
אור כתנות
ספר על ומוסיף כולל אור

/' עלמה הייועיקהלת עם עני חלק
 וחידושי צרפת חכמי רבותינו ותוספות דל פירש״י עם סדרים ששה בכל המפוזרים ומדרשים אגדות לבל מאסף ספר ,

- ־ : ז״ל והרשכ״א והר״ן והריטכ״א הרמב״ן
:הנצב״ה הביב ף שלמה בר יעקב רבי הועם תמים צדיק איש פעולות אלה כל הן

הראשוני'": ערכום לא אשר הערוך מספר חמורות המלות על פירוש גס מראה יפה כספר נדפקו כאשר הירושלמי אגדות כל עליו כתוסף ועוד

 מינו גיבערנמעאע זואלינישען ול '2 ?' 7

קייזרליכז פערדענסן העכשע

 ודאקדעמיא למספרם ,תת" שנת

וכל מהחכם למספרם חתי״ו

 כמוהרר הגאון ה״ה ותיקן חיקר איזן אשר יעקב עין המחבר שהשמיע מה אף התלמוד שיעת כל על אגדות תדוש׳ בטובו המחדש האורה נתיבות יאיר ואחריו
 מאור הארץ על להאיר המאורות על והושיף "הש׳יס שיטת כל פלאי׳על חידש יפילפולו חריפותו ברוב אשר אושערהא דקי׳ק ואב"ד ר״מ זלה״ה שמואל

 קורא •כל אור ילך לאורו נ״ע פינטו יוסף הר״ר בן כמוהר״ריאשיהופינטוזצלה״ה המוסמך הרב ה״ה דאגדת׳ במילי ולאדירי״ם לאדן המאיר עיניס
נעימים: דברים עיניו 'ותחזינה

 מאיר, יצחק פ״לנמוהרר ע״ה נ״י הכולל החכס הגדול המאור הרג ידי על עולם של מלכו המלך יס הוא הסודות עתק אל חוגרו אלה כל

: דיונה קיקיון על3 זלה״ה יוגה כתוהר"ר ה״ה גן פרענקיל 4
 מה מהש״ס מאמרים ה״ה ממודינא יהודא כמוהר״ר ה״ה מהרג יהודא בית השפר העיקר על מרזגה כתוספות מחדש נדפש ועתה

: זצ״ל ומהרש״א הגונה הנקרא ופירושו ותוספות פירש״י ס ע כמקומו תאמר כל יעקב עין שפר התחנר נעל שהשמיע
 גלונא דק״ק דיין זלמן מוהר״ר הרגני חיכר אשר שלמה קהלת וחרושי •שלישי וחלק שני חלק על הרי״ף הראשונים על תוסיף ואלה

• זצ״ל דייןמפוזנא איכל תוהר״ר כ! יעקב מוהר״ר גן יע״א

סלאוועאין אין גדרוקט

איינר באווליגימג

אפריל ג׳ יום רג* אין -צענזר

אלף אמסע כ״א יום דויילנא .

אוהר״ר וכו׳ י

כסלאוויטא
<6

: בארג ראעען מענדל מהו׳
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 פאוולארטש אלכסנדר אימפיראטאר האהידאר וויליקי דערזאזונישע פריסתיעליוושי אווסע הקיסר "אדונינו
.־ יר"ה מילעסעיזושיע אווסע ראסיסקיהאסידאר אווסע דערזיטש סאתיע

לפ״ק יעקב עין גיי נטש ישראל וישכין ב^נת



שנים ראשי ארבעה

?/ס׳/
/ 4 //ז(

ראשון פרק

4־

ומנה ראש ראשון פרק
 שהניא ונתדר׳ ההר גהר שס נמיתתו ישראל כל ראו שלא דמשתע

 דהכ׳יתאן והדרש כמטה השר׳ מלאני להס שהראומ נחומש רש״׳י
 לפין ופו׳נראה סיהון תא : הענן סילוק ידי על וייראו אלא זה

נרשמחזא* את* גגי ועוג סיחון פ׳האשה מ״ש ע״פ פריך דהכא .
 כנען ליה קרי הוו לא הוה סיחון ואס מכנען הזה לא הווזא״ג

 תלטתו ע״ש אלא נגען ליה קרי דלא תיקזצים גג׳ משני ואהא
 והוא אותות מד כנען מגני שיושכיס ע״ש הוא כנען שארץ
 ע״ש כן גס כנען תגני שהיה המקרא גכל האמורי מלך נקרא

 ערל מלך דננעני כן לומר שהכריתס ומה האמורי מגני יושביה
 מלחמו'וכגוש עד גכנש לא ממש ערד שמלך לפי סיחון הוא דהכא
* יהושע שכישס מלכים מל״א אחד ערד מלך ליה דחשיג יהושע

 דבתיב קיים שיחון תה אכחי דאהרן נפשיה נח כי "
 שמת שמע שמועה מה ערר מלך הכנעני *וישמע ר,תד

 להלחם רשות נתנה כסבור כבוד ענני ונסתלקו אהרן /כ
 אהרן גוע כי הערה כל *ויראו דכתיב והיינו ישראל עם כ שם

 ראמר כרר״ל וייראו אלא ויראו תקרי אל אבהו וא׳״ר
 דמי מי רהא אלא דילמא אי לשונות בד׳ משמש כן ל ר׳

 תא ערד תא סיחון תא תנא סיחון הבא כנען התם
 מלכותו ע״ש כנען במדבר לסייח שדומה סיחון כנען
 במדבר לערוד שדומה ערד. א״ר שמו ערר שמו ומה

:שמו סיחון שימו ומה מלכותו ע"ש כנען
 שלפניו לדבר הוא טעם נתינת ניע כי וכדר״ל : נתגלו וייראו אלא

: ונו׳ משמש לשונות בר' כ׳ שלשון אהרן שגוע לפי העדה בחגלו

: הבר חתור ערוד י סוס בן עיר סייח
 כמו עמלק דהיינו אמרינן במדרש ערד מלך הכנעני וישמע חופפות

 היות שינה ולשין כסות זכור פרשת של בפזמון הפייט שיסד
 לבא עצתו עמלק מדשינה קייס כדחין דהוה דייק מ״מ אהל ערד כמלך

 מפרש הא יחיקת מההיא דאי קדריש רמסעי דמההזא ונראה נדתותז
: החומש בפירוש דק לא הארוריסזרש״י דרך ישראל בא כי דשמע

 אהרן׳וכועלפיםדר שמת שמע מהשמועה מהרש״א
 דאהרן נפשיה נח דכי להדיא מוכח ודאי המקראות

 ומאוחר מוקדס אין למיונר דאיכא אלא קיים סיחון הוה £בתי
 מסעות דכמה שפיר מוכח מסעי שגפ׳ המסעות לפי מיהו נתירה

 מהשמועה :זצ״ע מלחמתסיחון עד אהרן שמת ההר מהר היו
 החומש נפי׳ הרמב״ן כתג ע״שוכה״ג כו׳ ונרא׳ תהום׳ נתנו בו׳

 בפרש׳ הכתוג להם הוקשה כז׳כי שמע שמועה מה אתרו ורבותינו
 גם קשה ות״מ ע״ש כו׳ פס הוזכר שלא וגז׳ הכנעני וישמע מסעי

 חקת דפרשח תעשה גופיה איהו מסעי דל דהך כיון לדגריהס
 האתרים דרך נא גי ששמפ מפורש חקת ונפרשה קראי נדתוכחי

 לקיים ונראה זה סזתר אהרן גמיתת ששמע חכמים דרש כן אם
 ;זנין חקת מרשת ניז וגומר הכנעני וישמע סמיכזת דתחזך פרש״י
 ענין על מוסיף וישמע דוי״ו דרשו אהרן למיתת מסעי נפרשת
 לא האתרים דרך ישראל נא וכי דלעיל אהרן גמיתת ששמע ראצן

 האחרים: דרך דהיינו ישראל על להלח' אנא ממקום אלא להורות א1
 קשה הוא אהרן שנוע שראו דקרא פשעיה דלפי מ׳ וייראו אלא
 ההר מן )אלען׳ משת )ירד ההר גראש שם וימין מיניה לעיל דנתי׳

 ערד דתלך זו מלחמה נעשה משה משתע־דניתי דהכא והקרא
 ערל תלך היינו סיחון דהיינו אמרו וע״כ נעריו חרמה וגעשה

: גסיחון היה משה של כינוש דתחלת דתכא

 אלו מגו לפיכך היה בשר מלך מרש אבהו רבי אמר
 ג קשר כן אם יוסף רב לה מתקיף ישראל כמלכי

 3״ע תלתא יום עד רנא ביתא *ושציא דכתיב אהדדי קראי
 עזרא להוכיח הקושיא מונת ונו׳ שית שנת היא די אדר לירח

 י א * עמ"ם כמלכי מתשרי לו עזר׳מנו כשעלה כי הכתו׳ מן
 מתקיף * שהחמיץ לאחר כאן שרחמיץ קודם כאן ל״ק

 שם. תורין ובני חשחן *ומה והכתיב החמיץ ומי כהגא רב לה
 ר ומשח חמר מלח שמי׳חינטק לאלה לעלוון ודכדקואימרין

 יום להון מתיהיב להוי די דבירושלם כהניא כמימר
 להוון די מטונך יצחק רבי ליה אמר שלו לא די ביום

 ובנוהי מלכא לחיי ומצלק לאלהשמיא ניחוחק מהקרבין
 תנו האומר והתניא היא מעליותא לאו הכי רעכיד ומאן
 ובשביל כני שיחיה בשביל לצדקה )לפלוני( זה סלע

 קשיא לא גמור צדיק זה דרי הבא העולם לחיי שאזכה
 ״ג3 ראחמיץ לן מנא בעי׳אימא ואי בעכו״ם כאן בישראל כאן

 (""פ חדת אעא די ונדבך תלתא גלל אכן די *נדבכין מהבא
 פ׳?"' יהודאי 'ב אי י20 הכי ?!מעבד יה1? יםה; וגר

 ה,למג והכתיב הכי עכר לא שלמה אטו בנורא איקלייה
 פ״ר שלמ׳ כרותו׳ארזים וטור גזית טורי שלש׳ שלמה *ויעש

 ׳ שם שקעיהבכניגא שלמה מלמטה עבד ואיהו מלמעלה עבד
 לנ,׳” פדייה שלמה ואב״א בבגינא שקידה לא ואיהו

 ז רב אפר יצחק רב אמר בסידא פדייה לא איהו בסידא
 לן מגא נחמן רב תימא ואי יצחק רבי תימא ואי יוסף

 ״יייה” מאי יושב׳אצלו והשגל המלך לי *ויאמר מהבא דאחמיץ
 מעתה אלא כלבת׳ דרב משמיה לימא בר רבא אמר שגל

 ה די ולמאניא התרוממת שמיא מדי *ועל דכתיב הא
 ' ולהנתך שגלתך ורברבנך ואנת קדמך היתיו כיתיה
 שתיא כת כלבת׳ כלבת׳היא שגל ואי ברק שתיין חמיא
 אלא ושתיא לה קשי׳דמלפי לא הא ליה אמר היא חמרא
 תיאיס לימינך שגל נצבה ניקרותיך מלכים רכתי׳*בגומ מעתה

מי. בכתם • ך-——■ :



ב השנה ראש דאשוץ פרק שניט ראשי ארבעה
 :,קמלו כזלפני אמר הדבר ולהפליג גמור כליון דתשתע האש אכל
 והיא לפניו יין הניאו כתו פשוטו לפי וגומר ואשא לפניו *יין

 פ״י רש״י הניאו בירושלתי מ״ש ע״פ לפרש ונראה חסר מקי־א
 והיה למלך תשקה שהיה ע״ש התרשתא נחמיה נקרא דלכך יוחסין

 התירו ולכך נתשקה סס שהטיל יחשדוהו שלא מקודם לשתות צריך
 הרעים דברי׳ נחמיה ששמע אחרי וה:ת' ע״ש כו' עכו״ס של יין לו

 לפניו יין וז״ש היין תן עצתו את והזיר מצטער היה מירושלים
 נזקר לא היום עד עכו״ס כתגע נתנסך ר3וכ התלך לפני דהיינו

 ה׳ה וביום בירושל׳ כת״נן לו שהתירו לפי תקודס מתנו מלשתות
 תתנו תקודם שהיתי ולא המלך לפני יין היה רעה השמועה אחר

 רגיל "הייתי לפניו רע הייתי ולא לתלך ואתנה תתחלה אותו ואשא
 לב כטיב כמ״ש טוב 3ל נקרא יין שוחה כי המלך לפני יין לשתות
 וגומר רעיס פניך תדוע המלך לו וז״ש רע 3ל וההפך ביין המלך
 ואירא עלי רע לב כ״א זה אין חולה ואינך יין שותה שאינך דהיינו
 שתיתי לא ולכך נמשקה התות סס שנתתי יחשדני פן תאד הרנה

 את להזיר וגומר פני ירעו לא תדוע וגותר לתלך ואומר מקודם
 ואתפלל וגומר תה לי ויאתר וגומר העיר אשר היין מן עצתי

 השמים לאל נתפלה הפסיק לתלו דבר אשר תקודם זגותר ה׳ אל
 תוסב למלך ואותר ועי״ל כפרש״י המלך תן בקשתו שתתתלא

 פלא וגןתר לתלך ואותר השתים אלהי אל ואתפלל דר״ל לתעלה
 ואותר התפללתי השתים לאלהי אלא א׳־תחששתא למלך כוונתי היה

 אתרו גוונא וכהאי וגומר טוב המלכים תלכי התלך על אס לו
 ודו״ק: קודש וגו׳שהוא תלך תלכא אנת דניאל גני שבועות נתסכת
 שלתה שתלה כנש כשב הפוכות בו'מתלות היה כשר מלך כורש

 קרא דהאי ובסיפא המדינה שם דהיינו מלכותו ע״ש וארתחששתא
 : פרס זז תירס דיומא בפ״ק כדאתריגן מלךפרםע״שהאותה

 לעיל 3ךכתי ותהא וגומר חשחן ומה כתיב והא החמיץ מי
 פריך לא וגומר דך אלהא נית למבוא וגומר טעם שם ותני תיניה

 לעיל כדכתיב נ״ת לתנני רשות ניתן הראשון כורש תיתי כיוןדכנר
 טעם שם תלכא לכירש חדא תשנת וגו' ספריא ננית ונקרו מיניה
 הק־בנות אלן אבל וגומר יחבנא ניתא דנירושליס אלהא ביתא

 גו׳ אעא די ונרבך הראשון: מלך נכורש שם הוזכרו לא להקריב
 נכתוב כן נמצא ולא כו׳עכ״ל נו כתוב עזרא ניד ששלח 3כת פרש״י

 אלא הראשון כורש תתלו שנתצא ונכתב כתיב שעלה מקודם א1ן
 שהחמיץ לפי כן לבנותו צוה אסתר נן האחרון כורש דתסתמאגס

 ; גלל באבן רביעית בכותל גס לבנותו תשנה היה החמיץ לא דאלו
 מימין להעמידה בקרא הוזכר שגל דנתקום כו׳ר״ל שגל כמקום

 בדנתלב לימין הכלבתא את תושיב והוא לימינך שגל נצנה כמ״ש
: וגו' יושבת והשגל

 כעגלים תהיו אל לחנן והא לצדקה זה סלע האומר והתניא הרי״ף
 גיויתת מתרצא דלא כיון וקשה כעכו״ם ההיא וכו' המשמשים •

 לתתני׳בעכו״ם דמוקמען אלאבהא כעבדים תהח עסמתניתיןדאל
 מלכא לחיי מהקרבין דלהוי ההוא נמי חיקש׳ לא א״כ בישראל וברייתא

 א מלב לחיי דמתקרבין וההיא בישראל ברייתא הא' לאוקמי לן אית דע״כ
 בערן לישראל עכוי׳ם בין דמפלגינן תן אדע וי״לדסליח * בעכו״ס הוי

משמיש 173 3□"

 להו מבשר קא מאי היא כלבתא שגל ראי אופיר בכתם
 תור׳לישראל שחביבה בשכר קאמר הכי לישראל נביא

 אי״מא בעית ואי אופיר לבתם זכו לעכו״ם זו בשגל
 לה גמיר גמרא לימא בר ורבא היא מלכת׳ שגל לעולם
 נמי אי כשגל עליו חביבה שהיתה שגל לה קרי ואמאי

:שגל במקום שהושיבה
 כורש קראוהו כשר שהי׳ שס על כלומר היה כשר מלך כורש

 ולא מניסן ישראל כמלכי לו מנו לפיכך עליז מעיד ושתו
 כגר עזרא כשעלה רשע נעשה החמיץ ;מתשרי עכו״ס כמלכי
 גיד ששלח נאגרת והכתיב עזרא כשעלה החמיץ ומי :החמיץ

 שיחפצו תה כל חשחן ומה ; יהודה נארץ לו שהיו לפחות עזרא
 עלינו להטיל שהנאת תמשאך מטינך : משלי להם תנו הכהניס
 ומצליין וגו׳ להוון די ה3 כתיג תה רא? חשוג׳ משינך אני להשיבנו

 זה הרי :להנאקן אס כי עשה שמיס לשם שלא למדת תלכא לחיי
 ואס לשמים לנס בישראל כאן : נכך רגיל אס גמור צדיק

 אגל נעונו היסורין חולה אלא חגר קורא אינו בחייו לו תריעין
 דפסחים ובפ״ק " חגר קורא כגמולו לו משינין אין אס עכו״ם
 כעבדי׳ תהיו אל נתוספו׳והדתניא עלה וכתנו הברייתא זאת הניאו

 לו תנא לא שאס כגון היינו פרס לקנל מנת על הרג את המשתשין
 שאינו מי אנל שעשה הצדק׳ על ומתחרט תוהה מצפה שהוא טונה
 תסכ׳ר״ה ברים נתי משמע וכן גמור צדיק זה הרי זתתחרט וזוהה

 עזרא ניד ששלח נכתג גלל אבן די נדבכין :ע״ע 3דנ״ ונפ״ק
 רביעית ושורה הניח נחותות שלש שיש אנני של שורות כן נו כתג

 לנשר שנא׳והיו עליה תוזהרין היו נח ונני לתשכנ עץ:כלבתא ל5

 האדם: תן יולדין שאין אחד נשר נעשין שאינן וחיה נהת' יצאו אח׳
 לעולם : לנא לעתיד אותו מיקרות ביקרותיך מלכים בנות
 דהכא שגל להאי ליטא בר ורבא : היא תלכחא דעלמא שגל

: היא דכלנתא רניה תן לה גתיר גתרא
 אלא לריש מקרא לאו מלמטה ואיהו מלמעלה עכר שלמה תוספות

 מהנא דאתמין לן מנא ז״ל הרשכ״א : נידם הימה קבלה
 דוכרין אלא כן עליו לוה זה כורש לאו דההוא תימא וכי׳ גלל אכן די נדבכין

 באדין לכתיב וכ כן כורשקלמאה דכתכ כמגלה באחמתא אשכח התימאלי

 חדא כשית דכרונא כנוה כתיב וכן וגומר ונקרו טעם שם מלכא דריוש
 וי״ל וגו' תלתא גלל אכן די כדככין וגו' טעם שם מלכא כורש מלכא לכורש
 אלתא שירצו כמו לננית לוה ולא דברים אותם, על הוא ששמך דמניון
 כשר היה מתי שא״כ הגדולה והתימה כשרים שהיו לאחר החמיצו שניהם
 היה הענין נתחלת ששלח הראשון הכתב שהרי י החמין ומתי זה דריוש

 נתגלה לא שמתחלה וי״ל חזרו ומ^י ישראל כמלכי לו תנו מתי וא״כ זה
 רשות ונתן המלאכה לנטל שלא שציה ששמעו מכיון אלא הזה העיין להם

 שלא וראו וכשחזרו ישראל כמלכי מניסן לו ומגו כשר למלך משכוהו לכנות
 חדת אעא די ונדבך תלתא גלל אכן די נדנכין אלא לכנות רשית גחן

: מתשרי לו ותנו וחזרו נכך שהחמיץ משכוהו

 כולו דבשבי משוס השכיבו׳ מן נשארו *אשר מהרשי׳א
 לתות לתות אשר דב״ב פ״ק כדאתרי׳ ביה איתנהו

 התאוח׳ וכל לשני לשני ואשר 3לרע 3לרע לח־בואשר 3לחר ואשר
 ניה דאית השני תן שנצולו והיינו ע״ש כו׳ תחבירו קשה בפסוק

 לפני לותר בלשונו שינה והוא כי׳ באש נצתו *ושעריה :מלט
כמו אש של כליון לא-רתתע :הצתה נא: אכלו ושעריה המלך



השנה ראש ראשון פרק שנים ראשי ארבעה
 שזהו כעמדה מעע יהיה הפרס לו יתנו לא ואס פיס .לקבל ע״מ משמש

 כניו יחיו זה שבזכות כאומר הוא כני שיחיו כשביל כאומר אכל גמור גדעון
 על שהחמיץ מורש דאמרי' השתא אבל מבעט להיות לעולם כא אינו אכל

 שיחיה מנת על אמר שלא ואע״ס וכנות׳ מלכא לחיי מהקרכן להוו וי שאמר

 כברייתא אמרינן היכי א״ן שהחמיץ לרשע נחשב מקוש זכנוהימבל מלכא
 בשביל האומר דגם כגמרא ומשני גמור צדיק זה הרי כני שיחיה כשביל
 האומר דכעכו״ס לעכו׳יס ישראל נין לחלק יש מנת על אמר ולא כני שיחיו
 אכל רצונו יתמלא לא ♦ס יכעט כוודאי ני מנת על כאומר היא נשכיל

 תהיו דאל ההיא התוס׳ תירצו למה דא׳יכ לדקדק יש ועדיין לא בישראל
 מנת על עובד דהוא כפירוש דאמר כישראל נמי ולוקמה בעכוי׳ס כעבדים

 על ■שאתר אע״פ דכישראל לומר וצריך תנאי על עובד דהיינו פרס .לקבל

 ולכך שם בתוספות עיין • כפ״א התם משמע והכי לבעט בא אינו מנת
:דוקא בעכו׳ים הכא אוקמוה

 מצות זו תשמור עשה מצות זו שפתיך *מוצא ד ת ו
כאשר שיעשוך לב״ר אזהרה ועשית תעשה לא וכרים
 עולות ואשמות חטאות אלו אלהיך לה׳ נדר זה נדרת כג

 בדק קרשי אלו דברת אשר כמשמעה נרבה ושלמים
: צדקה זו בפיך הבית

 שפתיך מוצא קרא חתר הכי דמסתמא עשה מצות זו שפתיך מוצא
 כל אר״א אכין כדרכי תאחר לא תעשה לא מצות זו תשמור קייס'

 לכ״ד אזהרה מכאן כרחך על ועשית . ונו' ראל פן השתר שנאמר מקים
 זו בפיך :שבחובה דכר לרבות לדרשא הוא יתירה קרא אלהיך לה׳ : לכוף

: דריש יתירה קרא צדקה

 שמתקדשת מלמד החמשים שנת את *וקראתם ח
ישמעאל רבי אמר מכאן מתחלתה והולכת ע״נ
היו לא י״ה ועד מר״ה ברוקה בן יוחנן רבי של בנו יייי*
 אלא לאדוניהם משתעבדים ולא לבתיהם נפטרים עבדיםכה

 כיון בראשיהם ועטרותיהם ושמחים ושותים אוכלים
 עברים נפטרו בשופר ב״ד תקעו הכפורים יום שהגיע

: לבעליהן חוזרות ושרות לבתיהן
שנים שבתות שכע שנאתר מכיון מוז״ל החמשיס שנת את וקישתם

 *ת שהיא אני יודע כחדשהז' תרועה שופר והעברת 1

 דרור: וקראתם והדר שופר תעבירו דכתיב לבתיהם נפטרים לא דחמשים:
בראשיהם ועטרותיהם החמשיס: שנח איו וקדשתס דכתיב משתעבדים זלא

:חפשי שיצא להראות בראשו עטרה לשום רצה אם

 בגאולה ישראל לחירות וצלמת דמותה להתשיך אפשר היובל שנת אה״ב ■-
 תהית האמתית התנוחה שתחלת פה שאמרו תה וכל ־ העתידה

 עטרה ותחזור מלכיות משעכון ויצאו ה' לפני מטומאותם יתקדשו כאשר
 חטאת ואת ואיננו ישראל עון את ינוקש הנפרה־שנאמר עת ובבא ליושנה
 אחוזתם ערי בתי לבתיהם ישיבו אשאיר לאשר כ?אסלח תמצאנה ולא ■יהודה

: הנבחרת הארץ שדי לבעליהן ושדות

 בתשרי* עולם נברא בתשרי אומר אליעזר רבי תניא י
 נולד כפסח * אבות מתו בתשרי * אבות נולרו

 יוסף יצא בר״ה • וחנה ורחל שרה נפקדה יצחקיבר״ה ,
 * במצרים מאבותינו עבודה בטלה. האםורין*בר״ה מבית *

 יהושע רבי ־ ליגאל עתידין ובתשרי ישראל נגאלו בניסן
 מתו בניסן אבות נולדו בניכן העולם נברא בניסן אומד
 והנה רחל שרה נפקדה בר״ה יצחק נולר בפסח אבות
 עבודה בטלה בר״ה * האסורין מבית יוסף יצא בר״ה

 : ליגאל עתידין ובניסן נגאלו בניסן במצרים מאבותינו
 שנא׳ העולם נברא שבתשרי מנין אומר ר׳אליעזר תניא יאשית
עץ זרע מזריע עשב דשא הארץ תדשא אלהים *דאמר "

 מלא ואילן דשאים מוציאה שהארץ חרש איזהו וגו׳ פרי
 היה רביעה זמן הפרק ואותו תשרי זה אומה הוי פירות
 : שם !,האי הליע אד*? 'שנאמ וצמחו הם'ץל גשמים י״ייי

 שנאמר העולם נברא שבניסן מנין אומר יהושע רבי וגו׳
 לו שס עושה ועץ למיגהו זרע מזריע עשב דשא הארץ *ותוצא

 מוציא דשאי׳ואילן מוציאה שהארץ חרש זהו וגו׳אי פרי
 תלים ףועו ברימ׳ודה זמן הפרק ואותו ניסן זה אומר הוי פירות

 תס וגומר הצאן כרים *לבשו שנאמר זה עם זה שמזרווגין
 ראשית לכרכ׳לרורו׳ ההוא פרי עושה *ועץ כתיב הא נמי ואידך

 א יהושע כרבי ההוא פרי עץ הכתיב נמי רכתי׳ואירך הוא
 בראשית מעשה כל לוי בן ■ יהושע רבי האמה לוי בן

 לץ1מ שנ׳ויכלו' נבראו לצביונם .נבראו לרעתן נבראו בקומתן
 4פא״נ * צביונם אלא צבאם תקרי אל צבאם וכל והארץ השמים

 יע״ש שנאמר אבות נולדו שבתשרי מנין אומר אליעזר רבי
 יש״א האיתנים בירח ישראל איש כל שלמה המלך אל *ויקהלו

 'ח*£ דהאי משמע מאי עולם איתני בו שנולדו ירח וגו׳ בחג
 מדכר וגומר מושבך *איתן דבתיב הוא דתקיפא לישנא איתן

 כד ארץ מוסדי והאיתנים ה׳ ריב את הרים *שמעו ואומר
 י מינח םיההר על מדלג גומר בא זה הנה דורי *קול וגו׳ואומר
, אמהות,: בזכות הגבעות על מקפץ אבות בזכות

 ה י הז : לקתיה ליה יליף קראי מן וכו׳ אומר אליעזר רבי תניא
 זנרונם גא שרה נפקדה :3ו*עק אברהם אבות נולדו

 חדש*׳ ו׳ מאבותינו עבורה בטלה :הריון עליהם ונגזר לטונה
 וחתנם' תתלגש הארץ תהס:תדשא השיעגוד פסק גאולחן לפני

 היה רגיעה זמן הפרק ואותו פריו: שנגמר פרי ועץ : גדשאיס
 היו לגשמים שהרי העולם נגרא שגתשרי לדגריו וראיה כלומר
 כתיב ולא הארץ ותוצא : הוא רגיעה זמן ותשרי צריכין

 זמן הפרק אותו : גמור עץ ולא פרי עושה ועץ : אשיתד
 הנא וראיה צריכין היו ולכך לזה זה ליזקק וחיה לבהמה הוא

 השגליס שיתרועעו גזתן כרים לבשו : העולם נגרא שננישן
 הריס מנין מיניה לעיל דנתיג כתיג עולם גריאת וגכי נניסן
 שיעשם לדורות ברכה : היא נהמה זיווג זמן ניסן אלמא נכחו

 עץ והיינו נבראו בקומתן היה: פרי עץ השתא מיהו לדורו׳ פרי
 אם להם ששאל נבראו :לרעתם מיד פרי היה-לטטון ראוי פ־י

 ואח* אחד כל נעעס לצביונם הן: ואמרו לאו אס להבראות חפצים

 אלמא ארץ מוסרי ואיתני׳ ונו׳ הרים שמעו אחד: כל ונדפום
לג.7מ שנאמר הריס אנות דאיקי־ו ואשכחן הריס הס איתני׳ הם

.־ התריס נשניל קץ דילג התריס על
 פי■ על ואף בתא חודה נמי יהושע העבודיזי־בי בטלה בר״ה ווץ0תו*ס

 כדחנן חדש ב י" המצריים דמשפט מניסן המכות שהתחילו
 לקומתן לדעתן לצביונן : תשרי עד ענודה פשקה לא מי׳ח בעדיות
 גדלים כשגדלים ועוף חיה בהמה דרך : צבי לעטרת כמו יופי לשון צביונם

 בריחתן בתחילת בראשית במעשה היה זה בכל ובקומה ובדעתם בכח בנוי
• ע"כ צבאם מדכתיב נפקי יכולתו

 דגריס מאל! לנו יצא סו׳ עולם נברא בתשרי מהרש״א
 שהעולם לפי גתשרי השלנאחד ראש לכן־נקגע ני

 אדם 30 שחטא על לדין האדם גא )3) האדם דהיינו גז ננרא
הראשון



 בתם בו .וע״כ לו תחל העולם שברא ברחמים והקב׳־ה הראשון
 סימן' והוא ורשמים' חשך תדת ע״ם ויעקב אביהם אבות נבראו

 תדת שהוא יצחק אבל הזה ביום בדין ברחמים עתהס לבא לבניהם
 בתני! המצריים על מה״ד שולט היה שבו בפסח נביא הדין

 ואמר ־' המצריים על הקשה ת״ה ע״י מ נגאלו וישראל בכורות
 הגמורים הרחמים יבואו בעיתס כי ליגאל עתידין בתשרי

 ליה גותרותייתי אקבצך גדולים לס ברח שנשוב כמה לישראל
 ימינך ע״ש הרחמים על תורה דהזקיעה בשופר תדכתיביתקע

 פרש־״י עייף כו׳ רביעה זמן הפרק ואותו : וגומר פשוטה
 הוצרכו דאז למיתר לן א*ת בנישן דאדרבה תגותנס הוא לכאורה
 בתשרי לאו ראשונה רגיעה אבל רביעהשנייה ומן דהוא לגשמים

 כיון דה״ק דבריו זי״ל דתענית פ״ק כדאיתא בחשוון אלא היא
 מן יעלה ואד למיתר הוצרך לא לעולם היא ה רביע זמן דבניסן

 הוצרך בא לא רביעה זמן ועדין עולם נברא בתשרי אס אבל אר־ן ה
 בתשרי שתהיה אז הרביעה זמן שהקדים וגומר יעלת ואד למיתר
 ותוצא שנאמר : ןק״ל שיצמחו אז שנבראו הדשאים משוס

 עכ״ל והדשא כתיב ולא הארץ ותוצא פרש״י וגומר דשא הארץ
 ראית הוא )תדשא כתיב ולא הארץ ותוצא דכתיב נראה מפירושו

 ותוצא כתיב בעשיה אס קשה גס תשמעו ידעתי ולא ניסן שהוא
 ר״א ברברי דלעיל קשה גס ותדשא אלא הכי כתיב לא בצווי הרי

 גרסי׳מלא׳דשאי׳ולפי ר״י בדברי והכא דשאי' תוציא׳ שהארץ גרסי׳
 דשאים תוציא׳ הל״ל הכא כפרש"י הכא דכתיב ותוצא לשון דקדוק

 ליישב בא לא ותלמוד׳נתי תלא׳דשאי׳ גרסי׳בשתיתס בילקוט מיהו
 לתר ותוצא לתר ותדשא אבל פרי עץ ולמר עוש׳פרי עץ למר ־אי

 לי׳לת״ד דתשתע דבריו וי״ל ליישב התלמוד זו הרגיש לא כפרש״י
 פירות הוציאה שאז דהיינו פרי עושה אעץ נתי קאי הא־ץ ותוצא

 נגדל שכבר דהיינו פרי אעץ נתי קאי והדשא ולמ״ד כדאמרינן
 האיתנים בירח : פירותודר׳ק תלאה והארץ כדקאמר הפרי

 עולם איתני בו שנולדו וגו׳ ארץ מוסדי והאיתנ־ם וגומר
 כדתייתי בזכותם עליהם עומד שהעולם עולם תקיפי ר״ל כו׳

 .־ לר״א עולם נבר' שבו הזה בירח נולדו ולכך ארץ מוסרי והאיתני׳
 לו שיש וריב ויכוח האבות שישתעו ר״ל ובו' מוסדי׳ והאיתנים

: יתוכח ישראל ועס כדמסייס ישראל עם להקב״ה
 *ויהי שנא׳ אבות נולדו שבני׳סן מנין אומר יהושע רבי

 ישראל בני לצאת שנה מאית וארבע כשמוני׳שנה 1
 שנולדו ירח וגו זיו בחרש הרביעית בשנה מצרים מארץ

 דתקיפי התם האיתנים בירח והכתיב עולם זיותני בו
 ראית משוב ההוא זיו בחרש נמי הבתיב ואידך במצות

 ביומי דנפיק מאן האי יהודה רב דאמר לאילנא זיוא ביה .
 חיסר שלא ברוך אומר דטלבלבי לאילני וחזי דניכן

 טובות ואילנות טובות בריות בו וברא כלום בעולמו
 בניסן אבות נולרו בניסן מ״ד אדם בני בהם להתנאות ־

 מאה *בן שנא׳ • מתו בתשרי נולרו בתשרי מ״ד • מתו
 היובומה לומר תלמוד היופוגו׳שאין אנכי שנה ועשרים לא מ

ג .. , ראש.השנה ראשון .פרק שנים ראשי ארבעה
 ר יושב אצהקב״ה ללמדך ושגרתי ימי מלאו היום היום ת״ל

 שיז' לחדש *מחרש ליום מיום צדיקים. של שנותיהם. וממלא
 פ״ת מנ״,ל יצחק נולד בפסח אמלא ימיך מספר *אח שנאמר•

 ש״ע' אימת בן ולשרה חיה בעת אליך אשוב *למועד דכתיב
 ילדה קא מי יומין בר נעצרת וקא״ל בפסח אילימא קאי

 " ירחי בחמשה אכתי בתשרי וקא״ל כעצרת אלאדקאי
 ראשילך בשיתא ואכתי בניסן וקא״ל כחג דקאי אלא ילרה קא מי

 יח סוף סוף מעובר׳היתה שנה אותה תנא ילדה קא מ* ירחי
 שמואל ^ןאפ זוטרא םר אמר לךן בציר טןטאה יטי ךמ ךלימ כי

 כנית׳ש לשבעה יולדת למקוטעין יולדת אינה לט׳ יולדת למ״ד
 מתיש וגומר הימים לתקופות *ויהי שנאמר למקוטעין יולרת

 וע״ש נפקדה בר״ה שנים ימים מיעוט שתים תקיפות מיעוט
 יש״א זכירה זכירה אתיא ר״א אמר לן מגא וחנה ורחל שרה

 ראשית^ ןברך|ל בה ,כתי ןכירה זכירה אתיא ידהןפר ךהק,פ ןאתיא

 מואלש ה׳ *ויזכרה בחנה בה וכתיב רחל את אלהים *ויזכור
 ׳ א א 'מקרא תרועה *זברון דכתיב טר״ה זכירה דבירה ואתיא

 ויקרא *וה׳פקד.את בשרה בה כתי׳ פקידה פקידה ואתיא קדש
 כג חנה את ה׳ פקד •כי בחנה בה וכתיב אמר כאשר שרה

 שיתי£ *תקש רבתי□ לן מנא האסורים מבית יוסף יצא בר"ה
 לישראל חק *בי וכתיב חגנו ליום בכסא שופר בחדש

 ביהוסףשמואכ *עדות וכתיב יעקב לאלהי משפט הוא
 חלים. ה בר׳ י אשמע ידעתי לא שפת מצרים ארץ על בצאתו

 פא סבילה אתיא לן׳ מנא במצרים מאבותינו עבודה כטלה
 הסשש התם וכתיב 'מצרים. סבלות *מתחת הבא כתיב סבילה

 .ז שמית ובתשרי כדאית׳ נגאלו וגו״בניסן שכמו מסבל *הסירותי
 חלים הבא כתיב שופר אתיאשופר מנאלן ליגאל עתידין

 פא יתקע ההוא ביום התם.*והיה וכתיב שופר בחרש תקעו
 ישעיה יןרעתי ובניסן לןננא במסץ אומר .יהושע ר׳ גדול בשופר

 המשוט׳ לה׳לילה הוא שמורים *ליל רבתי׳ לן מנא ליגאל
 כי ישראל בני לכל שמורים בראשית ימי מששת ובא

 ראשייג לילה ואידך.ההוא לבא לעתיד המשומר לילה לדורות׳
 ז *בשג׳ דתניא לטעמייהו ואזרו מן־המזיקין ובא המשומר

השגיא ובו׳ אומר אליעזר׳ רבי נח לחיי שנה מאות שש
: התקיפות ובמנין כזה ארוכה

אייר כשגתחדש העולם זיוי בו שנולדו :אייר הוא זיו בחדש

 בחזך נמשך ניסן דחקופוח זמנין נתי אי בניסן כבר נולדו
 זיותני־ גו שנולדו חתה של ניסן ע״ש זיו ליה וקרי לבנה של אייר

 ולולב וי״ה שופר במצות דתקיף : ליהנות להתנאות ; עולס
 הבא לי״ט אליך אשוב למועד : המיס ■וניסוך וערבה וסוכה
 ס תיו הבשורה יום להרחיק יכול שאתה מה וכל בן ולשרה ראשון;
 ארה־ ואי שניהם יבין הולד עיבור למנות כדי הרחיקהו הלידה

 זה׳ גד0ת3 שנתבשרה כשתאמר למועד מתועד אלא להרחיקו יכול
 דקייתא־. נדה טומאת טומא' ימי מר מדלי א.כי3ה למועד שהלד

3חמא ויקח לפיכך נדה פירסה שגתבשרה היום אותן אתנן שרה לן
!מצב



פרק שנים ראשי ארבעה
 שאברהם נטותאה אותם העוגו׳שלשה את לא אגל הגקר וגן לנ1מ

 אינה ;נדה נמסכת למ"י אפי' : היה נטהרה חוליו אוכל אנינו
 שלמים לחדשים אלא חסרים חדשים דהיינו למקוטעין יולדת

 חק דכי קרא דההזא בתריה שסו ביהוסף ערות : יום ל׳ סל
 המשומר :3נתי ביוסף שכמו מסכל הסירותי נתיב: לישראל

:לגאולה ובא
 מוכח׳דגתשרי דשתעתין סוגיא נניס! וקא״ל כחג דקא׳ אלא תוספות

 נאי מינה אמרי׳כג׳של ונפר׳הפועליס אמנו אנרהס נימול
 אלעזר רני ונפרק י וגומר אליך אשוג למועד לו נאמר ואז מלאכים אצלו

 דווקא לאי נחג דאתר הא והשתא אנינו אנרהם נימול דני״ה אמרינן נתי
 דמשמע גג על ואן< ■ הכפויים ניוס דנימול כיון היה החג לפני ימים דל

 דכאלו כיה זהדקייתינן חג אחר ראשון למועד ה״ק ראשון למועד הנא

 דמסקינן ולתאי • לפניו ימים ל אלא הוה דלא כיון דתי כחג קיימא
 דכי היתה מעוברת שנה לשנויי צריך הוה לא למקוטעין יולדת ל!׳ דיולדח
 אחרון ניוס וילדה ואפשר לחג ה' כליל נתי עכלה טומאה ימי נת׳ הדלית

 נילד ישי נ דנט'ו ובמכילתא עילם בסדר ן דאתרינ משוס אלא פסח של
 חג כלילי ויאכלו אפה ומצות פסח של כמערב יסד ש״ז מאיר ורכי ♦צחק
 לא יעי וכל היה שפסח אתרה הדא עגות ועשי לושי נב״ר ואתרינן הסח
 פסח שהיא כזה למועד כלות' אלא ראשון אמועד אליך אשוב דלתועד ק״ל

 מילת נפרשת דכתיב הא והשתא קיימין דאתו! כעידן אונקלוס תרגיס זכן
 סריטה לו סרט נמי ואמרינן אחרת כשנה הזה למועד שרה לך תלד אשר

 נאו כיוס ונו נמול ניוס וני נאתר בניסן נט״ו ע״כ אחרת דלשנה ככותל
 קרא תקיימי היכי הוה כתשרי דאתר• הני דכל ותיתא זו כשנה מלאכים
 עד נימול ולא נפסח שנצטוה לומר יתכן ואיך אחרת כסנה הזה דלמועד

 נו הזה היום נעצם הכא הכתיב יעיד לתצית מקדימין זריזין תשרי,והלא
 כרכי להו שנירא נתשר׳ דאמרי דהני ז׳יל ר״ת ואומר תל שצוהו כיוס

 למועד אחרת שנה לפסח הדר ולהכי העולם נברא דאמרכניסן ♦הושע
 הזה למועד כלומר לסוכות וקרוב )א״ל( דכי"ה אחר למועד היינו ■הזה

: האחרת שנה של ראשון

 על גאתר זיו לישגא האי כי׳ עולם ז־יותגי מהר^״א
 עור קרן כי נחיה כנר ליה לדזיו נת״ש החשיבות

 ויהי שנאמר למקוטעין :ט׳ יקרא זיו סגי ני חרגוס וגו' יפניו
 דהל״ל דחוק והוא ע״ש כו׳ דהשתאדתסיק החום׳ נחנו מ׳ .^וגו׳
 היחה תעונרת דשנה הנא בברייתא דהא ועוד נו׳ לז׳ יולדת אלא

 למקוטעין לז׳דיולדח דיולד׳ לומר־ ונרא' נשנית נרא׳דכטעות !אינו
 לפי בנ״ת וההקופות ולימים לתקיפות הזה בשיעור דוקא היינו
 ונמצא יום וחצי קפ״ד ימים ול תקיפות להויל והוו חמה פדשי

 קפ״דימיס שהן עכורה ימי כלו נחג ימים כה׳ טבלה מףאש
 הלנג' שהתועדי׳הולכי׳בקכיעו׳חדשי הפסח ה׳יתי־אחר יום וחצי
 הוצרך ומ״ה ימים כ״אקע״ט ימים ול הלבנה חדשי נו' >אין

 לר״י דגדה פ"ק דאתריגן והא היתה מעוברת שנה לתימר תלמודא
 למקוטעין לט׳ ביולדת דוק׳ היינו הלבל חדשי והיינו גרים דשפורא

 החמה חדשי דהייט כתיב תקופות למקוטעין לו׳ כיולדת הנא אבל
 ט׳ והיינו ירעם לרע״א אלא יולדת אפה אין ההם דאמרינן והא

 יולד' למ״ד אכל למקוטעין יולדת דאינה למ״ד היינו החמה חדשי
 דגדה ד' בפי זע״ש הלבנה חדשי לפי גי־יס שיפורא למקוטעין
 דאתון כעידן חיה כעת ת״א וכן עוד התוספות ונתנו ;נתוספות

 נעת חיה כעת יתפרש ע״כ היה מתשרי דמ״ד ול"נ נו׳ קייתין
 אין וא״ב נן לשרה שיהיה לזמן ג"נ חי תהיה חי באתה הזאת

 נעין דבר^התרגוס לפרש שיש היה שבפ?וח ראיה ?תרגום רי3וןד

השנה ראש ראשון
 לשר*. שיהיה בעידן ן קיימי ההיו כן קייתין שאתון עתה דנעידן זה

 כפרשת דכהיב הא היה פסח באומר מי לדעת בתוספות ע״ש :נן
 ע״ב כז׳ כסרט נמי ואמרי׳ וגומר למועד שרה לך תלד אשר מילה
 כז׳ המלאכים באו כיום ונו נימול ניוס ונו נאמר נניס; בט״ו
 נת״ר הכחיניס כל כן גס פירש החומש נפי׳ רש״י אכל ע״ש

 באו למילר,ו ג׳ דכיוס הפר׳ בריש הביא כן פי על )אף היה דפסח
 בניסן נט״ו ודאי דתילתו דודאי דנריו פירש נהרא״ס כמלאכים

 המלינים כיאה וכו׳אנל יצחק נולד בניסן ובט״ו כולי דביום היה
 ופסח בניסן בי״ז ג׳למילהו ביום היה וגומר אשוב למועד ותאמר

 והיתא הנא התוספות והקשו אחרת שיטה הבר״ר לדברי ע״ש בי׳
 נפנה הזה דלמועד קרא מקיימי היכי בתשרי דאמרי הכי דנל

 דחוק גס דחוק והוא כ״ש נו׳ נר״י דס״ל ואור״ת וגו׳ אחרת
 ופירש היה דני״ה דהנא התלמוד שים־! שהניח שבחומש לפרש״י

 והנראה היה דנפסח עולם וסדר המכילתא ע״פ הכתובים נל
 האחרת בשנה הזה למועד נאמר מילה דבש׳ הכתוב לשון שינוי לפי

 נשנ׳האחר' הזה נתיב ולא וגומר אשוב למועד נאמר וכאן וגומר
 התלמוד שיטת ע׳׳פ שבחומש רש״י פירוש לקיים נראה והננון

 וגומר האחרת בשנה הזה דלמועד ליה סבירא נתי דהכא ותלמוד
 סרט ואז הזה למועד האחרת כשנה משמע נמי דהכי היה דכניסן

 הזה דלמועד מאמר ע״ב יצחק נולד כנים; דבט״ו וכיון סריטה לו
 וביאת אברהם נימול כיוס ובו הוה בניסן כט״ו נמי וגוי כשנה

 אלא חתא רבי כדברי בניסן ני״ז היה למילתו ג׳ ביום המלאכים
 זה כמועד אחרת לשנה משמע לא וגומר אליך אשוב למועד דאתר

 בתשרי ע״כ כן ואס אליך אבא זו כשנה נדכא הראשון למועד אלא
 כדמכיקתלמודא פסח היינו וגו׳ אשוב ולמועד בחג וקאי הוה

 כמ״ס ימים ב׳ החג קודם זה שהיה לפרש צרינין חנו אין והשתא
 טומאה ימי מדלית כי דפריך והא ממש כחג דקאי אלא התיספית

 עד לנערותה וחזרה נדה שרה פרכה שלא שהנראה לפי להו נצרי
 צחקה זה למה לאברהם הקכ״ה אמר שאז החג ימי שתתחילו אחר
 נדה פירכה לא זה שקודם דתשמע גומר תה׳ היפלא גומר שרה
 וההיא צוחקת שהיתה סברא אין זה תקודם לנעחחה חזרה דאי

 כבאב ביום נדה שרה שפירס׳ לפי הביא לא דלחס מקשאה דאפריס
 נדה פרכה שלא אלא כן סוכרת לא דהכא כוגיא כפסח המלאכים

 וגומר אשוב למועד וגומר צחקה זה לתה בחג הקכ״ה שאמר עד
 ניא הכיח פח אפי' ואמרי מקשאה אאפריס דפליגי כרבנן וסוכרה

 בתמר דברים הביא אמר שלא ומהדברים למכתביה איצטריך דלא
 כעת דגכי בחומש רש״י פירוש יתיישב וכזה וכמה כמה אחת על

 וגומר היה ופסח הבאה לשנה הזאת כעת פירש וגומר ולשרה חיה
 המיוחד מועד לאותו פירש וגומר אליך אשוב הזה למועד וגבי

 למועד דמאתר דמשמע וגומר הזה למועד אתמול לך שקבעתי
 וגו׳ אשוב הזה למועד ומאמר אחד ביום היה וגומר כשנה הזה
 דנבי בפיר יתיישב ולשיטתו כזה האריך והרא״ס אחר גיוס היה

 את ה כעת פירוש קאתר למילתו ג׳ ביום כפסח שהיה חיה נעת
 בחב שהיה וגי׳ אשוב למועד תאמר אכל כפסח גס הכאה לשנה

לאו יצחק דהא גו קיימין שאנו אהג קאתר דלא לפרש רש״י היצרן
בחג



ד השנה ראש ראשון פרק שנים ראשי ארבעה
 אתמול לך שקבעתי הראשון המועד הוא 3אשו למועד אלא יולד נחג

 לשני שנה חצי זה דהיה ואע״ג פסח דהיינו וגו׳ גשנה הזה למועד
 כתו זה קודם אלא אחד יזם אתמול רוקא דלאו אתמול קאתר החג

 הם כרזרי׳ הללו ודגריס הרא״ם גס כת״ש נדע ולא אנחנו תמול
 הא כשמעתין תפרש שהוא אלא פרש"ישגחותש ליישב שיטחנו לפי

 דאפרים מההיא כו׳דקושייתו טומאה ימי תר מדלית ני לפריך
 שכתבו זו וכשיטה לעיל כת״ש כן לפרש א״א ולשיטתנו מקשאה

 הפועלים דפי נחוש׳ גס גשתעחין גתוספות כהגה״ה קצת תמצא
 חיה המלאכים כיוןדגיאת זו שיטה לפי וק״ק כחזקוני גס

 מאת׳ להקדים ה״ל לא למלאכים ידי על סדום הפיכת גס כניסן
 דה״ל וי״ל נחג אח״כ שהיה אשוב ולמועד וגו׳ שרה צחקה זה למה

 נפקדה : בתורה ומאוחר תוקדם דאין בית ואתרינן עניני כתרי
 כר״ה זה וקודם נתעברת דנחג דשמעתין סוגיא לפי כו׳ שרה
 בשרו דהתלאכיס ואע״ג זו בשנת נחג שתתעבר כן עליה נגזר

 תפי הריון עליה נגזר לא ת״ת דלעיל כשיטתינו בפשח כבר אותה
 בהריון דלאו החובל בפרק כתבו התוספת אכל ר״ת עד הש״י

 אתיא : כחידושינו גס ע״ש כו׳ כריוח שתלד אלא תשתעיכו׳
 ר״ה נקרא דלכך זכירה תלשון הג״ש כאת וגומר זכירה זכירה

 הנשי׳ ואלו ולרע לטוב בא התעשי' כל זכרזן כיוס דבו היכרון יום
 לשנות כר״ה לטובה זכרונס ועלה ותזלס טבעם מצד שהיו״נקרות

 עדות שנאמר כולי יוסף יצא כר״ה : שלהם תערכה שבעם
 בו נתיספה כר״ה שנפקדה תשרה שנטלה ה׳ אותה וגי' ביהוסף

 הה' כי הסוד וע״ד במדרשות כמפורש יהושע לזרעו ואח״כ בר״ה
 והיא ר״ה שניוס תתלכות תדת על מורה היא שכשם אחרונה
 כר״ה : ליהושע ו..ן וגו׳ על כצאתו תלך ונעשה ליוסף נתוספה
 בתר כתיב כיוסף פרש״י גומר הסירותי כר׳ עבורה בטלה

 עדות על הדרש זה לפי דגם ליה משמע עכ״ל כיהוסף עדות
 עבודת ליה יליף דסבלות ותג״ש מיניה דלעיל ביהוסףקאי

 דההוא נראה פירושו ולולי כר״ה שבטלה יוסף תעכודת אנזתיט
 תיירי דלא ג״ש תהך ליה יליף שכמו מסבל דהסירותי קרא

 עבודת שעבד ביוסף מצינו דלא בישראל אלא כפשטיה ביוסף
 אענך קראת נצרה תשתעי כישראל שאחריו המקראות וכל סבלות
 כעלה כר״ה התוספות וכתבו וגותר עמי שמע וגומר רעם נסתר

 המכות שהתחילו ואע״פ ספרים כרוב כזה מודה ר״י כז׳ עבודה
 פסקה לא מ״ת כעדיות כדתניא חדש י״ב המצרים דמשפט מניסן

 אלו ודברים לעדיות הראכ״ד כפירוש ועיין עכ״ל יxת עד עכודה
 משמשת היתת ותכה תכה דנל ככ״ר דאתרינן להא סותרין אינן
 דאיכא חדשים י׳ רק מכות עשר לכל כן ואס חדש התראתה עם

 ומשפט כלל והתראה תכה כלי כיניהן מופסקים ימים שהיו למיתר
 ןק״ל:וכתי׳ והתראתן תתחלתתכותז היינו דקאת' חדש מצרי׳י״ב

 החירות על מורה דהשופר כי' גדול בשופר יתקע התם
 מהשטן השירות יום שהוא כר״ה ולכך היובל נענין והגאולה

 וגי׳כי יתקע ההוא כיוס והיה וגומר הזית כלע במדרשות כדאית׳
 שבטלה כן גס טעם והוא כו׳ כתיל זיתנא חדא שופר קול שמע

המשומר לילה :החירות תורה דהשופר כר״ה תאכותנו עבודת
 יעי מששת דהיינג לדנרגת מתיב קסמיך דקרא דאסישא )נראה

 מן המשומר לילה דכתיב ותאי עולם עד ודור דור לכל כראשית
: ע"פע״ש כפר׳ מפורש המזיקין

 שם השני בחרש נח לחיי שנה מאות שש *בשנת תניא
 3ע״ אותו אומר ר׳יהושע לחדש יום עשר בשבעה

 יאשר ומעינות ביום שוקע בימה שמול יום היה באייר י״ז היום
 עליהם הקב״ה שינה מעשיהן ששינו ומתוך מתמעטין

 ככבים ב׳ ונטל ביום כימה מזל והעלה בראשית מעשה
 י״ז היום אותו אומה ר״א • לעולם מבול והביא מכימה
 מתגברץ ומעינו׳ ביום עולה כימה שמזל יום היה כחשון
 מעשה עליהן הקב״ה שינה מעשיהן ששינו ומתוך

 והביא ככבים ב׳ ונטל ביום כימה מזל והעלה בראשית
:לעולים מבול

 אימד ,ר" אליעור ר׳ והדר נרישא יהושע רני עולם נסדר גרםען
 ר"* ־ כיום שוקע כימה שמזל יום היה כאייר י״ז היום אותו

 חמה גלגל כיוס שוקע כימה שמול יום היה נחשון י״ז היום אוחו אומר
 קנועי-ש מזלות ב וי׳ הקרקע חן למטה וחציו הקרקע מן למעלת חצין עגול

 קשרן עקו־נ מאזנים נחילה אריה סרטן תאומים שיר טלה סדרן וזה מ
 מהן וו' למטה מהן ו' גד״ד תע׳יק סא"כ טש״ת יסי' דגים דלי גדי

 ימ שוקע האחר שנצד והראשון זה מצד עולה זה מגלגל וכשהגלגל למעלה
 כלן שיהו כשיקיעו שכנגדי וק כעלייתו המזל שוהה שעות וכ׳ לעולם

 הכקר לאור לעלות מתחיל טלה לעולם ובניסן יום שעי׳של ככ״ד משמשין
 טלה התחיל ננקר לאיר למטה סא׳יב טש״ת בלילה לתעלה גד״ד מע״ק
 כולו ומאזנים עולה כולו טלה שעות שחי לסיף לשקוע ומאזנים לעלוח
 חדש כל כלן וכן לשקיע ועקרב לעלות שור התחיל ב׳שעזת אחר שוקע

 הראשונוי* שעות ונב' אייר ימי כל נייס לשמש מתחיל שור באייר ניסן
 בתולה ונומשיח אריה רביעית סרטן שלישית תאומים שניות עלייתו גומר

 היוס ובכל נלינה אחרונות בכ׳שעוח עולה טלה נמצא כנן מאזני׳וכן וששית
 שתי נקב ידרך ירד ביום והמבול סלה זנב הוא וכימה שוקע הוא

 התחיל שהמכול ומנין הרנה כנכים כו שיש מזל שהוא מכימה שנטל כנכים
 ולא היה אמנת מקטני והוא נח כא הזה היום נעצם שנאמר ביום לירד
 והוצרך המכול מי מפני שנאת ליכנס ודחפוהו מים שירדו עד לתינה נכנס

 ומעיינן"־• מתנו כ׳כככים ונטל ניוס כימה מזל והעלה כראשית סדר לשנות

 ונתנכר• כראשית סדר ושינה הגשמים ופסקו תחמה ימות נחמה מתמעטין
 עקרה עולה שכחשוון כיום עולה כיתה שמזל יום : ושטפים המעיינות

 : וכו׳ עליהם שינה היים כסוף עולה טלה נמלא קשת ואחדו היום נתחלת

 דר'אליעזר גרסי'כמילתיה י ביום עולה כיתה שמזל יום תוספות
 והעלה בראשית מעשה עליתן הקב״ה ושינה דחשון י״ז גני

 כימה שמזל יום גרסינן באייר י״ז גבי יהושע דרבי ונמילתיה ביום כיתה
 נתחלרו עולה טלה דנניסן כן הסדר ואין איפכא גריס ובקונטרס עולה
 שנן שעות ב׳ שור ואחריו נשעה מל' א' חלק עס שעות כ' ושוהה היום

: וכו׳ שעות נ' שוהה מול כל דרך

 יום היה באייר י״ז בו׳ לטעמייהו ואזדו מהרש״א
כפרש"• זה ככל לדקדק שיש מה כו׳ כיסה שמזל

 פרש"• הביא לא ז״ל זהרא״ס הלכות בחידושי עיין התום׳ גכדכרי
 ט' דר״א דטעמיה א״ל ור״י דר״א פלוגתא אהך וכתב דסוגין

 ג"כ-ראש שיהיה וע״כ עולם נברא דכתשרי דס״ל דטעתי' וי״מ
 כידם הוא ושיבוש כו׳ ולפיכך הדורות ושנות עולם שנות לתנין

 ולפיכך יxמת דורות שנות שמנין סוכר שר״א כעיני והנכון נו׳
 אייר שהיא שא״ת ליין שגי שני ומאי מרחשון הוא השני חדש פי׳

בחדש שגה ות״ר נאחד התיכה ןתנח למ;תכ ה״ל לחדשים ושני

הזה



השנה ראש ראשון פרק שנים ראשי ארבעה
 ולפירושו אורך3 ע״ש עכ״ל נו׳ האחרת• שנה נמסה שמר הזה

דלעיל טעתא נלאו מתשרי עולם שנות דתונין קאתר משברא
 תשמע לא לטטמייהו דאזדא לשנא אבל עולס נירא דבתשתי •

 וכן צולם שנית מוני! דמתשרי נמי דס״ל דמה״ט למשמע כדבריו
 שכת׳דלר״א תפדש״י נרא׳ וכן פי׳הי״ת לקייס ונראה מניסן לר״י

 לפיכך דורות מנין.שנות מתחילי! דמתשרי עולס נברא דבתשרי
 חכמי שה־י מדלקמן זה לפי׳ הרא״ס שהקשה ומה כו׳ ע״כ מבול

 ובריאות נח שנות ופרש״י כר"י ולת־ופו׳ כר״א למבול מוני! ישראל
 ואזדו דקאמר דהכא דתלמזדא אלא היא קושיא לאו ע״ש כו' עולם

 הבריאה הייתה לא דאלו אלא סברא האי ליה לית לטעמייהו
 דורות ששנית אלא מתשרי דורות שנות שיהיו סברא אין בתשרי

גפרש״י נזכרת זו וסברא הבריאה אחר נמשכין לר״י לר״אבין בין
: ״ק ודו סוגין בכולה . •
 התבואה על בפסח נתון העולם פרקים בארבעה משנה ד
 באי כל השנה בראש האילן פירות על בעצרת טז

 לבם יחד *היוצר שנאמר מרון כבני לפניו עוברין עולם ^חלי
 הא גם׳ : המים על גידונין ובחג מעשירם כל אל המבין נג

 הרפתקי הני דקיימ׳כל תבואה אלימ׳הך דאימת תבואה
 תכוא׳דמזרע אלא איתרן אימת קיימא ועדיין עלה דעדו

 בה שאירע תבואה והתניא מיתדנא דינא דחד למימרא
 הפשה אהר לשעבר נידונת הפסח קודם אונס או קרי

 נדון קוד׳י״ה אונם או קרי בו שאירע ארם להבא נידונת
 תרי מינה שמע רבא אמר להבא נדון י״ה אחר •לשעבר י

 דמצלח אינש חזי כי הילכך אביי מיתדנ׳)שתא(אמר ,■דיני
 למידייניה דמטי רעד חרפא ולזרע ליקדים אפלא .זרעא

:וסליק קדים
 : ליקצר ומוגנת השתא־בתחובר דקיימא תבואה אילימאהך

 דמזרע : עליה שעברו עלה דעדו : מקרים הרפתקי

 קרי : אחד פעט תנא דחד : הנא במרחשון לזרוע שעתידה
 :נידוגית חיילות כגון אדס ע״י אונס או : ברד או שדפון כגון

 נידונית אשתקד: של בפסח דהיינו .שנזרעה קודם לשעבר
אשתקד של בי״ה לשעבר נידון :זריעתה אחר של בפסח להבא

 משנה לשון וכן כקרוב עכשיו שעבר זה בי״ה .-להבא עלץ נגזר •
 כולו החדש כל אסור זה חדש טועם שאיני יי! קונם נדרים במסכת

 לההיא ליה דקרי ומשוס בקרוב עתה שעבר ר״ח הוא להבא זר״ח
 רבא אמ׳ ומשני י להבא דלקמיה להאי ליה קרי לשעבר דאשתקד

 הכי התבואה על בפסח דקתני מתניחין דינימתדנא תרי ־ש״ם
 אחר ושל אשתקד של מפסח נידונית השתא דקיימא זו תבואה קתני

 ,זה מפסח שנידונית בידוע הפסח אחר שנזרע כלו׳ותבואה הפסח
 קודם קאי אמחני׳ שתא מתדנא דיני תירי ש״ת תתרן גתגא

 זרעא דמצלח איניש חזי כי : לקצירתה וסמוך למיטתה
להתבשל ממהרים שאינם במיחשון שנזרעו וכוסמת חשה -אפלא

שממהרת השעורה חרפא וליזרע ליקרם :הפסח לאחר לצמוח ■
 תינה שתע מצלח דאפלאי דמון ואדר שבט אותה וזורעין להתבשל •

 :דער מיה בזריעה לזרוע ימהר לפיכך שעבר בפסח נידון לטובה
 ואינו קצת וגדל ופליק קדים : א3ה סחפ3 למידייניה דטטי

•׳ להתקלקל ממהר
 שהקניטחז חש־ד גבי שתתו מי כפרק החמאה על כפסח תוכפלת

 ששמעז זו עם זו משפרות רוחות שמע דכר״ה משמע אשתו
 ושמא אותו מלקה כרד ראשונה הורעכרכיעה שכל הפרגוד מאחורי

 דאמר יהודה כרכי נמי ׳6 כפשח הנגזר דין כר"ה מזכירים היו כשמים
 כה שאירעו החמאה: על כפסח נחתם דין ונזר כרייה נידונים דהכל כשמיך

 קר? עתי תלכו אם כמו קושי לשון נמי א" ה' יקרה אולי מלשין מקרה קרי

 מדאמרה ליה מפקי בברייתא לקמן בו' בפסח מהרש״א
 על בעצרת ובן בפסח עותר לפני הביאו תורה

 המיס על בחג וכן להלחם לפני הביאו מדאתר׳חורה אילן פירות
 בראש דתנן והא הר״ן וכ"כ בחג מיס לפני נסכו תורה מדאמרה

 ד-אתרינן מהא ליה דתפיק הר״ן כתב כו׳ עולס באי כל השנה
 ר״ה זה אזמר הוי מתכס׳בו שהחדש חג איזה וגו׳ חגנו ליוס בכס

 דסתך משמע כוגין מתוך אבל וגו׳ הוא לאלהים משפט כי וכתיב
 מלכיו׳שתמליכוני לפני אמרו בשמעחין לקמן דאת׳ אהא בהא נתי

 הדין ביוס דבעי כו׳מלתא זכרוניכ׳לטובה שיעלה זכרונות עליכס
 והא ית׳ לפניו בא עולם באי כל זכרון תרועה זכרון נקרא שע״כ
 כת״ש דבר בכל ויחיד יחיד אדם כל היינו השנה בראש נידון דהכל
 הללו זמנים מג' אחד דבכל אלא כצמא ומי ברעב תי השנה בראש
 הר״ן דברי וכןהוכן שזכר דברים מג׳ באחד העולם כלל נידון
 בהו נקט במתני׳ דקתני זמנים ג׳ בשא־ בו' עוברים :ע״ש בזה
 דתחני׳ דלקמן ולתסקנא עוברין לשון ונקע שינה וכאן נידון לשון

 ניחא דין אתחלת מתני׳ קתני וכי בי״ה נחתם שלו דין דגזר כר״י
:עוברין לשון רק ביה נקע לא בר״ה נתתם דלא כיון

 ה יוסי רבי ולא יהודה רבי ולא מאיר רבי לא מתני' מגי
 ס- וגזר השנה בראש נרונין הכל רתניא נתן רבי ולא

 אומר יהודה רבי מאיר רבי דברי בי״ה נחתם שלהם דין
 אחר כל נחתם שלהם .דין וגזר השנה בראש נידונין הכל

 האילן פירות על בעצרת התבואה על בפסח בזמנו ואהה
 שלו הין וגזר השנה בראש נידון ואדם המים על ובחג

 שנאמר יום בכל נירון ארם אומר יופי רבי ׳ בי״ה נחתם
 י איוב שעה בכל נירון ארם אומר נתן רבי לבקרים *ותפקדנו

 היא יהורה ר׳ לעולם תימא וכי ,תבחננו לרגעים שנאמר
 רבא אמר אדם קשיא הכי אי הין אגזר מתני׳ קתני ובי

 רבי רבי דתנא הוא ישמעאל רבי רבי תנא תנא האי
 התבוא׳ על בפסח נירון העולם פרקים בארבעה ישמעאל
 נירון ואדם המים על ובחג האילן פירות על ובעצרת

 מתני׳ קתני וכי בי״ה נחתם שלו דין וגזר השנה בראש
 כרקאמר דר׳יוסי טעמא מאי חכדא רב אמר הין אתחלת

 מאי נתן כר׳ ק^מרינן הכי אנן לבקרים ותפקדנו טעמא
 נמי פקידה היא בעלמא עיוני בחינה קאמר לא טעמא

 מלכים יוסי חםדאטעמאדרבי רב אמר א,לא היא בעלמא עיוני
ע א דבר ישראל עמו ומשפט עבדו משבט *לעשות מהבא

יום



 פרק שנים ראשי ארבעה
 תחלה נכנם מלך וצבור מלך חסדא רב אמר ־ ביומו יום

 מאי עמו משפט והדר עבדו מדשפט לעשות דכתיב לרין
 מלבא למיתב ארעא אורח דלאו אימא איבעית טעמא

 אמר * אף חרון דליפוש מקמי אימא בעית ואי מאבראי
 כמאן ואמריעי אקצירי האידנא מצלינן המאן יוסף רב

 יצחק וכדרבי כרבנן לעולם אימא בעית ואי יוסי כרבי
בין דין גזר קודם בין לאדם צעקה יפה יצחק רבי דאמר

:דין גזר לאחר

 לנידון קתני דין אגזר : פרקים ארבעה מתניתין קתני וכי
 אדם קשיא : דין סוף הוא דין וגזר דין החלת משמע

 .־ קאמר הכפוריס ביום יהודה ור׳ השנה ברא: מתניתין דקתצי
 דין גמר אבל דין אתחלת :פרקים ארבעה מתני׳ קתני וכי

 מ״ט נתן כרבי :לן קשיא הכי קאמרינן הכי אגן :בי״ה דאדס
 הילכך במעשיו בודק אלא דין זה אין בחינה דקשבר משוס אמר לא

 אקצירי י היא בעלמא עיוני פקידה ליה תקשי נמי לדידיה
 שהם ת״ח מריעי חולים קצירי נדרים במסכת מפרש ואמריעי

 שידונו ויתפלל יום בכל נידון אדם דאמר יוסי כרבי :כח חשושי
נידון אין דאמרי כרבנן דאי :מיתה יקגסוהו ולא לזכות אותו

.־ מיתה עליו נקנסה כבר הרי השנה ברא: אלא
 לא מי נמי זלרכנן תאמר ואס. יוסי י3כר ואתריעי אקצירי
 אדס הנא דאמר יהודה רבי ועוד השני' וברכת רפאנו מצלינן

 הנכנס לשבת יהודהבפ״ק ר' האמר בי״ה דיט־נחתם וגור השנה בראש נדון
 ואומד ישראל עמו חולי כל ועל עליך ירחס המקום אומר החולה את לבקר
 לכ״ע תצלי שיתרפא אבל יוסי לרבי אלא מצלינא לא ודאי יחלה דשלא ר״ת

 המבישל מן הנודר בריש ואמרינן נגזר לא יתרפא מתי אבל נגזר יחלה דמתי
 אקצירי מצלינא והשתא רבנן מריעי ממש קצירי קצירי יוסף דרב אהך

 השני׳היינו ברכת שמתפללי' ומה יחלו שלא רבנן דהיינו ואתריעי שיתרפאו
 בזמנן המקום שיורידם מועטים גשמים להם פשקו שאס בפרקין כדלקמן

 דרבי וההיא כדלקמן נקרע שלהם דין דג:ר שאני דרבים דתפלה י״ל ועוד
בהדיא מצלי דהוה לרבים דדמיא גוונא כהאי ליישב יש נמי דשבת יהודה

: כאן עד החולים כל על '

הר״ן כתב כי׳ פרקים בד׳ הוא ר״י דבי תנא מהרש״א
 שאר דבשלמא בר״ה נידון אדם למה לשאול דיש

 נידון למה אדם אבל כו׳ נידון בזמן כ״א ופיחת תבואה דברים
 העולם נברא באלול בכ״ה דתניא כו׳ למדנו זה דבר כז׳ גר״ה

 בי״א כו׳ בתשרי באחד דהיינו ו׳ ביום נברא הראשון ואדם גו׳
 עתידין בניך כך כו׳ כשם לבניך סי' זה הקב״ה א״ל כו׳ נידון

 לר״א דחינח לי תמיהא ואכתי כו' זה ביום בדי! לפני שיעמדו
 למה כו׳ עולם נברא בניסן ואמר לר״י אבל העולם נברא דבתשרי

 זה ואין באורך ע׳׳ש כו׳ המקים שרצה ונ״ל בר״ה נידון אדם
 יהושע לרבי לחדש באחד ר״ה נקבע למה אכתי ידענא דלא מספיק

 נפקדת שבו בר״ה נעשו דברים דכמה מודה ודאי דר״י והנראה
 מאבותינו עבודה ובטלת האסורין מבית יוסף ייצא וחנה רחל שרה

 ליום ר״ה אח״כ נקבע ולכך בפירקין בהדיאלעיל כדאמר במצרים
 לגמר י״ה נקבע דכה״ג לפניו בא איש מעשה כל דזכרון הדין
על להם לכפר לישראל הקב״ה נתרצה שבי לפי והחתימה הדין

 כית 5ח״

ה השנה ראש ראשין
 נידון ובי״א נו׳ ו׳ ביום נברא דאדס הזה מדרש וע"פ העגל עון

 שאמר גומר היום עמדו למשפטיך שאמר הפסוקים לכוון יש
 ונגמרה ארץ שכונכת ביום ובו ותעמוד ארץ כוננת מיניה לעיל

 לרון וחוה אדם היום עמדו למשפטיך ו׳ ביום דהיינו הבריאה
 יהיו לדורות תזה שביום לבניו סימן שהוא עבדיך הכל כי לפניך

 כמ״ש אז לדונם מלך ואתה עבדיך זה ביום הכל
 אל במקום מלך אומרים כן ועל מלכנו ואתה עבדיך אנו

 בברייתא דהא ק״ק וגומר משפט לעשות מהבא : בר״ה
 ואינו לבקרים דתפקדנו תקרא אלא קרא מהאי ליה מייתי לא

 בכל דנידון הא דודאי לפרש ונראה מהברייתא שמחקו נראה
 יו© דבר וגו׳ משפט דלעשות קרא אההוא עצמו ר״י סמך יום

 נידון יום בכל זמן באיזה לך לומר קרא האי דמייתי אלא ביותו
 יום כל של ביקר דהיינו לבקרים ותפקדנו קרא מהאי ליה ומייתי

 ,בג בר״ה דמוסף צלותא אינש ליצלי דלא דעכו״ס פ״ק וכדאמרינן
 בעובדיה תעייני דילמא דינא דמפקיד כיו; משוס קמייתא שעי

 דכתיב שחר של תמיד כנגד שחרית תפלת זמן שהוא בבקר והיינו
 לאתוי* הוצרך כי׳ וצבור מלך חסרא רב ואמר :בקר בו

 לשנן לפרושי אפשר דהוה משוס קרא בהאי חסדא דרב מלתא
 אשר כמשפטו כמו אלא קאמר ממש דין לאו קרא דבהאי משפט

חסדא דרב מילתא מייתי לתכי וגו׳ כמשפט ויעשה וגומר הראית
: ממש דין ליה דתפי־ש

 ו אמרר מה מפני עקיבא ר׳ משום אומר יהודה ר׳
 זמן שהפסח מפני בפסח עומר הביאו תורה

 כדי בפסח עומר לפני הקריבו הקב״ה אמר הוא תבואה
 . תורה אמרה מה ומפני שבשדות תבואה לכס שתתברך

 אילן פירות זמן שעצרת מפני בעצרת הלחם שתי הביאו
 כדי בעצרת הלחם שתי לפני הקריבו הקב״ה אמר הוא

 תורה אמרה מה ומפני שבאילן פירות לכה שיתברכו
 אמר שנה גשמי זמן שהה; מפני בחג מים לפני נסכו

 גשמי לכס שיתברכו כדי בחג מים לפני נסבו הקב״ה
 ושופרות זכרונות מלכיות לפני אמרו הקב״ה ואמר שנה

ךועשתבא. כדי זכרונו׳ עליכם שתמליכוני כדי בר"המלכיות
קיך :בשופר ובמה לטובה לפני זכרוניכם

 כיצד שתי :בו צידונית שהתבואה זמן הוא תבואה זמן שהפסח
 'ים להביא תתירין ׳שהן האילן פירות על ירצו הלחם

 י>עגי קציר בכורי דכתיב לעצרת קודם בכורים מביאין שאין ־ בכורים

דאתר כמאן אזלא דהא לטעמיה יהודה דרבי שמעתי ואני חטים
 : חטההיתה הראשון אדם שאכל עץ בסנהקרין

5ה:י כו׳ תבואה זמן שהפסח כי' עומר הביאו מהרש״א
 נפש שהם שבעולם נפשות ג׳ חייב שהם ג״ד בכאן

 , נפש חיי הס בחג המיס כי האדם ונפש הבהמה ונפש הצומח:
 כדאמריגן הבהמה נפש חיי הוא שעורים של והעומר הצומחת

לחמוריסזבתק׳ ובשר צא א״ל יפות נעשו שעורים דפסחיס פ״ק
מעז

י א



השנה ראש ראשון פרק שנים ראשי ארבעה
 הלחם ושתי נהמה מאכל שהוא שעורים מנחת תניא אחרו פועה

 לטעמיה דר״י נשתעתין כפרש״י האדם נפש חיי והוא היו חטין של '
 הראשון אדם שאכל הדעת דען ותורה סורר ן3 נפרק דפ״ל
 תנואר והוא נחידושינו וע״ש כו' יודע התינוק שאין היה חטה

 לספור תחל שעורים קציר שהוא גו׳ חרמש מהחל 3הכתו שאמר
 כי נו והכונה הלחם ׳3 שהם חטים קציר יום שהוא שנועות '1

 מצות לא3 כן גס ישראל והיו חמורים שנקראו ממצרים בצאתם
 כמ״שצאונשר שעורים שהן נהמה למאכל רק לאהיוראוים

 תחפשנה וכמטמונים ע״ש פנועות ז׳ ספירת עד לחמורים
 מניא וע״כ התורה קנלו שאז חטים תאכל שמניא לדעה אז שהוכנו

 אתרו וע״כ סורר ן3 פ׳ כדאתרינן הדעת שמניא מחטים הלחם ׳3
 וע״כ שס כמפורש חטי! זרעו נחר עצרת של י״ט שמת מי פרק
 תספור נהמה מאכל שעורים קציר שהיא נקמה חרמש מהחל אתר

 וחכמת דעה לקכל החטין תן שנאה הלחם נ׳ הנאת עד יום נ'
 מקרא ליה מפרש פרי נס בי' מלכיות לפני אמרו . התורה

 אני וכחנות אלו לזכרון לכס והיו שופרות הרי וגומר ותקעתם
 למרי : כן׳ תחלה מלכיות לתה וא״כ מלכיות זו אלהיכס ה׳

 נעלתא אתנהגא הר״ן מפי' כו׳ איל של בשופר חוקעין

 פרק דתנן אהא ול״נ לתה הכי קאמר איל של נשופר דתוקעין
 כוותיה וקי״ל כו׳ זכרים נשל תוקעים ני״ה ארזי' ר"י נ״ד ראוהו
 של שופר היונל נמשוך נחותש שפרש״י המדרש וע״פ הכי קאתר

 נפ״ד לקמן ילפינן ואכן כו׳ יונלא לדכרא קורין נערני שכן איל
 ר״פ3 ע״ל נזה לדקדק שיש ומה יובל של משופר ר״ה של שופר

לר״י ס׳'ל גופיה ניונל דהא זה מדרש לפי ק״ק ומיהו נ״ד ראוהו
: ודוק איל בסל ולא יעל נשל דתוקעין לקמן

 מתעשרת בתחלתה שרשה שנה כל יצחק רבי אמר ז
 ועד השנה *מראשית דכתיב טעמא מאי בסופה סס

 מכלל השנה אחרית ועד כתיב מרשית * שנה אחרית ע'/
 האדם את דנין אין יצחק רבי ואמר * אחרית ליה .דאית ^ר3ד

 אלהים שמע *כי שנאמר שעה אותו של מעשיו לפי אלא ברא׳
 שלשה יצחק רבי ואמר • שם הוא באשר הנער קול אל נא

ועיון נטוי קיר הן אלו ארם של עונותיו מזכירין דברים

יזנה

 ניא׳ גדול לגוי ואעשך והדר וגו׳ לך לך אברם אל ה׳ *ויאמר
 1נ * ואמר ליה דאהני הוא ישראל דארץ זכותא ההוא ואידך

 ישמעאל שנאמר ברגל רבו פני להקביל אדם חייב יצחק רבי
 נצ6 שבת ולא חדש לא היום אליו הולכת את מדוע *ויאמר

: למיזל לה איבעי ושבת דבחדש מכלל
 מפינוי השנה נראש רשים עצתם עושין שישראל בתחלתה שרשה

 ה־ס : רש ידנו־ תחנונים שנאת׳ כענין ותפלה תחנונים לדנר
 ן ” נאשר שנאמר זמן לאחר להרשיע עתיד ואפי׳ שעה אותה של

 הקנ״ה לפני השרת מלאכי אמרו רנה ננראשית ומציגו ־ שם הוא
 את לו מעלה אתה נצמא נניך להמית נניו שעתידין מי רנש״ע
 מוציאים שהיו מיס התיו צמא לקראת וגו׳ 3ער3 משא שנא' הנאד

 התם כדאיתא נפוחים ומדות מלוחים תאכל מיני הגולים לקראת
 להם אתר צדיק לו אתרו רשע או צדיק הזאת השעה להם אתר

 נר זעו נטוי קיר :נשעחן אלא האדם אח דן איני שם הוא נאשר
 נס לו לעשות זה ראוי כלום שאומרים עונותיו מזכירין תחתיו
 שתהא ובטוח תפלח על סומך תפלה ועיון :נבדק כך ומתוך

 ניג• ה׳ ישפוט כתו דין ומוסר : לכו לכונן ותתאמן נשמעת
 ויבא : ידן על חכרו שיענש זה הוא ראוי כלום אומרים זכיניר

 : מרעתו ששכ מעשה שינוי :אותה קכר הוא וגו' אברדם
 מושכת מרשית תלת ויהיה גו' מרשית שנאמר מהךען״א

מראשית כמשמעה דהיינו עתה ואחרת עצמה
 כפרש"* רש מלשון דרשוהו חסר מרשית ותדכתיכ השנה ומתחלת

 ה׳ עיני לקמן מ״ש ע״פ מכואר והוא רש ידכר תחנונים עש״ה
 נר״ה גמורים רשעים ישראל שהיו הרי לטונה עתים וגו׳ אלהיך

 באשה שנאמר בו׳ שעה שבאותה מעשיו לפי אלא :ט׳

 וע״כ דקרא יתורא הוא פשוטו דלפי כפרש״י ננ״ר תפורש גו'
 כנר מתנו הסיפור שנא המקום על מורה שם דתלת דכתו דרשו

 ולא נידון יהא נו קיימין שאנו ההוא הזמן על כאן תורה הוא כן
 נרא״ם תירוצו על עיין סופו ע״ם נידון סורר דנן והא העתיד על

 אל נישמע כן שאין תה עצתו של סופו ע״ש נידון סורר דנן ועי״ל
 ט׳ עונותיו מזכירין דברים ג׳ :נידון לא נניו של סופו שם על

דינו נגזר נ״ה יתנרך לפניו נא אדם נני כל זכחן דנר״ה ודאי , . , , - , , - _ - .
 לפקול עונותיו לו תזכירין השנה בכל גס דנרים ג׳ אלו אנל דין המוסר כל חנן רבי דאמר חברו על דין ומוסר תפלה

 פ״ק וכדאמרינן סכנה תקום שהוא לפי נטוי קיר אחי־ דין עליו אל שרי *ותאמר שנאמר תחלה נענש הוא חברו על טז פם
 וכן והרגני שאול ושמע שמואל אתר הש״י בצווי דאפי׳ דפסחיס לספוד אברהם *ויבא וכתיב וגומר עליך חמפי אברם נג שם

 התוספז' נשמע׳כמ״ש תהא ודאי שנזכותו וסומך נתפלתו המעיין מקיעץ דברים ארבעה יצחק רבי ואמר * וגומר לשרה עקרי׳
 וכן תכריעין אין נהן שנוטח זכיותיו אס עונותיו שיזכירו לו מניא ושינוי השם שינוי צעקה צדקה ח אלו ארם של דינו גזר ""י

 ידו על השתים תן חכרו שיענש כזכותו כן גס שנוטח דין נמוסר דבתיב צעקה ממות תציל *וצדקה דכתיב צדקה מעשה י משלי
 ליה זתייתי חכרו נגד זכותו להכריע עונותיו לו להזכיר לו מניא *ויאמר דכתיב השם ושינוי נו' לרם בצר אלה׳ *ויצעקו חהלים י

 היה אכרהס דזכות אפשר גדול שרה זכות היה אס וגס משרה כי שרי שמה את תקרא לא אשתך שרי אברם אל ה'
 שיש ותה כארעא דיינא ליה כדאית החונל פ'3 וכמפורש מכריע * וגום* ממנה נתתי וגם אותה ,וברכת ולבסוף שמה שרה 3

 צדקה בו׳ דין גזר מקרעין דברים ד׳ תפורש: שם נזה לדקדק כי מעשיהם את האלהים *וירא דכתיב מעשה שינוי
 לאדם צעקה יפה לעיל דאמר לטעמיה ר״י7 נראה כי צעקה שנאמר מקים שינוי אף וי״א • וגומר הרעה מדרכם שבו

ני!



ו השנה ראש ראשון פרק שנים ראשי ארבעה
 מדכתיב צדקה גגי וחייתי דין גזר לאחר נין דין גזר קידם נין

 הצילנו צדקה מיתה לאדם נגזר אס גס דהיינו ממות תציל וצדקה
 גזר משמע מצוקה יצילס ממצוקותיהם מדכתיג כצעקה וכן תמנו

 מעשיהם את :(הים וירא מדכתיג תשונה היינו תג^ה שינוי וכן דין
 מעגירין צדקה תפלה השוני הפייט יסדן הג' ואלו וגו׳ שגו ני

 זכרן לא י״א לדברי תקום ושינוי השם שינוי אגל הגזרה רוע אה
 ריהטא ולפום הכא כדקאמר הגזרה מעבירין כן גס שהם הפייטן

 שגאו הגזרה רוע ג׳ אלו אלא הפייטן זכר דלא נזה למיתר איכא
 ושינוי השם שינוי משא״ג חטא נשניל שגאה הגזרה על לכפרה
 השס שינוי דהא חטא על שנאה הגזרה לשנות גאו דלא עקום
 צוה חטא משוס לאו דודאי תאנרהס התקוס ושינוי יליף משרה
 שינוי מיהו וז״ל י״מ נעל וכ״כ דאנרהס ומקום שרה שם לשנות

 חטא גלי שגזרתו כמי אלא לאוקמיה מצינן לא המקום ■ושינוי השס
 עכ״ל כו׳ הזה שינוי יועילנו תה חטא משוס דאלו כו׳ גהשתנות ני

 כלומר השם נשינוי שטעם כתג י״ז עשין הסת״ג אכל כאורך ע״ש
 וכה״ג מעשהעכ״ל אותו שעשה האיש אותו ואיני אחר שאני
 גולה כשאדם לפי טעם היינו המקום כשינוי והוסיף הר״ן נתב

 נראה וכן חטא על כאז נמי שפיר זה ולפי עכ״ל נכנע לכו ממקומו
 ויותר הגזרה ינטל הש״י צווי כלא כעלתא השח לשינוי סכרא •דאין
 דא״כ הש״י צווי כחלת הגזרה שיכטל המקום כשינוי קפה מזה
 כצווי שתה ששינה עד -"קומה כשיט' גזרתה נשתנה לא לתה שרה
 לאדם כפנותנין יה״ק והר״ן סת״ג דנרי לקיים נראה וע״כ הש"י

 שינוי ע״י תילה נשתנה שכשרה אף יחשוב כשרה כתו אחר שם
 אכל חטא שוס כה היה לא כי מעכב שום שם היה שלא לפי שתה

 שהרי אחר למזל שמי כהוראת שמי שינוי כי יועיל מה שחטאתי אני
 ושהוא שלתה כתשובה לשוב לכו אל ישים כן וע״י כי תעכב החטא
 הענין הפרש רכן מעשי לתקן אני וצריך אחר איש להעשות רוצת

 כפרשת כפרש״י עיין מקום שינוי אף :מאברהם תקום כשינוי
 כהן להאריך ואין הרא״ס ודכרי הרמכ״ן טענות כזה ועיין לך לך

 והדר מארצך לך לך תדכתיב כן שדרשו משמע שמעתין דיתתוך
 נדי היא מארצך שההליכה דתשמע וגו׳ גדול לגוי ואעשך נתיב

: גדול לגוי שאעשך
 נ״ל וכי׳ דנין אין יצחק רבי ואמר זכו׳ שנה כל יצחק רני אמר ןזרי״ת

 כל ואמר דורש שהוא לפי יצחק רני של הדרשות סמיכות לדרוש ׳
 כרש ותפל' תחנונים לדכר כתחלתה שרשה ז״ל כפרש״י כתחלתה שרשה שנה

 אח זה של תפלתו הועילה תה וכ״ת שנה כאותה עוכה ותקוה אחרית לו יש
 החוכןכפשט והוא אחרית מראשית מגיד והקכ״ה וו כשנה לחטא עתיד הוא

 אחרית עד לעשות להיות שעתיד מה וכל השנה מראשית ה' עיני הפשוק
 לז״א השג' חטא׳כל לו תתכקש עדין כרש תחנוניו שיתפלל אע"פ וא״כ השנה

 אלא דן איןהקכ״ה האדם לחטא שעתיד מה יודע שהקכ׳יה אע״פ יצחק רני
 יזהר נתחנוניו השנה כתחלת רש כשהוא ומ״מ שעה אותה של מעשיו לפי

 ה׳ שישמע כודאי ה׳ כתחנ׳אל כיחשהתפללתי צימר בתפלתו מעיין מהיותו
 כי חכרו דיןעל ימסור שלא נתפלתו יזהר וגם תפלה עיון זהו כי תפלתו בקול
 התפלה יתרון ומה יועיל מה וכ״ת עצמו עון להזכיר לעצמו רעה גורם הוא

 לזי׳א • ככר דינו שנגזר עכירה דכר כידו יש אם כרש תחנונים לדכר בר״ה
 הצעקה היא מהם והא׳ אדם של דינו גזר מקרעין דכרים ד׳ יצחק יבי

לקרוע נו יש מ-ארנעתן אחת שכל לומר דנרים ד' ואמר והתשובה והתפלה

 כיח

 תתן נאחת יש וחשוכה צעקה כגון מהן שתים ובהצטרף אדם של דינו גזר
 והוא נאחריתו לו להטיב מועילה ובתפלה דינו גזר שיקרע התשובה שהיא

להיות שנתו לברך כסופה כתחלת׳מתעשרת שרשה שנה כל קודם שאתר מה

: ותקוה אחרית לי

 שם שנאמר ברגל עצמי לטהר אדם חייב יצחק רבי אמך
יייויא מוזהרים ישראל יהו יכול תגעו לא *ובנבלתם

 בני אהרן בני הכהנים אל *אמור ת״ל נבילה במגע
 נא ק״ו דברים והלא מוזהרין אין ישראל בני מוזהרין אהרן

 מוזהרין אין ישראל מוזהרין כהנים חמורה טומאה ומה
 ברגל: תגעו לא ובנבלתם מת״ל אלא כ׳יש לא טומא׳קלה

לקתיה ואזיל כדמפרש קרא משתעי וברגל תגעו לא ובנבלתם
• בברייתא

 על כמשזי׳ל גופם ולהנאת ילפתו׳ לאכול לישראל המועדים נתנו לא אה"□
להזדרו אדרבה אס כי נאתר לא ומועדי חדשי ומועדיכם חדשיכס

 לראות לרגל עלייתם שם על רגלים נקראו ולכן ׳ כיותר קונס כעבודת נהם
 הלשון רגל כי בעולתו ולמושל לאדון להכירו היינו צבאות ה' האדון פני את
 שאמר וזה ה' אברו כמקהליס כמישור עתיה רגלי כתש״ד וזירוז הליכה בו

 לא ובנבלתם שאתר תתה ראית ׳3וה ־ כרגל עצתו לטהר אדם חייב כן אס
הנאותם הכוונה כלי כי לומר קרא מישתעי דנרגל כברייתא שהוכיחו תגעו

:נבילה כשר הוא כאילו כרגל שיניהם כין עצדנו הכשר לש"ש

 ח בר״ה נפתחים ספרים ג׳ יוחנן א״ר כרופפדאי ר׳ אמר
שס גימורי׳ רשעים של ואחד גמורים צדיקים של אחר

 עקרים ונחתמים נכתבים גמורים צדיקים של בינונים של ואחד

 >!״י ונחתמים נכתבים גמורים רשעים של לחיים לאלתר
 ל* לדה״כ"עד מר״ה ועומרים תל!רם ובינונים מיתה1? תרלאל

 אבהו רבי אמר למיתה נכתבים זכו לא לחיים נכתבו זכו
 תהלים יכתבו אל צדיקים ועם חיים מספר *ימחו קראה מאי

 םט ספרן זה חיים גמורים רשעים של ספרן זה מספר ימחו
 של ספרן זה יכתבו אל צדיקים ועם גמורים צדיקים של

 לב שתו׳ ימחנ אין *ואם מהבא אמר קצחי בר ןנחמ רב • םינוניב

 רשעי׳גמורי" של ספרן זה מחני כתבת אשר מספרך נא
זה כתבת אשר גמורים צדיקים של ספרן זה מספרך

: שלבינונים ספרן
 ובתוספות * הכריות תעשה של זכרוו ספרי ספרים שלשה

תשמע בינונים 3חשי מדקא לחיים לאלתר נחתמין
 למי גמורים ורשעי׳ מרוכיס שזכיותיו למי קרי גמורים דצדיקיס
 ורשעים למיתה נחתמים דצדיקיס ופעמים מרובין שעונותיו

 דקדושין קמא ס״פ3 ואמרי׳ • וגו׳ לשונאיו ומשלם 3דכתי לחיים
 התורה כל את ששרף .כמי דימה מזכיותיו ים3מרו שעונותיו מי

 דוחה מעונותיו ים3מרו שזכיותיו ומי אחת אות ממנה שייר ולא
 דקר• זה וכל אחת אות תמנה חסר ולא התורה כל שקיים כתי
העולם לחיי כלומר חיים צדיקים וגכי מיתה רשעים גני הכא

: הכאע״כ
 נדנרי לדקדק כריש הדין ליום נפתחין ג׳ספרים מהרש״א

כדקאממינן כינוניס גבי קאמר דלא חדא המאת׳הזה
 דנמחקים דרשעי׳אלא מקראי מייתי דלא ועוד ורשעי׳ צדיקים גני

ולא



השנה ראש ראשון פרק שנים ראשי ארבעה
 בהן הפוהקיס שהרגישו תה גם ונחקמין נכחבין מייתי ?לא

 נשנה שחיו רשעים וכתה שתרו צדיקים דכתה ראינו שהרי ענינא
 ולא קאתר זה כדין וצדיקים דרשעיס בדוחק לה ומפרשי הנאה

 גמורים וצדיקים נרשעיס יאיירי דנסתוך לעתיד דדין דותיא הוי
 וע״ס מבוארים דבריהם אין אבל בזה כן גס זהתושפותכתנו

 צדיקי׳ והיינו קאיירי גתוריס ורשעי' כצדיקים דודאי בזה הנראה
 צדיק אין וכנאת׳כי ביומא כמפורש חעא שנקרא שוגג רק בה; שאין

 חטא בו יש הצדיק דאפי׳ ר״ל יחטא ולא טוב יעשה אשר נארן
 שיש היינו וביכוכים ותרד פשע חטא כהן שיש היינו ורשעים שוגג

 שתהו תי פ׳ כת״ש תבואר והוא תרד לא אבל תזיד חטא בהן
 מתים ין קרו בחייהן הרשעי׳ וההפך חיים נקראו במיתקן דהצדיקי׳

 כמ״ש הזה בעולם ותיתהו הבא לעולם חיותו הוא שמה שהצדיק
 הרשעים וההפך בתקרה רק אינו וגותר באהל ימות כי אדם

 לעולם מוחלטת מיתתן והיא כתקרה אלא אינה הזה בעולם חייהן
 בשנה שיחיה עליו נגזר אס כין ממש דהצדיק ניחא והשתא הבא

 הזה שבעולם חטאו תיעוט על זו בשנה שיתות עליו שנגזר בי; זו
 בשנה שיתות עליו שנגזר כין ברשעים וההפך בע"הב חיותו ־והוא

 זו הזה בעולם שכרו לקבל כדי זו בשנה שיחיה עליו שנגזר וכין זו
 דקרי זה וכל שכתבו התוספות כוונו ולזה לעה״ב מיתתו היא

 הבא עולם לחיי כלומר חיים צדיקים וגבי מיתה רשעים גבי הכא
 נמי דקאתר ברשעים לדקדק שיש תה יתיישב והשתא עכ״ל
 יתחו כדכתיב בתחיקה לה סגי ולא למיתה לאלתר ונחתתין •ן נכתב

 למיקה אס מיתה במפורש כהו למכתב דכעי משום חיים משפר
 לעולם מיתתם דהיינו הזה בעולם לחיים ואס הזה בעולם מקרית

 אס לפרושי דכעי לחיים ונחתמים נכתבים קאתר בצדיק הבא־וכן
 על הזה כעולם למיתה ואס הזה שבעולם מקריים לחיים

 שיש שהם כינוניס ואתר הבא לעולם חיותם והיא חטאם מיעוט
 לי״ה השנה ראש שבי! כימים ועותדין תלויס מזי־ עון להם

 שהוא י״ה עד נחתמים לא אבל ימים כאותן לחיים נכתבין זכו
 זו חיים תספר ימחו תקרא כול׳הו ותייתי בינונים של חתימה יום

 כי שאתר כענין הכתובים וחיבור לעיל כת״ש רשעים של ספרן
 כמ״ש לבינוני נחשב סתם האדם כי גומר רדפו הכית אשר אתא
 ביסורין אותי הכית אשר אתה כי עצתו על דוד וז״ש דקידושין פ״ק

 חלליך הס שלי כיסורין מכאוב ואל לרודפי הוסיפו והס המזיד על
 על אותי רודפים שהם עון אותו ר״ל וגומר עון תנה יספרו
 ימחו ועי״ז עונות רוב שיהיו עד כבר להם שיש עונות מחצה
 של ספרן זה חייים ואתר • גמורים רשעים כשאר חיים מספר

 היא ימותו או זו בשנה שיחיו עליהן נגזר אס דכין כמ״ש צדיקים
 הבינוניס והיינו יכתבו אל צדיקים ועם הבא־ואמר לעולם חיותן

 למאן וכה״גישלפרש תשובת ימי עד השנה כראש נכתבו שלא
 הדין ליום כתות ג׳ ואתר ־ וגומר נא דתחני תקרא ליה דדריש

 ־דקאת' לחיים מיהו דלעיל דומיא קאתר תתש ורשעים צדיקיס כו'
 דהיינו קאת׳ המתים בתחיית בחיים דהכא דלעיל דומי׳ הכ^ילאו

 כעולם אס לחיים ודלעיל וגומל ני מישי כדכתי׳ורכיס עולם לחיי
 כ;ק !קקאקאתך הנשמות בעןלם לחיים אס •הזהגשגהזאת

 5עו שיזכו אפשר אי דהכא בגיהנס עונשן לקבל שיורדי! כינוניס
 התוספו' גס גו׳וכמ״ש לעשותן והיום כו׳ בע"ש שטרח מי כמ״ש

 בתחיית אחר דין והל בגיהנס או עדן כגן האחד דיניו כ׳ שיש
 דיש חילוק בו יש גמורים ברשעים גס גיהנס ודין ע״ש המתים

 שיורדי! תהן ויש עולם ולדראון לחרפות לת״ה עותדין מהן
 כו' התינין מהן ויש כו׳ נשרפת ונשתתן כלה וגופן כו׳ לגיהנס
 לתחיית כלל יבאו ולא כו׳ דורות לדורי ונדונין לגיהנס דיורדין
 וזהו בגיהנס דינן יהיה החטא גודל ולפי בסוגין כמפורש המתים
 מהם יש כי כלם לא אבל וגומר אדמת תישיני ורבים בקרא שדקדק

 ואמר כדלקמן כגיהנס לעולם נדונין שיהיו אלא לת״ה יזכו שלח
 צועקים מצפצפים פרש״י כו׳ ומצפצפים לגיהנס יורדין בבינונים

 אתרו ולא כן תשמע לא צפצוף ולשון ע״ש כו' ישורין מתוך וכוכין
 בעוליו והכא לגיהנס ביורדין אלא שבוכין פסין נ״.־שין כפרק

 וכן לשמו.בתפלתן שמשבחים דהיינו שתצפצפין קאתר תגיהנס
 וגומר בשמי יקרא הוא תקרא וכדתייתי ע״ש הערוך תפי׳ נראה

: בקפלה דהיינו
 ויש ת״ל מזוקק כסף נספר כתוב בר״ה נפתחים ספרים ג׳ הרי״ן?

 צדיקים כתה רואים אנו שהרי בתיס׳ שדקדקו מה להקשות י

 קרא קאמר העוהי׳ב דלחיי תירצו והס חיים רשעים וכתה למיתה נחוימיס
 *. הדין וליום התות יהי׳אחר שזה העוה״ב דיןחיי יהיה ר״ה שבכל הוא ודוחק

 שהחיים מפרשים זיש י בדינ׳קאמר וחייבים בדינם שצדיקים הרמב״ן ופי׳
 כמחז׳יל היסודין אל כנוי הוא והמיתה והב.■© והריוח הצלחה אל כנוי הוא

 תלויים שהם אמר למת בבינוניס וע״ק י וגו׳ סומא כמת חשובים ארבעה
 הדין ליו' ב׳יה כדברי חשד כלפי ומעה חסד רב הקב״ה והרי זכו אס י"ה עד

 עשו שנא משמע זכו לא שאימר גס ומת עתה גם כן יעשה לא ולמה לעתיד
 הם ששקולים כיון למיתה יכתבו ולמה עוד חטאו לא וגס זכות חושפות

 אין בתשובת חזרו שלא וכיון בתשובה שבו לא היינו זס לא מ כמעשיהם׳ויי
 ממצות אחד הוא התשובה שהרי השאר על מכריע בידו עזה גדול חטא לך

 הוצרכו למה וע״ק י לחובה עצמו ומכריע חוטא זה הרי שב שלא וכיון עשה

 בשפר נכתבים יהיו יזכו אס והבינונים בשנים ח כי ספרים שלשה
 למה וג'ספרים הרשעים .בספר נכתבים יהיו לאו ואס צדיקים

 לחיים והללו למיתה הללו כתות ב' בבינונים היות דלא־יבצר וע״ק • לי
 שאינן כיון מתים ושפר חיים ספר אחרים ספרים ב׳ צרך לבינוניס וא״כ

 זה משפר ימחו מ״ש לבאר צריך ועוד ־ והרשעים הצדיקים בספרי נכללים

 טוב והלא הרשעי׳ תספר אויביו שימחו דוד רוצה היה וכי רשעים של ספרן
 אלז משפר ימחו אומר ובירושלמי ־ הם למיתה נחתמים כי שם שיכתבו לו

 קשה וכן • טובא קשת הגמרא לגירשת אבל ניחא זו גירסא ולפי י הרשעים
 שהרי הבנה לו אין כי רשעים של ספרן זה תשפרך נא מחני אין ואם בפ׳

 מ׳יש נראה ועוד י נא מחני שואל היה והוא למיתה הוא רשעים של הפרן
 * הרבה שפרים שיש דמשמע הזה ביום נפתהי' ומתים חיים ספרי בגמרא
 ימיךאמלא תשפר את תניא פ׳החולץ בגמרא מ׳יש עם דעתי לעניות ונראה

 וחכמים עקיבא ר' לו.דברי פוחתין זכה לא לו משלימין זכה דורות שני אלו
 רבי של מאמרנו לבאר ויש ־ לו פוחתין זכה לא לו מוסיפי! זכה אומרים

 מבעת כי נמצא לו משליתין דסבר ר״ע לסברת י תנאי לכולהו כרוספדאי

 ר״ה יום ובכל אדס1 אדם כל של שנותיו הקב״ה קצב אדם תולדות ספר
 גמורים צדיקים הס ואם שנותיהם שנתקצבו עולמים יצורי כל במשפט יעמיד

 ונכתבים שנותיו לו ומשלימים לו שקצב ימיהם קצבת כדי עד הקב׳יה מניח
 ומדת שנשלח'קצבתס הוא שמתים צדיקים יש אשר רואה לחייס׳כשאתה

יראה ולא ימיה גבר מי ני מתים הס ימיהם •שיעיר שנתמלאו וכיון ימיהם

ס1מ



ז השנה ראש ראשון פרק שנים ראשי ארבעה
 גמורי׳ רשעים הס ואם ימיהם משפר להשלים הוא צדיקי׳ של כחם וכל ת מי
 חיים גתורי' רשעים וכשתראה להם פוחתים זכו לא כי למיתה נחתמים רם

 ה׳ דעות עונו'ואל כמה כנגד שמכרעת מצוה איזו לידם להם שנזדמן הוא
 נכתכי' להכריע כדי כו שיש זכות שום להם נמצא שלא הרשעי׳גמוריס אכל

 נחתמי׳ זכו אס י׳יה עד תלויי' הס מחצה על ממצה ששקול והבינוני׳ למיתת
 הקכ״ה דאין והא להם פוחתין זכו לא ואם ימיהם מדת להם ותשלימי׳ לחיים
 חסד כלפי להעות צורך דאין י״מ הדין יום של כג׳כתות כתו חשד כלפי מטת

 לעשו׳חסד יצטרך לא הגוף חיי לענין אכל הנפש עונש שהוא הדין ליום רק
 פירשו עוד ־ חששו לא מועט להפסד חששו מרוכה להפשד שאחז׳יל ע״ד

 עמו עושה לכך שתה ותשכון מעשה אין כי לתקן האדם כיד אין הרין שכיום
 נתן לא ואס לכחירתו אותו ממחין י״ה עד לתקן שכידו בעוה״ז אכל חסד

 אחר הוא הדין שיום שכיון נ״ל ועוד ־ אנפשיה דאפסיד איהו לעצמו לב
 לבלתי מחשבות חשב והקג״ה עוד לו לעשות מה חטאו ונשא נגיהנם שנענש

 שעדיין בעוה״ז אכל העוה״ב לחיי להכיאו השד כלפי מטת לכך נדח מתנו ידח
 לתית׳ נכתב יכה לא ואס הוא וישר צדיק מוות׳כי הקב״ה חין עונשו קכל לא

 י״ה עד זכה שלא לבינוני למיתה הנכתב הגמור הרשע כין הפרש יש ומ״ת
 אין שוב בתשובה ישוב זו שנה שבעוד אע״ס הגמור הרשע כי למיתה ונכתב

 אדם תולדות משפר שתו נמחק שככר לפי מת הוא שנה ובאותה תקנה לו
 ונחתמי'לאלתר נכתכי' ותר ל ברשעים דקדק ולזה ־ ימיו מדת שם שקצוביס

 למיתה נכתבין אמר בכינוניס אבל ־ כלוס דין גזר חיתום אחר שאין למיתה
 תולדו' מספ נמחקו לא מ״מ למית׳ שנכתבו שכןאעי׳פ וכיון נחתמי' אמר ולא

 וחוזרי׳ כמעט זוכיס הס שנה באותה ואס ימיהס מדת שקצובי׳שס אדם
 בכל נידון אדם כגמרא יוסי רבי אתר ועליתם דינם קורעיןגזר אז בתשובה

 הם השנה בתוך עוד יחטאו אם לחיים ונכתבו שזכו כינוניס אותס וכן י׳וס
 שיחטאו אע״פ כי לחיים ונחתמו שנכתבו צדיקים משא"כ יום בכל נידונים

 למית' הגמורי׳שנחתתו הרשעי׳ וכן שני־ הבא ר״ה עד נידונים אינם כ אח"
 ולכךהכינוני׳שזכו נקרע דינ׳אינו גזר עוד שיזכו אע״ס ת״א משפ' ונמחקו
 לא כי לחיים הנכתבים גמורים צדיקים בספר נכתכים אינם לחיים ונכתבו

 אינם למיתה ונכתבו זכו שלא איתס וכן שכתבנו כתו זה כראי זה ראי
 שכתבתי כתו תקנה יש ולאלו תקנה להם אין שלאלו הרשעי' בשפר נכתבים
 ר׳יכוז״לכההוא דף ויחי פרשת הזוהר כספר לדברי סעד ומצאתי לתעלה

 צולמין לון דנטלין כתר פתקין ונטלין זמינין סנטירין בתראה דמגא ליליא
 אבל כתיובת' זימנא ההוא כל אהדר לא כד וכו׳וה״ת משתכחין מתעבריןולא

 למיתת הפתקין שנכתבו שלאחר הרי ויתסי יטעם דמותא טעמא אהדר אי
 עדין לחיים למית׳בץ כין בינוכיס של זה שספר וכיון כאמור־ תקנה להם יש

 אחד ספר הקכ״ה יחד לכך מעשיהם שינוי כפי השנה ימות בכל תלוי הוא
 חיים מספר ימחו מפסוק ראיה והביא לחיים ולנכתכים למיתה ?נכתבים

 ואחד אחד כל של אדם של ימיו תדת קצובים ששם אדם של שבספר הבונה
 לאותו שם הקצובות ימ־ו תדת אדם של תספרו ל־מית׳מיחק נכתב כשהרשע

 וז״ש למיתה רשעים בספר נכתב הוא מיד ספר מאותו שניתח וכיון פלוני
 נכתבים שעה באותה שנמחו מיד כלומר רשעים של ספרן זה מספר ימחו

 מספרו יתיו ומדת שמו מחיית רשעי׳היא של ספרן כי ונמצא רשעים בספר
 המחיקה רשעי׳כי של ספרן זה מספר ימחו אמר דלא לישנא ודו־׳ק אדם של

 עס וגס הצדיקים שהם החיים ועם למיתה מיד שנכתבו הרשעי' היא עצתה
 ימות בשאר עדין תלויה היא תביננניס שכתיבת אע״פ יכתבו אל הבינונים

 תחני תשה שאמר נא מחני פירוש וכן ־ שעה אפי׳לפי יכתבו אל עכ׳יז השנה
 מא וזה ספר מאותו מחני שנת ק״כ ימי ■ותות קצבה לי שיש ת׳יא מספר

 נכתב הוא הרי ת״א מספר שנמחק שמכיון למיתת שנכחבי' רשעים של ספר

 שגם והבינוניס הצדיקים הם כתבת אשר ומספרו המתים הרשעים בספר
 לנו יש וע׳יז ימיו שקצובי׳שם ת״א תספר נמחקים אינם הכתובים לגינונים

 דמשתע מתים וספרי חיים ספרי אמר ושם נפתחים ספרים ג' מי׳ש לבאר
 מעשיהם הטיבו השנה ובתוך למיתה שנכתבו שהבינונים לפי הרבה ספרים

 ימיתם ופחתו עוד וחטאו לחיים שנכתבו הבינוניס גם יחיו בתשובה וחזרו
 : בר״ה בראשית יוצר לפני עומדים שפרים השלשה עם הספרים אלו כל

 אתך הרץ ליום רץ כתות ג' אומתם שמאי בית תגיא ט
שם

 של ואחד בינונים של ואתר גמורים צדיקים של
 ונחתמין גמוריםנכתבין שלצדיקים גמורים רשעים
 ל.מי נכתבין גמורים רשעים של הבא העולם לחיי לאלתר
 בי עפר אדמת מישני *ורבים שנא׳ לגיהנם לאלתר ונחתמין

 ין בינוני׳ עולם לדראון לחרפות ואלה עולם לחיי אלה יקיצו
 זכריה השלישי׳ *והבאתי שנא׳ ועולים ומצפצפץ יורדי׳לגיהנם

 .וגומר ומחיה ממית *ה׳ חנה אמרה ועליהם וגומר באש
 י' רוד אמר ועליהם חסר כלפי מטה חסד ורב אומרים וב״ה

 תלים הפרש׳ כל נאמרה ועליהן קולי את ה' ישמע כי *אהבתי

 . קי׳ ופושעי בגופן ישראל פושעי * יהושיע ולי *דלותי כולה

 יות*! בגיהנםוגירונין ונידונין יורדיןלגיהנם בגופן עכו״ם
 וע״ש נשרפת ונשמתן כלה גופן חדש י״ב לאחר חדש י״ב בה

 א יש׳ הצדיקים רגלי כפות תחת אפר ונעשים מפזרתן ורוח
 רגל׳ג* כפות תחת אפר יהיו כי רשעים *ועסותם שנא׳
 י' ושכפרו והאפיקורסים והמומרים והמסורות המינין אבל

" צבור מדרבי ושפירשו המתים בתחיית ושכפרו בתורה

 את ושהחטיאו ושחטאו החיים בארץ חיתית׳ ושנתנו
 ונירונין לגיהנם יוררין וחבריו נבט בן ירבעם כגון הרבים

 ישעיה האנשים בפגרי וראו *ויצאו שנאמר דורות לדורי בה

 שנא׳*וצורם כלים אינם והם כלה גיהנט וגומר הפושעים
 ידיהם שפשטו לפי למה כך וכל ;לו מזבול שאול לבלות
 המקדש בית אלא זיבול ואין לו מזבול שנאמר בזבול

 0'נחל ושליחם מר אמר וגו׳ לך וכול בית בניתי *בנה שנאמר
 ש 15 בר^אבין יצחק רבי אמר • ומחיה ממית ה' חנה אמרה

 משפירי ואינהו רבא אמר קררה לשולי רומין ופניהם
 הלל בית מר אמר י גיהנם בני ומקריין מחוזא בני שפירי

 את והבאתי והכתיב חסר כלפי מטה חסד ורב אומרים
 והאמרת בגופן ישראל דפושעי עון התם באש השלישית

 עונות _ במחצה הבא עונות ברובא התם תקנה להו ליה
 עון ביה ואית ■עוגות במחצה הוי אי וה״ק זכיות ומחצה

 אוו והבאתי דלאו מגיא לא בגופם ישראל דפושעי
ועלית׳ חסד כלפי מטה חסד ורב לאו ואם באש השלישי׳

תלים :וגומר ה׳ ישמע כי *אהבתי דוד אמר
קי! כדמוכחי המתי׳ כשיהיו בתוספות וכן המתים כשיחיו הרץ ליום

 או עדן לגן מיתתם לאחר נידונין שככר פי על ואף קראי
 העולם לחיי יזכו אס אחר דין יהיה עדין הנפש מפני לגיהנס

 דינם ככר שקבלו שמתוך ויש )הבא( לעולם קייס שהוא הבא
 כיה דכתיב ארבתי דוד אמר ועליהם : זטשי אפשר לגיהנם
 3ר כמצות כשהו׳דל יהושיע ולי וכתעוו־לותי מות חילי אפפוני

 לנו דלה דלה מלשון נמי אי ־ לקמן כדדרשינן ומושיע מטה חסד
 וגומר למנוחיס נפשי שובי בתריה וכתיב עמוק מבור שמעלהו

 >£נות ברובא חקנתא להו לית כי ־ החיים כארצות אתהלך והדר
 רשעים לעיל דאמרינן והא כגופן ישראל דפושעי עון כהו ואית

 2אע׳' לגיהנס לאלתר ונחתמין נכתכין עונות רוכא דהיינו גמורים
נידונים אלא תקנת לקס יהא שלא לא עולם לדראןן נקרא דכתיב

■ו׳צג



השנה ראש ראשון פרק שנים ראשי ארבעה
 והא חדש י״ב כגיהנם רשעים משפט כדאמרינן ועולים חלש 3*״

 דאין היינו עולין ואינן לגיהנס יורדין ג׳ הזהן נפרק דאמרינן
 אור אין ישר;( פושעי חגיגה בסוף דאתרינן והא לאלתר עולין

 דנחית פסין עושי! נריש עלה אמרינן הא נהם שולטת גיהנס של
 מחצה בינונים :עונות רוב גמורים רשעי׳ :להן ומסיק אנרהס

 יסוריהם מחוך ונוגים צועקים ומצפצפין : מחצה על
 על ומחצה הואיל הוא חסד כלפי מטה : ועולין אחד שעה

 לגיהנס יורדין ואינן הזכות לצד ההכרע אח מטה הן מחצה
 דכרי הפכו אשר עכז״ם עוכדי המיני? : מפרש לקמיה בגופן
 של ממון שמוסרים מלשינים המסורות : לרעה חיים אלהיס
 בתורה שכפרו : ת״ח מכזה אפיקורס : עכו"ם כידי ישראל

 ל״ג הצבור מדרכי שפירש : השמים מן חורה אין ואומרים ״,ץ16

 ליה וה״ג הוא עולם סדר3 מתניתא והך דלעיל הני כל דהיינו מפסוק
 : והמסורת המינין כגון הצמר מדרכי שפירשו ומי התם

 לקמיה: מפרש ,ושנתנוחיתית׳ מדרכיישראל.־ צבור מררכי ר^ננד
 המקד' ית3 שהחרינו יריה׳בזבול וצורתם;שפשטו כתו וצורם אף

גיהנם בני ומקרי היו: ושמנים תעונגיס מחוזא בני :כעונס בהע
 זהכא אפר דנעשין תקנתא להו לית והאמרת : להם יקראו כך

 : עונס את יסוריהן שימרקו הכסף את כצרף וצרפתים 3כתי מהו
 כת השלישי׳ יהיה הדרש לפי גומר השלישית את מהחש״א מ״ת

 לצרפן גיהנס של נאש שיכאו הגינונים שהם שלישית
 כצדיקי׳שנקראז שיהיו כשתי שיקרא שיוכה עד מחצהעוגותס על עונס3

 דלעניין מפרש״י כו׳־ חסד כלפי מט׳ חסד 3ור הקכ״ה־וכה״א ע״ש יש״א
 דין דה״ה שמעתין מתוך נראה אנל כן אתרו כגיהנס דלעחיד
 מיד^ר״ה כנינונים חסד כלפי דמטה כן אמרו כר״ה דהע״הז

 וגזר גר׳׳ה נידון דאדס כר״י י׳׳ה עד נחתמין לא דכולן וס׳׳ל
 כולה הפרשה כל דוד אמר ועליהם ואמר כי״ה נחתם דינו

 דגל לשנא אנל כזה החושפות פירוש עיין וגו׳ יהושיע ולי דלותי
 דהיינו ועליהם דה״ק ונראה לפרושס 3יתיש לא כולה הפרשה

 נכת והתחיל כולה הפרשה כל נאמרה שזכר הכתות שלשה כל על
 וגומר קולי ה׳ ישמע כי אהנתי ואמר אדם כני סתם שהם בינוני

 וטפי גומר שישמע אני 3אוה כמו הוא פשוטו לפי אהנתי לשון
 מיניה דרשו וע״כ וגומר ה׳ ישמע כי תאותי או רצוני כזה יפלו

 דרך תתפלל כשאני כלומר תחנוני קול ה׳ ישמע כי אני אהוכה
 ותחנונים רחמים אלא קנע תפלתך תעשה אל כמ״ש החנונים

 ואנן תחנוני קול שאמר ולפי וגומר רש ידנר תחנונים נת״ש
 ממש לקול נתכוונתי לא אמר בתפלתו קולו אדם ישמיע לא אתרי'

 אקרא נימי ואמר שנלחש תפלתי אל אזנך שתטה כניכול אלא
 גס אקרא אז תשונה ימי עשרת שהן יחיד ימי3 כלומר
 אפפוני ואמר לי״ה ר״ה נין כיחיד ה׳כהתצאו דרשו כת״ש כיחידי

 ויגון צרה וע״ז ככינוני המזיד על הנאים יסורין שהם וגו' חבלי
 כיסורין השמחים כמ״ש ר־כ שלל כמוצא כהס אני ששמח אמצא

 ור׳ואתר כראנ״ש וכמ״ש וגומר השמש כצאת ואוהניו נאתר עליו

 ועי״ל לה׳ מקונלח היחיד חפלת שגס כזמן כלות׳ אקרא ה׳ ונשם
 ומשיב כו' ע״שהקכ״ה נקראים ג׳ הספינה פרק מ״ש ע״פ

 יקר$ אשר כל נספרי ומפורש גו׳ נשמי הנקרא כל שנא׳ צדיקים
 המקו' נקרא ן(א ה' שס3 לקרא לאדם לו אפשר וכי ימלט ה׳ נשם

 כז' חסיד המקום נקרא חנם תחנת עשה אתה אף וחנון רחום
 נפשי מלטה ה׳ אנא כאן וז״ש ימלט ה׳ נשם יקרא אשר כל לכך

 של נשמו לקרא תתמה שאל לה ותפרש נשמך נקראתי שאני מאחר
 אהיה ונזה כן אעשה אני אף גו׳ וצדיק ה׳ חנון אנל הקכ״ה

 ענינא כהאי וגומר נפשי מלטה ה׳ אנא ותסיים ה׳ שס3 נקרא
 כמ״ש כאדם שיש נפשות ג׳ על נהם לכוון יש נפשי ג״פ הזכיר

 שהן הללו כתות ג׳ על לפרש יש דרכנו ולפי נח״פ הרמנ״ס
 מלטה ה׳ אנא ואתר הנינוני נכת והתחיל וגינונים רשעי׳ צדיקים

 ורחום חנון כי ננינוני המזיד על הנאין תיפורין להצילני נפשי
 דלותי ה׳ פתאים שומר כי נתיחה הכינוני לענוש שלא וגו׳ וצדיק
 שמגניה עון נושא עכיד היכי חסד ורב נסמוך מ״ש ע״פ וגומר

 לה / מלשון דלותי ה״ק וה״ג הזכיות שיכרעו עון של מאזנים כף
 ורכא להושיע לי ונזה זכיותי שיכריעו כדי עוני ודלה שגנה דלה
 ידי על העון נכף דלותי כן לפרש יש כמצות דלותי דקאמר נמי

 ימות אס גס לתנוחיכי נפשי שוני הצדיקים כת על ואמר המצות
 תמות נפשי חלצת כי ואמר מנוחה שכולו 3לעה״ הנפש 3תשו

 הרשעים מכת נפשי שחלצח דהיינו הרשעים כת כנגד וגומר
 כארצות ה' לפני אתהלך ואתר ומסיים נהם ממרקת דתיתה
 תחיית כה שיש מפני הלל דאתרינן ע״פ ע״פת״שנפרק החיים

 משום כן ודרשו החיים כארצות ה׳ לפני אתהלך שנאת' המתים
 תס'3 כדאמרינן 3עה״ על כו שהרמז רניס לשון כארצות 3דכתי

 כל דהייט ובשפלה ונהר כעמק מישראל לכ״א יהיה לעתיד 3״3
 לפי וגומר מאד עניתי אני אדכר כי האמנתי ותסיים ארצות מיני

 שזכר הא אדכר כי האמנתי אני אותר כת״ה כופרים שהמינים
 נעה״ז מאד עניתי שהרי ת״ה דהיינו החיים ארצות כענין לעיל
 כל כחפזי ואמרתי הצדיקים כדרך 3לעה״ תשלם שכרי לקנל נדי

 כן אמרו דלא כחג והוא כעה״ז כמו 3לעה״ חלק להם יש אדם
 בגופן ישראל פושעי : 3לעה״ חלק להם יש ישראל כל אלא
 שצריכין כגופן דהיינו תפילין מנח דלא נקרקפתא לה תוקי בו׳
 שהרזה מורים שהתפילין כו והכונה כנפיס נעל כאלישע נקי גוף

 המוח נגד הס ראש של תפילין כי לכך כזוכה כנשמה מתדנק
 שלא וזה החיוני רוח שט אשר הלב נגד יד ושל הנשתה שם אשר

 הנשמה למטה מלמעלה שידכקו כהפך הכונה זאת מנטל מניחן
 שדכקה זהנשת' כלה הגוף פעולתן לפי כי וז״ש כנפש והרוח רוח3

 צדיקים רגלי כפות תחת מפזרן שתתנרן והרוח נשרפה נידונת כה
 שמטמאין זנות ענירו׳ דהיינו נענירה מ״ל כגופן עכו״ס ופושעי

 רוחני דנר היא הנשתה כי גס כי׳ נשרפת נשמתן כזנות: גופן
 ותייתי כו׳ מפזרתן ורוח שוב שאתר מה אכל שרפה לפון כה מצינו

הנשתה שריפת על כונה שיהיה נראה אינו וגו׳ אפר יהיה ני ליה
אלא ־ ־



ח השנה ראש ראשון פרק שנים. ראשי ארבעה
 שיהיה אלא ממש אינו ו3 שאמר ה5וכ הגוף של אאפר אדלעיל אלא
 אתרינן דסוטה פ״ק3 כו׳ כלים אינן :גיהנסכלהוהם אפר
 והיינו נו׳ כלים אינן והס כליס דחצי ישראל פורעניות לגני

 אלו גמורים רשעי׳ דין3 הנא אנל חומש3 כפרש״י הוא למעליותא
 והס נלה דגיהנס קאתר לתעליותא דה״נ נראה אינו בגיהנס
 נו׳ ישראל פושעי כת כליסכמו אינן דגסהס דה״ק כו׳וי"ל

 נליס דאינן נו׳ המינין גני הנא לגריעותא הוא נגופן דבלין
 הא מיהו ינושו והס נשמחתנס ונראה וכדניזינ עולס לחרפות

 כלה דגיהיס כיוז ניאור צריך דורות לדורי נדונין נהו דאמר
 לשולי רובין הם ופב ודו״ק: דורות לדורי נידונין קאמר היאך

 נו׳ המינין כתות אהנך קאי שלפנינו נוסח׳גמרות לפי בו' קררה
 אנין נר אר״י גו׳ ממית ה׳ חנה הראמ ועליהם גרס ע״י3 אנל

 הנסף נצרף מגיהג׳ שעולין נעת קדיר׳ור״ל לשולי דומין ופניהן
 שולט׳נהס היה גיהנס של שאש ע״י קדרה כשולי הושחרו פניהם
 שמענגים שהם נהס לשונו כפל כו׳ שפירי משפירי דאינהו ואתר

 ה״ז נע להס שהיה פניהס יופי ותחת עה"ז מתאוות ניותר עצמם
 דאמר הא כי' תקגתא לרו לית : נגיהוס 3לעה״ הושחרו

 ישראל פושעי עוז נהן אין אפי׳ ותשמע עונות דרונן רשעים לעיל
 ועולים חדש 3י״ אלא לעולם דוקא לאו עולם לדראון יהיו בגופן
 לפי וי״ל כן משמע לא עולם ומלת ־ "ש ע והר"ן התוספת כ״כ

 רש״י וכמ״ש העולם כעיני ולמאוס לדראון שיהיו דר״ל דנריהס
צדייןוא דיימרון עד ראיה די חינות שני כמין וי״ח ישעיה גספר

:בעיניהם מאוסים שיהיו דהיינו חזינא מיסת
 שלאחר כיון ונו'וקשה הדין ליום הן כתות ג׳ אומרים ב״ש תניא ןקףי"ה

 ביום שחזר זה מה האלהים ישפוט הרשע ואת הצדיק את מיתה י
 ואע״פ פירשו והתיש' בגיהנם לדונם הרשעים את כמשפט התחיי׳להביא

 דין להם יהיה עדין הנפש תפני לגיהג׳ או ע מיתת׳לג לאחר נדונו שככר

 נכתבים צדיקי' מ״ש דתינח לי קשה ועדיין ־ כ עי העה״ב לחיי יזכו אס אחר
 עד נדונו כבר והלא לגיהנס נכתבים הרשעים מ׳יש אבל עת״ב לחיי לאלתר

 ברוב גמורים רשעים שהיו כיון לגיהנם אותן שמחזירין וכ׳ית התחיי׳ זמן
 מינונים על קשה מ״מ ־ כדלקמן בגופן ישראל פושעי עון ובכללם עוטת
 אתר בגיהנס אחת שעה לידין יחזרו למה התחייה קודם נדונו שכבר

 ליכנס שיזכו כסף כמטהר לצרס׳ אלא גיהנס של זה דין אין ושמא ׳ התחייה

 חנה אמר' ועליהם עונס על עונש היה התחייה שלקורס גיהנס ודין בג״ע

 עם ויעל שאול מוריד חנה מ״ש ליישב יש שכזה הכונה וגו׳ ומחיה ממית ה׳
 אתרה וחנה תדברברשעי׳גמוריס שאיוב יעלה לא שאול יורד כן איוב מ״ש

 שעת לגיהנס הקב׳יה מוריד' התחייה שאחר הבינונים על ויעל שאול מוריד
 שלבינוני׳אין וכו׳דרשינן לגי׳ע אותם ויעל ואחייב ככסף ולצרפם אח׳לטהרס

 ועליהם לזכות להכריע חסד כלפי מטה חסד רב כי התחייה אחר כלל גיהנס
 להצילני חסד כלפי להטות לי אזנו שהטה כשס ה' ישמע כי אהבתי דוד אמר

 שאפפוני כיון החיים בארצות להתהלך אותי לזכות אלתי ישמעני כל מגיהנס
 להעלות מצות בידי שאין במצות דלה שאני פ אע' עוניתי למרק חות מבלי

 נמצא חיים בארצות ה׳ לפני להתהלך לנפשי יהושע לי ת״מ לג״ע נשמתי
 עונות מחצה לבינוני׳ וכשיש כולה הפרשה כל אמר הבינוניס על שעליהם

 את והבאתי כדכתיב לגיהי-ס נכנסים אז בגופן ישראל פושעי עון ובכללם
 פושעי עזן בו ואין עונות ביוב רשעים הס ואס וגו' וצרפתי׳ באש השלישי'

 חדש י׳יב נגיהנס שנדונים אפר נעשים אלא תקנתא להו לית בגופן ישראל
 תפזרתן וריח אפר ונעשית נשרפת ונשמתן כלה גופן ואחייב התחייה לאחר

 להו לית ני דבריהתו' לבאר צריכין אנו ומעתה לב״ה השמועה סי' *הו וכי׳

 רשעי׳ לעיל דאמרי' והא בגופן ישראל פושעי בהו ואית עונות ברוב הקנה
 בקרא דניזיב אע״ג לגיהנס לאלתר ונחתמין נכתבים עונות רובא דהיינו

 וקשה ׳ ועולים חדש י״נ נמנים אלא תקנה להם יהא שלא לא עולם לדראון

 רשעי׳ריב© שהם כיון לעולם חקנתא להו דלית הוא עולם לדראון דלעולס
 להו לית כי השתא אמרינן דהרי בגופן ישראל פושעי עון בהו יאית עונות

 תקנתא להו דלית היא עולם דלדראון קרא וא״כ יכו' עונות ברובא חקנתא
 עון בהו ואית עינית ברוב עולם לדי־און קרא !אוקמי דאיכא לפרש ונראה
 דהיינו אפר יהיו כי רשעים ועסותס בהי כתיב דהא בגופן ישראל פושעי

 לחרפות יקומו ואלה כתיב וכאן אפר ונעשים נשרפת ונשמתן כלה גופן
 כלה כבר בגופן ישראל ופושעי עונות שרובם אותם הס ואם עילם ולדראון

 ואבד נשכח כי עולם ודראון חרפות עוד בהו ולית נשמתן ונשרפת גופן
 היינו נבאש והוא עומד שעודנו בדבר אלא עולם מ־און שייך ולא זכרם

 פושע* עון בהו ולית עונו' לי'ברוב מוקמינן ע״כ אלא בשר לכל ודראון חרפו'
 לחרפות יקומו אלא ונעשי׳אפר ונשמתןנשרפת כלה גופן שאין בגופן ישראל

 שאינה כל תקנתא להו דאית כיון בתוספות הקשו ולזה עולם ילדראין
 להם יהיה שלא לא אמרו לזה עולם לדראון אומר הוא איך אפר נעשית
 הוא עולם ולדראין ולחרפות ועולים חדש עשר שנים נידונים אלא תקנה
 ישראל פושעי חגיגה בסוף ר״ל דאמר והא בתוספות עוד ־ חדש ב י' בתוך

 דנחית ן פסי עושין בריש אמרינן הא בהם שולט גיהנם של אור אין
 הוא שולט גיהנם של אור דאין ההוא דלמא וקשה ; להו ומסיק אברהם

 במחצה התם נמי אי ־ עונות בריב איירי והכא זכיות ורוב עונות במיעוט
 דהוקש' ואפשר התו' שם תירצו וכן בגופן ישראל פושעי עון בהו עונו׳ולית

 מחצת וכן עונות במיעוט לגיהנס יורדים דאינס משמע דהכא התו' לבעלי
 יורדין ואינ׳ חסד כלפי מטה חסד רב בגופן ישראל פושעי בהו ולית עונות

 אין אבל יורדין דמשמע שולט ׳הנס ג של אור אין אמרו והתם לגיהנס כלל
 דמשני והתם ־ להו ומסיק אברהם דנחת תירצו לכך ־ שולט גיהנם של אור

 וליכא טונות ברוב דמיירי אפשר בגופן ישראל פושעי בהו דלית התוספות
לאת* שולט גיהנס של אור ואין לגיהנס שיירדין בגופן ישראל פושעי

י : שם עיין מזה כתבתי חגיגה ובסוף להו ומסיק אברהם

אמרה ה׳ ישמע כי* *אהבתי דכתיב מאי רבא דרש
 אני אימתי רבש״ע הקב״ה לפני ישראל כנסת

 מק ולי דלותי תחנוני בקול שומע שאתה בזמן לפניך אהובה
 להושיע'פושעי נאה לי במצות אני שדלה אע״פ יהושע
 מנח דלא קרקפתא רב אמר נירו מאי בגופן ישראל
 ושמתנו • בעבירה רב אמר בגופן עכו״ם פושעי * תפילין

 המטיל פרנס זה חסדא רב אמר החיים בארץ חיתיתם
 יהוד׳ רב ׳אמ ׳ שמים לשם שלא הצבור על יתירה אימה
 שלא הצבור על יתירה אימה שמטיל פרנס כל רב אמר
צז יראוהו *לכן שנאמר ת״ח בן רואה אינו שמים לשם

: לב חכמי כל יראה לא אנשים
 מכריעים זכיותיהם שאין כינוניס כגון במצות אני שדלה

 י :חסד כלפי להטות יהושיע לי : בזכותם להם לחלות
: דאמר גי־סינן ולא גרסינן יהודה 3ר אמר

 דת* תפילין נמנית בתורת עוסק אם ־ תפילין מנח דלא תוססות
מפרש ורי׳ת התפילין מן פער־ בתורה העוסק דאמרינן

 אבל שבראשו תפילין של רצועות עליו שמגוטת בעיניו בזויה כשהמצו' דהכא
 בריש כדאיתא בעלכנפיס נקיכאלישע דבעיאגוף משום להניח ירא אס

 בקדושה לשמרם להזהר יוכל לא שמא שעה כל דואג והוא טוחנין במה
 דשמעתיזבשלא הני וכל בגופן ישראל פושעי דין עליו דאין ודאי הא ונטהר

 ממ^ן': ומית׳ דתשוב׳תולה דיומא 3 בפי' תשוב׳אמיי׳ עשה תשוב׳אבל עשה
 : ע״כ מיתות ארבע בפרק כדאיתא עליו מוזהר נח שכן בעריות בעבירה

אימה המטיל זה ט׳ בארץ חיתיתם ושנתנו מהרש״א
 כלךתיים על אימה שמטיל החיים ארץ3 והיינו בי'

 : שמים לשם שלא דהיינו להטיל צריך שאין במקום גס ארץ3ש
אימה להטיל לפרנס יש מדאי שמיס לשם שלא כי' יתירה אימה

עמ״מ



שנים ראשי ארבעה
 ודאי היא קאמר יהירה אימה אבל בתלמידים מרה זרוק כמאה

 כן ליה שאת׳ וגו׳ אנשים יראוהו לכן מקרא ליה ותייתי לש״ש פלא
 : שם רש"י כפירוש לב חכמי לבנים זכייז לא דלכך לאיוב אליהוא

 דהל׳יל דהוקש׳לו נראה וכו' ה׳ ישמע כי אהבתי מ״ד רבא דרש הרי״ף
 אהבתי שייך לא ועוד ישמע כי מאי קולי את ה' ישמע אהבתי י
 לאמת יצדק ואהבתי קולי את ה ישמע כי חפצתי אלא תפלתו היל נשמיע׳

 אהובה אני כי חי כל בעיני יודע אימתי דרשו לזה מתך מערן אהבתי גבי
 וחס׳יקצל חן בדרך מעשי׳אלא בי שאין אע״פ קולי שישת׳ה׳את בזמן לפניך

 יהושע לי מהמצות אני דלה רק מעשים בי אין כי מתנ׳חגס שהוא תחנוני
 דלה שאני זאע״פ לפניך אהובה .י א כי הארך כל ידעו אז כלפי״חסד להטות

 בו מכרת אני ביען העכו״ס שאר מלהושיע יותר להושיע נאה לי מצות9
 מ;ח קרקפת׳דלא בגופן ■שראל פושעי : ת' לשס להודות יתברך בחסדיו
 נח שבן כעריות התיש' ופירשו בעבירה א״ר בגופן עכו״ס פושעי תפילין
 שהוא בעריות בגופן ישראל פושעי לימא נהי דבישראל וקשה ־ וכו' מוזהר
 תפילין מנח דלא התו׳שכתבו בדברי נבאר ועוד ־ ממש בגופן שהוא מוזהר

 עשה כשלא דשמעתין הני וכל וכו׳ בזויה כשהמצוה דהכא מפרש ר׳ית
 קרקפת׳ הפירושי׳של עם שייך נא דהא לדבריהם קשר לתת וצריך תשובה

 היל״ל כשרפת ונשמתן כלה גופן לביתכם יורדין גבי אנא תפילין מנח דלא
 שהמצוה שפי' ר״ח דלפירוש לפרש אפשר והיה ־ תשובה עשה בלא היינו

 דשמעתין הגי כמו התפילין שמבזה בגופן ישראל דפישעי האי הוי בזויה
 המבזה וכן תשוב׳ עשו כשלא אלא הוו דלא ונעשי׳אפר לגיהג' דיורדין ברוב

 ע״ם אף בתורה עוסק ואיני תפילין מנח דלא ראשון לפירוש אבל חשובה־
 ולא תפילין הניח שלא זמן אותו עון מ׳'מ בתור׳ אחי׳ב ועסק תשובה שעשה

 אותו ח!בת הוא עכשיו שעסק התורה עשק כי כנגדו עומד בתורה טסק
 הזה התור' ספר ימוש שנאמ׳לא כתו בת״ת חייב הוא ויום יום בכל כי היום
 יוכל לא תעוות הוי למד שלא היום ואותו ולילה יומם בו והגית מפיך

 אבל דבשמעת־ן כהנהו הוי לא בגופן ישראל פושעי של הדבר זה כ א לתקון
 שרצו לפרש אפשר ועוד תשובה עשה בשלא דשמעתין הני כל ר״ת לפירוש
 בגופן ישראל בפושעי מוקילהנמי שדקדקנואתאילא מה התיש׳ לדקדק
 לפרש באנו ואם תשובה עשה שלא דשתעתין הני וכל אמרי להכי בעריות

 נעריו׳לפושעי בגופן ישראל פושעי שוו לא בעריו׳א״כ בגופן ישראל פושעי
 בתשוב׳אזהרתן שחזרו בעריו׳אע״פ עכו"ם פושעי כי בעריו' בגופן עכז״ס

 בתשוב׳תשוב' חזרו ■עריו׳אם ישראל מתרק׳ולפושעי מיתתן ואין מיתתן ןן
 של פושעיז של ה׳דעוןאחד בדרכי תועה לדבר ממרק׳וחלילה ומיתה מולה

 ישראל פושעי שדרשו עכשיו אבל לאו התשוב׳ולעכו״ס תועיל בגופן ישראל

 בענין עכו״ס ופושעי אחד בענין ישראל פושעי הוי א״כ בתפילין בגופן
: התפילין בביזוי עון הקב״ה יחשוב לא לעכו״ס שגס אחר

 חיכי חסד כלפי מטה חשד ורב אומרים וב״וז מר
 *ישוב שנאם* כובש אומר אליעזר רבי עביד

 אומר חנינא ב״ר יופי רבי וגומר עונותינו יכבוש ירחמ׳נו
 רבי דבי תנא פשע על ועובר עון *נושא שנאמר נושא שה

 רבא אמר המרה היא וכך ראשון ראשון מעביר ישמעאל
 מיחשיב עונות רובא איבא דאי נמחק אינו עצמו ועון

 לו מעבירין מדותיו על המעביר כל רבא אמר בהדייהו
 נושא למי פשע על ועובר עון נושא שנא' פשעיו כל על
 חלש יהושע דרב בריה הונא רב פשע על שעובר למי עון

 להו אמר עלמא ליה רתקיף חזא ביה לשיולי פפא ע£רב
 רב מיכסיף קא הוה איתפח לפוף זוורתא ליה עיבידי

 הוה הכי אין ליה אמר חזית מאי ליה אמרי למחזי׳ פפא
 תוקמיה לא במיליה מוקים ולא הואיל ראמרלהוהקב״ה

 ר: אמר וגומר עזן נושא כמוך אל *מי שנאמר בהדיה 05

השנה ראש ראשון פרקי
 לכל^י"* ולא נחלתו לשארית בר וקוץ אליה חנינא בר אחא

 נה^ס י • כשיריים עצמו שמשים למי נחלתו

 לכלים מכריעות הזכיות שיהו כדי עון של מאזנים כף מגביה נושא
 בחלרהעונח ית מטתיז כובש •י עהקרק :ילכ יפה ומשקלות

 רש״ל! בכויכשא רישא כמו כובש הזכיות את שיכריע כדי הכבוד כסא תחת
 עין ראשון ראשון מעביר : לך למה דרחתנא כבשא בהדי

 על מחצה היו ואס ושומטן העבירו בכף לתתס הבאים שבראשוני׳
 חמדה היא ובך ;הזכיות יכריעו מהם אהד שחסר כיון מחצה

 דאי אחד: לצד טמון אלא נמחק אינו עצמו וערן י: המנהג
 מחצה ויהיו עכשיו הזכיות יכריעו לא שאס עונות רובא א'כא

 בהדייהז מתחשב עון ההוא בהדי הוה עונות דרובא מחצ׳נמצא על
 מדקדק שאינן מדותיו על :המעביר גמורים רשעים עס למנות
 והולך מדיתיו מניח אלא אותו למצעריס מדה כנגד מדה למדוד

 האוכלץ על מעבירין אין וכמו המצות על מעבירין אין כתו לו
 מדקדקת הדין מדת אין פשעיו על לו :מעבירין והולך מניחין

 לו הכינו זוודתא ליה עיבידו ;והולכת מניחתן אלא אחריהן
 : נתרפא איתפח :הכריכין המתים צידת היא ומה לדרך צדה
 וקוץ עומד אינו במיליה מוקים לא :עליה נקנסה מיתה הוי הבי

 ני בה נהשת אליה :אחריו תדקרקו לא בהריה תוקמו לא :במדותיו
 ציס^1 בתוכה יש אבל כאן יש תנחותין דבר כלומר בה וקוץ : כאן יש

 שנדב •' כשיריים עצתו שתשים לתי אלא לכל שוה שאינו קשה דבר
 קין בתם׳ אבל הכא פרש״י כו׳עיין כובש אומר ר״א מהרש״א

י׳?3 ובירושלמי שם בחידושינו ועיין בע״א פי׳ עירובין
 גתלא יהיג את ליה לית ואי וגו׳ תשלם אתת כי חסד ת׳ ולך אר״א תפרש
 זוטר שהם זכיות ברוב כמעשהו לאיש תשלם אתה כי ונרא׳ה״פ מדידך

 ,כיגנ החובות להכריע כ״כ זכיות אדם לבן ליה לית ואי מכריעות
 מכריעות שיהו זכיות בכף כביכול מדידיה מזכיות יהיב הקב״ה

 כיסי פרש״י עיין ,כי נושא ריב"חאומר :הזכיר אף כובש זה וע"י
 2״: הקב״ה !עו לאא כאז כתיב איו עונוה נושא תפרש ובירושלמי

 פ זה וכענין ע״כ מכריעות והזכיות העבירות מן אחד שטר חוטף
 ה״מ וגו׳ ופשע עון נושא בתורה דכתיב קרא ומהאי הערוך פי׳

 דמיכ׳הבי' דרשה הביא כובש דאתי־ דר"א אלא דרשא הך לאתויי
 ופשע עין נושא בהורה דכתיב בקרא ועי״ל ־ דתיכה קרא נתי הוא

 הכא אבל סליחה דהיינו ופשע עון נשיאות כפשטיה ליה מתפרש
 מל' עון נושא ליה דריש עובי־־ לשון ובפשע נושא לשון בשן דשינה
 שתעביר שע״י וכי' ראשון תעביר ר״י דבי כדתנא ועובר מגביה
 מי״ג אחד שזו ר״ל המדה היא כך ואתר עון כף כו׳מגביה ראשון
 ובר״ן ברי״ף פירושים - '3 בזה ועיין חסד ורב מדת דהיינו מדות

 הא שברי״ף הפירוש כפי כו' נמחק אינו עצמו ועון :באורך
 עצמו שן אותו עם גס עונות בשרוב היינו נמחק אינו עצתו דעון

 מצטרף העונות רוב העון זה עם שנעשו עכשיו העביר שכבר
 אתרי' הא כפשטיה ואתיא עליו גס ונענש רוב להעשות בהדייהו

 לפירוש אבל וכו' ותרן הקב״ה האומר וכל ותרן הקב״ה שאין
מצטרף ולא עוןראשון אותו על הוא ותרן הא צ׳'ע שגרי״ף ראשון



ט השנה ראש ראשון פרק שנים ראשי ארבעה
 3הכתו אמר ועד״ז כנר שהעביר עון אוהו ע״י 3רו להיות ל5►נ

 יהיו ולא הראשונים תענירם דהיינו ראשונים עונות תזכור אל
 נמס' גו׳מפורש רחמיך יקדמונו ומהר נמחתי׳ יהיו נזכרי׳עודכי

 לשון משינוי נמי ה דרי;־* כו' עלמדותיו המעביר כל • י״ט
 לשון שינה התלמוד מיהו נפשע נתורה דכתי׳ נושא נמקוס עונו־

 נמקוס פשעיו כל לו מענירין שאמר דרשה הך לפיס הכחוכ
 דלעיל דדרשה סירכיה לישנא האי דנקע ואפשר עון נושא

:וק״ל מפשעיו ראשון ראשון דמענירין
 דאיכא נ״ל וכו׳ נושא אומר יישי רני כובש אומר אליעזר רני הרי״ף

. לדתנא דורש שמורים הס העונות מעידן שהוא דכובש בינייהו י
 דאי נמחק איצו עצמו !עין רבא ואמר ראשון ראשון מעביר ישמעאל ר׳ דבי

 נושא ולמ״ד עבר או שנטמן עין ההיא בהדייהו מימשיב עונות רובא איכא
 אותם כן אס מכריעות הזכיות שיהיו כדי העונות של מאזנים כף מגביה
 נפקא טמונים שהן כובש דנמ״ד לומר יש ועוד יפקדו ולא יוכרו לא עונות
 כזכיות לי נעשים השמורים עומת אותם בתשובה שיחזור לעת מינה

 המעביר כל לזכות; ולא לתיבה לא עוד נחשבים אינם העונות תגביה ולת״ד
 אותם לומר צריך שאין פשעיו כל על מעבירין לדקדק נ״ל וכו' מדותיו על

 אלא ראשון ראשון שמעביר גבר עם שלש פעמים דהיינו ראשונות עונות

 פשע על שעובר למי עון נושא כדכתיב ואחרונים ראשונים פשעיו כל על
 אחא רבי אמר :כצדקו ה' יגמלהו מדותיו על ומעביר חבירו לבין שבינו
 למי אלא פשעיו כל על לו מעבירין שאין נחלתו לשארית בה וקוץ אליה

 עצמו מחשיב להיות עלמדותיו תעכיר כך ומפני כשיריים עצמו שתשים
 חברו לדברי לבו נותן אינו חשיבותו ותפני עצמו שמחשיב מי אבל ־ כאין

 לאיש זה של דברים יוסיף או לי יתן מה בלבו אומר כי מדיתיו על ותעביר
 כל על לו יעבירו ולא שפלות מנד תדותיו על מעביר אינו כן אס נתוני

פשעיו כל על לו מעבירין כשיריים עצתו שעישה נחלתו ולשארית פשעיו
• ואחרונים ראשונים

 כתוב מקרא אלמלא אר״י ויקרא פניו על ה׳ *ויעבור יב
 הקב״ה שנתעטף מלמד לאומרו אפשר אי שם

 כל לו אמר תפלה סדר למשה לו והראה צבור כשליח "ל ע
ואני הזה כסדר לפני יעשו לפני חוטאין שישראל זמן יל ׳ 'בת

 אדם שיחטא קודם הוא אני ה׳ *ה׳ עונותיה׳ להם אמחול
 רחום אל * תשובה ויעשה ארם שיחטא לאחר הוא אני

 ברית יהודה רב אמר ואמת חסד ורב אפים ארך וחנון
 אנכי *הנה שנא׳ ריקם חוזרות שאין מדות לי״ג כרותה ס5
 וכתיב חסד *ורב כתיב רמי אילפא " וגומר ברית כורת ?“

 רמי אלעזר רבי י חסד ורב ולבסוף אמת בתחלה *ואמת חלים
לאיש תשלם אתה *כי וכתיב חסד ה׳ *ולך כתיב 30

 ולבסוף כמעשהו לאיש תשלם אתה כי בתחלה כמעשרו
 דרכיו בכל ה׳ *צדיק כתיב רמי דונא רב י הסד ה׳ ולך

:הסיר ולבסוף צדיק בתחלה מעשיו בכל *וחסיד וכתיב כס

 לאחר מרחם ואני שיחט׳ קודם תרחם אני הוא רחמים מדת ה׳ה'
שאס הללו מדות לי״ג כרותה ברית : ישוב אס שיחטא

 אנכי הנה :ריקס חוזרות אינם תעניתם הפלת3 ישראל יזכירוס
 העולם כשרוא׳שאין ולבסוף : למעלה האמור על ברית כורת

 הפור׳: לפני׳מן נכנס הסיד :אמת בתשפט צדיק :דין3 מתקיים
 מחת ב׳ הס הראשונים שייות דב' ר״ת אומר מחת י״ג תוספות

 ואני עליו לרחם שיחטא קודם הוא אני חכא כדדרשינן

 שהוא נאלהים היי ולא הוא הרחמים ישוביה׳מדת אם שיחטא לאחר ערחס

 שני פ׳ כדאתרי׳ביומא בד' נתנין הם ונקה וחטאה ופשע עון י הדין מדת
 השגגיתיובמגל' אלו וחטאה המרדים אלו פשעים זדונות הם עונות שעירי'
 משום השתות ב' בין פסיק שיש הראשון שס תונין אין דר׳ניסיס סתרים

 לאלפים חסד ונוצר ־ וחנון רחום אל ה' קרא ה׳ ששתו הקב״ה קרא דה"ק
 שתדה אחרת מדה ולאלפיס אחת מדה היינו חסד דנוצר בב'מדות מונה

 :לאלפים והכא רבעים על כתיב דהתס פורענו׳ מדת על ת'ק מרובה טובה
 הדין משורת לפנים ליכנס חסד ה׳ ולך קרא והי׳ק תשלם אחה כי בתחלה

כמעשהו. לאיש כשתשלס מתקיים העולם שאין רואה כשאתה

 ולא בו׳ לאומרו א״א כתוב מקרא אלמלא מהרש״א
 היה שכן האוזן אח לשבר כדי אלא מקרא \-נאמר

 ויעבור והיינו כש"׳ן מתעטף הקב״ה כאלו בנבואה למפה נראה
 עשה הזה כסיר וקורא פניו על טליתו יר3התע כש״ן וגומר

 מחכמת ישן ספר3ו כו׳ זמן כל יעשו שכן להורות ״ה3 'הקדוש
 נה3ל טלית באותו ׳'ה3הק נתעטף וז״ל מצאתי המקובלים

 כשלמה אור עוטה נאמר שעליו עולם של כבריית שנתעטף
 ה׳, ה׳ :הענין כהוד והאריך כו׳ סופו עולס.ועד מסוף שמבהיק

 רחמים צריך שיחטא קודם דגם וכו׳ שיחטא קודם הוא אני
 ביום כת״ש הרחמים הקב״ה ששיתף ע"י אלא העולם נברא שלא

 שיחטא אחר גס לאדס החשובה שיועיל הוא ואני אלקיס ה׳ ברוא
 פשוטו לפי בו׳ ברית כורת אנכי הנה שנאמר :עלין לרחס

 והדרש וגומר ועמך אני ונפלינו משה שבקש על בריח כורת קאי
 ליה דסמור מדיח עשרה אשלש דקאי טפי ליה משמע זהכא
 ד.׳, ולך לבסוף גו׳ תשלם אתה כי בתחלה : מיניה לעיל

 קרא דה״ק לפרש נראה לעיל שכתבנו הירושלמי דברי לפי וגומר
 חסל ה׳ לך זכיות ומחצה עונות מחצה לאדם כיש חסד ה׳ לך

 בהחלה באת אתה כי ואימתי שיכריעו הזכיות בכף ליתן מדירך
 וכן הזכיות שיכריעו מדיריה לאדס לי׳ וליח כמעשהו לאיש לשלם

 אמת לרין אדם כשבא דהיינו וכו׳ ואמת בהחלה גבי לומר יש
 חסד מרבה שהקב״ה חסד ורב ולכסוף להכריע מדיריה ליה וליה

 הני כל מייתי ולהכי העונות את הזכיות שיכריעו זכיות בכף משלו
 של דידיה זכיות דע״י דר״א מימרא דומיא דמשתעי הכא דרשות

:לזכות תכריע ׳׳ה3הק
 יכו' חסד וי־ב ולכסוף איית בתחלה ואמת וכתיב חסד ורב כתיב הרי״ה

 ארך 'ל ל ה פן אם חסד ורב ולבסוף אתת שבתחלה כיון תימא י
 שהזכיר שאחר דהוקש׳לו ונראה ־ ראשון ראשון על היינו חשד ורב אפים

 היושר על אמת אומר הוא איך חסד כלפי מטה חשד רב שהוא יתב' מדתו
 נד־ש זה מקרא ולהיות אמת בתחנה תירץ ולזה י כלל ויתור בלי והאמת
 לפני חיטאין כשישראל תפל׳וא״ל סדר למשה והראה הקב״ה שנתעטף מלמד
 ואני שיחטא קידם ה' אני כי ־ עונותיהם ואמחול הזה כהדר לפני יעשו
 ה'ארך אחה לומר יצדק התפלה בסדר א״כ תשובה ויעשו שיחטא אחר

 התפל' ,שאלול מכאן הרי האת' על ליענש שחייב מי עם חסד להרבות אפיס

 ליענש ראוי שהוא מי עס חסד הקבי׳ה ירבה בתפל' ועכשיו באתת נדון היה
 כתה הזה כסדר שיעשו למשה הקב׳יה מ״ש ונרמז ־ האמת ועל הדין על

 ויקרא עמו ויתיצב בענן ה' וירד בהקבי׳ה שמדבר ה' בשם ויקרא שכתיב
 ר׳אלעזררמי ־ י־חמיס של מדות י״ג שהם ה' בשם ויתפלל הקב"הלמשה

 ש!אחר להקשות הכונה וכו׳ תשלם חתה כי בתחלה וכו' חסד ה' ילך כתיב

 נתינת אומר הוא איך ברואיו עם לוותר כחסד האד' עס הקב״ה שמתנהג
 א״ה בדקדוק כמעשהו משל' הוא שאס כמעשהו לאיש חשלס אחה כי טעם

אץ א גימל ח״כ



 השנה ראש ראשון פרק שנים ראשי ארבעה
־ נצול לא וזה נצול זה ירר  תירצו לזה ־ כמעשהו לאיש משלם אינו חסד עושת היא ואם חסד שס **ן

 תחל׳ אות' דנכתוב ואע״ג חסד ה׳ ולך ולבסוף כמעשהו לאיש תשלם תחלה
 תתנהג ה׳חסד ולך תצ׳ק מ״מ כמעשהו לאיש תשלם אמר יאח׳יכ חסד ה׳ ולך

 אם לעמוד יכול שאינו שתראה כמעשהו לאיש תשלם כאשר החסד מדת3
 אלעזר רבי שבא ומה חסד ה׳ לך אז עמו חסדיך ותגדל כמעשיו חדינהו
 חועאין כשיש הצבור ישראל על דבר שאילפא הוא אילפא דרשת על להוסיף

נוהג הוא התקיים שאינו שכשרואה היחיד על גס הוסיף אלעזר ורכי

: החסד במרת עמו

 של דינו גזר שמקרעת תשובה גדולה יוחנן ר׳ אמר יג
 רב א״ל וגומר הזה העם לב *השמן שנאמר אדם שס י
 ורפא ושב ליה אמר דק גזר קודם ודלמא לאביי פפא ,עי0*

 גזר זה אומר הוי רפואה שצריך דבר זהו אי כתיב לו
 בנתים שב לא לו מוחלק בנתים השב מיתיבי י דין

 לא לו מוחלק אין שבעולם גביות אילי כל הביא אפילו
 ה׳ עיני *תמיד מיתיבי * בצבור הא ביחיד הא קשיא י?ני

 לרעה ועתים לטובה עתים וגו׳ מראשית בה *אלהיך
 גמורים רשעים ישראל שהיו הרי כיצר לטובה עתים

 חזרו לפוף מועטים גשמים עליהם ופסקו השנה כראש
 אלא גזרה נגזרה שכבר א״א עליהם להוסיף כרם

 לפי הכל להם שצריכה הארץ על בזמנן מורידן הקב״ה
 צדיקים ישראל שהיו הרי כיצד לרעה עתים הארץ•
 סרחו לסוף מרובין גשמים להם ופסקו בר״ה גמורים
 מורידן הקב״ה אלא גזרה נגזרה שכבר א״א מהן לפחות

 מיהא לטובה להם צריכה שאינה הארץ על בזמנן שלא
 דאפשר התם שאני להו ולוסיף רינייהו לגזר ליקרע

 במים מלאכה עושי באניות הים *יורדי ת״ש ,בהכי“*
 במצולה ונפלאותיו וגומר ה׳ מעשה ראו המה רביס5>

 תרומות ירדו שמים יעלו וגומר סערה רוח ויעמד ויאמר
 וגומר להם בצר ה׳ אל ויצעקו כשכור וינועו יחוגו וגומר

 להם עשה הקב״ה אדם לבני ונפלאותיו חסדו לה׳ יודו
 גזר קורם צעקו לך לומר שבתורה ורקק כאכין סימניות

 • דמו כיחידים נמי הנך נענו לא דין גזר לאחר נענו דין
 בתורתכם כתוב ר״ג את הגיורת בלוריאה ת״ששאל־

 ה׳ *ישא וכתיב •- שוחד יקח ולא פנים ישא לא *אשר ''יי”
 א״ל דברן יוסי רבי לה נטפל • שלום לך וישם אליך פניו ז

 וקבע מנה בחברו שנושה לאדם למה״ד משל לך אמשול פיק
 ולא זמן הגיע המלך בחיי לו ונשבע המלך בפני זמן לו

 לך מחול עלבוני לו אמר המלך לפייס בא כלום לו נתן ״א6ר
 שבין כעבירות כאן נמי הבא אף חברך את ופייס לך

 שבא עד למקום אדם שבין בעבירות כאן לחברו אדם
 הכא דין גזר לאחר כאן דין נזר קודם כאן ולימד ר״ע

 היה דתניא היא תנאי גופיה דיהיד דין וגזר י ביחיד נמי יךן
 שנים וכן שוה וחוליין למטה שעולים שנים אומר ד״מ

 ירד לא וזה ירד זה שור. ודינם לרין לגרדום שעודק
 לא וזה ירד זה מה מפני נצול לא מה גצול וה

 וזה ונענה התפלל זה
 לא וזה ונענה התפלל זה מה ומפני ׳ נענה ולא התפלל

 התפלל שלא וזה נענה שלמה תפלה התפלל זה נענה
 גזר קודם באן אומר אליעזר ./נהר׳ לא שלמה תפלה

 לארם צעקה יפה אומר יצחק רבי דין גזר לאחר כאן דין
 ירמיה דצבור דין וגזר • דין גזר לאחר בין דין גזר קודם בין
 נ י6 למען ירושלים לבך מרעה *כבסי והכתיב מקרע מי

 פרר וגומר בורית לך ותרבי בנתר תכבסי *אם וכתיב וגומר
 החיס אירי לא דין גזר לאחר כאן דין גזר קודם כאן לאו מאי

 עמו שיש דין בנזר כאן קשיא ולא דין גזר לאחר ואידי
 שמואל כדרב שביעה עמו שאין דין בגזר כאן שבועה

 שמואל רבי לה ואמרי אמי בר שמואל רב דאמ׳ אמי בר
 עמו שיש דין לגזר מנין יוחנן רבי אמר נחמני בר

 נשבעתי *לכן שנאמר מתקרע שאינו שבועה
 3 ת רבא אמר וגומר ובמנחה בזבח עלי בית עון יתכפר אם

 בדברי הוא מתכפר אבל מתכפר אינו ובמנחה בזבח
 אבל מתכפר אינו ובמנחה בזבח אמר אביי תורה

 הא כי חסדים ובגמילות בתורה הוא מתכפר
 דעסק רבא קאתו עלי מרבית תרוייהו ואביי דרבא

 שתין ובג״חחיי בתורה דעסק אביי שנין מ־ חיי בתורה
 שהיו בירושלים היתה אחת משפחה רבנן תנו • שנק

 בן יוחנן רבן את והודיעו ובאו שנה י״ח בן מתים מתיה
 דכתיב אתם עלי בית ממשפחת שמא לדם אמר זכאי
 כ 0: וחיו בתורה ועסקו לכו אנשים ימותו ביתך מרבית *בל
 משפחת אותה קודאין והיו וחיו בתורה ועסקו יהלכו

:שמו על יוחנן
 שהעתים פעמים לטובי• ועתים : נקר״הלי״כ בנתים

 מן מעליהם להקל היא לטובה השנה לסוף הנתונים
 מן לפתות לרעה שהיא ופעמים נר״ה; עליהם הפורענז׳הנגזר

 ועל השדות על להם שצריכה הארץ על : הל שפסקן הטוגה
 הארץ ועל :הזריעה לפני בזמנן שלא :הגנות ועל הכרמים
 פסוק נין סימניות : וגמדנרות ניערות להם צריכה שאינה

 לדרשה נאין ורקק כאכק : (0 כזה הפוכין סימניות יש לפסוק
 שעה נבל לא לומר מיעוטין שהן ורקין כאכין הדגור למעט

 צעקו כן אם אלא ממצוקותיהם יוציאם להם גצר ה׳ אל שיצעקו
 : להריגה נפשות נו שדנין הועד נית לגרדום : דין גזר קודם

 המטה מן ירד זה ־ אחד דגר על נתפשו שניהם שוים ודינם
 מרבית ורב׳ אביי נתכוין: שלמה הועדנתפלה מן ניצול וזה
 אשכחן והלחיים הזרוע נפרק ובחולין שמעתי כך קאתו עלי

 רנה וי״ג קאתית עלי מדנית אמו ־שמא אלא הוה כהן לאו דרגא
:נחמני כר נרנה לה ומפרשי ואניי

 מעלה כדאית׳נס״ב רפואה קורא הטון סליחת לו ורפא ושב ר^ס^ווק
 נושא שאין קאי אדם אפני דקרא פשטיה פניס ישא לא אשר

ישא לא אשר כדכתיב פנים ונשוא זקן באדם אז ועשרו גדולתו כשביל •כיו

פנים



 פרק שנים ראשי ארבעה
 שוחקות פנים לו שיראה קאי שכינה אפני אליך ה׳פניו ישא אגל לזקן הנים

 איוב פני את ה' וישא דכתיג מהא הכא פריך דלא והא ־ כעס של פנים ולא
 כפ׳ דין גזר קודם כאן : צדקו נשכיל דהתם משום אשא פניו אם כי וכתיב
 השרת למלאכי הקכ״ה כדא״ל לשנויי מני והוה הכי נמי תשני רנדה גמרא

 ואכלת להם אמרתי שאני לישראל פנים להם אשא ולא מכרכי! כיצד גפרק

 שאן< אתת זה גם ומיהו ־ ככיצה עד כזית עד עצתן על דקדקו והס ושכעת
 משמע וכו׳ כתורה דעסק רכא ־ דין גזר קודם אלא פנים נושא אין לישראל

 לרכא אכיי א״ל חלק כפ' והא חסדים גמילות של זנות לו היה לא דרכא הנא
: מיציה טפי עסק אכיי דמ"מ וי"ל ״ חסדים גמילות הא תורה הא מר

 רני כולי דינו גזר שמקרעת תשובה גדולה מהרשי׳א
 ט׳ דינו גזר תקרעי! דנריס ד' לעיל 3חשי יצחק

 פליג הנא יוחנן דרגי נראה ואינו תשונה והיינו תעשה ושינוי
 לו ורפא 3דוש תהאיקרא ליההתשונה דנפקא אלא אדלעיל
 איתא דהכי התוספות נת״ש עון סליחת היינו דהכא ורפואה
 נדנרי כתפורש רפואה ע״ש הסליחה וכינה מגילב נתסכת

 לגוף שיש כתו וחולי בריאות לנפש דיש פ״ג פרקים נח' הרתנ״ס
 ר״ל כו׳ אילי כל הביא אפילו :באורך ע״ש כו׳ וחולי נריאות

 כדאתרינן התשול עס אלא תכפר אינו קרנן דשוס התשובה עם
 הגזר׳ חתימת קודם וי״ה ר״ה נין ננתי' דוקא וא"ההשנ י״ה '9

 תראשית דכתינ קרא דהאי תסיפיה כו׳ לטובה עתים : שני״ה

 יהא תה נידון נר״ה דתחשרי ניליף השנה אחרית ועד השנה
 תשתע תיהו שנר״ה דין גזר תחלת והיינו כדאתרי/לעיל נסופה

 הפורענות תן להקל לטונה נתונים עתים יש השנה דנכל נתי
 כו׳נירושלמי להןא״א :להוסיף ״י כפרש וני"ה נר״ה כנר הנגזר
 נחת רוה תלתיה דכתינ תקרא ליה ותפיק ותסיק נאורך מפרש

 הקנ״ה אלא כו׳ א״א תהן לפחות וגני תנרך צתחה וגו׳ גדודיה
 דכתינ תקרא ליה תייתי כו׳ שאינה הארץ על נזתנן שלא מורידן

 סימניו׳ להם נרעשה אדם לא תדנר איש לא אר׳ן על להמטיר
 נפסוק כה״ג אתרינן כתני כל נפרק כל ורקין ן באבי

 לומר ולתעה לתעלה סימניות לה שעשה ננסוע ויהי
 הפוכין נוני״ן כעין הסיתנין פירשו ושם כו' תקומה זה שאין

 נספ׳ וראיתי הס תה מפורש אין דהכא סיתגיו׳ אנל שם כמפורש
 אך כדין הפוכין נוני״ן נתהליס עשה ה״נ וז״ל אך נערך ערוך

 אנל תהליס שנספר דהכא בסימניות שנתכוון נראה עכ״ל ורק
 תיעוטין שהן ורקין כאכין ההפוכין ננוני״ן תשתע מאי ידענא לא

 וגות׳ דויצעקו ומשמעו ענין מיעוט על תורה נוני״ן דהפסק זי״ל
 דין גזר לאחר אנל דין גזר קודם רק אינו יוציאם וממצוקותיהם

 לתעט תורה הפוכין נוני״ן זה כעין התם וה״ג צעקה יועיל לא
 ויש אחר נתקוס רק שם שייך דאינה ננסוע ויהי פ׳ של מקומה
 וניוצאי תדנריות הולכי גני מיניה לעיל פרשתא דנהאי לדקדק

 וגות׳ ה' אל ויצעקו נתי 3כתי שנתרפא חולה3ו האסורים מנית
 סתניות הס3 גס נעשה ואס סימניות נהם נעשה לא אתאי
 דלעיל הנך נקט ולא הים ניורדי נרייתא הך3 הכא נקט אמאי

 ניחא דתו כיחידי׳ הים דיורדי התסקנא ולפי פרשת׳ נהך מיניה
 לא ולהכי כרניס אלא דתו כיחידין לאו דלעיל דהנך דאפשר קצת

נצעקה נענין נמי דין גזר דלאתר משוס למעט סימניות נהו נא
כ ג

♦ השנה ראש ראשון
 יש והשתא כו׳ למקים אדם שבין בעבירות כאן : וח״ק

 כמ״ש דקרא פשטיה שהוא אדם אפני פנים ישא לא אשר לפרש
 פניו דהיינו פניו ה׳ ישא כתיג לתקוס אדם דנענירו׳שנין החוס׳

 אדם של פנים ישא לא לחנירו אדם שנין נענירות אנל שכילה של
 בו׳ דין גזר קודם כאן לו: ותוחל פניו לו נושא שחנרו עד חנרו
 דין גזר קודם3ד הלשון שינוי י״ל דקראי דרותיא שנויא להאי

 לאח׳גזר אכל ה׳פניו ישא כתינ השכינה פני הסתרת ליכא דעדיין
 פנים ישא אלאדלא קאתר לא שכינה פני הסתרת איכא דכנר דין
 לגרדום שעלו שנים וכן בו׳ למטה שעלו שנים : אדם של

 יהא ונפל לתטה עלה שס שאתרו ״מ3 כפ׳ להו תדתה וכה״ג כו׳
 הן אלו התם ותסיק ט׳ לגרדום שהעלוהו כתו נעיניו דומה

 תפלה וה״ה כו טוניס ותעשיס תשונה אדם של פרקליטי!
 נענה ולא התפלל וזה ונענה התפלל דזה הכא כדאתריגן

 אם גס דקאתר אלא כלל התפלל לא וזה דהת״ל וה״ה וכו׳
 מי רצבור דין גזר : נענה היתהשלתהלא לא אס התפלל
 אינו דיחיד ליה דפריש למאן דצנור נתלתא נקט בו׳ מקרע
לאדם צעקה דיפה ליה דסנירא לר״י אנל דין גזר לאחר מקרע

:שכן מכל תקשה נתי דיחיד דין אגזר כו׳ נין
 מקרא יליף היכי לדקדק ויש ונו' חשוכה גדולה יוחנן ר' אמר ןקףי״ה

 ו׳זב דכתיכ משום דאי דינו גזרת דמכטלת הזה העם לב דהשמן י

 מ״מ אכל כעצמיו חקוק יהיה שלא הטון מחיל' הוא לו ורפא ודלמ׳ לו ורפא
 ועוד ־ כלום דין גזר אחר אין כי חכואנו א;הוה עליו עונש איזה נגזר אס

 * לו ורפא ושב דנחיב הלי׳ל וגומר השמן הפסוק תחלת הכיא לתה נדקדק
 קר* הע׳ון סליחת ורפא ושב קטן כדכור התוספות מ׳יש נכאר אורחין ואגב

 פירשו דאדרכה טוכא לי ה9וק המגילה את הקורא פרק כדאיתא רפואה
 סליחת היא דרפואה דכיון שהקשתי מה ולהחזיק לעורר זה התוס׳פירש

 הוא אותרי׳ומפרשי׳רפואה היינו אס וכשלמא דין גזר דמקרעת מנ״ל העון
 דין הגזר מקרעת החשוכה עליו שנגזר שהחולי ניחא תחלואים רפואת
 כאן התוס' דכרי ונמצאו יא קש פירושא להאי אכל מחוליו לו ורפא שעליו
 דעתין סלק' היכי דין גזר קודם ודילמא שהקשו כגמרא וע״ק י עיון צריכין

 דין גור ולאחר דין גזר לקודם תועיל׳אלא אינה שהרפוא' דא״כ הכי לומר
 יראה שלא הככד ואזניו הזה העם לב השמן לומר הוצרך למה מועילה אינה

 שלא הקכ״ה של כרצונו ואס וכו׳ לכו השתן לו ורפא ושב יכין ולככו בעיניו
 לא וכזה הגזרה יכטל תשוכהלא שיעשה אע״פ ואז דין הנזר יגזור לו לרפא
 קידם שכין ודאי אלא וכו' אזניי ולהככיד הזה העם לב להשתן צריו יהיה

 להשתן צריו ולכך לו ורפא דין הגזר תתכטל ישוב אס הגזר׳ לאחר הגזר׳וכין
 התשוב׳ את המעכב*׳ כדכרים שחטא לפי לעיניו יראה פן אזניו ולהכביד לבו

 מה וע׳יק ־ כך הזה הכתוב ביאור ת#ובה כהלכות ז״ל הרמב"ם כת"ש

 רפוא׳היא ודלת׳ דין גזר זה רפואה שיר״ך דכר איזהו כתיב לו ורפא שתירץ
 וגזר עונש שהוא תחלואים רפואת ואינו כמגילה שאמרו כמו העון סליחות

 רפוא' שצריך דכר איזהו לזמר מספיק דהי׳ כתיב לו ורפא מ׳יש ונדקדק דין

 דאטו זכו׳ לו מוחלין כנתייס השב מיתיכי שהקשה מה וע״ק • דין גזר זה
 כתוכי' כמה ויש העון יכפר דכתשוכ' פשיטא והא קיימין העון כסליח' אנן

 שמלכד אלהיך ה' עד ישראל שזכה אלהיך ה׳ עד ושכת התשוכה כענין
 הוצרג׳ ולא החשיב' מעלת הודיע דוד וכן כזכיו׳ לו נעשית זדונות התחילה

 עליו שנגזר מה גס מחיל׳העון שמלכד להודיע אלא לו ורפא הראי׳תפסוק

 דאין ד^ןן וכ״ת העון ממחילת הקשה מה 'כ וא החשוכה מבטלת ליענש
 מינ׳משמע תחילה לו אין אח״כ אכל לי״ה ר"ה כין כנתייס כשב אלא מחיל
 לרבי זו יא קיש עיקר ואין א־ס של דינו גזר מקרעת החשוכה דאין דכ״ש
מכפרת היא וכפרה מחילה אבל דינו גזר תקרע' שאינה לאומרים דגם יוחנן

 יש



השנה ראש ראשון פרק שנים ראשי ארבעה
 וע״ק י השנה כשאר ולא לו מוחלין כנתיס השב דאמר מכאן לו להאשיוז

 ככל לו הצמ׳למחול כח שיהי׳ דאעי׳פ בציבור כאן כיחיד כאן שאמרו בתירוץ
 דר״י ליכאיונלע״ד דין גזר לקרוע אכל איכא העון מחילת דלמא מ״מ זמן

 ישוב שלא הככד־כדי ואזניו העם לב השמן מדאמר דין גזר שמכשלת הוכיח
 הנזר' לגזי' להקב״ה לו היה דין הגזר מבשל' התשוב' אית׳שאין אי לו ורפא

 ולתת ככך הקכ״ה של שרצונו כיון לכטלה יועיל לא תשובה שיעשה אע״פ ואז
 סליחו׳העון לו ורפא ושב התום' שאמרו ותה י יכו׳ ולהככיד להשמין הוצרך

 מתחלת ראיה להביא הוצרך לתה לתוספת שהיקשה לפי הוא רפואה קרי

 דהתשוב׳ תשמע לו ורפא תדכתי׳ושי כפשיטו' הביא ולא השתן דאמר הכתו'
 דאית וכיון במגילה רפואה קרי העון סליחת אתרו לכן ומרפאה מכשלת

 דאתר דקרא רישא מכח אלא גזרה לכיטול ראיה מכאן אין הכי למדרשי׳

 שיעש' שאע״פ העונש עליו ויגזור כבחירתו הקב׳יה יניחהו והרי וגו' תשמן
 מדהוצרך ודאי אלא דינו גזר יתבטל לא מ'מ העון סליחת לו ויהי' תשוב׳

 מבטלת שהתשובה ראיה מכאן תשובה יעשה שלא כדי הכבד להשתןואזניו
 שלא 'ה הקב ירצה דין גזר קידם דלתא ו פפא רב והקשה אדס של דינו גזר

 בשליח׳עלן לו ורפא ישוב שלא השע ועיניו לכ השמן קאמר והכי עונו יתכפ'
 עיניה׳ ויהיו העונש גזר' הקב״ה גזר ואלו נמחק אינו עצמו העין יהיה אלא

 התפל' תתקבל מ׳ית שובם אחר גס הגזר׳ תתבטל שלא אע׳יס לשוב פתוחות
 ורצה התשוב' המעכבים בדברים חטאו שהס ולפי נמחק עצתו העו! ויהיה

 דרכם ארחות יילפתו בעא״ב עצמותם על חקוקים עונוחס שיהיה הקבי׳ה
 ילפתו שנא' לעה״ב בו כרוכה בעה״ז אחת עבירה העוכר חז״ל שדרשו כמו

 כתיב לו ורפא לו אמר הטון לו ונסלח פן.ישוב השמן אתר לכך דרכם ארחית
 כתי׳ורפא מה ראה מי׳מ העון שליחת מענין ורפא לדרוש שיש אע״פ כלות'

 שהוא הקכ״ה ביד תלוי הוא העון ששליחת גם ומה ונרפא ישוב פן דהנ״ל לו
 ורפא מאי ונו־פ' או לו ורפאתי ושב היל׳יל כהקכ״ה שמדב׳ וכיון ומוחל סולח

 נדרש שהוא כיון אמנם לו מאי ועוד לעצתו לסלוח כידו האדם אין שהרי לו
 הוא שיכטל ורפא כתשוכה ושב דקאמר שפיר אתי רפואה שצריך דין לגזר

 שתר״ה דקי׳ל וכו׳ בנתיים השב מיתיכי :לו שנגזרה הגזרה בתשובה ע-צמו
 בין בנתייס השב ולכך בי״ה השפריס ונחתמים דין כסא על יושב י״ה ועד
 שעש' אע״פ נחתם אם אבל לו תומלין דין הגזר נחתם לא ועדיין לי"ה ר"ה

 ובודאי הגזרה לקרוע כדי נכיות אילי כל הביא אפילו לו מוחלין אין חשובה

 שחטאו ולעולם הגזרה לקרוע לבטל מוחלין אין הוא דקאתר מוחלין
 דביחיד כצבור הא ביחיד הא ותירצו במקומה עומדת הגזרה אבל תכופר

 לעניות והנכון הגזרה מתבטלת בצבור אבל הגזרה מתבטלת אינה י״ה אחר

 ורפא ושב שאת׳ אביי דכרי בתירוץ שדקדקו ז״ל התום' דברי כביאור דעתי
 דלא משת׳ דין גזר מקרעת דמדאמר וכו' רפואה שצריך דבר איזה כתיב לו

 מקרי לא ונרפא התחלואי' עליו באו כבר שאס לפי תחלואי' ברפואות איירי
 מה תחלואים עליו לאכאו עדיין ואס עליו באו שכבר כיון דין .סקרעגזר

 ברפוא׳העון איירי ואי בעלמא דין גזר אלא הלה שלא כיון רפואה כאן שייך
 כאן אין אבל העון תרפא והתשובה דין גזר קודם דילתא לקושייא הדרינן
 רפואה אקרי הטון סליחת לו ורפא ושב ז״ל אתרוהתוס' לזו גזרה קריעת
 גזי׳ד לאחר תיירי ואי העון בשליחת לו ורפא האי דדרשינן דלעולס ללמדנו

 מוס בעל ונעשה עונו נכתם דין עליז שנגזר כיון ■ש לפי דרפואה לישנא ניחא

 לשון נקט אתאי דין גזר קודם תיירי אי אבל התום רפואת ביה דשייך
 דלא ישראל עדת לכל ונשלח כדכתיב לו ונשלח ושב לומר לו דהיה רפואה

 להצריכו כדי מוס בעל נעשה ולא עליו עדיין נגזר שלא כיון רפוא' ביה שייך
 משובותיכ׳ ארפא כתיב יומא במסכת וכן עונו נמחל קלה בחשיבה כי רפואה
 דין גזר לאחר שתדבר כיון 'כ וא זי׳ל ׳י פרש יש ע שובבים כנים שובו וכתיב

 יורדי סליחה:ת״ש אקרי דין גזר קידם אכל רפואת אקרי עין אותו סליחות
 שכפי ויצעקו חשך יושבי של ראשון תפסוק הקשה לא לתת וקפה היסכו'
 אם אלא ה' יענם שלא לומר והיינו ככולם הפוכים סימנים נ^ש הנראה

 גזי׳ד לאחר דמיירי לתותי איכא מ־תס דאי ואפשר ־ דין גזר קידם *צעקי
 הרי בס1 כעמל ויכנע אל אתרי התרו כי וצלמות חשך חכי יו כתוב שכן
 מהיי אבל ויענם ה' אל ויצעקו ואעפ׳יב דינם נגמר שכבר ובודאי שו שנע

 השימני׳שפעמי׳יצעקו לדרוש יש וגו' ויטעו יחוגו דכתיב הים דיוררי קראי

 מייר> דביחידי׳ לדחות יש דהתס לי יראה ועוד דין גזר קודם היינו ויענם

 לעשוי! וחזר ויצעקו לותר קרא דמדהדר דעחין סלקא הים דיורדי ובתכי
 דין גזר קודם שיענם הצבור על גס ללמד אס כי זה אין הפוכין סימניות

 נמי והכי חושך יושבי של החלוקה כלומר כיחידי׳דמו נמי דהני ומשני בלבד
 לא אשר כתיב י ונענים דינם קורעיסיגזר הצבור אבל דתו כיחידי' כולהו

 מצי הוה וכו׳ די; גזר קודם כאן וליתד עקיבא רבי שבא עד כו' פנים ישא
 שכינ׳להראז' פגי ו פג ה' ישא אבל אדם פגי ישא לא דקרא כפשטי' לשנויי

 כפשטי׳דקרא כן פירשו שהאו' והתימה זעם של פנים ולא שוחקות פנים לך
 השר׳ולא למלאכי הקב״ה כדאת' לשנויי תני דהוה הקשו והס שכתבתי כמו

 הנה ג׳'כ הקשו לא ולמה כביצה עד כזית עד שמדקדקי׳ לישראל פנים אשא
 שאמת התו' כונו דלזה ליישב ויש שכתבתי כמו דקרא כפשטיה לשנויי מצי

 שהוא איוב פני את ה' וישא מדכתיב פריך דלא בהא דקרא לפשטיה סמוך

 לאקשויי דליכא דאע״ג כלות' וכו' דקרא פשעיה קידם שכתב מה עם נקשר
 למרת* ליה דניחא משוס איוב פני את ה׳ דוישא קרא מהאי פריך לא אמאי

 פניו ה' יישא פנים ישא לא אלו כתובים '3 כי באורייתא דכתיב מקרא
 קרא דהאי כיון אבל דאיוב קרא מההוא ליה וניחא כתורה כתובים שניהם

 תייר* פניו ה׳ דישא וקרא אדם כפני מדבר דקרא פשטיה פנים ישא דלא
 מקרא לאקשויי ניחא והשתא מידי קשיא לא פשעיה וכפי הקכ״ה של בפניו

 ומשני דקרא כפשטיה לדחותו שיש תורה של מקרא דחויא ביה דליה דאיוב
 אבל אדם של פנים ישא לא השתי לשנויי ליכא 'ת ות לצדקו בשביל חש התם

 כאן משני בצדק׳ולכך אדם פני כוש' שגס מצינו דהא שכינה של פניו ה' ישא
 למרמי ליה דהוה תימה וכו' מקרע מי ציבור של דין וגזר :דין גזר קודם
 וכיד' דין גזר זה רפואה שצריך דבר איזהו לו ורפא ושב כתיב אהדדי קראי

 קרא מוקמי הוינא ואי דין גזר היינואחר עונך נכתס בנתר תכבשי אס כי

 דין בגזר ליה דמוקמינן דהשתא ותשמע טפי דקשיא כ״ש לו ורפא דושב
 דושב לדחות דעתיה סלקא הוה ושתא ־ לא הכי וניקתי ליה קשיא דצבור
 דין גזר קודם ולעול' לזכות נחשב להיות העון ונרפא בתשוב׳ הוא לו ורפא

 אינו ומנחה בזבח : גז"דקשיא לאחר שהוא' ברפואה ליה דתוקי והשתא

 כיין לדקדק ויש וו״ל ד׳קע״ו ראה דרש נבחר כסף נתכא׳בספר מתכפ׳כו'
 לתת א״כ ליקרע שלה' וגז״ד כתיר׳וג״ח עלי בית עון להתכפר תקים שהיה

 יתכפ׳בזבנז אס נשבעתי לכן ויתנח׳ונשבע בזבח יתכפרו שלא הקב׳יה הקפיד
 איני ומנחה שיזבח דיוקא האי למידק ז״ל לרבותינו נהו מנא וע״ק ומנח׳

 דלא קרא דדייקי תימא יוכי חשדיס ובגתילו' בתורה מתכפר אבל מתכפר
 שוס להם שאין משמע דתוה מידי לא ותו עלי בית עון יתכפ׳ אס קאמר
 מתכפר אינו בזבח קאתי דלדיוק' משמע ומנחה בזבח ומדקאת׳עוד כפרה

 מצות דמתכפ׳בכל דהי׳ה אנא דאיתא אכתיקשיא מ״מ כתורה מתכפ' אכל
 ומנח׳אינו שכזכח אלא קאתר לא קרא דהא אותה יעשו אשר התור׳ ממצות
 ונלע״ד מתכפר וכג״ח רה כת הא דקי־א דיוקא למדרש להו ותנא מתכפר
 לא כי כני אל כדכתיב אביהם נהם שהתרה כיון בזדון עלי בני עון שלהיות

 עליה׳שאין לקרבנו׳לכפר מקום אין לכך בניו לו שמעו ולא השתוע' טובה

 כיון בזבח עלי בית עון יתכפ' אם וללא השוגג על אלא מכפרי׳ ומנח' זבח
 יתכפר לא חטאה אקרי ולא עשו והתראה בזדון מזיר אקרי עלי בית שטון
 לפי הוא ובג״ח בתורה מתכפר אבל לומר ל רז שדקדקו ותה ומנח' בזבח

 מספיק והא׳ לי למה דתרתי ומנחה בזבח יתכפ' אס שאמר בפסוק שהוקשו
 אבל דרשו לזה במנחה יתכפר אם יאמר או בזבח יתכפר אס יאתר אם

 התור' זאת שנא כתו מהמנחה שהתור׳גדולה שמצינו ח ובג בתור' מתכפר
 מהזבת גדול שהחשד מציגו וכו׳וכן מנחה לא עולה לא למנח'ודרשי' לעולה

 יתכפר אס הכא נקט ולהכי תזבח לה' נבחר ומשפט צדקה עשה כדכתיב
 אס נמי ונקט מתכפר תהזבח נבחר שהוא חסדים שבגמילו' לדיוקא בזבח

 שאע״פ לומר למנחה התורה זאת בה דכתיב דתורה לדיוקא במנת׳ יתכפר
 שתלו! וכיון יתכפר מהמנחה גדולה שהיא בתור׳ אבל תכפרת אינה שהמנחה

 הוזכרה תנחה יל' מזבח נבחר צדקה עשה חסדים גמילות גבי הוזכרה זבח
 מ״ד חדא מכל לתידק תרתי הני נקט להכי למנחה התורה זאת תורה גבי

 וכן יתכפר ז מזב נבחר ב־ה דכתיב בג״ח אבל בזבח יתכפר אם דהיינו גבי'
 תנח׳שהיא לא למנחה התורה זאת בה דכתיב כתורת אכל כמנת׳ יתכפר אש

גדול?



השנה ראש ראשון פרק שנים ראשי ארבעה
 התור׳יחכפ׳כיון ממצות נמצוה אכל דרשו לא לכך יתכפר המנחה מן דולה4

 שכתבנו כמו וגי׳ח התורה זולת ומנח' ת,כח גדולה שהיא בה נתפרש דלא
 מתכפ׳הוא אבל דאמר לר׳ תימה קצת ויש • ע״כ ל רז' בכונת נכון זה ת״ל

 שנה ס׳ חיה ואביי מ׳שנה אלא חיה לא בתורה דעסק תא למה א״כ בתורה
 ובת׳ית כג׳יח מתכפר הכר לא רבא דהא יותר חיה ג״ח דכשביל לומר באין

 התוש׳ שכתבו כמו מ׳שנה לחיות אלא התורה הגינה ולא לרבא גרם דמזל
 מנא לאביי קשה א״כ שנה ס' וחיה בתורה ועסק מנגדו המזל היה לא ”ילאב

 קשה וכן המזצמנגדו כשאין סגי לחוד בתור׳ ודילמ' ואויה ג״ח דלריך ליה
 חיה לא ורילמא ס׳שנין חיה בתור׳וג״ח דעסק דאמראביי דגמרא לסתתי'

 בתור׳יותר עשק אביי שתא לאביי ולא לרבא תנגד היה המזל אלא ג״ח מפני
 מרכית היתהוכל שהגזרה הוא נכון והיותר ג"ח גבי נחוש' כדתשני מתא
 תתכפ' תור׳וג״ח דבכח סכר ואביי שנים י״ח בני דהיינו אנשי׳ ימיתו בית־
 מ׳ חי דרבא והיינו בתורה סני הגזרה שלבעל סכר ותא ימים לאורך וזוכה
 שנת מת׳ תלתעל׳יותר חיים לו ניתנו ולא לחוד בתורה ונתבעל׳הגזרת שנה

 ונתבעל׳גזירת בזמתהתורה שנה מ' דחיה לרכא דחזינן קשהדכיון ומיהו
 אכל וג״א בתורה מתכפר אבל שאתר אכיי סבר' נדחית א־'כ אנשים ימותו
 שבתור׳לחוד יוכיח רכא והלא אנשים ימותו גזיר׳ מנעל׳ אינה לחור תורה

 בפרק כדתשת' תורהוג״ח רבא ביד היו דלעולם לומר וצריך נתכעל׳הגזרה
 דשתיהן סבר ואביי הגזירה לבעל עליו הגינה לחוד דהתורה סכר ותא סלק

:עליו הגינו חסדים וגמילות תורה

 לגזר מנין דרב משמיה אוגייא בר שמואל רב אמר יד
 והכתיב נחתם שאינו נחתם שאינו צבור של דין שס

 שנחתם פי על שאף מנין אלא לפני עונך •נכתם ב יומי׳
 והכתיב אליו קראנו בכל אלהינו *כה׳ מתקרעשגאמדיי'רי”

 *ויחיד בצבור הבא ביחיד בהמצאוהתם ^*דרשוה׳נישע
 ימים י׳ אלו אבוה בר רבה אמר נחמן רב אמר אימת י

 ה׳ ויגוף הימים כעשרת *ויהי י״ה ועד השנה שמראש שיייאל
 רב אמר עבידתיהו ■מאי ימים עשרה נבל אתנה 6

 לעברי נבל שנתן לגימות עשר כנגד רב אמר יהודה ודייק
ימי עשרת אלו אבות, בר רבה אמר נחמן רב אמר דוד נדנתי

: י״ה ועד שמר״ה תשובה
 לגימות עשר כנגד • בהתצאו דכתיב לו מצוי אימת ויחיד הידוע

 להס ונתן בקרא שפירש כמו דוד לו שלח עבדיה עשרה י' צי״
 עשרת אמ׳אלו נחמן :רבסימי עשר׳ לו לפי׳-נתלו סעוד׳אחי? זםדי”י

 :שב ולא בו שישוב הוא ברוך הקדוש לו שהמתין תשובה ימי טיס
 כו׳ לעבדי נבל שנתן לגימות עשר כנגד מהו־ש״א א״שי

 עשרת כנגד דרשו הדמיון בכ״ף כעשרת מדנתיב
 מה אבל נעריה עשרת דוד וישלח דכתיב בקרא למפורש נערים
 נבל שא״ל אחר אלא בקרא מצינו לא לגימת נבל לתה שנתן שאמר

 כתיב ולא וגומר לדרכם דוד נערי ויהפכו כתיב וגומר דוד מי
 וינוחו דוד נערי ויבואו מיניה מדכתי׳לעיל ואפשר כלל שם שאכלו
 ש כת" לאכול שנתןלהס דהיינו שם שנחו. לך לומר יתור׳דקר׳ שהוא

: כו׳ ואוכל תולש שיהא ניח לו תן וגומר שורך ינוח למען
 דלהא וקשה ונו' :קרע שנחת׳ שאע״פ צכור של דין לגזר תנין הרי״ש

 רפיאת שצריך דכר איזהו לו ירפא וגומר לב דהשתן קרא מהאי י
 צכור של דין בגזר לחלק יש ושתא לעיל אמרינן דהכי דין גזר זה אותר מי

 קרא הנא מ״תי ונתכי ונחתם שנכתב צבור של דין וגזר פת על שהוא
 אלא דין הגזר על ורפא כר״י דרש לא דרב אפשר ועוד אליו קראנו מכל

• רפיאתהגוף על ליה דריש

 הבא ■מיון כבני' ובו׳מאי עולם באי כל בר״ה פיסיקא טו
אמר לקיש בן הש אי^רנא כבני חרגימו

יא
 בחיילו*. שמואל אמר יהודה רב אמר חדרון בית כמעלות

 וכולן יוחנן א״ר חנה בר בר רבה אמר דוד בית של

 אנן אף יצחק כר נחמן רב אמר אחת בסקירה נסקרין
 חצי© מאי מעשיהם כל אל המבין לבם יחד *היוצר תנינן נמי

 ללבייהולב לכ״ע דברינהו דהכיקאמר קאמראילימא
 היוצר ה״ק אלא הכי דלאו חזינן קא הא הדדי כי מייחד

:מעשיהם כל אל מבין והוא לבם יחד רואה

 זה אחר זה ויוצאין לעשרן אותן שמונין ככבשים אימרנא כבני
 כמעלות : אחת בבת לצאת יכולין שנים שאין קטן בפתח

 זה בצד זה לילך לצאת יכולין שנים ואין קצר הדרך חורין בית
 שמואל אמר יהודה ורב ה״ג : הדרך צידי משני עמוק שהעמק
 : וכו' חנה בר בר רבה אמר גרסינן והדר דוד בית של כחיילות

 מרין מלך של חיילות כבני מרון וכבני דוד בית של כחיילות
 בצאתם זה אחר זה אותם מוגין היו וכך ואדנות יתרמ לשון

 :זה אחר זה שעוברין פי על ואף ובי' גסגןרין וכולן :למלחמה
 הנא תדנסיב אחת בסקירה נסקרין דכולהו תגיגן נמי אנן אף

 מייחד ללבייהו לבס: יחד היוצר קרא מהאי למלתיה גמרא דידן
 רואה היוצר ה״ק : זה של לבו כך זה של כלבו הריי כי להו
 יושבי כל אל השגיח מתדר קא מיניה דלעיל ואקרא לבם את יחר

: לבס את יחד השגיח אותם היוצר האין
 היא כך בו׳ כחיילות כו׳ חורון בית כמעלות מהרש״א

 דלא וי״ל הגמרות של הנוסחאו׳ בכל הגירס׳לפנינו
 וכוונו ביה איתנהו כולהו מרון דבני פירושי הנך דכל אלא פליגי

 שנדונין ובינוניס ורשעים צדיקים שהם אדם בני כתות ג׳ על בזה
 כתו הרשעים כת על נתכוון אימרנא כבני דמפרש ומאן בר״ה

 כמעל!*' דמפרש ומאן למיתה הרשעי׳ נמנו כן לטבח נתנה שהצאן
 חורון בית במעלות שהם כמו הבינוניס כת על נתכוון חורון בית

 אס ביום בו הבינוניס נמנו כן הצדדין ׳3מ מיצוע במקום נימנין
 שהם דוד בית של כחיילות ליה דתפרש ומאן להימין אס להשמאיל

 כחיילות יוחסין בפ׳י' כמפורש לצדיקים למלחמה בצאתם נימנים
 אתר מאי וטעמא במלחמה שם התיצבו קרא תאי כו׳ דוד בית של
 ד "ש ע תסייעתן אבותן וזכות זכותן שתהא כדי רב את־ יו־א רב

 דהאי דחוק והוא פרש״י עיין כי' אחת בסקירה נסקרין וכולן
 כבני לפניו ין עובר התנא דקאמר אמלתא ליה נסיב לא דנקיט קרא
 וכולן דתנא במלתא כלל הוזכר שלא דמבחוץ אתלתא אלא מרון

 יוחנן ר' אמר בב״ח דרבה לפרש נראה פירושו ולולי כו' נסקרין
 מרון כמו זה אחר זה לפריו דעוברין קאמר ממש דלאו לפרש בא

 א״א. ביחד הרבה דבהולכיס מרון לבני ליה מדמה דלתכי אלא
 כבני לפניו בעוברין אבל אחד בפעם כולם רואה להיות לאדם
 אחד בפעם אותם רואה להיות לאדם גס אפשר זה אחר זה מרון

 בפ״א כולם את רואה הקב״ה כך הצד תן אוחס ורואה בעומד
 אנן אף קאמר שפיר והשתא בפ״א בפרטס להשגיח אחת ובסקירה

 א1י לאשמועי׳ אתא לא מרון כבני לפניו עוברין דכוונת תנינא נתי
 תדנסיב אחת ובסקירה אחד בפעם אותם רואה הוא דהקב״ה

לעיל דכתיב וגומר לבס יסד היוצר וכדמסיק קרא מתאי ליה
מיניה



השנה ראש ראשון פרק שנים ראשי ארבעה
 את ומשגיח רואה שנכלל תאמר שאל הארץ כל על השגיח מיניה
 מחן ני3 כאלו פ״א3 דהיינו לנס יחד רואה היוצר אלא האין

 כל אל ותנין פ״א3 לראותן הרואה שיוכל זה אחר זה שהולכים
: ואחד אחד כל של בפרטי מעשיהם

 נמי וליפוק כו׳ יוצאין שלוחין חרשים ו׳ על משנה
 אמר ביזנא בר הנא רב דאמר ואטבת אתמוז שס 4

 צום צבאות ה׳ אמר *כה דכרדב מאי חסידא ר״ש
 יהודה לבית הי׳יהיה הז׳וצום וצום החמישי וצום הרביעי
 ששון להו וקרי צום להו קרי וגומר ולשמחה לששון
 לששון יהיה שלום שיש בזמן ה״ק לאו אלא ישמחה

 שלום שיש בזמן ה״ק פפא א״ר צום שלום אין ולשמחה
 שלום ואין גזרה אין צום גזרה יש ולשמחה לששון יהיה .

 אמר נמי באב ט׳ רבי רצומתענקרצואקמתענקאי
 דאמר צרות בו והוכפלו הואיל באב ט׳ שאגי פפא רב ספרת

 ביתר ונלכדה ובשניה, בראשונה הבית חרב בו מר ״יפ
: העיר ונחרשה י״'׳£

• > מ ש •
 כינהו תענית ימי דכולהז ביזנאובו׳ רבחנאבר דאמר

 תדקתני מיירי קא הזה קייס־ותתני׳נזמן ״ה3 שאין זתן3
 תקיפה עכו״ם יד שאין שלום שיש :וכו׳ קיים וכשהמקדש

 יש :ובתענית בהפמד לאסור ולשמחה לששון : ישראל על

 דרשות וכיון מתענין אין רצו :בהן להתענות חונה צום גזרה
: עלייהו שלוחים מטריחים אין היא
 כלום שיש פירוש ולשמחה לששון יהיו שלום שיש כזמן הרשכ״אי״ל

 שישראל שלום ואץ גורה אץ אדמתן על שרוין שישראל
 : כאן עד ׳ מתענין אין רצו לא מתענין רצו נזרה שאין אלא האויב נאיז

 לדקדק יש כו׳ שמחה ליה וקרי צום ליה קרי מהרש״א
 3כתי ולשמחה לששון יהיה הא ליה קשיא ותאי

 בבבל תתענין שהיו הצומות שאלו ניבא בנל נגלות זכריה והנביא
 והכי שני נית כשיבנה ולשתחה לששון יהיו ראשון תקדש חורבן על

 וקרי בבבל שהיה צום תעיקר׳ ליה קרי דה״ק וי׳ל קראי מוכיחי
 עוד יהיה דלא לעולם יהיה דכן דתשתע שתתה הכי לנתר ליה
 שלו' שיש זמן3 וקאת׳ שני ית3 בחורבן לצום חזרנו והרי אח״נ צום
 קרא דהאי נסיפא דוק ר״ל שלום ואין שלום נתלתיה נקט בו'

 זתן עד רק ולשתחה לששון יהיה דלא ר״ל אהנו והשלום והאמת
 דהיינו לצום תחזרו ושלום עמכ׳אתת באין אבל אהבו ושלו׳ שאתת

 תורה נו שהיה שני נית דיומא פ״ק3 כמ״ש החורבן זתן3 שני בבית
 דקרא מסיפא וז״ש חנם שנאת נו שהיה תפני 3חר תה תפני זג״ח
 דהיינו שלום אין ולשמחה לששון יהיה שלום ניניכס שיש בזמן

 כו׳ בזמן לצוס:ה״ק תחזרו חנם שנאת נו שהיה שני בית בחורבן
 גזר׳ ג״כ אז שהי׳ לפי צום זכרי׳היה נימי כו׳ונננל צום גזרה יש

 נצר ננוכד שגזר ועזריה תישאל דחנניה נמעשה גס המן ימי3
 : לשתים להתפלל שלא המלך שגז׳ דניאל ובמעשה לצלם להשתחות

 דתם׳תעני׳: בספ״ב מפורש בו' בראשונה הבית נחרב כט׳״ב
 קרי שהקשה תה להבין צרי־ וכו' ששון להו וקרי צום להו קרי ןקףי״ת

 אינו א״כ לששון יהיה צום דכתיב כיון ששון להו וקרי לוס להו י

 כדבריו נדקדק וכן :ששק יהיה צום עכשיו שהיא תה אלא נא׳ ושכון $0ו

 כאן גזרה שיש כאן ל״ר! לומר דתיה דנקט אלא מאי ה״ק לאו אלא שאתר

 ששון ליה וקרי צום ליה דקרי מאי הקושי׳היא שחס נדקדק ועוד שלום שיש
 קושיא לו דמשמ׳דהוקש' ה׳צוס אמר כת מ״ד חשידא ר״ש שאמר זה מהו

 ונראה וכו' צום ליה קרי וכו' הרביעי צום כתיב היל״ל וכך ככתוב אחר
 והי' והז' הה׳ וצום הד' צום דהיל״ל זה בכתיב לו שהוקשה לפי מ״ד שאמר

 ולתיריץ יחיד כל' ישראל לבית יהיה ואמר צומו׳ כד' פתח ואיך לששון יהיו
 אינו צום הוא דאם ששון להז וקרי צום להו דקרי אחר קושי' הקשה זה

 שהוא זה יום דהיינו לששון ישראל לכית יהיה הד' צום יום היל׳יל וכך ששון
 לששין הד׳יהיה ניס לומר יצדק לא אכל ושמחה ששון יום יהיה צום עכשיו

 לבני ימ׳יהפך הרביעי צום יאמר או צום נקרא אינו שוב לששין יהיה שאס

 שאמר וזהי יחיד בלשון יהיה מ״ש •תבאר זה קושי׳ ובתירוץ לששון ישראל
 ששון להו וקרי שלום שאין כזמן צום ליה דקרי לתימר לך אית מאי אלא

 שלום וכו׳שאין החמישי וצום הרביעי צום שפיר והשת׳אתי שלום שיש בזמן
 ושמחה ששון כך־יהיה שחתיך ישראל על שלום יהיה בהם צמים הס ולכך
 ולרב : שלום יהיה כלומר יהיה קאמר שפיר אשלוס דקאי וכיון ישראל לבית

 רצו שלים ואין גזרה שאין בזמן והחמישי הד׳ צום איתיקם הכי נמי פפא
 ממן צום ג״כ יהיה והה' הד' צום רמז ולזה מתענים אינם רצו מתענים

 שהרי רצו אס ושמחה ששון וגם מתענים רצו שאם שלום ואין גזירה שאין
 לפי יחיד בלשון יהיה לומר רמז ועוד ־ מתענים אינם רצו הוא בבחירתם

 אם בבח־רה תלוי אינו באב ט' יום הה' צום שהוא הצומות מד' שהאחד
 לומר רמז ולזה צרות נו שהוכפלו לפי בו מתענים כולם כי מתענים רצו

 שלום ואין גזרה שאין כזמן אפי׳ צום שיהיה החמישי ציס על יחיד ל' יהיה

: ולשמחה לששון רצו לום רצו כרצון תלויס הנשארים ובצומות

 יז היה דברים ארבעה אומר יוחאי בן שמעון רבי תניא
 שם אחד וזו כמותו דורש אני ואין דורש עקיבא ר׳

 3ע״ העיר הובקעה שבו בתמוז *י״ז זה הרביעי צום מהן
 הגת׳ בעיר הרעב *5ייחז ןזדש1ל ה^בתש *ברביעי שנאמר
 ט׳ בי״ז בט׳ובשניה בראשונה ותניא העיר ותבקע י וכתיב
 ירמיה החמישי צום לחרשי׳ רביעי לי׳רביעי קרו ואמאי לחדש

 ” ה׳ ה׳ ליה קרו אמאי אלהינו בית נשרף שבו באב ט׳ זה
 כס גדליה נהרג שבו בתשרי ג׳ זה השביעי צום ׳ לחדשים

 • ללמדך הרגו נתניה בן ישמעאל הרגו ומי אחיקם בן
 אמאי אלהיגו בית כשרפת צדיקים של מיתתן ששקולה

 י׳בטבת זה העשירי צום לחרשי׳ שביעי שביעי ליה קרו
 יחזקאל ה׳ דבר *ויהי שנאמר ירושליה על בבל מלך סמך שבו
 ני בעשור העשירי בחרש התשיעית בשנה לאמר אלי

 :ס היום שם את לך כתוב אדם *בן וכתיב לאמר לחרש
 ואמאי ירושלים על בבל מלך סמך הזה היום עצם את
 לכתו׳ זה ראוי היה והלא לחרשים עשירי עשירי ליה קרי

 ואני כתקנן חדשים להסדיר כרי כאן נכתב ולמה ראשון
 באת שבו בטבת ה׳ זה העשירי צום אלא כן אומר איני

 שם בשתים *ויהי שנאמר העיר שהוכתה לגולה שמועה
 צג אלי בא לגלותינו לחדש בחמשה בעשירי שנה עשרה
 שמועה יום ועשו העיר הרבתה לאמה מירושלים הפליט

 ראשון על אומר שאני מדבריו דברי ונראץ שרפה כיום
 ראשון אחרון על אומר והוא אחרון אחרון ועל ראשון

 פורעניות לשדר מונה שאני ועוד אחרון ראשון ועל
• בלבד חרשי׳ לשדר מונתאלא איע והוא חדשים ולשדר

 ארבעה



השנה ראש ראשון פרק שנים ראשי ארבעה
 כתוספתא שנויין והג' ־ מהן אחד וזהו וכו׳ דברים ארבעה

 האלה החרמת יושבי אדם גני הן ואלו ונספרי דסוטה
 המצרית הנר כן את שרה וחרא • ,וגו להם ישחט ונקר הצאן וגו'
 מדקא ללמדך : קרא ולא גמרא נהרג שבו בתשרי :ג׳ וגר

 מלך סמך :הגיח חורבן של צוס טס גדליה נהרג שגו צוס חפיג

 לבבל שגלו יכניה לגלות לגולה עליה:שמועה לצור התחיל בבל
 הר צוס ראשון על אומר שאני : הגיח חרבן לפני שנה י״א

 ואח״כ העיר הונקעה נתחלה לפורענות ראשון המקרא שנסדר
 אחיקס גן גדליה נהרג שלאחריו וכתשרי באב גט׳ הגיח נשרף

 שנפסוק ראשון על אומר והוא השמועה נאתה שלאחריו ונטנת
 נמצאת הונקעה כך ואחר סמך תחלה שהרי לפורעניות אחרון
 מלך לסמיכת אחרון שנמקרא ראשון שהוא נתמוז יי׳ז העיר גיקוע

 אומר החדשים לסדר מנה שהוא אלא נמקרא מאוחר שהוא נבל
 קודם תמוז מנה לכך החדשים סדר על אלא המקרא תקפיד שלא

 .(:פורעניות לסדר אף פורעניות לסדר מונה )ואני לטכת
 העיר הובקעה שבו בתתו! ט' זה הספרים רוב גירסח הישב״אז״ל

 י״ז זה גרסינן בירושלמי אבל כתיב לתדש בתשעה נתי וקרא
 ודאי כלומר שם היה חשבונות קלקול ותרצו נתיב לחדש ט' והא ואקשו בתמוז

 ונתקלקלו בחשבון טעו הצרה רוב תפני אלא בשניה כתו בראשונה גם היה ז בי"

 ־. כאן עד כתיב העם לחשבון כתיב כי וקרא לחדש בתשעה שהיה וחשבו !3

 לחדש בט׳ ברביעי שנא׳ בו׳ בתמוז מהרש״אזהט׳
 ומ״ה בי״ז הובקעה בשניה אבל התוס' וכתבו בו׳

 וקלקול כוי בתמוז ני״ז גרסינן ובירושלמי תענית ני״ז עגדינן
 בין יש דלכ״ע בירושלמי עוד ואיתא י ע״ש כו' שם היו חשבונות

 אני שקד מקל מדכתיב יום כ״א החמישי צום ובין הרביעי צום
 בא' הבית חרב תמוז בחדש ט׳3 העיר שנבקעה דלת״ר אלא רואה

 לחדש באחד שנה עשר' בעשתי ויהי דכתיב מקרא ליה ומייתי 3א3
 השביעי :צום פרקים ג׳ פרק נחידושינו עוד נזה ועיין וגו׳ע״ש

 ספר בסוף בקרא תפורש השביעי בחדש שהי׳ בו' בתשרי זחג׳
 קרא3 שם מפורש אינו בו בג' שהיה אבל ירמיה בספר גס מלכים
 שלא ר״ל כו' ישמעאל הרגו ומי :כן בידם קבלה שהיה ואפשר

 ליה מדחשיב כדתסיק כו׳ שקולה צדיקים דמיתת כיון לך יקשת
 יקבעו שמתו צדיקים בשאר גס א״כ צום נו קבען צומו׳ולכך בהנך

 צדיק בו שתת צום בו יהיה שלא בשנה יום לך אין וא״כ צום בו
 ישתעג! שהרגו לפי הכלל תן גדליהו הריגת יום יצא דע״כ וקאת׳

 על ועברו למצרים מא״י העם כל יצאו כן ידי שעל נתניה ן3
 צום האי דחשיב כיון מקום ומכל בקרא כמפורש ירמיה נבואת

 ששקולה למדנו הבית דחורנן צומות הנך בהדי גדליה הריגת ד
 צדיקים מיתת כל על צום לקבוע דא״א אלא כו׳ צדיקים מיתת
 תשוב'והיה ימי בי׳ נטשי׳ שזה לפי בזה לכוון יש ועוד לעיל כמ״ש

 בכך חושש היה לא והוא בתשובה להתעורר שהרגו לישמעאל לו
 ישראל לכלל הצלה שהיה לגדליה בהריגתו לישראל צרה והוסיף

 שבימי' מיומי׳גומ׳לפי יחייכו הכתוב אתר וע״ז בירמיה כמפורש
 כב׳ דהיינו מיומיס ימינו אתר ע״כ החיים על מתפללים אנו אלו

אבלנץם החיים על ?(מתפללים התשובה מיתי ראשונים ימים

יב
 ביום נו נפילה לנו שהיה גדליה נהרג שבו התשובה מיתי הג'

 שיקיימנו דהיינו בתרתי שמיא רחמי ולבקש ביותר לדאוג לנו יש
 < ק״ל ואמאי : חיים עלינו שיגזור שנחיה וגס נפילה מאותה
 עשירי עשירי הנא דהמ״ל וה"ה בו' לחדשים עשירי עשירי

וחמישי רביעי קרא דבהאי דאינך דומיא ודאי קרא אלא בחדש
: הוא לחדשים דע"כ ושביעי

 יח אדכרתא כטילת בתשרי בתלתא תענית במגל׳ כתוב
שס עכו״ם מלכות גזרה אחת שפעם שטרייא מן

 פיהם על שמים שם להזכיר שלא ישראל על גזרה
 שיהו התקינו ונצחום חשמונאי בית מלכות וכשגברה

 בשנת מונין היו וכך בשטרות ואפי שמים שם מזכירין
 וכששמעו עליון לאל כהן שהוא גדול כהן ליוחנן וכך כך

 ונמצא חובו את זה פורע למחר אמרו בדבר חכמים
 : י״ט עשאוהו יום ואותו וביטלום באשפה מוטל שטר

 נטלה ארמי לשון נתגלה 3כתי כך ובו'. בתשרי בתלתא

השטרות מן שמים שם הזכרת ניטלו אדכרתא
 חכמים וכששמעו : העם נהגו שכנר לנטל יכולים ונקושי

זעשאוהו לנס להם ונחשג נעיניהס הדנר הוכשר שניטלוהו
: טוב יום

 כר עליון לאל גדול כרן ליוחנן וכך מהרש״אכך
לתא• למלכים השנה ראש אתחנן נרישמכילתין

 אלא מלך להם היה לא שני דננית אלא נו׳ לשטרות הלכתא
 המלך ינאי הוא גדול כהן יוחנן וזה נהנים שהיו חשמונאי מנית

 ניחא ונהכי גדול ג״כנהן היה המלך דינאי ׳האומר פ3 כמפורש
 שזה לפי י״ט שעשאזהו לנס כן מלכתוב שנטלו הדנר להם 3דנחש
 והיו שם כמפורש כו' כהונה כתר הנח שא״ל טל ת״ח הרג ינאי

 זה דנר החכמים נטלו שלכך המלך שיחשונ עתה גס יראים
 לפי לכהונה פסול שהוא לפי השטרות מן עליון לאל גדול כהן

עשאוהו וע״כ זה נדבר עליהם כעס שלא נס להם ונעשה דעתן
:טוב יום

 יט טבתא כשורתא אתא באדר ותמניא בעשרים
0ש שפעם אורייתא מן יעידון דלא ליהודאי

 ימולו ושלא בתורה יעסקו שלא ישראל על גזרה אחת
 שמוע בן יהודה עשה מה שבת ושיחללו בניהם את

 גדולי שכל אחת ממטרוניתא עצה ונטלו הלכו וחבריו
 הלכו בלילה והפגינו בואו להן אמרה אצלה מצוין רומי

 בני לא אנחנו אחיכם לא שמים אי אמרו בלילה והפגינו
 מכל נשתנינו מה אנחנו אח׳ אם בני ולא אנחנו אחד אב

 וביטלום קשות גזרות עלינו גוזרין שאתם ולשק אומה

:טוב יום עשאוהו יום ואותו י
 הי^־ה: מן עצתן לנתק יצטרכו שלא אורייתא מן יעידון דלא

 השרים שישמעו כדי ונרחונות נשוקיס צעקו הפגינו
: הקנ״ה למען כלומר שטים אי :עליכם זירחתו

שלא



השנה ח,".< ראשון פרק שנים ראשי ארבעה
גי לאל>1נ3ל 1א3 כו׳ בתורה יעסקו שלא הרע!״א8

העכו״ס מן גדול הנדל מובדלים שישראל מצות
ונשנת העמים לעיני ונינהנס חכתהנס היא כי כתיב בתורה

 מעילה נמס' איחא וכה״ג וביניכם ניני היא אות 3כתי ובמילה
 כו׳ בלילה הפנינו :ע״ש ראוכן רני ע״י ונתבטלה כך שגזרו

 נכה גבי כדאמריכן לרחם נשמע* יותר־ בלילה דצעקהונכייה
בו׳ אם בני ולא אב בני ולא בו' אהיכם לא : בלילה חנכה

 דמלכות שכתננו מת וע״פ הגזרות ג׳ נגד לשונות שלשה נקטי
 כי עש״ה כוי אחיכם לא וז"ם דוכתין נכמה עשו ע"ש נקרא ארם
 מיצחק אחד אנ נני ולא לנטלה שנאת נתורה כתיב הוא אחיך

 השנת ששמרה מרנקה כו׳ אחת אם נני ולא לשמונה שנימול
 לליל ישנת מליל דלוק נר וגומר האהלה יצחק כמ"שויניאה

:וק"ל נו׳ שנת
 בעליל צרוף כהף טהורות אמי־ות ה׳ *אמרות כתיב □

 בינה נ׳שערי אמר חד ושמואל רב * ונו׳ לארץ
 שנא׳ אחת הסר בסיני למשה ניתנו ובולם בעולם נבראו "נ ע
 כמשה להיות קהלת בקש מאלר-ים מעט *ותחסרהו ־'^ח
 קול בת יצאת הפץ דברי למצוא קהלת *בקש שנאמר ח סס

 עוד נביא קם *ולא אמת דברי יושר וכתוב לו ואמרה קהלת
 במלכים אבל קם לא בנביאים אמר וחר כמשה בישראל *

 חפץ דברי למצוא בק^קהלת מקיים אני מה אלא קם דל
 ושלא בעדים שלא שבלב דינין לרון קהלת בקש נדרי׳
 דברי יושר וכתוב לו ואמרה קול בת יצתה בהתראה י״״י

 : רבד יקום עדים שלשה פי על או עדי׳ שנים פי על אמת א "רש
נמ״ט ודנר דנר כל לרחש יכול שארס שבעתים מזוקק עקי׳

 לו שנמסרו אחת חסר חמשיס והס שביעיות ז׳ ענינים
 מאלהיס נחסר מעט שהרי נבראו שחמשיס למדנו בסיני למכה

 :תזכרנו כי אמש מה נמזמור מאלהיס מעט ותחסרהו דכתינ נ״ס
 והס כו׳ חפץ דברי למצוא קהלת בקש מהרש״א"נ9

 הן3 שישכיל הקנ״ה הס3 שחפץ ונינה שכל שערי
 וא״ל וגומר חפצתי באלה כי אותי וידוע השכל כמ״ש האדם

 ספר על כתונת היא הלא א״מ פרק מ״ש ע״פ יושר וכתוב "ק 3
 ה״נ והטוב הישר ועשית נת שנאמר הורה מכנה היא הישר
 וגומר נניא קס ולא תורה במשנה 3שכתו מה דהיינו יושר כתוב
 ור״ל כו׳ שבלב דינין לדון קהלת בקש : הוא אמת דברי
 קול בת יצהה כו׳ בעדים שלא לנו ודעת חפצו כפי חפן דנרי
 על תורה נמשנה שכתוב דמה דלעיל ע״ד וגו׳ יושר וכתוב וא״ל

 שלא נמי ־אמר הא ומיהו הוא אמת דברי וגומר עדים שנים פי
 בו ההרו לא אס שבלב בדין שייך מה לכאורה קשה הוא בהתראה

 אהא ולק עדיס דכעי מלתא אלא לו מזהיר היה לא נמי קול ובת
 אלא הוזכר לא קהלת שלספר התרגום בדברי גס התראה דנעי
 ויש התראה בלא הזכיר ולא סהדין בלא נו' דינין למידן דבנ^ג
 שוגג יאמר שלא התראה של טעמו דעיקר דהתלמוד פוגין ליישב
גס העדים עדות לשי שבלב דיני! לעידן כעי הוה ושפיר הייתי

 פ< דעל קרא רק הביא שלא קול והבת הוה דמזיד התראה בלא
: ודו״ק בעדים תלויה דהתראה עצמו סמך וגומר עדים שנים

כ פרק מכירין אינן אם
 כב הכותים משקלקלו משואות משיאין היו בראשונה

 3 ע היו כיצר יוצאין שלוחין שיהו התקינו
 ארוכין ארז של כלונסאות מביאין משואות משיאין

 במשיחה וכורך פשתן של ונעורת שמן ועצי וקנים
 ומביא ומוליך האור את בהן ומצית ההר לראש ועולה
עושה׳ שהוא הבירו את רואה שהוא ער ומוריה מעלה
: השלישי ההר בראש וכן דשני ההר בראש כן

 היז ונא החדש את בקדשו לאחר משואות משיאי! היו בראשונה
 המשואות כי להודיע לגולה לשלות שלוחים לשכור צריכים

 הקדוש כ.מן שלא משואות הס גס והשיאו •הכותים אותן:משקלקלו מודיעין

 ל' ביום שנתקדש החדש אלא משואות משיאין היו צא 7 וכי ישראל להטעות
 שהחדש יודעין הכל ל' יום לערב ין משיא היו וכשלה בפירקין כדאמרינן

 ל' לער-: משוחות השיאו ולא החדש את ב'ד עברו אחד וכעם מעובר
 כלונסאות : חסר לעשותו הגולה בני והטעו שלהם בהרים השיאו' והכותים

 ונעזרת שמן ועצי וקנים : למרחוק שיראו כדי החכים : בלע; פירטיק׳יו
 בחוע קושרם בלען לוצ״י במשיחה וכורך שלהבת׳ אלו'מרבים כל פשתן של
 ההרים: מה<םס משוחות משיאין היו ומאין הכלונסאות: ברחשי משיחה של

: ירושלים פני שעל הזיתים הר הוא מתחילי! המשחה מהר

 יטעו שלא כדי משמע בירושלמי ומוריד מעל־ ומביא מוליך ות5כ 1ת
 חזינא וסליק דנחיה כונב ח:ינא חסי דח״ר כוכי שהוא לומר

.־ ואתי דאזיל כוכב

 כא רב אמר יהודה רב אמר יעברנו לא אדיר *וצי כתיב
 ישעי׳ אלבי שיתא מייתין עבדי היכי גדולה בורגי זו

 .גברי אלפי תריסר לה ואמרי שתא ירחי בתריסר גברי
 דשכנא עד חלא לה וטענין ספינתא ומייתי ירחי כשיתא

 וקטר בכיסתא דכיתנא אטוני וקטר אמוראי בר ונחית
 דמידליה וכמה אבראי ושדו חלא ונטלו בספינתא להר

 תלת • בכספא תרין חד על ומחליף ומיתייא עקרא

 דבי • פרסאי בי וחרא רומאי בי תרתי הוויין פרוותא
 מרגלייתא מסקן פרסאי דבי כיסתא מסקן רומאי

 שיטה כל יוחנן רבי אמר • דמשמהיג פרוותא ומקרייא
 להחזירן הקב״ה עתיד מירושלים עכו״ם שנטלו ושיטה

 . וגומר שמן ועץ והדס שטה ארז במדבר *אתן שנאמר לה
 י “היתי מדבר *ציון שנאמר ירושלים אלא מדבר ואין

 שס ואינו תורה הלומד כל יוחנן רבי ואמר י שממה ירושלים
 שד * מיניה דליתהני דליכא במדבר להדם דומה מלמדה

 ומלמדת תורה הלומד כל יוחנן רבי אמר דאמרי ואיכא
 דהביב במדבר להדס דומה חכם תלמיד שאין במקום

 לדם אוי יוחנן רבי ואמר שקיל מיניה דשקיל ומאן לכל
 שס הנחשת *תהת שנאמר תקנה לרם שאין לעכו׳ים

ש נחשת עצים התחת כסף אביא הכחל ותחת זהב אביא
וגו׳ ״



ע השנה ראש שני פרק מכירין אינן אם
 נאמר ועליהם מביאין מאי וחבריו עקיבא ר׳ תחת וגומר

•בציון שוכן וה׳ נק,תי לא רמם *ונקתי ג (ל<5יו
 קדשי מנית לצאת שעתיר לנחל יעברנו לא אדיר וצי

 : דרות"נט שקורין ספינה גדולת בורגי זה : הקדשים
 עד :הלאחול: עכידא לתאי גדולת בורגי אותה עבדי היכי

 מן למעל' נראית ועודנה היס בקרקעי׳ שוכנים שולית דשבנא
 :כך כל עתיק הים אין ביס גדילים שאלתוגים תקיס3 כי המיס

 דכיתנא אטוני וקטר : בנהרות לשוט מלומד אמוראי בר
 האילן שרש3 האחד ראשו וקושר לינתק קשין שתן פשתן חבילי
 חלא גברי הנך ושקלי כבורני אחד וראשו קור״ל פי׳ כיפת׳ ששמו

 שרשי ועוקרת המיס מתוך עולת והיא לאבראי ושדו דספינת
 מסק! :נמל משנה ובלשון כלע״ז פורטא פרוותא :הא*לן

 ומקרייא : אמוראי בר ידי על היס מקרקעית מרגליתא

 :מלוכת של נתל נקראת פרסיים של אותה דמשמהיג פרוותא
 משאר העכו״ס את לנקות אתי3 אס נקתי לא דמם וגקתי

:ישראל של מדמן אותס אנקה לא עונות
 אינו כו׳ אדומים במעלה היית■ עולה א״ל * מהרשי׳א

 בלי היתול דרך זה עד של דבריו כל שיהיו נראה
 חלקי ואעני ס״ז שער כזה העקידה בעל כתב וכבר תה כוונת

 נדמה כעה״ז כ״ד דמלכות דוכתין ככמה מהידוע והוא א:י גס
 הקטן מאור ע״ש נקראים בעת"! והצדיקים עניניס בכמת ללבנת
 ועכו״ס ללבנה תונין שהס ישראל כלל על כן ואמרו הקטן יעקב
 ית3ב המעשה זה שהית הנראה ולפי זו כוונה ע"פ לחמה מוני!

 כת״ש אדוס מלכות שהוא למשול ארס מלכות שתתחיל בזמן שני
 הושפלו והתורה המצות בביטול גזירותן ידי ועל דוכתין בכמה

 כמפור׳באורך העיבור וסוד הלבנה קידוש בשוד וכיחוד הצדיקים
 הארמי הניחו ולא כו׳ מרקת בא דזוג כעובדא דסנהדרין כפ״ק

 סוד לבטל רצו הבייתוסים אלו הכא ות״נ כתרושינו ע״ש כו׳ הלז
 עולה הייתי וז״ש אדומים שהוא ארם ממשלת בגזרות ,העיבור
 ייתוסיס3ה ע״פ גזרותס לקיים וממשלתה אדומים בתעלה
 הלבנה בדמיון שתם ישראל חכמי את וראיתי אותי ששכרו

 וז״ש סמוכים להיות שלא הזה בדור ולהשפילם להקטינם
 פ״ק ת״ש פי על כר' סלעים ב׳ בין רבוץ שהוא וראיתיו
 החודש בקדוש סמוכין דבעינן עכו״ם מלכות כשראה דסנהדרין

 הלך כ״ב ר״י עשה תה כו' יהרג והנסמך יהרג שהסומך גזרו
 ור״ש ור״י ר״מ זקנים ה׳ ושמך כו' גדולים הריס '3 בין וישב לו

 סלעי' '3 נין ן3שר והיינן אויבי׳כו׳ כיוןשהכירו וראב״ש: זר'.׳י
 בפר'ערבי מ״ש ע״פ כו' דימה וראשו בזה עוד ואמר הכא דקאמר
 יותר וא״ל כו׳ חורה למדני עקיבא לרבי ר״ש שאמר פשתים

 שגרס הרי כו׳ סכנה3 ומי א״ל כו׳ פרה לינק רוצה שהעגל ממה
 שאמר כמו לעגל ודימוהו תורה ר״ש למד שלא עכו״ס מלכות

 ר״י ע"י שנסמך ר״ש שהוא וראשו שאתר וזה וגו' למד לא עגל
נסמך דלא ולסומכו ללמדן ירא שהיה ר״ע גני לעגל דומה 3״3

ח״ב

 דסנתדרין פ״ק כדאתרינן ר״ת אלא מתלמידיו עקיבא רבי ע״י
 המקבלי' תלמידים התלתידי׳שכאמת הם לגדי דומה ואזנו ואתר

 כדאמרינן תלמידים דהיינו לגדי דומים גזירתם ע״י כהאזנת
 שנים עיבור לגבי הרואה נפרק נתי ואתרינן וגו׳ גדיותיך ורעי

 הנשיאי׳ גס ר״ל כו' לצבי דומה וקרניו תיישי׳ואמר נעשו גדיים
 ואץ הנופל צבי לקרן דומה בגלות קצת וממשלה קרן להם שיש

 שאר לומר רצה וכו׳ בין לו מונחת וזנבו ואת׳ ליופי אלא כח ו3

 ץ3 כמונח דומין וזנב ראש וגו׳ יכרח כמו זנב הנקראי׳ עם המון
 ואמר כלל אינו כאילן ונדמה כלל נראה שאינו דהיינו יריכותיו

 עד וחרד נרתע והייתי בשכלי הסתכלתי כן לות׳ רצה כו׳ והצצתי
 אדיר וצי :הבייתוסי׳ כרצון ולהעיד מלהחזיר לאחורי שנפלתי

 עבד*־־ היכי קאמר ולזה הגכור על יפול אדיר דלשון גומר לא
 דתדליא וכמה כו׳ תייתי וקאמר גבורה עושה הכורני שתהיה
 שנא' הספיגה: ידי על אלא דא״אלעקור גבורתם והיינו עקרא
 . שיטה ארז אטע למכתב ה״ל פשוטי דלפי וגומר במדבר אתן

 אנל וגומר כרתים ויטעו וגומר לאגם תדבר ישים כמו וגומר
 לבנו׳חורבנותי' ציון שהיא למדבר מתקו׳אחר נתונים תשמע אתן
 כו* עכו״ס שנטלו שאותן לאשמועינן לאו אי כן למכתב ה״ל ולא

 מלמדה מקוס:ואינו בכל לבנין השייך עץ שהוא שיטה יחזי׳ונקט

 במדרשו* תור'כדאית׳ נעלי על רמז הוא בריחו שההדס לפי בו'
 לאחרי' יוצאת תורתו ריח ואין הלמד וזה הסוכות דחג כפיוט גס

 כל וא״ד מריחו שנהנה מי שם שאין במדבר שהוא כהדס הוא ה״ז
 שיכולין אחר חכמים תלמידי שאין כמקום ותלמדה רלורה הלומד
 ההדסים שאין במדבר אחד להדס דומה ה״ז תורתו תריח ליהנות
 שוב מכי יותר ההדס זה להם חביב לשם והבאים :ס מצויס

 קא* דמייתי אקרא לאו מילי והנך שם ומצויס שכיחין שההדסיס
 גופייהו העצים מיהו כו' נחשת עצים הכי:תחת3 אשתעי דלא
 לה להחזירן עתיד נו׳ שיטה כל לעיל אתר ק גופיה דר״י יביא נתי

 : וגומר ותאשו׳ תדהר ברוש יבא אליך הלבנון כבוד כתיב וקרא
 מת כל על אתכם אנקה כי כלומר וגו׳ ונקתי אומר ועליהם
 כגון חשוב היותר מדבר לפרוע לכס שאפשר מירושלים שנטלחס

 לא וחבריו עקיבא ר׳ דס שהוא דתם אבל וגו׳ זהב הנחשת תחת
 השוה גס החשוב דבר שתפרעו ע״י אחכם שאנקת דא״א נקיחי
 :וחבריו עקיבא ר' הריגת כנזק שוה האויב נפש ואין נפשם תחת

 י״ל וגומר דרכך את סך הנני דכתיב דרבי לחו אסתתומי *

 בא דזוג דא3עו כהך דסנהדרין פ״ק העיבור בסוד ת״ש פי על
 מקפדת עכו״ם דמלכות כו׳ הלז הארמי הניחו ולא כו׳ 'מרקת

 שם גמפורש שנה ובעיכור החדש בקדוש אסיפות ישר^ יעשו שלא
:דרכך את שסך הסירים והוא

 שס אם החמה לאחר או החמה לפני פגימתה אביי אמר
 3״ע יוחנן ז רבי דאמר כלום אמר לא החמה לפני אמר

 יוה א א מעולם• במרומיו שלום עושה עמו ופתר *המשל מ״ר
 י<5 קשת של פגימתה ולא לבנה של פגימתה חמה ראתה

פגימתה א ד



פרק מכירין אינן אם
 קשת של פגימתה דעתה דחלשה לבנה של פגימתה

:משהיא קא גירי חמה עובדי לימדו דלא
 לפני אמר אס סיפא קחני ועלה אחד לצד פונה החמה לפני מתהי3£)

 של פגימתה חמה ראתה לא דמעולס כלום אמר לא החמה
 הזאת החמה משדי׳ קא גירי ׳ החמה דעוכדין עובדיה לימרון דלא :לכנה

 הקשת פגימת נותן בקשת שהיורה בה בכופרים להלחם יורה היא חיצים
: פניו לצד

 הקשת פגימת רואה אם לחוש אין בלבנה משדיא קא גירי תוספות
 אמרי ולא בטיהר' כשרגא הלבנה ואז ביום אלא קשת דאין

: משדיא קא גירי עובדיה

 אחריו עונים העם וכל מקודש אומר ב״ד ראש מתני׳ כד
: וכו׳ מקודש מקודש

 שאול בן יופי א״ר גמרא בר חייא א״ר מה״מ גמרא
 ה' מועדי את משה *וידבר קרא אמר רב אמר לקרא
 אחריו עונין העם וכל מקודש אומר ב״ד שראש מכאן מ
 תקראו *אשר קרא אמר פפא א״ר מ״ל מקודש מקודש קס

 מועדי הם אלה אמר יצחק בר ר״נ אתם ביה קרי אותם
 לי למה וימני תרי מקודש מקודש מועדי יאמרו הם

:קודש מקראי דכתיב
: משמע זימני תרי קדש מקראי
 ושנים ולימים ולמועדים לאותות והיו המאורות ביצירת נאמר אה״ב

 להצטוות ישראל שעתידים ולמועדים ז״ל רש״י כתב החומש ובפי׳
 סיתן לוקים כשהמאורות פי' לאותות זה קודם אמנם ׳ וכו׳ המועדות על
 היינו במועדות ישראל מצות על וזה זה לפרש ונראה 'וכו׳ לעולם רע

 שיעשו ישראל מועדי על לאותות יהיו לזה זה ובהקבלתם במהלכם שהמאורות
 אחרי החדש את ב׳יד יקדשו אלה שמאותות' ע״פ אף בשנה ימים לכי׳כ אותם

 לו שהיו הצורות ובדמות אחריה או החמה לפני ראוהו אס העדים חקירת'
 יתברך התורה נותן מחכמת והיה ־ זה שאחר המאמרי' בשני שיבא כתו לר״ג

 שבכל הגדול לב״ד המועדי' תורת תצא שמהם החדשים ראשי גזרת להשאי'
 תכריזו לומר רוצה אותם תקראו אשר שאמר כתו יודיעום והס ודור דור

 כתו פ שבע" תורה ואתתת צורך על לאות זה יהיה למען אתם אותם ותקראו
 יעו״ש; הקראים נגד בטענותיו ל"ח סי' ג' מאתר הכוזר ספ' בעל בזה שהאריך

 החודש את בקדש' זה שלפני כבתאמר שלוחי' ושולחין משואות משיאים היו ולכן
 נתן תאשר להס הנתון מהכח קול ורוב לבב ובטוב בשמחת הדבר להכריז

־. תורתו את לנו

 שלום עושה עמו ופחד המשל רכתיב •מאי מהרש׳א
 המשל ויהיה בו׳ חמה ראתה לא מעולם וגו׳

 יאמרו דאל״כ קשת ימת'של פג חמה ראתה לא על קאי עתו ופחד
 שלום ועושה גירא לישדות לחתה ופחד מתשלה דיש חתה עובדי

 תחלש שלא לכנה של פגיתתה חתה ראתה לא על קאי נתרותיו
 :טרפות אלו פר׳ כשכיל׳כדאתרי׳ שנתמעט׳ על החמה כפני דעתה

 בטבלא לר״ג לו היו לבנות צורות דמות מתני׳ שם
 ההדיוטות את מראה שבהן בעלייתו ובכותל
:כזה או ראית הכזה ואומר

 תעשון לא אתי תעשון *לא והכתיב שרי ומי גמרא סמ!ת
 אלא תורה אסרה לא אביי אמר שמשי בדמות נ

 אדם יעשה לא כדתניא כמותן לעשות שאפשר שמאיים
 והתניא שרי מי שמשין ושאר וכו׳ היכל תבנית בית

 המשמשין שמשי בדמות תעשון לא לאתעשקאתי

השגה ראש שני
 ומלאכי הקודש וחיות ושרפים אופנים כגון במרום לפני

 שבמדור שמשי׳ אלא תורה אסרה לא אביי אמר השרת
 בשמים אשר והתניא שרי מי התחתון ושבמדור העליון
 לרבות ממעל ומזלות ככבים ולבנה חמה לרבות
 אפילו לעובדה אי לעוברה האי תניא כי השרת מלאכי
 אב״א * וכו׳ בארץ אשר רתניא אה"נ נמי קטן שלשול

 תלמד לא וכתיב עבד להתלמד ואב״א הוה דפרקים
:ולהורות להבין למד אתה אבל לעשות

 : אתי העומדים צורת אתי תעשון לא : לבנה של לבנות צורות רמות
 ככבים ולבנה חתה אבל אתי דדייקינן ז' ברקיע שבמדור.העליון

 שלשול .־ חגיגה במסכת כדאמרינן השני ברקיע הן התחתון במדור ומזלות

: תולעת

 כב שחרית ראינוהו ואמרו שנים שבאו מעשה משנה
כה עירי נורי בן יוחנן א״ר במערב ערבי׳ במזרח

 שנים באו ועוד י ר״ג קיבלן ליבנה וכשבאו הן שקר
 ר״ג וקיבלן נראה לא עיבורו וליל בזמנו ראינוהו ואמרו

 על מעידים היאך הן שקר עירי הרכינס בן רופא א״ר
 רבי לו אמר שיניה* בין כריפה ולמחר שילדה האשה
 ר״ו ה גמליאל רבן ליה שלח דברך את אני רואה יהושע

 די,שג במקלך אצלי שתבא עליך אני גוזר יהושע לרבי
 ומצאו הלך בחשבונך לחיית י״ה שחל ביום ובמעותיך

 שעשה מה שכל ללמוד לי יש לו אמר מיצר עקיבא ר׳
 6רקו וגומר קודש מקראי ה׳ מועדי אלה *שנאמר עשוי ר״ג
 ננ בא אלו אלא מועדות לי אין בזמנן שלא ובין בזמנן בין
 לדון אנו באין אם א״ל הרכינס בן רופא רבי אצל לו

 ב״ד כל אחר לרון אנו שלר״גצריכין דינו בית אחר
 שנא׳ עכשיו עד משה מימות לישראל לרן שעמד וב״ד

 שמוש ישראל מזקני ושבעים ואביהוא נדב ואהרן משה *ויעל
 כד ג׳ שכל ללמדך אלא זקנים של שמותן נתפרשו לא למה

 נטל משה של כב״ד הן הרי ישראל על ב״ד שנתמנו וג׳
 שחל ביום ר״ג אצל ליבנה והלך בידו ומעותיו מקלו

 לו אמר ראשו על ונשקו ר״ג עמד בחשבונו י*היות י״ה
שקיימת ותלמידי בחכמה רבי ותלמידי ר׳ בשלום בא

:דברי את
 ר״ע ומצאו הלך : החדיש את לעכר דבריך את אני רואה

 י״ה.אשר לחלל עליו גזר שהנשיא על מיצר יהושע לרני
 ר* אצל יהושע ר׳ לו בא:3הכתו תלאן דין כיח כקריאת תקראו

 אחר לדון אדם כא שאס וכו׳ שמותן נתפרשו לא ולמה :דוסא

 ותידל כאל־ד או הוא ואהרן כתשה זה כ״ד וכי ולומר שבימיו כ״ד
 : שמותם נתפרשו שלא השאר מן כג' 3חשו שתא לו אומרים

בו׳ ביה״ב ובמעותיך במקלך אצלי שתבוא מהו־שיא
 דכר״ת עוכדא אתך אחרינן השחר תפלת וכפרק

 צעריה כר״ה שהיה החדש קידוש אעדית אלא דוקא לאו כו׳ צעריה
ר׳ שהיה משוס דוסא ר׳ על ולא ר״י על כיותר חושש והיה כי״ה

 יהושע



השנה ראש שגי פרק מכירין אינן אם
 לא ר״ג:ולמה שעשה המועדים קביעות לנטל ונא אנ״ד יהושע

 נביאים שהיו כיון לכבודן שמותן לפרש ראוי שהיה בי' נתפרשו
 לומר אלא וקאתר פסקו ולא יספו ולא ויתנבאו כתרגומו לעולס

 נתפרשו שלא השאר מן כג׳ זה הנ״ד חשוב שמא לו דאמרי׳ כו׳
 נתפרשו שלא בזה אשמזעינן נניאי׳הוו דכולס ואע״ג כו׳כפרש״י

 הזקני׳ של כב״ד ודור דור כל של ב״ד בעיניו חשוב שיהיה שמותן
 קלי יגזור ואל כו׳ לי ראוי עקיבא רבי *א״ל .משה דבימי £<=<

 ראוי גרסינן שלפנינו ונשפריס לר״ע כן אמר כצ"ל/ר'יהושע כי'
 חול׳קללתו וכאלו קאמ׳לה דר״י נמי כו׳ודאי עלי יגזור כו׳ואל לו

 כו׳ חודש י״ב למטה נופל שיהיה זו קללה דנקע ונרא׳לומר בחברו
 המועדי׳: יחלל ולא ותיו ובמט במקלו ר״ג לפני לילך יוכל שלא כדי

 עלי לומ׳נחמתני ואפש׳שנתכוין דבריו כר׳כפל נחמתני *נחמתני **
 מוטעים: אפילו דאתם גופה ר״ג על ונחמתני אפי׳מזידיס דאתס

 נתפרשו לא למה ישראל מזקני איש ושבעים רבנן תנו בג
 פלוני לחברו אדם יאמר שלא זקנים של שמותם שם

 פלוני ומירר כאלרד פלוני ואהרן כמשה
 ה׳ הקם אל שמואל *ויאמר ואומר • ואביהוא כנדב ןלמ,5

 ה׳את *וישלח וגו׳לואו׳( אהרן ואת משה את קשר, אשר
 זה ירובקל שמואל ואת יפתח ואת בדן ואת ירובקל

 הבקל• קם מריבה שקשה ירובקל שמו נקרא ולמה גדקון
 יפתח מדן דאתי בדן שמו נקרא ולמה שמשון זה בדן

 בקוראי ושמואל בכהניו ואהרן *משה ואומר כמשמקו חלים
 לך לומר קולם חמורי בג׳ קולם קלי ג׳ הכתוב שקל שמו צט

 בדורו כאהרן בדורו בדן • ו בדור כמשה בדורו ירובקל
 קל שאפילו ללמדך בדורו כשמואל בדורו יפתח

 כאביר הוא הרי הצבור קל פרנס ונתמנה שבקלים
 השופט ואל הלוים הכהנים אל *ובאת ואומר שבאבירי׳ וכריס

 הולך שאדם דקתך קל תקלה וכי ההם בימים יהיה אשר י>
 שהיה שופט אלא לך אין הא בימיו היה שלא שופט אצל

 היו הראשונים שהימים היה מה תאמר אל ואומר בימיו
:מאלה טובים

 הוא ואהרן כמשה פלוני וכי שבימיו ב״ד על אדם יאמר שלא

 אמור נתפרשו שלא עכשיו לו שאשמע ומידד כאלדד או
 זקנים שאר מן כאחד הוא הרי שמא ואהרן כמשה אינו אס לו

 ואת משה את קשה אשר ה׳ ואומר : הס מי יודע שאינך
 לכם עשה הקב״ה לישראל אמר הנביא שמואל וגומר אהרן
 שמואל יפתח בדן ירובעל ואהרן משה הללו זקנים ו׳ ע״י נסים

 שמואל הכתוב ששקל הרי וגומר ואהרן משה תלים בספר ואומר
 עס ויפתח ובדן ירובעל כתבו הראשונים וכתובים ואהרן כמשה

 וכו׳ לך אין הא : חמורים ג׳ עם קלים ג׳ ושמואל ואהרן תשה
 : בימיך שהוא שופט אלא לבקש לך שאין כאן הכתוב לימדך הא
 טובים היו הראשונים שהימים זה היה מה תאמר אל

 טובים היו שהדורות שלפי זה על שאלת מחכמה לא כי מאלה
מאלה טובים הראשונים הימים היו לפיכך אחרונים מן וצדיקים

ב ד

יד
 :כראשונים אחרונים שיהו אפשר שאי

 ר״ל פרש״יאין עיין כו׳ אדם יאמר שלא מהרש״א
 כב״ד חשוב מי שבימיו האמתכןב"ד שיהיה

 ובתה יספו ולא ויתנבאו דכתיב נביאים היו הס שהרי הזקנים
 אלא במעלתן נאתר דלא שמותן שנתפרשו ות׳־דד מאלדד גריעי

 בא ללמד שמותן נתפרש שלא במה אלא נביאים כן גס שהיו
 נקרא ולמה לעיל: כת״ש ודור דור כל ב״ד בעיניך חשוב שיהיה
 ירובעל לו קראו דהס וי״ל כן תפורש בקרא כו׳ ירובקל שמו

 וא״כ מזבחו שנתן על בו ריבו ויריב בו ינקום שהבעל לגריעותא
 קראו לא ולגריעותא דלגנאי נראה אייו כן לו קרא דשמואל הכא

 ע״ש כן קראו למעלתו אדרבה אלא ירובעל רק גדעון בשמו
 לעיין יש כו' שמשון זה בדן ;הבעל עם מריבה עשה שהוא

 הכתובי' סדר ולפי יפתח קודס שמשון בקרא הכא שהקדים בזה
 שינה דלכך ליישב ויש שמשון קודם יפתח היה שופטים בספר

 שניבא מדן דקאתי מעלתו ע״ש בדן שמשו! לקרא ג״כ הכתוב
 וגו' נחש דן יהי וגו׳ כאחד עתו ידין דן בברכתו יעקב עליו

 הוזכר שלא יפתח משא״כ שמשין על דסוטה בפ"ק נדרש שכולו
 ליפתחתשום שמשון הכא הקדים ולכך בתורה בנביאה מעשיו
 וחס שס לגבי סורר בן פ׳3 וכמ״ש להו חשיב חשיבותייהו דסדר
 לפרש לישנא מהאי נראה בו׳ שבאבירים כאביר :ויפת
 דלא שבקלים הקל הוא דיפתח כו׳ כשמואל בדורו איפתח דקאי
 השתים תן שנתמנו ובשתשון בגדעון כמו נבואה שוס בו נמצא

 כאביר בדורו נחשב הוא ואפ״ה זונה אשה בן שהיה גס בנבואה
 משה שנאמר ואהרן כתשה שקול שהיה שמואל שהוא שבאבירים

 ולכך עומדין אין פרק כמפורש וגומר ושמואל בכהניו ואהרן
 שהוא יפתח להיות בקרא שמשון לבתר יפתח דכתיב נתי יתיישב

 פורטן ולכך שבאבירים אביר שהוא שמואל נגד שבקלים קל
 כללן ולא כשמואל ויפתח כאהרן ושמשון כתשה ירובעל בברייתא

 ויפתח ושמשון ירובעל כך בדורן ושמואל ואהרן תשה דכתו
 לפי ויהיה וגו׳ טובים היו הראשונים שהימים ודו״ק: בדורן
 שבימים תאמר דאל השופטים על קאי טובים דהכא דרשה

 לך דיש אלא הזה שבימן מאלה טובים השופטים היו הראשונים
 שבימיך שופט אלא לך דאין לראשונים כמו לאחרונים לשמוע
 : פשוטו לפי אלא דהכא הדרש לפי תתיישב אינו הכא ופרש״י

 וגי' עשה אשר ה׳ ואומר כו' זקני' של שמותן נתפרשו לא למה הרי״ת
 שיחזירן הניא שבתחילה משום ואומר מאי לפרש יש לכאורה ׳

 קל הוא הדיי! ואס שמותן נתפרשו הזקני׳שלא מן כאחד שהוא שידורו הדיין
 שיהי׳ לנו מנין אבל הזה הדיין כמות היה הזקני' באותם שגם לומר לך יש

 את עשה אשר ה' לזי׳א משה של שבדורו החמור כמו הזה שבדור הקל חשוב
 דמהת' ויעי״ל וכו׳ ללמדך עולם חמורי לג' עולם קלי שלשה שקל וגו' משה

 משאר כא׳ הוא שתא ואהרן כתשה שאינו ע״פ אך כבוד לו שיחלוק למדנו
 קלי ג׳ ששקל משמואל הביא לזה שתענו לא קל הזה הדיין אם אבל הזקנים

 הזקני׳ משאר הקלכא׳ חשוב שאינו מעלה תישפ' ללמדך חמורי' כג' עולם
 על ♦רנס שנתמנה שבקלי' קל שאפי׳ ללמדך וז״ש ומשה כאהרן חשוב אלא

שמותיה' נתפרשו לא למה זה דכפי קשה אבל שבחמורי׳ כחמור שהוא הצבור
 של
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 שלא ועכשיו ואהרן כמשה זה פלוני וכי למכרו אדם יאמר שלא וקלס של

 ראוי מ״מ שבקלים קל הוא אלא מהס כאחד הוא שמא לו אמור נתפרשו •
 שהוא אמר שקוד׳ שיפי' רישיה דלא וע״ק הדורו' שבאותם כגדול להמשיכו

 חשוב הוא הקל שהקל אומר הוא ואח״כ ־ חשוכים היו שלא הזקנים כשאר
 זקנים של שמותן נתפרשו לא ולמה שאמר' כמשנ' להקשות יש וכן ־ כמשה
 כיון והרי משה של דינו ככית הוא הרי ישראל על שעמדו ג׳ כל לך לומר

 א״כאע״ו^ במשה להמשיכו צריך אני כמשהומ״ת אינו זה שהדין שידענו
 שמי כמש' גדול לנו מי לזקנים דומה יהיה ולא זקנים של שמותן שיתפרשו

 נתפרשו דאלו לפרש הזקני׳ויש לשאר וכ״ש כמוהו שקול הוא ועכ״ז לו דומה
 משה עשה ה׳אשר שמואל אומר היה לא מגדולתם וידענו זקנים של שמותן
 עולם כחמורי עולם קלי ג' לשקול ׳ וגו יפתח ואת ירוכעל את וישלח ואהרן

 עולם ג׳חתורי עם עולם קלי ג' שמואל שקל ,לא והרי גדולתו לפי הכל אלא
 שיחלקו הקכ״ה שרצה לפי זקנים שאר של שמותם נתפרשו שלא ממה אלא

 ולכך הס מי יודע שאינך זקנים כאח׳משאר הס שמא לדיינים ככוד יש־אל
 ג״כ שקל כ; שמואל שראה וכיון הזקנים כשאר הוא שמא דיין לכל לכבד ראוי

 כשמואל בדורו יפתח לך לומר אחרת הדרגה שהוא חמורי' ג' עס קלים ג׳

 המשנה כדורו־וכפי' כאהרן כדורו ושמשון כדורו כמשה בדורו וגדעון בדורו
 אלא ממש כמש' ר״ל אינו משה של דינו ככית הוא הרי שמ״ש עוד לפרש יש

 ובאת ואומר ־ משה של דינו ככית שהיו שמותן נתפרשו שלא הזקני' כשאר
 דקאמר ואומר מאי לדקדק יש וכו' היה מה תאמר אל ואומר וכו' הכהני' אל

 כימיו היה שלא השופע אצל הילד שאדם דעתך על תעל' וכי מ״ש ועי׳ק הכא
 וכי במקות׳ הקושיא שעדין שבימיך שופע אלא לך אין יש בת זה תירץ איך

 היה שלא לשופט יכקש שלא פשיטא כימיו שהיה לשופט אלא לילך לו אפשר
 תינחכזמן וכ״ת שבדורו בדיין כבוד שינהוג למדנו שקידם אפשר בימיו•

 לפני מלדון להשתלק לו יש ממנו גדול כשיש אכל ממנו גדול כדורו שאין
 ואל הכהני׳ אל ובאת פשוק הכיא לכן־ הציכור על שנתמנה אע״פ דיין אותו

 אלא כימיו היה שלא שופט אצל הולך שאדם דעתך על תעלה וכי השופט
 לשופט נתמנ׳ שלא אלא הזה מהשופ' גדול חכם כדורך שראית שאע״פ ללמדך

 שיש כימיךאע״פ שנתמנה השופט מפי אלא תורה לכקש לך אין נתמנה וזה
 אלא תא־זר לגדול לדרוש לילו מעשה לעשות שלא תינח וכ״ת ממנו גדול

 שביתי השופט אצל הולך הנני יאמר שלא מנין איל כימיו שנתמנה לשופט
 אתר לזה אלה קידם שהיו השופטים הס היכן משתבחין ולא דאכדין על חכל
שיהיו אפשר שאי מאלה טובים היו הראשונים שהימים היה מת תאתר אל

: כראשונים האחרונים

 שראה כיון ת״ר י וכו׳ בירו ומעותיו מקלו נטל פיסקא כד
 על ונשקו מכסאו רגליו על עמד ר״ג אותו שם

שלמדתני רבי ותלמידי רבי עליך שלום א״ל ראשו 3'ע׳
 ואתה גזרה עליך גוזר שאני ותלמידי ברבים תורה

 נשמעין שהגדולים הדור אשרי כתלמיד עליך מקיימה
 הוא היובא ק״ו לגדולים נשמעין קטנים ק״ו לקטנים

קטנים נשאו לקטנים נשמעים שהגדולים מתוך אלא
: בעצמן ק״ו

 דבריו לפי בו׳ בעצמן ק״ו קטנים נושאים מהרש״א
 לר״י לישמע לר״ג לו היה יהושע ר׳ י3ל? קטן שהוא

 יש העגין דלפי ועי״ל ענוה תדרך קאמרהכיאלא דלא וי״ל
 קידוש הדבר זה וגס להס לישמע הקטנים ביד שניתן דברים
:יהושע ר׳ לגבי קטן שהיה גס הנשיא שהוא היה ר״ג ביד החדש

ו. פרק דין בית ראוהו "
 קורים 1הי לערבים כשהלכתי עקיבא רבי אמר תמא כו

 כשהלכתי עקיבא רבי ואמר יוכלא לדברא
 ד־א גמולה גלמודה מאי גלמודה לנדה קורין היו יא לגל

 למעה קורק היו לאפריקי כשהלכתי ר״ע ואמר מבעלה
 נר^ מאה דאורייתא קשיטה *מאה לפרושי למני׳מ קשיטה

 <לי למכירה קורק היו הים לכרכי כשהלכתי רב אמר דנקי
 9 ברא שמעק רבי אמר * לי כריתי *אשר לפרושי למנ״מ כירה

 לכלה קורין היו גשרייא קן לתחום כשהלכתי לקיש בן
 ם ־ת נוף *יפה קראה מאי נינפי לכלה שכוי ולתרננול נינפי

 ב^, אמר יהודה רבי אמר שכוי ולתרנגול הארץ כל משוש
 לת *מי קראה מאי לקיש בן שמעון רבי אימא בעית אי רב

 : תרנגול זה בינה לשבוי נתן מי או חבמה בטוחות שת
: חלקות לשון בטוחות :מובדלת דא גמולה

 אז־ע מאנילין אין דיומא כפ״ק לזב ונ״מ גלמודה לנדה תוספות
: חלגלוגות כגון טומאה לידי המביאים דברים

 לפונות משאר מעורב הקודש שלגון להראות אלה כל חתרו לא אה"□
הקודש לשון גדולות להודיע בהפך אלא ׳ מהם הבנתו ושגלתוד

 ני אשה יקרא לזאת ל כאז" ־ תתנו לקח ואחד אחד וכל לכלם קדם שהוא
 התעול׳ סלשון שהוא כלו' הקדש בלשון תורה שנתנה תכאן זאת לוקחה תאיש

דומות תלות איזה תשתעות ללמוד אפשר ולזה י תעלה ונקדיתת כקדיתתזתן
: אחרות מלשונות הקדש ללשון

 גמולה גלמודא מאי גלמורא לנדה קורין מהרש״א
זכר בלשון גלמוד כתיב המקרא ברוב בו' דא

 המופרש יחיד ע״ש דא גמול זכר בלשון ג״כ וי״ל אחרונה ה' בלא
 בב״רדריש מיהו גלמוד ובחסר בכפן כת״ש מכל כנדה ומובדל

כאלו אשתך את רואה הוי ובכפן בחסר נקבה בלשון נמי ליה
: כנדה דהיינו גלמודה היא .

 שס קבען א״ל לקמיה גברא אתא אתרא לההוא איקלע לוי
בי שאיל אתא א״ל מאי ידע דוה לא פלניא

 מלאני אלהים אדם *היקבע דכתיב לך אמר גזלן א״ל מדרשא
 ג אמיג׳ הרה התם הואי אי אשי לרב מברניש רבא א״ל גו׳

הוה וממילא קבעך ואמאי קבעך במאי קבעך היכי ליה
: קא״ל דאיסורא מילתא סבר ואיהו ירעינן

 אתס והתרומה המעשר קבעך כמה : פלוני גזלני פלניא קבע!
־ אותי קובעים י

 ר״ל בו׳ ידענא הוה וממילא בו' קבעך במאי מהרשיא
היית* שאלות אתנו גברא ההוא של תשובתו דמתוך

 דמילת* סבר הוה לוי דאיהו קבעןוקאמר בלשון כוונתו מה מבין
 כו': קבעך במאי באיסורא לשאול שייך ולא קא״ל דאיסורא
סח שלא לדוכן שעולה לבדן מנין אבא כר שמן רב מיתיב

 ׳3"ע לברך רשות תורה לי ונתנה הואיל יאמר
רנדים אבותיכם אלהי ה׳ כגון משלי אחת ברכה אוסיף ישראל

 י ( :הדבר על תוסיפו *לא ת״ל עליכם יוסף
גומר ישראל וגבר ירו משה ירים כאשר *והיה משנה

 שוברות או מלחמה עושות משה של יהיו וכי
 נתלז כלפי ישראל שמסתכלין בזמן לך לומר אלא מלחמה

יי מתגכרין היו שבשמים לאביקס לבן ומשעבדקאת מעלה
ואס ■־ ־־ ■י ־ ־ י



.פרק חן בית ראוהו
 *ויאמר אומר אתה בדבר כיוצא גופלין היו לאו ואם יימד?

