ונם זכר כללמוי
 ילחתוך רם לשפוך כף מצוה כזאת שמעו לא דעתםעל
 לררכם ברחו ע"כ ה' מתורת ורק ברי באישאבר

 שימולו בתורתו ובניו כספו מקנת כל על פעלואברהם
 באו הזמן בהוך חולים היו כולם כי ומובן עשווכן

 בבואם האורחים ואלה לאברהם לעזיה מקומותמהרבה
 מצוה חרש שאברהם מפני חולים כולם כי ושמעווראו
 אמרו שפפו ומה לדרכם ברחו הם נם כולם למולחדשה
 ובכן להדק כזאת למצוה יצוה שה' מאמינים אינסכי

 אשר אברחם הפוב האיש כי הישוב בכל הדברנתפרסם
 ומטילא לאכזר ונעשה נתהפך כעת כולם עם חסרגמל
 עעתי לריק ואני אברהם ואמר ושבים העוברטפסקו
 הכל כי ללמדם בכרי להאכילם קררות הרבהלבשל
 הקדושה האמינה להפיץ תקוה עיד לו ואין הרוחנשא
 מדיום כי ותשת תנוע וחכמתו ארם בני ל%תבתוך

 אכזר, איש הוא כי לאמר מממיפחרו

 מלתי שלח ער אברהם אמר י"נ ס' ר' מררשקע
 משמלתי תאמר אצלי באים והשכים העובריםהיו

 לאכשר נעטמה בי יאמרו כי הכונה וכו' אצלי באיםאינן
 ולא מרובשך לא לאברהם שמרים האורחיםוא"כ

 אכ"יותיך, ולא חכמתך לאמעוקצך
 לא עוד בי ל% על ולדבר לנחמו ה' ביקשןלכן

 חכמתו לחפיץ תקוה לו חיד ארם בני בומאמו
בע
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 איש כי וידוע צרחים נ' לו שלח ולכן אדם, בניבין
 עירו נני בין ואת'כ ניתו בני בין בתחלהמפורמם
 מלונשים כולם היו השלשה ואלה הארץ נכלואח'כ

 אברהם לו נתן בא הראשון שוים לא נפרדיםמלבואים
 אני כי האמר הען אדוני בא מאין לו האמרשלום

 שמעת מה מעניני אשאלך ויאטר תמאה סוחרישמעאל
 מבל חכם הוא אברהם כי שטעתי הען מאברהםחדשות
 ויען הבריות כל עם חסד נומל הוא כי נם קדםבני

 היא אמונתי כי לאמר עלי שמעת לא האםאנרהם
 הרבה מלתי ואני למול ה' ציוה כי אמרתי יעןנאכזריות

 כולם אנל שמעתי ויען חילים כעת והם בתי בנימכל
 וכולם בן לעשות ורזך ה' כי שלמה אמונהמאמינים
 כי ויאמר באת מאין וישאלהו הוא לפינה כימאברנים
 כשמוע עליו שמץ דבר שמע ולא מקומן איודצעבר

 וישאלהו שלום לו ויתן חשני וינא ושמח שש כזהאברהם
 שמעו ונמ רחוק לא נר ערבי הוא כי הען אתהמאין

 אנרהם על מדברים מח שמעת האם וישאלהו החדשותכל
 אימרים ואדרנא עליו מאומה שמ?תי לא ויעןהעברי

 לפובוע והכל ה' ציוהו בודאיכי

 אנכי מפן הען אתה מי האמר השלישר באדאדן8כ
 באתי ועתה ~מים על תמיד הולךאני

 אכזר ני חפאוצ על צתו מבקרים שמעת האםישאלהו
 לפוב, הבל שמעתי אדרנא הען בתורתו כופרים וניאני

 ימאו והנל כמקדם הפוב שמו בי אברהם נוכחאז
 השלשה באו ולו ותורתו חכמתו לשמועעוד
 אנד כי אברהם אומר היה או ופשופ כאחדמלובע~ים
 בנל אבל לצדי עומדים אשר אנשים איזהו ורקאנכי
 נערנה מלובש היה אחד נל כי ובוה מנוזה שמיהעולם
 סיפר אחד נל כי לאברהם ונתודע עבודתו עללהראות
 המפלנות מכל דק אחד ומחוז ממקום לא והםמובית

 לאיתמ, שב אז ארצותומהרבה

 וירא פ' ביררוש
 אורחים8 הנבסת שנית ~אקתחאהי

 6עדז, נומי הוס*השא

 מקבלת יותר אורחים הכנסת נדולה קכ"זשנתאיתא
 והפלא, פ5א הוא המאמד השכינהפני

 לעונרים פתחת פונ פתח האהל פתח מ"ח פ'מררש
 את שאילולא לנרים פתחת 8ונ פתחושבים

 נלנל בראתי לא את שאילולא וכו' וארץ שמים בראתילא
 הירח, בראחי את*לא שאילולא וכו'חמה

 ראשרת שנקראו ישיאל נשניל נראשית מדדשואיתא
 העולם נבראת ראשית שנקראת החוראבשניל

 שייך ומה נברא אברהם בשביל בי מאריך המדרשופה
 הכנמת הלא האהל פתח לפפוק הקולם בריאתדוקא

 בל בשביל נברא וואצלם חדא מצוה רק חואאצרמם
הדערה,

 ש5שה והנה ירא עימו ישא נאמר לדקדק ישעוך
 למה לש*אתם הרץ ירא ע~ו נצביםאנעים

 הפעם עוד נאפר למה קשה נם ירא פעפים שהינאמר
 פתח יוישב ווצא נאמו הלא האהל מ%8א לקראתםירץ

 השתל, ספתה רץ רץ אם כשצלאהאהל

 י'ד משלי נפשו מרת יודע לב דאיתאעפ"ידנראח
 יהיו בניו כי לו אמרה אברהם שללבו

 חיל אל מדרל ילכו תמיד ני האימות מכלמצויינים
 פעם בית בלא יהיו פעם למדינה ממדינה לנלותמנלות
 ולנן נחום פעם בקור פעם לשק בלא פעם לחםבלא
 סי8ה עין אור~ם הננסת בית לימד תמיד דפקהלכו
 לנרים. אהבה אדם בני בלבות להשריש נם אשלהפע
 ד*8תל מפוען כפל נם וירא ירא, לשה הכפל מיושבבנזה

 ראה אתה ראיתי ראה שסות מדרש דאיתאכמו
 ראה אנרהם כן ראיות שתי ראה ואני אתתראיה

 אודוום תמיד יווו בניו את ראה תם אנשיםהשלשה
 לנית לכוא 15 5הרשות האהל פתח ל4ירחונחוץ
 הוא שדוופ הכנפת נמצות מצהין דוה יתרו נםישראל,
 יאמר הצילנו מצרי איש ואמוו לבוא מהרתן מדועשאל
 שלא אף 5הם האבל לו קראן האיש את עזבתןמדוע
 שרח בוער להומק רץ שלבן כסו האורה אתלהונרן נפאי דה*קה ולכך נדול עשיר אוש רצ ני לוסיפרו
 תצ סהשה 5ה צע ני לו שמיפרה יען אלעצ את8צב

יש"י
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 והוא רוזמן פונ איש הוא כי שמע יתרו הואעשיר
 ונשניל ינמות רחמנים נמ רחמנים ישראל שלהסימן

 משה ו1תן לויות זבה זומצוה
 גם ה' נקהל וסואני עמוני ינא לא נהורהדנ84כפר

 קרמו לא אשר רנר על יבוא לא עשיריוור
 שאר ממצרים נצאכתם נדדך ונמים נלחםאתכם
 ההורה אסרה לא זאת בכל ע*ז שעבה אףה1טת
 הכנסת מצחע חסרת נשניל ומדוע לעולם נקהללכוא

 פלא, זה גם לעולם נקהל לנוא שלא ענשםאורחים

 העט סימון בר, יהורה א*ר בהר פ, רי מדרשבקדים
 ישן הוא מפלוני אני מה ופהרעם יושנהזה

 כאן ואני נניתו ישן פלוני כאן ישן ואני מפתועל
 נאלו עליך מעלה שאני וריך לו ונתה אתהועמדת
 במעוזי יחזיק ט כ'ז ישעיה חצ' לניט נינו שלוםעשית
 חר הוא האה המאמר 4 יעשה שלום לי שלוםיעשה
 חמת מפני למדינה ממרינה נטלה נ5כתו העני ניוחלק
 נלא כסף נלא לשון נלא חדשה למרינה ונאהמציק
 קרוע ינע עיף וצמא רענ נשוקים מפייל והואנית
 רענ קינתו לשינה רענים עיניו פלאי נני עלפלאי

 אווצרים הרגלים להתאונן מתוולים האברים ובנןלאנילה
 הוא רענ כי צועקת הקינה הם חלשרם כילהסוח
 ב1דות ננרע מדוע להמוח ושואלים לישן רוציםהעניים
 נכל מ?ף לחמם כי מהפנע נבראו הם הלאונהמות
 מלא אותט יצר ואנחט ס~1מה 5הם חמר ולאזמן

 כל ואם עליט מרחם ואץ שרעור אין ערחסרונטע
 לו ואין שנכו5ם הראש להמח מרה יועיםהאברים
 חום עא ניחר האנרים כל אז צערם ולואשקיפלהשרבם

 נרולה עולה כי אחת נרעה ממכימים וזרסוהע5עקפרים
 השנחתו וכי מנהטה נרוע הארם את שברא ה'עשה
 מנוה ניסורים המסונל האץ האיש ובכן ה*א פינהלא

 ע5 נתפס ארם אין נ"נ שאבשרו אף באראו אתנלבו
 להשכינה, גדול נדון הוא חה בכליערו
 ה8תח אלי נא להגר וא1מר יעאי ארש פתאוםןבגניא

 לך טתנים ואטצי פתותה אביהםשפתה
 טפלים האברים נל נן אם ל5ע מקום לאבול לחםלע*ע

 בתורתו הזויר הפוב ה' ני חשמפרים ה' מעלת5ונתם
 ה' נע שלום עושה לכן מקים וא ה4ו המ?וההפתה
 האיש אה שלהה תהשגהה ני ו14מר הגר האורחובין

 הטגהפוב

 וכו' שרהים הבנסת נדולה שבת מאמרם מונןבזה
 אורדרם הכנמת שמעט ושתיים הבר אחתיען

 נפשות פיקוח לחנירו אדם נין חסר נמילות מ?ותהוא
 וכנאמד ה' על מתרעם הוא העני כי שנית-ועור
 שפירו* ז"ל מלנים וין עש1צ הרף רל עשק י"רמשלי
 מרחם ואין מאחרים עשוק הוא אם העני כי שפרשנוכסו
 השנחחו פונה לא כי ה' את ומחרף נכעס הוא אועליו
 שלום ועושה ה' את מנזה איט הוא אז עליו מרחםואם
 נרולה כי כונתם וזאת משמע שתיים א'כ הבוראעם

 אהה אם כי השביה, פני מקכלת יותר אורחיםהכנסת
 אבל יותר ולא ה' את מבכר אהה השכינה פנימקנל
 אתה פ"י שכינה פני מקנל אתה להנר מפינ אתהאם

 סכנר אתה וממילא ה' את העני יהרף שלאמשתרל
 נמצא הני עם הסר טמל אתה כי ושנית השנינהפני

 ומסילא צרקה ונתינת השכינה קבלת נירךרשתים
 אחת. ננר שתים שהיא יעןגדולה

 לא אברהם לולא פתחת פתח המררש מונןדבנזה
 הכנסת לולא יוט וכו' ע*ש וארץ שמיםבראתי

 ה' ברא פונ לא כי יתרעמו ישראל תמיר אזאורורם
 פונה לא החמה כי ה' על נמרינה והם וארץשמים
 יגיעים שרגליו זמן כל הוא מוב כי שיאמר רבר לךאין
 הפלאות לי למה יאמר ואררנא ריק שקינו זמןכל

 דיה מונ הלא צבאה ונל שכץם לי למהוהגרולות
 גדול 5הם נבר בענווי ולברוא קפנה השמשלבראת
 מהעולם דגרול הכרור לו לטה מנרולתה לו נצעמה
 קפן חדר ש נית ובו קפן כרור לנרוא ויה פובהלא

 אלה נל וששר נדול כדור ברא דוא ללט מקיםנעבורי
 שהסטיא אברהם לה4 הנתה וזאת לנוח מים נעבורי%ן

 ופטלא ב1ו יקייסו בוראי אשר אירחים הכנסתמצות
 קיש העולם וממילא לבנאי טעשי העניים ינקרילא
 פנהי הדלת לו ני ושנים לעוברים 8תחת פתח1111

 גץ הגר קם הצדק בי נדאי אין העולם כל אזלפגיהם
 ו4החייבה כ"ה וןלם לבפלהפוב

 ת*שב עפט על שלס נעם למה הפלא מונןדננזדו
 ההרעש *אז יוט ובמהפ נ5חמ קרמושלא

 וחי5ם א~ב וכו4 רעבים שהי הש* השגחת עלישיאל
 חע באפת כי ילם נעס עליהם כעם ולבןלננש, מעשי שיבקרו 5ה' ג83י בא8ת כי לעסוד כדאר הוהלא

 לעשית בכוי אהיחרפ הבטפת הברסר לאברהם פקינים
*
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 והם נברא 1ש1לם ~ה בו*ביל בי וומ הגר ביןשלום
 ארר המרא, לבבוד חשו לא ונם ובבניו באברהםמררו
 לארצות ונדים נעים אחימ ל"פראל היא צרה עתורעי

 מקים בלא מזה בלא הם ארצימ דרך ואפריקעאמעריקע
 את זוכרים 6ה וטסף אחת במפה ישנים ששהל5ון

 וינון, בצער עזכו אשר ובמתיהם בניהםנשיהם

 אבידה הפקר בעניני ובוו'ם בששם הלכות לנייוט
 והשני מאבר אחד זיבה והשני מפקיר אחדומציאה

 זוכים מאבדים מפק*רים היו הראשונים בימים שלימהוא
 לנמרי נתבמל הזה המנהנ לבי1 לדאבט אנלוסוצאום

 לך אץ המוציא ח:ם אץ וממילא שמאבד שוטה לךאץ
 הווכה. חכם אין וממילא המפקירשופה

 רבבות ואבירה הפקר להיכות יכי שד "ש אתובבל
 יבול ישראל בר %ל אבווים הם במלהי~צדים

 ואספתו יקיים בשוק ממש גדולה מצוה מציאהלמציא
 האביד כי אתו אחיך דרוש עד עמך חהיה ביתך הוךאל
 ישלו1 והם באמעריקע לקרוביו מפה מכתבים יכתובהנר
 והשבת אתו אחיך דרש עד יקויים אצלם למא ב4לעפלו

 מציאהך, לו תשלח בודאי פ"לו
 עיחתן אפשי זעירא אשר בהר פ' מררש נבץג2טץ

 אומר אדם ביצד הא תורה ישראל ארץ במשל
 אבוד שבד כשה תעיתי שמר הע1 פי' בו זכי6הבירו
 חשיב ענ* נדדים עין מצוה כסת בעת אני 3ן חשםאנ*
 אבידה בעת אגי ש הגדולה הסצוה ולים רהם ח~עכמת
 בו זכי לבן אני 'נתפקר גם אבוד בי בי תזכהתמוה

 וחורה4 חכמה בשטזהצא

 נורד אוש כן מקינה טדדת כצפור כשזמשלידנ4*בזר
 בניהם עי מרחמים צפרים ישנםממקוש

 למצוא ודואגים ירחף ניזליו על קנו יעיר כנשרכנאמר
 אמנם במטחה בקינם יהשב*ם והבמם בניהם בעףמרף
 וטבר%ם בניהם בעד מרף בסב*בם 6הם אין אשרבעת
 עתח ולעת הקן לבנית אחר מקום ולבקץ הקןלעזיב
 מטקוט טדד איש כן כיכה הצפור ממילא ובניו השעזב
 צער רק להם אז ביחד המשפחה כל מדדים אםפי'
 ועזב השץת הבעל פי' נודד איש רק אם אמנםאחד
 וצמא רעב בעצמו ה.א לריעותא תרתי אז בביתובניו
 בלא הניח אשר בניו צער על ביבה היא לזהוניקש

סחפה,
 .ג ניך %ש כן נתעים בהם אשר הרבה ישנםכו

 נרחם חדש קן לתפש רילך הוא ורק ביגוןמשפחתו
 ונע', טרעב להצילם עליהםנא
 אפתח לשרח דלתי נר י, לא נטץ 4אאיוב

 להשתקע ובדעתי מחדש בא אשר נר ישהטנה
 רק וברעתו בא אשר אחד יש גר היא עתה לעתושמי
 זמן עי רק בא והוא אהרת למדינה הוץר דרךלעבור
 בדעהו כי נר ילין לא בוצץ חוו אורה נקראקצר

 ודלת' קפן בית ל1 שאהא לראינ עלי ולכןלהשתקע
 השב. עובר פי אפתתלשרח

 מוכר1רם ש הפצים אשר אלה בעד 28%ץ*ט
 ורך לעכור בידס אשר לאלה וגם פהלהששר

 מט18ת הנימ ורחמו חוט עשב אחרת למרינהארציט
 ולקיט %יסתו ערום ראית אם לקים מלב"יםהנימ

 לחמיך. 5רעב פרסהלא

 וירא פ' לררוש
רךא

 ש~
 האהל פתת יהשב טיא ממרא ב8*ני ה*
 ויתגכחום
 מסרא באלגי ולמה סמהא בא26י יציי8אנטררוצ

 שלשה הץה של שכר פק8ה ששי%1ף
 שאמר וכין הפכשטש אשכול א4ר לאברהם 45 אישיגים

 אסר אצ5ע4ר הלך עצה פהם לקשת ייך ע1סו5 הן15
 ששת ווצה ש8וז נעל ן4ר 45 אמר ששי5יוף אקישך

 מון שחעת הם5כום של י%ין שיהי6"1ל
 אגעיאתלך לברוחמפנקשפ יבול אתה "ץ חותךיירנץ
 שאזח אושכול לו שסר ה' ששר כך הטף אסר אמאכולאצל
 לפכול חוכל ה84 הרבא דם פמך י?א המול אישת אםאש

 אמי כך 15 אסי ממרא אצל חזלך וגוח1חתג1ת
 סה הו

 אהה הן אמר כטוי1י עשה שי סמיא 15 אמרתמי1

 בתוומה א5ש נג5ה אחן שוש1ל עצהססשי
"ץ
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 ולא ההורה כל קים אברהם הלא שהקשה יוסף ענףועין
 נעלי הקדימו וכבר וכו' עצה שאל ואיך עצהשאל

 שנתנסה כאנרהם וצדיק חשינ אדם וכי ותמה וז8להתוס'
 שאל איך עצה שאל ולא ככולן ועמד נסיונותנעשרה

 ה', שציטי המילה עלעיה

 אותו וכו' היום כחם מאי פ"ז נ'ם א*תא היוםכהם
 ה' ונא היה אנרהם של מילה של נ' יוםהיום

 יפריח שלא כדי מנרתיקה חמה ה' הוציא נאברהםלששל
 ופלא הפלא הוא הזה המאמר וכו' נשרהים צדיקאיתו
 היום כחם האחל נפתח שישנ יותר עצמו הפריחהלא
 ה"לשה שמצא עד שקפ ולא נח ולא אורח למצואוצפה

אורחים,

 תלויה היתה מרנליות נ'נ המניאר עפ'י נע'הדט8*טץ
 מיד שראה חולה שכל אברהם שלנצוארו

 נשם ואמרו חמה ננלנל שתו תלה שמת וכיטנתרפא
 לא פי' הנפש חולי כולם היו ההיא דנעת זשלהרשב"א
 חולי מנולנולים היו רק פהורה נאמונה מאימההביט
 שלו לימודים הלשת פי' אברהס של ה?ואר ורקהמוח
 אותו תלה שמת וכיון נתרפאו שומעיו שכל עד חוקהיה

 ניתנת שהיא יען נהשמש האמינו ל6נים פ" חמהננלנל
 נכח היא ונם שמש ממנד הת%אות כל ממתקתאיר

 ולכן - יפלו שלא העולמות כל נאיר אוחותהמאגנעפ
 חור הכל פי' חפה לנלנל וחזר המרנליות נתנפלכשמת
 להחמה נם כי דרש הנרול ה6למוף אברהם אמנםכמקדם
 עצמה. ברשות לגמרי איננה מנדינ מלניש פי' נרתקיש

 עצמו שמל עד תמים אברהם נקרא לא נדהםאיזא
 ה' תורת נאמר לנאר ונראה לכאורה פלאוויא

 בהצמחי ישרים ה' פקודי 6תי מחכימת נפש ס~8יבתתברמה
 לנאר היה אברהם על זה לפי טעם ררני דרכיה ונאמרלנ

 המתיקות ערכם יקי להרשתם המצות פעמילדהשומקךם
 סטלת כמו להם סבאר אברהם ווה ובודאיוהנעימות
 האדם נעד כדאי כי והנפש הנוף מטחת השנתומתיקית
 טפל האדם כי תפלץ מ?ות מתיקות ניאר בודאילשבות
 וננד ראעף על וקושר הנכנר השם את הן אלמאהנתו

 מרעהו אחד ?ורות טשארם ובנים א%ת שעחןם כמול%
 ופעם עצה מצא אברהם ולכן וט' )פאפאנרא6יע(נכיפם
 שכל שימצאו למוט להשומעים להפעים המ?ות כלעל

 ני להרשת פעס סצא לא מילה מצות על א8נםו8עם

 לנ משמהת או פתי מחכימת או נפש למשיבתהיא
 מחליש כי מאתו 6חדו ונם הוא אכזר כי אמרוואדרנה
 דקרא פעמא דרריש שמעון ר' לשיפת ונפרפ הואהנוף
 לשנר מאתם כיקש אנרהם אשר ע"1 העונדיונודאי
 רקרא, מעמא מאברהם לשאול זכאים היו ולנפלע"ז

 ער תמ4ם אברהם נקיא לא נררים מאמרם מתירץבזה
 ודרש פעם אנרהם מצא המצות כל על פי'שמל

 הנין ואם וכו' לנ משמהי של הכלל מצא נם דקראפעמא
 ונמצות חריף שכל נעל רק תם בנדר איט אזבשכלו
 משמחי ולא רמעות אכזריות ואדרנא פעם מצא לאמילה
 אמרו נצרק ואז זקנתו לעת נשלמות קיים זאת ונכללנ

 והבן, שסל עד תם אברהם נקרא לא נדריםחז"ל

 רצה הוא אנל תם נתור עצמו מל אברהםדהנה
 לאמר מעליו שחקי והם לאחרים תורתולהרניץ

 מעמי נסני לא שנת עיין למצוה עצה ואין פעםאין
 8י' עצה ונתן הסכים ממרא אבל עצה נדרדקיולא

 עצה נם מצאו כי הנדולים הרופאים אומריםבומנינו
 כי להאנישית שנה עצה היא מילה מצות פי'פונה
 כי נאמרם בניהם את מלים אשר הרנה ישנםכהיום
 הם כי ו*טמרים רנים מחלאים מעולה שמירה היאזאת
 8ובה עצה בומרת אנל מצוה נתורת מאמיניםאינם
 מהשמות רנים כי לכל מפורסם תאת הנאיםל*מים
 ממהא זכה ולכן הרופאים ע?ת 6י על נניהםמ*ם

 לא אשר אברהם של צערו השקיפ הוא יעןלהכבוד
 וממרא מילה מצות על דקרא פעמא לדרוש יכולהיה
 הוא כי רזמניט כהרופאים אמר דךא *י' עצה לונחן

 פונה.ע?ה
 לנלהע הוא עת כי אסר ה' 8י' ה' אליו ירא נ%ןבזה

 ולכן בו יאברט למען אברהם של גרולהולעדלם
 המדה על יתר נדול חם עשה פי' סגרתיקה חמההוציא
 לד*צזר לבורות ירדו וכולם נטץ לעמוד יבלו לאא"ר

 6תה ישב והחלה הזקן ואברהם הנערים ואףמהשמש
 אין אנחט האהל 5תח יושב והוא השףם ואמרוהאהל
 כחם האהל פתח טששב ווצא החוצה לצאת יכו*םאט
 ה8בע נדרך שלא עת הוא כי כולם חהסכימוהיום
 מ8ני לטבול ננהו לכן אברהם עס שורה השבינהובידאי
 אחר ולא עשב ההא כי השאשת מפט ה' אליוירא כי הפכען בולם פי' ה' אליו ירא ה6ירוש ויצ ה'רצון

א
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 מורר שארם בטדה טופה הבלל מפני לוה זכהימלוע
 כחו נכל השתרל אברהם והיא לומודרין

 ער הוא שכחה אף נהחמה יאמימ שלא לבם עללדבר
 כרצון מסיננת 9י' נרתק נתוך היא כי ואמר שיעוראין

 ורק טרין בת אינה והיא במטמשת דרא פיו ועלהבורא
 נהנרתק, תלויה היא וממילא נרתקנתוך

 הנרתק הסיר האופן כזה לאברהם נס ה' עשהדלק
 אכרהם, נרולת לכללהראות

 ר'דרוש

 שם ימצאק אילי וני' לארני יחר נא אלדיאמר
 וגו',עשרה

 והנה מעשרה פחות על ניקש לא מדוע יהפלאיעט
 נצלו לא ורורם וכניו נח ראה כי אמרהמררש
 מעשרה. 9חות על ניקש לא לכןנזכותם

 כל וכו' הארם כל זה כי מאי נרטת שנימדהנה
 שקיל וכו' זה נשביל אלא נברא לאהעולם

 אפילו אלעזר א'ר ל'ח יומא ואיתא העולם, כל כננדוה
 רשנ"י סוכה ואיתא וכו, העילם נברא אחר צדיקנשניל
 שאמר ואף הרין מן ר,ולם כל את לפפיר אנייטל
 לכתחילה היא זאת הפית תלתין מן עלמא 9חות לאאביי
 יקרנ ברטת ירושלמי ואיתא רשב"י, מירי נריעכראבל

 סוף ועד נכיי מן מיינ ואנא נניי ועד גני מןאנרהם
 רשנ"י עד דצלך אברהם שזכות מפרשים ועיין רריכל

 מעשרה, פ%ת על אברהם ניקש לאומדוע

 למקום אדם שנין ענירות יומא כדאיתא לחלקדנך4טץ
 איץ לחברו אדם שבין עבירות מכפריורג"פ
 שהוא. אע8ש צ'נ בשק וא*תא שירצה עדמכפר

 שינקש, עד לו נמחל אימ לו%הן

 וממילא מוחל ה' אין לחברו אדם שנין דחפאנכממש
 כי מהיין ל9פור הצדיק ביד נם אין כימובן

 רשנ"י דאמר הא ולכן וכו' להנגזל להחדר קודםצריך
 אדם שנין חפאים רק הוא האדלם כל לפפור אגייבול

 ולא מכפר אים ה' נם כי לחברו ארם שבין ה~שלמגןם
 הארץ מלאה גי קשה מנהדרין מונן ונזה - מה'ו~יף
 דקשה מפני הנזל על אלא דין נזר נחהם שלאחמם
 את הצריק נח פפי לא ולפה אהד ב?ויק די הלא4הם
 דנחהם מתרע"ם אלא רשב*י שאמר נמו מהדיןין4הט

 צהק, ומג*ש 0כפר *% נקצ% י ת% הי פ%*

 וירא1
 ותק וכו' אלי הנאה הכועקתה נאמר נסריםדהנה

 נענש היא וט' חנרו על דין המוסר ר'הנ"ק
 יצחק א"ר נארעא דין ליה ראית מלי והניתחלה
 הני, נמי ותנינא הנצעק מן יתער לצועק לואו
 נסרום צרק משפפ היה רלא חלק סנהרריןדאירזא

 רק לעעש לה' היה ולכאורה להיפךורק
 ומדוע כארץ דין היה לא כי הצועקים ולאהנצעקים

 רק רשעות עושים דהיו כרחך על אלא כולם אתענש
 עחים הי נניתם הצועקים הנרים ונם שם עברו אשרלגרים

 לאחרים,רשעות
 נעצמו זאת הלא לה' צעקי נאמת אם קשהאבל

 נה' מאטימם הם כי נראה כי נדול זכותהוא
 יוכור וכו' ישמע ה' אל ויצעקו נמצרים שנאמרכמו
 המוכת נהמה כמו צעקו ורק לה' לא צעקו כי נראהאלא

 ה', שמע לא ולכן כן הפנע ורק לה' לא אנלצועקת
 לחברו, אדם בין על מכפר אין כי גדול כללוהנה

 נא אידה ט עמלים העולם אשר פ%ק ננין2תה
 לא ואם כלה עשו אלי הבאה הכצעקתהואראה

 רם הקש אבל ה' יש כי אמדו ה5רומי ועם פי'ארעה
 והם השמים לצנא העולם ומסר בשחקש שוכןונשא

 למזלות. עברו ולכן כח8צםעחמם
 נ*ני מה*ים רם אני לפעמים כי הרבר אמת ה'ד**כפר

 חמאהשם, על מענישם ואיני הארץ עלכהשגיח
 אני ולכן למקרם אדם שנין כחפאים אטרים דבריםגמה
 בי טביים ולכן רם אמ ורק להעמשם למפה יורדאיני
- ארדה כעת אמנם אנירם  ירשצ להענישם ארד 8*' 
 הוא בעת ה?עקץ פ" הגצעקתה ורפב משניח אמכי

 לחברג אדםביו
 בוקלאנטי פפנ נמןדמה

 פחע הכצעקת0
פ* - *

-  
ק
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 אחת נערה צעקת בי ואמרו לחז'ל 88ת שייקשהחלק
 צעקו לא כי רמזה התורה כי לומר ונ1ל עששהיתה
 לא ונם זכות היה גופא זאת אז לה4 צעקו לו כילה'
 דין היה לא נאמת כי חברו על דין המומר בכללהע

 כבהמה טתם צעקי ורק 5שמים דימ למסיר יכולבארץ
 אלי הבאה ה ת ק ע צ כ ה וזהו נקבה לשון וצאובהמה

 וא4כ א* באה מעצמו רק אלי צעקתם כיונו לא הםפ4'
 אם ואראה הכונה וזאת רשעים ביפרים היו הצועקיםנם
 אז רע עשו לא הצועקים הם אבל רע נעשה להםדק

 וזהו אגם לא רע עשו דיועקים נם אם אנלאזכם
 עשו הם נם הצועקים פי' עשו אלי הנאההכצעקתה

 אדעה רע עשו לא הצועקים אם פ4' לא ואם כלהכזאה
 תהלים נבע*ו, והועד מלשון שישובו להם אהרהפי'

 בם. ואעידה עסישמע

 אין בוכות איתא נא ארדה נאסר מדוע ניארטגם
 לשק לאמר כאן שריך ואיך נקשה לשה אלאנא

 מבקש. מיבקשה

 לא כי הבצעקתח מלת על לעיל י1יט י*1ראה
 זכות זה הלא לה' צעקו לו כי ה' אלצעקו

 ממצוקותיהם להם בצר ה' אל יזעקו תהלים וכנאמרנדול
 ורק האסיט לא כי ובעשב ירפאם דברו ישלחיושיעם

 להיד עימי את נקשתי נא ארדה וזהו ירד בעצמוה'
 נקשומ. לאהם

%שמעתי פ  בהיו בהיותו מלאסא רני'ר מהנאק 
 יולנית יש בי ל1 וסיפדו אנשים אליוב*

 מדובוה נדול לעושר תלך לעזר ונחוצה מרוסיהרכנית
 בחדר משכט היה הוה האיש נענורה, עזר מאתולכקש
 רבר ולא זע ולא קם ולא אחד איש עם ועסק תשבגדול
 מכם מנסש הנני מלומזא הרנ גדול בקיל הרב יעןאתו
 כבודו אמר אז כזאת העושר כשמוע ושבו פאפעללקחת

 אתו, לדבר והתדול שבי ש%רב
 ולבקשני לעזר אלי לצעיק להם היה הלא אמי ה'ק

 כן ע,8ר לא תשם ע*הם ולהשמח משמיםלירד
 נאמר נא ולכן משמים 5היד בקשני בעצמי אמורק
 כקשה. לשין אלא נא אין ברמת דבריהם ל9י נאאררה

 וירא 1 תררוש
 צדק אהנת מ'ה תה*ם אברהם ה'א'למרר411ר

 בריותיו את לצדק אהבת רשעותשנא
 ששון שסן א' משחך כן על להינן מאנת רשעותשנא
 ומכולם דורות " אצלך ועד מנח מחבריך ביימחטיך

 עמך. אלא מהם אהר עם דברתי5א
 בסרום שנאמרו ידיקים כי יוהט ר' יאמף123שר1טשר

 דארן דרש דעתיה היא כתיבצדיקם

 אשמא זקני כתינ זקנמ 1ו' וקנימ אלינו תאטרו -ידצש*ע
 פלא. הם הפ8מרים דבהתא, סבאהיט
 אבות איתא 5הם דקשה הראשה מטאסרכנר84ה

 ה' חכה למה אברהם עד מנח דררותעשרה
 ברית אתו וכרת אברהם את שמצא עד רורותעשרה
 לברות יכול היה הלא הוערה ה1ל הבנים ועל הארץעל
 נאמד מפירש כי ישדאל ועל הארץ על נח עם נםברית
 להאב נח את להקים 5ד תיה וכו' תסום צריק אושנח

 הוה אברהם כי מהיצים כן על "8ראל לעם"מ84שון

 רשע ותשנא להשדיק- צדק אהבת וזהו זכותמלמר
 נח. ולא זכה חברהם ולכן העולםלהרשרע

 על שנאמי וףתר על שקשה סה וףפב מהיץבזה
 הוגדף ולמה די ה"ש תמים צדיק התואר הלאנח

 ווא אם פשיפא קסהל מ4ר נח התהלך הא' אתעור
 ח5א קשאו ח%ד ה'4 ננד הלך לא הוא בוראי תמיםצריק
 טיבה ווש סה ~קשה רבף ויש את כי פפויםאיתא

 ר4'* אהפה

 יהר כל פנההרין פ הל, חז8ל שצו כ%אלא
 פ4אאאה הקיושה ההורה טדע המוטיף כלכנטול

 עשיה ה' חבה למה קשה כן אם תפים שזיק אושנח
 3ח שפ נם ברית לכרות יבול יוה הלא אברהם עדהרות
 אששר גוול לישראל צריך לעו5ם כי ההורה סהדצת ואתעל
 טח הם' אברהם הענל גבי משה כמו 1ות עליהםילמר
 הוץ בששש עם הסכיס תמרר 8" דצב ע1~הם מלסדדיה
 שש"8 לא ""א ולגלתעם לו"שפאדפ וכד4ר חם חיביםכי

ש%
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 הוא ועוד דנת יפה ואמר ק*ם הוא ואדרנא הוקלנפל
 להוסיף. וצריך הוא מעפ עוד והעונש הדין כיאמר
 חנרו על רחברם לנקש שאפשר מי כל ברכותד84ייזא

 הרואה 8סחים ואיתא חופא נקרא מנקשואיע
 ש שתו לש9א מותר אם נחברו ערוהדבר
 וכף, חפאים יתט נרנות וומן לשנואמצוה

 לרטת 8י' נח התהלך הא' את המלה מרמזןזא9ן
 דין, נמדת ורק ה' ששפפ ממה נדול יותרעונש

 רע נמצנ היה ממכירי אחד מופלג איש כישמעתי
 אליו וילך וקמצן נדול קמשיר דוד היהולו

 היתי מועפת בעזנה נקשת לו הדוד יען עורלנקש
 אתן לא רו"כ כמאה נדולות מנקש אתה אבל לךעתן
 מאמרם אתה יודע טפלג אתה הלא פשופ ופעמילך
 ש חכם עליה תהא מה 11 פפה מכריז הםלאך כינדה
 עני תהא כי עליך ננזר וכנראה עשור ט עני וכו'פפש
 לטנה כי ה' עם הצדק נ* מודה אני ובודאי ע,ררולא
 רחמנא דעניד מה כל ברכות מאמרם ידעת לךהוא
 ריכ מאה לך לתת בכקשה א* נאת ואהה עבידלפנ
 אתה תנא שבועחע נעוד כי לי ונרי חעת לעשמתלמקן

 אפסיד אתן לא אם נאמרך רושכ מאה עוד להומיףא*
 כי רואה אני ולכן הממחרים כל כדרך הראשונההמאה
 ובעל מתנגד אהיה וא'כ להעשירך אנררם שא9נחפצך
 תהא זו פפה לפלאך אמר דךא אשר ה' עםמחלוקה

 עם ואף ה' ננד מעש9ם לומשות חשו חפץ אהנניעני
 אתה חפץ אם נמחלויץ להעת רויה אעניהמלאך
 למען מרונה מתנה לך לתת אנל לך אתן טעפתמתנה
 מסכים אני ני אתן לא לעשור ו91לי לסוחרהשיה
 ה' למשפפ הסבים היא נח דיז וותה נן ה'למששפ
 בוחסים ויא והמשפפ הדין כי אמר הואואדרבא
 לא אז אברהם במקים נח 4ען עעאה ולו ליעסיףוצר*ך
 משנ4עך הלא וקיים קנאי דאה בו לבניו תקומהטהה

 ה' לבהשפפ הסכים לא דיא אברהם היה כן לאאשנא
 כל השופפ וצעק צדיקים יש שלי וחנן צעקואדרנא
 ולח ה' ננד הם כאלה דברים משפפ יעשה לאהארץ

 העונש, לרנית ה'את
 סנהדרק שניע הלא דקשה השני המדרש נניןבזה

 ואברהם דסדום הרשעים ממעשף קנלתם חלקפ'
 ממעשיהם ידע ובודאי מהם רחוק לא נרהיה
 וכו'1 צדיקים חמשים יש שלי מה' ניקשולמה
 פונ כי צדיק אמרו קדושין דאיתא מה עפ4דנראה

 לשבףם פינ וכו' רע וצריק מונ צריק ישוכי
 לבריות ורע לשמים פינ פונ צדיק זהו לבריותופונ
 לבריחע ורע לשמים פונ הוא אם נמצא רע צדיקזהו

 הדברים רק ידע ואנרהם טנ לא אנל צדיק נשםנקרא
 נלבם מה ידע לא אנל לבריות רעט הם כיהמפורסמים

 כרשעים שופפם ה' ורק פינים הם לשמים ש*צפון
 אלה את ה' שישפופ רהמים לנקש אברהם רצהולזאת
 כי קדושין חז'ל כרעת לבריות ורעים לשמיםהמונים
 אשר חאת עליו צדיק שם אנל רע צדיק נקרא כזהאיש
 עשה 8י' משפפ יעשה לא הארץ כל השופפאמר
 נקיח יהא לבריות ורע לשמים פונ כי חדשמשפפ

 רע,צדיק
 פי' כתינ צדיקם המדרש כונת היפנ מתורץב~זה

 יש ני לאמר אבוהם רעת על עלתה לאמעולם
 ד9א ני לברטת וטנ לשמים טנ פ" אמתשצדיקים
 אשר "8 או* חשנ אנל מעשיהם היפנ וידעראה
 רע הוא ורק לשמים פינ צדיק לדיות נלבםנופום
 הצי 8" יוד חסר צדיקם אמר ולנן חמסן חמדןלבריות

 שלם, היאשדיק
 הם *שמום נם אי49 כזה ידיק נם ני לו ענהןדן'

 מצהקם חיתי חסר זייק שידוו והלח9רקץם
 שבמוהם ?דיקים נל יו1אש ר' מאמר פפנונכון

 נהיב.צדיקם

 וירא 1 ו' שרר,
 בהר תקא מווע אלא הפלא הוא הא ד4כנאכ42 רך אחר נקר נן רנ אמר יטיה %"9יבב"ם

 הב9בהר ווא שולשע 8?יט לא נלשתות תמני תלתא ליה ולמה תצ' שלשה ח89שבת1
ק שמי 9וש"ן"שט*לאטתואי. חשפן*ה  ששח ש השז ט9 שאנ 1ם י 

8*א
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 הדעות לכל כי כלל לאמר אבל מהשור אחרמחלק
 חויין מצינו ורק כזאת שמענו לא המונחר היאהלטון
 את שמאירה ריאה שמה נקיא למה יוחנן א"רמ'פ
 וריאה ניזא אווזא יהורה נר הונא רא'ר וכו'העינים

 נארבעה,רירה
 הרוצה אשיאן נר יצחק ר' אמר ל"נ חוליןורעניא

 של השחיפה מנית נשר כזית חותךטךנריא
 ניפין ועין וכו', נפשה שתצא ער לה וממתין וכו'בהמה
 יומא ועין שמינא נשרא ה*א שונות רלרפישת שאחזומי
 נרנש שמינה אליה וכו' נולמוס שאחי מי הכיפוריםיום
 ועין רפואה או מובחר הוא שהלשק מצינו לאאנל

 משינ לנ5ש הקרונ כל לשנים יפה פייל מ'רברכות
 עינקא, אחא רנ אמר ובו' הנפשאת
 רני תנא י"ר ערכין ראיתא מה פי על נע'הינר%4ץ

 עוומתיו מנדיל הרע לטון המספר ישמעאלר'
 וכו' ט'ר נ'ע זרה עבודה ענירות נ'כננר

 תליתאי. קפל תליתאי לשק אמריבמערנא
 וררש ליה שתיה אכילה אשל ויפע פפהרעין

 אנרהם ררש לזה נימף ונם לה' שיודומהאורחים
 נעיניהם ניזה ונם ה' ררר להם לנלות מופתיוחכמתו
 אשר הנ5ש את ונאמר נניאים ושאר ישעיה כרא*תאע"ז

 תלמיריו שהיו מנהררין ועין בחרןעשו
 נחכמתו העולם נרול היה אנרהם אם להנץ קשהרהנה

 ונאמר רנים עשיר אוהני ונאמר פזרן עשירנם
 והתורה נכנדה העשיר חכמת אנל בזיה המסכןחכמת
 שחתו הרעים שנימו כי מעפ פעל אברהם ניממ8רת
 ועין וכו' רנה כי ועמרה מרום זעקת ונאמרדרנם

 מרעותיהם. קנלתםמנהדרין
 דרך כן כי הרע לשון מנע* ורתה יהוולאתינר84ה

 מרבבה נרול איש רואים אם ודע לשקנעלי

 זדרוש
 ואפר. ע5ר ואנכי לרבר תאלתי נאןונה
 ת"איתא

 אנרהם שאמר נשכר רבא האמד פ'ח
 מצות, לשתי נמו זכי ואפר עפר ואנכיאבימ

 רצה נמה אברהם סענת לנאר נונל הק' רבריהםולולא
 מוכרח הנאשם את לזכות העופר מליץ כל הלאלזמתם

 כפופים להיות מוכרחים הם נם אז אותו וישנחו יורוואם
 ונעשו ע"ז כם. נשפיתים אחי שהם ונעת הנדוללהארם
 ארם מנני רמאותם נער וזהב כנור וניחליםלכומרים
 ידי על מהם תברח שנאותם ומפחרים נחושךהיושנים
 לחזק למען לכן השמש לפני ק8ן נר כמו חנרולהארם
 הארם על רכילות הרע לשון מפזרים הם השקרמצבם
 מומים ראו נו נם כי רורטים לחושך אור מהפכיםהנרול
 פני מופה ובראיתא משתולל מרע ומר ירמיהוכנאמר
 מצאו וביותר הרור פני את מנזים פי' הכלנ כפניהדור
 אז כירע ונני עצמו שמל נשעה לנזותו ררך ע"זכהני
 תורתו וכל רם שופך הוא אכשי כי לאמר לשונםחרקו
 אמר לך מררש ובראיתא מעליו התרחקו אטר ערכאין

 אצלי נאים הפבים העונרים היו מלתי שלא עראברהם
 א?לי* נאים אינן מטמלתיתאמר

 המשליבים הרע לשון נעלי מפני ופחר יאגואבנרהם
 ריהם לכן לריק עמלו כל כי עליושיקוצים

 יש עוד כי לאמר אברהם ושמח המלאכים ושלח עליוה'
 וכמונן ה' עבד הוא אברהם כי מורים אשראנשים
 ע'ז מנהני מתלםיריו רנרו כזאת לעת אצלונניאם
 נעלי לולא כ* להם המביר ואנרהם הרע לשקנעלי
 הפשופים האגשים לנ על לפעול נכחי היה הרעלשת
 מעערו הטודתו הם הרע לשון הנעלי אנל יניעותנלא

 כי קירתו נצל שנש תלמירים להשלשה ווירההפינים
 לל~שנא לבם שמו לא אשר תלמידיו מכל נשארו הםרק

 נלשע אחד כל את כנר כי אומרת התורה ולכןתליתאי
 ומהישון תליתאי לשת ועל הרע לשון נעלי עללרמז

 בדרך לילך מעשיהם להסינ לאברהם שמעו לאתליתאי
 כי מאמדם ומונן ט*ד, ג'ע ע'ז ענרו ורקהתורה
 עשז ענירהו נ' על עבר כאלו הוי הרעלשון

 חטשד,נ"ע

 וירא1
 לא לכאורה ~אן מזבותו ההא מרוע 8עפםלעיור

 לזכותם, פעמיםמיימ
 חפ5ה אחר עם הן ה' אמד הפלנה נרור נידנראה

 ב% לנן וט' לעשות החלם ו"ת לנלםאחת
 עשן ובא חברו אה אחר ישמעי טוא גן לםשפתם

הרופת
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 אחד נקצה תהא יתפקרי ואם כילם יתפקרו שלאתרופה
 נאמר ואם הפלגה נדור שנה מ"ח נן היה אברהםוהנה
 טראו את אברהם הכיר מ*ח נן כי נדרים המ'דכדעת
 כפידתם נעד והעונש המופת נראיתו ני להמליץנוכל
 תחת אחרת לשון דינר אחד וכל פתטם נתפלניכי

 אברהם הכיר מיד אחד לשון רק להם היה לפניםאשר
 נר כל אנל טראו את הכיר נ' דנן ולמ"ד ה'השגחת
 נזמן עליהם לפעול אנרהם נכח היה לא כי יודהמח
 דעותיהם הפיצו והכופרים אחד לשון מדבריםשהיו
 אימתי אמנם נתורתו נפל היה נודאי ורם כמוהרעות
 ההפלנה אחר רק דורו נני על מעפ לפעול נכחוהיה
 ההפלנה דור מן לאחרים מה ללמד נכחו היה כןואם

 צ'פ עד מ'ח מן ולמד שנה צ"פ היה מדוםונועקת
 שנה. נ'א הואוואת

 ננים להנך היה וחפצו מנימתו יקר לאישמוטל
 ממיפנ לו וישלם מלמד וישכור הורהלתלמוד

 לנחנם מהמלמד וישאל שנה כחצי אתם וילמודכמפו
 ומצאו שאלות כמה לתלבודים וישאלו וקרוניו הואויטא
 לו יחר ופלפול נמרא מהננת רחוקים עוד הםכ4

 לכם אשלם ולכן יותר מנני לשמוע חשבתי אנכיויאמר
 אדוני ויאמר המלסד ויען אחר מלמד ואשכירהמניע
 אתם למדתי לו המרה על יתר הוא ותשוקתךחפצך
 כי הוא האמת אנל נפענתך נכין היית או שנהשלש
 למלאות קצר נזמן אפשר ואי הדשים ששה רקלמדתי

 5הפיץ השתד5תי כי אמת אברהם פען כןנקשתך
 פעולה עאיתי ולא לנבם על דברתי דורי נני ניןתורתך
 מיצא אני ניטא לאידך אנל נכעם אתה ולכןנדולה
 והזמן להם לדבר התחלתי כי שנה נ'א זה כיזכות
 ח*ולי ויותר יותר אתם ואדבר להם מחול לכןקצר
 לדבר 8י' לדבר הואלתי נ*א הנה ווהו עליהםאפעול
 הלימיד, ומן לי להאדיך אחת פענה דוא ואתאתם

 נאור אש לכנשק ההפלכתי הלא פענה עיד פשקב'
 כשרוף לשרוף העומר כל מנר ור"שכשדים

 אגכי הולדי מיום הלא ועוד כאפר אנכי כן אםדבו
 נתפלה וכדאמרינן עפר על כמו עלי ורוממיםנרדף
 וכנאמר נפשף לעפר שחה כי ונאמר לכל כעפרונפשי

 ני יאמר ט כ81ר אנכי א'כ בור יורדי עםנחשנתי
 ר"ש ושיפת תשונ ע*ר ואל אתה עפר כי נהורהנאמר
 מעלות שתי לי יש א'כ דם* כנבוי לנבות העומדכל
 פרה אפר כי לאמר כתונ נהירתך והנה ואפרעפר

 צריך ני ונאמר למהרם אני יטל א"כ ומפהרתמכפרת
 אותי פ1ל ע9ר כמו אנכי והנה נעפד ציפור דםלכמות
 ליונה, נמשלו ישראל כי לשפוך עתיד שאתה הדםוכמה
 ואמר עפר הוא כי שפלה נלשון דיבר כי דרשוהו*ל
 דומ, כימף דלמא שהקשו הולין ועין מצות לנ' זכהולכן

 על כיץ ואפר עפר שדיבר נשעה העניה דעתידלסגי
 חיל, קושית קשה לא ולכן החירהדיני

 וירא 1 ח'ררוש
 יאמר לנרהן הצאן כנשות שנע את אניהםתצב

 כנשות שגע הנה מה אברהם אלאנים4ך
 למקום קרא כן על ונו' לנדנה הצנת אשרהא"ה
 שגיהם, נשנעו שם כי שנע נארההוא
 אתה ה' ליה אמר שכואל מדיש נשם יי1פאיתא

 מבניך יהרנו כן כננד כנשות שנע לונתת
 ושטל פנחם הפנ*, שמשון, : הן ואלו צדיגוםשנע

 כן כננד חייך כנשות שנע * נתת אתה נניוושלשת
 ט3 מיעד אהל ה! ואלו מלכיות שכע פבניךמחרינץ
 לו נתת אתה עילטים ובית הטילה תכעתונ4נל

 וכון,שבע

 "שמור ו*ל א*דו דני תנא נשם ילקיפאיתאטי
 מוף הגף עם שות9ות יעשה שלא וט'אדם

 אביםלך עם ברית ברת אברהם עט ברית ניתשהיא
 השית מלאט אמת וכו' ונקש צאן אברהם יקחשנאמר
 ברית גרת לשוטת משבאןם בררת יחיד אדםרנש'ע
 לו שטפר ואני לו נתתי יחוו נן א*ל העה5ם שטתעם

 אהם יפה לאו ואם מופנ יעלדצ אם לפני לעילההעלהו
 טבאן תצ' נמה ויי הדברים אחר יהף אגאמראומרים
 בריוע כורת לפוף עבו"ם עם שצתשות העהטה כלאמרו

 אביבו את מח8יאום הם 81לא ה8לא הםון3אשכשריבט
 עתאים חאאאפו תם 8רובה ב8דחאטיש



 חררוששי%
 אביט כי היתכן אברהם אבינו בשביל יצלהרנה

 חמא,אברהם
 לסה ברית כריתות של החפא נדול כן אם קשהעדך*

 אבימלך עם ברית וכרת הפעם עור יצחקחזר
 ונכרתה וט' בינותיט אלה נא תהי תולדות פ'כדאיתא
 חפא אברהם כי היתכן אחיו אל איש וישבעו תו'ברית
 ברית. יכרות שלא ליצחק בצואתו יוהיר שלאונענש
 כנאמר ברית כרהו ולבן יעקב ני יייא פידאיתא

 ואתה, אני ברית נכרתהועתה
 אברהם את לזכות הק' דבריהם לולא בע'הרנר84ה

 המדרשים שאומרים כמו כך כל חפא לאכי
 כרת. לפנים ורק באמת נשבע לא גםהנשל

 ויפע וגו' שבע בבאר ברית יכרתו בתורה נאמרהנה
 עולם אל ה' נשם שם ויקרא שנע ננאראשל
 לך בפרשה לדקדק יש ועוד הממיבות מהורקדיזי
 מזנח שם יבן מקדם והעי ונו' ההרה משם ויעתקנאמר
 ממצרים אברהם ויעל נאמר עוד ה' בשם ויקראלה'
 ויייא בראשונה שם עשה אשר המזבח מקים אלגו'
 כאן לאמר החודה שנתה מדוע ק' בשם אברהםשם

 מתם נאמר כה עד מדוע עולם אל ה' נשם שםויקרא
 כעה פעמא זאת הלא עולם א' ולא ה' בשםרקרא
 אמינת לפעת למען וכם1 כדצ פזר אנרהם כיירךן

 ממעשה כנראה הצליח לא אמנם העם בלבה'
 שה ולזה שץ- נתן לזה מסנו נהט שכולם אףדמדום
 את הקיי והוא חמר נמילות לזה שסלה לזה חמורולזה
 הם ותלמידיו הם מאמינים ני אמרו לפנים חשם הןשם
 מתם נאמף ולכן יוכיח דטרום ומעשה היה לשקראבל
 ולא ה' בשם תקרא ה' לעבורה מזבח שבנה מקוםבכל
 מפיבים הם להנאתם ורק שקרנים ד6 כי ראה נילעולם
 מהר דוש אבל ה' בשם וקורים פיהם ופותדוםאוצ
 ולא ארעית העבודה היתה נן חשם ה' את ווטבושכוצ

,צלפיונ
 הפבע בורך שלא בנשתטת יצהק בש4אמנמ

 הבפיציגם
 א זרע לך יייא ביצוק ני הן

 לא ועד לשלם בט בץ יקרא ה' שם מהים כיאמי
 וקר1 לדגאתם עצמן קרבו ה*רים תלמידי שעשוכמו
 שמו יקרא וער לעולם ורק ה' את עזבו ואחשכ ה'בשם
 לה8ר וגו' בויותם *שת גם ו*עש ובנאמר זרורבץ

 אוצגבייתי

יאי וירא1
 בלעם שתיל כעץ והוה "צראל על אמר יייהנה

 תס4ע מסציים נפן ונאמר נהר עלי כנמתאמר
 נרט אסי ישעיה וגו' כארז יפרח כתמר צדיקונאמר
 סנשעי- נצד וגו' צדיקים כולם ועמך ונאמר 4ריריהיה

 טאטר ישראל אלו רצ4ן עין שרינים שלשה ובגפןונאמר
 נהפבת ואיך אמת ורע כהי שורק נפעתיך ואנכיירמיה
 דצ"שה יסי ר' מאמר קי'ח שבת ועץ נכריה הנפןמורי
 אלעחי הי' ישמעאל ר' אינה ומאן בישרא46 נמעתיארזים
 כרם הם ישראל אם מנחם ור' אנסרלם ור' חלפתאור'
 הראשע הגרעץ היה בף לחקור אנחט צריכים פריעץ
 כולם הלא הכרם כל ישראל כל ונדלו נצמוצ ממטאשר
 יצחק היה נקדושה הטלד הראשון הגרעין כייודעים
 ואה מו מובן וממילא זרע לך יקרא ביצחק כיכנאמר
 עסי ר' שאסר נמו אברהם הוא נפע חשר הראשתהגנן

 בישיא15 ארזים חמשה ונפעתי וכיבעלתי
 וט' שבע בבאר אשל ויפע סופה מאסרם נבץבזה

 טשע 15 לחז*ל דקשה משרם ובו' ח1תיהאכילה
 להח"4ה דףה אז פרסאות מכמה גדול יעראברהם
 קכטהן המכ58ה מערת כמו ירושה 1דות לידעלהזכיר
 אשל נפע רק אם אבל מישראל ינזלו שלא למעןרחל
 טה ו1ר כזה קפן דבר להציר וצא שוצק הלאאחר

 בחכבטצ חיל הסייזצ ולכן ה' שס לקריאת האלןשיעחע
 שי1ק א*ן כי אחר אלן מבהט ולא ושתיה אכילהנומריקון
 "טש בי פעיפ לאמר אפשר הק' דבריהם ולולאהואע
 אשף הראש1ן הא* נפע אברהם פי' יצחק על קאיאשל
 הפע חוצ ולסת חטצ אברהם טלד יצחק פי' ישראלהם חיטש"* בל הנפנים נל הא*לנית כל ונדלו נצמוומממ
 אל הן נשם יקרא אטר אז קיימים י~זיו וער לעולםני והט*טי זרע לך י9*א ביצהק כי ה' אמר עלעאשר הגידי ד*יז לפעת אכרהם שכה וכטז שבע בגאראשל
 יט ש לשל* בני י*י יהא ה' שם בצצרם 9"ש5ם
 הד בשפ "9ר*י חרסי חלבי לקו1 ני הגרים שהישיט

 1הג ועאטלפרקים
 ואבההם רשבףם גבארו "ד עשזעהיתא המ1י 4סט ס*שר פויר אברהם דיהממיל84

 פ" הש** 8שצרת דצין שרק* מאהדן
 ע*גסמכתא

 ח*אא קצק 8י מק *שי ס"ה יתבץטרתא
 *ר אשי אפר דאטחנא ביפח 1לל*בשש

ה



ז6יואל יירא פ' %רררשחמף

 ה?רחע ירוע וט' תנאי לא טתחא קויב אם 4אמיה
 וא'כ יצחק הוא וקים וזמן לתלם4ד שוכה עדשעברו
 וערה הלומד % ונתקים מ%חה מעפ לו דרושויה
 לפמו והציע אבימלך וכביא מעושר לקימה טפומעהמ
 האמין שאברהם אף בעולם שלום שיהא בריתלכרות
 י'ז ברכות עין הבריות יף לצאת ר?ה זאת בכלבשה

 ביראה ערום אדם יהא לטלם ראבי בפומיהמרנלא
 אחיו עם שלום ומרבה חמה משיב רך מענה פעפעא4
 כדי בשוק נכרי עם ואפ4' אדם כל ועם קרונטועם
 על מקונל יהא למפה ונחמד למעלה איךבשיהא
 הקדיט שלא זכאי בן יוחנן ר' על עליו אמרוהבריות

 בשוק. נכרי ואפילו פה%לם שלוםאדם
 חפאיו בין נזבר ולא וורם עם ברית כרת שלמהגם

 אז שביעה לישבע מאון ביקש אבימלך כאעשרהיק
 באמרע ברית כריתות יהיה שלא מאדחההכם

 אזל בצפינדא חש יחנן רי יוש יח ליאיתא
 ומעלי חמשא עבדה מפרומהא דההילצביה

 צריכנא אי צריכת לא ליה אמרה מאי למחר אףלשגתא
 לאלהי לה האשתבע מנ*ת דלא 4 שרשתבע אמיהמ8י

 בפירקא ודרש נפיק למחר ליה נליה פגילנא לאישראל
 לעמי אבל בגילנא לא דישראל לא' לה אושתבעוהא

 מנילנא."טראל
 עשה כן בשבועתו בערמה התחכם יודגן שר'דכנמו

 ס'ה יבמות ווין השלום למען אבו4הםאבי%
 אברהם  עשה ומה שלום דרכי מפני לש%ת מהשרבשם

 לבדנה כבעית שבע הצינ הוא נפלאה חייצתהמ?יא
 ענה *שבע מאתו ביקש שאבימלך בועז מכקהיה
 אגכי לאמר הבבשים שבע על דיתה ובומי אשנעאנמ
 דגני לאמו ריצה אוש אם ובקיצור ע9בע לך לל4ןמהו
 אגבי דשיפן בשה לאצשר עצל בבע%ה ואבן לשעתגפ8כים
 לא באמת ואבימלך שבע יוק בו והס4ב ובמשגו8143בע
 אברהם תקת כנאפר הרבה לו 4תן אברחם חלאהכץ
 אם וקשה מיה עציהם יברחו 5אטש~ך הוו ובקרצשו
 נבשוה השבע השיר בחפת 86ח צאצ חרבה לומק

 הצשן בבשות שגע 8ת שחרהם השב ימשרלבושת
 אבימלך יאמר אבע4ל וק"ה א9שוא חאת85הק

 לבדטה הצנת אשי האלה כמצת שגע וגה סה5אב1הם
 דצש"שצהע חצץ 85ו81

 באר הה.א למקום קרא כן על שנאמר מה נמןבזה
 התורה אמרה לא מדוע שמהם נשבעו שם כישבע

 אברהם קךא לא זאת כי נראה אלא אברהם קרא כןעל
 אשבע אנכי אברהם שאמר מה כי שחשכ אבימלךורק
 שם על שבע באר אבימלך שיא לכן ממש שבועהשהוא

 אמר שאבימלך אברהם דעת היתה כן לא אמנםהשבועה
 ולמני לי תשקור אם הנה בא' * השבעה ועתהלאכרהם
 השיץ ועם עביץ תעשה עמך עשיתי אשר כחסדולנכדי
 דהיות נ' על להבמרחו ביקש ויא הנה בה נרתאשר
 עם פי' הארץ עם אברהם שייפיב תם כמו עםלהפיב
 כדאיתא יען לישבע לאברהם קשה היה וזאת האימהכל

 שה דוי למחר נאכל מה ואומד פת * שיש מיסימה
 דורחע נ' על ברית לכרות לאברהם יאה ואיך אמינהממרצסיי

 עם ברית לכרות לאברהם מה שמת הוא ננא*הלא
 מלה חהמציא התחכם ולכן לע"ז עוכדים אשר טמההארץ
 שאסר כמו השוסע לשק מתאים אשר מעשהועשה

 כגע~ים. השבעה על כיון וועא שביעהאשבע
 לכדות מאברהם אבימלך ביקש ירא בפ' נבץבזה

 אבימלך בא תולדות ובפ' דהרות נ' עלברית
 על אברהם הנפרח הלא וקשה ברית אוי לכרותלי?חק

 לא אברהם של דורות נ' כי מובן וממילא דורחזנ'
 בניו על נם קבל אשכ אניפלך של דורוה לנ' לרעינעו

 לאבימלך בעב%ץ נשבע כי ליצחק שיויר הא%ד1שבועה
 הבנים על מיחה כאלה דברים מ שטשת % יידוודן
 לבקש הפעם ווד אביסלך בא מדץ קעאה א'כלקיים
 הלשה שינוי על קשה ועוי י?חק עם בריהלכרתן
 העברי ולניני לי תשקרר אם אבימלך אמילאברהם
 בימהי% אלה נא הוי תאמר אבימלך אנשרוליצחק
 איזח נשב וכר 85 בטיע עמך ברית הגרהה ובינךביני%

 דיטש מ על ברת אביו אהאר ובפרפדררחע
 ההםצאה לאביפ4ל טשוע %פים בסשך ביתרש8ץ

 לכץ למק אפים הש?נ אשר בבשותמשבע
 וימה באמה מדוע אפומלך ושפל אשבע אגכ*ש4הם
 להבפרח לאברחם נאה לא כי 15 וביאלו אהתיאבוים
 מה וטדע במאת אחצ בעצמו שויא בשעה יורוה גןעל
 של השגיעה בי *דע ופסילא שהו ריסה ח~ע עםטלר

 ה~ק כבש"ם ו' שותן כיק הכבשום על כי באץאגוע,ם
 ולא חארץ שם 5א אהר באהע אבל הצצית להרשבא
8 סטק נה אאך. ט9 סשוש רק חה" מ4 %  
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ייאל וייא14 פ' דלררדשאמף68
 הארץ עם לא 9י' לאחיו איש וישבעו בבקרוישכימו
 יותר ולא בשלום הורים כאחים ורק רורות ג' עלולא

 לפובה יצפרך אם פי' יולר לצרה ואח משליוכנאמר
 העם, לכל ולא רורות לנ' לא אבל לויעשה
 ויבואו ההוא ביום ויהי פטוק תולרות בפ' מובןדנגןדן

 אשר הבאר אורות על לו וינידו יצחקעבדי
 שבע באר העיר שם כן על שבעה אותה ויקרא וגו'חפרו
 קיאו כי וירא בפ' כתוב הלא פלא והוא הזה היוםער

 נתנלה כי נראה אלא השבועה מפני שבע באראותה
 אשבע אנכי שאמר מה ורק נשבע לא אברהם כיה1ר
 קרא ולכן נשבע כי חשב ואבימלך כבשות שבע עלכיון

 מררוש
 נדולה מצוה יצחק א'ר ר' מררש עין מלח נציבדרגהי

 לאילין הב לה אמר רהוה המלח עלעמרה
 הרא אף ליה אמיה והות מלח קלילאכסנאי
 הכא. מולפא בעי את בישאסומתא

 ותהי מאחריו אשתו ותבפ שמעוני יליפדאטעא
 במלח שחמאה על אמר יצחק ר' מלחנציב

 עושה היא מה לופ אל המלאבים שבאו הלילהבאותו
 מלח לי תנו להן ואומרת שכנותיה כל אלהולבת

 העיר אנשי בהם שיכירו מתכוונת והיאאורחים
 מלח, נציב ותהי כןעל
 ולמה מלח לנציב רוקא נעשית מרועהגרול
 בזה חז'ל ועמלו נ"מ מה לנו ממפרתהעורה
 רבריהם להבין זכיתי לא אבל לעילכנראה
 פלא, רבריהם וכמעטהק'

 עירובין איתא פשופ לבאר א9שר הק'רבריהם
 ארם נצחני לא מימי חנניא בן יהושע א'רנ*נ

 נתארחתי אחת 9עם היא מאי אשה ומ' תימק מאשהחוץ
 אבלתים ראשון ביום פולין עשתה אחת אנסניאאצל
 כלום מהן שירתי ולא שניה כלום מהן שיירהיולא
 ירי משכתי שפעמתי כיון במלח הקריחתו שלישיביום
 קיחה אש כמו שרפתו הקריחתו ז*ל רש*י ע"שמהן
 ובו' כרותח הוא הרי סליח ע*ו פסחים ועין מלה.ברב
 ונתחגך נתגדל לופ הנה מלוו, סחמת נאכל שאימער

 הוא טרות השבע בער יצחק אמר יבעת שבעבאר
 שבע* בארקורא

 יהפבין זקנים היו אחת פעם זופא כלה במסכהדאיתא
 בסה אחר תימקות שתי לפניהמ ועברובשער

 ובן מסל שמר עקיבא ר' וכו' ראשו נלה ואחדראשו
 על לעבור לגך מלאך איך עקיבא לרג ליה אמרוהנדה
 תימק של אמו אצל הלך אקימנו אגי א"ל חבריךדברי
 אני שוא"ך שאני רבר לי אימרת את אם בתי להאמר
 עקיבא ר' היה לי השבע לו אמרה הבא לעולםמביאך
 פובה היה אברהם והמצאת בלבו ומבפל בשפתיונשבע
 אשבש אנכי אמר ועליהם כבשות שבע הציב כייותר

 וירא1
 מרובה במדה אורחים בהכנסת עסק והיא אברהםאצל
 סאברהמ לופ שהלך ואף המעשית המצוה היתהוזאת
 לולא בי אברהם במצות עוד החזיק במובן זאתבכל
 אשתו ורק המרומיים מתיך ה' מצילו היה לא בוראיזאת
 אורחים הזמין לופ כי מובן וממילא סרומיתהיתה

 כראותה בפרפ באורחים צרה עיניה היתה והיאלשלהנו
 העתן הוא מי כי ררשו תמיר כ4 סרום ראנשיהמנהנ
 אבל לו שטתנים מה מאבר הוא שיפה הוא לעניצדקה
 עשתה לכן סרום לשיפת לופ בעלה את להסית יכלהלא
 ל1 נהנה חנניפ בן יהושע לר' האשה שעשתהכמו

 נאבל היה שלא ער מלחה ורק נרול בכבודלאכול
 בעלה דעת על עברה לא לופ אשת וכן מלחומחמת
 שהאירדרם ער הרבה ומלחה בעלה רצין עשתהואררבה
  שיעור. אין עד מים שתו כך ואחר וישנעי מעפאכלו
 שיוא ום9ני לו מו41רין מודד שאדם במרה סיפהואמרו

 מלח. מיב נעאית לכן מלההרבתה
 זארגאן בשפת כי ידוע אחר, מעם לאמר א9שרעדך

 ולבית לגטת סשתמשים אדם בני אשר מלותיש
 דיגער( )בלופ והם מרונה במדה ריבית הלוקהרםהאנשים

 גם בוראו ההגה )פיאפקע(, רם המושך תולעת עלוקהש
 תטמם לגזלנים מבזים היו הישרים שנה א,פים ר'לפני
 הארם לצייר העמה לרעתייבכן

 הנ1*
 כסו סלח קרש

 סו?ץ חשתפ5ן דם שטוצץ פ9ני עלוקה קוראיםשאמ

 לנושיש

הפלא

 ולאוו

יטש



69ייאל וירא פ' מ'ררושאמרי

 נפשו נופל כאלו וכו' הנוזל ב*ק ואמרו חברו שלרכהש
 קי'ב חולין עין זיינער( )בלופ כן נם בפבע הוא מלחכן
 רשוי מלחה גללי תרתי ביה משדא תקנתא ליהלית
 מהשומן הדם ערר הטלח וכו' המלח אצל טררוהדם
 א'כ אלא דמו מירי יוצא הבשר אין גך'נ ד1*ןישן

 מדום מאנשי יותר דם מוצצי לך ואין יפה יפהמולחין
 שהיו והכונה מלח נקראים היו ולכן מנהדריןעין

 דם,מוצצי

 ואשת תינף מהעיר לצאת אותם זרזו המלאכיםיהנה
 המיפור כל כי היות יטל כי בלבה אמרהלופ

 י'ררוש

 אברהם, את נסה ונו'דיך,י

 נסה נאמר לא מדוע הפלא שואלים העילם כל כיירדע
 תימק ואפילו יומא דחד רב בי בר הלא יצחקאת

 ועין אברהם, מנסיון פחות לא היה יצחק נסיק כייודו
 וכו' ליה מיבעי יצחק את אברהם את  % פרשהזהר
 גם רייקי את אברהם את רק כתיב לא לאברהםנסה

יצחק.
 אמרת לפעון לאברהם יו היה כי חיק סנהיייזישן

 לשהופ אימר ואתה וכו' זרע לך יקרא ביצחקכי
 רבות קושיות היו ליצחק נם הלא - לשתוק נטיקואת
 שימות ולא בהם וחי נאמר וט' האדם דם שיפךנאסר
 קשה כולם ועל הקשה ולא תרצח לא נאמר יוטאעין

 השכל הלא אתה א' ירא כי ידעתי עתה כי לאכרהםנאמר
 יותר לא ואם יותר ירא היח יצחק כי 1מרהפשופ
 אביו לו אמד שאם מנין יבמות עין הם שיםלכה'פ
 בכמד4 חיבים כולכם וכו' לו ישמע שלא השבצןלחלל

 אסור התודה מ?ד חלא נפשו לאבד לו אמר אברהםואם
 הסכים יחדיו שניהם הלבו נאמר וביצהק לאב%לשמוע
 כי ידעתי עתה נאמר לא לכה"* הפיוע אניולדעת
 ננר ובר ננר לית ולכאהרה אתם א' יראישניכם

דליפרקיניוג
 שמ את יקח בפרשה נאמר פויפ לבארדנר*טה

 דעת בר בל הלא במ יצחק ואת אהונעריו
 לואריב צוה ה' הלא יגךרו בן חרה ט%שק ח85יו588

 בסיפור ב1 ולכן עשרם לנמב רוצים הם ורק שקרהוא
 מהר יברחו למען נשחתה תהא העיר בי לאמרבבואה
 נאמר ולכן מביתם ינזלו להעיר כך אחר ישוטוהם
 הדבר אמת אם לר1ת ראשית מאחריו אשתוותבפ

 חוזרים אינם המלאכים אם הביפה שנית העירבהשחתת
 לוקה בכשרים החושד שבת ואיתא בביתם, לג%בלהעיר
 עניים רמ ומוצצת רע שהיתה חפאתה לבר והיאבנופו
 מוצץ פי' מלח הוא גם כי המלאך את חשדה לזהומסף

 מלח, לנ?יב נעשית לכןדם

 וירא1
 יצחק הלא עקידה ממעשה העיקר הוא מי א'כ יצחקאת
 יצחק את ויקח לאסר לההורה לו היה וא"ב העיקרהוא
 ודונמא אחריו והפפלים קודם העיקר אתו נעריו ושניכמ
 טוקדם זה בפ1ק המוקדם כל מ'א כרכות עיןלזה

 השק4 להקדים היה וא'כ וכו' חפה ארץ וכו'לחברו

 רשמעאל יצחק אותו ויקברו שרה חיי פ' נאמרומדוע
 השק4* י?חק שחשב לך הרי הסכפלהבמערת
 שני אבו1 א"ר אתו נעריו שני יקח מררשאיתא

 השאול אברהם ארץ בדדך נהט ארםבני
 וכו'1 נערים שני ויקחאברהם

 היה רי בן אם בלילה יחירי יצא אל ת"חחו*ןעין
 ואלעזר ישמעאל שלקח רש'י עין יצחק עםלילך

 %ה האמת מכל דוקא למה המדרש כדברי אםיקשה
 נערים שני ולקח ארץ בדרך שהתנוע האחדאברהם
 פלא, דוא מאמרם האבות שאר נם כן עש% לאמדוע

םוא 4  בל נלבו אטר אברהם בי לאה הק' 
 ללצחק לממור בכדו יש ה' שציוניהמצית

1 באנררה פונבדרך  השכר נורל להר1ת או בבקשה 
 יצחק את לעולה לעלות הלי המצוה ה' כשאמראמנם
 בזו מצוה בני את ללמד אני יכול איך אברהםאמר
 מצחה תהא רציחה כ4 %ות יוכל איך קישיות  יקשההלא
 מה בולם ועל וכו' בהם ווו מעם דרכי דרביההלא
 יעקב שעשה כמו אחרת לארץ יברח יעזבני אםאעשה
 אברהם עשה מה יעקב יברח נאמר מעשיובפחדו
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 י'ררדשאמוי60
 ציוני ה' לאמר ואלעזר לישמעאל הדבר והודיעהתחכם
 אז תעזרוני אם ורק אחרת דרך לי אין אשר בזומצוה
 ידו אשר אדם ה9רא ישמעאל וכמובן המצוהאקים
 כי יצחק ננד היה מנעוריו כי ובפרמ תיכף המכיםבכל
 מתוך פשופ הסכים וא5עזר העיקרית הירושהלו

יראתו.
 כי ברבי והאמין רבי מתורת שדלה דמשק יומאעין

 יצחק אם לאברהם הבפיחו והם המצוה היאסשמים
 בשלשה חר ובפרפ בפל בתרי וחד שלשה הם אזימרב
 וזולתם ליצחק לבפות בכדי אתו הלכו הם אם לזאתא'

 דעקידה במעשה העיקר היו הם לכן אפשר אי ויהבוראי
 בדמיון אתך ע'1 עין אתו נערים שני יקח נאמרולבן
 השלישי ביום זאת בכל אחת בעצה שהלכו 9"לך

 ונו' פה לכם שבי אברהם אמר מרחוק המקיםכשראת
 אז יתעקש ואם ירוצה אולי יצחק עם ואדבר אילךאמר
 החכם והנה לעזרתי ירויו להנערים בקיל סימןאתן
 קשה והיה אתם הולכים הנבירים הנערים בי ראהיצחק
 להקריב, הולכים מצוה לדבר אולי שאל לא אבללו

 א' אברהם יאמר לעלה השה ואיה יצחק כששאלאמנם
 לו נלה שאברהם מדרש ועין בני לעלה השה לויראה
 יראה ירא )מדרש ממש להקריבו ציוה ה' בי האמתאז
 ילכו בני לעלה השה אתה לאו ואם לעלה רוו1הלו

 למה יצחק הבין אז *שחמ( וזה לשדופ זה יחדיושניהם
 כי ניחא אז שה מקריבים היו אם בשלמא הנעריםהלבי
 למה הקרבן הוא אם אבל עבודה בשעת להיותרו?ים
 הם אז אסאן אם למען אתו לקחם אני ודאי אלאבאו
 ראה כן ואם ולהקייבני בחבלים ולקשרי לעזרויקרט

יאי וירא1
 דגאש4ר אביו כי ובפרפ להנצל עצה שים לו אין כייצחק
 ולכן לו יהפיע ומי לשהשו רוצח בנים על אבכרחם
 אמ ולכן נפש עד מים ב1 כי אני רואה ואמרהתחכם

 בראק. בלא יחריו שניהם וילכו וזהומסכים
 התהיה אמרה לא מדוע הקושיות כל מתורציםןצגכנן

 עהה כי החורה אמרה ומדוע יצחק את נמהוה'
 לכה*8 אש4ר לא ומדוע אתה א' ירא כיידעתי
 אנוס. דרה יצחק כי א' את ירא יצחק גםכי

 קצרים.דברים
 9"ז ב"ם דאיתא מה לכאר אחד מאישבשאלתי

 מכאן יצחק א"ר סלת וכתיב קמחכתיב
 האיש מן יותר ב4ורורם צרה עימהשהאשה
 לא בי משרה רמז שום מצימ לאהלא
 וכון באורחים להניחה

 5שון כפל אברהם אמר למה להגמרא יקשהדנר4*ה
 מ5ת מימם שני הם כי ידוע הלא מלתונם

 נשא בתורה ואיתא בינוני הוא וקמח ה1בחר המיןדיא
 סלת האפה ועשירית פנחם ונאמר משת מצותומל

 ולא וכו' וכו' ובו' מלת עשרונש השלשה ונאמרלמנהה
 טובח אלא הטובחר משמע מלת אשכ מלת קמחנזבר

 מפני מלת בפיוזש לשרה לאמר מפחד היהדאברהם
 אמד שלום דרבי מפמ ולכן באורורם ?רה עיניה נישידע
 אינך אתה אמנם מלת דוצה אני פי' מלת וגםקמח
 שנההם מבקש הנמ לבן קמח תאמד בודאי לבפובת
 עיניה בי אברהם מ14ן סיכח וממילא כריונך,ועשה

 148דידם. צרהוךו

 שרח חיי פ' %ררוש
 שרה חי ויווו הצ' תהיה יעילם ינהיתם י'מררש

 לאמר באהרונה שרה חט ששי לאמד צורךמה
 המקום לפני צדיקים של חיהם שחביבלך

 %שא*ב4בעוה"ז

 גם לבמול לההורה הרה כן אם פלא דיאד%%רדש
 הוצם' בעלי בם' 4והא ?דיקים שארנבי

 דנבי אעשג לפובה שרע נו* זשל פירש* שיחתט

 לשרמר איכא ישסחיאל חי שני השלח כתיבקאאל
 נסצא דשי שטלר בקיי שנחגיר %ר וכה תשובהשעעחה
 ויי ש%ו אטי למה ל~ןן הבפל קט1ה ז'ל לרש*נם

 9עמי* שאזישרה
 18כות ד1שיה כאן עד בראשית מן5בארדבוש84ון

 קטע אגחש פי אדם בסו התרותראור
 1ו1ז 8א8י בסחט חגה 5פך טו1שלח חגוך ירדמהללאל
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61ייאל שרה חיי פ' %רףר,טאסף

 יק וו%' קען ימי כל יהט א%ש ימי נל יהי נ%חהף
 אשר אדם יבו כל יויו תרש נוסח נאמר הראשהבארם

 התורה אמרה לא מדוע פלא והוא שנה מאות תע*עחי
 בפ' אברהם נבי הפעם עוד מתף% זה ו%סח בכולםכן

 ושנעים מאה חי אשר אברהם חי שני ימי וושלהשדה
 כ' שרה חי שני שנף כן נם מתף% שוה תבישנה
 משה יעקכ ביצחק לא אף כזאת סתף% ולאפעמים

 ו%'.אהרן
 נאהלך אנורה יבטות ראיחא מה פי עידנר*טה

 האומר כל ישנים שפתי דובנ וכו'עולמים
 באריכות ועין בקבר דיבטת שפהותיו בששהלכה

 חי אוש בן יועדע נן ונניהו י"ח כרכהע ו%תאירושלמי
 במיתתן שאפילו וכף מתים עלמא כולי אפו פעליםרב

 ר' מבי רבנן מפפת הוה כי ברכות חשיתא חיםק*הים
 ואחייתך בחיך תראה עולמך הכי ליה אמדו כו'אמי
 הרבצת מתוך הטנה דורים לדור ותקותך עוה*בלה%
 אמנם מת שהוא אף התלמיהם ריביי מתוךההירה
 דירה נעלי יצכורצ התהיה תלמי על זרע אשרהזריעה
 לרשת כריום רוח נחת לך שיש לבד הא*כ דורמרור
 תראה עולמך ו%צ היהערם מחדשרם בתורהאץסקים
 לדור ילמד ישן דור כי דורים לרור תקותך חידנדרך
 בנית שאתה בשניל חלק לך יהא לעולם תמיאהחדש
 במיתתם ?דיקים שמרים ב?דק ראז הא, תפעתדהסור
 כמו ומעעוהם הירהם נעולם נראית ווי כי חיםק*יש

 דר, עורשהיה
 נ4ם מעשיהם נשכח שמם נשתם העולם יינוהנה

 אחרי מההים להיות זוכה מרבבה אחדורק
 שלא מי האשרי הבל הבל שמרים בשתם ולכןפוהם
 לדוניץ תורה דודחשי לחדש הצכה כן ה4אנברא

 תימה בקבר מרחשות שפתוהם שתם ווטחרתלמיהס
 משל בתההם מעפ הריוצ כי שמיים הם חהםכא5ו
 ידם בילעמ( )לאפערץ הלויז ל*רש דומה הרבר5מה

 כי המשוכח לים ומצ*ה בו נמוצ% משרם הואהמשיכה
 ואם הים אהי מיפה היא המארכה יסו כל יושעש
 דוא אחיובה רגע הץ האצצץ ים ועד למחי או5י עכשילא
 הטדל נטנ*רת אהיתה ברגע אמנם דושועה לקבלנ%ן
 ו*ימר לקרקום איתי ו51רן הב*5עפ נהשל ש *גותיא
 הרפה וטחחיפ דארעא כעפרא ומב"צל בש4 הבלהכל
 הוא פנורל אשה חשר האהש הוא כן 5ח *פב5ששדה

 כוצ בכל אוחזו ההח אדרבא הבילעפ מקרעאיט
 ישינ כעבורו כי הבילעפ יש אם בכיש תמירומטשמש
 הבל, הכל בקיל צועק איט הוא בגורל זכהאשר

 בנורל זוכים והם האדמה על חים אשר אנשיםיעטנכש
 ועד לעולם עומד וזכרם להרור נ?רכים הםתם

 אשר ויש חים קרואים במיתתם נאמרעליהם
 עובר, וכצל פורח כאנק וזכרםחים

 גם כי נ"ם %5 אין ולמ8ה מאדם הדורות בנלולכן
 שבהם המצהין ורק קיים העולם היהזולתם

 עולם של היסוד היה דצא כי כמובן הראשון האדםהיה
 אפשר אי ועד לעולם שמד זכרו התולרות כלאבי

 זה על רמז נאמר ו4כן האחרים כן ולא שש אתלשנח
 יחיה חי הוא דיק חי אשר אדם ימי יהיו וזויבתורה
 שואלים כולם כי לעולם ישאר חייו פי' וזכרו ושמולעולם
 ארם עונים ולכן ריאשון האב היה מי פה בא%מאין

 %, אשר וזהו חי היה כי לכל יודעוממילא

 ל*ויד*ם האב הראשון הירודי דרה הוא אברהם נ%דק
 מי היהודים נאים מאין שוא4ם העולם עמיוכל

 הם אם העמים בעיני פלא תמיד הם ני יו?רםרוא
 נאים מאיו שואלים המקנאים הציחה של ברנעחים

 הם ואם מכל שפרש בדת מ?וינים הם אםונפרפ
 האוטות שצאלים כן נם נעולם נשמע וקולם צרהבעת
 אברהם אכיהם היה אברהם כי ווא ההתשובה נאומאע
 היו לא אברהם נלא כן ואם פטהורה אשנה המיפדהיה

 ימחה לא אברהם של שמו וממילא נעילםיהודים
 חים 449ים במיתתם נאמר עליו ולכן ועד עולםער
 האלה החורה רמזוז ולכן ור כמו נזבר תמיד דצאכי
 יאמרו העולם כל היקא י ח ר ש א אברהם חיי ש%ימי
 כן ואם נעולם יהיוים היו לא צלחי ני % הואכי

 יאמרו וכולם מהעולם יבפל לא תכרו שמו ח%וכדאי
 ור*אשר

 לך מי כי משה נבי ור אשר נאמר לא מהע יקשהד4*כ8
 לא ובודש דודו ב% מזכה ויה הלא ממטנדול

 אברהם קדושץ דאיתא ע'ד לאסר אפשר לעי5ם שמיישכח
 תשא פ' ווטש על בועפ' ו*רתא הה"וה בלקך"פ
 שמסר טקנלה ר*ם בספר כתוב 5מ בני כל אה~רותשפפו
 התיבו וזדעו וללף ח~עקב 4יחק חשדה כלאברהם
 יותר בתצרם דנקו ולכך תהרה שש פמק ה~א"ש"הות

טכל



יאל שרה חיי פ' א'ררדשאמרי62
 וכו' נמצרים נשתעכרו לא ולפיכך וכו' השנפיםמנל

 ז'ל, הרמנ'ןבשם

 מצוותי משמרתי וישמד תולרות פ' ז"ל רשנ"סדעיד
 הניכרות מרות פשומו עיקר לפי תירתיחקותי

 כולם טרחים והכנסת ורינין וחימור ועריות נזלכנין
 ונתפרש שנתחדש אלא תורה מתן קורם נוהניםהיו

 וכו' ואברך פסחים ועין לקיימן ברית וכרתול*שראל
 ברכה והיה ת'ל בנולם וותמים יהי יכול אברהםא'

 בהם. ולא חותמיןנר
 שם רק ומזכירים אברהם היה להתורה יהאננ23צא

 אנל משה קורם יסר הוא כי המיסראברהם
 וחזרו ושכחו יסרו ש'ם ראמרו להא ורמי הצ~חלא
 נני רק ויכן נקרא אברהם שם על עור א'כוימרו
 חי היה הוא כי ישכח שלא לאמר חי אשר כתיבאברהם

 כל של האם שרה והיא אחת אלא נמצא לא נשיםונין
 ישיט יצט הם ממי השאלה על נוראי אשרישראל
 פי' שרה ח9 שני לאמר התורה רמזה ולכן שרהמהאם
 ימיה יספרו חיה וכמה חיה היא כי יאמרו וערלעולם
 כפלה ולכן ישראל כל של עיקר תהא היא ניושנותיה
 הט8ת עם העולם כל דיטשה וךא לאמרההורה
 נרברי אחת היא ממילא תלר תשעים חנת שרהאשר
 לעולם יזכרו שרה ח9 שני וממילא הלצ נמקראהימים
 כן נם היהודים ידי על כי לזה ונוסף המקרא יריעל
 וממילא ישראל כל אם היא כי וער לעולס שמהיזכר
 עולמות נ' על מרמז הכפל כי המררש חכמי עםהצרק

 דוא חר הבל אנל הנאים רורות על מרמזולרברימ
 היה כי התורה רמזה ישמעאל ואת תליא בהא האכי

 אברהם, נימי תשונה עשה כי הדור מיפת כןנם

 שרח חיי פ' ביררוש
 מתנמנם והצטר ורורש יושנ %ה עקיבאר'מררוט

 שתמלוך אסתר ראתה מה אמר לעוררןביקש
 בת שהיא אסתר תנא אלא מרימת קכ"זעל
 על ותמלוך קנ'ז שחיתה שרה שלנתה
 מדינות.קכ"ז
 ופלא. הפלא הוא הזההמאמר
 כי שרי שמה תקרא לא אשתך שרי לך פ'מררש

 משרי ה' שנמל יור ארשנ"י מררש שמהשרה
 שאני בשביל רבשאע לפניו אמר ה' לפני ופורח מסהיה
 לשעבר ה' א'ל הצרקת משרה הוצאתני שנאותיותקפנה
 אני עכשיו אותיות של ונסופן נקנה של בשמההיית
 שנאמר אותיות של ונראשון זכד של בשמו אותךנותן
 נם דיא הזה המאמר יהושע נון נן להושע משהויקרא

 ופלא. הפלאכן
 אשר חכמים נעולם יש ני ירוע לבאר בעה"יונר,עה

 או שנים עשר ולילה יומם עונריםלפעמים
 להמציא תשוקתם למלאות למען וכו' שלשים אועשרים
 ששים הם מיומם וביום העולם בער חרשהמכ'נה
 הטמרים עבודתם שני היה כראי כי ואומריםושמחים
 8ברכיס העולס בל ונס נברא סשלא נגרא אשרט'נ

 כבור בנזר מעפרת רהמצאתם נמצא מו"פ בברכתאותו
 נשביל ימיה כל צער %י וותה אמט שרה כן חייהםימי

 אמנם ע"ז עונדי לכל שטא היה אשר אברהםנעלה
 המאור יצחק את להוליד זכתה כאשר זקנתהלעת
 ישראל זרע של הראשון הנרעין הראשון הידךריהנרול
 הם נצער חיתה אשר ושנותיה ימיה כל כי אמרהאז
 חיתה כי מפנינים משובצת זהנ נעמרת מעופריםכעת

 נל אז נרול ממחר לעשות המסע כמו נרוללתכלית
 כי הפורח הרגשת בלא ננחת עיברים הנסיעהימי

 עמ5 לתוהו לא ני האמצ,רם ומעפרת מקרשתהתכלית
 מאה שיה ווי ויהיו עליה נאמר ונצרק ינע לריקולא
 של חיים דק לבפלה שנה או יום ויה 5א כי ונףשנה
 שלא יען כמתה היא כי שרה רמתה שלכתחלה אףנחת
 לאמר שייך היה ולא נררפת שהיתה יען ננים לההיה
 שנותיה כל ועפר חזר הסרף אנל שרה ווי ימיויהיו
 לואטסיד ונור המן נשנח אמגם ועושר חיים שטתונעשו
 כי 5ריק והו שרה שנות רעתו ל48 כן אם דיההיםכל

 נלא וווהה עמרתח וטתרסה נשברה מחשבותיהנתבפלו
 עשה ומה וצעלת שום הניחה לא כי נבהמה רקתכלית

 ווצהל מיבח עשה וששותיה שרה את להציל בכדיה'
ט
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 קכ'ז על מלכה ולעשותה אחשורוש בעיני אסתרבבול
 נשארה האם שרה וממילא היהוד'ם והצילהמרינות
 ועושר, חיים שנות היו שנותיה וממילא במקדםבכבורה

 נמצא לא הלא פי' אמתר ראתה מה המליצהדז84רז
 מפני אלא עצמה מצד כ,ה נדול זכותלה

 חשב והמן גדול לתכלית פי' קכ'ז שרהשחיתה
 המיבה, אסתר היתה לכןלהמיתה

 סיף דר'ע ממעשה וכידוע דרש עקיבא ר'ןהנה
 במצב היו היהודים כי נפשו ממר אשרברכות

 לא והידושיו ר"ע דרשות כשמעם ולכן משונאיהםרע
 כי בימינו כרוז יצא לו כי כדיבעי שמחו ולאהתפעלו

 בודאי ישראל מקהלות באיצ לדדוש עקיבא ר' יבאבא
 ם צפופ עומדים והיו לשמיע ומף ונשים אנשים בא4םהיו
 היה אז גם כי מובן וממילא ימים איזה מחכים היוואולי
 הצבור כי לאמר נאה ואיך ישראל בעיני גדול ר'עכטד
 ה'ו הם אלא ישנים היו הצבור דוב כי משמע ישניםהיו

 לדבריו לבם שמים היו ולא מהרדיפות בצערשרויים
 משים אדם אם כי כשינה נפלו וממילא לגדלותוולא

 יישן, לא אז לחכמהלב
 משים אין אשר עד מרא ביאוש הם כי הביןדך"ע

 הפלא להם ודרש לעוררם ביקש אז לחכמהלב
 והפלא לריק שרה חיי יסים ולא ה' יזנח לאבי

 חיתה ושרה מדימת קכ"ז על מלכה אסתר כימההודמנית
 הולידה שאשה מפני הצילה אשה כי הפלא ונם שנהקכ"ז
 ההשנחה כי רואים ממילא ישרא5 של הנרעיןאת

 הם רפויים בי ישראל מצד הוא החסרון אמנםעובדת
 למפה אמונתו האדם שמנדל ערך לפי כי וידועבאטנה

 חלותי תהלים וכנאמר מלמעלה ההשגחה מתנדלתכן
 ע*ון, ימין שמתהיא

 נקרים לעיל הנצב 5ך מפ' המאמר ינארבכרי
 דרדקי אהו לריב"ל אמרו ק"ד שבתמאמרם

 כותיהו איתמר לא נע בן יהושע בימי אפילו וכו' ודרשו,
 שמו זה ה' וכו' חסדים ממל ג' וכו' בינה אלף אלףוט'
 שמשמע הנימול בש5מא 5הבין וצריך ירושה יוד ה'של

 צריבים בולם כי ישראל לכל פגע היא חסויםנסרלות
 בינה שמשמע בית של הפירוש %ן חסדים נומליוהיות
 בינה אלף שמשסע אלף וכן ישראל 5כל טגע זאת-
 ומניח מת עסיר ארש אם רק הוא זאת ה5א ירהטהנ5

 עוד והם עני בשמת אטנם שמחים בניו אזירושה
 האלמנה אמם לתמיך מחיבים ולפעמים לקיכרומחויבים
 כי דרדקי של הדרוש להם פיבה מח ירושה להםואין

- הוא היוד של והפירושהמשמעות  ויגילו ישמחו ירושה 
 מאטתיהם, ירשו אשר אלה הזהבהפירוש

 וזאת ישראל לכל הנוגע דבר דרשו כי נראהאלא
 והנה זרע נתת לא לי אמר אבימ אברהםהוא
 במה ופען זה ירשך לא אמר וה' יורש ביתובן
 מנילה, עין אירשנה כיאדע
 הירושה א' אופנים ב' על העזה אכרהם כונתרהנה

 ה' אשר הארץ ירושת ב' ה' ומידיעותמחכמת
 לך כי ולרחבה לארבה בארץ התהלך קום לוהבפיח
 יוד של הפירוש כי הדרדקי שדרשו מה והנהאתננה,
 הבפיח ה' אשר הארץ ירושת על קאי ירושההוא

 ממיעיך יצא אשר אם כי זה ירשך לא לאמרלאברהם
 הוא יהושע בימי הוא הירושה נתקימה ואימתי ירשךהיא

 שמה היתה ושרי מאברהם ירושתם הארץ להםהנחיל
 שמות תקרא אל שמות שם אשר ברכות דרשתםלפי
 ראו ראובן כמו המקרות לפי הוא השם כי ע"שוכו'
 כי מרמז בשמה היוד היה 1"* חמי לבן בני ביןמה

 יוד, של פי' הדרדקי שפרשו כמו ירושה להםיהא
 ומה והשאלה יהושע בימי נתקימה זאת כאשראמנמ

 כי ה' אמר לכן ההיא העת עד ישראליעשו
 הדרדקי פי' ולפי ה', אית יוד במקים אח*ף עתהלעת
 יהיה לא יהושע עד הימים כל פי' ה' שם הוא ה'אית
 בהטרא שהשינ והידיעה הפרטם רק חלק מאברהםלהם
 בלא ארץ ב5א ישראל וינדלו וירבו ופרו ה' טתוזדצ
 ה' אל וייעקו וכנאמר ה' בשם ורק ומשענהמשען

 ה',השמע
 טטראל פי' צוח היוד במדרש המליצה יצאדז84רז

 הארץ ירושת דצא היוד למ תן צעקובמצרים
 ולא היוד את זרקתי לא המליצה באת זאתעל

 ובימות קצר לזמן החלפתי ורק אותוהשלכתי
 הטד, אחזידידושע

 ה' ראמר ב"פ מנדצת מאמרם לבאר ייבהכנצאט
 שמה תקרא לא אשתך שרי אברהםאל

 אלו אילעא4 בר' יהודה ר' כדדריש שפהובה שרה כישרי
 יודע ויצט ביור ואחר בה' אחי ה' שברא עולמותשני
 אלה טמר כשרצא בה' הזה והקן5ם ביוד העטיבאם

*
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 אלא בהבראם תקרי אל בהבראם והארץ השמיםתולרות
 ביור. הבא וחעולם בה' הזה העולם אומר הף בראם~הי

 הם בי ררררקי כהררש לא הוא האה הררשדלכנאצרזץ
 הארץ, ירושת וההא ירושה הוא שדףודדרשו

 לעולם חלק להם יש ישראל כל עפא לבארדנראה
 ירשו לעולם צדיקים כילם ועמך שנאמרהבא

 ונראה הארץ בירושת וסיים בעוה"ב פתח וקשהארץ
 מנרול יש אם רק טחל לווות אפשר שאי כמו כיבע"ה
 הטף והוא האדץ ידי על רק עוה'ב להשיג אפשר איכן
 אז הגוף ימות ה' בתורת בוחו בבל עובד הניףאם
 הנוף עבודת בעד השכר ווורש הוא ומי לעפר שבהמף
 יש ישראל בל הכינה וזאת היורשת היא הנשמההיא
 ירשו לעולם צדיקים בולם ועמך שג' לעוהשב חלקלהם

 הארצי, מהנוף היא דףרושה פי'ארץ
 בהי נברא הא העולם במנוצת הרורש כתתדז14רז

 תורה חומשי בחסשה ה' באמונת פ"בהבראם
 ים בקר ידו ערב ויהי דכתיב מאי ארשב*ל ה' ע'זעץ

 אם ואמר בראשות מעיי עם ה' שחתנה מלמדהששי
 כי ירושה פי' ביור ברא ועיה"ב ההירה ישרא5מקבלין
 בארץ הטף עבודת בעד שכר יורשת הנשמהבעוה"ב
 איט דהדורש נםצא ירושה כן נם דןא העוה'בואשכ
 ירושה פי' דצא היוד ררשו הם הדרדקי עם ברבמוולק

 הפירהש כ4 דרש הטהררש פטישנו לפי הארץ יוישתהינו
 יורשת הנשמה אשר הבא עולם ירושת הוא דוודשל

 הארצי.סוגיף
 קצרים.רברים

 בפל למה חברת היא ארבע נק-ת שרהוועמת
 קשה חמא בלא מיתה אין תענית למ*רונראה

 בי בקיצור התורה צמרת לכן שרה של החמאמוצ
 נסהפקה פי' שרה צחקה ששם יען חבהון הואהחפא
 ה' דןי ונאמר תלר תשהמם בת כי הרבר אמתאם

 ממרא פני על בנאמר ממרא באלוני הוא וחברתתקצר
 הברט*היא

 יבטצו חסר כי ידע ולא מררש לעפרןאברהם
 בתיב חסר עפרן וכן ואו ההורהשחסרתו
 יט5 דיה הלא ד~או רוקא חסר למהוקשה
 הנון.לחסהר
 לתברו מתנה הטתן פ"א ב"ב המבוארעפ"י

 מתברך והם8ייצ תצ' ברכות בששמתברך
 אמר באשר רברו מקים עפה דףה וש ברבותנחא
 אשת בבל פיצ לא אם אף אז בסף בלא במתנהלתת
 של והה4וה הבה בכרף אממ ברכות בשש מתברךווה
 ממילא בטזנה נוק ה4א הבמף ולקח ע4ו התנברהבסף
 ששי פ80ר שהיא התצ נחפר ה~ע ברבות השש 15חסר

וישקי
ונהאה

 שרח חיי 1 לררוש

 תמימים ימי ה' יודע שנה מאה שרה חידידזיל
 ימי ה' יורע ד*א וכו' תדףה לעח6םונחלתם
 אמר במעשיה תפימה עייהה שיה צתמימים

 תמימת*ג ענלתא בהדא יוחנןר'
 ממרחק 0יל נאניות היתה ונר ימצא פ ילאשת

 5תמהתביא
 נעום אם 6יץ רש 6? פק ףל א-ה שנתק

 תורה סשר נתיבת של י עשה נמיותחאנין
 נם8ף י5 להרמבש שראותי אלא גו' לא צבאגשים
 נ5 שוהא שש?יצ טש אח מןה פיחן ש4הפצית

 צדקטות* נשש ,צות י ש טשרדיפ בב*הצ*ב התווהס*ופ
 הצעוע. ליערזכקשק

 חאבות הנשאם ו*ן הטי תט' הורה ס8ר כהזב ממטאוש
 5שו8טז חשפש זאת לו ממן תימא תו השיא חילבוק

 פשים הוא פ*ת כתיבת דמצות י5הרא*ש

 כ-

 חטד
 בהכות מבהכחז דנעוים רבנהא כהבו הא סשם תצ'בה

 וכפש-ב בוע דגוהגות סצות ללסצד תייבוה הו*ילהתהרה
 מ*ח מי' נ4צ*ההבט

 חט-

 דוקנאע שינם סשים חר
 יכחהן אשכ נרמה שהאץ 8שית כטן מצטתבודבה
 פית כן4ענת מצות 8יץ כולו ההולם ב5 אצןלפמןר
 במהנ"פ א5א בישראל ס?ג עטיט מיתז חרבהשיצי
 2נשנ אלא שטית ההבה ט?ג אתן חףופ בכוץתאצ

יני
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 וכו'. אדם בכל טהנ ואיט המלך מצות מהם והרנהלבד
 ס"ת מ"ה השולח מפ' ז*ל להרמב"ם ראיה להביאואין

 כותי וקפן ואשה ועבד עכו"ם מין שכתב ומזוזותתפי~ן
 כל וכתבתם וקשרתם שנאמר פסולין מומרוישראל
 ע"ש. בקשירה שאינו וכל בכתיבה ישנו בקשירהשישנו
 נמי פסילין ועבדים נשים דהא כלל ראיה זה איןאבל

 נשי חיי נעי נכרי ברכות וכו' מזוזהלכתיבת
 ובכל מזוזה לכתוב פסולות נשים )כונתו חיי בעילא
 יכול כן אחרים כתיבת ידי על נמזוזה דהיבותזאת
 לכתוב מחויטת זאת ובכל לכתוב פסולות נשים כיהיות
 של ממ'ע ז"ל הרמב"ם דעת הלכך אחרים( ידיעל

 עכ"ל. תלמוד צריך ועדיין לי נתברר לא ס"תכתיבת
 ז"ל הרמב"ם את לתרץ אפשר הקדושים יבריו1*לא

 דאיתא עפ"י הוא ס*ת מכתיבת פפורותדנשים
 אשר נשים כן אם פרשיות התורה כותבין שאין ס'ניפין

 רק שייכים לא הכ גרמה שהזמן עשה ממצותפפורות
 פרשיות כותבין ואין להם נם הנוגע פרשיותככתיבת

 אינם ישראלים דהלא ז"ל הש"א קושית יקשהואם
 עין נפשפות לתרץ יש וכו' דכהן נפרשיותשייכים
 שבת עין בזה זה ערנים דישראל מופה עיןסנהדרין
 שבת עין תוכיח הוכח כדכתינ להוכיחדמחויבים
 שיש מי וכו' מיחו שלא מפני וכו' ראב'ע שלפרתו
 הכהן ממצות פפור הישראל אס כן ואם נתפס למרמתבידו
 חיינ ונם יעטר אם להוכיחו מחוינ הוא זאתבכל

 ז"ל ראש עין נערטת חיינין אינן נשים אמנםנערטת
 שלישי. פ' נרכותמסכתא

 מצת בחיונ אינם זה מפעם כי נאמר אם יקשה1אמ
 שבתנה מ4ת נני8ין אמרו למה א'ב מ"תנתינת

 שישט מי וכתבתם וקשרתם מפעם דצא פמולהאשה
 שאין מפני הוא דהפעם נימא נכתיבה ישטנקשידה
 לפטל יודעים אט אין זה דמפעם י"ל פראיותכותבין
 בבל פראויות בותבין אין מפעם פטרה שהיא אףאולי
 אם חיות יבול אנל פפורה דהיא רק לאמר טכלזאת

 מצות. בהרבה טיבת שר,יא מפעם כשרה היתטתבה
 מדוע ז*ל הרמב"ם רברי לפי יל הש'א רמקשהלוןא

 ד'ה ל"נ ר*ה בתוס' עין חהורה בובתפכרכין
 מברבות דנשים רחיה סביא ידצדה יר' ה*א הט'הא
 נ"נ מנילה מראשציק נר5ה שיחמן עשה 8צות נלע5

 דאשה ואע"נ אשה ואפילו שבעה למנין עולההכל
 מ"פ סי' קדושין ברא'ש ועין בתורה לעסוק ט*רוהאינה
 כאן אין לברכה שמתכוונות כיון הלכך ד"הוכו'
 כתיבת ממצות שפמורות אף וא'כ וכו' תשא בלמשום
 שאכלו פ"נ ברכות ברא"ש ועין לברך יכולות מ"מס"ת
 ניהו דלית ואשה ועבד קפן דסלקו והא ד"ה כ'סי'

 ס"ת משום כ'נ מנילה שבעה למנין תורהבתלמוד
 אשר מברכים דלא לבפלה אינה וברכה קאילשמיעה
 בחר אשר אלא תורה דברי על וציוט במצותיוקדשנו
 לפי לזה צריך ולא סק"ס מע"י ועין נתן ואשרבנו

 שיפה דלאותה מ"פ סי' דקדושין קמא דפרקשיפתו
 ע"ש. לברךיכול

 תיקנו דרבנן תיקט ד"ה מ'ז כתובות עין ראיהע1ך
 ואינה עמו עולה וכו' רפיאה מזונות להליתן

 תכשיפ אמר חסדא רב אחר דבר מאי וכו' עמויורדת
 לה תקנו אם מ"ד להני קשה א"כ צדקה אמר יוסףר'

 ס"ת כתיבת במצות הייבת אשה היתה ולו וכו'תכשיפים
 בעצמה יכולה אינה אשה באם לתקן להם היההלא
 לכתוב נעטרה סופר לשכור מחוינ הבעל אזלשלם
 ש"מ אלא נעטרה ס"ת בעצמו יכתונ או ישלםוהוא

 לכתוב, האשה על חיונ כאןדאין
 יעשה מה הנר בנכסי המחזיק ס"ד עירובין1עין

 אפילו ששת א'ר ס'ת נהן יקח נידוויתקיימי
 רב חייבת אינה האשה נם ומדוע אשתו ננכמינעל
 מציאח פ' כתונות ועין מציאה מצא אפילו אמרפפא
 למצות לה יתן לנעלה הבל מדוע לנעלההאשה
 לה יתן תורה ספר בער הפחות לכל ס"תכתינת

 לו.והשאר
 וכו' אשתו על עשהר קרבן מניא אדם ק"ד ב'מעק

 רש'י עין טתנ שכך חיבת שהיא וקרנן קרנןכל
 ס'ת ישבור או שרכוענ תקט לא ומדועז"ל

בעבורה.
 קדושין חז'ל נקפו לא מדוע ז*ל השש דמקשה1הא

 ששוינה פי על אף ס'ת מכתיבת פפורהשווא
 תלמוד הבן פדיון שנקט כמו נרמה שהזמן עשתמצות
 חיבות היו מפמוקים הלימודים לולא כי מפעם הואהירה
 כתיגת מצות נבי אבל לפופרן פעם אין כי א*נמצות
 מטעם לכתוב יבולה שאינה מ8ני למעפ צריך לאס'ת
 על ז"ל הששא קךארת על אוד פרשרות. כותביןשאין

"ימנש6
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 שלי לכהוב פטלה דאשה מנימין למד הוא אםהרמנ"ם
 היא זאה ונכל לכתונ פטלה דהיא למזוזה דמיהיא

 חיי נעי לא נשי חיי נעי גברי נרכות כדאיתאמחויבת
 מצי לא דאיהו מידי כל נזיר דאיתא עפ1י לתרץאפשר
 שלוחי כהני נדרים ועין שליח. עניד מצי 5אעניד

 הכהן את שליח משף מצי לא הכי לאו דאידרחמנא
 על לתת ורק הכתינה אינה המצוה מזוזה גביולכן
 ולתת לקמת יכולה לכתונ פסולה שהיא אף ולכןמצית
 המצוה ס'ת נני אנל העיקר הוא זה כי המזוזהעל
 היא ואם לכם כתנו ועתה כנאמר נעצמה הכתינההיא
 ועוד שליח לעשות יכולה איך לכהונ רשאהאינה
 נרמה שהזמן עשה מצות דהוי משום לאמראפשר
 מתפילין שפמורה כמו וניו'ם נשנת לכתונ דאמורמשום

 וניו'ם. נשנת דאינםמשום
 לנשים ה' שהנפיחן הנפחה נדולה י"ז מנותאיתא

 וכו' שאנמת נשים שנאמר האנשים מןיותר
 נאי-יין זכין נמאי נשים חייא לר' רנא*ל
 %ו'. ננרייהו ונאתמי כנישתא לניננייהו
 ממצות פפורות שנשים אחר פלא הואדלכנא1רה

 תורה מתלמוד ופפורות גרמה שהזמזעשה
 הלא אנשים מן יותר נדול זכותם זאתונכל
 וכו', ועושה המצווה נדול נ'קשנימ

 ועושה מצווה נדול ודקאמרת כ"א סופה עיןדב1441ה
 ומתניין דמקרין נאגרא מפקדי לא דפקודינהי

 מי מדרשה מני דאתי עד לגוברייהו להו ונפרןננייהו
 נחשנו כשותפים רק הלא וקשה בהריידי פלנאןלא

 עומרים האנשים לעולם א'כ מצתים אינם והםהנשים
 ואפשר לנשים הנפחה גדולה אמרו ומדוע יהדהנמעלה
 הנשים נתעלו ניחד מעלות איזה הצפרפות ע"י כילנאר
 שהזמן מעשה ורק חיינת ואשה המצות מנל פפורסומא
 נשאר חיינת היא נם נמעשה אמנם מת'ת תםנרמה
 ישראל כל נעד ערנ הוא איש לזה מצורף התורהדיני
 רא"ש עין ערינה אינה מינה בעד ונם עריבה אינהאשה
 משתדלת היא אם לחה ומצורף נמעלה היא א"כברכות
 דאיתא להא ודבר בעלה וגם להירה נניהלהדריך
 נהורה שכתבתי לישראל פנים אשא לא איך ומברנות
 עד עצמם על סדקדקים והפ וברנת חטנעתח1כלת
 לאיש אשה הטענ השוה ב"ק ועין נבטח עדנזית

 שבהיר41 דימפלבל

 ולידע ללמוד מחויבת כי מ"ז ס' או'חבשו'עדעין
 ויודעת למדה אם ורק לה השייכיםהדינים

 גדול ליביד תוס' מ' קדושין עין עוד מלהגותפפורה
 החלה ילמוד אם לימלך %א עדיין למד שלא דאדםוכו'
 שאין לפי תחלה למוד לו שמרים נמעשה יעטקאו
 פונ המעשה כנר שלמד אדם אנל חסיד הארץעם

 יותר עושת היא אם ולכן אשה נני הוא וכןמלימוד
 פנים. נשיאות עד גדול שכרה שנתחייבהממה
 מדוע פי' זכין נמאי נשים חייא ר' נונת היארז4צן

 נאקרויי מתרץ זה על האנשים את מנצחיםהם
 נרונ שהם המעלות כל אחר פי' כנישתא 4ניננייהו
 לעצמן שעושים מה וכל ערנות להם ואין מצויםהתורה
 נאמר החיה מרניצים לזה ונופף רנ שכרם א'כהיא

 רק מחינים הם הלא פנים אשא לא איך וכיעליהם
 ולא שיודעים עד ורק להם השייכות הלכותנלימוד
 והם מנצחים הם ונזה הירה להנדיל מדקדקים והםיותר

 הנעל על שמופל מה אם ונכן תשתכח שלאלהירה דענדי מנצית קא רידי נהה פ'ה נ'ם ועין יתרהנמעלה
 הם מרניצים והם מהם חופפים ונשים רירהלהרניץ

 חייא.נר'
 של מעם חומפים והם עצמן נפני עם נשים שנתדעין

 נאמות ויתח ננין נזה גדולות מצותהאנשים
 ומפ*ם למרינה נאימ הם סוחר שאניות כשם 8י'טחר
 אחר לעם הסחורה ומולינים נננולם אשר אתמשם

 כי האנשים ממטת לוקהים הנשים כן אחרתולמדינה
 נרולה למדרנה לעלות יבולה אינה מלחמה נעצמההיא
 בהרנצת היימ האנשים מנמל ממרהק לחמה נהניאהרק

 לחמה. תניא ממרחק וזהוהתורה
 נשערים יהללו ידיה מ8רי לה תע פסוק יניארןבנזה

 מפרי ועצ וביות הרנה לה יש פי'מעשיה
 נניה לנדל תורה להרביץ משתדלת היא אשר ואתיריה
 יתרה למעלה וכתה היא וה ידי על נתורה בעלהונם
 יהללו וזהו וכו' הנפחה גדולה אמרו זה יריועל

 נדולה טעלתם ני אומר ה' אף כי מעטרהבשערים
 מאנשרם.יותר

 סחהבים ההורה בעיש4 מ8ת נתינת במצות הדנרק
 משום ושל הרפב"ם בפסק מחיבום אינםבבתיבה

 מדקדקים הם זאת ובכל לעיל עין פרשיות כותביןשאין
 לחסם דופפים הם ובזה החרה ס8ר 5בהוב עצמןעל

א
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 וזוכים ומנצחים זכאים הם ונזה האנשים מעםממרחק
 פנים,לנשיאות

 שאפילו דייקא נמעערם תמימה שהיתהשרה י ד"א וז'ל כראשית ס' סוף ילקיפ רענןזיתעע
 מצות על מצווה היתה שלא שאעפ'י עשהנמצות
 היתה וא"כ מקיימת היתה מ'ם נרמה שהזמןעשה

 ועושה המצווה נדול רשח אמר הא קשה אךתכרמה
 לזה נשלמות היתה לא א"כ ועושה מצווה שאיניממי
 אין ערופה ענלה דקי'ל תמימתא ענלא כהדא א'יאומר
 לה ומייתי נה פוסל אבר מחימר אנל נה פוסלמום

 שאי% דמי כתנו ר"ה סוף והתוס' נ'נ מקרנןנירושלמי
 מי וא"כ קעביד ומצוה שכר לו יש מ'ם ועושהמצתה
 שמקיימם מי אנל אבר כמחוסר הו"ל מ"ע מקייםשאינו
 מחוסר הף לא מ"ם נשלמות ואינו מצווה שאי%אעפ"י
 היה לא תורה מתן קודם וקי'ל מום כנעל הוי רקאבר

 דע'ט פ"ק כדאיתא אבר מחוסר רק פומלהמום

 זכות וכו' תולה זכות לה יש נשפהד4*ירצא

 האי כולי מנינה כר דתורה זכרת אילמאדמאי
 מנינה אינה נר מה 1ר ותורה מצוה נד כיוהכתינ
 שעה לפי אלא מנינה אינה מצוה אף שעה לפיאלא
 ואלא לעולם מגינה תורה אף לעולם מאיר אורומה
 אנרא נההוא ומשני ועושה מצווה אינה הא דתורהזכות

 מדדשה מני דאתי עד לגברייהו ומתני לננייהודמקרי
 תהיה לעולם ונחלתם ה'ק וא"כ נהדייהו מפלני לאמי
 מנין זכותא מ'ם ועושה מצווה שאינה פי על אףפי'

 לננרייהה ומתני לבניידצ דמקרי אנרא נההוא והיי%לעולם

 עשתה שרה שהרי שרה חיי ויהיו שנאמר אומרדלזה
 שהו*ך לשרה אנרהם שאמר נמדרש כדאיתאכן
 ללמוד, המדרש לנית יצחקאת

 שרח חיי 1 ד'דרוש

 ואיש איש כל על עשה מצות ס"ת ה' ז' פ'רמב'ם
 ועתה שנאמר לעצ1 ס"ת לכתונכרשיאל

 תורה לכם כתבו כלומר הזאת השירה את לנםכתנו
 פרשיות התורה את כותנין שאין לפי זו שירה נהעאש

 תורה ספר אנותיו לו שהנידו פי על ואףפרשךות
 משלו, לכתונמצוה

 דנריו ונסוף ז"ל הרמנ'ם דנרי הניא ר'ע פי'וןכמור
 נאמר לא שזה ז"ל הדא"ש א'א ונתנאומר

 נה ולומדים ס"ת כותנין שווו הראשתים לדורותאלח
 הכנמת ננית אתו ומניחים מ'ת שכותנ*ם האירנאאנל
 ידו אשר ישראל כל על עשה מצית נרנים בילקרות
 ופירושיהם ונמרא חמשנה התורה 1משי לכתובמשגת
 כדי ויא ההורה נתיבת מצות ונניו היא נועלדגות
 נפיהם שימה ישראל בני את ולמרה דכתינ בהללמיד
 בוריים על והדינים הם?ות ידע ופירושה הנמדא יהועל
 שלא ונם לכותבם מצףה שאדם הם5רים הן הןלכן

 אש41 הישא הירח ללמוד לא אם5ם1ברם

 שרה, חיי פ' א' יום תרם"ךשבת ליער~ בק*ק ש"ס חברה ש8ס'ים, 8יזהו שקבולהשמחה

 לפפור ז'ל הרא*ש נא איך לתמוה יש כתב 'עיהב"י
 בוצמשים ולהח*פה ס"ת כתיבת ממצותלאדם

 נין החילוק פעם תלה לא שהרי וכו' וגמראומשניות
 אין הללו שנדורות אלא הללו לדורות הראשוניםדורות
 בהם לקרות נניהכ"נ 1תם מניחים אלא נהןלומדים
 לכתונ רוינין עכשךו שנם לאמר ליה הוה וא"כנרנים
 הראשונים נדורות לומרים שהיו כשם כה וללמודפ"ת
 נא שלא נראה לכך ס'ת כתיבת ממצות ל1פרםלא
 נמיות משניות חומשים כתינת חיונ לנו לחדשאלא

 ~המוו מ8ת מלכהונ מצוה יותר ושזה וכו'פירוערם
 דצא בו לקרות מ"ת לכתונ אנל ברבים לקיותבביהנשנ
 ו%', עשה מצות קיום עיקר זדצ האידנא דנם פשיפאונניו

 דוחק שאו ולע'ד 1מר ז'ל הדרישה נעלדוןגק
 דלפי ו%' 81ל הרא"ש דעת כן לפרשנרול

 מחרנש ויו לא הראשונים בדורות הלשל הכי הנ'ידברי
 בן בם מחיבים הללו בדורוה אב5 8*ת אלאלבומב

בקרנית



עאל שרה חיי פ' ד"דררשאמרי8ש

 פעמא בתר רל ועור וכו' ספרים טאר וכתיבתבקניית
 מתוכה ללמור כרי ס'ת לכתוב עלינו ציוה ה'רהא
 בהן ליכא מתוכה לומרין טאין הללו רברורותנמצא

 וכו'. מישראל ארם כל על עשהמצות
 רמ"ע כהרמב'ם להלכה א' בסעיף מביא יי*יד21עמד*ע

 לכתוב מצוה האירנא ב' ובמעיף מ'תלכתוב
 בפשז עין וכו' ימכרם ולא ונמרא ומשנה תורהחומשי
 של עשה מצות נבפל דאיך וז"ל הב'י עם רמסכיםז"ל
 כהררישה בסברא רהסכים בש'ך ועי' לכם כתבוועתה
 הסכים בליקים ז"ל והגר*א להלכה הכריע לאאמנם

 עיקר, ובן וכתב וכו' עשה לבפל ראיןבהב'י
 לפפור אפשר אי רע"כ וז"ל ל"ו במי' ז"לוהשג"א

 לומרין שאין מפני ס"ת כתיבת ממצותעכשיו
 היא בה ללמור ברי משום ס"ת מצות פעם ראמובה
 מציאה או במתנה או בירושה ס*ת לו יש אם כןראם
 א"כ ס*ת כתיבת ממצות פפור יהא בה ללמורויכול
 ס"ת אבוהיו לו שהניחו אעפ"י סנהררין רבא אמראמאי
 יכול הרי לכם כתבי ועתה שנאמר משלו לכתובמצוה
 המצוה עיקר וראי אלא שירש מאבותיו מס'תללמור
 וכיון הלימור לבר ס"ת ישראל לכל עיהא הכתיבההיא
 ובין ראשונים רורות בין לחלק אין המצוה עיקררזוהי
 עיקר וכ"נ וכו' הפרישה רברי נרחין ובזה אחרוניםרורות
 ס'ת בתיבת ממצות אחר מרין לפפור יבולני מ"םוכו'
 בקיאים היו לא אמוראים בימי ראפילו משום הזהבזמן