 מחיה או ממית נחש וכי וגומר שרף לך עשה משה אל ה׳
 ומשעבדין מעלה כלפי מסתבלין שישראל בזמן •אלא
 היו לאו מתרפאקואם היו שבשמים לאביהם לבם את

, : ןלמונ
 כו־ לאמתא כו־שמעוה יודעין רבנן הוו *לא ׳א מהרש

 בלשנא לא לפעמי־ תשתתשין היו לא דרבנן דאשכחן
 לא דרבנן בלישנא אפי׳ ולפעמים אינשי דשאר בלשנא ולא דקרא

 יודא לרב ר״ן דא״ל יוחסין עשרה פ'3 כדאיתא מששמשים הוי
 באורייתא דכתיב מעקה כני מי וא״ל קעבידנא דגונדרא פורתא

 דאמרי איצטב׳א או גו׳ ספסל סני ומי כו׳ רבנן דאמרי מחיצה או
 התם דידעי הוית ר׳ מבית דההיא אפשר בכה״ג "ש ע כו׳ אינשי

 *כמאן :רבנן ביה ידעי הוו ולא בשמעתין דנקע הנ^לישני בכל
 דאמר כר״א כו׳ מעשיך תחלת היום זה האידגא מצלינן

 מפורש ר״א דבפרקי כתבנו וכבר בו׳ עולם נברא בתשרי
 נברא הוא ו׳ וביום באלול בכ״ה היה אחד ביום הבריאה דתחלת

 של תכלית היה שהאדם מעשיך תחלת ר״ה נקרא זה וע״ש אדם
 ונקרא אדם בריאת קודם דבר שוס נברא לא וכאלו הבריאה נל

 זכרון ומסיים• המעשים עיקר הוא שהאדם מעשיך ר״התחלת
 שהוא זכרון האדם נברא שבו ר״ה ׳1 יום נקרא שע׳'כ ראשון ליום

 כ״ה יום אבל השנה של ראשון זה יום שיהיה ראשון ליום זכרון
 במדרשות המפורש מטעם א׳ יום אלא ראשון יום נקרא לא באלול

 לבם את ומשעברין וגו׳ ירים כאשר :והיה אח׳ ה׳ היה שבו
 כו' לאו ואס יצא לבו כיון אס לעיל אדתני דרשה להן מייתי כי'

 כאשר והיה דכתיב מילחא תליא הלב דבכונת מקרא בכה״ג ומייתי
 לבס היה שלא הוזכר הקודמות דבפרשיות מבואר והוא וגו׳ ירים

 ה׳ נסותם על מריבת מי פ׳3ו מאנתס אנה עד כתיב במן לשמים
 כדאמרינן וגו׳ עמלק ויבא זאת ובחטאס בקרבינו ת׳ היש לאמר
 להם הראה ולזה ולשון אומה כל בהן שלטת לא תשא'.דלעיל דלולי
 לבס שבכונת לשמים פרושות ידיו אשר זאת משת בתפלת הש״י
 שהרים כמו לשמי׳ לבס לכוון למעלת מסתכלין שאם מלתא תליא
 גס לתעל׳ לשמים כוונתן דאין לאו ואס מתגברים הס ידיו משת

 המתפללי׳ דתדרך יתיישב ובזה ח״ו ישראל ונופלי׳ נתרשל תשה ידי
 תשה אבל קראתיך תמעתקיס כמ״ש עתוק במקום לעמוד בכ״ת
 תשה ידי את במלחמתם ישראל שיראו כדי הגבעה לראש עלה

 לפי שרף לך בעשה הענין וכן לשמים לבס לכוון זו כוונה פי על
 משה והוצרך וגומר בלחם קצה ונפשנו שאתרו במן שוב שחטאו

 רוע שלפי להם הראה הנס על שרף ובשימת עליהם להתפלל
־. כו׳ מסתכלין ואם נענשו לש״ש שלא כוונתם

ד פרק שלחה טוב יום ט
 בראשון עקיבא רני טשום אופר יהודה רני תניא

ויושבי תבל ומלואה הארץ ילה׳ אומר שהו

י טו השנה ראש שלישי
 מהו בשני * בעולמו ושלם והקנה שקנה שום על בה

 שהילק שם על וגומר מאד ומהולל ה' *גדול אומר
 מח אומר מהו בג׳ " במרו׳ וישב ונתעלה עליהם ומלך מעשיו

 פב :ס בחכמתו ארץ שגילה שום על אל בערת נצב *אלהים
 צד פס אל ה־ נקמות *אל אומר מהו בד׳ י לעדתו תבל והכין

 ליפרע ועתיד ולבנה חמה שברא שום על הופיע נקמות
 פא שס הריעו עוזנו לאלהים *הרנינו אומר מהו בה׳ ׳ מעובדיהן

 • לשמו לשבח ודגים עופות שברא שום על יעקב לאלהי
 צג 05 שגמר שום על לבש גאות מלך *ה׳ אומר מהו בז׳

 צכ נס ליום שיר *מזמור אומר מהו בז' • עליהם ומלך מעשיו
 ראה מה וכי נחמיה רבי אמר :שבת שכולו ליום השבת

 שקנה בראשון אלא הללו הפרקים בין לחלק עקיבא ר׳
 עליהם ומלך מעשיו שחילק בב׳ ׳ בעולמו ושלט והקנה

 והכין בחכמתו ארץ בג׳שגילה י במרום וישב ונתעלה
 ליפרע ועתיד ולבנה חמה שברא בד׳ ׳ לעדתו תבל

 בו׳ • לשמו לשבח ודגים עופות שברא בה׳ ׳ מעובדיהם
 וקמיפלגיי ששבת שום עליהם־בז׳על ומלך מעשיו שגמר
 עלמא הוי שנין שית׳אלפי קטינא דאמ׳רב קטינא כדרב

. אמר אביי ׳ וגומר לבדו ה׳ *ונשגב שנאמר חרוב וחד
ישעיה * ג ׳ מיומים *יחיינו שנאמר חרוב תרי

 הושע ל3ת והקנה :וארץ שתים שקנה : התזמור וכל הארץ לה׳
 * יחידי בעולמו ושלט :להקנות כדי קנה כלומר בה ליושבי

 והבדיל מעשיו שחילק : שני יום עד המלאכים נבראו שלא
 שכנו דוגמת במרום וישב ונתעלה לתחתונים עליונים בין רקיע
 ויאמר שנאמר עדתו מצב מקום ארץ שגילה :קדשו והר בעירו

 היבשה ותראה אחד תקום אל השמים מתחת המיס יקוו אלהיס
 לשבח ודגים עופות שברא : ־׳3 חמה שברא :נאמר בג׳

 שבראם: למי שבח נותן תזה זה עופו׳משוניס רואה כשאד׳ לשמו
 וכל אדם ואין חרב להיות העולם שעתיד שבוז שכולו ליום

 ר׳ ראה מה :שבת של שיר אותר יום אותו על שובתות המלאכות
 נאתרים ימים ששת שכל הללו הפרשיות בין לחלק עקיבא

 א:וקמפלגי3לה נאת־ע״ש שבת יום ושל שעבר ע״ש הפרקי׳הללו
 הילכך דאביי אלא קטינא דרב ליה לית נחמיה ר׳ קטינא בדרב

: נינהו הרי דהא שבת שכולו אחד יום של על למיתר ליכא
 ע״ש וגומי הארץ לה׳ אומרים היו בראשק מהרש׳א

 וגו' כפים נקי וגו' ה׳ בהר יעלה מי וכתיב שקנה
 השליט היינו וגו' מי הכבוד מלך ויבא ביה וכתיב שהקנה היינו

 שחילק וגו׳ ומדולל ה׳ גדול אומרים היו יחידי:בב׳3 בעולמו
 גופי' בתחתונים מעשיו חילק וכן לתחתונים עליונים בין מעשיו

 מלך קרית ביה כת>ש עליה' ותלך וגו׳ הארץ כל תשיש נוף יפת
 ע״ש וגו׳ אל בעדת נצב אלהים אומרים היו בג׳ : רב

 היבשימגותר ותראה שנא׳ עדתו מצב מקום כפרש״י כו' שגילה
 הארץ לכהות מבול מלהביא עולם של לקיומו הוא שהמשפט ע״ש
על שנחתם לעולם מבול שוס להביא וזנו׳ עול תשפטו מתי עד וו״ש



השנה ראש רביעי פרק טוב יום
 אומרים היו בד׳ ואמר וגו׳ חמס הארץ מלאה כי כרכתיב כך
 אמרוהו המזמור וזה מעובדיהן ליפרע ועתיד כו׳ נקמות אל

 כדאמרינן ד' במס בפומייהו נפל אליא החורבן בשעת אלא ד׳ ביום
 לחמה שעובדין פורענות על תפורש זה שמזמור ולפי בערכין

 אמרו בה׳ ואמר החורבן בשעת זמן באותו ישראל היו וכן ולבנה
 ודגים עופות שברא ע״ש וגומר עוזיגו לאלהים הרנינו
 חיים בעלי בתחלה נבראו דכאותויוסה׳ כו' לשמו לשבח
 גאות מלך ה׳ אומרים היו בו׳ ואתר שבחו ולספר לכבודו
 בל תבל תכון אף בו נמ״ש כו׳ מלאכתו שגמר ע״ש לבש
 ליום שיר מזמור אומרים היו השבת ביום ואתר ־ חתוט

 בו כמ״ש כעה״ב משתעי דבו כו׳ שבת שכולו ליום השבת
 וחד :וכו׳ קטינא כדרב ותסיק כערכין כדאתרינן וכו' עשור עלי

 מיומו אח׳ יום דהיינו וגו׳ ההוא ביום לכדו ה׳ ונשגב שנא׳ חרוב
 הקב״ה של מיומו חרוב תרי לאביי וכן שנים אלף שהוא הקכ״ה של

 בו׳ ל״ך הזי״ו בו׳ דשבת *במוספי : חלק פ׳ מפורש והוא
 אותן וקבעו שכתורה שירית כלל והס כי' ישיר אז כו׳ במנחה כץ

 דוד של שירות קבעו וכיתי׳חול הקדושה לפי השבת ביום שירות
 חלקים לז׳ האזינו פ׳ חלקו טוב ולסימן כ״כ קדושה בהן שאין .^מצ

 שקרן תשה מפי דהיינו זיו לו יש שבת של ששיר ל״ך הזי״ו בר"ת נקד5
: זיו ותרגותו פניו עור *,יש

> י ן חע.ו מסעות עשר יוחנן א״ר אידי בר יהודה רבי אמר ,
 גלתה וכנגדן מקראי וכולהו שכינף נסעה "

 מכפורת מקראי שכינה נסעה י׳מסעות ׳ מגמרא סנהדרי זי מ״ג
 למזבח ומחצר לחצר וממפתן למפתן ומכרוב לכרוב '5״זכח
 ומהר להר ומעיר לעיר ומחומה לחומה ומגג לגג וממזבח ;שר^

 *אלך שנאמר במקומה וישבה עלתה וממדבר למדבר העלי׳
דבתיב למפתן ומכרוב מבפור׳לכרוב מקומי אל אשובה יהלל

 וכתיב וגו׳ הכפור׳ מעל אתך ודברתי שמה לך *ונועדתי
 אל עליו היה אשר הכרוב מעל נעל׳ ישראל אלהי *וכבוד ה הושע

 על ה׳ כבוד *וירם דכתיב לחצר וממפתן הבית מפתן זותי0
 והחצר הענן את הבית וימלא הבית מפתן על הכרוב ”יון:ר

 *ראיתי דכתיב למזבח ה׳ומחצר כבוד נוגה את מלאה פס י
 שבת *טוב דכתיב לגג וממזבח המזבח על נצב ה׳ את עמס

 חומת על ה׳נצב *הנה דנתיב לחומה ומגג גג פנת על "מש
 ומעיר יקרא לעיר ה׳ *קול דכתיב לעיר ומחומה אנך כח

 על ויעמוד העיר תוך מעל ה׳ כבוד *ויעל דבתיב להר !עמ>ס
 מדבר בארץ לשבת *טוב דכתיב למדבר ומהר ההר י כת'”

 אשובה *אלך שנאמר במקומה וישבה עלתה וממדבר יא
:יאשמו אשר עד מקומי אל משצי

 כשחטאג-מכפורת מעט מעט ישראל מעל שכינר&הסתלק נשעה 'כהן=ע

שעש׳ א׳תהכרוכיס על נסתלקה שם לשכון רגילה שהיסה
 הביס: וממפתן וא׳ל־רוס: הארון א׳לצפון בארן־ העומדין שלו$

 למזבח ומחצר : למזבח האולם בין העזרה לחצר וממפתן
 ומחומת :העזרה לחומת ומגג ההיכל: לגג וממזבח :החיצון
 השכיל היסה לא העיר חומס על )אכל לירושלים לעיר :העזרה

 הזתיס להר מהרש״א(:ומהעיר מ׳1ג העיר תוך מעל כתיב דהא
 וירכב :שישובו ומצפה מסתלק היה שבקושי לפי הללו סלוקין וכל
 לכרוב מכפורת וה״ג קאמר מצרים ביציאת דההוא ל״ג כרוב על

 ל1ישר אלהי וכבוד וכתיב גו׳ לך ונועדתי דכתיב למפתן ומכרוב
 שתחלת למדנו הכית מפתן אל עליו היה אשר הכרוב תעל נעלה
 משם נסתלקה יחזקאל ובימי הכפורת על היתה שכינה עיקר

 עליי־ היה אשר הכרוב תעל כדכתי׳ ימים כתה שם ושהתה לכרוב
 תן סילוק אחר כתיב ביחזקאל וגומר הבית יימלא למפתן ומשם

 עמום קרא דהאי ואע״ג המזבח על נצב : המפתן אל הכרוב
 על היה מתנבא היה רבים דורות יחזקאל מקמי ועמוס ליה קאתר

 טוב ; חוץ יציאת דרך היא כסדרן סילוקה כרחך ועל העתיד
 להסתלק לה עזב שלמה השכינ׳אתר וגו'על גג פנת על לשבת

 בהיכל צלם שהעמידה ישראל כנסת מדנים אשת עם משבת הגג אל
 לשבת טוב :השכינה עם הצלם את בו שחכרו בית חבר ובית

 כן )ואינו חבר ובית מדנים מאשת דקרא סיפיה מדבר בארץ
 נ״י מדנים אשת ר״ל וכעס מדנים מאשת קרא דהאי סיפיה אלא

יאשמו אשר עד בהבליה׳מהרש״א(; הכעיסוני ע״ש ר״ל וכעס
• אשמים עצתם שיחזקו

 להקשית איו וכד המונח על נצב ה' את ראיתי למזבח ומחצר ח י" הר
ההיכל לגג נסעה מחצר דילמא למזבח נסעה דמתצר לן דמנא י

 דלא ל די לחותה מהמזבח דילתא לחומה דמגג מנ״ל וכן למזבח ותהגג
 דאמרינן והאי :וכו׳ ההיכל ולגג למזבח שכינה שנסעה אלא ראיה מייתי

 היה לא הגג אבל קדוש והמונח קדוש היה שהחצר משבר' הוא למונח מהחצר
 מקום שאינו לגג שעלתה יתכן ואיך ני־קדשו לא העליות גבי כדתניא קדוש

משתברא לחותה הגג מן וכן קדוש תקום שהוא המונח אל ותורה קדוש
:נתקדש לא הגג שגס פי על אף ההיכל גג מן פחות היא דהחומה

 ניז לישראל שכינה נתעכבה חרשים ו׳ יוחנן רבי אמר
םישג אמרה חזרו ולא בתשובה יחזרו שמא במדבר

 /הגמ אבד ומנום תכלינה רשעים *ועיני שנאמר *נפשן תיפח
 עצתן גדולה סנהדרי גלתה וכנגדן נפש מפח ותקותם מנהם
 יא איוב לירושלים ומחנויות לחנויות הגזית מלשכת גמרא

 ליבנה ומאושא לאושא ומיבנה ליבנה ומירושלים
 ומשפיעם לשפרעם ומאושא לאושא ומיבנה

 ומציפורי לציפורי שערים ומבית שערים לבית
 ישעיה *ושפלת שנאמר מכולן עמוקה וטכריא לטבריא

 כע אומר אלעזר רבי • אמרתך תשח ומעפר תדברי מארץ
 ט שס קריה מרום יושבי השח *כי שנאמר גלו גליות שש

 וכתיב עפר עד יגיענה ארץ עד ישפילה ישפילנה נשגבה
 0ש ומשם יוחנן ר׳ אמר דלים פעמי עני רגלי רגל *תרמסנה

 נב שס ירושלים: שבי קומי מעפר *התנערי שנא׳ ליגאל עתידין
הגזית מלשכת : מהם נסתלק מעוז מנהם אבד ומנוס

 שלא לומ' שם וישבו הכית כהר להם עשו חנויות לחנויות

 וכל בסנהדרין כדאמרינן רוצחים דנפישי דחזו נפשות דיני דנו
 כבית דשכינה ומסעות קאמר שני דכית דסנה־רין גליות הנך

סנהדרין היתה בו דר הנשיא כשהיה לאושא ומיבנה :ראשון
עתו



פרק טוב יום
 : אחריו הישיבה גולה אחר במקום כנו או הוא וכשמסתלק עמו

 מאושא וחזרו הזקן ר״ג בימי אושא : ריב״ז נימי יבנה
 וכשקדשו בפרקין לקמן כדתניא לאושא חזרו רשב״ג ונימי ליבנה

 נימי כולן וטבריא וציפורי שערים בית וכו׳: החדש אה ב״ד
 ושוב שערים לבית רני אחר הלך בסנהדרין כדאמרינן היו רני

 בימי היה ונטבריא בכהונות כדאמרינן לצפורי הוליכוהו כשחלה
 המסעות מכל היו שפלים מכולם עמוקה וטבריא : אנטונינוס

 תלת ישפילה הרי ישפילנה חדא השח גליות ו׳ : שגלו

 ישפילה למימר דמצי שש עפר עד חמש יגיענה ד׳ ארץ עד
:לעפר ארץ עד

 חדשים ששה הני בו׳ נתעכבה חדשים ששה מהרען״א
 לפרש ונראה נינהו מאי מקום בשום מפורש אינו

 בתמוז ט׳ עד בטבת מי׳ דהיינו ירושלים על בבל מלך שסמך דמיום
 חדשים ו׳ ובאותו חדשים ו׳ הס בפ״ק כמפורש העיר שנבקע

 שמא שם ונתעכבה למדבר עד מעיר עצמה השכינה הרחיקה
 עלתה בתמוז ט׳ עד חדשים ו׳ באותן חזרו וכשלא בתשובה יחזרו

 הכתוב פי׳ וזהו התמיד גס בטל ביום דבו במקומה וישבה השכינה
 לוקה חמה מ״ש אותות׳וגז׳ע״פ שמו מועדך בקרב צורריך שאגו
 של דממשלתן הישן פ׳ כמפורש לחמה מונין שהם לעכו״ס רע סימן

 ומאותות שנא׳ שלהם אותות והס החמה כממשלת בעה״ז העכו״ס
 ירושלים על שצרו צורריך שאגו אמר וע״ז וגו׳ תחתו אל השמים
 מועדיך שבקרב חדשים הו' שהן בתמוז ט׳ עד בטבת בעשרה

 וי״ט שמח' פלוס שיש בזמן פ״ק כמפורש מועדים קרוין שהצומות
 שפה באותן כי בהן להצליח אותות חדשים ו' אותן ושמו הס

 ימים הס העיר שנבקע תמוז תקופת עד טבת מתקופת חדשים
 שהם העכז״ס הצלחת על אות שהוא ליום מיום החמה שגברה

 שהרי ראינו לא אותותינו מזמור באותו אתר וההפך לה מונין
 תמוז לחדש ט'3 וגס העיר: על האויב וסמך שצר לחדש בי׳ בטבת

 ממשלת' תוספת הלבנה הבית שחרב באב ט'3 וכן העיר שנבקע
 באותן הצלחה שוס ראינו לא אנו ואעפ״כ בחדש ע״ו עד ואורה
 במדבר ותצפה תקוה היה שהקב״ה כלומר וגו' ותקרתם : ימים

 שאין בהם הקללה חולה וגותר רשעים עיני אבל בתשובה שיחזרו
 פרש״י כו׳ סנהדרין גלתה וכנגדן : נפש תפח רק תקוה להם

 בבית דשכינה ומסעות קאתר שני דבית דסנהררין גליות הנך כל
 הכי נתי ראשון בבית דסנהדרין בגליות ומיהו עכ״ל קאתר ראשו,

 דשש וקאמר ר״א פליג מאי כן דאם ועוד קאתר כנגדן דהא הוה
 הגזית תלשכת שגלו נתי דקאתר הא וכן ראשון בבית גלו גליות

 זה תטעם גלו נתי ראשון בבית ודאי רוצחי׳ דנפישי תשים לחניות
 דנית דיותא בפ״ק כדתוכח שני מבבית טפי רוצחים שכיחי דהוו

 שנא' מפני אלא חרב לא שני ובית ש״ד ג״ע בעוןעכו״ס חרב ראשון
 כו׳ וגו׳ מרום יושבי השח כי שנא׳ גלו גליות שש : חנם
 קרא מוכח וכן וחברותיה צור גלות על קאי פשטיה לפי קרא האי

 בו שנא׳ המשיח תלך שהוא וגו' עני רגלי רגל תרתסנה דבתריה
את לשפוט ציון בהר מושיעים ועלו וגלעש״ה חתור על ורוכב עני

טז השנה ראש רביעי
 דסנהדרין גליות על קרא דהאי דהכ׳השפלות הדרש ולפי עשו הר

 וגו׳.אורח עני רגלי רגל דבתריהתרתסנה וקרא קאי שבירושלים
 ליושנה העטרה שתחזיר דסנהדרין גליות על נתי וגומר לצדיק

 אורח אף וגו׳ לצדיק אורח אז תשיח שהוא עני רגלי כסתרתסנה
 כאשר וגו׳וכתיב לשמך קוינוך הגזית בלשכת ה׳וגו׳פהיה משפטיך
 שנא׳ ליגאל עתידין ומשם :וגו׳ למדו צדק לארץ תשפטיך

 דתייחי אקרא קאי לא ודאי דר״י נראה וגו' מעפר התנערי
 ליה ותייתי גלו גליות די׳ לעיל קאתר ר״י דהא תיניה לעיל ר״א

 דאההוא אלא וגו׳ תדברי מארן ושפלת שנא׳ מכולן עתוקה וטבריא
 תשח ומעפר קרא דהאי בסיפיה ביה דכתיב קאי נמי קרא

:וגומר אמר־תיך
 ±2 בני לה׳ *הבו שנאמר אבות שאומרים מנין רבנן תנו

לה׳ הבו שנאמר גבורות שאומרים ומנין אלים
 כט הבו שנאמר השם קדושת שאומרים ומנין י ועוז כבוד

 זכרונות מלכיות שאומרים ומנין י שמו כבוד לה׳
 יא<ויי זכרון *שבתון רכתיב אומר אליעזר רבי תניא ושופרות

 ננ אלו זכרון ׳ היום קדושת זה שבתון קרש מקרא תרועה
 קדשהו קדש מקרא • שופרות אלו תרועה • זכרונות
 אומר רבי תניא מלכיות שאומרים ומנין מלאכה בעשיית

 כמיני י׳מ פוחתין אין • השביעי בחרש וכתיב אלהיכם ה׳ *אני
 י כנגד לוי רבי אמר מי כנגד מלכיות י׳ הני וכו׳ מלכיות

 הוו טובא הלולים תהלים בספר רוד שאמר הלולים י׳
 י€£ אמר יוסף רב • שופר בתקע *הללוהו בהו דכתיב הנך

 ׳' יוחנן רבי בסיני למשה דו שנאמרו הדברות עשרת כנגד
 מאי העולם נברא שבהן מאמרות עשרה כנגר אמר
 נסי בראשית הוו ט׳ הגי דבראשית ויאמר אילימא ניהו

 לב שם אין בר״ה נעשו שמים ה׳ *בדבר דכתיב הוא מאמר
 מלאכי אמרו אבהו רבי אמר טעמא מאי הלל בו אומרין
 לומר לפניך אומרים אין מה מפני רבש״ע הקב״ה לפני השרת
 יאקרי יושב מלך אפשר לרם אמר ובי״ה בר״ה שירה ישראל

 ד"י״ לפניו פתוחים מתים וספרי חיים וספרי דין כסא על
ןרק'3 :שירה אומרים וישראל

 איו עסק שנה ק״כשנההירמ׳ ריב״ז של שנותיו כל תניא
 כתוב יימד1): שנה י מר1׳> שנה כפרקמטיא

 ת רבי וגם ק״ב שנותיו היו כן גם שהלל אחרים במקומות
 ק״ב ובסוף וכולי א כפרקמט עסק שנה ארבעים עקיבא

ב״ע : יתברך השם קדוש על נהרג

 וגו׳ אלים בני לה׳ שנא׳הבו אבות שאומרים מהרש׳א
ומלת כפרש״י חקיפיס ע״ש אלים קרויס האבות•

 האבות א^אליס לה׳ בני והזכירו הבז כלומר אדלעיל נמשך בני
 שנתקיים אלקיס וכח אל ע״ש אליס הוה במקום שקראו ונראה
 אבריזם אלהי ז״ש גדול לגוי ואעשך ע׳'פ בפרק כמ״ש באבות

 כמפורש כו׳ יעקב אלהי ז״ש שמך ואגדלה יצחק אלהי ז״ש ואברכך
מ' ומנין גו׳ הבו שנא׳ כל׳ גבורות שאומרים ומנין : שס



השנה ראש רביעי פרה טוב יום
 לו ושיהיה אדם כחירח תפוס הוא כעשיה ולא כמאמר העולם

 כל דהוי יכול אחד כמאמר הלא אכל מעשיו כפי עונש או שכר
 לשנות לאדם הכחירה ניתן דהוי וכ״ש להבראות מאין יש הכריאה

 דכר שתאכדים הרשעים להפרעתן אלא אח׳ואתר רקתאתס
 גדול דכר שתקייתין כצדיקים והפך מאמרות כי׳ שלכרא גדול

 נתקע הללוהו בהו דכתי׳ הנך :וק״ל מאמרות כעשרה שנכרא
 הללויה פירקאתהלליה וסוף גו׳ ו הללויה פירקא ריש בו' וגו׳

 דסנהדרין כפ״ק בו' ז׳רקיעין כנגד ז׳ אמר *אם :3קחשי לא
 הקורא כפרק וכן המלך פני ׳רואי ז כנגד ז׳ דאתר שנה עיבור גכי

 התם המלך פני רואי ז׳ כנגד ׳1 קורין כפכת דאמרינן עומד
 הרואין אנשים שכעה נגד כעיכור וז׳יופכין הקורין אנשים ז׳ שייך
 ז' לגכי הכא אכל שם החום' כת״ש כישראל תחשוכין המלך פני

 לרתוז רקיעים ז׳ כנגד אלא דהתס הך פיינא לא פסוקים
 כר״ה עולתו לשפוט ז׳ כרקיע כערכות ורוכב תלך שהקכ״ה

 כנגד טעמא שייך דלא נראה ועוד כתרזעה אלהיס עלה וכת״ש
 וכז׳ לחוד כג׳ הנא ולא וכז' וכה׳ כג' התם כי אלא הסף שומרי

 עומד הקורא כפרק הכי קאתרינן ה״נ בו' *ונגדכהנים : לחוד
 ג׳ התם נתי ואמרינן וה׳ וכל כמנחה כג׳ ס״ת קריאת לגכי
 קאמר לא נתי ומה״ט לעיל כת״ש הכא שייך ולא הסף שותרי נגד
 וכפרק דסנהדרין כפ״ק כדאתרינן נהנים כרנת נגד ג׳ הנא נתי

 אומר *רי׳י התם כי ובז׳ וכה׳ כג׳ אלא שייך עותדדלא הקורא
 דכעינן תשום אי דר״י ת״ט לדקדק יש בו' כזכרונות אינן

 ^היכס ה׳ תאני ליה דדרשינן מלכיות גכי הא זכרון לשון כדכתיכ
 כחד נאמרו ופקידה זכירה שלשון אף וי״ל כדכתיכ תתש הוה לא

 פקידה שתלת קצת תשתניס הס ת״ת אחד משמעות וענין לישנא
 תעפו ותה וגו׳ פקדי וכיום כתו תה כזתן תה ענין כפקידו׳ הונח
 הפתור ענין על כולם שפירוש כתוהו והרכה וגו׳ פקודה ליום

 שיקכע כלי תתיד שיזכר כדכר זכירה תלת אכל מה לזמן ופקוד
 וגו׳ תמיד ה׳ לפני לזכרון וגומר לדור זכרו וזה כמו זמן לו

 ר"© כתפלת לומר לנו אין יודא א״ר ולזה וגו׳ תשכח ואל זכור
 לטוכה זכרונותינו שיעלה כדי זכירה המקרא כלפון זכרונות כ״א

 לטוב׳ זכרונותינו שיעלה זכרונו' כדאמרינן חתיד ה׳ לפני ולרצון
 שלפנינן תהליס כספר בו׳ ג' שנייה ב׳ *ראשונה • ןק״ל

 ראשונה וקראה פסוקים כ׳ ג״כ ופנייה פסוקים כ׳ הס ראשונה
 לו הנמשך עם קתא וגומר שערים דשאו וצ״ל יחיד כלשון ושניה
 וגומר שערים שאו וכן כחדא קחשיכ וגו' מלך זה הוא תי פסוק
 כחדא נתי חשיכ לו הנמשך וגו' מלך זה הוא מי פסוק עם שנית

 תמנינא קחשיכ לא וגו׳ מלך זה הוא דתי יודא לרכי ק״ק ומיהו
 תלך זה הוא כתי אלא לתפלגי ה״ל לא כשניה כין כראשונה כין

 להזכיר להם ותה הן תלכיות דעשרה מתנינא דלאו וגו׳ הככוד
 כמהו דכתיכי המלכיות עם ושלש אחד או ושלש שתים דהיו
 נמי דרגי ודאי לחוד וגו׳ הככוד תלך זה הוא דמי וי״ל קראי

 פסוקי שאר עם אתרו אס יודא לרכי אפילו הוא תלכיות מתנין
ואימי הככוד מלך ויכא כאמרו אלא ככתוכיס דקתיכי מלכיוק

בתריה

 כתס׳כרכו׳ כמפורש מקום של שכחו שהן ראשונות כירכוי! ג׳ ואלו
 גיתטרי׳ והוא תפלה לשון ולא הכו ככולם כהן הלשון שינה וע״כ
 : אחדותו על מורים שהם נחשכו כאחד ראשונות הג׳ ולכך אחד

 לפי נתכוונו אחד לדכר שניה׳ בו' כר״ע ועשה בו־ ר״ח *ירד
 אומרים אחד ה' וגומר שמע ולכך אחדותו על מורים שהמלניות

 כקדושת מלכיות שאומר דאמר מאן וע״כ כדלקמן מלכות כמקום
 הקדוש המלך כו אמרינן ולכך אחד שמו על מורה שהוא השם
 כי אחדות על מורה שהוא היום כקדושת מלכיות שאומר ות״ד

 י׳ הני : פ״ק כמפורש העולם נכרא שכו שכשנה אחד יום הוא
 י׳ כנגד עוד קאמר עומד הקורא ק וכפר כו׳ מי כנגד מלכיות

 הכא כי׳משא״כ התורה דקריאת משוס שייכא דהתס כו׳ כעלנין
 מאמר נמי _• כמתניתא כדלקמן חייכ ויחיד יחיד דכל ר״ה כתפלת

 דכראשית כחומש כפרש״י המפרש כדכרי שזהו לכאורה בו' הוא
 ע״ש כו' וארץ שמיס כרא דכתחלה קחשיכ הכריאה סדר גו׳ כרא
 שמיס כריאת '1 נ־ כאן הוזכר דלא כחומש שפרש״י מה לפי אכל

 הוזכר ולא וגו׳ אור יהי אלהיס ויאמר אל נמשך שהכל אלא וארץ
 יהי אלהיס ויאמר אל נמשך שהכל אלא אחרת כריאה ככראשית

 כתריה דכתיכ ויאתר ט׳ זולת מאמר כלל כראשית אין וא׳׳כ אור
 המאמר ככח ת״ת האור אל נמשך וגו׳ כרא דכראשית אע״ג וי״ל

 דכתיכי ויאמר ט׳ זולת וארץ שמיס כריאת נתי נשמע ׳־כראשית
 כראשונה אמירה לשון נמי הוזכר שלא מה כזה ונראה ־ כתריה

 לרכות הארץ ואת השמים את מ״ש ע״ש האחרים כט׳ כמו
 וכמאמר ראשון כיוס נכרא שהכל כחומש שפרש״י וכמו תולדותיהן

 נתהוו מתנו אפר הראשון חותר כי והענין כיותו נקכע וכ״א ׳ראשון
 כמאמר מאין יש ראשון וכמאמר ראשון כיוס נכרא הצורות כל

 היה לא אחרים כימים אכל נעשו שתים ה׳ כדכר כת״ש הש״י
 צורתו אחד לכל נקכע הראשון החותר תן אלא מאין יש •הכריאה

 והשתא תיש יש והוה י־כרך השם כמאמר כיומו לו המיוחדת
 מאין יש לכריאת וגו׳ כראשי׳ ראשונה אמירה שהיה הראשון כיוס

 לחוד כעלתא כאמירה דודאי כאמיר׳ שהיה כו להזכיר הוצרך לא
 ממש כו שאין כדכר עשייה ולאתפול מאין כיש הראשון נכרא׳הותר

 חותר נכי־א שככר הראשון כיוס שהיה ראשונה אמירה אחרי אכל
 תישדכעשיי׳ שהי׳יש ולות׳כאן לחלוק דין לכעל ח״ו היה הראשון

 עד הפשוטים החותרים הרכישות ע״י אחרות כיתיס הכל נעשה
 מלכ הדעת זאת ולהוציא אדס ידי כמעשה אחרות צורות שנעשו

 לומר אמירה נתי אחרים שכיתיס הכריאות ככל הזכיר הטועה ~
 כלל תעשה שוס כלי הכל נההוה לחוד כעלתא אמירה ידי שעל

 כאדם אפשר היה לא כעשיה העולם נכרא אלו תכואר והענין
 את המלך אחר יכא ומי כמ״ש כ״ה ית׳ עשייתו ככחירתו לשנות

 כחירתו כפי מעשיו לשנות אדם כיד ניתן .אכל עשוהו ככר אפר
צדיק ש כת" תאתר לשנות שאפשר כמאמר נכרא^ק לא זע״כ

 מעשיו ע״י מכטלה והצדיק גוזר הקכ״ה גומר ה׳ מוש^שיראת ■
 אחד כמאמר והלא כו׳ נכרא מאתרות כעשרה כאכות כווני וע״ז
שנברא מה דודאי ר״ל כי׳ וליתן הרשעים תן להפרע אלא מ׳



יז השנה ראש רביעי פרה טוב *דם
 הנמל מלך דיבא פירושא ליה הוה וגומר מלך זה הוא מי מריה
 הכבוד דמלך דר״ל הוא ממנינא לאו ומ״ה לעיל שמזכר
 כמפורש השערים לפתוח שנא שלתה דהיינו תימא לא שהזכיר
 בשניה וכן וגומר עזוז ה׳ הכבוד תלך זה מי אנל מכות במסכת

 נהכי אלא פליגי לא ומ״ה וגומר צבאות וגומרה׳ זה הוא מי
 אלהים במלך *ושוין .־ ודו״ק ושתים אחת או ושלש בשתים

 דהאי משוס נראה כו׳ אחד שהוא וגומר כסא על ישב
 נתרועה אלהים עלה כמ״ש דר״ה נמעשיס כולה משתעי מזמור׳

 הדין מדת שהוא אלהיס לשון תרועה גני אמר שופר בקול ה׳
 ה' הרחמים מדת אתר הפשוטה תקיעה שהיא שופר קול וגני

 לאלהינו זמרו הזנה בזהדבכל גס אלהים עלה נר״ה רמז ואתר
 הקדוש תלך ה אומר הקרוש האל דנתקוס למלכנו זמרו ונר״ה

 מלכנו דלאו לה ותפרש המשפט המלך אותר המשפט האל ונתקום
 הטולס כל לדון הארץ כל על הוא תלך נר"האלא הוי בלחוד
 כפרש״י תהתלכיו׳ תשע לא לתלכנו דזתרו יהודה רני אתר ולהכי

 גויס כל על תלך נזה והוסיף העולם כל על תלך הוא דבר״ה
 גו׳הוא כסא על דישב ה״א ולהכי העכו״ס וגו׳לדון כסא על ישב

 אלא אותרה אינו די״א כר׳ תרועת זכרון :*שבתון תלך נמקים ^=<
 פרש״י פלוגתית ג' הכי נכל נו תלך ותרועת כו' הזכרונות עם

 דא״כ וק״ק ע״ש כו׳ הוא שופר לשון לאו דתרועה דר״י דטעתא
 יהיה תרועה ביום תלתא דעיקר חדא בה* אלא למפלג ה״ל לא

 ן זכרו דגני נראה פרש״י ולולא שופר כתו תרועה הוה אי לכס
 זה פשוק אתר לכנר כיון תטעתא יהודה רני פליג נהא תרועה

 פליג נו תלך ותרועת גני וכן לשופרות עולה אינו בזכרזנות
 לשופרו׳ לו עולה אינו נמלטות אותרו דכנר טעמ׳כיון תהאי נתי

 רני סנר אתאי וגו׳ יהיה תרועה דיוס נתריתא נהך ק״ק מיהו
 אלא כתיב שופר לאו ר״ה גני נקרא דהא כשופר הוי -לא יודא

 יש שופר ר״ה דנעי לקתן ילפינן מיובל דתג״ש כיון וי״ל תרועה
 מדת על תורה תרועה דתלת כדכתיב תרוע״ה ולא שופר להזכיר

 כדאמרינן תדכרינן לא נר״ה רתחא ואדכורי שנר מלשון הדין
 לעולם ימלוך ה׳ מלך בישורן ויהי בו מלך *ותרועת לעיל;

 למנקט קפיד לא התלתודא הר״ן וכתב הספרים נכל כ״ת וגו׳ **
 שכתונין כסדר להזכיר צריך בתפלה אנל נתורה שכתונין כסדר

 על טעם לתת יש מיהו מקודם וגו׳ ועד לעולם ימלוך ה׳ בתורה
 הכוונת פי על ונראה נסוף וגו׳ לעולם ימלוך ה' שנקט *למוד ה

 מלכנו יודאלעיל רבי לדעת נכ"תולכך האחדות על תורה שמלך
 לותר לנו יש ונר״ה אחת אותת על אמליכתי׳רק דלא קאשיב לא
 וזאת הארץ כל על ותלך המלכים תלכי מלך אחד תל־ הוא כי

 ניה תסיים ולכך ועד לעולם ימלוך נה׳ טפי מפורשת הטונה
 בתקום שהוא אחד ה׳ וגז׳ ישראל נשמע נמלטות דמסיימינן באגן

 מלכותו אחדות ביה דתפורש שאמרנו כוונה ע״פ יוסי לר׳ מלכות
 בסדר הקדיתו ולכך ועד לעולם ימלוך בת׳ לסייס צריך ואין

 אקרא החולץ פ׳ ביבמות מ״ש ע״פ בזה נראה ועוד שלנו תפלות
 האלהים ר\א רן׳ *כי • ע״ש גן׳ תאל1 בתששע צבאות ה׳ ניגנה

 מלכותו אחדות על מורה שזה שאמרנו ע״פ מ׳ מלבדו עוד אין

 בתקוס שאינו אחד נה' גס פליג יודא ור׳ גו׳ מלבדו עוד אין וכן
 זכרונות שהמלכיות תבואר והיא ממש מלכות לשון דבעי מלכות

 מן ותורה השם מציאות שהם העיקרים ג׳ נגד הס ושופרות
 תלכיות פסוקי וכל עליכם שתמליכוני מלכיוח ועונש ושכר השמים
 בשכר לטובה זכרונינו שיעלה זכרונו' ואחדותו מציאותו על תורים

 על שופרות ע״ז מורים זכרונות פסוקי וכל בעונש שההפך טוב
 הפסוקים ע״ז שמורים כתו שופר בקול השתים תן תורה עיקר

 האזינו השתים מן נתור׳ שהשתילו ע״ז תורה האזינו פרשת ותתלת
 לשס שנחנה אחרי הארץ ותשתע מהחלתו התורה שהיתה השתים

 הארץ על ניתן משם שיהי׳ בשתים שניתן בדבר תתמה שאל ואתר
 עליונים תמים בא המטר שהוא לקחי כמטר יערוף ראה הרי
 תן נהנה התורה כן הגופות לחיות הארץ על וניתן השמים שעל

 כאשר ישעי׳ שאמר תפרש ועד״ז הגופות לחיות הארץ על השמים
 מפי יצא אשר דברי יהיה כן וגו׳ השתים תן והשלג הנשם ירד

 שיש לפי גו׳ אקרא ה׳ שם כי אתר השם מציאות עיקר ועל גומר
 נוסף ועוד התורה פי על נקבלה השם במציאות להאמין לאדם
 הלא בפסוק כתפור' עולם וחידוש השם מציאות בשכלו להשיג
 לכס אקרא אני ע״כ דתענית פ״ק כמ״ש גו׳ שמעת לא אם ידעת

 גומר אלהיס ברא בראשית עולס וחידוש השס מציאות בתורה
 זה לידע לאלהינו גודל והנו בזה תוסיפו אתם אבל נקבל' דהיינו
 פעולתו מצד כי פעלו תמים הצור והיינו השכל ויריעת במופת

 אתר ועונש שכר עיקר ועל ואחדותו מציאותו להשיג יש שבעולם
 :ע״ש דתענית פ״ק כמפורש גותר אמונה אל תשפט דרכיו כל כי

השנה ראש מסכת סליק

 גשמים גבורות מזבירין ששנינו מה על בגמרא שאלו
 בתפלה לה דמרכר מנ״ל המתים בתחיית

 תפלה זה ולעבדו אלהיבם ה׳ את *לאהבה דתניא והשיב
 לומר תלמוד עבודה אלא אינו או תפלה זו אומר אתה
 תפלה זו הוי/ומר שבלב עבורה היא זו אי לבבכם בכל

 דתניא איריא ומאי וגומר מטר •ונתתי בתריה וכתיב
 רבי אמר הנשמים על מזכירין ליתני גשמים גבורות

שנאמן; גבורות לה תני בגבורה שיורדין מפני יוחנן
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תענית ראשון פרק מאימתי
 0ל,ת *וידעתם דכתי׳ב המתים תחיית וגומ׳ושל רטוב אוצרו

 קתה אף אמרי במערבא קברותיכם את בפתחי ה׳ אני כי
 >סיתנז יורב וגומר יךד>י את פותח* דכתיב פרנםה מפתח

תט״ר 1חניי רבי לר ר־א יהאל הל אטרק אל טעמא מאי יוחנן
ר״נ6 * :פרנסה היינו נמי גשמים

כגון פר עליהן תינה שלא שליח ביד נתסרו לא תפתחות שלש
 *החי״ י הריו שר ולילה אש של שר וגבריאל הברד שר יורקתי

 שליח ע״י ולא בעצתו הוא ה׳ יפתח כדכתיב פותח עצתו הוא
 דכתיב הקב״ה של זעתו כלי תפתח נתי חשיב דמצי לי ותיבעיא

 לשליח נתסרו שלא דתפרשי ואית זעמו כלי ויוצ׳ אוצרו ה׳את פתח
 תפתח אליהו כששאל בב״ר תצינו שכן תהגדה ראיה ומביאין ביחד

 תחיית של מפתחות לי תן הקב״ה אמי אחאב ביתי גשתיס של
 ביד תסרתיס שלא תפתחות ליג׳ שיש הצרפית בן שהחיית המתים
 מפרשי© וקא הרב ביד ואחד תלמיד ביד ׳3 שיהו נאה ואין השליח

 ביחד שליח ביד נמסרו לא מהם שנים שאפילו הן מפתחות ג' הכי
 להאי קראי הני תשתמעי דלא למפרך ואיכא כו׳ באליהו מצינו שכן

 של פורענותן חשיב לא הראב״דאתאי הקשה בתום׳ וכתבו לישג׳
 תשזס ותירץ זעמו כלי את זיוצא אוצרו את ה׳ יפתח דכתיב רשעים

 ה׳ מלאך ויצא דכתיב שליח ע״י שלרשעים פורענותן דאשכחן
 קאתר לכלותם אוצרו את פתחה׳ דכתיב והאי אשור בתחנה ׳ויו

 יהיה אז כי הבורא ביד אס ט שליח ע״י כלותס שאין :ואפשר
 תתיד הווה ואינו הדין ליום אלא שאינם לפי ונ״ל התשפעהחזק

 גשתים של תפתח שנתסר מצינו זהלא תקשיס ויש ליה חשיב לא
 כשבקש ולכך ׳3 ולא לשליח נתסר אחד שתפתח ותתרצין לאליהו

 מהקב״ה אליהו וכשבקש צרפית של בנה תטרהתית לתת "ה הקב
 ביד ואחד תלתיד ביד ׳3 יהיו בידי שיש ת תפתחו תג׳ א״ל שיחייהו

 שלית ביד נתסר אינו מהם אחד שאף משתע דגמרא ולשנא הרב
 גשמי' של תפתח לאליהו שנתסר תציגו שלא תידי קשי' דלא ונראה

 דכשרצה הכי מוכח וקרא הגשמים את עצר לשי״ת בקנאתו אלא
 מטר ואתנה אחאב אל הראה לך לאליהו אתר מטר לתת הקב״ה

 את עצר שאליהו אלא הקב״ה ביד תטר נתינת של תפתח אלתא
 ולאלישע לאליהו נתסר לא התתים תחיית של תפתח וכן התטר

 אני פרש״י • תוספות ע״כ התת את הקב״ה החיה שבתפלה אלא
 פרנסה היינו גשמים :שליח ולא ידך את פותח :שליח ולא ה׳

 בשם כתוב תצאתי ־ העולם לפרנסת תהס גדילין ופיחת שזרעיס
 העולם שר הוא שליח שליח ביד גתסרו לא בפירוש ז״ל הראב״ד

 וכת העליונה הסוכה תן נאצל במרכבה מושל לנביאים הנראה
ג' ליה לית וההוא בצלמנו אדם נעשה אתרו והוא גו העליון

: ע״כ וכו׳ מפתחות
 לרצות אלא באין אינן הללו וד׳מיגין *הואיל מהרש״א

כו׳בירושלמי מים בלא בו׳א״א וכשם המים על

 התיס על גדילין אלו מינין שארבע ע״י דד״א טעתיה מפורש
מסמר• בו׳ ונסכיחם *בשגי :המיס על פרקליטין באין לפיכך

כמשפטם

 פני על מטר הנותן י וכתיב חקר אין ער גמולות *עושה אית
 עולם מבריאות הקר חקר אתיא משמע מאי וגומר ארץ ט

:וכו׳ וגבורה חקר שם שכתוב 0 0ש
 כדיליף הוא הקב״ה של מגבורותיו אחד בגבורה שיורדין

 אורחיה ואגב גשמים ע״י גזון העולם שכל חקר חקר
 ולפיכך להקב״ה לשבח כדי הגשמים כח גדול כמה לנו אורי

 :המתי׳ע״כ כתחיית הגשמים יום ששקול המתים בתחיית קבעוה
 נפלאות חקר ואין גדולות עושה שנאמר מהרש״א

 סימן באיוב דכתיב קי־א האי והיינו כצ״ל וגומר
 דבספרים קרא אבל גומר מטר הנותן דמייחי קרא האי גבי ה׳

 שם כתיב גומר ונפלאות חקר אין עד גדולות עושה שלפנינו
 פי על מטר לגבי לפרש ונראה מטר לגביה כתיב ולא ג׳ סימן

 טיפין הרבה תעלה לשטף פלג מי בתרא דבבא פ״ק שכתב מה
 הארץ מטשטשות אחד בדפוס ב׳ שאלמלא כו׳ בעבים בראתי

 שאס כו׳ בעבים בראתי קולות הרבה קולות לחזיז ודרך נו׳
 שס כמפורש כו׳ העולם מחריבין אחד בשביל יוצאין '3 יהיו
 גומר גדולות עושה מטר לגני קרא בהאי ה״נ כיון זה דרך ועל

 במטר שנתהוו בקולות מספר אין עד נפלאות המטר בטיפי
 התם יכתיב חקר דאין גדולות עושה הכא •*כתיב וק״ל $£*

 חקר מאין הג״ש באה כי לתבונתו חקר ואין וגו׳ ידעת הלא

 במציאות ולחקור להשיג לאדם שיש הגס מ״ש ע״פ חקר לאין
 בקוצר יתלה ישיג שלא מה מ״ת הטנעיי׳ מתוך בבריאתו העולס
 דורשין אין פרק וכמ״ש ימצאנו ומי עמוק הוא וכי בזה השגתו

 ידעת הלא וז״ש התבונן שהרשית במה תחקור בל מתך במכוסה
 התורה מתוך שמיעה בלאו גס ר״ל בוראוגו' וגז׳ שמעת לא אס

 ותסיים בזה החקירה מתוך שידעת אפשר הלא מ׳ ברא בראשית
 שלא ותה לתבונתו סקר בזהת״תאין להתבונן שהרשית אע״פ
 מכין *כתיב : תמך המושג ועותק השגתך בקוצר תחלה תשיג

 תוסיף ואני התום׳ ת״ש עיק בו׳ בגבוהה נאזר בכוחו דרים
 תיוסד התתי׳ תחיית שברכת סקר תאין בא דהג״ש מ״ש ע״פ בזה
 ואתה החיים תתית שהוא דגבורתהאדס לגבורתו חקר דאין בזה

 בגבורות שבאים הגשתיס וק תתיס תחיה שאתה זה בהפך גבול־
 גדול לקתן אתרינן בפרקיןועד״ז כדלקמן לעולם רחתי' ומביאים

 וכתיב בו׳ דבתפלה ומנלן :המתים כתחיית הגשמים יום
 ותנלן ליה קבעי ותאי וא״ת וגומר מטר ונתתי בתריה
יהיה ולא השתים בהעצר שלתה בתפלת תפורש הא יבתפלה

 כבר בהעצר אלא איירי לא דקרא וי״ל וגזתר והתפללו מתר מטר <
צרה עת בלאו בעי הנא אבל צרה בעת ע״ז תפלה בעי השתים

 לבבכם בכל מלעבדו לה ותייתי ת״ל יום שבכל קבוע בתפלה אלא 3
 וק״ל: יום שבכל קבועה געבוד׳ותפלה ורה>ו׳דאיירי3ע איזה גו׳ שס

 שלא הקכ״ה של בידו מפתחות ג׳ יוחנן רבי אמר ל ד5סי
 גשמים ושל חיה של חן ואלו שליח ביד נמסרו 4" מריס

 אלהים אליה דכתיב*וישמע חיה של המתים תחיית ושל
את לך ה׳ *יפתח דכתיב גשמים של ׳ רחמה את ייפתח
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 ששי וביום שגי ביום הרמז 65* מיסכו׳ כאן הרי כמשפטם

 הרמז 63 שכיעי ביום אבל המים ניסוך על לרמוז ונסבה נמלת
 המי׳ונסבו על נידונין דכחג דר״ה כפ״ק ת״ש ע״פ כמשפט מלת3

 ומשפטו דינו גמר הוא חג של שכיו׳שכיעי ולפי נו׳ נחג מיס לפני
 היום דר״ל כמשפטם לכתוב כמשפט כחלת הרמז גמר א3 וע״כ

 • ודו״ק כו׳ מיס לפני נסכו וע״כ החים ודין משפט גמר הוא
 דרש״י ונראה התוספות מ״ש עיין כו׳ לשליח נמסרו שלא

 בזה וכיוצא עכ״ל גיחד אחד לשליח נמסרו שלא שפיר כזה הרגיש
 המית אליהו כימי מטר לתת הקכ״ה כשנקש כ״ר ע״פ נע״י 3כת

 מפתחות ג' א״ל שיחייהו מהקכ״ה אליהו וכשנקש צרפית של ננה
 וכתב הרג ניד וא׳ התלמיד ניד שנים שיהיו גאה אין כידי שיש

 ניד נמסר לא אחד שאף אלא כן משמע לא דגמרא ולישנא גע״י
 כו׳ לאליהו גשמים של התפתח נמסר שלא דלק״מ ונראה שליח

 לאליהו נמסר לא ת״ה של מפתח וכן המטר את עצר שאליהו אלא
 תתנו ונעלם עכ״ל התת את הקכ״ה החיה שכתפלה אלא ולאלישע

 אקלידא לאליהו שנמסר נהדיא דאיתא חלק דפרק אגדה ההיא
 האשה נן חלה כו׳ נעלתא צערא דאיכא הקכ״ה דחזא וכיון דתטר

 וכתנו : ע״ש דת"הכו׳ אקלידא לו רחתילתיתן אליהו נעא
 אמאי כו׳ זעמו כלי ויוצא אוצרו ה׳ פתח כתיג והא התוספות עוד

 ואס כז' טונה של מפתחות אלא 3חשי דלא וי״ל לי׳הכא חשינ לא
 מאי ידענא ולא ע״ש כו' כרד של שר יורקתי אתרינן הא תאתר

 א3 לטונה דה' הוא זעמו כלי לאו א דהה! כרד של תשר להי קשיא
 הכנשן ואצנן ארד כו׳ הנרד שר יורקמי אתר ע״פ פרק כמפורש

 הראכ״ד נשם לעיל עיין קושייתם וכעיקר כו׳ לצדיקים ואציל
 מייתי לא אמאי לדקדק יש וגז׳ ויזכור דכתיכ חיה של ׳ לזה תירוץ

 ויפתח לאה שנואה כי ה׳ וירא דכתיכ לאה גכי מיניה דלעיל קרא
 ויפתח תלת שנסתך דרחל קרא לאתויי ליה דניחא וי״ל רחמה

 גשמים כשל וכן וגומר ויפתח אלהיס אליה וישמע לשם
 כפתחי ה׳ אני כי התתיס וכתחית וגומר לך ה׳ יפתח

 הפתיחה נסמכה לא דלאה קרא האי אכל וגומר את
 אתי אלא אשם קאי לא ייפתח דכינוי לפרושי איכא לשם

 ידיך את כפותח ומיהו כידו התפתח הקכ״ה שנתן לפתוח שכידו
 כלשון הם ותשכיע שפותח לפי כן כו דרשו לשם נסמך דלא אע״ג
 נסתר כלשון ידו כתיב ולא נוכח כלשון ידך לכתוב ושינה נסתר
 קרא הניא לא לתה יתיישב ונזה שליח ע״י ולא ידך מיניה נדרוש
 וגם לשם נסמך דאינו דכיון וגו׳ ישנעון ידך תפתח מיניה דלעיל
 : ודו״ק התפתח נידו שניחן אשליח לפרשו יש נוכח כלשון כוליה

 דתפתח אמרינן ותא ואיית גתוס וכו' נמסרו לא מפתהו' שלשה הרי"!?
 ר״ל אינו נמסרו שלא דקאמר דהא וי״ל לאליהו נמסר גשמים

 שעיקר כיון וקשה וכו' נמסרו גשמים ושל רעב של א דה לעולם נמסרו שלא

 להיות הוא נמסרו שלא משני ועלה וגשמים המתים מתחית היא הקושיא
 היא דהיא שנמסרו ותחיה גשמים דהא הכרח בתירוץ לומר חזר למה לעולם

 שלא לתרץ שיש אחר תירוץ לדחות התוס' דבאו ונראה . ראשונה הקושיא
 מפתח וכשחזר י גשמים של אחד מפתח נמסר פעם אלא יחד שלשתן נמסרו

 שלא בפ׳חלק כמיש שתיה׳יחד לא אבל תחיה של מפתת לו נמשר גשמים של
 שלא מפתחו׳היינו ג׳ ז״ל פרש"י וכן הרב ביד וא' התלמיד ביד שנים יאתרו

 לאליהו נמסר שהרי התיש' קושית לתרץ "י רש וכיון ביחד א׳ לשליח ן>שרו

 נמסר* שלא דקאמר דהא התזספו׳ בתירוץ אתרו לכך ותחיה גשמים מפתח
 היא יוחנן רבי כוונת אס כלו' נתסרו דהא לעולם נמסרו שלא ר״ל אינו
 ג' יוחנן רבי דאמר דמאי הא שליח ניד נמסרו לא יחד ששלשתן לומר

 ואם בלבד הקב״ה ביד הס יחד ששלשתן משתמע הקב׳יה ביד הס מפתחות
 שלית ביד ולא בלבד הקבי׳ה ניד ששלשתן הילי׳ל הדבר עוד לפרש רוצה

 אומר הוא שתים או מהם א׳ של על דאפי' משמע הוא נמסר לא מדקאמר
 נמסרו לא לפרש צריך לכך מהם ושתים א׳ שנמסרו מציע ואנו נמסרו לא

 ושתי' א' וגס שעה לפי אפי' שליח ביד ולא הקנ״ה ביד שלשתן וה״ק לעולם
 מה לבאר צריכין אנו ועדיין . שעה לפי אלא עולם מסירת נמסרו לא מהם

 אליהו פי היתהעל גשמים עצירת שהרי לאליהו שנמסרו מהגשמי׳ שהקשו

 לא את״השתי׳ העוב אוצרו את לך ה׳ יפתח דכתיב הגשמים מפתח ולעולם

 מער ואתנה אחאב אל הראה לך דכתיג הקב״ה ע״י ,אלא אליהו ע"י נפתח
 שמע אוצרו הקב״ה יפתח שלא מפתח עצירת אלא העציר'אינו'מפתח וענין

 מהתחי׳שהחיה וגס אליהו דבר ע'׳פ אלא לפתוח שלא אליהו של תפלתו ה׳
 מכת נענו אלא מפתח להם נמסר לא דילמא לאקשויי ליכא ואלישע אליהו

 דמיא אאקלידא רחמי בעא אמרו חלק פ' סנהדרין דבתס' ־איברא תפלתם

 רחת• דבעי מנ״ל קשה שם גם אבל ואזל קם דמיערא אקלידא שקל ליה •הב
 אלא מערא ליחות דלא קב״ה מקמי רחמי בעא דילתא ליה ויהיב אאקלידא

 ה' מאת מער השואלים הרבים תפלת פן אליהו דחשש אפשר ־. דבריו לפי
 אס ה' חי שנשנע שתים שם ויתחלל מער יהא שלא ששאל תפלתו תדחה

הרבים תפלת תועיל לא ושוב התפתח בידו שימסר שאל לכך מער יהיה
: מידו המפתח וליקח לחזור

 נ בא ואם להזכיר חכמים חייבו לא וברוחות בטל תנא
ג טל חניגא רב אמר טעמא מאי מזכיר להזכיר

 מצנים *ויאמר דכתיב מעצר דלא מנ״ל טל נעצרין אינן ורוחות
 0 א ומטר טל האלה השנים יהיה אם ה׳ חי וגו׳ התשבי אליהו
 פני על מטר ואתנה אחאב אל הראה *לך וכתיב וגומר

 ש מעצר דלא למימרא ליה קאמר לא טל ואלו האדמה
 ה״ק ליה למה אשתבועי אליהו מעצר דלא מאחר וכי

 דברכת לטל וליהדריה אתי לא נמי דברכה טל אפי׳ ליה
 יהושע רבי אמר מנ״ל רוחות מילתא מינכרא דלא משום

 !כריח פרשתי השמים רוחות בארבע *כי קרא דאמר לוי בן
 "כ אילימא לישראל קב״ה להו קאמר מאי ה׳ נאם אתכם

 דענז״ם בארבע כארבע האי דעלמא רוחי בד׳ דבדרתינכו ה״ק
 זע״ש מארבע עלמא רוחי מר' לכו דמכניפנא אלא ליה מיבעי
מ'יש לעולם אפשר שאי כשם קאמך דגי אלא ליה מיבעי

: ישראל בלא לעולם אפשר אי כך רוחות בלא
 דאמרינן והא קיים העולם אין נעצרין הן שאלמלא נעצרין אינם

חיוב אלא דרוח חיוב משוס לאו הגשם ומוריד הרוח 3משי
 ולתקנה לנגבה לארץ מועילין ורוחות דטל מזכיר הוא דגשס

 . קאמרי לא טל ואלו : כמטרא מטרא דכתר זיקא כדכסמוך
 ואפי' לעילם טל מעצר רלא :כלבד מטר אלא ומער טל ואתנה
 השנים יהיה אם דקאנ^ר ליה למה אשתבועי : שניס כאותן
 שיצמיח ט^ברכה אפי' : נעצר לא דהא גו' ומטר טל האלה

 : ומטר טל )ואתנה( ולימא דברכה לטל ולהדריה : צמת שוס
 אחאל^רשע היה ולא מעיקרא הוה טל דהא מילתא מנכר' דלא

 ומער טל ואתנה אמר הוה דאי ־ דכרכה הטל כחזרת מודה
האריך לחנם לא :ע״כ נעצר שלא לו ואומר מקנטרו הוה 3אחא

לא .־ והתירוץ הקושיא בפירוש לשונו 3הר
ב . הא
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 לאליהו היןכ״ה לו כשאמר ז״ל הראנ״ד פי' מילתא מנכרא לא תוספות

 מטר ויהיה שבועתו שנשלמה אחאבובשרהו אל הראה לו

 ימטר3ע על נשבע שאליהו אחאב יחשוב ומער טל לך ואתנה לו יאמר לוס
 פשק־עוד ברכה של שטל ליה מנכר ולא פשק לא הטל כי שבועתו ונתבטלה

 ישראל שהרגו לפי כ! נקרא לכך גלעד מתושבי התשבי אליהו ויאמר כתוש׳
 מעט אם כי גלעד ביבש נשאר ולא בגבע' פלגש מעשה על גלעד יבש אנשי

 כי מעיד לכך אשפשוף עס היו הנשאר כל כי בעיר המיושבים מן אנשים
 כשאמר גדעון דגבי נראה ומ״ה תיעצר לא טל ואלו המיושבים.• מן אליהו

 על כשאמר אבל ־ כן ויעש כתיב חורב יהיה הגיזה ועל על יהיה האיץ על
 היה הגיזה דעל כלומר כן ויהי כתיב טל יהיה הגיזה ועל יהיהחורב הארץ

 • מיעצר לא דטל טל היה הארץ כל דעל ־ושמע כן ויעש כתיב לא אבל הטל
 וכשאמר כן אלהיס כתיבויעש טל יהיה הארץ כל על כשאתר מצאתי ועוד

 ולא כן ויעש כתיב חורב יהיה הארץ כל ועל לבדה הגיזה על יהיה על
 יהיה אם כי הרעה על שמו מזכיר הש״י אין כי והטעם ־ הש"י בזה הזכיר
 את אזכיר אשר מקום בכל וכתיב בה יושבי רעת היתה הארץ כל על חורב
 ויעש כתיב טל יהיה הארץ ל כ ועל כשאמר אבל וברכתיך אליך אבא שתי

 חשך דגבי לילה קרא ולחשך יום לאור אלהים ויקרא לזה וכדומה כן אלהיס
 הזכיר לא ואילך תרצח מלא שהם אחרונות דברות בה' וכן השי״ת הזכיר לא

 הבית חדרי כל לפנ-י מגינו לצייר וצוה נאה דירה שבנה למלך מפל הפי״ת
:כאן עד העיווןס מקום הכסא בית לפני זולתי

קשיא ליה למה אישתבועי מיעצר הלא מאחר וכי חדושין
 לא דהא ליעלה משתבע היכי קשיאהא טפי אדרבה לן -

 שהרי להשבע ליה לתה כלומר השי לפרושי ואיכא דמעצר אפשר
 תהניא דלא דכיון שבועתיה ליה מהני ולא תיעצר דלא לשק׳ נשבע

 לשקרא משתבע לי׳דלא דשני והיינו לשקי משתבע אתאי סבועחיה
 דה;י דמתרצי ואית הוי דלא דאפשר הוי לא דברכה קאמ׳טל דהכי

 לת והשבועה קאתר מטר עם טל ותער טל יהיה אס משתבע
 והילכך ליע' מטר עס טל מטר הוי דלא דמכיון מהמטר אלא היתה

 צא איתי׳דהא תיהא לחודיה טל מקוס דמכל לשקרא משתבע לא
 מכיון פשיטא מטר עס על יהיה שלא ליה לתה אישתבועי מיעצר
 ושני מטר בלא יהיה פשיטא מיעצר לא וטל ליהיה דתטר דנשבע

 תיעצר דלא ע״ג דאף מטל לאישתבועי דאיצטריך הוא היינו ליה
.־ ע״כ הוי לא דברכה טל ת״מ אבל מטר בלא והוי
 גומר גלעד מתושבי התשבי אליהו ויאמר א מהרש׳

 כו׳ לפי גלעד מתושבי נקרא לכך התוספות כתבו
 ע״ש תשבי כתובים בכתה קראוהו נתי זה דמטעס ונראה ע״ש

 ע״ש;אליהו מקומו ע״ש תשבי מלכים פי׳בשפר רש׳י׳י אבל חושב
 אני גס חלקי ואענה בחידושין עיין כו׳ ליה למה אישתבועי

 שני באותן מכ״מ נעצר אינו טל אס הגס השתא דס״ד תאי דלפי
 ויקס אומר ותגזור וע״ד דאליהו שבועתו מנח נעצר היה אליהו

 כנגד שהוא בכה״ג גס תקיים הקב״ה גוזרין שהצדיקים תה לך
 הקב״ה תיעצר דלא ליה קאתר לא טל ואלו דקאתר ולעיל הטבע

 ואתנה הקב״ה אתר ואח״כ אשבועתיה אתשיל אליהו דודאי כיון
 תיעצ׳ לא דהטל כיון וגו׳ טל ואתנה הקב״ה לומר הוצרך לא מטר

 מרקיי׳ הוי שפיר אשבועתי'והשתא דאתשל מיד הטל ירד מינילא
 דלא כיון אלא ליה תקשי ולא בטל בין במטר בין אליהו שבועת

 לאישתנועי ליה הוה דלא ליה למה הטל על אשתבועי מיעצ׳השל
 אטל לאשתבועי ליה הוה ולא בהכי ליה סגי דהוי אמטר אלא

 דאטל הוא דקישעא ומשני מיעצר לא ל1דנ שמיס גדרת לשנות

 יהיה שלא אטל אלא שמיס גזירת לשנות משתבע לא תיעצר דלא
 תינכרא דלא גבי שפל־ש״י בתה מתיישב ובזה משתבע הוה לברכה
 מקנטר! אחאב היה ומטר טל ואתנה אותר הוה דאי כו׳ תלתא
 אליהו דקא״ל בתחלה לדקדק שיש עכ״ל נעצר שלא לו ואותר
 לא אתאי וגו׳ ומטר טל האלה השנים יהיו אס ה׳-גו׳ חי לאחאב

 לשיטתינו אבל נעצר שלא לו לאתר יקנטר שאחאב אליהו חושש היה
 נעצר דלא אע״ג אחאב הבין כן לאגזאב כשא״ל דתעיקר׳ ניחא

 אח״כ אבל לעיל כת"ש שניס באותן נעצר שיהיה אליהו נשבע טל
 טל אפילו אלא אליהו משתבע הוה ולא הטל נעצר היה כשלא

הוזכר לא ולכך עליו ויקנטר אחאב בזה יודה לא אתי לא דנרכה
: ודו״ק לסוף טל

 וט׳עיין ליה קאמר הכי ליה למה אשחבועי תיעצר דלא מאחר הרי׳יף{
טל יהי' אם כשנשבע אפי׳ דא״כ לפירושו וקשה ־ ז״ל פרש׳יי

 של שטל מודה היה לא הטל יורד אחאב ורואה דברכה טל דהיינו ומטר
 : נעצר לא שהרי לפוא שנשבע ואיתר אחא•: מקנטר! והי' יורד אינו כרכה

 א״ב ־ ז"ל י שפרש כמו צמח שום המצמיח הוא ברכת של שטל דכיון וי"ל

 לשוא שנשבע לומד לאליהו מקנטר היה לא יורד הטל אחאב שהי׳רואה אע״פ

 שנתקיית' ודאי אלא צמח שום צמח שלא עיניו יראו כי העל יורד שהרי
 יצמחו המטר שירד כיון בחזרה אבל ־ ברכה של בטל אליהו של קללתו
 מהמטר אלא כרכה של מהטל צמחו לא הצמחים אלז אחאב יאתר צמחים

 דברו נתקיים ולא אחר טל ולא ברכת של טל לא נעצר לא שתעילם מקנטר
 של קללתו שפגעה הוא צמח שום מקודם צמח שלא ומה נטל אליהו של

 1דבת נתקיים ולא הטל שירד אע״פ ברכה של טל אפי' יצמיח לא כי אליהו
 ברכת של הטל שירד להאמינו הימנו כל לאו העצירה בזמן אבל קללתו ולא
 ירד לא שבודאי יאתרו אלא אליהו של קללתו מפני צמח שוס צמח שלא ומה

ירד מתחלה שנס יאתר אז הצמח וצמח גשמים כשירדו אבל ברכה של טל
• יצמיחו לא קללתו ומפני ברכה של טל

 0ש עיבא כמיטרא פיטרא רבתר זיקא יהודה רב אמר
3״ע פיטרא דבתר שמשא כמיטרא פיטרא דבתר

ושמשא דליליא גילת למעוטי מאי למעוטי פיטרא כתרי
קרחי: דביגי

 וכולה* מאחר מאי •למעוטי בתוספתא כדקתני למטר שניות □מטרא
גילתי :כמטרא הוי זלא בתריה דהוי ממעטין מאי כתטרא

 נליליא גולהי ורוב מכות במשנת קאי הוה בגולהי בלעז אילוש"ערא דליליא

 אור? א' במקום שנראה העבים שבין קרחי דביני שמשא וביומא • שכיח
 : א׳ במקום וקרחה א׳ במקום שערות לו שיש כקרחה מעונן א׳ ובמקום

מלבד זה שר' תאתרי בכל ניבא הן ־ט• פ ו לחן שגו ו הגשמים טבע ״ב“א
 לעבודת תמנו הנמשך והטוב במטר רז״ל חכמת על עדות נהם

 : לא או עצירת! על להתענות אס דינא לענין מהם היוצא ומלבד האדמה
 כפי ופורה היורד החלקי השפע בדמו להביאה יוכל חנם וחכמת נבון נינת

 ו־בא תוצאו נטן כשחר ה' את לדעת נרדפה ונדעה כת״ש המקבלי' הכנת
לבני החכמים ומוסר לימוד לתועלת ונס :חרן יורת וכמלקוש לנו טכס

ד :בהם וכיוצא ירוקו הא־ז על כס ג העבים •מלחו חס דורס־כת״ש

לארעא מיטרי כח׳ ,לטורי תלגא מעלי רבא אמר
 0 צויוב פטר וגשם ארץ הוה יאמר לשלג ״־כי שגאמר

4 עזו מטרות וגשם
 שלג אלא גשמים להם אין הריס אלא לבקעה וכ״ש לטורי

פה' :מהם שותה ההר ואין למעה יורדים שהגשמים
 לשלג כשיאמר ארן הוה יאמר לשלג כי קרא משמע דהכי מטרי

;ה׳ כאן יש והרי מטרות וגשם מטר כגשם מא הרי ארן הוה
שנאחר.



תענית ראשון פרק מאימתי
 כלומר וגו׳ ארץ הוה יאמר לשלג כי שנאמר מהר^״א

 כאלו מועיל הוה לו יאמר בהר גס לשלג כי
 מטרי כה׳ השלג־סכחו על דעזו וכינוי עזו וגו׳ מטר גשם לארץ

שזכרוק״ל:
 מיטרא לאילני רזיא לטוראמטרא רבאתלגא אמר שס

 דתותי לפרצידא אפילו עררפילא לפירי ניחא
:פילי עורי עורפילא מאי ליה מהניא קלא

 :שמס כך דקים גשמים עורפילא : ננחת שיורד ניחא מיטרי
 גושה שתחת הגרעין קלא דתיתי לפרצירא אפילו

 פילי עורי • מיד ולעלות לבצבץ שתתחיל מהלא : קרקע של
 הגרעיניןהעומדין ותצמח׳ דלת שמג ל״א ־ הארץ סדקי שסותר

: קרקע בסדקי
 דתותי לפרצידא רמי מרבנן צורבא האי רבא אמר ה
 צורבא האי רבא ואמר * נבט רנבט רכיון קלא ך

 שנאמר ליה מרתחא דקא הוא אורייתא דרתח מרבנן
 אשי לרב אבא ר' ליה ה׳אמר נאם כאש דברי כה *הלא הירתי

 הכתיב לה מתנינן מהבא אנן לה מתניתו מהתם אתון פג
 • בוניה אלא אבניה תקרי אל ברזל אבניה אשר *ארץ י׳דנר

 נפשיה למילף לאינש ליה מבעי הכי אפילו רבינא *אמר ח
 רעה והעבר מלבך כעם *והפר שנאמר בניחותא £י!צל

:מבשרך ׳נעו)1
 ההוא אלא צורבא קרי לא זקן ת״ח חריף בחור מרבנן צורבא פירש

 הזרע פרציראדתותיקלאגרעין קרוליה: מרבנן
 לבצבץ שמתחיל נבט דנבט כיון : קרקע של גושה שתחת

 וגדל הולך שמו שיצא כיון חכם תלמיד כך למעלה עילה ולעלות
 תורתו מתוך לב רוחב לו שיש ליה מדתחא אורייתא ■ לתעלה
 לכף לדונו דחיינין וקת״ל אדם בני משאר יותר ללבו ותשים

 מקיימי חכמים תלמידי בוניה :גופו כל שמחממת כאש • זכות
:ע״כ כברזל וקשים קפדנים ברזל :בבנינו עולס

 הגרועות ממדות הוא שהכעס לפי וכי׳ דרתח שיא מהר
 לכף הת״ח לדון דיש אתר נדרים במס׳ כמפורש

 נת״ש לאש דומה רוחני דבר היא שהתורה כו׳ דאורייתא זכית
 לבנה אש גבי על שחורה באש לפניו כתוב' שהיתה לתו דת אש

 ומביאו הגוף את מרתחת היא הת״ה בגוף התורה ומתנא
 נפשיה למילף דבעי ותסיק הלב מרתיח שהוא כעס לידי במבע

 גס זו רעה ממדה עצתו להרחיק כדי עצתו להרגיל דהיינו נו'
 אבניה תקרי אל .שלטון דבר כל על ההרגל כמ״ש ת״ח שהוא

 כברזל אבניה אשר למכתב ה״ל פסוק של פשועו דלפי □"משוס
 מינית דרשו וע״כ הס אבנים לאו דא"כ ברזל אבניה לומר דא״א

 וע״ש כו' בוניך אלא בניך תקרי אל נמי כדאתרינן בוניה *בניה
.שבת במסכת בנתין לת״ח קרי זה

 אתון שאמר מה וכז׳־וקשה דרתח מרבנן צזרבא האי רבא אמר ךןךי״ף
 שההלמי׳חכם הוא שם מ״ש והרי מהבא אנן לה מתניהו מהתם י

 קשים שהם אלא לכעוס אש חמימות הוזכר לא והנא וכועס כאש מתממש
 מרתת' דאמר דמאי וכו׳־נרא אלא אבני׳ תקרי אל לוח' צתם מנין וכן *ברזל

מדגתיז על מעביר ואינו נאש שמתחמק לענין אלא כעס לענק אינו צי©

יט
 ללבב ומשים תורתו מתוך לב רוחב לו שיש שפיר׳ .׳"ל רש״י כיון ולזה למחול
 קפדני' ברזל פי' וכן זכות לכף לדונו וחייבים וקמ״ל אדם בני משאר יותר

 תי׳ח אלו ביניה אשר לה מתנינן מהנא אבן שפיר אתי והשתא כברזל וקשים
 על "להעביר מתרככים אינם התי׳ח הם גס כן מתרכך שאינו ברזל הם

 אבניה תקרי אל ומ״ש כברזל וקשים קפדנים ברזל פרש״י וכן חוותיהם
 אבניה לומר לו והיה ברזל אבניה שאמר בכתוב שדקדק לומר הי״ל לכאורה

 שהרי שדקדק ונראה יחד בברזל ברזל שהם בוניה שו דג ולכך כברזל
 ת נחש ראשך על אשר שמיך והיו דכתיב י תורה משנה של בקללות מצינו

 ארן את שבח איך כברזל־וא׳כ כלום שאינ׳מזעת ברזל תחתיך אשר והארץ
 פירור! מוציאה אינה כברזל הארץ שבהיות בהל אבניה אשר ארץ ישראל

 לא כי הס קללה סי' הוא שיברזל שכיון הארץ לשאר האבנים בין לחלק ואין
 בוניה אלא אבניה חקרי אל דרש לזה • ישראל ארן של בשבחה להזכירם
 דאתרי׳בגמ' חהא חיקשי ולא כברזל וקשים קפדנים שבהם חכמי׳ שתלמידי

 חובלי׳־נועס קראתי נועס־ולאחד קראתי לאחר מקלות שני ואקח פסוק על
 אלו וחובלים ־ בהלכה לוה זה שנוחים ישראל שבארץ חכמים תלמידי אלו

 חכמי© שתלמידי דלעולס לומר דיש בהלכה לזה זה שקשים שבבל ת״ח
 עם כברזל וקשים קפדנים הס מ״מ אבל לזה זה נוחים הס ישראל שבארץ

 דצורבא מהכא תתני אבא שרבי דמון קשה איל ־ 'ח ת שאינם העם שאר
 בכל גס והלא בא״י כאן הכתוב תלה איך ליה מרתחא אורייתא דרתח מרבנן

 הם שמניה לא״י הוא שבח מה ועוד ־ ליה מרתחא אורייתא ארצות שאר
 א"* של שתיית דכיון י״ל בזה וגס כקנה רכים להיותם היה נח ולא ברזל
 א״כ העם שאר לגבי כברזל קשים והם בהלכה ונוחים לזה זה מנעימים הס

 חובלים הס בחייל אבל בה יזלזלו שלא תורתם כבור על שמקפידי' הוא שבח
 חובלים הם עצמם לכבוד אלא התורה כבוד בשביל קפדנות' אין לזה־א״כ זה
 - בהם אין שבא״י אלא כברזל קשים הס בח״ל ובין בא"י שבין ונמצא לזה זה

.־ לזה זה וחובלין כברזל קשין הן בח״ל אבל כברזל קשים זולת

 ר שלשה יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר
לאחד כהוגן השיבוהו לב׳ כהוגן שלא שאלו

 ש ושאול אברה׳ עבד אליעזר הן ואלו כהוגן שלא השיבוהו
דכתיב אברהם עבד אליעזר ־ הגלערי ויפתח קיש בן
 בראם׳ הנערה והיה מים לשאוב יוצאות העיר אנשי ובנות *

 נד סומא או חגרת אפילו יכול וגומר אליה אומר אשר
דכתיב קיש בן שאול רבקה לו ונזדמנה בחונן השיבוהו

 סמיאל ואת גדול עושר המלך יעשרנו יכנו אשר האיש והיה *
 'י א אפילו יכול חפשי יעשה אביו בית ואת לאשה לו יתן בתו
 יפתח ׳ רוד לו ונזדמן כהוגן השיבוהו ממזר או עבד

 כופמ׳ ביתי מדלתי יצא אשר היוצא והיה * רנתיב הגלעדי
 יא והעליתיהו לה׳ והיה עמון מבני בשלום בשובי לקראתי

 כהוגן שלא והשיבוהו טמא דבר אפילו יכול עולה
 י לישראל נביא להר דקאמר והיינו • בתו לו ונזדמנה
 ת״7סי5 לא אשר * וכתיב שם אין רופא אם בגלעד אין *הצרי
 י זה צויתי לא אשר לבי על עלתה ולא דברתי ולא צויתי

 הבכור בנו את ויקח * שנאמר מואב מלך מישע של בנו
 ג *י קצף ויהי החומה על עולה ויעלהו תהתיו ימלוך אשר
זו דברתי ולא ל^ז וישובו ו מעל ויסע ישראל על גדול
 בן יצחק זה ע^מי עלתה ולא • הגלעדי יפתח של בתו

 שלא שא?^ ישראל בגבת אף ברכיה רבי אמר אברהם
 ונרעה * דכתיב כהוגן הוא ברוך הקרוש והשיבה כהוגן

 יהישע לנו כגשם ויבא מוצאו נכון כשהר ה׳ את לרעת נרדפה
ובמלקוש
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 בתי הוא ברוך הקרוש לד, אמר ־ ארץ יורה ׳ובמלקוש ■

מתבקש אינו פעמי׳ מתבקש שפעמים רבר שואלת את
 אהיה * שנאמר לעולם המתבקש דבר לך אהיה אני אבל ע6סו

רבונו לפניו אמרה כהוגן שלא שאלה ועוד לישראל כטל יי
 אמר זרועך על כחותם לבך על כחותם *שימני עולם של ח •"ה

 נראה שפעמים רבר שואלת את בתי כ״ה הקדוש לה
שנראה דבר לך אעשה אני אבל נראה אינו ופעמים

: חקותיך כפים על *הן שנאמר לעולם ה,ע8י
תשמע הנערה והיה העיר אנשי ובנות וכו' שאלו שלשה 0>ו

 נא השקיני לה ואומר העיר תן תחלה היוצאת הנערה
פירש שלא לפי פומא או חגרת היא אפי׳ :תנחש היה כה

 מעולם לו שצויתי אע״ס כלומר אכרהס כן יצחק זה לני על עלתה
 קטיגורו תפני לנסותו כדי אלא כנו את לשחוט לכי על עלתה לא

 אחר האצה הדכריס אחר ויהי כסנהדרין כדאמתצן שעץ היינו
 תשו׳ לכי על עלתה ולא האי גרסי ילא ואית שט^וותר של דכורו
 דכרתי ולא צויתי לא אשר אלא 3כתי דלא אחרינא נקרא דטעו

 דירתי ולא צויתי לא אשר שלשה הני כל כתיכי בקבוק ונפרשה
אע״פ יפתס של כתו זה צרתי לא :כתנחומ׳אשר לני על עלתה ולא

 אליעזר נה ינין ולא תום נעלת שהיא הדנר אפשר והיה בשאלתו
 נחידושים וכתנוי רנקה לו והזמינו כהוגן השיגוהו אלא יקחנה 1

 דאליעזר תשוס כשאול שאתר כתו שפחה או תמזרת אתר דלא והא
 חגרת אבל אנרהס ממשפחת שכועתו לקיים ליקחנהכרח לו היה

 עדין שייך דלא שתירץ מי ויש ׳ ע״כ למיחש ליה אית סומא או
 עלמא דייק לא אשה דגני נתי אי י תורה ניתנה לא דהא ממזרת

 והא כהוגן שלא אליעזר ששאל קאמר היל תקשיס ויש ליופי אלא
 שתהא יראה ואס ־ כדך נא הטי אליה אותר אשר אלא אתר לא

 היתה אפילו פירוש׳ דהכי לותר ויש 'לה יאתר לא סומא או מגרת
 כגון סומא או רואה יהא לא והוא עץ של רגל לה שיהיה חגרת

 אי 3כל טמא דבר ;ע״כ כלל רואה ואינה יפיס עיניס לה שיש
 דאתר קרא ניה תדתגני וכו׳ נביא ליה דקאמר והיינו :חזיר
 : שמי׳כדאתרן קמי ניחא הוה דלא אלמא ־ וכו׳ נגלעד אין הצרי

 נדרו את להתיר יכול והיה כגלעד היה פנחס בגלעד אין הצרי
 אלך לא אמר רוחו גסות מתוך אצלו לילך יפתח רצה שלא אלא
 :נניא שהוא אצלו לנא רוצה היה לא פנחס ונניא שופט שאני אצלו

 וכנו נקנוק נפרשת כתיג נירתיה וגו' צויתי לא אשר וכתיב

 אשר נאש נניהס את לשרוף הנס כן נגיא אשר התופת כתות את
 הקנ״ה כן כתו צוה הלא תאתרו שלא ־ וגו׳ דנרתי ולא צויתי לא

 את לשרוף מישע את צויתי לא מעולם כי ואנרהס ויפתח למישע
 החומה על עולה ויעלהו וגותר הככור כנו את ויקח דכתיג גגו

 על דכתינ והא ־ להקכ״ה לרצות היה כסכור נתכוון ולשתים
 דברתי ולא .הוה אחרינא תלתא לסיד אדום תלך עצמות שרפו

 תזכיר וכתרגום כישראל חק ותהי ימימה שנאת׳תיתיס ליפתח
 שהרי ננתו הקנ״ה נוחר היה שלא אלתא ויפתח פנחס לגנאי

 לא ה״ג ־ הנדר לנטל זה הצל זה הלכו שלא לפי לגנאי מזכירם

 לכרתי ולא עליו צויהי לא זו תלוה ומלוח תורה לשמור לו שצייתי
 לדכר לה׳ הוא וחולין הוא עכז״ס מישע והלא מישע של כנו זה

 3דכחי נהדיהו 3כל חשיב הגדה וכדברי עלתא3 דבור אפי׳ עתו
 בגת' ליה 3חשי דלא יוחנן ור׳ גז׳ ולכדה ספר קרי׳ אח יכה אשר

 כינו ר תשה של לו3א נימי שנשתכחו כהלכות קרא להאי ליה פשיט
 עכסה לו אתן לתקונן ההלכות אלו שיחזור תי כל כלב אמר וכך

 הקדש רוח שהשרה לחוש ואין תמורה מסכת3 ליה כדדרשינן תי־3
 שזרה השכינה שאין נדרים תסכת3 כדאתרינן ממזר ועל ענד על

 אין יהיה לנד ונגיזה הארץ תעל טל למנוע ששאל ובגדעון • וכו׳
 אחת לילה נטל עולם יחסר אם יש תקלה דמה ־ כהוגן שלא זה

מתבקש אינו פעמים לנו כגשם ויבא :י׳3ר מפי לנדה

 יראה אס דהא כהיגן שלא שאל תאי הכא לדקדק יש כי' כהוגן
 את שיהרוג דתיד לומר ואין כתו לו יתן לא יהיה עכד או שממזר

 ליכא כעבד דהא וגו׳ ממזר יכא דלא אלאו וימכור לו תתקדש גלי־
 נתקדש׳ לא הא לדוד דאף ועוד תופסין קידושין דאין הכי למיתר

 כדאמרינן דאינ׳תקודשח כתלוה התקדש ליה דהוה גלית כהריגת
 והיה דבריו שאול שסתם כיון דת״מ וי"ל כ״ג פרק כסנהדרין

מקרי וגו׳ יכנו אשר הכפר והאיש פירש ולא וגן׳ יכנו אשר האיש

 כיתות ואפילו לעולם המתנקש דכר וטל כקיץ קללה סימן שמטר
 כנגד ונראה זרועו נראה ערום כשהוא נראה פעמים :החמה

 נרא׳לעיני' שהיד שעה כל נראה וכף לכוש נרא׳כשהוא ואינו לנו
 כפי׳: אל לנננו נשא וכן שככסא: א־ס צורח השמים כפיס על זי״ל

 התוספו׳חיתהוכו' פתנו כוי חגרת אפילו יכול מהרש׳יא
 כל קיימו דאגותינו כיומא דאתרי' לתאי ומיהו ע״ש

 קאתר לא אתאי קשה אך ושפחה תתזרח נתי פריך ה״ת התורה
 אמר והוא אנרהס ממשפחת תהיה לא דשתא כהוגן שלא ששאל

 זי״ל משם .לכני אשה ולקחת משפחתי ואל תלך אני כית אל ליה
 נה לי הודע תחנה לשון אדע וכה שנאתר כתפלה התחנן זה דעל

 יש ולפ׳״ז כחומש כפי׳רש״י כי׳ ממשפחתו תהיה אם חסד עשית כי
 אנרהס ממשפחת שתהיה שהתחנן קושיתהתוס׳כיון כן גס לתרץ

 מסק תיו כחזקת דתשפחיאכרהס שפחה או ממזרת ג״כ תהיה לא
 היא מי כת לו שהגידה עד ידיה על הצמידים נתן שלא ועי״ל הוו

 וגו׳זאע״ג מכדך מים השקיני הניחוששא״ל על עצתו סמך שלא
 את מי כת ויאמר 3כתי הכי וכתר וגומר נזם האיש ויקח דכתיג

 אליעזר של ספורו מתוך תוכח וכך כתורה ומאוחר מוקד׳ אין וגו׳
 דודאי אפה על הנזם את ואשים ואח״כ את תי כת ואשאל דכתיכ

 לת״ד דאל״כ ג״ה כפ׳ התוספות וכ"כ ניחושו על אליעזר סתך לא
 ניתש איך כה האמור וכל כישוף על מוזהר נח כן מיתות ד' כפ'

 ידע אכרהס מתשפח׳ לידע את מי כת ששאל אחר וא׳'כ אליעזר
 להקשות ואק כלל סמך לא ניחושו על אכל היא ממזרת דלאו נמי

 לא וסומא חגרת אותה שיראה אחר נתי וסומא כחגרת כן דאס
 שיהיה אפשר דנחגי־ת כ;ה התוספות כחנו ככר הצמידים לה יתן
 ולא יפיס עיניס לה שיהיה דאפשר נמי ושומא עץ של רגל לה

 שלא שאל שאול :רש״י וכפירוש אליעזר יכין ולא כלל תראה
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 נתקיימו לא ענד או ממזר יהיה דאם כיון כהוגן שלא שאל שפיר
 נדרו חל דלא יפתח גני לקמן צ״ל וכן וגו' יננו אשר והאיש דנריו

 בתו להקריב דנריו נתקיימו שלא כהוגן שלא שאל מ׳׳מ ננתו כלל
 נו' חזיר או כלג רש״י פירש כי׳ טמא דבר אפי' יכול :עולה
 הל״ל טפי טמא דגר אפילו יכול לתימר דל״ל לדקדק ויש עכ״ל
 כמ״ש הוא כהוגן דשלא אדם כל ושאר נתו אפי' יכול וניה מיניה

 דנר נכלל נמי דאדס וי״ל נתו לו שנזדמנה כהוגן שלא לו שהשיגו
 נהדיא תדמה וננ״ר וגו׳ צויתי לא אשר כמ״ש הוא לקרנן טמא
 יפתח היה לא דמים הקדש אפי׳ שס איתא והכי טמא לדנר אדם
 לא עולה עלי הרי טמאה נהמה על אתר הרי דתנינן כהא חייג
 הך ומיהו ננתו כלל נדרו חל דלא נראה נ״ר ותדנרי כלום אמר

 יכול פנחס שם שהיה נגלעד אין הצרי נ״ר נשם נתי רש״י דתייתי
 צויתי לא אשר :וכתיב וצ״ע זה דסותר־ נראה נדרו את להתיר

 נהקרנת קרא דהאי ורישא נקנוק דפ׳ קרא דהיינו וגו׳כפי׳רש״י
 את לשרוף הנעל נמות את וננו דכתינ נהדיא איירי עולה נניהס
 ב״י אף :נפרש״י ועיין גותר לא אשר לנעל עולות נאש בניהם

 שיש פ גר" תנואר הוא גו׳ לרעת נרדפה ונרעה שנאמר בו׳
 משוגה לכו מ״ש שכלו השגת כפי הש״י נמציאת לחקור לאדם

 נענור עליהם שנאו הצרות אחרי ישראל גו׳שיאתרו גו׳־וגדעה
 לדעת ונתרצה שלתה כהשגה ונרדפה ונדעה אליו שגשוג עמס

 לידעזז״ש א״א תהותו ידיעת כי ית׳ תציאותו ידיעת היא ה׳ את
 כי מציאותו כהשגת בעיניך קשה יהי שאל תוצאו נכון כשחר כי

 נעל כת״ש יום בכל השחר מציאות שנכון כתו להשיגו נכון הוא
 כמו מציאותו ידיעת שעה כל המעיי' על תחזק כי הלננות חובות

 אזר תוסיף שהוא בגבורתו כצא׳השמש כת״ש השחר תוצא שתחזק
 לנו כגשם ויבא ואז ואמר נתציאתו המעיין שכל יוסיף כן •בטליתו

 דהיינו כהוגן שלא שאלת את הקב״ה וא״ל העולם לכל חיים שהוא
 לעולם נעצר שאינו כטל אהיה אני לפעמים המתבקש דנר
 כדבר שימני ישראל כנסת עוד שאלה זה דרך ועל
 הוא דלברכה לעיל ומסיק נעצר שאינו כטל להיות שאמרת הזה

 לקללה העל יהיה ובהפך לברכה טל הוא ישראל דכשזוכין נעצר
 טל פעולת כי ל״ט מלקות ושיעור קללת של תרגום שהוא >ל״ט

 לנו שתהיה בתה נ״י שאלה וע״ז ולקללה לל״ט תהפך לברכה
 בהפך תמנה שנעשית כחתימה ולא טל תלת כחותם שיתני כטל

 נראה שפעמים דבר כחותם שואלת את הקב״ה וא״ל ל״ט שהיא
 והחתייר עיקר שהמות׳ בולטות אותיות חותמות יש כי דהיינו כו׳

 שנעשית עיקר והחתימה שקוע שהחותם חותמות בהפך ויש טפל
 אעשה אני אבל קללה וסימן ל״ט תתנו הסתימה ותהיה בולטות

 דהיינו כפיס על הן שנא׳ לעולם שנראה בדבר לך לטובה זכרון לך
 מהם ולמעלה לקללה אי לברכה אי מהם והטל שהגשם עבים

 כבוד בכסא החקוקה יעקב צורת חקותיושהיא לתעלתיך ■בשתים
 מתם וע״י לחתימה מחותם נשתנה לא ודאי כזו פרצוף שצורת

:לעולם אשכחך לא זה
 שייך דלא לדקדק •ויש •וכו׳ שאלו שלשה ■יונתן א״ר רשב״ן אמר הרי״ף

 שאל לא •וכאן יתברך לפניו תפלה בדבר אלא שאלה לשון לומר 1

 ינתש זגו׳זאח״ב היום לפני נא הקרה אברהם אדוני אלהי ה׳ אס כי אליעזר
 שאע״פ ׳ וגו׳ הנערה והיה אמר ולכך ליצחק יקח הנשים מאותם מי :לידע
 יקרא לזאת מ׳׳מ סימא או חגרת תהיה שמא כהוגן שלא אלו נדברים שיש

 בשאול קשה ובן ־ כהוגן שלא תפלה אינה אמנם כהוגן שלא ומעשה ניחוש

 ארו שיהרוג למי נתו לחת נדר נדר רק יתברך מלפניו שאל׳ היה שלא המלך

 נדר והיה שבשמים לאביו נדר נדר אם כי שאלה אינה ניפתח וכו ־ גלית
 כהוגן השני' את השיב למת כהוגן שלא שאלו כולם אם וע״ק ־ כהוגן שלא

 פנים משוא לפניו אין יחדיו צדקו אמת ה׳ משפטי כי כהוגן שלא וליפתח
 תהיה אס והרי כהוגן שלא שאל שאליעזר אומר הוא איך קשיא ועוד ־ ח״ו

 1כמ אח״כ עד בה ירגיש לא באולי ואם עמה ידבר לא סומא או חגרת
 שם: וינימנ׳ הרוב על והצמידי' הנזם אם כי הפסיד לא שם התיש' שפירשו

 הנערה והיה יוצאות העיר אנשי ובנות שפירש ז׳יל פרש״י להבין קשת ועוד
 מ* עובא וקשה מנחש היה בה השקני לה ויאמר העיר מן תחלה היוצאת
 מן ראשונה היוצא׳ הבת על היה שהניחוש זה פי׳ לפרש זי׳ל לרש״י הכריחו

 העיר בנות כל על הניחוש שהיה דנראת כן אינו רקרא פשטיה כי תעיר
 אשאג לגמליך וגם שתה מכלן אמריה תשיב אשר והיה מים לשאוב היוצאת

 נ* כהוגן שלא ששאל אחר׳ שאלה אתר לא למה קשה ועוד ־ וגו' האשה היא
 על עובר היה זה בניחוש והוא אביו ובית משפחתו אל ללכת צוהר אברהם

 היא ממשפחתו לא אשר חם מבנות אחרת אשה לו תץמן אולי רבו דעת

 נבאר וכן אביו ובית משפחתו אל חכן< וללכת אדוניו רצון לעשות לו והיה

 • ושפחה ממורת אפי' יכול כהוגן שלא ששאל אתר לא ז״לילמה רש״י לדעת
 ואל ארצי אל אס כי לו שאתר אדוניי בדברי נסתפק שאליעזר לע״ד ונראה

 מולדתי אל ילך בפרטות ושם ארצו אל שילד לומר הכונת אם תלך מולדתי
 כמו ארצי אל לומר הכונה אם או ליצחק אשה יקח ומהם משפחתו שהיא

 זה וכפי כשדים אור זו מולדתי ואל חרן זו ארצי אל בפרשה שם ז״ל שפרש״י
 לאור תלך לך יתנו לא ואס לשרן תחלה תלך אלא ופרט כלל אינו הפי'

 הוצרך למה מולדתי ואל ארצי אל מדכתיב שהכריחו נ״ל הפי' זזה כשדים
 ומשפחתי מולדתו דרךארצוכי שילך תובן הוא מולדתי ככלל כי ארצי צומ׳אל

 שם שנולד כשדים באח־ אם כי משפחתו אינו שתולדתו פי' לזה ־־ הס שם
 יורני הוא יתברך לפניו והתפלל זה ניחוש עשה לסרן כשבא ולכך אברהם
 משפחת* על להקפיד היה אברהם הכונהשל ואם * שליצחק הזיווג לו ויזמין

 חרז של המקום אנשי על הבונה ואם • ממשפחתו לו להזמין נכולח בידו ■יש
 דרך יהיה היום לפני נא הקרה וז״ש שם זוגו בת ליצחק להזמין היכולת לו

 לדבר בדאי שאיני ואע׳ים יצחק של זוגו בת לפני להזמין הזה הדבר מקרה

 שתשאל׳כךתיתה אפש' הפשט וכפי ־ למענו עשה אדוני עם חשד עשה ה1
 אמריה תשיב אשר הנערות מכלל שהנער׳ יתברך מלפניו רצון יהי ירבש״ע

 ליצסק׳והכוונה לעבדך שהוכחת אותה שתהיה אשאב לגמליך ■וגם שתה -אלה
 ישיבוני הנערו'לא ■ושאר ליצחק הוכח' אשר הנער׳ אותה אלא תשיבגך שלא

 ליצחק הוכחת אשר הנערה אותה בפי זתתן לשון ■מענה מה׳ כ׳ הזה בדבר
 נא הקרה וז״ל התור' בפירוש ז״ל הרמב״ן פירש וכן האלה כדברים שתשיב

 שהוכתה אותה וגו׳ אליה אותר אשר הנער׳ שתהיה המקרה הזה היום ■לפני
 היפה התפלה כי ממזרת אפי' יכול אתר שלא מתבאר ובזה ׳ ליצחק לעבדך

 ממזרה לומר אפשר אי שכן וכיון שהוכחת אותה בפי הדברים השם שיתן
 וממזרה ממור זה ♦מידים מושב אלהיס כי כאלי זווגים מזווג הקב״ה אין גי

 שאם לסי'זה לו הקשה ז״ל ורשי׳י ־ וק״ל ממזרת אינה הוכחת שאותה וכיין
 או מגרת לו תזדמן שמא כהוגן שלא ששאל שמואל ר" אותר הוא איך הוא כך

 יתן יצחק של זוגו לבת ת׳ הוכיח אשר שהאשת מאתו שאל שהוא כיון סומא
 החגרה אם ימנע לא א״ב אדוני שתה אתריה שתשיב בפיה האלה דברים הי׳
 תלויה אין כי בזה אשם לאליעזר לו מה יצחק של זוגו בת היא סומא אי

 גזר בחרה'וכך בזה כי אליעזר של דבריו •מתוך סומא או חגרת לקיחת
 לדרוש לשמואל שכונת ז״ל פרש״י לזה זוגו בת שתהיה ליצחק הקב״ה
 שתשים^דברי'האלה מהעיר תחלח שהיוצאת י״ר אליעזר שאמר כך ■הפסיק

 פון כהוגן שלא דבר ביה יש ועכשיו י וכו׳ שתה לי אתריה ותשיב בפיה
 אם והרי ׳ כפית אלה דברים ה' שים שי תחלה היוצאת על היא שהתפלה

 נרמא היה שהוא נמצא אליעזר בה ירגיש ולא סומא או חגרת תהיה •גאולי
 אך ־ ■בפיה הדבר׳' יתן תחיה היוצאת שלאשה אלא יעשה לא הקב״ה בי בכך
 מה' כי יצחק של זזגו בת זולת תחלה אשה שוס תצא שלא אליעזר דקדק לא

 וא׳יב אדם בני ביד הוא תחלה ויציאה גניסת של והבחירה לשון מענה הוא
 בסים הדכרי׳ תשים מוס בעלת אינה כי תחלה היוצאת כהוגן לשאול לו יהיה

והי• שאחר מה שהקשה הוא כך בפי'לדרשו שמאל לרבי שיש וסהכרח

מער•



פרק . מאימתי
 הנער!' לכל הזה כדכר היא לומר הניחוש היה שאס אליה אומר אשר *צערה

 מות הנה היליל וגומר האשת וגו׳היא שחה 3שתשי מכולן ומי לשאוב היוצאת
 הוער׳אשר והיה כדך נא הטי הנערה אל ואומר מיס לשאוב יוצאת העיר

 הנערות לכל כך לדבר רוצה היה לא הוא שגס ודאי אלא וגומר שחה תאמר
 כי אליה אומר אשר הנערה והיה אמר ולכך תחלה היוצאת לנערה זולת
 האמור ה וה גם א׳'כ לע״ד הוא ונכון לזולתה זלא לה לומר מנחש היה בה

 שוות גזירות בדרשת' לח״ל כנודע למקום ותפלה שאלה הוא ויפתח בשאול
 חגרת תהית באילי שאם היתה כהוגן שלא השאלה ועיקר נשתוות בתיבות

 יחזור שלא גורם ניחוש אותו ונמצא אליעזר יקחנה שלא בוודאי סומא אז
 היה בכך הדבר תלה לא שאס כהוגן שלא וזהו י יצחק של זוגו אחר עוד

 או ממזרת יכול אמר שלא יתבאר ז״ל רש"׳ לדרך וגס י זוגו בת לבקש מחזר
 הצדיקי'ואליעזר ע״י תקלה תביא הקב״ה אין דקי״ל נזה לספק אין כי שפח׳
 שדולת אליעזר דמשק הוא לאברהם דומה שלו איקונין שהיה צדיק היה

 אליעזר ע״י משפחה לפסול לחוש אין שכן וכיון לאחרים רבו תורת ומשקה
 אלה לשנים שהשיבו והטע' י פיסול בזת שאין סומא או חגרת של מוחין רק

 והעליתיהו לומר שמיס בכבוד נגע שיפתח כתוב ראיתי ליפתח ולא כהוגן
 הוא שהזווג וכיון הית׳שאלת׳בדברהזווג שהשני' לע״ד אפשר לה׳עולהיעוד

 שהמציאו כהוגן השיבוהו צכן ושומא בחגרת זוג בת ליצחק נגזר ולא מהקב״ה
 אלהים כי ־ממזר או עבד זוגה בן היה לא שאול של לבתו וכן זוג בת לו

 שאלת אבל כהוגן תשובתם היתה ולכך ביתה הממזרים שהס יחידים מושב
 שלא לו השיבו לכך כהוגן לו שישיבו כדי מנגד דבר שוס היה לא יפתח
 עיין וכו׳ לנו כגשם ויבא כהוגן שלא שאלה כנ״י ברכיה וא׳יר : כהוגן
 מקלקלין הגשמים גשמים רוב כשירדו הגבמיס שגם ול״נ : ז״ל רש״י
 ועל הלב על החיתס וכן ־ לרוב טל כשירד אפי' לעילם מתבקש הוא והטל

 מצות כשעושה אלא באדם משגיח הקנייה אין כן ואס נראה פעמים הזרוע
 לו משל' 'ה הקב אין שוב ודם בשר לבני שנגלה מה יאבל אדם מבני נסתרת

בגלוי: בין בשחר בין המצו׳ שכר לשלם חקותיך כפים על הן אמר לזה שכר

 יהודה רבי הגשמים שואלין^ת אימתי עד משנה ז
 עד אומר יוסי רבי הפסה שיעבור עד אומר

ומלקוש מורה גשם לכם ויורד י שנאמר ניפן שיצא 1 15י'
 יורה יצהק לרב נחמן רב ליה אמר * גט׳ ׳ בראשון1

 במרחשון יורה דתנן הוא במרחשון יורה הוא בניבן
 יואל בימי יוחנן רבי .אמר הכי ליה אמר בניבן ומלקוש

אבל הגזם *יתר ביה דכתיב זה מקרא נתק־ים פתואל בן 0|
 אבל הילק ויתר הילק אכל הארבה ויתר * הארבה
 ירדה גשמים ירדו ולא אדר יצא שנה •אותה ההביל

 נביא להם אמר ־ בניבן באחד ראשונה רגיעה לרם
 או ן חיטי קב לו שיש מי לו אמרו • וזרעו צאו לישראל

 • וימות בקרקע יזרענה או ׳ ויחיה יאילנו ן שעורי קבים
 להם ונעשה וזרעו יצאו זרעו צאו אעפ״ב להם אמר

 ומה שבפרקים ומה שבכתלים מה להם ונתגלה נם
 וברביעי ובשלישי בשני וזרעו יצאו נמלים שבחורי •

 עומר והקריבו בניבן בחמשה שניה רביעה להם ירדה
 בששה הגדילה התבואה ונמצאת ע׳קד בששה

 הקרב עומר ונמצא • יום עשר באחד חדשים
 יום י״א של מתבואה קרב חדשים ששה של מתבואה

יקצורו ברנה בדמע׳ ם *הזורע■ אומר הוא הדור אותו ויעל 0יל'
 ובכה ילך הלך מאי הזרע משך נושא ובכה ילך הלך

 כשהיה שור רב אמר יהודה רב אמר וגומר מש* נושא
 וזה ההלם מן חזיז אוכל ובחזרתו ביכה בהליכתו חורש

 חבדא רב אמר אלומותיו נושא מאי כרנה יבא

תענית ראשון
 ושמלת זרת קנה שנה אותה תנא במתניתא לה ואמרי

:היתה זרתיים
 נשם לכם ויורד דכתיב הוא בניבן יורה יצחק לר׳ ר״נ א״ל

 כדתניא הוא בתרחשון והא נחמיה בראשון ומלקוש יורה
 גמרחשון ודאי ליה אמר :לקמן מפרש ומלקוש יורה * לקמן

 היה ומלקוש שיורה נתקיים פתואל ;3 יואל נימי זה ומקרא הוא
 וגם לרעב ה׳ קרא כי דכתיב ז׳שניס 3רע שהיה נס ע״י בראשו;

 • וגומר הארבה אכל הגזם יתר וכתיב שנים שבע הארץ אל בא
 רביעה : ל״ג אדר רוב זרעו ולא גשמים ירדו ולא אדר יצא ה״ג

 אח שמרביע רניעה מפרש ולקמן ־ גשמים התחלת ראשונה
 חדשה התבואה שתגדל קו־ס ברעב וימות יזרענו או :הארץ

 דכתיב והיינו וכו' נם להם נעשה :לאכול מה לו יהא שלא
 לרם נתגלה :וגומר הארנה אכל אשר השנים את ,לכס ושלמתי

 ־ העכברים שאצרו ם שבכותלי ומה נמלים שבחורי תבואה
 וזרעו יצאו ;בשדות ואוגרית בשימת חורים שעושי' נמלים דרך
 ולאחר ־ אכלו שמצאו ומה ורביעי ושלישי בניסן שני .־ שבידם מה

 נפשה עומר את והקרינו בניסן בה׳ גשמים להם ירדו שזרעו
 מתשרי חדשים בו׳ הגדלה : חדשה תבואה באותה בניסן עפר
 בדמעה הזורעים :בו י״ו עד בניסן מה׳ יום א בי' _• ניסן ועד
 לבני אס ובכה ילך הלוך מאי :לאכול מה להם היה שלא
 הכתוב השור על אלא גו׳ בדמעה הזורעים נאמר כבר הרי אדם

 שחת זה חזיז אוכל 'ובחזירתו החלה לחרוש בהליכתו מדבר:
 בא מאי :ליגדל תתחיל מיד כשזורע בהליכתו שזרע התלם מן

 לאכול להם שיש התבואה תפני אס אלומותיו נושא ברנה יבא
 תה הי׳ גדול נס זה זרתיים שבלת :יקצרו ברנה אמור כבר הרי

: כפנולת וד׳ ג׳ פי שהקנה התבואה כל דרך כן שאין
 זרת"׳ ושכול' זרת קנה הית׳ שנה אות' אלומותיו נושא מאי

 ככד משא והיה שנה כנל שרגילים נמו האלומות וקשרו
 כני שדרך אתת אלומה אלמותיו נושא דכתיכ והיינו השכלים כובד כשכיל

 חזיז אוכל וכחזרתו כתיס' עוד י אלומות '3כ תכואה כה היה לישא אדם
 יום כי״א גדלה חדשים כו' הנדלה נמצא לעיל דקאמר הא וקשיא התלם מן

 לומר יש ושתא ליגדל מתחנת מיד שהרי יומי וכי״ר בי״ג גדלה למיתר ה״ל
 : ע׳'כ וצ״ע יום ׳א כי גדלה נמצא קאתר בשלישית שנזרע המאוחרת דלכל

גומד ומלקוש מורה גשם לכם ויורד שנאמר ׳א מהרש
 יורת לקמן ואתרינן יורה יו״ר במקום מורה מ״ם

 הורת לישנא בהאי ליה דנקע עוד ואולי כו׳ הבריות את שמורה
 בן יואל בימי : לצדקה התורה את מינית לעיל דכתיב דומה

 נס ע״י זפרש״י נתקיים ובימיו אתרו הוא כו׳ נתקיים פתואל
 שנעה הארץ בא וגס גו' ת׳ קרא כי דכתיב שנים ז׳ רעב שתית
 וכפרש"* אחאב בן יהורם בימי אמרו אלישע קרא ההוא גו׳ שנים
 להו דתשמע ונראה ניבא יהורם בימי פתואל בן דיואל עשר בתרי

 בימי דכתיב הארבה ע״י היה יהורם דבימי שנים ז׳ רעב דההוא
 לפי גו׳ הארץ אל בא וגס לרעב ה' קרא אלישע שאתר לפי יואל

 כדכתי׳רעב גומר שנים שבעה בארץ היה וגס למכתב ה״ל פשעיה
 אור! היינו גו׳ הארץ אל בא וגס אתרו וע״כ וגז׳ בארץ יהיה כי

 לקלות שנים שבעת הארץ אל בא הוא יואל נימי שנזכר הארבה



בא תענית ראשון פרק מאשתי
 ויש כן נידו היתה קנלה מקט אלו זמנים בו׳ בניסן באתר :הכל
 ויצא יהורם דנימי רענ שני גילהו דהנך מ״ש לפי טעם נזה לתת
 התחיל בניסן ומאחד 3רע שנע׳שני אותן שכלו זקאמ׳היינו אדר
 ימי להתחיל נענו דמאז ראשונה רניעה להם וירדה אחרת סנה

 דר״ה נפ״ק כמ״ש מנישן עשרה מתחילת התכואה דשני השוכע
 תנואה להם היה דלא ואע״ג התנואה על נידון העולם שנפשח

 שהתחילו בניסן מא׳ התחילו שניהשונע מ״מ בניסן י״ו עד חדשה
 מה להם שנתגלה ננס לאכול להם היה וגס לגדל הזרעים

 ט' שעורין קנייס או חיטים 3ק לו שיש מי ואמר ט׳ שנכתליס
 עני מעשר נתינת לענין וכן מדחיטיס כפול השעורים דשיעור

 ואמר דפאה 3ספ״3 כמ״ש שעורים 3ק או חיטים 3ק חצי נגורן
 יזרענו ולא יאכלנו אס דהא שעת לחיי היינו יו' ויחיה יאכלנו

 וד׳ שלישי שני וזרעו :ט׳ חיטין 3ק כשיכל׳ ימותו דנמי ודאי
 רניע׳ראשול אחר מיד נשני לזרוע כולן יכולין שהיו כו׳גס וירד
 כדאמרי' ולקליטה להשרשה שניה רניעה קודם ימים ג׳ נעי מ״מ
 בשש׳ הגדילה תבוא׳ נמצא ואת׳ לקליטה ימי׳ ג׳ דר״ה פ״ק

 נפרק כר״א אי והיינו עכ״ל גיסן ועד מתשרי כפרש״י חדשי׳כו'
 וחצי ואייר ניסן וחצי ט׳ זרע כסליו וחצי וחשון תשרי דחצי המקנל

 פליג ר״ש אנל מונה תשרי דמתחילת דאמר כר״י ואי קציר סיון
 נרא׳ בו׳ אוכל ע״ש־ובחזירתו מונה ן חשו דמתחילת ואמ׳ התם

 דחרשו נמי ע׳׳כ ניום נו כו׳ וד׳ וג' נ׳ וזרעו לעיל דקאמר הא
 גומר ילך הלך דמאי וקאמר הימים תג' יום נכל זרעו כך דאחר

 ולכך לחריש׳ ימים ג׳ נכל ט׳ הולך חורש כשהוא דשור כפול לשון
 נרכה היה ימים מג׳ יום כל נהליכתו דהיינו ילך הלך לשון נקט

 שניהוז״ש לאהיהרניע׳ שעדיין כלום וצמח גדל היה לא שעדיין
 דהיינו הזרע שנמשך משך כל נוכה שהיההשור הזרע משך נושא

 השדה תן ה׳ ניוס החרישה מן נחזירתז אנל ונד׳ ונג׳ נ׳3
 חזיז אוכל היה ולצמוח לגדל מיד התחיל שניה רניעה וירד לבית

 ג׳ נכל לנית שנא אחר כפל לשון גומר ינא נא וז״ש התלם תן
 הנינו והתוש׳לא ימים ני״א דגדילה קאתי־ דשפיר ונמצא הימיצז

 ר״ל כו׳ אלומותיו נושא :וט״ק שהקשו תה והקשו כן השמועה
 לפי ומשני לנושא נכינוי אלומותיו מאי אלומות נושא 3למכת דה״ל

 נשאר שעשה כדרך אלומה סתם לישא כנד והיה זרתיט ששינולת
:לישא לו יכולת כפי עתה שעשה אלומותיו אלא שנים

 ופירשו הוא במרחשון יורה בניסן יורה יצחק לר' נחמן רב א״ל הךי״ש
 דמתני׳ פריו ומלקוש יורה גשש לכס ויורד דכתי' דאקרא התו׳ י

 יי יש תדברי וגם ■ דבחשון תורה יורה אבל קסמיך דאתלקוש לתרץ אפשר

 בחשון יורה גשם לכס ויורד דכתיב הכי ניתא אקרא דגס ותימה כן גראה
 יצחק ר׳ לו חדש זה בששון גשש ירד לא יואל שבימי וכ״ת בראשון ומלקוש

 זה כתיב הרי הוא בניסן יורה וכי נחמן רב שואל מה זה ידע נחמן רב שאם
 לתרץ אפשר דבמתני׳ שאמרו בתום' לדקיק יש וגס נאמר יואל בימי דווקא

 אימתי עד מאיר ר' שאמר למתני' קושיא ליכא ומעיקרא קסמיך דאמלקוש
 לשאול מותר נחשון הגשם שירד אע״פ הפסח שיעבור עד הגשמים שואלין

 קשיא ואי ראשון שנקרא ניסן חרש בכל מלקוש זמן שהוא ניסן שיעבור עד
 הזה הפשוק רא־ית על קשה שלא הוא התום' דכוונת ונ״ל י בקרא הוא

 כיון ראיה והבי' בניסן ומלקוש נחשון יורה דאימא ומלקוש יורה בה שכתוב
 להודיה בקרא אבל ניסן חדש כל שואלים א״כ ■למלקוש ראוי נישן חדש שכל

 גשם לכס ויורד לצדקה המור' לכס נתן כי דמדכתיב ונ״ל התם דכתיב קשה
 נותן ומהו השנים כל דרך זה שא״כ כששון היה שהיורה למיתר ליכא יורה
 לתבי׳גשס תקב״ה עשה שצדקת משמע לצדק׳אלא היור׳ שהוא המורה לכם

 הוא יורה דלעולס ותירץ בניסן יירה ונקרא לו קודם בא שלא אע״פ בניסן

 ־. בניסן יורה היה נחשון יורה להיות שהרגיל נתקיים יואל בימי אבל כששויון
 מכולת בידם שהיה כיון לזה הוצרכו למה וקשה וכו' ונתגלה נס להם נעשה
 ויתור* ׳זרענו או ויחיה יאכלנו קב לו שיש מי שאמרו ושעורים חיטים

 ותנאי להם שנתגלה ומה שבידם תה שזרעו פירש ורש"׳ וכו׳ וזרעו ויצאו

 הזורעים ופרש״י בדמעה הזורעים הדור אותו שאמ׳על לפירושו וקשה אכלו
 וא״ב אכלו שמצאו שמה פי׳ עצמו ורש״י לאכול מה להם היה שלא בדמעה

 והיי מהכתלים להם נתגלה שזרעו הזרע שבמקיס כיון בדמעה זרעו למה
 מה להם לגלות נס הקב״ה להם עשת שלא אומר אני לכך ממנו אוכלים

 או בה' ובטחו שבבתיהם תה וזרעו בבוראם שהאמינו לאחר טד שבכתלים

 הזורעי׳בדמע' אומר הוא הדור אותו ועל שבכתלים מה הקב״ה להס גילה
 מת לאח׳שזרעו לנס הוצרכו ולכך כלום להם נתגלה לא עדיין שעה שבאותו

 ובנחלים שבחורים מה להם צחגלה לאכול מה להס נותר ולא בידם שהיה

 ובתוספות וכו' חורש כשהיה שור וכו' ובכה ילך הלוך :אכלו שמצאו ומה
 ,דבר להבין וצ״ע׳וצריך וכו׳ הגדלה התבואה נמצא לעיל דקאתר הא וקשיא
 שמיד מהתל׳ חזיז אוכל ובחזרתו שאמר ממה אלא כן הקשו לא למה התוס׳

 התבואה מ״מ מיד חזיז מוציא יהי׳ שלא אע״פ כן י״ל והרי ליגדל מתחלת

 שמיום יום בי״ד תבואה ונעשית גדלה היא תזריע' מיום חדשים לו' הגדלה

 שאמר ידענו ואס בי״א אומר והוא י״ד הוה לעומר יי׳ו עד בניסן '3ב שזרעו
 • מתייש' הוא חזיז אוכל שאמרו עכשיו גס א"כ בד׳בניסן הזורע על יוס א י"

 בי״א גדלת בכלל כי בי״ד או בי״ג לגדלה תיל"ל שהקשו מה להבין יש ועוד
 התנוא' צמחה שהזורעי׳בד׳ מחודש היותר והודיענו בי״ד או בי״ג גדלה יש

 קושיא לא כאן ואין יותר מרוב' מנין שהוא יום לי״ד או לי״ג וכ״ש יום בי״א

 השני הרביעה מזמן גמרא דחשיב ס״ל שתתו' ואפשר ־ לתירוץ צורך ולא
 אחרי היורדת הרביעה אחר עד הזרע יצמיח לא כי לניסן בת׳ שירדה

 דקאמר תא הקשו ולכך העומר שהקריבו בניסן י׳יו עד ׳"א הזריע׳־והיינו
 הזרע על רביעת ירידת שבלא לומר הוא מדוש יותר יום בי״א גדלה לעיל
 י״ר או י״ג יותר מרובה בזמן גדלה שהתבואה ואע״פ מיד חזיז ועלה צמח
 הצתת גדל שמיד שראינו כמו רניעה בלי לי״ד או לי״ג הצומח בבחינת מ״מ

 עד וחזיז צמח גדל שלא לי״ג מהצומח משובח הוא הרביע' קודם חזיז והעלה
 :גי״ד או בי״ג גדלה שאתרי דתיספו' לישנא דייק זה ונפי ־ הרביעה אחר
 בי״א למימ׳גדל ליה הוה לא לומר להם היה כך התום' תפשט המובן וכפי
 שלמאוחרת ותירצו : מדוקדק הוא דרכי וכפי בי"ד גדלה בי״ג גדלה אלא

 המאוחרת בתו' להגיה וצ״ל יום בי״א גדלה קאמר בשלישית שנזרע׳ בזריעה

 בי״א גדל י״ל ותהרביעי ובד' ובג' בב' זרעו אמרו שכך ברביעית שנזרעה
 נשארו ׳"ג שהוא העומר יום ולא ברביעי הזריעה יום נחשב לא אס יוס
 הרביעי־ותפש קודם ג״כ תיתה ד' יום שזריע׳ לתרץ ז״ל וכוונתם יום י״א

 לגמגם יש ומ״ת תחזיז צמיחת מיום יום ליי׳א גדלה שהיא יותר המחודש
 הזריעה תזמן אלא השזיז מצמיח׳ אינה חדשים לששה הגדלה התבואה שהרי
 יבא בא מאי כקונטר׳גריס אלומותיו נושא מאי ־ וצ"ע התוס' אמרו ולכך

 יקצורו־וקשת ברנה אתור כבר הרי התבואה מפני אם אלומותיו נושא ברנה
 מדבר וכאן ברנהיקצורו באדם דבר שלמעלה בגמרא תירצו שכבר לפירושו

 נישא אינו שהשור אלומותיו נושא מאי דבעי ניחא הגמרא ולגירסת בשור
 לגי׳ לישב צריך אבל אלומותיו נושא השדה ובעל חורש השיר כי האלומות

 ששמחת כיון אלומותיו נושא ברנה יבא בא מאי בעי דהכי ונראה ־ רש״י
 יבא בא אותר איך ואוכל חזיז מיד שמוציא מהתלם בחזירתו הוא השיר
 הוא מהתלס ב^תו החטאה שתצמח קודם והלא האלומות בזמן ברנה
 יבא בא ברנ^&י וישוב ובכה ילך הלוך דהיל״ל ועוד מהחזיז ואוכל שמח

 אם כלומר הוא יקצורו ברנה אמור הרי התבואה מפני ז״ל רש״י ומ״ש
 ה?ושא האדם אל אלא השור אל חרר אינו ברנה יבא שבא לומר תמצא

 אחרת קושיא יש הכפל ומלבד יקצורו ברנה אמור הרי כי יקשה אלומותיו

 שהרנה אותר הוא וכאן קצירת משעת היה האדם ורנון ששמחת אמר שקודם
 ומשני הקצירה זמן אחר שהיא האלומות נשיאת בשעת היא והשמחה

 כל דרך כן שאין מה גדול נס וזה היתה זרתיס ושבולת זרח קנה שנה אותו
 על יקצורו ברנה למעלה אמר זה וכפי כשגולת יד' ג' שהקנה התבואה
החטא׳ץ אלומות במשא לביתו בא כשהוא ואת"כ התבואה קצירת מציאות

?א א וא״ו חב



פרק מאימתי
 באלות' שיש אלומותיו נושא להיות הראשונה על מוסיף אחרת כרנה יבא א5

 מהתוש׳ יעקב עין כעל הרב והכיא אלומות" כמה כשיעור תבואה אחד
 זרתיס ושמלת זרת קנה היתה שנה אותה אלומותיו נושא מאי שכתבו
 כובד בשכיל כבד משא יהיה שנה בכל שרגילים כמו האלומות וקשרו

 היה לישא אדם בני שדרך א' אלומה אלומותיו נושא דכתיב והיינו השבלים
 יבא בא מ״ש זה כפי לדקדק שרצו ונ״ל • ע"כ אלומות כשתי תבואה בה

 להיות כבד משא הנושא שמדרך לומר יקצרו ברנה קודם שכתוב לאחר כרנה
 כבד משא נושא היותו עם ברנה יבא בא ועכשיו משאו כובד על מצטער

 א׳תבואה באלומה לביתו מביא להיותו ושמח ירון מ״מ השבלים כובד כשביל
; אלומות בשתי להיות שרגיל ממה יותר

 קרא *כי רכתיב מאי יצחק לרב נחמן רב ליה אמר ח
 ז׳ בהנך שנים שבע הארץ אל בא ונם לרעב ה׳ שס
 אכלו ראשונה שנה יוחנן רבי אמר הכי א״ל אכול מאי מלכי'

י ובכרמים שבשדות מה אכלו שניה * שבבתים מה ח ב
 ,טמאה בהמה בשר רביעי׳ טהורה בהמה בשר שלישית
 בניהם בשר ששית * ורמשים שקצים בשר חמישית

 שנאמ׳ מה לקיים זרועותיהם בשר שביעית ׳ ובנותיהם
:יאכלו זרועו בשר *איש ישעיה
 שבשדות מה :נאמר 3אחא ן3 יהורם ימי3 לרעב ה׳ קרא כי ע

א״נ ־ מהם קצה בניהם בשר אכלו :שדות3 שנשתייר מה
 : ע״כ אשתקד שנשרה ואה3הת מן שעלו ספיחים שדות3ש מה

 3רע שני דכמה ר״ל כו׳ שנים שבעה בהנך מהרש״א
ע3היוש לא מהם אלא רות תרגוס3 כמפורש היו

 לא ל3א שנים עה3ש שנגזר 3יעק ימי3ד 3רע כמו שנים
 3דכתי יהורם ימי3ד 3רע שנים ז׳ הנך3 לזי׳א שנים ז׳ נתקיימו

 הארץ אל א3 וגס 3וכתי שנים לז׳ שנגזר גו' 3לרע ה׳ קרא ני
 ששית כו׳ אכלו מאי : הגזרה שנתקיימה דהיינו גו' ע3ש

 דלא מהם כמה דאי דו עכ״ל מקצתם פרש״י וכו' בניהם בשר
 כדאמר לאכול למקצי/ היה שנים ע3ש סוף3 ואפי׳ כך לידי באן

_ : וק״ל כו׳ חיטין 3ק לו שיש מי לעיל
 כעצמו קושי' הוא דמ״ד וכו'וקשה לרעב ה׳ קרא כי דכתי' מאי הרי״ה

 שאינה שנים בהנך אכול מאי בשאלת יצא ואח״כ הכתוב של י
 ה׳ קרא כי דכתיב מאי דהוקשה ואפשר • כתוכ של לעיצומו שאלה נוגעת
 ז׳ לרעב ה' קרא כי דהיל״ל שנים ז׳ הארץ אל בא וגס ואמר וחזר לרעב
 בנה את החיה אשר לאשה משלח שהיה שכיון ועוד ־ בא גס ומאי שניס
 ז׳ בהנך ולמד צא אמר לזה שנים ז׳ ויבא והיל״ל הבא הרעב חשש מפני

 שבבתי׳ מה אכלו ראשונ' דשנה דנהי הכתוב פי' תבין ומשס אכלו מאי שנים
 שהרי שנים שבע לרעב ה' קרא לומר אין וא׳יכ כשדות שנשתייר מה ושניה
 שבשדות ממה השניה ובשנה שבבתים מה ראשונה שנה לשבעה אכלו

 מעשיהס וכפי לרעב ה' קרא אמר ולכך וכו' טהורה בהמה בשר ובשלישית
 תכרת מלשוב יחדלו ואס הרעב יסתלק וישובו ישמעו אם הרעב זמן יהיה

 אמר ולא בריות מזון תוספת שנים ז׳ הארץ אל בא וגם הרעב מפני הארץ
 שאכלו האמרוני' שנים ג' אס כי מהומה של רעב היה מ\א שנים שכע רעב

• זרועותיהם ובשר בניהם ובשר שקצים

 *בקרבך דכתיב מאי יצחק לרב נחמן רב לעה ואמר ט
 לא קדוש דבקרבך משום בעיר אבא ולא קדוש *י ,

 הקרוש אמר יוחנן ר׳ אמר הכי ליה אמר בעיר אבא ^ה-
 שאבא עד מעלה של בירושלים אבא לא הוא ברוך יא י

רבתי׳ אין למעלה ירושלים איכא ומי מטה של בירושלים

תענית ראשון
 תלי© : יחדיו לה שחוברה כעיר הבנויה *ירושלים

 י,ננ דהיינו קדוש ך3קר3ד משוס תמיה3 קדוש דבקרבך משום
אבא לא :עיר3 ה"3הק יכא לא מעשיך 3מטי שאתה

 למטת קדוש ך3קר3 שיהא עד קרא אמר והכי וכו׳ בירושלים
 כעיר נויה3ה ירושלים מעלה של עיר3 א3א לא ירושלים דהיינו

 שהיא כעיר נויה3 תהא מטה של ירושלים יחדיו לה רה3שח
והיכן אחריתי ירושלים דאיכא מכלל ודוגמתה רתה3ח ה3 כיוצא

:למעלה לא אס
 בעיר דקרא פשטיה וי״מ י ממש עיר פי' בעיר אבא לא תיפפות

 פני ומלאו כמו שנאה לשין ועיר בשנאה אבא לא כלו' בשנאה

: ערים חבל

 של שירושלים ודע סוד בזה יש י וז״ל האגדות בפי' כתב והרשב״א
דקים שכלייס לעניניס ציורים כולס המקדש ובית וציון מטה

 וע״נ הכס ונחלת החיים ארצות הארץ נקראת וע״כ ישראל ארץ כל גס מאד
 שאין כתי לארץ בחוצה הדר כל אמרו וע״כ התורה מצות כתת בארץ תלויות

 כתבניתם ועשה וראה אמרו והוא רוחני' לעניינים ציורים התקדש ור״ל אלוה לו
; ע״כ בהר מראה אתה אשר

 דהכי פרש״י בו׳ מעלה של בירושלים אבא לא מהרש״א
 דהיינו ישראל קדוש ך3קר3 שיהא עד קאמר

 עד לשון3 קרא נפרש דאס לפירושו וק״ק עכ״ל כו׳ לא ירושלים
 עד וה״ק פשעיה לפי מעיקרא כדס״ד ואימ׳ זו לדרש' הכריחו מי
 עיר3 א3א לא מעשיך 3מטי שאתה עד דהיינו קדוש ך3קר3ד

 ך3קר3 קדוש אס חמיה לשון3 הירש לפי לפרש ויש ירושלים
 דאס דלמעלה ירושליס3 כעיר א3י לא וכי שלמטה ירושלים3

 דמשרה כ״ש אדם ני3ל דהארץ 3ג על אף למטה שכינתו משרה
 וגו' א3א דולא ו״ו זה לפי׳ 3ויתייש לה׳ שהשמים למעלה שכינתו
 עד מעלה של ירושלי׳3 א3א לא דאמ׳ ר״י ומיהו לפרש"' משא״כ

 כו׳ א3א לא קדוש ך3קר3ד משוס קושיא הך מכח לא כו׳ א3שא
 ירושלים דהיינו קדוש ך3קר3 מדהקדיס ליה דמפיק אלא ליה דריש

 3למכח דה״ת שלמעלה ירושלים דהיינו עיר3 א3א לולא שלמטה
 ירושלים : ודו״ק חמיה ובלשון קדוש ך3קר3 עיר3 א3א ולא

 היא למטה הבנויה ירושלים כלומר כו׳ שחוברה כעיר הבנויה
 ירושלי' נגד כשמים למעל׳ שהי׳ כו׳דהיינו לה כעי׳ירושלי׳שחוכרה

 אין פ׳3 אמרו זה וכעין השמים שער כנגד ממנת שהיא שלמטה
 : ע״ש כו' ומזכח ה״מ3ו ירושלים שבו ול3ז רקיעים ז'3 דורשין

 וקשת פרש״י עיין וכו׳ בעיר אנא ולא קדוש בקרבך דכתיב מאי הרי"!?
 אל כי קאמר דקרא פשעיה דהא בתמיה לאקשויי לר״נ מנ״ל

 בת שאתה בעיר נכנס הוא מחניך בקרב כשהוא האיש שדרך איש ולא אנכי
 עכ״ו מחניך בקרב שוכן אני קדוש שבקרנך ואע״פ איש ולא אל הקב״ה אבל
 והוא כבודו השמים ועל ממעל בשתים האלהיס כי בה שאתה בעיר אבא לא

 שוכן אני קדוש בקרבך אנכי אל יאתר או תקרא של לעניינו מתיישב פשט
 נדרוש ולאין ומאין איש ולא אנכי אל כי אדם כבני ותחנה בעיר אבא ולא

 דהוקש׳ ונראה ־ זה על לתמוה כדי בעיר אבוא לכךלא קדוש דבקרבך משום
 אנכי קדוש אל כ׳ תיל״ל שכתבנו כמו הוא שאם בקרבךקדוש דכתיב מאי לו

 בעיר־זתתו ולא בקרבך קדוש אני כי יאמר או • בעיר ולא בקרבו איש ולא
 ומכת בעיר אבא ולא מהו וכן הקדוש הוא מי פירש ולא קדוש בקרבך ז״ש

 אם אפרים לשחת אשוב לא כך הכתוב לדרוש אפשר היה אלו דקדוקים
 לאיש והיתה והלב' אשתו את איש ישלח הן שכתבתי שאע׳יפ בתשוב' תשוב
כת> איש ולא אנכי אל כתשוכ׳כי אתכם אקבל אני מ״מ עוד אלי׳ הישוב אחר

 שדרשוהו



כב תענית ראשון פרק מאימתי
 שאל וכיון ע״ש האזינו פ׳ נכחר ככסף המאמר וביארתי חז״ל שדרשוהו

 ולא לכך מקרב מעשיך ומטיב קדוש תהיה בקרבך אתה אס איש ולא אנכי
 ולא מ״ש הוקשו ולזה להשחיתו נעיר אבא ולא תשובתך אקבל אז לפנים

 מעשיך שהטבת קדוש דבקרבך משום וכי :להט אבא לא דתשתע בעיר אבא
 להטיבך בעיר אבא ק־וש שבקרבך כיון היא ראוי אדרבא בעיר אבא לא

 שלמטה בירושלי' דהיינו קדוש למטה בקרבך שיהיה עד ר״י לז״א באחריתך
 וצריך וכו' בעיר פירוש בעיר אבא לא ובתום' : ירושלים בעיר אבא לא

 אבא לא קדוש דבקרבך משוס מקשי מאי שנא' לשון בעיר מפרשי ליש להבין
 דכיון דתקשי בשנאה־ואפשר אבא לא מעשיך מטיב שאתה שכיון ה״נ בעיר

 אומר הוא ואיך האהבה את ולקרב לבא ראוי מעשיך שהטבת קדוש דבקרבך
 ליה והיה אהבה לידי הגיעה לא אבל שנאה דליכא דמשמע בשנאה אבא לא

: וכו׳ מעלה של בירושלים אבא לא ותירצו באהבה אבא למימר

 *ובאחת דכתיב מאי יצחק לרבי נחמן רב ליה ואמר י
 הכי ליה אמר הוא עץ הבלים מוסר ויכפלו יבערו שס
 מאי בגיהנם רשעים שמבערת היא אחת יוחנן רבי אמר ירמיה
 וכתיב הוא עץ הבלים מוסר הבא כתיב י עכו״ם היא י
 נחמן רב ליה ואמר : תעתועים מעשה המה *הבל התם סס
 עמי עשה רעות שתים *כי דבתיב מאי יצחק לרבי 00
 אמר הכי א״ל להו שביק ותרתין דהוועשרין הוא תרתק נ

 עכר״ם ניהו ומאי כשתים ששקולה היא אחת יוחנן רבי
 מים מקור עזבו אותי עמי עשה רעות שתים כי דכתיב

 *כי וכתיב נשברים בורות בורות לרם לחצוב חיים
 גוי ההמיר כזאת היתה הן וראו כתיים איי עברו םס

 יועיל בלא כבודו המיר ועמי אלהיס לא והמה אלהים
 ואף למים עוברין וקדריים לאש עובדים כותיים תנא
 אלהיהם המירו לא האש את מכבין שהמים שיודעין ע״פ

.־ יועיל בלא כבודו המיר ועמי
 לאו אי הוא עץ הבלים מושר ויבשלו יבערו ובאחת

 מוסר לקבל כעץ אדומים משמע היה שוה גזירה
 הכסילים יתבערו עושים שהס עבירה באחת ־ לוקין היו ולשוא

 עבירות כ״ד התשפוט בפרשת בתמי׳ להר שביק כ״ב : רשעים
 דכותייס כשתים ששקול' ספרים: כ״ד על שעברו א״נ רו3שע

 דקדרייס מהן הבינו לא משניהם שהרעו כדמפרש וקדרייס
 המירו ועמי להמיר רצו לא פחותה שיראתם אע״פ )וגותיים(

:ע״כ יועיל בלא אלא עוד ולא כבודם
 נראה מפרש״י גו׳ הבלים מוסר הכא כתיב מהרש״א

 הוה ג״ש לאו ואי בעכו״ס דמיירי "ש ג דאצטר־יך
 גופיה ענינא האי מתוך א״כ ל3א ע״ש כו׳ כעץ אטומים משמע

 הוא הבל העמיס חוקת גי מיניה לעיל 3דגתי בג״ש למילף ה"ל
 לפירושו ועוד בעכו״ס דמשתעי דמפרש גו׳ כרתו מיער עץ כי

 לענין ליה מתפרש לא אמאי בעכו״ס דאיירי הג״ש ידע לא דר״נ
 נתי ר״נ דידע הנראה וע״ג גפרש״י גו' גע׳ן אטומים מוסר

 מלשון ויבערו ליה דתשמע א1ן עניני גולה משתעי דבעכו״ס שפיר .
 דבעכו״ס גו׳דמשמ׳ ויגסלו יבערו ובאחת מ״ד וה״ק וכסיל בער
 כי כמ״ש להם היה "ס עכו הרב׳ והלא ויכסלו יבערו הס אחת

 הע אחת בעכו״ס לאו דודאי ליה ומשני אלקיך היו עריך מספר
יבערו תם מגלם הקשה אחת עבירה דבואת דה״ק אלא תועים

 כף הגא כתיב גמרא מייתי ואהא אש3 וער3 מלשון לגיהנם
 דמסייס גיהנס3 עכו״ס בשביל יאבדו התם מה גו׳ התם וכתיב

 גיהנס3 יאבדו להבא הדין יוס3 דהיינו יאבדו פקודתם ביום ביה
 כ״ב דהוין הוא תרתק בגיהל: יבערו בשבי^עכו״ס הכא ה״נ
 שתי על רק עברו לא וכי דהויין הוא חרתין ועי״ל פרש״י עיין

 אותיו' 3כ״3 התור'שנתנה כל על רו3שע דהיינו 3כ״ וכי עבירות
 כבר עכו״ס עון בגודל בו' עכו״ם ניהו ומאי : להו שביקלו

 לשני דחשיבה לענין הגא אבל התורה כגל שקולה שהיא אמר
 מכותיים ליה דמייתי רש״י ופי׳ רעות שתים בה שיש עבירות

 ה״ל לא א״ג אבל ע״ש גו' פחותה שיראתן אע׳'פ גו' וקדרייס
 ונראה קאי עליה דהא גו׳ עשה רעות שתים גי דכתיב לאחויי

 רעות שתים הנהו תפורש נמי דביה קרא האי דמייתינמי לומר
 חיים מיס מקור עזבו דאותי רעות ׳3 והיינו למטה מחובר שהוא

 שאיוו רבים ובלשון כפול שהוא גו׳ בארות להם שחוצביס עוד ולא
 ריס3נש והס אלהיך היו עריך מספר כי כת״ש רבים לאלוהות

 ; גומר עברו כי בכה"ג ומייחי ביותר פחותים שכלם דהיינו
להבין וצריך פרש״י עיין וכו' ויכסלו יבערו ובאחת דכתיב תאי הרי״ת

 תת הג״ש שידע קודם כן תשתע היה ואס בזה רש״י בונת '
 בכתוב לו שהוקשה ונראה וכו' יבערו ובאחת דכתיב תאי שאתר לו הוקשה

 תא• וגותר ידע לא בער איש תלשון הוא שאס ויכסלו יבערו ובאחת ת״ש
 ידע לא בער הוא תקייתן אינו אם תורה של המצות בכל והלא יבערו באחת
 בכל זו 'הלא בגיהנט ושריפה בעירה תלשון הוא יבערו אס קשת וכן וכסיל

 דאם ועוד בלבד תיוחד' באחת דתשתע יבאחת אותר הוא והיאך התצות
 בשאול ויכשלו גיהנס בעירת אחר לותר שייך לא גיהנם אש בבעירת תדבר

 הוא עץ הבלים תושר דאתר דקרא סיפיה הוקש׳לו שלא ולפי שם הולך אשר
 כען אטותיס תשתע היה שוה גזרה לאו אי רש״י אתר לתכי קאתר תאי
 אטום שהוא לפי ושיא הבליס הוא אותו שתייסריס התוסר כל כלותר זכו'
 בכתוב לאקשויי וליכא אזנו הטה לא ולמוסר׳ תורים לקול ישתע ולא כעץ
 יוחנן א״ר הכי ותשני כדאתרן ייכשלו יבערו ובאחת דכתיב דקר' רישא אלא
 באש יבערו אתר זה וכפי עכו"ס זו לגיהנם רשעים שתבערת היא אחת

 היא שעכו״ם כו"ם עובדים שהם רשעים כסילים שנקראים אותם גיהנס
 להיות׳נידון הוא עץ תעשה כו״ס עובדי של והתושר תעתועים תעשה הבל

 ובאחת ת״ש לדרוש לנו יש זה וכפי ־ בו בוערה ועצים אש תדורת בגיתנם
 כדכתיב ישני ראשון עון להעבי׳ הוא הקב״ה של טובו שתדרכי כלומר יבערו

 בא' יבערו באחת אלא לב׳ תתתין אינו עכו״ם עון אבל גבר עס פעתי׳שלש
 התוסר שזהו לפי גיהנס באש יבער כו״ס שעבד אחת פעם שעשת עבירה

 תעשה התה הבל כדכתיב ואכן עץ תעשה הבלים שהיא כו״ם עובדי של
 פעם עד תתתיו אינו התלות ככל ששקולה עכו׳יס בא' עוד וי״ל ־ תעתועי׳

 שעבר יכסלו כאלי הקב״ה עליו גיתנ׳ותעל׳ באש יבערו הא' בפעם אלא ג'
 כי דכתיב תאי ־ שבתורה המצות ככל עכו״ס ששקולה שבתורה התלות בכל

 שהוקשה הללו־ונרא׳ כתובי' ב' הביא לתה י״ל וכו' עתי עשה רעות שתים
 היא שהעכו״ס עתי עשה אחת רעה כי היל״ל בעכו״ס תדבר שאס לו

 איתי כאן הכתובות הם רעות שתים ואס המצות ככל ששקולה אחת עבירה
 ודביקה ה' דהיינועזיבת נשברים בורות להם לחלוב חיים תים תקור עזבו

 ותדכתיב נש^^כו׳ בירות להם וחצבו עזבו אותי היל״ל כן אס בעכו״ס

 לחצוב הוא ובדמג העזיבה אלא כאן שאין תשתע בורות להם לחצוב עזבו

 י^בר ואס עתי עשה רעות שתיס אותר הוא איך וא״כ נשברי' בורות להם
 אתר הכי א״ל להם שביק כ״ב וכי רעות כ"ד הס בירתיה הנתיבות ברעות

 שקולה שהיא לעכו״ס פרט לתה וכ״ת עכו׳ים זו כב' שקולה שהיא אחת ר״י
 האנמי כתובים ב׳ הביא לזה שבתורה התלות ככל עכו׳ים שקולה והרי כב'

 הכתיב הביא רעות השתי' הס מה ולבאר עמי עשה רעות שחים ,כ דכתיב
האח׳ כ ואו



פרק מאימתי
 למים עוכרים שהחדר"' הוא הדברים יכזנת וגו' כחיים איי עברי כ• ייא׳

 לא והמה מש״ה כיאור יזהו ־ בכודו המיר ועמי לאש עוכרים ים וכותי
 אלהיס לא שהמה חרפתם תגלה שתיהם יחדיו המה נהיות כלומר אלהים

 עכד כאלו עליו מעל־ם כו״ס שהעובד כתו ואתר האש מנכים שהמיס ביון
 לאש שעובד שמי כשתים ששקולה עכו״ם של אחת עבירה והיא ולמים לאש

 יש כו״ס העוכר אכל אח' רעה כידו יש לתים העונד וכן אחת עבירה בידו
 כי וזש״ה ולמיס לאש לשתיהם ענד כאלו שקול שהוא רעות שתים בידו

 מים מקור עזבו שאותי כיון עתי עשה המים ושל האש של רעות שתים
 נשכרים הנורות נשתי שקול הוא והרי עכז׳ים של כורות להם לחצוב חיים

 ועי״ל י האש מפני נשכרים שהם והמיס ׳ המים מפני שנשכר האש שהוא
 שהמי׳מנכים כיון למים גם ענדו כאלו שקול לאש שהעובדים רעות שתים
האש על הגדולים למיס גס שעובדים כודאי לאש עכו״ם עשו ואס האש

: אותם שמנכים א

 כי *ויהי דכתיב מאי יצחק לרב נחמן רב ליה ואמר 05
 בר והא האי כולי שמואל סיב ומי שמואל זקן 3פ״

 של מיתתו זהו שנה בנ״ב מת מר דאמר הוה נ״ב
 קפצה זקנה יוחנן ר׳ אמר הכי ליה אמר • הרמתי שמואל £״ק
 לפניו אמר שאול את המלכתי כי *נחמתי דבתיב עליו פ׳

 בכהניו ואהרן *משר רבתי׳ במש׳ואהרן שקלתני רבש״ע תיא5
 מעשה בטלו לא ואהרן משה מה שמו בקוראי ושמואל

 אמר בחיי ידי מעשה יתבטלו לא אני אף בחייהם ידיהם וע
 קא לא שאול לימות אעביר היכי הוא ברוך הקדוש
 אבתריד. מרננו ארזוטרא שמואל לימות שמואל שביק

 מלבות הגיעה כבר שמואל לימות ולא שאול לימות לא
 נימא כמלא אפילו בחברתה נוגעת מלכות ואין דוד ול5מ)9

 *ושאול דכתיב היינו זקנה עליו אקפוץ הקב״ה אמרננ 6
 אצל גבעה ענין מה וכי ברמה האשל תחת בגבעה יירטב
 שתי בגבעה שישב לשאול גרם מי לך לומר אלא רמה
 מידחי ומי הרמתי שמואל של תפלתו ומחצה שנים

 אמר נחמני בר שמואל רבי דאמ׳ אין גברא מקמי נברא ,ע.#
 באמרי הרגתם בנביאים חצבתי כן *על מ״ר יוחנן רבי

מידחי אלמא פי באמרי אלא נאמר לא במעשיהם פי

גברא מקמי גברא
 של מיתתו זו :קטן במועד מר והאמר :לזקנה( ששים )בן

 מפרש שמחות במשנת היא כרת מיתת ולא הרמתי שמואל
 מיתת היא זו וכך בכך נרת מיתת הוא זה שנים בכך מת

 וגו' הנער יגמל עד דכתיב שנה 3נ״ שמואל של ימיו אסכרה
 עד שם וישב וכתיב תננק נקרא חדשים ונ״ד בלע״ז דיישבי"רי

 ישוב שגה חמשיס ומבן שנאמר שנת המשים לוי של עולמו עולם
 דפין בשני תמצא עולם ובסדר ירושלמי בבכורות העבודה מצבא

 הקב״ה ורצה נחמתי : שערו הלבין קפצה : זה על תוספות
 ואהרן תשה דכתיב ואהרן כמשה מי^דשקלתני להורגו
 הוא שאף יהושע ידיהם מעשי וזהו וגו׳ שתו ושו&בקוראי נכהניו

 אהרן להן ושנה תשה יצא בעירובין כדאתרינן אהרן של חל^דו
 דאתרי אבתריה עלמא כולי מרננו : בחור זוטר כי עירקן

 בנימין גבעת ענין מה ו;וכי3יר׳הית׳3ע ח״ו שתא זוטר מדתית
 בסדר כדמפרש ומחצה שני׳ ב׳ שישב אפרי׳: בהר רמה אצל
 3תי3 עת גשיעאל ף׳^ 3ף״ עשרה עשתי שגת עחצי׳ שעלו עולם

תענית ראשון
 שמואל דאידחי וכו׳ גברא מירחי מי : חדשים ח׳ לסוף י״ג שנת

 אלא :חטא בעבור דתשמע נאמר לא במעשיהם :דוד תקמי

 : ע״כ דשתואל מעשה האי כגון שגזרתי דבר מפני פי באמרי
 חיי אפרש ועתה וכו' הוה שנין נ״ב נר והא שמואל סיב ומי תוספות

 לכ״ג מתונה עלי שהיה ראשונה כשנה שהרי שנה נ״ב שמואל
 היה ועלי ונתמנה נתיישב יום אותו יושככלומ' ועלי כדנתיב שמואל נולד
 קודם שנים י׳ ושופע נכיא היה ושמואל כקרא כדמפרש שנה מ' ושופע נניא
 כשפסק שנה מ״ע בן שמואל שהיה נמצא עולם כשדר כדאיתא שאול תלכו'

 שנין ותרתי נולד נביא עלי שהית ראשונה שבשנה שנה וחצי שופע מלהיות
 שיחיה ומורי • סיב ומי פריך קא ולהכי שנין נ״ב הרי המלך דשאול ופלגא
 כדכתיב מת שנשכה יום וכאותו הארון שנשב׳ קודם דעלי שנה מ' הני חשיב
 היה והארון ונו׳ מפרקתו ותשנר אחורנית ייפול האלהיס ארון בהזכירו ויהי

 וינהי שנה כ' ויהי הימים וירכו כדכתיב שנים כ׳ בגבעה אבינדב בבית
 שמלך לאחר דהיינו כירושלים דוד כשמלך ומיד השם אחרי ישראל כית כל

 כ׳ עם עלי שחיה מ' וחשוב צא לשם הביאו ומחצה שנים שכעה בחכרון
 משנולד שנה ס' שהיה נמצא שנת ס' הייני אבינדב בבית הארון שהית שנת

 נכי א״כ הראשונה כשנה דנולד אע"ג כירושלים הארון שבא עד שמואל
 דלא פלשתים כשדה הארון שהית חדשים ז׳ אותן דהריון שנה חצי לפחות

 עד שמואל ממיתת שנים ח' שתיו נמצא הריון דשנת לתנתו ומלו חשיכ קא

 שמשחו קודם שמואל ממיתת חדשים '1 היו שהרי כירושלים הארון שבא
 והביא כירושלים מלך ומיד ומחצה שנים ז׳ שם ומלך בחברון למלך דוד

 הבאת עד שמואל משנולד שהיה שנים ס' מן שנים ח׳ חסר ועתה הארון
:ע'׳כ שנים נ״ב וישאר הארון

 עיין כו׳ ידיהם מעשה בטלו לא ואהרן משה מהרשי׳א
 ידיהם מעשה בטלו שלא לפרש ונראה רש״י פי׳

 שתתו קודם ואהרן תשה ע״י כ״ג להיות אליעזר שנתשח היינו
 שמואל ידי על שאול שנמשח שתואל של ידיו תעשה דהכי ודותיא

 שנתשח אליעזר של בכהניו ואהרן תשה תפורש הכי דתייתי וקרא
 בקוראי שהוא ע״י שאול שנמשח דהיינו שמו בקוראי ושמואל ע״י
 אקפוץ הקב״ה אמר : שאלתיו תה' ע״ש נקרא שאול כי שתו

 גז׳ שמואל זקן כי ויהי פסוק מוקדם בקרא אבל בו׳ זקנה עליו
 גס ומאוחר תוקדם דאין וצ״ל גו׳ המלכתי כי נחמתי לפסוק

 זקן כי ויהי קרא דבהאי כן תשמע לא עגינא מתוך מיהו בנביאים
 שאול נתמנה זה ומתוך גומר שופטים בניו וישם מסיים שמואל

 גומר מלך לנו שימה גומר הלכו לא ובניו זקן אתה כת״ש למלך
 דסוטהאת ספ״ק דאתרינן והא בו׳ זקנה עליו אקפוץ : וצ״ע

 צדיקים של שנותיהם ממלא שהקב״ה מלמד אמלא ימיך מספר
 תעשה יבטלו שלא זה על בקש שהוא שתואל דשאני י״ל ליום מיום

 כו׳ תפלתו ומחצה שנ*ם ב׳ : אחר בענין וא״א בחייו ידיו
 שהוא הגדול אשל של זכות תחת בגבע' יושב ושאול הכתוב ופירוש
 שאול את המלכתי מ דנחמתי הא וצ״ל ברמה דר שהיה שמואל

 מיד מת שאול היה שמואל של תפלתו ולולא מלכותו בתחלת היה
 מלכותו שיגיעת עד ומחצה שנים שתי לו תאריך היה שתפלתו אלא

 ע״כ כלותר כו׳ הרגתים בנביאים חצבתי : ודו״ק דוד של
 שתתו הריגה דהיינו הרגתים הנביאים את וגס וגזרתי חצבתי
 משוס זמנו קודם שמת שמואל גבי הכא כתו זתנס הגעת קודם

• דוד תלכות הגעת גזירת
 איוהוא וקשה וכו׳ זקנה אקפיץ הקב״ה אמר שמואל זקן פי ויהי הףי״ף

 היה לא שעדין שמואל זקן כי ויהי מלן ישראל ששאלו קידם אומר י
 זקו



פרק טאימתי
 שאמר בדוחק לומר ויש " זקנה עליו קפלה לא וגס שופטים בניו למנות זקן
 עוד יכול הייה שלא זקן כאיש חולשא בעצמו שהרגיש שמואל זקן כי ויהי

 שופטי׳ואח״ב בניו את וישם כמנהגו משפע לעשות הארצית כל את לסבוב
 עוד וי״ל ־ שערו והלבין זקנה עליו קפלה שאול ממלכות הקב״ה כשניחם
 שכוונת לנו לומר זקן כי אמר ולא שמואל זקן כאשר שאמר הכתוב בדקדוק

 תדחה שלא כדי זקנה עליו שקפלה שמואל זקן שכאשר שכשם לומר הכתוב
 שמואל של ידיו מעשה יתבטלו לא וגם מלכותו עונת שהגיעה דוד מלכות

 למנות שמואל בלב שנתן בעונתו שאול מלכות להביא הקב״ה גלגל כך בחייו
 שנתקיימה באופן מלך להם ושאלו ישראל בני בס רצו ולא שופעי' לבניו

 גברא מדחי ומי שהקשה בענין קשה ועוד ־ בעונתו שהגיע' שאול מלכות
 ולומר לדחות יש והרי דוד מקמי שמואל דאדחי רש״י ופירש גברא מקמי

 יתבעלו לא שאת' שמואל של תפלתו מפני אלא דוד מפני נדחה לא דשמואל
 מלכות הגיעה שכבר דוד ומולך שאול מת היה כן מלא1שא בחיי ידי מעשה

 מפני שמואל שנדחה נמלא וא״כ שמואל מפני לדוד לדחות ואין דוד של
 ימים שאול ויאריך שמואל תפלת להתקבל אפשר שהיה וכ״ת ־ עצמו תפלת

 יאריך שמואל וגם בחייו שמואל של ידיו מעשה לו יתבע ולא ממלכתו על
 בשעתו דוד כי דוד מפני שמואל נדחה לא מ'׳מ דוד מלכות נדחה ויהי ימים

 מלכותו נדחה דוד''להיות שילק׳ מהראוי ואינו לו כראוי מלכותו ליעול בא

 אם ועכשיו שמואל מפני דוד נדחה ויהי בחייו ידיו מעשה יתבעלו שלא כדי
 מדחי לפרש נראה ולע״ד ־ בתפלתו לעצמו גרס הוא ותת שמואל נדחה
 שאמר שמואל של תפלתו מפני דוד מלכות שנדחה שהיא גברא מקמי גברא

 אמר למעלה שאמרו הוא כך הענין וביאור בחיי ידי מעשי יתבטלו לא
 האשל תחת בגבעה יושב ושאול דכתיב והיינו זקנה עליו אקפוץ הקב״ה
 שאול מת היה שמואל של תפלתו שאלמלא מהכא משמע הרי וכו׳ ברמה
 גברא מקמי גברא מדחי וכי לשאול והקשו סמכו זה ועל מהרה דוד ומולך

 והשיבו שמואל שהוא גברא מפני ומחצה שנים ב' מלך מהיות דוד שנדחה
 מפני שהורג פי באמרי הרגתים בנביאים חצבתי ע״כ דכתיב אין בגמרא

 שאול וישב ומחצה שנים ב' דוד מלכות ידחה הכא וכן שגזר דבר גזרת
 בכתוב התפלה לרמוז ויש ברמז שיושב שמואל של תפלתו מפני בגבעה
שמואל שהוא שברמה אותו ששאל השאלה תחת כלומר האשל תחת במ״ש

.־ בחיי ידי מעשה יתבטלו אל ואמר ששאל

 רב ליה אמר בסעורתא יתכי הוו יצחק ורבי נדומן רב יב
 הבי ליה אמר מלתא מר לימא יצחק לרבי נחמן שס

 קנה יקדים שמא בסעודה מסיחין אין יוחנן רבי אמר
 אמר הכי ליה אמר דסעיד בתר סכנה לירי ויבא לושט
 ספרו בבדי ובי ליה אמר מת לא אבינו יעקב יוחנן רבי

 אני מקרא ליה אמר קבריא וקברו חנטיא וחנטו ספדגיא
 ואל ה׳ נאם יעקב די עב תירא אל *ואתה שנאמר דורש ירמיה
 מארץ זרעך ואת מרחוק מושיעך הנני כי ישראל תחת ל

 • בחיים הוא אף בחיים זרעו מה לזרעו הוא מקיש שבים
 ליה אמר נקרי מיר רחב רחב האומר כל יצחק רבי אמר

 קא כי ליה אמר לי איכפת ולא אמינא אנא נחמן רב
 י אמינא קא שמה את ובמזכיר ובמכירה ביודעה אמיגא

 אמשול ליה אמר * מר ליברכן ליה אמר מיפטר הוה כי
 במדבר מהלך שהיה לאדם דומה הדבר למה משל לך

 וצלו מתוקין שפירותיו אילן מצא וצמא ויעף רעב והיה
 ושתה מפירותיו אכל תחתיו עוברת המים ואמת נאה

 אילן אילן לו אמר לילך וכשבקש בצלו וישב ממימיו

 הרי מתוקין פירותיך שיהיה אומר אם אברכך במה
 שתהא נאה צלך הרי נאה צלך שיהיה מתוקין פירותיך

 עו^רת המים אמת הרי תחתיך עוכרת המים אמת

כג תענית ראשון
 יהיו ממך שנוטעים נטיעות שכל רצון יהי אלא תחתיך
 ו לך יש הרי בתורה אם אברכך במה אתה אף כמותך

 יש הרי לכבוד ואם גדולה לך יש הרי לגדולה ואם תורה
 הרי בבנים אם עושר לך יש הרי בעושר ואם כבוד לך
 מעיךכמותך: צאצאי כל שיהו רצון יהי אלא בנים לך יש
ספדיא ספדו חנס3 וכי בכדי : לעולם הוא חי אלא מת לא

 מקרא :לן וישפדו אותו ויחנטו כיה דכתיג י חנטיא וחנטו
 זרעו מה ; שחם היו סגורים חנטיא דחכטו והאי דורש אני

 מקגץ הוא החייס יס3ש מארץ ישראל את ץ3מק כשהיא בחיים
 גולה3 שיגוא בהייס הוא אף :י3בש אינם שהחתים י3ש3 שהס

 וגוחר ישראל וירא חצריט3 שחצינו כחו לעיניו גניו אח לגאול כדי
 :היה חי אגל שחת להס נדחה חנטיא ודחנטו א3ס ישראל ודרשינן

 איכפת לא :קרי געל נעשה נקרי מיד רחב רחב האומר כל
 3ר מפטר הוה כי ;חכירה נחי היינו ביודעה :חושש איני לי

 תחתיו: לנוח עיף לאדם צריך שזה נאה צלו יצחק:והיה תר׳ נחמן
 כמותך יהיו :לצמא המים ואמת :3לרע מתוקין פירותיו

 אינה היא כי גגדולה גרנו )ולא ׳ כאן עד וכגוד ובעושר גתורה
 הרי״ף( געליה רת3שתק לפי הרבה זירוז שצריך החלט3 ברכה

האבות בשם האבות זרע שתכניס המקראות רובי כי דע הרשב״אז״ל
 מת ישראל ועתה בחרתיך אשר אתה עבדי ישראל כאמרו

 הנני כי באתרו הכתוב נתעורר כאן רבים וכאלה מעמך שואל אלהיו ה׳
 כאן הכונה שאין בבירור יראה ־ כביס מארץ זרעך ואת מרחוק מושיעך
 זרעך ואת אחריו ואמר שהוסיף אחר יעקב זרע שהוא יעקב עבדי באתרו
 רפי שהשיב תה כי ודע ־ סוד יצחק ורבי יוחנן רבי בדברי ויש שביס מארץ
 שעל ולומר כן הכיב נ ר" כונת צד על דבריו להעמיד לא דורש אני תקרא יוחנן

 תאתר נתאמת שהרי תת לא בעצמו יעקב כי מתנו לדרוש סומך היה המקרא
 אבותיי קקברי וקברוהו ממצרים ונשאוהו ונחנט נספד באמת כי נחמן רב

 שבמקרא נעלס אחד רמז מדרש על יותר ר׳יצחק או יוחנן ר' שסמך היאךאפשר
 זת ונקבר ונחנט ונספד שמת מבוארים גלויוס מקראות על סומך שהיה מתה

 אני גופו מיתת על לא השיבו כך יצחק רבי רק ספק בלי ומרחיק דוחה שהשכל
 'רמזי ר״ג הבין ואז בחייס הוא אף בח'ים זרעו תה דורם אני תקרא אך אותר
 התולדות נזדקקו ולא בזרעם היה פסולת האבות שאר כי נגלהו גם ושתק סודו
 מקור שהוא התורה ולקבל בחיים להדביק ראוי כולו זרעם היה ולא יעקב עד

 טהורג' אתרו' ה' אמרות כאומרו שבעתים מזוקקות התורה כי יעקב עד חיים
 יעקב לזרע רק ראוי היה לא וע״כ שבעתים מזוקק לארץ בעליל צרוף כסף
 הראשון אדם כי פסולת בלי מזוקק היה והוא זקוקין שבעה ומזוקק צרוף שהי'

 ביצחק■ ואברהם באברהם ושם בשס ונח בנח ושת בשת רק זרעו נזדקק לא
 שצ זרעו והוא אתת זרע כלו אתו זרעו וכל מזוקק היה יעקב ביעקב ויצחק
 באתת להדבק ראוי וע״כ ־ ליעקב אתת תתן כאתרו אמת איש שהיא יעקב

 ונחרת כאומרו בחיים דבק בה הדבק וכל והחיים האתת התורה והיא ובחיים
 שלא השאר אבל היום כלכס חיים אלהיכס בה' הדבקים ואתם ואותר • בחיים

 בכיוצא הכתוב כמאמר החיים מן נעדרו כאלו התורה את לקבל ראויס היו
 תת הוא הרי החיים ממקור הנפרד וכל חיים מיס מקור עזבו אותי בהן

 מתג לא האבות אתרו ולא מת לא אבינו יעקב אמרו זו הכונה ועל ; באמת
 הפסק שוס ב>י חי תולדותס כח היה לא כי המעיד והוא תת זרע מקצת כי
 מת לא הוא אף ?פ לא זרעו מה ואמרו נחש של מעטיו נמשו עוד כי

 פסולת או שו^פסד תולדתו היהבכח שלא השורש על מעיד שהזרע לומר
 נמשך הפע/שמתנו שוס בשורש היה כי באתת יראה הענפים וקצת מתו שאלו

י^שוס היה6של השורש על תעיד כלו שנבחר יעקב זרע וע״כ ההם לענפי'
: חיים כולנו אתת זרע וכולו הפסד

 פריך לא ממיתה כר ספריא ספדו בכדי וכי מהרש״א
 התום' כמ״ש ויגוע אלא מיתה ביה מפרש דלא

דפתחינהן של שאמה אמת גהייג! לש)?) ע׳/ נסעעה מ;ר׳7ה
ע זע



תענית ראשון פרק מאימתי
 דורש אני מקרא וא״ל דמשני למאי כו׳ופרש״י ואחיך לעיני׳ 3יעק

 לשונו כאן עד היה חי אבל שמח להס נדמה כו' חנטיא כו׳ודחנטו
 סוגיא3 לפרש ושמעחי הספר מן חסר שינויא ועיקר דחוק והענין

 א□ פניס כשני מת לא אבינו דיעקכ הא לפרש דאיכא משוס זו
 כגוף אכל צדיקי' נשאר כנפש מת שלא אס כגוף גס כלל מת שלא
 היא דמפורסמת להקשות חש לא כנפש תת פלא זאהא מת היה

 מהו לא הס גס דאי דו ויצחק מאכרהס טפי יעקב נקטי דאמאי
 כו׳ ספדיא ספדו ככדי וכי קאמר כגוף אף מת שלא ואי כנפש
 נקטי אמאי ודתקשי מת דלא קאמרי כנפש דודאי ליה ומשני
 יעקכ נקטי ומ״ה לזרעו הוא כו׳מקיש דורש אני דמקרא טפי יעקכ

 לזרעו להקישו ביעקב אלא שייך דלא כהקיש׳ כקרא שהוזכר כמו
 ליה ומייתי ועשו ישמעאל זרעו משוס ויצחק כאכרהס משא״כ

 כתוכיס ככמה כו׳ הוא מקיש גומר יעקכ עכדי תירא תדכתיבאל
 ואת כיה דכתיכ הנא ומיהו יעקכ כשס ישראל לכלל ליה הרי

 ע״פ כזה ועי״ל עצמו יעקכ היינו יעקב דעכדי משמע גומר זרעך
 נותן שנאמר חייס אינן שכח״ל מתים דכתוכות מ"שכפ״כ

 צדיקים מיתת החייס ארץ נקרא א״י כי גומר עליה לעס גשמה
 טכעית היא דהמיתה ח״ל3 משא"כ מקרית מיתה רק אינה שכא"י

 אכרהס דודאי מת לא אכינו יעקכ מחילו׳וז״ש לגלגול צריכין כ זע"
 אכל כא״י שמתו כיון כמיחחן גס הס חייס כא״י שמרו ויצחק
 ולזה כמותן חי דאינו לומר דין לכעל היה כח״ל שתת אכינו יעקכ
 בו׳ חנטו בכדי וכי וא״ל א״י3 תת וכאלו חי הוא דאף אתר

 תקיש וא״ל שכח"ל תתיס משאר יותר חי שהוא לך תיתי ותהיל
 אתה כאלו כחייס תתצריס דהיינו רחוק מארץ מושיעך הנני כו׳
 : לשס כחייס שכיו ארץ תמצריס שכא יוסף זרעך כמו א״י3 מת

 3״3ד פ״ק כת״ש השדה עץ האדס כי בו' מתוקין שפירותיו
 פירות עושה שהאילן כמו ע״ש איוב שהוא גומר עץ כה היש

 שאיש כפרקין לקמן וכת״ש פירותיהס הס תעשיהס כך טוכנת
 הרשע אכל תכרות לא ואותו שנאת׳כו תאכל לעץ דותה ות״ח כשר

 גותר וכרת תשחית אותו הוא תאכל עץ לא כי סרק לאילן דותה
 הת״ח את הכא דיתה שלנו גתרות הספריס כל גרסת לפי ולזה

 הזה הטוכ לאילן וככניס כעושר כתורה טוכות תעלות כג׳ הצדיק
 ותעשיס התורה משל הס ו3ש פירותהתתוקין שזכר ג׳תעלות3

 תשל הוא שכו הנאה צל גו' ונופת תדכש ותתוקיס כת״ש כיוכיס
 תחתיו העוברת התיס ואתת הכסף צל החכתה כצל כת״ש לעושר

 שיהא גכי ולקתן רכי׳ כמיס וזרעו כת״ש והזרע הכניס משל הוא
 ולא עכ״ל וככוד כעושר כתורה פרש"י כמותך תעיך צאצאי
 שיהו התשל דלפי תחתיו וככוד והכניס הכניס הוציא לתה ידענא
וכניס ועושר תורה דהיינו הוא שזכר ג׳ להני ג״כ זוכי׳ צאצאיו

 :כניס כמקוס וככוד רש״י כפירוש דטע^ינפל ואפשר
כסעודה משיחין אין לחההשיכו וקשה וכו' מת לא ׳עוללינו ת ךץ״י׳

 ואדרבה י וכו' יקדים שלא אישור נהס יש אלו וכרים גס והלא י
 הוא מת לא אגינו יעקב השעווה כסוף שוכר מת עכשיו הי^מדכר אם

 קנה יקדים שמא כשעווה משיחי! אין שאמר הזה מדיכיר מועט דינור
 איצנזרין לתה לזרעו הוא מקיש וכו׳ דורש אני מקרא ׳ש ת וע׳יק • לושט ׳

 משמע זרעך ואת מרחוק מושיעך הנני ואמר וקרא ומגופא היקישא האי
וע״ק לתשועה עוד לו תה מת יעקב ואם מהגלות יושיענו ליעקב סגם

 דאל מהמקרא לו השיב תת וקכרייא וחנטייא משפדנייא לו שהקשה כיון
 :וכו׳ חנעייא חנטו בכרי וכי לאקשויי איכא נמי והתם יעקב עכדי תירא
 לומר כוונתו כתוך*הסעודהואין ששאלו על לר״נ הוכיחו יצחק דרבי ונראה

 לו היה שלא להוכיחו כיון אבל משיחין שאין לפי עכשיו לדכר יכול אינו לו

 להוכיחו שבא וכיון בסעודה משיחין שאין השעווה בתוך ולשאול לונו־
 עסוק והוא שאלו שהיה השואל איל להשיבו כדי מלשעוד ענמו סילק הוא

 וגם בשאלתו השעודה בתוך יסיח שלא עצמו על לחוש לו היה כשעווה
 קנה יקרים שמא חשש יש כשעווה עשוק הוא שאס לו המשיב על יחוש
 הלכות אינו זה גם שאלתו על להשיבו מהאכילה שיפסיק כוונתו ואס וכו'
 יוחנן ר' אמר הכי אמר :תאכל ולא ירך משוך עתו לאוכל לומר ארץ ורך

 ויצחק כאברהם כדכתיכ וימת וינוע מיתה כתי' לא והא מת לא אכינו יעקב
 הנפש נפרדה ולא יעקב של בנופו נשאר הנפש שכח לומר ו׳אסף ויגוע אלא
 ירע לא וגומר יפקוד פקד ואלהים מת אנכי אמר שהוא ע״פ ואף הגוף מעל

 והקשו הארץ כל כדרך ממנו הנפש ותפרו ימות הוא שגס וחשב שיהי' תה
 לחוש אין כגופו דכוקה היתה שהנפש שכיון חנעייא חנטו ככדי א״כ לו

 שלא כשרו את משמר החי שנפש כמו משמרתו הנפש כי ותולעה מרמה
 הכשר שיתעכל כדי היא הקכורה עיקר והא ונקבר נספו למה וכן ירחוש

 אני תקרא א״ל כשר עיכול שם אינו הגוף עם אדוקה הנפש כהיות אכל
 יעקב שמת דאע״פ אמינא הוה היקשא לאו ואי מרחוק מושיעך הנני דורש
 בקבר תצטערי' האכות לישראל צער שכשיש לפי מושיעךמרחוק הנני אמר
 לזרעו הוא ומקיש א מהיקש אבל ליעקב מוצאת תשועה יהיה גאולתם וכעת
 ונספד שנקכר ומה כגופו קשור' בו נפשו עוד כל כי בחיים הוא ואף ילפינן

 כאיש וינוע המעה אל רגליו ויאסוף התנועה כחות נתבטלו כי הוא

 13 נפשו עוד כל כי ירעו לא והם הופכין לו שאין כאבן ותוטל שנתעלף
 הנני ביה קרינן הגאולה בשעת מכ״ת אותו ויקברו ויספרהו חנטוהו ולכך

אתה שהרי כניו בגאולת מוצאת תשועה לך הימים כאחרית מרחוק מושיעך

: בחיים הוא אף כחיים זרעו ומה בנפש חי
 ו ולרבנים גגותיהן להטיח הבריות את שמורה יורה ת״ר

שמרוה ר״א צרכיהן כל ולעשות פירותירם את
 תלים נחת רוח *תלמיה שנאמר התהום את ומשקה הארץ את

 סח שיורד ר״א תברך צמחה תמוגגנה ברביבים גדודיה
 את שמשיר יורה אלא אינו או בזעף יורד ואינו בנחת

 ת״ל האילנות את ומשבר הזרעים את ומשטף הפירות
 אלא אינו או לברכה יורה אף לברכה מלקוש מה מלקוש
 ומעלה האילנות את ומשבר הבתים את שמפיל מלקוש
 מלקוש אף לברכה יורה מה ומלקוש יורה ת״ל סקאין

 לי,א ושמחו גילו ציון *ובני מנ״לדכתיב גופיה ויורה לברכה
ב גשם לכם ויורד לצדקה המורה לכם נתן כי אלהיכם בה׳

: בראשון ומלקוש יורה
 ראשונה רכיעה יורה ׳ ומלקוש יורה בעתו ארצכם מטר ונתתי יורה

 עד לייכשן בשדות שהניחו סירותיהן ולהכניס : כחשוון היורדת
 משמע והכי כנחת שיורד הגשמים־ כיתות הצריכין דברים צרכיהן עכשיהכל

 אי נשמעים בנחת חכמים דכרי דכתיב כנחת לתלמידיו שמורה כאדם יורה
 לארן שמתכוין ל״א ולכאן לכאן נוטה ואינו ביושר ההולך יורה חץ לשין נמי

 הוא נחת א״י של חרישה תלמיה תרוה כשאתה רוה תלמיה כזעף־ יורד ואינו
 • כו פושקות שאפי׳גייסות דריש ולקמן המקרא פשט היינו אדם בני לגדודי

 או לברכה יורה אמרי' השתא דעד כלומר הזרעים את ששיעף אלא אינו או
 תשמע והכי היורה כחץ הכל ששובר יירה ירה כתו קללה לשון יורה אלא אינו
 יורה ארצכם תער ונתתי לאו וגו׳ואם מצותי אל תשמעו שמוע אס והיה קרא

 פירותיה׳ גוונא:משיר האי כי דכרייתא ואורחא הוא כעלמא לרעה:מילתא
 את שוטף גרסינן ולא תאני' סופי או רמוני' או כגוןאתרוגי' שעוד׳כאילן

 גרנות לשבר לדורשו יא שאי לכרכה מלקוש ליכא:מה כחשון דגרנות הגרנות
למוכס אלא לדורשן יכול אחה ואי הס׳ באותו מצויים שאינם פירוח ולהשיר

פיזרה



 אמר הדר ־ בקשיה התבואה את וממלא ועלהקשין התלילות על שיורד
 הבתים את מל כלומר וקשה שתל משמע והכי הוא קללה מלקוש ד־למא

 דקרא וברכה סקאין שתעלה : לתבואה וקשה ומשברן שמפילן והאילנות
 דלקמן ותשמע הבתים את שמפיל • ומערות שיחין בורות תיס למלוי

 הבתים את ומשבר חותך הקשה דבר שמל נימא ישראל של קשיותן שתל
 מין סקאים ־ לו שא״א לפי פירות והשרות גרנות תקלת בו אין כלומר
 אחר לקש והנה כמו ארבה לשון ומלקוש סקא׳ הצלצל כדמתרגמינן ארבה

• לטובה יורה אלמא לצדקה המורה את : המלך גיזי

 וכו' אילנו' ותשבר הבתים שמפיל אלא אינו או לברכה מלקוש תוספות
 :כדלעיל פירות ומשיר גרנות תשיר קאמר לא אתתי צ״ע

 כו׳ קללת לשון פרש״י כר' שמשיר יורה אלא כןהרש״א
 ונתתי לאו ואס גו׳ שיווע אס והיה קרא משמע והכי

 לפרש דיש אלא דחוק והוא ע״ם כו׳ לרעה יורה ארצכם מער
 דגשלא ומלקוש יורה אותן געתו ארצכם מער ונתתי קרא דה״ק
 שלא עתו3 לכס אותו מגיא אני רכה3ל ולא לקללה הוא געתו
 וקאמר ומלקוש יורה נקרא עתו3 שלא משוס ומיהו לקללה יהיה
 קאמר לגרכה ומלקוש יורה וע״כ כו׳ יורה ומה כו׳ מלקוש דמה

 וכן אלא הכי ל״ג גילקוט גו׳ ציון ובני דכתיב :תוע3 דהיינו
 יורה ין3ד ליה מייתי ואתרוייהו גומר יגילו ציון וגני אומר הוא

: גיה כתיגי מלקוש וגין
 ועל מדינה מקצת על שירדו גשמים חשדא רב אמר שס

 ועצר משום בהם אין ירדו לא מדינה מקצת 3״ע
 ג׳ בעוד הגשם את מכם מנעתי אנכי *וגם והכתיב איני עמום
 לא אחת עיר ועל אחת עיר על והמטרתי לקציר ימים י

 תמטיר לא אשר וחלקה תמטר אחת חלקה אמטיר
 לא לקללה שתיהן רב אמר יהודה רב ואמר תיבש עליה

 אמר ־ליה כדמיבעי ראתא הא טובא דאתא הא קשיא

 מטר מקום תהא תמטר דכתיב רבאסידיקאנמי
: מינה שמע

 מוכרע גשתיס להם שירדו מדינה קצת של דאותן ועצר משום בהם אין
 ואותן שירדו אותן לקללה שתיהן רב אמר יהודא ר' לאחריס;ואמר י
 טובא מטרא דאיכא תבואתס:הא את קלקלו גשמים שרוב מפני ירדו שלא
 מדינת שקצת ועצר משים בהם אין ליה כדמיבעי לקלל': שתיהן מדאי יותר

:מדאי יותר כלומר מטר מקום תהא תמער : מדינה לקצת תסתפק

 חתן משיצא הגשמים על מברבין מאימתי אבהו א״ר
 מודים א״ר יודא א״ר מברך מאי כלה לקראת שס

 לנו שהורדת וטיפה טיפה כל על אלקינו ה׳ לך אנחנו
 רנה ולשוננו כים שירה מלא פינו ואלו מסיים יוחנן ורב*

 עזבונו ולא אלקינו ה רחמיך יעזבונו אל וכו׳ גליו כהמון
 ההוראות כל ולא ההוראות רוב ההודאות רוב כרוך

:ההוראות אל אימא רבא אמר
 אומר הגשמים על אמרי' הרואה פ'5 הגשמים על מברכין מאימתי

 רבנן לה דתקון ברכה הך פרכינן והתם והמטיב הטוב
 יוצאת כלה לקראת חתן י משמע דשמע והא מיחזא דחזא הא ומשנינן

 ל״א מורי מפי כנגדה ובולטות אחרת יוצאה נופלת שכשהטפת כ״כ
 כלומר ההודאות רוב :כנגדו מקלח וזה מקלח שוק מיס ; מקלח שהשווקין

 ברוך משמע והכי ההודאות כל ולא :לתקב״ה קורא אתה ההודאות כרוב
 ההודאות אל אמ״ה א"י ברוך חותם כך אלא בכל ולא ההודאות רוב אתה

 ההודאות ברוב אתת ברוך לתרווייהו למימרנתו ההודאות כל דמשמע
רוב משמע היה ומתחילת משמע ההודאות כל של האל ההודאות במרבית

כד תענית ראשון פרק מאימתי
 ההודאות: אל בתושבתות גדול מלך אל בישתבח כן וכמו מרובות ולא ממש

המתים מתחיית הנשמים יום גדול אבהו רבי אמר
 רש1תפז בין הבא ואלו לצדיקים המתים תחיית ראלו

 בריש יוסף רב דאמר יוסף דרב ופליגא לרשעי׳ בין לצדיקים

 פרקי' בתחיית בעוהק פהמתי כתחית השקןל שחיא מתוך
 0רישני שנתנה כיום הגשמים יום גדול יהודה רב אמר המתים

 לי אלא לקח ואין לקחי כמטר *יערוף שנאמר תורה בו
 תשלי לא תורתי לכם נתתי טיב לקח *כי שנאמר תורה

 ך שנאמר תורה בו שנתנה מיום יותר אמר רבא ־ תעזובו
 נתלה קטן אומר הוי במי נתלה מי לקחי כמטר יערוף
 יביי© וכתיב לקחי כמטר *יערוף כתיב רמי רבא ׳ בגדול
 3י ואם כטל הוא הגון חכם תלמיד אם אמרתי כטל *תזל

שם ! י >  כל אומר בנאה רבי היה תניא ׳ כמטר עורפהו לאו
 שנאמ׳*עץ חיים סם נעשי׳לו תורתו לשמה בתור׳ העוסק

 כי ואומ׳ לשרך תהי ואומ׳*רפאות בה למחזיקי׳ היא חיים
 מ שס נעשית לשמה שלא בתורה העוסק וכל חיים מצא מוצאי

אלא עריפה ואין לקחי כמטר יערוף שנאמ׳ המות סם לו
 יייי' :בנחל העגלה את שם *וערפו שנאמר הריגה

׳ : תכגה לא ואשס תמות לא תולעתס כי שנא' פייס אינן רשעים
 ולא החתים כתחיית אתר דאיהו יוסף דרב ופליגא

 לקחיי במטר : גו גדילה שהחמאה אדם גני חיים שגה יותר

 ושחקים טל יערפו שחיו אף כחו יערוף :לתטר לקח השוה
 :נחת דחשחע כטל תזל כתיב _• הפירוח מרגה שהוא טל יערפו

ולא אלתי ה׳ צוני כאשר משוס לשמח :הורגהו כמטר עורפהו
 :רגי לתקרות כדי

המורן סס לו נעשית תורתו לשמה שלא בתורה העוסק וכל תוספות
 שלא אע״ג בתורה אדם יעסיק לעולם אמריכן והלא וקשה

 שאמרי' דמה היי לשמ' שלא דתרי וי״ל לשמה בא לשמה שלא שמתוך לשמה
 רבי שיקרא כדי בלומד היינו לשתה שלא אפי' בתורה אדם יעסוק לעולם

נעשית לשמה שלא בתורה העוסק כל הכא שאמרינן ומה שיכבדוהו כדי או
_ : ע"כ לקנטר שלומד מי היינו המות סס לו

טעס לתת זה לפי ויש כו׳ קשיותידן *שמל מהרען״א
 דגחשרי הגשס ולא כן קרוי ניסן3ד הגשס אמאי

 !“* *והולידה :דגחשרי ניח׳אההוא טעחי גיור׳לכולהו לעיל ומיהו
 שהגש׳ משתע ונקבה זכר מורכג לשון הוא הולידה כי' והצמיחה

 גלידת אגל גו׳ הולידו אחרי כמו וצמח׳ ילדה שהארץ והגיא הוליד
 דהארן נחי הלשון כח3 ומיהו וצמחה ילדה למכתג ה״ל הארץ
 ארמלת* ת3דט לשתא טגא לקמן אמרינן והכי הוא דמטרא אתתא

 קאמר לעולם טוגה לענין כו' תורה בו שנתנה ביום :וק״ל
 לה ותייתי טוגהי^פזת המטר ה״נ לנפשות טוכה שהתורה דכמו

 כי ו^^פשוק לנפשות עוגה שהיא ע״ש טוג לקח כי דכתיג

 טוגה^אנכי לקיחה שהיא גשגיל אותה ליקח שראוי מה טוב לקח
 גנרריס מ״ש ע״פ וגו׳ תעזוגו אל תורתי ואחר מתנ׳3 לכס נתתי
 ה״ק וה״נ גתתגה לו שנחנה עד ומשכחה תורה לומד היה משה
 יותר :אותה תשכחו ו חעזוגז אל גתתנה לכס אותה שנתתי■ שע״י
לגופות היא הגשמים שטובת כדלעיל תפורש כו' שנתנה מיום
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תענית ראשון
 והייני הגדולים את מחדרים קטנים חכמים תלמידי
 יותר, ומחברי מרבותי למדתי הרבה חנינא רבי דאמר

נ מכולם יותר ומתלמידי מרבותי
 השדה עץ מה השדה לעץ אדם תקיש אלא השדה עץ ארם וכי

 תלמיד אף תכרות לא ואותו תאכל מתנו הוא תאכל עץ אם
 אותו לאו ואס הימנו למוד תאכל מתנו הוא הגון אס חכם

 תה רעהו פני יחד ואיש יחד בברזל ברזל :מעליו סור תשחית
 אינה :חכרתה גני על סכין כגון חברו את תחדד אחד זה ברזל

 ביחידי :ניחד ג׳ או ׳3 אלא דולק אינו אחד עץ יחידי דולקות
 נואלנו אשר )ונואלו( דכתינ טפשזת שמוסיפין שיחדדנו ר3ח בלא

 : חטאנו גני נואלנו דכתיג שחוטאיז :טפשנא די מתרגמינן
 את התעו ונו׳ צוען שרי נואלו מהבא אימא בעית ואי

 היא חיים עץ דכתיב כעץ תורה :חועא היינו ותועה מצרים
 : החלה דקין העצים את תצית האור את כשמדליק ה3 למחזיקים

:שעה כל אלין ששו מחדדין קטנים
 תכרות לא ואותו לפניו למוד פי׳ תאכל ממנו ת״חהגון אם

 תלמוד לא לאו ואס אחר רב לפני לילך ממנו תפחד לא כלומר
 לומד שהיה כר״מ הגון שאינו אגג״פ מת"ח דלומדים דאמרי׳ והא לפניו
 שלא לפי לפניו ללמוד יכול ת״ח דוקא היינו חגיגה במסכת אחר לפני

: ע״כ לפניו ללמוד רשאי אינו ת״ח אינו אס אבל ממעשיו ילמוד

 חותש3 כפרש״י פשוטו דלפי בו׳ עץ אדם וכי מהרש״א
 גומר עץ האדם וכי השדה עץ האדם שמא

 וכי וז״ש אדם השדה עץ כי 3לתכת ה״ל ע״ש כי' במצור להכנס
 אדרכה השדה כעץ הוא האדם שמא פשוטיה לפי מקרא המכוון
 וע״כ גומר מפניך לבא כאדם הוא השדה עץ וכי תמנו התכוון

 סרק ואס תאכל■ עץ אס השדה לעץ האדם דודאיתדמה דרשו
 אס אלא השדה עץ אדם וכי דגרסי' אלא כיצד הא ל״ג ונילקו'

 לאו אס ממנו ללמוד תילתא כולה ופרש״י ע״ם כו׳ הגון ת״ח
 אס כמשמעו לפרש יש דלעיל להנהו המאמר שנסמך מה ולפי
 חיים דסס תכרות לא אותו לשמה שלומד דהיינו הוא היון ת״ח
 דסם וכרת תשחית אותו לשתה שלא הלומד לאו ואס לו היא

 דקרא אסיפא בו׳ לומר יחד בברזל ברזל :לו היא התות
 שייך לא המאמר זה ולכאורה כפרש״י רעהו פני יחד ואיש סמיך
 נעשי' לשמה שלא נתירה העוסק לעיל דאמרינן משוס וי״ל הכא

 תחשונ אל התוספות כמ״ש לקנטר נלומד דהיינו המות סס לו
 "כ ג שזהו חברו דנרי על ולהקשות לסתור אחד שנא ת״ח דננ'
 לחדודי רק נאו דלא אלא כן דאינו לשתה ושלא לקנטר נכלל

 :חנרז את תחדד שהוא ננרזל ברזל שהוא כמו נת״ח הוא ומעלה
 נת״ח דאורייתא משוס קאמר ולעיל בו' דולק אינו אש מד

 לדמויי יש תילי דנתרוייהו איתא והא דהא לומר יש כאש
: לאש הקורה

 וכו׳ הוא השדה עץ אדם וכי השדה עץ האדם כי דכתיב מאי הרי״ך{
 וכי היא הקישי׳ז שאם מי׳ד שאמר מהכתוב היקשה נמה וקשה 1

 וכל השדה עץ האדם וכי השד' עץ האדם כי כתיב היל״ל השד' זע האדם
 שעי־׳החירוןהוא תאכל ממנו כי דכתיב משוס אלא לות׳ האריך למה ועוד

 הגון ת״ח כן תכרות לא אותו מאכל שען כשס השדה לעז נמשל שהאדם
אוחי

פרק מאימתי
 לצדיקים אלא אינה התורה טונה ל3א לרשעים ונין לצדיקים נין

 פרש״י כי' כמטר ערפהו :וק״ל ידה על בנפש שזומן ד3ל5
 אלא עריפת ואין הכא לפרושי ה״ל הוא א׳׳כ אבל עכ״ל הרגהו
 רצה ערפהו הנא לפרש ונראה לקמן ליה כדמפרש כו׳ הריגה

 יחפור לא כפרק ליה דריש ונה״ג מאתו ולך עורף אליו הפנה לומר
 כפירוש כו׳ של מערפו הנא מערנית רוח זו כו׳ כמטר יטרוף
 שאינו לך יהיה כטל הוא הגון חכם תלמיד אס וה״ק שס רש״י

 סמוך3וכדאמרי׳ מתנו וסור ערפהו לאו ואס נעצ׳ותתכק׳לעולס
 ואינו נעצר שהוא הזה כמטר מתנו וסור תשחית אותו לאו -ואס

 כו׳ חיים פם לו געשית ; לעיל כדאתרינן לעולס מתנקש

 רפואות כדמיון הס הנפש שרפואות פרקים נח׳ הרמנ״ס מדנרי
 אחרים ריס3ד עס הכנתו שלפי הגופות נרפואות סס ויש הגופות
 שיהיה אפשר לאו ואס החולה מרפא הוא כרופא אותן ידי כמעשה

 כן כה שימות חוליו לו להוסיף לחולה קשה אדרכא ההוא הסס
 שם אשר התורה וזאת לו כא פ׳ כמ״ש הנפשי' סם היא התורה

 עם עשה אס דהיינו כו' זכה סס אלא שס תקרי אל גומר משה
 סס היא הרי לשתה ללמוד דהיינו נאמן הרופא צוהו כאשר השם
 לתחזיקיס היא חייס עץ תדכתיכ ליה ומייתי שלהם לנפשות יזייס

 רים3ד עס כישולו ע״י הגופות לחולה 3טו סס שהוא עץ שיש גו׳
 תהי רפאות ואותר לשתה דהיינו כת למחזיקים ואתר אחריס
 כי ואותר לשמה דהיינו גו׳ ה׳ את ירא כתיב מיניה לעיל גו׳ לשריך
 לשמת דהיינו לי שומע אדס תיני׳אשרי גו׳לעיל חיים תצא מוצאי

 סס לו נעשית התורה אדרכה הרי לשמה שלא שלמד לאו ואס
 מתנקש היא שלפעמים גס הזה כתער ליה ותדמה להורגו התות
 תתכקש אינו לפעתיס מ״ת הנשמים כיתות כתו לעולס הס וחיי׳

־. לעיל כמפורש החמה כיתות כגון לעולס היא וקללה
 הליש א״ל ליתגי מר ליתי ירמיה ליהר״זלר׳ אמר יד
 הכי א״ל דאגדתא מלתא מר לימא יכילנא לא לבי שס

 הוא השרה עץ אדם וכי השרה עץ האדם *כי מ״ד אר״י ריס דג
 הא תכרות לא ואותו תאכל ממנו *כי דכתי׳ משוס אלא כ
 לא ואותו תאבל ממנו הוא הגון חכם תלמיד אם כיצדסס
 חמא רבי אמר י וכרת תשחית אותו לאו ואם תכרות השלי
 זה ברזל מה לד לומר יחד בברזל *ברזל מ״ר חנינא בר כז
 את זה מהדרין תלמידים ב׳ אף הברו את מחדד אחד כנירמיה

 כאש תורה דברי נמשלו למה הנה בר בר רבה אמר זה נ •גס
 אש מה לך לומר ה׳ נאם כאש דברי כה *הלא שנאמר כינמ

 ביחידי מתק־ימין אין תורה דברי אף יחידי דולק אינו * ?ח
 הבדים על *חרב מ״ד חנינא בר יופי רבי דאמר היינו ס״נ

 שעופקיז חכמים תלמידי של שונאיהם חרב ונואלו ש״עי
 הכא כתיב שמטפשין אלא עור ולא בבד^תורה בד

 בעית ואי חטאנו ואשר גואלנו *אשד התם וכתיב ונוטלו יב׳
 כר נחמן רב אמר וגו׳ צוען שרי *גואלו מהבא אימא עיהיס

 היא חיים *עץ שנאמ׳ כעץ תורה דברי נמשלו למה יצחק “\צ.ם,
אף הגדול את מדליק קטן עץ מה לך לומר בה למחזיקים



כה תענית ראשון
 *יפוצו כתיב רמי רומא בר חגינא רבי • למים לכו צמא

 ללחיד הנון תלמיד אם לבדך לך *יהיו וכתיב חוצה מעינותיך

 לתלמי׳ • לבדך לך יהיו לאו ואם חוצה מעינותיך יפוצו הוא

 "ה״ן דברי למה אידי בר חנינא רבי ואמר

 1 מה לך לומר למים לכו צמא כל הוי דכתיב למים תורה
 יגעיו? דכרי ףא ךנמו וםקמל רהרלכיץ גבוה מקום מניחין מים

 נה ר׳ ואמר * שפלה שדעתו במי אלא מתקיימין אין תורה
 במים הללו משקין בג׳ תורה דברי נמשלו למה אושעיא

 *לכר וכתיב למים לבו צמא כל הוי דכתיב ובחלב וביין
 וחלב יין מחיר ובלא כסף בלא שברו ולכו ואכלו שברו
 זע״ש מתקיימין אין הללו משקין מיני שלשה מה לך לומר

 יש״א אלא מתקיימין אין תורה דברי אף שבכלים בפחות אלא
 ברתיה ליה דאמרה והיינו עליו שפלה שרעתו במי

 בכלי מפוארה חכמה אי חנניא בן יהושע לרבי דקיסר
 חמרא רמי במאי אביך מלכא בתי לה אמר מכוער
 דפחרא במאני כ״ע לה אמר דפחרא במאני ליה אמרה
 אמר נירמי במאי אלא ליה אמרה דפחרא במאני ואבוך

 ודהבא כספא במאני רמו דחשיביתו אתון כגון לה
 דדהבא במאני לחמרא רמי לאברה ליה אמרה אזלה

 אמרת הכי לך אמר מאן לברתיה לה אמר ותקף ובספא
 אמרי והכי הכי ליה אמרת מאי חנניא בן יהושע רבי ליה
 לה אמרת אמאי א״ל חנניא בן יהושע לרבי קריוה ליה
( ־ לה אמרי הכי איהי לי דאמרה היכי בי ליה אמר הכי

 • גמירי הוו טפי סנו הוו אי וגמירי דשפירי איכא והא
אף הדעת בהיסח נפסלים הללו משקין שלשה מה ד״א

בהיסחהדעת: משתכהין תורה דברי
 : עצמו הוא ילך למים לכו וכתיב מיס: לו להוליך משמע התיו

אצלו לילך לרב מלוה ממך ללמוד שרוצה הגון ת״ח אם
 חוצה מעינותיך יפוצו :3הר אצל הוא ילך לאו :ואם כמקומו

 ואין לבדך לך יהיו לאו ואס ־ חורה דכרי לו אומר הוא הגון אס
 החורה זו וחלב ויין מיס הללו משקין שלשה :אתך לזרים

 נמנא שבכלים בפחות : ולותדה ויודע׳ כלוס כה נותן שאין
 נותן אכיך והלא לי אומרת את תה וכרמז אמר כשחוק דפחר׳

 כשל לא אס נירמי במאי ואלא :חרס של תכוערי׳ ככלי׳ יין

 דאמרה היכי כי :החמיץ ותקיף :הכי עכדי כולהו הא חרס
 משתמר דיין לה אמרי הכי ;מכוער ככלי תפוארה חכת׳ אי לי

 : נאה הייתי תשאלו יותר כי מתקיית׳ התורה אף מכוער ככלי
 שא״א גמירי הוו טפי חכמים שהס נאיס אותן סנר הוו אי

 לא שאס בהיסרי^רעת :שכחה לידי וכא דעתו להשפיל לנאה
 ונפסלין דכר לתוכן נופל או נשפכין יהו יפה ישמרם

 צפה עכי?/ שהס שמתוך ודכש תשמן יותר קל כיכר תלשתות
 והתחתון לחוץ וזורקו העליון נועל אדם ואפשר לתעלה הפסולת

הדעת בהיסח : 3ע שאינו צלול כתשקה כן שאין תה ונקי כר
:כאן עד • תתיד תחזירה אינו אס

כיצד פרק כעירוכין אמרי' נמי וכן וכו׳ שפלה שדעתו כתי תוספות
 היוצא לא כלומר היא לים תעכר ולא כשתים לא מעכרין

 ההולכים כסוחרים ולא גכוה שדעתו כשמים עצמו שמגכיה כתי התורה
וה״נ ־ ספרא לא שייפא ואי סייפא לא ספרא דאי הים כעכר הים כמדינת

איתא א זיין ח״ב

פרק מאימתי
 ת״ח אם לומר הוצרך ולמה וכרת תשחית אותו לאו ואם תכרות לא אותו
 הגדול מתנו ללמוד יש הגון שאינו מת״ח שגס ועוד תאכל מתנו הוא הגון

 דאתר מפומיה תורה *מר היכי ור׳ית פ״כ חגיגה מסכת כגמרא כמ״ש
 עץ האדם כי מ״ד לו דהוקשה ונראה • וכו׳ כקטן הא כגדול הא ותירצו

 שנתנה וכ״ת האדם ׳כי לו כאדם כאן מדבר ואינו כעיר השד׳שהכתו׳תדכר
 עצמו להכניס יכול האילן שאין לפי האילנות להשחית שלא פעם התורה

 עדין התורה כפי' ז״ל כרש"׳ וכן האדם שעושה כתו מפניך כמצור ליעמן
 הוא הזה השדה עץ וכי כלומר האדם השדה עץ כי דהיל״ל זה לפי׳ יקשה
 תירץ לזה השדה פץ האדם כי לומר יצדק לא אכל שיכנס כדי לאדם דומה
 ואמר השדה לעץ אדם להקיש שכא תאכל ממנו כי דכתיי משוס אלא
 ת׳יח כך תכרות לא ואותו תאכל תתנו מאכל עץ שהוא השדה שעץ נשם
 שאינו עץ ככח־נת האדם את להקיש אין אכל ממנו ללמוד ט הדכק הגון

 שאינו ת״ח יהי' שלא אע״ם דהא לת״ח וכן וכרת תשחית אותו מתאכל
 כו לידכק ושלא ממנו לפרוש אלא ולהשחיתו להכריתו לך כותר לא הגון
 כלומר מעליו סור תשחית אותו לאו ואס שפירש כפירושו רש״י דקדק ולזה

 אתי והשתא איתקש לא להכריחו אכל מעליו לסור לענין אלא הוקש לא

 ת״ח כי כו להדכק שלא מתנו פירש מ״מ מאחר למד שר״מ שאע״פ שפיר
 תהיה כלומר וכרת של פירושו והוא מעליו סור תשחית אותו הגון שאינו
 תאכל ממנו ן הגו ת״ח אם התו׳ דיכור אפרש אני זה ועם ־ מחכרתו נפסק

 אף דלותדיס דאתרי' הא מ׳יש קשר לכאר וצריך ־ וכו' לפניו למוד פירש
 הגון ת״ח אם לפרש שהקדימו תה עם זה נתחדש איך הגון שאינו *נ״פ
 פרש״י על פליגי דהתוס׳ נראה אכל ׳ לפניו תלמד לא לאו ואס לפניו למוד

 סור תשחית אותי לאו ואס ממנו למוד הוא הגון ת״ח אס פי' ,שרשי' ו״ל
 להקשות אין זה וכפי ממנו שתלמוד אע׳יפ אצלו תשכ לא דתשתע מעליו
 הוזהר אכל הגון שאינו מולח ללמוד לו היה שלא לפי מאחר דגתר מר״מ

 הלמוד שאפי' פירשו והתוס' ־ מעליו יסור אלא עתו ישיכה יקכע שלא
 ולא לפניו למוד הוא הגון ת״ח אס דדוקא הגון שאינו מת״ח ילתוד לא

 והשתא לא כלל כלל משמע לפניו תלמוד לא הגון אינו אס אכל מתנו חפרד
 רשאי אינו ת״ח שאינו מי שכל ותירצו מאחר ר״מ תורה שלמד מה קשה

 : ממעשיו ילמוד שלא לפניו ממנו ללמוד יכול כר׳ית ת״ח אכל ממנו ללמוד
 דהיינו יחדו ככרזל כרזל דהילי׳ל לו דהוקשה נראה יחד ככרזל כרזל מ״ד

 יחד אמר למה והאחר הזה הכרזל שתתחדד משמע דהכי שניהם מתחדדים
 כסוף החידוד הזכיר יחד כברזל כרזל אמר שככרזל וע״ק ־ יחיד כלשון
 יאמר או יחד רעהו פני ואיש והיל״ל כאתצע החידוד הזכיר רעהו פני וכאיש

 חכרו את מחדד אתר שככרזל חמא רכ כדכרי נדקדק ועוד ־ ככרזל יחד כרזל
 ־ זה את זה תחדדין חכמים כתלמידי שאמר כתו זה את זה תחדד אמר ולא

 לך לומר ואמר ככתוב שדקדקתי דקדוקים לתרץ כא חתא דרכ נראה אמנם

 חברתה כירך אלא נשחז השכין שאין חכרו פני מחדד אחד זה כרזל מה
 מחדד אח' שאתר וזה נשחז אינו גכו על שתשחיזו והשני נשחז האחד ונמצא

 עם נדרשת יחד שתלת לרמוז יחד כברזל כרזל הכתוב אתר ולכך חכרו פני
 שנגע שאע׳ים השני ולא האחד נתחדד ונמצא לשניהם קאי ולא האחד הכרזל
 יש וכת״ח כלכד האחד נתחדד יחד אלא שניהם נתמדדו לא ככרזל ככרזל

 הא' אם כי מתחדד אינו שככרזל שכת וכתוספת כברזל שם שהגיע התועלת
 שתתחדד רעהו פני יחד וגס מתחדד האיש כלומר רעהו פני יחד איש וכאן
 אתר ואח״כ יחד איש נאמר ולכך זה את זה מחדדים שניהם נמצאו חכרו
 יחד מלת וגס קודם הנזכר האיש עם נדרשת יחד שתלת לומר רעהו פני

 נתשלו למה חנה כר כר רכה אתר :רעהו פני אח"כ שאמר מה עם נדרשת
 לאש תורה נמשלה דכריס כשלשה והלא לדקדק ויש ־ וכו' לאש תורה דכרי

 כיון לו דהוקשה ונראה ׳ כחנם ד״ת אף כחנס אלו מה ולמיס למדכר
 מכתים יותר ה' נאום אומר הוא כאש למה דברים כג' תורת שנמשלה
 יותר כאש יחוד שיש ותירץ ה' נאם כאש דכרי כה הלא שאמר זכמדכר
 למה ׳־■ וכו׳ יחידי דולק אינו אש מה לומר כהם שנמשלה הדכרים משאר
 שאינו לאש התורה שנמשלה כיון לו נ״ל-דהוקש׳ וכו׳ לעץ תורה דכרי נמשלו

 להמשילה לו והיה דולק אינו אחר עץ דהא לעץ נמשלים למה א״כ יחידי דולק “

: וכו׳ לך לומר כיחד דולקים שלשה או שנים שהם לעצים שס

 התיר צמא *לקראת כתיב רמי פפא בר חנינא רבי ישעיה
תלמיד אם למים לכו צמא כל *הוי וכתיב מים 03

כל הוי לאו ואם מים התיו צמא לקראת הוא הגון יחכם



פרק מאימתי
 שרואיז באות' כלומר באיסטרולגיז יצא בתגרין ולא כשומרים האס־לא אימא

 דלא תיתי להו אמר הוא איסטרלומס מר והא לשמואל ליה אמר כככביס
 לעצמי: מכטל אני ולא מי׳ להטיל פי' למיא דנפקנא כעדן אלא בהו מעיינא

 ע״כ: חכתי׳ביותר היו היופי שונאי' היו אם פי' טפי חכימי הוו שנו הוו אס

 קאתר ממש נצמא לאו גר צמא בל הוי כתיב א מהרש׳
 לשמוע כ״א למיס צמא ולא כמ״ש אלא זו בנבואה

 שלא תדנר דנו עם מים התיו הגון כתלמיד וקאמר ה׳ דגר
 מללמדו 3הר ימנע הגוץ שאינו כתלמיד אכל חורה ללמדו ממנע
 כל הוי לו קורא הנניא אכל לכדך לך יהיו כסמוך כמ״ש תורה

 שיש לפי וכו' לך לומר ;ללמד! 3ר אצל וילך שישוב גו׳ לכו צמא
 שאין 3חיש שהוא לפי ללמוד רכו אצל מלילך עצמו שמו-נע תלמיד

 מניחין מים מה הזה כמקום למיס התורה המשיל לכך כבודו זה
 רכך לגני עצמך והשפל מקומך תניח אתה אף כו׳ גנוה מקום

 גו׳ולהכי צמא כל הוי הכתוכ תכריז לכך שם ללמוד כדי שם לילך
 כספר דלקמיה קרא ליה מייתי ולא זה■ כענין קרא האי ליה מייתי
 מה לעני! לפיל כו׳ לג׳משקין :מיס החיו צמא לקראת ישעיה

 לארץ־מניחין אותן שופנין אס וחלב יין ה״נ כז׳ גכוה תניחין מיס
 אינו כס מיס כמו האדן על לשופכן דרכן שאין אלא כו׳ ■גנוה
 אבל ונהיות כמעיינות כו׳ גנוה מקום תניחין וחלב כיין שייך
 משקין: הל לכל התורה לדתות שייך שככליס פחותים לעמן הכא

 מים החיו ־צמא לקראת ה״ק דילמא ■■וקשה וכר רמי חנינא ירכי ךןךי״ף
 שלא הצמא על -ואפוי הוי אוי לקראתו המים מביאי! וכשאין י

 כך ושמא ־ לשתות המיס למקים הולך בעצמו שהוא עד מיס לפניו נזדמנו
 בתם לקדמו מים לפניו להביא הוא והגון ראוי צמא שלקראת כיון "הקשה

 חכם תלמיד אינו שאס וע״ק ׳ המים לו יביאו שלא כהוגן שלא יעשו למה
 לילך ירצה לא הגון אינו אס והלא תורה למקים ילך אומר הוא אי־ הגון
 שהס״ח בתור' דמיירי תייז לכו למיס לכו צמא כל הוי לומר להצריך ה׳ידי

 כלומר אצלו הוא ילך לאו ■ואס ללמדו אצלו למקומו לילך הרב על מצות הגון
 לכו וזהו הרב אצל הוא ילך ללמדו הרב אצלו בא ולא הגון ת״ח הוא אם

 ורוצה הנון שאינו צמא כל הוי הגון שאינו לאו ואס לפרש יש וגס י למיס

 יפוצו כתיב רמי חנינא רבי : למוטב מחזירתו והתורה למים ילך ללמוד
 דהיינו לבדך לך יהיו הגון תלמיד אינו שאס אומר הוא שכאן יוקשה זכו'
 הרי תורה ללמוד לכנים ילך הוא הגון שבאינו דרשו ולמעלה ללמדו שלא
 ולפירוש אתו לזרים אין כי ילמדהו לא אליהם ילך כי גם הגון שאינו כיון

 הרב בא ולא הגון בתלמיד שמדבר צמא כל הוי לאי ואם לעיל שפירשתי ■א׳

 הזה שלדבר ואפשר קשה האחר פירוש אבל ניחא •׳המים אצל הוא ילך אצלו
 בג׳ שנמשלה שחצינו שיקשה למים ד״ח נמשלו למה ואמר חנינא רבי בא

 חנינא רבי ששאל נראה אבל בח:ם אלו מה לומר ובמים ובמדבר באש דברים
 חנינא רבי של דבריו דכפי למעלה שדקדקתי מה שהוא ל״ניס נמשלו צמה

 הר דכתיב לחים תודה דברי נמשלו הרי לבדך לך יהיו הגון איני אס שדרש
 שילך הגון שאיני בתלמיד קרא להאי חנינא רבי ואוקמיה למיס לס צמא כל

 נמשלה למה כן אם לבדך לך יהיה הגון אינו אם עכשיו זהשדדש ולפי למים
 במי דלעולם ושירן התורה למימי ילך הגון אפילו׳באינו דמשמע ׳למים
 התלמיד אם ומ״מ ללמדו אצלי הרב ילך שלא לד^':דך יהיה הגון שאינו

 ד״ת אף מדרון למקים והולכים גבוה מקום עצמוע^\שתניחים •שפיל
 עצמו והשפיל הגון היה שלא וזה שפלה שדעתו במי מתקיייג^אלא אין

 :למים ד״ת נמשלו לכך כי מ שד״ת־מתקיימק בודאי הרב לפני ^ד לילך

 הם שד״ת כיין לו שהיקשה נראה ופו׳ לחלב ליין למים ד״ת נמשלו למה
 שהם וחלב ■וליין למים זה בפסיק נמשלו למה וכאש וכמדבר כמיס הנס

 ג׳ מה לך לומר ׳בדמים הם והחלב והיין בחנם הס המיס הפכיים דברים
 מתקיימות אינם ד״ת אף שבכלים בפחות אלא מתקיימין אינם הללו זישקין

 המים שמה למעל' למדנו כלבד המי' שבדמיון ואע״פ שסלה שדעתו כמי !אלא
 לומר וחלב ליין המשילה ,ד״תימ״מ כך לנתוך והולכים גבוה המקום ♦וניחיס

 נמו מתגאים יזסר הפעורים באנשים ׳כלומר שבכלים ינפחום סמסקיימו׳

תענית ראשון
 'אם הדעת יהיסח ■ז־"ת שנפסלים •ד״א שבכלים בפחות שמתקיים היין
 כל אמרו ובתוספות ׳ ממנו ישתכחו שלא אותם לחזור תמיד עניה׳ לבו אין

 עצמו שמגביה בתי תמצא לא היא בשמים לא בעירובין אמרו נמי וכן ד״ת
 שמניתים מהמים לומד הוא שאיך להם שהוקשה היא התוס' וצוונת זכו'

 וחלב ליין עצמו פסוק באותו ד"רן נמשלו והרי למדרון גבוה׳זהולכין מקום
 נימאדכולי כן ואם הכעורים באנשים דהיינו שבכלים בפחות שמתקיימים

 אלא גבוה שדעתו ד"ת.כמי מתקיימין שאינם נמי לדרוש קת״ל אתא להכי
 תמצא לא היא בשתים לא בעירובין אמר שכן התוס׳ הגיאו לכך שפלה דעתו

 וגם שפלה שדעתו כמי שמתקיימין חדתי מהכא דרשי ולכך גבוה שדעתו בתי

 פי׳ טפי חכימי הוו סנו הוו אי בתוס׳ עוד ׳ שבכלים בפחית שמתקיימין
 ז׳יל דלפרש״י סנו לשין דקדקו י יותר חכמים היו היופי שונאים היו אס

 ס:ו פירשו לכך סנו לנטורי' קרא ולמה טפי גמירי הוו בעירי הוו אי היל״ל
 דלפרש"* אפשר ועוד טפי גתירי הוו היופי שונאים היו אס שנא׳ מלשון

 בכלי אלא כלל מתקיים אינו היין והרי וגמירי דשפירי שמציג! מה קשה
 באומר תירץ ומה בנאים התירה נתקיית' ואיך שבכלים הפחות שהוא חרס
 להקשות יש הנאים דגמירי המעט שעל טפי גמירי תיו בעירים היו אם

 שאותם כלו׳ שונאי׳היופי היו אס פי׳ לזה התורה בו שנמשלה היין ממשל
 : ד״ת בתם נתקיימה ולכך ככעירי' להי הוו היופי שונאים שהם כיון ה;איס

כיום הנשמים יום גדול חנינא בר חמא רבי אמר
 "ש ממעל שמים *הרעיפו שג׳ וארץ שמים בו שנבראה

* עי תצמיח וצדה ישע ויפרו ארץ תפתח צרה יזלו ■ושחקים
׳• ין י י

 מת ׳ בראתיו אלא נאמר לא בראתים בראתיו ה׳ אני ■יחד
 לפז ישועה שאפילו הגשמים יום גדול אושעיא רבי ■אמר
 נאמררבי אמר ^יש יויפר איי״ז תפתח* דכתיב בו ורבה פרה

 / לע נמחלו כן אם אלא יורדים הנשמים אק חנילאי בר הנחו׳
 מאין שבת ארצך ה׳ *רצית שנאמר ישראל של עונותיהן

י סלה חטאתם כל כסית עמך עק נשאתה יעקב שבות
׳)! ן3 ? * ן * ן
 י״ש אנן לד. מתניתו מהבא אתון לרבינא מריהבת ועירי א״ל

 ישעיה לחטאת׳ וסלחת השמים תשמע *ואתה לה מתנינן מהב׳
*מ עכר כפר איש חייא דרבי בדיה תנחום רבי אמר וגומר

 פש שונאיהן ם עכר נתחייבר כן אם אלא נעצרין הגשמים אק ת!ים
 ת׳־כים שלג מימי יגזלו חום גם *ציה שנאמר כליה ישראל של

 ח מהבא* אתון לרביגא מדיהבת ועירי א״ל חטאו שאול
 נ,5 ולא השמים את *ועצר לה מתנינן מהבא אנן לה מתניתו

דברים נ מרדה ואבדתם מטר יהיה
ה׳ אני אלא קאי יזלו אששקיס דתשמע נאמר לא בראתים

 : הקנ״ה נו ומתפאר שמשתנח ש״ת ותשר לטל נראתיו
 הגשמים ניוס לפניו נכנסין זכות מליצי בי ורבה פרה *שועה

 ואימתי ישע ויפרו דקרא לישר הוא רצון עת מתוך לישועה שנזכר
 רצונם עטך נשאתעק נמים: ה׳ארצך רצית צדק: שהשחקי׳יזלו זמן נ

 נ״ש מן סתם זעירי ט' לרנינא מדיהנת זעירי מר א״ל ה״ג ־ מיד
 ית“־ תשמע זה.ואתה את זה ראו ולא הוראה סוף זרנינא הראשונים

 ףוג ;ציה דשלמה כתפלה ארצך על מטר ונתת ואותר וגומר השמים
 הפלג מיתות גוזלים חוס גס כשציה שלג מימי יגזלו חום גם

מטק יהיה ולא ;חטאן ששאול נידוע כמשפטן מטר יורדין שאינן
; ואנדתם ליה וסמיך

 משתעששקולי• היכן לבאר צריך :כו׳ כיום הגשמים יום יגדיל הרי״ח
 כבריאת שקולים יהיו למטר בראתיו דכמיב משוס וכי שניהם

 יתוש שבריאת תוכרח ואינו ית' מאתו נבראו הדברים כל והרי וארן שמיס
 לפרש עצמו־ונרא' •בפני לו-ערך יש .דבר כל כי שתים כבריאת שקול יהיה א'

יצאו לא בראשי׳ מעשה וכל ואךן שתים א׳נבראו ביום ני הגשתי' יום גדול
 >פועל



פרק מאימתי
 כארץ יהיה טרם השדה שיין וכל כמ״ש ו׳ כיום המטר שירד על לפועל
 שקול הו' יום הגשמי'שהוא ירידת יום ונמצא וגו'־ ה' המטיר לא ני וגומר

 ולא 'ל חז כמ״ש והאילנות הרשאים נכראו שכו וארץ שמים בריאת כיוס
 למטר בראתיו ה' אני קרא מדכתיב לה ויליף הגשמים שירדו עד למתי
 ה' אני שנאמ' בריאתם על הקב״ה שמו שייחד ומצית המטר על שמו ייחד

 הרי וגו' ואדם ארץ עשיתי אנכי גומר שמים נטו ידי אני כל עושה
 ישראל של עונותיה' נמחלו אא״כ יורדים הגשמים אין ; שניהם ששקולים

 בו שנמחלים הגשמים יום גדול חמא דר׳ נקטכלישנא דלא תיתא וכו׳
 וע׳יק וט׳ יורדים הגשמים אין שלילה בלשון ואמר ישראל של עונותיהם

 תשמע ואתה דשלת׳ מקרא או ארצך ה׳ דרצית תקרא ילפינן אי איכא דמאי
 אמר ולמה שלמה של אביו שהוא דדוד תקרא למילף וניחא ושלחת משמים

 משמע לא דשלמת קרא דמהאי וע״ק וכו' לה מתנינן מהנא אנן
 מטר בהעצר דכתיב התשובה מכת אלא הנשמים מכח העונות שכמרולין

 אין לומר יק דדי ונראה ־ ושלחת תשמע ואתה מחטאתם ה׳ אל יישובון
 תלוי העון תחילת שאין לשי הגשמים יום גדול אמר לא יורדין הגשמים

 יורדים אינם לימחל גמורה התשובה היתה שלא עוד וכל כתשובה אלא
 ירידת ונמצא הגשמים יורדיס אז העונות שנמחלו מעיון אלא הגשמים

 בגשמי׳ ארצך ה' רצית שנאמר עונותיהם שנמחלו לישראל טוב סימן גשמים
 לה מתניתו מהתם אתון זעירי אתר ־ וכו׳ עמך עון שנשאתה הוראה זו

 אנן :העין מחילות בא ואח"כ בגשמים ארצך רצית שקודם משמע דמהת׳
 שנאמר הנשמים ירידת ואח״כ העון מחילת הוי דקודס לה מתנינן מהכא
 תשורה שעשו לנו יגיד ומי מטר ונתת יאח״כ וסלחת השתים תשמע ואתה

 יורדים הגשמים שאין לפי הנשמים אומר הוי עונותיהם ונמחלו גמורה
 נתחייבו אא״כ נעצרי' הגשמים אין :ישראל של עומתיה' נמחלו כבר אא״כ

 דר׳ ',אהה פליג חייא בר' נרא׳דר׳תנחו׳ ־ כליה ישראל של שונאיהן עכו״ס
 ואם עונותיהם נמחלו אא״כ יורדים הגשמים אין שאמר חנילאי בר תנחום

 הגשמים נעצרים מ״ת לכליה שראויס חתוריס עונות יהיו שלא אעי׳פ >ן
 יהיו שלא שאע׳יס דריש חייא בר' תנחום ור' י עונותיהם שנמחלו עד

 נעצרים הם ח״ו כליית של עונות על דדוקא הגשמים יבאו העונות נמחלים
 מהתם אתון זעירי א״ל נעצרים אינם אחרים עונות על אבל הגשמים
 הגשמים נעצרים חטאו שאול דהיינו לכליה שראויס עונות שבכל לה מתניתו

 עכו״ם בעון דמיירי מהרה ואבדתם השמים ועצר לה תתנינן מתכת אנן

 ועבדתם וסרתם לבבכם יפתה פן לכס תשמרו כדכתיב כליה עליה שחייבים ין
 אע״פ אחרות בחטאות הא מהרה ואבדתם השמים את ועצר אחרים אלהיס --
: עליהם נעצרים הגשמים אין כליה עליהם חייבים שיהיי ,אי)

 בשביל אלא נעצרים הגשמים אין חסדא רב אמר כה
 חום גם *ציה שנאמר ומעשרות תרומות בטול בנח

ישמעאל רבי דבי תנא משמע מאי שלג מ;מי יגזלו ״יפ
 עשיתי׳ ולא החמה בימות אתכם שצויתי דברים בשביל

 שמעון רבי אמר הגשמים בימות שלג מימי מכם יגזלו כת
 ל״ה מספרי בשביל אלא נעצרין הגשמים אין פזי בן ת'ימי

 סתר לשון נזעמים ופנים גשם תחולל צפון *רוח שנאמר *עריד
 אלא נעצרין הגשמים אין המנונא רב אמר פלא רב אמר שלב

 לא ומלקוש רביבים *וימנעו שנאמר פנים עזי בשביל '!שלי
 אמר סלא רב ואמר וגומר לך היה זונה אשה ומצח היה ^כהמר

 נכשל סוף פנים עזות לו שיש אדם כל המנונא רב משורש
בר נחמן רב לך היה זונה אשה *ומצח שנאמר בעבירה הע*

 ולא לך *היה שנאמר בעבירה שנכשל בידוע אמר יצחק
 פנים עזות לו שיש אדם נל הונא בר רבה ואמר לך יהיה רשע
 רב * בפניו רשע איש *העז שנאמר רשע לקרות; מותר מ:לי
 פנים *ועז שנאמו■ לשנאותו מותר זימר יצחק בר נחמן £

 אין קטינא רב אמר י ישנא אלא ישונא ישונאאלחקדי ח'י׳•

בו תענית ראשון
 05 שנאמר תורה בטול בשביל אלא נעצרין הגשמים

 ויקי* בישראל שהיה עצלות בשביל המקרה ימך *בעצלתים
 םחל, מך ואין מך הקב״ה של שונאו נעשה בתורה עסקו שלא
 קר מקרה ואין מערכך הוא מך *ואם שנאמר עני אלא
 אי!נ יוסף. רב עליותיו במים *המקרה שנאמר הקב״ה אלא
 מש)♦ בשייקים הוא בהיר אור ראו לא *ועתה מהבא אמר

 ! מצות נר *כי שנאמ׳ ורה ת אלא אור ואין ותטהרם עברה
 ישמעאל רבי דבי תני בשחקים הוא בהיר אור ותורה

רוח ומטר טל להוריד בהורי{ נעשה שרקיע בשעה אפי׳

:ותטהרם עברה
 תרומות החמה בימות אתכם שצויתי דכרים ציווי לשון דריש צירי

תחולל צפון רוח :המטר את שלג מימי יגזלו :ומעשרות
 דברו יחל לא כמו טל3ת תחולל סתר לשון נזעמים ופנים גשם

 מה לעולם אורה ומביא הוא כדור צפון דרוח מות3י3 כדאמרינן
 שאינו הוא כרוך הקדוש שמראה נזעמים ופנים נעצרין שגשמים

 כשם המקרא ופשט רכילות סתר לשון מפני לעולם מטר יא3מ
 עי״ל וימנעו :סתר לשון מפני נזעמים פנים כך גשם תחולל צפון שרוח

 פלס ככר משמע היה :עזולן ך3 שהיה הכלם דמאנת משום רביבים
 ת׳'"סנ משוס ו3 ואין בפניו רשע :פנים עזות ו3 שיש איש העז ;נכשל

 נני לקראתו מותר כלכד זה משו׳דכר קדושין מסכת3 כדאמרי׳ מלקות
 0ד6 ועז :כמוך לרעך ת3ואה 3דכתי אע״ג לשנאתו מותר :רשע

 שת^ ,ץש3 ישנא פניס ען ן5שהו מי ׳/ןוא חשר טזיכ ןען שןנאי פנים
 דענ3 לא ועתה : ומטר טל להוריד כח ו3 שאין כמו מך :ואל״ף

 הורים3 כשהשמים אפילו תורה: אור ראו שלא מפני אור ראו
רה3ע רוח גשמים להוריד ורוצה כעכים מנומר כהרת כמו

:העכיס מפזרת ותטהרם
 לשון שאותר סתי לשון בשביל ׳,פ סתר לשון נזעתים ופנים תוספות

מותר :נזעמים פנים והיינו הגשם מבטל צפון הרוח הרע
 עד עמו יורד רשע חברו הקורא בקדושין דאמרי׳ אע״ג רשע לקראתו

ענתה פנים דהכרת במרדו ועומד בעבירה נבשל דודאי מיתר לזה לחייו

: כאן עד בהרות לשון בהורים : בו

 ה״ל וטפי בו׳ החמה בימות אתכם שצויתי מהרש״א
 החמה כיתות ממש שהם ופאה שכחה לקט למנקט

 אחר הגשמים כימות יותר ניחן ומעשרות תרומות אבל כשדה
 דמשמע חוס גס ציה מדכתיכ גופיה מה״ט וצ״ל ומירוח הדישה

 ימ*3 שנצטוו ומעשרות תרומות דהיינו ע״כ כחום גס שצויתי דכר
 לקנו משא״ב החמה ימות3 כחום וגס הדיש׳ותירוח אחרי הגשמים

 :חוס גס ומאי החמה כימות רק כו׳ צווי שייך לא ופאה שכחה
 משום רכיכיס וימנעו דקרא מסיפא כו׳פרש״י זונה אשה ומצח

 על מורה נמי א> ומצח דקרא ומרישא ע״ש כו' הכלם דמאנת
 על זכחי^ומכפר כמסכת אמרי׳ וה״נ כתובים ככמה העזות

 פ^^שונא ועז :ע״ש גו׳ אהרן מצח על והיה שנא׳ פנים עזות
 ואל״ףעכ״ל כשי״ן ישנא פנים עז שהוא מי ו׳ חסר כחיכ ועז פרש״י

 י״ל ף כאל" שהוא 3שכת ומה ואל״׳ף כשי״ן כקהלת הספרים ככל
 שינוי מלשון ולא שנאה מלשון ליה דריש כאל׳-׳ף מדכתיכ דכונתו

 מה אכל ישנה כה״א 3למכת ה״ל דא״כ שם וכתרגומו כפרש״י
שנאה מלשון שיהיה כין דהא עונתו ידעתי לא ן כשי" שהוא שכתב

ורן ב זיין



תענית ראשון פרק מאימתי
 הדרש לשי דכונתו לומר ואפשר בו השי״ן בא שינוי מלשון רבין

 מקרה ואין :ןק״ל סי״ן כמו בשמאל השי״ן יהיה שנאה מלשון
 מיס3 מקרה שהוא הגס מקרה הנא כו׳קראו הקב״ה אלא

 הוא אותן מכל תחתונים למיס עליונים מים נין דהיינו עליותיו
 אור אין ר״ל בו' תורה אלא אור ואין ; ט* של שונא*הס מך

 והלבנה השמש אור ראו ולא פשעיה דלפי תורה אלא הזה נמקוס
דהיינו ותטהרם בתם עברה שרוח מתוך דאדרבה יתכן לא ,

 נ מאירים המאורות יותר ונהור טהור הוא שהרקיע
צריך • ונו' הרע לשון משפרי בשביל אלא נעצרים הגשמים חין ^ןרי״ת

 שאינו הקב״ה מראה נזעמים פנים שפירש ז״ל לפרש״י לבאר •
 שאינו הוא שמראה נועמיס דפנים דמני׳ל שחר לשו! מפני משר מביא
 או רעב או דבר ח״ו שמביא הקב׳יה מראה נזעמים פנים דילמא מער מביא
 כשם המקרא ופשש לומר רש״י רמז שלזה ואפשר ־ שתר לשין בשביל ארבה
 ז רו לדרוש שהבונה שתר לשו! מפני נזעמים פנים כך גשם תחולל צפון שרוח
 ולמה הנשמים מונעים הם ג״כ הקב״ה של נזעמים הגשמי׳ופנים מונע צפון

 פי׳ ובתיש׳ ־ שחר לשון תפני הגשמים למנוע נזעמים הקב"ה של הפנים
 פנים והיינו גשם תחולל צפון הרוח הרע לשון שאותר שתר לשון בשביל

 הגשמים רת עצ נרמזו היכן מפרש״י אחר פי' לפרש החוש' וכונת ־ נזעמים

 במקרה אינו הגשמים ירידת כשתמנע צפון רוח פירש ולזה נזעמים בפנים
 שלח ולכך סתר לשון על נזעמים הם הקב״ה של שפניו לפי בהשגחה אלא
 ׳ שנא פנים עזי בשביל אלא נעצרים הגשתיס אין • הגשמים ותנע צפון רוח

 שהית הכלם דמאנת תשוש רביבים וימנעו ז״ל ופרש״י וכו' זונה אשה ומצח
 זונה שה א דמנח תשים רביבים וימנעו דכת־כ ליה דתיפוק ותימה י עזות בך

 לומר ואין עזות בך שהיה הכלם דמאנח משוס לפרש ז״ל רש"י הוצרך ולמה
 שלכך במצח הוא העזות דתא אפקירותא אלא עזות אינו זונה אשה דמצח

אזל שלא דרב וי״ל • פנים עזות על לכפר גדול כהן של מצחו על הצין היה
 בעבירת נ-כשל סוף פנים עזות לו שיש אדם כל אח״כ דדריש לשעתיה •

 שאשה בודאי מצח עזות לך שיש כיון כלומר זונה אשה ומצת שנאמר
 דמצח מש״ם רביבים וימנעו תו למדרש לן לית ולכך לך היה או לך יהיה זונה

 העזות ונמצא הכלם דמאנת משום רביבים וימנעו אלא לך היה אשהזונת של
 העזות על הכלם שמאנת העזות ומתוך זונה אשה על לבא לו גורם מצח
 בתורת עסקו שלא ישראל של עצלות בעצלתים :רביבים וימנעו לכך שבך
 זו תה לדקדק וצריך וכו' מך הוא ברוך הקרוש של שונאו נעשה התקרה ימך

 מה ושלום חש מך הוא ברוך הקדוש נעשה אמר תורת ביטול שבעין היה
 המקרה ימך אתר וכאן נעצרים הגשמים אלא הדברים בשאר אתרו שלא

 התורה לישראל היא ברוך הקדוש נתן מתנות שג' לפי ואסשר וכו׳ במים
 לא במתנה להם שנתן שהתורה הקב״ה וכשרואה והמאורות והגשמים

 הגשמים תתנת גס בקריאתה ונתעצלו בה עוסקים שאינם מאהבה קבלות
 הקב״ה כך לזולת מתנה נותן אינו שהעני כמו מך הקב״ה של שונאו נעשה
 דדריש יוסף לרב כן גס הטעם וזהו לעולם הגשמים מתנת נותן אינו
 שהם בשחקים■• הוא אע״פשבהיר התורהולפיכך אור ראו לא ועתה קרא

ואינו העבים תסלק ותטהרם עברה רוח בעבים כבהרת מנומרים כהורים
;התורה■ מתנת עליהם קבלו שלא כיון הגשמים מתנת למס נותן

 שגא׳ גזל בעון אלא נעצרין הגשמים אין אמי רבי אמר יח
 כפים ואין אור כפה כפים בעק אור בפה כפיס *על שס

 אור ואין בכפיהם אשר החמם *ומן חמם אלא לי איוב
 ירבה תקנתיה מאי אורו ענן *יפיץ ממ^מאמר אלא יי*

 אלא פגיעה ואין במפגיע עליה *רצו שנאמר בתנ*אה “ £ס

 ואל הזה העם בעד תתפלל אל *ואתה שנאמר תפלה י ירמי׳
 הברזל קהה *אם דבתיב מאי אמי רבי ואמר ׳ בי תפגע י

 כברזל שקהה רקיע ראית אם קלקל פנים לא והוא

 מקולקלין שרן הדור מעשה כשביל ומטר טל מלהוריד

 0נ יתגברו תקנתן מה קלקל פנים לא והוא שנאמד
 ׳ כל חכמה הבשר ויתרון יגבר *וחיילים שנאמר ברחמים

 ראית אם אמר ר״ל מעיקרא מעשיהם הוכשרו אם שכן
 ףן משנתו בשביל כברזל עליו קשה שתלמודו תלמיד
 מאי קלקל פנים לא והוא שנאמר עליו סדורה שאינה

 ויתרון יגבר וחיילים שנאמר בישיבה תקנתיהירבה
 הא כי מעיקרא לו סדורה משנתו אם כ״ש חכמה הכשר
 מ׳ כנגד זימנין ארבעים מתניתא מפדר הוה לקיש דריש

 בר ארא רב יוחנן דרבי לקמיה ועייל תורה שנתנה יום
 תורה כנגר זימנין וארבע עשרין מתניתא מסדר אהבה

 ראית אם אמר רבא בא דר לקמיה ועייל וכתובים נביאים
 שאינו רבו בשביל כברזל עליו קשה שתלמודו תלמיד
 תקנתיה מאי קלקל פנים לא והוא שנאמר פנים לו מסביר

 הבשר ויתרון יגבר וחיילים שנאמר רעים עליו ירבה
 : מעיקרא רבו בפני מעשיו הכשרו אם שכן כל חכמה

 הקב״ה ויצו : שלן גשס אורו ענן יפיץ שתי ברי אף המלאך

עליה כשיתפלל במפגיע שתרד הגשם על במפגיע עליה
 י״זנמ בנים ושיני שיניו אח הקהה כתו כברזל קהה :י3 תפגע אל כתי

 ונתתי הוכשרו הדורות: שקלקלו קלקל פנים לא והוא : תקהנה
 ייסמ הכשר ויתרון משמע והכי וכו' שכן ובל לכן קודם מעשיו

 'נני הגשמי' שיבאו מתחלה תעשיה׳ הכשירו אס לחכמה שהכשר ויתרון

 בזמן בתפלה ועומדין חיילים מגבירין שהן יגבר תבחיילים יותר
 3תרו לו הוא שקשה כברזל עליו קשה שתלמודו : שקלקלו

 כתוב תה זוכר ואינו לו סדורה שאינה משנתו ז;בשביל קושיו
 החיוב פיט'על בעעות שגורשה נתי אי לפרק יודע אינו ולפיכך בה

 קרא משמע והכי אחריתי תדוכתא עלה ותקשי הפטור על ותחייב
 שקלקל קלקל שפנים מפגי שמועתו יודע שאינו פנים לא והוא

 הישיבה בני שיסדירו בישיבה ירבה לגמרא; קודם שהיא במשנה
 הבשר דתרון :חיילות שהם תלמידים בין שנא׳וחייליס משנתם
 שתתקיר׳ התורה שנתנה יום מ׳ כנגד : מתחלה משנתו כששדר

 כנגד : גמרא לתיגתר יוחנן דרבי קמיה עייל והדר :בידו
 שהראה קלקל שפנים :ספרי׳ כ״ד שהם תור׳נביאי׳וכתובים

 כאן.׳ עד פנים לו הימנושיסביר לפייס רעים רען׳:ירבה פנים לו
 קרא מהאי לעיל גו׳ כפים שנא׳על גזל בשביל מהרש״א

והפכו דבר והמיס העבים עם עושה הקב״ה כי דבר
 דור עמים ידין בס דהיינו לצדיקים טוב ושכר לרשעים עונש

 לצדיקים מזונות למכביר אוכל בהם יתן בהפוך לאבדם המבול
 כי כן גס אתר וע״ז בילקוט עיי; כו' לנחתום משל במדרש כת״ש

 גו' חמס הארץ תלאה כי כת״ש בתים אותם דן החמס על במבול
 ק מבול יביא שלא שנשבע ומאז הגזל על אלא דינם גזר נחתם לא

 לשביל על כת״ש המיס בהעצר דהיינו זה בהפך החמס על אותם
 והוא שנא :עליו שיתפללו עד ומטר אור כסה שבכפיס חמס
 משמעות ׳ו אין פניס לא והוא ריהעא לפוס כו' קלקל פנים לא
 זו דרשה ט-ל סג :יאשהי המתרגם כדברי לפרש זו דרשה לפי

: ט׳ע״ש ה׳ ׳סף צלו >א אלר פירן׳ ג)מר פניי׳ לא והוא
שנא'



כז תענית ראשון
 העיז אשר מעשיהם בתיקון להם היתה עובה תוספות ויתרון י עליהם

;החכמים אותם יורו אשר התורה פי על סכמה הכשר דהיינו

ים לחש כלא הנחש ישוך *אם רכתיב מאי אמי רבי אמר
 שס שהשמים דור ראית אם הלשון לבעל יתרון ואין

 קתצת> וחשי5 לבשבי ומטר לט דיהורלמ כנחשת עליו משתכין

 מי אצל ילכו תקנתן מאי הדור באותו שאין לחישות
 וגאי יתרון ואין רעו עליו *ויגיד רכתיב וילחוש ללחוש שיודע
 לו הנאה מה ללחש ואינו ללחוש שיורע מי וכל הלשון לבעל

 יל־ חסיד אצל ילך תקנתיה מה נענה ולא לחש ואם לו יש
 ג יי“ במפגיע עליה *רצו שנאמר בתפלה עליו וירבה שברור

 צ״ל בעד תתפלל אל *ואתה שנאמר תפלה אלא פגיעה ואין
 ראי? ואם בי תפגע ואל ותפלה רנה בעדם תשא ואל הזה העם
 ?יעי שנאמר לעולם אף מביא עליו דעתו והגיש ונענה לחש

 וגומר חכמים תלמידי ב׳ אמר רבא עולה על אף *מקנה

מניא מתקנאין בהלכה לזה זה נוחי; ואין אחת בעיר שיושבין
 : עולה על אף מקנה שנאמר אותו ומעלין באף

לבו כדאמרי' רידליי״א כעין הניס מאדימים כנחשת עליו משתכין
 עליי טל מלהוריד שנעצרין חלודה שהעלו טפי דשתוך ״מ33

 הש׳יש ־' חשל3 הלי!פ 1יייש לי3ש3 חישות1ל ,לוחש : ומטר
 פות״ זואי •3איו3 3כתי גשמים וגני חברו עליו יתפלל רעי עליו יגיד

 דהיינו שיודע הלשון לבעל יש הנאה מה כלומר הלשון לבעל יתרון
 ץים שעולה מי על אף מקנה עולה על אף מקנה : לוחש ואינו ללחוש
̂ תענ שצריך יל3ש3 משמע והכי וכו׳ לזה זה נוחין ואין :דעת! ומגיס
 רעו מתקנאי' עושים:מקנה ואינם הלכ׳3 מחין ולהיות לזה זה להגיד

 פטא אחרינא לישנא :עליהן אותו יאיס3ומ אוהו ן ומעלי אף3 ומתגרין
 ח״יי שיגיד מי משמע והכי באף מתקנאין הלכה3 לזה זה ונוחין גרסינן

: מעליהן אותו ומעלין באף מתקנאין לזה זה שנוחין רעו עליו
שנאמר לעולם אף מביא דעתו והגיש בידו ועלתה לחש ואם

 באו ידו שעל רעו עליו יגיד אס כלומר רעו עליו יגיד ,
ועולה אף קונה הוא כלומר עולה על מקנה׳אף דעתו מניס והוא הגשמים

: ע״כ אף מקנה הוא עליו דעתו שמגיס עולה אס כלומר

 כ לחש בלא הנח ישוך *אם רכתיב מאי לוי רבי אמר
 ס- מתקבצות לבא לעתיד הלשון לבעל יתרון ואין

 דורם ארי לו ואומרות הנחש אצל החיות כל ובאות
 אמר לך יש הנאה מה אתה * ואוכל טורף זאב ואוכל

 תפילתו אין אמי רבי אמר ׳ הלשון לבעל יתרון ואין להם
 שנאמר בכפו נפשו משים כן אם אלא נשמעת אדם של

 נ אינה נחמני בר שמואל רבי אוקים כפים אל לבבנו *נשא
 תלים לו יכזבו וכלשונם בפיהם *ויפתוהו ודרש עליה אמורא

 מח רחום והוא ואעפ״ב בבריתו נאמנו ולא עמו נכון לא ולבם
 בצבור: הא ה^יחיד קשיא לא אהדדי וגו׳קשין עון יכפר
שמוליך טור^ובל : מתירא ואינו מיד ואוכל דורם ארי

 הנאה׳ ולכלןי^הן הכריות מן שמפחד שם ואוכל לח־ריו
 אומר והוא והורגן אדם בני נושך שאתה לך יש הנאה מה ולך
 לו שאין פי על אף הרע לשון שמספר הלשין לבעל יתרון אין

 י מ־גיי ייש3שית כדי נחש אצל דין3 ״ה3הק יאו3מ ולפיכך הנאת
ולבם : הרע לשון מספרי עמן ומתנייש; הראשון אדם שהשיא

צא

פרק מאיטתי
 לקמן וכן מקובלת יותר רכים דתשלת גו׳ יגבר וחיילים שנא׳
 דברנות 3ספ״3 וכמ״ש מועיל יותר הרבים לימוד תורה לענין
 בהאאיכ׳טעמא ם׳ מ׳ כנגד ומנץ מ׳ חיל: 12 מחיל דילנו אקרא
 אבל יום בכל אח' פעם הפחו' ולכל מייוס באותן סדרן נמי דמשת

:מבורר טעם כאן אין וכתובים נביאים חורה כ״ד כנגד
ולא ירכהכתפלה שאמר אפשר ־ כתפלה ירנה תקנתיה מאי הרי״ח

 אשר והעושק החמס על יזעיקו עשוקים שמרוב לפי יתפלל אמר י
 הרימי כי כתפלה ירכה ולכך התפל׳ לקול זה קול משתיק וכזה אותם עשקו

 כי וגס מש״ה יכא זה ועם החמש של הזעקה לקול מכרית התפלת כקול
 החמס זעקת שיקול אע״פ לומר מלאו רמים ידיכם שומע אינני תפלה תרכו

 אחיך דמי קול דכתיב דמים שפיכות כזעקת ׳מ מ התפלת ריבוי מועיל
 לפי שומע אינני תפלה תרכו כי גס זרעיותיו ודם דמו אלי צועקים
 יועיל ומה מרוכים דמים הם זרעותיו ודם אדם שדמי מלאו דמים שיריכם

 דיכוי קול מונעים הדמים של הקולות אותם כי תפלה בריבוי יפגע כי
 מלהוריד כברזל שקהה השמים רקיע ראית אס הברזל קהה אס : התפלות

 מה קלקל פנים לא והוא שנאמר שכדור מעשים קלקול מפני ומער טל

 שנאמר כרחמיס יתגכרו גרס הגמרא וכגרסת ־ כחכמים יתגבר תקנתיה
 מעיקרא' מעשיהם הוכשוו אם שכן וכל מכמה הכשר ויתרון יגבר וחיילים
 ונתתי כמר״א כברזל ראשיכם שעל שמיס נתקהו אם כתוב קהלת ובמדרש

 יש מעשים קלקול פנים משכיר הוא כרוך הקרוש ואין כברזל שמיכם את
 כגת׳ עוד ־ לעולמו מרויח הוא כרוך והקדוש תעניות יגזרו יעשו מת כדור

 טל להוריד כנחושת עליו משתכין שהשמים דור ראית אם הנחש ישוך אס

 קהה כאן ולמה,אמרו בפסוקים הללו דרשות לבאר אנו וצריכין ־. וכו' ומער
 מה על חז״ל שדרשו מת עם ונלע׳יד ׳ כנחשת משתכין וכאן הברזל

 תכא וכפ' כנחושה ארצכם ואת כברזל שמיכם את ונתתי כחיקותי כפ' שכתב
 ברזל תחתיך אשר והארץ נחשת ראשך על אשר שמיך והיו לאמר כחוב
 מזיעין השתים שיהיו עצמו מפי שאתר בקללות תרע״ה שהקל דרשו והם

 לירקב לחלוחית לה שאין כברזל הקשה בארן עותרים יהיו ופירות כנחשת
 כברזל קשים השתים להיות הממיר הקב״ה מפי שהם בקללות אכל הפירוק

 דכתיב שכדור מעשים קלקול כשביל וזהו ועיקר כלל נועפין הגשמים שאין
 לצדיקים פנים משכיר אינו כך ומפני מער יהיה ולא השמים את ועצר

 תקנתם ומה בידם מיחו ולא הדור שקלקל כיון מער בזכותם להוריד שכדור
 ופוערים דורס כני להוכיח מפקחים שיהיו החכמים שהם כחיילים יתגברו

 ית־ג יגבר וחיילים מוריו כקול ישמע לא אשר עול מתלעות לשכר יתנו
 לדור היה ויתרון דורס כני להוכיח בידם ספק להיות לחכמים וכח גכורה

 ומגכרין אותם המוכיחים לת״ח אוהבים להיות מעשיהם הוכשרו מתחל׳ אס
 את לגבר הוכשרו חכמה הכשר תתחילה אם להם היה גדול יתרון אותם

 וכפי : לכלים הוצרכו ולא נענין היו שמתחלה כקולם ולשמוע החכתיס
 בהכנעה העם לכ לשכר תענית כגזרת יגבר וחיילים יאתר המדרש משחות

 ויתרון שאמר וזהו התורה בחכמת ללמוד הוא התענית כיוס התיקון ועיקור
 ויחכמו שרבים להם מה חכתה הוא וכתיקון כהכשר היתרון עיקר הכשר

 שאם שרתז אפשר כרחתיס יתגברו שאתר הגמרא גירשת וכפי : נתירה
 יורה הוא כי נעט ולא התפללו וככר ותער טל מלהוריד כברזל הס שתים

 עון כהיות גס ומת בתשובה מעשיהם תקנו ולא כדור מעשי' קלקול שיש
 שלא התפלה קול מונעים הס רכים מזרוע ישועו אשר שמקול' כדור גזל

 שתם מלאו דמים ידיכם שומע אינני תפלה תרכו כי גס כדכתיב חתקבל

 אתי רכי למעלה אמר ולכך התפלה קול מעכב הצועקי' של והקול חמש דמי

 קול על קולס שיתגבר אפשר הפעמים שברכיי כתפלה ירכה תקנתיה מאי
 במד״ר מתז׳יל והיא כרחתיס יתגכרו נענו לא אלה עד ואש חמש הצועקים

 שירחמו לבריותיו נותן שמרחתיו מעשיו כל על ורחמיו לכל ה' טוב פסק על
 מעשת והביא רחמים עליהם תתמלא והקבי׳ה בצורת בשנת ילו על אלו

 כאן וז״ש וכו' לגרושתו צדקה שנתן אחד יראו תעניתא תנחומיידגזר דרבי
 רחמים עליהם מתמלא והקבי׳ה אלו עם אלו רחמיס לעשות ברחמי□ יתגברו

 אתה אף רחום הוא מת דהיינו הזה כסדר לפני עשי הקכי׳י. 'ש מ זהו ני
לרחם יגע• שם העומדים המיילים כל דהיינו יגבר לה”זמ מ״ש ט' רמים



תענית ראשון
 ולא למאה היום חצי כשהגיע ישוב בלא והלכה נדרך וחעחה וזהב

 לבור וירדה נשתלשלה קשור דלי וחבל באר ראתה להלויה היתה
 עבר וצעקה בכתה יכולה היחה ולא לעלות בקפה ששחתה לאחר
 יכול היה ולא והציץ הבאר פי על עמד קילה ושמע אדס עליה

 מבג• אמרה מזיקיס תן או אתה אדס בני תן לה אמר לה להבחין
 לכאן טיבך תה אתר לו נשבעה עמי שתזדקקי לי השביעי אדס

 העלה הן אמרה לי חגשאי תעלך אני אס אתר המעשה ספרה
 ממקום לה אתר אתה עס מאיזה לו אמרה מיד לה להזדקק ורצה
 אמרה פלוני׳ ממשפחה פלוני מתקו׳ אני אף אמרה אני וכהן פלוני

 תבקש ואתה ישראל מכל הקב״ה בך שבחר כמותך קדוש עס לו
 ואני ואמי אבי אצל בא וכתובה קדושין בלא כבהמה לעשות

 מולדה זהיהה עד יהיה מי אמר לזה זה ברית נתנו לך תתארסת
 בזה זה מכזבין אנו שאין עד ובור זו וחולדה השמים את׳לה כנגדן
 שתובעה מי וכל באמונתה עתדה הנערה לדרכו אחד כל והלכו
 וקרעה כשוטה עצתה נהגה בה שהחזיקו כיון עליו ממאנת היתה

 כיון והוא ־ ממנה אדס בני שנמנעו עד בה נוגע ובגדי בגדיה
 ועוד חולדה חנקתו וילדה ונתעבר׳ ונשאאשה שכחה מפניה שעבר

 אדם בני כדרך אס אשתו אמרה לבור ונפל בן נחעבר^וילדה
 אין תשונה מיתה שמתו עכשיו היין צדוק אותר הייתי מחים היו
 אתרה תתנו ונחגרשה המעש' לה גלה מעשיך לי ספר עון בלא זה
 נכפית לו אמרו בעירה ושאל הלך הקב״ה לך שנתן חלקך אצל לך

 בא מומיה תקבל אני א״ל המעשה כל לו פירש אביה אצל הלך היא
 אמרה ובור חולדה מעשה לה ספר כמנהגה לעשות התחילה אצלה

 ונכסים בבנים ורבו ופרו דעתה נתיישבה מיד בבריתי עמדתי לו
 * הערוך לשון ע״כ וגו׳ ארץ בנאמני עיני אומר הכתוב ועליהם

 חברזעאכ״ו: לבין בינו עד שתשימו בהקב״ה המאמין נחזו׳לפרש"י
 עליו מצדיקים : מעשיו ומקשט שמכשיר לעצמי המצדיק

 כד* מעשיו תקלקל תשאלו יוחר השערה כחוט עליו תדקדקיס
 אץ צדקה גו׳ צדיק אז תצמח מארץ אמת : עונותיו למרק
 מי על עברתך וכיראתך : דין דמשתע צדק אלא כאן כתיב
 דקרא ופשעיה עונותיו למרק עברתך תחזיר אתה אותך ירא שהוא

 וכיראתך אפך ביוס מפניך לנוס אותו למלוא וכח עוז יודע מי
 ולהחפחד להתירא יש כך ומהפחד יראוי שאתה כשם עברתך

 : כך העושים שהם צדק ועושה שש את פגעת :מעברחך
 בו ויפגע כתו כלותר חוטא אס בו פוגע אחה יזכרוך בדרכך

 צדק ועושה שש אח פגעת הוא הכי קרא ונושע עולס בהס וימת
 ביסוריץ מיסרן שאתה דרכים באותן יזכרוך בדרכיך העושים והס

 בהם שנחטא בשביל ונחטא קצפת אחה הן ואומרין לטובה זכרוך י
: ע״כ לע״ה ונושע עולס

 נא׳ פגעת מהבא כו׳ עברתך וכיראתך מדכא מהרשי׳א
 עם מדק־ז שהקב״ה ת״ש ע"פ תילי הני כל פי' רש״י

 והכי ,היא הנך כל לאתרי ה״ל אבלא״כ ע״ש השער׳ כחוט סביביו
 גירם' יפ ג לפרש ונראה הפרה ופרק דיבמוח בפ״ב החס )מי

כו׳ צדיקין4 מלמטה הדין עליו המצדיק כל דה״ג הילקוט

פרק מאימתי
 יכפר רחום והוא בסמוך כתוב ואעפ״כ הקב״ה עם עמו נכון לא

 משים אא״כ נשמעת תפלתם שאין אמרת והיכי תפלחס ושומע ינון
 תפלתו בצבור : מבחוץ נכפו מכונת שנפשו כלומר נכפו )פשו

 בפיהם ויפתוהו כדכתיב שלס כלס לב שאין אע״פ )שמעת
 כאן: עד מכוון לכו אא״כ נשמע אינו רביס:ביחיד לשון נדנריהס

 בו׳ לחש בלא הנחש ישוך אם דכתיב מאי מהרש״א
 הראשון אדם מקללת הוא שממיתה שנשיכתה גס

 וכזה ולהמית לישוך כח לה שניתן אלא לישוך מוכרח־{ אינה מ״ת
 הדרשה לפי איצטריך לא דלכאורה לחש בלא שכתוב תה יתיישב

 אבל לה יש יגאה תה הלחש יועיל ולא תמיתה היא אס 'ז־כ״ש
 מתוך לכך מוכרחת היא הנאה לה שאין גס תימא לא7 לכך הוצרך

 אשל לחש ע״י אלא ממיתה אינה שהרי כן דאינו אתר וע״ז הקללה
 אא״ב .־ וק״ל כך על מוכרחת דאינה וע״כ ממיתה אינה לחש בלא

 שלם בלב דהיינו בכפו תכונת שנפשו בפרש״י כי' נפשו משים
 ה' את ועבדתם וכמ״ש בעי לבא דרחתנא תצינו מקראות בכתה

 נוסף דבר הוא בכפו נפשו דמשיס ונראה גז׳ לבבכם בכל אלהיכס
 א׳בכפו: בתקו׳ הס כאלו שוים ולנו פיו לשתי׳שיהו כ״כ מכון דלבו

דמה הא רמיזא היכן להכין וכו' החיות כל מתקבצות לכא לעתיד ןקרי״ת
 כלומר בלא הכחש ישוך אס הכי דדריש נראה וכו' לו יש הנאה י

 לחש כמלת נרמזה הכחש ותשובת הנאה של דבר בלא הנחש שישוך יתכן אס
 לבעל יתרון ואין הנאה בלא נושך שאני לי אומרים אתם ואמר הנחש שלוחש

 והאומרו והמקבלו עליו הנאמר שלשה הורג הרע לשון שמתוך עלי הרע לשון
 הרע לשון ובעל לו בסמיך הורג הנחש ועוד ־ אחד אלא הורג שאיני מה

 הא ביחיד וכו׳הא אדם של תפילתו :ואין הנאה שום בלי העולם בסוף הורג
 כפים אל לבנינו דנשא קרא מהאי בצלו' דויפתוהו קרא האי דמ״ש וק׳ כצבור

 מהאי ואפשר ־ לבנינו נשא רבים בלשון ג״כ מדנר הוא שהרי כיחיד דמוקמת
 אח׳ כל ועל יחיד בלשון שמדבר חטאיו על גבר חי אדם יתאונן תה אמר קרא

 יחיד שהוא ונו'וכיון לבביני ינחקיר׳וגו׳נשא דרכינו נחפש' כתיב מהחוטאים

 :תבחגך בכפו מכונת שנפשו כפים על תפלתו צריךלהיות לכך חטאיו על גבר שם

בעלי בשביל אלא יורדים גשמים אין אמי רבי אמר סלים
 משמים וצדק תצמח מארץ *אמת שנאמר אמנה

 אמנה בעלי גדולים כמת וראה בא אמי רבי ואמר נשקף
 המאמין כך ובור בהולדה המאמין ומה ובור מחולד׳ מנין נ בס

 כל רבי ׳אמר וכמה כמה אחת על הוא ברוך כהקרוששעית'
 הדין את עליו מצדיקין מלמטה עצמו את המצדיק $
 משמים וצדק תצמח מארץ *אמת שנאמר מלמעלה ע״ש
 וכיראתך מהכא הונא רב אמר אבין בר חייא ר׳ נשקףמ,ל

 צדק ועושה שש את *פגעת מהבא אמר ר״ל עברתך
 • ונושע עולם כים ונחטא קצפת אתה הן יזכרוך בדרכך מור׳
 עליו שבאים בישורין השמח כל לקיש בן יהושע א״רעל

:ונושע עולם בהם שנאמר לעולם ישעה מביא
נ£ חי 73

 צדק אז ובמתן במשא אמונה שיש תצמח שאןן^ארץ כזמן ס!ף
 ובור מחולדה :צדקה שהם גשמים דהיינו ^י^סנשקף שכיז

 אבל ובחוש׳ בפרש״י כחוב המעשה זה וכו׳ בנערה שהיה מעשה לר'”ד
ככתוב כאן וכתבתיו ומסודר עי־וך יוחד חלד בערוך הביא נערוך ז1ונ5מ

מסף מקושט׳ והיקה אתה לבית הולכת שהיתה בנטרה תעשה שם



כוז תענית ראשון פרק מאימתי
 לימא לא ישתו רכים לימא שתו רכים לכתובות פ״ק מ״ש ע״פ ז

 וכמפורש לשטן פיו אדם יפתח דאל משום לית' לא אתרוגי' משתה
 על אדם על הדין מדת את מעורר הדמיון כדרך גס שהדמר שם

 שם עיין כו׳ לכך שראוי כדבר מודה החוטא להיות מקטרג שהשטן
 מצדיק האד׳ יהיה ודאי האדם על ובא ר3הע העונש שעל ודאי והא

 מצדיק האדם יהא אל עונש עליו לנא שראוי להבא אבל הדין ליו1>
 אלא לשטן פיו פותח שזהו כזה לעונש ראוי שהוא הדין עליו

 עליו המצדיק כאן אמר ולזה הקכ״ה לו יתעשת אולי רחמים יבקש
 להצדיק מלמעלה עליו הדין מדת ומעורר מושך הרי להבא הדין
 דהיינו תצמח מארץ אמת שנאמר ומייתי מלמעלה הדין עליו

 כריאת מנגדת המדה דזו האמת לפי מלמטה הדין עליו שמצדיק
 וימהר י3חלק.ג פרק וכמפורש רא3י אל אמר אמת כמ״ש אדם
 מדת מלמעלה גס ע״ש ראה אמת משה ראה מה גו׳ ויקוד משה
 וצדק דהיינו נרשמים ולא האמת לפי לעונשו עליו מצדיק ■הדין

 וכיראתך מהכא ודאמר לרעה אלא השקפ׳ דאין גו׳ נשקף משמים
 רתך3ע הוא כן הדין עליו ומצדיק מלמטה האדם שירא דהיינו
 מהכא ודאמר ענרתך דהיינו שלמעלה הדין עליו למשוך

 מלמטה שמצדיק נופר בדרכיך צדק ועשה גומר את פגעת
 כע״ה ונחטא קצפת אתה גס הן לעונשו עליו ומדתו השם דרכי
 עונותיו כל שיתמרקו ידי על ונושע עולם ך3 מלמעלה עליו

 ככה״ג מייתי ועלה משלם נשכרו לע״ה נושע הוא הזה נעולס
 לקנל הדין עליו שמצדיק דזה כיסורין השמח כל דריכ״ל יהא

 : ונושע עולם הס3 שנאמר לעולם ישועה מניא עליו *סורין
 אמי דרכי אהא דפליג לי נראה וכו' מלמטה עצמו את המצדיק ןקףי״ח

 דהיינו אמנה כעלי בשביל אלא יורדים הגשמים אין דאמר י
 ה׳יתן גס דשא מוצא להצמיח הקב״ה שעתיד זורע כשהוא בהקי״ה המאמין

 יתד תצמיח וצדקה ישע ■ויפרו ארן תפתח כדכתיב הגשמים שהם וצדקה הניוב
 שהמצדיק הוא דאיפכא דריש יוחנן ורבי כרכה• גשמי להמטיר נשקף משמים

 עונותיו למרק כדי הגשמים לעצור מלמעלה עמו מדקדקים מלמטה עצמו
 למעלה עמו מדקדקים אין למטה עצמו מצדיק שאינו זכאי שאינו לדור אכל

 מארן אתת דכתיב והייט נפשם להחיות גשמים להם מוריד כרחמיו והקבי׳ה
 כתיב דלא דין לשון לדק ודרש־כן נשקף משמים דין שהוא צדק אז תצמח
מהקכ״ה לאדם שיש היראה כפי עברתך וכיראתך מסכא אמר ר׳חייא צדקה:

: עונותיו למרק ועכרתו דינו כח הקב״ה עליו מראה

 בשעה השמים את *ועצר דבתיב מאי לקיש ריש אמר בב
 לאשה דומה ומטר טל מלהוריד נעצרין שהשמים שס

 משום לקיש -ריש דאמד והיינו יולדת ואינה שמחבלת אס,דני

 באשה עצירה ונאמרה בגשמים עצירה נאמרה קפרא בר
 כל בעד ה׳ עצר עצור *כי שנאמר באשה עצירה נאמרה

 השמים את ועצר דכתיב בגשמים עצירה ונאמרה רחם נ
 לירה נאמר בגשמים לידה ונאמר באשה לידה ונאמר

 בגשמים לידה ונאמר בן ותלד באשהדכתיבותהר
 ונאמרה באשה פקידה נאמר׳ והצמיחה *והולידה רבתי׳

 פקד *וה׳ דכתיב באשה פקידה נאמרה .בגשמים פקידה
 הארץ *פקדת דכתיב בגשמים פקידה ונאמרה שרה את נח

 פלג מאי מים מלא אלהים פלג תעשרנה רבת ותשוקקה .ס'ל0
 שממנה ברקיע יש קובה תנאכמין '.אלהיסמלאמים0

 דכתיב מאי נחמני בר שמואל רבי אמר יוצאים גשמים
 אייג לשבט אם ימציאהו לחסר אם לארצו אם לשבט *אם

 צג בשדות בארצות ימציאהו לחסד אם וגבעות בהרים
אס לזרעים לארצו אם לאילנות לשבט אם ובכרמים

:ומערות שיחין בורות ימציאהו לחסד
 לעולם וקשה כ! עושין השמים אף יולדה חבלי כתו שמחבלת

 וכו׳ באשה עצירה נאמרה : הוא חטא ועל
 קובה במין :כריכה פלג : רחמים מכקשין כולן על כלומר

 גשמים 3רו הקכ״ה גזר( )אס לשבט אם : מיס מלא אהל
 הקכ״ה כתשובה וחזרו ככח שמכה כשיט ככח יורדים אז לרעה

לחסל אס אכל ־ איש שם שאין מקום וגבעות הריס על מורידן
 .־ ישראל לארץ לארצו ימציאהו כגחת שיורדי!

הטל כו׳ ומטר טל מלהוריד נעצרין שהשמים מהרש״א
 נעצר הוא קאתר דלכרכה אלא נעצר אינו ודאי

 לישנא מפור׳כהאי וכילקוט מטר רק הוזכר לא נמי דמייתי וכקרא
 לאסיה דומה יורדים גשמים ואין• תתקשרי׳כעכיס שהשמים כשעה

 לא כו׳ באשה לירה ונאמר : שע״ כו׳ יולדה ואינה שמחכלי!
 דתטרא לעיל אתרו שהרי הא:ה ללידת הגשמים לידת שדימה
 הגשמים ולידת והצמיחה והולידה קרא מהאי דארעא כעלה
 אלא משמע הכי והולידה דלשון לעיל כמ״ש הזכר ללידת דומה
 הגשמים שע״י דהיינו אשה ללידת דומה הגשמי׳ כלידת דיש דה״ק
 לגב* שיש פקידה לגכי וכן דארעא כעלה דתטרא הולידה הארץ

 הארן ופקדת כמ״ש הגשמים ע״י נפקד שהארץ פקידה גשמים
 כר קובה כמין :כאשה כתו כמטר שמיס רחמי דכעי ונ״מ וגו׳

 לחסר, אס : שותה עליונים תמים דהעולס לקמן כמ״ד אתיא
 כהן פי׳ ולא כילקוט וכ״ה כצ״ל בו׳ וכרמים לשרות ימציאהו

 שתפורש כמו שלישית חלוקה שהיא דתשתע לארצו אאס כלום
 לפרש הוצרך לא קתייתא דרשה הך דלפוס ונרא' דרשה כאידך לה
 כינונים ישראל שהיו דמעיקרא הגזירה לפי דמשתעי לארצו אם

 וגכעו' כהרים כו׳ לפורענות לשכט אם איוב כס׳ כהדיא וכפרש״י
 דין כתחלת נגזר כאשר להורידה לארצו ואם זריעת מקום שאין

 לחסד ואס ככינוניס אלא הדין משורת לפנים ולא לשכנו לא
 ככינונים שנגזרו גשמים כו׳אותן צדיקים יותר עכשיו הדור שנעשו
תוריד שלא להם הצריכה ארץ ועל כזמנם כחסד לירד ט' מהפך

: שם עיין עכ"ל לאיכוד מהן טפה
 על לעולם צער שיש שכשם נראה וכו׳ נעצרים שהשמים כשעה הרי״ח

 אשה כמו נעצרים כשתם מצטערים השמ־ס גס הגשמים עצירת י
 מצטערת האשה וגם אמו כרחם נעצר כשהוא מצטער שהולד ללדת תקריב
 הגשמים ירידת כך מתרווחת היא האשת שבילידת וכשם נעצרת כשהיא
 ללידה קודמת ^שה פקידה שיש וכשם ושמחים מתרווחים הם השמים
 לדאות שפוקד^^לארן הפקידה מתוך כך הלידה בא הפקידה שמתוך

 מ^ודכתיב הגשםוהוליד׳ מוריד ׳ותשובתם ותפלתם הטובים מעשיהם
 ותשוקקיה^ןב׳ית ותפלתם הטובים במעשיהם פקדת כלומר הארץ פקדת

 בגשמים שהפקידה י״ל :׳ועוד קולך את השמיעני כדכתיב מתאוהלתפלתם
הפקיד' היא וזו השדה עשב לאיש שנאמר יחיד בשביל יורד המטר מ״ש היא

בג ־. לעולם הגשם ומוריד יחיד בשביל לארץ שפוקד

ש© אמר* ומותנא כפנא הוה גחמני בר שמואל דבי בימי
בייבי



תענית ראשון פרק מאימתי
 אלא אפשר לא אתרתי רחמי נבעי נעביד חיכי
 שמואל רבי להו אמר נסבול וכפנא אמותגא רחמי גבעי

 שובעא רחמנא יהיב דבי אכפנא רחמי נבעי נחמני בר חלים
 חי לכל ומשביע ידיך את *פותח דכתיב דיהיב הוא לחיי ןה£
 *ונצומה דכתיב אתרתי מצלינן דלא לן ומנא רצון ״ ט

 א במערב אחריתי דאיכא מכלל זאת על מאלהינו ונבקש׳ מילול
 קדם מן למבעי *ורחמי מהכא חגי דרבי אמרי'משמיה "

 בימי • אחריתי דאיכא מכלל הנא רזא על שמיא אלה
 אמר בתעניתא למיתב הלא וגזור גזירה גזור זירא רבי
 ליתביה גזירה בטיל ולכי עלוון נקבליניה זירא רבי להו

אל אלי *ויאמר להרדכתיב אמר הא לך מנא ליה אמרי ! 0ש
 להבין לבך נתת אשר הראשון היום מן כי דניאל תירא

:דבריך נשמעו אלהיך לפני להתענות
 רחמי גבעי : כדלקמן אהדדי רחמי כעיכן לא אתרתי

 : ממילא ליבגויל ומותנא שוכעא דליתיה אכפנא
 למתים ולא לחיי׳ דיהיב הוא לחיי שובעא רחמנא יהיב דכי

 משביע _• שיחין כדי אלא אדם כני להמית כדי שוכע יא3מ דאינו
 חדא על זאת על : חיים אדם לכני ניתן שוכע רצה חי לבל

 ליתבו דלא :3כתי כדניאל דגא רזא על :3כתי כעזרא משמע
 עלוון נקבל :ילן3כש לעולם כרכה דליתיה כעו דלא בתענית'

 גזרה כטיל וכי כתעניתא לן מהני קילה דמשוס תעניתא יומי
 עכדינן אי דמהני כלומר הכי דעבדינן לן ומנא :להו עכדינן

 נשמעו אלהיך לפני להתענות לבך נתת אשר : הט

: דכריו נשמעו עליו משקכל אלמא דבריך
 דכתוכות 3כפ״ כתכנו ככר כל׳ רחמי נבעי מהרש״א

 כפנא דכגזרת ואע״ג כליה של רעכ3 איירי דהכא
 כ״כ מתים דלא כפנא נסכול קא׳ מ״מ כליה של כרעי מתים נמי

 על בו׳ אחריתי דאיכא מכלל זאת על : כמותנא כמו בכפנא
 ומדיוקא כדרך מאויכיס שלום להם להיות שכקשו שם מפורש זאת

 רזא על כדניאל וכן שם מפורש שאינו אחריתי דאיכא מכלל דואת
 אחריתי דאיכא ומכלל למלכא להחויא ופשרה שם מפורש דנא

 דליתי׳ כעו דלא פרש״י בתענית' ליתבו תפור׳שס:דלא שאינו

 כאנפה״נפשיה מלתא הא פירושו לפי עכ״ל כשכילן לעולם כרכה
הגשמי' כתעני׳על ליחכו דלא דגזרו א<2 גזרה תלי׳כגזור דלא היא

 דגזו׳דלא לפרש נראה ויותר תעניתן כשכיל לעולם כרכה יכא דלא •
 כל׳ הא לך מנא דגזור: הגזרה גזירת לכטל היינו כתענית׳ ליתכ

 מחשכה דקדושין כפ״ק אמרינן ככר וגומר לכך נתת אשר המס מן
 שנעשה מעת דהיינו אפשר מיהו למעשה מצרפה הקכ״ה טוכה

 דכר קאמר הכא אכל טוכה המחשכה גס ^ילצרף הטוי: המעשה
: לכ3 המחשכה מיום גס דכריך ע^רנשמעו

 גשמים וירדו אליהו כשני שנים אפילו יצחק ידביאם* בר
 דאמר היינו קללה סימן אלא אינן שבתות בערבי

 אמר רדינא כיומא דמטרא יומא קשה שילא בר רבה שס
 עליה רחמי בעינן לברייתא רצריך אמימראילאו

 מצאני לעניים צדקה בשבת שמש יצחק וא״ר ליה ומבטלינן
 ןנריינ • ומרפא צדקה שמש שמי יראי לכם *וזרחה שנאמר

 נח ים ..כ ש פרוטה שאפילו הגשמים יום גדול יצחק וא״ר׳
 את ולברך בעתו ארצך מטר *לתת שנאמ׳ בו מתברכת

אלא מצויה הברכה אין יצחק רבי ואמר ׳ ידיך מעשה כל

 חולין

 נ״ה פ
 וע״ש
 רש׳יא
 תלים
קנח

 ימ שש קשה : שכת סעודת לקנות כשוקים לחזר צריכין אדם
 עיקיי' כיומא : צרכיהן לעשות יכולין אדם כני שאין דמטרא יומא

 נת שם כתקנת זריה3ח עס דוזל אדם 'נ3שמתקני! וחמישי שני דדינא
 הדין כיוס הגשמים כיוס ואוושות וקולות הומיות שיש עזרא

 ומבטלינן :שילא ר' דאמר והיינו מטרא דקשה כ״ש שכת וכערכ
 : ולכא לצאת יכולין ואינן אדם כני שטורחין גשמים לירידת להל

ומתחממיס כרור יום להם ונוח כה שמתעדנים לעניים צרק׳

 פס הברכה את אתך ה׳ *יצו שנאמר העין מן הסמוי בדבר
 מצויה הברכה אין ישמעאל רבי דבי תנא • באסמיך

 אתך ה׳ יצו שנאמר בו שולטות העין שאין בדבר אלא
 גרנו את למוד הנכנס רבנן תנו :באסמיך הברכה את

 במעשה ברכה ה״אלהינושתשלח מלפניך רצון יהי אומר
 ,הזה בכרי ברכה השולח ברוך אומר למוד התחיל ירינו
 הברכה שאין לפי שוא תפלת זו הרי בירך ואח״ב מדר

 בדבר ולא המדוד בדבר ולא השקול בדבר לא מצויה
 נ׳׳מ גדול יוחנן רבי אמר * העין מן הסמוי בדבר אלא המנוי

 '" את ה׳ *שובה שנאמר גליות קבוץ כיום הגשמים יום
 שנאמר מטר אלא אפיקים ואץ בנגב כאפיקים שביתנו
 שאפי׳ הגשמים יום גדול יוחנן וא״ר מים אפיקי *ויראו
 גו׳! גדודיה נחת רוה *תלמיה שנאמר בו פוסקות גייסות

שכני קללה סימן : לתער שצריכין אחאכ כימי אליהו כשגי

 אפי* שבכיס פרוטה : שכת שומרי שמי יראי :׳הצינה כיום כה
 השולח ברוך :מתכרכין לגשמים צריכין שאינן ידיהם מעשה

 הרי :כלן הכרכות ככל ואזכרה מלכות כה ומזכיר ושפע ברכה
 שאינז הסמוי כדבר :כה נכנס׳ כרכה אין 3ושו שלא תפלת זה

 : יוכש לשון בנגב : נחליס אפיקי כאפיקים : הסכום יודע
 : נוחים גדודים מיד כגשם הארץ מרוה כשאתה חיילות גייסות

 ענינא דמה וק״ק פרש״י עיין בו' דדינא כיומא 'א מהרש
 שאין משוס כיה אית אחרינא טעמא דהתס לע״ש

 ונראה רחוק ואוושו׳הוא כקולות הדמיון גס צרכיהן לעשות יכולין
 דדיג' כיומא דמטרא יומא קשה ור״ל ככ׳וה׳ דדינא דגרסי׳כיומא

 '33 דיכין כתי שם שיושכין לעיירות הכפרים מן מתקכצין שהכל
 מ כר״ח כמ״ש מרוכין שהגשמים כיוס שם לילך להם וטורח וכה׳

 העולם וכל כצער חנינא שאמר גשם כיוס כדרך כשהלך דוסא
 אחר לחזור צריכין עולם שכל כע״ש דכ״ש ניחא והשתא כנחת

 דצריך לאו אי שפיר מייתי ועלה שכת סעודת לקנות כשוק צרכיהן
 יראי כו׳ צדקה בשבת שמש : ודו״ק גופיה כפרש״י כוליה
 לי' דמשמי י״ל ועוד שכ׳עכ״ל שומרי שמי יראי פרש״י כל* שמי

 מהלך כי מכואר והוא צדקה דשמש לישנא מהאי כשכת דאיירי
שנעם



כט תענית ראשון פרק מאימתי
 כשהעין לאפוקי בו שולטת העיז יהיה שלא צריך ישמעאל ר' דבי ולתנא

 שיודע שולטאע׳יש העין אין אם וכן סכומו יודע שאינו דאע״ם שולט
 שנאמר' גליות כקבוץ הגשמים יום גדול :ברכה בו יש מ"מ התנין סכום

 אנו דת״פ וי״ל■ וכו' יותר קאמר לא אמאי ואי׳ת בתום׳ ה'וכו׳ שובה י
 טעות קצת שיש ספק ובלי להולמן קשה התוס׳ דברי הבנת וכו' מתפללין

 שאע״ע ונ״ל קושייתם מתרצי' איך לבאר צריכין אנו אבל התוספות בלשון

 הוא בנגב שאפיקים בנגב כאפיקים שביתנו אמר וכאן בגדול נתלה ׳שקטן
 שהגשמים בבחינה הוא גליות קיבון על האפיקים גדולת מ״מ גדול ־יותר

 גדול ואיזה אחת פעם הוא גליות וקיבוץ יום בכל תמיד מתחדשים הס

 אומר הוי אחת פעם א שהו גליות הקיבוץ או רבות פעמים שהם הגשמים
 גליורו קיבוץ עם אחת פעם הגשמים להעריך באנו אס אבל הגשמים

 הם גליות קיבוץ של אחר יום עם גשמים ירידת של אחד יום דהיינו
 שהוא שביתנו את שישיב להקב״ה מתפללים ואנו תר יו ולא כזה זה שקולים

 יבחר והמעיין הדבור בביאור נ״ל זה ׳ בנגב אפיקים של אחד כיוס שקול
 התוספות בדברי ויש ראית ואס התיש' לקושיית נכון תירוץ הוא כי דרכי

: מידי לא ותו הענין כפי לתרץ צריך בלשון גמגום איזה

פוסקי בשביל אלא נעצרים הגשמים אין יוחנן רבי ואמר
 כה *נשיאים שנאמר נותנים ואין ברבים צדקה

 שם רבי ואמר * שקר במתת מתהלל איש אין וגשם ורוח
 י " שתתעשר• בשביל עשר תעשר *עשר דכתי׳ מאי יוחנן

 דבר*" לי אימא ליה אמר רר״ל לינוקא יוחנן רבי אשכחיה
 יי תעשר עשר ומאי א״ל תעשר עשר ליה אמר פסוקיך

 ט זיל ליה אמר מ״ל א״ל שתתעשר בשביל עשר ליה אמר
 *לא כתיב והא לקב״ה שרילנסוי ומי ליה אמר נסי

 :סז מזו חוץ אושעיא רבי אמר הבי ליה אמר ה׳ את תנסו
 מלאני ויהי האוצר בית אל המעשר כל את *הביאו שנאמר

 ג לא אם צבאות ה׳ אמר בזאת י נא ובחנוני בביתי טרף
 ברכה לכם והריקותי השמים ארובות את לכם אפתח

 ״55 רב אמר חמא בר רמי אמר די בלי עד מאי די בלי עד
 חכנ# הוה אי ליה אמר * די מלומד שפתותיכם שיבלו עד

מ ולרבי לך בנא צרי הוינא .לא פסוקא להאי התם מטינא
:רבך אושעיא

 אד© שאין נקט ואורח׳כמלתא ולפנים לשם ברבים צדק׳ פוסקי
 ורוח ׳נשיאים נותן ואינו עצתו לבין נינו צדקה לפסוק עשוי

 המתהלל האיש נשכיל יורדין ואין יורדין גשמים כאלו לעולם נאין
 שתי© אף העניים את ומחניף לפני' עושה שהוא דכשס שקר מתת נ

 אין נמי אי אין וגשם ורוח■ נשיאים שמראים הארץ את מחניפין
 רני של אחותו ן3 דר״ל לינוקא :נעצרין אלו אשלשת׳דמכל קאי

 יוחנן לרבי אמריינוקא לקמן: כדמוכח ר״ל של מיתתו ולאחר יוחנן
 שיגעו' שיבלו ;תכסו לא 3כתי והא ינוקא א"ל :תעשר עשר מאי
 ידעינא המעשר כל את דהניאו קרא לתאי להתם מטינא הוה אי

 : משמיה לידאמר>ממילא:ולרביאושעיארבך ליה
 תבואת כל תא ו^ןךעשרת בספרי איתא הכי■ תעשר עשר תוספות

במעשר זרטח^ןצכת אלא.תבואת לי אין שדה היוצא זרעך
 את מצ^מימר דהוה כל את תי׳ל מנין רווחים שאר וכל יא ופרקמט רבית

 איכא נמי והכי בו שתרויח דבר וכל ופרקמעיא רצית לרבות כל מאי ׳תבואת
 אלא לך יהי' לא כהוגן שדך תעשר לא אם כלו׳ שנה השדה מן היוצא בהגדה

לכן קודם שהיה מעשרות כיפי אלא שדך יעשה לא כלו׳ דת הש מן היוצא

דה-"' , א ת5□

 שכעת של הלילות ותחלה חנכ״ל שצ״ם הוא סדרן המזלות סיעה
 כשכת נמצא כצנ״ש הימימץזל״ס ותחלת חל״ס כצנ״ש השנוע ימי

ול שכתאי תתחיל היום וכתחלת מאדים מתחיל הלילה יתחלת '׳.
 מפנין פ'3 כמפורש הרע על מורים ושבתאי מאדים אלו מזלות !
 שם כדאיתא הטוב על מורה שהוא צדק וכוכב שהחשיך מי ובפרק 4

 הוא וגם מאדים מזל קודם שכת ליל שקודם שעה אותה תשמש הוא '
 צונו זה ותטעם שכתאי מזל אחר שכת יום על אחת שעה תתחיל -

מאדי' שתתחיל הלילה קודם אחז שעה בתושפ׳ שכת לקבל הקכ״ה ".
כו כתיב לא השבת כיוס וכן לילה שקודם שעה באותה צדק שעדיין •

 תזל תשתש שעה שבאותה לפי היום אל אחת שעה לשהו׳ שיש בבקר ,
 שעת שבאותה ולפי צדק מזל אח״כ לשתש שיתחיל עד שבתאי

אחת שעה וכן צדק במזל זורחת והשמש יום הוא עדיין לילה שקוד׳ ,"
 שהשמש צדקה שמש אמר כן על צדק בתזל החמה נץ תתחיל גיוס

היא וגס מאדים קודם שכת כתחלת שבת ערב בסוף צדק כמזל היא "
 לכס וזרחה והיינו שבתאי אתר שבת זריחת׳כיוס בתחילת צדק גתזל
 כתזל השמש שתהיה כלילת ובין ביום בין שכת כקבלת שת׳■ יראי
 רש״י פירש עיין כו׳ מתכרכת שבכיס ככנפיה:פרוטה תרפא צדק

 ונראה תתברכין ידיו מעשה שאפי׳ א1ן ליילתיתר הוה לא לפירושו
 עסקא כגון תתש ידים תעשה בו דאפי׳שאין נקט יתירא דמלתא

 תעשה דכל מריבוי' ליה תתכרךומרכה הוא שככיס כפרוטה התלוי
 שהתבואה הגשמים ע״י תתכרכין שבכיס דפרוטה לומר יש מעוד

היוקר כזתן כמו שבכיס מפרוטה לחסר צריך ואין בזול ופירות
 כאפיקים :הזול כזמן עתה לו תתרכה שככיס הפרוטה ונמצא י

 כו' יותר כו' קאתר לא אתאי תאמר ואס התוספת כתבו כי׳ ננגב
 כרחו על דתשוהלהו יודאלעיל רב ע״שמיהו כו׳ בתי נתלה דתי

 תכא יוחנן ר׳ למיתר איכא נתי כו׳והכא בתי נתלה דמי להא חש צא
 כו׳ כתי נתלה דתי לעיל דקאתר כתי לרבא נראה ועוד ליה חש לא

 לא המטר שראו כתו התורה נתינת ראו דישראל כיון מפום היינו
 דמאי שויס שניהם הוו אי במטר התורה נתינת לתלות היל הוה

 נתלה דתי גדול יותר דמטר לאפתועינן וע״כ מהאי תאי אולמים
איכא שפיר אוהו עדיין ראינו ולא ידענו דלא גליות קיבוץ אכל כו׳

 דבר ותולים מכקשים שאנו אלא כו שנתלה לדבר הוא דשוה למיתר ־
 שאפילו :במעלתו שראינו במטר גליות קיבוץ דהיינו ראינו שלא

 בעלי חיילות היינו הכא דקאמר כו׳גייסות פושקות גייסות
גדודיה דתשמע גדודית והיינו כשפוסקין לעולם שנוח מלחמות

: גומר גדוד גד כתו לתלחתה היוצאים
! שבת הכא רמיזא היכא לבקש צריך וכו' שמי יראי לכס וזרחה• הרי״ף
 הנלוי' שבת בענין ונאמר שמי יראי במ״ש כאן שנרמז ואפשר ׳

 הוא שמי שיראי הרי שבת שומר כל ה' שם את ולאהבת לשרתו ה' על

 קרא מהאי לעיל דכתיב סמוכין דדרשינן לרמוז יש ועוד : שבת בשמירת
 בענין היום ג' שיש חז״ל שדרשו כתנור בוער בא היום הנה כי לכס מרחה
 והיינו גיהנם של פורעניו' מג׳ ניצול שבת והמשמר בגיהנ' היום וג׳ שבת

 שמש שמי יראי לכם וזרחה שבת לשמירת רמז שהיא היום לעכין דסמיך

 תנא ובין הסמוי בין מת לבאר צריו העין מן הסמוי בדבר ׳ וגו׳ צדקה
 שאמר ז׳יל רש״י רק דק שלזה ונראה שולטת עין שאין שאמר ישמעאל ר' דבי

 שולטת העין שיהיה אע״פ זה לפי שהכוונה הסכום יודע שאין הסמוי לבר
העין מן סמוי נקרא היא הרי כו יודע אינו שהסכום דכיון ברכה גו •ש



פרק מאימתי
 השדה־ מן למעשר להוציא רגילה שהיתה מה כל!מ׳ השרה מן היז^ו דהימ ו'5צ

 איתי והיה כור אלף שעושה שדה לו והיה עשיר שהיה אחד כאדם מעשת פי׳
 כשחל' ימיו 'כ עשה וכן ושנה שנה כל ומשריש למעשר מרין ק' נועל עשיר עשר

 ככל עושה לך מוריש שאני זו ששדה לך דע בני לו ואמר לבנו קרא למות שעשר
 אותו ומת עשיתי כאשר כוחן ק׳ שתפריש הזהר כורין אלף ושנה שנה סשי

בחיי עושה היה כאשר כורין אלף השדה ועשה במקומו הבן ועמר האיש ליש*

 היה שהמעשר הכן וראה נסתכל שניה בשנה כורין ק' ממנה והפריש האב ומזנ 1

 כי עשה ולא השדה נתמעט אחרת לשנה כ״כ יפריש שלא ואמר גדול דבר ה\
 תעשר הפריש ולא מיעט שכך קרוביו ושמעו עליו נצטער כורין מאת אס

 שמחים שאתם לי כמדומה אמר ושמחים לבנים מלובשים אצלו כולם באו ך.^"'

 מת מפני הזאת הרעה כל לך גרמת כי עליך נצטער לא לו אמרו בקלקלתי ןועיי
 בעל היית לידך השדה כשבא בתחלה כי וראה בא כראוי מעשר הפרשת לא קר9

 הפי־שת שלא ועכשו לעניים ליחן חלקו המעשר שהיה כהן והקב״ה הבית הספיג׳
 שהיה מה עתה עושה שדך שאין כהן ואת הבית בעל הקב״ה היה לו חלקו רש״א

 את ואיש דכתיב היינו מרין מאה לך והפריש כורין אלף מתחלה עושה
 כלומר הקדשי׳ אלא לו יהיה לא כהוגן מפריש כשאינו כלות׳ יהיו לו קדשיו

 אלא לו יהיה שלא בא לסוף מעשרותיו המעכב חכמים אמרו וע׳'ז המעשר

 ג׳ דאיפה המעשר נו דהי איפת יעשה חומר וזרע כדכתיב ממעשר אחד
 אחת־ בת יעשו כרס צמדי עשרת כי כתיב וכן סאין ל' לו יש והחומר סאים
 מפריש אתה שאין לאו ואס כלומר השדה מן היוצא פירש האופניאל זהר׳ין

 : העכו״ס שיקחותו כלומר עשו דהיינו לשדה -היוצא לאותו יהיה העשור

 די״ל צורך וחין פרש״י עיין כו' ברבי׳ צדק׳ פוסקי מהרש״א
 בעני לו ולתהלה לשס עושה שהוא בכה״ג נקע דוקא

 שהוא דמשתע גומר במתת מתהלל איש כמ״ש להם שמחניף עניים
 כאשר גו׳ ורוח נשיאים משלי בספר וכפרש״י ולשם לפנים כן עושה
 מצטערים והס בא ולא ט' מתקשרי' שהשמים שוא תוחלת יהיה

 עניים עיני וכלות משקר כו׳והוא מתפאר איש כך עיניהם וכלות
 ב״א כלשון תורה דברה נאפי׳למ״ד תעשר עשר מ״ד :ע"ש בז׳

 דבזו משוס בו' בזאת נא ובחנוני :דרשיק למדרש דאיכא היכי
 ממונו מחסר שאדם שמתוך אפשר דהיאך טעי לנסיון אדם יבא

 ובחנוני כך על תתמה אל ואמר עושר לו להוסיף יבא מעשר ליתן
 שמהם השמים ארובות לכס אפתח לא אס כזה גדול בדבר בזאת נא

 ע״י ומתוכן השמי׳נפתחו וארונו׳ כת"ש במבול לעולם הקללה נאה
ש'תותיכנ< שיבלו עד ט׳ די בלי עד ברכי לכם והריקותי שתתנו מעש׳

:דמטת פ״ג מפורש כו׳
 קרא קשיאבהאי מאי לדקדק וראוי וכו׳ תעשר עשר דכתיב מאי ית הרי

 מעשרו׳הכתוב בשני בו דרשו כבר הכפל הוא שאם תעשר דעשר י

 יוחנן ר׳ שאתר מה נבאר וכן ־ בהמה מעשר ואחד דגן מעשר אחד מדבר
 דקשת נסי זיל זא״ל הא מנ״ל ינוקא ההוא וא״ל שתתעשר בשביל עשר

 הינוקא שאל מה א״כ מתעשר התעשר דכל אשכחנן אי נחזיאנן טובא
 לו אתר ולמה מתעשרים !:מעשרים בכל חזי פוק ליה הל״ל האי מנ״ל

 א'׳כ שמעשרים אע״ס מתעשרים אינם אדם בני כל ואס בדבר הוא שינסה
 מתעשרים שאינם התעשרים אדם בגי מכל ראיה והרי נסי זיל א״ל י היב

 כל א״כ יוחכן דלר' וע״ק י כן שאינו לעין נראה שהוא בדבר ינסה ואיך
 יעשר לא שאס אמרה והתורה מעשרים שהם כיון עשירים יהיו דם א בני

 ופיחת המעש' ופיחת וכו' שדה אביו לו דהניח א\־>דא1כהה מתחסר הוא
 הינוקא כששאל דתכףומיד וע״ק י מתעשר אינו אבל^עשר ׳ וכו השרה
 לכם והריקותי וגו׳ המעשר את הביאו מדכתיב להשיבו הא^'׳-י מליל
 שרי מי לו כשאתר ואח״ב נסי זיל קודם השיבו ולמה די ע^בני ברכה

 ראוי היה ומתתלה וגות׳ התעשר את דהביאו קרא ההוא הביא יי לנשי
 שאתר מה נבאר וכן י די בלי עד ברכה מדכתיב שתתעשר ראיה להביא י '

 ולמת ארך דרך מהלכות זו שאין וכו׳ צריכנא לא להתם מטינא אלו הינוקא
 שחז״ל ונלע״ד ־ ארץ דרך מיעוט בו שיש זה דבר הגמרא בעל לנו הניד

 מעשרות שני בשביל אס כי תעשר עשר נכפל לא שאס בכתוב להם היקשה
 לדרוש אלא תעשר עשר לומר שינה ולמה תעשר תעשר או עשר היל"לעשר

תענית ראשון
 בשביל אלא וחתעשר קאחרעשר ודלא ודו״ק שתתעשר בשביל עשר

 הכתוב בא אמנם מתעשרים ואי^ מעשרין אדם בני שרוב לפי שתתעשר
 או שיתעשר בשביל בתורה לקרוא לאדם רשות שאין שאע״ס להתיר

 עשיר שאהיה בשביל זו מצוה אעשה יאמר לא המצות בכל וכן רבי שיקראוהו
 יש המעשר בענין אבל פרס לקבל ע״מ עובד ליה דהוה שאחיה בשביל או

 לעשר שמותר האי מ״ל הינוקא אמר ולכך שתתעשר בשביל לעשר רשות לך
 בשביל תעשר שאס נסי זיל א״ל י המצות בכל ׳כ משא העושר בחינות בשביל

 שלא אדם מבני לו הקשה לא ולזה שאלתך משלים הקב״ה שתתעשר
 שרי ומי לו הקשה אלא י שיתעשת בשביל עשרו לא דהנהו נתעשרו

 זה מכתוב ראית קודם הביא שלא ומה י מזה חון לו ואמר להקבי׳ה לנסויי
 מצליח והקב״ה האוצר בית אל המעשר את שיביאו קאמר שהתם לפי
 סשביל שמעשר במי שמדבר שם פירש ולא ברכה להם יריק והוא להם

 דחהוא פיתשא ידעי׳ לא מעשרות מוציא בסתם שמדבר וכיון שיתעשר
להריק מתעשרים ואינם מעשרין שהם אדם בני כמה ראינו שהרי קרא

 מדכתיב 1 הדבר נזה לנסות שמותר לענין ראיה הביא אבל ברכה להם ,
 יון הנס אין מעשרות מוציאים בסתם מדבר הוא ואם בזאת נא ובחנוני

 הוא שהענין ודאי אלא מעשרות מוציאי׳ כל נתעשרו לא שהרי יפה עולה
 הקנ״ה העושר בשביל אלא לעשר רצה שלא ומי שיתעשר בשביל למעשר

 הממון ריבוי על שלא ואפשר די מלומר שפתותיו שיבלו עד שאלתו ממלא
 את עוד לנסות שלא די יאמר אבל כסף ישבע לא כסף אוהב כי די יאמר

 ירמו! די מלומר שפתותיכם שיבלו עד יאתר עוד ׳ בו להאמין אס כי ה'

 בן שמעון בימי שהיה כמו לעולם קשה הוא הגשמים שריבוי הגשמים על
 אומר שהכתוב הינוקא וכשראה ־ להם שילכו עליהם התפלל שאמר שטח

 לעשר מגסה שהוא זה בפירוש אם כי מתיישב ואינו בזאת נא ובחנוני
 כיון והרי אושעיא ברבי הדבר תתלה למה יוחנן לרבי אמר שיתעשר בשב-יל

 ,היות עם אני גס שהרי ביאורו ממך נעלם שלא בודאי ההוא הכתוב שלמדת
 רבךשיבאר אושעיא ולר' לך צריכנא הוה לא התם מעינא אלו הערך שפל

 תלית ולמה ביאורו ידעת שמעצמך כמוך הערך גדול איש וכ״ש הכתיב לי

 רצה יוחנן רבי ומ״מ אושעיא רבי אמר הכי ואמרת אושעיא נר' הדבר
 הקושי׳שהקשיתי תירצתי לעולם־ועוד גאולה שמביא אותרו בשם הדבר לומר

 1שאינ ומי מתעשר הוא מעשרות שהמוציא כיון בעיני היא וגדולה לתעלה
 כל א״כ תתחסר שלא כדי עשר הז"ל ג״נ שדרשו כמו מתאשר הוא מעשר

 להז משכחת היכי עניים ולא עשירים לא שאינם הביטנים העם המון
 ראוים היו עישרו לא ואס עשירים להיותם ראויס היו עישרו אס שהרי

 מתעשר הוא שהמעשר אמרו שלא אומר אני לכך עניים ולהיות להתחסר
 עובדא כההוא מנכסיו וירד לו כראוי מעשרותיו את הוציא שלא באדם אלא

 כראוי מעשרותיו הוציא שלא וכיון כור אלף שעושה שדה אביו לו שהגיח
 והוא בע״הב הקב״ס נעשה כי קרוביו והוכיחוהו כורין מאה השדה הוציא
 כל לשלם הוא בא ואס כראוי מעשרותיו להוציא עליו שקבל עד כהן נעשה

 אחריתו ויברך שבותו את וישיב הטוב יתן ה' וגם ממעשרותיו שפיחת מה
 וישלם להתעשר סופו יעשר שאם אמר בזה כיוצא אדם בן ועל מראשיתו

 כראוי מעשרותיו הוציא שלא השנים באותם שפיחת מה כל הקב׳יה לו
 קובעי' אתם ואותי אמר לזה שקורם המעשר את הביאו מ״ש לדבר וראיה

 הוציאו שלא דהיינו והתרומה המעשר קבענוך במה ואמרתם כולו הגוי
 כלומר האוצר בית אל המעשר את הביאו אמר ועליהם כראוי מעשרותיהן

 אותו כל את הניאו עכשיו הבאתם ולא שקבעתם המעשרות אותם כל
השנים אותם שפיחתתס מה שאתסשלמתם וכיון האוצר בית אל המעשר
: די בלי עד ברכה לכס והריקותי השמים ארובות אפתח אני גם

 מ דיתיב לקיש דריש לינוקא יוחנן רבי אשכחיה לתו
לבו' יזעף ה׳ ועל דרכו תסלף אדם *אולת ואמר

 דבתיבי מידי איבא מי אמר מתמה וקא יוחנן רבי יתיב
 יט לא מי הא אטו א״ל * באורייתא רמיזי דלא בכתובים

 בראשי׳ 'אם1ל אידו **ויחרדו בםל רצא* כתיב והא רמיד
 '3ת אימיה אתיא ביה והוא עיניה דל לנו אלהים עשה זאת מה

כדעכד לך ליהחאמקמיהדלאליעבר אמרה אפיקתיה
: לאבוך

אול^



תענית ראשון פרק מאימתי
 תסלף חוטא כשאדם לבו יזעף ה׳ ועל דרכו תסלף 8אר אולת

 ואותר שכועס לבו ה׳יזעף לעל פגעים עליו שבאין דרכו
 שהחומש באורייתא משה רמזה זה:ולא פגע לי אירע תה מפני
 : התורה תן סתך למצא יש ובכולן וכתובים לנביאים יסוד הוא

 ומגביהן עיניו את תכסין עפעפיו שהיו יוחנן רבי עיניה דל " ׳
 תפני לראותו רוצה שהיה אחרון בפרק קתא דנספ׳בכבא *בתדליא יי^, י1

 עיניו יתן שלא לאבוך כדעביד לך ליעביד דלא :חריף שהוא גלס(>

: ע״כ תציעא בבבא והתיתו באביך שנתן כתו בך
 וקמתמה ר״י יתיב גו׳ דרכו תסלף אדם אולת מהרש״א

 שבתשלי התקרא זה ידע ר״י דודאי לפרש נראה מ׳
 לפרש ר״י דעת היה שם ענינו שלפי אלא תהינוקא ששתע קודם

 דרכיו ותקלקל מסלף אדם של ושטות אולת ע״י כי הכי קרא האי
 ודבר אתוני בדבר ה' על שמהרהר לכו יזעף ה' על גס ומעשיו

 עבירה עושה אדם אין אשתו תשטה כי כת״ש כתורה רתוז ודאי זה
 על דרנו לפרש דחוק לו נראה והיה שטות רוח כו נכנסה אא״כ
 התכוקש נפי ינוקא תפי המקרא זה ששמע אחר עד אדם סגעי
 ולפי התאתר מריש כנראה פסוקיך לי פסוק ליה שאתר מתנו

 זה הינוקא ליה ואתר פסוקיך לי פסוק מתנו ר״י נקש אשר הענין
 על ודרכו זה כענין המקרא זה מפרש שהוא מתנו ר״י הכין הפסוק

 ומדת ה' על האדם והרהור תרעומת מלשון ויזעף אדם געי5
 ראמר :וח״ק כו׳ מידי נא אי מי תתמה ר״י הוה זה ועל דינו
 אבל ואמרו עונס על והתודו שאתרו הגס רג^ עשה זאת מה

 אלהים לנו עשה זה תה מלשון מ״מ וגומר אחינו על אנחנו אשמים
 בעקיפים ח״ו עליהם בא כאלו תדותיו על שהתרעמו נראה

 אכל כת״ש יוסף נתכירת הדבר תלו דודאי זה נענין והנראה
 כתו תדה כנגד כתדה שנפרעו ראו כי וגו׳ אחינו על וגו' אשמים

 אביהם נגד עליהם דכה ותוציא נתרגל שהוא אותו חשדו שהם
 לכור להשליכם כמרגלים הם נחשדו כן לכור השליכוהו וע״כ

 על כונתו שהיה אחד מכם שלחו שאתר מתחלה ראו גס במאסר
 וגומר יאסר אחד להו אתר וכסוף כדבר חייב היה שלא ראובן

 האח׳ ויפתח אח״כ גס בתכירתז העיקר שהיה שתעון על שכוונתו
 מונח שהיה כמלון נספו את שמצא שהוא לוי שהוא וגות׳ שקו את

 כמכירה עיקר היה לוי שגם לצערו נדרך שימצא כדי בשק לתעלה
 תונח שהיה לפי ניתם עד נספים תצאו שלא האחים בשאר משא״נ
 כנגד בתדה להם יפרע שאלקים רמז זה ככל כשק לתטה בצרור

 זה תה שאתרו תמה אכל אחינו על וגומר אשתים אכל ואמרו מדה
 ידעו ולא כזה ונבאו תדותיו על התרעמו כאלו נראה וגומר עשה
 למצרים ניאתם לסכב אלהיס לנו עשה זה שכל דהיינו נבאו מה

: וגומר חברון מעמק וישלחהו כת״ש
 לדקדק ויש כו' ואמר יתיב דהוה דר״ל לינוקא יוחנן ר׳ אשכח׳ה ף הרי

 ה' על ויזעף דרכיו ומסלף חוטא שהאדם כפשוטן הדברים שאס
 עשת זאת מה כך לזמר יוסף לאחי להם היה א״כ לו ה' עשת זאת מה לומר

 אתם מרגלי' לומר במצור כשהביאס או הסוהר בבית כשנתנס לנו אלתים
 בעלילת לבא דרכם תסלף יוסף עם שחטאו אולתס לומר צודק היה זאז

 לנז אלהים עשת זאת מה לומר לבם יזעף ה׳ ועל במשמר וליתנם מרגלים
 אין הכסף כשמצאו אבל להם גרמו עונותיה' אם פ• זאת כל ה׳ פעל זלא
כ* כאן יש דרך סילוף ילא כאן יש לא דרס תסלף אדם אולת באן

ל
 די־מ תסלף אדם אילת של זה פסיק קרא לא ר״י וכי נבאר עוד מצאו מציאת

 ינוקא דההיא נ״ל אמנם ־ עכשיו לו נתחדש ומה דר"ל ינוקא שקראו עד
 תסלף אדם אולת מהו כפשוטו דאם ליה וקשיא קרא האי וקרא פשיט הוה

 בתתלרו הנזכר האדם על דקאי יזעף ה' ועל דהיל״ל לבו יזעף ה' ועל דרכו
 זה פסוק עם בפסוק מחודש אחר פי' לפרש ורצה דנקגו לבו מאי מסוק
 הננזף מציאת על חרדו שלא לאתר אחיו אל איש ויחרדו לבס ויצא דכתיב

 לב נ׳ לבבנו לצאת לנו אלהיס עשה זאת מה אמרו לבם שיצא על חרדו אבל
 איש ויחרדו וז״ש זה היה ה׳ שמאת נראה לבנו שיצא וכיון ה׳ ביד האדם

 לב יציאת אין שאתרו בשביל החרדה היתה לבם שיצא על לאתר אחיו אל
 אולרו שאתר ע״ה שלמה כיון ולזה לנו אלהים עשה זאת ומה ה׳ מאת אלא
 מרגלי• בעלילת דרכם תסלף יוסף במכירת השבטים כגון דרכו תסלף אדם
 וא© באולתם גרמו הם כי ה' על לבס זעף לא זה כל ועם ס׳יאסר ובאו

 הלב שיצא לכם על היה לנו אלהיס עשה זאת מה לומר יזעף ה׳ שעל מציע
מה איצרו ועליו ה׳ כיד שהלב לכו ככחינת יזעף ה' ועל לכם ויצא נדכתיב

: הנלע״ד זהו לנו אלהיס עשה זאת

 כי ה׳ *יפתח דכתיב יחיד בשביל מטר יוחנן רבי אמר
שם פרנסה • ארצך מטר לתת וגו׳ הטוב אוצרו את לך

 יסייי :השמים מן לחם לכם ממטיר *הנני דכתיב רבים בשביל
שחות מיו אחד לאדם אלא מטר צריך אין שאס יחיד בשביל מטר

 ** חוטאים שכול׳ נעיר שדר או אדם כני זריעח זמן אחר שזרע
 העולם לכל ותחיה טוכה ושפע ופרנסה כזכותו נא למטי וצריך

 צריכין רכים שאס רכים כשניל אלא אחד כזכות לעולם כא אינו
 יחיל אכל זכו אס עושה הקב״ה כתבואה ברכה שתשלח שוכע

 אלא השנה דין בעבורו משנה הקכ״ה אין תכואותיו שיתברכו הצריך
 תבואותיו להשכיח זה נשכיל שתוריד פי על ואף ברכותיה כפי
: לא שונע כשדה שדהו לעשות אבל אחרים תשל גרועות יהו שלא

 :רכים לשון לכם ממטיר _• תשמע אחד של ארצך מטר

ועול פרש״י עיין כו׳ פרנסה יחיד בשביל מטר מהרש״א
 ניתן והוא הפרנסה צורך אלא •אינו שהוא תטר י״ל

 אבל בזכותו לו ניתן ליחיד צורך כה יש אס השתים תן בטבע
 דבר הוא והבאר התן כגון השתים תן שתנא בעינן גופיה פרנסה

 אוצרו את לך ה׳ יפתח דכתיב :רכים בשביל רק כא ולא גיסי

 כיון מ״מ נאתר ישראל לכלל שכת״נ וקללות ברכות שכל וגו׳הגס
: נאתר נתי מהן יחיד כשביל יחיד כלשון שנאתר

 כיי טובים פרנסים ג׳ אומר יהודה ברבי יוסי רבי מיתיבי
 נתדמי שה1)יוש ס,ומר ןאהר טשה ןה ליא לאלישר עמדו

 פ׳ באר ,ומן וענן באר הן ואלו ידם על נתנו טובות צזתנות
 הפיס • משה בזכות מן אהרן בזכות ענן עמור מרים בזכות

 0שממרים/ *ותמת שנאמר הבאר נסתלק מרים מתה
 1רש׳? שניהם׳ בזכות וחזרה לעדה מים היה ולא בתריה וכתיב

 נא שס הכנעני *וישמע שנאמר כבוד ענני נסתלקו אהרן מת
 י״ס ונסתלקו אהרן שמת שמע שמע שמועה מה ערד מלך
 וע^ן והיינו כז־שראל להלחם רשות לו נתנה וכסבור כבוד ענגי

 עייו אל רב-^בהו אמר אהרן גוע כי הערה כל ויראו דכתיב

 ז״ס>3 ריע^ןיש יאמר לקיש כדריש וייראו אלא ויראו תקרי
 שניהם חזרו דהא אלא דילמא אי לשונות כד׳ משמש כי

 ונריס את *ואכחיד שנאמ׳ כולן נסתלקו משה מת משה בזכות

* שלשת 3 חית
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 והלא מתו אחד בירח וכי אחד בירח הרועים שלשת

 מלמד׳ אלא באדר ומשה כאב ואהרן בניסן מתה מרים
 בשביל פרנסה אשכחן אלמא אחר בירח כולם שנסתלקו

 :דמי כרבים זכותיה דאלים כיון משה שאני יחיד
והולך מתגלגל והיה מיס ממנו וזבין סלע מרים של בארה

 רוצה היה שלא משה הכה שנו הסלע והוא ישראל עס *
 רקיע ענני כבוד ענני נסתלקו : מריס שמתה לפי מימיו 3לזו

 שניהם בזכות חזרה :ן־5כ של אינן עננים ושאר עשן וענני
 משמש כי :מימיו ונתן הסלע אל שניכס ודברתם 3כתי סנן

 כי לדרוש שצריך מקום כל דהא אלא דילמא אי לשונות בד׳
 מהני נאחד לשנותו תוכל המקרא למשמעות נין דרשת לענין בין
 הגי נכלל וארי ונרס )וכד( וכן בכולן משמש כי דלפון לפונות ד׳־
 עעמא מיניה שמעי׳ דהא בלשון משמש אהרן גוע דכי והאי הן ד׳

 אתי לא ור״ל אהרן מת■ שהרי טעסנתראודהאמית דמה דקרא
 לשונו' ד׳ מהנך נאחד אלא נעולס כי פוס מתרגמינן דלא למימר

 דהא משמעותי׳כמפמעות דרפינן ארי דילמא מתרגמינן אפי' אלא
 )דא״כ( הוא טועה מית כנישתאץהא כל וחזיאו דמתרגס ומאן

 הנדים ראשי ויראו נמפקל העדה כל ויראו ליה מינעי ואיתחזיאו
 משה בזכות שניהם חזרו :קרח משכן מעל ויעלו המיס וירפו

 משתעי דנדידהו לן פשיטא הרועים שלשת את ואכחיד מדכתע
 בניסן מתה :הס אלא כאחד שלשה לישראל פרנסי! מצינו שלא

 נקדש ה^.ס וישב הראשון נחדש סין מדנר העדה כל ישראל וינאונני
באח' מת אדומה:אהרן פרה נפרשת שס ותקנו־ מרי׳ שס ותמת

 :ע׳'כ מסעי אלה נפרשת 3 כתו שכן החמישי בחרש
 שניהן כזכות שחזרה כיון כי׳ שניק בזכות חזרה מהרש״א

 שנסתלק אלא זכותן כ כלל להסתלק היתה שלא כ״ש
 שניהס שחזרו וכן היוס עד היה וכוחה פג לישראל ולהגיד להורות

 עד היה אהרן זכות שנשכיל להגיד אלא נסתלקו ולא משה נשכיל
 אלא כקש לא שיעקכ דנריס ג׳ כאלו פרנסים שלשה וענין היום

 ונגד לאכול לחס לי ונתן וגו׳ הזה נדרך ושמרני שאמר נ׳כמה על
 מלכושיהס ולגהץ לשתות מאויני׳המיס לשמירה הענן דהיינו וגו'
 בירח : כמועט מסתפקים הצדיקים כי לאכול לחם כמקום המן

 דכתיב והא המן ופסק משה מת שנו כאדר נז׳ פי׳ כי' אחד
 בניסן ני״ו דהיינו הארץ מענור כאכן!ס ממחרת המן וישנו־ת
 שככליהס ממן נסתפקו משת שמת אחרי יום דל׳ כמכלתא מפורש
 כשינוי נקט מדלא בו׳ משה שאני • מפה שמת כיוס נו סלקטו

 פרנס' דאשכחן פריך הוה דממשהינלחוד כו׳משמע משה שאגי רק
 מרים נשכיל שהיה מכאר אכל יחיד נשכיל הוה המן שהוא נופה

 היה לחוד בזכותה דלאו למימר דאיכא דמשוס ואפשר ליה פריך לא
 כזכות שהיה מענן ומיהו• עמה היה מפה עית דגם אלא הנאר
 פרנסה ככלל דלאו מפום ליה פריך דלא הכי ניחא^^ אהרן

: מאויכיס הצלה אלא הוא
 כל להניא הוצרך למה לדקדק יש וכו' פרנסים שלשה מיתיכי הו״י״ח

 הקושיא הוא משה כזכות ירד המן דאתו־ מרישא דהא הברייתא י

 היה שמקרא כיון רכים נשכיל פרנסה שאתר יוחנן לר׳ מותיב דמאי מג״נן

 •• ,משה בזנות שאמר יוסי. לר׳ להשיב יש ואדרבה לחם לכם ממטיר הנני דורש

 ונראה :ישראל כזכות שירד דמשמע לכם ממטיר קנני כתיכ והא התן ירד
 הזכות עיקר למימר איכח לחם לכס ממטיר הנני כקרא דכתיכ דאע״ג

 לרבי אכל ישראל לכל מספיק שיעור ירד וכזכות! משה כשכיל המן שירד
 התן של שהפרנסה כאן מצינו והרי רכים בשביל פרנסה דאמר קשה יוחנן
 המן שאמרה דכר״תא ומרישא י לרבים פרנסה בזכותו משה בשביל ירדה
 אבל משה בזנות שירד ר/מת הן דנימא ס מש לאקשויי ליכא משה בשביל
 ולעולם תשה בשכיל המן ירד ולכך ישראל לכל לפרנס היתה משה של כונתו
 הברייתא כל הביא לזה יורד היה לא כלכד עצמו כשכיל המן משה כקש שאלו

 הכאר וחזר תריס ומתה ומרים אהרן משה ע״י ניתנו טובות מתנית שג׳
 ואיצל משה בונות והבאר הככוד ענני וחזרו אהרן מת וכן שניהם בזכות
 שהרי לבד משה בשביל וירדו שחזרו ככוד וענני הבאר שהם מתנות השתי

ית״ש בלבד תשה בשביל שהיה מ/נתהמן על יוכיחו להם כהו כתיב לא
ישראל לכל מספיק מן להס שיוריד הוא לכס ממטיר הנני

 כט חייא ורב אידי בר שמואל ורב מנוח בר הונא רב
נפשיהשס כי־נח קמיהדרבא שכיחי הוו מווסתניא

 לחו אמר דחוה אימת כל פפא דרב לקמיה אתו דרבא
 חלש אהדדי מרמזי הוו מסתבראלהו חוה ולא שמעתא

 הרועים שלשת את ואכחיד בחלמיה אקריוה דעתיה
 ' לשלמא• רבנן ליזלו לחו אמר מיניה מפטרי הוו כי למחר

 ,,מקש• הוה פפא דרב קמיה שכיח הוה אשי כר שימי רב
 דאמר שמעיה אפיה על דגפל חזיה חד יומא טובא ליה

ותל שתיקותא עליה קביל דשימי מכיסופא ליצלן רחמנא
:ליה אקשיה לא

 זה ומביטין מהאין להדדי אחוו ; מקוס מאותו מווסתניא

מקרין היו אקריוה :כ!עא פמעתא סלקא דלא לזה
 אחד ירח3 הרועים שלשת את ואכחיד בחלום זה מקרא אותו

שימי.' רב עליו קבל :ליה דמכספין משוס בשמים לעונשן שרוצין
:ע״כ עוד מלהקשות תא שתיק

 שהראו הוא כן דודאי נראה גו' נ׳ את ואבחיר מהרש״א
ליה דמכספי על משמים לעונשן שרוצין נחלום לו

 מרבו הנפטר התלמיד כדרך ליה מפטרי הוו כי ולמחר כפרש״י
בזה החלום שיתקיים וכדי לשלום למקומם מכאן שילכו א״ל

:הכתוב כמשמעות מיתת בעונש להכחידם
 ריש ראמד יחיד בשביל מטר סבר לקיש ריש ואף

שש *שאלו דכתיב יחיד בשביל למטר מנין לקיש
 3״ע יתן גשם ומטר הזיזים עושה ה׳ מלקוש בעת מטר מה׳
 זכויס אי ותניא לאיש ת״ל לכל יכול בשדה עשב לאיש לדם

 י לכל יכול שדה אי שדה ת״ל שדותיו לכל יכול לאיש
 רב בר דניאל דרב הא כי עשב לומר תלמוד השדה
 לה וסייר אזיל הוה יומא כל גנתא האי ליה הוה קטינא

 " מיא כעיא לא מישרא והא מיא בעיא מישרא הא אמר
 מאי* * מיא ליה דמבעי היכי כל־ וקמשקי מטרא ואתא
 צדיק שכל מלמד חנינא בר יוסי רבי אמר חזיזים עושה
 חזיזים מאי * עצמו בפני חזיז לו עושה הקב״ה וצדיק

למטר סימן יודען רבי אמר פורחות* יהודה רב אמר
פורחות
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 כשביל לפרנס' ממן ר״ל דאמר יחיד בשביל מטר ר״לסבר ואף הרי'ח

 יי ׳ גשביב לפרנסה מנין' שאמר וקשה ־ מטר מה׳ שאלו שנאמר יחיד י

 ה׳ יפתח קרא לן אית יחיד בלשון שלצנטר וע״ק • מהיזטר ראיה והביא יחיד
 י הפרנסה. ■על -הוא ראיה להביא א וה ראיה צריך ואין הטוב אדצרו את לך

 עישה מדכתיב פרנסה דיליף. ואפשר • לכס ממטיר הנני שמקרא,כתיב לפי
 הי ועוד, לפרנסה דריש לחוד הס ',וחזי: לחוד דגשס תשמע גשס ומטר חזיזי'

 של השידה׳ בשביל אפי׳ הקבי׳ה ששולח במטר מדמצינו ביחיד שהוא יליף שמא
 מכאן עשב בשביל הוא שהמטר וכיון אחת עשב בשביל ואפי' יחידי אדס

 עשב ובחוט'ת״ל -־ אחד אדם כשביל א'להיות הדרגה תעלה שהפרנס׳
 ־'׳ , כל שאר ועל עשב אותו על ירד א׳ לעשב אלא צריכין יהיו לא שאס פי'

 .•צריך אינו אפי׳ ז"ל.שפי׳ עלרש״י דפליגיהתוס׳ נראה ־ ירדו לא השדה
 דבשביל זי׳ל לרש״י דמשמע המטר עליו יורד אחד ירק בשביל אחד ב עש אלא

 יורד סברי.שאינו והתוס' השדה כל על הגשם יורד מטר שצריך עשב אותו
 דאתו־ זה פי׳ לומר לתוק׳ וההכרח י בלבד עשב אותו על אלא השדה שאר על

 • לאבעו מישרא והא מיא בעי מישרא הא דאתו־ דניאל דרב הא כי בגמרא
 היה דלא בהדיא דמשמע מיא דמיבעי היכא כל ומשקי מטרא תא יא א מי

: השאך על ולא בלבד, גשם שצריך התקוס על אלא יורד

 .,אוקינום ממימי כלו העולם כל אומר אליעזר רבי תניא
והשקה הארץ מן יעלה *ואד שנאמר שותה הוא

 שם מימי והלא יהושע רבי ליה אמר ׳ האדמה פני כל את
 מ , רבי בעבים ליהמתמתקיןהן אמר הם מלוחין אוקינוס

 עירוב׳ שותה הוא העליונים ממים כלו העולם כל אומר יהושע
 מקיים אני מה אלא מים תשתה השמים *למטר שנאמר

 עי ועילי! מתננרין שהעננין מלמד הארץ מן יעלה ואד
 "ינ ח שנאמר מטר מי ומקבלין כנאד פיהם ופותחין לרקיע

פג מים ומחשרות ככברה מנוקבות והם לאידו *יזוקומטר
 8ע'

 רש״א
 איוב

 לו
 במואל

נב ז

 פפאיה
 "א פ ;

 יע״ש
רש״א

 מיס ומחשרות עעערה מנוקמות והם אירו7 מטח וקו ז י
 בין ואין שחקים עבי מים *השרת שנאמר קרקע גבי על

 הגשמי׳ יום שגדול ללמדך נימא כמלא אלא לטיפה טיפה
 גדולות *עושה׳ שנאמר וארץ שמים בו שנבראו כיום

 להלן וכתיב ארץ פני על מטר הנותן וכתיב חקר אין עד
 ח איוב חקי אין ער וגומר עולם אלהי שמעת לא אם ידעת *הלא

 ס ש ישע מר אמר : וגומר ככחו הרים *מכין וכתיב לתבונתו
 0תצי אזלא כמאן בעבים הם מתמתקים אליעזר רבי ליה אמר

 7 כתיב יוחנן רבי אמר יוסף בר יצחק רב דאמר הא
 וכפרש' ביה קרי ארי״ש שדי כ׳יף שקול חשרת וכתיב חשכת

 נחימש יכרב ןכטא םיבב^ הן מתמתקים כיצר הא הכשרת
 פי^ אמרי ראם׳ דימי לכדרב ליה מיבעי ההוא ואידך אליעזר

 רקיע ׳ מוהי זעירין ענני נהור מוהי סגיאן ענני חשוך במערבא
 גי תלוים הן במאמר העליונים דתניאמים אןאזלאהא6כ

 0^- תשבע מעשיך *מפרי שנאמר גשמים ופירותיהןמי
 ׳' ההוא לך אמר אליעזר ורבי יהושע כרבי כמאן הארץ

 דכתיב הא אזלא כמאן כתיב הקבי׳ה של ידיו במעשה
 הקב״ה של מעליותיו ר״י ואמר מעליותיו הרים *משקה

 להתם סליקי אמרלךלוןדקא ור״א יהושע כר׳ במאן
 דנר<ם *מטר המכתיב הכי דאל״ת דמי מהתם דאתו כמאן

 כת השמים ועפל^ן אבק וגו׳ השמים מן ועפר אבק ארצך
 קרי השמים מן להתם דמדלי כיון אלא לה משכחת היכי
כשאן ליה קרי מעליותיו לחתם דסליקי כיון גמי הכי ליה

אזלא

 תותי קלישא עיבא פפא רב אמר פורחות מאי פורחות
 אתא מטרא !מקמי נהילא יהודה רב אמר סמיכתא עיבא

 מטרא אתי מטרא מקמי מטרא פסיק מטרא בתר מטרא
 וסימניך מטרא פסיק מטרא רבתר מהולתא וסימניך

 פנו להו אמר פורחות חזא לבבל איקלע עולא דעיזי חרי׳
 אמר מטרא אתא לא לסוף מיטיא אתי דהשתא מאני

 מטרייהועולא משקרי הכי בבלאי רמשקרי היכי כי
 מלא אמר * בזוזא דתמרי צנא מלא חזא לבבל איקלע

 בלילה באורייתא עסקי לא ובבלאי בזוזא דדובשא צנא
 עסקי ובבלאי רסכיגיכזוזא צנא מלא צערוהאמר

: באורייתא
 לו צריכין הכל לו״כ אלא מטר טחן אין יכול כלותר לכל יכול

 שדותיו לכל יכול לאיש אחד:אי בשביל אפי׳ לאיש ת״ל
 שדה לומר תלמוד שדותיו לכל צריך שיהא■ עד יורד אינו כלומר
 שיצטרך עד יכול שרה אי . חקא לשדה אלא צריך אינו אפילו
 3לעש אלא צריך אינו אפילו עשב לומר תלמוד השדה לכל
 מישרא ; מעיין וסייר :מער עליו יורד אחד ירק יל3ש3 אחד

 גשמים לו להריק צדיק לכל חזיז הקב״ה לו עושה : ערוגה
 ומאי עי3 והדר יס3ר לשון חזיזים תאי עי3 ברישא ׳ שדותיו על

 סתיכתא א3עי דתותא קלישתא א3עי ה״ג חזיזים דקרי כינהו
 דקה שהיא נהילא קיטתא כמו נהילא :הארץ כלפי א3עי דתותי
 מטרא אתו 1 מטר א3 וא־ז"ע למטר תחלה אים3ה דקים גשמים
 תחלה מטר א3 איל מהר פוסקי! ואין לרוב יורדים גשמוס

 קמח יוצא שמתחלה מהולתא :מיד פוסקין א3ל •דקין ותתחילי!
 תחל׳יוצאה3 עזים של רעי דעיזי חריא :גסין סובין ולכסוף דק

 : מהן עושין ש3ד תתריס דדובשא : ופוסק דקה ולכסוף גבה
 להם שיש תמיד לעסוק הן יכולין כלומר עסקי לא ובכלאי

 משחנן תמרי דאתרינן שלשול3 צערוה : טורח וכלא מזונות
 הרכה מהן אוכלין בזול אותו שלוקחין שמתוך דסביני : ומשלשלן

; כאן עד אותן ומצערים
 ירד אחד לעשב אלא צריכין היו לא שאס פירוש עשב ת״ל ת1י£ג*1ת

 ־ כאן עד ירדו לא השדה שאר כל ועל עשב אותו על ,
 מתחלת כמטר השאלה גו׳ מטר מה׳ שאלו מהרשי׳א

 השאלת שתהיה אתר אכל היורה זתן שהוא תרחשון
 חזיזים עושה וה׳ ואתר לעיל כדאתרי' כגיסן הכא תלקוש עת עד

 גשתיס סי׳לרזכ הס שהחזיזי' כדלקמן הענין כפל גז׳ גשם ותטר
 יחידי לאיש אפי׳ גו׳כדמסיק לאיש להם יתן ואתר לכל הצורך לפי
 רכים חזיזים עושה הקכ״ה דהיינו אחזיזיס לפרש יש להם ויתן

 כפי צדיק איש לכל שיתנו וגס מטר להם לחזיזים יתן וגם כדמסיק
 יבא לא לתטר שא״צ השדה שאר ועל אח' עשג על אפי׳ לו הצורך

 האי דניאל ו־כ קאתר ולכך גשתיס 3רו לו דיזיק דאפשר מער
 חיכי כי :ל! מזיקן שס יכואו שלא כדי תיא כעי לא מישרא

 הגשמים אין לעיל ת״ש ע"פ לפרש יש כל הכי בבלאי רמשקרי
 ורוח נשיאים שנאמר נותנין ואין צדקה פוסקי כשכיל אלא נעצרין
 שפסקו הצדקה נוחנין ואין ככלאי דתשקרי ה״ק ה״נ גו׳ וגשם

: מער מלהביא משקרי נמי החזיזים לכן ז

דברי©



 פרק מאימתי
 נותן הים מי כנד *כונס חנינא רבי דאמר הא ^זלא מניס

 בר שיתמלאו לאוצרות נרם מי תהומות ובאוצרות
 בברייתו ההוא יהושע ורבי אליעזר כרבי כמאן #הומות

:כתיב עולם של
 תעלת של תמים ולא שלתטה תתיס כלומר אוקינום ממימי

 : ועלה כארץ ששהתה הארץ תן יעלה ואד שנאמר
 רקיעים לאידו מטר יזוקו :מהן גדילה תכואה ואין הן מלוחין

 חשרת ויאכלו לעס צק יצוקו כתו יזוקו :לעכיס מיס מוציאים
 : לארץ המיס משירין כלומר מחשירין העדים שחקים עבי מים

 גרסינן לא בבתו הריס תכין ואותר ׳ קאי דלקמן אקראי ללמלך
 בשמואל אח־ הן מקראות ׳3 מים וחשבת מים חשרת :וןכא

 ושדי כ״ף שקול : גרסינן הכי * נתלים וא׳ דוד וידבר בפרשת
 רי״ש דכתיב תינה כהאי ואוקתי׳ כחשכת דכתיב נ"ף קח ארי״ש

 כתי׳ והכא הכא דשי״ן שי״ן נקט ולא רי״ש נקט ולהכי חכשרת וקרי
 מוהי סגיאן עעי חשוך : יס3ע3 וממתיקין שמכשירים וחכשרת

 תוהי זעירן קלוש כשהענן ענני נהור : מיס חשכת 3דכתי והיינו
 השרה לשון וחשרת זעירן נהוי אבל למד אתה סגיאן חשוך ומכלל

 :ולהכי להכי ליה עי3תי חשכת אבל לעיל יהושע רכי ליה בדדריש
 ועותדו׳ מכונסות אלא דכר שום על נחות אינן תלויין הן כמאמר

 גשמים מי ופירותיהן : הקכ״ה של במאמרו ותלויות בכריכה
 ע3תש מעשיך מפרי דכתיב תשום הכי נקט דקרא לישנא משו־ס
 כדכתיב כלום נחסרין שאינן המים תזיעת כלי' ופירותיהס הארץ

 גשמים מי ופירותיהן קיימת והקרן שעה כל מיס תלא אלהיס שלג
 העליונים תמים דאתר יהושע כדרכי רכה ככראשית תפורש מן

 תמים כלו' מעלה של מעליותיו יוחנן רבי ואמר :שותה הוא
 ר״י לאו דאי לאשתועינן אתא העליונים( מיס )ור״י העליונים

 תשקה היא כהס עומד שהקכ״ה מעליות קאתר דהכי אמינא הוה
 לעולם אתר אליעזר ור׳ י מאוקינוס המיס ולעולם למטה אותן

 תעה של )מיס( תהומות :וט׳ יוחנן כרכי הקכ״ה של מעליותיו
 כל שהיה כתיב עולם של בברייתו :יכסיתז תהומות כדכתיכ
כמכניס אחד כמקום הכניסם והקכ״ה כמיס שטוף כולו העולם

 : לים ואוצר גכול שם חול כאוצרות ונתנם כנאד מים
ככרה לשון חשרת אל שתו כס' פרש״י ט׳ ככברה מהרש״א

 הרכה כאגדה וכ״ה דקדק הארץ על נופל שהוא
 מפיק קהלת כמדרש כו׳ לטפה רה:וביןטפה3ככ מושריןאותו

 זענין דקים לטיפוח המיס את שוחקות שהם שחקים מלשון ליה
 וקר' .־ ע״ש תים לשטף פלג דמי אקרא דכ״כ פ״ק מפורש זה

 כאחה״ע כחי״ת תתחלף וה' הכשר מלשון כפרש"י כר הכשרת
 מתקשרים כעננים שהמיס כלו׳ חכשרח ויהי׳ כתכו התוספות אבל
 אכל קישור מלשון הדרש לפי חכשרת משקעו ידענא לא ע״ש נו׳
 וחשוריהס כתו קישור מלשון כו פירשו פשעיהדקראח^רת לפי

 זעירן ענני הוו־ ג פרש״י כר חשוך דרי^^מימוהי מוצק הכל
 חשרת ותלת ליה יליף מימוהי סגיין מים מדיוק^דחשכת נו׳

 הספר טן חסר דעיקר דחוק זה וכל שרייה מלשון כע״א מתפרש

תענית ראשון
 ליה קשיא ולא ענני חשוך מיסע״ש לפרשחשכת ידע ודאי דהא
 ידע דודאי ונראה מידי משני לא זאהא דקראי ושינויא רותיא אלא

 כד^ורינן ככר׳ מלשון וחשרח ענני חשוך ע״ש תים דחשכת לפרש
 דהיינו עניני כתרי דאיירי וקאתר הכתובים שינה לתה אלא לעיל

 מים וחשרת גדולות טיפוח להוריד מיתוהי דסגיין מים חשכת
 לי׳ מייתי ואהא הככרה דרך כיורד קטנות כטיפות תימוהי דזעירן

 כו" כככרה ומנוקכין כנוד המיס שמקכלין לעיל קרא האי נתי
 לא רש״י בו׳ הקב״ה של ידיו במעשה : גל מיס חשרת שנא׳
 ההוא הכי נתי דגרסינן אלא ליה ל״ג כילקוט וגס כזה כלום פירש

 של ככרייתו משתעי דקרא דה״ק לפרש ויש הוא עילם של כברייתו
 המיס שכראת דהיינו הארץ תשכע ידיך מעשה של מפרי עולם

 דגרסינן שלנו הספרי׳ לגירס׳ לפרש יש וכן הארץ את שתשכיע כדי
 הא אזלא כמאן : היא והיא הקכ"ה של ידיו כמעשה ההוא

 ר״י לאו דאי פרש״י כר ואר״י מעליותיו הרים משקה דכתי׳
 ולעול" למעה אותן משק׳ הוא עומד שהקכ״ה מעליות דה״ק ה״א

 הוה לא אכתי דהשתא כיון לדקדק אתנ׳יש עכ״ל תאוקינוס המים
 דקרא תפשטיה לר״א לתפרך ה״ל כו׳ להתס דסלקי כיון ס״ד

 לומר נראה וע״נ יהושע ר׳ שהכיא קרא גו׳ תשתה השמים למטר
 והר הר כל של מעליותיו הריס דתשקה דה״ק ה״א ר״י לאו דאי

 שותה הארץ תהא שלא הקכ״ה חזר דכריס ד׳ דכשכיל ככ״ר נמ״ש
 יוחנן ר׳ אכל ע״כ כנמוך שותה הגבוה ושיהא כו׳ מלמעלה אלא

 לאשמועיק דאתא ודאי להקכ״ה כינוי הוא מעליותיו דאמר
 שפיר פרין עליונים מים דהיינו הריס תשקה שלו דמעליותיו

 קרא דהאי כיון גומר השתים למטר תדכתיב נתי פריך לא ותש״ה
 תהא שלא ק״א גוכהה לרוב הארצות מכל גכוה שהוא כתיב אא״י
 כא המיס כאלו הכאי לשון הכתוב דכר כמ״ש מלמעלה אלא שותה

 : ודו״ק כשמים ונצורות גדולות ערים ככתוב כמכואר השתים תן
 לדקדק יש ט' תהומות בר שימלאו לאוצרות גרם מי

 מלתטה נתי שותה דהארץ כהא תודה נתי ודאי יהושע דר׳ דאימא
 מלמעלה שיורדת וטפה טפה לך אין ארשכ״ג ספ״ג כדאמרי'

 דלר״י י״ל ע"ש נו' מלמטה טפחים ג׳ לקראתה יוצא תהום שאין
 מילוי לתלות קרא כהאי ה״ל לא מלמעלה נמי שותה דהארץ כיון

 : עליונים וכמים כתהומות כשניהם אלא לחוד תהומות אוצרות
 לאוצרות גרם מי חנינא דרכי הך ט' עולם של בברייתו ההוא

 כר״א דר״ח הך דודאי דה״ק אלא יהושע כרכי לאוקתיה דחוק נו׳
 לדקדק ויע כו׳ ככרייתו לקרא ליה אוקי יהושע רכי אלא אתיא
 של ככרייתו קרא האי לאוקמא אדעתיה אסיק דלא לתאי דא״כ
 לעיל מ״ש ולפי ר״ח כלאו דקרא מגופיה ליה פריך לא אמאי עולם
 ר״ת כלא ניחא מלמטה נתי שותה דהארץ מודה נתי יהושע דרכי
 אכל כר אוצרות יתתלאו נמי שלמטה תהומות דע״י קרא וה״ק
 כתהומות אוצרות מילוי דתולה משמע כו׳ גרם מי דקאמר לר״ח
 הא אזלא כתאן לה מסיק תלמודא מילתא דגולה ועי״ל לחוד

 של ככרייתו אלא הכי לה תפרש לא ר״י אכל נר״א כו׳ דאר״ח
: ודו"ק לעיל נמ״ש לקמן ונצ״ל עולם

והלא



לב תענית ראשון
 % התמצית מן מפל כדרך שוחים הם השתי׳כאלו משטרי תחת ארצו׳שהס ושאר

 הברכה תן מקבלת היא כי הוו צד על תחלה שותה א״י גס : הס גשמים
 להנהיג שלוחים שהה ההיא הברכה על הנשפע השפע מן העולם ולכל העליונה

: ולהשקותו העולם

 הוא יתכרך שהשגחתו והוא ונ״ל כי׳ נבראת א״י מהרש״א
 אלהי הוא כי ארצות כא"ימכשאר ריותר3כלד3

 אמר כהוע״כ ורצונו חפצו כי ארן סתם נקראה וע״כ הארן
 נקראו ולכך טפלים הארצות ושאר העיקר שהיא תחלה ראת3נ

 הוא כי כעצתו א״י שמשקה מטר כענין א״י הםגחת3 והוסיף חוצות
 אומות שרי דהיינו שליח ע״י משקה ארצות ושאר וחכלו נחלתו

 הוסי^ ועוד העמיס לכל ה׳ חלק אותם שלהם ומזלות שלמעלה
 •0בא תדגינה ליה ותפיק ט׳ גשמים מי שותה שהיא א״י השגחת3

 מי© רק גשתיס מי אינן כאלו מים לשון ובחוצות מטר לשון לכתוב
 שהיא נתי היינו מ' תחלה שותה דא״י עוד והוסיף עלתא3

 ומיית• כו' תחלה ראת3נ שא״י וכ״ש לה טפלים ארצות ושאר עיקר
 הגשת*" כתעלת שזכר ריס3ד לגי תשל כו׳והוא שמגבין לאדם משל

 ט' תחלה ששותה משל הוא החלה האוכל שנוטל משל הוא שכא״י
 דהיינו לאחרים התמצית שתניח לשתיה תשל הוא הפסולת ותניח

: שליח ע״י התתצית
 לג ק של תמציתה כלו העולם כל לוי בן יהושע רבי אמר

 שם להשקו׳ מערן יוצא *ונהר שנאמר שותה הוא עדן
 נראעיי מי תנא * ראשים לארבעה והיה יפדר ומשם הגן את

 3 הויא מצרים רבנן תנו * תרקב שותה בור בית תמצית
 אחד ומצרי׳ פרסה מאות ארבע על פרסה ימאות ארבע

 אחר ועולם " בעולם מששים אחד ובוש בכוש מששים
 מששים אחד ועדן ׳ בעדן מששים אחד וגן בגן מששים
וגיהנם לגיהנם קדרה ככסוי כלו העולם כל נמצא בניתם
:שיעור לו אין עדן אומרים ויש שיעור לו אין

 מי שותה עדן שגן לדבר סימן כלומר וגו׳ מעדן יוצא וגרד
 און להשקות מעדן יוצא ונהר קרא 3דכתי תחלה גשמים

 כמימי! שמשקין כלי כור בית תמצית מי תנא : תחלה הגן
 שהוא 3תרק זריעת שיעור שדה כתמציתו להשקות יכולין כור ית3

 ודי עדן כגן מששים אחד עולם נמי והכי כור ככית מששים אחד
 |7כע כלו העולם כל לפני וגן הגן את המשקין העננים כתמצית לו

: הקדרה כנגד הקטן קדרה ככסוי :לגן
 לדכר סימן פרש׳״י וגו׳ מעדן ׳־וצא וגהר שנאמר מהרש״א

 אית העולם דודאי ע״שר״ל ט׳ מן שותה שג״ע
 קרא ובהאי כדלקמן תמנו ס׳ והוא עדן של מגן אלא מעדן שותת

 קרא מהאי ליה מייתי עלמ׳3לסימן אלא 3כתי תעדן יוצא דמייתי
 שיעור. לו אין וגיהנם :נו׳ תחלה גשמים תי שוהה עדן של שגן
 הוא הרי ממגד ׳0 דעדן כיון שיעור לו דיש ודאי גופיה הוא כו׳
 כדכרא^׳׳^יהגחל לשער שיעוד לו שאין דה״ק אלא כעדן ס׳
 ל> שאין כן לפרש יש שיעור לו אין דעדן לי״א וכן גיהנס כמו ס׳

 : ודו״ק בעדן ס׳ גדול הגיהנס שיהיה דהיינו אחר כדכר שיעור
אמת קיצך כא דקרא וסי?׳ אוצרות רכה רבים מיס על *שוכנת

0-"י כצען

פיק מאימתי
 חמא׳ ואין הס מלמזין פרש״יו״ל הם מלוחין אוקיצוס מימי והלא

 ראוי׳לשת״ת ואינן הס יזליחין כפשוטו פי׳ דנא הא מהם גדילת י
 אליעזר דר׳ לומר אפשר לשתייה־ וראוים כעכים הס מתמתקי׳ לו והשיב

 דכתיב קרא דהא כלל העליוני׳ ממים שותה שאינו יהושע רכי על פליג לא
 ממימי וגס העליונים דממיס סכר אלא ליה עכיד מאי השמים למער

 דדילמא לשתיה ראויס שהגשמים על להקשות אין ולפיכך שותה איקיניס
 מ מ" אכל לשתיה ראויים הס שלמעלה עם אוקיינוס מי שנתערבו כיון

 אליעזר לר׳ אקשי לא אמאי לתרץ יש ומיהו • תכואה לצמיחת ראויים אינם

 לכתיכ א״י של כשכחה מדכר שעניינו מיס תשתה השמים למטר מפסוק
 אשד והארץ הירק כגן כרגליו והשקית תזרע אשר היא מצרים כארץ לא

: מיס תשתה השמים למטר שמת עוכרים אתם

 כלו העולם וכל תחלה נבראת ישראל ארץ רבנן תנו
 'וחוצות ארץ עשה לא *עד שנאמר לבסוף נברא י

כלו העולם וכל בתחלה שותה ישראל ארץ רבנן תנו ח אשלי
 העול׳כלו וכל גשמים מי שותה ישראל ארץ בסוף שותה
 נוטל הגבינה את שמגבן לארם משל מתמצית שותה

 משקה ישראל ארץ הפסולות את ומניח האוכל את
 ,שנאמ שליח ע״י משקהו כלו העולם וכל בעצמו הקב״ה

 : חוצות פני על מים ושולח ארץ פני על מטר •הנותן בח1י^
 משיורי :שמעתי כך תחלה שם יורדין גשמים שותה בתחילה

 ארץ פני על :שתייה אחר יס3כע שנשאר מה תמצית

: ישראל ארץ
 סמס ארץ נקרא העיקר כהיא ישראל ארץ ני סכר הזה החנם הרי^ב״א

 נקראת לה טפל שהוא ימה כארץ הכונה תכלית הוא כי
 נקראת האתת דרך על גם ־ לעיקר חוץ שהוא דכר ר״ל חוץ מלשון מוצות
 הש״י נחלת שא״י ידעת וכבר כת ית' ורצונו חמדת ארץ הוא כי ארץ ארצנו
 ואחר לו לנחלה בחר לעס נתנם כן על לשבתו ה' חמד ההר אומר לוא זעליו
 חלק אשר תעלה משרי לשר או למזל והעס הארץ מסר לא יתברך נחלתו שהיא
 תשפט ויורם כאתרי הארץ אלתי והוא עמו ה׳ חלק כי העתים לכל אותם

 משארז״ל והוא שליח ע״י ולא מלאך ע״י לא נעשים מעשיהם ואין הארץ הי אל
 בלכתך הלא ועתך אני בעיניו חן תצאתי כי איפה יודע במת ה מרע" כבקשת

 הארץ עניני על האדמה פני על אשר העם תכל ועמך אני ונפלינו עתנו
 אחרית ועד תשנה תראשיי! בת אלהיך ה' עיני באתרו תמידית מאתו בהשגחה

 בהשגחת ר״ל בעצתו רק שליח ע״י ית' אותה משקה אין כי נרמז ושם השנה
 ברגלך והשקית זרעך את תזרע אשר היא מצרים כארץ לא נאמרו ית' מאתו

 צריך שאתה ומתה . מיס תשתה למטו\השמים ארצנו על ואומר הירק כגן

 כארז צריכה שאינה בשבחה רק הארץ בגנות שם התאתר בא לא כי לדעת
 ארז כ״ש משקה שהוא שבארצות הגדולה מעמ וזו משקה כולה שהיא מצרים
 הנאמרי׳שם והשתים ותרמוז תגיד שהתורה אלא אותת תשקה שיאורה מצרים

 מל׳ לסבית רמז ורגלך השתים מן ואתהתשתע באתרו העליונים לשתים רמז
 בתכלית הארץ ולשבת בסבותיהס והשקית אמרו וכאלו לרגלי אותך ת׳ זיברך

 אותה: ומשקה עולת כגילום שבסבות הנבחרת שסבה מצרים ארץ הזכיר השבח
 ית׳כי מאתו להשגחה רק לשליח מסורה שאינה נבחרת ארצנו כי עוד ואמרו
 השמים למטר אומר הוא כ! ועל • מתנת השגחתו תפור לא בה עיניו תמיד

 הוא לבדה ואי׳י שציח ע״י שותות הארצות שכל כאן שנאמר והוא מיס תשתה
 מי שותה א״י כאן שתמצא האחרים המאמרים וכל אותה תשקה ית׳ בעצתו
 כלו העולם כל ולבסוף תחלה מתה וא״י מתמצית כולו העולם וכל גשמים

 השכלים כל כ• זה תבין שאמרתי במה תתבונן יאס ־. שאמרנו לתה רמז הכל
 עליתם הנשפט תן רק פעולתם אין בארץ משטרם הש״י ששם השמים גמזלות

 בלי מאתו בהשגחה שותה א״י היות ואחר הוא ברוך עליונה מהסבה הקבלה מ!
 העיקר הס שם שיורדים הגשמים באתת א״כ השתים ממזלות שליח ■אמצעית

 עושים ישראל שהיו בזמן א״י היתה וע״כ הפירות להרבות וברכה רצו! גשמי
 שאר כדרר שלא מאד וגסי! מרובין ופירות תבואות רוב מוציאה תקום של רצונו

הנרכק אח > צוז שם ט שאמר ח13נ;פג ז״ל במאמרם שידעת נמו ארצות



תענית ראשון פרק מאימתי
 ובצעך המיס אתת מלשון אמת לפרשו ונראה כפרש״י והוא עך53

 מיס כ״כ עוד לך יהיו שלא קיצך שבא ור״ל מיס בצעי מלשון
 את והתרגתי שס שכתוב וכמו המיס ובצעי מיס באמת רבים

: תקורה בשתי והו ימה
 לבניו יעקב להם אמר תתראו למה לבניו יעקב *ויאמר לד
 בפני לא שבעים כשאתם עצמיכם תראו אל סס

 *אל בכם יתקנאו שלא כרי ישמעאל בפני ולא עשו 3״ע
 אמרלהסיוכףלאחיו אלעזר רבי אמר בדרך תרגזו בראשית

 איני הררך עליכם תרגז שמא הלכה בדבר תתעסקו אל זגי
 חכמים תלמידי שני ברכיה ברבי אלעאי אמר והאחה 0ש

 לישרף ראוין תורה דברי ביניהם ואין בדרך שמהלכין
 אש רכב והנה ודבר הלוך הולכים המה *ויהי שנאמר ס,לנ1י

 הא דבור דאיכא טעמא ׳ שניהם כין ויפרידו אש וסוסי נ ב
 הא למיגרס הא קשיא לא • לישרף ראוין דבור ליכא שה0

 והכניסו גסה פסיעה תפסיעו אל תנא במתניתא • לעיוני >!ע
 גסה פסיעה מר דאמר גסה פסיעה תפסיעו אל לעיר חמה

 והכניסו ארם של עיניו ממאור מאות מחמש אחד נוטלת
 אמר יהודה רב דאמר רב אמר יהודה כדרב לעיר המה פסחי׳

 שנאמר טוב. בכי ויכנס טוב בכי אדם יצא לעולם רב
:שולחו והאנשים אור *הבקר

 בשביל אלא הלכו ולא הרבה חטים לכס שיש עצמיכם תראו אל הטנס
 ׳י: ורעבים צעוריס שהיו עשו בפני להתראות שלא זה דבר ש 'עי
 סוסי והנה 3דכתי באש לישרף :חתעו הדרך עליכם תרגז '^שיןר

 דאי לאשמועינן כתביה ואהכי ודבר הלוך ענינא בההוא וכתיב אש מד
 למגרם הא :נצולין היו לא הלכה בדבר ומדברי׳ הולכין שהיו לאו

 במתניתא :לא לעמגי ליה בתלת׳דתבעי אבל באורחא ליה מבעי
 : גסה בפסיעה עצתיכס *תדחקו אל בדרך תרגזו אל מאי ני׳,תנא

 הכניסו בעיירות בדרך ושוכבין לנין כשאתם לעיר חמה והכניסו ";יש
 עד שימתין טוב בבי אדם יצא : זורחת שהחמה בעוד לעיר ,”

 3ער3 טוב בכי ויכנס :3טו כי האור את אלהיס וירא כמו שיאור 1
 בבורו׳ יפול שלא נמי אי מצויין לסעיס שאין זורחת שהחמה בעוד

 גנב או אתה מרגל עלילות עליו ו יעליל ושלא שבעיר ובקעים
 בכי שיצאו מכאן וחמוריהם המה שולחו והאנשים אור הבקר

 קרא האי בהו כתב דלא ספרים יש :טוב בכי ליכנס הדין והוא טוב
 : כאן עד קרא בעיא ולא הוא סברא יהודה דרב מילתא אלא

 ואין : הלכת מדבר תפסיקו אל מדרש ויש בדרך תרגזו אל תוספות
 ודע־ הלוך הולכים הס ויהי דיכחיב לישרף רארן ד״ת ביניהם

 בעלים בדברים מדברים היו שהם מדרש ויש וכו' דבר דאיכא עעמא וגו׳

 עיניו ממאור מאות מחמש אחד נועלת גסה פשיעה .־ לישרף ראויין ומ״ה
כל נועל יהיה סות ג פסיעות מאות בחמש א״כ להקשית ואין פי' אדם של

 דהפשיע׳ נרא'לפרש אלא היה הכי דלאו חזינן קא והא דדםועיע מאור .
 הראשונ׳ששנית מן פחות נועל שניה הפסיע' מאות מחמש ראשונ^קעלא׳

 ר״ל ר' דבי בעישורייתא כמו הנשארים מאות מחמש אחד אלא נועלת /י(י:ה

 מן יותר דנועל׳ ראשונה פסיעה דמ״ש קשה עדיין אבל שנשאר ממה העשר -
 כיון ואילך ומכאן דוקא ראשונה פשיעה אלא נועלת דלא י״ל אלא -השנייה

 "כ: ע קשות ההתחלות דכל משוס עפי נועלת ראשונה פסיעה א״נ דש דרש

 בחומש בפירש״י עיין כי חראו אל יעקב א״ל 'א מהרש
 פ<׳ יהיה רז״ל דברי דלפי דבריו הראי׳ם ופי׳ והנא

 פי' אינני כו׳ עצמכם תראו אל ומ״ש שביעה מלשון תתרוו תתראו
 שבעים עצמכם תראו אל תתראו אל כאן אף כו׳ אלא תתראו של
 בסוף בחומש שפרש״י מה ג״כ כתב דרכו ולפי באורך ש ע" ט׳

 שפרש״י ראשון אלפון שב הוא יורה הוא גס זמרוה לו ודומה דבריו
 גדול דוחק הוא וזה בו׳ מתחלף רז"לוא׳ דברי והוא בחומש

 ולא ראשון אלפון פניו אלפני לו ודומה שמביא בפרש״ילומר
 צריך מה ועוד כחישה מלשון שהוא אחרים מפי שני לפון אלפניו
 כתיב ובתורה מתנו מלא שהמקרא שביעה מלשון שהוא לראיה

 פניעה מלשון תתראו בא׳ זר הוא ואם וגנ׳מר הרוה ספות למען
 זר יותר בא' ג״כ שהוא יורה הוא גס לו ודומה להביא והוצרך

 שתתראו בחומש רז״ל לדרש הנכון אבל כחישת מלשון שני בלשון
 בכת המתחייב שהוא כו' עצמיכס תראו אל וכמ״ש ראייה מלשון
 בהדיא איתא וכן כו׳ טפו בפני תתראו למה מהתפעל תאמר

 גבורים אתם לבנים יעקב אמר ראיה מלשון תתראו שפי׳ בתנחות׳
 הרע עין בכס ישלוט שלא כו׳ אחד בפער תכנסו אל נאים אתם
 תוציאו אל תתראו לתה שאמרו התנחותא בשם שהביא תה גס ע״ש

 מכרע' זה ואי! בב״ר הוא אכל שם מצאנוהו לא לחם פרוסת בידל
 תתראו שאל ראייה מלשון שפירשו אלא שביעה מלשון לפירושו כלל

 ודומה שכתב החומש בפי׳ רש״י ניחא והשתא בידכם לחם פרוסת
 כתישה לפון שהוא אחרים מפי שכתב קאי אלפניו אחרון אלשון לו
 מלשון שהוא אלא רז״ל בדברי ראיה לפון אינו בא׳ תתראו כי

 המקרא ופי׳ בא׳ ג״כ שהוא יורה הוא גס לו ודומה כחישה
 מרוה גס נפפו תדשן בממונו וותרן שהוא ברכת נפש דתשלי

 האדנקט בו' עשו בפני לא : העני שהוא היורה הוא ומשביע
 כנען בני בפני אתר ולא כנען בארץ אז היו שלא וישמעאל עשי בני

 ארץ דרך וישמעאל עשו בני באים היו ואולי ״ן3תירץהרמ עצתן
 בני שכל. תפני ותירץ ע״ש דבריו דחה והרא״ם ע״ש כו׳ כנען
 אס גס תוכרח זה ואין ע״ש כו׳ כתותס תבואה להס היה כנען
 דאכתי ועוד תבואה כנען בני לכל שהיה ניתא מי תבואה לתם היה

 כנען אג־־ך שכיני ג״נ שהיו ומואב עמון נתי אמרו לא למה תקשי
 קרובים באחים רק שייכא לא הכא שנאמרה הקנאה כי נראה אבל

 ודבר הסוגיא כל כדתוכח בצרה אחיו עם האדם שיהיה ותטעם
 וישמעאל עשו בני נקט ולהכי וקרובים אחים בצרת רק לחים אין זה

 אבל יעקב לבני וקרובים כאחים אז נחשבים אברהם תזרע שהיו
 מטין וכך עמהס בצרה להיות זו קנאה ביה שייך לא עכו״ס שאר
 ידע שלא דיוסף תשמיש איסור בענין בסובין שכתב בזה הר״ן דברי
 ידעו הס אבל בשבילם בתשמיש עצמו אוסר ה*ה שבעים שהיו

 עצתם את לאסור לחוש להם היה שלא מוכח מדבריו עכ״ל כו׳
 עשו בני תפוס ואפי׳ בצער שרוין היו עכו״ס דשאר משום בתשמיש
 כמ״ש בנגלה שהיה באכילה אלא קנאה בתשמיש שייך ילא וישמעאל

 לדרש הרמב״ן וכתב בידכם לחם פרוסי׳ תוציאו ואל תתראו למה
תבוא עדי? להס שהיה דתשמע נו׳ שבעים עצתכם אליזראו רז״ל

;.הא .



ראשון פרק מאימתי
 הלחם יתום כאש׳ ימותו שלא היינו נמות ולא זרע ונחיה דכתי׳ הא

 ר״ל עכ״ל תתעו פרש״י הדרך עליכם תרנז שמא נידם: אשר
 ויוסף נדרך ותתעכנו לתעות תבואו כדמסיק בתורה עיון שע״י
 דרש הניא נחומש ורש״י וגומר ועלו מהרו כמ״ש הליכתם מיהר
 תפסיעו אל ד״א בו׳ תתעסקו אל תרגזו דשמעתין:אל רו״ל

 שלפנינו ננ״ר אנל שנחומש פרש״י על כתג הר״ם אבל כו׳ע״ש
 שנעלם נראה זמדנריו כאורך כו׳ע״ש תפסיעו אל תרגזו אל כתוב

 פי על מיוסדים נחומש רש״י דדנרי דשמעתין יא סוג מעיניו
 דהיינו נהפך תרגזו אל ופירש חולק והב״ר דשמעתין סוגיא

 על החולק מדרש שיש התוספת וכמ״ש הלכה מדבר תפסיקו אל
 תרגזו אל הכתוב פירוש דשמעתין דרש לפי ונראה שלנו תלמוד

 רוגז לידי החכמים מכיא התורה עיון כי לעיוני כדמסיק
 אל ליה אמר ולזה ליה מרתחא דקא אורייתא נפרקין כמ״ש
 שהולכי תורה דבר דהיינו נדרך שנצטויתס נדנר ותעיינו תרגזו

 נס ודנית כמ״ש בד״ת חייכיס אנל המצות מן פעורים דרכים
 הכתוב פי׳ והרא״ם המסקנא לפי היינו גו' נדרך ובלכתך גו׳

 : ודו״ק דשמעתין סוגיא ממנו נעלם כי הדרש לפי אחר נענין
 המהלך בו׳ניחיד בדרך שמהלכין חכמים תלמידי שני

 לנו ומפנה יחידי נדרך המהלך דאבות פ״ג אמרו נמי יחידי נדרך
 ת״ח שנשני הוסיף דהכא אלא כנפשו מתחיינ זה הרי לנטלה

 התורה שתהיה ניחד הלנה בדבר ויחנו ישאו כדרך המהלכים
 השרויה השכינה אש כי לישרף הן ראוין לאו ואם מניניהס יוצאת

 דכרי ניניהם ויש שיושניס נ׳ כמ״ש נתורה עסקם על ניניהם
 האש מניניהס תורה ובביטול ניניהם שרויה שכינה ה״ז קורה

 תורה של דנור פי׳ כו' דנור דאיכא טעמא כדקאמר אותם סורפת
 נדנר א״נ הלכה נדנר שדברו הולכים דהלוך מיחורא כן ודרשו
 וגו׳ נדרך וכלכחך נניחך נס ודכרת כמ״ש נהליכה גס נו שחצוה

 מפריד האש היה לא ד״ת דהיינו נהליכה דנור ליכא אי אכל
 ודבר מלכים ספר ילקוט וכמדרש לישרף ראוין שהיו אלא ניניהם

 וכשנשתלח גו׳ גאש דכרי כה הלא. שנאחר תורה אלא דנור אין
 יכול היה ולא נד״ת עסוקים ומצאן כא ואלישע אליהו אל מלאך
 וכחונים נניאיס תורה דנרי אלו אש רכב והנה שנאמר כהן לשלוט
 ודנר דרשו זה לפי ע״ש כו׳ ואגדות הלכות משנה אלו אש וסוסי
 אש רכב והנה ודנר כדכתיב לאש נסמך שהוא לפי תורה של דבור

 על רמז הוא וסוס ורכב תורה שהיא אש של דכור על רמז גו׳
 תפסיעו אל כה: ונותנים שנושאים כשנים תורה של מלחמתה

 כהליכז הממהר ני רוגז לשון כזה נופל בו׳ חמה וכו׳והכניסו
 מכוהל הוא החמה שקיעת אחר כער־כ ולילך גסות נפסיעות

 אלא נקט לא אמאי לדקדק ויש פי׳מהררא״י וכן כהליכו מתרגז
 יודא ומרכ מעיר חמה יציאת נמי נקט ולא לעיר חמה והכניסו

 נתי וגומר אור דמייתיהכוקר ותקרא כרישא היציאה דמייתינקט
 שנקדים והנראה כפרש״י דה״ה מסכרא והכניסה איירי ביציאה

 זה כל על ככר יעקב אותם הזהיר לא למה להקפות דיש בזה
 ע״כ הוזהרו ככר דהא קשה ועוד למצרים בהליכתם

 די״ל אלא גומר שולחו והאנשים אור כדנתי׳הנקר טוב בכי לילן

לג תענית
 יכנם דלעולם כו׳והא אדם יפסיע דלא הא כנר ידעו הס שודאי

 גומר אני אל ועלו מהרו עכשיו יוסף שא״ל מפני אלא כו׳ אדם
 תרגזו אל דמ״ח אותן להזהיר הוצרך הליכתם אותןלמהר שהזהיר

 גם לעיניס מזיק שהו' לפי הליכתם למהר גסות כפסיעות בדרך
 לעיר נא לפעמי׳אדס החמה ביאת אמר הליכת׳ליכנס תמהרו לא

 טועה והוא אחרת לעיר לנא יום כעוד הליכתו למהר ויחשוב
 העיר תן ביציאתו שייך לא וזה שתש ביאת אחר עד שיתאח׳ביאתו

 ע״כ הוזהרו שכבר כיון היציאה על להזהירם הוצרך לא וע״כ
 יציאת אלא תפיק לא דתקרא ניחא והשתא גו' אור הבוקר כמ״ש
 עעמא האי עוד איל בכניסה דהא לה יליף הכניס׳במכ״ש תיהו

 שאל אותן שהזהיר לת״ד גס ביציאה דליכא נתרוצה לילך שדרכו
מה״ט גתי היינו בדרך כהליכה יאחרו שלא הלכ׳כדי בדבר יעיינו

 :וגו' ועלו כת"שתהרו וביאתס הליכתם שמיהר מפני
לדרוש יש פשוטו כפי הלכה כדבר תתעסקו אל כדרך חרגזו אל הרי׳יף

 להם נתן ערופה שפרשת'עגלה אחר כמקום חז׳יל שדרשו מה עס *

 עגלה פרשת מלמדו שהיה יעקב מאכל יוסף פירש פרק שבאותו לסימן

 ערופה עגלה של הסימן שהוא שלח אשר העגלות את וירא וז״ש ערופה
 שמסר כיון כי הענין תתיישב ובזה להס האמין כי אביהם יעקב רות ותחי
 בדרך להתעסק יבאו שתא חשש לאביו סימן לתת ערופה עגלה פרשת להם

 צריכה כמה וידעו פרשה באותה עסוקים היותם ומתוך עגלה בהלכ׳של
 את להרוג לבס מלאם איך בימה' יתעוררו אז הנקי הנפש דם ענין כפרה

 חמור בעון להכנס הסבה היית אתה אחיו אל איש זיאיז' יוסף הנקי,אחיהם
 על צריכין היו כפרת כמה ראו ויאמרו יתעוררו עוד הנקי דם של הזה

 אנחנז וכ״ש ראו ולא דם שפכו שלא אע״פ לו״ת ובלי מזון בלי שפטרוהו
 עגלת של הלכה באותה עוסקים בהיותם כי נמצא דם להרוג שנתכוונו

 ציה לכך בדרך וירגזו ביניהם הריב שיתחרחר לסי׳בודאי להם שמסר ערופה
 שני :לסימן להס שמסר ההלכה על הוא הלכה בדבר תתעסקו אל אותם

 ויש דבור דאיכא טעתא בתוס' כתבו וכו' בדרך שמהלכים חכמים תלמידי

 לאותו וקשה לישרף־ ראויס ומ״ה בטלים בדברים מדברים היו שהם מדרש
 א״ג בטלים בדברים עוסקים שהיו על אלא לישרף ראויס היו שלא מדרש
 לישרף ראויס ד״ת ביניהם שאין ח״ח כ' שאמר אלעזר לר' מהכא ליקשי
 ידברו לא אס הא בטלים דברים על אלא לישרף ראוים היו לא הכא שהרי

 דרש דלא י״ל ושמא מחה ואין רעה אין ד״ת ידברו לא וגס בטלי׳ דברים

אבל תורה בדברי הוא ודבור דהלוך זו דרשה לפי אלא הכי אלעאי רבי
:לישרף דראוים כך אלעאי רבי קאתר לא המדרש לדעת

 פס יאכל אל בדרך המהלך חייא רבי אמר יהודה רב אמר
משום תרגימו הכא מ״ט רעבון משני יותר

 איכא בינייהו מאי מזוני משום אמרי במערבא • מעיינא
 לאוונארב מאוונא דקאזיל א״נ בארבא דיתיב בינייהו

 משום קסבר ריפתא חרא אכיל ופרסה פרסה כל פפא
 עצמו המרעיב כל רב אמר יהודה רב אמר : מעיינא

 אסור לקיש ריש אמר משת׳ ממיתה ניצול רעבון בשני
 בראשי יולד *וליוסף שנאמר רעבון בשני מטתו לשמש לאדם

״/ בנים 'ל׳^עי תנא הרעב שנת תבא בטרם בנים שני
 ** :רעבון בשני מטותידץ משמשין

 שצריך לקחן דאמרי׳ רעבון בשני שאוכל ממה יותר יאכל לא

 מטין יתחלחלו פלא מעיינא משום ון:3רע דשני עצמו להרעיד
 אדם של מעיו יהו אומרים יש הדרך מפני אכילתו ברוד אדם של

: כך לאחר לו אין שתא מזוני משום :מעיין כעין לזה זה שופכין
3יהי7 ט רז׳ב



.פרק מאימתי
 : ליכא מעיינא מפזם אינא ימ>ני משוס בארבא דייתיב

 דתשתנחי לכפר תכפר התגרים תלון מקום לאוונא מאוונא
 אכל פרסה לעיחשגל איכא ולמעיינא לחזוני לתיחש וליכא מזוני

 משום טפי ליכול לא רבנן דאתור הא פפא רב קסבר ריפתא
 כריסו ע״א ־ הוה בטן דבעל תתעיינא מסתפי לא ואיהו מעיינא

 גבורתו וכאיש פפא דרב איבריה חשיב דקא ״מ33 נדאיתא רחבה
 מת משונה מיתה :לו מזיק ואינו הרבה לאכול יכול ולפיכך

 אדם כל כדרך המות מלאך בידי שאינה מיתה וכל ורעב 3חר1
 בצער: כשישראל עצמו שמצער שכר3משונה: מיתה קרי מעתו על

 צער לנהוג אדם דצריך רעבה בשני מטתו לשמש אסיר
 מנורה לגבי דגרסי׳במנחות בניס חסירי בנים חשוכי :בעצמן

:קיימו שלא האי כולי חשיכי ומי
: לישו קבה הוה יזעיס שמני פירוש מעיינא תוספות

 הנלקח בתאכלז לצמצם העה״ז חיי בדרך בהליכתו האיש יעשה כנה ב אה׳
 מעלליה' פרי כי עוג צדקני אמרו שאמרו נמו ההנאות נל בעד

 הטובים מעלליו קרן בהנאותיו יאנל לא באשר טוב הוא שהצדיק ל י" אי יאנלו
 שלא מעיינ׳ משום אותר וזה ;לעה״ב לו קיימת והקרן נעה״ז סירותיהן אלא
 או חייו ומקצרין אדם של נחו מתישים סוף העולם עדוני נל לבריאותו חיק

 טשי אליתא דאניל "ל ז באומרם נ״ו מתנת לידי ויבא יעני שלא מיוני ינשום
 תצטרך ואל חול כבת; עשה ואמרו יתיב מתא אקיקלי קקילא דאביל נעליהא
 ואינו המזג ותיושב הטבע חזק שהוא מי בארבא דיתיב בינייהו ואיכא צבריות

 נעם תרויח שהוא לאוונא מאוונא דקאזיל אז תתון לו אין אבל לחיל• וז:
 תפחד אבל בתטניגיו להוציא לו שיחסר ירא ואינו עושר לו ויש נפעם

 ר' אתר וכן לשניהם לחוש לו יש הוא נכש בעל דאם נ״מ1 בריאותו תקו לנטות
 לבד השבע כני נקמו רעבון כני שנותיו ככל נעה"! עצתו להרעיב שיכ יוחנן

 בימינך נעימות פניו את שמחות כובע חיים אורח הודיעני נמש׳יד נעה״ב
 הקדוש רבינו כת״ש ליהנות כלומר מעתו לשמש כאסור אמר ור״ל :נצח

 בניס לחשוכי לא אס קצת לפי׳ קטנה מאצבע אפילו נהניתי לא פטירתו בשעת
 היו כאס בדבר רק הנאה להם לוקחים שאינם לחסידים ורביה פריה למצות

:יתברך ה׳ מצות על עוברים היו הימנו עצמם מונעי!

 יוכבד והרי וא״יז החום' וכתבו כו' רעבון בשני א מהרש"
 נזה תירוצים ועיין ע״ש כו׳ החומות בין שנולדה

 ע״ש דבריהם דחה תקע״ז סימן א״ח טור ובב״י וברא״ס ר״ן3
 בשני לשמש מתסר היה לא תורה מתן שקודם ונראה תירץ והוא

 באורך ע״ש הואט' בעלמא אשמכתא מיוסף דמייתי והא רעבון
 ודאי ואפי׳מדרבנן חורה מתן לאתר אסור שהוא כיון לתרוצו וקשה
 חבשילין עירוב אפי־ קיימו שהאבות כמ״ש איסורו תקיי׳ לוי יהיה

 יוסף היה הדין שמן הרא״ם וכדברי התוס׳ כשיטת הנכון אבל
 שממדת אלא בת לו היה שלא היה בניס שחשוך כיון לשמש מותר

 חסידות מדת נהג לא לני אבל התום׳ כמ״ש יוסף עשה חסידות
 איסורא גמרינן ואנן בת לו היה שלא בניס חשוך שהיה כיון זה

 איסווא שהיה לי דלו פ״ו כבר וקייס בניס חשוך שאינו למי מיוסף
 קייס שלא כיון חסידות ממדת עשה יוסף היה לא פ״ו שקיים למי
 לשמש מותר טבילה דבליל שס הב״י שכתב הירושלמי ומדברי פ״ו

 נתעבר' לוי התו׳דאשת שיטח לפי ג״כ לתרץ יש בשנ^נבון אפי'
 ואנן טבילה בליל גס פורש היה חסידות ממדת •מהוויוסף בליל

 לא טבילה ליל בלא גמת־ איסור לאו דאי מיוסף איכורא גמרינן
 רזי ונפענח ־ עונה מנות לנטל טבילה בליל עצתו על תחמיר היה

קגצמם אסרו לא יחיד שהיה יוסף דנשביל ה.־א״ס שס3 תירץ

תענית ראשון
 וליכא רזה עול הרא״ס וכתב ־ ע׳'ש החזקוני כתב וכה״ג מלשמש

 מקום דבאותז משוס גו' תצחק יצחק ויהי דכתיב מיצחק לאקשויי
 לבניו אלימלך התיר הכי ומשום כו׳ רעב היה לא שס עומד שהיה
 תקום דאין והנראה שם עיין ט' לשם שהלך במקום נשים לישא

 קרא* כדמוכחי הרעב שנפסק אחר זה שהיה מיצחק לקושייתו
 תצחק יצחק והנה וירא גומר הימים שם לו ארכו כי ויהי דכתיב
 זה לאיסור חשו שלא בהם ראינו כבר הא קשה לא אלימלך ותבני
 שובע למקום לח״ל מא"י והלכו הצבור מן עצמם פירשו הס שהרי

 מפני נענשו שלכך הספינה פרק כדאתרינן בהן עלתה מת וחזי
 , :הצבור תן עצתם ופירשו ברעב לארץ לחון ישראל מארץ שהלכו
 יי׳ מהם א׳ ופירש בצער שרוין שישראל בזמן רבנן תנו

 ס-עו ידיד,ם זניחי־ו השרת אכי1מ? שני באים
 שמצוין יראה אל הצבור מן שפירש זה פלוני ואומרים ראשו

 את בצער שרוי שהצבור בזמן אידך תניא : צבור בנחמת
 רליע ועלוב ואשתה ואוכל לביתי אלך אדם יאמר אל

 גבנת ששון *והנה אומר הכתיב עליו כן עושה ואם נפשי
 נל ס' אכול יין רמתה בשר אכול צאן ושחוט בקר הרוג ושמחה

 ה' באזני ונגלה בתריה כתיב מה נמות מחר כי ושתה
 ע מדת כ ע .תמוהון עד לבם הזה העון יכופר אם צבאות
 שם יין נקח־ •אתיו כתיב _כה רשעים מדת אבל בינונים
 כם ואין אבד *הצדיק בתריה כתיב מה ונו׳ שכר וגסבאה

 יצער אלא הצדיק נאסף הרעה מפני כי לב על עם איש
 וע״ש עצמו שציער רבינו במשה מצינו שכן הצבור עם אדם

 רש״א וישימו אבן וייקחו בכרי□ מעזך *וידי שנאמר הצבור עם
 פ*פ א־ כשת אח׳אד כר למש׳ לו היה לא וכי עלי׳ וישב תחתיו
 שרוין וישראל הואיל משזה אמר כך אלא עליה לישב
 עם עצמו המצער וכל כצער עמהם אהיה אני אף בצער

 מי אדם יאמר ושמא צבור בנחמת ורואה זוכה הצבור
 אדם של ביתו וקורות אדם של ביתו אבני בי מעיד

 קיק סי מעץ וכפיס תזעק מקיר אבן *כי שנאמר בו מעידין
 פ המלוין השרת מלאכי ב׳ אמרי שילא רב* דבי :יעננה

 : לך יצוה מלאכיו *כי שנאמר עליו מעידין הם לאדם לו
 עליו מעידה היא אדם של נשמתו אומר חדקא רבי

 יאעת איברין א״ר • יךפ פתחי שמור חיקך *משובבת שנאמר
 אמר"^ ה' נאם עדי *אתם שנאמר בו מעידים אדם על

 ישעיה *וכפר שנאמר חוטא נקרא בתענית היושב כל שמואל
 מ, אלא חטא נפש זו כאי וכי הנפש על חטא מאשר עליו
 נחדנ׳י פר-ת עזר■^ ירב א,ותנ ׳ ייןר ןמ נפשו רי^עצ
 זה חטא נפש זו באי וכי הנפש על חטא מאשר ת״ל מה

 שלא זה ומה ק״ו דברים והלא היין מן עצמו שציער אלא
 מכל עצמו המצער חוטא נקרא היין מן אלא עצמו ציער
 קדוש נקרא אומר אלעזר רבי וכמה כמה אחת על רבר

 ם5 דברים והלא ראשו שער פרע נדל יהיה "קדוש שנאמר
 נדרי© קדוש נקרא היין מן אלא עצמו ציער שלא זה ומה ק״ו

וכמה כמה אתת על דבר מל עצמו המצער
ולשמואל



לר תענית ראשון פרק מאימתי
 ורבי קאי פרע ההואאנדל קדוש אקרי תא ולשמואל

 אמר ומי נפשית רמסאב ההוא חוטא איקרי הא אלעזר
 אדם יראה לעולם אלעזר רבי אמר ודא הכי אלעזר רבי

 *בקרבך שנאמר מעיו בתוך שרוי קרוש באלו עצמו *ף
 מצי דלא הא נפשיה לצעורי רמצי הא קשיא לא קרוש '׳'

 שנאמר תשיר נקרא אמר לקיש ריש נפשיה לצעורי
 אין לקיש ריש אמר ירמיה חשרא״ר איש נפשו *גומל משלי

ממלאכת שממעט בתעני׳מפני לישב רשאי חכם תלמיד יא

 בתעניתא ריתיב רב בי בר האי ששת רב אמר שמים
:שירותיה ליכול כלבא

 דכתיב משמאלו וא" מימינו א׳ לאדם מלוין השרת מלאכי שגי

 צאן ושחוט נקר הרוג ושמחה ששון הנה :לך יצוה מלאכיו כי
 יכופר צנאז׳אס ה׳ ־אזני ונגלה נמות מחר כי יין ושתה נשר אכול
 תן שיראים בינונים מרת זו :תמותון עד לכס הזה העוז

 נסבאה יין נקהה אתיו ; נמות מחר כי נהו כדכתינ המיתה
 ואין אבד הצדיק :מאך יותר גדול מחר יום כזה והיה שכר
 הוא יצטער שלא תפני מת הוא תה תפני לב על שם איש

 ל״א הצדיק נאסף הרעה מפני כי מלפניו גזירה שהיא אחר נרעה
 עליהם שינקש רוצה הקנ״ה שאין נאשף הוא אלו של רעות מפני

 .־ העצים נדבכי נ' נין לתתה ורגילין לנינה חצי כפים :רחמים
 : ע"כ רניס לשון עדי ואתם שנא׳ מעידי! אדם של אינריו ה״ג
 מי הראשונה הנחה מושאלת עדות תלת האגדות כפירוש כתב שב״א הר

 המתפרסם דבר לכל והשואל אחר בפני הנעלם דבר שמפרסם
 הדעת באומד ממנו שניכר רק מוכרח פרסום נתפרסם לא אפילו ד״א אתנו
 הוא בכאן שבא ומה ־ יענה בפני כתשי בי ויקס נאמרו סבה מאותה בא בהוא

 רהיטי כי שאתר ומה מעשיו יתפרסמו שישיגוהו המקרים ר״ל הב' הענין רנן
 שלא א״א בהצנע ומתענג אוכל היותו שעם בו רצה בו תעידי! וקורתיו אדם

 שישיגוהו המקרים מתוך כי והב׳הוסיף י בזה וכיוצא שכיניו בהשגחת להתפרסם
 על־ו אין לתקרי׳כאלו וינוח במעשיו שיכשל לותר רוצה ענינו יתפרסם כל לעין

 אותו המשמרים והמלאכים לאכול והיה מהם פני והסתרתי וכענין שמירה
 אתר חדקא ורבי ; הנזקים תן ישתרנו ולא תסולק ההשגחה כלו' תתנו יסתלקו

 הצדיקים כמעשה אליהם שתגיע רשעים יש כי בע״הז תקריס ישיגוהו לא שאס
 והיא שיענש ר״ל בעה״ב נשמתו תענ׳בו כרחו ועל בע״הז שעשו תצו׳קלות על

 כי בו תעידים אדם של שאיבריו וי״א ענינו ותפרסתת בו שתעיד העדות
 עיניו וסמוי ירבעם של ידו כיבשית מעלו התעידי׳על והס בגופו יענש לעתים

 המלאכות מקרי ביעודי הזהיר פעתים ־ התורה יעודי באים וככה צדקיה של
 ובקדחת בשחפת הגוף במקרי ופעמים תעשה אשר ידיך תשלח בכל באומרו

 כאתרו הנשמות ביעודי ופעמים והקללות הבישות בפרשת שבא מה ושאר
 טוב שכולו לעולם לך ייטב לתען בפירושם ובא ימים והארכת לך ייטב לתען

 יהיה קדוש לשמואל )רש״י( ; עכ״ל ארוך שכולו לעולם יתיך יאריכו! ולמען
 ולר׳אלעזר קדוש נקרא לא עצתו הוא אבל בהנאה אסור ששערו קאי פרע אגדל
 : במת שנטתא על המקרא פשט הנפש על חטא תאשר כתרגומו דשאיב חוטא

 עצתו לצער מצוה שאין חוטא שנקרא הרג לתי זה חטא נפש זה באי זכי
 קדוש בתס'מריות:נקרא להו מיסנו האיעלתאוהאיך אכלי אי שדאמרי׳צדיקי

 כאלו : שתתענה עונותיו תתתרקין כר שמתוך בשביל דריש קא דקרא ו־ישיה
 משמע דהני להכחישן' ואסור קדוש תעיו כל כאלו מעיו בתוך שרוי קדוש

 בשביל קד־יש דקרא רישיה קדוש בקרבו להתענות דאסור כלו' קדוש בקרבך
 מטה של ירושלים שאבנה עדי שלמעלה בעיר אבא לא )בצער( שרוי שקדוש
 ותשבח התענית לסבול שיכול נפשיה מצער דתצי הא : הוא בעלמא זרמיזא

 המתענה חש*ד נקרא ;חוטא נקרא להתענות יכול שאינו מי אבל להקב״ה
 את הגמל ביום כתו ותשתה ממאכל עצמו תפריש חס*ד איש נפשו גומל דכתיב

: לקונו נפשו שמשהים ימתיל לשין גומל נתי אי תורי ימי בלעז זב-רי״ר

ט

 שמיס כמלאכת שממעט : אכזר נקרא נשרו ומכחיש המתענה שארו ועוכר
 ולכן סעודתי ליכול נלבא :סעודתו שירותיה : ללמוד יכול ואינו הוא חלש

:יאכל תת לו שאין מפני כמתענה כמי אלא לי תועיל אינו המתענה

 י 3נרע דה״ק לפרש ואין כי׳ ליה מבעי *מרעב מהרש״א
 דהיינו 3נרע מתפרש שפיר דהא ליה עי3מ 3תרע

 ונתלחמת קרא דהאי סיפא3 וכן ממות פדך עולם3 3רע נעת
 מחרב וגס 3מחר פדך נעולס מלחמה עת3 דהיינו 3חר מידי

 הרי״ף גרסת כפי די״ל אלא מתות פדך גני יתכן לא נת״ם
 נו'צרות קרא דקאתר כיון דה״ק ליה עי3מ 3מרע ממוח דגרסינן
 ממות פדך 3רע3 3לתכת ה״ל לא 3הרע מצרת להו ומשיב יצילךגו'
 אלא 3רע של ממיתה אלא 3רע מצרת ניצול היה שלא דמשמע

 רעב דתצרח תמות לכתוב ולא מרעל פדך 3רע3 3למכת דה״ל
 נשניל לתידרש ממות 3כתי דלכך וקאתר 3רע עת3 פדך גופה

 ליה ניחא 3חר מידי מלחתה3ו דקרא ונסיפיה כו׳ עצמו 3שתרעי
 ה״ל דה״ק א״נ ־ מיתה בלא גס גופיה 3החר הוא מלחמה דצרת
 סתם ממוח אנל 3רע ממיתת דתשמע 3מרע פדך 3רע3 3למכת

 ממית׳חרב דהיינו 3חר מידי נמלחמה וכן 3רע מיתת משמע לא
 אלא 3רע מתיחת לא ותמות כו' שמרעיב נשביל למידרש וקאתו־
 נרא* כו׳ עליך ושלום ואשתה ואוכל :ודו״ק משונה ממיתה
 והנה מייתי זה ועל אחרים נצרת ורואה שלום לו שיש תי3 דאיירי

 וששון שמחה לי שיש כיון אחרים לצרת לי מה שאותר גומר ששון
 פורענות כוס יענור עליו שגס לחוש לו שהיה ולפי גו׳ נקר הרוג
 גם עכשיו ישמח וע״כ נצרה יראה ולא מהר נמות מחר כי אותר
 אבל תיתה3 שמתכפר ניגונית מדה שזו ואתר לאחרים צרה כשיש

 מפורענו' כלל ירא גו׳שאינו מחר יוס כזה כויוהיה רשעים עדת3
 מחר יום ג״כ לעפות אומר יום ובכל שלום לו שיהיה שאומר

 חלק:שציער. ס״פ3ו שאחזו מי ר״פ3 זה נפסוק שכתבנו תה ועיין
 עס אדם שיצער תשמע הסוגיא אבל כר הציבור עם עצמו

 שהוא רענון נשני דיוסף דותיא זו נצרה אינו שהוא גס אחרים
 היה יודע ודאי שהוא נמשה י״ל וה״ג צרה באותו היה לא ודאי

 ישראל עם מצער שהיה אלא ישראל ינצחו ידו שנהרמת נננואה
 מילתא הא עיקר כי' בי מעיד מי המלחמה: נמעמד נצרה שהיו

 מי תאתר ושתא גו׳ נרע תאמינו אל שם דדריש דורשין אין נפרק
 שיצער לגני דהכא אלא התם לה קאתר ענירות כל כו׳ולגני תעיד

 אתלת ליה דדריש משוס לאתויי טפי שייכא הצבור־ טס עצמו אדם
 כו׳ עידונין ינהג ואל הצינור נפני אדם יתראה שלא גומר תתראו

 עין מראית משוס אלא הוא איסורא דלאו כיון תה״ט תאמר שמא
 אצער ולא נפניהס שלא נניחי ואשתה אאכיל אס ני תעיד מי א״כ

 גו׳ אבן כי שנאמר כו׳ ביתו אבני כי: כן דאינו וקאתר עצתי
 וכפיה לקיר מחוץ עליו ויעיד יזעק הניח נקיר שנפנים אבן

 1עצת ציער ולא ושתה שאכל עליו יענה ולחון מען ננית שנפנים
 הקיר כאלו ולחקע מנפניס הדנר יתפרסם דודאי דהיינו עתהס
 הצנור <3ע עצמו ציער שלא נחון עליו תעיד ננית תנפנים שרואה
 למר דמייתי הנהו כל מיהו בחידושיו הרשנ״א פירש לזה וקרוב

 הכא שייכא לא4רי3אי ולמר הנשת׳ )למר עליו מעירי! מת״ש שני
טפי י



'פרק מאימתי
 ולא עה״ז3 האדם שיחטא עבירות בכל לעתיד בדין אלא טפי

 ביתו ואבני קורות של בעדות דאיירי אגב אלא הנא לה מייתי
 וחשיב לעתיד בדין האדם על שתעידים העדים נמי מייתי בעה״ז

 חלוקי שלשה שיש לפי נראה ואבריו ונשתה מלאכי׳ עדות חלוקי ג׳
 בשב בעשה שעובר והב׳ עשה במקום בלאו שעובר הא׳ עבירות

 עבירות ועל בעלמא בדבור עבירה העובר והשלישי תעשה ואל
 בורא האדם כי לעתיד תעידיןעליו השרת מלאכי שני אתר הלאוין

 כתנין שס״ה שהס השנה תיתי יום שבכל תעשיו כפי מלאכים לו
 כתנין שס״ה הלאוין מכות מסכת סוף כדאתרינן הלאוין

 חוץ שס״ד גימטריא שטן שהוא התות מלאך תגונד׳ והס השנה יתי
 לה ותייתי יומא בתסכת כמפורש בו לקטרג רשות לו שאין מי״ה

 אותן יצוה תעשיו לפי יום בכל האדם לו שבורא תלאכיו כי דכתע
 בסתוך אתרו וכן כך על ולהעיד דרכיו בכל אותו לשתול־ כקב״ה
 ביום עשית וכך כך כו׳א״ל תעשיו כו׳כל אדם של פטירתו דבשעת

 בדבור עבירה והעובר מעשיו ע״י שנבראו מלאכיו כו׳והס פלוני
 ותרגומו חיים נשמת באפיו ייפח שנא' הדבור כח שהוא הנשתה

 שהיא חיקך שנא׳תשוכבת ותייתי הנשתה עליו תעיד תתללא לרוח
 פיך פתחי על להעיד שומרת היא האדם בגוף השוכבת הנשתה

 כי עליו תעידין איבריו עשאה ולא בעשה והעובר הדבור שהוא
 שהם העשייס כמנין רמ״ח אדם של שהאבריס העשייס כח הם

עדי ואתם דכתיב ליה ותייתי מכות כדאמריני רת״ח
 קתא פר׳ בריש ותפרש ויצדקו עדיהן יתנו כתיב תיניה דלעיל גו׳

 עליהן ומעידות באות בעה״ז עושין שישראל מצות דכל דעכו״ם
 עדי הגוף אברי שהם עצמיכס ואתם קרא קאתר ואהא לעה״ב
 רמ״ח שהם קתשתעי דבעשיים כת"ש תתש והוא העשיים לקיים
 עד שהוא אבות בפרקי ששנינו ותה העשייס שעושין האברים כמנין

 דהכא דעדות אלא ועד היודע הוא שהקב״ה ודאי הא הדיין הוא
 ואיבריו דנשמתז תעשיו ע״י שנבראו שהמלאכים הודאה כעין הוא

 ודיין עד דהוא ואהך אדם של מעשיו על ומגידים מעידים כולם
 גו' תתהר עד והייתי למשפט אליכם וקרבתי תש״ה לפרש ים כו׳

 עד אני וגס והדיין הדין בעל שאני לתשפט אליכם וקרבתי ור״ל
 דיין לפני התעיד בעד יושא״כ הרואה עד בעצמי שאני כיון ממהר

 שניתי לא ה' אני בענין ותסיים בעדותו כ״כ ממהר שאינו אתר
 שאבא הרואה ועד דיין וגם דין בעל שאני כיון תחשבו שאל דהיינו
 כליתם לא יעקב בני שהרי כלה לעשותיכס הדין בתדת עליכם
 כו־וכ״ה אגירול ההיא ע״ש: טא3ש כלה דלא גמירי פ׳י״ג נמ״ש

 ר״א ומיהו ע״ש נו׳ השער יהיה קדוש בתותש ובפרש״י ספרי3
 היין מן עצמו שציער גופא אנזיר יהיה קדוש ותפרש הכא פליג

 יהיה קדוש מקראדקאי של הפשוטה לפרש בחותש רש״י שדרך א1ן
 זו בספרי לה תפרש לה׳ הוא קדוש 3דכתי הא ותיהו פרע אגידול
 כו׳ שציער על קדוש שיקרא תתפרש אינו לכ״ע אבל הגוף קדושת

 מוקי ט׳ שציער אלא בחומש: וכפיש״י למתים שלאיי,יל%ו אלא

 ששינה משום טמא בנזיר קרא דכתיב והא טהור בנזיר גס ליה
 ־וס׳ 3 תוכח החובל דבפרק ודע דנדרים פ״ק אתרינן הכי חטא3

 כתוך :בשבת ת"ח דוגמת קעביד מצוה ת״מ חוטא שנקרא דאף
 הוא סעודה שאכילת ע״ש ועי״ל ותוספות פרש״י עיין כי מעיו

תענית ראשון
 קדושה לידי תביא טהרה גבי דעכו״ס כמ"שפ״ק קדושה נקרא

 מאכלות באסורי כתיב דכן באכילתו עצתו לק־ש אדם שצריך
 הוא כן דודאי ותשני באורך ע״ש גו׳ קדושים והייתם והתקדשתם

 קדש כת״ש באכילתו עצמו לקדש דיש נפשיה צעזריה מצי לא3
 נפשיה לצעוריה דמצי היכא אבל שם כמבואר לך בתותר עצמך

 גי׳. גומל שנאמר חסיד נקרא כלל: יאכל שלא קדוש נקרא טפי
 נפשז גומל סזתרין שאינן לפירושו שניהם לקיים ויש פרש״י עיין
 דלא היכא אכזרי שארז ועוכר נפשיה מצער דמצי היכא חסיד איש
 נקרא כדר״ל למיתר לתלתודא ה״ל לפ״ז נפשיהתיהו תצער מצי

 אכזרי שארו ועוכר חשיד איש נפשו שנא׳גותל עוכר ונקרא חסיד
 הינא והיינו פרש״י עיין כו׳ לשרותיה כלבא ליכול : ודו״ק

 שעולה נפשיה מצער דהיכ׳דתצי בהפך נפשי׳וי״ל תצער מצי דלא
 ושותה אוכל שהי׳ תה כל בתעניתו נהנה לא שהרי יפה התענית לו

 כלום: נהנ׳מתעניתו לא עתה וגס כלבא אכלו התענ׳שהרי לא אס
כן עושת אס אפרו דהכא כו׳זקשה כצער שרויים שהצמר בזמן ף הרי

 הגון יטפר אם כאזני וגו׳ונגלה הרוג והנה אומר הכתיב עליו י
 אבל צמר כנחמת יראה אל מהצבור שפירש שזה אמר וגו׳־וכבריית׳שלמעלה

 העין יכופר דאס לפרש ואפשר מות־ עד יכופר אם עון בכפרת ענשו לא
 אינו צמר צרת הגורם הצמר עון אלא מהצבור הפורש עון אינו דכתי׳הכא

 סילו? קוד׳ מהרה שימות ונמצא צבור מצרת הפורש זה שימית עד מכופר

 מדה היא וזו מעליהם הצרה בסילוק צמר בנחמת יראה שלא כדי הצרה
 נמות שמחר כיון להצטער לכו למה ואומרים המות יום שזוכרים לגינונים

 כד* ישראל בית עזן וכפרת הצרה קוד'סילוק מיתתם הקב״ה תמהר ולפיכך
 אבל נמית מחר ואחר משפטו חרן כאשר וימות צבור בנחמת זה יראה שלא

 לא כי שמחים הם הצדיק ובמיתת הצבור בצרת ששתתיס הרשעים במדת
 הנן כי יודעים אינם והס בצדיקים מקנאים וגם בשער מוכיח להם יהיה
 ונמצאו הצדיק נאסף חטאיזס רעת ומפני הצדיק להמית ברעתם גרמו

 שמכעיס*" כיון הללו ולרשעים הצדיק להאסף עונ׳שנרמו הרשעי׳שהחי׳על
 על ינוח שלום יבא בעונם שמת שמכעיסי׳הצדיק תה על ושמחים ליוצרם

 הם בגיהנם נפש עזי הכלבים בהם ישלטו עוננה בני והרשעים משכבו
 ותא' הרשעים מדת הא׳ רעות מדות שתי כאן שיש באופן שם נידונים

 עמם מצטערים אינם אבל צבור בצרת שמחים שאינם הבינוניס מדת
 כנחמת לראות וזוכה כמשה צבור בצרת להצטער היא המדה ועיקר בצרתם

 לזה לא עצמי לבין ביני אבל הצביר לפני אצטער א״כ תאמר ושמא צבור־
 שנצטער אע״פ ובן בסתר נצטער שלא על עליו ס מעיר ביתו אבני אמר

 לדבר כי הצבור מצרת תצטער עליו ונפשו לבו בקרב שיצטער צריך עמהס

 אפי׳ אמר חדקא ורבי איש בקרב שתם המלאכים שני יגירון ן יעידו הזה
 דבר של כללו נו מעידה והיא להצטער צריכה מהנפש גדול׳ שהיא נשמתו

 זוכה ואז צבור להצטע׳בצרת צריכין ונשמה ונפש בגוף אדם של עצמו שכל
 שכשם נ״ל חוטא נקרא בתענית להסצהיושב תעמוד בנחתת׳וזכותו לראות

 אלא בטהרה נזירתו כששמר חיטא נקרא לא מהיין עצתו שציער שהנזיר
 צממת והוצרך יפלו הראשונים והימים כדכתיב נזירתז ימי יסתר כשנטמא

 בל* מהיין עצתו וציער שנענה הראשונים הימים ועל בטהרה אחר נזירות
 עלו שלא כיון היין על הנפש על תאש׳חעא עליו וכפר הכתוב אמר תועלת

 בידו יש ממנה שב ולא חטאתו על בתענית היושב נס א״כ סירתי לימי לו
 אבל דיר ומכל מהמאכל עצמו שציער על חוטא שנקרא אחר חטא עוד

 נקרא אז לכסלה עוד ישוב ולא מחטאתו בתשובת וחזר שהתענה החוטא

 חסיד נקרא אמר ר״ל גמרא עונותיו: נתמרקו שהתענה שמתוך כיין קדוש
 לנפשו חשד שגומל פי׳ נפשו בתוס׳גומל ופי׳ י חשד איש נפשו גומל שנא'

 דת> מתענה שאינו מי רמיזא היכא וקשה חסיד נקרא מתענה שאינו

 היושב למשמע חטיל נקרא ואמרר״ל ום׳ בתענית היושב קאמר לעיל
לר״ל תא לאתי ״למ • עס ולא נפשו גרחל וזהו חסיד נקרא בתענית

נדר׳



פרק מאימתי
 ופי׳רש״י מעץ כתוך שתי קדוש כאלו אדם יראה לעול׳ שאמר רדר׳אלעזר

 שאומ׳שכקרבו מי ר״ל וכפי׳אמר אסו׳לתתענות כלומר להכחישו ואסור ז"ל
 שפי׳ התושפית לדכרי קשת אכל חסיד נקרא ומתענה מכחיש ואינו קדוש
 פירושם עוד יתכן לא קדוש נקרא כתענית שהיושב מעיו כתוך שרוי קדוש

 מתענה: שאינו מי רמיוא היכא מתענ׳נקר׳חסיד שאינו נפשו גומל שפירשו ,

 מן שנפרעין כשם אמונה אל עול ואין אמונה *אל לי
 קלה עברה על אפילו הבא לעולם הרשעים בס

 עברה על הזה בעולם הצדיקים מן ין נפרע כך שעושין יםנידב
 לצדיקים שכר שמשלמים כשם עול שעושיןואין קלה

 משלמים כך שעושים קלה מצרה על אפילו הבא כעולם
 שעושין קלה מצוה על אפילו הזה בעולם לרשעים שכר
 לבית אדם של פטירתו בשעת אמרו הוא וישר צדיק

 וכך כך לו ואומרים לפניו נפרטין מעשיו כל עולמו
 ואומרים הן אומר והוא פלוני ביום פלוני במקום עשית

 עוד ולא יחתום אדם כל *ביר שנאמר וחותם חתום לו לי •יו׳
 דנתוני יפה להם ואומר הדין את עליו שמצדיק אלא

 :וגומר בדברך תצדק *למען שנאמר מה לקיים חלים
 בעולם לרשעים משלם כך כו׳ לצדיקים שמשלם כשם $נ

 למגנאיו ומפלס כדכתיב הבא העולם מן לטורדס כדי הזה
 : וצדק אמת דין כלא דבר עושי׳ שאין עול להאיידו-ואץ פניו אל

 טובה ועושה מהס לפרוע הצדיקים על דין מצדיק וישר צדיק
 : לטורדן כדי הזה בעולם זטתס כל לפרוע הרשעים עם לשרות

 מעשיו: כל על אדם כל יד וממתי׳ אדם כל מעשה כותב יחתום
לו מראה שאתת בדבריך עליו מצדיק שהוא כדברך תצדק למען

: כאן עד
 תניא תלה לכאורה בו׳ מצדיקים נפרעים מהרש״אכך

 רואין אנו בעה״ו הצדיקים מן דנפרעין תניא ברלא
 ובהפך עכשיו רואין אנו אין הבא בעולם הרשעים מן ודנפרעין

 כך הזה בעולם הצדיקים מן שנפרעין רואץ שאנו כשם הל״ל
 כשם עול ואין גבי לדקדק יש וכה״ג בעה״ב הרשעים תן נפרעין
 לו ורע דצדיק רואין דאנו משוס לפרש ונראה כו׳ שכר שתשלם
 דכשס הוא אמונה דאל כך על תתמה דאל וקאתר הזה בעולם

 נפרעין כך קלה עבירה על אפילו הבא לעולם מרשעים שנפרעין
 בארץ צדיק אדם דאין קלה עבירה על אפילו בעה״ז מהצדיקים

 תתמה כו׳שאל שמשלמים כשם עול ואין אמר וכה״ג יחעא ולא גו׳
 לצדיקים טוב שכר שתשלתין דכשס הזה בעולם לו רטוב רשע על

 בעה״ז לרשעים שכר משלמין כך קלת מצות על אפילו הבא לעולם
 מאל לשניהם העונש דריש בשתעתין הכא שעשו קלה מצוה על

 בחומש ורש״י משמעו ידעתי ולא עול מאין לשניהם ושכר אמונה
 לצדיקים לשלם אמונה אל לעניזשכר שניתם תפרש ד״א לו לקח

 בעולם צדקתה לרשעים לשלם עול ואין כו' הבא לעולם שכרם
 בסוגיא הילקוט גירשת נכון ויותר ע״ש ברא״ס תבואי־ א והו הזה

 לצדיקים עונש ובין לרשעים ובין לצדיקים שכר דבין דשתעתין
 עול מאין אבל אמונה מאל תילתאיליף כולה לרשעים עונש ובין

 וישר ומצדיק ט׳ אומר'הן והיא כו׳ נפרטין מעשיו דכל דרישהא
 מידי לא וחו כו׳ הדין שמצדיק אלא עוד ולא לקמן ־אמר הא דריש

 עשית וכך כך ?ז ואומרין לפניו נפרטין מעשיו כל :>מ״ק

לה תענית ראשון
 הלאוין עבירות על לו שנבראו מלאכים שני שהם לעיל נת״ש מ׳

 וחותם חתום וא״ל ח ואומר בדבר תודה הוא בתעשה שעושה
 מעשהו אנשי כל לדעת דקרא וסיפא יחתום אדם כל שנא׳כיד

 כלי עיקר א שה ביד שחותם ואמר במעשה שעבר תת דהיינו
 כפי עול תאין ליה ותייתי הלאוין את במעשה בו שעבר המעשה
 עוד ולא ואתר :עול שאין החוטא שמודה דהיינו הילקוט גירסת

 דמפיק הילקוט גירשת כפי נראה זה מלשון בו' שמצדיק אלא
 הכל הוא וישר צדיק וו״ל בחומש וכפרש"* וישר תצדיק ליה

 הבריות מפי צדיק להם וישר ראוי וכך דינו את עליהם מצדיקים
פי* בשמעתין רש״י אבל לשונו כאן עד להצדיקו וראוי הוא וישר

:ודו״ק שלפנינו הספרים גירסת ולפי בע"א
עול ואץ אמונת אל מ״ד ככתוב שהוקשה נראה וכו' אמונה אל הרי״ת

 כצדקתו לו לתת צדיק להצדיק לו היה כאמונה דינו נוהג שאם י
 יציית אף יריע ולצדיק הרשעים עם שמטיכ ומצינו לו יעשה רע ולרשע

 האמת ל1נ לז״א כדינו ח״ו עול ונמצא כרעתו אוכד צדיק ויש צרתו על
 שיהיה כדי שעשת קלה עכירת על כעת״ז מהצדיקים ליפרע הוא אמונת אל
 לתפרנג כדי קלת מצות שכר כעה״ו לו משלם לרשע וכן לעת״כ שכרו כל

 אד© כא ואם ׳ עול ואין אמונה כאן יש והרי אוכד עדי כעה״כ ממט
 מסודרים מעשיו כל פטירתו כשעת הזה עולם של ישוריו על להתרעם

 כעת״ד שפעו שמי'ש דין עליו מצדיק ואז עשית וכך כך לו ואומרים לפניו
 ואין הקכ״ה של משפעו הוא ישר ואומר כעת״ז עונותיו שנתמרקו על ושמא

הזה כעולם להענישני עמי עשת וכצדקה דנתוני יפת שאתר וזהו כו עול
: כעה״ג משלם שכרי לאכול כדי

משה שמש במה מיניה כעו לגינזק איקלע עוקבא מר
 שם ושאיל אזל בידיה הוה לא המלואים ימי שבעת כל

 3ע״ בחלוק מתני כהנא רב לבן בחלוק ליה אמר מדרשא בי
 יף חשוב אדם אין אלעזר רבי אמר ״. איטרא לו שאין לבן

 ע״כ בן כיהורם נענה כן אם אלא בשרו על שק לחגור רשאי
 האשה דברי את המלך בשמוע *ויהי שנאמר אחאב
 והנה העם וירא החומה על עובר והוא בגדיו את ויקרע
 בנפילת הכל לא אלעזר רבי ואמר מבית בשרו על השק

 ובלב יהושע בנפילה ואהרן משה בקריעה הכל ולא
 ביינמ ואהרן משה *ויפול שנאמר בנפילה ואהרן משה בקריעה

 ־ס נון בן *ויהושע דכתיב בקריעה וכלב יהושע וגומר
 "• בגדיהם קרעו הארץ את התרים מן יפנה בן וכלב

 נחמני בר שמואל רבי תימא ואי זירא רבי לה מתקיף

הא ויהושע השתאדכתיב כדקאמרת יהושע כתיב אי
: עבוד והא

והלבשתם דכתיב נהוג׳ בגד* כתיב באהרן ד^ו משה שמש במה
 ועבודה כהונה בגדי לביש היה אהרן עובד שהיה שבשעה

 ומסתמא בו מצינו >!י( כהונה בגדי ■אבל היא הכתוב גזרת דמשה
 לבן בחלוק :לשוק בהם שיצא חול של בבגדו עבד אס קשה הדבר

 איתרא מתרגמינן פפה אימרא בו שאין כך: לשם עשוי פשתן של
 הידי׳ שבתי גדי׳פ>י3כ ולא החלוק כל אחד מחוט היה חשוב *כלי

 כנת׳ שפה באותו שמא ימשחהו שלא כדי בתפירה הגוף בבגד מחבקים
 כלומר ע״ע: ומישרן! מה׳ נקיים והייתם שנא' מפום הקדש מעות הוציא
כיהורם שנענה שיזדעקהן נלנמר כיהורם נענה כן אם אלא

*הזרם



פרק מאימתי
 דנתי׳ ונענה נימיו שהיה רעב על שהתענה לולא היה רשע יהורם

 כיהושע בקריעה נענין הכל לא : וגו׳ נשקל סלת מאה ויהי
 בקריעה אלא ליענות זנו לא ואהרן כמשה חשוניס היו שלא וכלב

 ויפול דההוא בתריה כתיב נון בן ויהושע דריש קא בעלמא ומקרא
:ראשון עגין על מוסיף וא״ו __

 שמא פרש"' כו׳ ליפול רשאי חשוב ארם *אין מהרש״א
 מספיק אינו זה וטעם עכ״ל ויחרפוהו נענה יהיה לא

 ויתחלל יענה לא דשמא טעם הוסיף ובירושלמי רשאי אינו אמאי —
 לא כדלעיל הדבר בטעס ועי״ל כברו תוכו שאין ויאמרו שמיס שס
 :כיוהרא דמחזי עושה תלמיד עושה יחיד עצמו לעשות הרוצה נל

 נסותרין גראין דבריו רש״י פי׳ עיין כי' בנפילה דגל ולא

 משה חשובין שהיו כיון ואמאי בקריעה נענין הכל דאין שכתב
 נתן לא וכלב דביהושע בקריעה גס גענין יהיו לא ^מה ואהרן

 ולולי חשנבין היו שלא משוס אלא בנפילת נענין היו שלא טעם
 חשובין ואהרן משה שהיו כיון בקריעה הכל לא לפרש נראה >ירושו

 הכל ולא בגדים בקריעת עצמן לבזות דרכן ואין בנפילה דרכן
 משוס בנפיל׳ וכלב כיהושע חשובין אינן של דרכן דאין בנפיל׳
 סגי דרכן בקימה מלכים מתפרש וכה״ג כדלעיל כיוהרא דמחזי

 חשובין שאינן ושרים בהשתחויה עצמן לבזות צריכן ואין בקימה
 בקימה לתן סגי שיהיה כיוהרא דמחזי בקימה ולא בהשתחויה כ״כ
 תחזי ולא עביד ותא הא יהושע דאיתא לה ומתקיף תלפיות במו

 בין שיהיה ואיך בתרווייהו אלא נענה היה ולא כיוהרא הנפילה
 המדחה דברי לפי ובין בנפילה יהושע היה דלא ר״א דברי לפי

 בנפילה נענה שהיה ביהושע תצינו הא לדקדק יש תרתי בעי דהוי
 לעיל וכדאמרינן פניך על נופל אתה זה לתה לך קום שנא׳ לחוד
 תשוב יהושע היה שלא ואהרן תשה בזמן דודאי דרכינו לפי וי״ל

 תשה החשובים שעשו כתו בנפילה לו כיוהרא תחזי הוי לגבייהו
 דרכו הוה היה ותלך חשוב יהושע שהיה כך אחר אבל ואהרן

: ודו״ק ביתיהס ואהרן כמשה קריעה בלא בנפילה
 הוא ותימה ל ז' פרש״י עיין המילואים ימי כז׳ משה שימש כמה הריף

 קדש כבנדי שישמש פשיטא חול כנגדי לענוד קשה הדני שאס
 ונ״ל אמרה מסנרא אלא ראיה הניא לא עדיין לדנר ראיה לנקש נא ואם

 כת׳ עובד היה כ״ג אהרן כמקום המילואים יז'ימי ששימש משה אם ששאל
 קדש כנגדי עכד שלא לימר מסתנרא דלא הדיוט נד׳ככהן אי ככ׳יג נגדים
 ענודה לעשות שנתמנה כיון מ״ח כהונה כגדי כו נאמרו שלא ואע״ם
 כנגדי אלא ענד שלא ותשני נו נוהג הוא ככהן שנאמר מה כל כהן כמקום

 כהן כין כהניס יכל נוהגים הס לכן שבגדי לפי הדיוט כהן כגדי שהם לכן
 שלא וכיון נכ׳יג אלא נוהגים אינם נגדים ח' אכל הדיוט כהן ונין גדול

: שפק נהם שאין הנגדים לכש הקנ׳יה לו פירש

 בהשתחואה דגל ולא בקימה הכל לא אלעזר רבי אמר לח
 בקימה מלכים בהשתחואה ושרים בקימה מלבים ט!י

 מלכים נפש לבזה וגו׳ ישראל גואל *בהאמרה׳ שנאמר ישטיה
 וישתחוו שרים שנאמר בהשתחואח ושרים וקמו יראו סט

 השתא כדקאמרינן ישתחוו כתיב אי זירא מתקיף,^׳

 יצחק בר נחמן רב אמר עבור והא הא וישתחוו דבתיב
 צדיקים לשמחה הכל ולא לאורה דבל לא נאמר אנו אף

לצריק *אורזרנע שנאמר לשמחה וישרים לאורה .זי
י: ש;ןחח לב ולישרי '׳

תענית ראשון
 : בהם מושלים ועבדים ומתועבים הבזוים לישראל נפש לבזה

 לב ישרי :נבא לעתיד ישראל לקראת בקימה הכל לא

: מצדיקים עדיפי
 כדלעיל לומר ואין לעה״ב לשמחה וישרים לאורה צדיקים תוספות

 לב דלישרי דאמרינן א״נ ואורה שמחה והאי האי לכ ולישרי
 דסתיך דאנתריהכיון קאיאהא דצדיקים אמרינן כן כמו דלעיל אהא קאי

 וליכתונ ליערנינהז דאל״ב לזה זה נין הפרש יש וכודאי ־ לכ לישרי צדיקים
 ושרים מלכים הוו לא דלעיל ההיא אכל ושמחה אורה לב ולישרי לצדיקים

 קאי דלעיל מלכים על קאי וקמו שיראו וכמו נינייהו וקמו יראו אלא אהדדי
 לצדיקים זרוע אור אלא לפרש אין הנא אכל אכתריה דכתיב אשריס נמי

:שמחה לב ולישרי

 לא ת״ש פשוטו ולפי השמחה תן גדול והאור סוד זה כתב הרשב״א
 שהיא שהישרים רצוני קאתר לכדו לשמחה לא לשמחה הכל

 לאור זוכה השלם שהוא הצדיק אכל לשמחה זוכים מהצדיקים למטה מדרגה
 הצדיק והכוונהכי האור תענוג סיכת שהוא לשמחה וכ״ם התענוג עיקר שהוא
 הייעודים על שזה אמור תרצה ואס ־ הישרים מן יותר התענוג לעיקר זוכה

 עכ״ל: כעול׳הנשמות נפשיים הייעודים על אתור תרצה ואס ז נעה" הגשמיים

עדיפי דישריס פרש״י בו' לשמחה דגל ולא מהרש״א
 היא שהישריס כתב הרשב״א אבל עכ״ל מצדיקים

 שסדרן נשמת תנוסח נראה וכן ע״ש כו׳ מצדיקים תעה מדרגה
 בזת הרשב״א שכתב מת אך קדושים חסידים צדיקים ישרים

 לשמחת וכ״ש התענוג עיקר שהוא לאור זוכה השל׳ שהוא שהצדיק
 הנך דכל ודומיא כן תשמע לא לשמחת הכל דלא לישנא ע״ש נו׳

 בעה״ב רוחני אתענוג תונח דאור לפרש דקאת׳ונראה ודאי דלעיל
 הצדיק כי לצדיק זרוע אור אתר ולזה גופני אתענוג תונח ושתחת

 כתו זרוע אור וקאתר רוחני תענוג שהוא בעה״בלאור זוכה
 המיל ותתגדל תצמיח הצדיק השגת אור כן ותתגדל מצמיח שהזרוע

 זוכין אינן הישרים אבל השכינה מזיו ונהנין צדיקים יושבין כת״ש
: ישרים לב תשמח גופני תענוג שהיא לשמחה רק לכך
 שלבא הוא וכו׳ותימא כהשתחויה ולא נקימה הכל אלעז׳לא א״ר הריי״זז

 שהיא נהשתחייה הכל לא היל״ל וכו ככלל קימה יש להשתחויה י
 אנל ישיאל לקראת וקמו יראו המלכים ולכך מקימה יותר יתירה הכנעה

 לכלל הגיעו שלא השרים איל להם להשתחות גם כ״נ עצמם ישפילו לא

 אם יו ק הוא שהרי ועוד נקימה הכל לא שאמר זה ותהו ישתחוו גם מלוכה
 שיקומו כ״ש ישתחוו השרים ואס השרים כ״ש לקראתם יקומו המלכים

 לסוגים כישראל שיש לומר אפשר והיה בעלמא־ הידור אלא נקימה שאין
 ובזויים שמתועכיס ישראל של סיג ויש כע"הז כוויים שאינם ישראל הא׳

 זהו ו־דושו ישראל גואל ה' אמר וזשי׳הכה נהם המושלים ענדים כנגד
 המותענים ישראל שהם מושלים לעכד גוי למתעב שני סוג גס אחד סוג

 שאפי׳ וקמו יראו מלכים הראשון הסוג שהיא לישראל כס המושלים לעכד
 המיתענים לאותם דהיינו נקימה הכל לא אכל ככור נהם ינהגו המלכים
 השרים אלא המלכים לקראתם יקומו לא נהם מושלים וענדים ונוויים

 לאדונים עליהם אותם ויקבלו לקראתם ישתחוו הס מהמלכים למטה שהם
 לא כזוים היו שלא ישראל לקראת הקמים שהמלכי׳ כהשתחויה הכל ולא

 שהם כיון השרים להם ישתחוו והכזוייס נלכד יקומו אלא להם ישתחוו

 כדקאמרת ישתחוו ושרים נתיב אי זירא רני לה ומתקיף מלכים ולא שרים
 התכוידי• לישראל ישתחוו המלכים שגם לומר וישתחוו שרים כתיב אנל

 לקראת אגל הבזויים לקראת יקומו ולא ישתחוו לא שהמלכים הוא ושיתרון
 למתעב נפש לכזה אכל וישתחוו יקומו שהמלכים לעולם המכובדים ישראל

 הכל לא ליישן ךיר5 ההלכה פשט וכפי המלכים ולא ישתחוו שרים גוי
 לקראת• לקם הכנעה נ״כ אינה ות"מ נלכד הידור כה יש שהקימה נקימה

 להם יהיה שלא יותי- להכנע צריכין והשרים עמדו על עומד שהוא כיון

9ידיה נפישוט ישתחוו אצא ינ<ראל עד •עמידה קימה
ורגליהם



פרק מאימתי
 י וקמו יראי המלכים אכל כנגדם לקום תקומה להם תהיה ולא זרגליהם
 ! ישתחוו: ולא עומדים כקומתם הם עריץ ומ״מ לישראל הידור להם לעשות

 1 השתא אבל כדקאמרת ישתחוו שרים כתיב הוה אי וירא ר' לה מתקיף
 הכל שלא האחד הצד אס כי צדדים השני לומר אין וישתחוו שרים דאמרת

 שטוחים יהיו תמיד אלא עמדם על לעמוד יקומו לא שהשרים לפי נקימה
 י כיון אינו זה נהשתחויה הכל שלא השני הצד אכל ארצה אפיס משתחזיס

 ן אבל שעה לפי וישתחוו קמו המלכים אל גס חוזר הוא וישתחוו דכתיב
 ! יהיו שהמלכי׳והשרים אפשר ׳וגס קימה בלי בהחלט בהשתחויה יהיו השרים

 : בצביונם בקומתן לעמוד ויחזרו שעה לפי ולהשתחות בשתיהסלקום שזיס
 עדיפי דישרים לשמחה ישריס פרש"׳ לשמחה הכל ולא לאורה הכל צא

 1 גדול דהאור פירש והרשב׳יא מהאור: גדולה היא דשמחה משמע מצדיקים

 ! הוא ואיך הקטן הוא הגדול השכר דבכלל הפירושים לכל וקשה מהשמחה
 ; השכר שהוא שמחה להם שיש הישרים שהרי לפדש״י לאורה הכל לא אומר
 , גדול הוא שהאור להרשב״א וכן מנה מאתים בכלל כי האור להם יש הגדול

 והרשב׳יא השמחה יש הגדול האור בכלל שהרי לשמחה הכל אומ׳לא הוא איו
 1 בזה נוחה דעתי אין מ״מ אבל וכו' פשוטו ולפי ואתר זו קושיא לתקן רצה

 לשמחה וכ׳יש לאורה אלא בלבד לשמחה הכל לא אומר הוא שאס התירוץ
 לנו ואפשז־ לשמחה: הכל אבל לאורה הכל לא האחד הצד אלא היל״ל לא א׳'כ

 תת בצדיקים ויש בצדיקים שאין מה בישרים יש דלעולס הדוחק מתוך לומר
 לתענוג זוכה מ״מהוא מחברו גדול האחד שהשכר ע״פ שאף בישרים שאין

 הנהנה דומה אינו ממנו קען שהוא ע״פ אף האחר התענוג אותו אבל הגדול
 שתו' האור כגון תזה זה מחולקים תענוגים מיני משני לנהנה אחד בתענוג

 וט׳ זרוע אור ובתוספות שני• תענוג היאימין והשמחה אח׳מהתענוג מין

 דליכא כאן שהכריחו דכשם ריהם5ד להבין וצריו וכו' כדלעיל לומר ואין
 כן דאם שמחה לב ולישרי לצדיק וכן לב ולישרי לצדיק זרוע אזר צמימר

 שאם נכריח לעיל ג״כ ושמחה אור לב ולישרי לצדיקים ולכתוב ציערבינהו
 על וישתחוו אמר ואמ״כ שרים וקמו יראו וכן וקמו יראו מלכים דורש אתה

 וישתחוו וקמו יראו ושרים מלכים ולכתוב ליערבינהו א״כ והשרים המלכים
 קרא מלכי׳בריש דכת' דכיון דבריה׳הואכן וביאור מדלעיל הנא שנא ומאי

 כיון שלזה משמע וקמו ביראו שרים ובין מלכים בין והפסיק לבסוף ושרים
 ערבינהו כאלו שפיר משתמע דמתא שרים וקמו יראו וכן וקמו יראו מלכים
 הצדיק דסמך זרוע דאור קרא בהאי אבל וקמו ראו ושרים מלכים וכתב
 דמוכח שמחת הזכיר לב ישרי יאתר אור הזכיר הצדיק וקודם לב לישרי
 שרוצת הוכחה ויש ליה סמוכי' ושמחה אור הווכרו שלא מזה זה לחלק דרצה

 לב ולישרי לצדיקים ליערבינתו הס שויס דאם אחד לכל אחת להפרידם
 להזכיר והפסיק צדיק תיבת שהזכיר קודם אור ד־כתב ומאי ושמחה אורה
 שהזכירו כיון לב לישרי אור שיהיה משמע רהשת׳לא שמחה קודם לב ישרי

 משתמע לא וכן לב ישרי ובין אור בין שמפסיק הצדיק תיבת שהזכיר קידם
 צדיק מלת בין הפסק ויש לב ישרי אחר שהזכירם כיון שמחה לצדיק שיהיה
 תפיס למה דאל״ב מזה זה להפרידם שהכוונה מוכח ודאי הא שמחת למלת
 ושמחה אור לצדיק כתוב היה אם הדין והוא וכו' ליערבינהו מעוקל לשון

 לצדיק לדרשת שיש אמרין מינן סמוכין הם ושמחה דאור דכיון לב לישרי

 ושמחת אור כתוב כאלו לן והזה לב לישרי ושממה אור וכן ושמחה אור
 : כדלעיל כאן לומר אין ולכך לב ולישרי לצדיק

שני פרק תענית סדר
 אפר ונותן עיר של לרחובה התיבה את מוציאין כיצד לט

 והדר הנשיא ובראש גם־ : תיבה גבי על מקלה
 רבי תנן והא איני בראשו ונותן נוטל ואחד אחד כל תני 3״ע

 מן מתחילין ובקלקלה הגדול מן מתחילין בגדולה אומר !ויקרא
 משה *וידבר שנאמר הגדול מן מתחילין בגדולה הקטן י?8

 מן מתחילין ובקלקלה איתמר ואל אלעזר ואל אהרן אל
 נתקללה ואח״ב נחש נתקללה בתחילה מר ראמר הקטן רש״א

 להו דאמרו חוהואח״כנתקללאדסהאחשיבות׳לרידהו
למה : עלמא אכולי רחמי עלן למבעי חשיביחו אתון

א תענית ראשון
 זעקנץ לומר אמר אבא בר חייא רבי לרחובה יוצאין

 גלינו אמר ר״ל בפרהסיא עצמינו נבזה נענינו ולא בצנעא
 דגלו ביגיהו איכא בינייהו מאי עלינו מכפרת גליותינו

 ן2נ התיבה את מוציאין ולמה :כגישתא לבי כנישתא מבי
 צנוע כלי לומר ב״ל יתשע רבי אמר עיר של לרחובה

 רב? אמר בשקים מתכסין ולמה בעונינו ונתבזה לנו היה
 ולמה כבהמה חשובים אנו הרי לומר אבא בר חייא

 פזי בן יהורה רבי אמר :תיבה ע״ג מקלה אפר נותנין
 מלי© לו צרתם *בכל אמר לקיש ריש בצרה אנכי *עמו כלומר

 דיהבי זרבנל ליי חזיגא הוה כי מריש זירא רבי אמר צר
 סג נותנין ולמה גופי כל לי מזדעזע תיבה גבי על מקלה אפר
 חמא בר לוי רבי בה פליגי ואחד אחד כל בראש אפר
 וחד כאפר לפניך חשובים אנו הרי אמר חנינאחר ורבי
 איכא בינייהו מאי יצחק של אפרו לנו שיזכור כדי אמר

 בה פליגי הקברות לבית יוצאין למה סתם עפר ביגייהו
 אנו הרי אמר חד חנינא בר חמא ורבי חמא בר לוי רבי

 המתים שיבקשו כדי אמר וחד כמתים לפניך חשובין
 מאי עכו״ם קברי ביגייהו איב' בינייהו מאי עלינו רחמים

 ץהר חד חנינא ורבי חמא בר לוי רבי בה פליגי המוריה הר
דרוש! הר אמר וחד לישראל הוראה ממנו שיצא הר אמר

:לעכו״ם מורא ממנו שיצא
 :לפורענו׳ שלא בעלמא מצות בגדולה :שרפה אפר מקלח אפר

 הוא חשיבותא כרישא ב״ד ואב ברישייהו דיהבינן נמי הא
 גלינו :הכנסת בבית ;בצנעה ט׳ טפי חשיבתו אתון להו דאתרינן

 מבי דגלו : עלינו חהאתכפרת גלותנו תכניסתנו שיצאנו
 :ליכא פרהסיא איכא גלות אחריתי כנישתא לבי כנישתא

 שהיו כירושלמי תנינן שקין חוגרין : וידוי בעונינו נתבזה
 ליה וכעי כקרנות ותוקעין הקברות יוצאקלכית שקין חוגרין

 למה:כבהמד• שופר ותקיעת לתה הקברות ובית לתה שקין מיכעיא
 אפר שאינו סתם עפר : עזים של מנוצה נינהו בהמה דתשער

 אינא אלא גרסינן לא סתם ליכא יצחק של אפרו זכירת מקלה
 לגק• ישראל קכרי שאין תקוס3 עכו״ם קברי : בינייהועפר

 וכל, המוריה הר מאי :עלינו כ״ש ליכא עצתן על אפי׳ רחמים
: פלוגתא הא נמי תנא חתא ורבי לוי דר׳ כפלוגהא דאיירי איידי

 וכתיב יראה ה׳ העקידה למקום קרא דאכרהס המוריה הר מאי ;
 ני לישראל תורה הוראה סיני הר דאמרי אינא התוריה הר אל

 עמדו שכה הגזית ולשכת ליעקב תשפטיך יורו הורה תצא מציון
של גדולתן ששותעין לעכו״ם מורא לישראל: המוכיחים הנביאים

סיגי הר המוריה הר ל״א י שמעתי כך עליה ותתפחדין ישראל •
: ע״כ ושקטה יראה ארץ דכתיב תורה תתן3 לעכו"ס מורא •
 _ זכרונות הן ואלו שש עור עליהן *מוסיף מהרש״א <
* עה3ש באלו התעניות בתפלת כונו ובו׳ ושופרות ן
 בזכותם שיענינו אלו צדיקים מזכירין אנו מהם אחד ובכל ברכות <,
הטבע לשגות נגלים כנסים תפלתם ע״י הקב״ה אותם שענה כמו ן

 המתנגדים חנכ״ל שצ״ס מזלות מ׳בעה ע״ש■ כראשי׳שבעה ומעשה
אותן ויוצא אתר ובאברהם לישראל מזל נ־מ"שאין ישראל לכל ו

סחנ$ה



פרק תענית סדר
 כאכרה׳שהוא והתחיל 3כתער צדק דעתי׳דקאי מאי גומר החוצה

 נשחט שלא תה3 שנענה לא התוריה כהר שנענה המאמינים ראש
 גו׳ לעולה השה לו יראה ית׳אלהיס מתנו שכקש על אלא יצחק

 מחשכתו זנתקיית׳ התחשכה על אה3 שעולה ׳3תחש3 חטא זכאולי
 מימי שנכרא האיל והיה לעולה ויעלהו גומר נאחז אחר איל והנה

 כראשי׳ שנכר׳כיתי האיל דבזולת אחר איל 3והיינודכחי וראשית
 שתור ואפרו יצחק תתורת שיהיה אחר האיל זה נכר׳ התין לקיום

 ועל ודור דור ככל דהיינו ישר^ גואל כרכח ו3 שסיים וזה לדורות
 הקכ״ה ששינה נו' סוף עלים אכוהינו ת"שאת אותר השנייה
 כני ויצעקו שנאתר תפלתם ע״י סוף ים כקריעת ראשית3 מעשה
 לטובה זכרונינו שיעלה כר״ה כתו זכרונות ו3 גות'ואותר ישראל
 כיה גות'ותסיים הוצאתי ראשוני׳אשר כרית להם וזכרתי וכת״ש

 ל3א גו׳ 3תל כתת נשכחתי נאתר כצרותס כי הנשכחות זוכר בא״י
 רתז ולחצינו ענינו השכח אל נאתר וכן הנשכחות זוכר אתה

 אותר הג׳ ועל וגו׳ ולחצנו ענינו את וירא שנא׳ תצריס3 לאכיתינו
 והם כטכע שלא חומותיה ז׳ שנפלו כיריחו דהיינו כו׳ ליהושע מ״ש

 נענה דכשופרות שופרות כה אותר וע״כ לכת כוככי ז׳ כח היו
 ט׳ ותריע תוקע וכדלקמן כשופח׳ כתענית נענין יהיו כן *הושע

 כחצוצרות ותקעתם שכתי׳ כתו כתענית בשופרות לתקוע רמז ויש
 גו׳ אכלה חצי שכחוכ כתו כחיציס הצרו׳ שכינו צרות חצי כיה קרי

 נות׳דהיינו לזכרון לכס והיה כיה ותסיים גותר כי נחתו חציך כי
 לדון מלך שהקכ״ה כר״ה אלא כיה שייך לא תלכיות אכל זכרונות

 נרמז כתענית בתלכיות כר״ה שנרמז השם ומציאת העולם את בו
 ט׳ התוריה כהר שנא׳לאכרהס מה נזכר שכו ישראל גואל ככרכת

 ואתר גומר עשו אשר הנפש ואת כמ״ש ית׳ תציאותו פרסם שהוא
 הקב״ה שענהו כו' כמצפה שמואל את שענה תי הרכיעית על

 ה׳גו׳ ויענהו גומר שמואל ויזעק כדכתיכ הטכע לשנות כתפלתו
 שיר הברכה כזו ואותר גו׳ גדול ה׳כקול גו׳וירעס ופלשתי׳נגשו

 וגומר שקר משפת נפשי הצילה גו׳ לי כצרתה ה׳ אל התעלות
 כו׳ 3אחא וכימי כמלחמה ונפלו דלטורין היו שאול דכיתי כמ״ש

 כימיו הצילם כתפילתו שמואל אכל גו׳ אפרים עצכיס חכור שנא׳
 ותסיים שמואל ימי כל ה׳כפלשתי׳ יד ותהי זו תפלתו כענין וכת״ש

 להם היה עליהם שופט אני כשהייתי גות׳ר״ל וכי שלום אני כיה
 והתה כתשפט כיניהם שלום שעשיתי או פלשתים תתלחתת שלום
 עלינו יהיה מלך כ״א כמ״ש לתלחתה תלך להם כקשו כי מאשו
 כהר אליהו ת״ש אותר ועל.החתשית מלחתותינו את ונלחם גומר

 תן אש שנפל הש״יהטכע שינה ענני ה' ענני שכתפלתו הכרמל
 ואותר גו׳ המיס ואת העפר ואת האכניס ואת גו' ותאכל השמים

 ההרים אל עיני אשא ר״ל גומר ההרים אל עיני אשא תזמור נו׳
 יכאעזריתהסכי מאין אכל הריס שנקראו אכות כזכות דהיינו

 על רק להשען אין כי וגומר ה׳ תעס עזרי אכל אכות זכות תתה
 דלגכינביאי גומר יישן ולא ינוס לא הנה ואותר שכשתיס אכינו
 ישן אולי גומר גדול כקול קראו אליהו כס ויהתל שס 3כתי הכעל

 ה' ואתר יישן לא ישראל שומר אכל כא; נאתר לכך )יקץ א)3

תענית שני
 אליהו• כשני אז 3רע שהיה גותר יככה לא השתש גותר ה׳ שומרך

 נגד הקכ״ה שענהו ט׳ הדגה כתעי ליוגה אומ׳מ״ש הששית ועל
 ליבשה אוחו שקאה עד ים כמצולת הדגה בתעי חי שיהיה הטכע

 קראתיך יונה כמ״ש ותר ג קראתיך ממעתקי׳ מזמור בו ואמרו חי
 אם אתר כי כורח שהיה ולפי גומר שאול מכטן גותר לי מצרה

 שומעץ שאין ישראל את מחייכ נמצאתי חשוכה נינוה אנשי יעשו
 לו כת״ש עצתו להציל יכול היה שלא שראה ועתה הנביאים לדכרי

 עונות אס ישראל על להתפלל התחיל גו׳ נינוה אל לך קוס שנית
 זאת למען ישונו אס נינוה לאנשי לשלח הסליח׳ עתך כי יה תשמר
 והוא גו׳ותסייס לכפר החסד עתו ה׳כי אל ישראל ויחל נפשי תורא

 דוד• את מ״ש אומר רז׳ *ועל :עזנןתמ לתנ אלשרי תא פדהי
 על דוד שהתפלל תהליס כספר כו׳כתפורש כירושלי׳ בנו ואת

 כהנגף תבא שלא צרה כל על שהתפל׳ תפורש וכשלתה ישראל כלל
 ה׳כאש וענהו גותר יהיה כי רעב גותר שתים כהעצר גותר עתך

 שהם רש״י כפי׳ הארץ על מרחס בא״י בחות׳ וסייס השתיס מן
 גותר לעני תפלה ו3 שיסדו כתזתור כת״ש א״י ישוב על התפללו

 תכא שלא צרה ככל הגלות כני תפלה על התזתור זה שנתייסד
 זז כמשנה ששנינו כמו לעני תפלו־ ואמר הגאולה לקרב ומחפללין

 עליז דואג שלנו כפרש״י כו׳ לו ואין תיטפל וכגתרא ריקס וכיתו
 רגיל שס ג״כ ששנינו ש״ץ דיני גבי זה דין הכיאו לא והפוסקים

 מטופל שיהא נאת׳ ונרא׳דלא ערב וקולו לעס ומרוצה נאה ופרקו
 שש״ן אתר ולזה תכא שלא צרה ככל תעניות כסדר אלא ועני ככניס

 לעטוף גלימא לו שיש יעטוף כי וכתנאי ואתר עני יהיה המתפלל
 רק לו היה ולא עני שהיה אלעאי כ״ר כר״י כנדרים מ״ש וע״פ ט׳

 כדבעי והוא כו תכסה היתה לחוץ כדנפקא ואשתו אחת גליתא
 היה שלא לפי לשם אזל לא תענית וכשגז׳ר״ג ו3 תכסה היה לצלויי

 שלפני עני הש״ץ יהיה כ״כ ואתר כמפור׳שס בו לעטוף טלית לו
 שתעה ה׳ ואמר מעשיר יותר לכו ומטין שדואג שיחו ישפוך ה'

 כפני! אדס תפלת טורפין תקטרגיס שיש לפי ה׳ אליך שועתי גותר
 אליך כקש ע״כ כ״ה ית׳ לפניו אדס תפלת שתכיאין סנגוריס ויש

 לסנגוריס גס אצטרך ולא המקטרגים יפסיקו ולא שיעתי חכא
 הסחיר דאל כקש ע׳׳כ מהם פני והסתרתי שאתר הגלות על ואתר
 גס וכרכותיה תעניות סדר נתקנו שעליהם צרה כיום מתני פניך
 נשמע דקריא׳יחיד חשוכה כי׳ימי דהיינו אקרא כיו׳ לי אזנך הטה
 ועצמותי ימי כעשן כלו כי ואתר החולץ פרק כתפורש אז ג״כ

 עט״ם שעושין ואש עשן כעינוי הגלות הזכיר וגו׳ כתוקד
 וכלהכה חרכ3 ונכפלו דניאל וכת״ש שקרים עלילות ע״י כצדיקים

 שכחתי תעניות הרגל תרוכ דהיינו גו׳ ויכש כעשב הוכה ואתר וגו׳
 אנחת אע״פ פ׳ ת"ש ע״פ וגותר דכקה אנחתי תקול לחמי מאכול
 וכאלו לעצם כיותר הכשר שנדבק דהיינו אדם של גופו חצי שוכרת
 עופות הן גומר ככוס הייתי מדכר לקאח דתיתי הגוף נתקצר

 כך וכחרכות כתדבר להם שומע מי ואין ותאניה כיללה שצועקיס
 והשרים התלך לפני כטלילות עשקיהס על צועקים כגלות ישראל

להצילני לי שותע? שאינן עוד ולא )אמר להם שומע מי ואין
מעושקי



לז תענית שני פרק תענית סדר
 אתני נש כי .אתר עך על היוד כל חרפוני שהם אלא •ועושקי

 וגו' נטוי כצל ואת׳יתי וגומר ארן משחים השליך כת״ש ותשליכני
 והיה כמ״ש הגיע הגאולה וזמן שעת לומר ורצה ערב צללי שהם
 כי כת״ש השפלות כתכלית כשיהיו דהיינו וגו' אור יהיה 3ער לעת
 בעה״ז מ״ש ע"פ וגו' ה' ואחה ואתר וגומר עצור ואפס יד אזלת
 לדור זכרי לעול׳וזה שמי זה שנא׳ בי״ה נקרא ובעה״ב בא״ד נקרא

 כעולם דהיינו 3תש לעולם ה׳ כגלות היום וז"ששעד וגומר דור.
 למטה ודור לדור א״ד שהוא זכרך רק למטה נגלה ואינך עליון
 כשם ציון ותרחם למטה מלמעלה תקום שאתה העת בא הנה

 ה' יחכה ולכן וכמ״ש לחננה עת א3 כי הרחמים שם שהוא הוי״ה
 ולפי וגומר מועד עת עד דניאל שאמר תועד בא כי וגו׳ לחננכס

 המר כגלות עבדיך רצו ככר כי אמר וגו׳ הארץ חרצה אז שאמר
 כה שמאסו התדכר כדור לא לחננה הוסיפו עפרה ואת אכניה גס

 כשם שכינתך כשתגלה ואז תמנה הגלות עליהם נגזר שע״כ
 ונראה ציון ה׳ כנה כי יראו גס וגו' ה׳ שם גויס יראו אז הרחמים

 ואתר אש חומת לה אהיה ואני כת׳יש וכככודו כעצתו כונה שהוא
 תפלת אל פנה ובמדרש גומר ערער תפלת אל פנה ההיא דכעת

 תפלתם את כזה ולא כדכתיב רכים כלשון ליה תבעי ערערים
 אלא שיכפר כ״ה ולא כהן להם שאין אמר הדורות כלפי ר״י אמר

 לומר דרצה ונראה הכפורים וכיום כר״ה שמתפלל התפלה
 בב״ה הקהל שתעמידין הש״ץ הוא יחיד כלשון דנקט שהערער

 בזה לא עליהם שתתפלל תפלתו כר"הוכי"הוע״י כ״ג במקום
 אחרון לדור זאת 3תכת ואתר ושלמה לדוד שענה כתו תפלתם את

 כס על יד כי עמלק זכר אמחה וגו׳ זכרון זאת כתוב מ״ש וגו׳ע״פ
 לעתיד שימחת עד שלום והשם הכסא שאין דור תדור וגו׳ י״ה
 '33 שישתמש הזה לעולם דיו פסין עושין פרק ואתר עמלק זכר

 מ״ש ע״פ שם מכואר והוא י״ה תהלל הנשתה שנא׳כל י״ה אותיות
 זמן כלו׳כל הנשתה כל שבגוףוז״ש נשמות שיכלו עד א3 דוד כן אין
 זאת תכתב כאן וז״ש אותיות כשני י״ה תהלל להכראות נשמה שיש
 זמן וכל דור דור מאותן אחרון לדור וגו׳היינו זאת כתוב שנא׳ מה

 השקיף אז כי ואתר י״ה תהלל שכגוף מהנשמות נכרא עם שעדיין
 אסיר אנקת לשמוע הארץ על קדשו ממרום שכינתו וגילוי ה׳ שם

 על נקראו ישראל שכל תמותה כני ולפתח הגולה כני שהם וגומר
 אז ואמר כניה על שמככה תמותה נקראת רחל כן שהוא יוסף שם

 וגס עתה עד אסור שהיה מה מלא ת׳ שם כציון יידכרו יספרו
 כגולה שהס זמן דככל הלל יאמרו הנס זה שעל כירושלים תהלתו

 אותרי' כמגיל׳דאין כדאמרינן יאתרו לא ניסיס להס נעש' אס גס
 וגומר כהקכן כ״כ גדול הנש יהיה וזה לארץ שכרזו׳ן נס ע הלל

 תה וגו׳ע״פ כוחי כדרך ואמ׳ענה מלא שס3ה׳ את ותתלכו׳לעכוד
 שיהיה מכקש שהיה פ׳חלק וגויודרש עניתנו כימות שמחנו שאתר

 ועל הגלות ימי שהם רעה וראינו עניתנו שנות המשיח ושנות ימות
 ימי קצר כחי כדרך ענה אתר זה ועל ככך לו די שלא התפלל זה

 כגלו' ימי שם וקצרתי לגלות בהליכתי וגומר מזה תעלני אל אותר
ראינו כשעת רק יהיו שלא ימי לירושלי׳בחצי בגאולה תעלני ואל

חב \

 שנאמר משיח בימי שנאמרו דורים בדור מבקש הנני אכל רעה
 שהם שלי דורות יהיו לא דוריס דור ירח ולפני שתש עס יראוך

 זואמר ותכלית קץ להם שאין שנותיך כפי יהיו אבל בשנים קצרים
 על שכינתך גילוי שיהיה ראוי כן כי וגומר יסדת הארץ לפנים
 ואחר יסדת הארץ לפנים כי בבריאה מוקדמת הארץ שהרי הארץ

 ושתים׳ ארץ אלהיס ה׳ ברוא ביום שאתר כתה השמים כך
 ידיך ומעשה שמיס לגבי לומר ודקדק דורשין אין פרק כמפורש

 כמו פשוט יסוד שהוא הארך כתו בבריאה חשובה אינה כי שתים
 שם שאתר כמה ותמים מאש נבראו השתים אבל יסדת שאתר
 קיימים כשנותיך חי להיות תכקשים שאנו ואתר ומיס אש שמיס

 תחליפס ואח״כ שנה תאלף יאבדו ושמים ארץ שהמה גס לעולם
 הקכ״ה' שעתיד צדיקים חלק פרק שאתרו וע״פ אותן לחדש

 קדוש בציון הנשאר והיה שנאמר לעפרן חוזרין אינן להחיותן
 הס אף קייס לעולם קדוש תה וגומר לחיים הכתוב כל לו יאתר

 עולמו תחדש שהקכ״ה שנה אלף אותן תאתר ואס קיימים לעולם
 ע״כ שנאמר כו׳ כנפיס להם עושה הקב״ה הצדיקים יעשו תה
 והחליפם יאבדו התה כי גם וז״ש וגו׳ ארץ בהתיר נירא לא

 הוא אתה כי לעולם קייתיס הס הצדיקים שנים אלף אחר חדשים
 והוא אתה ר״ל אבל נסתר לשון והוא נוכח לשון וגו׳אתה ושנותיך

 הצדיקי' שנות גס יתתו לא דשנותיך וכיון יקראו קדוש בשם הצדיק
 פני על שטין שיהיו דהיינו וגותר ישכונו עבדיך בני אבל יתתו לא

 זרת דעבודה פ״ק מ"ש ע"פ יכון לפניך וזרעם ותסיים המיס
 הס חטאו לא שאלמלא לאבותינו טובה ונחזיק באו לקיש ריש אמר
 חשוכים היינו לא לעולם חיים הס שאס לעולם באנו לא כאלו
 חיים הצדיקים אס דגם כן יהיה לא דלעה״ב אמר וע"ז כלום

 וגס חשוכה שכונה מקום להס יהיה ישכנו כניהס גס הנה לעולם
 כת״ש עולמות להם יכון ב״ה ית׳ לפניך אח״כ כניהס של זרעם
 אפר תחת *פאר :וק״ל עולמות ש"י וצדיק צדיק לכל שיהיה

 כמ״ש חורה כתר הס והתפילין דדין כחושבניה דדין חושבני׳ בו׳
 וע״ד אפר במקום ראשינו עטרת נפלה וכאלו האומר פ׳ בקידושין

 גס כו׳ התיבה את מוציאין ולמה :גומר בצרה אנכי עתו

 למתפללין טעם נתנו וכבר התיבה לפני לעמוד מתפללין שדרך
 להטריח להם היה לא תיבה בלא להתפלל שיכולין כיון ברחוב

 כן גס התיבה שתהא דלעיל טעתא הת״ל מיהו לחוץ ולהוציא
 בשקין מתכסין :בסמוך וכדאמרינן בצרה אנכי עתו ע״ש גולה

 כאן עד כו׳ מנוצה נינהו בהתה דמשער פרש״י כי׳ כבהמה כו׳
 לפרש ויש ננהו מצמר נתי בגד דתלכושי דחוק וקצת לשונו

 שיהיה ואיך שפל דבר שהוא בשקין הכהמה לכסות שדרך כפשטיה
 כפירוש אתנהגא ואי כפרש״י אירושלתי כן דקדק אתאי לעיין יש

 מקראות בכתה הא בשקין תתכסין לתה בתעניו׳ הכא לפרש הר״ן
 כן דקדק ולא אפר אתתני׳למה שדקדק לקמן קשה וכן כה״ג כתיב

 ויש לרבים יצע ואפר שק וכתיב ואפר שק וילבש דמרדכי אקרא
 אורם בשין לו היו גופו שעל תתפרשין דבתקרא שק הני דכל ליישב
משת$נ כשרו על שק וישם לכולן אב בנין וזה דגופן צערא ומשוס

־ ממש א יוד



תענית שני פרק תענית סרר
 אותן לובשין דאין פריך אמנהגא בתעניות הנא אבל מפן על *ממש

 דגופא צערא דליכא מלבושיהן בהן מתכסיס אלא ממש בשרן על
 יוצע ואפר דכתיב דקרא גאפר וכן נו׳ לומר אלא מתכסין ולמה

 דנותנין הכא אבל בעפר מתפלשין שהיו צערא משוס נמי היינו ■גו׳
 לפניך חשובין אנו הרי אלא צערא דלינא ראש3 מעט אפר רק

 עמו גר: ואפר עפר ואנכי רהס3א3 כמ״ש שפלות דרך כעפר
 גלו עמהם שכינה הגליות בכל במדרשו׳ כמפור׳ בו׳ בצרה אנכי
 מקוס3 היא התורה שבו התיבה ובמקום כו׳ עמהם שכינה לבבל

 מבכל ליה דדריש זר״ל במקדש שס שרויה היה שהשכינה הארון
 בו׳נמפור׳ לו כתיב כאלו ליה ודריש צר לא 3א׳כתי3 צר לו 'יצרתם

 עליהם שעברו בגליו׳ צרתם בכל שאמר בזה והפסוקים כשם ס״פ
 האסורין ית3מ עצמו מתיר חבוש אין וכביכול בגלות עמהס הוא

 עתידה דבגאולה אמר אבל עצמו3 ולא הושיעם פניו מלאך יוע״כ
 ע״י ולא גמורה בגאולה גאלם בעצמו הוא וחמלתו דמאהבתו

 ונוסף פלס שיהיה השם אותיות שהם הו״א במלת ורמז מלאך
 אבל לאשה נשאה בעה״ז כבר כי גז׳ וינשאס וינטלם אתר לזה

 לא לעתיד אבל גו׳ אשתו את איש ישלח לעה״בכמ״שהן לא
 ארוסה לת״ד בזה ועי״ל א״ם לעולם לאשה ינשאס רק ישלחם

 דיבוק להקב״ה לו היה לא דבעה״ז ומשום להחזיר תותר שגירשה
 ואף באמונה לי וארשתיך שנאמר בעלמא כארוסה רק ישראל עם

 לו שיהיה לעולם וינשאס לעתיד אבל להחזירה תותר סגרשה
 יהיה שלא מתנו גרושה תהיה ולא כנשואה ישראל עם דיבוק
 בתורה פליגיכו' המוריה הר מאי : משנשאת גרושתו מחזיר

 יש ובקרא המוריה הר כן כתיב בד״ה אבל המוריה ארץ כחיב
 ארץ שקראו כדתשתע הארץ ״ש1נ זה בשם כן ההר שנקרא לפרש

 זה בשם לקראו לו היה לא התפלה בנוסח כאן אבל ממוריה
 התקדש תקום שהוא התוריה בהר נענה שהיה יימר דמי ממוריה

 גומר ההרים אחד על כמ״ש התוריה בארץ היה אחר הר גאימא
 העתיד׳וא״ב הוראהכו׳ע״ש תתנו שיצא המוריה הר דמאי וקאמר

 בעקידת נענה שהיה זה ע״ש אלא מוריה קראו לא גמי באברהם
 שפרש"* שני לפי׳ והתימה המקדש מקום שהוא זה בהר יצחק

ה' בית לבנות מפורש ובקיא סיני הר הוא התוריה שהר ותוספות
: בהרהתוריה

 אדסריך וקשה וכו׳ מתחילין כגדולה תנן רכו׳והא הנשיא וכראש 'ךןר'״\ש
מן מתחילין בקלקלה דהא תימא הנשיא כראש ונותן מ״ש על י

 יאמרי׳כגמ' תתלה התיכה ע״ג נותנין דחנן הא על לאקשויי ליה הזה הקטן
 אנכי עמו ע״ש פזי ק אר"י התיכה ע״ג מקלה אפר נותנין למה לקמן
 ואח״כ הקטן מן מתחילין כקלקלה והרי צר לו צרתם ככל אמר ר״ל ■כצרה
 כגמר׳ כדמשני לתרזצי ליכא והשתא להקכ׳יה רמז שהוא התיכה ע״ג יניחו

 שהקכ״ה דמצינו וי״ל רחמי למכעי דחשיכתו לדידהו היא חשיכוחא הא
 גוזליו על ■קנו יעיר כנשר כדכתיב כניו שהם ישראל יצטערו שלא ירוצה
 שיכנס מיטב אמר חן לו יזרקו שאס כנפיס על גוזליו מניח שהנשר ־•רחף

 למה : לישראל הצער שיגיע קודם לכו אל ויתעצב כתיב וכן מני ולא ־כי
 וכו׳ לרחובה התיבה מוציאין ולמה וכו׳ זעקנו אמר חייא ר׳ לרחוב 'יוצאין
 ארו מוציאי! קתני אלא לרחוב יוצאין כמשנה הוזכר דלא דאע"׳ג לות' וצריך

 משמע כתפלה עמדו במתני׳ דקתני משום למה עיר של לרחובה התיבה
 של לרחובה שהתיבה לדקדקכיון ויש עיר כרחובהשל שם מתפללים שהיו
 א״כהוי כעונינו •ונתמה לנו היה בלי דכיזיון אלא דגלות טעמא ליכא *עיר
 עלינו מכפרת וגלותינו גלינו לומר לרחוב ליוצאין טעם מעניינו הלמד דבר

 זיש גלות חטעס שהוא לרחוב יוצאון על חוניח לרחוב התיכה הוצאה :שהרי

 חצט?ו כלי נתמה התיכה שכהוצאת כיון למימר איכא מהתם דאדרכה לומר

 כן אם עיר של לרחוכת התיבה שהוציאנו כמו נתכזינו אנחנו וגס בעונינו
 קושיא לחרן יש וכזה עיד להתכזות כרחוב שם להתפלל עוד הוצרכו למה
 להוציאה סני דלא כזיון משום הוא לרחוב התיכה להוציא שצריכין כיון אחר
 דיוצאץ לומר אפשר איך א״כ דתיכה כזיון כיה דליכא משום אחר לכ״ה

 התיכה הוצאת משום והלא אתרינא כנישתא לכי זסג׳ גלות משוס לרחוב
 והוצאת אחד דבר היא שהתפלה כיין ודאי אלא אחרינא כנישתא ככי סגי לא

 לבי שגי ולא לוויה משום לרחוכה היא התיכה דהזצאת י״ל אחר דבר התיכה
 ואתר גלית תטעם הוא שם להתפלל שיוצאק תה אכל אתדינא כנישתא
 התפלה כשעת עוד צרים'להתבזות אינם שוב עתה ויתבזו התיכה שיוציאו

 התיכה להוציא שצדים! כיח וע׳יק • ושגי גלות כזה שיש אחר לב״ה ילכו
 טעה לומר אפשר איך דתיכה כזויה ליכא דהתם אחר לכ״ה ולא לרחובה

 גלות דמשוס דכהכי כנישתא לכי מישתא דמם גלות משים לרחוב יוצאין
 י כדי אדם מעצמות הנשרף מדבר הוי עפר פי׳אותו מקלה איכא־תוס׳אפר

 לפניך אנו שהרי לומד כדי אלא כה היה שלא דאלמלא •צחק עקידת לזכור
 סתם עפר כינייהו איכא פירוש והייני סתם עפר מהני כן דכמז כאפר
 למ׳יד גם א״כ דבר כל או עצים שריפת הוא מקלה אפר שאס התיס׳ כוונת
 יצחק של לאפר זכרון עצים של מקלה של כאפר אין יצחק של אפרו לזכור

 אדם מעצמות הנשרף תדבר הוא מקלה שאפר פירשו לכך אדם שהו׳משרפת
 אפר בינייהו איכא 'ל היל זה כפי וכ״ת יצחק של לשרפה זכרין יש כזה כי

 איכא אמר ולא סתם עפר דקאמר דהיינו אתר לזה עצים של מקלה

עצים של מקלה אפר לאתויי היא סתם עפר ומדקאמר סתם אפר כינייהו

:סתם כעפר חשוי שהיא

 מ אחינו כבושין דברי לפניהם אומר שבהם והזקן משגה
שקם את אלהים וירא ניגרה באנשי נאמר לא

 שבו כי מעשירס את אלהים *וירא אלא תעניתם ואת
 נז פ׳ ואל לבבכם *קרעו בקבלה אומר הוא וכן הרעה מדרכם
 ג יום שם יש רבנן תנו גמרא :אלהיכם ה׳ אל ושובו בגדיכם

 3אדם?׳? אומר לאו ואם חכם אומר לאי ואם זקן אומר זקן
 טז אמר הוא חכם דלאו אע״ג דאמרי׳ זקן אטו ׳ צורה של

 אין חכם והוא זקן אומר חכם והוא זקן שם יש ה״ק אביי
י שק חכם ולא זקן לא שם אין חכם אומר חכם והוא זקן שם

 ',אי" זגורמי תענית ול|א קש ?!א אחיני ׳צורר אדם
 אלא באנשי מצינו שבן נורמין טובים ומעשים תשובה אלא
 להכנג*׳. תעניתם ואת שקם אלהי׳את וירא בהם נאמר שלא נינוה

לח^כ׳הרעה מדרבם שבו כי את א?־הים וירא אלא

 נ י"׳ את אסרי עבוד מאי והבהמה האדם שקים *ויתכסו
 אסרי אתה אם רבש״ע אמרו לחוד והולדות לחור הבהמה

 תי־י^ מרחם אתה אין ואס אלו על מרחמים אגו עלינו מרחם
ן?רת בחזקה אלתי׳ אל *ויקראו אלו על מרחמים אנו אין עלינו

 הו עולם של רבונו לפניו אמרו שמואל רב אמר אמור מאי
 חתיכ׳ ,מ ן-*קע יטיל נויושא יבול עלוב ושאינו עלוב

 שס3 תחמם ומן הרעה מדרכו איש וישובו • מי מפני נדחה
 שמואל אמר בכפיה׳ אשר החמס ומן מאי בכפיהם אשר

בולה הבירה את מקעקע בבירה ובנאו מריש גזל אפילו
:לבעליו מריש ומחזיר

 : עדיף חנם ודאי הא נחמיה הארץ עם אלא חכם דלאו אע״ג

ארם : חנם והוא זקן אותר חנם והוא זקן שם יש אם
 להתריף דבריו ויתקבלו שישמעוהו כדי קומה בעל צורי׳ של

 בחזקה בהו דכתיב נינוה באנשי אמור מאי : 3הל את
צדיק איתר הוי מי מפגי גדתה מי :הדין נצוח בנח דעשמע

 מפני



לח תענית שני פרק תענית סרר
 רוצה שאתה נשם כלומר ובו׳ מרחם אתה אם : רשע מפני

 : עלינו תרחם כן מעשיו כל על ורתמין 3דכתי אלו על שנרחם
 חוז׳לשל׳(: ואינו עניר׳גזל נו )שיש :מגדל בירה קורה: מריש

 איז ודוחקין שכובשים דברים כהושין דברי לפניהם אומר 1*1130171
 מעשיה׳כמו סתרי להם שמגלה אחר נגנין תשונה לעשות הלב

 כחכם גמיר ולא תלמיד פי׳ צורה של אדם : פר״ח כן דרחמנא ככשי וגדי
 א״נ דליברכוך לגכייהו ויל צורה של אדם נני הללו קטן כמועד נדאמרינן

 שראוי כל יחיד איזהו בפ״ק לעיל כדאמרינן הצבור על פרנס למנותו ראוי
 הצבור על מתמנה שהוא ממון פירש ובירושלמי הצבור על פרנס למנותו
 הקהל בשליחות נאמן שהוא דכיון ומתענה דמצלי הוא נדי .נאמן ונמצא

 ,בעד' השמים מן שיענה הוא כדי בעדם ולהגן נפרץ לעמוד נפשו ומוסר
 אבי צער בדבר פרנס רבים שמינוהו כל יחיד איזהו תניא ובתוספתא

 בחור כשהיה פרקו על פי׳דאפי׳כשעמד נאה פרקי : נתיס׳אחרים תעזרי
 ליפטר רצו ולא דמי יהיב חמסן לבעליו מריש ומחזיר : רע שם בלא היה

 יהיה שלא אפשר אי דיר פי׳ מי מפני נדחה מי ורשע בדמים־חדושין־צדיק

 מפני נידחין הרשעים אדרבה הרשעים מפני נדחין היאך וא״כ צדיק שם
 : נצחת תשונה שהיא מפני בחזקה והיינו טובה מדה שמרובה לפי הצדיקים

 קומה נעל רש״י פירש ט׳ צורה של ארם □הרש״א
 חכם פרש״י משקין פרק ונת״ק ע״ש כז׳ שישמעו

 לאו ואס חכס אותר קאמר דהא הכי לפרושי ליכא ונשתעתין
 משוס וני דחוק קומה נעל הכא פירושו מיהו ורה של אדם אותר
 נמסכת שכתבנו מה ולפי כיותר דנריו נשמעו קומה נעל שהוא

 דהיינו נו׳ עלחכס אלא שורה הנניאה אין דאתרו הא נדרים
 היינו חכם אותר הכא כן לפרש יש נמי הכי דעלמא נתילי חכם
 צדיק :דעלמא נתילי צורה של אדם אומר לאו ואס נחורה חכס

 הא אנל ונחדושין נרש״י עיין כי׳ מי מפני נדחה מי ורשע
 כפרש״י משמע חצוף היינו דעלוב כז׳ עלונ ושאינו עלוב דקאמר

 נכח נצוח אלא נאמת נצחת תשונה תשמע לא נחזקה לשין גס
 באו שלשה גני חלק רש״ינפרק שפירש וכמו אתת טענת שאינו

 לכשירה נצח חוצפא כחזקה מהו הירושלמי לשון נז׳וכ״ה נעלילה
 נכפיהס דהיינו כו׳ מריש גזל אפי׳ :עולם של לטובתו כ״ש

 פרש״י כפיס אל לננינו נשא גני ולקמן ננירה יד ככף שננאו
 עננים מלשון לה שמפרש נראה ע״ש נו לשמים 3הל לישא צריך

 לתעלה לנו שיכוון צריך דהתתפלל א״ע נפרק מתפרש ונה״ג
 פירושו סוכל אינו דלקמן הדרש אנל כפיס אל לננינו נשא שנאמר

 נפיס יהיה נתי דלקמן הדרש דלפי איכה בספר פירושו נכון ויותר
 להקנ״ה נאמת לננינו נשא רבותינו ומדרש וז״ל ממש ויד מל'כף
 תודה כי טינוף כל מידיו שתשליך כפיו ננקיון הרוחץ נאדס

 :*ובא׳ עכ״ל נידו ושרץ כטונל עוזב ואינו והתודה ירוחם ועוזב ן^־<
 ותקיעה התרועה לפני תקיעה הנרכות ויהיו כו׳ הריעו אומר
 ותרועה ולאחריה לפניה דפשוטה נר״ה כתו התרועה לאחר

 תדת על והתרועה הרחמים על מורה היא התקיעה כי נאמצע
 *תפלה : צדדים תני הרחמים מדת לו שיהיה והשכר הדין ן^״

 היה לות׳דנמצפה לגו דתנין דחוק והוא פרש״י עיין כי' לשמואל
 מפרשה רחוקה נתע אחרת דנפרש׳ גומר ויזעק לשתואל דויחר הך

 פרשה נהך דהא ממנו והתימה גומר התצפתה ישראל כל דויקנצו
 לשמואל זעקה מפורש גומר התצפתה ישראל כל דויקנצו גופה

 ה׳גו׳וכתי' אל תזעק תתנו תחרש אל שמואל אל ישראל נני דנתי׳ויאתרו
 כהן כתיב לא צעקת דלשון משוס לומר גו׳ואין ה׳ אל שמואל ויזעק

 , זעקה לשון 3כתי נתי גו׳ פרש׳דנחמתי נהך נז׳הא זעקה אלא פרש׳
 ** בתר יונה וח׳׳ק:*םכדי היא והיא צעקה היינו דזעקה ע״כ אלא

 ושלמה דוד נתר נתי• אליהו כו׳ מקדים מ״ט הוה ושלמה דוד
 ניחא פנחס הוא דאליהו ולמ״ד אקדמיה מ״ט ליה תקשי ולא הוה

 תפלה ליה דפסיקא הא ניחא ונהכי ושלמה דוד מקתיה דאקדתי׳
 דענג♦ לפרש נדחק ורש״י ויפלל ויעתוד פנחס גני דכתיב לאליהו

 מוכח מדרשים נכתה מיהו ותפלה נקשה מלשון ליה תשמע ה׳
 דגני לישנ וים התקבל פ׳ התוספות זה כל כת״ש הוה כהן דלאו

 : דוד נן משיח קודם ינא דאליהו רמזו דרמז ליה ניחא אליהו
 ■יי^ן עיין בו׳ קלקלתו שתקנתו כו׳ אסור אני אומר אמר *רבי
 כלל מכיר נדלא אלא פליג דלא נראה פירושו ולולי רש״י פירוש

 והניר ידע שלא קלקלתו הוא יין לו לשתות להתיר שתקנתו ק<2זס
 לשתא דהשתא כלל כהן אינו ושתא כלל שלו 3א ונית משמרתו

 יננת לשתא חיישינן נתכיר אכל חיישינן לא יננה ולשמא כהן הוא
 :ודי״ק הכהונה תן נגאלו התייאשו לא אשר ננל כעולי מצינו וכן

כ" עבוד מאי ששאלו מה לדקדק וכו׳יש האדם שקים ויתכסו הרי״ה
 לחוד הבהמות דאסרי הא רמיזא היכא יעוד בכתוב הוא מפורש י

 שקים וילבשו צום ויקראו נינוה אנשי שכתו׳ויאמינו כיון ונרא׳שדקדקר וכו'
 שקים ויתכסו בהכרזתו נינוה מלך אח״כ הוסיף מה קטנס ועד מגדולס
 היתח ההכרזה ואם האדם כל שקים לבשו הכרזתו שקודם והבהמה האדם

 שקים ויתכסו האדם את להזכיר לו היה לא שקים שיתכסו הבהמה על
 ההכרזה קידם עשו כנר שקים לבישת הוא שחס עבוד מאי וז׳יש האדם
 נאה מלבוש ללבוש שרגיל האדם כי בבהמה שק הלבשת מצינו שלא וע״ק

 לבוש בין הפרש להם אין הבהמה אבל להצטער שקים לובשים נפש ולענות
 יהצאן האדם שהכריז לפי שהוא שקים ויתכסו דרשו ולזה אחר למלבוש שק

 והבהת׳שיונקי' האדם של הוולדות על הכריז וגס מאומה יטעמו אל והבקר
 הוולדות מ״מ תאומה יטעמו לא שאמותס שאע״פ ונמצא אמותס משדי
 האשת דדי שהם היניקה במקום שקים ויתכסו אמר לזה אמם משדי יונקין
 במקום יגעו יוכלו לא כי ילדיהן יינקו שלא כדי שקים יתכסו הבהמה ודדי
 הבהמות דאסרי באופן הוולדות גס יטעמו לא ובזה דדיהן הסיגר השק
 הוא דעת בהם שאין הוולדות על להתאכזר והטעם לחוד והיולדות לחוד

 אנו אין עלינו מרחם אתה אין אס לומר• אלהים אל יקראו כך שמתוך
 אלהיס אל ויקראו :מעשיו כל על ורחמיו צויתנו ואתה אלו על מרחמים

 וצדיין שעלוב בו ופירשו בחזקה מאי דקדקו עתה וכו׳ אמור מאי בחזקה

 מדת תדחה וכביכול חזקים אנו כאלו עלינו תעלה ואנו החזק מפני נדחה
 בין לחלק ויש וכו' וחכם זקן שם שיש ע״פ אף :מפנינו הצדקת הדין

 בתפלה כשעמדו ובין זקן מפי לאומרה נאים שהן כבושים דברי כשאומרים
פ" על ואף לתפלתו ומסכימין לכריות נוח התנאים אלו כל לו ויש שהרגיל

: קידם הרגיל וחכם זקן שם שיש
 שם ת״ר התיבהוכו׳: לפני זקן מורידין בתפלה עמדן

אין וחכם זקן שם שיש אע״פ בתפלה עמדו
 רבי רגיל איזהו הרגיל אדם אלא התיבה לפני מורידין

 וביתו בשדה יגיעה לו ויש לו ואין מיטפל אומר יהודה
 נעימה לו ויש לעם ומרוצה ברך ושפל נאה ופרקו ריקם

 וכתובים ונביאים בתורה לקרות ובקי ערב וקולו
 כולן הברכות ככל ובקי והנדות הלכות במדרש ולשנות

 . מיטפל היינו אמי בר יצחק בר׳ עינייהו רבנן ביה ויהבו
 ריקם שביתו זהו חסד׳ רב אמר ריקם ביתו היינו לו ואין

 יצא שלא זה אביי אמר נאה ופרקו זקן ׳ העבירה מן
,ןרמיי כיער כאריה נחלתי לי *היחה ׳ בילדותו רע שם לו

3* מזנה ־...... □ 11'



תענית שני פרק ■תענית סרר
 בקולה עלי נתנה מאי שנאתיה כן .על בקולה עלי •־נתנה
 רבי אמר לה ואמרי רב אמר טוביה בר זוטרא מר אמי

 לפני היורד צבור ימליח זה אלעזר רבי המאאמר
הגון: שאינו. התיבה .... :

עליו; דואג שלגו להתפרנס כמה לו אי! י טפלים לו יש לו ואין מיטפל
 ושפל נאה קגשמיס;ופרקו בתפלת יותר שמתטי! יגיעה לו ויש

 קלא בשומי נעימה לתפלתו ומשכימי! לבריות נוח לעס ומרוצה :עניו ברך
 בפיגהיינו י שדורי תפלה של הפשוקים שיהו כו' לקרות הלב:ורגיל ■שמושך

 מן-העבירה ריקס ביתו :זהו כתו היינו ריקם ביתו היינו לו היעפלואי!
 בלי נאה היה בחרותו על כשעמד אפי' נאה ופרקו ־. בביתו וגול חמש שאין

 מכלן יותר אותו שונא שהקב׳יה רשע הגו! שאינו צבור שליח זהו : רע שם -
: לפניו בקולו נותן והוא

 ק^ס שאין פרש״י כי׳ העבירה מן ריקם ביתו מהרש״א
 העבירה היא כי הגזל בו פרט עכ״ל בביתו וגזל

 נתקיייע הזה שבדור ובחזניס בגזל ורובן בב״ב כמ״ש השכיחה
 רק תחייה שוס להס רואין החזנים שאין לפי דבריהם זצודאי

 לבקש הרשות בסעודת גס לסעודה מסעודה לילך עצתן סותכין
 ונותנים יין במשתה קונס בשתיעת נגינתם משכר אוכלס גפה
 נזילה וזו אני . ו, שיאמר עד בדרךכופין בשכירות ע"כ3 להם
 כו׳כלומר הש״ץ זה בו׳ בקולה עלי נתנה תחנה:מאי ולא היא

 כו׳ ברך ושפל נאה פרקו דהיינו לעיל שהוזכרו טובות מדת צל
 ערב קולו שיהיה בתה זו תת־ה בקולה עלי נתנה רק לי נתנה לא

:הטובות תדית שאר בו שאין כיון הגון שאינו והיינו
 לערב שבת מערב גדול כרן יום בכל מסתפר מלך ת״ר יז

 בכל מסתפר מלך יום לל׳ אחד הדיוט ברן שבת
 *מלך קרא אמר זבדא בר אבא רבי אמר טעמא מאי יום ישעיה

 שבת לערב שבת מערב גדול כרן עיניך תחזינה ביופיו
 ומשמרות הואיל יצחק בר שמואל רבי אמר טעמא מאי

 פרע אתיא לן מנא יום לל׳ אחר הדיוט כהן מתחדשות
 ישלחו לא ופרע יגלחו לא *וראשם הבא כתי׳ מנזיר פרע יחזקאל

:וכו׳ פרע גדל יהיה *קרוש ההם וכתיב זדי
 ■ יוחד מלגלח ישהה ולא מעשלע׳יש ; יום'מלוה בכל מסתפר ׳י”״”

 עד ראהו שלח ומשחרת שבת בכל מתחדשות ומשמרות
:ביופיו שתראהו נאה הדבר לראותו ובא עכשיו

 טבתא בשורתא אתת ביה ותמניא בעשרים תניא םא
 אחת שפעם אורייתא מן יעידון דלא ליהוראי יח
 ושלא בתורה יעסקו שלא ישראל על גזרה׳ נגזרה ס״ק
 בן יהושע עשה מה שבתות ושיחללו בניהם את ימולוה*"

 שכל אחת ממטרוניתא עצה ונטלו הלכו וחבריו שמוע £
 והפגינו בואו לרם אמרה אצלה מצויין העיר גדולי

 אחיכם לא שמים אי ואמרו בלילה והפנינו עמרו בלילה
 אנחנו אחת אם בני לא אנחנו אחר אב בני לא אנחנו

 גזירות עלינו גוזרץ שאתם ולשון אומה מכל נשתנינו מה שס
 ניקנור תניא ־ טוב יום עשיאוהו היום ואותו ובטלום קשות 3״ע

 על ירו מניף היה ויום יום ובכל היה עכר״ם מאפרכי אחר בירסת
 בה *ואעשה בידי הפול אימתי ואומר וירושלים ירודה א״יהג

*תת
סגה

 נכנשר ונצחום חשמונאי בית וכשגברו חפץ שלבי מה
 ותלאום ורגליו ידיו בהונות וקיצצו שלו לחיילות
 וידים כגאוה מדבר שהיה פה אמרו ירושלים בשערי

 מחשב שהיה )ודגלים וירושלים ירודה על מניפות שהיו

 אמרו טוריינום מאי * זו נקמה בהם תעשה ברם;(
 בלודקיא אחיו פפום ואת לוליאנום את טוריינוס כשהרג

 יבא אתם ועזריה מישאל חנניה של מעמו אם להם אמר
 מישאל לחנניה שהציל כררך מירי ויצילכם אלהיכם
 ועזריה מישאל חנניה לו אמרו נאצר נבוכד מיד ועזריה
 נאצר ונבוכד נם להם ליעשות וראוין היו גמורים צדיקים

 הדיוט רשע ואותו ירו על נס ליעשות וראוי היה הגון מלך
 נתחייבו ואנחנו ירו על נס ליעשות ראוי ואינו הוא

 ביד יש הורגים הרבה הורגנו אתה אין ואם למקום הריגה
 נמרים הרבה יש אריות הרבה יש רובים הרבה המקום

 שעתיד אלא בידך הקב״ה מסרנו ולא בנו שפוגעין יש
 זזו לא אמרו מיד דרגם כן פי על אף מירך דמינו ליפרע

 :בגזירין מוחו את ופצעו מרומי דיופלי שבאת ער משם
 אהה כלומר גרסיק שמים אי : צעקה לשון בלילה הפנינו

 גזירות עליהם אותם'שגזרו על צועקים להקב"ההיו ה'
 וכ)':אפרכי' אחיכם לא וכי הקב׳יה לפני להס אוהרי׳ והיו קשוח

 מלודקיא :היו גמורים צדיקים אחיו ופפום לוליאנוס דוכ״ס:
 יכולה בריה כל אין לוד הרוגי בעלמא דאמרינן והיינו לוד היא זו

 הרוגה שנמצאת תלך של בתו ע״י שנהרגו וי״א ־ במחיצתן לעמוד
 ישרן! של שונאיהם עכו״ם על גזירה וגזרו הרגוה היהודים ואמרו
 :בלבד לאלו והרג הרגנוה אנו ואמרו ישראל את ופדו אלו ועמדו

 שני ריופלי ;דין בית מיתות חייבי של חטא על הריגה נתחייבנו

 שריס:בגזירי' לשון מלכים של בדיופלי וכן הוא יוני ולשון שרים
: ע״כ עצים גזירי שני כתו תקלות

 חסידי' רש׳׳י פי׳ בו׳ ואחיה שמעיה בו *ונהרגו "א ש מהר
 היה עידו אריה שאכלו דאותו הס מי פירש ולא היו

 שאכלו באותו טפי נסתפקו ידענא-אמאי ולא עכ״ל שתעיה ולא
 גס שנהרגו חסידים כתה אחדתהנהרגי׳מבשאר היה שהוא אריה

 שאכלו אותו של שתו שהיה נסתפק לתה קשה גס השם קידוש על
 משוס בזה ליישב ויש היה שעידו לומר שהוצרך עד שתעיה אריה

 איש שמעיה אל ה׳ דבר ויהי כתיב תתנו לתעלה ענין דבאותו
 דהוה גו' מיהודה בא האלהיס איש ויהי וכתיב גומר האלהיס

 הוצרך ולזה שמעיה ששתו לעיל הנזכר אלהיס איש דהיינו משתע
 שאכלו מיהודה הבא האלהיס איש זה דהא כן אינו ע״כ7 לומר
 קשה אך ע״ש הנהנקין פ' כמפורש שתעיה ולא היה עידו אריה
 בימי כבר נעשה זה שהרי אריה שאכלו שהוא לתיתר בעי היאך

 מעיקרא תקנו היאך ביום בו תענית לקבוע ראו ואס ירבעם
 ידיו בהונות :קצצו זה משוס בעליה דקאמ׳גטוליה טורינוס יום

 ורגליו כו׳ יהודה על ידו שהניף ע״ש ידיו בו׳ ותלאום ורגליו
 ראש! חתכו הוסיף ובידו׳ ברגל דתשתעו וארתסנה שאתר ע״ש

ירושלי" בשערי שתלאום כו׳ואמר תדגר שהיה פה וגיח׳טפי־דהיינו
נגוגה



לט תענית־: שלישי פרק אלו תענית סדר
 המוזכר גיקנור שער זה ואין הנקתה לפרסם מהשערים כגובה ..

 נקנור דההוא זרה שגע המזרח שער שהוא כתלמוד תקותות ככמה
 : המתונה להם אתר כפרק כדאתריגן הנס ע״ש לשגח מוזכר

 כו׳ ויציל אלהיכם יבא בו׳ חנניה של מעמו אם להם אמר י י
 ידע טוריינוס הרשע זה התלך גת את הרגו שהם שהודו גם נרא־׳

 שנאו כשם וז״ש הכלל להציל אלא הודו ולא עליהן נא שבעלילה
 ואס לצלם להשתחוות עליהן נעלילה ועזריה תישאל חנניה על שם
חנניה של תעתו אס הצילם ואלהיהס האש לכנשן אותן ישליכו לאו

 צדיקים שאנחנו גס ואנו כו׳ חנניה וא״ל תידי אתכם יציל כו׳ >
 כליה נתחייננו אנחנו אס אנל עלינו נאת שבעלילה זה גדנר

 כו׳ הורגים הרנה הורגנו אתה אין אס גס אחר תצד למקום
 לתקוס הריגה חיינין שאנו ענירות אותן על אותנו הורגים •שהיו

 ליפרע כדי א1ן שקי־ דנר על להרוג נידך אותנו תשר לא והקנ״ה
 אע״פ ר״ל כו׳ אעפ״כ וז״ש נעלילה אותנו שהרגת דמינו מתך
 השגיח לא אעפ״כ תתנו דתן ינקו׳ והש״י להורגן שנעליל׳נא שא"ל

 רשע ואותו כו׳ וראוי חיה הנון מלך ונ״ג : שס והרגן נהן
 נאותו היה הנון תלך אנל כן נ״נ גס נקרא תקומות נכתה .כו'
 כשדאין גונראין קרינו כת״ש עליהן הוא נא נעלילה שלא דנר

 טוריינוסהרשע אנל לנ״נ יאתרו עט יהודאי די קורציהן ואכלו
; המלך כת את הם הרגו שלא ידע נעצתו הוא

ג פרק אלו תענית סרר
 וגזרו לעריהם מירושלים זקנים שירדו יטמעשה

 שדפון תנור פי כמלא שנראה על תענית
 תנוקות ב׳ זאבים שאכלו על תענית גזרו ועוד באשקלון

 על אלא שאכלו על לא אומר יוסי רבי • הירדן ■כעבר
 עכו״ם שהקיפוה עיר על כשבת מתריעין אלו על שנראו

 לעזרה אומר יוסי רבי בים הנטרפת הספינה ועל נהר או
 ^לא הדבר על אף אומר התימני שמעון לצעקה ולא

; חכמים לו הודו
 חיה שהיא ואיים שאכלו על : פלשתים כארן כא״עכאשקלו! לעריהם

 מתריעין :כעיר וכאז שנראו .־ היא מהלכת ומכה רעה
: וכו' ערופה ביצה ומלשון אככא ערף מלשון המטרפת ־ בעטנו
 יאתה כסופה האיד כי לצרה תפצה אדם יקדים לעולם חז״ל אחרו אה״ב

 חתמת כמתפלל או ונראה וצוקה צרה עליו כא עד להמתין ואין
 אית יבחין כאשר רק והושיענו קומה יאחרו צרתם וכעת אותרו ע״ד דוחקו
 תפלתי וזש״ד תתוכחותיו וירא כוראו את תכיר שהוא להראות יתהר צרעה

 מדרכת והתשלנה התפלה ויקדים אשמרות עיני קדחו בנ:ף קדמתי חקדמך
 בתעשיו יפשפש עליו נאים שישורין אדם רואה אס ז״ל אומרם וזה .הרעים

 כרואה כיון כלומר כאין שיסורין רואה אס אלא יסורין לו יש אס אמרו שלא
 כאשר נס ואה ויחזור יפשפש עליו לכא פעמיה׳ לדרך !,תשית שהיסורין ומרגי׳
 היא כתודה פניו נקימה ש״ד כמו כן לעשות שצריך לרכיס רע סימן יתרא'

 .שהיו כהן אתרו וע״כ כתפלה לו נריע בזמירות בה ראשון שהוידוי מתשובה
בואו. אחר וכ״ש הצרות וסי׳ להתחלה תכף ותפלה תשובה שהוא תענית גוזרין

 לירושלים לרגל ישראל כל עלו אחת פעם רבנן תנו פב
 בן נקרימק הלך / לשתות מיס להם היה ולא ש©

 שתים הלוני ליה אמר שם שהיה אחד הגמון אצל גוריון 3יו׳

 שתים לך אתן ואני רגלים לעולי מים מעיינות עשרה
 עשרה שתים לך נותן הריני לאו ואם מים מעיינו׳ עשרה

 גשמים ירדו ולא זמנו שהגיע כיון זמן לו וקבע כסף ככרי
 עדיין לו שלח מעות או מים או לי שגר לו שלח בשחרי׳

 שגר לו שלח במנחה וכן בצהרים ובן ביום שהות לי יש
 לגלג ביום שעות לי יש עדיין לו שלח מעות או מים או לי

 כ ירדו לא כלה השנה כל אפשר אמר הגמון אותו עליו
 המרחץ לבית נכנס מיד גשמים ירדו ועכשיו גשמים

 נקדימון נבנם המרחץ בבית הגמון שאותו ובעוד כשמחה
 וא^ר כתפלה ועמד ונתעטף המקרש לבית גור־יון בן

 ולא עשיתי לכבודי שלא לפניך וידוע גלוי רבש״ע לפניו
 שיהו כרי עשיתי לכבוריך אלא עשיתי אבא בית לכבוד

 גשמים להם ויררו עבים עלו מיד רגלים לעולי מצויין מים
 הגמון אותו יצא והותירו המעיינות כל מלאות שהיו ער
 המקדש מבית יצא גוריון בן ונקדימון המרחץ מן

 בידך לי שיש יותר מים דמי לי תן א״ל בזה זה כשפגעו
 אלא העולם את ררעיש לא שאלהיך אני יודע ליה אמר

 ממך שאוציא עליך פה פתחון לי יש עדיין אלא בשבילך
 וגכנש חזר ירדו ברשותי ומים חמה שקעה שככר מעותי

 לפניו אמ׳ כתפלה ועמד ונתעטף לב״ה גוריון בן נקדימון
 וכשם בעולמך אהובים לך שיש הודע עולם של רבינו

 מיד באחרונה נס לי עשה כן בראשונה נס לי שעשית
 אותו אמר החמה וזרחה העבים ונתפזרו הרוח נשבה
 עליך פה פתחין לי היה חמה שנקרה אלמלא הגמון

 אלא שמו תנאלאנקדימון • מעותי את ממך שאוציא
חמד. שנקרה נקרימון שמו נקרא ולמה שמו בוני

: בעבורו
 ויתמלא גשמים שירדו כלומר מים מעיינות י״ב לך אתן ואני

 מימיהם כעין נו היו לא מעיינות אותן מיס המעיינות כל
 ירדו מעייטח;ועכשיו כשאר כך כל מאליהן מתתלאין ואינן פ״כ

 רקיע מקדרת ?מיתה מקדיר לשון זרחה נקרה : כתתיה גשמים
 ; ע״כ כהרים מקדר כמו הרקיע מנקב שירשו וכתוספת וזורחת

 איסור מרלי' בו׳ מתריעי׳ כו׳ ביוקר *מעות מהרש״א
 כיון הגשמים על מחריעין הכא שייך לא כוי

 מצויות איני דהתעות כיון עליהן דמתריעין אלא כזול דהפירות
 " שחרב *מיום צרות: שאר על שמתריעין כמו כפן נפיחי כן וע״ד
 הגשמים על כי׳'ה תתפלל הכ״ג היה קייס שכ״ה דכזתן כו' ב״ה
 קצרה תפלה תתפלל היה לו הוציאו פ׳ כת״ש כתקונן יורדין שיהיו
 :"ש ע כו׳ וגשותה שחונה זו שנה שתהא תתפלל תאי החיצון ככית

 • כו' הקב מן שטוחנות מה הכור מן טוחנים רחיים *נמצא
 ברחיים שנשתייר תה *׳י ע אחת ככת טר תטוחן נחסר דלא ר״ל
 פעתיס ככמה הכור שטוח; תי :ך וכה הקב תן שנחשר תה רק
 טוחן לו שנחסר כתו שכטר וקב קכ תכל לו שנחסר נתצא וקב ק•:
 אשגה הע*הה ;-מחסרת אוכלק שהעריכה מה כעיסה וכן א' קב

אוכלה



 פרק אלו תענית סדר
 אחד קב בו מנילוש טפי מפ״א שנילוש א׳ מגור זתחסרח אוכלת

 גרסינן נתי רחיים דגני נראה ותפרש״י חוסרת מלשון !אוכלת
 זה שהיה כו׳ א׳ הגמון אצל גודיון בן נקדימון הלך :אוכלת

 ממנו שהלוו׳ ואמי תקיפה עט״ס של שהי׳ידם הבית לחורבן קרוב
 כלל זכית על סומך שהיה הזה מספר נקט כו׳ מים מעיינות י״ב

 שלא ואס גומר מיס מינות י״ב ושם הס3 נמ״ש שנעים י״ב ישראל
 שנטי׳ י״ב נפש פדיון כסף ככרי י״ב לו יתן נזה יועיל זכות׳ יהיה

 מיס או לי שגר לו שלח בשחרית כו׳ זמן לו שקבע ואמר
 עד ההלוואה להחזיר זמן להם נעים קו היו מתחלה כשהתנו בו׳

 עד ולא יום אותו דעד אומר ההגמון והיה שקבעו יום אותו
 שלפניו גלילה לו שגר ולא יום אותו של נשחרית לו שגר ולכך בכלל
 נקדימון לו והשיב הענר יום אחר הליל׳הולג׳ העכז״ם דעת סלפי
 זהמע״ה קאמר נכלל ועד דעד משוס הוא שלי היום כל זגס
 אס מוכרע כיוןדהדנר דעתו דלפי כי׳אפשר נצהרים לו שלח ושוב

 עד יהיה נכלל אינו ועד עד ואס נכלל ועד דעד נכלל יום ההוא
 לי יש עדין לו והשיג נכלל אינו ואילך ומצהרים נכלל היום מצי

 כז' לו פגר נמנחה ושוב והתע״ה היום כל נכלל ועד דעד שהית
 ירדו כזה קטן בזמן ועכשיו גשמים ירדו לא השנה כל גדקאמר

 שהם לגלוג דרך זה שעשה אפשר כו' המרחץ לבית שנכנס ואמר
 והוא כסף ככרי י״ב לו לתת שהוצרכו לשתות מיס להם היה לא
 דמי לי תן גקדימון שא״ל נזה וכיוצא למרחץ מיס היום גס לו יש

 ההגמון הבטיח לא שמעולם גס כו׳ בידך לי שיש יותר מים

 מתני מנקש היית שאתה כשם כן א״ל לגלוג דרך ע״כ מעולם
 יודע וא״ל :ט׳ ייתר מיס דמי ממך תנקש אני גס המיס מי1

 פה פתחון לי יש כו׳ הוא ברוך הקדוש הרעיש שלא אני

 נשנילך שאתר לכאורה סותרין כו׳דבריו חמה שקעה בו׳שכבר
 המים דמי מלשלם פטור שיהא כדי הוא ברוך הקדוש הרעיש

 פטור אתה ואין נרשותי וגשמים חתה שקעה שכנר קאתר ושוב
 הגשתי׳ שירדו תפלתך נתקבלה דודאי דה״ק וי״ל המיס מדתי

 אחר ברשותי רק יום בעוד ברשותך באו לא מיהו הנורות למלאות
 כן גם ולטובתי שהלויתך המיס דתי אפסיד שלא החמה ששקעה

 אף החמה שקעה שכבר ההגמון ודקאמר שלי נורות לתלא ירדו
 בא ת׳׳מ שלפניו יום אחר הולכת הלילה העכו״ס דעת דלפי ע״ג

 לפי ואס בכלל כלל יום אותו אין דעתו דלפי הוא דממ״ג בטענה
 הולך דהיוס דעתך ולפי חתה פקעה כבר הרי בכלל ועד עד דעתך

 בתפלתו וז״ש חתה ששקעה כיון הוא אחר יום וזה הלילה אחר
 נס לי שעשית וכשם בעולמך אהובי׳ לך שיש הורע שנייה

 הראשון דבנס ר״ל כו׳ באחרונה נם לי עשה כך כראשונה
 שכבר אומר ההגמון כי עתנו אהבה לך שיש הודעת לא עדיין
 לי תעשה ועתה תיתיו דתי יאפוד ולא ירדו וברשותו חתה שקעה

 וברשותי עתנו אהבה לך שיש יודע ואז החמה שתזרח בשניה נס
 דומיא בזמנה שקעה ולא חתה לו שעמדה נס דהיינו ונראה ירדו

 ענני׳ שוקע׳קוד׳פיזור היתה תפלתו דלולי בסתוך ויהושע דתשה
:כ״נ נם הוה לא גופי' עננים פי!ור •אבל ביאתה שוהה היה׳ נלא

תענית שלישי
ויהושע שה6הן ואלו חמה לדם נקרה ג׳ רבנן תנו

 שם דאמרן הא גוריון כן נקדימין גוריון בן ונקדימון
 שיזע גמרא גוריון בן נקדימון בשלמא אחרת גירסא )ויש

 רש״א *וידום דכתיב יהושע וכו׳( דכתיב קרא נמי יהושע
 י יהיסע אהל אהל אתיא אר״א מג״ל משה אלא עמד וירח השמש

 ג מע” אמר ^"גד ־,1***י התם 'וכתי פחיר תת *אחל הכא כתיב
 תת תת אתיא יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי

 י שס האמורי את ה׳ תת •ביום התם וכתיב תת הכא כתיב
 דני,,, ישמעון *אשר דקרא מגופיה אתיא אמר יוחנן רבי וגו׳

בשעה מפניך וחלו ורגזו *זימתי מפניך וחלו ורגזו שמעך
:למשה חמה לו שעטרה

אחל אחל אתיא : דאמרן הא גוריון בן נקדימון גרסינן הכי

 מת אחל תשה במלחמת וכתיב אחל יהושע בתלחתת נתיב
 הכתובים דרך שכן וכו׳ משה אף בתלחתתו חתה לו עמדה יהושע
 אחי וג״ש לחבירו דומה בדבור ברמז המפורש תן סתום ילתד
 תפורש ספרא ובתחלת מסיני לתשה לו שנתנו תדות מי״ג
 אלא מנע !”דמע דוקא לאו מים מעיינות •"כ הלוני א״ל ת13תום

 שמן קרא כן ועל המעיין מן המתמלאות מים נריסת

 שקיעתע למקום הלכה ולא בנקדותה שעמדה חמה לו שנקרה ־ מעיינות

 מזרח מזקייש רמעשה משים חזקיהו חשיב דלא הא חמה להם נקרה שלשה
 שתש : השמש וידום כדכתיב חזר ולא הלך לא בנקודתו עמד וכאן השמש

 גלגל שעה ונחותה סובב תמיד שהגלגל יותר גדול היה זה נס דוס בגבעון

 לירידת תשלים היתה חזקיה של *תשמש שעמידת ושמעתי עמד חמה
 והא מקשים ויש ליה חשיב לא הילכו אחז*אביו מיתת ביום שירד השמש

 וגו' ולאחריו לפניו ההוא כיום היה ולא יהושע של השמש בעמידת כתיב

 תו׳: עכ׳יל כמוהו־ לאחרים נקדר זדאי אבל כמותו ארוך יום היה שלא יל וי

 חתת שנקדה די״ל גרו״נדה מעיר חכם בחדושי כרוב מצאתי
 אז ממקומו זז ולא הפמש שעמד שנקדה פירוש בעבורו

 דכתיב תמים כיוס לבא אץ ולא כגון השמש גלגל כ״כ הלך שלא
 הכילו מתקיים שהעולם אפשר לא ודאי דהא וא״ד יהושע גבי

 או העגולה ברוך כנקודה שהארץ הגלגל סבוב בלא אחת שעה
 עותל הגרגיר מחגלגל שהכלי זמן שכל כלי באתצע כגרגיר

 לא הקב״ה ודאי עמו נח הגרגיר נח וכשהוא באויר באמצעיתו
 האור של שעמוד ה״פ ודאי אלה העולם טבע זה שאין הטבע שנה

 שסבב ואע״פ השמש הוא כי ונדמה והאוי־ רקיע באמצע עמד
הגלגל אבל האור של עמוד אותו עמד אפ״ה לילה והיה הגלגל

; ע״כ עומדת לעולם והחרץ היה מסבב ודאי
 מד לברכה יהודה רב אמר ביניהם לנדה ירושלים *היתד,

שם לה יש ירושלים אף היתר לה יש נרד מה בנדה
 *אינה כאלמנה לברכה יהודה רב אמר כאלמנה •היתה תקנה

 ,נ״מ הים למדינת בעלה שהלך כאישה אלא ממש אלמנה ולא
 ג ושפלים נבזים אתכם נתתי אני "וגם אליה לחזור ודעתו

 ג( נהרי רישי לא מינן מוקמי דלא לברכה יהודה רב אמר
 הקנה ינוד כאשר ישראל את ה׳ והכה י מיריפטי ולא

* שמואל, ר׳ דאמר לברכה רב אמר יהודה רב אסר כמים



פרק אלו תענית סרד
 אוהב פצעי *נאמנים מ״ד יונתן רבי אמר נחמני בד "ךי5עש

 השלוני אחיה שקלל קללה טובה שונא נשיקות ונעתרות סלק
אחיה הרשע בלעם שברכן מברכה יותר ישראל את

 ישראל את ה׳ והבה לישראל להן אמר בקנה קללן השלוני ח 6

 וגזעו מים במקום עומד זה קנה מה הקנה ינוד כאשר
 שבעולם הרוחות כל ואפילו מרובין ושרשיו מחליף
 הולך אלא ממקומו מזיזקאותו אין בו ונושבות כאות

 ישראל כך במקומו הקנה עמר הרוחות דממו עמהן ובא
 ועוסקין מחליפין גזעיהן גולין הם אס התור׳ במים עומדין
 רוחות שבד׳ גליות כל ואפילו מרובין ושרשיו כתורה
 הרשע בלעם אבל התוהה מכון אותן מזיזין אין השמים

 אינו זה ארז מה מים עלי *כארזים שנאמר בארז ברכן מדבר
 מרובין שרשיו ואין מחליף גזעו ואין מים במקום עומד >י

 ובא הולך אינו בו נושבות שבעולם הרוחות כל ואפילו
 על והופכתו עוקרתו דרומית רוח בו שנשבה כיון עמהן
 לכתוב קולמוס הימנו ליטול קנה שזכה אלא עור ולא פניו

: וכתובים נביאים תורה ספר בו
 כאלמנה היתה אלא אלמנה 3כתי לא דהא גמורה אלמנה ולא

 לחמר: ועתיד שהלך נעלה על חיות נאלמנות שעומדת כאשה
 סרדיוטין גזיריפטי : מוכסין נהרי רישי מינן מוקמי דלא

 לשון נעתרות שונא נשיקות ונעתרות פ מרוכנזיון
 התנואה את מהפך זה עתר מה סוכה נמסכת כדאתרינן הפך

 אינקרי״שי וייתור רינתי לשון נעתרות נמי אי ־ נלע״ז פור״קא
 עלי כארזים בארז ברכם :דנריכס עלי העתרתם כמו גלע״ז

 נקרא דכתיג ואע״ג וכו׳ מים במקום עומד אינו זה ארז מים
 אמר דנלעס ליה קאמר נלעס לאו ההוא מים עלי כארזים
 קאמ׳כנחלים דנלעס כולהו וכן מיס עלי השינו והמלאך כארזים

 ■והיינו לעולם ינשין דאין נטיו המלאך ליה מתיינשין-וקאמר דומנין
 מלאך ידי על לנרכה הקללה את לך אלהיך ה׳ ויהפוך דכתינ

 רוח : קשות שאינם הרוחות כל ואפילו :מלאך ט״י שהשינו
 יכול' נריה אין שמעמיד׳ נץ ן3 אלמלא כדאמרי׳ קשה ררומית*היא

 :לתימן כנפיו יפרוש נץ יאנר המנינחך שנאמר מפניה ■לעמוד
 נשיקות :כמקל העם הרודים ושוטרים סרליוטין גזיריפעי תוספות

 ונעהרות כשונא וחילופיהן אוהב פצעי נאמנים כלו׳ פי׳ שונא
 פשטיה והכי עמה היזכואה את שמהפכין כלע״ז פורק״א נעתר הפוך לשון

 מחכוין חכרו כשמכה אפי' לטונה עושה שהוא נאמנים אוהכ פצעי דקרא
 הכי דקרא פשטיה וי״מ לרעה הכל שעושה להפך הס שונא ונשיקות לטונה

 כלומ' רנוי ונעתרו׳לשון כלומר שונא נשיקית ונעתרות הכ1א פצעי נאמנים
 הכי וי״מ לעולם ולמשא מרונות הס כלומר למשא הס דומים שונא ■נשיקות

 פי׳נאמני׳ והכי נאמנת השנאה זה את ושונאי׳זה מרינה עושים כשאוהנים
 ונעתרות נאמנת שהשנאה נאמנים הם אוהכים שנין הפצעים אוהב פצעי

 שכיניהם והפשרה השלום לזה זה שלום עושים פי׳וכששונאים נשיקו׳שונא

 נעתרות: שונא נשיקות כלומר שונא נשיקות נעתרות והיינו וקיימת אמנה■

 לברכה ט׳ ביניהם לנדה ירושלים מהרש״אהיתה
 נה״ג 3כתי פרשתא הך3 מיניה לעיל ,כי כנדה

 משוס נן דרשו ולא גומר היתה לנדה ע׳׳כ ירושלים חטאה "חטא
 דהיינו שם )התרגום ומרפ״י ונד נע מלשון לפרשו איבא דההוא

מ תענית שלישי
 מלשון לפרש משמע לא גיניהס לנדה ל3א וגולים מטולטלים שיהו

 היתד, : ורש"ישס תרגוס3וכ״ה ממש לנדה אלא וטלטול נד
 כאלמנה מדרש3 מפורש כי׳ ולא כאלמנה לברכה כאלמנה

 מנכס" שתקח א״א ולא לאחי־ ותנשא שתלך גמורה אלמנה ולא
 חלק פ׳3 וטיין כו׳ הים למדינת עלה3 שהלך כאשה והיינו עלה3

 רלא לברכה גומר נבזים אתכם נתתי אנכי וגם :בזה
 ר״ל גז׳ העם לכל ושפלים מסיים דקרא סיפא3 בו' מוקמינן

 גלוי!3 גס זיס3ונ שפלים יהיו לא והשרים המלכים עיני3 דודאי
 שפלים יהיו גויס והמון העם כלל עיני3 אלא קראי כדמוכחי

 ורישי גזיריפטי מנייהו מוקמי לא והשרים המלכים וע״כ ונבזים
 געיניהם הס דשפלים כיון ריהם3לד גויס המון יצייתו דלא נהרא

שהם נהרא ורישי גזיריפטי המנויים דאלו ישראל של תן3לטו וזהו
: מאד וים ו3מ אומנות

 היה איך לכרכה הוא שאם גקשה וכו' לנדה ירושלים היתה הרי״ה
כאלמנה־ונרא׳דמתוך היתה כמ״ש קשה וכן כמגיל׳קינות אומרה י

 דכר כל שסוף לרמוז נדה קראם דקא כרכה יוצא לישראל הקכ״ה של קללה

 היתה וכן אפי׳שעה ריחוקה זמן על מקוננות ומ״מ טהר׳ותקנה להם יהיה
 הימי'כאלמנות אותם היותה על כזכה היתה תקנהואעפ״ב לה יש כאלמנה

 מזקמי ללא כרכה ככללה ושפלים נכזיס אתכם ונתתי קללת נמי וכן חיות
 כשעת אפי' כי כדלקמן כרכה צד כו יש כמיס הקנה ינוד כאשר כו׳וכן מינן

 הוגה אס כדכתיג לרחמים אותם זוכר ישראל עס הקי״ה של .כעסו

 ככתיג דהוקשה נראה זכו׳ אוהב פצעי נאמנים מ״ד :חסדיו כ1כר וריחם
 נשיקות ומכזכים אוהכ נאמני׳פצעי יהיל״ל לנעתרות נאמנים מקכל שאינו
 נשיקות מרוכים לשון שהוא ונעתרות אוהכ פצעי מועטים יאתר או שונא־
 כקנה השיאני אחיה שקללס שהקללה אוהכ פצעי נאמנים דריש לזה שונא
 אן< ישראל וכן • כמקומו עומד נאמן יתד שהוא לפי מה כצד כרכה הוא
 התור׳ כזכות מחליפים וגזעיהס נאמן כמקום עומדים הם שגולים פי על

קשה דכר שהוא כארז הס השונא וכרכת התורה מכח אותס מזיזין .ואין
: התכואה המהפך העתר כמו למקום ממקום שמתהפך

 טדי כארז קשה יהא ואל כקנה רך אדם יהי לעולם רבנן תבן
 ש© ממגדול שמעון ברבי אלעזר רבי שבא מעשה

 שפת על חמור־ומטייל על רוכב והיה רבו מבית גדור
 מפני עליו גסה דעתו והיתד. גדולה שמתה ושמח הנהר

 מכוער שהיה אחד אדם לו מדמן הרבה תורה שלמד
 לו אמר לו החזיר ולא רבי עליך שלום לו אמר ביותר
 עירך בני כל שמא האיש אוחו מכוער כמה ריקא

 ואמור לך אלא יודע איני לו אמר כמותך מכוערק
 שירע ביק שעשית זה כלי מכוער כמה שעשאני לאומן

 לו ואמר לפניו ונשתטח החמור מן ירד שחטא בעצמו
 שתלך עד לך מוחל איני לו אמר לי מחול לך נעניתי
 שעשית זה כלי מכוער כמה לו ואמור שעשאני לאומן

 עירו כני יצאו לעירו שהגיע עד אחריו מטייל היה
 מורי מורי רבי רבי עליך שלום לו אומרים והיו לקראתו

 שמטיל לזה לו אמרו רבי רבי קורין אתם למי לרם אמר
 בישראל כמותו ירבו אל רבי זה אם להם אמר אחריך
 א אמרו לי עשה וכך כך להם אמר מה מפני לו אמרו

בשבילט* א״ל בחורה הוא גדול שאום לו מחול אעפ״ב



תענית שלישי פרה אלו תענית סדר
 מיד כן לעשות רגיל־ יהא שלא ובלבד לו מוחל הרוגי
 רך אדם יהא לעולם ודרש שמעון רבי בר ר״א נכנם

:כארז קשה יהא ואל כקנה
 אליהו בהן שכתוב סכרים יש אדם לו נזדמן : לשמוח מטייל

: בדבר ירגיל שלא להוכיחו נתכוין והוא ז״ל
 מפרש ארץ דרך במס׳ ביותר מכוער שהיה אחד אדס לו נזדמן תוספות

; בדבר ירגיל שלא כדי נתכוין ולטוב אליהו היינו אדם דאזיתו

 אפשר ריק׳ שקראו מה בו׳ מכוער ריק׳כמה א״ל ׳א מהרש
 מכוער שהיה לפי כוש מבני כעכו״ס לו נדת׳ שהיה

 דהיינו בו׳ מכוערין עירך בני כל שמא לן וז״ש ביותר ושחור
 שהם לך לומר יודע שאיני ר״ל כו׳ יודע איני וא״ל כוש מארץ

 הכתוב גבר לא טמאה בהמה בגנות אפי׳ י״נ כדאמרי׳פ׳ מכוערין
 כמה עלי שאמרת אתה אבל ביצירה חסרון שנותן משוס והטעם
 כי שעשאני לאומן לך ביצירה חסרון נותן אתה כו׳ מכוער

 נענתי זשא״ל מכוער כלי שעושה לאומן הוא חסרון כן גס זה
 תחל והוא דברתי יפה שלא מתודה שאני היינו כו' לי מחול לך

 שלא ובלבד מחול: כן גס נגדו שחטא והאומן היוצר חלק גס לו
 יעשה שלא ובלבד הל״ל דהכי לכאורה ,כר לעשות רגיל יהא
 כן יעשה דלפעמיס תשמע כו׳ רגיל יהא שלא מלשון אבל כן טור
 כן לעשות אותו התרגיל דבר עושה יהא שלא ובלבד דה״ק י״ל

בגנות לספר כן לעשות מרגילו שהוא גסה דעתו יהא שלא דהיינו
 :וק״ל כולי מכוער כמה ואתר שעשה כתו אדס בני
 אותו על שאתר משמע לכאורה וכו' כקנה רך אדם יהא לעולם הרי״ף

 קשה היה ולא כקנה רך שהיה ולתפיים למחול תרצה ש אדם
 כןעלר"שבן שאמר ואפשר להתפייס שלא מדיתיו על לעמוד כארז

 הולך להיות כ־נה רך להיות שראוי לו ואמר כארז רוח גס אלעזרשהיה
 עומד להיות כארז קשה ולא הבריות כל על ותתקבל הרוחות כל עם ובא

: רוח כל עם ולבא להליך הבריות על מתקבל ואינו כארז בגבהו

 הוה דלא בנהררעא דהות רעיעתא אשיתא ההיא
 באתרה דקיימה אע״ג תותה ושמואל רב חלף

 בר אדא רב איקלע חד יומא נפלה ולא שנין תליסר שס
 לא א״ל ונקיף מר ניתי לרב שמואל אמר להתם אהבה3 ע •

 בהדן אהבה בר אדא רב איכא דהא האירנא צריכנא ,
 חמרא ליה הוה הונא רב ולאמפתפינא זכותא דנפישיה

 אדא לרב עייליה לפנויי בעא רעיעא דהוה ביתא בההוא
 בשמעת׳ אהבה בר אדא לרב משביה כראהבהלהתם

 רב ארגיש ביתא נפל דנפקו בתר דפנייה עד דתם
 דאמר ינאי דרבי הא כי לה סבר ואיקפד אהבה בר אדא
 הסכנה במקום עצמו אדם יעמיד אל לעולם ינאי רבי

 נסואסעושין איןעושיןלו שמא נס לו שעושין ויאמר
 רכתיב קרא מאי חנן רב אמר מזכיותיו לו מנכין נם לו

 הקב״ה לפני יעקב אמר וגומר החסדים מכל *קטונתי ׳6ו5ו3
 מנכה אתה לי עושה שאתה הנס על שמא אני .מתיירא לנ

 מאי ־ האמת ומכל החסדים מכל קטן ונמצאתי מזכיותי ם״נ
שאלו דאיתטר הא בי אהבה בר אדא ררב עובדיה הוה

 ימים הארכת במד. אהבה בר אדא רב את תלמידיו
 צעדתי ולא ביתי בתוך הקפדתי לא מימי להם אמר
 במבואות הרהרתי ולא בחכמה ממני שגדול מי בפני

 תפילין ובלא תורה בלא אמות ד׳ הלכתי ולא המטונפות
 שינת ולא קבע שינת לא המררש בבית ישנתי ולא

לחברי קראתי ולא חברי בתקלת ששתי ולא עראי
:בחניכתו לה ואמרי בהכינתו

 באתרה קמה דהא ליפול ראויה דאינה ע״ג אף במקומה באתרה
 חותה חלפי הוו לא היא דרעיעה כיון אפ״ה האי כולי

 לא ה״ג ;ממעטין מנכין חוריה אותה סביבות מקיף היה אלא
 הוה שעתא דכל תורה בלא הלב ולא : ביתי בתוך הקפדתי

 שם כגון לגנאי אדס בני אותו שמכנין בכינוי בחבינתו גרים־:
 המשפחה בני שכל משפחה דיש משפחתו שס בחניכתו .לווי

 דורות עשרה עד בגיטין אבות כחניכת לווי שס בחניכת נקראין
ודוקא כך נקראים היו משפחתו בני שכל עזרא ן׳ אברהם ר׳ כגון

 :בתוספות איחא כן מותר לשבח אבל לגנאי
החטא יגרום דשמא בו׳ נם לו עושין מהרש״אשמאאין
 עצתו תחזיק דלאהיה דברכות קמא פרק כדאמרינן

 : גמור לצדיק תחשיבו שהיה לכך חש היה לא הונא רב אבל לצדיק
 יתירה אימה אדם יטיל אל כדאמרינן בו' הקפדתי לא מימי
 בצידי כשהלכתי דאפילו ר״ל בו׳ בפני צעדתי־ ולא :ניתן בתוך

 ואח״ס באמצע שהגדול בג׳שהולכין ביומא כדאמרינן תתני הגדול
 ראיתי אמר ת״מ משמאל מכלם הקטן והג' מימין בשנים הגדול

 דבעי כדאתרינן מתני הגדול לפני אחד בצעד אפי׳ הקדמתי שלא
 מי פרק כדאמרינן בו׳ במבואות הרהרתי ולא :לצדד אצדודי

 לעמוד שא״א לפי התטנופות במבואות לעמוד אסור דת״ח שתתו
 להלוך דאפשר התם כדתשתע בה שרי דהילוך ומשוס הרהור בלא
 הלכתי דלא תשוס בה מלילך נזהרתי דאעפ״כ אתר הרהור בלא

 אתות ד׳ להלוך תוכרח הייתי שם הלכתי ואלו תורה בלא אתור! ד'
 וקרעים כדאתרינן כו׳ בב״ה ישנתי ולא ואתר תורה בלא

 ששתי ולא : קרעים נעשית תורתו בב"ה הישן זה נותה תלביש
 ולא : גו־ תשמח אל אויביך בנפול כמ״ש בו׳ חברי בתקלת
 לחברי קראתי ולא גרים ובערוך פרש״י עיין בו' לחברי קראתי
 ולא שם לו כניתי שלא בחניכתי עי׳ בחניכחן וא״ל בחניכתי
 ובפרק עכ״ל קראתיו לא אחרים לו שכינו שם שאפילו בחניכתו

 ורובן גיהנס מיורדי אחד שהוא לחברו שם התכנה חשיב הזהב
באלו נכשלי׳ דעלמא דרובא משוס אלא גדולות עברות הכא דחשיב

טז : בהם נכשל שלא בהם הוא התפאר דברים
 שם מילי מחני מר לן לימא פפא בר לרפרם רבא ליה אמר

 לא בינקותיה א״ל הונא רב עביר דהוה מעליותא
 מפקין הוו דעיבא יומא דבל דכירנא בסיבותיה דכירנא

 אשיתא וכל מתא לכולה לה וסייר דדהבא בגוהרקא ליה
 לה באני למרה אפשר אם לה סתר הוה רעיעתא דהוה
שבתא רמעלי פניא ובל מרנפשיה איהו לה באני לא ואם



מא תענית שלישי יפרה אלו תענית סדר
 גינאי1? יתיר דהוה ירקא וכל לשוקא שלוחא משדר הוה
 זימנין אמר לעניים וניתבוה בנהרא להו ושדי להו ובין

 סבר לבהמה ולשדייה למיזבן אתו ולא דעתייהו דסמבא
 כלל ליזבנן ולא לבהמה אותו מאכילין אין אדם מאכל

 מילתא ליה הוה כד לבא לעתיד מכשילן אתה נמצאת
 דביתא בסיפא ליה ותלי מיניה כוזא מלי הוה דאסותא

 דשיבתא מילתא א״ד ולישקול ליתי כל*רצריך ואמר ""י
 אעברא ליה ותלי דמיא כוזא ליה מנח והוה נמיר הוה יך?עב
 דלא היכי כי וליתי ליעול דצריך מאן בל ואמר דדשא ת׳3י8

 כל ואמר לדשא פתח הוה ריפתא כריך הוה כי לישתכן
 מצינא כולהו רבא אמר וליבול ליתי דצריך מאן

 דנפישי משום למעבד מצינא דלא מהא לבר מקיימנא
:דמחוזא חילא בני

 דלא ומסתפי מנשיה רוח דהואי המעונן יום דעיבא ביומא
 ושרות כעגלה תלדה חיכה :בגוהרקא החומות יפלו

 כמו מסער פוקד תרגום בודק סייר :אשכנז כארץ כה משמת
 דאסותא מלתא ה״ל כי חכס: קמיה סכינא סר דלא טכחא האי
 ליה ושדי להו זבין .־ליה גרסינן וכו׳לא דמיא כוזא ליה רמי

 אזל לגינאי מידי תשייר הוה דאי לתו זכין הכי משוס כגהרא
 דלא לבא לעתיד מכשילן ונמצאת ;כשנת דמכתשא לאיבוד
 ענייס שנסמכין דעתייהו דשמכא ;שנת לסעודת ירקי מייתי
 שם ישתייר לא ושתא לקנות צריכים אנו אין ואומרים ירק לאותו
 לבהמה אותן מאבילין אין :כשנת לאכול מת להם ואין גלום
 כעולם הקנ״ה שהשפיע נטונה כנועט ותחזי אוכלין כיזוי משוס

 והולכין לנהר וזורקם ישראל של ממונן על תורה דחסה משוס א״נ
 : שמעתי כך אותן ואוכלין אדם בגי אותן ותוצאין אחר למקום

 נוטל ואינו שיאכל למי שמזיקין שדים מנהג דשיבתא מילתא

 שינתא משוס אניי אמר יומא נמסכת דגרסינן כהך דשינתא ידיו
 : מיניה ידייהו היכידלימשו כי דמיא כוזא לההוא ליה תלי והוה
משום : ואכל עייל הוה דנעי תאן דכל מזו חוץ מהא בר

 :קרנא מיכלי וקא טפי עניים דאיכא מחווא בני דנפישי
 הוית אס נראה בו׳ רעיעתא דהוה אשיתא וכל מהרש״א

 דלא למאן כונה שיהא נראה אינו ממש רעיעתא
 העני ישג שלא לו סותר שיהא עכדא הוה ליה דטנא ליה אפשר
 אלא כ״כ רעוע כאינו תיירי אלא ליפול שראוי כ״כ רעוע בבית

 נאתרה דקייתה דלעיל כההיא תה זמן הכית שיעמוד אפשר ה דהו
 עוד ואפשר עכשיו סותרו על תתרעם היה העני דהשתא שנין י״ג

 : דירה מקום לו הוה שלא לה כני הוה לעני שנתן צדקת דמצד
 דעתייהו דסמכא ועי״ל פרש״י כו׳עיין דעתייהו רפמב׳ זימנא

 עצתו יעשה לקנות לו דאפשר תאן כלל.וגס יקנו ולא עניים כל של
 דאיכ' כו׳פי׳רש״י חילא בני דנפישי :הונא 3ר על לסמוך עני

 דנני ומצינו כן תשמע לא חילא כני ולשון ע״ש כו' טפי עניים
 דכנלי זס ה דקאתר דנ״ק ספ"נ כדאתרינן הוו עשירים מחוזא
 הס חילא דנני לפרש ו>ראה' הוא מועט דנר תחוזא לנני ושירי

גס ינואו וליכול ליתי דצריך מאז כל שאותר כשישמעו המלך חיל
א יא א ח

 .* המלך חיל
 י דמרה' דערויה דסמכא זייונין להקשות אין וכו׳ לנהמה ולשדיים הרי״ה

 חיי© בעלי צער שגורס ונמצא לבהמתי' למזבן אתי ולא דבהמה י
 דסמיכי עניים דשאני עצתו אכילת קודם בהמתו להאכיל מצווה והאדם

 בהמוא להאכיל הירק על סמיך לא הבהמה בעל אבל למאכל הירק על
 ונהי ולרכש לסוסים והתנן השעורים • כי ירק אינה בהמה אכילת שעיקר
 שהוא לנהר מלהשליכו לבהמה הירק להשליך וטוב הירק הבהמה דאוכלת

בהמור! כמה כי אתרים על סומך איני הבהמה שבעל '■'ל1 וגס איבוד־ מקום
 ' או אתרים של לבהמות או בהמתו אל הירק יתנו אם יודע ומי בעיר יש

 אח' שכל באופן לבהמתו והאכילה הירק שקנה הונא לרב בהמה לו יש שמא
 מת בידם שאין העניים אבל הספק על יסמוך ולא לבהמתו מאכל יקנה

 לה© הירק נתן אחד שפעם שרוא־ם כיון אחרים לשלחן מצפים הם לקנות
 ׳־ואין וכו דחסה משום שני ן לש יי פרש לבהמה אותם מאכילין אין : סתם
 ארם בני אותם עליהם יסמכו שתא נמי למיחש איכא דא״כ לפי׳זה לומר

 אתו ולא זה על ויבטחו כנהר הירק למצוא שירגילו הנהר אצל היושבים
 בשבת לאכול להם ואין בנהר ישליכו ולא כלום ישתייר לא ושמא למזבן

 מלתא לאו דהא למזבן אתו ולא דעתייהו דסמכא עניים גבי כדאמרי׳לעיל
 ימצאו שמא שיחושו לפי לקנות שלא זה על למסמך אתו לא דלעולס היא

 היה ומ״מ אחר למקום הנהר יוליכנו או נהר עלי היושבים עכו״ס הירק
 : בו ויזכה הנהר ע״ג אחד יהודי ימצאנו שמא לנהר הירק משליך הונא רב

לרו רחיקא באורייתא גרפי הוו יוחנן ורבי אילפא
 שם עיסקא וניעביד וניזול נקום אמרו טובא מלתא

̂ 3י איתיבו אזלו אביון בך יהיה לא כי בנפשין*אפס ונקיים

 מ״ה אתו ריפתא כרכי קא הוו רעועא גורא תותי
 עליית נישרי לחבריה חד דקאמר יוחנן רבי שמעיה

 בחיי ועופקין עולם חיי שמניחין ונקטלינהו גורא האי
 רקיימא חר בהו ראיכא שבקינהו אירך ליה אמר שעה

 אמר * שמע לא אילפא שמע יוחנן רבי • שעתא ליה
 אמר • לא א״ל מירי מר שמע לאילפא יוחנן רבי ליה

 קיימא לרירי מינה שמע שמע לא ואילפא אנא מדשמעי
 לא כי בנפשאי ואקיים איהרר יוחנן רבי א״ל שעתא לי

 הדר לא אילפא הרר יוחנן רבי הארץ מקרב אביון יחדל
 מד יתיב אי לו אמרו יוחנן רבי מלך אילפא דאתא עד

 באפקריא נפשיה תלא אזל מר מליך הוה לא וגרים
 דרבי במתניתא לי דשאיל איכא אי אמר דפפינתא

 נפילנא ממתניתין ליה פשטינא ולא אושעיא ורבי הייא
 ליה תנא פבא ההוא אתא וטבענא רפפינתא מאפקריא

!וכו׳ לבני שקל תנו האומר
 : כעצמך כעמך אביון בך יהיה לא כי :עניות להר רחיקא

 זהי הזה העולם שעה חיי : תורה הבא העולם חיי
 : לתות זתנו ואין להתגדל עתיד שעתא ליה רקיימא ;סחורה

 ערראתא : לתורתי איזיל איהדר : שתעית תדאנא ש״מ
 ראש מינוהו יוחנן ר׳ מלך • לסחורה שם שהלך ממקום אילפא

 אותו מגדלין היו ישיכה ראש שהוא מי הוא מנהג עליהם ישיכה
 וביומא ספרא3 גדול כהן לגבי כדאתרינן אותו ומעשרין משלהם

 המקום אנשי לו אמרו :אחיו משל גדלוהו מאחיו הגדול והכהן

 היינו כתורה ועוסק יושב היית אס וגרים מר יתיב אי לאילפא:
תר; טפי גמיר הוה לאילה' מחנן לר׳ שעשינו כתו אותך ממליכים

מחנן



פרק אלו תענית סדר
 לא מר יתיב אי י כלומר יוחנן אר' קאי דמר בניחותא וי״מ :מחק
 ארוך עץ כלונס נפשיהבאסקרי׳ תלא יוחנן: רני מליו הוה

 ושאיל :לע״ז3 וילון מכורזא עליה שמניחין הספיגה לנ3 תקוע
 : מיניה טפי אנא גריסנא עיסקא דענדית אע״ג כלומר כי' לי

 פי על מתניתא מסדרי דהוי אושעיא ר׳ חייאודבי רביד'
 דמשכחנא ממתני' ליה פשיטנא ולא רנס: שהיה הקדוש ונינו
נעא כלומר לפניו שנה ליה תנא :ברייתא דההיא כוותיה משנה

* מניה
 ע״פ גו׳ בך יהיה לא כי אפם בנפשין ונקיים מהדש׳א

 ואנידתאניואנידתו אבידתו מציאות אילו מ״שפר׳
 שלא עצתך ה;הר שס ופרש״י גו׳ יהיה לא כי אפס שנא׳ קודמת

 ואקיים שאת׳ר״י ולבסוף התם ליה דריש ומאפס עניות לידי תנא
 מ״ה ש וכת" כן אתר כתורה לעסוק כרי גום׳ יחדל לא כי בי

 כו׳ השרת מלאכי אתו שעה: כחיי ועוסקים עולם חיי ין שמגיח

 כת״ש והתשתאליס התייתיניס השרת מלאני כתות שני והיינו
 המייתינים תצד טוב אח' לאדם לו התלוין מ״ה שני מקומות בכמה

 אילפא כשישכו רע מלאך האחד ולזה המשתאליס מצד רע אח׳1
 כו׳ עולם חיי שמניחים עונותם הזכיר רעוע גודא תחת ור״י

 ליה דקיימא ר״ל שעתא ליה דקיימא חד כו׳ א״ל ואידך
 נפשיה תלא : כהורה ישיכה ראש שיהיה עולם כחיי שעתא

 תעבר לא ערוכין נמסכת מ״ש ע״פ בו' דפפינתא כאסקרי׳
לא סותר שהייתי גס להס רמז ולזה היא כסחרנים לא היא ליס

: גרסתי שכחתי
 עיניו מב׳ סומא שהיה זו גם איש נחום על עליו אמרו מטי

 מלא גופו וכל רגליו מב׳ וקיטע ידיו משתי וגדם שם
בספלין מונחין מטתו ורגלי רעוע בבית מוטל והיה שחין

 בקיטו אחד פעם נמלים עליו יעלו שלא כרי מים של :
 אמר הכלים את לפנות ואח״ב מטתו לפנות תלמידיו ׳
 מטתי את פנו כך ואחר דגלים את פנו בני לדם :

 את פינו נופל הבית אין בבית שאני זמן כל לכם שמובטח
 לו אמרו הבית ונפל מטתו את פינו כך ואחר הכלים

 עלתה למה אתה גמור שצדיק מאחר וכי רבי תלמידיו
 אחת שפעם לעצמי גרמתי אני בני לדם אמר כך לך

 חמורים ג׳ משוי עמי והיה חמי לבית בדרך מהלך הייתי
 מגדים מיני של ואחד משתה של ואחד מאכל של אחד
 פרנסני רבי לי ואמר בדרך לי ועמד אחד עני בא

 הספקתי לא החמור מן שאפרק עד המתן לו אמרתי
 על ונפלתי הלכתי נשמתו שיצתה עד החמור מן לפרוק

 שלא ידי יסומו עיניך על חסו שלא עיני ואמרתי פניו
 יתקטעו רגליך על הסו שלא רגלי יתגדמו ידיך על הסו
 שחץ מלא יהא גופי כל שאמרתי עד דעתי נתקררה ולא

 לא אם לי אוי לרם אמר בכך שראינוך לנו אוי לו אמרו
 דכל גמזו איש נחום ליה קרו ככךואמאי ראיחוני

 חרא זימגא לטובה זו גס אמר ליה סלקא דחוה מילתא

תענית שלישי
 יזי* יזיל מאן אמרו קיסר לבי דורון ישראל לשדורי בעו

 מלא בידיה שדרו דוא כניפין דמלומד זו גם איש נחום
 דירה בההוא ובת אזל ומרגליות טובות דאבנים פיפטא
 ומלינהו לפיפטא ושקלינהו דיוראי הנך קמו בליליא

 התם מטא כי לטובה זו גם אמר חזינהו כי למחר עפרא
 בי מחייבו קא אמר לכולדו לקטלינהו מלכא בעא

 דילמא א״ל מיניידו כחדא ליה ארמי אליהו אתא יהוראי

 שדי דוה דכי דוא אבוהון דאכרדם מעפרא עפרא הא
 י'יןע חרבו כעפר *יתן רבתיב גירי דוו גילי סייפי הוו עפרא

 סש כבשה למי מצו רלא מרינתא חדא הויא קשתו נדף כקש
 לפיפטיה ומלוהו גנזיה לבי עיילורו וכבשוה מיניה בדקו

 אתא כי רבא ביקרא ושדדוהו ומרגליות טובות אבנים
 בהדך אייתית מאי ליה אמרו דיורא ביתובההוא

 מהבא דשקלי מאי להו אמר האי כולי יקרא לך דעבדי
 האי ליה אמרו מלכא לבי ואמטינהו לרירייהו כתרו

אשכחוח ולא בדקוה הוה מרירן הבא דאייתי עפרא
: דיוראי להנך וקטלינהו

מלאים בספלים מונחים המטה רגלי וכו׳ מונחים מטתו ורגלי

 שהיה מפני המטה רגלי דרך נתלים אליו יעלו כלא מיס
 ליד• דפליק ;נלזורקן בידיו ליטלס יכול אינו עוליס היו ואס גדם

 אח' לילה לן דיורא בההוא בת :רעה אפילו לו המאורע כל
 שונאיהן'של עכו״ם לכולהו :שלו ארגז פפטיה :המלון באותו
 דאברדם מעפרא : קיסר משרי כא׳ מינייהו כחד :ישראל

 כאן: עד נמלון לנו ביתו קשין: גילי :המלכים עם כשנלחם היה

היה ולא מ׳ שמובטח כו׳ דגלם פנו בני א״ל א מהרש"
 לן עוכין אין דשתא דלעיל אדא דרב להא ח: הוא

 נחום אנל לעיל כמ״ש החטא יגרום שמא משוס דהיינו כו׳ נם
 גמור שצדיק מאחר וכי כדקאמרו גמור לצדיק עצמו מחשיב הוה

 שאינו צדיק היינו לו ורע נרכו׳צדיק נמסכת מ״ש ע״פ כן כז׳א״ל
 לתה גתור צדיק שאתה וכיון גמור צדיק היינו לו וטוב צדיק גמור
 משום גם דודאי בו׳ גרמתי אני בני והשיב כ״כ רע לך עלתה

 ידעתי דמי כ״כ לעונש חייב הייתי לא כו' המתן לו שאמרתי זה
 כזה עונש לקבל גרמתי בעצמי אני אבל כ״כ מועט בזמן שימות

 שכרן שיהי' בעה״ז יכורין עליהן לקבל הצדקים דרך דכן עלי
 בת׳ ת״ש כו׳ע״פ בכך שראינוך לנו אוי לי׳ ואמרו משל׳לעה״ב

 עבירה על לך נא עונש כך אס יבשים יעשו תה נלחים א״כ מ״ק
 ראיתוני לא אס לי אוי וא״ל הרבי׳ עונותינו על לנו אוי קלה
 כה״ג בו' לטובה זו גם :בעה״ז עונשי מקבל הייתי לא אס ר״ל

 דענדין מה כל לומר רגיל אדם יהא דלעולס הרואה פרק אמרי׳
 כנראה זה גס ור״ל מקראי התם ליה ותייחי הוא לעב כמיא מן

 והתם לטב ליה עבדין שמיס דמן אפכר נא הוא לרעה אדס בעיני
 :חלק ובברק כס בחידושי׳ וע"ש בהכי עקיבא דרבי עובדא מייתי

 נ יצחק בר נחמן לרב חפדא רב בר נחמן רב ליה אמר
שס יוסי תגינארבי ליה אבר לגבן ליחיב מר ליקום

ע"



פרק אלו תענית סרר
 מככדאת הוא אלא מכבדו אדם של מקומו לא אומר

 עליו שרויה שהשכינה זמן שבל בסיני מציינו שכן מקומו
 נסתלקה וגו׳ ירעו אל והבקר הצאן *גם תורה אמרה ת1שמ

 יעלו המה היובל במשוך תורה אמרה ממנו שכינה לד
 שאהל זמן שכל שבמדבר מועד באהל מציגו וכן ׳ בהר

 וכל צרוע כל המחנה מן *וישלחו תור׳ אמרה נטוי מועדנמיני
 ומצורעין זבין הותרו מיד הפרוכות הוגללו • וגומר זבה

 אמר דמר לגבי ואיזיל אגא אקום הכי אי א״ל שם ליכנס
 ואל מגה בן מנה אצל פרם בן מנה שיבא מוטב ליה

: פרם בן מגה אצל מנה בן מנה יבא
 דלא גנרי נין יתינ הוה יצחק נר נחמן דרג להבא מר ליקום

 ליקום חשדא רב נר נחמן 3ר ליה וקאמר האי כולי חסיני
 זו ברייתא אני שונה אנא תני1גבאי:תגינא ליתיב וליתי מהתם מר
 אלך ואס מכבדו אדם של מקומו לא :ט׳ אותר יוסי רני

 ירעו אל והבקר הצאן גם : מכבדני המקום אין שם ואשב
 ההו׳ ההר מול אל תכובדומקודש: סיני הר היה שכינה דמשוס

 : עליו שהשכינה בגדולתו שהוא זמן כל תשמע ההוא מדכתיב
 קרא דהאי ואע״ג וגומר היובל במשוך השכינה נסתלק
 האחרונו׳ לוחית עד שכינה נסתלקה לא כתיב הראשונות בלוחות
 שהתה המשכן נמלאכת שעסקו החורף ימות כל וגס ני״ה שניתנו
 כיום ולפידים קולות כקולי המצות כל ניתנו ומשם נתר שכינה
 וזזה ונסעה המשכן שהוקם בניסן אחד עד הדנרות עשרת קנלת

 נשנית תועד נאהל ושם הכפורת על לה וישנה ההר מן שכינה
 בלוחות להס תתיר היה שעה אותה ועל ופרטותיה התור׳כללותיה

 צריך שנתנין דבר כל ניצה נמסכת כדאמרינן לעלות הראשונות
 מוצא אתה רומי תשונת קונטריס ונראש ־ להתירו אחר מנין

 השכינה כשנסתלק השופר נסיו׳ היובל נמשוך *בכך רנינו תשובת ס״א
 הפרוכו׳ הוגללו סיום: התקיע׳בשעת ולמשוך להאריך הוא דרךעהר

 ומצורעים זנין ונאין כולן נוסעין והיו נסיעתן נשעת נגללין שהיו
 פרס כתו פרוסה ולשון תנה חצי פרס : שכינה כתחנה ונכנסין
 מיצחק גדול חסדא רב כר נחמן רב של שאכיו מלכותך פרישת

 נר נחמן רב ואידך חסדא רב נר מדאיתקרי נחמן רב של אביו
:נסמך שלא מכלל יצחק

 במשוך תורה אמרה ממגו שכינה נסתלקה מח־שי׳א
 כזה הוסיף דביצה ובפ״ק פרש״י עיין בו' היובל

 בניסן אחד עד תורה מתן מיום תתנו שכינה נסתלקה לא והלא
 והתום׳ שם עכ״ל כו׳ הענן שנעלה באייר עשרים עד שם והיתה

 גס דקרא סיפא דמייתי לדקדק ויש באורך ע״ש פירושו שם דחו
 ואיש קרא דההוא רישא תייתי לא אתאי גו׳ ירעו אל והבקר הצאן

 להתיר יש דמסברא שם שכתבו התוס׳ ולשיטת גו׳ עתך יעלה לא
 ע״ש כו׳ מכדי דקאתר ותא שכינה משוס אלא להס אסר לא דהא

 למצות אתא גו׳ היובל דנמשוך תאתר שלא משו׳ ניחא ה״נ והשתא
 כתו תורה שם שילמדו לתר שיעלו תצוה היובל תשוך דאחר עליי׳
שונו גני קאתר דה;י דדומיא גלילה יוס מ׳ שם שהיה משה

מב תענית שלישי
 דליכא וקאתר עונה לתלות דאתי באחרונות דנתיב גו׳ לאהליכס

 גס מסתמא גו׳ ירעו אל והבקר הצאן *ס מדכתיב הכי למיתר
 ולא קאי נתי ונקר אצאן גות׳ יעלו המה היובל במשוך בראשונות

 אלא קרא אתי דלא ש״ת אלא בהר שיעלו לתצוה למיתר נהו שייך
 מכבדו אדם של מקומו לא :ודו״ק להתירו דצריך אחר לתנין
 כבודו הארך כל תלא דכתיב אע״ג הקב״ה כלפי והענין בו' אלא

 נתכבל שהוא במקום שכינתו גילוי מיהו מקומו שהוא וע״ש
 לאדם תשל והוא בסיני כת״ם העולם שאר תכל יותר המקום

 כסא מתחת שנאצלה הנשתה שהיא שנו השכליות תעלת דכפי
דברי© בה׳ הנשתה דימוי כן דכתו ביותר המקום נתכבד כבודו

: דברכות פ״ק להקנ״ה
המקו© לא דא׳יל וקש׳דכיון דתר לגבי ואיזול אנא איקוס הכי אי הר׳י״ף

 דתר לגכי אנא איזול חשדא רב בר נחמן א״ר איך לאדם מכבד י

 מקו׳ בכל מקומו מכבד האדם אלא מכבד יצחק בר ר״נ של מקומו אין והרי

 אחר למקו׳ ללכת לו ולמה בו שהוא המקום תכבד חסדא ברב ר״נ וכן שהוא
 בר לר״נ שראה לפי ושמא כבוד מתנו יקבל שלא כיון המקום מזה מכובד

 בר ר״נ ג״כ אתר לכבדם כדי האי כולי חשיבי דלא אנשים אצל יושב יצחק
 אנשי׳פאינם המקו'ואותם אותו ג״כ לכבד דתר לגבי אנא איזיל חשדא רב

כדי לטרוח ראוי וכו׳כלזמ׳שאינו פרש כן תנה שינא תוטב והשיבו חשובים
:עתי יותר להתכבד דתר לגבי אני ללכת לי תוטב אחרים לנכד

חות לא דרב בשיבבותיה דברתא הרת בסררא
 דגפיש דרב זכותיה משום מינה סבור דברתא

 שם והא טובא זכותיה נפישא רב בחלמא להו איתהזי
 דקא גברא ההוא משום אלא לרב היא זוטרא מילתא
 דליקתא הות בדרוקרת קבורה׳ לבי וזבילא מרא משייל

 מינה סבור דליקא הות לא הונא דרב ובשיבבותיה
 רה בחלמא להו 'איתחזי הוא הונא דרב זבותיה משום

 הונא לרב הוא זוטרא והאי טובא זכותיה הונאנפישא
שבת מערב תנורא דמחממא איתתא ההיא משום אלא

:לשיבבותה ומשיילא לע״ש
בחלמי. להר אתחזי :בשכונתו ובשיבבותיה .־ דבר דברתא

 הא : מא דרג זכותיה דתשוס דסנרי אינשי להנך
 פו*שו״ר מדא:3ר של גודלו לפי הוא קטן זה נס לרב ליה זוטרא
 דקנורה זכותיה ומשוס ורה לקב ; (לע״3 פל״א זבולא .• נלע"ז

 ומשאילחו לשיבפותה ומשיילא : תדה כנגד מדה לו מדדו
 : נתדה לה נתדד׳השכר לפיכך תשלה שהסיקתו לאחר לשכינותיה

דודאי אע״ג לפרש נראה בו׳ זכותי׳ דנפיש רב מהרש״א
 תנה מאתי׳ דבכלל ניצולין היו 3דר דבזכותי׳ תכ״ש

 דההוא בזכות נצולין היו נמי 3דר זכותי׳ דנלאו כן להו הראו ת״ת
 כדאתרי׳ מזכיותיו היהמנכקלו דרב בזכותיה דאי א״נ כוי גנרא
 היה ולא דנר היה העיר דנכל זה דבר הוא נס דכעין לעיל

 .יי^ אייתי זוודאי *א״ל : דליקתא גני תפרש וכן דרב בשכנותיה
 צחות נדרך דא״ל דבריו על ואוסיף פרש״י עיין מ׳ בהרייהו

 אתם אכלו להתענות רוצין אתם שאין כיון בהדייהו אייתי דזוזדא
 בו׳ ליה דפסיק מעברא *ליכא : עתהס שהניאו המזונות

דאיכא תשוס אלא ליק תפסיק דמרתת המסקנא ולפי פרש״י עיין
ש״רתא 3 יא



 פרק אלו תענית סדר
 דאזלי שיירת׳ ושכיחי ליה דפסיק תעכרא ליכא ה״ק ה״נ שיירת׳

 י3לג גכיד׳ מקרי י פלח' לכ״ש ^פהה לוקה גבירה ט׳:*אם
 והקכ״ה ט' א״ונכראתתחלה דכריס ככמה פ״ק כמפורש ח״ל

 : שם עיין גשמים מי תחלה ושותה אותה שותה כעצמו נב
ממתיבתא •יומא כל שלמא ליה אתי הוה אומנא אבא סף

 שבתא למעלי שבתא ממעלי ולאביי דרקיעא
 קא הוה דבפורי יומ׳ למעלי דכפורי יומא ממעלי ולרבא ורצה

 לא ליה אומנאאמרו דאבא דאבייעל ו־עתיה חלשא לעשימ
 עובדיה מאי אומנא דאכא כעובדיה למיעבד מצית ל^חע
 ליה עביד הוה רפואה עביד הוה אומנאדכי דאבא ןנ!5

 לבושא וה״ל לחודייהו ורגשי לחורייהו דגברי דוכתא אויינ׳
 אתיא הות דכי כופילתא כי בזעי והוות קרנא ביה דאית ללאז

 וה״ל בה ליסתכיל דלא היכי כי לה מלכיש איתתא מצית
 ביה רמי ליה דאית פריטי ביה למרמי מאבראי דוכתא דאתה

 מתרמי הוה ובי מיכסף ולא ויתיב אתי הוה ליה דלית
 חזי הוה וכד שקיל לא מיניה אגרא מרבנן צורבא ליה

 ליה ואמר פריטי ליה יהיב הוה ליה אפשר דלא איניש
 דרבנן זרגא אביי שדר זימנאחדא ׳ נפשך איברי זיל

 ואשקינהו ואוכלינהו אותבינהו לביתיה אזל למבדקיה
 ואייתינהו כרכינהו לצפרא בליליא ביסתרקי להו ומך

 ליה אמרו ואשכחיגהו ליהלשוקא סליק לשוקאלמחר
 אמרו שוו והכי הכי להו אמר שוו היכי מר לישיימינהו

 ליה ואמרו לה שקלי ברבי להו אמר טפי שוו דילמא ליה
 מינך במטותא ליה אמרו * מינך ושקלינהו נינהו דידך

 שבוים פדיון דילמא אמינא להי אמר השדתינן במאי י
 ליה אמרו למימר מילתא להו ובסיפא לרבנן להר איקלע

 אסחתיה שעתא מההיא להו אמר מר נשקליה השתא עתיד
 דאביי על ררבא דעתיה הלש ׳ לצדקה לדעתאי ל״ליו

 מגני רקא מסתייך ליה ואמרו בחלמא ליה איתחזי
: כרכא אכולא זכותך -תי׳נ

 הוה כי :עליך שלום אותר׳ קול ת3 היה דם מקיז אומנא אבא בהיר׳
 לחודייהו :ודנשיסאד לכני דם כשהו׳מקיז מלתא עביר

 כו תקוע שהיה כלע״ז וינטוש״א קרנא ביה דאית :לצניעות צו נא
 נקכיס אותם דרך אות׳ תקיז והיה לה מלכיש הוה כו שתקיז הקרן יפברכ

 רתי תאן ידע הוה לא שהקיז דלאחר מיכסיף דלא :גד33ש
 : עצתך ריא3גפשךה :איברי לארתי להתספשיעיותאן רפ״א

 תחתיהן קפל בסתרקי להו ומך :כמעשיו לכודקו למבדקיה
 סתרקי3ל רכנן כרכינהו לצפרא : עליהם לישן צתר תכשיטי

 . אגמנא לאכא א"ל : לזכוכיכהו לשוקא ואייתינהו אותנא דאכא
 יאנוס אס אותו כודקיס והיו דתייהו לן 3וה מר לישיימינהו

 : תדתיהן פחות שתן יהא או כגזלנין לחשדן שלו את תהס זיגזל
 מלתא לכו ובסיפא :דידך כסתרקי כדשקלן חשדתנו במאי

 ולתעבד גכאי לתגנו אתו ואהכא אותם ליתן לאלתר לי למימרא
 :אגו3 לנסותן אלא צרינין אגו שאין מר לישקלינהו ;האי מלי

תענית שלישי
 אלא שלתא אתי לא דלרכא דעתיהדרבאאדאביי וחלשא

 :שכתא תעלי כל ולאכיי דכפורי יומא למעלי דכפזרי יומא תתעלי
: עירך כני כל על ס־כא אכולא

 נג אתא לפט רבי בשוקא קאי הוה חוזאה ברוקא רב
 :ס שוקא בהאי איכא מי א״ל ליה איתחזי ז״ל אליהו

 שי ההוא אתא והבי אר־־כי ליכא ליה אמר דאתי עלמא בר
 דתבלת חוטי רמי ולא אוכמא מסאני מסיים דהוה גברא

 י" ולא ליה קרא הוא דאתי עלמא בר האי א״ל בגלימיה
 עניה עובדך מאי ליה אמר אבתריה איהו אזיל לגביה אתא
 ,התח אמר למהר אתא כי למחר האידנאותא זיל ליה אמר

 תזעעי*
 ה"" גברי ואסרנא אנא זנרוקא ליה אמר עובדך מאי ליה

 סגס לנשי גברי בין פורייא רמינא ובליליא לחוד ונשי לחוד
 היצו דידבו ישראל בת חזינא וכי איסור ליעכדו דלא היכי כי

זימנא לה ומצילנא גפשאי מסרנא עלה עינייהו עכו״ם
 :תירי* עכו״ם בה ויהבו גכן מאורסה נערה איתרמי חרא

 לאש לה ושראי דחמרא דורדיא אתאי למינסה ובעו עינייחו
 מסאני סיימת מ״ט היא דיסתנא להו ואמינא בשיפולה

 של מאיטעמאלא ירושלים• על אנא מתאבל אוכמיאמר
 ישר^ לידען דלא היכי כי עכו״ם ביני דאזילנא חוטי רמית

 למיג,ר ובעו דצינעא הוהמילתא דכי אנא דיהודאי
 ׳בפ ומבטלו רחמי ובעו לרבנן להו ואמינא לי מגלו גזירתא

 המנס זיל לי אמרת עובדך מאי אנא לך אמינא כי ומ״ט ׳ לה
 'נת, נדרי ריוו שעתא רבההיא א״ל • למחר ותא האידנא
 ייש כי לרבנן להו ואשמעה ברישא איזיל ואמינא גזירתא

 ודכי אדהכי ויבטלונה דמלתא עלה רחמי דליבעו היכי
 ניאי' • נינהו דאתי עלמא בני נמי הגי א״ל אחריני תרי אתו
 'ה;בם אנן בדיחי אנשי א״ל עובדייכו מאי א״ל לנבייהו אזל

 מצעע" כי א״נ ליה מבדחינן .דעתיה דעציבא אינש חזיק כי
 שכינה טרחינן הדדי בהדי תגרא לוע דאית תרי כי חזינן

חר׳>6 . הדדי .ד-ב מאלש ןבדינןץ
א״ל : * מקום לפט דבי :אי״ח תכי שהיה חוזאה כרוקא רב

 רש״א מנעלים אוכמי משאני :וכו׳ איכא מי לאליהו רככרוקא
 ציצית ולא־הטיל חוטי רמי ולא : היהודים כתנהג שלא שחורים
 קרי :הוא דאתי עלתא כר האי כרוקא 3לד אליהו א"ל :כטליתו

 של האסורין כית כותר זנרוקא גכרא: לההוא כרוקא 3ר ליה
 : ונשים אנשים כין משתי אני תטיל רמינאפורייאוד! : תלך

 נערה איתרמי : האשורין כית כעלי עינייהו עכו״ם דיהבי
 האדומי' יין של שתריס דורריא האסורין; ככית דהואי מאורסה

 והוא לה נשים דרך דיסתנא :נגדיה כשולי בשיפולה : כדם
 נינהו: דאתי עלתא כני נתי הני כרוקא 3לר אליהו א״ל פרסי: לשון

 דכדיחותא כתילי טרחינא : א־ס כני ומפתחים שתחיס בריחי
 אחל הוא רו3לח אדם כין שלום דהכאת שלתא דעכדי עד כינייהו

:לעה״כ קיימת והקרן עה״ז3 סירותיהן אוכל שאדם מהרכריש
שנינו



מג תענית שלישי פרק אלו תענית פדר
 • מהלכת מכה שהיא מפני החרב על מתריעין $לנו ר*
 שאינה חרב צ־׳ל אין שאמרו ת״דחרב ''גמרא י שם

 של חרב לך שאין שלום של חרב אפילו אלא שלום של
 המלך יאשיהו בה נכשל ואעפ״ב מפרע׳נכה יותר שלום

 מהליולך־מלך לאמר מלאכים אליו *וישלח שנאמר ה״ד
 ואלהים מלחמתי בית אל כי היום אתה עליך לא יהודה לה נ

 ישחיתך ואל עמי אשר מאלהים לך חדל לבהלני אמר
 הואיל אמר עכו״ם זו רב אמר יהודה א״ר אלהים מאן

 המורים *ויורו וכתיב ליה יבילנא בעכו״ם בטח וקא סס
 יהוד׳ א״ר העבירוני לעבדיו יאשיהוויאמ׳המלך למלך .

 יהוד׳ אמ׳רב ככברה גופו לכל שעשאוהו מלמד אמ׳רב
 בירמיהו יאשיהושהיהלולימלך נענש מה מפני א״ר

 בארצכם תעבור לא *וחרב דרש מאי נמלך ולא ויקרא
 והכתיב שלום של שאינה נימאחרב אי חרב מאי נ׳

 והוא שלום של חרב אפי׳ וגו׳אלא בארץ שלום *ונתתי שם
 נפשיה ניחא קא הוה כי יפה דומה דורו שאין יודע אינו
 מרחשן קא דהוה חזייה ביה לשיולי ירמיהו ^תא

 מלתא קאמר צעדיה אגב ח״ו דילמא אמר שפוותיה
 רינא מצדיק קא רהוה שמעיה עליה גחין שמיא כלפי

 פתח מריתי פיהו כי ה׳ הוא *צדיק וקאמר נפשיה על ”•י
 : וגו׳ משיחה׳ אפינו *רוח ואמר ירמיהו עליה ד סס

 אפי׳ אלא עליה: שמתריעין שלום של שאינה חרב צ״ל אין הייני
להלחם לילך מלכות אותו דרך העוכרת שלום של חרב "ה

 תאלהיס לך חדל דקאתר פרעה דקא״ל אלהים מאן :אחר כמקום
 יכילנא כעכו״ס פרעה בטח וקא יאשיהההואיל עמי:אמר אשר עצה

גופו כל :כלום השיכו לא יאשיהו 3השי ולא 3דכתי והיינו ליה ''מירמ

 א״ר ה״ג .־ ההורי׳ יורו רכות יורות רמשתע ההורי׳ ויורו 3תדכתי
 שהיה שנהרג; יאשיהו נענש ;הלתד כככר׳ול״ג עשו גופו כל שמע

: עצה כלא שנלחם דרש מאי :לאן אס ילחם אס להמלך לו לנמאת
 לאידך רחתנא כתכיה הלכתא ולתאי שלום ונתתי כתיב הא

 דאהר וכיון י שלום של 3לחר אלא כארצכם תעכור לא 3וחר קרא גתו"׳
 ואלחם אלך תקום של דבררו על עוכרים נמצאו יעכרו שלא הקכ״ה אינה

 למה ותימא * זכאי דורו אין יפה רומה דורו שאין : כהס
 ירמיהו שהיה וי״ל להלכה והסכים המקרא את דרש והלא נענש

 לו והיה עונותיהם על והוכיחן כימיו ישראל על רעות מתנכא
 ה״ל לכך חשש שלא וכיון נסתרות תועכות כישראל היו כי לידע

:הנכיא רי3ד3 מאמין כאינו
 אפי' קפידא לאו דאי ר״ל בו׳ יאשיהו בה נכשל מהרש״א

 מלחה' לעשות יאשיהו נכשל היה לא שלום של כחרכ
 נענש מיהו כדלקמן קפידא איכא שלום של דאפי׳כחרכ לריש אכל
 היה דורו שאין כיון כו מוחה היה שודאי ירמיהו את שאל שלא על

 כזמן 3דכתי הוא ככרכות גומר תעכור לא 3וחר קרא דהתוא יפת
 ולא הכי כתר דכתיכ הא מיהי כי' עכו״ם זו ;ערש"מ שישראל

 איתא והכי קודש שהוא משמע גו׳ אלהים מפי נכו דכרי אל שמע
זת1 מוצרים מצרים וסכסכתי ישעיהו אמר שכן במדרש

 משמע לא עמדי אשר אלהים אכל זה3 פרש"י עיין כו׳ הקליר
 נענש מה תפני קאמר מאי לקמן לדקדק יש מיהו עכו״ס אלא

 אלהים מפי נכו דכרי אל שמע שלא כיה תפורש הא כו׳ יאשיהו
 דקכטח דפרעה מיניה דתשתע כיון וי״ל ישעיהו ואת3נ דהיינו

 דהוצרך הא נתי וניחא נכואיישעי׳ ותבטל יכילנ׳ליה אתר עכו״ס3
 של 3חר דאפילז כדרש ליה סגי ולא לעכו״ס וקכטח הואיל לומר
 לעפות יאשיהו כא הוה לא כעכו״ס פרעה שיטח לאו דאי שלום

 ככרכות אלא היא מצוה דלא כיון ועוד ישעיהו כנכוא׳ עתו תלחתה
 שנתתי נשמה חיה לנפש אדם *ויהי :וח״ק 3דכתי הוא
 כהתה כגון הנכראיס כל כשאר כן 3כתי דלא כו׳תשוס החיה בך
 וככר כאדם כן כאדם.דרשו כתו חיה נפש ג׳׳כ כהס דיש ועוף חיה
 אדר״י הכא דפליגי נתי ורכנן דרשות כתה כהאיקרא דרשו נתי

 אין כי לכריות יצטרך שתא ופרש״י ׳׳ר■33ד דרשות הנך כיה דרשי
 לא כי לכריות יצטרך שתא לפרש נראה ועוד כו׳ להרויח כח

לו גרס עצמו שהוא עליו מרחמין הכריות ואין אכיוןגזתר יחדל
: סיגוף ט״י חולי

 דורו ה? שלא מפני דהילי׳ל ותימא וכי' יאשיהו נענש מת מפני הרי״ת
 כהלכ׳אפי' שדרש טון דהא לימלך לו שהיה משני מאי יפהיוע״ק י

 לשאול עוד לו מת יפה אינו שדורו יודע היה לא זהוא שלום של חרב
 אמר ואלהים נכה פרעה לי ששלח איכה כמדר' דרשו שחז״ל וע״ק לירמיהו
 דברי אל שמע ולא פניו יאשיהו הסב ולא עולה אני הקב״ה מפי לבהלני

 ר׳וסכשכתי מישעיה מקובלני כך שאמ׳ליאשיהו ירמיהו זה אלהיס מפי נכה
 אמר כך לא דרבך רבת משה לו אמר אלא לו שמע ולא במצרים מצרים
 שעבר לפי היל׳יל נענש לתה כששאלו קשה והשתא וכו' תעבור לא וחרב

 'ה הקב מפי ליאשיהו אתר לא שירמיהו שכיון ונראה ירמיהו נביא דברי על
 יש במצרים במצרים ר׳וסכשכתי ישעיה מפי מקובלני את׳כך אלא בנבואה
 תעבור לא ומרב משה כמ״ש גבולי דרך יעבור ולא ה׳ דבר יתקיים להשיב

 דורו היה שלא מפני להשיב אין וגס נענש מת מפני שאלו ולכו בארצכם
 על עבר ולא ישראל של ארצם דרך שעבר נכה לפרעה טעם הוא שזה יפה

 הקב״ה כך גזר שלא לפי בארצכם תעביר לא וחרב שאמר מקום של דבריו
 מרב לעבור יש זכאין ישראל שאין בזמן אבל זכאין ישראל שכל בזמן אלא

 נהרג להיות יאשיהו ליענש ראוי היה לא עדיין אבל ארצם דרך שלום של
 יעבור צדיק שהית כיון ככברה גופו ולעשות לונביות ש׳ בו ולנעוץ בידם

 ליתלך לו שהיה מפני אתרו לזה יאשיהו יהרג ואל ארצו דרך פרעה נא
 לחוש לו היה עולה אני הקב״ה מפי לו לומר שלח שפרעה לפי בירמיהו

 בארצכם תעבור שלו׳לא של חרב אתר שהקב״ה דרש והוא בירמיהו ולימלך
 כ* שימלך כרי עולה אני אלהיס מפי שאמר פרעת דברי חשב לא >ך ומתוך
 ,אשר מאלהים לך חדל אותר לפרעה שראה כיון ועוד דובר הוא שקר אמר

 מא* ממנו יאשיהו הסב ולא עש״ה בו להלחם יצא לכך בעכו״ם שבטח עמדי
 העכז״ס מחתת ממנו היה יאשיהו הסב שלא שהטעם לרמוז אלא ממנו

 ל* אתר הקנ״ה לו שאתר נכו דברי אל שמע לא וגס נכה פרעה בה שבטח
 ונתתי פיו דבר אשר ה' דבר מכח אלהים מפי בא יאשיהו הוא שגס לפי

 ויבא לבבו את אמץ כך ומתוך תעבור לא שלום של וחרב בארץ שלום

 היכן מריתי פיהו ה'כי הוא צדיק יאשיהו מ״ש קשה ועדיין ־ נגדו להלחם
 תעבור לא וחרב דבר אשר ה׳ ע״פ נלחם הוא שאדרבה ית׳ פי מרה

אמר וכן לי אמר הקב״ה שאתר מת על מריתי פיהו שאמר ונראה בארצכם

:סרסוריה ופוס מריתי פיהו וזהו ישעיה מפי ירמיהו לו

 שם בתענית *עצמו לסגף רשאי היחיד אין אומר יופי רבי
 3ע״ עליו מרחמות הבריות ואין לבריות יצטרך שמא

^׳נר לנפש האדם *ויהי דכתיב יוסי ררבי מ״ט א״ר אר״י
לסגף • החייה בך שנתתי נשמה חיה



פרק איו תענית סרר
 כיז נו אין כי לכריות ♦צטרך נפש־ לסגפא מתרגמינן נפש לענות לסגף

: החייה חיה לנפש דכתיכ יעו מיג ולהתפרנס להרויח י
 צמאת ולא שכורה לא בעתם גשמיכם *ונתתי ת״ר >ה
 מטשטשין מרובין שהגשמים שכ״ז בינונית אלא 05

 רביעיות בלילי בעתם ד״א פירו׳ עושה ואינה הארץ את ייקרא
 שיררו שטת בן שמעון בימי מציגו שכן שבתות ובלילי ני.ד

 שהיו עד שבתות ובלילי רביעיות בלילי גשמים להם *־י"
 כדינרי ועדשים זתים כגרעיני ושעורים ככליות חטים

 כמה להודיע לדורות דוגמא חכמים מהם וצררו זהב
 וחטאתיבם אלה הטו *עונותיכם שנאמר גורם חטא ירתי׳

 שהיו בזמן הורדום בימי מצינו וכן מכם הטוב מנעו ה
 למחר בלילות גשמים להם שירדו ב״ה בבנין עוסקים

 אחד וכל התמה וזרחה העבים ונתפזרו הרוח נשבה נתיני
 :בידיהם שמים שמלאכת להודיע למלאכתו משכים הניח!

 : הארץ את שטטשטשין מדאי יותר ץ הא־ תשתה לא שכורה "*מ•
 הולכין דאינן אדם גני על טורח שאינן רביעיות בלילי

 שכן :פסחיס מסכ׳3 כדפרשינן מחלת גת אגרת מפני נדרכים
 מצינו )כשגח( לילות ג׳ של שמיס גג ספק אין וא״ת כלומר מציגי

 כנין סתר הוררום :וקשרן וצררו :וכו׳ שטח גן שמעון נימי
 גימי שירדו י״ל נמי )והתם השותפין: גפ׳ תמנו יפה וגנה דטזרא

שלמחר החידוש להודיענו וגא ושגתות רגיעיוח גלילי הורדוס
: הרי״ף ־( וכו׳ הרוח נשנה

 גלילי כו׳אנל דאינן פרש״י כו׳ רביעיות בלילי מהרש״א
 טעתא דאיכא טעמא להאי הוצרך לא שגתות

 גלילי פי׳געתס נמי גחומש ורש״י דרך הולכי של מלאכה ?איסור
 שגתות גלילי נקט דפסיקא מלתא רגיעיות גלילי הזכיר ולא שנתות
 דכתיג קאתר האיך נזה לדקדק יש מיהו מלאכה איסור משוס

 והא לילות שאר למעוטי שנתות וגלילי רניעיוח גלילי נטתס
 פגע׳נר״ח חדא זימנא יומא כל שכיחי תעיקר׳הוו גע״פ אתרינן

 דודאי ונ״ל לעולס גיישוג תענור שלא עליך גוזרני א״ל דוסא גן
 נדרכים הולכין אדס גני שאין געת א1נ תשמע לא נעתם הכתוג
 תפני לילות גכל געתס קרא משמע דוסא גן ר״ח דאתי וקודם
 גלילות געתו עקג גפ׳ וכפרש״י הימים ולמעט מחלת גת אגרת

 דקתני דהכא וגרייתא גלילות גרס והוא אתכס יטריחו שלא
 ר״ח דאתי לגתר מתנייה לילות שאר למעט ושנתות רגיעיות גלילי

 דמייתי שטח גן דשמעון והך לילות גשאר עליה שגזר דוסא בן
 דהא הני נקט דוקא לאו ושנתות רנ-יעיות לילי גשמים להם שירדו
 דנרישא משוס אלא שטח גן דשמעון הך הוה דוסא גן ר״ח ■מקמי

 מה ניחא נמי והשתא הכי גשיפא נמי נקט הכי נקט דנרייתא
 משוס רגיעיות לילי נמי נקט ולא שנתות נלילי נחומש שפרשי׳׳י
 למעט אתי לא וא״ג לילות גכל עליה גזר דאגיי פר׳ע״פ למסיק

 איסור משוס שגתות לילי אלא תשמע לא וגעתס הלילות כל

 הולכין ת״ת דרך הולכי נאיפור הס כתי שגת דיתי ואע״ג מלאכה
 דגשמי׳ ועי״ל הרא״ס כת״ש התחו׳ גתוך ומדרשות כנסיות לנתי

צדקה גשנת שתש פ״ק נדאתרינן תקרי געתס לאו גיוס ושנת

תענית שלישי
" • ולו״ק גחילושינו ע״ש וגו׳ צדקה שתש שנא׳ לעניים

יט שירדו התפלל המעגל לחוגי שאמרו מעשה משגה
 " באורך יותר כתוב זה מעשה וכו׳ גשמים

 יררו ולא אדר רוב יצא אחר! פעם ת״ר זאתי בברייתא
 גשמים וירדו התפלל המעגל לחוגי לו אמרו גשמים
 שעשת כדרך בתוכה ועמר עוגה עג ירדו ולא התפלל
 חימר. * וגומר מודהאע משמרתי *על שנאמר הנביא חבקוק

 ו כ בית כבן שאגי עלי פניהם שמו בניך רבש״ע לפניו אמר
 עד מבאן זז שאיני הגדול בשמך אני נשבע לפניך

 לו אמרו מנטפין הגשמים התחילו בניך על שתרחם
 שאץ אנו כמדומין נמות ולא ראינוך רבי תלמידיו
 לא להם אמר שבועתך להתיר אלא יורדין הגשמים

 בורות גשמי אלא שאלתי כי־ לא לפניו אמר תמותו
 פי כמלא וטפת טפה שכל עד בזעף ירדו ומערות שיחין

 אמרו מלוג פחותה טפח כל שאין חכמים ושיערו חביות
 שאץ אנו כמדומין נמות ולא ראינוך רבי תלמידיו
 תמותו לא לרם אמר העולם לשחת אלא יוררין הגשמים

 ונדבה ברכה רצון גשמי אלא שאלתי כך לא לפניו אמר
 הבית להר מירושלים ישראל שיצאו עד כתקנן ירדו
 עליהם שהתפללת כשם רבי לו אמרו הנשמים מפני

 במשנה כתוב עוד להם׳ וילכו עליהם התפלל כך שירדו
 ובברייתא הטועים אבן נמחית אם וראו צאו להם אמר

 מתפללין שאין מקובלני כך להם אמר אלא זה נזכר לא
 לו הביאו הודאה פר לי הביאו אעפי׳ב הטובה רוב על
 ישראל עמך רבש״ע עליו־אמ׳לפניו ידיו שתי וסמך פר

 ולא טובה רוב לא לקבל יכולין אינן ממצרים שהוצאת
 השפעת לקבל יכולין אינן עליהם כעסת פורענות רוב
 מ0כר שיפשקו מלפניך י״ר לקבל יבולי׳ אינם טובתך רוב להם

 פג ונתפזרו הרוח נשבה מיד בעולם ריוח ויהא הגשמים
 לימש כמהין שמלא הבית הר וראו יצאו חמה וזרחה העבים

 אתה חוני אלמלא שטח בן שמעון לו שלח ופטריות
 זיז שמפתחות אליהו שני׳כשני היו שאלו נדוי עליך גוזרני

 הקני׳ה על מתחלל שמים שם נמצא לא אליהו בידי גשמים של
 המקים לפני מתחטא שאתה אעשה מה אבל * ידיך

 יוצדחר לו ועושה אביו לפני שמתחטא כבן רצונך לך ועושה
 ש' כצונן שטפני * מוליכו בחמין לרחצני תוליכני א״ל רצונו

 ונותן ורמונים אפרסקים שקרים אגוזים לי הן ־ מוליכו
 תחש • יולדתך ותגל ואמך אביך *ישמח אומ׳ הכתוב עליך לו

 איוב יותגזר המעגל לחוגי הגזית לשכת בני לי׳ שלחו כך ת״ר
 ” אמריך מקיים והקב״ה מלמטה גזרת אתה לך ויקם אומר

 י/וור הארתו אפל שהיה רור אור ננה דרכיך ועל כלמעלה
 >קי אי שפל שהיה רור גיוה ותאמר השפילו *כי בתפלתך

 יי.”כא שח שהיה רור יושיע עינים ושח בתפלתך הגבהתו
 * ׳יק ״■* נץ היה שלא דור נקי אי ימלט כחפלתך הושעתו בעונו

סרי״ף מלקיט



פרק אלו תענית סדר
 במעשה נמלט במה כפיך בבור ונמלט בתפלתך מלטתו

:הברורים ידיך
 בתרגום כדתפרש חבקוק שעשה כדרך : עגולה גומא עוגה

 בית כמין אעמורה משמרתי על : ליובקלק תפלה של
 נמות ולא אותך נראה נמות ולא ראינוך :3ויש עשה אסורים

 אבן : גשמים עצירת תפני כרעי נמות שלא תשתדל בניחותא
 אס נמחית ואם ־ ומכריזה עליו עומד מציאה שהמוצא טועים

 סמיכה עליו ויעשה עליו להתודות הוראה פר : מיס נתכסית
 בול״ירן ופטריות כמהין היה. הכית בזתן חוני לשלמים ויניאנה

 שמעתי׳ ואני ירדו: שלנרכה וידעו הגשמים תלחלוח שיצאו בלע״ז
 :אתה גדול ואדם אתה הוני אלמלא :שגג"ש שי"עאש לעז

 :כך אלא שאלתי כך לא דברים שהעחת הרב לכבוד שתנדין נחי
 של בידו גשמים ותפתח ׳ גשתים עיצור גזירות אליהו בשני
 אליהו שאס בתתיה מתהלל שמים שה נמצא לא גרסען; אליהו

 ואתה דברי לכי אס כי ומטר טל יהיה אם ה' חי נשבע היה
 שמיס שס נמצא גשתיס שירדו עד תשס זז אתה שאין נשבעת
 לשון מתחטא :שלא שבועת לידי באין זה או דזה ידיך על מתחלל

 שהיה דור :סנהדרין הגזית לשכת בני ;וחוטא תהלך טא חו
המית' תן בתפלתך גשתיס:הושעת ירדו שלא צער מרוב אפל עיי!

:שובע עליהס שהבאת
 עומד המתפלל דכל בו׳ חבקוק שעשה בדרך א מהרש"

 אעמדה כפול בל׳ ביה תדכתיב אבל אחד תקום על
 יהא שלא שהתפלל בתקוס עוגה דעג ליה דמשמע וגו׳ ואתיצבה

 זה וע״ש כפרש״י כו׳ עגולה שורה ועוגה נענה שיהא עד משס זז
 כבן : עגולה בשורה עצמו תעגל שהיה ר״ל המעגל חוני נקרא
 בית כבן שאני אלא עלי פניהם שתו גדולתי מפני לא ר״ל נו׳ בית
 וע״ש: בפ׳א״ע דוסא בן ר־״ח על לאשתו ריב״ז כמ״ש לפניך רגיל
 שתרחם עד בשבועתו שאתר אע״ג כר׳ שבועתך להתיר אלא

 השבוע׳ לשון אלא תתנו שתעו לא שהתלתידיס אפשר נו׳ בניך על
 כו׳וחשבו שתרחם עד שאתר דבריו סוף שמעו ולא מכאן זז שאיני

 ברכ׳נדב׳ רצון נתקיי׳גשמי וזה הגשה שירד אלא התפלל שלא
 שיהי׳רצון כו׳וגס מלפני רצון יהי כמ״ש תלפניך רצון בו׳כלומר

 תלפנינו וברכה מלפניך ברכה היינו וברכה בזעף ירדו שלא ישראל
 החיוב תדרך שלא מלפניך ונדבה הגשמים בברכת שאתרו והיינו
 כי ה׳ שתך אודה לך אזבחה בנדבה שאתר כתו מלפנינו ונדבה

 פר לי הביאו בו' טובה רוב על :הודאה פר הביא לכן גז׳ טוב
 אע״ג טובה רוב על מתפללין שאין הדבר דטעס לפרש נראה נו'

 הארץ את שתטשטשין לעיל כת״ש היא רעה גשמים רוב זו דטובה
 היה שמתחלה כיון טובת ככפוי הוי ת״ת פיחת תוציאה ואינה

 הביאו אתר אבל לעולם טובה שהם הגשמים על ותבקש תתפלל
 עשה יפת שלא להתודות דהיינו כפרש״י עליו להחזדזת הודאה פר

 תלת כו׳ ממצרים שהוצאת ישראל אבל טובה רוב על ביטול שבקש
 לעמוד יכולין היו לא עליהם דכעסת ממצרים בהוצאתם הדבר

 עליה' השפע׳ לעמוד יטלין היו לא תרה ועי דמים בגסיונזת גון פ

מד תענית שלישי
 5הבש בו נת״ש לעמוד יכולין היו לא ובשלו במן כגון טובה רוב

 8שםשמי נמצא לא גומר: חרה ה׳ ואף גו׳ שיניהם בין עודנו
 לפרש נרא׳ ע״י תתחלל מלשון אבל פרש״י עיין בו׳ ע״י מתחלל

 לעצור אליהו של בידו שתפתח כיון שוא שבועת לידי בא דאתה טפי
 ה!3 נקטו בו׳ השפילו כי הארת אפל שהיה דור :הגשמים

 כל שספח וי״ל לכאורה א׳ עגין שתם הפסוקים ע״פ דברים ד׳
 כלל גשמים ראו שלא בתחלה ואמר לעיל שזכר כסדר בזה מעשיו

 ועדיין הגשתי׳ התחלת שראו בהפלת׳ אותם והארת אפל דור היה
 על שבועתך להתיר אלא הגשם תעט בא שלא כת״ש שפל דור היה

 בעוג' שח היה ועדיין טובה ברוב גשמים לבא בתפלתך שהגבהתו
 שהושעתו עד העול׳ לאבד אלא יורדין גשמים שאין כמדומה כת״ש

 תפני הבית להר שעלו עד פסקו לא ועדיין כתקנן שירדו בתפלחך
 שפסקי בתפלתך שתלטתן עד נקי הדור היה שלא מפני הגשמים
על רמז הברורין ידיך במעשה כפיך בבור ונמלט וסיים הגשמים

נ כפרש״י עליו ידיו וסמך שהביא הודאה פר
מצטער היה הצדיק אותו של ימיו כל יוחנן רבי אמר

 0ש את ה׳ בשרב המעלות *שיר הזה המקרא על
 ליםת כחלמא שנין ע׳ אפשר אמר כחולמים היינו ציון שיבת

 י!מ באורח׳ קאזיל הוה חד יומא ע׳שנין דניים איכא מי דמי
 מכדי ליה אמר חרובא נטע דקא גברא לההוא חזייה

 ע/ דחיית לך פשיטא טעין לא שנין שבעין עד חרובא
 אשכחתיה בחרובא א"לאנאעלמא מיניה ואכלת שנין

 יתיב לבנאי אשתול נמי אנא אבהתי לי דשתלו היבי כי
 עליה הדרא וניים שינתא ליה אתיא ריפתא כריך וקא

 איתערי קם כי שנין ע׳ וניים מעינא ואיכסי משוניתא
 ידעת א״ל חרובא מההוא דאכיל גברא לההוא חזייה

 ודאי אמר דאבא אבוה א״ל חרובא להאי שתליה מאן
 רמכי* רמבי ליה ילדה דקא לחמריה חזא שנין ע׳ לי ניימי
 אמרר היכא המעגל דחוני בריה להו אמר לביתיה אזל
 לא הוא אנא לרו אמר איתא כריה בר ליתיה כריה ליה

 נהירא דאמרי לרבנן שמעינהו מדרשא לבי אזל הימנוה
 הוה דכד המעגל דחוני כבשני האידגא שמעתא הא לן

 מפרק הוה לרבנן להר דהוו קושיא כל מדרשא לבי עייל
 יקרא ביה נהגו ולא הימנוהו לא הוא אנא להו אמר להו

 נפשיה ונח רלימות רחמי דעתיהבעא לי׳חלש כדמיבעי

 נ מיתותא או חברותא או אינשי דאמרי היינו רבא אמר
: הה המקרא על מצטער היה התעגל חוני צדיק אותו של

 נדת* כחלום כהולמים היינו :י עלן ןשול המעלות שיר
 ת* בתתיה כו' כחלמא שנים ע׳ :שנה ע׳ שהיה בבל גלות
 נ אחת בשינה שנים ע׳ ישן אדם יש כלותר שנין ע׳ דנאיס איכא

 התעגל חוגי קתייתא:יתיב בטעינה פירי טעין לא שנין ע׳ עד
 היכי כי אשכחתיה בחרובא עלתא אנא ה״ג : ריפתא כריך וקא

 ,משונית ליה ראי:אהדרא3ל אישתיל אנא׳נתי אבהתי לי דשתלי

התם: אשכח־הו ולא דאינשי מעינא סלע;איכשי שן יןמ3ס עלתה
 ' גג*



פרק אלו תענית 'צרר
 נר ז מעוברת )דניים( השנים באלו ולדות ולדי רמכי רמכי בני

 ל.רזוני5 בנו מהם שאל להם אמר :והולידה עלית ונא וחזר היתה
 זו שתועה לנו מוגהת שמעתא הך נהירא :הוא קייס המעגל

 לנו ומגיה לנו מפרקת שהיה התעגל חוגי של בחייו למדנוהו כאלו
 חברותא או :הצורך ננל כדמבעי יקרא בו נהגו לא :יפה
 תעשה גבי בתרא בכבא אלא דאיוב כחברי הנא ול״ג מיתותא או

 שימות לו ככתחל׳נוח כבוד בו נוהגין אדם של איןחבריו אם דאיוב
 רוכן דני חיתי מהיכי )צ״ע בספרים־ כתיב לא בריוני משוס נמי אי

 וחיה כשמת כהנא דרג כעוכדא איתא דנירושלמי ליישב ויש א״נ
 כן כתו וכו׳ בשמיא קלא תה עליו והלעיגו בריוני חמתי׳ ואח״כ

 דל״ג פרש״י זע״ז כך אחר וחיה שנים ע׳ שמת חוני על הלעיגו
 ואף פי׳דל״ג ורש״י דא״נ מקומו ושם זה סי׳ כסוף דשייך והנכון
 דניים איכא מי ונצטער וע״ש: ס״ו בסי׳ מצינו ודוגמתו דכתב

 הגלות זמן שהיה ציון שיבת את ה׳ כשוב אותר שהפסוק >ל*׳י וכר
 התר לגלות נעשה ותה נתקיים ולא שנה ע׳ והיה חלום כחולם

 שנין ע׳ דניים וכשידע הגאולה זמן של התנחותין על לסמוך סאין
 ־הרי״ף(. הנביאים תנחומי שיתקיימו נחמה קבל הכתוב ונתקיים

שנין ע' דניים איכא מי אמר כחולמים היינו מהרש״א
 בשינה שנין ע׳ ופרש״י שינה כלא חלום דאין כר

 כלי תשמע חולמים ת״מ רבים בלשון דחולמים ואע״ג עכ"ל א׳
 כאלו הגלות שני שמדמה והענין הוא אח' שינה ע״כ זא״כ הפסק

 כחולמי' ע׳שניס שהן אדם שנות תדמי וכה״ג הזה כחלום רק אינן
 זו קושיא דמתוך לפרש יש ועד״ז וגומר יעוף כחלום באיוב כת״ש

 כחולמים דהיינו לקרא מפרש הוה כו׳ שנין ע׳ דניים איכא ומי
 רק שאינן שנים ע׳ אדם כשנות כחולמים בכל בגלות שהיינו כלו׳

 כחלו׳ רק אדם של שיהי׳נחש'עולתו מצטער היה וע״ז כחלו׳יעוף
 גברא לההוא חרא באורחא אזיל דחוה ואמר ממש בו שאין

 ע׳ כל הזה שהחרוב כתו לו שתראו דהיינו בו' חרובא דנטע
 ע' לאחר פיחת לעשות אותו נוטעין אכל לכלום נחשב לא שנין
 שנין ע׳ עד במעשיו טורח שיהיה שבת כערב נברא האדם כן שנין

 עלתא האי וז״ש כעה״כ שנין ע׳ לאחר הוא ושכרו פירות ואכילת
 לפעמי׳ תשתדל אם וגם החרוב דמיון כו׳שעה״ז בחרוב׳אשכחתי׳

 לאכול זוכה בנו ת״מ שנין ע׳ אחר חי להיות תתנו לאכול יזכה לא
 לו עובר עולם הוא בעה"זגסאם הצדיק כמעשה הוא כן תמנו
 ואתר דור לאלף חשד ועושה כת״ש כמותו פירושיו אוכל בנו מ״מ

 דודאי כזה עוד לו כו׳שהראו ע׳שנין כו׳ניים שינת׳ ליה אתת

 וכת״שש״ת שאפשר דבר הוא כחולמים היינו דקרא דפשטיה
 לו לאמת החרוב פיחת אכל כריה שבר ג״כ וראה שנין ע׳ דניימי

 מהם לאכול בעה״ז במעשיו לאדם השירות שעיקר דלעיל ענין
 שהוא בו שראו כו׳גס יקר׳כרבעי ליה עבדו ולא ע׳שנין: אחר
 לא מ״מ המעגל דחוני כבשני שמעחתיה ליה ונהירין תורה בעל
 כדבעי יקרא ליה עכדי לא ולכך כחוני מעשים כעל שהיה בו ראו

 ע׳ דאותן למות זמנו עדיין הגיע שלא כו׳ ותת רחמי דבעי ואמר
דחוגי עוכדא תייתי ובירושלמי לכלום לו נחשב לא ישן שהיה שנין

תענית שלישי
 ע׳ ראשון בית מחורבן יש! והיה ראשון בית כחורבן שהיה התעגל

 רב זמן אח״כ דמתני׳היה התע^ה זה אבל שני בית שנבנה עד שנין
 היז התעגל חוגי דשני תראה יפה בעל וכתב שטח בן שמעון בזמן

 בשם כתוב יוחסין וכספר ע״ש הוה כריה כר הוא דמתניתין וזה
 כני כתלחתת לירושלים מחוץ המעגל חוני שנהרג גוריו! בן יוסף

 שנה ע' העולם מן שנאבד לפי תלתודינו עם מסכים וזה חשמונאי
אפילו כשבא ולכך האחים כמלחמת שנהרג עליו אתרו כשינה

: לז האמין לא כרית בר
 נח אזלי קא והוו הוה המעגל דחוני בריה בר חלקיה אבא

 ס זימנא למיטרא עלמא צריכי הוו כד גביה רבנן
 דרבנן זוגא רבנן שדרו למיטרא עלמא איצטריך חרא

 ולא לביתיה אזלו מיטרא ותיתי רחמי למיבעי לקמיה
 רפיק קא דהוה אשכחוה לדברא לגביה אזלו אשכחוה

 מנקט הוה בפניא אפיה להר אשבר ולא שלמא ליה יהבו
 כתפא אחד וגלימיה כתפא אחר ציבי דרא אתא כי ציבי

 כי משאני שיים מיא מטא בי משאני סיים לא אורחא כל
 מהתם איסתלק כי למאניה דלינהו והיגי היזמי ביני מטא

 לאפיה דביתהו נפקא למתא מטא כי למאניה אחתינהו
 והדר ברישא דביתהו עיילא לביתא מטא כי מקשטא כי

 ריפתא כריך יתיב רבנן עיילי והדר אבתרה איהו עייל
 לינוקי ריפתא פליג כריכו תו אי לרבנן להו אמר ולא

 לרביתהו אמר תרתי ולזיטרא חרא לקשישא ליה יהיב
 נישוק ניקום אתו מיטרא אמטול דרבנן ירענא

 ואתי הקב״ה דמירצי אפשר רחמי למיבעי לאיגרא
 איהו קם לאיגרא שקו לנפשין טיבותא נחזיק ולא מיטרא

 ע״י שליק קדים רחמי ובעי זויתא בחד ודביתהו זויתא בחד
 להואמאיאתו^ אמר נחית כי דדביתהו עננאמזויתא

 כפי׳ רחמי למיבעי דמר לגביה רבנן שדרו ליה אמת רבנן
 רש״י הצריך שלא המקים ברוך לחו אמר מיטרא ומייתי
 מש'נח מחמת דמיטרא ידעגא ליה אמרי חלקיה לאבא אתכם

 מ״ט לן דתמ*ח מילי הגי מר לן לימא אלא דאתא הוא מר
 להר אמר אפיה לן אשבר לא למר שלמא ליה יהבינן בי

 ציבי מר דרא מ״ט איפגר לא אמינא הואי יומא אגיד
 הוה שאולה טלית א״ל כתפיה אחד וגלימא כתפיה אהד
 היה לא לא אורייא מ״טכל לי שאילה לא ולועי לי שאילה להבי
 לתג לו אורחא כולי משאני׳ שיים למיא מטא וכי משאני׳ מר סיים

 'י*3 בהיזמי מר מטא כי מ״ט הזינא קא לא במיא קאחזינא
 ,?ק, מעלה אין וזה ארוכה מעלה אמ׳זה ללבושיה דלייה והיגי

 לנופר אמר מקשטא כי לאפיה דמר דביתהו נפקח ארובה■מ״ט
 נל יהא איה הץייל ט״מ • אחרת באשה עיני אתן שלא כדי להו

 ימפא* אמ׳לייי אב! עיילינן והדר אבתרה עייל ומר ברישא
 עייף לן אמר לא מ״ט ריפתא כרד כי לי בדיקיתו דלא משוס

 לרבנן ואחזוקי ריפתא נפישא הוה רלא ריפת׳ כרכו מר
חרא קשישא לינוקא מר יהב מ״ט בעינא לא הנם טובת

ולזוטרא



מה ־ תענית שלישי פרה אלו תענית סדר
 פנישתא בבי קאי והאי בביתא קאי האי תרתי ולזוטרא

 דביתהו קיימה דחוה זויתא מהאי ענני פליק קדים מ״ט
 בבית׳ומקרבה שביחא ראתתא דידיהמשום לעננא למר

 שכיחי בריוני נמי אי מרגברי יותר לעני הנייתא
 ואיהי * דנימותו עלייהו רחמי קבעיגא אנא בשביבותן

 ואהדרו בתשובה עלייהורלהדרו כעיארחמי הוהקא
החזי׳להס לא אפיה לדיו סבר לא :כשדה עודר בדברא רפיק

 למאני׳ דלינהו :לביתו כשהלך ערב לפנות בפניא :פניו
 : כתכשיטין מקשטא כי יקרעו: שלא כתפא אחד בגדיו הגביה

 זויתא לעלייה: לאיגרא באו: מטר בשביל אמטולמיטרא

 העבים עלו שס שאשתו רוח מאותו דרביתהו מזויתא :זוית
 אמינא :הייתי יום שכיר הואי יומא אגיד תחלה; שנענית תחלה

 )אע״ג רבנן. דמיפגרי יומא כתו ממלאכתי אתבטל לא איפנר לא
 חוזר דהאפועל ממלאכתו למכטל נה״ל היא מצוה שלום דשאלת

 שהוא הקטנים בניו לפרנסת וצריך עני שהיה י״ל יום בחצי אפי׳
 :מהרש״א( וכו׳ עת בכל צדקה עושה ככתובות כמ"ש מצוה ג״כ

 :התשוי תחת נתנו ולא אחת הכתף על הטלית נשא מך דארי מ״ט
 אושלוהו לא להבי כה: להתעטף לי שאלה להבי היא שאילה

 כהו אית מאי חזינא לא במיא ולמקרעי׳: ציבי עליה דמידרי לי
 אתם כשרים אס אתון בדיקיתו דלא :נחש או דג ישכנו ושמא

 : כליסטים אדם כל בעיניך יהא לעולם תר דאמר פרוצים או
 הכי אפילו ואסור אשתו אחר הולך שהיה ע״פ ואף בחדושין כתוב
 דשתא התלמידים בהדי איהי תלך שלא כדי אחריה שילך מוטב
 תשו׳ בשוק אשה אחר איירי דהתס )ועי״ל ע״כ־ עבירה לידי יבואו

 שלא לדקדק אין לבית בכניסתם והכא בפסיעותיה שמדקדק חשדא
 ברישא הס שילכו להו תקשי )ולא הרי״ף( כעלה כפני אשה תהלך
 כך ואחר ברישא ליעול הבית כעל דדרך היא כך ואחר איהו והדר

 ריפתא דליכא אכלי הוו לא דאינהו חנם מהרש״א(:טובת האורח
 קתיה כנישתא בבי קאי זוטרא חנס: טובת מחזיקגא־גהו וקא

 שעתא כל בביתא שכיחא דאיתתא :יומא כל תי4א ולא רביה
 הנאות הנאתה דמקרב ועוד ויהב׳ אזלא מידי עניא מצריך וכי

 שאין וקטניות וקמח לחם כגון ומזומנות קרובות לעני עושה שהיה
 קדים להכי נמי אי : מעות להם נותן אני אבל כהס טורח לעני
הארץ עם כורים בריוני הנך משים :דידה מזויתא עננא

 הוה כי הוה המעגל דחוני ברתיה בר הנחבא חנין נט
 רבי ינוקי רבנן משדרי למיטרא עלמא מצטריך שס
 אבא ליה ואמרי גלימיה בשיפולי ליה ונקטי לגביה רב 3"

 עשה רבש״ע הקב״ה לפני אמר מיטרא לן הב אבא
 לאבא מיטרא דיהיב אבא בין מכירין שאין אלו בשביל

שהיה הנחבא חנין ליה קרי ואמאי ׳ מיטרא יהיב דלא
צ הכסא בבית עצמו מחבאאת

 ולכוין לכו להמריך כדי■ רכן כית של תינוקות רב רבי ינוקי
 רגילין כך אבא אבא :.בגדיו כשולי בשיפולי :תפלת!

 לאביהן חנין כין ממרין שאינן :אבי אבי שאותר כיתום לקרותו
 בביס ול״ג תחביא שהיה ה״ג :אביהן שאני עלי נסבורין שבשתים

 צ ענוה תרוב נפשיה תטתר תטרא כעי הוה כי תתחבא כלי׳ הכסא
 בבגדיו תתחכא כלותר הכסא בכית עצמו את מחביא דגריס ומאן

 ,תחכי גרים ובחדושין ,צניעות מרוב רגליו את להסך נכנס כשהי׳
 העני שיראהו רצה ולא לעני דינר שנתן ופי׳ הכסא כבית עצמו

בתר* גריס ורש״י הכסא בכית עצתו את והחביא תמנו ויתבייש
,. : החדושין לשונו כאן עד אנפי

עצמי מחביא שהיה מפני בו׳ רב רבי ינוקי מהרש״א
 עצמי תחכא שהיה ול״ג ופרש״י בו׳ הבפא בבית

 מחכא היה אתיא רחמי כעי הוה כי עצתו דתתחכא כלומר בכ״הכ
 שייך ואינו דחוק הש׳ני פי׳ ע״ש כו' דגרס ומאן ענוה מרוב עצתו
 הוא עניים מפני עצמו דתחכא ליה דמפרש כחידושין גס לכאן
 פי' כפי הגירסא לקיים נראה וע״כ השפר תן חסר ועיקר דחוק

 למבעי לגכיה דרכנן זוגא שדרו שלא מה דקאתר שפרש״י ראשון
 הרבנן שהוצרכו עד חלקיה התעגל\כאכא בחוני לעיל כמ״ש רחמי

 דרבנן זוגא שדרו לו גס דודאי וקאתר רב דכי ינוקי ליה לישדר
 עצמו ותחכא מיטתו־ הוה רבנן אליו שבאו דכשהרגיש משוס אלא

 לעצמו טובה יחזיק שלא וכדי רבנן אותו ימצאו שלא הכסא בבית
 ליה לישדר רבנן אותן הוצרכו ולכך חלקיה כאבא לעיל כדאתרי׳

 ויאמרו כב״הכ הנחבא בתקו׳ גס אחריו שילכו לגביה רב דבי ינוקי
 . דעביד יונה דרבי עוכדא הך ליה סמוך ולהכי כו׳ אבא אבא כך

ביתו מאנשי ואפילו לעצתו טובה יחזיק שלא כדי בצנעה הכי נתי
:מיטתר הוה

 תקיפי בין מה חזי תא ספרא לרב זרייקא רבי
 ס רב דבבל חסידי דבבל לחסידי דישראל ארעא

 שס א״ל הוה למטרא עלמא מצטריך הוה כי חסדא ורב הונא
 אפשר רחמי ולבעי הדדי לגבי ליכנוף לחבריה חד

 דישראל דארעא תקיפי מיטרא ואתי הקב״ה דמתרצי
 עלמא מצטריך הוה כי מני דרבי אבוה יונה רבי בגון

 ואייתי איזיל ביתיה לאינשי ואמר גולקא שקיל למטרא
 דכתיב עמיקתא בדוכתא וקאי אזל עיבורא בזוזא

 מיכסי והוה צניעה בדוכתא וקאי ה׳ קראתיך *ממעמקים
 6תלי א״ל לביתיה אתא הוה כי מטרא ואתי רחמי שקאובעי

 קע מטרא ואתא הואיל אמינא לחו אמר עיבורא מר אייתי
 דבי ליה מצערו קא הוה בריה מני רבי עלמא׳ותו רווח

 אבא אבא א״ל דאבוה אמערתא אשתטח אזיל. נשיאה
 אנקוט התם חלפי קא הוה חד יומא * לי מצטערו חני

 מצערי קא דלא עלייהו דקבילו עד דסוסוותייהו כרעיהו
 יצחק דרב קמיה שכיח הוה חד יומא מני רבי ותו ליה

 אמר לי מצערי קא חמא דבי עתירי א״ל אלישיב בן
 לא אמד איעתרד ליעתרו לי דחקו קא אמר ואיענו יענו ל

 ■ חנה תתיפה חנה שמה מה א״ל עלאי דביתאי מקבלא
 חנה׳ תחזור אמר עלי מרדה אמרקא נתיפתה

י'■' לב לשחרירותה: חנה וחזרה לשחרירותה

א יב דז׳ב



תענית שלישי פרק אלו תענית פדר
*3מה

קרי
 ושל הדבר את מפרשמק דבבל מחסידים רופיא ורב רבהונא לתנו
ליכנוף :מטר א3 שבשבילם מודיעין היו ולא צנועים א״י מסייי

 אהדדי ליכנוף ל״א בצנעא לא עושים היו בפרהסיא אלמא אהדדי
דארעא תקיפי :א מטר אתי הוה לא מינייהז חד דמשוס חסיל
: מטרא אתי הוה בלחוד דתחמתי׳ חזינן וקא יונה י3ר דישראל וחס

 : היוקר תפני בזוזאעיבורא ואייתי ;גלע״ז טשקא גולקא
 בני יראותו שלא כדי הסלע תחת או בעמק עמיקתא כדוכתא

ורא3תע מירי לן אייתית : תודיע היה לא לגיתו שאפי' אדם מפויס'
 לא ולהכי המטר תפני שגעא וליהוי עלמא רווח :למזבן דאזלית

עלוי דתם : נשיאה דגי חלפי קא הוו ;דהשתא ניוקרא זגני יש

 גקרק׳ סוסיהם רגלי נדבקו כרעיה אינקוט יונה: דרגי תערתא
 לילך הניחום שלא מתקומם לזוז יכולין היו ולא התערה גגי שעל
 רבי שכיח הוה .ן;3 תני רגי שד לצער שלא עליהם שיקבלו עד
 בית של עשירים חמי דבי עתירי :אלישיב גן יצחק ר׳ לפני מני
 שהם פרנס׳ להם שאתן כדי לי דחקו :עניים יהיו ליענו :מתי

 אשתי תקוגלת אינה כלו׳ עלאי דביתאי מקבלה לא ;עניים
 עלי מרדה קא :יפה שאינה לפי עליה תיושבת דעתי ואין עלי

 ופ״א פתור ואני תואר יפת שהיא לי חוששת ואינה עלי שתורדת
לו הניחו מקום כמו יופיה תואר מפני עלי תתגדלת עלי מיגנדרא

: גו להתגדר ותי3א
 בן יצחק דר׳ קמיה שכיחי רהוו תלמידי תרי הנהו

 דנחכים עלן רחמי מר גבעי ליה אמרו אלישיב שם
 אבין בר יופי רבי ׳ רשלחתיה היתה עמי לחו אמר טפי רר
 ואתא שבקיה יוקרת דמן יוסי דר׳ קמיה שכיח הוה כר

 אמר נרים דקא שמעיה חד יומא אשי דרב לקמיה
 כסלע בו שיבש כיון בשבת הים מן דג השולה שמואל

 ר׳ דהאי מר שבר לא א״ל סנפיריו ובין איהו א״ל חייב
 א״ל אבין בר יוסי ר׳ הוא אנא א״ל אמרה אבין בר יוסי
 אין א״ל מר שכיח הוה יוקרת דמן יופי דר׳ קמיה ולאו
 בריח דעל גברא א״ל הכא ואתא מר שבקיה טעם ומה
 יוט׳ חיא מאי בריה • חיים דירי עלי חיים לא ברתיה ועל
 א״ל ריפת׳ לחו למיתי נגה בדבר׳ אגירי ליה אגרי הוה חד

 הוציא תאנה תאנה אמר תאנה דתם הוה כפנינן לבריה
 והכי אדהכי ואכלו אפיקו אבא פועלי ויאכלו פירותיך

 דהאי בדעתייכו לאתנקטולי להו אמר אבוד. אתא
 דסגיא הוא השתא ועד ׳ דמצוההואי דבמילתא דננהנא

 מאי לחו אמר ברך דשבעינן היכי כי לשבעך רחמג׳ א״ל
 קונך את אתההטיחת כני א״ל • הוה ודבי דבי הואי

 • בזמנו שלא יאסף זמנן י שלא פירותיה תאינה להוציא
 חזיי׳ יופי בעלת בדתה ההיא ליה הויא היא מאי ברתיה
 אבתרה מהדר וקא ביוצא בריק קא דחוה גברא לההוא

 זכיתי לא ללקחה אם רבי א״ל האי מאי א״ל למחזייה
 שובי לברייתא מצערת קא בתי א״ל אזכה לא לראותה

 ליה הרא : לה הרת וכן ארם בגי בך יבשלו ואל לעפרך

 ואתי׳ אגר׳עילוו׳ מותבי הוו לה גר א הנה כד חמר׳ ההוא
 אנשיי חד יוט׳ אתי׳ לא לה בצרי או לה טפי ואי מרה לבי
 אזלה: והדר הימג׳ דשקלו ער אזלה ולא עלה דפנדלי זוג׳
 על להתפלל שלא עלי לתי3שק כלומר ושלחתיה היתר. עמי

 שהייתי תה שכל גידי היה זה דגר קודם שהתפללתי זה ענק
 שלא ותפני נ״נ מקובלת תפלתי אין ועכשיו לי נותנין היו מבקש

 : המקום פס יוקרת : ק אתר המקום לפגי להטריח רוצה היה
 רבי פמעיה ל״א ־ אגין גר יוסי לרבי אשי רג שמעיה חד יומא

 דג השולה שמואל אמר גרים דקא :אשי לרג אבין גר יוסי
 שהוא פי על אף כסלע בו שיבש כיון בשבת הים מן

 השליכו מפרכס שיאא וגעזד נן לאחר מפרכס
 א״ל :מלאכה 3א שהיא נשתה נטילת משוס חייב : גמיס

 עסקינן צידה מחוסר וגשאין חיי לא דודאי סנפיריו ובין :יוסי ר׳
 :הדייג*׳ שעושין נדרך לחיות גתים והניחו הסל בתוך שצדו כגון
 גר יוסי ר' סנפיריו ובין דהאי מר לה פכר ולא :אשי רג א״ל

 דגר האומר שכל משמיה לה אמרת לא מ״ט כלומר אמרה אבין
 והיו יוסי ר׳ שהה נגה :בהן שפורח סנפיריו :ט׳1 אומרו גשם

 שלא הסשדוני אל לאתנקטולי : לחם להם שיגיא סבורק

 מנקב היה בתצא בריק דחוה .עכשיו עד מזונות לכס הבאתי
 מפגי לברייתא מצערא קא ;גיופיה להסתכל כדי הגפנים בין

:לעפריך שובי עליהם תוקף ויצר יפה שאת
 דחוק והוא פרש״י עיק כי' ושלחתי׳ היתד. עמי מהרש״א

 למקום ומרוצה מקובלת הצדיקים תפלת יהיה שלא
 נוספת שהחכמה אמרו חכמה לענק והרי בנערותם כמו בזקנותם

 דמשמע פירושו כפי משמע לא ושלחתיה לשון ועוד בזקנותם גהס
 עוד אבקש שלא שלחתיה דמרצון לפרש ונראה מרצון שלחתיה
 הראשונו׳ על תוהה והיה לקמן כדקאת׳ הטגע נשנו׳ קוני להטריח

 לגקש הנא ונן לעוני ומעושר לעושר מעוני הגזירה לשנות שנקש
 פ' מאמרי׳ יצירה תשעת שמיס גזירת שהם טפי דניחכס רחמים

 ואמר ית׳ לפניו הטפה מעתיד ההריון על המתונה מלאך היד נל
 ולזה נו׳ חנם או טפש עני או עשיר נו׳ עליה תהא תה זה טפה

 קונו את שהטריח כך בנו מענש שהיה לכאן גנז עם דר״י הך נסמך
 כולי כרך דאשבען חיכי כי : ודו״ק והטבע הגזירה לשנות

 דאשבען היכי ני לגרך לישגע רחמנא למברך ה״ל לגנו לנאור׳
 בזכותי יוסי ברגי ממנו שפגעו אלו נסים מעשה דתלה זי״ל נו'

 מתה אגל ט׳ קרנך את דטרחת :במצוין אז עוסק שהיה
 לתקן לו אפשר שהיה חש היה לא ניסין ממעשה נהנה שהיה

 נהנה שהיה דתפוס ועוד גר״א כדלקמן הנאה אותה ולהקדיש
 משוס לאו אי בנו את ולענוש לקלל כדאי היה לא ניסיס ממעשה

 ט׳ יבשלו ואל לעפרך שובי טלי קמצערת .נולי שהטרחת
 לא אס כת״ש ללוקתך לברייתא דקתצערת קא׳חדא דתרתי נראה
 איסור׳ לידי לגא אדם גני גך ינשלו שאל ט'ואידך ללוקחה זכיתי
 לקלל עשה יפה ולא ט׳ הושחתו רגים יפה אשה גתואר כי כמ״ש

 לפחרירותה שתשוב לקללה ל׳א אלא כן בשביל לעפרא שתשוב
מדאמריג!



אלו תענית סדר
 מאנרה׳ והראי' שתתות לקללה זימדאי דאין נ״א ננדאמרי׳לעיל

 הפליגו נתלמו׳ מקומות גכמה בו׳ ליה טפי ואי :אשתו שרה עם
 ולא מעושר שאינו דגר לאכול רצה שלא ג״י פנחס דרגי בחמרא
 דר׳ דחמרא זי״ל דר״י חמרא דהאי מהפלא דוכתא גשוס הזכירו

 דגר מלאכול עצמו על שהחמיר לאחויי ליה עדיפא ג״י בנחש
 הכא משא״כ מעושר שאינו דגר דהיינו ׳׳י3 פנחס ר׳ לרגו שאסור

יוסי רגי לרגו שאסור דגר אלא כלום עצמו על החמור אסר דלא
: מהם הרחיק גזל משוס ששכרו למי או . מר
 טשו צדקה גבאי ליה חזו כד אישברתותא אליעזר סב
 חד יומא להו יהיב הוה דהוהנקיט רכל מיניה שם

 חזיוהגבאי לברתיה להנדוניא לשוקאלמיזבן סליק
 אשבעתיכו לחו אמר בתרייהו ורהט אזל מיני׳ טשו צדק׳

 לתו אמר ויתומה דיתום בנדוניא עסקיתוא״ל במאי
 מהדהוהליהיהביה כל שקל לבתי קודמים שהן העבודה
 שדיי׳ ואסיק חיטי ביה זבן אזל זוזא חד גבי׳ פש גיהליהו
 אבוך לך אייתי מאי לברתה א״ל דביתהו אתיא באכלב׳

 אתיא סליקא אסקיה לאבלבא ראייתו מה כל לה אמרה
 וקא חיטי דמלי׳ אכלבא חזייה דאכלבא בבא למפתח

 אתא כי מחיטי בבא מפתח ולא דדשא בצנורא נפקא
 אמר בוראך לך עשה מה ראה ליה אמרה מדרשא מבי
 אלא בהם לך ואין עליך הקדש חם הרי העבודה לה

:ישראל מעניי כאחד
 העבודה :לזו זה לזווגן ויתומה ביתום :ממנו תתחנאיס טשו

 י״ל גתו וכ״ש קודמין קרונך עניי דק״ל ע״ג )ואף ־ שגועה
 היה שלא היה עני מיהו לבתו גס נדוכיא להפריז נניתו לו שה*ה

 נשוק אצלו היינו זוז חד אלא גניה לאפש ודקאמר זוז מאתים לו
 חד פ׳גז :(תהרש״א ודו״ק גתו נדונית להפריז חיטי ניה וזנין
 אוצר באכלבא :ויתומה יתום לאעסוקי צריך לא דתו זוזא

 מעניי כאחר אלא :הקג״ה אוהבך לך עשה מה .תטיס
 גסים ממעשה להנות ואסור הוא נסים דמעשה משוס ישראל

:מזכיותיו לו מנכים נס לו עושים ואם לעיל כדאמרינן
 אתא ולא רחמי בעי תעניתא גזר נשיאה יהודה רבי סג
 ליהודה הרמתי שמואל בן איבא כמה אמר מטרא שם

 שעלתה למי לו אוי בכך שנתקע לדור אוי ,גמליאל בן חלהי
 נשיאה יהודה רבי ׳ מטרא ואתא דעתיה חלש כך בימיו

 אורעינהו ולר״ללצפר׳ לר״י אודעינהו ולא תענית׳ גזר מחט׳
 אק א״ל מאורת׳ עלן קבלינן לא הא יוחנן לר׳ ר״ל א״ל 6סד,

 ולא רחמי בעו תענית׳ גזר נשיאה דבי ׳ גררינן בתרייהו
 אם *והיה חבריא דמן זעירא הושעי׳ להו תנו מטר׳ את׳ נד

 שעיני׳יפות בזמן לכלה משל לשגגה נעשתה העדה מעיני גיזי
 כל יפות עיניה שאין ובזמן בדיקה צריך גופה כל אין י" .