 אינהו ספרא לרב יוסף רב ליה כראמר ויתרותבחסרות
 ל"ו קרושין עין בקיאין לא אנן ויתרות בחסרותבקיאין
 אם פסולה אחת אות אפילי יתר או טחמר ס"תוהרי
 משים לאו משלו לכתוב מצוה מ"ת אבותיו לושהניחו אעפ" רבא ראמר ואע'ג 11 מצוה לקיים בירימ איןבן

 סרר כמו קמ"ל רינא אלא בימיו עהנת 9 מצוהשהיתה
 שכר. וקבל ררוש משום רנמרינןקרשים

 והרא'ש הרמכ'ם רהנה רברים איזהולאמררנראה
 טהיא בין אלמנה ב'ם דנרמינן לפענרהיאזלי

 ר' רברי אותה מבהטכנין אין עעררה שהיא וביןעניה
 ועשירה אותה ממשכנין אין עניה טמר שמעין ור'יהודה

 חייב טאתה מפני רר'ש פעמא פפרט ובגמראמ6שכנין
 ס' ז*ל ברא"ש ועין ובו' רע טם פשיאה ואתהלהחזירה

 בשעת אבל הל"אתו בשעת שלא נרירי ראל6נה והךמ*ח
 פעמם רקרא פעפא מדקאמד ועור וכו' פהתרהלאאחו

 בשעת שלא כרחך על בשכניתיה רע שםטמשיאה
 להחזיר חייב אינו הלואתו בשעת ראלו אייריהלואתו

 בשעת ראף מלוה מה' פ"ג הרמב"ם שכתב כמו ולאלה
 על שהקשה מה חריפתא פלפול )יעין מייריהלואתו
 הא סבר לא יהורה ר' אולי קחמתו הבנתי לאהרא"ש
 רריש רלא יהורה כר' פמק רהרמב*ם חזינןררבא(
 אין וגם ועשירה עניה בין נ"ם אין א"כ רקראפעמא
 והרא'ש הלואה בטעת שלא ובין הלואה שעת ביןנ"מ
 שלא ובין הלואה טעת בין וחילק שניהם רבריבירר

 ר"ש, פעם במקצת ותפם הלואהשעת
 אחר מ"ת כתיבת רמצות זו בהלכה רנםדנראה

 לכתוב לעשות עת משום גיפין חז"לשהתירו
 מצות עם נעשה מה כעת שאלה יש וא'כ פה שעלתורה
 בזמננו גם לר"י ור"ש ר"י בפלונתת ותלוי ס'תכתיבת
 לכתוב ישראל כל מחיב מ"ת מתיך לומרים שאיןאף
 ראזיל ולר*ש פעמא בתר אזלינן ולא פלוג רלאס"ת

 ס'ח, בתיבת ממצות אנחנו פפורין פעמאבתר
 כמו הב'י רברי לפי בשניהם תפס ז"לדהרא"ש

 והרמב"ם אלמנה לעניז בב"ם שםשעשה
 רמחיב יהורה בר' ס'ת נבי ופסק מפסקו זז לאזול

 פעמא בתר ניזל ראם אתו והצרק הזה בזמן נםלכתוב
 בע"פ בתורה בקי שהיה מי הראשונים בדורות קשההלא
 מכתיבה פפור היה האם מתובה ללמור צריך היהולא

 חייבים, דהיו מודים טלם הראשונים רורות עלהלא
 ועין עצמה בפני מצוה ברורימ גם רהואדנראה

 נ'י ועין פיני מהר קבל כאלו הכותבהמנחות
 יו*ך4 מ"זעין

 ראמר מסנהררין הרא*ש על ש"א הרב שהקשהרכפה
 לכתוב מצוה וכו' אמתיו לו שהניוצ אעפ"ירבא

 פעמא דריט דלא כר*י פומק ררבא לתרץ נוכלבהטלו
 והשימי והדררוש ר*ש בשרפת גם תפט והרא'שרקרא
 הרא'ש אבל כרש פסק אז ולבן רבא בימי עור דרולא

 בר"ש,אזיל
 פ"ת כתיבת מ6צות לפפור ףל הט"א שכת1 מהע'ך

 לא6ר נואה לעיל עז בקיאים אמ שאיןמפעם
 ספק אלא - ודאי לאו הא בקיאין אנו אץ שאמרורמה
 אמדו למה א'כ בפעות כותבים אנחט בי חטמ 15כי

 אם נ*ם מה ברבים בוומשים לקרות ראכיר ניפיןבמס'
 קרוטין בפפ, א8ר יוסף ר1 והלא בפעות בחוביפכולפ

מ



60יא5 שרה היי פף ן"ךרדשאמר

 בממ' אמר בעצמו והוא וכו' בחסרות בקיאים אט איןכי
 קוראים בס"ת נם הלא נ"ם מה בחומשים קורין איןנימין

 יודעים אנו אין אלא בודאי דלאו ע"כ אלאבפסולות
 בספק אנחנו א"כ נטנה קבלתנו כי היות יכול אבלברי
 אט אין שאמרו ומה לחומרא דאורייתא ספקוקי'ל
 כי ודאי אין אבל קבלתט על ספק לנו יש פי'בקיאים
 הם"ע ידי לצאת לכתוב צדיך מספק ע"כ אנחטבמעות
 ו'ל ש'א כהרנ לא הוא סנהדרין רבא שאמרומה

 ולקבל לדרווצ ורק רבא בימי הם"ע נהנה דלאשאמר
 ספק דסבי לשימתיה אויל רבא אלא קדשים כמושכר

 עין לכתוב צריך דמספק אמר ולכן לחומראדאורייתא
 ואב בא בסוניא י' בחולין הפלפול ד' פ' שמעתתאשב
 הנאון והסנים רבא א"ל ד"ה עד וכו' מעיים בניונמל
 לחומרא דאורייתא ספק ממעם הוא רבא דשימתש'ש
 מספק לכתוב ומחויב לשימתיה אויל רבאוא"כ

דשרייתא,

 לכתוב אחד כל דחיב דפסה ו"ל להרמב"םיקשהדאמ
 רב אמר הלא שהקשה ו"ל הש"א ולדבריס"ת

 ולכן ויתד בחסר בקיאין לא דאנן ל"ו קדושיןיוסף
 א"כ לחומרא וספק ספק דהוי ותירצנו אנחנופמורים
 לקילא הוא דאירייתא דספק סבר ו"ל הרמב"ם הלאקשה

 במס' אלנוי הרי'ם דברי עפ"י לתרץ אפשרמהתורה
 דנית ו"ל הרמב"ם על להקשות ואין וו"ל מ' סי'בכורות
 למה יולדת בספק א"כ לקולא הספיקות דכל %לדאיהו
 דהא פמורה מספיקא הא הספק על קרבן ההורהחייבה
 במצות אבל באיסירים אלא אינו הרמב"ם דסברתליתא
 לעשות חייב אם או המצוה קייס אם נסתפק אםעשה
 דעשה דכיון העשה לקייס מספק חייב התורה מןהמצוה
 ספק לענין ל"ת ודחי עשה דאתי קי'ל דהא מלאואלים

 וכי', מספק וחייב אליםנמי
 תוס' עין נמיר מנמיר דדיינא ספרא מתם ב' נימיןעין

 בקיאים הסיפרים הלא לרברינו ראיה קצתוהוא
 נכון, ו"ל הרמב"ם פסק ולכן מפק רקוהף

 שרח חיי פ' תררוש
 לעם וישתחו אברהם הקם וני קבר אחות*תנד

 וט', לך נתתיה עמי בני לעיני וט'הארץ

 נפקא מה כך כל אברהם התעקש למה ידקדקדיש
 עפר כי כנאמר היא חד דארעא סדנא הלאמינה

 אברהם כי ההורה מספרת ולמה תשוב עפר ואלאתה
 באמת למה קשה ועוד מינה, נפקא לט מההשתחוה

 וכו', למכור אפרון רצהלא

 נאמר פעם עמי בט לעיני נאמר פעם לדקדקעךך
 עירו, שער באילכל
 יתהשב לא ובטים ישכן לבדד עם הן נאמרדנר4*ה

 על אשר העם מכל ועמך אני תפליטונאמר
 שכל מדרש ועין העברי אברהם ונאמר אדמהפני

 השט, מעבר ואברהם אחד מעברהשבעת

 י49א ביצחק כי כנחמר בורע נהברך אברהםוהנה
 האלן של והוריעה הנרעין יהא והיא זרעלך

 התורה כל יים אברהם יומא טרתא ישראל שלוהכרם

 ופרו"ים מובדלים יהיו כי הימב וידע נתנה שלאעד
 ממעשיהם וילמדו וט' ויתערבו ונאמר במנהניהםנאכילתם

 מהנוים, ילמדו ביחד יבוש אם כי חשש אברהםוהנה
 השארת המתים, תחית יסוד יש ישראל באמונתוהנה
 צדיק אצל רשע קוברין אין סנהדרין ואיתאהנפש,
 אברהם אמר ולכן הם שחם כי יאמרו לבלוהמעם
 אינם ני להראות ביחוד ישראל של האם שרהלקכור

 הם כי מאמינים יען במותם ולא בחייהם לאמעורבים
 ובמותם בחייהם העמים מכל מובדלים קדושהמחברה
 כנפי תחת הם ובמותם ע'ו עובדי אינם הםבחייהם
 מעובדי להברילם בטו בלב האמונה ולהשרישהשכינה
 על לכתוב הרשות להיות פי' אחוזה לקטת אמרע'ז

 למאמהנים רק מטחה מקום פה כי הקברותבותלי
 בחיהם ומובדלים מופרארם יהיו ואם הבוראביחוד
 לא וממילא יתערבו לא א בהריתא ויטלי עדובמותם
 אשר המערה להשינ אברהם רצה נם ממעשיהםילמדו
 הראשו המאמק דףה חשר דיאשת האדם שכבשם

באההת



עאל שרה היי פ' ה'דרושאמרי10

 נברא העולם ני לבניו להראהן למען הבוראנאחדות
 אמונה. בעלי בשבילרק

 לפעמים יקרא עם שם פי' עמו ובני עפיוןדכגשמוע
 נקרא לפעמים ויש מיוחדת מארץ עםעל

 בית לכם נרשו אם ופעמ אחת מאמונה עם הם כיעל
 אנחנו כי הבריות יאמרו העברים בעד טיוחדהקברות
 ולכן ולאמונתם לעמם גנאי וזאת היהורים לאמונתמורים
 היחיר הוא אהה הלא פי בתוכימ אתה א' נשיאפעמ
 פי' א' לנשיא ונעשית מאמינתיט מנבולינו יצאתאשר

 תמאס עוד ואם מנל מוברל ואתה חרשה אמונההמצאת
 חי1ק מפני יהודי קבר לעשות ורק קבריטמלקחת
 במבחר אומר אני לכך לך מודים אנחנו הלאאטונתך
 יהורי קבורת לעשות נמכים לא אבל מותך קבורקברינו

 לאמונתך, נסכים בזהכי

 הציהי נפשי את לאמר לאברהם לו היהופ**ררה
 רצה אבל נרצונם ואקבור נחו נפיעשיתי

 הררך ונבוש צא לך מדרש וכראיתא לבניו סי'להר1ת
 וכראיהא ערף קשה להיות צריך ישראל איש נילבניך
 רריפא בר יצחק ר' אמר ערף קשה עם תשאמררש
 לשבחן אלא ואיני לגנאי שהוא סבור אתה אמי ר'בשם
 ישראל את קויין ענשיו ער אבין א'ר צלוב או ידיריאו

 להם השתחוה ערף קשה של האומה לארץבחוצה

 1 ו'ררוש
 עמבם. אנני יתושבגר

 ירשנה ועולתך וט' צרה ביום ה' יענך כ'יטק*בם
 ונו' ימלא ועצתך כלנבך לך יתןסלה
 ולמה ואיזהו וה הוא מי ידשנה ועולתךמהו
 ועצתך. נלבבךנפל

 המקרש בית של ניטר ערכין רגרסינן מה עפ'יובן***ה
 נימין שמונה המשיח יטות של כימר נימיןז'
 עשר עוה*ב של נימר השמינית עלגו'

 5כאורה הוא המאמר עשר ננבלשנאמר
 ופלא*הפלא

 תשכר רנה ולשון ונאטר חמה משיב רך מענהננאמר
 לבזות הארם צריך היהדות להציל כי לבניו ללמרגרם
 אביהם כונת הבין עפרן והנה שבקפנים לקפןעצטו
 עם הן ולקיים העמים מכל ישראל להפריר רוצהכי

 אמר אשר וזאת אמונתו בני עמו מפני חשש ישכןלבדר
 כסף בלא פי' לך צתתיה עמי בני לעינילאביהם
 להוסיף להרשות שלא או המת להעתיק בידם שיהאלמען
 אחוזה רוקא רוצה הוא כי אמר ואברהם אמונתךמבני
 אמתת יקיים ובזה לעילם קיים שיהא למען בכסףודוקא
 וזאת העם כל לעינ* בפומבי רק בטתר לאישראל

 ובנלף, המתקיים דבר פי' השדה ויקםהכונה

 מלפני מתי את ואקברה פסוק על שמעתי נ*י י"אכ122ני
 די הלא מלפני המלה התורה הומיפהלמה

 אחוזה לך למה שאלתם על מתי את ואקברהלאמר
 ניחר לחיות יותר פוב הלא מאתט להפרר לךולמה
 ובמותם בחייהם והנעימים הנאהבים נראיתא ביחרולמות
 שבאומות עזין ביצה עין בעזותו אברהם ענה נפרדולא

 עיקומו גנאי המתים בתחית מאמינים אנחט ניישראל
 ורנמ הקיצו וננאמר עולם עד ישכ% ושכניהםישראל
 לנרום שלא עצמם לפני שיהיו רצונו לנן עפרשכני
 מתי ואקברה אמר פ" מלפני במלה פטע וטענתושנאה
 חיה היא באמת אבל מתה היא נעת לפני פי'מלפני

 עוד.ותקום

 שרחחיי
 פאריש* חרע*ב, רוסעביערן ק' חברה סעויתעל

 אשר לכה נונבי ז' על מרמו נימין רהשבעהונראה
 צרני כל לאפ לאפ שיעשה ה' אמר ידיהםעל

 אף מא טהח אינה דעתם ישיאל עם אמנםהעולם
 וסיש?אים עובדים לכת נובבי השבעה אםשמזמרים
 טבשר ולכן ראשם על חופף מלניות השיע%ד כילפעולה

 הז' טבת בער שמזמרים נימין ז' % אשר להניטרכי
 לזמר שכןנית נימה טם4פו עור למ ה' שנתן לנתנונבי
 יטות של נימר 11ד1 מלכיות שיעבוד של הירותעל

 שט1נה על ישררו אם אף אטנם נימין שמונההמשית
 פענת עאפעט יען "פראל יטיע לא עוד זאת בבלנימין
יא טי ע5 אשי העם כל מעל ועמך אגי ונ8*טמשה



 פ' ו'ררושאמר*

 היינו שכינה נילוי פשופ רו!רם בניו ישראל הייטאימה
 ישמעו למען הארץ כל לעיט נלויים נמים להםלעשות
 ונו' הענן בעב ארר אנכי הנה כנאמר סישראלויראו
 לעולם יאמינו בך ונם וט' ברברי העם ישמעבעבור
 נילוי להם ה' ימלא אם ואף הזה התענונ לשעראין

 יטחו לא עור הלא נימין מתשעה יהא הכינור ואזשכינה
 לשוב אנחט מוכרחין אם הפובית מכל לט מה יאמרוכי

 הייט שלמה הומפה ויבקשו הבלים הבל הכל הלאלעפר
 יהיה הכיטר אז זאת כל לנו יתן ואם המתיםתחית
 כולו הוא יען עולה הוא הטף נב*ן בא נימיןמעשר

 ממנו, הנאה שום נשאר ולא לעפר שבכליל
 וכל מלכיות שיעבוד להסיר פי' כלבבך לך יתןדזדןן

 מהרה עלינו מלכוחו שינלה פ4' ימלאעצתך
 כנען יושכי כל נמינו כנאמר העמים לכל כבורטלהראות
 עתה עד אשר תחת המתים תחית הוא מלה ירשנהועולתך
 ומהיום ונו' אתה עפר כי כליל כולו עולה כמוהיית
 כל ימלא הפירוש וזהו וער לעולם רשנה עולתךתהא

 יהא הכל רק לארם חמרון שום "פאר לאמשאלותיך
 בלא ירנן וישראל נימין עשר על יננן והכיטרבשלמות

 בעולם, הונהשום
 בנולה ישראל נימין ז' על רק שהכינור בעתיממילא

 מתיעצים כנרים הם תמיר ונר נענררפים
 לקחת נם לפעמים והגרועים מפיהם אכלם לקחתאיך

 כי השונאים על נם להמ*ץ לנו יש אחת ורקנשמתם
 וויא קבורה מקום להם נותנים העמים ישראלבמות
 ישראל רק שונאים הם המתים עם עושים אשרהחסר
 שהוא זמן כל ישראל דאיש נמצא המת ישראל ולאההו
 חורין ובן הושב נעשה הוא במותו ורק נר דצאחי

 קפן אז אטתיו ד' אחוזה לו "פ אז מלכיותסשיעטד
 מאדוניו, חפשי ועבד הוא שםתדול

 נר אט חי שאני זמן כל ותושב נר אברהם אמרדז84רצ
 אולי מפחד אט אז ונם תושב אני בכיתיורק

 וינרשם העצמות על נם נלות ינזוד חדש מלךיבוא
 הושב ל%ות למען לשלם חפץ אני לכן מטחהםממקום

 במותי, הפחות לכלנטר

 ד 1יואל שרהחיי

 קצרים.דבר'ם
 אעפ'י ז"ל רשכ'ם עין שנה מאה שרה חיויהיו

 הוצרך בשרה חייהן ימי נתפרש לא נשיםשבשאר
 קנין בשביל מיתתה להזכיר שהוצרך בשביללפרש
 הורתה, של תשעים לאחר מתה מתי פירושהמערה

 לך לך מררש עפ"י לפרש אפשר הק' רבריודלדל84
 שנרבת בשעה הייתי עמך לאברהם ה'אמר

 לפי ילרותיך פל לך והצלתיך האש לככשן לירדלשמי
 שהייתי עון בי שיש תאמר ואומר מתפחר אנרהםאצהיה
 פל מה ילרותיך פל לך ה' א"ל הללו השנים כלעכו"ם
 היה אברהם אם זה לפי פורחין עווטתיך אף פורחזה

 נערותיה על מפחרה כן נם שרה היתה ביראימפחר
 כולם כי הולרה מיום אף שנותיה כל התורה פרשהלכן

 כפל, פרחו העוטת וכל וישריםנטנים

 קצרים,דברימ
 להיות המסורה ולבכתה לשרה למפור אברהםדיב2א

 כי פעם לתת נראה ולבכתה ממלת קפנהכ'
 ביכים פעם דרכים לשתי נחלקים הם והספדיםהבכיות
 אם ופעם ימיו בחצי ונקפף מת אם בעצמו המתעל
 דצא כי אותו מספידים טבים ומעשים ימים לאריכותזכה

 החסרון שימלש השומ,רם לעורר למען לישראלאבידה
 המת. במקום מעשיהם ישפרולמען

 ל8ובח %ו שטתיה כל כי נתברכה שרהדהנדן
 אם וט' ק' ובת כפל פרדצ מנערותיהוהחפאים

 וגדי,שה מלאה הולכת היא כי יען עליה לבכות איןכן
 עליה לם8וד יש ורק ימים האריכה נם פוביםבמעשים

 לא זכיותיה להראות מעשיה לסרר בשבחה לס8רפי'
 ו*כ הדרה פנה זיוה פנה חעולם כל בעד ורקלמענה
 ולמען הדור על מטנה היתה דךא כי להדור חמרוןהךא

 החסרון למל~צת בררכיה לילך וירבו יקנאושהשומעים
 מעמה עליח הבכיה כי מימן ודצא קפן הכף כי קיבלולכן

 החטרון. למלשת למשר ורקהיא



יואלאסף2ד

1  רות תוי פ א'ררוש
 יעקב את אוהבת ורבקה וגו' עשו את יצחקרי14הב

 הרשע, את דוקא אהב יצחק איך מפורמםהפלא
 שם על פלא יעקכ שמו את ויקרא עשו שמוריואו

 הוא רק יעקב שם ועל הסכימו שניהםעשו
 היא, ולאהסכים

 בקרבה הבנים ויתרצצו נאמר בע"ה לבאררנראה
 חמרה בספר וראיתי אנכי זה למה א"כותאמר

 והוא אחד ילד שרק לה דחשבה שפירש ז"ל מלבי"םמהנאון
 עוברת כשהיא בין מתרוצץ הוא לכן בשיתוף ע"זיעבוד
 א"כ ואמרה ע"ז פתחי על ובין מדרש בתי פתחיעל
 אשי אנכי על קאי אנכי א' זה על קאי זה זהלמה

 יש הקדושים דבריו ולולא מצרים מארץהוצאתיך
 אחר. באופןלפרש

 ויהרצצו של הפתרח שאלה לא מדוע יהקשותיש
 נדולה במדרגה בוראי היה הוא הלא יצחקמבעלה

 אברהם של ותלמיד בן היה הוא כי ועבר שםבטזלמידי
 שהלכה משמי לדרוש ותלך נאמר מדוע קשהועוד
 היה הפחות לכל הלא בעלה ידיעת בלא עצמהמדעת
 חטש אין כי לאמר שם הולכת כי לבעלה לגלותלה

 לנלות הוא ננאי באמת הלא ברכות עין עצמומתיר
 בעלה, ידיעת בליסודות

 אחי אחר הולכים בנים רוב ב'ב דאיתא ע4"יונראה
 היה ולה זאת קבלו בימיהם נם ואוליהאם

 למה יכנאמר רמאי וגם ע*ז לעובד מפורסם לבןאח
 פתח על בעברה ני והרנישה נתעברה ונאשר א'ננבה
 יהא לכשיולד הזה הילד בודאי אמרה מרקד הואע'ז
 נמור ישראל דיא יצחק בי וידעה בשאתוף ע*זעובד
 בחופ אף פשרות שום בלא האהיה קצה עד ע"זממאס
 הלא יאמר אז לו אמפר אם ואמרה ימחול לאהשערה

 לבן באחקי ממש בפבעו יהא הילד כי דברתי אשרזהו
 בע?מה והלבה יצחק מבעלה הרבר המתירה לזאתאי

 שם, של מורש פבית תקנה וגם פתרוןלשאול
 ע"ז יעבוד אשר הוא אחד בן לא כי שמעהוכאשר

 עובד יהא ואחד יהיו בנים שני ורקבשיתוף
 הפבע ידיעת אחר כובן ממילא שיהוף בלא ממשע"ז

 לנלות חרדה ע"1 עובדי על נדול קנאי הוא יצחקכי
 שער באדרת עשו הנער הולד מיום עשתה מה ורקלו

 זהו בודאי אמרה הנס השיטי נראותה היער מןכחיה
 וויא הוא מילתא סימנא בי ע'ז פתחי על המרקדהוא
 ישראל נפשות יהרת הוא בנלותם ישראל הצורר נםיהא
 בצלם מלד ולכן תורתם ויעזבו ע"ז שיעבדו לאנסםבכדי
 למען בש*אניע ישראל את השורף יהא הוא רעהחיה
 להשניח עליו רק עיניה שמה הולדו מיום ולכן רתםימירו
 חינוך ידי על אולי חשבה כי ולהוכיחו מעשיו כלעל
 טחק מעיני מעשיו הסתירה גם הרע מבעו יעזובפוב
 אחיה פבע כי יאמר שלא הרע פבעו ליצחק יודעשלא
 ידעה הקודמת בנטאה ידיעתה מתוך היא וממילאבו

 אטרו אשר הדבר אמת כי בו והכירה עליולהשניח
 ירע ולא השניח ולא מאומה חלם לא ויצחק שםתלמידי

 אביג את ורימה צבוע עיפ היה עשוואדרבא
 מעשרים. איך שמים ביראת עצוה ששאל מדרשעין
 שחק ובמתר החמורות בבנריו שימש הוא מדרשעיו

 בולה התורה כל על ועגר אביו תורת וביפלוצחק
 ולכן בפ5ה 8ופה מלאכה עמה שאין תורה בל סברויצחק
 בדקה לכן רשע שדוא מקודם ידעה ורבקה עשו אתאהב

 בברו. תוכו 4רן כי וראתה בדיקות בשבעאותו
 הם בי חשפד יצתק ורבקה עשו בהולד נביןוב:זה

 עשו וללולאאיד כן אמרד דורם בני ונם םעקור
 מלשק ש~יא מדרש עין עשו שמו שיקרא שניהםהמכימו
 אודרים חם כי מחשבתם היתה ושוא שקר כי הכונהשוא
 בי אמיה בלבה רבקה אנל היצורים בל במו הםורק
 יחא שרצא יען שוא מלשט עשו לשיותו נכון הכיבלאו
 אאץהם *נים כל על עשו שמו ולכן שוא שטא ע"זהעיבר

 עשו. להשטםהסכימו
 שט על יעקב קראו בעצמו הוא יעקב בשםאבל

 בי שפ טבית שסעה ת,א בעקט שאהזהמקרא
 פויד ננר המרקר דצא הוא ה4 עובר ישראל יהאאחד
 לכן ישקג ולא ישראל שמו ויקרא יהנדל מררשרםבתי
 עשו 1טצ ויקרט ~זוצ יעקב שם על המכימהלא

 יעקג שבצתקרא
ט



8זטאל תרלרות פ' %רררשאסמ

 לא אמרה התורה אנכי זה למה אמריה נבארגם
 ונאמר ירשך הוא ממיעיך יצא אשר כי והירשך

 ונאמר מאד הרבה שכרך לך מגן אנכי אברהם ת*ראאל
 יצחק מבעלה שמעה ובודאי זרע לך יקרא ביצחקכי

 לראות חכתה עינים ובכלית אברהם מאביוהנבואות
 לבעל יצחק את בקחתה בה שיתק*ימו והברכותההצלדות

 כי ראתה ולבמיף וברשותה בידה תהא הכל אז הלאכי
 ע'ג העובדת בזיה משפחה יותר וצר מרגורלה
 לאברהם ה' שאמר מה פי' זה למה כז אם אמרהולכן

 לאברהם אמר למה פי' אנכי - זה ירשרלא
 הכל הלא הברכות הם איה לך מגןאנכי
 הוא.נהפך

 תולדות 1 ב'ררוש
 שדה איש ציד יורע איש עשו יהי הנעריםןיגרלי

 יצחק ויאהב אוהלים יושב תם אישיעקב
 עשו,את

 עין מיעקב, עשו את יצחק אהב מדוע הגדולהפלא
 לעזריה שמעון את מיחס עזריה אחי שמעוןמומה

 התורה לכן לתורה ותמבו בממחר עמק שעזריהיען
 יששכר בצאתך זבולון שמח נאמר וכן שמו עלנקראת
 והנה קודם זבולון לכן יששכר את תמך שזבולון יעןוכו'

 אוהלים יושב היה יעקב זקן היה יצחק באן יששאלה
 ויהי וכנאמר ופרנמם עמל עשו ע'כ בעטרם עבדומי
 מלאכות שתי לו היה פ*' שדה איש ציד יודע אישעשו
 זאת לולא כי אחיו גם אבותיו לפרנם צריך שייהיען
 מהבכורה להמיפור הלא שדה 4רש היה כי לספרלטה
 מספרת התורה ע"כ אלא ציד א"פ היה כי יספר אםדי
 היה הוא פ" לפרנמם בבדי מלאכות במה לו היהכי
 מבינים אנו וממילא אחיו ולא אביו ולא ולמעם שיהאיש

 שעשו ידי על פי' תם איש היה ויעקב שדה אישהממיכות
 איש לדיוה יעקב ביכולת דרה לכן ופרנמם בשרהעבד
 יעקב יטל דןה לא עעי לולא כי טה*ם הושבחמים

 נדולח, למדרנהלקןית

 ואמו אביו עם עשו רצלק היה *בריהם ט טפהושו
 מרובה שכד היה למי אשב יעקב עס וגםבשבר

 הוא היה א"כ כל עס שותפות קבל היא כי לעשו לאאם
 מוברוום אע עא% צלת אמר כי אהבו ולגן שבכולםהנוול

 הבפל. וההירה לעטדהלילך
 ור'ע רשפ מהלויז קרושין היתא עפא נראהעור

 פעשה ר"פ נעטה נהל מעשה ש נדולתלטר
 בן כי נדרש עין רשע נרול הלסיר ר*ע נשנהגדול

 בעל היה שנה ארבעים ועד ללמוד התחיל שנהארבעים
 העולם בכל שמו נתגדל מה ידי ועל רועה והיהמעשה
 גדול, לימור בי שיפתו ולכן ותורתו לימורו ידי עלרק

 שהניע וכו' דור הראשון לאדם הראה מנהדריןדעיד
 שטע בלבא וגם בתורתו שמח ר"ע שללדורו
 הנאה הדירו ואדרבא מעשיו בעד מאומה נתןלא
 מוב, כל לו נתן תורתו בעדורק
 הלימוד נם כי ראשון פ' מיף ב"ק תום'דכובהשר

 יותר טב בי סבר לבן מעשה נקראלאחדים
 אביט יצחק רשע עשה כאשר לאחרים ובפרפהליטד
 מעשה. בעל היה ועשו נדול דמעשה מרפון ר' כשימתמכר
 משמש היתי ימי כל רשב"נ אמר בראשית מדרשעין
 עשש עשו ששמש ממאה אהד אותו שמשתי ולא אבאאת
 כהוטת עין אביו בית כל פרנם נם במעשרות נהנגם

 נביאי פדנם כי ובפרפ הץ זה עת בבל צדקההעושה
 גדול שלימוד כר'ע מברה ורבקה ויעקב יצחקישראל
 של דיט תחילת אין מנהדרין התוס' קהית בארתינם
 ונתת נשאת משבת והקשו תורה דברי על אלאאדם

 ארם4 של דיט תורלת היא זאתבאמונה
 תורה וכו' חרישה בשעת חורש ברטת עיןןנר%4ץ

 בכרך הדר איש אם כן אם עליה תהאמה
 דצלך ד~יש תיא קצרה ודעתם מרונים ביתו תרכינתל
 זח יוץ על כי בשפהח בויר אשר לתורה עתיםוקובע
 כי היא ברורה ביונה הלא זאת עשה הוא ולמהיפ5יד
 לכן באבטנה וטתן ונושא נדול מאברן היא דשההאיש
 אחר מכעום והצלה רוח לו ישלח ה' כי מאמיןוצא

 תחלה אוהו שיאלים אם היא אהת שאלוה השתיומבולא
 עתש קבע בי מובן ממילא וץ המנה באמתהנשחת

לתורה
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 שואלים ואם עבידתו לו יחזיר ה' כי שהאמין יעןלתורה
 כי מובן ממילא הן, ועונה לתורה עתים קבעתתחלה
 לקנוע מתיירא היה זאת לולא כי באמונה ונתןנשא

 לתורה,עתים
 הדין ביום כי זה בענין נ"י מנני שמעתי חוליןש"ת

 דקדקת האם בתורה פלפלת לאדםשואלים
 דקדקת או דבריהם על קושיות והקשית חכמיםבדברי
 פלפלתי לא עונה ואם אמת הם אם תירוציהםאחר

 וכו' ורמב"ם ותוס' רש"י כי מאמין אני יעןמאומה
 וצדק אמת הוא שאמרו מה כל הגמרא חכמיוכפרפ
 זה על פלפול בלא חקירה בלא דבריהם על שמךהנני

 במסחר נם האם פי' באמונה ונתת נשאת אותושואלים
 לידע דקדקת ולא אמונה כן גם לך היה ממונותבדיני
 בחקירה ורק באמונה לא אלא והמדה המשקלהמספר
 מאמין ורק מפלפל אתה אין תורה ברברי דוקאולמה

 דבר, לכלאתה

 תדלרדת 1 לררדש
 לי ועשה ונו' שתי יום ידעתי לא זקנתיהנה

 נפשי, תברכך נעבור ונו'מפעמים
 ה', בתורת ההולך יעקב את ברך לא מדוענדול

 נאמר מדוע העולם כל שתמהו מהלבאר
 אמרו הלא בפיו ציד כי עשו את יצחקויאהב

 פי על ופירשנו רשע אדם בפני להסתכל אשרמגילה
 חד בחברו ערוה דבר הרואה פסחים ערבי פ'דאיתא
 אותו לשנוא מותר אמר וחד אותו לשטא מצוהאמר
 בהיתר רוצה אינו אם אבל לשנוא מותר כמ"ד מבריצחק
 בשעה וק'ו לאהוב יבול וממילא אותו שונא אינוזה

 זה* להיתר זקוק אינו בודאי במצוה עיסק שהרשעוברנע

 סברה ורבקה הנופל אחר אבן לדחות דאיןערכיןדעין
 כי מלת כי ניפרן ועין אותו לשנוא מצוהכמ"ד

 נן הפירוש ולכן שם ז'ל רש" עין לשונות ד'משמע
 פעם כנתינת לא בפיו ציד כי עשו את יצחק ויאהבהוא
 מתי פי' אימת כלשון כי הזמן על מרמזת כי המלתרק
 בשעה ממילא לאכול לו שנתן בעת ציד כי אותואהב

 נמצוה, ועסק אב כי%ד קייםהזאת
 הבתרים בין מברית הברכות מסר אברהם כי ידיעדהנה

 התורה נתינת לאברהם ה' רמז נם ליצחקלבט
 ובתורה וכו' בניו את יצוה אשר למען ירעתיו בישנאמר
 נעתו ארצכם מפר פתתי וכו' שמע אם והיהכתוב
 בארץ שלום ונתתי - ושבעת ואכלת תו' דנניךואספת
 משה ברך אשר הברכה וזאת וט' בה כל תחסר לאוט'

 ברכות נעבורם ישנם התורה יקבלו אשר יעקב דבנינמצא
 ברבת את לך ויתן תולדות עין די בלי עדמאברהם

 לא א"כ שם  רש"י עין לרשתך אתך ולזרעך לךאברהם
 כל יהיו ממילא כי יעקב את לברך יצחק צריךהיה

 אהלים יושב התם הוא הוא יען עליו שבתורההברכות
 תורה,של

 אף בן להניח לו היה חרפה יען לעשו דאנ למידרק
 ולא ונאמר הפתחים על מתזיר שיהא צדיקשאינו

 אם יצחק אמר ולכן לחם מבקש וזרעו נעזב צרקראיתי
 בין ונכבד עשיר יהא הפחות לכל מיוחס יהיה לאעשו
 אב, כיטד במצות עצמו ולהפריח לילך ציוהו ולכןהנוים

 יומא ועין ברכה חכמים לתלמידי תיכף ברכותדעין
 של נרונם ימלא המזנח נבי על יין לנסךהרוצה

 ששל הרחיבה לכן ד"ה סנהדרין ועין חכמיםתלמידי
 וחד אחד חק שחסר למי סבר מ'ד חד חק לבלינפשה
 אם ובכן מששל פסצר אחד חק אפילו שקיים למימ"ד

 השעה בעד לברכה ראוי הוא אז וישקני ויאכלנייכבדני
 בפרחה הלזו הסנולה לעשות לו אמר בחשאי ולכןהלזו
 רבקה לדעת בי ברבה לת"ח תיבף % יקויים למעןרבה

 אוהו. לשנואמצוה
 בי עשו של פבעו מעפ יצחק ידע דברינו יפידהנה

 יצחק ויאמר הפסוק לשון מתורץ הוא, צדיקלא
 תוז ה' הקרה ני ויאמר למצוא מהרת זה מה בנואל

 חין יעקב קול הקול וט' נא נשה יעקב אל יצחקויאמר
 רששי עין מעשו ה' שפ שמע כי תמה שיצחקמדרש
 הוא צדיק בו בפיו יצחק את רימה עשו בי נפרשואם
 ממט ה' שם שפע ני תמה למה קשה א*נ אה%ולכן
 לוךל בפירהפט ויא שאהם מה ורק ירע יצחק ע*באלא

ויאמר
הפלא
ונראה

שדיבא



יי תולרות פי ג'ררושאמיי
 יהיו לו לא כי והבין הוא צריק לא כי ראה הואואדרבא
 ולכן התורה השומר ליעקב ורק אברהם שלהברכות

 עצמו. ברנת לברכורצה
 התורה תקבל אתה א'כ יעקב קול הקול שאמרדזןן

 ברכתי. ב4א הרבה שכר לך ישוא'כ
 מאד עד נדולה חרדה יצחק ויחרד פמוק נביןנגזדץ

 יהיה. ברוך נם ויברכהו וגו'ויאמר
 יצחק חרד חרדות שתי לוי א,ר תנחומא מדרשאיתא

 יודעים אנו אין פה ואחת העקדה בעתאחת
 פלא, הזה המאמרנדולה שי ש"ם מאד עד שאמר מפני גדולהאיזהו

 חביב שגופו אדם לך יש פמחים דאיתא עפ'ידנראה
 לכן ממפו חביב שממונו אדם וישמממתו

 לו היה עקרה בשעת יצחק והנה כו' נפשיך בכלנאמר
 אין ויאמר היצר יתנבר אולי חרד והיה מנפשוהנמיון
 נמיון היה וכאן התורה בשביל נפשיך לאבד לךכדאי
 אברהם של הברכות כי ברור ידע יצחק יען עשירותשל

 גם במרמה חפף וכעת ליעקכ יהיו מהתהיהיהברכות
 העולם מפוב מלאה הברכה אשר לך ויתן שלהברכות

 אם גדול נמיון תהא וזאת בכפלים עשירים יהיו כןואם
 עשירות מתוך ויעזבו קדושה במדרגה לעטודיוכלו
 וישמן ונאמר לי תתן אל ועהטר רש כנאמרהתורה
 גרמה הזהב שריבוי זהב ודי ברכות ועין ויבעפ,ישירון
 שלא הבן יעשה מה ברכות ועין הענל לעשותלהם

 נדולה, חרדה חרד ולכןיחמא
 אחת חרדות ב' חרד שיצחק המדרש מפורשדנגזה

 נפשו לאבד היצר לשבר לו קשה שהיהבעקדה
 העשירות בנמיון לעמוד לישראל יהיה קשה כי חרדוכעת
 אם והיה תנאי על הברכות נאמרו בתורה כיובפרפ
 תשמעו לא ואם תלכו בחקתי אם והיה תשמעוןשמע
 לך בצר נאמר הצרות ידי על ואז התוכרות יחולואז
 תנאי בלא נאמרו יצחק של הברכות אמנם ושבת,וגו'
 נם רשע יהא אם ואף השמים מפל לך ויתן מתםרק
 ישוב לא אולי מאד חרד לכן הברכות לו יהיוכן

 הרעה,מררכו

 תולדות פ' ד'דרוש
 פאףיש. תרע", שנת תולדות 5' א' יום עיוובק, ממכת ע5היר!

 כהן במקדש שנמצא שרץ משנה*ציימןמוף
 ו%'.מוציאו

 דקא תנא מאי מליק מנזיר תנא מכדי א' %פהאטזא
 למה אומר רבי דתניא בררבי פופהתנא

 הרואה שכל לך לומר מופה לפ' נזיר פרשתנממכה
 והדר סופה וליתני ה*ן מן עצמו יזיר בקלקףלהסופה
 נדרים תנא המדיר ותנא בתובות דתני אידי נזירליתני
 מופה וקתני לנדרים דדמי נזיר תנא נדרים דתניואיירי
 לכן לחברתה מכמת חדא שיבות ריש מ8ורשמשמע

 פסחים, למסכת עירובין בין יש שייכות מה נאנחקףד
 הך וףל תפילין הטצא ד*ה תומן צ*ה ייינטאיתא

 דיצשת גבי למיתני *ה הוה שבת נמם'פרקא
 בל אומר שמעת רבי פרקין במוף רנףזני משום ועודוכו'
 בנמרא ומפדש לך נת% משלך חכבום לך שהתירומגףם
 רסוף דמהניהין א'כ ותימא שייצ"צוו מי ש*שףדקאי

 פרק למרר לו היה שטצי*הו מי לפרק שייכהעיתבין
 שהוציאוהו. מי פרק אחר תפיליןהמוצא

 בקונפרם פי' יוחנן ר' אמר תום' עירובין מוףאיתא
 חייב שרץ מכנים עלמא דבולי לתרץשבא

 חלוק אין דלכאורה ותימא פליני טמאה הוצאהולענין
 מרשותו להוציא דמוזהר הדין הוא חייב שרץ מכניםדאי
 לא. מעזרה דם'ר מעמא מאי וא'כ וכו' המחנהמן
 מה פי על ז'ל רש'י בפירוש בהוצאה יפ*ניינראה

 ר"י ואומר דשה תום' ב'פ פסחיםראיתא
 תום' צ'ה ועץ עליו עובר אין לבערו ע'ם חמץדהמשה
 חמץ דהמשה ז'ל רש,י ושיפת לעשה ניתק יראה בלדהוי
 יהודה רב אמר ד'ה ו' דף עין עליו עובר לבערוע'ם
 את עליו בופה טב ביום בביהו חמץ הבצצא רבאמר
 בבל ום4וו ואפוגץ לפלפולי חי לא דהא רששיהכלי
 כדאמרינן מאתפל ב*ביה בפליה רהא עבר לאיראה

א
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 ישכח שלא משום אלא בלבו שאבפל צריךהבורק
 ינראה יתר, שפת הוא ולכאורה כלי כפית צריךויאכלנו
 אעכ לבערו מנת על חמץ משה אם דעובר רש'ידשיפת
 דבפל דמיירי מפרש לכן דיעבור עיון כלי כפית מהנימח

 יאכלנו שמא רק הוא והחשש בדיקה בשעתמאתמול
 עוגר אין לבערו ע"מ דהמשה ז"ל ר"י לשיפתדאלו

 כן. לפרש רש"י הוכרח ולמה ביפל דלא אףניחא
 אור פמחים במתני' ותום' רש"י מחלוקת נניןבזה

 בבל יעבור שלא דש"י בודגון עשרלארבעה
 שמא ותירצו בביפול מני הלא הקשו תום' וכו,יראה
 עובר ע'מ חמץ דהמשה לשיפתיה אזיל רש"י ע"שיאכל
 יעבור שמא מחשש ולבדוק למהר האדם מוכרחלכן

 רק אם דאף חושש אין יראה בל רמשום הוס'ושיפת
 למהר החמירו ולמה עובר אינו כן גם לבער בדעתויהא

 פירשו לכן י'ר באור חמץ איסור זמן קודם עורולבדוק
 יאכל. שמא דמשוםהתוס'

 שנמצא שרץ עירובין מוף מתניתין עין קצת נביןבזה
 נמצא אלא השרץ אדם הכנים דלא משמעבמסדש

 דאיתא כמו רק בכית עימה החמיץ שלא למיודמי
 ביום בביתו חמץ המוצא רב אמר ידודה א"ר ו'פסחים
 שנפרצה הכרם מחיצת ק' ב"ק ותניא כלי עליו כופהמוב
 תום' עין קידש זה הרי גדרה ולא נתיאשו גדור לואומר
 עשה שלא אף שינדור אמר דק נתיאשו לא אם וז'לשם

 דכלאים, ה' פרק במשנה וכן קידש לאתיכף

 לפהר שבידו מי עובר במקדש פומאה כי הדבראמת
 שאמרו וזהו יראה בל על בחמץ שעיברכמו

 פומאה שהוי מבר מר קמיפליגו בהא והכא עירוביןמוף
 לבערו ע"מ דהמשה פסחים ז'ל ר"י לשיפת אמנםעדיף
 לבער ע"מ כלאים דהמשה ב"ק תוס' ושיפת עובראיט
 בדעתו אם עובר דאיט שרץ נבי נם ימברו עובראינו

 הטריחו לא ולכן שבת במוצאי ולבערו השרץלהוציא
 כמו בהיכל רק דפילטל השבות לדחות בשבתאותו

 בעזרה אבל השכינה כבוד משום דהתם ו"ל  רש"ישפירש
 דחינן לא לכן הלוים הוציאו שמשם שמשמע במודקילא

 משם. ירציא ולא שםהשבות
 דר' במקדש שנמצא דשרץ במתניתין ניחאדננזה

 מעזרה אף השרץ להווויא שמחויב אומרעקיבא
 בטרם כלאים המקים ע4 אף דמחיב עקיבא ר'דשיפת

 אף בטקדש שנמצא לשרץ ודטי מו"ק עין זרע שלאאף
 ומקימג אותו וראה נמצא רק שם הביאושלא
 ר"י אמר ד"ה עירובין סוף התום' קושית מתורץבזה

 שרץ מכניס דאי חילוק אין דלכאורה ותימאוז"ל
 וכו' המחנה מן מרשותו להוציא דמוזהר הדין הואחיב
 ר"י דלשיפת כיון לא מעורה דמ'ד מעמא מאיוא"כ

 עובר. אינו לבער בכריהמשה
 המועד בתוך בדק לא ואם י' פמחים תוס' נביןדננזה

 4ה קרי דלר'י וקשה שטךת בשעה בקונמרםפי'
 הינו המועד בתוך אלא וכו' בדיקה ולא הביעורשעת

 אזיל דרש'י ונדאה וכו' הפמח מיף עד שנעמתחלת
 דהבדיקה בודקין לי'ד אור במתניתין דפירשלשיפתיה

 בערב יבדוק לא דאם משמע יראה בבל יענורשלא
 לכן הפסח בהוך יבדוק אם אף יראה בבל יעבורהפסח
 דהמשה ר*י וכשיפת לשיפתם התום' אבל ששית שעהפי'
 נם ולבדוק לתקן יכול א"כ עובר אינו לבערו ע"מחמץ
 מהרש*ל עין הפמח כל המועד בתוך מפרשים לכןבפסח

 מתני' לרבריט נמצא בזה הרבה שפרחו ז'לומהרש'א
 לאי0ור לגמרי דמי במקדש שרץ המוצא עירוביןדסוף
 השרץ לבער צריך כן יראה בבל יעבור שלא לבערחמץ
 בביתו חמץ המוצא אר*י ו' פמחים וכדאיתא הטקדשמן

 כל ושאר עירובין מוף תק וכן כלי עליו כופהביושפ
 נחושת של מיר רש*י פמכתר עליו כופיןהמקומות

 שבת, למוצאי שתחשך עדלכסותו
 חעיב עידובין מוף המוצא דברק לסמיבות שייכות;ךך

 במדינה לא אבל במקדש שישנם דבריםהרבה
 שלא החמץ בודקין עשר לארבעה ראור למתניתיןודמי
 במקדש לא אבל במדינה רק הוא וזאת וכו'יעכור

 רואה אתה אנל רואה אתה אי שלך ד' פסחיםכדאיתא
 רש". לשיפת בדיקה כאן אין במקדש א"כ גבוהשל

 משי"דכמכ~ילא
 למה דהקשו צ*ה דף התום' ישית

 ולדבריט עירובין בממכת המוצא פרקמידר
 פמחים, למפכת ה9ימה כמוש'ך

 לאכול יטא שמא דהבדיקה התום' לשיפתחקרתי
 תודה להטי שם שדגיאו המקדש בבותאם

 המנחוה דכ4 שנחמש מנחות לפעמים או הלחםושתי
 נ*ז מנחות שמשמע אף ל'ה מנחות עין בטשריןהיו

 המקרש הטת עכ'פ אבל המץ לענין זריזים דןודכהנים
 6ג ש בף9ץ צריך האם חמץ בו שמבממים מקוםהיה

עטק
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 בר בנימין רבי שעה כל פ' פמחיםייאלמיגרמינן
 אם נימא נותר שגעשו תודה חלות שאללוי

 בכל מבערן את ביעורן זמן הגיע שלא עד מתרנעשו
 הביעור הנה בשריפה מבערן אתה ביעודן זמן משהניעדבר
 זמן קודם ופסקו חמץ מחמת וגם נותר מחמתהוא
 מבער הביעור ובזמן דבר בכל מבער חמץביעור

 זמן קודם ולמה בשריפה נותר הלא )וצ'עבשריפה.
 דבר(. בכל מבעדהביעור

 מפעם לשרוף צריך למה שהקשה ז"ל ברידב"זרעין
 רואה אתה אבל רואה אתה אי שלר הלאחמץ
 לבדוק שצריר רמז עוד כאן אין עכ"פ נביהשל
 המקדש. בבית לי"דאור
 בתי בעי ירמיה ר' א' פרק פסחים ירושלמידעין

 בדיקה צריכים שיהא מה מדרשות ובתיכנסיית
 חלות שם שאיבלים שבירושלים חצרות בעי יוסי ר'וכו'
 כך בלא בדיקה צריכים שיהא מהו נזיר ורקיקיהודה
 בדיקית שהם אף וממקנא וכו' הנותר מן כדוקותאינן

 גם חמץ ממעם לבדוק צריכים זאת בכל נותרמחמת
 אבל רואה אתה אי שלך ז"ל הרידב'ז קושית יקשהכאן

 גבוה. של רואהאתה
 במקום בדיקה צריך אם בעו לא מדוע קשהדלכנאורה

 שמכניסים מקום כן נם הוא הלאהמקדש
 תודה לחמי על הקשה ז'ל שהרידבשו ואף חמץ,בו

 לשימת אמנם גבוה של רואה אתה הלא שורפיןמרוע
 לחמי גבי גם יאכל שמא הוא דהבדיקה א' פמחיםהתוס'

 יאכל. שמא זה מעם שייךתודה
 חמץ המוצא יהודה רב אמר בבלי פסחיםגרכ!ינן

 הקדש של ואם כלי עליו כופה ביו"פבביתו
 במקדש גם כן אם דבדיל מפעם צריךאין

 דבדיל. מפעם כלי לכ%ת א*צלכשרה
 עשד לארבעה אור בריקת של התקנה אם אקדנתזי

 לי'ד ראוד הבהחנה א"כ במקדש היתהלא
 במקדש שהקילו מהדברים שהוא עירובין למוףשייכה
 חילוק מפורש מצימ לא מרוע קשה אבל במוינהולא
 משום בורקין היו נודאי דבמקדש לאמר אפשר אוזה

 דבכל כמטמע בודקין לי'ר איר גצעם בכהטנהדאיתא
 צריך אם בירושלמי לדן דחובעיא והא בדיקה צריךמקדם
 להפקיר האדם דדרך מעצם הרוש,ם בחיויתלברוק

 מיבעי לכן והבהמות העופות מפני כחצר הנותריםדברים
 הפקר ממעם לבדוק צריך איןאולי

 על קשה לכאורה וז'ל ל"ד ב"ק הים מפדשי מפרדעין
 להקרש חצר דיש הספינה פ' הרמב'ן שיפתעל
 בלא עובר החמץ על הפמח את השיחפ ס"גמפסחים
 עד חייב אינו לעולם לקיש בן ר"ש אמר וכו'תעשה
 נודע כבר הא בעזרה שיהא ועד לזורק או לשוחפשיהא
 איתא הלא הביפול ענין גוף על המחברים שהקשומה
 עליו ועבר חמץ גזל לרבה יומף רב מתיב ס"וב"ק
 איסורו זמן מפי קא והא לפניך שלך הרי לו אומרהפסח
 קני יאוש אימת ומתרץ שלומי בעי כולו א"כמיאש
 רוצה אינו וזה מתיאש וזה לקנות, רוצה וזה מתיאשכשזה
 ומעתה מרשותו יוצא שאינו משום בימול צריך לכןלקגית
 זמן מפי כי א'כ בעזרה החמץ שיהא דבעינן כיוןקשה
 לאחר הקדש של החצר קנאו שוב וא"כ מתיאשאיסור
 אינו וא"כ הפסח הקרבת בשעת שלו החמץ ואיןהיאוש

 ע"ש.עובד
 דהבדיקה התוס' שיפת לפי כי לעיל ייברינואמנם

 אמרמ לשימתם ולכן לאכל יבוא שמאהיא
 יטא שמא מפעם לבדוק צריך היה במקדש גם כילעיל
 אם כלי לכשת צריך דאין פסחים דאיתא ואףלאכול
 ישראל בבית דמיירי לאמר אפשר הקדש שלהחמץ
 מקדש בדילין היו לא הם הלא במקדש הכהניםאבל

 יאכלו. שמא לחשוש יש ביראי אוכלים היוואדרבא
 מתיאש דהלא הים מפרשי קה%ת מתורץוממילא

 חצר דיש הרמב'ן ולשיפת איסודבשעת
 חמץ לו ואין קונה ההקדש א"כלהקדש
 עובר. ומדוע שמקריבבשעה

 דוצה וזה מתיאש זה דצריך הגמרא לשיפתאמנמ
 מחשש דהבדיקה התום' לשיפת ולבןלקמת

 וא"כ יאכל שמא חשש יש במקדש ונם יאבלשמא
 יאבל שמא מפעם אופן בשום לקמת רוצה אימהגזבר

 לעיל. עין ז'ל הרידב'ז קושית נםומתורץ
 ר'ש במתניתין אהעא ממש למים בע"ה נביאעךנןץ

 לך נתמ משלך חכמים לך שהתירו מקוםאומר
 קאי דוכי ר"ש גמוא שבות משום אלא לך התירושלא
 אמה אפילו להחום ווץ שהחשיך מי דתנן קאיהתם
 יכנם אמה עשרה חפש אפילו אומר ר"ש יבנם לאאחת
 ה8הדם מ8ני המהת את ממצעין הכהטדצת שאיןל%

יי
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 לך הת1רו יכנם-שלא ר"ש א"ל יכנם לא ת"קדקאמר
 ת'ק דקאמר קאי התם קאי היכי שכות משוםאלא

 חיוב לידי אתי דלא עניבה עונבה ר"ש  וא"לקושרה
 הפאת היוב ל1די דאתי קשירה רבנן ליה שרוהפאת

 רבנן, ליה שרולא

 בתוך הוא שכבר לך נתנו דמשלך יכנם ףירש"י
 למלתיה שעמא למיתב ר'ש אתא והכאתחומו

 נתתי משלו אלא שבת באיסור אני מיקל תימאדלא
 כדמפרש בטר דנימת פלוגתא משוס לה נקפ והכאלו

ואזיל,
 רק מדוע הק' דבריו להבין זכיתי ולא גדול,פלא

 הלא שמקיל מפני ר'ש עצמו מתרץ זובהלכה
 ומעולס מיקל אשר ר"ש דברי בש"ס יש פעמיסכמה
 מהמיר שדצא ומפני יען עצמו שיתרץ בש"ס מצינולא

 עצמו. מתרץ לכן עליו ויקשה אחרתבהלכה
 נ'ב ד' לעיל הגמרא מקשה לא מרוע פלאדעדך

 מקיל ד"ש יכנס לתחוס חוץ שהחשיך מיבמשנה
 היתה לו מחמיר דר'ש נינור דנימת במתניתין תנןוהא

 ובאמת תיכף להקשות הש"ס למסדרי להס היהקושיא
 מי במשנה לעיל תיכף הלא ועוד לזה, זה עניןמה

 ממצעין המשוהות שאין מפני אומר ר"ש איתאשההשיך
 בזה. חידשו מה הפעס עוד הכא הזרו למהא"ב
 ז"ל דש"י דברי מעתיק וכי ר"ש אמר י"התומי

 היה פי' הבא עד דנפר והא רש'י עלומקשיס
 דנימת במתניהין שמעט ר' דברי לאמר הנמראלמסדרי
 לא אבל דבמקדש מלי לאסיקי דבעי משוסכינור

במדינה.
 מתניתין ק"ב ד' לעיל מדוע שהקשה ז"ל מהרש"אשן

 יהודה ר' דברי נזכרו במקדש התהתון צירמחזירין
 שמעון ר' דברי להכניס לו היה א"כ ת"ק עלשפליג

 נזכר. לא ומדוע מהמיר שהוא ביטר דנימתבמתניתין
 דברי עירובין בסוף התנא שמזכיר דמה נע"הונראה

 משלך לך שהתירו מקום אודות שמעוןד'
 שייך. ולא נ*ב ד' ל,רל הוא מקומו אשר לךנתם

 שטת בסוף שמזכיר מה וגס המסכת לסיףמאומה
 כוללת להקדמה הוא לעיל ק"ב לד' שעייך כינורנימת

 קשיס דבריס לתרץ מאוד נחיצה ונם פסורסלמסכת
 ולקשרמ* לעירובין 08חיס51שלב

 זמם לפני המץ שמר שמעין ר' כ"חפסחיסמסינן
 תוך כלוס בלא עליו עובר אינו זמנוולאחר

 באנילה שאסור ומשעה ובלאו בכרת עליו עוברזמנו
 כהצש הייט כהשעה ז"ל רש'י לת'ק אתאן בהנאהאסור
 שמעון דלדבי נראה שמעט ר' תוס' וכו' ולמעלהשעות
 הוא מודה זמם לפני דהמץ בלאו עליו עובר דא'ןנידן

 בפ"ק מדאמרינן ולמעלה שעות משש באכילהדאשר
 הא משמע הפמאה עס פהורה תרומה שירפין אין1"ד

 עד 'אכלנה לאכול מותרת ואי בשש שהיפיןלבדה
 בהנאה אסור באכילה שאסור משעה דקאמר ועודהלילה
 שאים אעפ"י באכילה אסור דלר'ש מכלל לת"קאתאן
 ליה דנפקא ונראה שש אהר דהייט בהנאהאסור

 הנאה כדרך שלא תשביתו ומשמע הלק ומאךמתשביתו
 לר'ש מותר תנשילו תחת להסיקו אבל אכילהדהיים
 הלילה עד יסיקנו שמעון לרבי בשש שורפין למהוא'ת
 וכן יאבלם שמא דגזרינן וי'ל תבשילו תחת מעפמעפ
 ווים תבשילו תהת להס*קו המץ דשרי הנ14ל1 יוסילר'
 דמפתמא יאכלם שמא לא מעפ מעפ אבל ביהדהכל

 םדקיה עשר לארבעה שר ליהאית
 לש דאין לר"ש נפלאה הקירה העירו התוס'הנה

 הלא םדקין ולמה שורפין למה א"ב פסהבערב
 כי ומסקנתם עצמס ודחקי לריה"ג וכן יש רבזמן

 בודקין עשר לארבעה אוד כמתניתין יסברומסתמא
 דר*ש ניון שחולק מי מפורש נזכר שלא יען פי'ההמץ
 הם8ק מ'מ אבל מתניתין על חולקיס אינסוריה'ג
 על וריה*ג  ר'ש חולקיס אולי בתקפו עודשלהס

מתניתין.
 הם הש*ס דמסררי לאמר אפשר הק' דבריהסד*לי

 ר*ש אם א' תוס' של הספק כן גסהעירו
 בע8פ אכילה על נזר הוא אם בע"פ לאו דאיןהסובר
 לארבעה דשר בבדיקה טודה הוא אס השניוהספק

 שעוה4 ב"ד להקדים למה לדידיה הלאעשר
 דמסבת האחרתה הממרא הש"ס פדרי הנישרלק

 הם8יקות לברד למען שמעת ר' שלעירובץ
 לארבעה דאור במשגה מודה ר"ש בי טמריס הסוזאת
 האפשרי במוקרס לבדוק יריך זאת בבל לאו שאיןאף
 ארבעה יום בכל ושץ יעשו צ ויסחרו ישבוו שלאמפני
 ששח ער הרבר לוציח ו5א לדהרים צריךלהקוים ראפשי מה וכל בוומץ השנה בל שרניליס מפטעשר

שצט8
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 יפמחים למתניתין סמרה שר"ש לדנר וראיהאחרונה
 דרכים הולכי בעד תחומין למדוד פסקו כי ש*פתוהוא

 עשר החמשה ואלה מהשיעור פהות אמה עשרחמשה
 להחום חו,ן שהחאיך מי ורק העולם כל על אפוראמה
 לא אבל ר'ש מתיר אז נפשות מכנת לפעמיםיש

 שאצ אף אחת אמה אפילו לנמרי אסר ות"קלכתחלה
 ננל לילך ההרנל מפני ולמה פחות נמדדה בייודעים

 הפועים, ומפני רוצה שאדםמקום

 משלו לאסור צריך חמץ גני נם כי מונןדב2ב2ילא
 הגדול ההרנל מפני מותר שעוד ממהפירש

 ר'ש מודה ולכן המאכל, תאות ומפני השנה כלשל
 וכן היתר זמן לר'ש שהוא אף שורפים ונםדטדקים
 כמו אמור כי אכילה שדות התוס' של לספקמודה
 שלא נכדי היתר של אמה פ"ו לנמנ רק למדודשאסר

 פעות, ליריי1א

 כן נם מניא תוס' של המפק לפשופ ראיהדעדך
 שהוא אף כימר נימת לקשור אסר שמעוןדר'

 הלוי פי' נמרינה יקשור שמא ונזר נמקרש נמורהיתר
 בי דאמרו לעיל וווין כ*נור של נטלאכתו רגילשחוא
 ור"ש אמונתו מרעי לא ואומן הקול מקלקלתענינה
 מפני להזהר להלוי מאוד קשה כי פעמא נתראדל

 יקשור, שלא נמרינה להזהירו הכימר נעימת ומפניההרנל
 נמור היתר שהוא אף נמדינה לקשור ר"ש אסרולכן

 אף נע"פ אכילה לאצר ר'ש מודה כןנמקדש
 נתיר אם וההרגל התאוה מפני לדידיה נמור היתרשהוא
 ותאותו יפעה ב~ראי פסח ערב של היום כללאבול
 ונפרפ השמשות נין או נלילה לאכול נם אותותמשוך

 קידוש. לענין פסחים ערבי עין ישתהאם
 לידי דאתי קשירה עירונין נסוף דאמר להאדרב!י

 כרת לירי דאתי חמץ כן רננן נזר חפאתחיונ
 ר"ש, יודה כן נם נערנ יאכלאם

 תוררות פ' תררוש%
 *אריש. תרעה תולדות פ' ג' יום פסחים לפסבתאי"ה

 נל על יעטר שלא רש'י וכו' עשר לארנעהאדך
 מהנדיקה שהפעם ואומרים חולקים תוס' וכו'יראה

 מהמסחא הרמב'ם שיפת ידוע לאכול י1א שמאהוא
 עליו והדולקים ידוע לחמץ מועיל ניפול שאיןהישנה

 ידוע, לחמץ מהנישניפול
 רש"י ותוס' ז'ל רש'י מחולקים נזת כי יאמראפשר

 לכן ידוע לחמץ מועיל נימצל אין כיסובר
 לחמץ הוא והנדיקה ידוע שאימ לחמץ רק הואהניצל
 קודם ימים איזהו ידוע היה אמבם בעת שס8ק אףידוע

 שינפל צריך הלא נריקה צריך למה שמקשםוהתוס,
 ידועה להמץ אף שמהני שסונרים משים נפלממילא
 לשיפתם ומתר?ים הבריקה ולמה מבפל הלא מקשיםולכן

 לאבוג יבואשמא
 רק נדק אחד אם הקר תרס'נ מי' הקצה?חהנה

 כי ואמר חצות אהר לנפל יכול אם לבפלשכח
 א'ב יאוש הף מרעת שלא יאוש דסובר רבאלשרפצז
 מ*אש שויה נמו ח?י לספרע פלתא אינלאיאמריק
 סואןל בודאי מ5ב58 השבא שבוק פף פאצפן אהבמקודפ

 מלתא אינלאי מפעם הקורם זמן על חצות אחרהניפול
 נביפול מקודם נם ליה ניחא כי לכל נלוי כילמפרע

 אונסו, מחמת שכחורק

 יאוש שבר דהוא כזת ניפול מהני לא יאנייאבל
 נ'ב קדושין ואיתא יאוש הוי לא מדעתשלא
 לכ"ע אז והומיף ולקפ נא אם מדעת שלאתרם

 שליוה שוי דלא ואף תרומהתרומתו

 אביי אמר קי"פ שנת מסכת דצתא מה ננקבנזה
 88בת דשלים מרבבן צורנא חף דכי ליתיתי

 עזריא אחי שמעון סופה עין לרבנן פבא יומאענידנא
 ודרש יומא דהד רנ ני בר היה אירי רנ ה' חניגהועין
 אחד טם העוסק נל ובו' ידרשון ים טפ ו14תי ימקר'

 לשמחת ע?מו לצרף שנא מי א,כ שנה חשיבבשנה
 ולר'י דף דחד ר3 ני נר הו* האחרט דף שלהמיום
 תורה האוהב האיש כי המסכת בכל עסק כאלוהוי
 ומה הססכת נלימוד הוא שמח כו רעתו מנלההלזה
 דפובר לרבא א"ב אונם מחבטז הוא בוראר 5מדשלא

יא
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 למפרע מלתא אינלאי מפעם ישש הוי מדעת שלאיאוש
 לעשות זץ לכן למפרע על ביפול דמהני הקצה'חוכדעת
 אבל ליה דניחא דעתו ובנילוי באמירתו רקשותף
 לא לדידיה וממילא יאוש הוי לא דסובר אביילעיפת
 מה מהני לא תרומה נבי א"כ למפרע על ביפולמהני
 ללקפ יריך לארפתיה ורק ליה ניחא כי ואומרשבא

 ליה ניחא כי להראות ממשית מעשה לעשות פי'ולהוסיף
 בעלמא. באמירה ולא בע%רו שתרםבהתרומה

 מרבנן צורבא ראיתי אפ אומר לורפתיה אנילכן
 הבר כטו שותף להיות וחפצי פי' מסכתדסיים

 די אין א1 הההחלה על אף לאמר יומא דחד רגבי
 לי ניחא בי בעלמא בדיבור למפרע ע4 דעתילנלות
 והוי פבא יומא שלסה סעודה אעשה אני ורקלמודם
 דהלך מדעת שלא התירם נ'ב קדושין תרומא נביכמו
 שותף השף למפרע מלתא אינלאי א1 והוסיףולקפ

 המסכת.לכל

 תולרות פ' וררוש
 שעיר איש אחי עשו הן אש רבקה אליעקנויאמר

 והבאת ונו' אבי ימושני אולי חלק אישואנכי
 ידיה על הלב*שה הע1ים נדיי עורת ואת ונו' קללהעלי
 שהוא ידי על יצחק יכירו שלא שפחד כשם נדול%א

 יד4 על אותו יביר כי יעקב פחד לא מדועחלק

 הנולד. את הרואה חכם איוהו 'י/ ואיהא בראשו עיניו החכם נאמר הלא יעקנ קיל לךיליוה'יק כנאמר הקול ידי על הכירו בסוף באמת ובאשר הקול *לח(ן
 באשתו מותר סומה איך דאלת"ה  ד"ה צ"ה חוליןעין'ן

 דקלא, עינא בפביעית אלאוכו'

 לפי וז"ל יעקב קול הקול פסוק 1"ל רשב"םעין
 ולבך ל1ה 1ה קצת דומה קולם היה היושתאומים

 יצחשפעה
 הקול יצחק אמר למה אשכ דבריו להבין יכיתילא

 ומדאמר ל1ה 1ה דומה קולם כי ידע הלא יעקבקול
 פ'א סי' חו*ם פ"ת עין קילו היה שמשונה ש"םהבא
 ועין הקול שמיעת פ4 על להעיד יכול שמאאם

 חו'ם.התשס
 ישנם בקול לרמות האדם בכח יש כי ידוע כידנראה

 משנים אשר בפיאפראות משהקיםאנשיס
 בלב לקול %ס לשל צפור לקול שירצו מה לכלקילם
 על קשה )ולנשרה נער בקול חקן 1ק! בקול מדברנער

 אפשר סימן( הה דקלא עין דפביעת רוליןמאטרם
 קילם. לש%ת היכולים הוא ומיעיפ רובא בתר דא1לינןלאמד
 בין חילוק יש כידוע יצחק פעה 1ה מפעםלד,נה

 ספר בבתי המ5ומד האיש ופין הכפרידאיש

 בבתי והמהונכים נעימות בלא נס בקול מדברהכפרי
 חשב ולכן בדיקדוק בנעימות בנחת מדברים הםספר
 שדיא משום הברכות לקבל עשו בוא בעת כייצחק
 לדבר והתהיל הבפרי לשוע עשו שנה אביו בעיניחכיב
 לעשיד פתשם הנעשה נדול עני כידוע כי יעקבבלשון
 להשתוות למען לשונו מל%שו תיכף משנה הואגם

 לם,ע יעקב קךל לחכות עשו השתדל ולכןלהעשירים
 אמר חשר ו1את חכם גם יהא ועעורתו ברכתו עלעסף
 מדבר למובה שינוי בך אני רואה יעקב קול הקיליצחק
 עוד יש חטרון ורק החכם יעקב כמו חכמים בפנטןאתה
 עצה עוד למצוא עיכולת והלואי עשו ידי הידים כיבך

 לידיך.ורפואה
 אמה הן אדם בני איתן ליה אמר י"ד ניפיןעין

 ס8יבודן. יוצא הדיבור ונראה עבהקו, כלוסר 541 רש"י מחצייהן ומדברים אמהוכובען

 דגךל מחמת יבירו שלי יעקב פחד לא למה מתורץלבגנן
 יעקב את לחכות הוא רוצה מהיום בי יענהכי

 פרכות מקכל בי יעקב בקיל בנחת ולדבדהמלומד
 נדולים. בדדך ל~לך נאה ולכן הטשועשירות

 י8צא שלי 5חד יעקב הלא * הונח יא עייאמנם
 עלי חעבאתי בנאסר ויקללי חלק הוא כייצחק

 א1 הלא יצעק עשו יבוא כאשר פחד לא ומדועקללה
 נרולה חרדה יצחק יחרד ובנאמר רמאי היא פדועיקללו
 רמאי יעקב כי מצא כאשר י?תק קללו לא באמתומרוע
 ווה גיך ש שצ יטדע %י ש דוביו% לאומרוע

וש
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 על לא אבל מלכתחלה רק פחר יעקב כיתראה
 בשם אומרים מזקנים שמעתי כאשרריעבד

 פאריש פה אותו היכרים ט(אנפער ישראל ר'הגאק
 היא הנדול היחטן כי ומחצה שנים שתי לערך כאןשדר

 חבילות 5י יש אז דיעבד יהיה אם כי אמר יעקבהדיעבד
 הפלפול ררך ע5 יצחק אבי את לשחר וסברותתירוווים
 עוני וימחול אלי פנים וישא האמת דרך ועלוהחידור
 כן, עשה כי ונמצא יעקב בדברי לדקרק וע*נוואפייסי

 אבי ויאמר אביו אל ויכא בתורה נאמר הואלז44רן
 בכרך עשו אנכי ויאמר בני אתה מי הנניויאמר
 ואכלה שבה נא קים אלי דברת כאשרעשיתי
 נפשך, תברכני בעבורמצדי

 המביא אנכי ז"ל בכרך עשו אנכי %8ק ע5 '"ירש"י
 דברים כמה עשיתי - בכרך הוא ועשו -אליך
 -י אלי דברתכאשר

 משום דברים הוסיף ז*ל רש*י כי נ5וי רואים14נו,נל
 אם יענה ומה הוא תם יעקב הלא ליהדקשה

 למית לא האם שקר דברת לאמר פניו על יוכיוף יצחק,.'
 כבוד היכן עד וכו' אביו דברי יטתור ש"א קת"וןמטכת(
 יברי טתרת איך א"כ לים ארנקי זורק אפילו ובו'אכ-

 תרחק שקר מרבר נאמר והלא אב בכטד מעלתואיך
 ואתה שלום דרכי מפני ףק לששית מוהר יבמותעין

 מחלוקו,1עשית
 ומיסיף לחלקים הפסוק ומפסיק מחלק ז'ל רש"יולק

 לתרץ למען הפשוט מפשפ להוציא דבריםבמה
 רק הבמר לא פי' אנכי ררש אשר ושת יעקבאת

 ולא אמת זאת נם בכרך עשו - אמת היא וואתהמביא
 - הכרכות בענין לא - דברת באשר עעךתי -אני
 וכו' הפילין להניח שמעתי כמו אחרים ברבריםורק
 יעקב הכין אשר וזאת בשר לאכול וט' כמוכהלישב
 כרברי ששיים דברת א*ך יצחק ישאל אם עצמו5תרץ

 1*עורששי
 אב5 אמת היה יעקב של רנורו כי אמת קשהטך

 הברכות .לדען שר?ה אביו ודעת חפץ סהראיך
 5ר, ו5אלעשו

 פעעתיו לשמיע 5יעקב יצחק שקרא בעת כילב4441ה
 שתק לא בויאי כ* במובן בזאת קה4הלמה

 שקרן אהה ~מה זאת עשית למה יצחק ש"(ווכאשר
 לאביו ואמר פיו את יעקב פתח אז דכרי סתרתלמה
 כי ותראה אליך דכרתי אשר דברי הפעם עויאחזור
 אברהם אביך כי אבי לך ידוע פתח אשר וזאת אניצריק
 ומיוחי, יחיד יש כי ארם 5בני פרסם אשר הראשוןהיה

 וה' ויקר' אלא ויקרא א'ת ה' כשם ויקרא טומהעין
 מאד הרבה שכרר לר מנן אנכי לאברהםאמר

 עשו והנה פובים אכנים אלה לר מסר אכרהםובודאי
 ועל עדשים מבשל אני כי ומצאני עיף מהשדהכבואו
 אברהם כי לו עניתיו עדשים מבשל אתה למהשאלתו
 נעשה זה וברגע פ"ז ב"ב עין לאבילות טימן והיאמת
 מירת פגע באברהם אם אמר כי ב"ב עין למומרעשו
 ולא הרבה שברך לך מנז אנכי לו שהבמוח ובפרפהדין
 אתה פוקר אם שאלתיו ואז מת רק שכר נתן ולאהגין
 למות הולך אנכי עשו ענה זה על הבכורה לךלמה
 מה נכי א ברמז אמר עשו פי' בבורה לי זהולסה
 שמעתי זאת למות הלך לך מנן אנכי אברהםשהשיג
 כי אבי לך לספר הלכתי לא ולכן כתם אנכי ורקמעשו
 וספרתי הלכתי לו לצערך שלא בכדי פוקר נעשהעשו
 שלא ומתוך הברכות לו נותן הית לא טדאי אזלך

 למסור ורשי מאמין קצת עוד הוא כי חשבתהודעתיך
 ומותר כשר ישראל הוא כי חשבת גם הברכותלו

 וכו' תליך כליך נא שא מררש עין משחיפתולאכול
 וצלין עין ופריפות נבילות תאכילני שלא זינך לימאנישחוז

 ושחיפ, נירא בדיקרבא

 להבעים מומר כי מ1רשת הרכה יו"ד ועין הוליןעין
 חכמה אין אז מאישרי ולאפרושי פשלהשדופתו

 מאבילך עשו היה אז החרשתי ולו עירובין עין תבונהואין
 צדיקים של בהמתן השתא ז' וו5ין עין ומרי4תנבי5ות
 כ*ש. לא עצמז צריקים ידם על תק5ה מביא ה'אין

 דברי על עובר אביו שהיה הרי דתניא ל'ב קדושרןועין
 כתוב מקרא אבא אומר אלא וכו' יאמף א5הורה

 בדעדה שנתוב כמו המייא לו ואומר ז"ל רש'יבתורה
 ולאפרושי רבא אמר עירובין ועין שפעה יבין עצמוודוא

 ירושה י*ח קדושין ועין דמי שפיר כפניו אפילומאיסהיא
 שאנה שמר ישראל ו~מא וכו'~שו

 אמר ואדדבא יעקב על יצתק כעס שלא הפעםוזאון
 סוכרח חעם אמי יעקב בי ה*ה בתךט אבים לפני לט4פם לו4י ~קנ41
 יניהת8



ייאל תרלרדרן פ' ד'ררדשאמף82
 לאפרושי והוא להכעים מומר הוא עשי כי לךלגלות

 ברמו אמר אשר וזאת נבילות תאכל שלאמאימירא
 מאימורא לאפרושי כי בפניו דחקא אביו אל יעקבויאמר
 צחק ועשו לאברהם ה' אמר אשר על כונתי אנכיהוא

 מומר עשו נעשה למית הלך אנכי ואמר לך מנןמאנכי
 בהבכודה ופקר שחק והוא כבכור מכבדו אתה בכרךעשו

 כדבריך עשיתי שאטךתי ומה הבכורה את עשו ויבוכנאמר

 כל על עבר עשו כי צותני נאשר קיימתי התורה כלפי'
 לאכול ואסור כונתי היתה זאת קיימתי ואנידבריך

 התורה קיימתי ואני התורה כל על עבר כימשחיפתו
 מצדי, ואכול שבא נא קים ולכן משחיפתי לאכולומותר
 ופקר בוה כי עשו מצפוני יעקב גלה כאשרנ23צא

 ה' מנעי כי יצחק שמח התורה עלועבר
 יהיה. ברוך נם ואמרמנבילות

 תולדות 1 ז'ררוש
 על אנני עיף כי הוה האדם האדם מן נאהרעימני

 כיום מכרה יעקב ויאמר ארום שמו קראכן
 השבעה יעקב ויאמר ונו' לי בכרתךאת
 כיום,לי

 יודע היה יעקב והלא וואל אנדה מדרש בספרעין
 לא אלא משביעו היה במה רשע שהואבאחיו

 עשו שהיה אביו בהיי אלאהשביעו
 אוה~

 הוא הקושיה
 מומר. ישראל ודלמא קדושין עין פלאבאמת

 לו אין לחברו שם המכנה ב"מ אמרו הלאפ"אערך
 שיתן וביקש ועיף רעב היה עשו הלא וכי'חלק

 כנאמר לכנותו הוא ישר האם האדם מן מאכלמעפ
 מה נואת התורה מפפרת ולמה ארום שמוויקרא

 בזה, ישתועלת
 ניום, הלשון מהו קשהעדך

 עיף נעשה מת אברהם כי עשו כשמוע לבארןנראה
 נעשה אשר כאברהם איש חשב כיבאמונתו

 כנאמר המות בו ישלופ האם נפשו ומפר לה' נאמןעבר
 ותשועתך אמונתך לבי בתוך כפתי לא וצרקתךאמונתך
 כראותו ובפרפ רב לקהל ואמתך חפרך כחדתי לאאמרתי

 כופר נעשה ולכן עשו על הרבה מנין א*נו זכותוכי
 מלשון פי' הארם מן נא הלעיפני אמר כי מרמזתוהתורה
 ממש עפר אני ארמה כי מאברן אני כעת אמרארמה
 אשר להערשים ממש רומה ואני רוחמת תקוה ליאין
 פי' הזה האדם הארם מן נא הלעיפני וזהו מהארמההם

 הזונ עצמו עלק%

 האם יעקב לו שאל או תקותו אבד כייעקבכשמוע
 עשו ויען במקצת מודה או בכל כופרהוא

 בו פוב שורש נשאר עוד יען אינו, בכל כופרכי
 כי רק מאמין הוא אבל ע'ו עובד אינו אבותיומירושת

 אינו אבל השמים צבא על ומשגיח העולם בראה'
 וביפית, צרוק כשרפת פוב עושי בעד שכר יש כימאמין

 אשר רכתיב מאי אומר לוי בן יהושע ר' ד'ה עעזדעין
 מחר ולא לעשות היום לעשות היום מצוראנכי
 שכר, לקבל היום ולאוכו'
 לפי מכור פי' כיום מכרה לעשו אמר אשררז14רן

 יש כי פי' מאמין אתה בהיום הלאאמונתר
 יביע ליום יום תהלים ועין השמים, צבא עלהשנחה
 אמר ולכן אחר יום בקר ויהי ערב ויהי ובתורהאומר

 מודה עור אתה הלא אמונתך לפי פי' כיום ליהשבעה
 ומחר המחרת ביום פוקר שאתה אף בהיוםבמקצת
 במקצת, ממודה שבועה קבל מ'ת וקורם שכרלקבל

 שבועה קבל איך אגדה המרדש שהקשה מהדכצרצירץ
 לפי והשביעו ביום האמין דברים לפייען

 לא תורה מתן וקידם למחרתו ולא ביום האמיןאשר
 שהיה זמן בל תורה מתן לאחר כמו חשור עודהיה

 במקצת,מאמין
 מה ששת רב מתיב פ"ז ב'מ ראיתא עפשי יאמראצ

 היום מצורתי שתעלה מה לך מ~ר מאבאשאירש
 מצורתי שתעלה מה לך מנח- היום מאבא שאירש מהוכו'
 מאבא שאירש מה סיפא יוחנן א'ר ו~' לך מכורהיום
 פשום היום מצורתי שתעלה מה אביו נביר משוםהיום
 סעות תריך ממם אבוו נשהיה אביו כבוד רשא חיובדי

- ל



כ8ייאל תרלרית פ' ן'ררושאמף

 להשהותו שלא אביו לככיד מוזהר ולתכריכיןלקבירתו
 תקנו היום מצודתי שתעלה מה הייו כדי משוםבבזית
 מועמ דבר למזונות הוא צריך שמא קיימ'ן דבריושיהיו
 אין שנה כל או חודש כל מצודתי שתעלה מהאבל

 חייו, כדי משוםשם
 קינה ח*יו כדי משום אחד יום דעל תקנו דחז"לנכ,צא

 אף יעקב אמר כן לעולם בא שלא דבראף

 ח'דרוש

 ויאמר בני למצא מהרת זה מה בנו אליצחקןיאכ,ר
 לפניך, א' ה' הקרהכי
 לך המציא לזיוונך אם אמר חד יר"ל היכ!ררש

 המציא לקורבנך אס אמר וחד כ"ש לאלמאכלך
 מדוע להבין וצריך עי"ש כ'ש לא למאכלךלך

 ביניהם, נ"מ מה ועוד הפשומ בפשממאנו

 הקול יצחק הכיר אם לעיל לנו קשה היה כידנראה
 דרישה עד מלברך פסק לא באמת למהיעקב

 יעקכ כמו קולו עשה עשו כי חשב כי ותירצמוחקירה
 בני של והלשון הדיבור מחכים העשירים הכפריםכדרך
 הנמ וכעת יצחק בעיני חן למצוא כדי המלומדיםכרך

 אשר מעשו אחת מלה ששמע יען הכיר לא כימוסיפים
 עשו הוא כי להאמין הפעתו וזאת כזאת יאמר לאיעקב

 הוא,וזאת

 היא מה רשע המבלתא בשם פמח של בהנדהעין
 שהוציא ולפי וכו' לכם הזאת העבודה מהטמר

 אמר איך קשה פה אף בעיקר כפר הכלל מן עצמואת
 ה' הקרה בי לאמר לו היה הלא לפניך אלהיך ה' הקרהכי
 ומזה אתה כמו לו ועובד מאמין שאני שיט ה' פי'א'

 שמר היה יעקב היה לו כי עשו הוא כי יצחקלמר
 שלמ,ה'

 על קאי כי פירשו לכן ור'ל לר"י קשה אשרדז,,רן
 לחקור אליעזר שהלך בשעה כמו העברזמן

 יעקב ולא עשו לא היה לא ואז הקיה ואמר רנקהאח4
 ואז ויפנך לך הזמין אשר ה' לאמר מאד ומתאיםבטלם
 טלדתי--. לא שעוד לפי שלי ולא שלך רקווה

 מ"מ קנין כאן ואין ממש בו שאין דבר הוישהבכירה
 והוי ירענ עיף שאתה היינו היום של חייו כדימשום
 דכר אף יקנה לכן חייו כדי משום ברי והוי נפשותסכנת

 ממש, בו שאין דבר ונם לעולם באשלא

 תקמ אחד יום בעד רק פי' כיום מכרה אמרלכן
 ולא לקנות כדאי שאימ קנין אף שיקנהחז"ל
 כרש'י, אחד מיוםיותר

1  תולדותפ'
 קנין אם ור"ל ר'י מחלוקת נימין עיןביארתיעדך

 פירות קנין למ'ד וא"כ לא או המף כקניןפירות
 קים הארץ נוף את לאברהם הבמיח וה' הנוףכקנין
 עד הפירות את לא אבל ולרחבה לארכה בארץהתהלך
 נתן האמרי עון שלם שלא זמן וכל וינחילם יהושעיבוא

 לאו פירות דקנין נאמר אם והשאלה להאומותהפירות
 עיניו יישא עקרה בפ' שכתוב מה ניחא אז הנוףכקנין
 בלא הפקר האיל היה כנראה נאחז אחר א"ל והנהוירא
 נוזלו היה לא אברהם מדאי בעל לו היה דאילובעל
 התורה היה ומדאי לעפרן ששלם כמו להבעל משלם היהורק

 קרבן יהיה שלא למען האיל לקח אברהם כימזכירה
 מוכח אלא מוכה, עין הנזול, ולא קרבמ ב"ק עיןנזול,
 קודם לחקור לאברהם היה הלא וקשה מהפקרדהיה

 נתיאש לא אשר בעל יש אולי האיל שיך למ*הקרבתו
 א"כ דמי הנוף כקנין לאו פירות קנין נאמר אםאמנם
 יש א'כ מארצו ניזונים וכולם הוא לאברהם הארץבל
 מארצי זן שאתה מה כל לאמר אחד כל על תביעהלו
 אם אבל מיניה מפקינן לא תפם אם ולכן הואשלי
 לאברהם רשות אין אז הוא הניף כקנין פירות קניןנאמר
 הגיף כקנין פירות קנין ני בנימין מ'ד מחולקין ובזהלתפום
 השאנ או קנה בודאי ורק המציא לקורבנך אם לאמר ניחאלא

 קנין ומ'ד זיוונך לך ה' הזמין אם אומר ולכן הואמתנה
 לקחת רשאי אברהם היה א"ב הנוף כקנין לאופירות

 הזמין, לקורבנך אם אמרולכן

 רחמנא דאמר וכו' אלעזר דא"ר ד'ה נ'נע'זדעין
 להם היא ירושה מכרי באש תשרפתואשריהם

ש"ש הרי עי"ט טלו שאיט דבר טסר ארם ו"וןסאנותיהם



של תולרות פי חיררושאמף84

 קנין למ"י בודאי היא לאסור יכולים אינם כישהקשו
 ניפ"ת השאלה וזאת דמי הגיף כקנין לאופירות
 בודאי הנוף כקנין פירות קנין אם האיל גביגם

 ולכן בעל בלא הוא הפקר בי וידע חקראברהם
 היה אז הגיף כקנין לאו פירות קנין ולמ'דהקריבו

 שלו, הכל כיתופס

 תולרות פ' מררוש
 בימי היה אשר הראשק הרעב מלבד בארץ רעבדיהי

 מלבד התורה הוסיפה למה פלא הואאברהם
 יצחק של רעב הוא כי מבין מפר יודע כל הלאהרעב
 הרעב בימי כי ושרה אברהם של רעב ולאורבקה

 בעולם. עיד היו לא ורבקה יצחקהראשון
 בהבכורה יש ריוח מה פלא בכרהך כיוםמכט"ה

 מדרש פי' על ונראה מעשו זאת ביקשולמה
 שיש נמו בתחתונים דירה לו שיהא ה' נתאוהתנתומא

 ער וכו' לרקיע ;לה אדם שחפא כיון וכו' בעלייניםלו
 שיהא לאברהם ומינה למפה מהרקיע ירי אברהםשבא
 ונפלאות נסים להשפיע הברכות כל על השליפהיא

 אשר וזאת בריותיו על ה' השפעת לקרב השפלבעולם
 הברכוה מררש עין מברכיך ואברכה לאברהםאמר

 בידיך,מסירות
 לו אשר כל את אברהם ויתן שרה חיי מדרשדעין

 אמר רשנ בכורה אמר ר"י ורבנן ור'נ ראליצחק
 יצחק על ה' גלה אברהם שמת כיון עד וכו'ברכה
 יצחק את א' ויברך אברהם מות אחרי יהי הה'יוברכו
 גר אכרהס הלא לאברהם היתה בכורה מה להביןוקשה

 שנתן לאמר שייך ואיך שנולד וכקפן היהשנתגייר
 הבכורה,לו

 ישראל בכורי בני שמות שכתוב במו הכונה כ*דנל84ה
 האומות, לכל הבכור נעשה אברהםוכן

 מאה וימצא כנאמר מתלח שהיה בשעה יצחקןהנה
 ה' בהשגהת במק?ת מויה היה עשו נם אזשעדים

 נם לנמית מעפ התחיל וה' הנלנל נהפך כאשראמנם
 נסיומ והחלת לאברהם הרבה ניסה כאשר יצחקאת

 לכופר. נהפך רעבהיה
 מתלוננים ישראל אשר ע5 רכות שנים זה דרשתידהנה

 אנחמ הלא הגלות יאריך עוד מתי עיואומרים
 עין קשב ואין נ~ל ואון שנה אלפים לשתי קרובבנלות

 הנשמות כל יכלו וכאשר גיף ושמו שצר יש כייבמות
 ציק, הנואל יבוא אזשבנוף

 כסיר המלחמה לשדי ההולבים חילות למחנהדילכמה
 וכן השני הגדוד ולמחר הראשין הגדורהיום

 הולכים אמ למה החמשי הגיוי להת~נן יכול האםכסרר
 וסכלו לפנינו הלכו גיודים כמה הלא המלחמהלשדי

 להמלחמה, קץ לשום וזמןימורים

 סב14 אחיכם לאמר נגים מיסר השבפ אז כן יאמרואם

 בדם עצמכם לפמור רוצים ואתם הארץבעי
 לכם הוא גנאי עמיכם בעד מאומה לעשית ולאאחיכם
 להעילם נשלחות הנשמית כן לארציכס כביר ותנולכו

 היצר ומלחמת החים מלחמת ללחים למעןהשפל
 מהם ורוב מיליאריין עשר לערך היו נוף ששמוובהאוצר
 לעמם אהבתם והראי יסורים וסבלו למלחמהיררו

 הניע וכאשר גדו~ם בגסיונות ועמיו שבשמיםולאביהם
 לסמל רוצים אינם כי יאמרו האחרונים להגדודיםהתר
 אבוהם צרת שייכות מה דרא בחפה הלא למלחמהולילך
 עבויהם להרשת ונפשם עצמם בעי סבלו אבותםלהם

 ג"ות צירוף שתך ואין עצמם בעי סיבליםוהאחרונים
 וזאת עצש בעד הסרר על הולך אחי כל להבניםאנות

 שבגיף, נשמות שיכלו עד בא דוד בן אין יבמותכונתם
 הרחשון הרעב מלבר בארץ רעב וע;י הפמוק נבין21זה

 הלא יקשה הלא 8" אברהם בימי היהאשר
 ברעב יצהק את נם נבי ולשה רעב *טורי סבלאברהם
 הרעב מלבד בארץ רעב יוו התורה מרמות זהעל

 ירא אם לירע למען לאברהם נמה שה' כשם 8י'הראשק
 תהלים וכנאטו אברהם את נסה ודשש' כנאמר דצאשמים
 לרעת ולנמותך עמתך למוע וכנאפר ונו' נס יראיךנתת
 ירא ההא אם ל"דע למען ביוארות יצחק את ה' נפהכן

 ערבד אחר כל ליצהק אברהם צרות שייכות ו~ןשמימ
 ואשע נפש בעך למלהמה דילך אחד כל  עצמובער

חטוה



 מךררדשאמר
 לאברהם היה הראשון הרענ הראשע הרעב מלבדהכונה
 מוכרח הוא ליצחק תועיל לא ואה אנל לנמיוןלעצמו

 עצמו. נעדלםטל
 ארונות נמתמו אניו ליצחק נם כי עשורכר14רג

 מעפ היה וליעקנ כארץ רענ כיהשמים
 מפתחות נממרו לו אשר אברהם נם כי ושמעעדשים
 שכר אין כי לאמר עשו התהיל או מת זאת ונכלהשמים
 להיות פי' הנכורה היא ואיה הנרכות הם איהבעולם
 יעקנ שנחמו מה וכפר מאדמה שנברא מ8ני אדםהיא כי למסקנא נא ואז השכינה איה האומות מנלהנברר

 נשמים. ה' לו "מינ פה לו רעאם
 כיום הלשון מהו כיום מכדה יעקנ ויאמר נב*ןבזה

 שיר מומור חלק מנהדרין דאיתא מה עפאיונראה
 נבוקר להניד ומנוהה שנת שכולו *ום השנתליום
 כנאמר לילה נקרא צר נעת פי' נלילות ואמונתךחמדיך
 ננאמר יום נקרא פונ ולעת מלילה מה שימרישעיה
 צר נעת יורח עליך ה' וכבוד טרך נא כי אוריקימי
 פוב ובעת לעתיד ואמונה נתקיה רק חיים אני ערנשו1

 חמדיו. ממפרים או נוקרשהוא4
 נעת לו צר בעת הבכורה מוכר עשו כי חששיעקב1;

 הצלחה יום היה ולו לילה נשם המכונהרענ

 שהוא מפני ורק והברכות הנטרה מינר היח לאנחהא*
 שבת שכולו היום יטא אם יעקנ אמר מוכר הואלילה

 יבוא או הפוב אוצרם יפתחו השמים וארובותוממחה
 פעית נימין ועין בפעית מכר כי לאמר ויתחרפעשו
 תרעי בקרי כי הונאה ה' חי"ם נ"ם ועין חוורלעילם

 אמנה. מחומר משוםאין
 היום כי לך דומה היי פי' כיום מכרה יעקנ פעןלכן

 ולא לי מתר אתה ואת ונכל מנוחה יוםהוא
 לילה.משום

 קצרים.דברים
 ונו' לד היא אחת הנרכה אניו אל עשויאמר

 וינך. קילו עשווישא
 וכעת ליעקנ והם אברהם נרכית יש כי ידעעעטן

 נרכת לי תן עשו פען יצחק ניכות חמםשיעקנ
 אברהם ברכת אמנם - לך יש נרכות שתי הלאאנרהם
 אשר למען כנאמר התורה ישמרו אם נתנאינאמרו

 ונו'. נניו אתיצוה

 לא דמ,ית ש,יי ניס ע'ן ננכ' קי, ,שו נשא"

 ויצאפ'
 ועין רשות לקנל שנה י"ד אחר הפעם עוד הלךולנך
 מופמן עבר בנית יעקנ היה תניא ד'ה י'ומנילה

 התורה חזרה למה הקושרא על הק' ינריהםילא שטג עשרארנעה
 על לנאר אפשר הפעם עוד יעקנ ויצאלאמר

 אשל ויפע פטק שרה היי לפ' נדרוש שנארט מהפו
 א' אי* נפע אם יש חידוש מה והקשימ סיפה ע' שבענבאר
 לנניו לספר שייך דיה נדול יער או נדול פרדם נפעלו

 אחר אילן רק נפע אם אמנם דיא להם ני ידשלטקן
 נא. קפן דנר לידע לטלמה

 ו1א כי בטמה אמרו ולבן זאת קשה דךה 5חילהנם
 הוא וואת 5יה שתיה אבילה אשל תיבותראשי
 אברהם, ש5 גדולי1 חרשדבר

85י"י תולויתפי

 %ררוש
 ז98 "ישן

 לאמר דו1רה חורה ימה י" 9ויי
 תולדות נפ' נאמר נבר הלא שבע מבאר יעקנהצא
 יעקנ את יצחק ישלח כנאמר הלך יעקבכו
 ארם. פדנהוילך
 וישמע כתיב כבר יו1שע אשר מ"ח פ' ר'מרר,ט

 שנע מנאר יעקנ ויצא חיל ומה ונו'אביו
 לאיץ לווצה ליאת שבקש בשעה אבא אמראלא
 לנאר דךלך הריני אני אף שבע מנאר לא הורשהמורכן
 איני 5או ואם יוצא אני הרי רשות * ינתן אםשבע
 שבע. מבאר יעקב יצא 4אמר הבתוב צריך ולפיגךיוצא

 יעקב ני נמדרש דעקיה נדעת טובר כבראה השההוראק
 הלך ורק יצחק ציהן נאשר אשה 5ישא מובף *9א
 אבותיו דעת על וענר שנה "ר פט ולמר "שפרלשם

"ני
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 להרבית למען רב הון פזר אברהם כי ירשתיד~~ני
 נם כי והראיה בידו עלתה לא אבל ב"האמינה

 צדיקים עשרה מצא לא ונם לסדום הלך אחיו בןלופ
 אמנם אותי יורש ביתי בן פען אשר וזאתמתלמידיו
 מיצחק כי בי ניתוספה תקותו אז יצחק נולדבאשר
 כי ה' אמר כאשר ה' בתירת ילכו אשר דורותיצמחו
 בלב לפעת כחו בכל והשתדל ורע לך יקראביצחק
 כרם נקראו ישראל כי וידוע וחכמתו תורתו כליצחק
 ויקו ונו' שורק ויפעהו ונו' לידידי היה כרםככתוב

 ענבים,לעשות
 אף רבית מאבנים יבנה נדול בנין אם כידירדע

 רבים כי חשיבית כך כל להם איןשהאבנים
 והם היסוד בפינית מניחים אשר פינה האבן אבלהם

 לראש היתה הבונים מאמו אבן כנאמר וחזקיםנדולים
 מפירות נפיעה לים מעבר יביא איש אם ידוע וכןפינה,
 ניפע המביא אז הלזי במדינה ראו לא עוד אשרחשיבית
 לקחת למען פירות יוציא אשר עד ומחכה במתינותאותו

 הראשונה הנפיעה ובכן הזה ממין הרבה ולזרועהנרעינים
 בעיניו,חשובה

 הראשינה הנפיעה את שבע בבאר נפעאברהםכן
 שם וחכמה תורה אתו למד שם ישראלמהכלל

 ויקרא וזהו ישראל בנין של פובות המדות כל אתולמד
 קיוה משם ויקרי אלא ויקרא תקרי אל סופה עין ה'בשם

 לעולם, ה' שם יתפרסםכי
 לפזר הראשון הוא אשר כזה אילן כי מובןד23ב2ילא

 וכדאי מאד חשוב הוא דור לדורזריעתו
 אשל ויפע כי בשורה בשמחה נאמר ולכן בימרהלהזכירו

 הוא האי* ומי ישראל כל של הראשק אילן נפע שםפי'
 לבית אהרן מפה פרח והנה קרח פ' בתורה ועיןיצחק

 ציץ, ויצץ פרח ויצאהלוי
 הוא האילן עם נעשה מה לשאול יש שאלהןהנה

 שבע בבאר אברהם נפעו אשר יצחק הואהאשל
 הוציא ואם בעצמו האילן נתנדל האם נקלפה הזריעההאם
 מהאילן בי תקוה יש ואם ציץ הווויאו נרעיניו ואםפרי

 מהיום אם כמוהו היה לא -אשר במינו החדשהאחד
 שהיה מפני אולי או לרבבות ויצמחו חדש למיןיעשה
 האילן שיהיה תקוה ואין הצליח לא ואולי אחדרק

 שלם, למיןהחדש
 בפ' כמו התשובה באת הזאת הנכבדה השאלהעל

 לבית אהרן מפה פרח והנה שם שנאמרקרח
 התורה אימרת הפרח היא ומי ציץ ונם פרח ויצאהלוי
 לא נפיעתו האילן כן ואם הפרח הוא זאת יעקבויצא
 נצמחו הראשון מהפרח כי נשמע וממילא היתהלשוא
 הוא א,ב ישראל הכלל כל ומהם שבפים י"בונזרעו
 בעולם חרש מין נעשה חדש אחד מאילן כי נדולחידוש
 מעשי מפעי נצר ונו' צדיקים כולם ועמך נאמראשר

 להתפאר,ידי
 מהחידוש הודיעה שהתירה היה כדאי זה יפיא,יכ

 לעשות למען הראשט האילן נפע אברהם כיהנדול
 מבאר יעקב ויצא המלות ~את אי לדורות חדשמין
 דיא למותר כי משם יעקב נסע כי למ להודיע לאשבע
 שבע בבאר נפע אשר האשל עם נעשה מה להידיעורק
 הוא זאת יעקב ויצא אומרת התורה לא, או פרח יצאאם

 הקושיות, ומתירציםהפרח

 דיצא פ' ב'ררדש
 המקום, מאבני ויקח ונו' במקיםדיספגע

 וכתיב המקום מאבני כתיב הגמרא קוטאת חוליןעין
 עלי אמר אחר שבל מלמד וכו' האבן אתויקח
 ראשו, צריק*ניח
 פובות אבנים לו תינח הא ופלא הפלא הואהמאמר

 מה אבל מוצעות משת ש מריביתהיו
 פשופים. באבנים ישטדהפ

 וחד אבנים י'ב אמר חד נחמיה ור' ר"י מדרשעין
 שנים ויורדים שנים עולים מדרש אבנים, נ'אמר

 ויחלום מדרש ובו', ששלפטתן מלכיות ארבע שריאילו
 אמר חד בו ויוררים עולים ונו' ארצה מצב סלםוהנה

 פלא. זאת גם נםלם, בי אמר וחד ביעקבבו

 רבה. רישעיה ר' בשם פנחס ר' לך מדרשדעין
 אמר

 לפמ הדרר את ובבחש צא א' לאברהםה'

בי
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 כתוב באברהם שכתוב מה כל מיצא אתהבניך
 וכו',בבניו

 אברהם את פדה יעקב כי יעקב כן אברהם כשדהנה
 את פדה אשר שבת עין בנים נידולמצער
 לבניו מימן היה שאברהם כשם א"כאנרהם

 יעקב, היה ב.דאיכן
 ונדחים מפוזרים שנה אלפים לב' קרוב זה אנחנוןהבה

 ואור בימורים וממובלים הארץ כנפותבארבע
 ועליך כנאמר עלימ זרחה לא עוד ישועה שלהשמש
 מ*לה מה שומר כנאמר לילה הוא עתה וועת ה'יזרח
 שיכטש למען ליעקב הראו הלע הנוראה המחזהוטדאי

 לבניו,הדרך
 ואמר דאנ הנדולה הלילה כרשתו יעקכן21ןראי

 אהיה שלמה תרביץ איכה תרעהאיכה
 המקדש שבית בזמן בשלמא חבירך עדרי עלכעפיה
 כלבים אותם שסבט אף אדמתם על וחיו קיים עודהיה
 בין בגולה אבל נפשם להחיות במה להם היהעוד

 בולמים, בעת נפשם יחיו במההזאבים

 ועל התורה על עימד העולם דברים נ' על אטתעין4
 האבנים הם ואלה חמדים נמילות ועל העבודה1

 הם א"ה העמודים הם ואלה העולם נבנה עליהםאשר
 העולם, הושתת שממנה שתיה אבן מוכה עין פינותאבני

 בלא ארץ בלא בנלות בהיותכם בני יעקבד4*כטר
 רוחנים חיים בלא נופנים חיים בלא פי'מקדש

 מה על השאלח כן ואם עליכם תמשול הלילהורק
 ואין מהם יצא המוח כי יצעגן עצמותיכם הלאתשכבק

 צד, אל מצד לסבב כחעוד

אש  עליהם אשר נ' אבמם יש כי יעקב להם דמז 
 העולםנבנה

 תק~
 תהיה וזאת למראשותיכם נם

 אם פי' עליהם דאשכם לשום נפלאה לטנולהלכם
 לכם יתמ האלה האבנים אז ונ*ח ועטדה בתיהתעמקו
 כנאמר ישראלים ולהשאר הנלות למבו5 וכח מטחהמעפ
 וט' בדרך ושמרמ עמדי א' יהיה אם נהר יעקבוידד
 הם אבנים הנ' והנה לא' לי ה' והיה וט' בשלוםושבחי
 דעזרי"נ לקים כח להם יהיה מאין ואה בכלסנולה

 המעשיות. מצותוב*רפ
% "ש  ויצא ר' מדרש עין מלם מנה י~ם 

 ויתיצט אריה מוצב סיני זה פ5ם והנהיהלם

 דדין חושבנא מיני זה סלם והנה ד"א ההרבתחתית
 דדין,כחושבנא

 שירות מהרבה גביה בית בונים אם כי ייועדהנה
 ישימו לא ואם זה על זה רבית ועליותלמעלה

 לירד יכולים אינם העליונים אז סלם אומדרגות
 להם ואין כנפרדים והם לעלות יכולים אינםוהתחתומם
 אלה ומאחדם מחברם הסלם סלם נשים ואםשייכות

 כאחדים, והם מעלה עולים ואלה מפהיורדים
 אדם לבני נתן והארץ לה' שמים השמיםאמררדך

 ומעולם למפה שכינה ירדה לא מעולם סוכהעין
 למעלה וכו' ה' וירד והכתיב וכו' למעלה משה עלהלא

 מעשרה למפה וכו' עלה ומשה והכתיב וכו'מעשרה
 כלה ונו' הכצעקתה ואראה נא ארדה נאמר הלאוהפלא
 נאמר וכן הםטל לדור וכן הפלנה לדור וכן ענשםוגם
 ובין לפובה דבין נמצא בתכם ושכנתו מקדש לוועשו

 בארץ, הוא ה'לרעה

 לישראל אדם בני ובין ישראל בני בין לחלקןאפשר
 לאמד שייך ולא עליהם בעצמו משניחהוא

 אשר השמות פי' אדם לבני אבל אדם לבמ נתןוהארץ
 ובפרפ להאבות מיוחמים אנחנו כי לאדם מיוחסיםהם

 להמזלות, ההשנחה ממר אדם בני ועלליעקב
 בני שהם השמות פי' אדם לבני נתן והארץדןדןן

 וה' לשמים עולה הוא ישראל כן לא אבלאדם
 המיבה היא ומה מי יקשה ואם בתוכם לשכוןירד

 סלם יש כי תירוץ יש זאת על העולמות והמאחדהמקשר
 נעשה הוא המלם נעשה וממה לשמים הארץהמחבר
 כונת וזאת מדריטת תרי'נ עם התודה זאתממיני
 וכנאמר המלם, יצא משם מיני זה מלם והנההמדרש
 לידי מביאה תורה פנחם ר' ע'ז עין ה' בהר יעלהמי

 ובבן המתים תחית הק' לרוח מביאה עד וט'זהירות
 לשמים, לעלות ישראל אישיכול

 כדצ בכל ישהעקק ישראל איש נל בודאי תשאלד44ב1
 מלאך בנדר להיות לשמים ה' הר ע5לעלות

 בני הם מועפים כי תירוץ יש ואת על נפלאותלעשות
 מועפים. והם עליה בני ראיתי ב*ב כדאיתאע*ה
 אברחם שנתנסה כפ הנטוטת הוא הדרךדב1דל

 ושריהם מלכיות הד' הם ומה ומי קודם ולאהנפיוטת אחי פי' אתה א' ידא כי ידעתי עההונאמר
היט
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 לשטת להם ומנמים ישראל ודורמים עולים לפעמיםהאט
 התורה,מהם

 שלא מלכות נזרו אחת פעם ת'ר ס'אברכותעין
 שבת ועין ר"ע אשריך יכף בתורה ישראליעסקו

 הבן יהושע ד"ה ב"ק עין תפילין על שנירו יונהכנפי
 וכו' המצות כל על שנזרו מעילה עין מילה עלשנזרו
 אז מישראל התורה לבפל עילים אשר כזאת לעתנמצא
 עולים אשר רין השלוחי הם א' מלאכי כי לאמרמתאים
 מאחדים אנחנו ידה על אשר התורה פי' הסלם עלועולים
 סיני הר על זה הסלם נעשה ואיה ומאין לשמיםהארץ

 המנסים דין השלוחי והם סיני זה סלם מדרשוכדאיתא
 עליהם וניזר ישראל על מרחם ה' אשר עד עוליםישראל
 פי' בהס"ם פי' בו יורדים עולים הוא וזאתלירד

 לבפל עולים אינם דין השלותי אשר עתים ישבהתורה
 עסקיהם לחמם מהם לקחת עולים ירק ומצותהתירה

 הנופות על היא הלזו הע"יה להכותם או לבזותםאו
 ויורדים עולים לאמר מתאים כזאת לעת וב:ןישראל
 בו וזהו נופיה יעקב על ורק הסום על לא פ"בי

ביעקב,
 על נוזר אז הם נדולה בסבנה כי רואה שה'וכיון

 שירדו,העולים
 אמר וחד יעקב על אמר חד מדרש ה*פב ייבןב2זוץ

 חיים, א' דברי ואלו אלו הסלםעל
 היות מיום שעברו הדורות כל על נשקיף אםדהנה

 כי מוצאים אנו הימים דברי עי' לעםישראל
 סנהדרין עין ראשם תחת האבנים להחליף בקידשדרכם
 שלא וכו' שבע באר עד מרן בדקו חזקיהו בימי כיחלק
 ק"נ חלק עין וכו' המדרש בבית הרב נעץ וכו' בקיהיה
 לעוברי מצויה שפתו מפני מיכה את מנו לא מהמפני
 וכן דופי היה לא ירבעם של תורתו סנהררין ועיןדרכים
 בלמוד וזריזים זהירים היו לפעמים התנאיםבדורות
 בנמילות ולפעמים בעטדה ולפעמים בעבירה ולאהתורה
 רור שבכל השיטיים הכתב על להעלות לט קשהחסדים
 כיתות לשלא~ה ישראל נחלקו אחרומם בדורותכירוע
 תורה והרביצו נדולות ישיבות ימרו תורה לומרי אחתכת
 זאת לא כי ויאמדו השניה הכת ויבוש שיעיר איןעד
 עצמם ותלו העיקר הוא עבודה עמוד ורק העיקידיא

 ניסא להו דאתרחיש ראשונים שנא מאי ברכיתבמאמרם

 בנויקין תנוי כולי יהודה דרב בשניה תניי משוםאי
 כי יהודה רב ואלו וכו' מדרי שיתא קאמתנינן ואנןהוה
 נפשין קאמצערינן ואנן מפרא אתי מסאניה חד שליףהוה

 בן, דמשגח ולית וכו'ומצוח

 תורה גרולה אמרה זאת שונות לכיתות נתחלקוןן2כן
 בי אמרה וזאת וכו' יומם בריתי לא אםוכו'

 לא כי ואמרה שלישית כת ובאתה עבודה הואהעיקר
 עזבו הם חמרים נמילות ורק העיקר עבודה ולאתורה
 בת בץ נעשה אשר לבבות הפירוד היפב וידועהתורה
 לש'ש ביוט שניהם כי הדבר אמת חסידים וכתמתננדים
 אמרו הם רעפארמים הכת הם השלישית הכתאבל

 התואר נם הורידו ולכן הוא כלום לא תורה כיבפימבי
 זכה אדם כל לא הזה התואר כי למ ידוע להארץרב
 בפלו והם אתגךי לא רב אתקרי חכים ב"מ עיןלבך,

 בנמרא יד לו אין אשר לאיש רב שם ונותניםהתורה
 אין פעטים )אף הקידש לשון להבין יד לו יש אםורק
 בשם שתו מעפרים בה( לדבר ולא השפה לכתובבידם
 עצמם ותולים חסרים ובנמילות בצדקה מציינים ורקרב

 הנשלה. שמקרבת צדקה גדולהבמאמרם
 בעיר נם לפעמים ביחד כיתות השלש לנו ישבזמנינך

 %ו לא הימים בדברי כידוע ולפניםאחת
 באחד כולם דור היה לפעמים לסירונין ורק ביחדהכל

 חזקרה דור כמו הלכה של אמות בד' רק ואחוזיםאדוקים
 ולפעמים בעבודה רק אדוקים בולו דור היהולפעמים

 מרמזת זאת על חמדים בנמילות ועומקים ע'ז עובדיםהיו
 יניח עלי אמר וה מדיבים אבנים שהיו הוליןהנמרא
 העולם נבנה עליהם אשר אבנים השלש פי' ראשוצריק
 הנלות עיל לסבול ראשם יטחו מה על ההיא בלילהפי'

 עלי אמרה העטדה ראשו צדיק יניח עלי אמרההתורה
 יניה. עלי אמרה ונ"ח ראשו צדיקיניח

 האחד הצליח לא מהם אחד בי לט הראה הנטץאבל
 שוג' יען למפיתם ישראל את הביא לאמהם

 ואין רהרלם העמודי חהם כאחד משולבים הסאבנים
 יהאחוו קץ לעת ולכן חבוו בלא להושיע יכולאחד

 טשע* ואזביחד
 וזהי כאחד ונעשו האבנים כל נתקבצו מרמזךז~צן

 שם. אשי האבן אתויקח
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 ויצא פ' לררוש
 טצורע, לטדר ראשזן ביופ הוע*ג בשבה הראש*, האבןלהבהת
 הנבסת הבית לבבות בע*ה התהלצו שני אדר לירהכ'ה

 פאריש* פה דרשבו, אשר וזאת ת"ת, בית וגםחגדול

 יקית* 9נת אנן כ'חיעצעיה
 האבן את ויקת וכתיב מאבני ויקח ומ' יעקנויצא

 אחר לאבן ונעשו האבנים כל נתקבצוונר
 דולין.עיז
 י'ב אמר ר'י ורבנן נחמיה ור' יהודה רובשדרהט

 מעמיר שהוא ה' נזר כך אמר נפלאבנים
 לזו זו אבנים י"ב הן מתאחרות אם אני וכו' ם שבפי*ב
 נפל אמר ר*נ וכו' שבמים י"ב מעמיר שאני אנייורע
 לע י אבנים שלשה הן מתאחיות אם ואני וכו' אבניםנ'

 עליו, שמו מיחר שה' אנייורע
 צר בעת ששם לאמר פלא הוא הזה המאמרדהנה

 ובעת אחיו מעשו מות אימת מפני שברחלוא
 זאת בכל שמן פח רק לו היה ולא במקלו עבראשר%.