 אצואריה ליה ורמו עבדיה אתו ׳ בריקה צריך גופה 6־ רש
 שבקוה בריוני הנך להו אמרו ליה מצערי וקא סוררא 'נ •י

 לשוס מיליה דכל תזיק וכד ליה מצערי קא הוה נמי דאגן 'ש

סו תענית שלישי פרק
 * שבקוה נמי אתון מירי ולא ליה אמרינן לא עבד שמים

 נחית מיטו־א אתא לא ו רחמי בעי תעניתא גזר רבי
 הרוח משיב אמר אילפא ר׳ ליה ואמרי אילפא קמיה
 יהד מאי א״ל מיטרא ואתא הגשם מוריד אמר זיקא ונשב

 תא מל בקדוש׳ חמרא ביה דלית דחוק׳ דיירנ׳בקיסא א״ל עובדך
 לנכי ואבילתא לקדושא חמרא ומייתינא טרחנא ואבדלת׳
 תי גזר אתרא לההוא איקלע רב • חובתייהו ידי להו ומפקינא
 תפיש שליחא קמיה נחית מיטרא אתא ולא רחמי בעי תעגיתא
 '׳ך הגשם מוריד אמר זיקא ונשב הרוח משיב אמר דצבור׳

 לקמן אנא דרדקי מיקרי א״ל עוברך א״למאי ואתאמטרא
 נני לא ליה אפשר דלא וכל עתירי כבני עניי לבני ומקרינא
 יי"*• דפשע מאן כל דבוורי פירא לי ואית מידי מיניה שקילנא
 ״צר דאתי עד ליה ומשדלנא בכוורי ליה משחידנא בינוקא
 הוריד מטרא אתא ולא רחמי בעי תעניתא גזר נחמן רב וקרי׳

מגורא ושדיוה לנחמן שקליה אמר לביתיה אזיל כי
חול : מטרא ואתא דעתיה חלש לארעא

 דנשיא נאחדינניסן דאפילר גמליאל בן ליהודה הרמתי שמואל בין
 חטים קציר הלא דכתיג אתטרא געי הוה קללה סימן שהיה

 רני של נחרו עכשיו וגומר ומטר קולות ויהן ה׳ אל אקרא היום
 : ניה תשגחי ולא רחמי געי נתוכו שרוי שהוא גמליאל גן יהודה

 הגשמים על התפלל הוא ליהודה הימתי שמואל נין ובתוספות
 :התעניתי ואני התענה הוא גאו ולא נעתם ואני וגאו נעתם שלא

 כדאמרינן מאתמול עילון קבלינן לא הא :תקועה שגתקע
 :מנחה נתפלת אתר ושמואל נמנחה אתר רג מקנל תאיתתי לעיל
 וגרריגן סתכינן נשיאה דני עלייהו כלומר גדיה בתרייהו אגן

 חברייא דמן זעירא :דתי תאתתול וכדתקנלינן גתרייהו נפשין
 הוה אחרינא דאושעיא תשוס הכי ליה דקרי והאי שנישינה צעיר
 דלא והא ־ העם לעיני התאירים הנשיאים העדה מעיני ;התם

 דקאי י״ל דהתס הקהל מעיני ונעלם ויקרא דפרשה קרא מייתי
 לכך עשיה נעינים שייך דלא ל׳עשיה כתיג הכא אגל דגר אהעלתת

 שעיניה בזמן :תהרש״א וק״ל וכמשל הנשיאים הס דעיני דרשו
 משל האי יפה גופה כל דודאי בריקה צריך גופה כל אין יפות

 טוני׳ הדור כל הגונין שהפרנסיז גזתן כלומר נשיאה לגי גריעותא
 דתטאיס כלותר יפה אינו הדור כל ודאי הגונין אינן ואס נינהו

 דגי והנהו הואיל אחר נפי׳ ת״כ :העדה עין שהם נשיאה דני
 לנדוק צריכין אין העם דלת רשעים העדה עיני דהוו נשיאה

 נשיאה דבי עבדי אתו השתי׳: תן נהו תשגתי לא מעשיה׳לכך
 : נשיאה כנגד דנריס שהטיח לפי אושעיא לר׳ ליה מצערי הוו

 ולא שנקוה גלותא ריש דני להני אתרי הוו תקיפי גנרי בריוני
 תצערינן דלא ליה שנקיגן ואתאי ליה תצערין נתי דאנן תצטערוה

 לא להכי שמיס לשוס ועניד דאותר תילי דכל דחזינן דכיין ליה
 נכי א״ל ננתרא אחרינא נוסחא ואיכא תירי ולא ליה אמרינן
 ותגיף תחרף לן מצער פירש לן תצער נתי דהא שנקוה תאתיה
שדרים נכפר דחוקה בקיסא התיגה• לפני קמיה נחית אותנו;
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תענית שלישי פרק אלו תענית סדר ;■׳
 ויני"יר דגים של מחילות דכוורי פירא : עניים שהם דחוקים מ

 מיקרי עי3 דלא פושע שהיה מי בינוקא דפשע מאן :נלע״ז
 :דגמי׳ היכי ני בכוורי ליה :משחידנא ללמן׳ רצה לא שהתינוק

 שדמה ה״ג לביתיה אזל כי . דגיס כוורי כהדי ליה משדלנא
 :אחר לנותל בצדו עימד שהוא זה מכותל כלות'שדמה לגוד׳ תגודא

 ליה אמרי מטר׳ אתא ולא רחמי בעא תענית׳ נזר רבא סי*
להו אמר מטרא ואתא רחמי בעא יהודה רב והא שם

 דבשני מינייהו אנן־עדיפנן תנויי משום אי אעביד ומה■
 בש״ם מתני קא ואנן הוה בנזיקין תנויי כולהו יהודה זירב

 ירק שכובשת האשה ן בעוקצי יהודה רב מטי הוה וכד י
 אמר טהורין בטרפיהן שכבשן זתים לה ואמרי. בקדרה אזי׳

 בעוקצין מתנינן ואנן הבא חזיג׳ קא ושמואל דרב הויות
 מסאנ׳ חד שליף הוה כי יהודה רב ואלו מתיבת׳ תליסר ;סם

בן דמשנח יומאוליכ׳ כולי צוחינן קא ואנן מטר* אתא מ״ס
 יעשו מה אבל לימא מידי רחזא איכא אי עובדא ■משום אי

 לבי חזנהו יהודה רב * יפה דומה דורן שאין הדור ופרנסי
 בעלמא שבעא איבא ש״מ אמר בריפת׳ פרצי דקא תרי

 בריה כהנא לרב רבנן ליה אמרי כפנא והוד. עיניה יהיב . ;
 בשמעת׳ניעשיי׳ קמיה דשכיח דמר שמעיה נתוני׳ דרבי יתיפי

 משכוה ׳בעלמא דאיכא האי מאי לשוקאוניחזי רליפוק
 אמרי האי מאי אמר כנופי׳ הזא לשוקא ואפקיר. ועשיו׳ !ראי׳

 איכא ש״מ אמר מזדבן דקא קיימי דתמרי אכסיפא ליה -י*3"
 חד ליה שלף משאני לי שלוף לשמעיה אמר בעלמא כפג׳ '^ר

 אתא אחרינא למשלף מטא כי מיטרא ואתא מסאנא
 לעלט״אמר ליה מדוריבנ׳ אחרינא שלפת אי וא״ל אליהו

 פפא דנהר אנודא קאימנא שמואל רבת בדיה מרי דבי
 חלא מייתי דקא למלחי דדמו מלאכי להנהו להו וחזינא י

 עלמא כולי ואתי דסמידא קימחא והוה לארבי ומליונהי
 נסים דמעשה תזכנו לא מהאי להו ואמינא מיניה למזבי

 מפרזני׳ חיטי אייתו למחר מפרזני׳ חיטי אתו השתא הוא
 רחמי בעו תענית׳ גזר להנרוני׳ איקלע רבא * כ״ע וזמן

 ביתו בתעניתנו כ״ע ביתו להו אמר מטרא אתי ולא
 א״ל לימא בחלמיה מידי דחז׳ איכא מי להו אמר למחר

 לרב טב שלם בחלמא אקריון לדידי מהנרוני׳ אליעזר רבי
עת ש״מ אמר לעמיה אוטיב דמטוביה טב מרבון טב

:מטרא ואתא רחמי בעא הוא רצון
 : נזיקים גסדר אלא גדול היה לא תלתודס הוה בנזיקים ה״ג

 זתים : גרמת תסכת3 מפורש וכו׳ ירק שכובשת האשה
 חד שליף דוה כי :דטהרוח שני נפרק בטרפיהן שכבשן י'

 ישינה י״ג בעוקצין מתיבתא תליסר :עינוי משום מסאנא
 דחזא ;שקצין מסכת דגמרי מתא נהך איכא פנים י"ג וכלומר ״ןש
 יפה לדור דומה היה שלא יפה דומה :י:י3 בעובדי ח״ו מירי ,0יי"

 בריפתא פרצי דקא :וק"למהרש״א( צדקיה של דורו )כמו ״ת׳
 כלומר דמר שמעיה זה־; עם זה כמשחקין לזה זה הפת שזורקים

 יחזקהו לשוקא ניעשייתדליפוק !יהודה לרג למר ששמשת אתה

 רמקיפין עלמא כולי חזא ; כשוק ונטייל א3 לחברו האומר כאדם
 :י תמרים' של פסולת דתמרי אכיספא : ניוקר תמרי ן3למיז

 שלוף אחר פי׳ נהוג מצאתי ־ גשמים 3מרג עלמא כולי מחריב
 שאתה צער 3מרו לעלמא מחרכת נתעניתי־ 3אש כלומר מסנאי לי

 יהודה 3רר נשניה מלאכים לי חזי לדידי ־ נתעגית 3ליש רוצה
 דסמידא : ןלח הלא :הכי יהודה 3ר דענד פעם נאותה ר"ל

 : וכמה כו׳ נסים מעשה לרו אמר • אותו מוכרין עצמו והן סולת
דפרזניא.. : ן)נכן 3טו יותר נסים ממעשה להתרחק דאפשר

:מקום מאותו מביאין
 שליפת כולי מטרא ואתא מסאנא חד ליה שלף מהרש״א

 דגשוק והנא פר׳י״ה 3דחשי עינויים מה׳ אחד סנדל
 להתחיל מהעינויים אחד נשוט ניכר היה לא יהודה 3ר קאי הוה

 שהתחיל דמיד וקאתר סנדל נשליפת כ״א תענית עליו ולקבל נשוק
 דאמר ואמר מטרא ואתא נענה היה אחד סנדל שליפת3 נזה גס
 שהטריח משו׳ אפשר לעלמא חריננא אחריתא שלפת אי הקנ״ה ליה
 והשתא נעלמא כפנא להיות עיניה 3יהי כי מעיקרא קונו כ״כ
 סנדל נשליפת נענה היה דכנר הצורך מן ניותר עא3ש לנקש הדר
 קימל הוה מאי לדקדק יש ומיהו הצורך נכדי שנעא לחזור אחד

 כדקאמר מאתמול לו3ק שלא כיון נשוק סנדל נשליפת זה תענית
 למלאכי חזא :סנדל נשליפת עליו ל3ק נעלמא דצערא וצ״ל לעיל

 שעה אותה לפי מ״ת מטרא ואתי מתפלל יהודה שהיהרנ גט גר׳
 נסים נמעשה קמחא הניאו שהמלאכים עד שונע היה לא עדיין

 הקרה שונע ע״י היה ולא הן נסים שמעשה מהן תזננון לא וכשא״ל
 והיה נסים מעשה בלא מפרזינא דהיטי ארני דאתיין למחר ה׳

 הרוא* נמי ט׳ דחד אמרינן הרואה ונפרק כולי טב שלם : שוכע
 כדמשמע נכתנא הט׳ שראה והיינו לו יפה סימן נחלום אותה
 דאפשר קאמר נקריאה הכא אגל נחלום הספד הרואה גני התם
 משמיא טנא שלמא ליה דאתא תלמא נהאי אלא ט׳ נחד סגי דלא

 הישינה ראש היה שהוא רנא על היינו 3ט לחב ונראה נחלום
רנאדמטוני' על לפר׳נמי יש לעמיה מטע ומטוניה התענית וגזר

:לעמיה הקנ״הגס שהוא 3ט רנון 3מטי ונזכותיו רנא של
משוס דרבא דיגא בבי נגידא גכראדאיחייב ההוא

 "ש בי מלתא אישתמע ומית נגדי׳רבא כותית דבעל
 ע" אימיד. הורמיז איפרא א״ל לרבא לצעורי מלכ׳בעי שבור

 דכל יהודאי בהדי עסק לך ליהוי לא לברת מלבא דשבור
 רבעו ליה אמרה האי מאי א״ל להו עביר ממריהו דבעון
 דמטרא זימנא משום ההוא לה אמר מטרא ואתא רחמי

 שלחה מיטרא וליתי תמוז בתקופת האירנא לבעי הוא
 כעא י מטרא וייתי רחמי ובעי דעתיך כוין לרבא ליה

 0חלי עולם של לפניורבובר :אמר מטי־א אתא ולא רחמי
 תד וגומר פעלת פעל לנו ספרו אבותינו שמענו *באזנינו
 מרזבי דשפוך עד מטרא אתא ראינו לא ובעינינו
אמרמיאיכא ליחאבוהבחלמא אתחזי לרגלא דמוזוזא

רמטרח



מז תענית שלישי פרק אלו תענית סרר
 מדוכתך ואשני קום האי כולי שמיא ■דמטררזקמי

 אשכחיה למחר דובתיה שני שמיא מן עליך דרתחי
 חלש תעניתא גזר פפא רב • בסכיני רמירשם לפורייה

 ולא רחמי בעי מירי( טעם דרייסאלפי׳ פינכא שרף ליביה
 שריף אי אושעיא בר נחמן רב ליה אמר מטרא אתא

אכפוף מטרא אתי דוה דדייסא אחריתי פינכא מר
:מטרא ואתא רחמי בעא דעתיה וחלש

 שדים יופי חן איפרא שמת כך הורמיז איפרא : מלקורן נגירא
יד3ע תאי האי לצעזריה!מאי תלכא שנזר בעי :לה היה

 הוא רמיטרא זימנא ; מיטרא דנעיאתי אימת דכל א״ל ־ להז
 לי׳ דרחתא לרבא שלחחליה מיטרא: אתיא נתי נעו לא ואפילו
 אנל לנו ספרו אבותינו :א(3לר לצעורי תלכא שנור )געי לרנא

 דשפוך ;• נפלאותיך לנו הראה עכשיו כלום ראינו לא בעינינו
 נחוצות ששוטפין עד המרזגות מן מיס שקלחו רמחוזא ■מרזבא

 נתטתך תשכג אל מטתך אשני :חדקל לנהר לרגלא :ויןג־רין
 נסכיניס מחותכת המטה שהיתה בסכיני שם דמיו׳ : הלילה

 קערה פינכא הזרוע; פרק תשמע וכן חנל׳למקטליה מלאכי דנעי
 כתו אוכל ננדיחותא כלותר מר שריף אי רח*:ה<: קערה )פינכא
 גזרת כלות׳ אחזמדייס׳ כף פינכא חדא מר אכל אי חיה שורפת
 : דעתיה תלש יפה עשית לא רחמי נעי והדר ואכלת תענית

תהילי׳ נספר הוא כי" בימיהם פעלת פועל מהרש״א
 נתכוין ורנא קדם מימי הקנ״ה שפעל נסים כל על

נזמנו שלא תטר להביא כזה שפעל הנניא שמואל על בתפלתו הכא '
 כולי שתיא קמיה דטרח איכא מי ליה אמר ואביו תטיס קציר ניתי
 ישראל נגד כן שעשה לשמואל דתי דלא נזמנו שלא תטרא לתני׳ האי

 לצורך:שני שלא תמוז בתקופת תלכא שכור כשביל כן עושת ואתה
 מיחדי׳להם להזיק רשות לתם שניתן נזיקין ה נראיכי בו' דובתיך

 הוא שזהו ואפשר אחר בתקוס להזיק רשות לתם ואין היזקן מקום
 בשליחות! רעיי היינו ונאמני׳ רעי׳ חלייס כמס׳עכו״ס שאמרו בכלל

 תא בו׳ רחמי ובעי ררייסא פינכא שרף :בשבועת! נאמנים
 לאו א♦ בו אפל תות לא ביום בו תענית פפא רב דגזר כיון ודאי

 שטעם על היינו עלית דאתייך נחמן ורב כדאמרינן ליבית דחליש
 לתטעס ליה דתות נתי אי כפרש״י והתפלל רחמי דבעי קודם ואכל
ה״ל ולא הכפוריס כיום לאכול לו שנותנין חולה כדין תועט לנר

: מרובה שהוא דדיישא פינכא לשרוף
 דארי והוד! באורחא אזיל קא הוה רופא ק חגינא רבי ש
לפניו אמר מיטרא אתא ארישיה דמילחא צנא שס

 מיטרא פשק בצער וחנינא בנחת כולו העולם כל רבש״ע ׳קר*♦
 וחנינא בצער כולו העולם כל אמר לביתיה מטא כי >*״י
 ליה אהניא מאי יופף רב אמר מטרא אתא בנחתפיין

 כהן דתנן שא דו חנינאבן רבי לגבי גדול דכהן צלותיה 'קר'9נ
להבעית שלא החיצון בבית קצרה תפלה מתפלל גדול מציווי
 רב בר ורבא אדא רב בר רבין מצלי מאי ישראל את לי
 אלהינו ה׳ יר״מ אמרי יהודה דרב משמיה תרוייהו אדא £״£

 דמעלי^ד למימרא שחונה וגשומה שחונה זו שנה שתהא
 תהא שחונה אם אלא -היא גריעותא הא אדרבה היא

 אדא ורב דרכים עוברי תפלות לפניך תכנס ואל גשומה
 עביר יעדי ולא יהודה דרב משמיה בה מסיים אהבה בר

 צריכין ישראל עמך יהיו ואל יהודה מרבית שולטן
 .קול בת ויום־ יום בכל א״ר יהודה א״ר מזה זה להתפרנס

 בשביל אלא ניזון אינו כולו העולם כל ואומרת יוצאת
 שבת מערב חרובין בקב דיו בני וחנינא בני חנינא
 רביתהו רגילה הוה שבתא מעלי כל שבת לערב

 כרן כסיפא משום בתנורא קוטרא ושדיא תנורא דמחממת
 רמידי ידענא מכדי אמרה בישתא שבבת׳ ההיא לה הויא
 אבבא וטרפה אזלה היא מאי ואחזי איזיל לה לית

 דאשכחתי׳ גיסא לה איתעביד לאיררונא ועיילה איכספא
 לה אמרה לישא רמליא ואגנא ריפתא דמליא לתנורא
 אמרה ריפתיך ליך דחרך מרריך אייתי פלניתא פלניתא

 מדרה להביא היא אף תנא עיילי להביא אנא אף לה
 ער דביתהו א״ל היתה בנסים שמלומרת מפני נכנסה
 אמרה נעביד מאי לה אמר האי כולי ונצטער ניזיל אימת

 רחמי בעי דאתי לעלמא לצדיקי דגניזא מטיבותא ליח
 ויהבו יד פסת כמין יצתה רחמי בעא מירי לך דליתבו

 בחילמי^תידין חזי דדהבא רפתורא חרכרעא ליה
 ואיהו כרעי רתלתא אפתורא אכלי צדיקי דבולהו

 אכלו צריקי דכולהו לך ניחא לה אמר כרעיה דתרתין
 הד דשקיל אפתורא אכלתן ואבן כרעי דתלתא אפתורא

 רחמי בעא רחמינשקלוה בעי ליה אמרה מינייהו
 דגמירי הראשון מן יותר האחרון נס גדול תנא ־ ושקלוה

 שמשי בי חד יומא שקלי לא משקל ירכי מיהב שמיא מן
 עציבת אמאי בתי לה אמר עציבא דתות לברתיה חזייה

 ורמאי דחלא במנא דמשחא מנא לי דאיחליף ליה אמרה
 לחומץ יאמר וידליק לשמן שאמר מי לה אמר בשרגא
 שנטלו עד כלו היום כל והולך דולק היה תנא וידליק

 י,את הנך ליה הוו א דוס בן חנינא רבי • להבדלה אור ממנו
 מפשרן קא אי להו אמר עיזך מפסרן קא ליה אמרו עיזי

 יהיה דובא לייתי וחרא חרא כל לא ואי דובי ליכלינהו
 נכתב דובא אייתי וחרא חרא בל לאורתא " בקרנהא ללורתא
 י|^ קא ולא ביתא שבכתאדבנתה ההיא ליה הואי בקרנהא

 ׳ מאז כשוראי מטיין ולא ביתא בנאי ליה אמרה כשורי מטיין
 ריס לימטו איכו אמר איכו ליה אמרה שמך מת לה אמר

 את ראיתי אני אומר פלימו תנא כשורתא מטו כשוריך
 * :י לכאן והיו בתפלתו( חנינאבןדוסא רבי )שקירה הבית
הדישה חנינא ר׳ שקירה הבית זה אומיים והיו אמה ולכאן אמה

 %תי, * עשאן סניפין וי״א בתפלתו רושא בן
 1התצ? שמכקשיס בצער העולם כל : הוא תנא רופא בן חנינא רבי

לגשמי; צריך ואיני בביתי יושב שאגי בנחת לשדותיהם: מיס
לפי



תענית שלישי פרק אלו תענית סדר
 יכנס אל מתפלל שהיה מאיאהניאוכו׳ :שלוה לי שאין פי5

 חכינא רבי תפלח הקכ״ה שמע ואע״פנן דרכים עוכרי תפלח
 ושדיא :זט׳ הוי תעליותא ותאי חתה שחונה :תיטרא ופסק

 סבורין שיהיו כדי עשן שתעלה דגר בתנור מטלת שהיתה קיטר'
 לאפות תה לה היה שלא כסופא מחתת בתנור שאופה לשכנים

 רחת כעין דהיינו מרא :כלע״ז תולי״ט עריכה אננא : בתנור
 שלא נכנסה מרא להניא היא אף :התנור מן פת בו פרודה

 שהיתה לפי אתעכדא דנסין דידעה שכנתה משכנת׳ שואלת היסה
 חנא לי דתחליף ה״ג : פושי״ר כלע״ז מרא :מלומדת
 שהן עיזך מפסדי קא ליה אמרו :וט* דחתרא כתנא דתשחא

 תפסדי קא עזי אס א״ל : אחרים של שבגנות הירק תן אוכלת
 וחדא חדא כל תפסדי קא לא ואס זאכיס דובי גכלינהו

.־ כקרנהא דוכא לייתא
 נודעו ולא היו מציאה הגאונים אמרו עיז׳ הנך ליה הוה

 דאמרי׳ משוס כן שאמרו והעעס אנדה שומר והיה למעלי׳
 כתוב מצאתי ע״נ אחרינא מידי ליה הוה דלא אלמא חרובי! נקב לו ד׳ לעיל
 חכמי׳ אחרו ועוד הוה עני והא ע!ים ליה הוו מהיכן חנינא ור' אהד נספר

 פתה על אדם ועכו־ מעשה פנחס רג אתר נא״י דקה נהמה מגדלין אין
 תאכלי אל לה ואתר חנינא רכי של אשתו ומצאן תרנגולין שם והניח וניתז
 בדמיהן וקנה ומכרן אותן מצערין והיו ותרנגוליו ביצים זהרט הן צי חגי

 לחברו ואמר התרנגולים תמנו שאבדו אדם אותו עבר אחת פעם : עזים
 לו נתן הן א״ל סי׳ בהן לו יש ל א׳ ר״ח שתע שלי התרנגולים הנחיתי בכאן•
 שאין נראה )מכאן בקרנייהו דובי דאייתי עזי והן העזים את ונעל סימן

 עזים קנה היאך קשה וגם הגת' בנוסח ונתב מפירושי׳ אלא התלמוד (הלשון
 ודז״ק התיש׳ גרסת נכין יותר לבך בא״י דקה בהמה מגדלי! אץ י־א

 לאותן נ-תחברו חתיכי' אלא הקורות ומשנו שלא עשאן סניפין ־ יזהרש"א(

 דעד סניפי אחרינא לישנא ־ צרכן כל ארוטת קורות שיהיו כדי י^חח
 במעשה היו חליות של קירית היו סניפין ל״א :יותר ולא כסדר הוו הכותל

: לארכן קטנית חתיכית להם נדבקין נס

 רש״י פי׳ עיין כו׳ מפני נכנסה מרדה להביא מהרש׳א
 כניסי׳ שמלומדה דמפני דר״ל לפירושו פירוש נראה

 לאפות כלום לה היה שלא כיון ככיח תרה כלל לה לתה ו?זאהטע'
 תצטרךלשאול אגנאשלא לה היה ולכך כניסי׳ שמלומד׳ תפני וקאת׳

 לה היה שלא אפשר כו׳ לישא מלא אגנא דח!יא ודקאמר משכניה
 כאן שאק חכרלזה תרגיש שלא היה כנס זה דכל אלא ככית אגנא
 שהיה אלא היה הנס דכלאו תשמע גופא כתרא אכל ולישא אגגא

 כת״ש כיה הרמז נראה כו׳ דפתורא כרעא חד : בחדרה לה
 חסדים גמילות ועל העבודה ועל התורה על עולם עמודי בג׳

 שיזכה כדי העולם נכרא עמודים שלשה אלו דכשכיל עומד העולם
 לצדיקים שיהיה דפתורא ורגלא כרעי ג׳ הן ואלו הכא לעולם בהן

 הזה כעולם תשכרו לו ליתן רחמי דכעי ואמר הטוב בשכרן לעתיד
 תתפלל שהיה העבודה שהיא התפלת שכר דהיינו כרעא חד ויתנו

 בכתה כמפורש תכא שלא צרה כל על כן להתפלל רגיל והיה עכשיו
 שהוא הכאתזההכרעא כעולס תשר שהיה כחלתא לה חזו מנתין

 שכרו לו שיהיה וסקלוהו כו׳ רחמי כעי והעבודה התפלה שכר
 והוא כו' שקלי לא דמשקל ט׳ נס דגדול ואתר כעה״ב משלם
 מפי עובה מדה יצתה לא תעולס כהתה במה פרק שאתרו גענין

 ולא ע״ש היינו פרש״י שמשי בי חד :ע"ש ט׳ בו וחזר ה"3הק
 לגביה המשא ויפיק דהכא שמשי דבי ונראה על־׳ל טעם מעתי5

 בעו< והיינו דהכמז׳שבת שעה היינו לכיתיה אתא שמשי כי דכל ר'
 אותה מקרי ולכך הקדש על מחול להוסיף דצריך קייס ושמש יום

 לעיל כמפורש לעניים צדקה כשכת שמש וכמ״ש שמשי כי שעה
 תשו'אותה נמי היינו שכת ערב ששי ליום דקרינן הא דה״נ ונראה

 חול משוסהתוס׳ לשכת נחשב הוא יום של רב דע שכת דהכג' שעה
 א1ן לדלוק לה צריך היה לא בו׳ היום כל דולק היה :הקדש על

 מכו לפרסם היום כל דולק היה אכל כית שלום משום שכת כליל
 קא אי :הנדלה למצות נר מתנו להדליק שנאו גם כיוס לרכים

 מקפיד הוי לא ״כ1ח תפסק קא דלא האמת ידע הוא כי׳ מפסרן
 כיון. יזיקו שלא לנטרן ה״ל אלא שלו היו שלא כיון לדונים העזים
 לפרסם זה גס בו׳ לכאן אמה שיצאו עד :הוה אנידה ששומר

 זה כנית כשיראה הנס תזה שמע ולא ידע שלא מי דגם הנס
 ויגידו עליו יש?( ט׳ מכאן אתה נו להיות אחרים מבתים שנשתנה

וכו׳זא״ל ראיתי אני דפליתו הא עלה דמייתי משמע והכי הנם לו
: כו׳ שקירה זה בית

 דברי באו לא שלנו בגמרא וכו׳ עיזי ה״ל דוסא בן חנינא ר׳ ח הר'"

 ורבי בגמרא גרסי הוי לא הנזכר דלגאיניס הנראה כפי התיס' י
 א' אדם ועבר מעשת משני וכי' הוה עני והא עיזי ליה הזו מהיכא חנינא

 חנינא רבי מוותר היה היכי קשה אכל היו מציאה הגאונים אחרו ולכך •וכו'
 כיין המציאה להפסיד חנינא לרבי אין והא דובי ניכלינהו מפשרן אי לומר

 קשה וכן ־ שלו על ויעמוד המציאה בעל א3' שם המציאה של בעליו שאינו
 עזים בדמיה׳ וקנה ומכרן תרנגולים שתניח באותו במעשה הגמרא לגירשת

 בהמה מגדלי! דאין י״ל ושמא דקה בתתה מגדלין אין דהא עזים קנה איך
 ניד מגודלים היו שכבר עיים שקנה הכא אבל ולדות לנדל הוא בא״י דקת

 להקשיח ואין ׳ חשש לא הבעלים עם חשד לעשות היה ובדעתו אחרים
 דכיין איבוד בשפק והכניסם דובים ליכלינהו מפשדן אי קאתר היני כאן

 בסוח היה עמס חשד .ולעשות הבעלים להנאת אותם קנה חנינא שרבי
 לפי בא"׳ דקת בתמה לקנות חשש לא זה ותעעם ידו מתחת תקלה תצא שלא

 אי שאחר אח״ב שהית כמו אחרים של זרעים יפסידו שלא בטוח שהיה
 שהיי לסייד אבל בקרנ״תו דובי ליתי מפסדן לא ואי דיני ליכלינהו מפסדן

 חנינא לר' דאין משום דקת בתתה מגדלין אין ותא הקשת חנינא רבי של
 ומובטח הנס על סומך שהיה מפני דקה כהתה מגדלין אין על לעטר

יפסידו;. שלא
 מ עבד טובא מלתא ליח דחיקא הוה פדת בן אלעזר רבי

 7. ברא אשכח למטעם מירי ליה הוה ולא מלתא
 05 רבנןלשיולי •עיילו וגייס ליביה חלש לפרמיה שדא דתומא

 מאפותי׳כי דגורא צוציתא ונפיק וחייך דבבי חזירה ביה
 צוצית׳דנורא ונפק וחייך מר בכה מ״ט ליה אמרי אתער

 אימתי עד קמי׳ ואמרי׳ שכינה דחזאי להר אמר מאפותי׳
 לך ניחא בני אלעזר לי ואמר דוחקא בהאי ואיזל אידבר

 בשעתא דמברי׳ ואפשר אברייה והדר לעלם׳ דאחרביה
 אמרי ואפשר האי כולי דעלמא רבוני קמיה אמרי דמזוני

 אמרי דחיית לי אמר דחיינא או נפישי דחיי שני ליה
 י דאמרת אגרא בהאי לי ואמר בעינא לא הכי אי לקמיה

 דמשכי נדרי תליסר דאתי לעלמא לך יהיבנא בעינא לא
 טלי דעלמא רבוניה קמיה אמרי כהו אפרסמאדמעננת

 קמיה אמרי להו ניתיב מאי ולחברך א״ל לא ותו האי
 ומחיין בעינא קא ליה דלית ומנברא רעלמא ויבונא

!גירי בך אגרו כרי אלעזר לי ו,*שד אפותאי כאסקוטל׳
רעי



מוז תענית שלישי פרה אלו תענית סרר
 דארעא מרא הנקרא והוא הוה אמורא פרת בן אלעזר דבי

 יוחנן ר' שמש והוא היה הוראות נעל נדה נמסכת דישראל
 ברא : דם הקיז מלתא עבר :ועני ד^ק והיה ר״ל מות אתרי

 ניצוץ: צוציתא : נתעלף ליביה :הלש שוס של עלה דתומא
 ואפש' האי כולי :ממצחו דמפרשי ואית שלו מחוטם מאפותיה

 ואכתי אמרח אפשר ועדין עלי נעית עלמא כולי לאחרוני ׳ נחמיה
 נפישי דחיית ;דמזוני נשעתא תתרמינא לא דילמא ספיקא הו
 :לחיות עתיד שאני ממה רניס הם כנר שחייתי ימי דחיינא או

 : לחיות עתיד שאתה ממה מרונים חיית שכנר מה דחיית אמר
 ולחברך לי אמר : אחרים דנריס לי נותן אתה אין וני לא ותו
 באסקוטלא :ומחיין נעיל קא ליה דלית ממאן וא״ל יהיבנא מה

 אכה נעלמא ונדיחותא נך אשלח חצי גירי ־ נאצנעו כלומר בגודל
 אצנע שמדניק מאפותיה דנפק צוציתא והיינו נאצנע מעט אותך
 : אסקוטלא פירוש וזה האצנע נצפורן ומכה הגודל עם צרדה

 ממה חי שכנר מרובין שחייו שכינה שא״ל מפגי נכי דקא וטעמא
 כהן לרחוץ נהרוותא י״ג משוס דחייך וטעמא לחיות שעתיד

: מוגה כפרש״י מצאתי זה • לזה תזה נהן ולטייל
 תה ולא גבאי יתיב הקב״ה אומרו בעיניו שיקשה רואה איני הר^ב״א

 הקודש ברוח או בנבואה מאמין היות עם ליה אמרי שאמר
 מרוח זו הנבואה ממדרגות במדרגה אלהים מראות הזה החסיד ראה זאס

 ה׳ואותר את ואראה הנביאים שאתרו וכענין כתוהו להיות וראוי אפשר הקודש
 דמיתילידת אפשר תדישא ואברייהו לעלמא דאהשניה לך ניחא ואתר ה' אל

 החכמה שחייב הניון לתכלית בסידורו העולם שבריאת להורות דמזוני כשעתא
 על ויבנה וישוב יהפוך שאס עד וכסיליהם השתים במשטרי העולם להיות
 והחיים והבנים הגופנים בענינים המזל על שיתנהג יבנה בעצמו זה הסדר
 אלא תילתא תליא בזכותא לא! ומזוני חיי בני קטן כמועד שאתרו ובענק
 יוקשין אם הסדר בזה ברמז העני! לו וגלה הש״י לו ואמר מלתא תליא בתזלא

 ע״ה שהוא עד חכמתו חייבה כר המדה על ומתרעמים לעתיד חסידיו בו
 אלא העולם נברא לא כאלו בשבילו כלו לההך וראוי החסידי' כשלימות הוא ואס

 הגלגלים סדור תדרך אליו שיחויב תה רק הגשמיים תן ישיג לא עכ״ז בשבילו
 בני חנינא בשביל אלא נברא לא כלו העולם כל חנינא ברבי וכאמרס והמזל

 לו שהראה עקיבא ברבי וכאמרס לע״ש תע"ש חרובי! בקב לו די בני וחנינא
 א״ל שכרה וזו תורה זו משת ואתר נתקולן בשרו שוקלי! ושתיו תורתו למשה
 בעל רק ידענו לא הנעלם לדבר רמז זו והמחשבה במחשבה עלה כר שתוק משה

 אינן והפסד שהווה בעולם ההווים שהדברים מזה המושג ואתנם ׳ המחשבה
 קיום לו שאין ותת הזמן התחלפות ויתחלפו ויעברו קיום להם שאין עיקרים

 אי! הקיום בעלי החסידים וא״כ המתמיד הקיים דבר עם יחבור עני! לו איי
 לתת דבר יתאוה שלא ההפך או הנאות מהם ישיג אס הגשמיים בדברים להם

 והוא הפכו שהן הנפסדים לדברים תתאוה קייס הדבר נא"כאי! הפכי שהוא
 ולומר שאמרנו לתה בעינארומז לא הכי אי א״ל דחייתא א״ל טפי דחיינא אותרו

 כתו ויעברו תזמן ככלות ויכלו תכלית אל יביאו בעולם המושגות הטיבות
 תאמתי׳ התאות בהם שאין נהם רוצת איני א״כ בטזטתיו תקודם הזמן שעבר

 אגרא בהאי ואתר לאלנפסדיס הקיימים לדברים רק הקיום אל שתתחבר למי
 שלא עד הגשמיות התאזת ת! נפשו שנפרדת אחר בו רוצה בעינא ללו דאתרת

 יותר הרבה ושכר נפשיי לתענוג וישיג בתפלתו הוסף בשכליות ונדבקה ו3 רצה
 נהרות י״ג שיעד ותה השכליות ביזאות אשר כתו זכות תוספות בזה שהיה ממת

 רתז הגשמיים כבדברים הנכבד שהאפרסתו! ולפי הזכות לעלוי רמו אע־סתו!
 דק וריח בריחו האפרסמון תענוג לזה עוד תצורף הנפשי הוא התענוג לעלוי

 ממנו נהנית שהנפש דבר שהוא ואמר לנפש רז״ל אותו שידמו עד שבתענוגים
 את המטע הדק תענוג שהיא האפרפמו! לריח הנשמה תענוג יחסו וע״כ
 נהרות י״ג ותני! טובים שימיר לריח השירים בשיר הנרמז העני! והוא :הנפש

 מוני׳־. עשרת •זה וקס צדיק יפול שבע כעי! מקרי תני! רק מטין שאיני אפשר ■
 או מכוון לתכלית לא החשבונות אלו שכל פעמים אלף ככס עליכם ה׳ יוסף

 כהצדיקי׳ ידעת׳ כבר לא ותז האי זאתרז ־ ממת י״ג שהה ורחמיו טובו נמדת

 לפני תשה פניי נאמרם חבירו של מחופתו נכוה אחד וכל שית מדרגותיהם אין
 יעל כלימה לאותו לה אוי בושה לאותה לה אוי לבנת כפני יהושע ופני חתה

 לחברן התשובה והיתה לי שיעיד המדרגת תן למעלה מדרגת עוד שאל כן
 לכי מיוחדת מדרגה לו יש אחד כל כי לתעלה שהיא למי הרמז איעביל תאי

בעינא ליה דלית ותמאן לי ואמר מעשיו

 יראני לא כי דכתע כו׳והא ואמרי שכינה רחואי ׳א מהרש
 כאספקלריא היינו החולץ ס״פ לה מוקמינן וחי האדם

 להחריב )דומה( אינו לכאורה לעלמאכו' דאוזריב : המאירה
 יותר הישנות ונוסחות ר״א של שעתו שישתנה משום העולם כל

 על לפרושי דאיכא כו' מרישא לעלמא דאפכיה לך ניחא מדוקדק
 גלגול על בכאן שכונו ואולי שנית ולבוראו עולמו קאמ׳להפוך ר״א

 מזל כת״ש כו׳ דמזוני כשעתא דמתיליד הנשמו׳:אפשר
 כזכותא לאו ומזוני וכני חיי וכמ״ש הלידה שעת דהיינו גורס שעה
 דשכת פ״כ כת״ש המזל לבטל שאפשר גס במזלא אלא מילתא תליא
 דאתרת אגרא כהאי שאמר וזה מזכיותיו לאדם מנכין תקום מכל

 יהיבנא עלמא האי3 משכר ליטול ,בעיכא דלא לומר רצה עינא3
 כו* דאפרסמון נהרות עשר שלשה דאתי לעלמא משלם שכרך לך

 מלתא שהוא לאפרסמון הנשמות כעולם א3ה עולם תענוגי מדמה
 יה תהלל הנשמה כל כמ״ש רוחני לדכר הקרוב החוש שהוא דריחגי

 דנקע י״ג ומספר הריח זה אומר הוי כו נהנה שהנשמה דכר איזה
 שנים דגרס ישן ספר3 וראיתי שלש׳עשר שהם טוכות מדות שס על

 גכזלות שהם אלכסון גמלי 3י״ ע״ש כזה 3וכת כו' כהרוותא עשר
 3י״ וכנגד מזלות 3י״3 הקכועיס ישראל כני טי3ש למספר עמים

 עכ״ל: כו' אותיות 3י״ של משס ויוצאים הנמשכים מיס מעיינות
 של" וכספר רכי כספר ל״ג כגמרא ופרש״י בו' בעינא ליה דלית

 יותר מכקש שאתה מה הקכ״ה שא״ל לפרשו ונראה עכ״ל 3כתו
 מה דזדאי ליה ואמר לך גם אתן חכרך של הכא עולם .וגי.מתלק

 נוגע אדם דאין שאמרו כמה מכקש איני הצדיקים לחכרי שמוכן
 לן זכזתליתן ליה דלית מגכרא תכקש אנא אבל לחברו שמוכן כמה
 דורשין אין כפרק שאמרו וכתת חלקו לי שתתן הכא כעולם חלק

 צדיק של חלקי נוטל והרשע עדן שבג״ן הרשע חלק נוטל דהצדיק
 בו׳ גירי בך אגרי :וק״ל מקראי שם ליה ותייתי שכגיהנס

 ופירוש הגאון שוגה כך גירי כך גרי פירש וכערוך פרש״י עיין
 כת״ש כך שיגורו גרים לכא לעתיד ליה אמר וכך היא כרכה

: עכ״ל נדחי כך יגירו
 אתא ולא רחמי בעי תעניתא גזר חנינא בר חמא רב'

מטרא ואתא תענית׳ גזר ריב״ל והא א״ל * מטרא
 ש ונכוין ניתי ליה אמרו ליואי בר והא להוהאאנא אמר

 ואתי רחמי ובעי לבייהו צבורא דתברי אפשר דעתין
 שיבא רצונכם א״ל מטרא אתי ולא רחמי בערן מטי־א
 כסי לא פניך כסי רקיע אמר הן א״ל בשבילנו מטרא

 לוי• • מטר׳ ואת׳ בעיבא כסיא רקיע פני עזין כמה אמר
 לפניו אמר • מטרא אתא ולא רחמי בעי תעניתא גזר

 בניך על מרחם אתה ואין במרום וישבת עלית רבש״ע
אליטיון לעולם אליעזר ך׳ אמר * ואטלע מטרא אתא

אדם



תענית שלישי פרק אלו תענית סרר סר י״ל
ך6*ול

 דברים הטיח גדול אדם שהרי מעלה כלפי דברים ארם מתמי'
 לוי והא ליה נרמא והא • לוי ומנו ואטלע מעלה כ$פי

 ר׳ • ליה והאגרמא הא ואיטלע דרבי קמיה קירה אחוי מקרא
 דקא ענני לחנך שמעינהו אנא אמר לוליאני בר חייא

 כשהחזיר א״ל ומואב בעמון מטרא וגשרי ניזיל אמרן *?'כ1
 עד קבלוה ולא ולשון אומה כל על התורה את חקב״ה !כתג
 ותשדו ישראל שבקיתו ואתון וקבלוה ישראל שבאו י׳המ

 אדוכתייחו: שריין ארוכתייהו שרו ומואב בעמון מטר׳
 עדיף הוא אקד איש ואני אחד איש הוא ליואי בי" והא אנא הא נהרא

 מקבלים בשבילנו מטר שיבא : שוברים דתברי :אינימ 1 יחיל;
 מצכורא: כסי׳ דלא עזין כמה אחח לדעת ומסכימין עליכם אתם א יש

 הרצפה: את ונושק ושוחה כארץ גודליו שני נועץ קידה אחוי לוי
: בקידה שניטלע לו גרם החטא ליה גרמא והא הא

 :היעה וב באמירה זולתי איננה לרצון שהשגחה תפני ז״ל הרשב״א
 הרצון ולהשגחת ולידיעה להשגחה אלה ג' השואלו ובראיה

 הרבה ראה ולבי ־ לדג ה' ויאתר השיג אס כתו אלהיס קול עס השמע בתו
 לצד להמטיר אותן ומוליך תנשב שהרוח וידע העננים ראה וכאן ודעת חכתה

 להוריד אותריס שהיו תהס שתע וכאלו .א"י תעל ומתפזרים ומואב עתו! ארץ
:ומואב לעמון מטר

 לפרש נראה בו׳ גזר ריב״ל והא ליה אמרו ׳א שהרש
 היחידים והיו תענית גזר דבתחילה הזה כמעשה

 ולא היחידים תתענין דג"ק׳ראשינות פ״ק ששנינו כמו בו מתענין
 עם תענית גזר ריב״ל הא היחידים אות! ליה ואמרי מטרא אתא

 ליואי בר והא אנא הא וא״ל מטרא דאתא ונענה היחידים
 היחידים אבל התענית הגוזרים אנן ושקולין דשוין א'שר ר״ל

 דא״כ וא״ל ריכ״ל עם שהתענו כיחידי׳ שקולי! אינן עמי המתעני!
 עמנו לבורא ונצרף בתפלה דעתי! לטין נראה לכך ראוי! שאינן

 לא ועדין לבורא עם רחמי כעא שם ששנינו האחרונות בתעניות
 רואין שאנו כיון דא״כ היחידים לאותן חמא רבי וא"ל מע־א אתא

 לכושיבאמטר ניחא אס הוא לבורא נשכיל הגשמים בעצירת
 כלא גס מער שיכא דהיינו עמי מסכימים שאתם כפרש״י כשבילס

 ויקס אומר ותגזור הכתוב שאמר ע״ד בשבילנו אלא צכורא זכות
 כך על להסכים הן וא״ל מקיים והקכ״ה גוזרים שהצדיקים לך

 נגרם תולין הגשמים לעצירת כו׳ כסי רקיע גזירה דרך ואמר
 לא ועדיין וגו' מטר יהיה השמיסיולא את ועצר כמ״ש השמים
 שלא ט׳ הן עזין כתה בהן לגעור שהוסיף עד זו בגזירה השגיחו
 מרחם אתה ואי במרום וישבת עלית הצדיקים בגזירת להשגיח

 בערבות שוכן תקום של רצונו עושין שישר^ כזמן במדרש תצינו ט'
 ובזמן אליו תדבר הכרוכים שני מנין שנאמר מהם תתרחק ואינו
 צועקין והכל תרום כשמי ויושב תתעלה מקו׳ של רצונו עושין שאין
 יתרחק שלא להתפלל לנו יש ע״כ נענין ואין כו׳ נשמע קולם ואין

 במלוס וישבת עלית שאתר לוי אבל צעקתינו וישמע מאתנו
 כמתרעם הוא לישנא האי בניך על תרחם אתה אי וכן כמתרעם

 :כני׳ על אב כרחם רחמי׳ להתפלל ה"ל אבל הוא כרוך יתברך גגדו
 וצריך ■וכו׳ תטרא אחא ולא תעניתא גזר חנינא בר חתא רבי דייי״ף

לבסון; שעשה תה חתא רב בשחלה עשה שלא היה זה מה להבין
 להו שאמר מה ועוד רקיע פני עזים כתה זכו' פניך כשי רקיע שאתר
 להו שגירוא בודאי כי להם ששאל שאלה זו מה בשבילנו תער שירד לכו ניחא

 גזר חתא שרב ונראה ־ הי תהיי רחמי רליכעיא ריב״ל נתר ששלחו כיון
 וכתה פניך ,כשי לרקיע לומר כחלבבו עצר לא מטרא אתא ולא תעניתא

 בתפלתם נענה שלא וכשראה ריב״ל זכות עתו שנתחבר עד רקיע פני עזים
 שיאמרו צבור של פיהם שכמענ׳ כלו' בשבילנו מטר שיבא לכו ניחא להו אמר

 אח״כ נענים יהיו שניהם זכות מתוך אם כי ליענות ראייס אינם שהם
 וכן תחלה נענה הוא חברי על המתפלל כל שאתרו ע״ד עצמם בזכות

 שני בזכות הגשם נא ויבא מעשים בנו אין לומר עצתם הספילו כשהצבור

 מפני בעבים פני־ כשי לרקיע לומר חמא רב כח עצר אז הללו הצדיקים
 . תצבורא כסוף דלא רקיע פני עזים כמה אמר כסו דלא וכשראו צבור עוד

 יש צבור כביד מפני עצמינו מצד ליעטת ראויס אנחנו שאין אע׳יס כלומר
; מטרא ואתא רקיע איכסי הצבור שבשביל היה וכן וליכלם ליבוש להם

סט יפרח כתמר צדיק מ״ד לוליאני בר חייא רבי דרש
 פס נאמר למה תמר נאמר אם ישגה בלבנון כארז

 0 מלי ולא תמר נאמ׳ אלו תמר נאמר למה ארז נאמר ואם ארז
 הפפי׳ ?צרי אף מחליף גזעו אין חמר מה אומר הייתי ארז נאמר

 ש !עי הייתי תמר נאמר ולא ארז גאמר ואלו מחליף גזעו אין
ירש״ פירו׳ עושה אין צדיק אף פירות עושה אין ארז מה אומר

:וארז תמר נאמר לכך
 ואין צדיק זכר לו אין צדיק אף : נפסק אס מחליף גזעו ואין

 עושה אינו וצדיק : המתים כתחיית קם אינו תחליף גזעו
: לעתיד שכר לו אין פיחת

לו דלכאורההוקש׳ לדקדק יש מ׳ יפרח כתמר צדיק דכתיב מאי הרי״ת
 חתר. נאמר אס אח״כ שאמר מה זולתי אחרת קושיא זה נכתוב י

 ארז נאיזר למה תמר נאמר אס הזה בלשון מ״ש ונדקדק ארז נאתר למה
 גזעו שאין בתמר שיש ועי׳קדכיון ־ וכאה כחמר נאמרו למה דהיל״ל
 לתמר והמשילו פרי עושה שאינו כארז ויש כארז מחליף גזעו והצדיק מחליף

 מחליף וגזעו פרי עושה עץ אחר כאילן להמשילו לי היה א״כ פירות שעושה
 לתמר להמשילו לו ולמה ביה איתנהו דתרת* כיוצא אי רימון או אגוז כגון

 והיל״ל ישגה וכארז יפרח כתמר דנקט בכתיב לו דהוקשה ונראה ־ ולארז

 כתמר יאמר או ישגה יאמר בשניהם או יפרח וכארז כתמר צדיק בשניהם
 והא׳ ולארז לתמר המשילו למה עוד לו היקשה זה ולתרץ וישגה יפרח וכארז

 עושה שהוא לטיבותא חדא בתמר שיש וכו׳ תמר נאמר אלו ולז״א מספיק
 לגריעותא חדא בהו ואית י מחליף שגזעו לטינותא חדא בארז ויש פירית
 והצדיק עושהפירות שאינו בארז לגריעותא ז יחד מחליף גזעי שאין בתמר

 כתמר צדיק וז״ש שירות שעושה והשירות הפרחה בענין לתמר דומה הוא
 ודומה ציץ ויצן שרח ויוצא כדכחיב השירות חנטת שהיא הפרח לענין יפרח
 רבים לשון שהיא ישגה בלבנון כארז וז״ש מחליף שגזעו ההחלפה בענין לארז

 לעץ לצדיק המשילו לא זמ״מ ממנו היוצא כל להצליח ומרבה מחליף שגזעו

 גזעו אין בצדיקים יש שגם לפי התאנים ומן הרימונים מן פרי עושה א'
 מחליף גזעו אין הצדיק מיתת בשעת כי והיינו שירות עושה ואינו מחליף

 של שמשז שקעה שלא עד כי הימים ברוב רק כמותו אחר צדיק להוציא מיד
 אוחו עדיין שעה ואותו פרק באותו אבל אחר צדק של שתשו זרח :ה צדק
 הוא שעה אותו ובבחינת שתת הצדיק אור כמו אורתו יקום לא שזרח צדיק
 מחליף שגזעו לארז דומה הזמן ובאמצעות מחליף גזעו שאין לתמר דומה

 עושת שאין לארז ג״כ נמשל מ״מ לתמר שהמשילו השירות בבחינת וגם
 ונמצא לעוה״ב הס שהשירות בעה״ז שירות עושה אינו הצדיק שכן שירות

 וגם לעוה״ב דהיינו שירות לו שיש אם בחינותיו בשתי לחמר דומה שהצדיק
 מחליף שגזעו בבחינתו לארז ודומה שעה לפי מיד מחליף גזעו אין כשמת

 שירות עושה אינו וכן השמש ובא השמש וזרח ימים לאורך הצדיק יחליף כן
 •מחליף וגזעו פרי עושה אחר לעץ המשילו לא ולכך בעה״ז דהיינו שעה לפי
 גזעו אין וגם השירות אוכל שאינו זמן שיש לצדיק ללמוד באים שאינו לפי

 כיון כלומר ארז נאמר למה תמר נאתר אם וז״ש זמן לאחר עד מיד מחליף
 להמשילו צריו ארז נאתר אם וכן אח נאמר למה פרטיו בכל לתמר שנמשל

הייתי ארז נאמר ולא תמך נאתר אס ותירצו תמר נאמר ולמה פרטיו בכל
מוטלו



פרק אלו תענית סרר
 אח נאמר אם וכן זמן אחר ולא מיד לא מחליף נזטו שאין לחמר מושלו

 לאחר ולא מיד לא פיחת עושה שאינו לארז מושלו הייתי המר נאמר ילא
 פרטיו ככל לתמר שדומה שכתכנו כמו לשניהם הצדיק מדמים ואנחנו זמן

 פירותיהם אוכל שאינו בבחינת פרטיו בכל לארז ודומה מיד בבחינת
 אמרו ד׳קל״ט במדבר ספר רבה שבמדרש יתבאר שכתבתי זה וטס בעה״ז .י

 להם אין הצדיקים כ־ חליפים לה אין נעקרה אם־ תמרה מה כתמר צדיק
 אמרו איך וקש׳טונא תמלא מאין שנאמ׳והחכמה מתים שהם בשעה חליפין

 וא״כ מחליף שגזעו לארז ג״כ המשילו והרי חליפים להם אין הצדיקים כך
 שאמרו חז׳יל לשון בדקדוק מתבאר הוא מ״ש ועם לצדיקי׳ חילופים יש גס י

 אבל לתמר שוים הס זה בדבר כלומר שמתים בשעה פיס חלו להס אין
: כארז מחליפין זמן לאחר

 על תעניות י״ג שנזר אלעזר ברבי מעשה רבנן. תנו ע
 הצבור התחילו באחרונה ירררגשמים ולא הצבור . םש
 בבכיה געו לעצמכם קברים תקנתם לרם אמר לצאת 3ע״
 לפני שירד אלעור ברבי מעשה שוב • גשמים וירדו 1 נע

 ירד נענה ולא ברכות ועשרים ארבעה ואמר • התיבה ידיי
מלבנו אבינו אתה אבינו מלכנו אבינו ואמר אחריו ר״ע א'ש<

 אבינו לפניך חטאנו מלכנו אבינו אתה אלא מלך לנו אין
 שמך למען עמנו עשה מלבנו אבינו עלינו רחם מלבנו ־

 קול בת יצאת מזה גדול שזה העם כשבורין נענה מיד
 על מעביר שזה אלא מזה גדול שזה מפני לא ואמרה

:מדותיו על מעביר אינו וזה מדותיו
 והלכו שהתנגנו תעניות י״ג :הורקנוס בן אלעזר בר׳ מעשה

 התחילו :וכו׳ נענו ולא אלו עכרו כדתנן י״ג שגמרו עד
 אין בתתיה תקנתם קברים :הכנסת מבית לצאת הציבור

 תקנתם קברים פ״א ־ 3הרע מפני עצמיכס קברו לכו אלא לכס
 :יבא שלא הרעב על מתפללין שאינכם יוצאין שאתם על לעצמיכס

 והוו ה״ג ־ אחריו עקיבא ר׳ ירד :שור יגעה אס כמו צעקו געו
 צדיק שאינו שלפי ואו^י נענה שלא ר״א על כלומר מרננירגכן

: נענה לא עקיבא כרבי
 אומי תהום בחג המים את בשמנסבין אלעזר רבי אמר* ■עא

 שג׳ שומע אני רעים שני קול מימיך אבע לחבירו שס
 רבה אמר • וגו׳ צנוריך לקול קורא תהום אל *תהום סלים
 דמיאלעיגלאתילתארפריטא רידיא האי לרידיחזילי מב

 עילאה תהומאתתאח-לתהומא בין וקיימה שפוותיה
 א״ל תתאה לתהומא מימיך חשוד א״ל עילאה לתהומא

 הזמיר עת בארץ נראו *הנצגים שנאמר מימיך אבע ד פ״ה
נ בארצנו נשמע התור וקול הגיע

 המזבח שתחת שיחין שני רעים שני קול : נובע נחל לשון אבע
 ומנוקביס }ין של ואחד מיס של אחד ספלים בשני דהיינו

 : אחת בבת כליס שיהו כדי דקה ואחד עבת אחד חועמין כשני
 צינוריך תחתונים: ומים עליונים מיס קורא תחום אל תהום

 כך הנשמים על המתונה מלאך רידיא האי :ספלים ׳3 אותן
 תהומא בין :תילתא ול"ג לעגל דמי שור מזל דאמרי ואית שתו

 ארע׳ורקיעא: דנשק היכא לאוקיינוש הרקיע בין לתתאה עילאח
 להעלות חושה מימיך אבע :עליונים מים עילאה תהומא

:־ץ לא מימיך השפך מימיך חשיור ליה אמר לעילא ;יךמימ׳

מט תענית שלישי
 בארץ נראו שהניסוכין בחג מיס כשמנסכין כלומר וגו׳ הנצנים

 משנה אלא יוצא כאינו זה כנץ לחברתה מכנה אלא באים שאינם
 דומה מלאך התור קול )אז( החג זמירות הגיע הזמיר ועת לשנה
 ל״א ־ כן אומר הוא מיס שמנסכין שבשעה תור שור תרגוס לשור

 :נשמע התור שקול בשעה הגיע והזמיר נראו הנצנים כמשמעו
 רעים שני קול בו׳ תהום בחג מים כשמנסכין ׳אמהרש

 שנת שבכל היין ניסוך בחג שהיו נסכים ׳3 הס כוי
 כדאמרי" שנה גשמי להם שיתברכו כדי בחג שנתוסף המיס וניסוך

 ניסוכין שבעת שם על קול ואתר בחג רעים ׳3 והיינו דר״ה פ״ק
 תהום שנא׳ ליה ותייתי בקול שירה עליה׳ אותריס שהיו במקדש

 תתאת וחתום תהו׳עילאה דהיינו צנוריך לקול קורא תהום אל
 שהית שיר לקול דהיינו צנוריך לקול כישתע לחברו קורא אחד כל

 של צנוריך שהם ספליס בשני בחג שנסכו והמיס יין על במקדש
 לית חשיב דיומא בפ״ק בו׳ לעיגלא דמיא רידיא האי :השיתין

 לעיגלא ודמיא מפורש ושם סופו ועד עולם מסוף הולך דקולן בג׳
 הגשמים סוף שבו אייר בחודש שהוא כור מזל על לפרש נראה כולי

 אינו גשמים וירדו ניסן שיצא וכיון בניסן בפ״ק^תלקוש כדאמרינן
 אההיא הערוך שפי' כמו כו׳ שפוותיה פריטא ואמר ברכה סומן

 שפתותיו נראין פי׳ פריטאשפוותא^וה כהנא דרב הגוזל דפרק
 שאותו קאמר הכי הכא נמי והכי שס עיין כו׳ שעה בכל כמשחק

 שאתרו דרו על בשעתו היורה שעבר במזלו כתשחק נראה שור מזל
 תהות' ובין עילאה תהומא בין דקאיס וקאמר לו תשחקת שעה מזל

 תים בין המבדיל בשמים עומד הוא שור שמזל דהיינו תתאה
 תהום שהוא תחתונים מיס ובין עילאה תהום שהוא תליונים

 וגז' המיס בין ויבדל הרקיע את אלהיס ויעש שנאמר כתו תתאה
 חשוד עליונים למיס ואמר ביניהם תתוצע אשר שור תזל וההוא
 התחתוגי' אות׳לתיס מזלו קוד׳אייר בניסן וכן לארץ לתטה מימיך

 ניאו הנצניים שנאמר תקרא ותייתי הארץ על למעלה מימיך אבע
 ימי שכלו אחר לו הלך חלף הגשם כתיב מיניה דלעיל וגומר בארן

 על בניסן טלה במזל החמה בימות גשם יכלו בניסן כבר הגשמים
 ספלים בשני כבר שנתנו החג נסכי דהיינו בארץ שנראו נצנים ידי

 ואתר תקדש של וזמר שיר דהיינו הגיע הותיר שעת ואתר שבארץ
 בארצנו נשמע שור מזל שהוא התור קול להיות זוכין זה ידי ועל

 :שם כתפור׳ סופו ועד עול׳ מסוף הולך שקולו דיומא פ"ק וכמ"ש
 עב קודם גשמים להם וירח תעניתא גזר הקטן שמואל

 שם של שבחו לומר העם כסבורין החמה חגץ
 שמבקש לעבד למה״ר משל לכם אמ׳אמשול הוא צבור
 שוב י קולו אשמע ואל לו תגו לרם אמר מרבו פרם

 לאחר גשמים לדם וירדו תעגיתא גזר הקטן שמואל
 הוא צבור של לומ׳שבחו העם כסבורים החמה שקיעת

 אמשול אלא הוא צבור של שכח לא שמואל לח אמר
 לרס ואמר מרבו פרם שמבקש לעבד למה״ד משל לכם

 לר תנו ראח״ב ויצטער שיתמקמק עד לו המתינו
 משיב אמר דמי חכי צבור של שבחו הקטן ולשמואל

 : מטרא ואתא הגשם מוריד אמך זיקא ונשב הרוח
משנה א יג א ח



תענית רביעי פרק פרקים בשלשה
 1כ ה״ם מנא גם׳ • השבת כבוד מפני נבנפין היו לא במנחה

 ע״ג לא מעמדות אלמלא אשי רב אמר אחא בר יעקב א״ר
 0: במה אלהים ה׳ *ויאמר שנאמר וארץ שמים נתקיימו

 רכש״ע דקכ״ה לפני אבררם אמר אירשנה כי אדע
 כדור לדם עדשה ואתה לפניך חוטאים ישראל שמא

 רבש״ע לפניו אמר לאו א״ל הפלגה וכדור המבול
 משולשת עגלה לי קחה לו אמר אירשנה במה הודיעני

 כזמן קיים שבה״מ בזמן תינח רבש״ע לפניו אמר גומר
 וזקנתי כבר בני א״ל עליהם תהא מה קיים ב״ה שאין
 אני מעלה לפני בדם שקורץ בזמן קדבנות סדר לרם

כל על להם מנחל ואני לפני הקריבום כאלו עליהם

:עונותיהם
 אלמלא : בראשית במעשה קורץ שבמעמדות טילי ד״ני מנא

בחטא כלץ היו הס עושין שישראל קרבננת עסקי מעמדות
 : מתקיימין אין בזכותם העותדין ארץ י שמיס כלין ומשהם
 מתקיי׳והואיל העולם אין כלין שהם שתאחר המבול דור כאנשי

 בעריה' מעמד אנשי קורץ לכך עומד העולם קרבן עסקי שעל
 פר שהקריבו לו רמז לבטן משולשת עגלה :בראשית במעשה

 היאך וכי אירשגה כי אדע בתה חדושין : יונה ובני תורים ושעיר
 אלא מהבורא אות שישאל לעצתו חגר קורא יהיה שאברהם אפשר
אתת לפניך כשיחטאו שתא בני שירשוה אדע זכות באיזו ה״ק

: ,וכו להס עושה
 .יי^ן ם׳ בשנת שנא׳ ב״ד על והעמית דוד *בא מהרש״א

דחשיב דבתר קרא מהאי ליה תייתי ט׳ למלכות
 דמשתע וגומר דוד למלכות ת׳ בשנת כתיב משמרות כ״ד תינוי שם
 מהא פריך מתואהא שמואל היה וכבר משמרות הכ״ד קבע דאז

 משמרות *ד׳ תקנינה!: דתרוייהו דמשתע כו׳ ושמואל דוד דבא
 כתיב לא דפשחור לי תבעי תפרש״י ט' ואמר פשחור בו׳ עלו
 הכהן איתר בן פשתור דמצינו לישב ויש כו׳עכ״ל משמרות כ״ד גבי

 שני דבבית אלא בד״ה משמרות כ״ד גבי כתיב ואיתר ירמיה ביתי
 שס שאתרו פ׳י׳יוחסין כדמשמע גדולה למשפחה פשחור בגי נעשו

 פשחור נחלק וע״כ ונטמעו לפשחור לו היו עבדים אלפים ד'
 הנא שאתרו זה בענין לי קשה אבל אחר למשמר איתר בני משאר

 בת במעשה אתרינן דסוכה ובספ״ה משתרות ד׳ אלו רק עלו דלא
 חלונה דסתמו שס ואמרו עכו״ס ביתי שני בבית שהיה כו' בילגה

 דמשמרו' זה מכל משמע נו׳ ישבב דנכנס וי״א דבילגה תשמרה של
 : שני בבית עדיין קיימים היו משמרות תכ״ד שהיו וישבב דבילגה

 פשעי׳דקרא ט׳דלפי אבררם ט׳אמר אירשנה כי אדע במה
 בפ״ד איתא והכי זארה בשורת על אות ששאל בחומש כפרש״י
 כתיב הא תקשי שס כמפורש זאת על דנענש למ״ד דאיכא דנדריס
 על האמין לא למה הזרע בשורת על האמין דאס וגו׳ בה׳ והאמין
 תגר כקורא לא וגו׳ אדע דבמה הנא דרשו ולכך הארץ בשורת

 יעש שלא יתקייתו זכית באיזו לידע ששאל אלא אות לשאול הוא
אירשגה בתה אדע מסורס מקרא )יהיה ט׳ המטל נחר נלה

משתא

 קידם גשמים להם ויהרו תעני׳בלוד שנזרו מעשה משגה יט
 יום אותו ועשו ושתו ואכלו צאו ר״ט להם אמר חצות

 י״טובאו עשאוהו היום ואותו ושתו ואכלו יצאו טוב
 *דודו הגדול הלל איזהו הגדול הלל ואמרו הערבים בין הליס0

 כי הארוגים לארוגי הודו י חסרו לעולם בי טוב כי לה׳ 'קצ
 ורבא אביי מעיקרא הלל ולימרו גמרא : חסדו לעולם כו

 אלא הגדול הלל אומרים שאין לפי תרווייהו ראמרי
 לבי איקלע פפא רב והא איגי מלאה וכרם שבעה בנפש

 ואם׳ חצות קודם להם גשמים ויהרו גובר דאבי בנשתא
מחוזא בני שאני ושתו אכלו והדר הגדול הלל אמרו להם

:שכרות בהו דשכיחא
 גדול תועלת מכאן ולמדנו זה כפי׳ דגר 3כת לא ז״ל ודש״י

 טובה מחזיקין היו לא הקטן כשמואל שהחסידים והוא
 כמו לחשוב שאפשר דופי כל בעצמן ותולין חטא יראי והיו לעצמן
 זה שבפרק האחרונה המשנה מלשון שיראה ע״ס שאף זה בענין
 בסופו או כתחלתו התענית ביום גשמים ירדו אס לבור שבח שהוא
 לא הקב״ה לפני מרוצץ היו שאס ואמר חשש תמיד כתפחד הלא
 יבא הגשם מוריד כשיתפללו ומיד תכף אלא לתענית צריכין היו

 קא יחידים בתענית דלא משמע וז״ל מהרש״א )וכתב : מער
 ות״מ מכע״י שתפסיקין בלילה גס להתעמת צריכין והיו משתעי
 התענית עיקר עדיין התחילו שלא לצבור הוא דשכח היו סבורים

 בנפש אלא :מעיקרא הגדול הלל ליתרו וק״ל('ה״ג ביום כהוא
 על להאתר נאה בשר לכל לחס מתן בו שכתוב מתוך שבעה
 דשכיחאבהו : מקום דאביגוברשסאדסאו : סעע

 הלל אמרין הכי משוס הגדול הלל יאמרו ולא ופשעי שכרות
:וישתו שיאכלו קודס

 אומרים הוו זלהני שכרות כהו דשכימי מחו:א כני שאני תוספות
 נוהנין חתרא וגפסוקי וישתו שיאכלו קודם הגדיל הלל

 אין התפלה בשעת אכל התפלה קידם חמרא 1כפסיק ודוקא שמרית לומר
: מלאה וכרס שבעה בנפש אלא אותו אומדן

ד פרק בשנה פרקים בג־
 ישראל בני את *צו שנא׳ לפי מעמדות ח אלו משגה

 קרבנו היאך לחמי קרבני את אליהם ואמרת
 נביאים התקינו גביו על עומד אינו והוא קרב אדם של

 היו ומשמר משמר בל על משמרות כ״ד הראשונים נח
 זמן הגיע וישראלים לוים כהנים של בירושלים מעמד '71סעי

 וישראל לירושלים עולין לוים כהניס לעלות המשמרה *
 במעשה וקורץ לערירם מתכנסים משמר שבאותו >ןקרימ
 רקיע יהי רקיעבב׳ ויהי *בראשית הא׳ ביום בראשית לי
מאורות יהי בד׳ מאורות ויהי המים יהוו בג׳ המים ויהוו יייי״ח
 תוצא בו׳ הארץ ותוצא דמים ישרצו בה׳ המים וישרצו 6
 גדולה פרשה צבאם וכל והארץ השמים ויכלו הארץ סלס

 במוכך בשחרית ביחיד והקטנה בשנים אותה קורץ
ע״ש ק״ש בקורק פה על אותם וקורץ גכנסין ובמנחה



נ תענית רביעי פרק פרקים בשלשה
 מל לא כלל אור! כיקש שלא היינו וגו׳ כה׳ והאמין ניחא והשתא

 משולשת עגלה לי קחה א״ל כשור׳הורע; על ולא הארץ שורת1

 המינים מאלו מכיאין שיהיו הקרננות שבזכות לו תשונה היא מ'
 יתקיימו יונה ובני תורים ועז ונשב שור הקרננות כל כלל שהם

 פריס ג׳ לכפרה הנאים הקרנמת כל נכאן זכר כי מפורש וננ״ר
 התלמוד דנרי על להאריך כאן ואין נחומש רש״י והניאו ע״ש ט'

 תקנתי כבר ;לקרננות המניאיס המינים כל כלל אלא זכר שלא
 גמגום ליה יליף מהיכא נגמרא פרש״י בו' שקוראין בזמן כו׳

 היאך הגלות בזמן גס לו ששאל הדרש זה להם שיוצא ונראה עכ״ל
 תתננה כי אדע נמת כתינ ולא אירשנה כי לשון מדכתיב יתקיימו

 שכתד גס וגו׳ לך ולתת וגו׳ אתננה לך הקכ״ה שא״ל נלישנא לי
לו וגויויקר־נ לי קו־נ למכתנ ות״ל וגוי לי ויקת וגו׳ לי קחה גלשון

 אירשנה כי והיינו יתקיימו היאך נגלות גס לו דפאל דרשו ומ״ה -
 כמוהו והרכה גוי מפניך גויס אוריש כי כמו וגלות גרוש מלשון

 הקב״ה וא״ל יתקיימו נמת אדע נגלות הארך מן שאירשנה זמן דג
*כקריאה אלא המינים ה' אלו של הקרנתם דנלא וגומר לי קחה *חםר,

 נגלות יתקיימו דברים עמכם קחו כמ״ש נהם נדנרים נעלמא1 1

 לעשותו ונלננך כפיך מאד הדנר אליך קרונ כי הכתונ נזה ורמז
 איירי הפרשה כל ענק אכל ונעשייתך למכתב ה״ל פשוטו לפי

 הלימוד ובכוונת נפה כקריאה ה־נר אליך שקרוי: דהיינו נגלות
 : כמעשה קרכנות הקרבת כמקום שתהיה נהם לעשותו שיהיה בלב

 שמשן שקיעת דהיינו לנא השמש ויהי מ־־כתינ ליה יליף )והרי״ף
 אימה והנה אכרה׳ על נפלת תרדמת וע״ז כ״ה כחורבן ישראל של

 קרכנות כלא יתקיימו היאך מלכיות ד׳ על שדרז״ל וגומר חשכה
 אכרם עם כרית ה׳ כרת ההוא כיוס וגומר תנור והנה נאמר וע״ז

 כאלו עליהם אני מעלה הקרכנות אמירת כשניל ר״ל לאמר
 זה דרך לפי הרא״ס וכתוב עונותיהם( להם ומוחל הקריבום

 וגומר אתננה לך וגומר הארך כל כי הקנ״ה שא״ל הפ׳ גתחלת
 חוטאין כשיהיו זכות כאיזו יתקיימו היאך כן לשאול חשש לא לתת
 כין הפי שזו דע״כ מידי קשת דלא הקושיא כעיקר ול״ג וע״ש ט׳

 את כשהכה אברהם היה שנת ע״ה דנן כסדרה שלא היא הכתרים
 כדאי׳ שנה ע׳ נן אברהם היה הבתרים נין עמו וכשנדנר המלכים

 פ׳הבע״י נרא״ש ועיין ע״ש דשכת פ״ק כתו' כמפורש עולם נסדר
 שנאמר הפי לתחלת מוקדמת הכתרים נין נרית זו שפ' ונמצא

 לולי הכתונ יתפרש דהכא הדרש וע״פ וגומר הארך כל את כי נת
 אז הקרננות כסדר כה וקורא לומד שאני וגומר שעשעי תורתך
 לולי כגלות קיום לי היה לא כי נגלות דהיינו כעניי אבדתי

:ודו"ק נהם הקריאה
 אחיהם קרבן על מתפללין היו משמר אנשי רבנן תיו עד

 הכנסת לבית נכנסין מעמר ואנשי ברצון שיתקבל ס5
 בג׳ ׳ הים יורדי על בשני בשבת תעניות ארבע ויושבין

 תפול שלא אסכרה על כד׳ ׳ המדברות הולכי על
 עוברות • ומניקות עוברות על בחמישי * בתינוקות

היו לא וכע״ש " בניהם את שיגדלו ומניקות יפילו שלא

 כאחד * עצמה בשבת וכ״ש השבת כבוד מפני מתענין
 בר שמואל רבי העכו״ם מפני יוחנן א״ר לא מ״ט בשבת

 משום נמי אי ליצירה שלישי שהוא מפני אומר נחמני
 יתירה נשמה לקיש בן שמעון ר׳ דאמר יתירה נשמה
 ממנו נטלת שבת ובמוצאי בע״ש בארם בו ניתנה

:נפש אברה וי ששבת כיון וינפש *שבת שנא׳
 קרנן על מתפללין נעריהם שתיו )כ״ד( אותן משמר אנשי

3דכתי הים יורדי על בב׳ :יום שככל תמידיס אחיהם

 לא משמר שאנשי פירש )ומתרש״א :ע״כ יוחנן רני לדנרי פירוש
 משמר שאנשי העכו״ס ויאמרו תעניתם ניום מלאכת עושין היו

 ליצירה ג׳ : מלאכה נו לעשות שלא ני״ט ג"כ אותו מחזיקים

 השלישי ניום ויהי דכתינ טפי חליש ג׳ יום וכל אדם ננרא שכע״ש
 לאכול ומתאנ רחנה דעת יתירה נשמח : כואיים נהייתם
 שניטלה דעתו לישנ וכדי חלש( הוה מתנו אותה )וכשנוטלין ולשתות

 מנרכין ואין שנתות נמוצאי ההדס על תנרנין תאבון אותה תמנו
ששבת כיון : תאותו ממנו ניטלה שלא ני"ט שחל שנת כמוצאי

 *5בי
 פ״כ

 וע״ש
 רס״וו
 שתו©

 נע

 יזיקו שלא המיס ויקוו המיס כתוך רקיע יהי אלהיס ויאתר כיה
 הינשה ותראה כיה דכתיכ מדברות להולכי בג׳ :הים ליורדי

 אשטרוללי״ץ שקזרין אסכרה נקייעבד׳על הדרכים כלות'שימצאו

 משום נירוש׳ ופירשו השמים כרקיע מארת יהי כי׳ דכתיכ נלע״ז
 פלא וכדי מארת תשמע חסר שהוא וכיון מארת יהי כיה דכתיב

 הרע לשון על נאה דאסכרה כיון א״נ התינוקות על המארה יזפגל
 לפני ואתרההלכנה מאורות שננראו ד׳ ניוס אשעניד הרע ולשון

 עצתך את ומעטי לכי הקנ״ה וא״ל וכו' מלכים לני א״א הקנ"ה
 שלא עליה לאסכר׳ותתפללין למיחש איכא והילכך תרע לשון והיינו

 נכתב ולכך נתמעט הקטן שהמאור לפי טעם נתן )והרי״ף :תנא
 אסכרה לכך קטן אחד נעשה הגדולים מאורות שמני תשר מארת

 ישרצו כחינ דנה׳ משוס וכו׳ עוברות : וק״ל( נקטגים נופל
 וני חגם יום אותו שעושים העכו״ם מפני :חית נפש שרך המיס

 וכחדושץ ז״ל• פרש"י כך סכנה לידי אתו חגם ניום דמתעניס חזו
 ואז מעמדות אותן תקנו ושלמה דוד נימי ודאי דהא עליו הקשה

 התם איכא סננה ותה עכו״ם על תקיפה היתה ישראל יד ודאי
 הננראיס מפני כלומר הנוצרים תפני אלאה״ג מתענין היו דלא

נחמני נר שמואל דרני והא חלוש וטנעו ומזלו ליצירה ג׳ שהוא

 ווי וינפש כנוטריקון דורש נפש אבדה וי :השכת את ושתי שנח
:ע׳׳כ נפש

 יכיל שהיה שאע״פ ידעת וכבר ונגלה נעלם בזה יש כתב >״ל והרשב״א
 חכמתו חייבה א' בתאיל־ העולם את לבראות ית הבורא

 עולם היה הז׳ וביום ז׳ יום עד מלא העולם היה ולא ימים בששת אותו לברא
 יום היה שהוא לפי השביעי יום את אלהיס ויברך כדכתיב נתברך ע״כ מלא

 לחמך את וברך מלשון ותום׳ רבוי לשון וברכת העולם ונתמלא שנתבי־ך ראשון
 לא שעדין הראשוני׳ הימים על יתר ורבוי תלוי היה ביום שבו לפי מימיו ואת
 וראוי התלוי ועל השלמות על עומד שהיה לפי נתקדש וע"כ מלא עולם היה

 ,ה ברך כן על השביעי ביום וינח אמרו והוא ית' ותפארתו כבודו בו שישרה
 הבריאה ימי והיו תרות עליהם ותנוז מלשון וינח ויקדשהו השבת יום את

 לדורו© פועל יום כל להיות ארדיתם ההווים העולם ימי לכל ודוגמא יסוד
הראשונים הימים בשבעת בו שנעשית הפעולה כפי

כ יג



תענית רביע; פרק פרקים בינזלשה
 ר״ל ליצירה שהואג׳ מפני נחמני קר כמואל רבי כעצמו שאמר והוא הראשונים

 חלושים שהס בנולדים שאת כתו מאד ודל חלש ובנ׳טבעו הראשון אדם ליצירת
 דוגמא היום אותו דמילה ר״א בפר' בשבת נתמכר ללידה הג' ביום הנח ודלי

 והואאותרו הימים משאר יותר וחלש דל האדם נח ליצירה ג' שבנל לדורות
 היה ב' שביום לפי הים יורדי על בשני מתענים שהיו משמר באנשי גסי כאן

 ונן ימים תישאר במים יותר לפעול קרב לעולם הי׳ יוה וע״כ המיס חלוקת
 התינוקות על שלא-הטל אסכרה על והד׳ עצים צומח ויער מדברות בג׳להולכי

 ן ווי" בחסרון המארה ר״ל הזאת התלה ונאמרה התאזרות נבראו שנו מפני
 שא״ר בעצתו תאמר והוא נתיב מארת שארז״ל זנתו תארה בו שיש לרמוז
 תכונת בנפשו שימצא והענין יתירה נשחה לו שבע"שנותנין נן־לקיש שמעון

 הראשון ההוא היום ובעבור הראשון ההוא ביו' נמו.שהיה ועונג ושלמות רבוי
 נפש נבראת אז ני ר״ל הברכה נפש מלשון וינפש שבת והוא חלילה יחזור

 מתנו יצירתו ונגמרה העולם לכל נשתה נפש כאלו משל ובדרך העולם
 אתרו כן ועל הראשון כהיום נח וחסר ההוא הנפש ואבדה ועבר היום כששבת

 שהריח לפי הטוב בריח הלב לחזק כדי שבת במוצאי בשמים עצי להריח כצריך
 ח!קה הפעולה תהיה אז וברכה מציה בסבת וכשיריח ומחזקה הנפש את מענג ,

;באתת הנפש את לחזק וראויה

 ןאר3מ כו׳ הים יורדי על בשני תעניות ד׳ מהרש״א
 בגצולו להודות צריכין גד' הרואה בפרק מ״ש ע״פ

 והיוצא שנתרפא וחולה תדבר והול״כי הים והם־יורדי צרתן מתוך
 ד׳ מתענים תשמר אנשי דהיו הכא אתרינן וה״נ האסור? מבית

 על בשני אלו מד׳ אחד צרה בתוך שהוא תי כל את להציל מעניות
 לבה׳ אשכרה של חולי על ובד' תדבר הולכי על ובג׳ הים ורדי־•

 האסורין תבית ליוצא דומה כשנולד שהולד יפילו שלא עוברות על
 בזה לעיין ויש ביותו תעניות מהד׳ אחד לכל עעס נתן ובפרש"*

 באחד וכן בשבת וכן תתעניס היו לא ובע״ש קאתר תאי דא"כ
 בהו להתענות טעתא בהו האליכא תתעני! היו לא ת״ע בשבת

 צרותולכ״א ד׳ על להתענות עעתא בתו דקאמר הימים ׳13 כתו
באלו גס להתענו׳ ראוי טעם דאיכאשום תלמודא דידע וי״ל ביותו

 שלא שתכריעין דקאתר טעמי הני תשוס לאו אי היתים ג'
 בו׳ פסוקים ה׳ מ״ט בב׳ בראשית *אלא :בהו להתענות

הא נמי ליה תקשו דלא הא בו׳ מג' יפחות אל הקורא ותנן
 די״ל בב״ה פסוקים תי׳ פוחתין דאין עותד הקורא פרק דתני

 ומשוס פסוקים ט' רק הוי דלא דפרש׳עתלק שם התוספות נת״ש
: הכא ה״נ לחוש אץ ענינא דתפסיק

 קציעות קוצעי הם ומה עלי גונכי בני הם מה רבנן תנו ער.
 שלא ישראל על גזרה נגזרה אחת פעם אמרו כרן

 לירושלים בסורים יביאו ושלא למערכה עצים יביאו
 ירבעם שהושיב כדרך הדרכים על פרדסאות והושיבו

 חטא יראי עשו מה לרגל ישראל יעלו שלא נבט בן
 וחפום בכורים סלי הביאו הדור שבאותו ובשרים

 אצל שהגיעו כיון כתיפם ,על עלי ונטלו בקציעות
 לעשות אמרו הולכים אתם להיכן להו אמרי פרדסאות

 כתפנו שעל ובעלי שלפנינו במכתשת דבלה עגולי שני
 תנא לירושלי׳ והביאום בסלים עטרום מהם שעברו ביון
סלמאי בני הם מה ת״ר ׳ הנתוצתי סלמאי בני הם הם

 שלא ישראל על גזרה נגזרה אחת פעם אמרו חנתוצתי -
 הדרבים על פררסאות והושיבו למערכה עצים יביאו
 לרגל ישראל יעלו שלא נבט בן ירבעם שמשיב ?דרך

 הביאו'גזירי הדור שבאותו חטאלוכשרים( יראי עשו מה
 והלכו כתיפם על והניחו סולמות כמו ועשאום עצים

 הולכים אתם להיכן להם אמרו אצלם שהגיעו וכיון לדם
 שעל בסילם שלפנינו משובך גוזלות שתי להביא אמרו

 לירושלים והביאום פרקום מהם שעברו כיון כתפינו
 מזלי, ועל לברכה צדיק *זכר נאמר בהם כיוצא ועל עליהם

 05 : ירקב רשעים *ושם נאמר וחבריו נבט בן ירבעם
 כתנים עצי זמן וז׳״ל התשנה בפירוש בגמרא הביאו הברייתא זאת

 בני בתמוז כ'3 יהודה בן ארח בני בניסן באחד • ט׳ והטס
 זתוא בני באב בט״ו עד וכו׳ פרעוש בני באב בה׳ ׳ יהודה בן דוד

 קוצעי גבני עליי גונבי ובני וכו' ולוים כתנים ועמהס יהודה בן
 פי׳ ־וזה כו׳ עני גונבי בני היו תה בברייתא שאלו זה ועל קציעות

 ת&עהבאלו עציס שתתנדביס והעם נהנים עצי זמן התשנהי
 והיו עצים להביא מתנדבים והעם הכתניס היו זמנים הט׳

 היו למערכה הרבה עצים היו ואפילו היום אוחו קרבן ן מקריבי
 יהודה בן ארח בני : זמנים ט׳ באלו ומקריבין מתנדבים אלו

 להם וסיפק בניסן באחד תחלה התנדבו הס הגונה בני שכשעלו
 ובג* יהודה בן זתוא וכו׳: דוד בני שהתנדבו בתמוז כ' עד עצים
 הברייתא' פי׳ הם־וזה אחת משפחה קציעות קוצעי ובני עלי גונבי

 דיומדג כתו דיאות דרכי׳ פרשת לשון פרס נוטריקין פרדסאות
 יבשים תאנים קציעות : תקומות '33 שעומדים שרים שני

 ששתו בו אותם שקוצעין הכלי שס ועל עגולין אותם שכותשין
 :באזמל? ותתרגתינן במקצעות יעשהו קציעו׳כתו ליה קרי מקצוע

 חהו בסמוך לפנים אחר במקום שהוא שלפנינו כמכתשת
 העל* להם שתראין לפי השומרים לב שגונב? שם על עלי גונבי

שם על גקראין כלמאי : בלע״ז פישט״ן עלי .־ כתפיהם שעל
 :הסולמות ופורקין שנותצין ע"ש נתוצתי :הסולמות
נראה במתני׳ הרע״ב מפי׳ בו׳ עלי גונבי בני מהרש״א

 להביא ע״יהעלי השומרים לב דע״ששהיהגונבין
 מתעסקים בכלל להו ודחשיב עלי גונבי אותם קורין היו בכורים

 ע״נ כו׳ סולמות שהביאו סלמאי בני בעצמן שהם תשו׳ קרבן בעצי
 בג* הן הן שאמרו דמה אלא תפרש״י נראה ואין דבריו תוכן

 על* גונב* בני דאלו לפרש ונראה עשו זה מעשה דכעין סלתאי
 על* גונבי שהיו גופיה זה מעשה משוס עצים גוזרי בכלל נחשבין
 למערכה עצים לגזרי שס לבקעו לירושלים העלי גס לשאת דהיינו

 ולא כו׳ עצים יביאו שלא גופיה עובדא בהך מדקאתר משמע וכן
 בכורים הביאו שהם בהא עבדי דהרתי דהיינו כו׳ ביכורים יביאו

 לשון קמא עובדא בהאי נקט נמי ולכך עצים לקרבן העלי וגס
 בכורים להביא כשרין דהיינו חטא ויראי דור שבאותו כשרין כפול
 על המכפר? קרבנות עבודת תיבטל שלא עצים להביא חטא ויראי
 רק איירי דלא חטא יראי אלא קאתר לא עובדא באידך אבל החטא
 עצים יביאו שלא כו׳ נגזרה אחת פעם : עצים בקרבן

 ג׳ על שגזרו טעם לתת יש כי׳ ככורים יביאו ושלא בו׳
 בשמחה יאים3מ היו האלו דברים ששני לפי אלו דברים

הע בכורים וכן !י״ט שמחה מס בעמן עבת לא עציס דבקרנן
מהיאץ



נא תענית רביעי פרק פרקים בשלשה
 כו' מנה היה הקליל דככורים 3ספ״3 ששנינו כתו נשמחה אניאין י

 שני נניח זה והיה השמחה מהס לנטל מלכות־ גזרה זע״ב
 שנים ק״פ דענו"ס פ״ק כדאמרינן עלינו תקיפה היה בידם
 עדיין ׳להם היה ולא כו' מלכות פשטה הנית שנחרנ קודם

 על לירושלים תחון אבל בירושלים קרנן ענודת לנעל ונח יד
 צדיק זכר אומר הוא לגמרי: לו6 דנריס כ׳ לנעל רצו הדרכים
 שם על נופל ושם הכינוי ע״ש נופל זכר ז תל■ ונו' ושם לברכה

 השם כינוי רק שאינו •:א״ר וכרי וזה ני״ה שמי !ה כמ״ש העצם
 זה הלתאי ונני עלי גונני נני כינוי נשם שנקראו קאמר־אלו ולזה

 3ירק שלהם עצם שם גס נרשעיס אבל להם ולשנח לנרכה זכרם
 *תרי : דואג גני ניותא כדאתרי׳ נשמס אדם לקרוא שאסור
 אי אבל דנרייתא תנאי לזרי היינו כו' יוסי דר' ואליבא תנאי

 דלא נרייתא ליה הוה אליניה תנאי ותרי כר״מ ליה תוקיס הוה
 כר״י ליה מוקי עמו נימוקו דר״י תשוס תרצו והתושפ' כמתניתין ׳

 דתתניתין סתמא דכל כר״מ לאוקמי׳ ה״ל עפי דמ״ת דחוק הוא
:עתו דנימוקו אע״ג כר״י ולא כוותיה מוקתינן כר״ת

 ושם נאמר וחבריו ירבעם ועל לברכה צדיק זכר נאתר עליהם הרי׳ית
 המושיבים אלו על גס שהרי תימה קצת יש ירקב רשעים י

 ירקב רשעים שם י״ל למערכה ועצים בכורים יביאו שלא כדי סרדשאות
 שאמר זה ומהו לרגל יעלו שלא פרדשאות שהושיב בירבעס שנאמר כמה

 עם הצדיקים אלו מהענין כו' נאמר ירבעם ועל צדיק זכר נאמר עליהם
 השומרים שרא, ע"פ אף הכשרים שאלו ואפשר כ׳רדסאות המושיביס
 את לחמם והעצים הבכורים להביא המצאות עשו הדרכים על שעומדים

 לרגל יעלו שלא פרדסאות כשהושיב ירבעם בימי כן עשו לא אלהיט בית
 אלא הרגל עליית תתבטל ולא ובשינוי בהיזבא לרגל שיעלו אופן להמציא

 הרי דן עד האחד לפני העם וילכו זהב עגלי שני ויעש המלך ויועץ נאמר
 אותם שהם וחבריו ירבעם ועל לירושלים לעלות והמצאות סדר בקשו שלא

 שעשו כמו לעלות עצמם שינו ולא הפרדסאות מפני הרגל עליית שביטלו
 רשעים ושם נאמר עליה© למערכה העצים ותביאי הבכורים המביאים אלו

: לברכה צדיק זכר נאמר ה' לעבודת המשתדלים אלו ועל ירקב

 בשבעה אבותינו את אירעו דברים חמשה משנה עו
 בשבעה באב בתשעה וחמשה בתמוז עשר כן

 והובקעה התמיד ובטל הלוחות נשתברו בתמוז עשר
 * בהיכל צלם והעמיד התורה את אפוסטטום ושרף העיר

 הבית וחרב לארץ יכנסו שלא אבותינו על נגזר בט׳באב
 גמ׳ : העיר ונחרשה ביתר ונלכדה ובשניה בראשונה
י׳רברות נתנו בחדש בו׳ דתניא מנ״ל הלוחות נשתברו

 עלה בז׳ ניתנו בו׳ מ״ד בו בז׳ אומר יוסי רבי לישראל ג״ע ;
 • גו׳ בהר משה *ויהי דכתיב עלה בז׳ ניתנו בז׳ מ״ד שמית י

 • וגו׳ העגל את וירא המחנה אל קרב כאשר *ויהי ובתי׳ ?י
י 1 צג סס  הוה בתמוז בי״ז העיר הובקעה * גמרא התמיד בטל

 הרעב ויחזק לחרש בתשעה הרביעי *בחדש והכתיב ירמיה
 קשיא לא רבא אמר העיר ותבקע בתריה וכתיב בעיר ”

 לחדש כתשעה רתניא בשניה כאן בראשונה באן
 ושרף ־ בו בי״ז ובשניה בראשונה העיר הובקעה

 מנלן בהיכל צלם והעמיד * גמרא התורה את אפוסטמום

 9הל וחד שומם שקוץ ולתת התמיד הוסר *ומעת רבתי׳

 ס סס ףל תהי רבא אמר משומם שקוצים כנף *ועל והכתיב
 דכתי׳עילוי׳ ואשכחו לידיה וקטעיה חבריה על חד ונפל
 בט״ב י לי אושלת וידך ביתא לאחריבה צבית אנת
 י *ויהי מנ״לדכתיב לארץ יכנסו שלא אבותינו על נגזר

 כצ 'פ ואמר הענן נעלה בחרש בב׳ השני בחדש השנית בשנה
 כתני

 ש״יע הקים שניה המשכן את משה עשה ראשונה שנה מר
 רש״א שלשת ה׳ררך מהר *ויסעו וכתיב מרגלים ושלח משכן
 שס ה' מאחרי שפרו מלמד חנינא חמאבר רבי ואמר ימים

 יא שש וכתיב תאוה התאוו בקרבו אשר *והאספסוף וכתיב
 יג שם מריים *ותסנר וכתיב בסיון כ״ב לרזו ימי׳דהוו חדש *עד

 שש *שלח וכתיב בסיון כ״ט להו דהוו ימים ז' למחנה מחוץ
 וכתיב מרגלים משה שלח בסיון בכ״ט ותניא אנשים לך

 שם אמר הוי חד מ׳נכי הני יום מ׳ מקץ הארץ מתור *וישובו
 ועיין *קרא רבתיב מלוייוה מלויי שתא דההיא תמוז אביי

 נ״יי' ויתנו העדה כל *ותשא וכתיב בחורי לשבור מיעד עלי
 תאי^ אותה רבה ואמר ההוא בלילה העם ויבכו קולם את

 א בכיה בכיתם אתם הקב״ה אמר היה באב ט׳ ליל הלילה
 כ״יני הבית חרב • לדורות בכיה לכס אקבע אני חנם של

 כי€^ היא לחדש בז׳ החמישי *בחדש דכתיב מנ״ל בראשונה
 נס באנבוזר בבל מלך נאצר נבובד למלך שנה י״ט שנת
 ירמיה והכתיב איני ה׳ בית את וישרוף גו׳ הטבחים רב אדן

 ממי׳ ףוישרו 'טוגוי" שנה היא לחדש בי׳ החמישי *ובחדש
 כאן יש שכבר בז׳ לומר א״א ותניא המלך בית ואת ביתה׳ את

 גירש׳ בן בז׳ כיצד הא נאמ׳בז׳ בי׳שכבר לומר בי׳וא״א נאמר

 ותשיעי ח׳ בו וקלקלו ושתו ואבינו להיכל העכו״ם נכנסו
 ,שס היו׳ פגה כי לנו י׳שנ׳*אוי לחשכת סמוך היום שפנה ער
 ונשרף האש את בו הציתו ערב לעת ערב צללי ינטו כי

 זכאי בן יוחנן דא״ר והיינו לחרש בי׳ החמה שקיעת עם
 מפני■ בי׳ אלא קבעתיו לא הדור כאותו הייתי אלמלא
 אתחלתא אמרי ורבנן בו נשרף היכל של שרובו

 לץ מנא ובשניה דהויא הוא דבט׳ עדיף דפורענותא
 פרק ליום וחובה זכאי ליום זכות מנלגלין אומר יוסי ר׳ רתניא
, איו ערב היום אותו בראשונה הבית כשחרב אמרו חובה

גערג' ־ ,
 ש״)ע היה שביעית ובמוצאי היה שבת ובמוצאי היה באב ט׳

 רש"* דוכנם על עומדים והלוים היתה יהויריב של ומשמרתו
 לי•ח עליהם *וישב אומרים היו שירה ומה שירה ואומרים

 יצמית׳ה׳ לומר הספיקו ולא יצמיתם וברעתם אונם את
 ביתר נלכד׳ בשניה וכן • וכבשוה עכו״ם שבאו עד אלהינו

 טורנוסריפום גמר״תני׳בשחרש נפי העיר גמר׳*נחרשה
 אותי בא ליהרג ר״ג על גזרה נגזרה האולם את הרשע
 החוטם בעל מתבקש החוטם בעל ואמר לבה״ם הגמון

 בצנעא לגבי׳ אזל מיניה טשא אזל ר״ג שמע מתבקש*
 א״לאץ דאתי לעלמא לי מייתית לך מצילנא אי א״ל

 " ופית נפל לאיגרא סליק ליה אישתבע לי אישחבע
ליק מכטלין מינייהו חד ומית גזחזא גזירי דבי וגמירי

לגזרחא



 פרק פרקים בשלשה
 לחיי מזומן הגמון אותו ואמרה קול לגזרתאיצאתהבת

:הבא העולם
 והועמד עוד: מלהקריב גזרה מלכות שגזרה לפי התמיד ובטל

 ירושלמי בתרגום כדתפורש מנשה שהעמידה בהיכל צלם
 יראה אס המדבר דור אבותינו על :וגומר כסאי השתים ,בפר
 גדולה עיר ביתר הארץ: את הזה הרע הדור האלה באנשים איש
 בסיון שבו' ליה סבירא נתנו בשירן בו' :בה דרי! ישראל והיו

 ושבר וירד הלוחות לקבל משה עלה הדברות ממתן למחרת שהוא
 איכא בתמוז י״ז עד בכלל וו׳ דמז׳בסיון בתמוז י״ז ביום הלוחות

 ובי״ז יום ת׳ הרי דתמוז וי״ו דסיון כ״ד בהר משה שעמד יום מ׳
 אשכחן לא גמרא :הלוחות את ושבר ירד יום ת״א דהיינו בתמוז

 בגלות שניה בבל בגלות בראשונה :מרבותינו למדנו אלא קרא
 שותם שקוץ נתן ביום בי התמיד וכתבטל שהוכר ומעת ארס:
 ותו הוה שקוץ חד וכי הוה וחד :בהיכל צלם הועמד דהיינו

 תרי :תשמע טובא ישקוציס משומם שקוצים כנף על והכתיב לא
 לידיה וקטעה חבריה על חד ונפל בהיכל: שהעמיד׳מנשה הוו

 דצלס עילויה אשכחו אחד: שיקוץ דכתי׳ והיינו חשיב לא והנקטע
 דכתיב והיינו וליצנות כלים שאלת לשון הני:אושלת יכתיב

 כ'באייר3ד קראי תהני תשמע וגו' השני בחדש ויהי : כנף בד
 וילכו וכתיב חסר הוא דלעולס באייר ט׳ להו פשו הענן )עלה
 יום שאותו חשיב לא הללו ימים תג׳ אחד יום וגומר ימים שלשת

 ז׳יתים להו בצרי אכתי מאייר כ״ב הילכך כ׳לעליי׳הענן יום היה
 באייר מכ״ב הבשר להם שהיה יום כ״ע של חדש וכשתחשוב מאייר

 הרי ימים שבעת תריס והסגר וכתיב בסיון בכ״ב חשבונם בלה
 באב ט׳ עד שלוח ומיום מרגלים נשתלחו ביום ובו כ"טדסיון

 מלא דהוי דסיון חד הארץ את שתרו יום ת׳ למצוא הוצרכה שחזרו
 הנינכיחד ופריך ־ ל״ט הרי באב וט' חסר דהוי דתתוז וכ״ט

 שבא תשר שחדש נקיטנא בחורי לשבור מועד עלי קרא :ר^ן
 השלמילר״ח ראשון יום והיינו ר״ח בייתים עבדינן מלא חדש אחר

 מלא בחודש טובים ימים ב׳ ונמצאו מלא לעשותו תמנו שלמעלה
 ט'3 בחורי לשבירת מועד עלי זמן וה״ק בסופו ואחד בתחלתו אח׳
 : שמינית שנה שביעית מוצאי :חייג ליום חובה שתגלגלין באב

 עליהם רשב לשורר: הלוי עליו ועומד איצטבא כעין עשוי דוכן

 אל שהוא הוא ד' יום של במזמור האי בערכין פריך אונם את
 הוא איליא ההם ופריק ביו׳ראשון ליה דקאמרי האי ומאי נקמות
 מיפה חוטם תה החוטם בעל :קינה איליא ,פי לפומיהו לנפיל

 מתבקש שבדורו קצין כלומר דורו את מיפה הוא כך הפרצוף את
 :החביא טשא :המלך אנשי בו יכירו שלא לו אתר ונרמז ליהרג

 והגתון: מתרגמי׳שלטון וזנב בצכע׳וראש ר״ש לגביה ההגמון אזל
 שהרעו בשביל להם וסבורי׳שאירע היועצים מן מינייהו חד ומית
 הגמון ההוא לגביהו אזל •־ זה לשון אחר בפירוש מצאתי ־ לגזור

 העצה תבני תינייהו חד ותית עכו״ם גזרת׳שרי גדדו צנעא;דכי3
 :זה בדבר עליהם תבא שרעה בדבר סימן שנותנין גזרתא בטלי

 כשבפר מ׳ להר מלו דתמוז ר״ו דסיון *כ״ד מהרש״א

תענית רביעי
 חשבו שהם ישראל טטו ובזה עמו ולילו יום מ׳ דהיינו כו׳
 תשה בושש ני אתרו זע״כ בשתסר להו וכלו עמו לילו ואין יום ת׳

 ולפי בו׳ כי״ז בט׳ובשניה בראשוג׳הובקעו בחומש: כפרש״י
 ע״כ תוכיח בירה ביומא כמ״ש ביותר רעה לנו הביא היא שהשנייה

 שם היו חשבונית דקילקול בע״א תירץ ובירושלמי כשנייה תתעני!
 אויבים וע״י ללבנה וישראל לחמה תונין לפישעכנ״ס לפרש ונראה
 ר״ה במסכת כמ"ש החודש וקידוש הלבנה חשבון על שגזרו עכו״ס

 העיר נבקעה הלבנה בחודש בתמוז בי״ז ובודאי הקילקול זה נעשה
 רואהשה׳כ״א אני שקד מקל בירמיה בקרא כמפורש בראשונה גס

 האויב*' של חשבונות קילקול לפי אבל לט״ב בתמוז 0 שבין ימים
 שנון על תוסיף החמה דשנת בתמוז ׳3 רק היה לא לחתה שמונין
 ח' תוסיף תמוז עד מתשרי תקופות שבג' נמצא ימים י״א הלבנה

 אתר זו כוונה ועל ללבנה י״ז ובין לחתה לתתוז תשעה שבין ימים
 שישראל דהיינו וגומי לאותו׳ והיו מ״ש וגו׳ע״פ אותות אותותס שתו

 לעכו״ם סימן לוקה כשהיא הלבנה שלהס אות יהיה ללבנה התונין
 ואות סימן לוקה כשהיא לחמה התונין עכו״ס ישראל של לשונאיהם

 ירושלים על בבל תלך כשצר ולזה בהפך וכן לוקים שיהיו להם
 וט' ללבנה בתמוז בי״ז העיר ונבקעה שהוצלח עד בטבת ני׳ היה

 ליום מיוס ותוסיף עולה שהחתה השנה תקופת שני והס לחתה
 ירושלי׳ובהפך להחריב להצלחתו ושימן אות האויב לו ונתן שם וזה

 בי״ו העיר שהובקעה דהיינו לטובה גומר ראינו לא אותותינו אתר
 עכו״ס חסרון על ואות סימן חסר׳אז נדזנית שהיא ללבנה בתמוז

 לידיה בו׳ותברית כו׳ונפל שיקוצי׳ בגף ישראל:על של שונאיה׳

 שקן כי בהם שנאמר טמאים כעופות אלו עכו״ס צורות היו כי'
 כנף ותדכתיב בתמה מין של יד במקום הוא עוף וכנף לכס הס

 אחד בכף חסר היה מהם שאחד רתז שקוצים שני גבי יחיד לשון
 נמי והתם בהיכל העמידן מנשה ופרש״י לחבריה תבריה דחד ע״י

 מה״נו נתי והיינו וגו׳ האשרה פסל א־! וישם כתיב יחיד בלשון
 הראשון בהדש ויהי כף: ביתא לחרוב׳ דצבית ע״ש שותם וקראו

 נשתלחו שלא אלא תייתי לא דתעיקרא קראי הני כל מייתי רגו׳
 אחר המשכן נעשה בראשונה שהרי שנייה שנה עד אלא מרגלים

 תקראי תייתי ושוב שנייה שנה תחלת עד הוקס ולא העגל מעשה
 ולא בסיון כ״ט עד אלא מרגלים נשתלחו לא ענינו לפי דע״כ

 תמוז אביי אמד .3בט״ יום ת׳ וכלו שנייה בשנה לו תקודם
 יום תל׳ מלא אותו עשו בתוס׳ פירשו כו׳ מלויי שתא דההוא

 שלת דבכ״ט דסיון ואחד דתתוז ל׳ באב ט׳3 יום ת' שיכלו כדי
 דחשיב מובנים אינן דבריהם לכאורה ע״ש כז' וט׳באב המרגלים

 ויש ל׳ ויום כ״ט יום ב׳תסיון וה״ל מלא ודאי סיון והרי דסיון אחד
 שהוא גס עמו לילו שאין כיון ליה חשיב לא מסיון כ״ע דיוס ליישב
 יום הת׳ כלו דא״כ לדבריהם קשה אך מרים הסגרת של ז׳ בכלל

 תשתע וכן כו׳ המרגלים שבו ובט״ב בהדיא כת"ש עצתו באב בט׳
 לדורות בכייה בו ונקבע בו שבכו ט״ב היה שלאחריו דלילה

 דתלו* מתמוז ול׳ תסיון ׳3 דחשב תכוון יותר בזה לכאורה ופרש״י
שלאחריו דבלילה המרגלים שבו 3ט״ בערב הרי דאב וח' מליוה

גע'נ . ..



גב תענית רביעי פרק פרקים כשלשה
 כתיב דלא ליה חשיב עיט לילו שאין גם דסיון כ״ט ויום בכו צט״ב
 יום ת׳ גני אלא עמו ולילו יוס מ׳ אמרו לא יום מ׳ מקץ אלא הנא

 וצ״ל לילה ות' יום מ׳ כתיב דתתס נהר משה שהיה ראשונה בשנה
 שנו 3ער3 באב בט׳ אלא בח׳באב היינו לאו ט״ב התוס׳דערב לדברי

 קרוב ותציע הציתו לחשכה סמוך חורבן בט״ב לגני לקמן כדאמר
 ט 3 שלאחריו י׳ גו׳בליל 3ער3 לחדש נע׳ י״ה גני נקרא זה ללשון

 אתם :ודו״ק כדלקמן ני׳ נשרף דרובו לדורות נכייה בו ונקבע
 סישור בשינוי ננאן ליישב יש כי׳ ואני חנם של בכייה כביתם

 3כתי דשם כלת נפר׳ מסיפורו דברים שנפר׳ מרגלים מעשה
 גומר וילונו העדה כל גו׳ותשא העם עז כי אפס המרגלים שאתרו

 לעלות אניתם ולא גו׳ הארן עונה ויאמרו כתיב דברים פ׳3ו
 ויבאו וילכו כתיב שלח פ'3ד ועוד לתה טעם נתן ולא גו׳ ותמרו

 ובפ׳דברי׳כתיב מועד אהל לפני זה כל שהיה גו׳דתשתע משה אל
 גומר ה׳אותט בשנאת ותאמרו כאן שאמר וע״ק נאהליכס ותרגנו

 כולכם אלי ותקרנון דברים פ׳3שא׳ וע״ק בפ׳שלח: כן הוזכר ולא
 היו ואלו המדבר דור כל מתו שכבר ת׳ בשנת היה שזה כיון גו׳

 לישב ויש בכך הוכיחן תה לא״י ליכנס שזכו כ׳ מבן פחות בניהם
 תתלונני* באהליה׳היו בניהם שגם תביאין היו שהאבות לפי זה בכל

 במשכניהס 'ושבין שהיו מלמד באהליכס ותרגנו במד׳ כמ״ש
 וכו׳ מהם צולבים יהיו למחר לכס אוי וא״ל בניהם את ומכבדין

 אס לדורות ובכייה עונש כ״כ להם יהיו בניהם יזכו לא שאס וז״ש
 ומוכיחן דברים בפר׳ כאן משה ידבר ועמהס מעשיהם ייטבו לא

 התרו שהבנים כאן שזכר וזה אביכם בעצת אלי תקרבו! אתם שגס
 מתנו ורם גדול עם מתרגלים ששמעו קודם טעם בלי ומתלוננים

 טונה כת״ש אינו וזה גו׳ ה׳ בשנאת אתרתס כי להם וז״שתשה גו׳
 תשל כת״ש אותו שונאים ואתם אתכם אוהב הוא אנל גו׳ מארץ

 בחותש כפרש״י עלך דבליביה מה רחמך על דבלבך תה אומרים
 המרגלים במעשה לגבי־הש״י לבנים להם שהיה חנם שנאת וזאת
 כת״ש חנם שנאת להם שהיה שני בבית לדורות בכייה להם הביא
 לו׳דהיינו חנם של בכייה בכיתם אתם וז״שבכאן דיומא פ״ק

 א״נ פרק סוטה במסכת בזה תפורש עוד ב״ה למקום חנם שנאת
 כי ר״ל בחורי לשבור מועד עלי קרא תקרא ליה ותייתי ע״ש

 חסר והוא מועד בו שאין תמוז וחודש מועד בו יש מלא חודש כל
 הוא שיהא מועד בו יש כאלו מלא להיות מרגלים במעשה עלי קרא

 עונשם שיקבלו אז כ׳ בני היו שלא בחורי לשבור יום לת׳ משלים
 בז׳ :חייב ליום חובה שמגלגלים וכדלקמן יום באותו לדורות
 קרא ההוא בו הציתו לחשכה סמוך כי׳ובט׳ להיכל עכו״ם נכנסו

 היכל של דרובו כפשטיה מתת־ש גו׳ וישרוף גו׳ לחדש דבעשור
 אלא לחדש ז׳ איום !ישרוף קאי לא לחדש דבז׳ קרא וההוא בי׳ בשרף
 י׳ יום עד בו וקלקל להיכל גבוזראדן בא לחדש דבז׳ מתפרש דהכי

 הוא היום פנה כי לנו נא אוי תקרא׳ ליה ותייתי גומר וישרוף ואז
 שהיה י׳ יום של ערב צללי ינטו כי ט׳ יום בערב השרפה התחלת

 קבעתי לא:3ער צללי ינטו בו כי עד כלו היום כל בו ודולק הולך
 פא גז איהו דפא בזה לדקדק יש מ׳ שרובו מפני בי׳ אלא

 בכיי$ ביום בו נקבע 3ט׳׳3 מרגלים ביאת דתיוס לעיל קאתר
 בערב ט׳ ביום היה מרגלי׳ דביאת ניחא התוספ׳ ולשיטת לדורות
 ודו״ק:ערב לדורות בכייה אז שנקבע בכייה היתה י׳ בליל ואח״כ

 ממש באב ט׳ שבערב לפרש נראה אין בכאן גס בו' היה באב ט'
 כניסת אתחלת ואי האור בו הציתו לאב ט׳ ביום דהא ח' ביום

 ביום היינו באב ט׳ ערב אלא בו ח׳3 הל״ל קאמר להיכל העכז״ס
 כר ר״ג על גזרה נגזרה :האור בו שהציתו בערב גופיה ט׳

 הם שישראל לפי החוטם בעל קראו וע״כ דור באותו היה שהוא
 מיהו הגוף כל מרגיש אחד לאבר כשתכאיב גוף דמיון אחד עם

 בהן תולה אדם של שחיותו מהן שים במעלתן שוין אינן האברים
 החוטם לאבר 13 תלוין שכולן ונשיא ראש שהיה ר״ג את דימה ולזה

תדכתיב י״ה פ׳ כת״ש בו תלוי אדם וחיות נראש לתעלה שהוא
: גומר נשמת באפיו ויפח

 . בתות נתקבצו בראשונה הכית כשחרב רבנן תנו
בידיהם *העזרה ומפתחות בהונה פרחי של כתות

 זמנו ולא הואיל רבש״ע לפניו ואמרו היכל של לגגו ועלו
 ה"!' לר מסורי! המפתחות הרי לפניך נאמנים גזברים להיות

 ההיכל והס ירולקחתם פסת כמין יצאתה מעלה כלפי וזרקום
 מ,<שע גיא *משא ישעיה קונן ועליהם האור לתוך ונפלו קפצו
 מ מלאה תשואות לגגות כלך עלית בי איפה לך מה חזיון
 מקרקר הקכ״ה ואף וגומר עליזה קריה הומיה עיר

 מי ומכוסה מהומה יום *כי שנאמר כתרנגולים עליהם
אל ושוע קיר מקרקר חזיון בגיא אלהים לה׳ ומבוכה

: ההר
 גיא משא :ביתך מחריב שאתה גזברים להיות זכינו ולא

תה על כלומר איפה לך מה מתנבאי׳בז: שהיו הגיא חזיון
 את מלאה תשואות :הגגות אל כלך שעלית זה דבר לך אירע

 עליזה קריה הומיה עיר תלאה וגו׳תשואות מלאה תשואות שהיית
 : ומתו נפלו באש אלא מלחמה מתי ולא חרב חללי לא חלליך

 וצועקץ שתתרעתין :כתרנגולץ עליהם תתאנח עליהם מקרקר
 פלסתר קירי סך וחברו אדון קיר מקרקר שנאמר :בניהם על

 אהקב״ה יחיד לשון מדאמר * אדון כן כתו ושוע עכו״ס במסכת
ירושלים אל ההר אל ושוע :יללה לשון מקרקר פ״א • קאי

־. ששמם ציון הר בשביל ־ הארצות תן שגבוה
 אתרו כבר בו׳ ועלו בידן ההיכל ומפתחות מהרש״א

כמ״ש האויבים בהן שלטו שלא היכל בשערי במדרש
 שמפתחות כהונה פרחי אלו שראו אתרו ולזה שערי' בארץ טבעו
 התפתחות תוסרין והיו אויבים ביד נמסרין יהיו לא ג״כ שלהן

 כשהוא גס ר״ל ימינך קנתה זה א׳שנא׳הר קניו ב״ה כת״ש לקונם
 ושוע קרא בהאי כדמסיים הקב״ה של קנינו הוא הר כתו בחורבנה

 לא פסחים במסכת כדאתרינן בחורבנו כשהוא דהיינו התר אל
 ותייתי כמפז׳שס בית שקראו כיעקב אלא כו׳ הר שקראו כאברהם

מפתחות מסירות משוס לגגות שעלית איפא לן מה מקרא ליה
* לשמים



תענית רביעי פרק פרקים -בשלשה
 לגגות עלית ערא5 תשו׳ אבל למטה כן לעשות יכול שהיית לשתים •

: נפילה חללי אלא חרב חללי לא חלליך לארץ משס ליפול
 משמיה שילת בר שמואל ררב בריה יהודה רב אמר .

 כך בשמחה ממעטין אב שמשנכנם כשם דרב שם
 רב אמר ־ בשמחה ומרבים באבל ממעטין אדר משנכנס

 עכו״ם בהדי רינא ליה דאית ישראל בר האי הילכך פפא ,
 ליזיל באדר דישראל מזליה דריע מיניה לשתמיט באב

 ותקרה אחרית לכם ׳*לתת דישראל מזליה בהדי׳דבריא הירמי
 משמיה שילת בר שמואל דרב בריה יהודה רב אמר צט

 ה׳ ברכו אשר שדה *כריח פשתן ובלי דקלים אלו דרב ׳,ש#6ר
 דרב משמיה שילת בר שמואל בריהדרב יהודה א״ר , נ!

: תפוחים של שדה כריח
 ותקוה אחרית לכם לתת :שלהם בערכאות בהדיה ליזיל

 להתפרנס דקלי' ואזיל: נקוט לעיל יהודה רב דאיירי איידי

.־ ללובשן פשתן כלי בהם
 דבריאמזליה באדר מזליהכו׳ באבדריע מהרש״א

 ליום זכות תגלגלין מ״ת לישראל תזל אין שאתרו גס
 דקלי׳ כו׳אלו יל:אחרי׳ותקוהעכדאת׳ל חובה וחוב׳ליום זכאי
 י״ה פרק כדאתרי׳ המתקיימים דברים שהס בו' פשתן ובלי

 כלים הם פשתן כלי וכן חתרים תיני דיקלא סגולה לו יעשו
 כריח :גו׳ אחרית והיינו ובגדים כלים תשאר יותר שמתקיימים

 אתרוגים כריח תפוחים י״א התוספות וכתבו תפוחים של שרה
 שדקדקו ואולי אילני כאתרוגי״ביני היער בעצי כתפוח וכתיב עכ״ל
 יעקב עם שנכנס ג״ע ריח ני במדרשית מ״ש ע״פ אתרוגי׳ לפרש

 עתדו הבגדים שאלו בגדיו ריח את וירח כדכתיב מהבגדים היה
 וחתדן גזלן ואח״כ נמרוד ליד ובא: היו אדה"ר של כי בג"ע כבר
 ליה ואית במדרשות כדאמרינן החמודות נקראו שע״כ ממנו עשו

 סורר בן כדאתרי׳פ׳ היה זרוג א הראשון אדם מתנו שאכל דאילן
 סמך יש וקצת ג"ע של אתרוג ריח בגדיו קבלו אתרוג ומאותו

 גומר העץ טוב כי האשה ותרא וז״ל הזוהר מספר אלו לדבריהם
 אשר שדה כריח כד״א ריחו סליק הוה אילנא ההוא או־"י חמת מה

 מיניה למיכל ליה חמדת סליק דהוה ריח ההוא ובגין ה׳ רכו3
 של הבגדים ע״י בא מג״ע הריח שיהא כן משמע לא בב״ר אבל
 על בעשו וההיפך ג״ע של ריח עמו נכנס יעקב שבזכות אלא עשו
 מר״ח מ״ד גו' חגה *משושה :ודוק גיהנס נכנס רשעתו .ידי

 וכן ושבתה חדשה נכתב למאי דא״כ לדקדק יש .כו׳מחגהכו'
 ומאן נכתבו למה חג׳,.ושבתה א״כ חדשה דדריש למאן תנאי לאינך
 פליגי לא תנאי דהני ליישב 1וי ל״ל וחדש׳ חגה א״כ שבתה דדריש

 מיהו אסוריס שהם זמן באיזה וכיבוס סיפור שמחת לענין אלא
 למר שמחה נמי בהו דאית איזריני למילי כולהו כתיבי תנאי לכולהו
אסו׳ דאין תדעדהאתנאדתתני׳ס״ל לי' כדאית ולמר ליה כדאית

 משנכנס קתני וברישא בתוכה ט״ב שתל בשבת אלא וכיבוש ■סיפור ■
 בתור׳ לקרות ודוק:*ואשור תר״ח דהיינו בשמחה מתעעין ׳אנ^6

 בה נגעו שמחה תשוס דלאו נראה פירושו ולולי פרש״י עיין כי׳
 בית של תנוקות גבי בסיפא אלא לב דמשמחי קרא האי מייהי ללא

 ישנת שלא משום אחרינא טעתא איכא אדם כל בשאר אבל רבן
 דאפי׳ נקט ולרבותא מה״ט אסור נמי עסקים ובשאר יוס של אבלו

 מיהת דאסור תקרא ליה נקט בתשב״ר אבל בו אסור תורה ללתוד
 "ק|ן ורואה זוכה ירושלים על המתאבל *כל שמחה: משוס

 בהאי תפורש תיניה כו׳עדיפא מתאבל ושאינו כו׳ כשמחת׳
 תתאבל אשאין קאי אתרו מכאן אלא שתח נתי גופיה דאיהו קרא

 אתה הן דתכלל ט׳ אתרו דתכאן וקאתר עונשו תה תפורש שאינו
 תקרא לדיוקי דליכא ק״ק מיהו כו׳ תתאבל שאינו וכל לאו שותע

 ושאינו שמח גופי׳ הוא דהתתאבל אלא לאו שותע אתה הן דתכלל
 רוא׳בשתחה אינו תתאבל דאינו לדיוק׳ ליה ותנא אינושתח תתחבל

 י=ן* *ותהי _• שמח הוא גס יהיה שלא א״א בשמחתה דהרואה וי״ל
 לאחר הנרקב הבשר כשיכלה גס ר״ל בו׳ עצמותם על ערנותם

 כדאתרי׳ היין שתיית עליהם נרשם קיימים העצמות ועדיין מיתה
ששתייתו וכל כולי שרופים עצמותיו יין השותה התפלת פרק

: ט׳ תחבה
 עט טובים ימים היו לא גמליאל בן שמעון רבן אמר משנה

 כר ישראל בנות שבהם וכיי׳ה באב כט״ר לישראל
 ע״ב לו שאין את לבייש שלא כרי שאולים לבן בכלי ■יוצאות

 תנ?חמ וחולות יוצאות ירושלים ובנות טבילה טעונין דבלים וכל
 ו תל׳ מה וראה עיניך נא שא בחור אומרות הן ומה בכרמים

 במשפחה עיניך תן בנוי עיניך תתן אל לך בורר אתה
 1ל1תתהל היא 'ה יראת אשה היופי לרהב זהח ר*שק

 • מעשיה בשערים ויהללוה יריה מפרי לה תנו ואומר
 שיר שלמה במלך ציון בנות וראנה *צאנה אומר הוא וכן

 י'חשיר שמחת וביום חתונתו ביום אמו לו שעטרה בעטרה
 ג זה לבו שמחת וביום תורה מתן זה חתונתו ביום לבו

:בימינו במהרה שיבנה ב"ה בנין
 את לבייש שלא כדי עשירות אפילו תזו זו שואלות שכולן שאולץ

קודם טבילה טעונין בגדים אותן כל : לו שאין תי
 וכד* היתה נדה שתא בחברתה בקיאה אחת כל שאין לפי לבישה

 בכרמים וחולות :כליהן את להטביל הצריכו נדות לבייש שלא

 שיוצאות ציוןדתשמע בנות וראנה צאנה :מחוללות'־ לשון
 : הכפורים ביוס אחרונות לוחות שנתנו תורה מתן :וחולות

 : קטן במועד כדאיתא בי"ה שנתחנך המקרש בית בנין
זה חתונתו כיום וגומר וראנה צאנה ובה״א מהרש״א

 אחרונות לוחות בו שנתנו י״ה פרש"י תורה מתן
 בי״ה שנתחנך ב״ה בנין זה לבו שמח׳ וביום ה־ע"ב והוסיף ע"ש

 קאי באב דאט״ו נראה ענינו ולפי בי"ה חנוכו ידענא ולא עכ"ל
 .־ התקדש בבנין תלויס בגמרא אתרי׳ שמחתו שטעתי

 ׳ י סימן תאה בט"באינו ■מלאכה העושה כל אומר ר״ע
 ע/׳נ מלאכה העושה י כל אומרים החכמים לעולם ברבה

 בשמחתה רואה א׳נו ירושלים על מתאבל ואינו בט'ב
עליו בט״ב יין ושותה בשר האוכל בל הכי נמי הניא

יחוקאל •עצמותם על ערנותם *ותהי אומר הכתוב
 ט אינו



נג תענית רביעי פרק פרקים בשלשה
 יין ושותה כשר האוכל לכ : מלאכה מאותה כרכה סימן רואה

 ננו״ב ״ עצמותם על עונותס ותהי אומר הכתוב עליו נש"ב

: המפסקת כסעודה כלומר

 בו שנתנו יום ומחילה סליחה יום יה״ב בשלמא גמרא פ
 מאי באב ט״ו אלא לישראל אחרונות לוחות ,שף

 שבטים שהותרו יום שמואל אמר יהודה רב אמר היא 3^זפ
 לבנות צוהה׳ אשר הדבר *זה דרוש מאי בזה זה לבא ״ארם

 בלבד זה בדור אלא נוהג יהא לא זה דבר וגומר צלפחד מח״פ
 בנימין שבט שהותר יום יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה רם3סמך
 לאמר במצפה נשבע ישראל *ואיש שנאמר בקהל לבא ל! ׳

 ממנו דרוש מאי לאשה לבנימין בתו יתן לא ממנו איש סיפעי׳
 שכלו יום יוסף רב אמר אבין בר אידי רב • מבנינו ולאנא

 לא מדבר מתי כלו שלא ער מר ראמר מרבד מתי בו
אנשי כל תמו באשר *ויהי שנאמר משה עם דבור היה מרים
 היה אלי לאמר אלי ה׳ וידבר העם מקרב למות המלחמה3

 אלה בן הושע בו שבטל יום אמר עולא • הדבור
 שלא הדרכים על נבט בן ירבעם שהושיב פררסאות לא

 מתנא רב • יעלו שירצו זה לאי ואמר לרגל ישראל יעלו
 רב ראמר לקבורה .ביתר הרוגי בו שניתנו יום אמר

 ביבנה תקנו לקבורה ביתר הרוגי בו שנתנו יום מתנה
 שניתנו והמטיב הסריחו שלא הטוב והמטיב הטוב

 פוסקין שהיו יום תרוייהו דאמרי יוסף ורב רבה לקבורה׳
 אומר הגדול ר״א דתניא • למערכה עצים מלכדות בו

 כורתין היו ולא חמה של כחה תשש ואילך באב מט״ו
 וקרו מנשיא רב אמר יבשים שאינן לפי למערכה עצים

 מוסיף ודלא יוסיף דמוסיף ואילך מבאן מגל תבר יום ליה
 תקבריה יוסף רב אמר יאסף מאי יוסף רב תני * יאסף
 ת״ר וכו׳ יוצאות ישראל בנות שבדם פיסקא :אמיה

 סגן מבת שואלת כ״ג בת גדול כהן מכת שואל׳ מלך בת
 מלחמה משוח בת מלחמה משוח מבת שואלת סגן בת

 כדי מזה זה שואלין ישראל וכל הדיוט כהן מבת שואלת
 טבילה טעונין הכלים כל לה שאין מי את לבייש שלא
 ומונחין מקופלין אפילו ר״א אמר זריקא רבי אמר

 בכרמים׳ וחולות יוצאת ישראל ובנות פיסקא : בקופסא
 בחור אומרות הן ומה לשם׳ נפנה אשה לו שאין מי תנא

 שבהן יפיפיות בא״י היו משפחות ארבע רבנן תנו ובו׳
 ליופי אלא אשת שאין ביופי עיניכם תנו אומרות

 שאין במשפחה עיניכם תנו אומרות שבהן מיוחסות
 עיניכם תנו אומרות שבהן עשירות לבנים ,,אשהאלא

 קחו אומרות שבהם ועניות *בינוניות ממין בבעלי /רנגימ
!בזהובים שתעטרונו ובלבד לש״ש מקחכס ע׳״ט

 ההר תן תשה ירד ז בתתו שבי״ו אחרונות לוחות בו שנתנו
 וביום העגל אח טחן י״ח ונמס הלוחות ונשבר בתחלה

 מס שתוניס שס ונשתהה אחרונות לוחות לקבל לתרוס עלה 1י״נ
 המס ארבעים אז ה׳ לפני ואתנפל דכתיב בתפלה עמד ארבעים

 כבראשונה תורה וללתוד׳ לחזור שס עמד מס עיס3ואר וגותר
 תלמה שתא דההיא תתתוז עשר שניס בתתוז עשר תתשעה 3חשו

 טיין אחי יהר לולדא ועשרים ותשעה עים3ואר שנים הרי 3דא ושלשים
 נרש׳׳> שהותרו : ירד וי"הכ שתוניס הרי דתשרי ותשעה ושבעים

 7נגיו וגומר נחלה יורשת ת3 כל אמר דרחתנא בזה זה לבא שבטים
 י'ג הדבר זה :כאב בט״ו והתירוה גותר נחלה תסוב לא וכתיב
 י שנשבעו בקהל לבא _• נחלה הסבת של זה דבר ה' צוה אשר

 בגבעה פלגש עשוס בנימין לשבט בנותיהם תליתן השבטים
 דהכי בקרא כתיב תתנו כלומר מבנינו ולא :הוא תעוט ממנו
 נשבעו לא תבניהס אבל בתו להם יחן אל תתנו איש נשבעו
 שהיו שנה ת׳ אותן כל בירושלתי דאתרינן מדבר מתי בו שכלו
 ומכרת באב ט׳ ערב כל תשה לפני יוצא כרוז היה במדבר ישראל
 קבר לו וחופר מצא מישראל אחד כל והיה לחפור הכל צאו ואומר

 היה לתחר בקברו ל; אחד כל היה כערב שיחפור קודם ימות שתא
 שהיה מי וכל התתיס תן החיים הבדלו ואותר והכריז יוצא הכרוז

 היה לתות עתיד שהיה ומי ויוצא עומד היה חיים נפש בו
 וכן אוהו קוברים והיו ותת פיו לתוך ונכנס תטבורו יוצא תולע׳

 הכל יצאו ומכריז יוצא הכרוז היה שנה ת׳ לסוף ושנה שנה כל
 טעינו שתא ואמרו חתהו כך שראו כיון חיי׳ כולן וכו׳ועתדו לתפור

 עשר חמשה ליל עד בלילות בקבריהן ושכבו חזרו החודש בחשבון
 עוד הלבנה נראית ולא עשר בחמשה הלבנה שנתמלאה שראו וכיון

 הגזרה ושבטלה תכוון החדש שחשבון ידעו תהן אח׳ תת ולא חסרה
 הדבור היה לא : י״ט ועשאזהו יום לאותו הדור אוחו וקבעו

 ביתק הרוגי : לילה בחזיון אלא בחיבה פה אל פה משה עם
 חותה כעין שעשו בתלמוד ותפרש גזר׳ אותה היתה חורבן דלאחר

 באב ט״ו עד האר׳ן על המתים ועמדו שנים ז' העיר סביב
 וראוין יבשין עצים יום אותו שעד למערכה עצים מלכרות

 ליבשן חמה של כחת שתשש תכקעין היו לא ואילך ומכאן לשריפה
 שפסקו הגרזן נחבר כלותר מגל תכר מס באב ט״ו למס ליה וקרו

 איי באב ט״ו עד ואילך מניסן ואילך מבאן _• עצים עוד מלכרות
 על לילות דמוהיף מאן ואילך באב מע״ו אבל בלילות עסיק בעי

 תקברי' : שנותיו על שנים הקב״ה תוסיף בתורה ועוסק הימים
 גדול כהן תחת התמונה סגן : עתו בלא ימות כלומר אמיה
 הכהן הוא מלחמה משוח ;פסול בו אירע אס תחתיו לשמש

 מקופלים אפילו : הלבב ורך הירא האיש מי ואותר שמכריז
 את לבייש שלא טבילה צריכין באיגז כלומר בקופסא ומונחין
 הוגנת שאינה אצה הנושא לבניס אלא אשה שאין : השתאה

 כין עליהן .קופצין הכל מיוחסין יהיו בניך ואם זרעו את פושל לו
 לה תתנו נשואין שלאחר בזהובים שתעטרונו נקנות; כין זכרים

לגו שתתנו ובלבד קלותר דאמרן הוא בעלתא ותילתא ׳ תכשיטין
: נאים מלבושים

 משל שואלת אתת כל כו׳ סנן מבת כ״ג ובת ׳א מהרש
 בגדים להן יהיו שלא תה״ט נתי היינו תתנה לתטה

ג"; שואלת גדול כהן בת דאי ועבד העניים לגבי כך כל חשוכים
מבס א יר חי׳ב



פרקים בשלעה
 להחליף לו שאין מי ויתבייש בגדיהם תחליפים כאלו ה״ל מלך מבת

 העניות לבייש שלא לבנים רק לוכשין במתני'שאין נמיתני זמה״ש
 כו׳ לשם נכנס אשה לו שאין מי לבניס: רק צבעוני! להם שאין

 האיש כפרק וכמ״ש חתן אל כו' עיניך שא כחו-ר במתניתא זכ״ה
 דהא יופי משוס ולא שיראנה עד אשה לקדש לאדם שאסור מקדש
 מום בה יהא שלא יראנה דמ״ת אלא כו׳ כנוי עיניך תתן אל קאמר
 שבהן מכוערות כו׳ מיוחסות כו׳ יפיפיות : מנוער ודבר
 • והמועיל והערב הטוב שהם חלוקות שלשה הס הפעולות כי מ'

 והמיוחסות הערב אחר להלוך האיתרות מכת הס היפיפיות
 ובלבד נמ״ש המועיל אחר והמכועחת הטוב אחר למשוך אומרות

 למשוך האומרים כת רק חשיב לא ובמתני׳ כזהוכיס שתעטרונו
 תנו אומרות שבהן עשירו׳ אחת דכח חשיב ובע״י הטוב את ולברור
 כפרשת לפרש יש וע״ז המועיל אחר להלוך כת והוא כממון עיניכ'

 הנואל שם שהיה גו׳ אלמוני פלוני פה שבה שם שפרש״י רות

תענית רכיעי פרק
 יכתיב נתיב לחולה לחילה לבכם שיתו מדכתיב המחול בכאן נרמז ךףיי׳ת

 כיוס ואמר נאתר וכאן ועד ס עול אלהינו אלהיס זה ני החס י
 ואומר באצבעו )ומראה החולה של ההוא ביום כלומר זה אלהיט הנה ההוא

נ בבי״א בישועתו ונשמחה כגילה לו קזינו זה אלהינו הנה

תענית מסכת עלך הדרן

 כתיב הכי נתר והרי לגאול אבה שלא לפי שמו כתב שלא אלא טוב
 גס רות את לייבם רצה שלא הודיע לא ועדין אגאל אנכי ויאמר

 להם ושופט שבישראל הראש שהוא בועז לו שהודיע אחר קשה
 כישרן( מותרת והיא אנכי חגאל לא ואס בועז זה אנצן גת״ש

 נחלתי אשחית פן אגאל לא אמר שוב היאך עמונית ולא דעמוני
 התת שם להקים ייבום מצית עיקר כי הנראה אבל כפשעי׳ גז׳

 אם לה זז״ש זה מטעם קודמת חליצה דמצוח לייבם אשור דאל״כ
 יגאלך לא ואס 1יגן ייבום מצות לשס הטוב מצד דהיינו טוב יגאלו

 לשם דהיינו מועיל לשם או יופיך שהוא ערב לשם ,רק זה מצד
 כשא״ל ולכך הטוב שהוא ייבום יצות לשם רק נו תזרצה לא נחל׳

 שהיא המועיל מצד הגואל בה גם נתרצה הש־הגו׳ חלקת לגואל
 דהיינו גומר המת שם להקים קנית שא״ל עד אגאל ואמר היחלה

 ר״ל גומר אשחית פן לגאול אוכל לא ויאתר יכום מצות לשם
 בסוף בועז וז״ש שם כפרש״י גו׳ הזרע יהיה לו לא כי אונן כמ״ש

 יינו׳ לשם דהיינו גו׳ המת שם להקים לאשה לי קניתי מחלון אשת
 אס פרש״י כי' לבנים אלא :הערל פרק בחיהושנן נזה ועיין
 שורה השכינה דאין ומשוס ע״ש כו' קופאין הכל מיוחסים בניך

:שבישראל מיוחסין על אלא
 עתידהקב״ה אלעזר א״ר עולא אמר חלבו רבי אמרפא
 יושב והוא ערן בגן לצדיקים מחול לעשות בס
 שנאמר באצבעו עליו מראה ואחד אחר וכל ביניהם "יי,
:וגוי ויושיענו לו קוינו זה אלהעו הנה ההוא ביום *ואמר סחפי

 ז^יואנוהו זה גני דרשו וגי׳וכה״ג זה אלהינו הנה מהרש״א
וגו׳והלשון ה* זה וגו׳ זה מאלהינו הכא ליה ומייתי פ׳ע

הרחתי׳ נתדת כמו עליו הדין בתדר! לכרך לאדם שיש כמ״ש כפול חס>י
 לו קוינו הדין במדת אלקינו כשהוא וז״ש דבר אהלל נאלהיס שנא'

 לא ונשתת׳בישועתו לוונגיל׳ קוינו עלינו בתה״ר ה' 'שיושיענווזה
 עליו ישועתו כינוי אבל ויושיענו כמ״ש כישועתינו ונשמחה ראת

 הוא גס יושיענו וכשהוא בצרה אנכי עמו ע״ד הוא ברוך יתברך
 בג״ינ יושיענו שמא על ונשמחה מילה וע"ו עתנו יוזשע
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 ליה פריק אלא הבונה בפרק שבת במסכת מוכח והכי בפתוחין
דתלמוד׳ דסוגיא ואזרחא וכו׳ הוו מיהוי לתרוייהו דשויא מילתא

 מנצפ״ך אבא בר חייא רבי ואיתימא ירמיה רבי אמר
 והכתיב משה ולא צופים ותסברא אמרום צופים

 ועוד מעתה דבר לחדש רשאי נביא שאין המצות *אלה
 עומדין היו בנס שבלוחות וסמ״ך מ״ם חסדא רב האמר

 תיבה באמצע הי ידעי הוו דלא הוא מידע הוה מהוה אין
 באמצע פתוחים ותיקנו צופים ואתו תיבה בסוף והי

 המצות אלה והכתיב סוף סוף תיבה בסוף סתומים תיבה
 שכחום אלא מעתה דבר ברם לחרש רשאי נביא שאין

:ויסדום צופים וחזרו
 בנס : הדורות נביאי אמרום צופים ; אותיות כפל מנצפך

 עבריהם מפני עוברת חקיקתן שהי־ה עומרין היו
 להם אין אלו אבל דבק מקום להם יש האותיות שאר הילכך
 ואפשר י כלוחות היתה סתומה מ״ס מא1ג נאויר שהיו דבק מקום

ירמיה דרב אתמר וכי נסתומין חסדא דרב הא לתרוצי הוה

 ע״כ: רבי ־מפי בוריה על מעמיד׳ ו דטרח עד שאינו דבר להקשות
 פי' צופיו תן נוטריקון לעשותו האותיות סדר מנצפ"ו־שעה תוספות

 מפרש ובירושלמי צופיך מן הטטרי׳יקון פי׳ ובן נכיאיס צופים
 היו יהישע ורבי אלעזר ורבי מנלפ״ך דרשו דרדקי כשהיו צופים שאותם

 יאשיתו לאחר אמרו צופים והאי הריטב״א ישם נתיב מצאתי עוד מהם
 וחזרו דשכחיס אסקינן והיני והלוחות הארון שם היו הרי לק קודם לאלו

 ששכחו' אמורים הדברים יאשיהו בימי הארון שנגנז לאחר ודאי אלא ויסדום

 וטדאי ביכור כפולים שהם לפי ששכחוס )זכתבמהרש״א ; ויסדום וחזרו
:צורך( בהן יש המספר לעני(

 כ תרגום אבא ואיתימארביחייאבר ירמיה רבי ואמר
 שס אלעזר רבי מפי אמרו הגר אונקלום תורה של

 חגי מפי אמרו עוזיאל בן יונתן נביאים ושל יהושע ורבי
 ת׳ ישראל ארץ נזדעזעה שעה ובאותה ומלאכי זכריה
 שגלת זה תא מי ואמרה קול כת יצתה ת׳פרסי על פרסי

ואמר רגליו על עוזיאל כן יונתן עמד ארם לבני סורי את
אני



נד מגילה ראשון פרק נקראת מגילה
 לפניך וידוע גלוי ארם לבני סתרך את שגליתי הוא אני

 אלא עשיתי אבא בית לנבור ולא עשיתי לכבודי שלא
 בקש ועוד בישראל מחלוקת ירבו שלא עשיתי לכבודך

 דייך לו ואמרה בת,קול יצתה כתובים של תרגום לגלות
 תורה של ותרגום משיח קץ בה דאית משום טעמא מה

 רב אמר אבין בר איקא רב והאמר אמרו אונקלוסהגר י מ<י'
 האלהים תורת בספר *ויקראו■ מ״ד רב אמר חננאל ,9

 תורת בספר ויקראו • במקרא ויבינו שכל ושום מפורש ני!
 אלו שכל ושום י תרגום זו מפורש • מקרא זו האלהים התיור

 לה ואמרי טעמים פסקי אלו במקרא ויבינו • הפסוקים “י״״
 אדאוריית׳ שנא מאי ויסדום וחזרו המסורו״שכחום אלו
 ראוריית׳ דאזדעזע׳ אדנביאים שנא אזדעזעהומאי דלא

 מילי ואיכא דמסתמן מילי איכא רנביאים מילי מיפרשן
 יגדל ההוא *ביום כגון דמסתמן מילי איכא דמיפרשן ףכי'

 ואמר י מגדו בבקעת הררימון כמספד בירושלם המספד ״ימ
 מאי ידענא הוה לא קרא דהאי תרגום אלמלא יוסף רב פ״ב

 בירושלם מספרא יסגא ההיא בעידנא היא מאי קאמר ',?עי
 טברימון בן הררימון יתיה דקטיל עמרי בן אחאב במספ׳א יש

 פרע׳ יתיה דקטל אמון בר יאשיה ובמספד גלעד ברמות

:מגדו בבקעת חגירא
 המשיח קץ :הסתומין מקיאות לפרש מחלוקת ירבו שלא

 ספ'3 וגו׳ האלהים תורת בספר ויקראו :דניאל נספר
 הפשוקי^היכן :חומש של רי3ע לשון מקרא זו :3כתי עזרא

 אלמלא :טעמים קרוין הנגינות הטעמים :פסקי נפסקין הס
 מספד המקרא בכל מצינו שלא מפני וכו׳ קרא דהאי תרגומיות
 הספרות ׳33 מתרגם ויונתן מגדו קעת33 טנרימון ן3 צהדרימון

 נספר כדמפרש ליאשיה מגדו ובקעת גלעד ברמות הדרימזן
: מלכים

 מצעו שהרי תימה וכו׳ דייך ליה ואמר כתובים של תרגום תוספות
 מעשה כתבי כל פ' בשבת כדאיתא הכתובי׳ שנתרגם בתלמוד

 וי״ל דוכתין ובשאר בפ״ג לקמן וכן לפניו מונח תרגום איוב וספר וכו' ג בר"

 ויונתן דניאל תרגם ולא תרגמן עוזיאל בן יונתן אחר הדורות מחכמי שאח'
 דאית משוס דניאל לתרגם יכול היה שלא כיון הכתובים מלתרגם נמנע

 שהרי שיגלה! הקב״ה רוצה היה לא האמתי הקן הבין ואס ־ משיח קן ביה
 מדעתו קן כותב והיה האמתי קן יודע היה לא ואם הדברים ושתים צוה

 יתיאשו הקן אותו לזמן המשיח יבא לא ואם התנאים שאר שעשו נדרך
 כמספד :תקוה עוד ואין הקדש ברוח שנכתב יאמרו כי הגאולה מן ישראל
 רשעים באבוד במחנה הרנה ותעבור בסנהדרין דאמרי' והא עמרי כן אחאב

 שם מקובצים ישראל כל שהיו כיון 'מ מ ׳ עמרי בן אחאב באבוד דנה
 מפרש קטן מועד ובסוף ועבדיו אוהביו בפני להספידו הוצרכו כמלחמה

 היה השריון ובין הדבקים בין נעמן שנשהכהו לפי הספד לאותו שזכה
 שנאמר וינוסו מלכם שמת ישראל יראו שלא כדי במרכבה עצמו מחזיק

־ יערב וימת במרכבה מעמד היה והמלך

 יוסף לרב דאשכחן הא וכי׳ תרגום אלמלא יוסף רב אמר הריטב״א
 סגי דהוה תפוס דוכתא בכל טיבה בתרגום ואיירי דעסיק

 הפסוקים קורא היה ולפיכך פה על שבכתב דברים ללמוד יכול היה ולא נהור
 תאמר על הריטב״א בפס כתוב מצאתי עיד פה: שבטל דבר שהוא בתרגום
 דבר לחדש רשאי נביא שאין המצות אלה והכתיב דבוראה ירמיה לרבי הראשון
 דמאי הכתב את שינה דעזרא בסנהדרין מ״ד אינא דהא בתים׳ הקשו מעסה

 ונתב דכתיב ודרוש אשכקן קרא דהתם ותרצו .ר מאז שעלקעמהס לשירית

 תרצו ואחרים התם כדאיתא להשתצזס העשוי כתב הזאת התורה משנה את לו
 הכתב במניח אלא תדוש ואין אחר בכתב הכתב חלוף תשו׳ חידוש חשיב לא דהא
 תתיהא ודאי מיהו ־ הכא דקש״ד הא כי אותיות עליו שתוסיף אלא שהוא כתו

 עומדין היו בנס שבלוחות וסת״ו מ״ס דאמר חסדא רב דהא טובא תילתא
 ניתנ׳לישראל שהתורה מ״ד דאיכא אמרינן בסנהד' התם ואלו הוא דכ״ע תשמע
 ואמרי' אשורית בכתב עורא ביתי להם ונתנה וחור הקודש ולשון עברי בכתב

 תימה ו!ה .אשור בני כתב הוא הקדש שכתב תאשור עמהס שעלת אשורית תאי
 הלכות של תליס תלי תתנו וקין קוץ בכל שיש המאושר הזה הכתב שיהא גדול

 עברי בכתב ועוד עברי מכתב הלוחות ויהיו אשור בני של כתב התורה וסודות
 שנקרא הכתב שזה ספק אין ודאי אבל ־ שבלוחות וסמ״ך בת״ס היה נס תה

 ומעולם הקדש לשון וכן קדש נקרא כך שם ועל שבלוחות הקדש כתב הוא אשורי
 ובני לאבות נודע כבר הקדש לשון אבל בלוחות אלא ההיא הכתב נראה לא

 תומת מתוך ואעפ״כ וקדושיו נביאיו עס תמר הש״י ובו תורה קוד׳תתן ישראל
 שכותב בספרים אפי׳ אותו כותבי! היו לא הימים באותן ההוא הכתב וקדושת

 שכשנגנז וזהו עברי בכתב אותו כותבי! היו אלא לעצמו ואחד אחד כל או המלך
 נטלוהו זה כתב אשור בני וידעו לאשור וכשגלו מגצפ״ך לאותיות שכחום הארון
 א* שלהם נתב מלבד הקדש מספר להם שנודע לכן קודם אצלס שהיה או להם

 כעלה וזהו ואילף עמהסתשס בו הורגלו ישראל ובני אותו וחמדו להם שהיה
 כתובי'וכדדייק ושאר תורה ספר לכתוב ניתןלהס עזרא וכימי ־ תאשור עתאס

 ניתנת זה ובכתב נשתנה לא שמעולם אותר היה ורבי הצשתוון וכתב מדכתיב
 ולקמן שבכתובי׳ פתאוש' אשורי שמו נקרא ולמה הקדם בספרי גס לישראל תורה

 ודאי והא אשורית ששמע והלועז כיתנן הקדש ללשון נמי אשורי קרי במכילתין
 להם אין לשון אשור בירושלמי אתרי' דהא אשור בני של אינו הקדם לשון דכ״ע
 א״נ ׳ אחרים משל אלא לשון לא אבל תשלהס להס יש כתב כלומר להם יש כתב
 לשון לכתוב לנו שהורגל שם ועל שלנו לשון לא אבל להס יש שלנו דכתב ה״ק

 זה ולפי וברור נכון נ״ל וזהו * אשורי בלשון נקרא זה אשורי ככתב הקדם
 תדוש שוס הקדש בכתב התורה ספרי לכתוב הכתב את עורא ששינה בתה אין
 : כ ע" הברית בלוחות ■לנו- ונתון ידוע היו נבר הוה הנתב שהרי התורה על

 סדר השלמת אחר בדעתי גמרתי שכבר ת היו עם הכותב אמר
 התשנה ל זולתי זו בספר לכתוב להאריך שלא ורעים

 לא וכלשונם ככתבם והאחרונים הראשונים למפרשים פירושי טס והגמרא
 הוה במקום קצת מלכתוב במתני אשר הסופר קסת ולמשוך להתאפק יכולתי

 להריטב״א תכונה הזה תהדבור למדתי אשר הערך גדול אמוני• דרוש עני! על
 אחותה אל אשה חוברות אמתיות אתונות ב' קיום לענין ולבי עיני ויאירו ז״ל
 בתרי״ג לעד קיימת נצחית היא מרע״ה תורת שתורתינו האחד ־ אלה והן

 תאומתה ההקדמה !את י לעולם גמור בטול תתבטל לא תה! מצותיהושוסא'
 המצות אלה הכתיב ואתר התלתו׳ בעל מתנו הקשה ולכן ל רז" בדברי מושלמת

 והיא צודקת חולדה תתחייב ההקדמה ומזאת י• וכו' לחדש רשאי נביא שאי!
 שבקדוש׳ דבר וכל תורה ספר היום בו כותבי! אנחנו אשר הכתב שזה הב' אמונה

 מצד המונח וס״ת העדות שבלוחות הכתב היה עצתו הוא אשורי כתב הנקרא
 בפ' ו״ל אלבו הר׳יי שכתב בתה כשעיינתי התראה על ואשתומם ה' ב־ית ארון

 שבמס׳ מברייתא זאת סברתו לקייס וחשב מכשול שס בו אשר ג' ממאמר ז ט"
 ניתנ׳לישראל זה בכתב רבי שתאתר ואתר לשון והאריך זה דרוש על סנהדרין

 יאת הלא כי כן מלומר ליצלן ורחמנא כמותו הלנה ושאין יחיד דברי הס תורה
 וזה באומרו הריטב״א בדבור שראינו כמי בטוליס כתה מתנה נמשכו סברא
 לטעון מקום שנתן אלא הצער זה לנו די ולא וכי׳ הכתב שיהא גדול תימה

 שאחר אע״פ וכו' המצית אלה תפסוק הנלמדת הראשונה האמונה כנגד ולטעות
 אשר אור ישכון הדרך זה לא הבאים בפרקים בטענותיו להעמידה חזר כך

 לדבריו ראיה שהביא ובעבור ותלמוד במשנה עינני האירו אשר רז״ל בו דרכו
 פני ואניח כאן לכתבה ראוי גדול כהן פרק סנהדרין שבמסכת מתוספתא

 הריטב״א כדברי לעצתה תעיד האתת הכל ועל מהסברות ,א לכל התראות
 ידו על תורה שתנתי עזרא היה ראוי אותר ר״י תניא י התוספתא וז״ל ז״ל

 האלהי׳־בעזרא אל עלה ומשה אותר הוא במשה תשה קדמו לא אלתל׳ לישראל
 כי׳ עליי' אף תורה כאן האמורה עלייה תה מבבל עלה עזרא הוא אומר הוא

 הנשתווןכתוב שנא׳וכתב הכתב ידו על נשתנה ידו על תורה ניתנה שלא ואע״ס
 שבאותו תלמד למקרא כתבא .כהלין ולא וכתיב ־ ארמית ומתורגם ארמית

 נקראת ולתת להשתנות הראוי כתב הזאת התורה משנה את וכתב ניתן, היוס
 לישראל תורה ניתנת זה בכתב אומר ׳־בי תניא : מאשור עמהס שעלה אשורי

 רבי בכתב שמאושר אשורית שמה נקרא למה וכו' להם נהפך שחטאו כמן
ונתב ו״ל פרש״י ח״ל וכו׳ עיקר כל נשתנה לא !ת כתב אומר אלעזר בן שמעון
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מגילה חלמון פרה נקראת מגילה
 משינה כתב בימיו כותבי! שהיו כתיב בעזרא קרא והאי הנשתסה נתב ן11ת5>?נ

 ארמי וכתוב דניאל• ביתי ופרשי! תקל מנא תנא שכתב המלאך עי׳י שנשתנה
 ככתב כתב לקרות יכולין היו לא למקרי כתנא כהלין ולא יאותר י ארמי כלשון

 באותו כתב אותו להם שנשתנה הרבה יהודים כה והיו בלכאצר נימי המלאך
 ח! להשתנו' עתיד שבימיו שכתב רבינו תשה לנו רת! ההורה משנה את היום
 נתנה אשור בנתב התורה את בו וכתב עזרא ובא דניאל ביתי שניתן אשור
 ראשי אס כי כתבתי לא הקצור לאהבת ■ כאן עד תשה ביתי לישראל תורה

 ג׳ כי יראה וכס במקותה לשנותה התעיין ועל רש״י ולשון מתוספתא פרקים
 הוא יוסי ורבי • זאת תוספתא או בברייתא המחלוקת בעלי התנאים התה
 ורבי רבי אמנם ־ תאשור עתהס כעל־ אשורי שהו נקרא למה האומר לבדו

 אלא תורה ניתנה וה בכתב שניהם ולדברי בזה עליו חולקים שניהם שמעון
 התורה כתיבת אחר ישראל שחטאו כיון רבי שלדברי שניהם בין מחלוקת שיש

 שנא' כתב לאותו חזרו שני בית בימי כשחזרו אבל המקודש ההוא הכתב שכחו
 כתעון רבי ולדעת ההוא הנתב בידינו נתקיים היום ועד ומאז לבצרון שובי
 זה אשורי בנתב התורה ננתב היום כל ותמיד עיקר כל נשתנה לא זה כתב
 אשורי בכתב התורה נכתבה כלא יוסי רבי ככוונת נודה אם אפילו כן נאם

 • כרבים הלנה ורבים ויחיד שמעון ורבי רבי אצל יחיד הוא תנה כשניתנה
 הר״י ככתב תה באמת לייכב הסוגיא זאת כונה כל ואצל אצלי נמנע דבר והוא
 יהושע רבי דברי כאין הוא ידוע בזה חולק שרבי תאמר אם ואף וזי׳ל אלבו
 לתת אוכל אולי כחי בכל והשתדלתי ־ כאן עד כלום חכמים במקום יחיד

 גרסא ראה אולי וחשבתי ־ המוחש כנגד יהיו וכלא חלה לדבריו מציאות
 מוכיחות ידים לי וים וכו' עזרא היה ראוי ת״ר ־ הוא התוספתא בהתחלת

 וחכמים נזכר לא התוספתא ובכל חכמים ת״ר במקום שאתר מלשונו כן להבין
 חכמים ול' ר ת" בספרי היתה הברייתא תחלת אולי לחשוב ראוי ולכן אומרים

 נתקיימו לא כך אמתית שהגרסא נודה אה ואף בקרוב שויס לשונות הס ות״ר
 כיון בודאי רביס נקראים והס שתעון ורבי רבי אחר מצד שנשארו כיון דבריו
 דתלתודא כאורחא היחיד על נאתר לפעמים וחכ״א ׳ר ת לשון אבל י ב' שהס
 תלמידיו עם אחד תנא מהשכנה וכןפי׳ה״ר ־ הוא פלוני רבי חכמים מאן

 ב׳חכתיס דברי לנעל כדי הרבים כסברת סברתם נח וחין רבנן בלשון המכונים
 נודה אס אף דמלתא לרווחא זה כתבתי ־ כלנו בנדון כתו בכמות נקובים

 עברי כתב אלא נכתבו לא שבארון יס״ת שהלוחות סובר כתי׳ק הקדמתו
 צודקת איננה הגזרה שזאת כ״ש שכתבתם מהטעם דבריו נתקייתו לא ואעפ״כ

 תהכר׳לשון דבריו כצדקו יראה שלכאורה לומר עתה בא והנני י יתבאר כאשר
 בתחלה עוקבא מר ואיתימא זוטרא מר אתר ־ וז״ל הנזכר בפרק האמוראין

 עזרא בימי להם וניתנה חורה הקדש ולשון עברי בכתב לישראל תורה ניתנה
 תאן ■ ארמי ולכו! עברי כתב להדיוטות והניחו הקדש ולשון אשורי בכתב

 ־ ליבונאה כתב חסדא רב אתר עברי כתב תאי כותאי חסדא רב אמר הדיוטות
 אותן כעין גדולות אותיות ליבונאה הנהר עבר בני של עברי. כתב פרש״י ל זז"

 שלנו בנדון מוריד ולא מעלת לא התוספתא ולכו! ותזוזות בקתיעין שקובעי!
 הלוחות ו כשנכתב רי׳ל כבתחלה האלה האמוראים תדברי לכאורה נראה הנה

 כתב מאי לפרש כבא חסדא רב וגם דוקא עברי בכתב' נכתבו שבארון וס״ת
 ככתב הרי׳יאלבו !הסמך •יעל הלכה ככן סובר עצתו שהוא יורה עברי
 עברי בכתב לישראל תורה ניתנה בתחילה עוקבא מר חתר חסדא רב אמר 05 אתרו שכך חכמים דברי האמוראים פירשו סנהדרין דבגתרת ועוד ־ זה לשון
 דבריו לקיי' מנתו כלל האתוראין לשון בדקדוק תזכיר שאין ואע״פ עכ*ל וכו'

 לתה סותרי' וכו׳ שבלוחות וסתי׳ך ת״ס שאמר חמדא רב שדברי תזה ויתחייב
 נתוקי' דקים ודבריו זאת קושיא בתיקון הספר בעל והאריך בסנהדרין שאתר
 • הקושיא זאת לתקון תספיקין דבריו ואי! דתרטא בקיפ׳ פילא דעייל כמאן

 בתחל' תאתר כפי' וטהורה זכה סברא בעל כל לו שיבור ישרה דרך היא זו לכן
 כתיבת על בו שהכוונה הריטב״א נ־ברי הוא עברי בכתב לישראל תורה ניתנה
 כתב על ג״כ שנאת׳ מלחשוב ליצלן ורחמנא לעצתו כותב ישראל איש שכל ס״ת

 אותם בתיקון אשר אשורי בכתב נכתבו הכל לדברי כי שבארון וסי׳ת הליחות
 • נפלאים סודות ניתזים להם קושר ה הקב" שהיה כרים ובק ובזיונס אותיות

 כתבים ושאר לעצמם ס״ת כותבי תנהג בזכירת היא תנאים הג' תחלוקת אולם
 כיון המקודש אשורי לכתוב כבוד לחלוק ככדי סבר ת״ק ־ פליגי ודאי דבהא

 בתתידו׳בכתיבת בו להשתמש נוהגי! היו לא שבארון וס״ת הלוחות נכתבו שבו
 בכתב כתו כ׳'כ בו בקיאים היו כלא מספיק יותר מטעם או כתבים ושאר ס״ת
 ממשפחה וב' תעיר אחד אבל הנהר בעבר אשר מהאבות אצלם המורגל עברי

עזרא שוא עד בישראל התמיד תתנהג גזה בז בקיאים תיו )הבריז בדניאל

 ס״ת שוס יכתבו פלא ישראל לכל ולמד כאב אותו בתכלית בקי שהיה הסופר
 התור׳ועי מנתינת הנהוג בתנהג לומר רצוני בקצת חולק ורבי ההוא בכתב רק

 כלהס ס״ת כל לכתוב נהנו ישראל שכל וסברתו חטאו כלא ותן כל הבית בנין
 שקלקלו אחר אבל י חטאו כלא זתן כל הראשונים הימים בכל אשורי בכתב

 עם מכלל ההוא המקודש הכתב נאבד הארון שנגנז אחר ובפרט .מעשיהם
 לתדז ומא עזרא בהם אח' הלא תספר מתי זולתי תתנו יודעים היו ונא ישראל

 יגרע ותה יוסף הה זתן בכוס הכתב זה נשתנה לא כי סונר ור״ש ישראל לכל
 היחידים בין הקדום התנהג היה ככן להו ויספרו האמוראים יבאו !ה אחר אס

 כן לותר יו,ל וכו׳ בנס שבלוחות וסמ״ך תי׳ס שאמר חסדא רב אגס ת״ק כדברי
 חכם שוס יוכל ואיך בדברי! סתירה שוס ואין הקדומים היחידים הנהג בענין

 שוס שתתבטל שאפשר והוא ותחתיה זה דבר לקיים ראיה מדבריהם להביא
 וסי׳ת שהלוחות תודו דכ״ע כיון כן אינו והאמת ההורה כתב שנשתנה כתו מצוה

 בכתב ס״ת לכתוב נוהגי! היו היחידים וחס אשורי כתב באותו נכתבו שבחרון
 לחדש רשאי נביא שאין המצות אלה ז״ל מתאתרס כלל קושיא עליה חין אחר
 זאת איך יתברך כמנהגו הקצרים רש״י בדברי אמתי הדקדוק ואחרי דבר

 והנא שנית כוונה כזה לי ועוד ־ שירותייס אכתוב זה וללבן ולברר כוונתו
 לא ההוא שהכתב הדבר אתת שאם והוא שהנחתי תה כנגד יקרה ספק להתיר

 לפניה׳היתה תשה שס אשר התורה וזאת י-ראל לעס רק הוייתו בתחילת ניתן
 האומר תאתר מזה עוד וקשה אשורי כתב בכס לכנותו לני בא מאין בו כתובה

 מי הלצה בדרך שיאתר לאומר אפשר תאשור עתהס כעלה אשורי נקרא ולמה
 טמא תקום באשור המקודש הלשון נתן מי לומר רצוני הקברות בבית כה! נתן

 בב' רש׳יי הגדול רבינו הקן זה וכל ־ תאשור עתהס שעלה עליו לומר לשנוכל
 נודע לא הראשונים שבימים בזה וכינהו התלאו עי׳י לכס שנשתנה תיבות
 אשר ישראל עס בין זולתי האותות שאר לכל ולא לא^ור לא ההוא הכתב

 יחיד אס כי ידעוהו לא העם כלל וגס שבארון וס״ת הלוחות מכתב לתדוהו
 תלכא די היכלא כותל על וכתב בלשצר ביתי המלאך כשבא ולזה י כדניאל בדור
 תלנד ישראל תאומות וגס לגתרי האותות תכליוהנעלם התכובח זו בכתב כתב

 כתב דאמר ולכי׳ש מנהדרין דאקשינן מתאי מבואר וזה י בו וכיוצא דניאל
 מהתירוץ הקושיא הזאת ונראה • למקרי כתנא כהלין ולא תאי נשתנה לא זה

 היו שלא ממש כפשוטו הוא למקרי כהבא כהלין ולא פי׳ יוסי ורבי רני שלדעת
 סמוך תת והוא בלשאצר ביתי זה שהיה וכיון ההוא הכתב אותיות אפי' מכירין

 מוכנה היה אשר ופרס מדי למלכי ונשאר מבבל התלכות שם נעתק לזה
 יחייב והשכל אשור הינלכות ושס נאחד והס קרובים ואשור שהוא בעילם

 ההוא המשובח הכתב שילמדם דניאל פני יחלו שבתלכות והגדולים שהשרים
 מהיר וסופר כתב באותו בקי שהיה עזרא וכן לאשור יכונה זה בעבור
 כוונת וזאת כרב אותו ישראל לכל וילמד פרס תלך לפני לחן הש״י ויתנהו
 אבל • ערכו אנוש ידע לא ביאתו שקודם המלאך ע"י שנשתנה באומרו רש״י
 ולאמתת הסופר עזרא ישראל לכל אותו וילתד אשור במלכות נתפשט כך אחר
 עמהס שעלה אשורי שמו נקרא ולמה ואתר יוסי רבי דבריו סייס זו כונה

 שהוא עברי כתב כמו פירושו שיהא אשורי כנוי השומע יטעה אל כלו' תאשור
 שקר זה כי קדמוניות משנים בו החזיקו הנהר עבר שבני על לעברי מיוחס
 להיות אמתי הטעם אבל המלאך שכתבו עד באשור אפי' מעולם נודע לא שהרי

 אחרי הימים באחרית למדוהו כס כי מאשור עמהס שעלה תפני לאשור מכונה
 כל לכתוב ישראל עם ובפרט התלכות לגדולי לתדו ודניאל המלאך ע״י שנתגלה

 כונת ולפ"זההיה ־ עברי אפילו אחר בכתב ולא כתב באותו שלהם הורה ספר
 לכל רשות שניתן עברי בכתב לישראל תורה ניתנה בתחילה באתרו זוערא תר

 זה הרי אשורי בכתב הכותב ההם בימים ונס עברי בלשון לכתבה ישראל
 בימי להם וניתנה חזרה • כקב באותו היו שבארון וס׳ית שהלוחות כיון משובח

 יכתבו לח היחידים שכל עזרא תפי גמור צווי שניתן ר״ל אשורי בכתב עזרא
 בחרו שהם להורות לישראל להם בררו לשו! יורה וזה ־ אכזרי בכתב רק ס״ת
 שנא' לא אבל שבארון וס״ת לוחות נכתבו שבו ההיא בכתב כולם לכתוב בטוב
 אלבו הרי׳י וכבוד י הכתב לענין תצוה שוס לשנות זתן בכוס שחשבו ח״ו

 כי עליו שיאתר כתוני קטן תלמיד לכל נתונה הרשית בודאי כי תונח במקומו
 תתנו חכרונהאבד תנצפ״ך ענין על תגילה שבתסכת סוגייתנו חל לבו שת לא

 המקרן כשחשב שהרי וקטן גדול תעיין כל לעיני לדבריו תתש הפכית להיותה
 נביא כאין המנות אלה כתיב דהא כנגדו יקשה שלא כדי ירמיה רבי בעד לתקן
וכו' תיבה באמצע ידעי ס!! !לא ס!! מהוה אין ואתר תירץ לחדש רשאי
 וחזרו התלמוד נעלי לסבול יכלו לא הדיחו• זה וגס וכי' והקנו צופים ואתו

!את להיות • לחדש ושאי עיא ש&ין ת1?מצ צלה סוף מיף )לומר להקשות
סהקליש



נר. מגילה י ראשון פרק נקראת מנילה
 והסטתי התתו־ץ נו שחזר עד תארידתלמח־א גל כעיני מושלמת ההקדמה

 ונאתר ק״ו כנדון ראוי ועתה ־ ויסדום צופים ןיזזרו שכחום אלא לומר כלס
 ל״־תר וחכתי' כצופים כח היה לא נלכד תגצפ״ן אותיות נתקון אס ותה השתא

 אחר תירוץ תצאו ולא לחדש רשאי נניא שאין תהכרח נאתצ' והי תינה כסוף הי
 כהם כח היה שלא כאופן ־ לזכרם וחזרו ששכחו׳ לותר רק הזאת חזקה לקושיא
 הכתב לשנו' חכתיס ולא צופים לא שיוכלו לותר שאין וק״ו כ״ש כלל נהם לשנות
 היו זה כענין תה שינוי יעשו ח״ו ־ להם הסתוך ונשי׳ת כלוחות שהיה מכתו

 הנה התלתוד כעלי כל הסכמת היא וכן וגומר התצות אלה ת״ש על עוכרים
 כתכ וכן מעולס נשתנה לא שבארון ותורה הליחות שכתב שכתבתי תה נתאתת

 כתב הוא אנחנו בו נכתוב אשר הכתב כי ידיס כתסכת התשנה נפי' הרתכ״ס
 והתפארת הגדולה תן אשורי ונקרא ־ התורה הש״י כתה כו אשר הכתב אשורי

 ונחר ־ ע״כ כנתנו שתאושר אשורי אתרם והוא כנות אשרוני כי באשרי כתו
 נלכד השס קריאת כטעס יחיד שהוא אע״פ רכי כדנרי אשורי לשון כפי׳ הרב
 נא החכתי׳שאינו כץ שיהיה תחלוקת שכל רכות פעתיס שם שכתב שעתו ע״פ
 תודו כ״ע תעשה שלעני! לנדון דומה הל-כה כו לפסוק צד אין תעשה לידי

 כידיעת רק תחלוק!־! ניניהם ואין אשורית היא לס״ת המשובחת שהנתינה
 ראה זה וענין אשורי נתב שס קריאת ונטעם פריהם כס היחידים מנהג

 שעלה שנפרשהו אע״פ נלל אשור לארץ המקודש הכתב ליחש שאין הרתכ״ס
 כשנחו לספר האתתי פירושו שיהיה אלא שפירש״י תהטעס תאשור עתהם,

 שנית ראיה הנזכר כפרק כתכ עוד ־ רכי כדכרי כנתנו תאושר שהוא להודיענו
 ראוי היה רכים במקומות כמנהגו והלצה דרש כדרך אלה דבריו יהיו אס4 החדשי׳מניסן• תנין מצות והוא חצות או תצוה שתתבטל שאפשר הנחתו כקיום
 בתחלה דנריו מתורף הנראה אמנם אך ־ הדרש על משיבי! אין ולגמר לשתוק

 נשתנית הזתן כשנוי ואח״כ ראשונה שהיתה תצות תנין נתפרש שהס וכסוף
 להתלות שחשב ובעבור הראשונה תן קשה זו שלענ״ד אומר ולכן ־ ג״כ היא

 חדשיס ראש לכס הזה החודש כפסוק שכתב כתה הרתנ״ן הוא הלא גדול כאילן
 לא כי תעיין לנל ויתבאר הרתכ״ן כוונת כלל לכתוב ראיתי וגו' הוא ראשון

 הרב תי׳ש ויציב אתת ־ הזה הדורש החכם תחשכות הגדול רכינו מחשכת
 שיתי׳ ראוי תנין אותו שיחס תנין כדרך החדשים שנזכיר עת ככל עלינו שתצוה
 ישראל איש שוס רשאי יהא ושלא תתצרים יצאנו כו כי האביב חדש אל נערך
 להודיע שרצה הרי ד״ת תתשרי שתחלתה ר״ה אל כערך חדש שוס תנין ליחס

 כחדש ויאתר יתנה לא עולם לבריאת רנ״ה שכשנת סיון כחדש ■שקרת תה
 יוכן ואז סתס תג' כחדש עולס לבריאת רנ״ה שנת יאתר רק רנ״ה שכשנת הט'
 חונה תזה תיוס ונס תתצרים ישראל כני לצאת הוא שלישי במנינו שכונתו לכל

 זה כדרך הס החדשים תניני כל עזרא כספ' והנה כזה ניהי־יס להיות עלינו
 החדש ויגע וגו' כירושלים אשר ה׳ לבית כנאס האבות ומראשי כתחלתו כתוב

 הסוטת חג את ויעשו ירושלים אל א' כאיש ויאספו כערים ישראל וכני השניעי
 התשיעי חדש הוא ירושלס ונניתין יהודה אנשי כל ויקבצו להלן כתוב ועוד וגז'
 ונותר העם כל ויענו בסתוך שאתר נתו כסלו חדש על נאתר שיה ספק ואין
 כאותה כ׳תניניס ועוד וגו' כחוץ לעתוד כת ואין גשתים והעת רב העם אכל

 כזמן גס כי כלל ליה סותר אינו החדשים שתות קריאת אכל זה כדרך פרשה
 האותר שיאתר ד״ת וחדש חדש כל כשם נקרא אס כידינו תעכב תי הבית

 עת שככל וכתנאי אפרי״ל לו הסמוך ועל תא"רצי כחדש האביב חיש בהזכירו
 העשירי נחדש כתו תצייס יציאת תנין אל כערך יהיה כחדשים תנין שיזכיר

 נאתן עד תייחד פסוק וכפרט ׳ אסתר כתגלת כאלו ורכים טכת חדש היא
 וכתב י הגורל הוא פור הפיל ניסן חרש הוא הראשון כחדש והוא כונתי כקיום
 הוא הפך זה והנה גורל ופירושה פרסי׳ התלה זאת פור כפירושו עזרא הרא״ן

 תבואר להיות התירוץ לותר חשש ולא הפסוק קושית הרגיש הנה ־ ניסן חדש
 לבבל ניאתינו אחר נס עצתי היותר התנין כו שחשכתי תה וזהו מעצתו

 הוא ראשון לקיים ניסן אל כערך שלישי שני ראשון לתנות הוא תשס אנלייתנו
 עת ככל ולכן הגלות שכתקוס שתות זכירת המקרי והתנין השנה לחדשי לכם

 שהתנין ניסן חיש הוא הראשון מתנין עיקר לעשות ראוי התנינים כ' ■יזכיר
 הלשון כמתרגם תקרי הוא והאחרון התורה כמצות עצתי הוא ראשון הנאמר

 הקודש לשון להזכיר כעצם צורך לנו אין פור בתלת אכל ־ הנהוג כלשון המעולה ך
 דעתי ולפי הקדש כלשון ותרבותו כה יושב הוא אשר הארץ לשון רק ראשונה

 נתקפו נשאר התורה תנין זתן וכפל תקוס שככל מחייכת ראיה היא <את
 צורן לי שאין המת עם טונתי לקיום ראיה כותב אני דתלתא וליונחא וכקיותו

 תחייב כמאמר לקיים הראיה ועליו הקדמתו התנית החכם סברת לדתו׳ חלא
 שיאתר שולל פרש חדשי שתות תזכירי! שיהו מחייב רוצהלותר שולל וכתאמר
 שלישו שני ראשון והוא בזורה התלווה התנין ל־זוטר ושאיש •יזו שלא לזלילה

 לומר כוונתו ודקדוק הרתב״ן לשון בהבנת והטעות התתורה תקים וכאן
 ראשון כתנין רמוזים היו רק כינוי שוס כחדשים לישראל היה לא שנראשונה

 נתבטל לא אבל שם אשר החדשים שתות לידע הוסיפו תככל כשעלו וכו׳ שני
 ואתרו העני! זה רז״ל הזכירו וככר כאמרו הרב מלשון מוכן וזה התורה שם

 ע״טנתבאר אצלנו שתות להם היו לא מתחלה כי תנכל עתנו עלו חדשים שתות
 היתין לא אנל שתות כקריאת שניתוסף התוספות לזכור הרב כוונת היות תזה

 ראיה שהכיא ותה ־ הנז' החנם שחשב כתו הראשון התנין ולבטל לשלול כונתו
 כנזכר דרש נדרך זה כל וגומר העלה אשר עוד יאמרו ולא ירמיה תפסוק

 ששאל המין כנגד ז״ל הרשנ״א דכרי זה שסכענין כתבתי וכבר טתפ״א בבר
 יורה כן לא שאס נצחית תצריס יציאת זכירת לעולם כי רלו!״ והכוונה תתנו
 זה נדרך ירמיה פסוק פי׳ רמז עצתו הזה והחכם ־ התורה כמצות תה נטול

 נמה ודי הרמנ״ן מדברי לדכריו סעד להניא חשב זה ונפרק הנאים נפרקים
 דנר הוא התורה נצחית כנגד נפיי׳ז הכתוב כל כי שהנחתי תה לקיים שכתבתי

 וכטלו׳מצד דחויות הנה הן ראיות מב׳ טונתו לקיים חשב אס • תתש נו שאין
 וספרי אשורי המכונה הקדש הכתב זה כי לעצתה תעיד האמת אכל עצתן
 כן גם שבארון וכס״ת הכרית כלוחות שהיה עצתו הכתב הוא כו נכתבים תורה
 ־ שינוי שוס כלי וכקיותו נתקפו עודנו השנה לחדשי לכס הוא ראשון שצווי

 אתנה אד החדשים נכנוי כיאור חוס׳ הס וכו׳ אייר ניסן פרסיים והשתות
 תנין אותו ליחס חייכין אנו ג׳ כ' א' כגון כתנין להזכירם שנחפוץ עת ככל

 תתשרי העולם שנות התחלת תנין ולאלפי תצרים מארץ ישראל כני לצאת
 לראות הוספתי טעוד שכתבתי תה מכל כידינו העולה אתתי זה״הכלל והנה

 תתוכס ויראה גיכתב. ניתנו שלא דברים נהם תצאתי זה אחר הכאיס נפרקים
 פי״ע נתחלת כתכ הזה כדרוש הסעיפים שתי על פוסח היה עצתו הוה שהחכם

 הכוללים העקרים כג' התורה שתשתנה שא״א יתבאר שאמרנו זה תכלל וז״ל
 שאתרו עד וכו׳ הגבורה תפי לך יהיה ולא אנכי וזהכיבפתיעת ־ כנו כת ש

 ותזת שעה כהוראת שלא אפי' התצות שאר לשנות רשאי הנניא שיהיה אפשר
 מזה וכו׳־נרא' ירתיהו ע״פ מניסן החדשים מנין שגי בכית שבעל הוא הטעם
 ותה זה כפ' להלן כתב עוד ירתיהו ע״י מתש נתבטל? החדשים מנין שמצות
 שלא לפי כן שעשו אפשר מניסן החדשים תנין לבטל לירמיה ישראל ששמעו

 דברי לבטל כה הכוונה היתה שלא וגס הדברות תי' אחד ההיא התצוה היתה
 משום הנתב עזרא ששנה תה וגס ופו' השנית לגאולה וכר לעשות אלא משה

 להשתנו׳וט* העתיד כתב הזאת ההורה משנה חת לו וכתב ודרש אשכח דקרא
 מתחלה הא' ־ אלה כדבריו נכללות טונות כ' ולסבול להתאפק אוכל לא ע״כ

 ־ החדשי׳תניסן מנין תצות לבטל צ;וה שירמיה תושלתת להקדתה תזכיר וכסוף
 מלהזכיר לילל! ורחמנא הדברות תי' אחת המצוה היתה שלא לפי מ״ש הב'

 כאן שכתב כתה וגס ־ מצות שנתרי״ג קלה היותר תצוה על אפי' זה חלוק
 שכתב לתה סתירה כדמות יראה ודרש אשכח קרא התורה כתיבת שנוי לעני!
 ואת סוגיא הזה החכם וכר שלא יראה תשם שכתבתי כמו כי עשר ששה בפ'

 ותה ערוך כשולחן לפניו שהית־ יראה זה ומפרק ־ וישכחה תגילה שבתס־ת
 ראיית! נתבטלה וכזה הכתב לשנות הורשו איך טעם לתת התום' כו שכתבו

 התלמידי'לפקפק את יניאו הבלבולים אלו אכלכל כפי״ו שהניא משנויהכתג
 יתן ותי אלה דברי כתחילת והעתרתי והצכתי זכרתי אשר אתתיות נכ׳האמונות

 ורב גדול אתוניי דרש ולסמוך לתלות נו חשב אשר ההוא הפרק נכתב ולא
 עכביש ונית השערה כחוט נמקות דקות ראיות על ותלול גבוה כהר ורם

 ה'תתיר תנחומא ממדרש הפרק בסוף ראיה שהניא תה ובייחוד מבטחו
 שהניחוה ותתתיה זר ודרוש ענין לסמוך ראוי כזה מדרש על וכו' אסורים
 וז״ל רבה הדברים אלה כמדרש שכתוב כמו ההוא המדרש לדרוש נתונה ורשות

 הקכ״ה להם אסר דברים אתרי רבגין כיצד ישראל אלו אסורים מתיר ה׳
 את לך התרתי החלב את לך אסרתי ההבי׳ה אתר בהם כיוצא ה' להם והתיר
 תתיר ה' הוי כציצית סדין לר התרתי שעטנז לך אסרתי עד וט' השותן

 ראוי יותר זה פירוש על חולק תנחום שר׳ נאמר אס ואפילו ־ ע״כ אסורים
 כעלי החכמים היו רבים כי הרכים במדרגת שהוא רבת מדרש על לסמוך

 ועלי! חולין במסנת בתלמוד תייכי־ ההיא הפי' כי ועוד ־ ההם המדרשות
 הרני כי להם ולהראות התלתידי׳ לב לגנוב הפרק בסוף חשב עוד לסמוך ראוי

 ואלופו רבו עשאו הזה ובמקום כוונתו אל תה בצד מסכי© הוא חסדאיז״ל
 זה נספרו חצינו אולם שעריו מהדורות שקבלנו ינה כפי באמת היה שנן

 והוא ר״ח הרב שיסד ה' אור בספר כתובים חזקים ת ומדבש ערבים דברים
 הענין טחב להעלימו טעמו אח כמשנה אנא אומיו כשם דבר תזכיר אינו

 באתרו מרומה לשון כתב הזה במקום וגס ־ תומו לפי מסיח הוא כאלו ההוא
תשהע״כ; תורת נעל שיאתינזנל אתןנזראני שהיא אתר אבל רט נשם
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 הוה דאינקלוס ומקמיה רבותיו ע״י מפיהם לו היחה בקבלה
 שהיה ריב״ז של מתלמידיו שהיו ור״י ר"א תלמיד היה שהוא יונתן

מטעמא אז התורה לפרש חש יונתן היה שלא אלא הלל כל תלמידו

נקראת מגילה
 כולל סוג תחת האמונה ואת שהכניס הנזכר הרג דברי כל השלים לא ולמה

 העולס חדוש והן מין יקרא מהן כאחד שהכופר אמר כולס ועל אמונות '3
 בו,דאי בה! וכיוצא משיח וביאת התורה ונצחיות המתים ותחיית ועונש ושכר

 תשותס׳ שהיא כיון תעלתה ובהגדלת האמונה זאת נשבח לספר תספיק זה ני
 אתר ועוד ־ התעלה רבת תהן אחד שכל הנזכרות אחרות האתונות עס ,

 חז״ל תדברי לכל ידוע היא המינים ותתגרת תהנה באחת הכופר מין שיקרא
 ליחד דרכו ע״פ הרב הוכרח החקירה חלוקות הכרח חומר שכפי ויציב אתת

 כשתהיה די ועכ״ז עליונה כמעלה שהם תורמת כפנות לזה הקודם המאמר
 לדון וראוי ־ לדבריו סעד שוס תכאן ואין ־ הנזכר הסוג תחת האמונה ואת
 כחכם האמונה בזאת קייס לבו נכון היה שבודאי ולזמר אלבו להר״י זכות לכף

 שם לדקדק כרצותו זה בדוחק הכניסו הזה ספרי סדור אכל ־ תלמידי תורני
 הלכתי לא בתומי ואני . השמות אלת בקריאת ולחקור וענף ושרש -עיקר

 זהיר הוי ע״ה הקדוש רבינו משנת פז עטרת לראשי ואשית ונפלאות בגדולות
 צריך ואין עצתה מצד שקולה היא מצות תתרי״ג אחד שכל וכו' קלה נ-תצוה
 בכירוש יסודות הניח המ;רה הרב ואס ־ ענף או שרש היא אס עליה לחקור

 והיתה דורו אנשי בקצת הנמצאות נפסדות סכרות הכרח ציה הביאו חלק פרק
 י״ג נתפשטו וכבר האמונה מפסידות הדעות אותן מהמון לבעל נונתו

 והלאה תכאן עתנו מקרב תכשול להרים מספיקים המה הלא יסוהותיו
 אתונה דרך יתברך לפניו קונו לבין בינו שידבר ישראל איש כל על תלוי קולר

:שויתי תשפטיך בחרתי

 הוא התרגום כר אונקלום שלתורה תרגום מהרש״א
 הוא הקדש בלשון ניחנה ודאי והתורה ארמית לשון

 תרגום היה מסיני פירושה אלא הנהר תעבר מאבותינו עברי לשון
 ותורגלי׳ להם שהיה ארתיח לשון שהוא תרגום זה תפורש כדלקמן

 דשכחוס ומסיק כ״ג פרק כמפורש הארמי לבן אמס אבי תביח ו3
 ולשון אשורית כתב להם דבררו התם כדקאמר עזרא ימי אחר

 יונתן נביאים של תרגום :ויסדו אונקלוס דאתא עד הקודש
 כמפורש היה הלל של תחלתידיו הגדול כו׳יונתן חגי מפי אמרו

 דלא ובודאי הוה שני הבית שנחרב קודם שנה ק׳ והלל הישן פרק
אלא שני בית בתחלת שהיו ומלאכי זכריה חגי הנביאים את ראו

 מילי דאיכא נביאים רק מפרש הוה ולא מלתא דמפרשא דלקמן ג
:התורה גס לדורו ופירש אונקלוס שבא עד דמסתמן _
 אשר והאנשים המראה את לברי רניאל אני *וראיתי אצ;ןנ

 גדולה חרדה אבל המראה את ראו לא עמי היו
 רבי אמר אנשים נינהו מאן בהחבא ויברחו עליהם נפלה י'ייא
ומלאכי זכריה חגי זה אבא בר חייא ר׳ תימא ואי ירמיה יצתלעיק

 חצ'3
רש״א

 דכתיב איבעיתו מ״ט _• נביאות לשס לישראל נשתלח לא
 אדם לכל שיש שר מזלייהו : עליהם נפלה גדולה חרדה איל בקרא

• :ידלג ליגשף :למעלה

 אינהועדיפי מייייהו עדיף ואיהו מיניה עדיפי אינהו דכנש
 עדיף ואיהו תא נביא לאו ואיהו נביאי דאינהו מיניה ונים

 הזו דלא מאחר וכי * חזו לא ואינהו חזא דאיהו מיגייהו ,
 חזי לא דאינהו גב על אף איבעיתו טעמא מאי דניאל

 שמע רבינא אמר חזיא קא מיהא מזלייהו אבל מידי ני׳ אי׳
 מירי חזי לא דאית גב על אף רמיבעית מאן האי מינה ייזהרח

 במקום קאי ואי ק״ש • לקרי תקנתיה מאי חזי מזליה ד1״ י
 בתכתא קאי ואי אמות ד׳ לנשוף,מדוכתיה הטינופת < מעל

מינאי: שמיני טבחא רבי עיזי הכי לי־מא מנוולתא
 והוא הקב״ה של בשליחות לישראל נתנבאו שהרי נביאי איגדו ש״מ

 דכתיב לעכו״ס הוקש ושד תא שד שמא חיישינן :ויפתחו
 בטלתם אמש ליה אמר : לשעירים זבחיהם את עוד יזבחו ולא
 דברי החלת למדין אנו שהשיבו מתשובה אלא היכא אחפרש לא וכו׳

 היום כשהעריב וכו' בטלתם אמש דברים ׳33 שהאשימו המלא־
 ונשתהיתס אותו ובטלחס הערבים בין של תמיד להקריב לכס היה

 לילה שהוא ועכשיו משתחשך מלחמה זמן שאין חנם העיר במארב
 עתה :בלילה נלחמים אינכם שהרי בתורה לעסוק לכס היה

 ההוא בלילה יהושע דלן מיד ה״ג :עכשיו שם על באתי
 העי על שצר בלילה אלא כתיב לילה באותו לאו העמק בתוך
 עסקו במצור אחרת לילה וכשבא מדבריו יהושע למד מיד וה״ק

 :הוו ישראל כל דהתס דרבים הא : בתורה
 בלילה כגון מזיקין דשכיחי היכא דוקא סריב״א הוא שד שתא ת1ת*י^^

 בשדה בלילה והיה יריחו על צר שהיה דיהושע כה״ג ובשדה
 הוא שד שמא לחוש אין תצויין אדם שבני במקום אבל ישראל ממנעה רחוק

 כתכינןניחוש היכי לאשתי גט כתבו. נעיר בליל' שאת־ אדם הכי חית' לא דאי
 דפריך אשכחן ולא )דבבואה( בבואה דנחזי עד נכתוב ולא הוא שד שתא

 זה: על בראיות והאריכו התקבל ס' בבור שהושלך תי גבי אלא בגמרא ליה
 הכהנים היו לא וכי בטלוהו למה תימה הערבים בין של תמיד בטלתם אמש

 הנהנים דודאי וי״ל העיר על צרים ישראל שהיו פי על אף להקריבו יכולין
 העיר על שצרו לסי ישראל של מעמדות להם היה לא אבל הקריבוהו

 נהירא ולא ■ תמיד ביטול ליה קרי לכתחלה הקרב! את מעכבים שהם ולפי

 בדיעבד הקיבן מעכבי לא דמעמדות וכיון משמע לגמרי התמיד בטלו שהרי
במקומו הארון היה לא שהרי לגמרי שבטלו נראה לכך כיעול מקרי לא

נדאיתא

מגילה ראשון פרק
י במעמדן וישראל בדוכנם ולוים בעבודתם כדגים תניא

 שם מגלה מקרא לשמוע ובאין עבודתם מבטלין וכולן
 ובאין תורה תלמוד שמבטלין רבי בית של סמבו מכאן

 שהוא עבודה ומה מעבודה וק״ו מגלה מקרא לשמוע
 עדיפא ועבודה י כ״ש לא תורה הלמוד מבטלין חמורה

 יהוש• ביריחו יהושע בהיות *ויהי והכתיב תורה מתלמוד
 ה שלופה וחרבו לנגדו עומר איש והנה וירא עיניו וישא
 צבא שר אני כי לא ויאמר וגומר אליו יהושע וילך בידו

 קזיא והיכי וישתחו ארצה פניו על יהושע ויפול באתי ה׳עתה
 י־'ס לאדם לו אטור לוי בן יהושע רבי והאמר הכי עביר
 6 יש שאני רוא שד שמא חיישינן בלילח לחברו שלום שיתן
 -ודלמא באתי עתה ה׳ צבא שר אני כי ליה דקאמר התם

 שמים שם מפ>!י דלא גמירי אביי אמר ליה משקרי
 הערבים כין של תמיד בטלתם אמש לו אמר ׳ לבטלה
 מרם זה אי על ליה אמר תורה תלמוד בטלתם ועכשיו

 מיד * באתי שבעתה על באתי עתה ליה אמר באת
 ח שם אומר אחד וכתוב העם בתוך ההוא בלילה יהושע *וילן

 ערזגין בתיר שלן מלמד יוחנן רבי אמר י העמק *בתוך
 זיק במקומן שלא ושכינה שארון זמן שכל וגמירי הלכה של

 סיי גדול שמואל רבי ואמר המטה בתשמיש אפורין ישראל
^הד׳ באתי ?גתה שנאמר רתמידין מהקרבת יותר תורה תלמוד

"מר • דיהיד הא דרבים הא קשיא לא
הדיו הקרבתן בשעת צבור תמידי על עומדין במעמדם ישראל

 : וכו' במועדו לי להקריב תשמרו תענית במסכת כדחנן
 ארצה פניו על יהושע ניפול דכתיב לו שהשתחו׳ הכי עביר חיכי



נו מנילה ראשון פרק נקראת מנילה
 זמן שכל זגמירי י אותו נושאים היו והנהנים הדר הרק כעירונין כדאיתא

 אהא ליה גרסינן בעירונין אלא הכא ל״ג וכו׳ כמקומן שלא ושכינה שארון
 • ורביה מפריה ישראל שנטל מפני יהושע נענש מה תפני התם דקאמר

 מדקאתר דה״פ וי״ל ות״ת התמיד טלו רב דקרא לישנא משמע היכי וא״ת
 בשביל או לצרינו אם י לנו צוה תורה בה דכתיב תורה בשביל אחה הלנו

 ועתה בה רכתיב באתי ת״ת על פי׳ ורינ״ן מצרינו עלינו שתגינין קרבנות

: הזאת השירה את לכס כתבו

 ביריחו יהושע בהיות ויהי והכתיב תורה מתלמוד עדיפה ועיבודה הרי״ה
 לא למה המחנה במקום בתורה לעסוק אפשר היה דאם וקשה י

 עי מלחמת עד והמתין המלאך שהוכיחו הלילה באותה יהושע כן עשת

 מה מהמלחמה שובם עד פטורים הס ואם י הלכה של בעומקה שם שלן
 שהוא ועכשיו פירש י ורש׳ י ת״ת בטלתם עכשיי .ואתר המלאך הוכיחו זה

 דנענש משמע בלילה נלחמים אינכם שהרי בתורה לעשוק לכס היה זלילה
 המלאך דבר כששמע מיד לתקן ליהושע היה וא'*כ בלילה תורה ביטול על

 עד להמתין ולא העיר את להקיף ז'ימים ישנו שהרי שלאחריה כלילה
 למאי קשה ועוד הלכה של בעמקה ודרשי' וילן נאמר שם כי העי מלחמת

 שייכאבכיאורן דרשה דהאי הלכת של בעמקה יהושע מידוילן הכא אייתי
 מעביד׳ גדול שת״ת להוכיח שבא רגמרא וטריא שקלא וגבי אבל כתובים של

 שהקשו התום׳ בדברי וע״ק ת״ת על באתי עתה מוכתיב ראייה להביא סגי
 כל שהיו לפי בטלוהו ת״ת בשלמא בטלוהו אמאי קשה וכו׳ בטלתם אמש

 זי״ל ׳ תמיד מקריבין היו לא אמאי הנהנים .בל העיר על צריו ישראל
 הארון■ את נושאי' והכהני׳ סר׳הרר כדאתרי' במקומו היה לא שהארון לפי

 על צרין ישראל שהיו לפי בטלוהו ת״ת בשלמא דאמרי האי לדבריהם וקשה
 על להוכיחו המלאך בא למה התורה שביטלו מת שפיר דהוי דא״כ העיר
 לאביטל למה לדבריהם עוד להקשות ואין : עשו כראוי והלא תורה כיטול
 איש אלף כ״א ישראל כל הלכו לא העי שבמלחמת לפי העי במלחמת ת״ת
 בעמקה של! מלמד התוספות בת״ש נבאר ועוד ־ קמייתא קשיא קשה אבל

 ישראל שביטל על היה זכר בן לו היה שלא שנענש דמה זי״ל • וכו׳ הלכה של
 וכו׳ שנענש דמה יי׳ל לומר התיס' אחו למאי להבין וכו'וצריך מתשמיש

 המטה בתשמיש דאסורין הא הכא גרסינן לא וגס קישיא תקשו דלא כיון
 הוליכו ביריחו יהושע ובהיות מת״ת פטורים במלחמה שהם זמן שכל ונלע״ד
 אור עד למקומו המחנה אל ערב לעת שיחזירו הקב״ה ורצה עמהס הארון
 המלאך בא ולכו הלילה עד יום יום המחנה למקים יחזירוהו ואח״כ הבקר
 לפי זו במלחמה עוד לתקן יהושע יכול ולא התורה ביטול על שלופה וחרבו

 הארון שיצא ■הראשין יום שנהג וכדרך ימים !' העיר את להקיף שנצטות
 שבו האיון הוליך שלא העי מלחמת עד הימים בשאר נהגו כן עמס ולן

 מהתוספות זה לדבר ראיה ויש : הלוחות שברי בו שהיו הארון רק הלוחות
 הוליכו ויהישע למלחמה מוציאין היו לא הלוחות שבו שהארון שכתבו הדר פ'

 תורה ביטול על יהישע שנענש ש־:ה לומר אט וצריכין הדבור ע״פ ליריחו

 עמס שיולכוהו הקב״ת שרצה לפי הוא • יהושע הוליכו הדבור פי שעל כיון
 גס במצור הניחו ייהושע בלילה למקומו ויחזירוהו מלחמה זמן שהוא גיוס

 כשילולהלחס הלכה של בעמקה ללון לתקן לבו אל נתן ומיד נענש ולכך גלילה

 יכול היה שנא שאע״ס לומר יהישע וילן מיד הביא ולזה אחרת במלחמה
 צריך הראשונה בלילה הארון שלן שכשם לפי יריחו מלחמת ימי כל לתקן
 ללון לבו אל שנתן במחשבה תיקן מיד מ״מ המלחמה תום עד כן לנהוג

 של ארון עמו יוליך שלא דהיינו אחרת למלחמת כשילך הלכה של בעמקה

 שהיו מפני בטלים ת״ת בשלמא שהקשו התיס׳ דברי נתבארו ובזה ־ הלוחות
 'שלא מפני היה תורה ביטול על שנענש ע״פ שאף לומר שהמנה וכו׳ לרין

 עשו יפה למקומו חוץ הארון בעוד אבל המשכן למקום בלילה הארון החזירו
 שהיה שכיון ותירצו הקדש מקים במשכן התמיד הקריבו לא למת אבל לבטל

 הארון נושאי ■ הם שהנהנים לפי הארק עם הנהנים גם היו עמהם הארון
 למאי דקאי אפשר זכו' זכר בן לו היה שלא שנענש דמה ל י׳ כאן התיס׳ >מ״ש

 דנעגש אמרינן דהכא בזה קושיא שיש ה ורבי פריה שביטל על נענש דאמרו
 לז״א ורבית פריה ביטול על דנענש אמרי׳ הדר פ' והתם תורה ביטול על
 מדת בנים לו היה שלא פ״ו ביטול על שנענש איתנהו והא דהא לזמר יש

 חרב! דהיינו אחר עונש הוא ת״ת כיטול על שנענש כאן ומ״ש י מדה גנגד
 שכן כל ת״ח בפני מועד אין אמררבהברהונא בגמרא עוד ־ 'שלופה

 יום ו ת״ח כפני מועד אין התוס׳ יוכתבו : עדיף תורה כבוד ופורים תנוכה

 דטג?ןצ א׳ע״ג להקפדה שמותר ופורינק נמנה מ״ש ־ ופי בנפניו שמועה

 מ״ש להבין וקשה • ע״נ מגילה ממקרא חמור ת״ת אלמא מגילת ממקרא
 ־ דמי כנפניו שמועה יום קודם למי׳ש שייך היכי ופוריים חנוכה שכן וכל

 ויוס אתרו האחד ובדבור תוספות של דבורים שני שהם לומר אפשר והיה
 ואמרו התוס' תפשו ופורים חנוכה שכן שאתר׳וכל ובגת' דמי כבפני! שמועה

 אבל י מגילה מקרא דמבטל אע״ג להספדה שמותר ופורים חנוכה וליש

 מגילה ממקרא דמבטל אע״ג להשפרה דמותר לפרש לתוס' מנין קשה עדיין
 ימי שהם אע״פ להספיד דמותר היום קדושת לענין אלא קאמר לא דילמא
 מגילת מקרא דתבטלין מנ״ל אבל בהספד דאסירין דמשמע ושמחה משתה

 דת״ת רבה מדברי כלום תוכיחו לא דאל״נ כן התום'לומר. דהזכרחו אמת הן
 אותו דמספידין ת״ת עדיף וי״ט שמחה לענין דדילמא מגילה מתקר' עדיף
 עדין אבל י לא מגילת מקרא לענין אבל ׳ משמחה עדיפא שהתורה מפני
 לבטל אבל שמחה ביום׳ ההספד לענין אלא ת״ת יפה דלא הכי דאימא קשה

 • התוס' דקדקו לע״דדקודס ונראה גמר'׳ מידי פריך ולא לא מגילה מקרא
 ודקאמר שמת ת״ח כנגד מועד אין דהיל״ל ת״ח בפני מיעד אין מ"ש

 מועד אין אתר ולזה דמי כבפני! שמוטה דיים דקי״ל משוס הוא ת״ח בפני
 מקרי כבפני! שמועה כיוס כך מועד אין המת שבפני כשס כלומר ת״ת בפני

 מ״ש ניחא והשתא שמועת ביום או במועד אותו שמספידין מועד ואין שפיר
 אמרן דאי מגילה תקרא ביטול על גס שמדבר ופורים חנוכת כ״ש בגת'
 ת״ת דגדול מהנא להוכיח אין ממש בפניו הוא ת״ח בפני מועד דאין

 הבריות כבוד וגדול המת בפני שהוא לפי שאני הכא דדילמא מפורים
 כבוד רגדול משוס עדיף מצוה מת מגילה ומקרא מצוה מת לקמן כדאמרן
 ובמת קרוביו הכל שתת דחכם ת״ח למת ה מצו מת בין לן שני ולא הבריות

 המתממש בפני אלא היי לא מלתא והאי כקרוביו לקוברו חייבים הכל מצוה
 ג״כ יש רבת דברי שבכלל לפרש התום' הקדימו לזה • לא בפניו שלא אבל
 למקרא ג״כ הספדו דחה שכן וכיון דמי דכבפניו תועד דאין שמועה יום

 שפיר הוכית והשתא נקבר שככר ביון הבריות כיור שם שאין אע״פ מגילה
 כבוד שס שאין אע״פ מגילה מקרא שמבטלים ופורים חנוכה שכן רכל

 גמרא שפיר פריך והשתא השמיעה יום אס מ קבורה שס שאין !הבריי

 דמבעלין שתועה ביום ובין מיתה ביום בין תורה .בוד דעדיף דנהי ומשני
מגילה מקרא תורת ותלמוד מגילת מקרא אבל מפניו מגילת מקרא

: דעבודה מק״ו עדיף

 י• מגילת במקרא חייבות נשים לוי כן יהושע רבי אמר
: הנס באותו היו הן שאף

 להרוג להשמיד המן גזר הנשים על שאף הנש באותו היי הן שאת
: וגומר ונשים טף :קן ועד מנער ולאבד

 ידןבפוריס על מש שעיקר פרשב״ס הנס באותו יו הן׳ה שאף תו^פלת
 צדקניות נשים שבזכות בפסח יהודית ע״י בחנוכת אשחר י ע

 לו היה ולפירושו טפלות שתן משמע הן אף דישון וקשת נגאלו הדוד שבאיתי
 שתיו בפסח וכן ולהרוג דלהשמיד בספק היו הן שאף לי נראה לכך שהן לומר

 מצה גבי עליהן מאד היתת הגזרה בחניכה וכן במצרים לפרעה משועבדות
 מצה אכול נקום ישנו חמץ תאבל בבל שישנו דכל היקישא לי למה מקשים יש

 מחייב לא טעמא האי דמשוס וי״ל הנס באותו היו שהן מטעם ליה חיפוק

דס״ר תירץ ירושלים איש יוסף ורעינו היקישא לאו אי מדרבנן אלא
: עוברין אלו פרק כדפירש הסוכית דחג ע״ו רט"ו ש מג למפטריה

מ המגילה לקרות אדם חייב לוי בן 'הושע רבי ואמר
 אקרא *אלתי שנאמר ביום ולשנותה כלילה

 ע מעה סבור לי דומיה ולא ולילה תענה ולא יומס
 א״ל ביממא דידה מתניתין ולמיתנא בליליא למקרייה

 אבא בר חייא דר׳ מיניה ליה מפרשא לרידי ירמיה רבי

 איתמר דאואתנייה פרשתא אעבור אינשי בנקראמרי
 לקרות אדם חייב ביראה עולא אמר חלבו רבי אמר גמי

צ שם עמרך "למען שנאמר ביום ולשנותה בלילה והמגילה
:אורך לעולם אלתי ה׳ ידום כבוד.ולא

 כדאיוד*׳ אסתר על שנאמר הוא השחר אילת על למנצח בתזמור אקרא
ישיבה בני מינה סבור באילת: אסתר גמשלה למה יומא במס׳

■האיולשמהה סקיזשכורים1י3 ולשאתה כקדש; נלשק 11 שמועה ששמעו



מנילה ראשון פרק נקראת מנילה
 אעמר :מגילה מס׳ של משניות דידה מתגי׳ למימני הוא משנה שונה >שו.ן

 דמן ביראה : שניה פעם אותה ואשנה זו פרשה אסייס ואתנייה דא פרשתא
 כי ה' ארוממך כמזמור קרא והאי בלילה ידום ולא כיוס כבוד יזמרך ;כירי

 המגילה וקריאת ואחשנרוש והמן ואסתר במרדכי דרשי'בפסיקת' דליסני
: להקי"ה מקלסין והכל הנס את שתפרשתק הוא שבח

 דמכרך דאע״ג ר׳יי או׳ ביים ולשנותה המגילה את לקרות ח״כ תוספות
 בקריאת' הוי נישא פרסומי דעקר ביום ומברך חוזר כלילה זמן

 שקורא אע״ג כלומר לי דומיה ולא ולילה דכתיב משמש נמי וקרא דיממא
 וגס תתלה הכתוב שהזכירו כיון ביממא הוי והעיקר כלילה לקרות חייב כיום

 ידי יצא לא בלילה אכלה דאס לקמן כדאמרינן הוא כיתמא הסעודה עיקר
 מה לעשייה זכירה ואיתקש ונעשים נזכרים מדכתיב משמע נמי והכי קובתו

: כן זכירה אף ביממא עשייה עיקר

 שיהי׳משני אפשר ביום ולשנותה בלילה המגילה לקרות החיטב יסוד אה״ב
 תאכלו ואל שאמר כמו ויום לילה היה אשת־ שצום האחד ־ מעמיס

 התחיל ההצלה שעקר הי' וגומר־ אני וגס ויום לילה" ימים שלשת תשתו ואל
 ביוסיהא׳סברת אח״כ וגו׳ונגתרה המלך שנת נדדה ההוא בלילה כמי'ש בלילה

 מדרשם לפי אסתר דברי שהם וגו׳ יומס אקרא ממ״ש ראיה הביא ריב״לולכן
 כבוד יזמרך למען ממ״ש ראיתי ולזה עולא סברת הב' ־ השחר אילת שנקראת

 ידום ולא למרדכי וגדולה יקר נעשה תה ששאל מתה בלילה הנס שהתחיל וגו'
 הכבוד כל לעשות וצוה ביקרו חפץ המלך אשר באיש לעשות תה להתן באות' ביום

 בר חייא רבי שסבר כתו איצו ביום ולשנותה ש שת" והגס ־ ־ההזאלתרדכי
 ולשנותה בל' ינדאפקיה ת״ת שנייה פעם לקרותה אלא תשנה שונה לשון אבא
 ועיון בדקדוק יהיה כיוס וקורא' שכשחוזר לשמוע יש ולקרותה ולקוור אמר ולא

 כדרך אקרא בלילה קראתיה שכבר כיון יאמר ולא הלכה ששונה כתי וסדר
; בקריאתה תכתים שביארו הדינים בכל יהיה אלא העברה

 ולשנותה בלילה המגילה לקרות אדם חייב יא מהרש

 אקרא הי1ג תקרא ליה תשמע הכי כי׳ שנאם׳ ביום
 הלל במקום שהיא ליד יוס3 המגילה את שאקרא דהיינו יומס

 בתחלת לישראל להס תענה שלא כיון ראוי זה א־ן לקמן כדאתרינן
 התלך שנת נדדה ההוא בלילה כת״ש בלילה רק ביום שס גאולתן

 לא ת״ת זה תטעם לבד לילה3 אותה אקרא ר״ל ולילה ואתר ונו׳
 לקרוא עיקר שהיום הלל במקום ביום נס הנש ליתלהזכיר דומיה

 ושמחה תשתה יתי מדכתיב לקתן כדאמרינן פורים לסעודת ו הלל
 רתז נמי מזמור בההוא ו^ות׳ יזתרך למען תקרא ליה ומאן־דתייתי

 אסתר שבזמן נבהל הייתי פניך הסתרת בו שאתר אסתר תעשה בו
 תן אסתר הקן פ׳שלוח וגומר.כמ״ש פני את אסתיר הסתר נתקיים
 ה' אליך ואתר שם כמפורש וגומר אסתיר הסתר שנא׳ תנין התורה
 בצע תה תפלתס3 ואמרו ואסתר מרדכי תפלת היא ונותר אקרא
 שקלי ע״י שחת אל רדתי3 ישראל שנהנו כסף שקלי ר״ל ונותר בדתי
 שיהיו ונותר וחנני ה׳ שמע ואתר לקתן כדאתרינן התז של כסף
 שעלתה ואתר התן של כסף שקלי דוחין ישיאל של כסף שקלי

 שנאמר מרדכי של וגו׳ שקי פתחת למחול מספדי שהפכת תפלתם
 ושמחה וגי׳ היתה ליהודים כת״ש שתחה וגו׳ותאזרני שק וילבש בו

 שם שום נזכר פלא לפי וגומר וד3יזמרךכ למען ואמר ומסיים
 בלשון מעיקרא שנכתבה המפרשים שכתבו הטעם תן בתגילה

 שנאי בלילה שהיה הנס בתחלת הקב״ה של שמו נזכר ות״מ פרסי
 שהוא בפירקין לקמן תיניה ודרשו המלך שנת נדדה ההוא בלילה

 שאתה למען וז״ש עולם של מלכו שנת נדדה כמד דרך רמז
 דרך שמך להזכיר בלילה מגילה בקריאת מרך או וגומר שקי פתחת
 וגומר שנת ׳נדדה כן נכתב לפניו שינה שאין שבלילה גס על נמד

 בקריאתיז שאזתרך דגם ואתר ודם בשר כמלך האוזן את לשבר כדי
 שמחה עיקר שבו מוס גס בקריאתה ידום ת״תולא בלילה

 בין בתדה״ר עלינו שבאת בין אודך לעולם ה׳ )׳תסיים כדלעיל
 לעולם שאתר לכוון יש או לך שמודד תדה בכל כמ״ש במ״הד

 יתי בעליה יהיו המועדים כל אם מ״ש ע״פ פורים נס על אודך
לי עשית שאתת לעולם זה נס על אודך והיינו נבטליס לא פורים

:בו שמך נזכר פלא גס
 ה מיליא אמרינא טליא הוינא כי נהירנא יוחנן רבי אמר

ן חמת כוותנא מילתא ואישתכח לסניא ושאילנא
 טבריאאמר חמי שם על חמת נקרא ולמה זוטבריא

 שירלזבת• צפורי שמה נקרא ולמה צפורי זה קטרו! זעירי
 בחלקו קטרון והא היא צפורי וקטרו! כצפור ההר בראש

 סיפט♦׳ יושבי את הוריש לא *וזבולן דכתיב דוה זבולן של
 א *זבולן דכתיב הוה מדותיו על מתרעם וזבולן קטרון

 ס 00 מרומי על דנפתלי משום טעם מה למות נפשו חרף עם
 להם נתת לאחי רבש״ע הקב״ה לפני זבולן אמר שדה

 שדות להם נתת לאחי ונהרות ימים נתת ולי ארצות
 לך צריכין כולן לו אמר וגבעות הרים נתת ולי וכרמים

 דנריס טמוני ושפוני וגו׳ יקראו הר *עמים שנאמ׳ חלזון ירי על
 נ־ זו חול טרית זו טמוני חלזון זו שפוני יוסף רב ותנא חול

 זאת על מודיעני מי רבש״ע לפניו אמר ־ לבנה זכוכית
 פס שכל לך יהיה זה סימן צדק זבחי יזבחו *שם לו אמר

 כלום שלו בפרקמטיא מועיל אינו רמים בלא ממך הנוטל
 מדותיווהא על התרעם אמאי צפורי קטרוןזו ס״ד ואי
 כתוט' זבת ארץ בה דלית וכ״ת טובא דעדיפא צפורי ליה הוה
 ז!י״ב זבת ארץ לי חזי לדידי לקיש ריש והאמר ודבש הלב
5'? מיל שיתכר על מיל שיתסר והויא דצפורי ודבש חלב

0 רש ן
 בר בר רבה והאמר כדאחוה דידיה נפיש רלא תימא וכי

 ישראל ארץ דכל ודבש חלב זבת ארץ לי חזי לדידי חנה
 עשרין והויא דתולבנקי אקרא ועד כובי כמבי והוד.

 אפילו פרסי עשר שית ובפותיה באורבא פרסי ותרתי
 דכתיב נמי דיקא לחו עדיפי הוו וכרמים שדות הכי

 :ופטיש *עקרון אבהו רבי יאמר ש״מ שדה מרומי על *ונפתלי
 ההל׳ני היתה והיא החולות בין שיושבת ארם בת קסרי זו תעקר

נ' בית מלכי וכשגברו עכו״ם בימי לישראל תקועה יתד
 :צור מגדל אחידת אותה קורין והיו לכדוה חשמונאי

לא :גרסינן כתתי ואשתכח :תינוק כשהייתי טליא הויגא כי
 מת על ועברו לחלקו שבאת קטרון יושבי את דוריש

 ולעלות ביניהם לגור והניחום נשמה כל תחיה לא הקב״ה שאמר
 שאין מדה השמים מן לו שנמדד מזלו על מדותיו על :מס להם
 .* לך צריכין יהיו אחיך כל לך צריכים כולם לו אמר :בה חפץ
 תכלת בדמו וצובעין להרים הים מן עולה חלזון חלזון ידי על

 יתקבצו השבטים מכל יקראו הר עמים : יקרים בדמים ונמכר
 חשוב דבר שהוא חלזון זו שפוני חול: טמוני שפוני לקנוית להריך
 : טונינ״א שקורין דג מין טרית זו טמוני ;ברייתא לשון ספוני



פרק נקראת מנילה
 כדאמרינן החול מן כרייתה תחלה זכוכית לבנה זכוכית זו מול

 לזכוכית )וראוי( חולות משאר חשיב זבולון של וחול דשכת בפ״ק
 ושמא חלזון המוצא דמים לי לתת זאת על מודיעני מי :לבנה
 כשם צדק זבחי יזבחו שם לו אמר : דמים בלא יקחוס אלה

 פרוטה שוה יטלו שאם כלום תמך יטול לא כך נטולה גזל שאסור
 חלב זבת : לכלום יועיל ולא והחול הצנע יתקלקל דמים בלא

 מן נר־יף והחלב מהם נוטף והדבש תאנים אוכלים העזים ודבש
 לדידי : פרסאות ד׳ מיל עשר ששה :נחל כמין ונעשה העזים

 שהוא תקומות בכל ישראל ארץ דבל ודבש חלב זבת לי חזי
 שם דתולננקי אקרא עד כוכי כתני הוי כאחד לצרפו נאת ואס שם

 עדיפי : ״ןטפור ונלע״ז הנהר מענו־ תקום אקרא :מקומות
 צור מגדל אחידת :לרעה תקועה יתד :עליו הין תביבין ליה

: צור תגדל ככישת
 הימה דעקרון ואע״ג ארס כת קסר׳ זו תעקר עקרון תוספות

 תהיה עזובה עזה ,כ כתיב ובצפניה פלשתים סרני מחמשת
: ארס מלכות כבשה שוב שתא תעקר ועקרון וגו׳ ואשקלון

 כתקר׳ בו׳ כנרת רו׳ רקת בו׳ טבריא זו חמת מהרש״א
 כני של כגורל יהושע כספ׳ ערים ג׳ הני כתיני חד

 נפתלי של נחלקו טבריה של ימה תרונה פרק אמו־ינן והכי נפתלי
 *כקלא :נזמנו שנשתנה השתות לפי להן תפרש ור"י כו' היחה

 פירוש או תתוקין דפירותיו אילן שם נערוך פירש כי' דכנרי
 בו׳ מסקי וכי כולי דכא אינש שכיב *כי :כנור כקול מתוק

 זכה שלא תי ת״ח על כאן זכר הספד מיני ג' בו' נפשיה נח כי
 לוי ושם כו' גדול עליה ספדו לא״י לנא מיתת לאחר נגופו אף כלל
 נשם זכה מ״ת לא״י לנא נגופו זכה שלא עליו להספיד דיש כו׳

 שלא ומי וגו׳ משתן שס טוב וע״ד כרקת לו דשם התם לנא טוב
 להתס ארוניה דתסקי מיתה לאתר זכה אכל כא״י שם לתות זכה

 עותק הרוגי דהשתא לשם לנא כחייו זכה שלא עליו להספיד יש
 וכהאי כח״ל דר שהיה זה נחטא ונהרג נזמנו תת אינו כאלו מקרי

 כרוך שס ומת כח״ל אשה שנשא על כתובות כסוף איכא לישנא
 יש דמ״מ קאת׳ לא״י ליכנס כחייו שזכה זירא ורבי שהרגו המקום

 אמי אינו ודאי שהצדיק חמדתה כלי שאנדה על עליו להספיד
 על להספיד ישראל לכלל יש אכל הנפש השארית לו שיש כמיתתו

 שע״י חשוב כלי דמיון הוא שהצדיק חמדתן כלי תהה שגאכדה מה
 שכך ריקנים שאפילו *רקת וטוניס: חשוכים דנרים פועלים
 ריקנין אלא משמע לא רקת דמלת לכאורה כו' מצות מלאים

 שס על רקת דנקרא כרימוןוי״ל מצות דמלאיס משמע ומהיכא
 *שיושבת :כורל■ זה כפ׳ וכמפורש רקתך הרמוז כפלח הכתוכ

 פרק אמריגן דתא עולם של נטנור לא כו׳אנל א״י של בטבורה
 בטבורה יושנת שהיא וגו׳ הסתר אגן שירך הגזיה שכת אל נורר זה
 רק היה לא דירושליס מציאות אלו נפרק התוס׳ וכ״כ עולם של

 פרסה מאות ד' ישראל וארץ אחד מצד א״י מגבול אח׳ יום מהלך
 טונה י״ל ועוד כתוספת עיין כר ראייתה •שטובה ע״ש: הוה

 כדאתרינן רכי כימי סנהדרין שם יושכיס שהיו כחכמים ראייתה
 שתשתכח פשוטו דלפי כר וגו׳ חרף ישם זבולון ;דר״ה 3ספ״

נז מגילה ראשון
 *לעגו לא שדה מרומי על ונפתלי כמלחמה למוח נפשו שחרף זכולן

 את וכולן כני שראו מלחמה דנאותה כיה דרשו ות״ה שכחו מה
 ואת זכולן את ברק ויזעק כדכחיב נקכצו שם כי נפתלי כני נחלת

 כני שראו ע״י נפתלי מקדש כמ״ש נפתלי נחלת שהיא קדשה נפתלי
 וכרמים שדות מקום שדה מרומי על שהיו נפתלי נחלת את זכולן
 והריס ימים כגורלו שנפל מזלו רוע על למות נפשו הוא חרף

 רש"* בו' חלזון זה שפוני :וכרמים שדות מקום שאינו וגבעות

 מקרא והכיימשמע כו׳ע״ש היה מכולן יששכר שכחלק פירש כחומש
 וכשמעחץ איששכר גס וגו׳קאי חול עמוני ושפוני ינקו ימי׳ שפע כי

 כן ולא חלקו על תתרעם היה שהוא היינו זכולן אלא הזכיר לא
 מ* רש״י פירש' בו׳ מודיעני מי : תורה נעלי שהיו יששכר

 הוא ודוחק לשונו ע"כ כו׳ דמים בלא יקחו שתא זאת על תודיעני
 דשתא תודיעני דתי קאתר דהכי לותר ויש דמים כלא כגזל שיטלו
 איזהו פרק ריש כדאתרינן תכלת כמקום אילן כקלא לסחור יכואו

 יזבחו שם הוא־א״ל תכלת ואותר כנגדו אילן קלא שתול׳ תי נשך
 מתך יגזלו לא כך נעולה גזל שאסור כשם רש״י כפי׳ צדק זבחי

 כל כו׳ושאתר כסחורתו יצליח שלא אילן קלא ע״י חלזון של תחייתך
 5תכל> עושין חלזון דכדס כמשמעו י״ל כו׳ דתיס כלא תמך הנוטל

 כלא התכלת של סחורה תמך דהנוטל וקאתר כתנחוח כדאתרינן
 : כו׳ יצליח ולא כפיקתטיא לו יועיל לא אילן קלא ע״י חלזון דם
 עיקר כגי׳ וקסרי כצפניה הוא קרא תעקר עקרון כר קשרי זו

 לעתיד שתעקר שם על כמקרא עקרון ונקרא שמת קסרי ור״ל
 מחמשה אחד עקרון ונקרא כולי תעקר מהרה זדון ומלכות כת״ש

 ונעשי׳ראש שתואל וכספר יהושע כספר תחשב פלשתים סרני ערי
 פלשתי׳־ תאר׳ן וצור שעקרון גס ונרא׳כזה כשמעתין כדמוכח לארס
 פלשתים סרני ה׳ ואת פא״ט מ״ש וע״פ לארס היתה שוב תחשב

 ה' אמר והעוים והעקרוני והגתי ואשקלוני והאשדודי העזתי
 לאלה* ואיוו באו עשו כן אליפז כן תתימן עויס ותשני שית וחשיב

 אפשר זה ו׳ולפי חשיכ לא ולהכי ניניהם לגור תתיתן פל<תי׳וילאו
 לישנא כהאי כר והיא החולות בין : תימן כני נתיישנו דכעקרון

 טרוטות עיניהם החולות נין שדרין לפי אתרתודין ס׳כ״ת אמרינן
 מ נושכת והרוח חול כמקום שדרין לפי חול מלשון פירושו ושם

 החול נין יושכת שהיא לפרש יש למי דהכי ונראה כעיניהס ונכנס
 חול ונמצא הים שכחוך שירטון על שיושכת דהיינו הצדדים מכל
 ארמי מלכות שמלכה קודם ככר כי ואתר לה סביב הים שפת שטל

 לא"* קרונה קפרי שהיחה לפי עכו״ם מלכות כימי דהיינו וארס
 פי טל כיהושע כמפורש תחשכ כנען לארץ פלשתי׳ סרני חמשת כי

 וכסגנית עכו״ס מלכות ע״י לישראל לרעה תקועה יתד היתה
 וככשיהז קסרי את גס נצחו העכו״ס על חשמונאי כני מלכות

 ן שם על אז אותה קורין ותיו תאמין אל שניהם ישנו לקמן כדאמר
שם שנחרכה דהיינו הערוך כירסת נ״ה שד מגדל חורכנהכנישת

זנריס : שדים כה היו ודרים
 ״ דמיו •והסירותי דכתיב מאי חנינא בר יוסי רבי אמר

/גחק זו שניו מיין ושקוציו שלדם *בריא בית דו מפיו
בית א טו ח״ב



ראיצון פרק נקראת מגילה
 בתי אלו לאלהינו הוא נם ונשאר שלהם גליא כיח

 מהורה כאלוף והיה שבארם מדרשות ובתי בנסיות
 שלהן וקרקסיאות אלוטרטסיאות כיבוסי ועקרון

 רבי אמר ברבים תורה בהם ללמד יהודה שרי שעתידין
 שהיא ארם בת קסרי זו עקרון פמיאס זו לשם יצחק
 בה דמרבי דאמרי איבא מלבים של מטרפולין היתה
 קיסרי • מלכי מיניה דאמרידמוקמי ואיכא מלכי

 'תאמין אל שתיהן שחרבו ארם לך יאמר אם וירושלים
 ירושלים וישבה קיסרי הרבה תאמין אל שתיהן ישבו

 שנאמר האמין קיסרי וישבה ירושלים חרבה )האמין(
יצחק בר נחמן רב זו חרבה זו מלאה החריב׳אי *אמלאה ימזקאל

 יצחקמ״ר וא״ר י יאמץ מלאום *ולאוס מהבא אמר
 יראה יעולובל נכוחות בארץ צדק למד בל רשע *יוחן כס בי

א״ל * עשו יוחן רבש״ע הקב״ה לפני יצחק אמר ה' גאות יפע־ה
 נכוחות בארץ א״ל ־ צדק למר בל לו אמר ־ הוא רשע יכ

 ר׳ ואמר וגומר־ ה׳ גאות יראה בל כן אם לו אמר ׳ יעול
 תפק אל זממו רשע ה׳מאויי תתן *אל רכתיב מאי יצחקחליס
תתן אל רבש״ע הקב״ה לפני יעקב אמר ״ סלה ירומונ!ת

 גרמומיא זו סלה ירומו תפק אל זממו ׳ לבו תאות לעשו
 כולו העולם את מחריבין יוצאין הן שאלמלא ארם של

 איכא תאגי קטרי מלכי ש׳ חנינא בר חמא רבי דאמר
 כל בארמי איכא מרזבני ושפ״ה ארמי של בגרמומיא

 הד או ומקטיל הני לאפי והני הני לאפי הני נפקי יומא
 ואמר אחריני מלכא קמי לאו ומטרדי מחגי חד או מהני
 תאמין אל מצאתי ולא יגעתי אדם לך יאמר אם ר״י

 והני תאמין ומצאתי יגעתי תאמין אל יגעתי ולא מצאתי
 דשמיא ומתןסייעתא במשא אבל תורה ברברי מילי
 לאוקמי אבל לאיחדורי אלא אמרן לא תורה ובדברי היא

 ראית אם יצחק רבי ואמר היא דשמיא סייעתא גירסא
 *אל שנאמר בו תתגרה אל לו משחקת שהשעה רשע לי סס

:וגומר במרעים תתחר תכ;רי
 בריא : לארס שהירעראש כתינ צור גני טפיל דמיו והסירותי

ירושלים זו כיבוסי : לארס הן עכו״ס ראשי וגליא רש״א
 : לירושלים למוד נית תהיה ועקרון יהודה לאלפי ארם ויהיה
 פתיים: מתער׳ ירדן יוצא שמשם פמיים דן: נני שכנשו עיר לשם

 לשון־שכרה. פולין אס מטרי מלכות של אתא יוני לשון מטרפולין
 החרבה אמלאה : מלכים נני שס מגדלים מלכי בה דמרבי

 החרנה אמלאה האת ירושלים על צור אמרה יען דקרא רישיה
 להקנ״ה יצחק אמר הרשע עשו זה רשע נחורננה: אתתלא עכשיו

 צדק למד בל ; יצחק א״ל :הוא רשע הקנ״ה א״ל עשו יותז
 בארץ : הקנ״ה א״ל : צדק עליו ללמד יכול אדם אין בלומר

 ארן להחריב עתיד כלומר שיחריב ירושלים זה יעיל נכוחות
 תוציאנו אל תפק אל זממו :וגל יראה נל א״כ יצחק אמר :ישראל

 נאקת של נחוטמה שנותנין ברזל של טנעת כמין זמם מנחיריו
גרממיא ; מ אס ט מסתמרת אינה חוזקה ומתון מ !כמסכת

מגילה־
 נתורהי יגעתי : דוכסים מרזבני : מארס היא ואף מלכות שם

 הוא דשמיא סייעתא : תמנן תשתכח שלא גירסא לאוקמי

:תוצא ואינו שיגע דיש
 מבק ושיקוציו :רש״י נפי׳ עיין במיא בית מהרש״א

 איור ש כמה בו׳ שלהן גליא בית זו וגו׳ שיניו

 אלא שנח שס לה לכנות שלא שמס אח ואנדתס הצלמים כל פרק
 כריא כיח אות׳ קורק גונה לשון גליא בית אות׳ קורין היו גנאי שם

 וז״ש פירושי' עוד נערו! ועיין שם כפרש״י ושפלות חפירה לשון
 נשם שיניו ומנין מפיו עוד להם יקרא שלא שיניו תני! ושיקוציו

 אלופי שס שהיו דנמקוס ביו׳ יהודה שרי שעתידים :זה שנח
 מלשון הלוף רש״י פי׳ זכריה ונספ׳ יהודה ושרי אלופי יהיו ארס

 שתיהן נו נחר בו' שתירן חרבו : חכתה ואאלפיך כמו לימוד
 חרכה גני אנל תאמין אל מהן חלוקה נכל אמר שתיהן ונישכו
 כשני אמר קשרי וישנה ירושלים וחרנה ירושלים וישנה קסרי

 חלוק' בכל כן נתי אותר היה שאלו לומר ויש תאמין א פ׳ החלוקות
 החלוקוק משני נאח להאמין לפרש שאפשר תמנו המוכן היה תאמין

 קמרי יפנה לעולם או קסרי וחרכה ירושלים ישנת לעולם אס
 ט אתת החלוקות של להאמין שיש אלא כן ואינו ירושלים וחרכה

 ירושלים ישנה ולפעמים ירושלים וחרנה קשרי ישנה לפעמים
 אתא־ דצור החרינה דאמלאה מקרא הכי ליה ותייתי קשרי וחרכה

 את אמלא נתי ותשתע כפרש״י תחורכתה אתתלאה ירושלים על
 יאמן תלאוס ולאוס וכן תלאה שהיתה תירושליס חריכה שהיא צור

 מהם של׳א פירושו ע״כ חניו על יאמץ תהס איזה הכתוב שסתם
 גס ר״ל בו' עשו יוחן :זה ולפעמי׳ זה לפעתים חכרו על יאמץ
 גו' אחון אשר אח וחנותי כמ״ש חנם נמתנת יוחן לכך ראוי שאינו
 כל >חק א״ל לחנותו ראוי ואין הוא גמור רשע הקב״ה ליה אתר
 צדק למד שלא וזה זדון עולה תלמוד ששגגת כמ״ש גו׳ צדוק למד

 דהיינו יעול נכוחות כארץ הקנ״ה א״ל הרעים כמעשיו הוא שוגג
 ערן ערו כת״ש הוא גמור ורשע תזיד נזה והמקדש א״י להחריג

 אתרינן דיומא נפ״ק כו׳ ארם של גרממיא זו : גן' היסוד עד

 זו קאתר דמ״ה ואפשר היה יפת תנני כו'וגומר גרתתיא זו גומר
 יפת דתנני גומר דהיינו גרתתיא אותה ולא כו׳ ארס של גדתמיא

 והוא בו׳ בארמי איכא : כן' שאלתלא ארס דשל ונאותה הוה
 וכדלקמן לחמה מונה עשו כי ימים שס״ה החמה ימות כמנין

 מית* כיומו מושל הוא שס״ה שהם תמרזנני וכ״א שווקים נשס״ה
 חסרונם על רמז הוא מנייהו חד יומא נכל ודקטיל שס״ה השנה

 לאוקמי מטרדי ואתרדעי״כ החג כפרי שאתרו דוגמא לעתיד
 ועד״ו גו׳ העולס\געתי להחריג יוצאין שאין זממם והיינו מלכא
 כי שמצאתי המתנתי תאדגו' עניתי חני כי האמנתי נקרא פירשו
 יגיעה נלי נחפזי כשאמרתי אכל נזה מאד ויגעתי שעניתי אדנר

: תאמינו לא י 3כוז אדם כל
 הוקשה מה לדקדק יש ־ ונו׳ צדק למד כל רשע יומן דכתיב מאי הרי״ף

 וירוחס יומן ואמר הנכיא שהתפלל כפשעיב ודילמא ככתוב לו י

שלמד מי חעאאכל כך !מתוך ותורה צדק למד לא ני בשגגת הרשעשחעא

והרשיע



פרק נקראת מגילה
 פגם לא וחטא וצדק חורה למד שלא אותו כ- עליו לרחם אץ כזדון והרשיע

 שיודע למעלה פוגם כזדון הפושע אנל יעול נכוחות בארן למעה רק למעל'

 להענישו ה׳אין יראת למד שלא ביר כן שאין מה בי למרוד ומכוון רבו את
 לדרשת קשה ועוד וכו' רשע יוחן מ״ד לומר לו הוקשה מה כן ואס ־ כך כל

 א״כ רשע שהוא בו יודע שהיה אע״פ שיותן עשו על יצחק שהתפלל הגמרא

 בל ואמר עליו להלין שחזר מה נבאר ועוד ־ הוא רשע הקב״ה השיבו מה
 שיליצו זכות לו יש שאס זכות עליו ללמד יכול אדם אין ופרש״י צדק למד

 ׳ כה״מ להחריב שעתיד יעולופרש"י נכוחית בארן הקב״ה השיב מה בו
 אין כי שיוחן עליו הלין איך רשע שקראו דכיון בכתוב לו שהוקשה ונראה

 ובל צדק למד בל דהילי׳ל קשה ועוד ־ ודך עזי על אלא ולחוס לרחס ראוי
 בא ואס אתא דלקללה משמע ה׳ גאות יראה וכל ומדכתיכ ה' גאות ראה

 עשו על יוחן אתר שיצחק ר׳יצחק דרשו לזה רשע יוחן אומר הוא איך לקללו
 הקכ״ה והשיבו בנו על והתפלל שנאתי עשו ואת כדכתיב הקב״ה ששנאו

 רשעים רחמי כי הרשעים על לרחם ואין כרשעו תחזיק שעודנו הוא רשע
 למד בל וזהו אביו את שכבד זכות עליו ללמד יש ואתר יצחק חזר ׳ אכזרי

 אחז״ל וכן יוחן זה דבר ועל ואס אב בכבוד הצדק מדת למד לא כלומר צדק
 יעול נכוחות בארן הקנ״ה אמר • הוריו את כיבד לא צדק למד בל במדרש
 קיום על התפלל שיצחק הוא הענין וביאור ־ במקדש ידו לפשוע עתיד

 ע״ש שדה קראו יצחק ואחז״ל בשדה לשוח יצחק ויצא שנאמר המקדש
 )חרב( שיהיה התקדש על יצחק והתפלל תחאש שדה ציון כדכתיב חרבנו
 ומזלזל אביו רצון מבעל הוא להחריבו עתיד שעשו וכיון יחרב שלא כשדה

 זכות לו אין שוב הכיבוד של מצותו שנתבשלה וכיון תפלתו לבעל נכבידו

 לבא לגדולה יזכה שלא ה׳ גאית יראה בל א״כ יצחק אמר אז הוריו כיבוד
 עיעוש על רמז וכאן ׳ כך אחר להחריבו ה׳כדי בגאות לראות ה׳ היכל אל

 דכתיב מאי :בגמרא כמבואר בבריהשפלה ממנו הקב"ה שנפרע עשו מזרע
 אל בין רשע בתלת שהפסיק לו דהוקשה נראה וכו' רשע תאויי ה׳ תתן אל

 ועוד : רשע וזממו מאויי ה' תתן אל היל"ל וכך זממו ובין מאויי חתן
 דרשיהו לכן למחשבתו־ לנו תה ה׳תאותו יחן שלא וכיון מחשבתו היא ךממו
 לעשו שיש הרסן ואותו יעקב נאות את לבלע היתה שתאותו הרשע בעשו

 אותו תוציא אל ישחית ולא יבלע שלא לעשו המטרידים ארס של מגרמומיא
 מחוך כי סלה ירומו וזהו גרמותיא לאותה רוממות תן אלא תליזייו הזמם

 שיגע דיש א דשת סייעתא גירשא אבללאוקמי ישראל: על שלום יהיה זה
 לאוקמי משתיא דתשתייעי׳ דהאי משמע רש״> דברי ומתוך מוצא ואינו

 דלא גירסא לאוקמי לו אפשר א׳ יגע לא אז אבל ומוצא דיגע הוא גירסא
 לאחדודי אלא אתרן לא ולד״ת דאתרן הא ביגיע׳ואי׳כ אלא משמים מסתייע

 אבל מצאתי ולא יגעתי חלוקת על אלא קאי לא גירסא לאוקומי אבל
 אל גירסא לאוקמי ובין לאחדודי בין דההוא לא ולא'יגעתי מצאתי בחלוקת
 הצדדין כל לחזו׳אל אפשר היה פרש׳יי יגיעהמאלתלא שימצ׳האד׳בלי תאמין

סייעת׳דשתיא: שהוא כל לימוד אלא יגע לא ובין יגע בין גירסא דלאוקמי

 ארם של גדול כרך זה עכו״ם של איטליא עולא אמר 1
 שס״ה בה ויש פרסה ש׳ על פרסה ש׳ והויא

 מוכרי של שבכולם וקטן החמה ימות כמנין שווקים
 יום בכל פוער ומלך מיל י״ו על מיל י״ו והויא עופות
 פרם נוטל בו נולד שאינו אע״פ בו והדר מהן באחד
 פרם נוטל בו דר שאינו אע״פ בו והנולד המלך מבית
 מאות וחמש בו יש בני בי אלפים ושלשת המלך מבית

 אחת וצרו ים אחת צדו להומה הוץ עשן מעלים חלונות
אחת וצרו ברזל של מחיצה אחת צרו וגבעות הרים

:ומצודה חלסית
 שנשפה תנשה פון נשכיל שגדל גדול כרך עבו״ם של איטליא ס׳יא

 *וגדל קנה-ליס ונעץ גכריאל ירד בהיכל צלם שהכניס .
אליש׳תתרגתינן מאי עכו״ס איטלי׳של גדול׳ונכנ׳לשס חלקה עליו

שמעלים חלוטה תזון: פרם ;חוצות שווקים איטלייא; מנגוות ומל ,

נח מגילה ראשון
 את מעשנין ואין החומה מן גכוהיס שהן לחומה חוץ עשן מהן

 גדולתם )סיפר דקות: אכניס מקום ות:חלסית3חשי וזהו החומה
 ירושלים על שדרז״ל מצינו וכן כו׳ כך רצונו לעוכרי אס לומר

 שוקי' מקוס זה גו׳ לפני אתהלך ליומא אמרו שוקיס ולענין לעתיד
אש חומת לה אהיה לירושלים נאמר הרי וחומה מחילות עכין ול

:מהרש״א( .
 ח רב אמר השנית הזאת הפורים אגרת את *לקיים

 מגילת בשושן קבעוה הלחבת שמואל אמר יהודה
 ז ע יצחק בר שמואל רבי אמר • העולם בכל קבעוה ולבסוף
 קנאה לה שלחו לדורות קבעוני לחכמים אסתר שלחה

 להם שלחת העכו״ם בין עלינו מעוררת את
 * ופרם מדי למלכי הימים דברי ספר על אני כתובה כבר

 סדר ובכוליה מתני חביבא ורב יוחנן ורבי נא ׳חני ור רב
 4)י יונתן רבי ומעייל יוחנן רבי חלופי זוגא האי כי כל מוער

 ר* הגת לה שלחו *בספר כתבוני לחכמים אסתר להם שלחה
 לחמת שלישי׳ולא ודעת במועצות שלישים לך כתבתי *הלא

 'ישי/ *כתוב שנאמר התורה מן מקרא לה שמצאו ער רבעים
 כימות תורה ובמשב׳ כאן שבתו׳ מה זאת בספ׳כתוב זכרון זאת

 יי אומ׳ ר״א תניא במגילה* מ״ש בספר בנביאי׳ מ״ש זכרון
 תנילה המן *ויאמר שנאמר נאמרה הקודש ברוח אסתר מגילת

 נ ס; הקדש ברוח אסתר מגילת אומר עקיבא רבי בלבו
 ׳* בעיני חן נושאת אסתר *ותהי שנאמר נאמרה

 אסתר מגילת אומר דורמסקית בן יוסי רבי רואיה כל
 ד 0: ררמלכי הדבר *ויודע שנאמר נאמרה הקודש ברוח
 ברוח אסתר מגילת אומר מאיר ר׳ המלכה לאסתר ויגד

 ט שם אמי ידם׳ את שלחו לא *ובבזה שנאמר נאמרה הקודש
 להו אמרי הוה התם רואי אי שמואל אמר יהודה רב

 היהודים וקבלו קיימו שנאמר ־ מדכולהו דעדיפא מילתא
 שבת אית לכולהו רבא אמר ׳ למטה שקבלו מה למעלה קיימו

 ׳פ ליה רלית שמואל אמר יהודה מררב לבר פירכא להו
 '"עי ראיות כל כנגד פירכא לפרש האריכו ובגמרא פירכא

 רש״א רבינא אמר פירכא ליה דלית דשמואל זולת מעלה של
 טבא אינשי דאמרי היינו יצחק בר נהמן רב תימא ואי

 אמר יוכף רב ׳ דקרי צנא ממליא חריפא פלפלא חרא
 ורב היהודים מתוך יעברו לא האלה הפורים וימי מהבא

 * מזרעם יסוף לא *וזכרם מהבא אמר יצחק בר נחמן
 0: את מטמא אינו קהלת אומר מנסיא בן שמעון ר׳ תניא

 זו וכי לו אמרו היא שלמה של שחכמתו מפני הידיס
 משל אלפים שלשת נאמ׳*וירכר כבר והלא אמר בלבד
 צ ת&לי מימר תימא וכי ואומר מאי דבריו על תוסף *אל ואומר

תא איכתיב לא ודאיבעי דאיבעיאיכתיב טובאאמר
:דבריו על תוסף אל שמע

 לקיוע שניה כשל להס ששלחה השנית וזהו וכו׳ קבעוה ולבסוף
 3טו ליוס וט״ו י״ד לדורות קבעוני :חובה עליהם

 שיאמר: עלינו מ׳עיררת את קנאה :לכס לי להיות ולקריאה
3ענר9 ב טו



מגילה ראשון
 לא ומיהו כ״ש לא לחיים ממיתה שירה אמרו לחירות מעבדות

 דמשוסהאיקל דהכא קראי ואצטריך וחומר קל בהאי לן סגי
 בין לקובעה אבל השירה כתו חכמים במצות לאומרה ראוי וחותר

 גמי יהושע ורבי קראי הגי לאו אי תק״ו למילף ליכא הכתובים
 מטמא להיות הכתובים בין לקובעה ניתנה שלא היינו הכא דפליג

 : דלקמן מק׳־ו ליה אית חכמים תדברי לקרותה אבל הידיס אח
 כתר ניתן ואשר מתחלה שאמר היינו כו׳ ואמר טובא *קמפיש

 שעיני שראה ולסוף המלכות כתר על גס ששאל בראשו המלכות
 את ונתון■ רק אמר לא מלוכה כתר על גס ששאל בו רעה המלך

 משברא לתימר ע״שאיתלן במגילה כפרש״י גו׳ והסוס הלבוש
 דנפשיה אדעתיה דבלבו לאו אי תלול כתר על גס כך כל שאל דלא

 נושא שהאדם שמדרך לפי כר׳ לו נדמתה ואח׳ שכ״א :קאתר
 את אסתר הגידה לא כתיב אסתר וגבי אומתו בעיני ביותר חן

 תהיה שלח כדי כן עשה שהוא אפשר גומר צוה מרדכי גו׳כי עמה
 הזכירו שלא כיון זה בהפך היה תאלהיס אבל וישלחוה חן נושאת

 חן נושאת ולכך מאומתו היא כאלו לו נדתתה ואחד כ״א עמה את
 מעיקרא לדקדק כו׳יש שדר פרמתקי דלמא :רואיה כל בעיני
 אי הרחוקים עפו מה ידעו היאך וגו׳ פלחו לא ובבזה ליה דדייק

 ושאר דכתיב קרא דהאי מרישא כן לדייק ה״ל טפי ברה״ק לא
 היאך גו׳ אלף נשבעים חמשה בשונאיהם והרגו גומר היהודים

 תפוס וי״ל ברה״ק לאו *6 הרחוקים של הרוגים מספר ידעו
 נתן אשר כדכתיב בבזה גס ליהודים רשות ניתן המלך דבכתב

 ושללם גו׳ ולהרוג להשמיד גו' עיר בכל אשר ליהודים המלך
 המלך עין יהא שלא מהביזה הרחיקו מעצתם שהם אלא גו׳ לבוז
 המלך כתב שנתקיים בדבר והשתא במגילה כפרש״י בממון צרה

 תתרחקי' גס לידע יוצא הקול לתית׳שהיה ידע בשונאיהם להרוג
 שלא המלך כתב מצות קיימו שלא בדבר אבל ההרוגים מספר את

 והתדח׳ ברה״ק לאו בעלת׳אי קלא3 ידעו הוו לא בבזה ידם שלחו
 צרה המלך עין יהא שלא וכדי כן להם הודיע שליח דע״י קאתר
 דקרא דבריש׳ בתום׳ בו׳כתבו מזרעם יסגף לא וזכרם :בממון

 דברישא כן תשמע ולא עכ״ל דור שבאותו היהודים אלא חזינן לא
 איכא דקרא דרישא נראה אלא גותר ודור דור בכל כתיב נמי דקרא

 יסוף דלא מיתזרא אבל יעבורז שלא עליהם קבלו שכן לפרושי
 יסוף דלא בל'הבטחה כן אומרת דרה״ק למדרש לי׳ תשתע מזרעם
 גס יתבטלו לא פורים דיתי בירושלמי מיניה דרשו וכה״ג מזרעם
 היא התור׳ שחכתת ר״ל כו׳ היא שלמה של שחכמתו :לעתיד
 היא האדם חכמת שלת' חכתת אבל ליכתב שניתנה העצמית חכתה

 הכתובים בין שייכא ולא ליכתוב ניתנו פלא פה שבעל ריס3ד כעין
 גו' אלפים שלשת וידכר נאת׳ כבר והלא נאתרה בלבד זו וכי וא״ל
 י?ואמ'3הכתו בין שייכא שהיא אלא מהשאר טפי קהלת נכתב ולתה

 אלפים ג׳ עד והשאר איכתיב וקהל׳ כו׳ איכתיב בעי דאי וכ״ת
 לא וע״כ דבריו על תוסיף אל ת״ש :3איכתי לא גומר משל

 על ע״כ אלא שיעור להם אין ע״פ3ש דדבריס קאתר תתש דברים
 דבין ע״כ ליכתב מתן שקהלת וכיון כן נאתר שבכתב דברים

היא: הכתובים

 פרק נקראת מנילה
 ולס אני כתובה כבר :מפלתן להזכיר שמחים שאנו העכו״ס

 חנינא ורבי רב : ישראל ידי על להם שאירע מה רואים הם
 פרר ובכוליה :וכו׳ להם שלחה לקמן דאמרינן הא מתנו וכו'

 חלופי הללו חכמים ד׳ של זה זוג שם שנזכר מקום מועד
 שלישים יונתן: ר׳ ותכניסין יוחנן ר׳ מחליפין יש וכי' יוחנן רבי

 שמית ואלה נספר עמלק מחיית להזכיר לנו יש מקומות בשלשה
 לך ששלשתי ר3ד שלמה שאמר וזהו ־ שמואל ונספר תורה זנמשנה

 תורה ובמשנה כאן שכתוב מה זאת :לרבעי רשאי אתה אי
 בלבו המן ויאמר :אחת כתיבה קורא בתורה שכתונ מה דכל

 הקדש ברוח ש״ת אלא בלבו אמר שכר המגילה כותבי ידעי מנא
 הקדש נריח אלא לו גלה מי למרדכי הדבר ויודע : להס נגלה
 מרדכי אלמא למרדכי הדבר ויודע כתוספות 3וכתו :אליו נגלה
 אמר המגילה כן אס הקדש ברוח אלא לו נודע דמהיכן היה גניא
 מנא גומר שלחו לא ובבזה :ע״כ היה דנניא כיון הקדש ברוח
 : העתיד את ידעי מנא יעברו לא :הרחיקיס עשו מה ידעי

 שכתב שמה למדת כלן את כתי: דלא וכיון וכו' נאמר בבר !׳הלא
 שכתב תה ולעולם וכו׳ איבתיב בעי דאי :היה הקדש רוח

 תוסיף אל הוא:ת״ש ברוך הקדוש מפי ולא נינהו בעלמא משלות

 : נאמרו הקדש ברוח ש״ת עליהן להוסיף מדקאסר דבריו יעל
 דכתיב בקרא תפורש קצת ה1 דבר כל כו' קבעוני מהרש״א

 להיות עליהם לקיים גומר מרדכי ויכתוב מעיקרא
 עד כו׳ מעוררת את קנאה משום לקבל רצו ולא גומר עושים

 גו' ספרים וישלח שנית פורים אגרת את לקיים גו׳ אסתר ותכתוב
 הלא גומר ואמת שלום דברי רק לקנאה לחוש דאין בית ותסיים

 לדורות כתבוני :ופרס מדי למלכי הימים דברי על כתובי׳ הס

 וכפרש״י הכתובים מכלל המגילה שתהיה אסתר שבקשת פירוש בו׳
 בקשת אסתר גומר בספר ונכתב גומר קייס אסתר ומאמר בפסוק

 וזהו כתובים שאר עם זה בספר ולכתוב לקבעה הדור מחכמי
 מהיותה המגיל' את מיעט דהכתוב לה והשיבו עכ״ל בספר נכתב
 בתחלה הכתוב שאתר וגות' לך כתבתי הלא דכתיב הכתוב מכלל

 מכלל המגילה שתהיה פירוש גומר חכמים לדברי ושמע אזנך קט
 מכלל לא חנוכה נר מצות כתו חכמים דברי אלא שאינן המצות

 הלא הכי בתר כדכתיב הקדש ברוח הנאתריס הכתובים מצות
 תן סמך להם שתצאו עד לרבעו לך אין גומר שלישים לך כתבתי

 כתוב דכתיב הכי דס״ל כתאן השלשה מכלל היא דהמגילת המקרא
 מ״שיבנביאי' זכרון אחת תקום הוא תורה ובמשנה כאן ת״ש ואת
 לך וכתבתי שלישי תקום הוא במגילה ת״ש בספר שני תקום הוא

 תפרש והכי וכתובים נביאים אחורה טפי השתא יתפרש שלישים
 נביאי' אלו זכרון התורה וזאת דתיתא כתה בתורה כחוב בירושלמי

 דכתיב כתובים אלו בספר וגומר לפניו זכרון בספר ויכתב דכתיב
 בירושלמי אתרו ועוד גותר בספר ונכתב גותר אסתר ותאתר
 עד תעתה דבר לחדש רשאי נביא דאין תשוס לה שהשיבו
 ונביאים בתורה כתובה ותצאו עיניהם הוא ברוך הקדוש שהאיר

 כאן דאין כן לה שישיבו חש לא דתלתודכו למיתר ואיכא וכתובים
תה1 כדלקמן ותומר קל איכא דעא, לתדש רשאי נביא דאין עמם



פרק נקראת מנילה
צד לבקש להו ויש פו' לדורות קבנעני לחכמים סתר6 שלחה ןי;ךי״ת
 דברי קייס אסתר ומאמר פסוק דדרשינן ואפשר י אסמכתא ׳

 וקילו קיימו קודם 3כת כשככר מיותר שהוא בשפר ונכתב האלה הפורים
 שיקיעו מהחכמים שאשת'שאלה רמו כאן זרע׳אמנס ועל עליהם היהודים
 בעשיית הוא היהודים וקילו שקיימו שאע״ם לבד המגילה קריאת לדורות
 קריאת ענין אבל ושנה שנה בכל עושים להיות כתוב וכן ושמחה משתה

 בכתוב לחכמי׳ונרמז אסתר ששאלה מה זהו שנת הכל ולתהלה לשם המגילה
 שיקיימו הפורים דברי קיום הוא ושאלת אסתר שאמרה מה אסתר ומאמר
 את לקיים תוקף כל את ט״ש המגילה קריאת שהוא הפורים דברי קריאת

 קיו׳ימי על שאלת׳ היתה ולא כאגרת המגיל׳שנקראת הפורי׳שהיא אגרת
 וכשהשיבוה ־ כאגרת שהיא המגילה קריאת עסקי על רק ושמחה משתה
 ומאמ׳אסתר להשיב׳ חזרה אז עלינו וקנאה איבה יתעורר הקריאה שמתוך

 כי הנקראי׳במגיל' הדברים שהם הפורים דברי לקיים שיש היתה ותשובתה
 בספ׳מרי כתובה היא הלא בספר שכב׳נכתב לפי העכו״ס לקנאת לחוש אין

 אסת׳לחכמים שלחה ישראל: ע״י להם שאירע מה וידעו יראו ומשם ופרס
 שלישים לך כתבתי הלא בפסוק מגילה מקרא רמיזא היכא ומ׳י״ל כתבוני
 ועוד רביעים ולא כתיב דשלישיס החכמי׳לכתבה נתרצו לא זה פסוק שמצד
 ,׳וכתובים נביאי תורה שלישים דרשו ובמדרש מגילה־ במקרא דמיירי מנ״ל
 כי בספר זכרון זאת כתוב כסוק החכמים מעיני נעלם לא דבודאי וע״ק
 מקר׳כתוב שמצאו עד אח״כ אמר איך שכך מקומו׳וכיון השלשה דרשו ממנו

 זו־ בדרשה למגילה אסמכתא צר נבקש וגס ־ סלקינן ובהא זכרון זאת כתוב
 לומר שלחה אמר והכא קב-עוני אסתר שלחה אמר שלמעלה נדקדק ועוד

 שנהוהכא בכל זה ספור לקרות קבעוני לומר שלחה דבתחלה ונראה כתבוני
 שהו'סיפור ע״ס אף הקדש ספרי המגיל׳מכלל שתהיה הקדש בספרי שלחה
 לה שלחו ספרי" מהכ״ד הקרש כתבי מפקד במספר יהיה מ״מ שהיה מעשה

 אבל שלישים כתבמי הלא אמר דלא לך מלת דייקי שלישים לך כתבתי הלא
 את תמחה וגומר לך ה׳ בהניח והיה דכתי׳ביה עמלק מלחמת על לרמוז בא
 ה׳ בהניח שרמוזה עמלק מחיית שהיא לך כתבתי הלא כאן וז״ש עמלק זכר

 זאת כתוב והס בד' ולא מקומות בג' עמלק מחיית את לכתוב לך יש לך
 אחרת ועוד ־ עמלק זכר את תמחה מחה כי ביה דכתיב עמלק ויבא פר׳שת
 את החשאיס את והחרמת שמואל בספ' והשלישית זכרון שהיא זכור פרשת

 זאת כתוב בתורה כתוב שמצאו רביעית׳עד עוד להוסיף בידינו ואין עמלק
 זכרון כתוב לומר דמספיק כאן הכתובה זאת יתור בפסוק שדקדקו כלומר
 לכלול הוא זאת ומדכתיב כאמור ארבעה ולא שלשה דורשים והיינו בספר

 שתיה׳נחשבו ופרש׳זכור עמלק ויבא פרשת התור׳שהס בזאת הכתובות שהן
 לזאת נחשב הוא התורה בזאת הכתוב שכל זאת כתוב בכללות ונרמזו לאחת
 שכתוב המן זמן על הוא ובספר בנביאי׳בשמואל הכתוב על רמז היא זזכרון

 מחיית בעני! לך כתבתי הלא בכתוב הנרצה בספ׳וזה ונכתב אסתר במגילת
 ובספר לאחת התורה בשפר הכתובים שהם פעמים שלשה שלישים עמלק

 כלו' ודעת במועצות כתוב של פי' וזהי לג׳ אסתר ובמגילת לשתיים שמואל
 שתשתי׳ אמת אחרי קשע תבין אז ותבונות עצות להבין חכמ׳ודעת תמצא

 ששלחה אסתר היא לשולחך אמת אמרים להשיב ויש לאחת נחשבו שבתורה
 שתשתי' כיון ארבעה ג׳ולא הם שכן לה אמרים ישיב-ו הס אף כתבוני להם

 מ״ש הס אחרות והשתים לאחת נחשבות תורה ושבמשנת עמלק ויבא פרשת
 במגילה בכתובי' נרמזה זו דרשה בספ׳־יכל ונכתב שהוא ובמגילה בנביאים

 מעעם הפורים אגרת את לכתוב תוקף כל אסת׳המלכ׳את ותכתוב דכתיב
 עמלק שבפ׳ויבא אותה על מדבר אינו זאתזכרון בתור'כתוב הכתיב שהזאת

 זאתי כתוב בכלל היא תורה במשנ' שנזכרה השנית הב׳הפעס גם אלא בלבד
 נביאים והס ב׳אחרות עוד ונשאר תא׳ עם נכללת הב' היא הזאת כי ונמצא

 הפורי׳שנכתבו דברי קייס אסתר ומאמר אסת׳יז״שאח״כ ובמגילת בשמואל
 שלישי׳וכדאמרן: אם כי רביעית שאינה מגילה תקרא זו בספר אחרת פעם

 זת בדבור וכו׳ דתותר דסבר משמע התיס' כתט כו' נאמרה ברו״הק אסת׳
 לשנ#אל שפירשו מה על שהקשו לי אחזה אני ואשר י קדם הררי נתחבסו
 דבמס׳ ליכתב ניתנה דמדרבנן סבר מ׳'מ ליכת׳סרוחהקדש ניתנה דאמ׳לא

 ליכת׳כמגילש ניתנה לא כלומ׳דחנוכה ליכתב הנסים אסת׳סוף אמרו יומא
שאס לפי מדרבנן ליכתב שניתן מה כתיבה לומ׳דנקרא' אין זה אסת׳וכפי

 קאמ׳דהדרא )לי?ת? )יה! מאמרו נזז ממר׳כלנס תירצו $ כן אומר

נט מגילה ראשון
 ן תעני׳יתיר במגילת מדרבנן ליפתב שניתנ' איכ׳חנוכה והא לדוכתין קושיא

 במגילת דכתיבת וחנוכה אסתר דמגילת כתיבה חתירא דאפ״ה אלחנן רבינו
 לות׳דהא צריך זה וכפי תענית במגולח משא״ג וגידין שרעוע צריכה אסתר

 'ומשני דאמרו למאי קאי וכו' ליכתב דניתן דהא לומר ואין התוס׳ דאמרי
 ניתנה דמדרבנן קודם שפירשו הפי' לומר דאין הוכיחו ושם וליכתב ליתן

 ליישב צריו עדין אבל שכתבתי׳ כתו ן וכחי צד קושיא הדרא כ שא לפי ליכתב
 דהיינו ליישב ונ׳יל ־ למ״ר הניחא ופריך דבריהם התיש'באמצע שהביאו מה

 ניחא ליכתב ניתנה דלמ״ד הניח׳דתשמע בגמר׳פריך דהתס הקושיא עילום

 שניתב׳ מה כתיבה שנקראת קודם שפירשו לות׳מה שלא מוכרח אתה ומכאן
 והדרא ליכתב ניתנה יד ניחאלת לא כן אומר אתה שאם לפי מדרבנן ליכחב
 במגיל' מדרבנן ליכתב חנוכ׳ניתנה דגם אסת'מחנוכה לדוכתיןמ״ש קושיא
 הנישא קאתר היכי קמייתא קשיא ליכתב ניתנה דלמ״ד וכיון י תענית
 לקושי׳קתיית' ושבקא אחרת קושיא ליכתב ניתנה לא למ״ד לאקשויי ומהדר
 למ״ר אלא פריך ולא הניחא מדקאמר ודאי אלא ליכתב ניתנה למ״ד דקשיא

 שפיר משני ולהכי כתיב׳ אקרי לא מדרבנן דכתיבה משמע ליכתב ניתנה לא

 הניח׳למ״ל אמר ולהכי בחנוכה משא״כ כלומ׳מדאוריית׳קאמר וליכתב ליתן
 ולא קאמר מדרבנן ליכתי ניתנה דלעולם אלחנן רבי ותירץ ליכתב ניתנה
 ליכא ולכך ושרעוע גירי! צריכה דאינה כיון תענית דמגילת כתיבה תקרי

 פליג התוש׳היכי שהקשו מה לבאר צריך ועוד ׳ ליכתב ניחנה למ״ד למפרך
 מ״ש דאמ׳כתו׳זאת כר׳יהושע אתא דשחואל אמרי׳לקחן דהא משנה אסתם
 אבל י בנביאים שכתוב מה בשפר חורה במשנה שכתוב תה זכרון בתורה

 לשמואל שהקשו מה וכן ולקרותה ע״פ לגורסה ליכת׳אלא ניתנת במגיל׳לא
 ניתנה לומר הכריחו מי לשמואל שהקשו לומר אפשר והיה :יוחנן ורבי מרב

 דאשכחן ועוד יצא פה על קראה דמתני׳דתנן כסתמ' ליכת׳דלא ולא לקרות
 שמואל נייד ואמאי ליכתב דניתנה דמתני׳ שתמא בתר דאזלי ור׳יוחנן לרב

 דדריש יהושע רבי דאפי' ונראה דמתני׳ דלאכסתמא יהושע כרבי למיסבר
 שכסו' תה בספר תורה במשנה שכתוב תה זכרון כאן שכתוב מה זאת כתוב

 אמר יצא לא ע׳יפ קראה לקמן כדאמרן זכירה חכירה ג׳יש דריש וכז׳־מ״מ

 בספר זכרון התם נזכיי׳ונעשי׳וכתיב הכא כתיב זכירה זכירה אתיא רבא
 מקרא זו בספר דדריש אלעזר לר׳ דהא לר׳יהושע איצעריך ג״ש האי וע״כ

 החוש' הקשו ולכך בספר כתיב מגילה דגבי כיון לי׳ג׳יש איצעריך לא מנילה
 צריך לקמן דאתר הוא נמי ורב אפי׳כר׳יהושע מתני׳ראתיא לסתם דדייקי
 כרב* דריש דלא תשמע ספר מדנקראת לה ומחליף בגידין ולתופרה לכתוב
 האי דריש יהושע לר' ודוקא מגילה למקרא בספר אצעריך דלדידיה אלעזר
 את׳שתואל אתרה נמי שמואל והא הכתובים המגיל׳מן הקורא דאמר ונכתב
 הקורא יוחנן מרבי שהביא לי תעיהא ומיהו :בגידין ולתפר' לכתבה בספר

ולומר בתוס׳ להגיה נראה והיה יצא לא הכתובים בין הכתובה המגילה את

 ש* , יא'י לא הכתיבים בין קראה למה נתי שמואל
 דלא ער בפורייא לבסומי איניש מחייב רבא אמר

ורבי רבה מרדכי לבתך המן ארור בין ירע
 רבו*, קם איבסום הררי בהרי פורים סעודת עברו זירא

 א״ל לשנה ואחייה רחמי בעי למחר וירא לר׳ שחטיה
לאן א״ל הדדי בהדי פורים סעורת ולעביד מר ניתי

-־ ; ניסא איתרחיש ושעתא שעתא בכל
ט :נשתכר ואיבסום :ביין להשתכר לאבסומי

ןץ שהספיק אלא ומזוזות לתפילין ספרים בין אין מ^נה
 3ע״ נכתבים אין ומזוזות ותפילין לשון בבל נכתבים

 ט בספרים אף אומר גמליאל בן שמעון רבי אשורית אלא
 רב אמר גמ׳ : יוונית בלשון אלא שיכתבו התירו לא

 אלא התירו לא יוונית אבותינו כשהתירו אף יהודה
 דתני׳ היא מאי המלך רתלמי מעשה ומשום תורה בספר

 בע״ב והושיבם זקנים ע״ב שכנם המלך בתלמי מעשה
 אחד כל אצל ונכנס כנסם מה על להם גילה ולא בתים
הקכ״ה נתן רבכם משה קלקת לי בתבל להם וא$ר $חד
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מגילה ראשון פרק נקראת מגילה
 אחד לרעת דעתם והסכימה ואחד אחד כל בלב עצה

 בצלם אדם■ אעשה בראשית ברא אלהים * לו וכתבו
 זכר השביעי׳ ביום וישבות י הששי ביום ויכל * זבדמות

 ותצחק " שפתם שם ואבלה ארדה הבה ־ בראו ונקבה
 וברצונם שור הרגו באפם כי '• לאמר בקרוביה שרה

 וירכיבם בניו ואת אשתו את משה ויקח * אבוס עקרו
 במצרי׳ ישבו אשר ישרא׳ בני ומושב אדם בני נושא על

 זאטוטי את וישלח שנה׳ ור׳מאות לישנה ארצות ובשאר
 חמד לא ידו שלח לא ישראל בני זאטוטי ואל ישראל כני

 להאיר אותם אלהיך ה׳ חלק אשר * נשאתי מהם אחד
 אחרים אלהים ויעבוד וילך השמים כל תחת העמים לכל

 את הארנבת במקום לו וכתבו לעובדם צויתי לא אשר
 שאשתו מפגי הארנבת את לו כתבו ולא הרגלים צעירת

 בי שחקו יאמר שלא כדי שמה ארנבת המלך תלמי של
 שמעון רבי פיסקא ׳ בתורה אשתי שם וכתבו יהוראי

 הלכה יוחנן רבי אמר אבהו א״ר וכו' אומר גמליאל בן
 א״ר אבהו וא״ר • יוונית בלשון לכתוב שמותר כרשב״ג

 *יפת רכתיב גמליאל בן שמעון דר׳ טעמיה מאי יוחנן ׳^3
 יהיו שליפת דבריו שם באהלי וישכון ליפת אלהים ט

 אבא בר חייא א״ר אלא נמי ומגוג גומר א״ה שם באהלי
 גמליאל בן שמעון דרבן טעמיה היינו יוחנן רבי אמר
 כאהלי יהיה יפת של מיפיותו אלהי׳ליפת יפת קרא אמר

 רבי ואיתימא לוי רבי אמר אחשורוש בימי ויהי י שם *

 מאנשי מאבותינו בידינו הוא מסורת זה דבר יוחנן 3>ף׳
 צער אלא אינו. ויהי שנאמר מקום שכל הגדולה כנסת

 השופטי׳ שופט בימי *ויהי המן הוה אחשורוש בימי ויהי א רות ־
 ויראו האדמ׳ פני על לרוב האדם ההל בי *ויהי רעב הוה ה ברא׳

 בנסעם *ויהי מבול הוה האדם בנות את האלהים בנייא םם
 שנער מלך אמרפל בימי *ויהי עיר לנו נבנה הבה מקרם יד ס5

 עומד איש והנה וגומר יהושע בהיות *ויהי מלחמה עשו יהזש"
 וימעלו -יהושע את ה׳ *ויהי בידו שלופה וחרבו לנגדו ץשס

 את *כי הרמתים מן אחר איש *ויהי ׳ מעל ישראל בני ת,אלש
 הלכו ולא שמואל זקן כי *ויהי רחמה סגר וה׳ אהב חנה א א

 ויהי ׳ עמו וה׳ משכיל דרכיו לכל דוד *ויהי בדרכיו בניו06 ״
 רק בביתו• המלך ישב כי *ויהי דוד את עוין שאול בס
 ותנא השמיני ביום *ויהי והכתיב הבית תבנה לא אתה י נ סס
 כיום הקכ״ה לפני היתה גדולה שמחה היום אותו יא1'י1

ט
 השמיני ביום ויהי הכא כתיב וארץ שמים בו שנבראו

 שכיב הא אחד יום בקר ויהי ערב "ויהי התם וכתיב א בהא׳
 מאות ור׳ שנה כשמונים *ויהי והכתיב ואביהוא נדבמלכיס
 יעקב ראה כאשר *ויהי והכתיב ישראל בני לצאת שנה ^׳
 בקר ויהי ערב *ויהי והכתיב אמו אחי לבן בת רחל את א

 אלא טובא ויהי והאיכא ג׳ והאיכא ב׳ והאיכא אחד יום6 שס
 בימי ויהי כל הכי ואיכא הכי איכא ויהי אשי רב אמר

 ויהי • אחשורוש בימי ויהי ה׳ והוו הוא צער לשון ודאי
 * אחז בימי אמרפל׳ויהי בימי השופטיפיויהי שפוט בימי
 יונתן רבי ואיתימא לוי רבי אמר • יהויקים בימי ויהי

 אתי ואמציה אמוץ מאבותינו בידינו הוא מסורת זה דבר
 בר שמואל רבי דאמר הא כי לן משמע קא מאי הוו

 חמיה בבית צנועה שהיא בלה כל יונתן רבי אמר נחמני
 ,,דכתיב מתמר לן מנא ונביאים מלכים ממנה זוכהויוצאין

 ה׳רשש משום פניה כסתה כי לזונה ויחשבה יהודה *ויראה
 ק״יז משום אלעזר א״ר אלא לזונה ויחשבה פניה. דכסתה

 דסיע׳ מלכים ממנה יצאו לפיכך חמיה בבית פניה שכסתה
מסורת לוי מאמוץדא״ר ונביאים מדור מלכים ונביאים

לן £1 1 ׳^
 ׳געיי *חזון וכתיב הוו אחי ואמציה אמוץ מאבותינו בידינו

 א שם בנביא דקרי היכא וכל חזה אשר אמוץ בן ישעיהו
 פתח יונתן רבי • כמוהו נביא היה דאביו לן קיימא אביו

 יי שם ה׳ נאם עליהם *וקמתי מהבא פרשתא להאי פתחא לה
 - שם ה׳ נאם ונכד ונין ושאר _שם לבבל והכרתי צבאית

 ושתי זה ונכר מלכות זה ונין הלשון זה ושאר הכתב זה
 ט שס פרשתא להאי פתחא לה פתח נחמני בר שמואל ר׳

 תחת וגומר ותחת ברוש יעלה הנעצוץ *תחת מדכא
 ז שס 5כ*וב בידכת םעכו״ עצמו שעשה המן זה הנעצוץ

 הצדיק מרדכי זה ברוש יעלה הנהלולים ובכל הנעצוצים
 ל שמית בשמים לך קח *ואתה שנאמר לבשמים ראש שנקרא

 , ׳גי זו הסרפד ותחת דכיא מירא ומתרגמינן דרור מר ראש
 ׳”5ך מרפידו *בית ששרף נ״נ של בנו בת הרשעה ושתי

 ה׳ מ׳ זו הדס יעלה זהב *רפידתו ביה דכתיב אלהינו של
 נ ש״ה את אומן *ויהי שנאמר הרסה שנקראת. הצדקת אסתר
 שמי, בין עומר *ותא וכתיב דורו בת אסתר היא הדסה

 זכריה לא עולם לאות פורים ימי אלו לשם. לה׳ והיה ההדסים
 א׳ לה פתח הנינא כר יהושע רבי מגילה מקרא זה יכרת

 יםעליכם ה׳ שש כאשר *והיה מהבא פרשתא להאי פתחא
 דיה קב״ה חדי ומי אתכם להרע ישיש כן אתכם להטיב

 3 3 החלוץ לפני *בצאת והכתיב רשעים של במפלתן
 מפני יוחנן רבי ואמר חסרו' לעולם כי לה׳ הודו ואומרים

 ש״וע שמח רקכ״ה שאין לפי זו בהוראה טוב כי נאמר לא מה
 רש״א א״ר נחמני בר שמואל ר׳ ואמר י רשעים של במפלתן

 ת,שלשי באותו הלילה כל זה אל זה קרב *ולא דכתיב מאי יונתן
 ד אמר דקב״ה לפני שירה לומר הימרת מלאכי בקשו שעה
 לפני שירה אומרים ואתם בים טובעים ידי מעשה להם
 משיש אחרים אבל שש אינו הוא חנינא ברבי יוסי א״ר

 רבי מינה שמע ישוש כתיב ולא ישיש דכתיב נמי דיקא
 3 קהלת *בי מהבא פרשתא להאי פתחא לה פתח כהנא בר אבא

 שטוב לאדם כי וגו׳ ודעת חכמה נתן לפניו שטוב לאדם
 לתת המן זה ולכנוס לאסוף ענין נתן ולחוטא מרדכי זה

 אש^ אסתר *ותשם ביה דכתיב מרדכי זה אלהים לפני לטוב
" את



•מגילה ראשון פרק נקראת מגילה
 לה פתח עופרן בר אבא רבי • המן מת על מרדכי את

1 ״ * ן ׳׳׳ מ״י£ ין
בעילם בהאי *ושמתי מהבא שתא פר להאי פתחא מט

 שרים ושתי זו מלך ה׳ נאום ושרים מלך משם והאברתי
 פתחא לה פתח יצחק בר דימי רב :בניו ועשרת המן זה א ע

 לא ובעבדותינו אנחנו עבדים "כי מהבא פרשתא להאי ט א
 וים אימתי פרם מלבי לפני חשד אלינו ויט אלהינו עזבנו

פתחא לה פתח פפא בר ר״ח * מררכי בימי חשד עלינו י1
 באנו לראשינו אנוש *הרכבת מהבא פרשתא להאי
 ובמים נ״נ בימי באש באנו לרויה ותוציאנו ובמים באש
 פתח רבייגחנן * המן בימי לרויה ותוציאנו פרעה בימי

ואמונתו חשדו *זכר מהבא פרשתא להאי פתחא להצח 08
 אלהינו ישועת את ארץ כלאפשי ראו ישראל לבית

 ריש • ואסתר מרדכי בימי זה וגו׳ אפשי כל ראו אימתי
 נוהם *־ארי פרשתאמהבא להאי פתחא לה פתח לקיש משלי
 נבוכד זה נוהם ארי ׳ דל עב על רשע מושל שוקק ורובכח
 זה שוקק ודוב • מסובכו אריה עלה * ביה רכתיב נאצר ירמיה

 אחרי חויא *וארו פרם במלכות ביה דכתיב אחשורוש ד
 שאוכלין פרסיים אלו יוסף רב ותני לדוב תנינאדמיא ל6יני

כרוב שער ומגדליין כדוב בשר ומסורבלין כדוב ושותין1
 אלו דל עם על המן זה רשע מושל כדוב מנוחה להם ואין

 לח פתח אלעזר רבי • המצות מן דלים שהם ישראל
 המקרה ימך *בעצלתים מהכא פרשתא להאי פתחא

 בתורה עסקו שלא בישראל בהם שהיה עצלות בשביל '
 עני אלא מך ואין מך מקום של שונאו נעשה המן בימי

 הקב״ה אלא מקרה ואין מערכך הוא מך *ואם שנאמר ויקרא
 פתח יצחק בד נחמן רב עליותיו במים *המקרה שנאמר "ל0

לולי לדוד המעלות *שיר מהבא פרשתא להאי פתחא לה י1ר
 לה פתח רכא מלך ולא אדם אדם עלינו בקו׳ לנו שהיה ה׳

 העם ישמח צדיקים *ברבות פרשתאמהבא להאי פתחא
 ואסתר מרדכי זה צדיקים ברבות עם יאנח רשע ובמשול ט,

 וכתיב המלך מלפני יצא *ומרדכי כדכתיב העם ישמח והמר5
 רשע ובמשול ויקר וששון ושמחה אורה היתה ליהודיםח

 ישבו והמן *והמלך אומר הוא וכן המן זה עם יאנח ד ם8
 *כיי מהבא אמר מתנא רב ,נבוכה שושן והעיר לשתות 0דנרי

 אלהינו כת׳ אליו קרובים אלהים לו אשר גדול גוי מי י
 הנסה *או מהבא אמר אשי רב * אליו קראנו ככל סס

: ונו׳ אלהים.לבא
 את בראשית ברא אלהים :היה מצרים מלך המלך תלמי

האחד הן רשומת וב׳ הוא שס כראשית יאמר שלא השמים ־
 3דכתי הן לרשויות אומרים שמכאן אדם איושה :השני את רא3

 כיוס מלאכה עשה א״כ יאמר שלא הששי ביום ויכל נעשה:

 עליו יקכל לא והוא השכיעי כיום אלהיס ויכל כתיב דהא השבת
 שכת כאת מנוחת חסר העולם היה מת בו שדרשו חכמים מדרש

 ברא© כתבו ולא בראו ונקבה זכר :גמרו וזהו ממחה דאת

ס
פרצופי! כ׳ ונקבה זכר ואחד אחד כל כרא גופים כ׳ דתשמע

 יאמר שלא בקרוביה _• פרצופים ׳33 אדם נברא שכך ראו3 כתבו
 ויצחק פניו על אברהם ויפול ביה דכתיב הקפיד לא אברהם על

 אברה© לומר בקרוביה כתבו לכך הקפיד שרי ועל בלבו ויאמר
 נתי דמשמע ארם נושא על :בקרוביה אמרה והיא בלבו צחק
 :־ גמל או סום רככס למשה לו היה לא וכי יאחר שלא גחל

 העיר אביהם שהרי אבותיכם היו רצחניס יאחרו שלא שור הרגו
 אלא לפניהם חשובים היו שלא שור כתבו לכך איש שהרגו עליהם

 יאמר שלא ארצות ובשאר ;הבהמות על הקפיד ולא כבהמות
 חונה וכשאתה היה מצרים מיורדי קהת שהרי בתורה כתוב שקר

 אינן כולן משה של ושנותיו עמרם של ושנותיו קהת של שנותיו
 כתוך חובלעין הבנים משנות שתרבה וכ״ש שנה מאות לד׳ מגיעין

 תצרי© גלות גזרת שנגזרה חיום הכתוב שמנת אלא האבות שנות
 יצחק וחשיולד שנת שלשים יצחק שנולד עד ומשם הבתרים בין
 וק״ל ליצחק ס׳ חתם צא שנה מאות ד׳ ממצרים ישראל שיצאו עד

 גר כי היתהגזרה וכן ר׳'י נשארו למצרים כשבא ליעקב שהיו שנה
 לא בארן אלא כמצרים נאחר ולא להם לא בארן זרעך יהיה
 עד ומאז פלשתים כאין אברהם גר היה יצחק וכשנולד להם

 גרי© אברהם של מזרעו שהם ובניו יצחק נמצא ממצרים שיצאו
 כתיב זרעך דהא מגזרת נמנו לא לכן קודם של ושלשים

 גרועי© ויאמר קטנות לשון נערי אבל חשיבות לשון זאטוטי
 ישראל בני זאטוטי ואל :מלכם פני להקביל שלחו שכתם

 וכתבו© חזרו זאטוטי תחלה שקראום ולפי עצתה פרשת באותה
 אחד חמד לא ;ישראל בני אצילי ואל ולאכתכו הראשון כשמס
 להאיר :לקח אחר חפץ, אבל לקח לא חמור יאמר נ^א מהם

 לעבוד מותרין נח כני יאמרו להאיר יכתבו לא שאם העמים לכל
 לא אשר העולם; מן לטורדן בדכרייכדי שהחליקן ומדרשו כו״ס

 צייתי לא א:ר תשמע לעוכדם כתבו לא שאס לעובדם צרתי
 צעירת : נבראו כרחו על שהרי הם אלתות א״כ ויאמר שיהיו

 יפת של מיפיותו מרגלית: וקטנים קצרים שידיה לפי הרגלים
 דרכיו לכל דור ויהי :יפת כני כל משל יפה לשון הוא יון לשון

 הצלחתו: בשביל דוד את עוין שאול ויהי התם וכתיב וגו' משכיל
 : יהודה תלך נאמצית ישעיה של אביו אמוץ ואמציה אמוץ
 שאף עכשיו הכירה לא לכך חמיה בבית פניה שכסתה מלמד

 פרשתא להאי פתחא פתח :מכירת שיהא פניה ראה לא בבית
 לדרוש מתחיל היה פורים באגדת לדרוש רוצה כשהיה מהבא
 זה שם : כתיב בכל בפורענות עליהם וקמתי :הזה במקרא
 הוא ממשלה לשון וגץ : אחרת מאומה אלא כתב להם אין הכתב

 אחריתו וכן יחד נינם כלבם אתרו וכן ויגדל יתשל שתו ינון וכן
 הימי© כדברי כתיב ביהושפע החלוץ לפגי כצאת :מנון יהיה

 טוב כי לה׳ הודו :עליו כשבאו הטמונים עם להלחם כשיצאו

 שכשנתחייכו משיש אחרים זאת: על לפניו שנקלס לנו טוב משמע
 בעיל׳ בסאי ושמתי להם; שמחי' אויביהם היו המן בימי כלייה

בשושן ואני דניאל בשפ׳ דכקיב המדינה בעילם היה הבירה שושן
 הבירה



פרק נקראת מגילה
 ו־בעבדויתינו אנחנו עבדים כי המדינה: בעילם אשר ומירה

 עלינו ויע דקרא וסיפיה עזרא ספ׳3 זה פשוק אלהינו עזבנו לא

 נצר נבוכד בימי באש באנו : וגל פרס מלכי לפני הסד
 את ארץ אפסי כל וראו אימתי :האש כבשן נתון־ שהטלנו
 לכל נגלה הזה שהדבר ואסתר מרדכי בימי אלהינר ישועת
 :בבשר תלובשין ומסורבלין :העולס האגרו׳לכל שתלכו העכו״ם

 ולא להושיע:ארם יוכל שלא כמי מך “הקב- לש שונאי נעש'
 כו׳: מהנא פתחא ליה טחב'פתח אמר מתנא רב המן; זה מלך

 שהפסוק למינים להו דמסחכר משוס בראשית כרא אלהים הוספות
 אלהיס ברא בראשית כתבו אם הילכו ראשון הנורא הזכיר

 הבורא להזכיר יש עולם של הבורא הוא בראשית לומר תלמי טועה היה

 א־וד בורא הוי הראשונה ותינה הם רשוית דשתי אומר היה ולכן בתרולה
 דמשמע בירושלמי ה״ג בראו ונקבה זכר :לו הפכו מ״ה השני הוי זאלהים

 משמע נראם אבל בגופים חלקן ושוב ונקבה זכר בה שהיה אחת בריה
 צריכים היו לא בכאן וגו׳ זאטוטי ואל : גופים ב' היו ברייתם שתתלת

 במקום אלא קראתיך ומאציליה כדכתיב הוא גדולה לשון אצילי כי לשנות
 שקר לכתוב רצו ולא זקנה לשון שמשמע לפי אצילי לכתוב רצו לא נערי

 הלשון זה ושאר :זאטוטי אצילי במקום ככתוב הוצרכו הילכו זאטוטי וכתבו
 מלכות לשון דמיירי ונראה ארמית לשון בבבל מספרים עדין והלא חימא

 נו שמשתמשת לשון למלכות יש חשובה אומה שכל בו משמשים שהמלכים

 לא להם שאין בגויס נתתיך קטן הנה דאמרינן והיינו יונית חכמת נחו
: מלכית של ולשון כתב כלומר לשון ולא כתב

 פרש״י עיין בראשי׳כו׳ ברא ם אלה לו כתבו מהרש״א
 כלל שס אינו בראשית שהרי לפירושו החום׳ והקשו

 בורא הוא הראשון התיבה כו׳ קודס בראשית כתבו אלו וא״ג כו׳
 לו שכתבו כיון קושייתם מידי יצאנו לא ולכאורה ע״ש כו׳ אחד

 כיון אלהות ללשון ממשמעו להוציא יפרשו איך בתחלה יון בלשון
 הלשון משמעות ישנו הקדימה מפני וכי בלשונם כלל שס דאינו

 זאז ולהוציא שתו3 להתחיל יאמרו המיני' דודאי ונראה כקושייתס
 שתו תזכיר תחלה ב״ו תלך ני3תר תך וענו במדרש אתרו הדעת
 מזכיר תחלה אלא כן אינו הקב״ה אגוסטל׳כו׳אבל פלן שבחו זאח״כ
 ואח״ב רא3 בראשית שנאמר שמו הזכיר כך ואחר עולתו שברא

 לענין טעם נתן טוב לקח ספר בשם רזי פענח כו׳־ובספ׳ אלהיס
 יתחרט לה׳דשתא קרבן אלא קרבן לה׳ אדם יאתר שלא כדאמרינן

 אס הכא ה״נ לבטלה ש״ש שהוציא ונמצא יסיים ולא דבורו בתוך
 עכ״ל בראשית התחיל ולכך פוסק והיה ברא אלהיס אומר היה
 ואלו שמו3 להתחיל דראוי ויאמרו זה כל יכחישו שהמינים ולפי

 לא דלכך שיאתרו להכריחם זה יבא אלהים ברא בראשית כתבו
 התופסדו׳ דעות וכפי ח״ו בתקו חסרון שיש על בשמו סתח׳התורה

 אלה־ס שברא מי ברא בתחלה ראשית3 פי׳ שיהיה למינים אשי־
 ממנו וחסר קצר והמקרא ח״ו הן רשויות ושני היש׳ אז ברא שהאקד
 ומצינו הפועל אלהיס הוא בקרא הכתוב שאלהיס הפועל אלהיס

 אלהיס ברא בתחלה כי שיפרשו או הפועל מהם שחסר במקראות
 בזחלה כי שיפרשו או הן רשויות אחרוב׳ אלהיס ברא ולבסוף
 ונתן בידו אינן אח״ב התולדות כל אבל עשה הבריאה וראשית

 אלהיס לכתוב לו הפכו ות״ה הארך את עזב כי המערכות ביר
 בכל הכתוב לפרש מכריח שוס להם יהא שלא כדי בראשית ברא

מגילה ראשון
 ולהכחיש בראשית ברא אלהיס כפשטיה אלא הללו המופסדות דעות
 יום כל3 תחדש ובטובו יום בכל אומרים אנו המינים אלו דעות
 שלא כפרש״י כו׳ אדם אעשה לו כתבו ־ בראשית מעשה תמיד
 כ״מ דסגהדרין פ״ד "י ר ת״ש יקבל לא הוא הלו רשויות ׳3 יאתרו

 נרדה הבה ונותר אלהיס ויברא וגומר אדם נעשה בצירן תשובתן
 דאו־״יאין רבים בלשון מעיקרא ונכתבו וגו׳ אלהיס וירד וגומר

 וענינו כו׳ תעלה של בפמליא נמלך אא״כ דבר עושה הקב"ה
 בקטן נמלך הגדול שיהא העטה תמדת שהוא בחומש רש״י כפירו׳

 שאדם ולפי בחומש רש״י שהוסיף מה אך ע״ש ב"ר ע"פ והוא
 ע״פ הוא כו' בהם נמלך לפיכך בו ויחקנאו המלאכים בדמות

 כולי האדם לבראות הקב״ה שבקש בשעה סנהדרין במסכת מ"ש
 תזה ע״ש נו׳ תזכרנו כי אנוש מה אתרו אדם נעשה רצונכם א״ל

 כדמות׳ שנברא לפי עתהס נמלך המלאכים קנאת מפני כי ונראה
 לענין הב״ר ודברי התלמוד דברי החומש בפירוש הרכיב ורש״י

 ביום אלהים ויכל :אחד לענין קרובי׳ הטעמי׳ שב׳ לפי אחד
 העולם היה מה חכמים מדרש בזה יאמין לא הוא וכו'כי הששי

 ונקבה זבר : דרשוה שאר ועוד מנוחה באז שבת בא תנוחה חסר
 גופין שני משמע דבראס פרש״י כו׳ בראם כתבו ולא בראו

 לא קראי דאיגך ר״ל עכ"ל כו׳ פרצופין ׳3 ונקבה זכר כ״א ברא
 בצלם וגומר בצלמו האדם את אלהיס ויברא דכתיב כן משתמעי

 כדאתרי׳ מתחלה נברא האדם אחד ף דגו דמשתע ברא׳אותו אלהיס
 בפשיטות לפרש נראה זה ולפי דכתובו' קתא ובפרק הרואה בפרק

 אחד דגוף משמעם קראי ואינך גופין שני תשמע דבראם טפי
 פסין עושין ובפרק הרואה בפרק קראי וכדרתינן מתחלה נבראו
 ונקבה זכר וכתיב אותו ברא אנהיס בצלם כתיב דכתויות ובפ״ק
 עלה בתחלה כיצד שם חכמים מדרש יקבל לא ותלמי וכו' בראם

 לכתוב לו שינו ולכך אחד נברא ולבסוף שנים ליראות במחשבה
 התו׳ בשם פי׳בע״י לזה וקרוב אחד גוף דנברא נמי דמשמע בראו
 בראסדבשוף ונקבה זכר להו מראהת"שדקשיא יפה בעל וכתב

 בריש וגו׳דכתיב אותם ברא ונקבה זנר להו קשיא ולא הפרשה
 תקומות בג׳ גס י״ל בעצתה הקושיא זו אבל באורך ע"ש ?ו׳ הפי

 ליה מייתי דבכולהו דכתובות ופ״ק פסין עושין פ׳3הרואהו בפרק
 באחד לישתמיט ■ולא בראם ונקבה זכר הפרש׳ דסוף קרא מהאי
 והנראה הפרש׳ דרים אותם ברא ונקבה דזכר קיא לאזויי מהם

 דכתיב כיון לק״ת אותם ברא ונקבה הפר׳זכר דריש דמקרא בזה
 אותם ברא ונקבה דזכר ההוא וגו׳ה״ל מצלעותיו אחת ויקח אתריו

 וגו׳ האדמה מן ה' וייצר אותם ברא דהיאך ואח״כ כלל אלא אינו
 הוזכרה לא שהרי משמע והכי וגו' מצלעותיו אחת ויקח גו׳ ויפח

 איתא וגו׳וכה״ג אותם ברא כלל בדרך אלא הששי ביום כלל הנקבה
 פרט* אלא ואינו תעש׳ שאחריו מכלל הגלילי דר״איב״י מדות בל״ב

 פרע ואח״ב כלל ה״ז וגו׳ האדם את אלהיס ויברא כיצד ראשון של
 סבור השומע הצלע את וגות׳ויבן ה׳וגו׳ויפל וייצר שנאמר מעשיו
 בההיא אבל עכ״ל ראשון של פרטו אלא ואינו אחר תעשה שהוא

דבראס כמשמעו לפרשו ויש אחריו פרע בו אץ בראם ונקבה זכר ד



סא טגילה ראשון פרק
מ* ומושב הא יצחק שנולד ־ מיום החשמן יהיה היאך נזה לעיין

נקראת מנילה
 יאמין לא הוא כי נראו לכתוב לתלמי אותו שינו וע״כ גופים שני

 הבה וח״ק גופים '3 לברוא במחשבה עלה דכך חכמים לדרש
 : וגו' אדם אעשה גני לעיל שמפורש כענין וגו' ואבלה ארדה

 נקרב דהיינו נקרנה פשוטו דלפי בו׳ בקרוביה שרה ותצחק
 צחק נמי אברה׳שהוא יות׳מעל שרה על הקנ״ה הקפיד למה לנה

 יאמין לא והוא וכפו־ש״י גו׳ נלנו ויאמר ויצחק נית דכתיג בלבו
 כתרגומו שמח׳ מלשון היא גו׳ נלנו ויאמר דויצחק חכמים למדרש

 הרגו באפם כי :וחייכת כת״א לגלוג לשון הוא שרה ותצחק וחדי
 נתכוונו דלא ודאי נמי שינוי דלפי כפרש״י וגו־ וברצונם שור

 שלא שקר דנר לו כתנו לא דודאי עירו ואנשי שכס על רק נמי
 שמטע' גס לדקדק ויש כוי זאטוטי ואל גבי התוש׳לקמן כת״ש היה

 ונרצונם ששינו דקרא סיפא מ״מ דקרא רישא שינו כפרש״י זה
 שכס על שכיוונו דקרא ברישא וע״ק לכך הכריחם חי אנוס עקרו
 הכתוב פי׳ כי נזה והנראה סתם נהמה ולא שור לקרות שינו למה

 קטול קטלו ברוגזיה! התרגום כפי׳ ועירו שכס על כולו לדעתם
 הרגו נאפס כי הוא שפיריהכתוג א״ג סנא׳ שור תרעו ונרעותיהן

 אחותם דינה שטמא על נאף הרגו עיר מושל שהיה שכס הוא איש
 וכך פשעו שלא עירו אנשי דהיינו שור עקרו נאף שלא וברצונם

 וברצונם שפרש״י הכרע לו דאין ארור גני לפר/נפר׳הוציאו נראה
 ע״ש כו׳ אותר כנען מארור שהוא שכס על שור ארור שור עקרו

 הרגו באפס כי כן יתפרש נמי לו ששינו מה דלפי ניחא והשתא
 השור מקוס הוא אנוס עקרו ונרצונס כשור דנחשב שכס הוא שור

 דנתי* הכתוב מלשון הרנה לשנות שלא וכדי עירן אנשי שהם
 לשון ולא דקרא נרישא שור מלת לו כתבוהו שור דקרא נסיפיה

 היו לא דודאי כפרש״י כו' הס רצחנים יאמר שלא וענינו נהמה
 עובדי שהיו הרמנ״ן כדברי חייבי' כולם שהיו הריגת׳ על רוצחני׳

 לחלוק דק לבעל לו היה איש הרגו לא כתבו הוו דאי אלא בז"ס
 וע״כ איש הרגו כאלו הריגחס על תקפיד יעקב היה שע״כ ולומר

 נהמה הרגו כאלו רק תקפיד הים שלא גומר שור הרגו לו שינו
 פרש״י בו׳ אדם בני נושא וגו׳ משה רקח בהמת: אבוס ועקרו

 הוה דאי גמל נתי דמשמע פי' ע״ש כו׳ שלא-ןאמר גמל דמשמע
 כרבו והחוש׳ שקר לו כתבו הוו א״כ חתור ולא גמל תשמע דוקא
 לשקר רצו הוו דאי לו לשקר רצו שלא גו' זאטוטי ואל גני .לקמן

 החמור כתינ הלכך ונמדרשו׳יש הגמל על וירכיבם לכתוב לגה״ל
 שעתיד והוא יצחק לעקידת אברהם שחבש החמור שזהו הידוע בה׳

 בגי ומושב : זה יקבל לא תלמי אכל המשיח מלך עליו •להגלות
 אשתעתיה נפרש״י מפורש בו׳ ארצות ובשאר וגו׳ ישראל
 בשאר גס לכתוב דהיינו לו שינו שחים תלתודינו ולפי ובחומש
 שלא לו שינו ועוד שנה ר״י רק נתצריס היו שלא כיון ארצות
 ד' רק שם כתיב דלא לך לך דפ׳ קרא סותר הוא כי שלשים לכתוב
 שלשים כאן דכתיב יאמין לא והוא שם שלשים כתיב ולא שנה מאות
 לקמן גס זה ולפי כפרש״י הבתרים בבין זו גזירה שנגזרה מעת

 אבל שלשים נכתבו לא וגומר שנה מאות ד׳ מקץ ויהי נקרא
 ארצות נשאר רק לו שינו לא שלשים לו דנתנו איתא בירושלמי

ניש שנים ת״ל ה״ל הכתרים כין דמגזרת שפיר יאמין הוא ני

 שתו נקרא דאנרהס נב״ר דחיתא נהג י״מ ונעל כחינ ישראל
 דחוק הוא ות״מ ישראל נני שמות ואלה דכתיב יצחק כתו ישראל
 ישראל נני ומושג נחותש כפרש״י ליישב יש אנל לתלמי כן לפרש

 ת' הכל נין היה האבות של ישינות שאר אחר כמצרים ישבו אשר
 )מגזירת שנים ת״ל הכתוב לפי וצ״ל כזה שפיר יאמין ותלמי שנה
 ושוב שנה ע' בן הכתרים בין נכרית היה שאנרהס הנחרים נין

 נצאתו שנה ע״ה נן ואברהם שנאמר שנים ה׳ שס ושהה לחרן חזר
 בני זאטוטי את וישלח : עולס נסדר איתא והכי תחרן

 שאו כתרגומו הבכורות נעריהם ענינו דלפי וגומר ישראל

 בלשון הנכורות יכנה ולתת הרמב״ן וכתב בבכורות הענודה היתה
 מפג* רק שלחם בחכתה לתעל׳ לא כי ירמוז נו׳ נענור אולי נערי

 נו". חטא טעם טעמו נחורישלא נערי ועד״ה ע״ש כו׳ הבכורה
 ל> ולכתוב לו לשנות הוצרכו זה כל יקנל לא שתלתי ולפי ע״ש

 שכינ׳נקרננות פני לקבל שלחתם שבכם יאמ׳גרועיס שלא זאטוטי
 כדכתיב ישראל בני אצילי כתבו לא אמאי וקשה התום* וכתבו

 ויש ע״ש עכ"ל כו׳ לשקר רצו שלא וי״ל גדולה לשון והוה נסמוך
 החזרה לו העתיקו' עכו״ס נלשון מדאי כיון דבריהם על לדקדק

 הוא דזאעוטי הוא דקושטא ואימא מעיקרא להו קשיא מאי וא״כ
 לן ששינו דא"כמאימייתי וי״ל דנל״הק פי׳דאצילי נל׳עכו״ס

 דאין וגו׳ זאטוטי ואל י וגו ישראל נני אצילי ואל גבי לכתו׳ ג״כ
 בלשון זאטוטי שאין ע״כ ?(א אצילי של פירושו שהוא כיון שינוי כאן

 חשינורן מלשון הוא תלמי הבנת לפי אלא אצילי של פירושו עכו״ס
 ג״כ הוצרכו נערי את וישלח גני לשנות שהוצרכו כיון בעלמא

 דלפ* כו' אחד חמור לא : ומק כפרש״י אצילי ואל גני לשנות
 למצרים ממדין כשהלכתי בחומש נפרש״י חמור ופרט נקט ענינו

 משלהם החמור היה לא החמור על ובני אשתי את והרכבתי
 וע״ב זה יקבל לא ותלמי שחרי' לא ח״א וכן הלכתי שלצרכס אע״פ

 שלא כמ״ש באותיות קרוב שהוא חתר במקוס חמד לכתוב לו שינו
 לכל להאיר וגו׳ חלק אשר : דלתין רישין רישין דלתין יכתוב

 נו* כדי בדברים להחליקן ומדרשו כו׳ יאמר שאל״כ ופרש״י ,וגו
 יקנל לא שתלתי אלא שס כמפורש דעכו״ס אתרי׳כפ״ב והכי ע"ש

 לעובדש צרתי לא אשר :להאיר לו לכתוב שינו לכך זו דרשה
 צוית* לא אשר ליה משמע הוה לעובדם כתבו לא שאס פרש״י כו׳

 ונבראו צוה הוא כי נריא׳דכתי׳ גני ל׳ציווי דתצינו ע״ש כו׳ שיהיו
 זה ולפי לעובד׳ לעכו״ס לאצויתי אשר הגירס׳ איתא ובירושלמי

 מא* ליה קשיא היה לעכו״ם תלת לכתוב שינו לא דאס לפרש יש
 בכתה להם שצוה מיני' בדרכי בישראל הא לעובדם צוי-תי לא אשר

 לעכו״ס לכתוב לו שינו ולכך לעובדם שלא גס באזהרה נתוני׳
 תפורש אינו נמי לעובדם שלא ומיהו לעובדם להם צוה שלא

 .•והטילו כו״ס על תצווה שהעכו״ס יאמין לא דתלמי נעכו״ס
 בחורה הטמאים נשס שמה שהטילו ר״ל בתור׳כו' אשתי שם

 וארנבת מלכיות ד׳ נגד בקרא המפורשים הטמאי׳ ד׳ ובמדרשות
יפעתו : עכו״ס מלכות נגד

א טז ח־׳ב



מגלה ראשון פרק נקראת מגילה
 סוטה בסוף אמרי׳ וה״נ ט' שם באהלי יהא יפת של יפיותו
 עכו״ס לשון אי לה״ק אי אלא לתה טורסי לשון בא״י תחנה ונס״פ

 לפלוגי ידע ולא דאסירא עט״ס תחנתה ההם דפריך ולתאי כו'
 דהכא תתתניתין לתפרך ה״מ עכו״ס לשון ונין עמ״ס חכתה נין

 השתא בי׳ צער לשון אלא אינו .• שרי עכו״ס דלשון דתוכחא
 כדלקמן צרה תלשו! שניה' ויהי כך על מורה ויהי תלה ליה משמע
 (£6 הכי לתיתר ואיכא הכי לתיתר איכא ויהי כל דמסיק ולמאי

 דמשתע כו' וי לשון שהוא הוא תשורה ניתי ויהי שנאתר תקום נל
 : הי וי למדרש כהו תיוהרת ויהי דתלת נימי ויהי ה׳ נהנהו להו

 מיניה לעיל קרא לאתויי ה״ל לכאורה וגומר מקרם בנסעם ויהי
 כ״כ תוכחא לא דההוא תשוס אלא וגומר אחה שפה הארץ כל ויהי

 עה״ב כעין אחה שפה להס שהיה קאמר לתעלה לפרושי דאיכא
 לפי צער לשון נתי ניה לפרושי דאיכא מיניה לאקשויי ליכא ומיהו
 וגו' עיר לנו נננה הרעה אחה לעצה נאו אחת שפה להם שהיה

 כמדרש איתא והכי מ' שמחה והיה .־ אמוראי ניה פליגי זנב״ר
 העולם נו שננרא כיוס לפניו שמחה שהיה מלתד ויהי מת״ל

 וגו׳ כיום ויהי אותר וכאן וגו׳ ערג ויהי נאתר כראשית נמעשה
 אולתיה תאי הכי ואיכא הכי דאיכא דתסיק כיון כזה לדקדק ויש

 ליה דנילף ואיתא ערב מויהי וגות׳ השתיני כיום ויהי האי למילף
 יום יום דאותו ליה פשיטא דהא וי״ל לשוןצער דהס ויהי הנהו מכל

 ללמוד שכא אלא גו' לכו שתחת כיוס נאתר שעליו היה שמחה
 כי השמחה דמיון כו' שנכראו כיוס כ״כ גדולה השמחה דהיתה

 הרצון השתחה היא וארץ שמיס שנבראו שכיום שהשמחה כתו
 וקיום כרצון שס שתו נתייחד התשכן כהקמת כן לפניו והקיוס

 ויהי נאמר המשכן כהקמת להלן כמדרש ואמרו לפניו אשר
 אתר עולם של לברייתו ראשון וגומר הראשון כיוס המקריב

 יום אותו נטל עטרו' עשרה עולם בראתי ס יו כאותו כאלו "ה הקב
 ראה כאשר ויהי והכתיב :שע״ כו׳ כראשית למעשה ראשון
 נאש׳ ויהי צער מלשון דנדרשיס ואימא ק״ק כר רחל את יעקב

 אחד איש ויהי נחנה כסמוך דרשו עקרהדכה״ג ורחל וגות׳ ראה
 בענינ׳משא״כ הפסק איכא רחל דגכי רחמהוגו׳וי״ל סגר וגו׳וה׳

 מפורשים מהם ד' כר הוו בימי ויהי ה׳ חד: דענינא חנה גני
 יהויקים נימי ויהי הה׳ אנל ע״ש הצרה היה דתגילהמה נתרגוס

 דנימיו פשוט שהוא לפי הצרה היה תה שם מפורש אינו וגומר
 הית׳שס צרה תה מפורש ילקוט ונתדרש והחורבן הגלות התחילה
 הכל התחילו כך שראו כיון האש אל והשלך הסופר כתער יקרענה

 ישעיהו חזק וכתיב בר נביאים מדוד ומלכים וו? "י צווחין

 ואפשר לקמן להו קחפיב נביאים מ״ח נכלל נמי ושלתה דוד כי׳
 לשון זה שאר : כיותר קבוע נניא דהוה לישעיה לאחיי עהוצרך

 ינתר האדם את הש״י שחנן ממה שנתנו מה ע״פ לפרש נראה מ׳
 ממנו הרחוק לחכירו להודיע האדם שיוכל הא' שנעולס נ״ח מכל
 הל נו וחתימתו כיזב ע״י קשו תנו כל אדם כל שאר נו ידעו שלא
 ל דאלו וקאתר דנורו שישמע לו כקרוב דבור שהוא לשון ע״י

 שס ע״י לחכרו שיודיע דהיינו תכנל הש״י וכרת חיסר ת החנינו
 אחר אדם של שס שהוא החתימה אחר דהגלמלך הנתב ע

 שהו״הידיע* הלנור לשון דהיינו קירוב מלשון שהוא ושאר הנתינה
 שאר שאין נו תשתמשין שהמלכות נלשון עתו שתדנר לחנרו כקרוב

 ארמית פס היה אדם כל דלפון התום׳ כת״ש כו תכירין אדם כל
 ט׳ ממשלה ל׳ פרש״י כי׳ מלכות זה נין ואמר ;תהס נכרת לא

 מלטת נכרת ואילך כלשצר מכני כי ממש כן מלשון לפרש ויש ע״ש
 נכרת תתנה שגס כלשצר כת שהיתה ושתי י זו ונכד ואתר ככל

 חולין תסכת כסוף כתפורש כו׳ הבשמים לכל ראש : מלכותה
 מרדכי כתגילה נקרא אנל פתחיה נלשן אחרי׳ שמית למרדכי שהיו
 שתרגומו דרור מר כתו לגדולה ראש שהי' והגדולה החשיבות ע"ש

 לגדולה שיעלה נרוש יעלה וז״ש לנשתיס ראש שהיה דכיא מר
 למעלתו ודאי ג״כ שהוא דרור תר הראשלנשמיס דוגמת

 רפידתו שכינה תקוס היה שס כי כי' ה׳ בית רפידות ששרף
 שם כפרש״י שרויה השכינה היה עליו אשר הזהב כפורת הוא זהב

 תהא ולא טוב ולשס לגדולה שתעלה דהיינו כו׳ הדס יעלה ואמר
 כמפורש וגו׳ אסתיר הסתר ואנכי הגלות ע״ש אסתר עוד קרויה
 מפור׳נתגיל׳ נזכר שמיס שס שאין כו'לפי מקרא חולין:זו בסוף

 ואתר הקנ״ה של השס נקר׳ בברכותיה תגיל׳ קריאת שע״י קאמר
 יסוף לא וזכרם כדכחיב פוריס יתי אלו יכרת לא עולם לאות

 ט׳ מרדכי זה וגומר ושמחה ודעת חכמה נתן :מזרעס
 נקרא שע״כ מנחות נמסכת כמפורש גדול חכם שהיה ני שמצינו
 ליר\דיס כמ״ש ישראל לכלל הפתחה ע״י ונתקיים ונלשן פתחיה

 פ״ק כדאמרינן המן זה כו׳ נתן ולחוטא ואתר ויקר שמחה וגו׳
 נטלו׳תמנו*. שנידו תה גס לו ראוי שאין נמה נתןעיניו התן דסוטה

 הנראה לפי מ׳ ושתי זהו מלך ממנה והאבדתי וגו׳ ושמתי
 אינוד על נאתר וגו׳ עילם קשת שונר הנני נה שנא׳ הנבואה זאת

 קרא דהאי אלא שני הנית שנננה אחר אלכסנדרוס ע״י פרס מלכות
 קודם הגלות נימי דנאמר ליה משמע וגו׳ נעילס כסאי ושמתי

 עילם נגלות כת״ש נעילס הקנ״ה של כסא שהי׳אז שני שנבנ׳נית
 במלחמה ופריס מלך אז שם שנאבדו אז מצינו ולא עמהס שכינה

 שרים שהיו ונניו התן ועל מלך כת מלכה פהיתה ושתי שעל אלא
 כנשן לתוך שהפילנו פרש״י ט׳ נצר נבוכד בימי כאש כן: נאת׳

 ה׳גו׳ כית את וישרוף שנא' הנית עלחורנן לפרש נאפשר ע״ש אש
 התשת• על נופל רדה תלת כו׳ המן נימי לרויה ותוציאנו נאמר

 נסנתהתשתה כולו היה לגאולה מצרה שהוצאת רויה כיסי כתו
 וגו׳ לבית ואמונתו הפדו זכר :אסתר ונתעשה ושתי במעשה

 מסטול* שנהנו לפי כליה שנתתיינו דור באותו רני׳מהס שהיו לפי
 אמר לזה הדור שבאותו הצדיקים וסיעתו מרדכי לולי אחפנרנש

 לגאול׳ול^י לראוין ואמונתו לגאולה ראוין שאינן לאותן חסדו זכר
 כה כמ״ש אל ישר לבית אתר אסתר שהיא אפה ע״י הגאולה שהיתה
 את ארץ אפסי כל וראו ואתר כו׳ הנשים אלו יעקב לבית תאמר
 דתלך לקמן שאתר כתה העולס נפל הגאולה שהיתה וגו' ישועת

 זהנבוכדנאצרט׳נקג! ארינורםוגו׳ : נגיפה אחשורוש
 )והס ארי ננל דגלות שנים נע' ישראל על המרשיעים קרא בהאי

 דדניאל ננואה ונהך אריה עלה דכתיב הנית שהחריב כו׳ נ״נ זה
 ומלגות ג״נ על נמי וגוע׳ גאג־יה קדמיתא דגקיב בסמוך דמייתי



פרק נקראת מגילה
 ניכא נ״נ ל דע טפי גז'מפורש אריה עלה קרא דכהך אלא ניגא ככל

 כתעשה ישראל על ג״כ שהרשיע אחשורוש זה וגז׳ שוקק 3דו ואתר
 כו׳ לדוב ודימו נימיו הכית יכנה שלא שעגה שכתב הוא גס המן

 שהיו נו׳ התן זה רשע מושל ואמר ע״ש יוחסין י׳ פרק מפורש
 כו׳ עצלות בשביל :כליה נתחייכו שע״כ נו' המצות מן דלים

 וכה״ג כליה נתחייכו דור כאותו שהיה חורה כיטול נשכיל דהיינו
 ניטול נשכיל שנעצרים דתענית נפ״ק גשמים לענין קרא האי דרשו
 וגומר תיס3 התקרה ע״ש תקרה הקכ״ה את כינה ולכך תורה

 רצונו עושין ישראל כשאין שנאתר כתה תים תאוחן תך שנעשה
 תדרשו'3 איתא התזמור וגי׳זה ר.׳ :לולי תעל׳ של פמליא מכחישין

 יותר הדורות ככל עלינו והריעו שהרשיעו וזרעו עשו על נו שכינו
 3כתי א3ס ישראל נא יאתר תדרש3 שאתרו והוא עכו״ס שאר מכל

 שהיה שנה עשרים כל הא שכב כאן אריכ״ל ההוא תקוס3 וישכב
 והיינו כו׳ תהליס ספר כל כו׳ אתר ותהו 3שכ לא לכן ית33

 ואתר לכן לכית רח3 עשושכשכילו תפני ניצול שיהיה שהתפלל
 אותנות שתפשנו העכו״ס תלכות ארס כגלות לכניו סיתן שהוא

 חקרי אל אדם עלינו נקום לנו שהיה ה' לולי כן שנתפלל *וכותינו
 ודור דגר שככל ואתר תחתיך ארס ואתן כת״ש ארס אלא אדם

 כגלות שהגזירות ולפי לנו שהיה ה׳ לולי לכלותינו עלינו עותדיס
 שלא שגוזרי׳ הא׳ לרעה מרעה כמדרגה חלקיס לג׳ נחלקות ארם
 שגוזרים השנייה כיתו וכני נפשו להחיות תחיה ישראל לכר יהיה

 הגזירה היא כלעונו חיים אזי וז״ש הגזרה גזירת וג׳ ממש הריגה
 לישראל יהיה שלא האשה עם חיים ראה כת״ש התחיה מתנו לבלע

 גזירה ועל ע׳'ז ועלילה תואנה לכקש כנו אפס נחרות תחיה שוס
 על עכר נחלה שטפונו המים אזי אתר תמש כליה גזירת שניה

 גזירה ועל ולנפש לגוף שהוא הריגה גזירת על הענין כפל גפשנו
 הזדונים המים נפשנו על עכר אזי אמר הגזירה גזירת שהוא הג׳

 וכרוך ישראל של תפלתן שהועילה אתר אכל לכד לנפש זגו׳דהיינו
 לחיות דניאל דראה ת״ש "פ ע לשיניהם טרף נתננו לא אשר ה׳

 כרזל שנין דצורת אלא שתה תפורש לא דרכיעי תלכיות לד׳ סימן
 עכו״ס למלכות סימן שזה רפסה גלה כר ושארא ומדקה אכלה לה

 העכו״ס כל כשינית ואכל׳ותדקה כשיניו דכחו תיער לחזיר שנדמה
 שארית שהוא כשארה איל לחזיר טומאה סימן שהוא שיניו ונח

 על כח לו יש אכל לו טומאה סי׳ שהוא ושיניו כח לו אין ישראל
 לכלות כח לו ואין רפסה לחזיר טהרה סי׳ שהוא דכרגליה ישראל
 כשיניו לטרוף כח לו נתן לא אשר ה׳ כרוך וז״ש בשיניו ישראל

 ידי והידים יעקב קול הקול וז״ש העכו״ס שאר על כתו לכלותינו
 ה׳־ה תורה ולימוד כתפלה יעקב קול קול לאו דאי כפשטי׳ ר״ל עשו
 כתפלה יעקב קול דקול כיון אכל ־לכלות׳ כשיניו גס ישראל על שולט

 כדריס' שלא טהרה סיתן שהוא עשו ידי ידים אלא כחו אין ותורה
 שככל הגזרה שליפי על וגומר נתלטה כצפור נפשנו ואתר כעלתא

 לצפור ישראל ודימה וגומר המים נפשנו על עכר שאמר הפך דור
 שאין תה פח כ קטן כשכר נמלט הוא וכקל וטהור קטן עוף שהוא

 להתלט יוכלו שלא גדולים טמאים לעופות שנדמו העכו״ס כן
 היינו וגו׳ ה' כשם עזרנו כיה ותסיים לשיניהם טרף ונתנו מהר

 ?ס ןגחל אר״י האשה פרק מ״ש ןע״פ ככ״י גליות בקיגון

סב מגילה רא^ון
 ראשון כיוס ו3 דהכוונה וארץ שתים כו שנכראו כיוס גליות קינון

 יזם כו נאתר שע״כ אחד ושמו הוא שהיה וארץ שמים כו שנכראו
 הדין למדת המיוחד שתו הקנ״ה שיתף כיוס שכו ראשון ולא אחד

 יתייחד גליות כקיכו׳ן כן ושתים ארץ אלהים ה׳ עשות כיוס כמ״ש
 עזרנו וז״ש אחד ושמו אחד ה׳ יהיה ההוא כיוס כת״ש הגדול שמו

 ששיתף הפס שהוא המיוחד כשם דהיינו ה׳ כשס גליות כקכוץ
 דגם הכא וקאמר האשה פר׳ כזה ענד ועיין וארץ שתיס כמעשה

 נקום מדכתיב כאן נרמז ועתלק עשו של תכחו שכא התן מעשה
 זה העם ישמח צדיקים ברבות :וק״ל מלך ולא אדם עלינו

 אמר ורשעים צדיקים כגלות דור כאותו שהיו לפי כו' מרדכי
 כדאמרינןספ״ק אחררוכו נדון שהעולם לפי הוא שנצולו מה

 מרדכי דהיינו הרשעים על צדיקים כרכות אתר וע״כ דקידושין
 מלשון הוא כרכות שלשון או העם ישמח אז וסיעתייהו ואסתר
 ואסתר מרדכי כשנעשה חשיכות מלשון זרנו התרגום לפי חשיכות
 ליכתוב הכתוב שינה עם יאנח וגולן׳ וכתשול העם ישתח חשוכים

 לפי המפרשים מ״ש ה׳ע״פ כלא עם ויאנח כה׳הידוע העם ישתח
 כל כשושן והיו עם איזהו הזכיר ולא וגו׳ אחד עם ישנו כקש שהמן

 מצטערים היו שכולם נבוכה את׳והעי׳שושן וע'׳כ כספק העכו״ס
 ומדינה מדינה ככל תשא״כ לאכד המן כקש עליו שמא ודואגים

 ע׳׳יהיהודי׳ על כוונתו ידעו שם ני ליהודי׳ גדול אכל כהו דכתיב
 היהודים כל את ולאבד וגומר ספרים ונשלוח כדכתיב הכתכיס

 כעת ואסתר מרדכי זה כשושן צדיקים כרכות כאן וז״ש וגומר
 כשושן גס ידעו שאז ■ישראל שהוא המיוחד העס ישתח גאולתן
 לא עדיין שאז המן זה רשע כמשול אכל היה עליהם המן מחשכת

 ועם עס כל דהיינו עס יאנח אז כונחו עם איזה על כשושן ידעו
 אתר התן כי כי"׳ קרובים אלר-ים לו אשר :כספק היו שכולם

 מפוזר ישנו אחד עם וז״ש פניו מעל אלהיהס הרחיקם שככר
 אלהי׳קרוכים לו כי אמר וגו׳ע״כ מדינות ככל העתים כין ומפורד

 כאן ואין לנו קרוב הוא אליו שקראנו נכ״ת דהיינו וגו׳ קראנו ככל
 דימה וגו׳ אלהים הנסה או : דן כנו הארץ כל מלא כי הרחקה

 עתה שם כת״ם כתצרים לגאולתן ואסתר מרדכי כימי גאולתן
 כ* מצרי׳ כגאולת גו׳שהפליג זדו אשר נדנר ה׳כי גדול ט ידעתי
 תיאורה הילוד הין כל כמ״ש כמיס ישראל לידון חשכו אשר גדכר

 הפור נהפך כי אז גאולתן היה כן סוף כים כמים נדונו הס גו'
 נדונו כדכר כו היהודים כל את גו' להשתיד חשכו שהם לפורנו

 הנסת והיינו וגומר והרג 3חר מכת אויביהם ככל היהודים ויכו
אשר. העט״ס החת זה גוי להיות גו' גוי מקרב גוי לקחת אלהיס

:רעה עליהם חשכו
הרחבתי פקודי סדר נבחר בכסף וכו' ברוש יעלה הנטציץ חחת הרי״ת

 מויהי המגילה לקריאת טעס לתת שבאו הדברים וכל • ביאורו י
 ישראל עשו רעות ששתים הנעצוץ תחת זה בפסוק ופתחו אחשורוש בימי

 תחת וזה״נרתז ־ לו והשתחוו עכי״ם עצתו המן שעשה הא' בהם שנענשו
 והיו בגדיו על הצלם וחקק הנעצוצים בכל כדכתיב עט״ס שהיה הנעצוץ

 מ3ל ארדכי זולת מזה איש נמלט ולא צלס לאותו ומשתחויס כורעים הכל
 עוון אותו תיקז שהוא מרדכי זה ברוש יעלה וז״ש זז פרצה גדר וזכותו
 והוא דכ״י מ״ר ותתרגיזינן דרור מר ראש כדכתיב ישראל ראש להיותו

אמר עין בידם היה מס עון אוחו כעד עמד וזה בפרהסיא ה׳ שם קידש
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פרק נקראת מגילה
 ולתיקון ובתי יעצתי אשר ה״מ3 לביטול שעשה אחשורוש מסעודת פנהנו'

 בית רפידת ששרפה נאצר נכוכד בת ושתי זו הסרפד תחת שהוא זה טון
 הדס יעלה וחטאו ממנו ישראל ונתנו בנינו לביטול משתה ועשתה אלהינו

 שיתקן ימיס שלשת עלי צומו ואמרה !ה עזן כנגד שעמדה אסתר זכות זה
 אותו תיקון וזה אחשירזש נמשתה ושתייה האכילה של הנאה אותה הצום
 היתה היא כי אסתר מגלת שנקראת מגילה מקרא זה לשס לה' והיה .טון

 ריב״לפתח : יכרת לא עולם לאות הפורים ימי ונעשו ההצלה נס עיקר י
 דיקא מ״ש וע״ק • ענינה מה זו פתיחה לדקדק יש וגו׳ ה׳ שש כאשר והיה
 שש והוא ישיש כתיב מקומות בכמה והרי ישוש כתיב ולא ישיש דכתיב נמי

 למדרש ליכח והתם בשמחה עליו ישיש וכתיב אלהיך עליך ישיש גדכתיב
 קריא׳המגילה ענין מה לדרוש שבאדיב׳יל משיש אחרים אבל שש אינו הוא

 המן מגדולת הוא הנס שעיקר המשתה ענין להזכיר אחשורוש בימי מויהי
 באבדן חפץ הקב״ה שאין ה' ישיש כן דכתיב קרא בהאי פתח לוה והשפלתו

 במפלתן קב״ה חדי ומי להאנידאתכס ה׳ ישיש אומר הוא ואיך רשעים מל
 אינו הוא קרא להאי ודרשינן ישראל במפלת כ״ש אפי׳בעכו״ס רשעים של
 במפלת שש הקב״ה שאין שכיון הוא הענין וביאור משיש אחרים אבל שש

 עושה הוא ומה בהם הלורריס העכז״ס על אפו להשיב חפן הוא ישראל
 של במפלתן ושמחים ששים הס שהעכו״ם כיון בישראל הרודים לעכו״ס
 אל אויבך בנפול שנאמר כתו עליהם וכותנה חמתו הקב״ה הופך •שראל
 בך ונתנה אפו מעליו והשיב בעיניו ורע ה׳ יראה פן לבך יגל ולא •שמח

 וזהו ששים שהיו וששון השמחה אומר הוי ללקות להם גרס שמי !נמצא
 מעל אפו יהפוך שמחתם שמתוך כדי העכי׳ים עליך ישיש הקב״ה שעשה
 ה' ישיש וה״ק העכו״ם שרוא׳בנקת' ה׳כיון ישיש וישליכ׳עליה׳ונזה ישראל

 אמ׳ישיש ולכך רשעים של במפלתן חפץ הקב״ה שאין לפי נאמר לא *שוש
 מתוך דהיינו עצמו ישיש במשמע וגס לאחרים ישיש משמעות ב' בו שיש

 חובו לגבות מקום שמצא הקב'יה ישיש ישראל במכלת לאחרים מישיש
 היהמקו׳להפוך לא ושמחו ששו לא ואלו רעתם כל עליהם לפקוד מהעכו״ס

 להפוך הקב״ה ישיש להם ה' ׳(שיש אשר השמחה מתוך אבל רעתם עליהם
 כן אתכם להטיב עליכם ה׳ שש כאשר והיה הכתוב וז׳יש עליהם הרעה
 שיש כיון שמחה ויקבל ה׳ ישיש כך שמתוך מאבידחכס לאחרים ה' ישיש
 לא כי רחמיו זוכר ישראל קללת מתוך ונמצא כרעתם לאויביה' לשלם הכנה

 המן מפלת גרס מה כי דמשתה המגילה פתיחת ניחא ובהכי לעול׳ה' •זנח
 שנה ע' כמלאו כי בה״מ בנין ניטול. על זה במשתה ששמח השמחה אלא

 הקב״ה שראה וכיון תשועה להם אין עוד אמרו אפרוק ולא לחשבונם
 מיד להציל' לישראל ופקרס מעליה׳אפו השיב ישראל של רעתם על ששונס

 פנה ממני כי זה דמשתה העכו״ם משמחת הוא הנס שעיקר ונמצא *(רב
וכי׳קשה לפניו לאד׳שטוב פתח ר׳אבא ישראל־ של הצלתם וגרס לאבידתם

 שנתן ודעת חכתה היא ומה המשתה עם ענין לה אין כי זו פתיחה להבין ■
 מרדכי זה שקוד׳אמ׳לאד׳שטוב נבאר ועוד להמן שנתן הענין ומהי למרדכי

 פתיחת לתרץ שרצה לי ונראה ואסתר מרדכי זה לטוב לתת אמר אח״כ1
 שנתנצל תמה היה הנס שעיקר נאמר אחשורוש בימי מויהי המגילה קריאת
 שהיה ההוא כלילה כי להרגה יעצו והמן ושתי בקריאת ליען שלא מרדכי

 וזה הרע המן הוא ככה על עצה לו שנתן ומי ;־שתי הריגת זוכר אחשורוש
 לחכמים המלך כשאמר כי החז״ל עם ויתבאר מרדכי וגדולת הריגתי גרם

 השיבוהו הס ושתי במלכת לעשוי מה כדת דינו ובית מרדכי העתי׳זה •ידעי

 ששאנן מואב אצל לך מארצנו וגלינו קדשנו בית מיו׳שנ ממנו עצה בדה6
 שהיה ידעוהו כי עצה לו נתנו לא ולמה וגו' ־יו אל ושקט מנעוריי מואב
 מרדכי זה שטוב לאד' וז״ש ושתי של הריגתה י ■ להנר וסופי הפכפך מלך

 הריגת מעצת עצמי לפרוש ודעת חכמה ה.!ב״ה לו נתן הנס קודס לפניו

 שמא בדעתו אמר כי ושתי בהריגת שיעצו ענין נתן החוטא ולהמן ושתי
 כדי היה העצה שנתן ענין באותו וכונתו ושתי תחר! בתו את להכניס
 שכל ה' מחשבות ועמקו המלך חותן היותו כסיבת ממיז ולכנוס לאסוף
 כי ואסתר מרדכי זה האלהיס לפני לטיב לתת שמור היה המן של עושרו
 את להמית המן של בעצתו נמשך זה וכל המן בית על מרדכי נתנה יזסתר

 גזירת היה הכל כי אסתר של ומלכותה בהריגתה מרדכי יד היתה ולא ושתי

 על נאתר 5ל?) מלקת אפשר ואסתר מרדכי זה כאן ומ״ש האל?*׳ למי

מגידה ראשון
 את אסתר ותשם דכתיב אסתר ע״י שהיה הוא ואסתר ומ"ש בלבד מרדכי
 שפי' ומה ושתי בהריגת המן של מעצתו הוא הנס שעיקר וכיון וגו' מרדכי
 המגילה קורץ לכך המשתה בענין נאמר וזה עצה לתת שלא עצמו מרדכי
 כסאי ושמתי פתח עופרן בר הנסצרבה מעיקר שהוא אחשורוש בימי מויהי

 ההוא המשתה לעשות שיעצו על הוה והמן ושתי אבדן שעיקר נ׳יל בעילם
 שלמה כשח על וישב המקדש בכלי נשתמש המשתה ומתוך בה״מ חורבן על

 בעינם כסא׳ ושמתי וזהו חול הקדש ועשה מלכותו כסא על כשנת שיאמר
 ומתוך ה כסא על וישב בשלמה שכתוב הקב״ה של כסאו שם שיהא שושן היא

 ועשרת המן זה ושרי' ושתי זה מלך ממנה והאבדתי לכך בעילס שנשתמש!
 ולהשתמש כסא על ולישב המשתה לעשות ה־ועצי׳לאחשורוש היו שהס בניו

 מרדכי■ שבזכות לפרש וגו׳יש עבדי׳אנחנו כי פתח דימי רב ־ המקדש בכלי
 .גזר ואלו ישראל של הצלתם היה אחשורוש של במשתה נהנו שלא והצדיקי'
 גס אבל לעשות מה בידם היה לא ההוא במשתה ולשתות לאכול אחשורוש

 ואיש איש כרצון לעשות אלא באינם עלינו גזר ה׳שלא עזבנו לא בענדותינו
 הזה שהמשתה ונמצא בזכותם ה׳ ויצילנו וחבורתו מרדכי נהנו לא כך ומתוך

 לרויה ותוציאנו דרש ר׳חנינא : הנס שרש היה וסייעתו מרדכי נהנה שלא
 ולשמוח ולשבוע לאכול נצטוינו פורים של זה שבנס לדרוש יש המן בימי

 הוא והטע׳ רויה כוסו איש כל ולהיות נפוריא לבסומי אינש דחייב ולשתות
 ואח"כ אחשורוש בסעודת היין ומשתה במאכל ליהנות ישראל שחטאו להיות

 ותוציאנו וזהו ושתית באכילה אסתר בסעודת ליהנות חזרו נפשם בצום עינו
 כד• אישיר של אחשורוש סעודת מזכירי' לכך רויה וכיש שביעה מל' לחיה
 לבאר וצריו בהיתר אסתר לשעודת וזכו עונס שיתמרק הנס גודל לשפר

 מה נאצר נבוכד זה נוהם ארי שאתר ר״ל בדרשת ועוד אלו פתיחות ענין
 נמשך להיות אחשורוש אל שוקק דוב ענין מה וכן המן אצל נ״נ של ענינו
 ענין מה לתרץ בא כאחד כולם כי הכוונת אמנס המן זה רשע מושל מזה

 כל דראו בקרא פתח יוחנן ור' הנש וגודל קריאתם בענין המגילה תחלת
 הנס גודל להודיענו אחשורוש בימי תויהי להתחיל שהכוונה ארץ אפסי
 המולך שאמ׳אחשורוש שלמדנו ממה למדנו וזה ארן אפסי בכל הקב״ה ששם

 לא שתא אפשר היה זה ידענו לא ואלו העולם סוף שהוא כוש ועד מהודו
 שמקו© שהודיענו עכשיו אבל מולך שהוא העולם במקצת אלא זה נודע

 מדינות בכל וכתב ששלח מה א״כ סופו עד העולם מסוף היה מלכותו

 כל וראו העולם סוף עד היה ג״כ וגו' עתידים היהודים להיות מלכותו
 אפש׳שאמר וזה ישראל עמו ה׳את הושיע כי אלהינו ישועת את ארץ אפסי

 מלכותו שיעור ג׳'כ הזכיר ה׳ חסדי להזכיר שבא במגילה כלו׳ חסדו זכר
 נוהם ארי פתח ור״ל אלהינו: ישועת את ארץ אפסי כל שיראו כדי והטעם

 כ• ישראל נענשו שלא שאתרו רשב״י כתלמידי ששובר לע״ד יראה נ"נ זה
 בנין ביטול גמר על שעשה אחשורוש מסעודת שנתנו ההנאה בעוז אס

 שנהם נ״נ זה נוהם ארי מש״ה הוא והטעם נ׳׳נ של הצלם עון על לא ב״ה

 וגו' נורא לאתון דיתרמא וישגו יפול דלא מאן מארץ עניים לאכול כארי
 וחרון נהימה מאותה מיראת אס כי נפש׳ ברצון ישראל השתחוו שלא וכיון
 שוקק דוב אבל עוץ אותו ישראל-בשביל על המן שמושל לומר אין א״כ אף
 כמעשיו עשו ישראל וגם כדוב ישותי' שאוכלי' על דוב שנקרא אחשורוש זה

 הגזרה באותה היה אונס לא וזה בה״מ בנין בביטול ולשמוח ולשתות לאכול
 ולשתות לאכול וישוקק יתאוה שמא אמר שוקק אחשורוש זה דוב אלא

 אחשוחש החב שעשה ושתית שאכילה וכיון אונס אין כדת והשתי' ישתה
 לשמוח ברצון תאוה התאוו והס לשתות ורצונו נפשו באות לשוקק היה

 אלו ־דל עם על המן זה רשע שמושל גרם זה בתי׳ת בני! ביטול במשתה

 שיבנה רואים שיהיו כדי קונס רצון עשו ולא מהמצות דלים להיותם ישראל
 במגיל' מתחילי! ולכך הבנין בביטול ושתו שמחו אדרבה אלא בימיהם בה״מ

 והשתיה כתיב שכן נפשם מרצון שתו שישראל להורות אחשורש בימי מויהי
 שכיון ג׳־כ י״ל זה דרך' וכפי ואיש איש כרצון לעשות וכתיב אונס אין כדת
 יירא לא מי שואג ואריה נוהם היה ארי כי היראה מחמת היה הצלם שעזן
 ישראל על הרשע התן משל לכך נפשם מרצון היה ושתייה האכילה ועון
 החן על ממשלתו היתה דלים שהיו בזמן דוקא כלומר מהמצות דלים שהם
 עון אם אבל ממשלתו נפלה מאכל אותו למרק בצום שהתענו אח״כ אבל

מחשלת! היתה ותשוקה כרצון אלא ויראה נהימא מחאת ?יקה לא הצלה
וגוירקו



סג מנילה ראשון פרק נקראת־ מנילה
 אני גם לפנים שו1ז הם ו־שנ״י וכמ״ש נטלה היתה ולא עומדת גזירתו
 נעצלתים דרריש הדרש כפי זכו׳נראה נעצלתי' פתח ר״א לפנים: עשיתי

 מני רתכה כה דכתינ התורה' ים כרוחב ליכנס שנחעצלו דהיינו ים נעצלת
 שקרא ומת להושיע יוכל שאינו כמי מך מקום של שונאו נעשה לפיכך יס

 כתי אלא כמים מיס שהיה העולם נתקיים שלא הכוונה התקרה למקום

 שחרכו ומן למיס לכו צמא כל הוי כדכתיכ תורה אלא מיס שאין התורה
 כמימי■ העולם מקרה שתקכ״ה לפי לעול' עתידה אין שוב תורה של כמיס

 כלותר כתים מיס תחלה העולם שהיה חז״ל שרמזו אפשר ולזה התורה

 שעתידים הקכ״ה צפה ואח"כ תורה של מים היה שלא כשכיל מיס שהיה
 כלות׳ נעשו ה׳שמיס העול׳וכרכר זנתנשם מים שהיה התורה לקכל ישראל

 התורה שניטלו אחשורוש וכימי נעשו שמיס לקכל שעתידין התורה שהיא

 וקין מרדני שכא עד ישראל את מלהושיע מך תקים של שונאו נעשה
 אורה היתה וליהודים ה' ויצילם כתורה ויעסקו תינוקות אלף כ״כ אותס

 ולא אדם עלינו כקים פתח נחמן אור:רכ ותירה נו/מצוה כדכתיכ תירה זז

 ה׳ שהיה איך אכל אדס בנפול לנו שהיה ה' לולי דהל״ל דדריש נראה מלך
 אדם כקו דרש לכך ה׳לנו היה אז הזה האדם קס לא שאלו אדם כקום לנו

 שהקימה כיון גדול׳אכל צרה הית' להשחיתנו מלך עלינו קם שאלו מלן ולא
 של וקימתו כלום של קימה היתה לא לכך מלך ולא אדם קימת היתה עלינו

 שחגו ושתי את להרוג שיען המגילה שבתחלת הזה נמשתה היתה זה אדם
וקזרי&חת המגילה מתחלת היה הנס עיקר ולכך גדלו־ ולזה המלך כמד על

: אסתר מולכת היתה לא המן כעצת ושתי נהרגה לא שאלו כולה ״ ,

 מה נתקיים והי וי רב אמר * אחשורוש בימי להי
 לאויביכם שם *והתמכרתם בתורה שכתוב ריס;7

 מאסתי׳ *לא אמר ושמואל קונה ואין ולשפחות לעבדים נח
 ולא עכוי״ם בימי מאסתים לא לכלותם געלתים ולא •יקיא
" המן בימי לכלותם קיסר אספסיינוס בימי נעלתים 'נ

 אלהיהם ה׳ אני כי " ארמיים בימי אתם בריתי להפר
 בימי מאסתים לא תנא במתניתא * ומגוג גוג לימות

 ועזריה מישאל חנניה דניאל להם שהעמדתי בשרים
 ואסתר מרדכי להם שהעמדתי המן בימי געלתים ולא

 הצדיק שמעון להם שהעמדתי עכו״ם בימי לכלותם
 להפר • ובניו וחשמונאי גדול כהן יוחנן בן ומתתיה

 רבי בית של להם שהעמדתי ארמיים בימי אתם בריתי
 כל דאין לבא לעתיד אלהיהם ה׳ אני כי דורות וחכמי
 להאי פתחא לה פתח לוי רבי בהם* שולטת ולשון עכו״ם

 רבי • הארץ יושבי את תורישו לא *ואם מדכא פרשתא גמדנר
 דמיתי כאשר *והיה מהכא יוחנן א״ר אבא בר חייא לנ
 לוי א״ר • אחשורוש בימי ויהי • לכם אעשה להם לעשות 0ם

 אחיו ראש של אחיו ראש של גילו ובן ראש של אחיו
 רישא הוא *אנת שנאמר ראש שנקרא נאצר נכוכד של דניאל

 בקש והוא הרג נאצר נבוכד ראש של גילו ובן דהבא די ב
 אומר הוא וכן להחריב בקש והוא החריב נ״נ להרוג

 שטנה כתבו מלכותו בתחלת אחשורוש *ובמלכות יסורא
שהושחרו אמר ושמואל וירושלים יהודה .יושבי על יא

 אמר חנינא רבי קדרה בשולי בימיג ישראל של פניהם
 שהבל אמר יוחנן ר׳ לראשו אח אומר הזוכרו שכל

 מם אחשורוש המלך וישם שנאמר רשים בימיו נעשין
 ועד מתחלתו הואברשעו אחשורוש הוא הארץ על

 ועד מתחלתו ברשעו הוא אדום אבי עשו *הוא * סופו

 סופו ועד מתתלתו הואברשעו אחו הפלך *הא סופו מ ג

 הוא אברם צדיקים לענין וכן ואבירם דתן הוא ׳ וכן
 י משה הוא סופו ועד מתחלתו בצדקתו הוא אברהם

 שמואל הקטן הוא *ודוד ׳ סופן וער מתחלתן בצדקתן הן ואהרן
 עז 15 הקטין שבקטנותו וכשם סופו ועד מתחלהו בצדקתו הוא
 ״לנ ממנו ללמוד כדי בחכמה ממנו שגדול מי אצל עצמו את

 דנת'ת ממנו שגדול מי אצל עצמו הקטיןאת במלכותו כך תורה

 לי^' רבא אמר המולך ־ תורה ממנו ללמוד כדי בחכמה
 כתוב לשבח * לגנאי •לה ואמרי לשבח לה אמרי מעצמו שמלך

 מלו חזי דלא לגנאי • כוותיה למלכא דחשיב איניש הוה דלא
 רב כוש ועד מהודו • וקם יתירא ממונא ויהב למלכותא

 דחחל׳ העולם ב*וף וכוש העולם בתחלת הודו אמר חר ושמואל

 החקר' הורו על שמלך כשם קיימי הדרי גבי וכוש הודו אמר וחד
 'יהי אומר אתה בדבר ביוצא כולו העולם בכל מלך כך וכוש

 סשמט רב שיי ועי מתפסח הנהר עבר ככל רודה הוא *כי

 לפיו העולם בסוף ועזה העולם בסוף תפסח אמר חד ושמואל
י שמלך כשם אלא קיימי הררי בהרי ועזה תפסח אמר וחד
 י, " ועשרים שבע כולו' העולם ככל מלך כך ועזה תפסח על

 שבע על מלך בתחלה חסדא רב אמר מרינה ומאה
 אלא • מאה על מלך ולבסוף עשרים על מלך ולבסוף

 שתות• ומאת ושלשים שבע עמרם חיי *ושני מעתהדכתיב
 מכדי הוא יתירה דקרא הבא שאני ביה דרשת מאי שנה

 שמע ל״ל ומאה ועשרים שבע כוש ועד מהודו כתיב
בכפה שמלכו הם מלכים שלשה ת״ר :לדרשה מינה

 אחאבבן ואחשורוש' נאצר בןעמריונבוכד אחאב
 תלנים שי אם יךהלא ׳ה חי* הועובדי ליה דקאמר עמרי

 ית אין ואמרו לבקשך שם אדני שלח לא אשר וממלכה גוי
 מליך דהוה לאו ואי וגו׳ הממלכה ואת הגוי את והשביע

 ביה דכתיב נאצר ונבופד לאשבועינהר מצי היבי עלייהו
 ק־מיג נצר נבןכר את אתן יעברן וקממלכ׳אשה הגוי *והיה

 ,ת ” איבא והא ליכא ותו ׳ דאמרן הא אחשורוש ׳ בבל מלך
 סאח!> מלך למ״ד ניחא הא * מלכותיה סליק לא שלמה שלמה

 ״£זע למימר איבא מאי ומלך והדיוט מלך למ״ד אלא והדיוט
 א יש על שמלך ביה הוה אחריתי דמילתא שלמה שאני

 א ד׳יה כסא על שלמה *וישב שנאמר התחתונים ועל העליונים
 נע הארצו׳ אלהי בכל מי *כי דכתי׳ סנחריב וגו׳והאיכא ה׳

 ם£ל3 דלא ירושלים הויא הא מידי ארצם את הצילו אשר
 > דטאל כתב מלכא דכתיב*ודריוש דריוש איכא והא ליה כביש
 מלך דלא שבע הויא יסנא שלמכון גו׳ עממיא לכל שלח

 06 מלכותא על והקם דריוש קדם *שפר דכתיב עלייהו
 דכתיב והאאיכאכורש * לאחשדרפניאמאהועשרין

יי׳אי לי נתן הארץ ממלכות כל פרם מלך כורש אמר *כה ביה
 נ :בנפשיה משתבח דקא הוא אשתבוחי התם וגומר ה׳

רפא* אדס יהא שלא המן גזר קונה ואין בתורה שכתוב מה
 מאסתי© לא מהנא פתחא פתח ושמואל :ד3לע מהם לקנות

 על שאול שחמל על נענשו אלו אף גו' תורישו לא ואם :וגו׳
אחיושלראען : 1;ל ;מעט נס להם געשה לא )אלן עמלק

נלזמר



ראשון פרק נקראת מגילה
 :להס אחד *מזל שניהם מזלו ן3 גילו בן : לן יומה נלזמד "85י*

 לפני כורש ׳׳המ.נימי33 זרובנל שיסד יסוד להחריב בקש

 כודמ״נט שטנה כתבו : עזרא ספר3 שאמור כתו אחשורוש
 הוא אברם :אלי אח :ימוהן שלא להס לשטן שנתנה זנלע״ז

 היה ולא מעצטו שמלך :היתיס נדנרי הוא פסוק אברהם
 על שמלך כשם כתיב• שלמה3 רודה הוא כי :התלונה מזרע

 תתפסח כתו הנהר ר3ע כל3 קרא וה״ק וכו׳ עזה ועל הפשח
 דלא הא ובתום" :הרקיע כפת כל תחת בכפה מלכו ;עזה ועד
 אותס3 אלא הכא אתרי דלא משוס מוקדון לאלכסנדרוס 3יושי

 סליק לא : כוש ועד מהודו דאמרן הא ;להדיא הנתונים
 כדאמרינן אשמדאי שטרדו מלכותו השלים לא מלכותיה
.־ השדים על העליונים על :שאחזו מי נפרק גיטין במסכת

 נאתר יחבר׳ ת' לכסא וצבאם הסתים הנתונים כינו ככר ל ׳״ הרשב״א
 לרותתות בזת ותכונה כסאו הכין בשתים וגז׳ כסאי הסתים

 העולם תנהיגי הס ואס העליונים גם הרוחניס וצבאם השתי' ני הכל על יתברך
 הסוס את הרוכב ינהג כאשר ותנהיגס עליהם חבב יתברך הוא בכתם השפל
 הרוכב תן אלא השתים תהנהגת העזר שאין בעזרך שתים רוכב אתרו והוא

 עליהם המולך הוא כי להורות נסאו שהם ואותר יתב' ברצונו ומנהיגם עליתם
 גס תשתתש שהיה עד האדם תכל החנם שלתה שהיה ותפני כסאז סובליס והס

 בזת ועלה בו וכיוצא אשמדאי של בתעסת בגיטין שאתרו כענין ברוחנים
 כאיתרו לבדו יתב' לשס רק בעליוני׳ שלטון ושאין זולתו תלך שלא׳עלה למדרגה
 ,סוד יורע היה שלתה כי אתרו כן על אדס לבני נתן לה׳והארץ שתים השתים

 אלהי׳בענין תושב וישב בתחתונים שתלך כתו עליתם תלך כאלו בתם זחשתתש

 שהוא האלה התלכי' ששאר תזה בתאתר לתם הכינה שהיתה עוד ואפשר .זה
 התחתוני׳ ממשלת מצד רק הממשלה להס סיתה לא בכיפה תלכו אס כאן חונה

 לא שלתה אבל קצתם את קצתם התנצחי׳ אדם בני ונצוחי תלחתות בהגברת ר״ל
 בהס שנתחכם חכתתו תצד רק היה תנוחה איש כי התלחתית תצד עליתם שלט

 כתו חכתתו לשתוע באים התלכים וכל בעולם שתו תעליוני׳יצא סוד על ועמד
 תילתא שלמה כאן אותרו עליתס־והוא והמליכו הכתוב עליתם שהעיד שידעת

 תלכו בסבת ני ל ר" התחתונים ועל העליונים על שתלך ביה הוה אחריתי
 תלך יקרא ובסודה התורה בעניני גדול חנם שנל בתחתונים תלך בעליונים

 ובתו תלניס תחכתיס כל נקראים וע״נ בדבר ומתנכר שולט לכל רתז שהמלך
 שתואל ותנו תלכא שנור אתרה דלא תילתא אתינא ־ תלכי עלינו שלתא שאתרו

:ת׳ כסא על וישב בעליונים תלך שלתה כי אתרו כן ועל

 הצרה כפל גומר לעבדים שם והתמכרתם מהרש״א
 קונה יש ולהריגה קונה אין ושפחות דלענדים

 ולשפחז' דיס3לע ואלו גומר להשמיד ועמי אני נמכרנו כי כמ״ש
 ושעמד הגליות כסדר זה אין ו׳2 המן בימי לכלותם :גו׳

 ליה תשמע דלכלותס ואפשר טונא קדמי המן דימי המלטות
 הילקוט גירס׳ אבל גו׳ ולאבד ולהרוג להשמיד שנא התן על טפי

 כשדים כימי מאסתים לא כסדרן מלכיות ד׳ לשעמד להו חשיב
 כו׳להפר עכו״ס נימי לכלותם כו' מדי כימי געלתיס לא כו׳

 ונימי אספסיינוס נימי הכא דחשיג ארתיי׳כו׳ושמואל נימי בריתי
 ארמיים ונימי החורנן ימי על אספסיינוס נימי צ״ל ארתיי׳נתי־תי

 ותשיב הדורות וחכמי רני כת״ש דורות הגלות נאריכות היינו
 דהי' כיון י״ל כתיב אויביה' נארן קרא דנהאי אע״ג עכו״ס בימי

 והוא תקרי אויניהס בארץ נא״י גם עליהם עכו״ם ממשלת אז
 ע״י שלימה גאולה שהייה לפי חשינ לא תצריס דגאולח מבואר
דחשיב הגאולות אלו נד׳ אנל כו׳ מלאך ולא אני כמ״ש הקנ״ה

מגיחה
 לא כדאמריק אמצעי ע״י רק שלימות גאולות נהן היה לא הנא

 שמעון ע״י עכי״ס נימי נולי דניאל ע״י כשדים נימי מאסתים
 יכולה ולשון עני״ס כל שאין לעתיד אלהיהם ה׳ אני כי ומסיים כו׳

 עכו״ס ממשלת תחת היו עדיין גאולות ד׳ אלו בכל כי נהן לשלוט
 ה' אני כמ״ש הקנ״ה ע״י שלימה הגאולה שחהי׳ לעתיד משא"כ

 נפלאות אראנו מצרים כימי כמ״ש מצרים ניציאת כמו מלאך ולא
 : ח"ס ננ״י ובכן אז הן3 לשלוט יכזלין ולשון עכו״ס כל זע"כאין

 ונראה פרש״י עיין ט׳ הארץ יושבי את תורישו לא ואם
 אתם אשר הארץ על אתכם וצררו 3דכתי סמך דקרא דאסיפא
 כנען נארץ דודאי הוא יתורא ה3 יושנים אתם אשר נה יושבים

 ה3 יושניס אתם אשר הארץ על אנל מיניה לעיל הענין כל מדנר
 יושבים אתם אשר עולם כל של בארץ אלא מדנר ישראל כאר־ן לאו
 וצררו ואז העתים נין מפורד את׳ עם שאתר התן נימי תרמז בה

 פרש״י בו׳ לכם אעשה היהודים; צורר ביה כמפורש אתכם
 אס הכרע לו שאין זה דהפסוק ועי״ל עכ״ל כלו כמעט אלו אף

 המחשבה לפי לרעה אס דהמן אמעשה ורתיזא לטונה אס לרעה
 לפי לעונה ואס לכס לעשות תדמה אני לאנד להם דמיתי כאשר

 שאתם לכס אעשה נכס שישלטו להס דמיתי כאשר המעשה
 לשלוט היהודים אויני שנרו אשר ביום מ״ש ולקיים בהם תשלטו

 של אחיו : בשונאיהם התה היהודים ישלטו אשר ונהפך נהם
 החכמים ראו וע״כ שמות לכתה טעם נתנו בתורה גס בו' ראש

 ר״מ ת״ש וע״פ שתות לקצת טעס לתת בדרשותיהם ג״כ ז״ל
 אחיו לאו דודאי כו' גילו ובן ראש של אחיו וקאתר נשמא דייק
 לזה זה דומים הרוב על האחים כי גילו בן פירושו אלא היה ממש

 כדאמרינן מאדים מזלו כו׳ הרג שזה מזלו בבן דומים שהיו והיינו
 ומאן כולי דמא דאשיד גנר יהא דנתאדיס תאן האי דשנת ספ״נ
 אחשורוש ותלת בו׳ קדרה כשולי כו׳ פניהם שהושחרו דאתר

 ות״לי קדרה שולי דהיינו האש מן השחור דבר א״ש שחו״ר אותיות
 תצטער שזוכרו כל לפרש יש בו׳ לראשו אח אומר שזוכרו כל

 ראש על קללה בדרך אותר וא״נ וצרה אח עצמו ראש על ואותר
 אח נמי דהיינו בו׳ רשין נעשו שהכל ות״ך וצרה אח המלך

 ברשער הוא בימיו; רשין שנעשין על וצרה אח צועקין שהכל רוש
 אב ננין שהוא אחשורוש בהוא התחיל כו' סופו וער מתחלתו

 גומר שטנה כחנו מלכותו נתחלת כת״ש טפי מפורש שנו לכולם
 הנית נננין מחחלתו רשע שהיה כתו אחשורוש הוא קרא וקאטר

 תתחלתן נרשען הן ואבירם בדחן וכן המן נתעשה נסופו היה כן
 כן כמו כז׳ רעך תכה למה רשע משה כשא״ל נתצריס שהיו בעוד

 כשמכר מתחלתו נרשעו עשו נהוא וכן קרח במעשה נסופן היו
 דסוטה כדמפ׳פ״ק בסופו היה כן שנה ט״ו נן נער שהיה הנכורה

 הוא פסוק אחז המלך הוא וכן יעקב קנורת על מערער כשהיה
 המלך הוא כה׳ למעול ויוסף לו היצר ובעת הפסוק וריש בד״ה

 ולא נהי למעול בסופו והוסיף בתחילתו הרשיע שכנר דהיינו אחז
 הואגבורליד: דהיינו לרעה חמשה 3חשי ונמדרש הכא ד' חשי׳רק
ג* נן כמ״ש ם׳ פתחלתו בצדקו הוא אברהם הוא אברם

**



סד מגילה ראשון פרק נקראה מגילה
 אנרהס טקכאשרשתע שנאמר מראו אנרהסאת >ניסהניר

 מיו ואת ביתו את יצרה אשר למען משורש וסופו 3עק כתנין וגו׳
 מתחלתן צדיקים שהיו ואהרן במשה וכן וגומר צדקה לעשות אתריו

 הוא דור וכן מרינה מי רק במוחן תטא שוס נהס נמצא שלא ט׳
 אתה נער כי נענינו דכתיב היה קטן ממש לאו דע״כ נו׳ הקטן

 מהס הקטן למכתב ה״ל שס שנזכרו מאחיו קטן שהוא ר״ל ואס וגוי
 אצל עצתו הקטין תלך שנעשה קורס שבקטנותו כשס דרשו וע״כ

 נרכות בריש כדאמרי' מפיגושת דהיינו בתורה מתנו שגדול מי
 במלכותו כך בהלכה דוד פני מנייש שהיה ע״ש מפיבושת שנקרא
 שקראו אתיתופל דהיינו בחכמה תמנו שגדול מי אצל עצמו הקטין
 בענין החליל פ׳ כדמפורש חכמה דבר תתנו שקבל ותיודעי אלופי

 הוא התלך חזקיהו הוא ׳3 עוד חשיב ובמדרש התקדש יסוד כשתפר
 כמשמעו לאו וא״כ ר״ל כו' הדרי גבי :ע״ש וגו׳ עלה עזרא
 כו' כשס אלא מדינה ותאה ועשרים שבע כתיב דהא קאתר

 וגל עמרם חיי ושני מעתה אלא כולי ז׳ על מלך בתחלה
 דהתס והישנה וע׳שנה שנה תאה אברהם תיי תשני ליה תקשי ולא

 שפרש״י כמו וכלל כלל בכל שנה דנתי׳ כיון ביה למדרש איכא ודאי
 ע״ש והרא״ס הרמב״ן בזה בו שהאריך וכתו שרה חיי שני גבי

 חיי בשני דהכי ודותיא כלל בכל מדינה כתיב דלא הכא משא״כ
 נראה ועוד מיניה פריך ולכך וכלל כלל בכל שנה כתיב דלא עמרם
 ז׳ואח״כ דהיינו קודם קטן מספר לכתוב מדשינה ליה דריש דהכא

 וישמעאל ושרה אברהם חיי בשני הכתובים דרך כן ק׳ולא כ׳ואח״כ
 עמרם תיי דשני פריךאדהנא ולכך קודם גדול המספר בהו דנתיב

 דלעיל תקראי פריך לא אתאי קוד׳וק״ק קטן המספר בכה״ג נמי
 קטן המספר בכה״ג נתי דנתיבי קהת חיי ושני לוי חיי בשני מיניה
 הקדים ולכך כו׳ לדרשה ש״מ כו׳ יתירה דקרא : קודם
 על רק מלך לא המלכה ושתי בזמן לאשתועי׳דתעיקרא קטן מספר

 ואיתא ק׳ על ועוד ך׳ על עוד למלוך זכה אסתר כשנשא מדינות ׳1
 ונ״ג שנים: קכ״ז חייה שני שהיו שרה בזכות מדינות קכ"ז נמדרש

 דלעיל בקרא וגר׳ יעבדו לא אשר והממלכה הגוי דכתי׳והיה
 דהיינו גו׳ בגו בן ואת בנו ואת הגויס כל אותו ועבדו כתיב מיניה

 קאתר וזרעו דנ״נ ואפשר להו חשיב ולא ובלשאצר מרזדך אויל
 : מיניה דלעיל קרא ההוא הכא תייתי קא לא אתאי ק"ק ומיהו

 עכ״ל השדים על מעצימים על פרש״י בו׳ העליונים על שמלך
 אבל העליונים המלאכים על שולט שהיה למימי להו ניחא דלא
 דכתיב דהיינו שאחזו מי פרק כדחמרי׳ דשלט מצינו השדים על

 תחת באויר שטים שהם עליונים וקרוין ושדות שדה לי עשיתי
 שישב והיינו גומר כסאי השתים כמ״ש ה' כסא הנקרא השמים

 חבל השדים מן למעלה שהם השמים על ישב כאלו ה׳ כסא על
 הא .־ שלמה עליהן מלך ולא השמים מן למעלה הס המלאכים

 גומר הארצות אלהי בכל מי ודקאמר כי׳ דלא ירושלים איבא

 גו' הצילו אשר גו' בכל מי מפורש וכן קאמר ארצות בשאר ע״כ
 תשתבח דקא הכא למיתר ליכא אבל גו׳ ירושציס את ה׳ יציל ני

 שידעו תדבר היה ירושציס אנשי עם דהא בסמוך כדאמר נפשיה
 ודכתיב כו׳ יכתיב מלך דלא שבע איבא הא ;כבשה שלא

יע7מ6 היינו גן׳ ארעא דארין י7 ולימי׳ עעמיא צנל תנ3 .

 שהציל תחתיו כבושין היו שלא שבע לאותן גס העכו״ס לנל >ן
: בקרא במפורש דניאל את בנס הקב״ה

 שחמל על נענשו אלו אף וכו׳פרש״י תורישו לא ואס פתח ר׳לוי הרי״ף
 מענינו הלמד דנר כתו שהוא לפר׳זה נרא׳שרצה עמלק על שאול י

 לצניני׳וגו׳ אח״כ יהיו תוריש' לא שאס הארן יושבי על הקב"ה שאמר כשס
 תחמול לא ואמ' שצוה יתברך דבריו על ועבר עמלק על שאול שחמל על כך

 0! ומאתר וט ולאבד להרוג להשמיד שאמר ישראל לשיכי׳בעיני את"כ היה
 פקוד* ס' נבחר בכסף ועיין שם ליישבו וקשה רבה במר׳אסתר באורך הובא

 הוא חמשה הוא ל אחז" במדרש וגו' אחשורוש הוא ;ביאורו הרחבנו שם. כי
 הוא ואבירם דתן הוא עשו תוא ציד גבור היה הוא לרעה וחמשה לטובה

 ואהרן משה הוא אברהם הוא אברם לטובה ה' אחשורוש הנא אח! המלך
 לחדש באו מה וי״ל מבבל עלה שרא הוא יחזקיהו הוא הקטן הנא נדנד
 לענמת זה את גם כי הטונה אמנם לטובה■ וחמשה לרעה הוא חמשה שיש

 עתר בהקבייה וימרוד יושביו על השלם שהמריד ונמרוד האלהים עשה זה
 ויצא בו שכיזב הרשע עשו וכנגד הקב״ה של שמו שהקרא אברהם כנגדו

 יפה עם אדמוני והוא בו שנאמר הקטן הוא דור עמד אדמוני הראשון
 הרשע אחז וכנגד בצדקתם ואהרן משה עמדו ואבירם דתן וכנגד שנים

 היה ולא תורה מרבין שהיה חזקיהו עתר ומדרשות כנסיות בתי שאחז
 שביטל אחשירוש וכנגד בטומאהובעהרה בקיאים היו שלא ותנוקות תינוק

 הקטין שבקטנותו כשם הקטן הוא בה"מנודוד שבנה עזרא עמד בה״מ בנין
 היה קטנותו שביתי מצינו היכן רמז לתת וט׳צריך מתנו שגדול מי אצל עצמו

 שהיה שמצינו שאע״פ אלא עוד ולא ממנו שגדול מי אצל עצמו מקטין
 י׳ וכן וצדקות ענות מחמת ולא שבכולם קטן שהית בשביל דילמא עצתו מקטין

 מתני ממנווהיכי שגדול מי אצל עצמו מקטין היה מלכותו שלאחר מנין
 מיותר שהוא הוא דדרישמלת ואפשר שמלך קודם היה הקטן הוא ז״שודוד

 השמיני'וממילא ודוד היל״ל השביעי אצם דכתיב כיון ושד ודוד שהיצ"ל
 אתיו שאין במקום אפי׳ עצמי מקטין שהיה ללמד אלא שבכלם הקטן שהיה
 דפר בהם רואת היה אם בשנים ממנו קטנים אחרים אצל עומד והיה עמו

 קטן קראוהו לכך אצלם עצמו מקטין היה בחכמת ממנו שגדולים חכמת של
 הולך היה למלך נמחח שכבר דהיינו מלכותו לאחר שגס הקטן הוא ואמר

 צדקותז: על יורה וזה חכמת של דבר איזה מהם ללמוד כדי כקטן אתיו אצל
 נחלקו ולא איתנהו והא דתא הראשונים פירשו וט׳ ועזה תפסח אמר חד

 באנו ואם זה בצר זה הם ועזת ותפסת ככדור עגול העולם כי במציאות
 העול׳ כסוף מהן אחת כל ומצאת לעזה שתגיע תפס׳עד מצד העיגול להסב

 במציאות פליגי דלא וכוס בהודו אומר אתת וכן לזו זו סמוכות הם גס והן
 בסופו: העול׳וטש בסוף הודו תהיה העיגול חגורת ומצד קיימי הדדי דגבי

שלשיא בשנת בתריה וכתיב המלך כשבת ההם בימים
 ©ש שנתיישבה לאחר בשבת מאי רבא אמר למלכו

 מגינאולאטעינאע״ב אנא וטעה מנה בלשאצר אמר דעתו
 ירמיה לבבל מלאת לפי כי ה׳ אמר *כה דכתיב הוא מאי

 דניאל *למלאותלחרבו' גומ׳רכתיב אתכם אפקוד שנה שבעים

 ענ דנבוכד שנין וחמש ארבעין חשיב שנה שבעי׳ ירושלים
 אפיק שבעי׳ הוו דידיה ותרתי מרורך דאויל וב״ג נאצר
 נאצר דנבוכד לן ומנא בהון ואשתמש מקדש׳ דבי מאני
 בי״ת גלו בשמונה גלו בשבעה גלו מר דאמר מלך מ״ה
 אלא גלו גליות ב׳ והא גלו ד׳גליות וכי עשר בתשעה גלו
 ח׳לנ״ב שנת שהיא יהויכין גליות יהויקים לכבוש בד גלו
 י״ט שנת שהיא צדקיהו גלות יהויקים לכבוש בי״ח גלו

 שנה נינוה כבש ראשונה שנה מר דאמר נ״נ למלכות
 מלכי© בשלשים *ויהי וכתיב יהודה מלך יהויקים כיבש שניה
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פרק נקראת מגילה
 מלכותו בשנת בבל מלך מרודך אויל נשא לדורש בכ״ז

 שנין מ״ה הרי וז׳ ל״ח יהודה מלך יהויכין ראש את
 דידיה ותרתי גמרא מרודך דאגיל וכ״ג נאצר דנבוכד

ולא שבעין' דמלו דהזא כיון שבעים הא דבלשאצר ,
 דבי מאני ואייתי אפיק איפרקי לא תו איפרוקאמר

 דניאל ליה דקאמר והיינו בהון ואשתמש מקדשא
 די ולמאניה התרוממת שמיא מארי *ועל לבלשאצר לר6יני
 בלשאצר קטיל *ביהבליליא וכתיב קרמך היתיו ביתיה ,ה 08

מלכותא קביל מדאה *ודריוש וכתיב כשדאה מלכא 00 _
 אנא וטעה מנה איהו אמר ותרתין שיתיז שנין בבר

 מלאת לפי בבל למלבות כתיב מי טעינא ולא מנינא
 סוף יהויבין ) שהוא בבל לגלות לבבל מאי כתיב לבבל

 חדא חילופייהו תמני ועייל חשיב תמני בצירן כמה פוף
 דיריה ותרתי דכורש ותלתא דרריוש ותרתי דבלשאצ׳

 אמר איפרוק ולא שבעין דמלו דחזא כיון שבעין הא
 מנא ואייתי אפיק מיפרקי לא ודאי השת׳ איפרוק מדלא

 ביניהם ורקד שטן אתא בהון ואשתמש מקדשא דבי
 טעה מיטעה נמי איהו חשיב שפיר והא ושתי את והרג
 בצירן כמה סוף סוף ירושלים מחרבות למימני ליה דחוה

 איבעי דיליה ובארביסר מלךארביסר כמה איהו פרי חד
 עבירת בטילת *באדין כתיב מקדש׳אלמה לאיבנויי ליה סויא

תרתין שנת עד בטלה וחוח דירושלם אלהא בית יא
 מקוטעות שנים רבא ,אמר י פרם מלך דריוש למלכות

 ועמר לבבל יש אחרת שנה עור דבי נמי תניא ,הוו
 מגה מנינא בההוא דניאל ואף רבא אמר והשלימה דריוש

 בינותי דניאל אני למלכו אחת *בשנת דכתיב וטעה ל6ניי
 ירמיהו אל ה׳ דבר היה אשר השנים מספר בספרים ךי

 אני מדקאמר שנה ע׳ ירושלים לחרבית למלאות הנביא מרם
קשו מקום מכל טעה נמי דאיהו מכלל בספרים בינותי '׳5י

 וכתי׳ שנה שבעים לבבל מלאת *לפי כתיב אהדדי קראי
 דכתיב והיינן בעלמא לפקידה ירושלים *לחרבות א
 ה׳ דבר *לכלות וכתיב פרם מלך לכורש אחת *בשנת היי״
 וכתיב גומר פרס מלך כורש אמר כה וכתיב ירמיה מפי ליםנ

אלהיו יהי עמו מכל בכם מי וכתיב פרם מלך אמר כה סס
 אמר כה דכתיב מאי יצחק בר נחמן רב דרש • ויעל עמו

אמר אלא הוא משיח כורש וכי לכורש למשיחו ה׳ ;
 אמרתי אני כורש על אליך אני קובל למשיח הקב״ה

 מכל בכם מי אמר והוא גליותי ויקבץ *עירי יבנה הוא '׳1
 הפרתמיס ומדי פרם חיל כתיב ויעל■ עמו אלהיו יהי עמו 'הגח

אתנו אתנויי חסדא רב אמר ופרם מדי למלכי וכתיב "*'3
 מלכי מינן ואי אפרכי מינן מלכי מנייכו אי הדדי בהדי

: מנייבואפרכי
 שלש בשנת נתיב והדר מלכותו בתחלת משמע המלך בשבת

 שיצאו דואג היה שמתהל׳ דעתו כשנתישבה :למלט

מגילה ראשון
 נתיישבה' ועכשיו בבל לגלות שנה ע׳ נשנשלמו ידו מתחת ישראל
 מלאת לפי : וטעיתיה דלבש^ר חושבניה היא מאי :דעתו

 וזהו מלכות בבל שנטלה מיוס בבל למלכות שהוא כסגור לבבל
 דנ״נ מ״ה בלשאצר־ מלךאשור;חשיב תדון מלכו׳מאשר שנטל נ״ג

 מלך שני תלת דבלשאצר דאשכחן דידיה ותרתי מרודך דאויל וכ״ג
 נראה חזון המלך בלשאצר למלכות שלש הנת3 דניאל ספר3 דכתיב

 הוא וקראי הוא גלות חד בשמונה גלו בשבעה גלו :וגו׳ אלי
 ספר סו.ף3 נ״נ למלכות ח׳ בשנת יהויכין כגלות כתיב דריש דקא

 '1 בשנת אדן נבוזר הגלה אשר העס בסופו ירמיה ובספר מלכים
 תחתיו שכבשו יהויקים לכיבוש ושבע נ"נ למלכות ח׳ ש״מ אלא

 עבד לו ויהי אותו הגלה ולא לקמן כדאמרי׳ למלכותו שניה בשנה
 ירמיה׳ ספר בסוף צדקיהו בגלות כתיבי וי״ט י״ח : שניס שלש

 יהויכין גלות אחר שנה עשרה אחת דהוי ירושלים חרבות דהיינו
 י״ח וי״ט י״ח ומאי צדקיהז למלך שנה עשרה עשתי3ויהי' כדכתיב

 ראשונה שנה תר כדאמר נ״נ למלכות י"ט שהיא יהויקים לכבוש
 בנינוה מולך שהיה אשור למלכו׳ ראש שהית׳ נינוה כיבש למלכותו

 בראש כתיב ,עול בסדר דריש קא קראי יהויקים וכבש עלה שניה
 • נבוכד בא יהודה תלך יהויקיס למלכות שלש בשנת דניאל ספר

 תלך לא שהוא כן לומר אפשר ואי וגו׳ לירושלים בבל תלך נאצר
 אל היה אשר הדבר ירמיה בספר שנאמר ליהויקיס ד׳ בשנת אלא

 נאצר לנבוכד ראשונה השנה היא הרביעי׳ליהויקיס בשנה ירמיהו
 למרדו שלש בשנת ליהויקיס שלש בשנת ת״ל תה אלא בבל מלך

 לן ויהי דכתיב בו ותרד שנים ג׳ באמונת עבדו שכבשו שלאחר
 ג' במרדו שעמד כאן ולמדך בו ויתרוד וישב שני׳ ג׳ עבד יהויקיס

 בו ונתקיים והרגו בידו נמסר זו ופעם לכבושו ו׳שניס ארי שנים
 ובא תחתיו בנו יהויכין והתליך וגותר והשלך סחוב חתור קבורת

 תתלא בנו את המלכת ואתה בך מרד האב יועציו לו אמרו לבבל
 השנה לתשובת עליו חזר נפיק לא טבא גוריא בישא מכלבא אמר

 תלכים בספר כתוב וכן תחתיו דודו צדקיהו את והמליך והגלהו
 אותה קורא הכתוב הרי אביו לכבוש ז׳ בשנת יכין יהי גלות נמצא

 שנית שבשנה למדנו מלכים ספר בתוף נ״נ של לתלכותו ח׳ שנה
 מלכות! בשנת בבל ©לך מרודך אויל נשא ן:33כ למלכותו

 תלךנ״נ וכבר יהויכין לתלכו׳ בשנ׳ל״ז תרודך אויל שמלך למדנו
 תרודך דאויל וכ״ג מ״ה הרי ח׳ול"ז שנים ח׳ יהויכין מלכות לפני

 ג׳: בשלה מקדשא דבית מאני אפיק : דלבשאצר דידיה ותרתי
 וכו׳:לגלות סשיבנא אנא וטעה תגה בלשצר איהו אחשורוש אמר
 בצירן כסה :יכניה גלות דהוה אותם שהגלה גולה תחלת בבל

 נ״נ שמלך שמונה אותן תשניא :לשאצר3ל שתים משנת משזיעין
 למנותן לבלשאצר לו ה׳יה שלא יהודה תלך יכניה את הגלותו לפני

 : שלו שלש שנת עד בלשאצר משמת אחשורוש חשב : ומנאס
 שתים בשנת שהרי דבלשאצר חדא חילופייהו תמניא הך ועייל

 גירסת המדי דדריוש וה' שלישי׳ שנה *מלך ושוב מניינו ע׳לפי שלמו שלו
 הנין׳ ואחריו תלכולזא יל3ק מדאה ודריוש כדכתיב תפרסי וכורש
נז נירש אמר כה שנאת׳ לעלות הגול׳ לבני רשות שנתן הראשון טרש

מלך



סה מגילה ראשון פרק נקראת מגילה
 גב על אף הישנים שניהם נין שתלכו השתא וקס״ד וגו׳ פרם מלך

 .־ שנים '3 עליו ענרו כנר דאחשורוש דידיה ורעיתי נקרא דליתיה
 3כתי ובהדיא העיר שנשרפה צדקיהו גלות ירושלים מחרבות

 לחרבות לתלאות דניאל נספר דכתיב לתיתני נעי ירושלי׳ דלחרנות
 :יכניה .גלות אחר הניח עתד שכך סרי חד ;שנה ע׳ ירזשליס

 למלך שנה עשרה שתים נשנת דנתיב ארביסר מלך כמה איהו
 הרי הנס נעשה הנא' לשנה ונאדר הגורל הוא פור הפיל אחשורוש

 השנה ונתחדשה מנינן מתשרי עכו״ס למלכי א דה עשר שלשה
 השנית הזאת הפורים אגרת לקיים האחרת נשנה וכתיב בתשרי

 אלהינו בית ענודת נטילת כורש נימי אז בארק •: עשר ארכע׳ הרי
 שכתוב כתו וננימין יהודה צרי ידי על נו וחזר לבנות כורש שצוה

 אחר שמלך השני דריוש למלכות תרתין שנת עד עזרא בסחר
 שנים :וארחחשסת׳ כורש דריוש שתות שלשה לו ונקרא אחשורוש

 משל שנבלעו בהן יש למעלה שמנינו שנים אותן היו מקוטעות
 להו דמניגן הפרסי וכורש המדי לדריוש כגון ראשון בשל אחרון

 בן לדריוש אחת בשנת דכתיב ארבע אלא בהן תמצא ולא שנים ה׳
 שנים קדמו שזה המלך אחשורוש זהו ולא מדי אחשורושמזרע

 שנה מציע לא בהדיא עולם נסדר ותניא וגו׳ מדי תזרע הרנה
 דניאל בספר שנים שלש מצינו ולכורש בלבד זו אלא בכתובים למדי

 שנים ג׳ תלך כורש עולם בסדר ותניא *פרס לתלכות ג׳ בשנת גי׳
 שנה נבלע׳ תרודך ואזיל נ״נ נשנית וגם יתירה שנה הרי מקוטעות יש״י

נמי תניא :האחרון דריוש של שנים שתי המין נשתהא וכנגדן
 אחת שנה עוד :שנה נבלעה תרודך ואויל נ״נ דבשנות הכי “

 נליליא ביה עולם נסדר איתא הכי דנרייתא .רישא וכו' לבבל
 הרי וגו׳ מלכותא קביל מדאה ורריוש : וגן׳ נלשאצר קטיל

 שנה ועוד יהויקיס תשכנש אחת חסר שנה ע׳ נ״נ תשתלך שנים ע׳
 והשלית׳ דריוש ועתד ישראל על משפשט' שנה ע* לנבל למלאת אחת

 בעלמא פקידה ישראל ונפקדו בבבל כורש מלך האחרת נשנה אחריו
 למדנו ויעל עתו אלהיז יהי עתו תכל נכס מי שאתר ישועה קצת

 חסר ע׳ אלא יהויקיס לכנוש היה לא דריוש כשתלך זו מברייתא
 דאויל וכ״ג נאצר דנבוכד ת״ה שבעי׳ לתעלה תנינו ואנחנו ־ אחת

 בינותי :היו מקוטעות שנים ש״ת שנעים נלשאצר של '3ו מ;ודך
 ע׳ לבבל מלאות לפי כתיב וחשבון: ספירה לשון בספרים

 לתלאות כתיב דניאל ונספר ירמיה נספר אתכם י אפקוד שנה
 ירמיה אל ה׳ דנר היה אשר הימים תספר שנה ע׳ ירושלים לחינות

 דהא ע׳ לנבל מלאת לפי האי דאתר בעלמא לפקידת :הנייא
 שנת שהיא לכורש אחת שנה שנפקדו היה וכן כתיב אתכם אפקוד

 כלו* הוא משיח :ישראל על בבל יד שפשטה יהויקיס לכבוש ע״א
 ה׳ אתר כה וה״ק וכו׳ עליך אני קובל :המשחה בשתן נמשח

 יבנה וגו׳הוא בימינו החזקתי אשר עליך קובל אני כורש על לתשיחו
 דרשה על מוכיח המקרא טעם ונקוד אהדדי דסתיכי קראי עירי

 נקוד וכאן אחריו בא סגול שאין במקרא זרקא טעם לך שאין זו
 מעם ולנתק להפרישו בתאריך נקוד ולכורש בזרקא למשיחו
פרם חיל בדבר: נשתדל לא עצתו והוא עתו מכל בכס מי לתשיקו

א ־ יז ח״כ

 למלכי וכיזיב ופרס מדי אצל פרתתים סמך הפרתמים ומדי
:מדי אצל מלכות סמך כאן ופרם מדי

 יתנרך שהוא שאמרו הזה במאמר להם זז״להכונה כתב זי׳ל והרשב״א
 גאולה כורש גאולת היתה שלא לומר כורש על למשיח קובל

 מי כורש וכמאמר מקצת׳ רק כולם נתקבצו שלא נמשל בבל גלות ועוד שלימה

 כי המשיח זמן עד שלימה הגאולה תהי׳ ולא שלם הבנין היה ולא עתו מכל בכם
 על אני קובל ואמרו כורש עשי. שלא תה שלם בנין הבית ויבנה הכל היאיקניז

 כורש היה וכאלו המשיח מלך ע״י רק כורש עי׳י הענין יגמור שלא משל כורש
 טריז אלו ואולי כורש השלים שלא מה הוא וכשישלים עשה ולא כן לעשות ראוי
 עוד יחרב ולא שניה פעם גלו לא נתקנו התקדש את ובנה הכל וקכץ כורש

: המשיח מלו 1יה(חז.• לעשות הוא ברוך הקדוש בקש מאתרם וכעין הבית

 מ" בח׳ גלו מר דאמר כו׳ דמ״ה מגלן ונ״ג מהרשי׳א
 ליה איצעריך הוה לא כי׳ ראשונה שנה מר דאמ׳

 מלכים ספר דסוף קרא ההוא אלא שנה ת״ה דתלך זה בכל לאתויי
 שס וכתי׳ למלכו ח׳ בשנת מלךבבל אותו גו׳ויקח יהויכין דכתי׳ויצא

 ראש מרודךגו׳את אויל ,נשא גו׳ יהויכין שני׳לגלו׳ בל״ז ויהי בסופו
 לישב נא גרר', דאגב אלא כו׳ דג"נ ת״ה הרי ול״ז גנ׳תתני יהויכין

 בלשאצר בליליאקטיל ביה וכתיב זה: דקראיבכל רומי׳

 הוה לא לכאורה נמי קראי הני גומר מדאה ודריוש וכתיב גו׳
 שנה ע׳ מלאת דלפי קרא האי ליישב אלא הנא לאתויי ליה צריך
 קביל מדאה ודריוש בבל מלכות שנתבטל אז נתקיים שודאי גומר

 כולי בעלתא בפקידה היינו אתכם אפקוד ביה ודכתיב תלכותא
 ממש דלגאול׳ לומר טעה ובלשצר כדלקמן גו׳ עלי פקד והוא דכתיב
 לעיל פי׳ רש״י אבל כו׳ אפיק מפרקי לא תו כדקאתר קרא קאתר

 מלכות שנטלה מיוס בבל למלכות הוא כסבור לבבל מלאת לפי
 ך ידענימ* ולא טעותו היה דזה מפירישו משמע ע״ש כו' נ״נ וזה בבל

 מלכות שמשלה מיום הוא כן נמי האתת לפי דודאי לכך הכריחו
 ,בעלת פקידה בין דטעה אלא גו׳ שנה ע׳ לבבל מלאת קאת׳לפי בבל

 . :זה יתיישב עולם סדר לפי ולקמן הסוגיא כדתוכח ממש לגאולה
 שמנה שהיה יכין יהו מגלות דהיינו בו׳ בבל לגלות לבבל מאי

 מגלו' דהיינו ירושלי׳ מחורבן ע׳שנין לממני ליה וטעו נ נ" למלכות
 אחשורוש ידע דהוה מזה ותשמע זה אחרי שנה י״א שהיה צדקיהו

 לומר עעי דהוה ואפשר גו׳ ירושלים לחורבן לתלאות זו נבואה נתי
 ונלשאצך החורבן תחלת שהיה יהויכין מגלות היינו ירושלי׳ מחורבן

 לחורבןירושלי׳גז' לתלאות הנבואה זאת נמי ידע דהוה אפשר נתי
 בשנה שהיה יהויקיס את שכבש מיום דהיינו לומר טעי דהוה אלא

 אפשר ירושלי׳ועוד של החורבן חחלת כתו דהוה נ״נ למלכות שניה
 לע*. נבואה •דהך משוס זו בנבואה כפרו אחשורוש וכן דבלשאצר

 דלמלאות נבואה הך דעתם לפי סותר גו' שנה ע׳ לבבל מלאת
 לבבל מלאת לפי דהך לתימר ליה ידעי הוה דלא ירושלים לחורבן

 באדין כתיב אלמה : כדלקמן קאמר בעלמא פקידה לעניו
 דריוש למלכו׳ תרתי עד סמיך דקרא אסיפא כו' עבירת בטילת

 הכי כו* ארתחשסתא כורש דריוש שמות ג׳ לו שנקראו ופרש״י גו׳
 ע״ש ארתחשסתא היה כשר שמלך כורש דר״ה ברפ״ק מפורש
 תנ״ה בד״ה ונפרש"י בתוספות וע״ש כו׳ דריוש שמו ומה מלטתו
ע'חסר£' אלא נו׳ בלשצר נשמת זו מברייתא למדנו נו׳ דבשנת

ט'



מגילה ראשון פרק נקראת מגילה
 בדבריו צ״ע ט׳עכ״ל דבלשאצר ג׳ ו ט׳ למעלה מנינו ואנחנו בו*

 ושנעי׳דמנינן נהרג דנג' דבלשאצר תרתי א1ן לעיל מנינן לא דהא
 גשנה יהויקי׳שהיה מניגוש אגל גננוה נ נ" שמלך מיום היינו לעיל

 שהניא מה לפי פירושו ליישג ויש אחת חסר ע׳ דהיה ודאי פנייה
 את שניגש מיוס אלא שנין ע׳ ליה חשיג דלא עולם דסדר מלישנא

 לעיל שמנה מה לפי אחת חסר וה״ל ישראל על ששלט יהדיקים
 דנריס וע״פ דנלשצר חרתי בפירושו להגיה ויש דנלשצר חרתי

 לגיגוש ע״א שנת שהוא ט׳ לפקידה נד"ה פי׳דלקתן גס נמשך ?יה
 והוא כו׳ בעלמא לפקידה ישראלג על נגל שפשטה יהזיקיס

 חרתיזלדריוש עד י"חשנה הגנין שנתנטל גס גו׳ לבנו׳ עלי פקד
 שס זכמ״ש נא״י מאז קצת ישראל שנתיישנו פקידה אז היתה מ׳'מ

 השמים מעוף געלמא וכדאמרי׳ גו' לירושלים ויעל גו' גנם מי
 3נ״ דהיינו חרג א״י היה נהמה כמנין שנה נ״נ נדדו נהמה עד

 יבנה הוא : הראשון נורש שמלך שנה עד צדקיהו מגלות שנה
 יגנה הוא נסמוך ענינא נההיא דכתיג בו' גלותי ויקבץ ביתי
 רמז יש נימינו החזקתי אשר הענין ותחלת גו׳ ישלח וגלותי עירי

 נה״מ יננה שהוא עירי יננה יתקיים שנו אסתר נן שגי טרש על
 כדכתינ ימיני ממשפחת אסתר נן שיהיה נימינו והיינו שלים וירו
 אמר והוא כו' אמרתי אני הראשון כורש על קונל אנל ימיני איש
 כתיב יהודה: צרי ע״י הננין אח״כ וניטל גומר עמו מכל עס מי

 ועי״ל פרש״י עיין בו׳ מדי למלכי וכתיב ומדי פרם דויל
 למדי פרס את הקדים ופ״א לפרס מדי את אחד פעם מדהקדים

:חשוג זה ופ״א חשוג זה דפ״א כן דרשו
 וגומר יקר ואת מלכותו כבוד עושר את בהראותו ע
בגרי שלבש מלמד חנינא ברבי יוסי א״ר פס

 גדולתו תפארת יקר את הכא כתי׳ ועמד מתעטף כהונה

 שמונים רבים ימים ׳ ולתפארת *לכבוד התם וכתיב 009
 ושמואל רב גו׳ האלה הימים ובמלאת וכתיב יום ומאת >>ז

 פקח למ״ד היה טפש אמר וחד היה פקח מלך אמר חד

 מאתיה רבני ברישא רחיקי רקריב עביד שפיר חיה
 ומ״ד להר מקרב לחו אימת־דבעי כל ליה כייפי מיכף
 מרדו דאי לקרובי ברישא איבעי מאתיה בני היה טפש

 רשכ״י את תלמידיו שאלו י בהריה והוו הני קיימי חנך
 שבאותו ישראל של שונאיה׳ עכו״ם נתחייבו מה מפני

 שנהנו מפני לו אמרו אתם לי אמרו להם אמר כליה הדור ׳
 שושן של כן אם להם אמר אחשורוש של מסעודתו

 לנו אמור לו אמרו יהרגו לא כלו העולם בל של יהרגו
 משוא וכי לו אמרו לצלם שהשתחוו מפני להם אמר אתה
 אף לפנים אלא עשו לא הם להם אמר בדבר יש פנים

 ענה לא *כי דכתיב והיינו לפנים אלא עשה לא הקב״ה בינה

 ושמואל רב המלך ביתן גינת בחצר * איש בני וינה מלבו י
 הראוי לגינה לגינה הראר לחצר לחצר הראוי אמר חד

 חרוזיקתן ולא בחצר הושיבן אמר וחד ׳ לביתן לביתן

 : והחזיקתן לביתן שהמיסם עד החזיקתן זלא בנינה

 פתודם שני לדם ופתח בחצר הושיבן תנא במתניתא
 רב חור מאי ותכלת כרפס חור ־ לביתן ואחר לגינה אחד

 " לדם הציע לבנה מילת וח״א חורי חורי אמר חד ושמואל
 זהב מטות • פסים של כרים חנינא בר יוסי א״ר כרפס
 הראוי לכסף לכסף הראוי יהודה רבי אמר תניא וכסף
 מטיל אתה קנאה א׳'כ נחמיה רבי לו אמר לזהב לזהב

 בהט רצפת * זהב של ורגליהם כסף של הן אלא בסעודה
 שמתחוטטת אבנים חנינא בר יוסי א״ר בהט מאי ושש

 לעינים המתהוטטת אבנים אומרים ויש בעליהן על
 זנרח על מתנוססות נזר אבני *כי אומר הוא וכן במקומן
 ע אמר ושמואל דארי דארי אמר רב וסוחרת ודר ׳ אדמתו

 להם והניחה שמה ורדה הים בכרכי יש טובה אבן

*1 דבי " סעודה בעלי לכל כצהרים להם והאירה בסעודה
:סחורה בעלי לכל דרור שקרא תנא ישמעאל

 נאצל ננוכד שהניאן גדול כהן נגדי נידו שהיו בתנה בנדי
 למשתה הרחוקים תשהה שהקדים היה פקח : מירושלים

 פנים משוא : ר56> ננונד נימי לצלם שהשתחוו : עירן בני

 חורי חורי :מיראה לפנים עשו הם :לנס זכו היאך בדבר יש
 חור לבנה מילת : נקנים נקנים עשויה היהה המצעות מלאכת

 שר דריש קא וכסף זהב מטות וכו׳ לכסף הראוי : חיוך לשון
 בעליהן על שמתחוטטות :לכסף והגרוע לזהב לזהב הראוי
 אלא אדם לידי נא שלא כלומר חוטטות נאננים להם עשה רצפה

 שמוצאין עד אחריהן נעליהם ומחזירים שמחטטים טורח ידי על
 יקרות אננים תשנח שהמקרא אומר הוא וכן יקרים נדמים אותן

 מתנוססות נזר אבני בי הרנה״נאות: נסיונות ידי שעל ואומר
 ומשומן יקרים פיהו לנא לעתיד נישראל מדנר הכתונ אדמתו על

 שורות שורות דרי דרי : המתנוססות נזר כאנני העכו"ס נין
 לשון סוחרות והאי כצהרים : סחור סחור לשון סוחרות ינ3ס

להעניר מלכותו נני לכל רוח נחת עשה דרור שקרא : סיהל־א
: הסוחרים מכס מהם

 לגינ< לגינה הראוי לעיל למי׳ד וא׳ית ׳ מעיל אתה קנאה תוספות
 דס״ל י"ל כסעודה מעיל אתה קנאה א"כ לחצר לחצר הראוי
:קנאה ליכא זה את זה רואים היו שלא דכיון

 מילת אנל ט׳ ולתפארת לכבוד התם וכתיב מהרש״א
התם וכתיב מלכותו כמד הכא דכתינ לכבוד

 יתור' ליה משמע דלא הכי למדרש ליה משמע לא ולתפארת לכבוד
 ע״פ י״ל כו׳ רחיקא רקריב כו׳ היה פקח ח״א :תפארת כמו
 עלית דמרדו דאמרין איח תשקיא ענד תה מטול התרגום ת״ש

 דהיינו ע״ש ט׳ משקיא להו וענד ט' וכנשינהו ואזל איפרכיא
 דנני היה פקח דמ״ר פליגי ולהכי פיוס דרך זו סעודה שהיה

 חזרו היה דאי היה טפש ת״ד ו להו מפייס דגעי אימת כל מאתיה
 נתחייב! מה מפני בהדיה: קיימי הנך הוו נו רחוקי׳לתרוד הנך

 עשה ניה דנתי׳ קרא אהאי מלתא הך שייכא כר שונאיה׳ עכו״ם
 העם כל נכלל דמשת' גו' משתה גו' בשושן הנתצאי' העם לכל התלך
עמא לכל תלכא ענד נתיגוס הוא וכן שס שהיו ישראל גס גזמר

ביח



מגילה ראשון פרק נקראת מגילה
 יהרגו שבשושן א״כ להם כוית״ש חייבא דשושן דאשחכחו ישראל ית3

 ביתי לצלם פרש״י כו׳ לצלם שהשתחוו מפגי נו׳: עולם שבכל
 אבל השתחוו לא ועזריה תישאל דחנניה מקרא דתשתע עכ״ל >״נ

 מרדני דתשתע להתן שהשתחוו לפרש ליה ניחא ולא השתחוו השאר
 אלא אלוה עשאו לא התן ד לו השתחוו השאר אבל לו השתחווה לא

 בפר׳אלו ר״ת לפי׳ וק״ק הכבוד תפני לו להשתחוות צוה שהמלך
 עכו״ם היה לא צלם דאוחו נו׳ לחנניה נגדוהו דאלמלא אהא גערות

 השם קידוש בו היה זאעפ״כ המלך לכבוד עשוי היה אלא ממש
 היינו כליה שנתחייבו נתי דקאתר וא׳׳כ כויע״ש עצמם מסרו זלכך

 וחביריו חנניה עצתן שמסרו כתו עצתם לתסור להם שהיה
 לו משתחוים היו שלא ואע״פ להמן שהשתחוו הכא י״ל ה״ג א"כ

 ויותר השם קדושת מפני עצתן למסור להם היה הכבוד תפני רק
 לקמן ונ-׳ה אלוה עצתו המן שעשה אסתר במגילת לפרש״י קשה
 שהשתחוו ונראה להמן שהשתחוו בפשיטות הנא לפרש הוה בפ״ב
 והיינו דורא בבקעת נ״נ שעשה לצלם אלא להתן משמע לא לצלם
 קושין הדרן וא״ב בשושן רק היה לא להתן דהשתחוואה משום

 דורא שבבקעת צלם אבל כו׳ העולם שבכל יהרוגו שבשושן לדוכתין
 לפנים עמהם הקב״העשה :אף געשה היה העול׳ דלכל משמע
 בספר כמפורש הריגה תירא׳ רק כן עשו לומ׳שהם רצה בו׳ והיינו

 עמה׳ עשה לא הקב״ה אף עכו"ס לעבוד בלבם כן עשו ולא ל לגיא
 כך ע״י תשובה שיעשו שידאגו לכליה שראויים לייראס לפנים רק

 ויגה לב בלי עבירה יעשה אס מלבו האדם ענה לא כי והיינו
 הצרה: מן וינצל שיעש׳תשובה כדי תוגה לו שתביא איש בני הקב״ה
 שתשתתשין פנוי מקום דחצר מקומו'ה! ג׳ כו' ביתן גינת בחצר

 ואי שם נפרש״י אילנות נטוע מקום וביתן זריעה תקום וגינה ו3
 ותר ליה כדאית מר ביה ופליגי המפרשים כפי׳ ממש בית מלשון

 יריעות הערוך מפי׳ כו׳ חרי חרי כו׳ וחור מאי :ליה כדאית
 חורין לבני הראוין בגדים פ״א אלו את אלו רואי! שהיו מנוקבין

 וכדכתיב כו׳ זהב של ורגליהם כסף של רם אלא : ע״ש נו׳
 על אלא המטות על קאי לא שש ועמודי כסף גלילי מיניה לעיל

 בתרגום הוא וכן הערוך כפירוש ביניהם מפסיקים שתיו היריעות
 דכסף אונקלוון עלי דליין כו׳ יריען פריסן הוו לאילנא אילנא ותן
 גופייהו דהתטות הל״ל בהפך מהסברא ולכאורה ע״ש נו׳
 במצעו׳ מכוסים גופייהו דהתטות ואפשר כסף של ורגליהן והב סל

 בהט :ויקרים חשובים יותר הנראים רגליהן לעשות דרכן יפות
 אחה״ע באותיות בס׳ תתחלפת ה' מ" על שמחטטין אבנים גו׳

 דבסתוך הדרש לפי פרק״י וכה״ג כו׳ מהונך תקרי אל דרשו וכה"ג
 וסוחרת כצהרים להם ומאירה כו' שתה ודרא כו' טובה אבן ודר

 ודר ג׳׳כ מפרש בתרגום אבל ח׳3 תתחלף הה' סיהרא מלשון
 : היקף מלשון אחר ענין3 תפרש וסוחרת אבל יתא דכרכי ודורא
 ישראל שונאי עט״ס נתחייכו תה תפני לרמ״י תלמידיו שאלו 67'הלי

 רשב׳יי מ״ש עוד לי קשה ואני זה מאמר דורשי רבו הנה ׳ וכו'
 למה קשה נאצר נבוכד כימי שעכדו הצלם על הוא שאס לצלם שהשתחוו על

 להמן כורעים שהיו על הוא ואס אחשורוש ימי עד הקב״ה להם האריך
 שאם אמת הן יהרגו שושן של לדוכתין קושיא הדרא עכו״ם עצמו שעפה

 ישראל כל פרק כאותו כי יהרגו ככל של למפי־ו ליכא נ״נ של הצלם על הוא
ישראל היו עכשיו אכל נ״ג עם כגילה מירושלים באז מקריב כי שם ?שכיס

סו־
 שלח אותם על גזרה נגזרה ולמת אחשורוש המלך מדינות ככל ממזרים

 סעודת הנאת עוז שעל יתכן איך תלמידיו לדרשת וע״ק • להמן השתחוו
 ועל כרת נו אין נכלה האוכל והרי ואכדון מות הריגת ׳ענשו אחשורוש

 כזה הארכתי הקוד׳ כדרוש והנה הזאת החרדה כל היתה שכתורה אחד לאו
 דעתו כפי כשמנה עשאו זה ותשתה בה״מ כנין אחשורוש שנטל שלהיות
 משתה ועשה תפרק לא תו אפרוק לא מדהשתא אמר אפרוק ע׳ שנמלאו

 שמח שהוא יורה הוא סעודה מאותה שנהנה מי וכל המקדש כנין ניטול על
 כשנגזרה למלכותו שלשה כשנת היתה זו שסעודה ואע״פ המקדש חורנן על

 הנה שנים ד' הגזרה נתעככה ולמה לאחשורוש שכע כשנת היתה הגזרה
 שעיקר שאע״פ אותר אני ועוד ־ לזה מספיק טעם כתנתי הא׳ כדרוש
 שיעור כדי כזה היה לא עכ׳יז אחשוריש מסעודת שנהנו על היה העונש

 נתגלגל הכנין ניטול שגרם להמן כשהשתחוו אכל ולאנד להרוג להשמיד גזרה

 העין שעיקר שכיון לתלמידיו רשכ׳יי שהקשה וזהו ראשון עין ונתעורר הכל
 אין כי יהרגו לא מדינות שאר ושל יהרגו שושן של שושן היתהסעודת

 העונש שעיקר רשכי׳י תירץ לכך נהשתחויהלהמן לא וגם כמשתה עון להם
 כאולתם ששנו עכשיו אנל עמם אפו הקנ״ה והאריך נ״נ צלם על היה

 אף המדינות כני שאר ולכך ראשון עון הזכיר המן לצלם להשתהות
 שהוא העון בעיקר מקום מכל התן של זה כצלם חטאו שלא פי על

 נתגלגל שושן כני שחטאו ועכשיו לרעה שוים כולם נ״נ של בצלם

 ההנאה עון בידם שיש •"ל לרשב״י וגס לכולם שוה צד שהיה הראשון העוז
 ישראל לכל הגזרה נתעוררה שלא אלא אחשורוש של מסעודתו שנהנו

 לכסף הראוי : נ״נ בימי שחטאו הצלם עין על אלא מושבותיהם כמקומות
 התיש' תירצו דהא מידי קשיא דלא לומר אין קנאה איכא והא נחמיה א״ר

 ניתא וש״נ לזה זה רואים היו שלא כיון קנאה דליכא לגינה דהראוי בההיא

 שיש ומי מקומות ב׳ הס וניתן שגינה לפי זה את זה רואים היו שלא הכי
 סעודה: במקום היה זהב מטות אכל האחר כמקום ליושבים רואה אינו כאן

מיבעי משונים שונים מכלים וכלים והב בכלי והשקות
 יג להם ואמרה קול בת יצתה רבה אמר ליה

 שס. ויין • בהם ושותים שונים ואתם כלים מפני כלו ראשונים
 השקהו ואחד אחד שכל מלמד רבא אמר רב מלבות

 ענן רב אמר כדת והשתיה י בשנים ממנו גדול שהוא יין
 אכילה תורה של דת מה תורה של כדת מאיר ר׳ משום

 אכילה אחשורוש אותו של סעודתו אף משתייה מרובה
 אח׳ואחד שכל מלמד רבא אמר אונס •אין מרוב׳משתייה

 ביתו רב כל על המלך יפר כן כי * מדינתו של יין השקהו
 והמן מרדכי כרצון לעשות ואיש איש כרצון לעשות
 ואויב*. צר איש דכתיב המן היה יהודי איש דכתיב מרדכי

 בית המלכות בית נשים משתה עשתה המלבה ושתי גם
 ששניהם מלמד כהנא בר אבא א״ר ליה מיבעי הנשים
 קרי איהובי דאמריאינשי היינו נתכוונו עבירה לדבר

 ביין המלך לב כטוב השביעי ביום ׳ בוציני בי ואיתתיה
 סינן ז׳ יום רבא אמר ביין לביה טב לא השביעי יום עד אטו

 פיק תורה מתחיליןבדברי ושותין אוכלין שישראל היה שבת
 מתחילין ושותיןאין שאוכלין עכו״ם תושבחו׳אבל ובדברי

 אחשורוש אותו של בסעודתו וכן תפלות דברי אלא
 נאות פרסיות אומרים והללו נאות מדיות אומרים הללו
 פדי לא אינו בו משתמש שאני כלי אחשורוש להם אמר
 אץ ליה אמרו לראותה רצונכם כשרי אלא פרסי ולא

 דין מור בה מורד שאדם שבמדה ערומה שתהא ובלבד
ישראל בנות את מביאה הרשעה ושקי שהיתר מלמד לו
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פרק ־ נקראת מגיל?ה
 בשבת מלאכה בהן והיתהעושה ערומות ומפשיטן

 דכתיב והיינו ערומה בשבת שתשחט עליה נגזר ?*פיכך
 עליה נגזר־ אשר ואת עשתה אשר ואת ושתי את זבד

 מכדי ושתי המלכה ותמאן עליה נגזר כן עשתה כאשר
 נתכוונו עבירה לרבר שניהם מר דאמר הויא פריצתא

 שפרחה מלמד חנינא בר יוסי רבי אמר אתאי לא אמאי
 ויקצוף זנבי לה ועשה גבריאל בא תנא במתני׳ צרעת בה ,

 ביה דדלקה ליה שלחה מאי בו בערה וחמתו מאד המלר 2*
י ן ן ין >15£*
 דאבא אהורייריה ליה שלחה רבא אמר ואזלה חמתיה אית6

 גברא והאי רוי ולא שתי חמרא אלפא לקבל אבא דלקה
:בו בערה וחמתו מיד מהמרא ליה אשתטי ”

 יין שהשקהו .וחבורתו כלשאצר כלים מפני כלו ראשוניםי
 כשנים השותה תן גדול היה שהיין ממנו שגדל

 מרוב׳ תזבח אכילת תורה של כדת :גדול רב הרנה: ישן שהיה
 חצי ונסך תזנח לאכילת סולת עשרונים ושלשה פר ־ משתייתו

 אלא ישתהו ולא ישכרהו ולא ו3 שרגיל יין מרינתו יין :יין ההין ,ני
 *התשרתיס שרים '3 היו הם והמן מררבי כרצק :רצונו לפי רש״י
 קטנות בוציני : גדולות דלועות קרי קרי בי איהו ;כמשתה מיי׳
 להראות אותר הוא נואפת וזו נואף זה עצתו תין באותו כלותר 2^

:כיופיה תסתכלין שיהו נתכוונה לכך היא וגס יפיה
 וקרי קשואין של תרכוס דבוציני נהירא ולא וכו' קרי בי איהו תוספות

 בין כרובא הוא לפרש ונראה וכו' בנדרים ולושתכדאיתא הן
 תחת נחבאת ואשתו תחתיהם ומזנה גדולים עלים להם שיש הדלועים

 ובערוך ממנו יותר בפרהסיא שהיא כלו׳ קענים עלים להם שיש מציגי
 וכןהאשה בו לזנות קטן נקב בקרי נוקב לזנותה אשה ימצא לא אס האיש פי'
 הויא פריצת' : ממני לזנות זכרות מקום מקישות תעשה תמצא לא אם

 שומר אהורייריה : נתכוונו עבירה לדבר שניהם כדאמרי' היתה פרוצה
 בה שפרחה : דניאל נס' עליו המקרא העיד כך אלפא לקבל : הסיסיס

 וגבי עליה נגזר אשר הכא כתיב שזה מגזרה לה מפיק בירושלמי $רעת
 : צרעת כאן אף צרעת להלן תה ה' מבית נגזר כתיב כשנתנגע עוזיהו

 נגזר אשר הכא כתיב מגזר׳שוה לה דריש בירושלמי זנב לה ועשה גבריאל נא
 :אליה היינו ים עכו ואמרי׳במס׳ והעלי' השוק וירוס בשמואל וכתיב עליה

 כבר זנב לה וענה גבריאל בא תנא בתתניתא וז״ל כתב ז׳יל להרשב״א
 הראש ז״ל הנמים בדברי גס מקום בכל הכתובי' נניי ידעת

 הראשון האבר שהראש מפני נבו הגרוע הקצה והזנב החשוב הדבר קצה לכל
 ותנתישו ׳חלש הזנב חיים בעלי נבמיני האחרון והקצה חייס בעלי כבכל והחשוב

 תקיף יהיה הוא ותרגומו לזנב תהית ואתה לראש יהיה הוא אתרו והוא מועט
 החלש ותכלית לשועלים ראש תהי ואל לאריות זנב והוי ואז״ל חלש תהא ואת

 צורך בו שאין באדם יזלד דבר לכל עוד והושאל האודים זנבות ׳3 אמר נאשר
 ויבן פסין טובין בפר׳ ובעירובין נ־תדות ונעשות באדם התתגדלת ניבלת

 שאין אחד דבר בו רוצה זנב אמר וחד פרצוף אמר חד ושמואל רב הצלע את ה׳
 של דבר לה והוא גדול ניבלת לעונש עליה נתיילד זו צורך ולא פרצוף בו

 גבריאל בא ז״ל ונתאתרס נאן שאתר הזנב והוא יופי תחת גנאי ושל ביעור
 תגבור/ נגזר' זה ותלה רביס ובאלה סדוס את להפוך גבריאל בא בקרקע וחבטן

 כולי שונים ואתם כלים מפני כלו ראשונים מהרש״א
 מכלים וכלים דהכפל הדרש זה לפי לפרש גראה

 ע״י וחבורתו בלשצר שכלו דהיינו כליון מלשון מחפרש מהם חד
 שונין וחבורתו אחשורוש ואתה בהן משתמש שהיה המקדש כלי

 גמי והתרגום נדלעיל ושתי את והרג כוי השטן ונא בהן להשתמש

מגילה ראשון
 שכלי כפשוטו כלים כפול ויהיה המקדש כלי על ליה מפרש

 שונים אבל כנגדם לאבר־ דומים המקדש מכלי משוני׳ היו אחשורוש
 דלפו בו׳ יין קדו חש ואח׳ שכ״א ; משונים דהול״ל יתיישב לא

 כולי מרובה אכילה תורה של דת מה :הרבה הל״ל פשוטו

 תאמר אל משתה עשה אלא אכילה הענין ככל הוזכר שלא משוס
 מרובה שהאכילה תורה של כדת נכתב לכך עיקר היה שהשתיה

 משתה ע״ש מקום בכל נקראו הסעודה שכלל אלא השהיה תן ועיקר
 ששת׳ כלשצ׳על נהרג שלא חשב אחשורוש דאותו דאשמעי׳קרא ונ״ל
 לקבל בי׳ כמפורש כיותר בהן משתכר שהיה על אלא המקדש בכלי

 וגו׳תן דהבא למאני להיתיה חתרא כטעס נאמר שתה חתרא אלפא
 ישתכח שלא כך על אחשורוש הזהיר לכך וגו׳ בירושלים די היכלא

 כיון ומזה משתיה מרוב׳ אכילה הורה של כדת בהן ישתו אלא בהן
 השתיה דהיהה הל״ל לא משחיה מרובה אכילה סעודתו שהיה
 המועטת דהשתיה יתירתא מילחא דאשמועינן אלא אונס כאין

 מיין אלא הורגל שלא מיין לשחות אונס באין היתה נתי מאכילה
 שהם פרש״י בו' והמן מרדכי כרצון : ישתכר שלא וכדי מדינתו

 דאדרכה לי מבורר פירושו ואין עכ״ל במשתה המשקים שרי היי
 השותת ואיש איש כרצון שיעשו המשקי׳ שרי את המלך דיסד משמע
 וכרעות ישראל דכית גברא כרעות למעבד התרגום כפירוש ונראה
 כי אמרו יתר בלשון ואיש איש ותדכחיב ולשון אותה דכל גברא
 להאכילן שלא כרצונו דהיינו במרדכי ישראל כלל הכתוב שחלה

 כלל נהנה היה דלא ודאי גופיה דתרדכי איסור דבר ולשתותן
 : אכילות בכל שרצונו בהתן העכו"ם כלל חלת וכן סעודה מאותה

 דלא צנוע מקום הוא הנשים בית כי' ליה מבעי הנשים בית
 שהמלך מקום הוא המלכות בית עשת׳משתה אבל אנשי׳ רגילי׳ביה

 לזנות נתכוונה יפיה להראות כדי אנשיס ביה דרגיליס בו מצוי
 ביום למכתב ה״ל רלא בו׳ היה שבת השביעי יום :כפרש״י
 3דט שביעי שנקרא היה השבת דביוס למיתר דאתי אלא השביעי

 בחמרא לכס טב אז היה לא ד ישראל כן שאין מה בחמרא ליביה
 תתחילין ועכנ״ס כו׳ כד״ש מתחילין ושותין שאוכלי: שאחר אלא

 מפורש ט׳ ערומה שתהא ובלבד א״ל :נולי תפלות בדברי
 תפני תאתרו ולא כאשתי נאה אין אתר טפש שהיה אחשורוש בתדר׳
 כז' ערומה הבא א״כ א״ל ומקושטת מלכות בגדי לבושה שהיא
 אשתועי׳דשנת דלהכי ר״ל בו׳ מודד שאדם שבמדה וקא׳ ע״ש
 כולי ושתי שהיהה כו' שכמדה ע״ש ערומה שחכא עליה ונגזר היה

 וגזר בתרגום גכ״ה ט׳ בשבח מלאכה בהן ועושה ערומות מפשיטן
 בנת מפלחא דהות בגין ערטילאה מלכתא ושתי לאתיא כו׳ מלכא

 ואפשר כו׳ע״ש דשכתא כיומא וכיהן עתר ומנפצן ערטילאין ישראל
 ושתי את זכר : הערומים גוף תצער שהניפוץ רשעותה שהודיע

 הריגת' על ועצב אותה שזכר ענינו דלפי וגו׳ עשתה אשר ואת
 עליה נגזר אט־ על אלא עשתה אשר את להזכיר היה לא כחמתו
 ישראל כנות לשעבדיכך דהיינו עשתה אשר דרשו ולכך עצב הריגה

 כפול דענין בו׳ האי כולי ביה דלקה אמאי ;עליה נגזר כן
דמשתע בו תל• כן שדקדק ואפשר ו3 ערה3 יתמתן וגומר )יקצוף

שחמקו



ראשון פרק נקראת מגילה
 לקחתו בדבורה שזלזלה דהיינו ו3 שתלוי לדבר גערה שחמתו

 :מלל אותו קראתו כו׳ולא אשתטי כו׳וההו׳גברא אהוריירי׳דאבא
 פשוטו מידי הכתוב הוציאו למה לפרש יש וכו׳ מלמד אונס אין הריה

 בסמוך שדרשו מה טס שהעניןהוא כרצונו שלא לשתות אונס שאין י
 יין לשתית שרוצה מי אי׳כ מפתיה מרובה אכילת תורה של כדת והשתיה
 משתית מרובה אכילה תורה של כדת אס כי לו נתנו ולא מאכילתו ירויה

 יין השקהו אחד שלכל מלמד אונס אין רבא דרש לזה בכך נאנס הוא הרי

 מ׳'מ כרצונו עשו לא רגיל שהוא השתיה שבשיעור אע״ס מ׳1כל ממדינתו
 ־ אחרת מדינה של מיין להשקותו אונס אין ממדינתו רוצת שהוא היין כאיכות
 שלא רוצה היה שמרדכי הכוונה והמן מרדכי זה ואיש איש כרצון לעשות
 לא ה' דבר את הירא ישראל יחטאו שלא נשך יין בשתיית לישראל יאנסו
 ליענש ראוי אינו באונס שהשותה לפי לישראל יאנסו שלא רצה והמן יחטא

כרצון וזהו ליענש ראוי -הוא ברצח השותה ובזה לרצונם אותם ויניחו פך

: והמן מרדכי

 רבנן חכמים מאן העתים יודעי לחכמים המלך ויאמר יר
 ולקבוע שנים לעבר שיודעים העתים יודעי שס

 אמרי ניהלה דיינוה להו אמר לעשות מה כדת חדשים• 3״"
 ודביר חמרא ליה מפכח רליקטל׳למחר נימא נעביד היכי

 לא לימא השתא לשבקה ליה נימא ׳ מינן לה ובעי לה
 ניסלק מוטב אלא ומלכותיה ריליה כזילותא להו איכפת
 מארצנו וגלינו המקדש בית שחרב מיום לו אמרו גפשין
 אלא נפשות דיני לדון יודעין אנו ואין ממנו עצה ניטלה

 דיתיב כחמרא אדוכתייהו דיתבי ומואב עמון לגבי זיל
 דכתיב ליה אמרו וטעמא טעמיה פג דורדיהולא על

 הורק ולא שמריו אל הוא ושקט מנעוריו מואב *שאנןימיה*
וריחו בו טעמו עמד כן על הלך לא ובגולה כלי אל מכלי חת

 תרשיש אדמתא שתר כרשנא אליו והקרוב מיד נמר לא
 קרבנו׳ שם על כולו זה פשוק לוי א״ר ממוכן מרסנא מרם

רבש״ע הקב״ה לפני השרת מלאכי אמרו כרשנא נאמר י/
 כררך שגה בני *פרים עכו״ם לפניך הקריבו כלום

תורים שתי לפניך הקריבו כלום שתר ישראל שהקריבו כריס
 של מזבח עכו״ם לפניך בנו בלום אדמתא • יונה ובני

 כלום תרשיש • לי תעשה אדמה *מזבח כרכתיב ארמה 1״'י6
שים *תרשיש בהו רבתיב בהונה בבגדי לפניך נח-שימשו 09

 כלום מרסנא • ברם לפניך טרפו כלום מרם • וישפה
 שולחן לפניך הכינו כלום ממוכן במנחות לפניך מרפו

 המן זה ממוכן תנא ממוכן ויאמר מיר הפנים לחם של
 בר אבא א״ר לפורענות שמוכן ממוכן שמו נקרא ולמה
 שורר איש כל להיות ׳ בראש קופץ שהדיוט מכאן בהנא

 נשתייר לא ראשונות אגרות אלמלא בא ר אמר בביתו
 האי מאי אמרי ופליט שריר ישראל שוגאיה׳של מעכו״ם

 דאפילו פשיטא בביתו שורר איש כל להיות לן דשדר
 אר״נ פקידים המלך ליהוי׳ויפקר בביתי׳פררשכא קרחה

 יפרוש וכסיל בדעת יעשה ערום *כל מ״ד רבא אמר (לי.ח
רבתי׳ ישראל מלך רור זה כדעת יעשה ערום כל אולת י!

 נער׳בתולר. המלך לאדוני יבקשו עבריו לו *ויאמרו ביה
 יפרוש וכסיל נהליה! אייתה ברתא ליה דתה מאן וכל

סז מגילה
 פקידים המלך ויפקד ביה דבתיב אחשורוש זה אנלה

: מיניה אטמרה ברתא ליה רהוה רמאן
 : שמריו על רורדיה על :יינן תמנו יפיג חמרא ליה מפכח

 הנא כן דודאי ליה אמרי ויפה ליה אמרו וטעמא
 מואב שאנן שנאמר :עלי! מיושבת חכמתו שליו שא־ס שמתוך

 : נתר לא וריחו בו טעתו עמד כן על דקרא סיפיה וגו׳ מנעוריו
 הקרבת לשון אליו והקרוב נאמר קרבנות שם על זה פסוק
 ישרן( שהיו הקרבנות את הקב״ה לפני הזכירו השרת מלאכי קרבן

 ותמלוך אסתר ותבא בושתי נקמה להס לעשות לפניו מקריבן
 יקרוש שלא בדם טרפו מרס : תורים שתי לשון שתר :תחתיה

 השמן: עס לבוללן במנחות לפניך לוריקה:מרפו ראוי שיהא כדי
 תלוי להיות עומד לפורענות תוכן ממוכן : מגיס לשון ממרס
 לבסוף הכתוב אותו תנה שהרי בראש קופץ שההדיוט מכאן
 מדרש יש בתוספות וכתבו ־ גראש וקפץ מכולן היה גרוע אלמא

 מתנו גדולה שהיתה לשרית נשוי שהיה ולפי דניאל היה שתתוכן
 אלמלא : כן לעשות יעץ בלשונו לדבר לכופה יכול היה7שלי

 לא : העכו״ס בעיני שוטה בהו שהוחזק ראשונות אגרות
 כדבר להרגם מתהרין שהיו ופליט שריד מישראל נשתייר

 המועד ליום תמתינין היו ולא האמצעיות באגרות המלך
 שיה׳ לנו שולח זה תה העכו״ס אתרו לן דשדר האי מאי דאמרי

 פררשב׳ : הוא שר בביתו הגרדן שאף פשיטא בביתו שורר אדם
 הראה אדם כל לפיכך אחת אלא בקש לא דוד נערה :ונגיד פקיד

 צוה כסיל היה ואחשורוש בעיניהם תיטב אולי בתו את לשלוחיו
 יבעול כולם ואת אחת אלא ישא פלא יודעין הכל כולם את לקבץ

: תטתרה ברתא ליה דהוה מאן
 בעכו״ם חכמים לשון תצינו כו׳ רבנן חכמים מאן מהרש״א

 לא עתים יודעי אבל וגו׳ לחכמיו פרעה ויקרא כתו
 לעתים בינה יודעי יששכר ותבני כת״ש ישראל בחכתי רק מצינו
 קיים שב״ה בזמן נפשות דיני דנין שהיו סנהדרין מכלל והס וגומר

 דינה פסק מתוכן אלא בה שדנו תצינו ותדלא דיינוה א״ל ולכך
 דהיכי מטעם לדונה רצו דלא ש״ת לאעלהתלךגותר כדכתיב

 השרים דאלו ואפשר כו׳ דיתבי ומואב עתון לגבי זיל כו׳־וא״ל דיינו
 תעתלק: התן זה מתוכן שהיה כתו ומואב מעמון מהם היה דחשיב

 הקרבת תלשין והקרוב כפרש״י כי' הקרבנות ע״ש הפסוק בל
 אליו והקרובים למכתב ה״ל פשוטו דלפי משום והיינו עכ״ל קרב!

 איתא ונהרגו׳ כו׳ הקב״ה לפני שאתרו שתה״ש ואתר רבים בלשון
 היו הס לדונה רצו שלא לעיל דהזכיר יששכר ובני דרשה הך נתי

 ובאיזה לכפרה הבאים הקרביות כלל בתפל׳זו והזכיר כך מתפללים
 וכבשי* הכרים שני שהס שנה בני כריס ע״ש נרשנא מי וע״י תקום

 שהיה עשיר קרבן שהוא תנחה ושל שתריח של בתמיד שנקרבו
 עני קרבן תורי׳שהוא שני ע״ש ואת׳שתר בו חלק ישראל לכל
 מי ע״י וקאמר אדמה מזבח שנאמר אדמתם על כקרבו אלו שכל
 הנקרא טובות מאבנים אחד שבו כהוגה בבגדי ששימש כ״ג ע״י

 נהנים שאר ע״י שנעשו ברם מר־סו כלום מרס ואתר תרשיש

כלו© ומרסנא המכפרת לזריקה השייגה הדס עבודת שהיא
מרסו



מגילה ראשון פרק נקראת מגילה
יר?י אמיוכן הימיי בדברי פתח דוה כי פזי בן ר״ש )לא

 אבא פתח הוה דכי וכו׳( כדר״ש גורם שאינו מפרש״י
 " יודען ואנו הם אחד דבריך כל אמר הימים כדברי פזי

 ואת אביגדור ירד את ילדה היהודיה *ואשתו לדורשן
 בתיה בגי ואלה זנוח אבי יקותיאל ואת שוכו אבי חבר

 בתיה והלא שמה יהודיה וכי מרד לקח אשר פרעה בת
 בעכו״ם שכפרה על יהודיה שמה נקרא ולמה שמה

שמוח יוחנן רוא״ היאור פרעה בת ותרר* דכתיב
 טסס, בית מגלולי לרחוץ שירדה מלמד יוחאי בן ר״ש משום
 פ״ק המגדל שכל לך לומר רביתי׳אלא רבויי והא ילדה אביה
 ״סעי זה ירד י ילדו כאלו הבהוב עליו מעלה ביתו בתוך יתום
 יש בימיו מן לישראל להם שירד ירד שמו נקרא ולמה משה

 שחבר חבר ישראלי של פרצותיהן שגדר גדור ובשבילו
 לרם שנעשה סובו " שבשמים לאביהם ישראל את

 שבשמים לאביה׳ ישראל יקותיאלישקוו כסוכה לישראל
 אבי אבי אבי י ישראל של עונותיהם שהזניח זנוח בימיו׳

 בת בתיה בני אלה אביבנביאות בתורה אב בחכמה אב
 שמו כלב והלא שמו מרד וכי מרד לקח אשר פרעה

 בתיה וישא מרגלים בעצת שמרד כלב יבא הקב״ה אמר
 תלה אשר י אביה בית בגילולי שמרדה פרעה כת

 הדסה את אומן ויהי י מעצמו שגלה רבא אמר מירושלים
 רבי תניא י הדסה לה וקרי אסתר לה קרי אסתר היא

 שם על הדסה שמה נקרא ולמה שמה אסתר אומר מאיר
 ייע^ בין עומד *והוא אומר הוא וכן הדסים שנקראו הצדיקים
 שמה הרסה אומר יהודה רבי ׳ במצולה אשר ההדסים

 את מסתרת שהיתה מפני אסתר שמה נקרא ולמה
 ר׳ י עמה ואת מולדתה מגדת אסתר אין וכה״א דבריה
 ינ״ש אסתר שמה נקרא ולמה שמה הדסה אומר נחמיה

 טעזאי״ אסתהר/בן שם על אותה קורין היו שעכו״ם
 אנשים שהיתה מפני הדסה שמה נקרא ולמה שמה אסתר אומר

 כי׳ רבי כהרס בינונית אלא קצרה ולא ארוכה לא בינונית

נו״ח והוט היתה תקרוקראסתרי אומר קרחי בז יהושע
 אביה ובמות וכתיב ואם אב לה אין כי * עליה משוך חסד

 אביה מת אמה עיברתה חסדא רב אמר לי למה ואמה
 דבי תנא י לבת לו מרדכי לקחה * אמה מתה אמה ילדתה

 עי׳ *ולרש אומר הוא וכן *לבית אלא לבת תקרי אל ר״מ
ותגדל ויחיה קנה אשר קטנה אחת כבשה אם כי כל אין
שתוחג י * י י

 3י נ ובחיקו תשתה ומכוסו תאבל מפיתו יחדו בניו ועם עמו
 כבת לו ותהי תאכל דמפתו משום כבת לו ותהי תשכב

 הראויות הנערות שבע ואת י לבית נמי הגא כבית אלא
שבעת בוק מונה שהיתה מלמד רבא אמר * לה לתת

: שבת ימי
 :עמ"ם בלשון שם נימוס נאים בשתות היה בנימוסו מוכתר

 אתר חנה בר בר רבה אתר גרסתן והכי גרסילן לא כעדי
שהוא חנא בר בר רבה כעדי דגרסי נאית וכו׳ לוי בן יהושע רבי

מוכתר

 שלחן הכינו בלום ממונן דלות בדלי קרבן שהוא נו׳ ,במצחו׳ יזילו
 נתרגו/ויאמר זה וכענין הפנים נלחם התמידי׳ עמדת שהיא גו׳

 גיה דנתיב השחר אילת בתזתור רמז יש בו׳ המן זה ממוכן
 ממ״כן. המן ר״ת שבו וגומר כ"לב מי״ד נ"פשי 3מ״חר ה"צילה

 מתוכן שתו שנקרא ואתר ע״ש קרא אהאי ליה תייתי >לקתן
 עכ״ל תלוי להיות לפורעגו'עותד פרש"י כו' לפורענות שמוכן

 תעשה3 מתחלה לאחרים פורענות להביא לפורענות שתוכן וי״ל
 : וגומר היהודים כל את ולאבד להרוג כד אחר ושוב להורגה ושתי

 קרחה גנאי לשון3 נקרא אנשים שפל קרחה כו׳ קרחה אפילו
 שואל ובפרק גזת׳ קרח עלה כדכתיב דבכורות פ״ב התוספת גמ״ש
 עכ״ל בביתו שר הגרדן שפי׳שאף ורש"י נו׳ כתה לקרחינאה מהנא

 הגרדי כתו ושפל בזוי אדם דר״ל אלא קרחה של פי׳ זה אין
 זה גומר יפרוש כו׳ דוד זה בדעת יעשה ערום גו׳ ויפקד

 התקרא לשון פירושו על ואוסיף בפרש״י מפורש כי׳ אחשורוש
 שעבדיו קרא שאתר אלא כלום פי׳ לא שדוד היינו בדעת יעשה וגרוס
 פירש הוא אחשורוש זה הכסיל אבל נערה לו בקשו וגס כן אתרו

 וגומר גערה כל ויקבצו גותר פקידים התלך ויפקד האולת בעצמו
 יבקשו גו׳ נערי ויאתרו תיניה דלעיל קרא הביא שלא יתיישב ובזה

 המלך ויפקד דבחריה קרא דמייתי אלא גו׳ בתולות נערות לתלך
והסכים פירש שהוא דהיינו גו׳ נערה כל את ויקבצו גומר פקידים

:נעריו שא״ל באולת
 מה גומר מרדכי ושמו הבירה בשושן היה יהודי איש טי
 עד וליזיל ליחכיה אתא קא ליחוסיה אי נפשך מם

 חנא י לא ותו תלתא הני שנא מאי יעקב בר בנימין ׳
 של עיניהם שהאיר 'בן יאיר בן נקראו שמו על בולן

 בןקיש תפלתו אל ששמע בן שמעי בן בתפלתו ישראל
 וקרי יהודי ליה קרי י לו ופתחו רחמים דלתי על שנקש

 ליה וקרי קאתי מיהודה אלמא יהודי ליה קרי ימיני ליה
 מוכתר מררכי נחמן אמרדב קאתי מבנימין אלמא ימיני

 חנה בר בר ורבה הונא רב בר רכה היה בנימוסו
 ואמו מבנימין אביו אמרו לוי בן יהושע דר' משמיה

 משפחת בזו זו מתגרות משפחות אמרי ורבנן מיהודה
 רלאקטליה מרדכי דמתיליד גרמי אנא אומרת יהודה

 קאתי מיני אומרת בנימין ומשפחת גרא בן לשמעי דוד
 ולהף גיסא לחך דקאמרה היא ישראל כנסת אמר דכא
 מה * ימיני לי שלם ומה יהודה לי עשה מה ראו גיסא
 שאלמלא גרא בן לשמעי דוד קטליה הלא יהודה לי עשה

 מרדכי מתילד הוה לא דוה וקטליה בןגרא שמעי היה לא
 לי שלם ומה לישראל צער ליה וגרם המן ביה רמקני
 אגג היה לא שאלמלא לאנג שאול קטליה הלא ימיני

 מרדכי ביה דמקני המן מתילר הוה לא שאול וקטליה
 מבנימין לעולם אמר ור״י • לישראל צערא ליה וגרם

 שכל בעכו״ם שכפר שם על ידודי ליה קרי ואמאי קאתי
 גוברין *איתי שנאמר יהודי נקרא בעכו״ם הכופר

פזי בן דאר״ש פד בן בדר״ש וגו׳ יתהון מנית די יהוראין



נקראת מגלה
 כהד כמו כעדי יקרות משוס נר כר קורין שהיו מימו&ו מוכתר ה $?י

 דוד קטליה רלא :תורי מפי ואינו אתרה הדא אמרה עדא כמו היי
 איש לשבח ולא לצעקה גיסא לאידך :מיתה חייג שהיה לשמעי יף

 וגו׳ יהוראין גוברין איתי :הזה ערצ לי גרמו ימיני ואיש יהודי קא?”

 כנגד ח אחת דבריך כל : סלרזין לא לאלהך דקרא וסיפיה אמיכת'
 שמות הרכה הן אחת הימים דברי דבריך כל מדבר היה השפר ל'י״

 לדרשן יודעין ואנו אח׳הן: אדם וכלס ופלוני פלוני מזכיר אתה

 יודעין שאגו עד לכנו את מתנין אנו אותם סתתת שאתה ע״פ אף נ6
 נקט יהודי נקרא נעט״ס הכופר ככל לעיל דאיירי ומשוס לדרשן 0••

 קרא משתעי מיניה לעיל היהודיה ואשתו : הקא קרא להאי
 :וגומר היהודיה ואשתו ונועם אלה עידו יפונה כן כלב וכני ככלב ח רכל׳

 לרחוץ :וגומר בתי׳ בני אלה כסופי׳ דכתיב שמה בתיה והלא סלחא

 : קרא משתעי ככלב דהא שמו בלב והלא :גיירות לשם לטבול
 שמה נשתל ולכך אביה בית בגילולי שמרדה :בתיה וישא ה״ג רש״א

 הגולה מן היה אשר כתיב מדלא מעצמו שגלה :הללו נליקוחין
 מהם היה שלא משמע הגולה עם הגלה אשר וכתיב הגלתה אשר

 ירמיה שהיה כמו מעצתו גלה והוא כרחם על גלו הגולים ששאר
 אשר ההדסים בין : חזור הקב״ה לו שאתר עד עצמו גולת

 אסתהר : קרא משתעי ובשכינה לכבל הצדיקי׳שגלו בין כמצולה
 משוך חסד של חוט אלא כהדס היתה כלכנרגירקרוקת יפה ירם

 : ולאחשורוש לעכו״ס יפה נראית היתה ולכך הקב״ה מאת עליה
 אלא ואס אב לה אין דכתיככי מאחר לי למה אביה ובמות
 שהורתה שכיון נאם אב לה היה לא אחד יום שאפילו בא ללמדנו

 אב לקרותו שנראה משעה אב לה היה שלא נמצא אביה מת אמה
 כל אין ולרש : אם לקרות נראית ולא מתה אמה וכשילדתה

 שבע את :שכע בת זו אחת כבשה :קרא משתעי החתי באורי׳
 בשבת אחד קראה מהן אחת השנת ימי בהן תונה שהיתה הנערות

 של שפחה יום ונהגיע לכולם וכן בבי ואחת בשנת כא׳ לשרתה
: הוא שבת יום שאותו יודעת שבת

 אמרת וכו׳ הבירה בשושן היה יהודי איש דגרסי ספרים יש תוספות
 נדדריש והגונים נאים שמות פירוש היה בנימוסו מוכתר נתמן

 ימיני ליה וקרי יהודי ליה קרי דגרסי וי״ס ׳ נקראים שמו על שכולם
 נחמן רב אמר : קאתי מבנימין אלמא ימיני קאתי מיהודה אלמא יהודי

 לישבו יש ומיהו ־ לזה זה ענין דמה נהירא ולא היה בנימוסו מוכתר הררכי
 ולכך מלכות ובטכסיסי נאים ובמעשי׳ נאים בשמות מוכתר כנימוסי מוכתר
 כל ־ מלכים ממ?ו ויצאו השבעים מכל חשוב שהית יהודה שס על קורהו

 אימא תימא • יהודאין גוברין איתי שנאחר יהודי נקרא בעכי״ם הכופר
 יהודה מבני בהם ויהי כדכתיב יהודה משבע שהיו לפי יהודאין שקראם
 בפי דאמרי' נחמני בר שמואל כרבי דאתיא וי״ל ועזרי׳ מישאל חנניה דניאל

: שבטים משאר ועזריה מישאל חנניה יהודה מבני דניאל חלק

 דדורז' נתי זו קושיא וככלל בנימןכו׳ ער ליחסיה מהרש״א
 קיש בן לאו שתעי דהא הזכיר לא נתי כיני דכיני

 כמ״ש מלי עיניהם שהאיר בן ;כדלקמן הוא גיא כן אלא הוא

 הקיש כי הקכ״ה ששמע ע״ש שמעי וכן גותר אורה היתה ליהודים
 כדאתרי׳ רחמים שערי ננעלו ככר ט׳כי רחמים שערי על בתפלתו

 וצדיקים מרדכי של תפלתו לולי כליה עליהם שגזר במדרשות
 ישראל כנסת :רגנעלו רחמים שערי להם שנפתחו דור שבאותו
 ה^י לי הס מ׳ לצעקה נפרש״י כד גיסא לאידך אמרר.

סח מגילה ראשון ברק
 די&ן לכאורה מדוקדק אינו כוי ימיני לי שילם תה ולשון עכ״ל

 יהודה עשה ריהטא דלפוס משוס לפרש ונראה בו שייך תשלומים
 מרדני מתנו שנולד שמעי את הרג שלא טוב מעשה דוד דהיינו
 מה ותיקן שילם מרדכי שהוא וימיני בתפלתו הגאולה שהביא
 וקאמ׳דאיגו לעיל רבנן אמרי דכה״ג קטלי׳לאגג דלא שאול שקלקל

 מרדכי שנולד שגרס כתה כלום תיקון שלא יהודה עשה דתה כן
 אלא מקנא היה לא דהמן תקלה כאן היה לא מרדכי הוה לא דאי

 אגג את הרג דאלו שאול שקלקל מה שילם לא כימיני וכן כמרדכי
 זע״פ כו' יהודי נקרא בעברם הכופר כל התן: נולד היה לא

 אותיות ד׳ בו דיש הקנ״ה של ע״ש כו׳ יהודה דסוטה פ״ק מ״ש
 דקושטא אע״ג וגו׳ יהודאין גוכרין איתי תדכתיב ליה ותייתי השם
 ה״ל לא מ״מ דניאל ספר בריש כמפורש הוו יהודה מבני 7 הוא

 והתום' וגו׳ לא ולאלהך שם דכתיב לאו אי יהודאין הכא למקריין
 כפ״נן אכל עכ״ל יהודה משבט היו דלא איתא חלק דבפרק כתבו

 אני ליהודה א״ל דהקב״ה שם שאתר מיהודה דהיו תוכח דסוטה
 כל ועזריה: תישאל חנניה נינהו ומאן האש מן מבניך שלשה מציל

 כן דדרשו ונראה הם משה שמות וכולם מלי הם אחד דבריך
 בני ואלה כמ״ש אחריה לייחס׳ ה״ל לא בניה ממש היו דאלו משוס
 מרד כני אלה אב משפחת ע״ש ליחסה ה״ל אלא גו׳ לקח אשר בתיה
 שנולדו היו מרד כני דלאו אמר פרעהוע״כ בת כתי׳ לו ילדה אשר

 דלא ומשוס כדמסיק גדלן שהיא אלא שתה על נקראו ולא מתנה
 מרד הן משה שמות כולן מצינושהיאגדלהרקאתמשהע״ב

 משה בזכות מן תענית כמס׳ כדאמרינן ט׳ תן לישראל להס שירד
 שחיבר חכר ע״י שנחנה התורה היינו נו׳ פרצותיהן שגדר גדור

 ישראל ובין הקב״ה נין סרסור כתו תשה שהיה היינו כולי ישראל
 מן בתפלתו עליהם להבין היינו כולי כסוכה להם שנעשה סוכו

 נימיו לאל שקוו יקותיאל מרגלים ובמעשה עגל במעשה הפורעניות
 זנות ואני ושלו מן ליתן ויום יום בכל שקוו המדבר דור דהיינו כו׳

 עונותיהן להן סולח הקנ״ה היה תפלתו כו׳שע"י עונותיהן שהזניח
 אני שלשה היינו אבי אני אבי כדבריך סלחתי ה׳ ויאתר כת״ש

 לגדור בתורה אב שהיה היינו אביגדור גני דכתיב דהאי דכתיבי
 ואני במצרים כנר להן שהיה הרעים במעשיהם ישראל של פרצות

 מן עליהם להגין ישראל על להתפלל יודע בחכת׳ אב דהיינו סוכו
 אב זנוח ואבי משה זה וגו׳ פשר יודע כהסכם מי כמ״ש הצרות

 מעצמו שגלה :כפרתן על כקש ואעפ״כ הרע לנס שידע בנביאי'
 עם וגו׳ יכניה עם מירושלים הגלה אשר אלא למכתב ה״ל דלא ט׳

 גלו דהם לך לומר אלא הוא דקרא יתורא הגלתה אשר וגו׳ הגולה
 שנקראו :מעצת! עמהס גלה הוא אבל נ"נ ע״י נע"כ יכניה עם

 סדנן לאילן דומה הרע ואדם הוא השדה עץ האדם כי כר׳ הדסים
 קינ׳דשרג* אצל דיקל׳נישא אזל החובל ס״פ וכת"ש לשרפה שעומד
 וגומר יפרח כתמר צדיק כמ״ש טוב לאילן דומה הטוב אדם ובהפך
 דברים מסחרת ; הטוג בריתו ההדס וכן טובים פירות שנושא
 נושאת אסתר ותהי וז״ש כה יתקנאו שלא כן עשתה גי׳ אין שנא׳

 בתרגום ועיין כאומתו לו נדמתה ואח׳ דנ״א רואיה כל בעיני מן
 לה להדריש הראויז׳ ומדכתי׳ שבת ימי בהן ״א:שהית׳מונה"

ש^ין מטרש !בתרגום השמע ימי >ילע לה יאומת שהי! להייע
׳ $



ראשון פרק נקראת מגילה
:ע״ש השמע תיתי יזס כל תעשה כפי שתוה להן

 רב אמר יהודי איש דגרשי ספרים יש בחוש׳ וגו' יהודי איש הרי״ת

 כדדריש והגונים נאים שמות פירוש היה בנימוסו מוכתר נחת!
 דמה נהירא ולא וכו' ימיני ליה קי׳ דגרסי ויש נקראים שמו על שכולם
 איש שאותרה לגירשא פירשו שהם כיון בדבריהם וקשה י לזה זה ענין

 יהודי נקרא אלא מיהודה שאינו שהכוונה היה בנימוסו מוכתר היה •הודי
 שאומרת האחרת לגירסא להם הוקשה תה א״כ בנימוסי מוכתר סהיה ינ׳יש
 שהוא מבואר הדבר והרי לזה זה עיין דמה ימיני ליה וקרי יהודי ליה קרי

 כן התיש' תרצו דבר ונשוף בנימוסו מוכתר שהיה על יהודי ונקרא מבנימין
 מוכתר שהיה יהודי איש האומרת ירפא דלג ונראה י מאליו מבואר והדבר

 על נקראו שכולם שמעי בן יאיר בן דדרשי אחריני כהנהו כלל כנימוס!

 בןשמעי גס בתפלתו ישראל עיני יה קקב שהאיר יאיר בן שהיה מרדכי שס
 על כן שנקרא יהודי איש לדרוש כן גם יש לכן תפלתו בקול ה' ששמע
 אחרת לגירסא אבל טוב כי ת' לשם ולשבח להודות בנימוסו תוכתר שהיה

 יאיר בן דנקט כהנהו יהודי בן כתיב ולא יהודי איש מדנקט ליה דקשיא

 בקיל ה' ששמע בן בתפלתו ישראל עיני שהאיר בן דורש שאתה שמעי נ!
 בנימוסו מיכתר סהוא מי בן יהודי איס בן דורסים היינו וכך תפלתו

 מיהודה דאתי העצס שס אלא תואר שם שאינו משמע יהודי איש -*מדקאמר
 בנימוסו מוכתר עוד לומר ואין קאתי מבנימין אלמא ימיני איש ואח'כ

 יהודה ע׳יש שנקרא העצם שס שהוא ליישבו יש ומיהו י לזה זה ענין דמה

 בשמות בנימוסו תוכתר וזהו מלכים ממנו ויצאו חשוב שהיה חשיבותו מצד
 אנא דאיפזך להקשית אין מבנימין אביו ־ יהודי בן אמר לא ולכך נאים
 משמע כפשטיה בן שמעי בן בןיאיר דכתיב דכינן מבנימין ואמו תיהוד׳ אביו

 אתר- יוחנן רבי : מיהודה ואמו מבנימין אביו אתר לכך בנימין משבט שהוא
 אלא נחלקו ולא אחי מבנימין דלכולהו דכיון לי תימה וכו׳ מבנימין לעולם

 אותר' ישראל כנסה למ״ד וכן קאתי מיני אומר וזה מבנימין אביו אומר זה
 ־ קאתי מבנימין לעולם יוחנן ר' שאתר זה מהו א״כ קאתי דמבנימין □ובר

 שאיש לפי יהודי איש על הבירה בשושן היה קאי לא דליגק לישב דש

 בשושן להיות גרס דוד זה יהודי כך אלא בשושן היה ולא דוד על נדרש יהודי

 בשושן אתר שלא רבנן ודייקי מבנימין ימיני איש שהוא מרדכי הבירה
 אחד אדם הביר׳ שהי׳בשושן גרס יהודי איש ה״ק אלא יהודי איש מיר׳היה

 שחמר וזה הבירה בשושן היה הוא יהודי איש דריש ור״י מרדכי ושתו
 וכיון קאתי דמבניתין הוא לכולכם השוה הצד כלומר קאחי מבנימין לעולס

 יהודי איש דנקרא הבירה בשושן עצמו היה יהודי שאיש עוד לדרוש יש שכן
 טעם לתת יש מעצמו שגלה רבא אתר הגלה אשר י בעבו״ס שכפר על

 הקבי׳ה לו שאתר עד ירמיה הלך לא שהרי בא״י ישב ולא תעצמו גילה למה
 בסוף יהא מה לראות והלך הגלות עליהם התנבא שהוא מפני אלא חזור

 הדבר טעם פירש עצתו הכתוב אמנם מעצמו גלה למה מרדכי אבל נבואתו
 אשר הגולה עס שהלך לפי הוא הטפס תעצמו כלומר הגלה אשר שאתר

 חרשי' נעשו שכולם הסנהדרין והמסגר החרש שהם מלך יכניס עס הגלתה
 תורה למקום גולה הוי כדתנן מהם להפרד רצה ולא בפניהם דגר דובר נאין

 יכי עתהם לילך כדי תעצמו הגלה מרדכי יכניהוגם עם גלו שהסנהדרין
 שאס הוא רש״י וכוונת ואם אב לה אין כי לי למה פרשי'׳ וחס אב לה אין

 לומר חזר למה אב לה אין כי דטעמא כיון היא שקושיא דגתרא כפשטי'
 ואמה אביה ובמות ת־כתיב תשמע דלא מידי משני לא א״כ אבית וכמות

 לזה שנולדה אחר שניהם מתו דדילמא אתה מחה וילדה אביה מת שעיברתה
 ואס אב לה אין כי ל״ל ואתה אביה ובמות שאתר כיון היא שקושי' הרש״י

 וכן אב לה ה#ה ולא אביה מת אב לקרותו שנראה שמשעה דרשי בהא כי
 כי לתה דא״כ קשה עדין אבל אס לקרות' נראת ולא מתה אמה כשילדת'

 ואס אב לה אין כי אלא אביה מת עינרתה דרשי הוי לא ואם אב לה אין

 חיים ואתה אביה היו שכשנולדה ולעולם לבת לו לקחתה מרדכי כשבא עכשיו
 שאס לפי כאחד שניהם מתו כרחין בעל ואתה אביה ובמות דכיזיב השתא אבל

 עדין כי אביה בתות מרדכי לקחה לא א״כ קיימת ואמה אביה קודם מת
 מרדכי לקחה לא א״כ בתחלה אמה מתה ואס אמה אצל היתה אביה כשמת
 לבת לקחה אבית ובמות אביה אצל היתה אמה מות אחרי כי אמה נמות

 מיותר הוא שכן וכיון מרדכי ולקחה כאחד כ׳ שמתו הוא גהנרח ודאי אלא

מגילה
 וכא> אסתר שכשמלדה הוא שהאמת דריש לכך )אם אב לה אין כי לומר

 שנולדה לאתר ואס אב לה היי אם מינה ונפקא ואם אב לה היה לא לעולם
 לדרוש כדי הוא אמה ומיתת וילדתה אביה ומת אמה שנתעברה או ומתו
 אם או אב לה היה ואלו לבת כאס אותה מניק שהיה לכת לו מרדכי לקתה

 מרדכי דוד אבייויל אסתר של אביו שלהיות אפשר ועוד זה לנס צריך היה לא

 מרדכי לבו נתן שעה תאותת אביה מת אמה שכשנתנגנרת מרדכי וכראות
 לדתה בעת מתה אמה שגס וכשראה כשתגדל מפרנסה להיות לו לקחתה

 מרדכי לקחה כפל ידוקדק ובזה לבת כאס אותת להניק מרדכי.לבת לקחת אז
 האח׳ לקוחין שתי רמז כאן אלא לבת מרדכי לקחה לתימר לו דהיה לכת לו

 לקחת ומתה אמה כשילדתה ואח״כ לאב לה להיות לו לקחה עיוורה בשעת
 לה אין בין שהפסיק קרא דייק ובזה לבת כאס עשת אותת להציק לבת
 נשא שלא ללמדנו מראה טובת נערה בזה ואמת אביה ובמות ובין ואס אב

 היה שלא אלא מרחת ומוכת תיאר יפת הנערה ני ייפיה מצד מרדכי אשת

 נערותה זמן עד היופי בה ניכר שלא שעה מאותה ואס אב מציאות לת
 ובמות לפרנסת עצמו על לו לקחה אביה ובמוח לבית לקחתה לבו אל ויתן
 נראה לבית אלא לבת תקרי אל מאיר רבי דבי תנא :לבת לקחה אתת

 או לבת לו להיות מרדני לקחה לבת למרדכי היתה דהיל׳יל לר״מ דקשיא
 לבית לאשת לקחה דרש לכך לבת לקחה לומר יצדק לא אבל בת נשאה יאתר

 תשכב ובתקו דהיל״ל כבת לו ותהי כדוד אותר הוא וכן אשת אלא בית אין ני
 כי תשכב ובחקו תפתו שתאכל מצד כבת לו ותהי לותר יצדק לא אבל כבת
 לבת יהיו כ־ מפני ולא בחיקם ושיכביס אחרים של מפת אוכלים וכמה כתה
 אלא בית אין כי מתנה בית ועושה האדם שלוקח כאשת לו ותהי ה״ק אלא

 השבת ימי בהם מונה שהיתה מלמד וכו' הנערות שבע ואת : אשת
 מבית נערות ׳ ז ואת לומר מספיק כי לה לתת הראויות מאי דדייק נראה
 תלמד לז״א הכא דכתיב לה ותאי המלך מנית לתת הראויות יאמר או המלך
 ימי למנין נתנו לבדה לה אמנם לתשמישה נערות :'יתנו הנשים שלכל וכו'

 קראה ולשביעית השבוע מימות אחר יום שם קראה אחת שלכל השבת

 הרי שבת יוס שהוא ידעה ותמנה שבת יוס משתמש׳ היתה כי שבת
 השבת אח לשמור בי השמות אלו ראויס בלבד לה ראויות אלו שנערות

: לאחרת ראויות אינם
 טז מאכל שהאכילה רב אמר לטוב נערותיה ואת וישנה

 שם דוזזירי קדלי שהאכילה אמר ושמואל ז יהודי
 דניאל *ויהי אומר הוא וכן זרעונים שהאכילה אמר יוחנן ורבי

 6 להם ונותן משתיהם ויין בגם פת את נושא המלצר

 רב המור שמן מאי המור בשמן חדשים ששה זרעונים
 אמר אבא בר ירמיה ורב סטבת אמר חייא בר הונא
 אומר יהודה רבי תניא שליש הביא שלא זית שמן

 אותו סכין ולמה שליש הביא שלא זית שמן. אנפקינון

 באה היא בערב :הבשר את ומעדן השער את שמשיר
 אחשורוש של מגנותו יוחנן א״ר שבה היא ובבקר
 :בלילה אלא ביום מטתו שמש שלא שלו צניעות למדנו

 אלעזר א״ר :רואיה כל בעיני חן נושאת אסתר ותהי
 : מאומתו לו נדמתה מרואיה ואחד אחד שלכל מלמד

 ירח חסדא רב אמר טבת חדש הוא וגו׳ אסתר ותלקח
 מכל אסתר את המלך ויאהב : הגוף מן נהגה שהגוף
 לה קרי הבתולות מכל לפניו וחסד חן ותשא ׳ הנשים

 טעם לטעום בקש חסדא רב אמר בתולה לה וקרי אשה
 משתה המלך ויעש ׳ טועם בעולה טעם * טועם בתולה

 עשת למדינות והנחה ליה גליא ולא משתיא עבד גדול
 שדר המלך ביר משאת ויתן ליה גדיא ולא כרגא דלי

קדלי פררשגיולאגליאליה;



ראשון פרק נקראת מגילה
 • נענשה לא אונסה ומחוך שתנים בלע״ז בקת״ש דחזירי קדלי

ע״כ אוכלת היתה לא היא ושלום וחס נתיספית וכהנו
 להגדיל התהאוים לצדיקים טונים שהזרעונים אומר הוא וכן

 וחבריו כדניאל וגו' נושא המלצר ויהי :טמא תתאכל עצמם
 נראה עשרה יתים ולמקצה נההואענינא ונהוג קרא משתעי

 הביא שלא זית שמן אנפקינון : נשר ונריאי עוג מראיהס
 פסול הניא ואס אנפקינון מגיאין אין הנן מנחות גני שליש

 אשקליו״ר ותצהיל מצהיב אנפקינון:ומעד| ואמ׳מאי ר״י קאי ועלה
 מן נהגה שהנוף :ומשלחן נשים נוטל שהיה הוא גנותו :גלע״ז
 על לחננה השתי* שתהכווני׳תן הכהו׳ לך והעיד הצנה תפני הגוף
 ולכך טועם בעולה טועם בתולה טעם לטעום בקש :געלה

 נכמה חזר וכו׳ משתי׳ עבד :הבתולות ומכל הנשים מכל נאתר
 להאי ליה מדסמיך הועיל ולא מולדתה לו שהגלה לפייסה ענינים

 לשם משהיא וכו׳וענד מגדת אסתר אין שנית בהולות ונהקנן קרא
 ברגא דלי : הנשיס שאר לכל עשת שלא מה לכבודה סעודתא

 דכתיג והיינו כסף־גולגלותיכס לכס תניח אני אסתר נשכיל אתר
 נשמה לשרים דורונות פררשני שדר :עשה למדינות והנחה

 יכול אתה היאך תאמר ואס • גומר משאת ניתן דכתיג היינו
 כתת והלא היתה עס תאיזהו אחשורוש יודע היה שלא לומר

 נושאת שהיתה כשביל ישראלי׳אלא שהיא אומרים שהיו היו דלטורין
 ממשפחתי זו ואומרות מתגרות האותות והיו רואיה כל נעיני חן

:הגרור על לעמוד לו היה לא לפיכך כן כתו אומרת וזאת
 תאכל לה ששינה דהיינו יהודי מאכל שהאכילה מהרש״א

 דגם כתרגום ומפורש הנשים משאר נערותיה עם
 קדלי שהאכילה ות״ד איסור דבר לאכול שלא היו צדקניות נערותי׳

 לה ליתן שינה או יהודים משאר מאכלה לה ליתן ששינה היינו נו׳
 להן ששינה ות״ד כפי־ש״י אכלה אונסת ומתוך וטוב שמן תאכל
 הערוך מפי׳ כי׳ סטבת : כצדיקים שמצינו נמו בזרעונים לאכול
 ועיין דכיא תירא דרור תר אונקלוש כתרגום הוא וכן דכיא מירא

 שמשיר נו׳ זית שמן ואנפקינון תשא כי פרשת כרתנ״ן נזה כאורך
 ונשתעתא השער שמשחיר תצליח רני נשם ונערוך נו׳ תשער את

 וז״ל המור כשמן שניהם אח פירש נתרגוס אנל דפליגי משמע
 למדיו :ע״כ נולי סערא ית דתנתר ואנפקינון נסטני׳ וירחיץ
 אלא אחשורוש של שנחו לספר הכתוב נא לא דודאי כו' שבהו
 בו׳ נהג׳ שהנוף :ירח ט׳ למדנו גנותו דתתוך אלא כפרש״י גנותו
 נעל שהיה גנותו על הכתוב שהעיד נהפך לפרש ויש פרש״י עיין

 את שוב מדכתיג כר' משתיא עבד :להנאתו כן ונתכוון הנאה
 המשתה עשה דנשנילה לומר דקרא הוא וגז׳דיתורא אסתר משתה
 אזל ואמר לז לגלות כדי עשה בשבילה המפורש שכל וגומר והנחת

 כיון שנית נתולות ובהקבן מדכתיב כולי אמר ממרדכי עצה שקל
 סמך גס שנית בתולות קבן למאי ושתי תחת שהתליכה כתיב דכנר

 עצה שנעל לאשתועינן אלא לזה זה ענין וגו׳שאין יושג ומרדכי לו
 בחולו׳ שיקנן ואמ׳ליהלאחשורוש לו שתגלה יעשה היאך ממרדכי

 דעשת וקאמר שתגלה אפשר זה וע״י נו׳ מתקנאת אפה ואין שנית
 והוא וגו׳ תךמג אסתר אק הכי כתר כדכתיג ליה גליא לא וא״ה 15

סט מגילה
 אי? וישלח בעיניו חן תמצא מהבתולות שאחרת שאפשר כן יפצו

 בזויה דממשפחה שיאחר כדי חגיד שלא לה צוה זה דמטעס אסתר
:נמגילה רש״י כפי׳ וישלחה היא

 יהירי מאכל שהאכילה רב אמר לשוב נערותיה זאת וישנת הרי״ף
 היתה לא היא זח״ו בתום' כתבו וחזירי קדלי אמר ושמואל י

 בדברי יכן יהודי מאכל האכילה אתר רב שכדברי התיש' דדיקי נראה אוכלת

 האכילה אמר ולא וחזירי קולי אמר שמואל ובדברי זרעונים שהאכילה ר״י
 ואת יישנה וזהו לה ולא וחזירי קולי היו שלנערותיה שהכוונה וחזירי קולי

 ברבות בודאי כי נערותיה להזכיר לנו ומת לטוב וישנה דהילי׳ל נערותיה
 לה שינה שגס נערותיה ואת יישנה ה״ק אלא לנערותיה ייטב לה הטובה

 אוכלות היו הנערות טוב מאכל שהוא וחזירי קולי בענין לטוב מנערותיה
 קול* תאכל שלא לטוב מנערותיה משונה היתה שהיא אפשר וגס לה ולא

 וצריך כאומתו לו נדמית אחד שכל מלמד חן נושאת אסתר ותהי :וחזירי
 יודעים שהיו אע״פ רואיה כל בעיני חן נשאה דילמא רמיזא היכא לבאר

 ותשא היל׳יל חן נושאת אסתר ותהי מאי ודייק ונראה מאומתם שאינה
 הנערה יתיטב אמר שלמעלה לדקדק יש ועוד רואיה כל כעיני ח! אסתר
 וחסד חן וחשא אשחר אח המלך ויאהב נאמר ועוד לפניו חשד ותשא בעיניו
 לז״א רואיה כל לפני כתיב ולא רואיה כל יעיל חן נישאת אמר לפניו
 נושאת שעליה חן נושאת אשחר ותהי כאומתו לו נדמית אח׳ שכל מלמד

 ומצדה אומתינו מכני אסתר היא זו אומרים שהיו רואיה כל בעיני ונותנת
 אותתו מבני שהיא אסתר מפניי אותה מכבדים שהכל עליהם נטוי חנה היה

 היה שעליהם רואיה כל בעיני זכותנו אותה נושאת לה שהיה החן ונמצא
 הנם כי שעליה החן מצר כבוד להם לחלוק יכירום רואיהם שכל החן

: לאסתר קרובים

 ין ממרדכי עצה שקל אזל גו׳ שנית בתולות ובהקבץ
 בירך אלא מתקנאת אשה אין ליה אמר

 ם עמה ואת מולדתה מידת אסתר אין הבי ואפילו חברתה
 * אייג בשיר• עיניו מצדיק יגרע *לא דבתיב מאי רומא ר׳ אמר

 ■ ובשבח שאול ממנה ויצא זכתה ברחל שהיה צניעות
 ומאי * אסתר ממנו ויצאה וכה בשאול שהיה צניעות

 -יראץ׳ י-אב אחי יכ לרחל *ויגד דכתיב ברחל דהויא צניעותא
 פ אלא הוא אביה אחות בן והלא הוא אביה אחי וכי הוא
 וע״ש אמר אתית אמאי אמרה אנא רבקה בן דאתאואמר כיון

 דש"• אבא אלא לך •מנפיבנא אין ליה אמרה לי להמנסבת
 הוא רמאי אי לה אמר ביה למיקם מצית ולא הוא רמאי
 לסנרי לצדיקי שרי ומי ליה אמרה ברמאותא אנא אחור.

 תלי• ועם תתברר נבר *עם דכתיב אין לה אמר ברמיותא
 יה אית ליד. אמרה רמאותיה ומאי לה אמר תתפתל• פז עק
 מטא וכי מקמה לי מנסיב ולא מנאי דקשישא אחתא לי

 • לה משר יעקב עשה מה לגבך לה מעייל יומא ההוא
 אמרה ללאה ליה ועייל יומא ההוא מטא כי לרחל סימנים

 שנתן סימנין אותן מיד אחתאי מפספא השתא רחל
 בראשי* בבקר *ויהי דכתיב והיינו ללאה רחל משרתן לרחל יעקב
 נע אלא היא לאה לאו השתא רער מכלל לאה היא והנה

 לא ללאה משרתן ורחל לרחל יעקב שמשר סימנק מתוך
 • שאול ממנה ויצא זכתה לפיכך השתא ער ירע הוה

 שתיאג דורו אל שאול *ויאמר דשאולדכתיב ומאיצניעותא
 י6 לא המלוכה רבר ואת האתונות נמצאו כי לנו הניר הגד

 ממנת ויצאה זכה לפיכך שמואל אמר אשר לו הגיד

אסי״ר א ךןי □״□



מגילה רא^ון פרק נקראת מגילה
 דהיינו אמרים שיעשו זז׳זאם דרכה לפי לפרש הדרשוע״כנראה מגדת אסתר *אין דבתיב היא מאי ואסתר אסתר מיל>ג

 הנהני* עיר נוב והרג אגג על שחמל שאול שעשה כמו ה^סור דגר כשהקב״ה חגינא א״ר אלעזר א״ר ׳ עמר. ואת מולדתה
: אסורים שיעשו או שיגניהז דהיינו או כמו ואס ויקים לידי גאו פוף עד בניו ולבני ולבניו לו פוסק לאדם גדולה לו פוסק

הוא מה מפורש אינו מרדכי מאמר כולי דם מראה שהיתר הגיס ואם י ויגבהו לנצח *ויושיבם שנאמר הדורות כל לי #יוג
 וכל כולי שנתא ענדת אסתר הות דגריס נכתה תפורש ונתרגוס

 והכא ע״ש נו' מרדכי ע״פ א נטר הות נשיא דמחחיינין פקודיא
 יד• על כיותר מפורסם היה שזה נדותיה דם לענין רק הזכיר לא

 וגו' באמנה היתה כאשר :לחכמים נידותה דם מראה שהיתה
 •נא תה קשת לכאורה בו׳ מרדכי של בחיקו ויושבת וטובלת

 דנאש* מרדכי של נחיקו עתה יושנת שהיתה קרא מהאי ליה משמע
 אסתר מרדכי אמאתר דקאי אלא משמע לא וגומר נאתג׳ היתה
 דודא• זגרא׳ רוחצת והל-״ל נקיות מחמת פרש'* דטונלת ועוד עושת

 שהיתי{ כמו עתה עושה שהיתה וגו' מרדכי אתאמר אדלעיל קאי
 כנר פהיתה כתו נדה דם מרחה שהייה ולענין אתו נאמנה עושה
 תשמש לא5 כדי דודאי משוס אלא המלך לנית שנלקחה קודם

 כת׳־׳ש נידותה מדם ליזהר יכולה היתה לא המלך עס ננידותה
 נ־אמרי' לה היה ואונס אצלה מצוי אחשורוש היה יום התוס׳שנכל

 נמו לחכמים נדודה דם תראה דהיתה הא ע״נ זא״נ סורר פר׳נן
 מרדני של בתיקו אז גס יושכת דהיתה משוס אתו נאמנה שהיתה
 יום נכל אחפורוש של מחיקו עומדת שהיתה אחר דקאמר וניחא
הית׳ זה תקודם מרדכי של נחיקו 3ליש כשנאת׳ אח״נ נידותה כעת

 .־ נידותה ימי ספירת אתר לנדותה ממש טונלת
שלא לה צוה שהוא כיון לדקדק ויש וכו׳ שנית בתולות ומקבץ הרי״ף

 אותת. שיקנא למלך עצה נתן איך בכך רצונו היה והוא תגיד "
 מבלי להגיד רשות לה יתן שתגיד נתרצה הוא ואס שתגיד כדי חברת׳ בירך
 ואת משפחתה את למלך ויגיד מרדכי ילך או מהמלך וגיזום איום שום
 ההגונה עצה דרכו לפי יעץ שמרדכי מבוארי העניןנ״ל האמנ׳ אביה בית

 כי אחרת אשה המלך יקח אם גדולה שמחה תשמח בודאי שהיא לאסתר
 שנראית עצה יעץ אסתר של רצונה יורע שהיה ומון כרמה בעל נלקחה היא

 שנל הצדקת לאסתר אבל גדול ואיום הגונה עצת אחשוריש בעיני לפנים
 יחשב לרצון כי איום אינו זעמא ערל מאותו עצמת לפרוש היתה רצונה

 להגיד מוכרחת ותהיה קשים בדברים יאיימוה פן מרדכי שחשב ולפי לה
 בדברים יאיימוה ולא דעתם להפיס כדי האיום זה להם אמר לכך האמת
 כהיתה תלמד דםוכו׳ מראה שהיתה מלמד וכו' מרדכי מאמר ואת אחריס
 כאשר מולדתה מגדת אסתר אין שאמר בכתוב דהוקשה נראה וכו' טובלת

 ולא עושה אסתר מרדכי מאמר ואת לומר צורך אין א״כ מרדכי עליה צוה
 כאשר קודם שאמר כמו עושת אסתר מרדכי צווי ואת שהיל״ל אלא עוד
 אשרהיתה מאי אתו באמנה היתה כאשר יקמאי •וע מרדכי עליה צזה

 כי אתו באמנה מאי וע״ק אתו באמנה עושה היתת כאשר היל־יל ולפחות
 אותת באמנה וע״ר! אתו באמנה מאי כ א' אותה אותן שמרדכי היא באמנת
 מרדכי ומאמר לחכמים דם מראה שהיתה תלמד דרשו לזה ליה מבעיא

 אמר ולכך אסתר עושה היתה טהור או טתא דם הוא אס הדמים בענין
 של בחיקו יושבת בענין וגס טהור או טמא דם אמירתו שהוא מאמר

 אזמן שהיה בזמן היתה כאשר אישות משכב הויית היתה כאשר אחשורוש

 אתו היחה עתה גס כך אישית במשכב מרדכי עם אתו שהיתה אותה
 ואח׳יג מטומאתה לטבול מרדכי מאתר שהיה הטבילה אחר בחיקו שוכבת

 קודם הדסה אח אומץ אתו באמנה שה־תה כמי בחיקו במשכב אתו היתה
אחשורוש שלקחה אחר אתו היתה כך בחיקו שוכבת היתה אחשזרס שלקחה

:מרדכי של בחיקו ויושבת טובלת היתה

6ה** המיר כשער יושב ומרדכי ההם בימים
3 ע גתרש '־־ " ׳־ ־׳----------

 בזיקים אפורים *ואם שנאמר משפילו הקב״ה רעתו 00
 עושה אסתר מרדכי מאמר ואת • עוני בחבלי ילכדון

 " לחכמים דם מראה שהיתר מלמד אבא בר חנינא א״ר
 מלמד לימא בר אבא א״ר אתו באמנה היתה באשר

 ויושבת וטובלת אחשורוש של מחיקו עומדת שהיתה
: מרדכי של בחיקו

 גמולו לשלם הצדיק גמעשה עין נותן עיניו מצדיק יגרע לא
 שאול ממנה ויצא זכתה .־ גמדה מדה רגיס לימים אף

 מיחס מגילה של גתרגוס אסתר ממנו ויצתה ; צנוע שהיה
 היא וכתיג ננימין עד ומשאול ־־ לשאול עשירי ועושהו מרדכי
 : משאול שיצתה נכחוגיס אחרת ראיה לו ואק דודו גת אסתר

 סימני' לה שמסר הדנר יתפרסם שלא צניעות וזה ללאה מסרתן

 ויושעס דקרא וסופיה עיניו מצדיק יגרע לא שגא׳ ־ להתגייס שלא
 סמיכי הכי דעתו הגיס ואם . לדורות גדולה והיינו ויגגהו לנצח
 ע״י וגומר בזיקים אסורים ואם :ויגנהו לנצח ויושיבם קראי
 מחמת וטובלת : ועניות יסורין לידי ׳באין עצמן מגניהין שהיו

:לו מאוסה תהא שלא נקיות
 שלשה הבחנה היה שלא ואע״פ מרדכי של בחיקו ויושבת חופפות

 בכל להמתין יכולה היתה ולא כבר אשתו שהיתת כיון חדשים

 ׳ מאשתו לפרוש זה בשביל מחוייב אינו הבחנה זמן חדשים שלשה עס9
:כאן עד במוך משמשת שהיתה זעי״ל

 פרש״י עיין כולי בשכר עיניו מצדיק יגרע לא מהרש״א
 לצדיק יגרע שלא הידולח כעין מלשון עיניו ועי״ל

 ממנת ויצא זכתה נרחל גה סהיתה צניעות ר5גש מעשיו כעין שכר
 נזה שזכה קרא דהאי נסיפיה ואמר כדלקמן צנוע שהיה שאול

 אסתר מחנו שיצאת הוא וזכה לכסא 'מלכים ואת שנאמר למלונה
 לא אסתר תור ונהניע נכמה-ענינים כמפורש צנועה שהיתה

 הצניעות מכלל זה שכל וגומר מגדת אסתר ואין וגוח' דגר בקשה
 דאסתר זפרש״י למלונה כן גם גזה וזכתה שאול גני דלקמן כעין
 לשאול עשירי ועושהו מרדכי מייחס דחנילה כתרגום משאול יצאת

 מזרע מרדכי דהיה דקאתר דלעיל שמעתין מתוך אגל ע״ס בו'
 תזרע דלאו המקראות מתוך מוכח שמעי וההוא דוד שקלל שמעי
 : שאול אני קיש מזרע הוה מימיני שאול ממשפחת אלא הוה שאול

 הוא צניעות מכלל גומר הגיד לא המלוכה דבר ואת רבתיב
 לאתויי וה״מ פיך ולא זר יהללוך כנאמר מעלתו אדם יודיע שלא

 זה שהיה אלא רגליו להסך למערה כשהלך גו שהיה ממש צניעות
 דלעיל דקרא סיפיה וגי׳ לנצח ויושיבם שנא׳ :שנמלך אחר

 נמי ליה מייתי תקדש החזנח ונפרק הוא עיניו מצדיק יגרע
 אלא מעיקרא לעולם גדולה לו דפסקו תעש>ןשאול על ערשה הך

 אסורי׳נויקייזפירש״י ואס נמ״ש עצמו שהגניה ע״י תתנו שנטלה
 נראה עכ״ל ייסורין עניות׳ לידי נאין עצתן שמגגיהין ידי >ל

לעי מ נופל אינו זאס מלק אגל ימח מלשון אמרים יחמ9>



ע מגילה ראשון פרק נקראת מגילה
 יוחנן רבי אמר אבא בר אחא רבי אמר ותרש
 רצון לעשר עבדים על ארוגים הוא ברוך הקרוש הקציף

 על ארוגים צדיק רצון לעשות אדוניהם על ועבדים צדיק ׳
 צדיק רצון לעשו׳ עבדיו על קצף *פרעה דכתיב עבדים *'8יי

 עבדים • וגו׳ עברי נער אתנו *ושם דכתיב יוסף ומנו ס0
 המלך סריסי שני ותרש בנתן קצף דכתיב אדוניהם על

 דכתיב מרדכי ומנו צדיק רצון לעשות • הסף משומרי
 בגתן אבא בר חייא רבי אמר • למרדכי הדבר ויודע
 זה ואומרים טורפי לשון מספדים והיו הוו טרסיים ותרש

 ונטיל בוא בעינינו שינה ראינו לא זו שבאת מיום לזה
 לא והם שימות כדי מים של בספל מיתה סם של ארם
 יורע והיה היה הגזית לשכת מיושבי שמרדכי ידעו

 ומשמרתך משמרתי אין והלא ליה אמר לשונות שבעים
 והיינו ומשמרתך משמרתי אשמור אני ליה אמר שוה

:במשמרתו נמצא שלא וימצא הדבר ויבוקש דבתיב
 לשון : סריסין שני על פרעה )יקלוף עבדים על אדונים

 פהיתה מיזוך שינה ראינו לא : תקום שם טורפי
 אין והלא : לשתות וצמא המטה כתשמיש מרכה עליו חביבה

 על ממונה ואתה אתת עבע־ה על ממונה אני וטלי משמרתי

• אחרת עכורה
 צדיק רצון קאמר הפא כר׳ צדיק רצון לעשות מהרש״א

 וגות' אתך זכרתני אס כי כמ״ש כך על כקש שיוסף
 שהקכ״ה אלא ע׳׳כ כקש לא מרדכי הזהאכל הכית מן והוצאתני

 כלילה כמ״ש עי״ז נס לו ולעשות הוכר לו שיודע זה לו עשת
 הפכיות סכות מסככ שהקכ״ה וענינו וגומר שנח נדדה ההוא

 :האדון על לעבד ופעם העכד על האדון להקציף פעס לצדיקים
 שקראם ממה הדרש זה להם שיצא נראה בו׳ שינה ראינו לא

 שומרים אס המפרשים כדעת משמעות שני כזה שיש הסף שומרי
 ילך שלא המלכים דרך כן כי הכית שף כמקום מבחוץ המלך בית

 כאה והיא הסף על וידיה וכמוהו כרשות שלא המלך לכית אדם
 תן וכמוהו מזרק מלשון ואס לאהל הספים ושומרי הכית כסף
 הסף משומרי שהיו ע״י קאמר ולזה הרכה ועוד כסף אשר הדם

 שכינו דבר שותעין היו כתרגום וכמ״ש תלך של פלטרין שומרי
 כול* כספל ארס ונעיל כא כעינינו שינה ראינו שלא ואמרו לגינה
 המלך ומזרקי ספלי על גס ממונים שתיו הסף שומרי דהיינו
 משמרתי אין והלא ןא״ל ואמרה כהן שותה או כהן רוחץ שהיה

 שומר היה מהם שאחד כגון שוה משמרתם היה שלא ר״ל ט׳
 וכן היום של השנית חצי והל כשחרית היום חצי המלך בפתח
 לשהות צריך שם שהיה מקום ארס מהם אחד שיכיא וכדי גלילה

 שוה תשמרתן היה שאם משמרתו מכדי יותר לילה או היום כל
 שומריו שהיו אלא לשמירה לו קבועה שעור אחד לכל היה שלא

 להביא לילך יכול היה ושני שם לשמור מהן אחד יכול היה גיחד
 שות ומשמרתך משמרתי דאין וכיון שהית ממקום הארס שם

 הקבוע משמרתי תהא ־■ אחד יום להשהות אלך כשאני כי באחד
 משמרתך יהיה שלא תכרו וא״ל בדבר וירגישו משמר בלא כעלה לי

 ויכוקש דכתיב וקאת'והיינו ומשמרתך משמרתי אשמור שאני כעלה
 כתשתרתן היו שלא שמצאו לפי כדכר הרגישו דמ״ת וימצא הדכר
 שהיתה ואותו שלו כמשתרת שלא וזי׳ש הקבוע משמרחן שידעו

 שהלך להם מתוודע כדבר ונקשו שם היה לא קכוע׳אז משמרתו
 ואני אחת עכו־ה על תמונה אתה פירש ורש״י לשם ארס להניא
 שוה שלי •ומגמר משמרתך אין ולשון ע״כ אחרת ענודה על תמונה

 : ידעתי לא ודרכו היו הסף שומרי שניהם שהרי כן תשמע אינו
 זמשמרתן• משמרתי אשמור אני א״ל וכו' היו טרסייס וחרש נגחן ררי״ח

 ואתה אתת ענודה על ממונה אני משמרתי אין והלא פרש"" וכו'

 בפשוטי הדבר פירש דלא רש״י כונת לבאר וצריך אחרת עבודה על ממונה
 שומר היה א' וכל למלך ולהשקות לשמור אחת בעבודה עסוקים היו שכולם

 שומרים אנחנו עדיין שוה ומשמרתך משמרתי אין לו אמר ולכך אחר בזמן
 במשמרתו* ונם בזמני משמרתי אשמור אני א״ל אחר בזמן א' כל אלא כא׳

 שדקדק ונראה ־ כן פירש לא רש״י אבל הגמרא בפי׳ המתיישב וזה אשמור
 וזה אחת לילה למלך שומר שזה בזמנים הוא המשמחת חילוף שאם רש״י

 שמר וגס שלי בלילה משמרתו לשמור האחד כשבא א׳'כ אחרת בלילה שומר
 הדבר ועיקש אומר הוא איך א״ר חברו שומר שהוא האחרת במשמרה

 למיתר ליה מבעי חברו של במשמר' נמצא יהלא במשמרתו נמצא שלא וימצא

 אחה במשמרת נמצאו ששניהם כיון במשמרתו נמצא שלא שאמר זה ומהו
 עבודה על ממונה היה אחד שכל הכונה שוה משמרתם היה שלא סרש״י לכך

 תירי אצל שהלך לפי שלו בעבודה במשמרתו נמצא שלא ניחא והשתא אחית
 אין והלא לו מ״ש לפרש״י לבאר צריך ועדיין למלך המות שם להשקות

 בכן* מה כי מיוחדת עבודה ממנו א׳ לכל שיש שיה ומשמרתך משמרתי
 לעשות יאמר אשר כל מהם יבצר לא בעבודתו עסוק אחד שכל אע״פ יהלא

 אחרת בעבודה עוסק אחד כל שאם וע״ק ־ חען המות סס למלך להשקות
 שהיי לפי בעינינו שינה ראינו לא זו שבאת מיום לחברו האחד אמו־ איך

 צמא שהיה תשמיש ריבוי מפני רבות פעמים להשקותו בלילה לשמור צריכין
 יאמר יפה למלך משקה שהוא מי שוהוא״כ עבודתן א׳ן והלא כפרשייי למיס

 תשמיש מרוב צמא שהמלך לפי אסתר שבאת מיום בעיניו שינה ראה שלא
 שבאת מיום אומר הוא איך בכך עבודתו שאין האחר אבל להשקותו־ וצריך

 משקין היו האלו הסריסים דשני לומר לי ייראה .־ בעיני שינה ראיתי לא זו

 מיום לזה זה ואמרו אחרת בעבודה עושק והאחד למלך אחת לילה א' כל
 להשקות משמרתו שהוא בלילה אחד כל ־כלומר שינה ראינו לא זו שבאת

 משמרת* אין והלא הא׳ אי׳ל המות סס ואשקנו בא לכך לישן יכול אינו למלן
 שבשעה כדי א׳ במעמד עומדים שנים להיות כין צרי הסם להשקות כי זה

 נ* המים אל להשליך השם חברו לו יתן תכף לשתות מים המלך שישאל
 הראשון וגס הדבר יתגלה פן הסס המיס אל להשליך אפשר אי לכן מקודם
 המים מביא וזה מים המלך כשישאל אכל בו ירגישו פן בידו הסס להיות

 את ימצא משקה שהא׳ שבלילה וכיון המות סם המיס אל והשליך חברו בא
 כלומר ומשמרתך משמרתי אשמור אני א״ל א״כ אחרת בעבודתו עסוק חברו
 לך ואזמין במשמרתך אתך לעמוד לנגדך אלכה וגס ־ עבודתי אעבוד אנכי
 למרדכ♦ הדבר ויודע ; לשתית מים המלך כשישאל המיס אל להשליך הסס
 חבית עם לישב לו שהלך לפי ובעבודתו במשמרתו האחד היה שלא וימצא
סס למלך להשקות כדי אלא עבודתו משמרת ממקום הלך שלא יודע ומשם

: האמת נודע ומשם המות

 י^ן מאי אחר אחשורוש המלך גדל האלה הדברים אחר
שם דאמר למכה רפואה והקדים הקב״ה שברא אחר

 כ״ע א״ב ישראל׳אלא אח מכה הקב״ה אין לקיש בן ר״ש
 הסע *ברפאי שנאמר בתחלה רפואה להם ובורא מקדים

 י י אינן העכי״ס אבל אפרים עון ונגלה כך ^ישרא^ואחר
 ה׳ *ונגף שנאמר אותן רופא ואח״ב אותן מכה אלא כן
רכז • רפוא ואורב נגרף כתחלה ורפוא נגרף מצרים את
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מגילה ראשון פרק נקראת מגילה
 בתחלה רבא אמר לבדו במרדכי יד לשלוח "בעיניו

 ולב©ף • רבנן נינהו מאן ,מרדכי כעם ואח״ב במרדכי -
 הוא פור הפיל * היהודים כל את ולאבד ולהרוג להשמיד

 שמחה שמח אדר בחורש פור שנפל כיון תנא ׳ הגורל
 לא והוא רבן משה בו שמת בירח פור לי נפל אמר נחלה

 משה נולד באדר ובז׳ כינו ר משה מת באדר שבז' יידע
 אמר • אחד עם ישגו אחשורוש למלך המן ויאמר ירבינו
 ואיגרי תא ליה אמר כרמן כישא לישנא דידע ליכא רבא
 אלהיהם בהון המתגרה שכל אני מתירא ליה אמר כהו

 רבנן אית א״ל המצות מן ישנו ליה אמר • דין עמו עושה
 ושמא הן אחד עם א״ל רחמי עלייהו דמבעי בגוייהו
 מפוזרים ומפורד מפוזר במלכות קרחה אעשה תאמר

 פירייומפורד מינייהו איכא תאמר ושמא העמים׳ בין הם
 דאיכא תאמר ושמא פירות עושה שאינה זו כפרדה

 בין * מיגייהו חדא אפקרתא או מינייהו מדיגתא חדא
 יכול אתה ואי הם למלכות חוץ תאמר שמא או * געמים

 עם מכל שונות ודתיהם " מלכותך מדינות בכל ת״ל להם
 • מינייהו לן מינסבי ולא בהדן שתו ולא בהק אכלי דלא
 שתא לכולא ליה דמפקי עושים אינם המלך דתי ואת

 שוה אין ולמלך • למלכא כרגא יהכי ולא פה״י כשה"י
 ומבזו בשוקא ויתבי ונפקי ורוו ושתו ראכלו להניחם

 נפל שאם להניחם אין־שוה ולמלך אחר דבר למלכא ליה
 אדוני ואם ושותהו זורקו מחם אחר של בכוסו זבוב

 ואינו בקרקע חובטו מהם אחד של בכוסו נוגע המלך
 אלפים ועשרת לאבדם יבתב טוב המלך על אם * שותהו

 שאמר מי לפני וידוע גלוי ר״ל אמר וגומר כסף ככר
 ישראל על שקלים לשקול המן שעתיר העולם והיה מעשי־

 באחר דתנן והיינו המן לשקלי שקליהם הקרים לפיכך .סכ,
 המלך ויאמר • הכלאים ועל השקלים על משמיעין באדר כשף
 אמר בעיניך כטוב בו לעשות והעם לך נתון הכסף להמן עיניי

 לשני למה״ד והמן דאחשורוש משל כהנא בר אבא רבי ־^ל'5ח
 בתוך חריץ יש ואחד בשדהו תל לו יש אהד אדם כני מישראל
 שדי בתוך זה חריץ לי יתן מי דתל בעל אמר שדהו לי׳״י

 לימים שרי בתוך זה תל לי יתן מי אומר חריץ ובעל
 לי מבור התל לבעל ותריץ בעל ליה אמר שניהם נזדווגו רך

 את המלך וי©- " בחנם אותו טול הלואי ליה אמר תלך
 הטבעת הסרת גדולה כהנא בר אבא רבי אמר טבעתו

 לישראל להם שנתנבאו נביאות וז׳ נביאים ממ״ח יותר
 לא לישראל להם שנתנבאו נביאות רז׳ נביאים שמ״ח

 :למוטב החזירתן טבעת הסרת ואלו למוטב -החזירן
 כתינזקתתתה ותרש נגתן בתר ני' האלתגדל הדברים אחר

שגא עד גדלו שלא המזוג לנו העיד )תה( תאי אחר גתרא
 לרפואה הזה־ המעשה הקכ״ד׳ שברא אחר : הזה המעשה 1

ונגדה לישראל ברפאי : התן ידי על לנא העקידה לתנה

 כאי פור הפיל : עליהם תניא שאני' מכה ידי על אפרים עץ
 השיל טלם של הגורל לח־ש תחדש וכן הגורל לי יפול יום זה

 והעם שנאמר מת באדר בז׳ :נאדר הגורל לו ונפל אחד גיוס
 יתי של ל׳ לתפרע תהס צא הראשון לחדש כעשור הירדן גנן עלו

 ימים ג׳ געוד שנאת׳ ־ צדה להס שהכינו יתיס וג׳ תשה של אכלו
 שנא' משה נולד נאדר וגז׳ י תשה מת נאדר גז׳ עונרי׳הרי אתם

 קידושין נמס־ ושניתי יתי תלאו היום היום אנכי ולשנה תאה גן
 רבנן בהו אית : המיתה על שיכפר הלידה ייס הוא כדאי

 קרחה :זעמש אחשורוש היה שכך למדין אנו התן של תתשזנתו
 :• קטנה תדינה מדינתא : תהס מלא אחת שמלכות עושה אני

 מארצז גויס אנדו ועד עולס תלך ה׳ דאתרי למלכא ליה ומבזו
 ואת : נשים מינן נסבי ולא :לך קרו לא תלכא דאפילו

 וארגוניות וגולגליות התלך מס אנגריות המלך דתי
היום שנת פה״י בשה״י לשתא דמפקי :תנין נו אינן

 חשש ואין נאה אין שוה אין :נתלאכה אשורין ואנו היום פסח
 שקליהס שיכיאו כעיירות תכריזין נ״ד משמיעין _• להניחם
 ועוקרי! ניכר וניצן הזרעים גדלו שכנר הכלא*פ ועל :למקדש

 , והמן אחשורוש משלשל : ג"ד נהכרזת משדותיהם אותן
 י.רש החזירתן : להשמיד היה כדעתו *שאחשורוו ללמוד יש כלותר

ננתיא ונכי וצוס כדכתיג לתשונה תענית עליהם שגזרו למוטב

: וגומר ומספד
 הנחנקים פרק כסוף אתרינן וכה״ג בו' אחר מאי מהרש״א

 הרא״ס דכרי כו׳וע"ש שטן של דכריו אחר אחר תאי
 תשתעז מ״מ הוא מופלג דאת׳ נמי דלת״ד שם כתכנו וככר נחותש
 יש וכה״ג כאן שזכר הענין נא מיניה לעיל שזכר דנריס שגסנת

 כן אינו עכו״ם כו׳אנל רפואה להם הקכ״ה אחרשנרא כאן לפרש
 אעשה כי הנא כרוך הקדיש הנטיחנז כנר כי וענינו כולי תכה
 ויסרתיך כלה אעשה לא אותך אך גותר הגנים נכל כלה

 כאז לא ישראל על הנאין היסורין דהיינו גומר למשפט
 דודאי למכה קודם תוכל רפואתן והיינו חטאם לתרק רק לכלותם

 לידי ?ואו ולא כלה שיעשו דאפשר נעכי״ס משא״כ ירפאו
 נגוף נהו כמ״ש לרפואה אח׳כך שינאו אפשר ישונו אס אך רפואה
 הו״ל דלא בו׳ לבדו במרדכי בתחילה : גל ה׳ עד ושנו ורפוא

 עם דרשו וע״כ גומר ויבין© יהודי הוא כי לו הגירו כי רק למכת$
 פוו* ל' נפל אמר :הוא גתורה עמיתי תלשון רכנן תנו מרדכי
 הפור מהו תפר׳ שהכתוג כמגילה כפרש״י פשוטו דלפי כר׳ בירח

 ולכך גל גורל הפיל אלא לכתוג ליה איצעריך ה־ה לא הגורל הוא
 מ שתת ירח• שהוא זה גורל נדעתו-על שמח פור כשהפיל דרשו
 בקצת מפורש דמיתתו ט׳ נולד נאדר וגז׳ כל יודע היה ולא משה

 דקידושין ספ״ק תדאתרינן מת באדר שבז' .הכתוגים מתוך
 ל״ג 'מיזף צא גזי וינכו וכתינ גות' ענד משה שם וימת מדכתינ
 אינו נאיר נל שנולד אנל משה תת נאדר ,שגז לתדת הא למפרע
 היו© אנכי שנה ק״ך מדכתינ שם הוא תכתים תדרש אלא מפורש

ליזם מיום צדיקים של חתלאשעתיתם שהקג׳־ה עלתד היום מת״ל



 פרק נקראת מגילה
 שבז' לומר שדקדק מה נתי ונראה המן יודע היה לא הדרש נו'וזה
 דהיינו ליום מיום גורל שהפיל המיקה יום3 נמי ששמח מיז נאדר

 ימי שנעה יזוך3 שהוא נאדר ני״ג הגורל נפל נחדש יום באיזהו
 לישנא דידע ליכא נאדר: נשנעה מיתתו שהיה משה של אבילות

 קרא בהאי איכא כפולים ולשונות דקרא דיתורא משוס כר כישא
 המצות מן שישנו שא״ל דרשו וע״כ יש רק למכתנ ר\ל לא ישנו

 המצות תן שישנים שינה מלשון א״ג תצותן שמשנין שינוי מלשין
 אית כן׳ דא״ל דרשו מיותר שהוא א' ומתלת בילקוט הוא וכן

 כתו אחד עם א״ל הטונים: במעשיהם עליהם שיגיגו רבנן בהו

 ואתר מצות תקייתין אינן שנהם הרננן כך במצות אינן העם ששאר
 וחריגה קרחה אחת דתרינה בו' קרחה תאמר שמא תפוזר
 כו׳ מפוזרין שניניהס תורנה משוס מדינות לשאר גם מזיקה
 לנריותהנאה דאיכא שתא לדרום מיותרת תלה ומפורר ואיןר

 ומפורד ת״ל לרנים להטיב מפוזרין שיהו הוא וטונה מינייהו
 מהן הגאה ליריות אין ט׳ זו כפרדה פירות עושין שאינן
 המלך דתי ואת אתר הא למלכות הנאת ־!לעניו

 איכא תאמר ושמא ואמר כפרש״י כו׳ דמפקי עושי! אינן
 נכלל דאגתי דחוק והוא על׳ל קטנה מדינה כפרש״י כר מדינתא

 לקנצם תינייהו מדינה איכא תאמר דשתא וי״ל הוא גומר מפוזר
 מלכותך מדינות בכל לומר תלמוד שס וליישבם אחד למקום

 לקנצס אפשר ואי מפוזרים הס נכפה שתלך מדינות קכ״ו שהם
 פשוטו לפי עס מגל שונות ודתיהס ואתר אחד 'למקום
 זדתיהס דרשו וע״ג דת מכל שונות ודתיהם הול״ל
 ואתר כר נסבי ולא כר אכלי דלא תכלעס: לפרוש שונות

 נכולי עושין אינן התלך מלאג׳ דהיינו עושים אינן המלך דתי ואת
 שיצאו פסח הוא וכאילו מלאכה נכל דאסורין שנת הוא כאלו 'שתא

 לפי גו' שוה אק ולמלך ואתר המלך פגודת תגל פטורין 'לחירות
 ולמלך ומדנתינ להניחם שוה ואין רק למיתר ליה הוה לא פשעיה

 להניח׳: ראוי כו׳ואין נוגע המלך אדוני מבזי׳ואס דאפי׳לתלך ה״ק
 השקלים נתינת זמן כר השקלים על משמיעין באדר באח׳

 וזה חדשה מתרומה קרננוח שיניאו כדי ניסן חדש ראש קודם
 תפורש אינו נאדר נאחד עליהם שתשתיעין איל נתורה מפורש
 דהיינו מקודם יום שלשים עליהן להכריז שיערו דחכתי׳ אלא בתורה

 :עליהן להכריז היינו הגא דקאמר שקליהן והחדים נאדד ■נאחד
 אלפים עשרת לו ליתן רצה שהתן דתה כו' תל לו שהיה לאחד

 כמשל מתש הוא וגומר לעשות והפס לך נתון הכסף א״ל והוא גו׳
 לנעל אחשורוש את ודימה נחנס טול ליה אמר והוא תלך לי מכור
 את ודימה אחשורוש נהם חפץ היה שלא ישראל נדמיון שהוא התל
 ונו נגומא להשליכו נתל חפץ שהוא והגומא החריץ לבעל המן

 גזירת תלה כר טבעת הפרת ואלו יפול: נו גומץ חופר נתקיים

 נעוב לעשות להמןכת״שוהעם נמסרו שנו נהסי־תטבעת המלך
 עולם של מנהגו ביותר ישראל שונא היה אחשורוש ונתדרש בעיניך

 את המלך ויסר כתיב הכא נרם למוכר ערנון ליתן לוקח של דרכו
 אחשורוש שנאת נו שראו טבעת להסרת הכא וז״ש גומר טבעתו

־. לנס נכל תשונה שעשו למוטב החזירן היא ביותר

עא מגילה ראשון
 ונראה כו׳ כמרדכי כהחלה רכה אמר וכו׳ יד לשלוח בעיניו ויכו הרי",?

 את לו הגידו כי וגו׳ יד לשלוח בעיניו ויכו ת״ש בכתוב שהוקשה
 לו שהגידו מפני במרדכי יד לשלוח לביזויו עעם מתן הוא כיצד מרדני עם
 כאשר מל' מרדכי עס אח לו הגידו כי יש מ דורשים אנו לכך מרדכי עם את

 לשלוח בעיניו ויבז אח״כ לבדו במרדכי יד לשלוח חשב שמתחלה אע״פ וה״ק

לבו אל נתן אז רבנן שהם מרדכי עם את לו הגידו כאשר לבדו במרדכי יד

 לא לדורות הוצרכה שלא נכתבה לדורות שנצרכה
 הרמתים מן מאי אמר נחמני כר שמואל רב * נכתבה

יוחנן רבי זה את זה ורואות שצופות רמות משתי הבא

 כי־מד שרה זו יסכה יצחק וא״ר יסכה ואבי מלבה *אבי דכתיב
 דכתיב והיינו הקודש ברוח שסבה יסבה שמה וקרא ולמה
 אהד דבר * בקולה שמע שרה אליך תאמר אשר *כל

אותה *ויראו דכתיב והיינו פיה כיי שהכלסוכין יסבה

0
 מ פ׳

 סורר
וע״ש

 שת© מרדכי עם עתו נשארו שעדין כיון לבדו מרדכי להמית אעשה זו מה
 .־ היהודים כל את להשמיד יבקש ואח"כ כולם את להשחית אני צריך רבנן

 כ להם שנתנבאו נביאות וז׳ נביאים מ״ח רבנן תנו
 שס שכתוב מה על הותירו ולא פחתו לא לישראל

 דרוש מאי מגילה ממקרא חוץ אחת אות אפילו בתורה
 ומד. וחומר קל קרחה בן יהושע א״ר אבין בר חייא א״ר

 אחת על לחיים ממות שירה אומרים לחירות מעבדות
 לפי יצחק א״ר ניטא נמי הלי־לא הכי אי * וכמה כמה

 לה מתקיף לארץ שבחוצה הנסים על הלל אומרים שאין

 שבחוץ דנסים מצרים יציאת ודרי יצחק בר נחמן רב
 נכנסו שלא עד כרתניא התם הלילא וקאמרינן לארץ
 משנכנסו שירה לומר הארצות כל הוכשרו לארץ
 יצחק בר נחמן רב שירה לומר הוכשרו לא לארץ
 דמי מי רבא לה מתקיף ׳ הלילא הוא זה קריאתה אמר
 תלי* הללו נימא הבא פרעה עבדי ולא ה׳ עברי *הללו התם

 קינ אנן אחשורוש עבדי אכתי אחשורוש עבדי ולא ה׳ עברי
 תניא הא קשיא יצחק בר נחמן לרב ובין לרבא בין

 לומר ארצות שאר הוכשרו לא לארץ ישראל משנכנסו
 והאיכא ליכא ותו הראשון להכשרן חזרו שגלו ביון שירה
 שיואל ממאתים אבהו וא״ר צופים הרמתים אחרמן איש *ויהי
 * * אתנבו טובא אתנכויי אין לישראל שנתנבאו צופים

 מצרי' כיוצאי לישראל להם הרב׳נביאי׳נתנבאו כרתניא
נבואה מיהו אלא מצרים כיוצאי כפלים לה ואמרי

 שעומדים אדם בני משני הבא אחד איש אבא רבי אמר
 בתדני קרח *ובני דכתיב קרח בגי נינהו ומאן עולם של ברומו

 ס. בגיהנם לרם נתבצר מקום אמרו משו׳רבי ותנא מתו לא
 מאן לישראל להם נתנבאו נביאות שבץ ׳ עליו וישבו
שרה אסתר' חולדה אביגיל חנה דבורה מרים שרה נינהו

 יא יש אחות הנביאה מרים *ותקח דכתיב מרים • פרעה שרי
 נ(י :ס אמר נחמן רב אמר משה אחות ולא אהרן אחות אהרן

 ואומרת אהרן אחות כשהיא מתנבאת שהיתה מלמד רב
 טע - שנולר כיון ישראל את שמושיע בן שתלד אמי עתידה

'/5משמה• אביה עמד אורה מלו הבית כל נתמלא משה
5׳ וע י .



נקראת מגילה
 שהטילוהו וכיון נבואתך נתקיים בתי לה אמד ראשה

 היכן לה אמרה ראשה על וטפחה אמה עמדה ביאור
 מה לדעה מרחוק אחותו *ותתצב דכתיב והיינו נבואתך ג 09

 הכתיב הבורה • נביאותה בסוף יהא מה לו יעשה ׳
 מלמה יצחק א״ר לפידות אשת נביאה אשה *והבורה

 תחת יושבת *והיא י למקדש פתילות עושה שהיתה 06
 אבשלום בן שמעון א״ר תומר תחת שגא מאי תומר
 אף אחד לב אלא לו אין זה תמר מה ד״א • יחוד משום

 לאביהם אחד לב אלא להם אין הדור שבאותו ישראל ל6
 לבי עלץ ותאמר חנה *ותתפלל דבתיב חנה שבשמים ב *

 בקרן שנמשחו ושלמה דוד פכי רמה ולא קרני רמה בה׳ הקר!0
 נמשכה לא בפך שנמשחו ויהוא שאול מלכותן נמשכה '*ה

 כאלהינו צור ואין בלתך אין בי כה׳ קדוש אין ׳ מלכותן
 לבלותיך אלא בלתך תקרי אל מנשיא בן ר׳יהורה אמר ייס
 ב״ו מדת ודם בשר מדת הקב״ה כמדת שלא וראה בואנ־"^"
 מ׳עשה את מבלה הקב"ה אבל אותו מבלין ידיו מעשה יעלו

 של מנהגו צייר אין אלא צור אין תקרי אל צור ואין ידיו להשסב׳
 רוח בה להטיל יכול ואין בכותל צורה צר אדם עולם ״אסי
 בתוך צורה צר הקב״ה אבל * מעים ובני קרבים ונשמה י^ג

 אביגיל ׳ מעים ובני קרבים ונשמה רוח בה ומטיל צורה 0ע״ ,
 ההר בסתר ויורדת החמור על רוכבת היא *והנה דכתיב דש״א

 שמואל בר רבא אמר ליה מיבעי ההר מן ההר בסתר ”רבס
 מלמד הסתרי׳ם מן הבא הדם עיסקי על שבאה מלמד ס-"כח

 רם רואין וכי לה אמר לו בחיקה׳והראתה דם שנטלה •ע״ם
 א״למורד • בלילה נפשות דיני דנין וכי ליה אמרה בלילה 15"0י

 וקאי דיניה ונגמר למדייניה צריך הוה ולא הוא במלכות
 בעולם טבעך יצא ולא הוא קיים שאול עדיין ליה אמרה

 הזה היום כליתני אשר את וברוכה טעמך ברוך א״ל

 שפיכות ורם נידה דם דמים תרי רב אמר ברמים מבוא
 פרסאות ג׳ לאורה דוד והלך שוקה שגלתה מלמד דמים האי

 לפוקה לך זאת תהיה ולא לו אמרה לי השמעי לה ואמר 'לסם
 רבת גיהי ומאי אחריתי דאיכא מכלל זאת ולמכשול ר,;ש

 בצרור צרורה אדוני נפש *והיתה הוה הכי ומסקנא שבע הגא
 כי *והיה ליה אזילקאמר אלהידכיתיה ה׳ את החיים י״ייז

. ה ח3  היינו נחמן רב אמר אמתך את וזכרת לאדוני ה׳ ייטב סס
 שפיל א״ג בהדישותאפילכא איתתא אינשי ז״אמרי שם

 *וילך דכתיב חולדה :מטייפין ועינוהי אווזא בר ואזיל סלל0
 חולדה אל ועשיה ושפן ועכבור ואחיקם הכהן חלקיה ”3

 ירמיה-היכי דקאי ובמקום תקוה בן שלום אשת הנביאה
 קרובת חולרה דרב משמיה רב בי אמרי איהי מתנבאה

 שביק היכי גופיה ויאשיהו עלה אקפיד ולא היתה ירמיה
 שהנשים מפני שילא א״ר לחולדה לה משרד וקא ירמיה

 תמן הוה דלא הוא ירמיה אמר יוחנן ר׳ :הן רחמניות
 דכתיב דאהדור ומנ״ל השבטים עשרת להחזיר שהלך /ל5

הוא כשל דיובל אפשר ישוב לא הממכר אל המוכר *כי 1 י

מגילה ראשון פרק
 ירמיה שהחזירן מלמה אלא שיבטל עליו מתנבא ונביא

 אשר הלז הציון *מה רכתיב מנ״ל עליהם מלך ויאשיה
 נג 3 בבית המזבח על יאשיהו של טיבו מה וכי גו׳ רואה אני
 רב עליהם מלך ויאשיהו החזירן שירמי׳ מלמד אלא אל

 ה,שע לך קציר שת יהודה *גם מהבא אמר יצחק בר נחמן
 אשמר השלישי ביום *ויהי דבתיב אסתר עמי: שבות בשובי
 ל ליה מיבעי מלכות בגדי מלכות : מלכות אסתר ותלבש

 הבא כתיב הקרש רוח שלבשתה מלמד חנינא א״ר
 ד״ה את לבשה *ורוח התם וכתיב מלכות אסתר ותלבש

איג : עמשאי
 חנוכה גר וא״ת מגילה ממקרא חוץ : מציה הותירו ולא

 וזכריה חגי היו מרדכי כימי אגל הנביאים פסקו כגר
 על שירה אמרו מצרים כיציאה לחירות מעבדות : ומלאכי

 התם נשלמא רגא אמר ה״ג : שירה שהוא נימא נמי הלל : הים
 עבדי אכתי :יצאו לחירות שהרי פרעה עבדי ולא ה׳ עכדי הללו

 דאמר לרבא בין המיתה: מן אלא נגאלו אנןדלא אחשורוש
 הכי לאו הא הוו אחשורוש עבדי דאכתי הלל אמרינן לא להכי
 הא הלל כמקום מגלה קריאת דאמר נחמן לרב ונין אמרינן הוה

 : להם המאורע נס על שירה לומר ארצות שאר הוכשרו לא תניא
 נביאי׳: ליכא תירוצ׳הוא;ותו להתירןהראשון חזרו שגלו כיון

 מ״ח הנך וכל הוראה או תפוגה ממנו ללמוד לדורות שהוצרכו
 עולם מסדר ללמוד יש ורוכן מנויס הן גדולות וגהלכות הוצרכו

 ה׳ מלאך ויען ופנחס ־ יהושע ואהרן משה ויעקב יצחק אברהם
 אל האלהיס איש וינא ־ פנחס היה זה הכוכים אל הגלגל מן

 על קרא עדו ושלמה ודוד נתן גר ושמואל עלי אלקנה זה עלי
 השילוני אחיה עבדיה אחאב כימי ימלא בן מיכיהו אל בכית המזבח

 מתניה מבני חזיאל עודד בן עזריהו אסא כימי חנני בן ויהוא
 הימים כדנרי יהושפט נימי כולם ממרישה דודו בן אליעזר

 המורשת* מינה יותס ובימי עמוס הושע מאש כן ירבעם ובימי
 אלהי את דרשת מדוע לאמציה ליה אמר אמוץ אמון אמציה ובימי
 נחום יואל מנשה בימי ישעיה אמיתי בן יונה אלישע אליהו ארם

 היעריס מקרית ואוריה וירמיה צפניה יאשיהו נימי חבקוק
 נרים ברו־ לדריוש שתים בשנת דניאל יחזקאל בגולה ליהויקיס

 ועל • עולם בסדר בלשן ומרדני ומלאכי זכריה הגי מחסיה שריה
 שמעיה ועייל דניאל אפיק אלא נביא לא דאיהו לעיל אמרינן דניאל
 ב׳ ישראל בני אחיכם עם תלחמו ואל תעלו אל לרחבעס שאמר

 ציין :בשמים ובצורות גדולות כמו גבוה לשון להם :נתבצר ידעתי לא
 גי׳ למקדש ;פתילות משה נולד לא ועדיין אהרן כשהית׳אחות

 יושבת ממנה עצה ליטול באין שבני-אדם כשעה שילה* למשכן
 י ׳ ואין גבוה שהוא יחוד משום בסחר עמס תשב פלא חומר תחת

 שאר ותחת כבית כמו עמה שם להתיחד יכול אדם ואין צל לו
 1ל יש שרף אח' לעיקרן;לב סמוך ענפים להם שיש צל יש אילנות

 בענפיו לו אין אבל אגוז לאילן שיש כמו מדולי׳ שקורין חלל בתוך
היא זו פכי רמה ולא קרני רמה ;הז3'ג פני על בגזעו אלא

נבואתה ׳ ■



עב בגילה ראשון פרק נקראת מגילה
 במשית׳דול מלכותם תמשך שלא ויהוא שאול על שגתנבאה נבואתה

 :השתן פך כתיב ויהוא שאול ובמשיחת השתן קרן כתיב ושלתה
 עד בקיר תשתין לנבל אשאיר אם שגא׳ בלילה דם רואין וכי
 אם עתא אס בלילה דם רואין וכי ־ לילה דהוה ש״ת הבקר אור

 הטתאיס דם תראות תה׳ אס מראיתו להבחין צריך והלא טהור
 לבקר דינו כתיב והא בלילה נפשות דיני רנין וכי :הוא אשה3

 :אותי מנעת :כליתגי השמש נגד לה׳ אותם והוקע וכתיב משפע
 שוקה שגלתה : דמים ושפיכות נדה דם בדמים מבוא

 כשלון לשון לפוקה :ואזיל כדתסייס לו שתעה ולא לה ונתאוה
 אחריתי ראי־כא מכלל זאת ה״ג : רכיס3 ופוק כדכתיב רכים3

 תדהר וה״פ הוה הכי ומסקנא שבע רבת מעשה ניהו ומאי
 שסופו לו שנתנכאת תכלל קת לפו לך תהיה ולא לתיכתב ליה

 סוף הוה הכי ותסקנא שנע ת3 ניהו ותאי אחרת נביאה להכשל
 בהדישותא :נבואתה שנתקיית׳ הוה נביאה אלמא כן לו שעלתה
 תדנר' שהיתה עס כלומר עוה היא מדברת שהאשה בעוד פילבא

 :ישאנה ננל יתות שאם עצתה על לו הזכירה נעלת על עתו
 נתנבאה היכי ירמיה ובמקום : למרחוק צופים מטייפין

 דבר היה אשר שנאמר ליאשיהו י״ג משנת עמד ירמיה הרי איר׳'
 שלח ועליו ליאשיהו י״ח בשנת נמצא והספר יאשיהו נימי אלי ה'

 אמרו יחזקאל ישוב לא הממכר אל המוכר כי : חולדה אצל
 ירושלים לחרבות יכניה גלות שנין שנה י״א בתוך נתנבא והוא

 אפשר : לו ישוב לא שדהו ותתוכר היובל בעל שיהא ומתנבא
 יושביה לכל שנא׳ יחזקיהו בזמן השבעים עשרת משגלו בטל היובל

 אותר אתה נתצא תקצתן שגלו בזמן ולא עליה יושביה שכל בזתן
 ויחזקאל היובלות בעלו תנשה שבט וחצי גד ושבט ראובן שבט משגלו
 באותה החזירן שירמיהו מלמד אלא :שיבטל זמן אחר מתנבא

 על וכששלח ליאשיהו עשרה שתונה שנת והיא הספר שנמצא שעה
 תלך המלך ויאשיהו שם ירמיה היה לא חולדה אצל השפר דברי

 שמיטות ה׳ אלא לתנות הספיקו ולא היובל את לתנות וחזרו עליה׳
 בבית בהיותו כתיב ביאשיהו הציון מה ויאמר :הבית שחרב עד
 טיכו מה : ירבעם שעשה התזבח על הכותרים עצתות ושרף אל

 את ירבעם העתיד שהרי היה ישראל מלכי משל והלא אל כבית
 עשה קצירה תשלח כתו וגדולה תיל עשה קציר שת :העגל

:נטע כתו קציר
 שגלתה מלמד וש״ר נדה דם דמים חרי נדמים מנוא תאי ל׳ג תוספות

 דתא שוקה שגלתה תלמד דאמר• איכא גרשינן ולא שוקה
 שוקת שגלתה : להי פריש לא השתא •ועד דמים תרי מאי מפרש השתא

 דוד לפני שוקה גלתה צדקת אנחה היאך קשה פרסאות ג׳ לאורת דוד והלך
 דנמצא זי״ל פרסאות שלשה שוקה לאור שהלך לומר בגוזמא דמחזי זע״ק

 דוד לה נת׳אוה פירוש שלה ר לא כלומר לאורה כהן שנקד מרוייקיס בספרים
:פרסאות ג' התאזה חתימות נאזר והלך

 לבלותך אין אלא נלתך אין תקרי אל כלתך אין כי כה' קדוש אין ןקףי״ה
 אין אתר דקודם סיפיה דקרא נראהדהקושי'דלארישיה • וכז׳ ׳

 כה' קדוש אין וכו' כמוהו קדוש אין אנל זולתו קדוש דיש דמשמע כה' קדוש
 המלאכי׳ נקראו שלזה זולתו קדוש יש ,דלעול כלתך אין כי תקרי אל אתר >זה

 תהיו קדושים דכתיב קדושים נקראו וישראל שאלתא קדישין נמימר קדישין
 אין זט״ש מקדושחכם למעלת קדושתו ני כת׳ קדוש אין אבל אלהינם

 •לעד וקיס חי והוא מעשיו מכלה שהקכ״ה לכלותו אין הוא כלתך

עונש. לרוע ידוע מקום הגיהג׳ כי דע הגדות כפי' כתי י״ל והרשב״א
 והדיח והגלות והפגעי וחלייס צער דכרי לכל ל ר והצער

 הגופני כעוה״ז סונליס בהם אחר ומזהירם לתלמידיי החכם שאתר והוא להם
 יענשו ולא הצבתות כעולם וההבקט התנוחה לקנות שישתדלו והפגעים הגלות

 שאתר ומפני • גיהנס תרתי תירתון דלא תנכון בתטותא ואתר נכא גם
 רון לתיתה עונבס והגיע שנענשו הזה החכם דקדק מתו לא קרח וכני הכתוב

 ותורתו אמת משה ואתרו תשונה שעשו שאחז״ל והוא מתו ולא תשונה שעשו
 שימו שס תקום להם נתבצר תחתיהם אשר הארץ וכהכקע בדאים והס אתת
 תקים קצת שישאר התתכקעיס כתהומות לפעמי' יארע כאשר נכלעו ולא עליו
 תשונה שעשו זולתי להתבלע ראוין היו ואלו ־ אנשים כו וינצלו יתנקע שלא

 עליו ועתדו נפל שלא הבקעה בתוך תקום קצת תחתיה' ונשאר נס להם ונעשה
 תאחז כהשגת׳ הכקעה כתוך מקום אותו שנשאר אלא ליפול ראוי שהיה ותפני

: כאן עד עולם של כרוחו שעמדו כאן אתרו להצלתם יתברך

 חנוכה נר וא״ת פרש״י מ׳ מגילה ממקרא חוץ מהרש״א
 כיון למיתר בעי לא עכ״ל כו׳ הנביאים פסקו כבר

 סברא דאין חנוכה נר להוסיף רשות להם היה הנביאים שפסקו
 תצאו נמי חנוכה דבנר אלא מהנביאים יותר כח לחכמים שיהא

 דה״ק אלא במדרשות כדאיתא בתורה רמז דרשה בשום חכמים
 תקשי דלא והא מגילה מקרא אלא הותירו לא נביאים המ״ח דאף

 שכתוב מה על הותיר תקרי זה דאין וג״י ערובין שלתת דתיקי הא
 ונ״> לר״ה מרה״י שבת להוצאת גדר רק אינו דערובין בתורה
 מצוא שסם חנוכה ונר תגילה תקרא משא״ב תרומה סרך משנס
 זכריה חגי נביאים היו מרדכי ביתי אבל פרש״י ועוד עצתם בפגי

 וכן עולם מסדר כפרש״י נביא היה גופיה מרדכי עכ״ל ומלאכי
 הכא נקט דלכך ונראה כדלקמן מרדכי בימי נביאה היתה אסתר

 שהיה ואסתר מרדכי ע״י הותירו מגילה דתקרא ונביאות נביאים
 שירד. אומרים לחירות מעברות ומה _• נביאה והיא נביא הוא
 שיצא! סוף ים דקריעת הנס סיפר שהוא ישיר אז שירת היינו בו'

 ג״ה בו שתספר מגילה מקרא לשירת ק״ו ומיניה לחירות מעבדות
 ק"ווכדמסיקשאין ליכא הלל לענין אבל לחיים ממיתה הנס

 דעירובין פ״ק מפור׳בתדושינו כו׳והוא שבח"ל נס על הלל אותרין
 מעבדות ומה ק״ו מהאי זה ולפי כו׳ הלילא זה קריאתה :ע״ש

 שקורין כמו ביום ובין בלילה בין מגילה למקרא ללמוד יש כו׳
 ממאתים :ע״ש מקראי ליה דריש ולעיי! וביום בלילה בפסח הלל

 כתיב וכאן הרמתה עירו נקרא׳ בקרא פעמים דכמה כי׳ צופים
 תתאתי׳צופי© אחד ליה כדאית למר לתדרש רבים בלשון הרמתים

 ב" ולמר מאתים על רמז נתי שבו והר׳ נחה תרמתיס ואל״ף כו'
 פשוטן לפי שמואל בספר כפרש״י לזו זז צופים סמוכות הוו רמות
 אלקנת דר היה מהם נאחד ובודאי רמתיס רבים בלשון נכתב ולכך
 ביתן אל הרמתה כדכתיב יחיד לשון רמתה כתיב ביתו לגבי וע״כ
 תייחס דבד״ה כו׳ עולם של ברומו שעותדין אדם תבני הב׳ ולמר

 אחל רתחה יס3ר לשון רתתיס נכתב ולכך קרח לבני אלקנה את
 בו*, עולם של ברומו ואחד רמתה נקראת עירו כתשתעה

 אדפריך לדקדק ויש חלק פרק תפורש והוא בו' נתבצר מקום
 מקרא לפרוך כז' שגתנבאו צופים תר׳ דרשא מהך ליכא ותו

עליהם כנוח ויהי בהן דכתיב זקנים בקןרהמע׳ המפנרש
ןי>#אן



מגילה ראשח פרק נקראת מגילה
 של בקשתז ע״י אלא נבאו לא זקנים ע' דאותן וי״ל וגז׳ ויתנבאו

 כל משא אק לשוס בעיניך חן מצאתי לא ולמה שאתר משה
 היוח מן ואצלתי וגו' זקנים ע׳ לי אספה ה' ויאמר עלי הוה ס סע
 כפלים : הנביאים משפר בכלל לחשבינהו ליה פריך לא ולכך וגו׳

 היינו כו׳ צופים תמאתיס אחד דקאתר והא כי' מצרים מוצאי
 :כו׳ כפלים בהן היו הדורות בכל אבל אלקנה של הדור באותו
 דאת תה היך הקודש רוח לקול ״ר33 מפורש בו׳ בקולי שמע

 בקולה דמלת משוס כן ודרשו ה׳ דברי לקול תשמע ואתה אתר
 :אשת גו׳ כי שמע שרה אליך תאתר אשר כל רק הל״ל דלא מיותר

 אישה אחר האשה תייחס כתובים בכמה כי' שהיתה לפידות
 תפורסם שהאיש אחינועם שאול אשת ושם הקיני חבר אשת כגון

 אישה הוא לפידות פשוטו דלפי הכא משא״כ כתוהו והרבה
 והיא כדכתיב ביותר מפורסמת היא ואדרבה מפורסם אינו

 למקדש פתילות עושה שהיתה לפידות דרשו וע״כ וגומר שופטה
 •׳ ישראל את שופטת שהיתה התורה ולאור לנבואה זכתה ובזה

 יושבת שהיא למקום הודעה זה דאץ בו' תומר תהת ם'׳ש
 תחת לאשתועינן וקאמר בא״י יש תמרים אילנות דכתה
 למט'ואין ענפים לו אין דייתומר משוס אחר אילן תחת ולא חותר
 הולך גזעו של אחד לב דהיינו ט׳ אחד לב אלא לו אין וד״א יחוד

 להם יש הענפים דגם אילנות שאר משא״כ למעלה מלמטה ביושר
 וגו׳ וברוכה טעמך ברוך א״ל :ולכאן לכאן נוטים והס לב

 דרשה דהך נראה בו׳ משמע תרתי דמים בדמים מבוא
 הרבה דתצינו רביס לשון שהוא דמים מלשון ליה נפקא לא יקרא ע

 מדתי׳ הצילני וגו׳ ומרמה דמים איש כמו ■ש״ד גבי במקרא כתוהו
 אביגיל שא״ל מיניה דלעיל קרא הכא מייתי לא אתאי ועוד וגו׳

 דרשה דעיק׳ אלא משמע תרתי דמים בדמים מבוא ה׳ מנעך אשר
 שדבור׳ דהיינו וגו׳ אז וברוכה טעמך ברוך דוד שא״ל קרא מהאי

 בלילה דם מראין וכי דוד שא״ל דע״י כדאמי־י׳ בטעם היה לא
 דמים דרשת דלפי וקאמר בלילה נפשות דיני דנין וכי היא א״ל

 וגס בלילה דתה תלראות עצתו מנע שהוא דהיינו תשמע תרתי
 כמ״ש כוי בדתיס מבוא תאי ל״ג זה ולפי מש"ד אותו מנעה שהיא

 בכל זכה״ג משמע תרתי דמים בדתיס תבוא דגרסי׳ אלא התום׳
 נדה דם דתיס תרי גרסי׳ הכי הזוש׳ כתבו וע״ז שלנו הספרים

 דהא שגלתה דאתרי איכא גרסינן ולא שוקה שגלתה וש״דתלמד
 נדה דדם מדבריהם נראה ע״ש כו׳ דמים תרי תאי תפרש השתא
 לי השתעי וא״ל לה התאוה שוקה שגלתה ע״י לה תפרש השתא

 מיניה בדרבה ליה קיס לה שתבע בתה א דה קשה אבל ביתיגדזתה
 הספרים גירסת לקיים נראה וע״כ ב״ד בתיתח שהוא א״א באיסור

 טעמך ברוך שא״ל מה א״ד וה״פ כו׳ שגלתה תלמד א״ר דגרסינן
 וגס בלילה דתה מלראות עצמו שמנע קמטון נדה אדם לאו וגו׳
 ברוך קא״ל דאהא אלא כדאתרי׳לעיל בלילה ד״נ מלדון עצמו מנע

 כו׳ לי השתעי א״ל שוקה שגלתה שע״י בימים מבוא וגו׳ טעמך
 ב״ד מיתות ׳3מ אותו שמנעה דהיינו משמע תרתי בדמים והיינו

 ג״כ אותו מנעה שהיא עצמו וסמיך איש ומאשת מש״ד דהיינו

 דאיכא מכלל לפיקה זאת לך תהיה ולא מדכתיב א״א מאיסור
 בתוספות כר ג׳ לאורה והלך : א״א איסורא כה"ג ,אחריתי

 כגוזמא דתחזי יע״ק דוד לפני שוקה צדקת אותה האיךגלתה הקשו
 הגיד מי ידענא ולא ע״ש כו' פרסאות ג׳ שוקה לאור שהלך לומר
 כן תשמע דלא שוקה גלתה אליו שבאתה אחר דוד שבפני להם
 ידע לא והוא תתנו ידעה לא והיא פרסאות ג׳ תתנו דרתוק אלא

 שוקה גילתה ע״י הלילה לו שמאיר אלא שוקה גלתה שם ממנה
 אז אותם ותפגוש כדכתיב אליו שבאתה עד פרסאות ג' תרחיק
 דתצינו כגוזתא י תת! זה ואין שגלתה תשוקה לו שהליל׳מאיר הרגיש
 ונפל לדרעיה גלייה אפל בבית דגני ר״י חזייה דברכית בפ״ק כה״ג

 תשובת קודם קרא האי וגו׳ ה׳ יטיב כי והיה א״ל :ט׳ נהורא
 כי אלא בדבריה כאן ענינו דאין ליה דתשתע אלא כתיב לה דוד
 ונראה' בתורה ומאוחר תוקדם ואין כן א״ל מיניה מפטרה הוה

 יזכור והוא נבל שימות תתנבאה היתה בזה דגם הכא ליה דתייתי
 כו׳דהא מתנבאה היכי _• החויל ס״פ3 וכפרש״י ביפיה אז אותה

 י״ג בשנת מקוד׳ נתנבא כבר והוא הגלות על כן מתנבא נתי ירמיה
 היתה ירמיהו דקרובת ותשני י״ח בשנת היה וזה יאשיהו למלך

 נראה אינו בו׳ הן רחמניות : יצאו הזונה תרחב דשניהם כדלקמן
 משוס וכי לטובה לו זתתנבא הן דרחמניוח לה שדר דלכך דה״ק

 שירמיה ירא היה ואס לטובה תרעה נבואתה תשנה הן דרחמניות
 דרחמניותהן די״ל אלא כן תאתר ודאי היא גס לרעה לו יתנבא
 בטל יובל אפשר :לטובה מרעה לשנות רחמים עליהן ותבקש

 נחלתו המוכר ישוב ולא ישראל שיגלו תתנבא היה דיחזקאל ר״ל בו׳
 אבל לנחלתו ישוב לא נמי בלא״ה היובל נוהג היה לא ואס ביובל

 בלאו דהא במכירתו יתאבל לא התוכר קרא ה״ק נוהג היובל אס
 נוהג היה דיובל כיו! גלותו על מיתת יתאבל אך מנחלתו יגלה הכי

 גו׳ אל בבית המזבח על ביובל: לנחלתו שב היה הגלות לאו אי
 וגומר אל בבית אשר המזבח וגס דכתיב לאתויי ה״ל העני! תחלת

 המזבח על יאשיהו של טיבו תה וגומר יאשיהו ויפן גו׳ וישרוף נתן
 לשם הלך שיאשיהו אלא השבטים עשרת שבו דלא דאפשר וי״ל כו׳

 ויאמרו קרא בהאי אבל כשגלו שם שהניחו העכו״ס ולאבד לבטל
 וגו' אל בבית עשית אשר הדברים אז ויקי־א וגו' העיר אנשי אליו

 ביתי היו אשר התעשיס כל וזכרו ששבו הן הן העיר דאנשי משמע
 קרא משתעי מיניה דלעיל וגו׳ קציר ישת יהודה גם : ירבעם
 שהוא ירבעם עון ידי על דהיינו ישראל נטמא לאפרים הזנית

 יש עפ״כ דאף ואתר גלו כך וע״י תתחלתן ישראל נטמאו מאפרים
 :וגומר כשוב לך קציר שח מיהודה שהוא דיאשיהו תקוה עוד להם

 תתנה ספירות מי׳ האחרונה היא מלכות בו׳ רוה״ק שלבשתה

 ורוח דכתיב עליה ותייתי לכך הזוכה האדם על משפיע הקודש רוח
 שוס בו מצינז דלא איירי הקודש ברוח לאו התם ודאי וגותר לבשה

 ניחשביה הוה נבואה וגומר שלוס לך שלום דאתר הא דאי נבואת
 רצון דלשון אלא היא שהוצרכה דנבואה נביאים במ״ח נמי לעתשא

 מייתי לא וגוי ה* רוח יפתח על ותהי וכמו המפרשים כמ״ש הוא
. .* רוח לגבי לבישה לש# דמצינו אלא הנא ליה

אץ



עג מגילה ראשון פרק נקראת מגילה
 לחז״ל הוקשה וכו׳ צייר אין אלא צור אין תקרי אל צור אין הריי"ה

 שפיר קדושים שנקראו למלאכי׳ולישראל שתציגו כקדושה דכשלמא י
 תמים הצור הקנ״ה אלא צור שנקרא מצינו לא צור אכל כה׳ קדוש אין קאתר
 צור ואין אותר הוא איך זולתו צור שאין וכיון תשי ילדך צור וכתיב פעלו

 צייר ואין דרשו לזה כאלהינו אינו אלא זולתו צור דיש דמשתע כאלהינו
 יכול אינו ת״מ ככותל צורה צר צייר יש עולם של שמנהגו שאע״ס נאלהינו
 רות כה ומטיל צורה כתוך צורה צר הקכ״ה אכל וכו׳ ונשמה רוח כה להכניס

 מהסתרים הכא דם עסקי על שכאה מלמד ליה תכעי ההר כסתר : ונשמה
 עסקי על שכאה מלמד מאי לכאר צריך לו והראה כהיקה דס שנטלה מלמד

 כיון לו דהוקשה ונראה הס היכן הללו למודים ושני שנטלה מלמד דם
 יורדת לומר לו והיה ההר כסתר אומר הוא איך מעולה מקום שהראהו
 היורד דם עסקי על שכאה מלמד דרשו לזה ההר תן או ההר בתחתיות

 שאתר זו דרשה כפי קשה עדיין אכל כסתר כאן שאתר מה דזהו מהסתרים
 לומר לו והיה כאן ההר לומר ענין תה א״כ הסתרים כין של דם על נסתר

 יורדת והיתה לומר לו היה הר שם שהיה לומר תמצא ואס כסתר יורדת
 מלת זה וכפי לו והראה כחיקה דס שנטלה מלמד דרש לזה כסתר ההר מן

 כליתגי אשר : הסתרים כית של דם לו שהראת הנראה מלשון הוא ההר
 דלא תימה ש״ד ודם נדה דם דמים תרי רב אתר נדמים מכוא הוה היום
 לך זאת תהיה ולא שאמרה כדכריה מנעתו שהיא א׳יא איסור נתי חשיב

 איסור היה ונסתלק לנבל להרוג דוד של כדעתו שהיה ונראה וגו׳ לפוקה

 נמצאו נדה והיתה נכל של הריגתו אחר מיד עליה לכא כדעתו היה אכל א״א
 להיות טכעו יצא לא עדין שאמרה כדכריה מלטתו והיא וש״ד נדה שם

 כי טעמך כרוך לה אמר וע״כ קייס שאול שעדיין כמלכות מורד כקרא
 ׳ וש״ד נדה מאיסור ניצול כמלכות מורד נקרא שאינו לו שאמרה בדבריה

 וחי ה' חי שאמרה הקידס מהפסוק כן דרשו לא למה כיאור צריך ועדין
 נדהודסש״ד דם רכים הואעלדתיס כדמיס מכא מנעך אשר נפשך

 דבריה כל כי לנכל להרוג שלא דוד נתרצה לא כן כשאמרה שעדין ואפשר
 מנעך שאמרה מה זה וכפי נכל להרוג שלא לפניו ולהתחנן להלין היו אלה
 בתער' כגון ברמים מבא ה׳ שמנעו אחרים רבים דמים על הוא בדמים מכוא
 הזה היום כליתני אשר כתיב הזה בפסוק אכל הרגו ולא שונאו לשאול שתצא

 גס והרגו נכל כדם כא שאלו לרמוז הוא כרמים תכא וכתיב בדמים מבא
 להרגו שלא שמנעתו ותכיון בנדתה אביגיל על לנא נדה בדם נכשל היה

 איסור ביאת על בדמים מבא לומר שרמז אפשר וגס נדה מדם ג״כ ניצול

 דקאי ובמקיס : דמים לעשות או דמים משפוך אמר לא ולכך נדה בדם
 במקים הכי ליקשי חנה גבי נמי דלעיל יקשה וכו' איהי מתנבאה היכי ירמיה
 וי״ל אהרן בימי התנבאה היכי מריס גבי וכן איהי מתנבאת היכי עלי דקאי

 גמרא דמתתה ומאי נביאות נשים ג״כ נתנבאו נביאים דיש במקום דלעולס
ירמיה ובמקום ירושלים ועל ישראל על ביחיד נכואתה להיות הוא בחולדה
:ישראל של צרכן על חולדה ייתנכאת היכי ישראל על מתנבא שהיה

 נבואות נשי תרתי לנשי יוהרא יאה לא נחמן רב ואמר כא
 שמה חרא שמייהו וסניין יהיראין דהויא הוא סס
 בה כתיב בזיבורתא כרכושתא שמה וחרא זיבורתא 3ע״
 אזלא לא איהי ואילו אבינועם בן לברק ותקרא *ותשלח ׳ סיפע
 שלח אשר לאיש *אמרו בה כתיב בכרכושתא ־ לגביה ,ימלנ
 אמר ר״ג אמר ׳ למלך אמרו להו קאמרה ולא אלי אתכם נכ ג

 כתיב היתה יהושע של בניו מבני הנביאה חולדה רב
 בגבול אותו *ויקברו התם וכתיב חרחם *בן הבא

 סבא עינא איתיבי׳רב *חרס' וכתיב סרח בתמנת נחלתו ד״
ח׳נביאים נחמן לרב סבא עוירא רב לה ואמרי נחמן לרב מפטי

 שריה ברוך נריה הן ואלו הזונה מרחב יצאו כהנים והם1
 אומר יהודה רבי ושלום חנמאל חלקיה ירמיה ומחסיה

 הכא היתהכתיב הזונה רחב של בניה מבני חולרה אף 0ילמ
 א״ל הזה השני חוט תקות *את התם וכתיב תהרה *בן מ ב
 - - ■ ״ 1 ־ - ■ ׳נ6יהו

 תסתיים ומינך מיני אוכמא פתיא לה ואמרי סבא עינא
 ליהושע בני ליה הוה ומי יהושע ונסבה שמעתת׳איגיירה

 ד״פ בנתא אבל ליה הוו לא בני בנו יהושע בנו *נון והכתיב
 2? לן מנא אבלאבהתייהו מפרשי אינהו בשלמא ליה׳ הוו

 “3 בנביאו׳ אביו ושם ששמו מקום כל עולא דאמר כדעולא
 בידוע אביו שם ולא שמו נביא בן נביא שהוא בידוע
 מפורש עירו ושם ששמו כל נביא בן ולא נביא שהוא
 עירו שם ולא שמו העיר מאותה נביא שהוא כידוע
 שמעשיו כל תנא מירושלי׳במתניתא נביא שהוא בידוע

 באחד הכתוב לך ופרט סתומין אבותיו ומעשה סתומין
 צפני* כושי בן צפניה אל היה אשר ה׳ ר *רב כגון לשבח מהם

 אבן, צדיק שהוא בידוע חזקיה בן אמריה בן גדליה בן
 ופרט סתומין אבותיו ומעשה סתומין שמעשיו וכל צריק

 חלני* בא השביעי *בחדש כגון לגנאי מהם באחד הכתוב לך

 מ,מכף, בידוע המלוכה מזרע אלישמע בן נתניה בן ישמעאל
 חצו ולמה מרדכי זה מלאכי רב אמר ׳ רשע בן רשע שהוא
 ברוך מיתיבי למלך שני שהוא מפני מלאכי שמו נקרא

 ומרדכי חמורות איש ודניאל מחסיה בן ושריה נריה בן
 שתים בשנת נתנבאו כולם ומלאכי זכריה חגי בלשן

 : תיובתא מלאכי חשיב וקא מרדכי חשיב קא לרריוש
שמייחל וסניין : לנשים חשיבות נאה לא לנשי יוהרא יאה לא

 : חולדה כרכושת׳ : דבורה זיבורתא ;מאוסין שמותיהן
 נתעשת מיהו תסהיד קא נעלה על דקרא גב על ואף חרחס בן

 של אמתות יתפרש ידך ועל ע״י וכו׳ ומינך מיני :3כתי דייה
 הכתוב ייחס אפרים ט3ש את וגומר בנו נון הוה: והא הא דבר
 ירמיהו אינהו בשלמא איש: ייחס ולתט׳לא ומיהושע יהושע עד

 חנמאל אלי ויבא דכתיב בנבואה־חנמאל מפרשי ושרי׳ ברוך וחנמאל
 ברוך ־ ירמיה תלמידי שהיו מצינו ושריה ברוך ־ ה׳ בדבר דודי בן

 וגומר הספר על כותב ואני הדברים את אלי יקיא מפיו דכתיב
 שרית את הנביא ירמיה צוה אשר הדבר ירמיה ספר בסוף שריה

 נחה נביאים שהיו הנביאים כתלמידי ומצינו מחסיה כן נריה בן
 בברייתא חנינן ולקמן תשה של תלמידו ויהושע אלישע על אליהו חח

 ומלאכי וזכריה וחגי ומרדכי ודניאל מחסיה בן ושריה נריה בן כרוך
 שהרג הוא נתני׳ כן ישמעאל ׳ לדריוש שתים נשנת4נתננא כלם

 נתנכאו האחרון לדריוש שתים בשנת הצדיק אחיקם בן גדליהו את
י״ח המלאכה שנתבטלה התקדש בית לבנות שיחזרו הגולה לבני

: כור׳ש ביתי בה תשהחחילו השתרוניס ידי על שנה
 י"ג כם תתחתן לא כהערל והאחרי' וא״ת וכו' אגיירה איגיורי תוספות

מום* משכעה לאו דרחכ כה״ג ופירש חתנות לתו אית "דבגירותא

בנתר* תות: עממין

 אפיל• והוה שתייהו דסניין אע״ג ר״ל כו׳ שמייהו וסניין מהרש״א
 חולדה שמותיהן לפי עצמן ולהכנע להשפיל להן

 ליא ריו יהירין דהוו אלא כן עשו לא והם בבריות שפלים שהם ודבורה
 חס"' אף פרש״י כו' חרחס בן :וברק יאשיהו כגון חשובים אנשים נגד
 תקוה כן גבי צ״ל וכן עכ״ל כו׳ קמסהיד נעלה על דקרא ע״ג

 שתייחש דנכ״מ משוס הדרש ה ז להם דיצא ונראה נסמוך לקמן
ואביגיל וגומר סנר אשת יעל כגון המפורסם אישה שם על האשה

אשי* א יט חב



מגילה ראשון פרק נקראת מגילה
 שמייחס נהו מציגו לא לעיל כמ״ש הרנה וכמוהו הנרמלי ננל אשת

 אשת הגניאה חולדה שמייחס והנא אבותיו אחר ההוא האיש את
 שומר שהיה שם כמפורש תפורסם היה שלום אישה וגומר סלוס

 תקוה נן שלם אבותיו אחר כלל לייחסו ה״ל ולא המלך של הנגדים
 משתעי ־ דנה חולדה על לרמוז וחרחס תקוה דרשו ולכך חרחס גן

 ונמדרש כו׳ מרחב יצאו :כדלקמן ומרחב מיהושע שהיתה קרא
 אשנע לבית הנון ענודת ממשפחות דד״ה קרא נזה מייתי ילקוט

 שנשנעו אשנע לבית ץ נכו המרגלים שהטמינה הזונה 3רח בני אלו
 להז חשינ יהודה נן שלה בנכי קרא האי אנל ע״כ המרגלים לה
 מן מפורש חלקיה ואניו בירמיה דאמרשהיוהח'כהניס הא

 מאב מסתמא ירמיה של דודו שלום בן היה חנמאל וכן הנהנים
 לא מחסיה אביו ואבי בשריה וכן נריה ואביו בברוך אבל היה

 לעיל שאמרו מה לפי בזה עיון יש גס נהנים שתיו מפורש ידענא
 אלא מצרים כיוצאי כפלים הוו טובא ומסיק כו׳ עמדו נביאים מ״ח

 רש״י וכתב הוראה או תשובה ללמוד לדורות הוצרכו מ״ח דהגך
 וכן אביו ונריה נרוך נינייהו ותשיב עולם נסדר מנוין שהן לעיל
 שוס ובמחסיה בנריה מוזכר נמצא ולא אביו אבי ומאסיה סריה

 נבואת בו שהוזכרה חנמאל חשיב לא אמאי קשה גס שהוצרכו נבואת
 חשיב דלא הא ונראה וגומר ה׳ נדבר גומר חנמאל אלי ויבא כמ״ש
 אלא הכא חשיב דלא וחבריו ואיוב נלעס נביאים ת״ח בכלל הנא

 כדאמרינן הוה מישראל נרכאל בן דאליהו ע״ג ואף ישראל נביאי
 איוב התם נמי כדאתר לעכו״ם נביאותיה עיקר מ׳'מ דב"ב □״ק

 נס לדקדק שיש מת וע״ש לעכו״ם נביאותיה עיקר ת״מ מישראל
 ע״ש שחור כלי נערוך פי' כי׳ אוכמא פתיא :התום׳ גדברי
 לשבח אלא עינא לרב כן לומר ר״ן מתכוון היה לגנאי דלא ונראה

 בכלי מפוארה חכמה קיסר בת לו שאמרה ב״ת בר״י כדאמרינן
 ושם : שס כמפורש טפי תירי ג הוו סנו הוו אלו וא״ל כולי מכוער
 ולא הוא מפורסם איש בנביאות דה׳״כירו כיון כי' בנביאו׳ אביו

 דגס חשיבותיה משוס לאו אי אבותיו ע״ש ליחסן ליה איצטריך
 כולי כשפרט מעשים לענין בסמוך אמר בזה וכיוצא היה נביא אביו

 כולי לגנאי מהם באחד הכתוב לך שפרט כל ובהפך ט' לשבח מהם
 לייחסו ה״ל לא רעתו שם דמפורש וגומר נתניה בן ישמעאל כגון
 ושם שמו : הין רשעים הס שגס להודיע לאו אי אבותיו אחר

 ואס בה שנולד עיר ע״ש כן שנקרא דהיינו ר״ל בו' בידוע עירו
 יש ועד״ז הוא בירושלים שלידתו בידוע ע"שעירו שמו נזכר ■צא

 בענין דהיינו גומר האלהים עיר כך מדובר נכבדות המקרא לפרש
 שס שזה הנביאים ע״ש ובבל רהב אזכיר כי ונבואת השכינה סריית
 עירו נשס אזכור כוש עס וצור פלשת וכן שס שנולד ליודעי עירו
 נין דהיינו ואיש איש בה דיאמר יתרון יש ולציח אבל שם יולד שזה

 מסתמא עליה שמו ניכר שלא ובין ציון שס על שמו שנזכר
 יכוננה עליון כי לירושלים תעלה יש כי הנביא אותו נה יולד

 כתובות במסכת בחידושינו יתפרש לזה וקרוב שם שכינתו גשריית
 שני שהיה מלאכי שמר נקרא ולמה :ע״ש המדיר ברק

במלאך; תשוב דהות ר״ל בו׳ למלך

 בב עזרא זר מלאכי אומר קרחה בן יהושע רבי תניא
פס נחמן רב אמר * שמו מלאכי אומרים וחכמים

 דכתיב עזרא זד. מלאכי דאמר כמאן מסתברא יצחק בר
 מצאני' נעשתה ותועבה יהודה *בגדה דמלאכי בנבואתיה

 כ מישראל נכריות נשים אפריש ומאן ובירושלי׳ בישראל
 אע!ר ויאמר עילם מבני יחיאל בן שכניה *ויען דכתיב עזרא

 3 א מעמי נכריות נשים ונושב באלהינו מעלנו אנחנו לעזרא
 ואלו בעולם היו יפיפיות נשים ארבע רבנן תנו * הארץ

 היתה ירקרוק׳ אסתר ואסת׳ולמ״ד אביגיל רחב שרה הן
 י זנתה בשמה רחב רבנן תנו * ושתי ועייל אסתר אפיק

 שאול בת מיכל ׳ בזכירתה אביגיל * בקולה יעל
 מיד רהב רחב האומר כל יצחק רבי אמר ׳ בראייתה

 ולא מקרינא ולא אמינא אנא נחמן רב ליה אמר נקרי
 קאמינא: ומכירה קאמיג׳ביודעה כי א״ל מינה לי אכפית

 בשמה :נכר אל בת ובעל דקרא סופיה וגו׳ יהודה בגרה
 מיד : זנות תאית אחרי נגרר שתה את התזכיר זנתה
:קרי רואה נקרי

 דאמרי׳ חוה 3חשי לא אמאי אלחנן להרה תימה וכו׳ נשים ד׳ ת1£תלםג
 דלא זי״ל אדם כפני כקוף חוה בפני שרה הבתים חזקת פרק

;ע״כ הילודות אלא חשיב

 ולמה לפרש בא לא הכא ט׳ עזרא זה מלאכי מהרש״א
 בז פשוט דבר שהוא משוס ואפשר מלאכי שתו נקרא

 מפיהו יבקשו ותור׳ כמ״ש בתורתו אלהיס כמלאך עזרא שהיה ע״ש
 לאז כו׳ יפיפיות נשים ארבע : גו׳ הוא צבאות ה׳ מלאך כי

 נשים בשאר ועוד דברחל יפות שהיו בהו דכתיב לה יליף מקרא
 בד' הכא דחשיב רחב ועוד מראי ויפת תואר יפת בהם כיוצא תצינו
 אלו נשים דד׳ להם היה קבלה אלא לישנא האי לה מצינו לא נשים

 שהוכפלו היופי לשוןכפל יפיפיות וז״ש ביופי בהן כיוצא להן היו לא
 תאשה הנולדים ד׳ אלא חשיב דלא משום חוה חשיב ולא ביופי

 הנולדים דהיינו גומר אדם תבני יפיפית בזה ורמז התום׳ כמ״ש
 רחב ; אדם מבני נולדה שלא הכלל מן חות יצתה אדם מבני

 קצת דיש ונראה בידם קבלה דברים אלו גם כי׳ זינתה בשמה
 ויעל רחב ושמה זונה אשה בה מדכתיב בשמה רחב תקר׳ בהם רמז

 שע"• גומר סורה אדוני כורה אליו ותאמר בה דכתיב בקולה
 גו' שכב כרע רגליה בין כמ״ש לזנות סיסרא תבעה וקולה דבורה

 אמתך את וזכרת לעיל כת״ש בזכירתה ואביגיל נזיר במס׳ כמפורש
 בה דכתיב בראייתה ומיכל ישיאנת זכירתה שע״י בו שכונה גו׳

 דוד וישב כתיב הכי ובתר גומר החלון בעד נשקפה שאול בת ומיכל
 רצתה דלא קרא דאשמעי' גו׳ לקראתו מיכל ותצא ביתו את לברך
 מלך בת כבודה כל וכענין אדס שוס יראנה שלא מביתה לצאת

 יראנה שלא פנימה כבודה מיכל כתו תלך בת אשה דאפילו פנימה
 ז׳נתה בשמה דקתני דברייתא בו׳ ולא רחב אמינא אנא : אחר

 ליה פריך ולכך נקרי שיהיה ולא לזנות שתתאות אלא תשמע לא
 קתני לא נתי ובברייתא אמינא.ט׳ אנא הא נקרי מיד דאתר לר״י
ומשכי רחב 3רח נטל נקט נקרי לגבי הנא אגל גשמה רחג אלא



נקראת מגילה
 ועי״ל מכירה היינו יודעה דחענית ופרש"יפ״ק ומנירה ביודעה
 מכירה שידעה ידי על דהיינו ידעה לא ואיש כתו ממש ביודעה

:נקרי ואז
 געשה מאי וגומר נעשה אשר כל את ידע ומרדכי

 מאחשורוש המן של לבו שגבה רב אמר
 מלכא גבה אמר חייא בר שימי רב אחשורוש( על )א״ר שס

 גערות ותבואנה רינא עביר רלא תתאה ממלכא עילאה
 רב ותתחלחל מאי ותתחלחל לה ויגידו ופרסיה אסתר '
 לנקביה שהוצרכה אמר ושמואל נדה שפירסה אמר התלת

 נקרא ולמה דניאל זה התך רב אמר להתך אסתר ותקרא לפ)כ
 דברי שכל אמר ושמואל מגדולתו שחתכוהו התך שמו יים׳

 זה מה לרעת מרדכי על פיו־ותצוהו על נחתכין מלכות
 על עברו שמא ליה שלחה נפחא יצחק א״ר זה מה ועל וזליל.׳
 • כתובים דם ומזה *מזה ביה דכתיב תורה הומשי חמשה יש״א

 לגבי׳ אזיל לא איהו ואלו אסתר דברי את למרדכי ויגידו '"םת
 • הקלקלה על משיבין שאין מכאן כהנא בר אבא א״ר

 לא אשר עד בשושן הנמצאים היהודים כל את כנוס לך סמרו׳
 כדת שלא אבא בר ירמיה א״ר כדת לא אשר מאי כרת נימז

 ׳ ברצון ועכשיו באונס ויום יום שבכל ויום יום כל ר׳הח)
 כך אבא מבית שאבדתי כשם אבדתי אבדתי וכאשר רש׳יא

 טוב יום שהעביר אמר רב מרדכי ויעבור • ממך אובד
 דמיא עורקמא אמר ושמואל בתענית פסח של הראשון

: עבי־
 אותר היה מה ותרה גדולה צעקה כשצעק אתר תאי ה״ג

 התן שגבה ראו צועק היה כך אמר רב : בצעקתו
 מלכא גבה :המלך 3ל על עלה שלא לדבר לנו שתלאו מאחשורוש

 ותתחלחל :נקיה בלשון להפך הוא כנוי תתאה ממלכא עילאח
 נימי מגדולתו שחתכוהו :גופה חלל נתמסמס מאד המלכה

 התדי דריוש וכן בתלכותיה תלתא השליעו נלשאצר שהרי אחשורוש
 שנא' כורש וכן תנהון חד דניאל די סרכיןתלתא תנהון ועילא שנא׳ ,,

 יותר פרסא׳ולא כרש ובמלכות דריוש במלכות הצלח דנא ודניאל ,"ק
 אזיל לא התך איהו ואילו :מגדולתו חתכוהו אחשורוש כשהומלך ע״ש

תלנא עצתה מונעת אסתר שהיתה הקלקלה על :שליחותו להשיב א״סי
 את שלחה ואסתר שליחותו את החך השיב לא לפיכך התלך אל

 ואילך תעכשיו באונם נבעלתי עכשיו עד : אחרים ע״י דבריה
 לנעלה מותרת שנאנסה ישראל דאשת ממך אובדת ואני מדעתי

 כתענית היה פסח של ראשון טוב יום :לנעלה אסורה ברצון

 וט״ו וי״ד בשושן הדת ונתנה האגרת נכתנה בניסן בי״ג שהרי
 לאסוף רמיא עורקמא דעבר :לערב התן נתלה ובי׳ו התענו

:השני שבעבר היהודים את
 זעקה ויזעק קסמיך דקרא אסיפא כי' המן גבה מהרש״א

 הגדולה על תרה זעקת שזעק והיינו ותרה גדולה
 על שגדלו המן את אחשורוש המלך גדל כת״ש אחשורוש לו שנתן
להפוך הוא נימי פרש״י כל עילאה כא פ, גבר ודאמר עצמו

עד מגילה ראשון פרק
 לפר* יש וע״כ תעלה כלפי דברי׳ תרדכי העיח א״כ אבל כו׳עכ״ל
 עלאה תלכא גנר המן את תתאה מלכא שגדל גס דה״ק כפשטיה
 בו׳ דניאל זה התך : בנבואה או תפלה דרך כן ואתר להשפילו

 ועל תזה לדעת ידו על אסתר תדשלחה התך הוה דישראל דתוכח
 דלא דניאל הוא כן ואס כדלקמן תורה חומשי חמשה דהיינו מזה

 כ״א ופרס דמדי המלך מסריסי יהודי שהיה תקום כשום נמצא
 העמיל אשר המלך תסריפי כתיב וכאן דניאל נספר כמפורש דניאל

 ותאמר מעיקרא כו׳מדכתיב הקלקלה על משיבין לפניג^שאין
 משתע גומר למרדכי ויגידו הכי נתר וכתיג גומר להתך אסתר

 ואסתר החך השיב לא לפיכך ופרש״י לו הגידו דאחרים
 אחרים דאותן להיות וצריך לשונו כאן עד אחרים ידי על שלחה

 לפירושו״למה ק״ק מיהו כו׳ תשינין דאין מלתא להך חשו לא
 ששלחת כתו תהס אהד שלחה ולא אחרים שנים כך אחר שלתה

 לא תגידיס דאותן נראה כן ועל לחוד התך את מעיקרא
 וכיון להתך אסתר שאמרה מה שמעו שהן אלא שלוחים היו

 מה הס לו הגידו כו׳ משיבין שאין תשוס למרדכי הוא הגיד שלא
 פשוטו דלפי כו׳ יום שבכל כדעת שלא : תמנה ששמעו

 ומדסחס יקרא לא אשר המלך אל לנא כדת שלא לפרש ליה הוה
 סיפא נתי דרשו זה ובדרך תורה של דת סתת׳ היינו כדת לא אשר

 וא״ת התוספות וכתבו כו׳ תמך אובד כך מ׳ אבדתי כפול דקרא
 לפר' אין עכ״ל כו' להחזירנה מותרת ותהא מגרשה היה לא אמאי

 אבודה ת״ת אחשורו׳ כשיתות להחזירה תותר שיהיה לומר דרוצק
 מקודם מרדכי ימות שתא אחשורו׳או אצל שהיא זמן כל עתה מתנו

 שגס לעיל דמ״ש לומר דרוצה אלא לעולם תמנו אבודה ותהיה
 קודם עתה גירשה והשתא מרדכי של בחיקו יושבת היתה עתה

 אס גס ושוב מרדכי וישאנה יחזור ואח״כ ברצון לאחשורוש שתבא
 התום' של ובתירוצ' באונס רק יהיה לא לאחשורוש תיבעל אח״כ

 משום גט לה נתן לא לתה יתיישב גט לה ליתן לו אפשר היה שלא
 דאשת חותרא תשום ת״ת אונס לה היה אם גס איש אשת איסור

 א׳ יום :התום׳ כת״ש יראה משוס לאו אי גט ליתן לו היה איש
 שהתענה ראשון דביוס ענינו לפי ונראה פרש״י עיין כו' דפסח
 כך אחר דהא תלכות בלבוש המלך לפני אסתר באה בי״ד דהיינו
 ליל שהיה ובתרגום במדרשות כמפורש גו׳ המלך שנת נדדה כתיב

 מלכות אסתר ותלבש הג׳ ביום דויהי לקתן פי' רש״י אבל א׳דפסח
 צ״ל זה ולפי עכ״ל הרצים לשילוח ג' יום היה ט״ו ביום דהיינו

 שהית נדדה ההוא בלילה ד התעשה דזה ותאוחר תוקדם דאין
 ט״ו ביום שהיה גו׳ אסתר דותלבש מעשה קודם היה ט"ו בליל
 היה לא גו׳ המן ויקח גומר הלבוש את מהר דהתעשה נתי וצ״ל
 שהית אלא תקרא כדמשמע המלך שנת שנדדה ט״ו ליל שאשר ביום
 אסתר עשת׳ ביום ובו לקמן כדמוכח העותר הנפת ביום י״ו ביום

 כל שהרי המן נתלה בערב ביום דבי כאן פרש״י ולכך שגי תשתה
 וכל גותר לשתות והמן המלך ויבא גותר הלבוש את תהר מעשה
 דמיא עורקמא דעבר ; היה התן שנתלה קודם ביום בו הענין

קרא משתע דהכי עכ״ל ׳3 שבעבר היהודים לאסוף פרש"י בו׳
ויענור כ יט



 ראשון פרק נקראת מגילה
מציגו ולא גומר אסתר עליו לוהה אפר ככל ויעש מרדכי רענור

:גומר כנוס לך אלא אוהו שצותה ה3
 אתר מאי ה״ג פרש״י נעשה מאי נעשה אשר כל את ידע ומרדכי הרי״ף

כגמר׳ שכתובה הגירסא ליישב וצריך וכו' אומר היה מה כשצעק

 ועוד שעש' מעשה אינו שזה המן של לבו שגבה משני מאי דא״כ נעשה מה
 אל ספרים לשלוח שנעשה הוא המובן דדבר נעשה מאי הגמרא דהקשה מאי

 לתה נעשה אשר את דהיל״ל הגמרא לכלל הוקשה ושמא המלך מדינות כל
 אשר )כל( את ידע ומרדכי לומר דמספיק נעשה אשר כל את לומר הוצרך
 למאי כלומר נעשה אשר כל תאי שאמר וזהו בגדיו את מרדכי ויקרע נעשה
 שהמלך אתשורוש שצוה ממה יותר שנעשה ומשני נעשה אשר כל את אתא

 בהיותו כלות' בו לעשות לומר שדקדק בעיניך כטוב בו לעשות והעם לו לוה
 לבו גבה והמן להשמידם צוה לא אבל י בעיניו כטוב בו תעשה קיים

 נעשה אשר כל את וז״ש להרוג להשמיד כליה בהם לעשות שצוה מאחשורוש
 אות׳ כפי והו כלה נהם לעשות ציה והוא בעיניו כטוב בו לעשזת ציה שהמלך
 גבת שחמר ומשני בזעקתו אתר תאי עיקר היא רש״י גירסת ומ״מ גירסא

 גאות גדלת ליתר היתה כך שהצעקה גדולה צעקה במ״ש ונרמז המן של לבו
־ המלך על ונתגדל אחשורוש משל המן

 מלכות בגדי מלכות אסתר ותלבש השלישי ביום ויהי
 מלמד חנינא א״ר אלעזר א״ר • ליה מיבעי

 התם וכתיב ותלבש הכא כתיב הקדש רוח שלבשתה
 לעולם חנינא א״ר אלעזר וא״ר עמשאי לבשה *ורוח

 הדור גדולי ב׳ שהרי בעיניך קלה הדיוט ברכת תהי אל
ודניאל דוד הן ואלו בדם ונתקיימה הדיוטות ב׳ ברכום

 ה׳ המלך אל ארונה *ויאמר דכתיב ארונה דברביה דור ;נ"'0
 די *אלהך דכתיב דברכיהדריוש דניאל • ירצך אלהיך יי׳ונחק

 תהי אל חנינא א״ר אלעזר רבי ואמר וגו׳ ליה .פלח את
 שרה את קלל אבימלך שהרי בעיניך קלה הדיוט קללת
 *ויהי שנאמר בזרעה ונתקיים עינים כסות לך הוא *הנה

 בא חנינא א״ר אלעזר ׳ר וא * עיניו ותכהין יצחק זקן כי
 ב״ו מדת ודם בשר מדת הקב״ה במדת שלא וראה
 והקב״ה מים לתוכה נותן ואח״ב הקדר׳ את שופת אדם
 שנאמר מה לקיים הקדרה את שופת ואח״ב מים נותן

 צדיק חנינא א״ר ואר״א בשמים מים המון תתו *לקול
 כל מרגלית ממנו שאבדה לאדם משל אבר לדורו אבד
 אלא אברה לא והיא מרגלית היא הולכה שהיא מקום

 בשם דבר האומר כל חנינא א״ר א^עזר וא״ר * לבעלה
 למלך אסתר *ותאמר שנאמ׳ לעולם גאולה מביא אומרו

 איננו זה וכל מ״ר חנינא א״ר אלעזר וא״ר • מרדכי בשם
 לו חקוקים היו רשע אותו של גנזיו שכל מלמד לי שוה

 אומר היה המלך בשער יושב מרדכי וכשרא׳את לבו על
 בשער יושב מרדכי דרואה משום לי שוה איננו זה וכל

 חסדא רב כראמר אין לי שוה איננו זה וכל אומר המלך
עשירי׳ אלו בולי בוטי בפרו׳ בא וזה בולי בפרוס בא זה

 אלו יוסף רב ותני • עוזכם גאון את *ושברתי שנאמר 6ר(ירנ
*והעבט אומר הוא וכן עניים אלו בוטי שביהודה בולי נ>
 בטולמי דאזבן עבדא ליה וקארו פפא רב אמר תעביטנודניינ
 לתת הקב״ה עתיד חנינא א״ר אלעזר וא״ר ־ דנהמא 'ט
 יהיה ההוא שנאמר*ביום וצדיק צדיק כל בראש עטרה ה'יםע
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מנילה
 חלק ולצפירת צבי לעטרת מאי וגו׳ צבי לעטרת צבאות ה׳

 ע"*1 ולמצפי׳ תפארה( )ולצפירת צביונו לעושים תפארה
 *יש" עמו לשאר מאי עמו לשאר ת״ל לכל יכול תפארתו

 המשפט על ליושב משפט ולרוח • כשירים עצמו למשיב
 הדן זה משפט ולרוח • שערה מלחמה משיבי ולגבורה

 משיבי יצרו על המתגבר זה ולגבורה לאמתו אמת דין
 ׳ תורה של במלחמתה ונותנין שנושאין אלו מלחמה
 כנסיות לבתי ומעריבין שמשכימין ת״ח אלו שערה
 רבש״ע הקב״ה לפני הדין מרת אמרה מדרשות ולבתי

 שם שגו ביין אלה *גם להם אמר מאלו אלו נשתנו מה
 שנאמר גיהנם אלא פקו ואין פליליה פקו תעו ובשכר

 שמואל דיינים אלא פליליה ואין לפוקה לך זאת תהיה *ולא
 שי״ת בית ביזצר מוד^ות בפלילים *ונתן שנאמר

 אכ נסתלקה הצלמים לבית שהגיעה כיון לוי א״ר הפנימית
 שמא וגומר עזבתני למה אלי *אלי ואמרה שכינה ממנה
 ” על שמא )או( כרצון אונם ועל כמזיר שוגג על רן אתה

 כלב מיד נפשי מחרב *הצילה שנאמר כלב שקראתיו
 עקיי׳ אריה מפי *הושיעני שנאמ׳ אריה וקראתו חזרה יחידתי
 יוחנן א״ר גומר המלך כראות ויהי עניתני׳ רמים ומקרני

 שהגביה אחד שעה באותה לה נזדמנו השרת מלאכי ג׳
 " חסד של חוט עליה שמשך ואחד צוארה את

מתחו וכמה אחשורוש של שרביטו שמתח ואחד
 והעמידו היה אמות שתי אבא בר ירמיה רבי אמר

 ) ני/ חסדא ורב *כ״ח אמר ריב״ל י״ו על לה ואמרי י״ב על
 'הגת וכן פרעה בת של באמתה מוצא אתה וכן ס' אמר

 שברת רשעים *שיני רכתיב רשעים בשיני מוצא אתה
 עופרן בר רבה שרבבת אלא שברת תקרי אל ר״ל ואמר
 ויאמר ,מאתי׳ מרבו ורבו מרבו ששמע א ר־ משום אמר

 __ חצי עד רבא אמר המלכות חצי עד גומר המלך לה
 רש"• ומאי במלכות שחוצץ דבר ולא המלכות כל ולא המלכות

 המלך על אם אסתר ותאמר * המקדש בית בנין זה הוא
 אסתר ראתה מה ת״ר המשתה אל והמן המלך יבא טוב

 ללכדו טמנה פחים אומר אליעזר רבי המן את שזמנה
 פס אומר יהושע רבי לפח לפניהם שלחנם *יהי שנאמר

 האכילהו שונאך רעב *אם שנאמר למדה אביה מבית
 ישלימנו אלא לך ישלם א״ת לך ישלם וה׳ וגו׳ לחם

 רבי • וימרוד עצה יטול שלא כדי אומר ר״מ לך ׳
 רבי יהודית שהיא בה יכירו שלא כדי אומר יהודה
 בבית לנו אחות ישראל יאמרו שלא כדי אומר נחמיה
 שיהא כרי אומר יוסי ררחמי׳רבי מן רעתם ויסיחו המלך

 ירגיש אולי אומר מנסיא בן ר״ש עת בכל לה מצוי
 הסבירה אומר קרחה בן יהושע רבי נם ויעשה המקום

 גמליאל רבן אמר • והיא הוא דרג שי כדי פנים לו
 אגו צריכיץ עדין ר״ג ואמר היה הפכפך מלך אחשורוש

למודעי



 פרק נקראת ׳.מגילה
 קנאתו במלך קנאתו אומר המודעי ר״א רתניא למודעי

 ורבא אניי ׳ גאון שבר *לפני אמר רבה • בשרים
 אשכחיה י משתיהם את אשית *בחומם תרוייהו ראמרי זירמי,

 ועבדה אסתר חזייא א״לכמאן לאליהו בראבוה רבה נא
 להם ויספר אמוראי• תנאיוככולהו ככולהו הביא״ל

 רב כניו רוב וכמה בניו ורוב עושרו כבוד את המן
 על מחזירים וי׳ נתלו וי׳ מתו י׳ שלשים אמר חסדא

 ע׳ הפתחים על שמחזירים אותם אמרי רבנן הפתחים
שבעים תקרי אל נשכרו בלהם *שבעים שנאמר היו ל"^מ

 שנאמר ר״חהיו כולן אמר חמי בר ורמי שבעים אלא3

 וארביסר מאתן בגי' ורוב • הוו הכי בגי׳ ורוב בניו ורוב
 ההוא בלילה • כתיב ורב יצחק בר נחמן רב אמר הוי

 של מלכות שנת נרדה תנחו׳ס א״ר המלך שנת נדדה
 רבה אמר ותחתונים עליונים נדרו אמרו ורבנן • עולם
 מלתא ליה נפלה ממש אחשורוש המלך שנת נדדה

 בהראי להמן אסתר דזמנתיה רקמן מאי אמר בדעתיה
 הדר למקטליה גברא דההוא עליה שקלי קא עצה דילמא

מודע והוה לי ררחים איניש הוה לא הוה הכי אי אמר טז
 טיבותא בי דעביד איניש איכא דלמא אמר הדר לי

 מיד לי מגלו ולא אינשי מיטנעי הכי משום פרעתיו ולא קי9"
 מלמד נקראים ויהיו הזכרונות ספר את להביא ויאמר לה

 אמר ליה מיבעי כתב כתוב וימצא מאליהם שנקראים כחימדכ
 • כותב וגבריאל מוחק ששמשי מלמד נפחא יצחק רב ׳קרא,

 איש שילא רבי דרש פפא בר חנינא אמר־רבי אסי א״ר ילא
ישראל של זכותן של מטה של כתב ומה תמרתא כפר 'זיאיי

 מה המלך ויאמר • עאכ״ו מעלה של כתב נמחק אינו
 לא תנא וגו' דבר עמו נעשה לא וגומר וגדולה יקר נעשה התן
 המן את ששונאים מפני אלא מרדכי את שאוהבים מפני יע,,
 המן הנה אליו המלך נערי ויאמרו הכין לו תנא לו הבין 'במיג

 מרדכי מנו ליה אמר למרדכי בן ועשה • וגו׳ המן ויבא
 א״ל ביהוראי מררכי איכא טובא היהודי מרדכי א״ל

 אי רסקרתא בחרא סגי ההוא א״ל המלך בשער היושב
 דברת אשר מכל דבר תפל אל א״ל נהרא בחרא נמי

 אזל הסום ואת הלבוש את המן ויקח • ליה והב *גמר גי׳
 הלכות להו מחוי וקא מררכי קמי דיתבי רבנן ואשבח "',גי ,ס

 וסוסיה לקבליה דאפיק מרדכי דחזייה כיון לרבנן קמיצה הצי מ
 למקטל רשיעא האי לרבנן מירתתא״ל בידיה• מיחד
 בההוא בגחלתי תכוו לא די מקמיה זילו אתי קא נפשי

 ויתיב המן אתא בצלותא ליה וקם מרדכי נתעטף שעתא
 א״ל • לצלותיה מרדכי דסליק ער ואוריך קמייהו ליה

רחמנא מקרשאקיים בית הוה א״לדבי במאיעסקיתו
 *ממנה קומציה מליא לייתי מנחה דמנדב מאן אמר גי׳

 מלא אתא א״ל ליה וליכפר מדבחא גבי על וליקטר
 רההוא כספא ככרי אלפא ? ורחי דידכו דקמחא ^קומצא

עה מגילה ראשון
 נכסים דמאן עבד נכסים דקנה עבדא רשע א״ל גברא
 רקא סוסיא האי ורכיב מאני הני לבוש קום א״ל דמאן
 בני לבי דאזלינא עד יכילנא לא א״ל מלכא לך בעא

 במאני לאשתמושי ארעא אורח רלאו במזיאי ואשקול
 ואסתרינחו אסתר שדרה והכי אדהכי הכי דמלכותיה

 בני לבי איהו עייליה אומני ולכולהו בני בי לכולהו
 במזייה שקיל וקא מביתיה זוגא ואייתי ואזל ואסחיה

 קא אמאי א״ל ואתנח אינגיד ליה שקיל דקא בהדי
 רברבנוה* מכולהו למלכא ליה דחשיב גברא א״ל מוזנח׳
 קרצו׳ כפר ספר לאו רשע א״ל וספר בלאני שויה השתא

 בתר שנה כ״ב הוה קרצום כפר של ספר המן הייתתנא
 לא "ל א רכיב סליק א״ל אלבשיה במזיה ליה דאשקיל

 וכי ורכיב ליה גחין • מתעניתא חילאי דכחיש יכילנא
 תשלי אל אויביך *בנפול כתיב ולא א״ל ביה בטיש סליק הוה

 נד בעכו״ם אבל בישראל מילי הני רשע א״ל תשמח
 דכריס יעשה ככה לפניו ויקרא • תדרוך במותימו על *ואתה

 לג ברתיה חזיתיה דמתא בשבילא ואזיל נקיט בי לאיש
 והאי הוא אבוד, ררכיב האי סברה באיגרא קיימא דהות

 ושדיא הכסא דבית עציצא שקלה מרדכי'• קמיה דמסגי
 דאבוה דחזאי כיון וחזיה עיניה דלי ראבוה ארישיה ליה
 אל מרדכי וישב דכתיב והיינו • ומתה מאיגרא נפלה הוי

 נדחף והמן ולתעניתו לשקו ששב ששת א״ר המלך שער
 ראש וחפוי בתו על אבל ראש וחפוי אבל ביתו אל

 התם מ״ש גומ׳ אשתו לזרש המן ויספר שאירעו׳ מרבד
 יוחנן א״ר חכמיו להו דקרו הכא ומ״ש אוהביו להו דקרו
 נקרא בעכו״ם אפילו חכמה דבר האומר שכל מלמד
 משאר אם א״ל גומר מרדכי היהודים מזרע אם חכם׳
 . מנשה יהוד׳ משבט ואם ליה יכלת אתי קא ישראל שבטי

 דכתיב יהודה ליה יכלת לא אתי קא ובנימן ואפרים
 נרא" דבתיב ומנשה ובנימן אפרים שבט אויביך בעורף *ירך

 מע ולכה גבורתך את עוררה ומנשה ובנימן אפרים *לפני
 םל'ת יהודה רבי דרש • לפניו תפול נפול כי • לנו לישועתה

 לו שאמרו מלמד למה אלו נפילות שתי אלעאי ברבי
 יוררין כשהן לככבים ומשולה לעפר משולה זו אומה

 מדברים עודם לרקיע׳ עולין עולין וכשהן עפר עד יוררין
 אין כי ׳ בבהלה שהביאוהו וגו׳מלמד המלך וסריסי עמו
 בנזקי שוה אינו זה צר ליה אמר המלך בנזק שור. הצר

 רהזז למקטלי׳ וכעי ברירי ואיקני וקטלה בושתי איקני המלך

 7הז ויאמר המלכה לאסתר ויאמר אחשורוש המלך ויאמר
 מייתר בת דא״ל כיון תורגמן ידי על בתחלה אר׳״א ל״ל ויאמר
 נד מיד אשתעי אתינא קא מלבא ומשאול אנא מלכים
 ״״, אסתר ותאמר • זה הוא מי המלכה לאסתר ויאמר ׳ בחרה

 על כלפי מחוה שהיתה מלמד אר״א המן ואויב צר איש
• הזה ואמרה המן כלפי ידה וסטר מלאך ובא אהשורוש

י,ש והמלך



מגילה ראשון פרק נקראת נבלה
 הביתן מגינת שב והמלך • וגומר בהמתו קם והמלך
 בחמד. שיבה אף בחמר. קימה מה לקימה שיבה מקיש
 דקיימי לגברי דאידמוליה השרת מלאבי ואשכח ראזל

 א״ל עבידתייכו מאי א״ל ושדו רבוסתנא אילני ועקרי
 נפל המטה על נופל והמן לביתיה אתא המן דפקדינן

 וי אמר עליה והפילו מלאך שבא אר״א ליה מיבעי
 המלכה את לכבוש הגם המלך ויאמר 1 ממתא וי מדברא

 א״ר וגו׳ הסריסים מן אחד חרבונה ויאמר * בבית עמי
 כיון היה עצה באותה הרשע חרבונה אף חנינא בר חמא

 דבתיב והיינו ברח מיד עצתו נתקיימה שלא שראה
 המלך וחמת ׳ יברח ברוח מידו יחמול ולא עליו *וישלך |ןי)נ
 עולם של מלכו של אחד למה הללו שכיבות שתי שככה ”

 ואחד אסתר של אחד דאמרי איכא אחשורוש של ואחד
 ולבנימן שמלות חליפות לאיש נתן *לכולם • ושתי של .6חני
 אותו בו שנצטער דבר אפשר שמלות חליפות חמש נתן 1נת8

 רבי אמר מחסיה בר רבה דאמר )זרעו( בו יבשל צדיק פ״ק
 מילת סלעים ב׳ משקל בשביל רב אמר גוריא בר חמא

 אחיו בו נתקנאו בניו משאר ליוסף יעקב שהוסיף
 איהו עביד והדר למצרים אבותינו ויררו הדבר ונתגלגל

 רבי אמר אלא אחוהי ביה דמקנו היכי כי בבנימן מלתא
 ממנו לצאת שעתיד לו רמז רמז אר״א יפת בר בנימין

 ומנו מלכות לבושי בחמשה המלך מלפני שיצא כן
 על *ויפול ׳וגומ המלך מלפני יצא ומרדכי דכתיב מרדכי 08

 • לבנימין ליה הוו צוארים כמה וגומר אחיו בנימן צוארי
 מקדש על יוסף שבכה מלמד אר״א יפת בר בנימין א״ר

 בנימן של בחלקו להיות שעתידין שני מקדש ועל ראשק
 משכן על בכה צואריו על בכה ובנימין ליחרב ועתידין

 *והנה ליחרב ועתיר יוסף של בחלקו לחיו׳ שעתיד שילה
 יפת בר בנימין א״ר בנימן אחי ועיני רואות עיניכם 00

 אחי בנימן על כלום בלבי שאין כשם להם אמר אר״א
 שהייתם עליכם בלבי אין כך במכירתי היה שלא

 יפת בר בנימן א״ר אליכם המדבר פי *בי במכירתי שס >
 חמורים עשרה כזאת שלח *ולאביו לבי בך בפי אר״א 0ס

 בנימין רבי אמר מצרים מטוב מאי מצרים מטוב נושאים
 הימנו נוחה זקנים שדעת ישן יין לו שיגר אר״א יפת בר

 א״ר לפניו ויפלו אחיו גם *וילכו מצרים מטוב וזהו נ 05
 בעידניה תעלא נשי אי דאמרי היינו אר״א יפת בר בנימן
 איתמר אי אלא מאחוה בצירותיה מאי תעלא ליה סגיד

 רבי אמר המטה ראש על ישראל *וישתחו איתמר הכי ״ 69
 בעידניה תעלא אינשי דאמרי היינו אר״א יפת בר בנימן

 בר בנימן א״ר לבם על וידבר אותם *וינחם • ליה סניד םס
 ומה הלב על המתקבלים דברים להם שאמר אר״א יפת

 יכול אחד נר היאך אחד נר לכבות יכלו לא נרות עשרה
;נרות עשרה לנכות

 בא זה : שפיתה קרויה הוא הכירה על תושעה קירה שופת
 בא והמן עושר בטענת אליו בא תרדכי בפורסבולי

 רבים יתיס לכן קודם למרדכי עצמו את התן שמכר עוני בטענת
 ושברת• גטין במסכת כדאתרינן עושר לשון בולי :לחם בככר

 בנכר דנהמא בטולמי : שביהודה בולאות אלו עוזכם גאון את
 :דלחתי עולתיא עשרין יונתן תרגום שעורים לחם עשרים לחם

 יצרו את דן : לעטרה יהיה רוחם את לשופטים משפט ולרנח
 לעבור אחריו הולך אינו יצרו על מתגבר : בתשוב׳ לשוב כופהו

 שוערים שנעשים שערה והיינו ומעריבין שמשכימין :עבירה
 אלה וגם :נעילתן זמן עד שם ולאחר בהשכמה דלתות לפתוח

 בהם עושת אני )אש כלומר שגר ביין : בגיהל הנדונים רשעים ו1ן
 לגיהנס פליליה פקו : נדונים הס לכך הרשיעו הס גס (דין

 :הוא השחר א*לת במזמור עזבתני למה אלי אלי :נשפטו
 מחרב הצילה :ה!א אונס מאלי אליו באה שאני אע"פ אונם

 את ותשלח פרעה בת של אמתה :הוא תזמור באותו נפשי
 הרואה בפרק בברכות הבשן מלך עוג רשעים בשיני :אמתה
 על ונתנו ישראל תחנה על להשליכו פרסאות שלשה בר הר שעקר
 לשתטו ובקש בצוארו ונכנס ונקבוהו נמלים הקב״ה ושלח ראשו

 דרשת להאי נפיק רשעים ותשני ולכאן לכאן שיניו ונשתרבבו
 ולא .־ ס' הרי דרשעיס וי"ם דשני י׳ אלא רשע ושן קרא דלכתוב

 העולם באמצע שהוא הבית בנין במלכות שחוצץ דבר
 מבית :העולם נשתת שתתלה שתיה אבן יומא במסכת כדאמרינן

 במלכות וימרוד : כן קורין התינוקות שמעה למדה אביה
 בשום להכשילו תוכל אולי לה מצוי שיהא .מצלחת שעתו שהיתה

 נתי אי האויבים מקרבת שאני המקום ירגיש :המלך לפני דבר
 שיהרג : בכבודי ולזלזל זה לרשע להחניף צריכה שאני ירגיש
 גזרי )וכי שניהם את ויהרוג תתנו חושדה התלך שיהא והיא הוא

 אחשורוש היה הפכפך מלך :לה( בטלי תינייהו חד ותית גזרתא
 לא ואס ולהורגו עליו לפתותו אוכל אולי אתרה ־ בדבורו וחוזר
 משתיהם איטית :בחומם בו ויחזו׳ השעה תעבור לי תזומן יהיה

 דריוש עם שנלחם התלחתה תן בשובם נאתר וסיעתו בלשצר על
 צתיס היו היום באותו בלשאצר ונצחם בבל על צרים שהיו וכורש

 אסתר ואף נהרג הלילה ובאותה תשתכרו לשתות וישבו ועיפיס
 שבעים :עליהם בא פורענות רשעים של תשתיה׳ תתוך אתרה
 של מלכו שנת :המן של בניו על תרגותו יונתן נשכרו בלחם
 שהיו עליונים נדרו :נקמתו לנקום ה' כישן ויקן דוגמתו עולם

 עובה כפוי ואומרים הלילה אותה כל אותו תבהילין מלאכים
 לבקש נדדו.עליונים וי״ת : מורי שעשאהלשון למי טיבה שלם

 הבאת זאת תה וכולי דזמגתיה רקמן מאי :הדבר על רחמים
 תחדש כתוב שהיה תשתע כתוב :זה הוא חדש דבר עכשיו לפני
 .* מרדכי הגיד אשר זכרון בספר כתוב וימצא מעיקרא משתע כתב

 כתו היה ישראל ושונא כורש מיתי היה המלכים סופר שמשי
 כורש עדשצוה הבית בנין על שטנה שכתב עזרא בספר שכתוב
 אחשורוש ובמלכות שנאמר אחשורושעשהנן ביתי )אף לבטלן

בתתלת



מגילה ראשון פרק ־ נקראת מגילה
 כדאמרינן הוה המן של ובכו ונזמר שטנה כתבו מלכותו נתחלת
 לו הכין :שטנה שנתבו הם המן בני עשרת גבי עולם בסדר
 לרבנן ; מכס ליטול נהרא : כפר דסקרתא :עצמן לצורך

 היה בניסן עשר וששה יום של בענינו דורש היה קמיצה :תלמידיו
 אגלח במדי׳ ואשקול :תרחץ בני לבי : העותר תנופת יזם
 אומנים : להחביאם עליהם צותה ואשתרינהו :שערי את

 ולתעניתו : חרס כלי עציצא ; תספרים של זוג זוגא : ספרים
 ותה בניסן י״ד ביום להתענות שהתחיל היה לתעניתו שלישי יום

 תלכות אסתר ותלבש השלישי ביום ויהי אתמול ליום המקרא שקרא
 ביהודים זרע יש היהודים מזרע אם :היה הרצים לשלוח ג׳ מס

 בבהלה שהביאוהו מלמר :לו תוכל לא תהס בא הוא שאס
 כלפי מחוה שהיתה מלמד :חושש :שוה תטנופו יפה רחץ ולא

 הזה הרע לומ׳התן לה שהיה לתד אתה דבריה י תרבו אחשורוש
 הרע המן ועל ואויב צר איש אחשורוש על לומר רוצה שהיתה אלא
 לזקוף רוצה תמיד נופל והולך עושת לשון משמע נופל : הזה

 הרשע על עליו תשליך הקב״ה וגי עליו וישלך : תפילו ומלאך
 עוזריו בני סיעתו בני יברח ברוח מידו : חמלה בלי פורענות
 מה על כעוס אחשורוש שהיה אשתי של אחת :מידן בורחים

 שנמכר צדיק אותו בו שנצטער דבר :לאסתר המן שעשה
 זרעו: גרסינן ולא גרסינן בו נכשל :אחין קנאח ע״י לעבד יוסף
 לשון צואר לקרות הכתוב דרך שכן ל״ג לבנימין היו צואריס כתה

 לפי ישן יין לו שיגר ;צואריו על בכה צואריו חלקת ועל רבים
 : הכל תן לו הנוח הטוב דבר וזהו הימנו נוחת הזקנים שדעת

תעלא :מצלחת שעתו תראה אם בעידניה : שועל תעלא
 :אחיו משאר בצירותיה תאי אחיו אצל ליוסף ליה קרית -

ולא אשתרכובי לשין שרבבת אלא שכרת תקרי אל ה׳יג תוססות
: שריבבת גרסינן

 משוס וכי בזה לעיין יש בו׳ דברכיה דניאל מהרש״א
 לו עשתה דריוש דברכת ניתא דניאל ניצול דהיה

 ביה השתכח לא חבל וכל נת״ש לו עמדה דניאל של דצדקתו ואימא
 ישזבינך הוא דא״ל קרא אשתועינן דלהכי וי״ל באלהא הימן די

 קללה בדרך כו׳ עינים כסות לך הוא הגה : לן גרמה נמי דזה
 ואת הוא אחי אברהם על לומר נגדי ששקרת על כן לה אתר

 כן עשה שהוא לפי היא אחותי לומר לו ששיקר קלל לא אברהם
 אומרו בשם :אשתי דבר על והרגוני נמ״ש הריגת מיראת
 משנה דלאו וכיון כו׳ בלשון חכמים שנו פ'3 איתא הכי כי׳ מביא

 אר״ח ר״א בשם הכא ליה מייתי אמאי תקשי לא ברייתא אלא היא
 הני כל הכא תייתי ותלמוד' ברייתי הך ידע לא דר״ח דאפשר

 השארות על בזת וכוונו כו׳ אבד לדורו : אר״ח דאר״א מילי
 עליהם מגין שהית לדורו אלא במיתתו אבד ואינו הצדיק של הנפש
 נ״מ3 שתה דתרגלית לעצתה נאבדה שלא למרגלית והמשל בחייו
 מרדכי את דרואה משום וכי :לבעלה אלא אבדה ולא שהיא

 אדונו דהיינו פרוזבולו שהיה מרדכי את כשראה ר״ל כו' יושב
 היה עניות משוס עבדו דהיינו פרוזבוטו והוא עשירות משוס

 לו מיצר והיה שעה מל המלך בשער אותו נשראה ממע מתבייש

עו
 בטולמא עבדו שהיה ליה ותפרש גו׳ לי שוה איננו זה כל ואתר

 רשע אותו של גנזיו שכל ; כילקוט כמפורש לו שנתן דלחמא
 דאכבוד וכיון לפניו עכשיו הנראה אדבר בנ״ת מורה זה כו׳דמלת

 ולומר להם להראותם לו א״א קאי תינה לעיל דנתיב עושרו
 כיון גומר ותעמוד .לבן על לו תקוקין שהיו לאו אי זה עליהס

 מלתא הך להו נפקא קרא דתהאי ונראה כו׳ לבית שהגיעה
 תלכות אסתר ותלבש דכתיב חסר התקרא פשוטו דלפי משום

 בבית אלא הלבישה זה בחצר לאו דודאי וגומר בית בחצר ותעמוד
 וגז* בחצר ותעמוד ותבא מלכות אסתר ותלבש והל״ל הנשים

 ועוד וגו׳ הפנימית החצר אל התלך אל יבא אשר לעיל גדנתיב
 ועל בית כתיב לא ולעיל וגומר התלך בית בחצר ליה קרי דהכא

 אלא שאתר ממש מלבוש היינו לאו מלכות אסתר ותלבש דרשו כן
 ר״ל וגו׳ בית בחצר ותעתוד ואתר לעיל כמפור׳ רוה״ק שלבשה

 תתנה הקודש רוח שפסקה דהיינו מלדת ותעמוד כמו ותעמוד
 נמי ליה ומייתי הצלמים בבית דהיינו וגומר בית בחצר כשבאת

 כפרש״י וגו׳ השחר אילת בתזמור שנאמר וגומר לתה אלי תאלי
 אסתר נמשלה למה ביומא כמפורש אסתר גאולת על נדרש שהוא

 רמו יש ועוד לעיל ע״ש כז' לשחר אסתר נמשלה ולמה כו׳ לאילה
 אמג מבטן מרחם השלכתי עליך שנאמר אסתר על זה במזמור

 מתה ילדתה אביה מת עיברתה באסתר לעיל נדאתרינן אזה אלי
 שכב שלא במדרש דאיתא מרדכי תפלת זכר הזה ובמזמור אתה
 קדוש ואתה שנאמר תלים בלילה אותר היה אבל לבן בבית יעקב
 אקרא אלהי אתרו וסיעתו דמרדני כו׳ סבא ישראל תהלות יושב
 תהלי© וע״י בפ״ק כתפורש לי דומיה ולא ולילה וגומר יומס

 ואותנוי! וגו׳ נדדה ההוא בלילה שנאמר בלילה נענו לילה של
 ישראל תהלות יושב קדוש ואזה כתהשאמ׳ סבא מישראל למדו זה

 מצרת ונמלטו סבא ישראל דהיינו אבותינו בטחו בך אתר זה ועל
 אדם חרפת והנני בפת אלא נחו שאין וגומר תולעת ואנכי לבן

 ובזו* המן והוא תלך ולא אדם אדם עלינו בקרם לעיל שדרשו כמו
 שאין ארם הוא מאוד אתה בזוי שאמרו כתה מארס שנא עס

 : הקודש מרוח עזבתני לכך שתא ואמרה ולשון נתב להס
 שאנ# רש״י ופ״י כי כרצון ואונס במזיד שוגג על דן שאתה

 י*1תן שבאה דמה מוכח דלעיל וק״ק ענ״ל הוא אונס מאלי אליו בא
 שהיא אתרי׳ ולעיל לתרדכי מותרת היתה דא״נ הוא אונס לאו

 עכו"ם לבית שהגיעה דתשתעדמשוס וע״ק ממך אבדתי אתרה
 הצלמים לבית שהגיעה כיון לפרש ונראה רוה״ק ממנה נסתלק

 האלילים אל תפנו אל משוס רוה״ק מתנה סליק עכו״ס בית שהוא
 אל תפנו אל איסור כאן ואין שס הלכת דבאזנס אמרה וע״ז

 א* הכביסה במקום בהולך ח״ה בפרק אמרי׳ דכה״ג האלילים
 שקראתיו על שתא עוד ואמרה הוא אונס אחרינא דירנא דליכא

 כמו נס כ״כ אינו רע הכלב מן דהניצול מבואר הוא וכו׳ כלב
 שהיא ולפי דניאל כענק גדול נס ודאי שהוא אריה מפי הניצול
 ה״צילה וז״ש הכלב דמיון שהוא בהתן הצרה לתלות מתחלה חשבה

 שהצרה כן אינו ומתנן התן שי״ת 3ל׳ל 7מ״י ג״פש• מ״חו־נ
היא



־ראשון פרק נקראת מנילה
 דעתו שגס והחריץ התל בתשל לעיל כדאתרי׳ העלך תן גס היא
 ולכך גדול ננס ניצולי' להיות טשי רחיניס אפושי ובעי לרעה היה

 רעה תמחשנה דהיינו אריה תפי הושיעני אתרה ו בתפלתה חזרה
 קרא בהאי קצת רתז דיש נראה כוי נזדמנו מ״ה ג׳ : המלך של
 חן מצאה ולא בעיניו חן נשאה תדכתיב והוא שאתר דנריס לג'

 נשאה דרשו וע״כ חן גני תצא לשון כתיב המקרא דנכל בעיניו
 חוט שמשך ואת' צוארה אחד מלאך והגניה שנשאת נפשיה באנפי

 מדכתיב כו׳ השרביט שתתח ואחד נעיניו חן היינו עליה חשד של
 נראש לתכתנ אצטריך דלא השרביט בראש ותגע אסתר ותקרב

 נראש מיניה לדייק אלא בשרביט ותגע אלא
 משוס גופה נשרניט ולא ליגע יכולה היתה זה נקצה השרביט

 נראש ליגע יכולת זהיתה השרניט שנמתח לפי היה תתנה דרחוק
 גני תדקאמר בו' כ״ד ער א״ל :השני נקצה נגופו ולא השרביט
 ויש הני נכל הכי קאתר ולא בקבלה כו׳ תרנו כן ששתע מאתים

 תרישא תינות י״ב דיש י"נ למ״ד קרא נהאי רתז להם דיש לפרש
 הפסוק סוף עד ויושט תן י״ב תיבות יש וכן ויושט עד קרא דהאי
 ות״ד הזהב שרניט עד קרא דהאי מרישא תיבות יש דכן י״ו ות״ד
 ס' אות'יוח יש דכן ס' ות״ד קרא דהאי נכולה תינות יש דכן נ״ד

 פרעה נת של נאמת׳ מוצא אתה וכן ואתר שרניט עד דקרא מרישא
 ס׳ יש וגותר ותפלח וגו׳ פרעה נת ותרד קרא דהאי דתרישא

 התיותרות באותיות ס׳ נתספר תוצא אתה וכן ואתר אותיות
 נילקוט כו' דבר ולא המלכות כל ולא :כפרש״י רשעים בשני
 עד דקאתר הא דודאי הגירסא לקיים ויש המלכות כל ולא ל״ג
 שיתן הדרך זו דלא תתש התלכות חצי לה שיתן לא התלכות חצי

 כתוב היה שכנר לאשתו שכן וכל לאחרים המלכות חצי המלך
 שיש מה דכל ועוד בביתו שורר איש כל לה*ות ומדי פרס בדת

 המלכות נחצי התולה נדבר נקשת׳ ותעש ר״ל אנל נעלה קנה לאפה
 המלכו׳ נכל התול' נדבר לתית׳ מצי הוה נתי דהכא קאת׳ זה ועל

 שהוא מלכות נחצי התול׳ דנר בה"משהוא דהיינו אלא קאתר
 קאיס דאיהו מקדשא נית בתרגום וכ״ה רש"י כפי׳ עולם באמצע
 תלך דאחפורוש לעיל מ״ש ע״פ והיינו ע"ש כז׳ מלכותי בפלגות

 דתי כן תשמע לא כו׳ בתלכות שחוצץ התלמוד לשון ומיהו בכפה
 דהא חציצה ללשון ממש חצי מלשון ממשמעו להוציא אותם הכריח