 בנים עשר שמם לו שיהיו היינו נפלשת מחויתחזה
 בהטל ונשא לאחרם ואיך לקיימם איך מחשבות חשבונם

 צר לעת הוא פלא הלא יתאחדו הם אםמהאבנים
 כאלה, מחשבותלחשוב

 שש מפורמם איש היה כי שמענו נער עירבמהיויעי
 מפר על מפר מחבר רומשישקער חייםר'

 חקרן ומרא נדול מניר והיה שמו( שכחתי )כעת*יוב
 התאספו וררש שעבר מקים בכל משלים ממארלמצוין
 מממ מעשה הזקנים פיפרו דרשותיו ממנו לשמוערננות
 עור הביר לא איש ווילנע בעיר למר נעל עודבדךותו

 הנערים בל על כמו עליו הביפו הצפלאים הכשרומתבו
 שבת בערב המררש לבית פתאום השמש בא אחרפעם
 ש למרחץ הלנו הנערים שכל בשעה היהיים אתרק'

 השמש וראה ווים הנער ורק איש שום היה ולאלפריל
 בפלית מעוטף הקודש ארק אצל שפד החר דריםכי

 בקול ורורש עימד ווצא השפענרערם כל %1זא5פוולפניו
 דברי להם דיבר ונם פלאה בהתלהבות וטראנקץם
 הרא נן להשומעים הוהרש נפלא דרוע כטו סצמטסצסר

 רבותי נא שמעו ורעי אחי וקראם להשפענדערםררש
 לא אשר ער סמרים ועימו נוראה היתהוהתלהבותו

 המראה על נשהומם והשמש בא השמש כיהרניש
 פלל לא אשר שומת רעיומת מהנער לשמועובפרפ
 יישר לו אמר ואז דרשתו נמר אשר ער רב זמןחכה
 ומאז הטמע ראה אשר הנפלאות וימפר החוצה הצאכח

 בפני לררוש התחיל לאפ ולאפ לכברו העםהתחילו
 כי אנחמ למרים העולם, בכל ונתפרמם ממששומעים

 רחוק עור שהוא אף נפלאים בכשרונית שמלרמי
 מבצבצים. המימנים זאת בכלמנרולתו

 ררבה קמיה יתמ הוו ורבא אביי מ'ח ברכותעין
 לרחמנא ליה אמרי מברכין למי רבה להואמר
 נפיק אביי פללא לשמי א~י רבא יתיב היתיורחמנא
 רבנן תרווייכון רבה לדצ אמר שמיא כלפ4 אחוילברא
 ידיע מקפפיה בוצין בוצין אינשי ראמרי היינוהויתו
 שרף הוא וקטף מקפפיה רנרמי ואית בוצין ז"לרש'י
 השרף מתוך ויוצא דצנפ שהוא משעה כלומרהאילן

 פוב, יהיה אםניכר

 אף ולכן חזי מזליה חזי לא דאיהו ואע"נמנילהקין
 למערב כממזרח מהצלחתו רחוק עור ורהשיעקב

 ישראל יבנה ממני כי כשרומתיו לו אמר מזלו זאתבכל
 שלו הציור וכח בבנים וחשבם וחברן אבנים י'בולקח
 שלחנו מביב הם הבנים במו ממשי רבר כמו בוהתגבר
 יהיו בניו כי לו אמרו כשרונותיו נם זתים שתיליבמו

 יהיה בצרפת המחונך וממילא העולם בכלמפיזרים
 אמריקאני יהיה באמעריקע ור,מהונך פרפיו בכלצרפתי
 יאמר זה חברו אחר יבפל כי ראה נם וכף ררכיובכל
 מפולין אחי אבל הכל יודע ואני באננליע מדינךאני
 על פוב לא יאמר המתננר חכמה בלא נימום בלאהם

 והרעפארמער המתננד על פוב לא יאמר וההמירדי,םיר,
 יאמר אחד וכל שניהם את הבפל ונפותו בעזותריבוא

 עוטר. השלם בזכורובי
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 טלם את ויבפלו חמירא כל ויאמרו יבואווהאימדון

 האי מהמקובץ וא"כ הרעפארמים,ואף
 מצר הלא האומות עם שלום האי האחיס ביןשלום
 לבנין א'א כי להבפל עתידם בידאי כי יאמרוהשכל

 בפיפ, מחוברים אינם הלבנים אםלעמיד
 דבר כמו יבפלו לא כי מחזה יעקב ראה יאת21כל

 ואין נוולה הלילה ויאמר יעקב ויעןשבמנין
 והם מפוזרים ורק עצמותיהם למח נכ%ה מפהלהם

 עולם, עד משנתם יקיצו ולא עולם אינת ישנו כיבסבנה

 עולם שינת ישנו לא פי' משנתו יעקב ויקץלבנרצאוכמ
 ואמר יעקכ נתפעל אז מרעב מתוולא

 ה' עצת הוא כי החלפתי אבל א'א הוא הפבעמדרך
 כשומר עליו נצב ה' והנה וזהו הפבע, מדרךלמעלה
 השמש יומם ימיניך יד על צלך ה' שומריך ה'כנאמר
 וביאיך- צאתך ישמור ונו' רע מכל ישמרך ה' יכךלא

 ואיך ישראל של המצב פי' הזה המקים נורא מהואמר
 הראו הטץ במקום דוקא מדוע לאמר והתפלאנתקיימו

 כאלה מחזותלי
 וגז-

 ולקח השמים שער זה בודאי ואמר
 הרבה לאבנים נתחלקו במלה עתה עד מרמז פי'האבן
 היה שלא ואף אחד, לאבן ויתאחדו יתאנדו במיףאבל
 בקרט נדלה הבפחתו זאת בכל אבן ורק מאומהליעקכ
 שמן יצק %ם המקדש ויכמ יבוש ומאין מאפסכי

 לכיתות אחינו התפריו פה ורטתי אחי בפחוני,להראות
 התאחיו לא עוד חיום ועד מחולקים האכניםרבית
 נפרדים מפעמים בנימ ובעד בעדימ טרכז לבמתאחינו
 הם הרוב פה, המה מעפים חס*דים או מתנגדיםהכת
 והנה המצב בשפל קודש בל הורידו אשר שלישיתהכת
 אחת לאבן ונעשיע שומת הכיתות לקבע בעה"יזכימ
 רבות יניעות ואחר וקפנים לנדולים מדרש ביתלבנות
 בי בתקוה פתוחות ועיניט הראשון האבן להניחזנינו

 מנילה. עין מעפ מקדש בית נבנה הזאתמהאבן
 בינדתי ה' אמר אבן טבד ד"א בא ר' מדרשעין

 משם דתימא כמה אבן שנקרט בעולם ישראלאת
 הוא ישראל כי מפרשים עין ישראל. אבןרעה
 העולם. נברא מממ אשר הראשיהאבן
 לתת הקהלה בני הסכימו הראשי האבן להניחהכבוך

 היה הוא יען ע :י נ"י אשר יוסףלר'
 הבנסה בית ולבמת הנפרריס לקבץ הראשוןהמעורר

 )במ"א עצום מך נדב אשר הראשון היה הווש ונםות"ת
 ק יי = . ק . . -נ

 הבנין(.לתכלית
 בן יוסף פרת בן ויחי נאמר אליו דברתי אשרוזאין

 אבן רעה משם וגו' וימררהו עין עליפרת
 הזה. הפמוק ליישב הרבה שעמלו מפרשים עיןישראל

 נאמר יוסף את יעקב שברך בהברכה יאמרו14סנשר
 מעורי אתי הרעה ה' ומ' יוסף אתויברך

 שם כ'פ ע"ז ועין שם שם י"ז ב"ב ועין הזה היוםעד
 נמר בהנאה אטר שמת מנין מ"ז מנהדרין ועיןשם
 בנחל. העגלה שם וערפו מרים שם ותמת נאמר שםשם
 העבר על תשאלני אם ליוסף יעקב גלה אשרדזאין

 טדות בני אודות במחזה ראיתי שםאשר
 משם התחילה ההצלחה נמרץ בקיצור לך אנלההסיבית
 להיות לו הבפיח שם בהטם וזהו שם וילן מפמוקפי'
 והשיבתיך ומ' ושמרתיך עמך אנני והנה כנאמררועי
 עשיתי אם אשר עד אעזבך לא כי הזאת האדמהאל
 ומחזירם צאע השומר הרעה כמו פי' לך יברת אשראת

 לדעות ה' לי הבמיח כן לניתו ערב בכל ומדברמהשדה
 ירביצני דשא בנאות אחסר לא רעי ה' וכנאמררעי
 עד מאודי אותי הרעה הא' ליומף אמר אשרוזאת

 הזה,היום

 שמתי אשר הזאת והאבן ואמרתי אבן הצנתיאני
 הייתי האבן הצבתי כאשר אז ונו' יהיהמצ*בה

 חשיתי כאשר אכן יעקב בשם ונקדאתי נמוכהבמדרגה
 נקיאתי אז ה' בית האבן המקום על ובניתי לבןמבית

 ישראל.בשם
 גיש כמו הוא משם בקיצור ישראל אכן הנונהוז14רצ

 אבן שלו רעה ה' כי שאמר על קאירעה
 על ופרמז ישיאל לשם זביתי האחת מהאבןישראל
 השראל יואה הטמם לרעה יהיה וה' יתאנדו כיהעתיד
 הראשונים ויימ ואתה בע*ה אני ידירי לבן יעקבלא

 ולאגדם הנפרהם האבנים אורט בין ווים רוחלהפיח
 האה הנדול הבית לבנות ולהתדרל הקהלותלאנורת
 דשית לך טתן הכי חמדים ולנמילות ולעבורהלהירה
 לאשות מצוה לדבר שלוויט תהא שאתה הקהל כלבשם

 להבנץ. נדבתך טזה אשר בידךהאבן
ש
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 וצרק בשלימות הבנין לראות תזכה ישראל אבןרעה כן לך יהיה וצרק שלמה אבן תצא בפ' נאמרמונה
 לפובת לעטד כח לנו ה' יוסיף כן יומף ששמך וכשם ומעשינו שלום יהיה הזאת האבן שהנחת ה'יתן

 אחינו, משם יקוים יוסף שמך וכאשר חסרון בלא שלמיםיהיו

 צא ו 1 דדרוש
 דדשתי, אשר וזאת מצוה לסעודת הלכבו הראשי האבן חנחתאחר

 היתה ה' מאת פינה לראש היתה הכנים מאסיאכן
 נגילה ה' עשה היום זה בעינינו נפלאת היאזאת
 נא. הצליחה ה' אנא נא הושיעה ה' אנא בוונשמחה

 הושיעה הי באנא וכוי מנענעין היו והיכו ל'ז סיכהעין
 ה' באנא אף אומרים וב"ש ב'ה רברינא

 נא,הושיעה

 תניא מ"ז ביצה לשיפתייהו ראזלי ביארתימחלכךרנם
 לשבתיך בשביך מחר אומרים ב"ש הכינמי

 ראשונים ביארו כאשר נראה יום, ה' נרוך אימריםוב*ה
 וב'ה קורש רנריו בל לש"ש בכונה לה*ות צריך שכלן, שארם אכילה כל כי ואמר משר מחמיר היה שמאיכי

 אם ודי לש"ש מעשיו כל הארם שיצמצם א'א בי סברו;
 וזאת החול ימי נל ולא עצמו בשבת עצמויקרש

 ונפש מגוף חלקים משני הוא הארם הנה פה,מחלקותם
 ונפש, לטף בין עזר לו ררושותמיר

 ה' ואלמלא יום בכל מתחרש אדם של יצרו סוכהעץ
 להנשמה נותן הוא אשר העזר לו, יכול לאעוזרו

 יטל היצר אם מאור האיש מסוכן כי ישועה בשםמנונה
 פוותה מררגה עזר נקרא להנוף נותן אשר והעזרלו
 שלו רוחות שארבע למי עצמו ערקרש סובר ב"שולכן
 נם כי עזר במקום להנוף שדךא נא בהצליחהנם

 וב'ה לש*ש עצומה בכונה לקרש תמיר צריךבטפניות
 צריך אז הנפש בעד שהוא נא בהושהעה רק רי ניסבר

 הגוף. בער שהוא נא בהצליחה לא אבללכוט
 ה' שאמר בשעה נ'ה נרכות מאמרם ביארטבנאה

 וכו' משכן 4 עשה לבצלאל אמור לךלמהטה
 אמר ומשכן וכלים ארון עוטה לו ואמר והפך מזפההלך
 לך אמר כך שמא וכו' עולם של מנהט וכו' מושהלו
 אמר הענל ישראל עשו כי ראה מו*ה משפכן עהפהה'
 נשנבה ביראה להרריכם הייט לה' לעשות הואעח

 יכנס היצר הכי לאו ראי לש'ש מעשיהם כלש"כונו
 שיקדשו שמאי כשיפת והוא פוכ כל אוז רבלבלבלבם
 ובצלאל תחלה הארון לעשות הכונה וזאת מעשיהםכל
 הנהנת הוא העיקר ורס כמלאכים לעשותם א"א כיאמר
 רי הייט הארון ואח"כ מהמשכן הרמיון הואהעולם

 לתורה. עתיםלקבוע
 עתה ער היתה מלאכתיט כי אני יייערבנותי

 נואש אמרו הזקנים וכמעפ קשותמעטרות
 מפעמים קהלה לאחר פה תצליוו לא לאמר מאתנושחקו
 וזה בררשהו וזה בחכמתו זה חיל עשינו ות"לכמוסים
 אומר זה ביניט מעפ קנאה יש כי שמענו והנהבכספו
 איש משל לכם אמשול שלי כולו אומר וזה שליכולה
 מאור רחוקה קפנה בעיר נר היה מופת בעלמקוכל
 מאור מסוכנת המלך בת כי חזיון וראה המלוכהמעיר
 וכן כן בחלומי חזיתי כי תדע לאמר אחר לרופארלך
 לא עור אשר וחרשה ברוקה רפואה אתך יש אולילכן

 שם לנו ונרכיש מלך הבת ונרפא ונלך בעולםנתנלת
 בימי עור אבל שחזית למחלה חרשה רפיאה לי ישויען

 צריך אמרו הנרזל ממילות להם היה לא אשרהקרמונים
 החפשו בארר לפרוח מטנה ימציא אשר אחרעור

 ממותרת מטנה לו יש כי אמר אשר אישרמצאו
 המלובה לעיר רבואו המכונה על רשבו באוירהפירחת
 רתן הרופא ויטא רשיע וישיט המלך לחצררתיעו
 מהם המלך וישאל נתרפאתה ימים איזה אחררפואתו
 לריב והתחילו המתטת לקחו הם נרולות מתנותלקחת
 עכין היו לא הוא לולא כי אמר החזית בעל זה עםזה

 כי אמר הרפואה בעל השקי הוא כי והרטשלהכבור
 לולא כי אמר המכונה בעל מאימה עושים היו לאצלתו
 וילכו חיה בעודה מלך הבת משינים היו לא אזהוא
 שוים כולם לדעהו ני הרב יען ופענולהרב

 הזה.ברבו
רבותי



*יאל דיפבא פ' ד'ךרתםאמרי92

 פה החמרט מורנש היה כי הימב לנם יטערבותי
 בית לנו איהא פי' החמרון למלאותובאט

 כי אני יורע אכל אבותימ כדרך ות'ת ממשמדרש
 נמפחו סתם ורק מפרתם זאת לא אשר הרבהנמפחו
 פה ובפרמ כחפצם יעשו אז הבנין יונמר כאשרובדעתם
 ממשךל אני ולכן ריפורמים הם כנמיות בתי רובאשר
 ידידים שני נפנעו התפלה אחר השנה בראש משלעליהם
 הרופא ויאמר רופא ואחד אופה אחי מביהכ"נבצאתם

 תדרוש

 עשר לי תתן אשר וכל וכו' נודיעקנוירך
 לך,אעשרנו

 בי בני קא הוה אבא בר דמי כ"ו מנילהגרסינן
 בעי הוה עתיקא כנישתא הדוא הוהכנישתא

 יתיב להתם ועיולי מינה וכשורי ליבני ולאהיילמסתריה
 לא חמדא רב דאסר חמדא דרב הא *ה מיבעיאוקא

 התם אדייתא כנישתא בי דבני עד כנישתא ביליסתור
 פשיעוהא,משום

 דרב לקמיה אתא מאי גינא ה* כי ד"ה נ' ב'בעע
 וכו' ליה ואסר הונא דרב לקמיה ליה ואסרפפא
 פשיעותא,משום

 פשיעותא משום פ*' מנילה בממבת  ז'ל  דש'יהץנה
 ג' ובבשב אחר יבנה ולא תתיאש יפשעשמא
 מתרמי דלמא פעיעותא משום ז'ל רש,יפירש
 אחריתא, בני ולא ופשעיאונם

 אונם מתרטי שמא ואמר ז"ל רש,י שינה מדועדקשה
 נאמר ובנמרא פשיעה לא דרא זאתהלא
 פשיעותא,משום

 חמדא כרב שפסק תפ4לה מה' "א פ' ז'ל רמב"םדעין
 דקיק רק פשיעותא משום הנמרא לשט הביאולא

 אונם, יארע שמאבלשוט

 מדוע וצנא ורב פפא רב חסרא רב על להקשותויוט
 ורובא דעלמא ריבא בתר ניצל וכו' לסתוראסרו

 ובריאום תוקים בולס שףדףו ה1פה יען ה*ום בקשתמה
 התפלל שהוא אמר והרופא לחם, הרבה שיאכלולמען
 הוא אז ובריאים חזקים יהיו דאם הרבה חלאיםשההיו

 לזו, זו צרות תפילתינו וע"כ מצער חולהיהיה
 יראים הבאים כל שיהיו ומבקשים חושבים אנחטכנן

 פי' ריפארם לעשות חושבים אשר וישושלמים
 בריאים שההיו מבקשים ואנחט בנפש חלאיםשיהיו
 במומים ואלה ברכב אלה נאמד בע'ה כיאקוה

 בשם,ואנחע

 ויצא1
 להתיעץ גדולה אסיפה עשיט ויצא פ' תוע"בבשגת

 דרשתי, אשר וזאה ביהכשנ בניןאודות

 כמעפ מסימין הכנסת בית לבטת מתחילין אםדעלמא
 ננמרה, שלא הכנמת בית ראינולא

 רב אמו נידל רב ואמר ח' נררים עין קשהעדך
 לא' נדר נרול נדר זה פרק ואשנה אשכיםהאימר
 לחברו ה1מר רב אטר נידל רכ אמר וכו'ישראל
 להשכים. עליו 8ה פרק ונשנהנשכים

 קאמר דרגי לי מסתברא להשכים עלט ד,ה ר'ןעין
 מעורד הוא ע~יהא עליו קבל הרי נשכים שאמרכיון

 לדבר בעלסא דבקבלה חדא קם'ל ותרתי וכו'בדבר
 ולא נדר לא הזכיר לא הכא דאמריק דמאי מהניאמצוה
 דאמרינן דומיא מניא בעלפא בדיטרא הכא ואפילושבועה
 הע"ה ידקה זו בפיך כדכתיב לצדקה מהניא לחודדקבלה

 תע', מצוה דברלנל
 הקדש רדין וט' מכירה מה' כ'ב פ' ז"ל רמב'םדעין

 מידים עלמא דכו4 ההדיופ כדין לא הויצדקה
 שוצא אף לצרקך יהא מצודהו ש1,עלה מה אמרדאם
 כתיב השחיב לך אעשיט עשד לי תתן אשר %ליעקב נבי כדבתיב נדר טפעם מחויב לעילם בא שלאדבד
 ע"ןפ הקהל אם כן אם ע"ש נדר לי נדרתכאשד
 לקטם מיצטבים הכנסת בית לבטת ומסכימיםאסיפה
 שאמצו כמו עצ1 ליה מחיב אחד %ל נדרמפעם
 קףישרן ועין ב5צח דבר הף ואיכ לרהשכים עליונדרים
 כפתיה לקריבה אסדה טדא לקריבאי דאסר הוצאמ'ה
 ולא ש5ה "מ1 לא "8ראל ש*יית כתיב אבט אפרוט'

יא
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 האב נתרצה שמא בהוא חיישינן ולא רשש כזבידברו
שהנפיחוהו מי וכן צ'א פסחים ועין מדיבוריה הדרדלא

 אבל וכו' ע4הם שוחפין וכו' האסורים מביתלהווויש
 דאבפחינהו כית עצמן בפני שוחמין דישראל האמוריןבית

 עולה. יעשו לא ישראל שארית דכתיב ליהמפיק
 תשלםולא משתרור תדור לא אשר טב א' חיליןדעין

 דברי עיקר כל מדר שאינו וכף מזה פובותניא
 ומשלם נודר ומזה מזה פיב אומר יהודה ר' מאורר'

 רש'י זו הרי בטמר אלא קאמר לא ידךדה ד'ואפילו
 תו דאפרשה כית א'נ עד נננבה או מתה דאם זוהרי
 דאזלי משום מחלקותם מברת וביארנו ביה הדרלא

 חולצין לא וקפנה קפן מבר ר'מ מ'א יבטתלשיפתייון
 דחושש משום ואילמת מרים ימצא שמא מייבמ*ןולא

 דאזיל משום ומייבמין דחולזףן מבר יהודה ור'למיעיפא
 חייש ר"מ הכא כן וט' מריטם לא ורובא רובאבתר

 נאמר ישראל דהרוב אף מקיינון ולא הטדדיםלמיעופא
 חושש אמנם כזב ידברו לא וכו' ישראל שאריתעליהם

 כל נורר שאינו ומזה מזה טב ד"מ אומר לכןלמיעופא
 ורוב רובא בתר דאזיל לשיפתיה אזיל יהודה ור'עיקד

 ומשלם. טדר דפיב דרש לכןמקיימין
 למתור חששו מדוע רובא בתר דאזיל יייה יייא"כ

 יבמ. בודאי הלא הכנ0תהבית
 דנרמינן לשיפתייוצ אז~י הונא ורב 9פא דרבונראה

 חוששין אמר הונא רב אתמר נ'קוזשין
 ושלת וקדם ונהרצה אשה ששדך מי רש'ילמבלוטת
 נתקדשה ואם הם קדושין שמא חוששין בעדיסמבלוטת
 רב אמר עלה הוי מאי וכו' הראשון מן נפ צר*בהלאחר
 והדד מטבלי ווישינן ממנלי והדר ימקדשי באתריפפא

 לא פשיפא מסבלי והדר מקרשי דיישינן לאמקדשי
 והדר פקדשי ומיעופא מקרשי והדר ממבלי ירובאצרינא
 לן משמע קא לכיעופא טהוש לא דתמטא מצומטבלי

 בתום/ ע*ש הר'ח נרסת הישכן

 לא טרסים זשל הגשנים אבל ה"ל ניםנרטטקין
 כייבה וכר מקדשי והדר מסב4 דרובאצריבא

 בחתרא אלא ווישינן לעילם צ מרסא יפי 1%'בהלכות
 דבעלסא דנדי פעמא ודייט מקרשי והדר ססבלידבולון
 8ז רוב שאין לפי דוישינן הבא למיעופא הישיקלא
 ומי,ףפ ויה~ית מתעברות נארם דרוב ווסהא י5חהבקבוע

 8ת רוב אבל "המלם פבע מצד קאט,1 וקג שיצ*1מפי5הן

 רוב זה אין להשתמת עשף ומנהג מנהג מ?ד אלאשאינו
 אמר כן נם הונא ורב למיעופא לחווש שלאחשוב

 למבלומת.דחוששין
 רכנסת הבית למתור דאסרו מה ניחא הר'ן מברתדלכ41

 אמנם דעלמא רובא אחר לילך להם רהיהאף
 ואז להשתנית ועשוי הפבע מצד רוב ולא מנהג רקהוא

 כל מקימין שאינם שיש כמו למיעופא אףחושוין
התורה.

 י"פ בכורות דנרמינן מה פי על להמביר נראהעדך
 בכרה אם יודע ואיט העכו"ם מן בהמההלוקח

 לבהן ודאי שגתה בת עז אומר ישטעאל ר' נכרה לאאם
 אחר הלך מפק אמאי ואילך מכאן וכו' מפק ואילךמכאן
 שנתן בתיך יולדוה מתעברות בהמות ורוב בהמותרוב
 תימא אפילו אמד דבינא וכו' אוליד מילד ודאי והאנינהו
 במעשה תליא דלא ברובא רובא בתר רבנן אדל כירבנן

 לא. במעשה דתלי רובאאבל
 כרבינא מברי הונא ורב פפא דרב לאמר אפשר כןאמ

 מתחילים אם דעלמא דרובא אף הכנמת ביתולגבי
 הנ"ל הר"ן בדברי המצוה קבלת משום טניםלבנוה
 ולקמת הבמף לקבץ במעשה דתלי רובא וצאאמנם

 למיעיפא. וחיישינןולמתור
 בית ע בשדה באר והנה וירא דא' ייצא ימדרש

 שסשם וכו' צאן עדרי שלשה שם והנההכנמת
 הרע הוצר זה נדולה והאבן התירה את שומעץהיו

 וכו' האבן את והשףט וכו' הצטר זה וכו' שמהונאםט
 למקוטו. דוזר הרע יצר יוצאים שהםש:יון
 המקרש שבית בזמן תינח הא חשש דיעקבו3ר14ה

 מה אבל תורה תצא מצית בהם וישייםקיים
 בנסיות בתי יבט בנלות כי לו דאיאה לכן בנלתעיעשו

 ובא מהבאר כום במו תורה משם ישאטומדרשות
 הרע. ווצר זה האבן אתינללו

 ר' אמר מעפ למקרש להם ואויה כ"פ מנילהדעין
 שבבבל מדרשות ובתי כנטיות בתי אלוי?חק

 בדור לט הייח אתה מעין ה' דבתיב מאי רנא דרשוט'
 יחרב אם אף פי' מירשות ובתי בנסטת בתי אלוהיר

 דוד בבל "טאבו זאת בכל יעקב של הבאר שההמקדש
 להשקות הבאר הוא המדרש שהבית ניון כן ואםמבורות
 להנצל דיוודה העצה היא וזאת יעוראל אלוהצאן

 בטזבאר. לנללו דועסויצר
טא
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 וכראות היצר נגר מלחמה הוא הבניןיהתחלתנמצא

 משתדל בוראי נגרו בונים אשר המצורההיצר
 מכשולים, להניחהוא

 והם כנמיות בתי שבונים יום בכל אנחנו שרואיםדאף
 תורה בלא בונים כי רואה שהיצר יעןמצליחים

 ראש בקלות אררבא ורק ידאה בלא תורה בן רבבלא
 בעבורי גם משכן היא זאת ואומר נקרבי שמחהוא
 כי כראותו אמנם ררכם על מכשולים נותן איניולכן
 נגרו מלחמה היא וזאת תורה בשביל רק משכןבונים
 הונא ורב פפא רב ולכן נרולים מכשולים יעשהביראי
 עתיקתא לסתור חששו לתורה רק כנסיות בתישבנו

 השפן,מפני
 בפשפות גרט לא ז"ל ורש"י הרמב"ם מדוע מובןבזה

 משום אמרו רק יבנו ולא יפשעו כיפשיעותא

 וררוש
 משנתו, יעקבדיק

 הוא הזה הררש ממשנתו, אומר ייחנן י'מררש
 והפלא,פלא

 אין ר"ה ברכות עין לשיפתיה אזיל ייחנן יי'דנראה
 יעקב שם ואיך בפלים רברים בלאחלום

 וזה הזה במקים ה' יש אכן לאמר הזה בחלוםבמחונו
 ה.א אולי הזה הבפחון על נדר נרר וגם השמיםשער

 בפלים,רברים
 עמך אנכי והנה כתיב ר' ברכות עין קשהועדך

 יגרום שמא ונו' וכו' יעקב ויירא וכתיבושמרתיך
 אנכי והנה האמירה ני לתרץ יכולים היו הלאהחטא
 הם שמא מתירא היה ולכן בחלום היה ושמרתיךעמך

 בפ*ם.רברים
 ונפל השכים יוחנן ד' אמד נ'ה ברנית עיןאמנם

 וא"ר - קטנה נבואה זה הרי פיו לתוךפסוק
 ונו' שחרית של חלום מתק'ימין חלומות שלשהיוחנן
 בפח מרוע לו קשה כי לשיפתיה אזיל יוחנן ר'לבן
 בפלים רברים נלא חלום אין הלא הזה בחלוםיעקב
 הזה החלום כי ליעקב היה טימנים שתי כי מתרץולכן
 ואיזהו פיו להעך פטוק ונפל שהשכים א' אמתהוא

 ואינם הרוב אחר לילך צריך כי להם ודאי רזהאונם
 יעשו לא ישראל שארית שנאמר משים לעבורחשורים
 כי להיצר כשיורע ואח"כ באונס יהיה מתחלה רקעולה
 לאפ לאט אז הבאר מעל האבן לגלולהולכים

 ויפשעו,יסיתם

 בית למתוד הולכים איננו אנחמ רבותי נא שמעוע'כ
 במעפ 5מ היו לא כי לבנות בשבילהכנסת

 לכן מעשינו לבטל ישתרל היצר ובוראי כנסיותבתי
 וכנאמר מכשול יהא שלא למען רב כסף לקבץחושו

 הכל, את יענהוהכסף

 לקבץ הולכים אשר לא(ה תורה נותן אנכי יבי13קרב
 עליהם אומר אני בבנין העוסקים ולאלהכסף
 מועפים, והם עליה בניראיתי

 ויצאפ'
 ויאמר התורה אומרת זאת על פיו לתוך שנפלהפס.ק
- הזה במק.ם ה' ישאכן  שחרית של היה החלום ונם 
 קץ 1 מררש יוחנן ר' אומר אשר וזאת כהקיצותיבף

 ויאמר פיו לתוך שנפל הפסוק שלמד פירושממשנתו
 וכו', ה' ישאכן

 נבואה זה הרי פיו לתוך פם.ק נפל אם יוחנן לר'וא*כ
 נרולה, נביאה לא עור אבלקפנה

 ירא היה מרוע ברכות חז"ל הקשו מדוע מתורץנכזה
 תירצו לא ומרוע החפא ינרום שמא ותירצויעקב
 נפלים רברים הם שמא חושש ולכן חלום רק היהכי

 קפנה, נבואה היה יוחנן ר' שלרברימפני

 מאיר לד' נרר יעקכ נדד למה רקשה מהי113ע1רץ
 דאש ועין תירור לא אשר פוב חיליןראמר

 בי לאמר אפשד צדה בעת שנוררים מכאן שלמרוהשנה
 דב זמן ימשך שלי קפנה נטאה דק שהיתה יעןחשש
 חשש כאן אין גלויה נבואה על בי החפא ינרוםואולי
 בעת במו דיח ולכן בחלום נבואה על חשש כאז ישאבל

 עליו, להנין נכדי ונררצרה
 אביך אברהס א' ה' אני ויאמר עליו נצנ ה'דהנה

 והשביתיך תו' שוכב אתה אשר הארץ יצחקוא'
ש



 ו'ררדשאמוי
 תימה וז"ל ז"ל הפירים בעל עין הזאת האדמהאל
 באברהם. כמו אביך אמר ולא יצחק אצל שינהלמה

 ואתה כתיב ויצא ילקיפ דאיתא מה פי עלונראה
 דכתיב ביעקב מדבר וכו' יעקב עבדי תיראאל

 שהראה מלמד העולם אומות שרי אלו מלם והנהויחלום
 חווקים שבעים עולה בבל של שרה אבינו ליעקבה'

 ושמונים מאה יוז של ושנים חמשים עולה מרי ושלויורד
 יעקב נתירא שעה באותה כמה ידע ולא עולה אדוםושל

 וכו', ירידה לזה שאין האמראמר

 מעשו ליעקב שהיה הגדול הפחד נצמח מאין אנןדנןץזי
 ויאמר כנאמר מיצחק בודאי הלא אדוםהוא

 ויען וגו' אני נם ברכני אבי לך היא אחת הברכהעשו
 חרבך ועל וכו' הארץ משמני הנה אליו ויאמר אביייצחק
 עולו ופרקת תריד כאשר והיה תעבד אחיך ואתתחיה
 על בנוהי יעברון כד ויהי תרטם ועין צואריךמעל
 ז"ל רש'י עין צואריך מעל טריה ותעדי אורייתאפתנטי
 שאמר מה פי' יהיה ברוך נם שאמר אחר יצחק כןאם

95ייאל ייצאפ'

 כאשר והיה ואמר מדבריו חזר למה וכו' לאחיך נבירהוי
 שעשו מפני והיה יעקב על בידו חרבו יקח עשו אזתריד
 כרהם תהלים שנאמר מה קיים ויצחק ויבך קילוהרים
 שברך מהברכה חזר ובזה עשו על ורחם בנים עלאב
 יעקב אתם מנלות לדורות בכיה נעשה ובכן יעקבאת
 מהסלם ירד לא אדום כי ראה כי אדום מנלות מאדחשש
 אדום נם כי פירוש האדמה אל והשטתיך הבפיחויה'

 מהמלם,ירד
 מאדום להצילו פי' עליו נצב ה' והנה הפירושדזןפרע

 אמר ולא יצחק וא' אביך אברהם א' אנכיויאמר
 יצחק קיים הבן על לרחם האב שמדת מפני אביךיצחק
 נגד היתה וזאת תררה חרבך ועל שברכו במהלעשו
 אביך מלת חמר ולכן כאב נהג לא אתו פירושיעקב

 יצחק,אצל
 מרשע נפשי פלמה ו*שלח במדרשמפירשים
 בא שהוא רשע מאותו נפשי פלפהחרביך
 חרבך ועל שנאמר החרב אותו שלמכחה
 ע'ש, ובו'תחיה

ורברינו

 ויצא פו דררוש
 אביך אברהם א' ה' אני ויאמר עליו נצנ "יד1,נה

 למה תימה ז"ל הפורים בעל עין יצחקוא'
 אביך, יצחק אמרלא
 כי לי היה יצחק אביאכרהמופחד א' לילא ו'21פרשיה

 פחד מהו פלא זאת נם שלחתני, ריקםעתה
 אבי, יצחק פחד אמר לא ומרועיצחק

 שפ מיחד ה' שאץ מפני חז"ל בשם יל רששק
 רש"י אבל א' נאמר לא לבן בחיהם הצדיקיםעל

 וקשה ז'ל חכמים שפתי הין ע"ש מזה חזרבעצפ
 הפלא. %א בבלל יצחק א' בתיב וישלח ב8'הלא
 עזים נדי בהלבשו ליצחק רימה יעקב לבארונר~טץ

 וחשש יצחק יכיריהו שלא למען ובו' יריועל
 עד נתלה חרדה יצחק ויחרד שנאמר ומציט יקללושלא
 מבל ואכל לי רבא ציד הצו הוא איטא סי ראמומאד
 מהו לט וקשמת ידיה ברוך נם ואברכיצ תבאבפרם

 תוך היה כי לחזור תיכף יכול היה הלאהחרדה
 דיבורכדי

 שנשאר יוצא ואין ביוצא נראה יעקב ד"ה מדרשעין
 מנהדרין ועין חוזר פעות מקח ב"מ ועין הדלתאחרי

 בפעות מחילה ד'ה ניפין ועין חוזר משנה בדברפיעה
 רמיה יחרוך לא ולאמר לחער תיכף לו היה א"בחיזר
 בתנש לברמ לעשיו יצחק הבמיח שכבר ובפרפצידו
 התחיל א"כ לצוד לדרכו הלך ועשו מצידו יפעימוצאם

 משום ישט דברים ב'מ ולמ"ד לחזור לו ו~זיהבמלאכתו
 בי ויצא ד9' אחד בדרוש לוןל וביארט אמונהמחומרי
 כי הבבורה את ובזה פקש עשו כי ל*צחק נלהיעקב
 לך מנן אנבי לאברהם אמר ה' הלא באמרו ושחקצחק
 טעים הלא מגן אנכי הוא איה ואמר מאד הרבהשכרך
 אנכי הנה אמר אשר וזאת השכר דיא ואיה ברעבאנחט
 הוא נם מנן אנכי מה' ששמע אברהם פי' למותהולך
 ולא יצחק את לצער רצה לא יעקב אמנם לטת,דולך

גלח
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 לו גלה רמיתני למה שאלו שיצחק בשעה אבל לוגלה
 ישראל עשו קדושין עין לברכות כדאי אינו עשוכי

 ברכות יעין משחימתו לאכול אטיר וא"כ הוהמומר
 לו. נלה ולכן להודיעו צריך בו שאין בדברהנחשר
 וגם עוה"ז על מרמעת מאד הרבה שכרך מליתרהנה

 מו'נ עין מרובה שכר אין שבעיה"ז יעןעיהאב
 כי הוכיח *החכם אחד חכם עם התיכח ז"לשהרמב"ם

 שייך ואיך להאדם וצרות רעות הם העו"ם מעשירוב
 מאד. הרבה שכרךלאסר

 שאמר מה א"כ בעיה'ב פוקר עשו כי לו נלהויעקב
 לעשו עריך אין מאד הרבה שכרךלאברהם

 פוקר הוא כי מעולמו יצא עשי כי החדשות יצחקכשמיע
 עד פי' מאד עד חרדה יצחק ויחרד נאמר לכןגמור

 ולמה מדוע בלט ואמר מאד עד נאמר לו אשרלאברהם
 ה' אמר אשר וצחק שפקר מומר ישראל אתאברך

 מאד, הרבהשכרך
 נ מברכתו לחזור יצחק פחד מדוע מתורץדכ~כפילא

 מומר עשו כי לו נתודע יען ליעקבשברך
 נאמר אברהם ברכת כי יהיה ברוך נם ואמרהיא

 יצחק על שנפל והחרדה דהפחד נמצא נמורלישראל
 יעקב, לפובתהיתה

 ר"ם של בתורחו מאד פוב והנה בראשית מדרשדעיד
 אין בעוה"ז כי שקשה יען המות זה כתיבמצאו
 מאיר ר' דרש לכן מוף בלא מוחלפת פיבהכאן
 עוהאב. המות אחר על קאיכי
 לא כי לך ידוע להוי ללבן יעקב פען אשרוזאין

 שלא היא והצלחתי רמ.תיך לא וגם אצלךגנבתי
 לך מנן אנכי תשורה השינ שאברהם יען המבעכדרך

 לעשו הברכות לתת חשב ויצהק מאד הרבהשנרך
 ויתן אלי אמר ולכן הוא סומר עשו כי לו גליתיאמנם
 זאת חזר ולא גדולה הרדה וחרד אברהם ברכת אתלך
 כי שמרים ובניך אתה כאשר ולא הצלחתי מקורהיא
 הצלחת גרם יצחק של דהפחד נמצא אני. ורמאיננב
 ריקם יצחק ופחד אברהם א' לולא אמר אשר וזאתיעקב

 יצחק פחד ורק מוצלח איני אני הפנע מצד כישלחתני
 עלי, להתרעם לך אין עכיפ למוצלחעשעני

 מפני 1'ל בעה"פ הנאון של התימא מת.רץרב2זה
 שכרך וביותר אברהם ביכת ליעקבשנשאי

 הפך ויצחק ליצחק לתת אכרהם כיון ובידאי מ"דהרבה
 העביר הוא כי אב שם נזכר לא לכן לעשו לתתוחשב
 בעיבורא ההף לא ב"ב ועין בישא לברא פבאמברא

 ובפרפ פבא לברא בישא מברא אפילודאחסנתא
 לעשו.מיעקב

 בכל ושמרתיך עמך אנכי והנה פמוק המלצתיבזה
 כל בך ונברכו נאמר לזה וקידם ת"ךאשר
 דברים שני כאן שישנם נמצא ובזרעיך האדמהמשפחית

 דקדק אשר וזאת לך, מנן אנכי לאברהם ה' שאסרועוד
 כי אומר ואני לעשו הם הברכות כי סבר יצחק אביךה'

 שאמרתי מה עמך אנכי והנה וזהו לך שייכיםטלם
 עמך, לך, רק הוא לך מגן אנכילאברהם

 יש אכן ויאמר משנתו יעקב ויקץ פמיק הסלצתיו2זה
 ה' שאמר מה פי' ידעתי לא ואנכי הוה במקוםה'
 ידעתי לא ידעתי, לא הרבה שכרך לך מגן אנכילאברהם
 היתי לא אז מקודם זאת ידעתי לו 4 הם כימפורש

 הברבות. להשיג אבי את לרמאותמשתדל

 ויצא 1 תדרוש
 לך, אעשרמ עשר לי תתן אשרדכל

 ליעדז בק'ק תרם"ד בשנת למעשה הלכהנשא"י
 בכל פת ואפו ביחד נרו וחמותהאשה

 לשתים העיסה חלקו חלה מצות ידי ולצאת שבתערב
 אינם כי אמר אחר ושכן עצמה בפני ברכה אדעןוכל

 כן ואם לכלתה ומיך היה כולה העימה יען בדיןעושים

 שחפחלקים מה סהני ולא בחלה נתירבה כולההעיסה
 זונ געמן לוגרון דבריס איזו ורשמתיהעיסה

 עימה שעשה נהתום ב' מעיף שכ"ו מי' יו'רעין
 לא ששם בחלה חייבת להלקה ששרלעשותה

 פפורוגבבצק לה~ק" וךסה העחפה ארם שאר אבל פת יעשנהתמכר
"ץ
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 קפנים לחלקים לחלק שעשה ד'ה ד' מ"קש"רדעין
 שאם בחלה חייבים חלה שיעור בהם יהאשלא

 וכתב בחלה ויתחייב פת יעשנה לחלקיס ימ:ורלא
 נדולה מעיסה חלק הנחתוס מן לקנות ניהגיס ישהב"ח
 עליו וטברך חלה ממט ומפריש כשיעור חלק באותוויש

 וכו', אדס בני להרבה עימה מאותה מוכר הואו:ך
 שנלגל מיד דהלא חדא פעות שזה פש.פדהך21ר

 ממנה להפריש חייב הנדולה העיסההנחתום
 פחות קפניס לחלקים למוכרה בדעתו היה אפילוחלה

 בכשיעור אלא למכרה דעתו שאין הנא ש:ן כלמ:שיעור
 כל פפורה ושוב חלה להפריש עליו חלה דהמצוהוכיון
 ושהלוקחים לחלקים למכור לכתחלה נתיר איךהעיסה
 ותו יברך ולא יפריש לא והנחתים ויברכו חלהיפרישו
 לית העיסה כל פפורה הנחתום של חלה דבהפרשתכיון
 עצמו בפני ברכה אחד כל ושיברך לחלקים למנרהלן

 וכו', לכפלה ברכהמשום
 תליא האדם דבדעת כתב בטם.ן משאתדב~עשובת

 דאם לקולא הכא דאמרינן כמומילתא
 בתר לחומרא אזלינן נמי ה:א פפורה בצק לחלקדעתו
 כל וחייב עצמו בפני נילוש בצק כל כאלו והוידעתו

 שלו, חלה משיעור חלה ליפולאחד
 ל' גיפין דאיתא פי על ז"ל מ'ב דברי מתרץוהלמ"ז

 והעני הלוי ואת הכהן את מעות המלוהת'ר
 מוכר פי' קיים שדצא בחזקת וכו' עליו מפרישלהיות

 אתי דלא נב על ואף ופריך החוב בפרעוןהתרומה
 זה שיקבלנה התרומה בהן להך ליה זכי מאןליריה
 כהונה במכירי ומשני נתינה חובת ידי יצא ואיךבחובו
 וכיון זה לכהן אלא תרומה לתת רניל שאיטעסקינן
 והוי דעתיהו כהנים שאר ליה אסחו לאחר יהיבדלא
 מכירין לו שיש נחתום בהאי נמי ה:א ליריה, דמפאכמאן

 מנת על קונים והם שבת ערב כל ממט ליקחשרנילין
 קידם ממט קנאו כאלו להו והוה חלה יפרשו שהםכן

 בשעת דהייט חיוב בשעת לידיהו ואתי העיסהשעושה
נלטל,

 עשו לא הלוקהים הלא הק' דבריו להבין 1כיתיש
 לא דאף מיירי הלא הנהתים מקטטם קניןעים

 ואיך לחזור יכולים א'כ עיםה *קח רנהין הם ורקפסקי
 להא דמי ולא פחלה הנחתום את לפפור ברשותםעומד
 אף מ8ריש להיות מעות המלוה ל' מניפון יאיהדמייתי

 התרומה בעד להכהן פרע שכבר מפני כהן ליד באשלא
 שאר יבקשו לא בודאי זה ומפני כמף קנין כמווהיי

 יש ורק מצוה גוררת ומצוה מצוה בח' פריעת כיכהנים
 שמיירי כמו תרם לא עוד הכסף שהלוה בעת כיחסרק

 עליו ומפריש רחוקה בדרך הוא הפרשתו שבעתמתניתין
 קיים, שהואבחזקת

 מבפיח היה ולו לעולס בא שלא כדבר הוי כןד4*כמ
 היה אז זה תנאי על הכסף ולוה שתרם אחרלו

 לעני מועפת מתנה ממבפיח נרע דלא יען בודאייוצא
 נדר, משום עובר מקייס אינוואם

 מתנה ליתן האומר רם'פ סי' חו"ם ועיןנ*םעין
 אמנה ממחוסרי זה הרי בו וחזר לחבירומועפת

 דעת סמכה לא שהרי לא מרובה דבמתנה סם"עועין
 דוקא והייט בקנין לז שיקננה עד לו שיתננההמקבל
 זכה נמי במרובה דא8"י חילוק אין בעט אבלבעשיר
 המקבל היה ואם ד'ה קכ'ה בסי' וכם'ש נדרמתורת
 לחזור יכול ואינו נדר נעשה 111 מאתים לו שאיןעני
 ועין להדיופ כמסורתו לגביה דאמירתו הפור לשקועין
 גבוה, כמו הוא לה' שנאמד מקום דכל באריכותסם"ע

 הוא הכהן אם א"כ צדקה זו בפיך ו' ד' ר'הדעין
 הכהן אם ואף בעלמא באמירתו די בודאיענ4

 כיק כעני דומה דצא תרומה לגבי מ'ם עשירהוא
 א"כ עש*ר הוא אם אף התרומה התורה לושזכתה
 אדם דיבול הפעם דכל ועוד עני הוא תרומהבלקיחת
 אמנה מחוסרי משום עובר ואיט מרובה במתנהלחזור
 איט המקבל דדעת הפור בשם שכתבנו כמו רקהוא
 מנהדרין כדאמדיק בו משפה כי דחושב משוס עליוטמך
 אצל קרוב יהא שלא זה הוא מי כי בך אני משפהכ"פ
 שמחזיק היכא רק שייך זו וסברא יחוור וטדאיעצמו
 משפה פענת כאן אין תרומה נבי אמנם לעצמוהדבר
 כסו ודיט יחוור אם לו בצע ומה לכהן לתת מוכרחכי

 הכהן ובכן מרובה מתנה הוא אם אף מועפתמתנה
 והה בך אני מש8ה יפעק ולא לו שיתן עליוסומך

 נדר,כמו

 אתן אמר דאם רל"ח ס" יו"ד דמבואר להא דטידל4*
 וכו' לנדרו התרה לו יש בידו שדצא זמן כלוכו'

 שיתן עד דיא וממוט ממון חזקת לדיייא דקשהכית
 הוא דידיה ל4ו כי ממה 1,1קת כאן %ן חווטה נביאבל

טז
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 פובת לם"ד ומכ'ש הנאה טובת ורק לכהנים שייךכי
 לא האחר הלא לאחד הבטיח ואם ממין אינההנאה

 קדושין, עין בחררה המהפך עני מפעםיקבן
 הלא הכונה לידיה אתי לא וכי הנמרא שמקשהלכ2ה

 פבל ורק תרומה היה לא לו שמבטיחבשעה
 אבל רם'א ו' מעיף ר"פ מי' חו'ם דאיתא להאודמי
 באימור נעשה שהמקח השער יצא שלא עד עמו פמקאם
 בשעה לו מבפיח ואם שפרע מי לקבל וא"צ בוחוזר
 רק לכהן נתינה עוד כאן דאין לחזור ינול פבלשהוא
 בדאורייתא אמנם שלו התרומה דזו ברירה יש אמרינןאם
 במכירי הנמרא משני זה על ביצה עין ברירה אמרינןלא

 הכהנים ונם לאחרים יתן לא כי ובפח עמקינןכהונה
 כמו דינו והוי בעבורו נשאר ממילא א"כ דעתםממיחים

 הפרשה, אחר לושהבפיח
 כסף לו הלוה ונם עמי שהתנה בדבר דוקא הואדזארצ

 מכרי מהני דברו לקיים הבטיח ונם לפרועבכדי
 או כמף קנין שצריך נחתום גכי שייך לא אבלכהונה

 מחלה, ולפוטרו כהונה מכרי יועיל ואיךמשיכה

 דהמלוה מתניתין על ז' ה' נ' פ' ניטין ירושלמייעין
 דרבי לקיש ריש בשם אבהו רבי נמרא וכו'מעית

 ביד חליפין שיש כל אומר יומי ר' תמן דתנינן היאיומי
 אטר כלום מחייב מאיר ורבי המתנות מן פפורכהן
 עין מיזרע בעו כדין עד הכא ברם בקיים לא יומיר'

 דהתם להא דמי מי וז"ל משה פני והרב הערהקרבן
 שפיר ושייך בעין שהוא בדבר אלא יומי ר' אמרלא

 התבואה למיזרע בעי שעדיין הכא אבל כזוכהדעשו
 נתינה ידי לצאת לעולם בא שלא בדבר הנהן זכהואיך
 היא ולויה כהונה במכירי יוחנן רבי בשם אבהור'

 מפרשים עין לעני מכיר ויש עני תנינן והאמתניתין
 עני לכל אלא ואוהבו מכירו שייך לא דבעניבתמיה

 לו, נותןשיזדמן
 מפני כהונה במכרי מוקי לא יהירושלמינ23צא

 מעני.שקשה
 וז"ל ז"ל הרמב*ם על מהירושלמי קשהדלננאירה

 ודין ההקדש דין מ"ו ה' כ"ב פ' מכירהה'
 שאלו בקניתו ההריופ כדין אינו הנדרים ודיןהעניים
 לבדק הקדש יהיה בהמתי שתלד מה בל אדםאמר
 שאינו אפילו לצדקה אתננו או עלי אמור יהיה אוהבית

 דברו לקיים חייב זה הרי בעולם שאימ לפימתקדש

 מה להרמב'ם א"ב יעשה מפיו היוצא כבלשנאמר
 דבר והוי פי' למזדע בעי כדין עד בירושלמישהקשו
 יו קושיא שייך לא ז'ל להרמב'ם הלא לעולם באשלא
 בא שלא דבר שהיה אף נדר מפעם לקיים מחוייבכי

 לעניים, דהוי משוםלעולם

 אף ההפקר נדרים בהלכות כ'ב פ' הדמב"ם כתבדכן
 לחזור לו שאמור נדר כמו הוא הרי נדרשאינו
 לכל, הפקר אלו נכמים ארם שיאמר ההפקרומהו

 עלי הרי האומר כיצד ר"ה ערכין הלכות רמב"םדעין
 עלי הרי הים מן מצודתי שתעלה כללהקדיש

 להחרים עלי הרי זו שדה שתוציא פירות לענייםליתן
 כיוצא וכל יו בשנה שאשתכר כל לשבוים ליתןאו

 מה בהן ולעשות ליתן חייב זה הרי אלובמאמרים
 ולא הוא נדרים בכלל בו וכיוצא לירו כשיבואשאמר
 אבינו יעקב שאמר מה זה לדבר ראיה הקדשות,בבלל
 נדרת אשר ונאמר לך אעשרמ עשר לי תתן אשרוכל

 נדר,לי

 בעצמו הוא תרומה גבי דשאני בדוחק לאמרדז8סגשר
 התורה פבל יהיה אם ורק החיוב עושהאינו

 עושה בעצמו הוא דבר הקדיש אם אבל בתרומהמחיבת
 בכל לעולם, בא שלא דבר שהוא אף מחויב ולכןהדבר
 הוא אופן בכל א"כ הוה להכהן הבפיח הלא קשהזאת
 הירושלמי מקשי למה וא"כ הזה לבהן דוקא לתתנדר

 עור: נזרעשלא
 הרמב"ם על שהקשה משנה לחם ערכין מ'ה ו' פ'עין

 לחבירו דתקע גברא ההוא ל"ו ב"קדנרמינן
 ההוא א"ל וכו' יומף ררב לקמיה וכו' פוביא רבשלחיה
 לעניים ניתביה בעינא לא הוא דזוזא ופלגא הואילגברא
 יומף רב א"ל נפשי ואברי איזיל נהלי ניתבי א'להדר
 יד אנן הכא עניים ר~כא ואע'ג עניים % זכובבר

 אנן,עניים

 עניים בעד וכו לא אם אף הרמב"ם ליבריוקשה
 עיש4 באמת נדר, מפעם דברו לקיםמחויב

 הרסנ"ם, על לא דק ב'ק בתומפת הובאהקושיא

 רוצה היה לא שזה פירש ור'ח וז"ל בהום'ו84ירצא
 להלוות רוצה היה אלח הצדקה מן %לחזור

 דפפורש דוחק ד~א והנה לעניים ולהחזיר שעהלפי
ש
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 נדר לא דהוא תירצו והתום' עצמו בעד רוצה כיאמר
 לעניים, עהתנו להם אמררק

 אלפםי והרב נדר כמו הוא הרמב"ם לשיפת קשהאבל
 היה ולא פי' ברשותו עוד היה דלא משוםתירץ
 הרמב'ם לשיפת קשה זאת ונם לנדור בידועוד
 לעולם. בא שלא דבר כאןדאין
 כונתו היה דלא לאמר אפשר הק' יבריהםד6לא

 להפחיד כן אמר כעם מתוך ורק לצדקהליתן
 כי ומבר זוז חצי רק לו ליתן שפמק הדיין יומף רבאת
 צערו בעד יותר לו ליתן ויאמר דינו יחזור יוטףרב

 צערו בעד לקבל הנון שיעיר כאן אין כי וצעקובושתו
 מלתא לי כמיפי ד*ה ז"ל רש"י ועין לעניים, מתאיםורק
 אחר ורק זרוזין לנדרי ודמי יומף רב את לזרווחשב
 בחנם זרזו כי אמר אז מפמקו זע לא יומף שרבשראה
 כי דעתו וגלה עצמי בעד דטזא הפלגא לי תן אמרלכן
 כן אמר לזרזרק

 להברות וצריך עני הוא נם כי ופעי
 אם כונתו היתה איך הוא מפק בי ענה יוסף ודבנפשו
 וכבר יוסף רב את לזרז כדי רק ש לענייםבאמת

 העניים.זכו
 יומף רב ב"א נדרים עין לשיפתיה אזיל יופףדרו2

 רב אמר לישנא בהאי שמעתתא להא להמתני
 כעין א"א להתיר רשאי תכם אין אסי רב אמריהודה
 ר*ן ועין בחרפה פיתחין אין קמבר הללו נדריםארבעה
 לנדרו פתת לעשות יכול לא ולכן לנדרו פתחדצריך

 העניים, זכו דכברכיון
 או להענ*ם באמת נדר אם מפק היה דיינרינוד4*ן-ג

 ר"ן ועין יומף רב את לזרז זרוזין נדר רקהיה
 ואיך לנתבע לג~לא עניים ממון מפק דקיי'ל ז'נדרים
 אלים אז ברשותו הממון אם רק זהו יומף רבתפם
 ענים יד והוא יומף רב בשוכה אמנם העטים ננדחזקתו
 לקולא אמרינן לא וה באופן בו מוחזקים הם הענייםא'כ

 וכה שכברלנתבע

 כי בן אמר ואם נפשי ואברי אזיל מדאמר לדיקדיש
 כן ואם עני דהיה ש'מ לנפשו ייפיב דווזיבפלנא

 עניים לשאר למו לו ליתן הנבאי יומף רנ יטל%ה
 וז"ל רי"ב מי' ו"ל הקצה"ח שבהב מה 48 עלנראה
 מי פיאה מסכת דאיתא הרמב*ם לדברי ראיהונראה
 אל*עזר ר' עני לפלוט זה הרי ואטר הפיאה אתשליקפ

 ראשון הנמצא לעני יתננה אומרים וחככהם בו זכהאומר
 מיט אליעזר ר' ומבר מחלוקת לעני מעני ב"מועין
 אמרינן דלא מברו וחכמים לחברו נכף זכי לנפשיהדזכי
 אמרינן דלא חכמים ומברי לעני מעני דכרירי וכיוןכרגו
 לעני יתננה ואמאי בשבילו שליקפ העני זכה ולאמינו

 אלא הוא רעני כיון עצמו הוא בה יזבה ראשוןהנמצא
 *ף נדר משום דבריו לקיים דצריך הרמב'ם דברילפי

 דברו לקיים צריך עני לפלוני שאטר כיון קנה לאשעדיין
 ונשמע אחר לעני ליתן צריך נדרו ומשום נדרמשום
 בו זבו כבר יומף רב שאמר ומה לעצמו ליקחדאמור
 אתה יכול ולא נדרך לגוים אתה דצריך משוםעניים

 זכו. דכבר נדרך עללשאול

 בנה כי פמקתי הנ"ל השאלה בענין לעניננונדעזדר
 לאמו נותן הוא כי מלא בפה יאמרהמפרנם

 החצי היינו חלה כשיעור ועיסה קמח ע"ש בכלבמתנה
 לעילם בא שלא דבר הוא כי ואף לאמו והחצילאשתו
 הקמח חצי לאמו שבוע בכל מתנה שיהן הוא פירחה)כי

 משמ בשנה פעמים או השנה לכל לה לתתוהעימה(
 דברו לקיים הבן מחויב וא'כ היא עשירה לאו דאמוכיון
 לקיים מבנה ההכרח מצד שלה תמיד והוי נדרמצד

 ז'ל. כהרמב"ם דשבלשע דין כאן אין ולמצוהדברו
 אמר זו בהלכה וחנים היניק בני עם עמקתיןכ2אשר

 מכיר יש וכי ניפין הירושלמי ששיפת אחרכי
 ואיך לעולם בא שלא דבר הוא הלא וקשה 9י'לעני
 מציט ולא - חובו בעד ולמכור העני בעד להפרישיכול
 הרמב"ם לשיפת מסבים שהבבלי ש"מ בבבלי כזוקושיא
 לעולם בא שלא דבר אף נדר מפעם לקיים דחייבו'ל
 הירושלמי ושיפת הבבלי מקשי לא ולכן הדיופ כדיןלא

 בא שלא דבר הוי וא"כ לעף מכיר אין הלאשמקשים
 מכירה ה' רמב'ם נבין ובוה כהרמבשם דלא מברילעולם

 ואומרים זה דבר על שחולקים נאונים ישנם וזשל כ"בפ'
 ולפיכך בהן קינה שהדיופ בדברים אלא זוכין הענתםשאין
 לדברים טפה דעתי ואין לעולם בא שלא בדבר יוכולא
 דבריו לקיים מצטה ודעא להקטת מצווה אדם שאיןאלו

 הרמב"ם דברי הנ'ל ולפי הנדר לקיים שמצוה כטבצדקה
 יכול איך עני על הקשו שלא הבבלי משיפתטבעים
 שלא דבר אף נדר מפעם לק"ם שמצוה מפנילהפר"פ

 בירושלמי ממך להם יש הנשנים ושיפת לעולםנא

די
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 לעולם בא שלא דבר והף פי' לעני מביר יש ובירמקשי
 קנין. צריך ורק נדר מפעם מחויבואין
 שבקדושה דבדבר ז'ל הרמב"ם ראיתבעיקראמנם

 קונה אינו לעולם בא שלא דבר כי אמרינןלא
 ונאמר לך אעשרנו עשר לי תתן אשר וכל יעקבמראמר
 קבל יעקב הלא להבין זכיתי לא נדר, לי נדרתאשר
 לאמר *עקב והבפיח אמר ה' וגם מיצחק עשוברכת
 לא כי ובו' אתננה לך עליה ש~ב אתה אשדהארץ
 ישראל וארץ עשיר היה א'כ עשיתי אם אשר עדאעובך
 דבר הוי א'כ אותו יעזוב שלא לו הבפיח ונם לוהיתה
 איש נבי כן לאמר אין אבל נררו חל ולכן לעולםשבא
 גזא בי דאיתא היכי בל חולין ראיתא להא ודמיאחר

 לנבות העומר בל דאמרי להא ורם4 איתאררחמנא
 ויצא נאמר הרמב'ם שאמר מה להבין זכיתי לאעדך רמייכנבף

 אשר ונו' הא' אנכי ויצא ונאמר לי תתן אשרובל
 שחייב משמע נרר שם לי נדרת אשר מצבה שםמשכת
 נררת אשר מפמוק להביא למה לעולם בא שלא דברעל
 היה לא ולי נדר יעקב וידר ראשונה בפרשה מפורשהלא
 נדר הועלת ללא א'ב לעולם בא שלא רבר עלחייב
 חיוב שיש ש'ם נדר יעקב וידר נאמר ולמה נררולמה
 ועין נרר יעקב וידר מפסוק לעולם בא שלא רברעל

 שמא וכו' ויירא וכתיב אנכי והנה כתיב א1הקשוברכות
 וצ'ע, דמי, וכנבוי מוב כל לו דהיה משמע החפאינרום

 וישלח פ' אזררדש
 שמרתי מצות תרי'נ מדרש בשם רש'י גרתילבןעכש

 נרתי. המלה פי'וזאת
 הוא בי עשו את היפב ידע יעקב הלא פלא שאךהנה

 הבכורה. את עשו ויבז כנאמרפוקר
 זה למה זה בזקן פנע הדין מדת אם שאמר ב'בעין

 מודיע יעקב היה למה וא"כ מדרש ועין בכורהלי
 מצות. תרי"נ שמרבי

 והוא ישראל בארץ הדור נדול צדיק אח ליעקבהיה*
 מא'י היוצא בתובות ועין בחו,ל רב זמן נדהיה
 יעקב שיודיע שייך היה אז א' לו שאין במי דומהלוף'ל
 שמר זאת בבל בחו'ל נר שהיה אף בי הצריקלאחיו
 יאמר לבל אח במו שיקרבו מחבה הוא ובבן מצותתרהנ
 אדם בפני להמתכל שאמור מנילה ועין דצא רשע ביעליו
 מ'ד לחד בחברו ערוה דבר הדואה פמחים ועיןרשע

 שתו. לשמאשמותר
 לשעא הרשע וררך הוא רשע עשו כי ידע יעקבאכפנם

 לת'ח שונא הארץ עם דק רשע לא ואףהצריק
 לנמרי להחריש ליעקב היה פוב הלא הת"ח אתירע הייתי הארץ עם כשהייתי אמר עקיבא שר' פמחיםעין

 צרקתו. אודות להזבירולא
 צא ד*ה לך פ' המררש דברי עפ"י נראה14כפנב!

 לבנים. סימן אבות מעשה ובי לבניך הדרךובבוש

 כנאמר בנים נידול צער עצמו על קבל יעקבדהנה
 עם המלם הראו וליעקב אברהם את פדהאשר

 שאין תאמר יעקב אמר אוום ועל ויורדים עוליםהאומות
 על לעביד העתירות הצרות כל ראה ממילא ירידהלזה
 עצה לכה"פ לתת מופל היה יעקב ועל ישראלראשי

 מבליון. להנצל ובמה איךמובה
 ובאמת לבלותינו עלימ עומדים דור בבל בי יריעוהנה

 שונים צפרים שונות כיתות יש ורק מתףלמה'
 מוחם על רובצת הנדולה השאלה אשר מטוניםוחיקרים
 מתחלקים הם ובקיצור הנלות חום ולמעפ לקרר עצהלמצוא
 הררך בי אומרים החרדים והחפשים החרדים ביהותלב'
 העמים לכל להראות הוא הנלות עול להקלהפוב
 בקול לצעוק רק ולהמתיר לכצת שלא הימיהרותם
 נמב - אנבי עברי יוסף אמר כאשר אמ יהודיבפומבי
 להניח בצמבי מצות לעשצת נם העברים מארץלנבתי
 ישחקו שהנברים אף בסוכה לישב ציצית ללבוטתפלין
 מלהתביש להתביש אחת שעה יפה בי יתפעל בלממנו
 יהדותו יכסה לא יטראל אם ופעמם הבא עולם ימיבל
 בפומבי השנחתו ינלה ורק השנחתו ימהיר לא ה' נםאז
 תפלין אלו ממך וירש ומ' אליעאי ר' ברכוחעין

 עליך נקרא ה' שם בי הארץ עמי כל ורש פי'שבראש
 חשם תנלה ורק יההתך תמתיר לא אם פ" ממךוירש
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 ממך יפחדו אז יהדותך נפירוש לראות ביכולתםיהיו
 והחפשים עליך, השנחתו ינלה שה' מפני מהמפט

 להמתיר הוא הנלות להקל הפובה העצה להיפךאימרים
 למען הם יהויים כי העמים ערשכחו למען לנמרייהיותם
 בלא מנולחים אותם יראו אם כי הם אחיהם כייימו
 בשר יקנו במאכלם הבדל בלא מוכה בלא ותפליןציצית
 הם יהויים כי ישכחו אז ביחד ויאכלו אחי מחטתביחד

 ובאהבה, באחוה יחיווממילא
 לייי מביא הראיה וזכרתם אותו וראיתם מנחותוע'ן

 ישכחו, יהיות מימן שום יראו לא ואםזכירה
 אבל כפובה כמעפ היא הלזו העצה הפנע שמדרראף

 מעשי ממתירים הם לכתחלה א' חמיוטת ב'ישנם
 בלבם רושם יש עיי אבל המעשרות מצות 8י'היהודים
 יכולים אינם הפנימיות המיות כידוע אבל ואהבהמאמונה

 נם לאפ לאפ וממילא החיצומים המעשים בלאלעמוי
 ואז ריק %ר ונשאר יוצאים הפממיות הפוטתהמיות
 מובבת הלזו השאלה כי קץ לידי באה מהנלותהשאלה

 ממילא אהר לעם ונהפך יהיותו ננמר ואם יהודים עלרק
 הביאה לא העצה ובכן נלות כאן ואין יהודי כאןאין

 ונשאתי *הויי, רפואה למצוא רוצים ואנן ליהודיתועלת
 ניולה פובה אבן ובה פבעת ירושה השינ עני אישמשל
 עצה לו אפרו א%ו והנה לרבבות עלתה שויהמאד
 סבנה כי אצבעו על יום בכל הפבעת לתת שלאפובה
 הפבעת שישום ורק ממט יאבי אולי נשקפתגדולה
 על אחת לשעה שתה ישום פיב וביום מ5ונרתבתיבה
 על תמיד אותו ונשא לעצתם שמע לא והואאצבעו
 אבל מצאה רב זמן ואחר ממט נאבדה ופתאוםאצבעו
 ובייוע מצא הפבעת ורק מהפכעת נלקח הנדולהאבן

 פבעת מול ניול ערך לה אין מושב הביתהפבעת
 ויהי ידו על הפבעת נשא החביבות מתוך יהואנדולה

 כררוש
 שמרתי מצות תרישנ מורש נשם רשש ניתי 9נןעם

 וק למצוא רצה ואיך רשע %ה עשו הלאוקשה
 מה עפא ונראה השתיקה ליעקנ פונה הלא יעקבבעמני

 את לנמרי יצחק עזב איך קהמתיט על לעילשביאר%
 הלא ?ה%ע לשפע טרי לפני שרי קךא ולאיעקפ

 לשמור יעצתיך הלא לו אמר הניול אחיו ראהכאשר
 הפבעת נושא אתה היום נם ומדוע שמעת ולאהפבעת
 היתה שהאבן יען מאד פובה היתה מאז עצתךיען

 שאלה כאן אין אבד האבן אם עתה אבל בהקכועה
 תוכחות פרעיות שתי ישנם בי פעם ועודמשמירה,

 ובעת אותם מבירים העמים יהדותם המסתירים לאלהואף
 החרדים, כמו אותם מימרים אפםחרת

 אבי דיא עשו את לפמש הלך כאשר א%ט יעקבולכן
 איך לבני להראות עת כי אמר אדוםהנלות

 החפשים כיעת ש החריים כדעת אם עשו עםלהתנהנ
 ~כן הצאן בעקבי לך צאי כנאמר בעקבותי ילכולמען
 נלותו בעת כי עשו יימה שלא להודיעו יעקבשלח
 וישתדל אליו יקרב ובבן החפשרם ביעת מעשיוהמתיר
 שמר כי לו אמר אלא התורה לעזוב לאפ לאפלהמיתו

 ומפני ב%מבי הנמתר ובין הנגלה בין מצות התרי'גכל
 עד והצליוו השנחתו נלה ה' לכן מעשיו גלהשהוא

 וכו', שור ליויהי

 ולהאריך לאחר ובמה איך השאלות פי' עתה עיראחר
 כדאיתא יכלו שלא למען בנלותם היהודיםחיי

 בי הודיעו ויעקב לכלותיט עליט עומדים ויור יורבכל
 מה כי ה ת ע י ע ר ח א ו לו נרמה בנלוי שעבימה

 מצות תרי'נ גרתי בשביל רק הוא עתה עישנתקיים
שמרתי,

 וכו' איש וימצאהו פמוק וישב התוס' בעלי מפרדעין
 עתה עד ואחר על מפרש ז"ל בנימין מר'שמעתי

 בבל נלות ע' ימצרים ת' עתה מלת נליות הנ'איחור
 מלשון ואחד מפרש הוא נם וא"כ ע'ש אלפים ה'ה'

 איך ושרטן ובשפת בוקר עד מערב כמו רב זמןהמשבה
 צייפ, לשננע ש פערזשמפ מיךהיב

 וישלהפ
 ואף אהלים יהטב תם הוא יעקב כי *צחק היהייוע
 לא%ת יש אם בעולם המטהג זאת בבל עשיר היהשעשיו
 * והבן ועשיר נדול סוחר אחד ק היי% שונים מ%גיםבנים

 פרפ האחרונה ברנע ואת בבל ועני חכם תלמידהשני
 ירח ה"ח לוצן יחרה אהטה מראים הם פעךה"והפרדם
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 להתפלל היינו נשמחם להזכיר מאתו ומבקשיםוחרד
 דרבנן קד4ש ולאמר משניות ללמוד קדיש לאמרבצבור
 שהיה מפני ליעקכ לקרוא לכה*פ ליצחק היה ה"אוכו'
 ואמרנו נשמתו לזכות תורה ילמוד ובודאי אהליםיושב
 אח ברך שה' יען ליתר זאת היהה יצחק בעיניכי

 ישנם בתורה וגם התורה ישמרו אם בתנאי חרעואברהם
 מפר ונתתי וכו' תשמעו שמע אם והיה כמוברכות
 יברכך כהנים וברכת דנניך ואספת וכו' בעתוארצכם
 וכו' גשמיכם ונתתי וכו' תלכו בחקתי אם ~מווכו'

 וכו', משה ברך אשר הברכה תאת בארץ שלוםונתתי

 א"כ אהלים יושב תם הוא יעקב כי יצחק כראותלכן
 חרעו אברהם ברך ה' אשר העקרי הבן הואהוא
 כל וכן יעקב ראש על הברכות כל יבואו ממילאא"כ

 עוד, לברכו ולמה ראשו על יחולו שבתורההברכות

 עשו מפני יעקב כשברח תולדות פ' במוףאיתאוכן
 ברכת את ה' לך ויהן ואמר ליעקב יצחק ברךאו
 ישינ לא הוא יען עשו את רק לברך חשב ולכןאברהם
 למען ידעתיו כי כנאמר אברהם ברכות ולא התורהברכות

 ה'. דרך ושמרו וכו' בניו את יצוהאשר
 עליו בעם יצחק ברכה לקח יעקב ני עשווכשמוע

 תאמר בל לעשו לאמר יעקב אמר אשרוואת
 לבן בבית התורה עזבתי ל4 יצחק לברכות אני צריךכי
 התורה ברכרת ילא אברהם של הברכות בידי היו לאאז
 תרי"ג אני אבל התורה לשמור נתנו הנאי על אוהכי

 התורה וברכות אברהם ברכית לי יש א"כ שמרתימצות
 בהם, צורך לי אין אליך חוזרות יצחק ברכותוממילא
 עצמי בזכות לי, רק מזכותך לא פי' שור לי ויהידזוןן

 אמת, שלום נעשהוא"כ

 וישלח פ' ג'דרוש
 ונו' יבוא אם וגו' ויחץ לו ויצר מאריעקבדיירא

 איש ויאבק וגו' והכני יבוא פן וגו' נאהצלני
 בני יאכלו לא כן על וגו' יעקב ירך כף ותקע ונו'עמו

 עשו והנה וירא עיניו יעקב וישא הנשה ניד אתישראל
 לקראתו עשו וירץ וגו' איש מאות ארבע ועמובא

 ונו', וישקהו צואדו על ויפולויחבקהו

 מאות ארבע ואתו הלך עשו הלא פלא נאן ישהנה
 לאיש נהפך פתאום ואיך יעקב עם ללחוםאיש
 וישקהי, צואריו על שנפל עד ורחמןפוב

 יוחאי בן אר*ש דר*א פרקי ר' מדרש בשםז"לר,צן"י
 אלא ליעקב שונא שעשו בירוע היאהלבה

 כי כנראה לבו, בכל ונשקו שעה באותה רחמיושנכמרו
 כושי היהפך לרחמן נהפך פתאום איך ג"כ להםהוקשה

 הפעם, ניארו לא אבלעורו

 בש המלאכים בי וישלח בי בדרוש ביארנוכאשר
 בברבת צורך לו אין יעקב בי לעשווהודיעו

 מפני אברהם וברכת התורה ברכות לו יש ורקיצחק
 הברכות כל לו יש ולבן שמדתי מצות תרי"נ גרתי לבןעם

 יצחג4 ברכותלבר

 אתו איש מאות ד' ולקח בו אפו חרה עודזאתבכל
 נתעשר כי שמע וכאשר יעקב את להשמידבכדי

 בגדי מלובערם מומים על רוכבים יפגשם כי חשביעקב
 בחופמיהם ונזמים באזניהם וענילות ידיהם על ופבעותמלכות
 לו שהבפיח מה מקים היה בודאי וה באופן פנשםול4

 יעקב, את ואהרגה אבי אבל ימייקרבו
 אתו איש שאבק אחר ואדרבא פגשם כן יאאמנם

 לרקיע עד עלה שהאבק מדרש ועין הלילהבל
 בנריו ובפרפ ועפר אבק מלא היה יעקב בודאיוא'כ
 ובמובן ירכו על צולע מום בו המלאך עשה לזהונוסף
 הלילה בל לחם אשר איש הלילה כל ישן לא אשראיש
 איזה וה מפחד היה לזה ונוסף ועפר אבק מלא גם כ%בכל

 וירא. בנאמר מעשוימים
 הארץ עד בהשתדושת ובפרפ כזה איש עשוכר~ת

 פחד מלא עפר מלא ונבזה שפל פעמיםשבע
 אם נתעשר יעקב בי לי דיריש שקר בלפ עשואמר
 יהיה לא אז בזה באופן ישראל בל בניו גם לראותאוכה
 לקח לא באמת כי שנאה ולא עליהם קנאה שוםל4

 עשו שאלו במובן טעיה"ז הנאה לו אין ונם מאתנומאומה
 בי * ענה א על דוקא, פעמים ז' השתחיתהמדוע

חשבעה
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 ברכת מפני לעשו "נמרי שיכים לכת כוכביהשבעה
 שלאחר מה בנסים רק חי ויעקב לך ויתן שכרכויצחק
 לכת כונכי ז' של מרכוש מאומה לקח ולאהפבע
 אמן אמר כן עשו כשמוע לו שיך רכושם דכלנמצא
 שאלו ואח"כ הארץ על המושל להיות חפצתי אשרזאת
 לבעל נעשה פתאום כי לו ענה זאת על פניך נפלומדוע

 רב, זמן זה ישן לא נם ירכו על צולעמום

 מאתו לקח לא כי ביבו עשו אמר אלה כלאהר
 על רוכבים אנו חים, אינם יעקב וחימאומה

 חפנים במלא מעתליז נהנים מלכות בנדי מלובשיםסוסים
 יהיו וישראל יעקב כי נחמתי וזאת תקותי היאזאת

 ירכם על צולעים יהיו נם סמרפופין בבנדימלובשים
 זמן כל עשו תקות היום נם נתקים וכן שחוריםפרהם
 ואי*ם בלבם שמחים אז וחלש דל הוא שיעקבשרואים
 מלכות בנדי מלובש שישראל כשרואים ורק אותםרידפים

 ר'דרוש
 השחי, עלות עד עמו איש ויאבק לבדו יעקבדידרט4

 קפנים פכין על שנשתייר אלעזר א*ר ויותר צ'אהדלין
 מכאן השחר עלות עד עמו איש האבקוכו'
 ז"ל, רש'י עין בלילה יחידי יצא שלאלת*ח

 פסחים מאמרם יעקב עבר איך פלא הוא ה,ההכפאמר
 פוב בכי הצא פוב בכי אדם יכנםלעולם
 שם, תום' עין אברהם וישכםשנאמר

 ואיך ההיא בעת כנים י'א לו היו הלא קשהעדך
 מדוע בלילה לחזור או להשאר הבנים לוהניחו

 אז הנכור יהודה אתו הלך היה לו הלא אתו הלנולא
 ועל מ'נ ברכות קי'ב פמררם ועין מזיקו המלאך היהלא
 ממר ולמה לו אשר כל את העבר נאטר הלא קשהכולם
 במה המכימו לא בניו וכנראה קפנים דברים עלנפשו

 קפנים, פכין למצואשהלך

 שכחתי )אבל לעמבערנ דק"ק נאון רב נשםשמעתי
 מאד ירא היה יעקב דבדיחותא מלתאשמו(

 עשו בעד וכו' וירא בנאמד איש מאוה ומארבעמעשו
 די בידו ווח לא אבל עדרים עדדים נרדלות סאשטתעהבין
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 שקרים ובלבולים עלילות מחפשים תיכף אז נחת חיוחים
 נשמתם, ולפעמים פרנסתםונופלים

 השקהו, שמח הטצב כשפל יעקב את עשוכראותולב2ן
 וממה איך ושאלו צולע הוא כי עשווכראות

 שלא לבניו חק עשה כי לו סיפר ונם לו ויספרנעשה
 אחורים חלק כל פי' הנשה ניד את ישראל בנייאכלו
 להם יהיה לא אם יעשו ומה עשו שאל אז ניקורבלי
 מאד, שמח אז ע"צ לבני בזול ימכרו כי השיבמנקר

 באימורים המזלזלים פבחים ישנם כי שמענור21ןרזי
 אביט הלא לישראל מאחורים גםומוכרים
 ניקור בלא אחורים חלק לו לתת לעשוהבמיח
 עשו, חלק לאכול פניהם מעידםואיך

 יאכלו לא כן על מהפרשה ההמשך היפב מובןבזה
 פי' עיניו יעקב וישא הנשה ניד את ישראלבני
 המופל מבהט כעני ועפר אבק מלא שהיהמפני

 וישקהו, פניו על הפל ולכן מום בעל ונםבאשפה

 וישלהפ'
 עשו שישתוק אף בלבו אמר איש מאות ד' בעדלהכין
 כי אמר לכן יזיקוני הם אם אעשה מה אבל יזיקיניולא
 משקה הסה אוהבים הרקים כי ידוע המצאהיעשה

 לשמחם למען בעבורם שרף יין הרבה הכין כן עלמשכרת
 יציל כך ובתוך לברוך ארור כין ידעו שלא עד המלךכיד
 היי"ש הכין כאשר ויהי ומשפחתו רכוש. את לאפלאפ
 מאות הד' בעד שתיה כלי להכין ביתו בני אתשאל
 אמר וככן ניולים הם אבל כלים להם יש כי ויענואיש
 בדיחותא, רק היא זאת שעובו, קפנים פכין אחרלחזור
 צא לך מדרש דאיתא פי על נראה כפשפותאבל

 לבנים מימן אבות ומעשה לבניך הדרךונבוש
 יעקב כמו נרדפים תמיד יהיו הכללי וישראל יעקבכי

 כמו מהם ננט כי האומות יאמרו עשירים יהיו אםמעשו
 הכל לבן בני שאמרו וכמו צאני הצאן לבןשאמר
 נתעשר ידו יעל כחו בכל עבד שיעקב אף הואמאביט
 מסחרים להמציא ובנופו במוחו עוכד שישראל אףלבן

 הוא, שלהם כי אומרים הםשונים

 ויותר בהם ונתקים בעניות בחשך יושבים הם אשר בעתו44ף
 לבל א* הלא ונשמחו בנוט רק פי' לבדויעקב

הפחא
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 פענה להם אין כי בשלוה לישב להם ראוי היההפחות
 נשאר, יבשות עצמות רק אשר והדל הזקן יעקבעל
 עד עמו איש יאבק זה באופן נם כי הדבר כן לאאבל
 אכלם להכרית נזירות לנזור ממצבו להדיחו השחרעלות
 שעברו הנוראות הרדיפות כמו מאמונתו להדיחומפיהם
 ולהמיר לעזוב אונס מתוך שהוכרחו עד יעקב ראשעל
 מרמזת זה ועל מדינות ושאר פורפינל בשפניא כמודתם

 בנסיונות לעמוד יכלו לא פי' יעקב ירך כף ותקעהתורה
 לארץ. נפלוורק

 בעולם הנה קפנים פכין על חזר באמת למה נביןג2זה
 משפחות משפחות רואים אנו האומות ביןהנדול

 להם נשאל ואם נדולות אחוית בעלי גדוליםעשירים
 או מששה עוד עשרם כי לפעמים אומרים זאת כלמאין
 וכעת לדור מדור חזרה והעשירות לפנים דורותשבעה
 כן ימצא ולא יראה לא אבל ושלוה נחת חי חיםהם
 על ועיר עיר בכל נחקור אם כמעפ בנולה ישראלבין

 רביעי דור מן וענף שדש להם יש אםהמשפחות
 לבקרים חדשים כולם כי תמצא העשירות מןשלפניהם

 כעת עשיר שהוא ומי עני הוא נכדו עשיר זקנו שהיהמי
 הידידים בין העשירים נם רוב פי ועל עני היהזקט

 לעשירים אותם החזיקו בפעות רק כי נמצאבמותם
 למדינה ממרינה נרדפים תמיד שישראל מפני הואומדוע
 והמצאתם עשרם מאבדים מחצבתם עזבם בעתוממילא
 איזדצ כמעפ תמצא ולא להעמים במדינה נשאר זאתוכל

 ובזה גזירות נוזרים ולפעמים בעשרם שיחזיקודורות
 בכל שומעים אנו ובכלל לאפ לאפ רכושם אתמוצצים
 נזירות ידי על ממצבם ירדו עשררים כי ועירעיד

 שוטת.ומיבות
 אשר והנזירות והרדיפות השנאות ירי עלד3מ3מיל84

 מפחדים ותמיד יום יולד מה יורעיםאינם
 אם בי שרואים יען קמצנים רובם לכן עשו יפנשםשלא
 ופרתקאות הסיבות השני ומצד אחד מצד יפזר ישראלאיש

 י~א שלי מקמצים הם לבן מאד מר נורלם אזוגוירות
 כי יען קמצנים שהם אף צדיקים הם ולפעמים רעיום

 הפחות לכל לקמצנים כי מראים העשירים שלהירידות
 שלהם, אימ שלהם מה כי צרה, לעת בידם מהנשאר
 השנה מראש קצובים אדם של מזונותיו ביצה עיןוזאת
 בהוצאות ירבה שלא מינה נפקא רש"י עין השנה ראשעד

 קצובים. כי יפזרולא
 עשיר היה שיעקכ אף חולין חז"ל רמזו אשרדזאין

 וד' עשו יבוא שלי בפוח היה לא זאתבכל
 ר' כדעת עני כמו רינו הוה ולכן מאתו וינזלו אישמאות
 בנרות כאן ואין דמי כשרוף לשרף העומד כלשמעון
 הנלנל מהפכים פתאום כי רנע על רק עשיר יהודיאיש

 היהידים.של
 הפקיר כמעפ פי' לבדו יעקב ויותר התורה כונתדז4ירן

 קפנים פכים על חזר כן ואם עשו מפחדהכל
 יוכל לא נדול עשיר שהוא אף ישראל פירוש עניכדין

 פזרן להיות יכול אין או עשיר שהוא לאמרלההפאר
 כולו יפול כי מעשו בספק הוא רנע בבל כיכעשיר

 לבדג יותר יעקבוהוא
 פכים לבקש אתו בניו הלכו לא מדוע מתורץג2זה

 שיקרה מה כל בנבואה חזה דיעקב משוםקפנים
 ישראל מאיש להפיך עשו יכול אחד ברנע כילבניו
 אצלו. גדולים הם קפנים דברים שנם עד לעניעשיר

 לדבריו לב שמו לא לכן בנבואה חזו לא נניואבל
 תפוצות בכל בימינו המנהג וכן חזר הואורק

 בממחרו הצליח אביהם כי מרנישים הבנים אםישראל
 ש8ותים על כמפו את ומפזרים נדולות מאתו מבקשיםאז
 יען כאין, ברנע בולם הם אז מהנלות מיבה יקרהואם

 בהנלות הוא במוח אימ בי היהוף מצב מרנישיםהאבות
 מניוום חאינם מפזרים הבנים לכן מרנישים אינםוהבנים

 מקסשין. והאגות רע ליוםמשמה
 ופימניך חו*ן חו'ל שאמרו מה יהמליץראפשר

 יען שבגלות מפראל על קאי מקמציןעשירים
 נדרות בטעוך הנלנל יההפך אולי תמידמפחחם
 חליליה ולא הפהד מפני הוא שפקמצין ומהומלחמות

 רשעוה.מהוך
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 עד פעמים שבע ארצה וישתהו לפניהם עברדד,ל4*
 אתיו, עדנשתו

 כי בצמצום מספרת התורה תועלת יאיזהורקשה
 נבי נ"ם, למאי השתתוה פעמים שבעדוקא

 זו בפ' הארץ לעם וישתתו נאמר שרה חי בפ'אברהם
 נאמר לא אבל ורתל לאה גבי וישתתו ותשתחונהנאמר
 דבר הלא פעמים שבע פה נאמר ומדוע השתתואותכמה
 צדיק יפול שבע מפעים הוא ני ז"ל המורים בעל עיןהוא

 וכו', תועטת שבעולהעביר

 קהלת אמר הבלים הבל קהלת עין לבאר בע'הרנר4*ר2
 דבר אתא רבי בשם הונא רבי מדרש עיןונו'

 דוד וכו' במ שלמה ופרשו פרשו ולא דוד אמראחד
 שלמה בא פרשו ולא הבל לאיזה דמה להבל אדםאמר
 בשם לה תני נחמני בר שמואל רבי הבלים הבלופרשו
 קהלת כאן שאמר הבלים שבעה אלו קיתה בן יהושערבי
 שביעית והבל זו נב על זו קדרות שבעה ששופתכזה
 בן ירמיה ר' בשם לה תני יצחק ר' וכו' ממש %אין

 וכו' בראשית ימי שבעה כננד הבלים שבעה אלואלעזר
 כיון רואה שאדם עולמות שבעה כננד וכו' יהורהר'

 וכו', אמו ממעישיצא

 עשר בכל ה8בע פי על כי איתא מוילנא הנשןבשמ
 דכרי ולפי האדם, בנוף שיטי נעע1השנים

 מאה בן שנה מאה עד הוא אדם של החהםהמשנה
 עשרים עד כי ידוע והנה לשות תשהרם ובן מתכאלו
 כט גדלהוא

 א"
 הוא עשרים ומבן ערלה שני בתוך

 פחות למעלה עונערם אין כי ובנפש ב%ף ששנעשה
 כן אם עשרים מבן רק לצבא יוצא איט גם עשריםטבן
 שנעשה טעת שנה שבשם ונשארו הנידול של העשעיםדל

 הבל *עמים שבעה שלמה אמר אשר חאת גמורלכלי
 שלמה אמד לא למה הפעם תה עשרות עטנעהעל

 אמר ואמר תלק ולמה אחת בפעם ביחד הבליםהשבעה
 הבליש הבל שד שחהכקהלת

 שתים תי שלמה כי הברכה וזאת סוףטפריעין
 הראשונים שנה עשרים נמעפ ואם שנהותמשים

 והם שנה ל"ב למ נשאר או גמור לאיש שנעשהעד
 הבל הם כי בעצמו שלמה העיד אלה ועל עשירותשלש
 עשר פעמים שלש פי' קהלת אמר הבלים הבל אמרולכן
 קהלת אמר אמר לא המותר ועל לאיש היותו אתרשתי

 יותר, תי שלאיען
 אכל בעשרו מתגאה הוא מאה עד התי האישדוןנה

 לאמ 11ם בכ4 מת הוא אמתי בעין נביפאם
 בכל ובפרפ הפעם עוד יבוא לא שעבר יום כללאפ
 בפבע שינוי נעשה ז'ל הנאון דברי לפי אשר שנהעשר
 עפר כי לקיים לעפרו הוא תוזר כי מהשינוי ניכר%דאי
 מרניש הוא אין רוב פי על ורק תשוכ עפר ואלאתה
 באמת מתתלת ההרגשה לפנים ולא לאתור הוא הולךכי

 הוא פי' לארץ ומביפ לשות מתחיל שהוא תשעיםאתר
 הכובש הנבור הוא מי כן אם לעפרו ישוב כימרניש
 משתתוים וכולם הארץ היא הנבורים כל אתבקר%
 היא כי הארץ ננד נאוה בעל שום לך אין כילהארץ

 הגופים, כלאדון
 אתיו את פגשו פרם אבימ יעקב התורה מרמזתדז4*רצ

 קהלת בפ' נתמד דרוש לפניו ודרש אתולמד
 כמו לעיל המדרש דברי ולפי שבעה שהם הבליםהכל
 התתתונה ורק זה על זה עומדים קדרות שבע שלהבל
 וממילא מזה זה מתתממים הם והשאד מאד תמההיא
 פתות האתרון והבל השני מהבל פחות השלישיהבל

 ערטי נעשה שנה עשר בכל כי משל וזאתמכולם,
 ואז תשעים עד להארץ להשתחוות ומתתיל לרעהבמף
 ל*ני נם כי ומרניש נתמעפ ההכל כי באמת מרנישהוא

 לארץ, עשר בכל השתחוה שנה תמשים אוארמום
 אתה נם כן אם אחי אמר אז לעשו דרשתודאתר

 שנים עשך בכל לאפ לאפ להארץטשתחוה
 נשאך ואיך שמם עשר חלוף בכל שביעי תלק מתואתה
 ידי על מסך מה אקז כי שתשבת בשביל להמיתנילבך

הברבות
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 אני ומוכן לך הכל הבאתי כי כזאת לעת ובפרפהברכות
 השתחוה לו פי' ארצה וישתחו התורה רמזה אשרדזארצ עליי רחם לךלהשיב

 ארצה לעשו וישתחו לאמר שהך היה אזלעשו
 הארץ. לעם וישתחוכנאמר

 ארצה וישתחו ורק השתחוה לעשו לא כי הכינהאבל
 משתחוים כולם כי לו רמז להארץהשתחוה

 ואין תשפילנו אדם וגאות כל אדון הארץ כילהארץ
 החימה נשתקע החמה דרשתו ומתיך וכו', שנאה לאכאן

 לג נשק וגם לו ומחלוהאף

 דישלח פ' ד'ררוש
 כי אשלחך לא ויאמר השחר עלה כי שלחנידי2344ר

 יעקב ויאמר שמך מה אליו ויאמר ברכתניאם
 יעקב וישאל ונו' ישראל אם כי וכו' יעקב לאויאמר
 לשמי תשאל זה למה ויאמר שמך נא הגידהויאמר

 שם. אותוויברך
 ברכה לבקש העולם מדרך תמיהות כמה כאןישנם

 ואף צבאות ה' למ"אך דומה מעם מורםמאיש
 זאת בעיניך קלה הדיופ ברכת תהי אל ברכותשאמרו
 את אכק אמנם רשע לא אבל הדיופ רק דהואמשמע
 ועין רשע רוי כן אם מום בעל ונעשה הלילה כליעקכ

 רשע נקרא חברו על יד המריםסנהדרין
 בידיעת יש תועלת מה שמו יעקב שאל למה קשהעדך

 יעקב שמו כי לו אמר יעקב הלא קשה ועודהשם
 זה למה ענה שמו את יעקב כששאלומדוע
 לשמי.תשאל
 וכבוש צא לך מדרש דאיתא מה עפ'י לבארד3ראה

 סימן אבות מעשה כי וידוע בניך לפניהדרך
 כנאמר ללילה הדומה בגלית ילכו ישראל כי והואלבנים
 לבוקר שומרים ההלים ונאמר מלילה מה שומרישעיה
 התורה לעעב להסיהם להחפיאם כחו בכל ישתדלועשו

 שמד. נזירות כלכמו
 שאין השור קרן על כתבו ד"ה בראשית מדרשועין

 הכתב על להעלות ואין ישראל בארץ חלקלכם
 לולא תהלים ראיתא וכמו ישראל כלל של השמדותכל
 אזי ונו' בלעינו חים אזי אדם עלינו בקים למ שהיהה'

 הזדונים המים נפשימ על עבר אזי וגו' שפפומהמים
 נמלמט ואנחמ נשבר הפך ונו' נמלפה כצפור נפשנווגו'

 האהבה את לכבות יוכלו לא דבים מים שירונאמר
 י*ראל ננד במלחמותיהם הלילה בל הצליחו לאבבלל

 רכושם לגזול מפיהם אכלם להכרית הגוף במלחמתלא
 הצליחו זאת בכל ורק והרגו ששרפו אף בנפשיותולא
 הקפני אחריך הנכשלים כל בך ויזנכ כנאמר היינומעט
 בנסיונות לעמוד יכלו לא אשר כח חלושי אואמנה
 להפילם יכלו לא האומה בנין של הכלל את אבלגדולות
 השחר עלות עד עמו איש ויאנק הסיפור מרמז זאתועל
 ובכל הגואל ביאת עד ישראל להפיל לחמו האומותפי'
 נפלו ישראל של מבניו הרבה פי' צולע יעקב היהואת

 הגזירות, תחתשדוד
 נוים אל אשא הנה ה' אמר כה מספר הנביאדהנה

 והיו ונו' בניך והביאו נסי ארים עמים ואלידי
 צאן כל ישעיה ונאמר מיניקוהיך, ושרותיהם אמניךמ(כים
 ונאמר וגו' חומתיך נכר בני ובנו - לך יקבצוקדר
 ותחת זהב אביא הנחשת תחת וגו' גוים חלבוינקת
 תהלים ונאמר נחשת העצים ותחת כסף אביאהברזל

 וגו', ישיבו מנחה ואיים תרשישמלכי

 מכל וצערם עלבונם ימחלו לא ישראל כיהכתה
 יבקשו ורק אתם העמים אבקו אשרהלילה

 ברכה מלת כי וידוע ומתנות, ברכות ויתנומחילה
 לבד פי' ברכתי את ונתתי כנאמר מתנה גםמשמע

 מתטת. יתנו עוד הקרן את האומותשישלמו
 ברכני ויאמר אתו שאבק להשר יעקב רמז אשרוזארצ

 כבר רק בהנים ברכת כמו באמירה לאפי'
 מהנתי, ברבתי אתונתתי
 עשו ששאל כמו ברכה שאל לא בימתורץדכ2מילא

 ענה אשר וזאת מתעת שאל רקמיצחק
 לשון שהוא יעקב שמך עוד יקרא לא ליעקבהשר
 גדולות לטען שמך ישראל יהיה הלילה בסוף ורקבויון

 בשסך. יהיה א' שסבי

ונאסי
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 לאלף יהיה הקפן ונו' אבלך ימי ושלמו ישעיהדנ14כ2ר
 בשתכם תחת ונאמר צאנכם ורעי זרים ועמדווני'

 עוים שמחת וגף חלקם ירונו וכלימהמשנה
 ה', ברך זרע הם כי יכירו ראהם כל ונא' להםתהיה

 הבש~רה על לך תודה השר את יעקב שאל כאשרדיןץי
 ואתה שמי ישונה צרותי אחר הלילה בכלותכי

 תבזני ילא ומתנות ברכות לי תתן אותי ומבזההמכה
 בשם תקראני אדרבא ורק יעקב בזוי בשם לקראניעוד
 בעת שמך את לי נלה ותכבדני ותשמשני ישראלכבוד
 בעולם מצבך פ" בכבוד יהא שמך נם האםההיא
 אתה פ" לרע מפוב ישונה שמך נם אוכמקדם

 מנשיאותך,תרד

 דררדש
 עד פעמים שבע ארצה וישתחו לפניהם עברוהוא

 אחיו, עדנשתו

 וקם צדיק יפול שכע כי כ"ר מש* שנע ימהמררש
 עצמך את רואה הוי א"ל שבע למהד"א

 ויושב חדרים קיניקולין משבעה לפנים נתון אתהכאילו
 תנינא א'ר רחמים עלי מתמלא ואת לפניך נדון ואניודן
 עד ורךלך משתפח והולך משתפח זז לא יצחקבר

 הרתמים, למדת ההן מדתשהכנים
 לישב מאד עצמם פרוו המדרש כעלי נינראה

 שבע דוקא כי התורה לנו מיפרהמדוע
 השתחוה,8עמים

 קשה כי חרש דבר לאמר אפשר הש' דבריהםד*ל14
 אמו עצת 8י על הברבות נפל יעקב הלאלע

 להרע אמר ועשו פעמים זה יעקבמ וכנאמרגרמ1ת
 משוה פחית על שנהרנ נח בבן כדיע ודמ בננב דעבי

 חשי יעקב כאשר וכעת נדול דבר על וטכ"שפרופה
 להחזיר לו ויה בראשונה הלא בעיניו חן למצואודצה
 לך אשיב יקידי אחי לו לאמר היינו עשו לדעתדגזילה
 אביע גם יסבים ומראי הברבות לך אני טוחלדגזילא
 בתורה נזכר לא ומדוע נפשוח סכנת ומפני השלוםמפמ

 ועיקר. דוא שת נימ8ורש

 לשמי תשאל זה למה לב בשברון השר לו ענה זאתעל
 בעצמך מבין אתה הלא מזה ליבר כדאי איןפי'
 בשעתה, הצרה תהאייה לשאלני מצערני אתה לטה וא"כ נגדך ממצבי אריכי
 ירכו בכף ויגע ר' מדרש מבוארים מדברימד23עס2

 ובנביאות בנביאים ובצדקגיות בצייקוםנגע
 שמד, של דורן וה ואיוהו מממ לעמוד עתיייןשהן

 שמד של דור על ירך כף ותקע דפירשו לךדץרי
 להבין וקשה צדיקים על מפרשים הםוהחילוק
 בנסיונות, עומדים הם הצדיקיםהלא
 בהעיף ננע בי לעיל כפירושנו לפרש אפשרד14ילי

 ישראל. דת עזבו האונם מתוך אשרוינע,

 וישלחפ'
 ונו' והכני ימא פן שתו אנכי ירא יעקבאמרדב2רןע

 מפני הברבות לו להחזיר היה פובהלא
 נפשות,מכנת

 והחזיר פימו כי בתורה מפודש זאת כי לאמרד14מ1שר
 עליו רחמיו נכמרו בך ומתוך הברכותלו

 לו,ומחל
 הברכה יצחק אמר אשר נאמר תילדית בלהנה

 לך ויתן היא וזאת עשו ווא כי בחשמליעקב
 כל כמובן ותירש דנן ורב הארץ משמני השמיםמפל
 ממילא יצמחו הזרעים שכל היינו אחת ברכה היאהפסוק
 ברכה - עמים יעבדוך - ומפר פל לזה צריך כימובן
 הוה - שלישית ברכה - לאומים לך וישתחוו -שניה
 גני לך וישתוו - רביעית ברכה - לאחיךנביר
 ברכות דשבע נמצא - שביעית ברבה - גרוךומברכך - ששית ברכה - ארור אררך - חמשית ברבה -אמך

 יעקב,נפל
 בקול לההידות התחיל מרהוק עשו את יעקבדכנר14דרע

 על יעקב קול הקיל כנאמר חזק היהוקולו
 ולכן ברטאות שלקח עצטה בפני בדכהבל
 והשת~ה. הארץ עלנפל

 ראשונה ברבה על דוא מתחרפ כי צעק רנעל1נ14רע1
 ה*עם עוד והשחשצה קם אח*ב ונו' לךיתן

יצעק
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 וכן וכו' עמים יעבדוך ברכה על והתידה ונבהוצעק
 והתידה לארץ נפל אם מובן וממילא פעמים שבעהתודה
 תשובהו עשו וכראות לעשו חוזרים הברכותוהתחרפ

 לו. ומחל עליו רחמיו נכמרוהאמתית
 ויחבקחו לקראעעו עשו ירץ פסוק היפב מוןבזה

 ר' עליו נקוד ר' מדדש וישקהו, צוארו עליפל
 רבה הכתב מוצא שאתה מקים בכל אלעזר בןשמעין
 על רבה הנקודה הכתב את דורש אתה הנקודהעל

 הנקודה על רבה הכתב לא כאן הנקודה דורש אתההכתב
 רחמיו שנכמרו מלמד אלא הכתב על רבה הנקודהולא

 כן אם ינאי ר' לו אמר לבו בכל ונשקו שעהבאותה
 לנשכו אלא לנשקו בא שלא מלמד אלא עליו נקודלמה

 כשרש. צוארוונעשה
 לו שמחל עשו על להאמין קשה כי מדבריהםכננראה

 באותה רק רחמיו שנכמרו דורש אחד לכןבטהרה
 כשיש, נעשה שצוארו רק לנשבו שבא שמר ואחדשעה

 השתחואות השבע כי לדברינו הק' יבריהםדלדל~ש
 ויתן של ברכות השבע על כמשמעו פשומוהם

 אם וממילא בפרפ ברכה כל על שהתודה היינילך
 היפב מובן כן אם כמקדם אצלו הברכות חזרוהתודה

 יעקב. על רחםמדוע
 הדברים אם הנקודות לנו למה קשה לינרינוא%

 ב' שמואל בספר דאיתא פי על ונראהפשופים
 ימין יד ותאחז אחי אתה השלום לעמשא יואבויאמר
 ביד אשר בחרב נשמר לא ועמשא לו לנשק עמשאבזקן
 שנה ולא ארצה מעיו וישפך החמש אל בה יכהויואב
 את רימה ובזה לנשק הלך יואב כי חוינן ימת,לו

 הרנו. כך ובתוךעמשא

 שנפל ואף שוחקות פנים לו שהראה אף פחד יעקבכן
 יואב שעשה כמו יעשה אולי אמר ונשקו צוארועל

 וחרד. פחד כי לדמז יש הנקודה ולכןיהרגני,

 וישלח 1 ח'ררוש
 ונאמר אחיו, עשו אל לפניו מלאכיםיעקבוישלה

 א'. מלאכי בו ויפגעו ויצא פ' בסוףלעיל
 הפסוקים. שתי להמשוךדנר~פה
 בעת היה א%תיו לארץ לילך לבן מביתב?אתויעקב

 ההיא בעת היה לא כמובן רחוקה דרךההיא
 ב' ע%ר אחר ואף ומדינה מדינה בין התקשרותשום

 שנים ג' ב"ב עין התחברות, להם היה לא שנהאלפים
 אשר - שנה ויחזור וכו' שנה שילך בדי וכו'לחזקה
 היה לא ולכן ימים, בשלשה הזה הדרך נוסעיםכהיום
 שנאה עפר עוד הוא אם מאחיו להודע איך ישרדרך
 אולי לשלוח ירא היה בניו ואת לפימו איך אועליו
 בהזדמעת ה' שלח יעשה יראיו רצת ורק מהםינקום
 דרך עשו למקום הלכה אשר שיירא פי' א'מלאבי
 הולכי כדרך שתם שאל המחנה % פנעו בי ויהימסחרם
 לארץ הולכים בי לו ישי% הולכים אתם אנהדדבים
 המה א' מלאכי כי ואמר דב שלל כמוצא שמח אועשו
 בדרך פובה לו לעשות אתם ודיבר הזמינם ההשגחהפי'

 שחזרו, עד ע*הם חכה והוא עשו את 5פיפדו5וכם

 יעקב וישלח א' מלאכי בו ויפנעו הסמיכותוזאת
 עשו. לארץ הלכו כי פגע אשר אותם פי'מלאכים
 כי ריוקה דרך היה שעה באותה כי לדברדראידץ

 עשו הנה תולדות בפ' ליעקב אמרהרבקה
 וקום בקולי שמע בני ועתה להרגך לך מתנחםאחיך
 תשוב אשר עד אחדים ימים שם וישבת וע' לךברח
 שיירות היו ולו משם ולקחתיך ושלחתי וגו' אחיךחמת

 לעשו יודע הלא ינרח אם ליעקב יועיל מה שםמצויות
 משם ולקחתיך ושלחתי אמדה למה קשה גם אחריווירדוף
 יבוא שלית ידי על לו תוויע אם די הלא זאתלמה

 לעשו יודע לא בי נפוחה שהיתה משמע אלאבעצמו
 והתחברות התקשדות שום היתה לא כי יעקב הואאיה

 שיירות.ולא
 ב5 אודו מיעקב לעשו ידיעות מתומים היו בידב~ובנן

 לנן, אצל היותוימי
 מדרש נושם רש"י וחמוד שור 45 יהי הפסוק נביןבזה

 שמר אדם שוד הרבה שורים על לאמר ארץדרך
י~א וט', התרנע5 קרא ב5ילהלחברו
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 שהיה מי פשופ לבאר אפשר הקדושים ינריהםד6לא
 ביניהם המנהג כי יודע כפרים אנשי כין עסקלו

 והכונה בקר ?מד עשר לו יש כי עשיר איש עללאמר
 מאות אי,הו לו יש כי עשיר על בעיר שאומריםכמו

 מאית סך לו יש כי אומרים אין בכפרים פראנקאלפים
 ב?רפת למשל כי וידוע כשדות הוא עשירותם ריבאלפים
 לחרוש בקר צמדי חמשה דרוש משדות גדוללחלק
 כמעמ כן אם שתים או שלש די ביעני ולחלקהשדה
 היכן עד אחד על ישאל אם אחד מכל העשירותידוע

 בקר ?מדי כמה הוה בלשון שואלים או ש(והעשירות
 או יותר או חמשה יאמר אמר ואם לו יש או לודרוש
 לו יש כי יאמר ואם שדהו מדת כמה מעריך השומעתיכף
 גדול עשיר הוא כי לו יודע תיכף או בקר ?מדיעשרים
 את אומדנא פי על להעריך יודעים בכפריםבקיצור

 שדות, להם כמההעשירים

 או בשדה קטן חלק להם אשר שבכפרים הענייםדהנה
 אחד חמור או אחד סום רק להם אין כיידוע

 היחידי בהשור שדהו חורש הוא רבה1ביניעה
 בהחמור,או

 היו ההיא בעת הרחוקה דרך ידי על נאשרדהנה
 השלום מפני לכן מיעקב ידיעות מעשוסתומים

 להשלוחים אמר לכן לשנות מותר כי יבמות במ'עין
 כי יאמרו עשרו היכן עד ישאל אם עשו אתלרמאות

 ורק הרבה לו שאין היינו הארץ שבעמי מהפחותיםהוא
 הכפר אנשי בתוך כי וידוע אחד וחמור אחד שורלו

 הפחות הוא ורק הרבה שדות לו אין כי תיכףמוכן
 וכו', אחד שור יחידים, רק לו שאין עדשבפחותים

 שורים הרבה לו דרוש או הרבה שדות לאיש אםכירדע
 להרבות בהמות הרבה דרוש וגם וכו'לחרישה

 אחד שור רק לו אשר איש הוא ואם השדות לוכלהובל
 השינ ולו כעני נחשב כוה איש הכפר אנשי ביןוכו'
 שמח, היה עליו ורחם עשו נתפייס כי מהמלאכיםידיעה
 אתו איש מאות וארבע הולך עשו כי כשמועאכטנם

 בקשם כאשר אמרו לא המלאבים כי יעקבאמר
 רק יחיד בלשון וחמור שור לי לי ויהילאמר
 עדרים, עדרים לו יש כי האמת לעשונלו

 אשר העם את ויחץ לו ויצר מאד יעקב ויירא כידןוטן
 ויאמר מחמת לשני הבקר ואת הצאן ואתאתו
 ונו', יבואאם

 וישלח 1 מ'ררדש
 אם והכני יבוא פן עשו טיד אחי מיד 3אהצכני

 בנים,על
 הבכורה בעד רק יעקב על אפו חרה עשו הלאד"וו

 בניו יהרוג כי יעקב חרד מדוע אבלוהברכות
 לא בעולם היו לא נגדו יעקב חפא כאשר הלא נשרואו
 יחיד בלשט אם אמר למה קשה ועוד בניו, ולאנשיו

 היו, ד' הלא אמדות אמרולא
 הבנים ויתרצצו תולדות בפ' נאמר כי לישנד"8מ1שר

 מדרש ועין ה', את לררוש ותלך ונו'בקרבה
 רץ זה אמר ר"י ור"ל יוחנן ר' ויתרצצור'

 וה, את להרונ רץ ווה וה אתלהרונ

 כבטנה רוצחים כי בלבה אמרה ואת בהרגישהדבדדאי
 להרונ ורוצה רוצח אחד אי רוצחים שניהםש

 להרמ השכם להרנך הבא מפני להרונ מוכרח היאחברו

 צר כי ורפואה פתרק מה' לדרוש הלכה ולכןמנהדרין,
 רוצדים, לדצלידלה

 כי הוא המימן ורק הם ממש רוצהים לא כי ענהדוו'
 ועשו יעקב על לא הסימן פי' לאימים שנייפרדו
 על הוא כי ואת כשמעה ודורותיהם, בניהם עלרק
 והתנחמה, לקרבה רוחה שבה בימיה ולא רחוקומן
 כי והמימן הם רו?חים כי היתה רבקה דשיטתנ23צא

 היתה ועבר שם ושיפת וה את וה יהרמהם
 לבוא לעתיד על הוא המימן ורק רוצחים הם לאכי

 מאות וארבע הולך עשו כי יעקב וכראות הבאיםלדורות
 כן אם ולהרנו מלחמה לעשות דולך כי והנין עסואיש
 כי היה בצדק לא ועבר שם של הפתרון כי יעקבאטר
 כי רבקה כשיפת דוא האמת ורק הבאים דורות עלקאי

 מדרש. ר4 בעיפת וה את וה להרונ רציםהם
וזאת
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 והכני יבוא פן אותו אנכי ירא כי יעקב טעןאשרוז~ין
 זו אמי פי' בנים על אם הפתרון יהא כןאם,

 וקאי זה את זה להרוג רצים כי היתה שדעתהדבקה
 לאמר לו היה דאז יעקב מנשי אחת על לא אםמלת

ייאי וישלחפ'
 והיא יעקב של אמו על קאי אלא אמהות רביםבלשון

 יחידה.היתה
 אמרה והיא בנים על אם יחיר בלשון אמרולכן

 וכף, זה את להרונ רץ זה מדרש יוחנן ר'כשיפת

 וישלחפ' י'ררוש
 שלשה א' ביום פאוועי, רוע ברחוב ות"ת ביהבנשםחיבור
 כל בהפכם פאריש. פה הוע'ד שנה סיון, לחרשעשר
 בפעס ל,הוח זהב מציפה בסף ס8תח בתבו הועדחברי

 ב*י, אשר יוסף למר הנדול הביהבנ"סהראשון
 הבית. ספתן על דרשתי ששרוזאת

 ויהי וכתוב בהעלותך פ' קראנו ק'בשבתאתמול
 עמינדב בן נחשון הראשק ביוםהמקריב

 ראשון להקריב נחשון זכה למה מדרש ונו' יהידהלמפה
 עמינדב בן נחשון קפץ הים על שעמרו בשעהמפני

 ראשון, להיות זכה לכן ליםראשון

 הודה תלמוד מדרש בית הכנסת בית פה לבניתהנה
 מנהני בלא ועבודה לתהיה אבותינו רוחלפי
 זה כי דפה המועמים היראים נתיאשו כנררעפורמים

 עלתה ולא להשתדל התחילו כאשר שנה עשרשנים
 בעלי נשארו שלא יען עור תקוה אין כי אמרו ולכןבידס
 הקודמים הכנמיות לבתי לחברים נמפחו לא אשרבתים

 נשארו, במשפחה ושנים בעיר אחדורק

 להשתדל העול עליו יקבל אשר אחד איש היה לאולבנו
 אוזן לתת להמיתם יחידים איזהו לב עללדבר
 ביהכ'ט לבניןקשבת

 היית ואתה הדבר מיואש כי השיבו דנרנוואמ
 את להציל פאריש זו הנדול בהים וקפצתהראשק

 של הנדול בים צוארינו עד נלך בי ואמרת ההירהככוד
 הראשון היית ואתה כזה מפואר לבנין הדרושכטף

 הלואה של המכום את אח"כ נדבת וגם הנק מכוםלהלוות
 ואת נדבות לקבץ לחצר ומחצר לבית מבית אתיוחזרת
 המפתח לך ניתן הנני לכן הזה בנין בשביל עזבתעטקיך

 הזה, הנדול הבית לפתיח הראשון תהיהואתה

 בו לסנור פעם אופמם לשני משתמש המפתח כיירוע
 לפתוח משתמש ו*עם ננבים מזיקים בשבילהדלת

 אבות ובדא' הגונים עניים בו שיכנמו כדי מנור%ת
 ביתך, בני עניים ויהיו לרוחה פתוח ביתךיהי
 פתח ריפתא כריך הוה כד הונא רב כ' תעניתדעין

 ועין ע"ש, יבוא לאכול שצריך מי ואמרלבביה
 כנסיות בתי שאחז אחז שמו נקדא למה חלקמנהדרין
 לעשות במפתח השתמש העא רב פי' מדרשותובתי
 הדלהות לסמר בהמפתח השתמש ואחז פתיחביתו

 תורה, לומריבעד

 היום כל חלילה לםגור בל המפתח לך מוסדהנני
 גיולים בעד היום כל בו לפתוח אדרבאורק

 לתלמוד הבאים הנערים בעד וללמור להתפללהבאים
 פה תהא יעיבה נם כי עוד נזכה בע'ה ואוליתורה
 ידי על שסמרים הכנמיות כבתי לא ותום' נמראללמוד

 פותחים, למעדעמאניע ורק היום כלמפתח
 ועמימ תודה ספר אחד בל מהנכבדים לקחי כראחר

 ואז הראשונה בפעם נפתח אשר עד הפתחאצל
 וגו', ביתך אבוא תסדיך ברוב ואני פמקאמרתי

 תארשי יילנא דק"ק ש"ץ מיראמי מר המפורמיםוהחזן
 ואנחמ יעקב אהליך פובו מה במקהלהשד

 הורה, הס8רי עם *עמים שבע הבימהסבבמ
 ישמת, ונם חדשות תורההמפרי לכבוי הגדול הבית לכבוד היום לכבוד דרשתידאח"כ
 בית א' לסקום ויקרא מזבח שם ויבן יישלחפרשרז

 ום'1 שם כיא'
 נייחק ולא הר שקרש באברהם לא 8*חפסחים

 בירנ שקרש ביעקב אלא שוהשקראו
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 ונאמר מעמ מקדש נקיא הכנמת יבית מנייהעין
 בתיכם, ושכנתי מקדש ליועשו
 חדשים כלים וקנה חדש בית בנה נ"מ ברכותאיתא

 הזה, לזמן והניענו וקיימנו שההיינו ברוךאומר
 בע"ה בנינו אם לחקור יש הנה וכו',נמרא
 לא, או שהחיינו לברך צריך אם חדשבית

 לעשות לאדם עשה מצות תכ"ז מימן משפמ חושןעין
 פ' הרמב"ם וכתב תשובה פתחי וכו' לנגומעקה

 במצוותיו קדשנו אשר לברר דצריר ברכות מה'י"א
 אר ע"ש שהחיינו ג'כ דמברר כתב ושם מעקהלעשות
 לשיפתו דהרמב'ם כתב מ'ו כלל אדם נשמתבמפר
 למאי אבל שהחיינו מברכין ותפלין ציצית על דנםדכתב
 דאין ציצית גבי כ"ב מימן חיים באורח לןדקיימא
 שהחיינו מברכין אין במעקה הדין היא שהחיינומברכין
 כשד דין שם ח"א במפר ועין עשש, מעקה לעשותרק

 ועין וכו' אבל מברך לננו מעקה בעושה דדוקאשכתב
 שרוצה במי י"א מימן שלוחין ה' אפרים מחנהבמפר
 שם ומצדד עליו יברך אם נכרי ידי על מעקהלעשות
 הבית בעל כיד פועל דיד כיון לברך יכולדשפיר

 אומן ידי על עשהו אם חלוק דיש שם דבריוומשמעות
 הבעה"ב, יברך לא ישראל אומן ידי על אפילודקבלנות

 אותו המתקן האומן יברך רבותיו בשם הכה"נדלרעת
 אפילו יום פועל אימן ידי על עשהו אםאבל
 לברך הבית הבע" מצי שפיר נכריהאומן
 עשהו, עצמו הוא כאלו דחשיבעליו

 בעה"י אשר תורה המפרי לכבוד דבריםאי,הוובקרים
 הוה, בבית שכנים להיות כעתהוכנמו

 מאי מ"ש אר ד'ה נ'ב תשובה או"ח פפר חתםעץ
 מ"ת כתיבת של מ"ע על מברכים לאפעמא
 עמקינן שאין הזה בזמן דאפילו הפומקים ולרובלהרמב"ם

 שהכתיבה %ת לכתוב מ"ע מ"מ ו?סקים בש"םאלא
 כהרא'ש ודלא מתוכה ללמוד צריך טאין אף מ"עבעצמה
 לא ואמאי מצותה נמר היא עשיתה להרמב'םדנמצא
 זה לפי נמצא עד ע"ש הרגשת יפה דבריך אלויברך

 שמא אופן בשום לברך אפשר אי בודאי הכ~ינהבתדילת
 שחימה אצל הרואה פ' ירושלמי עין כך אחר פעותימצא
 שאימ לימא מי לעמרו ובממוך בשדומה פשל ימצאשמא
 ההגה אחר עד ~בה יף יוצא שאינו אחר שתחסר

 איגלי כשר תורה מפר שהוא למפרע מלתאואינלי
 הפעות שתקן משעה עשה המצות קיים שכבימלתא
 יברך מה ועל מצותו ליה עברה וכבר שמצאהאחרון

 שטפלפל, מה ע"ש אידחי דאידחי כיוןעתה
 כהבו ועתה בתורה דכתיב כיון לאמר לע"דראפשר

 ישראל בני את ולמדה הזאת השירה אתלכם
 הצדק מ"ע שהוא למדו דמזה מנהדרין עין בפיהםשימה
 הלימוד עם וצמודה מקושרת דהכתיבה ז"ל הרא'שעם

 רבא אמר מדוע ז"ל הש"א שהקשה ומה ולמדהדכתיב
 משלו לכתוב מצוה מ'ת אבותיו שהניחו דאףמנהדרין
 ללמוד מ"ת מאבוהיו לו יש הלא לימוד משום אייקשה

 בפשמות. להרץ אפשרבה
 מהשוק מצוה חמף כאלו מ"ת הקינה מנחותעין

 הראשונים וביארו מ4ני מהר קבלה כאלווהכותב
 חביבות בזה ומראה נדולה מרחה היא כותב דאםז"ל

 הר במעמד הוא היה ולו עליה נפשו מוסר כיהתורה
 הוכל רבה בשמחה קבלוה אשר מאלה בודאי היהמיני

 יממור כי לעולם מידו ימוש לא התורה כי עליולממוך
 ונו', לבבך בכל ואהבת לקיים עיהנפשו
 הוא וכו' כלים הקונה כמו פרחה בלא שקונה מיאבל

 קונה ברנע כי נפש וממירות אהבה מראהאינו
 ברגע פי' מהשוק חמף כאילו הגמרא כונת וזאתמ"ת,
 לכתוב היניעות עצמך הנע כונה, ב"א הכנה בלאאחד
 הוסות לכוון ממעותים לשמור בכונה ואות אותכל

 הקלף והכמת עשית היד ויגיעת המוח יניעתהקדושים
 שייך אין אז כוו נדולה למלאכה נפשו מיסר אישואם

 ובכן חביבותו, ומראה ומצא ינע כי ברנע חמף כילאמר
 נם כי חמף נקרא כן נם הלא ס"ת לו הניח אביואם

 נכרי, ונם לירש יבולקמן
 הכונה תוכן כי משלו לכתוב מצוה רבא אמררלכנן

 אם באמת מראה הלזו הכוללת הנדולהמהמצוה
 אפג בזיעת ביניעתו בעצמוכותב

 מיכה העושה דתניא הנמרא דמקשה מ'ב מנחותדעין
 לישב בא שהח*ע וכו' אתה ברוך אומרלעצמו

 בסוכה לישב וציומ במצוותיו קדשנו אשר ברוך אומרבה
 דשלח ד"ה עד ע"ש מברך אימ לעשות קדטמ אשרואלו
 תפלין על יוחנן דר' משמיה הונא דרב בריה חייאר'
 תפלין להניח במצוותיו קדטנו אשר ברוך אומר ידשל
 על ובו' קדשמ אשר ברוך אומר ראש של תפליןועל

מ?ות
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 פעמא היימ לאו אלא יברך לא תפלין לעשות ואלומצות,
 רכשירה אע"נ מילה כנו1 מצוה נמר דעשיתה מצוהכל

 לא דעשיתה מצוה וכל לברך צריך בישראלבעכו"ם
 בישראל בעכו"ם דפסילה אע"נ תפלין כני1 מצוהנמר
 חובת סבר מר קמיפלני בהא ובציצית לברך צריךאינו

 הוא. נברא חובת סבר ומרפלית

 הנחת ער ננמרת אינה רהעשיה תפלין כמו יהלבוי
 תפלין הנחת מצות משום היא דהעשיהתפלין

 ולכן בה שישב ער מצוה נמר אינה העשיה סיכהוכן
 וכו' בה לישב מברך ישיבתה על רק לעשות מברךאינו
 ספר כתיבת מצות עיקר תורה מפר כתיבת נבי הדיןכן

 ולמרה מפורש ככתוב הלימיר מצות בשביל הואתירה
 פשופו, מידי יוצא המקרא אין שבת ועי1 ישראל בניאז

 וא1 בה שלמר בשעה רק נמר אינה דהכתיבהנ%3צא
 נתן ואשר בחר אשר התורה ברכתמברך

 לכן מראורייתא לפניה התורה ברכת כ"א ברכותעין
 דברי ומתורץ מבואר ב1ה עשיתה על מברךאימ

 1"ל. בחם"תהשואל
 הוא התורה שכותב יום בכל כיון לאמראפשרעדך

 רב אמר י'א ברכות עין רבה אהבהמתפלל
 ק'ש קרא שלא עד לשנות השכים שמיאל אמריהודה
 נפפר שכבר לברך צריך אין ק'ש משקרא לברךצריך

 לברך. צריך למקרא הונא רב אמר רבהבאהבה
 ברכת לברך צריך לכתוב שמתחיל יום בכלןהנה
 בפיו תיבה כל לקרא שצריך מ"ת ה' יו'ד עיןהתורה
 רבה באהבה נפפר תפלתו אחר כותב ואם שבותבקורם
 פפור ממילא בחר אשר הלימוד על מברך תמיד כןאם

 לומד והוא הלימוד הוא העיקר כי מ"ת כתיבתמברכת
 התורה ברכת אצלו והוי ובדקדוק בעיון תיבה כלבפיו
 כך אחר שייך אין וממילא לבתוב שמתחיל קידםעור

 והבן. הכתיבהברכת
 מפרים כותבי עקביא בן חנניא א"ר כ"ה מוכהדעיד

 וכו' מק"ש פפורין וכו' ותנריהן הן ומוו1ותהפלין
 יוסי ר' דברי לקיים בתורה האמורים מצותומכל
 במעפ ו1ה מהמצוה פפור במצוה העוסק וכו'הנלילי

 לרברינו,מותר
 בשהתטל היימ שכותב בשעה רק הוא ר1ה יאמרדאפשר

 קודם אבל ובו' למכור או לעשות אולבהוב

 שמתחיל קודם ולכן חייב הוא לכתוב שמתחילהרנע
 התורה. ברכת לברך חייב בידאילכתוב

 שקונה דמי לי ונראה ו1"ל אברהם מנן רכ"נ ט"חעין
 לט דמצות משום שהחיינו מברר אינוספרים
 הק/ דבריו להבין 1כיתי ולא ע"ש, נתמלהנות

 מצוה כל וכן ברבות מה' פ' ה' י"א פ' רמב"םעין
 ומי1ה ותפלין ציצית כנון לו קנין שהיאומצוה

 עת בבל מצויה ואינה תדירה שאינה מצוה וכןומעקה
 ציצית והנה שהחיינו מברר ופדיון בנו מילתכמן

 1'ל ברמב"ם ועין דברכות בתוספתא מפורשותפלין
 לו קנין רהם המצות פירוש בהן כיוצא כל וכןדמסיים
 קנין. ע"י מצוה דהוא בכלל מפרים רנם משמע0ברך
 ואיך מתפלין ספרים שנא מאי המג"א לדברידעדך

 לו נתנו להנות לאו מצות מפעם לפפורשייך
 החפץ קנץ על אמנם נופה המצוח על מברך דאימיהא
 שהחיימ דמברך ציצית ה' או"ח דאיתא כמו לברךהיה

 ע"ש. שהחיימ דמברך קנין משאר נרע דלאמפעם
 לא ת"ר כ'1 מנילה דנרמינן נדוחק לתרץדאפשר

 צריך שאין פי על אף תורה מפר אדםימכור
 אין אפילו נמליאל בן שמעון רבי אמר כן על יתרלו
 לברך מה לו אין החפץ קנין על ראף נמצא יאכל, מהלו
 נתמ להמת דלאו משים מברך שאימ אף המצותבכל
 מחוך שירצה אימת למכור דיכול לו שייך החפץאמנם
 קנה אם אבל מה השוה לחפץ 1כה כי שמחה לו יש1ה
 בי מטמ אבד הממון שנתן הרנע ב1ה תורהספר
 שלו שאימ כמו הף דהחפץ נמצא למכור לואמור

 לברך. לוואין
 נבמיו המקדיש דתנן נבמי איקרי תפלין קנ"א ב'בדעין

 דלא ביון מאי מ"ת לוצ איבעיא תפלין לומעלין
 ביון דלמא או הוא נכמי לאו ל1בוני דאמורמ1דבין
 תיקו, ההא נבפי אשה ולישא תורה ללמודדמ1דבין

 מפק ט יש הורה מפר אבל י'א 40 רמ"ח חו'מדעין
 וקימא פפק שהוא וכיט ומ' נב0יו בבלל הואאם

 ובפיפ שהרו"מ מברך אימ לבן להקל ברבות מפק*
 ש'ס 5ומת המצוה הף הזה דב1מן זשל הרא'שלשיפת
 שאר נם למכור דאסור לדידיה לאמר אפשרופוסנום

 המנ'א. דברי וסתורץטפרים

י
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 הספרי הם החרשים השודדם אהית דברט עכשיועך
 הק' הארון בתוך אותם להשכין הביש אשרתורה
 החדש, הביהכ"נ שדות גם ונדברההדש

 שהחייט לברך צריך וכו' חדש בית קנה ייכותגרמינן
 אלא שנו לא הונא רב אמר נ"פ בגמראע'ש

 צריך אין בהן כיוצא לו יש אבל בהן כיוצא לושא*ן
 לברך, צריך בהן כיוצא לו יש אפילו אמר יוחנן ור'לביך

 דאזלי ונראה מחולק*ם, הם במה מברתם להביןד2בריך
 דאפילו דאמר יוחנן לר' קשה הנהלשיפתיידי

 מהכלי ההנאה הלא לברך צריך בהן כיוצא לויש
 לברך, לו ומה להשתמש הראשק הכלי לו ו~ץ לויש
 מברך למה שכתכ ברכות ז"ל בהרא'ש עיןדנר84ה

 הנאה אין הלא והמפ'ב הפוב מתנההמקבל
 שמח כי להטתן פובה יש כי וכתכ לאחרים ולא לורק
 נותן הוא אם וגם צדקה לעשות ממין לו ה' שזיכההוא

 כודאי כבוד מפני כי ממנו שמקבל הוא שמחלעש*ר
 עין במתנה לו נתן מ"ה ירושלמי עין ע"ש, טתןהוא

 בפור, ב'י עין הפניםמדאה
 וכבוא חסדים ובגמילות בצדקה מהיב %ש כלהנה

 בגד כמו חפץ לשאל ש נמ"ח לבקש עניאיש
 אין ואם נפשות פקחק היא לפעמים אשד כלי*בישול,או
 אמנם נצרך לבדו לו כי פשר הוא אז אחת כלי רקלו
 כי עצמו לפפור יכול אין המ.ן מזה כלים שני לו ישאם
 מהכלי נם שמחה לו יש זה ובאופן כלים ב' לולמה
 יטל כי ומפיב הפוב נבי הרא'ש לשיפה שקנההשניה
 ר' דעת לכן הבריות, בין מפיאר ולהיות פובותלעעמת

 לאויפתיה, יוחנן ד' יען לברך דצריךיוחנן

 עביד מאי עמך אחיך ווד האי יוחנן ור' מ"ב ב"מעין
 בדרך מהלכין שהיו שנים לכדתניא ליה מיבעיליה

 מתים שניהם שותין אם ברם של קיתט מהן שזרוביד
 מיפב פפורא בן דרש לישוב מגיע מהן אהר שותהואם

 של במתתו מהן אחד יראה חשל ימותו שמחםשרשוע
 חייך עמך אדרך טי ולימד עגובא ר' שבא ערחברו

 חברך4 לדייקךדם
 לו יש אם כן אם עקיבא כר' סבר יוחנן דר'נבצצא

 אם רק פוטת לעשזז מדויב איט אואזבל4
 לו "פ אם דאף יוהק ר' טבר ולכן בל"ם אחי לויש

 יודע שאיט משום לברך צריך קץי ההה בועכעצא

 הונא ורב לאחרים שבה יעשה ואיאו ישתמשבאיזהו
 רק לו יש אם דאף פפורא ר' כשיפת לש*פתיהאזיל
 תענית שיפתיה וכן לחכרו לתת מחויב מים של אחדכד
 ואמר לבביה פתח ריפתא כריך הוה כד הונא רבב'
 לכו ככל ממור היה כי ע"ש יבוא לאכול שצריךמי

 רק לו אם אף לדידיה לכן מהדין יותר מיבותלעשות
 חידוש כאן אין וא"כ לחכירו לתת מחויב אחתכלי
 בהן כיוצא יש אם מבר לכן שקנה, השניה מהכליגדול

 חידוש, כאן אין כי לברך צריךאין
 רב ע*מדת וצדקתו בביתו ועושר הון נ' כתיביתדעין

 תורה הלומד זה אמר חד חסדא ורבהונא
 וכו' נביאים תורה הכותב זה אסר וחדומלמדה
 זאת, אמר מי מפירש ואין לאחריםומשאילן

 המ'ד הוא הוא תענית הונא רב שיפת יפיונראה
 בכל מסיר היה כי ומשאילן מ"תדהכותב

 לוקהין הכנסת בית כ"ו מנילה עין פובית, לעשותלבו
 שנו לא *ונתן א"ר נחמני בר שמואל רבי אמרתיכה
 כרכין של הכנמת בית אבל כפרים של הכנמת ביתאלא
 ליה דדצה ליה מזבני מצו לא ליה אתי דמעלמאכיון

 והכל דרבים כנמיות בתי להו הוה ז"ל רש'ידרבים
 בעליהם, לבדם העיר בני ואיןבעליהן

 דאין משום מ"ת על מברכין דאין לעיל דבריטדלסשי
 יכול אין כי ממונו שאבד מפני ממשי קניןלו

 קנ"א, ב'ב ועיןלמכור
 נדבות שאספע מפני דרבים הוי הלזה הכנמתיהבית

 למכור בידיט ואין אחרות מארצותממנדבים
 ידי על נכנה לא גם שהחייט מברכין א*ןלכן

 לעיל, המונא חו"מ ועיןישראלים
 וכו' יצחק הר קראו אברהם פסחים איתאדנדזזדר

 כנאמר הד קראו אברהם בית קראיעקב
 עלה אברהם פי' מבשר רנלי ההרים על נאוו מהישעיה
 אחדות ובישר ה' הר על יעלה מי כנאמר ה' הרעל

 שידאה ראשק בית על רמז ונם כולו לעולםהבירא
 יפלו כי רב זמן ידורו לא אבל העולם בכלכבודו
 כבר יען שני לבית שדה שיאו ויצחק וזהר מןיגלנלו
 ונאמך שדה שיאו ורק הראשון בית ירי עלנתפ*מם
 ש*בנה ניבא כי בית קראו יעקכ אבל תחרש שדהציון
 בית כמו ידיה ועד לקךלם יהיה וויא השלהשיהבית
 הבנסה שהבית טתפללים הנט כן קבע, דירת יויהקבוע

ייה8
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 עראי רירת ולא ועבורה יתורה ותריר קבוע ביתיהיה

 אברהם א' לתפלתו מקום הקובע כל ברכותוכראיתא
בעזרו.