 שדרשו לפרש נראה וע״כ חצי מלשון דרשה הך לפוש תתפרש שפיר
 כמ״ש למלכות בה״מ תבנין היזק ותגיע שחוצץ חציצה חציתלשון

 ותהנזק׳ תרדא קריא דך לתלך שכתבו ה״מ3 בנין ביטול לגבי בעזר׳
 כו׳ תקדשא בית לתבני לחוד בתרגום לזה וקרוב וגומר מלכין
 :במלכות שחוצץ דבר והיינו ן ימרדו דילתא יהודאי תן אנא דדחיל
 אשית בחומם טעתא דהיינו לכאורה כי' לו טמנה פחים

 דהכא ליישב ויש ופח קלקול להם יבא הסעודה דתתוך משתיהס
 והיינו המן את להפיל הסעודה בתוך דכונתה דהיינו לו טמנה פח

 אולי לאשתו פח אחשורוש של וסעודתו שלחנו שהיה כבר שראשה
 וגומר משתיהס אשית בחותם לטעת׳ אבל להמן פח עתה גס יהיה

 התשתה מתוך פורענות לו שתנא נתכונה ג״כ גופיה המלך על
 ט׳ ויעשה המקום ירגיש אולי ; בלשאצר למלך שנתהוה נמו

מגידה
 נו* שונאיהן מקרבת אני הקב"השאף שירגיש קתא בפירו' פרש״י

 להפיק ביותר הצר׳ תקרב זה משוס וכי זה לפירוש ק״ק לשונו "כ ע
 :ועזוב עצור אפס וירא׳כי ירגיש שהקב"ה וי״ל ומחשבתו מזימתו
 ראתה מה הקושיא דבעיקר משוס לפרש נראה בו' במלך קנאתו

 למשתה אוחו זימנה לתה במשמע יש כז׳ המן את שזמנה אסתר
 תשתה בלא כן למלך גילתה לא ולמה למלך הדבר גילתה ואח״כ

 שרים גס זימנה ולא לחוד התן את זימנה לתה נתי במשמעו ויש
 חשוב היותר שהוא גס מהשרים א׳ רק לזמן דרך דאין אחרים
 וע״י אותו שזימנה תה רק יתיישב לא דקאתר טעמא ולכולי

 זימנה ולא בלחוד התן אה שזימנה תה אבל למלך גילתה התשתה
 אתר ולזה שפיר יתיישב לא הארץ כל כדרך עתו אחרים שרים גס
 דלזה כו׳ במלך דקנאתו למודעי צריכין אנו דעדיין גמליאל רבן

 שלא כמלך שתחשיבתו אותו יקנא שהמלך בלחוד התן את זימנה
 ולטעתא בזה אותו יקנאו השרים וכן והמן המלך רק זימנה
 וכן בלחוד התן אח שזימנה יתיישב נמי גאון שבר לפני דרבא
 התן על שנחכונה יתיישב נתי ׳יי־ וגו אשית בחותם ורבא לאביי

 רוב וכמה : משחה ע"י פורענות להם שיבא התלך על וגס
 מאי וא״ב שנתלו י׳ אלא חשיב לא דהכתוב מ׳ שלשים בניו

 בניס י' להם שהיה בקרא תצינו וכתה דכתה בניו דרוב רבותיה
 יותר היינו בניו 3דרו דרשו וע"כ שופעים ומ׳כתפור׳בספר ל׳ וגס
 תן סתום נלמד מספרם הכתוב לנו דסתס וכיון שנתלו מי׳

 שנעשה תה הכתוב לנו דסחס וכיון י׳ כן כתו ׳פ1עב שהיו התפורש
 לתיתר לן אית הפתחים על חוזרין ואס מתו ׳.ם י׳ באותן בהם
 על שתחזרין אותן ומ״ד היו ל׳ וא״כ י׳ במספר איתא והא דהא

 מן סתום דנלתד י' הוו כן שתתו אותן יודאי היו ע' הפתחים
 שהיו בהו תפורש הפתחים טל שחוזרין אבל שנתלו בי׳ המפורש

 תשתעו שובע מלשון פשוטו דלפי וגומר בלחם שבעים שנאמר ע'
 הוא לתה עתה שבע שהוא דכיון שאינו דבר וזה עתה שבעים

 ובלחם התן של בניו היו שבעים דרשוהו וע״כ בלחם נשכר
 ורב תדכתיב נו׳ הוו ר״ח כולן ומ״ד הפתחים על להחזיר נשכרו

 הי' נזכרו ולא בכללן שנתלו י׳ ואותן כדתסיק וי״ו בלא חסי
 : אביהן שעשה בעץ לתלותן נשתנה דתיתתן תשוס אלא בפרט
 תפור* שבתקרא שינה נדוד דכל בו' עולם של מלכו שנת נדדה

 סבת הכא דיעקבתשא״ג מעיני שנתי ותדד כתו הנדוד סבת ביה
 שנת דרשו ולכך היה תה מפורש אינו אחשורוש דהתלך שינה נדוד
 דנדדו דקרא ופי׳ כולי עליונים נדדו דאתרי ורבנן כו׳ מלכו

 ספר להביא שאתר עד התלך את להתעורר ותחתונים עליונים
 והתחתונים כפרש״י כו׳ אותו תבהיליס עליונים דהיינו וגותר

 תפורש דהסבה מתש אחשורו: תלך שנת דאתר ויבא בתפלתן
 ט׳ שלמטה כתב ומה : כל מלתא ליה נפלה בקרא מעצמה

 שלא וכותב למטה מלמעלה גבריאל בא שלמטה כתב תה ר״ל
 מפני לא : נ״׳ש לא שם וגבריאל שלתעלה כחב נמחק יהיה

 לתרדכי וגדולה יקר נעשה תה א״ל שהתלך לפי כו' שאוהבין
 או וגדולה יקר עת! נעשה לא לישנא בהאי נתי למלך הל״ל וגומר



עז מגילה ראשון פרק נקראת מגילה
 ולא מרדכי אה אוהכים לא הס גס אגל נעשה לא רק הל"ל זלא
 כגדול'ותפני תלוי שאינו דגר אלא ויקר גדולה לו לעשות רוצים היו

 הכין אשר _■ תה לדבר לעשות מיהת היו רוצי׳ התן אה שנאתם
 לעצתו לו תנשרו שהכותב אלא לו לתכתג איצטריך דלא כי' לו

 אל שנאמר ליה הב נמי הא ליה אמר : למרדכי ולא הכין
 וגו׳ קת מהר לעיל כתיב דככר הוא יהורא קרא דהאי וגו' תפל
 אתר שתתן דרשו וע״כ וגו׳ למרדכי כן ועשה דכרת כאשר
 מלכות לכ\ש3 להלבישו זו לגדולה ראוי מרדכי שאין למלך

 אחד מכס א' זד א כפר ליהן ליה ושגי המלך סוס על ולהרכיכו
 שאמרת תה כין ־ת>3ד אשר מכל דבר תפל אל לו השיב זה ועל

 לרבנן קמיצה הלכות ; באחרונה שאמרת תה וכין בראשונה
 כל כיד׳ היה וכקכלה כקרא רמז לו ידענא לא עוכדא האי כל בו'

 תנופת יום כו׳ יום של מענינו דריש קמיצה הלכות זהופו־ש״י
 עותר כמצות א״ל עסיקתו כתאי ילקוט כמדרש וכ״ה עכ״ל עותר

 תאן שא״ל כסמוך שאתר תמה אכל ע״ש כו׳ דשעורין א״ל נו׳
 נתכוונו אעומר לאו כו׳ דסולת׳ קומציה מלא מייתי מנחה דתנדב

 שעורים תן שהרי סולת העותר היה לא גס גניבה א3 לא שהרי
 דלי של קרכנו שהוא מנחת המנדב דיחיד כעני! לו שהפליגו וי״ל בא

 וכמ״ש שנקו־כ ממנו בקומץ מתכפר קייס שכ״ה כזמן אעפ״כ דלות
 ולהכי וקא״ל נפש הקריב כאלו וגומר תקריג כי ונפש כתיג כמנחה
 בזמן פרקיס כפ׳ג׳ כדאמרינן כ"הת ככיטול עכשיו כי׳גס עסקינן

 אני תעלה לפני שקוראין כיתז א״ל עליהן תהא מה כת״ת שאין
 דירכו קמחא קומצא מלי אתר זע״ז הקריבום כאילו עליהם
 א״ל וע״ז דידי כספא ככרי אלפי י' ודחי עתה כת עושקים שאתם

 כולי שקנה דעגד דידך אינו והלא דידי כספא שאמרת אתה רשע
 ריב זבחי מלא מבית נחת כף מלא טוב דכתיב דהא לכוון יש ועד״ז
 של מלא תכית כנחת שכאה המנחת של וקומץ כף מלא טוב דהיינו

 ־: להפילו אסתר לו שעשתה מסעודות ריב וזבחי וזהב ככסף הזן
 העוסקים היינו רש״י פי׳ לפי כי' בני בי לבולרו ואסרתינהו

 ככמה וכן כלן ליה קרי כסמוך לקמן מיהו במרחצאות ומשמשים
 דקאמ׳הכא אומני וכן תשמע גופיה מרחצאות כני כי אכל מקומות

 דככלל ואפשר דם תקיזי היינו אומני תקומות ובכתה ספר היינו
 המרחצאו׳ נתי אסרה דקאמ׳דתמיל׳ נתי גני וכי ספר נמי אומני

 גחין : חמין ולהחם כתנור אש להדליק המשמש שם יהיה שלא
 אויביך ויכחשו דקרא ורישא וגו׳ במותימו על ואתר כו׳ וסליק

 ואתה תענית ע״י אויכיך מגזר׳ חילך שיכחיש דהיינו כן לו׳יתפר'
 וכתדרש בו׳ תשמח אל אויביך בנפול :תדרוך ו כמותית על

 ולעלות לשלוק היינו דליתני כי ת׳ ארותתך מרדכי אמר שאז ילקוט
 המן ויאמר כמ״ש כן לי יעשה שהוא לי אויבי שמחת ולא עליו
 דרכיב האי ברתיה ששכר׳ כסמוך וכת״ש תתני יותר וגו׳ למי בלבו

 איצטייך דלא כר לשקו ששב :מרדכי קמיה דתסגי והאי אכוה
 לפני שהית כו׳ לשקו ששב לאשמועינן לאו אי שכ להיכן לתימר לן

 המלך שער כתוך לעיל תשמע המלך שער דאל ואע״ג המלך שער
 שק כלבוש המלך שער אל אקלכא כי המלך שער עד ויכא מכתיב

האומר 1כ :משמע המלך שער עד המלך שער דאל מוכת הנא
א כף כ ח״

 אס כדתסיק שכתורה חכתה דכר שא״ל היינו כי׳ חכמה דבר
 ט' ובנימין יהודה תשכט ואי כו׳ שכטים תשאר אס וגומי מזרע

 ע״ש כו׳ שם כיהודים זרע יש וגומר היהודים מזרע אס ופיש"י
 . כו׳ יהודה משכט אי ליה תפיק יהודים מלשון דלאו נראה מפירושו

 דיהודים אלא התדה זו להו אית נתי ומנשה ואפרים בנימין דהא
 נקרא בעכו״ס הכופר כל לעיל וכדאתרי׳ ישראל כלל היינו דהכא
 כי כת״ש ישראל מכלל תרדכי שהיה ידעו דככר כיון אלא יהודי
 היה וזה היהודים כל את להשמיד ויכקש מרדכי עם לו הגידו

 יהוד* שהיה כן דידעו ודאי וחכמיו ואוהביו המדינות ככל מפורסם
 מאי ומעיקרא וגו' מרדכי היהודים מזרע אס השתא תקא״ל א״כ

 עץ יעשו אוהכיו וכל וגו׳ ותאמר כת״ש עץ לעשות דהסכיתו סכרי
 משבטים דמרדכי סכרי הוו מעיקרא דודאי וע"כאתרו גומר

 חשו התן נפילת כתחילת ראו השתא אכל ליה ויכלת הוה אחרים
 יכלת דלא שכטיס מאותן דהיינו גו׳ היהודים תזרע אס וא״ל לכך
 גו׳וכנימין דכתי׳לפני מיניה מרדכי דאתי תכנימין ליה ומייתי להו

 להם הגכורה את מעורר שהקכ״ה דכיון גותי גבירתך את עוררה
 כהן מושלין שהכל כי עפר ער שיורדין • ליה יכלת דלא ודאי

 עולין וכשהן לכל שנדרס׳ העפר כמו גות׳ כנו תשלו עכדיס כמ״ש
 כך הכככיס למקום לעלות לאדם שא״א כמו לכככיס עד עולים

 עכר שהיה המן בתעש׳ היה וכך כהן לשלוט ולשון עכו״ס לכל א״א
 לתעלה עד עלה מרדכי כש!כ׳ ושוב עליו מושל להיות ועמד מרדכי
 פשוטו דלפי בו׳ בבהלה שהביאוהו מלמד :למלך משנה להיות

 ויבהילו לשון דשינה ומשוס תמרוקי׳ את ויכהל כתו תהי־ מל׳ הוא
 גוער המן את מהרו המלך ויאתר כצווי 3דכתי ומיהרו כמקום

 רחץ שלא על גומר הנהלה את כתו ופחד תל׳כהלה דרשוהו וע״ג
 זימנת אסתר כי קצת עכשיו הרגיש כי עתה שנכהל א״נ כו׳כפרש"י

 גו׳ הצר אין :דודה מרדכי על הרעה מחשכתו על לרעתו אותו
 א״כ להניחם שוה אין למלך אמר דהמן תשים בו' בדידי איקני

 וע״כ גימר שיה הצר דאין זה הפך טעם כלי אסתר אמרה היאך
 דהיינו יהודית שהיא כשידע עתה שנתחדש דכר אסתר דא״ל אתרו
 השתא לעיל כדקאתרי׳ המן הוא מתוכן א דהו ושתי את קטל דככר

 תלך של כגופו התלוי דבר תזה גדול נזק לך ואין לתקעלי נמי כעי
 פרש"* עיין בו׳ אחשורוש כלפי מחוה שהיתה כגופו; דאשתו

 קסמיך הזה דרש׳אמלת דעיקר כו׳נראה מחוה שהיתה ממ״ש אכל
 עליו דודאי לי׳ איצטריך ולא עליו כידה מחוה שהיתה משמע דהוה

 שהוא אחשורוש כלפי כידה מחוה שהיתה דאשמעינן אלא נתכוונה
 איצטריך דלא בו׳ שיבה מקיש :ט׳ מלאך וכא ואויב צר איש

 3ש הביתן מגינת דודאי גו׳ משתה כית אל שב והמלך אלא למיתר
 דבר על כחתחו 3ש שהיה לאשתועינן אלא שם שהיה לעיל שהוזכר
 ויאמר מדברא וי :ט׳ אילני עקרי דקא הביתן כגינת התולה
 ־ עליו לו שהיה תשמע ככית עתי גומר הגס שאתר תמה גו' המלך

 כמו ויאמר ודריש כו׳ אילני דעקר הך והיינו כחוץ אחר׳ עוד ככר
 דגב* ווי״ן בי״ג סורר כן פרק דרשו ג וכה" גות׳ הגס המלך ויאמר

 המלך סריסי תז' אחד היה חרבונה בו' חרבונה אף : נח
מסרים* אחד הנא נמי למכתב ה״ל לעיל לונדנתיב המשרתים

המלך
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 לו תה גם עצה באותה שהיו הסריסים מן א׳ למדרש אלא המלך

 היה לא ודאי דבראייהבעלמא אתה חמפיס גבוה שהיה להזכיר
 עץ לו יעשו אוהביו כשאתרו עצה באותה שהה אלא גובהו ידע

 אלא לו מציגו לא המקרא דבכל כו' הללו שבכות ב׳ : גר גבוה
 חמת אחד ואתר גומר המלך חמת כשוך המיס וישנו א׳ כ׳3

 אחשורוש של וא׳ לעיל כדאתרי׳ לצלם שהשתחוו על עולם של מלט
 ושתי של ואחד כפרש״י אסתר של א׳ וא״ד היהודים להשמיד שגזר

 כדכתיב שכך לגתרי לא מ״ת המלך חמת כשוך כתיב דכבר דאע״ג
 הריגתה גורס שהיה התן שנתלה היום ועד גומר ושתי את זכר

 דבר אפשר : לגמרי חמתו שכך לא ממוכן הוא התן דהוא
 כיון יעקב גבי דודאי דתיא לא דהא למידק ואיכא בו׳ שנצטער

 כיון הכא אבל בו יתקנאו יותר תבכיו לאחד נתן אס היו בניו דכולן
 בו יתקנאו לתה אחיו שאר כן ולא האם תן אחיו גס היה דבנימין
 השנאה להוציא עתה בא דיוסף כיון וי״ל יותר לי נותן כשהוא

 להרבות לו היה לא כו' שנאה בלבי שאין כשס שא״ל כתו בתכירתו
 לבנימין המתנה רבוי יתלו לא דשתא חליפות ה׳ כ״כ לבנימין במתן

 יוסף כי ויאמרו בבנימן יתקנאו אבל האס תן אחיו במה-שהוא
 פר' תפורש מילת :בתכירחו היה שלא בשביל יותר אותו אוהב

 פ' כתב והרא״ס כבן בערך בערוך גס שם ופרש״י בהמה בתה
 לשון שהוא מילת בין הפרש שיש תשמע בגת׳ רש״י שתדברי וישב
 איצעלא גבי בת״ק שפרש״י כתו תעיל מלשון שהוא מילת׳ ובין צמר

 דמלתא איצטלא נ״ה פ׳ פרש״י דבהדי׳ כן ואינו עכ״ד דתלתא
 אין נקי צמר שאותו לפי אלא ט״ש כו׳ יומו בן נקי צמר של טלית
 בנות תלבשנה כן כדכתיב המעיל שהוא בבגדי׳ החשוב אלא עושין
 בן שעתיד לו רמז : מילחא נקרא לכך מעילים הבתולות המלך

 שנטש' כמי בגדול׳ האס תן אחיו בנימין לו שישוה לו דר״מז כו׳ר״ל
 התלך יעשה לעתיד כן תלכות בלבוש ונלבש למלך תשנה יוסף

 דאיכא תקשי אכתי וא״ת וגות׳ מלכות בלבוש ויצא משנה למרדכי
 ולא אחיו לשאר כן נתן ולא כסף מאות ג' לבנימין שנתן במה קנאה
 דהוא כיון יותר לבנימין שנתן בתה כתש״ל ביהוי״ל לו שרמז נזכר
 גלויס תתנות שהס בבגדים אלא קנאה כאן אין האס מן גס אחיו

 שהי ובבגדים מכירתו על שנאה להם תראה שהוא יחשבו שהעולם
 פרש״י עיין בו׳ היו צוארין כמה :פסי׳ כתונת המכירתו דוגמת

 צוארין '3 וכי בב"ר וכן איתא גמרא נוסחות בכל אבל כו׳ ליה דל״ג
 אדוניו בעליו כמו הוא יחיד לשון צואריו כי שם ופרש״י ע"ש כו׳

 דקרא דשינויא ומפי׳הרא״ם עכ״ל רביס לשון תשמע צווארי אבל
 למכתב וה״ל רבים בלשון צווארי דכתיב בנימין קאדרישדלגבי

 ולגבי לדרשה ש״מ אתרו כו׳ כינוי שאינו כיון יחיד לשון צווארו
 כיון רבים בלשון צוואריו למכתב וה״ל צווארו על דכתיב יוסף

 תורה הספר בכל אבל שם עיין האריך ועוד עכ״ל כו' כינוי שהוא
 י רש" הביא וכן רבים בלשון צואריו על בכה הכא כתיב ובחותשיס

 צוארו בכינוי מצירו דהא לפירושו וע״ק בשתעתין הזה הכתוב
 צווארי דודאי הנראה וע״כ צוארו על ויבך עשו גבי יחיד בלשון

 לשון רק תשמע לא בו׳ צואי־ו וכן רבים לשון אלא תשמע לא בי'
 לשון ותשמע רבים לשון משמע וא״ו בי׳ דכתיב צואריו אבל יחיד
 כתוב בנימין לגב♦ דקרא ברישא קרא בהאי ןה;א בעליו נתז יחיד

 שינה יוסף לגבי דקרא ובסיפא רבים לפון רק תשמע דלא צווארי
 לגבי דרמז מיניה דרשו יחיד לשון נתי דתשמע צוואריו לכתוב
 כמו צואר נקרא דב״ה אח׳ על יוסף ולגבי תקדשיס ׳3 על בנימין
 של בגובה שהצואר כמו השן כמגדל וצוארך צוארך דוד כמגדל

 כשם א״ל :ישראל של והודן א"י בגובה התקדש כן והודו אדם
 רמז איל בכלל בנימין גס רואות עיניכם דבכלל כולי שאין

 לכלכלם שהבטיחם לתעלה תחובר והמקרא כו׳ שאין כשס להם
 רמז בנימין כאחי אתכם תשוה שאני רואות עיניכם ובזאת ברעב

 לבי רק עליכם לב לי אין כך המכירה על עליו לב לי אין שבודאי
 כפי׳ מלפרש ימאן דהכא והדרש לכס להיטיב אליכם המדבר כפי

 המדבר ופי במילה אחיכם שאני הרואות עיניכם בחומש רש״י
 כי גס עמהס בנימין את כלל לא למה דא״כ עכ״ל בלה״ק אליכם
 ומדברים נימולים שהם עכו״ס שהרבה ראיה אינו ולה״ק המילה
 הוא דהיין כו' זקנים שדעת ישן יין ;עברי לשון שהוא בלה״ק

 ולפי גפן וגומר ארץ א"יכדכתיב בטובות תוקיס שבתינין הטוב
 כיעקב לזקנים דודאי אר״א מיין כ״כ הכרחי חמורים י׳ תשא שאין

 תעלא : מחמס והיין מצוננים שהם טבעם לפי תמנו נוח' דעתם

 היינו המטה ראש ועל ליוסף ישראל וישתחוו ופי' כי' בעידנא
 הרא״ס בדברי תבוא׳ והיא בחומש כפרש״י שכינה לצד עצתו שהפך
 יוסף על ג״כ המטה ראם תתפרש דהכא דרש לפי נ"ל ויותר ע״ש

 כו׳ יוכלו לא נרות י' ;3יעק של במטחי וחשוב ראש היה שהוא
 אלהים נר ע״ד לנרות והתשילס שמכרוהו אחיו י' הס נרות י׳ תספר
 לנר טבע שאין לפי לכבות יוכלו לא נרות י׳ כי ואתר ארס נשמת

 המכירה שע״י לי נעשה כן ביותר תדליקחו אדרבה אלא נר שמכבה
 עלי חשבה אלקיס לרעה חשבחס אחס וכ״ש לגדולה עליתי

:וגומר לטובה
ומרכתיב נאגד הצדיק דהל״ל דד״ק נרא' אבד לדורו אבד הצדיק הרי״ף

 הוא עולמו לכית הולך שהצדיק הגם דרשינן נאבד ולא אבד 1

 אבדו והס דורו על מגין שהיה וזכותו אבדו דורו אלא נאבד ולא מרגלית
 האומר דכל מנ״ל וקשה אומרו בשם דבר האומר כל בידם: שהיה המרגלית

 ונכתב מרדכי וגילהו להמיתו רוצים שהיו מהמות והצלתו מלך דבר שאני
 אומרו בשם שנאמר אחר דבר אבל בשבילו דורו לבני היתה גאולה כי בשמו

 מלמד ל• שיה איננו זה וכל דכתיב מאי : לעולם גאולה שמביא שמענו לא
 יתכן שלא זה וכל דכתיב תאי לבו על חקוקים היו רשע אותו של גנזיו שכל

 שות איננו זה וכל אותר היה מרדני את וכשרואה זה מלת לדקדק שבאו
 כבות לאוהביו המן שסיפר שעכשיו דקרא פשעיה שינה לתה לדקדק וצריו
 ובגמרא לי שיה איננו זה וכל אתר זה על למשתה אותי אסתר זמנה ואשר
 שבכל דמשתע לי שוה איננו זה וכל אותר היה מרדכי את שכשראה אמר
 הג"מרא לבעל דקושיא ונראה ־ ל׳ שוה איננו זה וכל אומר היה ופעם פעם

 לאוהביו כשסיפר עכשיו שהם רוא׳ אני אשר עת בכל שוה איננו זה וכל מ״ד
 רואה אני אשר בכל מאי לי שיה איננו זה וכל ל א עושרו כבוד ולאשתו

 אינו שוב א״כ עושרו לו שוה לא ראהו אשר ראשונה שבראיי' כיון שהרי
 משמע רואה אני אשר עת בכל ומדקאמר קיים שמרדכי זמן כל לו שוה

 וכיון לו שוה הראייה עת ולאחר לו שוה לא בלבד הראייה עת שבאותה
 האחרת ראייה שבעת כדי לו ושוה חזר איך לו שוה ולא ראהו א' שפעם

 היתה שלא ואשתו אוהביו עם וסיפורו דיבורו שבעת נמצא ועוד לו ישוה לא
 שהית מה הראייה בזמן שלא עכשיו ישפר ולמה עישרו לו שוה הראיה עת

 יושב למרדכי שראיתי מעת שוה איננו וכ׳יז היל״ל וכך הראיה תן בה עובר
וכ"* אותר היה מרדכי את רואה שהיה עת שבכל דרשו לזה המלך בשער

 אימז .! •
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 קרוא אני ולמחר וגו' הביאה לא אף המן ויאחר קרא וה״ק ל׳ ש!ה איננו

 אני אשר עת בכל לי שוה איננו זה וכל לומר בפומיה ומרגלא המלך עס לה
 שיה איננו זה וכל אני אומר רואהו אני אשר עת בכל כי מרדכי אח רואה

 וכ״ז לומר יצדק לא מרדכי את שרואה עת בכל הס אלו שדברים וכיון לי
 לכך הזה הכבוד היה לא הפעמים באותם כי המשתה חתיכת הכביד על

 כיון :בידו הוו תמיד כי גנזיו בית של המפתחות על זה וכל לדרוש צריו
 לא למה שם נכנסת שהיתה שעה שכל וקשה וכו׳ הצלמים לבית שהגיעה
 עכשיו אלא השכינה עמה היתה לא וי"לשמקידס עכשיו אלא נסתלקה

 לבית וכשהגיעה הקודש רוח שלבשתה דדרשינן מלכות אסתר ותלבש דכתיב
 רוח שלבשתני כיון היה זה חת אמרה אז שלבשה השכינה נסתלקה הצלמים
 על דן אתה שמא עכשיו כך אחר עזבתני למה אלי אלי להיות הקודש

 וקשה הוא אונס מאלי אליו באה שאני אע״פ אונס על ופרש׳יי כרצון אונס
 שבכל ויום יום כל כדת שלא כדת לא אשר מאי בגמרא למעלה דרשו שהרי

 מבית שנאבדתי כשם אבדתי אבדתי וכאשר ברצון ועכשיו באונס ויום יום
 ישראל דאשת באונס נבעלתי עכשיו עד ופרש״י ממך נאבדתי כך אבי

 ע׳'פ אף כאן פרש״י גאיך לבעלה אסורה וברצון לבעלה מותרת שנאנס׳
 היתה הביאה שלענין שאע״פ לומר ואפשר הוא אונס מאלי באה שאני

 שהתחלת לפי ביאה לענין דוקא היא וחשיב' הוא לרצון כי למרדכי אסורה
 זו הצלמים לבית כניסת כ׳כגנין אבל אלבשה דיצר רצון וסופיה באונס הוי

 וצריכין בתוס' עיין שרבבת אלא שברת תקרי אל :הוא אונס מ״מ מאליה
 שגדלו הוא אח' ענין דתרויהו לאשתרבובי ריבית בין איכא מאי לבאר אנו

 קשה שריבבת גרסינן דאי ונראה שריבבת גריס לא ולמה השיניס ונמתחו
 שרבבת גרסי' להכי שריבבת מאי ריבבת רשעים שיני דהיל״ל השי׳ין יתור
 שברת תקרי אל אלא ומ״ש שרבוכי בענין יסוד היא שהשי״ן אשתרבובי מלשין

 והיל״ל שינים חסרון או עקירה לשון אלא בשיניס שברון שייך דלא הוא
 במקרא מצעו שלא לפי הוא שרבבת דגריס ומאן לחי אויבי כל את הכית
 מקרא לשון הוא שרבבה שרבבת גרים לכך דגמרא לישנא הוא שרבובי לשון

 אלא שברת רשעים שיני אמר ולמה חסרת או עקרת רשעים שיני והיל״ל
 יעול שלא כדי אמר ר״מ וכו׳ אסתר ראתה מה :שרבית שרבובי לדרוש

 בהזמנתה דא״כ להקשות אין מצלחת שעתו שהיתה ופרש"י וימרוד עצה
 המרידה על חששה דלא די״ל עצה נעילת של החשש יצא לא למשתה להמן

 ירגיש שאם וחששה להמן להמית כונתה לעשות אלא המלכות מצד המן של
 הזתינתו לכך וינצל מצלחת ושעתו וימרוד עצה יעול ההריגה בדבר המן

 עצה יטול מי עם פנאי לו יהיה לא להורגו שיבואו שבשעה כדי כסעודה
 היה הפכפך מלך אחשורוש גמליאל א״ר :הריגתו מלאכת ותיעשה למרוד

 מזומן יהיה לא אס התן את להמית לאחשורוש לפתות אסתר שכשבאתה פי'
 להמיתו שלא בו ויחזור יתהפך רגע תט.ע עוד הסתתו בשעת מיד להרגו שם
 כדי סמוכים וההריגה הפיתוי שיהיו כד■•׳ המלך לפתות להתן הזתינתו לכך

 ושב קאתר דלא דקרא וכו' לשיבה קימה מקיש שב והמלך :לבו תשנה שלא
 כך בחמתו קם התם מה קם והמלך אל להקישו שב והמלך אלא המלך

 אף :וכו' דבוסתנא אילני ועקרי דקיימי שראה בחמתו הוא שב והמלך
 לפני מאי המלך לפני חרבונה ויאמר דדייק אפשר היה עצה באותה חרבונה

 ברח שלאחריה לפי המלך לפני היתה לבדה אמירה שאותה רמז אלא המלך
 מזרע גם וכו׳ חכתה דבר האומר שכל מלמד :המלך לפני עוד עמד ולא

 שאם היא שאמרה שהחכמה נראה וכי׳ בנימין יהודה משבט אם היהודים
 נרמז ובנימין מנשה מזרע מ״ש וכן היהודים במלת ונרמז הוא יהודה מזרע
 ובנימין אפרים לפני כתיב לפניו לנפול החלות אשר דכתיב לפניו כמלת

 משבע שהוא שאול שביתי לנפיל התלות אשר, בת״ש מבנימין רמז וגס ומנשה
 היהודים מזרע אס מ״ש שפיר אתי והשתא אגג עם עמלק בני נפלו בנימין

 הוא אשר להם הגיד כי כתיב והא היהודים תזרע שהיה ידעי לא עדיין וכי
 כי .־ לו תוכל לא הוא מנשה או ובנימין יהודה מזרע אם דרשו לזה יהודי
 החלות שאתר כיון לו הוקשה וכו' למה הללו נפילות ב' לפניו תפול נפול

 דכתיב הללו נפילות ב' דקדק עוד הללו נפילית ב' עוד לומר צורך מה לנפול .
 ישראל של נפול כי תפול נפיל כי דרשו לכך תפול הפול כתיב תפולולא נפול

 הוא לארץ ישראל של שנפילתו לפי לפניו שתפול מפלתך ניהו הוא לארץ
 עולים ותיד כירידתן לעפר נמשלו שהם לרקיע עד ועלייתם לקיחתם סימן

 הרי לנו עזרתה קותה נפשינו לעפר שחת ני דכתיב וכתה לככביס שנמשלו
 תסול ובעלייתן עולים שמיי לפגיו תפיל נמשך לעפר ישראל נפילת שמתוך

 בכתוב לדקדק הטונה בבהלה שהביאוהו מלמד המן את ויבהילו :לפניו
 שלא משמע להביאו להמן ויבהילו אמר ולא המן את להבי' ויבהילו שאמר
 המביאים שהביאוהו מלמד אותו למביאיס הבהילו אלא להתן הבהלה היתה

 • רבה ונתיצה במהירות המלך דבר לעשות מבוהלים המביאים שהיו בבהלה
 לרחון שהה שלא לקמן חוזר בבהלה שהביאוהו אחר בענין פירש ז״ל ׳,ורש'
 שהיתת מלמד .־ כדלעיל בתו עליו שהשליכה העציץ דהיינו מעינופו יפה

 מ״ש וע״ק אחשורוש כלפי מהוה שהיתה מנ״ל זי״ל וכו' אחשורוש כלפי מחוה
 שאתר׳ כיון הזה לומר הוצרכה למה הזה ואמר התן כלפי ידה וסער מלאך בא

 איש מ״ש לו שהוקשה ונראה הזה לומר צריכה אינה שוב הרע המן בפיר'
 מלמד לז״א הזה ואויב הרע המן דהיל״ל ועוד דקאתר איש מאי ואויב צר

 לתה ואויב צר איש אחשורוש אתה ואומרה אחשורוש כלפי מחוה שהיתת
 אשר אחשורוש שהוא הזה ואויב צר איש הזה גרס מי הרע המן כי תשאליני

 שאיש לאומרו יש ועוד אחשורוש על מורה היא הזה שמלת ונמצא להתן גדלו

 רצתה הזה שאמרה בדבריה מ״ת התן על תדבר הבל הרע המן ואויב צר
 איש המן זה להיות גרם אחשורוש המלך האיש שזה אחשורוש כלפי לרמוז

 כלומר הזה ואמרה התן כלפי ידה על וסערה תלאך ובא לישראל ואויב צר
 ז״ל רש״י כתב וכו' בנימין צווארי על ויפול .־ ואויב צר רע הוא הזה המן
 חלקת רבי׳ועל לשין לקרו׳צואר דרךהכתוב שכן צוארי׳היולבנימין כמה ל״ג

 מאי דפי' ואפשר הכי מנ׳יל רש״י לגירסת וקשה צוואריו על נכה צואריו
 הלא צואריו על בנה בבנימין קשה אבל בנימין צוארי על ויבך דהיל״ל -זיפול
 כתה הגמרא לגירשת קשה וכן שילה תשכן על למדרש תנ׳״ל ויפול כתיב

 על בכה בבנימין יתרן מה מקדשים ב' על שבכה ותשני לבנימין היו צוארים
 אלא מקדשים ב' על בכיה ליכא והתם ליוסף היו ציואריס כתה צוואריו

 כתוב דהא צואריו על מבכה ראיה דאין לומר ני׳ל ובזה שילה משנן על
 לדרוש יש התקרא לפי וגס כתיב צוארו חז״ל אמרו וכן צווארו במסורה

 של בחלקו להיות שעתידים מקדשי' ב' שהם צוארי על יוסף שבכה שכשם
 שהם צואריו ב' על עצתו הדבר זה על בכת בנימין גס לייזרב ועתידי' בנימין

 הוא כתיב צוארו על בכה המסורה ודרשת בחלקו שנחרבו מקדשים הב'
 א״ל וכו׳ רואות עיניכם והנה. : יוסף של שבחלקו שילה משכן על שבכה

 בלבו יהיה לא שאס ראיה זו מה תימה וכו' בנימין על כלום בלבי שאין כשם
 ׳ שלא ללמוד אנחנו נעמיד ואיך במכירתו היה שלא מפני הוא בנימין על כלום
 שלא גס לדבריו מאמינים הס ואם במכירתו שהיו אחיו שאר על בלבו היה

 לוגם יאמינו לא והם לו יאמינו בנימין אחי ועיני רואות עיניכם יאמר
 יאמינו לא בנימין אחי ועיני רואות עיניכם והנה שאתר אלו בדברים

 עשיתי לא לכם עצתי רעהכשתתנכרתי עמכם עשיתי שלא ונרא׳דה״קכיון
 בפה וכן קשים דברים בפה לדבר הגזמתי בעלמא דברים אם כי מאותת רע

 יהיה בידו הגביע נמצא אשר האיש לומר הגביע ע״ד לבנימין קשות דברתי
 הדברים אותם כשדברתי בנימין על כלום בלבי היה שלא וכשם עבד לי

 אותם כל כך ולחון מהשפה בפה אלא היו ולא במכירתי היה לא שהרי הקשים
 שאלו בפה אלא היו לא במכירתי שהייתם אע״ס לכם שדברתי קשים דברים

 אותם שכל בנימין עיני וגם רואות עיניכם והנה לכם הרעותי בלבי היה
 כ* כלום שנאה בלבי היה ולא אליכם המדבר היה פי כי בלבד בפי היו דברים

 המדבר היה בלבד פי אלא מכס אחד לשום להרע שלא לכולכם השויתי

 מאחווה בצירותיה מאי ;וגו׳ אבי אל ועלו מהרו שכן וכיון הלב ולא אליכם
 הגדוליס אחיו בערך תעלא קראו מהם קטן שהיה שתפני לומר אין וכו׳

 בנימין לגבי תעלה קראו ואיך מתנו קטן שהיה בנימין גם בתוב׳ היה שהרי
 לגבי שועל יוסף נקרא אינו מיוסף גדולים שהיו אע״פ השפחות בני וכן
 פעמים ב' לדקדק בא הלב על המתקבלים דברים להם אמר השפחות בני
 על דבר ואח״כ תיראו אל לומר נחתם שבתחלה בענין האמורים תיראו אל

 והוא א' נר לכבות יוכלו לא נחת י' הלב על המתקבלים טעם דברי לבם
 ולא נרי לכבית חשבתם עשרה אתם כלו׳ רעה עלי חשבת׳ ואתם בתי׳ש נרמז

 כה ועתה לנס לחזק חזר ובזה נרות עשרת לכבות יכיל אני והיאך בידכם עלתה
 שס : תיראו שאל אתם מובטחים הלב על מתקבלת שהוא זו בטענה תיראו אל

3״ע אלעור א״ר י ויקר וששון ושמחה אורה היתה ליהודים
 ב תשלי *בי אומר הוא וכן תורה זו אורה יהודה ׳ר א

 ,דני" *ושמחת וכה״א טוב יום זה שמחה י אור ותורה מצוה נר
ע! בחגיך ב כ



מגילה ראשון פרה נהראת מגילה
 על אנכי *שש וכה״א מילה זו אר״א וששון • בחגך כי5*

 הארץ עמי כל *וראו וכה״א תפילין אלו ויקר * אמרתיך קיט
 אומר אלעזר ר׳ ותניא ממך ויראו עליך נקרא ה׳ שם כי סי^'

 גומר דלפון ואת פרשנדתא ואת • שבראש תפילין אלו
 המן בני עשרת יפו דמן חייא א״ר המן בני עשרת

 בהרי דכולהו מ״ט אחת בנשימה לממרינהו בעי ועשרת
 דויזתא וא״ו זירא א״ר יונה א״ר • נשמתייהו נפקא הדדי
 טעמא מאי רלברות.( )במורדי בזקיפא לממתחה צריך

 דרש פפא בר חנינא א״ר אזרקיפו זקיפא בחדא דכלהו
 נכתבות כולן השירות כל תמרוזא כפר איש שילא רבי

 זו משירה חוץ אריח ע״ג ולבינה לבינה גבי על אריח
 •לבינה ע״ג ולבינה אריח ע״ג אריח שהיא כנען ומלכי

 של למפלתן תקומה תהיה שלא מפני' •אבהו א״ר מ״ט
 הבירה בשושן המלכה לאסתר המלך ויאמר ־ רשעים

 מלאך שבא מלמד אלעזר רבי אמר • היהודים הרגו
 אמר הספר עם אמר המלך לפני ובבואה פיו על וסטרו
 שכתוב מה בפה יאמר נחמן רב אמר ליה מיבעי אמרה
 אפי א״ר תנחום רבי אמר ואמת שלום דברי • כספר
 מלמד אסי רבי אמר אבא בר חייא רבי לה ואמרי

 קייס אסתר ומאמר תורה של כאמתה שרטוט שצריכה
 הצומות רברי אין אסתר מאמר האלה הפורים דברי

 הצומות דברי ה״ק אמי יצהק;בר רבי אמר לא וזעקתם
 כי • האלה הפורים דברי קיים אסתר ומאמר וזעקתם _

 לרוב ורצוי גומר אחשורוש למלך משנה היהודי מרדכי
 מלמד אחיו לכל ולא אחיו לרוב יוסף רב תנא "''אחיו8

תלמוד גדול יוסף וא״ר • סנהדרין מקצת ממנו שפירשו י,,
ין ן י ן י

 למרדכי חשיב קא מעיקרא דאלו נפשות מהצלת תורה
 באו *אשר כתיב מעיקרא ה' בתר ולבסוף ארבעה בתר עזרא

בלשן מרדכי רעליה שריה נחמיה ישוע זרובבל עם3 א
 עזריה נחמיה ישוע עסזרובבל *הבאים כתיב ולבסוף 3

: בלשן מרדכי נחמני רעמיה
 יום זה : כקורה לעסוק שלא המן עליהם שגזר תורה זו אורה

 אלה כל שעל מילה זו ;טוניס ימיס עליהם קיימו טוב
 ויאמר שנא׳ נדנור ולא נמאמר שנתנה מילה זו אמרתך : גזר

 דוד ששמח ותצינו תשמור כריתי את ואתה אנרהס אל אלהים
 המרחץ כאלנית כשהיה השמינית על למנצח שירה ואמר עליה
 שנסתכל כיון תפילין וכלא ציצית כלא מצות כלא ערום עצתו וראה

 הוכרת ועשרת המן בני עשרת :מנחות כמסכת שמח כמילה
 : כאחד נפלו עשרת׳ כלומר לאחריהם הסמוכה ותיכה שמותן

 גבי על אריח :תזה למטה זה אחד כעץ כלע״ז פורק״א זקיפא
 הכתב תן 3רח שהיא החלק היא לנינה הואהכחנ אריח לבינה
 יהא שלא תקומה תהא שלא : הוא לנינה חצי והאריח נפלים

 וסטרו מלאך שבא :־מלמד תחתיו צעדיו להרחיב מקוסרחב
 אמר ה״ג :שאלתן מת אמר ופופו נעס בלשון לדבר התחיל •הרי

 וניזזיז סדר פירוש׳ והכי לו אמר ול״ג נספרים כפהמ״ש יאמר נחמן רני
 דת;" לעשות החלן אשר את היהודים וקבל : א1ה כך המקראות

 מןק5 האגגי המדתא כן המן כי אליהם מרדכי כתב אשר ואת וגומר
 ס״ב המלך לפני וכניאה לאנדם היהודים על חשב היהודים כל צורר

 התרצ׳ )מה 07315*׳ י,ש3 ני פורים םיעשו יהם^ע 3כי! תידבי וטמר
נכל יאמרו זה כל עליהם לו להתחנן המלך לפני אסתר שנאתה

 הדנרי׳ כשעת לפניהם כתוכה המגילה שתהא הספר עם :ושנת שנה
 הא׳יז לתש׳ הלכה שרטוט :עצתו כש״ח תורה של כאמתה : קריאה
 *”שי נך קיים אסתר ומאמר וזעקתם הצומות דברי ; מסיני

 תן שנטל לפי סנהדרין ממנו שפירשו :המקראות סמוכין
 תן זרונכל כשעלה כורש נימי מעיקרא :לשררה ונכנס התורה
 : אנשים ד׳ לאחר מנוהו עזרא נספר ונמנו עתו ומרדכי הגולה

 שנה נ״ד עזרא כספר כיח שנכנה לאחר שני מנין כשנתנו ולבסוף

 דריוש של שנים וז' ואחשורוש כורש ימי שני לתנין ראשון מני! נין
 חכמי׳: אצל ירדמחשינותו נינתייס שי מרדכי שנעשה האחרוןולפי

דלפי כן דרשו בו׳ וגו׳ נר כי וכה״א תורה זו מהרש״א
 נמושנות' אור היה כתו אור היה לתכתג ה״ל פשוטו

 ויש נכ״מ נקנה נלשון שנקראת תורה זו אורה היתה דרשו וע״כ
 ונמעשה התור׳ לימוד כמו כעיון נתנה התורה כי הזה נדרש לכוון

 אשר העדות ואת כמ״ש לישראל עדות היא והתורה המצות שהן
 המפרשי׳ כת״ש לישראל ועדות אות נתצותי׳שהס גס ויש וגו׳ אתן
 נהו דכתיב התפילין וכן וביניכם ניני נה שנא׳ השנת שלשה והס
 לפי כפרש״י ניותר אלו על התן גזר ולכך וגו׳ ידך על לאות והיו
 ליושנן עדות אלו חזרו גזירתו וכשנחכטלה ישראל של עדוחן שהן

 כמ״ש שכיתה יום שהוא י״ע זו ושמחה לעיל כת״ש תורה זו אורה
 מעמי ורכים כת״ש לה שחזרו מילה זו וששון לי"ט תאכל שחזרו
 שהולו תפילין זו ויקר תילה נכרית תחלה דהיינו מתיהדי׳ הארץ
 לזה שחזרו תתך ויראו עליך נקרא ה׳ שס כי ע״ש ישראל של כבודן
 לפרש נראה בו׳ רכולהו מ״ש :וגו׳ מרדכי פחד נפל כי כמ״ש

 ואת אותו ותלו וכתיב וגומר יתלו המן נני עשרת ואת דתדכתינ
 ויצאו נתלו אחד נפעם אחד עץ דעל ליה משמע העץ על נניו

 כסדרן קרא בהאי להו ומדחשיב זה אחר נזה ולא אחת כנת נשמתן
 לתתרינהו צריך לכן זה אחר כזה נתלו שכן תאתר לא זה אחר זה

 ולא נתלו דככ״א אחת נכת נשמתן שיצאה לרמוז אחת משימה
 אחד נעץ שנתלו אלא זה אחר זה הזה כסדר הכא נכתנו
 זקיפא נחד דכלהו כדמסיק אתה חמשיס של התן שעשה

 כסדר להו דמשיב כתרגום כמפורש זה תחת זה כסדרן אזדקיפו
 אמרו זה וע״ד ויזתא עד מפרשנדתא למעלה מלמטה הכתוב

 נכתבים כלס ויהיו מ' דפא כסוף ואת דפא נריש איש כירושלמי
 נת* אמר ועד״ז כלס נתלו כפ״א א׳ כאיש כי להורות איש תחת

 דלברר כסורדיא בזקיפא למטתחה צריך דויזתא דוי״ו
 האבנים מן הספיג׳ כו שדוחקים עץ הוא ומורדיא הנהר שם לכרו׳

 למתתח שצריך ה״ק הכא ה׳׳נ הערוך פי' זה וכעין והמכשולים
דויזתא מעץ שעושין נתלייה כזקיפא וארוך פשוט כעץ תא4דוי ׳1

מא



עט מגילה ראשון פרק נקראת מגילה
 אמר אריכתא דפלפלי טסקא ומלא דונגבילא טסקא

 ואיד! חוליא שדריתליה אנא מר אמר אבייהשתא
 שבענא הואי מר מבי נפקי כי אביי אמר חורפא לי שרר

 . קדר׳ מיני דשיתין צעי שיחין לי קריבו להתם מטאי ובי
 קרו בתראה רבישולא וצעא פלוגין שתין בהון ואכלי

 אביי אמר בתרא לצעא למנסייה וכעאי קדר׳ צלי ליה
 לא אי כפין אי ידע ולא עניא כפין אינשי ראמרי היינו

 ורב אבין בר אביי י שכיחא לבפומי רווחא כפקאינמי
 רבא אמר ׳ להררי סעודתייהו מחלפי אבין בר חנינא

 בין ידע רלא עד בפוריא נפשיה לבפומי איניש מיחייב
 סעודת עבדו זירא ורבי רבה המן לארור מרדכי ברוך

 לרבי ושחטי׳ רבה קם דאיבפום בתר הדדי בררי פורים
 עליה רחמים בעא חמרא מיניה פבח כי למהר זירא

 פורים פעורת ונעביד מר ליתי א׳יל אחרת ואחייה׳לשנה
 :גיסא מיתרחיש ושעתא שעתא כל לאו א״ל הדרי בהדי
 '3 מנוח ומשלוח דכתיב לאח' מנות ב׳ :מעדנים מיני מנות

 לב׳ מתנות כ׳ לאביונים ומתנות • אחד לאדם מנות
 חרתי נמי אביונים דהא אח׳ מתנה ואחד אחד לכל די אדם בני

 : תמרים מלא שק דקשבי טפקא :לבטן שלישי תילתא : משמע

 שלהם וקמח כרמל בעודן בתנור החטים שנתיבשו ראבישונא
 מר• יאתר עכשיו אמ׳מרי ה:השתא3לר אביי לעולס.־א״ל מתוק
 כפר בן בעודנו להוליך רגיל שהיה הסל וכו' חקלאה אי :עליך

 מלך נעשית אתה כך מראשו עתה יוריד לא לבהמתו ותאכיל
 חוליא :לכל המצויים דברים אלא לו שולח ואינך בפומבדיתא וראש

 לבית לילך רבה אדוני מבית כשיצאתי מר מבי נפקי כי :מתיקה
 למכפייה :מאכל מיני של קערות צעי :שבע הייתי תר בר מרי

 נקרא כדרכה שלא אכילה כל אחרונה הקערה לכוס חפץ הייתי
 בתוך המתוק לדבר מצוי ריוח שכיחא לכסימא רווחא כוסס:

 ובשנית זו שנה של בפורים זה עם אוכל זה מחלפי : התעיס
 : נשתכרו דאיבסום :כיין להשתכר לאבסומי :עמו חברו סועד

 בנו קיימת ליה שלח בו׳ אטמא ליה שרר מהרש״א
 כולי איכא מנות תרי דהא פרש״י מנות ומשלוח

 דאטתא ודאי הא בכך אשתעינן ותאי תבורר אינו פירושו ע״ש
 הגמרות נוסח כל לקיים ונראה הן ב׳תנות דחתרא וגרבא דעגלא

 דתנת ומשוס לאביונים ומתנות דקרא סיפא נמי דמייתי שלפנינו
 שיעור בעי מתנה אבל אחד לאיש תרי געי ולכך' דהו כל משמע
 ומשום אחת מהנה אחד לאיש וסגי דוכתין בכתה כדאתרי' נתינה
 גדולות שהם דחמרא וגרבא דעגלא אטמא תנות ׳3 לו דשלח

 קיימת תנות משיעור טפי גדולת מנות דבהנך אמר נתינה כשיעור
 בירא ולבני אושעיא לר׳ נתינה כשיעור לאביונים ומתנות כן גס
 וקיימת דר״ל בי וקיימת קאתר ולא בנו וקיימת לומר שדקדק וזה
 ובנים אב רמז בו יש לאביונים ותלת מתנות שתי אנשים לשתי בנו

 כו׳ריקולא מלכא חקלאה אי : ובטס לאב מתנות ׳33 דיוצאיס

דרן דר* כל יפה תנה לשלוח דדרך לעיל שבתבגג הדרן לעי כו׳

 ארוכה והו בתרגום כמפורש ההוא כעץ מכולן למעלה שנתלה הוא
 שלמעלה מויזתא כלס נתלו היו ארוך אחד שנעץ מלתעל׳למטה בו
 תהא שלא : מכולס למטה שנחלה פרמשחא עד זה תחת זה

 נתי האזינו ושירת ר״ת בשם נזה ובר״ן במרדכי עיין כי׳ תקומה
 עבדיו וגו׳ודס פרעות מראש דכתיב מפלתן נמי בה שיש היא כן

 שאלתך תה שא״ל מתה תפרש״י כנראה כר׳ ופטרו :וגומר יקום
 ממה ועי״ל כ״כ הכרע ואין בכעס לדבר שהתחיל תשמע בסוף
 זולת בשושן התן בני ועשרת מאות ה׳ ההרוגי' למספר חושב שהיה
: "כ ע וכעס בעיניו היו דהרבה משמע עשו מה מדינות בשאר

 פשוטו לפי כר' לא הצומות דברי וגו' קיים אשתר ומאמר
 שלא ולפי הפורים ימי לקיים לחכמים מאמרה היינו אסתר מאמר
 לעיל דאמרינן והיינו וגו׳ אסתר ותכתוב אלא בכך מאמרה הזכיר
 אסתר דתאמר קאמרי ומ״ה לדורות ני קבעו אסתר להס שלחה
 הפורים דברי קייס הוא המן מחשבות לבטל למלך שאמרה היינו
 דברי ולא זאת עשתה בלחוד למלך אסתר תאמר וכי מתמה ואהא

 התקר׳תחובר זה גרמו והא דהא הוא דכן יקושטא ותשני הצומות
 וגן׳:מ^יקרא קייס אסתר ותאמר וזעקתם הצומות דברי למעלת
 אז מרדכי כשראה ששוב וצ״ל פרש״י עיין כי' באו אשר כתיב

 לשושן חזר כמפור׳בספ׳עזרא כורש בימי התקד׳ בית בנין שנתבטל
 הבית שנבנה כורש ביתי לא״י שנית עלה אח״כ ושוב אסתר ביתי

 וגומר זרובבל הבאים כתיב ולבסוף דקאמר שנייה ביאה דהיינו
 ד־באו דחשיב כולהו דהנהו סברא אין ומיהו נחמיה בספר כמפורש

 שנית עלו ושוב לשושן חזרו ושוב עלו מעיקרא וגומר זרובבל עם
 ׳3 דודאי לעשב ויש וגומר זרובבל עס הבאים בנחמיה כדכתיב

 שני בפסוק דשינה משום אלא ראשונה בביאה איירי הכתובים
:כולי ת״ת דגדול רמז הוא ה' בתר מרדכי לחשוב

 לרוב מדכתיב זה דייק שלא תימה וכו' נפשות מהצלת ׳ת ת גדול הרי״ף
 עושק שבהיותו הכי גופיה יוסף רב דדריש אתיו לכל ולא אחיו

 בהצלת עוסק והיה ת״ת שניטל ועכשיו הסנהדרין אחיו לכל רצוי היה נת״ת
 דילמא וי״ל הסנהדרין מקצת ממט שפירשו כלבד אחיו לרוב רצוי היה ת נפש!

 דמשמיס מנ״ל אבל נפשות מהצלת ת״ת יותר מחשיבים היו הסנהדרין
 ד' בתר למרדכי חשע דמעיקרא מהקבלת ראיה הביא לזה ידיהו על הסכימו
 תפלה דמבטלי! קי״ל דהא וקשה נפשות מהצלת ת״ת גדול : ה' כתר ולנשוף

 והיכי תפלה מפני נדחה שת״ת ומצעו נפשות להצלת וכ״ש רכים לצרכי
 נדחה אינו ורבים ת״ת מילי דהני ויי׳ל נפשות מהצלת ת׳ת גדול הכא אמרי׳

דינים בתי״ת עוסק היה ומרדכי רכות כ מסכת כתוס׳ כמ״ש התפלת מפני
: נפשות מהצלת יותר ת״ת גדול ולכך תורת ישראל בני את ללמוד

 איש מנות ומשלוח יוסף רב תני • לאביונים ומתנות מ
לאביוני׳ ומתנות איחד לאדם מנות ב׳ לרעהו

 לד׳ ליה שלח הנשיא יהודה רבי ארם בני לב׳ מתנות ב׳ ן
 דחמרא גרבי ותלתא תילתא דעגלא אטמא אושעיא

 לרעת איש מנות ומשלוח רבינו כנו קיימת ליה שלח
 בירא מר בר למרי ליה שרר רבה לאביונים ומתנות
 ׳ דקמח׳דאבישונא צנא ומלי דקישבי טסקא מליא ראביי

 ליהוי מלכא חקלאה אי מר אמר השתא אביי א״ל
מלא איהו ליה שרך הרך • נחית לא מצואריה ידיקנלא

ריעות



מגילה ראשון פרק נקראת מגילה
ם יי לרעהו מנות משלוח מצות אח׳ כל ומקיימים שנים לב׳ מועילה סעודתו  כו' כסא ומלא כו' טסקא מלא שלח והוא לרעהו איש כמ״ש ריעות

 אלא כזו גדולה מנה לשלוח נככדיס דרך דאין בדיחות׳ דרך קאמר
 כעין הוא וטסקא דיקולא כתוך גדולה מנה לחת הוא חקלאה דרך

 דזנגכילא טסקא מלא איהו ליה שדר 3ושו הערוך שפי' כתו דיקולא
 אניי ואמר הדכרים אלו לו ושלח חזר כלים כאותן כו׳ כסא מלא
 רכה לו ששלח תמה הפך דכר שהוא מרי לו שלח כי כדיחותא דרך

 כשמו ומר חריף דכר לו שלח ומרי לחיך מתוק דכר לו שלח דאיהו
 בי׳ כו׳ואכלי מר מבי מפקי כי כדיחותא כדרך עוד ואתר מרי

 דפרק אההיא הערוך כפי׳ חתיכות שיתין פירוש כו׳ פלוגי שיתין
 אבתרה צעי למיכם ובעי כו׳וקאמר וצעי פלוגו אהדרוהו י״ה

 הנאכל תדכר נעשית כן גס זאת שהקערה כדיחותא כדרך י״ל כו׳
 ושפיר מפונות צורות צוקר כלילות ע״י האומנין עתה שעושין כעין

 עיין סעודתייהוכו׳ מחלפי ; ממש ולאוכלה למיכס ר,אמר
 דכחד לפרש נראה והוה כזה אשתעינן תאי ידענא ולא פרש״י
 שזה מנוח משלוח כ״א תקיימין היו דכזה ה״ק אלא קמיירי פוריס

 כו׳יש מרדכי לברוך ארו׳המן בין :לזה וזה לזה סעודתו שולח
 גמור צדיק שאינו הזה כעולס לו ורע צדיק יש מ״ש ע״פ נפרש

 שאינו רשע כעוה״ז לו וטוב רשע ויש כעוה״ז עונשו שיקכל בדי
 לשני שזוכה גמור צדיק יש אכל הכא כעולס לטורדו כדי גמור

 הכאכמו לעולם לו קיימת והקרן כעוה״ז ה^את לאכול שלחנות
 שאין גמו' כרשע כהפך וכן כעוה״ז גס לכ^נדולה שזכה מרדכי

 עוה״ז גס שאכד ועשו עמלק מזרע שהיה התן כתו כלל זכות לו
 היינו כו׳ ידע דלא עד כ״כ כפוריא לכסותי 3דחיי אתר וע״ז

 שהיה התן ארור כין שיש גדולה מדרגה להבחין לכו נותן שאינו
 גמור צדיק שהיה מרדכי כרוך לכין עולמות שתי ואכד גמור רשע

 הוא תמוה דכר כו' זירא לרבי שחטיה :עולמות לשתי שזכה
 וכפייה חתרא כריה דאג שחטיה כעין דר״ל ונראה כפשעיה לפרשו
 בלשון• נקטיה ולכך לתות ונטה שחלה עד מדאי יותר לשחות
 תמלא כמ״ש שחיטה תקוס הגרון ע״ש נקרא היין דשתיית שחיטה
 עד זה מחלי ימות שלא עליו דהתפלל וקאמר יין ת״ח של גרונס

 רפואה מלשון חי לשון וכתלמוד כמקרא ותצינו וחי שנתרפא
 זו שנה של בפורים זה עם אוכל זה פרש״י סעודח״הו מחלפי הרי״ף

 לפרש לרש״י דחקו מי וקשהטובא כוי עמו חברו סועד ובשניה י
 ולא סעודתו לזה שלח וזה סעודתו לזה שלח שזה מפשוטו הדבר ולהוציא כן

 זו שנה מקיים האח׳ רק חנות ומשלוח שניהם קיימו לא שלפרש״י אלא עוד
 בהא מלמדנו מה כפשטיה דאי יי לרש דהוקשה ונ״ל ־ האחרת לשנה והאחד

 נשאר אס לנו ומה מזה גדול מנות משלוח לך אין כי סעודתייהו דמחלפי
 זה שהיה פרש״י לכך חברו לו ששלח ממה נאכל אס או מעט או הרבה בביתו
 שיאכלו תה להם היה שלא הוא לפ״ד הענין וביאור י כו' זה עם אוכל

 לכך תנות תפלוש מצות לקיים רוצים והיה לחבריהם שישלחו ומה בביתם
 שיעור לתבשיל ומזון לחם מספיק היה האחד זו בשנה כי המצאה עשו

 לרעהו תנות ומשלוח בתורת לחברו ושולח מכינו והיה ולחברו לו מספיק
 אשר האחר לחברו ושולחה חוזר שלו היא והרי במתנתו שזכה לאחר וחברו
 על שניהם יושבים ואח׳יכ לרעהו מניח משלוח ג״כ הוא ויקיים לו שלחה
 השנה ולתשובת פורים סעודת שניהם יחד ואוכלים האחד בבית א' שלחן

 ושולחה לשניהם המספקת סעודה ועושה יציאותיו מוציא השני היה האחרת
 לו לשלחו חבירו חוור ואח״כ בה וזוכה תנות משלית בתור׳ פורים יום לחברו

 מחלפי וז״ש הסעודה בעל של בביתו שניהם ואוכלים מנות במשלוח
 הוצאת שנמצאת א׳ הוצאת א׳ כל להחיש א' שנה אחד כל סעודתייהו

 טז מרתא בר שמואל בר יצחק רב ואיתימא רב אמך
 3ע״ זמן שכל בה״מ מבנק יותר תורה תלמוד גדול

 אמר ועלה עזרא הניחו לא קיים נריה בן ברוך שהיה
 מרתא בר שמואל בר יצחק רבי אמר חנה בר בר רבה

 אותן שכל ואם אב מכבוד דתר ת״ת גדול דרב משמייה
 עליהם נענש לא עבר בבית אבינו יעקב שהיה שנים
 שנותיו נמנו למה יוחנן רבי אמר אבא בר חייא דא״ר

 >ר*׳ ואלה * רבתי׳ יעקב של שנותיו בהן ליחס כדי ישמעא׳ של
 יץ שנים ושבע שנה ושלשים שנה מאת ישמעאל חיי שני

 )1נ -ס *ואברהם דכתיב שנים י״ר מיצחק ישמעאל קשיש כמה
 " ישמעאל את הגר בלדת שנים ושש שנה שפונים בן

 כא ס־ בנו יצהק את לו בהולד שנה מאת בן *ואברהם וכתיב
 ” שס הוה כמה בר ־ אותם בלדת שנה ששים בן וכתי׳*ויצחק

 ס״ג משניה פיישן כמה ע״ד בר יעקב כשנולד ישמעאל
 שנתברך בשעה אבינו יעקב היק שנים ס״ג בן ותניא
 כיצו׳ כי עשן ןירא , ב,דכת לאישמץ מת פרק ובאותו מאביו

 עשו וירא וגו׳ אביו אל יעקב וישמע יעקב את יצחק ברך
 אל את ויקח ישמעאל אל עשו וילך וגו׳ כנען בנות רעות כי

 ישמעאל בת מחלת שנאמר ממשמע וגו׳ ישמעאל בת מחלת

 מלמד אלא גביות אחות שהיא יודע איני ישמעאל
 1 חי' וי״ד אחיה נביות והשיאה ומת אביה ישמעאל שקדשה

 ותח״ש ףןס*ך וכתיב ע״ז הא יוסף דאיתליד עד לבן בבית דהויה
ה״ז הא מצרים מלך פרעה לפני בעמדו שנה שלשים בן

וש 3נ י ", * 0
 תשמע פרעה *ויאמר וכתיב קט״ז הא דכפנא דשבעאוב׳ וז׳
 כתת ימי פרעה אל יעקב ויאמר חייך שני ימי כמה יעקב אל

 א״רש שנין י״ר ש״מ אלא הויין קט״ז והא * שנה ה״ל מגורי שני
מח נס י י ! י ן

 ת! שס יעקב הכי נמי תניא י לחו חשיב לא עבר בבית דחוה
 ולאחר שנה י״ד ומשמש עבר בבית מוטמן היה אבינו

 יצא עבר מת שנים ב' נהרים לארם יעקב של ירידתו
 בן הבאר על כשעמד נמצא נהרים לארם לו ובא משם

 יוסף דתניא אבינו יעקב איענש דלא לן ומנא שנים ע״ז
 יעקב שפירש כשם שנה ב״ב ראהו שלא מאביו פירש
 דבית י״ר ש״מ אלא הויין ל״ו יעקב ׳ שנה ב״ב מאביו

אלא הויין כ׳ לבן דבית סוף כוף להו חשיב לא עבר
 נהרי׳ מארם יצא באורח׳רתני׳ שנים ב׳ דאישתהי משום

 נוא׳ נסע *ויעקב שנאמר חדש י״ח שם ועשה לסכות לו ובא
 צג קיץ סובו׳ עשה ולמקנהו החורף בימי בית לו ויבן סבתה

 :יצהק אביו לאלהי זבחי׳ והקריב ו׳חרשי׳ עשה ובבי׳אל
ועלה עזרא הניחו לא קיים נריח בן שברוך זמן שכל

 כימי זרוככל טס עזרא עלה לא לתה לתמוה לך יש כי
 כתו הכיח כל שכנה ולאחר האחרון דריוש של הו׳ השנה עד כורם

 לתלך הז׳ השנה היא הה׳ כחדש ירושלים ויבא כעזרא שכתוב
 וכחך ל כגכל נריה כן כרוך תפי תורה לומד שהיה הוא ות״א

(כחך לעיל ודאתרן הללו השנים כתוך שס ומת תככל עלה לא
נתנבא



ראשון פרק נקראת מגילה
 :בירושלי׳ ספרי׳ ושולח מתנבא היה בבבל לדריוש ׳3 בשיח יתנבא
 ללכת מאביו כשפירש שנה י״ר עבר בבית תורה למד יעקב

 שנשתהה השנים שאר3ו אביו כמד על עליהם נענש ולא לחרן
 שנותיו נמנו למה : ואזיל כדתפרש נענש ובדרך לבן בבית
 בהם ליחס רשעים של לשנותם למנות לנו תה ישמעאל של

 באיזה למדין אנו ישמעאל של שנותיו מנין ידי על יעקב של שנותיו
 אנו ומהן והמוצאו׳אותו הקורות כל עליו עברו יעקב בשכית פרק

 שנים פ״ו בן רהם3א כיצד שנה י״ד ר3ע כבית ששימש למדין
 )אלו( הרי שנה ק' בן אברהם היה יצחק וכשנולד ישמעאל כשנולד

 הרי אותם בלדת שנה ס׳ בן ויצחק וכתיב שנה י״ר לישמעאל היו
 נמצא ס״ג ישמעאל משנות פיישן שנים כמה שנה ע״ד לישמעאל

 יעקב היה הכי נמי ותניא :ס״ג בן ישמעאל כשמת יעקב שהיה
 ותניא ישמעאל מת פרק ואותו פנה ס״ג גן אביו מיצחק רך3כשנת

 ומת לעשו אביה ישמעאל שקדשה תלמד וגומר שנאמר ממשמע
 דאיתיליד עד לכן ככית יעקב היה שנה וי״ר • אחיה נכיות והשיאה

 שלמו יוסף וכשנולד כנותיך כשתי שנה י״ד עכדחיך דכתיב יוסף
 וגו׳ותשם יוסף את רחל ילדה כאשר שנאת׳ויהי הכנות עכור׳ ימי

 היו שנה ע״ז הרי והטלואות הנקודות כשכר אותו ד3ע ולמעלה
 יעקב נמצא וגומר שנה ל' כן ויוסף וכתיב יוסף כשנולד ליעקב

 כאיץ שוב 3יעק ־׳הה ונ; שנה שלשים כן יוסף כשהיה שנה ק״ז כן
 זה כי כדכתיכ דכפנא ותרין שוכע של שכע למצרים ירל שלא כנען

 כשירד יעקכ היה קי״ו כן הא וגומר הארץ כקרב הרעכ שנתים
 לא אביו תכית יעקכ דתשיצא ש״מ שנה ק״ל כתיב וקרא למצרים

 ככית עומד שהיה השנים ואותן ׳ שנה י״ר עד לכן לכית הלך
 ירידתו לאחר תת עכר ־ לקמן עד הכא ל״ג להו 3חשי לא ר3ע

 צא שנה כ׳ (שם ועמד )לכן לכית וכא נהריס לארס יעקב של
 וט׳ ע׳ כן יעקב כשהיה כלים שהם ותמצא עכר של שנותיו זחשוכ

 ששימש שנים י״ר כשתאשוכ לכן לכית משכא שנים שתי והיינו שנה
 לפני שנים שתי עכר תכית יעקב יצא משם ויצא ־ עכר ככית

 שנה ושבעה שכעיס ן3 הכאר על כשעמד נמצא עכר של מיתתו
 מאביו כשפי׳ יוסף דתני׳נמצא עלייהו נענש דלא לן ותנא ה״ג היה
 אכיו את כיבד שלא יעקב שפי׳ שנה כ״ב כנגד שנת כ״ב ראהו שלא

 כשפירש יוסף היה שנה י״ז כן כיצד ־ שנה 3כ״ יוסף על והתקבל
 כעתדו שנה ל' כן ויוסף שנה ל׳ הי׳כן מצרים על וכשמלך מיעקב

 שנתכסה כ״ב הרי דכפנא ותרתין דשכעא וז׳ י״ג הרי פרעה לפני
 ית33 כ׳ מאכיו דפיר׳יעקב הנך הוו טוכא והא יעקב־ תאכיו יוסף

 קא לא עכר ככית דהוה ארכיסר ש״ת אלתא עכר דכית וי״ד לכן
 כ׳דכית אלא כאן ואין טובא להו בצרי א״ה עליה׳ ליענש להו 3חשי

 לכא נהריס תארס בשובו באורחא שנין ב׳ אישתו־,י : ן3ל
 שכימות סוכות עשה החורף בימי בית לו ויבן ;אכין יצחק אל

ו׳ עשה אל כבית חדשים י״ח הרי הקיז ימות שני כ״פ הקיץ
 : שם ושב אל כית עלה קום שנאמר משכם כשיצא חדשים
וק״ק בפרש״י עיין כו׳ קיים נריה בן שברוך מהרש״א

 זרש״י זרובבל עם אז עלה לא לתה גופיה דברוך

פ מגילה
 שנים כאותן דהיינו הללו השנים בתוך תת דכרוך זה ליישב בא

 תספיק זה אין האחרוןאכל דריוש כימי כה״ת לכנות שהתחילו קוד'
 לעיל כדאמרינן האחרון לדריוש שתים כשנת חי היה כרוך שהרי
 כמפורש כה״מ לכנות התחילו ואז שתי׳לדריוש כשנת מתנכא שהיה
 תרתין שנת עד גו׳ אלהא ית3 עכידת כטלית כאדין עזרא כספר

 לדריוש תרחין שנת שהיא גופה שנה דכאותה וצ״ל דריוש למלכות
 תהא בו׳ אב מכבוד יותר : בנינם כתחלת עלה ולא כרוך תת

 דגדול מוכח אינו עכר בבית שהיה אותןשניס על נענש שלא דמייתי
 האי דנקט אלא לעונש ראוי אין נמי לו דבשות אכ מכבוד יותר

 דתנן פאה דריש דתתני׳ אלישנא שסמך תורה תלמוד דגדול לישנא
 כיון שנים כ״ב אותן על גס נענש למת וא״ת כולם כנגד ות"ת

 ככודם על מחלו מסתמא יעקב הלך וכמצותן ואס 3א דברצון
 שנה י״ד שלכסוף מפרי"ש הר"י כשם נועם אמרי כעל ותירץ
 את אתו רכקה ושלחת עפו של דעתו נתקררה עכר ככית שהיה

 ועיין ע״כ שנה כ"כ שם שהה והוא לכן לכית תנקת׳אחריו דבורה
 בית אתרו תקומות ובכתה בו' עבר בבית : כזה במפרשים

 אתר וכאן היו דנכיאיס בידם קבלה שהיה ועבר שם של תדרשו
 ת* היה עבר אכל ליעקכ נ׳ בשנת מת ככר ששם לפי עבר בבית

 שבאותן קאמרי׳ ותסבר׳ כדלקמן לכן ככית שנים כ׳ יעקב שהי׳ עד
 מסתמא יעקב של עסקו היה תה כקרא תפורש שאין שנים י״ר

 חורה של כאוהל אוהלים יושב הכתוב קראו שע״כ היה עכר בכית
 גב על ואף פרש״י עיין כי' ישמעאל של שנותיו : עכר בבית

 רשע שהית כיון ת״מ תשובה עשה דישתעאל דב״ב פ״ק דאתרינן
 י״ר יעקב: משוס לאו אי כתורה שנותיו לתנות ראוי אין מעיקרא

 הבאר על כשעמי נמצא לארם לו ובא משם מ׳יצא שנים
 מבאר יעקב ויצא תפסוק תשמע פג״ה דבחולין לדקדק ויש כי'

 כבאר נמי עכר דכית לישב ויש ע״ש לחרן מיד הלך תשס שכני
 ככאר מוטמן שהיה אלא עבר לבית שבע תבאר כלל הלך ולא שכע
 מש© הלך שנים י״ר אחר עד אחיו יראת מפני עבר כבית שבע
 עכר אותיות בו שיש ע3ש כאר בתלות רמז ויש מידי לא ותו ן לחי־

 המדרש בית לו היה נתי יצחק דאביו נראה ועוד עשר וארבע
 תדרשו', שלשת וכו׳וכל היה בישיבה ויושב זקן יצחק ביומא כדאמרי'

 אותיו' שבע מבאר ורמז היו שכע בבאר יצחק ושל עכר ושל שם של
 ודריש פרש״י עיין כו׳ סבות עשה ולמקנהו :א״ב עב״ר ש״ס
 דקרא רישא אבל יחיד בלשון ובית רבים בלשון סכות תדכתיב ליה

 מתוך תשמע וכן העיר שם דהיינו דריש לא סכותה יעקב ויבא
 ועשה לסכות לו ודא נהרים תארס לו יצא הכא שמעתי׳דקאתר

 סכות עשה ״פ3ד הדרשה לפי דגם בהדיא לך. הרי כו׳ י״ח שם
 תפרש"* אבל העיר שם שהוא כפשטיה דקרא דרישא סכותה הניחו

 הרא״ם הבין וכן דריש נתי סכתה דקרא דרישא נראה בחומש
 יעקב ויבא הכתוב פירוש ויהיה הכל יתיישב לשיטתינו אבל דכריו
 שם שהה וגס בחורף ולמקנהו בית לו ויבן שם ושהה סכתה לעיר

 אל ובבית :מידי לא ותו בקיץ ״פ3 סכות ולמקנהו לו שבנה עד
החסרים חדשים הו׳ כל יחשו למה לדקדק ויש חדשים ו׳ עשה

מכ״ב



מגילת ראשון פרק נקראת מנילה
 לו היה מאורצו׳ כמה דהא חיס3ז שם שהקריב אל לבית שנה מל׳ל
 אהלו ונטה וגומי דינה ותצא לשכם מסכות שנסע הו׳חדשיס גחוך

 קודם ו׳ח־שיס באותן ג״כ נעשה זה דכל וגו׳ עדר למגדל מהלאה
 ■ששה באותן ששהה על דאתי׳ דאשעועינן לישי ויש יצחק לאביו שבא

 לאביו תלבא ששהה על נענש מצוה שהוא זבחיס והקריב חדשים
 פי שעל כיון זבחים להקריב ששהה על נענש למה וק״ק ולאמו

 : וגוער תזבח שם ועשה וגומר אל בית עלה כת״ש עשה הדיבור
 של יריותי ילאה* עיר כבית נעמן היה יעקב נמיהני תניא |קרי״ת

 להודיענו לן נפקא לתאי לישב צריך וכו׳ עבר תת שנים ב' יעקב י

 שכשנטמן דש״ד תשוס ושתא כהרי׳ לארס ירידתו אחר שניס ב' עבר שתת
 י״ו שנטמן נמצא זה וכפי שתת לאחר עד ממנו פירש לא עבר כבית יעקב
 י״ה דהינו בלבד שנה כ׳ אלא תתנו יושף בפרישת ליענש היה ולא שנים
 וכשעודנו י״ד אלא נטמן שלא לז׳יא באורחא דאשתהי שנים וב׳ לבן גבית

:עבר מת נהריס לארם שירד ולאחר תתנו יעקב פירש עבר חי

שני פרק הקורא
 ברכות '"ח תשדיר השקול' שמעון ותניא פנלן תפלה ינד

 חייא א״ר ביבנה השדר על גמליאל רבן לפני שם
 זקנים ק״כ תנא במתניתא ליה ואמרי אר״י אבא בר ע״ג

 על ברכות עשרה שמונה תיקנו נביאים כמה ומהם
 בני לה׳ *הבו שנאמר אבות שאומרים מנין ת״ר ׳ הסדר ליס0

 ועוז כבוד לה׳ הבו שנאמר גבורות שאומרים ומנין אלים נט
 שמו כבוד לה׳ הבו שנאמר קדושות שאומרים ומנין "*פ׳נת

 אחר בינה לומר ראו ומה קדש בהדרת לה׳ השתחוו 0ע״י
 אלהי ואת יעקב ק״וש את *והקדישו שנאמר קרושה רש״א

 ראו ומה בינה רוח תועי וידעו ליה וסמיך יעריצו ישראל ה'ע0י
 ורפא ושב יכין *ולבבו רכתיב בינה אחר תשובה לומר ^כ0ש

 דכתיב פ״ד לא ־ תשובה בתר רפואה לימא הכי אי • לו
ומאי ,לברוח ירבה כי אלהיגו ואל ה׳וירהמהו אל *וישוב לה שס

 אחרינא קיא כתיב אהא סמיך אהא דסמכת חזית
 משחת הנואל תחלואיכי לכל הרופא עוניכי לבל *הסולח סןית

 והכתיב היא סליחה בתר ורפואה הגאולה למימרא חייכי קג
 אלא היא התחלואים רפואה לאו ההוא לו ורפא *ושב ו ,יפעי

 אמר בשביעי׳ גאולה לומר ראו ומר, היא הסליחה רפואה
 קבעוה לפיכך בשביעית ליגאל שעתירין מתוך רבא

 מלחמו׳ בשביעית קולות בששית מר והאמר בשביעית
 אתחלתא נמי מלחמה ׳ בא דוד בן שביעית במוצאי
 אחא א״ר בשמינית רפואה לומר ראו ומה היא דגאולה

 לפיכך רפואה שצריכה בשמינית מילה שניתנה מתוך
 בתשיעית השנים ברכת לומר ראו ומה בשמינית קבעוה

 זרוע רבתי׳*שבור שערים מפקיעי כנגד אלכסנדרי א״ר י מגיה
 לומר ראו ומה אמרה בתשיעית אמרה כי ונו׳ודור רשע *י״קאל

 הרי *ואתם דכתיב השנים ברכת לאחר גליות קבוץ כף*ל>ח

 כי ישראל לעמי תשאו ופריכם התנו ענפכם ישראל וחלל,
 ברשעים דין געשה גליות שנתקבצו וכיון לבא קרבו ש׳'ע>

 *גייזי וכתיב סיניך כבור ואצרוף עליך ידי *ואשיבה שנאמר
 ס.ח מן דין שנעשה וכיון ׳ כבראשונה שופטיך *ואשיבה
 :ה *ושבר שנא׳ המינין עם זדים וכולל המעין כלו הרשעים
 מתרוממת המעין שכלו וכיון יחדיו וחטאים פושעים

 ת'.ים תרוממנה אגדע רשעים קרני *וכל רכתיב צדיקים קרן
 ינשנאמ׳*מפ הצדיקים עם הצדק גירי וכולל צדיק קרנות
 יט אתכם יגור וכי ליה וסמיך • זקן פני והדרת תקום שיבה

 תלים שלום *שאלו שנא' בירושלים קרנם מתרוממת והיכן גר
 ?נב דוד בא ירושלים שנבנית וכיון אוהביך ישליו ירושלים
 ג הסע אלהיהם ה׳ את ובקשו ישראל בני ישובו *אחר שנאמר

 יח שנאמר תפלה באתה רוד שבא וכיון מלכם דור ואת
 ימ־ש' וביון תפלתי בבית ושמחתים קדשי הר אל *והביאותים

 1 וזבחיהם *עולותיהם שנאמר עבודה באת תפלה שבאת
 הודאה באתה עבודה שבאת וכיון מזבחי לרצזןעל

 נ שלים ברכת לומר ראו ומה * יכברנגי תורה *זובח שנאמר
 ט '?י' העם אל ידיו את אהרן *וישא רכתיב הודאה אחר כדגים

 אימא והשלמים והעולה החטאת מעשות וירר ויברכם
 מעשות וירד דכתיב דעתך סלקא לא עבודה קורם

 ואימא • כתיב מעשיות לעשות כתיב מי וגומר החטאת
 מאי • תודה זובח דכתיב דעתך סלקא לא העבודה אחר
 והודאה עבודה מסתברא אהא סמוך אהא דסמבת חזית
 ברכת אחר שלום שים לומר ראו ומה היא מלתא חרא

 ׳>3ואניגתד ישראל בני על שמי את *ושמו דבתיב בחנים
 תצי׳יא *ה׳ שנאמר שלום הוא ברוך דהקדוש ברכה אברכם

 זקנים ועשרים דמאה מאחר וכי ׳ בשילום עמו את יברך
 הפקולי שמעון השרו־ על תפלה תקנו נביאים כמה ומהם

 לספר אסור ואילך וסדרם״מבאן וחזר שכחום הסדיר מאי
 מאי אלעזר רבי דאמר הוא ברוך הקדוש של בשבחו
 ק תלי׳ נאה למי ׳ תהלתו כל ישמיע ה׳ גבורות ימלל *מי הכתיב

 אמר • תהלתו כל להשמיע שיכול למי ה׳ גבורות למלל
 של בשבחו המספר יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה

 שנאמר העולם מן נעקר מדאי יותר הוא ברוך הקרוש
 לז ־>נ6 ר׳ דרש • יבולע כי איש אמר אם אדבר כי לו *היסופר

 ־.:ריזש גבורחיל כפר איש לה ואמרי נבוריא כפר איש יהודה
 '״£ • משתוקא דכולא סמא תהלה דומיה *לך הכתיב מאי

 יש׳־א כסלע מלה במערבא אמרי אמר דימי רב אתא כי
 ס'זלי שקראו מנין אלעזר רבי אמר אחא א״ר בתרין משתוקא

 לד ”נר אל לו ויקרא מזבח שם *ויצב שנאמר אל ליעקב הקב״ה
 אל יעקב ליה קרי למזבח דעתד סלקא ואי ישראל אלהי

 ומי אל ליעקב לו ויקרא אלא ליה מיבעי יעקב לו ויקרא
 המגילה את אדם קורא מהיכן * ישראל אלהי אל קראו

 ׳ ההוא מבלילה אומר יוחאי בן שמעון רבי תניא ׳ וכו׳
 אסתר ותכתוב דרשו אחד מקרא וכולן יוחנן רבי אמר

כולה דאמר מאן תקף כל את היהודי ומרדכי המלכה
תוקפו



פרק למפרע הקורא
 של תוקפו יהודי דאמימאיש ומאן אחשורוש של תוקפו ?ן"*

 של תוקפו האלה הדברים מאחר ראמר ומאן מרדכי
הונא רב ,נם של תוקפו ההוא מכלילה דאמר ומאן • המן נתיב

 דאמ׳ מאן אליהם הגיע ומה ככה על ראו ומה מהבא אמ׳
 בית של בכלים שנשתמש אחשורוש ראה מה כולה רי׳סדנ

 איפרוק ולא שנין שבעים דחשיב משום ככה על המקדש י״ל
יהודי מאיש ראמר ומאן ושתי רקטל אליהם הגיע ומה 'א,רדי

 נפשיה דשוי בכה על בהמן דאיקני מ־דכי ראה מה
 ראמר ומאן גיסא דאתרחיש אליהם הגיע ומר, עכר״ם על
 היהודים בכל שנתקנא המן ראה מה הדברי׳האלה מאחר יי

 הגיע ומה ישתחוה ולא יכרע לא רמרדכי משום ככה על £לץמש
 מבלילה דאמר ומאן העץ על בניו ואת אותו ותלו אליהם השתח!׳
על הזכרונות ספר את להביא אחשורוש ראה מה ההוא כדאית

 אליהם הגיע ומה בהדיה להמן אסתר דזמנתיה ככה
 בר חייא דרבי בריה אבא רבי אמר • גיסא דאתרחיש ־יק

 בה שעמד במערה נשתייר אלמלא יוחנן רבי אמר אבא ליה
 לעמוד יכולין היו לא סדקית מחט נקב כמלא ואליהו משה ז

 רבי ואמר וחי האדם יראני לא *כי דכתיב האורה מפני פרכס
מאי יוחנן רבי אמר אבא בר חייא דרבי בדיה אבא "ם נע:

 הקב״ת שהראה מלמד הדברים ככל *ועליהם דכתיב
 ומה סופרים ודקדוקי תורה דקדוקי בסיני למשה ";ן׳׳׳ס
: מגילה מקרא ניהו ומאי לחרש עתידים שסופרים נקיא

 הזכירו לה' הבו :קקולי שנקרא גפן בצמר שמשתכר י״א הפקולי
 לןיפיה שמו כבוד לה׳ הבו : הארץ אילי את לפניו גל ׳1מק

 ולא בשביעית גאולה לומר ראו ומה קודש: בהדרת דקרא דנריס
לכל הרופא עוניכי לכל הסולח קרא כדכתיב סליחה אחר רפואה ט

 דוד שבן שבוע בשביעית ליגאל שעתידים מתוך :חחלואיכי
 רעב ראשונה שנה חלק בפרק כדאמרינן שניס משאר חלוק בו בא

 דוד בן שביעית ובמוצאי מלחמות ובשביעית עד וכו׳ רעב ולא
 גאולה לאו גאולה דהאי ואע״ג היא דנאולה אתחלתא :א3

 ברכת דהא תמיד עלינו הבאות הצרות מן שיגאלנו אלא היא דגלות
 לעצמה ברכה ואחת אחת לכל יש דוד וצמח ירושלים ובנין קבוץ
 •* בשביעית קבעוה גאולה־עלה דשם כיון אפ"ה זו מגאולה לבד

 את ומפקיעין התבואה את המייקרין אלו רשע זרוע שבור
 פרשתא בההיא דכתיב כתיב שערים דבמפקיעי וממאי הפערים

 אורב הליסטים וכי עני לחטוף יארוב בשוט כאריה במסתר יארב
 שערים במפקיעי אלא אורב הוא העשיר את והלא העני את

 עלה רחמי דוד בעי וקא הוא לעניים דעתם שרוב מדבר הכתוב
 שבורה זרועו ובכך בעולם שובע ותן רשע זרוע שבור דמילתא

 רשע להיות בדעתו שהיה וזה המצא בל רשעו תדרוש ורע
 בפרשה :לעשות׳ הספיק שלא עוולה תמצא לא רשעו נשתדרוש
 גוים רגשו ולמה אשרי היא שמינית אמרריוא״ת תשיעית

 קרבו כי ישראל לעמי תשאו ופריכם : היא פרשתא תרתי
 וכיק : הוא השנים ברכת בעת גליות קיבוץ אלמא לבא

בו שיתייש קודם ברשעים דין נעשה הגליות' שנתקבצו

פא מגילה שגי
 שופטיך ואשיבה כן וע׳׳י בדיליך כל ואסירה שנאמר בירושלים

 ושביה תפדה במשפט ציון לשעבר כמו כבתחלה ויועציך כבראשונה
 נ במשפט וצדקנו שופטינו והשיבה גליות לקיבוץ סמכה לכן בצדקה

 לכך השמים מן שהיתה מפה בדת מאמינין שאינן המינין כלו
 פושעים ושבר המינין אלו ה' עוזבי : המינין ברכת לה סמכו
 בני ישובו אהד :המורדין אלו פושעים כדאמרינן זדים היינו

 מלכס: דוד ואת הקב״ה ובקשו המקדש לבית ישובו אחר ישראל

 החטאת מעשות וירד :הודאה תן זניחה אחר תודה זובח
 : היא מקום של עבודה הודאה אף היא מילתא חדא וגו' והעולה

 לספר שיכול מי ואין שיכול למי : ברכה בקביעות לספר אסור
 : חכמים שתקנו מה אלא מדעתו לספר נראה אין לפיכך כולו את

 לז ארבה כי כולו שבחו היסופר ליה דריש הכי אדבר כי היסופר
 רכולה סמא ; יבולע כי כך לעשות איש אמר אס שבח דברי

 דברים להרבות שלא השתיקה היא הסמנין כל מבחר משתוקא
 אם בתרי! משתוקא בסלע מלה : תהלה דומיה לך והיינו
 תוקף כל : בשתים השתיקה תקנה בסלע הדבור לקנות תרצה
 של תוקפו ; להזכיר הקפיד תוקף על הפורים איגרת לקיים

 ראי ומה :סופו עד בתוקפו מדברת היא ומתחלתה אחשורוש
 באותו ראו מה לדורות להודיע ונקראת נכתבה המגלה ככר על

 על הגיע מה ולפרש טפו ככה על ומפרש שעשו מה שעשו הזמן
 הקב״ה כשהעביר ואליהו משה בה שעמר במערה :העושים

 הוא אף ואליהו הצור בנקרת ושמתיך שנא׳ ולפניו עליו כבודו את
 המערה אל שם ויבא שנא׳ לפניו הקב״ה ועבר מערת באותו עמד

 מחש סדקית מחט : עובר ה׳ והנה וגו׳ בהר והעמדת צא ואומר
 שהיא אחרת מחט ויש בגדים סדקי בה ותופרים קטנה שהיא שלנו
 נשתייר אלמלא ־ סקאין של מחט ונקראת השקין בה שתופרין גסה

 עליך כפי ושכותי שנאמר כמו הקב״ה כשסכך מחט כפי נקב בה
 ורקין: אכין ומיעוטין וגמין אתין ריבויי תור׳ רי;דקדוקי3ע עד

 : הראשונים משנת מלשון האחרונים שדקדקו סופרים דקדוקי
 ואע״ג הקונט' פירש אמרה תשיעית בפרשה אמרה כי ודוד ות2תום

 רגשו ולמה האיש אשרי התם עד מזמורים ח׳ אלא דליכא

 ומסיק פרש׳היא דכרכו׳אמ׳דחדא קמא פרק דהא וקשיא כינהו תרתי גויס
 כגון באשרי בה יסיים באשרי בה התחיל לדוד שהית׳חביבה פרשה דכל התם

 דלמ׳רגשז סון< והיינו בו חוסי כל באשרי ומקיימת האיש שמתחל׳באשרי זו
 ברחוק ה׳תעמוד ולמה מות על דלמנצח לומר וצריך היא פרשה דחדא אלמא
 שמו ויקרא והכתיב תימה וכו' למזבח קרא דיעקב ס״ד דאי :כינהו תרתי
 קרא דהתס קשיא דלא וצלי־ונ״ל ומתרגמי׳ופלח ה׳שלום שמו ויקרא ה׳נסי

 ה׳לבד או לבד אל שלו׳אבל לו שעשה ע״ש וה׳שלום הנס ע״ש ה׳נסי שמו
 השלום שס ועל הנס ע״ש דהתס אחרים בתוס' מצאתי עוד ־ ליה קרי לא

 לומר שנוכל מעשה שוס ליכא הכא אבל כן למזבח קוראיו היו להם שאירע
 להדיא: לפרושי אל'ה״ל קראו שיעקב איתא ואס אל יעקב קראו כן שע״י

 לפרש יש וגומר רוח תועי וידעו ליה וסמיך מהרש״א
 בית אל ה' אמר כה מיניה לעיל שאמר הסמיכות

 האש מכבשן ניצול אברהם ובמדרש אברהם את פדה אשר יעקב
 את ילדיו בראותו ואמר ע״ש כ״ג פרק כמפורש וגו׳ יעקב בזכות
 והקדישו שאר יקדישו בקרבו הס גס אברהם שעשה השס קידוש
את א כא ח״ב



מגילה שני פרק למפרע הקורא
 כך וע״י ועזריה תישאל חנניה דניאל כגון כרכים 3יעק קלוש את
 ע״יזהחועי כידו וגבורה שכח בעולס יעריצו ישראל אלהי ואז
 כמ״ש כישראל אלהים שיש כינה ידעו נצר ונכוכד נתרוד כגון רוח
 וגו׳ ושב יבין :וגו׳ נגו ועבד מישך שדרך די אלההון כריך נ״נ

 בחשובה ישוב ודאי ואז חעא מי וכנגד חטאו גודל דיכיןהאדס היינו
 דקרא השתא דס״ד לתאי כולי רפואה לימא א״ה ופריך שלימה

 זו לשעה לשוב שא״א כחולה גס ה״ק איירי דתחלואיס גרפואה
 לו ורפא כלכו ושב החולה לו גרם שחעאו יכין הוא אס במעשה

 ודאי דהא לסליחה קדמה דרפואה למיתר ס״ד דהיאך ק״ק ומיהו
 רפוא׳ הקכ״ה לו ישלח ואח"כ עונותיו על וכפרה סליח׳ צריך השב

 לו שיסלח קודס רפואה לו ישלח שהקב״ה כלל נראה ואינו לחליו
 מתרקין חולי דיסורקשל היינו סליחה כעי דלא ס״ד דהוה הא ף״ל

 לאדס יש אם דגס כן דאינו ותסיק וכפרתו סליחתו גופה והיא לו
 לרפואת ראוי הוה ולא למרק כיסורין ליה סגי הוה ולא גדול טון

 אחר רפואה לו לשלח כחליו לשב לסלוח מרכה הקכ״ה מ״ת
 כי וגו׳ ה׳ אל וישוב כדכתיב הסליחה להקדים יש ולכך הסליחה

 ותה כו׳ נוצרתי שלא עד אלהי כנוסח נתכוון וע״ז לסלוח ירכה
 ורזלאים יסורין ע״י לא אכל הרכיס כרחמיך תרוק לפניך שחעאתי

 מתרקין הס שיהיו כ״כ ורכיס רעיס כיסורין שלא דהיינו כו׳ רעיס
 שיהיו תקודס רכיס רחתים ע״י הסליחה שתהיה רק לסלוח מעון

 סתיך כו׳ חזית ומאי נתי דפריך ולתאי הכל מתרקין רעיס יסורין
 ותשני סליחתו והיא הכל מתרקין דיסורין למיתר נתי כעי אהא

 סליחת כלא רפואה דאין נתי מיניה דתוכח אחרינא קיא דאיכא
 כל תמרקין אינן שהיסורין גס עוניכי לכל הפולח כדכהיב מקודם
 תחלואיכי לכל רופא ואח״כ עונות כל על סליחה וכעי העונות
 לכא האדס על נגמר אס גס דהיינו חייכי משחת הגואל ןאח״כ
 יגאלהו הרפואה מקודם יו כחל והסליחה החשוכה לשחת למות

 קרא דהאי דה״ק לפרש יש כר' דסליחה רפואה אלא :משחת
 סליחתו היא דרפואתז עונותיו כל תתרקין שיסורין כתי משתעי

 לפרש נראה ויותר הן דסליחה דיסורין הל״ל א׳׳כ אכל לעיל כמ״ש
 חולי כתו הוא ורפואתו הנפש דחולי בח״פ ע"פמ"שהרמכ״ם

 אלא הגוף רפואת לאו קרא כהאי דנקט ורפואה ורפואתו הגוף
 גאולה היינו כר׳ בשביעית הסליחה:גאולה שהיא הנפש רפואת

 תן החולה גאולת אכל כו' לגאול שעתידים כדתסיק הגלות מן
 לכל הרופא כדכתיב איתא רפואה כתר דההיא מפורש ככר המות

 דככלל מתפלל אינו אההיא אכל וגי' משחת הגואל תחלואיכי
 בו׳ לומר ראו ומה :למיתה האדם יכא שלא היא הרפוא׳ תפלת

 להסמיך לה יש דתדינא כיון והא ליה קשיא קא ומאי לדקדק יש
 הרופא עוניכי לכל הסולח תדכתיב לעיל אתרינן כדקא לסליחה

 דאפשר מאי ת״ת לה אפסיק כשכיעית דגאולה תשוס אלא וגו׳
 דסמוכה לגאולה לסמכה יש ולהכי לה סמוך לסליחה לה למסמיך
 תכריע אינו בז׳ ליגאל דעתידיס משום דמה״ט וי״ל *סליחה
 לכל הסולח דקרא מעעמא דאדרכה כשכיעית הגאולה לאומר׳
 להפסיק ולא לסליחה רפואה 'טפי למסמך יש וגו׳ הרופא עוניכי
 דראויה טעתא עוד איכא נתי דכרפואה ותשני כגאולה ביניהן

_רכתיב ; לשליחה למתנה שלא מכריע ודאי ווה כח׳ לאומרה

 על נאמרה הפרשה יכל פרש״י עיין בו׳ רשע זרוע שבור
 וגומר רשע זרוע דשכור קרא רק מייתי ותדלא שעריס מפקיעי

 מלשון וזרוע כמצרים שכר יש מלשון כתיב חסר דשכר לפרש נראה
 ולא תמצא כל רשע של ורשעתו דרעתו רחמי דוד דקכעי זריעה
 הרכה ותכואה כשכר הזריעה מוצלח שיהיה דהיינו מזימתו תפיק

 פרש״י עיין כוי כתשיעית אתרה כי שערים* להפקיע עוד יוכל ולא
 חדא רגשו ולמה דאשרי דכרכות כפ״ק מסיק דהא מגומגם פירושו

 גויס גשו ו דלמה תהליס ספר כשום תמצא דלא ועוד היא פרשתא
 יהיו דה״ל החס למיתר דכעי היא כעשירית אכל היא כשמינית

 וא״ת וכצ״ל כפרש"י להגיה ונראה כי״ט גומר פי אמרי לרצון
 היא עשירית ור״ל פרשתא חדא רגשו ולמה אשרי היא כעשירית

 ולתת דאשרי שס כדתסיק וקאתר שלפנינו כספרים שהיא כתו
 וגומר זרוע דשכור פרשה הך שפיר וה״ל היא חדאפרשתא ■רגשו

 השינה כו׳אכרכת ברשעים דין נעשה שם: נחידושינו כט׳ועיין
 דהוזכר כיו! א1ן כרשעים דין כה תפורש ולא לה כו׳קאתר שופטינו

 תקרא כדמייתי כרשעים דין הוי אז כבראשונה שופטים להשיכ בה
 וכתיב כרשעים דין דהיינו סיגיך ככור ואצרוף עליך ידי ואשיכה

 כהני תוזכר דהיכן ק״ק ותיהו גו' כבראשונה שופטיך ואשיבה ביה
 כקיבוץ תולה כרשעים דדין לתימר גליות קיבוץ דמייתי קרא

 דא״כ גליות קיכוץ ליה גו׳תשתע שופטיך ואשיבה לומר ואין גליות
 : גליות קיבוץ נמי מוזכר כי׳ שופטינו דהשיכה גופה כרכה בה־
 הוא דמסכר׳ תקראי ראיה מייתי לא תלתא אהך כי' המינין כלו
 כתפורש חתו'יותר שהוא התינין דין ברשעי׳כ״ש דין נעשה אז אס

 כלים אינן והס כלה גיהנם התינין דין תפורש ושס דר״ה פ״ק
 גיהנס דין אכל העולם תן דכלו קאתר דהכי המיני׳י״ל כלו וה״ק
 כז' המינים עס זדים דכולל וקאמר שם כמפורש מהם כלה אינו
 התינין עם שדינן שם שנזכרו כו' והסוקרים המסורות היינו זדים

 ומורדים רכונס דיודעין המינין היינו פושעים ושכר שנא׳ ותייתי
 ברכת שנתקנה וקודם בו* מתרוממת : זדים היינו וחטאים בו

 כיון לתימר איכא דה׳׳נ היו הסדר על כרכות דהח״י ודאי התינין
 לעיל כדאמרינן השיבה ככרכת כתפורש ברשעים דין שנעשה

 שנאמר כו' צדק גירי דכולל וקאמר כו' צדיקים קרן מתרוממת
 מזכיר נתי כרכה וכהך גו' יגור וכי ליה וסמיך גו׳ זקן פני והדרת

 ואמר כו׳ הצדק גירי ועל כו׳ עמך זקני ועל כמ״ש צדיקים זקני
 אוהב* שהם הצדיקים היינו אוהביך ישליו כו' מתרוממת והיכן

 בני ישובו אדור שנא׳ בו׳ שנבנית וכיון ואמר ירושלים
 קודם דמיירי לעיל נבר שהוזכר גליות קיבוץ זה אין וגו׳ ישראל
 שיהיה אחר קרא האי ליה דמשתע אלא כבנינה ירושלים שיתיישב

 מלכות יבקשו אזי כנינה אחר דהיינו כירושלים ישוב ישראל לבני
 קדשי■ הר אל והביאותים שנא׳ : כירושלים למלוך דוד כיח
 נצטוו מצות ג׳ כ״ג פר׳ כדאתרי׳ דוד שנא מהכא ליה משמע גו׳

 עמלק של זרעו ולהכרית תלך להם להעמיד לארץ בכניסתן ישראל
 וא״כ מקודם תלך להם להעמיד ומסיק הבחירה בית ולכנות
 קדשי הר אל והניאותים דכתיב וכיון כן יהיה ודאי נתי לעתיד
 כיון ואתר זה מקודם דוד דכא ע״כ הבחירה כיח כנין דהיינו

שכלב עבודה שהוא דהתפלה כר׳ עבורה באת חפלה שבאת
הקדים
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 ל' והנה ה׳ לפני בהר ועמלת צא כתיב באליל אבל גו׳ כפי ושכותי

 בית דתפור׳ ואפשיכיון הקב״ה שהסתירו בו תפור׳ ואינו גו' עובר
 בה׳הידיע׳ התערה אל שם כדכתי׳ויבא משה של הצור בנקרת שהיה

 שם הקב״ה ג"כ שהסתירו בסתמא משה שם שהיה התערה היא
 סופרים דקדוקי ;וחי האדס יראני לא דכי אקרא דסמיך ועוד
 למכתב דה״ת לה מפיק דככל מיתור׳ כר׳ לחדש ועתירי׳ בו׳

 תור' דקדוקי דכל מריבוי דרשו גו׳ולכך דבר הדברי׳אשר ועליה׳
 להתחדש שעתיד תה גס דרשו ה־תיון דנ״ף ומיתור׳ וסופרים

 פ״ק כדאמרינן תורה של לגופה לה דתדמה מגילה תקרא דהיינו
:תורה של כאמיתה ואתת שלום

 6דקאמ׳דה הכי אי מאי כינהכו׳וקשה לומ׳תשוכ׳אחר ראו מה הרי״ח
 ואת׳לית' כן להקשית יש כינה אמר החשוכה תהיה שלא אע״פ י

 כיין דקאמר ס׳יד לא מאי וע׳יק לו ורפא ושב כדכתיב חשוכה יתר רפואה
 דנתי' החשוב אחר הסליחה מצינו קראי דכתרי משוס הוא התירוץ שעיקר

 השולח אומר אחר וכתוב לסלוח ירכה כי אלהינו ואל וירחמהו ה' אל וישוב
 קראי אחרי יותר וסמכינן קודם ולא סליחה אחר רפואה דהיינו הרופא

 דמשמע ס״ד לא מאי וא״כ לי ורפא ושב דכתיב קרא אחד סמכינן ולא
 קראי אתרי דסמכינן אלא הכי לפרושי א'כ׳ האמת ולפי כלל כן לפרש שא״א

 סליחה כתר ורפואת דגאולה למימרא שהקשה מה ק וע' ־ קרא מחד טפי

 טפי דסמכינן ותירצו ונחתי:! סלקי׳ קרא בהאי והא לו ורפא ושב והכתיב
 המקש׳ כוונת דאם וע״ק עוד להקשות חזרו ומה קרא מחד קראי אתרתי

 היל״ל כך א״כ לו ורפא ושב דכתיב קרא מההוא עכדינן מאי לשאול הוא

 ורפואה דגאזלה למימרא ולומר להקדים לו ומה לו ורפא שכ1 כתיב והא
 ושם קאמר דקרא ל״ק האי דמשוס וע׳יק השתא שמה דכר מאן וגאולה

 הפסק שיש אע״פ אלא לזה זה סמוכים לומ׳שהס מוכרח איני ורפא והדר
 דלהאי .גטצצק הסליחה ואחר התשובה נאחר רפואה הוי מ״מ כינתיס סליחה

 הוצרכו למה א״כ תחליאים רפואת ואינו סליחה לשון הוא דרפואה תירוצא
 רפואת כ״א תחלואים רפואת נסמכה לא מעיקרא כי קראי אתרי לסמוך

 האי ועוד אלא היל״ל א"כ קודם שתירץ מתה בו חזר עכשיו ואם העין
 יכין ולבבו שדרשנו דעכשיו ונלע״ד ־ דסליחה רפואה הוא לו ורפא ושב
 מענין הוא לו ורפא ושב דכתיב דמאי א״ה הקשה תשובה מעגין שהוא ושב

 ורפא ושב דכתיב דמאי ס״ד דאנן תשובה אחר רפואה לימא 'כ א תשובה
 לי ורפא לטוב עליו לשוש הקב״ה ושב יכין לבבו וה״ק הקכ״ה אל חוזר הוא
 א״ה התשובה על הוא ושב הכינה על הוא יכין ולככו דדריש השתא אכל
 תחלואי' רפואת היא דרפוא׳זו ס״ד זה התשוכ׳וכפי אחר רכואה היל״ל גס

 ורפא כתיבת לדרוש ס״ד לא הא לז״א העון כרפואת חרא איירי ולא כלבד
 כתיב דהא לזה וראיה רפוא' אין סליחה קודם דהא תחלוחיס רפואת לו

 דכחיב תחלואים רפיאת שם הזכיר ולא עין סליחת ענין התשובה כתר
 תשובה כתר סליחה דהיינו לסלוח ירכה כי אלהינו ואל ה׳וירחמהו אל וישוב

 פשעי מחה רחמיך כרוב דכתיב סליחה הוא ירחמהו דמ״ש עוד לפרש ויש
 להקשות וחזרו העון ולרפא גזרה לבטל סליחה ריבוי הוא לסלוח ירכה כי

 הזכיר דלא קראאחרינא כתיב לז׳יא סמוךאהאי אהאי דסתכת חזית ומאי
 לי דורפא לקרא מוקיגי' זה וכפי כסליחה לאחר אלא תחלואים רפואת

 לאקשייי ליכא והשתא תחלואים ורפואת מהעין הנפש רפואת כתרוניהו
 והאח׳ עון האח׳סליחת לו כ׳שמותיש׳ העת! דסליחח לו ורפא דובב מקרא
 לכל מפרש הסולח גבי דכתיב והיכא איקרו רפואה וכלהו הנפש רפואת

 הנפשורפוא׳ רפואת השתים לדרוש יש סתם ורפא דכתיב היכא תחלואיכי
 רפואת קודם הנפש רפואת שיהא תעו! סליחת שהקדי'הכתוב וכשם הנוף
 רפאינו לברכת הנפש רפואת שהיא סלח בכרכו׳כרכת להקדים יש כך הגוף
 בגת׳ הקשו מ מ אכל לו ורפא כתיבת נרמזות ושתיתם הגוף רפואת שהיא

 הנפש רפואת הקדמת אתה כלומר סליחה כתר ורפואה דגאולה למימרא
 מיני תרי הני להביא הגוף רפואת לסמוך לו היה ולפחות הסליחה שהיא

מתחלואי©. הגוף ורפואת נפש רפואת שהיא עון סלח שאמרנו רפואות

כ יא

 המקדש בית בבנינו שלתה עשה וכן המזבח לעבודת מקדים
 שלתה ייזבח כתיב ואח״כ תנא שלא צרה כל על התפלל שמתחלה

 הודא׳ דהך נראה כר׳ הודאה באת _• גל אלף כ״ב בקר לה׳ זבח גוי
 שתביא הזבח שעל תודה זבח והיינו הק־בן על הוא וידוי מלשון

 היא תליזא ח־א והודאה עבודה דתסיק והיינו עליו מתודה אדם
 גו׳ אהרן וישא אהאי נתי וסמוך הקרבן על בכ״ת שייך דהוידוי
 : במשמע נמי החעאת שעל הוידוי תעשות גוי ה־זעאת מעשות
 אלא ברכות כתה איכא דבב״ע ודאי כי' שלום דהקכ״ה ברכה

 כו׳ מדאי ;יותר הברכות עיקר שהיא החתית׳ אחר הולך שהכל
 דומיה ולך שבחו כל לספר יוכל מי ספירה מלשון יות׳תדאי תשמע
 אלא מקום של לספ׳בשבחו יש דודאי בהכי איירי נתי דמייתי תהלה
 תלתא דכולה סתא ודקאתר לו תהלה דותיה קאתר תדאי דיותר

 לספר דא״א הוא משתוקא התקו׳ שבח של דכולא סמא תפורש הכי
 המקום שבח של מלה דודאי כו' בסלע מלה ובמערב׳ שבחו כל

 של בשבחו לספר תדאי ביותר אבל בסלע לקנותה טוב הוא בקצת
 דא״א שביזות דאותן בי׳ לתשתק בכפל לקנותה יותר שוה מקום

 לספר שיש מאותן יותר הרבה דהס ודאי שיעור להם שאין לספרן
 בקביעות היינו לספר דאסור בשתעתי׳הא ופרש״י שיעור להם שיש

 אחת רכ׳33 אבל עצמה בפני ברכה בקביעו׳ ר״ל אין עכ"ל ברכה
 אתרי׳ עותד הקורא בפרק לקמן דהא התקוס בשבח להוסיף שרי

 כו׳אתר והחזק והנור׳האדיר הגבוי־ הגדול האל אתר דנחית ההוא
 בברכה דאפילו משמע נו' דתרך שבחיה לכולהו סייתתינהו ליה

 ברכות מי״ח אחת ברכה בקביעות נתי והיינו להוסיף אסור אתת
 : יותר תקום של בשבחו לספר מותר כלל ברכה בלא ולאפוקי
 פירושו יהיה השתא דעתך דסלקא למאי כו׳ קראו ולמזבח
 והצילו עתו השס שהיה הנס שע״ש פשוטו לפי בחומש כפרש״י

 בחומש רש״י וכפי׳ ע״ש כו' מקום של שבחו להיות אל לתיבת קראו
 ה' לו ויקרא כתיב דה״ג והתוס׳כתבו ע״ש נסי ה׳ שמו ויקרא גבי
 ע״ש כו׳ י״ל ת״ת וצלי ופלח ומתרגתי׳ שלום ה׳ לו ויקרא נסי

 שהקריא׳ נתי יפרש ופלח ויקרא שהתרגו׳שתרגם מדבריהם נראה
 שהתרגום אלא בחומש פשוטו לפי כפרש״י המזבח על היא׳מוסבת י

 וטפי התרגום בדברי דחוק והוא כדרכו המלות ולא הטעם שומר
 אבל שכתב אחר דרך לו שהתרגו׳יש שהבין הרתב״ן דברי בזה ניחא

 לו טעם ויהיה דישראל אלהא אל קדם עלה ופלח אמר אונקלוס
 יעקב שקרא זה לפי הכתוב פירוש ויהיה עכ״ל כולי בו כטעם

 זה ימאן דהכא והדרש ישראל אלהי לאל המזבח על בתפלה
 הכי אלה״ג קראו דלתזבח הנא דס״ד ולתאי הוא מיותר אל דמלת
 הוא יעקב אלא אל למכתב ליה הוה ולא מיותר אל דמלת פריך

 שהיו לתה ורמזו כו׳ סוד זה בענין שיש הרמב״ן וכתב שקרא
 ראה מה ;ע״ש נו׳ הכבוד בכסא חקוקה יעקב שצורת אומרים

 וכן ויועציו אחשורוש שם על בל׳רביס ראו ולשון כו' אחשורוש
 המן ראה ותה דור שבאותו צדיקים שאר עם כו׳ מרדכי ראה מה
 נשתייר אלמלא :יועציו עם אתשורוש ראה ותה בניו עם ט׳
 ה' כבוד שעבר צד באותו התערה בתחיצת נשאר שהיה דהיינו כי'

 הקב״ה שהסתירו תפורש תשה ולגבי סדקית כמחט דק נקב כמלא
הצור בנקרת ושמתיך כמדי בעבור והיה ה׳כמ״ש הבגד יראה שלא



פרק למפרע הקורא
 למימרא הגוף רפואת ואחריה גאולה ואחריה הנפש רפואת הקדמת אכל

 רפיאה ואחריה תחלה גאולה של הסדר שיהיה סליחה נתר ורפואה דנאולה
 והסליחה החסונה מענין גס היא שהגאולה צמר החשוכה אחר ושתיהס

 אחר הסליחה הזכיר ולא לו ורפא ושב כתיכ והכא הנפש גאולת שהיא
 הנפש רפואת ג״כ היא שהסליחה ורפא נכלל נכללת שהיא לפי התשוכה

 רפואות השתי נין מפסיק אתה איך רפואה כלשון נכללות ששתיהן וכיון
 הרפואות מיני כשני מז־כר לו ורפא שושכ סכור את תירץ לזה כגאולה

 להקדי׳ ים שכן וכיון כנכד טון של רפואה אנא דתהלואיס רסאה לאו ההוא
 רפואת דהסולח נקרא שכתוב ואעיים העין סליחת שהיא הנפש רפואת

 נשניעית ליגאל שעתידים הגאולה להקדים יש הגאולה קודם תחלואים
 יש רפואה שככלל דפרשינן דכיין לפרש יש ועוד י נשניעית קנעוה ולפיכך
 מ״ש קשה א״כ רפואה אין סליחה אין שאס תחלואים ורפואת סליחת
 רפואת ג״כ יש סליחה נכלל כי הגואל הרופא עוניכי לכל הסולח הכתוב

 וחזר כולם נו שנכללים הסולח אמר ולמה וצרה משחת וגאולה תחלואים
 ורפא כתיב והא סליחה ככלל נכללות שתיהן שגס ורפואה גאולה דרך לומר

 נכללו הסליחה נכלל גם כן אס והרפואה הסליחה רפואה כלשון שנכלל לו

 תחלואים של רפואה לאו ההוא לז״א מתחלואים והרפואה מהצרה הגאולה
 רפואת ולא נלכד עון סליחת אלא רפואה כלשון נכלל לא מעולם כלות׳

 לכל הסולח כפסוק העון סליחת אחר לפרט הוצרך שכן וכיון תחלואים

 כיון ומקשה וחזר תחלואים רפואת שהיא וגאולה רפואה ושכיר חזר עוניכי
 ראה מה חייכי משחת הגואל אמר ואח״כ תחלואיכי לכל הרופא כתוב שכן

 מתוך ותירצו גאולה כרכת ואח״כ רפאינו קודם והיל״ל כז' גאולה לומר
 מפקיעי כנגד כתשיעית השנים כרכת לומר ראו ומה : כשניעית שהיא

 פי׳ אמרה כתשיעית אמרה כי ודוד ורע רשע זרוע שכור דכתיכ שערים

 פרשת' תרתי גזים רגשו ולמה האיש אשרי היא שמינית וא׳יח ז״ל רש״י
 מות על היא׳דהא עשירית א״כ פרשתא תרתי להו חשכת דהא לדבריו וקשת

 י רלפרש וע״ק חזית דמאי נמי פרשתא תרתי הוא תעמוד ולמה לכן
 רש״י כתב הכי דמשוס פרשתא נחדא תעמוד ולמה לכן עלמות דחשיכ
 שקכעוה פי אמרי לרצון יהיו גכי כגמ' פריך היכי א״כ הוי שמינית זא"ת

 ומאי הוו י״ט התם ופריו מזמורים י״ח אחר אמרה דוד שכן ח י' בתר
 קאמר שפיר א״כ אחת פרשה הס תעמוד ולמה לכן מות דעל כיון פריך
 כלכד י״ח הס מ״ת פרשיות לב' רגשו ולמה אשרי דחשכינן דאמר י״ח אחר

 מההיא קשיא נמי והכי אחת כפרשה תעמוד ולמה לכן מות על בחשבון
 רשעי׳ של במפלתן שראה עד שירה אמר ולא דוד אמר פרשיות ק׳יג דאמר
 תעמו׳ ולמה לכן מות דעל כיון קושיא ומאי הוו ק״ד והא קי׳ג התם יפריך

 אשרי והתם הכא לתרץ הוצרך ולמה כליד הוו ק״ג כן אם אחת פרשת הוא
 פרשיות שתי שהם גב על דאף הוו פרשתא חדא גויס רגשו ולמה האיש

 הם תעמוד ולמה לגן מות דעל הוו פרשיות ק״ג קאמר שפיר מקום מכל
 לית תעמוד ולמה לכן חות דעל משמע הני מכל ודאי אלא אחת פרשה

 וכיון הוו ד ק" היו י״ע התם פריך ולהכי היו פרשיות דתרתי ספיקא ביה
 היא עשירית והא כתשיעית קכעוה דקאמר הכא לאקשויי לן מה שכן

 עשירית ולא היא תשיעית ולהכי כחדא רגשו ולמה אשרי דחשכינן לשנויי
 מעיקרא לן קשיא ואנן ז״ל יי רש של בתירוצו זו קושיי' הקשו התוס׳ והנה

 לפרש ונראה ז״ל דרש״י דעתיה דמאי הוי שמינית וא״ת שהקשה בקושייתו
 פרשיות נחשכי׳לשתי הס תעמוד ולמה לכן מות לעל דאע״ג רש״י לדעת
 נוקש כפיו כפועל הרשעים בקללות א' כעני! מדכרים ששניהם כיון מ״מ
 יעוז ה׳אל קומה לשאולה רשעים ישונו אניון ישכח לנצח לא כי וגו' רשע
 כרחוק תעמוד ה' למה ליה וסמיך וגו' להם מורה ה' שיתה וגו׳ אנוש

 כענין מדכר וגו'שהכל דרכיו וגו׳יחילו רשע הלל כי עני ■דלק רשע בגאות

 הרשעי׳ של הזה ורעוהענין רשע זרוע שכור שערים במפקיעי דיכר א׳וכן
 מפקיעי משום בתשיעית קבעוה קאמר להכי א״כ בתשיעית נכתוב נכר

 אמרה כתשיעית אמרה כי דוד מ״מ עשירית כפרשה דהיא ואע״ג פערים
 מות על מזמור שהוא אמרה כתשיעית רשעים קללות של הענין זה כלו׳

 וגו' תעמוד ה׳ למה כפ' כעשירית רשע זרוע שכור דפסוק דאע״ג לכן
 ה' למה פ׳ נמשכה ואחריה נאמרה בתשיעית הרשעים קללת תחלת מ״מ

 ונזה נע׳ קבעוה ושפיר נו׳ רשע זרוע שניר הרשע בקללת לסיים תעעוד

מגילה עני
 רש"* אקבי לא ולהכי אמרה כט׳ אמרה כי ודוד דאמר הגמ׳ לשון מדוקדק

 פרשת' חדא רגשו דאשריולמה כיין היא שמינית הא אלא עשירי־היא הא
 תשיעית שהיא לכן מות על כפסוק החלתה נאמרה לרשעים וקללה היא

 הוו פרשיות תיהי רגשו ולמה אשרי ומשני כלכד פרשיית ח׳ נמצאו כ א"
 פ׳שהיתה שכל החת לפרשה אלא משיכי לא הפרשיות שלחשנון אע״פ כלומר
 אזלי התפלה של הברכות קכיעות לעצי! אכל כאשרי כה פתח לדוד חניכה

 שהפסיק וכאן אחת המירה היחס אחת כנת מ״ש כל דוד של אמירתו נתר
 השיעי׳ רה אמ וכנגד אמירותיו חשבון כנגד הט־כות קכעו נ׳אמירות נין

 וגו׳ ימלל מי מ״ד : ז"ל רש׳יי לדעת לפרש נ״ל זה ־ תשיעית ברכה קכעו
 ימלל חי יאתר או וכו' ישתיע ומי ה׳ גבורות ימלל מי דהיל״ל לו הוקשה
 שיכול למי ה׳ גכורות למלל נאה למי דרשי וכו׳לכך וישמיע ה׳ גבורות

 נחי ה' גבורות למלל נאה למי לנו בחמור יש תועלת מה וי׳יל ונו להשמיע
 מי אק גס א״כ כו' להשמיע יכיל אדם שאין דכיון וכו׳ להשמיע שיכול

 ויש ה' גבורות למלל אין לומר צודק היה יותר זה וכפי ה׳ גבורות שיחלל

 האדם יכול שאין אע״פ ה׳ תהלוח ס7א שיספר לאשמועינן דאתא לישב
 ה׳ גבורות ודוקא לספר אפשר תהלותיו מקצת מ״מ תהלותיו כל להשמיע

 וכיין תהלותיו כל להשמיע שיכול למי אלא נאה שאינו לפי שימלל מי אין
 ולכך יספרו ה' תהלות מקצת אכל ה' גכורות שיתלל מי אין נס א״א שזה
 תהלותיו כל לספר דהיינו מקים של נשכחו לשפר מדאי יותר להרכות אין

 מ״ש להבין צריך עדיין ומ״מ חזי׳ל שתקנו מה אלא לספר רשות לך ואין
 כקביעות לספר אסור ופרש״י מקום של כשנחו לספר אסור ואילו מכאן
 נעקר מדאי יותר מקום של כשנחו המספר יוחנן רכי מ״ש וכן כרכה

 בשבחו לשפר אסור ואילך מכאן שמ״ש ונלע״ד כרכה כלא משמע מהעולם
 כא אס שכח ראשינות ג׳ בהם שתקנו י״ח של הברכות כמנין הוא מקים של

 נאה שדרש מר׳יא ראית והביא אסור שכח של ד׳ כרכה ג״כ לומר אדם
 כל לספר יכול אדם ואין תהלותיו כל להשמיע שיכול לחי גרורות למלל

 הגדול האל ואחר חנינא ר׳ קמי דנחית כההוא אחת נכרכה אפי' שכחיו
 למלך חשל דמרך לשכהייהו סיימתינהו א״ל כו׳ היראוי העזו: האמיץ הגכור

 זהב דינרי אלפים אלפי לו והיו כסף דינרי אלפים כאלפי אותו שמשבחים
 לאו אי והנורא הגמר הגדול האל תלתא הני דאפילו לו הוא גנאי והלא

 של שנחיו כל להשמיע יכול אדם שאין הני אמרינן לא וכו׳ תשה דאמרינהו
 בשבחיו להרמת אדם נא ואס משה דאמרינהו תלתא הני אלמלא מקום
 מהעולם ליעקר עונש לידי וכא אותו משתקין מ״מ אשור שאינו אע״פ
 שהוא התפלה קודם שנח של רביעית כרכה לומר הנא אל למד אתה וכאן

 כרכה מכרך אלא יתברך שכחיו כתארי לספר מרכה שאיט אע״פ אסור
 של אחרת כרכה לקבוע אסיר אפייה נורא גכו׳או או גדול כענק שכח ד׳של
 לומר ואפשר הגדולה כנסת שתיקנו שכח ראשוטתשל ג' אלא לט ואין שכח
 נתקנו שכח של ראשונות ג׳ שהם ה׳ וקדושת וגבורות דאבות תלתא דהני
 הגדול שכנגד והנורא הנמר הגדול משה שלמד שכח של תארים הג' כנגד

 הבטיחו וע״ז כעולם הקב״ה גדולת אכרהס שהודיע אמת כרכית היא
 גכור אתה שבח כרכת קכעו הגמר שכח וכנגד גדול לגוי להיות הקנ״ה
 ונמצאו הוא ונורא קדוש כי קדוש אתה שנח כרכת והנומבנעו שכח וכנגד
 כל לספר יוכל מ' כי יותר ולא לומר רשות לנו יש שצמדן השבחים שאלו

 ולומ׳סיימתינהו בו לגעור יש לספ׳בהס והמת' הקכייה של ושבחיו חהלוחיו
 גבורותיו למלל אין גם חיו שב כל לספר יכול אדם שאק וכיון דמרך לשכחי

 שקרא מנין חכמים: שתיקנו הג על יתירה שכח של אחרת כרכה בקכיעות
 ס״ד דאי קאמר מאי וקשה וכו' הזבח שם ויצב שנאמר אל ליעקב הקכ"ה
 אקרא דסמיך קושיא דמאי ליה מנעי יעקב לו ויקרא אל למזכח קרי דיעקכ
 כתיב ולא השדה חלקת את ויקן בתריה כתיב נמי דהא שלם יעקב דיכא

 איעקב דסתיך מזבח יעקב ויצב כתיב ולא מזכח שם כתי׳ויצב וכן יעקב ויקן
 דלא כיון ועייק יעקב לו אח'ויקרא ולא סמיך וה״ג דעניינא ברישא דכתיכ

 לו ויקרא כתיב דלא משוס אלא אל לחזכח יעקב דקרא פירושא האי דחי
 ישראל ויקר׳אלהי ודילמא אל ליעקב ישראל אלהי ויקרא דריש ולהכי יעקב

 לן קשיא ותו אל למזכה שקרא ביעקב הכי ליה דרשינן כדהוה אל למזכח
 ה׳ לו ויקרא ה׳נסי שמו ויקרא כתיב דהא תימה שאמרו התוספות בדברי

ע"* גסי ה׳ שתו קרא דהתם קשיא רלא זנ״ל וצלי ופלס ומתרגמינן שלום

מס ׳



פג מטלה שלישי פרה עומד הקורא
 אי :ס ושונה יושב ולומד עומד רב אמר • בהר עמדתי *ואנכי

 אע״ג רבי • שוחה אלא יושב ולא עומד לא אומר חנינא רבי
 יאתר שנאמר עכבה לשון אלא ישיבה )לשון( אין אמר אבא

 מעומד רכות אמר רבא ׳ רבים ימים בקדש *ותשבו
 ער״ קורץ בשבת ובמנחה ובחמישי בשני • מיושב קשות
 החס וכתובים נביאי׳ תורה כנגד אסי רב אמר מי כנגד שלשה

 ברם^ רכ דתני הא אל!א וישראלים לוים בתים כנגד אמר רבא

 ״אנע וידבר הכנסת בבית פסוקים מעשרה פוחתין אין שימי
 רךא כנגר ריב״ל אמר מי כנגד עשרה הני המנין מן עולה

 פ״ב עשרת כננד אמ׳ ףיום רב הכנסת שבבית בטלה עשרה
 ש,ע״ עשרה כנגד אמר ר׳לו בסיני• למשה שנאמרו ׳הדברות

 6 רש כנגד אמר יוחנן ורבי >תילים בספר דוד שנאמר הילולין
 ויאמר נינת והי העולם 'נברא שבק מאמרות עשרה

 דכתיב הוא מאמר נטי בראשית הוו ט׳ הני דבראשית
 תלי© ג׳ר׳ה' •הני צבאם כל פיו וברוח נעשו שמים ה׳ *בדבר

 צג רעמיה וחד נחמני בר יצחק ר; ו׳ז׳כנגדמיפליגיבה
 כג ומנו רעמיה וחד פזי בן ר״ש לה ואמרי פזי בן ר״ש ומנו

 חד נחמני בר שמואל ר׳ לה ואמרי נחמני בר יצחק ר׳
 שומרי שלשה כנגד אמר וחד כהנים ברכת כנגד אמר
 תני המלך פני רואי ושבעה המלך פני מרואי חמש׳ הסף
 שבע׳ המלך פני מרואי ה׳ הסף שומרי ג׳ה׳וז׳ג׳ יוסף רב

 לן פריש לא מ״ט האידנא ער אביי א״ל המלך פני רואי
 מינאי בעיתו ומי לי דצריכיתו ידענא דוה לא א״ל מר

 הני ירודה מינאהלרב יעקב א״ל ■ לכו אמרי ולא מלתא
 עד* שעמדו ששה כנגד א״ל מי כנגד הכפורים דיום ששה

 ש 3 עזרא *ויעמוד שנאט׳ משמאלו וששה עזרא של מימינו
 סופתי* אצלו ויעמד לדבר עשו אשר עץ מנדל על הסום׳
 אמר ומשמאלו ימינו על ומעשיה וחלקיה ואוריה ועניה ושמע
 משצ*1 משלם זכריה וחשבנדה וחשום מלכיה ומישאל פדיה

 5^״ משל׳ ליה קרי ואמאי משלם היינו זכריה היינו דוו שבעה
רס״ו . :בעובדיה דמושלס

 כביכול ;מיושב בצבור נתור* קורין שאין בתורה כן שאץ מה
ישב כן:שלא נו להאתר שיכול אדס כנן נהקנ״ה נאתר

 גני על שניהם או מטה גני על שניהם או אלא וכו'
 שנית ושונה יושב : הגנורה מפי ולומד : קרקע

 לשומען: מהיר שאדם ונחים רכים דברים רכות שלמד; מה לבדו
 שמיס ה' נדבר דכתיב וארץ נשתיס דתשתעי נמי בראשית

 וחמשה ראשון בפסוק תיבות שלשה כהנים ברכת : וגו׳ נעשו
 המלך פני מרואי חמשה :שלישי נפסוק ושבעה שני נפסוק

 חשוכים חמשה יש ומהם ומדי פרס שרי שכעת כדכתיב הס שבעה
 וכנגדן מלכים ספר כסוף הסף ג׳שומרי מלכיס: כסוף נדכתיב

 כמעשיה תמים בעובדיה דמושלם מלכות: דנר מעין אלו תיקנו
הך כגון לא אלו כמו שהוא אלמלא ׳'יש וכו׳ מקרא אלמלא תוספות

 >ז־ס* ראשונות אגרות הוו לא אלו ראשונות אגרות אלמלא וכן דהכא
 מיף תישאל לחנניה נגדוה אלמלא כמו היה אלו כמו שהוא אלמלא ויש הרבה וכן

 קשי! אלמלא שכתוב דהיכא ר״ת ואומר )ומ״ש( הרבה וכן נגדו אלו דהוי ועזריה

 6שי מיכול : היו אלו נמו הזי גיז״ד אלמלי שכתוב והיכא לא אלו כמו הזי באלף
כתוב

 ליה קרי לא לכד ה' או לנד אל אכל שלום לי שעשה ע׳יש שלום הנסוה'

 לכד דאל משום אל יעקב קרא שלא ההכרח אין התוססת לדברי ומעתה
 קראו דיעקב ס״ד דאי הוא ההכרח אלא אמרי׳הכי לא ובגמרא ליה קרי לא
 שקרא קאמרי' שפיר הכי לאו דאי דמשמע ליה מיכעי יעקב לו ויקרא אל

 ע״ש דהתס שכתכו כתוםפו׳ יעקב עין לכע לגירסת קשה וכן אל למזכח
 שנוכל מעשה שוס ליכא הכא אכל כן למזבח קורץ היו השלום וע׳יש הנס

 כהדי׳ע״כ לפרושי אל כן קראו שיעקב אית׳ אי כן יעק קרחו כן לומ׳שע׳יי
 לומ׳שע'יי שנוכל תעשה שם היה שלא כטעם פתח סיפיה רישיה לא והשת׳

 ויקרא היל״ל איתא דאי וסיים כן לומר דא״א הכרח שהוא יעקב קראו כן

 יעקב לו ויקרא כהדיא כתיב דלא משום אלא כן לומר שאפשר היי יעקב לו
 מ״מ לכד אל למזבח דקרא למימר דליכא דאע״ג התוספות לדררי וע״ק
 ה׳ שמו ויקרא כדמתרגמינן וצלי ופלח ולתרגמו אל לו ויקרא למימר איכא

 ויקר' כענין משמעות ג׳ יש קרא דכהאי ונלע״ד • שלום ה׳ לו ויקרא נסי
 שקרא או אל למזבח הקב״ה שקרא או אל למזבח יעקב שקרא או אל לו

 ויותר אל שם למזבח הקב״ה שיקרא מהשכל רחוק וזהו אל ליעקב הקב״ה
 להיות הזה המזבח על יחול כלומר אל למזבח קרא שיעקב לומר מקום יש

 קרא למזבח ס״ד דאי שאמר כדבריו אלעזר רכי דקדק ולזה ישראל אלהי
 הלשון הפך ולמה אל למזבח קרא שיעקב ס״ד דאי היל״ל דהכי אל ׳יעקב לי

 אל קרא שהקכ״ה ס״ד דלא לדחות הכוונה אלא וכו' למזבח ס״ד דאי ואמר
 לו ויקרא נדרש ויהיה אל ליעקב ׳ה הקב שקרא לומר טוב ויותר למזבח
 אלא לומר לך אין למזבח לו לדרוש ס״ד דאי למזבח לו ויקרא מלומר ליעקב
 יעקב לו ויקרא זה וכפי הקב״ה למזבח לו קרא ולא יעקב למזבח שקרא
 קרא אס למטעי דאיכא היכא מ״מ יעקב ויצב כתיב דלא דאע״ג ליה מבעי

 ולומר כהדיא לפרושי הי״ל אל ליעקב הקב״ה לו קרא או למזבח יעקב לו
 ועוד אל ליעקב ישראל אלהי לו ויקרא דה״ק ודאי אלא אל יעקב לו ויקרא

 לספוקי איכא נמי דהתס נסי ה׳ שמו ויקרא כתיב דהא התוספות הקשו
 ה' לו ויקרא וכן נסי שמו ה' ויקרא כתיב וכאלו נסי למזבח קרא ה' אס

 וכן ה׳נשי שמו תשה ויקרא כהדיא כתיב תדלא הכי ודרשינן שלום למזבח
 בהדיא כתיב דלא אע׳יג אלא הכי דייקינן ומרלא שלום ה' לו גדעון ויקרא
 קרא תשה דהיינו וצלי ופלח ליה מתרגתינן מ״ת נסי ה׳ שתו משה ויקרא

 א״כ לו שלום יעשה שלום ה׳ גדעון לו ויקרא וכן ה׳נסי ואמר לה' והתפלל
 יעקב ויקרא כן לדרוש לנו יש אל יעקב לו ויקרא כתיב דלא אע״ג ה״נ

 אלהי נקרא להיות ישראל על שוכן הגדול האל שיהיה המזבח על והתפלל
 נאמר שלא דאע״פ וגדעון במשה התס דשאני התוספות ותירצו ישראל
 הצודק דבר הוא ושלום נסי שם שכתוב כיון גדעון ויקרא וכן קשה ויקרא
 ה׳עשה גדעון אמר וכן הזה כמקום נס לי ה׳עשה למזבח קרא שמשה לומר

 כתיבבהדי׳משה דלא אע״ג משה לו ויקרא לומר נדרש ויפה כאן שלום לי
 על דורשו אינו זה מקרא והקורא כלנד אל אלא הוזכר שלא כאן משא״כ

 מבלי אל למזבח יעקב שקרא אפשר הענין־שאיך מדוחק אל שקראו יעקב
 זו שדרשה וכיון דבר אותו עשה שאל לומר אל מלת אצל מעשה שוס הזכרת

 ומדלא לדורשה כדי אל יעקב שיאת׳בהדי׳ויקר׳לו והלואי רחוק׳מהשכל היא
אל: ליעקב ישראל אלהי לו ויקרא דורשים אנו מבאן יעקב לו ויקרא קאמר

שלישי פרק עומד הקורא
 כן שאץ מה תנא יצא ועשב עומד המגילה את הקורא כט

עמוד פה *ואתה קרא אמר •מנה״ט בתורה דברים
 לאומרו אפשר אי כתוב מקרא אלמלא אבהו א״ר עמדי *

 אמר יהודה רב אמר בעמידה הקכ״ה שאפילו כביכול
 על לתלמידיו וישנה מטה גבי על ישב שלא מניןלרב רב

 רבנן תנו • עמדי עמוד פה ואתה שנאמר קרקע גבי
 מעומד תורה למדין היו גמליאל רבן עד יהושע מימות
 מיושב תורה למדין והיו לעול׳ חולי ירד הזקן ר״ג משמת
כתוב ׳ תורה כבוד בטל ר״גהזקן דתנןמשמת והיינו

ובת? לילה וארבעים ארבעי׳יום ברך *ואשב .אום׳ אחד ט



פרק עומד הקורא
 הבי״ח יעל הכ׳ף על נקוד לאומרו יכול יתירה נתיב יכול'3כ' נמדרש החוג

 דאמרי׳בפרק מ־א קשה וכו׳ מעה גבי על ישב שלא :בתורה כתוב בלומר
 דרבי קמיה קרקע גבי על יתבי הוו שמעון ברבי אלעזר ורבי רני הפועלים

 פ״ק ואמרי' אספשלי יתבי דהוי קרחה בן יהושע ורבי גמליאל בן שמעין
 וכו׳־ונראה ובמ״ק קרקע נכי על לפניהם דן היה התימני שמעון דסנהדרין

 בסברא אבל לדקדק כך כל צריכין היו שלא מעומד כלס היו שונים כשהיו
 כלס שהיו ופעמים מעומד ואחרים יושב הרב היה לדקדק צריכין שהיו

אחרים וכן משה לשמאל יושב אהרן שהיה בעירובין שאמרו כמו יושבים
.־ בהלכה ולערוח לדקדק צריכין כשהיו וזהו

 דואשב דקרא אע״ג בו׳ עמדתי ואנכי וכתיב מהרש״א
 דכתיב הוא הראשונות לוחות גבי יום מ׳ בהר

 ת׳׳מ כתיב אחרונות בלוחות יוס מ׳ עמדתי ואנכי קרא והאי
 כימי׳ באחרונות מדכתיב לזה בזה האמור של את ליתן להו משמע

 והיינו בו׳ שוחה אלא יושב ולא עומד לא : הראשונים
 עכבה אלא ישיבה אין :השכינה כבוד משוס ואפשר כתשתחוה
 משמע לא יעקב וישב ותדכתיב גומר בקרש ותשבו שנאמר

 כו׳ צער לשון אלא וישב אין חלק פ׳3 ליה דרשינן דהא ראיה ליה
 מודה נמי ודאי פפא דרב נראה בו' פפא רב ושבחיה * _• ע״ש
 ד׳ הראשון כשקרא שאמר אלא ח3משו ד׳ שקרא מהשלשה א׳ דנל

 להקדים זריז הראשון וה״ז למצוה מקדימין דזריזין מעעס שבחיה
 וכתבו כולי וכה״א אפים על *קידה : רגעא לקרוא עצמו

 כיון מספיק זה ואין עכ״ל כו׳ דמנמרא וי"ל כו׳ תימה התוספות
 אשכחן ארצה וכן בכריעה וכן אפיס על השתחואה בקראי דאשכחן

 הנזכרים חלוקות שלשה כל כי זה כל ליישב והנראה קידה גבי
 מהל אחד כל כי ספק אץ והוא הכתובים מתוך מבוארים הכא

 נוסף דבר והכריעה אפיס כתיב דבכולה אפיס3 עכ״פ היו חלוקות
 גופו ולא לארץ פניו שתשתטח רק א־נו הקידה כי הקידה על

 לארץ פניו ושמשתטח נוסף דבר היא והכריעה החליל פ' כפרש״י
 עליו נוסף הגוף שאר לא אבל הארץ על בכריעה רגליו וגס

 גופו וגס בכריעה רגליו וגס לארץ פניו משתטח השתחוואהשהוא
 הכחובי׳דמצינו מתוך מוכח זה וכל ורגלים ידים פישוט וזוהי לארץ

 השתחוי׳שנא' קודם הכריע׳ וכן השתחויה קידהקודס המקרא בכל
 בכתוב המקראות מתוך מוכח זה גו׳וכל להמן ומשתחויס כורעים

 ובכריע׳ דבקיד׳כתיבאפיס בעלמא לסימן אלא קראי הני נקט ולא
 ברכת כנגד כו׳ וז׳ וה׳ ג׳ חני : ארצה וכהשתחואה ברך

 ההוספות וכתבו אחרינא טעמא *שיל נתנו ג" לגבי כר' בחנים
 כו׳ע״ש עיקר אינו הכא שאמרו הסף שומרי כנגד ג׳ דטעמ׳ לעיל
 וע״כ כהניס ברכת כנגד לעיל אמרו לא למה קשה אנתי אבל

 להו מייתי ולא דלעיל אטעמי פליגי דהכא אמוראי דהני הנראה
 לעיל אבל ז׳ ו׳ תה׳ גס טטס נחנו הכא אמוראי דהני משוס לעיל

 שומרי כנגד ג׳ וח״א : אג׳ אלא טעמים האמוראים אמרו לא
 פ״ק פי׳ וכה״ג כאן פרש״י עיין כו׳ מלך פני מ־ואי ה׳ הסף

 כנגד שתקנו נראה דאין פירושו שם דחו התוספות לזבל דסנהדרין
 דהגל' מלכים בסוף דאשכחן ישראל שרי דהס ומפ׳ר״ת עכו״ס שרי

 ז' כתוב ירמיה ובסוף מלך פני רואי וה׳ הסף שומרי ג׳ נבוזראון
דר״ה דפ״ב אסיגיא בזה לדקדק שיש ומה ע"ש נו׳ מלך פני רואי

:מפורש שם

מגילה שלישי
ל כל אמר ר׳יהוידח ומתרגם שמע על פורם סומא משנה
 כר ץל יפרום לא מימיו מאורות ראה שלא מי

 לדרוש צפו הרכה והלא יהודה לרבי לו אמרו תניא ׳גמ
 התם יהודה .ורבי מימיהם אותה ראו ולא במרכבה
 הכא וידע מיכוין קא והא מילתא תליא דליבא באבנתא

 ליה אית ורבנן הנאה ליה לית והא הוא הנאה משום
 מצטער הייתי ימי כל יוסי א״ר דתני׳ יוסי כדר׳ הנאה

 דנרים העור ימשש כאשר בצהרים ממשש זה*והיית מקרא על
 כזלאורה אפלה בין לעור לי׳ אכפת מאי וכי באפל׳אמרתי

 לילה באישון מהלך הייתי אחת פעם מעש׳לידי שבא עד
 אמרתי בידו ואבוקה מהלך שהיה סומא וראיתי ואפלה

 בידי זו שאבוקה !מן כל לי ׳אמ לך למה זו אבוקה בני לו
 ומן הפחתים מן אותי ומצילין אותי רואים אדם בני

 האומר משנת כתובה לזה סמוך הברקנים ומן הקוצים
 רנחית וכו׳וההוא צפור קן על טובי׳וכו׳והאומר יברכוך

 כה נקראים יש ת״ר וכו׳־ הגדול האל אמר חנינא דר׳ קמיה
 רתאת א1ול יזאנקר אל ישי* ומתרגמין נקראים יש מתרגמין ולא

 א׳ אתו פשיט׳מ״ד ומתרגם נקרא בראשי׳ מעשה מתרגמין
 זנל קמ״ל לאחור לפני'ומה מה למטה ומה למעלה מה לשיולי
 שי^ לכבודו ניחוש מ״ד פשיטא ומתרגם נקרא לוט מעשה

 ומתרגם נקרא ויהודה תמר מעשה • קמ״ל דאברהם
 מרט׳ לץ הוא שבח קמ״ל דיהורה לכבודו ליחוש מ״ד פשיט׳

 ש״גזו מ״ד פשיטא ומתרגם נקרא הראשון העגל דאודי-מעשה
 רש״א דהויא להו דניחא כ״ש קמ״ל ישראל של לכבודן ליחוש

 ונחי!׳ פשיטא ומתרגמין נקראין וברכות קללות • כפרה להו
 י*הל:, אזהרות קמ״ל: דצבורא דעתיהו דילם־פייגא ניחוש מ"ד

 למעבד דילמ׳אתו מ״ד פשיטא ומתרגמין נקראין ועונשין
 ומתרגם נקרא ותמר אמנון מעשה קמ״ל ומיראה מאהבה
 פילגש מעשה ־ קמ״ל רדור ליקריה ליחוש מ״ד פשיטא

 רבנימין לכבודו ליחוש מ״ד בגבע׳נקראומתרג׳פשיטא
 יחזקאל ומתרג׳ נקרא תועבותיה את ירושלים את *הודע,קמ״ל

 שהיה אחד באדם מעשה דתניא מר״א לאפוקי פשיטא
 את ירושלים את הודע אליעזר מרבי למעלה קורא

 ירושלים בתועבות בורק שאתה ער לו אמר תועבותיה
 שמץ בו ומצאו אחריו בדקו ־ אמך בתועבות ובדוק צא

 נקרא ראובן מעשה מתרגמין ולא נקראים ואלו י פסול
 לכבול שהלך גמליאל בן חנינא בר׳ מעשה מתרגם ולא

 נרא׳ בני ויהיו ישראל בשכון *ויהי הכנסת חון קורא והיה
 לה אלא תתרגם אל למתורגמן לו אמר יעשר שנים ישראל

 ולא נקרא הב׳ העגל מעשה * חכמים ושבחוהו אהרון
 שתיין עד משה *ויאמר מן הב׳ העגל מעשה זהו ואי מתרגם
 לב משום מ״ט מתרגם ולא נקרא כדינים ברכת ־ משה *וירא
 ד)ר,שב מתרגמי! ולא נקרין לא ואמנון דוד מעשה *ישא• דכתיב

 1 לאקשיא • ומתרגם נקרא ותמר אמנון מעשה והאמרת
; סתמא אמנון דכתיב הא דור בן אמנון דכוזיב הא

צפו



ר פד. מגילה שלישי
 ולמעיי למזרח עולם גבולי בסוף מה כיפייבתוס׳ לאחור ומה
 העולם שיכלה אחר יהיה ותה בראשית יתי ו׳ קודם היה מה א״נ

 התם' מדפריך דורשין אין פרק בריש רש״י דחה קמא ופי׳ עכ"ל
 אתא* קתיא לפי׳ קשה גס "ש ע הוה דהוה תאי לפנים תת אלא בגת׳
 אינך דנקט מתא• ומערב תזרח שהם לאחור ומת לפנים טפי נקט

 ראודי• לו הוא שבח משמאל; והצפון מימין הדרוס שהם קצו׳ ׳3

 דומה אינו הוא שבחיה אתרי׳ביה ולא אודי נמי דראובן אע״ג בו'
 מעצמו הוה לא ראובן הודאת אבל היה תעצמו יהודה דהודאת

 ועי״ל כו׳ע״ש יהוד׳ שהודה לראובן גרס מי החובל פ׳3 כדאמרי׳

 התרגום התביני׳ כנגד שבחית והה בקי־א מפורש יהוד' להודאת
 ד׳׳מ : במתרגם שבחיה שייך ולא תפורש אינו ראובן הודאת אבל

 הנאמר דבר שהוא וברכות קללות גבי בו׳ פייגא דילמא ניחוש
 משא״ב דצבורא דעתיה פייגא דילמא למיתר סד״א ישראל לכלל

 פייגא■ דילמא שייך לא התורה על והעובר ליחיד ועונשין באזהרות
 שייך לא טעמא וההוא מיראה למעבד אתי דילתא כדקאת׳ אלא
 שייך לא פייגא טעמ׳דילמא דההוא לדקדק ויש ישראל כלל גבי הכא

 מתרגמי! אין דקללות כיון וי״ל אותן מתרגמין אין ולמה בברכות
 נקם ולכך אלקיס עשה זה לעומת דזה תתרגתין אין גתי ברכות
 אל רא״ל הוה קללות משוס טעתא דעיקר ברכות קודם קללות

 הר״ן אבל עכ״ל לגנותו לחיישינן בתתניתין ופרש״י כר תתרגם
 שהוא כן לפרש שהכריחו ואפשר עכ״ל יעקב כבוד תחוס פירש

 אלא לאמנון לכבודו חיישינן דלא באמנון דאתרינן למאי לה מדמה
 מתרגם סתמא ואמנון תתרגם אינו דוד בן דאמנון לדוד לכבודו
 לכבול דחיישינן למיתר שפיר שייך דבראובן דומה דאינו ונראה

 האומר כל בהתה בתה פרק ואתרי׳ חשובה שעשה בו דמצינו עצמו
 לא בראובן דהא דומה דאינו תדע כו׳ טועה אלא אינו חטא ראובן

 : החמא באמנון מהרגתינן והתם סתתא בראובן אפי׳ תתרגמינן
 העגל ויצא שס דכתיב משוס במתני׳ פרש״י וגי׳ משה ויאמר מן

 בסמוך קאת׳ ותה״ט כו׳ בו היה ממש ויאמרו ע״ה יטעו וכן הזה
 בזת חכמים מדרש יאמינו לא והס זו חשובה מחוך המינים דפקרו
 ע״י או רב ערב של כישוף וע״י הזה העגל שיצא ידעו שלא דר״ל

 מתרגמי' פי׳דלא והרי״ף במדרשות כדאיתא מיכה ביד שהיה שם
 לזה התוספות כפי׳ וצ״ל עכ״ל אהרן של כבודו משוס השני עגל
 וגז׳: הזה העס לך עשה מה דהיינו בצבור יחיד של גדול גנאי הוא

 לכתיב משוס כתב והר״ן פרש"י עיין כר ישא דכתיב משום
 אהדדי קראי הני רמי דנדה ובפ״ב ישא לא אשר וכתיב גו׳ ישא

 מעשה :בחידושינו וע״ש בזה יאמינו לא שע״ה אלא להו ומתרץ
 ;ראובן כגון קאמרינן בתורה כר ולא נקרין לא ואמנון דוד

 אף דנקרא ודאי אבל ע״ה נגד כבודו משוס תחרגמינן ולא דנקרא
 בלא א״א ת״מ המקרא המבינין נגד כבודו משו׳ נמי לשייך גב על

 של משו׳כבודו נקרא לא אף ואמנון דוד תעשה אבל התורה קריאת
 : אחר במקום בנביא הפטורה לקרות הכי בלאו דסגי כיון דוד

 הקריאות שינוי אלו לכל טעם בו׳ ישכבנה ישגלנה *כגון
 אלא ברבים ככתבו מפיו מגונה דבר להוציא הוא דגנאי משוס
וישכב מציגן דהא באשה המשונל שס איכן שכיבה ללשון מושאל בלשון

במקום

 פרק עומד הקורא
 קמ״ל :גומות פחתים ;דיחזקאל מרכבה במעשה לדרוש צפו

 : חעאתו על שהודה דאורי .• זן קריאה ליהודה הוא שבח
 שתיס:פייגא לפס ולא קללות של ומיראה ;כרכות של מאהבה

 טוב ויאמרו נענשים שהס כשישמעו דעתם תחלש דעתייהו
 האלו; העונשים בכל וסוכנו הואיל רצוננו בכל העולם מן ליהנות

 והמקרא עשר שנים ישראל בני ויהיו אחרון אלא תתרגם אל

 בפני פסוק הוא כאלו אחרון קורהו לכך פרשה בהפסק נפסק הזה
 אהרן שחזר העס לך עשה מה אהרן אל משה ויאמר מן :עצמו
 יאמרו שלא ישא משום השני; העגל תעשה נקרא המעשה וספר

 פנים להם לשאת ישראל הן שכדאי יודעי! ואינן פנים נושא הקב״ה
 כזית עד עצמן על תחמירן והן וברכת ושבעת ואכלת אמרתי אני

:כביצה עד
 לפי טעמא מפרש כירושלמי וכו' הב׳ העגל מעשה תופפות •ייז
כבודו !משוס בצבור יחיד של לגנאי צבור של אי5ג דוחה שאין גי׳
: ע"כ מתרגמינן דאין היא אהרן של תום׳

 לתת חשב אהרן כי והוא לזה מצורף אחר טעם לי ונראה הכותב יך2^ בנת׳
 אמר :פשע חטאתו על הוסיף המפורסם וכפי חטאו על התנצלות

 השיטה מוחלפת כי ז״ל מפרש״י ובפרט המפרשים מלשון הנראה כפי הכותב
 ותיראה תאהבה למעבד אתי דילתא ליחוש אתרו ׳ וברכות בקללות בגמרא

 פי על אף אמת נראה וזה דעתייהו פייגא דילמא ליחוש ועונשין ובאזהרות
;בהפוך כתוב היה תתנה שהעתקתי שבנתרא

 העונש ותיראת בלבד תאהבתהשכר פי׳ ותיראה תאהבה הרשב״אז״ל
 שאס כעכו״ם להו והוו וליראתו לאהב׳השס יתכונו ולא בלבד

 לשתי' לבו ותכוין ותיראה תאהבה העושה אבל תתחרטי! יסורין עליהם יבואו
 בשביל לצדקה זו סלע הרי דר״ה פ״ק בריש כדאמרינן גמור צדיק זה הרי

 אבל תגר קוראים שאינם בישראל ותוקמינן נתור צדיק זה ה־י בני שיחיו
 מאהבה דפרוש סוטה דתסכת וההיא גמור צדיק אינו תגר שקוראים ׳'ס בעכו
 וקורי׳תגר תתש ותיראה תאהבה אלא פרושים שאינן היא דכוותה תיראה פרוש
 תיתני לא ההם וכדאסיקנן הוי 'תיהא צדיק אבל הזי לא גתור צדיק ות״ח
 אף ובתלות בתורה אדם יעסוק לעולם רב דאתר תיראה פרוש תאהבה סרוש

;לשתן בא לשתן שלא שתתו־ לשתן שלא ע״פ

 יש כו׳ אדם בני בידי שאבוקה זמן כל א״ל מהרש״א
 אכתי אוהו רואין אדם בני אין דבאפלה כיון לדקדק

 וי״ל לפקח עור בין אכפ׳באפל׳ מה וכי עור קרא נקט אמאי תקשי
 יודע באפילה גס ושבילין העיר מבואי לו שידוע כיון הפקח דמ״מ

 אלפין *שקורי׳ ;טי הפחתים תן עצמו להציל בהם לכוון קצת
 יש שם ופרש״י עיינין אלפין יכתוב אל אמרי׳ הבונה פ׳3 כר עיניין

 שדומין והיינו לשונו "כ ע בקריאתן שדומין תפני כן שכזתבין
 ובית חיפה אנשי של טעותן וזה אחה״ע א׳אוהיו׳ ממוצא בקריאחן

 תית״ין יכי־וב אל גבי שם לפרש יש וכן בקי־יאתן שמחליפין שאן
 הבא :*בישראל א׳ ממוצא לה׳שהוא וחכהי גבי הכא וה״ג ההי״ן

 דבי תנא לבא נראה כו׳לפרש״י מרבד הכתו׳ בו׳ הכותית על
 מדבר דהכתוב כן מלומר אותו דמשתקין המתניתין לפרש ר״י

 תדברי אבל באש בנו במעביר תדבר דהכתוב אלא כו׳ הבא בישראל
 הוא לפר׳דקושטא ר״י דבי תנא דבא נראה אדם בערך הערוך

 משתקין לקחני כו׳ומתניתין הכותית על הבא בישראל דהכתו׳מדבר
 שמעבירין בארמיותה אלא תדבר אינו דהכתיב דאומר היינו אוהו

 פירש שהוא הת״י דברי יתיישב ולדבריו וע״ש למולך זרעם
לפנים מה ע״ש; כל עמעין בה לציד בתשתישתה תתן לא התקר׳ !



מגילה שלישי פרק עוטר הקורא
 נקייה כלשון מושאל שס שהוא אלא השל שככת ותעל ההוא זתקוס
 שם דהקריאה נכיאיס תדירי דתייתי הני כל וכן אשה3 למשגל
 כלכא לשו; ישגלנה ופרש״י כגנאי 3הכתו ללתוי נקיה בלשון מושאל

 שינוי דגתורה כיון לדקדק ויש ע״ש וגומר יושכח והשגל 3כתי7
 ובזכריה כישעיה דנכיאים תשגלנה וכן ישככנה דישגלנה הקריאה

 א״כ שככת כיה קרי דירמיה שגלת לא איפה וכן תשככנה כהו קרי
 לא אמאי דנחתיה וגו׳ לימינו דתילי׳והשגל לימינך שגל כנצכה ה״נ
 דקורין אתרו דלא לות׳ ויש שכיכה מלשון נקיה כלשון נמי כיה קרי

 ישככנה כש״ת ככ״ה כרכי׳ כקריאה כגון כרכים היינו לשכח אותו
 רךיאה כהו דאית דנכיאיס תשגלנה נתי והכא ישגלנה כמקום

 כרכים הוא דגנאי משוס הקריאה כהו שינוי כעי כרכים למפטיר
 קראי כהו ואית הן דנכיאיס דתייתי המקראות שינוי הני כל וכן

 כהו דלית כיון ככתכן אותן לקרוא כהו לחוש אין דכתוכיס אכל
: כרכים למפטיר קריאה

 זהיר אדם יהא לעולם אומר אלעזר בן שמעון רבי תניא לא
 למשה אהרן שהיטיבו תשובה שמתוך בתשובתו סס

 אר״ג הזה העגל ויצא באש *'ואשליכהו שנא׳ המיני׳ פקרו ע״כ
 דשריא כו״ם דעבודת מליצנותא בר אסיר׳ ליצנותא כל ח"יס

 רבי יחדיו כרעו קרסו וכתיב נבו קורם בל *כרע דכתיב חייםע
 שומרון שכן יגורו און בית *לעגלות מהבא אומר ינאי ט!
 גלה כי כבודו על יגילו עליו וכמריו עמו עליו אבל כי ה,םע

 בר הונא רב אמר י כבידו אלא כבודו תקרי אל ממנו
 לכו״ם שקלי׳ לעבו"ם למימר ישראל לבר לי׳ שרי מנוח

 שרי שומעניה רפאני מאן והאי שלך תי״ו בשי״ן ואנחי׳
 שומעניה דשפיר מאן והאי ׳ ושי״ן בגימ״ל לבזוייה ליה

 ראשו: ברכו׳על לו דשבחי׳ינוחו ומאן לשבוחיה לי׳ שרי
 מאליו שיצא כעכו"ס יש ממש לומר פניהם העיזו המינים פקרו

רעי תוציא לשון קורם _• תכיניס אינם המקרא אכל
 יגורו אל כיח לעגלי הכאה השמועה לקול אץ בית לעגלות
 יגילו עליו וכמריו העגל: על עליו אכל כי שכשותרון שכיניהם

 גלה כי ככודו ועל עליו יתאבלו עתה עליו לשמוח רגילין היו אשר
 עגכותיו וכוכד כו שהיה רעי של משאו כוכד כבית אלא :מתנו

 תשא הוא משא מלט יכלו ולא יחדיו כרעו קרסו כישעיה ודוגמתו
 שהיקל שתחיס שהיו תתש יגילו עליו וכמריו מפרשין ותותי הרעי

 : סנחריג שנטלו כאחד גלה כולו שהעגל כן לפרש אין אכל משאו ,
 שומעני׳שיוצאות מצריערסאני ערות שת וחשופי לשון תי״ו שי״ן י]*"י'
 פי׳ גיורת כר ושי״ן כגימ״ל :נואף שהוא שנואות שמועות עליו ל׳

 תותר הגאונים כתשוכת הוא כר תוסרח שם סריא שמא :זונה סשתנ'
י חחת הנואף ירושלמי תרגום גיורתא שילדתהבר אתו את גס לכזות

 ע״כ שטיא גייפא ורכזתיתפ־שיס • וגיורתאי גיורתא והנואפת הוא5ל׳
 כתאן וגרפי'כסנהדרין כושפחה כותית פי׳כן ז״ל והרי״ף פרש״י־ כתי

 ־ וכו׳ תנא האי רשיע׳כתאןכי כר רשיעא צדיקא כר לי־שיעא קרינן 'י״ניג
 נשולככודו כאלו כלותר ככידו אלא כבודו תק־י כאל פי׳ ג״כ

 :ז״ל מהרי״ף ע"כ ליצנות ל׳ כלו׳וזהו תועיל ואינו תאותו וכשלה 5מיי

דהאי ט׳ גנאי שהוא מפני כשמן *למחראות מהרש״א
 געש, כלשון למקרי ושרי כתיב דכעל עכו״ס גכי קרא

 נייף דעכו״ס תליצנותא כר כו׳ ליצנותא כל תייתי ואהא ככתכיה גנאי
 ,נ>־/ גנאי לשון הכתוכיס אלו דכל כולי נכו קורס כל כרע דכתיכ כו׳
 דשרי קתשתעי משו׳דכעכו״ס נקיה ללשון אחר קרי נהם ואין הס
 כית5 מדיכור הוא זה דדכר משוס כו׳ דשבהיה מאן : ליצנותא כהו

 יש״א לכך אבות כפי׳דפרקי הרתכ"ס כת"ש התצוה תדיכור ולא 3האהו
 קתסייס 3האהו דכור ככלל דהוי תשוס מיהו דשרי אלא קאתר לא
 לאידך לתית׳ דאיכא משוס כו׳א״ג כרכות לו ינוחו דשכחי' מאן כי׳

 חכירו של כטוכתו אדם דאליספר פשוט גט כפרק כדאתרי׳ גיסא
 כז' כרכות לו ינוחו דאעפ״ג קאת׳ רעתו לידי כא טוכתו שמתוך
 לידי שכא אתרו דלא תדאי יותר כטוכתו תספר כשאינו והיינו
 כרכות לות׳ינוחו ודקדק כמפור׳שס תדאי יותר כמספר אלא רעתו

 ראשו על הכרכוח שיכואו זוכה אדם התצוה כדיכור דכודאי כו׳
 כיהכאסגיליה האהוב כדיכור אכל צדיק לראש כרכות כמ״ש

.־ מתנו יסתלקו ולא שם שינוחו ראשו על כשהם

רביעי פרק העיר בני
 לב חופף עליו לבטח ישכון ה׳ ידיד אמר *לבנימין כתיב

 כו דתנאי פלוגתא הביאו בגמרא היום כל עליו
 נריםי אחד תנא ׳ לאו או לשבטים נתחלקה ירושלים אם בענין
 פרק מה דתניא בנימין ולשבט יהודה לשבט שנתחלקה סובר

 הי אי ומה והעזרות והלשכות הבית הר יהודה של בחלקו היה
 י״קיי״ו הקדשים קדשי ובית והיכל אולם בנימין של בחלקו היה

 ר^ש־א בחלקו נכנם׳ והיתר. יהוד׳ של מחלקו יוצא׳ היתה ורצועה
 מצטער הצדיק בנימק והיה בנוי מזבח ובה בנימין של

 שס ולפיכר היום כל עליו *חופף שנא׳ לבלעה יום כל עליה
 שואמר לשכינה אושפיזכאן ונעשה הצדיק בנימין זבה
 ירלשלים נתחלקה לא סער אחד ותנא שכן כתפיו ובין

 לפי ירושלים בתוך בתים משכירין אין דתניא לשבטים
 מטות לא אף אומר צדוק בר אלעזר רבי שלהם שאינן
 • בזרוע אותן נוטלין אושפיזין בעלי עורו׳ק־שים לפיכך

 גולפא אינש ארעאלמשבק אורח מינה שמע אביי אמר
. דאיפלאיש ומשכא

 המקיש מן שהוי מה וכל הכית הי־יית׳שהר פי'זאת כלל דתניא
 קדשי וכיח והיכל ואולם יהוד׳ של בחלקו היה תזרח לצד

 כניתין של בחלקו היה הכל תעו־כ לצד שהוא הקדשים
 יוצאה שרצועה אלא כני־מין כחלק היה המזכח וגם

 תזכח של דרומית מזרחית קרן היה וכה יהודה של לחלקו
 אותה על תצטער הצדיק כניתין היה תזכח דין לו היה שלא ואע״פ
 הקדש כרוח שצפה הקרכנות עבודת למקום שתוכה שהיא רצועה
רצועה אותה גס בחלקו שתהיה ותיהמתאוה כן להיות שעתיד

וכאשר



מנילה רביעי פרק העיר בני
 פירו׳חופף וזה תצטער היה כן יהיה שלא הקדש כרוח ידע וכאשר

 כתו שפשוף לפון ננגדיו ותתחכך תצטער כלותר היום כל עליו
 נכוונה תצטער שהיה הזה הצער ונשכר תשפשף פי׳ חופף נזיר

 לשכיג׳ ונעש׳אושפיזכן זכה נחלקו תהית התזנח ענודת שכל רצויה
 נחלקו הארון הקדשי׳ששס קדש שהיה נתעו־נ שכינה שהיתה לותר
 מכאן למדנו הפשוק פירוש ערכות ותלכד • שכן כתיפיו וכין זז״ש
 כתורת להיו׳ הש״י עכודת כו שיש נרנר התקג׳ כי והוא נאות עני!

 הוא הנה ובממונו כגופו התצות כל עצתו הוא ולגמור חפצו ה׳
 תדה איננה כזאת וקנאת זאת תשוקתו על שכר לקכל וראוי מאושר

 אנות כתסכת ששנינו תתה לזה קושיא ואין לשכח אס כי לגנאי
 ההכדל כי אחרים כשל רעה עינו אחריס יתנו ולא שיתן הרוצה
 בתים משמרין אין :להאריך תקוס כאן ואין מעצתו מכואר

 אלא תטות ולא כתים לא להס ין משכיר אין לרגל כשעולין הי׳
 עורות לפיכך : מהמטות ונהנין כחנס הכתים לתוך נכנסין

 והעורי' רגלים עולי ושלתי׳שתתנדנים תודות רוצ׳לותר קדשים
 פירש בזרוע אותם נוטלים אושפיזין :•בעלי שלהם הם

 : כו שנשתתש חרס של קנקן גולפא מטות: שכר תשוס הריטכ״א
 נאות ענין למדתי התנא זה תדכרי גם ־ כהתה שחט אס ומשבא

 אע׳׳פ שלו שאינו חצר להשכיר רשאי אדם שאין והוא טוכה ומדה
 רשאים שאינם ירושלים ביושבי כתו שלו הוא כאלו תוחזק שהוא

 התטותלא רכיאלעזרשגס והוסיף רגלים לעולי כתים להשכיר
 ואחשוב שלהם נכסים תתש הס מטלטלי׳והרי שהם ואע״פ ישכיח

 רשאי׳ליטול היו שאס לשכירו׳כתים סייג לעשות כדי נזה שהטעם
 התטות כשכר הכית שכר שיכליעו הערמה לידי יכאו מטות שכר

 ראוי אין זה כל ועם י התעה שכר רק ניטלים שאינם ויאמרו
 ז״ל אתרו לפיכך כחנס כתים כעלי התטות תן יהנו רגלים שעולי

 ששחטו שלמים הכהתות עורות כזרוע ירושלי׳ונוטלים כני שנאים
 לתדתי וכו׳וזה ארעא אורח תיניה שתע אניי כדאתר רגלים עולי

 מצאתי זו שכתכתי אחר מטות' שכר תשום שאמר הריטכ״א מדנרי
 וכיון אכיי תאתר על וכתב מכואר יותר זה פי׳ פ״ק יותא כמסכת

 כזרוע אותם שיטלו הכא רננן אמור כהכין ארעא אורח דכעלתא
 אררח )ש״מ :יפות פנים כסכר מטות רגלים לעולי שיתנו כדי

 של העורות אושפיזין נוטלין היו שבירושלים כיון פי' וכי' ארעא
 לשאר מכאן כהס ישנים שהיו המטות שכר משוס כזרוע הקדשים

 לתשכק ארעא אורח היה ת״ת כזרוע נוטלין שאין התקומו׳שאע״פ
נ הרי״ף( לאושפיזא ומשכא גולפא איניש

 עושיןאותן שבלו ספרים מטפחות זוטרא מר אמר שם
 ואמררבא היאגניזתן מצוהוזו למת תבר־יכין ע"נ.

הלכות שונה ואפילו ת״ח אצל אותו גונזין שבלה ס״ת

 *ונתתם שנאמר חרם י
:רבים ימים יעמדו למען חרש בכלי

 לא אפילו כלומר הלכות שונה ואפילו : ס״ת של אף ספרים מטפחות
: וברייתות כמשניות אלא כגמרא בלמודו ת״ת שתש

 הדומם על התי כתעלת ס״ת משל גדולה תי׳רז שמעלת הונח ככר ת אה"
 קיימי ולא ס״ת מקמי דקייתי טפשאי ככלאי ?ני ז״ל כאמרס “

פה
 ,וגו זאת תגמלו הלה׳ הנתיב על הלצה דרך דרשתי ונזה מרבנן צורביא מקמי
 ותכירו לה' כבוד גמול שתשיבו אפשר נבל עם הוי ואו' מרע״ה מתמיה שהיה
 קנד אכיף החכם היינו הוא הלא החכם ולא התורה וזאת זאת הנקראת תתנו

 וא״כ תלך כדרר מדריכו ויכוננו אוחו תתקן עשו הוא להועיל מלמדו
 מציה לתת תכריכי! מהם לעשות גניזת! שכלו הספרים שמטפחות להפלא אין

. ת״ת אצל אותו גונזין שכלה וס"ת

 לג המלך בית ה׳ואת בית את קפר׳מ״ד*וישרוף בר דרש
 מלכי׳ הגדול בית כל ואת ירושלים בתי כל ואת

 מרמלה ו1אל בית * דשקהמ בית זה 'ה בית יבאש רשר
 נב ואת • כמשמען ירושלים בתי כל ואת ׳ מלך של פלטרין

 כ! לוי בן יהושע ורבי יוחנן רבי בה פליגי הגדול בית כל
 ס'>פע מקוסשמגרלין תורהוה״א שמגדלקבו מקום אמר חד
 ם"*ח בותורהדכתיב שמנדלין מקום ׳מאןדאמר תפלה בו

 ס נ דכתיב תפלה בו ומ״דמקו׳שמגרלין ויאדיר תור׳ *יגדיל
 ואלישע אלישע עשה הגדולו׳אשר כל את לי נא *ספרה

 לוי בן יהושע דרבי תסתיים דעבר הוא בתפלה עבר בי
 בן יהושע ר׳ דאמר תורה בו שמגדלין מקום דאמר הוא
 :תסתיים המדרש בית לעשותו מותר הכנסת בית לוי

: סימן זה תסתיים ׳ 3כתי אדן נננוזר ה׳ בית את וישרוף
 : גדול הוי המדרש נית אלמא בה״מ לעשותו מותר

 גדיל נית דכל כו׳משוס תורה בו שמגדלין מקום מהרש״א
זע״כ הוא ירושלים נהי כל דנכלל הוא יתורא

 רגים גו שתתקנצין ג״ה ננין דע״י הורה נו שתגדלין מקום דרשו
 חכמה מרכה ישינה מרכה כמ״ש ההורה ותתגדל מהרנה ללמוד
 גרניס התורה ותתאדר תתגדל הקנ״ה של וגו׳ צדקו למטן ומייתי
 ג״ת נקינוץ הרניס דתפלת נמי היינו תפלה נו שתגדלין וא"ד

 ומייתימדכתיג עמדי היו נרניס כמ"שכי מקובלת יותר היא
 גו ותצינו וגו' עשה אשר הגדולות כל אה לי נא ספרה נאלישע
 אל ויתפלל וגו׳ הדלת ויסגור ויבא דכתיג נתפלה שעשה מפורש

 ורכב סוסים מלא ההר והנה וירא וגו׳ אלישע ויתפלל וכתיב ה׳
 רנים היו כאלו נענה היה בתפלתו דאלישע לומר ורצה וגו' אש

נ גג״ה כגדולות תתפללין
 מוברין אין מאיר רבי משו׳ יוחנן רבי דאמר שמע תא

 " ש״מ אשה ולישא תורה ללמוד אלא ס״ת
 שהתלמוד תלמוד שאני דילמא דמי שפיר בתורה תורה
 יש^י יצרה לשבת בראה תהו *לא נמי אשה מעשה לידי מביא

 אע״פ ס״ת אדם ימכור לא ת״ד ׳ לא בתורה תורה אבל
 יאכל מה לו אין אפי׳ ארשב״ג כן על יתר לו צריך שאינו
 : לעולם ברבה סימן רואה אינו בתו או ס״ת ומכר
לקנו׳ס״יז.• הדין דהוא תור׳וקס״ד כשלמד כו חיר׳להחפרנס ללמוד ^רא

 הדמ*': מאותן לעולם כרכה סי' רואה אח׳איגו לו שיש לו צריך שאינו

 לדי אמר ימים הארכת במה ר׳זכאי את תלמידיו שאלו
תפלה של אמות בארבע מים השתנתי לא מימי

 אימא * היום קידוש בטלתי ולא לחבירי שם בניתי ולא
 *־־ ע כפה מכרה קדוש לי היה לא אחת פעם לי היתה זקנה
 היא כשמתה תנא רדום קדוש לי והביאה ראשה שעל
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רביעי פרק העיר בני
 אלפים ג׳ לבניו הניח הוא כשמת יין גרבי ש׳ לו הניחה

 אמר ריב קמיה ריתאוקאי אסר הוה ייךרבהונא גרבי
 חמראלקדושא לי הוה לא א״ל היכא המיינך האי מאי ליה

 רעוא יהא קרוש׳א״ל יין ביה ואתיתי להמינאי ומשכנתיה
 איניש הונא ררב בריר, רבה אפלל כי בשיראי' דתיטום

 שלחן וכלותיה בנתיה אתאן אפורייא גנא עייל הוה גוצא
 יוסף רב אתא בשיראי האיטום עד עילויה ושדיין מאני

 איקפד רב שמע כי דרב כרכתיה בך אקיים אשבחי׳א״ל
 שאלו • למר וכן ברכתיך כי לי אמרת לא אמאי אמר

 אמ׳ ימים במההארכת שמוע בן אלעזר רבי את תלמידיו
 פסעתי ולא קפנדריא הכנסת בית עשיתי לא מימי להם זופי׳

 שאלו ׳ ברכה בלא כפי נשאתי ולא קודש עם ראשי על 0'3י3
 להם אמר ימים הארכת במה פרידא רבי את תלמידיו ל,יינ

מבהמה אכלתי ולא המדרש לבית אדם קדמני לא מימי /החמי׳
 למימרא ׳ כהן בפני ברכתי ולא מתנותיה הורמו שלאעל
 כל ר׳יונתן אמר חנה בר בר רבה והאמר היא דמעליותא ״
 אותו הארץ עם גדול כהן אפילו לפניו שמברך ת״ח !עיי'

תקרי אל מות אהבו משנאי *כל שג׳ מיתה חייב תלמיד ,''נמי3
נ בשוין נמי איהו קאמר כי משניאי אלא משנאי :בשוין נמי איהו קאמר כי משניאי אלא משנאי

 ריתא אסר : צעיף כפה : זכות זה באי ימים הארכת במה 'משלי
 שת ומט סתום בשיראי דתטום : גללי מין עשב חגור
 כשנכנס אכלל כי : טתונין תרגום פלשתים סתמום ־ במטילים

 מבורך תהא אתת אף למר וכן : בגדיהם פושטות היו לחופה
 הלוכו מקצר דין־קפנרריא אף ותתקיים רצון טת היה שמא בכך
 כשהיו קודש עם ראשי על פסעתי ולא : הכנסת בית דרך

 לשבת מסיבתן דרך התהלך קרקט גבי על בב״ת התלמידי׳יושבים
 לדוכן כפי את נשאתי ולא :ראשיהם על כפוסט נראה כמקומו

 אשר ברוך לברך צריכין שהכהניס ברכה בלא כהניס ברכת לברך
 : סוטה במסכת וכו׳ אתרן של בקדושתו וצונו במצותיו קדשנו

 : בסעו־ה ברכתי ולא והקיבה: והלחיים הזרוע מתנותיה
 ראשון לפיתוח שבקדושה דבר לכל וקדשתו מר דאמר כהן לפני

 ת״ח שהרואה לשנאתו אדם לבני שגורתין משניאי :ראשון ולברך
■ בתורה רוח נחת אין אותר הארץ עם לפני שפל ',׳ר.זר

 שהכהן רבותיהפשיטא מאי תאמר ואס נשוי! איהו קאמר ט הוספות א רש" .
לא הכא דקאמר בשרן האי ופר״ת ׳ שרן שהם כיין קודם עיי׳

 נמי !מעיקרא הארץ עם הכהן ואין ת׳יח ששניהם אלא קאמר ממש בשרן גי׳
 ולבסוף ב!ה קצת והאריך וכו' הניזקין ופרק בפ׳יג לעיל כדאמרינן בכהני גמ׳1 הונ׳קרי רב הא רבותיה מאי אכתי הארןוא״ת בעם אילא מקפיד היה לא התו׳

 בה תקנו שלא מזון של כברכות אלא הבא מיירי דלא כפרש״י ל”י כחב

 ממנו פחות כהן לפני לברך יכול היה ולכך שלים דרכי משום מידי רבנן
 התורה בקריאת דאי המזון בברכת דאיירי ברכתי דלא לישנא משמע והכי

 : ז״ל הפוסקים כספרי יעויין הדין לעניו האריך ועוד קדיתי ולא הל"ל

 משפחה פגם סל כינוי שאינו פי על אף פי' סס כניתי ז״ל א שב" הר
 לחברו רע בס המכנה כל אתרינן הא רבותיה מאי דבההוא

 : בפת תותר שהיה אע"פ ביין פי' היום קידוש נטלתי ולא ;נגיהנס טפל

 הפוסקים לדעת בו׳ היום קידוש בטלתי ולא מהרש״א
 ביטל דלא רבותיה מאי ק״ק הפת על דתקדשין

ס^ןדה נמקים אלא קידוש דאין פת לו היה למסתמא היום קידוש

ח

• כתורה רוח נחת אין אותר הארץ טס לפני שפל
זי ׳ ־ ־ ׳ ־ ־ ---------

לא הכא דקאמר בשרן האי ופר״ת ־ שרן שהם כיין קיום

מגילה
 דהביאו{ קאמר וה״נ היין על היום קידוש ביטלתי ולא ליישב ויש
 דאין דה״א כר׳ כפי נשאתי ולא :יין דר״ל היום קידוש לו

 ישראל של לטובתן אלא העלוה זו שאין כיון לברך צריך הכהן
 אכלתי ולא אברכם: ואני כת״ש ישראל על הקב״ה בי־כת שתחול

 דהכל וי״ל דאסו׳הוא כיון רבותיה מאי וא״ת כר' שלא מבהמה
 : עצתו על הוא החמיר וא״ה ושרי כוותי׳ הלכתא אלית נמשך

 את וכור כתיב דהא רבותיה מאי ותימה היום קדוש בשנתי ולא הרי״ף
 לקרש דאפשר וכ״ת היום קידוש מכאן ולמדו לקדשו השבת יום י

 ובתי' דזכור אקרא אשמכוהו האנמי היין על לקדש רבותיה והיינו הפת על
 מצות היין על היום דקידוש בהא לתי־ן ויש הרשכ״א וכ״כ לבנון כיין וכרו
 מצוי שאינו במקום מחור והוא יין לו אין אם אחריו לחזר חייב •אינו אבל
 לקידוש יין לקנות ראשה שעל כפה ומכרה לי היתה וקנה אימא כדאמר יין

 ברכת. בלא כפי נשאתי לא דאמר שתוע בן אלעזר ברבי קשה אבל היום

 אהרן של בקדושתו קדשנו אשר לברך צריכין שהנהנים כרכה בלא ופרש״י
 והא לעשייתן עובר עליהם מברך המצות דכל היא חובת דהא ותימא וכו'
 כן שהקשה א להריע: ומצאתי ׳ ישראל את לברך הכהניס על מ״ע נמי

 בקדושתז קדשנו אשר שמברמן נהנים יש אא הדין שכפי ונלע״דשאע׳פ

 רוצה היה אלעזרלא רבי מ״ת כמברך הוא אמו דעונה וקי'ל אתרן של
 של בקדושתו קדשנו אשר של ברכת תברך היה אנא את! בעניית להפער

 שמוצא שכהן עוד להרחיב ויש ברכה בלא כפי נשאתי לא וז״ש אהרן
 בירך כבר אס אבל תעשה בלא עובר עימהם מברך ואינו שמברכים לכהנים

 עשה מצית בירך אש אבל היום איתי עיבר אינו שוב בייש בו אחת פעם

 לצאת נתרצה לא לברך כשחור אחת פעם שבירך פ 1א אלעור רבי וזה
אלא כפיו נשא ולא ובירך חזר אלא חבריו שברכו מברכה אתן בעניית

; מיוחדת בברכה .

 הל הארבה במה הקנה בן נחוניא רבי את תלמידיו שאלו
'שמ ולא חברי בקלון נתבכרתי לא מימי א״ל ימים

 ־ בממוני הייתי וותרן מטתי על חברי קללת עמי עלתה
 מרא דרי הוגא ררב הא כי חברי בקלון נתבבדתי לא

 ׳ל א מיניה שקיל וקא חנילאי בר חנא רב אתא אכתפיה
 אנא איתייקורי לא ואי דרי במאתיך דררית רגילת אי

 קללת מטתי על עלתה ולא ,'לי ניחא לא דידך בזילותיה

 שרי אמר לפורייה •סליק הוה כי זוטרא דמר הא כי חברי
 ב״נ מר דאמר הייתי בממוני וותרן י דצערן מאן לבל ליה

 ״תז לחצוני פרוטה מניח שהיה הוה בממוניה וותרן איוב
 י*'.'* א״ל הגדול נחוניא רבי את עקיבא רבי שאל ־ מממוניה

 יתיב סליק ליה מחו קא גווזאי אתא ימים הארכת במה
 ומאי אחר נאמר למה כבש נאמר אם רבי א״ל אדיקלא

 מרבנן צודבא להו שבעדרו׳אמר מיוחד אחד א״ל אחד
 דכתיב מתנות קבלתי לא מימי א״ל ׳ דליתי שבקוד. הוא

 חפצי רבא האמה מדותי על עמדתי ולא ׳ יחיה מתנות *ושונא
 " שנאם׳ פשעיו כל על לו מעבירין מדותיו על המעביר כל

,שת־א׳ע״ש למי עון נושא למי פשע על ועובר עוץ *נושא
רש״א ן פשע על עובר

: גלע״ז פורי״ש מרא :ואזיל לה תפרש וכי׳ נתכבדתי לא
 ;׳קפ במאתיך דרית : הוא וישאנה לכבדו מיניה שקיל וקא

יע״ש משרתים עבדים היו סריסי! :.גיוזאי בעירך זה כלי נושא שאתה

 מיכח* אם ׳ חיץ3 שהיה הץ זיי)3ס א3י1ער מח)
נאת□



פרק העיר בני
 מרותי על עמדתי מןר:ולא3 אז׳יועפה מגש אה כבש ר5(8

:שציערני למי רע גמול לשלס
 מעיקרו סביל שהיה כגון מות' שהיה פי׳אע״פ קפנדריא הריטב״אי״ל

 מאי ידענא לא ברכה בלא כפי נשאתי ולא ;לקמן כדאיתא
 ודילמא :מברך כהן לכל היא חובה ברכה דהאי משמע דהא בהאי חסידותיה

 : ע"כ ימים ומאריך תתברך אותו המביך כה! שכל משמעל! קא גופה היא

ככה״ג אפילו בו׳ בקלון נתבבדתי לא מימי מהרש״א
 וחמר מרצונו כן עושה שתכירו דתייתי כעוכדא

 היום כו׳דכל זוערא דמר הא כי כו׳ותייתי מטתי על עלתה לא

 ככודי תה עד דוד אתר ועד״ז לפייסו חכרו שיכא ממתין היה
 יחדיו כשלום כענין ותסיים היום כל אותי שמכלימים וגו׳ לכלימה
 ט׳ מתנות קבלתי לא מימי לו? תוחל שאני וגו׳ ואישן אשככה

 תאחריס מתנות קכלתי דלא כיון אהדדי שייכי דכרים ג׳אלו נראה
 שתחייכין דדהכא כליטרא כמתון לפייסו תדותי על עמדתי לא וגס

 וותרן והשתא ממון כיולת לו שמחלתי ת"חאלא ליתןלמכייש
 שקבלתי או מתנות קכלתי ואלו הייתי שלי כממון דהיינו כממוני

שלי תמתון וותרן הייתי לא וותרן היי׳תי אס גס כיושי על מתון
:שקבלתי אחריס של מממון אלא ,

 ימים הארבת במה קרחא בן יהושע רבי את ר׳ שאל לו
וללמוד היא תורה רבי א״ל בחיי קצת ליה אמר שס

 רשע אדם דמות בצלם נסתכלתי לא מימי א״ל צריך אני
 להסתכל לאדם אסור יוחאי בן ר״ש משום יוחנן דא״ר

 יהושפט פני לולא כי * שנאמר רשע אדם דמות בצלם מלכם
 א״ר אראך ואם אליך אביט אם נושא אני יהודה מלך > נ
ותכהין יצחק זקן כי *ויהי שנאמר כהות עיניו אלעזר נזניח

 גרמ׳ והא הרשע בעשו ביה דאסתכל משום מראות עיניו ׳
 קלה הדיוט קללת תהי אל לעולם יצחק רבי והאמר ליה

 בזרעה ונתקיים שרה את קלל אבימלך שהרי בעיניך
 אלא כסות תקרי אל * עינים כסות לך הוא *הנה שנאמר כ ס8

 והא הא עיניו ותכהין יצחק זקן כי ויהי וכתיב " כסיות
 טוב לא רשע פני *שאת מהבא אמר רבא ליה גרמה פיק
 שתגיע רצון יהי א״ל ברכני ליה אמר פטירתו בשעת ־שי^

 בהמה אחריך הבאים ליה אמר י לא ולבולהו ימי לחצי 6״רש
 רב את לה ואמרי זירא רבי את תלמידיו שאלו * ירעו משלי
 לא מימי להם אמר ימים הארכת במה אהבה אראבריח

 ממני שגדול מי בפני ציערתי ולא ביתי בתוך הקפדתי
 אמות ר' הלכתי ולא המטונפות במבואות הרהרתי ולא
 לא המדרש בבית ישנתי ולא תפילין ובלא תורה בלא

 חברי בתקלת ששתי ולא עראי שינת ולא קבע שינת
_•בחניכתו לה ואמרי בחכינתו לחברי קריתי ולא

 יהושפט פני לולא : לקיים אוכל אולי צריך אני וללמוד

 אחריך הבאים ; 3אחא כן ליהורם כן אתר אלישע
 כמוני רכים ימים לחיות לך טוב אין כלומר כשמיה ירעו בהמה

 יתותס כל יהיו והם נשיא ואתה גדולה כני־ יעלו לא כן סאס
שגורס גרסתי תורת בלא :לערה דברי הרהרתי ולא הר^טגשן:

פו מגילה רביעי
 לה ואמרי :לגנאי שס לו חכירו כינו אס בחבינתו :תמיד כפי

 דופי שס ממשפחתו ובא המחונך כינוי אותו אפילו בחניכתו
: גיטין כמסכת וחניכתה חכינתה כמו למשפחה

 0ש ואין בהן אובלין אין ראש קלות בהן נוהגין אין ב״ה ת״ד
ואין בהן מטיילין ואין בהן נאותין ואין בהן שותין

 הגשמים מפני ובגשמים החמה מפני בהמה בהן נכנסין
 ושונין ברן קורין אבל יחיד של הספד בהן מספידין ואין

 אימתי ר׳יהורה ׳אמ רבים של הספד בהן בהןומספידין
 עשבים בהן ועולים אותן מניהין בחרבנן אבל בישובן

 ב״ה אסי א״ר : וכו׳ נפש עגמת מפני יתלוש ולא
ס״ד מלינין המת את בו מלינץ חשבונות בו שמחשבין

:מצוה מת בו שילינו לסוף אלא הכי דלאו סגיא לא
 הספד ? שס תעיילין ואין לתוכו תתקשטין ואין נאותץ ואין

וכ״ה ולהספידו להתאסף שצריכק שמת ת״ח של רבים של
 היא דחוכה משמע בו מלינץ : גדול כית שהוא לפי לכך ראוי

כהס מצור-שימות מת בו שילינו לסוף : המת את כי להלין
: קוכרין להס שאין תתיס

 שס שאלתא ושאלו קיימי הוו מתנא בר אדא ורב רבינא
 נ״ע אמרי לב״ה עיילי דמיטרא זילחא אתא מהבא

משוס אלא מטרא משום לאו לב״ה דעיילינן *האי
: דאסתנא כיומא צילותא בעיא דשמעתא

 עלינו שיגן משום לאי בכת: שכאים מיס זרם דמיטרא זילרוא
 לא כשמעתא עוסקין היינו לא שאס הגשמים מפני

כשום טרוד שאינו ומיושנת צלולה דעת צילותא :נכנסין היינו

, : מחשכה
 א חביבין כמה וראה בא אומר יוחאי בן שמעון ר׳ תניא

 כט שגלו מקום שכל הוא ברוך הקדוש לפני ישראל
 כ'אנ *הנגלה שנאמר עמרם שכינה י׳ למצר גלו עמרם שבינה
 ירמיה לעילם גלו • וגומר במצרים בהיותם אביך לבית נגליתי
 ץ ט לבבל גלו • בעילם כסאי *ושמתי שנאמ׳ עמהם שכינה
 ה עמגי1ג? * הלבב שלחתי *למענכם שנאמר עמהם שכינה
 סג סס המוץ מאדום בא זה *מי שנאמר עמהם שכינה לאדום
 יניים שכינה ליגאל עתידין כשהם ואף וגומר מבצרה בגדים
 צ ורחמך שבותך את אלהיך ה׳ *ושב שנאמר עמהם
 הוא כרוך שהקדוש מלמד ושב אלא נאמר לא והשיב

 אמ' שריא היבא בבבל שכינה ־ הגליות מבין עמהם שב
 ויתיב רשף כנשתא ובבי דהוצל כנישתא בבי אביי

 וזימנין הכא זימנין אלא והבא הכא תימא ולא בנהרדעא
 עיילנא פר׳סא מרחקנא הכי לי תיתי אביי אמר * הכא

והיא וכו׳ שפדה זירא רבי מאמר וכאן * ומצלינאבגוה
:לו דומה לענין המוך מנלחץ ואלו בפרק כתוב

 תקים שכינת כבכל שריא ,.היבא : גרסינן נאמר לא והשיב
שם בנהרדעא ויתיב רשף :שא' שזרה שהוא שניכר

 עמהם,כגלות שתביאו ועש׳ מאבנים וסיעתו יכניה וכנאוהו תקוס
לקיים כ כב



מנילה רביעי
 ובודאי בזול סחורה תחברו שקנה כגון הנאה לו שיש דאפשר שנאה

 בהפסדו שמח היה שלא בזה ר״ז החמיר לן אע"פ בה הפסיד שחברו
 מל' גרס רש״י בו׳ יהניכתו לחברי קראתי ולא :ותקלתו

 רבותיה תאי דא״כ וק״ק ודופי לגנאי ופיר׳תרווייהו וחכינה חניכת
 סותקא דאזיל משוס הבא לעולם חלק לו אין לגנאי המכנה דהא
 גרס בערוך אבל לגנאי וחכינת בחניכה ה״נ וא״כ חיורא ואתי

 בחנינתישלא לחברי קראתי ולא דגרסי׳ אלא חניכה מל׳ ,בתרוייהו
 קראתיו לא אחרים לו שכינו שם שאפילו בחניכתו ולא שם לו כניתי
 רבותיה הוה לגנאי הוי דלא כינוי לפר׳אפילו תצינו זה ולפי עכ״ל

 אמרו בו׳ שוממין כשהם אף *קדושתן לעיל: התוס׳ וכמ״ש
 אותר כשהוא הקרבנות תן יכול מקיישיכס את והפמותי במדרש

 והשתותי תקיים אני תה הא אמורים קרביות הרי גומר אריח ולא
 לנא ונועדיס מתקדשים שהיו ישראל של הגדודות תן מקדשיכם את
 כן לפרש ליה ניחא לא דהכא והמתניתא בחומש כפרש״י כו׳ שם

 ארצכם והיתה דרכיכם ונשתו דכתיב אמורה כבר נמי דהתוא
 כשהן דאף קרא דאשתועינן הכא מיניה דרשו וע״כ גו׳ שתמה

 ששת רב בי דקאי הספירא *כגון :בקדושתן יהיו שומתין
 שכ״א דחוק והוא עכ״ל ששת רב בי אחר אדם ימות אס כו׳פרש״י

 שיהיה דה״ק נראה פירושו ולולי מיתה לגבי לכבודו חברו נקט
 דאספדה מרפרס וכדמייתי אחר אדם על הספידא בההו' ששת רב

 דמשוס כו׳ דידי יקרא משוס אי וקאמר כנישתא בבי לכלתיה
 דקאי לישנא תשמע והכי רבים של הספד מקרי ת״ח המספיד דהוי

 אחרינא על מספיד בחיים עומד שהוא דמשמע כו׳ ששת רב בי׳
 מספידין דידיה יקרא דמשוס לכבודו חברו נקט דכ״א ניחא והשתא

 יקרא משום *אי :הר״ן מפי׳ נראה וכן אחר אדם על בב״ה
 משוס אי הספידא לן אבעיא נ״ה כו׳רבפרק אתו ודמיתא דירי
 דהכא הספרים גירסת ולפי דמיתא יקרא משוס אי דחיי יקרא

 לחוד כלתו כבוד משוס דמיתא יקרא משוס גרסי׳אי לא כלתי׳ גבי
 משוס אלא רבים של הספד תקרי דלא בב״ה להספיד ראוי היה לא

 משום אי גרסינן דבסתוך זירא דרבי בעובדא אבל ת״ח כבוד
 הוה מרבנן ת״ח תיתא דההוא דמיתא יקרא משוס אי דידי יקרא

 דמ״ת וצ״ל דתיתא יקרא משוס אי בתרוויהו ברי"ףגרסינן אבל
 : דרפרם יקרא משוס אלא רבים של הספד הוה ולא כ״ע אתו לא

 דוה הענין להפלגת זה דכל בו'נראה תקיפי בין מה חזי *תא
 תנא ולא שם לנא שכיח דהוה אלא א״י תבני הוה לא מרבנן צורבא

 שהיה דב״ק בספ״ב כדאשכחן שורות בכ״ד יושב והיה הלכתא רק
 בלשון ר״ל עליו הספיד כן פי על ואף שביעי׳ בדרא כתנא רב יושב
 כו' ספרא הלכתא תני דהוי וההוא רבא גברא א״י חסרא צער
 כו* צנא הי נספדיה היכי בהספדו נחמן רב והקיל בבל תבני והיה

 כו׳ הלכות ששונה *במי : א3ר גברא מהם חסר לא וכאלו
 גברא תלמיד ר״ת הביא תג״א סימן בו ונתנו תלמידו באינו והיינו

 :בהם תשתמשין שהיו תקומות בכמה תצינו בתלמידו אבל אחרינא
 מי ד׳ דתני הרי״ף פירש כו׳ ד' דתני במאן איניש *לשתמש

סדרים ד׳ תלמוד שגמר שי׳מי דמתני ומאן משנה לסדרי ששונה
עכ״ל

פרק • העיר בגי
 מרחקנא דבי :וגן׳ אבניה את עבדיך רצו ני תה(שנא׳ )לקיים
 אז עלי תרבה אני אפילו תקוס באותו בדרך מהלך כשאני פרשה

. : בתוכה ותתפלל שם נכנס אני הדרך
 מפני וגז' ושב שנאמר ביניהם שנינה מאלים כשהם ואף ז״ל הריטב״א

 הוה הגדול בגלות שהשכינה הכתוב אמר לא השנינה כבוד
 ג״כ למדנו כך ומתיו בגאולה אלא הזכירה ולא הארץ בקצווי מפוזרים שאנו

 על רבותא ללמד בא לא ודאי אבל הכתוב דרך אחז התנ׳ז וכן בגלות שהיא
 הגאולה המאח־ין שעונותינו נמצא בגלות שהיא אלא הגאולה בשעת שהיא

 חסדי׳ ובגמילות בתורה העוסק כל בברכות וז״ש לשכינה גלות גורמים
 כי עכוי׳ס תבין ולבני לי פדאני כאלו עליו אני תעלה הכנסת בבית ותצוי
 כלה נקראת לפעמים שהיא השכינה וסוד נגאלים אנו הדברים אלו בזנות

.האתת לבעלי ידוע אחרים ושמות ומלכה ישראל כנסת ופעמים

 שלך ימים דאריכות בו׳ וללמוד היא תורה מהרש״א
 דמות בצלם :תלוייה היא דתורה במילי מסתמא

 חכמי וע״פ וגומר תלוי אלהיס קללת כענין והוא כו׳ רשע אדם
 מראה דמות בצלם שיש ס3 ענתה פניהס הכרת כי המקובלים

 לצד או העידה לצד מעשיו כפי לרע או לטוב רוחנית צורה אדם
 האלילים אל תפנו חל ע״ר הטומאה לצד להסתכל ואשור הטומאה

 הטומא׳ מצד דצורתו בעכו״ס אסתכלי דלא נסמוך קאמר ומה״ע
 ל' שהוא אראך אס אביט אס וגו׳ פני לולא שנאמר ליה ומייתי

 עיניו ותכהין :הטומאה לצד הרוחני י הצורה על גס מורה כפול
 דאי דו מיותר הוא פשוטו דלפי בו' דאשתכל משום מראות

 בשביל כתו ת׳מראות דרשו וע״כ כהו הראייה מן עיניו שכהו כיון
 בו' טוב לא רשע פני בשביל:שאת כתו מיין עיניס חכלילי כמו
 ואולי גומר פניס ישא לא אשר גו׳ דל פני תשא לא כמו פשוטו לפי

 לו תראה הוא פניס הנושא דכל פנים ראיית משמען נמי דהנך
 אני יהושפע פני לולא לעיל דתייתי דלעיל דקרא משמעו וכן פנים
 כל שיהיו כפרש״י בו׳ ירעו בהמה :גו׳ אליך אביט אס גושא

 לכולהו שיגיעו בניו גס לברך ה״מ מיהו ע״ש הדיוטות ימיהם
 ביתי בתוך הקפדתי לא ־ כן צאצאיו דורות כל ושיהיו הימים

 לאדם יש אדם של שבביתו הנס ואתר הרעה ממדה הכעס כי'
 ולא :וכעס בקפידה עשיתיו לא ת״ת יתירה ולא אימת להטיל

 לפני להלוך לאדם דאין אמרו תקומות דבכמה בו' בפני צעדתי
 המהלכים בגי הממונה א״ל בפרק אתרו אבל מתנו שגדול מי

 דת״מ וקאת׳ משמאלו והקטן מימינו והגדול באמצע הרב בדרך
 בפני הלכתי לא אחד דאפי׳צעד בזת נזהרתי רבי עם כן כשהלכתי

 שתתו מי פ׳3ד וכו׳ במבואות הרהרתי ולא :מתני שגדול מי
 דרבי וקאתר אקראי להו ומסמיך ק״ש שם לקרות דאסור אמרי׳

 ד׳ הלכתי ולא :תורה הרהור על אפילו עצתו על מחמיר זירא
 וקאמר אמות ד׳ אדם לכל שיש אתרינן דברים בכתה בו' אמות

 תורה כתר שהוא ותפילין תורה נלי בתוכן הלכתי לא דתעולס
 בעלמא אתרינן בו׳ בב״ה ישנתי לא : האומר פרק כמפורש

 תלביש וקרעים שנאמר אקרא ליה ומסמיך בב״ה ליש! דאסור
 בתקלת ששתי ולא : עראי שינת אפילו החמיר נומהור״ז

 תשמח אל אויבך בנפיל בפ״א לה ותייתי כתיב קרא בו׳ חבירי

משוס עושה שאינו בתבירו אבל עליו השנאה משגי ששמת היינו מ׳



פרק העיר בני
 כו׳ לאחרים דמתני לעצתו לתני פירשו ואחרים הר״ן 3וכת עכ״ל
 כד' המקכל ד׳סדריסכת"שפרק דנקט נראה שיהי׳ והיאך ע״ש

 וישועות תועד כגון סדרים גד׳ שם ופרש״י מצינא גו׳ מצינא לא
 גו' תוקטר תקום וגכל דכתיג קדשיס וכן כו׳ נוהגות שהם ונשים

 ע״ש טהרות וכן לארץ כחוצה נוהג אינו זרעים גתתיה תצינא בו׳
 הא כי עליה דתייתי הא ק״ק ולכאור׳ גזה אחר פירוש עוד וע"ש
 גס להשתתש רצה לא שהרי לסתו׳ תעש׳ הוה כו׳ אזיל דהוה דר״ל

 לקישא גר שדי וא״ל תשנה סדרי גד׳ תנינא כת"ש לחוד דתני כתי
 הלכות שונה דאפי׳ קאת׳ לחותרא דר״ל נזה הרגיש והר״ן בתיא

 לפי נזה ליישג ויש כן תוכחת לא והסוגיא ע״ש כו׳ תקרי משניות
 דר״ל דהנרא׳ כולי תלתא הא תיני גתור הכי אי דקאתר הדק־וק

 תעיקרא דר״ל לפרש ונראה תיושג אינו הכי דאי ולישנא לה קאת׳
 סגר ותני קרי דהוה נו דראה כיון עצתו על דהחתיר ודאי נתי
 לתיא לקישא נר שדי ליה קאתר ולכך הוא נתי דתתני ר״ל היה

 לכלל נא שלא תזה תשתע כו׳ לתר דאשתעי׳ לי ניחא איהו וקא״ל
 דמתני לידי נאתה לא שאתה הכי אי "ל ר ליה וקאתר דתתני
 ישראל גנות זירא רני דאתר דתתני לידי שתנא תלתא לך אגמור

 והשתא התלמוד תן הלכה אלא המשנה מן אינו שזה כו׳ החמירו
 ועוד הרי״ף לפי׳ ליישג יש כן תעולס דר״ל עונדא הא שפיר הוי
 היה הגנרא דזה הר״ן שכתנ האחרים לפי׳ לפרש אחרת דרך יש

 לקנל רצת לא ור״ל כו׳ דאשתעי׳ לי ניחא דאתר אלא דמתני ג״כ
 והשתא כו׳ זירא נ־גי דאמר תלתא הך מיני גמור וא״ל דגריו
 : דמתני התלמיד אס אפילו לרנו לשתש ותותר תלמידי תהיה

 שהשטן לפי הזה מספר על לכוון יש כי׳ גברי אלפי *תריסר
 עלייהו לשטן כח היה שלא גי״נאלףאיש ומצינו מקטרג,אז

 נמי שיפורא ועני! איש מתנו נפקד לא דכתיג מדין על כשצבאו
 לתאן כו׳ה״ת כנתינתה ומ״ד נר״ה השופר כטעם השטן כח לנטל
 התדה לכלל עדין נאו לא דגנתיכתה היינו הרי״ף לפי׳ כו' דקרי

 ולא לקגלה רק הוה לא נתי נתינתה האחרים ולפי׳ לתלתוד גדולה
 הנגלה : לאחרים ללמדה הימנה גדולה תדה לכלל עדין באו

 אצטריך הוה לא נתצרי׳ עמהס השכינ׳תדנרת כי׳שהיתה נגליתי
 לתשה תהקנ״ה שם שתיו כתורה מפורשים דיבורים דכתה לאתויי

 השכינה גילוי ת״ת אגל כנודו הארץ כל מלא דודאי אלא ולאהרן
 להם היה דה״נ וקאת׳ ומקדש גתשכן כתו מיוחדות כמקומות היא

 כפול כל׳ וגו׳ נגליתי הנגלה תדכתיג מצרים נגלות שנינה גילוי
 גלות תל׳ הכפול נגליתי הנגלה ועי״ל שם שנינה גילוי על להורות
 נגלה שלחתי לתעננס ונן נגלות ג״כ תצטעי־ת שהשכיל כנינול

 השנינה גילוי שהיה גו׳ מאדום גא זה תי ונן השנינה גילוי היינו
 שנא׳ עתהס שנינה לעילם גלו נתי מייתי יעקג עין ונגירסת שם

 שנינ׳וקאמ׳דאף לגילוי תיוחד תקום דהיינו נעילס כסאי ושמתי
 תשאר לירושלי׳שלא שנינה גילוי שתחזור בו׳דהיינו עתירי׳ כשהן

 נתו שכוחך את ויהיה ושב מדנתיג נכר ישראל שגלו נתקום שם
 מגלות ליגאל עתידין כשהן יהיה דזה לומר ודקדק שבותך עם

דה$ שס שנינה גילוי נשאר׳ גכל מגלות ר3נ כשנגאלו אבל ארס

פז מגילה רביעי
 נשארה ועדין מכבל שנגאלו אחר שנים מאות כתה שהיה אניי כזמן

, : ננ״ה שם השכינה גילוי
 ייי ויתיב רשף כנשתא בכי יתבי הוו ולוי רשמואל אבוה

 שם קמו רגשא קול שמעו שכינה אתיא בנהררעא
 ויתיב השף כנשתא בבי יתיב הוה ששת רב * נפקו

 תענית קא השרת מלאכי אתו נפק ולא שכינה אתיא בנהרדעא
 עלוב עולם של רכונו אמר ליה ומצערין מבעתין
 !?"ש * רהשבק מי מפני נדחה מי יכול ושאינו יכול עלוב ושאינו
 רש״א אמר שם באו אשר בארצות מעט למקדש להם *ואחי

 ח>קאל מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו יצחק בר שמואל רב
 ' מאי רבא אמר שבבבל רבינו בית זה ורא״א שבבבל
 5 תלים ובתי כנסיות בתי אלו לנו היית אתה מעון *ה׳ דכתיב

 ביתאי בנו גריסנא הוה מריש רבא אמר מדרשות
 דוד דקאמר להא דשמעית כיון כנשתא בבי ומצלינא

 יכ0: בביכנשתא אלא גריסנא לא ביתך מעון אהבתי *ה׳
 עתידין אומר הקפר אלעזר רבי תניא * דמצלינא היבא
 שיקבעו לארץ שבחוצה מדרשות ובתי כנסיות בתי

 ירמי׳ בים וככרמל בהרים כתבור *כי שנאמר ישראל בארץ
 לן באו שלא וכרמל תבור ומה וחומר קל דברים והלא יבא

 בתי ישראל בארץ נקבעו שעה לפי תורה ללמוד אלא

 את בהם ומרביצין בהם שקורין מדרשות ובתי כנסיות
 מאי קפרא בר דרש וכמה• כמה אחת על כולה התורה

 תלים ואמרה קול בת יצתה גבנונים הרים תרצדון רבתי׳*למה
 סח אצל אתם מומין בעלי כלבם סיני עם דין תרצו למה להם

 ייקיא דק או גבן *או התם וכתיב גבנונים הכא כתיב סיני
 הוא• מום בעל דיהיר מאן האי מינה שמע אשי רב אמר
 הקרוש של גבורתו מוצא שאתה מקום כל יוחנן ר׳ אמר

 כתוב זה דבר ענותנותו מוצא אתה שם הוא ברוך
 יניי' בתורה כתוב בכתובים ומשולש בנביאים ושנוי בתורה

 ה^,י בתריה וכתיב גומר האלהים אלהי הוא ה׳־אלהיכם *כי
 נז אמר כה *כי בנביאים שנוי * ואלמנה יתום משפט עושה

 תלים * רוח ושפל דכא ואת בתריה וכתיב גומר ונשא רם
 סת ובתי׳, שמו ביה בערבות לרוכב *סולו בכתובי׳ ומשולש

:אלמנות ודיין יתומים אבי בתריה

 דשמעית כיון :3ר רבינו בי :הוה עיניס מאור ששת רב
כיון ז״ל הרשכ״א פירש וגי אהבתי ה׳ דוד דאמר להא

 אוחו קרא שלא אפשר אי אכל דוד שאמר נמה דעתי על שנתתי
 את כרמל שעכר תלמד יבא בים וככרמל ;ע״כ מעיקרא פסוק

: תורה מחן כשעת אותר הוי ואימתי הים
 קסמיך ודור כדור דקרא אסיפא גו' מעון ה׳ מהרש״א

:ה״כ3כ לנו מעון יהיה קייס כ"הת כשאין גס דהיינו
 הלשון כו׳ מעון אהבתי ה׳ דור דקאמר להא דשמעית כיון

 כספר הוא דקר׳מפורש ליה שמע כו׳דמאי דשמעית כיון מגומגם
כנישתא גי גיחך מעון דהאי ליה משמע דמהינא קשה גס תהליס

 מא



מגידה רביעי פרק העיר בני
 כיון לקאמר דהא ליישב ונראה כפשטיה הוא דבה״ת ואימא הוא

 איירי גו׳ נדור לנו היית אתה דמעון דלעיל ארישא קאי דשתעית
 אנל הכנסת כניה נמי איירי ניתך מעון האי ה״נ בנ"הכ

 דביחך התס כי הכא ליה מוקמינן לא המדרש כיח3
 הלימוד דעיקר משמע דהכא לדקדק יש מיהו ליה משמע ה״כ3

 בהפך אמרו דברכוח ובפ״ק תפלה כמקום הכנסת ביית יהיה
 ה' אוהב דאמר להא דשמענא כיון נה״כ3 מצלינא הוה מריש
 הלכה של אמות ד' אלא בעולמו להקב״ה דאין גומר ציון שערי

 סימן הטור כמ״ש לחלק ויש דגריסנא היכא עמודי ניני מצלינא
 ועיין ביתו ביתוך קבוע מדרש לו שיש כמי דוקא איירי דהתס צ״ו

 במזמור לכוון יש בו'ועד״ז בא״י שיקבעו : כתירושינושם
 נאמר נגלות המזמור זה גז' נלך ה׳ כיח לי באומרים שמחיתי
 היו עומדות כאילו נ"הכ שהוא נלך ה׳ כיח לי כאומרים שמחתי
 באחי כאלו לכ״הכ בהליכתי שמחתי ולכך כירושלים בבה״מ רגלינו
 שאמרו ע״פ ר״ל גו' שחברה כעיר הבנויה שירושלים לפי למקדש
 יהיה וירושלים כירושלי׳שכעה״ז גדול ״המ3 יהיה לעתיד גמדרש

 גדול כ״כ לעתיד כ״המ יהיה טעם מת אמר וע״ז א״י ככל גדול
 כל יחדיו למקדש לה חוברה יהיה לעתיד הבנויה שבירושלים לפי

 שאני כגלות עתה ונמצא כעה״ז שהיו הכנסיות כתי של מקומות
 אמרו ועד״ז דלעתיד גופא המקדש מקום הוא הרי כב״הכ עומד

 שהקכ״ה תפלתי כבית אלא נאמר לא תפלתם כבית לברכות פ״ק
 יהי מתפלל הקכ״ה שהיה כ״ג ר״י ככרכו׳ששמע כמ״ש שם מתפלל

 דהיינו תפלתי בכית ושמחתים ומשיי' כו׳ רחמי שיכבשו מלפני רצון
 העמיס לכל יקרא הוא כגלות דכעה״ז כא״י לעתיד שיכנה כ״המ3

 בא״י לעתיד שיקבעו העמים ארץ שככל כנסיות כתי דהיינו
 משמע א דינו בו׳ באו שלא וכרמל תבור ומה :לב״המ מחוב׳

 שם הפגין ולפי סיני הר למקום והיינו אחר למקום ממקומם שבאו
 למקום ממקום גלו תריס שאלו כמו גו׳ כתבור כי הדמיון א3

 גולה כלי לך עשי ולכך ממקומה מצרים כת יושבת יגלו כן תורת
 אלא הורה לשמוע לבא כחירה כעלי אינן דההריס ונראה גומר

 נהר׳דשמא גינאי גכי דחולין ברפ״ק התום׳ וכ"כ בא ההרים ששר
 המאמר זס. נסמך בו' סיני עם דין תרצו למה היה: ים של שר

 לעשות אלא חורה ללמוד ההרים באו שלא אדלעיל דפליג לכאן
 ראוי ועליהם ממנו יותר גבוהים שהם לומר סיני הר עם דין

 וכדאמרינן כזה מומס הוא שגכתותס קול כת יצתה אבל תור׳ ליתן
 הקכ״ה הניח שהרי קונו מדעת אדס ילמוד לעולם דסוטה פ״ק

 את שנאמר כו׳ סיני הר על שכינתו והשרה ותגכעות ההרים כל
 שאתה כ״מ ההרי׳; של שר לפרש יש בזה גס וגו׳ רוח ושפל דכא

 מצינו מקראות דככמת כ״ת דוקא לאו כל' של גבירתו מוצא
 ר״ל דכ״מ אלא ענותנותו כפריה כתיב ולא הקכ״ה של גבורתו

 נקט דוקא ולאו כדחסיק בכיתובים ובין בנביאים כין בתורה כין
 לשון כתיב לא וכתובים מנביאים דמייתי קראי דכתני גבורתו
 הקכ״ה של מעלתו התרוממות שהזכיר בכ״ת דר״ל אלא גבורה

 הגכור הגדול האל ביה דכתיב דתורה קרא דכתאי משוס אבל

 כ״ו כמלח כ״ה יתעלה מדתו דאין דר״ל גבו־ טפי נקט והנורא
 ויתעלה ואלמנות יתומים כגון רוח ושפל הנדכאים מרחיק שתגבור

 בחומש ורש״י ביותר בהן ומשגיח מקרבן שהוא אלא כן אינו כ"ה
 גבורה הרי ואלמנה יחוס משפט עושה שפי׳ אחרת דרך לעצמו לקח
 סוגיא אבל וכו׳ גר ואוהב עניתנותו מוצא אתה גבורתו ואצל

 מינית דלעיל בקרא מוצא אתה לגבורתו אלא כן אינה דשמעתין
 היא וגו׳ יחוס משפט עושה דבתריה ויקרא וגומר אלהיכס ה׳ כי

 בחומש רש״י דברי ואין ונדכאירוח כחולשי שמשגיח ענותנותו
̂ 5י לא לטורח דלשון בו' שמטריחץ *אלא :ודו״ק כ; לפרש סובל
 החדש דהיינו ומועדיכם חדשיכס דרשו וע״כ פשוטי לפי כאן שייך

 וע״פ לטורח עלז והיא נפשי שנאה מלבו ירבעם כדה אשר והחג
 עביר' כעין העונש מודד שאדם כמדה משלם שהקכ״ה שאתז״ל מה

 בשביל העונש לו בא במקרה שלא האדם שידע ומטעם שעשת
 שעשת זה חטא שטל ונמצא שעשה העונש כעין זו שהעבירה

 ועול והמועד החדש בביטול גס זהב בטגלי רבים והחטיא ירבעם
 כפי העונשים בו ורבו חלק פרק כמפורש שעשת כמהענירות

 כעבירו׳הרבה אוחי שמטריחין לטורח טלי היו אמי וע״ז העבירו׳
 העביר׳ לפי עונשם יהיה קשה גזיר׳ זה באי לכריות להודיע שעשו

 כחמורה נידון מיתות ב׳ אדם חייב אס בד״נ אדם שבדיני גס
 העונש להודיע כ־־י שמיס בדיני מ״מ מיתות ד׳ כדאמרינןפ׳

 מביא תאדם שעשה העבירות על שמדד במדה נידון העכירה כעין
 הגבורה מפי עבירותין:*ומשה כל כעין גזיר'קשה עליו הקב״ה

 יש הם רבים בל׳■ שכתב דהללו כיון טעמים ב׳ שהם נראה כו׳
 ועוד ליחיד לקללה לחוש יש כן ולא לרבים למדבר לקללה לחוש

 שמפי מקללות לקללתו יותר לחוש דיש הגכור׳ מפי שבת״כ דהללו
ועיין התוספות כמ״ש אמרן ברוה״ק נמיודאי דמשה אע״ג משה

: הספינה פרק כחידושינו כזה
היית אחה מעון רבא דדריש כיון תימה היית אתה מעין מ״ד ית,י,ד!ר

 * מעון אהבתי למדרש מנ״ל מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו לנו י
 אות׳ הוא מדרשות בתי על ודילמא שמתפללין מקים כנסיות בתי על ביתך

 גריסנא הוה מריש אביי אמר דברכות בפ״ק דהא ועיק בית־ מעון אהבתי

 משמי׳ ח׳יא רבי דאמר להא דשמענא כיון כנישיזא ומצלינאבבי ביתאי בגו
 לא הלכה של אמות ד' אלא בעולמו להקבי׳ה אץ בה׳ית שחרב מיום דעולא

 אע״ג אשי ורבי אמי רני התם מייתי וכן דגריסנא היכא אלא מצלינא הוה
 דהוו היכא עמודי ביני אלא מצלי לא בנובריא כנשתא תליסר להו דסוו

 לגרוש שצרי־ משמע דהכא זה את זה סיתרים אלו ב׳מאמרי׳ ונמצאו גרסי
 מתפלל להיות שצריך משמע והתם בו שמתפללין ׳הב ב במקום תורה וללמוד

 ההלכה גרסת בו שיש דבמקוס בזה לומר יכולים והיינו בו שלומדים במקום
 אלא מתפללים היו לא ולכך הכנסת בית של התפלה מקום על תוספת לו יש

 מקרא כגון תורה ללמוד אבל הלכה של אמות ד׳ שהם נו שגורסים נמקים
 מקים שתנא הכנסת כבית לגרוס ראוי הלכה של אמות ד' שם שאין ותשנה
 לו היה ולא תודה נו ללמוד קלוע נ״ה לו כשיש מיירי דהתס ועיי׳ל התפלה

 מצלי הוה לא לכך כאן ופעמים כאן מתפלל פעמים אלא לתפלה קבוע בי׳ה
 הלכה של ד׳אמות נקרא לגרסתו קבוע מקים שהוא כ־ון דגריס היכא אלא

 במקום לגייס ובא לתפלתו קלוע במקום להתפלל שרגיל במי תיירי והכא
 אלא גריסנא לא קאמר והתם לגרסתו תקום לו הוקבע לא שעדן אחר
 הוא נ״ה מקום על ביתיך תעון דאהבתי קרא דדריש ותאי דתצלינא היכא

 מעונך אתר ולא ביתיך מעון אהבתי מאי קרא בהאי ליה דקשיא

אלתי׳ בית על הוא ביתיך מעון ומדקאמר ומדרשות כנסיות בחי ןעל דהוי
שהוא



מגילה רביעי פהפרק העיר כני
 מאי נאתר אך :קציר זמן להיותו ואמר האילן פירות על בעצרת
 תורה נתנה בעצרת כן העולם נברא שבר״ה כתו ני ה״ת זמן להיותו

 וגו׳ ולילה יומם בריתי לא אם שאתר כתו מתקיים ובעבורה נברא שבעבורה
 לקרוס* נהגו ולכן הה דין יתי עצרת עד שתפסח לאומרים נכון סיוע ומכאן

 חלול מר״ח שמקדמי! כתו דא״כ : בתשובה ולשוב מושזר לקבל אבות פרקי בהן
גש להיות עצרת לפני עושיס ככה דין יום שהוא לר״ה ותשובה מוסר יתי

:האילן פירות על דין ויום ר״ה הוא

 ,בתוספ כו׳עיין וקללותיה השנה שתכלה בדי מהרשי׳א
 אחל שבת ולקרות להפסיק רוציס שאנו דר״ל שנתנו

 הקללות להסמיך שלא בקללה מדברת ההא כלא פ'3 "ה ר קודם
 הקללו׳ להסמיך שלא כדי ע$רת קודס קורין אנו במדבר וכן לר״ה

 זה מקודס ר״ל דאס לפירושם וק״ק ע״ש נו' לעצרת שבחקותי
 לקרות ו־״ל ר״ה לאחר והס הפרשיות סדר )לפי אי׳א זה לקרות

 וילך ננביס פרשת יקראו אימתי כן דאס תבא כי בפרשת א'יא( זה
 הקללות שלא.להסמיך הל״ל התוספת לפי׳ ועוד כך אחר והאזינו

 החלת שר״ה כיון קושיא דעיקר ונראה כן משמע לא שתכלה וכדי
 ובריאת התורה תחלת שהיא בראשי׳ פרש׳ להתחיל ה״ל הוא השנת
 כד* ותירץ ר״ה שאחר ראשון בשבת מיד בה להתחיל ה״ל עולם

 שהיה ראשון בית על נאמרו שקללות מ״ש ע״פ כו' שנה שתכלה
 וגו' יעקב בריתי את וזכרתי ביה וכמפורש אבות זכות כבר להס
 זכית בהו נזכר לא לכך שני בית על נאמרו תבא שבכי קללות אבל

 במדבר פרשה כן תקן דלכך וז״ש ראשון בבית תמה שכבר אבות
 שישובו עצרת קודם ראשון בית של קללות שתכלה כדי עצרת קודם
 ר״ת קודס נצביס פרשת ותקן מדבר פ׳3 הנזכר ס למספר ישראל

 ר״ה קודם שני בית על הנאמר תבא שבכי קללות שתכלה כדי
ושבת נצנים פרשת כמפורש התשובה ע״י נגאליס יהיו שלעתיד

: וגומר ה׳ ושב וגומר ה׳ -עד
 לב שבדן הגדול בתורה שקראו עשר׳ יוחנן א״ר שפטי׳ א״ר

עשר' ב״ל דאר״י כולן שבר נוטל והגוללו ס״ת גולל
 כולן שבר קכל כולן שכר קבל ס״ת הגולל בתורה שקראו

:כולן כנגר שכר נוטל אימא אלא ס"ד
 קורין שאי! ולפי היום כחוק הז' או הג׳ וקראו שנאספו שקראו עשרה

:בתורה שקראו עשרה נקט מעשרת פחות

 גדולי שהוא לפי וגם כבודו שהוא לפי גולל שבכולן גדול תוספות
. :יהישע רבי כדאמר כולם כנגד שכר ליטול הוא כדי שבכולן

שמשתמשין מנין יוחנן רבי אמר שפטיה רבי ואמר
 ל ׳עיסשוה"מ< • דבר תשמענה *ואזניך שנאמר קול בכת

 הן דאמר והוא בדברא ואתתא במתא גברא קול דשמע
 רבי אמר שפטיה רבי ואמר ׳ לאו לאו דאמר והוא הן

 הכתוב עליו זמרה כלא ושוגה נעימה בלא הקורא יוחנן
 יחזקאל לא ומשפטים טובים לא חקים להם נתתי אני *וגם אומר

 נ ידע דלא משום משרשיא רב ליה מתקיף * בהם יחיו
 אלא • בהם יחיו לא ומשפטים ביה כתיב קליה לבסומיה

 ואין אחת בעיר שיושבים ב׳תלמידים משרשיא רב אמ׳
לא ומשפטים אומר הכתוב עליהם בהלכה לזה זה נוחין

:בהם יחיו
 של או הן של קול ושמע נדבר להתחיל בלבב! אס קול בבת

*לו ,

 ומקום לומר הזר זה מה ביתיר מעון שאמר דמון ועוד התפלה מת שתו£
 מת כו לקבוע התפלה בית שהיא מעון אהבתי לומר אלא כבודך משכן

 בתורה ועוסקים שיושבים עשרה כי כבודך משכן נקרא שיהיה המדרש
 שורה שהשכינה ה' כבוד משכן מקום ג׳הוי ד׳או וכן ביניהם שרויה שכינה

 : כבודך תשכן תקים להיות ת״ת קובע הייתי מתיך מעון ובמקום שם
 שאמר הטעם לפרש נ׳יל כו' סיני עם דין חרצו למה וכו׳ תרצדון למה

 על הקב״ה ששכן קידם באים היו שאם לסי כו' מוחין בעלי כולכם הקכ״ה
 כדכתי' סיני הר ה׳על כבוד ששכן לאחר אבל טובה להם מהזיק היה סיני הר

 ליחן כשבא ואחייב ימים ששת הענן ויכסהו סיני הר על ה' כבוד וישכין
 גמהי' להיותם עליהם הקב״ה שיתן וכרמל תבור באו שעה באותו התורה

 לכם נכון לא כי אתם מוחין בעלי הקב״ה להם אתר לכך שפל סיני והר
 למת שאמר מה שכינתי עליו השריתי •שכבר השפל סיני הר בגבול ליכככן

 כפולה רעה והיא ומדיינים רצים שאתם תרצו נוטריקון שהוא חרנדון
 באותו פסלם ולכך המחלוקת בעצי שונא זווהקבי׳ה עס זו במחלוקת להיות

 :רוח ושפל דכא את שונן יה הקב כי השפל סיני בהר ובהר שעה

 מ מה" בקללות מפסיקין ואין וקליות ברבות בתעניות 'לא
אשי רב אמר גמרא בר חייא רבי אמר 3ע״
 לפי אמר לקיש ריש תמאש אל בני ה׳ *מושר קרא אמר נ "שלי

 תנא עביר היכי אלא הפורענות על ברבה אומרין שאין
 משיים וכשהוא שלפניהם בפסוק מתחיל מתהיל כשהוא

:שלאחריהם בפסוק מסיים  לו שקשה עצמו מראה בהן והמפסיק בקללות מפסיקין דאין ה״מ0
 תקוץ ואל דקיא משיפיה לה יליף סופרים ובמסכת לקרות

. קציצה לשון פסקים פסקים קוצים קוצים תעשו אל בתוכחתו

 אל ה׳בני מישר דכתיב אח׳משים וקורין בקולות מפשיקין אין תוספות
 קוצים התוכחה תעש אל אתא א״ר בתוכחתו תקין ואל תמאס

 דין אין וא״כ בצרה אנכי עמו אמרתי אני דסכנין יהושע רבי ואמר קוצים
 ויסיים א' ברבר ויתחיל הכל אהד יקרא אלא שלהן הצרות על בני ברכוני1*

 דוקא לאו שלפניהם בפסוק מתחיל : וסוף תחלה לברך יוכל אז אחר ^לבר
 ככם קרעה על לברך הדם חייב הרואה פ׳ שנינו שלתה תשנה 21 :פסוקים בפחות.מג׳ ומשיירין מתחילין ואין פרשה יש דהא פסוק

 במדה בין תדה בכל אמרו תאדך בכל ועל וכו' הטובה על שמברך
 ברכה כאין לפי ר״ל קאמר היכי טובא קשה א״כ פורענות במרת בין טובה

 על בני שיברנוני דין אינו דסכנין דאר״י התיש׳ שהביאו תה וכן הפורענות על
 נמי אי דרבים מפורענות דיחיד פורענות דכאני שנאמר לא אם שלהם הצרות

 חטא על לבא מיועד עלה לא אבל עליו וחל בא שכבר הפורענות על שתברכין
 לחטוא הנחה כתניח ;ראה היה כי וגו' לי תשמעו לא ואס שבתורה בקללות
 אשת לו ז״שמ ואולי יחטא אס לו האתור המוסר לאיום חש ואינו ולהענש

 בא שכבר הרע שעל שראתה לפי ומות הלקים ברך בתומתך תחזיק עודך איוב

 אין לו אתרה עכשיו תבורך ה׳ כס יהי לקח ה'1 ה׳נהן ה׳ואמר את בירך לו
 לה׳ להודית בתומתך תחזיק שעודף כיון בכן מהמיתה לכא יוכל אחר רע עוד
 והוא : מות זה ואחר לבא העתידה המיתה על אלקיסקודס נרו הרעה על

 לברך שלא הן היא נבלה מאלה אחת כל תדברי הנבלות אחת כדבר לה השיב
 שאברך אומרת שאת וזו נהייתה לא שעדיין על לברך ה! באה שכיר הרעה על
 ה׳כמו לרחמי לקוות תמיד לנו יש כי היא מהיכלו' אחת התית׳העתיד׳לבא על

עוד: נקבל לא הרע האלקי׳ואת מאת נקבל •הטוב שאת זמן יבא הרע'שגס שקבלנו

 קורק שיהו לישראל להם תקן עזרא אומר רשב״א תניא ■
 ושבמשנה עצרת קורם כהנים שבתורת קללות

 ר״ל תימא ואי אביי אמר מ״ט השנה ראש קורם הורה
 תורה שבמשנה בשלמא וקללותיה השנה שתבלה כדי

 אטו שבת״ב אלא וקללותיה שנה שתכלה כרי איבא
 על ובעצרת רתנן היא ר״ה נמי עצרת היא ר״ה עצרת

: האילן פירות
 :האילן פירות וזמן קציר זמן שהוא עצרת קודם

דשניא הקיק מלבד היא נאי ר״ת כעצרת ״ל1 רכ״י תוסיף אה"□



ראשון פרק
רמז פזי בן אר״ש במועד הקברות על ומציינין פיסקא

 ע״קאג עצם *וראה שנאמ׳ התור׳מנין מן קברות לציון
 לט דליתי מקמי הא אשי רביג׳לרב א״ל ציון אצלו ובנה ארם

 ה מתור׳ זה חשד׳דבר דאמ׳רב הא ולטעמיך לן מנא יחזקאל
 מד שם בן *כל ולמדנו בוזי בן יחזקאל שבא ער למדנו לא משה

 מקמי הא מקדשי אל יבא לא בשר וערל לב ערל נכר
 יחזקאל ואתא לה גמירי גמרא אלא לן מנא יחזקאל דליתי

 יחזקאל ואתא לה גמירי גמרא ה״ג אקרא ואשמכיה
 ויקרא יקרא טמא *וטמא מהב׳ אמי אבהו רבי ואסמכיהאקרא

 יג ברי׳ בר עוזיאל א״ר וכן פרוש לו ואומרת קוראה טומאה
 לו ואומרת לו קוראה טומאה רבה )משמי׳( עוזיאל דרבי
 לגופי׳דתני׳ ליה מיבעי האי דאתא הוא להבי והאי פרוש
 יבקשו ורבים לרבי׳ צערו להודיע צריך יקרא טמא וטמא

 לרבים להודיע צריך דבר בו שאירע מי וכן רחמים עליו
 מאי יקרא וטמא לכתוב א״כ רחמים עליו יבקשו ורבים
 פרוש לו ואומרת לו ש״טטומא׳קוראה יקרא טמא וטמא
 יטשם אמר פפא רב מכשול תתן לא עור *ולפני אמר אביי

 אירי דרב כריה חנינא רבי * דרך פנו סולו סולו *ואמר
 שם דרב בדיה יהושע רבי עמי מירך מכשול *הרימו אמר
שתית המעש" ואת בה ילכו הדרך את לדם *והודעת אמר אידי

פרק תעיר בני
 וקול במתא גברא קול : ניחוש משוס כאן ואין אחריו הולך

 והוא : אליו א3 קול ובת הוא מצוי שאינו כדבראקול אתתא
 בו ואין ׳'פ3 לומר שכפל לאו לאו דאמר והוא רן הן דאמר

.־ המקראות טעמי כגון נעימה :הנחש! לא משוס ,.י"?
 תנחשו לא ב״י ר״א תני ירושלמי קול• בית שמשתמשי! מנין תוספות

סימנין ג׳ לאחר ובלבד שי' יש נחש שאין אע״פ תעונט ולא ,-\ד
 אלעור א״ר וגומר איננו ושמעון איננו יוסף וגו׳ מפדן בבואי ואני מין לשנות

 הוה קפרא בר דבר תשמענה זאזניך שנאמר קול בת שמיעת אחר הולכין ׳סו):)

 בגפו יבא בגפו אס קרי דעליא קלא ושמע באצבעו נכשל קרתא לחד מעלל רהוין3
 רבי • ליה הות וכן בלבד ;ו בפתח אלא בידי עלתה שלא כמדומה אמר יצא ל״י *

 קול בת שמיעת אחר נלך אמרו דשמואל אפיה מתחמי בעו הוו ורי׳ל יוחנן שהיו
 הות וכן ושיימון מת ושמואל קרי טלייא קלי שמעי דשדרא קומי עברון שונין

 נלך אמרו תשיש אבא לרבי ומבקרין סליקין הוו אשי ורבי רבייונהי ליה מה1•
 בוצינא איטפי לחברתה אמרה דאתתא קלא שמעין קול בת שמיעת אחר פה על
 :דישראל בוצינא איטפיא ולא איטפיא לא אמרה ״יעי

 שלא בעלמא סימן לעשות פי' קול בכת שמשתמשין מנין !"ל הריטב״א ה:מי
גברא דקל וה״ת ;אדם בני דברי בבל וקפידא נחש כדרך זיני'

 שהן תפני במתא ולא דוקא בדברא אתתא וקל : במתא אפי׳ פירוש במתא
וימני תרי הן או לאו דאתר והוא ;■ ממש בדבריהם ואי! בעיר דברניות

:הדני נכון ני ראיה הדבר שהשנות

 בו׳ ואזניך שנא׳ קול בבת שמשתמשין מנין מהרש״א
 קרא מהאי כולה לפרש נראה בו' הן דאמר והוא

 קול ושומע לא אס תה דגר לעשות ספק כדרך שתדבר כמי ואיירי
 אחרי מדבר קול תשמענה ואזניך וז״ש לאו או הן אחריו שאומר
 תשמאילו וכי הן היינו תאמינו כי 1ב לכו הדרך זה לאמר דבריך
 לפי ניחא בו׳ גברא קל דשמע וה״מ ימנ ודקאתר לאו היינו

 קל אכל לאו או הן כן לו והשיב דבריו שמע אחד אדס דשמא זה
 הן דאמר והוא ודקאמר שכיח לא בדברא אתתא במתאוקל גברא

 כדאמרינן שיתקיים הדבר אמיתית על מורה דהכפל כו׳ הן
 גבי הקב״ה בשבועת מדכתיב שבועה לאו לאו או הן הן בשבועות

 יחיו לא כר׳ לבסומי ידע דלא ומשום :לאו פעמיס ׳3 מכול
 טוב דודאי ליה ל״ק טובים לא דקרא מרישא אכל בו׳ ליה קרית

 *ב׳ • סברא אין יחיה לא בעונש מיהו כו׳ בנעימה לקרוא הוא ג^=•
 אלא נקנית התורה אין ה-יאה פרק כמ״ש כי' נוחין ואין ת״ח

 אמיתית על אדם יבא לא כי כו׳ הבדים על חרב ואמרו בחבורה
 בלימודו לטעות יבא זה ובזולת חבריו עם פלפול ע״י רק התורה

 וכוריו טובו על בלימודו לעמוד יבא שלא טובים לא חקיס וז״ש
 *וידבר האיסו׳במיתה: דבר להתיר לטעות שיבא בהם יחיה ולא

 מיתורא כר׳ קורע שיהיו מצותן וגו׳ ה' מועדי את משה
 קרא דהאי איתורא ליה ומסמיך במתניתין כפרש״י דרים קא דקרא
 שיהיו כמשמעו תתפרש לעיל דכתיב במועדם אותם תקראו ואשר

 ודורשין שואלין שיהיו להם תקן דמשה דתנא ובבריית' בזמנן קורים
 ואפשר במתניתין דקתני הקריאה על נוסף דבר שהוא נראה בו׳

 היא דהקריאה תשה את ה׳ צוה כאשר כתיב תדלא ליה דדריש
 דרשו וע״כ במועדם אותם תקיאו אשר כמ״ש מהקב״׳ה צווי היתה

 במתני׳ כדקתני בזמנו קורין שיהיו הקב״ה צווי דבלאו מ-יניה
 של מענינו בזמנן בו ודורשין שואלין גס שיהיו משה להן "הוסיף

יום ל׳ הפסח קודם ודודשין שואלי! שיהיו שאתז״ל פסח ולגבי יום

מגילה רביעי
 ביעור כגון הפסח קודם דברי׳הצריכין יום של מענינו שאינן היינו
 ^ם ב״י כתב ועוד טחינה משעת המצות ושמירת והגעלה חמץ

 ועצר׳ פסח שלשרגליס בברייתא דנקט ע״שוהא אחרים תירוצים
 תקן דלא י״ל הפרש׳ בזו ג"כ דכתיבי וי״ה ר״ה נמי נקע ולא וחג

 לא וי״ה ר״ה וה״ג לזמן תזמן אתיין דלא משוס מצות בשאר משה
 כתו השנה בכל לתשובה לבו ליתן לאדם דיש לזמן תזמן תקרי
 יום של בענינו בזמנן דמצותן רגלים בשלש תשא״כ וי"ה בר״ה

 בר״ה זמן אומרים אס מערבין בכל בפרק לן מספקא ומה"טנמי
 מצות בהו דכתיב רגלים פלש אלא לזמן מזמן שפיר תקרי דלא

: חגיגה ושמחת ראיה

מגילה מעת עלך הדרן



פרק משקין
 רב מטמאתם ישראל בגי את יוהזרתם אמר זוטרא מר ראיזיר

 משמר׳למשמרתי עשו משמרתי *ושמרת׳את אמ׳ אשי יח״0ס
 אריב״ל • אלהים בישע אראנו דרך *ושם אמר רבינא נ סלי׳

 של בישועתו ורואה זוכה בעוה״ז אורחותיו השם כל
 תקרי אל אלהים בישע אראנו דרך ושם שנאמר הקב״ה

 דכולא תלמידא ההוא ליה הוה ינאי רבי ׳ ושם אלא ושם
 קרי ליה מקשי לא דריגלא ובשבתא ליה מקשי הוה שתא

: אלהיס בישע אראנו דרך ושם עליה
 כדי וני׳ כסיד הקירות על סימנין שעושין הקברות על מציינין

 אצלו ובנה עצם וראה :לשס תרומה אוכלי ילכו שלא
 על ציונין ישראל שיעשו א3ל העתיד על א3מתנ היה יחזקאל ציין

 הכתוב א3 שלא הוא ורמז ארצס3 המושלכים הפגרים עצמות
 לציין: צריך אין הישע דמשוס ציון עושה אדם שיהא לומר להזהיר

 שנעשה שישמים לאביו מעשיו שנתנכרו לב ערל נכר בן כל
 שמתו כשר ערל וכהן דמנחות 3פ״3 כדמפרש כו״ם ועוכד לכ ערל
 כאחיו הוא גס ימות פן שיראים למולו רצו ולא מילה מחמת אחיו

 מסיני: לה גמירי :כעמדה שאשורין לשרתני מקדשי אל יכא לא
 זו ואיזו הלום תכא ולא הפרש קוראה שעומאה רמו יקרא טמא

 שלא ציון עשו מכשול תחן לא : מהנא ציון אמר אביי :ציון
 תרומה נושאי כת נכשלים ויהיו טומאה כאותה אדם כני ינשלו

 הפרישס והזרתם : מ ללכת פנוי דרך עשו דרך פנו :וטהרות
 3דכתי תרומה היינו משמרת קאמר: דנפשיה טעמיה וחד חד כל

 משמרת לה עשו : מטומאה שתור שצריכה תרומתי משמרת
 : ציון שעושה אראנו דרך משום דרך ושם : תטתא שלא ציון

 אל : שכרה כנגד מצות הפסד ותחשב משיה אורחותיו השם
 לא דריגלא בשכתא : כימין ושם אלא ושם־כשמאל תקרי

 ולא תקשי ואי לפירקא עלמא כולי ■דאתו ונשום ליה מקשי הוה
 3שתחש דרך ושם עליה קרי ; מכסיף הוה לפי־וקיה מצי הוה

: להקשות שלא מהן איזהו כשעות
 טומאה ממקום ציון מרחיקין אין אמרן הא ואיבע^׳אימא ו

 שיהא ער אומר יתרה רבי א״י להפסיד שלא
 אביי ׳אמ בדבר בקיאין הכל שאין לפי תלמיד או זקן שם

 דמתא מילי כל במתא דאיכא מרבנן צורבא מינה שמע
: עליהרמיא

 ודאי הציון לאילנות שסמוך וכיון מרחיקים אין אמרן הא
 מילי כל :האילנות כשכיל ונחרש היא האילנות כין טומאת

: הוא יקי דתלתיד רמיא עליה דמתא
 האילן משדה העכברים ואת האישות את צדין מתגי׳

 נמ׳ :וכו׳ ובשביעית במועד כדרכו הלבן ומשרה 3 'ע
 בר רבא אמי עיניים לה שאין בריח ר״י אמר אישות מאי

 *כמו קראה מאי שלמיה יימרבר רב ואיתימא ישמעאל חסנ'תל
: שמש חזו כל אשת נפל יהלוך תמס שבלול

 שאין כדרכו ;כו שמפסידין מפני במועד האילן בשדה האישות צדין
 בריהישאין :השדה דמתקן אע״ג ובשביעית : בצידה לשנות צריך

 עיניכחדכתיב לה שאין בריה דאישות קראה מאי בקרקע; וחופר עיניס לח
 כשיוצא כלומר יהלוך תמס לימצי״ן שקורין שבלול יהלנך תמס שבלול מנו

פט קטן מועד ראשון
 חזו בל אשת כפל : ומת כמיס שהוא עד ממנו נופלות רירות מנרתיקו חוץ

 .* שמש חזו דלא ומתים לארץ פתאום נופלות אישות כך כלומר שמש
בשביעית קמ״ל מאי תימה ובשביעית במועד האישות את צדין תוספו׳

 זי״ל כדרכן דאסר מ״ט ור״י קרקע עבודת ;ו אין והלא

 5פ״ ותנן האישות כשמפנה שדהו מתוך אבנים לחיסקל צריך דודאי
בארן הנוגעות התחתונות ומניח העליונות נוטל שדהו המסקל דשביעית

:וכולי צרורות של גרגיר וכן

ועיניס עור עם שאתר כתו וחוטא הרע הוא עינים לה שאין כריה אה״ב
 בעיניו העין וכעירות קיר כעורים מגשש תאוותיו לתלאות כי יש

 הס רשיעי עכברי והצי שתש חזו בל אשת נפל דוד קראם וכן רואה איננו
 ^צוד זמן הוא שלעולם ראת יהבלו ובגזל ובעושק חבריהם מתון האוכלים

 תקראי עת וי״ט לתועדירנל נכון הוא ובפרט ותוסר תוכחות בדברי אותם
ישרא, לכל תגרה קורי! שהיו השמיטה ובשנת לרבים ד״ת שדורשים קדש
:וגו' אלהיכס ה' את ליראה ילתדו למען הקהל בפרשת כדכתיב .

ח אמר ל׳יום מ״ש • יום שלשים הרגל קודם יספידנו ולא
 שבינם אחד בארם מעשה רב אמר אר״י כהנא רב

 ונטלתן ביתו פתח על ועמד ספרן ובא לעלו׳לרגל מעות
 לא אמרו שעד- באותה עלה ולא ונמנע לו ונתנתן אשתו
 ושמואל יום ל׳ לרגל קורם יספידנו ולא מתו על יעורר

ביניית, מאי יום ל' הלב מן משתכח המת שאין לפי אמר

: בחנם עבדי דקא בינייהו איכא
 זנתנתן לרגל לעלות לצורך מזותנים תעות לו שהיו כלותר וכו׳ מעשה

המת שאין לפי : לרגל מלעלות ונמנע לספרנים אשתו
 למספד אתי הרגל לפני יום מל' פחות מספידו אי יוס ל' הלב מן משתכח

 כיון שזימן־לרגל מעות תשום מ״ד בחנם דעביד :שכחו לא דעדיין ברגל
ל׳יום הלב מן משתכח התת שאין לפי ות״ד דתי שפיר בחנם עביד דספדן

: אסור נמי בחנם

 ואפי׳לשמואל באיסורי כרב דהלכתא ונראה בחנם עבד דקא תוספות
 דיותר שרי עצמו הוא אבל ספדנא ע״י אלא אסיר דלא י"ל

: זמן לאחר וישמח צעקה ע״י מצערו מתאפק

שם אלמנו׳ ולא בתולות לא במועד נשים נושאין אין מתני׳
 3״ע מחזיר אבל לו היא ששמחה מפני מייבמין ולא

 א״ר הוה מאי לו היא שמחה וכי גמ׳ :גרושתו את הוא
 הושעיא רב אמר אלעזר א״ר וכן שמואל אמר יהורה
 בשמחה שמחה מערבין שאין לפי חניגא א״ר לה ואמרי

 ועוסק הרגל שמחת שמניח מפני אמר הונא רב בר רבה
 רב בר דרבה הא יוסף לרב אביי א״ל אשתו בשמחת

 שאין מנין קטינ׳אמ׳רב בר דניאל דא״ר הוא דרב הונא
 דנריס באשתך ולא בחגך *ושמחת שנא׳ במועד נשים שאין נו

י ' בטול מפני אמר נפחא יצחק רבי הטורח מפני אמר עולא

:ורביה פריה
שמחה דאינה גרוזותו מחזיר : מפרש בגמרא לו היא ששמחה פני0

 שמחה מערבין אין : בי״ט אסורה שמחה וכי הוי מאי ;כ״כ
 לטרות הטורח מפני : דית לחו מועד בשמחת דלישתח בעינן כלומר בשמחה

 ״ע>3 נישואין שרו דאי פ״ו בטול משוס : אסיר כ"כ וטרחא נישואין לצורך
עוש־ן שיהא המועד עד תמתין אלא כילה השנה כל אשה נושא ארס אין

: ולנשואין למועד אחת סעודה

 כדדרי• הכתוב מגזרת בשמחה שמחה מערכין שאין לפי תוספות
*שבוע מלא מדכתיב דריש ובירושלמי דשלתה תקרא לקמן

 לבג שיהא דבעינן חבילות מצות עושין שאין דכמו קצת נראה וטעם זאת
 פנוי לבו יהא בשמחה שמחה וכן הימנה עצמו יפנה ולא א' למצוה פנוי

 בפ״ק כדאמרען אסמכתא ולא היא דרשא עקר באשתך ולא בחגך :נשמחה

״ג>ה7 א כג ח״ב



קטן מועד ראשון פרק משקין־
 סי׳מ&ני ומתמ׳הכ׳ המורח ביה:מפני דריש תאי בחגך האי אשי ורג דמגילה

 פירושו הכי ומתני' פ״ו ביטול מדאי:מפני יותר ביה ומורח לו היא ששמחת

 : שיה׳פנוי אז שמח שיהא הרגל על ברצון אותו ותשהה לו ששמח'היא מפני

 בשמח׳ שמחה מערכין אין שמואל אמר יהודה רב אמר ב1
 החג את ההיא בעת שלמה *ויעש דכתיב לן מנא םח'כ*^

 בשמחה שמחה דמערבין איתא אם וגו׳ עמו ישראל וכל
 ודילמ׳ ולהבא להבא ז׳ ומעבר החג עד למינטר לי׳ בעי אי

 איבעי עבדינן ראיתרמי והיכא החג ער גטרינן לא מינט'
 איבעי משיירינן הבי׳לא בבנין שיורי פורתא לשיורי ליה

 בנין צורך נמי עורב כליא אמה עורב כליא באמי לשיורי
 וז׳ ימים ז׳ יום י״ר כתיב מכרי קרא מדמייתר אלא הוא

 פינך רבי אמר ־ לחוד והגי לחור הני ש״מ לי למה ימים
 דואגים והיו יה״ב ישראל עשו לא שנה אותה יוחנן א״ר

 כליה ישראל של שונאיהן עכו״ם נתחייבו שמא ואומרים
 העולם לחיי נין מזוט כולכם לרם ואמרה קול בת יצתה
 קדושתו שאין משכן ומה וחומר קל ררוש מאי הבא

 ב״ה סקיל׳ דאיסור שבת דוחה יחיד וקרבן עולם קדושת
 כרת דאיפור ויה״ב ציבו׳ וקרבן עולם קדושת דקדושתו

 צורך הבא גבוה צורך התם דואגי׳ היו מאי אלא כ״ש לא
 לא מיכל ניעברוה מיעבד בי״ה נמי הכי ואכתי הדיוט

 ומשכן • ושתייה אכילה בלא שמחה אין ולאנשתו נכלו
 וביום הראשון מדכתי׳*ביום אילימא לן מנא שבת דדחי

 רב אמר לקרבנות ראשקלקרבנותז׳ דילמא השביעי נטדנר
 יום מה יום עשר עשתי ביום קרא אמר יצחק בר נחמן
 הראויים ימים דילמא רצופין עשר עשתי אף רצוף כולו

 כולו יום מה יום עשר שנים ביום אחרינא קרא כתיב
 בראויין נמי הכי רצופיס׳רילמא כולם ימים י״ב אף רצוף

 לן מנא יה״ב רדחי ומקדש * לי למה קראי תרי א״ב
 הראויי׳ ימים ורלמא יום עשר •ארבעה מדכתי׳ אילימא מלניס

 תחליפ׳ רב דתני להו דאחיל לן ומנא מהתם יום יום גמר ח א
 וילכו המלך את ויברכו העם את שלח הח׳ *ביום 30

 שנהנו שמחים בטהרה נשותיהן ומצאו שהלכו לאוהליהם
אשתו נתעברה ואחד אחר שכל לב וטובי השכינה מזיו 'נת,ני

 כולכם להם ואמרה ב״ק שיצתה כלהטובה על זכר בבן
 בשלמא עמו ולישראל עבדו לדוד העוה״ב לחיי מזומנין את
לדוד אלא דיה״ב עק ההוא להו דאחיל עמו לישראל פלו

 שבקש בשעה רב אמר יהודה רב אמר היא מאי עבדו
 בזה זה שערים דבקו ולפנים לפני הארון להכניס שלמה '0״>ע

•שאו ואמר פתח נענה ולא רננות כ״ר שלמה אמר יש״א
 הכבוד מלך ויבא עולם פתחי והנשאו ראשיכם שערים

 ולא מלחמה גבור ה־ וגבור עזז ה׳ הכבוד מלך זה מי י

 עולם פתחי ושאו ראשיכם שערים שאו ואמר הדר נענה
 הוא צבאות ה׳ הכבוד מלך זה הוא מי הכבוד מלך ויבא

אל אלהים *ה׳ שאמר כיון נענה ולא סלה הכבוד מלך '"7י
נענה מיד עבדך דוד לחסדי זכרה משיחך פני תשב !

 גקרנן יה״כ; דדחו דריש מאי : היה יה"כ לחג שקודם וה׳ לחג קודם
 תת^ד יחיד קרבן . ך3במך ישךאל שהלען שנה ןרושתמשכק

שנת )תכרת( דחמור סקילה דאיסור שבת המזבח: דחנוכת נשיאים
 לינא ני3 וכל דכתיב צבור וקרבן כשבת. כדלקתן נשיא קרכן שהקריבו

 כרת ה״ת:3 בחנוכת קרכנות הקריבו ישראל כני שכל עתו ישראל
0הש לעיל דפריך למאי מילתא האי דמי ולא זמנו קודם נכרת וזרעו הוא

 0הי' לא ת3ש אבל חול יתי כגון לקרבן הראויים ימים :כינתיס הפסק
עטרו׳ ניוס'וט וליי ח3י<יצאת דהא ^?<זדאחי וםנא דחי:

זיזדאת׳ יתיר' קרא אלא לי למה קרא הראויים דיתיס א״כ סוכות: של ח'

 די׳ שיהא כך לידי שלתה להביא המקום שרצה מאליהן שערים דבקו
 "3יד0'5 וסייהמ לי לםתח סלטול הודיעל כדי יזיפחח 71י 0ש מזני׳

י כין כ״ד איכא שלמה דויעמוד תפלה באותה ; שבע דכת עין

 וידעו קדרה כשולי דוד שונאי פני נהפכו שעה באותה
:עון אותו על לדוד הקב״ה שמחל ישראל כל

 ז* ואח׳׳כ המקדש בית שלתה כשבנה הבית לחנוכת ימים שבעה
 מנטר ודילמא : כסמוך כדאתרי' הפוכות לחג ימים

 נתן ושתת( במועד נשים נושאין אין במשל אתרו וכו׳ נטרינן לא
 מחנוכת ראיה והביא שתחה3 שתחת מערכין שאין לפי לדבר טעם
 עד הבית לחנוכת נטרינן לא ודילתא התקשה הקשת זה ועל הבית

 תתרמי הוה אי כלותר עכדינן דאיתרתי והיכא שכיני תשוס הרגל
 בעי ראי : שתחה3 שתחת ינן3מער לחג סתוך בנין השלתת יוס

 דנעביר היכי כי לחג סתוך עד כבנין פורתא לשהויי לשלמה ליה
 ומדלא נשלם דלא כיון ח3תז כיטול הוי ולא ולהכא להכא שתחה

 היא דהערת׳ יריע דתידע משיירינן לא :תערכין אין ש״ת שתה
 אתה3 אורך גרזל של שפודין 3עור כליא אמה ;דגנאיהוא ועוד
 הבית גג את ויטנפו שם ינוחו שלא העורבין לכלות הבית שע״ג

 בנין צורך :רחמיך תכלא לא כתו כליא העורבים את שתונע
 בית של וקותה ראשון ית3 קותת של אמות ל' השלתת שהוא הוא

 תערנין: דאין לחוד והגי לחוד תשיירען:הני בבניןלא ושיור שני
הכית חנוך של יתיס עה3ש כל שאכלו יה״ב עשו לא שנה אותה

 כו ואינהו שתיה3ו באכיל' אפו׳ דפשיט׳דיה״כ לקרא מקרא ג״ש אתיא
 משא״ג ס1פנ אלא לגחלי יהל רןקע ,לא לטןא דחש אזיתנ אההן3 אמיה
 ודנ,יחי, ליום אחד נשיא כדכתיב ת3ש דחי הדמו־ ע״פ וכתשכן כלכד אחת

 לנשיאי׳ צורך הכא חטאות: ואמורי עולות גבוה צורך היה התם : וגל
 אלי המקיש ככי' נמי כיה״כ.התם מאכלס ובשלו ושתו שאכלו הדיוט
 מ ,?0 קרבןמנאלן רדחי כי׳׳ה:משבן ניכלו ולא כקרבן נעבד תעכד

 ת.־רש״א3ש דהיינו ז' יום לן ותשמע השביעי ביום : דחי לא דילתא
 8"",מקריב כערכשב' נשיא הקריג שאס לקרבנות שביעי דילמא

 בפו׳ 'זגשת נשיא:ביום !3לקייעי3ש שניעי ותאי כשב׳ בא' שביעי נשיא
שאות• שאין רצופים ולילה יום תה משתע יתירה יום האי יום עשר

 ואשיו אהלו אין י הראויים ימים קתא קרא תאמר שלא דאתא הוא להכי
 בראשי׳לכז מונח שהיה פנים1וק ?{פמ זארו להכניס •י אשתו אלא

־׳שזט •׳ הקדשים קדשי יח33 והכניסו שלתה ונטלו קרא כדכחיב דוד כעיר

 דתעניות ושש דיק י״ח דפרישהגי ומאן ותחנה ורנה תפלה
אימ



צ קטן מועד ראשון פרק משקין
 ועוד יזקון לא שלמה נימי אכתי י״ח דתפלת טועה אלא איגו

 חלבו רני אמר מי כנגד דתעניות כ״ד נהדי׳ השחר בתפלת דאתרי׳
 ולפנים לפני ארון שהכניס נשעה שלתה שאמר רננות כ״ד כנגד

 משיחך דתעגיות; נרכות כ״ד היינו לאו שאתר רננות נ״ד אלתא
: נפרשה( יש כך תפלה תהלה )רנה :שלתה

 ליה ניחא הכא י״ל כי' טומאה יקרא טמא וטמא מהרש״א
 לעיל כדפריך באורייתא דכתיב קרא לאתויי

 אית דאורייתא קרא והאי אתרה מאן יחזקאל דאתא תקתיה הא
 גני אלא כו׳ צערו להודיע צריך לכדתניא ליה דתנעי פירכא ליה

 חד דכל לומר התום׳ הוצרכו דנניאיס תקרא ג״כ דתייתי פפא 3ר
 חבריה תסיק דלא מאי כו׳ אדעתיה מסיק דהוה תאי נקט וחד

 תסקי לא דאורייתא תקראי דכתה דחוק והוא עכ״ל אדעתיה
 ליה דדריש מאי קשה ויותר אדעתייהו מסקי ודנניאיס אדעתייהו

 רישא אדעתיה אסיק לא היאך וגו' תדרך מכשול דהריתו תקרא
 קצת פירכא להו אית דבולהו לפרש ונראה דרך פנו קרא דההוא

 נעניינא טפי מפורש ודאי קרא ההוא ציון אצלו תננה דדרש ומאן
 כתיב גוג נתלחתת לעתיד דההוא פירכא ליה אית מיהו תכלהו

 פירכא ליה אית יקרא טתא דטתא דרשא והך הזה כזמן ולא
 לא עור ולפני קרא והאי כו׳ להודיע דצריך ליה דתנעי נדאתרינן

 מכשול לו תעשה שלא אלא תשמע דלא פירכא ליה אית תכשול חתן
 מינית תשתע לא הקכרות לציין המכשול תן לשומרו אכל נידים
 הרכים דרך דמקוס פירכ׳ ליה אית דרך פנו סולו דסולו וקרא

 כמקום דאינו קברות לציין אנל לתקן דצריך ודאי טהרות דשכיחי
 א דקר מסיפא אנל לליין דצריך מיניה שתעינן לא רכים דשכיחי
 דלא כמקום גם לציין ללמד הוא דיתורא עתי תדרך תכשול הריתו
 את להם תוהודעת ליה ודדריש הקברות לציין דהיינו רניס שכיחי
 ליה דדריש ותאן דאורייתא קרא לאתויי ליה ניחא וגותר הדרך
 דקרא ליה ת^תע וגו׳ ישראל כני את והזרתס אחרינא תקרא

 כדדרשינן ליה דתינעיא פירכא ליה אית הדרך את להם דוהודעת
 חייהם כית זו הדרך את להם והודעת תציאות אלו פרק מיניה

 פירכא ליה אית וגו׳ ישראל את דוהזרתס וקרא שם כתפורש נו׳
 רק כך על ישראל כני הוזהרו שלא תת כטותאת איירי לא דע״כ

 וקרא דשנועות פ״ק נדאתרי׳ איירי נדה כטותאת אלא הנהנים
 שניות לאסור ליה דתכעי פירנא ליה תשתרתיאית את דושתרתם

 והאי דינתות פ״ב נדאתרינן קרא האי 3כתי עריות דגכי לעריו׳
 כיה לתדרש דאיכא פירכא כיה אית וגותר אראנו דרך ושם קרא

 רכה בויקרא וכי׳ ושם תקרי אל : אורחותיו השם כל נדלקתן

 ושם תקרי אל הכא כו׳נר״ל אורחותיו דשאים כתיכ כשין כו׳ ושם
 ומחשב ששם וכפרש״י שומא מלשון כסי״ן ושם אלא שתה תלשון כפין

 כפ׳נגת׳הדין ודרשינן הוד׳יככדנני זובח דקר׳ תצו׳כו׳ורישא הפסד
 הזונח דזה קאתר ועלה עולמות כל יככדנני ומתודה יצרו זונח
 בשבת׳ בעוה״ב: דהיינו כל בישועתו וחא׳ זוכה דרכיו השם יצרו

 ומכסיף לפרוקי תצי הוי דלא דחוק והוא פירש״י כו׳עיין דריגל׳

להקשו׳כו׳זה מהן איזה השעות תחשב שהיה דרך שפי׳ושס תה גס

 כתלתור שהקושיות לפי ונראה דרך דושס התקר׳ נמשתעות אינו
 והא ורתינהו כגון הסותר הא׳קושיות חלקים לל נחלקים הרוג על
 זיתנא חדא תנינא והא ול״ל פשיטא כגון היתור קושיות הב׳ חנן

 ודורש לותד והיה בב״ה התלמידים שם דהוו יותא דבכל וקאתר
 קושיות להקשות בהן שהיה ואפשר פשוטים שאינן דברים להם

 קינון שם שהיה דריגלא נשנתא אנל היחור קושיות או הסותר
 היו שלא אלא לתלמידי' הפשוטי' דכריס להן דורש היה עם המון

 כיון הסותר קושיות בהן היה שלא ובודאי עס להמון פשוטים
 שהם דגם היתור בהן־קושיות היה לא וכן הן פשוטים דדבריס
 התלמיד בזה וקאמר עם להמון הן צריכיס ותלמידים פשוטים

 דהדנרים תפוס תקשי הוה לא והשתא יומא בכל ליה תקשי דהוה
 לא שהרי לנ״ה דריגלא כשבתא נא הוא לתה א"כ לו הם פשוטים

 לו דשם בא הוא דת״ת וקאתר הפשוטים לדברים צריך היה
 לב״ה מביתו תדרך הליכת שכר לו ותחשב שם שהיה דהיינו הדרך

 דהיינו אלהיס בישע חידוש נדבר דאראנו הוא דשכרו וקאמר
 רק אלו נדנריס היה לא האנושי שכל שנכח הגס דשתיא בסייעתא

 נפלאות דשמיא נסייעתא דהיינו וגו' בישע אראנו פשוטים דנרים
 עד השתיס:למנטר מן אוחו מסייעין לטהר הבא ועד״ז מתורתו

 עכ״ל כ״כ ממלאכתן ישראל יתבטלו שלא כדי פי׳בתוס׳ כוי החג
 יעברו שלא כדי התג עד לתנטר דה״ל קאתר דת״ה ועי״ל

 כדאתרי׳ י״ה עשו לא הז׳יתי׳ שהקדימו דעכשיו בי״ה מלהתענות
 לאו סברתו דלפי כיון ק״ק כו׳ עורב כליא באמה :נסמוך

 קושיין הדרן הוא הנית ננין צורך ולא תקרי כ״ה כנין שיורי
 לא :ודו"ק נדוחק ליישב ויש נטרינן לא מינטר ודלתא לדוכתיה

 תלתודא דאייתי דתלכיס קרא תהאי כי יה״ב את ישראל עשו
 בקרא אבל החג ז׳יתי תקודם היו המזבח חנוכת דז׳יתי משמע לא

 כי עצרת השמיני ביום ויעשו דכתיב הוא דנן תפורש הוא דד״ה
 ימים ודילמא : יתיס ז׳ והחג יתיס ז' עשו המזבח חנוכת

 רצופיןהיו: הראוין דו׳ימיס ללמדנו יחורא לן ואצטריך כר׳ הראוין
 ברבי בר״ש כהפך מצינו דכן כי זכר בבן בו׳ לב וטובי

 הטונה כל על ואתר דכ״ב פ״ק דעתיה וחלש כרתא דאיתילדאליה
 ויש טוב שכולו לעולם ייטב לתען כמ״ש עה״ב לחיי תזותנין כי

 יה״כ3 התענו שלא לדון שיש כו׳משו׳ דכולכ׳מזותנין לישנא ליישב
 שלא שאכלו אותן אבל תצוה שתחת בי״הכלשס שאכלו באותן ניחא

 בל׳הזה נ״ק יצחה לכך כהוגן שלא עשו אכיל׳גסה לשם רק לש״ש
 תצו׳תזותני׳כו׳: לשם שלא שאכלו אותן גס מזומני׳כויר״ל כולכם

וט׳ ושם אלא ושם תקר* אל וכו׳ בעוה״ז אורחותיו השם כל הרי״ה
 א״ת אמר לכו סין והוא שומא לשון כשין ושם שכתוב הכוונה י

 רי< רכינא אמר שקודם שאע״פ ואפשר שומא בסין ושם אלא נשין ושם
 אראנו ילכו דרך כאיזה סימן שעושים ופרש׳יי דרך ושם שנאמר לציון

 פי׳היל״ל לאותו מ״ת בסין שהוא שימה מלשון ושם דרשת אלהי׳שס כישע
 מלשון ושם ריכ״ל דרש לכך בדרך ציון משוס שהיינו אראנו בדרך ושם

 דרך ושם ידוקדק בזה כי שומא לשון אלא שימה מלשון ושם תיקרי אל שומה

 דמערבין: איתא וכו׳ואי שכרה כנגד מצוה הפסד ומחשב דרכיו שם שהוא
לעולם דילמא תימת וט' ולהכא להכא ז׳ מעבד החג עד למנער ליה איבעי

תעדבין 3 □ג ־



י קטן מועד ראשון פרק
 כ ל6י) רגו* ה׳אלהיכם שם את והללתם ושבוע אכול *ואכלתם

 עוד ואין ה׳אלהיכם ואני אני ישראל בקרב כי וידעתם
: לעולם עמי יבושו ולא

משקין
 ובחנוכת לעת רצה אס הוא רשות אלא לערב חיוב אינו ומ׳׳מ מערבי!