 אמנם והרר בפאר לפנינו היא הנרולהבית 1רננותי
 תביאו אם כעת הפרק על העומרתהשאלה

 הרבה ישנם וי'פ שבת בכל הפחות ולכל יוםבכל
 בשנה אחר ליום רק ארעי להם הוא הזה הביתאשר
 הפעם, עוי לחמוא שיוכלו בכרי חמאתם לרחויןלביא

 ואשוב, אחמא יומאעין
 חמדים גמילות מצות לקיים נפשו חשקה חסיראיש

 איך המצאות כמה וחשב נכבר עני היהאבל
 בירו היה החלמה, לירי שבא ער הלזו המצוהלקיים
 עשיר אצל ומשכן א' ביום והלך שבת לנר מכסףממרה
 כאשר ויהי לאביונים חמרים גמילות מיבית עשהובהכסף
 שבת לנר המנורה הלא בלבו אמר שבת ערב ו' יוםהגיע
 עצה מצא רבית מחשבות אחר נרות, ארליק ואיךהיא
 מהוררים ור'ת מרש"י תפלין זוגות שני בירו היההיינו
 זונות השני למשכן אצלך אניח לו יאמר המלוה אלוילך
 והלך המנירה לו ויתן שבת לנר המנירה ואקהתפלין
 אם אף בלבו אמר הראשון יום הניע כאשר ויהיבשמחה
 התפלין אבל מקרובי או משכיני תפלין לשאיל בייייש
 כתבו הפרשיות כי ומקובל מאבותי ירושה הםשלי

 וילך בהם להתפלל שלא לי בושה ולכן רים וחסצריקים

 התנהג הע התפלין יקח המנורה התן המלוהאצל
 רב.זמן

 הוא פי' שבת נר הרליק מישראל איש בללפנימ
 בקרמ שרווצ ער בהתלהבות נשמתוהרליק

 ביצה ועין ובתורתו, בה' ורבק מאשפות מעפרנתעלה
 שחזרה נשמתו שמשכן אף הראשון וביום יתירהנשמה
 על החליף זאת בבל ומלאכתו לממחרו והלך מרומיםלגנזי
 נשמתו המנורה ירי על לה' מרובק היה שלא אףתפלין
 על ה' לעבוהת עצמו מעורר היה זאת בכלותורתו

 התפלין עזב שבת ערב ו' ובהגיע התפלין ירי עלרגעים איו~
 הממרה, י היתירה נשמתוולקח

 להדליק למען הכנמת בית להם דרוש היה בשבתובכן
 היו כידוע היתירה נשמתו להשביע שבתנר

 היום, כל שםמבלים
 ואת בכל היתירה נשמתם שעזבו אף החול בימותונבש

 היה כדאי וממילא לביה"כ בתפלין להתפללהלבו
 בזה, בית לבמת והפרחהההשתרלות

 התפלין ונם הממרה ממשכנים במחנינו פהאמנם
 הזה. הבית להם ליתרולכאורה

 לאמ לשוב יתהילו רפה אחימ כי אנחנו מחכיםאבל
 להבית יבואו התפלין ונם המנורה וינאלולאמ
 נרולי לתועלת תהא ועבורתמ נפשם לשמחהזה

 וישלח 1 יאררוש
 הנשה, ניר את ישראל בני יאכלו לא כןעל

 כן על וז'ל התורה על ז'ל התום' בעלי רבותימעין
 ירכו בכף אלא ננע שלא יעקב שניצל הנםלזכרון

 שהניחוהו כהינן שלא ישראל בני שעשו כן עלר*א
 הנשה בגיר ירם על ווצזק לויה לו עשו ולא יחיריללכת
 לויה במצות זהירין שיהיו כרי הנשה גיר ה' להם אסרלכך

 בניו. אל כששב יומף את ללוות יעקב הוזהרולכך
 על מרמז הענין רבל הזהר בספר מעם עיייראיתי

 מאן ולית באורייתא רלעי ומאן וז*להעתיר
 על לכיסיה מלאי דאפיל מאן אשתבח ולא ליהרממיך
 ואתחלש ודרא ררא בכל משתכחא קא אוריתארא

 וכו', ומ' רלית בגין יומא יומא בכל דאורייתאתוק*א

 לרנליו הגוף והמאחד המקשי הגיר בי רמעסינמצא
 ולו8דיה ההירה בן הד דילך הוא זהובעבור
 הניר וזולת בהם תומכים אשר לאלהמקושרים

 בפילה, התורה המקשרהזה

 והקע וו*ל לעתיד ע5 מכ דעתם ר' מררשוראיתי
 דחעטהם 48ן ,4מד של וורו וה וכו' ירךבף

 ווהבו לחורה י*ראל המחבר הנידהפסיקו
 יו*סק שלא ולזכור 5רמז הנשוה ניר יאכלו לא ן*ן שמר. לשהתורה
 5א האילם תשיאל חירה ש5 האבוץ הקשרחלילה
 ד"4לה, שפר של בדורו יהדותם 5עיב חלילהיכשלו

בא
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 היא מנחה ליעקב לעבדך ואמרת פמוקמונןבא
 השני את גם ויצו אחרינו הוא גם והנהשלוחה

 עכדך, הנה גם ואמרתם וגי' כל את גם השלישי אתגם
 עברו יגם מ'ה מנהדרין דאיתא מה פי על לפרשאפשר
 נם גנכו גם החרם מן לקתו גם וגו' אשר בריתיאת

 מלמד וכו' יהודה ר' משים אילעא ר' אסר שמו גםכחשו
 פעמים חמשה שנאמר התורה חומשי חמשה על עכןשעבר
 וכו' השני ואת הראשק את ויצו לאמר היה הכא וכןגם
 כי העתיד על מרמו אלא פעמים חמש גם אמרלמה
 המקשר הגיד להפמיק שמד נזירות לגוור ישתדלובנלות

 לארץי ולהפילם ולה' ליהדותםישראל

 פרנמה עיד לו יש וכי חי עוד ישראל כידכ:ראןרזמ
 העם בקצה לנגוע לכה"פ גוירות עודעושים
 מתנות לפזר רק הוא והמגולה כולו לאאם
 השיעביד, מעליהם להקללמען

 הראשון את ויצו וישלח ר' מדרש היפב מטארבנזה
 בדרך מהלכין היו יהודה בר' יוםי ור' רניוכו'

 הוא מילין תלת אמרין לקראתם בא אחד עכו*םראו
 מה אולין, אתון ולאן אומנתכון ומה אתוז מה לןשאיל
 אזלין אתון ולאן פרנמיפפין אומנתכון מה יהףדאיןאתון

 וכו/ דיבנה אוצריא מן חמיםלמובן

 שעברו הצרות כל של ואוצר מקור הוא הנ'ל המדרשהטץ
 ידוע*ם מקומות היו רומיע בארץ כי ידוע ישראלעל

 ויהי עליו אמירים ומקומות שם לנור רשאי היה וידצדיאשר
 ולאן לו שוא(ים היו ישראל איש פגשו השופריםבאשר
 הפנימית ברומיע לגיר לישראל אמור הלא פי' דילךאתה
 לגור הוא רשאי בי להרשת נייר בידו היה אםוכידוע
 שתו בידו היה לא אם אבל רע עוד וףה לא טרלושם

 האמירים בבית גזלן גנב כמו שתו חובשין היו א,הנתר
 ברזל. בכבלי לארצו שתי שולוום היו זמןואחר

 היו כידוע היהודים על שמד גזרו נאשילפעמים
 ובמתר דתם המירו לפטם אשרהרבה

 כזו ידיעה השינו השופרים אם אמנם ה' בסצותהחזיקו
 אתה עם לאיזה פי' אתה למי לו שא* 14ת1 בפנשםאז
 נעשית הלא פי' אחר לעם או ישראל לעם אםשייך
 ומר רע ובידוע ישראל לעם וחזרת קבלתך בדת ואיךסומר
 בי בקנאתם ולפעמים בשריפה אותו דט אז נורלודיה

 ימחרו שלא גזרו או והצליחו בממחר יד שלחוהיהידים
 הממחר, יהא עמם לבני ורק האלה בהמיניםהיהודים
 משפחתם עם יחד מרעב גועו אשר ישראל בני עשוי23ה

 פרנמה מצאו ולא מידם הפרנמה נלקחהופתאום
 נפשם להחיות הוה בהממחר עור עמקו בחשאי אואחרת
 לחפש פתאום באו או השופרים אותו חשדו אםאמנם
 הלא לפניך אלה ולמי שאלו אז מה מצאו ואםולנדוק
 לקדו המחורה גורלו היה מר וכידוע בזה למחור לךאמיר

 הענישו, טפו אתוגם
 עשו ישאלך בי יעקב שאמר שאלות יהשלשהנמ*מש

 רמו לפניך אלה ולמי תלך ואנה אתה למיאחי
 ויום יום בכל יהיו כאלו שאלות כי לעתידעל

 נוראות,גוירות
 לא כן על בפמוק מרומוים המדרש דברי לפי והדכ:ל

 עשו כי לזבור הנשה גיד את ישראל בנייאכלו
 להפמיק ממקומינו ולהדיחנו להדיפנו אתטילחם
 ומצבינו, עמידתינו ומקיים ומחבר המקשר הנידאת
 בלי אחוריים האוכלים הרבה ישנם נמחנינורהנה

 רק לגלותם רוצה אינני לוה המבותניקור
 בני יאבלו לא הנ"ל לפי הנה בדיחותא בדרךאמרתי
 שלא ימופו שלא עולם לזכר הוא הנשה ניד אתישראל
 חזקה ביד לעמוד רק מהגוירות יפחדו שלא סמצבםיפלו

 המקשר, הניד להפמיקושלא
 עבירות ושאר ויו"פ שבת מחללים כי הם אומריםאמנם

 של הנוף את המחויק הקשר נפמק כברוממילא
 ולתורתו, לאביהם ישראל המחבר הקשריהדות

 למען הנשה גיר אימור של המימן להם למה כןאמ
 ישראל בין ההתקשרות בפלה כבר אםטרזכרו
 ותורתו, שבשמיםלאביהם

 גףבלנא הנישו הכלבים אחד, מחרוץ נתחותאשמעתי
 ננילות האוכלים ישראל בני את לדיןוהזמיט

 בי גבולם מסיגים כי ופענו וכו' חלב הנשה גידופריפות
 לכו נבילות האובלי ויענו תשליט לבלב בתורהנאמר
 היראים בי ותשמעו המדרש בית מתופמי עלינוהפאלו
 במוכם כלבים אנחט נם כן אם נפש עוי כלבים לטקורים

 גבולבם, ססינים אט איןלכן
 יען לכם ולא הבבורה לט זאת בבל הכלביםדיעט

 בלב יחרץ לא ישראל בני ולבל בומרהנאמי
ישט
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 ליתן שכרם ה' נתן זה בעבור כי בם*רי וררשולשוט
 דאנחט אף נמצא לשונם חרצו שלא בשביל הנבילותלהם
 לשון חרצנו ולא נכנעים היט זאת בכל באמתכלבים

 לעכו"ם, ורק ישראל בניננד

ייאי ו"עטלחפ'
 הכנעה ולא ארץ ורך בבם אק אשר פנים עזיאתםאבל

 על נם *תוח פיכם ישראל נדולי מפניאפילו
 ובכן ונו' מו'ץ על רב על שבישראלהפוביס
 האמתים. הכלבים עם הצדק כי המשפפיצא

 וישלח פ' י"נררוש
 ות-ת. חבבסת בית לבמת סחניט גבילטוו

 השדה חלקת את ויקן וט' שכם עיר שוםיעקבןיבנא
 ונו' - ישראל א' א' לו ויקרא מזבח שםיצב
 הנראה ונו' מזבח שם ועשה וט' קוםויאמר
 עשג מפני בברחךאליך

 נדר יעקב וידר נאמר ויצא בפ' גדול, פ~א כאןיש
 א' בית יה*ה מצבה שמתי אשר הזאת והאבןונו'

 ששמע מה לרחל יעקב שאמר מה ל'א פ' ויצא ועיןוט'
 אשר מצבה שם משחת אשר ונו' הא' אנכימחמלאך
 נאמר ל'ה פ' וישלח ובפ' קום, עתה נדר שם לינדרת
 יעקב עבר ומדוע מזבח שם ועשה וט' א' בית עלהקום
 לעבור פעמו היה מה מזבח שם והציב שכם לעירוהלך

 פלא, הוא הלא הנדרעל
 ה' לעבוד היה נדרו עיקר כי חשב יעקב כידנראה

 וכנאמר אחר במקים מזבח לעהטות יכול כןאם
 סנהדרין חלק וכדאיתא באדם שכז אהל ע~ילה משכןימהט
 לבדו יעקב היה ל4 כי לן שברי אף בעי ליבארחמנא
 שכב אשר ההר על שם לבטת דברו מקים היהבודאי

 הבאים, דורות על מרמזת זו פדשה נםאמנם
 במדינות התישבו אשר וחרדים ידאים ישנםבזמנינו

 כחם בכל ומשתדלים בהם שורר חרדותאשר
 אשר בעת רק היא זאת וכו' ת"ת כנסיות בתיליסד
 מתחי*ם אז נדולים הבנים אם אמנם קפנים עודבניהם
 לא כי טמרים וךיט אבותיהם את ארץ בדרךלהדריך
 לבית קרוב ובפרפ היהודים שכונת בתוך לדור להמנאה

 להסית מתאמצים הם בדבריהם פעם שאין אףהכנסת
 שאין במקום מעיר לדוץ משם מושבם להעתיקאביתיהם
 יעיגו זאת ובעבור נדול כבוד לדעתם וזאת נריםיוידים
 יען הם עליה מאנעה כי עליהם יאמרו כי יפיםשידוכים

 מח~זילים לאפ לאפ ואחשכ ישראל בני בתוך לא נריםחם
 מלאכתם בבית לעבוד לדטזריל אנותיהם לב עללדבר

 עליהם פועלים הם לאפ ולאפ יו'פ השבת כיוםומסתרם
 בשכונתם יהודי פני רואים אינם יען הבושה פסקהכי
 ושומעים כקפנים נעשים שהאבות עד קדימה הולכיםוכן

 אבותם, על בנים לב ומקייכהם במהם דבריכל
 נאמר נדרו קיים לא מרוע רמזים נתורה כאןישנם

 התורה אמרה לא מדוע במקום ויפנע ויצאבתורה
 השר שם לוז ואולם אומרת ורק המקוםשם

לראשונה,

 לפנים כי מיכח אלא לוז בעיר יפגע נאמר יאכורוע
 מי על נחרבה ורק בנויה עיר הזה במקיםהיה

 אבל עיר היה לפנים נאמר ולכן אחרת סיבה טשריפה
 היה ל4 כי מהתיבות נשארו אבנים ורק מדבר היהאח'כ
 אלא ללון מקים לשכור יעסב יכול היה הלא עירשם
 מראשותיו ישם המקים מאבני לקח ולכן אבנים רקהיה

 עיר, ולא מדבר מקום 8י' במקים ויפנע נאמרולכך
 ורהוה שם לבטת נדר כי לבטו גלה יעקבןכאשר

 אנחט הלא הבנים אמרו בודאי שםלדור
 אנשים עם ביחד גוולה בעיר לנור לט ופובעשירים
 אשר סגךם לבט לשמה מקומות ישנם שם אשרמקים
 פה אבל מלכות בנוי מלובעים לפייל וילכיםאנשיה
 טב זאת הלא סהבח אצל ולנור מדבר במקוםנעשה
 אנוגו אבר אהלים יחטב בפלן להיות שהמכנתבעבורך
 נדולה עיו שתבחר רצונינו לכן תעטנ חט לחיותדוצים

 חפץ4 שהלב מה בל ויש יש שםאשר
 חוש הוא הע*קר בי אמרו נדר כי יעקב ש8עןןבוה

 בכל טתבח לבבטן יכול ובבן הלב הואישראל
 גנע עפ ה"ש יעקב לעשאע יכול היה חטהמקים
 לעצתם.ושמע

 שכם עדר שלם יעקב יבא מיטות התורה אשרחחצן
 גר אוש "ט אם 8" הקרר 8ני את יועהו'
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 פעם לחם לו חסר פעם חסרק בעל תמיד הואבמדבר
 שלם בא בי לאמר שהך אין כן אם וכו' נר פעםמים

 נפשי משלום ותזנח כ"ה שבת ועין חמר באאדרבא
 הדלקת זו אבוהו א"ר משלום ותזנח מאי פובהנשיתי
 המרחץ בית צ ירמיה ר' אמר פובה נארתי בשבתנר

 שלום כאן ואין מזה יותר לאדם חסר במדברובפרפ
 נפשי. משלום ותזנחאדרבא

 צריפין יושבי רכ אמר יהורה רב אמר נ"ה ,ררוביןדעץ
 מנהדרין ועין חיים אינם חייהן מדבריותוהולכי

 לרור רשאי ת'ח אין דברים עשרה כה שאין קךר כלי'ז
 נאמר ואם וכו' המרחץ ובית הכנמת בית וכו'בתוכה
 חמרון כלא היה מדוע 9י' שכם עיר שלם יעקבויבא
 עיר שהיהה שנם עיר מפני משלום ותזנח נאמרהלא
 העיד פני עם חברותא ונם כלום בה חמר היה ולאנדולה
 בודאי היתה וזאת עשירים אוהבים העשיריםכירוע

 בניו,עצת
 א' א' לו ויקרא מזכח שם וי?ב פשק מטןדבזה

 רק נקרא ה' השם כי חשב לכתחלה פי'ישראל
 וחשב ה' את ראה שם אשר ההר כמו מקדש מקיםעל
 העיק* כי מסקנא 14רי בא הוא וכעת השמים שער שםכי
 ערם, המקום ולא המקדש הוא הוא ישראל הא"שהיא

 ישראל שיש מקום נכל פי' ישראל א' השם יאדלק
 אצלו. הוא ה' אז ה'ועובד

 הזה האיש טיטן בר ידצדה ר' אמר ויצא מרדשעין
 א"ר וט' ביתו עד מניע ו"רצעו בבה"מעומד

 כיוצא צדיקים להרבה להפתח הזה השער עתידיוחנן
 עין בביהמ"ק צלי במקום צלי י9נע מור מודש עיןבך

 ע'ש. המקדש במקום דררנה דיעקב לוז כי יוטףענף
 כאשר בזממט נם כי מבתו נ9ש ענמת יעקב ם3ללכו

 טהודים שטנה לעצב לא%תיהם אתצ"םהבנים
 טטילא יהזית לא בשכתת מוצץ וטים הבנסתהבית
 מדברי עצמם ומרורקים המהרש לבית נכנסים אינםהם
 יתערגו הרחזים עם לההעדב תחת ומיויטרם העפלהתירה

 בטתיהג נם לוקחרם ולפעכרם מעשיהם רלטיזבנהם
 ושנ א' נית עלה עם הן * אמר לק *עקנ יאדק

 יען שם שב פב"ם טרבר היא שהמים אף פ4שם
 הידצדים שכחמע רק ההא שם המקדש מקךם ד5גשם
 פמיגך. אגנים ח*ש לגניך חגגויי2 איטה תהאושם

 בית לכם ובמ כמף ותנו הדלה עצתי קהור11וון5,
 אשר כהראשונים לא התורה רוח לפימדרש

 על נתחזק הזמן רוח כי הזמן רוח לפי כנמיות בתיכנו
 רוח הוא % רוח אשר איש בתורה ונאמר ישראלרוח

 לא הרנל הוא הארנל העמידו שם הזמן רוח ולאהתורה
 פבש נעשה הרנל וכידועטב

 שם ארנעל בצירוף כנמיות בבתי כי *מריםישנם
 התורה רוח לפי מדרשות ובכתי יופי מטחהשורר

 בבתיהם )יען נקיות אין ננינה אין להבאים הענונאין
 מקיימים התורה לרוח מדרש ובבית בשנה אחתמבקרים
 נמורה( נקיות שם אין ומכולא ו*לה יומם %והנית

 שכם לעיר שהלך יעקב מאבינו טמר קחו יניתיאבל
 הצליח ולא ח0רק בלא כשלימות היה שם פי'שלם
 הצ*ח, שם בטרטת האבנים במקוםודוקא

 פולין במדיטת בכפר ימיו כל דר זקן אישמשל
 בית היה הזה ובכפר מרזח בית שםוהחזיק

 מתאםפים וודו המרוז בכל נרו אשר לנכריםעבודה
 שם היה כי ומובן לע%דה חניהם בימי או א' יוםככל

 בית את נם מבקרים היו הנאמפים כל וממילאארנעל
 הארנעל לקול ומצפה יושג היה והזקן ושחקו ושהוהמרזח
 אמנם בפל יושב היה אז ננן לא שהארנעל זבק כלכי

 ידע אז מעבידתם הסימן הוא הארנעל קול שמעכאשר
 וירויח. לשתות יבושבי

 אחר שלחו הלזו במדינה נרו אשד בניו היוםויךזי
 צרכיו כל לו ימייקו והם עמהם לדור הזקןאביהם

 אותי קח מבניו לאחד אמר שבת ביום אתם ישמחיבוא
 ביה"כ לחצר הזקן כא כאשר ויהי פוב ויאמר הכנמתלכית
 כי 4 כמדומה פעית בני לבנו ויאמר הארנעל קולשמע
 ארנעל קךל שומע שאני מפני יהוהם הכנסת זהיביתא*ן
 בוזכפר ראהשק יום בכל שמעתי אשר הקךל שתוממש
 מפני הזה הקול לשמוע יכולתי וצם ימי כל נרדיאא*ר

 לא אבי, בן לא וזבן, הען פרנסהי, היתה האשמהקול
 דובר אהה שקפ האב יען הכנסת, ב'ת באןפעיתי,
 תלינו שם כי בתה*ם הכתוב ירעו לא הצונים כיהיתכן

 ירחצלים אהשבחך נכר אדטעז על נשרר איך ובצ'כי%רותיט
 אבל בתה*ם כהוב כן בי אמת הבן ויען יטרניתשנח
 ואינם צית בשיגה עוד טאמעים אינם דפהדרדידים
 ארצם פח טי א5מיים ולכן ישוגו ולא טטץט שודצגרים

%
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 עוד להם אין כי בביתם כמו מנגנים ולכן גאולתםפה

 ירושלים, על בלבםאבילות
 ובעי חולשא הוי לא יעקכ עד פ"ז ב"ם ביארתיבזה

 דלא לפי ונראה זאת בקש מדוע וקשה וכו'רחמי
 רק מזבח שם ולבנות המוריה הר אל לילך נדרוקיים
 זה העילם כל על רעפא-עם יצא משם אשר לשכםהלך
 משם חדש מוב יום יצא משם העגלים יצאו משםירבעם

 יסורים. ידי על עצמו לנקוה ורצה אומתנונחרבה

 י"נררוש

 שם ושב א' בית עלה קום יעקב אל א'ייאמרוישלת
 בברחך אליך הנראה וגו' מזבח שםועשה
 וגו', אחיך עשומפני

 אדם איחר ינאי א"ר לבקר נדרים יאחר ר'3מד*רש
 ל"ב, נדרים עין פנקסו נתבקרה נדרואת

 אשר מצבה שם משחת אשר א' בית הא' אנכי ויצאפ'
 ושוכ הואת הארץ מן צא קום עתה נדד שמ לינדרת
 צרתן כעת נודרים שיהיו כדי לדורות לאמרלאמר, מהי מדרש לאמר נדר יעקב וידר ויצא פ' ארץ,אל
 לא נודר שהוא מי כל לפיכך תחילה בנדר פתחיעקב
 נשכע אשר כתיב אבוהו א"ר בו אלא הנדר את תולהיהיה
 אין יצחק ולאביר אברהם לאביר יעקב לאביר נדרלה'
 במי הנדר את תלה יעקב לאביר נדר אלא כאןכתיב
 לית אתרא מן עוד יהודה א'ר ובו' תחלה בושפתח
 ישראל וידר אלא באן בתיב אין ישראל וידרו חסירההיא

 נדרו ב' והפסידו נדרו ב' שנדרו הן ד' וכו' סבאישראל
 חנה והפסיד נדר יפתח והפסיד נדר יעקבונשתכרו
 וידר שנאמר ונשתברו נדרו ישראל ונשתכרהנדרה

 נדר,ישראל

 ונשאלין בשבת נדרים מפירין שבתסוףגרסינן
 להו איבעיא גמרא השבת לצורך שהןלנדדים

 אין לצורך ושאלה לצורך שלא ובין לצורך ביןהפרה
 דלמא ש מהרדי קפלגינהו הכי ומשום לא לצורךשלא
 דתלוי בסוגיא ועין לא, לצורך שלא אין לצורך נסוהפרה

 עליהם בקשו ורבי שמעון בר' א"עזר ר' פ"ה ב"םדעין
 חולשא ביקש יעקב כן עצמם לנקות בכדייסורים
לנקות,

 ויקרא וכי במקים מצבה יעקב ויצב פמיק מונןננזה
 בית שס אתו דבר אשר המקים שם אתיעקב

 פי' ישראל על ה' השם לקראת שחשב כמו לא פי'א'
 רק כי הורה ורק ה' בית הוא שם ישראל שישכמקים
 ישראל, א' ולא א' בית הוא שם חפץ ה' אשרהמקים

י  וישלחפ'
 הלגות איזהו עוי גפרש דנדרים ממילי ינפקיגיןאיייי

 פיימגו תרע'ה שגת תצא פ' שלישי יוםבגיריס.
 דרשגו. אשר וזאת שבת מסכת בהי'תשיעוריגו

 מעת או היום כל נדרים הפרת אם תנאיםבמחלוקת
 להפר תיכף צריך אז היום רק אם ז"ל רש"י עיןלעת

 ימתין, לעת מעתואם
 שלא יפר לא מה מפני פעם ניאר לא ףלרש"י

 פירש לא וגם בגמרא לן דאיבעיא טהלצורך
 לצורך, דוקא נשאלין מהמפני

 מורח, מפני פירש האלפס על ו"ל נסיםרננינו
 מלת מפיו להוציא יש מרחה מה להבין זביתילא

 היא זאת כי שמענו לא מיפר הבעל אם לךמופר
 שלא בשבת דיבור מפני הוא כרחך ועלמרחה
 בחול, כמו בשבת דבורךיהא
 חפציך ממצוא וכו' שלא דרכיך מעשות קי"גלעילעין

 דבר ודבר מותרים שמים חפצי אסוריםחפציך
 אפר דנור רול של כדבידך שבת של דבירך יהאש(א
 מקח כנק דיורך יהא שלא ז"ל רש"י מותרהירהר
 לאמר מותר ז"ל רש'י לשיפת כן אם וחשבונותוממכר
 חשגונות בכלל ולא וממכר מקח בכלל אין כי לךמופר
 כנט בקינפרם פירש שבת של ד~רך יהא שלאתום'
 ממצוא נפקא כבר דהא לר"ת נראה ואין וממכרמקח
 ל*ד פ' רבה בויקיא בדאמר ול ר'ת אומר אלאחפציך
 סני סשתעי רהיה מבתא אימא ליה הוה יוחי בןר"ש
 כך בל שאין משמע שתקא הוא שבתא אימא להאמר
 התירו בפורח אמרינן ובירושלמי בחול במו בשבתלדבר

 גשבונ שלוםבשאלת
ואין
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 סגי משתעי אומר המדרש הלא מדבריהם ראיהד14ין
 כמו אחת מלה כי לנו מנין אבל הרבהשדברה
 אסור, לךמופר

 יוחנן א'ר נחמני בר שמואל וא"ר ק"נ שבתברסינן
 על לפקח וכו' ולקרסקאות לפרפיאותהולכין

 התינוקת על משדכין מנשה דבי ותנא בשבת רביםעסקי
 אומנות וללמדו מפר ללמדו התינוק ועל בשבתליארם
 ושל מלך של חשבונ.ת שמיאל אמר יהידה ר' אמרוכו'
 חשבונות הכי נמי תניא בשבת לחשבן מותר בכךמה
 כך לחברו אדם אומר כיצד וכו' מותר בכך מה שלוכו'
 על לדבר מותר כן אם זו שדה על הוצאתי פועליםוכך

 אמיר יהא מדוע כן אם הרבה לדבר אף שעברוענינים
 לך, מופר לאמרלהבעל

 א ה לצורך שלא מותר אם דהאיבעיא נאמרדאם
 שואל בפ' לעיל נרמינן הנה חול דיבורמחמת

 יאמר שלא ובלבד שמן וכדי יין כדי מחברו אדםש"אל
 ואת אורחיי את אדם מונה קי"ח ד' ועין הלונילו

 גוירה ד"ה בגמרא עין הכתב מן לא אבל מפיופרפרותיו
 לחברו אדם יאמר ולא ק"נ ד' ועין הריופות שפרימשום

 בגמרא, ע"ש פועלים לולשכור

 בשבת נדרים דמפירין מתניתין סידר למה קשה כןאמ
 לא הוה בפרק אשא שבת בסוף שהחשיך מיבפרק

 מתניתין למדר לו היה הלא בשבת מדיבור ענין שוםנוכר
 שואל בפרק אשר שואל בפרק בשבת נדריםמפירין

 בשברע מדיבור משניות הרבהנשנו
 לך מופר לאמר יכול אם להו מספקא אם קשהעדך

 אדם אם מפק בש'ם מצימ לא מדועבשבת

 מוציא לפעמים נודר אם הלא בשבת נדר לנדוררשאי
 כשם בשבת מרירין נאמר לא מדוע מפיו דבריםכמה

 נשבת, מפירץששנה

 יאין מעריכין ואין מקרישין אין תנן ל"1 ניצהדעין
 דהוא בנמרא ועין לשבת ק"ו טנ ניוםמחיימין

 שייך שאין מה לנדור מתם אבל וממנר מקשמשום
 מופר, על להו דממפקא שנא ומאי איטר אין וממכרלמקח

 שאין מנת על המקדש ע"נ ברוטת וין קשהונור
 נמרא מקודשת אינה ונו' ונמצא נדריםעליה

 נחש עם דר אדם אין ובו' מתים ונע' נדרים דנעוןמשום
 אין טדאו מתים בנים נדרים דבעק כן אם אושזנב8יפה

 דשמא נודרת תהא שאשהו אופן בשום ניחה בעלדעת
 תוהר היא תאמר ואם לו נס נוגע העונש הלאתעכור
 הוא אם אף כן אם מפק הוא אבל העונש מפנילקיים
 מעת להפר דיכול למ"ד מחר להפר ויכול לצורךשלא
 משום הף כן אם להפר למחר ישכח אולי אבללעת
 ועין אשתו על בבעס ויהיה יענשו דאולי ניתשלום
 נדר כל כן אם שמים שם מוחקין שלום דלעשותמיפה

 להפר. לצורךהוא
 קונמות שאני אבא א"ר נ"פ נדרים עין קשהדעדך

 כדבר להו הוי עלייהו מתשיל בעי ואיהואיל
 אלא וכו' תרומה והרי ברונ בפל ואין מתירין לושיש
 משום עלייהו לאיתשולי מצוה קונמות בשלמאאימא
 במה בנה כאילו הנודר כל נתן ר' דאמר נתןדר'

 וכו' מצוה מאי תרומה עליה מקפיר כאילווהמקיימו
 בשעת במה בנה כאילו הנודר ד'ה כ"ב ד' ר"ןועין

 כאילו עליו נשאל שאינו כלומר והמקיימו הבמותא*סור
 חוץ, שחופי משום וחייב קרבן במה אותה עלהקריב

 ל"נ יבמות ואמרו נדר על לשאול מצוה כי יהלפי
 לאפרושי ברכות ועין משהינן לא מצוהשדצי
 אם אימירא יהא תעטר והיא להפר ישכח דאםמאימורא

 וטה מותר עלמא לכולי שמים וחפצי שמים חפצי הויכן
 בשבת, מפירין אם להואיבעיא

 ו"ל ר'ן השבת לצורר נדרים מפירין ע"ו נדריםעין
 קאי מתניתין אכולה השבת לצורר דקתניהא
 שלא אפילו דלמא 4י השבת לצורך דוקא הפרהדאפילו
 דצריך כיון משום אשאלה אלא קאי דלא השבתלצורך
 שעה שאין נמי אי כדינא מח1י הדיופות שלשה אוחכם
 הקשה שבת מ"ף ו"ל א' עקיבא ר' תום' לשאלהעיברת
 ושלא לצורך דוקא דשאלה פעם נימא אם הר"ןעל

 להו איבעיא מאי כן אם להפר רשאי חכם צריךדאין הבעי הפרת כן אם כדינא דמחוי משום הוא לאלצורך
 ע'ש. נצ"ע ונשאי מותר ליורך שלא הפרה אםבגמרא

 אם דהפפק שבת בסוף הממקנא לפי * קשהטר
 אם בפלונתא תלף לצורך ש(א או לצורךדוקא

 לעת מעת או יום באותו רק הוא שמעו ביום שלהפי'
 רק נשבת ליורך שלא להפר יכול אין לעת דמעתולמ*ד

 על לשאול דמצוה נ"פ נדרים שנימ הלא שבתנפוצאי
 מרוע מוטהיק לא מצוה שהף ל*נ יבםות ושניעהנדר

י8
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 מנלהא עין להחמיץ שלא בכדי תיכף נשבת אף י5רלא
 למצוה, מקדימין ןריזין פמחים ועין נאפ'
 שהוי הלא התירו לא מדוע לי קשה שאלה עיואף

 היא ובד' חכם דצריך ואף משהינן לאמצוה
 שמא גזירה רק הוא בשבת דנין דאין דהא ביצהשנינו
 ממונות עניני נכל נמעמ שיכת הלזו והגזירהיכתוב
 שני סנהדרין עין מיתות חיבי בדיני ואף גימיןוחליצות
 הלא נדר על לשאול אבל ונו' כיתבים הדייניםסופרי
 ואם לך מותר לאמר רק בעילם כתיבה שום נאןאין
 הף כתינה בהם הטהיך דברים שאר משום דגזרונימא

 לגזירה,גזירה
 אומרים שמאי בית תניא ע"ז נדרים נרסינן קשהדעדך

 ונית בשפתיו מוציא נחול נלבו מנפלבשנת
 להוציא צדיך ואין בלבו מנפל זה ואחד זה אחדאומרים
 לב"ה בדיל דנם הראשון לפי' ז'ל רא"ש עין -בשפתיו
 אלא עד וכו' מגי בלב בבפול רק אמירה שום צריךאין

 נאמירה "הפר אדם שדרך לפי נקפ דמילתאאורחא
 דשיפת וע'ש לה דהפר האשה תדע לא כן לאדאם
 פלי לה שאומר ומה בלב בנפול דסני ממיץהר"א

 שהפר, לה להודיע אלא הפרה אין הואואכלי

 נדרים שאמרו דמה פי' ממיץ והר'א ד"ה ע"ח שםעין
 בלבו שחשב היינו מופר אינו בלט הפרע'פ

 מפורש משמע ליכי מופר בלבו אמר לא אבל מופרשיהא
 הנדר בפל אז ליבי מיפר הדברים בלט חשב אםשיפתו
 נדרים מפירין אם שבת במוף האיבעיא על קשה כןאם
 דדיטר ק'נ קי'נ שבת גרמינן הלא השבת לצורךשלא
 אף להפר מותר בויאי כן אם מותר הירהר אבלאסור
 כב"ה, ה(נה הלא להו איבעיא ומאי בהירהר לצורךשלא

 חזייה גלותא ריש לבי איקלע עילא שבתטףעין
 משח וקא דמיא באוונא דיתיב הונא רב ברלרבה
 דמצוה טדידה רבנן דאמרו אימר ליה אמרליה
 אנא, בעלמא מתעמק ליה אמר אמר מי מצוהדלט

 ז'ל חריף יעקב ר' להגאון יעקב בית בספרראיתי
 כי שבת במלאכת הלא קשה לנאורהוז,ל

 אמור לגו5יה צריכה שאינה המלאבה שעושה נונאהאי
 ור'ש ר'י 5ליגי דאורייתא ובמלאכה עלמא לטלילעשותה

 לענין )ורק עלמא לכולי אסור ועכ"פ לט או וריבאם
 ?ריבה ואינה דרבק בטלאנה ואפ4לו פליני(חפאת

 אסור דנרמלית המת הוצאת כנון לכ'ע אטרלגופיה
 הדליקה מפני כגת המת פלמול שהתירו במקיםאפילו
 בזה, דפליגי וליכא לכ'ע בברמלית אסורה הוצאהמ"ם

 לעצים וצריך זומר כהנא רב אמר ע"ג שנתאיתא
 נופע משום יאחת קוצר משום אחת שניםחייב

 דמחייב יהודה לרבי דאפילו נראה לעצים וצריךתיס'
 דלא לעצים צריך נעינן לגופיה צריכה שאינהמלאכה
 על קירע דהיה כידי זה בענין אלא קיצר בעציםמקרי

 ונו', לת5ורמנת

 לקמן נרסינן הלא דהקשה ז'ל רש"ש הנהותעין
 עור להפעיפ מותר אם הגמרא ופרי דשקילקם"ז

 הספר להיק ומדמי נולו או החזה עד בשבתהפמח
 דמינן מה הגמרא ומקשה בשבת הספר עםשמצילין
 הוא הפסח ובהפשפת פלפול רק הוא הספר בתיקהלא

 לעולם אשי רב בר מר אמר אלא ד'ה עדמלאכה
 והנא פלמול הנא לך קשיא ודקא מעיקראכדאמרינן
 ורבא אביי והא לעיר לה קבעי דלא כגיןמלאכה
 ליה דשקיל ימות ולא רישאה בפסיק ר'ש מודהתרוייהו
 ידצדה לר' גם לעצים איט דאם התום' דברי לפיבברזי
 לעור צריך אימ אם נן אם קוצר הוא זומר עלפפור
 רישיה, מפסיק הגמרא מקשי ולמה לר'י גם פפורהיא

 אמה נ' מן למעלה גטה שהוא מבף א'עירובין
 דדצה מאור*נש מהר"י הקשה תוס'ימעפ

 וקורה בלדף שהוא בריוטא מבוי הנשר לאשמעינןליה
 בלומר הרב פירש ובן יש5יל ימעפ ש5ירש ז"ל רש'יעין

 בכהטנה נאמר לא מדוע דדקדק ישראל תפארת ועיןישפיל
 ימעפ, דוקא אמר למהישפיל

 14 נייז מיגז בעל להך איבעיא ס"חנדריםנרמינן
 דנדרה כטן * מיבעיא קא הינא קלישמק*ש

 אמרינן אי ואבלתן לה והפיר ארוס ושמע דתיןמתרין
 בע4מא איסורא קליש מק*ש אמרינן אי לקייא גיזמינז
 בטהטדוה אלא מיפר חימ הארוס גייו מינז ר"ן עיןהוא
 הגדר ח?י שריהך נייז מינז בלומר חלק בשמיפרדאב
 ולא בבתחלה חזק נשאר האחר וחציו ומבפלולגמרי
 ודקא נדר כוליה טו' קליש מקליש או נלל ליהאקל*ש
 דוא פפק חלק הפיר האב אם ה*ה בארום ליהמיבעיא
 לאב רשצה נתרוקנה הנעל מת דשה עי הסוניא בלע"ש
 ער לשטיש הטשל הספיק ולא לה והפקי אניה שמעוכו'

שטת
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 הן הן נתן א"ר בעל של חלקו ומפיר האב חוזרשמת
 מיגז לב"ש ש'מ להפר יכול אין אומדים ב*ה ב"שדברי
 ד"ה עד וכו' אמר ו"ל ר'ן ש"מ קליש מיקלש לב"הנייז
 האב כשהפר נייז מינז דלב"ש משום פעמא יהבינןוקא

 אלא כלל ננרע לא הבעל וחלק בלבד חלגך הפרתחילה
 ולב"ה לאכ להירישו הוא וחש.ב לנמרי קיים דואעדיין
 בעל של חלקו ננרע חלקו האב בשהפר קלישמיקלש

 לאב, להורישו חשובואיט

 וםברתם פעם בפוב הרבר ביאר י"ל שר'ן ירהנה
 םברי ב"ה ומדוע גייז מ*גז םברי ב"שמדוע

 נתרוקנה ד"ה ם"ח נדרים עין ביאר לא קליעמקליש
 ונותן שקו המריק אדם כמו ז"ל רא"ש עין לאברשות
 והוריש ריקם נשאר הכעל כן בשק שהיה מה -כללחברו

 בה, לו שהיה זכות כללאב

 פשופ דבר הלא הרלש האריך למה קשהדלכנטרה
 שייך איך להרא"ש קשה דהיה ונראההוא,

 רק ענא האי כי מציט לא ממש בי שאין דברלהוריש
 האב כבור יורש שהבן אחריו ולזרעו לו והיתהבטפרי

 דקדק ולכן וגבשת, רבנות לענין יו"ד עיןבנשיאית
 דבר לו שהיה כמו דצי בי הברייתא שכונת ז"להרא"ש
 אחר להאב ורשותו חלקו ונתן השק והוריק בשקוממש
 מטש ורשות דבר כמו דהף התורה כונת דצא כןמותו
 כן להוריש יכול וחצרו בביתו רשות לאחד שישכט
 על צ הנדרנית האשה על ש נמור רשות לו ישהבעל
 אף החפץ את לה להתיר רשות לו יש שנדרההחפץ
 בהפרתו והבעל עליה אםדה כי מרשותה יצאשהחפץ
 על בידו היה הראית כי החפץ על הרשות להמחדר

 הרלש, כתת היא זאעןהחפץ,

 נקטינן הלכה לענין הלכך ד'ה י"ד ד' ר"ןןעין
 צריך ולא נדר הף לא האסור בדברדמה8ים

 דדייט וכו' חיל הנוזר בדבר כטן8ים אבל וכו'שאלה
 בנדר עליו שאםד החפץ על חל דנדר פהשוםפעמא
 שיהול הוא ראה בחפץ חפע מתפים כשיצאולפיפך
 החפץ ניף אבל החפץ מן עצמו אפר הוא שבועהאבל

 וקרושה, נדר עליו חלאין

 ידי על רשותה בפלה חש בנדר חטרח אשה "םנכטנ84
 לה הנאה צסור רונץ הח8ץ על מההפץנדדה

 הרשית לבה ורק כטשח ודיא רשידמת אטעסקךדה בפוהשר

 לה ולחזור לה להתיר רשות התורה נתנה לו להבעלהוא
 שלה, רשות אבדה והיא הנדר לק.ים אורשותה
 שהאיסר שמעיק ומהא ד"ה ז"ל ר"1 פ"ה נדרימעין

 אותו ליפול אחרים יכו4ים עצמו על פירותהנאת
 לשאול שיכול פי על אף לעכב יכול ואינו כרחוכעל
 היכא מיהי איתשל לא הא מיהא דהשתא כיון נדרועל

 וא"ת וכו' הנדר עוקר דחכם כיון לשלמו חייכיןדאתשל
 דלמא נחוש לא למה ברחו על הכהנים יפלו איךא"כ

 האשה המקדש ע'ב כתובות דהתנן קושיא לאומיתשל
 אינה נדרים עליה ונמצא נדרים עליה שאין תנאיעל

 מקורשת שאינה משמע מקודשת צנה ומדקתנימקודשת
 אצל הלכה התם דתנן ואע"נ לאחר להינשא ויכילהכלל
 חיישינן לא מתשיל דלא אימת כל וכו' והתירהחכם

 לית כי פ"ז נדרים ר"ן עין הרשב"א, וכו' מיתשלדדלטא
 כן נם נדר וכו' בממונא הן שומע אתה לאו מכלללר"מ
 משום ממונא וועי חפץ בלא אפשר דלא משוםממינא
 הוי סובה דהזכיר משום שכה ישיבת שם ועיןהחפץ

 ממש,דכר
 בעל של בירו רק לנמרי רשותו אבד יהטדרב83צא

 שהיתה הרשות א"כ כמקדם רשותה להלחזור
 הבעל, ביד הוא הדברעל

 ממש רשות דהוא רשות נתרוקנה הבריתא כונתרז84רצ
 לאחר אף דשיפתו ז*ל ר'ן ועין לאחרלהוריש

 דקט להטדר החפץ להחזיר מחויבים אינםשאלה
 כקנף החפץ אז הבעל לה שהתיר לאחר כן אםמהפקר

 השיגה, חרש ורשות מחרשלה
 בשבת לאשתו אדם יאמר לא ע"ו נדדיםגרסינו

 בחול לה שאומר כדרך ליכי בפיל ליכימופר
 א"ר מאליו בפל והנדר ושחי פלי ואכלי פלי לה א.מראלא
 ראא%ן לשון הרא"ש שיסטע עין בלבו ארבפ5 וצריךיוחנן
 שיפת וכן בלבו דבפל כיק כלל 5ה עיאמר צריךדאץ

 ע"ש, ממיץהר'א
 דדוירריר ק"נ שבת מבר יוחנן ר' הלא קשהדלכ%4רזץ

 שבפל מהני מה א"כ דסי כדיבורלאו
 חםמה צ' ב'מ לשיפתיה אזיל דר"י לאמר ואפשרבלבו
 פיו דעקימת משום לוקה אמר ר"י בקול והנדרנהבקול
 דיבור בי כדיבור לאי הירדצר לשיפתיה לכן מעשההוי
 לכן דצא מעשה לאו עלמא לכולי ווצרדיר מעשההוי

 דמי, כדיבור 6או וורהדרמבר
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 כן אם מעשה לאו פיו עקימת דמבר המ'דאכ,נם

 הוא מעשה לאו דשניהם לדיבור שוההירהיר
 מחוסרי משום בדברים יש מ"ח ב"ם סבר יוחנןור'

 כמעשה הף א"כ כמעשה רדיבור לשימתיה הואאמנה
 ר' בדברי דפילפל כ"ו סי' 1"ל אריה שאנת עיןהקנין
 על קשה עכ"פ התורה ברכת לענין כ"א ברכותיוחנן
 דמי. כדיבור לאו הירהור הלא בלבו לבמל רצריךר'י

 בשבת אומרים שמאי בית תניא ע"ז נדרים3רסינן
 אומרים וב*ה בשפתיו מיציא בחול בלבומבמל

 בשפתיו. להוציא צריך ואין בלבו מבמל זה ואחד זהאחד

 מה כי ממיץ והרשא הראשון בפירוש זשל ברא'שועיד
 יוחנן ר' והוסיף ושתי אכלי לה אומר אלאשאמר

 צריך לא דלב"ה דב"ש אליבא הוא לבמל כן נםשצריך
 עיאמר וצריך הברייתא אמרה למאן א"כ בחול אףנלום

 מחמירין. דהם לב"ש הוא כי מסתבר הואאכלי
 לעילם די לב"ה למה מחולקים הם במה להביןןצריך

 בשפתיו להפר צריך בחול ולב"ש בלבבבימול
 הפחות לבל יוחנן ור' להגדייתא בשבתואף
 הוא* דכר הלא לבמל ונם אכלי שיאמרצריך

 נרסינן לשימתייהו אזלי וב"ה דב"ש לאמר נראהבעףו'י
 ולא מהם אחד יצא אם לפיכך ע"בעירובין

 שכח סיפא אימא ע"ב ע"נ ועין רשותו את מבמלעירב
 ואסורים בחצירות מותרין נשתתפו ולא מבוי מבניאתר
 קסבר תימא וכי במבוי אסירים אמאי דבמיל ואיבמטי
 ביפל שהרי תניא והא במבוי רשות בימול אין מאיררבי
 עין במיל דלא פשימא אלא מאיר ר' דברי רשותולכם
 אמנם חצירות ב"ב מבפלין דאין לם"ד דאף אלאתוס'

 ע"ש, לבמל יכוליםבמבה
 עירובין ועין ובחצר במבוי שוה ישות יבישלנמצא

 יורש נחטן מרב רבא מיניה בעי ע"בע'
 אביו ששכח יורש ז"ל רשא רשותו שיבפלמהו
 שיבמל מהו רשותו ביפל ולא בשבת ומת עירבולא

 במילי מערב מצי מאתמול לערובי בעי דאי היכאהיורש
 לא מאתמול לערובי דאי כיט האי אבל מבמל מצינמי
 דאבהו כרעיה יורש דלמא ש מבפל מצי לא מערבמצי
 אין תמ שמואל דביה והני מבשל אוטר אני א"להוא

 לאתויי הכלל זה ר"ה עד וכו' הכלל זה איתיביהמבפל
 רשות ממבפל זיץ וקתנ4 בשבת עכו"ם מת לאתויימאי

 וכו' חצר מבני אחר איתיביה וכו' לא יורש איןאיהו
 חצר מבני לאחר רשותו והניח שמת השוק מןואחד
 נבמיל שסר אמאי אוסר משחשיכה אוסר אינו יוםמבעוד
 אוסר אמאי רשות מבפל יורש ואי משחשכה ל'לרש"י
 מני מתניתא אומר יוחנן רבי וכו' וגר ישראלת"ש

 היא. שמאיבית
 יורש דאמרי בתריתא מתניתא תרהי הני י"ירש"י

 בשבת דשות ביפול אין דאמרי היא ב'שאומר
 יום מבעיד אומרים ב"ש רשות נותנים טאימתידתנן
 נעשה דב"ה מ'מ עילא אמר משתחשך אומריסוב"ה
 מאי בשנת עכו"ם מת אכיי אמר יפות אצל כלךכאומר
 בהא הכא אלא שם רש"י עין איכא יפות אצלכלך

 הוא רשותיה מיקנא רשות בימיל סברי דב"שקטיפלני
 רשותא איסתלוקי סברי וב"ה אסור בשבת רשותאומקני
 וכו' דמי שפיר בשבת רשותא איסתלוקי הואבעלמא

 וממכר. למקח רדמי אסור בשכת רשיתאומיקנא
 ומבמלים שוכרים ב' פ' נדרים ה' ז"ל רמב"םועין

 מפני רק נמור רשות אינו שהוא מפניבשבת
 אין דאמר לב'ש ממילא כב'ה פסק הואההיכר
 נמור. כרשות לשימתיה הוא כשבת רשותמכפלין

 המוכר שימכימו צדיך וממכר במקח יייעדהנה
 ואף ליקח וזה למכור זה שלום בלבוהלוקח

 אנב וכו' 1בינא 1ביניה וזנין תלוהו ב"ב במס:תששנינו
 בפני מודעא מסר אם ר"ה ועשש ומקני נמראונסיה
 ב'ם עין באסמכתא וכן במל המקח אינסיה וידעוערים
 הוא דאסמכתא קני לא מרובה במתנה וכן קנירלא

 שלום, בלב הנותן דעת הוי דלאמשים
 כי לפנים דדצא אף בשבת רשות בימול לעניןדהנה

 דועא ב'ש מבר הבימול במל שבתבמיצאי
 המתן רעת צריך פי' נמור רשות משכיד אוכמוכר
 כמו המקבל דעת גם וצריך שלם בלב הרשותלתת
 דבר מוכר ש רשות מבפל בין שינוי ואין וממכרבמקח
 מברי וב'ה בשבת לבמל ב'ש נזר ולכן ממש בישיש

 רשות אסתלוקי דק הוא מבמל שהוא מהדרשות
 במקח כמו ולא מותר ומם4לא לפנים מרשותושמסתלק
 בחיי א"כ קני ש חזק לך להקונה לאמר המוכרשצריך
 השמה בחצי ולח באימהלוקי היימ למקת דמידנר

 ודבף גזרינן ולא דמי לא לכן להקונה להקנותשצריך
 האואת נדר דנבי דנדרים לראות רשית ביפילהאי

8בד8
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 ולהבעל כהפקר והיי נדרה ידי על מחפצה רשותהאבדה
 צריך איט הוא אבל בהפרתי לה להחזיר רשותיש

 ממילא מהרשות בהמתלקותו ורק הרשות להלממור
 שיפת לכן לב"ה וממבר למקח דמי ולא מותרתהיא
 כמו צריך אין בחול או בשבת להפר נדר דגכיב"ה
 מיתרת שהיא להאשה לאמר וגם מלבו שימתלקבמקח
 א"כ מהחפץ רשותו ממתלק הוא מני בלבי בביפילורק
 להבעל שיש דהרשות הוא ב"ש ושיפת בשבת לבפלמצי
 א"כ וממכר במקח כמו גמור רשות כמו הוא החפץעל
 שהוא לה לאמר צריך וגם שימתלק בלבו לבפלצריך

 הרשות, להמוסר

 על עודף פי' בלבו שיבפל וצריך יוחנן ר' אמרלכן
 להקנית שצריך במקח כמו ושתי אכלי להאמירתו

 כמו יאמר אם ולכן שיקנה להקונה לאמר וגם שלםבלב
 לשטת צריך לכן וממכר כמקח נראה לך מופרבחול
 לשיפתם אזלי כי מהפרתו מאומה יזכיר שלא ושתיאכלי
 ולב'ה נמור כרשות ממש הוי קל רשות לב'שעירובין

 נמור, ברשות הוי לא קלרשות
 ב'ש גייז מינז בענין %ח נדרים מחלקותם נביןדבנזה

 הוא דאב בשותפות להכעל שיש דהרשותסברי
 רשות לב"ש כי בחצר שותפים שני כמו ממשרשות
 בכחו יש נייז דמינז סבר לכן גמור כרשות הואקל

 חלוקה בו שיש כדבר הוא כי שלו החצי רשותולבפל
 ובאה בעירובין לשיפתיה לגמרי רשותו גייז מיגזלכן

 מה על שלו איט דהחפץ פ" קל רשות כילשיפתיה
 שאסרה החפץ על לו יש באויר פורח רשית רקשנדרה
 באמת כי לנמרי רשותי נופל אני לאמר יכול איטא"כ
 טפל אני שלי לאמר שייך שיהיה נמור רשות נקראלא
 בהפרתם האב ט דוא לכן חלש רשות הויאלא

 הפירו לא ומה הפירו מה ידוע ואין העניןמקלקלים
 קליש, מקלישוהוי

 אם דברינו בפתח שהקשינו הקושיא מתורץננזה
 לא מדוע דיטר מחמת הוא דמפיריןהאיסור

 שם אשר לעיל שואל בפרק דמפירין המשנהנשנית
 שהמשנה מפני בשבת דיטר מענין משניות נ'ישנם

 בשבת דיבור מחמת האיטר אין בשבת נדריםדמפירין
 שהיתה הרשצת בחזרה לה טתן שהבעל ראךת מפעםורק
 מקדישין אין ל"1 ביצה שניט טנא וכהאי מג~דםלה

 בשבוע ק"ו בי'פ מוציבון ואין מערינץואין

 הלא ז"ל רש'י ועין וממכר למקח דדמיבנמראדעין
 משיכה ולא כסף קנין כאן אין מקח שום כאןאין

 שמוציא דמי וממכרי דלמקח רש"י אומר אלאונו'
 המקרא מן אסור וממכר ומקח הקדש לרשותמרשותו
 וממכר מקח נמי אי דבר ודכר חפצך ומציאדכתיב
 לנזרה נ1רה הוי וא'ת מכירה שפיות כתיבת לידיאתי
 ז"ל רש"י קאמר ראשון בלשון הנה גזירה חדאכולה
 מרשותו הוציא לא עוד הלא לרשות מרשות כמוציאדהוי

 זאת בכל להקדש הוא נותן כי אמר ורק הקדשלרשות
 אם נדר גבי וכן להקדש מרשותו כמיציא הויבדיבורו
 נתרוקן הוא והרשות רשותה אבדה עליה אסרההיא
 כהקדיש, והוי רשותה לה מחזיר מיפר הבעל ואםלבעל

 על דוקא להו איבעיא מדוע הקושיא מתורץדבנזה
 שלא דשאלה להו פשיפא ואי לצורך שלאהפרה

 לנדור מותר אם נם להו איבעיא לא מדוע אסורלצורך
 רק הוא הפרה הלא מלנדור הפרה שנה מאיבשבת
 והתירוץ מלות כמה לפעמים ובנדר לך מופר מלותשתי
 רק הוא ונדר רשות מסירת מפעם אמור דהפרהמשום
 דיבור קי'ג רש'י ולשיפת רשות ואיסתלוקידיבור

 מותר,מתם

 דמצוה נ"פ נדרים שניט הלא הקישיאד3מןעדרץ
 מצוה שהוי שניט וביבמות נדר עללשאול

 ולמה למצוה מקדימין זרי1ים פסחים ושנינו משהינןלא
 מחמת יעבור הוא או תעביר היא אילי תיכף י9רלא

 ממש הוא שהפרה מפני שבת אחר להפר וישכחשכחה
 שניט ביצה ובמסכת וממכר למקח ודמי רשותמסירת
 בדלא ואף זו הרי אמר ורק הקדיש אם אף מקדישיןאין
 מצוה לפעמים כן גם הוא להקדיש ואף אחריותקבל
 רשות ממירת דהוי משום בשבת מקדישין אין זאתבכל

בדיטרו
 מותר אם להוא איבעיא למה הקושיא לתרץ עידדזהנה

 נדרים שניט הלא לצורך שלא בשבתלהפר
 בלבו מבפל בחול ובין בשבת דבין ב"ה שיפתע'1

 דביטל ממיץ הר"א ושיפת הראשון לפ"י הרא"שושיפת
 יפשופ כן אם מאומה לאמר לב'ה צריך ולא סניבלבו

 מותר, לכ'ע והירדור בלט דיבפלכב*ה

 רוצה והוא מחתט הנאה המודר פ"ח נדריםגרמיבו
 הללו המעות הרי לה טמר מעות לבתילהעז

טאש
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 וכון רשות לבעלך יהא שלא ובלבד כמתנה לךנתונים

 ררכ שמעתתא הא אזלא כמאן זירא רן להמתקיף
 כיצד ורמינהו בעלה כיר אשה יד דאמר מאירכר'

 אשי לרב רבינא איתיניה ד"ה עד וכון במבףמשתתפין
 ושפחתו ועכדו הגדולים ובתו בנו ידי על להן שזכיןאלו

 הקפנים ובתו בט ידי על להם זכין שאין ואלוהעברים
 אש* רב אמר אלא ואשתו הכנענים ושפחהוועבדו
 דזכיא דמנו עסקיק מ%י באותו חצר לה בשישמתניתין

 לאחרינא, זכיאלנפשיה

 דוקא אשתו ידי על להן מזכה קתני כי יל ר'ןעין
 לה שנפלה כגק מבוי באוהו חצר להבשיש

 רין ארוסה בעודה לה כתב והוא ארומה בעודהבירושה
 כדאיתא מהני גונא האי רבכי בנכסיך לי איןודברים
 זכיא חצירה להתיר לנפשיה דזכיא דמנו הכותבפרק

 הם%י, בני לכלנמ4

 הוסיפו עוד אבל בקורה הכשירו מדרבנן מ%ידהנה
 החצרים כל שרשתתפו מביאות שיתופישצריך

 לבעלה שאין במכוי חצר לה שהיתה האשה אם זהלפי
 על או אחד על הנאה נדרה והיא כדלעיל %רשות
 רשותה לבפל עוד יכולה ורק עמהם השתתפה ולאיותר
 אכדה היא פי' נדרה לה יפר הבעל אם להםבשבת
 כהפרו והבעל רשותה להם לבפל רשותה אתבנררה
 ולבפל לממור ביכלתה שתהא רשותה לה להזוריכול
 לו יש אם לצורך נדרים מפירין בכלל וזהו רשותהלהם
 לא הוא גם הלא תכפל לא היא ואם במבף חצר כןנם
 נדרים ושנינו לו צורך אין אם ואף במבוי רשות לויהיה
 עינוי בהן שיש דברים מיפר שהוא נדרים ואלועשפ
 לאחרינא הוא שנדרה והנדר לבינה שבינו ודבריםנפש

 בכלל, אינו הואאם

 נדרים בל דלף משמיה שמואל אמר פ"ב נרריםרעיד
 פלוני על הנאתו מן דוץ לאשתו מיפרבעל

 להפר, יכול איר לו צורר אין אם כן אם מיפרשאיט

 מערבין בכל פ' כ' ד' עירובין ירושלמי עיןאמנם
 מפני כחצירות מערבין מה מפני יהושעא"ר

 לחבירתה ד%בה שהיתה אחת באשה מעשה שלוםדרכי
 ירעה הוינא ולא ונשקתיה ונפפתיה וכו' עירוכהושלחה
 טעם דרכי דרכיה דכתיב הוא הרא שלום כךמתוך
 אחר 8" בחוירות טערבין אסלו מה מ8ני ט8רשיםועין

 תשתכח שלא מפני אמרו בבלי יבש"ס במביישהשתתפו
 למה בירושלמי שאלו לא מה ומפני חצירותעירוכי

 זמן כל כי בחצירות שעירכי אחר בם%ימשתתפין
 להם ואק עצמו בפני חצר כל הוי במבוי השתת*שלא

 אם שאלו אמנם שאלו לא לכן ואחדותהתחברות
 והתחברו שותפים החצירות כל השא במבוינשתתפו
 כי יהושע ר' אמר זה ועל חצירות עירוכי צריךלמה
 על השלום יתרבה עוד כי שלום דרכי מפני הוא זהגם
 מבואות שיתופי של להשלום הומפה חצירות עירוביידי
 שלום, דרכי מפני הוא כן אם משובח זה הרי המרבהוכל

 הירושלמי שביאר מה עירובין מיף ז'ל מהרש*אעין
 קשה דקצת וכו' נראה כן ועל ד"ה ערהנ"ל

 דאימור דכיון חצירות כעירובי הקילו מה צוררמשום
 תמה דהוא הוא ור'ה רה"י חשש כהפום שבחצרדבתים

 על שבחצר בבתים להקל חכמים ראו למה כן אםלי
 לבית ומכית להצר הבתים מן להוציא פת עירובידי
 ור*ה ברד-י פת עירוב יועיל דלא כיון לחצר מחצרוכן
 על אפ'י לחצר ומחצר שבחצר בבתים נמי יועיללא
 דרכי מפני דהיימ הצורך מפני וקאמר פת עירובירי

 אחד כאיש נעשו ליה דהוי פת ידי על להתיר ראישלום
 דירה משום דעירוב אהד בבית ררים הם כאלוחכרים
 חברו לבית מכיהו אחד נל לוצציא אמור היהדאלו
 באילו מזה זה מתרחקים היו כשות%ת להם שישולהצר
 ואי וכף פת קךרוב אבל בניהם ואחוה וריעות שלוםאין
 לבית מבית להוציא מתירים הוו לא פעמא האילאו

 ומייתי לר'ה מרהא שאסר כמו בלום שלהםולחצר
 הברתה שהרנילה הפת עירוב ידי שעל עיבראמהך

 ו%', ביניהם ואחוה ריעית להם להיות וכו' בנה ע'ילשלוח

 יהמר שלום דרכי לבד אשר שפן יש יזהונומף
 אם הפכוה בחנ וייט מצוה לאדםלפעטים

 מערבים אם כוכה לו אין ולהשני סוכה עשהאחד
 חברו לסובת ומאכליו כליו לשאת יכולומשתתפים
 מפ% התית בזה שפן בלא ואף %בה מצותולקיים
 שבת באוהי להבעל צריך אם מיכעי ולא שלוםדרכי

 נורים טיף ירושלמי דתניא להפר י%ל בודאילהשיתוף
 ש* נפש עינף מפמ אמר וחד י"ב בהלכה נם כ'הלכה
 דאף רטבר טיד יש היי שלה נפש עיטי מפני אמרוחר
 כן נם לו עיטי שאין באישן אם ואף מיפר לו עינףאם
 רשוה~ג לום לבפל רשות לה ושיהא בבדי להשריכול

תה
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% ייהץ  לנ,ת תלד שלא נייה מנ מזף י*י 

 לשמוע, שלא או לשורר שלא או נמחול תלך שלא4ע
 הבאר נפש עיניי נררי הוי שיר קול לשמוע שלאאו

 המריר פ' ר"ן המפרשים בשם ירוחם רבינו מציןהנולה
 לבית וכ'ש ד"ה קכ"ב מ"ק ז"ל הגר"א ניצריועין

המשתה,

 בנמרא וכי' המדיר ע'א דכתיטת מתניתיןדעין
 מתניתין ומוקמינן וכו' המשתה לביתבשלימא

 מתניתין דנם הר"ן וכ"כ וכו' הוא וקמבר ונע' היאבנדרה
 וכדברי הוא נפש עימי וכו' וכתב טנא נכהי ע'כדסיפה
 דממכימים פ"ו מ"ק ש'ך י"א מ"ק פ"ז רל'ה סי' ועיןר4

 נפש, עינוי מפני הנ"ל להפרדיכול
 המרש"א פי' ולפי מערבין בכל הירושלמי לפידהנה

 גורמת ה"א להשתתף אסרה אם עירוביןמיף
 כל מן העיטי נרע ולא המכיי בני לכלשנאה

 יו'ר* משב מעיף רל'ר מי'המביאר
 אמרה אם הדין והוא ד"ה נ' מעיף רל'ה יו"דדעץ

 או כלום משכני אשאל אם עלי תשמישךקונם
 יכול כי וש"ך פ"ז ועין הפר ולא ושמע כלי אשאילאם

 אמרה אם כן אם מתשמיש האישר נלא אףלהפר
 ש~א כמו הוי המביי לנני חצירה רשית תשאילשלא

 עשה למצות נם נונע לפעמים כי יותר ונרע כליתשאיל
 לעיל, ניארטכאשר

 והוי לצורך והי להפר יכול שלום דרכי מפנידננךר4פי
 היפנ שייך זה נשפן כן ואם נפשעינוי

 דהתחלת למתניתין יותר נשבת נדרים דמפיריןהמשנה
 וכמו למעפ צריך אמה כ' מן נבוה שהוא מבויעירונין

 אם הקורה בענין נשבת להלכה שאלה יוצאלושלפעמים
 לפעמים יקרה כן לעשית איך אמה כ' מן למעלההוא

 שלא נדרה האשה אם מטאות שידמפי בעניןשאלה
 צורך הוא אם הדץ לידע וצריך תנפל שלא אותשתף
 כ' מן תמעפ שלא דנדדה מיירי ש לא אי להפרויכול
 שלה היתה הוצמה עם הקירה אצל שהנית וסריריאטה

 ליפול נכדי לך פפר בפירוש לאסר הבעלומוכרת
 למעפ, ממנהרשצת

 בלט מיפר דוא אם כי נלט להפר יכיל ימאמנם
 ידעה לא היא אם רק מיעיל יודעת אינהו~צא

 נלנו, .שבפל אה"כ יאמר ד1על אם לוקה 4רטה 18ואכלה

 וכו' שותה והיתה ננזיר שנדרה האשה כ'נ נזירדעין
 לא והיא בעלה לה הפר ארבעים פפנת זוהרי

 אינה וכו' ביין שותה והיתה בעלה לה שהפרירעה
 ארבעים צפנת אינה אם אומר יהודה ר' ארבעיםמיפנת
 עם להשתתף שלא נררה אם אבל מררות מכתתספונ
 עליהם רשותה שאסרה רשותה להם לבפל ולא החצרבני
 הבעל מוכרח הלא ממנה רשות מבקשים הם כןאם

 החצר בני ישמעו למען לאשתו לך מופר בפירושלאמר
 תאמר שהיא הביפול ולקבל לשמוע יבולים יאז הפירכי
 עליהם נדרה כי נתפרמם אם כי לכם מביפלת רשותילהם

 עליהם, חל האימוררשותה
 וכו' דרב בריה אחא רנ ליה אמר ל"ה נרריםעין

 מעל מי במתנה לו ונתנה עליך ככרי אשילרב
 ובע'כ לכשיוציא מעל מקבל ליה אמר נותןלמעול
 ממנה יקבלו ואז לה הפיר הבעל כי ברור לירעצריכים

 להם, שתתןהרשות
 שבת מיף להו איבעיא למה שהקשינו מה מתורץבזה

 נדרים וב'ה ב"ש ממחלוקת לפשופ יכוליםהלא
 יכול כי ממוץ והר"א הרא"ש לשיפת ב'ה ושיפתע"ז
 לצורך, שלא אף נהירהור מותר לכ"ע ובזה נלטלבפל
 אין המבי נני על נדרה אם שביארט נצפןאמנם
 לידע צריכים המבוי נני כי בלט יבפל אםתועלת

 לעיל. עין לשסוע וצריכים לה הפר אםברור
 למה א' עירובין התום' שהקשו הקהציאדמתורץ

 היה הלא נביה שהוא מבף מתניתיןהתחיל
 לפ4 מפני מבוי, הכשר כיצר דלקמן מתניתין להתחיללו

 משנה דמפירין למשנה דמבוי מתניתין שייךדברינו
 קרה אם מבואות שיתופי לענין שבת דממכתאחרונה
 מטצת שרתופ4 בהכשר שאלה ש הקורה נהכשרשאלה
 נקורה נם מהוקן היה המבוי דכל פי' נדר ירי עלכנון
 למעלדר הניחו הקורה כי ראו בו אמרו כי שאלהורק

 מנני אחד מן נררה הבית שבעלת שאלה אומעשרים
 יאמר מי כי מעשרים למעפ שלא נדרה ש רשותההחצר

 דמסכת אהרונה המשנה לכן נדול תקא מירידמתניתין
 פ" ימעפ מהקורה שאלה נשבת יקרה אם שמרתשבת
 יתירה פרחה ש בנין מפעם לתקן יכולים אינם בשנתכי
 בארץ המבופלים דברים שאר או קש יארם ימעפלכן

 צ קמנים ידי על לעשית יכול וזאת להקורהמתחת
 ד41ע דשבות שנית כינברים

בא
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 ישראל תפארת הנאו' שהקשה מה היפנ מתורץ21זה
 דנריט ולפי ישפיל, ולא ימעפ אמרומדוע
 ראשונה למשנה דשנת אחרונה משנה שלהממיכות
 ואם נשנת שאלות קרו כי איפן ידי על הואדעירונין
 ננין מפעם להשפיל רשאי איט ובשנת בשנתמפירין

 דנרים, נאיוהו מתחת למעפ עצה ישורק
 מעת הוא דהפרה לם'ד שהקשינו הקושיאדב12עדרץ

 שלא להפר יכול אין לדידיה ולכןלעת
 מצוה הוא נדריס על לשאול הלא שנת סיף עיןלצורך
 משהינן לא מצוה ש%י ינמות ואיתא %פ, נדריםעין

 ישכח.אולי
 מחמת אסור אין נשנת דהפרה לעיל ינריטדלס52

 אכדה היא פי' רשות מסירת הוא ורקדינור
 רשותה לה מחויר והנעל נדרה מחמת מהחפץהרשות
 דש"י שהנאט מה לעיל ועין וממכר למקח ודמיהאנוד
 דשות מסירת משום נשנת מקדישין אין ניצהדמסכת
 רנריהם העמידו דבוה לצורך שלא אסור ולכן ל'ו ניצהעין

 נדריס. הפרת של המצוהננד
 שכהנ ו"ל הר"ן על ו4ל רעשא הנאון קושיתדכ12עורץ

 או חכם דצריך כיון לצורך שלאדשאלה
 אין למה א'כ שאלינן לא כדינא מחד הריופותשלשה
 לדאשר יכול נעצמו הבעל הלא לצורך שלאמפירין
 להפר יכול אם שבת סוף להנמרא להו מספקאולמה

 לצורך,שלא

 הוא חד ולכן רשות מסירת מפעם הוא יביינולפי
 ודמי לצורך שלא והפרה לצורך שלאשאלה

 יען נ"ד מפעם דא%ר לאמר כאן ואין וממכרלמקח
 ינוא שמא מפעם הוא נשנת ני,ד ניצה ראסרודמה
 נזירה הוי וא'כ כתינה כאן אין ננרר והלאלכתונ
 והחכם רשותה אבדה הנדר דע"י הפעם אלאלנוירה

 הרשות. מחדר הנדרנעקרו

 להו אינעיא מאי ז,ל קיפמאן מר המאששאלני
 להפר הנעל יכול אם שנת %ףבנמרא

 נאותו דוקא הוא שמעו ניום לם"ד לצורך שלאנשנת
 ולא יע%ר אם אף הלא היום יענור שמא והיישינןיום
 לה יתיר לחכם השנת אחר לו%אול יכולה הלאיפר
 מירי כי וכתנ ישראל ה,ארת הנאט כבר רמזזאת
 שמעו ביום הכעל ורק נדרה להפר רוצה אינהשהיא

 רוצה אינה והיא היום יעניר ואם כרחו נעל להפריכול
 הנדר, ישארלשאל

 לא ושלי לנררה פתח למצוא צריך דהחכם גראהרלי
 נו2בת. הנעל שיפר להנמרא לה מספקא ולכןימצא

 למס:ת שנת מסכת יפה נאה המשך לאמר נראהעדך
 ר"י הנאון קועוית לעיל הצנט הנהעירונין,

 ק"ה שנת נרסינן לעיל עין שבת מסכת בסוף ו,לחריף
 פפורין המקלקלין וכל וכו' מתו ועל כחמתו הקורעע'נ
 חמתו אלא וכו' חיינ וכו' בחמתו הקורע ורמינהונמרא
 הא ר"י הא קשיא לא נמי אחמתו חמתו קשיאאחמתו
 לנופיה צריכה שאינה מלאכה דאמר יהודה ר' האר'ש
 לנופיה צריכה שאינה מלאכה דאמר ר'ש הא עליהחיינ
 מי נמקלקל נמתקן לר'י ליה דשמעת אימרפפור
 דקעביד הוא מתקן נמי האי אבין א"ר ליהשמעת

 ליוצרו, רוחנחת
 ע"ש לעיל שהצנט ו"ל רש'ש הנשן ישיתדכ2רצדרץ

 דמתרץ הפסח הפשפת לענין קי"ונדף
 פילפול דק שוה אף הספר לתיק דמי דלכךהנמרא
 מקשה וה ועל לעור צריך נדלא מלאכה הואוהפשפ
 מ"א נ"ק דנרסינן משוס הוא ראשיה פםיק הלאהנמרא
 מאי הגמרא ומקשי נשרו את יאכל ולא השוד יסקלסקל
 את וקאמר א%ר העוד דנם העוד על דקאי ומתרץאת

 לה אין הבהמה על שהוא כ'ו דעור גמצא לנשרוהפפל
 נשרו. לנבי ונמל לבשרו פפל רק עורשם
 נבי על שקונה וכו' למה נבקר %ו עירוניןוגרמינן

 אף שני מעשר ממעות ליקח יכול פי'עורו
 %ה בנקר כתב דאי וצריכא ע'ש ונו' העור אוכלשאיט
 %א דטפיה משום עורו ננ על דמודנן הוא נקראמינא
 מהיפ להפשרפ יכול ו84יט לנשר המחובר עידו ו*לרש4
 % צריך איט אם ואף עור שברא נדול תקון עשהא"כ
 עמר ע"נ בדף אמנם מלאכה חעץ נדול תקץ עשהמ"ם
 היו זמר לא לו שזמר הקנים הלא לעצים צריךואיט
 עוד יגדלו שלא אותם קלקל ונקצרם לאפ לאפנדלים
 8רי עץ אם ש שנה בכל עלים לנדל יוסיפוושלא
 אבל להאילן ששייך מה טפע משום חייב אתועל להאי* תקץ שעשה ואף פירות לתת יוסיפו לאהוא
 ולא עוד ינרלו שלא לגמרי אותם קלקל שזמוהקנים
 לאוהם גס1ר מקלקל הוא בזמרו א*כ עוד פירותיוציאו
 לטיה צוינה שאינה מלאכה דסבר יהודה ר' ואףהקנים

ה%ב
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 לעצים תיכף צריך אם ורק מתקן להיות צריך מ'םח~ב
 שעושה בחמתו קירע כמו נפשיה לנביה מתקן הואאז
 מקלקל הוא הקנים לנבי אמנם אבל ליצרו רוחנחת
 דניל מאן האי צ"ו ב"ק עין רפפור מורה ר'י נםלכן

 דיקלא רמעיקרא משים וכו' קנו לא וקפליה וכו'דיקלא
 בהמה רנזיל אע'ג תום' כלום עשה ולא ריק(אוהשתא

 מרקל, שנא ומאי קניוקפלה

 היה לא שקפלה קורם כי מתורץ לעיל דבריטלסוי
 שררשו וכמו הכשר לנבי נתבפל כי עורהשם

 בקל קפלה אם אמנם כ"ז עירובין עין לבשרו הפפלאת
 שנוי הוי וזאת חרשה בריה ונברא העור לפשופיכול
 ועכשיו חי כעלת נקראת בחיה בהמה חילוק יש עורותקין,

 נבילה, או מתהנקראת

 מאבר להוציאה תיקן ר"ה פמחים עין לאטר ישעדך
 שנוי, והוי החימן

 רבה שבת מוף חריף ר"י הנאון קיוטית נםדכמועורע
 בעלמא למתעמק האינא דמשח הונא רבבר

 כיון חייב לנופיה צריכה שאינה מלאכה טבר ר*יהלא
 תקמ לא והם מתקן הוא אם אלא מחייב לא ר"ידנם

 רפפור, מורה ר"י בזה במדירתםמאומה

 קול הוציא אחד אם מבוי בענין חגןרהדנדץיר
 אמה מעשרים למעלה מונח מהמטישהקורה

 ולפי בשבת למדור מותר האם השבת ביום היתהוזאת
 רבנן ראמר אימר שבת רממכת אחרונות בשורותדתניק
 דמצוה מדידה כן אם אמור מי מצוה דלאו דמצוהמדירה
 לא ש מעשרים למעלה הקורה אם לירע למעןמותר
 שבת ועוננ שלום דרבי מפני דמצוה מדירה היאוזאת
 מתניתין סמכו ולכן לעיל עין סונות של בשבתש

 דממכת לטטמא ימעפ מכ' נבוה שהוא מבףדוץרובין
 מרידת נם בי לידע למען רמ?וה מדידה דמודדיןשבת

 בשבח. מותר הקורהנובה

 המבוי במבה מתחיל למה התום'קישיתומתורץ
 רין המלמרת במשנה התחיל לאמיוע
 לפרש אפשר הררוש בפתח הצננו אשר המררשכענר, רמצוה, למרידה רשיך מפני מבוירהכשר

 הנדר על לשאול מצוה כי נררים שאמרולפי
 ואיתא מתבקרת פנקמו נררו איחר אם נדריםואטרו
 לא אשר פוב חולין עין נודרין אם ור"י ר"ם ביןפ"וגתא
 ב' נדרו ארבעה כי השער בפתח מררש ועיןתרור

 הלא השקול מפק הוי כן אם השתכרו לא וב'השתכרו
 ידרו, שלא לנזורהיה

 ורק לנרור אין המברא מצר כי המררש אמר זאתע5
 צרה בעת ונרר ישראל אבי הוא כי ביעקבתולין

 לרורות לאמר הכונה וזאת אבותינו כמנהנ הוי כןאם
 והוי % ותולין יעקב של המנהנ מפני צרה בעתשנוררים

 הלכה, עוקרכמנהנ
 למפיקא, נפשיה אינש מחית אם מחלוקת נרריםעין

 מלומר ליזהר פיב י'ז מ' תקנ'א מי' או"חועין
 וכו' בשבת לאמר רמותר פ'ז ועין המצרים ביןשהחיני
 כרבר הוי ולא ימות שמא מפעם יום בכלשמותר

 מתירין, לושיש
 ימות שמא לאדם מפק הוי העתיר רבר כל יהלסני

 למפיקיה נפשיה מחית לא נררים לם"רא*כ
 יקיים ולא ימות שמא מפק כי ינרור שלא נותנתהמברא
 הוא העתיד על הנרר עיקר כל כי המררש מבארלכן
 שנודרין אבימ מיעקב המנהנ מצר הוא ורקמפק

 צרה,בעת
 מובן ובזה ביעקב, % תולין במררש הכונהדז14רצ

 פנקסו נררו שמאחר מי נדרים מאמרםהיפב
 אלא נדר שלא כמו רהוי נימא האי כולי מאימתבקרת

 טפק הלא קשה הלא העתיר על שנדר מפני הפעםע"כ
 העתיר כי מטנתו נראה אלא פניה העיז ואיך ימותשמא
 פנקסו מתבקרין לכן יחיה כי אצלו ברי והוי הואבירו

 עזותהבעד



יוחל'אמרי

 וישנ 1 %ררוש
 יעקב. תולדות אלה וט' יעקנלישב2
 נעשה עונר אברם לאברהם הקורא י'נ ברכותעין

 שאני וכו' יעקנ ליעקכ הקירא מעתה אלאובו'
 לישראל א' ויאמר קרא אהדריה דהדרהתם

 יעקב. יעקנ יאמר הלילהנמראות
 הקושיא אדרנא הלא הק' דברידם להנין יכיתילא

 לא אמר נעצמו הלא ה' חזר למה מפליאהיותר
 נזהר. עין יעקנ שמךיקרא

 ומסיים יעקנ תולדות פתח קושיא עוד קשהדפפה
 פלא, הוא יוסף, את אהנישראל

 יעקנ תולדות אלה נחמני בר שמואל א'ר מדרשעין
 תולדות אלה אלא כן למימר קרא צריך היהלא
 וכו', שמעון רשבןיעקנ

 תולדות כל חשינ וישלח נפ' מדוע קשהן22אב1ת
 לפני מלכו אשר המלכים כל נם כסדרעשו

 לא ישראל בני ואצל האלופים כל נם ישראל מ5ךמלך
 של הצרות חשינ ורק מנכדיו ולא מנניו לא כלוםחאינ

 החולדות, נמקוםיוסף
 תולדות אלה בראשית פ' האמיר עפ"י נעהשידנר%4,

 ונצלמו נדמותו יולד ונאמר והארץהשמים
 התולדות כל כידוע וכו', נהן כיוצא תולדותיהם נ*קועין

 סינה ידי על ורק להאבות תמים הם נמעפמהארץ
 השפש חום המדה על הרנה או נשם מעפ כמו%צונית
 זרעת אם מעפ ודק התולדות לפעמים מעפ הםמשונים
 יצמחו לא שעורים זרעת אם שעץרים יצמוו לאחפים
 לאמר נצדק ולכן למיט פרי עושה עץ כל וזדרחפים
 ולא הוריעה ראה ש5א לכר אף פ" חברו וצליד אחדני

 כי יאמר שלו האנ היא בף חפים על ותשאלהוהקצירה
 סום יאמר אבט הךא מי סוס על תשאל אם אוחסרם
 האנ נין שנה שום שאק יען כא מאין ראה שלאאף

 את הו*ד אברהם וכנאפר בהם כיוצא שהםוההולדה
 ולבן ל1 דומה פנים פרצוף שהיה מדרש עיןיצחק

 הידויכולם

 ונמעפ לחשים דומה נמעפ אשר מין איש ימצאאםאמנם
 הזריעה ראה לא אם אז מאד מאינהלשעירים
 מהאב. היא תולדה לש כי ולאמר להכחישיכול

 לאוש שוה א*ט קדחשה רוה בו אשר א"8 כיירדע

נז"
 תראה ואם מהמלן משונים מעערו כל כי

 הוא הרשע כי נכון ידע אשר מי רשע הול*ר צדיקכי
 יניא אם אנל כן להודות מוכרח צדיק אותו שלהכן
 רנ זמן ואחר הדור כ%פת צדיק ויכיר ממרחקיםאיש
 נז* אישינוא

 יטא עליו יתאונן וכאשר ירמסהו ינזלהו
 צייק לשתו נן הוא הנזלן זה כי רעי דע לו יאמראיש
 יאמר לכתחלה בודאי אז הכרת אתה אשר הדורמיפת
 להוליד צדיק יכול איך מכחיש החוש ני הדבר שקיכי

 כלל כי יען ונצלמו נדמותו יולד נאמר הלא כזהדשע
 לעשות יקו וכנאמר בהן כיוצא תולדותיהם היאהפבע

 לכרמי, עוד לעעית מה - נששים ויעשעננים
 בניו וחשב עשו הולדות אלה נאמר עש ננילכו
 כולם נהן כיוצא דעלדותיהם שהיו יעןונכדיו.

 כאיש דיו כולם שעפנז לנשו כולם חזיראכלו
 וחססיי נזלואהד

 כי וכו' תאמר אשר נל לאברהם שאמר מה נניןב2זה
 לאברהם ננים עוד שהיו אף זרע 5ך יקראניצחק

 של ה,רע ניכר היה יצחק ורק כו כיוצא היו לאאבל
 ולא עשר שנים יעקב נני וידיו רשלח פ' ונאמראברהם

 רעלדווג אלהנאמר
 יען וכו' ישמעאל ועלתת ואלה פמר שרה %יועין

 נן יצחק הולדות ואלה ונאמר בו טטאשאיו
 בו, כטצא שוףה יעןאברהם

 באדי חנטר 8ן לדםיר ציה יעקב כי יינן ויש4בפ'
 וגרינן הם רק ענד יעקב לא בי מראה זאתבמו

 שנא שהיה אף יעקב להרט יבקשו ליוסף שנש בניוכי

 מעשג *חד ויא טפדרבא להרט חשב לא מעולםלעעי
 בי יאמר יהטיש נדו ט" ממוחק זי אישדלק

 כי ההם בועקב ההה"ית הם כי מאפיןאוט
 אשל דאה אהר הרק ל8שרב 8מלה נפ הםמשונ*ם
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 ושן יומף טע בהן כיוצא תולרותיהם כי כולם הודועליו
 ליומף, קרה ליעקנ שקרה 1וה כל נאריכותמדרש
 קפנה נע*ר הטלי לימים צעיר איש משל, נשאתישך

 ניולה לעיר נסע והריים יראים היו טלםאשר
 וכו' ויתערבו בו ונתקיים חול נלימודי השתלםושם

 מוליתו עיר לבקר בא שנים כמה אהר מעשיהםוילמרו
 כבואו ויהי לבקרו וילך וחרי ירא זקן רוי שם לוויהי
 שלום לו נתן לפניו ומפד השלחן אצל יהפנמצש

 לו צריך יען מעפ שימתין לו ואמר יחנקהווינשקהו
 הוקן ויען נך כל מהו יודי הנער ישאלהו נש*עלעין
 אם נירי וספק ומפר פל לאמר התחלט יו בשנועהלא

 מעשים הנער ויאמר הדין מעיין הוא לכן היוםאמרתי
 החמידים נין לא אנל המתננדים נין פה רק טהגיםכאלה
 הלא להסיי נעשהת האם היור התפעל שלומיטאנשף
 מאיזה לי אמור נעעית ואם אתה ונם מתננד היהאביך
 ויען וכו' ליבאוהץ מחסידי או נור מחסידי אתהכתה
 אין אשר אני העולם אומות חסייי סכת דק לא,הנער

 אמר אם נאלו ס8יקות ולכן מפר ולא פל לאמבקשים
 אצלינו, אינם כאלו ורינים אמר לא אופל

 רינה ותצא וט' ראונן ףשכנ נאפר יעקנ נניא%
 מאת יהויה וירי תו' להמיתו התנכלווט'

 שאברהם יומא עין מיעקנ משונים הם וא"כ וט'אחיו
 ואצל התם יעקנ ובן נתנה שלא עד ההורה כלקיים
 משונים זאת בנלל אשר חסרונות ישנם יעקבנני

 אינם חסרונות כאן אינם עשו בני אצל אבלמאבותיהם
 אלה נאמר לכן נהם ניוצא והולתתיחם שגהיםכאן

 הט'1 עשוח1לדות

שויו1וע  נמדרנה שו1א נעת ישראל נקיא יעקנ 
 יעקג ידי על ברגליו שיפ שעשו בומןש*5ה

 של  שרנליו משמע מבולא עשו בעקנ איחזת ידוננאפי
 ממש שולפ שאיט נשעה ש יעקנ ידי ע5 הםעשו
 רפאי שתו קורא בפיו פנזוצ אבל יעקב של ההיותרם
 תקיפה ה1ראל שיד ונעת פעמים א יעק1ניבנאמר

 והוכל. ונף שרית כ* כנאמר "פראל בשם מכתה הואאז

 כי וידוע זרעך יהיה נר כי לאנרהם אמר ה'וןץנה
 היו לא צייקים שהיו זמן וכל איע נמה י'ה מנילהין ננהם, יתערט שלא למען פונה עצהוותה

 זמן כל נלות מנלו לא נמצרים ואף הלזו לעצהנצרכים
 מדרש )עין וגו' יוסף וימת כנאמר ניניהם צריקיםשהיו
 נכדי לריפם הנלות התחיל אז אטתיהם מנהני נזוכי

 ישכן(, לביי עם הן וכנאסר יתערנושלא
 רוקא דיקא יעקכ שמך יקרא לא התורה טנתוזאר1

 ונניר חוק כחך הראית אתה פי' העצמישמך
 אין לך ננצחון מעופר ויצאת הנסיוטת כל וסכלתכארי
 עד יהיה וכן רוקא אבל תרופה שום ולא גלותצריך
 ולא נ8וח יוקא שמך ורק בניך על ראיה אין אנלסופך
 וכו', נמצרים יומף היה לא רעות אתו לעשות חשבו לאלו כי מצרים נלות להם נרמה דיוסף מעשה והראיהשמם,

 וישנ ולמה הגלות נסתננ מאין התורה מרמזתוז4*רצ
 מנורי כי מדרש עין אביו מטרי נארץיעקב

 תחת להכניסם יעקב ונם יצחק שנייר הגריםמשמע
 רק שנתניירו הנרים עם הצליחו לא אמנם השכינהכנפי

 פובות, לקנלכשניל
 בעצמו שיעקכ אף %' מנורי נארץ יעקכ השבוזד;ן

 במדרנת נשארו הנרים אנל ישראל למירנתהגיע
 ע*הם. פעל לא נתחלף לא אצלםיעקב

 חשב לא ולכן ישראל למירנת נתעלו לא יעקנ נניוכן
 ולאמר לפרש שטכל מה ורק כפרר יעקבתולרות
 שטה מעת יעקב תוליות אלה נהם כיוצאתוליותיהם

 נעשה כי יוקש בט על השפיע ומאז יוסף טלי יעקנשי
 טסף יעקכ תולדות אלה וזוע יוסף, דיא גמהי*שראל

 בו. כיוצא היההוא
 ישראל משם הכונה פי' ישראל התורה כונתוז14רן

 אהנ לגלות עוד צריך ואין נמור צריק הואכי
 לישראל ונעשה ע*ו השפיע כי הכיר נו פי' יוקשאת
 מתורץ ונ"ה בון כיוצא דיו לא הם כי בניו מנלנמור

 נעהא. שרקרקטמה

1,
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 וישנ 1 כ'ררוש
 את יומף וינא זלפה נני ואת נלהה נני את נערדהך84

 אניהם* אל רעהדנתם

 על הם חשודים כי אמר דיוסף ומפרשים מדרשעין
 וכו/ החי מןאבר

 כל הוציא לא דיוסף ל8רש אפשר הק' דנריהםןלדל84
 קל נדרך ורק וכו' חשודים ני עליהם רעכך

 שפירש ז"ל אלשיך עין הוא, וזאת עליהם דינדופשופ
 של רוחני מנהינ כי נצאן אחיו את רעה והואמלות
 וכו' ישראל דעי על הוי יחזקאל עין רעה, נקראישראל
 הרעה נעצמו יעקנ היה אז יעקנ נכית היו כאשרולכן
 והלכו סננו כאשר ורק ומרריכם מורם פי' נניושל

 את מנה אז מביתם רחוק צאנם לרעות כדרכסבשרות
 למען ניניהם גדול היותר המלומד היה יען לרנםיוסף

 לפירושו וזהו הדרך להם והודעת כנאמר ולהורםללמרם
 רחוק הצאן עם כשהלכו נצאן אחיו את רעההיה

 עכ'ל* אורו את רעה שלהם הרעה יוסף היהמאניהם

 שופה הוא כי ראשית חסרונות כו מצאו אחיואמנם
 נער* שמלכך ארץ לך איקהלת

 ארורים ארשנ"נ ענרי נער אתנו הטם פטק ר' מדרשעץ
 שהוא נער שלמה פובה עושים שאין הרשעיםהם
 וכו' שופה שהוא נער י'ד פ' נשא מדרש ועיןשופה,
 שריהם* נערים ונתתי ונאמר וט' נער נלב  קשורהאולת

 אמרו הם האחים פענת דיא נער והוא שמלותדנ18441ץ
 להיות ראוי איט א'נ שופה פי' נערשהוא
 דומה הרנ אם דנינה עין ורניטמוריט
 פפיו. הודה שמע צנשת ה'למלאך

 מפני מורם להיות נדאי איט דצא כי אמרו שטמטעמ
 ה?יעו הלזו הפענה פי' וט' ואת נלהה נניאת

 רונ לו ילדה והיא נראשונה יעקב נשא שאותה לאהנני
 חשכו לאה נני כמונן האחרות לעומת שנפ*ם שלמנין
 הראשונה ורתה אמם בו יען שנכולם המיוחמים הםבו

והעקרית.

 לדעהם אנל רחל נן הוא שיוסף אף כיאמרוולכן
 ו~עא ראשונה אשתו על אח'כ נשאה אמונם
 פפל את כמו או 8י' ואת נלהה נני את הכונהדז84י, להם4 ולא השפחות לנני יותרשיך
 נ'ק עין פמחים עין לרטת את או עירוניןעין

 כדאי הוא אין ולכן להם שיך הואעכ'פ
 ומדריכם* מורםלהיות

 פענת הוא נלהה נני את נער והוא מלות כינמצא
 הללו הפעטת מהם כשמעו ויוסף וכו' לאהנני

 אין ינכן אותו שמגנים מה האמת לו וסיפר לאניונא
 רעה דנתם את יוסף וינא הכונה וזאת רנם להיותיכול
 נער וויא הייט עליו שדנרו מה לאניו סיפר יומףפי'

 וכו'* בלהה נניאת
 ואדרנא רע שום עליהם יוקש דיבר לא יינייטנמצא

 דבריהם ומיפר בא כחוזר היא עלע דברוהם
 ני א' יעקנ נעיני חן מצאו לא הרברים ממילאלאניי
 לבם במשרירות ילכו ונכן מכדענתו יוסף אתהענירו
 ומן כל שלמה גני נרכות ועין רנ לך עשה אכותואיתא

 לתקן רצה ויעקנ וכו' רחל בני ע5 נלבם נישנייצ ע'ש* חופא היה לא היה רושרט
 דרוש רבם לרוות ני היות יכול נלבואטר
 מלכות* בנדי מלונש זקןאיש
 מלבוש פמים נתנת לו ויעש יוסף את אהבדיעטר84ל

 הייט בנדיו עי להנדילו 8י' ונכנדיקר
 יקר בנד לנש לא הוא בי לרנ קבלו נעצט הואשנם
 ההם אניט אם קשו י5מדו טפר נניו יקוצ ומפילאכזה

 זקנים נן ני - נעני סה אנן הדור ננדולמכנדו
 לההוא

 זקטם נמלת ו' אות חסר ני יל הפהים נעלעין
 עין חכש נן חובום הרן רבא גברא שויאמשמע

 שאעם לפי מציינים שנננל ת'ח מה מאני קמשהשנת
 לכבדם נך בל הורה בני שאינם ז*ל רששי תורהבני
 מלב"והם מחפת טהם מנבוים חירתם מחמה אאכבני
 תוע בשפלתו תלף בבהץיל רשש חותבאי פתא נלא שמאו בפתא אבשי דאפריוט'

"ת



 בןררדשאמף

 דרבי לקמיה אתא טנ'ם בן ע'ב פשהירוניןדעין
 אינש אתא סנה מאה לבן מקום פנו להואסר
 לפניו אמר מנה מאתים לבן מקום פנו להו אמראחרינא

 ספיטת אלף לו יש זה של אביו רבי יומי בר' ישמעאלר'

 לררוש
 אתו ויתנכלו אליהם יקרב ובמרם סרחוק אותודירש

להסיתו.
 שפתי אליו כלומר עסו אתו כסו אתו יירש"י

 אתו של הלשון דאין ליה דקשה ז'לחכמים
 שענייט מתפעל לשון שהוא ויתנכלו על נופלבחולם
 הוה אי בשלמא אתו למלת דבק ואינו נכליםנתמלאו
 מהרש'ל בשם שם ועין וכו' באריכות עשש וינכלוכתב
 ולא להמיתו אתו ויתנכלו אמר למה ליה שקשהלפי
 פי' אתו כמו ר'ל אלא להמיתו ויתנכלו אלא לומרה'ל

 עכ"ל, שיהרטהו בדעתו היה יומף שנםעמו
 אתו 1"ל סברפטרא ר"ע ז"ל התום' נע*נמפרולן

 הלשק מה קשה אליו כלוסר עמו אתוככן
 זה במקום אותו פירושו דהבי וי'ל הזה הכ1להארוך
 ומשמעות אליו כט הוא ועמו עמו ר'ל ואהו אתוכמו

 ע"ש וכו' עמיה אליו ותרטם אליו ויתנכלו הואהמקרא
 פתרון, למצוא עצמו מינע ז"ל ריב"אשנם
 נבליות נתסלאו אותו ויתנבלו ו"ל רשבשםדעין

 עליו, נאמר לא למה וקשה עליווערמוסית
 למה משל פי על לבאר אפשר הק' דבריהםדלולא

 ת"ל אשר הטראה בסלחמה כירוע דוסההדבר
 של ארוכה סלחסה אהר ננטרה ימים בחרש עתהזה

 מין היא נשז הנקרח מונחית הפציש שגה וחציבארבע
 אם ברוח תלוי ורק רבבות סמית אשר וטרא רעריח
 כננד לעסוד ונבורה כח תשין השונא לצד נחשבהרוח

 הז~גהמזיק
 נדול עושר בפרי איש בי ידעו רטחיט כתדהנה

 ויפמינו בבאנק לתת לכרך רב עושרהוביל
 היה נם מאתו ולקחת דרכו על לפנשו נדול בוערעצמם
 בעצמו ימע כי גהשרתיו ידי על מביתו ברורה יויעהלהם

 ווצא רבש הם יען לקראתו רבה בשמחה חגוהרווטדם
 קול שסען כי מדי וול יעשו ני בפוחרם היויורד

181יואל ויש12פ'

 אצל לכשתניע לו אסר נינשה שירות אלף ובננרןבים
 לפני, הללו בכלים תשנרהו אל לו אמוראביו
 לצרף נדול אדם בבנדי והלבישו יעקב התחכםדלכנן

 מכבדותי, מאני ב"ק עיןלחכמהו

 וישנ1
 ויאמרו ט ויפגשו ממחבואם יצאו מרכבתו שלהגלגלים

 בי מהר חהפ הבסף לט תן לו ויאמרו ויעטוד עמודלו
 הנפש לי תנו ויאמר ויען כרחך בעל נקח תתעקשאם

 קפנה תיבה משם ויקח שקי ויפתח לכם אתןוהרכוש
 נחז משם ויצא אחד במקים ננע כממריה ורנעויפתח
 והוא לארץ ויפ4ו נתעלפו ותיכף פניהם מול וינפחחזק
 הכמף שם כי דמו הם אשר הקמנה התיבה כיברת
 נעלם וזאת המר הנאז עם מלאה קפנה מכונההיתה
 הבחירה כי וידוע הוא מה ידיעה שהשאט עדמהם
 ובחרת וכו' לפניך נתתי ראה כנאמר האדם בידינתונה

 הבחידה, לך נתתיפי'
 הרבים והם אחד הוא הלא בחשבונם פעו יומף אחיכן

 יניעה בלא אותו יהרנו כרצונם אתו יעשוולכן
 ההמא אותו כי קפנה ידיעה להם חמר היה אבלועמל
 שפן בשום בחירה בעלי בו יפנעו שלא הינו מהכללה'

 מוצאי כל והיה בארץ ונד נע והייתי בראשיתכנאסר
 כל שתו הכות לבלתי שת לקין ה' וישם וט'יהרנני
 לטים נביא וני' בנפן אצרך בפרם ירכהה ונאמרמוצאו
 אתה להנהנתי לכלי שמתיך אם ב1ח אתה ובכןנתתיך
 הסושל דיא אני כי יננעוך לא בחירה בעלי כיבפוח
 לעשות בידם יש בחירה בעלי בי להכלל ססרתיךולא

 הכלל. מן יוצא ואתהבחפצם
 ברזל של נשלשלשת *רד יעקנ דןה רשי שנתעין

 בבדי יימף את ושלח עליו רחם ורקלמצרים
 להנהנת כלי חיה טסף אם כן אם יעקב אתשימשוך
 ה~ש מסר לא איתו כי הבלל מן יוצא הוא: הלאהטרא
 שולפת רעה דיה אין שבת ועין בהירה לבעליהפקיר

 לא בארץ זרעך יהיה נר כי לאברהם ה' רמזדכ21צ4 בבהמה, לה נרמה כן אם אלאבאדם
 יוקש ידי על נה ידי ועל ביעקב ונתקיםלהם

 ויא לשפ רשת אץ ק קהמעש1 יתא טא קאם



 יררווטאפף132
 לזה וכדומה ה' למלאכת קודש הוא בזה איש כילהדקו
 ישראל עם לעשות להשמות נם הבחירה שישאף

 כנאמר נבול ה' נהן זאת בכל בירם הבח'רהכחפצם
 וגי' מאמתים לא אויביהם בארץ בהיותם זאת נםואף

 בע"י בירי ממש ממורים שהם אף פי' ונו' להפרלכלותם
 בנל וכראיתא כליה ער נבול שמתי זאת בכלבח*רה
 פי' מירם מציליט וה' לכלותינו עלינו עומרים ורוררור
 יותר ולא הבחירה כלל הוא כאן ער מפיהם מירםממש
 עין עולמו ה' מקהם ירם על אשר הכלי הם ישראליען

 ראשית* שנקרט ישראל בשבילמררש
 יען יצלח לא עליך יוצר כ* כל כי הכונהדז84רצ

 ישבד אשר כלי אין ובכן ה' כלי הםישראל
 ישראל קורש הכונה וזאת הבחירה נפמקה קודשהכלי
 יקוים ירו על אשר חפץ לכלי מקורש היה ויומףלה'

 ה'. במשיח לינע יעוז ומי זרעך יהיה נרבי
 אשר פניו על שפוך חן רוח כי מאחיו נעלםדז84רצ

 הבחירה בעלי את תיכף יזיק הזה הקורשהרות
 והם אחד בהיותו כי בפוחים היו והם להרנו ירצואם
 ההשנחה כי ואומרת מכדזת והתורה שתו יהרטרבים

 שחשבו במה עצמם  העריט הם וממילא אותםהערימה
 אופן. בשום א"א בילהרט

 א'כ ונו' זכר בעררו ויש טכל וארור מלאכידעין
 מעדים הרמאי רוב פי ועל רמאי הואטבל

י% ומטב1
 ובנאמר עצמו נם מער*ם לפעמים יש אבללאחרים
 צירו. רמיה יחרך לא ונאמר אדור חכמיםמשיב
 בחשבם עצמם מרמים האחים היו זה נאופן כןאמ

 כונת וזאת להרנו בבחירתם הוא בידם יומףכי
 היה שקר להמיתו אותו במה נתערמו יתנכלוההודה
 .זי כמו עצמן ערמו וממילא להמיתו א"א כיבפיהם
 שחשבו במה להמיתו אותו אבנענארפ" זעלבמפ ויךהאבען
 וכמעמ כזה מצויין איש פי' אותו להמיתג בירם ישכי

 הראשונים, עמלו אשר החומדותמתורץ
 פפא בו חמנא ר' י'ב מופה עין ידברינודלימוד

 היה בנימן ואחר עשרים היום אותואמר
 על שירה לאמר שעתיר מי ה' לפני השרת מלאכיאמרו
 ו' דףום אותו אמד חנינא בר אחי ר' וכו' ילקההים
 מיני מהר תורה לקבל שעתיר מי מה"ש אמרו היהבמיון
 בנדרתם מעו מצרים חכמי פי' זה, ביום ילקה זהב*ום
 אבל בחירה בעלי הם יען ישראל של מהטיען יהרנוכי
 אם אבל בחירה שיש הדבר אמת כי עצמן והערימומעו
 לעצכר ס"שייר דיא אז למעשידי לכלי אחד איש נופלה'

 שנזרו אף ולכן ידקו לא בריה ושום להם ולאהבחירה
 בי אמרה ההשנחה זאת נכל בים משה את ששמוואף
 כלי הוא וא'כ התורה יתן הוא בי אמר שה' יעןא"א

 המצרים. התננלו וא'כלמעשיהו
 להמיתו. אותו בחשבם יוסף אחי התנבלודכגן

 וישב פ' ד'דרוש
 יומף את ויפשיפו ונו' יוסף נא נחשר יהימדרש

 הפסים כתנת את ובו' אלעזר ר' בתנתואת
 העליון המלבוש דיה לא הפסים זה לפי הפרנורזה

 תחתון. מלבוש היה ורק רואיו בצני האדם אתהמכבד

 הוא, צד1ק הלא שנאתם נתגרלה נאמת מתעדקעטה

 נם כי נדו*ם וץו רובם במעפ האדרם הלא קשהדעךוט
 בער ענת צאן רעי ודוו שנה י'ז היהיוסף

 הלא בו וקנאו פמרם כתנת לבש יוסף כי בראותםלהמם
 האם יוסף של במו מלבושים ולעשות פמים לקנות כשאיבלו
 רומיע בליפא, יויע לאימור, מקור 5הם ווה 14 מוויש

 בהים ובעל4 משי בנדי *בשים רבנים מויטתהטאר

 נאליציע במדינת אמנם מנהג מ?ר אחר מיןלובשים
 עד עצים מהחפב במעפ ש"ק ביום שם כי לכלירוע
 ואדדבא ואבנפים משי בנדי מלובשים הם הרב אוהרבי
 מהנלל יוצא הוא בזה לובש אין אשר 4וש ימצאאם
 דארעא עמא בש בי יתשנן הרב ט שהרבי שמעטולא

 בבודם. 4טע בחזג"זולקהו
 מג יעקנ נני עשו 5אךכנרוע
 "שע בנף הלב"טי תו' בח' אשיש שושיוטעית

 תו יצמיה ה' כן תו' יעפני צדיזומול
 סמו האא ישע בנדי עתים מיט ב' על הוא הזההפ:יור
 על ידקה סיל עי יוישע של זמן מ?רים יציאתזטן

 פשחח.עת
חשטת



 ר'ררהפאמרי

 הפסים כעד לא היתה שנאתם עיקר כי נראהוהנה
 פסים, של הפנימית הכונה בעדורק

 לו אשר כל את אברהם ויתן ס'א פ' מדרש,נין
 נתן נטרה אמר ר*י ורנק וכו' יהודה ר'ליצחק

 על ה' נלה אנרהם שמת כיט וכו' נרכה אמרר"נ
 את א' ויברך אברהם שת אחרי ויהי בראשיתי?חק
 נעד ועשו יעקנ נחלקו הלצ הנדולה הירהפה וכעדיצחק

 והברכוה,הנטרה
 וזה נעולמו מתנאה זה נוים שגי מ"ג פ'מדרשדעין

 על נמלכותו מתנאה עשו פי' נמלכותומתנאה
 עשו האדם ראות ולפי יעקנ על לפעמים ונם הארץכל
 שפל הוא ףעקנ ונקרוכ כצדו שכרו יען המאהפרהוא
 הוא עשו כי אומר הרואה ולכן מרחוק שכרוונרדף

המאושר,
 מבחוץ כי מתחת היתה הפסים כי מדרש מרומזדז14רצ

 וזה לפנים והפסים עשו של הנגד מאירההיתה
 התחתה ונם העליט הננד להם יתן לעתיד כיהרמז
 נא יעבר ע'ח 8' ר' מדרש ועין צדקה ומעיל ישעכנדי

 כעולמך עמך שותף שנהיה מכקש 15 אמר לפניאדני
 עכדו, לפני אדני נא יעברוט'

 מאנרהם היקרה הקנלה נתעוררה יעקנ בני ניןדהנה
 ויצחק ליצחק שנתן מה ברכה ונם נטרה ישכי
 ראונן אנחט שנימעשר הלא אלה את יעקנ יתן ולמיליעקב
 לתת נחפצו כי מעפ גלה יעקב וכו' הוא נכור כיפען
 ונמתר מעשיו מועך נכרת מחשבוי וצלין וץן*וסף
 מתחת היתה ה8מים ני הטנה וזאת לו לתתחפץ

 נסוד, 8י'הבתנת
 ורק ט8יה מהשים לח 1' שוו % יקנצ כתינדלכן

 שנתן כמו ליה(ף לו אשר כל יתן %מדברנה
 נלה לא 8י' הדבר שמר ואביו ליצחקאברהס
 לבטו, מלנלות שמר רקנשירחש

 אלה פתח קשה יוסף את אהנ וישראל תטנמת4צן
 מה הבהה אלא ישראל וסים יעקנועלדות

 ברכת לק"ם והבל ה' אח"כ שברט ומה הפלאךשברבו
 הרמז דף לו אפר זאת ובגלל והברבה הבכויהאגרחם

88זייאל יישנפ'

 שאלה היתה ותוכל ונו' אם שרית כי ישראל שםש[
 למסקנא וכא לחלקים לחלק או יתן מהם למיאצלו

 יוסף, את אהנ זו נמלה שנממן מה כלוישראל
 ורק הפסים כענור היתה לא שנאתם כי מתורץבזה

 היתה והמחשבה ממעשיו הגכרת המחשכהנעגור
 הברטת. ונם הנטרה ליוסף הכלליתן

 קצרים.דברים
 אכיהם, אל רעה דנתם את ייסףדיננא

 וכו', הוו מן אכר על חשדו ר"מ ד' פאה ירושלמיעין

 הם אם היה מחלקותם כי אמרו דהראשוניםדיךדע
 ז"ל רשא זכחים %ף עין כישראל או נחכבני

 נח נני כי אמרו והאחים הם ישראלים כי אמריוסף
 חרש 8" הוספתי דכריהם פי על הלכו לקולא ולכןהם

 בעהא, הנ'לנפמוק
 פרשה נסמכה למה מדרש ועין דינה ותצא ישלחעין

 יען דינה ותצא לפ' שכם עיר שלם יעקכויכא
 נמקום המצנה כמקים לננות אפד הוא נדרואחר
 דינה, ותצא נענש ולכן לשכם והלךהחלום

 בשאמר ד*ה מ"נ ד' תשיעי פן נויד ירושלמירעין
 שאמר מה ואפר ישראל ושמע נזיר הריניהעכףם

 העט'ם ואין יחל בבל ישראל בו מיעפת מה עליזה
 הנ'ל, להמדרש מעפ בעעהרה וז"עע יחלבבל
 ני המקילין כדבריכם היה לו יוסף פענת היתהןז"צן

 נצעד אגי% נענש דוקא למה אהם נחכנני
 יבא למעשה לפ' הפמוכה רינה ותצא של גדולהיותר
 ועוברים אנחט ישראל ני ע*כ אלא שכם עור שלםיעקב

 יחל.ננל
 מחיבים סצות בשבע רק כי אתם הזדקאה. מה מפ% דיבהם את יוטף יבא הוספתי אשרןז14רן
 אביהם אל דעה מספיק פעם ההורה ווסיפה זאתעל

 דיט כי הוכיח לאניהם שקיה ודפעד הרעהמוצך
 יחל. נל על ונענשנישדאל
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 וישנ פ' הררוש
 מים. בו אין רק והבר הברה אתו יישליכוויקחוהו
 בו. יש ועקרנים נחשים אנל בו אין מים שנתעע
 מאין והאחרונים הראשונים המאמר נזה עמלודכנבנר

 זו. דרשה תנחום רןלקח
 יהודה על יעקנ נרכת ףתי פן עין יאמרדאכנשר

 יודוך אתה יהודה וכו' עלית בני מפרףאמר
 פחז אמר הנכור ולראונן שם רשק עיןא%ך
 וכו'. אלכמים

 אנל עולה עשה דאונן כי אמת פלא כאן ישדהנה
 עשה יהירה נם הלא האמת מחשיך התשךאין

 לו והודה ומשנתו מכנודו מאומה ננרע ולאמעשה
 שהיה ראונן לולא קשה הלא יוסף הצלת נעדיעקנ

 היה לא הנורה נשליכהו נאמרו הצילו אשרהראשון
 ועל ומיד תיכף להרט נולם תשנו כי להצילו יד~דהניד
 דינא נת סנהדרין מאמרם נתקיים רטנן תכמתידי
 הראשון הוא העיקר פונ דבר לכל כי וידוע דינאנפל
 להשכים עליו זה פרק ואשנה אשכים האומר נדריםעין
 הוא העונש העיקר ומדיבות תנלות לענין ני תו*םועין
 הוא העיקר לדעה ונין לפונה נין נמצא המתדרלעל

 היה אשר דאונן של זכותו יעקנ הסתיר ואיךהראשון
 לכל לשבת הוכירו ולא יוסף נהצלת וראשוןהראש

הפחות.
 ועין נאה שיחה שכר אפילו מקפת ה' אין נ"קעין

 צדקתו הדאה דאונן ונפרפ נמדותיו הדנקשבת
 רבו עליה אשר הנרכות תם הבכודה נמונןישרתו
 ונהודע שנים פ4 לו %ה יעקנ נני ואה"כ ועשויעקב
 נכל בודאי אפו תרה הלא ליוסף ונתן מממ טפל ני*
 לאה אמרה אלעזר א'ר דטנן ברכות ועין הצילוזאת
 דמדעתיה אע'נ תמי נן דאלו תמי לנן נני נין מהדט
 תזו ליעקנ נבדתו את המבד דכתינ לבכירותיהזנניה
 אע'נ נני ואלו וכף יעקנ את עשו יש8ם כתינמה
 וכף דנתינ מינה לנכידותיה יוסף שקליה כדחיהדעל
 יצילהו ראונן השמע דנתינ ניה אקנא לא הכיאפילו
 שמזנידים נמו לשבח הזנירו לח איך הפלא שה ל*יבידם,

 תיגשתו

 קיים כאלו מישראל אחת נפש המקיים סנהדריןדעין
 מנני אטני וכו' מצוה כ"א טפה ועין מלאעילם

 הצלה היתה לא ראונן דהצלת מוכח כרחך עלאלא
 דם תשפכו אל וכון נפש נכט לא אמר רטנןנמורה

 אותו. הציל למען בו תשלתו אל הדוכו'
 אמר הלא לכור להשליכו למה פלא כאן י"דהלא

 לו היה כן אם נו תשלתו אל וידנפירוש
 כי ע'כ אלא הבור ולמה לחירות אותו הניחולאמר
 פען אשר וזאת להניתו אופן נשום התרצו לאהאתים
 אנל הדם אתם תשפכו שלא רק הוא נקשתיראובן
 השליכו ולכן אחרת סינה ידי על ימות אם אנימודה
 נספק היה כן ואם נחשיס היו ונבור הנורהטתו

 ימיתוהואם
 לא ידיט תאמרו אתם אנל שימות וקרונינמותעין

 נם פונ כי תשנ ורשנן הסנימו ולכן הדםשפכו
 אותו. יזיקו לא אוליספק
 זאת לולא כי נבור מזיקים היו כי מוכתד23כ2ילא

 אומרת התורה כי לעצתו ממכימים היולא
 לחיות יכול היה הלא מזיקים היו ולולא בו אין מיםכי

 להאריך המכימו ואם הסבימו ומדוע ימים כמהנבור
 לנמרי. לשחררו לנקש לרשנן היה הלאתיו
 ורק נטרה היתה לא ראונן של הצלתו ייאתאי

 מי ורק ותומתו ישרתו ומרונ מאניו הידאהמפני
 אחימ כי מען אשר יהודה הוא האמתי המצילהיה

 לא ולנן לעצתו אודו חשמעו ונמכרט לכו הואנשריט
 לנחוטים ומסרו מידם ה?ילו כי מאומה יעקנשנחו
 הצלהו נעד לשבת הזנירו לא שיעקנ מתוךוממילא

 שם. היו ועקרנים דנחשיםמונת

 ני עטקה כונה למצוא א*שר הק' דבריהםד"
 כי לוראי קרוב או נספק היה ראוואנם
 טתו יהרט אדרו אם ני חשב אנל אותו יויקוהנחעים

 תרתי כי לאניו המת טפו לד,וטינ לראובן יתנו לאאז
 דיו אלא לאביו לשלוצ וויד להרט יעשו לאלריעותא
 טף עוד ימצא ולא יראה ש51א ורינו הדבר לנסרימבמין
 כדרך הכו' מחמקרם סימנים יחקרו שלא לטעןיפף
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 ידי על ורק שהו יהרנו לא באמת הם אם אמנםהארץ
 כי טש להחזירו לרשבן נותנים היו נידאי אזנחשים
 לפעק יכלו סש%מה עשו לא כי מדרישה פחד להםאין
 על או להבור נפל אונם ידי ועל נמדבר הלך הנערכי

 הלילונ חשכתידי

 ו'ררוש
 ונמכרנו לט וט' מגלעד נאה ישמעאלים ארחתדהנה

 מחרים מרינים אנשים ויעברו וט'לישמעאלים
 והמדנים ונו' לישמעאלים יוסף את ימכרווט'
 מצרים. אל אתומכרו
 פשר למצוא נזה עמלו והמפרשים יבוהשיטיים

 יורן ר' לו נכתבו אתיות כמה מררשדבר
 וטחרים לסוחרים ישמעאלים לישמעאלים אחיו ד'אמר

 אמר הונא ד' למצרים אתו מכרו ומדיניםלמדינים
 פופיפר נא מדינה של לדפמיא שהו מכרו מריניםחמש

 מדינה. של מדימוםולקהו
 *ישב. נזה פרחו המדרש חכם4 כי לפני%הרי
 כונה פה פמט כי לפרש אפשר הק' דנריהםך%

 על מרמזת התורה הינו נפלא ורמזעשקה
העתיד.

 ישראל בני העלו אשר יומף עצשת שת י? פפהק
 אמר נשכם שנא מאי וכו' נשכם קברוממצרים

 אנידתו. נחזיר ו5שבם ננבטע משכם הנינא בר' חמארני
 ומאי וכף יוסף עצמות ואת ידצשע סוף ילקופועףן

 דומה הדבר למה בהשל וכי טסי אשר נשכםפצי
 ין של אחד קנש ונפלו המרתף לתוך שגכטןללמפרם
 למקומו הקנקן את דשוזירו הין בעל עליהם הציץושוש

 למקומם. העצסצת החדרובך
 ירעו לא בי שבם מלת נהציק מרבהת דהו%רהנכצצא

 בי להמיהו חש,נבלו בשכם בורותםהשורם
 יחזרו שנה משת חרזהו ואחר  למצרים הז ידי עלעילגלי
 נשניל העולה שעשו למקום שכם 6מקום טסףעצמית
 שהם והשניע אתם שעשה רגיטת נעד ליוסףאהבתם
 %ו בוראי קצדצ אפם ידעו 151 עצסוריו שגה ט'5שאת

 טיהם.סיושבין

 שב בודאי הנחשים יזיקוהו לא אם רשנוחשנד5ק
 אשיבהו כן גם אז אותו יזיקו ואם לאכיואחזירהו

 אם בין אכיו אל להשיבו וכו' הציל למען וזהולאכיו
 מהנחשים ניצול כי היתה ה' עזר ורק במות אונחים

 ראונן. את יעקנ ברך לאולכן

 וישב1
 המקום נענימ התורה מרמזת גונא האי כידנראה

 ואחר העולה נעשיתה המק*ם ידי עלאשר
 הזה. ממקום כן נם נתקנה נשניםמאות

 הרעה נמחשבתם הם פועים כי מכרזתהרעורה
 מדינים היו הקונים כי היה האמתנמכירתם

 ונכן למצדים טסף הביש האנשים אלה מדיןממדינת
 ממדין כן נם איש בא נשנים מאות ואחר הגלותהתחיל

 המדינים. עשו אשר להגלות קץועשה
 נאו האנשים כאשר ורק זאת ירעו לא יומף א%א%

 הם ישמעאלים כי האחים השבו ישמעאלמארץ
 מחצנהם אחר לדרוופ נשמ להם היה לאכי

 סשינים היו כי לנו מנלת והחורה מדינים %וונאמת
 ישמעאלים.ולא

 פהרתם די%רה לט מנלת תועלת לאיצ יקשהד**כם
 פכרים שאתם נשם מרמית התורה נ"מ,למאי

 וכל מושרע יופיע טפיה משם כן נלות להתחלתלמדין
 וכל פעותם אף יודעת %א משמים החודה ני רמזזאת
 אותם אתו יוסף עצמות יקח הזה הא"פ תם נקיבםאשר

 למצרים. מכרו המרנ"ם אשרהעצמות
 בארץ ישנ פרעה מסט משה יברח נשצהתאמר

 שונ לך במדק משפה אל ה' יאמר ונאמרמרן
 עפ ימף עצסות את משה יקח בשלח ונאמרמירים
 משם אשר למריטם שהו מונר"ם ט השבפרם ק,ףולא

 עצסיתיג ישרב משה הפושרעיצא
 ארחה והנה הדש עיניהם ףשש השרטטם נביןבנאץ

 ונמברנו לכו משדה האמר תו'ישמעא*ם
 שתם חשבו ונימוטיהס ממלבהפטשם ני*שמעא*ם
 פשאפ יוטי מפרא השיה אב5 יב%לישאאטא%ם
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 וממילא מדינים רק לישמעאלים נחשנם פש פי'מרינים

 העתיד-. על רמז נזהיש
 כי אומרת התורה פי' לישמעא*ם יוסף אתדיב1כם*ו

 התורה אבל הם ישמעאלים כי נפעותםאחע

 ז'ררוש

 אותו שנא עוד ויוסיפו לאחיו ויגד חלםייסףדידולם
 מאלמים אנחמ והנה הזה החלם נא שמעווגו'
 תמלך. המלך אחיו לו ויאמרוונו'
 לעורר הלך למה אתו דנרו לא אם פליאית כאןישנם

 ולמה ורדפהו שלום בקש נאמר הלא שנאהעוד
 מחכים, נעדו כנרולות אשר חלומותיו להםסיפר
 להם. הניד למה השני חלומו על קושיא ישוניותר

 נפרשת נו אדבר בחלם ונו' ויאמר כהעלותךאיתא
 יעקנ. חלם הפעם עוד וינש ונפ' יעקנ חלםויצא

 כמו המתקיימים חלומות יש כי הרואה פ' ברכותדעיד
 ע"ש. פיו לתוך פסוק שנפל חלום שחריתחלום

 ישראל נן מנשה מהגאון ישראל נשמת נספרועין
 ואחד אמתים מחלומות סיפורים כמהשמניא

 במדינת נר וננו באמשפערדאם גר אחד שאישמהם
 ופעם הפעלענראף חכמת עוד היה שלא נעתבראזיל
 וכתנ נאמשפערדאם אניו לו מת כי הנן חלםאחת
 חלם ע נשעה כי חלומו ניום תיכף לקרוביו מכתבהבן
 אמת כי ויעמ הדנר אמת אם פיהס את השאל כזאתלו

 תשונה. לה שאין לראיה זאת והביא נכון הזמןונם
 אין זאת כי אומרים אשר חכמים ישנם בימיטוהנה

 ויכול הוא הפנע מצד ורק קדושה לנדרשייך
 לט יש כעת יען כזאת לחלום קדש לא איש נםלפעמים

 ני נהפבע סוד יש זאת וככל וצפים בלאפעלענראף
 סתרי ירי על ארץ קצה עד ארץ מקצה חדשותמביא
 ואם אחת כחתיכה הם ובן אב כי טמרם וכןהפנע
 הרבה ומצפער בט אורות מותו נעת הרנה חושנהאב
 מקופעחע יריעות לבנו נמחר זרם טליך הפמון הכחאז
 אנל דאמש16דדאם ממעשה דאיה ואין הפעלענראףכמו
 על אפת*ם ח5ומות ישבם בי הוהוזים אצ5יט התבררבבר

י% ישב1
 באותו כי לרמז ככרי מדינים היו כי מספרתנעצמה
 מ1ן היה שעה נטתה אז כנר למרינים שמכרורנע

 מושיע. ממריןלצאת
 החומרות.דכ1יעורצים

 וישבפי
 נביאה רוח כמו ושאר פרעה חלום ננוכדנצר חלוםידי

 מעופא* הםורק
 ענומה ונפשו הלום הרואה יוחנן א'ר נ'ה נרכותדעין

 יפינט טמא אלא וט' שלשה בפני ויפתרמילך
 חאי פנא חלמא להי ולימא תלתא ליתי שלשהנפני
 לשיה רחמנא להף ופבא הוא פנא הנך ליהו*מרו
 1ו' פנא דלהף שמיא מן עלך לינדר זמנין שבעלפנ
 וחלומות ובתיב בו אדבר בחלום כתינ רמי רבא שםעין
 וכו, שד ע"י כאן מלאך עשי כאן קשיא לא ידנרושוא

 וחלום שחרית של חלום מתקימין חלובמת נ' יוחנןוא'ר
 אומרים ויש חלום נתוך שנפתר וחלם חבדו לושתלם
 א'ר נחמני בר שמואל ר' אמר וכו' שנשנה חלוםאף

 לבו, מהרהורי אלא לארם לו מראין איןיונתן

 א' ס"ק השקל מחצית ספר ועין ר'כ סי' ט'חעין
 לרואה מנין ע'נ סנהדרין דאמרינן נונתולע"ר

 שוצא עליו נאים לספים ט וכף בנהר שפונע חברואת
 והא ופריך דער דם על תעמוד לא ת"ל להצילוחייב
 אי לו משנת תש מנין מפו לאבדת * נפקאככר
 אטדי ומינר מ8דח אנל ננפשוה ה'ם אמינא דצהמהתם
 ונין בנופו נין חברו את להציל דחייב הרי קם"ללא

 לאחר ומבקש רע חלום לו חלם אם ממילאנממוט
 להפוב להזדקק שצריך המפיבים השלשה מכללשיהיה
 להפיב השלשח עם להמשןא מטה ויל א"ר נם' וכ"כלו

 המתעמג נפש שמשנפפני

 יעקב אצל ולמד הכים בר ויה אשר יוסף יהלפי
 הרבה וידע יצחק אברהם של הודתם נםוקנל

 אבטעהם חלהצות הקן רוח נבואה נענין ופרפיםכל*ם
 חלם וויא חברו * שחלם מחלום הכ* וגםומתקיימין

 מהם אחד כל בי ברטתו אצטע חלום הגא אשנ אודועל
 אתפ בהדה פשפר חלא מחר 15 קשחש הוה והימהעלם

נצטש



 הם אם וט' לקמם משל מדרש עין כולכם דיוםנצכים
 נוי ישראל כעמך מי ונאמר חזקים הם אז אחתנאטדה
 עלומות לעלומות יתפרדו אם יוטף חשש כארץאחד

 תתנודדו לא יבסות זון יצליחו לא אז אטדוהאטדות
 מחלוקות על מראה החלום כי ושפפ אטדות תעשולא

 לפי נסכנה, יהא וישראל ודה עטדה יעבדו וגםרטת
 על רע חלם אשר האיש פצווה השקל המחציתדברי
 או הענית רק רע לחלום תרופה שום ואין להצילוחברו
 ידי על כרשתו אנל שתו שנש שאטו אף לכןלהפיבו
 ולהצילם להתיעס מחוינ היה במכנה הם כיהחלום

 הפבה, ידיעל

187יחל והפב1

 ראיתי כי נפעינם הצילי לאודו ואמר נפשומסףולכן
 ככ"ד ואתם לכם אספר כן על אנחית תעעי אםע*כם לי וצר יתקיים החלומות וצקי לפי אשרחלום

 יתהפך ושלי הוא פנא חלמא כ* תגזרו מפהשל
ל5צנה,

 כי ואמרו לעצתו שמעו לא שנאה מהוך "יוח23נמ
 נדולתו אודות ניום מהרהר דוא ורק דוברשקר

 מראין אין יוחנן אשר ברכות וזדן השוא החלוטתוהם
 אחר דוום כל חושנ ואתה לבו מהרהורי אלא לאדםלו

 עליט, למלוך איך פסים כתנת מלונשווותך

 וישנ 1 חןררוש
 צאן, את לרשת אחיודילכו

 עצמן, את לרעות שהלכו לאמר את על ניד מודשק

 פפא בר חנינא א'ר 4א טופה חברט מעמקף*הדי
 נחברון שקטר צדיק אותו של עמוקהנעצה
 זרעך, ידףה נר כי תדע ידועדכתיב

 נפלאים. הם המאמרים ב'הנה
 אדע נמה וט' ויאמר ל8א מנילה עץ לבאדדנראה

 דנש'ע ה' לפני אברהם אמר אירשנהכי
 כדור להם עהפה ואתה לפניך ד51אשים "שראל דףישמא
 רנש'ע לפניו אמר לש לו אמר הפלגה וכדורהמבול
 נזמן תינח אמר רכו' עגלה לי קחה לו אמר אדעבכחז
 ע*הם תהא מה יים שאץ נזמן וים המקרששנית
 שקוראין ומן כל קרבטת סדר להם תקיזי כבראמר
 היותם אחר הם האלה העשת והנה הצ' מעלחבחן
 עם לנלל שבש קים אברהם בפח במה פבלנאש
 שארעיקוים

 יוט לא אולי לפחד כן נם טה חלא אש
 בגץם, יתערבו תצלילנדולחז

 *ות יש 5ופה דפסכת המא6ר פרמו שה טונראוץ
 שנת ין פלא, טא 1איה חשר עשיזעצה

 יזןיה נר ט ששמע בשעה שתקדאגרהם
 8יחונ 44ששרעך

 חשק כי נראה אלא מיחה לא מדועקשהדונאמת
 בפצח להיות ונמה איך מונה עצהלהשיג

 דטיעופא מיעופא הלא אטתיהם במנהנ האחזו יתרבוכי
 עצה יש כי ה' לו רמו זאת ועל העמים, ניןהיו

 עמוקה,אנל
 יבום איזה עומרים אם נשר נם דנים כי ייועהנה

 עד יוזק יאכלם אדם ואם נסרוום חםנמקום
 דנים צ נשר הטט לזה ע1קה עצה ס?או אמנםמות
 בסןחום אז עבריהם מכל מטכבם והקיח נקרח ינתצאם
 שנתים ש שגה הקרח נועך יעמרו אם אף יסרדו לאכי
 תעים אם פונה אנל הרבה עשקה לא עצה ישוכן

 דברים ושאר פלפלין ולזה מלח נהוך ודניםדבשר
 יתקלקל, שלא המעם מחזיק אלה של הויחחריפים
 התחכמו נמצרים נרו עאעשראל בדורהז כי ייועדדזנה

 הארם טף אף לתקן איך עבוקה עצהומצאו
 ומ?ש בוזמח מנזשי קודם קוד מטזר נס5ד דואכידוע
 דוום עוד וגם שונים אמצעים עא בתורה כגאמרהחנפה
 אלפים ג' של אדור מחק החטפום הט8ים רואיםאט

 קימום4 והםשנה
 במפתוו הץשב דיצר כטיע אברחם השב אשרת*צן

 לזבונ נמשל ה?ר יבאישו מות ובובי כנאמדהלנ
 חוך האדם את ופמריח מבאוש הי?ר ובבן גרכותעין

 בי ה' לו ע~ה אשז על לחשילם שמוקח עצהלמצוא
ה
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 בי%ן ובדאנות בצרות פי' ופלפלין במלח למלחםצריר
 דכה עד אנחפ תשב לקים עבריהם מכל לסבבםואנחה
 לבריות נצרך ונו' אמש הרכבת ברכות וללבנםולצרפם
 קרחו משליך ונאמר ובמים באש נדון והוא פניונשתנה
 הקיח בתוך ישראל נתן פי' יעמד מי קרתו לפניכפיתים

 יעמד.ומי
 יהיה נר כי עמוקה עצה לו יש כי אמר יה'נמצא

 שם 8" ועינום ועבדום להם לא באיץזרעך
 הרבה הוספה נם פלפלין מלח עליהם יפזרוהמצרים
 בחם לפעמים בקר אותם ישפפו לפעמים אש נםקרח
 ורק במעשיהם יעשו ולא ננוים יתערבו שלא ינרוםוואת
 יתקלקלו שלא רב זמן יקימם וזאת ה' לישועת*צעקו
 עמוקה. עצה להשינ רצה באמת כי אברהם שתקולכן
 את רעה היה פסוק על ז"ל האלשיך דברי ייועודץנדץ

 הרוחני הרעה יעקב היה בביתם פי' בצאןאחיו
 יוסף היה אז למרחקים והלכו ביתם עזבו כאשראמנם
 ממש - אחיו את רעה היה הוא וזאת הרוחניהרעה

 רועים. היו הם הצאן כי הצאןולא

י% יישנ1
 ילכו פטוק מדרש שדרשו מה מאד נביןפירושוולפי

 את על נקןר למה אביהם צאן את לרעותאחיו
 בהיותם כי אמר יעקב פ" עצמן לרעות שהלכולאמר
 מתוך והם בניו של הרוחני הרעה יהא יוסף כיבצאן
 רעה להם נצרך לא כי אמרו ורק % ומאמ עז%כעסם
 עצמן. לרעות וזדן עצמן את ףרעו הם חיותורק
 מ*ני חהרד פחד עצמם רועים הם כי יעקבכשמוע

 שלא עמוקה עיה למצוא חזר אברהםכי
 יורו שם במצרים פי' רש יש כי אמר וה'יתקלקלו
 ולא יבאשו שלא זמן כל הלא יעקב אמר וא"כבפוחים
 ולם5חם. בקרח להשימם העצה צריך אין אז בנייסרחו
 מהר חיש הלא חפצם לפי עצמם רוונים הם אםאבל

 לקים למען ישלחם ה' וא"כ ויבאשויסרחו
 על לי צר ליומף אמר הפחד מתוך ולכן העמוקההעצה
 לבצרה יקבלוך אולי אתם שלום עשה מהר חיש לךבני

 העמויץ. מהעצה ינצלו כך ומתוךולרעה
 פי' עמוקה מע?ה חברון מעמק וישלחהו הכונהוזחעץ

 מגלות4להצילם

 מקץ פ' א'ררוש
 מדוע לדקדק צריך ח5ם, ופרעה שנתים מקץןיהי

 בקמץ. עבר בלשון נאמרלא
 המהלכים החים כל את ראיתי מקץ ויהי ד"אכ!ררש

 ב' אלו השני הילר עם יוסף זה השמשתחת
 שיחלום כדי שנים ב' לו נתוסף ולמה לושנתומפו
 שנתים מקץ ויהי שנאמר חלום ירי על ויתנדלפרעה

 חלם.ופרעה
 אם העירו שלא המדרש מפרשי על יהפלאפלא

 פרעה שיחלום כדי שנים ב' שנתומףבדבריהם
 אחת *לה לדצסיף די היה הלא שנים שתילמה
 שיחלום,בכרי
 היה ה' הלא הומפה בלא רי כי יאסר עידובוכל

 אחרונה בלילה לפרעה החלום בעל לשלחיכול
 בבקר תיכף יוסף את חפשי ולשלח שנים עשרשל

 הזה. המדרש ליישב ומצוה שנה, עשר כלותאחר
 וכון רקרא ישלה רווו ותפשן בבקיויךך

 שהיתה *רעה את המשקים שר שראה כיוןמרר,ט
 ואהטר ברעהו מחשב וןה לצאת מבקשתנפשו

 אם יודע איני אחר מלך ויעמוד זה פרעה ימותאם
 בידי ישצם חפאים שני וכו' לש אם באימנתימעמידני
 מצפער שראיתיך ואחת ' מובה ליומף עשיתי שלאאחת
 יודע שהוא עליו לך נליתי ולא חלום של פתרומעל

פתרונוי
 גם קראו מהחלום ראשון ביום כי כפשוש נפרשאם

 קודם לקרוא ?ריך דרה בוראי הלא המא מהליוסף
 נם הסהר, פבית בזף עברי ולא מצריםחכמי
 וטי. פלאזה
 שלרם את יענה א' ב~עדי לאמר פרעה את יומףדיען

 פרעה חלום יענה א' לאמר היה הלא -פרעה
 שלחג אמרולמה

 לו חלם לו *רעה פחר מדוע להבין קשה נולםועל
 כי חוה השויום אבל ביחא 4יהי בלער הפרותבי

חפעת
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 דובים כי חלם ול4 ליה איכפת ומה פרות אכלוהפרות
 היה אותו מפחדים והם בחלום אותו מבבו וזאביםואריות
 כן אם תרבות בני מהמין הם הלא ירות אבלניחא

 רוחו. ותפעםמהו
 פרעה ויאמר עבדיו ובעיני פרעה בעיני הדברדייכשב

 ט א' רוח אשר איש כוה הנמצא עבויואל
 כמוך. וחכם נבמ איןונו'

 וכן יהיה כן כי מופת או אות ידעו מנין *לא יאתגגט
 מדרש עין פתרו מצרים חרפומי נם הלאיקוהם

 כובש אתה מלכיות שבע וכו' מוליד אתה בטתשבע
 קשה וביותר יומף ולא הם שפתרו מה יקוים ואוליוכו'
 עצמם בפלו איך במהרה ליומף הודו איך עבדיועל

 הלא בזוי עברי נער דברי ולקיים פעו הם כילאמר
 פעם. צריכים כאלהדברים

 ון'ל תנחומא במדרש כבר עמדו הוה הפלא עלדהנה
 את לאמר כשבא חלמתי חלום פרעהאמר

 והנה לו אמר החלום לו מהפך והיה לבדקו בקשהחלום
 ראית כך לא יומף לו אמר *רות שבע עולות היטרמן
 ורעות דלות פרות שבע פרעה אמר מראה יפותאלא
 הקיצור וכו' מראה רעות אלא ראית כך לא יומףאמר
 ואח'כ אחד נומח התורה מיפור לפי פרעה בחלום ישכי

 שיניים אי,הו אחר טמח יש ליומף החלום פרעהכשמיפר
 את בדק פרעה כי ואמרו המדרש בעלי והתחכמוכידוע
 לו מיפר ולכן שקרן או אמתי פותר הוא אם לבחטיוסף
 הנומח שנה כי בפיו שקי כי צעק ויוסף אחרבנומח
 ואמרו התפלאו השומעים וממילא לו חלם אשרהאמתי
 ידעו איך הגדול הפלא תירצו ובטז הוא נביא יומףכי

 נפלאה חכמה שהוא אף כיומף ונבון חכם איןלאמר
 אפשר הק' דבריהם לולא ואת בבל המררשמבעלי
 הצנט אשר החמורים המדרשים לפרש ונםלבאר

 הדרהט.ב*תח
 פרישפשא דעהו נתחל*ה רודו יתפעם יי מב"שן

 המלה וט' ה*תרת ולדעת לנק4 וחשבבלע*1
 מפרש בי מובן וממילא הדרך עבר 8ורושההצרפתית
 לא הממוצע הדרך שעבר מבולבל שייה דעתונתחלפה

 הארץ, נלכדרך
 לדצלי נעשה כי לשרש אנחט ינולים דבריו לפיולק

 מדברים שהם לפעסום הרוח חולי ודרךהרוח
 בי יום בבל מדבר אחד הטט אהד ענץ אווזתחגמד

 מדבר ואחד מצויין קבצן שהוא אף ממדינה מלךהוא
 נולו כי תמיד מדבר ואחד המערח מלך הוא כיתמיד
 כי נראה כן למפרם, אין אשר אופנים וכן רבבותמאתו
 כוה לו חלם כי מיפר הוא היינו ן ברשת נפל פרעהנם
 ורק נמור חולה היינו הרוח חולי היה הוא אבלוכזה
 וממילא ושבלים דפרות במעשה תמיד אחידיבורו
 מצרים חככף לכל קרש הרוח חולי הוא כיכראותם
 דבר 5ד יאמר איש יבוא אם היתה ותורתם הוהבמקצוע
 המרפאים חכמים ישנם בומנינו וכן לו, ירפא בוההמתקבל
 נרמה אשר המחלה של השורש להוציא הייט והבאופן

 דעתו, לטח בפתרונים השתמשו והםהחולי
 ראשון ביום רושם עשתה המחלה כי הדברןאמת

 שר שנלה עד הדאשון היום מן אבלמהחלום
 לחלומות מומחה רופא עברי יש כיהמשקים
 שנים. שתיעברו

 התודה המשקים שר כי האומר המדרש מתורץןבנזה
 מות עד נצפער שפרעה שראה במה חפאכי

 תיכף נלה ל4 כי מ,כיר אני חפאי את וואת נלהולא
 הפלא המדרש מתורץ ולדברינו חפא, במה הראשוןביום
 די הלא וקשה *רעה שיחלום כדי שנים שתי ניתומפוכי

 פשיפ חלום חלם אם קשה כי הכונה אלא אחתלילה
 לוה עברי להביא ונם המדינה חכמי כל יבלכלו כיהיתכן
 היו הראשון ביום כי במדרש דעתם ולכן הוא שפותהלא

 והשורש הרוח לחול4 נעשח פרעח כי מובהקיםמימנים
 חכמי כל נלאי ולכן החלום היה החולי לו שנרםהאחרט
 שתי ארכה דוח החולי ואם שלמה רפואה למצואפרעה
 כי שצעק היט מהפדות בפחד תמיד שהיה היינושנים
 רוחו ותפעם ורק שתה ולא אכל ולא הפרות הוארואה
 וראה שם מדרש עץ גו רוח אשר איש כגאמר שכלופי'
 שתי עבור אחר פרעה של ומחלתו צערו המשקיםשר
 וזאת המאמריגק ומתורצים עברי, יש כי אמי אזשנים
 שנעשה פי' שיחלרם כדי שנים שתי נהעם4 למההוא

חוו~
 פוב היה עברי נם אז וממילא שטם שתי נמור
 זושיד*(1 דש פש ביעדש )קעדי הטלאני הפתנםכמאמר
 שתי פי' הלם ופרעה שנתים מקץ י% צאדבנזה

 בי החלוס של הזה מו"טורש הוולי ארכהשגים
 הרוח חולי כדדך ברעדה בפיו החלום חזד יוםבכל

 שר לעצת שמעו וממילא החכמים כל טעבפלווממילא
 הסהר. מ8ית *וסף וק4שהמשקים

וממייא
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 ומיד ותיכף לו ופתר יומף בא כימובןוממכ1ילא
 דבריך אמת בקול וצעק בקרבו רוחונהפך

 התחיל ותיכף לשמתה מעצכות פניו נשתנהותיכף
 ביתו בני כל בו והכירו ובריא חזק כאיש ולשתותלאכול
 הוכרתו ממילא אז ימים איזהו ארכו וכן הוא נשתנהכי

 כטהי, וחכם נבון אין כי ולאמר להודותכולם
 פרעה שלום את יענה א' שאמר מה מתורץבזה

 כי לנו מגלה התורה פרעה חלום אמר לאמדוע
 חולי נעשה ממנה אשר הראשונה הסיבה היתה םהחל
 היה כי פרעה שלום היה יהעיקר העיקי זה לא אבלהרוח
 לך ה' שיתן אתפלל אני יוסף אמר ולזאת ממוכןחולה

 שלמה.רפיאה

ך,עיי
 המשקים שר וידבר פמוק כי הוא מדברינו

 היום מזכיר אני חמאי את לאמר פרעהאת
 שר דיבר לא האלו הדיבירים עברי נער אתנו ושםונו'

 שתי אחר ורק פרעה חלום של ראשון ביוםהכח8קים
 התודה כי האומר המדרש הוא לי דמסייע ותניאשנים
 המדרש הוא לי דממייע ותניא לעיל עין המשקיםשר

 ובכן פרעה שיחלום כדי שנים שתי נתוספו כיהאומר
 שתי כי בינני בלשק חלם ופרעה שנתים מקץ ויהינכק

 א' דוח אשר איש כזה הנמצא פרעה אמר אשרדז14ר, החולאת, ארכהשנים
 וזאת מצרים חכמי כל ובדקי שחפשו משמעבו

 מצרים, חכמי כל בדקו אתד ביום כי לאמר שיךלא

 דברים איאו נאמר לכן חטכה שבת הוא היוםדהנה
 דיומא.מענינא

 להפיר אנמךוכם גזירת קורם כי מספר ייסיפון12מכ1ר
 שמעון בני בק מחלוקה היתה ישראלדת

 זבורם( טוף )עין לפשרה באו ולא הכהונה אודותהצדיק
 יהא יבוא בא אם כי לאנמהובום הודיעו אחד מצדובכן
 בנקל בית ויהא המקדש הבית להמגיר מלנותובידי
 כסלו כ"ה היה המקדש נסגר אשר ויום וכו' דתםלהפר
 כמלו כ'ה יום בשתו נם ידי על נפתח שנה ג'ואחר
 מחזיק כלי ה' מצא לא חו'ל אמרו לחנם לא פלאוהוא
 השכל מוסר לקחת עליט כן על השלום אלאברכה
 אשר הנדול הלימוד לבד השלום במדת חנוכהמימי
 מתתיהו מנבורות ישראל מנבורת היום ולוקחיםלקחנו
 אנחט וב8וחים עלינו יוצלח לא יוצר כלי ביובניו

 בי השלום מדת ללמד לט עוד וכשמתינובתורתינו
 המחלקה לולא בי אימתיט לחוק והימוד העיקר הואזאת

 אפשר %ה יומיפת דברי לפי הכהונה בעדהטראה
 ישראל. על שנים שלשה שעברו %סוריםלממע
 להמחלקה וסוף קץ לראות נזכו ונם רצק יהידכ:ן

 המלחמה והיא בעולם שוררת אשוהגדולה
 העולם* בל ועל עליט שלום רהא והנוראההנדולה

 מקץ פ' נ'דרוש
 אליהם ויאמר אנחנו כנים נחמ אחד אישנניכולנו

 שנים ויאסר לראות באתם הארץ ערות כילא
 אבינו את הקפן והנה כנען בארץ איש בני וט'עשר
 דברתי אשר הוא יומף א*הם ויאמר אינט והאחדויום

 אתם, מרנליםוט'
 לאמר ליומף נתברר מאין פלא לכשרה באן ישוהנה

 היתה לפנים כי משמע דברתי אשר הדברהוא
 שבריא עד נתפפ דבריהם מתוך ועתה חשדרק
 דברתי. אשר הדבר הוא משמע כן מרגים הםבי
 לאטו קשה הלא אינט והאהד באסרס מונראה

 יד במת "8 אם נשפ מה בן אסרוועעלת

 להם הניחו ומשדתיו יומף כי נראה אלא לא אואחד
 דילכים הם מדוע חשד לידי מביאה והקיעיאקישיא
 אחד בל הכאים סוחרים כשאר ולא ביתה כמוביחד

 אחד אוש בני הם בי א' מעמים שמ יי עט "ש מיחץרוג חברה כמו באו והם לקטת עצמובפני
 עס כמו כנוק נשיץ נרים הם כי ליומף ביארופירש

 והם בישז פוקךים שהם מפני גדול עם בתוךקסן
 סשנניהם שבדלים הם ולבן הבורא באהדותמאמינים

 הם יוע מיוחרת כחברה נראים הם לכןוממוחריהם
 אאד איש בני אסמו אשר וואה ארץ עסי לשארכנברים
 חשףם כשו בן כי באחר המאמץ איש 8" בנועבארץ

8ת
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 ידוע כנען בארץ אמונתם שם על אחד בשם ישראלאת
 ביחד, הי"כים הם דוקא מדוע הקושיא וסרה ע"זלעובדי
 למה לדבריכם קושיא עיד להם הקשה יימףאבל

 לקחת חסשה באו לו היה די הלא כולכםבאתם
 לאביהם נפרף כי פעם עוד נתנו זאת על כולםבעד
 למצרים לעגד נסכר פי' איננו והאחד תהו יקירבן
 והאב אותו( מכרו נפשות טגבי סתם רק מכרו הם)לא
 ואנחנו הק5ן את להלך נתן לא ולכן תמיד,ביכה
 לפזר כולנו הסנמנו תבואה בעד למצרים הולכיםכשאט

 נמצאם, שלי העירות בכל הארץ בכלעצכרנו

 אתם הלא דבריכם פלנינן אמר דבריהם ייסףכשמוע
 מפני כולכם באהם רכן כי הודיתםבעצמכם

 והחצי וצדק אמת הוא זאת הארץ את לרגלשברעתכם
 אחיכם אחר ולרנל לחפש כי אומרים שאתמהשטה

 שקר, היאואת

 כי הודיתם אתם פי' הדבר הוא אמר אשרדז4צן
 אתם,מרנלים

 לכה"פ תהא זאת אחיכם את ותביאו תלכו אםאמנם
 לשלחו האסק מפני ירא היה אביכם כיבחינה
 נם הלך לא סדוע הלכו עשרה אם קשהכי

 עשר,האחד

 כי אסת ושלי לאביכם אסין קרה כי יבוררדבנז4צן
 אחיכם, לחפש אתםרוצים

 מקץ פו לדרוש
 למה לבמו יעקב ויאמר וט' שבר יש כי יעקבדירא

 ישראל בני ויביאו ונו' בנימין ואת ונו'תהראו
 הבאים, בתוךלשבור

 יעקב שם פעמים שלשה הוזכר הלא פלא כק ישהנה
 ואיך יעקב שלח לא יעקב ויאסד יעקב ףראהייט
 ישראל בט ויטאו ואוסר הסדר נהפךפתאום
 הוא, דברהלא

 חדש עשר שנים אדל משתכח המת נרכותק
 ומאן שנה לעשרים קריב עברו כי יעקבוכראות

 הי כמו וךטו לפני המיד רח5 יוסף פט כי יעזלהתנחם
 לא רק חי יוסף עוד כי שפפ מזה הפבע עד דואווה
 עין כזה נדול בצער ה' שענשו הסיבה הבת ולאידע

 במעשיו יפשפש ע*ו נאים שףטרים הרואהברכות
 לא יעקב והנה תורה גביפול יתלה וכו' מיח ולאפשפש
 ה' אמר כאשר היות למסקנא בא דק לתלות גמהמצא

 יכול להם לא בארץ זרעך יהיה נר כילאברהם
 יוסף על הנורל נפל מיבה ידי ועל הזבק בא כיהיות

 לנלות,שילך
 יודעים מ בניו אה גם חשד נלט ט 4צו4צ4שר

 והצא לו הם ,שונאים כי ידע בי מיהמף סההם
 כי לדבר רנ*ם ףש לראוהם שהלך בשעה דוקאטאבד
 ידיעוונ מהם ל~שאוב ביכולהו דיה 5א אבל הפאשפאם

 שלא בינינו נחרים אמרו ד"ה ישב תנחומא מדרשעין
 ידודה להם אמר אבינו ליעקב ממנו אחדיניד

 מה בעשרה אלא מתקיים החרם ואין כאן איטראיבן
 את לראיבן והנידו וכו' החרם באותו לה' שתפועשו

 ושתק,החרם
 נתרצו ואז נשבע יוסף נם כי ינש פ' התוס' בע*קק

 לעבד, צתו למטר ורק חיהניחו
 הוא הסיבה ורק הוא חי כי ידע בלט יעקבאמבם

 ולכן להם לא בארץ זרעך ידיה נר כילקתם
 משים ועשו בטלה שישראל בעת כי וידוע בנלותהוא
 שיעקב בשעה ורק יעקב נקרא הוא אז יעקב עלעקט
 נקרא וצא אז לרמום ליתנו שלא ברנליו צחז אומשיך

 ותוכל, אנשים ועם א' עם שרית כיישראל
 לקנות למצרים הלנו הארץ עמי כל כי כרשתואמנם

 של ומקיימים יושבים והם נפשם להצילמחיה
 כי עינס ננד גשקפת מכנה כי הבין טטקוטו אישיצא
 להם היה הלא מרעב למות במכנה הם ובניהם הםפה
 עשו כי וחבין סכנה לפניהם יש שם נם מסתמאלרוץ
 יוסף, של הגלות גרמו הם וטראי יוסף אודות רעמעשה
 וכו' שבר יש בי יעקב וידא התורה אמרה אשרדז84רצ

 שסו ולכן בנלוה יוסף נם?א שם כי דן דצאפי'
 יוקש כי האמין יעקב פי' לבטו יעקב יאמר -יעקב

פ
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 כזאת לעת ושמו זרעך יה*ה נר כי % נתסיים ורקהי
 שיירות כי במוח הדרך הלא פי' תתראו למה יעקכהוא

 כי דן מזה לילך אתם יראים ולמה העולם מכלמצויות
 בנלותי הוא יוסף יען יעקבשמו

 כי חשב יען יעקב שלח לא בנימין ואת נאמרולכן
 לבנימין נם יקרה שלא היה ירא בנלות הואיוסף
 רחל לבני רק הוא הגלות כי תלה כיכזאת
 זרעךי יהיה גר כי כיוןועליהם

 כי הסכימו אז שילכו ע~הם נור יעקב כאשרדהנה
 להם קשה שהיה אף אותו למצוא אחריויחקרו

 ש%עתו ישמור יוסף כי בפחו אמנם הדבר לנלותמאד
 פי' יוסף אחי וירדו נאמר ולכן לאביהם יגלהולא

 אחריוי לחקור כאחיםנעשו
 מצרים של להנ%ל בבואם תיכף כי מוכן2!2!ילא

 נפלא ומיפור מעשה ושמעו להקורהתחילו
 אשר במצרים שנעשה הנס כי ממצרים דהטביםמכל
 מבית יצא אשר חכם ידי על הוא מתבואות חמריםאספו

 יוסף הוא האמתי ושמו הנהר מעבר מעם והואהאסורים
 לרעהו איש אמרו זאת כשמעם למלך לשני נעשהוהוא
 ורק הוא אחיהם כי אחוזים ותשעה לתשעים קרובכי
 מבני או עשו מכני הוא טלי להם נשאר קפן ספקעוד

 לדעתם קרוב אמנם עבר שפת דברו כן נם אשרישמעאל
 כי הוא מאמין כי תמיד צעק ואביהם יומף הוא כיהיה
 כשמעם אמנם זרעך יהיה גר כי % נתקהם ורק חייומף
 בשם לא הוא כן אם מצרים ארץ בכל המושל דיאכי

 ישראלי בשם ורק יכונהיעקב

 ישראל בט תבוט נמרץ בקיצור התורה מרמזתדז4*ר2
 הכאים בתוך בהיותם פי' הכאים כתיךלשבור

 החכם מהאיש הנפלא הסיפור שמעו שם המדינותמכל
 מאד קרוב כי סימנים שמעו וממילא מצרים ה?ילאשר
 הוא א*כ והמושל המציל הוא אם וממילא אדרהםשהוא
 אביהם וממילא לו משתחתם כולם ואדרבא בנלותאיט

 ישראלינקרא
 הרעתם למה ישראל ויאמר חמישי פ' עין נביןד22זה

 שלחה אביו ישראל אל יהודה יאמר ונוילי
 איפוא כן אם אביהם ישראל אליהם ויאמר ונו'הנער
 כשמוע פשופ נראה לישראל מיעקב התורה שנתהמדוע
 הסיפור יעקב לאזני בא גם וממילא דבריהם כלאת

 והציל יוסף ושמו הנהר מעבר איש כא כיהנפלא
 וקרוב הוא כט כי הוא נם הבין וכו' הארץ כלבחכמתו
 וסימן ראיה לו היה יען עוד שמח לא כמובן ורקישועתו
 עשרים ע%ר אחר יען ופירש שנה היה יוסף כימוכהק
 ולשאל משלומו להודיעו אכ כיבוד לקים זבר ולאשנה
 אחו ואולי רעה לתרבות יצא כי דן מזה אביו שלוםעל
 אבל משמחתו אות שום הראה לא ולכן מצריםבדת
 הגזירה ביוסף נתקיים כי שחשב במה מעה כי דןזאת
 מושל הוא כי יכונה יעקכ בשם והוא זרעך יהיה גרכי

 ישראל. שמו וא'כבמצרים
 רעה לתרבות יצא כי יוסף את שתשר במה פעהדגכו

 ישראלי מדתופירש
 שלום לשטל כבדו לא ונם משלומו הוהעו לאלכן

 השטעה את ושמר באמוטץ חזק היה ורקאב
והחרם.

 נגץ ש ד'ררח
 שהניחה חטכה נר תטטט רב אמר שבתבמם'איתא

 וכמבף כטכה פטלה אמה מעשריםלמעלה
 מים בו אין ריק והבור דכתיב מאי תנחום רבואמר
 הסמיכות להבין בו, יש ועקרבים נחשים אבל % איןמים
 יומף. של ל%ר חטכה נר שייכות מה המאמרים ב'של

 כשנכנמו בבמלו בכ'ה חט2ה מאי ת'ר שבתגרמיבו
 שבדץכל דהטמנים כל פמאו לדרבליעים

 אחד פך אלא מצט לא ונצהרם חשמנאי ביתובשנברו
 בו דיה ולא גדדל כהן של בוותבי מתח שהיה שמןשל

 ממנו והדליקו נם % וץשה אחד יום אלאלהדליק
 יוצלים ואו וא"כ בצ%ר ייתיה טמאהיישל הוי לחו למה הוה נם ז"ל יהושע הפניודןידן וכיי ימיםשמונה

 לא פוירע דאיבא דוכא ראפיל4 ממח מהשמןלהד~ק
מהדיק
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 הא הקשה עוד ו', ד' יומא בפימאה ועבדקמהדריק
 אבל מהפך מד~קין והיו בהפך נם שנעשה טטדהתינח

 למנחות. שמן לקחומאץ
 נעשה מכ"ם בצבור הותרה שפומאה דאף תירץדתפ"י

 נלוים. בנסים ישראל של חיבהן להרטת כדינם
 להלכה פסק ז'ל הרמב"ם הלא הפ"י על הקשוןכ111ר

 לנס. צריכים היו וא'כ בצבור דחיהשפומאה
 למנחות שמן לקחו מאץ קושהתו לתרץ לעץדןנר4טץ

 פ"ז יומא ועין תמיד במ10ת ששניט 8יעל
 חשמונאים ננזו שבה צפונית מזרחית "בת ד*ח ףבלז
 לעכו"ם. ששקצום עולא ואמר יונים ששקצו מזבחאבני
 לא כן אם המזבח קין נפנמה מ"פ טכה תום'דעין

 סתרו שהרי עליו להקריב מזבח רב זמן להםהיה
 למנחות, צריכים היו ולא מקייבין היו ולאהמזבח

 הרמב"ם זה בענין שמעתי בילדותו עוד נ"ידבפונני
 ח' ממנו שהדליקו כתב 8"א חנובה בה'ז"ל

 ז"ל הב"י ודקדק שמן וויציאו זיתים שכתשו עדימים
 אחד יום היינו ימים באיזו שמן לעשות יכלו לאמדוע
 בחזקת אז דהיו ותירץ ימים ח' דוקא ולמה שנשט

 והזו ופבלו ימים שבעה שעברו ער וחנו מתיםפמאי
 הנ*ל והקשה השמן עשו השמיני וביום מטמאתםעליהם
 מכביצה פחות פוות לטתשם יכולים היו מקרם מבלהא

 קמיה עויא רב בד אחא רב יתיב ל'נ פמחיםוכדאיתא
 שנפמט ענבים יוחק דר' משמיה ואמר ויתיב חסדאדרב
 ע"ש וכו' לנסכים כשר יינן מכביצה 8דית פוצתדורבן
 דאף רש"י שיפת דמחולקים ותום' ברש"י שםועין
 מקבלי פומאה קבולי אבל מכביצה פוות מפטאשאיט

 שהוא.בכל
 ד' פ' טכלץ טמטת הלנות פסק ףילדטטכטבנ*ם

 טמאה סקבלין אבל ובתב רש'יבשיפת
 שכתשו עד שדקדק לשיפתיה אדל ק ואם שהןבכל
 יכולים דןו לא יברם שטנה טתן שכל שטשטעץתים
 דסבר מ1ביצה פדית אף לבתוש יכלו דלא שמןלעשות

 שהו. בכי סומאהדמקגלין

 בצבור הותדה פומאה לם"ד שהקשה הפ"יקה*ת*
 להעאעמהט יכולים ווו הלא הנם נצרך דרהלמה

 מפמאין היו או* דחששו דאפשר הנ"ל תירץבהשמן
 גונזים והיו לע"ז מזבח אבני ששקצו דאיתא כמולעכו'ם

 לא כי בצביר הותרה לפומאה שייך ואין אסיר השמןכן
 נאמרה, ע"זלפומאת

 בין בנלף היה חז"ל דברי לפי חמכה של הנסהנה
 מתתיהו כי חושבים שאחרים אף בפנים ביןבחוץ

 היונים היו כידוע הוא כן לא אבל הישועה נרמו בניועם
 ורק מאד דל ישראל ועם ההוא בעת וחזק נדולעם

 המקדש. בבית גלוי נס נעשה וכן ההמעם ה' לה'בשובם
 דור לדור הדיא העת לזכור צריך בי חז'לד**כפרו

 כמו בנסיון לעמוד הבאים דורות ילמדולמען
 בפוהים הם אז שלמה בתשובה ישובו ואם אבותימשעשו
 למה פעם סוכה אמרו והנה להמן יעשה ישועותכי

 יען מעשרים למעלה נבוה הסכך אם הסוכהפסולה
 עשרים. עד שולט הארםשעין

 לראות הארם צריך חנוכה נר ב* אמרו ישתאי
 עין שאין מעשרים למעלה פסילה ולכןולהתבונן

 גנלף הוא שרואה להאמץ שצריך והכונה שולפהאדם
 נעשה ורק הנם רואה דצא אין ב* לאמר ולאהנם

 הפבע. ידיעל
 להאמין צריך תנחום ר' של השני הדרש מובןדב1זה

 כי שחחטבים כמו ולא נס בדרך מצול יוסףבי
 נקי בבור שעות אייצ היה הוא פשיפה מעשההיתה
 איך קשה כן ל* כי אותו ומכרו העלוהו ואח*כממים
 הלא סכנה היה לא אם לבור להשליכו האחיםהסכימו
 יבוט הושיעה יצעק ויוסף אנשים יעברו אם כיהבינו
 יתקיימו שלא בכדי העולם מן לפפרו רצו והםלעזרתו
 ע'ב אלא חלומותיו יהיו מה ונראה כאמרםחלוטתיו
 דמו, שפכו לא ורק נלויה בסכנת שיצהמיירי
 מסכימים הם אז בגור יש נחשים אם אמרון46ען

 ויקוים הגהשים מן שם ימות כי ר*בןלעצת
 מן ניזק לא איך וקשה חלומותיו יףו מהונראה

 והעקרבים,הנחשים
 ובכן נם ידי על ורק הפגע בדרך שלא בע"נאלא

 תמיד דוא ישראל וכן הוא חד המאמריםב'
 ועקרבים נחערם ישגם ותמיד השבי בבורבנלות

 וסצילס. טשיעם ה4 ורק להדקם פיהםהפיתורם



יהל"*פף4*1

 מקץ 1 הדרחם
 ישראל. נא יאמר מנעורי צררוני רבת המעלות2טיר
 אומר היה ומה וכו' הדוא במקום אכב יצאכפררש

 וכו' תהלים שבמפר המעלות שיר פ*וריב'ל
 פלא. הוא המאמר מבא, ישראל ישראל נאיאמר
 מיוחם וישר צדיק איש משל 8י על לבארונראה

 מפופל דףה זאת ובכל אבות בזכותמעופר
 שימורים הרואה ברכות מאמרם וקיים ימיו כלבימת"ם
 יתלה מצא ולא פשפש במעשיו יפשפש עליובאים
 היה כי משמה מצא ולא פשפש והוא הירהבבימול
 אמר לארבעים הגיע כאשר מעשים בעל גדולשקדן
 ני צבים לימים הרעים ימי ויהפך עלי ה' ירחםשלי
 העתים נשתט לא אמנם בנחת לווות רב עת ישעוד
 הגיע מעשיו ה' יהפך חמישים לעת אח4 אהכהאמר
 שנת לעת שלי אצפה אמר לו ווסרב ולא חמיעהםשנת
 תורלי מזלי ויהפך עלי ירחם זקנה התחלת שהואששים
 ישיעה לא כאן ואין הששים שנת הניע כי ויהילפובה
 חיי ימי כל שופה ה"תי כי בלבו אמר אז נחמהולא

 לימי הגעתי כבר מצאתיה לא אבל בהעגחההאמנתי
 מצדקתו גם ממשנתו הפמיק קשב ואין קול ואיןזקנה
 המקיים כל אבות איתא הלא לאמר רוחו כלתהבי

 קוץ כל קיימתי אני מעושר לקיימה פופו מעוניהתורה
 נהשעתי. ולא זקנתי ואנישבתורה

 להשבוום קרוב ונעשה שנים כתמש עבירחעוי
 עין להתמעפ התמידים יפוריו התוולופתאום

 בש*חותם נאמנים יפורים תאמנים רקףם חלאיםע'ז
 יטרים לו היו ימיו כל ה"ט בזמנם ווילכי6 כזמגםבאים
 ופתאום חלש ווה יבוו כל נהרפא והבה מ1רסמתמהו*
 מ?ווק טדל לקח ופחשעם עט היה ים*ו כל גבורנעשה

 תדול הלך וכן עשיר וגעע*ה הגדול בטרל וזכהמצרמם
 עךד אבל נחת חי תצ עשיר נעואת וברי חזקנעשה
 פחרו אבל לזקנה הניע כי קיר לזמן רק היא אוליחדד
 ואה*כ להשמונים הגיע חשחמכ 5חשבעים הג*ע יוקלשצא
 נם לא לידו עתה כוצ כן או בבוצ ווצא לההשעיםדגיע
 במו מפש הד א בב4 ט*ו כל כאבן חזק בקרבולבו

 לכל נדול משתה עשה ואז שנה למאה הניע וכןאר
 כל איתו כרכו המעודה בנמר שלמה בסעודתקרוביו
 ימי כל כי ואמר ופתח כארי רגליו על קם אזהמפובין
 לא וה' ממום מאום בי מצאתי ולא דל עני חול4התתי
 אמרתי לזקנה הששים לשנת בהניעי נתיאשתי ובבןעזרני
 ה' אמנם ממשנתי תם מצדקתי והפסקתי עברהכל

 לי שהוסיף עד עמי להפהב והתחיל עלי חמלברחמיו
 תחלואי מכל אותי ורפא הזקנה משנת שנהארבעים
 מבין אני כעת יען ביאושי פעיתי כי כעת אומרוהנט
 זקנתי לעומת נער עוד היתי חמישים בן כהיותיכי
 מקדם זאת ידעתי לו ימי לי ה' יאריך כי ידעתילא
 מתי אמרתי לכן היתי זקן כי מברתי מתיאש הייתילא

 יחנני ואולי נער הייתי כי רואה אני היום אבלאמלוך
 האיש וו כי היה וכן פוכ מה ועשרים מאה עדואחיה

 וחמישים. מאה עדהזה
 הם ובכן בימתים ממובלים בנולה מפוזרים ישראלעם

 יהפך הן כי חכינו שנים מאות כמה הלאצועקים
 העתיד על בהקותיט צרותיט מבלט ובכן למובהמרעה
 הנעט כבר כן אם שנה אלפים לשט ק-ב עברוכבר

 מלאים אחרים לעומת חלעים בכלל האומהלזקנה,
 חמסו ריקים יען ריק כיפם אפרתקשת מרובמחלשת
 מטפם בהואשים והם גלה וגם תמה תקותםוגזלו,

 מאווט ורבים זקנתם עת הגיע כבר שמרים כיונשמחפ
 מזקנהם. היאוש מפני הפראל מערבותעזט
 אשר טף ושמו בשפים אתר יש כי יבטת עיזאמנם

 8שם שולרום היר דור ובכל הנשמות כלבו
 העכוף בעולם עוברת נשמה כל ובכן לדגופיםנשמות
 ועומדת דיצר אה מנ?חת דרא איך כחה להר*תבנדי

 בדורה אחה *עם רק פנלת נשמה רכל נמצאבנמיונח
 נשמה כל כי הזמן אריכת מתוך יאהש נאן איןובכן

 ואין בעדה פובלת נשמה וכל אחר דור רק פהעומדת
 יקנים כבר כי לאמר שירוףכאן

 אלפקפ בן לערך דגסיע עת הנלות עת נהשובמצמ אנהם~
 השריך אשי העחיד עת סתשיב זה האיבטושנה

 1' הלא חעשז שלוה יסי ידוו שאז תח,ר שנה אלףמאה
4



 אז שנה אלף מאה לעומת ילדות נערות הואאל8ים
 התורה ועזכו ישראל ממערכות רצו אשר אלהיאמרו
 כאתה לא עוד וישועה זקטם אנחנו כבר שאמרומפני

 ילרים, נערים היימ כי רואים אנו כעתפעיט,

 ולא מנעורי היו הצרות כל מנעורי צררוני רבתדזהד
 הזקנה, מתוך להתיאש לידיה

 עם ישראל 8י' סכא ישראל נא יאמר המדרש מובן1גזה
 יאמר וא'כ כשנים רבבית יאריך סכא יהאישראל
 לעומת נעורי בימי היה יסורים שסכלתי העתכי

 מנעורי, צררוני רבת יאמרו שלוה מתוךהזקנה

 מעם כליה לעשות ביניהם נמרו וסיעהו אנפיוכסהנה
 יצליחו כי כידם ספק שום היה ולאישראל

 אלה לעטש ואתר אתר בכל מ,ףנים דול אנשיהעמידו
 יצרו כי סוכה מאמרם תדוע ומצותיה התורההמקיימים

 עחרים יהיו להיצר ואם יום בכל עליו מתטגר אדםשל
 פבע כי אמרו עוד היצר יצליח כודאי מזוינים חילאנשי
 עשרה י' בשב חיל שאמרו כמו הפבע ומבפלתשוברת
 ברזל מחהבו ברזל קשה הר בעולם נבראו קשיםדברים
 קשים מים אותו מכבון מים קשה שר מפעפו שרקשה
 קשה רוח מפזרתן רוח קעהם עכים שהם טוב*םעבים

 ו'ררוש

 את ויל הדת מדרש שמטא בהעלותך פ'רמבץעץ
 הפבפ הקויבו שבפים עשר אחד לפעלהטצא

 ו%ץ הק"בו הנשיאים וכל אפרים הפבפ הקריכ לאלף
 הקריכ לא ואהרן אוזין זה לף נעאא דוה ומי לףמשבפ
 לף שכפ מקובל אינו בשבי* שמא 4 אף שמרווףה
 לגדולה רעעארא של לאושרן אמור לך לסהשה ה' לואמר
 אליו ואמרת אהרן אל דבר נאמר לכך מהוע8 אעזהמזו

 שבית בזמן אלא טיגים %נם הקרבטת וכףבהעלותך
 מול אל שנאפר לעולם הם הגרות אבל קןיםהמקרש
 במררש מטרש כסהטם הנ"ל דשטהרש חבו' הבצורהפני

 בהן*תך* עשש שמעתי בףלקרפ נםתטימא
 שבהב*ר נפים לרבוט טתרים מטלת הביא ףלה,רבגבץ

 שהקויבו כען במודש ר"יתי ושצטר יאגיה
20
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 מפיט יין קשה פחד שוברי פחד קשה נוף טכלוטף
 מכולם, קשה ומיתה מפכחתו שינה קשהיין
 החלשה הפכע וכהשברת מהפלת החזקה רפכענבמשמע

 הם אם לכן להףטיכ אין אוטר נרול כללוהוא
 מצד לאמר אפשר אי כי המיעופ ישברו בוראירכים
 זיין בלי ננד ובפרפ רכבות נגר יעמוד אחד כיהפכע
 כעד למיתה יענשום ואם מכולם קשה מיתהובפרפ
 הרגלם. על תמשול המיתה פהד בודאי התורהקימם
 אנפרוכס אכל אמתים הם הפכע כללי כי הדבראמת

 קנ'ו שבת מאמרם ידעו לא % שכויוסיעתו
 הגים דרך אל טו' לישראל מזל שאין מנין יוחנןדיר
 הגים יחתו כי תחהו של השמים ומאוהות תלמדושל

 דאשר וכו' סכר רב ואף ישראל ולא יחתו ניםמהמה
 החהוה אוהו תוצא שנאמר לישראל מזל שאין מניןיהודה

 לישראל, מזל שאין שלך מאי?פנניטת צאוט'
 ה' הצול הפכע בכלל אינם ישראל זה כלללפי

 ישראל אם אף מאחרים רבבות לנצחכהשגחתו
מועפים,

 או%ר חכמים שהעוב ומפארים משכרום "טוז*צן
 מסרת שקר ווו הפבע ו%קי פי עלשחשטנם

 הפבע. של הכלל רףפוך מעבום ביד ורבום חלשים בידנבורים

ם מקץש 4 1 ח

 למעא ה' ש% וכו' לף שבפ הקריב ולא שבביםישב
 בה שוש אחרת חטכה "8 א*ו ואמרת אוץרן אלדבר

 ותשצשת נמט בניך הץ על עושה ואני הנרותהדלקת
 ולפיכך החשמוטיפ בני חטנת וויא שמך עלששייה
 הדברים כל וכמעפ עשש המזבח דגוכת ל8' 11 פ'המם4ך

 בילקופ.מבוארים
 ייירות מצוהע הכהוב בוע שריבה נהנים יבטהקמן

 כל כב% וכף אואע כף להקריב ינהים דיוהלא
 בע1ביל וני מטדה מצהע הוספה יזההגשי*ום
 נער*ע קרבן להקריב להם מנכה מטדהמצות
 חרבן עם הב8ל הטטרה נם הלא לי"שניפהמצקשה

 על דקףו לפרש טכרחין היו ולכןהבית
 טוע חטבה בשגיל וני קשה כן נם הנוכהעל

מחפ
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 נשיא קרבן הם שייכות מה נשיא קרנן מיותמהם

לחנוכה,
 שני, לנית ראשון נית נין החילוק פי על לנאררנר4ןץ

 נתורה עסקי לא ראשון ננית דאמרי יומאעין
 ונדרים סינים חמרו ראשט ננית נתורה עסקי שנינבית
 חכמיט של הנזירות כל ע"1 מסכת עין ע"ז, ענדוולכן
 נקשו כה'נ דאנשר פ'ו יומא ועין דע'ז חששותעל

 כמו מע"ז מלאים היו ראשון ננית דע"ז יצרא עלתפלה
 ננל עא המנערים הצדיקים אף כי הנניאיםשממפרים

 ע"ג מעפ הטהו תמידזאת
 מנהדרין ועין דעכו'ם יצרא ד'ה מ"ד מנהדריןדעין

 ישראל היו יודעין רנ אמר יהורה רנ אמרמ'נ
 להתיר אלא עכו'ם ענדו ולא מכהש נה עמאיןנענו"ם
 זכות מעפ מלמד יהודה רנ והנה נפרהסיא עריותלהם
 ועריות עריות אלא ע'ז היתה 5א הפנימית כונתםני
 השנל ואין השכל ננד היא החמדה הפנע מצדההא
 אינה עש1 אמנם היצר תטת על להתחזק בקליכול

 להתננד. להשכל והיה הנוףמתאות
 תחילת כי להם4ץ אפשר הק, דבריהם ליאדהנה

 המתקנים ר4ו ה%ט מנהנ רק היתהענודתם
 נשלוה הארץ על חיים הם הטים כל כי המסכנים הםהם

 ישראלים והם נרית ברתו אשר עמים להם יש יעןננחת
 וקפנה דזה כשה הזאנים נין הנדול נעולםעומדים

 חיה. לבולעה רוציםוהזאנים
 ענודתם לפנים נעשה הנוים נכל נהיהאמרולכן

 אהד אל אחד ונתקרנ אנחנו אחים כיוידמו
 העולם מכל מובדלים להיות לט למה ברית נםונכרתה
 לישואל שנאה שיררה מפני מיני נקרא למה שב~ועין
 לרם4ותם נחוץ רק מנהניהם להחזיק אמדו לכתחלהולכן
 אמונהם פ" בתורה נעסוק ישראל ננית נפניםאנל
 הממכנים התקיט ולכן אמתית ולא פי4פיש היתהנע"ז

 ולילך כמעשרהם ולעשות ננדיהם ללכוש ריטרםלעשות
בחקותיהם.

 ולמוכסין ולחרמין להרנין נודרין כ"ח נדרים ייהדרכדון
 נכל ונו' תרומה שאיט אעיי תרומהשוןא

 נשטעה אף אומרים ה% ונית מנשבועה חוץטדרין
 דברים איק שבלנ דברים לן דמנירא ננ על ואףוכו'
 ניפול ידי על רק התירו כי ע'ש שאני טנסוםלנני
 הם נם כי לאפר הפצץט רחשץ במת וום חוגבלב

 לעמוד בבהם ואין סביטתיהם מהעסרם מ6חדםאטסים
 ברירה שמתרש4ם מפני היא הסינה כי תלו ו5אננדם
 נווץ צבועין לכתחלה נעשו ולכן הדת שנאת מפניורק
 משונאיהם, להנצל נכיי לשכניהם להתדמות ע"זענדו

 מזה רחוק לא באופן היתה שלמה שיפתדכמעם
 הדנר אמת העמים נל עם להתחתןהיינו

 לקרנם נכרי ניירם ששלמה יבמות חז"ל ניאדו כנרכי
 צעדו אחריו הדורות אנל ושלים שקפים שיהיוונכרי
 נפענתם לפנים ע"ז לעבוד שהתירו עד נדוליםצערים
 הזאת האדורה השיפה לאפ ולאפ הם אטמיםכי

 והטינה כעכףם ונעשו מישראל התורה ונרשההתנברה
 רק הלט 5~פ ולאפ נחורה עסקו שלא מפניהאמתית

 תם.נעצ
 ורק הרעפורם את 5נרש התורה ועמק למודי כולם ועל נפלטת תקטת התקיט שני בניתדלכן

 למען ומבחוץ מנית כברו תוכו יהודילהיות
 ראשט. נית של הטראה המחלהלרפא

 יכול הדנ שאין נכע לדנים נמשלו ישראל כי ע"זעץ
 ועין תורה נלא מתים ישראל כן מים נלאלחיות

 שלא תיש שעזרא ב"ק עין תורה אלא מים איןנ"ק
 ינלו שלא הנין ני חירה בלא ימים שלשה ישראלילכו

 מים. נלא ימים שלשה הם אם וחזק נרי להיותישראל
 נדרים עין הארם, נפנע מציט עזרא יתקנתורדגכאש

 וט' אוהו מנין ימים שלשה יישן שלאהטדר
 ונן שינה, נלא ימים נ' לחיות יכול אדם שאיןיען

 הוערה היא חןנתה ומטחתה לטח מינרהתהנשמה
 ירביצני דשא בנטת ונאמר 5י יטח אז ישנתי אזונאמר
 שנותנת התורה %א מטחה המי ינהלני מטחות מיעל

 5הנוף. מטחח שטתנת השינה נמו להנפשמטחה
 משטע יעקב יקא י?א פ' פ*אה פררש יישתיבזה

 טתנת השינה יען ממשנהי רבה המדרששמר
 להנפש מטאה טתנת המשגה וה*כוד להגוףמטהה
 בסי עוסקום שישראל חק כל פ" ה' יש אכןיאמר
 ההורה כי ה' רק ע*1 אין אז במים המונח כדגהדירה
 ולהטת בנלף ע"ו לעבור רפורבו להיות מטשתאינה
 ושילך עשיא ומתקטז הסתר סגצח הנלוי יען נמתריההי
 כת לחם נהנח התחיה כי הן עובדי הע בהלםכמעפ

 השעם שד ההעלרא ושפשינח בסשח יקופפשלה
א



 ואף 5נכרים הדרבים בבל להתדטות רפורם ש5המחלה
 אמרו האחרונה ממאה המתקנים נם וכף כנמיותכבתי
 אנל בשוק יהודי ואימ בגית יהודי להיות צריךכי

 בהוץ, ולא נבית לא ידודים אינם ניהמ8קגא
 ההורה לנרש הסבימו היונים לענינט נחירדהנה

 מראורנ גזירות עליהם וגזרומווהתים
 הלא ומנהימם כראשים יצאו אשר ובניו השמנאיןהגה

 בפמם יהודי 12צץ ידודי איט לווות לתקןיכלו
 חורים ובחדרי עשז לעטד אונם מחמת להםלהתיר
 דוא הוערה עצת לא בי ידעו הם אמנם ה' אתלעבוד
 נפשם הפקירו כחם בכל לחמו הפנימי, ינצח הווץיען

 דרך כאן אין במתר ובין בנלוי בין הם יהחים כילאמר
 והרט ה' מזבח על נפשם מסרו ככהנים והםרי1רבו
 בכל ומוימים עושים כהמם איך ישראל לעםדונמא
 חלק הלרם לכהנים ידיה לא התירה אמרה ולכןנפשיך

י14י"י מקץ1
 מסקבל עועמם אין העולם פתגם חלקם, ה' רקונחלה
 קיבן קרבט ארתט שיתט, הכרגים את כבת 5א לכןמתן
 מקב*ם שהם לבד הוה מהשבפ כי נשיאים כשארעשיר
 לתת מהויבים הם טעם, עוד יש טתן, טמקבל עושיןואין
 לשמור מחויבים מעם המורים הם ותסרד צרה בעתנפשם
 יכבה שלא ישראל ש5 האחרון הויק לשמור תמידהנר

 מתתיהו הכהמם עמרו ווונים נזירת בעת הםטרהולהאיר
 שתם. ממיעים אהרים כהנים נם היוובניו,

 כהנא. מס*ע כהנא ישמעאל חוליןעין
 קבלו לא מרוע דאג אהרן הנ"ל בהמדרש מרומזדז144ן

 יהא מתנתם כי ה' לו אמר זה על מתנהמממ
 נפשם ימסרו הכהמם אז החשסונאים בעתנשמתם
 נשמתם. נדבוגם להכהנים ודי התורה זו הממרהיאירו
 נאראים. לפ' המטדה פ' התורה סמכה אשרוזאת

ש מטץ 1 דדרוש א

 שמן של אחד פך מצ* תע' הטבה מאי שנתאיתא
 נט. ונעשה גדול כהן שלבחות1

 ונראה פ" עין בהשמן הנם נעשה דיקא מדיוקשה
לדקרק.

 האבן את יקח בבשש יעקב רשבם נאמר יצא12טפן
 יצוק מצבה טתה ישם מראשותיו שםאשר
 -. ראשה עלשטש

 אליו הנראה להז מזבח שם יבן נאמר 5ך 5ך12פמ
 אהלו ויפ תו' מקרם ההרה משם יעתקתאסד
 בשם. הקרא לה' מזבח שם יבןתו'
 ולא מובוצת שתי בנה אברהם פ5א, כאן ישוונה

 תו5דות פ' נאמר בינחק נם והנה בשמןבהשך
 ומדוע בשסן משך ולא שבע בבאר סזבח בנהבו

 בון. פעמא הלא בשמן משך יעקבדוקא
 לוזה יעקב יבא טמר ישלה נ8' קשה עוידוזנה

 ולא תו' למקום יקרא בתבח שם הבןתו'
 בשמן. שמשךנ,כר

 נתהי אשר האדץ השת נאמד ששי 8' השלח בפןדהנה
 יעקב הצי תו' ששצה 5ך ווייחקלש4בההם

 עליה יסך אבן מצבת אתו דבר אשר בסיםסצבה
 יצק 5א השלח ב8' הנאמר מזבח אצל למהדיון שמן. עליה יצקנסך

 הוא4 8לא הלא שמן יצק וכאןשמן
 תפלת תיקן אברהם ברכות ד1תא פה פי עידנר4*ה

 תיקן יעקב טנחה תפלת תיקן יצחקשחרית
 הראשה הבית נבנה אברהם בוכות פ" עיביתתפלת
 יבנה יעקג ובעצת השני הבית נבנה יצחקובזכות

 האהרון.הבית
 שומר ישעוה בנאסר ממש *לה %א יעקנ גלותדןונה

 בסוא עברו בבר כי ס"4ל טח שומר מ*5הסה
 ח*פלה חשך חיד השמש ורח לא ועוד שנה אלפיםב'

 י,ס ערבית תפלת תיש יעקב אמרו ולבן*שיאל
 שני בבית ואתשב חשך שנה רד"ו רק דיהדבתחלה

 שמג שבעוםרק
 החמה אשר במריטת כמו קפנה ה*לה אם כידכידלע

 ווום רוב בנ2ורתה מושלת החמהבימות
 אנאא ש אהת בשעה רום עשר אחד בשעה נעשהו*5ה

6ש
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 אימת* ורק הקפנה הלילה נמשך שעות איזהו לטחלמען

 הוא במאור  להשתמש הכפר אנשי אף כולםמוכרחים
 לא ויצחק אברהם אצל ולכן ארומת, נלילות מנתנימי
 וילן שנאמר יעקכ אצל ורק מועפת הלילה כי שמןנזכר

 שמן, נזכר נדולה והלילה השמש נא נישם
 יען שמן נצרך לא קפנה שהלילה נשעה כינהטר

 שנתו חופף אחד כל ערבונית אין כי צורךדאין
 אפשר אי אז ארוכות נלילות ואמנם טער, השמש ניוםכי

 שנת עין התערוטת, מפני דבר שום ולעשותלהשתמש
 למצוא לפעמים יכול לא ונם נחפץ חשץ יתעדנכי

 תערובות מפני ולכן וכו' נחלק הולך פתח תחתהפתח
 נמאור, להשתמשמוכרח

 ננוים מעורנים ישראל לילה נאשון נערנ נגולהדלכו
 שפך לכן מעשיהם וילמדו בנוים ויתערבוונאמר

 ורק יתערבו שלא א' כוטת שתי למען שמן הרנהיעקנ
 לא כן הבמטקין כל על שצף שמן כמי מקומם עליעמדו
 מעפ לכה"פ להם שיהא נ' החשך, מפני ישראליתערבו
 ההנו העמים של המכשולים מפני נדרכם יכשלו שלאאור

 עליהם, השגחה מעפערהא
 לא לכן הלילה ארכה לא ננל וננלית מצריםבגג*יצ

 השתמש. יעקנ ורק נשמןהשהמשו
 זרעו אויות דיבר שה' נמקום יעקנ השתמשדאיכ1תי

 יתערנו ה*לה מאימת כי פחד אז א'יאודות
 יעקב וינא נפסוק וישלח נפ' ולכן שבט נמך אזהכשלו

 מבניו ברנה שום נזכרה לא מזבח שם וינן וג'לוזה
 משך. לאלכן

 וישלח פ' נמוף וכן נרכה לו שנאמר ףצא נפ'אבל
 השמן, נאמצע השתמש לנניו ברכה לושנאמר

 והרט ישראל שר שהאירו החשמונאים נזמןדהנה
 יראת נעד שלוחמים כשם ני חדשההמצאה

 כ* הנפש אימד פחד נעד ללחום צריך כן הטףאיטד
 לחמו "שראל כי הנניאים לט מספרים ראשוניםנימים
 לנו אין לביט לדאבון אנל וארים גופם אבוד מפחדרק

 הלא ע"ז עונרי נגד לחמו ישראל כי מפליאיםמיפורים
 נגד איש קמו ולא סופם עד נע'ז השתמשומירנעם
 ע"ז מרצונם נעדו המלכים לפעמים ורק ע'ז לנרשאחיו
 מלחמה ני נזה זה לחמו שלא מפני לגמרי נערו לאאנל
 תורתם נעד ולא ועמם ארצם נעד רק רגילההיתה

 היתה ומעשיהם תורתם נעד רק לחמווהחשמונאים
 ללחום ישראל עתירים אשר הנדולה להלילההקדמה
 נ' קרונ נמשך כי ואמתתם תודתם נעד רקתמיד
 על יתערבו שלא ורק ארצם נעד לחמו לא שנהאלפים
 שופנים אשר הזדנים הברם מרונ יכבו ושלא הנזידותידי
 שפפוט הברם אף כנאמר ההירה זו הקפן המאורעל

 הזדנים. המים נפשיט על עבר אזי נפשיט על עברנחלה
 הם ני להראות נשמן רוקא הנס קרה מדוע מונןבזה

 מזנח על ונמך תיקן יעקנ אשר השמןהדליקו
 השמה יכנה ולא ישראל יתערבו שלא ערניתוהתפלל

 ויגש 1, א'ררוש
 מפניו, ננה* כי לענת אהיו יכלודלא

 לט אף הדין מיום לנו אף נרדלא כהן אנאבטררש
 שנפים של קפנן יומף ובו' התוכחהמיום

 יכלו ולא הה"ד בתוכחתו לעמיד יכולים דיו ולאהיה
 ויוכיח ה' לכשיבא מפניו ננהלו כי אותו לעניתאטו
 לעיניך ואערכה שניחך שנאמד שהוא מה לפי אחדנל

 ונמה. כמה אחתעל
 וכו' מהיל הוא בי להם הראה מדרש אלי, גאג,טד

 הקורש, נלשק אליכם המדבר 48בי

 אם כי תטחים ישנם משפמים עטט בכלבינר"טץ
 מכורש אחד ונל משפפ נאן אין טרהאחד

 נמה שאשנם ומפני טתם מכורשים ערים יעמדו אםואף
 לפעמים אף לבן ולהתובח להכחיש ושפניםדרנים
 מה לבד אץ את אץ ומכוושים מתונחים מהינטםאנשים
 מעיזים ישנם חת ובבל בפמ פניו מעיו אדם אקשאמרו
 בבל גרשתני לאמר בעלה נפני מעיאץ אשה איןואמרו

 הטזר. אבן עין מעיים, אשר אופטם ישזאת
 מניעה אשר אחת והמצאה בעולם אחד טפן ישדרק

 ה18טשאא חב8ת טיא להבחרש עולה העחמהאת

"יע
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 מ8ורסם לא ברחונ נעיר איש ימתר אם הטט,נרא8יע,
 ורואה נדולה חומה על עומד אחד ואיש שםרחפא
 אחת ונרגע החופא נגד ומצינ המכונה תיכףולוקח
 ואחר סניניו וכל המקום ונם החופא מהאיש רושםנעשה
 להאיש והולך חי כמו והוי מתקן דיא שעותאיזהו
 זאת וכשמוע וכזאת כזאת עשית למה לו ואומרהחופא
 כי כשמוע והשני דונר אתה שקר נחוצפה קולומרים
 דמות לו מראה ונה התמונה מצלחתו לוקח שקרןהוא
 וכף החלו%ת האיל%ת מניניו וכל המקום מלטשיו%*ו

 להודות. ומוכרח משתומם הואאז
 חמתו ולקרר יוסף עם לההיבח יכלו לו יוסף%4ץי

 לא מעולם דברים היו לא אתה פועהלאמר
 לכל להם היה בודאי דוכר אתה שקר שתךידענו
 כעסו. ולקרר להדדצהו שעות איזוצ על שנההפ%ת

 כי ולהתוכח להכחיש זמן להם נתן לא שאאמנם
 ננריתו נכנס הוא כי מופת להם הראהתיכף

 יוצדי אי% דצא כי יכ%שודצ שלא למען אברהםשל
 הקודש לשון תיכף אתם דיבר נם אהו עסק להםואין
 אניהם. את עזנ ממשנתו פרק נאיזהו להם אמרנם
 אותו מכרו כי הזכירם גם בשמותיהם לכולם קיאנם

 מכל להרט ומשפ8ם מדינם הענק כל להםורמז
 מעשיהם להעלים יכלו ולא פע%תוהם נפתשאלה
 לע%ת. יכלו ולאחוצ
 הלא בלבם ושמרים הועטת שח*ים אנורםישנם

 דארעא כמלכותא דרקןע מלכותא ברכותאמרו
 כאשר ממש יעשו למשפפ יבואו אם אף שמריםלכן

 אכל כי עליו רעיד מלאך יבוא אם הארץ עלעשו
 היו לא יאמר דנר כל על וכן יכהישו חזירנבילות
 כי פונ נודאי עבו'ם ננית אוכל ואם מעולםדברים
 נבילות יהודי ננית אוכל ואם עליו להקץד פסולהוא
 ל*י לו ואין לעדות פסול אכמניה הנעל כי פוב כןגם

 הדין. מיום פחדדעתו
 פאפאנרא8יע יש דקשופ בעלמא כי הוא האמתאמנם

 ידי על יעשה נעשותם האדם מעשי כלאשר
 בטהנית מבהש ומעערו מהאדם נטנה תמונההמכונה
 אז רגע רק יכורש ואם מתנועותיו מבנדיו הביתמכלי
 ונשרו עצש רואה ושם פ%ו מול נדולה מחזהתיכף
 להכורש ש8ן נשום לו אפשר ואי סכיניו כל ניתוכגדיו

 חי. כמו לפניו הכלכי
 עליו מוידין ניתו כותלי חנינה נגמרא הכונהדז4*ר1

 עינט ננד יהא וחפא עבר אשר נמקום הניתכי
 לעיניך ואערכה שכיחך תהלים הבונה וזאתלהכחישו,

 להד*ם ותאסו תכחישגי כי תאמר ואם שניחךפי'
 ואם מביתך ממעשיך ממך נטנה מערכה אציגואערכה
 שאמרו כמו תכחיש לא אז הלא המחזה תראהעיניך

 חחי. מכחיש % איךר"ה
 מיום ל% אוי וכו' כהן אכא המדרש כונת הואדז4*רצ

 ההובהה מיום לני שי אכחיש תאמר ואםהדין
 כשם מעשיך וכל ממך הטדאה מהתמונה החי הויכוח8י'
 להכחוש ה%% לקשר אחת רגע לאחיו יומף נתןשלא
 שנעשו עד 8רמיה נכל %ה תמונה להם נתן ורקשתו

 %ל כי להבדרש דרך להם יתן לא נשמים כןכאלמים
 %ות4 תש%ת יהעמעשרהם

 , 84"ש4שיי*י
 4*ע4 * ששג 884 1אמ ו* י** יי4 י 4*

 שטששצ

 הנם נעשה אמאי חפ"י הקשה ז"ל עישעש4בממר
 לכל שממאטצ ניט חא למ4צר בשגקדוקא

 למנחות שמן נם להם דיה לא א*כד"שמנים

 בחא. נסו ניסא שתעביד לאה*8*י
תנשק ש  %  להם *ש הלשנות דנל נהוה 

 בלשכת השמנים כל %תמם היו השם הרגיםרשות
 טצכל עצמו בוינל דרה למאהר ש5ק ויק שמ%א8וח

 מלשכחץ לקוצ לממית לשמן ולכן לו יש %יד רשותרן
 וס8ק רה4 דין וזצנל פיצר דס*יקו שמניאבית

 ע*ש.פמא
 כ45שס"מ 9איפו לחסר אפשר הקי ד"שללא

 ס4שמונ עשבה5ל דהשמנש כל פס4צ נאמרבבמרא
 בשה*ג 18שיצם חדים שמן מצאו לא בדרכל דרקמ8ור"ש
 ההחג מצש לפטית ששק הרח ששם שפניא בב*תאבל

קץ
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 הנעשה וה אי1 למנוצת הנעשה דשמן מנהות-ץ

 כל מנחות עין למאור להשתמש ואפורלמשר
 ולא חתום שמן להם היה למנחות ולכן באריכותהטוניא
 ועל פלפוליהם וכל הפי' קושית ואזדא למאור להםהיה

 היה הלא ימים ח' חטכה עושט למה ו'ל הב"יקהשית
 שבעה רק חטכה לעשות לן והוה אהד יום על שמןפך

 בפ"ו, עיןימים,
 שמעתי ושל בריפק דק"ק אב"ד חיים ר' הגאקו2נשם

 מפני בשוה יום בכל היה הנם כיאופרים
 חלק דלקה ערב בכל חלקים לשמנה הפךשנתחלק
 שמיני חלק היינו, ערב, בכל וכן בנם והשארשמיני
 מ1רש בתורה דכתיב לדבר וראיה נם ידי על מעפועוד
 דלקה הראשונה דבלילה נאמר ואם למנורה וך ויתשמן
 לא נם ידי על נתמלאה הלילות שאר וכל ממשהשסן

ע% ונש1

 אלא ממש שמן בע*נן ואנן נס שמן רק זית שמןהף
 היה והשאר ממש שמן שמיני חלק היה לילהבכל

 שמעתק כן בנם,מצורף

 ד'ה *א הוריות עין הק' דבריו להבין זכיתיולא
 בשמן נעשה אחד נם וכי יהודה ר' ל1אמר

 נמשח היה וממנו לונין עשר שנים תחלתו והלאהמשחה
 וכולו הפלואים ימי שבעת כל ובניו אהרן וכליומשכן
 וכו' לך קת ואתה תשא בפ' ונאמר לטא לעתידקיים
 וקשה קדש, משהת שמן אתו ועשרת הין זיתושמן
 אם לדורות כולו נשאר ואם הין זית שמן נאמרבתורה
 דת, בשמן ולא נם בשמן המשיחה היתהכן

 פעם ובכל לפיפות נתחלק כי לאמר אפשרן2נרדהק
 ממש, מהשמן פיפההיתה

 ויגש פ' לררוש
 יהודה. אליוויגש
 ואמר יהודה הודה וישב פ' בסוף הלא פלא כאן'ש

 עבדיך עון מצא הא' ט' נדבר מה נאמרמה
 השני ננד נדול בקצף ויצא שיפתו החליף פתאוםוארך
 השכל מצד הפענות הם ואיה בעי פעמא הלאלמלך
 נזדזע כי מדרש שאמדו ואף למלך השני אתלנצה
 קשה המדרש להכמי נם כנראה ידצדה של מהקולהבנין

 על יהודה פחד נפל כי השפרים הק' יבריהםילא מהם. יומף נתירא פתשםאיך
 בחבמה ורק פעל בכח לא בי לאמר נראהיומף

 אמיתים,ברכוו1ם
 כל להתפאר דרכם כי אדם בני פבעי לבל ידוען,נה

 נדולש אטת לו שרש מי הטט איכול במחאחד
 היא עשירים הם אם מיחזם בן ההא בי אהד לבלמספר
 לאהש יש אם אף ש עשירים בן הוא כי עצפמיחם
 טפל שאיש בעת וק"ו לכל מגלה דוא ףחפן הכםדוד

 ע*ו לעורר ורוצה לבריהז טרך וההש חלילהברשת
 נדול אב * יש טצסו אתר לכל מספר הוא אורהמנהזם

 האדם בפבע וצא וזשן כל טע', הדור מגדול נבראני
 נ5תרוונ להבין בינה לט יתן השה השבלל הפדלפאון

 התקרים בחרמת החדות המלות *עקנבניכשאם
 חרדה בצדם ענשם כי וידוע אתםפרנלים

 הלא עצפם על להנין התחילו ותיכף עליהם נפלהנדולה
 אדוני לצעוק התורלו ובודאי אדם בני של בפבעהוא
 היה אהרון עד והתובן הראוון הפילופוף אברהםהלא
 התם יעקב זקניט היה קדם בני מכל ההכם יצחקזקניט
 פפורפפים ה*ו אנותיט קרם בני הכמת מכל ודורשהיושב
 ואיך נדכה לכל פתוח ביתם צדקהן עושים לבלנדבי
 מדגלים אנהט בי עלינו לאמר צתט לנבל אתהיכול
 מננב נרוע וצא הזאת המלהאשר

 ומגו*
 ממט הרף

 אבותיט שם כי העולם בכל רחפם תעשה בילהשסודיט
 הקור אטתיט בזכות מסחצ חדל הקדם ארצות לבלידוע

 ואבותיט. אנחנו כנש כי ותמצא שדותינוודרוש
 פתפאוים רק לא כי האדם בפבע כללשיליז*ןן

 כי בוריהם שהם בעת הגרה"פ 9*וביהםבטצם
 אף בקבריהם כבד הם אשר המיוחמם קיוביהם עםנם
 דצא אז ספר ותבר שנה בשפה ערך פטן הגדול קועבואם

 זקני. אצ היה זה דצשזבר כי תדעוסחכירו
 למלך השט מהרב להציל התוולו כאשר בור*רד!ןטן

 4שור צפצי ושאהשאפ קרוביהפ כ4שאחבירם
יח81
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 אח לט היה לאמר אטהם יומף את נם הזכירורחמים
 כל נקיבו נלע מפורסם עילוי היה אכל מתשכבר
 עוד וכו' אברהם של ועבר שם של קדם נניחכמת
 להם שיש יחוס צד עוד הוסי1 נם שנה י'ז בןנהיותו
 פילר חכים נר זקונים נן כן נם שחוא נניכרן שטאח
 ענה אז יחוסם נדולתם את שמע כאשד ההי טראסוף
 אתם כרוחמים כי הפחות לכל דבריכם בררו א4שמעו
 את לבירור פה לנא לקרוא י%ל אינני המתיםאת

 הפו1ת לכל להפריט כדאי איט כן נם הזקןאביכם
 מפורסם חכם הוא כי אמצא ואם אורנם אליהודידו
 בדבריכם, ממש מעפ יש כי אראה אז קדם ננימחכמת
 את יוסף הזמין כאשר מצרסם פלא היפנ נביןב~ה

 חמש לננימין ונתן מתטת וחלק למשתהאחיו
 להנין להם היה הלא כסף מאות ושלש שמלותח84ות
 צערם נעת הם כי התירוץ אלא יומף ה1א כימעפ

 הצינו נניברן את ונם מיוחסים הם כי חכמיהם בבלהתפארו
 קדם, מחכמילחכם

 היה ננימין יען צדק דנריהם כי יוסף יאהוכאשר
 פרעה וחכם4 שרי אהו דברו ני חכמהמלא
 חככרם כי המלך כיד מתנות לו נתןלכן
 כידוע, המציאות, יקר דרו ההיאנעת

 נאזני דבר עבדך נא ידבר וט' יהודה אליו וינשוזךן
 מדרש שאמרו והקו' קשים הדברים פי'אדט

 נניע ננננ איך הכסף החיט אם תשונה עליושאק
 ממש נלחש פי' אדני נאזני לדבר לי יש יד1רהאמר
 הוא וכי שקרן ה1א כי לו שאמר יען בקול לאנאע

 למלך לשני כאת דבר לאמר חרפה כי בלבוליםהמציא
 אז קשים דברים באזט בחשאי לו ו1אמר ואחרנקול
 עערת לא ני זטת ע4ך אלמד זאת כבל ואמרחזר
 ץדוע אתה חכמה 1הב כי הוא והזכות מרשעותאשן
 וכאשר חכמות ללמד ספד נתי ויו לא  הראשוניםביסים
 איש לע1ם גלה ולא בלט פמן אז הכמה הבתץאאחד

 לבהשפחוזו.ורק
 ורק הפנים דלחם מעשה ללמד רצו * מ טמחק

 לבני הבור ממרו אשר ויתה אחתמש1ה
 מעשה עשז וורן "ק5פרת מעהי וכןסה1מההם
 יקי. דבר "רה אשב רפהשתן נלו לא בירצשרנדא

 מנל ההכם ד1א חחעו נניסק % ש8עת נחצלכן
 אנחט שינלים כי עליט לאמר אמהת קףש ש1ו .-

 וחכס לשר להשימו נכדי לעכבו ואח"כ להורירוותנויר
 נתנדלת אתה כי שמעתי כי מצרים לנני חכמתולהפיץ
 נעשית ולכן חכמה אוהנ ורה פרעה כי חכמתךמתוך
 אוהנ במנעך אתה נם כי היחז ויכול נמצריםלנדול
 שעשה כמו חכמה להד%ת אתה ורוצה חכמהאנשי
 ווות יכול החכמה תתרבה זה ירי ועל שנשאךפרעה
 כי הכונה וזאת פו%ת לאחיט לעשות כונתך ואתכי
 אתה כן לנדול ועשך עכנך פרעה כאשר כפרעהכמך
 שמעת ואתה אתך עשה פרעה כאשר אחי עםתעשה
 אתה לכן מאתו לפרוש לו יניח לא אנינו כיממט

 ננב. ד1א כי עליו ולאמר עליט נלנוליםעושה
 אשר עליו עיני ואשיסה המלות היפכ מונניםגגזה

 מה וקשה ידרשו ויחש*ו עליו *עיין בימשמע
 אמרו הם ע"כ אלא אחיהם יניאו אם די הלא לחקודלו
 אוצר ט עצוד וכי לו דומה אין אשר עילף דיאכי

 8י' עלט ווני ואשימה יוסף ואמר קדם מהכמתנדול
 חכמה מלא דיא אם בתוכה ואביפ אחקור מבקרתנעין
 כו חשראיה יותר פעמים עשר מצאת וכנראה לאאו

 מטלט, מתטת לו לתת הרנית התפעלותמתוך
 על יל הפטים נעל הנאק הוא * דמס*עו1זני64

 ילד זקן אנ לט יש אדני אל ונאמרפטק
 מוקנים שלמד מה כל לו שמסר ואו חסר זקנים קטןוקנים
 עין חכמתו שם על זקנים וא,כ עכשל ועבר שםדהייט
 מחכטו1 לו טפרו ולמה חכמה שקנה זה זשקדושין
 פיחגום. הם כ* צעקו נצרהם כי לדנריט ראיהאלא
 אנשי בם יש ידעת ואם פסוק לדבריט ר1הרעדד

 תרטם ועין לי אשר על מקנה שרי ושמתםחיל
 ואט י,ה זשל רשבשם ועין ניתי דנניותמניטן
 רנני. מקנה שרי נתרטם מצאתיהצעיר
 כפשו15 מ8רשים אינם מדוע פלא דבריהםולננ1רוע

 ודק מק~ז על שרים שיך שאיןואף
 רורם,מלת

 מע1נים הם "צאן כי כפדים לאנעא נטיע 1אהאלא
 חלשאם בפבעם הם דקות 14 נטתמבהפת

 הרבה מנרלש אשר ונמקום למחלשת יע**םמאר
 טתנים כי בר1אה פרק *דע מוכרח האמתי הרועהצאן
 5שמרם חוויד חייה מרטית ממחרים וחם ד8י1תלהם
 לבדש1ת מיחשים דופארם ישנם ונוממט מאנשים יותרמבוש

י8ש)וועאעדיבשר(.
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 אשר פשו8יס רעים כיתות שתי ורוהרעיםללטפבים
 ידעו אשר מלומדים ורעים הצאן עםהלכו

 היודעים ברעים חסרים היו כנראה כמצרים ר1שתנם
 כלב עם ההולכים פשופים רעים יען הרפואהחכטת

 ויה והאם אדץ עמי די הלא בה ילכו הדרךלהדריכם
 דהיו מונח אלא יעקכ בני על וחגו ארץ עמי להםחסר
 רפחשות בחכמת 6רק היוזיורם חכמים ברעיםחסיים

הצאן.
 וכשמרע הצמר למסחר צאן הרבה לו היה פרעהלהנה

 ונם הצילס ובחכמתו יוסף הנדול חכם באכי
 אז חכמתו יפיץ קדס חכמי מכל חכם זקמם בן כנימיןבא
 דרוש כי הרפואה חנמת היודעים בהם ישנם אולישאל

 החלש. הגוין לצאןמאוד

 דאמר לפעמיה שמואל וכו' לפעמיה רב ק"זבשםעע
 שומר וכו' ופחים צנים וכו' ברוח הכלשמיאל

 עצמם לשמור איך מבינים אינס ו?אן מהם, ירחקנפשו
 חכמים ודרושים בהם מושלים החלאים לכן חלשיםוהם

לרפאתם.
 במצרימעמיארץ חטרים היו האמ התרנום כונתלז14רצ

 פי' רבק 5ירש לכן הוא פלא הלא צאןרעי
 לרפותם. איך ווודעים הצאן פבעי דיודעיםחכמים
 להדריכם פי' מקנה שרי הכונה הימב מובןלבנזה

 השרים יעקב בני אבל הרבה רעים יהיולרדפם
 לרפאותם איך להם יאמרו ינידו והם הפשופים הרעיםעל

 המתירה רפואה מצא איש אם הקדמונים בימיםוכידוע
 חנמתם. להפיץ פרעה ורצה החזיקה עצמו למוכתורק

 ויגש 1 ר'ררוש
 ור. אבי העוד יוסף, חני אחיו, אל יוסףויאמר
 יעקב כי פעמים כמה מהם שמע הלא גדול פל"והדא

 קשורה נפשו כי היתה יהודה פענת ובפרפחי
 כל הלא וכו' הנער אין כי כרשתו וויה וע'בנפשו
 שאל פתאום ואיך אביו את יצער שלא היופעמתיו

 חי. אביהעוד
 מים לע אוי ברדלא כהן אבא מויש פי על1נר44ה

 בתוכחתו לעמוד יכלו לא יוסף ומה וכוןהדין
 הכתה בהוכחתו לעסוד יכלו לא וכו' ויוכיח ה'לכשיבא

 להם אין בכולו וריבים הם כי שהוה להם הראה יוסףכי
 הראשון והצפת הכחשה שום תירוץ שים אמתלאשום
 תירוץ שום לאמר יכלו שלא עד יומף להם הראהאשר
 דתי איש בין כי חזקה פענה פען י91דה זה 1,צפןורה
 מאד כי יתץ כולם ו*8מונח מרת וורין ק %ש אפ"יאו

 ובפרפ שנה מאה עבר אשר זש על ולרחם להדרצריך
 מרות. בעל מלומד למלך שגי8וש

 ברעה שרברו את העדרתם אמר אמו כי 8ט~כן
 מעיד והשכל בנפשו קשרה ת6שו תצ'שאלה

 לו לנרום יכול ק8ן צער אפילו שנה קשל טע א5 4ושכי
 יהודה 8ענת ואשכ חרס כבלי היא באשת לעת כימיומע
 יוסף לו שנח זאען על חהשו1שע על9 שאין כעלויחה

 יהודה ביד היתה לא שפן נשום אשר תשובהבחריצות
להטרבו.-

 להדר מהיב איש כל כי דבריך וצדק אמת מעןילטף
 עליך לי יש לדבריך אבל על14 ולרחם גדולפני

 הנער אין כי כראותו והיה שמר אתה נפלאהקושיא
 הלא יוסף פרף פרף השמרתם יוסף אני יעקב ימותאז
 לארץ. שלך ויכוח נפל א'כ חיאבי עוי ואת ובכל אניע יכות מצער אול5 לפחד לכםהיה

 שאמרתם מצער ור אבי העוד יו0ף אנילנגקהציך
 אתה ולמה שקר הם דבריך א'כ מרףפרף
 לאביכם. מיתה אגרום אמ כי עלי בקולצועק

 קרושין עין אנרי מרפסוה אשר עראה קהיאכעמכצעמ
 דלי6רקינ"ת מר ובר מר *ת ע"זועין
 לעעוע 4ווו יבלו ולא פיהםנמתם

 המדבר 8י כי תצ' רשת יניבם והנה יו0ף 8קשנית
 כאשר הלא לפרש בע4ה * נראהע*בם,

 אלחמתי סבבו שלכם הע*סות אשר ההלום לכםסיפדתי
 חשלא מיהה עלי נשיחם אתם או לטיבה לפהורבכדי
 תבואח שי ה54צרות כל מסהש ב9על דשת עיניכםבעת
 משחחים בולם כי ראות עעיכם והנה אםפתיאשר

*4* ל נ - א א  א  * א  



158יאל ילש פ' ר'ררףטאפף

 עליכם המדבר פי כי ראות עיניכם והנה "כינהחאת
 עליכם ודברתי מפי אז שהוצאתי מה כלממש
 אז. שדכרתי מה כל רואים אתם נתקייםהכל

 לא מדוע ישאל אם לדין לשמים כבואם ישראלהנה
 היא ולכאורה היה חלש כי יאמר בתורהעמקת

 לאמר פניו על יכיחו אם יעשה מה אבל אמ*תיתפענה
 איש וכטא מתטאה ממחר לו היה אשד במסחרוכי

 במדה לו נתן הקונה ואם קמח או קמים שקלקנות
 לתת ועזר ממקומו השק הנביה רכה בשמחה אזמרוכה
 מהמקח יחזור שלא מה שילך בכדי הקונה שכםעל

 כזה יכוח ישמע אם משתות יותר נתאנה כילאמר
 יוסף. אחי כמו מאומה יענה לאכודאי

 יוסף ברשת נפל יהודי כי המדרש מרמזןז4ען
 מבהש,בדבריו

 ויגש 1 תררוש
 לפניו, להורת לפניו שלח יהודהדארצ

 צורי על ויבך תורה תלמוד בית לי יתשמייששן
 כי מדרש בשם רש"י עין נפל לא ויעקביומף
 ברטת דאיתא עפ"י ונראה ק"ש, קראיעקב
 יבמות. עין מנין התורה מןממוכץ

 בית לתקן חזשל אמרו שלח יהודה ואת נפטקדהנה
 יעקב כי %מר צאריו על רפל שני ופמוקת*ת
 ק*ש,קרא

 חמא בר לף א"ר ברכות במיף מאמרם 8י עיןנראה
 ועוסק המדרש לבית הכנסת מביתהיוצא
 וכו', בישועתו ורואה זוכהבתורה

 רב אמר כ"א ברכות עין קם*ל מאי קשהדלכנטרה
 וכו' ק"ש קרא ספק שמואל אמרהידה

 דקשש וקורא חוזר אומר אלעזר וד' דרבנן ק*ש הוזראין
 לעמוק אדם שחייב שטמר בר"ן ח' נדרים עיןדאורחתא

 ט', והנית מפעםב~ששיה

 לעמוק מחוייב הר'ן דברי ל8י דדבנן ק*ש 8םנכטט*
 את פופר דשוריתא דק*ש ולמ*ר יציתפפעם

 אסיו לכן מטית עץ הוא עוסק כי ווצית מפעםעצמו
 שם אשר המררש לבית הכנסת מבית היוצא ברכותסוף
 חושש הוא יען המדרש לבית דולך ולמה ק*שאמר
 ודגית מפעם בהורה לעמוק עוד וו~יב ררבק ק*שטלי
 איט אשר כזה טש בפוח לייות למוק בביהטףדהימד

 ורהשה. עכה בדיעבד לצאת רק פששעדלב"פדטי
%ץ א   44ש קרא צר"ת % ייסף *פי "עה 

 היא יוק תשה לתש ההידה אגן עא4ת ששתונבל

 מבית דווצא ברטת וכמאמרם הדעות לכל לצאתרצה
 וט', ורואה יכה המדרש לביתהכנסת

 משר רשיון להשינ למען שלהו כי לאמראפשרעיר
 על נזרו פעכרם כמה כי תורה ללמודהמחוז
 בתורה, יעסקו שלאישראל

 על שבכה המדרש דכרי לפי הנדול הפלא נבאר14נ22
 האחים פנשו כי כזאת לעת היתכן מקדשבתי

 להם היה הלא מקרש בתי על יבכו שנה כ"באחר
 היו הלא מקדש אודות אז חשבו ואיך חיבה מתוךלדבר

 למערב, ממזרח כמורחוקים
 על בלכי שאין כשם פ'ז מנילה עץ פשופןנראה

 כראות א"כ במכירתי היה שלא אחיבנימין
 אחי אחיו יוסף את שאל טדאי הלא הענין כלבנימין
 אמרו האחים כי זטרני אתך נעשה מה לי נאהנידה
 לי הגד עליך תכרד בכה אביך יוסף פרף מרףעליך
 נעשה וזאת למצרים אותי םכדו אחי יוסף יעןהאמת
 בנימין בשמוע מיתה עלי נזרו ברין כי פשרה יריעל
 יאמטו אדים כוה רע לדבר אמון היש יאמר נזדועכן

 בהם ישנם כי ימף יאמד זקן לאב צער יעשו בניםכזאת
 על טלה ו~עא אחד חסרת בהם יש אבל פובותמעלות
 כי משפפו יוסף ונזר נקמה חנם שנאת היא וזאתטלם
 אז חנם טשנאת הדרך יעזט לא אם יבוז% ליכרםנם
 ידי על התכל המקרש יחריבו הם כי בסכנה השמהכל

 להם מבסוח איט שלהם העתיד כי והכגה חנםשנ"עז
 חסרתם, בשבילפוטת

 כי שמץ ער נדול בכעם הע ייק* יבטמץנכטמש
 וידא יעקב יבא שובפ4 ההע בהעתידיחרט
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 שאל הראשונה השאלה כמוכן יוסף את ראשונהנפעם
 שתו מכר מי וכו' פרף רפרף מעשה אירותיעקכ

 לראיתו כא ולא כתכ לא ומדוע להרנו רצה ומילמצרים
 ינוור יוסף ממכירת הנפלאה המעשה כל לאכיוימפר
 הטראה המדה ידי על יען תקוה אפס כי הפעם עודיוסף

 שנאת ידי על שני נית נחרכ מה מ*ני יומאעין הכלייחריבו
 נכה וממילא מקדש כתי יחרכו חרכ וע"כחנם
 מקדש, נתי וה צוארועל
 אם אף כי ויאמר לדעתם הסכים לא יעקנאבל

 ולכן כיהודים ישארו לעולם מקדש הכתייתרנו

י""5 ויבשן
 תקנת*ה באי וכו' דמינעית מאן האי מנילה ועין ק"שקרא
 קרא יעקכ הם אבודים כי נור יוםף והנה ק'שיקרא

 יאנדוי שלא הפחר מתוךק'ש
 דצסיפה למה עוד וינך נאמר נדול דקדוק מיכןדבנזה

 חז'ל לקחו מכאן כי ונראה הלוו המלההתורה
 עטף כי ונראה עיד מלת התורה הומי*ה למהררשתם
 בתי יחר% לוורות ככיה תהא כי הכעם מתוךפען

 לדורות נם ינכו כי חזה פי' עוד ויכך הכונהדז*צץ יחדטי ישראל נםמקדשיט
 מטחה נלי פי' עוד וינך הדחק מתוךהבאים
 דורי דור עדימשך

 ויגש 1 ו'ררוש
 וט' אביהם יעקכ אל כנען ארץ יטצממצריםדיעלד

 ויסע וט' ישראל ויאמר אכיהם יעקכ רוחותדר
 יצחק אכיו לא' וכהים ויוכח שכע נארה ויכא וגו'ישראל
 מכאר יעקכ ויקם ונו' יעקנ יעקכ וני' לישראל א'יאמר
 מצרימה ויכואו אכיהם יעקכ את ישראל נני וישאושכע

 ויאמר יתפלא זו פרשה על נעברו דעת בר כל1,נה ורעוי וכליעקכ
 יבול איך שכחה יש האם נתורה סדר איןהאם

 לנד שינויים, כך כל יהיו ק8נה אחת נפרשההיות
 נאה אין הלא וכו' יעקנ ליעקכ הקורא ברכותאמרם

 יצחק אביו לא' וכחים ויוכח מררש עין יכארדנראה כךי כל לשטתלסופר
 שנדרום אנדה נעלי כל על הורתיאויכ*ל

 ולא יצחק לא' הקרינ מרוע ליה דקשה מפרורםין וכו'י שעמדתי עד * אטרו ולש וה פטק לישיאמרו
 לו היה או שבאבות הראשון שהיה אברחםלא'

 אמר יווץ ר' דצרי אמר ירדן ר' ד"ה עד מדרשעין ויצחקי אנרחם א' שניהםלהזכיר
 ומה הברכות מצתן מפעימני שוצא סטרףיתי
 לךי ישתחפ עמים יעבדוך הברטת אותןוןו
 נר כי נדרת מאברהם כקבלה ירון הלא קשההנה

 יעקב פחד לא יאיך להם לא בארץ זרעךיררה
 מצא באן ויאמר וחאק בחפ ינער או5י 8בנעץלצ*צז

 אול כי נראה אלא בנלות יעכבם וצבו לנטת חונכעל
 גם אמר ויצחק מיצחק הברכה השינ שיעקנ יעןהפחד
 אמר אברהם מאברהם, ההיפך אמר יצחק והנה יהיהברוך
 יעקנ כן אם לך וישתהו נכיר הוי אמר והוא נרכי
 כי יעקכ וחשנ נר יהיה ועשו הכית ונעל התושניהיה

 כאברהם ולא יצחק עם הדין כי פשרה נעשהבשמים
 האב4 מכח הבן כח יפהונתקיים

 וכי וו יופף עוד לאמר לו ינידו הפסוק כונתדזאצץ
 את שכח שלא אף יען לבו ויפנ מושלהיא

 השב יעקב אמנם הוא חי כי נחינה ורתה וואתיוסף
 אבוד וצא דר הוא אם צ מת יומף צ משתיםאחת
 יהיה נר כי בו ונתקים אסיר ווצא ננלות מדינהבאיוו
 קשה היה מושל הוא וכי דר הוא כי כשמוע אמנםורעך
 נר בי % לקחם תחת כן הן עשה למה ההשנחה עללו

 נשאענה כי ומצא יעקב והקר מלך דצא כי בונתקים
 נניד. הף יצחק ברכת ונתקיים נר מןהנירה
 בנלות שחם לעת יעקב בשם נקרצ ישראל טרףדע

 עליהם הישל שם או תוץ נט שהםונעת
 פ4 אניהם יעקב חל יבואו פמצרים יעלו נאמרולכן
 ושפי חטמילא בנולה בודאי הוא דר יפף אם חשניעקכ
 בי טבהק טטן הענלוה את ראה כאשר אמנםיעקב
 נאפר ו5ק המושל ויא יונע* כי החמין הם המלךמבית
 ובי איא פנ"*ת פי יעקב שפ של הסצה פ" ישקב רוהתזוו

פ
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 הוא יומף אם כי רכ ישראל יאמר נאטר וממילא דואמת
 ישראל וימע נאמר כצדק ולכן ישראל שמו אזהמושל
 כי רקדו שמחו שרו אז למצריס בדרך נסעו כאשרפ"
 ידמה ומי למלך מהשני אחים הם כי לפניהם חדשעולם
 ובפלה וורין בני נעשו כי שמחו הדרך כל ולכןלהם

 להורות צריך כי יעקב ואטר זרעך יהיה נר מןהגזירה
 לא' לא אבל ליעקב ברכתו קיים הוא יען יצחק אביולא'

 מחה, ולא גר כי הנזירה שמע הוא כיאברהם

 ויזבח נאמר ולכן ירעמ לא אברהם כי דשה שגתק
 מדרש יודן ר' דברי ולפי יצחק אביו לאיזבחים
 גביר, הף מברכת שיפעימני הייתיסבוד
 הלילה כמראות לישראל א' ויאמר פטוק מובןדו2זה

 נתכפלה כי שאמרת פעית פ" יעקב יעקבויאמר
 גביר הוי יצחק ברכת ונתקיים זרעך יהיה נר כיגזירת
 לעתיד גם ותהיה עכשיו עד יעקכ היית לשמו זבד%עולכן
 דרכיך על ואתה נר כי נזירת נתיים כעת אדרבאיעקב

 הדבר כן אס רבששע לך יקשה ואם תירא ואללמצרים
 של עגלות אחרי 4שלוח נשאתמ למה רמיתמלטה
 למלך יוסף בני את עשית למה כבוו מלבושימלכים
 ידו ישית פשופ היא מיוסף הקושיא רוסף מתרץ זהעל
 בשלשלאות לנלות שעעלך ע*ך חסתי פ" עיניךעל

 שבת, עין ברזלשל

 ואספנית ענתה מלך בת דומה הדברלמהמשל
 הפלחמה בשדי אביה שלום לראותהלכה

 ההוא למחוז באתה ובאשר רב זמן שתו ראתהשלא
 חללים מלאים היו השדות כל טדאה מלחמה זמןהיה

 לילך היתה מוכרחת ורק לסבב דדך היה ולאמססים
 תעמוד לא דוא בי פבעה ידע והמלך והמהים הרויםנץ

 מבוהל~ם דברים ראוהה אחרי מצבה על שפןבשום
 כסו אבל אלי אותה והביש לבו ישרע א8ר אזכאלה
 מכל משמה תראה שלא עימה על מכטה והשוראשה

 ז'ררוש
 אביו ישראל לקראת יעל 8יבבהו טטףהטשכא4

 על ינך צוארי על הפל א*ו רהאגושנה
 וחהו?אשיו

 רגילים כי מנולות כעינים העגלה הדריכו אתם רקהצרות
 מאומה, ראתה לא יממילא עשו וכן לזאתאהם

 תראה שוא עיניך לכסות למען בכבוד הכל עגלות. מתנות ששלח מה למ"ך אותו שעשותי מה ה' אמרכן
 בחבלי לביתך באים הי לז לשער אין כי הדרך עלצערך
 ויומף וזהו בשבי ילכו בניך איך לראות ובפרפ לאמרךברזל
 צרותיך תראה שלא עיניך לכסות עיניך על ירוישית

 ובמוולווע בתופים בשמחה תלך אדרכאורק

 פעה כי הנוראה הבשורה הדרך אם על יעקככששע
 ותחת התחילה ככר נר כי הגזירהוכי

 כסה דיוסף מעשה כי בשירים לנסוע התחילובבכיות
 כלבו אמר מלך הנת כמו כצרותיהם יראו שלאעיניהם
 וכאמת מלכים לבני נעשו כי מרקדים מזמרים בני ליאוי
 אין כי אמר להם לנלות אבל לפבח כצאן נמשכיםהם
 יהיה ודי ישמחו צרותם מרגישים שאינם זמן כלכדאי
 במחשטתיהם נפרדו בבוק* לכן בשעתה הצרהלהם
 למען השסים רדפו לנסוע ומהרו ושמחו רקדוהבנים
 דעת יעקכ אבל שלהם ההצלחה למקום בקרוביניעו
 הלואי נוסעים היינו שלא הלואי אמר הוא אתואחרת

 הסוסים, ירוצושלא
 שבע מבאר יעקב יקם הנפלא הפסוק היפב מובןןו2זה

 אחד בפסוק אביהם יעקב את ישראל בניוישאו
 פעמים, שלשהחליף

 ליברימאבל
 מתי

 לו פ" יעקב ויקם צופים, כמפת
 שמו כן אם הוא לנלות דילך כי מחזהנתנלה

 מחזיץ משמה ידעו לא בניו אבל נלות איש יעקבהאמתי
 הוי נתקיים ואדרבא גר כי נתבפל כי וחשנו ודמוהלילה

 ישראל, בני הם וממילאגביר
 שם כי לחשצב בפעות %ו אבל ישראל בני יששח%

 היה באמת אביהם יעקב את ורק "פראלאביהם
 נלהעי, אוש בהור למצרים ירד כ* יעקבשש

 וינש1
 מדרש בשם רשק מיתרת לנאלה %א יימלת

 נשקו ולא יחטף צה*רי על נפל לא יעקבאבל
 שמע. אעז קודא שדאח רצותטצחשמרו
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 איתו ראה שלא אחר אינרא מרפסן הוא הזההמאמר

 ק"ש1 קרא ורק מאומה התפעל לא שנהכ"ב
 מפני רצונך הענר נ' פ' רבהי כלה מסכתאיתא

 את נשק שלא ליעקב מצימ שכן שמיםרצון
 דנלה איידי דילמא סכר ליה נשק לא אמאי נמראיוסף,

 על ויפל אליו וירא דכתיב שופריה אנב נטףאפעיניה
 על יבך דכתיב שכקיה ולא למינשקיה בעי איהוצואריו
 תלתין אמר וכו' נשקיה נפשיה נח דכי היינו עודציאריו
 והשתא דאכא לפומי נשקניה ולא קמיה שניןותשע
 והקיצור באריכות ע'ש ליה נשיקנא ולא ליהקברנא
 יעקב יען אמיו עוד שכתב ומה "ייסף נשק לאשיעקנ
 הכונה וזאת מותו אחר נשקו לכן לנשקו ליוסף נתןלא
 קשה כי אנחמ רואים פנים כל על זמן לאחר פי'עוד

 עוד מלתלהם
 בדרוש כתבתי בי לבאר אפשר הק' יבריהםדלדלא

 יעקכ בין הרבים השימיים ליישב דרךהקודם
 פעה יעקב בי באריכות ע"ש בתורה נמצא אשרוישראל
 ולכן נביר הוי יצחק ברכת ידי על נר כי נתבפלהכי

 ישראל שמם ובכן מלכים בני ובניו למלך שני יוסףנעשה
 עמך ארד אנכי יעקכ יעקב לו רמז וה' עליונהמדרנה
 נלה לא אמנם זרעך יהיה נר כי נתקיים ואדרבא פעיתפי'
 להיהע למצרים הולכים כי שמחו הם ממילא לבניוזאת
 הוא כי נביר הוי הברכה נתקיים כי יוסף חשב וכןשרים

 ואדון1 נביר היהבאמת
 אמו רבקה אל יעקב ויאמר תולרות פ' איתאןהנה

 אולי חלק א.ש ואנכי שעיר איש אחי עשוהן
 קללה עלי והבאתי כמתתע בוץניו והייתי אביימושני
 ידיו על הלבישה העזים נדיי ערת ואת ומ' ברבהולא
 נא נשה יעקב אל יצחק ויאמר ומ' צואריו חלקתועל

 אל יעקב וינש לא אם עשו בני זה האתה בניואפשך
 ולא עשו יוי והידים יעקב קול הקול ויאמר ימשהויצחק
 מפק אצלו נשאר שעוד משמע ונו' יאמר ויברכהוהכירו
 וינש בני לי ושקה נא נשה אביו יצחק אליו ויאמרונו'
 מדרש בשם רש" בנדיו ריח את וירח לווישק
 שנכנם מלמד אלא העזים משפף יותר רע ריח איןוהלא

 עין, נןריח
 לקרב מוכרח ויה אז שנשקי בשעה לבארןנראה

 ממילא המנשקים כדרך י?חק של לראשועצמו
 לי?הק קשה תדה לוצפמו הנדי עור ש5 הייה נכנםאז

יואי דינשפ'
 בדאי מהשדה הוא כי אמר אבל משונה ריח הואמדוע
 נקלפ ומזה להבדיאם או להשקותם להאכילם העים עםעסק
 רימה אולי לאמר מתעקש היה ולא עזים של הריחבו

 אבל ש"ץר איש היה עשו כי עזים עור ולבש יעקבאותו
 לחקור יצחק מתעקש היה ולו עזים ריח בו היהלא
 בורכרח דיה יעקב ני היחע יבול אז עזים ריח ישמדוע

 יצחק היה כזה באופן כי ומובן רמאו כי ליצהקלהודות
 אמר בעצמו יעקב כאשר מקללו והיה מברכתומתחרפ
 ליעקב משחקת היתה השעה אמנם קללה עליוהבאתי
 והריח עשו הוא באמת כי יצחק בדעת תירוץ נפלכי

 נעזימ1 שעסק מחמתהיא
 יעקב היה וממילא ידיו רק משש בתחלה 3ביןדבנזדן

 יודע שלא להתקרב ירא היה בי מרחוקמעפ
 עזים1 של הריח הריח לא ולבןהשקר

 הוה א1 לי ושקה נא נשה נזר יצחק באשראמנם
 ובנן יצהק לראש לנמרי עצפ לקרבפכרח

 יש מדוע בוריו על להבין מתעקש היה ולו הריחהרית
 יעקב1 רמשת לו ננלה היה בי היות יכול עזים ריחלו

 הרבה יצחק דקדק שלא המציאה על שמחדידסף
 כל יכבשו ואח"ב במצרים ימשלו הם ביוחשב

 יוסף אמר אשר וזאת ישראלים יהיו והמושליםהעולם
 יחיה נר כי נזירת שנתבפלה והצלחתם שמחתם עיקרכי

 עשו לא כי אביו הכיד שלא יעקב של מצוארו היהזרעך
 ואסו עזים ריח בלא אבל שורר איש היה עשו יעןהוא

 ויצחק1 אברהם בין פשרה עשה ה' כייוסף
 כהחכם מי דכתיב מאי הממנא רב אמר י' ברכותעין

 שני בין לפשר טיודע גה' מי דבר פשר יודעומי
 ישהרדן ליתי אמר חזקיה לישורהו חזקיה ביןצדיקים
 עשה מה תמ' נבאי חזקיון ליתי אמר ישעיה וכו'גבאי
 את ובקר לך לישעיה ואמר חזקיוצ על יסורים הביאה'

 בר כי לנמרי נתבפל כי ידעתי לו יוסף ואמרהחולה
 אבל כוחחצ בכל לשמוח עלינו אז נביר הף נתקייםורק
 ה?חק אנרחמ בק פשרה ה' עשה אולי ספק לי ישעוד
 הברבה האמ חזקיוו ובין ישעיה בין פשרה שעשהבמו
 ימטי5 ו11יכ יצחק ישמח ובכן שנה מאה מישלתתהא

 אברהמ1 8מ לשאת בכדי זרעך יויה נרני
 של הנם את זכר 8י' קדד צחטיו על יבך הכונהוזאצן

 ערם ריה ידי על יצחק הכיר שלא יעקבצואר
 טמד חי ברבה טפ8קצז לא בי בבה אבל הוא עאו לאכי

1
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 אין ער תמשך נניר הוי נמר ואחר פשרה עשה אוליני
 שמלת משמע הארץ ימי כל עיר נח פ' ועין גר כיקץ

 אריכות, היאעור
 חשנ למלך השמ יומף לדעת הוא הנ"ל נלדןהנה

 והקיום הנם נעשה מזה ני יעקנ צואראורות
 יעקנ יעקנ ה' מפי נלילה שמע יעקנ אבל הברנהשל
 נלותי יהתץ יען יעקנ שמך פי' מצרימה אתך ארדני