 עיכובא משוס הוה עירנו לא דהאי למילף ומליל לערב רצה לא הבית
 ממלאכתן ישראל יתבטלו שלא כדי החג עד למנעו־ ליה אנעי זבחוס׳פירשו

 וכו' עשו לא שנה שאותה דכיון ל י' ולע״ד שדקדקתי מה לתרץ רצה כך בל
 לערב מחייבין היו ומכאן רשות דמערבין איתא אי כדלקמן השמחה הפני

 להכא החג ימי ז׳ ולמעבד למנער ליה ואיבעי כ יה׳ לדחות להס היה לא
 ואמרה קול בת יצאת דהא להקשות אין וכו' דאחיל נ ומג' :וכו׳ ולהכא
 אית דאכתי משוס קב״ה להו דאחיל ומכאן העה״ב לחיי מממנים כולכם
עשה אשר הטובה כל על מדכתיב ומשני וכו׳ קול בת דיצאת מנ״ל למבעי

:וכו' ב״ק שיצאת לישראל הטובה היא ומה לישראל ה׳

 פרשת תנו גרים בן יהודה ורבי עכמאי בן יונתן רבי ג
בצפרא באורתא מיניה איפטו׳ רשב״י בי נדרים שס

 מינאי" אפטריתו ולא להר אמר מיניה מפטרי וקא אתו
 מרבו שנפטר תלמיד רבינו למדתנו ליה אמרו באורתא

 דכתיב אחר׳ פעם הימנו שיפטר צריך העיר באותה ולן
 וג׳ עשרים *ביום וכתיב וגומ׳ העם את שלח הח׳ *ביום מלכים
 ולן מרבו שנפטר לתלמיד מכאן העם את שלח לחדש5,6
 לבריה א״ל אחרת פעם ממנו ליפטר צריך העיר באותה הי/

 וליברכוך לגבייהו זיל הן צורה של אנשים הללו אדם בני מענית
מעגל *פלס כתיב אהדדי קראי רמו וקא אשכחינהו אזל ״יפ

 תפלס פן חיים *אורח וכתיב יכונו דרכיך וכל רגלך
 שאי במצוה כאן קשיא לא תדע לא מעגלותיה נעו ד משלי

 לעשות׳ שאפשר במצור, כאן אחרים ע״י לעשות׳ אפשרה 0ם
*יקרה כתיב להו מבעיא וקא יתבי הדור י אחרים ע״י 1 03

 שמים הפצי הא בה ישוו לא חפציך וכל מפנינים היא
חפצי ואפילו בה ישוו לא חפצים *וכל וכתיב בה ישוו ח מס

 ידי על לעשותה אפשר שאי במצוה כאן קשיא לא שמים
 ליה אמרו אחרי׳ ע״י שאפש׳לעשותה במצוה אחרי׳כאן

 י דליברכוך גבייהו זיל אבא ראמ׳לי א״ל הכא בעית מאי
 תפיק ולא תעייל תחצד ולא דתזרע רעוא יהא לי׳ אמרו
 אושפיזך וליתיב ביתך ליחרוב " תעייל ולא הפיק

 לגבי אתא כי * חדתא לשתא תחזי ולא פתורך לבלבל
 צערו צעורי אלא ברכן דלא ברוכי מבעיא לא א״ל אבוה

 אמרו והכי הכי ליה אמר י לך אמרו מאי ליה אמר • לי
 תוליד תחצר ולא דתזרע נינהו ברבתא כולהו הנך א״ל
 ולא כלתא תעייל תפיק ולא תעייל * לימותו ולא כנין

 תפיק תעייל ולא תפיק • נשייהו לבי וליסקן בנך לימותו
 ליחרוב ׳ לותך ליהדרן ולא גברייהו לימותו ולא בנתך

וההוא אושפיזא עלמא דהאי אושפיזך וליתיב ביתך 0י1
 תיקרי אל לעולם בתימו *קרבם דכתיב ביתא עלמא
 ולא • ובבנתא בבני פתורך לבלבל * קברם אלא קרבם
 ,אחריתי תנסיב ולא אתתך תמות חרת׳רלא שתא תחזי
 לגבי׳ זיל לבריה א׳יל דרבי מיניה איפט׳ חלפתא בן ר״ש

 כי תתבייש ולא תבייש דלא רעוא יהא א״ל רליברכך
 א״ל לי דאמר הוא בעלמא מילתא א״ל אבוה גביה אתא

רבתי׳ בה נתנא לישראל קכ״ה כרכת׳דברכינהו בירכך

המטות• ראשי נדרים אחי;פרשת מגריס גרים בן יהודה רבי
 רשות מתנו נטלו הימנו אפטור : נדרים מסכת פ״א
 לאפטורי אתו בצפרא הלט: ולא הלילה איחה ללכת הסגורים

 : תשרי3 3כ״3 היינו סכות של הח' ביום :אחריתי זימנא
 איפטרו וגכ״ג 3כ״3ד אלמא ושלשה עשרים ביום וכתיב
 מעגל פלס : חכמים כלומר גדולים אנשים צורה אנשי מיניה:
 חשוב לידך מלוה גאה זה כנגד זה מעשיך כל שקול כלומר רגלך

 עיין לעסוק 3ליש אס מצוה אותה לעסות אס עושה אתה מהן איזה
 י״צי/ .־ ר3ד לכל קודמת שהיא תפלס פן :חורה חיים אורח ; תורה3

 אפשר תתבטל: פן מצוה ועשת פלס לעשותה אפשר שאי
 למוד זה3 זו שעה3 טלה3 ואינה כלות׳ אחרים ע״י לעשותה

 זה3ו המצוה ידע מהיכן ילמוד לא שאס ללמוד צריך הוא כי קודם
 לא חפציך וכל • עכשיו עד מתקיימות ששתיהן תפלס פן אמר

 שמים תורה:הפצי3 שתעסוק בסביל חפציך כל טל3שח בה ישוו
 ועוסק ת״ת טל3מ גמצוה לעסוק לך יש שאס כלומר בה ישוו

 גתלמול ועוסק מצוה טל3דמ לא שמים חפצי דאפילו ;בתצוה
 תיפוון ולא תעייל סחורה3 ליה משמע תיפוק ולא תעייל תורה:

 משמע מה תעייל ולא תפיק : תמכרנה ולא סחורה יא3שת
 כלה שדרך כלתא תעייל :אליך 3תשי ולא פרקמטיא תוציא ליה

 נפקי דהדרי בנך לימות דלא תפיק ולא ; על3ה אצל שהולכת
 כלומר רך3ק יחרב ביתך ליחרוב :נשייהן י3ל והדרי מינך

 שאתת ית3 אושפיזך ר.-וליתיב3לק א3ת ולא ימי׳ לאורך שתחיה
 והאי ביתא הוי עלמא דההוא :תוט3 ותעמוד שתחיה בו דר

 יתא3 עלמא וההוא למות כאכסניו׳שסופו הוא אושפיזא עלמא
 לעולם בתימו קרבם דכתיב לעולם• שם שעומד ית3 הוי קבר

 לעולם יתס3 שהיא כקגר ויבאו ימותו כולס כתיב רשעיס3
 אשת יקח כי דכתיב נישואין של ראשונה שנה קרי חדתא שתא
 דרגי ותלמידו דרבי מיניה אפטר חלפתא בן ר״ש :חדשה

 תבייש לא הוה: תנא חלפתא ן3 יוסי רבי אבל הוה ואמורא הוה
 : ותתבייש כך לידי תבא שלא שלא'תתבייש כדי אחריני:

והיינו עמי יבושו ולא : ברכינהו זימני תרי בה ושנה בה ותנא
: היא נמי ברכה תבייש לא

 עדיף מציה עשיית אתרים ע״י לעשות שא׳יא במצוה כאן תוססות
 ולולב סוכה לעשות יוחאי בן לר״ש אפי׳ מפסיקין שהרי

בן לר״ש מפסיקין אין וק״ש דתפלה בהפסקה אבל ־ בירושלמי כדאיתא

 :שננו מפני שננו מפסיקין ואין שננו וזה שננו. זה בירושלמי יוחאי

להניח במצוה הליכותיו שישקול כלומר רגליך מעגל פלס כתיב ז״ל הר"?
 לא כלומר תפלס פן חיים אורח וכתיב הגדולה לעשות קטנה מצוה

 לעשותה כשאפשר כיצד הא הגדולה ע״י הקטנה מצוה תניח ולא תשקול

 הבאה הראשונה עשה לאו ואס הגדולה ועשה הקטנה הנח אחרים ע"׳
 פי׳ הביא עוד ־ כערוך כ״כ המצות על מעבירין אין שאמרו כדרך לידך

 חפצי הא בה ישוו לא חפציך כתיב וכן ת״ת על הוא חיים שאורח הראב״ד
ואינו במצות שעוסק כלוח' כה ישוו שמים חפצי הא ז׳יל הר״ן : שמי׳מצות

עוסק



צאקטן מועדראשון פרקמשקין
 כלומר שמיס חפצי דאפילו כה ישוו לא חפצים וכל וכתיב כאורה עוסק

 אחרים ע״י לעשותה כשאפשר ומשני במצות עוסק ואינו בתורה שעוסק
 דמעשה בתורה ולא כמצות יעסוק לאו ואס במצות ולא בתורה עוסק

■ עכ״ל המדרש ולא עיקר

 יש נן3ר הני גבי כר צריך העיר באותה ולן מהרש״א
היה שלא לפי באורתא מיניה דתפטרי הא ליישב

 אנל שנית ליפטר הוצרכו בעיי ולנו חשבו ואח״כ בעיר ללון דעתם
 שלא כיון משלמה ליפטר שמיני ביום כלל הלכו למה ישראל גבי
 בכלל שהוא גס "ט י שהיה שמיני ביוס מירושלים לילך מנתם היה

 פתיה ואפשר ימים שמנה השמחה החליל פרק כת״ש שמחה
 חשבו ושוב התחום בתוך וללון העיר מן שמיני ביום לילך דעחס

 שעיקר וכיון לחדש כ״ג ביום שנית ליפטר הוצרכו וע״כ שם ללון
 דאינו בשמיני משא״כ בקרא שמחה בהו שמפורש ימים בז׳ שמחה

 אחר עד דרשה הך ידעו שלא ואפשר שמח דאך מריבויא אלא
 ולנו שם ושהו דרשה הך להט הודיע שמיני ביום משלמה שנפטרו

 לעשות׳ שא״א למחרת:במצוה שנית פעם למפטר והוצרכו שס
 דוחה גדולה דמצוה מצינו תקומות בכמה אבל פרש״י עיין כי׳

 פסתותילה אפי׳ דוחה מצוה דתת דתגילה דרפ״ק כההוא הקטנה
 עשת מצות שאר שדוחין ומילה בפסח מצינו וכה״ג בכרת שהם
 כגון אחרים ע״י לעשותה נאפשר בהפך לפרש נראה פירושו ולולי

 אחרים שיקייתוהו ואפשר גדולות מצות שהם בה וכיוצא מצוה מת
 שא״א בתצוה אבל ומילה פסח כגון לגבה הקטנה להניח לו אין

 תפלס אז מצוה המת לקבור אחר שם שאין אחרים ע״י לעשותה
 פסח שהם לגבה הקטנה ותניח מצוה מת שהיא הגדולה ותעשה
 כה״ג דקאמר למאי ממש דותיא הוי בזהוהשתא וכיוצא ומילה
 לו אין אחרים ע״י לעשותה שאפשר בתצוה כאן ת״ת לגבי בסמוך
 המצוה ויעשה ת״ת יניח אחרים ע״י שא״א במצות אבל ת״ת להניח

 כו׳ תחצר ולא דתזרע : וח״ק דותיא הוי לא לפרש״י אבל
 צעורי אבל בירכן לא דברוכי מבעיא לא לאבוה שא״ל לישנא מהאי
 לא קב גס בלק כמ״ם קללוני אבל בירכן לא קאמר ולא כו' צעורן
 מקללים שהיו חשדן לא הוא שגס נראה תברכנו לא וברך תקבנו

 כוונת הבין שלא כיון אבל בזה אחרת כוונה להם יש ובודאי אוחו
 מהם הבנתי לא דבריהם שלפי בזה צעורן דצעורי קאתר דבריהם

 ולברכת לטובת כוונתם קללה בלשון שהם פי על ואף ברכה שוס
 מברכה השלוני אחיה שקלל קללה טובה חלק בפרק שאחז״ל כעין

 והס הכוונה אחר הולך דהכל כו׳ ישראל את הרשע בלעם שבירך
 דלכך לברכה שכוונו דבריהם כוונת יבין אס לידע לחדודי כן עשו

 ולא שא״ל לעיל צ״ל וכה״ג דבריהם כוונת הבין שלא עצמו ציער
 למדם הוא שהרי לחדודי כן להם שאמר באורתא מיני אפטריתו

 כדי כן שעשו בזה עוד ושמעתי אחרת פעם ממנו ליפטר דצריך
 מאביו גס עליו רכ׳3ה ותחול לברכה כוונתם לו ויפרש לאביו שיבא
 יבין לא דהוא להו פסקי הוה מהיכא כן דאס קצת דחוק והוא

 תעייל תפ׳יק ולא תעייל : ודו״ק יבין ואביו דבריהם כוונת
 תזרע בכלל הוה בנך לימותו דלא כי בנך לימות ולא בלתך

 : בגט ליפקון ולא כלתא תעייל זה בכלל דהוסיף וי״ל ולאתחצד
אושפיזא כעין עראי דירת עלמא דהאי כר ביתא עלמא וההוא

 עצמך התקן שנינו דהכי ודומיא בית כעין קבע דירת עלמא וההוא
 לעולם בתימו קרבם מקרא ומייתי לטרקלין שתכנס כדי בפרוזדור

 שמלת כשב כבש כתו מהופכות מתיבות קברם אלא קרבם תקרי אל
 שלא לעולם בתיתו קברם דהוי קרא האי כתיב וברשעים שלתה

 בתיתו שקברה שגס בצדיקי׳ תשא״כ המתים בתחיית ויעמדו יחיו
 : לעולם ויחיו תקברם יעמדו התחייה שבזמן לעולם אינו ת״ת

 תתבייש שלא כדי אחריני תבוש לא פרש״י כי' תתבייש ורלא

 אלא בכך שברכו הברכה מכלל שאינו מפירושו נראה ע״כ כולי
 תתבייש שלא לברכ׳זו תזכה ואז אחריני תבייש שלא תוסר שתלתדו

 לישראל הקב״ה ברכן דבהא דתייתי ובקרא מדה כנגד תדה דתות
 ורש"* תתביישו שלא תשמע נתי היינו לעולם עתי יבושו לא שנא'
 תתבייש ולא תבייש לא והיינו לעולם עמי יבושו לא לבסוף שפי'

 אלא משמע לא יבושו דלא הוא יבושו דלא תתשתעות לאו עכ״ל
 דרשו יבושו לא לכתוב הכתוב ושינה בה תדתנא אלא תתבייש דלא
 תר* והני תבייש ללא ענין תנהו תתבייש ללא ענין אינו באס ליה

 מה אכול ואכלתם שאתר תפורשיס עד״ז להדדי דסמיכי פסוקים
 ואכלתם אויביכ׳כשתזכו אתכם ואכלו כת״ש תכס אכלו שהעכו״ם

 כל לישראל העכו״ם יחזרו לעתיד וכת״ש מכס שאכלו תה מהם
 ואכלת כת״ש והללהס שבוע וגס ואתר בעה״ז מהם שגזלו תה

 אשר הרחתיס השם הוא גומר ה׳ שם את גומר וברכת ושבעת
 כ* לו שאין תי את אז עתי יבושו ולא בגאולה להפליא עמכם עשה

 בקרב כי וידעתם זה שבזכות ואת׳ לבייש שלא זה תדה תהיה לכלם
 תן בגלות עוד תתביישו שלא לעולם עתי יבושו ולא גו׳ אני ישראל

 מכס ארחיק הצפוני וחת לעיל שזכר לפי זה בדרך ועי״ל העכו״ם
 גותר ודשן ושבע ואכל כת״ש בתותרו' לאכול יצה״ר תדת דהיינו
 כד* אכול ואכלתם לעתיד אתר גותר ושכחת לבבך ורם וכתיב
 וכת״ש גותר והללתס ששבעת׳ ואחרי במותרות לבקש שלא אכילה
 עשה אשר אלהיכס ה' שם את ואמר וגומר ה' את וברכת ושבעת
 לי״ג שנולד טוב יצר שהוא תסכן ילד טוב מ״ש ע״פ גומר עתכס

 יצה״ר תרחיקו אשר אחרי וז״ש יצה״ר שהוא גו׳ זקן תתלך שנים
 עמכם היצה״ר את וברא עשה אשר ה׳ שם את תהללו מכס

 הילד שינצח להפליא הזה הדבר יהיה אותו דכשנצחו בלידכתס
 העכו״ם שיבושו כתו לעולם אז עתי יבושו ולא זקן המלך אח תסכן

 ידמה שיצה״ר בסוכה ת״ש ע״פ ועי"ל יצה״ר בעצת שהלכו
 הצדיקים נצחו היאך יפלא הקב״ה של בעיניו וגס להר לצדיקים
 עשה אשר היצה״ר זה לעתיד יצה״ר בהרחקת כאן וז״ש ליצה״ר

להפליא הוא ברוך יתברך ב-עיניו גס לכס יהיה בלידתכס עתכס
 : לעולם אז עתי יבושו לא כן ועל אוחו כבשו היאך

פרש״י אחרי׳ ע״י לעשותה שאפשר וכו׳כתצוה רגליך תעגל פלס הרי״ף
 לתה תיתא וכי הקטנה את יעשו ותכריך הגדולה את שתעשה

 ולא אתרים ע״י לעשותה אפשר הגדולה אם נתי דה״ה .כן רש״י פי׳
 כאפשר הכא איירי שתא הגדולה יעשו ותכריך הקטנה אתה הקטנ׳שתעשה

 ולהניוז הוא.הגדולה ולעשות לפלס רשות לו שיש אתרים ע״י שניהן לעשות
 ותעשה תפלס פן אתרים ע׳יי לעשותה שא״א וכתצוה לאתרים הקטנה

 תחצו ולא דתזרע רעוא יהא :קטנת כין גדולה כין לידיך שכאה הראשונה

יחזור שהוא לרשנ״י כבוי לקלוק כדי לישנא בהאי דכירכהו מפרשים יש וט׳

ל>רש



פרק משקין
 כדי וי״מ רשבי׳י של משמו הדרכה נקראת ותהיה הברכה לשק לפרש

 ::״ל הרשכ״י מפי והשנית מפיהם האחד פעמים הנערים שיתברכו

 רב גם׳:יתיב במועד: תכשיטיה אשה ועושה מחניתין שם
וקאט׳ ויתיב הפרא ררב קמי׳ חיננא בר הונא ט״ב

 ואפי׳ האלקי׳אפי׳אמך א״ל לא זקני אכל ילדה אלא ל״ש
 אינשי דאמרי קבורתה על עומדת ואפילו אמאדאמך

: רהטא טבלא לקל שית כבת שיתין בת
 בכך שדרכה בחורה ילדה אלא : תכשיטיה אשה עושה דאמר הא שנו לא

 הכי אשתך עבדא והיכי לא :קנה אבל : במועד שמחה לה היי ולהכי
 להתקשטא: בעיא קבורתה פתח על עומדת זקנה:אםילז הואי הא דמיקשטא

 דרהטא היכא וכי בהלולא זמר מיני ד״ל הזוג קשקוש פי' רהטא טבלא לקל

: מקשטא והכי שיתי! בת עבדא הכי הלולא לקל שית בת ילדה

 אבין בר יוסי א״ר אפור שהוא כל פרקמטיא רבא אמר *
פיסקא ההיא ליה הוה רבינא מותר האבוד ובדבר ע״ב

 חולא בתר לזבוניה שהייה אלפי בשיתא מזדבן דהויה
: אלפי בתריפר תבניה דמועדא

 מותר האבוד ובדבר : בחש"מ סחורה לעשות שהוא כל פרקמטיא
 מותר סחורה לאותה יעשנה לא אס הפסד לו יהיה שהם

; אסור להרויח שלא בחנם אבל לעשותה

 היה לא יעקב רבי' בתשובתו ר״י פי׳ שהוא כל פרקמטיא תוספות
 פי׳ מיתר האבד ובדבר וכו' פרקמטיא רבית כלואה חושב

 מן ויפסיד אחרת פעם יפה ימכרנו לא שמא עתה ימכרנו לא שאס בדבר

 דבר חשוב זה אין כ״כ ירויח שלא אלא הקרן מן יפסיד נא אס אבל הקרן
 : וכו׳ המועד אחר ביוקר ינתר תהיה שמא סחורה לקנות ש וכ׳ האבד

 להודיע האגד דבר מהו התום' שפירשו תה עס זה תאמר נכתב ^יןק״ב
 סחור׳וקוראין לעשו׳ בו מק־לין יביס כי שלמועד חולו כבוד הדר

 להוכיח ראוי הדורשים.לרביס הת״ח ועל האבד דבר ירויאו שלא תת לכל
 חעובדא ועוד תועד של הולו על תתועדות התבו׳את פירשו וכבר זה ולהודיע

 דבר הנתנעי׳תלעשות ליראיו טוב ככר מלתת לה' מעצור אין כי דרבינ׳נלתד
:נפל תשלותי ריורו להם ולשלם נזק בספק יהיה אס גס שתו כבוד נגד

 למפרחיה סמוך כוורא ציירא א־א לי אמר רב אמר
 טווי׳באחוה כוורא ציידא אדא א״ל ואמ׳רב מעלי

 ואמר אבוד עליה אישתי בבריה ומיכלי באבוה אפוקי
 ולא גופא ליטעון וחלבא תחלי ציידא אדא לי אמר רב

 תחלי' כוו־רא ציידא אדא לי אמר רב ואמר פוריא ליטעון
: חמרא ולא שיכרא שיברא ולא מיא וחלבא

 באמה אסוקי : כדגים המיס מן נברא שהמלח במלח באחוה צווית
 אותו מטילין בנריה אכליה ־ צונן כמיס נותנו שצנאו לאחר

 עליו ששותין אנוה עליה אישתי ;אותו ואוכלים הדגים מן היוצא בציר
 לאחר כלותר גופא לטעון שחלים: תחלי :המים תן נבראו שדגים חים

 לאלתר ישן לא פוריא לטעון ולא : שישן קידם הרבה מהלך אכילתו
: שכר ולא תיס אחריהם לשתות מוטב שיכרא ולא מיא : אחריהם

 למיכל סכנה תופסין הזה ובזמן מעלי למיסרחיה סמוך כוורא תוכחות
 ושתא דתעלי דאמ׳בשמוך אביה עליה משתיא וגס לסרחן סמוך

 דבבל נהרות שמא או הוה בזמן סיבות שאינם שביתר' הרפואות כמו נשתנו

 כוורא ששמו דג ושם תיירי דגים בכלל לאו דכוורא וי״מ טפי לו מעלו
 גירותא לן אשר הבשר כל פרק כדאחרינן דגים תשאר אלו בדברי׳ ומשונה

 :אחד טעם דגים של הלשונות בכל נרא׳שיהא ואין דכוורא לישנא לן ושרא

 מיכליה באברה אפוקיה באחוה טוריה כוורא מהרש׳יא
והציר באב וגעויס אח3 המלח את כינן כר' בכריה

יותר הוא גמיניה וגל הוא מיניה הגי דכל לומר דרצת ריה33

קטן מועד ראשון
 מליחא □רא מעלי מליחא כוורא הספינה פרק אתרינן ה״נ טוב

: הוא מיניה דלאו משוס מעלי לא

שלישי פרק מגלהין ואלו
 יף■ באח׳שהרג שראו לפנהדרין מנין אום׳ עקיבא ר׳ תניא

 3ע״ *לא ת״ל היום אותו כל טועמין שאין הנפש את
 יקיא1 :וכו' נמי הבי בדיניה ליעייוניה אלא הדם על תאכלו

"ך שיעמידו אומ׳לא ר״י ארונו את פוקלין ב״ד שמת מנודה
 1ב"דשולחק" אלא עכן של כגלו אבנים גל עליו

 ומת המתנדה שכל ללמדך ארונו על גדולה אבן ומניחין
:ארונו את ב״דסוקלין בנדויו

 דכתיב עכן של כגלו :היא דברייתא סיפא וכוי שמת מנודה
גדול: אבנים גל עליו ויקימו

 בגחלת ליזהר שיש תטה שלא בגחלתן זהיר והוי דבר הטיבו ב אה"
 שהי| כוייה להרגיש לו שא״א תכוה כלא בזמן אף החכמים עונש

 כתת ככיון להראות התנודה ארון סקילת שיתן היה וזה : התות אחר
;עונכס תידי יצא לא עדין חכמים בנזיפה

 ד ולבני לבניך ת"ש*והודעתם תורה בדברי מהו מצורע
 פס אלהיך ה׳ לפני עמדת אשר יום ליה וסמיך בניך

 ינייס כאן אף ובזיע ברתת ובאימה ביראה להלן מה בחורב
 י והזבות הזבין אמרו מכאן ובזיע ברתת ובאימה ביראה

 ובנביאי׳ בתור' לקרות מותרין נדות ובועלי והמצורעים
בעלי ובאגדות ובהלכות ובגמרא ובמשגה ובכתובים

: ש"מ אפורין קריין
 : עליהם דואג שלכם עותדין הס ובזיע ברתת ומצורעין ובין

 הנדה אח בעלו ראש קלות שמחוך אע״ס נתי נדות ובועלי
 לפי אפורין קריין בעלי אבל : החטא מפני דואגין כך אחר
שתש ואס קרי דרואין הוא ראש קלות שתחה מחוך להס שבא

:לו היא דשתחה קאי נרתח לאו נתי מטחו
 י^ן“ והיינו פרש״י כו׳עיין בכם נתתי דיוקני *דמות מהרש״א

 צור׳ אבל אדס כל שאר של וצדה צלס דיוקני דתות
 בדתות ח״ה פ'3 כדאתרי' תקרי גופיה דיוקני אדה״ר של וצלס

 ואתר תפורש ושס כו' הסתכל אל עצתה בדיוקני תסתכל דיוקני
 וע״ש וצלתו דתוהו נהפך הנשתה בנטילת כי הפכתי ובעונותיהס

 של דיוקנו דתות שנהפך תלוי אלקיס קללת כי הכתוב אתר זה
 גלגול ע״י לבהמה נתהפך ורוחס נשמתן שגס רשעים ויש תעלה
 בו׳ אותו מנדין בו׳ הרדפה *מאי התקובליס בעלי בזה כת״ש
 ובערוך, דק שיציית עד חרתה עד אוחז שרודפין רדיפה לשון והוא
 אילן שהוא הרדופני מלשון ליה שמפרש ואפשר הרדף בערך הביא
 דין שיציית עד מרירות עליו שכותבין והיינו תר דבר עליו שגדל
 לו רתז פרש״י כו׳ מכירך איני קפרא בר יא״ל :בר״ן ועיין

 אותר שאתה דה״ק וי״ל תשמעו זה ואק עכ״ל לראות רוצה שאינו
אני והרי בכך אותי תכיר אתה היאך זה בדבר אותר רבו ומה

: מכירך איני
׳וי רב ש^רחא ומשדריגן דוכת׳ דקבעי מנ״ל רבה אמר

ומזמינן



ירמיה
מו

 קטן מועד שלישי פרק מגלחין ואלו
לקרא משה *וישלח דבתיב לב״ד ליה ׳ומומינן””

ומנ״לדמזמינןלרינאדבתי' אליאב בני ולאבירם לדתן
 • ה׳ לפגי היו עדתך וכל אתה קרח אל משה *ויאמר סס

 ופלגיא יאת ה׳ לפגי היו מדכתיב רבה גברא לקמיה

 מחר דכתיב זימנא דקבעינא ואהרן והם אתה דכתיב
 מצרים מלך פרעה שם *קרא דכתיב זימנא בתר זימנא
 דב״ד בשלוחא מתפקר ראי ומנ״ל המועד העביר שאון
העיני דכתיב בישא כלישנא מיתחוי לא ואמר ואתי

*אורו דכתיב רמשמתינן ומנ״ל • תגקר ההם האנשים 'ש,פט
 ומנ״ל ה׳ מלאך פלניאדכתיב סבראדגברא מרוזרהכי 0

 וקאי בהריה ושתי דאכיל • ארור אורו דבתיב דמחרמינן
 חטאיה דפרטינן ומנ״ל יושביה דבתיב דידיה אמות בד׳

 בד׳ עולא •ואמר ה׳ לעזרת באו לא כי דכתיב בציבורא
 גברא ראמרי איכא למרוז ברק שמתיה שיפורי מאה
 נלחמו שמים מן שנאמר הוה ככבא וא״ד הוה רבא

 לא אשר *וכל דכתיב נכסיה דמפקרינן ומנ״ל * הככבים יאיע,
 יבדל והוא רכושו כל יחרם והזקנים השרים בעצת יבא

 שיער ותלשינן ומחינן ולייטיגן דגצינן ומ״ל העד׳ מקהל
 אנשים מהם ואכה ואקלל׳ עמם ואריב דכתיב ומשבעינן

 ועבדינן ואסרינן דכפתיגן ומג״ל * ואשביעם ואמרטם
 לענוש לשרושיהן הן למות הן דכתיב הררפה

: ולאסורים נכסין
 ההוא אתי לא דאי זימנא בתר זימנא ; לבע״ד לדינא ליה רמזמינן

כלומר שמתא שם קראו • אחריתי וימנא ליה קבעינן זימנא
 אחר ששמו הועד אותו שהעביר כלומר המועד שהעביר לפרעה שמתא
 ושליח ב״ד שליח שחירף .כלומר דרבנן בשליחא מתפקר דאי :ראשון מועד
 לא תשה למשה א״ל דשלירו לא אי תנקר ההם האנשים העיני : חירפני אמר
 שצריך פליני את לנדות שבא פלוני דעת פלניא נברא סברא הכי ;ידע הוה

 שלוחו שהוא לשמתו אתר ה'ברק מלאך אמר : חכם אותו של משמו לנדותו
 משים עירו לאנשי דאמרינן חעאיה דפרעינן י בארור מחרמינן ; מקום של

 לנכסיה דמפקרינן : דסיסרא מזליה הוה נכבא : ליה משמתינן והכי הכי
 הפקר ב״ד דהפקר רכושו וכל הוא יח־ם : לרבנן להו ציית דלא דמאן

 נכריז'. נש־ס שהושיבו לאותם ואקלל עמס דוכתין.ואריב בכל ומהכ׳נפק׳לן
: להלקותו העמוד על אותו שקושרין ליה דאסרינן :ורגליו ידיו דכפתינן

 וכת המשפע סדר שכל הורונו אלה ומכל אל בעדת אלקיסנצב
 פי על אס ני לעצמם עטרה נטלו ולא התו־ה תן למדוהו הב״ד

יורו; אשר ככל התורה

 דבי שלוחא ומש״רינן דובתא דקכעיגן מגלן מהרש״א
לי' ותזמנין הכא ל״ג כו׳נרא״ש ליה ומזמיגן ריגא

 גו׳ואפש' קרח 12 דכתי׳ויאת׳משה קרא מאידך ילפי׳לי׳ לדינ׳דלקמן
 הזמנה תשמע נמי ודאי קמי קרא דתהאי שלנו גמרות נוסחת לקיי׳
 משמע נתי דוכתא וקכיעות שליחות שידור נמי מיני׳ דמשמע אלא

 ית3 לתרע נעלה לא דהיינו נעלה לא שאמרו דקרא מסיפא מיניה
 ינחתו ועלתה עלייה לשון נו דמצינו ״ד3 מקום לך שקנעת דינך

 האנשי׳ העיני רכתיב בישא כלישנא מתחזי לא :השערה

 נחנרו קללהו וכחולה כן אתרו עצתס שעל פשוטו לפי גו׳ תנקר
 והר״ן נישא לישנא ולא אפקרות׳ מינית תשמע לא נפרש״יינחוחש

ויתר וכתינ 3הכקו שכינה אלא קאמר אחשה האנשים העיני פירש

 משצי
1ע

8 שס

צב
 העין כניקור תשה את שקללו ור״ל ענ״ל דא״ל משמע למשה

 :וא״ד ו ■אמר אחרים על כאלו ההם האנשים לכתוג כינת והכתוכ
 כן שתצא אולי עכ״ל דסיסרא תזלא פרש״י כי' הוה כוכבא
שהמלאך מ״ש ע״פ גו׳ ה׳ לעזרת לנא לו שהיה וקאתר כמדרש

: אתן יענה רע
 ה דרש מאי תלמיד־׳בשוק ישנו שלא רבי גזר אחת פעם

 0ש יצא בסתר ר״ת אף בסתר ירך מה ירכיך *חמוקי
 פיר בר בר ולרבה לרב בשוק אחיו בני לשני ושנה חייא רבי
 י העי׳ ליד. לאיתחזויי חייא רבי אתא איקפד רבי שמע חנה
 מילתא דנקיט ירע מבחוץ לך קורא מי ראה עייא א״ל

 תלתין ביום יומין תלתין בנפשיה נזיפותא נהג בדעתיה
 סבר מאי מעיקרא תיתי לא ליה שלח הדר !תא ליה שלח

 ולבסוף ככולו היום מקצ׳ סבר מעיקר׳ סבר מאי ולבסוף
 אתית מ״ט א״ל אתא ככולו היום מקצת אמרינן לא סבר
 זה תיתי רלא לך שלחי והא דליתי מר לי דשלח א״ל

 איש דרכי ה׳ *ברצות עליה קרי ראיתי לא וזה ראיתי
 דכתיב א״ל הכי עבדת מ״ט א״ל אתר ישלים אויביו גם

 שנית ואם שנית לא קרית אם א״ל תרונה בחוץ *חכמו׳
 חכמות חכמים לך פירשו לא שלשת ואס שלשת לא

 בתורה העוסק כל רבא דאמר כדרבא תרונה בחוץ
 ■•שעיין *לא והכתיב בפרהסיא עליו מכרזת תורתו מבפנים
י״ח האי חייא ורבי • דבלה ביומי ההוא דברתי בסתר מראש

 מ״ג0ן : ובג״ח בצדקה לה מוקי ליה עביד מאי ירכיך חמוקי

תהיי< אתן ידי מעשה דקרא כסופיה 3דכתי בסתר תורה דברי אף
 מ׳נתח שתו כינה כך עייא :הקכ״ה של אומנתו ידי תעשה התורה

 קוראמי :ראה אחיך נתקר׳האתינון וכן גנאי לשון חייא רני של
 נתיב תיתי לא ליה שלח הדר :אלי א3 תא :מכאן צא כלומר לך
 יש"^ השליח ראה שלא איש דרכי ה׳ ראיתי:ברצות לא שני שליח וזה

 ישלים אויביו גם :אתי לא חזי הוה דאי כשנייה רני לו ששלח
 הלן שצא : נשוק דשנית הכי עבדת מ״ט : א3 כרחו על הוא כי אתו

 בדרכו בצדקה לה מוקים : שס תצויין שהכל דרשה דבלה ביומא
 ?ש בחוץ : שנייה פעם הפסוק שנית לא : נסחר לתעכד דתיכעי׳
 לנן נשעת דברתי בסתר מראש לא :מרננת עצתה תורה תרונה

פנע, : כחוץ נשנית תורה אלתא תורה תתן
 יש״א פירשוהו חמוקי כו׳לשון ר״ת אף בסתר ירך מה מהרש״א

 י< של שהוא ירך של לסתרי היורה ודימה סחר ן תלשו
 כך עייא פרש״י בו׳ בחוץ לך קורא מי עייא :מכוסה תמיד
 לשון דהיינו ונראה עכ״ל גנאיכו׳ לשון רניחייא של שמו כינה
 ח' נתקו׳ ה׳ אותר שהיה כלשונו תגמגם היה חייא שרגי לפי גנאי

 לא לה׳ ותכיתי אצל מגיע כשאתה ר׳ שא״ל כמגילה כדאתרינן
 לא* שקורין נע׳כדאתרי׳שס מגמגם היה וה״נ מחרף אתה נמצא

 ונדרך אחה״ע תאותיו׳ בלשון קרוניס הס אותיות שאלו לפי ע׳
 לשונו גמגום כפי חיי״א נתקום עיי״א אותו קורא היה לגלוג
 לקמן וכמ״ש נחוץ לומד שהיה לו רמז נחוץ לך קורא מי לו לומר

בו", יומין תלתין ננפשיה נזיפותיה נהג תרונה: נחוץ חכמות
ומנון ■



פרק מגלחין ואלו
 נזיפותיה וכי תקשי דאכיזי לדקדק ויש דנשיא ננזיפה לה ומוקי

 שכעת תכלס הלא דהקכ"הדכתיכ טפימנזיפותיה דנשיאהוה
 ומיני' יתיס משגעה פוזות נזיפה דאין לעיל מיניה כדתייתי ימים

 קאמר ד־לכך לתרץ ויש ימיס משכעה יותר נזיפה דאין נילף נמי
 דז׳ אינה גמורה דראיה כו' זכר לדגר ראיה שאין אע״פ ככרייתא

 גו׳ ירק ואכיה קרא וה״ק לה שהיה צרעת משום א1נ אינה דהתס
 ועי״ל דידה צרעת גרע ולא נזיפה משוס ימים שכעת תכלס הלא

 לא והעס כדכתיכ כשכילה עוד ישראל יתעככו שלא משוס דהתס
 מקרא כמשמעה לשונות ג' הני כי' קרית אם : גל עד גסע

 וכתלמוד כמשל כמקרא שנותיו אדס וכמאמר׳ישלש ותלמוד משנה
 הצורך כל ת״ח שמשת שלא היינו לך פירשו לא שלשת אס ואתר

 עליו מכרזת שתורתו כו׳ כדרכא גו׳ כחיץ חכמות לך שיפרשו
 שמכרזת גו׳ קולה תתן כרחוכות הענין כל יתפרש וכן כו׳ חכחרן

 כשס כשעריס נודע שמו שיהיה גו׳ שעריס וכפפתי כרחוכות עליו
 כת גו׳ יפו תה דקרא ברישיה דכתיג ובג״ח בצדקה :הגדולים

 למר ליה חייקי *והא : ג"ח ועושים צדקה נודכי דהיינו 3נדי

 יושכ שמואל היה פכדינא גס דר״ל נראה כו' כציפתא ^גוקבא
 ענוות עוקכא מר נהג ת״ת נשיא הוא שהית לפי עוקנא תר לפני

 ציפתא ע״ג כנתיכות תקוס ליה הייקי והוו שמואל נגד כעצתו
 ל שמואל לגכי עשה שפלות דרך זה שכל מחצלת דהיינו

 קרא אנן דמוקמינן דהא וקשה וכו' בצדקה לה מוקי חייא ורבי הרי״ה
 אומן ידי מעשה דקרא בסיפיה דכתיב מפני הוא בהתורה י
 דמוקי והשתא לעיל ז׳יל שפרש״י כמו הקב"ה של אומנותו מעשה שהתורה

 שהצדקה לפי בצדקה נמי מדריש ושמא אומן ידי מעשה אתי לא בצדקה לה
 רש״י אבל ־ הקב׳יה אמן ירי תעשה והם ומוה אדם עם הקב״ה עשה זג״ח
 לדרוש צריו דלא לומר והכונה בסתר למעבד דמבעי בצדקה• לה מוקי פי'

כמי בסתר הוא שהצדקה נפקא ממשמעות אלא אומן ■ידי מעשה השתא

:וגו' בסתר מתן כדכתיב הירך

 כרעא פשטה הוה בשבילה דהוהיתבה אתתא ההיא שם
צורבא ואזיל חליף והוה חושלאי מניפה וקא 3״ע

 איתת׳ האי הציפה כמה אמר מקמיה איכנעא ולא מרבנן ■י
 א״ל מפומיה שמתא שמעת מי א״ל דר"ג לקמיה אתאי

:מנפשייכי יומא חד נזיפותא נהיגי זילי א"ל לא
 : קליפה בלי שעורים מנפה בנפה פירוש חושלאי מניפה ב י אה

קלופים שעורי׳ דהיינו בו׳ חושלאי מניפה וקא מהרש״א
:מתוכן קליפתן מניפה והיתה

 דרב קמיה סידרא פשיק קא הוה טוביה בר זוטרא רב ן
 דוד דברי *ואלה פסוקא האי מטא כי יהודה שס

 ראשוני׳ ראשונים דאיכא מכלל אחרונים א״ל האחרונים מ!אל3
 ליה אמר הדר מידי ולא ליה אמר ולא שתיק ניהו מאי נג 3

 ל7א ניהו מאי ראשונים ראשונים דאיכא מכלל אחרונים
 גברא לאו קרא דהאי פרושא ידע דלא כל דעתך מאי
 נזיפותא נהג בדעתיה מילתא דנקט ירע הוא רבה

 אחרונים מיהא עליה ררמי ובמאי יומא חד בנפשיה
 דכתיב ניהו מאי ראשונים ראשונים דאיבא מכלל

 ליה אמר וגו׳ הזאת השירה דברי את לה׳ דור *וידברכנ פס
 לפני אומר אתה שירה דוד לדוד הוא ברוך הקדוש

קטן מועד שלישי
 והוא שאול אתה אלמלא חייך שאול של מפלתו על

 < תלים דודל *שגיין דכתיב והיינו מפניו דוד כמה אבדתי דוד
 והלא שמו כוש וכי ימיני בן כוש דברי על לה׳ שר אשד
 כוש מה לך לומר כוש שמו נקרא ולמה שמו שאול

 בדבר כיוצא • במעשיו שאול-משונה אף בעורו משונה
 כמדבר שמה כושית וכי הכושית האשה אודות *על אומר אתה
 ינ מה לך לומר כושית שמה נקרא ולמה שמה צפורה והלא
 הטובים במעשיה משונה צפורה אף בעורו משונה כושי

 ירמיה *וישמע אומר אתה בדבר כיוצא ,הנשים מכל ובמרא'
 לי" ולמה שמו צדקיה והלא שמו כושי וכי הכושי מלך עבד

 אף בעורו משונה כושי מה לך לומר כושי שמו נקרא
 עמוס *הלא אומר אתה בדבר כיוצא במעשיו משונה צדקיה

 ז שמן ישראל והלא שמן כושים וכי לי אתם כושים כבני
 1 * משונים כושים מה לך לומר כושים שמן נקרא ולמה

 :ולשון עבו״ם מכל במעשיהם משונים ישראל אף בעורן
האחרוגי׳מכלל דוד דברי אלה :פרשיו׳ לומר שידרא פשיק

 אלא דוד רי3ד שאתר מצעו לא ותא ראשונים דאיכא
 זימנא מעיה געא הדר נגואה: לשון הוא ודכרי ד3ל3 הפסוק גזה

 דגר ירע שלא כל .־ דגרי גדוד מצעו היכן דוד דגרי אחרעא
 שנולדת וכו' שאול אתה אלמלא : גתתיה חכמתו אגד זה

 שהוא מפניו שאול כתה אגדתי גתזלך נולד והוא שאול של גתזלו
 מאחוריו תלויה שרצים של קופה לו היה שלא )א״ג • תמך צדיק
 שגיון :הר״ן( וכו׳ פרנס תעתידין ואין לך תלויה שהיתה כתו

 היו אלו האחרונים דוד רי3ד אלה קאתר והכי לו היתה שגגה
מתש גהן היה לא שאול על שר אשר הראשונים אגל עיקר

; צדיק והוא רשעים דורו שכל במעשיו משונה
 בכתובים לקרוא מנהגם היה כך ר׳יהודה קמיה סידרא פסיק תוספות

 ' פסקי בנהרדעא כתבי כל בפרק כדאיתא ושבת שבת כל
 נתפרשו שלא ראשוני' דאיכא מכלל אחרונים בשבת: במנחה דכתיבי סידרא
 למיתר אתא אלא עלייהו לגלויי צריך דלא לתו הזייה שנתפרשו שאותם

 ראשיגים דאיכא מכלל האחרונים דוד דברי פ׳יא ־ הראשונות על שחזר

 בדבור שנאמרו הזאת השירה דברי את דוד וידבר ומשיק בדבור שנאמרו
 : הראשונות על שחזר למימר ואתא בדביר לדוד מזמורים מצינו לא ויותר

 מחיית לידך ובא במלכות להאריך במזל שנולד דוד והוא שאול אתה אלמלא
 אף נשפרי איתא הכי במעשיו משונה שאול אף : לידו שבא כמו עמלק
 אף : וגו' ומעלה משכתו ביה דכתיב ובקומתו במעשהו משונה שאול

צדקית אף :הנשים מכל יפה שהיתה ובמראיתה במעשיה משונה צפורה

: רשעים שהיו מדורו משינה

 פרש״י עיין כי' דוד והוא שאול אתה אלמלא מהרש״א
 דהא ועוד גתזל דוד גית מלכות לתלות דחוק והוא

 פי׳ על עיין גס לישראל מזל אין שגת דמסכת פ״ג גפוף אמרען
 חלי לא כתה גיומא מ״ש ע׳'פ לפרש ונראה דחוק שהוא גזה הר״ן

 גשתים דוד לו ועלתה גא׳ שאול סייעיה דתריה רא3ג מרגיש ולא
 אותו תסייעין לטהר הגא ע״ד פירשנו ושס וכו׳ לו עלתה ולא

 יסורין עליו וקבל גתשוגה לשוג לגו נתן דוד והיינו השתים מן
 נספר כמפורש ג״ה יתגרך תמנו סליחה וגקש חשאי! על להודות
 סייעוהו השמים ותן השוגה של עולה שהקים וכדלקמן תהליס
 יסורין לקבל גיקש ולא סליחה שגיקש גו מצעו שלא שאול משא״ב



פרק מגלחין ואלו
 3ש שלא שאול אהה אילמלא הנא ה״ק והשתא דאגג תעשה פל

 3לשו עליו מקכל שהיה דוד והוא מריה סייעיה ולא לכו ככל
 ממך צדיק שהוא מפניו דוד כהה דחי3א הריה וסייעיה כתשוכה

 ליה כו׳השמע שמו בוש וכי : ןךן״ק שתיס3 ואהה נאחד שהוא
 שהיה מעש׳ שוס דוד עניני בכל חצינו דלא אשאול דקאי בפשיטות

 וקאמר ימיני כן שהיה שאול עס ניניו כ רוב חצינו אבל כוש עס לו
 דמדמה מצינו דכן כחעשיו תשונה שאול אף כעורו משונה כוש מה

 אתם גס גוח׳ עורו כושי היהפוך כת״ש כושי של לעורו התעשיס
 צנע משא״כ להשתנות אפשר צנעים דשאר ר״ל גו׳ להיטב חוכלו

 והלא : משתנה ולא כך כתולדתו שהוא הכושי עור של השחור

 3מדכתי היא אחרה אשה דלאו ליה תשמע הכי שמהכו׳ צפור׳
 והיא כנר הנזכרת האשה דתשתע הידיעה כה׳ הכושית האשה

 הכושי תלך ענד גני וכן תשה של אשתו שהי׳ כנר שנזכרת צפורה
 תלך אז שהיה צדקיהו שהוא לפניו שנזכר אמלך כהיהידיעהידקאי

 אענד הכושי דקאת׳דקאי וכמדרש פניו לפני הנזכר אענד קאי ולא
 וקרא' דהכושי הידיעה הה' זה לפי יתיישב ולא נריה נן כרוך והוא

 תשונה ככושית שהייתה כלותר ואהרן מריס דנור גני כושית
 גו' נמשה אך הרק ויאמרו תתני פורש היה ומשה הטונים כמעשיה

 שהציל תעש׳הטוג כאותו צדקיהו את שדימה הכושי תלך ענד וכן
 כושיי׳ ככני הלא וכן כעורו המשונה לכושי הנור מן ירמיהו את

 מקיר וארס ופלשתי'מכפתור שס שזכר עכו״ס שאר לגני גו׳ אתס
 משאר הטונים נתעשיהס משונים שהן כושים ישראל את קרא

: אדס כל משאר כעורו תשונה שהכושי כמו עכו"ס
 וידנר קודם דכתיב דכיון וקשה וכו׳ האחרונים דוד דירי ואלה ךףי״ת

 עד התירוץ ממנו שנעלם ליה קשיא מאי השירה דברי את דוד י
 וע״ק • הכר מאי ומעיקרא דוד וידבר היא מאי ראשונים דאמר לבסוף

 הכתוב־ דרשת מקום זה דאין אומר אתה שירח לדוד הקב״ה לו אמר מ״ש
 וידבר ראשונים היל״ל נינהו מאי ראשונים לדרוש באן בא עצתו שכל וכיון
 אתה שירה לדוד הקב״ה דאמר מאי להביא לו היה הפשוק במדרש וגו' דוד

 כיון האחרונים לומר הוצרך למה היא הקושיא דעיקר ונ״ל :וכו׳ אומר

 ידענא ואנא דוד דברי ואלה לומר היה השירה.מספיק דברי קודם דנאמרו
 מלבד ראשונים דאיכא מכלל אחרונים לומר ומדאצעריך אחרונים שהם
 השירה דברי דוד וידבר ראשוגי׳הם לעולם ומשני דוד שדיבר השירה דברי
 לדוד הקב״ה שאתר מה הביא לזה האחרונים הכא לומר אצטריך ומאי ויו׳

 הקב״ה של דבריו על דוד להשיב וכשבא שאול של מפלתו אות׳על אתה שירה
 שלהקב״ה תוכחתו לדברי האחרונים דוד דברי ואלה אמר הוכיחו אשר

 אתה כלותר תשובת של עולה שהקים על הוקם הגבר ונאם ישי בן דוד נאם
 בענין ממנו יותר גדול אני הזה בדבר אבל ממני גדול ששאול לי אומר

 אחרוני׳ היו דוד של דבריו ואלו לשבים דרך ונתתי עולת שהקמת* התשובה
 שתקי' הגבר ונאם ישי בן דוד נאם הס ומת הקב״ה של תוכחתו על להשיב
 על אותר אתת שירה : שאול של מכחו כחי יפה ובזה תשובה של עולה

 אלא שאול של מפלתו על שירה אתר לא דדוד תימה וכו' שאול של מפלתו
 בהא דהא ואייל שירת אמר עצמו הצלת ועל שאיל מכף הקב״ה שהצילו על

 היה כי קשת מ״מ אבל שאול מכף דוד ניצול לא שאיל נפל לא שאלו תליא
 שאיל יפול ולא שאול מכף דוד וניצול דוד אחרי עוד שאול ירדוף שלא אפשר
 דסמיך לה' שר אשי־ לדוד שגיון שאמר הכתוב ביאור עם ונראה י בחרב

 טעה לדוד שגיון חז״ל ודרשו אויבי כל מאד וינהלו יבושו לעיל קאמר ליה
 ויבהלו יבושו שאמר הכתיב פירו' עליו שירה לומר אויבי לשאול לקרות בזה
 שאול על אויבי יבושו אמר לא דילמא וכ״ת שאול אויבי בכלל ויש אויבי כל
 שראינו שאול על שטין ראיה יש לז״א שחיילו אויבים שאר על אס כי

 אתת מפלתו על שאמר השירה ומתוך ימיני בן כיש דברי על לה׳ שר אשר

צו. קטן מועד שלישי
 ניצול לא שדוד שטון ועי״ל נכלל שאול על היא אויבי יבושו שמ"ש יודע
 איבד דוד של מזלו כמו שאול של מזל היה שאלו המזל מצד אלא שאול מכף

 שאיל מכף הצילו אשר לה' דוד שר היאך שכן וכיון מפניו דוד כמה הקב״ה
 שאול מפני דוד כמה לאבד הקב״החפן אדרבה כי הקב״ה הצילו לא והלא

 אייה ועשה פעל המזל אלא כלז׳ת פעל ה׳ שלא וכיון שאול של חסידותו מצד
 היתת ממנו כי שפל במזל שבראו שאול של מפלתו על אלא לה' השירה אין

 דבר* על מאי כוש דברי על שרלה' אשר לדוד שגיון דכתיב והיינו מפלתו
 מולו הנהגת שהוא דברי על ה״ק אלא' ימיני בן טש על לה' שר אשר היל״ל

 נדוד שגיון שהוא מפלתו היתה וממנו ואפל שפל מזל שהוא ימיני בן כוש של
אף בעורו משונה כושי מה לטיני' ומשתנים חשובים מעשיו ששאול כיון

ן במעשיו: משונה שאול

 שם רבתי׳ מאי יוחנן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר
 שתיאל שהקים על הוקם הגבר ונאם ישי בן הוה *נאם

 כנ" נ ישראל צור רבר לי ישראל אלהי אמר תשובה של עולה
 א״ר קאמר מאי אלהים ביראת מושל צריק בארם מושל
 ״שע1 ישראל צור רבר לי ישראל אלהי הוד אמר ה״ק אבהו

 מ רש׳ גזרה גוזר שאני צריק בי מושל ומי בארם מושל אני
מושל מי אני ישראל צור אחרינא לישנא מבטלה והוא

: מבטלה והוא גזרה גוזר שאני צריק בארם
 לשביס דרך ונתן תחלה שב שהוא תשובה של עולה שהקים

 ראוי דוד היה לא דעכו״ם קחא כפרק כדאמרינן
 וכו׳: חטאו אס אלא תעש׳ לאותו ראויס ישראל ולא תעשה לאותו
 זנותית נפיש דלא יחיד לתשובת )תועלת תועלת לשון עולה

 דוד אמר הרי״ף(: ע״ש וצריכה וישראל דוד גכי כע״ז וכדאית׳
 כאדם ומושל ישראל צור הללו ריס3ד דבר לי ישראל אלהי

 הקדוש שגזר גזרה אלהים יראת3 חושל צדיק כי תושל וחי אני
 • ותנטלה כי תושל צדיק אדם כני על חושל שהוא הוא כרוך

 דהכי וי״ל אלהים יראת דקרא וסופיה ע״ש כשחואל )וכפרש״י
 שתים בידי הכל מ״ש ע״ד אלהי׳ יראת ע״י צדיק כי תושל ומי פי'

 ו3 מושל שהצדיק שתיס כידי אינה הגזרה זו שתיס מיראת חוץ
•* מהרש״א( .

 ון בשבת יושב לדוד אשר הגבורים שמות ואלה *
 שם על העצני עדינו הוא השלישי ראש תחכמוני

 שס אבהו ר׳ אמר קאמר מאי אחר. בפעם הלל מאות שמונה
 הגח׳ 'ד^בש בשבת יושב רוד רריו,גב* שמות ה1וא? !5"1י

 גטין ע״ג ולא ברים ע״ג יושב היה לא בישיבה יושב שהיה
 מיי היאירי עירא קיים דהו׳ כמה קרק׳רכל ע״ג אלא כסתות

 7 נפשיה נח בי וכסתות כרים ע״ג לרבנן להו מתני הוה
 מפזס קרקע גבי על לרבנן לחו הוד מתני הוה היאירי דעירא

 אבל!׳ ׳ עליה קביל לא ואכסתות אברים מר ליתיב ליה אמרי
 8י5׳־8 תהא עצמך והשפלת הואיל הקב״ה ליה אמר תחכמוני

 יראצ ראש השלישי ראש מבטל׳ ואתה גזיר׳ גוזר שאני כמוני
 היאייי עוסק שהיה בשעה העצני ערינו הוא ׳ אבות לשלשה
 שיוצא בשעה העצני ׳ כתולעת עצמו מערן בתורה

 בפעם חלל מאות שמנה על ׳ כעץ עצמו מקשה למלחמה
 בפעם חלל מאות שמונה ומפיל חץ זורק שהיה אחת
 ריםיי אחד ירדוף *איכה הכתיב מאתים על מתאנח והיה אחת

אלף א כד ח״ב



פרה מגלחין ואלו
, , ,

 :החתי אוריה בדבר *רק לו ואמרה קול בת יצתה אלף טו א
 בשבת :כינהו גמריס שמות תחכמוני כשכת אטו קאמר מאי

 האבו'לעולם לשלשת ראש תהא כמשמע: נמוכה ישיכה
 כופף מעדן : עליהם מלך דוד ועבדי 3וכתי חיים שכולם הכא
 :מתאנח כימה מעדנות התקשר כמו לארץ ויושב ורגליו ידיו
 ירדוף איכה עכו״ס דכתיכגכי האלף מן שמשרים מאתים על

 אחד ירדוף מקום של רצונו עושין ישראל שאין דבזתן אלף אמד
 דוד היה זה ועל רככה יניסו מהם ושנים מישראל אלף עכו״ס מן

 שאינם אע״ם אלף אחד ירדוף 3כתי כעכו״ס מה מפני מתאנח
 נאמר מקו׳ של רצונו שעושי! זמן3 וכישראל מקום של רצונו עזשין
 לעיל 3דכתי הכי דקרא וגו׳־ופשעיה חמש׳מאה מכס ורדפו בהם

 ובחמתי כאפי אותם אכלה הקכ״ה אמר אפאיהס אמרתי מיניה
 רמה ידינו שיאמרו אויביהם מפני לא אס זכרם מאנוש ואשניתה

 שהם ויאמרו המה עצות אובד גוי העכו״ם כי לנו עמדת ונחנו
 אח׳ ירדוף איכה שיאמרו לאחריתם יכינו אס אבל ככחס השמידו׳

 עשרה ניטלים יהיו שלא מכרם צורם כי לא אס מישראל אלף מהס
:מישראל אלף מהם אחד ירדוף אז לשמס

 שמו׳ דואלה פשעי׳ דלפי בו׳ דור של גבורותיו מהרש״א
 שמות דחשיב אדלמטה 3מופ לדוד היו אשר הגבורי׳

 גו' בשבת יושב לכאן מקוס אין לדוד היו אשר הגכוריס אנשים
 כשהיה גבורה שס לו שהיה לדוד 3מוס קרא דנוליה דרשו וע׳׳כ
 וכסתות כריס על יושב היה שלא הגבוריס כדרך כישיבה יושב

 בשע׳שעסקת עצמך שהשפלת אחר הקכ״ה ליה ואמר למלך כראוי
 שתצדי׳ כדלעיל כו׳ כמוני תהא חחכמוני מלך אינך כאלו בתורה

 שאר בכל תבעל שאני כמוני והיינו כו׳ גזרה גוזר שאנו כי מושל
 גזרתי טל3ת תהיה אתה כך אדם שאר מחשבות גזרות הדברים
 אבות לג׳ השלישי ראש שהוא ואמר כו׳ בי מושל הצדיק כדלעיל

 האבות דג׳ דלעתיד בסעודה ע״פ בפרק אמרי׳ ועוד כפרש״י גו'
 ראש שהוא והיינו ע״ש ט׳ לכרך נאת לי יאמר ודוד תלכרך ימנעו

 עצתו תעדן הוה כו׳ העצני עדינו ואתר תברך שהגדול אבות לג׳
 כתורה עוסק כשהיה עדינו שמואל בספר פרש״י עיין נו׳ כתולעת

 ובערוך ע״ש כו׳ כימה מעדנות כתו כתולעת עצתו ומקשר כורך
 כשרו שיתרכך עד עצמו מעדן היה כתורה עוסק כשהיה פי'

 היה למלחמה יוצא וכשהיה עליו תיושכת דעתו שתהא כתולעת
 זורק שהיה : עכ״ל הצורך כשעת עושה מדה כל כעץ מתקשה

 היינו א׳ כפעם ליה משמע אבל חץ הוזכר לא כקרא כו׳ חץ
 ח׳ עד לאיש מאיש תרחוק שהולך כחץ רק א״א וזה אח׳ נמנה
 הוו איש מאות ח׳ כאלו יחיד ל׳ חלל וז״ש חללי׳ שנעשו איש מאות

 אמד ירדוף איכה דכתיב מאתים על תתאנח שהיה ואמר אח׳ איש
 העכו״ס תן אלף תישראל אח׳ ירדוף איכה הכי ליה תשמע אלף

 מישראל אלף העכו״ס מן אחד ירדוף איכה בהפך פי׳ כחומש ורש״י
 דאחד הברכת זו דודאי כאן ואתר הספרי ע״פ הוא כגלות כשהן

 תאי וא״כ דוד כימי נתקיים ודאי תהעכו״ם אלף ירדוף מישראל
אלף את׳ ירדוף איכה כו נתקיים לא שהרי חלל מאות דת׳ רבותיה

קטן מועד שלישי
 וילתה תתאנח היה וע״ז בדוד להתקיים ראוי שהיה דודאי וקאתר

כמלחמה אוריה הריגת של שהחטא וגו׳ אוריה כדכר רק קול כת
:כמלחמה חלל מאות שני עוד הרג שלא לו גרם

הגבוהה דילתא קשי׳ליה מאי תימה קאמ׳וכו' מאי הגבורים אלה הרי״ף
 בשבת יושב שהיה העלני עדינו היה הא' קחשיב ממש דוד של 1

 לו היה לא דא״ב דדייק ונראה וגו׳ אלעזר ואחריו בישיבה יושב תחכמוני
 הוא שמו מזכיר ואחי׳כ פעולותיו שהס תחכמוני בשבת יושב תחלה להזכיר

 היושב הוא העלני עדינו לדוד אשר הגבוהה ואלת היל״ל העלני עדינו
 דוד של גזירותיו שמחין דרשו לכך * וגו' השלישי ראש תחכמוני בשבת

 מתעדן והיה וכסתות כריס "ג ע ולא קרקע גבי על יושב שהיה והס
ובשעה ממנו שגדול מי בפני ללמוד בתורה עוסק כשהיה עצמו ומקטין

: וכו' כען עצמו מקשה למלחמה שיוצא

יהודה רב אמר שומעניה פנו דהוה מרבנן צורבא ההוא
 ־' לא רבנן ליה צריכי נישמתיה נעביר היבי

 * בר לרבה ליה אמר דשמיא שמיה מיחלל קא נשמתיה
 מ״ד יוחנן א״ר הכי א״ל בהא לך שמיע מידי חנה בר

 מלאכי מלאך בי מפיהו יבקשו ותור׳ דעת ישמרו כהן שפתי *כי

 3 יבקשו צבאות ה׳ למלאך דומה הרב אם • הוא ה׳צבאות
 א יהוד׳ רב שמתיה מפיהו יבקשו אל לאו ואם מפיהו תור׳
 דורשי! ואתא ביה לשיולי רבנן אתו יהודה רב איהליש לפוף

 ש״ע' לא ליה אמר אחיך יהודה רב כדחזייה רבנן בהרי איהו
 אד־א מחייו קא נמי אהובי אלא גברא לההוא רשמתי׳ מפתייה

 דאמרי׳ דאתי לעלמא אזילנא דכי חייכנ׳אלא בדידך לאו א״ל בי
תנודה הל, יפיחנ כוחך רבה גברא דאפילו דעתאי בדיחנא

 שרו להו אמר מדרשא לבי אתא יהודה דר׳ נפשיה נח
 צ״ל הכא ליכא יהודה כר׳ דחשיבא רבא גברא ליה אמרו לי

 היא ,!ך שרי^ר אהינש יהודה דר׳ לקמיה זיל ׳ לך דלישרי
 72 ביה עיין פוק אמי לרבי ליה אמר לקמיה אזיל

 לא הס רבי עיין ליה שריא למשרי מבעי אי כדיניה
 יבקשו בר שמואל רבי עמד ליה למשרי סבר בדיניה אמי

 ,״”י״ לא רבי בית של שפחה מה ואמר רגליו על נחמני
 'היי״ג נוחברי יהודה שנים ג׳ בנדויה ראש קלות חכמים נהגו

 האידנא סבא ליה דאתא רקמן מאי זירא א״ר עאכ״ו
 מישרא ל״מ ש״מ לי׳ אתא לא שני כמה דהא מדרשא לבי
 זיבורא אתיא ואזיל בכי קא כי נפק ליה שרי לא ליה

 קבלו׳ ולא דחפירי למערת׳ עיילוהו ושכיב טרקי׳אאמתי׳
 אלעאי כרבי דעבד וקבלו׳מ״ט דרייני למערתא עיילוהו

 מתגבר שיצרו אדם רואה אומ׳אם הזקן אלעאי ר׳ דתני׳
 שחורים וילבש אותו מבירין שאין למקום ילך עליו

 שם יחלל ואל חפץ שלבו מה ויעשה שחורים ויתעטף
 קדושין כאלו בסתר עברה העובר והתניא איני בפרהסיא שמים
 פ״ק הא ליצריה ליה כייף דמצי הא ל״ק שכינה רגלי דוחק

י?׳* מאי רבי בית של שפחה ליצריה-י ליה כייף מצי דלא
ח רש , י

 מהי• דקא גברא לההוא חזיתיה רבי דבי דאמתא היא
עבר רקא בשמתא גברא ההוא להוי ליה אמרה רבה לבנו

משוס



צד קטן מועד שלישי פרק מגלרוין ואלו
 הישע ובשל היום *וכשל׳ ׳שנ בפרהסיא אותו מנדין אין שסרח ר׳ישמעאל דבי דתנא מכשול תתן לא עור *ולפני משו׳

י זוטרא מר כלילה כסהו עמך ודמיתי לילה עמך נביא גם הכתו׳מדבר: הגדול בנו במכה מכשול תתן לא עור ולפנייט

 שמיס שס שהיה פר״ח מכוער־ין שמעשיו שמעו שומעניה סנו
 כל השס חלול דמי היכי גפי״ה כדאתרינן ידו על מהחלל

 תורה ללמוד רבנן ליה צריכי :וכו׳ משמועתו מתגיישין סחגריו
 אין מסתמא לאחרים שונה מנודה לעיל דאמרינן ע״ג ואף מפיו
 דהוה דאתריה רגנן ליה צריכי וגס״א לפניו ויושג הולך ח״ח

 והא שומעני׳ וסנו הואיל תורה יבקשו לא לאו ואם :רגהון
 אתא : מיניה ילפינן דלא דמוטג הוא כלום לאו רגנן ליה דצריכי

 למשריליהשריאס אבעי :גהדיהו נמי מנודה איהוהאי
 בית של שפחה : ליה שרי יהודה רג של נידויו להתיר יכולין

 :שנים ג' עד נדריה התירו שלא ובו' נהגו לא :לקמן מפורש ר'
 נחמני* גר שמואל ר׳ א3ס האי דעל איתרמי היכי כלומר רקמן מאי

 : מידו זה למנודה נשכו אאמתיה טרקי' :האידנא מדרש׳ לגי
 ג״ר ראשי דייני : פית פתחה ולא לתו עכנא דהדר קבלוה לא

 אנוס דחסידי גמערתא קגלוה לא מ״ט : מיניהו מעלי וחסידי
 לתקוני אפשר הוה דלא אלעאי אדרבי רעבר ; הוה ביצהר
 שומעניה דסנו ההוא אלעאי כדרגי נ״א : אלעאי כדרגי נפשיה

 משום גצינעא לגו חפצת שס ועשה אותו מכירין שאין למקום הלך
 : דדייני גתערהא קגלוה ולהט גפרהסיא שמיס שס יחלל דלא

 יצרו את ויניף כבוד גו ינהגו ולא אותו מכירים שאין למקום
 יזקיקנו לא דודאי חפץ שלבו מה עצמרויעשה את שמשפיל לפי

 שלגו מה יעשה ל״א ז״ל האי רג ת3תשו3 מפורש כך לעגירה יצרו
 בנו רבה בריה גפרהסיא: יתחלל ולא גצנעא יתחלל 3מוט מזן

: כנגדו שמפעפע שגורס מכשול תתן לא גדול:
לדכר מיתר דמנודה משמע מכאן השם חלול כמקום ליה חניפי לא ׳ךןךס

י
סס

שם

 : מדה כנגד מרה הוה עכירות כעל אאמתיה חוייא ערקיה עמו
 כר דע משום : דינן קכלו שככר הנדונין להערת פר״ח דדייני למערתא

 כרכי למעכד ליה דמה קכלוה לא ואעפ״כ היה כיצרו אנוס אלעאי אדרכי
 מ״ע ה״פ אלעאי כרכי דעכד דגרסי ואית ; שמיס שם יתחלל ולא אלעאי

:אלעאי כרכי דעכד משום דדייני המערתא קכלוה

 קא גברא ההוא אתא פררסא מינטר הוה לקיש ריש
 אמר ביה אשגח לא קלא ביה רמא תאיני אכיל

 ההוא ליהוי אדרב׳ ליה אמר בשמתא גברא ההוא ליהוי
 נדוי לך נתחייבתי ממון אם בשמתא גברא

 ליה אמרו מררשא לבי אתא לך נתחייבתי מי
 לך• לגכי׳דלישרי תקנתי׳זיל מאי נרוי אינו שלך נדוי שלו
 דתני׳וכו׳: לך דלישרי נשיאה לגבי זיל לי׳א״ל ידענא לא

 לך שהיה לך נתח־יבתי מי נדוי : ו3 גער קלא ביה רמא
 נידוי אינו שלך :מדרשא לגי ר״ל אתא גדין: להורידני

 חיתא - וכו' נתחייגתי ממון אס גתוספו' שתתי׳וכתנו גדינא דלאו
 כל לאכול התנהג היה שכן לומר ויש תגזול לא משוס קאענר הא

: הדתיס ולתת רמה שהיה מה
 אותו מנדין אין שסרח אב״ד התקינו באושא הונא א״ר

 מנדין וסרח חזר בביתך ושב הכבד לו אומרי׳ אלא
 ת״ח ר״ל דאמר לקיש דר׳ ופליגא השם חלול מפני אותו

 אגרי על לרמוז העיר וכתיג גתוכה שהיו גאדם אלא העיר גנוף
 עיר מעט ה3 ואנשים קטנה עיר דכתיג גקרא כת״ש האדם הגוף

 היא העיר דהיינו אדם של אגריו הס מעט גה ואנשים הגוף זה
 רחם גררגז דכתיב יוצאה כשהיא ואתר חרס הס האגריס כלל

 ונכנס כשחל כי טנינו לפי קרא האי ותייתי כתיגי רחס כתה תזכור
 מן יוצאה כשהיא וההיפך הדין גתדת הוא אבריו רת״ח על החים

 כשגוגרת״ה דהיינו גרוגז וזהו הרחמים גתדת רמ״חאגריס
הרחמים מדי! תזכור דהיינו תזכור רחם אגריו רמ״ח על גחרס

: עלרמ״חאגריס
 ואיהי דכלבא אגנובהא שמתא שדי יוסף רב אמר

 מסאני אכיל דחוה כלבא דההוא עבדא דירה
 נורא בי׳ איתלי ליה ושמתו מנו ידעי קא הוו לא דרבנן

 לההוא ליה מצער דחוה אלמא ההוא • ואבלתיה בגנובתי׳
 שמתיה זיל א״ל יוסף דרב לקמיה אתא מרבנן צורבא

 עליהכ״ש פתיחא א"לשקיל מיניה א״למיסתפינא
 בי ואחת׳ בכדא אחתיה שקליה א״ל מיניה דמיסתפינא

 רבי עביר אזל יומין במ׳ שיפורי אלפא ביה וקרי קברי
 מאי ממנו שנפרעין שיפורי מאי אלמא ומית בדא פקע

 רתניא רמי בתי תברי יהודה ברי׳דרב יצחק א״ר תברא
ארשב״ג כ כר

 נפשיה משמית ברישא שמתא מרבנן צורב׳ מחייב כי
 ליה שרי באושפיזא עייל הוה כי לדידיה משמית והדר

 ת״ת רב אמר גידל א״ר לדידיה ליה שרי והדר לנפשי־
 שמיתי דלא לי תיתי פפא א״ר לעצמו ומיפר לעצמו מנד׳

 שמתא מרבנן צורבא מחייב כי אלא מעולם צורב׳מרבנן
 מרבנן דצורבא אנגידא רבמערב׳ממנו הא כי עביר היכי

: אשמתא ממנו ולא
 ושג ראשו עליו שבכד כאדם עצמך עשה לו אומר הזה כלשון הכבד

 כפרהשיא:כלילת אוחו אלתכזה אומ׳לגיכסהו ככוד כלשון ככיתך

 מרבנן; צורכא דהוה יקרא משום נפשיה משמית :רואה אדם שחשיכהואין
 : להו מלקי והוי משמתא יותר להן יפה ומלקות מלקות אנגידא ממנו

 - יהיה שממה אמר ושמואל מיתה שם א״ר שמתא מאי
 ש דאמ׳ר״ל בתנור׳ופליג׳דר״ל טיחתא כי ביה ומהניא

 ברמ״ח יוצא׳ כשיוצאה איברי׳כך ברמ״ח שנכנסת כשם
יהושע , י

!לה׳ חרם העיר *והיתה דכתיב נכנסת כשהיא איברים
 ג תנקו׳ *ברוגז דבתיב יוצאה כשהיא הוא רמ״ח בגימטריא חרם

:הוו הבי בגימטריא רחם תזכור רחם  כתיכה ונכלע התנור את שמוחין כשומן כתנורא מיחא כי כיה יא2מה1
 ללא ליה דמשמתינן מאן לכל מכה כלומר לעולם יוצא שאינו 1

: יוצאה דיאמר דר״ל ופליגא . לעולם מיניה נפקא

גרסי' כו׳גערוך יהיה שממה כו׳ שמתא מאי מהרש״א
 חיתי שס תהא שס ה3 מיתה שס ופי' תהא שס

 דכתיב נכנסת כשהיא : עכ״ל 3הגנ גית אל וגאה דכתיג
 מייתי ולא גחורה דכתיג חרס לשון כתה בו׳ חרם העיר והיתה

חרם שייך דלא משוס גזה לכוון ויש דיהושע קרא האי ויריתי להו



פרק מגלחין ואלו
 או מיתה או עיניהם הנמים שנתנו מקום כל ארשב״ג

* : עוני
 6אלת דגברא מיניה מיסתפינא :ליה מלקי עבדא דידה :זנב גנובתא

 לכתב שקליה : שמתא עליו כתוב עלזיה פתיוזא שקול : הוא
 חמן שמתי דלא קירי ישמערבי ולא הכד בתוך תקע בכדא שתתא:ואחתיה

 תוקעין למה תירי מאי :שיפורי אלפי ביה תקע כלומר ביז וקרא :אינשי

 : גבוהים בתים משבר שמתא כלומר רמי בתי חברי : ושברים תקיעה

 כולי רירה ואיהי דכלבא אננובתיה שמתא ׳א מהרש
 האברים מכלל נראה שאינו הגנובתיה דגם ר״ל

 שקליה ; ואכלתיה נורא בית דאזלי כו׳ עבדא דידה החרם מ"מ
 תקנה לו שאין חרם לכלי דומה תאדם )כי כו' בנדא אמתיה

 כאלו בכדא לפתיתא אחזיה אמר וע׳'כ מיתתו היא זו שבירתו כי(
 וקבורתו שבירתו יהיה שם כי לרמוז קברי בי ואחתיה לאלמא נתתו
 וטעם המספרים וסוף כלל הוא האלף כי שפורי אלפא ביה וקרי

 יומין מ׳3 וטעם ממנו שנפרעין ע״ש כדמסיק שמתא לגני השופר
 השברי' טעם מה תברא מאי וקאמר האדם יצירת מספר שהוא
 חכמי׳טיניהס שנתנו כו׳וכ״ת בתי תברי ע״ש וקאמר השתתא לגבי

נדרים במסכת כמפורש כמיתה דעוני עוני או מיתה או
 עייל מלתא ביה איתרע שמואל רמה , אחוה פנחס 2.י

 לטופריה חזנהו מיניה טעמא למשאל שמואל
 אלו אמר לחו שקלת לא אמאי ליה אמר נפישין דהוו

 *כשגגה הואי האי כולי ביה מזלזל דית מי הוה בדידיה י[ ?*ל
 עייל בשמואל מילתא ביה ואיתרע השליט מלפני הירצ׳ '

 לטופרי שקלינהו מיניה טעמא למשאל אחנה פנחס
 לשפתיש כרותה ברית לך לית א״ל באפיה חבטינהו

 שנאמר לשפתים כרותה שברית מנין יוחנן רבי דאמר , .
 ואני החמור עם פה לכם שבו נעריו אל אברהם *ויאמר מ

 ואסתייעא אליכם ונשובה ונשתחוה כה עד נלכה והנער
: תרוייהו והדרו מלתא

 : בנו שמת דשמואל אחוה בפנחס אבלות מילתא ביה איתרע
 אלו כלות׳ הוה בדידיה אלו : לק על לדבר לגביה על

 :לטופרך דשקלת באבלות הא' כולי ביה מזלזל מי :ל3א היית
 להרגו בכונה שלא אדם על גזרה השליט שגזר היוצא בשגגה

 : אבלות מלתא ביה ואיתרע : וחבשוהו והלכו לחבשו או
 מרוב באפיה זרקינהו לאפיה חבטינהו לטופריה שקלינהו

 בגמרא ועיין רשע נקרא דזורקן להו ומכנש שמואל והדר כעס
 עליה שתעבור למיחש דליכא היכא צפורניס דזורקין פעמים

: ותפיל מעוברות
 אברהם ויאמר שנא׳ לשפתים כרותה ברית ׳א מהרש

 מרובה טובה מדה דלמא תימא התוס' וכתבו וגו׳
 אל לעולם דברנות ופ״ג דכלזובות פ״ק דאמרי׳ הא לאתויי וה״ל
 זה את ליישב והנראה עכ״ל וגומר שנאמר לשטן פיו אדם יפתח

 באותו עצמו את קלל כשהאומר איירי לשטן פיו יפתח דאל דההיא
 בע״י כת״ש 13 והטעם דהתס הענינים נדתוכחי ורעת פורענות

 כמאה דין בעל הודאת ולומר לקטרג לשטן פת פתחון יתן שלא
 כז׳ אפיס להאריך הרחמים למדת מקום נשאר ולא דתי עדים

 האזמך מדברי נשגג׳העצא איירי דהנא לתהיא לדמלי זלינא ע״ש

קטן מועד שלישי
 לשמואל פנחס הענין כדמוכח זולתו בטובת או ופורענות ברעות
 בחומש רש״י וכפי׳ ניבא תה יודע ואינו ניבא כאומרם בו והטעם
 בין לחלק סברא אץ והשתא עכ״יל שניהם שישובו נתנבא ונשובה

 : בשגגה האומר מדברי היוצאת בנבואה רעת למדה תדהטובה
 שם בצפרנים נאמרו דברים נ׳ תניא והא לזרקן מותר וש״מ

 שמא מט רשע זורקן הפיר שורפן צדיק ריקרברן
 מדרשא בי אשה • ותפיל עוברה אשה עלייתו תעבור

להואבראי להוושדי דמכנשי זימנין וכ״ת שכיחא לא
:אשתני דאשתני כיון

 מההוא דאישתני כיון : אבראי אתתא על״הו ועבר אבראי להו ושח
:מרקי ולא אישתני מעיקרא דהוו דוכחא

 ס* בימי שהיה פרעה דרב משמיה ספרא אבטול אמר
 וזרת אמה ופרמשתקו אמה וזקנו אמה הוא משה

 ,^דג ואמר עלה יהקים אנשים *ושפל שנאמר מה לקיים
י ז מימה בימי שיהיה פרעה דרב משמיה ספרא אבטול

: המימה יוצא הגה שנאמר הוה אמנושי
 מחלוקת המיתה יוצא הנה דכתיב הוה אתגושי : אמתו פרמשתקו

ב:י'ל ליאור יצא להכי חרשי אתר חד :בת במסכת י
:עשיתני ואני יאורי לי :אותר יצא להני גידופי אתר וחד מנשמת

 תאתרי על מאומתנו גס לצו! אנכי :תוכיחי! התוכחות תן וו אף
 לא אס והנס יצבע יבין לא ואי: כענבים בעיניהם ויהיו חז״ל

 ליט* כשל דרכם זה כי בכולם מהם לדו! יחפצו לא בקצתם כונתס להם תפור:
 ר ותפל בחידה לגלותו רצו משת ביתי שהיה פרעה על אלה בדבריו רב הנה

 אתה במי׳בזוי נתחיו קעון הנה כד״א אישים וחדל נבזה שהיה אמת הוא ואמר
 ואומרו ישראל על בהתנכאו גאותו היתה עינו שפלות :נפי אתה וזקנו תאד

 על כשת!-העיב כד״א האדם פני הדרת לזקן תיוחס והנאות ת׳ את ידעתי לא
 הפחותה תאותו ותת ערות ני מרת אתה ופרמפתקי הזקן על יורד הראש
 כסילים ופי דעת ?טיב חכמים שלשון הרי כלו על ונוברת מתנו גדולה היתת
 בכשפיו שהאמין או באלקות מתפאר שהיה רצה אתגושי ות״ש אולת ירעה
 ; תתנו בעליון ולכפור ולגדף לחרף וסכל פנים עז או לאלוה מוחזק להיות

, בו׳ המימה יוצא הוא הנה שנא׳ הוה אמנושי מהרש״א
 קודם ולא ערוב במכת הכתוב זה והזכיר כפרש״י

 אתרו הקודמת כניס במכת שאף להורות דצ״ך זהבתכות
 הוא והקשה חיזק כן פי על אף הוא אלהים אצבע כי החרטתיס

 ולתר הכשפים בשביל לתר התימה לצאת פרעה נמנע ולא לבבו
: וגומר יאורי לי לומר לגדף

 יב קול בת ויום יום בכל שמואל אמר יהודה רב אמר
 שס פלונית שדה לפלוני פלוני בת ואומרת יוצאת

 3ע״ יצירת קודם ארבעי׳יום רב אמר ידזדה רב ואמר לפלוני
 שיעז שדה לפלוני פלוני בת ואומרת יוצאת הולרבתקול

 * לפלוני פלוני אשת לפלוני פלוני בית לפלוני פלונית
 ״ארש שמואל מאמר על בגמר׳להקשות הובאו האלו המאמרים

 ותרצו אחר יקדמנו שמא המועד בחול אשה לארם מות׳
 ברחמים אחר יקדמנו שמא אימא אלא ואמרו הקושיא

 רחמג׳ רחמי בעי דקא גברא לדדוא שמעיה דרבא הא בי
 חזייה אי דגי רחמי תבעי לא ליה אמר פלניתא לי תזדמן

 שמעיה דבי בתר בה כפרת לא ואי ממך אזלא לא לך
 תמות איהי אד מקמר, לימות איהו או רחמנא דקאמר
עלר. רחמי תבעי לא לך אמרי לא ליה אמר מקמיה

דמלתא ־ “ י1



פרק טנלחין ואלו
 איצטרובלי בר ראובן רבי משום רב אמר 'רבי דמלתא

 * לאיש אשר מה׳ הכתובים ומן הנביאים מן התורה מן
 יצא מה׳ ויאמרו ובתואל לבן *ויען דכתיב התורה מן כראשי׳
 מה׳ כי ירעו לא ואמו *ואביו דכתיב הנביאים מן י הדבר יי
> 1 שופטי

 ומה׳ אבות נחלת והון *בית רכתיב הכתובים מן • היא יד
 בר ראובן רבי משום רב ואמר * משכלת אשה משלי

 ברב׳ נחשד ארם אין במתנית׳תנא לה ואמרי איצטרובלי טי
 מקצתו עשה כולו עשאו לא ואם עשאו כן אם אלא
 הרהר לא ואם לעשותו בלבו הרהר מקצתו עשה לא ואם

 רב מתיב • ושמח שעשאוהו אחרים ראה לעשותו בלבו
 לא אשר דברים ישראל בני *ויחפאו פקור מנהר יעקב נס

 דעבוד-ת״ש*וישמע הוא להכעיס התם ה׳אלהיהם על כן
 יונתן רבי אמר שמע שמועה מה פניו על ויפול משה

 למשה *ויקנאו שנאמר לן ומנא איש מאשת שחשרוהו ת?
 אין אחר ובספר * ד רעבו הוא שנאה משוט התם במחנה סילי י

 רב במחנה למשה ויקנאו ת״ש אלא משה וישמע כתוב 'חי״נמר
 לאשתו קנא אחד שכל מלמר אמר יצחק בר שמואל ס״הג

 יוסי דא״ר ת״ש * רעבוד הוא שנאה משום התם ־ ממשה מ״ועי
 ואמר בו *ואין ברבר אותו שחושדין מי עם חלקי יהא

 בקלא הא קשיא לא בי הוה ולא בי חשרין לרידי פפא רב חינ
! פסיק דלא בקלא הא דפסיק שהרהי

 אדם אין אלתא תעלה של נישיגה ואומרת יוצאת קול בת
 שיתפלל ברחמים : נעלה אינה קול דנת לזה לקרתה יכול י ב
: פלניתא לי הזמן רחתנא ואתר רחמי בעי דקא ; ותנטלה ינתינ

 • עליה תתנחם נה כפרת לסוף ותשאנה מזלך בת אינה ואם
 לזתן נידו שאין ליתר ננוראך כופר אתה נתצאת כפרת לא ואי ל״א קו

 ואביו :תזלך נת שאינה פי על אף לישאנה רוצה שאתה אשה לך ׳י'5*
 תנקש הוא תואנה ני היא תה׳ כי ידעו לא דשתשון ואמו "הר

•׳ מפלשתים כת
 שהוא ואפשר הריון כיום הולד יצירת קודם יום ארבעים תוספות כ',׳5ד

תתא מה זה עפה ושואל הקכ״ה לפני ומביאה לילה המלאך ץ*מ
 שמכריזין לפלוני פלוני שדה הספרים בגירסת שיש מה ווה עני או עשיר 'ינ,ת
 לפלוני פלוני אשת דגרסי ספרים ואית ־ עפש או יזכם עני או עשיר עליו ח ש

 מיירי דהכא תיקשי לא ראשון בזווג ■כסוטה לה אוקימנא הא קשי-א ואי
 הה קשה ומ״מ נשא לא שהאחד כיין ראשון זווג נקרא וזה נשא שלא כפלוני

 לזווגן וקשה כתורה לקרות כשעומד לחתן שאומרים כרשות הפייט שייסד

 ככושרות אסירים ממוצא כדדרשינן מיירי שני דבזווג סוף ים כקריעת
 כן סוף ים כקריעת לישראל ושירות למצרים ככי שהיה שכמו וכשירות נבכי

 פלוני אשת דל״ג ולספרים כלה לקרוכי ושירות ראשין לקרובי בכיה יש
 וכמו מעשים לפי נידון שהאחד לכתילה ואלמון לבחור ואלמנה ניחא לפלוני

 כה כפרת לא ואי משושכיניו; חתן לקרובי ושירים המת לקרוכי מי יש כן
 הזווג יבא שלא אות׳ ששאלת אפה על שתתחרע סופך מזלו בת אינה זאס
 שדה זי׳ל הר׳ין ע״כז זמן כקרוב מקמיה תמות :מזלך בת שאינה כיון יפת

 קודם נגזר הכל בתו עם פוסק שאדם הנדוניא פסקת פירוש לפלוני פלוני
 שנשואי לפי אבות כפירוש-פרקי זו אגדה העתיק והרמב״ס :הולד יצירת

 וקבלת קדושין ע״י ורביה בפריה שנצטווינו שכתור׳היא עשה ממצות אשה
 עביר׳שאם שיעשה ולא מצות שיעשה האדם על גוזר הקב״ה שאין כידינו

 מלן ?כל אם למה המצית על שכתורה האזהרית וכל צמה ושכר עונש ס

צח קטן מיעד שלישי
 עליון מפי וכתיב בחיים ובחרת וגו' לפניך נתתי ראה וכה״א ׳ הגזרה אחר

 שישא לאדם לי מכרחת הגזרה שאין נאמר אולי והטוב הרעות תצא לא
 אדם משנבראו ויצרו טבעו דרך לה ונוטה אחרית מחזר הוא אלא אשת
 עזאי בן שעשת כמו מתנה לפרוש או מלישא יצרו את לכוף רצה ואם וחיה

 לישא מדעתו נוטה שארס מאחר איל הסריסים מכלל ויהיה בידו הרשות

 קודמת ברירה שאותה ע"פ ואף השמים מן פלונית אשה לו יבררו אשה
 שמיכית כמו מצרים גלות על הבתרים בין כגזרת ה״ז ולבחירתו ליצירתו

 ארוכים והדברים הארץ נכר אלהי אחרי וזנה הזה העם וקס בתיכחות
 פירו' כרחמיס אחר יקדמנו שתא אלא : האמת יודע ברוך עמוק והענין
 תפלת שתועיל אפשר לפלוני פלוני כת השמים מן האדם על שגמר ואע״ם

 בן וישאנה ■יגרשנה או ימות דלבשוף זאשיקנא וישאנה זוגו בת שאינה מי

 שתתחרנז פרש״י לבסוף בה כפרת לא וכו׳ואי שמעיה דרבא הא כי י זוגה
 כאלו אתה שמראה בהקב״ה ביה פי׳ז״לכפרת ועוד תשאנה׳ אס זמן לאחר
 גזרה מבטל הצדיק שתפלת הוא מחודש דבר וכי ואי׳ת גזרתו נבטל תבא
 מזל אין אמרו ועוד שלך מאיצטגנינות צא באברהם שאמרו כמו רעה

 דבר לעשות קונו את להטריח שלא ליזהר לצדיק לו יש שמ״ת וי"ל לישראל
 רעה גזרה בתפלתו תבטל שהצדיק ול״נ דתעניות עובדי כהנהו בעתו שלא

 טובה אחר׳ ישא זאת ישא לא אם רעה גזרה שהיא לן נימא מאן כאן אפל
 מקמיה תמות איהי או :זמנו קידם כלומר מק־מה לימות איהו או : מתנה
 דמלת' עלה רחמי תבעי לא לך אתרי לא א׳יל : שנשאה על תתחרט שהיה

 ראוין שאינם ויש דין גזר לבטל ראויה שתפלתס אנשים שיש כלותר הכי
 שאינו לומר ובא שמואל דאתו־ קול בת והיינו פי' תשכלת אשה ותה' לכך:

 אותה של מעשיו לפי לשנה משנה האדם על הנולדים מקרים כשאר מקרה
 ה׳אלהיהם על :היצירה בתחלת שנולד מקידם היא קדומה גזרה אלא שנה

 ותנא איש מאשת שחשדוהו : עליה תחפי' הכי ואפילו מידי בידיה הוה מי
 דליוז והוא כדלקמן שנאה משוס במחנה למשה ויקנאו דכתיב שחשדוהו לן

 להכעיס התם ו׳יל הר״ן :אמרי שנאה מחתת שלא אמרי דכי אויבים ביה
:עכ״ל ביה דלית ידעי היו גופיה ואנהו פירוש דעביד הוא

 למשה שחשדוהו ג״כ כתוב בכורים דמסכת בירושלמי הכותב אמר
 ענין ולהיות תשה אחרי והביטו פסוק על איש באשת

 כפי העני! לפרש הוצרכתי רבינו תשה על כזאת חשדא לחשוד השכל אצל זר
 עניני אר־ נוטה שהיה שחשדוהו בו ושהכוונה מפשוטו ולהוציאו דעתי קוצר
 שכתוב זה תתאחר נזכרתי לא כן כתבתי וכאשר איש באשת התכונה הגוף

 התאחר יסוד שאין כיון דברי על לחלוק התלמיד יחשוב ואולי ־ הזה במקום
 ענין תה ויאתר דברי כנגד ויקשה קרח מחלוקת על רק תשה אחרי והביטו על
 פירוש שאין ראיה מכאן כי ולומר בכלל כונתי לקיים בא הנני ־לכן לכאן זה

 ויסוד שכתבתי למה דומה צורה בדרך לפרשו שראוי אלא תתש כפשוטו הענין
 משה שליחות תאתינין היו לא ועדתו קרח כי נגלה מבואר כן מחייב הענין
 אליצפן נשיאות במנוי גס ובניו אחיו לאהרן הנהונה במנוי ובפרט רבינו
 שלחני ה' כי תדעון בזאת לומר משה הוצרך ולכן ו־ש״י שכתב כתו קרובו

 פורה השרש תזה כ• ספק ואין מלבי לא כי האלה המעשים כל את לעשות
 בכלל לספר להם נמשך בנפשותס האלה החטאים בצב המונח ולענה ראש
 ואבירם דתן הב׳כת ועדתו קרח הא׳כת כתות לב' נחלקין והיו שליחותו כנגד
 מוסכמות שתהיין היות עם בסברתם גדול חלוק היה ההנה הכתות ב' ובין

 ועדתו קרח בקצרה בכאן זה ואבאר • המחלוקת יסוד שהוא תיוחד בענין
 מאמינים היו שאלה תזה וגו'יראה ה' ובתוכם קדושים כלס העדה כל כי אתרו

 קרבצות יקריבו שישראל ה' בעיני טוב כי טוענים והיו תה בצד ה' בתורת
 ואין זאת בעבודה שוים הס ישראל שכל האתת אבל מיוחד קדוש במקום לפניו

 המקום לבין בינם אמצעיים יהיו אליהם קרב היותר ואהרן שמשה צריכים
 מאמינים בלתי לגמרי אפיקורסי! מיניס היו אחריהס והנמשכים ואבירם ודתן
 ועדתז קרח כנגד שגם לומר רצוני כלס כנגד תצעיגיס והיו אלהות דת בשום

 לזתמ״שודתן גמורה וראיס מחתות שלקחו בתה המשותקיםותלעיגיס
 היו זלא כלל ביתם מפתח יצאו שלא יורה שזה אהליהם פתת נצביס יצאו ואבירם
 וידבר מ״ש ג״כ יורה וכן כלס על לועגים והיו אלתות עבודת בשום חפצים

 וכל קרח מחתות לכס קחו עשו זאת וגו' בקר לאתר עדתו כל ואל קרח אל
 דתן בכללם היו שלא לומר רצוני לבדו קרח לעדת רכינו תשה אתר וזה עדתו

עם רכינו משה דבריו שהשלים אחר וצק כצל זה כמעמד הינ שלא נאבירם

קרח



פרק מנלחין ואלו
 אלא מביתה לצאת רצו ולא )אבירה לדתן לק־וא ה ת: ויכלת נאמר ועדתו קרח

 וו בסברותיהס חלוקות היו ההבה הכתות שב' ע״פ ואף כולה על כמלעיגיס
 רבינו־ כליתו׳מכה כנגד לחלוק והוא אחד תוסנתו׳לדעת כתיהה עכ״ז זו כנגד
 הזכיר הכבר למה לרמוז ואהרן תכה על ויקהלו בפירו: נאות דקדוק זה זני'ל

 מאמין כהיה קרח הא' לב׳ראכיס נחלקים כהיו המחלוקות בעלי ראכון בפסוק
 חלוקים כהיו ע״פ ואף י לגמרי כופרים היו ואבירם ודתן אלהות בתורה

 ועל מכת על שניהם לחלוק ומשותפים נקהלים היו זה על זה בסברותיהם
 תכה בכריכות מאמינים היו לא האלה הכתות כב׳ ספק אין ככן וכיון ■ אהרן
 לדעת תזה ונמשכים ־ כתה לא ותיס אכל לא לחה יזם ת' בהר וכיכב רבינו

 ההמון לדתות מעשיו רוב שהיו לחשוב לבס בתוך חזקה כפירת הזאת מרעים
 אחד ככל באומרו כמואל רב כוונת היתה וזאת ־ קלה שדעתן לנכים ובפרט

 כתיו למכה חכד הזאת תרעה תהעדת אחד כל פירוש ממשה לאשתו קנא
 תאמיני'בכליחתו היו יכראל איש כל אבל אשתו בעיני ונעימים נאהבים מעשיו
 ראכוג'שיסוד הגרסא בעיני יכרה זה ובעבור הללו תחכדות נקיים והיו לגתרי

 כוונת וכן ־ קרח במחלוקת הנזכר פניו על ויפול תכה וישמע בפסוק זה דרש
 למעיין תבואר והוא לתכת ויקנאו דכתיב דחכדוהו ותנ״ל באתי־ו י”רש

פלוני שדה הד״ן מפי׳ כו׳ לפלוני פלוני שרה יא מהרש
 עם פוסק שאדם הנדוניא פסקת פי׳ כי׳ לפלוני

 התום' וגסס דחוק והלשון עכ״ל הולד יצירת קודם נגזר הכל גתו
 המלאך שתית ואפשר הריון ביום הולד יצירת קודם יום דמי

 או עשיר עלית תהא מת זו עפה ושואל הקב״ה לפגי ומביאו לילה
 עליו שמיריזין לפלוני פלוני שדת תספרי׳ נגירסת שיש מה וזה עני

 כאן הזכיר אתא■ כן דאס זה לפי׳ וקשת עכ״ל כו׳ עני או עשיר
 שהוא חלש או גגור טפש או חכם מהכרזת עשי׳נופי או עני הכרזת

 דנקט דאהנהו הי־זי״ל כל פ׳ כדאמרינן הריון ביום כן גס נגזר
 דהתס נהנך משא״כ יוצא קול הגת ז1כר ושדה ויית פלו' גת הכא

 כו׳פרש״י דרבא הא כ* יוצא: קול הגת אין מ״מ נגזר שהוא גס
 לך חזייה לא אס רגא קא״ל שגתחלה לי מוגן אינו שלפנינו גגמרא

 שלא היא או הוא שימות כשהתפלל ושוג הגזירה לשנות א״א
 נרתמים אח־ יקדמנו שלא יארס ומש״ה לאחר שתנשא גצער יראה

 עלה תיגעי ■דלא לך אמינא לא קא״ל מאי ולפ״ז היא שתמות
 דגר יגקש שלא א״ל דג־חלה היא אחריתא מילתא דהא דמילתא

 שיועיל אפשר זו בבקשה הכא אגל גקשקו יועיל ולא לשנו׳ לו שא״א
 ראוגן מר׳ וראית לאתר כשתנשא עצמו יצער ולא היא שתמות לו

 שמא ולשון כן משמע לא כו׳ לאיש אשה מה' שאמר איצטרוגלי גר
 ע״י וגפי׳ ישאנה שאתר אלא היא שתמות תשמע לא אחר יקדמנו

 :ע״ש נכו! והוא הר״ן גשס אתר פירוש שס כתג גס אחר פי׳ ים
 ולא יצירה גשעת כגר שמיס נגזרת והיינו כו' הדבר יצא מה׳

 לך שזימנה דבריך כפי הדגר יצא תה׳ כפשטיה לפרש להו ניחא
 שאינו ניחוש כל ג״ה פ׳ כדאמרי׳ היה דניחוש כיון נחותש כפרש״י

 מה׳ כי :ודו״ק תה׳ יצא כי הדגר לתלות ת״ל לא כו׳ כאליעזר
 תואנה כי דקאת' וקרא גיצירה שמיס בגזירת נמי והיינו כר' הוא
 זו אשה שע״י כדי היה שמיס נגזרת זה כל מפלשתים מגקש הוא

 גית גתאי הזה הדרשה לפי וי״ל גו' אשה ומה׳ גו׳: הוא תואנה
 מיום נגזרה לאיש האשת דמשמע גו׳ אשה ומה׳ אבות נחלת והון

 וקשה אגות נחלת אלא היצירה תן נגזר אינו והון נית אגל היצירה
 תהא תה זו טיפה שואל שהמלאך מהיצירה נגור נתי והון נית דהא

 הכא לתרץ ודוחק היד כל פרק כדאמרינן עני או עשיר עליה
 דגקרא והון גית על ולא יוצאה קול הגת אשה דעל אקרא

 מעת גגזרה תה׳ לעולם היא תשנלת אשה ר״ל כן משמע לא

' קטן מועד שלישי
 אלאי שלו היצירה מגזירת גא אינו לפעמים והון בית אנל היצירה
 וכו׳דלגגי קינא עכשיו:שכ״א שמיס בגזירת שמת אביו בגזירת

 ואהרן גענין כת״ש געד׳קרח כמ״ש כמשמעו ,הקנא תפורש אהרן
 אם זכמ״ש גו קנאו לא משה לגדולת אגל עליו תלונו כי הוא תה

 לגני דרשוהו וע״כ הכהונה לאחיך ליתן לך היה לא מלכות לקמת
 על למחנה תשה כשגא דהיינו מאשתו למשה קינא שכ״א משת
 וגפר״ק חלק נפר׳ יותר מפורש זה ודבר למחנה מחוץ אהלו שנטה

:ע"ש דג"ק
משני לא אמאי טובא וקשה :יכו' ברחמים אחר יקדמנו שמא "ת הרי

 והי׳קושי׳ בשיטה התם כדמשני שני בזיווג הא ראשון בזיווג הא 1

 הרבא לשזור מעשה הגמרא שהביא וע״ק : בתימה התי׳הניחוה לבעלי
 דאי רחמי תיבעי לא רבא וא״ל וכו' רחמי דבעי גברא ל־היא דשמעיה

 יש יעקב עין ובש׳ וכו׳ מהני-רחתי דלא דמשמע מנך אזלא לא לך חזיית
 אינה אם בה כזרת לא ואי פירושה והביא בת כפרת לא ואי אחרת גירסא

 כיון יפה הזיויג יבא שלא עתה ששאלת אשת על שתתחרט שופך מזלך בת
 כלומר מקמה לימות איהו או זמן בקרוב מקמיה תמית מזלך בת שאינה
 וכפי עכ״ל שנשאה על מתחרט שהיה תקמיה תימות איתי או זמנו קידם

 מה להבין צריך יי רש גירשת כפי אבל לו הועילה שהתפלה ראיה היא זה
 כפשוטו הוא ושני ראשון דזיווג הראשון הפי' דכשי ונלע״ד זו היא ראיה

 בשע' הנגזר שהוא ראשון זיווג אבל אדם של מעשיו כפי הוא שני והזיווג
 יה הקב של מפיו נגזר קאמ׳הוא לא ורשע <'־יק שעז באותה דאכתי היצירה

 בשעת שגזר ה' הוכיח אשר האשת היא !רבקה יצחק בזיווג שאמר כמו
 דמארסין והא ראשון כזיווג הא משני לא לכך לרבקה יצחק של היציר׳וזווגו

 בחולו דמארסין ,לאורי אתא דשחואל ב׳כיון בזיווג הוא אחר יקדמנו שמא
 מארסין חין ראשון בזיווג אבל ב׳מארשין בזיווג נאמר איך כן אם מועד של

 בזיווג לארס בא שהיא מי בין דמשמע קאמ׳מארסין סתמא ושמואל בחש״ח
 בתפלה אהר יקדמנו שמא משני ולהכי בחש'מ מארסין ותני כייל שני

 מ:ח להתהפך אפשר לפלוני פלוני בת להיות שנגזר ן ראש בזיווג שאפילו
 שיוצא המעשה גמר שהיא ב' בזיווג שפירשו הא־זר פירוש לפי וגם התפלה

 כשעת הוא אחר יקדמנו שמא דאמר דשמואל דהא לשנויי ליכא הפיעל אל
 דאמרהיווגב' לקיש אדריש דשמואל קישיא דהדרא משוס הענין גמר

 אמר דיכול אמרינן והנא אדם של מעשיו כפי נגמר המעשה גמר שהוא
 בתשלהולעול׳שזיווג הוא אחר שיקדמנו לתרץ הוכרז לזה כהשתדלות לקדמו

 ויקדמנו מהפכת התפלת ולפעמים מעשיו ב'שהואגמרהעניןהואע״פ
 בת נגזר היצירה שבעת המאמרים כל בישוב לע״ד ואפשר י ברחמים אחר
 לפעמי׳ אמנם מזדווגים והם הפועל אל יוצאה הגזירה ואותה לפלוני פלוני

 ה הקב ואז הגזירה שמקרעת תפלת וגדולת כתפלה ומקדים אחר בא
 רושם עושה תפלתו אז הגונים שני של מעשיו ואם המעשים כפי מזווגם
 ב' של מעשיו הין ואם לב׳ מזדווגת והיא לראשון שנגזר הזיווג לדחות

 של זוגו בת להיות שעזרה הגזרה לבטל הועילה לא תפלתו אז הגונים
 יוצאת קול בת היצירה קידם יום מ׳ המאמרים כל נתיישבו ובזה ראשון

 לזה לקדמו אחר בא אם לעולם שבאו ולאחר לפלוני פלוני בת ואומרת
 בת נהיית עליה נגזר שבראשונה האשה ב'בערו זיווג נקרא והיא ברחמים

 אין אז כ׳לה זיווג והיא לו לקחתה בתפלה זה בא ועכשיו ,פלו: אותו של זוגו
 ה־אשון הזיווג לבטל רצויים מעשיו שיהיו מעשיו לפי אלא מזווגם הקכ״ה

 עדץ מעשים לו אין ואם תפלתו בכת לשני מזדווגת ותהיה זו אשז של
 או לחודייהו מעשים זה וכפי כבתחלה עומד לה שעזר ה־אשון הזיווג
 התפל׳שהתפלה אלאהמעשי׳בכח הראשון זיווג מבעלים אינם לנידה תפלה

 מכריעי' מעשיו וכפי מעשיו כפי אותם שידונו עד הראשון הזיווג מעכבת
 גברא לההיא דשמעיה מרבא ראיה הביא ולזה טיב גמר לידי לבא הזיווג
 שהתפלהלברה אדם ■אותו חש: פלניתאכי לי תזדמן ואמר רחמי דבעי

 להיות שנגזרה לך חזייה דאי הכי תבעי רבאלא ואיל לואשה כוווג מועלת
לבעל בא ואתה לך טורה שלא חזייה לא תפלתזאי צריו אינך זוגך בת

שגה



צו קטן מועד שלישי פדק מגלחין ואלו
 סיפרא הילכתא תני דהוה ההוא * רבה גברא דישראל

 נחמן לרב ליה ואמרו אתו ושכיב ותוספתא וסיפרי
 דחסה ספרי דמלי צנא הי ניספרי׳ היכי אמר ליספרי׳מר

 : רבבל לחסידי דישראל דארעא תקיפי בין מה חזי תא
 זה לקיש ריש תני חלף בתגא וראשתמש התם תנן

 ואמר. י תודה של כתרה הלכות ששונה במי המשתמש
 לשתמיש ולא ארבעה במאןדתני איניש לשתמיש עולא

 אזיל הוה דר״ל הא כי ארבעה דמתני במאן איניש

 ארכבי׳ גברא ההוא אתא רמיא עורקמ׳ מטא באורחא
 תנית קרינא א״ל קרית א״ל ליה מעבר וקא אכתפיה

 טורי ארבעה לך פסלת א״ל משנה סדרי ארבעה תנינא
 א״ל במיא לקישא בר שרי אכתפיך לקישא בר וטענת

 מלתא הא מיני גמור הכי אי א״ל למר דאשמעיה לי ניחא
 שאפילו עצמן על רחמירו הן ישראל בנות זירא דא״ר

 : כ ע" נקיים ז׳ עליו יושבות כחרדל רם טיפת רואות
 ואחו רבים של הספד ה״ל רמיתא יקרא משו׳ אי דירי יקרא

 לתלמידים משניר שונה שהיה הלכתא תני למספ־:דהוה
 דישראל ארע' לה דחסרא ווי אמר ה״ג .־ שלתלמידים שורות בכ״ד
 דמלי צנא הי ;כן אומר אספדנו במה לספוד א:היבי3ר גברא

 ואינו ספרים מלא כסל אלא אינו ־ ספרים מלא סל על אוי ספרי
 לתלמו׳ד ת״ת שמש ולא הלכות השונה אף שבתוכם מה מבין

 זה את זה סותרים תשנה שדברי ופעמים המשנה טעמי שיבינהו
 היא פלוני ר׳ מני הא וכגון עסקינן במאי הכא כגון לתרצן וצריך

 דישראל ארעא תקיפי :שונה מה יודע אינו מיחסרא חסורי
 לא חנה בר בר רבה בהדי דאפי׳ יומא במסכת דאמרינן לקיש ריש

 3ר י7סה בלא עיסקא ליה יהבין ר״ל בהדי דמשתעי דתאן משתעי
 תיתני לא דקא״ל סוטה מסכי בשילהי בבל מחסידי יצחק בר נחמן
 העולם: מן עבר חלף :תור׳ כתר בתנא אנא: דאיכ׳ חטא יראת

 שאשמש דאישמעי׳ :מכוכסין מיס של שלולות דמיא עורקמא
 : נקיים ז׳ צריכה אין ?־מדאורייתא עצמן על החמירו :לאדוני

והתניא שלוק כשאלת אפור הראשונים ימים שלשה
 3״ע ישראל כל נכנסו ר״ע של בניו ומתו מעשו
 ר״עעל עמד פטירתן בשעת גדול והספידוםהספד

 בניו ב׳ אפי׳ שמעו ישראל בית אחינו ואמ׳ גדול ספסל
 בשביל שעשית׳ואם כבור בשביל הוא מנוחם חתנים
 אמרתים כך אלא בשוק עקיבא כמה הרי באתם עקיבא
 תורה שלכבוד כפול ששכרכם וכ״ש בלבו אלהיו תורת
כבול בשלומן שואל הרי לשלום לבתיכם לכו באתם

: שאני רבים
 : לי שעשיתם כבוד מרוב אני מנוחס : קברתיס חתנים בניו '3 אנ*י'

 שלא-הלכתם בשיק עקיבא כתת הרי באתם עקיבא בשביל ואס
לשלום לבתיכם לכו ; באתס תורה שלכבוד כפול ששכרכס וכ׳יש ;לנחמן

:בשלומן שואל היי

 ומדבר חדש י״ב לאחר אבל חבירו את המוצא אר״מ
 שנשברה לארם דומה הוא למה תנחומין עמו

 שוברה שאגי אצלי כלך וא״ל רופא מצאו והיה רגלו
:פין י שלי שסממנין שתדע כדי וארפאנה

נשס

 כפירה לידי בא אתה לך ותהיה אחר אדם עס לה שנגזר הראשון זווגה
 דין גזר לקרוע מועילה היא האתת ועל מועילה התפלה שאין שתאמר
 משא״כ יקרבוך מעשיך וכפי לך ראויה היא אם מעשיך שידונו עד הראשון

 מה יתבטל לא מעשיך כפי לך ראויה שתהיה שאפילו התפללת לא אם
 ולא הכי תבעי לא שאמר בלשונו רנא דקדק ולכך בזיווג'הראשון לה שנגזר

 הכי ליבעי דלא התפלה אופן על אלא אמר שלא דמשמע תבעי לא אמר

 כדי מעשיו וירצו לה שנגזר הזיווג שיתבטל להתפלל לו יש אחר באופן אלא

 מ׳יוס שנגזר מה מצד הוא הראשון הזווג שלעולם אפשר יעוד לו שתזדמן
 שכבר לאדם שהוא הב' ובזיווג ותפלה מעשים מהני ולא היצירה קודם

 הגזר' לבטל שניהם שקולים כי התפלה כפי או המעשים כפי דנים אשה נשא

 ומ״מ הראשון בזיווג אחד פעם נתקיימה בשכבר היצירה קודם מ׳יום של
 אע״פ שני ובין ראשון בין הזיווגים בכל בחש״מ אשה לארס שמותר אמרו

 דבריהן נתנו לא אפ׳יה אחד בזיווג ברחמים יקדמנו שמא למיחש שייך דלא
 לארס ומותר יקדמנו שמא למיחש דאיכא שני זיווג בין לחלק לשיעורין

 שהבי׳ראי' ומה בחש'מ לארש הותרלכלם ולכך מארסין דאין ראשון לזיווג
 דבר סוף כי בלבד קדימה אלא אינו אחר יקדמנו שמא דמ״ש אפשר מרבא

 פלנית׳את' לי תזדמן כשהתפלל ולכך הראשון זוגה בן לפני להזדמן עתידה
 בה לכפור סופך לך ראויה ואינה לקחתה תקדם אם כי הכי תיבעי לא לו

 לך ולמת הראשון זוגה לבת לחזור כדי להתגרש או ממך להתאלמן שעתידה
 כו׳י״מ לאיש אשה מה' וכו׳: באחרונה ממך לצאת שעתידה כיון זו תפלה

 ועלה ורבקה יצחק נישואי דאיינו וצדקת צדיק או זיווגים בג׳מיני דמיירי
 בת עם שמשון של זיווגו דהיינו רשעה עם צדיק אז הדבר מה׳יצא כתיב

 צדקת עש רשע של זיווג ויש הוא מה' כי ידעו לא כתיב ועלה התימני
 איש של זיווגו אין לרמוז יש וע״ד משכלת אשה ומה' אומר הכתוב עליה

 שבית אפשר והיה משכלת אשת ומה' אבות נחלת והון בית שכתוב שאע״פ
 לז״א ־ ומת׳ אבות מנחלת היא משכלת אשת אבל אבות נחלת הוא והון

 וגס הדבר יצא מת' ובתואל לבן שאמר יצחק של זיווגו שניהם דיוכיחו
 מת' כי ידעו לא ביה וכתיב ביה רוצה אביה היה לא כי שמשון של זיווגו
 ולא משכלת אשת מה׳ אומר שהוא הכתובים מן גם למד אתת מכאן היא
 להולמו קשה והדבר וכו׳ איש מאשת שחשדוהו אדסזשמע בני ואס אב מצר

 שייחוד לפי איש אשת יחוד לן אסור התורה דמן דקי״ל תאי עם זנלע״ד
 איש מתייחד׳עס איש אשת ואין ותמר דאמנון במעש' דוד עליו גזר הפנוייה

 אנשים שני עם אחת אשה או עמו שאשתו בזמן אלא אחד

 מאשתו שפירש במשה ומציגו לא עשרה אפי׳ פרוצים אבל דוקא כשרים
 ה' מבקש כל והיה וגומר למחנה מחיץ לו ונטה האהל את יקח ומשה וכתיב

 של לאהלו הצובאות הנשים תצאן רבות ופעמים וגומר מועד אהל אל יצא
 היה והוא עמו אשתו שאין כיון איש אשת ביחוד למשה חשדוהו ובזה השה
 משה אהל אל בלכתה לאשתו קינא אחד וכל ייחוד כאן יש למחנה חון עומד
 שם עליו העידה שהתורה רבינו למשה וחלילה משה עם יחוד לה שהיה
 ליה וסמיך מועד אהל אל יצא ה׳ מבקש כל והיה וגו' האהל את יקח ומשה

 היה שתמיד וכיון האהל מתוך ימיש לא נער נון בן יהושע ומשרתו כתיב
 שבדרך ע״פ ואף כשרים אנשים שני כאן יש הרי משה עם יהושע יושב

 יצטרך בדרך בלכתם שמא כשרי׳היינו הס אפילו אנשים שני עם חתיחד לא
 מתייחדת ישיב המקום או בעיר אכל האחד עם האשה ותשאר לנקביו האחד
 מתוך יהושע ימיש לא משה לפני האשה ובבא באהלים קבועים היו נמי זהכא

 שאת' מה חדשתי זה ועם הזה בענין נכון לי נרא' וזה יחוד כאן ואין האוהל

 הרחקת ואתה ישראל של בתוכם שיכן ה' הלא שאמרו ה' ובתוכם הכתוב
יהיה זה מתוך כי למחנה חיץ לו ונסה האהל את יקח תשה כי אהלך ממנו

: הדורשת האשת עם יחיד

 יקרא פשוש אמר כנישתא בבי לכלתיה אספר׳ רפרם יג
ספדי' זירא רבי עלמא כולי׳ אתו ודמיתא דירי מגילת
 דירי יקרא משום אי אמר כנישתא בבי מרבנן לההוא פיק
 ספריה ר״ל ׳ עלמא כולי אתו רמיתא יקרא משום אי ?י
דתני דישראל כארעא דשכיח מרבנן לההואצורבא נעי

ארעא חסרא ווי אמר שורתא וארבע בעשרים ר״ילכתא



קטן מועד שלישי פרה מגלחין ואלו
 כיכנסו א״א כי לפניו מוטל שתתו לנעה תנחמנו אל שאתרו נשם ב 71^

 גמורה סכלות הוא כך אצלו רעתו שעדיין תי באזני תנחומי! דברי
 שנשברה לתי תת לו שתת תי והתשיל לנחתו כדי לעוררו שכב׳שכתאבלו לאחר
 היינו רופא ותוצא) ונתרפא תתנו צערו השנית החיתה שנה שזתן וחיתה רגלו

 לבו ושבר כאב לו לתזכיר בשובו שוברה שאני כלו וא״ל נפשו תשיב תנרוס
 שדברי ר״ל יפין שלי שסתתנין שתדע כדי נחותי! כדברי נ איו" וארפאנה

:זאת העושה תחנתה לא כי אוהבו ואני ונכוחים טובים

 אפוריי* ס״ת לאותובי הונ׳פבו׳רבנן דרב נפשיה נח כי יד
 השתא ס׳־ל לא דבחיים מלתא חסדא רב לרו אמר כה

 לרב חזיתיה אנא חלבו רבי דאמר ליה ליעביד ליקום
 וכף עילוה ס״ת יתיב וחוח אפורייה למיתב רבעי חונא

 אפור קסבר אלמא עילוהס״ת כראאארעאואותיב
 מבבא פוריה נפיק הוה לא עליה שס״ת המטה על לישב
 הכי חפרא רב להו אמר גגות דרך לשלשולי סבור

 לאשנויי סבור פתחי׳ דרך כבודו שמת מיני׳חכם גמירג׳
 חכם מיניה גמירנא הכי הסרא רב א״ל לפוריא מפוריא

 ׳מנין רב אמר יהודה רב דאמר ראשונה במטה כבודו
 את *וירכיבו שנאמר ראשונה במטה שכבודו לחכם אל1מ0

 ואפקוה בבא פרום וגומר חדשה העגלה אל אלהים ארון ו י
 עליו שתשרה רבינו היה ראוי ׳ואמ אבא רבי עליה פתח

 רב בר נחמן רב מתיב * לו גרמא שבבל אלא שכינה
ה׳ דבר היה *היה חסדא בר חנן רב ליה ואמרי חסדא יחוקאל

 אמינא לא א״ל בסנדליה אבוה ליה טפח וגו" יחזקאל אל א
 כי כבר שהיה היה מאי במילי עלמא הטרור לא לכו

 אתי הונא רב אסי ולרבי אמי לרבי אמרי לחתם אשקר
 השת׳ מיניה רישין לדלויי לן הוה לא התם הוינן כי אמרי
 אמי ר׳ בא ארונו להו אמרי בתרן ליה אתי לרבי אתינן
 היכא אמרי נפקי לא חנינא ור׳ אילא רבי נפקו אסי ורבי

 ריבץ הונא דרב חייא דרבי למערתא ניעייליה נינחיה
 מעייל מאן בישראל תורה ריבץ חייא ור׳ בישראל חורה

 דאוקמותיה ליה מעיילנא אנא חגא רב להו אמר ליה
 קריא חזאי ולא שנין תמניסר בר הואי כי לתלמוריה

 איתהפיכא חד דיומא בעובדיה וידענא קמיה לי׳ ומשמע
 וחוח עייליה תעניתא מ׳ עליה ויתיב דתפילי רצועה ליה
 יהודה א״ל משמאליה וחזקיה דאבוה מימיניה יהודה גני

 הונא רב דקאי ארעא אורח דלאו מדוכתך קום לחזקיה

 חגא רב חזייה דנורא עמודא בחריף קם קם כי אבראי
איענש דלא והאי ואתא ונפיק לארונא זקפיה איבעית

: הונא הרב ארונא דזקיף משום ,״נ
 כפה ברא וכף :זה3 מ״ש זה קייס כלומר ככוד תפוס אפורייה חזקיה

 :לספר שתו־ לישב רצה שלא ס״ת עליו והניח לארץ הכר נייבא
 התעה להוציא יכולים היו לא מבבא פורייה נפיק הוה לא

 לאשנויי ; קצר והפתח ה3רח המטה שהיתה הבית שער דרך יותר
 עגלה אל :הפתח דרך שתצא קטנה אחרת כמטה לתתו מפוריא '6'ינמ
תביאו עגלה ובאותו בה פלשתים ששנרוהו עגלה אותת חרשה יש

 שברן פרימא כמו בבא פרום : דוד לעיר תביתאכינדב דוד
 בחוצה שורה שכינה שאין לו שבבלגרמא : זה־חיבוהו הפתח
 שמנת בסנדליה נחמן לרב חסדא 3דר אבוה ליה טפח ;לארץ

 ישמעו שלא כדי כתשאי חכרו רגל על הנוגע כאדם סנדלו על לו
 לא : בסנדלו הכהו א״נ ־ הונא רב של תטתו סביב העומדים
 בא׳׳י מהחלה כבר שהיה :בקושיות תטריח לא עלמא תטרוד

 כלא נקכר כא״י שהנקבר בא״י לקברו ל:להתם33כ היה לא ותחלה

 אלא בארץ ישיבה ואין ן עו נשוא ה3 היושב העם שנאמר חטא
 הונא רב : המתים לתחיית מחילות צער לו שאין ועוד לקבורה

 תמן כי״הוינן אמרי :א3 היה שחי אסי ורב אמי רכי אתי־סכרי
 לדלויי כושה לן והיה מתנו גדול שהיה ריש! לדלויי לן הוה לא

 רב .כרגליו וכא חי שהוא דסכורין בתרן אתי והשתא _• רישן
 תקמי׳מתתיכתא רבנן קיימי כי התם תודהכדאתרי׳ רבץ הונא

 מתיבתא קם בא״י ואמרי באכקא ליומא ותכסי גליתיהו תנפצי
 עבדי אנא בב׳ית כדאתרינן תורה רבץ חייא ר׳ :בבלאה דהונא

 להכניסו ילך מי ליה מעייל מאן מישראל: לשתכח להור׳דלא ליה
 ומשמע :קרי קריא לי חזי דלא : חייא רבי אצל לקבורה

 בקי אני בעובדיה וידענא _• חייא רבי לפני ששמשתי קמיה לי
 דתפילי רצועה ליה איתהפיכא : הוא גדול שאדם במעשיו

 בקשר מבחוץ נראות שדי של אותיות שיהו שצריך לכר הוה דלא
 תת:איבעית שוכב הראש:גני לצד לפנים ונהפך ראש של רצועה
 נגדו: לתגן ותפשו הונא דרב לארונא זקפיה : האש מפני נבעת
 דזקפיה משוס האש עמוד שרפו שלא חגא רב איענש דלא והאי

:האש לעבור יכול היה ולא הונא דרב לארונו
 היא עגלה ואותה דריש דקרא תיתורא חדשה עגלה אל ג£ור0£ר^

 לומר א״א אבל יערים לבית שמש מבית הארון שהביא העגלה
 העגלה עצי רבקעו כתיב דבההיא היתה פלשתים ששגרי עגלה דאותה

 ואהרן משה על שכינה ששרתה דמצינו אע״ג לו גרמא שבבל העלו: והפרות
 שהוכשרו ארצות שאר מצעו לא א״י משנתקדשה מצרים בארן ומרים

 אפילו ממנו פשקה לא בארן תחלה אליו שנדבר לפי היה היה : לנביאות
 כבר כלומר היה שכבר היה מאי פי' וזה בבבל לשרות כתחלה לא אבל בבל

 שמעינן מהכא וכו׳ חשדא רב א״ל ז״ל הר״ן :ישראל כארץ קודם בתפלה

 יהודה מלך דלחזקיה במדרש דאמרי ואע״ג המת לפני ש״ת תניחי! דאין

:מיניה גתרינן לא מ"מ לפניו סי׳ת הניחי
בו׳ מיניה מסתפינא דחוה גברא אזל *ד׳כ״ה מהרשי׳א

 בפשיטות לפרש נראה וטפי עכ״ל בקושיות פיש"י
 תירא אלהיך ה׳ את כמ״ש תתנו לירא לי שהיה גמור ת״ש שהוא

 קרויה גופה התורה דתייתי תקרא פרש״י עיין ת"ח:לס״ת לרבות
 שע״י בס״ח שכתובים המ<ות היינו .לס״ת דומה ר"ל אכל אור

 כו׳ אפוריא ס״ת : הגוף באברי האדם אותם תקיים הנשתה
 לגויל והגוף הס״ת דמיון הת״ח כי כמ״ש וענינו פרש״י עיין

 פורחת הנשתה הת״ח שמת וכיון לנשמה פורחות והאותיות הס״ת
 השתא לגבה לישב ס״ל לא בו הנשמה שהיה דבחייו וכיון הגוף מן

 בתקו' גגות דרך לשלשולי דלא וענין מכ״ש הגוף תז שהנשמ׳יצא׳
 תשמע כו' חדשה עגלה על :לרש לועג כתו דהוי מזוזות שאין
 פלשתייולכך ששיגרוהו כבר הנזכר׳ חדשה עגלה אותה דהיינו ליה
 שלא ^א עול עליהם עלה לא אשר עלות פרות נתי שהיו הזכיר לא
 דקאמר ,מטע פלשתים ששגרוהו חדשה עגלה רק להזכיר כאן בא

 דוד שהרכיבו הה ואע״ג אחרת לעגלה זו מעגלה לפורקו דאין
הארון אח לישא לו והיה כדאתרי׳פ׳א״ג בידו היה טעות עגלה על

מחן<



צזקטן מועדשלישי פרקטגלחין ואלו
 פלשתים ששגרו כעגלה שנשאו טעותו לפי תיגי׳ למדנו מ״מ ככחף
 שנין סרי תמני בר חוינא ;הלעגל הלתעג 1רקלפ דאין משוס
 שנים שיעו׳ שהוא שנין ח״י כר שהיה דהיינו בו׳ קרי לי חזי ולא
 לא ואני כיומא נדאתרינן נטהרה תורה שילמוד כדי אשה לישא

 חד יומא : קרי ראיתי ולא נטהרה ולמדתי אז אשה נשאתי
 שיהו דצריך יוחסין כספר והוסיף פרש״י עיין כו׳ איתהפכא

 ארכעי׳יוס וענין ע״כ תפילין של נקשר תכחוץ נראות שדי אותיו׳
 האומר נפרק נזה כת״ש תורה כתר הס שהתפילין לפי להתענות

 בהדיה כו׳ יהודה גני הוי ; יוס למ׳ ניתנה והתורה "ש ט
: יוחסין נספר זה פי׳ עיין בו׳ עמודא

 אפקינהו המנונא ורב הונא רב בר דרבה גפשיה נח כי טו
 טייעא ההוא להו אמר גמלי קמו לגשרא מטו כי להתם

 אמר מר להררי יקרא דקעבדי רבנן ליה אמרו האי מאי
 אי אמר ברישא מר ניעול אמר ומר ברישא מר ניעול

 גמלי׳ חליף ברישא ניעול גברא בר גברא דירי בדיגא
 טייע׳פתח דההוא ושיניה כביה נתור הונא רב בר דרב׳
 ספר ועמו מבבל עלה ישישים גזע ינוקא ההוא עליה

 משנער הבא ושבר בשוד הוכפלו וקפוד קאת מלחמות
 חרש׳רוכב ככלה בהן ושמח נפשות וחמד עולמו על קצף

 נח כי ׳ צדיק נקי נפש אליו בבא ושמח שש ערבות
 הניעו תמרים ספדנא ההוא עלי׳ פתח אבינא דרבי נפשי׳
 משים על כימים לילות נשים " כתמר צדיק על ראש

 מאי יומא ההוא קיפוק לבר אשי רב א״ל " בימים לילות
 יעשו מה שלהבת נפלה בארזים אם ליה אמר אמרת
 בנחל הרקק דגי יעשו מה הועלה בחכה לויתן קיר אזובי
 אבין בר ליה גבי׳קטני׳אמר מי יעשו נפל׳חכהמה שוטף

 בכו אמרת מאי אלא אמינא בצדיקי ושלהבת דחכה ח״ו
 חלש לאנחה ואנו למנוחה שהיא לאבדה ולא לאבלים
 אתו לא יומא וההוא ברעיית איתהפיך עליית דעתיה

 בר ולאו חליץ אבין בר לא אשי דא״ר והיינו לאספודיה
 קום אבין לבר א״ל דיגלת אתי הוה כי רבא חליץ קיפוק

 זכור במים השלישים רוב באו ואמר אימ׳מילתאקם
 אלתזניחנו מבעלה כאשר. מאחריך תעינו ורחם ברית
 דבי חתניה חנק רבי " מרה כמי אות עמנו ועשה באות

 ההיא ליה והוו רחמי בעא בני ליה תו ולא הוה נשיאה
 ספדנא התא עליה פתח נפשיה נח לממהליה מבעי יומא

 שמחתו בעת הודבק ויגון ששון נהפכה לתוגה שמחה
 כי שמו על חנין ליה אסיקו חנינו אבד חנינתו בעת נאנח

 בן יצחק רבי עליה פומיה פתח פרת רר׳ נפשיה נח
 בצהרי׳דכתי׳ השמש בא כיום לישרא׳ קשה היום אלעזר

 של יומא זה יוחנן רבי ואמר בצהרים השמש *והבאתי עמס
 עלויה אמי רבי יתיב יוחנן דרבי נחנפשיה יאשיהכיח

 אבא בר חייא דרבי בדיה אבא רבי אמר ותלתין שבע
 אבא בר חייא דא״ר הכי עבד לגרמיה דעכד אמי רבי

 אלא עליו יושב אינו חכמה שלמדו רבו אפי׳ יוחנן א״ר
 מגילה פפרל ההוא עליה פתח זירא דר׳ נפשיה נח כי אחד יום

 נא^יי אוי שעשועיה גדלה צבי ארץ וילדה הרה שגער ארץ
 רכ״א נפשיה נח כי • המרתה כלי אבדה כי רקת אמרה לה

 שפעו יוסי דמעי׳דרבי דקסרי עמודי אחיתו אבהו דרבי
 איתחמיאו אחא בר יעקב דר׳ • רמא דצפורי מרזבי
 דרבי • ארזיא כל אתעקרו אפי דרבי • ביממא ככבי

 נחיתו חייא דרב • אילניא כל אתעקרו יצחק בר שמואל
 כל אשתעו פימאי בר מנחם רר׳ • רקיע מן דנורא כיפי

 חייא דרבי בריה תנחום דרבי • למחצליא והוו צלמניא
 בר יצחק דרבי • אנדרטיא כל אתעקרו עכו כפר איש

 המנוג׳ בטבריא׳דרב מחתירת׳ שבעין אתחתרו אלישיב
 נשוקכיפי יוסף ורב דרב ׳ שמיא דברדאמן כיפי נחיתו
כ* אהדדי דדגלת כיפי נשוק ורבא דאביי • אהדדי דפרת

:שיצי דיקלי טעון משרשיא דרב נפשיה נח
 יכולין היו לא שעכשיו קצר גשר של דף לעכור לגשרא מטו כי

הגתלי' עמדו גמלי קמו זה: כפני זה אלא זה כצד זה לעכור
 הוא שככי רבנן :ישמעאל סוחר טייעא :במקומן המטות נושאי

 אמר מר חכרו; כפני לעכור רוצה אחד שאין להדדי יקרא דעכדי
 גברא בר גברא :דעתי לפי דירי בדינא :להדדי אמרו שככי
 דרב ככודו משוס טייעא דההוא ושיני כבי נתור ארי: כן ארי

 ל״א • ס״רן מלחמות פפר ספדנא: ההוא עליה :פתח התנונא
 ישישים גזע טייעא: דההוא ושיני נכי ונהור המנונא ו־כ שנלחס

 הונ׳דהוה ו־כ כן גדולי׳ כן ישישים גזע דהוה הונא ו־כ כר רכה זה
 מלחמות ספר ועמו : ישראל דארץ מנשיא ועדיף גולה ראש
 קאת וירשו נמו קללות הוכפלו וקפוד קאת : המנונא ו־כ עמו

 ושבר שוד להראות ־ כעולם והוכפלו כאה קללה כלומר וקפוד
 לו היה שלא כתמר צדיק על ראש הניעו :הקכ״ה של קצף זה

 כעצם שיש כמו כלום הפנימי העצם מן לפנים ואין אחד לכ אלא
 עליו לקונן ביטים לילות נשים :ראש והניעו הפירות שאר של

 קיפוק כר : תורה ללמוד כימים לילות משוה על ולילה יום
 מאי אשי נפשי׳דרב דנח יומא סופדני:ההוא הוו אבין ובר

 גופיה דידיה פטירתו כשעת לספדו א״ל גופיה אשי דרב אמרת
 : אמרת מאי דרכינא גפשיה דנח יומא אחר ענין עלי תאמר מת

 מאד שפל עץ אזוכ •י מיתה שלהבת : כתלמידים בארזים
 חבה : אגס רקק : הים מן הועלה :רשת חבה :הארץ עמי

 ליה תדמו זה ספדו דשניהם דעתיה חלש גנות: לשון ושלהבת
 כרעם נהפך ברעיית איתהפוך : לאכידה וזה ושלהבת לחנה
 : אדם על עוד להספיד יכולין היו שלא הרגל בגב דורכים שהיו

 תקלה להו דאירע משום ספרוהו לא :נפשיה דנח יומא וההוא
 ליכמתו חליץ קיפוק בר ולא חליץ אבין בר לא ידן: על
 מעל נעלו וחלצה אתרה והתורה רגלס על לעמוד יכולין שאין לפי

 חדקל עוכר היה כי דיגלת אתי הוה כי :רגלו מתחת ולא רגלו
והוא חדקל השלישים רוב לשטוף ויוצא גדול חדקל שהיה ל״א

נהי א כה ח׳ב



פרק טגלחין ואלו
 זירא רבי : חדקל השלישי הנהר ושס יכתיב שלישי נהר
 וילדה הרה שנער ארץ דקאמר והיינו 1ישרי בארץ וגדל כבבל נולד

 כי רקת אמרה לה נא אוי : אךיז ורבי זירא 3ר ליה קרו ולהכי
 אחיתו טבריה: זו רקת כ! לומר רקת יכולה חמדתה כלי אבדה
 העולם שנשתנה הככביס נראו איתחמיאו : דמעות הורידו
 כל אשתעיאו .־אור של ניס3א דנורא כיפי : צער 3רו בשביל

 צלמים של הפרצוף צורת נחלק׳ונמעכת למחצליא והוו צלמגיא
 לא תנחם דרכי שנחלקה החשיד צורת תפני המטבעות וצורת

 והיו פשחיס בערבי כדאתרינן מעולם מטבע כצורת אפי' נסתכל
 טיט טחין שיו עגול כלי וכתחצליס במעגל שהוחלקו כמו למחצליא

 דגנביס בתים ע' אתחתרו :שמת מלך צורת אנררטי .־ הכותל
 שהגשר חומות אהדדי דפרת כיפי גנבים: אתו הוו לא ובזכותיה

 שנוי מפגי לזה זה קרבו נשקו : כלע"! ארקא״ש עליהן גנויות
: קוצים שיצי :לעולם שבא

 במנחות ע״פמ״ש בו׳ דרכה הוא דינא אמר מהרש־יא
 וכו' יאי אוריין בר אי יאי אוריין וכר אכהן ר3 אי

 שהיה אוריין ובר אכהן כר מפורסם היה הונא רב בר רבה וה״ג
 בר נמצא ולא אוריין בר המנונ׳מפורסס רב אבל כבבל לראש אביו

 מיתתן3 ואף להדדי יקרא עבדי הוו אגישרא מטו כי וע״כ אכהן
 הוא אוריין דבר להם שהיה התורה בכבוד חברו כ״א מכבד היה

 הונא רב בר שרבה לצרף הוא דינא כי אתר הטייעא זה אבל עיקר
 כך על ונענש המנונא רב של חורה בכבוד זלזל בזה אכהן בר גם

 גזע קודם הונא רב בר רבה שילך הטייעא ת״ש הינוק׳ע״ם ופתח
 רב שהוא מלחמות ספר ועמו הונא רב שהוא מבבל עלה ישישים
 לראות לשם שבא הישמעאלים על רמז וקיפוד קאת וע״י התנונא

 לחנם לא כמ״ש טמאים עופות שהם וקפוד לקאת ונדמו בהספדה
 כמיתת לדור הבא ושבר בשוד לראות הוכפלו עורב אצל זרזיר הלך

 מיתתם סיבת הוא הדור ועון עולמו על ואתריסקצף הצדיקים '3
 ביד שניתן רק בעונו תת לא שהצדיק נפשות תתני חמש כי וז״ש

 שגס ואת׳ לרשע צדיק בין תבחין אינו והוא ומשחית הקצף מלאך
 הנושא פר׳ חדש׳כמ״ש כלה לקראת כיול׳ ויוצ׳לקראתו שתח המלאך

 היא נשמתו דגם ואתר שלום לו לומר לקראתו יוצא שהמלאך
 הצדיקי׳ נפשות הכבוד כסא תחת שחס ערבות ורוכב ונקיה טהורה
 תמרים :נקי הצדיק נפש יו12 בבא ושמח שש החיים בצרור צרורות
 אחד לב אלא לו שאין לתמר נתשלו ישראל כלל כי׳ ראש הניעו

 צדיק על ואתר בחטאם ראש יניעו והאברים במדרשית כדאתר
 הנפש בהשארות ישאר הצדיק כי לאבירה ולא בסמוך כמ״ש כתמר

 בחכה לויתן כר׳ בארזי׳נפלה לעה״כ:אם יפרח וכתתו־ לעה״ב
 בי אשי רב על דמיונות כהרבה כי׳הפליג נפלה שוטף בנחל בו׳

 שחיה גס פד׳׳מ כדאמרינן אחד במקום וגדולה תורה בו היה
 לשלהבת ליה מדתה דהאי כפרש״י דעתיה חליש : שניס הרבה

 כי כן ואינו אבדה ושהיה כשלהבת שיכלה ר״ל עכ״ל לאבירה והאי
 היינו אבר הצדיק דכתיב והא לעה״ב הנפש השאיות לו יש הצדק
 דאתהפכז ונענשו הנאבד דבר גופיה שהוא תשמע אבדה אבל לדורו

 והחליצ׳תורים היכוס כי כדמסיק לחלוץ ראויס יהו שלא כרעייהו
 באו ;הקבלק לבעלי בידוע שס לאחיו להקים הנפש השארה על

קטן מועד שלישי
 הספד דרך דלאו נראה כר׳ ורחם זכור במים שלישית רוב
 ואת׳ חדקל סכנהיכתי בתקוס שבארבא על תפלה דרך אלא קא״ל

 כיום דכתיב שלישית שנקראת ישראל רוב היינו שלישית רוב בא
 להצילו ורחם זכור תתפלל והיה למצרים שלישיה 12ישר יהיה ההוא

 תזניחנו אל כסוטה דהיינו מבעלה כאשה מאחריך תעינו כי וגס
 ויגון ששירן נהפכה לתרנה שמחה : כסוטה תרה מי כאות

 זה שהיה הפכיים של דנקט עניניס שלש י״ל כר' בעת נרבקו
 ושוב הלידה ביום האחד שמחות שלשה בו שהיו זכר בן הולד

 המיתה כיוס האבילות היה וכן בפדיונו ל׳ כיוס ושוב במילתו לח׳
 כיום : יום ל׳ ושוב אכילות ימים שבעה ושוב המר יוס שהוא

 בזמנה שלא השמש שביאת כתו בו באנו כר׳ בצהרים השמש בא
 בביאת' חסרון להס שיש בזריחתה להרואיס ?יא לה חסרון !ה אין

 הרואים לתלמידיו אלא לו חסרון זה אין ר״י׳שתת כצהחם־בן
 כל נראה כר׳ מרובי שפעו בו׳ עמודי אחיתו :ידו על תורה

 מעלת על תורה תהס כ״א מיתת ביום בעולם דנתהרו שינוי הני
 מהעולם נחסר העולם עמוד הצדיק כי עמודי אחיהו שאמר המת

 ובזכותו כצדקתו שבחייו ע״ש כו' מרזב' ושפעו עליו לבכות וראוי
 להיות נשתנו ובתיתתו הרחמים מיס מלמעלה לנורית שפעו

 ואיתחתיאר המיס הדמי׳תחת רמז בעול׳שהוא הדין תדת משפיעין
 אלי^ ביום גס נראים שיהיו כוכבים טבע דלפי כו׳ ביתמא כוכבי

 שמת וביום נראין אינן כיוס הרקיע וזוהר השמש תאור שמתוך
 וכענין בלילה כתו ככבים בו נראין שהיו זמנו קודס היום נחשך

 כו' אילני כל ואיתעקרו בצהרים השמש בא כיוס לעיל שאתרו
 הבאים הס פורעניות ואזיל דחשיב הני הרוב על כוי כיפי נחיתו

 פרק כמפורש הצדיק נאסף הרעה תפני וכמ״ש הצדיקים במיתת
 י״צ וכן וע״ש וכפרש"י מעשיהם ע״ש כו׳ צלתגי׳ ואשתעו הכונס

: כו' אנדרטא כל אתקצצו
ועל אביו על הקורע ׳ מאחין שאין קרעק ואלו רבנן תנו

 כן ב״י אב ועל נשיא ועל תורה שלמדו רבו ועל אמו
 וכו׳ שנשרף ס״ת ועל השם ברב׳ ועל רעות שמועות ועל

 תלכי© *ואלישע דכתיב מנין תורה שלמדו ורבו ואמו אביו
 כ ב אבי אבי ופרשיו ישראל רכב אבי אבי מצעק והוא ראה

 חכמ׳ שלמדו רבו זה ופרשיו ישראל רכב ואמו אביו זה
 להון דטב רבי רבי יוסף רב כדמתרגם משמע מאי

 לן מנא מאחין ולא ׳ ופרשין מרתיכין בצלותיה לישראל
 " ממשמע קרעים לשנים ויקרעם בבגדיו *ויחזק דכתיב
 שקרועין מלמד קרעי׳אלא ישרם יודע איני לשנים שנאמ׳

 אליהו יוחנן לרבי לקיש ריש א״ל ׳ לעולם לשנים ועומרין
 כמת דידיה לגבי עוד ראהו ולא דכתיב כיון א״ל דוא חי

 דכתיב מנ״ל רעות ושמועות ב״ד ואב נשיא ועל דמי
̂ שיזן אתר אשר האנשים כל וגם ויקרעם בבגדיו דוד *ויחזק
 א נ בגו יהונתן ועל שאול על הערב עד ויצומו ויבכו ויספדו

 אב זה יהונתן נשיא זה ׳שאול ישראל בית עסה׳ועל ועל
 א״ל ׳ רעות שמועות אלו ישראל בית ועל ה׳ עם על ב״ד
 א״ל כולהו דאיבא עד ואימא כהנא לרב שבא כר רבא

על --



צח קטן טועד שלישי פרק מגלחין ואלו
 דבתיב*רד!י לן מנא שנשרף ם״ת • הענין הפסיק על על ץלירתי

 הסופר בתער ויקרעה דלתות וארבעה ג׳ יהודי כקרא
 ליה ראמרי דלתות ג׳וארבעה מאי וגו׳ האש אל והשליך

 כתיב מאי להו אמר קינות ספר ירמיהו כתב ליהויקים
 תבב׳ בכה מלכ׳א״ל אנא להר אמר בדד ישבה איכה ביה

 אנא להו אמר מעוני יהודה גלתה מלכא אנא אמר כלילה
 לראש צריה היו מלב׳ אנא אמר אבילות ציון מלכ״דרכי

 פשעיה רוב על הוגה ה׳ כי אמר • אמרה מי להו אמר
 דכתיב והיינו באש ושרפן שבה האזכרות כל קרר מיד

 פפא רב א״ל למקרע• רבעו מכלל קרעו ולא פחדו "׳ולא ♦חזיה
 רעות שמועות ליה אמר רעות משמועות אימא לאביי 'ל

 דעל בברייתא הזכירו עוד "- הואי מי שעתא כההיא
 בגמרא עלה ואמרי׳ מאחין ולא עין קור רעות שמועו׳

 קטיל לשמואל ליה והאמרי קורעין מי רעות ואשמועות
 ולא דקסרי במגזת מיהודאי אלפי תריסר מלכא שבור

 ומי שהיה וכמעשה צבור ברוב אלא אמרו לא א״ל קרע
 לשמואל מלכא שבור והאמ׳ליה מלכ׳יהוראי שבור קטיל
 גרמו אינהו החס מעולם יהודאה קטילית דלא לי חיתי

 פקע דקסרי דמגזת יתרי לקל אמי רבי דאמד לנפשייהו
 יתבי הוו חייא בר הונא ורב אבא רבי • דלודקיא שורא

 סדיא אבי אנחה לטוטפתא שקלה לאפנויי אבא רבי קם
 ידיה הונא רב שדא למיבלעא בעי נעמיתא בת אתא

 שנים השתאאיחייכנא אמרליהאיבלעא ואצלינהו
 עובדא הוה ברירי הא לן מנא הונא רב א״ל * קריעות

 לקמיה ואתאי בידיה הוה ולא מתנא לקמיהדרב ואתאי
 אלא אמרו לא שמואל אמר הכי לי ואמר יהודה דרב

 מתא לרארי איקלע המנונא רב • שהיה וכמעשה כזרוע
 עברי דקא אינשי הנך חזא דשכבא שיפורא קל שמע

 שכבא לאו בשמתא איגשי הנך להוו להו אמר עבירתא
להו אמר במתא איכא חברותא ליה אמרו במתא איכא

: לכו שרי הכי אי
 הצמר 3רו על ששמע רעות שמועות :לעולם מתאחין שאין

 ־ השם אק רך3ש רשע ששמע השם ברבת על :שנהרגו
 אפילו הושעיאתני רני ירוש׳ רכתהשס3וז״ל תוספות3ו3זכת

 :שר3 כל אלהי ה' אני יפלא הממני 3כדכתי עכו״ם מן השומע
 הגודפנים ז3משר חייא י3ר שס3 אמר 3ר ה־א ממן לקרוע מהו

 ונאמו יו3כא לו שקול שהיה אבי :ע״כ ־ מלקרוע פסקו
 שנאמר ממשמע ה״ג ־ 3כתי כאלישע ויקרעם בבגדיו ויחזק

 קרועים שהיו מלמד אלא קרעים שהם יודע איני לשנים ויקרעם
 ולמה הוא חי אליהו : ד'מיתות פ׳3 כסנהדרין וה״ג לעולם:

 : היה דחכם ד כ״ אב זה יהונתן נשיא זה שאול :עליו קרע
 שנשרף ס״ת קירעין: ואחד אחד כל דעל הענין הפסיק על על

 דלתות קרי מ״ה דלתות שלש :שבו אזכרות מפני עליו קורעין
 האש אל לעצמ׳:והשלך פרשה קינו׳ ספר של ופסוק פסוק שכל

 היו :מל;א אנא )אעפ״ב מלכא אנא :האור לתוך 2וזר ששרף

 •׳ שמה כך קסרי מגזת ;אהה ולא ראש שהעכו״ס לראש צריה
 : ישראל כל צמר כרוב אלא רעות אשמועות לקרוע אמרו לא

 כיה דמרדי גרמולנפשייהו : ויהונתן דשא־ל שהיה כמעשה
 לקול יתרי לקל : חנס3 לומר רוצה יהודי קטלי לא דקאמר והא

 ומזמרים ומשוררים רוקדים שהיו קסרי מגזת של ונכלים כנורות
 בת : לודקיא חומות נכקע שורא פקע : מלכות3 ומורדים
 ליה איכעי נעמיתא להו שקיל אי השתא : היענה כת נעמיתא

 בזרוע אלא אמרו כנשרף.לא הכת׳רהוי ועל הגויל על למיקרע

 זרוע להם שיש בזרוע אלא אמרו לא ע״א ־ כידיס דו3מא כשאדם
 על העומדים השרים איתס של שהיה מעשה כי להציל ויכולת

 קריעה יס3חיי ואותם מיחו ולא למחות כירם שהיה יהויקיס
 איכא חברותא .* למקרע להו דאית מכלל קרעו ולא לכתיב

 מתים קוכרין ואלו לבדן שלהן מתים קוכרין שאלו הן חכורות
: לכדן שלהן

 ויהונתן שאול כתות פי׳ שהיה וכמעשה צמר כרוכ אלא אמרי לא ךף״ן
 אלא מתו שלא אע״פ אויביהם כחת ונפלו לשם ישראל רוב שהיו

 לתפלוי ליה שקליה נעמיתא אחא יש כירושלמי לטוטסתא שקליה ־ מיעוט

 סימן דשככא שיפורתא קל שמע ׳ וחנקה אכא רכי צדה חייא כרכי דהונא
 משו׳חוציא להודיע המים את עתה ששופכין עושין שאנו כתו כעיר כשתת

 דכר העושה אמרה הדא ירושלמי כשמתא אינשי הנך להוו כסיל: הוא דכה
 אנל לקרוע חייב אינו "סעכו מפי אזכרה והשומע ־ נדוי צריך כהוגן שלא

 וגי׳ יהודי כקרא ויהי דכתיב נכנוי ואפילו הזה כזמן אפילו קורע מישראל
 משוס ואפשר יליף קא ומכ״ש אינה מגלת אלא ס״ת היה לא מיהו ואלא
 ישכה איכה כה כתיב מאי : ס״ת אמרו הקא ולאו שני האזכרות את שאכד

 לא ־ כרתו על תלך אני מקונן שהוא אע״פ כלומר מלכא אנא א"ל כדד
 להקכ״ה להכעיס שורף כשהוא אלא לקרוע אתרו פירו׳לא כזרוע אלא אמרו

 נפלה אם אנל ־ להכעיס המגלה לכזות יהויקיס שנתכוין שהיה וכמעשה
 ■: כלל חייג אינו עופות חוטפים או כאונס כתפילין או כס״ת דליקה

 כל׳ מרתיכין בצלותיה לישראל להון רטב מהרש״א
 חולה לו שיש מי י״נ פ׳ כמ״ש 3זר חכם ומשמעו

 על :נשמעת להפלתו רחמים עליו ויבקש חכם אצל ילך ככיתו
 הפסיק על תאי ישראל ית3 ועל ה' עם על ק״ק בו' הענין הפסיק

 ברכת : ישראל ית3 והיינו ה׳ עם דהיינו הכא איכא הענין
 ישעיה ספר3 מפרש״י בגרים קרועי כו׳ דכתיב טנלן השם

 מאיי : עכ״ל השם רכת3 כתו והיא השם גידופי ששמעו על
 על לשורפה חשש אתאילא ר״ל בו׳ וארבעה דלתות שלש

 הפורענו' כל על חש היה דלא וקא׳ עה3ואר דלתות ג׳ שקרא אחר
 לקרוא שהתחיל עד הקודמים פסוקים כד' דהיינו כד׳דלתות שזכר

 אזה ולא ראש יהיו שהעכו״ס לראש צריה היו חמישי פסוק לו
 נראה כו׳ פשעיה רוב על הוגה ה׳ כי אמרה תאן ושא״ל כפרש״י

 ו3משו׳ד חמישי פסוק שתתחיל אחר עד חש שלא על אחר שמפ׳טעס
 תקודם באיכה אזכר׳ שוס נזכר ולא כוי 3רו על הוגה ה׳ כי מפרש

 הא דאי דו ואע״ג לשורפן שכהן האזכרות לקדר נתכוון והוא זה
 ת״ת התוספות כת״ש המגילה כל משמע הסופר תער3דקרעיה

 על לשורפה חושש היה מדלא האזכרות דקדר נמי ליה משמע
 אזכרה כו שיש ה' פסוק עד אזכרה שוס כהס שאין ד' פסוק אחר

.ויבאו דבתיב מגלן יהודה *ערי :גומר רוב על מגהם׳ כי
אנשים ׳ 3 נה •



קטן מועד שלישי פרק מגלחין ואלו
 כשיצאו דהיינו בו׳ ומנחה בגדים קרוקי כו׳ משכם אנשים

 בגדיהם וקרעו שתעו ונדרך הכית בחורבן יודעין היו לא מכיתס
 ונראה שס פרש׳'י לזה וקרוב בחורבנן יהודה ערי נדרך שראו על

 משנ׳דהתנא ישראל ערי ולא בחורבנן יהודה ערי תלמוד׳ דנקע הא
 יהודה ערי רק ידועין היו ולא איירי פני נית חורבן לאחר דידן
 ני׳ מבנימין וקצת יהודה שנע רק שני נית כבנין מבבל עלו דלא

: עלו לא וחבור לחלח שגלו שנעים ין
 יותר מתו על *המקשר כל רב אמר יהווה רי אמר □ן
 רהואי אתתא ההיא • בובה הוא אחר מת על מדאי 3ע״

מינייהו חד שכיב בנים ז׳ לה הוו הונא דרב בשבבותיה נ״א
 תעבדי לא הונא רב לה שלח ביתירות עליה בכיא הוות

 לא ואי מוטב צייתא אי לה $לח כיה אשגחה לא הבי 1
 קא והות כולהו ומתו לאידך זוודתין איתת׳ ההיא תימוש יר)|יה
 תבכו *אל י ומתה לנפשה זוודתא תימוש לה שלח בכיא ״
 ואל מדאי יותר למת תבכו אל * לו תנודו ואל למת ׳7

 ז׳להספד לבכי שלשה כיצד הא מכשיעור יותר לו תנורו
 אתם אין הקב״ה אמר ואילך מכאן ולתספורת לגיהוץ ל׳

 אמר להולך בכה *בכו * ממני יותר עליו מרחמים נ,"
 אבל׳ לבי אזיל לא בןלוי בני׳ר׳יהושע בלא להולך הקב״ה ש !ע"

 לא כי לדולך בכה בכו דכתיב בני בלא דאזיל למאן אלא *ם"י
 זה אמר הונא רב * מולדתו ארץ את וראה, עוד ישוב

 רב דאמר לטעמיה הונא רב * בה ושנה עבירה שעבר *ע״ש
 הותרה לו הותרה בה ושנה עבירה אדם שעבר כיון הונא איש״

: כהיתר לו נעשית אלא ס״ר לו
 שכל בוכה הוא אחר מת על : מספד וקשרו לשון מקשר

 אחריו:ביתירות׳ נמשך הצער מדאי יותר צער על הנמשך
 מתו :למת צדה תכריכין זוודתא :תתקן תימוש :מדאי יותר

 יותר לרח׳עליו צריכים אתם אין :ניתירת׳ נכי ואכתי בולר-י
 להולך בכה בכו : נפשעי והרגתיו הוא ידי שמעשה ממגי
 3ישו שלא חי לרשע גס נכו כלומר עוד 3ישו לא כי דקרא סיפא

 חוזר ואינו כהיתר לו נעשית : העולם מן נטרד ונמצא עוד
 והיינו פי׳ בה ושנה עברה שעבר זה ״לז הר״ן :ה3תשו3 עליה

 לו תזדמן לא ישוב לא כי :ו3ל נשרירות להולך כלומר להולך
 : הכא כדאמרי׳ כהיתר לו דנעשית משוס אדם כני כשאר תשונה

 פירשו כו׳ בשוק עוברת כאלו ואילך *מכאן מהרש״א
 נו׳ כירושלמי איתא והכי חדש 3י״ עד כתוספות

 נרא׳ דכריהס ולולי הכא כתלמודינו נזכר לא חדש 3י״ אכל ענ״ל
 נסמוך לעיל הוזכרו ול׳ וז' ג׳ שיעורי הני וכל קאמר שלשים דעד

:כרופפת גמי הכי דאיירי הירושלמי דנרי סותר ואינו
 אל שאמר בכתוב לדקדק וכונתס וכו׳ מדאי יותר למת תבכו אל ךךי״ה

 אברהם מתיה׳ על שבכו העולם אבות בכל מצינו והרי למת תבכו י
 מספד שם ויספדו כתיב וביעקב ולבכותה לשרה לספוד אברהם ויבא דכתיב

 אל שהיל״ל לדקדק יש ועוד • יום ל' ויבכו כתיב וכמשה כאהרן וכן גדול
 הזכות חסרון על אבל מדאי תככעיזתר אל דרשו לזה למת תעדו ואל חככו

 נחש' ולא מדאי יותר ולבכות להצעער יש מהצדיק נהנים שהייט והתורה
 שכמיתתו הצדיק זה להולך כפולה בכיה שהיא כנה בכו ככתוב שרמז וזהו

 הצדיק אכל מת הוא ועכשיו חי שהוא מי אלא מת לומר צורך ואין חי קרוי

 3עה״ לחיי הזה עולם מחיי מלן הוא א״נ חי נקרא במיתתו 01 מנוזייז

 שלא לסי ראשונים גבלו אשר מזמן יותר בכה בכו הולך שנקרא צדיק ולאיש

 את ומתק! רואה הצדיק היה חי שיעורנו לפי מולדתו ארץ את וראה ישוב
 וראה עוד ישוב לא במיתתו ועתה ישרה בדרך להדריכה מולדתו ארץ

 ולהגדיל להצטער יש זכותו אבידת ובבחינת מולדתו ארץ את ולתקן להדריך
 קרא לשנות לחז״ל להו מנא לב נתח ראוי וכו׳ נניס בלא להולך וכו': המספד

 לביתו עוד ישוב לא כי נגולה ההולך יאשיהו בן שלום על דמיירי מפשטי-ה
 מ שלאחריו הכתוב יבא איך חז״ל לדרשת ק ועי יוכיח הכו/אחריו והכתוב

 שגס בזה זה תלוי איך כי וגומר ההולך יאשיהו בן שלום אל ה' חמר כה

 אחרת נבואה שהיא מאחר האחרת הנבואה תצדק בבכי למת נבכה אס
 אל דקאמר ארחין אגב ונדקדק נבין גס ז׳יל לסברתם מהראשונה נפרדת

 לו דתיבת לו תנודו ואל דקדוק גס וכו׳ המתפלל דכל וק׳יל למא תבכו

 וע״ק להולך בכה בכה או בכו בכו אמר לא ולמה בכה בכו כפל גס מיותרת
 אמנם ־ בניס בלא תת קראו ולא הולך בניס בלא להולך הכתוב קראו אמאי

 נסתלק כי על אינו ימותו חכמי' לראות להתאבל לאדם שראוי מה כי בהיות

 גבר ומי העה״ב בפני ופרוזדור רעוע גשר שעה״ז ידענו כי מעה״ז הצדיק
 וקים בעה״זחי שנשאר מי ראינו ולא למות אדם סוף כי ידע לא חכם
 לאובדים בנו הספדן וכמאמר עצמו המת על לדאג אין כיע הבריאה מיום

 על חי אדם יתאונן שמה נמצא למנוחה והוא לאנחה שאנו לאבידה ולא
 אם אדם יאתר חטא אשר מחטאתו ישוב חטאיו על גבר הוא הצדיק פטירת
 לאחריתם יבינו רק עה״ז במצולות לטבוע הדרך זו ולא שלהבת נפלה בארזים

 שעודנו עליו מוכיח כשר אדם של בהספדו שנתעצל שמי אומר גזרו וע״כ
 כזה שאיש בודאי וא״כ הדבר אליו קרוב כי מותו יום נער ולא ברשעתו

 קרואי׳ בחייהם רשעים כי בחייו לקוברו וראוי הוא רשע בתשובה שב שלא
 תנודו ואל למת תבכו אל הנביא וז׳יש דעתי לפי אמיתי דקדוק והוא מתים

 ויררם ושכב אידו בא פתאום כי מהעולם העדרו סיבת על כלומר לו
 או יהיה שנה בן אס אדם האדם חיי המת שהבל לפי איננו והנה ויעבור

 כי לבו אל יתן החי אבל למות אדם וסוף העפר אל שב הכל יחיה שנים אלף
 הרבה אשר וחטאותיו עונותיו על ולבכות להתאבל ימותו חכמים יראה

 ממנה להמנט מנוס בית שאין בחדריו שהוא המות יום את זכר ולא לפשוע
 וחלף מת אשר על הזה ׳מהעולם המתי אדם בני בכל הכוללת הבניה היא וזו

 לבבו נגעי על איש איש מיתתו על ובכו ויתאבלו האדם חיי הבל כי ועבר
 ראו• בניס בלא להולך אמנם ־ להמלט לאדם מנוס שאין ויראה יבין כי

 ניספת ואחת הכשרים האנשים בכל כוללות האחת כפולות ב׳בכיזת לבכות
 הבביה על ציווי שהיא בכו אמר ולכך בן אחריו הניח לא ני על בפרט

 לא וע״כ המתים בכל הרגילה הבניה על שהו׳מקור בכה ואמר המחודשת
 לאשר כוללת היא כי בנים בלא שמת למי פרטית הא׳איננו כי נכו אמ׳בט

 אדם הכרחי דבר היא המות כי שראו מה על לבנותו שיש ובנות בנים הניח
 מחודשת בכית שהיא בכו ואמר מרשעתם לשוב לב ויתנו וגומר שנה בן אס

 עם לי נראה הולך הכתוב שקראו זהטעס בניס בלא שמת הזה לאיש

 אין ואם דכתיב בניס לו שאין מי כמתים חשובין הד׳שהן עס שחשבו מחז״ל
 למי אס כי מת לומר יצדק לא כי הולך הכתוב קראו לכך וגומר אנכי מתה

 עכשיו נאמ׳שמת איך חי בעודנו מת קרוי שהוא למי אמנם ומת חי שהיה
 מעול' שהלך להולך שדומה הולך הכתוב קראו לכך היה מת לכן קודם והרי
 בסוף שחתם ואפשר היה מת בשכבר מחדש לאמת אך הבא לעולם הזה

 לבכיה טעם לתת מולדתו ארץ את וראה עוד ישוב לא כי לומר דבריו
 הולך אלא מת לומר עליו יצדק שלא עד כמת היה בחייו שגם מאחר נוספת
 ותת חי שהיה מי על אס כי להתאונן אין שהרי עוד עליו נתאנל מה וא׳יב
 שיבכו שמה אמר לזה חי אדם יתאונן מה מעיקרו מת שהיה מי על אבל
 ובית אחיו דהיינו מילדתו ארץ את וראה עוד ישוב לא כ* על הוא עליו

 אנל הבנים לענין מת קרוי היה בחיים שבעודו מולדתו הקרויים אביו
 מולדת* ארן אפי' וראה ישוב לא שעכשיו מה ולמולדתו למשפחתו קרוב

 כי ־ המתים משאר יותר עליו לבכות וראוי הוא גדול נפש שעגמת בודאי
 יאשיה* בן צדקיהו היה ששלום חז״ל מ״ש עם וגומ׳יובן שלים על ה׳ אמר

 את וישחט כתיב נאצר ננוכד אותו בהגלותו שצדקיהו מצאנו ואנחנו וגומר

הכתובים ועתה לגלות הוליכו ואח״ג וכו' עור צדקיהו עיני ואת לעיניו כניו

 •טניס



פרק מגלחין ואלו
 על ה אמר כה כי כנים כלא להולך אס כי למת חככו אל שאמר מה מכונים

 כלא להולך אס כי להם יככו שאל מקצתם כירושלים ומתו כגולה ההולכים

 ואפשר הזה למקים עוד ישוב לא כי צדקיהו שהוא שלים דהיינו נניס
 מה לרמת מיותר שהוא עוד יראה לא הזאת הארץ ואת לומר שחזר

:ונולי לו נשאר לא הראיה אופן שגם כאופן עיניו את שהוציאו

 אדומה לפרה מרים מיתת נסמכה למה אמי רני אמר
 של מיתתן אף מכפרת ארומה פרה מה לך לומר □ח

 אהרן נסמכ׳מיתת למה אלעזר רבי אמר מכפרת צדיקים
 אף מכפרים כהונה בגדי מה לך לומר כהונה לבגרי

: מכפרת צדיקים של מיתתן
 לבגדי אהרן מיתת הדור; אותו על מכפרת הצדיקים מיתת

 ואהרן ־ בגדיו את אהרן את תשה ויפשע שנאמר כהוגה
 על המשפט חפן מכפרי' אהרן בגרי : שס ומת עמיו אל יאסף

: ביומא הרע לשון על פעמון וכו' הדין עוות
 כתוספת פירש בו׳ מכפרת אדומה פרה מה מהרש״א

 ע״ש כו׳ כמדרש וכדאמרי' עגל תעשה על מכפרת
 ככמה דמוכח אע״ג ונראה מדרש אותו ע"פ שנתכוון דחוק והוא

 גס רחמנא קריי׳ חטאת מ״מ היא הכית כדק קדשי דפרה דוכתין
 התום' וכמ״ש קרכנות שאר כתו הלשכה תתרותת נקחית שהיא

 צורך חשיב קרכנות העוכדיס כהניס לה שצריכין לפי תחכה פ׳3
 אהרן מיתת נסמכה למה :כו׳ע״ש ב״ד לג כלא ואפי׳ כו׳ קרבן

 גותר בגדיו את אהרן ויפשט דכתיב כתום׳ פירשו כהונה לבגדי
 סתוך שאינו לפי ילכשו קודש הקונט׳ונגדי ופי׳ ותת יאסף ואהרן

 מקום כשום תקרא זה ואין מצאתי לא הקונטרס פי׳ עכ״ל כ״כ
: הלכות בחידושי שכתננו תה ועיין

 משה ויפשע פרש"• וכו׳ כהונת לנגדי אהרן מיתת נסמכה למה הרי״ה
 להפשיט הקב״ה צוה שפך דכיון וקשה וגומר נגדיו את אהו־ן את ׳

 נסמכה־ למה שאלו שאלה זו לאלעז׳מה ולהלבישם מיתה בשעת אהרן כגדי
 מת ה׳ צוה כאשר משה ויעש זה פסוק קודם אמר שכבר כיון דדייק ונראה

 שקול ולומר לסמוך אלא בגדיו את אהרן את משה ויפשע עוד לומר צורך
 הוא ההיקש וענין וכו' מכפרין כהונה בגדי מה בגדיו עם אהרן מיתת
 אינם ועכו״ם דמים ושפיכות עריות גילוי על שמכפרים כהונה שבגדי

 זה של עון עליהם יקטרג שלא על אלא חוטא של עצמו על מכפרים
 ישראל: על מכפרת הצדיקי מיתת וכן שם ז״ל פרש׳יי וכן לחובה להכריעם

 יום חלה חטופה מיתה היא זו פתאום מת רבנן תנו יט
 גמליאל בן חנינא רבי ׳ דחופה מיתה זו ומת אחר שס

 את לוקח הנני אדם *בן שג׳ מגפה מיתת היא זו אומר יחזקאל
 ותמת בבקר העם אל *ואדבר ובתי' במגפ׳ עיניך מחמד יי
י ״05

 ג׳ " דחויה מיתה היא זו ומת ימים ב׳ ־ כערב אשתי
 קרא מאי חנין א״ר ־ האדם כל מיתת ה׳ ־ נזיפה ד׳ גערה

 ימיך תרי קרבו למות ימיך קרבו הן משה אל ה׳ *ויאמר יגויס
 מת י הינא לאחת קורין יוני בלשון שכן חרא הן תרילא

 היא זו ושתים בחמשים כרת מיתת היא זו בחמשים
 כל מיתת היא זו בששים הרמתי שמואל של מיתתו

 קבר אלי בכלח *תבא קרא מאי זוטרא מר אמר • אדם איוב
 לשבעים " ששים בגימטריא בכלח בעתו גדיש בעלות שס

בהם שנותינו ,*ימי ,דכתיב גבורה לשמונים * '?שיבה0

 מחמשים רכא '*ואמך שמונים בגנות׳ ואם שנה ?צבעים

צט קטן מועד שלישי
 לה חשיב קא דלא והאי כרת מיתת היא זו ששים ועד

 כר הוה כי יוסף רב י הרמתי דשמואל כבודו משום
 " מכרת לי נפקא אמר לרבנן טבא יומא להו עבד שתין

 מי דיומי מכרת דשני מכרת מר דנפיק נהי אביי א״ל
 נדו הונא רב * בידך פלגא מיהא נקוט א״ל מר נפיק

 דמן ווגא להו תנא עלי׳ רבנן דאגי קא הוו פתאום נפשיה
הגיע אבל לגבורות הגיע שלא אלא שנו לא הרייב

:נשיקה מיתת היא זו לגבורות
 ולחות דאחרינן חטופה מיתה היא זו ;חלה שלא פתאום מת

 כל מיתת היא זו : בגיחטריא מיתה מיני והס תוצאות
 מיתת היא זו שנה בחמשי׳ מת הטוב׳: המיתה בו תת וכדרכו אדם
 דכתיב שמואל של מיתתו זו ושתים בחמשים ;גרסי׳ כרת
 דלא והאי ;שנה תמשיס יובל של עולמו עד עולס עד שס וישב

 שמת דשמו?( כבודו משוס דכרת אינך בהדי להאי לעיל לה חשיב

 וכו׳ יוס תת דלעיל הנך כגון דיומי מכרת : ושתים חתשיס בן
; נפקא דשני דמכרת פלגא מיהא נקוט :גערה דחויה דחיפה

 :חייו נתגברו גבורות * משס שבאו שניית״ח זוגא
 אל מקרא לה מפיק בירושלמי כרת מיתת זו בחמשים מת תוספות

 חמשים ומכן לעיל וכתיב הקהתי משפחות שבט את תכריתו

 : כרת חשוב לכן מקודם אלמא עוד יעבוד ולא העבודה מצבא ישוב שנה
 ואחייב לרגל אמו כשהביאתו שנים שתי בן הרמתי שמואל מיתת זו בנ״ב
 להיות עלי נתמנה יום שאותו תדע יובל של שנים עולם עד שס וישב
 שנה ארבעים ישראל את שפע ועלי כתיב ישב יושב ועלי דכתיב שופע
 שאול מלך שנה וב׳ מלך להם שאלו שנים •׳ ומקץ הרמתי שמואל אחריו

 לס׳ ז׳יל הריין בתענית־ כדאיתא שמואל מת שאול מיתת קודם חדשים וב׳
 כררן מיתת היא נ׳זו : רשע שהוא עליו אמרי' ואין פי' אדם כל מיתת זו

 פשו מיענש כ׳דלא מהם דל הם פ׳ גבורות דשנות כריתות חייבי של פי׳
 דג׳ אשתכח כ׳בהדייהו הנהו חשבת וכי תלתין הא דשיתין ופלגא שיתין להו

 וא״יז ־ הרמתי שמואל של מיתתו היא זו זב׳ חמשין : כרת מיתת היא שנין
 יתי הנער הגמל עד ביה מדכתיב וי״ל שנין נ׳יב אלא חי דלא לן מנא

עולמו שהוא שנה נ' דהיינו עולם עד שם וישב וכתיב חודש כ״ד היניקה
: וגומר ישוב שנה חמשיס מבן בלויס וכתיב יובל של

תרי קרבו חד הן גו׳ ימיך קרבו הן קרא מאי מהרש״א
 ה׳ מקודם חלה ולא כתיב משה גבי קרא האי בו׳

 דילפינן אלא צדלקמן פתאום מיתת שהיא מת ובנשיקה ימים
 ט׳ נ״ב כרת מיתת זו בג׳ מת :אדם בני לשאר רמז מיניה
 ע* שנותינו ימי ועוד וגו׳ תכריתו מאל בירושלמי התום׳ וכתבו
 דהא ותימה ג׳ נשתיירו עליהן מיענש דלא כ׳ דל וגו׳ שניס

 שנין ע' דה״ק לישב ונראה עכ״ל כו׳ קאמר משנולד נ' בשמעתין
 ומשניו* ימים לו נכרתו הרי בג׳ דמת וכיון כז׳ מיעגש דלא כ׳ דל

 אחר שנים נ' לאדם שיש לפי מבוא׳ והוא הנעורים כשנוח שהם כ׳
 שהם היובל כדמיון הס אלו שנים ול הנעזרים ימי שהם שנים כ׳

 של וחשבון ספיר׳ ימי הם הנעורים שני כ׳ אחר מהם שנים מ״ט
 תכלית הוא אדם של שבעים שנת שפוא הל ושנת מעשיו על אדם

 מית* זו נ״ב אחר זז וע״ד אחוזתו אל שישוב היובל דמיון אדם של
 רגל* חנה שאמר׳ ביומא מ״ש וע״פ למעלתו הוא הרמתי שמואל
שוב חטא( )בלא אדם של שנותיו 3ת שעברו טון ישמו׳ חסידו

אינו



קטן שעד שלישי פרק טגלחין ואלו
 רוג שאזלו שנים לנ״ב שתת שמואל כנה על כן שניבא׳ חזעא ילו1$

 שאתר שנים תת״ט חלקים ׳3 שהם הנעורים שני שאחר שנותיו
 הנעורי' שני עם נ״ב הרי 3ל״ הס תת״ט דב׳חלקיס הנעורים יתי

 בא היי לא יותר שמואל חיי היה אס גס ובודאי שנים עשרים שהם
 הנעורים יתי שאחר אדם של שנים רוב לו עברו שהרי חטא לידי

 קודש הוא הל ויום לשנה יום ימים ת״ט הספירה לכוון יש ועד״ז
 הבריאה תחלת היה עולם נברא בניסן לת״ד השבועו׳כשתחשוב חג

 כימי חשובין שהן פסח של א׳ יום עד יום כ׳ הרי באדר ככ״ה
 ועד״ז במצרים עדין ישראל שתיו עלייהו אענש דלא נעורי׳ שנות
 תתצריס שיצאו תיוס ואח״כ וגז׳ נעורייך חסד לך וזכרתי אתר
 נ׳ כיוס שהוא השבועות חג עד לשנה יום יום ת״ט השפיר׳ יתי

 כל״ג קצת י״ט לעשות מדקדקים שאנו לדבר וזכר היובל דמיון
 ספירה יתי תת״ט חלקים ב׳ שהן ימים רוב עברו שבו לזכר געותר

 של יתיס כ׳ אחר שנים ל״ב שהם חוטא אדם אין ששוב לשנה יום
 רמז יובל ואותיות הרמתי שמואל מיתת שזו כאמור הנעורים ;שני
 הראשוני׳זשנת שנותיו רוב ל״ב שהם זה תצד ול״ב זה מצד י״ו לוה
 ממצרים כשיצאו ולפי׳ לחלוקה יבא לא אחד כי התנין תן אינו י״ג

 שנים מ״ט סופרים כשהיו כ׳אזי בני רק והיו כ' תככי שנתנו אותן
 ע׳ כני שם שיהיו עד אדם של מצות חשבון יתי שהם ארץ אי3מ

 אחוזתו אל איש לשוב לתות שנותס בסוף שהוא החתשיס שם וקדשו
 ם׳ בגי׳ כו׳בכל״ח שמים בידי מיתה היא זו *ם׳ ביובל; כתו ^־<

 מיתת לשון אבל קאמר למעליות׳ בכל״ח קרא האי ענינו לפי בי'
 שיצא ששים הוא תעל׳ דוודאי וי״ל תשת׳כן לא דקאתר שמים בידי

 כיון תיהו טכא יותא להו עביד הוה יוסף דרב כדקאתר כרת מכלל
 בידי מיתה ליה קרי אדם של שנותיו שהם שבעים לכלל בא שלא

 : כזה בתוספות ועיין התדבר דור זתנוכתו קודם שתת שתים
 ובתתניחין וגומר ימי רכתיב גבורה שמונים שיבה שבעים

 תלת בקרא תצינו דכן כז׳ ע׳לשיבה בן לזקנה ס׳ בן שנינו דאבות
 ס׳ לשנות הבא והיינו ושחרות בחרות תכלל היוצא על נופל זקנה

 חיה ולא שמואל זקן כי ויהי כשמואל דכתיב והא כרת תכלל דיוצא
 עליו קפצה דזקנה דתענית קתא פרק בזת תירצו כבר שנין נ״ב רק

 הם ששים ועד דתחתשיס כרת בשנת שמואל תת לתה יתיישב ושם
 לקתן רבה כדתסיק שתואל של תשו׳כבודו ליה חשיב ולא כרת שנות
שנותס לכלל שהגיעו בצדיקים הרוב על בק^א תצילו שיבת ומלת

: שנים ע׳ וחיה טובה כשיבה ויתת כתיב ובדוד שנה ע'
 אלא מלתא תליא בזכות׳ לאו ומזוני בני חיי רבא אמר 5

 תרוייהו חסר׳ ורב רבה דהא מלרזא תליא במזלא
! שם  ואתי מצלי ומר מטרא ואתי מצלי מר הוו צדיקי רבנן

 ארבעין׳ חיה ותרתיףדבה תשעין חיה חשדא רב • מטרא
 רב בי תבלי׳ שיתין רבה בי חלולי• שיתין חפדא רב בי

 נהמא רבה בי בעי מת ולא לכלבי דפמידא נהמא הפרא
 מילי תלת הני רבא •ואמר משתכח ולא לאינשי דשערי

 לי יחכו לא וחרא לי יהבו תרתי שמיא קמי מן עאי3
לי יהבו חשדא ררב ועותריה הונא ררב חכמתיה

:לי יחכו לא הונא רב כר דרבה וענותנותיה

 לאדם:שיתיז לו שנוחנין מזונות ורוב בניס ורוב ימים אריכת חיי
נ לגברי משתכח ולא דשערי נהמא :ראה חופות ס' הלילי
 : בישראל תורה קשר ילעל דאמייי! תנא ררב חכמתיה

 כמזלא אלא מלתא חליא כזכותא לאז ומזוני כני חיי רכא אמר ז׳יל ך״ן(ך
 שאינו אע״ס גורם מזל אף אלא מלחא כלחודתציא בזטתא לאו פי'

 מאזהרות קשיא דא״כ כלום לו מועיל הזכות שאין למימר דליכא הגון
 דה״ין זי״מ דמייתי ורכה חהדא דרב מעוכדא הכי משמע דלא אלא שכתורה

 מהכל ולא למקצת לאדם מסייע אלא המזל את מהכל עוקר הזכות שאין
 דהיינו למימר איכא פירושא ולהאי ליכא עלמא כהאי מצות דשכר כדאמרינן

 אין קי"לכמ״ד הא אנן אבל הכין ס״ל ורבא לישראל מזל יש אליב׳דמ״ד דוק
 שכתב מהאחרונים מקיכל חכם כספר כתוב מצאתי שכת משכת כשלהי מזל

 תשיבה ומזלא תפארת הוא פי׳זכות וכו' כזכותא לאו וז״ל זה מאמר כפירוש
 צריף אלו דכרים והמבקש בתפארת ולא בתשובה הס אלו שג׳דברים וקכלו

 כחנה דכתיב כני מהפסוקים זה על ראיה להם ויש לכינה כתפלחו שימין
 הנני יוסף הנני דכתיב חיי ־ תפארת הוא ה' כי אלה' ה׳ולא על והתפלל
 ה׳ולא על השלו דכתיב מזיני ־ אוסיף אמר ולא לתשובה רמז יושף תפארת

 ורכא אביי מאמר על ראשון פרק ר״ה במס׳ בתיש׳ כתוב ־ "כ ע ה׳ אל
 רנה דהא תליא בזכוחא לאו במ״ק רבא מאמר על וט׳ קאתו עלי מדנית

וי״ל עלי מבית אתי דרבה משום דילמא הוה מזל. דמשים ליה ומנא :ובו'

: ע"כ התורה זכות עליו מנין היה מזל לאו אי דאפ״ה

 דאחרינן הא התוספות כו׳כתכו תליא אלאכמזל מהרש״א
 ע״י תשתנה דלפעתי׳ י״ל לישראל מזל אין שנח בסוף

 לישראל מזל דאין דהיינו תפורש יותר בתום׳ ושם ע״ש ט׳ מזל
 דרבא בשתעתין נתי תוכח והכי ע״ש ט׳ משתנה גדול זכות דע״י

 התלויס דברים והס חסדא דרב ואעוהרי׳ הונח דרב החכתה כעי
 ואותר הטיפה תעתיד דתלאך היד פ׳כל כדאתרינן הלידה כגזירת

 לתיתר לן דאית ע״כ אלא עני אם עשיר אם טפש אס חכם אס
 הגזירה לבטל איני רבא כדעביד שתיא תן רחתיס אנושי ידי דעל
 רבא שבקש כמה לדקדק יש אך בשבת כדאתרינן בו שנולד זתזל

 פ״ק כדאתרינן הטובות תתדות היא ענוה והא דרכה אענותנותיה
 פ׳ ואמרינן חסידות לידי תביאו והיא ענוה לידי תביא יראה דע״ז

 רחתי אפושי ע״י וי״ל שתים תיראת חוץ שתים בידי דהכל היד כל
 תסייעיןלו: לטהר כדאתרי׳הבא ענוה לידי לבא לעוזרו כקש שתיא

 לתיתר וליכא כי שנץ צ״ב חי חסדא רב בו׳ תליא במזלא

 הוי לחוד דכתורה לרבא דס״ל קאתי עלי דתדביח רבה דשאני
: תדות שחי פ׳ התוספות כ״כ כו׳ תתכפר

 חזייה דרבה קמיה יתיב הוה דרבה אחוה סעורם רב
./ ליצערן רלא מר ליה לימא לי׳ אמר מנמנם דהוהקא

 05 דאיתרע כיון א״ל הוא שושביניה לאו ומר ליה אמר
 אמר ליה איתחזי מר לי ליתחזי א״ל בי משגח לא מולא

 הוה רבה דכופליתא כריבדא א״ל צערא למר הוה ליה
 ליה לימא אי׳ל מנמנם דקא וחזא נחמן דרב קמיה יתיב

 מאן א״ל הוא חשוב אדם לאו מר א״ל לצערן רלא מר
 בחלמא מר לי ליתחזי א״ל רקיע ומאן פפין ומאן חשיב

 ביניתא כמישחל א״ל צערא למר הוה א״ל ליה איתחזי
 כרהוית עלמא בההוא זיל קב״ה לי אמר ואי מחלבא
ומלאך בעתותא דנפיש׳ בעינא לא ליה אמינא ואיתית

המות



פרק מגלחין ואלו
 א״ל ליה איתחזי תרומה אכיל קא הוך אלעזר המותירבי

 מיניה נזר איקרי קרש ולאו אכילנא קא תרומה לאו
 א״ל בשוקא ליה איתחזי ששת רב שעתא ליה חליפא
 איתחזי אפי רב ליה ויכיל ביתיה לגו אתא כבהמה בשוק

 ואהדריה יומין תלתין לי איתרח א״ל בשוקא ליה
 בידו ותלמודו לכאן שבא מי אשרי דאמריתו לתלמודאי

 רחקת דקא א״ל האי כולי מאי אמר אתא תלתין ביום
 כמלא אפי' בהכרתה נוגעת מלכות ואין נתן דבר רגליה
 שתיק קא הוה רלא ליה יכיל קא הוה לא חכרא רב נימא

 דבי ארזא פקע רב רבי אארזא יתיב סליק מגרשיה פומיה
 למקרבא מצי קא לא חייא רבי ליה ויכיל אשתיק רב

 אמר בא אב טרף אתא כעניא נפשיה רמי הר יומא ליה
 מרהם קא א״ל ליה אפיקי לעניא ריפתא ליה אפיקו ליה
 ליה גלי מר מרחם קא לא אמאי גברא אההוא אעני מר

: נפשיה ליה אמציה דנורא שוטא ליה ואחר
 שעורם 3ר חזייה :חולה שהיה מעתו לפני דרבה קמיה יתיב

 רנה ליה אמר נקט: תעליא ולשון גוסס מנמנם דקא לרנה
 ליצערן דלא המות: למלאך מר ליה לימא אחוה. שעורם לו־כ

 אמור מכירו אחה והלא הוא שושביניה לאו ומר :מדאי יותר
 דאיתרע כיון א״ל ניניהם; לנא היה רגיל המות מלאך אתה לו

 אפייסיה אנא שעורם ו־נ א״ל ניה משגת לא הוא דגוסס מולא
 היכי ואדע נפשך לי אחוי מיתתך לאחר מינך ומטו ליצערן דלא

 נמעט דם כהקיז דכוסילתא כריברא :איתחזי מית כי עכיד*
 חשיב מאן : גושש מנמנם הוה נתתן דס:רנ שתקיז כאדם צער

 מיני׳ דלסתפי ראוי אדם הוא מי פפין בעיניו.ומאן חשוב הוא מי
 •ל״א פחים רקועי לשון אצלי תתוקן מי רקיע לדנורי׳-ומאן ותייש
 שנפל שער כמושך בינית׳מחלבא נעינילכמשחל גנוה מי אמרי

 בעתותארידיה משוסדנפישא : כלל צערא דליכא נחלנ
 נעתותא משוס נעינא לא כדמעיקרא נעלתא הוי זיל לי אתר אי

 לאו :ציערני שלא אע״פ אחרת פעם ימיתני שלא התות דמלאך
 משמרת את דכתיג תטמית לי קטלת ואי קאכילנא תרומה
 כולי דחשיני איקרי קרש ולאו :נטהרה לשמרה שצריך תרומתי

 פירש ז״ל והר״ן ־ פרק באותו תת ולא שעתא חלפא : האי
 תא נשוק כנהתה אותי להיוג אחה רוצה נשוקאכתתיה כנהתה

 דאמריתו : לי המתן איתרח : ע״כ תמיתני ולשם ניחא לגו
 נמסכת נגירס׳ בידו ותלמודו לכאן שבא שתיס:אשרימי3

 נתוך כ״כ רודפני שאתה האי כולי מאי :עונרין ו1ו? נע׳ פסחים
 דבר רגליה דחקת דקא : כולם ל׳ עד להמתין לך היה הזמן
 והכי רגליה דחקת וקא נשיא להיות זיתניה מטא נתן נר הונא נתן

 3ר ועד רני מיתות כסנהדרין מתונות דיני אחד נפרק אמרינן
 הוה והא נה והוינן אחד נמקוס וגדולה תורה מצינו לא אשי

 מלאך ליה יכיל הוה אשי;ל'א לרב ליה כייף תיכף נתן נר הונא
 : ו־נ של למדרשו שסמוך ארז של עמוד אארזא יתיב : המות

 ניצי׳טרועת: לשון שניקע:טרף הארז מנרסי׳מקול רג אישתיק

׳ ק , קטן מועד ־ שלישי
 ושולא ללחם נודד עני שאני היית דכסנור אעני׳ מר מרחם קא

 נפשן לי ותן תרחם לא מדוע יעלי כלומר גברא אההוא ; לי
 למר ליה לתייתי דתחפקדנא • פעמים כמה לנא תטריחני ולא

דהוא לו וגלי דנורא שוטא התות מלאך ליה אחזי :עלתא נהאי
 .־ עצמו את חייא רני ליה והמציא המוח מלאך

מיתה לאחר פרש״י בו׳ ליה איתחזי לי אתחזי א ׳,מהרש
 פרק תפורש זה ודנר נחלום דהיינו ונראה עכ״ל

 נעה"! שט( )ס"י( *שני והנשת׳הוא הגוף המדנק שהרוח שמתו מי
 בו" ואהררי יומין תלתין לי איתרח וע״ש: ס חלו ע״י להודיע

 ונערוך אשי דרג נחרא מהדורא שתת מי פרק דאמרינן והיינו
 פ״ק■ תפורש נידו ותלמודו כו׳ אשרי וקאתר פי׳נע״א הדר נערך
 רב :דתענית פ״ק מפורש כולי נוגעת מלכות אין ודקאמר דכ״נ

 ■ כו׳ונראה ליה ויכיל ושתיק ארזא פקע כולי הוה לא חפדא
 דיות* כרת נכלל הוי ולא עקודס חלה ולא ניוס נו שמת מענינו

 נשיק׳כדאמרי' מיתת ה״ל חי שנין צ״נ שהרי לגבור" שהניע דכיון
 שהגיע ניום נו שתת נראה אשי נרנ לעיל וכן הונא 3נר לעיל

ומסתמא שנה ששים ישינה ראש שהיה כערוך כמ״ש לגנורה
:שנים מל פחות לו היה לא ראש כשנעשה

 כב מאי ׳גמ : מטפחות ולא מענות במועד נשים משגה
 0ש רבא אמר לחבלא ווי לאזל׳ ווי רבא אמר אמרי

ואמר * לחבילא[ ווי לאזלא ווי דבי אמרי דשכנציב נשי
 מיא ונמטי מכבא גרמא גוד אמרי רשבנציב נשי רבא

 ץע אצטלא שיול אמרי דשכנציב נשי רבא ואמר • לאנטיכי
 ערך נשי רבא ואמר זוודיה דשלימא חרי לבר דמלתא

 ל ג!ד רמי ובר רברבי דבר טורי וכפו עטוף אמרי דשכנציב
 פרושין ר־אזברגי תגרי אחנא אמרי דשכנציב נשי רבא הוה־ואט׳
 ונפיל רהיט אמרי דשכנציב נשי רבא ואמר מיבדקי
אמרי דשכנציב נשי רבא ואמר יזיף זיפותא ואמברי

: חיבוליא ומרעא כמותא מותא
 להליב׳כזז לה לאזל׳אוי לה ווי מענות; כשהם נשים אמרי מאי

אני פי' והר״ן המת את שנושאי׳ כזה למשוי ואוי חוזרת שאינה
 : הלחיים נפלו מככא גרמא גוד :עליו לתתושכניס להולך
 : מעלה כלפי למפרע מיא הדרי כלומר לאנטיכי מיא ונמטי
 משי תכריכי דמלתא אצטלא : דשכנציב נפי בלשון גולל שייל
 חורין לבן זוודיה דשלימא חרי לבר הכי אמרו למאן ־ יקרים

 ארון לו לעשות עליו שירחמו כדי זה הספד אומרים מנכסיו שירד
 ולא חלק לו אין שיגע מה בכל זוודיה תושפלדשלימא :וחכריכין

 הנכבד לזה השאילו הר״ן * יותר עבורו צדה לעשות יצטרך
 להוציא תצטרכו ולא הוצאותיו הושלמו שכנר משי גליתאשל

 שאין טוניס נן עני על אומרים היו זה ־ וכסות מזון שד עליו
 ההריא והתכסו התעטפו כי' ועטוף ;ככודן לפי תכריכים לו

 ז״ל הר״ן : הזה התת היה גבוהים ונן גדולים שנן נחשך
 והולך ועושר ככוד נדרך שתת גדול אדם על אותריס היו זה

נכילז עצתכם וכסו הריס הקעטסו אומרים והיו צרכיו כל3

כמל *יי



פרק מגלחין ואלו
 עכ״ל • עלינס שעין הגדול נחכריני נכבדים אחם תאד כי כגוד
 מיבדקי דאזבוני : הסוחרים אחינו תגרי אדונא :הר״ן

 מח ועל ליקבי־ במה עכשיו לו שאין זה כגון עשרה נרא׳ !אחריתם
 סוחרים כלומר ־ תוספות עליו־ שירחמוהו כדי אותו אומרות עני

 רהיט געמלס: מאומה ישאו לא כי טשרס נלאע ממון המקבצים
 ממון: בלא ריקן נפל ועכשיו ימיו כל היה וטרחן חגר וכו' ונפיל

 צריך העולם מן לעמר כשמבקש עכשיו יזיף זיפותא אמכרי
 • ויגון בדאגה בדוירי ונפל רהיט ל״א י לתכריכין ממון ללוח

 מכס ליתן צריך הזאת הפעם במרוצה ורץ טרח ימיו כל ־ תוספות
 : שיעבירנו קודם הקפוחיו כל לו ופורע הנהר להעבירו לספן

 : מתים שהכל היה אחרים כמיתת זה של מיתתו כמותא מותא
 ויפוריס לו היה גדול חולי גדול חבול אבל חיבוליא ומרעא

 זה חולי אליו נחשב רבים חיבוליס אדם בני משאר יותר קשין
.־ מתים משאר גדול חולי שנחלה

 בערך בערוך כו׳פירש רמי דבר כו׳ וכסו עטוף מהרש״א
 והתכסו התעטפו להרים האומר כאדם עטף

 הוא גדולים בן אצליכס ליקבר הבא האיש זה כי נאים !מלבושים
 פרש״י כי׳עיין לנר דמלתא איצטלא שיול :ע״ש כו׳ >י״א
 איצטלא ושיול איירי שמח ממש דבעני כפשטיה לפרש נראה ומיד

 וגו' חפשי במתים עש׳יה חורין לנר ואמר לתכריכיו לתת דתלתא
 זוודא קרוין והס לו דאין תכריכין כלי דכלו ר״ל זוודא ושלימו
 רהיט כו' אמעברא ונפיל רהיט : !תד בערך בערוך כמ״ש

 מעברות במקום אמעברא נפל ועתה תחיה אחר ימיו כל ורץ
 נת״ש עליו עדיין שהלו׳ וחובה יזיף ויוזפתה הגא לעולם מהעה״ז

 פירש כו׳ אזבוני תגרי אחנא ;ט׳ וילוה יבא ללות הרוצה גל
 סחורות' בתקו׳ כלומר נבדקין קיניהס שעל סוחרים אחינו !ערוך
 בכיסו ניכר אדם דברים בג׳ כמ״ש לא אס הס הנאמנים נבדקין

. :עכ"ל בכעסו בכוסו
 מלכת אבל בית אל ללכת *טוב אומר ר״מ היה תניא

 של דברי׳ לבו אל יתן והחי מאי משת׳וגו׳ בית אל
 יטעוניה תטען יקכרוניה דיקבר יספדוניה דיכפד מיתה ש.?שר

 ידל לא די דאמרי ואיכא * ידלוניה דירל ילווניה דילוה ז״
לפני מהשפילך הנה עלה לך אמר טוב דיבתי'*כי ידלוניה משלי

: עיניך ראו אשר נדיב
 כל דברים נינהו מאי תלתודא מפרש וקא מיתה של דברים ךלי-^י

 הוא כאשר האדם כל סוף הוא באשר )ודריש ־ מיתה יסנאל
 דיספד הרי״ף(: וכו' יספדתיה דיספד סופו כן גס הוא עושה

 אלא קרובו שאינו תת על להספיד לי תה יאמר שלא יספדוני" פדהם
 : לקבורה אחרים דיטען : יספדוהו יספוד שאס בלב יחשוב יומל

 ידלוניה ידל לא די דאמרי איכא :בהספד קול התריס דידל "*רש
 מן לו מריתין לתתיס תטפל הוא אבל בגסות עצתו תריס שלא מי

 שתעלה טוב הנה עלה לך אמר טוב כי שנאמר : השמים
 מאצלם וירהיקוך וישפילוך ברשות שלא בגאוה ולא ברשות בד
 זקנים ד׳ נכנסו ישמעאל רבי של בניו כשמתו רבנן תנו שם

קטן מועד שלישי
 בן אלעזר ורבי הגלילי יוסי ורבי צנרפון רבי לנחמו
 שהכם דעו טרפון רבי לדם אמר עקיבא ורבי עזריה

 לתוך מכם אהד יכנס ואל הוא בהגדות ובקי הוא גרול
 רבי פרה אהרון ואני עקיבא רבי אמר חבירו דברי

 דטריח אבליו תכפודו עונותיו רבו ואמר ישמעאל
 יץ• כל *ואחיכם ואמר ר״ט נענה ושניה ראשונה פעם רבותיו

 דברים ה׳והלא שרף אשר השרפה את יבכו ישראל בית
 דכהיב אחת מצוה אלא עשו ואביהו׳שלא נדב ומה ק״ו

 ע 3ש • ״ן3ץא שלר׳ בניו כך אליו הדם את אהרן בני *ויקרבו
 ם'נ?5 וקברו ישראל כל לו *וכפת ואמר הגלילי יוסי רבי נענה
 ירבעם בן אביה ומה וחומר קל דברים והלא וגו׳ אוהו
 נס נמצא כי *יען ביה דבתיב טוב אחר דבר אלא עשה שלא

 מאי וכמר כמר אחת על רבי של בניו כך טוב דבר בו
 שבטל אמר חד פפא בר הנינא ורבי איבא רבי טוב דבר

 שתשיב פרדסאות שבטל וח״א לרגל ועלה משמרתו
 רבי נענה • לרגל ישראל יעלו שלא הדרכים על אביו

 ירמיה ובמשרפות המות *בשלום ואמר עזריה בן אלעזר
 צי צדקיהו ומר ק״ו דברים והלא וגומר הראשונים אבותיך

 מן ירמיה שהעלה אחת מצו׳ אלא עשה שלא יתדה מלך
 ואמר עקיבא רבי נענה • עאכ״ו רבי של בניו כך הטיט

 ונחת ןהדרשץ כמספד בירושלים המספד יגדל ההוא *ביום
 יכ קרא רהאי תרגומא אלמלא יוסף רב ואמר מגדו בבקעת

 מספרא יפני ההיא בעידנא קאמר מאי ידענא דוה לא
 הדרימון יתיה דקטיל עמדי בן אחאב כמספד בירושלים

 פרעת יתיה דקטל אמון בן יאשיה וכמספד טבי־ימון בן
 מלך אחאב ומה ק״ו דברים והלא מגדו בבקעת חנירא
 מלניס *והמלך דכתיב טוב אחד דבר אלא עשר שלא ישראל

 נג א של בניו כך בערב וימת ארם נכח במרכב מעמד היה
 מרי כר לרבה א רב ליה ואמר וכמה כמה אחת על רבי

 ירמיה עיני *ואת וכתיב המות *בשלים בצי־־קיהו ביה כתיב
 ל נאצר נבוכה יוחנן-שמת א״ר דבי ליה אמר עור צדקיהו

 ־ס ביאשיה ביה כתיב מרי בר לרבה רבא ליה אמר בימיו
 מלכיס בשלום קברותיך אל ונאספ׳ אבותיך על אוסיפך *הנני
 מ נ יתדה רב ואמר יאשיהו המלך את המורים *ויורו ובתי׳

 'יי* שלא יוחנן רבי אמר דבי ליה אמר ככברה שעשאוהו
 1 ׳נ יציאת קשה חנינא רבי אמר ׳ בימיו המקדש בית הרב

 כט אמר יוחנן רבי דוושט כפי כציפורי הגוף מן נשמה
 ירכית ןם הנפטר וזאיח בר לוי רבי אמר וושט בפי כפיטורי

 מן הנפטר בשלום לך אלא לשלום לך לו יאמר לא המת
 " ׳ מן" הנפטר • לשלום לך אלא בשלום לך לו יאמר לא החי

 גרא׳טי *ואתה שג׳ בשלום לך אלא לשלו׳ לך לו יאמר לא המת
 לו יאמר לא החי מן הנפטר ׳ בשלום אבותיך אל תבא

לך למשיח *שאמר יתרו שהרי לשלום לך אלא בשלום לך
דוד- ־ והצליח הלך לשלום



 פרק מגלחין ואלו
 לוי וא״ר י ונתלה הלך בשלום *לך לאבשלום אמר דוד מזי*ל

 הכנס* לבית ומבה״מ המדרש מבי׳הבנס׳לבית היוצא כל ," י
 אל ירא׳ חיל אל מחיל *ילכו שכיג׳שנא׳ פני ומקבל זוכה 'טפח

 חכמים תלמידי רב אמר אשי בר חייא א״ר בציון אלהים טיק
 מחיל ילכו שנאמר הבא לעולם אפילו מנוחה להם אין ר10

:בציון ־ים אל אל יראה חיל אל ^כםירב
 אלא עשו לא : פעמים ׳33 לו תהו “5כני ׳3 ושניה ראשונה

 שעשו תצוה אותה שם ועל ־ שתתו כיוס אחת מצוה
 בית כל ואחיכם נאתר ידם את למלא אח׳ יום היה שהוא ביום ו3

 אחת על מצות וקיימו תור׳ ולימדו שלמדו רני של כניו יכנו ישראל
 : עס3יר של בכו אביה ומה :לשפדס ראויס שאנו וכתה כתה

 חו3מש שעשה מצות אותה וע״ש אחת מצור. אלא עשה שלא
 אכיה 3טו דכר ו3 נמצא כי יען ישראל כל לו וספדו ואומר הכתוב

 לרגל ועלה :המלך אומנות וגדולתו משמרתו כעל ירכעס כן

 הממלכה 3תשו עתה 3דכתי אכיו שהקפיד תה על הקפיד ולא
 יושכין דוד כית מלכות ויראו לרגל ישראל ילכו אס דוד לכית

 ית3 למלכות אלא כעזרה ישיכה שאין כעזרה 3אש לא ואני נעזרה
 הקפיד ואני׳לא לעולים שישיבו כדי אורכים פררפאות :לכד דוד
 לעלות יכולין והיו כיטלה הדרך לשמור משמרתו וכשהגיע׳ בכך

 התלכי׳ על ששורפין אבותיך ובמשרפות :לעלות הרוצים נל
 אחת מצור. אלא עשה שלא ;תשמישן כלי כל מיתתן לאחר

 זכה הטיט מן ירמיה שהעלה תצוה אותה ע״ש למיתתו סמוך
 מלוה האי אדון הוי עליו וספדו כשלוס ולמות איותיו למשרפות

 שכשכיל למיתה שסמוך מצות אותו אלא קאתר לא חשיכ דקא
 קיימו מצות הרכה ואכיהו ונדב דצדקי' להספד זכו מצות אותם

 חשיב דלא מצוה כיה אשכחן דהא מצות קייס נמי 3ואמא ־ בישראל
 וכתיב אט ויהלך כשק וישכב ויצום כשרו על שק וישם 3דכתי לה

 מספד דתשמע הוא מה ידענא הוה לא אחאד: נכנע כי הראית
 מעמד היה והמלך : הוא מלתא חדא מגדו ככקעת הדרימון

 שלא כדי כמלחמה עצמו תחזיק היה אעפ״כ ארם נכח במרכבה
 קשר ו3 שיש כחכל הוושט בפי כצפורי :יהרגו ולא ישראל ינוסו
 אין כיחד־ ספינות שתי שקושרין פיטורין : התורן תן כקושי ויוצא
 לג״ע ומרקיע לרקיע תג״ע והולכין קאמר לשיח מנוחה להם

 והתוספת )תפרש״י :וגומר חיל אל מחיל ילכו שנא׳ ולשמוח לטייל
 ת״ח חנינא רכי אמר אר״א מאמר כחוב התסכתא שבסוף נראה

 פירושו כאן לכתוב טוב ו כגמרא מצאתי לא ואני וכו׳־ שלוט מרכים
 למורי בניך ובל לש״י לשון וזה י ובתוספות כפרש״י שכתוב כמו

 חיל כחילך שלום יהי כניך שלום 3ר ה׳ למורי כניך שכל כיון ה'
 אלו ורעי אחי למען ; כדכיס הורה שמלמדים התלמידים

 אמר אר׳׳א ת תוספו וז״ל י וגומר יתן לעתו ה׳עוז חכמים תלמידי
 ־ דלעיל אהא סמיך וכו׳ שלום מרכיס חכמים תלמידי חנינא רכי

אלו כנאי׳ מאן שכת כמסכת כדאמרינן חכמים תלמידי אלו בוניך
: עולם של ככנינו שעוסקין חכמים תלמידי

 מיינו א׳ שום ידרוש שלא פי' חכרו דברי לתוך אדם יכנס אל ז״ל הר״|
 דכר שום אדרוש פי'ולא ׳עואניאח־ון אר : תכרו שיאמר מת

 המקד׳כדאמרי׳ כית זה שלום :חורין חורק שכולה נפה שתאמרויכככרה עד

לא מעחה ל*זם אץ :ולשמחה לששון יהיו שלום שיש כזמן ׳ה ר מ?!כת3

קא קטן מועד שלישי
 השכינה לפני כתורה יעסקו מיתה לאחר אפי׳ כלומר כעה׳יב ולא כעה״ז

 5דכתי :רכנן בהדי ולמטרת למשקל ידע הוה לא יהודה כמעשה כדאמרי׳
ציון וזהו השכינה מזיו שנהנו פטירתן כשעת וזהו וגומר חיל אל ממיל ילכו

 : יחדיו לה שהוכרה כעיר הבנויה ירושלים כנגד שהןא תעלה של

 ובקי הוא גדול שחכם דעו טרפון רבי א״ל מהרשי׳א
 לתוך אחד יכנס אל ר״ל יכנסכו' ואל באגדות

 גס כולי ובקי הוא גדול שחכם כיון ומתן כמשא חכירו דכרי
 האגק תדכתיכ כו אסור ואכל עמנו ומתן משא לידי יכא הוא
 ענוה ותדרך ישתוק הוא גם כלכד ידבר כ״א אס אכל דוס
 רבי פתח : הר״ן כפירוש ועיין אחרון ואני עקיכא רכי אתר

 כדקאמרינן פתח שהוא אתר כולי רבו ואמר ישמעאל

 ואפשר כו' האכל עתיפתח דכר לומר רשאין התנחתין דאין לקתן
 פחת לא שהוא לפי כן לנחתו כאו לא ראשונה כפעם זה שתטעם

 ואביחי נדב ומה :אכלותיו שתכפוהו עד נו׳ עונותיו רכו לותר
 עשו מצות כתה דודאי ר״ל בו׳ אחת מצוד. אלא עשו שלא

 כר״ח כיוס שבי כהונה כעמדת אחת מצוה כלותר אלא מקודם
 אותה ומשוס גומר אהרן כני ויקריכו בכהונה לעבוד התחילו נישן

 ישראל כית כל ואחיכם אתר לכל הנוגעת העכודה של אחת תצוה
 כאלו מצות כתה שעשו ר״י של כניו מתו עכודתו שכשכיל וגו׳

 צדקיהו גכי תפרש וכן אותן מספידים שרכים עאכ״ו רכים כשכיל
 שהעלה אחת מצוה קאתר והכא פ'חלק כדאתרינן היה תור ג שצדיק
 ישראל לכלל הנוגעת אחת תצוה דהיינו אלא הטיט תן ירמיה
 רכי׳ לו שיעשו אמר תשוכה לעשות ישראל את שיוכיח ירמיה להציל
 כאלו מצות כתה שעשו כניך גו' התלכים וכמשרפות כמותו ככוד

 דבר אותן: מספידין רכים שאנו וכמה כמה ק אח על רכים כשכיל
 דכר קסמי־ דקרא אשיפא כר׳ משמרתו שביטל ח״א בו׳ טוב

 ישראל אלהי ה' אל לעלות דהיינו וגומר קראל אלהי אל 3טו
 הזה העם יעלה אס שאמר פס3יר לכטלדכריאכיו לירושלים

 עמרי בן דאחאב במשפרא : וגומר ה׳ ככית זכח״ס לעשות
 כיה מדכתיכ זכריה פרש"יכשפר בו' הדרימון יתיה דקטיל

 נ״ה כפרק אכל עכ״ל כולי השפד והוא כתחנה הרנה ותעכור
 שעשה טוב א׳ דכר וענין רנה רשעים כאכוד שתחת תלשין דרשוהו

 ויברחו כמכתו ישרן! יכירו שלא כדי במרכבה ותתחזק עומד שהיה
 דיאשיהו וכמשפדא כספ׳מלכי׳; כך.פירש״י נפיל׳ניסה ותחלה

 מספדא ההוא דתדתה הא ונראה בו׳ יתיה דקטיל אמון כר
 שמפורש מת לפי ויאשיהו דאחאכ למספד כירושלים לעתיד שיהיה

 יוסו< כן משיח על לעתיד יהיה דירושלי׳ מספדא דההוא החליל פר׳
 על מספד והוא נהרג שיהיה הרע יצר על או נהרג שיהיה
 וגומר היחיד על כמספד עליו ושפרו שאתר כתה היחיד

 ומלך נת״ש הוא רק נהרג שלא דאחאב מספד דהכי ודותיא
 ישראל תלך את כ״א גדול ואת קטן את תלחמו לא וגומר צוה ארס

 וימיתהו קו לקרא יאשיהו המלך וילך דכתיב כיאשיהו וכן ־ וגומר
 וגומר יאשיהו למלך המורים ויורו וכד״ה אותו כראותו במגידו
 : יאשיהו על ירמיהו ויקונן וכדכתיב הוא רק נהרג שלא שנראה
 הקושיא להפליג כי׳ ככברה שעשאוהו רב אמר ר״י ואמר
 אלא כשלום מטחו על מת שלא זו דלא יהודה 3דר הא ליה מייתי

9^ □ר׳ בימיו נצר נבוכד *שמת ככבר׳: שעשאוהו כתשונה שנהרג
׳י מערש א 1כ ח״ב



קטן מועד שלישי פרק מגלחין ואלו
 יצאו לא ג״נ יתי כל נו׳ המות בפלוס ירמיה נספר מפרש״י
 תת ולתחרת האסורין מנית צדקיהו יצא "נ ג וכשתת אסירי;

 מפורש וכן כר בימיו ב״ה חרב שלא עכ״ל: בכבוד וקברוהו
 בכל עיניך תראגה ולא בשלוס קברותיך אל ונאספת בקרא בהדיא

 ראשון יפה מנה *וליטול המקו׳הזה: על תביא אני אשר הרעה !
 פרש״י יין קונס ובפרק ע״ש וכולי ליתן לישראל בחוס' פירשו בו'

 בחדושינו ושם עכ״ל הפנים בלחם הכהניס אתיו עס כשחולק
 ולעיל בו׳ כפיטורי הגוף מן הנשמה יציאת קשה :מפורש
היינו כולי ביניתא כתשחל אלא צער וליכא להקל ליה מדתה

 :קאתרינן אדם בני בסתם והנא לעיל ביה דתיירי לצדיקים
וכו׳ אחת מצוה אלא עשו שלא ואביהו נדב דברים והלא ךי״ה(ךי

 והאי אח״כ פי' וכן שתתו ביום אחת מציה אלא עשו שלא פרש״י י
 אותה שבשביל למיתה שסתוך מנוה אותה אלא קאמר לא דקחשיב מצוה
 וקשה בישראל• קיימו מצוות הרבה וצדקיהו ואביהוא דנדב להספד זכו מצוה
 בשביל היה השרים׳ את יבכו ישראל בית כל ואחיכם הקנייה שצוה שמה מנ׳יל

 שעשו המצות כל בשביל לאחיהם לוה דילמא בלבד היום באותו שעשו המצוה
 למיתתן סמוך הוא דקאמר אחת מצוה אלא עשו לא אס וע״ק ־ חיים בעוד׳

 אחת על ר' של בניו אומר היא איך א״כ בחייהם שעשו מצוה חשיב קא ולא

 ועוד כך להם ומנין למיתתן סמוך מצות הרבה שעשו דתשתע וכמה כמה
 שאת׳ כמו אחרו׳ רבות וצרות והזכרו׳יגיעות לנחמו שבאו נחמה זו מה נבאר

 אלא צערי די לא אחרו׳אמר צרות והזכירו לנחמו כשבאו זכאי בן יוחנן רבן

 ישמעאל לר' באו בתה אלו שהשלתיס ל• ונראה ראשוני' של צערן שהזכרתוני
 נענה וכזה בניו מתו שבחעאו יורה זה כי אבליו תכסוהו עונותיו רבו שאמר

 אהרן בשביל כי אומר השותע שכל אהרן בבני מצינו הנה לו ואתר ערפו! ר׳
 העיון אחר אבל בנים־ י כילו זה להשתידו ה' התאנף באהרן כי מתו אביהם

 יתאבלו שלא ולבניו לאהרן הקב״ה צוה שהרי אביהם בשביל מתו שלא מציע

 גרם אהרן ואס ה' שרף אשר השריפה את יבכו ישראל בית כל אחיכם רק
 לאביהם שאין ודאי אלא עליהם ולבכות מלהספיד ה׳ מנעו לתת מיתתם

 זרת אש שהקריבו מתו שבחטאם לומר אין וגם במיתתם גרמא שוס אהרן
 לנפש׳ גרמו שהם כיון השריפה את שינכו לישראל הקב״ה לוה איך כן שאם

 ובודאי השרפה את ישיאל שיבכו וראויס הס ששלמי׳ משמע ותכאן בחטאם
 הרם את אהרן בני ויקריבו דכתיב בהקרבת מצו-ה עשו היום שבאותו שכיון

 היה שלא ואביהוא שנדב ק״ו והלא זרה אש קריבת על קריבה אותה הגינה
 יבכו ישראל כל הקב״ת אתר זרה אש הקרבת של חטאם כנגד להגן מת בידם

 ישראל ראוי' שבידאי יעון מחטאם הס שלתי' כי בזכותם שתם השרפה את
 אהרןמיתת' בבני שנודע כמו חטא להם נודע שלא רבי של בניו שכן כל לבנו׳

 לבני אלא חסרונם ואין עצתם השלימו והס חטא בשביל מיתת' היתה לא כי

 לומר ובא הגלילי יוסי רבי נענה זכותם חסרון על יבכו ישראל וכל דורם
 תכפוהו עונותיו רבו אותר שהוא בנו מת אבות בעון כי לומר יתכן שלא

 ונגזר והחטיא שחטא אביו של חטאו ירנע׳שנודע של בנו אביה שהרי אבליו
 התת בקיר משתין לירבעם והכרתי כדכתיב וכלה השתד ביתו ועל עליו

 לקבורה זכה טוב דבר בו שנמצא אביה בנו כן ואע״ם הכלבים יאכלו לירבעס
 טוב אחד דבר אלא אביה ביד היה שלא ואע״פ ירבעם אביו בעון נענש ולא

 בשביל שנענשו לומר שאין מצות כמת בידם שיש רבי של בניו יש כ כלבד
 אביה' בעין שתתו לו׳ אין לר׳שבודאי חטא של דבר נודע שלא וכ״ש אביהם

 ואתר עזריה בן אלעזר ר׳ הנחלה־נענה אל והלכו שלמותם אל שהגיעו אלא
 שכן וכל בחטאם ישמעאל ר' בניו מתו שלא לומר הכונה וכו׳ צדקיהו ומה

 עשה אשר ככל ה' בעיני הרע ויעש ביה כתיב צדקיהו שהרי אביהם בחטא
 זה וכל לך יספדו אדון והוי תמות בשלום הקב״ה לו ו?מר ואעפ"כ יהויקים

 שלא ר' של בניו וק״ו כ"ש מהטיט ירמיהו את להעלו' שעש' א' מצוה בשביל
 דרש וכן לשלתות׳ שהגיעו מצד אלא חטא מצד נכרתו שלא חטא להם בודע
 של לבן הפיל שלא שעש׳ אחד דבר בשביל לפשוע שהרבה תאחאב ק״ו ר״ע

 של בבניו וק״ו כ״ש ישראל כל לו ספדו אותם ויהרגו וינועו במלחמת ישראל
 מיאור ג״ל זה לישראל זנות' שחסר כשביל לסופרן שראוי סמאו שלא ל׳

 שאע׳׳פ הכונה וכו׳ המדרש לבית מכ״ה היוצא כל צ״ע: לפרש״י אבל המאמר

 בתי תליסר להו דנוה אע״ג התם כדאמרי׳ הכנסת מבית בה״מ שגדול
 ;ה ממקום היוצא גיסי דהוו היכא עמודי ביני אלא מצלי הוי לא כנסיות
 שהוא לבה״כ המדרש מבית או עולה שהוא המדרש לבית מבה״כ זה למקום
 שורה שהם מקום בכל כי בעה״ב שכינה פני להקביל זוכה ת״ת ממנו לתטה
 להקביל שזוכה אלהי' אל ירא׳ ובעה״ב אל בעדת נצב אלהיס כדכתיב שכינה

 מנוחה להם אין חכמים תלמידי / ה׳ גאות יראה בעין עין שכינה פני
 אל יראה ה׳ לפני מעלה של לישיבת עולים ותשס נקבר דובבו׳ שפתותיהם

 הוא בציון וז״ש בו משתעשע והקב״ה הקב"ה לפני לימודו ומשמיע אלהיס
 מרבים ת״ח . מטה של ירושלים כנגד שהוא מעלה של ובירושלי' בציון
 גס אלא לעצמם שעושים מבעיא לא שת״ח להוכיח בא וכו׳ בעולם שלום

 דא״כ בניך תקרי אל בניך שלום ורב שנאמר שלום להם מרבים העולם לכל
 שלים רב לדרוש כא אלא ה' למודי בניך וכל דכתיב כיון שלומם ורב היל״ל
 ומ״מ לאחרים ללמד מתכוונים גס תורה חידושי לחדש המתכוונים הס בוניך

 הביא לזה למדנו לא העולם לבל אבל ת״ח של לעצמן הוא שלום ידבר כי
 ורעי אחי ומלמדים תורה ולומדי׳ הת״ח של בחילך שלום יהי הכתובים שאר
 שהיא יתן לעמו עוז ה' כי בשבילן ישראל לכל ושלום עוז מרבה הת״ח שהם

 לכל שלום מרבים שהת״ח נמצא בשלום עמו את יברך ה' ובשבילה התורה
: עוד ביארתי ברכות בתש׳ ולמעלה• העולם

קטן מועד מסכת עדך הדרן

חגיגה מככת

'ראשון פרק
 ב משים אומר דהבאי בן יוחנן דתניא תנא האי כי ורלא

 תרים שנאין׳ הראייה מן פטור מעיניו באחר סומא ר״י
 ינ מה ליראות בא כך לראות שבא כדרך יראה *יראה

:עיניו בב׳ ליראות כך עיניו בב׳ לראות
 דמשמע האדא פני אח זכורך כל יראה יראה וקרי כתיב יראה יראה

 משמע האדון פני את זכירך כל יראה השכינה את רואה שהאדם
 לראותך שבא כדרך :לראייתו ראייתך הכתיב הקיש לראותך בא שהאדון

 מן ליראות כאן אף עיניו בג׳ לראותו מה ממך ליראות בא א הו כך

: עיניו '33 האדם

 שייך לא דהא לר״ת יתכן ולא כצ״ל וכו׳ פרש״י יראה יראה תוספות
 קודם מסורת דדריש ועוד מקום שבכל שכינה גביה ביאה

 האדם אף תקים של עיניו בב׳ המקום לפני להתראות בא שהאדם עיניו '33 ליראז׳ מה יראה יראה ר״ת גריס וע״כ קודם המקר׳ לדרוש לנו היה אדרב׳
 מקרא תרווייהו דדרשינהו ועבד לעובד דתי ולא עיניו בב' התקו׳ לראות בא

 : מחבריה חדאחלוק כל הכא אבל נינהו הדדי כי דהתס ומסורת

 גולגלתי ירוצי שמא ותוספת רש״י ההרים בין ראשי אכניס לא אה״ב
 בא שהאדון מאומרו בפרש״י תועט דוחק לסבול רוצה איט שר״ת

 שנשתר לתה בפי' ונלחץ ביאה בה שייך ולא מקום ככל ששכינה תפני לראותך
 דקי־ינן לתאי ה'אף את לראות בא שהאדם מעולם אתור לבלתי מתנורש״י

 אך ;דקרא כלישנא לראות הבא תתיד הוא שהשם אלא היו״ד בחירי'ק יראה
 שאצו שכשם הוא תנא האי לאשתועינן בעי דהוה מאי הפירושים דלכל אותר

 עיגי כת״ש תרובה טוגה בתדס לנו להיטיב עיניס בב' ה׳ בנו שיביט מתאויס
 ולפאר* לשבחו מחשבותינו שכלנו לנגד גדולתו לראות בבאנו כן צדיקים אל ה'

צייד



 לקמן אתרו וכן :מחציתם ולא שלתת ויונה פקוחות עינים בב׳ שיהיה לדיו
 כי באזניתס שנאתר הראייה תן פטור אחת באזנו חרש תנחום א״ר נגמרה

 שיטתם קראואזניואל כדתסיי' אליו בכלקראיט תפלתנו שישמע רצוננו נאשר
 אחד ברגלו חגר עוד ת״ש וכן ■ לתצותיו ונקשיב לתשתעתו אזנינו נעה כן

: אחת דרך על הולך והכל וכו' רגלים שנאמר הראייה תן פטור

 ברתי׳דרבי בני דר׳ דהודבשבבותיה אלמי תרי הנהו *
 יוחנן דרבי אחתיה בני לה ואמרי גורנרא בן יוחנן ג

 ויתבי עיילי הוו מדרשא לבי רבי עייל דהוה אימת דבל

 רבי ובע' בשיפוותייהר ומרחשי ברישייהו ומניידי קמיה
 וספרא הלכתא גמירי דהוו ואשתב׳ ואיתסו עלייהו רחמי

 דכתיב מאי רבא דרש :גמרא וכולי ותוספתא וספרי
 של רגליהן יפין כמה נדיב בת בנעלים פעמיך יפו *מה \הש

 של בתו נדיב בת לרגל שעולין כשעה בנעלים ישראל ! י
 אלהי עם נאספו עמים יינדיבי שני נדיב שנקרא אברהם לים׳ח

 אלא ויעקב יצחק אלהי ולא אברהם אלהי ובי אברהם 'מפר
 רבי דרש כהנא א״ר לגרים תחלה שהיה אברהם אלהי לולב

 *והבור דכתיב מאי תנחום דר׳ משמי׳ מניומי בר נתן ״=עי
 שאין יודע איני רק והבור שנא׳ ממשמע מים בו אין רק ,אי*

 נחשים אבל בו אין מים מים בו אין ת״ל מה אלא מים בו ל,
: בו יש ועקרבים סבי״
 ללמוד כח לו יש שהאלס כגמרא הוכיחו מכאן ׳ משניות הלכתאפנ

 להכיר לכו שכדכו על נדיב שנקרא :ששומע מה
 לקכל העמיס מן המתנדכיס הגריס הם עמים נריבי :נורא!

 לה נקע אמרה תנחום דרכי משום רק והבור .מצות עול עליהם
 נחשים אבל :כגמרא דלעיל תנחום דרכי עמעת־זא גכי הכא

 וישליכו דהל״ל )דייק ממיס אלא ריק היה לא בו יש ועקרבים
 מים כו אין הל״ל לא רק והכור דאמר ואפילו לתודא הכורה אותו
 כו אין שאמר ממה אלא כו יש נחשים מיניה ילפינן הוה דלא אלא

:׳ (הרי"ף וק״ל מיס
 : שלפניו איחס מכל טפי המילה על שנצטוו לגרים תחלה חופפות

 בויקרא נדרש כלו הפשוק זה לגרים תחלה שהיה ־ חדושין
 שהיו מעשה :התשובה מן גדול דבר לך אין אלהיך ה' עד ושבת גט רבה

 ועד מכאן שלמלך שנקליטין וגזר ור״ג יהושע ור' אלעזר ר' ביתי רבותינו
 שמים ירא אחד מלך של משנקליטין והיה העולם בכל יהודי יהיה לא יום ל׳

 להם אמר הרבה מצטערים רבותינו והיו הדבר את לו וגלה ץר״ג3אל לו בא
 ההוא כולי דריש אלהיכ׳וכו׳וקא יעתו׳לכם ל׳יוט ועד מכאן שתים ירא אותו

 מעם אברהם אלהי עם טפי נקש אמאי הכא דריש דקא גרי׳והיינו גבי קרא

: יצחק אלהי

 רגליהן נאין מה וגו׳ בנעלי׳ פעמיך יפו מה מהרש״א
 כדלקמן עול׳ אינו יפת רגלו שאין מי כל דהיינו בו׳

 הולך יחף הולך דכל כנעליס שהולכין ניאות! כו׳ותלה לתגר פרט
 כשמחה הלכו " רגלים הולכי אכל מיחף רגלך מנעי כמ״ש גצער

 כשתא כו׳ג׳זמנין שפירן כמת וכתרגו׳מפרש שתחת ניךכנותיה׳של
 לא ישכו׳פרש״י ועקרבים נחשי׳ דסס־״ננאט׳נאבל גסנדלין

 נתי סתמא רק והכור ככלל דודאי ור״ל עכ״ל תמים אלא ריק היה
 איצטריך לא מיס כו אין שוב ותדכתיכ מיס כו שאין משמע

 יוסף ניזוק הית לא ואעפ״ב כו יש ועקרכיס נחפים אכל לייוקא אלא
 להקשו׳דלאלכתו׳ איצטרין־ואין ואכני׳למאי עצים לדיוק׳אכל אכל
 הוה לא דאי היא קושיא דלאו הרא״ס וכת״ש מיס בז אין אלא
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קב חגיגה ראשון פרק הכלחייבין
 ולא מיס כו היה שלא אתי דלגופא ה״א מיס כו אין אלא כתיב

 השתא אכל כו יש יעקרכיס נחשים אכל מיניה דייקינן הוה
 כז דאין ע״כ מיס כו היה שלא נתי וככללו רק והכור דכתיב

 פירושו הוא מיס כו ואין כו יש ועקרכים דנחשיס אתי לדיוקא מיס
 אין ועקרכיס כנחשים דרכו לפי הרא״ס מ״ש גס רק והכור של
 אמרו דהא תוכן זה אין עכ״ל רק מהכור איתעיע ולא מילוי כו

 דתתוך כזה להאריך ואין נחשים מלא לחפירה לישנא כתאי
 כיון הרא״ס והקשה כדכרינו אלא משמע לא רש"י ופיר' שמעתין

 נחשים מלגה לחפירה נפל דיכמות פ״כ ותנא נחשים ככור דהיו
 דל״ק ותירץ להצילו ראובן כיון לא א׳'כ כו׳ עליז ועקרכי׳תעידין

 שדכריו כרמכ״ן ועיין ע״ש עכ״ל כו׳ נחשים כו שיש ידעו דלא
 דכתיג אחר לכור לתשליך א״ל דהוא תיוו׳ן רזי וכפענח לזה מעין

 אחר כור תשמע הכורה אותי השליכו והם הזה לכור אותו השליכו
: שם עיין כולי

 לרבא שהוקשה נראה וכו׳ בנעלים פעמיך יפו מה מ״ד רנא דרש הרי״ת
 חמוקי פעמיו 1רא ועד רגל מכף ישראל לכנסת לשבח בא שאס י

 לזה בנעלים לשבח בא זה מה וכו' ראשך עיניך ־ צוארך ־ שררך ־ יריכיך
 אמר ולא פעמיך שכתוב ולמד צא כלומר ישראל של רגליהם נאים כמה דרש

 ג׳פעתים בהי דכתיב רגלים פעמי על לדרוש אלא יריכיך שאתר כמו רגליך
 ויהיה בשנה פעמים ג' שהם פעמיך יפו מה וזהו זכורך כל יראה בשנה

 בזת ומתחזקי' הרגלים בפעמי שעולים בזמן כלומר עולים מלשון בנעלים
 לירושלים ולעלות בוראו לעיר ללכת שהתנדב אברהם זה נדיב בת להיותם

 וכן ירושלים נגד והולך מחקת שהית הנגבה ונכןוע הלוך אברם ויסע דכתיב
 לירושלים: עם כאסיפת לעלות נאספו הגרים שהם עמים נדיבי אומר הוא

 חסמא בן אלעזר ורבי ברוקא בן יוחנן ברבי מעשה ת״ר
אמר בפקיעין יהושע רבי פני את להקביל שהלכו

 רבי ליה אמרו המדרש בביס היום היה חרוש מה להם
 א״א אעפ״ב להם אמר שותין אנו ומימיך אנו תלמידיך

 של שבס היסה מי של שבת חרוש בלא המדרש לבית
 היום היתה הגדה ובמה היתה עזריה בן אלעזר רבי

 העם את *הקהל בה דרש ומה הקהל בפרשת לו אמדו
 ונשים ללמוד באים אנשים אם והטף והנשים האנשים

 למביאיה׳ שכר להקביל כדי באי׳ למה טף לשמוע באות
 ובקשתם בידכם )לי( היתר, טובה מרגליות להם אמר

 וכתיב היום האמרת ה׳ *את בה דרש ועוד ממני• לאבדה
 אתם לישראל הקב״ה להם אמר היום האמירך וה׳

 חטיבה לכם אעשה ואני בעולם אחת חטיבה עשיתוני
 דכתיב בעולם אחת חטיבה עשיתוני אתם בעולם אחת

 חטיב׳ לכם אעשה ואני אחד ה׳ אלהינו ה׳ ישראל *שמע
 בארץ אחד גוי ישראל כעמך *ומי דכתיב בעולם אחת
 וכמסמרו׳ כדרבונות חכמים *דברי וררש פתח הוא ואף

 נמשלו למה אחד מרועה נתנו אסופות בעלי נטועים
 את מכוון זה דרבן מה לך לומר תורהלדרבונות דברי

 מכווני׳ תורה דברי אף לעולם להבי׳חיים לתלמיה הפרה
 זה דרבן מה אי חיים לדרבי מיתה מדרכי לומדיהם לב

 מסמר מה אי וכמסמרות ת״ל מטלטלין ר״ת אף מטלטל
 ת״ל יתירים ולא חסרים תורה דברי אף יתר ולא חסר זה

בעלי ורבים פרים ד״ת ורב׳אף פרה זו נטיעה נטועי׳מה

אסופות ב '1□



הגיגה ראשון פרק חכלהייבין
 ועוסקין אסופות אסופות שיושבין ת״ח אלו אפופות

 והללו אוסרין הללו מטהרים והללו מטמאים הללו כתורה יי י!
 אדם יאמר שמא מכשירין והללו פוסלין הללו מתירין למיה?

 והללו אוסרין הללו מטהרין והללו מטמאין והללו הואיל ינ
 תורה למד אני היאך מכשירין והללו פוסלין הללו מתירין
 נתנן אחד אל כולן אחד מרועה נתנו כולם ת״ל מעתה
 שנא׳ הוא ברוך המעשים כל אדון מפי אמק אחד ופרנס

 אתה אף • לאמר האלה הדברים כל את אלהים *וידבר שמוא
 המטהרין דברי לשמוע לב לך וקנה כאפרכסת אונך עשה נ

 דבריי המתירין ודברי האוסרין דברי ורבריהמטמאין
 אשרי להם אמר הזה ובלשון המכשירין ודברי הפוסלין

 יתום דורו שאין בתוכו שרוי עזריה בן שריאלעזר הדור
 מעשה דתניא שהיה מעשה משום בהדיא ליה ולימרו

 ריאלעזר פני את להקביל שהלך בןדורמסקית יוסי ברבי
 נמנו א״ל המדרש בבי׳ היום היה חרוש מה לו אמר בלוד
 יוסי לו בשביעי׳אמר מעשריןמעש׳עני עמוןומואב וגמרו
 את וקבל יריו את פשט עיניך את וקבל ידיך פשוט

 ובריתו ליראיו ה׳ *סוד ואמר אלעזר ר׳ בכה עיניו חלים
למניינכם תחושו אל להם ואמור לך לי׳ אמר להודיעם כס

 מרבו ורבו מרבו ששמע זכאי בן יוחנן מר׳ מקובלני כך
 עני מעשר מעשרין ומואב עמון מסיני למשה הלכה

 מצרי׳שלא עולי כבשו כרכים הרבה טעם מה בשביעית
 ולא לשעתה קדשה ראשונה וקדושה בבל עולי כבשו

 עליהם עניים שיסמכו כדי והניחום לבא לעתיד קדשה
 רצון יהי אמר רעתו שנתישבה לאחר תנא בשביעית ישעיה

כלם *ועמך רבא דרש ׳ וחזרו למקומן יוסי עיני שיחזרו סה
 להדליק שלא שאמר בי! להדליק שאמר בין צריקים ,

!אחד לדבר אלא נתכוונו לא שנירם נמס'
 פנים לת3הק3 רבו את לנכד חייג שאדם כיה י״ט פניו להקביל פשחיס

! * י ן י שחמה חדש לא היוס אליו הולכת את מדוע בר״ה כדאמרינן  שכחת האמרת :בפניך לדבר לנו ואין אנו תלמידיך :שכת ולא לדלעיל
 אחת חטיבה צלחה: שדרכם ישתכחו האון פועלי כל יתאמת כמובא ס

 )ל׳חטובו׳ לאלהים כחרנוך לכך כתוך אין לומר מיוחדת אחת 'שכחנא

 : עזריה כן אלעזר ר' הוא ואף :משובחות( שפי׳ מצרים אטון
 פסול לענין שייך ומכשירין פוסלין :התענה שורות לתלמיה

 ככני אחד לך אין אמרן אחר אל כולן : כהונה ופסול עדות
 : הקב״ה של מתורתו אלא אחר אלוה מחורת ראיה א תכי המחלוקת

 על לחלוק הכא נכיא תדכרי ראיה מביא לך אין אמרן אח׳ פרנס
 לשתים לכן שכולן מאחר כאפרכסת אונך עשה :רכיגן תשה
 להבחין וכשתדע כלן דבי־י ודע ולמוד שומעת אזן עשה
 :הרחיס שעל טרימזי״א אפרכסת כמותו: הלכה קכע יכשר איזה
 זה אף יכול .־ מחסרו הוא ככותל אוהו כשנועצין זה מסמר מה
 ליה ולימדו : ולרכות לפדות שדרכם כנטיעים נטיעים ת״ל1בןי

 וגמרו נמנו : אנו תלמידיך לומר הוזקקו לתה מיד בהדיא
 ועוג משיחון שכבשו תה3 הירדן בעבר הדרים ישראל שיהיו והתקינו

 שהם מיעיא3 עני תעשר עכשיו תעשרין ומואב עמון כני מארץ
 גולה עולי קדשוס שלא לקתן כדתפרש כשכיעית זורעין היו

 בעיניו הוקשה שניך וקבל ידיך פשוט : הארץ כקדושת
 היתת הגדולה כנסת אנשי מיתות הרי תנין לאותו עטרה שנתן

 וגמגום חשש שוס לכס יהי אל למניניכם תחושו אל :זה תקנה
 מקובלני שכך להלכה הסכמת׳ ותקנת׳שהרי שנתניחם כתה חרטה
 קדוש' אכל לע״ל קדשה לא יהושע שקדשה ראשונה וקדושת וגותר

 יש ושניה ראשונה קדושה ביבמות כדתניא לעולם נתקדשה שניה
 חוץ בשביעית זורעין אין ח״י כשאר לפיכך להם אין שלישית להם

 עניים עליהם שיסתכו כדי מלקדשס והניחום ומואב מעמון
 שיהיו להן תקינו לכך עיני ותעשר ופאה שכחה כלקט כשכיעית
 תעש' איזה עליהם להטיל היה חכתי׳ וכרשות עני מעשר מעשרים

 כי הכפוריס גיוס להדליק ;התורה תן חייכין שאינן לפי שירצו
 תקום ויש הכיפורים יום כליל להדליק שנהנו מקום יש

 אחד לדכר נתכוונו שניהם כי בא ר דרש וע״ז להדליק שלא שנתנו
 ישמש לא מר שלאור לפי להדליק שאתר וזה המטה תשמיש לאסור
 ורואה תסתכל דולק כשהנר סוכר להדליק שלא שאתר וזה מטתו

 נר להדליק שהאוסר מכאן למדנו הרי ע״כ לה ומחאות אשתו את
 כוונתם להיות צדיקים נקראו כלס ההדלקה ואפי׳התחייב והמתיר

 כעולם מצות ככל המתירים וכל האוסרים כל כן מציה לקיים א'
 מצות או מצוה א׳לפרש שכוונתם כיון אח׳ מרועה נתנו דכריה׳כלן

 לכל יש המתיר גס שהאוסר אחרי כי לות׳ שכוונו אחשוב זה ומלבד
 יש א׳תהס כל הרי לקיי׳סברתו המביאתו שכלית הקדמה אח׳תתס

 כך יאתר שזה ר״ל חולקי׳בתציאו׳ יהיו אס תשא״כ מת בא החלו׳ לו
 נטועי' על במאמ׳זה מ״ש נקש׳עס זה אמ׳והנה כך אתר וזה א״ר
 : בעלת׳ לזכיר׳ ברמז זה בתקוס ודי וכו' ורכה פרה זו נטיע׳ מה

 חייב דאמר עזאי כבן דלא בירושלמי אמרינן לשמוע נשים תוספות
 זה על למביאיהם שכר ליתן כדי ־ תורה לבתו ללמד אדם

 אתרינן אתד גוי ישראל כעמך ומי • הכנשת בבית קטנים להביא סמכו

 תעידי׳ וישראל ושבת־הקב״ה וישראל זה־הקי״ה על זה מעידים ג' במורש
 : אמד שהוא הקב׳יה על מעידים ושבת ישראל ־ מנוחה יום שהוא שבת על

 לומר סמכו יה ועל בעכו״ם יחידים שהם ישראל על מעידים ושבת הקב״ה
 כהו האי כו' שבת ענין על תדבר שאינו י פ על אף בשבת במנחה אחד אתה

 בשלמא תיתא וכו' נתנן אחד אל חרושי! ־ ע״כ ושחרית ערבית תפלת
 אלהים דברי ואלו אלו שפיר שייך בגבעה דפלגש פלוגתא גבי דגיטין בפ״ק
 מתירין אלו מטתאין ואלו מטהרין אלו אלא תרווייהו דהת דאפשר חיים
 רמס אחרי הכתוב לך גילה שלפיכך לומר ויש אפשר היאך ן אוסרי ואלי

 והכניסנו חדרים כחדרי אזין עשה כתוב בתוספות כאפרכסת • להטות
 בזז מכניס אפרכסת דהא נראית גרשה ואותה והמטהרים המטמאים דברי

 כמז כי מלאה היא לעולם שהאפרכסת לישב ויש לה לדתות ואין בזו ומוציא

 אזנך תכוף אחה וכן לתלאות' משפיעות כך מעט מעט תריק׳עצמה שהיא
: ע׳'כ חכמים מדברי למלאותם

 ורבי שבתות ב׳ דריש הוי "ג דר כי' היתה מי של מהרש׳יא
 הוא תי לידע כן ושאל ת>/חד3ם עזריה בן אלעזר

 גאולת מביא אותרו בשם דבר האומר כל כדאתר הגדה בעל
 נועל היה פרק התוספות וכתבו כי' לשמוע ונשים ; לעולם

 תורה בתו את ללמוד אדם חייב אותר עזאי בן דהתם אמתניתין
עזריה בן אלעזר כרכי דלא עזאי דבן הא בירושלמי דאיקא נו׳

אתר7



קו. חגיגה ראשון פרק חייבין הכל
 נשים דפירוש ונראה לשמוע ונשים ללמוד אנשים הכא דאמר

 שזכות שידעו משום ולא מצוה לקיים שידעו כדי מצוה לשמוע
 כתיג דהא נזה לעיין יש כר' למה טף :עזאי נן כדאמר תולה
 הרי וגו׳ ולמדו ישמעו ידעו לא אשר ובניהם ענין כאותו הכי נתר
 דההוא וי״ל ולמידה שמיעה נכלל הם ידעו לא אשר הקטנים שאף
 ולמידה שמיעה נכלל והס לחינוך כנר שהגיעו נקטניס קרא

 ידעו לא ואשר תורה מלמדו אניו לחינוך שהגיע קטן כדאמרינן .
 ונשים אנשים גני נקרא שנזכר ולעשות לשחור יודעין שאינן היינו

 איצטריך דלא לחינוך נהגיע איירי לא ע״נ דהכא הטף 'כ וא
 דהטף אלא וגו׳ לא אשר ונניהם הכי דכתר נקרא משורש דהא לה

 ולחה ולמוד שמיעה ככלל ואינן לחינוך הגיעו שלא כקטנים איירי
 האנשים עם כללן ולכך למכיאיהן שגר ליתן כדי אלא נאים הס

 אותיות צחות וכדרך אותן שמכיאין על להם שכר ליתן והנשים
 הטף שמניאין דהיינו ח״י עץ אותיות הם ולאחריהם שלשניהם טף

 לחינוך שתגיעו נכניס גס שהיראה ולפי עןח״י להחזיק נכ״ת
 ניה דכתינ קמא נקרא כללן לא לכך ולעשות לשמור עצמית אינה

 לירא' ולמדו ישמעו הכא דכתיכ אלא ונשים נאנשים לעשות ושמרו
 את ליראת ולמדו השמועה נהם שתתחזק דהיינו הימים כל ת׳ את
 בו' חטיבה עשיתוני ;אתם גדולות□ כימי ד*תיינו הימים כל ה'

 הכדלתי הוא הכדלה מלשון פירש״י הוסיף כחומש אכל פרש״י עיין
 שמע אחת חטיכה הכא דקאמר והיינו ע״ש כולי נכר מאלהי לך

 יש זה ולפי וגו' זעמך אני ונפלינו וכמ״ש אחד ה׳ וגומר ישראל
 מכל ונכדלים נחטכיס דישראל עצים חוטכ מלשון חטינת לפרש

 תשמע וכן לשונו ע״כ ראכ״ע פרש״י הוא ואף : עכו״ם שאר
 הוא אף ל' אכל כולי שראנ״ע יתום דור אין לכסוף ר"י מדקאתר

 דראכ״ע דרשה ר״י דשתע נתר אלא כן משמע לא כוי ודרש פתח
 כולי אחת חטיכה אתכם אעשה אני אף אחת חטיכת עשיתוני אתם
 נתנן אחד אל אחד תרועת כדקאמר זה כעין לדרוש ר״י אף פתח

 פתח אדיר דאתר דשמעו כיון המנחות כל נפרק איתא וכה״ג
 עזרי׳כולי נן שר׳אלעזר יתום דור אין לכסוף דקא״ל ע״ש כולי הוא

 לדרבן תורה דברי זו; דרשת כעין כדרשתו נתכוון דשפיר ור״ל
 דנרי דר״ל כקרא דכתיג חכמים דכרי כמקום תורה דכ׳רי נקט בו'

 דכר שהוא גופה לתורה סייג שעושין התורה חכתי היינו חכמים
 שדרשוהו כו׳ ותקן וחקר איזן מינית לעיל דכתיב מענינו הנלמד

 לעריות ושניות ונ״י ערוכין כגון לתורה סייג שהן דרבנן מצות על
 כדכתיב המרדע כתוך התקוע תחש שהוא נו פירשו דרכן ותלת

 הדרבן את שכלע תלמד דכליס פ״ט יכדתנן הדרנן את ולהציג
 כפרת כינה תדיר דרכן נקרא שהוא מ״כ חלק דאגדת ובירושלמי

 התורה ודימה סוררה כפרת מנעוריו רע האדם לכ שדימה והוא
 להוציא לתלתיה ישר להדריכה הפר׳ את תעה שתדרנן דכמו לדרכן

 התלתידי׳ לי: תכווגין וחכמים תורה דנרי כך לעולם גופנים חיים
 כר׳ מטלטל זה דרבן מה אי ; ה־וחנייס לחיים תיתת מדרכי

 שהוא מסמרות ת״ל תתקייתין אינן תורה דברי אף מתקיי׳ שאינו
 לעולם מתקיימין חורה דברי כך כמקומו ותתקיים דניהקכוע

 גזרות נמה גזר )משה ותתכעליס גזרות גוורין מלניס נמה גמ״ש

 ומנקנע^ תחסר ר״ל כו׳ תסמר תה אי וא״ת לעולם נטלין ואינן
 כתסתרו' לתכחנ דה״ל נטועים ת״ל שס תקוע שהיא תקום בכותל

 ורכה שפרה אלא תחסר שאינו נטועים אלא תקועים או הקכועים
 כירושלמי תפורש נטועים כאילנות כתיב דלא והא גידולים ותוסיף

 נז שיש תלתד אלא נטועים כאילנות אלא לתיתר אצטריך דלא
 אסופות שיושבין ת״ח אלו :ברזל של ונירורו תטע של שנח

 ניתן כתקנן ד"תנשתעין אימתי כדאתרינן בקיבוץ נקנית שהתורה
 רכים כלשון אסופות ומדכתיכ באסופות שותעיןאותן שכעליהן

 והללו מטתאין הללו תחולפין אסיפות לני ליה דריש אסיפה ולא
 בו' אחר פרנס נתנן אחר אל אחד מרועה נתנו ;תטהרין

 ישראל רועה גו׳ הרועה האלקיס כת״ש אחד אל אחד רועה דככלל
 רועת תשה איה שנא׳ משה זה אח׳ פרנס ג״כ ונכללו גומר האזינה

 התן לישראל עתדו פרנסין ג׳ כת״ש פרנס נקט והוא גות׳ צאנו
 דגם כו׳ התעשיס כל אדון תפי שאמרן ואתר כו׳ תשה נשכיל

 הדברים מכל ליה ותרנה ולטהר לטתא לצדד איכא לתשה להלכה
 קולות לכתה תתחלק הדינור שהיה נאתרה הגכור' תפי לכולן האלה

 לטמא צדדין איכא כתורה תפורש שאינו ודכר ר״ע פרק כדאמרי׳
 כמ״נן הרוג ע״פ כהן להכריע נחנה והתורה לטהר צדרין ואיכא
 בו׳ כאפרכסת אזניך עשר זע״ ואתר להטות רכים אחרי
 י הרנין תכניס שהוא רחיים של דלי הוא אפרכסת נערוך פירש

 הרכיז לשמוע לאזנו שיכניס לענינו תשל והוא עכ״ל קמעא ומוציא
 להכחין לב לו יקנה אנל התטהרין ונין התטתאין נין כולן דברי

 :כמותו הלכה לו ויקנע יכשר איזה החלוקות מדעות
 לפר' נפשיטותה״ל פרש״י עיין כי׳ ידיך פשוט יוסי ליה אמר
 לעיל כמ״ש כולי ותיתיך אנו תלמידיו א״ל שלא כעיניו הוקשו
 משום נהדיא ליה וליתרו ותר6כדק ליה תייתי דאהכי יהושע לרני

 מיתת וחייו רבו לפני הלכה כתורה זו שהיה ולפי ט׳ שהיה תעשה
נמת מהחשובים הוא דסותא שעה לפי סומא כעונש נדון היה

:נדרים נמסכת
שאמר בפשוק שדקדקו לע״ד נראה וכו' ללמוד בא אנשים אם הרי״ף

 ילמדו ולמען ישמעו למען והטף והנשי' האנשי' העם את הקהל 1

 וכיון כלמוד חייבות שאינם לשמוע באים והנשים ללמוד באים האנשים והרי
 למען תתלה להקדים הי״ל ללמוד נאים שהם תחלה האנשים בכתוב שהוזכרו

 הנשי׳ על ישמעו ולמען יאמר ואחייב ללמוד הבאי' האנשים אל שחוזר ילמדו
 וז״ש ילמדו ולמען אמר ואח״כ ישמעו למען תחלה אמר ולמת לשמוע הבאות

 בהם שהיה בטף מצינו ואלו לשמוע באות והנשים ללמוד באים האנשים
 ישמעו למען שאמר אומרים היינו ולמדו ישמעו לטעם צודק ענין איזה

 שבאו מפני אלא באים אינם הרי באים לתה הטף אבל הטף־ ענין על ולמדו
 ישמעו־ דלמען לומר לנו יש ובהכרח עמתם אותם מביאים ואמיתם אבותס
 ילמדו למען לומר לו היה יא״כ האנשים על אלא חוזר איצו ילמדו ולמען
 דלתען קרא האי דלעולס ותירן ׳ ראשון ראשון על שהוא ישמעו ולמען

 הטף הקהל הקב״ת צוה כי תענין יביאור הטף על חוזר ילמדו ולמען ישמעו
 בזה לכאר לט ויש למביאית' שכר לתת כדי עמס יביאו' מעצת׳ שהס אע״ס
 שכר להם שיש האנשים הקהל בכלל הם היי אנשים הס אם מביאיהס שהיי

 בקיום שכר לתם יש גי׳ב נשים הם ממאיס ואס יתברך מצותיו בקיום טוב
 לימר תכונת אלא הטף הביאם מחתת שכר לקבל ,הוצרכו ולמת הנשים הקהל

 המביא•׳ ואלו השמיע' שכר לתם יש והנשים הלימוד שכר להם יש שהאנשים
לקן יש הטף המביאות נשיש הס שאס ושתיע׳ לימוד שנר לתש יש להעף

ונר



חגיגה ראשון פרק חייבין חכל
 עליהם תעלה הטף שהניאו ונשכיל השילנעלת׳ ישמעו למען שנר כפול שנר
 שמיע׳ של עצתם שכר להם יש הטף המביאי' כאנש'ם וכן ילמדו למען שכר

 על חוור אינו ילמדו ולמען ישמעו למען שפסוק וכיון ג״כ לימוד ושכר
 להקשות עוד אין הטף מביאים על אלא למעלה הכתובים והנשים האנשים

 שמע׳ ועוד נו' מרגלי' יהושע א״ר הזה הדנר ועל לילמדו ישמעו קדימה

 הטף יביאו אס לשמוע באות ונשים ללמוד באים אנשים אם היא שהקושי׳
 שכר ליתן אלא וישמעו ילמדו שלא ולאמותס לאבותס מונעי' הם עמהס ,

 לומר הוצרך למה להקשות ואין ־ וכו' היום האמרת ה' את דרש ועוד :זכו'
 כעמך מי אחת חטיבה ולישראל אחד ה׳ ישראל שמע דנתיב אחת חטיבה
 לך להיות האמרת ה' את בפסוק מפורשת חטיבה יש והרי אחד גוי ישראל

 הוא השבח שעיקר לומר דיש סגולה לעס לו להיות האמירך וה׳ לאלהים
 וכן ה' באלהים כמוך אין כדכתיב כאלהינו שאין יתברך באחדותו להחזיק

 אח׳כדכתיב לנפש נחשבים שכולם אחד גוי להיותו הוא השבח עיקר בישראל
 מלא מקרא הא תימא וכו׳ זה דרבן מה כדרבונות חכמים דברי : נפש ע׳

 לפרה מכוין שהדרבן לנמשל דומה המשל דאין קשה ועוד חייך־ היא כי הוא
 לפרה הדרבן מכוון אמר ולא לעולם חיים להביא תלמיה מכוונת והפרה

 אי מ״ש ונבאר חיים לדרכי מיתה תדרכי להטותם אמר בתורה אבל להחיות'
 ואפשר ־ בענין האמורי' הדברי׳ שאר כל וכן ענינו מה מיטלטל זה דרבן מה

 לתקן תועלת בה יש גס האדם חיי שהיא שמלבד התורה מעלת ללתד שרצה

 לומדי׳ לב מכווג׳ התור׳ חטא אשר בחטאתו לעצמו מית׳ וגרס החוטא פגם
 עברת ואין המצות שהם חיים לדרכי החטאות שהם מיתה מדרכי להטותם

 לפעמי׳ שהרי לדרבן ד״ת שנמשלו ת״ת בידו שיש כיון אחר׳ עברה בוררת
 התורה כר תלמיה תכונת הדרבן ע״י פניה־תהתלס הופכת היא הפרה
 דרבן מה אי למוטב: אותו וממין הטובה הדרך מן עצמו ההופך את מכונת

 פעם אל מפעם כי לעולם בפרה קבועה אינו שהדרבן כלומר מיטלטל זה

 ביושר וכשהולכ' אותה לכוון בדרבן אותה נועצים הילוכה עוקת׳ מתער׳.
 רק' קביעי׳באדס יהיו לא תורה דברי אף יכול בדרבן נועצי׳אותה אין התלם
 וכשהוא והישר הטוב בדרך עצתו למין תורה בדברי יעסוק שחוטא בשעה
 בלימידו קבוע תמיד שיהיה שמר * תיל בתורה יעסוק לא שוב טובה בדרך

 שנועצים שבמקום יתר ולא חסר זה מסמר תה אי המסמר שקבוע במו
 בהם כשעוסקים תורה דברי אף יכול התסמר עובי כשיעור יחסר המסמר
 העוסק כך ורבה פרה זו נטיעה מה נטועים ח״ל מממונו האדם מתחסר
 אנשים אסופות בעלי רואה תורה הלמד האדם ואס לו מצליחין נכסיו בחורה
 תזה זה הפך שאומרים על יחוש אל מפה ואלה מפה אלה שנוספים רבים

 כולם לז״א ליתודו לקבוע ירצה לא זה ומתוך מתירים ואלו אוסרים אלו

 ידו פשוט יוסי א״ל : הס חיים אלהיס דברי ואלו שאלו אחד מרועה ביתנו
 ה' סוד אתר איך זה על שהקפיד כיון תימא ובי פרש״י עיין ־ עיניך וקבל

 בתה גמגום לכס יהי אל למניינכם תחושו אל לותר להם ושלח ליריאיו

 דורש לאותו העטר' נתן בעצתו הוא היאך להלכה הסכמת׳ שהרי שתקנתם
 על בכה דעתו כשנתיישבה ונרא' :להלכה שכיון ליריאיו ה׳ סוד לומר ושבחו

 ה' שסוד תאחר טוב לא לצדיק ענוש דגם עיניו לקבל יוסי לרבי שהעניש ג
 עיני שיחזרו התפלל ותיד יוסי רבי של פשעו ומה להלכה שכיונו ליריאיו ך
 זה הזכיר בתוספתא אבל בבריתא עיניו חזרת הזכיר ולא וחזרי • למקומן יוסי ״

: זה היה אליעזר רבי שבכה פרק באותו כי ובודאי

 הראיה מן פטור מעיניו באחד סומא אומר יהודה רבי '
 בא כך לראות שבא כדרך יראה יראה שנאמר דברי׳

 גם ־ עיניו בב׳ ליראות אף עיניו בב׳ לראות מה ליראות לי

 יראה קרא להאי מטי הוה כי הונא רב • פ״א בסנהדרין נ״מ6
 ממנו יתרחק לראותו מצפה שרבו עבר אמר בכי יראה שלא

 הוה כי הונא ורב וגומר פני לראות תבאו *כי דכתיב ^סיכ
 עבד שם ואכלת שלמים *וזבחת בכי קרא להאי מטי י,ה

 לי למה שנא׳ ממנו יתרחק שלחנו על לאכול מצפה שרבו יראי׳
 מטי הוה כי אלעזר רבי * וגומר ה׳ יאמר זבחיכם רוב 'ת;מ

מה

 רש״ן מפניו נבהלו כי אותו לענו׳ אחיו יכלו ולא בכי קר׳ להאי
 שחזאל רבי ׳ שכן כל לא הקב״ה של בר ב״ו של תוכחה ומה

 כת 6 אל שמואל *ויאמר בכי קרא להאי מטי הוה כי אלעזר
 היה הנביא שמואל ומה אותי להעלו׳ הרגזתני למה שאול

 דכתיב מאי וכמה כמה אחת על אנו הרין מיום מתירא
 שס הארץ מן עולים ראיתי אלהים שאול אל האש׳ *ותאמר
 ואייתי דאזיל'שמואל ואידך שמואל חד משמע עולי׳תרי

 קום מתבענא קא לרינא ח״ו דילמא אמר בהדיה למשה
 קיימתיה ולא באורייתא דכתיבת מילתא דליכא בהדאי

 ימ6 לחי למכהו *יתן בכי קרא להאי מטי הוה כי אמי רבי
 ג כולי אמר תקוה יש אולי פיהו בעפר יתן בחרפה ישבע

, ,*בקשו בכי קרא להאי מטי הוה כי אמי רבי • ואולי האי
3 צפני 1 1  צדק בקשו פעלו משפטו אשר הארץ ענוי כל ה׳ את

 ואולי האי כולי ה׳אמר אף ביום תסתרו אולי ענוה בקשו
 0ץעת ואהבו רע *שגאו בכי קרא לראי מטי הוה כי יוסף רב

ס שארית צבאות ה׳ יחנן אולי משפט בשער והציגו טוב
:ואולי האי כולי אמר יוסף

 : יראהו מתי ושואף מצפה שרנו עד לרבו הניב שהיה עבד
 וריחקו לשונא לו שנהשך יוס הגיע איך מעליו ויתרחק

 פשעו שמוכיח תוכחה ; וגל תבואו כי שנאמר יראה שלא וצוה
 כולי ;דתתיירא לן מנא היא מאי : בלע"! אפרובי"מנט בפניו
לו תהיה אס נספק ועודנו יקבל האלה היסורק כל ואולי האי

.־ תקוה
עליו שיעיד למימר כעי לא קיימתי דלא באורייתא דכתיב תוספות

 ולמאי היה יבדיי ה'ה ייע יאדמ התירה ־כ 0שיי"
 ■׳דתסי : ע״כ אתה למדת שכן והעירני בא מעשה ועשיתי דרשתי וכך כך אומר

 מי ׳5נ והמסורת הקרי דהיינו בו׳ בכי יראה יראה מהרש״א
 שיותז ׳ט לראותן לן מצפה שרנו ועבד לעיל כמפורש

 ומצפה העבד את הוא שיראה תצפה שרבו תשמע תחייהו גמי
 ידעי וכי הללי ראיות ׳3ת תתנו יתרחק ועתה אותו יראה שהעבד נתי

 ניחא ותסיים והכתיב הקרי לפי תרתי נתי תשמע גו' פני לראות תבאו
 *רש מי למכתב ליה דהוה חצרי רמוס מידכם זאת נקש מי קרא בהאי

 רמז רמוס מידכם אבל וגו' רמוס תרגליכס או תאתל זאת נקש
 :החליל פרי כדאמרינן הקידה היא וזו כוי ושוחה בארן גודליו ׳3 נועץ שהיה השואבה בית בשמחת ראיה במצות שה־תה הקידה על

 ואכילתן קדשים הס השלמים ט' עבד ואכלת שלמים וזבחת
 אביהם ולבין ביניהם שלום להם לשוס זכו קא גבוה משלחן לישראל

 לתה שנאמר מתנו נתרחקו ועתה שלמים נקראו כן שעל שבשמים
 שבעתי שמפרש כתו למריבות דומות לומר רצה זבחיכם רוב לי

 האי תאי פרש״י כו׳ האי מאי :חפצתי לא ועתודיס גו׳ עולות
 גומר הרגזתני דלתה דתקרא כיון לפירושו וקשה עכ״ל דמתיירא

 ליה הוה אבל ליה מטי כי ר״א בכי למה תתיירא דהיה מוכח לא
 חש דילמא א״ל גן׳ עולים ראיתי בכי קרא לתאי תטי דכי למיתר
 נראה כן ועל 3כתי תקתיה קרא וההוא תתבעינא לרינת ושלום
 משוס אלא בעלייתו תתיירא שהיה שפיר תשמע הרגזתני דגדאי
ביה שתפורש היא תאי קאחר תתיירא היה תמת מפורש שאינו

כהי?
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 קאתר ולא כן׳ משמע הרי עולים וקאמר הלין מיום מהיירא שהיה

 והוא נאמר רניס כלשון גכ״מ אלהיס דמלת משמע תרי אלהיס
 פרש״י עיין כו׳ האי כולי וגו׳ בעפר ויתן : היכולת נעל לפון

 למכהו יתן קרא הניא נע״י אנל פיהו נעפר יתן היסורין כל והיינו
 פי' ולולי כתיב תקוה יש אולי אחר הכתונ דזה הוא וטעות ונו' לחי

 וגו׳טונ ה׳לקויו 3טו דלעיל אקראי קאי תקוה יש דאולי נראה רש״י
 ואולי•־ האי כולי שפיר קאמר וגו׳ואהא נדד ישב וכו' ונו׳ויחל לננר

יראת יראה ופרש"׳ וכו׳ מהראיה פטור מעיניו באחר סומא הרי׳יח
 שהאל׳ דמשמע האדון פני את וכורך כל יראה יראה וקרינן כתיב 1

 לראותך בא שהאדון משמע האדון פני את וכורך כל יראה השכיג' את מאה

 מן ליראות כאן אף עיניו בשתי לראותך מת לראייתו ראייתך הכתוב הקיש
 לראותך הקב״ה שנא כדרך פרש״י •יבתוס׳ אדם של עיניו כשתי האדם
 לא דתא לר״ת יתכן ולא עיניך בב׳ לראותו בא אתה אף עיניו בב' דהיינו

 לנו היה אדרבה קודם משורת ועוד . מקום שבכל שכינה גבי כיאה שייך

 עיניו בשתי ליראות מה יראה יראה ר״ת גרס כן ועל קודם הייקרא לדרוש
 לראו׳ הבא תאדם אף תקים של עיניו בשתי המקום להתראו׳לפני בא שאדם
 לדרוש לו מנין תחלה המסורת דדריש לפרש״י וקשת .־ עיניו כשתי המקום

 אומר הכתוב והרי רואה הקכ״ה דמשתע מקים של עיניו כב' לראותך מה
 אס לנו אין עדיין וכאדם האדון פני את יראה הזכר שהאדם זכורך כל יראה
 ויותר למילף סלקינן דבהא אחד בעין או עיניו כשתי האדון פני את רואה
 יראת כך עינים בב' שהוא לתקב׳יה האדם לראות שכא כדרך לדרוש נראה

 מקושי׳ראשונה מיהא ופלטינן אדם של בב׳עיניו דהקכ״ה נראה והיה האדם
 לחוד כמקרא והרי ומקרא מסורת לדרוש לנו דלמה וע׳יק ־ כתום׳ ^הקשו

 לפני הוא נראה וכשהוא המקום לפני נראה הוא שקאדס למדרש איכא שפיר
 ויש עיניס כשתי יהיה הנראה האדם כך עיניס כשתי הרואה נמצא הקב׳יח

 מקי' של עיניו כשתי הקכ״ה לפני שנראה כשם לומר כח לנו דאין ב!ה לומר
 כדאיתיה־ והאדס כדאיתא הקכ״ה דילמא עימם בכ׳ נראה יהיה הארס כך

 ־ וכו׳ לראות שכא כדרך כך דורשים אנו והמקרא המסורת דרשת מכת אבל
 האדם מן ליראות כאן אף עיניו כשתי לראותו מה שפיר׳ לפי׳רש״י זע״ק

 כא המקרא דרשת שהוא האדם הוא ליראות הבא שהרי אדם של עיניו גב׳
 בשתי לראותך מה מ״ש קשה וכן האדון פני את נראה להיות ליראות האדם
 ובהכרח האדון פני את האדם יראת הוא יראה שכתוב המסור' שהרי עיניו
 וכיון המקים לפני נראה •היה יראה שהאדם תחלה המקרא לדרוש צריכין

 רוא׳לאד' שהוא וכשם אותו רואת שהקב״ה נמצא הקב״ת לפני נרא' שהאד'

 דברי פשע אבל אדם של עיניו בב׳ הוא לראות הבא האדם כך עיניו גב׳
 המקר׳תתלה הגי׳ודרש שהפך התיש׳ לדברי קשת וכן כלל• לישכס אין רש׳יי
 האדם שבא כדרך עיניו כב' האדם נראה יהיה יראה כך לפרש להם היה

 ואח״כ תחלה תלמד להזכיר דאין וי״ל תקום של עיניו כב׳ להקב״ה ליראות
 המלמד שהוא מקים של עיניו בכ׳ ליראות שכא כדרך דרשינן לכך המלמד

 ומה :עיניו בב' המקים לראות האדם בא כך הלמד מזכירין אנו זאח"כ
 אמר לא כי ב״ו של תוכחה כאן חצינו לא כי וקשה ־ וכו' כך ב״ו של תוכחה
 לא תוכחת אכל הכישה תפני תפניו נבהלו כי רק תוכחה של דבר שוס לאחיו
 שת״ש לותר ואפש' הקב״ה שתוכיח עין לתוכחי׳על ק״ו ממנה לעשית מצינו

 שהרי שקרים של כת שהם מגולה תוכחת היא חי אבי העוד יוסף אני יוסף
 וכשם חי יוסף אני והריני מת ואחיי קען זקונים יילד זקן אב לנו יש אמרתם
 אבי העוד זקן אכ לנו יש שאמרת׳ מה ג״כ שקר היא שמא שקר בי שדברת׳

 צי״ך ומ״מ • מזו גדולה תוכחה לך ואין קר11 זה גס או דברתם כאשר מי
 הקב״ה לתוכחת כ״ו חיכחת כין תפרש מה קשה התוכחה שאס הק׳יו להבין

 כעס וכעסי עולם מיתת הקכ״ה של שמיתתו לומר יש בעונשין יבשלמא
 פרש' אמרי רנה ובמדרש ביניהם מה כתוכחה אכל ודם כבשר משא״ב עולם
 היה שבטים של קטנם ייסף הדין מייס לני איי אמר כרדלא כהן אבא ויגש
 לפי וא' א' לכל ויוכיח הקכ״ה לכשיבא כתיכחתי לעמיד יכולין אחיו היו ולא
 י יש ועתה י וכתת כמה אתת על לעיניך ואערכה אוכיחך שנאמר שהוא מה
 סמן׳' של קטגם יוסף שהרי הקטן בתוכחת עמדו צא הגדולי׳ אס ק״ז לדון

קד
 אין אשר הקכ״ה של בתוכחתו אדם בני יעשו מה נתיכחתי עמדי ולא היה

 שמא תשוכה לו יש כ׳יי של שתוכחת היא דהק״ו בגמרא י״ל ועוד ־ לגדלו קן
 הקדים יוסף שכן כרעתו גמלהו וע״כ רע דבר איזה עמו לעשות הקדים

 וכיון החי מן ובאבר הארץ נבנות חושד' והיה אביהם אל רעה דבתס להביא
 אחיו יכלו לא ואפ״ה דינים מאה מדון ראשית היה מים פוטר הוא שהיה

 להשיג מה עליו שאין הקב״ה של תוכחה תוכחתו מפני נבהלו כי אותו לענות
 ובתוספתא עאכ״ו ואשלם הקדמני מי שנאמר כתו הטובה הקדימני הוא כי

 לגמרי להפטר מעלייתא תשיבה להשיב יוכלו שלא עאכ׳יי הקב״ה של אמרו
 כל לסטור יכולני הדר פ׳ כדאמר קצת עצמו לפטור מצי דברים דמכמת

 מקים שיש שאע׳יס לומר היא התוספתא וכונת ׳ תפלה של מדין העולם
 דברים כמה שיש כיון נ״ו של מתוכחה יותר הקכ״ה של תוכחת על להשיב

 כל לפטור יכולני הדר פ׳ כדאמר שמיס מדיני עצמס לפטור ישראל שיכולים

 כיון ת״מ • עאנ״ז הקב״ה של הוכחת כאן אותר ואיך תפלת ין ית העולם
 לכך גמור פיטור לסטור יש ומב״ו פיטור קצת אס כי לגמרי סטור שאינו
 וצריך ־ כתוספות עיין כו' כהדיה למשה ואייתי שמואל אזל :עאכ׳יו אתר
 שיהיה אע״פ והרי הכל שקיים לו שיעיד קוראו שהיה לומר ס״ד היכי לבאר
 על עבר שלא עליו יעיד איך עשה מצות כל שקיים ויעיד משה של בדורו

 ראה ולא עבר ושתא ראיה ראינו לא אין שהרי תעשה לא ממלות מצוה שוס
 והא ומ״ש מל״ת ביטול על הוא ידע דמנא התום' דמ״ש לדמות ואפשר משה

 מ׳׳ע על אפילו להעיד בדורו היה שלא אחר דיחוי כתו הוא בדורו היה לא

 עשיתי וכך כך אותר שהיה שפירשו התוספות דברי כסוף קשה עדין ימ״מ
 מדין משה פיטרו היה לא כזה גם והרי אתה גס למדת שכך והעירני בא
 להעיד למשה קורא היה שלא אצלי והנכון ־ מהתורה דבר איזה על עבר אס

 ל6תתר ואל מתבעינא לדיכא ח״י דילמא עליו סניגור להיות שיבא אלא
באורייתא מלתא דליכא במעשי אני מוכטח ה׳ מצות על שעברתי בחשבו

:הדין כשעת שלי סניגור להיות עמדי כא שכן וכיון קיימתי דלא

 י בלא נספר- *ויש בכי קרא להאי מטי הוה כי יוסף רב

ת£לי אי| זמני׳ בלא דאזיל איניש איבא ומי )אמר( משפט
 יג המות מלאך גביה שכיח הוה אביי בר רימי דרב הא כי

 נשיא שער מגדל׳ מרים לי אייתי זיל לשלוחיה ליה אמר
 מגדלא מרים אנא א״ל דרדקי מגדלי מרים ליה אייתי אזל

 ואייתית׳ הואיל הכיאיהדר׳א״ל אי אמרי נשיא שער
 מתחרא נקיטה הוית לה יכלת היכי ואלא במניינא תהוי
 4קדח דכרעה שקלתי׳אותבתי׳אגבא תנורא מחריא וקא

 י" לכר אית אביי בר ביבי רב א״ל מזלהואייתיתה איתרע
 רזלמ משפט בלא נספה כתי׳ויש ולא א״ל הכי למעבד רשות׳

 א לעולם והארץ בא ודור הולך *רור כתיב ולא להו אמר
 והדד לררא דמלו עד אנא לחו דרעינא ליה אמר עומדת

 א״ל להו עבדת סוףישניהמאי סיף לדומה להו משלימנא
 מוספינא מרותיו על עומד שאינו מרבנן צורב׳ איכא אי

 3 איוב והויא ליה להו מוספינא במיליה רמעביר נ״א • ליה להו
 נ > בו *ותסיתני בכי קרא להאי מטי הוה כי יוחנן חלופיה״ר׳

 ״תפ תקנת וניסת עליו אותו משיתין שרבו עבד חנם לבלעו
 לא בקדושיו *הן בכי קרא להאי מטי הוה כי ר״י לו• יש

 מ* 05 במאן יאמץ לא בקדושיו אס בעיניו זכו לא ושמים יאמין
 גברא לההוא חזייה כאורחא אזיל הוה חד יומא יאמין
 דלא הנך ושקיל דמטו הנך שביק תאיני מנקיט קא דהוה

 בעינא קא לאורחא הני מעליאטפיא״ל מטוא"להני
בקדושין דן דבתיב הייגו אמר גטרן לא והגי נטרן חגי לוזן

לא



ראשון פרק הבלחייבין
 דר׳ דהוי׳בשיבבלתירז תלמידא ההוא והא ׳איני יאמין לא

 הוה מרבנן האי בעי אי אמר אדזוטר רשכיב אלכסנדראי
ההוא הוה יאמין לא בקדושיו מהן דילמא איתא ואם היי

: הוה ברבותיו מבעט
 היה ולא נידו טון ואין כלה שהוא יש משפט בלא נספה ויש

 :ליה נעי קא גמרא בו' דאזיל איכא ומי :לספות משפעו
 נשיא מגדלא מרים לי אייתי : לשלוחו התות מלאך א״ל
 מאתר לה יבלית היכי _■ הנשים שער הקולעת מריס את הרוג

 אותן׳ היתה בירה טתחרא נקיטא הות . זמנה סלאהגיע
 הית׳מכנד׳ תנורא מחריא וקא :פירג״ין שקורי! תנור של ,-האוד

 רגלה ע״ג הושיבתו דברעא אגבי אותבתיה : התנור את
 לשומר מוסרן איני אנא להו דרעינא : מזלה והורע ונטית

 פיתל' עד בעולם ושעיס עמי מתגלגלים א1ן דומה ששתו המתים
 מדותין:דמטו על במילי׳מעניר דור:דמעבר קרוי והוא שנותיו

 תמהרו' אינן צרכן כל נתנשלו שלא אותן מינטר הני :שנתכשלן
 הבחורים אף ירקנו פ; ירא העונות וכו׳ דכתיב היינו .־ לירקב

 : נתור נעודו אדזוטר :שמזשאן קודם למיתה נאחזים הצדיקים
 ברבותיו :מבעט חיי הוה טוניס נדרך הולך להיות מרבנן האי
 ומנעט הקיושים מ! שאמו נו מכיר היה אלכסנדראי ר׳ הוה

 כצל ימים יאריך ולא לרשע יהיה לא ועוג וכתיב הוה נרנותיו
 תהו יודע אינו זה מורא בקדושין ותניא ^היס מפני ירא איננו אשר

כינוד זה איתר הוי תאלהיך ויראת זקן פני והדרת אומר כשהוא
:חכמים

 היה לא יוסף דרב אמר ל״ג זימניה כלא דאזיל איניש איכא

 לככו' לו היה לא כך בשביל וכי כלום לו תירץ לא דע"! כן שואל
 מה דמספי המות מלאך גניה שכיח הוה : הכי כעי דקא הוא גמרא אצא

 כדאיתא היה שני בבית נשיא מגדלא דמריס עוכדא דההיא ככר לו ׳שאירע
 כשלהי ליה דאית לר״ע להקשית יש חילופיה והזה ליה מושיפנא ־ בשבת

 הכא משמע הא לו חוסיפין :כה ליה ולית לחזקי' לי הוסיפו משלו החולץ
 דכמה כההיא למימר איכא ה״נ הוה ברכותיו מכעט ־ ע צ לו ׳דחוסיפין
 ואמרת המדרש בבית תזליו מולכת אשתו והיתה שמת אחד גבי מדליקין

 בחצי תת האיך הרבה ושנה הרכה שקרא בעלי ימיך ואור־ חייך הוא כי כתיב
 : זו תשובה לה מספיק היה שלא משוס כ! לה השיבו שלא ומה ימיו

 פרק דאתרינן הא כר׳ משפט בלא נספה ויש מהרש״א
דהתס הכא שייך חטא נלא מיתה דיש נהמה נמה התום׳
 לתות זמנו שהגיע קודם נמת איירי הכא אנל נזמנו נמת איירי נניי׳

 משלימנא והדר ט": הא כי זמנו קודם משמע וגומר נספה דיש
 דומה יורדי כל ולא יה יהללו המתים לא נאמר ועד"! בו' לרומה

 לרשות עדין נאו ולא נעולה ותהגלגלין השעין המתים לא דר״ל
 לרשותו שנאו דומה יורדי כל לא וגס הגיהנס על הממונה דומה
 נעול׳ לשוע נזמנו פלא לתות שלא נחייס נזכה אנחנו אנל יה יהללו

 מעתה יה ולברך הגיהנס על הממונה דומה לרשות ג״כ ננא ולא
 רש״י הניא תשלי נספר כי' מרבנן צורבא :וגו׳ עולם ועד

 לראשו הפשוק סוף ענין אין הוא א״כ אנל שם וכתב דהכא דרשה
 דקאת־ למאי ראשי׳ ניר אוכל רב דקרא רישא נזה לטין ונראה ע״ל
 אוכל מרבנן אחד שהוא רב וז״ש כו׳ מרבנן צורנא איכא ואי הכא
ודלים" רשים דהיינו ראשים וחלק ניר לאטל נעה״ו מנה שהוא ניר

חגיגה
 :זמנן שהגיע קודם שמתים משפע נלא נספה מהם שיש נמצות
 נקדושיו דאפילו קאמר לרבותא יאמין לא ונקדושיו יאמין במאן

 כו׳ בקדושיו הו היינו כו׳ מנערן הני דמסיק ולמאי יאמין לא
 חטא לידי ינואו שלא קדושיו נקט דווקא זמנן קודם שמתים ולעגין
 שכנר בקדושיו פלא אכל מטו דלא הנך דפקיל האיני דהני דותיא

 ולעיל לה פקיל דלא ולאמנטרן דמעו דומה כהן חש לא חטאו
 דהן נהנך ליה מוקיס ולא זמנו נלא דאזיל חיכא מי דפריך

 דמשוס כיון כן מפתע לא מפפע נלא נספה דיש יאמין לא נקדופיו
 מתוקס ולא מקרי כמשפט זמנו קודם מת הוא יחטא שלא

.־ כטעות אלא
וכו׳ משפע בלא נשפה רש בכי קיא להאי מעי כי יוסף רב הרי",ש

 אשי ויב רכינא הוו דגת׳ דסתמא הזא התיש' מדברי מהמובן 1

 ל״ג לכך הגמר' ומתרץ יוסף רב שואל היה ואיך בימיהם יוסף רב היה ולא

 אס שהרי יל היל כך דא״כ כן לפרש נראה ואין ציה הריך גמרא אלא אמר
 יוסף דרב הכרח לני שאין כיון הגמר' לו מתרץ היה לא שואל היה יוסף רב
 לומר דאייא היא התום' הבנת אמנם הגת' שמתרץ ממה אלא שואל היה לא

 בלא נספה שיש זה לפסוק כשמגיע בוכה היה שהוא לפי כלל שואל היה שר״י
 והיה זימנית בלא דאזיל דאיכא האמת הוא שכך מאמין שהיה ובודאי משפע

 שהיה וכיון בוכה היה עליו ומצערו זמנו קודם שמה עני אוחו על מתאונן
 היה שאם דמני' בלא דאזיל איכא מי שואל היה חיך הכתוב בדברי מאמין

 יהיה שלא דבר על ומצטע׳עליו בוכה היה למה הזה כדבר יהיה אס מסתפק
 הזה מהכרח כך שואל היה לא יוסף רב שהרי גרשינן לא אמר אמרו ולכך

 רב א' בזמן היו לא אשר הגמרא לו מתרץ היה שאיך גס ותה שהזכרתי
 שכך בכתיב מאמין היה יוסף ורב והשני ליה פריך גמרא אלא והגמרא יוסף
 מעי הוה כד בכי הוה ולכך זימניה בלא דאזיל משפע בלא נספה יש הוא

 עקיבא לר' להקשית יש וכו׳ובתוספו׳ מרבנן צורבא איכא אי :פסוקא להאי
 מוסיפין דאין עקיבא דלרבי לתרץ יש ולע״ד וכו׳ החולץ בשלהי ליה דאית

 אם שנאח' אדם לכל 'ה הקב ש־רן שנותיו נמפקיד היינו שזכה למי אפי' לו
 אחרו׳ שנים לו מוסיפין אין שזב ההוא הקצבה הספר בהגיע ימיו חרוצים

 אותם משפע בלא נשפה והיה אחד לאדם קצובים כבר שהיו בשנים אבל
 המעביר דרבנן לצורבא אותס חושיפין לכך בהם יעשו ומה מונחים שנים

 אחרי׳ שנים שאינם כיון מושיפין מי׳ח שנים מושיפין שאין אע״ס במילתי'
 דלא מלתא והאי משפע בלא ונשפה לאחר ונקצבו נגזרו שכנר אנא חדשות
 דלר׳יע ל ועוד• במילתיה דמעביר מרבנן לצורבא מוסיפין האי ובכי שכיחא
 צורבא הוא זכה שלא אותו אם נו פוחתין זכה לא לו משלימין זכה דשבר
 משפע בנא נספה אחר אדם כשיש מ״ת לו שיפחתו וראוי זכה דלא מרבנן
 שנותיו שיעור כל לי משליחי! שאין אע״פ לו מושיפין שלזה השנים אותם

 בלא שנספה מהאד׳ההיא שנגרעו שנים מ"מאותס היצירה בעת לו שנקצבו
 עונה מדה לו שהיה כיו! זכה שלו) פ אע' מרבנן צורבח להאי נותנים משפע

 מאי מעיקרא וקשה וכו׳ מעי כי יוחנן רבי י מדותיו על מעביר שהיה זו

 דעדין דחזא עובדא ב־הוא דעתו ונחה נתרצה וה־כי דבכי יוחנן רני סיר
 דשביין קאמר דהיכי וע״ק : יאמין במאי יאמין לא בקדושיו אם לבכות יש

 הקדושים א״כ נתבשלו דלא הנהו ושקיל שנתבשלו אותם שהם דמעו הנך
 וחצינו נתבשלו שלא אותם ולוקח להניחם צריך כיראת-וקדושה שנתבשלו

 שלא האנשים העולם כזה ומניח שנתבשלו הקדושים ולוקע ׳ת הקב שלוקח
 המבושלים התאנים והניח מבושלים שאינם התאנים מהלוקע הפך נתבשלו

 דכתיכהן היינו שפי' רשי׳י לפי׳ קשה גם ומה כלל עמו לוקחם ואיש
 הנאחזים הבחורים הצדיקים אף ירקבו פ! ירא העונות יאמין לא בקדושיו

 פן לוקען הוא והמבישלות הטובות התאנים זה וכפי יחעאו פן למיתה
 פן הטובות התאנים ליקח כן עשה לא גכרא לההוא דחזא וכמעשה יתליעו
 ועול : מבושלים שאינם עמו ולקח המבושלים הניח אלא יניחם אס ירקבו

 הוא ישיש גס שב גם הצדיקים שכל כיון הצדיקים הבחורים הזכיר לחה

וביזלרש ;יאמץ לא יןש.ד)קכ ק ,כ עלקמ



פרק הייבין הכל
 הא התאנה שם שאתחנן כשדר זה ענין מביא שרה חיי פ׳ רכה ובמדרש

 רע בעונתה שלא מתלקטת לתאנה ויפה לה יפה בעונתה נלקטת שהיא נזיין
 וכו׳ התאנ' תחת לשנות לתורים היו ותלמידיו רבה ח״א ר' לתאנה ורע לה

 התאנה נעל יודע אתרו והתליעו חתה עליהם וזרחה ליקטה לא א' פעם
 עונתן איתתי יודע הקב״ה כך ולוקטה ללקיט תאנה של עונתה הוא איתתי

 בעונת? התאתר זה לפי הנה ־ ע״כ ומשלקן תהעולס להסתלק צדיקים של
 לאתר אכל בישולן אחר שיתליעו קידם שליקטן התאנים כשנתנשלו הוא

 לא שעדין בתאנים אכל התליעו שככר בעונתה שלא הוא בישולן שגמר
 ׳תוה גכרא דההוא נאתר ושם להתבשל תם עתידים ני תלקט אינו נתבשלו

 לעכוד דרך שהוא שהע״ז דהי׳ק וצ״ל נתבשלו שלא תטו דלא הנהו שקיל
 כי נתבשלו שלא מטו דלא כתאנים כתשתרת עתו להיות לוקח עת״ב למשכן
 להיותם בתם עסק לו אין שנתבשלו דתטו הנהו ושביק יתבשלו הימים ברוב
 אדם אותו כדמיון ההפסד אל קרוכיס הס שנתבשלו כיון כי העולם בזה

 מניחם ואינו מיד אוכלס התוצאס בודאי כי התכושלו׳ התאנים שהניח
 הצדיקים שהם הטובות התאנים מנית העולם כך מבושלות תאנים להיותם
 עשק הזה לעולם אין שנתבשלו הצדיקים הכחוריס גס וכן לוקטן והקלה

 לא בקדושיו הן דכתיב והיינו עת״ב מכני והם להפסד קרוניס שהם נהם
 בקדושיו הן פי׳ שהבין הוא בתחלה יוחנן רבי שככה הענין וביאור •אתין

 אין כי כעבדיו בוטח שאינו לומר יאמין לא כעבדיו הן כמי הוא יאתין לא
 אדם כשום אימון אין כי ועוד שלימה קדושתם אין כך שלימה עבודתם

 קדושי׳ עם שהיום ממש כקדושתס אין כי יאמיןיכס לא כקדושיו אפי' נכרא
 שהתאני׳ כשראה ועכשיו עותדים כקדושתס תמצאם ולא תכקשס ולמחר

 חשש יש כי לוקטם אלא להניחם התאנה כעל ומטח מאמין אינו הממשלות
 כקדושת' להאתין שאין אינו יאמין לא בקדושיו מ״ש א״כ פ)-ירקכו להניחם

 שירקכו אפשר כי ירקבו לא שבודאי ולבטוח להאמין חצה אינו ׳ה שהקב אלא
 ההוא והא איני שס עוד ׳־ ועון מכשול מספק להסירם משלקס ולכך

 מקשה הוא יוחנן דלר׳ דתשמע איני שאמר הגת׳ כפשט וי״ל : חלמידא
 רבי אמר איך דא״כ יאתין לא בקדושיו הן דכתיב כקרא כיה וליקשי

 הות יאמין לא בקדושיו מהן ודילמא חיי הוי גכרא האי כעי אי אלכסנדר•
 ההוא כתו יאמין לא בקדושיו דהן כקרא לן סבירא הוה דאנן לתרץ ויש

 שלתה עבודתם איו כי עליהם בוטח אינו יאמין לא בעבדיו הן דכתיב קרא
 אי שאתר אלכסנדרי לר' להקשות אין ובזה שלמה קדושתם אין קדושיו וכן

 הכתו' לדכח תסכים הוא כי חיי הוה לחטוא שלא מרבנן צורכא האי כעי הוה
 תאמן אל התנא כמאמר בו תאתין אל כתורה עוסק ת״ח שתראה שאעי׳ס
 בו היה שלא הוא-לפי שנים בקצרות מת אדם ואס מותך יום עד בעצתך
 לתכלי׳ תגיעו שלא לפי יאמין לא בקדנשיו כי והקדושה החסידות גדר תכלית

 לגדר שהגיעו הקב״ת שרואה בקדושיו הן שדרש יוחנן ר׳ אכל הקרושה גדר
 א״כ תקדושתם יפסידו שלא כעה"ז להניחם להם יאתין לא ולכך הקדושה

 הניחו ולא נתקדש שכבר לפי שנים בקצרות מת שלכך תרכנן צורבא נההוא

 כרבותיו תבעט ההוא כגתרא ותירצו ־ הפסד לידי יבא פן בעהי׳ז הקכי׳ה
 התוס׳ בדברי וי״ל ־ ”ח הוה בעי אי אתר ולכך הקדושים בכלל לדונו ואין

 דתבעע לה ויאמרו ישיבות וקשה ־ וכו' בההוא לתימר איכא וכן שאמרו
 שתית בו שידעו תפני כן לה השיבו לא ואם ימיו בחצי מת ולכך הוה ברבותיו

 מבעט התוס' שאתרו זה מה א״כ כרבותיו תבעט היה ולא ת״ח משתש
 לתו מספקא דתית י״ל ובדוחק וכו' דשבת כההיא למיתר איכא וכן כרבותיו

 להשיב ידעו ולא דבקדושיי תתנהו היה שתא או ברכותיו תבעט היה שתא
 זו תשובה שאם נצחת תשובה יהיה לא נמי לאי קשה עדיין אך בבירור לה

 דילתא הכא אמרום איך נצחת תשיבה אינו היא יאמין לא דכקדושיו דתהני
 זת כי שם לומר להם היה כאן שנאתי־ וכשם הוה יאמין לא בקדושיו מהן

 וי״ל שניהם ושקולים ימיו בחצי מת ג"כ תלמיד וההיא שנים בקצרות מת
 טובים כדרך להלוך גברא ההוא כעי אי אלכסנדרי רא״ר שאני דהכא סת

 זת ועל טיכיס כדרך הולך היה שלא כשביל היתה שמיתתו והכריח חיי הוה
 שנתבשלו לקדושי׳ הקבי׳ת ומסלק יאמין לא בקדושת דהן איתא אי לו היקש׳

 שאיתו להכריח אלכסנדרי לרבי תנין א״כ ח"ו יתקלקלו פן בצדקתם ונשלמו
 סלקו לכך כתכלית שלם שהיה כשביל אדרכה דלתא הגון היה לא ת״ח

כהס שכתוב עאותם שהית לומר נצחת תשוב' זו שאין שאע״פ ונמצא הקכ״ה

קה חגיגה ראשון
 מספקא ניחא הגון היה שלא מספקא אדאתר׳ ת״ת יאמין לא בקדושיו הן

 בקדושיו הן בהן שכתוב מאותם שהיה תת ולכן שלימותו לתכלית הגיע שתא
 ני כתיב שבתורה וצועקת תפליו נוטלת אשתו שהיתה התם אכל יאמין לא

 בשביל שתת להשיבה יכולים היו לא ללומדי' חיים נותנ׳ שהתורה חייך היא
 תגר קוראה היא כי זותשיכהנצחת שאין יאתין לא דכקדושיו מהנהו שהיה1־

 דבקדושיו מהנהו שתא מספק ישיבוה והס חייך הוא כי תורת שאמרה גדול
 , לא בקדושיו של מאותם היה שודאי ביורה תשובה זו שאין וכיון יאמין לא

 לרבי כריא שהיה מת לדחות שהוא כאן אבל נצחת תשובה זה אין יאמין
 היא טובים כדרך לילך ואי-בעי הגין היה שלא בשביל שתת אלכסנדרי

 מהנהו שתא הנון היה שלא ברור לך תנין דבריו על להשיב נצחת תשובה
אי בודאי לומר ילך אין עדין ספק שהיא ואת״ל הות יאמין לא דבקדושיו

; נכון נראה וזה חיי היה בעי הוה

 ה *וקרבתי בכי הוה קרא להאי מטי הוה כי יוחנן רבי
שם במכשפים ממהר עד והייתי למשפט אליכם

 תלאכי רשכי שכר קישובעו לשקר בשמי ובנשבעים ובמנאפים
 ג עבד צבאות ה׳ אמר יראוני ולא גר ומןזי ויתום אלמנה
 א״ר • לו יש תקנה להעירו וממהר לדונו מקרבו שרבו

 אר״ש כחמורות קלות הכתוב עלינו ששקל לנו אוי יוחנן
 מטה מעלה של דינו מטה כאלו גר של דין המטה כל כ״ל

 דבר העושה כל פפא בר חנינא רבי אמר ׳ כתיב מטי גר
 ולא שנאמר מיד עונותיו כל על לו מוחלין בו ומתחרט

 מטי הוה כי יוחנן רבי • מיד לו מוחלין יראוני הא יראוני
 קהלת במשפט יביא האלהים מעשה כל את *כי בכי קרא להאי

 יב לו שוקל שרבו עבד אמר רע ואס טוב אם נעלם כל על
 רב אמר נעלם כל על מאי לו יש תקנה כזדונות שגגות

זח אמר ושמואל * בה ונמאס חברו בפני כנה ההורג זה
 ר׳ אמר רע ואם טוב אם מאי בה ונמאס חברו בפני הרק
 ינאי דרבי הא כי בפרהסיא לעני צדקה הגותן זה ינאי

 א״ל בפרהסיא לעניא זוזא דיהיב גברא לההוא חזייה
 דבי אכסיפתיה ליה דיהבת מהשתא ליה יהבת דלא מוטב

 יל* מייתי א דק בסתר לאש׳ צדקה הנותן זה אמרי שילא רבי
 י^, שאינו לאשתו בשר המשגר זה אמר רב חשרא לידי לה

 עשה בת שאני משדר רבא והא איני שבתות בערבי מחותך
יציקת ; בנוה ליה דקים חפדא רב

ומטי : וכמנאפיס כתכשפיס שכיר שכר עושקי כחמורות קלות
 דאפש׳ האדם מעשה כל את כי כתיב קרא בהאי יראוני ולא גר

 0”לק הוא שוגג שעשה מתנו הנעלמות כל על במשפט יגיא האלהיס
 דעת קץ ונםאם • בתשמע מועט דבר אפילו כל על במשפט מביאו
 בצנעה שעשה הטובה על אף דתשמע רע ואס טוב אס מאי :בדבר חברו

 רש״א הגידין ותן החלב מן תנוקר שאינו מחותך שאינו במשפט: תביאו
שבת צרכי לתקן תתהרין שהן שמתוך שבתות בערבי :האסורין

י-פ : הוא תנוקר אס לב נותנין אין
יה6ד תעשה לא דהוה קאי שכיר .שכר אעושקי מוחלק יראוני הא תושבות

 צד בי׳ חייבי דעל דיומא בתרא בפי דאמר ישמעאל דר' ופליגא
טיב ולא עשת דעל התם אחרת ברייתא ואיכא ־ מספר וי״ה תולה תשיבה לאיין

השוס : מכפרת תשובה תעשה

 סע,דת שנינו דאבות בתשנה כו׳ מקרבו שרבו עבד מהרש״א
 רש״א קד?דל ״יר הוסיף ל3א ט' היייו הוא העד הוא

גס נגדו שפשע מה על למשפט תקרבו גופיה שהדיין קרא בהאי
הוא א כז ׳ב1ד



חגיגה ראשון פרק חייבין הכל
 וחעככי' מ'5ע שמונעים אפשר אחרים לעלים להעירו ממהר הוא

 אנל מלהעיד להעלים או עצמם להשמיט מה תטעם מלהעיד
 לא תקנה לו אין ע״כ להעירו וממהר מונע כאן אין התעידי רנו

 משמע דהקרא בו׳ כחמורות קלות :הדין ולגבי סערות לגני
 ונמנאפיס נתכשפיס כתיב דכנר דכיון קתיירי אחד נאיש לאו

 שכר עושקי הקלות על דנידון למיתר ל״ל החמורות על דנידון
 מיתות ד' פ'3 נמי יאתרינן מיניה נדרנה ליה קיס דכנר שניר

 ונתכשפים נתנאפיס או קרא אנל נחמורה נדון שתים 3שחיי מי
 הכתו' ששקל נא להקיש ומדכתי׳נחדא קאתר שכיר שכר נעושקי או

 כקלות החמורות להקיש שנא נהפך דליכ'למיתר כחמורות הקלות
 לדונו נו תקר שרנו ענד כדלעיל להקל ולא נא להחתי׳ הכתונ דהא
 הוא רניס לשון דמטי משוס פירושו אין בו׳ כתיב מטי :ט'

 רניס דהיינו עושקי וכתוהו קתשתעיקרא המטיס דהאנרניס
 היא מטי ויו״ר דריש והכתינ המסורת דמטי אלא העושקים

 הפסוק וכל אותי מטה כתו בעדו למדבר הכינוי יו״ד בחיר״ק
 תטי דהקרי ואע״ג הגר את נשמט׳ אותו שמטה הוא הקנ״ה דברי

 גני נתי והכי המסורת נתי ודריש הכתיב מכחיש אינו בצירי
 דהכא קשה קצת ומיהו דסנהדרין פר״ק כמפורש יראה יראה

 דיו״ד הכתיב לפי שכיר שכר ועושקי גני לתדרש מצי הוה נתי
 שנאמר אותי: עושק כאלו שכיר שכר שהעושק הכינוי יו״ד עושקי

 ולא 3כתי שוכר רעים המעשים כל דנתר כו׳ הא יראוני ולא
 וההוספות מיד להם תותלין אח״כ יראוני אס אכל אח״כ יראוני

 נהו מכפרת דתשונה וגו׳ שכיר שכר אעושקי אלא קאי דלא כתנו
 דלא כן משמע ולא נתשונה מתכפר אינו ותנאפים מכשפים אכל

 תלמודא דקאת' דה״קהא ליישב ויש נקר׳קאי דנקט אכולן יראוני
 תתכפר אינו דנאינך שכיר שכר אעושק רק קהי לא מיד מוחלין

 מיהו תכפרין מיתה או יסורין או ויה״כ תולה תשונה אלא מיד
 שוקל שרבו עבד :י"ה פרק כדאתרי׳ כולן עס דיראוני תשונה

 האדם וגו׳כי ונעלם העדה מעיני ואס כתו השוגג הוא נעלם בו'
 כגון א״נ בעלמא כדאמרי׳ לתזיד קרוב שהוא הפוגג על גם נידון

 דנידון אסור׳ המלאכה שזו ידע שלא מלאכות בהעלם כשנת עשגג
 מרינויא בר כנה ההורג זה :לתד ולא ללמוד ליה דהוה כך על

 ושמואל נחשב מועט דנר כו׳ כנה שהורג כפרש״י ליה קדריש דכל
 בפני להרגה ולא להשליכה לו אפשר היה כנה דהורג הוסיף

 היה רקיקה כלא לו דא״א הי־וק אף אלא שכת לגני כמ״ש חברו
 רע ואם טוב אם מאי• תפלה: לגני כתו ככסות להכליעה אפשר

 תעשה אותו דהיינו קאי אנעלם רע ואס טוב דאם להו תשתע בו'
 ששניהם כיון רע הוא אס טוב הוא אס והעלם ספק נו יש קעשה

 והנותן כו׳ בפרהסיא לעני צדקה הנותן כדתסיק מעשה באותו יש
: כו׳ לאשה צדקה

 דיין נעשה ער אין כ׳ פי׳ וכו׳ וקרבתי קרא להאי מעי כי ר״י ןזרי״ה
 להעידו ממהר הוא ולכך העד הוא הדיין הוא שהקב״ה וכאן '

 איל זכות איזה יבקש מתון שמתון העדים בא עת עד להמתין רוצה שאינו

 אלו עבירות בהם במסתרי׳שעושיס ורואה שיודע העד הדיקוהוא שהוא כיון
 זכאי בן ר״י אמר ־ זכות להם ימצא לא כי לו יש תקנה מת וכשפים עריות

 נפשו אח נישא הוא אליו שתשכיר אע״פ פי׳ כחמורות קלות ששקל לנו אוי

 !כשפי׳ הניאוף עס בלא) שהזא קל שק!א השכיר עסק זכלל להשבון ניתן מ״מ

 הפרש מת לדקדק ויש כתיב מעי גר ומעה ■ והכרת במיתה שהם החמורות
 דיינים על גר מעי אומר הוא במקרא שגם למקרא המסורות בין בזה יש

 יכול ולא רבים דיינים לשון שהוא ביו״ד מעי לכתוב וצריך הגר דין מעין
 בלשון כלס שביר שכר עושקי מנאפים כתיב יחי׳דהא לשון בה״א ומעה לומר
 מתה׳ עד למעל׳והייתי כמ״ש גר ובמעי שהיל״ל שדקדקו ונ״ל ־ רבים

 אתר שלא זה מה שכיר שכר ונעושקי לשקר ובנשבעים ובמנאפים במכשפים
 אמר תעי הוא הגר שהמע׳דין לדרוש הוא גר ומעי ומרכתי׳ גר ובמעי ג״כ

 קרא בהאי גר ומעי רש״י שפירש ומה מעלה של שלי דין מעה הוא קקב״ה
 כתיב קרא בהאי פירש׳יי לכך שלמעלה דין כאן נרמז היכן שדקדק כתיב

 לית וסמיך : מעלה של דין הוזכר הרי למשפע אליכם וקרבתי שכתוב
 רבי אתר ; שלמעלה די! מעה כאלו הגר שתעה כתיב מעי גר ומעה
 הא יראוני ולא שנאמר מיד לו מוחלין בו ומתנזרע דבר העושה כל חנינא
 להם מוחלין יראוני דאם למידק מנ״ל ותימא * מיד להם מוחלין יראוני

 הוא מ״מ אבל מתני יראו אם ליפרע ודיין ממהר עד יהיה לא דילמא מיד

 יראוני דלא קרא דמיירי מנ״ל וע״ק ׳ למרקם בדי מעונותיהם מעע נפרע
 והכעיסוהז מתחלה אלהיס יראו שלא על מדבר הוא דילמא התרעה ענין על

 וקרבתי הכתוב שאתר י״ל וגס ־ בחעאתס להכעיסני שלא יראוני ולא וז"ש
 שלא שכיון יראוני לא אשר על וגם וכו׳ המכשפים על למשפט אליכם
 שאמר בלשונו רש"י תיקן שזה יאפשר ־ אותם שופע אלהים אלהים יראה
 ובמנאפים במכשפים שאמר מקרא לשון ולמד לא כלומר כתיב קרא בהאי

 והל״ל יראוני ולא לומר שינה וכאן למעלת שדקדקתי כמו וגומר ,בעושק
 בתכשפי' דכתיב קרא בהאי הוא יראוני דלא קרא והאי יראוני לא ובאשר

 הוא במעי ולא מעי דכתיב מצינו הגר שבענין ואע״פ בבי"ת ובמנאפים
 ומ״מ יראוני אם הא דריש ולכך שלמעלה דין שתעה כתיב מעי לדרשת

 קרא בהאי דדריש לומר ואפשר שלמעלה הדקדוקים שאר ליישב צריך
 השתא דכתיב צבאות ה' אתר מאי צבאות ה׳ אמר יראוני ולא ביה דכתיב

 כתיב ומדלא וגו' ממהר עד והייתי צבאות ה' אמר היל׳יל המקרא דבתחלת
 הדברים שאלו לדרוש הוא צבאות ה' אתר יראוני ולא וכתב המקרא בתחלת

 ואומר עליהם תגר שקורא הרחמי' שם צבאות ה׳ דברי הס יראוני לא של
 בשם מרחם הייתי יראוני אם הא להתחרע יראוני לא אלה חעאתם כל אחר

 לא ה' אני ט פסוק סמיכות לדרוש לי יש ונס * הרחמים שם שהוא ה'
 שניתי לא ה׳ אני כי צבאות שהוא ה׳ אמר יראוני ולא לזה הסמוך שניתי

 אמר ויתחרעו מחעאת' ישובו שחעאו שאע״פ בעצת! שנוי יעשו לא כלז׳למה
 יעקב בני אתם אבל שניתי לא ה' אני כי שינוי בו אין לבדו הוא צבאו׳כי ה׳

 אתכם מכלה הייתי לא כליתס לא מהם ונתחרעתס דרכיכם שיניתם אלו
 ההורג זה אמר רב נעלם כל על תאי :מיד לו מוחלין שהמתחרע כאן הרי
 מה השגגות על כפשועו שהוא נעלם כל על שכבר כיון לדקדק ויש וכו' כנה

 להם היה נעלם כל ריבוי לדרוש באו ואם * נעלם כל על מאי עוד הקשו
 תלמיד: שגגת שהוא דין העלם או דבר אח׳העלס שגגות ב׳תיני על לדרוש

 וגם ונמאס חברו בפני כנה ההורג על במשפט שיביא בו שדרשו כיון וע״ק
 בסתר לאשה צדקה הנותן או בפרהסיא צדקה הנותן טוב על במשפע יביא
 כנת הריגת על שופעו שרבו עבד ולומר עוד לנכות הי״ל יוחנן רבי א״כ
 צרי׳לבאר ובן תקנה לו יש בפרהסיא טוב עשיית על ונס ונמאס חברו בפני

 יהיה וכו׳ולמהלא בפרהסיא צדקה בנותן ודרשוהו טוב אם מאי שהוקשו מה
 הטוב מעשת טן במשפט יביא האלהים מעשה כל שאת כפשועו נדרש

 דר׳ •ואפשר כרשעתו ישפטהו הרע את גס כצדקתו לו לתת במשפט יביאהו
 הטוב על כצדקתו לאיש לגמול במשפע יביא שהאלהים קרא דריש הכי יוחנן

 זדון שעולת למוד של שגגה או שוגג דבר שהיא נעלם אפילו הרע על גם
 חם נעלם מעשה כולם את ט לומר ראוי היה שם וכן כמשפט יביא הכל
 ט אי במשפט יביא האלהים לאחר אבל במשפע אלהיס יביא רע ואס טוב

 על דרשו לזה רע ואם טוב אס כאן אמר וכן נעלם כל על לומר כאן צודק
 הזכירו לא קל דבר ולהיות ונמאס חברו בפני כנה ההורג שהוא נעלם כל

 על ידקדק ואביזרייהו במשפט יביא החמור שהתעשת מעשה כל את בכלל
 מכוין שאינו ונמאס חבירו בפני כנה ההורג נעלם כל שהוא קלים דברים

דקדק וכן ־ נמאס חגרו שיהיה ידע לא ני נעלס דכר זהזא לתכרו להמאיס

ר?
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ראשון פרק חייבץ הבל
 המעשה נל ככלל תחלה הוזכר ככר הרע שהרי רע ואם שוב ם6 ש מ" ג״׳כ

 על לרמוז אלא רע אס אח״כ לומר צורך ומה כמששש אלהים יניא אשר

 שיניא הרעים לתריס שוה אינו 'מ ומ רע מתנו שנמשך שוב מעשה
: הוא כרוך הקדוש מגלגל דקים שהם אלו דברים אכל כמשפע

 תמצאן כי *והיה בכי קרא להאי מטי הוה כי יוחנן רב' 1
 ממציא שרבו עבד אמר וצרות רבות רעות אותו שס
 וצרות רבות רעות מאי : לו יש תקנה רבות רעות לו דגריס
 • ועקרבא זבורא כגון לזו זו צרות שנעשו רעות רב אמר >א

 אמר דוחקו בשעת לעני מעות הממציא זה אמר ושמואל
 לתליתא שכיח לא לעללא זוזי אינשי דאמרי היינו רבא

 והסתרתי ועזבתים ההוא ביום בו אפי *וחרה שכיח• שש
 שאינו כל רב אמר טביומי בר ברדלא רב אמר מהם פני

 אינו לאכול בוהיה שאינו כל מהם אינו פנים בהסתר
 פנים בהסתר לא מר לרבה רבנן ליה אמרו • מהם

 ידעיתו ומי להו אמר איתיה לאכול בוהיה ולא איתיה
 ביה יהבו אפ״ה מלכא שבור לבי בצינעה משררנא כמה
 וגרבוהו מלכא שבור רבי שדור אדהכי עינייהו רבנן

 חכמים בו שנתנו מקום כל אומר רשב״ג דתניא והיינו
 ביום פני אסתיר הסתר *ואנכי מיתה או עוני או עיניהם נדרים

 מהם פני שהסתרתי אע״פ הקב״ה אמר רבא אמר ההוא
 הפנים אותם פנים אל פנים משה אל ה׳ *ודבר רכתיב "

 נטויה ידו אמר יוסף רב • בו אדבר בחלום אבל אסתיר ז שחו
 בן יהושע רבי • כסיתיך ידי *ובצל שנאמר להגין עלינו לגי
 עמא מינאה ההוא ליה אחוי קיסר בי קאי הוה חנניה ^ישע

 ידו ועוד איהו ליה אחוי מיניה לאפיה מריה דאהדרינהו
 מאי חנניה בן יהושע לרבי קיסר א״ל להגין עלינו נטויה
 אחוית ומאי מיניה לאפי׳ מריה דאהררינהו עמא לך אחוי
 ליה אחוית מאי מינאה לההיא ליה אמר והכי הכי ליה
 לך אהוי מאי והוא לאפיה מריה דאהדרינהו עמא א״ל

 מחוה ליה איחוי מאי ידע דלא גברא אמר ידעג׳ לא אמר
 כי • וקטלוה מינאה לההוא אפקוד, מלכא קמיה במחוג

 רבנן ליה אמרי חנניה בן יהושע דרבי נפשיה ניחא קא
 מבנים עצים *אבדה להו אמר מינאי מן עלן תיהוי ומאי ירמיה
 חכמת׳ נסרחה בנים של עצה דאבדה כיון חכמתם נסרחה מט
 נסעה *ויאמר מהכא אימא בעית ואי ׳ כו״ם שלעובדי נרצו׳
 בדרגא ואזל סליק הוה אילא רבי • לנגדך ואלכה ונלכה צג

 קרי קא דהוה ינוקא לההוא שמעיה שילא בר רבא דבי
 שיחו מה לאדם ומגיד רוח ובורא הרים יוצר הנה *כי שעי״

 מה מאי • לו יש תקנה שיחו מה לו מגיד שרבו עבד אמר י
 לאשתו איש שבין יתירה שיחה אפי׳ רב אמר שיחו

 תותי גני הוה כהנא רב והא איני מיתה בשעת לו מגידין
 תשמעוה לא *ואש • לכתבו צורך אין כו׳ דרב פורייה ייי^

 רב אמר במסתרים מאי גוה מפני נפשי תבכה במסתרים ׳קריע
 להקכ״ה ישלו מקום דרב משמיה בראוייא שמואל מ״י

 יצחק רב אמר גוה מפני ומאי שמו ומסתרים בו שכובה ג'פנ
 כו״ם לעובדי ונתנה מהם שנטלו ישראל של גאותן מפני

שמים מלכות של גאותה מפני אמר נחמני בר שמואל רב

קו הגיגה
 רב אמר והא הקב״ה קמיה בכיה איבא ומי שנטלה

 י״ס לא במקומו וחדוה *עוז שנאמר המקום לפני עצבות אין
 1ט 15 יבא>;< בראי ןבבתי בראו בבתי הא ,גןא בבתי הא עןיאק

 ישעיה ולמספד לבכי צבאות ה׳ *ויקרא כתיב והא עצבות
 ננ דאפילו המקדש בית חרבן שאני שק ולחגור ולקרחה

 עת-ח חוצה ^יוי אראלם *הן שנאמר בכו השרת מלאכי
 4י דמעה עיני ותרד תדמע *ודמוע יבכיון מר שלום מלאכי

 אחת למה הללו דמעות ג׳ אלעזר א״ר ה׳ עדר נשבה כי
 ישראל על ואחת שני מקדש על ואחת ראשון מקדש על

 תורה ביטול על אחת דאמרי ואיכא • ממקומן שגלו
 כי דכתיב היינו ממקומן שגלו ישראל על בשלמאלמ״ד

 כי מאי תורה ביטול על אחת למ״ר אלא ה׳ עדר נשבה
 ביטול לך אין ממקומן ישראל שגלו כיון ה׳ עדר נשבה
 עליהם בוכה הקב״ה דברים ג׳ רבנן תנו * מזה גדול תורה

 מי ועל עוסק ואינו בתורה שאפש׳לעסוק מי על יום בכל
 על המתגאה פרנס ועל ועוסק בתורה לעסוק לו שא״א

 כי בגויה וקרי קינות ספר נקט הוה רבי בחנם הצבור
 סיכת ישראל תפארת ארץ משמים *השליך פסוקא להאי מטא
 עמיקתא• לבירא רם מאיגרא נפל אמר מידי׳ ספרא נפל
 להאי מטו כי באורחא ואזלי שקלי הוו חייא ורבי רבי

 ונקבל ניזיל הכא מרבנן צורבא איכא אי אמרי מתא
 עינים ומאור הבא מרבנן צורבא איכא להו אמרי אפיה