 זכר ואין זרעך יחה נר ני נתשימה נעת ואררבאאתה
 שלא יעקב בצואר נם שום ואין נניר הוי יצחקלברנת
 לא ליעקנ עמק נאן אין א"כ נ"ם שום ואין יצחקהנירו

 העזים, מריח ולאמהצואר
 יעקב צואר ע5 נפל יומף רק כי התורה רמזדז84רצ

 עמק שום לו היה לא ני נפל לא יעקבאנל
 היתה, לאין ניבזה

 על מלמת בנרי המלונש יסף שמחת4עקבדכראדיצ
 ועל זרעך יהיה נר כי של הגזירהנפילת

 ואררנא הצואר ריח מאין לירע יצחק של עקשטתו איירי
 חלילה ושלי הם בנולה ני ירע ני ופחד הרריעקנ
 יעקנ ואמר מאנותיהם ינוסו פעשיהם ילמרויתערנו
 הראשון צעדם על להתפלל ועת לנני רחוקה ררךהלא
 אע'נ רמנעית מאן האי נ' מנילה ושנימ ינשלושלא

 ק"ש, ליקרי תקנתיה מאי חזי מז*ה חזי לאדאיהו

 את כרשתו שמע קריאת יעקנ קרא הפחד מתוךולכן
 התמר לנעור ה' שלרו אשר האמתי השליחיומף

 תחת מפניו ננהל לנניו מצרים נלות שלוהכנשן
 ק'ש, אקרא ואמר שמחאשר

 ויגש 1 ח'ררוש
 שלש נתן ולננימין שמ5ות חלי9ת לאישנתןלכלם

 בעלי במפר שסלת חליפות וחמש בסףמשת
 ורמיו נרמיו עשרה קונסים לחו'ל עברו השכר ניפץ עיןתוס'
 מאות, שלש הוא שלאים פעמים ועשרה שלשרם עבדש5

 שמלות, חלי9ת חמש דוקא למה נדולפ"
 טלנש מבנימין יצא בן ני רמז דא %ז מני4ק

 מה קשה אבל מרדכי, וצא מלמת בנףהמש
 יזבח פמק ינש מודש דאיתא פי ע5לבארדנר4פץ לבא4 אץעמן

 נל על חזרתי אייבשל יצהק אניו לא'זבהים
 קשה הוה וכף אץ פסוק לי שיאמרו שבדרום אנדהבעלי
 חמש אמר יווץ ר' דשה "צ' אברהם נם הזניר לאלמת
 וברכני, פעסים חכהט לי ה' ננלה נננדן אבא ברפניכרבות
 ויברנהו, בנדיו ריח את ירח היא א' ברכה יוסף עץעין

 נם נ' ברכה דה1מם, מפל ה' לך ויתן ב'ברכה
 יברך יעקב אל יצחק יקרא ד' ברבה יווהןברוך
 ברנות. ה' לר הוי 1תך, יברך וא"ש ה' ברכה4צתו,
 בניו על יכעום שלא *עקב לרמ רצה ייטףהגה

 איע שעיע כבוה חין אשר העולה 15בחודע
 שעשו מסוה והעולה יוסף הוא אוה לו גלו המא שבהבשב

 הוא יעקב ני רמז דרך ליעקנ יומף ואמר יומףנגד
 ברמאות ברכות חמש השינ יעקנ הלא הצרות לנלהנורם
 גניר הף היא מהם אחת אשר נרכות החמש ידיועל

 העמים שכל נמצרים רק הלא נתקיים ואימתילאחיך
 לא 1ל1 וכו' רשתווו ונתקיים ליומף ומשתחיםכורוץם
 אוהו מוכרים ויו לא בודאי הלזו הברכה יעקנהשינ

למצרים,
 יעקנ ישאל ומדאי חמש בנימין את הלבישדלסנן

 כי בחשאי לו ירמז האחים כץ צתו שנהמהע
 למירים יומף הלך ידיהם ועל ברמת החמש קבלהוא
 יוץ על *עקנ בפירהש יומף אמר לא מדוע יקשהואם

 העולות על בניו עם יתקופפ ולא ירניז שלאנניברן
 אם אף בפירוש לומר לבן שאסור קדושין קרןשעשו,
 כתוב, מקרא אנא לו לאמר ורק הורה רברי עלעובר
 עין נדולות, לכקש ליעקב היה לא יוסף יעתדלס51

 להסתפק ורק מבקש אתה גרולות ברוךירמיה
 5עוה"ז נם חטקי ירי ועל נעוה"ז ולא בעוה'בנמועפ
 5אחיך נביר הף ברכה וחשיג יצחק את לרמאית הלךלכן

 העולם מכל שרתקבצו הלי ברכה ולקיים וכו' לךישתדוו
 חכו' למלך שני שנעשה הי על היא יוסף לפנילכרהן

ץי



 וינש 1 טךרתטאמוי168
 כל סבל מי וממילא ההלום ידי ועל הרעב יריועל

 והם אלה כל לט למה יוסף ואמר יוסף הואהימירים
 לעבד למצרים יומף את מכרו כי אהת עולה רקעשו
 אין אבל הזה המך רק לשלם מ9יבים דין פיועל

 יותר,ליסרם

 להנמם היה הלא ההוס' כעלי כדברי אם מתורץבזה
 לכנימץ יוסף שילם ולמה מאות נ' ליוסףלשלם

 לו נתן כי מצוינת הכמתם ולדברינו הזה בדבר לומה
 האב שישאל ורק אביו ננד לדבר שא1ר מה לסימןרק

 להשיב. לננימין מוהר יהא ואזשאלה

 וינש 1 מ'דרוש

די~
 ישראל יאמר עוד צואריו על ויבך צואריועל
 הפעם. אמותה יוסףאל
 לא ומדוע יוסף צואר על יעקב נפל לא מדועוקשה

 ששניהם ובטמין יומף גני שנאמר כמובכה
 ואמרו זאת הוקשה להז'ל נם בכו, ושטהםנפלו
 ק"ש. קרא יעקככי

 רצאנם ואחי אבי ויאמר לפרעה ינד נאמר פלאעדך
 אנאים המשה לקח אחיו ומקצה וט' בשונו'
 לאמר יוסף אל פרעה ויאמר ונו' פרעה לפניויצינם
 ויכא וט' היא לפניך מצרים ארץ אליך נאו ואהיךאביך

 הזכירו ופרעה כא יעקכ כי פרעה ידע הלאדידץ ויברך, פרעה לפני ויעמידהו אביו יעקכ אתיוסף
 ההמשה כל קודם להצינ מהנימום הואואיך

 היה השכל מצד הלא יעקכ את נם להצינ ואח"כאהים
 אכי הוא כי והחכם הזקן אביהם את קודם להצינצריך

 המשפהה. והכם המשפהה זקן המשפההכל
 יעקב ואצל יציגם נאמר אחיו אצל מדועדקדוקעדך

 ויעמידהו.נאמר
 כ"נ שעברו אהר כי יודה איש כל להסבירדנר14ה

 המיתה יום של קדיש אמירת אהר באבלשנה
 המיתה יום של נדולות נרות כ"נ שריפת אחר שנהכ'ב
 התפלל ואילי שנה כ"ב של רחמים מלשת תפלותאהר
 הביט ואחף התפלות כל למנין בניו בצירוףיעקב
 בניו הכיאו אשר הזכרון את יום בכל הרכותנוךניו

 יעקב. ננזה בודאי כי מיוםף הפסיםכתנת
 נפלא דבר שמע ופה1צם ענה ק"ל זקן דיותודאהר

 כי הדש היותר וכי פושל ההא וכי הי בטכי
 שלא חזק אף אוש לאעם אפשר אי הרעה כל עשובניו
 המת בנו פמ הראשת נפעם כרשת יתעלף שלאיתפעל

 את מעוררת לפנה מפנה הדם מזעזת כזו טראהמהזה
 למיתה לנרום יכול וזאת כפעמט מנקש כי עדהלב

 גטלה, ועוברת מאר תתרהכ הלב כיפתאומית
 ורק צדיק פני חכם פני מהדרת אינה הפנע כידיריע

 נם ררכה המבע שבתה לא ובודאי שלהעושת
 הכם ולא עשיר לא חוננת אינה הפבע כי יעקבאצל
 אמותה התרנשוהו אהר האהרק דנרו היה ומה זקןולא

 מרוב כי ובצדק כאמת זאת אמר יעקכ פי'הפעם
 כי מונן ממילא תתעלף יצאה נפשו כי אמרהתרנשות

 ואמר י?אה נפשו כי נשקו לא יעקנ אנל נשקויוסף
 הפעם. א1תהבאמת

 ישיע על יבך עור טמלת הד~ספה 9מנ נביןבזה
 בכה לבתחלה יומף בכה בכיות שתי כיעוד
 שנה כ'נ יעקג את ראה שלא התרנשותמצד
 בפנע. דצא זאת גם כי נכח השמחהומהוך
 ושן מנשקו ואיט נתעלף האב כי כרששאמנמ

 הם*ת שמע ורק אהבתו על מאומהמשיב
 "5ץ לא כי היות יכול כי וחשב הפעםאמותה
 עולמית. משנתו יקוסולא
 עולפרת נכיה תהא כי תשש פ" עוד הבך נאמרא

 ינכה כי פחד שמחה מחיך בגיות לבד ודורלדור
 כרתתו. עללעולם
 מח מפני - עוד צואריו על רנך מבצכיםדנררוץט

 יוסף אל ישראל האמר מפט הפסק נלאבבה
 התעל%ת מוצך אלה דבריו אמד יעקב פ" הפעםאמותה
 עץד יבך נאמר ולכן ימות כי אפת ש* יוסףוחשנ

 הפסק.ב5א
 85והסת אדוו חמש חת קודם הצינ מווע מהורץ122דן

 ההונשות סהוב יוט יעקב את לפרעה השןנחשת*כ

שש"



1  מוררוש8
 עד יוקש וחכה יעקב נתעלף יוסף עם פניםמהר1ת

 לאיתנו,שףחזור

 וביעקב ויצינם נאמר אחיו אצל מדוע מתורץדבנזה
 וחזקים בריאים היו שאהיו יען ויעמידהונאמר
 ובפרמ חלש היה אכיו אבל ויציגם פשופנאמר

 המת, בנו חזה אשר הטראהמהמחזה

 בעצמו לעמוד ביכלהו היה לא פי' יעמידהו נחמרלכו
 ולכן להמב מוברח היה רק הארץ בלבדרך
 המלך, ל*ני לעטדע1ידצ

 י'ררוש

 יומף ננך אמר נה אליו ואמיתם אני אל יע6כטהרו
 תעטד, אל אלי רדה וכו' לאדק א'שמני

 מאטתיט ישיבה פמקה לא מעולם יומא פאמרםיףךע
 יהודים ליסד עקשטתם ובכל כחם בכל עמלוכי

 משונה דרך מכל וחשדו חששו וממילא העמיפ רוו1תנגד
 רוב פי על לשר העמים שעושרם למי בו ידועומ%כן
 אתם שותים עמהם האוכלים דויט להם בדוכרםרק

 חסיד איש לשר ימט לא אבל כטהס ספשמהנדגים
 בי בלט אמר נדול לשר נעשה יוסף כי יעקךוכשמוע
 ולכן נמע1הם ועשה בדרכיהם הלך רבחע שניםבודש4
 הוא אם ואשכ לואי עשודו לכן שלהם באח שומחשבו
 ממילא ומפרנסם מפיבם יהיה תו5ף משפחתו בציתףירד
 מלרשת תקותם אבדה זה ובאופן במנהניו יתנהגו הפגם

 יהוהת,1מתם
 שר נעשיתי לא כי לאניו דברו יוסף פהט אשרלזאוצ

 לשכני רבות שטם התקרטתי מהיך לאפלאפ
 רק אדוק יהודי לייות אפשר אי בי סררה אגי בזהבאו*ן
 עפזם אכלתו לא אחד ברגע שר נעערתי כי לליששמרו
 שמט ה' רק שלהם ע8ז עבדתי ולא עמהפ  שטזיתוולא
 ה' רק קרבתם מתוך אהבתם מתך שמוני העפרםל8

 פרעה, חלום עשי נפלא נפ ע8ישפני

 לא אז נ1 הים המי משמה טשרהי שק
 מיראה הששי 8ל פהר בלא רדה ח~ענואזנתי
 טזזי, לא והגנ* נתשרבתי נבר אני שמאהששר

159יואל ץגש1

 הנח8א מהיפל מ1מה ירע לא פיע" 1"4אמנם
 של הנדול מהצער יומף עם יעקב בנישעשו

 התפלא לכן למת יימף את בחשבו יעקכ שמכל שנהכ"ב
 שני ימי כמה להעמידך שמיכרחים עמך מה לאמרפרעה

 כך. כ" ח(ש אתה מדיעחיך
 השינו ילא ורעים מעפ ימיו כי יעקכ ענה ואתעל

 גבורים חזקים היו אטתיו זאת ובכל אבותיושטת
 ובטת, מבנים יסורים קבל כי האב היה שדיאיען
 צער זה חז'ל אמרו אברהס פדה אשר דנונהדז84רצ

 בנים,נידול

 דיגש%ו
 ובו' ובלכלתי ובו' טוט בארץ וישבת פמוקי 3מןבזה

 תיכף ציוה למה פלא הוא שטם, חמש עודכי
 כי שחשש כנראה נושן בארץ יטרו כילאמר
 אצלו, קרוב לטר יתרצה לאיעקב

 מעשיכם מה ואמר פרעה לכם ישיא כי והיהינאכ1ר
 כארץ תשבו בעביר תו מקנה אנשףואמרתם

 לניר יכה~ם היו הלא הם רועים כי לאמר להם למהנשן
 משראות להם ליתן יכול היה ויומף יומף עםביחד
 דרושים וויה הרעב שנים חמש עוד היה בי ובפרפנדולות
 היה לא האם ועוד שפרים שרים משיתים רבטת*וסף

 וכו', נחלאות ממחרים להם לתת יוסףיטל
 השבים מן ישראל צאן את שמו יעקב כי נראהאבל

 אם אני בפחץ כי ונכבדים בשרים בני שרתגדלורויה תינני וכבורך עשרך לך כעחל הנני ליוטףואמר
 בדוננ או החמה לחום חמאה כמו ימסו אז באתיעשו
 עם הן נהם יקוטם כי וח*צי הארץ דרך בן בי האורעל

 יתדהטב. לא ובנום ישכןלבדד
 הרחק טשו בארץ שףנורו להם %נ ני יוישנרלק

 יתנהט ורק בנים יתערט שלא ומהמלובהממני
 שתאי כי יבדילם וזאת צאן רעו יהיוכאטתיהם
 נפיוע ישראל יורה וממילא הםרועש

 גשצה, להירות לפניו שלה יהיה ואת פטק נניןבזה

 שלה מדוע וקשה הירה, תלמיר בית לתקן מדרשעין
 14צדונ אתדוקא

תרחה



 יררושאמוי160
 תיכף יתעורר אולי לנלות לילך חשש יעקכ ניונראה

 עין להגן יכולה התורה ורק זרעך יהיה גרכי
 מנינה, תח*הסופה

 כיוסף למלכות מקורנים יהיו אם כי יעקנ ייעךזאת
 נאותה וגם נטשן נחר ולכן תורתם יעזבובודאי
 שרים לא כמקדם צאן רעי להיותמלאכה
 עשירים,ולא
 הגר העם אולי יוסף לדנרי אמת נתן לאאמנם

 נאמונתם ואדוקים ישראל לדת שונא הואנגושן
 התודע אחר כאשר לכן ההורה לעענ יעקנ לנניויאנסו

ע% ויגש1

 ה-וקר כי ושמע יוסף מכירת של הסיפור נל*עקנ
 שראונן אף כי יוסף את הציל אשר *הורה היהשנאחים
 מידם רק דיקא מידם יצילהו נאמר הלא להצילואמר
 יש נחשים אנל % אין מים שנת עין מנחשים לאאנל

 לגמרי, הצילו יהודהורק
 מנפחו, שם נו רק נם אמון נתן לא נניו מנלולכן
 לו לתת האמין לו כי שלח יהודה ואת נאמרולכן

 לישראל ממונל המקוס ואם העם אם ברורהידיעה
 אחרן עם לרדוף אדוקים אינם שלו העם ני ימצאואם

 ישדאל, תורת תלמוד נית שם לתקן יטלונכן

 ויגש פ' י"אררוש
 חב,בה.שבת

 עזר יטא מאין ההרים אל עיני אשא 9מעלותשיו
 שומר יישן ולא יטם לא הנה ונו' מעםעזרי

ישראל,
 ויאמר משנתו יעקנ ויקץ ויצא פסוק פי עלנראה

 בכלל ידעת4, לא ואנכי הזה נמקום ה' ישאכן
 פלא.הוא

 ראה יעקנ הנה כנודו הארץ כל מלוא נאמר%א
 שהנת עולם שהנת ישנו ישראל כי טראהמחזה

 נשלום יטיי הת*'לין מנורים יהיו כנמיות הבתי פ"מות
 שלחוטתיהם על נשלום ישכני הם*ר'םנמפפהותיהם

 אנפיונם נזמן כמו ישראל זה זוט נת נלא יטחהשנת
 היו מדרשים נתי שנים שלשה מגור היה המקדשאשר
 ואף המלכות מפעם אמורה היתה מעשית מצותסנורים
 נמערות, נסתר רק היתה מהמצות מעפ עשו אשראלה

 מות שהנת ישנה היהדות כי אמר שעבר מינמצא
 ולא יקומו לא כי אמר החצוני משפפוממילא

 כי העולם מן ימות ישראל ושם דתם ימידו רקיקיצו
 )שלאף- הנקרא שינה של מם נאפם ונפח נוקאנפיוכם
 בנשמות ונפח חהם של זיק נא פתאום ופתעפרונק(
 הוא ישראל נני נלנ הנערה הנקור אשר עדישראל
 שנבו אשר להחמידים נקול צעק אשר ונניומתתיהו
 הלא נחנאתם אתם מדוע מצות עשו ושם הקרקעתחת
 ויונים באפם נ*וו אשר השאנה מטם נתעלפו ישראלרונ
 נפרץ ולעמוד בפוהמיה לצאת נפשהכם תמסרו לאאם

 ממערתכם צאו משנתם יקיצו לא החלשים ישראל רונאז
 לעצתו שמעו עשו וכן אחד נלנ כולם משנתכםוהקיצו
 כשמעם והחלשים מצוה מלחמת ולחמו לקראתויצאו
 אשר עד נידיהם ולחמו רגליהם על עמדו החמידיםק~ל
 ונתי כנסיות נתי וגם המקדש ופתחו התורהיימדו

מדדשות,
 שונת אחר משטע יעקנ יקץ יעקנ תמה אשרוזאת

 הפעם עוד ומצא מות שאנת אחר ארוכהלילה
 מתפללים וישראל נפויה והמקדש ננויה העירנמקדם
 נשנים כמו ומצות נהירה לעטק נפויה ידםועוד

 נמיב 9י' הזה במקוט ה' יש אכן יעקנ אמרקדמוניות
 ישיבו עור כי יגרצו עור כי האמנתי לא כזהטרא
 ישנם הלזו נמהעה נשכונתם יראה ה' עוד כילתחיה
 נמו עצמם טדגים הם לניט לדאנט אמנם חרדיםעוד
 הם הררים נחדרי חשמונאים ונימי אנפיונםנימי

 להמשיהים יודע שלא עצמם שומרים וזאתמתפללים
 יויפו לא ישנים הם שותקים הם נגלוי אמנםנניתם
 בעד השתחזקו נא עמדו ישנים אנחט למה לאמרקולם
 ניד נא נחדק ישיבות ת'ת נא טמד ותורתינועמיט
 ומפכניפ מדש מנהגים לבער נא נשתדל תורהלומדי
 לאפיפח בבואם ימצא ולא יראה לא את כנפותמנתי

 )נדזשעמשעלכהט(. עצמם עו-מם שותיםהט
 רעפש-ם להמץ קלפ מנביועם הם השי שןאבל

 הילוק הורה תלפור בתי לחרוט ההירהלנער
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 די אומרהן החרהש החפשים ונק אוצוש בץ "שקפן
 תורה ולהגדיל להפיץ ררצים אנו חשין נפשיתיט ה?לטכי

 מעשרהם. להרחיב נקיל ?ועקיםוהחפשים
 הם ונחוץ יראים הם נביתם אשר אנשוםישנם

 משכו אשר ונניו מתתיהו את מזכירים אנו זאתי התורוג להנדיל למען אחת מלה לאמרחרדים
 הסהרסרם נני נפומבי לצאת ממערות וךראיםאת
 לא נני לעמוד נישראל רוראים כל כן שעשווהלואי

 ורק ישראל דת משירים איש כעת הם כי דךוטםנני
 לפונת לעבוד הפחית ולכל הושרשים דיונים אויטננד

 לרעתינו, עובדים הם אשר כסדהדיהוות

 ברימק יק*ק אכ'י דוב יומף ר' הנאק נשם2טבפעיצי
 ליסד הולכים חפשרם תברת אם מרוע אמרהוא

 הולכים יראים חברת ואם מצליח*ם הם ויהדות לחחלישמה
 להם חסרים תבוד מיצלדרם אינם הם מיב דברלתקן

 שעושים מה כל שהרשעים מפני וזהכ כפף היטאמצעהם
 לא עושים והחרדים נפשם ונכל לנבם נכלעחום

 נפניות, ורק תמיםבלב

 קרושת על נפשם מסרו ראשונים כ'ברכותק
 וכו',השם

 אל עיני אשא למעלות שיר דוי אמר אשרחאת
 ניולים הרים חהרימו נט אחרים פי'ההרים

 הוא סביב*ו ישרא( יניפ אם עי ישראל נט ראשימעל
 ולשכרם לעלות ננחי אין אשר נרולים הריםבתוך
 ישראל כי נףאה לכאורה פי' עורי ינוא מא*ןוצועק
 כי הישראל שכח אבל משנתו שרקיץ תקוה ואיןמטכן
 ואם ישראל הדידה ידי על הם וארץ שמיםנצחות
 ונהג לתדך ווור העולם אז ישראל יקיצולא

 יום נקר ויהי ערנ ויהי יכתינ מאי ר'ל ע*1עין
 חפץ נאמת וה' ונהו לתהו אחור וכו'הששי
 של זיק ולשלח לעזיר הוא מוכרח וא'כנעולמו
 לקיומו. העולם ויחזור משנתם יקיצו למעןחיים
 לנפלו חפץ הוא ו%ן שמים עהף ה' מעם עוייןז"%ן

 עוזרם, הואולכן

 ויחי 1 %דרוש
 ומנשה אפרים וט' לך הטלים נניךשניתהה

 מפדן בבאי ואני 131' * ייי ושמטוכראובע
 לבא ארץ ננרת נעיר בדרך כנען בארץ רחל עלימתה

 לחם, בית וךא אפרת בדרך שם ואקברהאפרהה

 אלה של הממיכות להבת מצ8ער חימ יטי%
 ממיתת יעקנ לו מיפר חיעלת לאי9השטוקהם

 היה יוקש הלא קשה כולם דצל קבויתה דמושרחל
 מצמה ייע קטרתה את יאה אטו סיהה בעתנע?מר
 בנימין, לבד ויפב ירעו חמשפהה כל חלאתור
 אף הלא שנה עשרה שבע וו יעקב חלא 58אךשן41

 דברו בוד*ר כזה בסשך בי סצק "שיהנפ
 לא עוד האם 8עכום חשצת עשרות רהל ושפותאמרו
 וא*כ שנה י*ו של בזבע קבוהתה ס"ךם "רה יחאףידע

 קטדהה4 מקום איה כעת לו סי6רלמה
 נאמה * שלה אשי וגיול חמת על לי היאההגה

 שני 8ת הקה טאמד הל9 ב8רשה אשה5"יק
11
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 נאסי מטרש ונם אפרים ואת מנשה את עמונניו
 מנשה. הבטר שם את יוסף תקיא מקץ9'

 בניך שני ועתה ליהמף יעקנ אמר פתאוםדזהנה
 השפעק כראובן וסנשה אפרים וט' לךהטלדים

 נאמן קכ"ו נ"ב שגיט הלא הא כיבר הנשמע ל4יוךו
 ויעקב בכור זה מ אמי ויוטף בכור בני זה לאמרארם
 לבבור. א6רים ועשה ומנשה אפרים ואמר 6תאוםבא
 כתיב הנח וצון מעם * טק יעקב כי לבארהט5אטע

 כי מנשה הבכור שם את יוסף ויקיא מקץפ'
 אבי נית כל חשע עמלי כל את א'נשגי
 ה5רני, ני הע' השני שםהשת

 יטרש סבל אשד יעקב כו יודה דעת בר כלהגה
 לדטר טסף של בהע זרהה וואת שנהב*ב

 נעצמו בא לו ש ש"4ת טי על ויהע ל1 יעריממט
 ליעקב כשאצדע אמנם אשת עששת ה"א אביו פנילראות
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 מדוע פעמים כמה פען יעקב בודאי אז הוא חיכי
 הודעתני,לא

 שלא חרם עשו כי האומר תנהומא מדרש לפיד3,1ה
 להודיעו עצה למצוא יכול היה זאת בכליגלו

 נדבר כאשר אחר אופן ידי על או ברמיזה אחר ידיעל
 כאשר שכן ומכל רצון שבע היה לא יעקב ובכן בזהעוד
 פנשה כי לו ואמר יומף בני את הראשק בפעםראה
 איש ויומף מנשה לו קראת מדוע יעקב ושאלוהבכור
 אבי, בית ומכל עמלי מכל א' נשני כי לו הודהתם
 שבן הוא נאה האם בכעם יעקב פתח בוראי זאתעל

 וקראת הומפת ועוד כך כל ולצערו זקן אבישכח
 לעולם זה באופן שעשית העולה לזכר הבכור בק-שם
 לך או בא מנשה לו כשאקרא יום בכל יען ישכחלא
 ששכחת עולתך יזכר תיכף הלא דבר שום עשהאו

 5א אפרים השם יען כראש אפרים הפוך לזאת אימאביך
 פעם לו נתן לזה ונומף יזכיר מנשה ושם עונךיזכיר
 שם שמזכיר בעת מפני אפרים השם לו חביבמדוע

 עולם של ברופ העומד דבר מצית הזה השםאפרים
 דבר שם על 15 שקראת אפרים השם לבד ליוסףואמר

 כולמ, על העולה פעם עוד ישפוב
 לבא וט' רחל עלי מתה מפדן בטאי ואני היאדזארצ

 לחם בית היא אפרת בדרך שם ואקכרהאפרתה
 אפרת שם על אפרים שמו לקרוא מאד היה נכון כןאם
 אתה ט שאני פעם בכל כן ואם אמך שוכנת שםאשר
 העיבנת אמך זכרונך על יעלה תיכף אפרים שםקירא

 הוא. חד ואפרת אפרים כיבאפרת
 כט הוא והממיכות הפליטת ומתורצים מובניםדבצזה

 ושמעת כרטבן ומנשה אפרים היוצרשחיברה
 בטאי ואני יען כן טמר אני מדוע לךוקשה
 אפרת. בדרך ובו' אפרתה וכו'מפק

 אמך נם אזכור בהזכרו יען אפרים שם בעינייקידלק
 ?רותי אזכור בהזכרו יען לי שטא מנשהושם

 "ב שופפים ע' לדברינו וראיה אלי ושנאתך שנה כ'בזה
 לא. ויאמר אתה האפרתינלעד אנשי לו ויאמרו אעגרה אפרים פליפי יאמרו כיוהיה

 ויחי פ' ב'ררוש
 ויאמר אלה מי ויאמר יוסף בני אתישראלדירא

 בזה. א' לי נתן אשר הם בני אביו אליומף
 כי לו אמרו לא האם ידע לא האם העולםשאלת

 באים. וכניויומף
 יעקב ידע לא האם בזה מלת על דיקי המדרשהכמי

 בזה אמר ולמה במצרים ל1 נילדו הבניםכי
 בזה. מרמז וזאת בתיבה שפר לו הראה ביותירצו
 ליומף אמי יעקב בי לבאר אפשר הק' יבריהם~לא

 הנני אלי ויאמר בל~ז אלי נראה שריא'
 והרבתיך,מפרף

 וקהל נה ליעקב ה' אמר וישלח בפ' בי ז"ל רש'יעין
 ותמה טלדו כבר בנים עשר אחד אז והנהוט'
 טלד לא כי ונו' מי ורבה פרה ה' אמר למהיעקב
 אשר וזאת קאי יומף בני על כי ולמד אחד בן רקאח"כ
 ומו5רתך ושמעת כיאובן ומנשה אפרים *ומףאמר

 יוצה לךובו'

 דןלדת אשר ומולדתך כנאמר בנים עוד לויש כי ידע אבל בניו עם יומף שבא יעקב נתבשרדה3ה
 שמא וחש"8 עיניו כבדו הזקנה ומפני,אהויהם
 אחריהם, דצליד אשר אלחיברך

 מאלה ט ומנשה אפרים הם אם אלה מי שאלדז84רז
 בתיך לצרפם בחפצו בי אחריהפ נולדואשר
 שבפים.י'ב

רדי
 נשלאוג בחריצות לו השרב

 ב4 א8 ותאמר בקרבה הבנים ויתרוצצו תולדותעין
 קבלה סי מדרש בשאצ י5ק"8 עין אנכי, זהלמה

 טיו והם שבמום עשר שצים שטלדו מאברהם בידםהיתה
 ?ערה מרצ רבקה ההאצנה אשר יזאת ישראל שלהיסיד
 שנט של הצער הו8ל ע* האם י8ב במם8ר יהלפה

 שבפובנעשד
 ים שויצ"שה בעת כי נבאר לדבריהם תנלקדלרזרצ

 8ז י"רהם עה"8 בבפנח ורעש רעם *וםאחר
ק



 בןדרושאמף
 הייט הריבף מתוך היא הרעש כי חשבה רץ וזהרץ
 הפחות לכל או ילדים עשר שנים בבפנהשרש

 בכרם,ששה
 יש אם וממילא במצרים אח"כ שקרה כמו סופהעין

 רבות התנועות אם פלא אין יותר ש ששהשם
 לעמוד, יכולה שאינה דבר הוא ובצירוף אחדמכל
 להוליד מר טרלי מדוע אנכי זה למה אמדהדלכ:ן

 שבפים,י'ב

 לדרוש

 וגו' ישראל ימי ויקרט וט' יעקב ימי יהי יע4רי
 ליעקב ויגד וגו' המפה ראש על ישראלוישתדו

 יעקב ויאמר וגו' ישראל ויתחזק בא יוסף בנך הנהויאמר
 ישראל ויאמר ונו' בניו את ישראל וירא ונו' יוסףאל
 אל ישראל ויאמר וט' פללתי לא פניך ראות יומףאל

 אשר האאטיים להבין עמ*תי שנה מעשריםיורט4 וג מת אנכי הנהיומף
 אשר וזאת ישראל בשם פעם יעקב נשםפים

 דעתי, להשקיפמצאתי
 השיניים, נעשו כונה נלא ט *1היתק
 את השביע מת יומף כאשר מדוע "קשות יייהנה

 עהצאו בזפן רק עצמותיו אתם לקחתישראל
 שהם והשביע ציוה ויעקב קודם ולאלהיית
 עצמותיג ומיד תיבףליזז

 בקטרחם וקברתני ממצרים ונשאתט בהובות %ףעץ

 שצדיק אביט יעקב ידע בט דברים קרנאאטי
 הפריח למה ורים שבוו"ל מתים ואם היהגטיר
 למחילות, יזבה לא שמא בנ*ואת
 שאמרו הראשונים דברי פי על הי דבריהם4

 וקשה יצחק מלידת התחילו שנה מאהת ד'כ*
 בבנען. עוד היוהלא

 אברהם שפען מה כי מנילה דאיתא מה 8י עלדנר4טו
 הישראלית לטמה קץ יהא שמא חשש אדעבמה

 הנלחן מצד א' ביהתתם לעסור ?דדים פשני קשהגי
 שרשניח ה' והבמרחו התורה ננד עיצא חהצר מצד45

 דךא הנלוה על אברהם שהסכים טאז סן ונדאהעל~הפ
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 ההא והרעש והרעם בבפנה ייהם ש3י רק ני להיענו
 תמיד, אחיו את איש ירינו כיסימן
 בחריצות השיב אלה מי יוסף את יעקב שאלדס:אשר

 זה במספר פי' בזה א' לי נתן אשר הםבני
 אפרים רק כי אמרת כאשר שבפים עשר עציםבמספר
 שבפים עשר שנים בממפר ז"ה במספר נכללוומנשה

 אחריהם, נולדו אשר מאלהולא
 ,בזה', מלתומתורץ

 ויחי1
 עההיו בשעה הייט הצורך לעת כי ה' שהנפיחומתוך
 לרפאותם אז וינעפ ישורון וישמן ויקיימו פובבמצב
 אשד כצאן אחד כא*ש טלם יתקבצו ושם לגלותיוליכם

 הצועק המוליכם הכלב מאימת להשני אחד הםמחוברים
 עליהם,וטבח

 בהנלות ישתמש הצורך לעת ורק חורין בני היודא'כ
 ברזא כי *שראל עניותא יאה פ' חניגהועין

 איש על חז"ל ביוט וטדאי חיורא לטמיאסוטקא
 עשרג מתוך רשעשנעשה

 תורבג תצא שמהם עניים בבני הוהרו נדריםדעין
 הגלות היא פובה עצה רק כי יעקב חשב אשרדז44רז

 הוא עת ולכן מעשיהם הפיבו בניו כאשרוחנה
 עשר שבעה הצתר די כי ישראל לארץ ולחזורלשוב
 על היו זאת בנל חורין בני שהיו אף במצרים שנדושנה
 עמהם לאבל המצרים רצו לא זאת ובכל אחריםשלחן
 של נדולתו וכנראה גושן בארץ לגור הוכרחו זאתובכל
 את לפנים מעפ שמכבדים העמים כדרך מעפ ירדהיוסף
 עושום ואח'כ להם פוטת עושה שהוא בשעההיהודי

 וישכחהו, המשקים שר שעשהכמו
 אביו צואת לקיים יוסף רצה כאשר לינרדר84יה

 פרעה לעבדי דיבר כי נאמר לא"להו*ט
 היה הלא וקשה לא'י לילך רעעת מפרעה יבקשושהם
 גדולתו כי ונראה נעצט ביקש לא ומדוע למלךשני

 לשוב. עת כי יעקב דה1ב ולכן מעפירדה
 עבדים היו כי לשלחם פדעה רצה לא בנראה14ננל

 יעל נאמר הזאת בפעם נם כי לדבר וראיהפובים
יי
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 ובות ואחיו יחף ביה וכל חצ' אביו אה לקבריוסף

 עזבה ובקרם וצאנם פפם רקאביו
 בקאאע מתוך ונראה לאמם צריכים היו הפף הלאד"דץ

 לאמר פרעה בית אל יומף וידבר שנאמריומף
 לאמר פרעה באזני נא דברו בעיניכם חן מצאתי נאאם
 תחטנים ידי על רק לשלחם רצה שלא וכו' השביעניאבי

 לכו משה עם השני פרעה עשה כאשר תנאי עשהובודאי
 במותו כי חשב יעקב למשכן, והצאן והפף הנבריםנא
 יאמרו כי ישראל לארץ לחזיר ואמתלא תירוץ להםיהא
 ויצש באומות גם מהנ אב וכיבוד משביעם אנכיכי

 מגלותם. ויפפרו ללוותוכולם
 לקבורת להביאו יעקב ציוה רוקא למה היפבד23רעורץ

 ומתורץ לשחררם למען ומיר תיכףאביתיו
 לצאת ישר תירףן להם יהא למען אותם השביעלמה

 היה נעלם אבל ישחררם במ~תו כי יעקב ואמרממצרים
 רעים להרבית יומף על יהא אלה כל אהר בימיעקב
 ונם הנברים רק אילכו אמר ולבסוף פרעה מאתלבקש
 לקחו ולכהשכן לשמרם למען ממצרים הרבה שילבוהיפפה
 יעקב. תקות נתקיימה ילא לעיב הוברחו וממילאהפף
 יעקב ויחי וישראל מיעקב השינויים כ4 נבץבנזה

 למצרים דרכו על שמע הוא מצרים,בארץ
 הוא ממע כי לו נלה ה' פ" יעקב יעקב הלילהנמראות
 נביר הוי יצחק ברכת בו נתקיים כי חושב הואבפעות

 לנלות תרד אתה רק כן לא זרעך יהיה נר כיונתבפלה
 ראג ויעקב נלותי איש יעקב בשם ור נעצמו יעקבא"כ
 פרעה בי ידע אבל ישראל שם וישרגו לא"י יצאומתי

 *ץצהאחרת ו*דא" כעטץםך יעךנעשרלו לשות יתןלא
 ולש*שיבג יצ*ו אז במיתורק

 אמר יעקב פי' למות ישראל ימי ויקרבו הכונהדז84רע
 ידי על לשיב ישראל, השם להשינ קרוביםכי

 להם שרהא הענין לחזק ליוטף וקיאמיתתו
 שישבע. וציוה לפיעה להציעאמתלא

 הטפה ראהצ על ישראל וישתרו לו וישבע נאמרולכן
 לרמאות בידם יה" כי האמין השביעה ידי עלפי'

 ישינו בביתם ושם ישראל לארץ ולברוחלפרעה
 ישראל.שם

 אליך בא יומף בנך הנה לאמר ליעקכ וינד נניןבנזה
 שהשביע בעת חשב כאשר תיכף מת לא יעקבפי'

 שמו היה שחי זמן כל א"כ רב זמן עור חי רק יומףאת
 עם יוסף ובא כשח4ה כך ואחר הוא בנולה כייעיב
 כי לקות יעקב חזר אז האחרון כבודו לו לעשותבניו

 לחירות. יצאובמיתתו
 דולה היה כי ישראל ויתחזק הפעם עוד נאמרלכן

 קרצו. הגיע כיוחשב
 שדי אן יוסף אל יעקב ויאמר שנאמר מה נמןבזה

 עוד בהיטצ אז שראה מה לו סיפר פי'וכו'
 חלק ט~ן ואו ישראל ארץ לתת ה' לו הכפיח ואזיעקכ

 לאמר לטמף היה הלא קשה ולכשרה ומנשהלאפרים
 במצרם. אנחט הלא למ נשםמה

 להם יטה במיתתו כי חשנ יעקב כי מוכח ע'כאלא
 בהחלוקה נ"מ יש ואשכ מסצרים לצאתתירוץ

 כי קוה פ" יוסף במ את "8ראל ררא נאמרלכן
 ישראל. שם ישינו ממצרים יצאו ימות אחדיםברנעים

 ויחי פ' ר'ררוש
 אביך הנה ליוקק ויאמר האלה הרברים אחלידיהי

 וכו'. ה%לדים בניך שני ועתה ונו'חלה
 ולא כעת עתה דוקא משמע ועתה לשץ עיפל84

 הי'. אחריו ולאידם
 מפדן נבאין84ני

 ובשרפ הבל ידע בבנען דיה יוקש הלא והפלאפ*
 לא כי היחבן בם8רים יעקפ שוו שנה י"זבמשך

 דררש ולמה ומה קבורתה ום9ם דחל שדותדברו
 סיתו. קודם במיפירויעקב

 דץ ושאצת אם יששיו הראשעש הנה יישבובראה
 ישראלל גני דין ש להם הוה נחבני

 ש דטתם ושיא טטף טשח שם רש* זבוום %ףעץ
ש ש האשדים ש"ם שאמף טדיש ורןאביהם  

 6ש א טני דץ ט טשי יעקנ בני לש היק



186עאל וקקי פ' ן"רררשאבוי

 נני הם כי השב יוסף נמעשיהם מילים היוולכן
האבות,

 עד כולה התורה כל אכרהם קים יומאקדושקדעין
 יצוה אשר למען ידעתיו כי ונאמר נתנהשלא

 ממה יותר ציום שאכרהם משמע ה' דרך ושמרו וט'את
 הציווי לן למה הכי לאו דאי נת בני שארששמרו

 אברהם.של
 נח בני דין אם מינה נפקא היתה *עקכ גםדהנה

 ויצא כנאמר נדר שהוא יען ישראל דין אולהם
 עבר והוא א' בית ומ' הואת והאנן ונו' נדר יעקנוידר
 סבתה נסע ויעקכ כנא' אחר למקים הלך רק א' לבית חורולא
 חלקת את יק ונו' סנות עשה ולמקנון בית לוויבן

 ועין יחל בל על ועבר מזבח שם יצנ עו'השדה
 העכו"ם ואין יחל ננל ישראל מ'נ ד' פ"מ נירירושלמי

 יחל.בבל
 יעקב כי והבשורה חולי הוה לא יעקנ עד מםדק

 וממילא בעולם נשטע לא אשר ~דוש היהחלה
 ואין חפא בלא מיתה איל תענית ועין רעש נעשה כימיבן
 עליו נאים שישרים הרואה נרכות ועין עין נלאיסירים

 במעשיו.יפשפש
 נשמעו לא אשר יסירים ע*ו שב1 יעקנכשראה

 אלה ב1 עליו רק בי הרגיש וממילאבואת
 שעבר רק מצא ולא נמע"וו לפשפש והתחילהישרים
 דימ ל4 כי כשראל דימ אם תלוי וזאת יהל בלעל

 נעכושם, יחל נל אין כי ירושלמי אמרו הלאבעגו*ם
 בי יעקב מצא ובכן בישראל דימ בי למדדכשז64יצ

 רעה דינהם שהביא נשעה הצחק ויהיוסף
 ובפרפ לו שגרפ בהעינוים וויבים הם בי מצאוטטילא
 בי שתם אקמס ני יעקב חמי לואה לעבדבפבירהם

 הוערש עלעברו

 בעל הנה אחיו אל איש ויאמרונאמרןכנאשר
 מדרש עין ונהרגהו לכו ועתה וכו'החלופת

 לכן אחים ולוי שמעון יחי ונאמר ולף שפעוןשהם
 א(ה ורק הזכיות לכל במחנם נמם שני ואכניסאקנסם
 ההיא העת עד כי למצרים בואינו קורם שנולדואכניס
 אבל יוסף את פייסו לא ועוד יעקב בני ש% לאעיד
 אני אין שלמה בתשוכה הפבו אותו פיש הלאאח"כ

 אותם. לקניסיכול
 פי' ועתה מלת נאמר למה ההוק היפנ נמןבכזה

 רואה א"כ על4 רק בא אשר חו* ע* שבאעתה
 חייבים הם וא'כ יוסף עם הצרק וא"כ אני ישראל ניאני
 חייב.ם הם כי נהיעתי עתה יען אקנסם ולכן מכירתיעל
 ועתה אחיו אל איש אמרו ולף שמעון ועוד החולי ידיעל
 אחר אצלם בא מדוע עליו שכע1 מפני ונהרגהולכו

 1תו.ששנש
 ני רואה אני ועתה ואמר יעקנ השתמש הלשתבכזה

 היו.אשמים
 והצדק הם אשמים כי להם להדאות יעקב הו1ףעדך

 רחל. ע* מתה מפדן במאי ואני נאטרו יוסףעם
 עוו נשניל אלא מתה אשתו אין השנה ראשק

 אם 4 ישראל דין כי אז נם מדעתי ולכןנדרים
 פי' בדרך רחל ע* מתה כי נדרים בעון אורו ה'ענש

 בדרך לילך ונדרתי אטרתי בדרך ויה ע4חמאיבשביל
 לשכם, אחר למקום והלכתי אזבית

 מצרת מקדם עוד ידעתי אני פי' בבואי יאמדז64רן
 יומא כאמרם נידעתי ובעת אמ ישראל כיאמך
 עלי שלח לכן פ" פמרקת ומיתה תו*םיטרים
 הגיתה. עד חדשהש4
 הפמוים. ונם הפ1טתלכשק

 ויחי 1 תררוש
 כשכירה אית בכל קורס טלד שוששכר אףמודשין גרם. חמר יששגר ~י' ישק ימום ידיףזבן5מ

 את מפרנפ היה שווא פ8ני קךדם 8צלון "21דעששיה
 השף. עצשה ח11 שמוךן כ89 5י8אש וארן 15ששקת יא8"8קיששאמר

 העיו באלק דרשתי 1יוה פ' שףק טוצאי פ"1יש, חופאא,8פין
 רשם* התשת ולהוש להזקמונפסארפר

 הירה בתלמוד מחינ ישראל אוש כל רם"ו טי,יך18*
 עשש. עשיר ובין עניבין
 שלפוד חמיו עם להתמת אדם ימל ףלרנפ8א

 י18קהתצא
קע



 הררוש 18י186
 כמותו אדם של שלווצ דבר דלכל קפ"ב מ' חו'מעין

 לדבר שליח אין לן דקימא עבירה מלדברחוץ
 אינו אם אבל חיובא בר שהשליח ודוקאעבירה
 עבירה. לדבר אפילו שליח הוי חיובאבר
 ב"מ, הונא רב שיפת היארז4*ר1

 קדושין: רי"ד בתוס' וז"ל קצה"חרעין
 לחברו אדם ויאמר השליח יועיל מצוה דבר יכל8'כ

 מלתא ולאו עבורי תפלין הנח עבורי בסוכהשב
 יפפור איך בנופו לעשות המקים שחייבו שהמצוההיא
 בנירושין ודאי בלום יעשה לא והוא שליחו ידי עלהוא

 יען השליח ולא המנרש הוא כי שליח מהניובקדושין
 השם הוא המשלח א"כ וכו' פפרית פל' אנא בנפשכיתב
 נותן המשיח הוא בתרומה וכן השליח ולא מנרשאשר

 ועל אוכל הוא המשלח הוא בפסח וכןהתרומה
 ישחפ,שמו

 והנית נאמר כי פשופ לאמר אפשר הק' יבריורלרל4*
 תמיד לננדי ה' שויתי ונאמר ולילה יומםבו

 להטת או מצוה לעשות או מחויב הוא עת בכלא"כ
 היתכן לראובן היום לכל שכור אשר לפועל ודומהבתורה
 אם הדבר כן שמעון בעד גם היום בזה מלאכהטרעשה
 בוו הלא עבורי מצוה עשה לשמעון ויאמר ראובןיבוא
 לעשות מחיב הוא ראובן עטר המצוה שיעשההעת

 לאחר. עצמו ישביר ואיך בתורה להנות אובעצמו
 הרב דברי יען עבירה לדבר שליח אין שאמרוו213טכ1

 במצוה לאמר שיך כן שומעין מי התלמידודברי
 או עת בכל לעשות הרב דברי לשמוע מחויב אניהלא
 הרב דברי בעבורו לעשות לאחר אשמע ואיךללמוד

 שומעין. מי התלמידורברי
 מחויבה שאינה אשה שליח לעשות רק אופן ידלאין

 למ"ד תפלין הנח לה לאמר הילה יומסבהנית
 נרמה. שהזמן עשה מצות מפעם פפורהשהיא

 כל ניפין דאמרו להא דומה פפורה היא 8םאבל
 כקוף הוי וא"ב בכתיבה איט בקשירהשאיט
 שכר. כאןואין
 דיכול יל הרמ'א דפסק הא על קשה ליביינואמנם

 במו תורה בעבורו ללמוד ושותף שליח5עעית
 יומם בו והנית מחרב הלומד הלא זבולון עםיששבר
 5עצמו ילמוד הברו בעד שלומד הרגע באותו וא'בח~לח

ייאל וידץי1
 לדבר שליח אין בי שאימר רי'ד התוס' לדבריובפרפ
 שעשו עזריה אחי שמעון סופה איתא הלא קשהמצוה

 זבולט. עם יששכר וכןשותפוק
 לע1ק ש לישראל דרכים שני כי לאמרר4*פשר

 היום. כל בתורה לעסיק אובמצות
 יומין דמתיתין כיט יהודה רב שאני ר"ה סוףעין

 מחזר שהיה ז'ל רש"י מצלי הוי יומיןלתלתין
 יום, שלשים כלתלמודו

 אחרים ידי על לעשות שא*שר מצוה ד"ה מוע"קועין
 נדול. לימודאז
 ז*ל תוס' עין נדול מעשה או נדול לימוד קדושיןרעין

 נדול מעשה אז ההלכות ויודע למד כבראם
 אחת בעת לאדם יש אם באופן הספק כונתובודאי
 דאי פובה איזהו וחוקר ללמוד ונם רבות מצותלעשות
 ויפפור יעשה מצוה לעשות עליו אם ממ"נ הכילאו

 מהמצוה. פפור במצוה עוסק ב"ק ועיןמלימוד
 ולתמוך לחזק למען במסחר עוסק איש אם לזאת%

 בה, למחזיקים היא ח,ם עץ ונאמר שילמודחברו

 היום כל עוסק הוא א*כ נאמר לא ללומדיה מדרשעין
 רק לומד והשני במצוה עוסק והף התורהבהחזקת

 הטפק ובאמת לומד היה לא חברו ולולא חברובהחזקת
 היא בי שלוחו שעושה במה עצמו פופר אינובמסחר
 ורברי הרב דברי אמרינן ואימתי צדקה במעשי יטאנ"כ

 לעשות יכול אדם דאין די"ר התוס' אמר ואימתיהתלמיד
 הוא אם אבל עצ1 פומר המשלח אם רק למצוהשליח
 אז מצוה עושה הוא נם הלא להחזיק בכדי במסחרעוסק
 ובשעה דיא במציה עוסק כי שליח לעשות דיכולאמרינן
 עצמו פופר הוא ה*ט מתורה פפור הוא במצוהשעוסק

 דתט5יח. ידיעל
 עבורה לעבוד סוכרח הרה המשלה דלולא כרירירןץ*יןץ

 ונם שעה בבל במצוה עיסק המשלחשות*ות עעי ונאשר לומד היה ולא לפרנסתוקשה
 שליח. לעשות יכול האופן בזה לומדהש~ח

 בנדי עצמו ומסכן יברם לדוף ההולך ז~תלק
 בטצוה שסק נ"ב הצא א'כ חירה לומדילהחזיק

 בשלודו *ופר ואיט חורה מתלמוד פפור ד~אוממילא
 לשש*ע4 יכול הוה לא זבולט לולא בתהרה העומקיששכר

וא*ב



 ה'ררושאמרי

 נשניל_זטלין לומד אתה איך להקשות אפשר יואשכ
 איט נעצמו הוא לא מרוינ, נעצמך אתההלא
 לעסוק ומותר לאכול מה לו אין יעןמרוינ
 נפשו. למחיתבעטדה

 נוזר ה' אפילו תורה הארץ עם נן המלמד נ"מדעז
 היה לא מלמדו הוא דלולא מנפלה וואנזירה
 ללמדו. יכול ואינו הארץ עם דאניו יעןלמד

 ואם מופנ התורה יקייט אם ה' התנה תנ% עשזדעץ
 הארץ עם נן המלמד א'נ לתוהו העולם יחזורלש

 יומם נריתי לא אם כנאמר יחרנ שלא העולם מויםהוא

 וררוש
 ףאמר ליעקב ינד ונו' חלה אניך הנה *וסף,דיאמ4

 זשל. רששי עין אליך נא יומף ננךהנה
 הוא ומי ליוסף האומר הוא טי שחקיו ראשוניםעין

 ? ליעקנ המנידזה

 נלה וח' פ' א' שמואל עין נדאה חק' דבריהםדל*
 לאמר שאול נא לפני אחד יום שמואל אזןאת

 לנניד ומשחתו ננימרן מארץ איש אליך אשלה מחרכעת
 ענהו וה' ששל את ראה ושטאל וט' ישראל עמיעל

 לך. אמרתי אשר האישהנה
 נן אניה חלה ההיא נעת 4ד ח' מלכיםד54ורצא

 והשתנית נא קומי לאשתו ירנעם יאמרידבעם
 שם הנה שמה והלכת ירנעם אשת את ני ה,עולא
 וה' וט' לנער יווה טה לך יגיד הוא תו' הגגיאאידה
 דבר לדדש נאה ירנעם אשת הנה ארף% אלאטר

 אלוע תדבר ונזה כזה היא חלה ני בנה אלמעמך
 ולאחיה שאול ינוא בי ה' נלה לשטאל ב* לטוץרי

 ומה ידבעם אשת תבוא ני מקודם לו נלההנביח
 מהם. ויומף יעקבגרקן

 היתח ומנשה אפרים שע, יעקב שברך באה כיד5(4רן3
 א' יומף אל יעקב יאמר שנאמר וף 9י%
 בניך שץ ועתה וט' נלוז חלי נראהשע*

 תו/ ושמעמ כרשבן ומנשה אשים תו'הגולהס
 עור ומנשח אפרים על הן לו דרבח יל דש*ק

 מהחו לפני לברך ליעקב אמר ה' אם בן חםבלה

ן16יאל ויחי8'

 הוא המלמד א'כ שמתי לא וארץ שמים חקותילילה
 ולכן דעה לו ויש שותף כמו חשץ העולם נקיוםשותף

 נשלו, איש כמו נזירות לנפל יכולהוא

 מחוז של הננים ללמד כחכם נכל השתדלו ירעיאחי
 אינם נעו'ה האטת כי לכם ידוע כימאנפמארפ
 לעולם. *למדו לא וא'נ נניהםמלמהם

 טזר ה' נ'מ מאמרם ננם יקוים אז תלמדם אתםד14בש
 ט והנ,ת תק%מן ונזה מנפלה, והואנזירה
 ולילה.יומם

 ויחי1
 נטאה לתת היה ה' על ולכן השנפאם בתוךולקנלם
 ליעקנ לילך ימהר למען חלה יעקג כי יוסף נלנקפנה
 כי יעקנ נלנ פעמין לתת היה עליו ונם נניועם

 נא.יוסף
 נעצמו ה' לכן ררוקח דרך היתח ההם נימיםכירךע

 ני יעקנ ואת חלה אניו כי יומף אתעוררם
 שיודיע נמתר אופן יש כי נזמנינו ידוע והנה נא,יומף
 אם הייט ממט רחוק חברו אם אף מה דבר לחנרואיש
 נמחשנתו ו%שב הפמק נלא אחת שעה יושנראונן
 אני האשע וגעיר נמדינה נר אתה אשר רעילאמר
 עשרים זאת יחשונ ואם וכזאת כזאת חרשות לךמנשר
 חברו בה8בע הטרא נפלאות ידי על אז יותר אופעמים
 לא ראובן ממחשנת קצהו אפם נמחשנתו טפלממרחק
 ני שמרים נמחשנתו טפל מחשבוע ממין אנלכולו

 רצפים. נלא חפעלעגראף נמו מהפנעהוא
 שעת וחושנ יושנ יעקב היה לו ני ק"1 % ישיהנה

 חלה אני ני לי צר יוסף נני נני לאמראחת
 הבורא נפלאות 8י על ני דךות יכיל אלי מהר נאבא

 לרשהו רץ והיה אביו *ומף-מחשבת מניע דיחבהפבע
 חנני אני אבי לאמר ריופה שעה חושנ היה יומףואם

 %תה יוקש מחשבת בי דיות יכול אז אליך לטאטסהר
 אפרים לברך ליעקנ אמר ה' אם ומכ'ש *עקנמניעה
יש וברעש ברעם ימף בלב לדפוק ע*ו %ה בוושרומנשה
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 יעקב את לבשר יכן ממוכן אביך כי מהר רוץלאמר

 יבוא, בא בנך כידע
 פשופ הלא המפרשים חקרו למה להבין זכיתילא

 אמר ה' פי' חלה אביך הנה ליומף ויאמרהיא
 הנה ויאמר ליעקב ויגד ולאחיה לשמואל שאמרכמו
 את לקיים למען לו הניד ה' פ" אליך בא יומףבנך
 מפרך הנני כי ז"ל רש'י פי' לפי בלוז לו אמראשר

 ואפרים* מנשה על קאי נהם וקהל נויוכ"
 ה' כי בפירהפ נאמר ואהיה שמואל אצללכמךוע

 ולאחיה יבוא שאיל כי לשמואל מקידםהוריעם
 יעקב נבי אבל חדשים דברים שהיו מפני תביא אשהכי
 אומרת התורה ולכן לכרכם מלוז עוד ניוק ישןהיה
 הבל כי עצמה מומבת שהתורה מפני וינד ויאמרמקם
 ליעקב בלוז אמר הוא יען ה' על קאי כייבינו
 מתם נאמר ולכן דברו ולקיים למלאות ועליולברכם

 וינד.ויאמר
 הרעה כל את איוב רעי שלשת וישמעו פ4זב*בעין

 א*פז ממקימו איש ויבאו ע*ו הבאההזאת
 ונו' יחדיו ויועדו הנעמתי וצופר השוחי ובלדדהתימני
 שנכנצ מלמד רב אמר יהורה רב אמר יחדיו יועדומאי
 מאות שלש ואחד אחד כל בין ותנא אחד כשערכולן
 ואיכא להו הוה כלילא דאמרי איכא ידעי הוו מנאפרסי
 רבא אמר ידעי ווו דכמשי וכיק להו דיה אילנידאמרי

 האףבי כחברי חברא צ אנשף דאמרודיינו
 שלשה כתר ובכל כתרים לרצ הוו נ*לי ילרש"יק

 וכשבאין פרצופו על מוצקק שמו את ואישפר?ופין
 משתנה פרצוצ מהן אחד עלי0ורים

 אמר ה' צלי בשאלתם הק' דביהם ~נין טתילא
 ויו תצ* ולאטה לשכצאל ה' שאמר כמולהם
 בחנמת וגם דצ8ום בלא הפעלענרקש בחכמתבקיאים

 אף מתר בדרך לאיש מאיש הולכים אשרהמחשבות
 ארץ. קצה ער ארץמקצה

 בשם הנקוב צרפתי העתי במכתביירא הנני תרפש שנת אב חדש ראש ו' יום כיוםךב:פרכצ
 העתי ממבתבי פעלענראף נשלחה הזה ביום כי.מאפין'
 הדברים אלה באמעריקא נייארק העיר מןשפיימם"
 למכתב פיב בתל ברכת מברך ,פיימם' עתיהמכתב
 יד כתב לשלח החדשה הטצאתם על ,מאשרן'העתי

 הנ'ל והברכה וצפ4ם בלא מעלענראף ידי עללמרחקים
 החדשה זאת מהמברך הכתיבה ובנוף יום באיתובאה
 בעלין, החכם ידי על עתה לעת בעולמ היחידההיא

 ידיעה או קבלה לחז'ל היה כי כ"ב ממאמרםדגננראה
 ידיעות מטנה ידי על לשלח אפשרכי

 מנא אמרו ורק בארוכה ביארו לא כי וחבללמרחקים
 מציר ז'ל רש'י להו הוה כלילא דאמרי איכא ידעיהוו
 על ימהים וכשבא פר?ופים שלשה ו% כתר היתהכי

 קבל רש*י כי היות רכול משתנה פרצוט אזאחד
 קרוב יותר אבל עצמו השערת ויא חצ*מרביתיו
 דאמרי איכא פשופ בדבר בנמרא אמרו אםלהשכל

 פשומ, דבר רהיה משמע הוהכ*לא

 יכולים שהייט הב%ר יודע מי יותר מבארים היוו*
 אילני דאמרי איכא שאמרו ומה בזמנימלנחול

 לט, מבחצים היו ל4 יודע מי דכסשי וכיון להוהוה
 אילנות ידי על חדש דבר 5העולם לתת יכוליםהתמ
 ב*ולצת הפבע של הסור הפבע חכמי ימצאי עורואולי
 קצה עד ארץ פקצה ידיעות לוען להחכמה ששהךמה
 בפאריז מכתב לכתוב לאדם אפשר יהא וטצויוםארץ

 יבוא סוצצתב יצא כאשר ממש יד הכתב רגעיםובא4א
 לים4 סעבר שפךהע לחהים אששר רהאלאמעריקא

. שרשים הי תצלי יושוו הי מגא חיל שאלת נעתואין
 ל8נשג נם וגפלאה מהאכסה

 ויחי פו דררוש
 שרר. עקיצ וברצנם איש ההצ באפםכ4
 היא יומף, זה שיר שכם זה איש ז"ל רשאמררשעז

 זח ושור שכם וה אוש כי למדו מטכןפל*ע
 45ף18ד1 אוליטקף

 ג שצר דוקא קרצ למה בדבריהם אםפלאוערך
 ו שם על ווא אריה יצידה שקראסה
 נפיו עפש נשכ נחש קרצ קאת
 רשףיימירש

עור
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 יופף על ש הלא ובר?תם נמלת הנונה מה קשהטר
 כן אם שתו וישנאו כנאמר וחמה אף מלאיםהיו
 באפם, להרוג רט שתינם

 ואף ובחרת כנאמד הארם ביר הבחירה נתנה כייררע
 יוסף את לאכר הטכימו יוסף ואור צריק עלרשע

 ברם דיק והבור שבת ע*ן הצילו שראובן ואף העולםק
 מירם ויצילהו כן אם בו יש ועקרבים נחארם אכל בואין
 נהשים אותו טיקו אולי בספק דןה עוד אבל מידסרק
 ונם מהאחים יוסף ניצול וכה כה ובין הזיקו לאוהם

מהנחשים,
 שבת עין בחירה של הכלל נגר מצ*ח דרהדכפרוע

 נרמה כן אם אלא כארם שולפז רעה דרהאין
 מפח יצילך הוא כי וגף ומצורתי מחסי ונאמר כבהמהלה
 תו' יומם יעוף מחץ לילח מפחר תירא לא ונו'יקוש
 מלאכיו כי וט' רעה אליך ה.רנה לא תף 6צדךיפיל
 על תו' יששנך כפים על ררכיך בכל לשמרך לךייוה

 ומ', חשק כי כי וט' תררך ופתןשחל
 מבעלי לא מפחדים אינם אשר אנשים רשנםנכטצא

 חשק ה' אשר אלה הם ו% מנחשים ולאבחירה
 רצונם המבפלים באלה חשק ה' ובמיבהם
 ה', רצוןמפני

 כרצתך רצוט עשה שמר היה הוא ב' 8' אמתעין
 רצונו מפני רצעך בפל כרצונו רצונך שיעשהכדי

 אם אף מפהרש הרי ר?ונך מפני אחוים רצק שונפלכדי
 להרע בךדרה 8י' ר?ק לחם יהא אשר ר,שעים אחריםיהיו
 אף כרצחצ אחד כל לעשות יכול הפבע ומדדךלך

 לחברהלהרע
 ה' רצון מ8ני בחירתך רצונך תבפל חתה ח0אמנם

 ה' כרצק לעעית מוכרח הנני ותאמרמהראהו
 ישנה ה' לבן פרבעך משנה אהה בן ואם כרצוניולא
 ולא בודרהם על 8י' ראדו*פ הר?ת על ימשצלהפבן
 כדי הבתה וזאת כבדירו4ם4 נרצחנם 5ך להרן להםיתן

 כבווהתם. לך להרע דוושבים אויים רצעשהבפל
שק  ידע לא "אראל תו' ותמרר קטע שר " 

 ארץ מבהמות פל8יט ייוב תאמר התבוק לאקהף
 נו גן אשם בעלי נשרה הכרה לחמד העיר שבעדגה
 ה4 את יודעשיטא

 למד הוא בעליו הוא כי בו ומכי
 ח' נפע בו אשר האיר ובצ?ירת מפריאת השובהחפדה

 חלצ. חשוורההמרה

 הכרת נחל חכים בר ויא זקנים בן כי נאמדייסףש
 צרות זרונים מים עליו שעכרו ואף מאבוח*ודבירא

 פקר ולא ממקוש זז לא זאת בכל חזק*ם רוחותרבות
 הוא משמים הכל כי יום בכל הוסיף אדרבא ורקבבעליו
 הוא כי ופירשמ עמו וה' מ?ליח איש יוסף ויהיונאמר
 הפבע כררך שלא מצליח יומף היה למה פעםנתינת
 עזב שלא מפני עמו וה' ואומרת התורה מתרצת זאתעל
 אף הלך לא עצהלך מקום בכל עמו אררבא ורק ה'את

 ררכיך בכל כנאמר ה' בלא אחר רגע או אחתפסיעה
 איש אם העולם שררך וכמו אורחותיך "שר וויארעהי
 הצרור ולוקח בראשו עיניו החכם אז למרחקיםהולך
 פוב כל בררכו לדהשיג יוכל בירו זאת אם יען אתוהכ0ף
 בתורה וגנאמר מסוכן הוא אז הצרור כלא הולך אישואם

 ועלית, ב*ריך הכסףוצרת
 עמו ה' את לקח ורק עמו משמה לקח לא ייסףכן

 לרועה שרהא יעקב בו בחר מרוע הפעם הואוזה
 ה', מאהבת מלא לבו שמצא מפנילבניו
 מסור דיה יוסף פשופ ווא ואחיו ייסף מןוההי*ק

 מפני כחירתו רצוט ביפל הוא פי' לבובכל
 כנאמר מעשי רואה ה' כי אני ירא אמר הוא ה'רצק
 בחירתו ר?וט כבש ולכן ארם במ על משמים השיףה'
 כבשו לא איך כן עשו דל4 האחים, עשו כן לאאכל

 רואה משמים ה' לאמר להם היה הלא רצונםברררתם
 ידיט מעהשק נחדל כן על לנו ובושה עוסקים שאנח%מה

 לכן בחירתו רצו% ביפל שיוסף ומפני בודרתיטונבפל
 של הבחירה ונס האחים של הבדררה רצקנתבפלה
 מפמ אחרים ר?ון שיבפל כדי ביוסף ונתקייםהנחטים
 רצתם בשני העומר רבר לך אין כי דט והאחיםדצונך

 כבמרתם, לעשות יט5יםכי
 המלה ב%בן במלא למר ק שור 94 יקב יא%ק

 וכנאפר יט אה לדעת בהשור חן שנפעהמדה
 וד, את וידעת - אביך א'דע
 שכם כש קשופ איש 8י' איש הרט בשם נקבשו

 ואשלפוצ השק בי כי תה*ם ע5יו נאמר לאאשר
 בודרת מושלת בזה אוש על ולכן שבר ידע כיאשגבדו
 לבפל וף ריון בא ולא איש היני באפם וודו ארםבני

 בי אברו הם 8" וברצונם נאמר יוסף גבי אנלרצהנם
 אמרו ולא לטסף נם וכגידרתם כרצונם לעשותיבו*ם
 מישל ה' רצק ורק ורצון בוירח כאן אק באע בא"8בי
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 בהירתם רצונם אלא כאן אין וברצונם אמרו ורקעליהם
 ולא הם 5א להרנו יכלו לא פי' שיר עקרו ברשותםוהם

 עקרו ורק תדרוך ופתן שחל ע5 בו ונתקייםהנחשים
 ונפעו זה ממקום האי5ן עקרו ממקומו אותו נדואותו

 אחר,במקום

 שמה מרנלית שהיא מקום בכ5 מרנ5ית חנינהדעין
 שור מפנ* בחירתם רצונם נתקיים לא מרועוהפעם
 ר?וט ובפל קוט את וידע שור היהשיומף
 ה/ רצון מפניבחירתו

 האחים, ר?ון ובפל ה' באלק

 ויחי פ' ח'ררוש
 יעקב בני ושמעו הקבצו ונו' לכם ואנידההאספד

 אביכם. ישראל א5ושמעו

 וכורכין וכו' יריהו אנשף עשו דברים ששה נ"הפסחימ
 אומרים אר'י עבדי היבי נמרא שמעאת

 ת"ר וכו' מפמיקין היו ו5א אחר ה, א' ה' ישרא5שמע
 ולא וכו' ישראל שמע אומרים שמע את כורכין היוכיצד
 אלא היו מפסיקין אומר יהודה ר' ר"ם דברי מפסיקיןהיו
 ועד 5עו5ם מלכותו כבור שם ברוך אומרים היושלא
 לקיש בן ר"ש נדרריש ליה אמרינן פעמא סאיואנן
 ואגירה האספו ויאמר בניו אל יעקכ ויקרא רשכ"לדאמר
 ממנו ונסתלקה הימיז קץ לבניו לגלות יעקב ביקשלבם
 אמרו וכו' פסול במפתי יש ישלום חס שמא אמרשכינה
 שארן נשם אמרו אחד ה' א' ה' ישראל שמע בניולו

 שעה בשתה אחד אלא ב5במ אין כך אחר אלאבלבך
 ועד 5עו5ם מלכיתו כביד שם בריך ואטר אכינו יעקכפתח
 רכיט משה אמרו לא נאמרוהו נעביד היכי רבקאמרי
 בחשאי. אימרים שיהא התקימ יעקב אמרו נאמרוהולא

 אנשי על קשה הנה ופלא הפלא היא הזה הפאמרה13ץ
 5אמר שלא הכ55 מן עצמן הוציאו למהיריחו
 בודו 5א באמת ו5מה ט5כותו כבוד שםברוך
 בידם.חכמים
 מרומז איה פ5א בן גם היא 5ק*ש ייש ש5הררשה

 כי מרומז ואיה ישראל שמע אמרו בניוכי
 מלכותה כבוד שם ברוך אמריעקב

 נאמרונהו נעביר היכי רבנן אמרי ד"ה בגמראע",ט
 יעקב אמרו נאמרונדי לא רבימ משה אמרו5א

 בחשמף. שמרים שיהאהתווט

 ~אחונן ב8' שמע פ' אמר משה כי ידענו יאתהנה
 אנשי נהט כאשר ממש כביר שם ברוך אמרו5א
 אמרו. יעקב כי מרומז איה קשה אב5יריחו

 בכ5 אב5 מאד קשה המאמר זה 5כונת לבואדןץנה
 בעה"ה נבאר קיהו אפסזאת
 עכעוים שני על מיוסרים פהורה ואטנה ה'אהבת

 במעשי האדם שיתכונן הוא הראשקעמוד
 דיודע ב5 שבת עין בת%נה לעמוק וארץ בשמיםבראשית
 ואהבתו מתרחבת בקרט ל% אז ומ51ות בתקיפותלחשיב
 אשר הנפ5אות מרוב שיעור אין עד יום אל מיוםמתרבת

 הארץ. ונתוך הארץ פני ע5נפוצים
 בטים לכהפש השנחה ע5 5השגיח הוא השנידהעכצרך

 איש למשל ואם יצוריו כ5 ע5 ה'השנחת
 לנדלו לטען נפ5אים מקרים עושה ה' כי ימששמאמין
 5הודיעם ובריתו ליראיו ה' מוד תה5ים וכנאמרו5נשאו

 פובות הכל5 מן היוצא משיה בדרך לו ממציא ה'או
 טחנדלת אהבתו כן נם אז משפחתו בעד איבעבורו
 הס ואם שנים כמה על נפלא רושם ע5יו ועושהבקרבו
 עמן 5ו מפיבק במהרה 5א המדיעין מא5ה הואמלהזכיר

 פפור8ת השגחה כאן אין ש5י בקרט דופק לבו אזב"ק
 מתפעפת, אהבתו אז בי שכח ה' כיהיתנן
 הפנ מצד השנחה שרואיס נשם שמרם שמשאמנם

 רהשה אם המדומה הרע מצר השנחה רואיםכן
 יכול ש באים ע4ו שרק פ" עלט בחרם יסוריםאדם
 עליו הבאים לולא בי בהשנהה באים הרעית כי5למור
 עצמו להציל *בול ה~ה בשכלו ה5א מהשכהםבנזירה
 נמחרה דרכו אשר לנבר וכנאטר ננדו הרוח כיורואה
 נדר טפ8ר תבוא אטשתי לחסי ל*ני בי בעדו א'וימך
 רעת פליאה בפיך ע4 ותשת וכנאמר אצא ולאבער

ש



 ח'ררושאמף

 שמים אסק אם אנרח מפניך ואנא מריחך אלר אנאממני
 אדם יכול זה כשפן נמצא שחר כנפי אשא ונו'אתה
 הרודפוני ה' לולא אומר האדם כי הרע מצד השנחהלרשת
 ואין רודפני הוא אם אבל נשכלי עצמי מציל הייתיאז

 מידו.מציל
 ודעת דעתו על האדם את מעניר עניות עירוניןץנין

 כי רואה לפעמים רנ של התלמיד להנער אףקונו
 והתלמיד מעדנים יום נכל לו שנותן עליו משניחמורו
 ושניהם נשרו על רצועות תום יום נכל מקנלהשני
 ישראל נין כן לא אנל עליהם מורם השנחתרואים
 לנמרי. פוקר אז לאדם לו מריעין אם אמנם השנחהיש כי השמדים ישנם אז ופלא קל נדרך מפינם אםלאנימ
 נכל ואהנת פ' שקיימו מישראל דרש רבימ משההנה

 הוא נדול דנר הלא וע' ובכל נפשיך ונכללננך
 ומ' ישראל שמע ראשון פסוק על עצמו סמך מהעל
 ברא תצא ומיוחד יחיד ה' ני להם ניאר פי' אחדה'

 ניחידותגהעולם
 ומחידוש הטרא מאחדות רק דרש לא דמשהנ13צא

 אפילו עד ומ' ואהנת ניקש זה ועלהעולם
 את נם לפניהם משה הציע לא מדוע וקשה נפשיךמפל
 וכו' שמע לאמר לו והיה ההשנחה היינו השניהעמוד
 הנהנתו פי' מלכותו כטד שם נרוך לאמר ונםאחד

 שם, ברוך אמר לא ומדוע העולם כל עלהשנחתו
 מושנחים ישראל היו משה ימי כל נרחר עלאלא

 השנחה כן אם וכו' המן להם נתן הייממה'
 לא ונם רש לא העולם חידוש ורק נמדבר רשממלה
 ישראל שמע עצומה נכונה לאמר משה למדם לכןידעו
 לא זאת נעצמם שיאו מה אנל רש שלא מהאחד
 היה ורמותר תמידית השנחה היתה יום נכל אז כילמדם
 ה' ונתוכם שאמר קרח בעד להמ4ץ א*שר ואהיללמי

 השנחה. רואים כולםפ"
 ירידו אנשי אמרו לא מדוע הפלא ףפב מובןדבנזה

 לא ישראל לחמו בודיוצ כ4 ידוע הלאבשגב*ם
 יום בבל נשופר תקש בנפלשת ורק נויל ולאבבח
 המ' נשו*רות ותקעו פעמים שבע הלכו דה*ביקיובוום

 היצמונונפלה
 היצמה מים מ וצבן רנטת דאוה עהץ חיה אזדדזנדו

 אנשיה וכל נדול דךקף ויה דשרר נלסביב
 שיאל הנן נאן הדורטת רשע יום בבל ובאוםדיוצאים

 11זיאל ייחיפ'

 הנדול הנדר שבר מי הרס מי החורנות נאו וממיממה
 נפלה ישראל שופר קול מתוך כי פלא היה כי ויענוהזה

 והחפירות והאננים לדור דור הקנלה מסרוה וכןהחומה
 ודור דור נכל נערים נתנדלו וכן הפליאה על עדיםהיו

 הופיעה נלתה השנחה כי קכלתם ומסרו זקניםונעשו
 ללמוד נחוץ לדבר העיר נדולי מצאו לא ולכןכיריחו
 האמונה נדמם נפועה היתה כי ההשנחה חכמתליהורה
 אחדות נלנם לנפוע נחוץ לדנר מצאו מה ורקהלצ
 ולא ישראל שמע אמרו ולכן העולם חירושהנורא
 המלך הוא כי מלכותו כנוד שם נרוך לאמרהפסיגך

 המשניח.וויא
 אף אמרו כי לא ש לאמר אם חקירתם היתהדז84רצ

 ומחורטת מאבנים סימנים לה יש יריחושעיר
 אלהות דואים המאמינים כי יכחיש מי אבל השנחהעל

 שלא כמו בשכ'מ לאמר להם ולמה צעד כל עלהשנחה
 א'. אחזה מנשרי איונ וכנאמר משהאמר
 לפעמים כי לאמר שצריך מכריחן היה אחד ינראמנם

 השנחה כאן אין כי האדם יאמר צרותמרונ
 שרונין מאמרם וכנראה לי תתן של ועושר רשכנאמר
 מעניר עניות אמרו כי להאמונה מאד מצכנת עניותכי

 העשירות. על כזאת ולא דעתועל
 איזהו ריבר צרותיו מרונ יעקנ אכינו כידנ1צ84בו

 אין כזאת קרה לו ואם השנחה ננדדברים
 וצרות עניות ידי על שמפלים קיר אצני על פלאכאן
 נהשאי לאמר פסקי ולכן בהשנחה להפתפק היצרנפח
 יום. נכל רואה שהצן דבר ולחיר לאמר למ חרפהכי
 להניד 4 הרעותם למה ישראל ויאמר מקץ מדרשעין

 חמא דן נשם לף ר' אמר אח לכם הישלהאיש
 בפלה של דבר אנימ יעקנ אמר לא מעולם הנינאבר
 נמצרים נמ את להמליך עוסק אמ ח' אמר כךאלא
 דרכי משתרה ישעץה אטר רהוה ווא הרעותם שמרווצא
 דבר יעקב ריבר לא מעולם כי ש*ירשו מפרשים עיןמה'
 4מה נאמרו אחת פעם ורק ההשנחה ננד *י'נפלה

 בהשנחה נעשה הנל כי לתלות לו היה הלאהרעותם
 זה ועל הדנרים נעשו מקרה ירי שעל נהם תלההיא
 מלך בם לעאות בהשנחה הכל פי' עופק אגי ה'אמר
 מה' דרכי נסתרה ושמר וכו' נמקרה הכל כי דושנוויא

ין השנחוע כאן שאיןפי'
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 ועריין הגיעיהו צרות שכמה בני יוסף של כחורב די יומף בני עור רב ישראל ויאמר וינשמדרשרעין
 נמתרה שאמרתי שחפאתי ממני הרבה בצדקו עומדהוא
 מתנית עין פיבר רב במה לו שיש אני ובפוהדרכי
 ולא ה' עם בתומתו עמד ויוסף ממני הדבה ד"הכהונה
 רש"י ו8ירש עמו ה' היה לא דאל"כ מדותיו אחרהדהר
 כתנת לי שהביאו ובשעה מפי הוצאתי ממנו הרבהנירס
 לא כן לא דאם דרכי נסתרה אמר יוסף שלפסים

 כר. לידיהניעו
 ההשגחה. בתורת והוסיף למד בי דהודהב223ץ4
 ר' אביכס ישראל אל ושמעו ויחי מדרש נקדיםעיר

 אביכם ישראל לאל שמעו אמר ר"י פנחס ור'יודן
 שמע לקריאת ישראל זכו מכאן אסר וכו' אלעזר ר'וכו'
 בניו ל"ב קרא העולם מן נפפר יעקב שהיה בשעחוכו'
 אף וכו' אביכם שבשמים ישראן אל שמעו להםאמר
 כי למרין אנו הזה הררש מן בשכמ"ל בשפתיו פירשהיא

 בעצמו. ה' על קאי ישראל אלושמעו
 רפים כי חשדן בודאי לה' שמעו לבניו אמר יעקבאמ

 הכי לאו דאי הם מאמ%ם בי השימ ובודאיהם
 מוסר דברי להם אמר יעקב בי מספרת התורההיתה

 בלבם אין בי עמ שכולם ש'מ יעקב מדשתק אלאוכו'
 מאחדות הראשון העמוד בהס דמצא נמצא אחדאלא

הבורא.
 באחדות רק מאם4נים הם אם די היה לא ייעקבאמנם

 ההשנחה והוא בעולם יש עמוד עוד הלאכי
 ואמר וכו' דרכי נסתרה לאמר בפעית נפל בעצשויעקכ
 מלך* בנו לעשות עסק שה' בשעה לי הרעותםלמה

 היא לקיש ריש דעת כי פסחים הנמרא כונתחאת
 ה' על קאי ישראל אל ושמעו כי המדרשבדעת
 לוניל. וכדפרש% האחד לה' לשמוע זרזם יעקכא"כ

 כי ברי את פ4 בשב"מ ואמר פתח הוא הנונהדזאת
 והעמוזים ה' עבודת על מיתו לפני ציוהיעקב

 ואם דחשגחה שד~א ובשכאמ הבורא אחדות הסהעקרים
 יעקב היה מדאי שמע בפ' מאמינים בי השימהבניס
 יעקב נאמרינה לא המנה וזאת בשכ"מ השני החלקמשיב

 דרבי. נסתרה אמר בעצמו יעקב פי'אמרה
 בשב"מ תמיד יום בבל לחזור צריך בי מובןדכ2כ2ילא

 הקפנים מכ"ש נסתרה ואמר נפל יעקבאם
 לבל ה' השגחת וללמד ללמוד צריךולכן

ישראל.

 ויחי 1 כוררהט

 וידבר אותם וינהם פפכם ואת א,בםאבלבלאנכי
 לבם.על

 יכנסו ואמד בצורת בשני אוצרות פתח רביב"בעין
 ועמי ואגדה הלכה בעלי משנה בע4 מקיאבעלי
 עמרם בז יתתן ר' ונכנם דחק ונף יבנסו בלהארץ
 בבלב. פרנסניוכו
 את כך בל שונא רבי %ת מדוע קשהלכ%רה

 הארץ.עמי
 תורה מצימ לא רבי ועד משה מימות ס' גימיןעין

 וכוץ אחד נמקוםהוולה

 טואנס5411 ססריטץ הבאערים להסו הוס'י בשנתליעדז,
 גדול הסרון קתילתנו אנשי סבלו ומזה בריפאניעעם

 לחט טד1פרי נפשות אלפיפ איזהו שהיו עדבפרנסה,
 לפני ויחי פ' א' ביום ודרשנו המלאנה שמיפתמפוי

 ענייפ* לחם בער ושוד קוץ לעשות ועדהקהל

 וותה לא עשירות ה%% נדולה דהיתהדבמקיםנכ2!1א
 וץ1ן בשתיהם מציץ %ה רבו רק ביחורה

 בו כי הארץ עמי היו ומי עשירים מכבד רביעיתבץ
 עשירים מכבר ווה רבו השם תרולה הירה היתהלבד
 הצ, אה%רחן פתח רבו ב"נ אנמו למה קשה ארץעמי
 העורדים במו לבבדם 5ר ירה הלא הארץ עמי יכנט8ל

 ארץ.עמי
 אהת טנה ארץ עמי במלות כחצת שאזי דישנותונר%4ץ

 אונם הם אנל פלומרים שאינם אנשיםעל
 % טשדת המפהם חשים ש ואץה תצנהרושורם
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 ביצה עין ומהארץ משמים נברא הארם כי אומרתהתורה
 בעד ונס עפו בעד לדאונ מוכרח פי'דוא יתירהנשמה

 שכרג להרבית למעןנפשו
 נשמה ולא נשמה לא כאן אין כי חאומרים אנשיםרישנם

 נתן והארץ פשומ רק ועונש שכר ולאיתירה
 לאדס יתרט מה קהלת מדרש ועין יותר ולא אדםלבני
 אבל לו אין השמש תחת השמש תחת שיעמול עמאיבכל

 רק הוא וישעם חלקס כל כי אומרים והם לו ישלפעלה
 ארץ, עמי הם ובכןבארץ

 לו חביב שממונו אדם לך יש פסחים מאמרםויךדע
 כאלו פרומה העול ב'ק טף ועיןמגו1
 נפאן.נופל

 צדיקים וכו' קמניס פכים על יעקב חזר חוליןועין
 א"1 באמת למה כן אס עליהם חביבמםטם

 מאדך ובכל לקייס צדקה ומתן עליו החכיב ממחצנומל
 בשמי שכרו ירבה בה כי האדם שפאמין מפניאלא
 ומחליף רוחני בשכר מאמץ הוא נוהן, הוא לכןשמים

 בשכר הכופרים פי' ארץ עמי יכנט שלא נזר רביי רוחני. בשכר נופנית הנאההכסף
 רבי עשה לכן בארץ הכל כי מאמינים ורקשנאם

 שכר אין כי אומרים אתם אם מרה בבנד מדהבהם
 לדבריכם אשר * החביב ממוני לכם אתן מרועבשמים
 כספי לננה לי מוב הלא בספי בעד מ1מה אטיגלא

 משפחתייבעד
 עמי שהיו אף עשירים מבבד רבי עירובץ שאסויךכטדו

 עסקו שלא מפמ ארץ עמי שהיו וייריארץ
 עירובין עץ חסדים נומ4 תם מאמינים ורו אבלבתויה
 ינצרוה מן ואמת חסד וכו' עולם ישב רבא כדררשד*ה
 בשכר ומאמינים מצפים שוףו יען צוקה נתטופדרע

 שבאם. אנשר נם מוע8ת במדה הם א"כשפהם
 אוצרו פהח אשר בישראל הראשק כמעפ היט י9הנה

 בנאמר הראשט והה שאברהם אף חשיאללכלש
 אבל לףה שתיה אבילה טפה ועע אשלףפע
 נרים. ורק ישראל מבמ לא טוצא
 במה4ט וגיולה הורה וךחה ניהטף כי הוברחמת

 ישראל לבל פתח וויא חכים בר נם דיה כיאחי
 עשה שלא ומה פפכם ואת אחבם אכלכל אנכיכנאמר

 עמי היו יא וו טרעקב זמן רבל יען רבי כמויוסף
 באמת.ארץ

 כנראה במומ מיב היה יוסף אם מקשים העולםוהנה

 לא מדוע וכלכלם אוהם נחם כי המובמלבי
 לקייס יכול היה הלא שנה כ"ב זה יעקב עלרחם
 בעצמו לילך או מעשרו לאביו לשלוח צדקהמצות

 ולראותו.לכבדו
 נשבע יוסף כי תירצו וינש בפ' התוס' בעליךהנה

 לא ולכן לאביו ווו ימי כל ינלה שלאלאחיו
 על חלה אינה שמעה הלא קשה ולכאורה אביו אתזכר
 ד?דקה עשה על ונם דכימד עשה על עבר והואמצוה
 מבני אחד אף היה לא ובמצרים מיפלנ עשירדהיה
 הלא לאביו שלוח היה ולו צדקה מצות לקייםישראל

 צדקה. מצות נם מקייםהיה
 לאמר ואפשר באונס היתה שביעתו הלא קשהךעדך

 מצוה דבר על חל ונדרדנדר
 משים הוא בשבועה דהמעם אמד נ'י וחכים הילדובגני

 חלה שבועה אין לכן מיני מהר ועומדדמושבע
 אמנם מישבעים היו לא עוד והשבפים מטיה דברעל
 דין כי אמר ריוסף הראשינים דברי לפי דבריו עלקשה
 נדרים ושן כמושבשם הוי א,כ ולרימרא לאריוישראל
 למפפריה וחד שביעה מקרבן למפמריה קרא חדי*ז

 לאביג לנלות יכול היה בן אםמל1
 כ'ח נדרים מבואר הלא קשה דנדר נאמר אםר64ף

 בכל איסרים ב"ש וכו' ולחרמין להרגיןנודרין
 ר*ן יעץ בשביעה אף א.מריס וב'ה מבשבועה וצץנודרין
 כולי ובנדר וכו' ינקה לא דכתיב דחמירא מבשבועהחוץ

 נדול. אונס במקים לנדור דיכיל מתיעלמא
 נמכרנו ואמר יהידה עליו שרחם דאוד לאמרך64כ8,טך

 ואז לנדור מממ בקשו אז מהמר 1תוומשכו
 הצילו. בבר נפשו כי כד כל פכנה היתהלא

 על נא ורחמו חוסו ! רחממם נמ רטנט ! ייאהי
 נועים ופפיהם עמרה בלא בפל דוצלביםאורמ
 נפשווע להציל למען כהו לפי אחד בל ותמברעב
 מישראל אחת נפש המקים בל סנהדריןלכנר64כטרך

 8ץ וב"מת מלא, עילם קיים כאלותע'
 ציט, בנחמת לראההנזכה
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 ישפמ% לו יאמרו אביהם מת כי יוסףאחיףךצ
 נמל% אשר הרעה כל את ל% ישיב והשביוסף

 לאמר מותו לפני צוה אניך לאמר יוסף אל יצוואתו
 כי וחמאתס אחיך פשע נא שא אנא ליוסף תאמרוכה
 ויבך אניך א' עבדי לפשע נא שא ועתה נמלוךרעה
 יאמרו לפניו ויפ* אחיו נס וילכו אליו בדברםיוסף

 לעבדים. לךהנ%
 לעטת לו היה הלא יוסף נכה מדוע יהביןובריך

 לכס. מחולפשופ
 הלשט מהו יפלו אדרו נם ילכו נאמר למה קשהעדך

 היו לא אז יוסף %כה היה לא דשר משמענם
 לפניו4 נפלו לכן שבכה מפני ורק לפני%פלים
 ורק לענדיס לך הנט תיכף מקודם אמרו לאדב1דיע

 לענדים. לך הנ% אמרו אז שבכהכשרש
 קאמר פירות המוכר דבריש תימא תוס' נ'סבהררין

 ואמאי הרוב אחר נממק הולכין דאיןשמואל
 המניח. פ' ב"ק הקשו וכן נפשות מדיני בקץ נילףלא

 ב*ב נרסינן ולתדץ לאמר אפשר הק' יברהםד*לא
 הרי אמר רב ננחן ונמצא לחבטץ שורהמוכר

 ושמואל לרדיא ורובא רובא בתר דאזלינן פעית מקהזה
 נממון, לא אבל באיסורא רובא בתר אזלינן כיאמר

 רוצקה. מחלוקה הואולכטרה
 מחלוקת מביא קשי יו"ד הש'ך דעתמן לבארהנראה

 סובר הרשב"א ס"ס לענין ותה"יהרשב"א
 דס'ס הגם לברר צריך לברר יש אם בס'סרנם
 רובא4 בתר דאזלינן וקט*ל רוב מפעםדצא

 ואשבבז צרפת בק טלהמה פיצה חזה שבת תרע"רבשצת
 וחוה וקיימו לצר8ת לעיור הלבו בפאריש ישראלוכל

 ההרשה קחלתינו בתדלרלה ובבן מלכות של בשלוטהטתפלל
 לחעיר יותו חאשכבזים חתקרבו שבועות איזהובטשך
 טתוך אבי ונם העיר עזבו העם רוב ולכן בסבנהוהייבו
 שם ועשיבו לוברק לעיר והלכנו העיר עזבתי ולחץדוחק
 טדיצת גלאזגוי משר טבהב קבלתי כך ובתוך אחדיםיטים

 תיבף ובסעתי דשם רבטת נמשרת ננרובי ובומקא8לאנד
 בח פן א' וביום בואשית בשבת שם וררשתי הוגאחר

 ? א' ביום דרשתי אשוחאת

 אחד נפל דשה התוס' קישית דמתרץ ב"םש"םדעין
 מרובא דפריש דכל נימא והקשו וכו' המטייןמן
 התורה ורק ספק בנדר הוא דפריש דכל ותירץפריש
 דלא הלף ר"י שימת חולין ריש רא"ש ועין ע"שהתירה

 לברר. אפשר דאי היכי אלא רובא בהראזלינן
 8ראה"יתא רם8ק מהטברים טא י'ידהר,טב'א

 התירה דאימהי טבר לכן לחומראמה'ת
 ספק קצת נשאר דלעולם רובא ש ס"ס כמו היינוהספק
 ועד לקדלם ישאר הספק אם רק דיא התירה ההורהורק
 יש אם אבל עלמא לכולי ספק דצא ונס בירורבלא

 איש ידי על או זמן המתנת ידי על שי%ררבמציאות
 לו שרש לדבר ודומה ההורה התירה לא אזמומחה

 בייתר. תאכל% באיטר שתאכל% עדמתירין
 וביבסות ד*ה א' נ' 8' ש*ש עין ישיא מתורץננזה

 בן ער אחר יום "ב מגן חלב אכל אתמרפ'
 מבאן ולאחי פיס סומ% ט ו%לוצ שגה עשרשמונה
 הפביאל לם8רע סרים נעופח אמר רב שערות שתיהביא
 *ה הף דתא "וצם' וחקשו שעח באותה היה קפןאמר

 דטפתא ם8ק התראת הה דלא ותירצו ספקהתראת
 דגאט והקומת למסרע טיל שדךח מלתא אינלאימיהא
 אאב ההצרה מן מותר יספק יל הרמבש לשיפתהנ*ל
 הצהר ספק הוא דעכשי כיק למלקות לה משנחתוןכי
 שייה מלתא חונלאי דאחשכ ניוזי א"כ הוצרה מןלאכול

 ילקףג למה וכו' לם8רענדול
 רק נקרא לא דספק קקיטצ מתיץ הג"לדלר11רי%

 ההצלם לכל מ8ק תם לשלם יעבצדאם
בשין
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אבענץ  על רק מפק והף ~הנרר צפד שק 
 לא או סריס הוא אם לכל יתברר ואח"כ שמםאיצוו
 מה"ת ספיקו אמר לא ז'ל הרמנ'ם ספק זה שןא"כ

 אבל לכל וספק זמן בלא שהוא נמור נספק רקלקולא
 התוס' דברי נכונים וממילא אמר לא לבררבאפשר
 לחכות צריך ורק ספק מפעם לאכול לכתחלהשאטר

 הספק.לברר
 ספק הוא נסריס נס כי ולאמר יהתעקש שקאף

 וא'כ מכהש פפק הוי וא"כ יטרר ולא ימותאולי
 כ"ח ניפין ועין תמות שמא יומא עץ םפק ההראתהוי
 נאלה מצש אם יטת שמא כ'ו יבמות ווךן ימצתשמא
 משפפו קודם החופא ימות דילמא נספק התרשת כלאז

 המתרה. ימותאח4
 הזמן נמשר לברר אפשר ני חלנ לאכול אטרולכן

 לקילא. הרמנ*ם אמר לאונזה
 לנרר צריך דיס סובר דהרשנ"א לרברינונחזור

 הספק שושאר נמקום רק התירה לאדההירה
 נזירת כמו לעולם התירה דהתורה טנד והתה"דלעולם
 ושמואל רנ ממחלוקת נונע דמחלקותם ונראההבתונ
 אין האם פוען והמובר לרדיא לקח דדוא אומרהלוקח
 .לרדיא לוקח אתה כי תיכף אמרת לא למה פהלך

 הלא הקנין נשעת לברר לי היה למה תלוקחומשינ
 ורונ זנני לרריא ורובא הרונ אששר דצלכים ניזיטבלל

 לשיפת ונפרפ לברר צריך דם4ס הרשנ"אלכ,12ריצ הוא* לרדיא כי *רע לך היה א*כ הואמדאורייתא
 לו היה לברר צריך ברונ דנם הלףר4

 נירור או זמן לאחר בירור * מה כי לבררלהלוקח
 הרונ. על לסמוך להלוקח לו ורה לא הצעקידם

 אין דמשס התה"ד כשיפת מבר רב ני מוק1ב2בצל84
 לכן לברר צריך אין רוב וגם לבררצדיך
 הפקה. ונפל הרונ אחרדצלכים

 רובא בהר אז*ק כי ו4ימר נרבויו מויקחצמצאל
 חם רוב פי על האושרים כל יוקבאיסהרא

 דלמא כמו ספק כאן חץ בירור דוה לו בי בשידבלח
 אופן נשים מקודם בירור נאן אין שחפ נקבבמקוש
 אין כי אביו הוא אם לברר אפשר אי הצן אבץמכת

 הרנ. פריפה אי לברר אפשד צ ובריוה לאךיותאשופראש
 נאיפדא רובא נתר אזלינן כי שצצאל כושתוז4צן

 הפ*ק בא אה ידי דעל קידם לברר אפשרחי

 נרי הוא הלא נממתא אנל הרונ אחר הולכים אמלכן
 הלא הרוב אחר לילך לנו ולמה לברר יכול היהכי

 להתנות יכול שוכר אוהלוקח
 לביר שא5שר ממינית בדיני תינח הא תאמרואם

 ונםצא הפרה את שננח נשיר נעשה ומהקודס
 וכו' ילדה ננחה שלא עד אם ידוע ואין בצידהעיברה
 ורוב פרות רונ אחד הלך לימא ואמאי צ"נ ב"נעין

 האוחר נמל מחלוקת נני או ויולדות מתעברותפרות
 יכול ויה ואיך ספק והוי הרונ נמל ונמצא הנמליםנין

 לשהפת הנתנע יכול תונע דהוא כיון לאמר אפשרלברר
 לשמור לך היה פרתך את לשמור לך היה לאמרשמואל
 אם דנר כל ולידע שעה נכל אצלם ולהיות נמלךאת
 המוציא לי איכפת מה יודע אתה ואין היית לאאתה

 פשעת ואתה היפנ לידע נידך והיה הראיה עליומחבירו
 יודע. אתה איןאם

 אומר דבממון והקיצור נאיטרים פענה איןאמנם
 נאיסוריס כמו ספק שום מחלינן דלאשמואל

 נרי דבר כל להיות אפשר כי ברי להיות צריךאלא
 נתר ואזלינן קפן ספק מחלה התורה נאיט-םורק
 היה או ברר לאמר נאיטרים פענה אין כירונא

 לברר.לך
 ואחי וז'ל ש'ש הגצן אחי ישית מתורץ1לר12רי%

 דאזלינן הקשה כהנא יוצדה מו"ההרנ
 דאיתא כמו קמן ליתא ואפילו דונא נתר נפשותנרימ
 הרונ אחר הולבין דאין נממון שנא מאי סורד נןנפ'
 כן נימא לא ולמא ממין חזקת למיעופ דמסייעמשום
 קושיא והיא נופיה חזקת ליה דמסייע כיט נפשותנדיני
 דמסייע משום לאו שמואל של פעמו ולדבריטעצומה
 וא"כ מטרר דבר כל להיות יכול נממט רקחמיעופ
 לראות הית לא למה ש קורם נררת לא למהפוען
 כי ממץ לההמא כח לך אין ולבן הדבר נעשהאיך

 פתשמות נמקר4עת ש נאיטרים כן לא אנלפשעת
 היה לאמר פעטת כאן ואין נספק נאים לעולםאשר

 לנרר.לך
 י'א וחכיס הילד נשי לבט הדברים הצעתי1כ641שר

 שהקשו האחרונים קושית יהורץ נזה כיאמר
 דלמא לנעליו ליה ומפסדיק הנסקל לשוד פק*קאמאי
 נתד דל תאמד ואם פריפה הוא דלם14 ש הוגפייפה
 נשור נם כי הרונ אחר נממק וצלבש 4צן האדצא

שי
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 בטו ולכן פריפה הוא אם קודם לברר אפשר איהנסקל
 כי אמף נם כאיסורים והוי הרונ אחר הילכיםהאופן
 פפור דפריפה דקי'ל כיון שהקשו הקושיאיתורץ

 פריפה דילמא יפפר כשירה נם כן אם כהונהממת%ת
 ואץ ממה הוי הא רונא נתר דאזויק תאמר ואםהוא

 חרוב4 אהר נממיןהולכים

 דדלמא לברר אפשר דאי כית עשפיר 4ע2י הנ"לדלסגי
 דמי אז נ*רור אין ואם שואפ קא נקננמקים

 דיונ, אחר דהולניםלאיסורים
 שמואל אמר והא וכו' נה מצא %פא פ'ו כתובותעין

 רונ אם וכו' היונ אחר נפש נפיקיח הולכיןאין
 לו להחדד פפא דנ אמד הלכתא למאי וכו'נכרים
 ואפילו וכו' להחיותו למימר מיי הוה תיפ'אנידה
 הי% הרונ אחר נממון הילכין אין דאמרלשמואל
 המעות נאו שנהיתר ננחן ונמצא לחנירו שורנמיכר
 דאזלינן מהי הכא אנל הלוקח לו נתנם ומדעתילידו

 תנא4בהר
 ולכן  ישראל רונ אם אמר הוא ז'ל להתופ' קשההנה

 הסויא ומושינ כישראל נחשנ הנמיאהתיניק
 מפעם ישא-אל ננדר היא הלא וקשה האנדה לולהחזיר
 מוויניפ ואיך ישראל שרונ נמקים שטמצא כיתרונ

 אחר נממט דילכים אין לשמואל הלא ממת לולהחיד
 הרונ אחר רד1לכץ שמואל מודה נזה ני התיפ' תזרהרונ

 והפלא. פלא לכאורההצא
 דממה שאמר% הכלל לפי פשומ מטאר לדברינואמנמ

 חבא ממני מוזויא אתה אם לפעון הכולשאני
 דבר בבל כמעפ ראוה לחעת נעולם אפשר ונממוןראיה
 דא4 נסקום ולכן ראיה לך אין אם פשעהף מהואומר

 4טשי דהולכים כאופור הוי אז אופן נשום לנרדאפשר
 חשבד השראל רונ נמקום הנמיא התי%קהרונ
 אי% אתה שלי כי דףא ש* ו1ען מצא יהשגיאנדתו
 אבידה המחדר עשו פנהדרין השמרו עשז ועונדיהודי
 ואם וכה הרוה ספות לכהע שמר הנהונ עליולמצרי
 רונ נמקים שתך שמצ1 מ9ני אתה יוידי כיתאמר
 חשן על דיונ אחר נממט דילכים אץ הלאישראל
 הרונ אחר ד1לכץ אין אמר שפאל הנמצא התי%קמהינ
 פת תהה הם ממו%ת דיני דכל יען לותר אין כיופעפו
 היוב אחר הולכים ארן היכן לעיל נאר% כאשרהבירור
 אם לך שרר 1עע טט,ח שלי ויא הממץ בריויאבל

 בא יחהע אני ואץ מהשלך תינוק הטתי הלא יויריאני
 מעשה בשעת לנרר הייתי יכול וארך הס ואיה אניתיהיו

 כאיסורים הף כן אם כעת לברד אמ יכיל ואיךשהושלכתי
 ומהירץ הדונ אחר ב"ה רד1לכים שמואל מידהולכן

 יל, חד1פ'קושךת
 ר1ריך וכף הגת את ולא הבור את לא עש נ"נעז

 שר% אומר ר'ע לאחר מכרו וכו' דרך לוליקח
 נמה דדך לו ליקח צריך חשכ"א דרך לו ליקתצריך
 כולה את %וק מתנה נ%תן אבל נביכר אכוריםדברים
 ויה ו אלא הע' מתנה שנא ומשו מכר שנא מאינמרא
 ורני% יל רשב4ם לפרש ל1 דיה לא וזה לפרשלו

 ח%1 ממט ש%חן רכיץ לפרש לו היה ו~קינה פי'חננאל
 הכל לו לפרש למוכר הוזקק ומדלא המוכר מןמתנייש
 לו ואין ה%תן מן יש בושטן מתנה מקנל אנלהפמיד
 ד%תן עליה הלכך ושונך תת בור לו ולשאוללפרש
 סבוץ2 היא זאת הכל קנה פירש לא ואם לנלוירמיא

 לרדיא אם לפדש לו הףה נישסיאל
 שקלקל שמן פבח שסואל אמר צ'פ נ"ק עץ 3ניןבנזה

 כ14פר נעשה הוא 1שע ה1א מיק לשלםחינ
 *שיפא הנמרא ומקשה פכאן לו ושהפ מכאן לי שאץחשלו

 נעששה ה1א 9ושע וצא מזיק האריבחז למה ה~כחורהעשש
 ואא 6ושע חאנ פשופ לאמר לו דיה הלא ל4כאימד
 ולכאחיה פש*עח אלא אונפ ליה חשאב דלא ז*ל רשישועץ
 בנמדא ק מפיש הלא ה";ב בלשו% זשל רש"4 בעימאי

 הושגפהשע
 שעל השוהפ הלא לשי8טזיה אדל דשסואלדב441פה

 8שהן תב וולין * עימא הלא עצפולפטןר
 שאוט 4ו4ר החזקרג ומתירץ הן סוסידן שידפהאצל
 בן אם עריף רחטא וחשקה ורובא מצוץ דוב פפעםזבוחה
 אונם חיוב הלא אני בטשיוב בי פפיר אגי זהמפעם
 בן אם אונפ מהפת הוא חעסועו8 פיעופ רקמקלקלין
 וחפ ל4 אפרה ולא היוב על סמכת אתה בי אניאטם

 וצקא לך טעץ א% ראת לאמו דבדיך פירוש; ל4תמי
 השנני לי טשת פהפ ויק 15יסה י4פיע לא אפ תנ4ועל
 פשיעה אלא אעם השיב דיא לאמר רשו4 מדיק לכןאונם
 8ויק אפ2 על בחששה 4דש לא הבהמה בעל הלחוקשן
 השחפ שטשע ש15%4 לצ בשפעשר נעושת חוא צשעשמהשל
 לברר 8רץ" אן 4ו בש4שן בי מחרה שט1אל 6"מכחע
 חשפ 44 ט1פי הו 4ע באאע בי ו1טהשל ופ18ץ8ו5שרש

ק



אל ויוו 1 יןררהטשה
זז~

 אמ פפור כי לפעון השוחפ יכול אק ולכן מברר חקק
 לשחיפה דזבני ואיכא לרריא דזכני איכא שור גביכשלמא
 לשחופ נותמם כ'י שחיפה נכי אכל לברר מוכרחולכן

 כמפרש. טעי אהר לרני ולא כשר שיהאלמען
 צריכים שאינם דנרים דישנם מ'פ תום' קהשקןק

 דבדכר נ' קדושין ועין דמוכח במקום כפולתנאי
 שמת מי כ'ב ועין ע"ש שנלב דברים הה מארהמוכח

 לו. כאומר נעשה הכונה וזאת דמיכחשמדנא
 חוזרין מעות אמף רנ אחותו המקרש מ"וקדושקועז

 חוורין מעות אמר רב מתנה מעות אמרושסואל
 פקרון לשם ונתן באחותו תופסין קדושין שאין יודעאדם

 תופטין קדושין שאין יודע אדם מתנה אמרושמואל
 ע"ש* מתנה לשם ונתן ונמרנאדותו

 אם ר'ד וו'ם ועין נ"ם עין לשימתם יאזליוט**טץ
 סמנה דלא הע ווזר מרונה מתגה ליתןאמר

 מתטת טתנים אינם אדם בני שרוכ מפני המקנלדעת
 אדם במ ירוב הרונ אחר כממון דהולכים לשיפתיהורב
 דףה ולא חוזרים מעות רנ אמר לכן מהנות ניתמםאינם
 מהינ לברורי דאיכא ממון דבכל ס3ר ושמואל לבררלו

 לשם נתן ורק הוא דמצחק לברר לו היה כן ואםלנרר
 מהנה. לשם דנתן ש"ם נירד ומדלאפקדת

 אמר וכו' נחנרו ערוה דנר והרואה ל"נ פמיםק
 לשנשתו מותר רב אמר יצחק רנ בר שמואלר'

 לשנאותו. מצוה יצחק 3ר נהמו רבוכי
 8* על לנאר נראה מ8טים ריות שהביש פל21ר

 נדולה לקיש ריש אמר 148 יומא עקמברא
 לקיש ריש והאמר איני כשגגות נעשות שזויטתתשובה
 מאהנה כאן קארא לא בזכיות נעשות עהדוטתוכו'

 מיראיגכאש
 קושית על בתירחהצ לעיל שאפרט כ,פםנבפשב**

 חלנ לאכול דאסור ינפוה הים' עלהקצה*ה
 לקולא להרמב*ם ופפק סריט דוא אמ פפק שויאאף

 הזבש במשך לההברר טחי העתיד ספק דההמאעפ
 שנלאי אה*כ אסיען היכן הרמב*פ אטר לא טחובפ5ק

 למפרוגפלהא
 יש ט" תי9" ש""ה %6ט 9י"י"אם

 שש אט ש "א 9צפה 4מראצ5אר

 איע ש'כ 6שרע גמי צהק הף לפוע נא"אאעל%
 . א נ לצהק שתא והתי6ף

 יהא יטאבנט1א
 צרי

 ינטת כשטאל סבר יצחק נר נחמן רבלכן ששמי על תו%בה לעשות
 ובן סריס לעמן לם8רע טלתא אינל"ו אמרינן דלאפ'

 וקיו,שה נדרך אביה קדשה ע'פ קדושין שטאלשאפת
 בתרת דוא הרי אמר רנ בונרה דףא טזי כוורעצמה
 ושמואל בערת נמי בצפרא בנרת מדהשתא וכולפניט
 3ר נחמן רנ ס3ר לכן מימנים דאייתי היא השתאאמר
 במה לט ושן רשע הוא שעתה יען לשנאותר מצוהיצחק
 מחולקים נופים כמו והיי מחולקים זמנים הם אח"כשיעשה
 דאמריק סרים לעמן פ' יבמות סונר דהוא רנאכל

 יהא תשובה אח*כ יעשה ואם למפרע מלתאאינלאי
 אח*נ ידףה שונא כן ואם צדיק היה כי למפרעאינלאי
 נדיע3ד ורק מצוה כאן ראין שמר לכן לצדיקלמפרע
 יעשה שמא דיא דסשם יען רוצה אם שתו לשטאמותר
9 כשנעת ויויו מיראה ושליתשיכה  לאמר אפשי 
 לשמא מ?וה ט*ד יומא לקיש וריש ר"י נפלונתתדפלימ
 צדיק הף לא כן ואם שנטת נעשות מודוטת כימ3ר
 ולכן כוכיות נעשות דודוטת מנר מותר ום*ד מצוהולכן
 הכהשנה חידש וכבר למפרע נמור צתק דיהא מצוהאין

 ואחר נדרו על ועבר נדר אחד אם נדרים בהלכותלמלך
 החחרה יען שעבר מה על חיינ איט נדרו לו התירוכך

 נעיות שהדוטת למ*ד תשובה ננעל וכן לם8רעעוקרת
 מצוה. כאן %ן ולכן החפאים למפרע עוקרכזניות
 אוד יראו לעיל הצגט אשר תפטקים מונמםד21צה

 בהשבמפ כי דמלת טסון "ון אביהם מת כייומף
 עו ב*ם עין היט איך הירוש פה והנה לשוטתבין
 טעה במעשיג יפש8ש ברכות ועין חולי ה1ה לאיעקנ
 אק תענית ועין יטרים נעל דיא אניהם כי רשפזארם
 מת ויך פת כי כרשהם עה נלא יסתים הפין טע'מיתה
 9סף עם הצדק כי ראיה לט יש אכלו אז כדרכסשלח

 עוחז מאמרו אביט נענש כי הזראיה לם ישראל דיןכי
 אנהט 8" עבדי לפשע מ פ4 אפ ואמרו מאתטינקם
 אמרת תפזה וש%סות כל בטו אנחט עבדש ביאטרט
 אביט כאשר ולבן גמטים *שראל*ם לה' אתם בגיםכי
 ש * % % "י ש הן ענש טהר בימטיםמת
ש לק יטתש%  במם וק א' עטץ מ ששצט מה 

 ההטיג תפשטטפושחטרחטחר ושףד *ףב *טטת ף"פך העאמז שפן אהרשת
הטשת8צ
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 עשינו ושנית נגדך רעה עשיט אחת פי' נאשאדעיצה

 התורה על ועכרט א' עכדי כי שאמרנורע
 להמ. שימחול מאתו בקשו הראשון נפעםולכן

 ערך האחים שחפאו מה אחיך פשע נא שא אנאוזדץן
 גמלוך, רעהכי
 בראשית מדרש רודן ענרי לפשע נא שא ועתהדשנירצ

 האוום עשו כן אם תשוכה אלא ועתה"רן
 כזכיות נעשות רזדוטת יומא ולם"ד הכל עלתשינה
 למפרע על נעשו למפרע מלתא אינלאי ינמותולם"ר
 רנתם מניא יומף היה מי על כן ואם נמוריםצריקים

 נמורים, צדיקים על אביהם אלרעה
 שריכר מה על בתשובה חזר יומף ויבךנאמרןלכו

 צריקים למפרע על הם כי רע לשוןעליהם

 יוקש אם כן ואם העבר על נתשונה וחזר ובבהנמורים
 למפרע מלתא אינלאי יכמות לם*ד נמצא בתשובהחזר
 אותו מכרו למה כן אם למפרע על צריק יומףנעשה

 נחשים. על ששלה רורירווצולמה

 יען נכה שיומף כטו פ4 אחיו גם ילכו נאמרדלכנן
 תשובהי עשה הוא יען הם חררו כן תשונה עשוהם

 לענדים לך הנט ויאמרו לפניו יפלו נם הכונהדצדץ
 לט ו1ן תשונה עשית יען אותך מכרנו בחנםכי
 לכן לענו אותך מכרנו אנחט מדה כננר מדהרק
 לענרים.נהיה

 מנהדרין, התום' קושית מתורץ הנ"לדצנהרברים

 ויחי % ישררוש
 יום עשו תשעה נן לי1ם אוו טשביות. שהדרן
 שיתא על הדרן  דרשתי הרפ'א שנת אב מצהםלירח
 *אריש, טיל, דע האמעל בניהכ*נ משצהסדרי

 אניכם. ישראל אל ושמעו יעקב נני טמעוהקבצו
 ישראל זכו מכאן אמר אהה נן אלעזר ר'מדר,ט

 נפמר היה אניט שיעקנ בשעה שמעלק4יאת
 ישראל אל שמעו להם אמר נניו לי"נ קרא העולםק

 אמרו ה' על מחלוקת בלבכם יש שמא אביכםשבשבים
 ה' על מחלוקת בלבך שאין כשם אביט ישראל שמעלו
 ע"ש. וכו' אחד ה' א' ה' אלא מחלוקת נלבט איןכך

 דנש חלות יש משנה נ' פרק עוקציםבצמכיצא
 שמאי בית משקה משום מיפמאותמאימתי

 אר"ש וכו' משירמק טמרים הלל כית משיחרהראומרים
 אלא לישראל ברכה מחזיק ב4 ה' מיא לא חלפתאנן

 עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז ה' שצאמרהשלום
 נמאמרם רבי מיים מדוע החו49ים חכמים ישנםבשלום
 קורין סאימתי במשנה משניות פתח יוקא ומרועהנ*ל

 שמע,את
 רב ררש כ' ברכות דאיתא מה פי על לנארונר"טץ

 רנש'ע וכו' השרת מ5אכי אמרו וכו'עירא
 והלא חצ' יקח ה4א פנים יש*א לא אאאר בהעדהךבוצב

 אליך פניו ה' ישא דכתינ לישראל פנים נושאאתה
 נתורה שכתבתי 4שראל פנים אשא לא וכי להםאמר
 ער עצמם על מרקרקים והם וכו' וברכת ושבעתואכלת

 כביצה, ועדכזית
 יוורה י' כזית ער מזמנין כמה ער מ*ה ברכותדעין

 נקראי הכא דשה משפ נמרא חצין כניצה עדאומר
 ואבילה שהיה יו ושבעת אכילה זו ואכלת מבר ר*םפליני
 נה שהט אכילה ושבעת ואכלת מבר יהורה ור'בכזית

 כביצוג וו ואיישביעה
 פשופו הלא כן מאיר ר' ררש מתע "מיקד4*מ*שר

 שנן שיצא פשופ הפבעת משמע טקראשל
 אממכת 49אי דהמ וט' מאיר ר' דשה נתום'ועין

 וכו/ גמורא שביעה נעען דמדשוריתא נימצבעלמא

 לט הה* בכניצה שאמר יוצרה ר' נם דבריהםלמ1י
 דגריהם להכין פעם ?ריך ונידאיסדאורטתח

 הרבה יששם למיעחטא דחיש לשיפתיה מאור דר'ונראה
 ולכן כות להם רי אשי הלערם חולים כמו נעו5םאנשים
 טידה 411 הפיעופ מפו לברך צריכים ט5ם ביאוסר

ט
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 מיתבא ככותנת משנעא כניצה ע'פ יומא עיןמבר
דעתיה.

 כניצה ונם כזית כי אומר ברטת מ'פ התוס'ןהנה
 ר'מ כי ונראה צ'ע, ולכאודה משניעיןאינם

 מיעופא הוא דכזית סנר וד4 מיעופ בתר דאזלינןמנר
 כמו מאנשים נדול חלק סהצניע כניצה ורקדמיעופא
 שאינה סעידה שחרית פת האוכלים אוה או חלשיםדצלים
 דאורייתא ספק והוי מחצה על נמחצה הף ולכןקניעה
 מחומרא רק דזדצ הוא ההים' ושרפט? לברך צריךולכן
 לפי ואחד אחד כל לברך מחוינ מדאורייתא אנלדרננן
 מחיינ איט אנל הוא שנע כי מרניש שהוא מתיפבעו
 אהר שאיש מפני ורק שנע איט נעצמו שהוא נעתלנרך

 אכל, שהוא הזה נשיעורשנע
 והם דאמרו משמע ברטת הנמרא מלשקדזונה

 דזולת משמע כניצה כזית עצמן עלמדקדקים
 שיעור לשער יכולים אינם פי' מדקדקים הם ור'יר"מ

 אחד לכל הרשות נתנה התוס' לפי' דהתורהשניעה
 ולכן שניעה נדי הוא שלי חוששים והם השניעהלשער
 ר"מ לעיפות דחוששים לאמר אפשר או כזית עלמברכים
 אח'כ ורק מבעו לפי אחד כל משערים היו קודם פי'ורק

 לדברטעם חששו כולם אז ור"י דר"מ הלכהכשנתחדשה
 להתרעם לו ויה הלא נזית רק לו אין אשר עני אישוהנה
 אני מחויינ אז שניעה כרי מאכל לי ה' נתן ל4ולאמר

 ושנעת. ואנלת כנאמר ולהודותלברך
 ונכל אברך מדוע כזית רק * רש צע לא %אאמנם

 הוא כי ניכר ממעשיו ומברך מדקדק הואזאת
 נכל תו' את ואהנת ומקים לה' נאמן ו4צה3 נדולמאמין
 פשעים כל על כנאמר עניותו על תכמה ואהנהנפשיך
 קתו דעת על מעבירה עניות עירובין הגין אהנהתכמה

 נאמן, אוהנ היא העניוזה

 אף ה' על מתרעם חינו וולק איט הזה דהעטנכצצ4*
 ואדרנא קוט דעת על מענירו הפבעשל8י

 תם המצן על עצומה בכעה ומברכו ול עם שלשעה8ה
 והחמית פמקו %ך שמר ו*רט ור"י ראמ עם שלוםהוא
 מפני דצע לזה וה8עם ובביצה כדת ע5 לברך ור4ר*מ

 לרבוה פמוים עק ה' את ואהצעז מקיים ה"השהא"8
 הבל מקבל הוא העצומה חהבה וםפני חכסוםתלמידי
 י%ר ויא אהבה חז*ל שהחמירו מה נם יפית פניםנפבר
 שבבתב השיה כמו גדהיפ בטזש עלט שבצ ה"ףושק

 טפ*ם ואינם שתם מחדק הוא ופומקים ננלימשנה
 טנלו לא רנים מים וכנאמר כולם מחזקת אהנהארצה
 אז חלושה לה' האהנה אם אמנם האהנה, אתלכטת
 חכמים תלמידי ועל ה' על חולק והוא טפליםהננינים

 רננן. * אהני מה מנהדרין חלקעין
 ת"ח ועם ה' עם שלום הוא אז ואהנת מקיים הואדאמ

 מדת השכר הוא כן השלום מדת לפיוממילא
 שנכתנ תורה הסהזקת נלי היא שהאהנה וכשםהברכה
 שלח החומרות ונל פוסקים דמנ"ם ירוו8למי ננליש'ס
 הברכות כל המחזקת כלי היא השלום מדת כן ארצהיפלו
 הזה האיש יען פנים נושא ה' ולזאת מאומה תחסרשלא
 פשעים כל על מכטה כי האוהנ ומדת לה' נאמן אוהנהיא
 הפנים כמים נן נ'מ עין הדין משודת לפניםוהולך
 נלבבם יש שמא לנניו יעקנ שאלת דיתהןז4צן הדיה משורת לפנים פנים לו וצשא אדנו ה'לפנים

 ממילא אז חלושה האהנה אם פי' ה' עלמחלוקת
 טתנת כי שען וזה כנדה התורה כי שען זה מחלוקתיש
 להם ואין חזקה אהנתם כי ועט וט' וט' כסף מעפלו
 תלמידי עם ולא ה' עם לא מחלוקת כאן ואין פענהשום

 אמת שלום פי' שמע לקריאת שזט הכונה וזאתהנמים
 וט'. נפעיך נכל ואהנת אניהם לניןנינם
 %וצא וריא בר לוי א'ר נרכות מוף מאמרם נניןבזה

 בתודה ועומק המררש לנית ונכנס ה:נסתמנית
 אל סציל ילכו שנאמר השכינה פני ומקנלזונה
 השכינה. פני לקנל הטנה מהו תו', יראהחיל
 קרא מ8ק ידצדה רנ אמר כ"א נרכות קךןדנל4*ה

 וקורא וצזר איט קרא לא ספק שמעקריאת
 דרבק. שמע קריאת מ'פוכו'

 הדצח אבי ליה אמר ונימך ונשכבך יוקש דנמרזיב
 ס8ק אמר אלעשי ור' וכו' כתינ תורהנדברי
 ועצרא. חוזר קיא לא ספק שמע קריאתקיא
 ק*ש לם8ר בי הראשונים הננת לפי הוא ייהיגבני%ר

 שמע בקריאת נפשיה פפר דאינעי נדרים עין מטיתין שמע נויה*? לצאת ארם יטלדשרייתא
 דבוי על קאי בם ודברה דרננן שמע נקו~אתולם"ד
 שמע קךי*צז פ' לבד לא נתורה לעמוק מוציב פי'תורה

 התהידע כל על בם מלת וקאי התורה כלרק
 התורה ומשולא חלושה אהנתו אשר האישדזקנה

 משתדל חוא ע*ו בפשא ובף בב* ש"פשבבתב
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 כי ממפק רק הוא שעושה מה בל כי עבודתולמעפ
 לו די כי צמר ולכן אמונתו לפי אהבתו רופפתאמונתו

 דאורייתא שמע קריאת כם"ד וסבר שמע קריאת יקראאם
 זו. פרשה על קאי בםודברת

 רוצה כי אומר חזקה ואהבתו נמור המאמיןדהאיש
 חנמים תלמידי ועם ה' עם אבצז בשלוםלהיות

 על קאי בם ודברת ודבנן ק"ש כם'ד ההלבה איליואומר
 בדברים ולא בם יומא עין התורה כל פי' תורהדברי
 שיקרא לאמר דא"א התורה כל על דקאי משמעבפלים
 אף ולכן התנאים עם שלום להיות וחושש ק"ש היוםכל

 הוא יוצא כן אם ק'ש וקרא הכנמת בביתשהתפלל
 לצאת בתורה ועומק המדרש לבית ונכנס מביהכ'נויוצא
 אהבתו ורק פפור הוא הדין שמן אף הדעוה כלידי

 עם שלום להיות הדין משורת לפנים לעשותמתנברת
 הדין. משורת לפנים אתו הולך ה' גם לכןבולם
 קרוב ה' פ14 שכינה פני ומקבל יכה הכונהוזארז

 לכל קוראיו לכל ה' קרוב כנאמר ממשאליו
 אהבה מרוב פנים משא שהיא כש באמת יקראהואשר
 בנדר הוא זה וכל שכינה פני וזה אליו פנים נושא ה'כן

 ומחיצה. הבדל שום בלא אבימ לבין בימ אמתשלום

 למה ר' מררש השולמית שובי שובי שיר, מדרשעין
 אומה וכו' שמואל ר' וכו' שולמית ישראלנקרצ

 קבלה לא שאלו עולמי ובין ביני שלוםשעשתה
 וכו', ובדצ לתהו עולמי מהזיר הייתיתורתי

 יושב הזה העני ובו' יהודה א'ר בהר מדרשועין
 וכו' מפתו על ישן הוא מפלוני אני מהומתרעם

 באילו עליר מע5ה שאני חיר לו, ונתת אתהועמדת
 במעוזי יחזק ש ב"ז ישעיה הה'ד לבימ ביני שלוםעשית

 45. יעשה שלום 5י ש5וםיעשה
 שלא ועו5מו ה' בין עושאם ש4שראל ש*ם רשנמצא

 איש אשר ש5ום יש השולמית נקרש 5כןיחרב
 והוא איתו מענה בי ה' על דגצתרעם העמ בין עושהצייק
 ואימ ה' עם ש5ום העני חז מבוקשו 5העניצתן

 ובטזרעם,דולק
 שאהבתם בזבע הש5חפ עה4ם הם איפתי בצקומבילא

 ר'ש כונת ושת אמת שלום השלום אזחזקה
 שיקהימו פי' ברבה מחזיק בלי ה' טצא 5א ח5פתאבן
 נאראות יף ע5 יק אש וזאת ישרא5 על הבובותבל

 ויעשו התורה יקימו אם רק פניו ה' ישא בנאמרפנים
 ועל העניים ובין ביני שלום ויעשו עולמי ובין בינישלום
 צרור יפול ולא יקיימו הברכות כל אז האמתי השלוםידי

 אז חלושה שאהבה מפני אמת לא השלום אם כיארצה
 כננר מדה כולם מחזיקה ואינה מנוקבת הברכות שלהכלי
 מפרשתו ה' מאהבת האמתי השלום צומח ומאיןמדה

 שמע. קדיאתשל
 ואהבת שמע את קודין מאימתי ללמיד אנו מתחיליןולק

 בל נמור אחר רבי בא לרמז עוד - ה'את
 האדם ויאמר פלוגתות מחלוקת המליאותהמשניות
 של משניות רק לנו די המחמירים אלה למלמשא

המקילים.
 קשש הקורא ות"ח ה' את האוהב כי אמר יאתעל

 דברי גם ויקיים שלום יעשה ישתדלבאמת
 ורק המחלוקת על במחלקות יתרעם ולאהמחמירים

 ובו'. ה' את ואהבת ויקיים שמע קריאתיקרא
 דבש חלות איתא עוקצים בצף י"א במשנההנה

 אומרים שמאי בית משקה משום מיפמשתמאימתי
 עשן משיביא מאיחרחר מברמנורה ר"ע עיןמשיחרחר
 ואית וכו' ריב לחדחר לשת הדבורים להבריחויעשן
 לרדות בלבו מחשבה משיהרהר כלומר משיהרהרדגרמי

 ריבור. ולא קאמר ממש דמחשבה שם ת"י עיןהרבש
 כערנין שמע את קורין מאימתי ראשונה במשנההגה

 עין בתרופתן לאבו5 נבנמים שהכהניםכהצעה
 קורין. אימת בהנים שהקשה ז"למהרש"א

 בר' מעשה דתניא ע'ב פסחים עין לתרץןנרחמץ
 5שדיית המררש 5בית אמש בא שלאפרפון

 המדרש 5בהן שמש באת 5א מה מפני לו אמר ר"נמצאו
 אלא אינן דבריך בל 5ו אמר עבדתי עטדה לוחמר
 דצא היי 5ו אסד מנץ הזה נזמו עטדה ובי תימהדברי
 אבי5ת עשו תצ' כהוטעכם את אתן מתנה עבודתאומר
 דאכילת נטצא הגא4"ט בות בעבודת בנבו*ןתרומה

 מצווג דיאתרומה
 מברך וארנו ב5בו מהרהר קוי בע5 כשא ברבותועין

 הרדור טמרת אשז רבעא אמר נמרא וודןוכו'
 היק בושיוצר ק"ש נצבצן יוי יוצא ולכן דברבריבור
 וצצף המשגה התטת קריא ליית יבו5 אם5כתח5ה

4
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 שעד אף משקים משום מפמאין דבש חלות לעניןעוקצים
 כהרהור דיה אחרונה הנירסא לפי אוכלים היועתה

 מעשה ד"ה קדושין עין מהכוורת הדבש להוציאשיהרהר
 להכנימם בהרהור די ומדוע הפיניא כל מחשכה מידמוציא

 ברכות המשנה כשיפת שמובר מפמ משקיםלפומאת
 אומרת זאת דאמר רבינא וכשיפת בלט מהרהר קריבעל

 דמי, כדיבורהרהור
 תיכף שכלים כהנים ז"ל מהרש"א נךעית מתורץד2נזה

 וההיוב נטרה עטדה שהיא מפני השמשבניאת
 גרועים לא כי בלבם ומהרהרים אוב*ם הם ק"ששל

 כדיבור הרהור יען ויוצא בלבו שמהרהר קרימבעל
 אבל בטעודה משיחין %ן תענית ועין שכליםוכהמם
 תרומה, באכילת הוא במצוה עומק כי בפרפ להרהריכול

 שאמר ז"ל הצל*ח בעל הנאט דברי להבין יכיתי%א
 איך ק'ש לקרות ושלא לאכול לכהמם דיבי
 מצות לקיים יכולים הלא לנמרי אותם לפפוריכול
 קרי, בעל כמו בהרדורק*ש

 בהרהור עיקרה השלום מצות בי להתטק נראהעדך
 דברו יכלו ולא אוהו וישנט בהשרה בתונהלב

 ח2רו על וכעם שנאה מלא שהלב מתוך פי'לשלום
 שלום, דגר יכול איןממילא

 להיות לי למה ולחשוב להרהר מתוול אםאמנם
 אחיך את תשנא לא על לעבור לי למהשונא

 כי לאפ לאפ עוברת השנאה אז חברי עם הצדקשלי
 נם בא ולפעמים הלב בהדהור משכנה כידועשנאה

 מעשה,לידי
 לנרש התקנה כן הלב בהרהור מקירה שהשנאהדכנשכפ

 זה במקום בי מודים הכל פי' בלב כן נםהוא
 שנאה מהרהר אתד ברנע הרהור מידי מוציאהרהור
 נאמד וכן אהבה ומהרהר הרעיון מהפך השניוברנע
 הלזו העברה בלבבך אחיך את תשנא לא בתורהמפורש

 הלב, בהרהורהיא

 הלב בהרהור תלוי הדבש דחלות המשגה יברינוולפי
 מחדק כלי ה' מצא לא האחרונה המשנהוגם

 טשנה ובן הלב בהרהור כן נם מיירי השלום אלאברכה
 אימתי וקשה שהכהנים משעה וכו' קורין מאימתיראשונה

 דמסכת האהרועת המשמת היפב משולביםוממילא הלב* בהרהור קורין דבריט לפי שמע קוריןהכהמם
 ברטת. דמסכת דאשונה משנה עםעוקצין

 ויחי 1 י"בררוש
 התאס18 תרשע בשסו עד411יד; %ך % המפד *עדיויק

 הסל יהט ש לבכות וב בביהב"נ נליעדזישו8ל
 ן רראאזי אשו חאת לשים ש" אשו בויטאניעדסדיא

 שם וימפדו הירדן בעבר אשר האפד טרן עיו5בואן
 הארץ יושב ףרא וט' מאד ובבד גדולמספד

 זה כבד אבל ףאמרו האפד בגרן האבל אתד2נעמ
 הידדן, בעבר אשר סצרים אנל שמה קיא כן עללפצוים
 של ננודן רש שלא עד בתחלה ימא "8יילכךספ

 בבודן שרש ולבטף בטד בהן נהנו לאישראל
 האפד נרן עד יטש אנאמר בבוד טץן נדגו "שראלשל
 נתרים שהגך9 מלמד אבוצ א"ר לאפד טרז ישובי

 בני שב*צ אפד לו שמוקף יה בטה יעקנ שללארהו
 שרש ביק למלחמה קסורה ובני עשן ובנייששטעאל

 בתריהם כולן נפלו יקקב של באיוט תלף טשף שאיכהיי
 יעקנ של ב8ווטותלאופ

 של הק~ורה הוא השעה בזו וכטעמ היוםרבנותי
 עפרות שלדצ ומלוכות המלכים ובלהמלך

 עשרה שלדו אטמ ונם הקבר ועל הענלה עללהניח
 יעקב הנדול הזה בבטד בי בוורה סשףט הנהמחהבת
 שרש מפמ השננים זאת עשו ומדוע לעיל במפופראביט
 ועשו ישראל דיא הסת כי שאדעו אף יוסף שלבתר
 הוה עווסף מפני בתרים הטש את בכל לישראלשנא
 שצים שבע כולם את זן ויא יוט הארץ בל בעימנבבר
 לבל טבות שעשה הצצך טמות נ%ם את הצילהוא
 בודקין אין ויתה דדקדי משום ואמונה דת הגדלבלא

 מפינםע ניפין ועין טעשט בל על ורחמיו וכתינלמזתות
 מוה השרם ט טשנו לכן שלום דרכי פ9ני עכףםעניי

בנני



יאי ייחי פף י"ברר11טאמויט18
 כתרש הניאו העמ4ם כל הנרל נלא מדהכנני

 ארוט.על
 הנריל לא הוא לכל פינ היה עדווארד המלךוונה

 לבל אהונ היה שמו כי לכל כידוע לדת דתנין
 פעמיס כמה שלום עשה וח:מתו עטותו ירי ועל ארםנני
 הציל נפשות ורננות לעצתו שמעו וכולם ועם עםנין

 יורעים הכל לישראל נאהנתו הצפין כולם ועלממלחמות
 לנקשו הלכו מאחיט הנדולים לישראל צרה עת נכלכי

 תמיד והוא מושניתיהם מקומות נכל אחינו נעדשישתדל
 עמהם דיבר הוא למלכים מכתנים כתנ הוא רצונםמלא
 כמהו ישראל אוהנ מלך היה לא וכמעפ ישראלשדות
 את תמירי ומנקד נאמן אוהנ היה כי יודעיםהכל

 אבל הירש משפחת ששון משפחת רויפשילדמשפחת
 תמיד שמע וכן אהנם ומנפן מלידה כאחיס עמהםושתה

 ננולה. המדוכאים אחיהם אודותלנקשתם

 הכל האומות כל בו נוהגים מדה כננדמדה*
 מבל כעת נלונדון ישנם יו נשעה אותומכנדים

 ש א נאנד כי אומדים הכל לכנדו שלוחים ארץקצוי
 העמים כל כי לאחיט האנידה טנע ניותר אבלפונ

 אנל האנרה את מרנישים ואין אדמהם עליושנים
 אשר כזה גדול מלך העמים נין ומפורד מפוזרלישראל
 ישראל אוהנ היה והוא ארץ קצף נכל נשמע היהקולו

 נאמן. איהנ לט נאנד האנדהן מרנישיםאט
 ע"יאיתא

 ורני דאנפונינוס מעשיות ין
 הוה כי וכו,

 פוריא קמי נחין הוה לפוריא למסיק רנינעי
 אדעא אורח לאו אמר לפורייך עילואי סק ליהאמר
 לעלמא אתינא ליה אמר וכו' האי כולי נמלכיתאלזלזולי
 לנית שריר יהיה לא והכתינ 4ה אמר אין א*לדאתי
 ארם שמה והבתינ א*ל ובו' עשו מעשה נעהטהעשו
 מלכיה שריה נל ולא נשיאיה כל מלכיה נל ולאמלכיה
 ד'ה עד וכו' אסוירוס נן לאנפוטטס פרפ מלכיה כלולא

 חנילה. נתפררה רנ אמר אנפתיטם שכינכי
 לש*ול והלכה נ?ער היתה רנקה כי הכונהב441טץ

 הננים שהתרוצצו מפני אנכי זה למהואמרה
 להרוג רץ וזה א את להרן רץ זה מדרש ועץבקרבה
 חרשה נעשה פתאום והנה לרורות היתה וכן זהאת

 עשו ועשו יעקנ מבמן שהשופים הייט הפנע ננדבעולם
 עשו מצד המלך אנמוניטס דייט טעת חט וחיםשלום
 שבישראל הגרול את כנר המלך ואם מישראל דבשיאורבי

 הם5ך כי לכל טיע היה זאת נכל מעשיו שהסתירואף
 הדאו כן נם הנדולים השרים ומם*לא ישראל אוהנהוא
 השרים וממילא המלך שעהטה כמו 4שראל שוחקותפנים

 נעשו וטלם הגדולים השרים נעקבות הלכוהקפנים
 ישראל תם נפלאות מעלות נישראל מצאו וממילאאוהבים
 אנפונינוס למלך נאמן אוהב הוא הנשיא רני כיכראותם

 נין אמת שלום נעשה ונכן שכניהם את כנדו הםנם
 רורסים הכל המפוזרת כחנילה הם ישראל ועשויעקנ
 כל אספה ורני אנפוניטס שנין האהנה אנלעליהם

 נעשו ישראל הייט מקושרת לחנילה ועשתםהמפוזרים
 נסיטות. ונלא נזיונות נלא נשלוה וחיולעם
 ישראל פי' החנילה נתפרדה אז אנפוניטס שמתךכגיע

 כמקדם, עליהם דרמו והכל מפוזרת כחנילהנעשו
 ונעשו ישראל עם האומות נתאנדו כי לאמר ישעוך

 החנילה נתפרדה אנטנינום וכשמת אחתלחנילה
 הנלות. התעורר הפעםועור

הכטי
 נין אמיץ קשר עשה בריפאניא מלך עדווארד
 נצל הדרסים ישראל וכל ישדאלהאומות

 מדיטת נכל כי ראי צעד כל על חירות הרנישובריפאניא
 מלונות על השפיע ונם ישראל שם את כנדומלכותו

 אחת. חבילה לעשותאחרות
 אומות מחסירי הוא המלך כי אנחט נפוחים ייעיאחי

 רני שהבפיה כמו הנא עולם לדרי ומוומןהעולם
 דאתי. לעלמא אתינא שאלתו עללאנפוניניס

 אמר רנא וכה שרעים שלשה וננפן צ"נ טליןאיתא
 על זכות שמלמדים עמים שרי שלשהאלו

 זה, על פרמזת ההורה דעתם לפי ודור רור נכלישראל

 סלפר ידה עדטארד המלך כי אגהט רואים 8םנמצא
 כאשר העמים כל לפני ישראל על זכות ימיוכל

 נברא הץה הוא וויקפאריא המלכה אמועשתה
 העל~ונה. הדחטנדאה יוץ על זכות ללמדניחוד

 שלשה נעולם ישנם שרים רק כי אמרו!נגבטך44
 גזר ה' אם הטט משושרים הטה זנותהמלמדים

 שוצא הקולם 9ל5ש על המושל בויפניא מלךני
 הלך ששר המלך ידעיט על ינכות עליט קיש סשימ* טהר מיב בודט וכות המלמריהיה
 יהא אבי בעקבי ילך בט נם ני תיהמאהט
 "8ראל. נעד טנ מ4ץחשיר



188יואלאמרי

 בראשית פ' לחתונהדרוש
 מילי הלולי דבי אגרא אשי רכ אמרי'ברכות

 נדנרים. החתן לשמחרש'י
 ד"א ר' מדרש אותו ויקדש השניעי יום את א'ןיב1רך

 אומרים דוסתאי ור' ברכיה ר' ונו' ברכולמה
 ארנעתא תלתא נשנתא תרי נשבהא חד יג נן לושאין

 נחמן נר ר'ש עג נן לה לית שנתא ערונתאחמשתא
 אינה שנת נדחה יה'כ נדחה י'פ נרחה שאימאמר
 לכולן רנש"ע ה' לפני שנת אמרה רשנ'י תנינדחית
 נן היא ישראל כנסת ה' א"ל יג בן אין ולי יג בןיש
 ה' להם אמר סיני הר לפני ישראל שעמדו וכיקזוגך
 זונך נן היא ישראל כנסת לשנת שאמרתי הדברזכרו

 השנת. יום את זכר נ' שמות דבורהימ
 הזוג הם ישראל כל כי למ מנאר הזה המדרשוונה

 שבת.של
 שנתות ולחלל יק לנסר המומר מז הצץ ה' ד141עין

 בהקנ"ה כופר עכו"ם דהעונד ז'ל רש'ינפרהסיה
 שלא שקר ומעיד נמעשיו כופר שבתוהמחלל
 בראשית. נמעשה ה'שבצצ
 ינמות ועין פמי דצא ישיאל בלא דהשבתנב84182

 ה' והנה שמחה נלא שרף אשה בלאהשרוי
 הם ואם ישראל עם השבת את וםארם המצנ האבוצא
 ה' אז השנת זיותם מבברים שישראל הימ ביחוחים

 השנת מכנד אינו דישראל חלילה ואם אתם שמחהאנ
 נדול עולם לעשות לי היה למה צמר ה' אזזיוומ

 ה'1 וינחם כנאמר והכלה החתןנשניל

 עם החתן הוא כנראה לענהי עלול משניהם מייהנה
 ה' מעשי פי' הנפחתו שימר השנת כיישראל

 ומחכה נהשנת מעלו אשר נדור אף כמנהנסמהגים
 דברה יקיים הרעה מדרכו החתן ישינצלי

 טיני הר לפני ישראל שעמדו וביון מדרש נניןבתה
 כנסת לשנת שאמרתי הדנר זכרו ה' להםאמר

 אין השבה יום את זבר דנור היימ זונך נן היאישראל
 ודק לעילם ישכח לא הוא כי להשנת זכוראומרם

 לשבוח. שדרכו מפני זטר להחתןמזהירים
 ומדות חכמה נמתיהם ללמד משתד*ם אבתזהנה

 לתת בצכרדים הבת אנות רונ פי על גםפונות
 רע ענין דצא וננלל החתונה צרכי מלבושיםנדיניא
 לםי לו אף נ'נ עין דוקא הנת אטת לעמתנעולם
 כי באהנה מקנלים הם צרותיהם כל והנה וכישנניו
 יכנד החתן שחתנם הימ מאושרת נתם לראותמיח*ם
 משמיה וט' עידא רב דרש פ"ד חולין כדאיתא בתםאת
 אדם יאכל לעולם וכו' אסי דר' משמי וכו' אמידר'

 במה יתכסה ילבש לו שיש ממה פוצת פחותישתה
עוש

 לשמם עלה אשר נשלדבערנ הים ה*לד נכדי שם ע1לם למזכרת ארעצםפה
 המצוינים בשרומתיו פחריש, פה הרעזז שנת נימן י"ביום

 ומרים. צראים זכרומת לנו הניחותפלאים,
 החימן בצרור צרורה נשמתותהא
 משטום, צדכךנו משיה יבוא אשרער

 חים. יגךמו המתים נל ני למויבשר



יש בראשית 1 להתינהררוששואן
 שהן לו שיש ממה יותר ובניו אשתו יננד לוערש

 העולם, היה שאמר נמי תלף והוא %תלוין

 נ"מ עין עצתה נלא דבר יעשה לא כי מיחליםשר
 ששים הם ולכן וכו' לה ולחיש נחין נוצאאתתך

 החופה תחת שתם שמונילים הקדוש היום לראותושמחים
 נניהם. מברכים הס כן השנת את ברך ש"הוכשם

 דרננן לשנא ומאי וכו' מקדש האיש א' קדושקועע
 אם מובן ממילא כהסדש עלמא אכולי להדאסר

 לכנדה צריך נעלה גם נהקדש עלמא אכוליהיא
 שברך כשם נהקדש לכנדה ורק לבזותה שלאנהקדש

 אשרי נ"ו ישעיה ונאמר אותו ויקדש השבת יום אתה'
 מחללו שנת שומר נה יחזיק אדם ונן זאת יעשהאנוש

 רע, נל מעשות ידוושומר

ו"
 השבת ונם התורה את תכנדו כי מחנים אנחנו
 ה' עשה היום זה שיאמרו עד א%תיכםונם

 תחת אתם אשר הזה מהיום פי' % ונשמחהננילה
 אתם ישמחו כן שמחים ובולם וכלה כחתןהחופה

 לעולם,וא%תיכס
 הראשון מהזונ נפרשותינו לנו ממפרת התורההבה

 ננה הצא אביהם היה ה' כי ודרה אדםשבעולם
 מזת להם המפיק והוא עדן בנן דירה ניתלהם
 שלמה, מעודת ובמו מלכים לבני נמוומחיה

 וממננים וכו' בשר להם צולין היו ד"ה סנהדריןעין
 פשע ולא מעל לא הראשת שהחתן ואף ייןלהם
 אמת שלום שרר לא כי נראה זאת בכל אשתונקדושת
 הנחש לעצת ושמעה חוה הלכה איך שדר לו נינביתם
 הלא לאבול בעלה את להמית ועוד הדעת מעץלא%ל
 דנר אעשה לא ני אאכול לא להנהש לאמר לההיה

 בעלי, עם אדברמרם

 ותאפל מפריו ותקח ננאמר לעצתו שמעהוכנראה
 מלת ני ידוע עמה לאשה נם ותתןואח'נ
 מדנה %דאי מרנה הוא ומה לרבית הואנם

 שפות, מרנהדנרים

 היא נשים ונפלו וכו' שיחה קנין תשעה קדושיןדעין
 לה אשמע לא אפ שאמר עד לנו עלדנרה

 לשמה ענירה נדולה נזיר עין בני% מרינה תהאהלא
 השלום. מ5ני ואכל עבר ולכן לשמה שלאממצוה
 ישמעו שלא והנלה לההתן השכל מוסר הואדז84ין

 דנר בנל ליעץ צריכים הם ורק זריםלעצת
 לקול שמעת כי אמר ולאדם פונה עצה להשינעד

 תאכל לא לאמר צהתיך אשר העץ מן ותאכלאשתך
 שלום איש פונ אדם שאתה אף אמר ה' פי'ממ%
 אמרו אימת כי לך אמחול לא אנל השלום מפניואכלת
 ה' טפי שמע לא אשר לאיש ו%' לשמה ענירהנדולה
 שמעת בפירוש אתה אנל שליח, ידי על ורקנעצמו
 לקולה לשמוע אופן נשום לך היה לא אז קולימפי

 השכל, מומר הוא לקוליורק
 מלומדת היא הבלה אשר לפעמים ז"נים נזמ%%ישנם

 לא נכרים הם והמלמדים בתכטת צנלשו%ת
 וילמדו בנים יתערבו בהם מקוים וממילא ישראלמבמ

 בתו להשיא ומשתדל ירא איש דיא הנלה ואנימעשיהם
 משתרלת האשה הנשואין ואחד ירא חמיד אברךעם

 להניח במקום ויי% הרעת מעץ לאכל נעלהלהסית
 לנלח הלזו השעה שיחליף ע*עה ולד%זפלל נ%קרתפילין
 הדרועים הבנדים בבל עצמו להלביש שערו להמינזקע
 מורה נמו פנ*ם התואר ישרנ שנעלה למען הזמןלרוח

הקרדם,
 נשתים ומרוב ה' לקול ולא לקרלה השומעיםויעטב~מ

 ווצונ אדם גמו סופם מהצ בשאי% מיןנאלה

 נח 1צונח
 5ושצשן 9 יונה 8ה צבהמם "שרשל גך צ%עההזאת
 עתואה זתה ק שמית מאה י ניחתה צרביה"פ חיצנו עליך ני מ*ד ההל"ם ישיאל נך לשידפהצוארה
 לא *ל 'שציו ,מתה "טשי נך נששי שצממעה
מאא"וח %*" ט8* ,חמה 4ף ע יתה ס" וש" נשוהשחש

 לחרררוש
 הברם, הק* לראות מאתו היונה אתהש4
 מדוע רחב ניאיר תמצא ושם נח לפן נדרהשק

 העתצת, מנל ווזיתה העורב דוקאבחר
 הזאת היונה מה ובו' יתים עי%ך השירים שירבצרר,ט

 היונה מה תצ' נעים ישראל נךתמה
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 שחרנ אף ישראל כך לעולם שונכה מנהה אינהמתהתיה
 יונה מה עד וכו' - נשנה רנלים שלש נפלו לאבהם"ק

 תורה ניתנה לא אילמלא יוחנז א'ר ק'עיריניזיעין נחי בימי וכו' לעולם אורה הניאהזו
 נזקק שאינו רש"י מיונה ועריות וכו' למדיןהייט
 חיים ואשה איש כשרואים פינען( פשר 8יף לענען )זיי פתנם יש הידצהם נ*ן 1לין במהטתרגה ווטי לבצ1אלא

 ממאמרם מקורו הזה הפתנם כי ספק ואין והשקפבשלוה
 נזכרת יונתך ס"נ דף נתונות עין הנ"לעירובין
 נאמונה חיים אשר הברואים כל בין המפיסםי31ה

 וממילא היונה היא כנפשם זחנם ומננד*םפהורה
 מעלות כמה עוד חסרים הברואים נכל כימובן

%הנה האמתי השלום למדתומדרטת  מזיק אין האמת השלום למדת מדרנה חסר 
 נהם תלוי העולם אין כי העולם לקיום כךנל

 אשר ואשה איש נין האמת השלום מדת חסרה אםאנל
 ראשית נשניל ברא בראשית מדרש העולם נבראנשנילם

 לנריאית מזיק הוא א' מאד; רנ ההיזק אז ישראלהם
 הם לבריאות רפואה הוא אשר מזה זה נחת לקבלתתת

 הוא ממילא רעהו על איש כעס מלאים ולבםמריבום
 כשרואים והאם האנ יעשו מה נ' הנוף, ולנל להלנמזיק
 נפשס מסרו אשר תחת וקפפות ומריבות השלוםאי

 נ' צרות, מקנלים והם נחת לקבל בכדי בטהםלטנת
 להחירופים שומעים רהם ובנות ננים להם יולדואם

 כים, שברם נדלה מה לזה זה מאצותיהםוהגדופים
 כל שילמד בכדי *שראל היונה המשילוההלולכן

 איך זתנה שומרת היא איך מהיונה ישראלאיש
 מיני יום בכל שרואה אף זו1ה רק הוקרתפכבדת
 אונה שומרת היא אשת בכל נ1ים מכמה בנוצהעקך8ות
 והשלנ דגישמ דירה מקום לה ושן קינה שוברים אסואף
 הוא מגךמה, עוזנת אינה היא זאת בנל עליהש51שש
 שבעלההם נשעה נעליהם אוהבים נשים "אנם דהאבל,טסר
 טן מלבוקרם מהוררים בתש להם בונים רב במףספשים

 הנלנל אם אמנם וכו' 1בית אבנים האחרונההמידע
 פונ ניום נין אהבתה שומרת היא היא כן לאדה'דנה נינמי ומרינות מנעליהם כרחוקים הם אז ויורדחוזר

 שהם אחר אדם נני צריכים כן רי ניוםנין
 ולמ1ר רעהו נער איש לדאונ נשואים בבריתנכנסים
 ורהת שההצלחהן נשעה בץ רעדצ נעד אישנפשם

 מעלה "8 הנה זורחהן אינה ח*לה וניןנחלוטתיהם
 במררש. נזברה לא אשרלהיונה

 ר"ת לה נתן ה' כי לשליוצת מסונלת היונה כיירדע
 פעם מנריכה למלאכות להרנילם היודע אישאם
 פרסשתי פאה הוא שהשפח אף לעיר מעיראחת
 ידה על *לוח ויטל הדרך זוכרת היאד44דץ"כ1

 איך לכל וידוע הוה ובשפח נמקוםמכתנים
 השתמשו שנים נ' זה ננמרה אשר הנוראהבמלחמה
 אם לשולדיה נאמנה היונה והיא מכתנים להריץנהיונה
 היא ממנה לקחת ירצה אתר ואיש מכתב משאתהיא

 ממנה לנצל מנחת ואינה כחה נכל ופירחת נפשהמוסרת
 לעז לדצציא שלא נאמנים להיות צריכים ואשה האישכן
 לבבם מיפוני כל מדעדי איש יודעים הם כי רעהו עלאיש

 לאחרים. טרם ינלו אשד ישנם בכעם הםואם
 ניתך וכל אתה בא לנח הן ויאמר נתורה נאמרההנה

 הזה בדור לפני צהק דאיתי אתך ני התינהאל
 1ם צדיקת אשתו ונם צדיק הוא נח כי פי' לפניצדיקים ראיתי אתכם ני רנים נלשץ נאמר לא מוזעוקשה
 אשתו ולא צדיק היה נה דרק טשמע אלא צהקיםנניו
 שהקשר יוק נת עם ביחד ה' הצילם זאת בכל נטוולא

 ובלא כנו1 אשהו ברכות ועץ מאד חזק הואמנשואים
 דןתה לא נח שאשת קי כן ואם נופא כפלנ הואאשה
 את הש?ל וכן הוא נופא חד כי הצילה זאת נכלצדיקת
 צרינים איך דהשכל מוטי דצא א'כ צאצאיו הם יעןנניו

 חד. נטף נדונים הם אם בשליםלחיות
 אתך ני התיבה אל ניתך וכל אתה בא הכונהדז4*ר1

 הם ונזטתך לך פפלים הם פי' ?דיקראהעי
ניצול"ם.
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 לך פ' לחהונהררוש
 שמה את תקרא 4א אשזך שר. אברהם א"א'די14כ2ר

 נתתי ינם איתה וברכתי שמה שיה כישרי
 בן, לךממנה

 אברם שמך עור יקרא ולא נאמר הקורמת בפרשההנה
 התורה נתתיך גוים המון אב כי אברהם שמךוהיה

 על לרמז אברהם בשם ה' אות ניתומף כיאומרת
 אשר על ממפיק פעם התורה אמרה לא מדועדידן נוים, להמון אב יהיה כי נייםהמון

 יוד, על ה' החליף שרה לשם שרי שםהחליף
 שרה תהא היא כי כן נם מרמזת דשרה ה' כיןנראה

 מדרש איתא וכן שרה שמה ולכן נים המוןעל
 עכשיו לעצמה שרה היתה לשעבר מנאר"'
 עולם, באי לכל שרה היאתהא

 נעשה הוא בתחלה אכרהם הוא אברם י'ג ברכותדעץ
 נעשית כתחלה שרה היא שרי וכו' ולבסוף לארםאב
 כולו, העולם לכל שרה נעשית ולבמוף לאומתהשרי
 האיש מקים בכל וכו' אשתך שרי וכו' יאמר23ררש

 שרה אליך תאמר אשי כל הכא ברםנוזר
 בקילה.שמע

 הכבוד לכל שרה זכתה מאין להבין יש באמתהנה
 נםיונות, בעשרה נתנמה אברהם בשלמאהזה
 אשה איזו פסיקתא דאיתא מה עפק לבארדנראה

 בעלה, רצון שעושה בלכשרה
 יקח ונאמר אביו תרח פני על הק ימת נאמדהנה

 במ בן הרן בן לופ ואת במ אברהם אתתרח
 כשרים משר אתם יצא במ אברם אשת כלתו שריואת
 עוררם והוא במשפחתו העיקר היה שתרח משמעללנת

 תרח, ויקח כנאמרלצאת
 רבות וצרות יסהיים מבלו אברהם משפחת כיןנראה

 עליו וחלקו בע'ז כפר אשד אברהם ידיעל
 לשריפה רנו אחיו את תם לשריפה אותו ורמ דורואנשר
 נטל אברהם ורק תרח פני על הדן ימת נאמרוזאת
 לצאת ויברח לעשות אברהם על גזר כזקן תרחולכן
 חזק היה ואברהם במפק היו חייהם כי אהרתלארץ
 נפשו לםצר ויויה ירא שאימ ואמר ובאמונתובפבעו

 כרחם תהלים כנאמר עליו ריחם אביו ורק האמתבעד
 נפשו, להציל "צאת דתקו בנים עלאכ
 ישרפו פן א' ימורים מבלה שרה נם כי מובןכ232ילא

 שבא כיום צערה מבין דעת בר וכלבעלה
 יאלו לשריפה הולך הוא כי ואמדאברהם
 אליה, האחרוניםדבריו

 אומרת היתה כזה בשפן פוביה בת לא אשהדנ1כנו
 לחדש לך למה הם ממך הצרות כל הלאלבעלה

 ע'ז לשבר לך ולמה כולם עם להריכ לך ולמהאמומת
 ולהציל אדם כל עם בשלום לחיות ולך לי מובהלא

 בסכנה היית אתה ונם אחיך נשרף ירך על ואתהנפשינו
 הזאת לצרה לי למה בלעדך ולחיות אותך לעזוב ליפוב

 נכריה, בארץ נר להיות ליולמה
 לאמר מאתה וביקש למצרים הלכו באשרד12מ1רמפ

 זאת ובבל צרותיה לשאד אין הלא אתאחותי
 אמרה פ'א ורק אחריו שתהרהר שמענולא

 ובינך, ביני ה' ישפפ וכו' עליךחמתי
 בכל ישראל של אם היתה היא כי ברור יאהארא

 ינה בער יונה כמו נפשה מסרה היאהפרפים
 יסודיו כל מבלה אבדהם בעלה כעד נפשה מסרהויא

 במו ויו ואררבא אתו מריבה עשתה ולא בנחתוקבלה
 הפיחה לייר אין בהרן עשו אשר הנפש ואת ונאמריונים
 להם לתת שרחים ידי על לה גרם בעלה אברהםאשר
 מאים שלש מהדו כנאמד בע?מה עבדה כי ונראהאכלם
 אתה מדוע לפצה לה ודןה ענות ועשי לושר מולתקמח
 ול4 העי מפזר אתה ופדוע עמדה כך כל עלימ5רל
 אברהם של בידו היה לא אז בעלה עם מריבההיתה

 צבור, בצרכי עומקלודות
 ערלכו הפראל במת לכל השכל מוסר מתנת שוהד2נכו

 בץ חאז בשלום בעליהן עם לורחןבורכיה
 ההצלהה ואז דשמיט במלי ובין דעלמאבמלי

 תרדפמ,האמתית
 בשיום שרדתח יען הכבור לכל שדה זכתהדכא,פר

 רק אם צאצאיה כל יחצ כן אברהםעם
 בדרכיז.ילכו



אמף

 לחתונהדרוש
 הנה לאמר לאברהם ויגד האלה הרברים אדייריהי

 וט' אחיך לנחור בנים היא נם מלכהילדה
 ונו'. רבקה את ילרובתואל

 מי שם, שהיו רברים הרהורי אחר אחדי ייףכ1ררעט
 בהר מת אילו אמר הרהר אברהםהרהר

 נס לו שנעשה עכשיו בנים בלא מת היה לאהמוריה
 שהן וממרא אשכל ענר מבטת אשיאט אעשהמה

 צריך אתה אין ה' א"ל מיוחסים לי איכפת יכיצרקניהע
 וכו/ יצחק של זונו בת טלדכבר

 על לאמר שיך איך פלא לכאורה הוא הזההמררש
 רחמיו שכבש ער הנרול המאמיןאברהם
 כי עליו לאמר יחירו בנו את לשחופוהלך
 ה'. של מדותיו אחר מהרהרהיה

 קורם האבות אם חגרו הראשונים ני 4סנירד84ס1שר
 ישראל כרין ט נח כבני דינם היה תורהמתן

 כישראל רב שכרם אם הוא והחילוק זבוום %ף ר,טאעין
 תחת הם ישראל כי חילוק עוד מצווה כאיט מעפאי

 בני יאצל ישראל איש כל על פרפית מיוחרתהשנחה
 לא בפרפ ואם בפרפ ולא הכלל על פוותה ההשנתהנח
 טתך כי שנאמר כמו צר בעת הייט במקצת רקכילו
 ואף נח בני כל על מבול שגזר בשעה פי' צדיקראיתי

 וכו', הארץ את אתן לזרעך לך בפ' לאברהם וףשהבמרח
 החפא נרם אח. חשש זאת בכל פרמות דה1חהכמטמע
 בשעת ממילא יצחק עקידת של הנזירה לדבר וראיהותור

 יצחק ע4 ריתם רק כי וחשש ההבפחות טעבפלוהעקידה
 נתבפלו4 הסתטתאבל
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 ויראפ'
 מראש לנמרי אנחט כי חעובתי יבה כל אטר הרהר,ראז

 בענין אפילו היט פרמות השגחה תחת סוףוער
 קירם יום ארבעים %פה המ"ר וכרעתנשואין
 וכו', לפלוני פלתי בת מכריז מלאך הולדיצירת

 כלה למצוא עלי ווןיה שנה ל'ז בן הוא שבני אףדלכנן
 יהא אם הסימן פי' הכריז שהמלאך הכלה לנוויביא מלאך יבוא מהי וחכיתי ישבתי ואניבעטרו

 ער בא ולא פרמית השגחה ירי על ובמקרהבהזרמנות
 ברצוני, שלא שלה תעשה ההשגחה אמרתי כיעתה
 א'כ יצחק את לעקור עלי נזר ה' אשר כעתאמנם

 על שריחם ואף לך פ' של הברכותנתבפלו
 יצחק כי נתבפלו הברכות כי אני חושש אמנםיצחק
 ואנו נח כבני כעת ריט כי היות יכול א"ב כמתנחשב
 אחר לחזור עליט א"כ פרפית ולא כללית השנחהתחת
 שיביא שנה ל'ז בן בני שנעשה עד רב זמן על אניחיזר כי הרהר אשר וזאה לחכות ולא הנים כל כררךשירוך
 הרהד רק מדותיו אחר הרהר לא ולפירושנו הוווגהמלאך

 בשימתו. פעה כי עצמועל
 עיפתו וכי קורם ולא פעה עכעיו כי לורהרוטיעו

 הם. ישדאלים כי היתהנכונה
 אחר פי' הדברים אחרי ויהי התורה אומרתרז14יצ

 כי וחשש ההבפחות נתבמלו ממילאהעקידה
 היא נם מלכה ילרה כי לו נהבשר נח כבן משפפואולי
 יוונ בענין אף פרפית ההשנחה תחת הוא בנך פי'במם
 פלוני בת המלאך הכריז ועתה זוט בת נולדה עתהכי

 אשה לקתת עצל היה הלא אברהם אפד אשריז4ין בהכרזתג המלאך נהאחר ורקלפלוני
 ובצ: ענרסבטת

 שרח חיי 1 לחתונחררהט
 של שרחתן יפה אתא א"ר לגם6ם ופםטאתק
 על פרשחו בנים של מתורתן אבית בתיעבוי

 מטפי והשרץ ושונה אומוה דעא רפרם ת' שניםאליעאף
 המקדא מדיבוי אלח כבשיו פטמא דפי ו4יןהרעדה

 דפטש פם14 4שמרישטבא

 בהלכה סרוע נרול דבר ירר הררשן חחא י'יןנה
 מאר מקצרת התירה עולם ש5 ברומוהעומדת

 עלינו הלא מארכת ההורה וכלה מחתן כמוובסיפורש
 פעם מזן אבל לט כף2ה נפקא פה השה דהוה טהלאמר

 וכו: שיחתן יפהסתום
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 להתדנהךרושחמוי188
 דאיתא מה פי על לבאר אפשר הק' ינריוולולא

 אליעזר הן ואלו כהונן שלא שתנאי הן ג'תענית
 אליה אומר אשר הנערה והיה אמר אליעזר ויפתחשאול
 והשקתו אחת אמה יצאה אילו הא ואשתה כדך נאהפי
 ויהי כהונן ה' לו וזיטן אתמהא אדונו לבן משיאההיה

 יוצאת, רבקה והנה לדבר כלה פרםהוא
 קשה ולכאורה כהונן שלא אליעזר שאל לדבריהםהנה

 הלא אחרת לעשות לו היה ומה דבריהםלהבין
 כן אם לפניך מלאכו ישלח הוא בפירוש אמראכרהם
 המוכנת את דוקא להביא יסכב המלאך כי אליעזרסמך
 כי ימבב המלאך אז הנונה אינה דוקא תבוא ואםלו

 תמאנה,היא
 אחרי ויהי וירא פ' סוף במדרש אמרו הלא קשהדעדך

 ילדה הנה לאמר לאברהם ינד האלההדברים
 זאת ובשביל יצחק של הזיוונ שנולד שנתבשר ונו'מ"כה
 שתצא לפחד דיה למה א"כ משפהתו לבני אנרהםשלח
 סי' מדרש עין הדנר יצא מה' אם הנונה אינהאחרת
 יצא מהיכן הדבר יצא מה' ויאמרו וכתואל לבן ויעןי"ב
 מהר יצחק בר' חנינא ר' בשם נהמיה בר' יהושער'

 יצא,המוריה
 ואשביעך וט' עברו אל אברהם ויאמר נאמר קשהועדך

 לבני אשה תקח לא אשר וט' השמים א'בה'
 נתבשר ירא פ' המדרש לפי הלא וט' הכנענימבטת
 מהשמים הסיטת ובודאי יצחק של זוט טלד כיאברהם

 רבקה, יווט יצחק שישאמבט
 בפ' כנאמר לאדם בהירה יש כי נזר ה' כיונראה

 והקללה הברכה לפניך נתתי והטת החייםוילך
 בחיים,ונהרת

 וא"ב רדיעה בהירה אודות קושיתו ז"לרמב"םדעין
 אנל יצחק של זיווט המוריה מהר שיצאאף
 להא ודמי למאן ט נה לנהור יצחק ביד ישלעילם
 להא ודמי דרבנן בתקנתא לי ניהא לא נש'סדאיתא
 יכול הוא ששלו אף ננכמוך 4 אין ודברים דיןדאמרו

 כופין, אין כי עצמולסלק
 בחוש'ם אשה לארס מותר שמואל אמר י"ה מוע"קדעין

 והאמר אחד יקדמט שטא א"ש ומי אהר יקדמטשמא
 בת תעסרת יו?את ב"ק ויום יום נכל שמואל אמרר'י
 וכו' ברהבים אחר יקדמט שמא אלא וכו' לפלוניפלוני
 ומן הוייה בע א*צפרוב4 נן ר*בן רבי משום רנאמר

יאי שרה חיי1
 דכתיב התורה מן לאיש אשה מה' הכתוביס ומןהנביאים

 משכלת, אשה ומה' וכו' הדבר יצאמה'
 המושל אליעזר יפעול אולי אכרהם חשש אשרדז**רצ

 הלא לאמר יצחק לכ על לדבר לו אשרבכל
 נם ישנות יפיפיות וממרא אשכל ענר בנות כאןישנות
 לילך לפרוח לנו ולמה עשירים בנות ושאר תואר יפותכן

 נזירה לאחר אף אדם של בידו לעולם הבחירהלמרחק,
משמים,

 אשה תקח לא אשר וגו' ואשביעך פסיק מיבןבנזה
 כי חשנ אליעזר והנה הכנעני מכנותלבני
 לא ואברהם אקיים וזאת מכנעני לקחת שלאנשבעתי
 שמא חשש כי מלכה למשפחת שילך בפירושאמר

 מולדתי ואל ארצי אל כי דייק ורק ברחמים אחריקדמנו
 ולחקור לילך לי למה אמר אבל לבני אשה ולקחתתלך

 בן כבי הוא שיצחק אחר מלכה ממשפחת דוקאולדרוש
 קפנה עוד היא אברהם נתכשר אשר והמדוברתארכעים

 לאמר. ריקם פני ישיבו בודאיהלא

 היה שאם הוננת עצת לו מעיאין והן ק'א יבמותעין
 שכבר ואפשד שכמותר אצל כלד וט' זשהוא

 השגחה יש באמת אם אמר ולכן ברהמים אהרקדמה
 ישלה משכלת אשה מה' כי הדבר באמת ואםפרפית
 כי בהען שלא עשה וזאת לפני נא הקרה וזהו אלישתה

 בעצמו משגת האדם יד שאין בסקום רק פועלתההשגהה
 כי בעצמו לעאצתו היא מחוינ משנת שידו נמקוםאבל
 מה כל וא'כ וט' ועינים ידים רנלים שכל לו נתטלזה
 מלבה משפחת על לחקור הטט לעעית בידושהיה

 ייחק נעד כלה 15 יתנו *לי ולשאול אברהםמשפחת
 לצאת רק ורצה בדנר טנע דיה בי נא מאן הואאבל
 מחיבה א*גה ההשטתה שנ"ץ מה עשה לא הוא אםולכן

 יטל מכלתח יצליח יעשה אשר וכל ונאטר רצוטלעשות
 *עשח, אשר וכל ת"ל בפל יושביהא

 לאמר טימן שעשה מה גדול חשש היה יהדבנאצפן
 שמא בו אליה אומר אשר הנערהטיה
 וכה. בזץהתהא

 למדט ודנקה יצחק וכלה התתן של דמהם*טרנמצא
 לא אברהם בי אן העולם ביטדי דבריםהדכה

 מל )"* עאירה מבקש והמ"*י אשר הטלםבדרך אהיר" ע5 לחצד לו היה עשרו לפי כי עשירות ע5הבופ

*
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 העשירים כרצון דוקא מכריז כי המכריז המלאךעל
 לעשירה(,עשיר

 שישא כתנאי ~צחק לו אשר כל את נתןדאבר,,ם
 תהא לא היא כי חשב אשר ממשפחתונת

 5שמוע משפחתו בני הורנלו כבר כי יצחק אמונתננד
 אם כי וחשש אברהם בשביל יסורים סבלו וכנר ה'שם
 אמינת להשליך לבו את תפתה היא כנענית ישאיצחק

 לבבו היה ולא וט' לבו את נשיו יש וכדאיתאהיהודים
 ה'. עםשלם

 בעת ירדפו שלא 5בניו אות נתן יאנרהםנכ1צא
 ה' יראת אשה ורק כסף אחר תקאנשיאים

 ישלח ה' כי האמין כי בבפחון דרך נתי ב' תתהללהיא
 לפי הוא ההשגחה כי ג' בהשגחה גדול ימיר הואמלאכו
 מה כל כי כהוגן שלא תבע שאליעזר אף הבמחץמדת
 להפריח וננאי לעשות בעצמו הוא מוכרח האדם נירשיש

 השמים מן לפת ויחכה האדם יחריש לא א'כההשגחה
 לאליעור לו והיה טהג כמנהגו עולם הוא שפותהלא
 לא ואס לבם על ולדבר אברהם כהשפחת לביתלילך
 שאמונתו יען זאת בכל השנחתך תן ה' יאמר אזירצו

 ה' לכן קצבה נלא מדה נלא היתה אברהם שלובפחונו
 שולפת שהפבע במקום אף המדה על יתר השנתתושלח
 דאמרי להא ודמי אליעזר למקום העין אל רנקה את ש5חאף

 ואכלת אמרתי אני פנים אשא 5א איך וכיברכות
 וכו'. כוית עצמן על מדקדקים והםהפנעת

 ונם 15 תשקה שהיא רביץ את אליעד שבוקדכפה
 כדך נא הפי שדיק ז"ל מ5נים עיןלדגמ*ם

 הלא ישתה חצא נידה הבד חחיק שרבקה פי'ואשתה
 הקיקע על הכד להוריד לה וודה קשה דבר היאזאת
 מפני יהפק ושפתים ע"ש ושתה הבד קח לו 5אמוש

 שרדע עוברי לכל פתוחה וותה א1רהםשבית
 א"ל 1' פרק נרק רר' אמת חין אשל יפע *8הק

 אברהם של שאעור להפי הגעת לא שהץ לאיבח'

 את אצלך נכנסים ואורחים ניתך בתוך ושיהה יושבאתה
 שדרכו את חפים פת האכילתו חפיס פת לאכולשדרכי
 וכו', יין לשתות שדרכו את בשר האכ*לתו בשרלאכול

 בעולם ומהדר יושב אלא כן עשה לא אברהםאבל
 שאין את ביתו בתוך מכניסן אירחיןוכשימצא

 דרכו שאין את חפים פת האכילהו חפים פת לאכולדרכו
 ובנה עמד אלא עוד ולא וכו' בשר האכילהו בשדלאכול
 וכל ומשקה מאכל והניח הדרכיס על נדוליספלפרין

 לשברם. וברך ושתה אכל ונכנסהבא
 לא אשה יקח אם כי אברהם חפץ אליעזרדירע

 למה לאישה תאמר תיכף בודאי הלאממשפחתו
 המאבד שופה איזהו הלא עשרך לאבד שומה להיותלך
 ואני מאביך עושר וירשת לקחת אתה לו שמתניםמה
 אפדנאות לבמת לט פוב הלא אחרים לפרנס לנו ולמהמאבי
 ובוה תעטגים מיני וכל ופרדים %סים ולקמתוננים
 ואח"כ בנה אנרהם אשר חסד גמולת עמוד יהרסתיכף
 עבירה נוררת עבירה כדאיתא התורה עמוד גםתפול

 גמילת עמוד תגרור והיא האשה תהא הראשונהוהעבירה
 וכף. ואח"כחמד

 לעמוד סעד ותהי לב פונת בפבעה היא אס בחןולכנן
 כי למדים אט ממי5א מהרסת ולא חסדגמולת

 רנקה קיימה וכן בעלה רצק שעושה כשרה אשהאיזהו
 המדות כל בה מצא ורק חילוק שום ראה לא פי'אמו אחי יצהק וינחם כנאמר אברהם בנה אשר העמוויםכל

 אמו. בשרה כמופומת
בזה

 מתיר"
 בהלכות מקצרת התורה מדוע היפנ

 פמת אננים הם הם%4רים כי נסי%רםומארכת
 מיצרה אמונה ישרא5 לאיש מראים אשרומרגליות
 בל 5דועי5 הלנה שום נכח אץ אשר ישרהוהדרכה

 חדיי* לנשמתבך
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 תולרות פ' לחתונהררוש

 חת במת מפני בדוי קצתי יצחק אליבקהןתאמר
 למה כאלה חת מכנות אשה יעקכ לקחאם

 ויאמר רצוהו אותו ויברך יעקכ אל יצחק ויקיא חייםלי
 וגו' ארם פדנה לך קום כנען מבנות אשה תקח לאלו

 וגו'. לבן מכמת אשה משם לךוקח
 ענר במת על הזהירו וכף יצחק תיאמדרש

 וממרא.אשכל
 דוקא שנאה ורבקה כנען בנות שנא אברהם איך%א

 חת בנית מפני בחיי קצתי ואמרה חתמנמת
 הכנעני מבנות לבני אשה תקח לא אמרואברהם
 בקרבי. יושב אנכיאשד
 יען חת במת בפירוש לאמר חש אברהם כידנר84ה

 תשרי לא מיא ביה דשתי בירא ב"קאמרו
 המערת לו ונתנו חת לבני השתחוה ואכרהם קלאביה

 אשה תקח לא ואמר לביישם רצה לא לכןהמכפלה
 כי בפירוש ואמרה חששה לא רבקה אבל הכנענימבנות
 אתה א' נשיא ואמדו לאברהם שכבדו אף חת בנותגם

 שמובן אף ישראל לתורת משכנים הם זאת בבלבתוכנו
 עצמם מניירים היו עמהם להשתדך האבות ר?ו 5וכי

 בכרי מאנו האמת זאת בכל רשכם מעשה לדברוראיה
 פרי עץ וישחית תו5עת יבנפ שלא ה' תורתלשמור

 ישראל.של
 אשר האשה את ממות מי אני ימיא י' שץיתאיתא

 פוכ *דיה אסורים לבה וחרמים מצהיםדץא
 בה. ילבד וחופא ממנה ימלפ הא'לפני
 ישנם כי האחר מצד קהלה דיבר לא למהולננאורה

 מובח אלא לנשים המשוותים רעיםאנשים
 ואם לבעליהן מפרידות הנשים בעלמא הרוב כימהפבע
 אשה כי וישרה מהדרך להפותו ביכלתה אז רעההיא

 האשה להסעת האיש נכח ואין ע"ז עין עליה זינהכלי
 דשלמה מעשה לדבר וראיה מהר כך כל ווטרהמהדרך
 הבית עקרת מושיבי דוד אמר ו5כן וכו' דשמשוןמעשה
 כי ביתי אלא הע' לאשתי ייאתי לא טבת מובןובזה

 בביהמ הויקר דיאווא

 אז ידודית כדת הורג5ו לא עיר אשרנשים יקוי אם שירעו הנשים מפני האבות מפהדים היוולכן
 ווא וא'כ ממות מר רע אשה כי מהר תמותהיהדות
 דעת על לשלופ האיש בפבע היה לו כי המותכמלאך
 יעקב או יצחק אם לן א*כפת מה אומרים הי אזהאשה
 ויפו נשיהם דעת על מושלים הם הלא חת מבנותישאו
 שכת שאמרו )ימה יהודיה לדת כחפצם נשיהםליבות

 סידות(. לנלות הוא קלות דעתןנשים
 הן הבנים להדריך הבית העקרת כי ידעו הםאבל

 וא'כ ומ' זכין במה נשים ברכות עיןהנשים
 ביריהן. ישראלגירל

 כל אהבת אשר אשה עם חיים ראה י'קהלתונ4*ב8ר
 כל השמש תחת לך נתן אשר הבלך חיימי

 תחת עמל אתה אטר ובעמלך בחיים חלקך הוא כי הבלךימי
 בולתא הוא הלא בחים חלקך הוא כי ודייקהשמש
 העפני חיים יש פ" חיים ראה אמר החכם אלאדפשיפא

 נם זתתך עם להשתדל ראה אמר ולכן הרוחני חהםהש
 הבלך ימי כל הרוחני חים והישרקפ היקרים חיםבעד
 תטבימה ההא אם באשתך תלף זאת וכל הנופני חייםפי'

 גם תצלידו מהאחד השנים שבים אז הפוביםלמעשיך
 אבוד אתה אז תמכימה לא היא אם אבל הרוחניםבחיים

 עזר. זבה חזשל כונהוזאת
 לבמ אשה לקחת בשיפתו בנורל וכה אברהםו1,נוץ

 לכל הורנלו אשר ממשפחהו תקא*צחק
 אברהם בדרך לנסרי הלכה רבקה יען ה' שם לשמועהפחות
 אמו אששי ה1ושק וימתם כנאמר לתורתם ושמעהיצחק
 פבעו לבו כי לשאול ירד חת מבמת לקח אשרועשו

 אוחו. דחשי שד הםהרע
 ל, 1' הת במח ס8מ נחי קזה. דגקה אמרהילכן

 ה8יר חשוצ עצת 8י על יצחק גם ולכן כך כלרע
 הוחיהע לתוק לבהע ממשפחוע אשה לקחת לילךליעקב
 הוהדחה בער דכחטם כל הפקהץ האמת כי שתהולשמור

 6שוהך* ו8בלוקה8ו



ייא תולרות פ' לחתרנהררושאפי
 נת היא הכלה אם נעים ומה פונ מהלכגן

 לו שיש מה כל ארם ימכיר פמחים עיןפובים
 רעת על תמשול היא כי תקוה יש אז כי ת'ח בתויקח
 צרקה בעניני ובפרפ ה' בררכי להרריכם בניה על ונםבעלה
 תלף בוראי לאביון שלחה וידיה לעני פרשה כפהכנאמר
 באורחים צרה עיניה אשה נ"ם עין צדקה עניני כלבה

 נם אז כאלה רברים לראות והורגלה ת'ח בת היאואם
 צרקה, בצרכי לעמוק יכולהוא

 מהך ענני מלוק קרים מעמא ומאי כשג תעניתדעז
 רידיה לעננא רמר רביתהו קיימא רהוותייתא

 ומקרבא לעניי ריפתא ויהבא בביתא שכיחא ראיתתאמשום
 הנייתיה מקרבא ולא זוזא יהבנא ואנאהנייתה

 ויצא 1 לחתונחררוש
 בתו רחל והנה שלום ויאמרו לו השלום להםףאמר

 רחל את יעקב ויאהב וגו' הצאן עםנאה
 ברחל יעקב יעבר ו%' ברחל שנים שבע אעבדךףאמר
 אתה, באהבהו אחדים כימים בעיניו הררו שניםשבע

 שברעתו ליעקב הציע לבן הלא גרול פלא דןחהנה
 לבן ויאמר כנאמר ענורתו בער שכר לולשלם

 מה לי ה%רה חנם ועבדת% אתה אחי הכי*עקב
 שהוא ללבן הציע ורק שכר ניקש 5א ויעקבמשכרתך

 שנים, שבעיעבור
 שלי שנים שבע להציע יעקב פחז למה יהניןוקעצה

 נלא לאשה נתו לו לתת לבן ממכיםדףה
 לנקש יעקב נמה לא ולמה שנים שנעעבורת
 גרול, ומלומד נדול יחסן היה הלאנדוניה

 צריך ניכוריפ שהטניא התורה אמרה 5חנם לאידזמץ
 לא הוא שלבאורה אף אני אבד ארמילאמר
 זקני%, דצא לנן הלא אבות 5נזות חנימוםק

 קמצן איש בפבע %ה לנן כי מרגצ%רבנראה*
 נ%ניא לו יתן כי יעקב ירע לו כי מעלליםרע

 היה לא בודאי נח%א בלא לאשה בהו לו יהן ניאו
 ההויה הלא שנים שבע אענרך כי בחפצ יעקנאמר
 רק שנים שנע ער דימיף הווא יעבד שנים שחשאמרה
 ידי על לנן עם השירוך אוזית א5י לרבר טשהבודאף
 יעקנ כשבא הרמאי לבו אבל ונרכן *די על אועצסצ

 הלא אלי פתאום ובאת אבותיך אצז עזשצ? לבאהשאלי
 היה תנאי ביתיך יושבי אשרי 5קיים בית לע84צן לךפצנ
 לקה כי אותו שרימה יען עשו מ8ני ברח בי לפפר*

 להרט. חהנבל ועשו חשברכותאשכחיה

 ננות מפני בחח קצתי אטרה אמו כי לומיפיולכן
 כאלה חת מבנות אשה יעקנ לקח אםחת

 אם המסחר בעולם וירוע חיים לי למה הארץמבנות
 ויורע החפץ לק%ת הוא מוכרח הלוקח בי יורעהמוכר
 איש המוכר אם אז הזה החפץ אחר אצל ישרג לאכי

 המוכר ואם נכבדה הומפה המקח על הוא מומיףנכבר
 נ5א כפלים כפל ומנקש כאבן ל% משים אז רמאיהוא

 לקחת רק נא יעקב כי לו נהודע לנן כןרחם%ת
 פנה או ורבקה יצחק צואת מפני לאשה לומבנותיו
 לחתן ולא ולמשרת לעבר רק יחזיקו כי ואמר אליועורף
 לנן הלא וקשה חנם ועברתני אתה אחי הכיואמר
 אמר ולמה אתה ונשרי עצמי אך לכתחלה אמרבעימו
 יעקנ רעת לו נתודע כאשר אלא אתה אחי הכיאח"כ
 אינו פי' אתה אחי הכי אמר מכנותיו לקחת באכי

 הנ%ת פי' שלך ושלך שלי שלי רק מאומה לותררוצה
 אותך אחזיק ורק אחוה כאן ואין לך אתן לאבנותי

 5ך, ואשלם פשופכעבר
 ומחגרי רפומבדיתא מרמאי הוא לבן ני יעקבכש%ע

 על נשב מ%לה מאמרם לפי ובפרפ5ור
 ידע הלא ברמאות אורו שהוא וצא אביה אוד ביפמוק
 ללנן אמר אז ממחרים לעשות דצלך היא מ4 עםתיכף

 שנים, שבע יעברדצ דיאכי
 שבע ע4 ענרים לקחו תורה מתן ירם כידנר84ה

 לק %רע לא הפעם את מנהנם היה כןשנש
 תקנה כי משפפרם בפ' פסוק רףפב יג1 נזה184נל

 להפשי יצא ונשנעית יענד שנים שש עבריעבר
 על לק%ת הממע היה הנכרים אצל כי משמעחגם
 לחפשי יצא הנשנעיח הו%רה דייקה ולבן שניםש4בע

%
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 יצא אלא השניעית השנה גם שעינד כמנהנם לאפי'
 וים.ד עיקי להם יש ישראל כי פשופ והפעםלחפשי
 שנת השביעי וביום ונו' עשה ימים ששת כינאטונה
 נשנים וכן קדש השביעי ולכן העולם חידוש אמונהתיא

 קדש, שמיפההשביעי
 למען השניעית השנה יעבד שלא התורה נזרהולכן

 כי יעקב אמר ולכן הוא קדש השניעי כילזבור
 תורה, מתן קודם כמנהנם שנים שנעאענדך

 וממתמא התורה כל אנרהם קיים קדושין שאמווואף
 היה אבל שנים שנע ענד ואיך יעקכ עשהכן
 ההנונה להשיג ונכדי ואם אנ כינוד לקיים נכדימיכרה
 משום יוחק ר' אמר כ*ז מנילה דאמרו להא ודמילו
 אשה ולישא תורה ללמיד אלא מ'ת מוכרין אין מאירר'
 אפשר דלא כיון אלא לנתונ ניתן לא והא מ' ניפדןועין
 עת אפשר דלא כיון ה"נ תורתיך הפרו לה לעטיתעת

 תורתיך, הפרו 5ה'לעשות
 שנים שנע לענדו יעקנ הצעת לנן כשמוענמצ64

 לאיש אתה מתתי לך אתה תתי פינ אמראז
 השכל מוסר ישראל לנני מלמד הזה הסיפור הנהאחר
 נענין אבותיו לעצת לשמוע אברך צריך נמהעד

 נל עצמו להשפיל לו היה למה החכם יעקנ הלאזיונים
 לקחת יכול היה הלא שנים שנע פשופ ענד להיותכך
 ורנקה יצחק לעצת שמע ע'כ אלא ונבנדה עשירהאשה
 ונשנילם הלזו ממשפחה דוקא לקהת עליושנזרו

 לענד,נעשה
 נרבות עין מונ מצא אשה מצא ביעקנ נתויםןהנה

 ליה אמרי אתתא אינש נסינ כי  נמערנאה'
 'אמונת נעד נפשה מסרה רחל כי מוצא או מצאהכי
 שלבשרה ואף לנן של נהו היתה שהיא אףיעקב

 ננל לנן אצל רועים היו כי מפרנמם לבן ווהלכתחלה
 לעבד שנעוטר, אחר ונפרפ בחבומותו יעקב פעלזאת

 שנה י*ד ענד ולנ1ף רחל אהנת נעד שנים שבעעל
 נתורה כנאמר לנה בכל ההודית דת קנלה היאנם
 אשר התרפים את רחל ותגנכ צאנו את לנזוז הלךולנן
 לו הניד נלי על הארמי לנן את יעקנ וינננלאביה

 ויא. נרחכי
 ובושה חרפה הלא כזאת רחל עשתה ימהוקשה

 ליעקב אהבתה אלא אניה רשות נלאלנרוח
 על נה שנתקים עד נלנה נערה יהודית לדתאהנתה

 התרפים נננה לזה נימף ועיד אהנה תבמה פשעיםכל
 להנין למ שמוזר אף אלהי את ננבת למה צעקולנן
 עין פשומו מיד* יוצא המקרא אין אנל התרפים היומה
 מין התרפים היו א"נ אלהי את נננת צעק והואשכת
 נצ אחרת מנונה לעשות נירו היה לא ני ומייריע"ז
 הלא נצע מה אז כזו מבונה לעשות נידו היה לוכי

 אחיח, לעשותיכול
 מסורה לייות עליה יעקכ פעל היכן עד נראהמזה

 גנב השם א' התרפים שגננה עד יהוריתלדת
 5אביה. נדול צער נרמה הלא ועוד ננאיהוא
 למה חצ' ולאה רח5 ותען ע*ד פ' ר' מדרש עיןדערך

 לא טטי דר' דעתהה על וכו' תחלה רחלמתה
 את תסצא גשר עם שנאמר זקן של מקללתו אלאמתה
 התרפים, מפני קודם דמתה נמצא יחיה לאאלהיך
 אוך א' הזה הסיפור מן ללמוד 5ט יש יהרבהנבשצא

 עצתם בלא אשח נשא לא אבחעיו כינדיעקנ
 הנוים כפנהג רק שנה שש נעד עברי לא לעכדונעשה
 וותה רהל אוך להכלות תשבל לימוד דןא נ' שניםשבע
 נ*שה ומסרה לבן א5 שנבבה עד יעקנ לאהנהמסורה
 יווהם, בדת ד1לך אביה לרשת חשקה כי ננעוריהשמתה
 הפיפוש מן לקה לקבל ישמי ישיאל ובטת במואם

 חחמהם בבל יצליו1 אז ובלה התן ובפרפהאלה
 אבותיהג ישמווונם

 וישלה 1 לחתונהדרוש
 5א אשר הה4 כו51 שיעך את ושחעי עמך איבובהיפב את עאית אשר החמת ומכל החסהם פכלקמנעי

 גה ושום דו5וים בי טדע ארני א5י ויאסי גו' ים8ר ועתה הזה וררדן את עברתי במקלי כיעברף
 ישרש4 ט5וו אל לל יקיא טזבח שם יצב ירא כי עשו פיד אוד מיד נא הצלני מחגות 5שמהיתי
4צרש. אמרת שהה בגים של אם טונני יבא פן אועאגבי



 198"ל וישלח סו ודוצנהררהש"מי

 אשר בכה למה ינך ע* את רשא י?חבצרר,ט
 מה רנקה את להביא שהלך בשעהאליעוך
 תצי תו' נם*ם עשרה העבד י9ש ביהכתינ
 אחד. צסור ולא אהר נחלא

 או טב הנשה של החטם אם וצקרים "שםו;נה
 אף נשף אימ שארם נשעה נשף איט שלד41*ם

 ונאסר שמהה נלא שרף אעמת בלא השלף יבסותשאטצי
 לוה מורה הפשיפ השכל ואשתך חצ' בהגיךהממושז
 נלא גם הפרף שמחה נלא שווי הוא ניסא לאידךאבל
 נסה לו יש ברי וצא חשם 2שף א*ט דיא אם כי?רות

 דאנה עים נלח ים שמחה בלא שיה היאלההשרנם

 דצלה ווא אם אשחו ש*ש בער לראצ לו יש הגעייכי
 אז ונמת נמם לו ואם וממת תפש נמף 8רור ד1שש
 אז כן יקיה השם מהם בו יחלה שלי בפחד תגרדדוא
 לשסור כיסים מערם הלילות חן8הר הצער לששראק

 חלילה ואם רופאים נער חשבון נלא םפור כם8רהוצלה
 אינם וייהם אז בסשפחדצ ארם כל של ה8וף לויקרה

 לאמיתיהם, קץ ואין להבבטת קץ ושיןחים
 בראנה תסרד הם מחפיה אטה מ יהבכלל

 דאנה אלה כל תל צא פהלאיםסצהייה
 עסך ?רכי מרובים נהעים אשר בומנ*ט ובשיש8ינסה
 וזכל. לצ1צוא מהחם סינאום הם 8ה ס1צך קצרהיאחם

 נלסור. לשבת להם פוב כי אימרים אעשר ישנם*
 המירם רובם דם8מם קרושין סוף אסלו יטשל*אמבבש

 רגע גבל השם דים על הגרד שהם86אן
 5הם טשת כי מאמעים לירות פביאם הישמיה לעןסשממע
 וסבנה וער סכל שהילם לוף סוחלים הפ מ~שהפנו5ה
 עון פלאוס חם אבות הץ כי אגאו 5ת1ק ביי לגםואצן
 כשברח יעקב לדבר 5שרה בפג8א אשיד 88 סףהשאה
 הדר ואסי נפשו בער רק ושצ "*א *18ר ווה8ששו
 אשב ללבוש טצד 5שטל להם לי השץ תה בחףאשקג

 במקל. ושעשר הקף נמשו בער יק ואהיאיי

 נתנדל ינומ חו חברהו כל עם תטע נשףבהיהואבל
 ההרנ שמא נלבו פחר עבר פעם פעמיםאלף

 רצבן את יהרנ שמא יוטף את *הרנ ושמא רהלאצן
 ואמר יאנ סכניו אחד כל נער שמעת את יהרנשמא
 רהים אשכ בנים על אם והכני יבוא פן תו'הצלני
 פהרגים פעמים אלף אבל בשמחה שרף הנשף כיאנחמ
 אבל שפחה בלא שרוי נשוי והאימ השמהה עלרואנית

 ודאנטע ?רות נלאנם
 בשה מא1ן לדרות רק דיא לזה ירטאהךה1

 כנאסר נירי ובני ניהו כל את נירוולמסור
 תאטר דרכך ה' אל טל וכנאמר יוזגך ה' עלהשלך
 ל1 אם אף ואז ארדיתיך יישר וויא דעדן ררכיךנכל

 אה נחצא הוא ואת בכל נדולהמשפחה
 עול~

 בהשקש
 לבבו ננעי כל אה כי מספרת ההורה 1ביוראיה להשנהה* הכל מסר ויא יעןוכפח
 ה' דתףלו וכן נא ה~למ כנאמר להןנלה

 פד11 שוא פחד כי נטוף לוונתגלה
 ננאמו עני דאה פנה בויוהו כי טספרת 03תזדרה

 נשוי שיאה ואהי והררן את עידת נמקליכי
 עשור. דיה ואת ככל נחרבווצהרי

דכנז128י
 אמר *וע יעקב גכה למה מבאר הסדרש
 רנקה אה להביא אלעור הלך טחקאבי

 הצרות שיתרבו ופחד חשביון עמ ואמ נמלים עשרהלקח
 נעעשת כי דויפוך דירה הבסיון אנל פשפחדצ התרנהאם
 הוא נעצאיס לדוי הבפצח הררך ובכן לעשיר אחשכדוקא
 ברוך מקירך יהי יקיים ואו נ.ה ובפהע אמונהרק

 נקודיך* מששתושמח
 וצצ ם תלהע שק ממט טהר טכנדה ט,ק

 הנמוה הורך פ" העולם וויה שאסר נסיתלף
 שאא שהצת ססיבות תברד םפחוים אשר משפההלחי
 הכל לסבול יבול או השרלם תיה שאסר במיחלף
 ביתיך נירבתי 18רטת בנפן אשוזך העףהם תחתבשצבה

 תו/ זיוים כשתיליבניך

מ
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 וישב פ' לחתעהדרוש

 פדרש בשכם, אמהם צאן את לרעותאחיודילכי
 לרעות אלא הלכו שלא לאמר את עלנקיד

 אתו ידע ולא יוסף ביד לו אשר בל ףעזב עצמן,את
 יפה יוטף ויהי אוכל הוא אשר הלחם אם בימשמה

 מראוע וי*ההואר
 שמות פ' מדרש - נש לשין הלחם אם ניכטררעט

 להם יאכל לו קראן האיש את עזבתן זהלמה
 כאן הא1ר לחם אכילת ואין מכם אחת ישאשמא
 איכל. הוא אשר הלחם אם כי לו וזימה אשהאלא
 לאשה הבינף מדוע להבין חקרתי רבים ימיםהנה

 אמר כי יוסי ר' רעת שבת מצימ - לחםדצא
 שהיא מפמ פשופ זאת ביתי אלא אשתי קראתילא

 נעים חכמת י"ר משלי ונאמר תה*ם הביתעקרת
 ביתה.בנתה

 לאשה. לחם הנינף שיימת מהאבל
 וסעדו לחם פת ואקחה וירא מירש עין לנארדנר4טץ

 ובנכואים בתורה יצחק א"ר תעטרו אחרלבכם
 בתורה ד*בא מזוניתא פיתא דהדא ביימובכתובים

 פת לבך טעד שופפים בנביאים לחם פת ואקחהמנין
 יטעד. אנוש לבב ולחם בכתובים5הם
 ובן וחלג חמאה הביא אברהם הלא יצחק לר'כףטה

 שה לבבם וטעדו לחם דק מזכיר ולמהבקר
 לדצניח לו ורה למה לפלא העןקר, הוא לחם בילמד

 מאכלים ישנם נש בר לכל הוא ידוע הלאמכהובים
 אדם יאכל אם זאת בכל עיעור אין ער בעולםופירות
 אז פת או מקמח תערובוה ש פת בלא חמאכליםבל
 ואם *מים %א לשעית לא אבל לרנעים רק שבעהעא
 שבע יווה פ*בול ש"ש בלא אף לחם ליפיא יאנלדק

 שהידה במהעל
 אף ושנעה שסחה איעה הלב בי ה' טקוגמש12ע

 בבשף קצה אל מקצה קיבהו האדםעוטלא
 הלב אבל קוד לקבל הצלה אינה חהיא ופירחןודנים

 419 טעפ שיאבל ער דעתה מת49רת הרא הלשחקוי

 שבעהלם המאכלים בל על הנס בפת ישיסעלהנכמצא
 רשנעת ח4כלת נתורה שנאמר מה שנןוממילא
 בשק את פת בלא דשי בפת רק דצאוגרכת
 ברכית, עיןושבעת

 מאי אלעו ר' ואטר ס4נ יבמית מצימ לאורדגב1א
 מבשרי ובשר מעצמי עצם הפעם זאתדכתיב

 דעד% נתקריה ולא וווה בהמה כל על אדם שבאמלמד
 שגא ל1מד רוצה הש'ם מסורת עין ו%ה על שבאעד

 ערהא דעהו נתקרדה ולא פנעיהם על והתטנמתובועתו
 אשה4 עם שש ויוונ בדרבור ווובורוזיינו

 שכל אף והממם זה אודות חקר רק בא ילאנב1צא
 תקגה זבר של הפבע בענ*ן שייכיםהבריות

 באפת וכאשר אשה אודות רק לחשוב לו %ן האדםאנל
 טות גבוצשת הה יתן אשר ואיש קדושים פ, התתההנזרה
 גהמה כל א5 תקיב אשי ואשה ומן הבהמה ואתיומת
 שאמר ו8ה מדעהו זאת מצא הראשק וארם ומ'לרבעה
 והבל תבל הבל כו והסכים חקר פ" בהמה בל עלבא

 לאדם. הגחנה ההא האשהורק
 האום לג לקרר בי שבעו5ט הגש*כל4ם לכל מכהטדד*בטי

 לחזק אפשר אי כפעפ 8ת ובלא בפת רקהוא
 מדצלעש. כמפלהדיא דצי לאו דשר יסער אמש לבב ולהם ודקהלב

 גיצצרה להיוא יצהק לף4 5מה שהקעאזי ינרעל
ש * מש  %  *לא*ינ * 

ק * שצש  8 8 א   1  %  8  
 ואמ גו רפפהא ימ8 ג"מ" ג5 חמרא שוף וצהרגא

 ן%8חא טיר גשבא ו%4 פצה תחטל 6"%הדנטץ9ה

טי  %  %  8 ש ה   * * 8  אלא *%8ר 5א וג%א דטקתי ושא גהמא שער א8%לננ 
84 ושמי לש ג'יטת%ת  עלתז טט9ך שףה פשמה לאשי"י טשי גאאי' טעש4 ח"ששז וטטצומוד ומה *ותחמרא  % ק ת   שא"צ 5טשחטא שףל גאף  1וידווו עליח"יי"או * " צ 



9185ח5 וישב 1 לההונהררה1שף

 אצל דעחו בפלה מיהא השתא קב"צתא הף שראמר
 אדם,כל

 לר' בן הוא ייהק בר נחגע רב בי יאמרד1014ש1*
 רדוקא שלמד הנ*ל במדרש המובאיצחק

 חמרא נם כי האומר על פליג כי וכו' מהתורה סעידפת
 וכתובים ונביאים ההורה לפי פת דוקא סבר ויצאסקרד

 ג' לברך יש %עד עוץ לרעהך 4נאקשהיק כאץ. הוא "ן שמועד וסהסעיד
 5המ רק כי אביו יצהק כר' מבר דוא כיברכות

 מברכין לא ומווע סעיד דיין סבר ורנא "ן ולאפעיד
 סצד 1 ממ,נ וקשה עליה סעורה קבעי דלאסשאם
 הפבע לפי יוט דצא ספק כי רבא אמר זאת על נןצריך
 המאכ4ם בכל שנה ועשרים מאה אדם שיהיה מארקשח
 חשפשר מעפ סעיר הץ יק יע ישתה אם אף 8תבלא
 אמר ולנן מהרב עליה וקבע מעפ דמוד כ*הלאמר
 אבל ברור דבר ויאמר הספק שובאר באלידן דתלףרבא
 סקךד דחמרא שאסרו מה על לגמרי שיולק צאה יצהקר'

 ומכהובים, ומנביאום מהתורה להביא פיהח*ע
 אדם ממט שאבל אילן דהניא ט' ברכות נמןבשה

 חפה 1מר דא ונו' ווה גק שסר ד"םהראעין
 שיפעים עד ואמא אבא לשיה יודע התי%ק שאיןווהה
 אותו ההץ מה פ*ו פן בראעית מררש וק1ןוגן

 לא כד הוה חפים אומר רשמ והחה ארם פצאצשאכל4 האי*
 %נשא הוצא אנל לא אמרין שטן דעה נש בברדוה

 יוני. מן ד%פיפיתא
 פת חצל חוט איש אם הט ויפב 8וק השהנפדצוע

 כאת לעת מובן מבילא בקרבו ונופל הלשל*ן
 שבהר בשס כי הוא בולפופ בעל כי "ייף אהצשנלל
 לבו סועד אס ורק חלנ בהר בן נריי נהוההרא"8

 הייף* שבלו גם אג5הם

 אבדען א*ר צהבקףי
 רפי

 אדם שיאכל ידם וופא
 אץ ושתה שאכל לאחר י4אצת 11ו ל1 4שישהה*

 רשיי ילבנ נב" חוש שגאמר חחד לב אלא*
 שלפש להשה טםנש שאימ 5מ%הבמה

 נהנלה ע1ת בי ויהה הטה סףד של אבהא%481?
 וקשה חיה בופר ורה פע סנהודק עוןבאופ

 להם אכל כי אמר זאת על כזאת עית בו נצטההפון
 עו ונעשה חולשה שום בו היה לא אולם ברי והיה לבווסעד
 יטנעו לא ארם ואם אינימו אטש בעמל כנאמרפנים
 משכיות עברו עיממו מתלב יצא וט' ג1ה ענקתמולכן
 בשמים שתו ירברו ממרום עשק ביע וירברו ימיקולבב
 חסר היה ל4 8ז לם'ד כי בארץ תהלך ולשתםפיהם
 והם'ד פנים עז אין החלש בי כירוע חלש ה*ה אזלחם
 תיא מעפ סעיר מיסעד יין פ" נפן היה כי סברהשגי
 1קר ונעשה סוד יצא יין גכנם סנהדרין וקץןמשכר

 שכרות. מחמתבגלוי
 נתן תם הלב להזק לחם כמו ויא האשה ני זהלפי

 ישח פ' בראעאת מררש עין יתירה בינה להה'
 ביטה בה ניתן אמו זמרא בן יוסי ר' בשם ד'אויבן
 בכל להתיעץ לאיש היא נחוצה כן אם האיש מןיותר
 בלא דעלמא פלי עושה אשר להאיש לו ואשרימעשיו
 יטא ואיט מי*ח תמיר הוא אשתו בעת הפואלחפוין
 אשחו עצת ייאל תמיר אם כי סכובדים אנשיםמגרר
 איש אם יויע כי נבבר ארש להית לו תאסדמדש
 בי ששיכחום לאלה להם ושי לאשתו רע אז גדהטרץ

 סיוג נדה עין טפא פלנ רק הוא וכי כט1אשתו
 אשה לו שאק כל יעקנ ר' תני פ'ז פ' מדרשק

 רן הצן שמהה בלא עזר בלא טבח בלאשרף

 יברך שנאמד שלם ארם אימ אף אמר נמרא ברחיא
 אדם. ייים כאחד שניהם אים שפם את יקראשהם

 וטנויג הרב פי' הרעה 5הלת טסף את מנה יעקבדגןץ
 היימ בצוק בשדות בהיהעם בניושל

 שוששי
 לו

 להם להס8יק שלהם הרעה וצא שיהא הוצרה דיניכל
 4רש1 כמו יל אלשישך הגאק פירש כן חרטציםחים
 עצות ולשאול לרעוו חרש סארה להית שצריביםואע1ה
 ?חן את לרא1ת הלכו רק עשו כן לא הם אכל מ8האץ

 שהלבו לאמר את על נקוד למה המדרש איפראביהם
 רבם4 מיומף עצחץ 5שאול שלא פ" עצפןלרעות

קן
 ח4"

 ה41ה ש*ם חי ווים אעם ואשה איש אם
 ררביהם* בנל ומצ%4םבתכם שח" השממ ש בש*ם ןש"ים גי4ג הווץ



'ואיאפף186
 מקץ % לחתונהדרוש

 כנעני מאי כנעני איש בת יהודה שם ירא נ'פבעזימ
 והזרהר אברהם בא אפשר ממש כנעניאלימא

 ונטיב. אזיל ויהודה יעקב את והזהיר יצתק בא יצחקאת
 אטנת את לו ויתן פענת צפנת יוטף שם פרעהדיי84

 דיא פירש רשש לאשה אן כהן פרע פומינת
 ז*ל רשב*ם טופה עין וכו' פופרפרע ונקראפופיפר
 רשנ"ם פירש אן כהן הפשפ לפי פופיפר זה אץפירש
 שלפונים. היו כהנים דוד ונני כדכתיב העיר אותהשל

 שונא ה' והלא כנות שכע מדין ולכהן יתרו מדרשעין
 אמרו אלא עע'ז אצל למשה מנום ונתןע*ז
 ממש נה שאין וראה לע*ז היה כומר יתרורבותיט
 לבני וקרא משה בא שלא עד תשובה לעשותחהרהר
 זקן מעתה אתכם משמש הייתי עכעיו עד וא'לעירו
 תשכרשי כלי והוציא עמד אחר כומר לנם בהרואני
 אדם לו יזדקק שלא ונדוהו עמדו הכל להם ונתןע*ז
 לפיכך וכף צאנו את ירעו ולא מלאכה לו יעשוולא
 כהן הוא אפשר ינרשום הרעים יבו4 ו%' ננותיודצציא
 שנדוהו. ללמדך אלא בטתיו סגרשים והרעיםמדין
 שנאמר מה כלום העירו שלא המדרש תכמי עיל~א

 מירי יוצא המקרא אין הלא או כהן יומףאצל
 המדרש לקושית תש ז'ל שהרשכ"ם שנראה אףפשופי
 המדרש שהקשה כמו כהן נת ליוטף אשה הן הזמיןאיך
 השלפון נדול רק לע'ז כהן ל1 שהנונה ומחרץ משהעל

 לע*ז. כהן הוא אולי זאת לו מאיןאנל
 המשקים שר שראה כיון ד"ה ח' ס" סקץ מדרשק

 מתשב היה לצאת מנקשת נפשו שוךתה פרעהאת
 איני אתר מלך יעמד זה פרעה ימות אםבדעתו
 --. לאו אם ב,1מנתי מעמידני אםיודע
 ידי על מם1ן נעשה פרעה בי המדרש דיעתנכצצא

 פרעה שמח מדוע דןפב בעבן וממילאהחלום
 יוסף עם הצדק אם נודע לא עדד הלא *וסףמפתרת
 רוחו שב יוסף כשפתר תיכף כי פרעה שראה כיתאלא
 שפהרו זמן כל כי אתו ה?דק כי הבין ברי ומישה3קרבו
 הנסצא אסו ולכן ממחלחו מתרפא לא הכ8יו הר18מעלו

 בה א' רוח אשר א"8כזה

 ידעו ולא פעלו לא הם כי ההיא נעתותכמיו ע*י כהני פני כטתה ו%שה חרפה ני מונןממילא
 וכשם פרעה שלום הציל ודיא עברי שבא עדמאומה
 כהנים אותם כי לאמר אנת% יכולים כן נע*ז פקרשיתרו
 פקרו הם נם עכרי נער של הנדול הפלא כראותםלע"ז

 אלורא מחי אומר הדיופ משל ד*ה וארא מדרש עיןבע*י
 של חהבבורה הכת ראו הכומרים אם כומריאינעתון
 וממילא מצרים לאלאי מנה היתה ממילא העבריםאלהי

 הכומרים. על נפלהפתד
 כטף אן קרא לימא כן אם רנינא אמר נ' קדושיןדעין

 כטף יש אנל זה לאדון כטף אין כטף איןמאי
 דתניא דבי דדרשיק וממאי אנ ניהו ומאי אתרלאדון
 אן ז'ל רש*1 עין וכו' זרעה א"א לי אין לה איןוזרע
 לררשה הוא דהיוד נמצא יבמי מאן כרכתיב יוד נ"אכטף

 יבמי. מאן כמו יוד נלא לא כמו הוא אןומלת
 אמר פרעה כי אלהות נהרבה האמי% המצריםהנה

 בעת הודה א'כ בו א' רות אשר אישנעצמו
 כופרים נעשו אשר אלה והנה העברים בא' נםההיא
 אחר. ודק הרנה כאן אין כי אמרו יוטף ע"ינע*ז

 ודם נשר למלך משל אבהו א*ר יתרו מדרשעין
 איני אני ה' אמר נן 1 אח 4 אב ל1 וישמולך

 את לי שאין אחרק וא% אב לי שאין ראשון אניכן

 ר*יהם אחי הלא פי' נן לי שאין אלהים איןומנלעדי
 פוב כי התץ וכולם פרעה רוח וההויר פתר עברי נערכי

 פרקיג שלום את יענה אלהים נלעדי יוסף אמרונפירהש
 בדוך על אלא בעא 8%ים נעשה לא איךדהרציכשא

 דיוה יבול ק1ש1א בשק אין כי אמרוהכהנים
 יהש על חססא4לה פצרים אלדי פמר דוקא הזה היוםכי
 דעברים חלור ההא תיא לקךובו לב% לדודו לאווו יוטיםש

 11ג בשביל של% ע14 לע1ב ל% אץאנל
 היךא בעת בפרו אשר אלה 84ץ מח %אוממילא

 ל8 ל4 אין והח* אחד אל יש היא שקרבי
 88שלתה אחר אל לשום מ6ר ולא 9יונ ולא גן ולאאת

 באן אין 1' אן 149 כי ל%תה ני 8וקוממילא
 פ4' אן כוק היה ששסם תמצא אחררק

יצ אויע באן און תי8רשחולק



 197?ש מקץ סך להוזונהררושאמוי

 אן כהן נעשה אנל כהן היה כי לאמר טנלא'כ
 רצה לא הצדיק ויומף יתרו כמו שיפהונשניל

 את לו ויתן נאמר ולכן נע'ז שכופר ממי רק אשהלישא
 נה לישא ישות לו נתן 9" אן כהן פופיפרע נתאמגת
 נתן *ומף אהנתו מפני אכל לנדותו להם היה כיפוש*

 אהבה. תכמה פשעים כל על כנאמר רשותלו
 מקץ כחט ר' איהא וףל מקץ פ' יוי עץ פירושק

 נן משכם היהה דינה נת אפנת כי במדרשאמרו
 וכו' מנה נתוך וההרכה מניהו יעקנ שנרשה ולפיחמור
 כל נו וכתונ בצוארה בתנ לה קשד יעקנ עשהמה

 הבהנ ראה ויומף יעקנ, של נ1יעו מתדנק נךהמדנק
 נזה לי נתן אשר הם נני *עקנ שאמר והיאהצניעו
 מפני פופיפרע נת שאמר ומה הזה רגתנ לושהראה

 נניתגשנידלה
 נהן נת יומף נשא איך קשה היה ייהמדרשנב%צא

 אחותו, בה היתה דהיאומתרצים

 המדרש חכמי שהקשו מה הקושרא לתרץ אפשי1י
 על כן הקשו לא מדוע יתרו נת משה נשאאיך

 נת לקחת אטתיו נעצת הלך אשר יעקנ ונפרפיוסף
 נת נשא כי יומף על יעקנ הקפיד לא ומתעמשפחהם

 ואפרים. מנשה ואת נרט ואדרנאכהן
 ממנו נאני אבלתי לא תנא פ' דאיתא 8י עלדב6441ה

 *ת תקה אם נאנלי אנלית לא תרנוםעין
 נחולם נקוד אן השורש ישאר המשמשים י' טיתנ,

 1נן ו' אית רוסיט חזש אשר וה1א אבל לשהוזעא
 שהתאנל אנל כהן 1רופם אן כהן מלות ח1 לפיחשכ
 ואם אנ על התאנל אם ית,דם אט אק אנל מהעל

 מת ני ההורה לט שהניר נחזר דבר דיא את נינראה
 ואב4 אב ה9ולכהן

 ובבתה תצא פ' ראיהא מה פי על לעשד מאה6
 תנא נן ואחר ימים ירח אמה חשת אניהאת

 ואת אביה אה ומאה תשר מץח י1ת ין 1*ש"
 ר"ע ממש אמה אג1ה ממש אבהת אניה 1מר ר'אאמה
 ירביה 1מר דיא %ן שץה עבידה 9 ואמה אגיהאהפר

 אתוג אבי לעץ טמרהפב'
 הואר דןפת היתה עקיבא לר' נמצא בפ8רי, *ירמ*ובגן

 בוברחה דיתה יען שלה ע*ז לה מת ניאשגה
 כדאיתא פמתע היה שפרעה בשעה בן יוצהת דתלקגל
 ממש יפ1 4 לץ פט תל הה1 מצש*ב1ק

 נשם עברי גער בא רק לאיתט יהחדרו לפוער ימ4לא
 פרעה שלום את יענה אלהים אמר כאשר ישראלאלהי
 נעד 8ונה עצה ונם שלמה רפואה השינ ה' מפיוהיא
 פרעה נעיף הדבר ייפנ ונאמר מרענ להצילם הארץכל

 כזה הנמצא ענדיו אל פרעה ויאמר עכדיו כלוכעיני
 הם הלא כולם רורו איך וקשה בו אלהים רוח אשראיש
 ני המו8ת ראו ע'כ אלא עברי הוא ויומף ע*זעוכדי

 תיכף. נתרפאפרעה
 אם שלהם י*ז להשליך תיכף להם דרה הלאקשה

 נשבע ימיתו שלא עצה להם נתן הענריםאלדע
 ו1קר הוא א'כ נעבורם דאנ לא מצרים ואלהי הרענשני
 דרו אשר הכהנים שוטת לניתות נחלקו כי נראהאלא
 סצרים אליי נשמים שם מת ננראה כי אמרוהעברים אללי ירי על נלקה מירים אלהי כי כראותם אמתאנשי
 אבלש אמים נעשו ולכן מקומו ממלא הוא העבריםואלהי
 להודות רצו לא הששינים והכהנים שלהם ע"ז מת כי%כו
 חק על מסר ורק מצרים אליה חי עוד כיואמרו

 למקומה יחדר ווד אבל העברים לאלהי וההנהגההסמשלה
 אלש9 מת כי טאש אמרו אשר לרגהנים כיטרלכן

 אלדיו לו שמת המתאנל כהן אן כהן נשםמצרים
 נת לקושן מאבותיו נמע אניו כי ירע יימףךכאשר ר'* לשיפת שלה ע'ז על ככיטה תואר היפתכמו

 1בות היו לח מצרים נטת ובודאי חת בטת מפנינחט קצתי שאסרה רבקה דברי וזכרממש8חתם
 ובפרפ אביו רצת ננר אשה יוסף נשא ואיך חתמנטת
 שרשא רשות לו נוק פרעה אלא למלך שני שנעשהלעת
 מ?רהש אלוי שמת והתאנל 1נן נעשה אשר אן כהןבת

 ולכן יתרו כמו העברים נאלהי הודה כי מונן1נ%בשיל14
 השדרבא יעקכ הקפיד לא ולנן נתונשא
 ואפרי15 מנשה ואתנרמ

 יד על איתה ההן ידו מעל פנעתו את 5רעהרכצ4
 על ה9זב רניד ישם שש בנוי 1חו ילנשיוקש

 ממשלה מפדה על מרמזת טתה פבעת ממירת הנהצוארו,
 השת ידו חת איש ירים לא ונלעויך ליוסף אסרוכאשר

 מ?רים. ארץ בבלרנלו
 ש4ין במבעת לקדש נהגו ולכך לשא פ' העי אבןעין

 כמשפ בה*שם במבשת לקרש הפנהג תצה אבןבה
בבל



יאי מקץ % לההונר,ררהטצה198
 היתה  ראשונים שבימים בשם לאמר וטבל ישראלבכל

 כן ממשלה מסירת על הזהב ורביר פבעת מס*רתמרמזת
 כתת מלבד הוא הכלה יד על פבעת הטתןהחתן

 רעצת לה וטתן אשתו את יכבד הוא כי מרמזהקדושין
 בבית ידו ירים לא איש ששום ביתו בתוך מלכהלהיות
 ירים ולא וצדקתה להנהנתה תמיד ישמע הצא תםזולתה
 שאין כמו כננדה ידבר לא נס דיבור שום ונם חלילהיד

 ולמושל. למלך בזיים דבריםעוושין

 הוא הילם תם ענולה היא הפבעת כי לאמרטכלעדך
 הזה הדבר בנלל כי ד"ה שבת ועין ככדורעגול
 הוצזר. לנלנל רומההעולם

 גלנל היא העולם כי תמיד לזכור פוב סימן הוא1ז14רז
 דצא היום עני ומהי עשיר הוא היוםההצזר
 עשלא לוצש תסרד וצריכים בצי ולמחרנכבד

 נכון. בפים על יתיצבו יקומו ורקיתנלנלו
 שלום בב*הם אם רק תיוי בהצלהה בפוח41יויז

 היא חשם מלך כבת לאשהו מכבד הבעלואם
 ומתשבות לבבות פירוד ואק לעצתהשומע
 גבר. יבורך כן כי הנה בהם יקהים הנהביניהם

 מקץ 1 לחתונהררוש
 קפן זקנים הלד זקן אב לנו יש אדני אלדנאמר

 אהבו ואביו לאמו לברו הוא ויותר מתואחיו

 ומת. אביו את ועזב אביו את לעזוב הנער יוכל לאוני
 היה הלא למצרים שילכו בניו לכל ציוה ימהוקשה

 האם מהם לאחד סיבה יקרה אולי לחשושלו
 כאשר יעקב מת לא ומדוע בנימין כמו בניו היו לאהם
 ומדוע יומף עקבו כאשר אתם שמעק את הביאו ולאבצ

 אהם, בנימין ילך אם ימות כי אמרודוקא

 בני שמות ואלה ינש פ' דאיתא פי על יאמדונר4טע
 לאה בני אלה ונו' מצרימה הבאיםישראל

 יומף יעקכ אשת רחל בט ונו' זלפה בני אלהוט'
 ונעמן נרא ואשבל ובכר בלע בנימין ובני תו'ובנימין
 וקשה וט', רחל במ אלה וארד וחפים מפים וראשאוו
 אשת זלפה בני ט יעקב אשת לאה בני אמר לאלמה
 בני אמר רחל אצל וופק לאה בני סהם אמר רקיעקב

 י יעקב. אשתרחל

 את בראשונה הראה יעקב בבוא בי ברור נראהבהה
 עם באה בומ רחל הצה בנאמד צאן רעהרחל

 ינש וט' רחל את יעקב ראה באשר ידף ונאמרהצאן
 וחוץ תו' בי לרחל יעקב ישק תו' האבן את מגליעקנ
 אעבדך יאמר רחל את יעקב האהב ונאמד לאביהוחנד
 שחרים בופום בוךמו רהע תאמד ברח5 שמםשבע

 אטטגבושוטיצ

 נלה לה היק אחרת אודהן חשב לא יעקב1,נה
 דיתה תיא מהשבותיו וכל צרותיו לכבומצפיני

 כרת לכן 5אביה להודיע הלכה ווצא פנע אשרהראשונה
 קוד נשא שונות פיבות ירי על ורק עולם בריתאתה
 התורה רמזה ול8שע העיקרית אצלו היתה היא אבלנשים

 רחל. אצל רק יעקב אשתשכתבה
 שיעור אק עד הףהה לה אהפוי בי מובןוממילא

 שמר תמוד תשגה באהבתה בנאמר אהבתה זכרעוד מוהי לפני חנם באתתה על בכה ימיווכל
 בבח וביתר תו' רהל ע4 מתה מפדן בבוצ ואניליוסף
 ללצ*וג חייליכם בניה לנדל זכתה לא אשרעל
 אצבלע גלע תף ובבר בלע בגימין ובני לשו מופהעין

 וציפהפ בצפים תו4 לאפו בביר ובבר ה4צמותבין
 נ8צש בויפהו רשידף לא ואמ ביצפתי ראה לחהצא

 ישפת 5ש הוקף יהאף וצ8ת ראה לא שיצא בכהדבנימיו
 במטק4 וצשת ח5א יהקף דצ8ת לא ראתה לא ורחלטפתו
 אהב אשר הו1קיהז אשצצ על *עקב ננה פצחאת

 טו הנל דצ8הם עד בניה לנדל זכתהשלא
 טשיפ אוצ1וצ 8הה5 הולדתז שציים לושדוה
 תצשג שהח בפ זבר טפיםעל

 אחז גח שאשא4ת בקשו ה1ל ישף נפר5 כאשי4גב1ל
 טשאר שא4ש צער פרוב הפות כי אמר אחבניב1ן
 א1הפתה טיח5 שנר אף5ו

ש



 189י% מקץ 1 להתונהררוש"פף

1הגה  מאהשד הוא ובמתיו בנע בוופת לרשת שהונה 
 השלום אם רק תלף והצלהה ברכה %לגיול

 ואשוע איש בין שררים אטתיתוהאהבה
 ביניהן שכינה זמ ואשה איש ר8ע ררש 4ן %פחק

 ערי8א ודאעאז רבא אמר שנלתן אש צצלא

 שם הוא יוד פי' מצרף לא והאי מצרף ה*ר מ"פמדאיש
 ממלת ונשאר עצמו מסלק היד או שלום אין ואםה'
 ישראל בר לכל כדשי ע'כ אש אותיות רקארש
 שכינה שתשרה למען זתהו עם ובשלום כאהבהלחיות

בימהן.

 ויחי 1 לחתונהדרוש

 הגה אביך במ לך ףשתוצו שדך יודוך אתהייטץ4ה
 כיון לשון על מפל לשט שמו אה דרשיעקב

 יורוך אמר לכן שבח הצדאה לשון שיצא עצדהששמו
 שעשה מה ובפרפ לתפארת הם מעעהו שכל 44'אויך
 בחכמתו אחע לכל פובות עעשה ובידאי ואזצילו*הקף
 שבפ יטור לא יעקב אמר ולכן נם על אותו דייסוולכן

 בית מסצרים ישראל בצאת תה*ם נאמר תעסיוירה
 ו%' לקרשו יהורה ויתה תו'יעקב

 מהללו לפי ואיש לזהב וכור לכגא8 נ1צרף נמשלידנ4*נשר
 נישפ קען )מען אשיגאן בשפת פחגם ישפין

 אין איהם( מיפ ה*גדעלפ מהע בוז סשן"הע 8קענזע
 ועין במ%וים אהו תבוא אם עד אוש להלל עצלאתה
 וגבע10 ובכיסו בטסו ניבר אום דגדים בשלשהעירוהין
 טתפלל אהפ רהרם אם ק8 נפצא מסהי וצא בטעויצה
 ער ולשבהו להללי יגול אהה אע פוקרק וירוילהשר

 אוש הצא אם ההמן אם הביר ש פ0וצ"ם אויאאזוה%ח
 בה שטצאת מה עלי לאמד חוכל אשע השתר ה41אטת
שש ש  8 9 כ ש  ש י 4  מ   
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 מח%6ם והם מהנמז"ם 4צ איצ וצח"יםמהקרתףם
 צמש יא ניב יש הא מ בר אזשתו
 הוא אם לידע הבדרנה כי אחר פיי אומרטשמעתי

 מהלל דוא אם לדבריו שמע ישראיש
 רק פוב איש לך אין ני שאומר דיי% פוביםדברים
 לך ואין הורה הלומד רק פוב איש לך ואין צדקההמתן
 לשפופ אתה יכול מדבריו חסר ה%מל רק פובאהש
 לפי איש ועצ פובים, דברים מה% הוא אםעליו

 לאחרים,מהללו
 ויא לשש סשלף ני להי1ף מכל הש חט4יהםד*לא

 %שא איש אם אישה הוא לאשה ומצרףאשתו
 כי הימרת מהללחו ואשתו שנים איעצ אתה תראשה
 ואה מלך בבה וסוקירה שמכבדה היי% שב אהשהוא
 ל*וש נשאל ואם ופוב ישר 4ךש היא האיש בי מימןווא
 תם הביה עקרה וץא אשיצ בי יאמר ודצא אשתועל

 המבע יוהר להביד ימל מי ני פוב מצרף שת פבמיזנה
 חששדצ* מאיש עתרוהמג

 הוא הלא איוך ירוך אתה יהידה יעקב כונתוזאצן
 1 ברכות עין אהה כן בשמך כי משדהראיה

 והפ שתך סהללים האוום יען וכו' טים דשמא *טגא
 הגבי היכן היפב אותך תתיזדם הענעים בבל לךקרובים

 מיוודה.- שבפ יסור לא שהךספוזי



אחממ א פ  יש0טש

 4*8חיש ףשו ו יקף י?4 ןפושףקיפ

 משתה נית אל מלכת אנל בית אל ללכתפונכעהלת
 לבה אל יתן והור האדם כל %ף הואבאשר

 ואונם עומדים הסורש לנית נכנם בשהנשיא י'גך;דרידרז
 דעה יורה עין ש% להם עראמר עדיהשנים
 רנ 4ה אמר שבת נמ0כת ונרםינן רם8דט"

 קאימנא. דההם כהמפראי אחום שילא בר שמיחללרנ

 מדרשנו בבית כעת מרחפת הנשן של נשמחו 9ץלפי
 אז פפם*ם על ישב% ח" בואה ואי% רואההעא

 כאשר אנל "שראל דארץ הנשיא מפמ לעמיד עלי%דיה

 כ%ד לו לחלק רבנית יתאספו כי מלפנים הגכאיםרשי
 אשכ לעמוד מוכרוום תעלם הבית כל פינו ולכןלרבם
 אחר טימן נעשה ו5בן דגשי לפני לעמוד לקטם כאןאין

 כאשר אבל הקרקע על רנעים אהדו *שנ הי%*ביו
 ממש לכם וא*ח ןפופים עומרים אחם כי דואהאני
 שרקבל הנגבד 6שירח נאמר לכן פמקופנםל%ע

 כפעשה.פוו1בתעו
 ולא ונו' שגה ועשלים מחה בן הישה נחירהכתדב

 יתמו תו' משה אה השראל במ יבט לט1נם
 משה סמך כי חכמה רוח מלא נת ק יוישע תו'יבף
 49 על הפטוים של הסמיכוה ניאת טוחשנים טע,שת

 לם8ד אפ"י הלכתא אגיפר אמי לי ניפע דשרתאפה
 לו "ש משיה לרבר אבל דצ"1ת לדבר מו* תצ*הפרה * אץ רבום דעת על הפרה ל4 "1 בהבש שוצדרבור
 רנ אדריה בי%קך פשע דהוה דרדקי פקרי הדיאבי

 אשוצשד דלא רביבא השההריה רבים דזמן עלאחא
 בי1ונדויק

 ליב יהודהיהושע
 רשכבהשנ הנאק 6שטים עיה שבפ לא הימהגשא
 בעיההק בריסק דק"ק אבזר ליב יהודה יהושע סשהר'

 ספ51ין לאסאק לקךק והשמועה הג*עח וכאעוירושלים
 ששח סעשריפ יותר הרל הנאון ב"ךדע שיה שפאשר
 5ח18א דט"ק האבעד ייהק בה 4ז הטצו אחיו עליגזר
 ,שם אשר וגרול הסדרש בבית כהלבה להספידוז*ל

 הוציאו לבן צר הוה הסקום בחשר והנה ודרש.התפלל
 4 עסדו נדול ועי סק4ק העם ובל המוצה הפפסליפ%

 אאת טראה ה*תח לעצפה הסהח השן בלרג4הם
 דרשתיןאער

 הוה כי איסרת התורה הלא משה מתמהעוקשה
 םפני לאסד צייך אלא הפבע סצד וחוקברי

 רסופ הט לא והלא תנט1 לא לכן ה' שאמרהנדר
 א"שושמת דלא ספעם הנדר דותר לא ומדוע כבהשהנ"שראל

 כטצה.דדייק
 בל תם עלי ידיו טסך םשה בי התחיה שמרתלק

 היה לא 5ק למשה כש *הושע שמעו*שראל
 הוצדיג על נחל ערבי סשר עין הנרר להתיר?ורר

 סת הטם אבל טישע את וסטך משה מת שהגה
 הק י1ישע פשה השפי וגהל המדהרכבהשנ

 טישע. ח6ש 5השה לאל%
 איר ודק ושן"ץ טיל4 בץ בבצד חנםלפוליאנען( * הרבשו מיל פעלה תם חבם חוה חשר לשוש4
 הפע עפ5 אני לפי בחי קשהי השמר במם ל4 דיה5א

לנדהי
ש שה2 מן "פר4  8  ב5שחי* האשזל4שת הווודה בוצ 5בו ופשמ"ה השצונהסיא בי אפף ש טירה 5בת צה אצה עשריפ שטדאחר הי בהץה * 
 פ48* פצג במו בפעק9צב נמגד5ת וקוו,1ויל
 אמ14 חרי 6אי השש חלמש היהשוכנים

 פשאה מ441 פ844 ששיפנפ6ית
 5פ 5פשש הם הממה רששה בי מדשית בק"4תאקה
 אשפט 5פשרה שצאוופ רה4444* הופץ נש18האב

 שאי פשש לה הטיפ שש"ת דעהפ 16 ביהיופשט
 שאא 8אשי אי1ג עץ "שיי אם ורק ערמה סשירלהסיר
 4אופיג חשץ לבהיפ טילו סי פקהפ חו נוילהזבפבבת

ש
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 סציב ונתעלף הארץ על נפל הבשורהכשסהןדמצ
 החפת נששו עחימ לעזרהו ב*ו "וופאים?ערו

 הבית לעצב הוא מוכרח ורק חוופה שצם 5תם 4ן מ*
 מםוכנה ווותר העץ דסירו הם מלאכהם "הןוהם

 את רנחמו לררכם והלבו מקומה על מרומה עיןחשת81ר
 רוה טשת * יהא החרפח כי מצפום כי חשסייחאב
 נחלתה פתאים יצה שנתים עבחר אהר בהעתידמטטת
 לשוא כי שסר ת9ץ רבקרוה הרשאום יבתיכמקדם
 להטיר וס1כרחום גדולה בסכנה כעת והרא עבודדשסוותה

 השנטל העיןנם

 אם לו אסיי דוואאש אבל העק צעק חאבי,שסצע
 מפוכנת דיא אע עמדהם לעמצת עקלא

 בסכנוג הוא דגוף כל רק השרקם הוא העין לא ב*נפדה

 חשם כנאמר העדה עיני טישים "שראל טץ4שעבי
 מאה דף של בוו נ49אום ישיאל דמנדה8שומ
 נדיב. בעןשאששמר

 שתי ההור ג4ני שני "שראל לערה דאו שנוםבנבצרע
 ר' חהנאצן ידצש1ע סעאת ר' הגאע המ העדהעוני

 א?ל אהר רנ אצל בילהעזס למרו עאמיזם 4איחשויצוזק
 אבשר חשחשכ "וראוצע דקשק ראנשד צניסץ ר'הטשן
 הוראדנע פלך פאיקף4דסק בעןר דנ בייהתו אךדדפה
 8ישייה עליהם סמכו ישץשל בל השים יכל "משע4סמ

 ש*אשרו מה טל אליחם הנ"1 וצשוה סוקךת בלהמרשת
 תצסוג מיייםנתקב5ה

 לן "מה ש1ם ק טלה שא הש1הבשגה
 "צוק ר' רבבה"נ ו1א הישל פלתשא

 על9 סי הם8ר נששתי טא קאיח יקץק שסץד68שו
 העין למ נשאלה שוד אסשפ דשה "גוול וצחששזססהן
 כ* חשמרע טידה טישע פשה ף יבבאע אאשאשמא

 אוצג בעע נהתץ דגיו5 וש48י אה"האאש
ש 8ש48מצנ  השא ש פ"שר% 5ש1ר אגחא 

 וצשממ 5ק קעדה טצשש 48 י אטקש
 מא אשש .סאה ף הש4%ששי 38צ 4אן שאיופא "נשי סיטי 6ה עש%48ש*8ץ "ש הה אשיע8%8

 נשת ששו פנה השש5 אטמ אשי 1שיווש אאהע 5א1ן טא האים תל שנה אברךקששיגשה שו שיוצ 8קה1ן

 ששישני 4ח4יה 86 פשו. "י"ו עו ש וש*%ש ווץשעז הץ"ש אאג עשי5א8אהי
 6לח%"

 עימ אברמ העולם, בכל שמו ייא נתנדל פה כיבפרפ
 אשר הגדולה העין על רסתרת וחלהע עיניכם פתווהעדה

 בהעטץש4 הסירההגירה
 זמן אר?ם על נהת ווי ודים ויו נדול לא עם%

 התחילו לנטל מעבר שכגיהם פתא"םרב
 הרבה הע הקפן להעם אוזס, מ5המה ועשי עמםליייב
 השימ %ן ויפב מציעש ווו נם הגבול עלמב?רים
 השן במשך אבל שהש אתת על 5שעש"םבהיצוהם
 שני עור להם שנשאיו עו שתאיהם בהי מב?היםש*

 י9 ורלהעיו באצי וקרא המלחמה שר יצא אזמבצרים
 לע הע כי קןנימ ננד סכנה עור חוהה לא ויום ערבי

 יצליחו אם כעה אבל הררך להם לחמים מב?ריםהרבה
 יח1ץ. שלבם סה אהמ יעשו אז הא*פה יהר אתלכבוש
 ידיקים שלם טשצי ה"צ מבצרים בישראל הע לפמםק

 וויראה ההורה כל פמומם ויו בהם אשר עולםיסידי
 והרעימו שלהם תותח הכלי היימו הם  *שיאל ?רובעת
 קךל הקול ובנאסי בציחז"שם בתפיללהרהם לשבוםער
 ירי וידים אץ יעקב קול שהקךל זבק כל סדרש עעיעקב

 "8ראל. לצוררי טחסום ושטועשו
 תבר הץ סשה ירים כאשר היה כ'פ השנה ראשק

 ישיאל שויו זסו כל לך לאמר אלא צו'"שראל
 לאביחם לבם אה ומשעברין מעלה נלפימסהבלץ
 -.4 מתנברין העשבשסים

 לא אשר מציינים רור בבל 16 חי וקרמתשביכלמ
 תמיר ויו עיניהם ורק הזה בעילם חלקנס*

 בתודה נדולהו לבד מציץ הוה הגפפר תהפעסו,לפילה
 ורה הראוים ולקא כבד ווא ראים ל4ינם חגף לאהוא
 המה מ8ים הנה ו1לין, בשיחה ממעפ דךה בצעפ4צוו
 עם, יולד סה 9דע ופי השצוק הפב?ר הוה הואבי לאמי נחנל וב?דק ?ב4ת למלאכי תסים רבנשבחחצ
 א*צמה 8י' א4ה לעה תעהיכמ אל 5הפ*ץלמכל

 גוולש סבשיש להם ווו ניליתזםוישרא*ה
 שסר לסה מררש השתה משכן הפשק פקידיאח*ץ ורשיסי ד*ם השחמ חוה "אומה כעתתצת
 עהיד אמ חץ סאגש לסשה י אשל משגןהטשק

 דכווב הימ "שראל של שת1תהשפ נשסיל פעפום לל8ששבנו
 הפקוש שבית באן תעה סשחז לו אסי סשאוחמשכן
 4משר שעאע אצזה נאע קךיפ ושו4הש בות שאין נ1מןקים

 השכסי4 בשבונ"שפ *ששר יד1ק לוקיז אנילל
וטרשאש

%
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 א"כ ושבנתי מקדש 4 ועשו נאמר קשה כידנראה

 א"כ שורה שהוטכינה מפני מ*1% נקראלמה
 מפני משכן שנקרא משמע העדות כהטכן נאמרלמה

 סשכן נקיא הצדיק כי משמע מזה שם שוכנתשהעדות
 משכן ויפש שרויה*ששףמר העדות ונמוהו שכהוכומפני
 להשכינהי גס הפשש הוא האדם נאדם שכן אהלשלה

 הרחים את הה9שנ קפ"ו נ"ם עין קשהדלכ%2רה
 נלבר וכו' 889*0 ח~א תעשה לא משוםעובר

 הסצויין הצדיק א*כ נפש אוכל בו שעושין דנר כלאלא
 נפש אוכל בו שעוע%ן כלי כמו נצרך למ הואאשר
 מכל ובאמת רוחני מזון להם ולתת הדור ולהציללהנן

 מאתמ, משכן מפל ואיך ורשים דלים אנן עמילאטר
 אנל פ"ו מעיף צ*ז מי' חו'ס דאיתא מה 8י עלדנר4*ה

 אימ וזה דומ לגמת ובא פרעון זמןכשהניע
 ומכדיח מפלפלין לו שיש בהזקה והוא לפרוערוצה
 מצוה ב*ח שפדיעת יען למשכמ לביתו נכנס נ"דש4ח

 נפשו, שתצא עד 1תוומכין
 להגית נפלאים כחות איש לכל זינה הפונ יהנה

 ננרע למה מצוותיה ולקיים נהורהולהנין
 עומקים ואנ"מ השם קדושת על נפשם שמסרומה*אשונים

 א'כ בתורה לעמק כח למ שיש במקום הז" עולםבהבלי
 בשד הש4ח בא ולכן מבריחים אנהמ רק כה לט ישבאמת
 בתודה נאמר הלא לפעת יכולים אמ ואין משכןלנבות

 וכו', רחים יהבוללא
 למשכן בעדימ נלקת יהושע משה ר' הרכבה"גא"כ

 ולמה חלש עוד הייתי לא הלא לפעון יכולוא"כ
 לנו ואק למשכן שלקחו הסדדש כדברי אלא קיציבא
 ולבגות לההידות הינו בדמעות ורק לפיימ אחרתדרך

 למשכן, בעבורימ הצדיק נלקח אשרעל
 על דמעות המוריד כל שבת מאמרם המלצתי21זה

 אם פ4 ננדו נמת ומניהן פופרן ה' כשדאדם
 בעבור בהשכן נלקה ורק בחפש מת ולא כשד ארםהיה
 לשלם במה ו*ין לשלם לו חיב הדוד טא*כ הדורעון
 טפק ווון להיהק הדמעדת שייכים ולמי בדמעותורק

 שיכים. הם 4 הצהק של גניו פ4 ננדו בניתומניק
 בתוה ה' ה"1ר מדוע קושיתי על לתרץ מאהעדד

 *%כל שעושה כל4 בל ולא ורכנ דחים יחנוללא
 ולפעברם סשכמת מפל בעצמו ה' ומדוענ*ש
 אעג חגלסמש

 לניוו לעבופ ביה% אל תבוא לא ת'ר קפ'וכ"םעין
 וכן ערב של לביתו נכנם אתה אנל נכנם אתהאי
 אם בני ואומר "י ערנ כי בנדו לקה אימדהוא
 8ב5תג יתר מחפריק נערב כי ונראה וכו'ערבת

 שסר עבו נפר חיש יהירה בן ד*ש לשז מופהווזני4*
 נברוש שלא סצוה לך אין שמעת ר'משים

 אלפרם וש5*אן אלף מאות שש של בריתות מ*חעליה
 בל לך אץ ר*ש לדברי רבה אמר וחמשים מאותוחמש
 ' מאוה שש של בריתות מ*ח עליה נברתו שלאמצוה
 וערבא ערבא משוש%א רב אמד ביניטי מאי וכו'אלפים

 ביניהה איכאדערבא
 לס4שנמ טצלים ערב נ*כ הוא אשל כטץ בנשונכ1צא

 אהה אבל נכנם אתה אי לביהו בשםכדאמרו
 ערב. של לביתונכנם

 לת5וח הער1 חושי הערנ פרע אם ק8ל ס" דר*םדעץ
 הגיול 5הערב לפרוע במה למ ואין אנן עניואנן

 כע%טם שהם רבן בטז עשל הרנהקףת אלא לם נשארוולא
 חש51ם אין שבת עין גטקו כנגד סדה וה*א הצדיקיםכמו

 רבן. בית של תימקות בשביל אלאמהקים
 של וב%תיו בניו סה מפני סועשק מאמרם נבארבזה

 ופריך וכוו שרבכה בדי קפמם כשהם סתיםאדם
 הערבות בער ה1א בוטנם שלא שדיקים של דברתהםכען כשי אדם על במ שלא מ8ני אלא וכף שקילערבונא

 סה5הג 5נבות יבולוערב
 דנעש%ם 5מיד וממילח יסא עץ נזנעתנע1ת ט"" חע טהז י 4 נתשבה כשטזיטאבל
 להידיק4 585ם נפפי ובזה דצדיק למשכק צריךהיה 5* יא*כ 5באשיע מ5תא *יג5אי סבד א'ככזכיות
 5מט שיעי5ר שנש שמואל אסר צשנ כתובותברמינן

%יפ שן 1ל 4טשע השגר מאתים וזה מנהטז א י  % י  א   * * ט - אכלש   % ש   *  8  * %  *  %11י ביוששף יששת ורב חסדא רג 3יז 1ררטמ1עמז
ט א% ק  ח  א   

אש  8 ש   4 א   * ש ט   8  
9אה  *  % ש   9 א  ש   

 *שש ופש5ש%**,ן*5ט* פחפז%קש* סרחקן~א

יש*י-*
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 שסואל לדברי וועה ישראל לכלל כ"ץ שוהף עשהפבה
 שים. כולם לכים שהמילו שניםכתוכות

בשטוי
 פרנמתו בנים הרבה ולו בכפר הנר עני יא"ש
 קופח ולו בכפרים המחזיר רוכל שהיההותה

 טבית וסבב וט' מחפים כמר קפנים דברים ובהגדולה
 ארמה תפטוי בער הה4ף ש הקפנים ההפמם וסכרלביה
 לביתו ובא שבת ערב ער דהשמע כל השר %ן חיןדנן

 רושבת. יום כל אתם השמח ביתו לבני ומחוה מזקוהבוא

 כל תשת, מטוכבת במחלה הא הא"8 נהלהמעזאים
 ונדגו עועור אין ער עליו בבו ביהרבני

 מן קמו אבילות ימי ז' בלות אחר וכדת בדעשבעה
 יתן בף לאמר מהדש לבבות אשהו התדולה א1הארץ
 השבוע בל יסבב סו מה אבינם אם פרנמתמ5מ

 נשא אביכם הלא בעבורימ ומזק להם לקבץבהבפרים
 את יעשה ומי כבדה מושא ריוכ4ם עףפת שנמו%

 מקומו. ימלא ובף ילהם עור כולכם הלאכעת

ויי
 אפי לאמו ואמר שנים מעשר ילר הצבור וזבן
 אמ הטמ נוענה עצה 4 יש מלבטת הרףשפי

 נשא אשר הרוכלע מישה המשא טתלק וץןואור

1  מאיר ר' הכ עלהספד

 מחצה שכמי על * אני חלקים לשגי שכמו עלאכימ
 וכולם הלך אכימ אשר הכפרים ב(צתם ונלך מחצההטא

 אנחמ גם אצלימ גם יקרו לכן שמו את עודמוקירים
 לביתמ, שבת ערב בנל ו1טף ומווה מזקנקכץ
 שתי ועשתה שונים חפצים שף האם היוםדיךזי

 עלוהשמ הבמי של שכסו על אהר וש81צישבםחבילות
1 הקפי  אתם כי העת הניע בני אמרה וכן 

 הלך מששת שנשא האב כי במששת מסוב4םתדיו
 יעקב ר' סוגאון בילוותי שמעתי הוה )המשללעולמה

 טילנא(1 רק"קמ"ם
 טמם כוצ בכל עבד טישע משה ר' יכבהשנהנה

 ושכבו על נשא דצא אותמ ע ההוא בתחיההילה
 הוא בשז אכל פעשרו זניט ואנחמ כולה הדערהכל
 בףממ נא נחלק כן על המשא לקצאונ ועלינוכמן

התבילוה,  מאתמול יהר לתורה עתים לקבוע ע"ע אהר כל נאנכיץ
 הלוסדים להחזיק נא השתרלו%ראשתקר

 לכם קרוב היה הנפפר הנאע מ נא גרו פהבההיבה
 פלאו כן על בעדכם נם בהשכן היה ואולי לאמזאאנעה

 דגויל, החסרקנא

 1ן *ע* 1ו * נו*/ ו1ע1 ?ששול ?שש8יאש יחשיישש ושש.י4 יישן 4מייש
 על אס8ד אאתי הוסשן ש" מש4תה פ' א'4עהן

 ועל 11י5מ*, מק"ק מיכל טאיר ר' התורה ערוגאון1
 הבוקן ינגש מ"שו ה1יק, דוד חלל י' חפפויסםהגאת

 טילקי. דאפק אבשד הסהןש.עבודת

 במסכת היל טא ויא זאת ה' מת כשמפת השאז
 השנתראש

 ן *4 רייי" שט בך תש ממזשהשאפם

 שם%יכאמהמי
 ,ית נמ פ4 נאהס

 ש"ק *פי פאק וטיק *ש כ"ץ סי מףען
* "א ם  %  

-  

1 א  ף  איח  א  
 ש ה תשמם וש שפ יי 4פפ בפ"תכאזע

 א"פ הפצה המ טנש "דחי ישהא8
 ווה ובגן ולתשובה לבניה העם המדרו חשזר אהרבנל

 "ן מת יחיי צהעם %א ש4א 4ה יאק
 טהר צרקש ש5 ס"4קם קשז אסלוהגפת*ש
 המה,פש"ק
 שתירצו, סה ותיר?ו אהיה שהקצ סחאשמפיהשלל
 צדיק נופל שה' הנליה שכל לע1חר לע8וונר"טץ

 פיה 4 מיששפיפוישסהחר5פשק
 בל ש*בם במף לתב4ה ויא השטת שאשעהסשגן

 הטא הים מף השבה "הי שק שסחתי ש"8רשי
 הצה 6שפם לפם שאשמס שושהאל אטשח"8 יפנ%
 אאאההפ החמם ל*נוהפ פהם דח84 שאשהשל א9ש

ש
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 כשריפת שהץלה ולכן ממיתתם לישראל רוח נחתמעפ

 א',בית

 נם רוצקז שמועה שמעמ ברימניע האי יהפני41*נוץנך
 הנשנים מכנרים אינם הם דפה אחימרונ

 נמושי ולכן ו*מדיה התורה מן מעמ שיודעים מפנידשם
 ששם יען מעלה יש אנל מלהמפירם המועד ואחרמאנן
 נבר פי' צדיקים של מילוקן והף מלהמפיד גמרוככר

 המדרש דנרי לפי ודוי מהם שכחו כנר פיםנתיאשו
 אחר כעת נאים ואנחמ א' בית כהטריפת יותרקשה
 כשריפת רק קשה עוד הף כן אם והמפד נכילחדש

 א'.נית

 ורועותי שתי אלעור ר' שאמר מה מ"ח מנהדריןעין
 למדתי תירה הרנה שננללין תורות מפריכשתי
 משמת טמה מוף ועין וכו' מרבותי חמרתי ולאלימרתי

 הנ'ל מיכל ר' הגאק הנה תורה מפר נננז אליעזרר'
 היו תורה דברי שכל עד התורה נכל לבקי מ1רמםהיה

 פיו. על ממששגורין
 נהלכה מפרים חיבר נתורה ינע היה הלל י'ןה%3ן

 על ועמר מהיר צפר היה לוה ונומףונאנדה
 לקח אז שמות דברי וכותב יוצא פוקר וכרשתוהמשמר
 למומב והחזרם כחו נכל עליהם וחלק וכתנ נירוהעמ

 מרנליהע מפיק פה מצויין דרשן היהגם

 הדהי עיה בעבור ל49נטת נתמשכט הנ*להנרולים
 נא נביא הפד1ת לכל לעשות, עלינוומה

 כזה ולקרבן נסכים נלא קרבן שאין כירוע להקרנןנסכים
 אחי לכן דמעות נםכי ורק מים או ין נסכי מועילאין

 קרבמכם4 על דמעותיכם והנו עיניכם פתוצורעי

 קדועהן עון וכו' קרוניו הכל שמת חכם מו"קעין
 וחצי חינ חתףו כאלו ע?מו אדם יראהלעולם

 ישנם אם הנה זכות לכף העולם כל הכריע וכו'זבאי
 הם ממילא ויראה תורה מלאים והם ישראל נדוליבדור

 אז מחצה על טחצה יש אם ונפרפ וכות לכףמכריעים
 לי למה לפעק יכול שהצריק ואף וכות לכף מכריעהוא

 התשונה זאה על אהלים פובת נשביל כך כללעבוד
 תהעלם של ומבושרך נש4ר לכך קרונים כולם הלאנאה
 פען חזצריק ינאלמ דודו נן ש דורו או נתורהונאמר
 אוהם לשאת עלי ומדוע ח45 קרונים כולם הםאיך

 ומם8ידים בוכים כי רד לך התשובה נאה יאתש שכמי.על
 קורווס הם לבאז לדיפוך וקשה עליך קירוךםשתך

 אהה אם להם נ*מ באה עליך בוכים הם ולכטזננדיהם
 8רניושים שהם נראה ובכיותיהם מעעיהם מחוך אלאמת

 מקרוב. נמו ממש ממיתתךצער
 חלק לחם חזתן לקרונים שתקנלם הםראייםדבכן

 זכות. לכף להכדיעם ומעבודתךמתורתך

 שפייער דובער ור' זנביל ר' הג' עלהמפד

 ואהו בצרחא אז45 הוי חטא וד' דבי ה' חנינהעין
 נז*ל הכא מרבק צורנא איבא אי ואסלולמתא

 חטא ר' א"ל הוא עינים ומאוד איכא אמדו אפיהונקבל
 אפי ואקבל איזל אנא ננשיאותך הזלזל ולא אתתיכ

 נראה קנלו אהם להם אמר מפפרי דיו בי ואזילתקפיה
 ע"ש. וכו' נראה ו44ט רחשה לקבל תזכו רואהיאיט
 שמהם נתר?ו נתורלה מדוע הקשה יהונתן ר'ןץג"ין

 רצה ולא וויא ר' חאי ואחשב פניו לקבללילך
 שתירץ. סה ותידץ דבישילך

 חספד בשושתי טוסיב פש(י פצם4 לירה כ"1 ביוםליעיזן
 ששאצ ו5 ווא1עאפ דקרק ראבשד זנביל ר' חגאוןעל

 לוירק* דקרק מו"צ שפייעודובעו

 פה*9ז 8א ב"ק עע קישיהו לתרץ נראה הע41
 בסשחן היב דסוטא טגר ר*ם יוצרה ור' מאורד'

 "ן ס4 ק*ר וז1ן טטצויע פפיר ישיטא סבר ידצדהור'
 4אחה ישנ ואיז ומקירו כשיה שיופ1ע ששטששמומא

 בשו?ג שההפחי ששחא הפיסא תק ב5י5ההשוהפ
 דסובר טשדה 5ר' שהקשח ט*ר רע*א חדהלק

 46לה שיישיצ תהא 4שב סטצית פמלרדטרמא
 אמטש ע"פ צוהה סף אוט בעצסו היאבין
 4אשש21 64* חףב טצרה לר' דנפ ס4תראיח
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 205 'ואל שפיעך יובעך ת4 ז3ביל ר ךגי י הם8ךאמף

 רטמא נטשגה שםתם דרבי אנחט התים עכשפוד;נה
 דסומא מאיר כר' סבר כשרה שצצפתוששחפ
 כשרה. שחימתו ולכן במציתהינ
 תיא ור' רני מחולקים היו יכזה יאמיד"גפשר

 אטן הוא מרננן הצורבא כי סכרולכתחלה
 חייא ר' כששמע אנל ולבקרו לכבדו היבים טדאיצמא
 נשיפת סבר והיא עינים מאיר הוא מרבנן הצורבאכי
 מלבבדו פצרים א'כ ממצתת פמצר דמימא יוידהר'
 די כי כנשיאותך תזלזל דלא את תונ לרבי אטרח*כן

 אילך. אניאם
 הלכה לקמע דעתו כי ףיא *' שצ י%אמנם

 כר' שסיבר יען כשרה סימא שררפת כיגמשגה
 לכברו הוא חיינ ולכן במצחת חיב יטמאמא*ר
 ר'ח. דעת ננד נחזקה הלך ולכן כישראל רגרו*ם לכלכמו
 כהמפדאי אחים שמואל לבר רב *ה אמר שבהץץ

 רב נשמת כי כפשופו נפרש אם קאימנאדהתם
 השצמעים על בהספדו מה פעל אם ותשמע שםתהא
 תורה להרנות עצמם על ויקבלו בתעינה תחאיושיבבו
 כן נם היא הנשסה א'כ הגדול החסרק למלאיתכנדי
 נפשי ברכי חמשה הני " ברכות עין טיאית תונהרוחה
 נשמה וכננד ה' כננד אלא אמרן לא ווד אמרן סוכננד
 וארנה רואה נשמה אף נראה ואיני רואה ה' מהוכוי

 לשמוע באו אשר הנשסצת לכבד עלקצ כו אטנר4ת
ההספד.

 דלוי רהמפרא אגרא ששת רב אמר ו' גרכחזק
 נפש וענמת נט בלשון יל להיש דלהירשש

 האלה הנדולים את נא כנדו רמתי עףכ הש.סשמפשינט
 שבצלם הגדולות נעהרות ריצות בבוונת שסאצאשר

 קפמת הפרתת קפנה בעיר כי ירוע "*גדקיארופפ
 נהליע המרהת גדולההמצר

 הי א"ל גה שראל בט אל יצט 818פורששן
 כן מנת על הן פרחנין וע רנצים צץ מרצצחפבגי

 ססקלץ שידיו אתבם מקל*ן שיהת עליבם פג4מיןתחי
 החת מריש רבא אפר קשה נתיבות ושין באגנשאהגם
 דאנא דההשי כיון ל4 רחפו גולוו וחההאש בני אגיאגאנא

 וגצ'* לי רחמו ומונ"ץצ לי פנו סינ"יצאגיגא
 בירות דינ*ם הט דוגר ט" ציל ר' אנ"ת"פושצץ

 היוט הף נל שסבלו סה לששו איןאטץ6צע
 מה לק"ם שחצ פההביפ לק פיק שצ לש אשרפש46

 ואינם הרואית הנשמות ולקבל בהספדא* אוום רבשאטר
 הרבה סכלו כי שלמה כתשוכה וצעקה בבכינראית

 עתה. להם לנמול חמהצדק דיינים בהיותםמאחיע
 לאמר אפשר ישראל שבפי כאחר עמו ירין רן החיעין

 רבא מדבוי יכנראה בישראל דיין הוא מיכי
 פסק הרין כי אימרים יש לכיתות שמתחלקיםכתובית
 שיכו אלה פי' כדין שלא פסק כי צמרים וישכדין

 פסק ב* אומרים זכו שלא ואלה כדין פסק כיאומרים
 כדין.שלא

 הורדנא דק"ק מד,א ז'ל א*קום ר' מהנאיןשמעתי
 רק שומעים לו כי איישישאק בקשקכהיותו

 הזמנה לבקש לב*ד הבאים אלה פי' העדהמחתית
 לקילו, שומעים אינם השני הצד אבל לדין חבריהםלקרוא
 יתחלקו ממילא דיין שהוא אף דן ההורה כואלזאת

 וזה כרין ודן פסק כי יאמר זה  שצנותלמפלמת
 של והשלמתו חריצותו אבל כדין שלא ופסק דן כייאמר
 ורק למפלנות יתחלקי שלא עד וחשוב נדול יהאדן
 העם כל עמו ידין דן וזוצ אחד כשבפ כאחד כולםיהיו
 כאחד ורק ומחלוקת מפלעת יהיו ולא השכפיםכל

 ד/ פמחים עין ישראלשכפי
 ובו' ארם של ובמתיו בניו מתים מה מפני מוע'קעין

 במדה צפה עין והנה כשר אדם על ואבכהבה
 לא מדות ארנע הן כתובות ועין לו מורדין מיררשארם
 בכה לא אם מרה כננד המדה להנין קשה והנהבפלה

 הקפנים. עונשים רוקא מדוע כשי אדםעל
 ונם גדולים כנים וישנם אם צ אב מת אם ירועונראה

 אמנם שברם על מאור בוכים הנדוליםקפנים
 מבינים "ונם הם ארגע נני גם שלש כני שתיםנני
 נלא הש4קע על מעח אביהם שרואימ אף המיתה היאמה

 מניטם שכלם לפי אשר זאת הוא "ק כי חושביםתמעה
 וסרקדים שוחגום אז הרנה חדרים להפ ישגם רק אםולכן
 שעווום אף וע*חם ושסידם ששים יום בבל כדרכםווהצים
 אניהם. מת איך מנימם אינם כי תלונה שום איןכן
 ימעהע המוריהם יהודים וש מת ההל נהל שלק

 בוכים ואינם התפעלות בלא קרש הם אשרו"פנם
 לדון לצ מה ולשסצצהיהם לעמקיהם הולכים אררבאורק

 מיל בשמ ועץ קמנים הם כי לאסר לצ אץאודוהם
 המפ*ם אלה 9י( בק"ן הוא היי אב שלאן עלוגצצך
 האב סת בי הטונישש הגוה"ם חם המשפ8י ב%5חגל
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 אשר ואלה ישראל רכנ אבי עבי א*שן אקיט
 מת כי סלנהלם אינם אשר כקפנים הם ושמורםששים
 וקסגים את להעמש הסדה כקפמם הם אם ולכןהאנ

  ירניעף.ואז

 האבוה על לבבבם וקרעו עיניבמ פהיציטתיע*כ
 כנגד סךה חלילה תענשו שלא בכדי נדוליםדהני
 מעל דטעה ה' ומחה לנ?ח הסית נלעמדהן
 פנים.כל

 וויקמאריא המלכה עלהמפד

 הדא סידש אחרמם יומף ואת יחליחת וישלהפף
 חביב4 אחרת אחרתאמרה

 ישראל שבל ה' מעיף נ' פ' תשונה י רמנשעין
 שהפאו פי על אף הנא לעולם חלק להםיש
 ע ארץ ארץ ירשו לעולם צדיקים כולם ועמךשנאמר
 חסידי וכן הנא העולם ווצא הח"ם ארץ כלומרמשל

 הנא. לעולם חלק להם יש העולםצמות
 מהמשנה משמע דכן להרמב*ם המשמות פירושדעין

 הנא לעולם חלק להם דאץ הדיופית ד'דחשינ
 עוא8ב לנכרים להו לית דאי תחף ואדותופל ודואננלעם
 העילם אומות דחמידי ש'ם אלא נלעם נקפ דוקאלמה
 עין ומקורו ישראל, עם יהד לעוה"נ חלק להםיש

 דאתי לעלמא אתי דלא דיא נלעם ד"ה ק*הסנהדרין
 דתניא דוא יהושע ר' מני מתניתין איי אהיינאהא
 ישובו טו' לשצלה רשעים ישוט אומר אליעזררכי

 ופכדף נים כל "צראל פהפקר אלל לשאולהרשאץם
 ר' לו אמו אליעשר ר' דברי עכו*ם פו,צען אלואלהים
 כל אלא נאסי לא והלא נוים נכל נאפר וכייהחצע
 נים כל נעדצ מאן לשצלה רשעים ישונו אלא וכו'מים
 במרבר אמר נעצסו סימן נתן רשע 14תו ואף א'שכחי
 ישיהם מות נפשו תצת אם "שרים סות נפשף תמותכשנ

 לעמי, הולך הנני לש ואם במתצ אחריתיתהא
 הע"ש בכל מפיםמת ויחה וויקפאליע הםלכההנה

 בין ורחסום ו?דק יחפר מלאה ויתהלצדקנית
 הגרים כל זכו ביסוה הבדל בלא צסית חפאר עפהעל

 ב4יזבה הצפ"נח כולם ושל הושנש זבותבמדיצתיה
 ורומה ש1אא המועע *שראל כל נער שראנה עדלישראל
 שאביה הע סטא(פעשיארע פש%ת ר' להשר נאמנהאוה%ז

 השישמת הפטי% הם5בה מתה הרטשא בשבת*עדג
 בנאשרב 111אשפ% ?8ל והקפאהא בריפא%עדמרי8זם

 בהלכה* להטפרההנוולה

 סה4ה שר4 עץ וכל מע%ה לד' שמן צהב כן נםדףה
 מארבעה דרח משה ד' כי )ידוע לקילו שמעה דרדיה

 כ, לבע9מה רעפסנחפ לק*ק מלונדון שבשלויהשללדאם
 קךוביס עוד שהע הע מלכה לייות בנחרל וכתההיא

 סלובה(. הנסא בקשיאשר
 חושבום מדינה נאמיצ כי שמע כאשר בפשההא'

 דובף הלך לישראל רעה עהשרם שלעשהע
 השרים אחר שלהה תיכף וודא רחמים לבקשלהמלכה

 יוש הלצ בצומרינה לשליהם אוהרהע תיכף שלוווהם
 "שראל יל רישים לבקש המלכה בואפ לדממלךלילך
 כי אבהתחצ לט סיפהו כאשר לרעה ץיהם ישלפושלא
 לקרק רוסרה ומדינח פולע בטינת עבר בהשהר'

 "שראל על %קא*י מהמלך רחצפים לנקשפעפערםבורנ
 חשר דגיול חבבוד ררחצ סהשראום בסכנה שדרונעת
 לא הווא וגוצצ אההצ מוור הכין המלוכה מצד נענתל
 ימי טה8% מי עי ששאצ רק הברזל במטילת עודנסע
 בקשת 896 סף בריפנ*ע לפ6בת הלא הנבודנתט

 א*כ פשה שששו אוש פכבהם הט לא בודאיהטלכה
 טאואל אהר יש רק אמג השים מאופת אחיאם

 הסתן ושפ ל* הושהעוה*ב * קפה ומפעא? טקףג בהני אף פטוה לוה%שה
 צףע4 ההשי ף חיש הפו שם תקאצ8שון
 אטוע הטהי אש שששר 11 ויפנ*ם י10תונר4טץ

 נטצא ארו פשיה %85פ שןי דץת בשפעץ
 י8וה ל8%8 וישח 88 זיק האש מין ששה אושאמ
 שש"ששל ש פק פפילא הטד מףא הש 8וטין
 בני הם תי5ט הגד את הובתם *,ך הצשהטשא
 הף ש אוו4 פרהשהפ הפ אשם אבועשם זו1 אהראוש



 י20יחל טיק"ארט* רביכה עלהמפרשף
 ומדחם בא חשלם מ4צטת *ש ש חמנם - כרקעה84

 אסד ולבן המן משורת ל8נים חוא אשת הלא "שראלעי
 וזעולם. צמותחשירי

 לכל כמעפ צטת עשתה מקמשיע "שלכההצה
 התילה הוא סושבותיהם כצץסות בכל"8ראל

 נפעית רבבות דיילה כן אם וכו' סהרב לפעבום*צהם
 סושראל אחת נפש המק*ם ר*ה מנהדרין עיןסושהאל

 פלא. עולם קךיםבאלי
 לבן בושראל רבבות וושילה ד1צה ויא באשיההצןן

 לבבתה בטשינים "שראל וכל ליעשיאל כקןונהההא
1 כדתולהם8ידה - -  

אק  וחדש יהשב דוה עיבא ר' שרה חי 
 ראתה סה אמר לעהררן ביקש מתנמנםחתצצור

 בתו בת שיזיתה ם8ני סצימת קכשז על למליךא8הר
 ע'עג שרה של בתת בה תבוא שנה קכ'ז שצדתה שיהשל
 בא ולא זקן יש לסות יצאל ימי ייט 8לשקז

 דברים הרנה סתקן אדם אם 8" וכו'ביסום
 האה בעולם ולדוהז לבוא לו ויה כדאי אז בודעפובום
 שלא פיב *ומר אז 13קלקל ורק בטזש אהצ ששםא8טש
 בחיהם רשעים ברטת וקןן חףם אהצ דרויו טפצאנ0יא

 מתעגקרהים
 דכל האם וותה שויא מיל תיקה חתינה שיההצה

 נהקרעצ יסוה בל אשכ דע לך הךא ביןטזק בי-שראל
 ימי יהי ההורה מרסשת ואשת ל4יות לה הוה בושיבי
 אף שמה נל שי, שנה ועשרים שצה 18פע עשץןחי

 הגודלה הם8יה ידי על זהב *מצפר?ת טתאנארו5ו5שיואז

 חאיקרש ענלים כסו פחשבים לאאשטן ושץ וופ"6הישפ ערפי  אגשאם שושנם הקף השת לקולם נאה ח"8אשי
 סהוף4ם הם בגולהשם ודק י8אפשה אםמ8הום וש-צחפש

 וכף ההשים שש השבעה שף שיה בן * חסל5מקן

 האחרהום4 בפו נדול יקר 5האי

 ר?ה הגן כי הבא נקןלם שלה כששמעהאמנם
 הביאה שהיא התיקין אשכ הטירים בללר,ושסיר
 כלום* שוה לא חיה אשכ לם8רע נתבפללעולם

 שמחתה החמערם בשנת לבן זכתה אשר לאשהכ2*
 והרופאים ססוכנת שה4תה עד בצם בעלת נעשיתהיסום בסשך אמנם נתיאשה כבר כי קץ אין עדהיתה

 ואמרה למפתה מאוהבחיה אחת קראה או מאשאסהו
 מנודל בני לרשת יכולה אני ואק לפת טלך הננילבן שזכיתי ואחר ובושה יסורים שמבלתי אחר מופי, ראילה
 עיניך לשום מאתך מבקשת אני לכן בוצפהו עוד אראהלא

 וכון באם * תהא ואת הףק* בניעל
 עד וףתה ושמחתח לבן זקנתה לעת זכתה שרהכן

 ויצמת זרע לך יקרא בייחק כי כשמעה קץאט
 הבורא ה' לבן להשמידם המן בא ופתשם ישראליתצמה

 וויא אסתר את ברח מנילה עין למכה קודםריפואה
 על רוקא עטזם4וך לה ה' נתן ולמופת שרה בניהצילה
 טלדה כי הםמיכות ישראל יביט למען מדימתקכ'ז
 שלא ובכדי קכ"ז סספר מסש שחיתה שרה בנילהציל

 לריק. חיה ימייו?ו
 בימיה הצלחה נתן ה' כי נא זכרו ת*דותי אטעשכ

 היה הארץ מכדור נ' חלק כמעפ כיהארוכים
 ה' כי ויות ויכול מדיטת קכ"1 מן יותר על מולכתתיא הממלכות טכל הנדולה בריפאניע ובכן שבפהתועז
 יפחוו ונם שיכבדו בבף שבמה תחת מדיטת כך כלנתן
 חלילה להשמיד שלא בויפאניע מפני הממלכותכל

אידט.
 היו לא אז קפנה ממלכה בריפאמע היתה ל4בני

 בסכנהע ישראל כל טדו לקולהשומעק

- ד

 למה טיקיפחיי9 המלכה על נם לאמרטבל
 לחויל בכרי העולם שליש על למלוךזכתה
 שמן קכשז שידתה שרה שלבניה

4
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 נארפעקץן אברהם ר וחרר ירא המופלנ 5מרירי וברבה תורה לתת מקום אתיפה
 הקהלה. להתימרות הרבה שרו אשר על הצנועהוזונתו

 הצמעה וזונתו אוץרן ר' צדקות שיחה הנניר לשו'ב וברכה תודה להעע מקום אתיפה
 ילרותי. ב*פ תטכע* אשר ש תחי' חוה מרתומושלמת

 יעקב בן נ" מררכי ר הפשלם הגניר 4ר*רי וברבה תורה לתת מקךם אתיפה
 ולרעיתו בעמאראביע מרינת מברופשאן רל בהרב נוכל הר' חתן רל שים8ןהבהן

 אשר על רימאנר ממשפחת ז'ל העשיל יהושע אברהם ר בת לאה מלבה מיתהפשלמז
 הדיופ ברנת המברכם בראעות ספר על ספרי להרפסת מביסם זהב להוזיל לבםנדבו

 הקרושה. בארצינו ועגים ינוםבאריבות

 רבריהתא.מלתא
 נדול רבר לעעצת אומרים אם ב"חראל המגהג נדול, מרב שמע הנ'ל מררנירז
 הץצ ובלה ושץ בין תנאים לכתוב המנהג על קשה ק אם א"ה אעשה שמריםבהעתיר
 נך לרעע עצכצ מתוויב רבלה מצד העומר והאב נך מתחאב ההוע מצר העומרהאב
 ווון ואפ ואביו ה' באדם שותפים שלשה ת*ר נרה עין בעה" שתם כותנים אץומדוע
 טחבע*ו ונופל בשלו נמו חבוי בשל יעשה פושע או משנה שאינו וכל י' סי' קעעחו*ם
 או לבמ נהעקץ כותב איש אם טשצא רמו ברשית כיורד שותף דנל שהוצש במהחלקו
 ואע חלקך לתת מועיב ה' וטמ""ש בניו להעוא הוא רמצוה ברעצת הירד שצתף הוילבתו
 צץ2 כותבין אין ולכו הדצצאצת להעע הוא מחויב כו ירצה אם לאמרע~ייך

 מויז ~נהצ הפם דל ציראצציץ ליב אויה ר' דיקר הוהג* שם נצה לכטכרתארשום
 ההייג בצהר צריא מצהי תופרבקה

 בפארץג חגי העיצשנ דהצץ נשע4 6א*א ק ינ-ה4י*אל

ש*נ



קונמרם

 יצחקדנרי
 בהבערה. שמעון ור' ר"יבפלוטזה

 מבני הוא הלזושינפרס

 נ"י הערצאנ ד"ר הלוי אייזיק יצחק ר'הרב
 4ור~צר( )במרינת תבלן יקקהרנ

 וצ"2 הדידבץ התודה שר דשולה מ4צר להגאק בווותו בעצשאיה
ז

 נץ לר שדיה הלנה של הגי*ם כאשד עיי הקע ועוצ הב*ב "%באשי .

 לכ4ן* צד18שצ ז*ל דנ4ל הצד"ק הנדול הטשן עם הושושןשו
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 יצחק דבריקתמרם
 לידג עת'ר, שמיני עששקבשה4

 סרא )ט*ל(4 ש4פיא רירבשז משה*נ התורה שר האמתי הנאק אים4ו י'נ לכבור העולם ערשלום
 בדרך הרברים בתוך אכן 1 . . סייבטזי כי מצוה של בשמחה שמחתי הזה היום הנה אחרשה*פ, דישראל.דארעא
 בלתוע עמו בואוחו כ,נ מפי חרוש אע בענין ששמעתי ונזברתי שאצל*ג מלאבה בענין ונתתי נשאחיפלפולי
 המהששטז באה ורושם דיי'ר בתוס' מעטן והנמ מרליקין, במה פ' בירהשלמי הרי'י נהוס' ומ?אתיוחפשתי

 , , וכו', צרכן כל לי נתדצורו ולא נתבררו לא כי ואם זוע בדבר במוחיד"צתרטצות

 רש*י דלפירוש דיא חדוש יסוב ע6ו אשר הצ*רהנה
 דילמא בהבערה, מקלקל מחייב רר'שמנ"ל

 כהן בת גבי הבערה תורה ראסרה והא פפורלש6
 מתקן הף חשם כאחר וב"פל הבעיר הוי רשםמטים
 ל%פה שאש? במלאכה רשזי ולשימת האבר אתרצורף
 ב*ג ומתרץ כהן, בת רבשריפת כה*ג ל%פה צריכההוי
 דהבעיר בירושלמי ר'י בשימת סנרה דהברטתאנא

 דכישול אחע'א אט לם4ד כישול משום וויב כאהרובשל
 ס'ד אי א*כ אהע'א שן סבר דר"ש וכיע יותר,חשוב
 עם יהר בישול בשיש רוקא מיירי תבערו דלארקרא

 חשוב דבישול בלל תבערו לא מושנתת לא א*כההבערה
 להוךר יש לכאורה והנה בישול. חלא כאן הרןיוהר
 חשובה הבערה םבר רר'ש התייט להפך נאמד אםדאף
 מףרי תבערו דלא לאמר אפשר %ה לא בן גםיהזר
 אלא יתחייב ח4א אהקץא דארן רכיע הנ') בשפןרוקא
 וצצרכה למה הבערה משצם דיתהיב נאמר אם אףאישן

 היא אשרה המלאנה כד ובון כך בין הא לכתובדצמס*ה
 ביו%ל סאצם עליה יהיר*ב ב*שי משש אסוהחעתא
 דחמנא כתב ולמה *אקת אלא דייב ארנו סוף ריוףכטן
 ההתי דא*כ לכויב הבערה רדךצרכה ושףל תבאוי*ןלא
 הבעיה סש%ם בו ההרו % כאחר וצהפל בטמדרויסר
 סבר ררשש חשלולא לח,עפאוי היצפייך פסארטדה
 א% ופנרוון כמלן הכרח אץ שב טהר חא%בבה%ל
 לטור יש "עשרה )ף6* שי%ה פע בספצה6שר
 סוטל 6צ לט עוש דאטת ש4בח עכווו ויקא יעצשד

 שיך באהי וב"שול הבערה נזדמן אי - רעלמאלהבערה
 האשצחה ועל אצשע על אלא וויב ואיט אחע*א דאיןלאמר

 וויי% מידא להבערה לאו למ היה לא אי אבלשבשתיהן
 נאצשף לא וקרא ופפור בהצאצל"ג הבערח דכלסוברים
 בהבערה תיקון שיש ובשפן כאחר ובישל הבויר עיאיא

 דהבערה לאמר מוכר%ם ויי% א'כ )ז*ל( נ" כ*נבמש"כ
 דהבעיח מכאן מוכיחין הייט ואררבא יוהר,חשובה
 י*ל )וקצת חט%בה* דףגערה יהודה ר' רסבר ובמיחשובה
 להלק הצאה משצם יותר השובה דהבערה השמרדסברת
 ע*כ פלאבות כל על ללמד תורה שתה שיחדההמץ
 דסבר סשום חשובה %נה רהבערה ומ*ד חשצבהןהיא

 כתיב לא ו*ו כר*ש וסבר פפור שאצלשנ מלאכהבעלסא
 בל4 בעולמ הבערה אי%ר דאון שסר היתי תבשיילא
 לגבי מקלש בעיקרה דדאא חשיכה אינה בשאןאבל
 לרו בייאי ויש יכך ינות ז*ל* רשא וכפירהטעצים
 אאיב בשיל סבר דר*ש ממתבר רש'י, טידוששמעק
 ושר* חחשוב בישול דלם8ד ווא כשג רסברת דצ"לטתר(,
 הש*כ שבהבערה פ1 השובה שבבישול המלאכהדלדידיה
 באהר וב"של בצשבעהר קרא לאוק~י נוהשצן ושרעת*הן

 אלא - טהר חשצב רב"של הויצתה הסברא ננררווי
 דלא לשפר סוברהע א% מיף %ף הא סשה זהדלעוסת

, ל ש א ש ט אט ש *%  א  
 ות חשט חטב בוצערה בחיקל ~גם יאעי באויא
 דהבשרה טצרה בר' ב~שחשר יותר הרנת נדולחדחש
 רא פפר דלפיבך בסנררש נאמר אם והגה יוהר,זישובה

 14 הנמצת טי שבת הוס' ועיץ שבת דואה ב4ר סיחת שאין להשתת סתפ סלאסו בל תצשה לא לטשב טיל"



 יצחק דבריקונמפרם212
 והט מלאעא*צלשנ הוי דהנערה משום טתר השובדנמצל
 דוקא זדי א"כ שמעק לר' יל רש"י שכתנ ובםמקלקל
 שהוא נשפן ונישל נהנעיר אף או להודאנהנערה
 של נפתילה ונישל נהנורר אנל העצים, אצלמקלקל
 לר"י דמודה י'ל שפיר מתקן הנערה הוי דאזאבר

 לרון כדאי אין סנרתי דנוף אלא יותר, האינהדהנעלה
 דעדיין י'ל ונדוחק בתלמוד1 ףסוד אנ נית לה שאץנה
 דד*למא - חיינ נהגערה מקלקל סבר דר*ש הכרחאץ
 לא ל"ל דא"נ ואי נאחד, ונישל בהנעךר שיאאירי
 - נישול משום אלא יתחיינ לא מיף דטף כיוןתכערו
 שכתכו וכמו שפים נידי יתירא לעונש דאיצפריךי"ל

 למה לוקין כריתות חייני אין דסנד יצחק לר' ילהתוס'
 - יתירא לעונש דאיצפריך ותירצו נח"כ אזהרהנבתנה
 למידרש דאיכא היכא וכל גדול דוחק ורה דזהאלא

 כל על תבעדו לא לאוקמי מסתבר ופפי וט',דראיק
 נמונן1 לדחות יש ונלא"ה ווינ ודמקלקלהאופנים

 הקושיא מתרץ )ז'ל( מי נ"נ דהנה למידק ייכאא"
 דרני ניון ללאו דהנערה יוסי 9ר' מנשלהחמורה

 הנערה איצפייך א"נ שאצל"נ נםלאכה כר'ש סבריוסי
 נהנעיר דוקא איירי קרא לר'י דלעולם כ"נ ותירוץלנופה
 יוסי דר' ואיחע"א אנר של נפהולה כנה נאהרונישל
 תבערו לא נלשט התורה דוציאה ולמה איללעוםטזו
1 ללאו ע"נ מלאכה כל תעשה לא נהנהולא -  והנה 
 מתקן שוצא כי דהנערה היא ספק נל, נא כ"נכונה
 עליה מהוינ דהיתי עליה, לחטנ קרא איצפריך לאבה
 והנה - ללאו תבערו דלא וע'כ תבעדו דלא קראבלא
 נימא שמעון לר' )זשט נ"י כ"נ קךשית על לרייק יש נןאם

 ננון נאהד ונישל בהבעוד חיטי תבערו דלאדששא
 א*צפריך לא נצ להבערה הלא - אבר שלנפת*לה
 איצפריך לא אחעשא נימא אר ואה היב, דודאיקרא
 כ"ג דקושרת ואי דעלפק גהבערה דאירי וע"כקרא
 דילמא היב בהבערה מקלקל סנר ש8עון דר' טנ"לדיא
 היא כה"נ, להבערה קרא דאיצפריך והא יוטי כר'מבר
 ללמד תו1פריך טזן נר' דסבר ש ללאו דהבערהל85ר

 אשנ 8פור, נהבערה מקלקל ולעולם לח5קדהבערה
 שמעון לר' אפשר ש דזה כ"נ שתירץ מה לפי השהאהא
 דמקלקל וע"כ כאחו, וב"פל בהבעיר אהרי דקרא4מר
 סבר או %ט הצוט"ה שטעק לרני מיל קשה שהץחטב4

 ונקושרת נחן, נרני סבר אי לחלק, והבערה יומיכר'
 מלאכות חלוק יליף שמעון דרני לאמר חההנרחהתוספות,
 מוף דטף וכיון התוס', וכתירוץ שמואל דנפ"למהיכא
 ברייתא דהאי לאמר יתכן א"נ כך לאמר אטמוכרחין
 יומת מות ממחל*ה מלאנות חלוק יליף דר"שידעה
 מלאכה, אנ דהף אלא ללאו דהנערה יוסי כרני סברולא
 טברה בריתא דהאי לאמר ההכרח כ"נ לתירוץ אףדהא
 דאמר אשכחן דלא אף יותר חשונ דנישול םברדר'ש
 דוהו לחלק דיש איברא שלפניט1 נברייתות ר'שכן

 מלאטת חלוק יליף דד'ש סנרח דברטתא לאמרדוחק
 דהנעיד נהא אנל מלאכה אנ הבערה וסברממחלליה
 יותר חשונ כישול דלמ'ד )1"ל( שיחיה כ"נ כונתוכישל
 אם יותד חשונ דמנעיר תנא שום ש*סבור סבראאין
 לא היא כ"נ נונת וע"כ כן, דסנר נפירהש דאשנחןלא

 סברא דוזדי אלא שמעון ר' נשם כן סברהדהנרייתא
 יתכן דלא סברה וממילא יוהר חשונ דנישולדנפשה
 מציני דלא כית יוהר חשונה דהנערה סבר דר'שלאמר

 נפירהפ1 כןלו

 נמדובה דהא לדקדק יש התום' דלתירוץ4*יבנרא
 וא"כ הסנרלר יוחנן כר' סנר דד'שטקמיק

 איבם דמעשי'שנת ללמד יומת מות מחלליהאיצפריך
1 וי'ל גמףד אלאאפורים -  שדקרקתי מה לפו אמנם 
 טכח שפיר יותר חשונה הנערה אם אף דהאלעיל
 קרא דל*ל חיב בהנעיה ומקלקל ניני נכל אטרידקרא
 5א שחת אלא חיינ אינו טוף דסרף כיט תנערודלא

 ומאי בהיל טשרם אחת ג"כ ףתה"נ הבערה*נתונ
 בויתא האי סברה דע*כ לאפד לב*ג לו למה ואשכנ"ם

 דאי ותירית* יהזר, השוב דבישול שמעון דרבוא*נא
 הבערה לפרש דארצפריך וישל רברח, *ון כן אמריגןלא

 לפי טצה - תבערה על ג*נ ח"ב בו ההרו דאיללמד
 לח אם אף אבר של ב*תילה בטן נאחו וב"פלרהבעיר כטוי ע-ב העצ לרבי החכירה דגץשוא כ"נ שתירץמה
 דהגשרה ועיב פתקן דהר הבערה על חיב דףה קיצנהיב
 דסטיבי ויפפורש הנערה פשצם ט להתרו דאיצפריךדהיא לצרמי ר*צא ב*נ דביי על דקווקי יטצר יצאהןללאו
 הפשמר איקר חנל גטזקש דהה כיק כך לאמרתיתי

 דוצא שטן חצלשאשצו"נ פקלש דהה משום הךהדהגערה

 חיב4 הטי פפורי להגיליתטי
1
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 שתירוץ נמה )א'( * אחדים רקדוק*ם למידקאיכאיעו
 תנערו לא דלעולס וכתנ יוסי רני על הקישיאכ'ג
 ל"ל דאל"כ ללאו והנערה כאתד ונישל נהנקךדמיירי
 איכא והנה דמתקן, דחיינ פשופ כזו נהנערה האקרא
 והמכעיר המכנה תנן מלאטת דאטת דנמתניתיןלמידק
 עכ"5, סממנין של הדוד שתחת נאש ז"ל רש"יופירש
 ילמשד למדנו, ממשכן שנת מלאכות כל הריוהשתא
 דהיתה אף הנערה ללמד א"א פמור שאצל*גמ5אכה
 עציס מנעקי דמשש לטפה צריכה אינה שם דגםבמשכן
 קדידתו תהת עצים ממנעיר מממנין של הדודתחת
 שמעין לר' רש"י שכתנ וכבן עצים אצל מקלקלדדצי
 לא תנערו לא תורה שבתנה אלולא ומעתה קשו,בשנת
 של פתילה נמדליק אף הנערה משום לחינ יודעהיתי
 ללמוד באמ ואם למדנו, ממשכן הם5אכות דכלאבר

 עציס אצל במקלקל אף נחינ א"כ מסשכןהנעןה
 הנערה א"כ א"א ואה נמשכן דהיתה כמו לטפהונאש
 לא ו*רצפריך שנת לענין כלום מלמדת אינהדבהשכן
 לרני מנ'ל קיל"ד והדרא ההנערה על נם לחינתבערו
 דהיתה כיט לאמר ודהץק יצאה4 ללאו דהנערהיהטי

 ממשכן ללמוד דאין ואף לפהות היא מלאכה א'ננמשכן
 דמתקן היכא עכ"פ אנל ננ"ל, שם שויתה נכמו5הינ
 דאה - ללאו וע'כ קרא איצפריך ולא שהיבודאי
 ובמצל הנערה נם היתה דנאמח וצ'ל כמובן,דווזק
 המתכת נהתכת נמשבן בהנערה( שמתקן )בצפןכאחד

 מפיף ררנא נה שנפל קרש שכן הבונה ברישובדאמיען
 משום סמסגין של חד נקפ )ורשוי* הצתמה, אברלתרכה
 )נ'( להאייך. ואע עוד לפקפק יש נמובן(,ג"פול

 קפדא בר סבר מד4קין במה פרק שבהבירחשלטי
 שמעון כר' דסבר ע*כ ש"נ הינ נהבערהדטקלקל
 ובדאמרינן הא, ליה מבא הני ל*צ ד* שאצל"נבמלאכה
 דאזיל י"ל )ז'ל( שליפ"א דכ"ג רטהאי ולפי קךלןבהשבה
 ר"ש דסבר ל'ג בובטת סבר ו5כן לפעמיה קפראבר
 היה לא דאל"כ אוען בבת אף איסהר על ה5 אוסוראץ

 אמאי יקשה דלפי"ז אלא חיבן בהבערה דמקלקלהגרה
 טבריתא 4ה אדמותבה קפראן יבר הפבתאפטוק
 פפות המקלק4ן דכל מהא אוליתא 8בוייתאחשיהיה
 דשם מברייהא הכרה כ"כ דאץ י54 הטבקהר, 8ומבלושץ

 ניריך הובל וןא דבר"תא דטוהאה "?צן ברשדדי*ח
 אמאי קשה דאשב אעשנ ל*פטפה בצריך בשטשודל*משטע

 אלא אבוי בר' דלא ראיה ק"ו נשבת שם מהתינןלא
 דאי יוחקכר'

 כר,
 נהנערה מקלקל ר'ש דסבר אבהי

 אפילו איסיר על חל איכהר אין דסבר מוכח א"כהיינ
 כאלה, בדיוקים להאייך ואין והל אחת, נתנאיטר

)נ"
 מלאכה יוסי דלר' לשא בשכת סבר דרנא י"ל
 ל"נ נינמות מוורם עימו ורכא עליה פפור לניפהשא"צ
 וכית ויטרן על חל איסור דאין יוסי ר' סברדלעולם
 על חל איסור אין דלפשד נירושלמי מבר עימו יומידר'

 רידנ"ז בפירחש יותר, דתשונ נישול משום חיינאיסור
 הבערו דיא קרא ע"כ יוסי לר' כ"נ תירוץ ולפישם,
 יתצ דר' אלינא לרבא וא'כ כאחר ונישל נהכעירמחרי

 שמעק כר' דברהתא האוקימתא דהא להעיר ישעיך לה, משכחת היכא תכערו דלאלש
 דרישא למאי סבר אבהי ור' אבהו דר' אליכאהוא
 יוסי רני דמידה אחע'א אין יוסי ר' דקסבר ל'כניכמות
 מסהנר דמפי כתבו ל'נ כדף וההום' מיסיףנאיסור
 ומדרבי מוסיף מנאיסור אחת נת נאוסור אחע'אלאמר
 נאיפור דמודה יפבור אנהו דר' שמעין לר' נשמעיוסי

 לישנ יש ונקל אהת נת נאיטר שכן ומכלמום4ף
 זה.דקרוק

 הא בהקפרה אר פרבינן ל*נ דניכמות למידק איכאתו
 תרהטו לפי ומעתה יצאהן ללאו הבערה יוסיא"ר

 יש שבהנערה היכא דדוקא )וצ'ל( שלימ"א כ"גשל
 מוויב חבר של נפתילה כאחד ונשיל הנערה כנהתקין
 פמור יוסי לר' הא ליפרוך א"כ הנערה, על לאו יוסיר'

 הלבים דהקמי לאסו דיש ר411 כ9, הבערה עללנמר4
- לאדענא מיכתא שרי וכעין כאחר וניעול הנערהחשינ  למרל*ק דבה דלא ועוד בשול משום רח1נ 4שני%כ 
 מגבה מעים דחטנ דלישני ועוד אבר, ,ש5פיזילה
 ראבייבן וגמו הגחלים על והאיטרים החלניםכשמנית
 מלאכה דעי ון"כ דמילה* ר'א נפ' אטמרינבישוא
 של חרושו עפ* דיוקךם כמה 1קרק יש נחליםהויתה נבי דביידעת בסניא נם דביתיה, וה"נ ופמורשאצלשנ
 י"ל יו*הים כל ועל להאריך: יאין )!"ט ש5יפראכ*נ
 ושטקלקלץ דכל רבריתא חבוצ לר' רק היא רששברתדכל

 5ר"ש אף היצן 6" אבל הוא ר"ש חטנעיר מוונל דצץפפורץ
 ההא יוהק ר' דסברת )וע"כ בהגערה מקלקל ברהינלא
 הבערה דכלאף

 מקלקי
 פקלקל בץ ואיק "ש חעפי"כ

 האו דכי הישע ר' וטבר לאפוי טהך למבוורלנמדי
טש
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 אנל לטפה צריכה הף ועכשפ רשש מח%נ דוקאטנא
 תנערו דלא קרא לר'י שכן וגיק פפור, נעלמאמבעץר
 טחנן לר' עשכ וא*כ - לא8רס וצריך במנעירמירי
 פטר לאפרו צדיך לא אי נהנערה מקלקל 5םטראפשר
 תני %ק לתנא אמר אמאי דאל'כ 8פור שאצל*גומלאבה

 וכו'. כר'ש דםבר מאן דאמולברא
 )זש5( נ*נ קועית על לתדץ ברעיוני עלה זהדצנרנע

 תבערו דלא קףא לש דאי דאף יוטי ר'על
 השתא מכ"מ נהנערה בלל דוונ עאש יודע ה4תילא

 מלאבה דכל חדוש הר"ז נהנערה ווונ תורהשכתבה
 מה אלא לך ואין ווינ והכא פשר טנא דפי כיאהרת
 ףש וםקילה, כרת אלא לאו נה נאמר ו5א נהשנאמר
 אנל ואכ*מ, חדהש בענין הש'מ מכתובות ע*ז5הוךר
 נכלל הבערה דאמר כן מיכיח איט יוסי רני שללשתו
 והף תין זו נהנערה יש אס אלא יתכן לא וזהוךתה
 נימא אי אבל בבלל, היתה לא דאל"כ לט8הצריכה
 ו5א ככלל היתה כזו דהבערה שפ*ר אתי כ"גכטבית

 לכך, שיאאיצפריך
 מדאמר קאמר אמאי קשה דלכאורה לפלפל ישדירצ

 יוכיח לא ואמאי נ"כ נשריפת הנערהרחמנא
 לה. משכחת היבי הנערה לא, דאי דהנערהמטפה
 מוכח תבערו דלא סטפה ה"נ דאין לאמר לני עלועולה

 אלא אינה דהנערה דהיא אלא ווינ בד*בערהדמקלקל
 אנל וכנ*ל, שנאמר מה לך די %א דחדווצ ניוןלאו

 נה ערש לשת דהו* ועשכ גרידא ל*ת דוחה עשהיי5 הא אמאי וקשה נשנת כהן כת שריפת רחמנאמדא0ר
 דחי, לא נע5מא הא קיא 5"ל דא"כ ואי דוו, ו5אכרת
 לאו דהבערה וי"א דמושטתיכם קרא ל*ו דאיז'א

 דמה וכיק דשיא מעמא דדריש לר'ש )וניותרבעלמא
 המלאטת בבל הכל5 ננר הוא הבערה הורהשאמרה
 מלאכות(, נכל כמו נשנ עכ"8 נה החמירה ד5אטסתכר

 אין הנה נרידא, הנערה ולא מבשל דוא שם דהאתי
 יהודה ר, קוש*ת דהיא זו, קךושהא לתרץ אחרא4חני

 י"ל שלי ר"ש סברת להסביר אולם שמעון, ר'לשיפת
 דינא אף ד*ו ראמריק כרנקי סבר דר'ש אור1איפן
 ומה ד"ה 4 דף ניבמות התים8ית וכדברי יידמ.פרך
 שבון דוהה דרצטשה 5למר קשו לט *ק ש"נעבויה4
 אין הא שבת דוהה נ"כ שליפת דאין 545 קראוקשה

 חבן* ע*א ע"ה פצים 1עוק*(

 לאמיר הכהונ דבא וע'ב כרת בה שרש דו5*תעשה
 של 8תילה לב"ד שאין היכא תייט נרידא הנערהאפילו
 לרינה מעטק דלא זמורות חבילי לה רנקיף דהו*אאבר
 הש'ם מסונית וכדטשמע אבר של בפתילה לשורפהכדי

 דשריפת נ*ש לן דהוה לש אי נ"כ דנשריפת נ"נבםנהדרין
 בחנילי נשרפת דותה שרי8ה הוי קיים ונוףנשמה
 נ"ש * דאית וכיק וט', לרעך ראהבת משוםזמידות
 לרעך ואהנת משום וממילא שריפה הוי זה דנםנם"ל
 זמורות מחבילי דעדיף אבר ש5 פתילה ע"י דוקאצדיכין
 אבר של פהילה לב*ד 5ית אי אנל וט'*(, ואהבתמשום
 ר"ש דםבר 5מאי )וניותר זמורות נחכי4 שתהשורפין

 שייפה הוי דג"ז כדכתיכ( קרא נעיק ד5א מ'הנמנהדרין
 דהנערה ר'ש יטטר טנא( האי )נכי 5דינה מעניקולא

 עקינא. ר' תלמיד הוא דהא נרידאלאו
 היינו דהנערה י דף נינטת רש" דלפירוש "ישר

 הל"מ כל עיומשה ער חיב רחינו נאמרשלא
 רחמנא סדאמר מלאבות ח5וק מובח שפיר א*כמלאכות
 דפירוש אלא - אחת מלאבה זווי דהא נהן בתהנערת

 הארכהי. ונמק*א נדול, ניאור צריך ז'לרש"י
 שיש דול'ת עשה שמעק ר' ייסנור דאף נהי%ך י"ישר

 %טורים שט אחת עשה דדרא 5א נכ'ז כרתבה
 כהן, בת הבערת לביסד קרא ל*5 וא"כ לאף כתרידהוי
 םבר נר'ש י*5 נקשו, שבת דוחה דרציהה ני4ף דלאאי

 ועי הא ערול"ת נימא דלא ואי ק"ו, ומיפרך יודאמריק
 דיבי דמיירי וע'כ א*סורין נ' דהף אנר ש5 נפהילהנאן
 זשרות חנילי לה נקיף רלא אבר ש5 *תי5ה לנ"דדאין

 לדדוה. תש )זשש, שיייה כ"ג קךשית מוירצתוממילא
 א(א מאר הרנה נזה ל8לפל לי שא*שר ראעאטדי

 וש1הבה. שוולכת השבת קדושת פ8ני לקצר טרםשהזמן
 וב59 גהנעיר תבעךו ד5א דסיטי דנימא לר34יר ישוצק

 פשרפא כהשנ נמבעךד הא קףא ל*5 דא*כ הוכאהרן
 טטי, לר' )ז"ל( נ4 טרן שכתב וכט ם?ש דהףדחינ
 ו*ר דהבערה ארסור חר דחוא נ*כ דעויפת היאהבי לשי דאי טבשל ע5 גם לור*ב טי דאריפריך ישלהא
4 ייא ג5א גם היב בישי עלדהא  ד*יציריך י*ל ה* 

 - ו%עךשי דהדד טין טסא ו5א ה"ב רפתי5הדבישו5
 השבמ, טקרהצת קוד לכחיב אפשר111

 אטן אצביובוה

 הלוי אייויקייחק
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 הנ'ל. לענין בשייכות שליטעא הרל הרב מבניעוד
 לידז. תרט*ח, שטווע ל8' נ'ביה,

 הלבחז הרמב*ם על נפפרו נא הכהן שמחה מאיר ר' הטלה מאור הגאט דורמ מ3שני להר ראיתיהנה
 ע"אילהנא סץב נסנהררין דאמריק כמו ווא הכעה יצאת ללש הנערה יוסי דלר' הא דאולי חקירה שסהרררמנהדרע
 נעוים צתח על סעלא הינ של ששן ש וחפאת זזינה על כרת חינ יאימ ההמ יצאת, ללאו דהשחיצאה זכאי ר'רני

 עמת, מות מהלליה עליה אמ ומעלה חליל בכלל וןא דע8% שץמע ע5 סקילה דחיב יומי ר' מיה כאן אףוהתראה,
 נש*ג חטתי בבסה כהשנ וכרפרבינן היא, יומי ר' ונימא לוקה בשבת המבעיר ותני תנא איזשתמים מרלא לדברוסשכין

א.
 רק הספק 4סוד זה דייק השנ ש4 %קוהנה

 קצת להשתעשע בדאי האעפי'כ נעלסשקלסמף
 העמן. לעצם שנבא קידם צבנקירה

4  אלינא אלא יתכן לא זה שדקדוק להעיר ישו
 ליבינא אנל הלוקין, וק אלי 8' ברישדרבא

 ומת דלוקה סבר ישמעאל דד' דמוקמיק דגפראוסתפא
 אישתמים מדלא הכרח אע שונ למיתה ני הוייאפ4לו
 יוגן ר' סבר דהימא בהבערה, מלקות וחגיחגש
 ואפילו לוקין שבה מלאכות כל על וא*נ "שטעאלכר'
 היצרך ה4א עליה לוקץ ווו בפקרלה דגזמ*הדרדמז

 "ש ראיה ודס"ת הבערוג על דלוקץ חרחשלומשסיעאן
 שאין )תצבן ישמעאל כר' סנר יוטי דד' ליצכיה5הביא
 יופי דר' דאשבוק ר*ע של תלמיה דרש טהא ירכאפא
 88נ חשם 8*ה נורים עיץ ולרפמא עקיבא, ר' על8לע

 ד1רן עקינא סרבי דפבר אלא ד*1יב התא(, אשרר"ת
 דהבערה ד16 4ה פא ח*ב שבת %ע" % ש5קת
 ולהקל, מלאבה כל תעשה לא מב4 הבערה 6יצ"שבא

 אף ההבערה על שלרקץ 4פר לאושור נאד5טא
 דניתן מ5אכה ב5 דל*ת 16 על לולו איןיבעלטא
 יוורא לש רחמנא כהב ד6ען בישר* ברההלחששית
 דלא להשרב 19רן עליה דלוקץ לאמד לטעצרפהבערה
 דבלא סטהר, ל1צ יוצה רלא יא עורה ב4חףסוקטתן
 מבשאר יהר בהבערה תהיה ההמור פעם דפשצזהבך לאמי יוזבן דלא חשתשל כלל(, לוקין הי 5א שןל*ו

 קשח נ*נ ניטא לאידך דהא תשמן י אץפלאסשק
 טכ55 אהזה עצטי*א בהבערח חורה הק5 פעםפאתה

 מבדיצאה ואף מבבוע,, יותר עליה להקל המלאבותכל
 מם8קא ס9קי דנאבאן ואת*ל נרועה, לטלאכההנחשבת
 לההמיר אי אתי לםחי דהבערה קרא יוסי לרביליה

 סקילה חיונ בה ריש מלבר עליה ערלקהבהבערה
 המלאכות, כל מכלל להושיאה עליה להקל שוברת,
 עליה לוקץ דעכ*8 היא יצאת ללאו הנערהוכונתו
 הכתיב נא לא ע*כ היי הסלאכות כל נבלל היאראפ
 ללצשואה הכתוב כונת ואם ע4ה, שילקי להחמיראלא
 בה "ש מטילא ברתה בה ואין הםלאבות כלמב%
 דבאן על"ה יתויינ לא סקילה אי חפ*ז אכלמלק*ת,
- ס8ק, והף כמובן, נפשך ממה דין לךאין  דויא ז*א 

 סנ*ל הג*ל קושיא וחזרה ועווע ו' בףנפתמומרך
 ע5 לההפור בא רילמא להקל, נא דקרא יוסילר'

 א*ש* עקיבא לרבי נשלמא מלקוה, נה להיסיףהבערה
 אא~8 בעאטז מלאבחת חלוק שארן לבצד לצ 1רןדויי

 מאא האשר נשת מש8ום הימ דהבערה קראראלולא
 ניאשרה דאז לתלקע יצאה דהבערה לשקטי פצ4ה

 סהאש*כ סלקמז בה ולהרש הבערה על להחכור נאדקרא משבאמי חרהן שש הף ולא המל*בות כל בכללהבערה
 הטי לרב* -אבל עייוע לוקץ אין ילר*ע המלאבותבבל
 פא*שאת בל על 4קין ואשב לחון ג*כ לבוהחייה דבחוצי ישסש514 כרב* סבר יופ4 דרבי מובת וא*בקשוק
 מלק"ת להרש בא דהבערה דקרח לאמר אששבת

 5שפר אין תם לוקע* הפ5אכהת נל על דהאבהבערוק
 ביאף סצקהאגן ד4א ק84ל דבללא פלקףזק להצטיףדבא
 שאת יש %* שערח עע פ4שן לעצןיהורי

6שי
 בהטצש

4
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 כית הנ"ל לדקווק מקום יש קצת6*באדחצלם

 לגהתה ביה באתרו ישמעאל ד' מודהדלרידיה
 על דלוקין יוסי רבי דסבר ט"ר אי וא*כ לוקהשאיצ
 מלאכות בשאר רהא ובו', תנא מישתמיפ לא כוהנערה
 % שהתרו וכנט בהתראה, אף לוקה שאימ פעסיםשבת

 דאין כהתראה תמיר דלוקה בהכערה משיכלם*תה,
 יש מוהת דסקילה סבד יומי דר' וע"כ מיתה,בה

 וכו' תש אישתמיפ לא דלהכי להשינ ואץגהבערהן
 לנףתה ביה באתרו אף דלוקה יומי ר' סבר דרלמאמשום
 כך, יס%ר תנא ששים סברא שן דלרבא דו'אוכנ"ל,
 אף דלוקה שיס%ר תנא למ אין דלרבא כיטועוד

 הדקדוק שתו עצש זה על יקשה למיתה ביהבאתרו
 אפילו לוקין מיתות וויב ותני תנא מישתמים לאמי

 לרבא נם אטבם הוא, יוטי ר' וניםא למיתה בהםבהתרו
 מישתמיפ לא דלהכי די"ל כלל הגרח איןבפעימית

 באתרו דלוקה ישמעאל כדי פבר דרשי מ"ום וכו'תנא
 דלוקה פשופ הלא בה אץ דמיתה כיט ובהבעדהלמלגות
 לאשמ1ק איצמריך ולא אחרה התראה בה איןדהא

 כלל.האי
 המובן דבר דהש בעלמא לחדודא זה כלאכן
 לאוהרת ניוץ לא דהא לוקין יוטי דלר' פא4וי
 נ"כ ומובן כלל, ללמהצ לתנא ~ורך ואין בי"ד,מיתת
 הה עש ב"ק 4ין הנ"ל. ההירה כוסויי זהש*ון

 והבן(. וכו' מיחיב דלא משהם לאהאי
 בכ4 היא רעכ"פ משם ויא הח1יה עף%ד יחהאמנם

 יש וה ובצד יומת, שת מחלליה תאמרהלול
 מבייחן הרמית דאץ אף כנןל, דהשחייאה להאדמיט
 אתה וכאן בפירוש, השחויאה אצל םילה נאמרהרשם
 כרת מכלל שפן בכל דגערה שייאה מאח- לרץיכול

 האפיה מלאכה מכלל לנכוי שוצצאה אפווחמאוע
 נם דהא חצד *וכטן, כצת םתלליה בכלל יאיננהגתורה
 בבלל הבערה שאין הףכ בהוהק מלאכה נאמרהנברת
 בכלל נם שאעה מעתה חג1ד שם, האפיהטלא:ה
 להבערה דקוינן והא 1מה. סות נחמר שעליוחל4ל
 הבערה הצ' קשבת חלול דאיכא מגלל סשו בסנהודיןדלול
 עפי שלר' תדש% נלום, 8; אץ די", א4באדגערה
 אץ דאעפי*כ אלא שבוע מחלל נקרא גשבההמבזור
 דסואע4ה בקרא בתורה האפר החלול בכלל עוצאהסרה
 הכסום ולשה להוד וצרה )חהשן יטשזסאן

 לטד~
 וועי

4אל
 ד%י

 הפאת לע%ן בשוגג דמחלליה קרא
 דהא דמהלליה, טז בגלל הגערה אין ע"כ ע'()שבת
 ואפילו )שם(, יצאה ללש דהבערה ברא מברשמיאל
 חמאת עב"פ בהבערה, סקילה יש דלראי נניחאם

 דתחצכין עקיבא דלרי לן יתתדש הרי דא"כךעדופ בה.אין
 דהש כיון תחוכרן על פקילה דמחיב ה'נמה*ת
 תאסר ח4ל בכ4 והף מה'ת בשגהאסור

 טמת. מותסול4ה
 אליבא חוצמץ וכף שבת חלול דאיכאמכלל סי דסנהדרין במיגיא שםפרש הנ*ל להגאוןדראית4
 כ4ל דמתניתין ה9מ יוסי דר' א4בא והבערהדר"ע
 דלא כ9ל דנאז%תץ לפרש מכל וא"כ יוסי, כרבידלא
 וחרן בההומען בי"ד מיתת יש דלר'ע ה*נ ואיןבר'ע
 ע"ח אלא ל"ש סגף בפף ינש רבי בי מדאמרילהעוב
 דבר ע"ת על לוקין וויא ר' דבי דתני ווינין, עשתאבל

 ר*ע דסבר וכיה הוא, דאע וראי בר9תאתורה--ווצ1א
 ויי ע4ה *קץ אין בי'ד מיתת לא8;רת עאצתןלש
 וכבר הכרח פז און - תדצבהן על מיהה דאיןדסבר
 תטצהה דם4ע א4בא בריתא דהאי יל הראעיניםפירשו
 דממטר לית בירחפלמי וכדאמדו מיל דישב תרצמיןעל

 די*ב חוצמץ דעל אלא בול, די"ב תחוכון אלאלמלקית
 לאותש שניתן ילש לדידן לוקרן איך  יקשאז נופאבהל
 בנלל הוא ופמהלא ה*ל תוצסון הף דצא ע4ו 14ןאין

 שם הוצסן עפירהצ %פ דשבת )ומנצגיא הן'מחל4ה
 ש וגשלמא בתוומץ(, בי"ד מוהה אין דלרשעשכח
 לט4ק בא דמתל4ה דקרא כשסצאל רשע סברהיה

 חייפץ* עוגל4ל אפשר דחו לק*פ שנ לחפשק4אמת
 וף( )פפיס סיזגערה פלאכהן חלרק יו~ף רשע האאבל
 דרוק%* *"ל גפשיטות אגן בשפואל. דמפר למימרח4בא
 ווקי עינ המשנן בפלאבהז חפטה מלאבה שנשיאמה

 ששיץ ח1יפץ אגל דקראן טהלל4ה בנלל דהצאלאסו
 דקרשע כו4ע~ה בב4 שאץ לאפר עאשך לא אזבכלל

 דאשגונ אצו מהיל שט לשצ על עאזעוגראף
 אפף קףו חאפת "ג"י ב18יה שי י%דקהוכא

 סצישקשא אפוששר גווהג 4ש נשגנ יהןנןרבו
 אק חח שי דהץ סוה"ג לא מי במיד לעיצכוףת
 49 י% 4 4עץ שן חפאה שטצ 4חיבין
 6ששרת ש%וץ %6 4ה אא סישע 5ח מצנלש

פאשת
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 היא לי למה אתה לוקץ למשר ואפילו יין ביתבוהה
 מכאן משמע והרי סידריב. לא בהבטהו דמיחיננההן

 לוקין ני"ד מיתת לאוהרת ש1תן דלאו מ"רר*ולולי
 מחמר, לפמיר לאוה"ם שגיתן לאו דהוי בזה דיהיה
 הרי דאתה, מיהורא בפירוש נתמעפ היה לא אםוהלא
 ניתן דהוי משום לוקין דאע אלא נה יש לשעכ'8

 מחלליה נכלל והוי חלול הף וא"כ בי"ד מיתתלאוהרת
 לפי סקילה עליה חיינ להיות ראוי והיה טמהפ5ת

 סקילה*( מיחינ דלא יוחנן ר' אכח* ום"פ הבשלההקךדטה
 גופה אפתניתץ וננף דתנן המשנה מן ראיה מדמביאתר

 בוהירא אסיעופא אמיפא סמיך יחנן דר'קשה-היל
 לא נמי בלש דאמר אהא קשה לכאורה דהנהדאוטק
 קשה א'כ וכו', לאוה"ם שניתן לאי ליה דהףסיהינ
 לש בו אין נלא"ה מלאה למעוסר דאתה יתוראלשל
 נשיפת להאריך )הש בי"ר מיתת לאזהרת רניתךמשום

 עיקר רבאמת לאמר יש אכן ואכ'ם(, נמהסרהרסב"ם
 לש דהף משום דמייתי והא דאתה, כרהיראדרשא
 הוא( דסילתא לרווחא ע4ו לוקין אין לאזהמב'רשניוע

 אתי לא ניגר לאזה"ם שניתן לש רקי"ל האטתרל8י
 למעיפי אלא איצפריך רלא ממלקית לסשרסףאתה

 שאין המשנה םן םביא עחנן דר' לרבר ט,1הסמקילהן
 בה דאין 1פה מתניתין ידעה ומנא במחטרסקילה
 ראין אלא מיכח לא לצשנ נמ"ת שדוקש%ה דממהסקילה
 ואין מקילה, מסעפרנן דאתה דמיהורא וע"כ חפאהבה

 לא  נשוגנ לאמר יוהק לרבי לו למה רא"כלהקע1ת
 דיתורא 4ה תישק לעט"ם כה"ת דויקשה וצשיסברח%ב
 ע"כ רהא בבלל, לחפאת שעג תם הבל ספעפדשתה
 יווצן ר' הקרים לא דאם בנשל-ז'א אהא לבה1פיארטץ
 וייתי לעבףם כה'ת דד1קשה סא1ם בה אע דהאאההא
 חהה דאדרבא תטא בר דרמי קמא כ4שנאאהפך

 מחמדן על ומקילה חפאה יידיבע לרבית אוי5ההשש*ש
 הפאת ע4ה שיתח%ב א*שר דאי שה9"ט פאהףאי5
% עכוש כמו בגופה מעשה ובעינןמאאש  %נה 

 חפאת, ולא סקילה אלא מתה 1% יש%ההףש
 אתה דאדדנא לאמר ההברח יטהצה ווקש י%ןהמט

א"( % יי" י *   *% "4%" %  טמ 
א * ש * א א* א י ש  

4 % ש ג א* ש  

% ש י1% *מ ז% *נ מ;4 ש  
 לאסד ווחק נשתג מהפאת ופפור אמהמך סקילהדייב
 - למהצה היקש ישדסנר

 דוקא, לש דאהה סבר ושל5
 תנאי דאית שם ונרץ ע"נ דף בנדרים דאמרינןוכגינא
 מאתה כלום ילפינן לא וא"כ דוקא, לאו אותהדסברי
 חלול ויא דהי לש שדיא טין במחמר נעלמא לאווהף
 ממש עמה, סוה ממחלליה סקילה דחייב ילפינןושוב
 רש הנשלן החקירה מגרת לפי יוסי לרנ* בהנערהכמו

 להאריך, השיןלרחוה,
 דג*ל כהסברא רלא נפ*רוש ףל לרשא מצי8411ולנצ

 יצאצז ללאו הנערה ה' דף נפסחיםוהיא
 ני"ה מיתת ה4א כרת לא עליה ח"בין שאיןלאמר

 הבערה עקיבא מררו ש'ט רבא ראמר נהא שםונפסחט
 מצי1 דאמר מע%ם רשי ופירש וכו' יצאתלתלק

 הנייסא לפי הצש ותמה מלאכח, אנ שהואלהבערה
 אב לה קוי חשינא נמשכן דהוי הך הזודק פרקבדיש
 אף במשכן שהותה כיון לחלק הנערה רמבר ראיהמאי
 יוחד ס8ורשה רדףא ועוד אב, לה קורא שפיר לשדדרי
 דהדצכחה ריב"א כ48רוש לריכיה ונתב מלאטת,מכל
 הבערה אע א*נ להלק הנערה ר'ע מבר לא דאםהיא
 לםברת והנה פוב, ביום נאסרה ולא פלאבהנכלל

 עכ"פ רהא כ"כ הוכחה זו אין שוב הנ'להחקירה
 חינין דהא יומת מלאכה בו העושה כל בכללהבערה
 נה שבתונ מלאכה בבלל נכללה דלא אף מיתהעליה
 4או הכערה סובר דר"ע אפא%* שפיר הא"נכרת,

יצאת*
 החקירה לסברת סמיכין להבוא 1אה*14רה

 החל כי בוע ובה נ*א טסנהדרץהנ"ל

 השבה אח חללה השבת, את חללה א*4לו ינול מראמי
 דשמשף היא ר"ש מני הא רבא אמר היא, פקילהבת

 סצי הח נימא קואה ולכאהיה עיישאע חבורה,שריפה
 דאוריהא תי1סין דאסד האא עערבאר'

 אשו4 ףבוי
 הףל לבו-ג מהןץ דיא הורטב-ם ריי"ףדלשאפת בהי די"ב בה%ימץ ש נהוצסע, השבת חתחללה

 לשץ בוצ ש"ך לא פעשה שים הף דלא כיתדתר%ברן
 סה4%טעא להשןד 4ש מקצת וכנ,ל - תהל כי -חלול
 עהע חבל ?שג רף ב"ם דבף, םעשה נעושה מהלךאי

 הללה חשילו ועצל וףצ עסי י מני הא נימ*קשה
 יטורה ראהן הואה בך ביצהוצן ומייא בהבערוקשבה

רבי
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 לקיל האמור לפי אך בהבערה, יש רסקן5ה יוסירבי

 כנ"ל יוסי דרבי אליבא טברא האי טבר לא רבאדעכ"פ
 לעולם רבא אמד ע'ב נשא ברף רשם "לוקשין ראיה. איןשוב

 כארוסה, נשואה ר'א וקסבר שמעתברב*
 בשריפה ר"ש ואידי אקץ הא חנינא רבי להמתקיף
 כר*ש, כו"ע לאוקטי דחיק דרבא חדנן הרי -קאמר
 כך אמר דלא אף כוותיה רהלנתא רסברומשמע
 ניחא כן ועל לכהשיחא, הלכתא רהיא משוםבפירוש,
 ואילו בוותיה, דסבר כר'ש הבריתא להעמידלרבא
 ע"ד( )שבת רבא אמר רהא טבר לא בהבערה יומיכר'
 הרי חפשת, שבע משום דויב חביתא דעביד מאןהאי

 מתניתא אוקים לא וע'כ מלאכה, אב הבערהדחשיב
 יצאת. ללאו רהבערה טסיכר'

 רדריש היא ר'ע נרייתא האי ע'כ דהא "לטוי
 נשואה וסרבה פניה לדצציא אביה ראביהנ"ש

 עקיבא ר' שיפת וזוהי עשב, נ' שם כםצרש ובתמבת
 בפירוש לר*ע מצינו רלא משום ורק ע"ב, נ"אשם

 כהן בת דארוסה מרסבר מכללא אלא חמורהדשריפה
 אסר לכן לשריפה מסקילה הבתוב שהוציאהבשריפה
 דר"ע אליבא ר'ש ופירושו היא שמעק ר' מני דהארבא
 )כמו לרשע נם דהא דיא רשע דברייתא והווקארביה,
 מצי הה לא וא"כ וכנשל, המורה רשריפה טכתלר'ש(
 ייאת ללאו הבערה סבר תנא דהאי לתרטירבא

 דר'ע ה' בפסחים אמר עצמו ורבא היא רשעדמתניתא
 יצאת. לחלק הבערהסבו

 דם'ר אליבא דבראתא רנא תירץ לא דלר4כי 84לטר
 דהא חמורה, סקילה ולעולם יצאת ללאוהבערה

 מיניה שנא מאי השבת את דתללה אדא מקשינןהתם
 סקילה-והוא אלא חייב ראיט עצפ מכהן טיטההה
 דתימא מוצ ומתרציק - המורה דשריפה המסקנאלפי
 הרי והשתא עי'ש, וכו' נביה עבודה ראישתראאיהו
 הקפרה, 4 שעצפה 4 ווא בשבת שדותרהעבידה

 אי במאי בשכוע ששיטש זר ל*ג יבטתכדאמרינן
 ללאו הכערה בהקפיה אי כשירה בור שיופהבשוופה
 אי בכהן בו דצונרה מלאכה איזו וה*נ יוטי, לרבייצאה
 דאי כהן בבת בה נם תיתרה כשירה בזר שוופהשויפה
 לא דוי השבה את שדוחה צביר קרבן בשכתשהפה
 לאא( )זבדום קרשים לשפתופ כשו*רות דנש*ם שבתהללה

 פירש כשירה בזר שחיפה בשדופה אי ביבמהע,)ושם
 הדין דדצא ופשופ צי"ש, זרות משום כאן ואיןרשא
 שבת, משום אף כאן אין שבת שדוחה קרבן שחפדאם
 הקפרה, ואי כמובן(, סתם מיירי בשבת ששימש דזראלא
 מן להוציא לזטת ואיצפריך יוסי ר' ברייתא איהרי

 אה חללה אפילו דצא תחל דכי נחשוב שלאהפעות
 חטיר ולנבה בלאו, הוא הכהן דלנכי נהבערההשנת
 אתי נרידא בלאו דצא דלדיויה כיון הלא כשריפה,והוי
 אישתרי בנדר זה וצן דהבערה ל"ת ודחי רעבודהעשה
 את חללה הוא תחל רכי לפעות אפשר היה לאושוב

 הדיה מי%ה שנא מאי הקושיא תחזור דא'כהשבת,
 אבל לפלפולא כ"ז ושלם ואכ"ם. עור לפלפ5ףש

 שחחבין במלאכה רבשלמא נלל לקושיתי מקום איןבאמת
 עצמו הבהן דלגבי דאף לפעות יכול הייתי מיתהעליה
 במשפחת תורה דהחמירה יותר חמור לנבה בסקילההיא
 ראישתרי משום דידיה לגבי כ"כ החמירה דלא אלאאהק
 הסבדה(, צריך הנמרא של ההו"א דעצס )אף עבודהגביה
 למירעז וטמיתה סקילה, דדףינו מיתה חייב הוא נםאבל
 שרי8ה הבת את לדייב אבל בכך, לפעות מקוםהיה
 זון מלקות אלא עליה חייב א*% שהכהן מלאנהעל
 דצירכה ולא פגים בשום הדעת על עולה שאינודגר

 %*(. פעוה לשלול כדי לזמת לכויבתורה
 אליבא דבראתא תרציק לא דם"פ למידק אינאחו

 את חללה ויכול חמורה סקילה ולעולםדכו"ע
 כרתני סקילה עליה חייבין  שאין מלאכה בצתההשבת
 וצס' )ועה' מהן, אחת על טיב שאיט יהודה בןאיסי
 דעזירוץ כשב שיך לא וכאן קם"ל(, הא ד*ה ףשבת
 ברת עליה שוויב אימי דמודה כיון רהא הנ'להפשופ
 חיבת בהן דבת לפעות מהדעת %נ רחוק איטשוב
 דנלא*ה הוא פא%פ ונם וקשל. וישל וכנשל, סיתהעליה
 דבע סכרה רהא חבצרה שר*פה סברה ברייתא האיע"כ

 ארוסה רח6נא ומדאפיק בשריפה, נשואה וביןאווטה
 כיו חטורה שריפה ע*כ לשריפה מסקילה בהןבת

 מיהטן ד' בר"פ שמעק ר'שמוניח
 המארה רסקילה דלרבנן לדקרק יש טניאדבחורזה

 הול דכ* לפהטה א8שר ווה לאאשכ
 יאא 8צ5ה בת שבה דהללה השבת את חללהפירהפו
 והשנצז, *צז הללה למופ לזבות לן למה קשה ואשככ%ל

י*ל
 ע*18 ל*נ יבהיבות חא 8אן שייך 5א צכמצב!0(
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 דהא בפנויה גם טירי דקרא הו'א לזמת לש דאיה"ל
 המאורמה, מנערה אביה דאביה נ"ש דרשי לארבנן
 מיירי דקרא משם מוכח היה הרי נ*ש דרשףד4ו

 אין וא'כ בנשואה, דמיירי סברי רבנן ואילובארוסה,
 למעמ נאש איצפריך ~ריע ירק פטיה, למעפ למודלהם
 דפנוי ר'א כשיפת דסבר אימעומ לא דמלונותפנויה

 ענה. עשאה אישוה לשס שלא הפניה עלהבא
 אביה אביה נ"ש דיליף עקיבא לרבי הקשו שםיהר!ום'

 זיקת עס זנות שם מה המאורסהמנערה
 השבת את חללה למעמ לזטת ל'ל א"כ ובו'הבעל
 עם בזמת הכתוב דמיירי אביה דאביה מנ"שתפ'ל
 דלזנות מיתורא לאו דאי לאמר ונ"ל וךי'ש, הבעל,זיקת
 יד ופושפ למנדף ניתנה שכן תמורה דמקילהדן'א
 וכדסברי היא אלימתא סברא וד4 והאי עדיף,בעיקר
 בסקילה כהן בת ארוסה ולעולם ד"ם, פ' ברישרבנן
 דאביה נ"ש ללמוד א"א שוב וא"כ איירי, בנשואהוקרא
 נ"כ דר"ע מיעיפ לענין אפילו המאורסה מנערהאביה
 רחמנא דנלי וכיון מ"ח(, )בזבחיס למחצה נשש אינסבר

 בסקילה כהן בת ארוסה ע'כ חמורה דסקילהבמנדף
 מאביה נ"ש בלל ללמוד וא'א איירי בנשואהוקרא

 דבא לאמר אפשר ואי לזנות דכתיב השתאאכיה-אנל
 הפנויה על הבא דפמי כר'א יסטר דר'ע פנויהלמעפ
 חללה למעמ דבא וע'כ זונה, עשאה אישות לשםשלא
 הללה הא ל"ל קרא המורה מקילה סשד ואי השבת,את
 דשריפה וע"כ הנמרא, וכקושית היא מקילה בתשבת

 דהא בארוסה אף עכ'פ מיירי קרא ע'כ א"בחכצרה,
 אביה אביה נ*ש ילפינן ושפיר כהן, בת על לההמירבא

 וממילא משם נ*ש ילפיק ולנמרי המאורסהמגערה
 פאל למהצה ג'ש הוי לא דהשתא מנ*ש4 פנויה4ובהמפ
 בידו מקובלת אביה דאביה צ נ*ש היתה דאםתשיבני
 היתה לא ואם 9פן בכל שתה ק היה הלא רשעשל

 בשבת ובו'-דעיין ג*ש דן ארם אין הרי אצלומיובלת
 שם רמפרש הערוך בשם שמכיא מה הש'ס בטטיתצץ
 מעצמו(1 ג"ש רן ארם ספר דר'ע נמיר 5א ג"שרשע
 דרשינן דלא לפעות לר'ע ויה אפשר % דהאואץת
 בנשואה דוקא איירי דב*כ יקרא ה~אמר אביה דאכיהג*ש
 דורש אני ובת בת ואמר ט*י דריש דיע דהא -בנ"ל
 נשואה לרטת די"ו יתירא מהחו ח*"ב נשואה,ליבית
 זשא - בנשיאה מיירי לא הכתוב דפשמצה מיבחקףכ

 טיא נערה להט מה אי גרסינן ע'ב נ' דףדלעיל
 בטרת אווסה, ווצא בתרת נשואה, ווץיא נערהארוסה,
 אלר בל לרבות מנ"ל וקשה טנעטן היא ר'עברייתא טההה* מכשם ובת בת חיל מנץ, וכו' נשואהוהיא
 וההכרח קאתי, מאלו לאמת דילמא רוי'ה יתוראמרפי
 לא אמ דאפילו א"ש וא'כ ה'(, )זבהים דשקיליןלתרץ
 דקיא כמשם בצכח הוה ולא אביה דאביה נ"ש דה-שהיה

 ובת דבת הף*ו מיותר היה לא ארומה והיאבנערה
 טצ"א ישל ועוד טנרת, ורןא לנשואה דרעינןדהוה

 מרבה רובת דוישא נשיאה והיא בנערה קראדלעולם
 ואלשבנ צ במניא להאריך לי יש בנשואה, וקראפנויה,

ב.
 חלוק דמפיק יוון דלרבי להקעית אמרתי לעייוהנה

 מא4 דמהלליה קיא קשה מהנה מאחתמלאכות
 חלוק דהיף עקיבא לר' נם קשה כזה והנה ביה,עביד

 דהנך 84ל וטל4 יונתן, לרבי ובם"ב מהבערהמלאכות
 על לעונש טמת מות מחלליה דאיצפריך סבריתנאי

 א' פ' תשא בי 8' במכלתא ובדתניא הלילה,מלאכת
 1',בריהזא

 וכף אשצ עקינא ר' דאמר בהא לדקדק ישוקשין
 *צ דאפילו מלאבה, אב שהיא להבערהומטיט

 אטורה ראינה אפשר מב"מ הא מלאבה אבהבערה
 דאץ ב'ש ילפי י'א דף בביצה דהא פוב ביוםמה"ת
 בהטא ההרש לא רירמיה משיא פוב ביום דוצאהאיסווף
 י"ל וא*כ שם( ברששי )עיי' בשבשז רדוקא ההשבת,ביום
 בשבת-לא דדוקא ללמד ברי היצאה יצאה דלהכינ"כ

 הבעיה היהרה ביו'פ אבל - השבת ביום ונו'תבערו
 דהיצאה בהא סבר דלא אפשר דר'ע )איבראמה'ת,
 יקשה דא*כ אלא מנ8ש(, הוא דהא הלל ביתבסברת
 דהבערה מנש לש"ע יקשה ובן לחלק, דהבערהמנשל
 גיפ הנערה לועזיר נדי יצאה דלמא ללאו, שלחלק
 )ועי' במקילה לבו*ע דבובת דאף הויאה טבצפיב
 אף טספקיע לא דבהא בסקילה ודאי דהיא ד' דףשבה
 טףפ נלו מק(י מת ש הייב יאעו יוצרה בןלאים4
 יש יעע השבת*ג ביום משא תוצט9 דלא מקראמותרת
 וד81ח שם רדרשוק דיקחל המכלתא מן קצתלהעיר
 המוורצק את ו5הבעור הגר את להרליק אכורשיהיה
 ה4ק שטיה שבת מקרב 5,מרר רשאו טיהשלא

נשנת
א*( א   % 8 פא   6  9 פ  פ ש  ש  * ט * צפ *  ש   * ח   
 גט עי 4אי 94 % 9ק יפ גשמו יל 1ימ *19 מה מי ט ושן ט שט ושיח ש מ טע שקשש %ח4מחה
 4קשר*ששטש
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 ונקציר נהריש רכתינ משניעית ק"ו ילפיק דהוהבשבת
 ולהכי נמכלתא, קץי"ש שניעית ערנ לאסורתשבות
 נע"ש אנל דוקא, השנת ביום לדייק השבה נירםכתיב
 או ללאו דהבערה מנ"ל לט'ע תקשה וא'כמותר,
 דתומפית רסברי וי'ל להכי, איצפריך דהאלחלק,
 להכי, קרא איצפריך ולא ק"ו ולינא דרננןשניעית
 לר"ע אנל דאור*תא*(, שניעית דתופ' מברהוהמכלתא
 דיליף דאורחתא שביעית דתומפת מבר דהא עדיקיקשה

 קרא ליה ואיצפריך פ', דף בר"ה ובקצירמנחריש
 )ויש יצאת, לחלק רהבערה ומנ"ל המכלתאלדרשת
 חציו משום ראשו נטניא יוסף הנמוקי מדברילהעיר
 בשנת דולק שיהיה נע"ש להדליק מותר איךדא"כ
 ואין ואכם'ל( זו בר*תא הביא שלא ומהתימאיעויי"ש
 לקילא וחומרא דקולא הכלל בתוך נבנס דזהלאמד
 תנערו דלא דקרא לפרש ראפשר אף וע"כמקשינן,
 דאתי לאמר אפשר הא אבל ניו"פ הנערה לםעפאתי
 דז'א לחומרא, ילפינן ביו'פ, אמירה והנערהלחלק
 אולי יצאת ללאי דהבערה דלם"ד להעיר יש וכןכמונן,
 שבת לענין ממקילה הנערה למעפ קךלא יווזרדעא

 מקילה לענין המלאכות כל בנלל הנעדהמלהניח
 הנערה לם8ד הרינ"א דלדעת אלא פונ. מיוםולמעפה
 יקשה וא"כ טנ, ביום מה'ת מותרת ממילא יצאתללש
 ושבת פוב ניום להתיד אלא אתי לא דקיא ממאפיבא
 ףש כךלי, רנרתי דוי ללאו קרא אי דהא קאי,בדק4ו
 מתוך נענין הרבה להאריך יש וכן נוה, עודלעירר

 ואכ'ם. וכו' הנערהשיצתרה

ב.
 מלא%ת חלוק רנפיק דר'ע "מיתי לעילד;נה

 יומח מות דמהלליה קףא ליה מפיקמהבערה
 דל4ל לדקדק יש עדיין ואכן גנ"ל, הלילה עללעונש
 תורה דברה לא סבר ר"ע דהא טמת מות הלישןנפל
 מיניה דרריש א4ש לשטאל נשלמא אדם, גנינלשת
 דישק, כפילת ואיצפריך מלאנות, לחלוק הרבהמיתות
 לדרעמא ליה מפיק דד"ע ישל ואולי קשוק לר'עאבל
 מקךם מכל המכה יומת מות נפבהדרק דנרסיגןאחרת

 5ה בפקא מ5אטת 1וי11 5הבי. הגקץו לח ואיצאלקךי(
 שממ454 ש אשי י ד84יקטואגא

 דדיכא מבואר מ'ה "8ם להמיתה יטל שאהה בףתהנכל
 נה כתיב ודלא נה כתינ בהדיא מקילה נהדכתינ
 וידעתי, משנ ננ"ש ףלפיק בם רמיהם בה כתיכמקילה
 בם דמיהם בהו דכתיב נהאי יומתו טת מוקמינןושם

 האמורות בהתות בכל להמיהו יטל שאתהלר%ת
 גה כתינ ולא נמקושש סילה נחסרשה ונשבתבתורה,
 נמקלין משאר שבת בנ"ש ללמיר ואשא נםדמיהם
 להבוהו יבול שאתה לעמן ננ"ש ללמוד לט איןוממילא
 איצפריך שפיר ואשכ בוירה, האטרות מיתותנכל

 שאם מגךם מכל יוטת מוה להורות יומת מותמחלליה
 מיתות בכל המיתו נמקילה להמיתו יטל אתהאי

 דאתי הוא דלהכי דא"כ להשינ חשין גהורה,האמורות
 מכחן ונלמד יומת מות מלאבה % העושה כלליכתונ
 דלר*ע י"ל דמחלליה, קרא ול"ל כנ"ל, מיתות לכלדבוי

 הלשק וכפילת ה*לה על לעונש מחלליהאיצפריך
 לא אם ראפילו ועוד וכג"ל, מקים מכל דיומתלדרשא
 הלילה על לקךנעש מחלליה דאיצפריך מכילתא כהךנמבור
 מלאכה העושה דבל בקרא יומת מות כתנ דאי ניהא,נ'כ
 ודיי% קלה, דףוהר הטיתה לרבות בא דלכתחלההו"א
 דמגושש ו~צ"א רבסקילה, ממקושש נלמד שלא כדיחנק,

 להקל לדק ל% יש נפשות )יבדי% דיתה, שעההוראת
 סהשפפ על דוקא ל* ק*ע העדה והצילו העדהדושפצ
 דהן היה והמקושהש כללי(, משפפ על נם אלאפרפי

 צריבה היתה דהשעה לאים שעה הוראת כהשוםבסקילה
 כעא;שעה טב%ז של ני'ד על נם דמופל )וכמולכך,
 וקוגשק 8כץ שבו"ד שטעתי וכדאטריק לכךצריכה
 ההורה מןשלא

 דשוצ8ר*ך י'ל זאת ומלבד - הצ"
 בבשק ה8נדלר יוחנן לכדר' או דדשן א*באמחלליה

 4סר ברוש ראא עשד בסנהררין לנדתנמש או ע"אדף
 טשטה לה סגר בנפשו להצילו %תן השנת אתהמחלל
 מעבו"ם, ה*5 חלי שבת ואדוא הדץ טן עונשיןראמד
 ולא %ן לנשש4 מחללהה אוצפריך הש"כ כך, ר'עומבר
 ד8טר דר4ע חל*בא עמה דסות הלו%ן כפל רקקא1ה
 ד5רגאן ושאז* י"ל וע"ז אדסע בני נלשק תורה רברהלא

 וננ"ל( סוחוהכל
 בפמצוק דאמר איל לשימוצ ישמואל ישידלכאצרה

 הערש יר נק8עהמ*ה

 פשה-

 4שחן פהם
 אעא? דיאש ההבף רלדמיה שפ ומבואר כדכתיבקרא

 קה4 4שוע והא הכ* נננר הוא הצ4 מוהחן בללרבות
סצטנ
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 יומת סות מחלליה לאצקמי ליה ניחא פפי וע"כבדכהיב,
 דבא מלאוקמי אחד חלול על הרבה כרהותלרנות
 דבערנן הכלל ננד יהיה דזה ומ' מיתות כללרבות

 כרבתיב.קרא

ר*
 ו' דף ביבמות רשא לפירוש הקשה הרא"םודזנה

 מיתה יתחיב שלא דהו"א הוא להלקדהבערה
 מלאנה על שנהרג למקושש מציט והלא בזהלמעות אפשי היה איך ונ:י - מלאמת הל"ם בל שרעשהעד

 דמישש צ"0 3שבת דלם"ד לתרץ יש ולכאורהאחת,
 אמרינן בר'ה דשא ומעביר היה, בר'ה אמות ד'מעניר
 ילפינן לא מהלבתא וקי"ל לה גגהרא דהלכתאשם

 ממקושש ללמוד אפשר היה לא ואשב וש"ם(, י3סנהצת
 רהבונה דז"א אלא מלאכוה, לחלוק קיא *ואיצפריך
 שהיא דדוינו שם הרץ כפירוש ויא לה נכרראהלבתא
 דדעצאה תולדה והיא בתורח, האבצרה דצצאהבב%
 לאמר דיש אלא לממ"פן הלכה ולא מה"ת עצסההדא
 אחת מלאכה אב על דהיב יורעים היט לאדעויין
 מלאכות, לחלוק קרא ואיצפריך הדץ, מן צנשעדא*ן
 דמעבור הירק פ' דשבת בירושלמי טכר יוצרה ר'ויק
 ויה דמקושש יסבור ו1 סלאכה, אג הף בר*הד*א

 ל"ל הנ"ל רש*י פירוש לפי יקשה ברה*ר ר4אסשמר
 קשה דיה לא בלא"ה דלר*י אלא מלאטת, לדלוקקיא
 שעה וצראת דמקושש פ' דף בטבהדרין סבר דיאדהא

 כלל. סדינו ללבצד אין ובלא"הוותה
 קץ שבת התוספטן 9"ית יהיה מ9ם ייהוק41%ץ

 שטעינן שפיר ידידה לר' דבשלמאשהקשו
 תעשו לא בתיב טדלא לתלק 1 לל1 1וגו41ה
 לר'ש אבל דוקא, הבערה ופרפ מושבאזיכם בכלסלשפכה
 דמק5קל 5למר בפירוש הבשרה לכוצב אוצפרע*הא

 מ5אגות חלוק יליף רר*ש לאנש4 ואו - היביהנשהה
אח ט י  א   1 ט  8  "יץ 
 מ%1 פר וטיורש למשחיתייט1
 9ק "" 9יק אטיא%" %צ" י*קהש
 6עם יא מי 9א פת *ה פאע *4שע * מ,חטימל שן נ רצ~א" פצ יש9א

 לק %צה ו*ק חיצ 1ו י*י ש הטהמא"
 סצ 1 לשא5 טיק 9 9 בשא ש"קק

 ין ף ושיל טהצא נלאטת ה*ק וויל טצכי
 לפי הי1תא *ה, משמע 5א הנה שיא אחתואמרינן
 שבהרן כרבי סבר שמואל אמרינן לא מ'פ התוס'דברי

 על פ*ג רר*ש אהה בבת הקושיות שתי שםומסלקינן
 וצונה, בפרק מוצה מאהת אחרת דרשא ויליף יומיר'

 כקרארת מלאבות לחיוק לר'ש ראיה איןומהבערה
 מקלקל ר*ש דסבר דהא מחא רש" ולפירושהתוס',
 ששד לגופה שא*צ דמלאכה בהא תלה דריכבהבערה
 דשסוא5 אמדינן כירה ובפרק ק*ה בשבת עיי"שעליה,
 וא"ב עלית חיב לטפה שא'צ דמלאבה יהררה כר'סבר
 שרמת לפי ו4צלם שמעוה כר' סבר רשמואל לאמרא"א
 ישל רשפיר ניחא הנ"ל ולפי בזה(, לעין יש שםהתוס'
 דהא להשיב ואע ממקוששנ מלאמת חלוק יליףדר"ש
 ואמהק ר'ש ספוי וסתם דיה תולש מקושש בספריתניא
 הילועה ודצי קו?י משום חייב דתולש גדול כללבפרק
 מן עוגשץ ראין מלאכה לאב בקשו ממנה ללמודואין
 עשד דף בסנההרע יסבר לשיפתו דר"ש ו'אהדין,

 דא"נ דג"ל בבל לפקפק ה1 אמנם הדי4 בערעונשין
 מח בבצץשש הטחלוקת ע5 צשו בשבת מקשינןמאי

 דאם פצבא נשם חנ"ל לפי הא מינה, נפקאהיה-ס1
 ע?ד ואם מלאנוה, חלוק מרימ ללמור יש אב עלעבר
 פהא להעיר "1 פם וכנשל מדיצ %מוד אין תולדהעל

 למאו דטקאינן הלבישן דכיצד בברטתא ה' דףריומא
 מ4צ תיכ ק1אי, למיסנר ומהרצינן הוה דהוה מאינ"ם

 הצדאת לירע ק*א למיסכר נ"ם הא כאן הש"םמקשה
 הרשל. ב"ה עוד לרבר יש מקושש,מלת
 הבנט כל לסתור יש פורתא בה דיקת בדאבטמש

 עכר המגושש דאם היסוד על ביי רדואהזה
 סל*שמה ע5 אף ע4מברת? בקשו ראיה אין הולדהעל
 כף בו אין כ'ז תצלם ההה מן עונאין ד4ון1תת

 דאעו 1מי ודייתי 61שכות חלוק אילללא שהריעמידה,
 לח אט דיי פלאגות חלשפ בל על שיעבור עדחיב
 לפק1נ ם?י1ת היתה ה*1 לתולדות לבל5 מקיםהיה
 טלאגית הל*פ כל ויו דיי דאז שבת, בויני כללזה

 במצ"את. כלל תולרהז הע ו5א *צשז וכמלאכה אחרשרעור
א % ש מ5אכה חב נל דעל שבועלענץ  *דה 
 וילדוה פהגישצאת להתיא אפשה היה ו5ש 11דהיה
 לבדה טאשאטת אב דנל החפת לפי השהא רק חוןכ%
 אמין הששאש1יק בתכ*ה פשצפ היא טהתח עליהחיבע

ש18ש
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 תהיה אהת מלאכה על כותה שנתהיב במישששמ?*נו

 על אף כותה רחייבץ מוכח ממילא דיי הולרהנם
 כלל. קשו בגדר זה ואין לבדה, ה5לאכות פאבותאחת

 להעמיק יש אמנם הנ"ל ביבמות רש'ידבנם8יררוט
 מציאות היתה דאיך הדבר בעצםהרבה

 הל*ט כל על יעבור אם אלא יתחייב שלא כילפעות
 בלשון מלאכה מקום בכל נאמר בתורה האמלאכות
 אחת כל על מיתה דהייב שלמרט מאחר וכןיחיד,
 שחייב אחד בהעלם כולן עשאן דאם מנ'ל ערהןלבדה,
 יותר, קיל קרבן לעמן דלמא ואהת, אהת כל עלקרבן
 על מיתה דחיינ דכיון וית נדול, כלל פ' ברישועיין
 אחת כל על קרבן רחייבין ידעינן ממילא מהןאחת

 בטנהררין ל"ל א"כ אהרן בהעלם מהן הרבהכשעשה
 קרבן, לעמן בעכו"ם לחלק מהשתהואה ללמודס"ד
 ממילא מהעבודות אחת על טיתה דהיי3 דכיוןתפ"ל
 לקצר. וההכרח בכ"1 להאריך ויש קרבן, לעמן הןחלוקין
 מפרשים קצת שנתעוררו מה לחוץ ,ש הפלפייועאך

 הבערה פירש ז' דביבמות רש"י דבריבסתירת
 בטכילתא מפורש באמת זה רש"י )וכפירוש נג*ללחלק
 ואולם ואכמ"ל(, מסברתו זה פירוש רש"י הדשולא

 ה' ש ר' עשה אם אומד שהייתי פירש ה'בפסררם
 ונראה אהת, אלא חייב יהיה 4א אחד בהעלםמלאכות
 תולדה היה במקושש אם אף הרי לורל המטארדכפי
 וע"ז אחת, מלאכה על מיתה שהיב שפיר מיגיהילפינן
 חפאת אלא חיב יהיה שלא דהו"א בפסוום רש"יפירש
 היינו לא אבל אחד, בהעלם ה' או ד' עשה אמחהת

 כל שיעשה עד היתה חיב ידףה שלא  משלמממופקים
 שם ביבמות אכן בנ"ל, ממקישש דילפיגן מלאטתהל"פ
 דוהה דעשה תבערו מלא למילף דמהדרינן אהאאמריק
- כרת בה שישל'ת  לחלק דאמר היא נתן ר' לאו 
 ליה דמחא התוספות כתט עשא ה' ד' ושם -י?את
 ומופנה מוכה דב,י יהודה כר' טברי דרבקלאוקמי
 שם דהא יהודה דר' א*בא טבבת הסיניא דכלוטשסע
 תנא על דפלימ לרבנן דאפילו מסקען ע*ב הןדף
 בתיב ולא שעפנז מדכתיב מופנה נמי ישמעחלדר'

 התוספות וכפירוש ולסמוכין קארה דלאפנויי שמעיקבהריח
 מוכח בעינן דלא ד5ברי לרבק והנה טלה, ד"השם
 בגלאים מופנה הכא ל*ל קשה לפמצכין מופגה18

 לכל מכאן יחנלמד לרטת בא דמופנה וי"לבציצית,
 ככלאים טידא ל'ת דוקא ולאו כרת בה יש ואפילול'ת

 מהבערה ללמוד לאהדורי לן למה וא"כבציצית
 אעיפת למיסר קרא פדאיצפריך כרת בה שישדעדול"ת

 יהודה דר' אליבא אולא זו דסוניא וצ"ל בשבת, כהןבת
 לא מופנה לש דאי מופנה, או מוכח בעינןדלדידיה

 דעדולשת כלל ידעיק הוה ולא סמוכין כלל דרשיקהוה
 ל'ת נרידא ל"ת תינה קשה וע"ז נרידא, ל"תאפילו
 למעו5ר, עליה דאיצפריך דדהי מנשל כרת בהשיש

 לטיד והוא ב"כ דשריפת ילפותא האי לןואיצפריך
 יהודה, דר' אליבא זו דסעיא ומאחר יצאת, להלקהבערה
 פ' דף בסנהדרין סבר יהודה ר' דהא רש"י פירושא'ש

 ללמוד אין וממילא שעה הוראת מקושש היהדבלא"ה
 ו*רצפריך אהת, מלאכה על אף מיתה דחייביןמדינו
 אהונ מלאכה על אף שהיינ להורות תנערו דלאקרא

ון*
 למרדק איכא לעיל שהנאט הקהל יפישתדבנכטכנלתא

 להדליק אטור דיהיה היא דאיךפובא,
 דולק שידףה בעשש המדורה לו לעשות או הנראת

 תשטת ובקציר בהריש שנאמר משביעית מק"ובשבת
 הטששם אין שהרי לשביעית, שביעית מערבשישבות
 דכתיב הארץ שהשבות הוא העיקר בשכיעית דהאשוים

 קודם אק תורה שדיסיפה מה טבן וע"כ הארץושבתה
 מדליש ערשבות בלומר בו להרוש אסור שיהיהשביעית
 הקרקע פעולת לנרום ואסור בשביעית לצמיחהועעיל י שדיישה משים המכלתא, כדהשת הקציר,בשעת

 על רק הוא השביתה הייב הרי בשגת אבלבשביעית,
 שלא כית נשבת, והולך דולק שהנר לט ומההאדם,
 43ש ברייתא דהאי לאמר )ודוהק בע"ש, אלאדידלקה

 ה,ן דארריתא כלים דשביתת י*ח( )שבת דסברידףא
 שביעיה שאט ע*ב נ*ת נדרים )יעיי' לשגישת( דמיוןכאן

 ברשא חוי' וכו' קרקע ע"ידאיסורה
 ובר"

 יש שמא
 המכלתא של הררשא משמעות והנה בזה. קצתלפלפל
 רדחמשיה לל5ד אלא אתי לא ראי מביום היאה~ו
 בל5ו, בשבה למיבתנ ליה הוה ללאו או יצאתלחלק
 ריא 5ף בריש לן תפקא גמו פהש לי, למהביום
 אם והנה שבת(, דדומה בולה גבי דכתיב מביוםדמילה
 לפףר * יקשה בעלטא אסמכתא ולא נטרה דרשאזודף
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 ובקציר מנחריש דנפ*ל וע*כ שבת, דה?ת עומרדקצירת
 קרא לן לית ואשכ פ', דף בר"ה ישמעאל וכר'השבות
 משביעית, ק*ו ללמור הו*א כאן ואין שביעית,לתהטפת
 הקשו והנה תכערו, דלא בקיא ניום * למהוא*כ

 שן חש*נה ספק דתנן בהא ע"א מ' דף בר*הההוסשית
 להדליק אטר דהשמשות לבין סמוך אף האמדליקץ,
 מהוספת שבת תוספת ילפיק דהא שבת הוספתמשום
 נקים משו4 בתומפת דסני משום דשמא ותירצויוה'כ
 סוברים הראשונים מן דיש ידוע ואולם עיאש,הכי

 וע' שיעורו להם נתנרר ולא שיעור לו יש זהדתוספת
 התוס', קושית תקשה ועדיין תר"ח, וס4' רסשא מי'בח*ח
 דמסר ע'א מ"ז דף דכתובות מהא קצת להעיר%ש
 מערבין אין הא התוס' והקשו מובים, וימים בשבהותלה

 יום לפני אחת שעה לה דממר ותירצו נשמחהשמחה
 ומשמע עיי"ש דצרייתא דתוספת במלאכה דאסורהפונ
 אומר הייתי דמסתפינא ואלולא שיערר(, לו דישקצת
 דסבר דמאן הנ"ל, המכלתא יסוד עפא קושיתםלהרץ
 שביעית דתוס' ליה אית ע'כ שבת דוהה העומרקצירת
 ביונע לן למה וקשה הנ"ל לק*ו וליכא דאורייתאלאו
 איטר דאין ורייט שבת תוספת למעפ בעם רדרישת'ל

 יצאה דלמה תתמה פאל שבת, בהוספת מה"תהבעדה
 שיצאה יוסי לרבי מציט דהרי עליה, להקלהבערה
 דוקא היא. המלה והוראת עצמה(, בשבה %טהבעיה
 השבת, על תורה שהויפה בזמן מע'ש לא עצמהנשבת
 וע'כ שבת, דוחה עומר יקצירת סנרה משנה סתםוהנה

 דלא בקיא ביום ואשב דאורייתא, לצ שביעיתדהוספת
 מהורצת ולכ שבת בהוספת הבערה למעפ אתיתבערו
 את חשאכה ספק תני דלהכי הנ'ל בר*ה התום'קחית
 דנתמעפ הבערה, אי1ר אין שבת בועפפת אבלפדליקין
 רק היא החוס' שקה1ת )ומובן ובנ"ל, דביוםמקרא
 הם במשנה שם האמורים הרברים רשאר הדלסןלעל

שבות
 ומדנחלי

 דעכ"פ ש'ם ניה'ש שטת גזרו אי
 לטין(. שבות נשיו לא ביה*ש קודם שדאאבהוטשת

 לקצר, שההכרה אלא הרבה ב"ה ולבנוח לעא?הףהץ1

 3ריש יש*י בפיה"8 קיה ידקיק "1היבן4ין
 לק4יאען בברייתא ר"א של נשיעורוברכות

 ופירש שבההע, בערבי דוופ שקדש סהאעה בעהניןשפע
 י%*וה 8טפן וש דמט חש8שה א וששישא

 שבת הוס8ת משעת שיעורו קדים דלמא לרשאמג"ל
 ה*8שר דיום, קדש כבר דאז השמשות, בין לפנידד1א
 וידףה כלל, נ*ם בזה ואין בה1הי דשיעוויו התוס'כרברי
 וע'ר שיפה, כצתה מבר דרש'י מכאן הכרחקצת

 שנת תוספת ליה ל~ת לשיפתו דלר"א י'ל קצתהפלפול
 היספת ליה רלית הרמבשם שיטת באמת )יזיהיכלל
 דסרלה רשא פ' ריש בשבת טבואר רהא ויו'פ(שבת
 בד1יש דדיש אליעשי דר' רשףי( ובפירוש בטטרא)עי"ש
 טיב שבה דוחה עומר שקצירת ללמד תשטתובקציר
 שביעיה תוספת ליה לית ם' דף בר*ה המטארלפי

 מק*ו שבת להוטפת למור להריה אין וא'כדאוריתא,
 בק"ו יוה*כ מתוספת ללמוד ויצפרך שביעית,רהוספת
 שכן ליוה*כ מה למיפרך דאיכא אלא פ"א, יומאועיי'
 רמסיק עד הש"ס מפלפל ביומא שם והנה בעינוי,ישמ
 עצם עצם דיל~ף היי1 לה, נמר עצם עצם תנארבינא
 מרפנה לא דאי מופנה ואמרינן בעינה, לאחערהלג'ש
 בופנה אפטח לחי וכו' למלאכה מה לכהפרךאיכא
 תע', דיטטא לאאערה חד במלאכה כתיבי קראיחמשה
 תשבתו דכתיב איקוי שבת טפה היא אמר פפארב

 שטתה שבת דנטר אטר יעקב בר אחא ודבשנהבם
 אמר לא פ8א רב בשלסא ואמריט בראשית,טשבת
 אלא עויף, בתיב דנשופה דקרא יעקב בר אחאכרג
 ליה בךבעיא פפא ברב אסר לא ט'פ יעקב בר אחארב

 הקוש, על 8ד51 שמוסיפין מכאן וכו' ועניתםלכהתניא
 לחומפה פובים וימים שבהות דילפינן דהא הריעיי'ש,
 וע*כ שבהבמן דתשבחו מדרשא הוא הקדש עלמחול
 פתשבו1 ללס1ד פפא כרב יעקב בר אחח רב אפרלא

 ורב ש3~ק לתוםפת ד"וצפריך עינף לאזהרתשבתכם
 מג*ש שטזע פשבת עינף אזהרת נפיק יעקב בראחא
 דאיצפריך יליף לא שב4זון נה1בצן רש'י פירש פפאולרב
 עיי*ש, ע*ד דף פרקין בריש וכדאסרינן הענין כללרבה
 למדין אהר מיד רמושנה היא אליעזר ר' שימתוהנה

 אפושר אר חא*כ ידדין, משני מופנה וצריךומשיבין
 אהר פדקרא עצם דעצם מנ'ש לעינף אאערהלמילף

 הול ב1מ1ס, סקראות "גי דנווק מופנהבמלאנה
 בשם,ות 1הגת שכן למלאכה דמה ג*ש לנופרךאיכח
 יל8יק 85 וכמהג י8ע שם וכדפרביק ס1נוםינום
 וכדשמריע הע4ן כל לרבף איצטריך רהא שבתוןמשבה
 ס1שטה והף שמ(, ברשא חאהר כ9ירו1 )ש 9רקקבויש
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 שזדוט בראשית לשבה דמה וטשיבין ולמדין אחרמצד

 וכדטוכח שבת תוספת למילף שבתכם דתשבתוקרא * אייתר לא וא*כ שבת, איקרי גופיה דוצאשבתגם מתשגוי יליף וע"כ כרת, שזדוט ביוה'כ תאסוסקילה,
 דבחריש קרא אלא לט ואין הנ"ל, הנצניאמפלפול
 שביעית הוספת ליה לית דר'א וכיון תשבותןובקציר
 לו אין ממילא העומר לקצירת רריש דבחוישוקרא

 כלל4 שכת לתוספתלמוד
 תוספת ללמור דיש די'ל בזה עור לפלפל ישו14לכש

 ואי דאוריתא, דלכףע דיוה*כ מקץשבה
 פרכינן ק"ו דעל אף הנה בעינף, ישנו שכן ליוה"כדסה
 דהא ביוהר חלושה פירכא זו טב*ם דוצא, כלפירכא
 הוספת שיהיה סברא צ דמה למלאכה ענין ארטעינוי
 וכיון כעינוי, אטר שיודיכ מיצם מלאכה לעניןיוה*כ

 לשבת, ק"ו הרי ג"כ, למלאכה דאורתתא יוה*כשתוספת
 דשרייתא יוה'כ דהוספת הרמב*ם עימת באבאזושלם
 דתשבתו מלאכה, לענין לא אבל עינף, לענין רקהוא

 פפא, וכרב דעינף לאזהרה ליה צצפריךשנהבם
 עינוי אלא יליף לא לחדש, בתשעה תו'ומועניתם
 דלר"א דכית הנ"ל כל א*ש לכאורה וא'כבלבד,
 מנא חד יליף )דמירה שבתכם תשבוי ליהאיצפריך
 לו אין מבהלא אחוינא לדרשא יו'א שבתתוספת
 קי ממט ללכצך ואין עינה, לענין אלא יוה*כהוספת

 לדק "8 דאעפ84ב אלא מלאכה, וזה עינף רזהלשבת
 שהצן ץה*כ של קיגף ומה ק"ו למילף איכאדאכתי
 מלאכת הוספתן לו יש בלכד כרת אלא זרוט עלחייבין
 לה ערש כששב לא סקרלה זדונה על שחתביןשכת

 שהץ הומח יוא"נ. מלאכת למיפרך דאיבא אלאתוספת,
 צא~כרע לעינף אלא ביוה*כ תוספת הירה רכתהלא

 לה ואין מובקם ימים בשבתות שנוהגת מלאכהוהלא
 הוםפה דנילף לדקדק דיש אלא וכו', ביוה"נתוספת
 טהג ש8רט אךנר ומה מעינף בק"ו דיוה"כלמלאכה
 תצ/ כרוה"כ לשבח קץ נלמד ושוב וטן כיוה*כאלא
 יוה*נ, מדצמפת שבת לתומפת ק"ו ללמוד יש דאםאלא
 רברהתא לתנא שכת לתוספת שבתכם תשכתו ל"לא"כ
 יושמ להום8ת דאיצפריך וי'ל מיוה"כ, כק*ו לילוףהנ"ל
 אמריק דהא מיו*בו קל דיו*פ מיו*כ כק*ו נפ"לדלא

 מנין פובים ימש תשבהק ת*ל מטין שכתותבברייתא
 ושבהכם, תשבתו תרי, ל*ל דא'כ ואי שבתכם,ת"ל

 4ל בלי לן דנפקא לשבה איצפריך דלא חדא,ליכתוכ
 תר שבח, לחום8ת רדהש הו"א חדא כתיב הוהדאי

 פרח בקךו ואהרא דמלתא י"ל מיוה'כ בק"ורנפ"ל
 סףו דלהו לכו*ען לש דהא להארב ר"8 אלא 8וב,*ום נןנ"יי חר ע*כ תרויוצ דכתיבי והשתא קרא ליהוכתב
 וגתב פהה אנחיינן ולא דרשרנן למידרש דאיכא היכאכל
 שד4 רהמם להכפ וק בזח קוד לפלפל יש קרח*ה

 "יי2215



 המעותנלוח
* אח)וגפעש-ע ג' שורה בראתו, סהחלת ב' שודה ג'דץ

 פ' שורה כ, צך קשה יי לורה דלדף

-

 4 שי" 6ל"יג.. " שייה א' יי ה'

 2:י:י" ענע):%נ
 לטעות זן שווה ח' רתש "ב41

א י אדס, פרז שורה פ'דףירו'ט

 נ, ך:יג"שי ןנם%4151:נ",
 אס, ורק פן שורה שני צד ו' ררוש לעדיף עופיתי. כ' שירה שמ צד ליג-ץ שיי" טין ין ייי-4ב:נ,"ן לההפ4 1' שורה כ' צי ל'דף הששי. כ"ח שורה כ"ויי
 חאטיט, אן שורה בי צד ל"1דץ שקרה. אן שורה א* צד ל*ה1?*
 דמי.דלא אי שורה ב'י צר לכרית ררוש ס"הרף פםי כ"ג שויה שני צד ס"בדף דטכינהו, זן שורה א' צי לע8דף
כוצרתו. ה' שורה שגי צר ידא אן ררחצ ט"דץ
 פ. (%:גזגיד" ם:%'9::י7 5י בסכיבם. הן 41רה קגי יר ס"פדף לי. למה כ*ה ואדה ועי צד ס"הרץ בתורהיהפאהו על אותי טכקריפ ו' שורה ב' צד מ"זדף

 שעם. א' שורם ב'צר אלך. םףו שמה  ישואה* 4ד שווה סןדץ %:י:נ?"::וע* ןמ

 יעקג אט גדולה הררה ו' פא?ן ע"הדף

 פ"גד5
 המיצא. דבפרק כ*ה :ויטשב:יורה
 נ " - צון'"'יי1י'-ג,

 היערה,אוסרת י"ד שורה כן צד השיבות. סעטיש להם פיגה לראש היתה י"ד שורה פ"ודף
 לי, ועשו י"ד שורה כן צד פ"זדף

 וסמרבר, מהשדה י"טיףשורה
ב

 עשו) וסנהג א' שירה ב' צד :ני נא. הצ6חה הןבאבה אף אומרים וב"; חן שורה א' צד צ"אדף

 לאר? בפלו ורק פ' שודה א' צי ק"דדף רורפיס, ואיבם "ד שורה א' צד ק"גרף-עון:::ימגיט:%י
 %גית ע זה ואי תו'ננביאימ

 אבק.היא אם אמבם טן שורה א' צך ו' דרוש ק'ידף
 יייביציי---י אכו א? בטוף שטעתי ד"ה כ' צר קפ"ויף תורה. חומ,ף תמשה ביטל ידיעי לארץ ולהפילם י"א שורח אן צד קפ"ודף

"3:'-15"%י4'
 קד4

 ב יי . " ם דוקא אכל 4א
ד

 י4 לאמי יש:ח( 416 4רל שיך
 והגה. ד*העצמפ להציל %ילו כאשר בט'ף הועי צד ק"נדף
 הטשהרל כזה איש לאטר צריך כיהאיש ד*ח עד וכו' נמצא ד"ה אן צד קלגרף בתוכה ואבים י"ו שורה השני צו קב"אדף
 וכו',כזאת לעת ייווכן שיחובו סקרשיפ כתי4 שבגו צואדיו ל נכה וכניסע ויכךאתיו בניטין צהערי על הפל פפוק עלהסדרק תאי1 קב"ג-דף

ן
 ה ד עד יזאה " .( דף

 נ::מעמן:נ"5
 צ 'מזך%:"::וקו "יייפ'""ל
ייסו2:"א4ל

 לאסר ט4יך יקדט יה ח1

9 " עיב-ב"ן"ב  

 ולא ב2ןד
 היהמת גיישה "בה יעראיד"ה

 גתכפ4 חטועות איל בסוף אן צד קפ"זדף םהרי עד ובו* אלא ג"דד"ה שורה ב' צד קפ"ודף

 צ ,ג"בל קו י יק::'ו
-

 ;:יבז:2%ף8 שיי" כ' ב ""ת
 ד"8 - יחרי9 לא חסדן-ל2:זדרביל28

 סםפה לא איך והתיסא ר*ה בן צד קצ"1דף

:1ע1עי'1גו1'-4
 ז",5""י% ם תיי ") ג9:,ךנןיידב;:

4 נ (:-ב:ג צ"יא2  ענע- 
 אברהס, ג' שורח שגי צר עןוץ ראמיתא. הן שיה ס"חדף רזהו. כ'א ו%ורה' מהתדף יייו. " 4""יופ)ואיופ



 יש'י

 קלה טה ונד שתן אהרונה שרה נ4דף
 עלה מה מים שתוצ"ל

 השנה ראש לאור .,שצפש  תקש

 עטך צרנ* סרובים ז'דף
 6לי עירידב"ה שנ*ם ועשר מאה בן %דף
 נקטשה צ"ל פר עמרה י*אדף

 שנ שן כי צ*ל ודלתי כרפ,דף

 נע?*ומו צ"ל ק לכצוא רצה וחוך קעדף

 4. י העיב דרני פהםוף
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