 בנשיאותך תזלזל ולא הבא את תיב לר׳ ר׳חייא א״ל הוא
 הוה כי בהדיה ואזיל תקפיה אפיה ואקביל אנא איזיל

 הנראים פנים הקבלתם אתם להם אמר מקמיה מיפטרי
 נראה ואינה הרואה שכינה פני ותקבלו תזכו רואים ואינם
 מהאי מנעתני השתא איכו חייא לרבי רבי ליה אמר

 דרבי מפרקיה לך שמיע ממאן חייא רבי א״ל * ברכתא
 רגיל הוה חטייא כפר איש יעקב דרבי יעקבשמיעלי

 לא א״ל קש כי יומא כל דרביה אפיה מקבל דהוה
 בדו רכתיב מאי זוטר מי א״ל מר יכיל דלא מר ליצטער

 טעם מה השחת יראה א>ש נצחל ןד^ ןיחי* ברבנן
 ” חכמיסיבמיתתן הרואה מה ימותו חכמים יראה כי יראה

 אידי בר יעקב דרבי בריר, אידי רב • עאכ״ו בחייהם כך
 חד יתיב והוה באורחא ירחי תלתא אזיל דהויה רגיל הוה

 קרו והוו אתי והדר רב בבי יומא וחד באושפיזיה יומא
 אנפשיה וקרי דעתיה חלש יומא רחר רב בי בר רבנן ליה

 מיוב יוחנן רבי א״ל ויענהו לאלוה קורא אהיה לרעהו *שחוק
 3' מדרשא לבי יוחנן רבי נפק רבנן תעניש לא מינך במטו
 ישמין וכי יחפצון דרבי ודעת ידרושון יום יום *ואותי ודרש
 נח לומר אלא אותו דורשין אין ובלילה אותו דורשין ביום

 מעלה •־*שמה בשנת אחד יום אפילו בתורה העוסק בל לך
 אומר הוא וכן כולה השנה כל עסק כאלו הכתוב עליו

 יני” את תרתם אשר הימים *במספר דכתיב פורענות במרת
 שנה ארבעים וכי לשנה יום לשנה יום יום ארבעים הארץ
כל לך לומר אלא יום ארבעים אלא חטאו לא והלא חטאו

העוכב ־־ ב בז
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חגיגה ראשון פרק חייכין הכל
 עליו מעלה בשנה אחת פעם אפילו אחת עברה העובר

: כולה השנה כל עבר כאלו הכתוב
 : יחד נכים שתי וגומר כעם גס וכעסת׳צרתה לשון לזר זו צרות

 רע ואס 3טו אס קאי לעיל לעני מעות הממציא זה
 שקודם ־כשעה ולא הדחק כשעת לעני צדקתו להמציא הרגיל זה

 לקנות לעללא :הזול כשעת תה ולקנו מזונותיו לבקש שיוכל הדחק
 ולאכוד להפסד לתליתא :ארעא ועללא כדמתרגמינן התכואה

 כסלו תולה שהוא שעה מזון הדחק כשעת לקנות ול״נ שמעתי כך
 ישראל מזרע מהם אינו :לעניותא קשה לסילותיה תלא כדאמרי'

 הכאות מצרו׳ שצועק פנים הסתר היינו מהם פני והסתרתי דכתיכ
 ממנו: שוללי׳ שהעכו״ם לאכיל ואן:והיה3י שלא נענה ואינו עליו

 עגלה פר׳ סושה עיניהם חכמים שנתנו כ״מ :שללוהו גרבוהר
 כלילה ולא כיוס דייק קא ההוא כמם בו ארבר בחלום :ערופה

 :להגן עלינו נטויה ידו : הדבל■ על שיתפלל כדי חלום שמראי׳לו
 נסרחת :רמ!3 כמחוג :פניו החזיר לו רמז סימן ע"י ליה אחוי

 מכניס עצה אכדה כתימן חכתה עוד שאין כתיכ כארס חכמתם
 :התשמיש שלפני שחוק דכרי יתירה כשוה.שיחה אצלך .־לנגדך וגו'

 בראי ובבתי ה״ג :תכנה כמסתרי׳ כדכתיב איכא גואי בבתי
 : היא קול השמעת קריאה וכל וגו׳ וקרא כתיב והא ליכא

 כור לך ואין זו נפילה גדולה כתה עמיקתא לבירא מאיגר׳רם
 ואזיל חייא לרכי י3ר תקפיה _• לארץ כתשתיס נכוה וגגה עתוק

 השת׳ איכו רשות: מקמי׳שנטלו מיפטריה הרו כי .• כהדיה רכי
 הא לך מנא ־. זו מברכה מנעתני לך והאמנתי עמך באתי לא אס

 רבי : כשהזקין קש כי : פניס הקכלת כך כל שגדולה כלומר
 רכו לכית מכיתו היה חדשים שלשה תהלך וכו' רגיל הוה יעקב

את לשמח לביתו וחוזר אחד יום ולומד הפסח אחר מכיתו ונוסע
:ראשון י״ע הסוכות כחג אשתו

 דאמרינן לזו קשה זו נשיכה רפואת פר׳ייז ועקרבא זכורא כגון תוססות
 וחלופא לזיבורא תמימי לעקיבא קרירי דעכו״ם שני בפרק

 זולזווליתלהו צרות נעשות ועקיבא זיבורא דנשכיה היכא הילכך סכנתא
 אאם אדלעיל דקאי ,פרש" דחקו בשעת לעני מעות הממציא זה : חקנתא

 תבואה לקנות הזול בשעת לו ממציא שאינו היינו דחקו ושעת רע ואס טוב
 למזוני תלא לסלתיה תלא כדאמרינן בשלו כשתולהו שעת לפי פת לקנות אלא
 דנקט ועוד צרות אותו תמצאן דכי בקרא אפשקיה דלמה לר״ת נהירא ולא

 קשה בניתיה תלאן פסחים בערבי דאמרינן שכיחא דלא מלתא גמרא
 בשעת לעני מעות הממציא ורעות רבות אצרות דקאי ומפר״ת לעניותא

 לא ואם קרקעותיו על מעות שילוה ואמר זה יבא מחושל שתפשו כגון דחקו
 לעללא זוזי :ועני דחוק שהוא בפדיונו לו מיקל המושל היה לו ממציא היה

 תלוהו כמו לתלתא : ביתו למאכולת תבואה לקנית רוצה היה אם שניתי לא
וגו'פשטי׳ לנצח עוד ויחי ע״כ עצמו יפדה לא אס המושל שמפחידו תנין

 :כאן עד ימותו שהחכמים כמו ימות לא הרשע וכי הוא בתמיה דקרא

 כגון לזו זו דצרות כדמסיק בו׳ לו יש תקנה מהרש״א
 ותפיק תקנה להן ואין קשה דרפואתן כו' זיבורא

 רכות וצרות רעות לכתוב כן לא דאס משוס מעו 0 מ צרות לשון
 הס רכות רעות דאותן ליה תשמע וצרות רכות רעות זמדכתיב

 דאינו ונראה ע״ש טלי סמיכות לשון דצרות ופרש״י לזו זו צרות
 לחכרת׳שלא מציר׳ הרעות תן שכ״א דהיינו ממש צרה מלשון גופל

 מצירה מהן שאחד צרתה ונעשתה וכן רפואה לה תהיה
 מצד מ״ע אנפי כי כו״ם עובדי על שאמ׳כן מבואר לחגרת׳והענין

 כמ״ש ואש הדין מצד ל״ת לו יהיה לא ומצות מיס מדת החשד
 על עוכר הוא כו״ס והעובד הוא קנא אל אוכלה אש כו״ס כעוכדי

 ממדת שהס לך יהיה דלא תעשה לא ועל דאנכי עשה מצות
 ועקרכא זימר׳ שהס אוכלה אש ולמדת לזדוניס המתהפכים המיס

 אין כי על יאמר כו״ס העוכד על הצרות כשיכואו אתר זה ועל
 עליו כאות אלו שהצרות כהשגחה הדכר יתלו שלא גי׳ כקרכי אלהי

 וגומי אסתיר הסתיר ואנכי כתקרה הדכר יתלה אכל והופכו ר3כד
 גומר פנה כי עשה אשר הרעה כל על לו להסתיר אוסיף שאנכי
 מענת לו הממציא : ממטוק״ל פניו להסתיר המתחיל שהוא
 וצרות רעות מאי דקאתר הא אכל ת״סהתוספות עיין כו׳ לעני

 פרק ששנינו מה ע״פ לפרש ונראה לפירושו גס יתיישב לא כו'
 גזרות דג׳ כגמרא לה ותוקי כו׳ כיהודה סקריקון היו לא הניזקין

 זוזי ד׳ לייתי דקטיל תציעתא לקטלוהו קטיל דלא קמייתא גזדו
 ותקני גמר ותציעתא קתייתא הלכך לקטלוה דקטיל כתרייתא
 ולמשנה כדינא ליה חכענא ולמחר לשקול האידנא אתר כתרייתא

 נותן הלוקח ליקח כידן אין קודמים הן ליקח כידן יש אחרונה
 היינו רכות רעות והשתא ע״ש כ"ד׳כו' רכי הושיב יע3ר לכעליס

 קרקע ליטול או ליקטול לסקריקון רשות שהיה ראשונים גזרות כ'
 ליקח מדו יש אס חיינו וצרות ומקני דגמר לוקח לגכי גס ואפסידה

 רכיע לו ונותן אחר אותו יקנה ליקח כידו אין ואס לכל קודם הוא
 אחר היה לא אס ואפשר יע3ר אוהו מעות לו שתמציא דהיינו

 לתליתא והיינו לדינא שתבעו ידי על ההדק׳ לו תיהדר אותה קונה
 כל • כו׳ וזכין תלוהו כתו ולתלותו להורגו תגזתו שתעכו״ס שכיח

 פניו הי ישא כתיב ישראל דלגכי מהם אינו פנים בהסתר שאינו
 כשואל פניו כתוך מחברו שואל דומה אינו כשפרי גו׳כתפורש אליך

 גומר פניו דישא זו כרכה נפלה כגלות כשהס ולכך הצדדים תן
 פניו בהסתר שייכין שאינן עכו״ס שא־ תשא״כ פניו בהסתר
 לאכול כוהיה שאינו כל :להם פניו הקכ״ה ישא לא דלעולס

 ואכלת כתיב מקום של רצונו עושין שישראל דכזמן כו׳ אינו
 והיה כתיב מקום של רצונו עושין כשחין וכהפך העמיס כל את

 י כפול הלשון גו׳ והללתס אכול ואכלתם כתיב ולעתיד גומר לאכול
 כעה״ז מכס העכו״ס שאכלו מה לעתיד ואכלתם דר״ל
 הזה: כעולם מכס שוללין שהיו תת כל כעוה״ב לכס מחזירין שיהיו
 כו שנתקיים פי על אף ר״ל כי׳ אדהכי עיגייהו :ן רב ביה יהבו
 כיון מ״מ להו כדאתר תלכא שמר לכי ששרר ע״י לאכול והיה

 צ וברכוהו תלכא שדר הדר נתקיים שלא עינייהו רבנן כי׳ דיהכו
 שנא' לפי ועי״ל עייזפרש״י בחלום מהם פני שהסתרתי אע״פ

 פה גו׳ תשה עבדי כן לא כו אדכר כחלום גו׳ נכיאכס יהיה אם
 תשה עם ה׳ ודבר כדכתיב פנים אל פגים דהיינו כו אדכר פה אל

 גות׳ פני אסתיר הסתר ואנכי הכא ומדכתיב גומר פנים אל פנים
 כעין אכל פנים אל פנים שהיה משה נבואת כעין למעט דהיינו
 פנים תהסתרת אימעט לא כו א־כר דכחלוס נביאים שאר נבואת

 גומר כסיתיך ידי ובצל שגא׳ :ע״י כפי׳ זה כעין מצאתי ושוב
 זה תקרא ותחלה נכואה לענין דתייתי נראה דלעיל ענינו לפי

 ואתר פה אל פה שהיה תשה נבואת דהיינו גומר כפיך דברי ושמתי
 סתר שלא דהיינו כסיתיך ידי וכצל מ׳'מ הפנים זו שסתר כגלות
 נצל פניו שמכסה נמי אלא אחר לצד פניו שהופן נתי ממש פנים



חגיגה ראשון פרק חייבין הכל
 נכ״ת נאמר סתם דיד ועי״ל הצל מתוך חכרו על כקלת דרואה ידו
 ידי אף שנאת׳ נו׳ שמאל זו ידך הקומץ כפרק כת״ש השמאל על

 שבגלות גם וז״ש ע״ש נו׳ גומר שמיס טפחה וימיני ארן יסדה
 שהוא ידי כצל ת״ת ימינו אחור השיב כמ״ש פנים הסהרה איכא

 כו' עלינו נטויה דידו לישנא והאי עליכם להגן כסיהיך השמאל '
 אפו שכ לא זאת ככל דכתיב מקראות ככמה ישעיה כספר לו מצינו
 אכל לרעה כו פירשו התרגום וכן המפרשים וכל נטויה ידו ועוד

 זאת דככל הגס נאמר דלטוכה כו לפרש יש דהכא הענין לפי
 להם נטויה ידו כמ״ש מהם אפו שכ לא כגלות מהם פניו הסתיר

 פרק כריש תבואר והוא ממש פניו הסתיר ואל השמאלי יד שהיא
 גס הדין הוא שמאלו ויד הרחמים הוא ימינו כי דכהוכוה קתא

 עלינו גבר הדין ומדת הרחמי׳ממש והם ימינו אחור השיב שבגלות
 ואהא הגלות מצרות להגן עלינו הנטויה ידו הוא מקום מכל

 המקום הסתרת לריכ״ח לו דהראה תי-נא דההוא עוכדא מייחי
 הסתרה כאן ואין נטויה ידו דעוד כרמז לו הראה והוא מעלינו
 היה הוא שריכ״ח לפי כו׳ ממינאי עלן תהוי מאי :גמורה

 כסכי דככורות דפ״ק כהך כגון המינים נגד נצחון כעל מפורסם
 אלהיכס לריב״ש קיסר ליה דאמר א״ט דפר' ונההיא אתונא דכי

 מתינאי עלן תהוי תה מיתתך אחר א״ל ולזה ככ״ת וכן כו' כארי׳
 קרא האי גו׳ מכניס עצה אכרה וא״ל כנצוח לתן להשיב יודע מי

 אתר ולזה מקומות ככמה כמפורש המינים שהם כתיב עכו״ס גכי
 לה׳נסרחה אתם כניס שנקראו ישראל שהם תכניס עצה אכדה אם
 מהבא אימא בעית :׳ואי המינים שהם עכו״ס של חכמתם גס

 כספר הברכנאל כזה האריך ככר וגומר לנגדך ואלכה רבתיב

 שהיה ליעקב עשו כדמיון כאתונתס תתייחסי׳ שהם ישועה משמיע
 וגו׳ תם איש ויעקב כפיו כמרמה אבין צד היה ועשו אחד אכ להם

 והסעוכדים עבודתה' לעכוד שמשערים עכו״ס אמונת כן
 וז״ש שם עיין האריך ועוד כו' *אתתי כלתי ודעת כתרתה אותו

 ילכו עשו שכני לכנים סיתן אבות מעשה כי וגומר לנגדך ואלכה
 דנתכטל גכ על ואף שכתכנו כתו חכתתן לפי יעקב כני לנגד נשוה
 ולכסוף לנגדך דרוש דתעיקרא דעכו״ס כפ״ק כת״ש זה סימן
 וממשלה תלטת לענין דוק׳ היינו עכדו לפני אדוני נא יעכור דרש

 וממשלה כאדנות דתיירי וגומר אדני נא דיעכור 'קרא כדתשמע
 כך ואחר הזה כעולם תקודם כמלכות תחזיק עשו שיהיה דהיינו
 האי מתקיים חכתה לענין אכל לעולם יעקב כני כמלכות יחזיקו

 וכורא הריס יוצר בו' לו יש תקנה : וגן׳ לנגדך ואלכה ק׳־א
 עולם של מאמצעיתו נוצר הגוף והנשמה הנוף כוללים הס רוח

 חיים נשמת באפיו ויפח ה׳כת״ש מרוח נכראה והנשמה הכית מהר
 הדכזר כלי שהם שניהם תכין יוצא הדינור שהיא אדם של ושיחו

 תה שיחו תת לו ותגיד וז״ש תמללא לרוח כמ״ש הרוח ומן מהגוף
 לאדם מגיד למכתב ות״ת אותם וברא יצר שהוא כיון לו יש הקנה

 ואנחנו כת״ש קטן דכר על תורה שהוא תה מלת דרשו וע״כ שיחו
 איש שכין תת של שיחת דאפילו שיחו תה דר״ל הרכה וכמוהו מת
 אכל נפשי תנכה כסתר למכתכ דה״ל כו׳ ומסתרים :נו׳

 גוה מפני ואתר מסתרים ששמו כמקים משמע במסתרים
 מפני ירמיה כס׳ מפרש״י כי׳ גאותה מפגי בו׳ גאותן מפני
 לפסילים שניתן שמיס שיל אותת ג ומפני שתכטל שלכם גדולת
 הקנ״ה אלא ישראל של גאותן שאין אחד שהכל ישן ומשפר *"נ

קז
 נתמעטה ככיכול כפי׳ כיאר שרשנ״ן אלא גאוחך 3חר ואשר דכתיב
 החיות כנפי שנתמעטו שאתרו כענין שתים מלכות של גאותה

 תסתרי׳הם ששתו להקכ״ה יש ותקום תעלה של פתלי' ושנתתעטת
 כולו עזו חניון ושם נאתר שעליהם הפניתיי׳ הסתרים גיואי כתי

 גוואי כתי וי״א עומד העולם שעליה׳ התוך עמודי הס כראי וכתי
 שאני :ע"כ אחת כונה והכל אחרונה ה׳ כראי וכתי הראשונה ה׳

 תשמע ההוא כיוס דתדכתיב כו׳ דאפי׳ המקדש בית חורבן
 קרא ההוא ומיהו החורכן כיוס דהיינו קאתר תיוחד יום על

 קמשתעי החורבן דכיוס תשמע נתי נפשי תנכה כתסתריס
 חורבן על נתי כסתוך ליה דדריש וגו׳ תדתע ודתוע כיה דכתיב

 כביכול קתיה הככייה דודאי ונראה גוואי כבתי דוקא ותשתע כ״ה
 מלאכי דאפילו נ״ה חורבן שאני דה״ק אל^ גוואי כבתי אלא ליכא
 התלאכים אף אלא האדם זו דלא אדם לגני אפי־ קאמר כו׳ שלום

 וגו׳היינ׳ו לנכי ודכתיכויקראה׳ כראי בבתי ג"כ יככיוןוהס תר
 שמיא קתיה אכל כראי ככתי שיככיון להם קרא המלאכי׳ על שגס

 ודמוע לומר ככתוב ששינה כראי ככתי כלל ככייה ליכא ככיכול
 עיני ותרד כתיב ישראל גלות ולגבי מקדשות כ׳ חורנן על תדמע
 הבכייה היה לא כראי כבתי שהיה תקדשו׳ חורכן דעל משוס דמעה
 שהית ישראל גלות על כן שאין מה והמלאכים האדם על אלא קמית

 הדמעה שהיתה כביכול וגו׳ עיני ותרד כתיב גוואי ככתי הנכית
 כזה תה לכאורה כי׳ בתורה לעשוק שא״א ועל : שמיא כלפי
 גניה דקאתר הדקדוק ולפי כך על לשמוח ואדרבה לבכייה טעם

 וכן כתורה עוסק ואינו קאמר ולא סתם עוסק ואינו כו׳ שאפשר
 נראה כתורה עוסק קאתר ולא סתם עוסק קאמר כולי שא״א גני

 כדנריס גס עוסק ואינו כתורה לעסוק שאפשר כל דהי׳ק לפרש
 שא׳יא משוס לאו כתורה לעסוק לו שא״א וכל כטל כפועל אחרים

 מלימוד אותו המכטליס אחרים כדברים שעוסק אלא ממש לו
 כתורת עוסק ואינו נטל שהולך ע״ז נוכה הקכ"ה שניהם על תורה

 לו שהיה תורה מדברי ונוטל אחרים נדברים שעוסק ז ע" וגס
 דקדושין כ׳ ס״פ כדאתרינן תורה לימוד משוס עסקיו כל להניח
 אמר ;כו׳ תורה כני את ולומד שנעולס אומנות כל א־! אני מניח

 שהיה ואפשר מידיה הספר נפל נכוונה דשלא נראה בו׳ מאיגרא
 יותר עמוק ולמקום לארץ משם ונפל כעליה גנוה נמקום עומד
 פשוטו דלפי ארץ משתים השליך המקרא נדרשות נזכר זה וע״י
 אח' כפע' השליך דתשניהס דרשו וע״כ נלת״ד לארץ למכתב ה״ל

 לנירא רם מאיגרא דהיינו ניותר עמוק למקום ומארץ משתים
 לבכל־כדאמרינן בגלות שהשליכו על כזה שרמז ואפשר• עתיקתא

 עמוקה שהוא מפני אלא לכבל לישראל הקנ״ה הגל׳ לא האשה פרק
 דהך כי׳־ינראה נראין ואינן הרואין וגן׳ שאול ומיד שנא׳ כשאול
 כא כך לראות שבא כשם יראת יראת שדרש אדלעיל שייכת דרשה

 נראין אינן הקכ״ה שפני בעה״ז ממש יתקיים לא ודאי שזה ליראות
 גו׳ויתקיי׳ כשר כל וראו ה׳ כבוד ונגלה נאמר נעה״ב אבל נעה״ז

 פני יראו והס ישראל פני רואה דהשכינה ממש . יראה יראה אז
 דהיינו נראין ואינן התאים פני להקביל תזכו שאתר וזה השכינה

 ויחי ; לכס נראין גס שיהיו פנים אותו לקבל הבא לעולם שתזכו
 כתו ימות לא הרשע וכי היא נתמיה דקרא פשעיה וגו׳ לנצח עוד

אדם וישי דרשוהו תתיהא כלשון נתינ ומדלא כתוש׳ר״ל ע״ש כו'
עוד



הגיגה ראש,ץ פרק חייבין הכל
 חכמים יראה בי שנותיו על לו שחו&יפין להיינו וגומר לנלח עול

 פרק כמפורש נפש ביציאת דהיינו נראה כז׳ במיתתן ואס ימותו
 שכינה פני כרואה חכס פני הרואה כי עאכ״ו ובחייהן האורג

 כדאתרי׳נפ׳החובל: רשע פני להסתכל אסור ברשע ובהפך בדלעיל
 נראה פירושו ולולי דחוק והוא פרש״י ועיין כו׳ באורח׳ ג׳ירחא

 אחר למקום לילך דרכו היה דכן אלא חדשים ג׳ נקט מה״ט דלאו
 ללמוד לו אפשר היה שלא כ״כ בדרך ולשהות משם פרנסתו לבקש
 וכי וגומר ידרושון יום מיום ומייתייליה אחד יום רק בב״ה
 ערב ויהי כמו הלילה גס כולל היום מקום בכל דודאי בו׳ כיום

 לילה למעט משמע כפול יום ם יו מדכתיב אבל גו׳ יום בוקר זיהי
 מעלה בשנה אחד יום אפילו כו׳ אלא כו׳ ביום וכי קאמר ואהא

 ויום יום בכל לומד הוא כאלו כלומר כפול הוא ולכך נו'
 לשנה יום לשנה יום יום מ׳ פורענות לגבי כתיב זה דכעין מהשנה

 דאזיל מה דגם דרכייחפצון ודעת מענינו קרא בהאי ומסיים גות׳
 במרת וכן : להם נחשב שהוא יחפצון דעת כמו ודרך באורחא

 דסוטה בתוס׳פ״ק כו׳עיין בשנה אחד יום כו׳אפי' פורענות
 טובה דמדה כ״מ3 הוא כללא לאו דזדאי ליישב ונראה שהוקשו מה

 בי דלג חלוק יש גופה טובה במדה דהא פורענות ממדח מרובה
 מיראה דהיינו מצותיו שומרי ולגבי דור לאלפים כתיב אוהביו

אינו ומ״מ לטובה בו העושה כינת לפי דהכל אלא דור לאלף כתיב
: הרעה ממדה פחות

 ומצאוהו זה פשוק קידם כתוב שהרי וכו׳וקשת ממציא שרנו ענד הרי״ת
 תמצאן ני יהיה קרא כהאי אלא כני לא ואמאי יצרית רכות רעות י

 כדכתיב ממנו פניו הקב״ה השחיר ש הזוכה בעם דהתם לומר וים ־ זגו׳
 רעות ומצאוהו אמר יפה פנים בהסתר שהוא ימין אסתיר הסתר ואנכי
 כאן ואין שלום לו אין שוב תמנו יה הקב שמירת שנסתלקה שכיון וצרות דנית
 משחי׳ אלא ממציא׳לו הקב׳יה אין רעו׳שהרי ממצי׳לו שרכו ענד ליתר כניה
 הסתר כו כתיב דלא קרא נהאי אכל כי שולטות והרעות מישנה ואינו בניו

 יכעודו פנים הסתר כאן ואין ישכע ואכל האדמה אל אביאט כי אלא פנים
 תמצאנ' כי והיה כתיב שכן רכות רעות לו ממציא אדוניו כבית העכד היותו
 אותו ומעידות הצרות נאות שכפניו הרי לער לפניו השירה וענתה וגו'

 וצרות רכות רעות מאי : נוכה היה ולכך רכות רעות לי ממציא והוא שחטא
 לצרות רעות נין הפסיק למה רנות וצרות רעות דהיל״ל לו שהוקשה נראה
 זכורא כגון לזו זו צרות יהיו הללו והרעות רנות רעות דרשו לזה רכות כמלת

 כפי מעות הממציא זה אמר ושמואל : לזה רע הוא לזה שהיפה ועקרכא
 על מעות לו שילוה לו ואמר זה ונא המושל שתפשו כגון פיר׳התוש׳שפירשו

 ועני שהו׳דחוק לפי כפדיונו תיקל היה המושל נא זה היה לא ואס קרקעותיו
 רנות רעות בפסוק שייכי היכי שמואל דנרי נזה נתכארו לא ומ״מ • עכ״ל
 עליו להניא נו ה׳ אף שומרה הרעות הם לזו זו צרות דריש דה״נ ונ״ל וצרות
 הוא המושל הפסד כשעת אנל מזונות לקנות לו שילוה מי ימצא ולא עניות
 צרות רעות היינו שכיח ולעללת׳לא שכיח דלתליתא מיד מעות שימצא להפך

 נהסתר שאינו מי כל :וימצא המושל להפסד ויבקש ימצא ולא אוכל שינקש
 תיכת לדרוש תכונת ׳ מהם אינו לאטל גותית שאינו כל מהם אינו פנים

 מי מהם פני והשתרתי מדריש והכי ולאחריה לפניה נמקרא הכתונת מהם ׳
 שהוא מי לאכול והיה מהם לאחריו נדרש וכן מהם הזא פנים כהסתר שהוא
 לאכול והיה פני דוהשתרתי קרא דהאי קשה אנל לאכול והיה ישראל מזרע

 והפר ועזכני הארץ נכר אלתי אחרי וזנה העם וקס עכו״ס על עונש הוא

 ואינו עליו מהצרו׳הכאות שצועק פני והסתרתי אפי יחרה ת1 כגון ועל כריתי
 נוהיה ולא פנים בהסתר אינם כו״ס יענדו לא אלו הא יבאו שלא נענה
 כל והרי מהם אינו פני כותשתרתי שאינו מי כל אותר היא איך וא״כ לאכול

 ישראל מזרע והם לאכול ולא פגים להסתר ראוים והחסידי׳.אינם הצדיקים

 פוקד© ישראל מזרע שכשהם הפושעים כאנשים דמיירי לומר ואין הקדושים
 שאינו כידוע פושע והוא בהשת׳פנים שאינו ומי מהם פנים כיסוריןוכמסתר

 כוהיה ולא פנים בהסתר לא מר לרכה רכנן ליה אמרו דהא ישראל מזרע
 בהסתר להענש ראוי היה לא תמים צדיק איש היה שרבה וכיון איתיה לאכול
 הגזר׳ חלה וזנה העם דכיוןשקס לומר צריך ובדוחק לאכול כיהיה ולא פנים

 נדון העולם צדיקים אדם כני נהם שיהיו ע״פ אף לאכול והיה והסתרתי של
 וזנה הזה העם וקס יאיד כלשון מדנר שנכנס כדקדוק י״ל ועוד ־ רונו אחר

 פני והסתרתי ועזנתיס רכים כלשון מדבר ויצא ההוא כיוס בו אפי וחרה
 חרון שלאחר זמן על לרמוז אלא ממנו פני והסתרתי ועזבתיו והיל״ל מהם
 לאכול והיה עכו״ס כמלכות פני והסתרתי חז״ל דרשו וכן המורכן של אף

 ציון שינת את ה׳ ישוב אשר עד לאכול והי' טל׳כהסת׳פניס שישראל כארץ
 מהם חינו פנים כהסתר שאינו מי כל וא״כ יכנס ישראל ונדחי התקדש ויכנה

 התורה בשתיס שעסוקים יזמן כי העכו״ם כיד נתנו התקדש כשנחרב כי
 כירר ואברהם מלכיות כשאין וגיהנם מלכיות משתים ניצולים הם והקרכנות

 מהם פני שהסתרתי אע״פ רנה אמר אסתיר הסתר ואנכי : התלכיוח לו
 כשיתיך ידי ונצל שנאת' עלינו נטויה ידו אמר יוסף רב ־ נו אדכר בחלום
 שם נאמר זה כי זה בפסיק כסיתיך ידי וכצל דרשה רמיזה היכן לדקדק וצריך

 לא זה כפסוק אכל וגו' שמים לנטוע כסיתיך ידי ונצל כפיך דנרי ואשים
 ונראה ־ פנים השתי־ נרמז לא ההוא כפסוק וגם כסיתיו ידי וכצל כלל נרמז

 הלילה למעוטי כיוס טיב זכרו! העונש ככלל שיש ההוא כיוס יתור דריש דרכה
 אסתיר הסתר כפול דריש יוסף ורב הדבר על שיתפלל כדי חלום לו שמראין

 כצל אתכם אכסה אסתיר הסתר כשעת אפילו לומר טוב זכרון זה ככלל שיש
 ובורא הריס יוצר הנה ני דקרי לינוקא שמעיה שילא רני : עליכם להגין ידי
 פסוק מעולם קרא לא שילא ר' וני לדקדק ויש ־ שיחו מה לאדם מגיד רוח
 ככתכז המקרא יודע היה שילא דר' ואפשר : ינוקא מההוא ששמעו עד זה

 אינו כמקרא הכתוב וכפי שיחו מה לאד' ומגיד רוח ונורא הריס יוצר שכתוב
 יוצר שהקנ״ה הכתוב מונה אלא לאשתו איש שכין קלה שיחה הקכ״ה שתגיד
 תלת אין כי כדכחיב שתדבר שיח כל ויודע מגיד וגם רוח נורא וגס הריס

 אתר ולא הכתוב כלשון טעה ינוקא ההוא אנל ־ כלה ידעת ה' הן כלשוני
 הנה כי הכתוב יאתר זה שכפי וא״ו כלא לאדם מגיד אלא שיחו לאדם ומגיד

 לאדם להגיד עתיד כלומר לאדם מגיד רוח ויוצר הריס כורא שהוא הקכ״ה
 שתגיד השיחה ומה שיחו הדין כייס להגיד עתיד לומר שרוצה וכודאי שיחו
 צרכי של שיתה כי לאשתי איש שכין יתירה שיחה שהיא כוודאי הדין ליום

 ככה ולפיכך הדין כיוס להגיד כדי עונש כה אין ומתן כמשא וקיומו הגוף
 ומגיד אמר ולא וא״ו כלא מגיד שאמר דינוקא נלישנא ודוק ־ וכו' שילא ר'

 וקשת וכו' שמו ומסתרים להקב״ה יש מקום וכו' תשמעוה לא ואם :מא״ו
 השאלת ואם פירושו הוא רב בי קרי חיל מסתרי׳ מאי ששאל שאלה זו מה כי

 מה וע״ק ־ כלום שמיאל רבי תירן לא במסתרים הככיה היתה היא*למת

 מפני ותאי שאמר זו שאלה נתחדשה דעכשיו דמשתע גוה מפני ומאי ששאל
 בכיה איכא ומי שאלת נתחדשה איך קשת וכן : גוה מפני מאי אמר ולא גוה
 עוז דכתיב אקרא למרמי איכא נפשי תנכה נ דנתי נקרא דהא קכ׳יה קמי

 המקום לפני עצכות שאת׳אין פפא רב דברי הכיא למה במקומו־וע״ק וחדות
 ועיר, כמקומו־ וחדות עוז התם וכתיב נפשי תנכה כתיב אהדדי קראי ולרמי

 שאני לקמן כדמשני דתקיף התקדש כית חורכן שאני הכא משני לא דאמאי
 שתקכ״ה לומר אפשר שאי הקשה שמתחלה נכו׳וע״ק השרת דאפי׳מלאכי כ״ה

 כראי כבתי שגס רצה גיאי נכתי נכיה דאיכא שחדש ועכשיו ־ כלל נוכה
 והא נכית ליכא כראי דככתי אומר הוא איך לשאול שחזר תכניה תהיה
 כי כט מ״ה דאפי׳ ב״ה חרכן שאני מ״ש וע״ק ־ וגו׳ לנכי ה׳ ויקרא כתיב

 עוד ולא כמקומו וחדות עוז ט שכתוב הקכ״א עם למ״ה תערכו דמות מה
 כרוך הכל יוצר כערך מ״ה אפי' לומר צודק דאינו מ״ה אפי' שאמר אלא
 שמעו לישראל שהזהיר הנביא כאזהרת הוא דקרא דפשטיה וי״ל : הוא

 לב גבה כל ה' חועכות דנר ה׳ כי הגאות על שציה תנכהו ואל והאזינו
 לא ואס לכש גאות מלו כיה׳ ככוד אלתיכם לה׳ תנו כך על והזהירם
 ירמית הנכיא אמר תגכהו ואל שמעו לכם שהזהרתי זי לאזהרה תשמעו'

 עונשים כתה שיגרום הגאות של עון שהוא גוה מפני נפשי תנכה במסתרים
אייר למה פשוטו כפי השת אבל ־ ת' עדר נשכת כי דמעה עיני ותרד וגלות

 *נביא



קח חגיגה ראשון פרק חייבין הבל
 בייתום לנכות היה טוב יותר והלא נמשתרים נפשו שתככה ירמיה הנביא

 במסתרי׳ מאי ששאלו וזהו הרעה מדרכם וישובו ישראל ישמעו אולי כי גלוי
 הבכי׳ אלו כלו' שמו ומסחרי' נו שבונה להקב״ה יש מקום שמואל ר׳ ותירץ

 במקום נפשי תבכה שאמר הוא הקב״ה אבל בגלוי בוכה היה לירמיה היתה
 גוה מפני ומאי זה לפי הוקשה ועכשיו • מסתרים ששמו לבכיה המייחד
 שביד הגאוה עון מפני בוכה שהיה י״ל בירמי׳הנניא מדבר היה אס דבשלמא

 הגאוה עון מפני בוכה שהוא לומר א״א נהקב״ה שמדבר כיון אבל ישראל
 וא״כ ־ עונם על הקב׳יה בכה לא מאד גדול עכו׳יס טון שהרי ישראל שביד

 מהם שנישל׳ ישראל של גאותן ותירןמפני גוה מפני מהו זה כפי צריולבאר
 עליה לבכי׳ שיש עקא ודאי ודא מ״ש של גאותן מפני וכן לעכו׳יס וניתנה

 ולפשועז נפשי תבכה שאמר קב'ה קמי בכיה איכא מי זה לפי׳ והקשה יחזר
 לס״דהוה דגם ועודי״ל ניחא נפשי תבכה אמר ירמיה שהנביא מקרא של

 שבמדרש חז״ל דברי ע״פ והיא הקב״ה כלפי הוא רפשי דתבכה לן סבירא
 תה אומרים שהיו מ״ה של גאותן מפני נפשי תבכה הקב״ה שאמר איכה
 חסיו צור אלהימו אי אומרים שהיו עכו״ם של גאותן ומפני תזכרנו כי אנוש

 מהו זה לפי׳ קשה ומ״מ נפשי הקב״התבכה אמר שמים חלול ועל בו
 שמים כלפי אבל ב״י כלפי אלא מסתרים לומר צודק אינו כי במסתרים

 דרש לזה במסתרים לומר כדי יראה ומי לו סתר עבים כי מסתרים ליכא
 נגלה מקום שהוא ולעולם מסתרים ששמו להקב׳יה יש מקום שמואל ר׳

 המלאכי' גאות על היא שהבכיה כיון גוה מפני לומר אין זה לפי׳ הקשה ולכך
 אלהימו אי שאמרו עכו״ם גאות על וכן תזכרנו כי אנוש מה אומרים שהיו

 לומר יוסיפו עוד מסתרים הנקרא מקום באותו בפניהם יבכה־׳הקב״ה אס
 לא ואלו תזכרנו כי אנוש מה אדם של בריאתו בשעת אמרנו הלא רבש״ע
 שהוא כפשוטו במסתרי׳ היה אם ובשלמא זו בכיה לבכות נזקקת לא בראתו
 עכו״ם שרי ישמחו לא גס מ״ה ישמעו שלא כדי שהו׳ ניחא נסתר מקום

 המקו׳ שם הוא שמסתריס זו דרשה לפי אבל בו חסיו צור אלהימו אי שאמרו
 .וכן מהם שניטלה ישראל של גאורון מפני ותירצו גוה מפני מאי בו שבוכה

 שרגיל במקום בפרהסיא לבכות ראוי זה ועל שמים מלכות של גאותן מפני
 בכיה איכא מי זה לפי והקשה חזר ־ מסתרים המקום ושם ט לבכות הקב״ה

 אבל הקב״ה של במקומו וחדוה דעוז אמרין הוינא השתא דעד קב״ה קמי
 למלאכים הקב״ה שקרא איכה במדרש כמ״ש הקב״ה בכה השרבן בשעת
 אמרו שק ולחגור ולקרחה ולמספד לבכי דברים לד' לכם הכינו להם ואמר

 לית לי אמרו לכך צריכת השעה א״ל במקומי יחדוה עוז כתיב המלאכים
 תבכה שאמר זה כתוב ליישב יש זה וכו׳וכפי יתכון מליף אנא אמר ירעין אנן

 השעה כפי הוא נפשי תבכה דהאי במקומי וחדוה עוז דכתיב קרא עם נפשי
 עוז חרב; קודם כאן אחר במקום חז״ל דרשו וכן קבוע דבר הוא והמדיה
 שמקו׳ שדרשנו עכשיו אבל נפשי תבכה כתיב חרבן לאחר כאן במקומו זחדוה

 להקב״ה קבוע מקים שהוא דמשמע מסתרים ושמו בו שבוכה להקב״ה יש
 לפני עצבית אין ואמר ששלל פפא לרב הקושיא יגדל בזה וגס קשיא לבניה

 הקבוע תדבר הוא והחדות העוז י״ל הכתוב שבפשט וחדות עוז שנא׳ הקב״ה
 ואמר שלל פפא רב אבל עצבות צד יהיה שלפעמים אע״פ הקב״ה אצל ותדיר

 שאני לשנויי זליכא לבנות קבוע עקום שיש אומר הוא וכאן עצבית אין
 נוכה משתרי׳שבו ושמו ישלהקב׳יה אומרשמקו׳קבוע שהוא כיון חרבןב״ה

 בראי בבתי כאן תירץ לכו ׳מ בת חורבן על שאינו אע״פ בוכה שהיא משמע
 תכתוב תלה שלא לפי נה״מ חורבן שאני הכא לשנויי דליכא י״ל יעוד ־ וכו'

 והא מהם שניטלה ישראל של גאותן מפני גוה מפני אלא החורבן הבכי׳על
 היה ועדין ישראל של גאותן ניטלה יכנית מגלות כי הוא החרבן קודם אפי׳

 בבתי היא והחדות גואי בבתי כאן תירצו ולזה צדקיה גלות עד קייס המקדש
 משום גואי בבתי והחדות הבכיה היא בראי דבבתי לומר שא״א ולפי בראי
 היתה טובת כי לומר מתגאים יהיו המלאכים במקום הבכיה תהיה שאם

 לומר יתגאו עכו״ס שרי וכן תזכרנו כי אנוש מה כי האדם יברא שלא עצתם
 הוקשה ולכך גואי בבתי היא שתבכיה לומר הוא בהכרח א״כ אלהימו אי

 שיהיה הדבר לתעלה בכיה שיש לומר שתוצרננו כיון כלומר ליכא בראי ובבתי

 במקומו וחדות עוז אלא ליכא גזאי ובבתי איכא בראי שבבתי הוא באפשר

 ויקראה׳ נתיב והא נראילינא טאיאינאזבנת׳ שבבתי להפך אזמר ואתה

 ויקרא שכתוב לפי גואי מתי מיירי דהתם למימר וליכא ולמספד לנכי
 בקול היא קריאה ז״ל פרש״י וכן בראי בבתי והוא בפרהסיא קריאה שהוא
 ויש גואי בבתי נמי התם משני לא דאמאי זה דקדוק לתרץ בלשונו ורצה גדול

 מסתרים ששמו מקום שהוא מסתרים שדרשנו שקודם ולומר עוד להרחיב
 ברא• בבתי שמדבר לומר אפשר היה נסתר במקום במסתרי' דורשים והיינו

 הבניה בשעת והא לבכי ה׳ ויקרא בינת ושם המלאכים ה' צבאות שם שיש
 לומר יתגאו שלא מ״ה של גאוחן מפני שפירשנו מהטעם מהם נסתר הוא
 א״כ מסתרים ששתו הוא תקום שדרשנו עכשיו אבל תזכרנו כי אנוש מה

 כיון בראי בבתי מסתרים המקום שם לקרות שאין גואי בבתי מדבר בהכרח
 גוא* בבתי ויקרא לומר שייך דלא וגו' לבכי צבאות ה׳ ויקרא מ״ד קשה שכן

 ובבת* לבד הקב״ה נוכה גואי בבתי זה לתירוץ והשתא נ״ה חרבן שאני ותירץ
 בכו מ״ה אפי' וז״ש בכו חיבן בשעת המלאכי' אבל להקב"ה בכיה ליכא בראי
 ואומרים מיעצים שהיו המלאכים גס אלא השמים צבא כל מבעיא לא כלו׳

 חוצה צעקו אראלם הן שנאמר בכו חרבן בשעת ת״מ תזכרנו כי אנוש יוה
 יברא אל אתר שלום הבריאה שבשעת שלום מלאכי ואפי' בראי בבתי דהיינו

 החרבן בשעת מ״ת האדם יברא שלא מיעציס שלום מלאכי כת היות ועם
 תביןמאמר שאמרנו מה ועם התאת'• כל נתבאר ובזה יבכיון מר שלום מלאכי

 הקב״ה אתר החרבן בשעת שירה לומר מ״ה באו וז״ל איכה במגילת חז״ל
 אל אלא כאן כתיב אין תאספו אל לנחמני תאיצו אל בבכי אתרר מתנו שעו

 ד לניאוצין הנחתה תתהפך היאך להבין וצריך ונו׳ לפני הוא ניאוצין תאיצו
 מפנ> גוה מפני נפשי תבכה שדרשו מחז״ל עם זה שיתבאר נלע״ד אמנם
 וכפ* תזכרנו כי אנוש מת האדם בבריאת להקב״ה שאמרו מלאכי' של גאותן

 לומר הס שהתנחות׳' הקב״ה לפני מ״ההיאנאוצין שנחמת לומר יצדק זה
 • לזכרם לך לתה והכעישוך לפניך שחטאו כיון ישראל על תבכה אל לפניו

 שלא יעצו שיפה הראשונים עצתם ולחזק לעורר חוזרים הם אלו ומדבריהם
 ליוצרם והכעיסו שחטאו הוכיח וסופם תזכרנו כי אנוש מה כי כלל לבראותו

 באו לא לו שיעצו כתו עשה אלו כי לומר לפניו ומכעיסי' ח״ו מנאצים ובזה
 לנחמני אותי תנאצו כלות׳אל עמי בת שבר על לנחמני תאיצו אל וזה להכעיסו

 ניאוצין הם ובזה רצוני עשו שלא כיון להשבר הם ראוים כי עמי בת שנר על
 המקדם חורבן על להקב״ה נחמת צד היא כי אפשר עוד הוא• ונטן נחמה ולא
 לאסן< מזמור על שדרשו כתו פליטה לישראל השאיר החורבן שמתוך כיון

 בם שבר על וגם בציון אש ויצת ה׳חמתו כלה וכתיב בנחלתך גויס באו אלהים
 שאג* לפני ניאוצין הם אלו וניחומין התקדש נחרב להשבר ראוים שהיו עמי

 בשביל׳: שכינתי בית והחרבתי כליה שחייבים בו"ם לחטאי׳עובדי פנים נושא
 יכיל דלא מד לצטער לא א״ל קש כי יומא כל רבי׳ אפי מקביל הוי יעקב ר׳
 ומה ימותו חכתי' יראה כי וגו׳ לנצח עוד ויחי ברבנן ת״ד זוטר ת> א״ל מר

 התוס' ופי׳ ׳ וכתה כמה אחת על בחייהם יחיה בתיתתן חכמים הרואה
 כתן ימות לא הרשע וכי בתתיההוא דקרא פשעיה לנצח עוד ויחי

 משמע בגתרא כי וחתומים סתומים התיס' ודברי ימותו שהחכמים
 לזארן ענין שאינו תת בתמיה שהוא הזכיר ולמה בניחותא ליה דדריש
 הוא שאם ימות ולא לנצח ויחי דריש היכי התוס׳ שהוקשו ונ״ל :הדרשה
 וכפ* בחייהם יש וכ במיתתן החכמים הרואה כלום להוכיח אין א״כ כפשוטו

 וגם במיתתן ת״ח שראה כיון לנצח אדם בני ויחי' לנצח המות בלע זה
 שהיה פשוטו מידי יוצא מקרא שאין התוספות אמרו לכך בחייהם ראו

 לחיות בטוחים הם וכי .חילם על הבוטחים לרשעים דעת ללמד נתמיה
 שיראה וכיון ימותו שחכמים כתו לנצח ויחי ימות לא הרשע וכי לעולם
 חכמים שבראותם ונמצא מחטאתו לשוב לבו אל החי יתן שימותו חכמים
 שילמוד בחייהם חכמים הרואה וק״ו לעו"ה חיים וקונים שביס הם ימותו
 מדבר פשוטו הזה הכתו׳ תוכחתיונמצא מדברי עוה״ב חיי לקנות מהם מוסר

 חיים הרשעי׳ קונים במיתתם חכמים פני ראיית שמתוך מלמדנו בתמיה
 כונת זה וכפי לעוה״ב חיים שקונה בחייהם חכמים הרואה יכ״ש לעוה״ב

 אדרבה אלא הגמרא דרשת כנגד אינו דקראבתמיה פשטיה שאמרו התוס׳
 דלא בניחותא קרא האי בגמרא דריש דלא וללמדנו הגמרא דרשת לחזק

 הרשע וכי אומר שהכתוב דרשה אתיא נתמיה ליה דרשינן גס אלא כפשטיה

לידע להם יש שימותו החכמים שרואים וכיין החכמים שמתים כמו ימות לא
ודאי



פרק חייבין הכל
 ה׳ויקנז ל6 לשוב לב נותנים הס שימותו שיודעים וכיון ימותו הס שגס ודאי

 ת״ת הרואה כ״ש העוה״ב חיי קונה כך במיתתם הרואה העוה"בואס חיי
 חיי ויקנה ה' עס יהיה ותמים השכל מוסר חכם מהתלמיד שיקנה בחייהם

 מידי ולהוציאו הכתוב לדרוש צריכין אנו שאין נכון דרך הוא ונלע״ד ־ עוה״ב
 וגמילות והראיון והביכורי' הפאה שיעור להם שאין דברים אלו תנן ׳ פשוטו

 לו יש־ בממונו אבל בגופו דתימא הדא בירושלמי ג״ח וכתוש׳ ות״ת חסדים
 וכונת ג״ח בכלל הוי בנדרים כדאיתא שיעור לו דאין חולים וניקור ־ שיעור

 דאי מבוא' הוא לירושלמי סמוך ג״ח בכלל הוי חולים דביקור הא התו׳להביא

 אמאי לן קשה בממונ׳הוה הוי שיעור לו דאין הכא דקתני דג״ח אמרינן הוה
 בממונו הוא שג׳יח לפי הוא ג״ח דבכלל וליכ׳לשנויי נמי חולים ניקור תנא לא

 עופו מיירי דהכא דג״ח בירושלמי דאמרינן השתא אבל בגופי חולי׳ וביקור
דבגופי: ג״ח בכלל הוא דבגיפו חולים דביקור אמינא א"כשפיר בממונו ולא

 אומר אליעזר ר׳ פיני בהר העשויה תסיר עולת תניא ו
 קרבה לא עצמה והיא בסיני נאמרו מילויה 3״ע

 *הזבחים מקיים אני מה אלא פסקה לא ושוב קרבה רע״א עמום
ישראל בית שנה ארבעים במרבר לי הגשתם ומנחה ה

:אותם הקריבו הן עכו״ם עבדו שלא לוי של שבטו
 ומה הואי: ראייה עולת הבכורות שהקרינו והעולה קרבה לא עצמה יא(ןך

 הקריבו שלא ומשמע תימה לשו! וכו' ומנחה הזבחים מקיים אני
: משלהם הקריבוהו לוי של שבטו :היו שנזופין לפי

 תורה נתנה ולא מזבח בנח דבחמישי אע׳יג וכו' אומר ר״ע חופפות
 דכתיב בסיני מעשיה דנאמרו שעה מאותה דריש עדסינ-י

 טעונה דעולה לה מוקי האי דריש דלא ומאן סיני בהר העשויה תמיד עולת

לה דריש ובספרי סיני בהר העשויה החומש בנימוקי רש״י פי' וכן כלי

: מזבח שבנה בחמישי והיינו התורה קודם סיני בהר שנעשית

 נערי את *וישלח כתוב חיכי קרא האי חסדא רב בעי
 או שלמים זבחים ויזבחו עולות ויעלו ישראל בני שמיש

 אמר זוטרא מר למנ״ט הוו פרים ואידי אידי דילמא יכ
 הרי לאומר אמר דרבא בריה אחא רב טעמים לפיסוק

הוו פרים מאי במדבר ישראל שהקריבו כעולה עולה עלי
:תיקו הוו כבשים או

 של הטעם לפסוק אתה צריך מיניו ב' א״ח בנגינות טעמים ק לפיפו
 קט״ן בזק"ף או אותו שאנוקורין כמו כאחנחת״א עולות ויעלו

 לקרותו אתה צריך היה אחד מין ואס שלאחריו מתה הדבור שמפסיק טעם

 וכו׳גרסינן עולה עלי :לאומ׳הרי רביע או פשטי׳א כגון טעמים משאר כאחד
 :תיקו כבשים או פריס יביא עולה עלי הרי לאומר נ״ת באומר גרכזינן ונא

 וכתיב רעך מבית רגלך *הוקר כתיב רמי לוי רבי ז
 בחטאות כאן קשיא לא בעולות ביתך *אבא ז
 רגלך הוקר הכי נמי תניא ושלמים בעולות כאן ואשמות "סלי

 אומר אתה מדבר הכתוב ואשמות בחטאות רעך מבית
 כשהוא ושלמים בעולות אלא אינו או ואשמות בחטאות סז

 הא אמור ושלמים עולות הרי בעולות ביתך אבא אומר
 תניא * ואשמות בחטאות רגלך הוקר מקיים אני מה

 שחרית של ק״ש שביטל זה כיצד לתקן יוכל לא *מעוות תקהל
 וחסרון ערבית של או שחרית של ותפלה ערבית של או א
 נמנה ולא מצוה לרבר חבריו שנמנו זה להמנות יוכל לא ט
 *ושבתם דכתיב מאי להלל הי הי בר ליה אמר עמרם ע׳'נ

 לא לאשר אלהים עובד בין לרשע צדיק בין וראיתם / 8
 לא היינו רשע היינו אלהים עוכר היינו צדיק היינו עבדו

מביס

חגיגה . רא^ון
 גמורי צדיקי תרוייהו עבדו ולא עבדו ליה אמר עבדו
 לשונה פעמים מאה פרקו שונה דומה אינו אבל נינהו
 עברו לא ליה קרי זימנא חרא משום ליה אמר ואחר מאה
 בזוזא פרסי עשרה המרים של משוק ולמד צא אין א״ל

 ואמרי הי הי לבר אליהו א״ל זוזי בתרי פרסי וחד עשרה
 ישעי** בחרתיך בכסף ולא צרפתיך *הנה מ״ד אלעזר לר׳ לה

 ה ולא טובות מדות כל על הקב״ה שחזר מלמד עוני בכור
 ׳ מד ואי שמואל אמר עניות אלא טובה מדה לישראל מצא

 י׳ג לישראל עניות יאה אינשי דאמרי היינו יוסף רב תימא
 ,מ1יהנ מנסיא בן ר״ש משנה : חיורא לסוסיא סומקא *כורדא

 נברזן הערוה על הבא זה לתקן יוכל שלא מעוות זהו אי אומר

 להחזירו הוא יכול וגוזל בגונב א״ת • ממזר ממנה והוליד
 למי אלא מעוות קורין אין אומר יוחאי בן ר״ש ויתקן
 חכם תלמיד זה זה ואי ונתעוות מתחילתו מתוקן שהיה

 כו׳ ממזר ממנה והוליד גם׳ : התורה מן הפורש
 אומר מנסיא בן ר״ש תניא והא לא הוליד לא אין הוליד

 ויתקן וגזלתו גנבתו שיחזיר אפשר גוזל או אדם גונב
 מן נטרד כעלה על ואסרה איש אשת על הבא אבל

 בקרו אומרים אין אומר יוחאי בן ר״ש לו והלך העולם
 מן הפורש ת״ח זה ואיזה טלה בקרו אלא חזיר בקרו גמל

 מן הפורש ת״ח כל אומר לקיש בן יהודה רבי התורה
 משלי איש כן קנה מן נודדת *כצפור אומר הכתוב עליו התורה

 נז כי עול בי אבותיכם מצאו *מה ואומר ממקומו עדר
 '*רח' איש באשת באן פנויה באחותו כאן קשיא לא מעלי רחקו

 כ באונס כאן ול״ק איש באשת והא הא אימא בעית ואי
 כאן ל״ק באונס והא הא אימא בעית ואי ברצון כאן

 זנריה אין ולבא *ליוצא • ישראל באשת כאן כהן באשת

 ח שוב הלכה מדבר אדם שיצא כיון רב אמר וגומר שלום
 למשנה גמרא מן הפורש זה אמר ושמואל שלום לו אין

 היתר משנה :לגמרא מגמרא אפילו אמר יוחנן ורבי
 גם* :שיסמכו מה על להם באררואין פורחין נדרים
 שנאמר שיסמכו מה על להם יש אומר אלעזר רבי תניא

 ייקרא ואח׳ לאיסור אח׳הפלאה פעמים ב׳ יפליא *כי יפליא *כי
 , 'כ שיסמכו מה על להם יש או׳ יהושע רבי להיתר הפלאה
 מי,* בי וחזרתי נשבעתי באפי באפי נשבעתי אשר שנאמר

 תלים *כל שנאמר שיסמכו מה על להם יש אומר יצחק רבי

 מה על להם יש אומר יהושע רבי אחי בן חנניה לב נדיב
 ,ת^ל משפטי לשמור ואקיימה *נשבעתי שנאמר שיסמכו

 שלים הוה התם הואי אי שמואל אמר יהודה רב אמר : צדקך

 יטק יחל *לא שנאמר מדידהו דעדיפא מילתא להו אמינא

 דניך רבא אמר לו מוחלין אוזרים אבל מוחל אינו הוא דברו
פרבא ליה דלית מדשמואל בר פרכא להו אית לכולהו

 היינו יצחק בר נחמן י רב תימא ואי רבינא אמר * וכו׳
ממלאצנא חריפא פלפלתא חרא טבא אינשי דאמרי

: דקרי



פרק חייבין הכל
 אחי שנאת׳ רעים לישראל קרא הקב״ה אוהבך נית לעך מבית

 זקוק ותהא תחטא שלא ואשמות בחטאות :זרעי ׳םוהפ
 זה : השחר תפלת בפרק גס ק״ש שביטל זה : חטאת להביא י|מר5

 נמצא הלך ולא עתנו לך לו שאמרו מצוה לרבר חבריו שמנוהו ד״
 ר3שנ תנין באותו עוד להתנות יוכל לא תנין מאותו עצתו שחסר עשיר
הוא תי אלהים עובד היינו צדק חיינו ; מצוה אותה עשו הגי'

 שונה דומה אינו : הוא אחד והלא אלתיס העונד הוא ותי הצדיק
 נשוה הקנ״ה את ענדו לא צדיקים ששניהם ע״פ ואף ובו' פרקו

 אחד נזוז חמורו ארס לך ישכיר פרסי עשרה _• יותר ענדו שזה דודי
 זוזים שני ישאל יותר פרסה עתי לז-לך וא״ת כך נהגו שכנר ית״ר
 נחרתי אלא הכסף את שצורפיס כתו נאש לא בכסף לא צרפתיך ז״,רש

 הבא :ו3 שצורפין חרש כלי זהו כור :ט לצורפך עוני כור לך ינחית
מן נטרד : ויתקן שיחזירנה אפשר גננה ארם גונב הערוה על סנ

 כתנו רפואה נו שאין דבר שעשה לפי תשונה עוד לו אין העולם
 אין לפיכך לישראל פסול שהניא ממזר המוליד פרש״י בתוספת

 נעל בפני שעותד דנר לך דאין נהירא ולא בתשובה נמחק עונו ת!
 לעולם נכר וקלונו שנשתו לפי לתקון יוכל לא ליה קרי אלא תשונה 'הנ'מ

 אומרים אין : ע"כ הערוה על שנא מפלוני זה ממזר שאומרים
 תעוות: זה אין מתחלתו רע שהוא תי כלומר לקרנן זה גמל בקרו נ?״כ
 נופל קלקול לשון כך ונתקלקל מום נו נפל שתא טלה בקרו אלא *׳
 : לא הוליד לא אין הוליד אחותו :תתחלתו טוב שהיה באדם1*^י'

 : נעלה על שאסרה לעונו זכרון יש נתי הוליד נלא איש אשת ס,עול
 נעלת על אסרה לא באונם נכרית• שנא ולא אחותו שנא לא ופי׳

אשת :נעלה על אסרה ברצון :לא הוליד לא אין הוליד לפי'”'6
 נוכריה הוא מקרא ולבא ליוצא לנעלה: אסיה נאונס אפילו בהן

 שיצא ;אחרים לדנרים לו ונא התורה תן ליוצא כאן ודרשוהו לי ויש
הוראה שאין שלום לו אין שוב מקרא לדבר הלבה כ^דבר אדם חלק

 למשנה מגמרא : התורה סתומות מפרשת שהמשנה המקרא מן

 להנין במשניות טעם ליתן המדקדקין ת״ח שתן ת״ח שמש אס
 ולאיסור ולחובה לפטור טעם ולמצוא זו את זו הסותרות במשניות

 עסקיו כל ונתן תזה יצא ואס גמרא קרוי זה שהמשנה * ולהיתר
 הוראה שאין הוראה בדבר שלום לו אין שוב המשניות לגירסת

 ותירצוה מכווני׳ ;ריה3שאיןד יש משניות שכמה תשנה מתוך נכונה
 רני מני הא מחשרא חסורי עסקינן נתאי הכא כגון הגמרא ני3

 לגמרא ירושלמי מגמרא אפילו :כמותו הלכה ואין היא פלוני
 זה הושינני נתחשכיס בסנהדרין כדאמרינן עמוק שהיא בבלי
 התרת באויר פורחים נדרים היתר :עמוק שהוא ננלי גמרא
 תן יש רמז מעט הנדר את מתיר דחכם חכמים שאמרו נדרים

 בתורה לחכמים תסור שכך אלא לסמוך תת על ואין לדנר התורה
 יפליא נערכין ואחד בנזיר אחד פעמים שני יפליא פת;כי שנעל

 לאיסור הפלאח אחת : נזיר נדר לנדור יפליא כי בערכך נדר
 הפלאה כתיב ולמה יפריש ארי נתרגוס פי׳ לשון הפלאה וכו׳

 שחוזר ננדרואחת עצתו את ואסר כשנדר שפירש אחת בשתיהן
 לדעת אנל נדרתי כן ולדעת נדרתי כך ואומר החכם לפני ומפרש

 ■: לו מתירים כך ומתוך קרטה לידי נא אני והרי נדרתי לא כן

קט חגיגה ראשון
 לפי עליו לישאל יכילני משמע באפי מדקאמר באפי נשבעתי

 שהמוצ* מכאן ללמוד יש ־ מיושנת מדעת ולא נשבעתי אפי שמחמת
 רואת שאני זה דנר שיקרני נדרתי כן לדעת לא לומר לנדרו פתח
 עודנו אס הביאו לב נדיב כל : לן מתיךין נדרי ידי על לי הנא

 ואקיימה נשבעתי :לן יתירו יתחרט ואס יניאו לנו נדנו
 פלפלתא מתירין: לקיים פלא רצה שאס מכלל ואקיימה מדקאתר

• פלפול של אחד גרעין
 ה׳ שנתיסך ושרה אכרהס כן והיינו היה גר י״מ הי הי נר

 סומקא כנרזא : ה' עולה בגי׳ גח׳ דנולי כג כג וכן כשמם
 יאי יככ״ר אכרזא והשתא משכא מעיקרא לו ודומה אדומה עור של רציעה

 : כאן עד חיורא לסוסיא סומקתא דיעקבכערקתא לכי־תיה עניותא

 נאויז ענין הכף את לו הוציאו פרק יומא כמסכת כתכ ז״ל והריטב״א
 בתאבכים דאמר ירמיה רכי דכרי ז"לכפירו' סרמב״ס כזס

 אתטול כבל לחכמי ירמיה רכי אתר הנזכר ובפרק ככלי גמרא זה הושיכני
 הרמנ״ן פירבו זה ותאמר דאבונן שתעתתא אמריתו חבוכא כארעא דדיירי

 זו עולס כתתי הושיבני במחשכים דאמר לטעמיה ירמיה דרכי שאלה כתשוכת
 דנהיר כתה כהלכה דמתניחא טעמי להו נהירא דלא משוס וטעמו גתר^נכלי

 דלא משוס דבכלאי טעמי ליה דלשתכח כעי נתי זירא ורכי ישראל דארץ לרגע
 טפי איניש דמדכר דעלתא דמנהגא דתערכאי טעמא דשמע בתר ליה נהיר!

 ואכיי יוסף ורב רכה נימי אלא היה הדורות ככל לאו מיהו כרישא דגתר מאי
 טרפות אלו בפרק ואתריגן הפועלי' את בהשוכר כדאיתא גזרות להו דהוו ורכא
 הגזרות מחמת בוראים שהיו ערוקאי אמר זירא ורבי יוסף ורב רבה ערקו
 התנאות כפ' ואתרינן תורה דברי ישכחו לא זאת כל שעם זירא רבי להו ואמר

 כך ואס לשנה משנה תבואה הלוקח זה מנגד לך תלואיס חייו והיו והנסכים
 רבי של טעמן וזהו נפשות סכנת בו ישיש ־ו' לגז כי׳ש לשנה תשנה תבואה ללוקח

 אשי רב ביתי כ״ש בבבל התורה נתגבר? כן אחרי אכל ־ ירמיה ורבי זירא
 ע״כ ־ אחד במקוס וגדילה תורה תצינו לא אשי רב ועד רבי מיתות דאתרינן

 פר״י לגמרא מגמרא אפילו תוספת : למוצאיהם הס ואיים ל ז״ דברירביט
 אפילו י״ל ומיהו דבבלאי גמרא מיניה דלשכח צייס הוה רביזירא וכן וכו'

 עלתה לא רזה לבו נתיישב לא ועדין תזה דכשפורש פירושו והכי איפכא
 לא אתאי תיתא התורה תן הפורש ת״ח זה חדושין ־ ע"כ ברורה הלנה בידו
 לא שעשה הבטלה זמן שכר ת״ת וי״ל ־ וגמיר הדר בעי אי הא לתקון יוכל

; ע"נ ליה הדר

 מהאי פריך בפשיטו׳ בו׳ רעך מבית רגלך חוקר מהר־ש״א
 בקרננות דאיירי דקרא פשטיה הוא כאלו קרא

 המפל הוא פשטי׳ומשמעו היא מתנו הנמשל תשלי ספר דכל משוס
 ונראה "ש ע דחולין ונפ״ק הסוגיא מחוך זה פשטי׳כת"שגס ואינו
 דרשו וע״כ רעך מנית עצתך הוקר ל״ל פשטי׳הוה דלפי בזה עוד

 בחטאו' שם תלבא הוקר לרגל עולה כשאתה רגלי׳ שלש ע״ש רגלך
 על להזהיר יש כו׳ ואמתות בחטאות התם לעיל כמפורש ואשתות

 ועד״ז למד ולא ללמוד דה״ל שבת תלאכו׳וזדון שגגו׳ כגון השוגג
 כמתנת איש נאמ׳ זה *על : זדון עולה תלתיד שגגת אתר
 כמתנת איש דכתיב מרובות עולות פרש״י גומר ה' כברכת ידו
 מרובים שלמים ידו כמתנת איש נהפך לפרש נראה וטפי עכ״ל ידו

 נכסים היינו גו׳ אכילת'וכנרכת להם ליחן דבעי מרובים לאוכלים
 כמתנת של כ׳ דהכא הדרש לפי ויתיישב מרובות לעולות מרובים

 קרא האי נדרש צדקה ולענין כתתנת כ׳ יתפרש לא פשוטו דלפי
 נתתונו וותרן בא׳שהוא בתרתי קרא כתתנ׳דתשתעי להתייש׳כ׳של

 וותרן שאינו באח׳ י ידו כמתנת איש קרא קאתר כ״כ עשיר ואינו
 בכ״א דהיינו גומר ה׳ כברכת שיתן והיינו עשיר הוא אבל בממונו

 נראה בו׳ יוכל לא וחסרון בו׳ שביטל זה :להקל ולא להחמיר

! דנמלתא א כח ח״ב
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 אז ק״ש שביטל גומר מעוות קרא האי ליה מחוקם חדא דבמלתא

 גומר וחסרון ביומו כלל התפלל לא או ק״ש קרא שלא הפלה
 וה״ה וערבית שחרית הפלת ונקט י׳ תנין בלא ביחידות שתתפלל

 רק שייך דלא דביטלק״ש דותיא ליה דנקט אלא תנחה הפלת
 ערבית תפלת דאפי' הכי ליה נקט לרבותא א״נ וערבית שחרית

 לתקן יוכל לא תעוות תקרי ת״ת ביותו תשלותין להס דיש ושחרית
 כי חשלותין לה דאין תנחה תפלת וכ״ש בזמנו התפלל דלא כיון
 בתלתיה נקט כו׳ פעמים ק״א לשוגה :ודרק אחד ביום אם

 ר״ת הוא לאשר אלהים עובד הרתז לפי הזה משפר
 בזת והכוונה תאה גי׳ ר״ת הוא עבדו ולא ק״א •גי׳

 לברך אדם שחייב ברכות תאה לגבי התכלת ס״פ3 שכתבנו ע"ד
 ישראל לוי כהן דתיון נשמה רוח נפש בסוד יום בכל

 ונמצא התעשר תן תעשר דהיינו תק׳ אחד הנשמה לחלק שיבא
 תזה ביותר פ״א השונה אבל לנשמה אחד חלק הוא ק׳פעמים בונה
 *83 ותייתי גומר אלהיס עובד בין והיינו תמעל אלוה חלק הוא

 ההולך אחד ליום אדם מהלך שהוא ר״ל בזוזאכו׳ פרסי י׳ צתשל
 הוא ואס פ־סאות לי' זוזא נועל השוכר סחורות עם חמורו אחר

 י״א דהיינו יותר אחד פרסת חמורי אחר הליכתו למהר משכירו
 : אחד זוז עוד עליו ונוטל עליו קשת פרסה א׳אותה ביום פרסאות

 ככסף למכתב דה״ל דחוק והוא פרש״י עיין מ׳ בכישף ולא

 הכסף את כצרף וצרפתיך זה בהפך כתיב דהא וע״ק הדמיון כ״ף3
 פלא דהיינו בכסף ולא וצרפתיך ה״ק דהכא עניינו לפי לפר' זנרא׳
 וכפל הכסף ע״ש בכ"ת נקרא דעשירו' כסף של עשירות להם יהיה

 לעניות וקרא כסף להם יהיה שלא היינו עוני בכור בחרתיך הענין
 הרביתי וכסף כתיב בעשירות ובהפך לתועב שמחזירן טובה מדת
 סושיא כו׳ לפושיא פומקא כו־דדא :לבעל עשו וזהב להם

 ולא בחלום גס לרואה טובה שימן שהוא הרואה אתרי׳פרק וזיוורא
 גס הכא נתי וקאתר עונות ליבון על תורה שהוא והיינו הסומק כן

 תצרף הוא ת״ת א מק סו הורדא דוגמת להס רעת גופיה שהעוני
 ועי״ל חיורא שכולו הסושיא גוף כמו אותן להעיב אותם ומלבן
 כסף תכשיטי תצד ולא עצתו מצד יפת שהוא חיוורא בסוסיא המשל

 עור של אדותה ורצועה הורדא רק בו אין שהרי עליו אשר וזהב
 עשירו' תצד ולא יפין ותורתן עצתן מצד שיהיו לתס עניותא יאי כן

 מצד יפין שהיו רעיתי דימיתיך פרעה ברכבי לסוסתי אמר ועד״ז
 הבא אבל :כבר להן משאיל? היו שעליהן וזהב כסף שכל עצמן

 התוספ׳ כתבו מתזר תמנה הוליד גבי לעיל כי׳ איש ן$שת על
 אשת על הבא דנקט הכא אבל כו׳ רוצח למנקט בעי במתני'דלא

 רוצח נמי לתנקט דה״ת נראה תתזר מתנה הוליד נקט ולא איש
 א*ן : הלכות בחידושי בזה ועיין לתנקט מצי הוה לא גוזל מיהו

 לשו; כפרש״י כולי טלה בקרו אלא בולי גמל בקרו אומרים

 עושה שהיה והיינו עכ״ל מתחלה .טוב שמא באדם נופל קלקול
 אשת על הבא אבל פירש ועכשיו מתחלה תורה לומד והיה טוב
 : מתחלה היה מרע ס.־ר אלא תתחלה טוב עושה תקרי זה אין איש

 של כפטפוט התור' בדבור הת״ח את תדת׳ גומר גודרת בצפור
 צןוך העצןרע מביא שלכך בערכין יש זה כמפורש כמר מ־5>

 ממקומו בודל איש דנן וקאתר התורה בפטפוט תקנתו ע״ש החיה
 לפטפוט תתני ופיר׳ התורה פטפוט הי״ל ששם המדרש מבית דהיינו
 לומר אין מעלי רחקו כי גו׳ תצאו מה ואותר ואמר בטלים דברים

 חור'כמפורש בלמוד דהיינו מתחל׳להקב״ה שנחקר* מי אלא רחקו
 ליוצא : ממנה שפירשו דהיינו ידעוני לא התורה ותופשי נענין
 לפני כי זה המקרא החלת בו׳ הפורש זד, כו׳ שלום אין ולבא
 מגילה ק׳ן שהוא אמרו הלק ובפרק גו׳ נהיה לא א־ס שכר הימים

 תורה שבמשנה התוכחות כל בסוף תפורש שהיא שם כמבואר
 שלום אין ולבא וליוצא תאי פס וע"זאמר קונה ואץ והתמכרתם

 בבואך אתה התוכחות'ארור כל הואהנאתרבהחלת זה שדבר
 דרשו וע״כ פשוטו לפי תגולה מקץ זה דאין בצאתך אתה וארור

 תה״ט הכא וה״נ כו׳ע"ש גו׳ רב שלום בו שכתוב ת״ח אף שם ביה
 בידו יהיה שלא דהיינו כו׳ הלכה תדבר אדס שיצא כיון ביה דרשו

 כדאי' ולתר למקרא תהלכה בפירש ליה כדאית לתר ברורה הלכה
 קץ תכלל וזה לבבלי ירושלמי מתלמוד או למשגה מתלמוד ליה

 ותסיק כולי שתשתכח הורה עתידה תולין פרק כתפורש מגולה
 לפום הצר תן קרא בהאי ומסיים כולי ברורה הלכה ימצאו שלא

 ותדיח המסיח שהוא בל״א שה רש״י כפי׳ הרע היצר דרש'הוא הך
 ה־־טת היינן בי דחורתי נראה רש״י מפי׳ כי' וחזרתי :זה בכל

 צריך ומיהו תיושבת מדעת ולא נשבעתי דבאפי הוא והפתח
 שם שאתר הספינה דבפרק הסוגיא תוכה וכן מאחרים התרה

 הסוגי׳דהכ' הביאו לא התו׳שם אבל לי מיפי־ תי שנשבעתי ועכשיו
 : ע״ש שהקשו מה שם והקשו לעצמו לו תיפר דהקב״ה אלא כן

 הני דקאמרי דרשות הני י דכל בו׳ להם ואין באייר פורחין

 דתתני' לתנא ליה סבר שיסמכו תה על נהם דיש דב־ייתא תנאי
 בגמר׳ כדאיתא פירכא להו אית דלכלהו שיסמכו תת על להם דאין

 דקרא מגופיה דלאו כיון ת״ת פיי־כא ליה דלית נתי ודשתואל
 ים אח־ אבל מוחל אינו הוא דברו יחל לא תדיוקא אלא ליה מייתי

 פורחין ליה דקרי והיינו שיסתכו תה על להם אין תקרי לו תוחלין
 ודו״ק דקרא תגופיה ולא תבחרן מדיזקא אלא שאיני באדר

 1*^ לפי רבים לשון הררים אמר כי בשערה התלויס *כהררים
 ניחא עליה קאי תרומת והלכות מועט דמק־א שפרש״י מה

 התום* שכתבו ר״א ולפי׳ מחבית הלכות ע״ש רבים לשון דהרריס
 ליה דנקט י״ל עליה קאי לא מרובות והלכות מועט דתקרא לקמן

 צדדים א׳תב׳ שבשערה למשל העניז להפלגת רבים בלשון כהררים
 נפסק לא כן ואע״פ ההרים משני א׳ הר תלוי השערה של צד מכל
תלו* תועט דברתז כו׳ שבת הלכות הוא כן השערה תן תה; אחד

: ממנה נפסק ולא
 ניתך אבא יכתיב רעך ימית רגלך ריק־ כת־■: רתי לוי ימי הרי'׳ף

 וקשה ושלמים •:עילית כאן ואשמים בחטאות כאן ל״ק כעילית
 ונדקדק מדאי יותר עילית להביא ירנה אל ומ״מ נעולות יהא הא דלשכי

 ניתן אנא נתיב ולומר בתחלה דוד דברי היל״ל בנו לשלמה קדש שדיד דכיון
 לן קשיא דלא ואפשר רגלך היקר דכת־נ דיד כן שלמה דירי יניא ואיז״כ

 שלא רעך מנית רגלך הוקר שלמה שאמר מקרא מנש אלא דוד שאתר קדה נ
 ורעי אחי למען שנאמר ישיאל של ריע שנקרא ה' בית שהיא רעך בית הבא

להביא רשות לו יש ואש ילל ה׳ חכאבית שלא נטמע רגלך היקר ומדקאמר
 טולים
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 העולו׳ עם לילך צריך הוא והרי ה׳ נית מלהלוך רגלז ימנע למה עולות

 מוקתינן דהוה רעך בית מלהקריב הוקר אמר ולא רגלך הוקר זמדקאמר
 וא״כ ושלמים מעולות אפי' לגמרי ההליכה שמנע משמע חטאות בהקרבת

 ואשמות בחטאות הא קשיא לא ותירץ בעולות ביתך אנא דוד מ״ש קשה
 שמיר ביה דדרשינן האלהים בית אל תלך כאשר רגליך שמור שכתוב דמצינו
 וגס חוטא ברגלים אץ כדכחיב ברגלים החטא שכינה הרי תחטא שלא רגליך
 והתם חוטא ברגלים אץ שהם החטאות על הוא רגלך הוקר דכתיב הכא

 בברייתא ששנינו מה שפיר ואתי שלמים וה׳יה בעולות ביתיך אבא דוד קאמר
 בעולות אלא אינו או בחטאות אומר אתה ואשמות בחטאות רגליך הוקר
 שמנע רגלך הוקר דכתיב מהכרח אלא נדבה בעולו' דמיירי לומר תיתי דמהי

 אבא דוד ממ״ש אבל בעולות ג״כ חפץ לו שאין משמע וכל מכל ההליכה

 ממהרים הרגלים בכינוי שהם בחטאות מדבר ששם הכרחנו בעולות ביתך
 עולת יש דבעולות לומר עוד אפשר והיה חוטא ברגלים ואץ כתיב לרעה
 הוקר לדרוש יש ואפי' הלב הרהור חטא על שבאה חובה עולת ויש נדבה
 בחטאות דוקא ומשני נדבה בעולות ביתך ואבא חובה עולת על גס רגליך

 תעשה ולא הרהור אלא להם שאין אבא עולות מיני בכל אבל ואשמות
 לי בצר פי ודבר שפתי פלו אשר נדרי לך אשלם בפסוק נרמזו והשלמים

 של שמע קריאת שביטל זה לתקון יוכל לא מעוות תניא ־ תודה שלמי שהם
 וקשה וכו' מלוה לדבר חבריו שנמנו זה להתנות יוכל לא וחסרון וכו' שהרית

 תשלומין להם שיש חגיגה בקרבנות קרא להאי מוקמ-ינ׳ דנמתניתין כיון
 יוכל לא וחסרון לתקון יוכל לא מעוות נאתר זה על חג ולא הרגל עבר ז' בל

 זה יתורץ איך ליה תבעי להמלאות להתנות האי זה על והקשה להתנות

 שחרית של ק״ש שביטל זה דרשו לתה קשה וכן הזאת בנריתא בדרשה הדבר
 ונראה " להתנות יוכל לא בחסרון דרשוהו ולא לתקין יוכל לא נמעוות
 יוכל לא חסרון למפרך איכא קרבנה בטל זמנה שעבר בחגיגה בשלמא

 יתמל' לא חגיגה מצות שחסר שפרש״י כתו מילוי אצל נופל שחסרון לדמלאות
 ולא מציה לדבר חבריו בנמנו ליה דמוקי בבריתא אבל שחסר זה חסרון עוד

 אותי להמלאות יוכל לא לתימר ליכא מנין תאותו עצמו וחסר עמהס נמנה
 תצוהיכול אותה שעשה מנין באותו עוד נמנה שאינו אע״ס שהרי חסרון

 אחרי' של מנין ע״י או בלבד עצמו ע״י אחרת פעם מצוה אותה לעשות הוא
 להמלאות בידו שיש לומר להתנות יוכל לא אתר ולכך מצוה אותה שיעשו

 שהרי בתניינא מלהתנות עצתו שחסר מנין באותו אבל ההיא המצות במעשה
 זה ותטעם המצוה את עשו שכבר לפי מנין באותו עוד להתנות יוכל לא

 שביטל שתי לפי להתנות יוכל לא בחסרון שתע קריאת שביטל תי דרשו לא
 לה אין ק״ש שאותה למלאות יוכל לא חסרון הוי ערנית או שחרית ק״ש

 התפלל ולא שטעה מילוי לה יש שבתפלה ואע׳יס חסרון באותו עוד מילוי
 בתפלה נמנה שלא חסרון אלא בתפלה ואין שתים שחרית מתפלל ערבית

 שבק״ש כיון ת״ת להמנו׳בתפלה יוכל לא וחסרון לתדרש איכא ושפיר בשעתה
 שמע קריאת על ודרשינן אלאלהתלאות להתנות יוכל לא למיתר ליכא

 ליה דרשינן התפלה גם ק״ש בשעת התיקון שיהיה לתקון יוכל לא מעוות
 להלל הי הי בר ליה אתר " כלל תיקון לו שאיו לתקון יוכל לא טמעוות

 היינו צדיק היינו וכו' ם אלה׳ עובד בין לרשע צדיק בין וראיתם ושבתם מ״ד
 דנהי וקשה י וכו' צדיקים תרווייהו עבדו ולא עבדו ותשני אלהיס עובד

 עובד היינו צדיק היינו קשה עדין אבל רשע בכלל אינו עבדו דלא דתירצו
 שהרשעים לרשע צדיק בין וראיתם ושבתם דרשינן דהשתא וי״ל אלהים
 והצדיקי' הבא היום אותם וליהט כתנור בוער בא היום הנה כי בגיהנ' ידונו

 הצדיקי' תעלת לראות תשב בגת' וגם וגו' צדקה שמש שתי יראי לכס וזרחה
 מעלתו שאין פעמים ק' ששונה הצדיק והפרש פעמים ק״א פרקו ששונה

 עגל כל של מרבק כעגלי ופשתס ויצאתם בכתיב שלו השכר ונרמז כ״כ גדול
 מה לפי אחד כל מסתלק הצדיקים שכר כן קטנו וכפי גדלו כפי לו נותנים

 תיבות שראשי ק״א לשונה פעמים ק' פרקו שונה הזה בכתוב ונרתז שהוא
 לא של תיבות וראשי אלהיס עובד ונקרא ק״א הוא לאשר אלהיס עובד של

 פרקו ששונה בקבלה שיש הוא והטעם עבדו לא ונקרא ק' עולת הוא עבדו

 בו י״ל פעמים ק׳ ששונה אותו ולפיכך פרק אוחו שוכח אינו פעמים ק'
 שחזר אותו אבל תלמודו ישכח שלא כדי פנייה לו יש אלא לשמה־ שנה שלא

 שהרי השכחה פניית בשביל לימוד בזת אין הק׳ על נוסף אחרת פעם ושנה
 לימוד היא האחרת הפעם ואותה ששנה פעמים בק׳ תלמודו נתקע כבר

ולא צרפתיך הנה דכתיב מאי :מאד הרבה שכרו הנה פנית שוס בלי לשמה

 ב כח

ק׳
 ודילמא העניות אלח טובה מדה מצא שלא מנין לבאר וצריך וכו׳ ככסף

 'ד ת מ״ש נבאר וכן מהם אחד הוא העניות וגס אחרות טובות מדות שיש
 ה^ בסוף שאתר מה הנה בכסף לא שאס לו שהזקש' ונראה לו הוקשה מה

 צרפתיך היל״ל ועוד בכסף ולא הכסף בשלילת העניות נקט לתה עוני בכור

 הקב״ה חזר דרש לזה עוני בכור בחנתיך היל״ל בחרתיך מאי ועוד כסף בלא
 צרפתיך הנה וז״ש עניות אלא מצא ולא לישראל ליתן טובות מדוח כל על

 מדות בכל כי בידך כסף יש בעוד הכסף תצרף עלה ולא צרוף כסף להיות
 שהוא העניות מדת לך לתת בחרתי בחרתיך וזה העניות נמו יש לא טובות

 מקנה נודד' כצפור אותר הכתוב עליו מהתורה שפורש ח״ח כל :עוני כור

 הנודדת כצפור ממקומו נודד שהוא שאמר כזה יש עונש מה תימה י וכו'
 ועוד יתיך ואורך חייך היא כי דכתיב החיים מן שפורש ללתדנו לו היה ויותר
 שכינתו תסלק שתקב״ה דקאמר ואפשר אבזתיכ׳• מצאו מה ואות' מאי נבאר

 נודד מלחמה איש ה' שנאמר הקב״ה זה איש כן מקנה הנודדת הציפור כמי

 התורה מתוך אלא בישראל שכינתו מסרה הקבי׳ה שאין לפי ממקומו
 תקדש לי ועשו כתיב ישראל וקבלוה התורה וכשנתן בה ישראל שעיסקיס

 שלא. .נודדמתקומו גורסשהקב״ה הוא התורה וכשעוזבים בתוכם ושכנתי

 שאינו אדם אותו של ממקומו לרמוז יש ועוד בתחתונים שכינתו להשרות
 אחד שאפילו שתציגו כמו אצלו הקב׳יה של שכינתו שורה שאין נתירה עוסק

 אזכיר אשר המקום בכל שנאת' אצלו שרויה שהשכינה בתורה ועוסק יושב
 עול בי אבותיכם תצאו מה ואותר הביא ולזה וברכחיך אליך אבא שתי אח

 ואמר ישראל מתוך שכינתו ה' סלק כי החרב! זמן על שמדבר מעלי רחקו כי

 רחקו תם שגס כיון תחונם ברחקי עול בי אבותיכם מצאו מה הקב״ה
 עול עשיתי ולא במשפט שכינתי שלקתי אני גס בתורה עסקי שלא מעלי

 לסל? שנודד 'ה הקב על תדבר שהוא ממקומו נידד איש פסוק על יורה וזה
 מה על להם יש נדרים היתר אומר יהושע רבי תניא ־ תישראל שכינתו

 שהשבוע' כיון ב׳ וחזרתי נשבעתי באפי לדרוש ס״ד מאי וקשה וכו' שיסמוכו
 לארץ באו שלא המדבר דור על ליה ודרשינן מנוחתי אל יבואון אס היא
 מוכרת הוא והרי בי הדרנא ולא נשבעתי ה״ק דילמא בלשון ליה דחי היכי וכן

 אלחנן רבי הקשה וכן • לארץ נכנסו שלא כיון בי הדרנא ולא כן לדרוש
 הארץ בביאת לאו קרא דהאי הכי לו ותירץ מדריש הכי קרא דע״ב בתוספות

 להם יש המדבר דור בחלק דאמר תנא ומציע הבא עולם אחלק אלא משחעי
 לתר^דאע״ג נראה ולע״ד : בי והררנא למדרש איכא א״כ לעה"ב חלק

 לשוב דעת האדם שתלמד הכי לתדרש איכא הארץ בביאת ליה דדרשינן

 שכבר ואע״פ תרעיתו עם ואנחנו אלוהינו הוא כי כדכתיב ויתנהו ה' אל
 אס לו לעם נהיית הזה היום כלומר תשתעו בקולו אם היום לו חטאנו

 כיום כמריבה במרדכם לעמוד לבבכם תקשו אל בחשובה לשוב תשתעו בקולו
 דעת למען הארץ לחפור שלוחים לשלוח אבותיכם נסוני אשר במדבר מסה

 אבותיכם שנסוני ומתוך כן הוא טובה ארץ להס לתת שהבטחתי מה אם
 עם ואותר במדבר ללבטם בדור אקוט שנה ארבעים בדברי האמוני ולא

 האחד באדם יש רעית שתים כי ירצה דרכי ידעו לא והם הס לבב תועי
 שחטאו מאחר כי והשניה ־ בדברי להאמין עמי נכון לא ולבס הס לבב שתועי

 מכניס' הייתי כן עשו ואלו ־ אותי וירצו תשובה שיעשו דרכי ידעו לא הס
 להתיר פתח לי ויש באפי השבוע' היתה שנשבעתי שאע״פ לפי הגזרה ומבטל

 לי שיש וכיין ברצון נשבעתי ולא תנוחתי אל יבואון אס נשבעתי בכעס לי
 לרצות דרכי ידעו לא שהם כיון אבל והגזירה השבועה מבטל הייתי זה פתח
 לנדרים היתר שיש בתשתע הרי השבועה נתבטלה לא לכן בתשובה אותי

 שוב בי הדרנא לא באפי שנשבעתי ה״ק אלא כן אינו דלתא לז״א וכשהקשה
 בראיית לי קשה ועדין כלל להתירה שאין השבועה מצד לחזור לי אפשר אי

 פלפלא חדא טבא חכמים שבחוהו וכו' תוחל אינו הוא יחל לא שהביא שמואל
 מנוחתי אל יבואון אס באפי נשבעתי אשר כתיב והרי דקרי צנא ממלא חריפ'
 .זה מהי לולהקבי׳ה מוחלין דאחרים וכיון משבועתו הקב״ה חזר שלא ותלינו

 א״כ לשאול הניחו לא שהאף וכ״ת ־ בי הדרנא ולא נשבעתי לומר שתפליג
 : נדרו על נשאל היה האף היה לא שאלו נדרים היתר למילף אית מהכא
 את משה ויחל דכתיב בעגל מצינו הרי להקב׳יה לו מוחלין אחרים שאין וכ״ת

 אעיקרא הקב״הוע״ק של נדרו לו והתיר משה שישב ואחז״ל אלהיו ה' פני
 שיסמוכו תה על להם שיש נדרים להיתר ראיה אייתי לא אמאי דמלתא

 לדחות לשמואל דס״ל ואפשר אלהיו ה׳ פני את משה ויחל רכתיב תהכא
אחרי׳ להקב״ה ואין נדר היתר ולא ותענוגים חילני מלשון הוא ויחל דילמא

משנה .־ לו מוחלין



חגיגה שני
 הקב״ה שברא אור דאר״א אלעזר כדר׳ אלא רביעי יום

 סופו ועד העולם מסוף בו ומביט צופה אדם 'אחר ביום
 הפלגה ודור המבול דור באנשי הקב״ה שנסתכל וכיון

 א־יב ^מנ*ןי 'נאש מהם וגנזו עמד מקולקלים שמעשיהם וראה
 ”צ לצדיקים גנזו ולמי תשבר רמה וזרוע .אורם מרשעים

 ניא׳■ ואין טוב כי האור את אלהים *וירא שנאמר לבא לעתיד
 א וכיון טוב כי צדיק *אמרו שנאמר צדיקים אלא טוב

ישעיה י 1 > 1
 ג *אור שנאמר שמח מיד לצריקים שגנזו אור שראה

 לי תש ראשון כיום הקב״ה שברא אור כתנאי • ישמח צדיקים
 ג' דברי סופו וער העולם מסוף בו ומביט ורואות צופה אדם
 ביום שנבראו מאורות הן הן אומרים וחכמים יעקב רבי

 טוביה בר זוטרא רב אמר • ד׳ יום ער נתלו ולא ראשון
 ובתבונה בחכמה העולם נברא דברים בעשרה רב אמר

 ובחסד ובמשפט כצדק ובגערה ובגבורה בכח ובדעת
 * ” ארץ יסר בחכמה *ה׳ דכתיב ובתבונה בחכמה ,וברחמים

 תהומות *בדעתו דבתיב כדעת בתבונה י שמים כונן
 שיז נאזר בכחו הרים *מכין רכתיב וגבורה בכח ׳ נבקעו

 חיינ ויתמהו ירופפו שמים *עמודי דכתיב בגערה • בגבורה
 לי€ח מכון ומשפט *צדק דכתיב ובמשפט בצדק • מגערתו

 פט ה׳וחסריך רחמיך *זכור רכתיב וברחמים בחסר • כסאך
 גף סס ראשב בשעה רב אמר ירודה א״ר * המה מעולם כי

 של פקיעיזת כשתי ודולך מרחיב היה העולם את הקכ״ה

 שמים עמודי שנאמר והעמידו הקכ״ה בו שגער עד שתי
 ניא׳ אני* ד״מ 5ב״ ראר״ש והיינו • מגערתו ויתמהו ירופפו

 אמר דאמרי איכא די לעולמי שאמרתי אל אני שדי אל
 מרחיב היה הגדול הים את הקכ״ה שברא בשעה ר״ל

 נחוש םבי *גוער שנאמר ויבשו "ה רקב בו שגער ער והולך
 * ארץ ואח״ב תחלה נבראו שמים בש״א ת״ר • ויבשהו
 • הארץ ואת אתתתשמים אלהים ברא *בראשית שנאמר
 ג סס שגאיץ- םישמ כ״ואח תחלה נבראת ארץ ובה״א
 לב״ש ב״ה להם אמרו תניא ושמים ארץ ה׳אלהים עשות

 שנאמר בית בונה ואח״ב עלייה בונה ארם לדבריכם
 עמים אמרו * יסדה ארץ על ואנודתו מעלותיו בשמים *הבונה

 " ואח״ב שרפרף בונה אדם לדבריכם לב״ה ב״ש להם
 •פעיה וחכמים רגלי הרום והארץ כסאי *השמים דכתיב כסא

״ יסרה ירי *אף שנאמר נבראו כאחד וזה זה אומרים
מת סס 1 .

 יחדו יעמדו אליהם אני קורא שמים טפחה וימיני ארץ
 קראי קשו מ״מ מהדדי משלפי רלא יחדו מאי ואידך

 ארץ ואח״ב שמים ברא כשבראן ר״ל אמר אהדדי

 בר יוסי א״ר שמים מאי שמים ואח״ב ארץ נטה וכשנטה
 שהביאן מלמד ומים אש תנא במתניתא מים שם חניגא

 ישמעאל ר׳ שאל רקיע• מהן ועשה בזה זה וטרפן דקב״ה
 ששימשת אתה א״ל בדרך סהלכין כשהיו עקיבא ר׳ את
אתין כל דורש שהיה שגה כ״ב זו גם איש נחום את

שבתורה

 פרק רורשין אין
שני פרק רורשין אין

 במעשה ולא בג׳ בעריות דורשין אין ראשונה מישנה ח
 אא״ב כיחיד במרכבה ולא בשנים בראשית יא
ראוי רבדים בד׳ המסתכל כל מרעתו מכין חכם יהיה ע״ג

 ומה לפנים מה למטה מה למעלה מה לעולם בא שלא לו
 בא שלא לו ראוי קונו כבור על חם שלא ובל לאחור
 והרר ביחיד במרכבה ולא ברישא אמרת גט׳ :לעולם
 דורשין אין ה״ק מדעתו מבין חבים היה אא״ב אמרת

 במרכב׳ליחיד לב׳ולא בראשית במעשה לג׳ולא בעריות
 בב׳ בראשי׳ במעשה ולא ־ מרעתו מבין חכם היה אא״כ ׳

שואל יחיד ראשונים לימים נא שאל *כי דת״ר ה״מ מנא 'נייי
 העולם שנברא קודם אדם ישאל יכול שואלין שנים ולאי
למן אי הארץ על אדם אלהים ברא אשר היום *למן ■ת״ל שס

 ימי מששת ישאל לא יכול אדם אלהים ברא אשר היום
 למעלה מה ארם ישאל יבול ראשוני׳ לימי׳ ת״ל כראשית

השמים *למקצה ת״ל לאחור ומה לפנים ומה למטה ומה סס
 אתה השמים קצה ועד השמים מקצה השמים קצה ועד

 לפנים מה למטה ומה למעלה מה שואל אתה ואי שואל
למן השמים למקצה מן ליה דנפקא והשתא לאחור ומה יב

 לכררבי ליה מיבעי לי למה ארם אלהים ברא אשר היום
 לרקיע ועד הארץ מן הראשון ארם אלעזר רא״ר אלעזר

 הארץ על ארם אלהים ברא אשר היום למן שנאמר היה
 עליו ידו הקב״ה הניח שסרח וכיון וגו׳ השמים למקצה

 וקרם *אחור שנאמר אמה מאה על והעמידו ומיעטו תלף
ארם רב אמר ירודה רב אמר כפכה עלי ותשת צרתני ש'ק

 למקצה שנאמר היה סופו וער העולם מסוף אשק הר
 ידו הקב״ה הניח שסרח וכיון השמים קצה וער השמים

 קשו הכי אי צרתני וקדם אחור שנאמר ומיעטו עליו
 רב ואמר * היא אחת מרה ואידי אירי אהדדי קראי

 ואלו הראשון ביום נבראו דברים עשרה רב אמר יהודה שסנת

• ומים רוח ־ וחשך אור • ובהו תהו • וארץ שמים הן תי׳־י
 *בראשית וארץדכתיב שמים ומדתלילה• יום מדת
 דכתיב ובהו תהו ׳ הארץ ואת השמים את אלהים ברא

על וחשך דכתיב וחושך אור • ובהו תהו היתה והארץ א
 רוח • אור ויהי אור יהי אלהים ויאמר וכתיב תהום פגי

מדת • המים פני על מרחפת אלהים *ורוח דכתיב ומים 9פ
 ולחשך יום לאור אלהים ויקרא דכתיב לילה ומדת יום

 העולם כל את שמקיף ירוק קו זהו ותהו תנא " לילה קרא
 סתרו חשך *ישת שנאמר לעולם חשך יוצא שממנו כלו •ליס
 משוקעות מפולמות אבנים אלו בהו • סוכתו סביבותיויח
 תוהו קו עליה *ונטה שנאמר מים יוצא שמהם בתהום יסעיה
 *ויתן והכתיב איברי ראשון ביום ואור • בהו ואבני ר\

'׳ בקר ויהי ערב *ויהי וכתיב השמים ברקיע אלהים אותם ^6י3



פרק רורשין אין
 אילו א״ל בהו דרש מאי הארץ ואת השמים את שבתורה

 של שמותן וארץ שמים אומר הייתי וארץ שמים נאמר

 שמים הארץ ואת השמים את שנאמר ועכשיו הן הקב״ה
 להקדים לי למה הארץ את ממש ארץ ארץ ממש שמים

שמים מכרי ובהו היההתוהו *והארץ לארץ שמים י'ם6ינ
 תנא ארץ מעשה חשיב דקא שנא מאי ברישא מתחיל 6

 לעבדיו שאמר ורם בשר למלך משל ישמעאל רבי דבי
 למי ואנשים נשים ומצא השכים למחר לפתחי השכימו

 ר׳יוסי תניא • והשכימו להשכים ררכם שאין למי משבח
 הם מה יודעות ואינן שרואות לבריות לרם אוי אומר

 על עומדת היא מה על הארץ וכו׳ עומדות רואות
 יתפלצון ועמודיה ממקומה ארץ *המרגיז שנא׳ העמודים ייכ6
 ומים המים על הארץ *לרוקע שנאמר המים על ועמודים ליסס

 רוח על ההרים מים יעמדו הרים *על שנאמר ההרים על ק;מ
שנאמר בסערה והרוח רגח ובורא הרים *יתור שנאמר סם

 של בזרועו תלויה וסערה דברו עושה סערה *רוח םד'
 אומרים וחכמים עולם זרועות *ומתחת שנאמר הקב״ה חליס

 עמים גבולות *יצב שנאמר עומדת היא עמודים י״ב על י!״״ י

 שנאמר עמודים שבעה על א וי" * ישראל בני למספר ג5ני
 על אומר שמוע כן אלעזר רבי • שבעה עמודיה *חצבה בל שם

 • עולם יסוד *וצדיק שמקשנא׳ וצדיק עומדת אחד עמוד ״ '״לי
אלהיך 7לה *הן שנאמר הן רקיעין שני יהודה רב אמר 'י?,רשרג

 רקיע וילון הן ואלו ז׳ אמר ור״ל השמים ושמי השמים
 כלום משמש אינו וילון ׳ ערבות מכון מעון זבול שחקים

 מעשה יום בכל ומחדש ערבית ויוצא שחרית נכנס אלא
 כאהל וימתחם שמים בדוק *הנוטה שנאמר בראשית £פע,י

 קבועים ומזלות ככבים ולבנה חמה שבו רקיע • לשבת
 שבו שחקים • השמים ברקיע אלהים אותם *ויתן שג׳ בו 6 גיא׳

 שנאם' לבא לעתיד לצדיקים מן וטוחנות עומדות ריחים
*וימטר וכתיב פתח שמים ודלתי ממעל שחקים *ויצו מליס

 ירושלים שבו זכול למר נתן שמים ודגן לאכול מן עליהם
 ומהריב עומר הגדול שר ומיכאל בנוי ומזבח המקדש ובי׳

לך זבול בית בניתי *בנה שנאמר יום בכל קרבן עליו מלכים
 דעתך על תעלה וכי מקריב ומה עולמים לשבתך מכון 0

 של נשמתן מקריב מהו אלא וכבשים פרים לשם שיש
משמים *הבט שנאמר שמים דאקרי לן ומנא צדיקים הסנ!שע

 כתות כתות שבו מעון • ותפארתך קדשך מזבול וראה
 ביום וחשות בלילה שירה שאומרות השרת מלאכי של

 חסדו ה׳ יצוה *יומם שנאמר ישראל של כבודן מפני מליס
 כל לקיש ריש אמר חיי לאל תפלה עמי שירה ובלילה נ■

 חסד של חוט עליו מושך הקב״ה בלילה בתורה העוסק

 משום חסדו ה׳ יצוה מ״ט חסדו ה׳ יצוה שנאמ׳יומם ביום ■״•
 בתורה העוסק כל א״דאמרר״ל עמי שירה ׳"<דבלילה

 חשד של חוט עליו מושך הקב״ה ללילה שדומה כעוה״ז יאוש

קיא חגיגה שני
 כל לוי גו׳א״ר ה׳חסדו יצוה שנ׳יומם ליום שרוט׳ לעוה״ב
 אותו מאכילין שיחה כדברי ועוסק תורה מדברי הפוסק

 ל איוב ושורש שיח עלי מלוח *הקוטפים שנאמר רתמים גחלי
 דנריס *השקיפה שנאמר שמים דאיקרי ומנ״ל י לחמם רתמים

 מ ואוצרו׳ שלג אוצרות שבו *מכון השמים מן קרשך ממעון
 סופה של וחרדה אנלים ועליי׳ רעים טללים ועליית ברר

 שנאמר אש של דלתותיהן וכלן קיטור של ומערה וסערה
 ג ירמיה ברקיעא והני • זעמו כלי את ויוצא אוצרו את ה׳ *פתח

 תלי© מן ה׳ את *הללו דכתיב איתנהי כארעא הני איתנהי

 מק״ רוח וקטור שלג וברר אש תהומות וכל תנינים הארץ
 בא שלא עד רב אמר יהודה רב אמר דברו עושה סערה

 והורידן רחמים עליהם בקש דור וכשבא ברקיע היו דוד
 ת שע לא אתה רשע חפץ אל לא *כי רבש״ע לפניו אמר לארץ
 לן ומנא ׳ רע במגורך יגור לא ה׳ אתה צדיק רע יגורך

 ■מ רש מכון השמים תשמע *ואתה שנאמר שמים דאיקרי

 תלכיש חיים וגנזי וצדקה ומשפט צדק שבו ערבות ־ שבתך
 ורוחות צדיקים של ונשמתן ברכה וגנזי שלום וגנזי

 מ א להחיות הקכ״ה שעתיר להבראו׳וטל שעתידות ונשמות
 תלי© ומשפט *צדק דכתיב ומשפט צדק ׳ המתים את בו

 י פמי גנזי * כשריון צדקה *וילבש דכתיב צדקה " כסאך מכון
 דכתיב שלום גנזי חיים מקור עמך *כי דכתיב חיים

 לי© ת ברכה *ישא הכתיב ברבר, גנזי • שלום ה׳ לו *ויקרא

 ל׳ אדוני נפש *והיתר. רכתיב צדיקים של ונשמתן ה׳־ מאת

 טי/ץ ונשמות רוחות • אלהיך ה׳ את החיים כצרור צרורה
 תלי© יעטוף מלפני רוח *כי שנאמר להבראות שעתידות

 כי את בו להחיות הקב״ה שעתיד וטל עשיתי אני ונשמות
 שתרל אןפנים ושם .רים5א יףנת נדבות *גשם דכתיב המתים

 יש״ת ומלך הכבוד וכסא השרת ומלאכי הקודש וחיות ושרפים

 ני ביה בערבות לרוכב *סלו שנאמר עליהם שוכן ונשא רם
 0'לסת רכיבה אתיא אבהו א״ר שמים דאיקרי לן ומנא שמו

 שס התם וכתיב בערכות לרוכב סלו הבא כתיב רכיבה

 :ברי• אותו מקיפין וערפל וענן וחשך * בעזרך שמים *רוכב
 נ; קמי חשוכא איכא ומי ׳ וגו׳ סתרו חשך *ישת שנאמר

 £'• מה ירע ומסתרתא עמיקתא גלי *הוא כתיב והא שמיא
 דניאל בבתי הא קשיא לא שרא עמיה ונהורא בחשוכא

 ב יעקב בר אחא רב ואמר י בראי בבתי הא גוואי
 " £ *ורמות שנאמ׳ החיות מראשי למעלה יש אחר רקיע עור

 6 לדבר רשות לך יש כאן עד גו׳ רקיע החיה ראשי על
 ידי' בן בספר כתוב שכן :לרבר רשות לך אין ואילך מכאן
 א״פ אל ממך ובמכוסה תדרוש אל ממך במופלא סירא

 עקיד׳ .* בנסתרות עשק לך אין התבונן שדורשת במה תחקור

ל• ע5 ספר כנין בראשית במעשה ולא בג׳ בעריות דורשין אין
 אי היכלות שנספר במשנה כגון מרכבה במעשה ולא יצירה

ולא כלומר מרכבה במעשה :ישמעאל לרני ברייתא בגון נמי
במרכבה



חגיגה שני פרק דוירשין אין
 מנין חכם יחיד אוחו היה אא״ב ביחיד אפילו עיקר כל גמרככה

 :והוא שניס בשלשה ;לן שיסתפק תה לשאול יצטרך שלא מדעתו
 מפרש ונגתרא לבדו הוא א1ן שס אין ביחיד :והוא אחד בשנים

 מרקיע למעלה מה :ואזיל דמפרש חני דברים בעד. אר :לה
 חוץ לפנים ומה :הארץ מן למטה ומה ; החיות ראשי שעל

 מפרש ונגמרא למערב לאחור ומה : המזרח מן הרקיע לתחילת
 :היא תאי מפרש נגמרא קונו כבוד על חס שלא וכל : טעמא
 לפון אני ואותר לעולס נא לא אם לו היה ועוג לו יפה לו דתוי

 נתורת ודוגמתו לעולם נא לא אס היה תרוחס כלומר רחמים
 אותר אליעזר רני הנותרים נניו איתמר ואל אלעזר ואל נהנים
 התשנה ונפי׳ לאהרן הנהוג שריתה אלא לישרף היו ראויין

 רישא אמרת הא ;נספרו פירושו נל עיין ראוי כתיב להרמנ"ס
 על הרג תפי שומע ואינו הוא דיחידי וכיון ביחיד במרכבה ולא

 חכם היה אא״כ הניתא והדר ־ ליה אסרת וקא תכין תדעתו נרחך
 בראשית במעשה ולא :הדורש תן לנד לג׳ ; מדעתו ותנין

 היה אא״כ יחיד לתלמיד ליחיד במרכבה ולא : לג׳ לב׳וכ״ש
 נתקוס לרב לשאול יצטרך שלא תדעתו תנין חכם תלתיד ואותו

:להדיא לפרושי ארעא אורח דלאו שיסתפק
 מבראשי׳ היוצא אותיות מ״ב שם הוא פר״ת כראשית כמעשה חיספות

 כמעשה שואלין שמס דאין ה״ת מנא • אחריו של ומפסוק
 ידרוש ולא ישאל לא יכיל :העולם שנברא קודם היה מה ישאל יכול בראשית
 למדרש רשותא דיהכ הוא אדם כריית למן דהא כראשית ימי ששת במעשה

 מן לן דנפקא והשתא :ראשון מיום ראשונים לימים תי׳ל נכרא כע״ש והוא
 לשאול דאסור נ״ל ממילא למחיצה חון יש מה לשאול דאסור השמים ולמקצה
 חון עכשיו הוא כרייתו קודם שהיה מה היא היא דהא העולם שנכרא נקוד'

 מימה למהלילמעועי אדם אלהים כרא אשר היום למן הילכך למחיצותיו
 ומגיע היה הארץ על השמים ולמקצה הארן על : העולם שנכרא קודם

 שפל: ולכסוף נכות תחלה ׳צרחני פעמים שתי צרתני יקדם •אחור לשמים
 נוגעים ורגליו למזרח ראשו היה שוכב כשהיה סופו ועד העולם מסוף

 : להו מפרש לקמן יכוהו תוהו : דסנהדרין נפ״ד זה מאמר גם ־ למעו־נ
 סכיכותיו חשך וישת :שניהם כין שעות וד׳ עשרים לילה ומדת יום מדת

 מושטרי״ן לחלוח לשון מפולמות : השמים את מקיף החשך שקו למדת הא
: ע״כ אכניס והכוהו קו שהתוהו למדת וגומר תוהו קו ־ כלע״ז

 לאחור מה לפנים מה למעה תה לתעלה מה אדם ישאל יכול תוספות
 מזרח הכפה אחורי שיש מה הוי ולאחור דלפניס הכא משמע

 שהיה מת הוא ולאחור לפנים משמע כפרקין ולקמן ודרום צפון וה״ה ומערב
 ומה לתעלה מה כשלמא דקאמר לאח״כ שיהיה ומה העולם שנכרא קורס
 למלך משל ומשני הוה דהוה מאי לאחור ומה לפנים מה אלא שפיר למעה
 יל ו• להיות שעתיד ומה שהיה מת כתוספתא תניא והכי וכו׳ פלערין שכנה

 שנה ת״ק מהלך סופו ועד העולם מסוף :מיניה תשתמעי גווני תרי דהני
 אני ורכה פרה שדי אל אני שנאמר ייתר להרחיב שלא די שאמר שדי שנאמר

 ולא יותר ולא שנה ת״ק שיש הא לך מנא ותימה ־ לעולם די שאמרת•
 י״ן קח יו"ד דל״ת שי״ן אותיות ג׳ יו שיש שדי מן לן דנפקא וי״ל פחית

 עזריאל: כר מנחם מר׳ שמעתי כך ־ ת״ק ויעלה שדי מן הנעלם ו״ד ל״ת
 ומערב דמזרח כתמיד דדריש אמאן ופליג הוא שיעורא חד ואידי איך

 השמים מקצה דכתיכ כיון קם הוה היכי אדם הכי תיתא לא דאי טפי רחוק
 סתרי חשך ישת י שנתמעט עד כג״ע שהיה שסוכר יי״ל השתים קצה ועד

 קיימי היני לכאר ארוך דכור שם עוד י רריש קא סוכתו סביבותיו מדכתיב
 :לומד שהוא מה יודע חכמה :ע״כ שם עיין וכו׳ כרקיע הנראים כנכים כל

 הורוע: כש הוא כח :ישוב דעת חכמתו: מפלפול חדש דכר מנין שהוא תכונה

 פוקיעות : ועמד כו שגער לקמן כדאמר נזיפה גערה :הלב גנורת גיורה
 לרגליו: שרפרף :איקרו עליות אלמא מעלותיו כשמים • נלע"ז לומישיי״ל

תתקן תנסא גובה ולפי תחלה עשוי כסא כרחך על עליו לישב נשא

 יחדיו יעמדו דכרויב יליף דקרא מסיפיה אי־ז יסדה ידי אף :השרפרף
 להקדים ־ ערכן יטו־פן .־ למעלה שאמרנו כתו פקעיות ועשאן כשכראן

 שאי׳א אלא ננראו כאחת אמרינן הוה אח הכא כתיב לא דאי וארץ שתים
 להשכים דרכו שאין למי : להקדים את נתיכ להכי נאחת שמות כ' לקרות

 וארן להשכים דרכו שמיס ליה הוה תחלה לשמים דקרא נת׳ והכא והשכים
 וזו במהירות שמיס ומעשה מתזמן ארך מעשה ועוד להשכים דרכה אין

: תחלה ארך כמעשה לשפר הזכיר לכך כאחת או שננו עמו השכימ׳

 דשניה' אומר הייתי הארץ ואח לאי דאי לארץ שמים להקדים תוספות
 כדפרש"* כעניןאחר שא״א לפי :ה אחר זה ונכתנו כאח' נכראו

 ארן אלהיס ה' עשות כיוס דכחיכ חחלה נכראת ארץ לעיל כ״ה דאמרי והא
 ארן לסמוך קרא תרשני ליה דריש התם ואת כתיב דלא אע״ג ושמים

 ומדרש תולדותיהן לרכות השמים את פרש״י חומש כנמוקי ומיהו לעשייה
 לזה זה ענין ומה רוח וכורא הריס יוצר : ע"כ דהכא אהא ופליג הוא אחר
 הרות דכר דכרו עושה סערה רוח : רוח על עומדין שההרים ללמדך אלא

 נכנס :אוחו הסובלים עולם זרועות היצירה כל ומתחת :עשאתו השערה
 למטת ויוצא ומתפשט מתיקו ערכי׳ ויוצא : נראה והאור תיקו לתוך שחרית

 יריעה כדוק ־ יום ככל כראשית למעשה חדוש וזו עולם,חשך והרי האור מן
 :פרוסה יריעה חשתיש אלא משמשין שאין שמיס יש אלמא גלע"ז טילא'
 של כנידן מפני כיוס וחשות :כו דרים שמלאכים מקום תדור לשין מעין

 המלאכים את יצוה חסדו ה' יצוה יומס : כיוס אותו שמקלסים ישראל
 עמי שירה וכלילה : התחתונים והס חסד לצריכי חסד לעשות כדי לשתוק

: כיוס שקלסתי שלי שיר עם נרקיע

 וכז׳ יוצא האור וממילא כתיקו נכנס פרש״י שחרית נכנס תוספות
 קבועים שהם כיון כלילה הכככיס נראים היאך א״כ וקשה

 פעמים רוב אך העננים ע״י כתו מתוכו הס נראים ושמא הב' כרקיע
 כעולם שחרית נכנס איפכא לפרש ונראה אותו ומכסין מחשיכין שהעננים

 ונראין האורה ותסתלק העולם מן ערכית ויוצאת יוצאת האורה וממנו
 לן ומנא :רש"י פי׳ ושם פ"א כע"ז וכו' חסד של חוט מושך : ע"כ הנכבים
 ללצים נכונו כדכתיכ פורענות מיני של אוצר לשון מכון שמיס איקרי דמעון

: לפורענות אלו כל וכרד שלג אוצרות שכו : שפטים

 רקיעים דז-' למילתיה ס״ס לא אכתי כתורה העוסק כל תוספות
 כשטף הבא מרוב׳ שלג היינו שלג אוצרות ־ לפרש שהתחיל

 חלגא מעלי דתעניות כפי׳ק כדאתרי׳ לטונה סתם שלג אכל לפורענות ומוכן

 ושמת והשלג הגשם ירד כאשר כי נמי וכתיב לארץ מטרי מחמשה לטורא
 עליית רעים טללים עליית :ע׳'כ וגו׳ הארץ את הרוה אס כי ישוב לא

 מתחלפת דהלמ״ד הסהר אגן ולשין על אגלי ולשון מיס של עוגל לשון אגלי'

 איז ה' פתח : ותבואות פירית ללקות העומדים חמים מים והס ננו״ן
 • לארץ והורידן נקש דוד תוספ' : לפורענות אוצרות לו שיש למדת אוצרו
 השמיש מן והשלג הגשם ירד כאשר כי כישעיה כתיב הא אלחנן הרני הקשה
 ניחא דפריך ולמאי השתים מן כיורד יורדנראי׳ העננים שתן דכיון ותירץ
 ע״נ: למעלה נשארו הארץ את המרזים אכל לפורענות המוכנין הוריד דדוד

 רוח ויי׳ת • היא מילתא חדא ונשמות רוחות ־ אצלך יגור לא רע יגורך לא
 נכון מכון :אלונטכלע״ז נשימה נשמה הגוף כדמות העשויה הנשמה היא

 למדת כשריון צדקה יילכש :לקמן כדמפרש הוא בערכות והכסא כסאך
 : הם לפניו אלמא מלפני רות ־ אצלו קרא' לו ויקרא : צדקה שרויה שעמו
 יצאהכדנרז נפשי שנא' נשמתם שיצתה כתיב הורת ימתן וגו׳ נדבות גשם

 כמתן קרא והאי וגו' תניף נדכות גשם שנא׳ והחיין טל עליהם והניף
 גואי ככתי :אויכיו יפוצו אלהים יקום כמזמור תלים בשפר משתעי תורה
 הקכ״ה רצה שלא ממך ומובדל כמופרד מתך במופלא :שרי עמיה כהורא

: לך לגלות

 עיין כו׳ עריות כסתרי לה מויתי כי' בג׳ בעריות מהרש״א
 ישן ספר ומתוך כך תשמע לא סתרי ולשון פרש״י

 איפור סוד כגון העריות איסור ושוד תת: סתרי לפרש למדתי
 נינ>3 בתחלת עולס שהרי באיסורה ישראל את מונה דהשען אחותו

 וכן לאשור בשכלו דן האדם ואין אחותם נשאו והכל שקין היה
 שלתה יעקג של שמשתו כשכלו דן אדם אין אשתו אחות כאיסור

 היתה



תיגה שני פרק תרשין אין
 שמעי ולא בהדדי וטרי דשקלי תרי והנך אשתו ארוות ונשא היתה
 והשתא האי כי עריות3 איסור׳ למשרי ואחי מרנן נזה סוד טעם

 ולמעשה בראשית למעשה ממש דומה עריות כיחאדהוהסתרי
 בראשית ימי :ממש נסחרים ודברים סודות ודאי שהם מרכבה

 למכתב ואיצטריך גו׳ לפניך היו אשר ראשונים לימים ת״ל
 ועיון שאלה צריך דמאו ללמדך גו׳ אדם ברא אשר היום למן
 בגוף נברא ואשר הבריאה תכלית היה האדם כי ביותר שכל

 לפנים דמה הפי׳ לפי לדקדק כי'יש ומה לפנים מה ונשמה:
 שנברא קודם דהיינו כפירושים לעיל כמ״ש התוספות בו שהסכימו

 ככר הא לפנים מה אדם ישאל יכול הנא למימר כעי היאך מולם
 לעיל כדקתני כז' אדם ברא אשר היום למן מדכתיב קרא מיעטיה

 ומה לתעלה מה דנקט אגב אלא לפני׳ תה השתא נקט דככדי וצ״ל
 דאסור השתים תלתקצ׳ להו דנפקא לתאי ועוד לאחור ומה למטה
 לשאול דאסור נמי נפקח תתילא למחיצות חוץ שיש תה לשאול

 אלא גו׳ אדם ברא אשר היום לתן קרא איצטריך ולא לפנים מה
 לתחיצות חוץ למערב תה לתורח מה זה ולפי׳ כדלקמן לכדר״א

 למטה ותה לתעלה תה בכלל דהוי אלא כלל הוזכר לא הרקיע
 דה״ה הרקיע בתחיצז׳ ולתטה הרקיע ממחיצות למעלה דהיינו

 לפנים דתה פירושא לההוא וה״ג הצדדי׳ תן הרקיע מתחיצו׳ חזן
 דה״ה צ״ל ולתערב למזרח הרקיע תתחיצו׳ חוץ היינו לאחזר תה1

 תלתקצה דתייתי המקרא מן ולדרום לצפון רקיע ממחיצות חוץ
 ולעול׳: לשתים יש קצוות דו׳ תשמע כולו השמים קצה ועד השתים
 הקב״ה של ידים דבשתי כולי שנאמר ומעטו עליו ידיו הניח
 גו׳ עשוני ידיך תדכתיב במדרש כדאתרינן מתחלה האדם נברא

 באורך זה דבר כתבואר הרשמי׳והדין שהם מדותיו ב׳ הס והידיס
 הרחתיס שהם ידים בב׳ שנים נראו שסרח וכיון דכתובות גרפ״ק

 והעמידו ומעטו המאמר בזה הוסיף ילקוט ובמדרש ומעטו והדין
 היה הראשון אדם של דקותתו הספינה בפרק וכ״ה כו׳ תאה על
 כף כפכה ותשתעלי בזה רמז ויש ותעעו שסרח אחר והיינו אתה ק׳

 הי׳ תספר בו׳ אחד ביום נבראו דברים עשרה : תאה גי׳
 מה ע״פ והוא טעם להם לתת ראוי ראשון ביום שנבראו דברים

 כל נתהוו תתנו אשר הראשון חותר נברא ראשון כיוס כי שבארנו
 בחותר והשתא כחו-תש כפרש״י כיומו נקבע וכ״א הנבראים צורות

 הכא דנ/שיב הפשוטים יסודות הד׳ נבראו ראשון כיוס הראשון
 האש הוא בקרא הנאמר החושך כי וארץ ומיס ורוח אש שהם

 הגרמים שהם הפשוטי חמישי יסוד ועוד המורה כמ״ש הטבעי
 הרכבה בלי הפשוטי' יסודו׳ חמשה א׳ כיוס שנבראו הרי השתייתי׳

 וחשי׳ כיוס בו המקריים בהם גשמיי'נפלו שהם ובכריאתןע״י כלל
 המקום בגדר והכתות האיכות לתקרה הוראת שהוא תוהו קו

 התקיף הקו כי ט׳ המקיף ירוק קו תוהו קו הגש׳וז״ש בדב׳ הנופל
 החושך יוצא שמהם השמייתיס גרמים הס העולם מקום את

 הגלגלים שמתנועו׳ המחקר חכתי כמ׳־׳ש לעולם הטבעי אש שהוא
 לומר אין הגלגלים שתן התקיף מקו למעלה אכל הטבעי אש יוצא

 באעת ע ירצה וגו׳ סתת נעשן ישת שנאמר והבי' תקים גדר )1

קיב
 יסולוון בג׳ כ״א מציאות להם אין בכלל המורכבים הנמצאים
 הטבעי אש שהוא הד׳ ליסוד אבל וארץ ומיס רוח שהן הפשוטים

 כל יוכלו שלא סתרו חושך הקב״ה ישת כי וז״ש לבא יכלו לא
 המקום בגדר ג״כ שהוא אף היסודי אש למציאות הנתצאי׳התחתוני׳

 ע״פ קדריש סוכתו סביבותיו דקרא סיפא התוספות וכתבו
 הסוכי בדמיון שהוא עה״ז התקיף הוא האש יסוד כי שאמרנו כונה
 התורכב בהפסד יפסד תורכב כל כי ההפסד והעולם עראי שהיא

 ושלישי׳ שלמות דפנות שתי כצורתה הסוכה דמיון כת׳ נברא ועה״ז
 לתקרה הורא׳ כהו אבני ואתר מנחות במסכת כמפורש טפח אפילו

 האבנים כו׳שאף התפולתות אבנים שהם והיובש הלח כגון האיכות
 לעולם מהם יוצאים הלחים המיס הש״י כתאתר היבש תטבע

 מתקר* זה כל הקר תתקר׳ והמים החם ממקרה ג״כ הס והאבנים
 יום ומדת ואתר :אחד ביום שנבראו הפשוטים מיסודות האיכות
 מהיסודות גשם ככל שיש כזמן מתקרה שהוא בו' לילה ומרת

 התקריס וד׳ היסודות ה׳ ואלו לעיל שזכרנו הפשוטים ה׳ חמש
 מהם המורכב נברא כל טרם להבראות ראוים כודאי תהם הבאים

 נברא בעבורו אשר התכלית שהוא העשירי וחשיב הנמצאים מכל
 כיוס בריאה הוזכר שלא ראשון ביום הקכ״ה שברא האור והוא כל
 שיהיו לצדיקים הנגנז האור והוא בחומש כפרש״י לאור כ״א א'

 אור שנקראת התורה ע״י השכינה מזיו ליהנות נפשי לתענוג זוכין
 העולם מסוף בו צופה ארם ושאת אור ותור׳ תצוה נר כי כת״ש

 האור את אלהיס וירא שנאמר ליה ומייתי השכלי ׳ בעינו היינו ט׳
 טוב כי אלהי׳ וירא כתיב בראשית יתי דבשאר מ׳ טוב ואין טוב כי

 על אור בריאת על טוב כי פרט ראשון וביום הבריאה כללת על
 1 לע״ל לצדיקים ונגנז נברא דבשבילו צדיק אלא טוב ואין זו כונה
 כר. רביעי ויום וגו׳ ויתן והכתיב אברי ראשון ביום ואור

 אזר יהי אלהיס ויאמר ראשון ביו׳ דכתיב דקרא דאגופיה לדקדק יש
 דאגופי" וי״ל נברא רביעי כיוס דהא הכי לאקשויי ה״ל וכו׳ ויהי

 שנבראו התאורות הן הן דלקתן חכמים כדברי למיתר ידע דקרא
 ומדת יום מדת דחשיב רב אכל רביעי יום עד נתלו ולא א' ביום
 ביום "כ ג המאורות דנקבעו ע״כ א׳ ביום שנבראו בתרתי ?צילה

 דההוא כדר״א ומשני ד׳ דיוס קרא מההוא שפיר ליה קשיא א'
 ט' שנסתכל כיון אלא א׳ כיוס נקבע היה ובודאי שנגנז הוא אור

 ־כיוס בו ונקבעו אחרים מאורות ברא ד' ביום ושוב וגנזו עמד
 תשמע לא אחד יום בקר ויהי ערב ויהי דכתיב נתי דקרא ואגופיה

 3חשי ולילה דיוס זמן דמ״מ אלא המאורות דנקבעו לתקשה ליה
 בחכמה העולם נבראו דברים בעשרה : ודו״ק כחדא ליה

 שבהן הכא דחשיב דברים הי׳ הן שהן העיון כפי בו׳ ובתבונה
 שהסכימו ספירות עשר לשתות קרובים בשמותיהן הן עולם נברא

 שכהן ששנינו מאמרות הי׳ והס שתיתן בקריאת המקובלים בהן
 ארץ יסד בחכתה דכתיב ובתבונה בחכתה ותייתי העולם נברא
 לבינה חכמה קדמה הספירות שתות לפי בתבונהגו׳ שתים טנן
 שמיס ואח״כ תחלה נבראת דארץ לקמן ב״ה לדעת תסכים הוא

 המעלה היא הדעת נבקעו ההומות לעתו3 דכתיב ובלעת ואמר
העלעגה



פרק תרשין אין
 אכניס שהן נבקעו ההומות שכו לו וייחס כחומש כפרש״י העליונה

 ככח ואמר לעולם מיס יוצאין שמהן לעיל שהוזכרו התפולתוח
 כחו נראה הריס דככריאת וגו׳ ככחו הריס תכין דכתיב ומכורה
 וגו' הרים וגו׳יעלו מיס יעמדו הריס על כמפורש כיותר וגבורתו

 וגומר ליעלים הגכוהי׳ הריס וגו׳ הריס תשקה וגומר הי־יס בין
 כדלקמן פיש״י גו' ירופפו שתיס עתודי דכתיב כגערת ואתר
 הרקיע יחזק רקיע יהי וז״ל ובחות׳פי׳נע״א עכ״ל ועתד כו שגער
 כשני וקרשו היו לחים עדיין ראשון כיוס שמיס שנבראו אע״פ

 א'וכשני יוס כל ירופפו שמיס עמודי דכתיב כולו הקכ״ה מגערת
 ומשפט צדק דכתיב ומשפט צדק ואתר ע״ש כו׳ מגערתו יתמהו

 כראשי׳קאתר יתי כששת כבוד הכסא שנברא לא וגומר כסאך מכון
 תו׳ הוא דהכסא שנהגו תקום פרק אמרי׳ דהא דנקט הנהו ככל

 ככוד דהכסא אתר דק אלא העולם שנברא קודס שנבראו דכריס
 כלל נכרא ככלל דברים י׳ שע״י העולם שנברא דברים תכי נברא

 המת מעודם כי וגו' זכור דכתיב וברחמים בחסד :העולם
 ה׳וגו׳הדריכני עללהכ׳אלאבוש׳וגו׳דרכיך דוד שבקש משמעו דלפי

 מעול׳ כי ה׳וחסדיך רחמיך זכור בל׳להכא למכתב 'ל וגויה באמתך
 וה״נ המה עולם מבריאת היינו המה מעולם דרשו וע״כ המה

 עול׳ העול׳וכתיב וכיא ה־ין עם הרחתי׳ מדת הקב״ה אמרי׳שיתף
 שלבו׳ אח׳ פקידות כב׳ ורגלך מרחיב היה ;וגל יכנה חשד

 וא׳ אש של אח׳ פקעיית כ׳ נטל עולתו את הקכ״ה ברא כיצד בכ״ר
 יאמר עש״ה שלג אח׳ דנקט ונראה ע״ש כו׳ בזה זה ופתכן שלג של

 ויש נכראו ומים מאש שהשתיס כדלקמן אש ונקט ארץ הוי לשלג
 הדין לתדת רמז הוא האש כי מדות לכי רמז שהוא כזה לכוון

 כו׳כדאמרינן כזה זה פפתכן וז״ש לרחמים רומזי׳ הס ומיס והשלג
 הדין מדת טס הי־חמיס מדת הקכ״ה שיתף ואח״ג כו׳ בתחלה
 כוי והולך מרחיב שהיה ואתר וגו' אלהי׳ ה׳ עפות כיוס שנאמר

 כו׳ והעמידן הקכ״ה כהן שנער עד תכלית לאין שהן מדותיו כפי
 דברים שהם המקבלים כפי המקום כגדר לעולס שיעור שיהיה

 די לעולמי שאמרתי הוא אני שדי אל אני מ־כתיב ומייתי גשמיים
 מן שהנעלס שנה ת״ק לעולם כזה רמז התוספות וכתבו וכו׳

 כיס גערה תצינו כר' ויבשהו בים *גוער ת״ק הוא שדי אותיות
 יס כקריעת דהיינו וגומר ויחרב סוף כים ויגער שנאמר סוף
 אכריאת דקאי אלא בו מצינו לא כאן כדכתיב סתתא כיס אכל סוף

 היום דעוד עולם אבריאת שפיר נופל הווה ל׳ דגוער ועוד עולם
 ה״ל סוף ים אקריעח אכל ותרחיב הולך יהא שלא כו גוער הוא

 תימא ויש כי' ארץ ובה״א :התס כדכתיב עכר ל׳ ויגער למכתב
 כהס נופל איך וארן שתים נבראו אחד שבמאמר כיון הזה בדבר
 קראי קשו כדמקשינן קשה ועוד לחברו מוק־ס האחד להיות תחלה

 קראי לכ"הקשו אכתי כו׳ כראשתיס כשנבראו ר״ל ומשני *אהדדי
 נאתר ואס פליגי כתאי א״כ הכי כן גס לב״ה נאתר ואס אהדדי

 יפה וכעל זה הפך לכ״ה מלומר לר״ל לשתוק ה"ל לא כהפך לכ"ה
 דכ״ש אליבא לתרוצי ולאו קאמר דנפשיה סברא דר״ל כתב מראה
 המקראות רמיות על אחרים תירוצים שם כתב ולדבריהם וכ״ה
קשו קאמר דתלמודא סתמא דהא התלמוד תסוגית זה ואין ע״ש

חגיגה שני
 פריך פלוגתייהו על ולכ״ה דלכ״ש ומשמע ר״ל ולא אהדדי קראי
 תירץ לו יש מהתנאים אחד שכל כיון התלמוד תדרך זה דאין ועוד

 לר״ל לו תה בגמרא הוזכר שהרי פשוט והוא המקראות רתיות על
 נכראו אחד כתאתר דודאי ויראה כע״א ולתרצה זו קושיא להקפות

 ולילך להרחיב התחיל כאיזהו_תהיסודוח פלוגתייהו אתנם כולם
 כשעה רב אמר יודא רב אתר שם חז״ל כת״ש עולס של המציאות

 שגער עד כו' כ״כ והולך מרחיב היה העולם את הקכ״ה שברא
 הוא אני שדי אל אני דכתיב תאי דאר״ל והיינו כו׳ הקכ״ה כהן

 לספק יש היבריס דככל כזה והתשל די לעולם יש שאמרתי
 תחלי ונברא העיקר הוא בתוכה אשר שהפניתי נאתר אס בבריאת'

 אלא אינם והם החיצונות קליפות עליו והולכים נתגדלו ואח״כ
 ונבראו גדולות הס החיצונות כי זה הפך שנאמר או לפנימי שומרי׳

 כך ואחר עליהם שותר היא כי הפניתיס גס יפסיד ובזולתו תחלה
 כאחד שניהם ויבאו הם שקולים נאתר הפניתיסואס יתגדל! כתוכי

 כ״ש לדעת ולזה והולכים גדולים יהיו כקטנות׳ מציאותם התחיל
 השתייתות הגרמיות וגו׳כי השמים אח אלהיס כרא כראשי׳ שנאמר

 העיקר המציאו'הם כל כסיכוכ׳יתנוענעו אשר העולם את התקיפי'
 עד למטה מלמעלה ולהלוך להרחיב המציאות התחיל וממנו
 ראיה שהביא והוא הפשוטות היסודות כתוך האמצעי שהוא לארץ

 הוא והשרפרף עיקר הוא הכסא כו־אי כי וגו' כסאי השתים שג׳
 שרפרף תתקן הוא הכסא גובה לפי כי שפרש״י וכמו אליו טפל

 כי ושמים ארן אלהיס ה' עפות כיוס פנאמר זה הפך כ״ה ודעת
 איני הס העיק׳כי והוא כולם יסבבו עליו אשר התורכז הוא הארץ

 הולך והיה המציאות התחיל בה וע״כ אליה ומשמשי׳ כשומרי׳ אלא
 כענין הקכ״ה כהן שגער עד הגלגלים השתים מציאות עד ומיחיב
 ראיה והביא תתצר תאתציעוהו מידי דכל דיומא כפ״ב שאתרו
 תעמד כי יסדה הארץ על ואגדתו מעלותיו כשתים הבונה שנאתר
 שהאגודה העיקר היא הארץ וע״כ א״א שתחתיו הכית כלי העליה

 הזאת ופלוגחא הש״י יסדם הארץ על כולם הפשוטי׳ היסודות של
 ודעת וע״ש וכו' אותר ר״א פ״ה כיומא ור״י ר״א פליגי כעצמה

 תן תלתעלה המציאות התחיל כאחת כי ביניהם הכריע החכמים
 בכי כמתחיל וגו׳ יסדה ידי אף שנא' הארץ מן ומלמטה השמים

 יחדיו עליהם אני קורא ואותר מלאכתו לעפות קצוות כשני ידיו
 א״א הגלגל כלי והתרכז התרכז כלי ההיקף הגלגל ירצ׳כו שיעמדו
 כלס כי כשניהם התציאות התחיל וע״כ יעתודו יחדיו אך שיעתדו
 דלכ״ה דכ״ש אליבא היינו אהדדי קראי קשו דתקשה והא עקרים

 ושתים ארץ אל נמשך דהעשיה דייק וגו׳ אלהיס עפות דכיוס קרא
 קרא אכל תחלה נבראת ארץ ע״כ לשמים ארץ בכאן ותדהקדיס

 שנאמר' דהכריאה דייק לא וגו׳ השתים את אלהיס כרא דכראשית
 וארץ לשמים הבריאה סדר כאן לומר כא ולא האור אל נמשך שס

 לכי היא לארץ השמים הקדים הכתובים שברוב אלא שפרש״י כתו
 התחתוני' ידי מעל יותר באמצעות' ניכר ית״ש מציאתו כי עניינים

 ויכלת תניע לו יש מתנועע שכל ראשון תניע נודע מתנועת׳ כי
 נראות ית״ש פעולתיו מעלות בגדולות והכי ראשון תניע אל ׳הדבר
ירושלמי ובאגדת וגומר שמיך אראה ני כת״ש תהעליוטת יותר

איתא



קיג הגיגה שגי פרק דורשין אין
 תמרץ חנינא א״ר וגו׳ ברא דכראשית קרא ״ה31 קשה יא5ד איתא
 כראשית דב״ש מ"ט מסלקי׳ כ״ה לדבריהם טעס תכיאיס שכ״ש

 אכל ע״כ היתה ככר היתה והארץ ליה תסלקי ב״ה תשס וגו׳ ברא
 ויפרש תחלה נבראו דכראשי׳כראוגו׳שהשתי׳ קרא ליה דדייק ג״ש
 רש״י שהכי׳ כתו הבריא׳ סדר בראשונ׳ולהורו' כתו בראשית מלת
 ר״ל ותשני וגו׳ עשות דביוס בקרא יעשו תה א״כ התפרשים דעת

 את אלהיס ברא בראשית שנאתר כתו תחלה השתים כשנכרא-כרא
 יפה בעל שכתב ותה כו׳ תחלה ארץ נטה כשנטה אבל וגו' השתים
 אבל בבריאה אלא נחלקו דלא אתי ע״כלכ"שלא "ל דר תראה

 לב״ש כ״ה קאתר מאי דא״כ קדמה דארן ב״ש תודו בנטייה
 בנטייה אלא צודק תשל זה אין והלא כו׳ בית בונה אדם לדבריכם

 עכ״ל כו׳ לב״ה כ״ש תודו בזה והלא מלבו בהקמת כ״א שבונה
 הקמת שהוא נטיי׳ לשון הכין שהוא תה לפי אלא אינה זו הוכחה

 הבריאה בכלל היתה המצב הקתת כי תהנרא׳ אבל התצכ מצבו
 ביום נגתרה הארץ תלאכת כי ותיקונם עשייה גתר היא והנטייה

 תדשא אלהיס ויאמר וגו׳ היבשה ותראה השלישי כיוס שנאתר הג׳
 תאורות יהי שנא׳כו הד' כיוס היה השתי׳ מלאכת וגו׳וגתר הארץ

 שנא' תחילה הארץ הזכיר העשייה כענין ולכך וגו׳ השתים ברקיע
 כתאתר האריך מראה יפה ובעל וגו׳ ושתי׳ ארץ ה׳אלהים עשות ביו׳
 כדברי׳ רק באתי לא ואני ע״ש מפשוטו רחוקים בדרשות אך הזה

 יש עליו ששס ר״ל כו׳ מים ששם ארי״בח :לפשוטו הקרובים
 וכתיב לרקיע מעל אשר המיס וכין גו׳ תבדיל ויהי כדכתיב מיס

 הרקיע דעל משום דר״ל גו' שמיס לרקיע אלהים ויקרא בתריה
 לשנים תשמע והת״ס מיס פס ע״ש שמיס לרקיע קרא מים יש

 השתי׳ על שנאתר מיס דשס עוד הרא״ס מ״ש אך הרא״ס כמ״ש
 ומים אש תנא .־ ודו״ק לכך הכריחו תי ידענו לא כו׳ האזיריים

 כו׳והכונה אותיות וכהפך נחה השי״ן אחרי שהאל״ף ופי׳כת״ש כר׳
 השמים: כהן וברא ששתפן והרחמים הדין ב׳מדותיו ע״ש כדלעיל
 לפרש תמי׳ הענין כי'לכאורה שמות וארץ שמים אומר הייתי

 אפש׳לפר׳ היאך הכא דגם ועוד שמו הן דכתיכי וארץ שמיס דכל
 לשון ולפי דכתיב כרא תלת קאי אמאי וא״כ אלהיס של שמו שהן

 דה״פ נראה עכ״ל כו׳ הן אלוהות וארץ שתים אומר הייתי הכ״ר
 וה״ק הן רשויות ׳3ו הן אלוהות שס ג״כ וארץ שתים אומר דהייתי

 וארץ שמיס הפעול אלהיס את השועל אלהיס ברא כראשית קרא
 הפועל אלהיס הכתוב תן וחסר אלוהות כח וארץ לשתים שיהיה

 דקרא אלהיס ע״כ גו' הארץ ואת השתיס את שנאמר ועכשיו
 ואין תמש ארץ וארץ תמש שמיס ושתים הפועל אלהיס היינו
 לתלמי שכתבו גבי דמגיל׳ כפ״ק י״ל וכה"ג כלל אלוהות כש בהס

 דכיון כו' ל״ל הארץ את : שס כמפורש כראשית כרא אלהים
 אארץ וכ״ש אשתיס קאי לא דקרא אלהיס ע״כ השמים את דכתיב

 כפרש״י כו׳ שתים להקדים ומשני וארץ השמים את לכתוב וא״כ
 דכתיב תחילה נבראת ארץ לעיל ב״ה דאתרי והא התום׳ וכתבו
 קרא מדשני ליה דריש ואת התם כתיב ולא גומר ה׳ עשות ביום

גס א״כ לדבריהם וקשה ע״ש כו לעשייה ארץ להשתין בסדריה

 '1דכראשי תסדרי׳ קרא ותדשני הארץ גבי ואת לכתוב לא נמי לכ״ש
 ארץ הקדים גותר עשות וכיום לבריאה שמים הסמיך גומר ברא

 שכתבנו דרכנו ולפי תחלה נבראו דהשתיס ליה לדרוש לשתים
 ארץ נטה וכשנטה תחלה שתים ברא כשכרא ר״ל דמשני הא לעיל

 כתיב לא דאי הכא שפיר אתי הכי משני דכ״ש דאליבא היינו תחלה
 כנטייה אלא החכמים כדעת כאחד שניהם היה דהכריאה ה״א ואת

 דאל״ת גו׳ שמיס ברא בראשית כאן שינה ולכך החלה הארץ היתה
 הבריא', בין מחלק דלא הלל לבית אכל שוין והנטייה דהכריאה ה״א

 ע׳׳כ לעיל כמפורש להו דייק לא כרא דכראשית דקרא והנטייה
 תחלה נכראת שהארץ לומר גותר ארץ עשור! דכיוס הכתוב דשינה

 ואת אתא לארץ שתים להקדים הארץ ואת ס״ל דלא לב״ה קשה אך
 יש לכ״ה אכל לכ״ש אתיא הסוגיא דכל נראה וע״כ ל״ל הארץ

 ל) שהשיב כב״ר כדאיתא אחר בדרך הארץ ואת השמים את לדרוש
 ולבנת מתה לרכות השתים את אלא כו׳ לדרוש יודעין שאין לפי ר״י
 כפרש"* איכא וכה״ג כו' ואילנות דשאים לרכות הארץ ואת נו׳

 התוספות כת״ש דהכא אדרשה יפליג תולדותיהן לרבות כחותש
 בו׳ והשכים להשביע דרכו שאין למי :דכ״ה אליבא והיינו

 כחכמים והיינו עכ״ל כו׳ כאח׳ שנבראו עתה השכימה וזו פרש״י
 השכימה הארץ ר״י השיב דב״ה אליבא נ״ל ויותר לעיל הכי דס״ל

 כו׳שהקדימב ואנשים נשים ותצאו תייתי דהכי ודגתיא ונכרא׳תחלה
 ככ״ר קאת׳כדמוכח ככ״ה נרא׳דר"י וכן מאנשים הנשים להשלים

 כר יודעין ואינן שרואים לבריות להם אוי :לעיל 1נ3שכרז

 אז* יהיה זה כל הכריות יודעין שאינן משום וכי ככלל הקושיא
 למר כמספר הללו העמודים ענין ותה זה כל כידיעתן ומנ״ת להם

 תקותות ככמה כתכואר זה ככל הכונה ונראה כו׳ ליה כדאית
 בתורה היצה״ר את לנצח לאדם ניתן שהבחירה ובתלמוד כמקרא
 לכה״יג משכהו זה מנוול כך פגע אס כקידושין כת״ש וכתצות
 כידו יעזבנו לא ה׳ גו׳ לצדיק רשע צופה שם כת״ש עוזרו והקב״ה

 שאין לכריות להם אוי ר״י אתר ע״ז לו תסייעין לטהר הכא וע״ד
 כמעש' עולם לקיום אס כחירתו לפי עומד העולם מה על יודעין

 עותל אעולס והרי הרשעים כמעשה לאכד ואס הטונים הצדיקים
 העמודים על והיינו ובמצוותיה התורה בקיום אדם כן כבחירת

 ג' ועל ג״ח ועל העבודה ועל התורה על עומד העולם כמ״ש
 שנאמר השלום ועל האתת ועל הדין על קייס העולם דכריס
 אדם כני שאין דהיינו יתפלצון שעתזדיה מפני גומר ארץ התרגיו

 על שעומדים העמודים כעיקר ואמר שזכרנו העמודים מקיימים
 לזת רמז ותייתי למיס לכו צמא כל הוי כת״ש התורה 'שהיא המיס

 למים שנמשלה התוהה על דהיינו המיס על הארץ לרוקע שנאמר
 החורת כי ההרים על המיס ואתר למיס לכו צמא כל הוי כת״ש

 הבוחרים הצדיקים אדס לבני נתנה אבל הפרת לתלאכי נתנה לא
 גומר ההרים על תקפץ כגון דוכתין ככמה להרים שנמשלו כטוב

 גומר הרוח על עומדים שההרים ואתר גומר אכל לא ההרים על
 שנתנת הטהורה הנשתה שהיא כרוח תולה לטוב ובחירתם הצדיקים

 ככשיר/ תלוי זה שכל גות׳ואמר רות נשמח באפיו ויפח כת״ש להם
כן א כט ח״ב



־ חגיגה שני •
 שלא זה גס כו' קבועין ולבנה חמה ;האהל בפני פרוס הוילון

 אלא אח׳ בגלגל קבועין אינן ולבנה שחמה שדעתם התוכניים כדעת
 נקר׳שחקיס בו׳ וטוחנות עומדות רחיים :חנל׳ל שצ״ס כדרך

 לפרש נראה היה לצדיקים מן וטוחנות ואמר וטחינה שחיקה מל׳
 אבל המדבר אדור דכתיב מקרא כדמייתי המדבר שבדור לצדיקים

 האמינו לא כי מיניה לעיל דכתיב איירי בצדיקים לאו קרא האי
 מן טוחנות הילקוט ובגירסת גו׳ אל וינסו שם וכתיב גו׳ באלהיס
 ויצז שנאמר המדבר מדור ליה ומייתי טפי וניחא לע״ל לצדיקים

 להם מוכן שהיה מן מאותו כן גס הקב״ה להם גו׳שנת; שחקים
 חלק המדבר לדור שאין חלק בפרק אמרו שע״כ ואפשר לעתיד
 וב״ה ירושלים ; בעה״ן המן מן חלקם קבלו שכבר לעה״ב
 בנה הכפול ל׳ גומר בניתי בנה מקרא ליה וחייתי כר בנוי ומזבח

 המימן שם על זבול ב״ה כמשמעות בית בניתי ירושלים על
 1דנת ספ׳3 הגדול השר נקרא כו׳שע״כ הגדול השר שמיכאל ואמר
 בעלמא וכדאמרינן מעלה של במקדש מעלה של גדול כהן שהוא

 מקריב שהוא ואמר שלמטה ירושלים נגד מכוון שלמעלה ירושלים
 פרים לשם שיש דעתך על תעלה וכי בזה הגיה ובע״י קרבן עליו

 בתפלה תקנו זה ועל צדיקים של נשמתן מקריב מהו אלא וכבשים
 וראה זמייתי ק״ך סימן חיים אורח בטור כמפורש כו׳ ישראל ואישי
 לה שמכוון שלמעלה מירושלים ראה לומר רצה גומר קדשך מזבול

 ככוח מפני :גל קנאתך ואיה עתה שנחרבה שלמטה ירושלים
 ״פ3 בתפלתן ביום עיקרה ישראל של דשירתן בו׳ ישראל של

 לאלחיתשא״כ תפלה קרא בהאי כדמסיים חובה שהן ומנחה שחרית
 דהקב״ה קרא מהאי דעכו״ס בפ״ק אמרו וכה״ג רשות ערבי׳היא

 המלאכים דאין זה מכל ומשמע בלילה חיות מפי שירה שומע
 כי ג״ה פרק דאמרינן מהא לדקדק ויש כלל ביום שירה אומרים

 המלאכים בין לחלק ויש שירה לומר זמני הגיע א״ל השחר עלה
 שנבראו ביום פ״א אלא שירה אומרים שאין יום בכל שנבראו

 שירה שאומרים וגבריאל מיכאל כגון מלאכים ובין שס כמפורש
 ביה וכתיב גו' ממעון השקיפה שנאמר : שס כמפורש תמיד
 שם דרים אשר מלאכיו ידי על היינו גומר ישראל עמך את וברך

 אשלחך לא למלאך אח׳ ויעקב גו׳ יברך הוא הגואל המלאך כמ״ש
 של אוצרות והס כי׳ ברד ושל שלג אוצרות : ברכתני כ״א

 דאיוב המקרא י9 ועל כפרש״י הבריות את בהן לייסר פורענות
 וגומר צר לעת חשכתי אשר גו׳ ברד ואוצרות שלג אוצרות הבאת

 רעים טללים עליית דהיינו גומר טל אגלי הוליד מי כתיב ושם
 ודלתותיהן ט׳ וסערה סופה חדרי ואת׳ כאן שזכר גו׳ אגלי ועליית

 דנתי בישעיה כמפורש פורעניות של אוצרות כן גס שהם כו' אש
 שנאמר ומייתי אוכלה אש ולהב וסערה סופה גו' תפקד ה׳ מעם

 בפרש״י ועיין הגמרא נוסחת היא כך הטוב אולרו את יפתחה׳לך
 : זעמו כלי ויוצא אוצרו ה׳ פתח שנאמר תייתי ע״י בגיר׳ אבל

 הפורעניות על שלמה של בתפלה גר מכון השמים מן תשמע
 דהפורענויז נמי סמיך קרא ואהאי דכתי׳ הוא בעולם המתרגשות

מ' דכתיב צדקה גו׳ םמן ומשפט צרק : גמטן שס מ

פרה דורשין אין
 גני דב״ב פ״ק כמבואר היצה״ר >הוא ההערה את לנצח ארס

 אשר גומר ארשע לא כי דעתך על ואתר בבחירה כופר שהיה 3איו
 לאויב איוב נין לך ונתחלף לפניך עברה סערה דרוח םער׳ישופני3

 הרע היצר על רמז בשי״ן נשערה כתיב שע״כ יצה״ר רוח דהיינו
 לטהר האדם ננא תלוי סערה שאותו ואמר שעיר של כחו שהוא

 לבן לעזור הקנ״ה של וכחו בזרועו שתלוייה והיינו שהקב״העוזרו
 וסמך העמודים הן כמה זכר לא יוסי שר׳ ולפי נחירתו לפי אדם

 מ״ש ע״פ תנאי הני ניה קאמרי וג״ח ועבודה לחורה אמתני׳שהן
 דוד ונא לישראל נתנו מצות אמ׳תרי״׳ג דחד דאיכ׳חנאי דמנות ס״ב

 דנא וח״א ו׳ על והעמידן ישעיה דנא אמר וחד י״א על והעמידן
 באמונתו וצדיק שנאמר האמונה והיא אחד על והעמידן חבקוק

 עומד העולם הכא חכמים קאמרי ועד״ז באורך שם כמפורש יחיה
 ודאי שהיא האמונה ועם התם דחשיב י״א שהן עמודים י״ב על

 התם דחשיב ז' הס עמודים ז' על וי״א עמודים י״ב הס עקרית
 אחד עמוד על הכא דקאמר ור״א עמודים ז׳ הס האמונה ועם
 שהוא ליה ומייתי יחיה באמונתו וצדיק בה שנאמר האמונה היא

 ועד״ז באמונתו דהיינו עולם יסוד וצדיק בו כת״ש הצדיק של עמו׳
 מצות שע״י ותעמוד ארץ כוננת אמונתך ודור לדור הכתוב אמר

 עמוד היא האמונה כי הארץ תעמוד ידיה ועל ארץ כוננת אמונה
 הן שנאמר הם רקיעים שני ; ודו״ק כמ״ש עולם כל של אחד
 רקיעים ב׳ על שנתכוון בזה י״ל גי׳ ושמי השמים אלהיך לה׳

 העליוני׳ממש שמיס הס השמי׳ ושמי האוירייס הם שמיס דהיינו
 הללוהו ואחריו גות׳ השמים מן ה׳ את הללו אקרא הרא״ס כת״ש

 בעבו׳ מיס שס מעניו שמי׳ע״ש נקראו הס והאוירים השמים שמי
 ט׳ וילון הן ואלו רקיעים ז׳ :ע״ש מ׳ המיס הוית שם היות

 כוכבי ז׳ והס הס רקיעים שז׳ כך על מסכימים עכו״ס חכמי
 לא הזה במאמר הדברים בפרטי אמנם חנכ״ל שצ״ס כסדרן לכת

 : תדרוש בל לך במופלא בזה לי אמרתי וע״כ להם לכזין ידענא
 זה ופי' והתום׳ רש״י פי' עיין כו׳ ויוצא שחרית נכנם אלא
 מחשיך הוא אחר דבר בפני פרוס כשהוא הוילון דמשמע מובן אינו

 היאך א״נ נראין הככביס שיהיו כדי העולם מן יוצא בלילה דלכך
 פריסת דע״י דמשמע לעולם האור להביא בעולם שחרית >כנס

 החמה אור נראה לתיקו וכשנכנס בלילה אור מחשיך היה הוילון
 בלילה ושקיעתה מאיר ביו׳ שמש דעלייתהשל האין אנו והרי ביום
 נכנס קאמר אור לענין דלאו נראה דבריהם ולולי מחשיך הוא

 המאורות שנקבעו קודם דגם אלא כו׳ ומחדש שתרית ויוצא ערבית
 לילה ומדת יום מדת אז שהיו בקר ויהי ערב ויהי נאמר ד׳ ביום

 מאיר יותר השמים עצם מאורות דבלאו והיינו לעיל בדאמרינן
 והרקיע תיקו לתוך במס נכנם משו׳דהוילון מבלילה ביום ומזהיר
 בפניו ומחשיך הרקיע תחת מתיקו בערבית כך אחר ויוצא מזהיר

 שנקבעו קודם גס שהיה בראשית מעשה יום בכל ומחדש וזלש
 ידי על ברקיע נראין שהיו לילה ומדת יום מדת דהיינו המאותת

 כמו היינו לשבת כאהל גומר כדוק הנוטה מקרא ליה ומיית׳י הוילון
מלילה פתוס עללוהאהל הוילון המוס לסגת גאהל רלון שנמ&ע



 כמשמעו צדקה עול עושה למעט דצדק הס ענינים ׳3 וללקה ללק
 שלום גנזי :צדקה גדרך אלא לו לתת חייג ואינו דגר שנותן

 שלום נקרא הקנ״ה של דשמו בו׳ שלום ה׳ לו ויקרא דבתיב
 דכתיג רנה3 גנזי ואתר שם כמפורש דשגת פ״ק קרא מהאי >לתד

 צדקה לענין גם לעיל קרא האי הגיא ולא גז׳ ה׳ מאת נרכה ישא
 השם ניה כתיג דלא משום ישעו תאלהי וצדקה גסיפיה דגתיג

 שנאמר שלצדיקים נשמתן נערגותואמר השוכן המיוחד
 ע״ש שואל פרק תפורש זה גו׳ענין צרורה אדוני נפש והיתה

 דגר גו׳ יעטוף מלפני רוח כי שנאמר בו׳ ונשמות ואתר
 נדבות כו׳שנא׳גשם שעתיד וטל ואתר היד כל פ׳ תפורש זה

 אל מלך כולי אופנים שם ואת׳ רע״ק פרק תפורש גו׳ תניף
 הל״ל ענינו לפי שמו ביה בערבות לרוכב שגאמ׳סולו כולי

 סולו אתר וע״כ עולמים צור ניה כי ע״ש נזה רתז אגל שתו יה
 במופלא בי״ה: שננרא הנרואי׳ מכל לתעלה שהוא נערנות לרוכג
 ה״ת אכל נרא׳שרמז כזה ובמכוס׳כו׳תכפול תדרוש בל ממך

 למטה ותה לתעלה תה התרככה כמעשה היינו כתופלא דתתניתין
 מי תחקור אל כראשית כמעשה גס תמך ובמכוסה תדרוש אל נו׳

 אתר התכונן שהרשית כתה אך כראשית מעשה כטכעי כקי שאינו
 על לחקור לאדם דיש והפלסופיס החוקרים כמ״ש כל'צווי התכונן
בנסתרות עסק לך ואין : שכעולס הכרואים מתוך מציאתו

: לעיל נדאתרינן עריות כסתרי דהיינו
 כפסוק חז״ל שדקדקו וכז׳נראת ראשונים לימים נא שאל כי ת״ר הרי״ף

 לומר דמספיק ונג״ק * ראשונים לימים שאמר כיון לפניך מאי י
 זה כפסוק לדרוש כאו אמנם אדם אלהים כרא אשר היום למן נא שאל ני*
 ימי ו' אשר הוא אם תנועה שלא וכדי ראשונים לימים נא שאל כי כך

 כרא אשר היום למן לפניך היו אשר לז״א כראשית ימי ששת או כראשית
 ימי ששת שהם האדם שנכרא קודם היו אשר הימים כלומר אדם אלהים

 ומן זה מאי לומר אדם אלהים כרא אשר היום לתן לפניך וז״ש כראשית
 ו׳ יום שהוא אלהים כרא אשר היום לתן אתר לכך לפניך היו אשר אמרתי
 ו׳ימי דהיינו כריאתך לפני לפניך היו אשר ראשונים לימים שאל אמרתי

 אתה השתים קלה ועד השתים לתקלה ומ׳ית נהם ודרוש נא שאל כראשית
 1 מת השתים כריאת קודם לומר מכאן לפנים חוקר אתה ואי וחוקר דורש

 ! וכו׳־ כלילה כתורת העוסק כל ר״ל אמר ת״ה.• של שכוכתות מעון : היה
 > וכדרש וכו' כתורה העוסק כל ר״ל כדרשות הרקיע כתנין הפסיק לתה זי״ל
 ! למלתית סיים לא אכתי העוסק כל וכו׳וכתוספ׳אמר מד"ח הפוסק לוי רני
 לומר התיספת כעלי רצו תה סתותיס והדכרים לפרש שהתחיל רקיעים דז׳

 של כתות שכו מעון שאתר דכריו גמר הס אלו שדרשות הנ״ל כדכריהס
* שנאמר ישראל של ככודן מפני כיום וחשות כלילה שירה שאומרות מ״ה

ז אומרים לתה להקשות יש ולזה ־ עמי שירת וכלילה חשדו ת׳ יצוה יומם
י של כבודן תפני מסירתם ומתכעלות כיוס וחשים כלילה שירה המלאכים

 , למלאכי' הקכ"ת יצות יותם דלכך בתור׳כלילה עוסקים שישראל לז״א ישראל

 המלאכי׳ של שירה וכלילה תשיר׳כיוס להם להניח ישראל עם חשד שיעשו
1 מאכילים מדיית הפוסק ולכך שיר׳עמי וזהו כלילה עוסק שאני התורה עם

ן אלא משרתים המלאכים לדתות לישראל גרס שתי לפי רתמים גחלי אותו
) מראיתם שהס המלאכים מד״ת פיסק שהוא וכיון התור׳שעוסקי׳נה בשניל
! לא אכתי כתורה העושק כל התוספת כיונו ולזה ־ כו כוערים אש כגחלי
. כין מפסיק אתר ענין שהוא תתשוכ אל לומר רקיעים דז׳ לתלתיה סיים

 דרקיעים למלתא סיימיה לא דאכתי הוא מעניינו אלא הרקיעים דרשות
 ' הוא ותעו! ישראל של לצרכן הס הרקיעים כל כי הדכר להרחיב ויש

שירה■ מלומר משים שהמלאכים סמך לכך שירה בו שאומרים למלאכים

קיד ׳ חגיגה שגי פרק חרשין אין
 : ישראל של לככודם משמש מעון גם וא"כ ישראל של תפניככודן כיום ן
 ס בת השיבתו תשובה מה זכאי בן יוחנן רבי אמר תניא ן

על אעלה * שאמר בשעה נצר לנבוכד קול
 יי לו ואמרה קול בת יצתה לעליון אדמה עב במתי !

 כלו העולם כל את שהפריד נמרוד של בנו בן
 בגבורו׳ ואם ע׳שנה אדם של שנותיו כמה במלכותו עליו

 תלים שנה שבעים בהם שנותינו ימי * דבתיב שנה שמונים
 ועד הארץ מן והלא וגומר שנה שמונים בגבורות ואם

 וכן ת״ק מהלך רקיע ש^ ועוביו שנה ת״ק מהלך לרקיע
 ורגליי הקודש חיות מהן למעלה לרקיע רקיע כל בין

 החיות ושוקי כלן כנגד דחיות וקרסולי כלן כנגד דחיות
 כלן כנגד החיות ורכוני כלן כנגד
 . כנגד דחיות וגופי כלן כנגד החיות ירכי

 וקרניי בלן כנגד החיו׳ וראשי כלן כנגד דחיות וצוארי כלן
 כסא ורגלי הכבוד כסא מהן ולמעלה כלן כנגר החיות
 מלך מהן ולמעלה כלן כנגד הכבוד וכסא כלן כנגד הבכור

 אעלה אמרת ואתה עליהם שוכן ־ונשא רם וקיים חי אל
 בור׳תני ירכתי אל תורד שאול אל אך וגו׳ עב במתי על

 אין חייא וא״ר פרקים ראשי לו מוסרים אבל חייא רבי
 דואג שלבו ולמי ב״ד לאב אלא פרקים ראשי מוסרין
 אמר • בקרבו דואג שלבו והוא דאמרי איכא ׳ בקרבו

 ה׳ שישאבו למי אלא תורה סתרי מוסרין אין אמי רב
 ישעיש •י חרשים וחכם יועץ ׳ פנים ונשוא ים חמש *שר דברים

 .ג שנא׳ לכותי תורה דברי מוסרין אין אמי א״ר לחש• ונבון
 !תק כן עשה לא לישראל ומשפטיו חקיו ליעקב דבריו *מגיד

 אלעזר לרבי יוחנן רבי א^׳ל ידעום׳ בל ומשפטים גוי לכל
 כדקש קשאי לא אכתי א״ל מרכבה מעשה אגמרך תא

 מרכב׳ מעשה אגמרך תא ר׳אסי א״ל דר׳יוחנן נפשיה נח
 גמיר הוה יוסף רב רבך יוחנן מר׳ גמירנא זכאי אי א״ל

 בראשי׳ מעש׳ תנו הוו דפומבדיתא וסבי מרכבה מעשה
 אתון אגמרוה להוי אמר מרכבה מעשה ליגמרן ליה אמרו

 לגמרן אמרו ויגמרוה בתר אגמרוה בראשית מעשה לי
 " וחלב *דבש בהוא תנינא להו אמר מרכבה מעשה מר

 י ה ש תחת יהיו וחלב מדבש מתוקים שהן דברים לשונך תחת
. " אל ללבושך *כבשים מהכא אמר אבהו רבי ״ לשונך

9 תשני > י ! י  שד כבשונו שהם דברים. כבושים אלא כבשים תקרי
 ויאמר ער בהו תגינן ליה אמרו לבושך תחת יהיו עולם
 עד מיתיבי * מרכבה מעשה הן הן להם אמר אדם בן אלי
 חשמל( )כעין וארא עד אומר רבי מרכבה מעשה היכן

 מנמרינן וארא עד ׳ החשמל ער אומר יצחק ר׳ בתרא
 מסרינן עדוארא א״ר פרקים ראשי מסרינן ואילך מכאן
 אין מדעתו מבין חכם הוא אם ואילך מכאן פרקים ראשי

 דהוה ינוקא ההוא והא בחשמל דרשינן ומי לא לא אי
 ינוק* שאני ואכלתיה ■מחשמל נורא ונפק בחשמל דריש

דלא ב כש



שני פרק דורשין אין
 יהודה א״ר י דדריש ארעא אורח דלאו ומניה מטא רלא

 חזקיה בן וחנניא לטוב האיש אוהו זכור ברם רב אמר
 סיתרי׳ דבריו שהיו יחזקאל ספר נגנז הוא שאלמלא שמו

 מאות ג׳ שם לו והעלו לעלייה עלה עשה מה תורה דברי
 בתינוק מעשה ת״ר * ודרשן בעלייה וישב שמן גרבי

 בחשמל מבין והיה יחזקאל ׳בםפ רבו בבית קורא שהיה מ״י
 כפר לגנוז חכמים ובקשו ושרפתו מחשמל אש יצאתה ',ייי״י

 כלם חכם זה אם גמליאל בן יהושע רבי להם אמר יחזקאל ששינח
 תנא במתניתא ממללות אש חיות חשמל מאי הם׳ חכמים מהלנ
מפי יוצא שהדבור בשעה ממללות עתים חשות עתיםזת

 מפי יוצא הדבור שאין ובשעה חשות הוא ברוך דקדוש
 אמ׳ ושוב רצוא מאי ושוב •*והחיו׳רצוא ממללות רקב"ה ל6חוקי

 הבזק כמראה מאי הכבשן מפי היוצא כאור ירודה רב ח
 *וארא החרסים מבין היוצא כאור חנינא בר יוסי א״ר "*י

1 , ערין3
 רב אמר אזל להיכן וגו׳ הצפון מן באה סערה רוח והנה א"- ט׳

 נבוכד לפני העולם כל את שהלךילכבוש רב אמר יהודה שס
 אומה ביד כו״ם עוברי יאמרו שלא כרי למה כך נאצ׳וכל

 מי הקב״ה אמר בניו את הוא ברוך הקדוש מסר שפלה
 ישראל של עוונותיה׳ כו״ם לעובדי שמש שאהיה לי גרם

 החיות אצל בארץ אחד אופן והנה החיות *וארא לי גרמו שס
 מגיע וראשו בארץ עומד שהוא אחד מלאך אלעזר א״ר
 מחביריו וגבוה שמו סנדלפון תנא במתניתא החיות לבין

 וקושר המרכבה אחורי ועומד שנה מאות חמש מהלך >ןתפל
 ממקומו ה׳ כבוד *ברוך כתיב והא איני י לקונו כתרים ל?

 לכתר ליה רקשר אלא דיד^יה ליכא דבמקומו מכלל
 : בדוכתיה ויתיב תגא ואזיל המפורש בשם ומשביעו ג שס

 י3עו דחיות עלי:רגלי ולא עצמן על כלומר הוא נקיה לשון עליו
 הוא שוק :לע״ז3 קלילי״א אסתיירא קרסולי :פרסותיהן

 :לשוק הירךהסתוך עצס הוא רכובי : הרגל עס הנמכר העצם
: תתניס3 התקוע הקולית עצם הוא ירך

 וכוש כתיב שהרי מזרעו שהיה לא הרשע נמרוד של בנו בן הוספות
 ושלח בשנער הוא גס שמלך מעשיו ע״ש אלא נמרוד את ילד

 יש כלס כנגד החיות ורגלי : באברהס ידו ששלח נמרוד כמו בישראל ידו

 רגל כף כשא מרובעות הנה אשר וחיות הקליר שיסד בקדושתא מגיהים
 חשבון לפי עולת שכן ואומרים הוא״ו ומוחקים עשרה וחמש מאות ממש

 מנין ת״ר!והיינו פעמים ט״ו הוא אויריס וח׳ רקיעים ז׳ למנין שבכאן
 מחקוהו ובחנם • תי׳ק פעמים ט״ו בו שיש לשימן וי״ה ת"ק ש״ר ־ ישרה
 ת״ק מהלך לרקיע ועד הארץ מן לוי א״ר ירושלידהרוא׳ ע"פ דבריו שיסד

 כמת ראה יש״רה כמכין אחד רגל מדת גדול חלבו ור׳ ר'ברכיה אמר שנה
 ע״פ שיסד דבריו כל וכן חקט״ו משמע כו׳ מעולמו למעלה גבוה הוא

 שהוא ירושלמי גמרא שעת לאחוז כדי גמרתינו שטת מניח והוא ירושלמי
 תנא רוכל אבקת מכל עליה דקרו שמעון ברבי אלעזר רבי והוא תנא היה ל׳ל

 ייסד לא שמעולם הראיה פי על מקדשים היו ובימיו ופייטן קרובן קרא מסשה
 הקשנה על חוזר חייא ר׳ יכו׳ לו מושרין אבל ע״כ.: א' מיום קרובן רק #רבב'

 : שבת פרשיות ראשי סימני פרקים ראשי :ביחיד במרכבה ולא שאמר ,דיי*
 עליו דואג שלבו והיא ?אמרי ואית : ראשו את מקבל ואינו דואג שלבו ו^ר

ומעש׳בראשית יצירה ישפר מרכבה מעשה כגון תורה סתרי : בעינן חרתי ילק"!5

:ברייתא והיא יע

 ליה אימין אלחנן הר' הקשה לכותי הורה דברי מוסרין אין תוספות ים*5
 מיתות ד׳ בפרק כדאיתא מיתת חייב בתורה העוסק דכותי

חתן לא עזר ולפני על ר31ע נזמלממ מיתז 5חיי בתורה העוסק שהי

חגיגה
 התם גמרא כדקאמר מיתה חייב דאיט דידה! מצות בז׳ תימא וכי מכשול

 האךם יעשה שרא אקר מהאי לן ונפקא ללמדם דמצוה התם אמרינן והא
 וי״ל וכו'• בתורה ועושק מתי שאפי' (יכי לי*א נאמר לי* ילי' כיז בהט וחי

 להם והתירם התורה שניתנה לאחר אבל התורה שניתנה קודם דהיינו
 תירוץ מצאתי אקר ובספר ללמדם אשור מצות ז׳ דאף קרא מהאי ילפינן

 לנמדז שחצה אקר כותי דאיכא היכא אפי' איירי דהכא ל י׳ וז״ל אחר
 לנזיר יק טס המושיע בע״ז כדאמרינן מכשול תת; לא עוי־ לפני דליכא
 דנהרא עברי אתרי דקאי מילי והני מכשול תתן לא עור לפני על עובר

 ה״כ עור אלפני עובר אינו הכי לאו אי אבל אליו להביא א״א נתינתו שבלאו
 משום' אשור מ'מ עור לפני דליכח ללמדו רוצה אקר הכותי במקום אפי'
 מעשה :דואג לבו ובעינן זקנתי לא קשאי לא :'כ ע וגומר דבריו מגיד

 עולם של סתרו עולם של כבשונו : הן ברייתות מרכבה ומעשה בראשית
 יצאו מחני : לך לתה ד-רחמנא כבשי בהדי בכבשא רישא כמו

 תעש' הן הן :אלי ויאחר עד שנינו כבר וגו' אלי ויאמר עד תנינן כבושים
 כעין וארא שהן הללו מקראות ששני שניתם הכל שניתם ע"כ אס מרכבה

 תלדורשס חכמים עליהם שהקפידו הן הן וגו' הקשת כמראה וגו' חשמל
 מעש' הוו יתי סי גר גרסי׳ולא מיתיבי " שכינה מראת בצורת המדברים שהם

 עד החשמל עד :בכלל הוא ולא חשחל כעין וארא עד : הכא עד מרכבה
 היכן עד הייק כלומר גמרינן מגמר וארא עד ־ בכלל והיא תיבה אותה
 הן ויאתר עד ומשם החשמל עד או וארח עד לדרוש שנתנו מרכבה מעשה

 ויפ״נן ויאתר עד מר לגמור א״ל ג״א א ובס׳ עליה! שהקפידו מרכבה תעשה הן
 ישבת עד -תעש הוי ומי מרכבה מעשה הן הן ליה אמר אדם בן אלי

 פיס״י שיש ית׳קאל ספר נגנז ע״כ: מרכבת מעשה היכן עד והתניא לא ותו הכא
 יזכנ בשבת גס להדליק־ שתן תורה־גרבי דברי ששותרין דברים בקרבנות בסופו

 כשהן אש חיות ־ מהו לדרוש בחשמל תנין והיה התכלת: פרק ובמנחות פ״א
 ימך.י הננוי' רקיע מתחת ראשם מוציאות ושוב רצוא ־ מדבורם יוצא אש ממללות

 יא,,(,בייגה בתהירזת השכינה ממורא איי*! וחכניסייז וחוזרות מראשיהן למעלה
 ,י.',תכ לסיד אבנים בו ששורפין הכבשן מפי : הבזק מפי היוצא להב של ושיבה

 ׳גו בעירובין כדתנן לאבן אבן מבין יוצא שהאור הוא חרסים שברי לשון ובזק
 ישיאו "*!קי "ייההרשי׳ וי3מ הכהנים קייחל, ל^ש הככש י3ג לע חלמ יזידז3

 אוכליס כ־זיז שהזהב גחלים גבי על אותו וכופין נקיים נקבים חרס כלי לנקוב הזהב
 נו' דרך לתעלה יוצא והלהב חרס גבי על לבנת של חרסית כתישת בתוך בהם
 ע״ש מבבל הצפון מן ונכנס: יוצא הוא גווני׳ותתיד גוונים עשוי והוא הכלי נקבי

 הלכ׳למל^י לחה התם בעיא מאי הרעה: תפתח מצפון שנאסר בצפון שהוא

ר׳ להם אחר ונזוקין ומביני! בו יקראו שתא ופו׳ לגנו! בקשו חדושץ
 כלס וכי בתמיה חכמים כלס חכם זה אם גמליאל בן יהושע

: ע"כ זה כמי להבין חכחיס

 ודרכן עוממות מגחלים שהן לפי פר״ח ושוב רצוא והחיות תוספות
 רצוא והיינו חיזר והניצוץ להבה ולהוציא שרפים לשאר לדמות

 כל בגטין דאמרינן היינו בניו את מסר שפלה אומה ביד יאחרו ושוב:שלא
 דבענין להם שמיצר קודם ראש נעשה כבר כלו' ראש נעשה לישראל החיצר

 את משר שפלה אומה ביד יאחרו שלא לישראל מיצר היות אפשר אי אחר
 : ע"כ עטרות הוא.עישה צדיקים של מתפלת! לקונו כתריס וקושר :מיו

גוונא החי כי 3כתי מיניה לעיל פו׳ לעליון אדמה מהרש״א
 לפרש אפשר ל3א גו׳ אעלה השמים ך33ל3 ואמרת

 שהשיב לעליוןגות׳כתו אדמה 3דכתי הכא תשא״כ ראשון רקיע על
 כו' ורקיע רקיע כל ין3ז כו' לרקיע עד הארץ תן והלא זה על לו

 בו׳ עליו כו׳ עולם שהטריד : נו׳ וד3הכ כסא מהן למעלה
 שהתריר נמרוד שתו ונקרא שתו אמרפל רין3מע כיצד פר'3 כת״ד

 נו3 ן3 לאו נצר וכד3ונ חומש3 כפרש״י הפלגה דור3 והיינו כו'
 גו' 3ע מתי3 על אעלה אתר נ״נ שזה ע״ש אלא התום׳ כמ״ש היה

 לשתי׳כמ״ש לעלות ג״כ הפלגה דור את תלכותו3 שהתריד ונמרוד
 חלק פרק3 גות׳כמפורש שמיס3 וראשו ותגדל עיר לנו נה3נ ה3ה

: ע״א3 פירשו והתוספות ע״ש ט' גקידומות ונפנו נעלה
!רגלי



פרק דורשין אין
 הקליר ע״פ וכתום׳ פירש״י עיין כר כולן כנגד החיות ורגלי

 רקיעי׳וששה וז׳ אח׳ אויר לשתיס עד מהארץ היינו ח׳אוירי׳ וצ״ל
 והרי אויר לי׳ חשיב ת״ק רג״ל וכף י״ר הרי הרקיעים בין אויריס

 נו' כולן כנגד חיות רגלי הכא דאמר הא מיהו ת״ק פעמים ט״ו
 רגלי היינו לאו חיות רגל כף וצ״ל דנקע ת״ק הני כל כנגד משמע
 דבר׳ נראה מרובעות הנה אשר וחיות הקליר מיסוד גס החיות
 כנגר החיות קרני וא״כ משתעי הכבוד כסא את הנושאות חיות
 שייך לא החיות שאר3ד שבכסא הפור קרני הס הכא דנקע כולם
 גיהנס שהוא שאול אל נשמתו ר״ל כו׳ בור ירכתי אל :קרני
 בור ירכתי אל אלא גור אל קאמר לא גור ירכתי אל וגופו תורד

 בקברו נקגר יהיה שלא גו׳ מקברך השלכת ואתה בקרא כמפורש
 כו׳ לאב״ד אלא בור; לירכתי דהיינו לגור מחוץ נשלך שיהיה אך

 אגמרך תא נסמוךלר״א אר״י לדקד׳דהיאך ויש נדורו ליחיד היינו
 מי ולכל דקאמר וללישנא אב״ד היה לא ר״א והא מרכבה במעשה

 בתרא לישנא להאי אבל היה דואג לבו ודאי דר״א ניחא דואג שלבו
 היה אנ״ד לאו דר"א קשה תרתי דבגגי דואג שלבו והוא דקאמר

 ומבין חכם שאין במי דגם אלא איירי לא דהכא מלתא דכולה וי״ל
 מי אבל ר״פ לו מוסרין דואג שלבו ולמי באב״ד דמ״מ מדעתו
 ור״א גופה מרכבה מעשה גס לו תוסרין מדעתו ומבין שחכס

 אין :הסוגיא מתוך מוכח והכי היה מדעתו ומבין חכם דלקמן
 תור׳לעכו״סדהא מלמדין קאמ׳אין לא כי לעכוי״ם ד״ת מוסרין

 הלומד התור׳עכז״ס ובשא׳מצות אותן מלמדי! בז׳מצו׳דידהו ודאי
 לעכו״ם מוסרין דאין מענינו נלמד דהכא אלא מיתה חייג אותס
 להס מוסרין אין שלהם מצות בז׳ ואפילו המצות ושוד טעם היינו
 ליעקב דבריו מגיד דכתיב מקרא ליה תייתי וע״ז וטעמן סודן
 ומשפטים חקיס דהיינו גומר ומשפטים חקיס טעם וגס

 משפטים דגם גוי לכל עשת כן ולא האלהיס דת של
 משבעה אחד הוא שהדינין לקיים שחייבים שלהם הנימוסית ודת

 ובזה העניניס וסוד טעמם ידעום גל מ״מ נח בני שנצטוו מצות
 מכאן כר׳ קשאי לא א״ל : ר״א בשם התום׳ קושיית יתיישב
 בחכמת ימיהם כל שמבלים הזה שבדור אנשים לאותן תשובה
 נוגע׳ אינה הקבלה חכמת ההיא החכמה אס בילדותם גס הקבלה

 מקום בשום החכמה זו הוזכרה לא לתה ידענו לא מרכבה במעשה
 ובספרי ובספרא ובתכלתא ובתוספתא בתלמוד ולא במשנת לא

 ראוי ויותר מרכבה ממעשה למעלה נוגעת זו שחכתה הנראה ולפי
 ביד למחות שיש בזה אמרתי יוחסין י׳ פ׳3ו לגלותה ולא להסתירה
 רכך מר״י : ע״ש השם בסוד גס ברבים זו בחכתה הדורשים

 זו הכת׳ ללמד נס מללמוד עצמן מרחקין שהיו ראינו מזה גם כר
 ליה ואתר דחה אסי ולר׳ קשאי לא שא״ל ר״י את ר״א דחה בקל ו

 דתנינא וא״ל מללמדן דפותבדיתא דחה׳סבי יוסף ורב כו' זכאי אי
 מר לן לגמר א״ל כו׳ דפומבדיתא סבי :מ׳ וחלב דבש בהו

 רב שהם בסנהדרין מפורש דפותבדיתא סבי כר מרבבה מעשה
 במתני' כדתנן ביחידות היינו״לכ״א לן ליגמר ור״ל עינא ורב יודא

 חגינא ןא״ל ליחיד אלא דורשין אין מדעתו ומבק לחכם דאשילו

קטו חגיגה שני
 תטופנה נופת דקרא רישא גומר תחת וחלב דבש בהו

 תטופנה נופת ואמר בכ״ת כלת נקרא הדרש שפתותיך
 שהן כו׳ וחלב דבש שיהיו זהיר הוי אך כלה בדרש בתורה שפתותיך

 לשפה מחוץ יצאו ולא לשונך תחת יהיו מרכבה מעשה סודות
 מפוגש כבר גומר ללבושך כבשים תהכא אתר לרבי׳ור״א להשמיע

 והגי הנמשל על וכונתו הוא משל תשלי ספר שכל בכ״מ
 על הנמשל ־ גומר צאנך פני תדע ידוע מיניה דלעיל קראי

 ולתלמידיו לרב ואמר היטב ללתדס לעדרים לבך ושיח התלמידים
 גלה ואתר חוסן יהיה לעולם לא כי בלמודם מתגאים יהיו שלא

 התורה בנסתר ביה ומסיים התורה של בנגלה הנמשל גו׳ חציר
 ולא אותן שתסתיר המשל לבושך תחת יהיה עולס של כבשונו שהס

 לדקדק יש גר אלי ויאמר עד בואו תנינן :לאחרים אותן תגלה
 בהג דתני וכיון יחזקאל דתחלת פרשיו׳ הס מרכבה דמעשה דמשמע

 מתנו בקשו מה גומר אדם בן אלי ויאמר עד דפותבדיתא סבי הני
 לת״י וליכא מרכבה מעשה ענין סיום שס שהרי עוד ללמוד

 דתנינן דקאמרי דהא וי״ל מרכבה תעש׳ ואילך מכאן בסמוך'שיהיה
 בקשו והס פרקים בראשי בי׳ דידעי היינו גומר אלי ויאתר עד בהו

 מרכבה מעש' תר לן ליגתר כת״ש מלתא כולה תתנו לגמור תמנו
 : ר״פ3 בכך להם דדי ר"ל מרכבה תעשה הן הן שא״ל והוא כו'
 קרא להאי כוונו תרוייהו בו׳ החשמל ער כו׳ בתרא וארא עד

 חשמל דמלת היינו וארא עד דלמ״ד אלא גומר חשמל כעין וארא
 תלת ומיהו כפרש״י בכלל הוה חשמל עד ולמ״ד בכלל הוה לא

 כעין ומתוכה דכתיב מרכבה דמעשה ר״פ3 ג״כ כתיב חשמל
 אכולת אלא לחוד חשמל אתלת נתכוין לא דהכא וי״ל גו׳ החשמל

 חכמים הכל חכם זה אם :מ׳ בית אש כמראה חשמל קרא האי
 אין דלגדוליס חכתיס הקטנים כל חכם הקטן זה אם ר״ל בו׳

 אזל להיכן ;זימניה מטי דלא ינוקא שאגי לעיל כדקאתרינן לחוש
 דהוזב' כיון ור״ל בילקוט הגירס׳גס כ״ה כר לכבוש שהלך בו׳

 וקאת' הליכתו להיכן הוזל לא אתאי מצפון שהיה הרוח של ביאתו
 לתה החס בעיא תאי ובפרש״י כו׳ לכבוש העולם לכל דהליכתו

 בר עכו״ם יאמרו שלא :להולמה ידעתי לא עכ״ל לבבל הלכה
 פסיעות ג' בשביל ישראל על למשול נצר נבושך זכה אס גס ר״ל

 שלא העולם כל את לכבוש כ״כ זכה בתה מ"מ חלק פרק כדאמרי׳
 אותה שכשדים יחזקאל בספר פרש״י כו׳ שפלה אומה ביד יאתרו
 התיצ׳לישרן! כל זה ותטעם וגו' היה לא טס זה שנאמר היא שפלה
 כו׳ גרם מי : בתום׳ ועיין גטין במסכת כדאתרינן ראש נעשה
 אל אני שולח וגו׳ ויאתר כתיב מרכבה דמעשה ענינא הך דבתר

 ממש עט״ם אל לאו משמע וגו׳ המורדים גויס ואל ישראל בני
 לעכו״ם כ״כ ממשלה ליתן הגורמים המה ישראל שבני כו״ס עובדי

 ׳ ליכא דמקומו מכלל ממקומו ה׳ כבוד ;ברוך וגר המורדים
 היינן תקומו עולם ואין עולם של מקומו הוא שאתרו מה גס בו׳

 מ״מ פעולותיו מצד כבודו הארץ כל מלא והיינו פעולותיו מצד
ממקומי כדכתיב מיוחד במקום הוא ב״ה יתברך שכינתו וגילוי

: מקום אותו דילע לליכא ומשמעו
אמר.



פרק דורשין אין
 יחזקאל למה ישעיה ראה יחזקאל שרא׳ מה כל רב אמר *
 דומה ישעיה למה המלך את שראה כפר לבן דומה סס
 דבתיב*אשיר׳ מאי ר״ל אמר המלך את שראה כרך לבן 3"ע

 דאמ״מר הגאים על שמתגאה למי שירו גאה גאה כי לה׳ ,ט
 שבעופות מלך שור שבבהמות מלך ארי שבחיות מלך
 ועל כולם על מתגאה והקב״ה עליהם מתגאה ואדם נשר

 פני פניהם *ודמות אומר אחד כתוב • כולו העולם כל ^|י0י
 מהשמאל שור ופני לארבעתן הימין אל אריה ופני ארם

 לאחד פנים *וד׳ וכתיב * לארבעתן נשר ופני לארבעתן י גס

 אריה פני והג׳ אדם פני הב׳ ,פני הכרוב פני האחד פני
 לקיש ריש אמ׳ ליה חשיב קא לא שור ואלו נשר והר׳פני
 רבונו לפניו אמר לכרוב והפכו רחמי׳ עליו בקש יחזקאל

 רבי אמר כרוב מאי סניגור נעשה קטיגור אין עולם של
 רב א״ל רביא לינוקא בבבל קורין שכן כרביא אבהו "

 הכרוב פני האחד פני דכתיב מעתה אלא לאביי פפא
פני היינו גשר פני והד׳ אריה פני והג׳ אדם פני והב׳

 רברבי אפי הוא חד וכרוב אדם אדם פני היינו כרוב
 כנפי׳לא׳ שש בנפים אומר*שש אחד כתוב זוטרא ואפי עיה8י

 לא להם לאחת כנפים וארבעה לאחד פנים *ד׳ וכתיב י
 המקדש שאיןבית בזמן כאן קיים בזמןשבה״ט כאן קשי׳ ,ט $

 אימעוט מינייהו הי החיות כנפי שנתמעטו כביכול קיים
 שירה בהן שאומרות אותן רב אמר חניגא רב אמר

 וכתיב ואמר זה אל זה וקרא יעופף בשתים הכא כתיב
 שמכסות אותן אמרי ורבנן ואיננו בו עיניך *התעיף התם שלי•

 דאימעוט לאו אי ישרה רגל ורגליה׳ שנאמר רגליהם בהן >ג
 תימא לא דאי ליה ואחוי דגלאי דילמא ידע הוה מנא
 דגלאי אלא דאימעוט נמי דבי אדם פני פניה׳ ודמות הכי

 בשלמא השתא דבי ליה ואחוי דגלאי ה״ג ליה ואחוי
 לאו כרעיה אלא רביה קמיה לגלויי ארעא אורח אפיה

אומר*אלף אחד כתוב * רביה קמיה לגלויי ארעא אורח $ דניאל
 אחד וכתוב יקומון קדמוהי רבוון ורבו ישמשוניה אלפין

 שבית בזמן כאן קשיא לא לגדודיו מספר *היש אומר איוב
 כביכול קיים בה״מ שאין בזמן כאן קיים המקדש ”

 אבא משום אומר רבי תניא י מעלה של פמליא שנתמעט
 אחד לגדוד ישמשוניה אלפין אלף דוסתאי בן יוסי

 אלפין אלף אמר אבא בר ירמיה ורב מספר אין ולגדודיו
 ונפק נגיד דינור *נהר שנאמר דינור לנהר ישמשוניה י£

 רב אמר נפק מהיכן ישמשוניה אלפין אלף קדמוהי מן 1נוורי
 שפיך ולהיכן שלחיות מזיעתן רב אמר אבא בר ירמיה גו׳

 רשעים ראשי על רב אמר טוביה בר זוטרא רב אמר ^ךם”
 מתחולל וסער יצאה חמה ה׳ סערת *הנה שנאמר בגיהנם זד1א

 אשר על אמר יעקב בר אחא ורב יחול רשעים ראש על יחלק
 * יסודם יוצק נהר עת בלא קומטו *אשר שנאמר קומטו

 וארבעה ושבעים מאות תשע אלו החסיד אר״ש תניא תנ,נח
 ולא העולם שנברא קורב להבראות שקומטו דורות יך

חגיגה שני
 ויזיז ותר דור בכל ושתלן וטרדן הקב״ה עמד נבראו

 אלי קומטו אשר אמר יצחק בר נחמן ררב שבדור פנים עזי
 יסמש את שמקמטים חכמים תלמידי אלו דכתיב היא לברכה

 ה״ז מגלה הקכ״ה הזה בעולם תורה דברי על משינה עצמו
 יקימזן * יסודם יוצק *נהר שנאמר הבא לעולם הנהר סוד להם
 צפני• מילת׳ לך אימא תא אוריק בר רב בר לחייא שמואל א״ל

 ]יי ויומא יומא כל אבוך אמר דחוה מעלייתא מילי מדעי
 רש״א שירהובטלין ואומרי׳ דינור מנהר השרת מלאכי נבראים
 דניאל דרבי ופליגא אמונתך רבה לבקרים *חדשים שנאמר
 י י רבי, אמר נחמני בר שמואל רבי דאמר נחמני בר שמואל

 1ממנו'"" נברא מפיהקב״ה שיוצא ודבור דבור כל יונתן
 מ איוב פיו וברוח נעשו שמים ה׳ *בדבר שנאמר אחד מלאך

 שם רושע חיור כתלג *לבושיה אומר אחד כתוב צבאם כל
 * ”תל כעורב שחורו׳ גו׳ פז כתם *ראשו וכתי׳ נקי כעמר רישיה

 לג לך אין מר דאמר במלחמה כאן בישיבה כאן לאקשיא
 יייאל* .בחור אלא במלחמה נאה לך ואין זקן אלא בישיבה נאה

 ס"^,שדנור גלגלוהי דינור יבין שב *כורסיה אומר אחד כתוב
 שס יומין ועתיק רמיו כרסוון די *עד אומר אחד וכתוב דליק
 ואחד לו אחד דתניא לדוד ואחד לו אחד קשיא לא יתיב
 עקיבא הגלילי יוסי רבי לו אמר עקיבא רבי דברי לדוד

 ואחד לדין אחד אלא חול שכינה עושה אתה מתי עד
 דתניא שמע תא מיניה קבלה לא או מיניה קבלה לצדקה

 רבי לו אמר עקיבא רבי דברי לצדקה ואחר לרין אחד
 כלר אגדות אצל לך מה עקיבא עזריה בן אלעזר

 ואחד לכסא אח׳ אלא ואהלות נגעים אצל ולך מדברותיך
 שנאמר רגליו להדום שרפרף עליו לישב כסא לשרפרף

 ישעי* אתא כי י רגלי הרום והארץ כסאי השמים ה׳ אמר *כה
 יס ישראל את הנביא ישעיה קלל קללות י״ח אמר דימי רב

 נ שס העם *ונגש זה מקרא להם שאט׳ עד רעתו נתקררה ולא
 בנכבד והנקל׳ בזקן הנער ירהבו ברעהו ואיש באיש איש
 שס צבאות ה׳ הארון הנה *כי דכתיב ניהו מאי קללות י״ח

 לחם משען כל ומשענה משען ומיהודה מירושלים מסיר
 וקוסם ונביא שופט מלחמה ואיש גבור מים משען וכל

 ונבון חרשים וחכם ויועץ פנים ונשוא חמשים שר וזקן
 משען * בם ימשלו ותעלולים שריהם נערים ונתתי לחש
 מישנה בעלי אלו משענה מקרא בעלי אלו
פליגי וחבריו בתירא בן יהודה רבי כגון
 וחד משנה סדרי מאות שש אמר חד ורבנן פפא רב בה

 בעלי אלו לחם משען כל משנה סדרי מאות שבעה אמר
 ע תשלי כל • מסכתי ביין ושתו בלחמי לחמו *לכו שנאמר גמרא
 אדם של לבו שמושכין אגרות בעלי אלו מים משען
 המתגבר זה ר״א שמועות בעל זה גבור י באגרה כמים

 במלחמת׳ וליתן לישא שיודע זה מלחמה איש * ביצרו
נביא • לאמתו אמת דין שדן דיין זה שופט ? תורה של

במשמעו



קטז חגיגה שגי פרה דזדשין אין
 מלך שפתי על *קסם שנאמר מלך זה קוסם * כמשמעו ס! •8

 בישיבה לישב שראוי זה זקן * פיו ימעל לא במשפט
 חומשים שר אלא חמשים שר תקרי אל חמשים שר

 שר אחר דבר • תורה חומשי וליתןבה׳ לישא שיודע
 שאין מבאן אבהו רבי ראמר אבהו כדרבי חמשים

 ♦ שנה מחמשים פחות הצבור על מתורגמן מעמידים
 כגון למעלה בעבורו לרורו פנים שנושאים זה פנים גשוא

 יועץ * קיסר בי אבהו רבי כגון למטה דוסא בן חנינא רבי
 תלמיד זה חכם • חרשים ולקבוע שנים לעבר שיודע וה

 לפניו הכל שנעשו זה חרשים • רבותיו את המחכים

 המבין זה ונבון תורה בדברי שפותח בשעה בחרשים
 תורה דברי לו למסור שראוי זה לחש * דבר מתוך דבר

 אדם בני אלו שריהם נערים ונתתי • בלחש שניתנו
 אחא אמ׳רב בס ימשלו ותעלולים * המצות מן שמנוערים

 עד דעתו נתקררה ולא תעלי בני תעלי אלו יעקב בר
 בזקן הנער ירהבו מאי וגומר הנער ירהבו להם שאמר
 שמלא במי וירהבו המצות מן שמנוערים אדם בני יבואו
 שתמורות מי יבואו בנכבד והנקלה *מאי כרימון מצות

 עליהם דומות שקלות במי וירהבו כקלות להם דומות
 של כשלונה בשעת אפילו קטינא רב אמר כחמורות

 יתפוש *כי שנאמר אמנה אנשי ממנה פסקו לא ירושלים נל פ׳
 לנו תהיה קצין לכה שמלה לאמר אביו בית באחיו אישי£י
 • ידיך תחת ישנן כשמלה בהם מתכסין אדם שבני דברים ״■׳£
בני שאין דברים הזאת והמכשלה מאי הזאת *והמכשלה מעיה

 תחת ישנן בהן נכשלו א״כ אלא עליהם עומרים אדם 4
 אהיה לא לאמר ההוא ביום *ישא • לנו תהיה קצין ידיך “
 שם את תשא *לא שנאמר שבועה אלא ישא אין חובש שמ!ת

 לא חובש אהיה לא מאי חובש אהיה לא לשוא אלהיך י.ה׳
שמלה ואין לחם אין ובביתי המדרש בית מחובשי אהיה זיינ

 ודילמא * גמרא ולא משנה ולא מקרא לא בידי שאץ
 הוה לן אימא ליה אמרו גמירנא להר אמר דאי התם שאני

 אהיה לא חובש אהיה לא ומאי ושכח גמר למימר ליה
 עד ירושלים חרבה לא רבא והאמר איני כלל חובש

 בחוצות *שוטטו שנאמר אמנה אנשי ממנה שפסקו הירט*
 תמצאו אם ברחובותיה ובקשו ודעו נא וראו ירושלים ס

 לא לה ואסלח אמונה מבקש משפט עושה יש אם איש
 ובמתן במשא הא תורה בדברי הא קשיא

 תנו • הוו לא ובמתן במשא הוו תורה כדברי
 החמור על רוכב שהיה זכאי בן יוחנן ברבי מעשה דבנן

 מחמר תלמידו ערך בן אלעזר ר׳ והיה מירושלים ויוצא
 אחד פרק לי שנה רבי לו אמר מפיו תורה ללמוד אחריו

 ולא לכם .שניתי כך לא בני לו אמר מרבבה במעשה
 א״ל מדעתו מבין חכם היה כן אס אלא ביחיד במרכבה

 מיד אנןר א״ל שלמדתני ממה לפניך לומר הרשני מי

 אבן על וישב ונתעטף החמור מן זכאי בן יוחנן רבן ירד
 אמר החמור מן ירדת מה מפני רבי א״ל הזית תחת אחת

 עמנו ושכינה מרכבה מעשה דורש אתה אפשר לו
 מיד החמור על ארכוב ואני אותנו מלוין השרת ומלאכי

 ירדה מרכבה במעשה ודרש ערך בן אלעזר רבי פתח
 כל פתחו שבשדה האילנות כל את וסבבה השמים מן אש

 תלי• מן ה׳ את *הללו אמרו שירה מה שירה ואמרו האילנות
 ?",י * הללויה ארזים וכל פרי עץ תהומות וכל תנינים הארץ

 יג א מלאך ואף היער עצי ירננו *אז אמרו זאת שירה וי״א
 עמד מרכבה מעשה הן הן וראי ואמר האש מתוך נענה
 אלהי ה׳ ברוך ואמר ראשו על ונשקו ב״ז יוחנן רבי

 ולחקור להבין שיודע אבינו לאברה׳ בן נתן אשר ישראל
 * ואץ דורש נאה יש ערך במעש׳מרכב׳כאלעז׳בן ולדרוש

 אלעף אתה אבל דורש נאה מקיי׳ואין נאה ויש מקיי׳ נאה

 אבינו אברהם אשריך מקיים ונאה דורש נאה ערך בן
 לפני הדברים וכשנאמרו מחלציך יצא ערך בן שאלעזר

 אמרל בדרך מהלכין הכהן יוסי ורבי הוא היה יהושע רבי
 ודרש יהושע רבי פתח מרכבה במעשה נדרוש אנו אף

 ונתקשרו הירד תמוז תקופת היום ואותו מרכבה כמעש׳
 השרת מלאכי והיו בענן קשת כמין ונראה בעבים שמים

 אדם כבניי מרבבה מעשה לשמוע ובאין מתקבצין
 רבי הלך וכלה חתן במזמוטי לראות ובאין שמתקבצין

 אמרי זכאי בן יוחנן רבי לפני הדברים וספר הכהן יוסי
 אני אף ראו שכך עיני אשרי יולדתכם ואשרי אשריכם

 ברן עלינו ונתנה סיני הר על היינו מסובין בחלומי ואתם
 מוכנים גדולים טרקלין לבאן עלו ואמרו השמים מן קול
 ותלמידיכם אתם לכם מוצעות גדולות ומצעות לכם

 תניא והא איני שלישית לכת מזומנין תלמידיכם ותלמידי
 הכהן יוסי רבי הן הרצאות שלש אום' יהוד׳ בר יוסי רבי

 הרצת עקיבא רבי זכאי כן יוחנן רבן לפני דברים הרצה
 הרצה חכינאי בן חנינא רבי יהושע רבי לפני דברים
 קא לא ערך כן אלעזר רבי ואלו עקיבא רבי לפני דברים
 דארציולא חשיב קמיהקא וארצו דארצי ליה חשיב
 חכינאי בן ׳חנינ רבי והא איני חשיב• קא לא קמיה ארצו

מיהא דארצו אלא ליה חשיב וקא קמיה ארצו ולא דארצי

: חשיב קא הוה דארצי מאן קמיה
 און ואראה שנאמר כמו הקדש רוח עליו כששרתה ישעיה ראה

שהיה הכל את לפרש חש שלא אלא וגו׳ כסא על 3יוש ה׳
 נבהל אינו המלך את הרואה כרך זבן בפלטרין וגדל מלכים בין

 ואלו וכו* ארי שבחיות מלך : לספר חש ואינו תמה ואינו

 והא סניגור נעשה קטיגור :מהן למעלה והוא בכסא ארבעתן
 מלשון קטיגור והשדר * עלינו רחמים מרכבתך שתבקש צריכק אנו

 : תינוק כפני כרביא :תגרא סני יושר מליץ סניגור תגר קורא
אדם פני הן ומה כרוב ה! מה ארם פגי היינן כרוב פני דדינו

מ"



פרק דורשין אין
 תינוק פני האחד ווטרי אפי רברבי אפי : הס אחד לא זכי

 ישעיה בימי קיים המקדש שבית בזמן כאן : גדול פני והאחד
 הזמין הגיע ככר יחזקאל וכימי במכוני קייס המקדש כיח היה

 סמיך יעופף :ובשתים מעל׳ של פמליא ונתמעטה כקרוב שיחרב
 שמקשקשיס שירה בהו דאמרי נינהו הנך אלמא זה אל זה וקרא לי'

 )הוספות : עיניך התעיף גבי ואיננו כתיב וכהנך כנפיהן ,בקול
 אין המלך את ראיתי שאומ׳ כפר כן המלך את שראה כפר לבן

 לומר הוא צריך בכפר להיות מלך של דרכו שאין לפי אותו מאמינין
 שיאמינו כדי משרתיו ופלוני פלוני עמו השרים ופלוני פלוני ראיתי

 סדר כל לפרש הוצרך כבר נהר על המרכבה את ראה יחזקאל כן לו
 הוצרך לא ונשא רס כסא על יושב ראהו ישעיהו אבל המרכבה

 אומר אהד וכתוב בגפים שש אומר אחד כתוב :לפרש(
 מקום מכל כשרפים וזה כחיות שזה פי על אף כנפים ארבע

 בימי • השרפים כמו כנפיס פפה להם יש החיות שגס מסתברא
 לות׳ הוזקקנו השכינה צבא כלפי אף כביכול הכית נחרב ככר דניאל

 הוא אלפין אלף :מיעוט בו לומר יכול שאתה ודם ככשר כתו כך
 לנהר : יש גדודים כמה מספר אין אכל וגדוד גדוד כל מספר
 בלא קומטו אשר על ;כתיב דינור נהר גכי קרא דהאי דינור

 מן הקב״ה שהעביר דורות ושבעים וארבעה מאות תשע על עת
 בגיהנס ונתנן לקמן כדקחני כראם ולא תורה מתן קודם העולם

 דינור נהר והיינו יסודם יוצק ונהר שנאמר נופל ועליה׳ לנפשותס
 להבראות נגזרו כמחשכה עלו קימטו-להבראות עליהס: שתיצק

 עליהם נגזר העולם שנברא קורם ; היה לעד וחקמטני לשון
 לאלף צוה דבר שנא׳ מה לקיים תורה מתן קודם שיבואו להבראות

 העולם שאין וכשראה דור אלף לסוף לינתן היתהתורה ראויה דור
 תורה מתן והמתין העולם תן וטרדן עמד תורה כלא מתקיים
 אמונתך רבה : רבינן משה עד תאדם דורות וששה לעשרים

:עליהם תהלתך רכה
 שירת ואומרים השרת מלאכי ממנו זיזצאין היות של מזיעת! חוסכות

 שכורא כמדרש מצעו והכי כסמוך כדאמרינן נטרדין ומיד
 רכה לכתרים חדשים דכתיב והיינו שירה ואומרים יום ככל חלאכיס

 כאחד שירה לומר זה את זה המתיני! הקכועיס שהמלאכים לפי אמונתך
 עומדים כלס שחרית של כיוצר שתקנו וזהו ־ ואמר זה אל זה וקרא בןכחיב

 כאהד כלס לזה זה רשות וכוחני! כקול יחד כיראה ומשמיעים עולם ברום
 הסדר על קדושה אומרים אין יום ככל שנכראיס חדשים אלו אכל עונים

 שירה אומתי! ומיד אותם שכורא משרתי׳ יוצר תקנו ועליהם מיד ונטרדין
 משרתיו הס אלי עולם כרום עומדים כלס משרתיו ואשר ־ ונטרדין

 וע״ד ט׳מאות אלו פרש"׳ עת כלא קומטו אשר :לעד ועומדים הקכועיס
 פשעו הה וכי דינא דינאכלא עכיד נהיראוכי ולא לגיהנ' שטרדס דורות
 ככל ושתלן רשעים להיות עתידים שהיו הקכ״ה צפה אלא כגיהנס להיות

 אתר כסא משמע כרסייא : ע״כ שנכראו אחר לגיהנס ונתתייכו ודור דור

 אדם להושיב חול שכינה ־ עליהם לישב נתקנו כסאות שני רמיו גורסוון
 חדל מדכרותיך כלך :רכיעי פרק כסנהדרין לדוד ואחד לו אחד :אצלו

 את ישעיה קלל :הלכה עותקי שהן ואהלות כנגעים שתגיע עד מדכריך

 מאות שש :יתגאו ירהכו : פורעניות י״ח עליהם נתנכא כלומר ישראל
 הוראתם על לסמוך שיש גמרא נעלי אלו לחם ; בימיהם היו משנה סדרי

 וסדורות מרבותיו פסוקות הלכות ששמע שמועות כעל י : הלחם כסמיכת

 לדורו פנים משאין למעלה . : לרכיס לדרוש תורגמן לפניו להעמיד כהנ6 כדרכי חכמה: דכר ככל עצה ממנו ליטול נישינה לישי ♦ראוי בפיו ושגורות
 כל כדאמרי׳כעלת^ דוסא כן חנינא רני כגון :כזכותו נזונין שהכל נעכורו
 חרונין נקב לו די כני וחנינא כני חנינא כשכיל אלא ניזון לא העולם

חגיגה שני
 היה ,ה5א ,ת : כשכ>ל, אותן מכבדק עכו״ם מלכי למטה : לע״ש מע״ש
 משרן, רןיסר ,כ'ד אמהתא נפקי! דמו כסנהדרין כדאמרי׳ המלר ככית חשוב

 :שועל תעלא :בקרבו דואג ולכו ב׳יד אכ כמו וכו׳ לו למסור שראוי : ליה

 להשיב יודעי! היי שלא לומר אותן תגנה היה הכתוב כאחיו איש יתפוש כי
 ישאלו שלא נחבאין שהיו כהן מתכסין היו אדם שכני : הלל בדבר לשואליהן

 : כה! נקי אתה כלומר ידיך תחת :'ישנן כהס כקיאין היו שלא לפי להם
 מתן הוא ושניה ראשונה פעם כשמועתו נכשל כשהתלמיד כהן נכשל אא״כ

 משוס לא האי דילמא : להיות רגיל איני אהיה לא : שמועתו על לעמוד לל

 והוא לן אימא לי׳ אמרי הוה גמירנא אמר דאי משוס אלא הוו אמונה דאנש•
 שתים להתקשר דרך שאין היתה תמוז :תקופת כתני כס׳כל זה גס ידעו לא

 דרש דברים הרכה :לפניו שמשתקין שחוק מיני חתן כמזמוטי : כעכים
 לפני היושבות כתות ג׳ שלישית לכת :הללו דנריס וסיפר ־ מרככה כמעשה
 לפניהאלא הרצו ואתרים אחרים לפני שהרצה קמיה וארצו דארצי :השכינה

 שחזר מי לפני הרצה הוא ולא לפניו הרצו אחרים לא ערך בן אלעזר ר׳
 להודיע עקיבא רבי משוס כאן להמטת הוזקק לכך אחרים לפני והרצה
 לפניו הרצו אחרים לא אלעזר רבי אבל לפניו הרצו ואחרים הרצה שהוא

: אחרים לפני שהרצה מי לפני הוא ולא

 מרכבה כמעשה ערך כן ר׳אלעזר שפתח כיוס כתו׳נירושלמי חדושץ
 שאהיה כדין אינו אמר החמור מעל זכאי כן יוחנן רכן .ירד

 השמים מן אש וירדה האילן תחת להם וישבו הלכו קוני כבוד ושומע רוכב
 נענה חתן לפני השמחים חופה כבני לפניהם מתקבצין מלאכים והיו והקיפן

 מעשה הן הן ערך בן אלעזר כדבריך ואמר האש מתוך אחד מלאך

 יער עצי כל ירננו אז שירה ואמרו פיהם האילנות כל פתחו מיד מרכבה
 : כאן ענין דאינו המות מלאך ול"ג נענה אחד מלאך אך< והכא-גרסינן

 נראה ועוד והוספות פרש״י עיין בו' כפר לבן מהרש״א
 דארעא מלכותא הרואה פרק מ״ש ע״פ לפרש

 כירושלים ונתגדל כרך כן ישעיה שהיה ולפי דרקיע תלכותא כעין
 כמלכות׳ רגיל והיה היו אחים ואמציה כדאתרי׳דאתון מלכים כין

 יחזקאל משא״כ דרקיע כמלכותא כ״כ נמי מתמיה היה לא דארעא
 גם רגיל היה ולא בענתות אשר מכהנים כפר כן שהיה

 כמלכותא כך כל אתמהא ולכך דארעא כמלכותא
 ככלל האדם גס הענינו לפי כר׳ מתגאה והקב״ה : דרקיע

 ושאמר ונשר ושור ארי שהם הגאיס על מתגאה שהוא גאה גאה
 רמה ורוכבו סוס דקרא אסיפא כו׳סמך כולה על מתגאה והקכ״ה

 תתגאה הקב״ה הסוס על ברוכבו שתתגאה האדם דהיינו וגו׳
 הסוס שזכר נראה גס ביס הארס שהוא רוככו גס להשליך עליו
 סוס והיינו גכה דרוחו כסוס שנאתרו בו'דברי׳ פ׳ע״פ מ״ש ע׳׳פ

 להשליכן כלן על מתגאה הקכ״ה עליו שתתגאה ורוכבו שמתגאה
 לפניו עותדי׳ הפתיס צכא וכל שהמלאכים לפי כר' קטיגור :כיס

 תשתאלים ויש אדס של כדינו זנות מלמדים מיימיניס יש ית׳כ״ה
 הנך וה׳׳נ לאחאב מיכיהו כנבואת זה כל כמפורש חובה מלמדים

 אדם פני פניהם ודתות דכתיב מימין זכות מלתדיס יש חיו□ ד׳
 השור פני כתיב השור פני גבי אכל וגומר הימין אל אריה ופני

 והפכו רחתיס יחזקאל כקש וע״כ חובה מלמד דהיינו מהשמאל
 שנקראו ישראל על ג׳׳כ רחתיס שבקש אדס צורת ג׳׳כ שהיא לכרוב

 לכוון יש המרכבה הס שהאבות המדרש וע״פ וגומר אתם אדם
 וצורת הכבוד כסא תחת חקוקה יעקב צורת אתרו ככר כי כזה

 וגו׳ כענקי׳ הגדול האדם שנא׳ אברהם על רמז רכרכי אפי אדס
 פרק אתרי' וכה״ג יצחק על רמז אדס של זוטרי אפי׳ הוא והכרוב

יצחק וצורת אחד מצד זקן אברהם צורת אכרהם של כמטבע הגוזל
בתור



קיז חגיגה שני פרק דורשין אין
 תפורש פי׳דכישעיה בו׳ אימעוט מיגייהו הי :אחד מצד בחור

 וכשתים רגליו ינסה וכשתים פניו יכסה כשתים ענפים שש כאותן
 כשעת איתעטו זוגות מהג' תינייהו דהי קאתר ואהא נו' יעופף
 דאיתעוט ותטעם כו׳ שירה שאומרות אותן וקאמר חורבן

 שתכסות אותן למ״ד אכל התקדש כחורבן יתברך לפניו השירה
 תורכן כשעת דאיתעיטו טעם תה ידענא לא איתעיטו רגליהם

 רגליו יכסה דכשתים התדרש ולפי רגליהם התכסיס אותן הכית
 דכשע׳החרכן ניחא עגל עון להזכיר שלא העגל רגל ככף שהם לפי

 איתעיטו ולכך וגומר ופקדתי פקדי וכיום שנאתר עגל עון נזכר
 נראה תלתודינו סוגית לפי אכל הרגלים המכסים כנפים אותן

 קמיה לגלויי ארעא אורח לאו כרעיה כדאתר הוא צניעות דמשוס
 תיניה ידלעיל אקרא סמך כו׳ חיות של מזיעתן :ודו״ק רכיה

 כתפורש הכסא שנושאו׳ החיו׳ ככלל וגו׳דהיינו דינור כורסי׳שכיכין
 וויעתן וגו׳ אש כגחלי תראיהן החיות דמות דיחזקאל כמרככה

 שנישאו' מתה מזיעות כאלו האוזן את לשכר אלא ממש אינו שאמרו
 וגומר יצאה חמת ומייתי כו׳ רשעים ראש על ושפיך ונגיד הכסא
 עיין קומטו אשר על :מהחיות שיוצאות החמה הזיעה דהיינו
 כלל חטאו לא דא״נ ממש העולם תן שהעכירן רצונו אין פרש״י

 דור ככל ושתלן תורה מתן קודם אז שהעבירן אלא נדונו תה ועל
 כתכו וכה״ג נדונו שפיר ודור דור ככל רשעה שעושין מה ועל נו׳

 נאמר דור כו׳ר״ל פנים עזי הן והן הספרים: גרסת התוס'לפי
 הרבה(.מהן )ס״א *עשרה הקכ״ה שתלן שלא ואמר שנים י׳ על

 שתלן אכל רשעותן מפני ההוא לדור קיום היה שלא אחד נדור
 ההוא הדור שיתקיים שאפשר ודור דור ככל מהן כמקצת ופזרן

 רשעים על דקאי הדרש לפי ט׳ לברכה קומטו אשר :בתעוטן
 כעתס מלהכראות קומטו אשר וה״ק למעלה מחוכר עת כלא יהיה
 ודור דור ככל עתם כלא אח״כ ונכראו תורה מתן קודם היינו
 מחוכר הוא עת דכלא נראה לברכה קומטו דאשר זה לדרש אכל

 עולם שהוא הזה כעולם עצתן שמקמטין קומטו אשר וה״ק למטה
 זמניי עולם שאינו עת כלא שהוא הכא כעולם הרי ועתי הותנה

 יוצק נהר שנאמר סודו אז הקכ״ה להם לגלות זוכה יהיה זעתי
 כמ״ש הכא כעולם לצדיקים שיהיה נפשיי לתענוג רמז והוא גו׳

 נהרי י״ג דאתי לעלתא לך יהיכנא פדת כן ר׳אלעזר גכי נתעניות
 גו׳ לבקרים חדשים שנאמר .כהו דמענגת אפרסמון דתשכי
 כל יחד רן3 כמ״ש שירה לומר אז דדרכן יום כל של כבקר דהיינו

 אמונתך רכה כזה ואת׳ שירה לומר מלאכי׳ גו׳מתחדשות כקר כככי
 מחדשו הוא והרי העולם כרא שהקי״ה הבריאה אמונת ר״ל
 יום ככל תחדש וכטוכו כיוצר תקנו וע״ז כמלאכים אף יום ככל

 משרתיו ואשר משרתים יוצר כמלאכי׳ ג״כ כו׳ואתר תעשה תמיד
 וברוח התוספו׳.שנ׳ כו׳כת״ש חדשים נורא יום ככל כלומר נו׳

 כוככיס הם השתים צכא דקרא פשוטו לפי צבאם כל פיו

 דכצכאות משמע פיו וכרוח צכאס כל גכי תדשינה אכל ומזלות
 כתחלת דקרא פשטיה מיהו המלאכים והם קרא תשתעי הרוחני
 וי״ל כו׳ מפי שיוצא דבר דכל הא ומנלן תשתעי עולם כריאת
 מתחדש יום שככל גו׳ לבקרים חדשים דלעיל אדרש' נמי דסתיך

 דינור דמנהר לעיל דקאתר אהא אלא פליג ולא מלאכים בריאת
 נכראי׳ככל ׳ה*3הק של פיו דתרוח קאת׳ ורשכ״ן יום ככל נכראין

 דההוא בו׳ בישיבה באן ל״ק : תוספות תדברי נראה וכן יום

 יומין ועתיק נריש׳דקרא כדנתיב קתשתעי ודן כיושב כדניאל קרא
 על דמשתעי השירים דשיר קרא ההוא אכל גו׳ כתלג לכושי׳ יתיב

 איש ה׳ כת״ש כמלחמה כגנור להם שנדמה מצרים כיציאת הרוב
 ואחד לו אחד גו׳ די ועד גומר כורסיה : וע"ש מלחמה

 אבדון על להתנבא שהתחיל קודם ור״ל כתיכי קרא כחד בו׳ לדוד
 כסא לו יכין שהקכ״ה גו׳ רתיו כורסוון די עד אמר הרכיעי׳ חיה
 די עד הענין בסוף כמפורש המשיח למלך דהיינו כסא לדוד וגס

 3יה וליה גומר אינש נכר שתיא ענגי עם וארו גו׳ חיותא קטילת
 נסאו׳להיו' שתי שינין גס קרא גו׳ואת׳בהאי ותלכוס ויקר שולטן
 יתי' לחוד יומין עתיק ת"מ-עתה המשיח למלך א׳ כסא אח״כ תוכן

 מתי עד הגלילי ר״י וקא״ל העכו״ס כל כמשפט לדון כורסיה על
 אלא הקב״ה כסא עם דוד של כסא שיכלול חול שכינה עושה אתה

 וא' עכו״ם את לדון הוא עליו לישב אחד הקכ"ה יכין כסאות דכי
 אותו על ברישא יתיב יומין דעתיק וקאת׳ ישרן( עם צדקה לעשות

 צדקה של כסא על יתיב ואח״כ תקודם עכו״ם את לדון כורסיה
 ענני עס וארו גומר חיותא קטילת די עד שם מפורש דכן לישראל

 דלא בו' לך מה עקיבא ראכ״ע וקא״ל גומר אינש כבר שמיא

 כסא עכו״ם דין לגבי כאן להזכיר לו דתה הכי למיתר ליה ניחא
 עליה דיתיב קחמ׳אח׳לכסא דין של ככסא את׳דכולו צדק׳וע״כ של
 כני״ן דכורסוון לפרש"י הסוגיא לפרש הנרא׳ כו׳זהו לשרפרף וא׳

 כורסוון די עד קרא חד דההוא לפירושו לדקדק ויש רכים על מורה
 ולולא למה כסאות תרי כן לדקדק ה״ל לחוד דקרא דברישא גו'

 ונו״ן דוי״ז אלא רכים לשון ליה משמע לא דכורסוון פרש"ינראה
 והשתא שכחון ובתלת אישון כמלת המפרשים כת״ש אקענזת מורה

 משמע רמיו וכור־סוון גודל לשון משמע וגו׳ שכיכין דכורסיה רמז
 על מורה לדוד ואחד הגודל על תורה לו אחד וקאתר קטנות ל׳

 חול שכינה של עושה אתה ליה וקאמר הקכ״ה כסא כלפי הקטנות
 עכו״ס כלפי לדין אחד אלא קתשתעי שכינה כשל תחייהו דודאי
 שייך דלא אגדות אצל לך מה וקא״ל ישראל כלפי לצדקה ואחד

 לדין ככסא דכולו אלא וקא״ל לעיל כת״ש צדקה של הכא להזכיר
 לשרפרף ואחד לישב הגודל על שמורה היינו לכסא אחד קאמר
 בעלי אלו משען : גופיה הכסא כלפי קטן כסא כעין שהוא

 ומשענה משען מאי בענינו כפול הוא פשוטו דלפי בו׳ מקרא
 בתורה הענין כל דרשו כן ועל כו' מיס ותשען לחס ומשען

 היא גופיה שככתב שהתורה תקרא כעלי אלו משען ואתר ובמצות
 כלשון משענה ואתר מעשיו ככל האדם עליה שיסמוך המשען ודאי

 שאין גופה התורה לגבי כנקבה שהמשנה משנה בעלי אלו נקבת

 שמורי© עולם תבלי התנאים נמ״ש כטוב המשנה על להשען
 שהלח© כתו תלמוד בעלי אלו לחס תשען ואתר משנתן מתוך הלכ'
 כלשון משען וקראו הנפש מזון התלמוד כך הגוף מזון עיקר הוא
גדזלה מדה לך אין תלמוד כת״ש שכע״ש תורה על לסמוך שיש זכר
מזז א למי □71



פרק דורשין- אין
 הוא שהתלמוד כמ״ש גומר בלחמי לחמי לגו שנאמר זמייתי ׳מזו

 הגותי מזון עיקר שהלחה כמו עליו להשען הנפש המזון העיקר
 התורה גו׳ ק5שמופ אגדה נעלי אלו מיס משען גל ואמר וכפרש״י

 דמיונות בהרבה למיס לכו צמא כל הוי כמ״ש למיס נמשלה נכלל
 החור' חלקי קצת נזכרו כנר דהכא ומשוס תענית נמסג׳ כמפורש

 נעל גנוריזה ואמר גו׳ שהישכין אניות לגני למיס זה דמיון קאתר
 הבעלי כן גבורה לעשות ונכחו נידו שיש שהגנור כו׳כמו סמיעות
 שאין גס היינו כו׳ מלחמה ואיש ונכחו נידו הס מוכנים שמועות

 מנצח הוא בתחבולו׳מלחמה שיודע אחרי ת״ת גבורתו ונכחו נ־דו
 מתוך שמועות כידו שאין גס כו׳ וליתן לישא שיודע מי כן חכרו

 זה ואמ׳שופט אמתתה על יבא תורה של נמלחמתה שיודע חריפתו
 נניא עוד אין כמ״ש הנבואה מהם דהושר ר״ל כמשמעו נניא נו'
 ששופע אלא שופע הס ליהי' דודאי כמשמעו אמר לא כשופט אנל *גו׳

 על קסס שנאמר מלך זה קוסס ואמר מהס יסור לאמתו אמת הכן
 אשור הוא ממש דהקסס קללה זה אין משמעו דלפי מלך שפתי

 מלך שפתי על קשס שנאמר המלך על שרמז אמר וע״כ בישראל
 קסמים קוסם הוא כאלו ימעל שלא כמשפט דבריו שמדמה גומר
 כמ״ש ככשפים לידע מותר שהוא קוסס למלך שקורא י"ל ועוד

 כשפים ובעלי כולי כסנהדרין מושינין דאין דסנהדרין קמא פרק5
 מהם הושר לא ממש הזקנה דודאי בו׳ זקן כו׳ע״ש: בע׳ ויודעין

 שר ואמר חכמה שקנה זה זקן כדאמרינן לישיבה שראוי זה אלא
 שרי מאות שרי אלפים שרי נקרא דמצינו כר' תקרי אל המשים

 חמשיס שר רק מהם שהוסר נקט לא והכא עשרות שרי המשים
 נעלי בכלל זה שאין כו׳נראה חומשין אלא חמשיס תקרי אל למדרש
 הוא המקרא בכל משמע מקרא דבעלי זה כראי זה ראי דלא מקרא

 גס שיודע היינו חומשין ושר בהם וליתן לישא יודע אינו אנל בקי
 שנושאין : יודע אינן המקרא ובשאר חומשי בה׳ וליתן לישא
 הושר ולא הקללות בכלל זה אין פני׳לעצמן לישא כי' לרות פנים
 וכן למעלה להן פנים שנושאי; צדיקים יש דור בכל שהרי מהם

 חנינא ר׳ כגון בעבורם לדורס גס פנים נושאין שיהיו אנל למטה
 ישעיה: בקללות מישראל הוסר למעה אבהו ורבי למעלה דוסא בן

 גס עצה לשון דמצינו אף בו׳ שנים לעבר שיורע יועץ ואמר
 במילי הנוגעת עצה שהוא מענינו נלמד הכא ת״מ דעלמא במילי

 את המחכים תלמיד זה וחכם ואמר כו׳ שנים לעבר כגון דתורה
 דבוק הוא חרשים חכם פשטיה לפי כו' שפותח בשעה חרשים נו׳

 דבוק הוא לחש נבון וכן דבוק אינו כאלו בתרתי ליה השיב והדרש
 ליה תשמע לא דבוק בלשון שהקרי משוס ואפש׳ בחרתי ליה וחשיב
 דבוק בלשון שהקרי בנבון וכן רבו את המחכים אלא כמשמעו חכם

 נערי׳ כר׳שיהיו שמנוערין אדם ביי דבר:אלו תנין ליה משמע
 הקלל׳ נכלל זה דגס דרשו טובי׳ולכך הס אס קללה זו אין שריהם

 תעלי נני תעלי ,בו בס ימשלו ותעלולי' ואמר שמנוערין אדם בני
 הענין להפליג תעלי בני תעלי דרשו למדין בשני תעלולי׳ מדכתיב

 בני אלו כו׳ נזקן הנער ירהבו ואתר בס ימשלו ביותר שהספלים
 ונקלה רק? בנער ממש דלאו מענינו <תד כו׳ שמנוערין אדם

 מער קרא קתשתעי !מצות תורה לענין אלא קרא משתעי בנגב־

הגיגה שגי
 כרמו! מצות ומלא חכתה שקנה זקן הפך וה המצות מן שמנועו־

 'שקלו' מי וההפך בעיניו קלי׳ שכולן דהיינו כולי שחמזרות מי ויכא
 זו שבקללה דאתר הא לפרש ונראה בעיניו הס חמורות שכולן כו׳

 פ*3 ת"ש "פ ע שהיא ישעיה של דעתו נתקררה וגו׳ הנער דירהנו
 זקנים פני נערים כו׳ ימאסו חטא יראי כל משיחא בעקבות חלק

 דעתו בה נתקררה המשיח לביאת סימן זו דקללה וכיון כו׳ ילבינו
 ליחיד היינו כי׳ אא״ב ביחיד במרכבה ולא :ישעיהו של

 היה לא ריב״ז דעת דלפי כיון לדקדק ויש ר״פ3 לעיל כדאוקמיה
 מדעתו ומבין חכם היה שלא מרכבה במעשה לו להודיע ראוי ר״א
 לומר תרשני ערך בן ר״א כמ״ש ריב״ז לו לימד כבר היאך א״כ

 הוה תלמודו שכח ערך בן דר״א וי״ל שלמדתני אחד דבר לפניך
 חזר ואח״ג נפר׳חבית כת״ש דיומסי׳ ומיא דפרוגיחא חמרא ע״י

 מרכבה מעשה רינ״ז מלמדו היה תלמודו ששכח יקודם לתלמודו
 היה תלמודו ששכח ואחר מדעתו ותבין חכם ערך בן ר״א שהיה
 בן ר״א לו שהזכיר עד מדעתו ותבין חכם עוד דאינו רינ״ז סבור
 דבר ערך בן אר״א ענוה שמדרך ועי״ל גבר שלמדו למודו ערך

 : טפי ניחא שלמדתני ל״ג ובירושל׳ ממנו למד שלא אף שלמדתני
 עליה וישב וגי' אבן ויקחו במשה תצינו שכן כי' האבן על וישב

 הרואה כמ״שפרק תורה תאור על רמז הוא כו' הזית תחת ואת'
 תורה למאור יצפה בחלום זית שמן הרואה כו׳ טוב שם בחלום זית

 ובירושלמי כו׳ מלוין השרת ומלאכי עמנו ושכינה כו׳ אפשר ואתר
 ואני קוני כבגד שומע שאהא בדין אינו אמר אחר בלשון אמרו
 דכבר כן אתר בדרך זה שהיה לפי י״ל תלמידינו ולשון כו׳ רוכב

 שומעין שיהו בדרך אותנו המלוק השרת ומלאכי עתנו השכינה
 כג' השמים מ; אש וירדה ואמר שארכב בדין ואינו מפיך הדברים

 אשר כמראה המרכבה אש השתים תן בשכלם להם שירדה דהיינו
 תעשה על רמז היא כו׳ האילנות אה ושבבה ואתר יחזקאל שם ראה

 בעצתה והיא בראשי׳ למעשה משם והשתלשלו׳ הסבה כי בראשית
 ודאי הס בראשית ותעשה ה3תר* מעשה כי כל; שאתרו השירה
 ואתר וגומר הארץ מן הללו כמ״ש ית׳ב״ה ושבחו הלולו על מורים
 האש מן במושכל להם שנתאמת דהיינו כו׳ אחד מלאך שנענה

 ספק בלי באמת מרכבה מעשה הן שהן שביחזקאל מרכבה דתעשה
 כמג לאברהם כאן כי׳יחסו אבינו לאברהם בן כו׳שנתן ברוך ואתר

 מרכבת במעשה זו אמונה על לחקור מעצמו לבו נתן שאברהם
 כך אבינו לאברהם המיוחס יצירה ספ׳3 כמבואר בראשית ובמעשה

 דורש נאה יש נאמר כז' לחקור להבין מעצמו יודע ערך בן ר״א
 נאה יש עזאי בבן בעלמא אמרו האיליפנא כו׳ תקיים נאה ואין

 וי״ל ביה שייך תקיים תאי כאן אבל כו׳ מצות תקיים ואינו דורש
 תרכב׳: תעשה הן הן כמ״ש האתת אל שנתכוון תקיי׳דהכא דהיינו

 דלעיל כימעובדא בדרך מהלכין דברן יוסי ורבי הוא היה
 משום שנים הס רק אחרים אגשים עמהס היו שלא נראה ודהכא

 מדעתו ותבין חכם הוא א״כ אלא ביחיד במרכבה ולא דתנן הא
 בעובדא לומר שדקדק וזה עמו אחד לתלמיד ועוד לרוב דהיינו
 אחרי׳ גס בו ישמעו שלא כדי בדרך שניהם שהיו הכא גס דלעיל

כמין ונראה :ליחיד רק מדעתו 1י3מ1 לחנם ללחש הותר ללא
; קשת



פרק חו־־שין אין
 נדאמרי׳נרע״ל קללה דהוהסימן וגרא׳קשח קאמר לא כי >ץשת

 הנזכר קשת דהיינו קשת בתי! שנרא׳ אתר איל תיתיך קשת נראה
 פי׳ כי במזמוטיחתן : וגו׳ הקשח כמראה דיחוקאל ה3תרנ3

 והיינו לפתחן כדי וכלה חתן לפני זתירו׳שאותרין מזמוטי נערוך
 פיני הר על הייגו מסובין כר: שירה ואמרו כולן פתחו כדלעיל

 אשר כת״ש תורה במתן סיני גהר הנפשו׳שהיו על הוראה הוא כי
 שנתחרש דגר דכל גמדרשזת כמ״ש וגו׳ פה איננו ואשר פה ישנו

 : סיני כהר תורה במתן תתנו ונאתר לו נתחדש ככר כדורו לחכם
 שלישי׳ לבת מזומנין תלמיריכם ותלמיריכ׳ותלמירי אתם

 שכע פניך שתחו׳את שוכע כמ״ד אתיא כזה תסיים וכירושלתי כי
 רכה כויקרא דאיתא תראה יפה כעל וכתג לע״ל צדיקים של כתות

 שכינת פני להקגיל צדיקים של כתות שכע אלא פוגע תקרי אל
 ולשושניס ולכרקיס ולכככיס לרקיע ולבנה לחתה דותות ופניהם

 סוגיית לפי ועי״ל ע״ש נו׳ ככהי׳ת שהיתה הטהורה ולתנורה
 ותלתידיכם אתם שזכר כתות שלש היינו שלישית לכת חלתודינו
 כירושלמי ותסיים כר׳ ר״י הן הרצאות ג׳ תלתידיכס: זתלתידי

: נקייה דעתן אין ואילך תכאן
 בן עזאי בן הן אלו לפרדס נכנסו ארבעה רבנן תנו יא
 עקיבא רבי להם אמר עקיבא ורבי זומאואחר שם
>מים תאמרו שלא הזהרו טהור שיש אבני אצל כשתכנסו 3ט״

 בן * עיני לנגד יכון לא שקרים *דובר דכתיב משום מים
 חמותה ה׳ בעיני *יקר אומר הכתו' ועליו ומת הציץ עזאי י*
 "דבש אומר הכתוב עליו ונפגע הציץ זומא בן ׳ לחסידיו >שלי©

 קצץ אחר • והקאתו תשבענו פן דייך אכול מצאתאק
 שאלו ׳ בשלום ויצא בשלום נכנס עקיבא רבי • בנטיעות ““ י

 לא *ובארצכם להם אמר כלבא לסרוסי ׳מהו זומא בן את לימש
 זומא בן את שאלו * תעשו לא שכארצכם כל תעשו כה ,

 דשמואל להא חיישינן מי לכ״ג מהו שעיברה בתולה 'י*׳^5
 או רם בלא בתולות כמה לבעול יכולני שמואל דאמר טן

 וחיישינן שכיח לא דשמואל א״ל שכיח לא רשמואל רילמ׳
 זרע שכבת כל שמואל אמר והא עיברה באמבטי שמא

יורה נמי מעיקרא דילמא מזריע אינו כחץ יורה שאינו
:הואי כחץ

 תכהיק טהור שיש : שס ידי על לרקיע עלו לפררם נכנסו
 נלך איך כאן יש מים מים תאמרו אל :צלולים כמיס

 וז״ל זו כיייתא פירוש כערוך תצאתי ־ ז״ל רש״י לשון כאן עד
 זוטרתי והיכלות רגתי בהיכלות תפורש זהו לפרדס נכנסו ארכעה

 ככתר ותשתתשין נטהרה תפלות ותתפללין תעשיס עושין שהיו
 והיאך כתעתדס תלאכיס תשתרות היאך ורואין כהיכלות רצופין

 כשאתם עקיכא־ רני להו וקאתר תהיכל ולפנים היכל אחר היכל
 תיס ופירוש תיס תיס תאתרו אל טהורים שיש אכני אצל מגיעין

 ואין רכים תיס שם לו נראין תקום לאותו כצפיתו תגיע שהוא
 נדחף מיס אלו הרי אתר ואס נראית נעלתא דתות אלא מים שס

 תפני הזה כלשון רגתי כהלכות תפורש וכן אומר הוא שקר כי לפי
 שם ואין מים גלי אלפי אלף תטילין שם שיש היכל פתח ■ששומרי

 כהיכל צלולות שהן טהור שיש אבני זיו אויר אלא אחת עפה אפילו

קיח חגיגה שני
 1 וכו׳ טיכן תה הללו 0ת אתר ואם למים דומה פניהם זיו שהיה

 כאדם וצופין רול/ין לכס כחדרי אלא כתרוס עולין שהן כרייתיולא
 הסוכה כעין ותדכרים ואומרים ושומעין כרור דנר כעיניו הרואה

 הציץ זומא :בן הערוך כעל נתן נ־כ עכ״ל פר״ח זה הקדש כרוח
 חמותה ה׳ בעיני יקר :דעתן נטרפה ונפגע :השכינה לצד

 אפשר אי ואעפ״כ כחור שתת לפי כעיניו מיתתו הוקשה לחסידיו
 בן את שאלו :וחי אדס יראני לא כי שנאתר תשוס ימות שלא

 קרבן מומי אצל" כתיב וסירוס הואיל כלבא לסרוסי מהו זומא
 אן לסרסו אסור 3כל ומחיר משוס למזבח אסור חליפיו אפי׳ וכלכ

 שימצאו אותרת והיא גדול לכהן מהו שעיברה בתולה :לא
 כתוליס לה ותצא מעוכרת שהיא ידע ולא נשאה כ״ג כתולי׳א״נ לה

 לבעול יכולני : אשת יקח מעמיו כתולה משוס לקיימה תהו

 ,)קטנה( באמבטי :לקיימה ואסור נכעלה וזו כהטייה כקי שהיה
ונכנס זרע שככת שס אדס שהטיח וי״ל הגוף כל כו שרוחצין כלי

: האדם תן כשיוצא מעיקרא :כתעיה לה
 נראה היה אלא מחש למעלה עלו ולא שם ע״י לפרדס נכנסו

: למעלה עלו כאלו להס

 כעבור לחסידיו לתת פירוש לחסידיו המנתה ה' כעיני יקר חדו^ץ
 רכותם לפני ראייתם ספדו שהם ונראה וכך כ״כ שהבין

 הברייתנת ושעת ־ נענשו ולכך מתו ראייתם כתוך ולא בירידתם ומכריהם
: זותא בן את שאלו שאח״כ שמספר הכין משמע

 ובן עזאי בן לפרדס נכנסו ד' דת״ר הא ודשאילתון ז״ל האי לדבינו
 ונפגע הציץ וכמת מתו הפרדס זה ־ עקיכא ור׳ אחר זותא

 לאיזה שנכנס ור״ע ׳ הללו כנטיעות קצץ הוא ומה • היא מת 1; פגיעה
 צדקותן מרוב תאמר אם בשלום ויצא כשלום נכנס מת ומפני נכנס מקום

 ־ הדעות רבו כי זו הלכה אדוננו לנו יפרש הם צדיקים וחבריו עזאי בן הנה
 ת* מרעת שלא אותו ולפרש דבר על לתפוש דרכנו אין מעודנו אנו כי דע

 זא תנא של דעתו לך מפרשים אנו ותרי עושים שאחרים כדרך שאמרו
 הלכת הדברים מבארי׳עכשיו אנו ואין סכור שהיה מת ואמתת כונתו ותוכן

 אותן מפרשים ואנו הלכת שאינם יש הרכה משניות ודאי ־ הלכה אינו או
 היו מהחכמים הרכה כי יודע אתת תאמר דאתנוןושמא דמאן אליבא

 לצפות כשמבקש ומבוארות זכירות מדות ככמה הגון שהוא מי כי סוכרין
 שישב לעשות דרכים לו יש מרום- מלאכי של בהיכלות ולהציץ במרכבת
 ותושכתות שירות כארץ ולוחש ברכיו בין ראשו ומניח ידועים ימים בתעני'

 בעיניו רואה שהוא כמי ובחדריו מפנימיו מציץ וכן מפורשות שהן הרבה
 שתי ויש שיש מת ורואה להיכל מהיכל נכנס הוא כאלו וצופה שבע' היכלות
 והיכלות רבתי היכלות ונקראות זה בדבר אותן שונים שתתנאין משניות

 נכנהו ד׳ זה תנא שנק צפיות אותן ועל וידוע מפורסם זה ודבר י זוטרתי
 את ודימה הזה השם לתם והעלה לפרדס הללו ההיכלות את משל ־ לפרדס

 שנכנס כמי להיכלות שנכנסו וראו במרכבת הציצו כי סובר שהוא הר'הללו
 נשנית שעליה דתתניתא פסקא כי תחלה ב-מקומו ברור זה ודבר לפרדס
 ןזמפור' ועוד מדעתו ומכין חכם היה א״כ אלא כיחיד כמרכבת ולא זו משנה

 שיש אבני אצל מגיעין כשאתם עקיכא ר׳ להן אמר כהדיא זו ברייתא
 היכל־ פתח הזה בלשון מפורש זוטרתי ובהיכלות ־ מים מיס תאמרו אל טהור

 • א׳של טיפה אפי' בו ואין מיס גלי רככות אלפים מאת בו שיש כמי נראה ו׳
 חמין מראיתן שזיו בהיכל הסלולות טהור שיש אבני זיו אויר אלא מיס

 וזה ־ העולם תן להפטר זמנו הגיע כי ומת הציץ עזאי כן ששנו וזה למיס
 המראות מן שנשטתת כמי נפגע פתרון מפגע הציץ זומא בן ששנו

 של שיר זהי דאמרי׳אי לפגעים ודמה לסבלם דעתו שלאהכילת המבהילות
 כן יהושע ברכי מעשה ששנינו היא וזו ׳ וגומר עליון בסתר יושב פגעים
ולאעתדבפני*•- זומא בן וראה הבית בהר מעלה גב על עומד שהיה חנניה

אמך □ למד



חגיגה שני פרק דורשין אין
 לתלמידיו יהושע רבי להם אמר המשנה וסיף זומא בן ולאין מאין לו אמר

 בנטיעות קצן אחר ופי' • הדעת מכלל שיצא כלומר כחיץ זזמא בן נבר
 והשחית אחר שהפסיד וכיון לפרדס נכנסו ד' הדבר עיקר על הוא משל

 רשויות שתי שיש חשב אחר כי בנטיעות וקיצץ לפרדס שנכנס למי דמוהו
 אור מעון רע ומקור טוב ומקור הורמין הורמיז שאומרים האמגושין כאלו
 שלם יותר היה עקיבא ור׳ זו משנה ששנת זה תנא נחכיין זה לטעם *חשך

 ונתן ובהלות גבורות אותן רעתו והכיל כראוי וצפה כהוגן הציץ כי מכולם

 כי ודע נכונה בדעת נכונה מחשבה בו חשב שצפה דבר וכל חיים הקב״ה לו

 כי בו מנחש מהם א׳ היה ולא יחדיו כולן הראשונים אצל מקובל היה :ה דבר
 שהוא כמה הצדיקים ע״י ונוראות אותות עושה הקב״ה כי היו אומרים

 שהוא כדרך נוראות מראות הצדיקים אח ומראה הנביאים ע״י עושה
 כל הפסד כהן ואין הללו בדברים לעולם יש תקנית כי הנביאים את מראה
 לרבי נעשה מ״ש וכל נטלה טענת נו טוענין שאין אלהים יודע כי עיקר

 שמואל רב מר וכשצמח מכחישין ולא בו מאמינים וזולתו דוסא נן נא חני
 אין שאומרים עס׳יס דברי בספרי לקרות שהרבו נו וכיוצא ז״ל גאון

 ומכחישים לנביא אלא כזה נס יעשה לנניאי׳ולא אלא נראות הללו המראות
 אף הלכה זה אין כי ואמרו לצדיקים נס בו עשה כי שנאמר מעשה בכל

 ועל הקנה נן נחוניא רבי ומעשה בהיכלות שלפה עקיבא רבי של במעשה

 כ• סונריס ואנו הלכה אינם אומר אלה כל גס בהם וכיוצא ישמעאל ר׳
 ואתה היכליו להם ומראה ונפלאות לצדיקים נסים עושה הוא ברוך הקדוש
 ויזכך חדריו המלך יניאך ההלכה לחדרי לבא חומד אתה אשר עינינו מחמד

תשתה עדניו ונחל ביתו מדשן ותחה לפניו העומדים עם מהלכים לך לתת
:ע״כ ר״ב ׳ש״ע ׳ חיים מקור עתו כי

 הזה הגדול הגאון רבינו שהשיב אחרת תשובה מצאתי זה לענין מרוב
 הגוף תיקין לו שכתב מתה וזה הנגיד אל שלחה אשר בו וכתוב

 לישראל טוב ואשר והגמרא המשנה עסק היא אדם הנהגת ומישור והנפש
 ימשכם כי הארץ לעמי ויועיל כמותו ולחכמים לעצמו יועיל התורה למוד נ׳

 אשר ההם בדבריהם ויתעסק מיה לבו יסור ואשר ־ והתורה המצות לדרכי
 כל מעליו יסלק כי הענינים באותם ויפסיד שתים יראת מעליו יסיר זכרת
 עד דעתם שישתבשו אדם לבני יארע ההסרה ומזאת לגמרי תורה דברי
 לתורה עצמם ימציאו אשר אנל המצות ולשאר התפלה לעזיבת יחושו שלא

 ואחרי שמיס ליראת ההמון כל ינהיגו כי תזה להם יצא שמיס וליראת
 בני שאותם תראה ואס ־ בהקב״ה ספק שום ישימו ולא פקפוק בלא התשובה

 ישיגו ובזה סלולה דרך היא כי לך יאמרו דברים באותם המתעסקים אדם
 ולא לך יכזבו כי באתת ודע ־ להם תאבת ולא תשמע לח הבורא לידיעת

 המתעסקים באותם אלא וקדושה וטהרה וענוה וזריזות חטא יראת תמצא
 טופס ־זה ישראל של אביהם ז״ל האי רבינו הגאון דברי אלו ־ וגמרא במשנה

 תרע ושר ירא חכם בבית הנמצא בספר שמצאתי ממה שהעתקתי תה
רבו כמו רבו קדמוניות משנים עולם מיתי אשר קאחאלונ״יא ממלטת

: לברכם זכרם וזקניה חכמיה

 כינה נערוך ופי׳ והוסע׳ פרש״י עיין כי' פרדס מהרש״א
 אוהו כך לצדיקים גנוזה שהיא ג״ע מעני! פרדס

 גם ע״נ ו3 צרורות צדיקים של שהנשמות נערכות שהוא מקום
 ועיין הזה פרדס של כנטיעות שקצץ קאמ׳כאחר זה שם שעל כתכו

 מצאתי ע"גדוכס׳ישן האי רנינו הגאון כשס כאורך דנרי׳אלו נכל
 ומת הציץ עזאי כן אלהית הכמת והיא החכמת לפרדס נכנסו וז״ל

 שהם עליונים כדכרי׳ אמתי דכקות רכה כאהבה שדכק׳נפשו מתוך
 עיקרי מכל ונתפשט׳ הנוף מן נתפרדה הזהיר כאור ותציץ יסודה
 וזו למקומה עוד שכת ולא טוב כי מנוחת ראתה שעה נאותה הגוף

 המפרשים כדנרי ולא גו׳ ה׳ כעיני יקר נאמר ע"כ גדולה מעלה
 עשיתם דא״כ וחי האדם יראני לא ני שנאמר ומת שכינת שראה

 היה שלא ונפגע הציץ זומא כן ע״ה רכינו ממשה גדול עזאי כן
 הוא גס שהציץ ומחוך עזאי ככן זכישוכהדעת כמעלות שלם

 הדנרי׳ אצלו נתכלכלו סוכלת דעתו שהיתה ממת יותר כהיר כאור
 וזהו כוריו על הדכריס משיג שאינו נפגע כאדם דעתו ונטרפה

 כידו הס ישראל שזכיית השיג אחר ואלישע ־ והקאתו תשכענו פן
 ה־כריס שקצץ כנטיעות מקצץ נקרא ולכך רשויות כ׳ שהס וחשב

 ככלל וזהו רפויות כ' שהס ואמר מזה זה והעמידן המיוחדים
 יודע אחריס אלהיס סוד והיודע אחר שע"כנקרא עוכדיכו״ס

 דנורא פולסין ס׳ זמחיוה למטטרון דאפקוה ומ״ש נוריו על זה
 שם שאין להודיעו כדי הכוערת מחשכתו לפי לאחר לו הראו כך

 כת פנתוסף דנור׳ פולסי! ס׳ מחמה עוד וי״ל כלכד א׳ רשות אלא
 קשה דין גזר אח־ על לגזור שלמעלה הגדולה מאש האוכלת האש
 עלה עקיבא רבי :עשה מה מטטרון כן אומר אתת אין שאם

 אחריך משכני אומר הכתוב עליו בשלום וירד בשלום
 ששכל לגנול וכשהגיע השלימות מיני ככל ׳ שלם ר״ע שהיה בו'

 נאמר וע״נ ה' אל לעלות הרס ולא עמד אליו להגיע א״א האנושי
 נכנם ולא המושך אחר שנמשך כלומר וגו׳ אחריך משכני עליו

כטעותו טעה לא אחר שהשיג מה שהשיג אע״פ הגכול מן לפנים
: עכ״ל כו׳

 יב עומד שהיה חנניא בן יהושע ברבי מעשה רבנן תגר
 עמד ולא זומא בן וראהו הבית בהר מעלה גב על

 ם הייתי צופה ליה אמר זומא בן ולאין מאין לו אמר מפניו
 אלא לזה זה בין ואין התחתונים למים העליונים מים בין

 ני*׳ על מרחפת אלהים *ורוח שנאם׳ בלבד אצבעות שלשה
 א נוגעת ואינה ונוגעת בניה על שמרחפת זו כיונה המי׳ פני

 מבחוץ זומא בן עדיין לתלמידיו יהושע רבי לחם אמר
 ב׳הוא ביום והבדלה ראשון ביום כתיב אלהים ורוח מכדי
 " רבי אמר ובמה למים מים בין מבדיל *דחי שנאמר דהוה
 5 מר דגמלא כגודא אמרי נימ׳ורבנן כמלא יעקב בר אחא

 אהדדי דפרסי גלימי כתרי ׳אמ אשי רב תימא ואי זוטרא
 בנטיעות קיצץ אהררי־אחר רסחיפי כפי כתרי ליה ואמרי
 י קהלת בשרך את לחטיא פיך את תתן *אל אומר דבתוב עליו
 ץ שעתא חרא רשות׳ ליה דאתיהיב׳ מטטרון חזא חזא מאי

 דאין גמירי אמר דישראל זכותא ולמכתב ביומ׳למיתב
 ולא תחרות ולא קנאה ולא ישיב׳ לא עמידה( )לא למעלה

 מיד בשמים יש רשוית שתי ח״ו שמא עפוי ולא עורף
 מאי א״ל דנורא פולםי שתין אפקוהלמטטרוןומחיוה

 רשותא ליה אתיהיבא מקמיה קמת לא חזיתיה כי טעמ׳
 בנים ואמרה*שובו קול בת יצתה דאחר זכוותא למימחק
 ייייי* הואיל אמר בי ומרד כבודי שירע מאחר חוץ שובבים

 ג וליהני ליפוק עלמא מההוא נברא לההוא ליה ואיטרידו
 תבעה זונה אשכח רעה לתרבות אחר נפק עלמא בהאי
 בכל יצא ששמך אתה אבויה בן אלישע לאו ליה אמרה
 אחר אמרח לה ויהיב בשבת ממשרא פוגלא עקר הארץ

לתרבות שיצא לאחר מאיר רבי את אחר שאל ׳ הוא
רעה



פרק דורשין אין
 אמר ראלהים עשה זה לעמת זה את גם דנתי׳* מאי רער

 הרים ברא כנגדו ברא בעולמו ה הקב׳ שברא ביה כל ליה
 עקיבא ר׳ ליה אמר נהרות ברא יביים ברא גבעות ברא
 גן ברא רשעים ברא צדיקים ברא אלא אמר כך לא רבך
 בגן אחד חלקים שני לו יש ואחד אחד כל גיהנם ברא עדן
 בגן חברו וחלק חלקו וטל צדיק זכה בגיהנם ואחד עדן
 רב אמר בגיהנם חברו וחלק חלקו נטל רשע נתחייב עדן

 משנה בארצם ילבן כתיב צדיקים גבי קרא משרשי׳מאי עיה6י
 : שברם שבחן *משנה כתיב רשעים גבי יירשו סי
 מתכונן הייתי צופה ;טרוד לכך והיכן תכא מאין ולאין מאיןירמית

 שיכורה כמקום ביניהם ואין : כראשית כמעשה הייתי
 בגמלא דגמלא גורא : כקרקע הרקיע כיפת קשר מקום

 מעט ריזח תהיה אפש׳שלא אי זו אצל זו גשר של לווחים כשמסדרין
 ארינט״ר סחופי׳כפזפיס כוסות סחיפי כסי וכן גלימי וכן כנתיס
 כפרדס כשנכנס ועוות קלקל בנטיעות קיצץ אחר : כלע״ז
 הדכריס כתחלת כפרדס נכנס אותו שדמה ולפי הנטיעות ומקצץ

 עורף לא . גרסינן לא עמידה לא ־ כנטיעות דקצץ לישנא נקט
 מקל מכת פולסי : עייפות עפוי : פנים להם צדדיהן דלכל

 בן חדושין :ערוגה ממשרא :צטן פוגלא : כלע״ן נאשטונ״א
מרחפת דהא דורש שכך הדעת מישוכ חוץ כלומר מבחוץ זומא

: הכדלהכתיכ כמקום לאו
 דמלקירז מעלה של מלקות וזהו דנורא פולסי שחין זמחיוה תוססות

 לכל ומכההמשתלש׳ ולמעלה י״ג מ! עונשין כי ל׳ינז מעה של
 ששים מעלה של מלקות לכן ולמעלה מעשרים עונשין מעלה של וכ״ד שנה

: מאחרים יכולת לו שאין להודיע למעערון והלקו

 גרסי* וכירושלמי בו׳ עמר ולא זומא בן וראהו מהרש״א
 כשלוחו שאל כנגדו כא זוחא וכן כדרך תהלך שהיה

 כ״כ טרוד כשהיה ר״י שא״ל כפשטיה ניחא זה ולפי כו׳ השיב ולא
 שלא שלנו תלמוד גירסת ולפי הולך אתה ולאן נאת מאין כדרך
 מפניו עמד שלא ר״י שחשכ י״ל ועוד פרש״י עיין מפניו עמד

 ל׳ א״ל וע״כ יהושע לעתו׳מפניר׳ לו ראוי שאין שנתגאה נשכיל
 נריאתו כי יחשוב להתגאו׳אכל לאדם שאין זומא כן ולאין מאין הזה

 וא״ל כו׳ עפר למקים הולך אתה ולאן סרוחה מטפה מאין שפילה
 :לפניך לעמוד לכי נתתי לא העיון טרדות דמתוך כו׳ הייתי צופה
 מהם כזה חלוקות כו׳שדעות תחתונים למים עליונים מים בין

 הס לעליונים התחתונים המים נין שהגדיל הרקיע כי שאומרים
 על מאמרים כתה להניא והפליג הרמנ״ן דעת היא וזו הגלגלים

 בתוך שכתוג נפי׳כחותש ז״ל רש״י דעת היא וזו הענין זה אמיתת
 כי ניאר התורה הרב אבל כו׳ הפרש שיש המיס באמצע המים
 זותא דנן הזה ותאמר הענק בז יתהווה אשר המקו׳ הוא זה רקיע

 על הרא״ס כתב וכן המורה הרב פירוש כ״א לכאורה סובל אינו
 ההיא אבל עוד שם והאריך ט׳ המים באמצע המים בתוך פסוק

 לתחתוני' עליוני׳ מיס בין מה הייתי צופה שאת׳ זומא דכן דחגיגה
 מבחוץ זותא כן עדיין לתלמידיו יהושע ר' וא״ל אצכעות כג׳ אלא
 רקיע יהי פי׳ קמיירי האוירי ברקיע רקיע דיהי ליה סכירא מ׳

 להרקיע עליוגי׳ מיס בין אין אמרו ולפיכן כמשמעו הרקיע יתהוה

קיט חגיגה שני
 ומעתה נימא כמלא ולמר אצכעות ג' למר אלא התחתונים מיס ונין

 של האגדה דברי ותפס הגמרא הניח איך ז״ל הרב על לתמוה יש
 אחת כי הפירושים ׳3 סובל זה התקר׳ ולדעתו הרא״ס עכ״ד ב"ר
 ומעתה טעמים לכתה א׳יוצא תקרא כי שמענו זו אלהי׳שתים דבר
 התור' הרב ביאר וככר המור׳וז״ל 3הר כדעה ג לב׳ הר שהכין מה

 המיס המצא אצלו זר שהיה לפי הענן בו יתהוו׳ אשר התקו׳ רקיע
 בזת יודע המורה הרב גס כי כן אינם כ״ג ט השמים למעל׳תגרס

 השמים לתעל׳תגרס אשר המים הזכי׳ ולא שהזכי׳האוויריס ומה
 שהיה מזולות והמשל הדמיון צד על אלא מיס שם נאתר שלח לפי

 תגיעים כשאתם עקיכא שא״ר כיאר וזהו כן בעצתו הזה הענין
 כמ״ש וגומר שקרים דוכר שנא׳ תיס תאמרו אל טהור שיש לאבני

 מן ה׳ אח הללו נאמרו אחד כמקרא ושניהם הרלכ״ג גס זה כל
 השתים שמי הללו כתיב ואח״כ האוויריס השתים הס וגו׳ השמים

 כתב וכן השתים תעל אשר והמיס 3כתי כך ואחר הגלגלים הס
 והס מיס שא שתים כפי׳ הביא ז״ל רש״י תבואר ולזה הרא"ס

 דחגיג' 3פ״ תלתודא דברי והס תיס שם כתב כך ואחר כ״ר דברי
 ותים אש שתים תנא וכמהני׳ תיס שם שתים חנינא כר יוסי א״ר

 כי שמיס כהן ונעשה כזה זה וטרפן ומיס אש הקכ״ה שהביא
 שהב״ר אלא זה את זה סותרין אינן ופירושיהן אלו המאמרים

 שתים אותת פי׳ וע״כ הגלגלים תעל אשר המים ענין שם הזכיר
 שהזכיר תלמודינו אכל לתעלה עליהם נושאים המיס כי מים שא

 שם שתים אותן פי' יהיה ע״כ זומא דנן כמאמר האוויריס שתים
 שאמר ותה הרא״ס פירש וכן המיס המיית שם היות כעבור מיס

 הענן יתהווה בו אשר המקום הוא האווירים השמים כי ומים אש
 כתוך תתלקח׳ ואש חצינו כי מיס ענני מהם ויש א: ענני מהם ויש

 אלו השמים כי מברא׳ הרי כזה זה טורפין והאש הנרד שהיו הברד
 חקור בעל כתב זה וכענין בזה זה הקב״ה שטרפן ומיס מאש
 על מקו׳לתמוה אין ותעתה בזה זה שטרפן ומיס אש בעניין חיים
 לא רש״י כי דבחגיגה הגת׳ דברי והניח האגדה דברי שתפס רש״י

 ומים ואס מיס שם דחגיגה להבי'מאמר ה״ל לא דאל״כ זה יכחיש
 המקראות מפרש שהוא אלא כמ״ש האוויריס שמיס על שפירושה
 כמו תקומו׳ בכמה ז״ל רש"י דרך וזה לפשוטו הקרובים כעניניס

 דברנות ירושלמי באגדות אמני תקומות בכמה ז״ל הרא"ס שכתב
 דרבי מלתא אצבעות ׳3כ רקיע של עביו ר״ע בשם תנא אתרינן

 לשחקים עמו חנינאתרקיע רכי בשם אחא ר׳ דאמר פליגא חנינא
 כריאי׳ת״ל שאינן יכול כטס עשויין שהן מלמד תרקיע מוצק כראי

 ולא איירי הגלגלים שהם דכרקיע שם ותשמע עכ״ל כז׳ חזקים
 מהלך רקיע של דעביו שסובר מי על שם דפליגי האויריס ברקיע

 איירי כפשוטה זותא דבן דתאתר לומר נראה זה לפי וא״כ ת״ק
 כין שאין שאתר זותא דכן ודעתו מגלגלים העליונים כמיס
 לשם ר״י כדעת אצבעות כ״אכב׳ לתחתונים העליונים מים

 העליונים מים כין מבדיל והוא אצכעות ׳3 הגלגלים של דעכיו
 רקיע של דעכיו כר״ח סוכר ניחא כמלא שסוכר ומי לתחתונים

דכן ומאמר הכתוב מעתה הזה ?טס אלא אינו ביניהם המבדיל
זומא



פרק דורשין אין
 האוירי׳שהוא רקיע על ולא מרש״י אלא דרךאח־ת להם אין יומא
 מראה יפה ובעל ־ זומא( דנן )ומאמר הכתונ תפשע רחוק דרך

 חלמודיי י׳פלא ח״לוגעיני ז״ל מזרחי אליהו הרגי' על יזמה
 האוירי׳והתי׳העליוני׳ על רקיע יפרשו שרז״ל יאמין איך זו שכמו

 לחטיא פיך את תתן אל וצ״ע: כו׳ע״ש הדרך ע״ז זזחזוניס
 חטי׳טליא שס שאתרו אתא לי' תייתי כירושלמי כו׳ בשרך את
 והיינו התוספות והגיאו ע״ש כו' הנא ענדין אילין מה אמר ט׳

 דחוק והוא ט׳ נשרך להו וקרי החנוקות מחטיא היה פיו שנדנרי
 ע״ש נענינו לפרש ונראה כלל תייחי לא שלנו וכתלמוד ונשמעתי;

 לי׳ מנעי אלי עלה ה׳ אל עלה אידית לרב אחד ששאל נפ״א מ״ש
 ט׳כתפורש נקרנו שמי שנאת׳כי רגו כשס ששמו תעערון זהו וא״ל

 שניות כאן דאין לו השיג אידית ורב לשניות נעה הזה שהשואל שם
 שתי כי דכתיג כו׳ רגו כשם ושמו ענדו וזהו הרג דזה אלא ח״ו

 לכדו כ״א למלאכים ישינה דליכא דאע״ג הכא וה״ג ע״ש בקרנו
 עומרי' השמי׳ צכא וכל כסאו על יושג ה׳ את ראיתי כת״ש ית׳נ״ה

 לישכפ״א רשותא ליה אתיהיכא רכו כשם דשמו כיון ת״ת וגו׳
 השואל כדעת וחשג ידע הוה לא אחר אנל רישראל ז־כותיה לכתוב

 כמ״ש שיושג אחד עוד יש שיושג הקנ״ה ותלכד שניר כאן דיש הוה
 ישינה לא הוי לא דלתעלה גתירא דקאתר והיינו הן רשויות ג׳

 כת״ש ולאיזחרות וגוי עותדיס השתים צנא וגותר כת"שראיתי
 וגנריאל שלג מיכאל העמיד הפייט שיסד כמו כמרומיו שלום עושה

 ולא צד תכל דהיינו לאחת פנים וארנעה כמ״ש עורף ולא ט׳ אש
 וגו׳ילכו כנשרים אכר יעלו וגומר ה׳ וקוי כצדיקים דכתיג עיפוי

 הא והשתא כמלאכים כ״ש הנא לעולם כצדיקים וכן ייעפו ולא
 דאשיפא לפרש יש וגו׳ פיך את תתן אל אומר כ הכתו עליו אתר דק

 שיושג תעערון שהוא המלאך לפני תאתר אל דכתיג שמיך דקיא
 תלאף שולח אנכי הנה כת״ש מלאך נקיא הוא כי הן רשויות שני

 כי תאמר אל אחר של טעותו על ואמר כקרנו שתי כי וגו' לפניך
 על יקצוף אלהים אכל תעערון ישיכח ידי על עעה כי היא שגגה
 בכך להרהר דאין זדון עול׳ כזו שגגה כי כשניות שהאמנה זה קולך

 רשותא ליה איתיהג לנס-׳ף וקאתר הן רשויות ג׳ ושלום חש דשתא
 ידיך תעשה ושכל קרא גהאי דתשייס והיינו דאחר זכותיה לממחק

 ידי על אותן חכל זכותיה והן כגר שעשת טונים המעשים שהם
 פולסין ס׳ ומחיוהו ושלום: חס בשניות להאמין זו רעה תחשנה

 תאחריני יותר למטטרון יכולת שאין לו להודיע נתושפו׳ פירשו בו'
 יזלמודא דקאתר נטעתא לתו סגי ולא לכך שהוצרכו נראה עכ״ל
 עונש שייך לא דודאי מקמיה קמת לא אמאי חזיתיה דכי 'משוס

 שאין לאחר לו להראות והיינו הדמיון לפי אלא נמלאכיס מלקות
 הדמיון לפי גס מחיותו ת״ט תלתודא והי"ק כו' נתעטרון יכולת
 לו להודיע צריכין הוו תקמי׳לא קמת דאלו כו׳ חזיתיה דכי משוס

 דיש אטעיתיה תקמיה קמת דלא השתא אכל נמעטרון יכולת שאין
 להודיע ון למשטר תחיוהו אחר של מלכו להוציא וכדי רשויות ׳3

 : כדמסיק הרעת מתחשנרו חזר לא ומיהו כו׳ יכולת שאין לאחר
נו' היירגוד מאחורי שמעתי לקמן אמר ונה״ג כי׳ מאחר חוץ

חגיגה שגי
 על 35רו הקלפים קלש בית לפני עוכר הייתי פ״א הירושלמי ולשון
 תכק״ק יוצאות קול כת ושמעתי נשכת להיות שחל גיה״כ שום

 הוא ומיהו ע״כ ני ומרד כחי שידע תאחר חון גני׳ פונו ואומרת
 תשב כתיג נן ולא נחליו ר״ת לו וכמ״ש ככך להשגיח לו היה לא

 ברא : התשונה גפני שעומד דגר לך אין ואמרינן דכא עד אנוש
 נשוה נופל לעמת דתלת נרא׳ ענינו לפי בו' גבעות ברא הרים

 ימים וכי׳ ימים וכן כגונה שווים להם שיש וגבעות הריס כגון לו
 ודקאמ׳כרא כמוהו והרנה משמר לעתת משמר כד״ה וכן ונהרות
 שאינן ורשעים אצדיקיס קאי לא לעמת תלת רשעים נרא צדיקים

 הצדיקו׳ שנרא גקצת השווי לפרש דיש אלא והפכו דכר הם רק שוין
 לו ששייך מה לכ״א שנרא גיהנס וכרא רשעים נרא עדן גן ונרא
 לאדם מיתן דכיון כי׳ חלקים ב׳ לו יש ואחד אה־ בל ואמר

 שמי' מיראת חון שתים גידי הכל כי רשע או צדיק להיות הנחירה
 שתא עדן גן לכולן גרא לכך נרי׳ כל ועונש שכר תקפח הקנ״ה ואין
 זכה ודקאת׳ כולם יזכו לא דשמא לכול׳גיהנס נרא וכן כולם יזכו

 משרשיא דרג אדרשה כו׳ עדן נגן הרשע וחלק חלקו נוטל צדיק
 על ניה דתסיים סמיך קרא דהאי דאסיפא ועי״ל שמיך דלקמן
 ורשע אצדיק דאחריו וכינוי תאומה אחריו אדם ימצא שלא דנרת

 שהצדיק לפי עד; שכגן תאומה תחלקו ימצא לא כשמת שהרשע קאי
תחלקו מאומה ימצא לא הצדיק אחריו כשמת להיפך וכן נוטלו

: ■ נוטלו שהרשע לפי שכגיהנס
 ע רעה לתרבות שיצא לאחר מאיר רבי את אחר שאל

ותמורתה וזבובי׳ זהב יערכנה *לא דבתיב מאי
 א־!ב ובלי זהב שקשי׳לקנותןככלי תור׳ דברי אלו א״ל פז כלי
 נת ככלי אפילו האלזזי׳ לו ׳אמ זכוכית בכלי לאבדן ונוחין פז

 זהב כלי מה אלא אמר כן לא רבך עקיבא רבי אבל חרם
 כך תקנה להם יש שנשתברו פי על אף הללו זכוכית וכלי
 אמר בך חזור אתה אף לי׳ אמר תקנח לו יש ששרה ת׳׳ח
 בנים שובו הפרגוד מאהורי שמעתי כבר והרי ליה

 שהיה באחר מעשה רבנן תנו * מאחר חוץ שובבים
 תור׳ ללמוד אחריו מהלך ר״מ והיה בשב׳ השים על רוכב
 בך חזור מאיר לו אמר שבת לתחום שהגיע ביון מפיו

 ליה אמר שבת תחום כאן עד הסום בעקבי שערתי שכבר
 הפרגוד מאחורי שמעתי והלא א״ל בך חזור אתה ואף

 בי ועייליה תקפיה מאחר חוץ שובבים בנים שובו
 שפיה *אין א״ל פסוקיך לי פסוק לינוקא ליה אמר מדרשא

 ״ לרשעיםעייליהלביכנשתאאחריתיא״ל שלוםאמרה׳
 ירתיז תכבסי אם *כי ליה אמר פסוקיך לי פסוק בני לינוקא
 כ לבי עייליה לפני עונך נכתם בורית לך ותרבי בנתר

 א"ל פסוקיך לי פסיק לינוקא ליה אמר אחריתי כנשתא
 ד שם זהב ערי תעדי וכי שגי תלבשי כי תעשי מה שדוד *ואת

 ועייליה תקפיה תתייפי לשוא עיניך בפוך תקרעי כי
 לבישותא גוונא האי כי ליה פסקו מדרשא בי בתליסר

*ר7 מה דם^א אמ׳ ליה״ולרשע אמר תליפר רצצף ינוקא
לספר



פרק תרשין אין
 אישתמע בלישניה מגמגם הוה ינוקא ההוא חקי לספר
 וקרעיה ססינא שקל אלהים אמר ולאלישע דקאמר □סאן

 הוה אי אמר דאמרי איכא מדרשא בי לתליטר ושדריה
 לא אמרי האחר נפשיה נח כי • קרעתיה בהדאי ספינא

 לדיינוה מידן לא ליתי דאתי לעלמא ולא לריינוה מידן
 החטא משום ליתי דאתי לעלמא ולא בתורה דעסק משום
 דאתי לעלמא וליתי דלידייניה מוטב מאיר רבי אמר
 מאיר דרבי נפשיה נח בי מקברו עשן ואעלה אמות מתי

 גבורתא יוחנן רבי אמר האחר מקבריה קוטרא סליק אע״נ
 לאצוליה מצי ולא ביננא הוה הד בנורא רביה למיקלייה דהוכת
 אמרת מתי מינאי ליה מירמי מאן בידי ליה נקיטנא אי ישעי׳

 פפק יוחנן דרבי נפשיה נח כי • מקברו עשן ואכבה “צה יש
 אפילו פפדנא ההוא עליה פתח דאחר מקבריה קוטרא מנד
 אתיא אחר של בתו ־ רבינו לפניך עמד לא הפתח שומר סצני

 מי של בתר לה' אמר פרנסני רבי ליה אמרה דרבי לקמיה |)זר5
בעולם מזרעו יש עדיין אמר אני אחר של בתו אמרה את נו1רנ

 זכור רבי לו אמרה בעמיו נכד ולא לו נין *לא והכתיב
וסכסכה השמים מן אש ירדה למעשיו תזכור ואל תורתו א״יש

 כך בתורה למתגנין ואמר רבי בכה רבי של ספסלו
 תורה גמר היכי מאיר ורבי * עאכ״ו בה למשתבחין יצית

יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה ׳אמ והא דאחר מפומיה ייח >
 יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן שפתי *כי דכתיב מאי

 ה׳ למלאך הרב רומה אם הוא צבאות ה׳ מלאך כי מפיהו מזר צש
 תורה יבקשו אל לאו ואם מפיהו תורה יבקשו צבאות גת״־׳ז

 *רט ודרש אשכח קרא מאיר רבי ר״ל אמר * מפיהו ימ'זנצ
 לא לרעתם לדעתי תשית ולבך חכמים דברי ושבע אזנך 1רת'ה

מדכא אמר חנינא בר יוסי רבי לרעתי אלא נאמר משלי
 גו׳ אביך ובית עמך ושכחי אזנך ודטי וראי בת *שמעי ”
י י ! י 1 ס
אתא כי בקטן הא בגדול הא קשי׳ לא אהדדי קראי קשו חה

 תמרא אשכח מאיר רבי במערבא אמרי אמר דימי רב
 רב בר רבה אשבחיה לברא שיחלא ושדא תיחל׳ אכל

 שמעתא קאמר א״ל קב״ה קעביד מאי א״ל לאליהו שילא
 אמר קאמר לא רר״מ ומפומיה רבנן דכולהו מפומייהו

 ומאי אמר דאחר מפומיה שמעתא גמר דקא אמאי ליה
 זרק קליפתו אבל תוכו מצא רמון מאיר רבי מינה נ^קא מיל,־׳

 בזמן אומר הוא כך בני מאיר קאמר,השתא ליה אמר י׳ "
קלני מראשי קלני אומרת לשון מה שכיג׳ מצטער שאדםה ש פ

 שנשפך רשעים של דמן על מצטער הקב־׳ה אם מזרועי
: שנשפך צדיקים של דמן על וחומר קל

 למה טזבא מילי מפרש בירושלמי וכו׳ שובבים בנים שובו
 שכיב כי י שכחה ע״י לאבדם ונוחים : כאן עד נענש

 תלמיד ביננא הוה כלל:חר לדייניה מידן לא ברקיע׳ אמח אחר
 יכולים כלנו בין אנו ואין רעה לתרבות ויצא שנכשל בינינו היה אח׳

 אס נקיטנאכו' אי : הבא עולם לחיי ולהביאו להצילו
 : יקחנומידי מי הבא לעולם להביאו בידו אני אוחז

 גיהנס של הפתח שומר - : י7מי מטל לשון מיומי

קס חגיגה שגי
 כתבן ובתוספות " משם אחר להוציא בבואך לפניך עמד לא

 להלן לכתבו ראוי הירושלמי ואותו דידן אגמרא פליג דירושלמי
 ברשיעי אלמא נאמר לא לרעתם : זה שבסדר ירושלמי עם

 תלמוד ואל שכח מעשיהם ואת אזנךושתע קאמרהט עסקינן
 ללמוד יכול ממעשיו ילמוד שלא ליזהר היודע גדול : אותם
 שיחלא :בתתרה הנאכל החיצון פרי תיהלא : מפין תורה

 לקזלך שמע עכשיו וכו׳ קאמר והשתא הנזרקת: גרעינתה
 במדרש בסנה׳ אמרה ר׳׳מ מראשי קלגי : מפין שמועה שאומר

 שכינה.' כלפי כינה מעליא ולישנא קל איני לית קל אלהיס קללת כי
 בעונו שמת זה את בו שיצרתי מזרועי כובדני מזרועי קלני

 דסאגז• מרבנן צורכא האי ,ג•: קטן דמועד בההוא בגדול הא חדושי?
 : מיניה למגמר אסור גדול דאפילו משמט שומעניהוכו'

 שומעניה סכו דהוה דמ״ק וההוא וז״ל אחר בענין נתנו ובתוספות
 גרסי הזו דקטנים למימר איכא יהודה רב ושמתיה

 יהו׳דת רב נדה גדולים הוו אפי' נמי אי מימשכי דילמא וחיישיק קמית

 השתא איל עי׳כ: שומעניה דשנו כיון היה ובדין לנדותו מקום שמלא כיון
 על רכה שלמד כזכות המקום נתפייס כך אומר בני מאיר קאמרא׳יל מאי

 ולאחיחופל לדואג עליהם תורתן הגינה לא ולכך בלבם הייתה ר״מיטינא

 וקשת ־ סליק ליורה דנחית עמר דכל השאלה תשובת מתוך משמע וכן
 באורייתא דעסקי ואתיתופל דואג מעתה אלא כשם פרק בסוטה דפריך

 לתאי אחר אלמלאדריש דקאמר דקדושין ויפ״ק עלייתו אגנא אתאילא

 דקדושין סוגיח מההיא וקשה חטא הוה נא ברתיה בר יעקב כרבי קרא
 וירד הבנים מעל אס שנטל באחד שראה דמחמת קאמר נמי ובירושלמי

 אתר רעה לתרבות יצא ומת ונפל הבנים ותפש האם ששלח ובאחד בשלום
 שראה ע״י אומר נתן ורבי י זה של עונשו והיכן זה של ימיו אריכות היכן
פכרה מתן דאין כמדומה אמר כלב בפי נתונה הנחתום יהודה דרבי לשונו

: ע״כ וכו' המתים תחיית ואין תורה של

 בשאלתו דקדק בו׳ רעה לתרבות שיצא לאחר מהרש״א
 עצמו דעל כו׳ רעה לחרבות שיצא שהיחהלאחר

 חוץ ששמע אלא כו׳ תקנה להם יש שנשברו אע״פ כדמסיק נתכוון
 א״ל רעה לתרבות שיצא לאחר דקאמר לעיל לפרש ים וכן מאחר

 ואישריד הואיל במ״ש נתכוון עצתו כי׳דעל זידלעותת את גס ת״ד
 כיון כדתסיק דהיינו עלתא מהאי ליתהני ליפוק עלתא מההוא
 ליה ניחא חלקו יקח אחר וצדיק דלעחיד ר״ל עלת׳ מההוא שנטרד
 זהב : לעתיד בג״ע לו שיהיה ההוא בחלק הזה בעולם שיהגה

 חשיבות לענין לפרושי איכא ודאי וכו׳ זהב דבבי בו׳ וזכוכית
 בזכוכית אבל ומפז מזהב הנחמדים כת״ש התורה לי' מדמה הוא
 לדתות בא חשיבות לענין לאו דהכא וקאמר ביה יויכא חשיבות מאי
 עקיבא ר׳ וא״ל כו' ונוחין כו' שקשין חורה דברי אלא התורה להו
 לזהב התורה ליה תדמה אחד דבענין אלא אמר כך לא רבך

 ר״ת ודאי בו' הסוס בעקבות ; תקנה לו דיש לענין ולזכוכית
 דאלפיס בעקבותיו לשער יודע היה יותר ברגליו אחריו שהלך
 לו אתר לגלוג דדרך ואפשר אדם של פסיעות אלפים הס אמה

 וכדי שבח חחוס עדיין היה ולא הסוס בעקבות כן ששיער כ!
 החזיק ר״ת ר״ל כו' ועייליה תקפי' ואמר כן אמר תמנו להחזירו

 שלום אין וא״ל כו׳ וישוב בו יחזור אולי מדרשא לבית ועייליה בו
 בשלום לשאול שדרך המדרש לבית שם בבואו נו׳ לרשעים את׳ה׳

בנתך תכבשי אש ני א״ל והשני ונו׳ שלום אין כ! הינוקא א״ל הבא
 גומר



פרק דורשין אין
 הכת לו נמ״ש יועיל לא שהתשזכה לו רתו גומר עוכך נכקס גו׳

 תעשי מה שדוד ואת א״ל והג' מאחר חוץ שוכבים כניס שוכו קול
 ויופי עדי שגס ר״ל גו׳ תתייפי לשוא גומר 3זה עדי תעדי כי גו׳

 מה אלהיס אתר ולרשע הד׳ א״ל וכה״ג לך יועיל לא שכך התור׳
 וע״ש דואג על חלק פרק נדרש הפסוק וזה גומר לספר לך

 לאומרו כלישני׳ תגתגס שהיה לינוקא התקר׳ זה ונזדמן גחידושינו
 מכלל אחר דהוה ודאי הא כי' דעסק משום :אחר אלישע נגד

 לגיהנס יורדין דר״ה קמא פרק כתו דאמרינן כגופן ישי־אל פושעי
 נשרפת ונשמתן כלה גופן חדש י״ב לאחר חדש י״ב כה ונידונין

 משוס כדקאתר יתנם ג של מדינה עליו מגנת היתה תורתו כו׳
 לעלמא ולא גומר עליך תשמור כשככך וכדכתיכ באורייתא דעסק
 כקש ור״ת הכא לעולס זוכה להיות זכות שוס לו דאין ליתי דאתי

 לעולם זוכה ויהיה כגיהנס עכירותיו על דלידייניה זה כהפך עליה .
 הרב שיהיה דומה דאינו כעלמא כדאתרינן תורתו כשכיל הכא

 כדלקמן: היה אחר של תלמיד מאיר דר׳ כג״ע והתלמיד בגיהנס
 כגיתנס ונדונים שמתין רשעים כמה בו' מקברו עשן אעלה

 ותגזור שאמרו מקבריה׳ואפש׳ע״ד עולה עשן שום רואין אנו ואין
 כקש ר״ת ה״נ תקיים והקב״ה גוזרים שהצדיקים לך ויקס אותר

 לרני׳שנתקיית׳ להודיע תקכרו עשן ויעלה דלידייני׳לאחר זאת על
 עשן שהעלה בר״ע מיתות כפ״ר למיתר איכא וה״נ ר״ת גזירת
 שזה לו להודיע תכשכת חוץ הרשע טורנסרופום של אכיו תקכר

 שעלה גס ודהתס דהכא עוכדא דכהך נראה גס השבת יום הוא
 כגיהנס הנשתה שריפח דין על הגוף שם אשר תהקכר עשן

 של פתח שומר דהיינו כו׳ הפתח דאפי׳שותר כדמסיק להם הראוי
 הנשמה תכיא שהקכ״ה חלק פרק כדאתרינן ועוד כפרש״י גיתנס

 גבורתי׳ וגו׳: השתים אל יקרא של כאח׳ אותם ודן כגוף וזורקה
 לעוה״ב שיזכה רכיה של לטובתו זה שעשה גס בו׳ למקלי׳רביה

 שיזכה יראו ולא רכיה דתיקלא תהרואיס הנראה לפי תקום מכל
 תלד לרכיה טובה הוא דאס ועוד לרכיה טובה כאן אין לעוה״ב

 דרוצה ואפשר דלידייניה לו רעה הוא הרי הכא לעולם שיזכה
 ולא תדוכשך לא כמשל ־אתי לעלתא ליתי ולא לידייניה דלא יותר

 תשכט הכהן כי וה״פ כו׳ למלאך הרב דומה אם : מעוקצך
 גו* משפטיך יורו כמ״ש לישראל ותלמדה התורה תורה הוא לוי

 תכקש אס תורה ללתדך דעת כשפתיו שותר הוא כי גם ואתר
 חט ; לתלאך כתעשיו הוא דומה אם ראה מפיהו תורה ללמוד

 רצון לעשות נכראין שכאדם אכריס שכל לפי וגו׳ אזנך־ושמע
 כלים שאר אכל חכמים דברי לשמוע צייה כיהא כחוח כפרט קונס

 ציית יהיה לא כהס העיקר הוא הלב אשר שכאדם המעשה ואכרי
 שאר וכל לכך תשית אכל הס רשעים שמא פעם ככל חכמים לדעת

 שהיא כת שמעי דתייתי תקיא וכן לשתים דהיינו לדעתי אכריס
 נאמר התזתור יסוד אשר לחכמים אזניך אירי להטות וראי כ״י

 אל אכריס כשאר אכל שם כפרש״י גו' שושנים על למנצח עליהם
 מעשיהם דהיינו גומר עמך ושכחי הס רשעים שתא להם חציית

 לפרי ר״ת שלמד תה דימה הנא כי׳ שיחלא ושדא : הרעים

חגיגה שגי
 של דחוכו זה הפך דימה ולקמן שדי שכפניס והגרעין שתחו׳ן
 לא שלם היה לא דאחר לומר ויש שדי שתחו׳ן והקליפה אכל ריתון

 לעיל כדאמרי׳ כדיעות ולא כו' זונה אשכח לעיל כדאתרינן כתדות
 הרעות מדותיז תתנו הרחיק דר״ת וקאתר הן רשויות כ׳ שחשב

 אכל שמחוץ דהפרי קאמר דיעות לגכי והשתא הרעות דעותיו וגס
 כלכו שהיה כדיעות הטינא אכל בנגלה עמו שלמד התורה דהיינו
 מדותיו ולגכי ושדי ממנו לקכל רצה לא ה! רשויות ב׳ כגון בפנים

 ועקר כו' זונה דאשכח הך כגון בנגלה שעשה הרעים ומעשים
 לגבי לעיל כדאתרינן תהס הרחיק דר״ת קאתר כשכת פוגלא
 מתנו שלמד שכתורה המצות אכל זרק קליפתו והיינו שכת החום

 אכל אותן כרתון מצות מלאי׳ כמ״ש הריתון לגרעיזשכתוך שנמשלו
 והפרי לאגוז הת״ח דימה התור׳וכסמוך מצות שקיים דהיינו ר״ת

 ודאי לתעשי׳היינו שנמאס שכגואי והקליפ* לתור׳שכו שכו הפניתי
 והתעשיס התדות לגכי פנימי' מקרי הדיעות מכלל שהיא דהתור׳
 אומר בני מאיר בו' השתא : תבחוץ נגלים שהם שכאדם

 דאחר גופת תלתא אהך השתא ר״ל בו׳ מצטער שאדם בזמן
 של דתן על הקכ״ה תצטער א״כ כדקאתר תאיר דר' תלתיה שייכא

תכואר כולי תזרועי קלני תראשי קלני וענין וכו׳ ק״ו רשעים
:נ״ה פרק כחידושינו

 יד אעיברא וקאי דתלי יהודה לרב שמואל אשכחיה
 שם קא אמאי ליהשיננא אמר בכי דדשאוקא

 ע״ב ברבנן*אתה כהו הכתיב מאי זוטר מי ליה אמר בכית
 ישע־יז שהין סופר איה ם>טירמ:ר את סןפר איה קן<שן היא םופר

 ל?ח שוקלים שהיו שוקל איה שבתורה אותיות לכל סופרים
 יע״ש שהיו המנהלים את סופר איה שבתור׳ וחמורים קלים כל

 דש״א יאמ ירב ואמר באויף• הפורח במגדל הלכות ש׳ שונים
 ותנן באויר הפורח במגרל ואחיתופל דואג בעו בעיי ש׳

 מה אנן לעוה״ב חלק להם אין הריוטות וד׳ מלכים שלשה
 מאי אחר ׳ בלבם היתר טינא שיגנא ליה אמר עלן תהוי
 שבשע׳ אחר על עליו אמרו מפומיה פשק לא עכו״ם זמר

 לו נושרין מינין ספרי הרבה המדרש מבית עומר שהיה
 הנחית עמר כל ר״מ את הגררי נימוס שאל ׳ מחיקו
 סליק אמיה אגב נקי דהוה מאן כל ליה אמר סליק ליורה

 עלה עקיבא רבי * סליק לא אמיה אגב נקי הוה רלא כל
 15 הזז '^אחר משכני* אימר הכתוב יו1ע?יוםבשל וירד ,ים1בשי

 לדחפו השרת מלאכי בקשו עקיבא רבי ואח • נרוצה
 להשתמש שראוי זה לזקן לו הניחו בני הקב״ה לרם אמר

 יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה אמר דרש מאי בכבודי
 'יניי אבהו רבי שלו ברבבה הוא אות קרש מרבבות *ואתה

 ת ש״ת לקיש וריש שלו ברבבה הוא רוגמא מרבבה *דגול אמר
 ישעיש ורבי שלו בצבא הוא אות שמו צבאות *ה׳ מהבא אמר
 י׳י ואחר ה׳ ברוח *לא מהבא יוחנן רבי אמר אבא בר חייא

יזלטם 1 . ! 6 ה׳ באש לא אש הרעש ואחר ה׳ ברעש לא רעש הרוח
ואחר



קבא חגיגה שגי פרק תרשי! אין
 נאמרו דברים ו׳ רבנן תנו • רקה דממה קול האש ואחר י.יי!(מ

שלשה * אדם כבני ושלשה הימרת כמלאכי גי בשדים נח

 כבוד דמות מראה הוא סביב הנוגה מראה כן הגשם ביום יוה
 עלה מדברלייטי קול ואשמע פני על ואפול ואראה ה׳ ח,יה
 זוכר ברוך לימא אלא במינות דמיחזי משום במערבא י
 ברוך מברך מאי לברך צריך הקשת את הברית׳הרואה תחל!

 ברוך אומר יוחנן רבי של בנו ישמעאל רבי הברית זוכר י'ננל0
* מתיר׳

 רבא הרש ׳ במאמרו וקיים בבריתו ונאמן הברית זוכר ,נ. "
הנחל באבי לראות ירדתי אגוז גינת אל * דכתיב מאי ס:6

 מסוף ושטין כמותן כנפים להם שיש השרת במלאכי האי
 להיות העתיד ויודעין השרת כמלאכי סופו ועד העולם

 הפרגור מאחורי שומעים אלא ס״ד השר׳יודעין כמלאכי השרת
 .אדם כבני ושותין אוכלין אדם כבני ג׳ " השרת כמלאכי

 דברים וששה אדם ככני ומתים אדם כבני ורבים ופרים ^י'י
 ג׳ כבהמה ושלשה השרת כמלאכי ג׳ אדם בבני נאמרו להיות

 והולכין השרת כמלאכי דעת בהם יש השרת כמלאכי מה רק
 קרש בלשון ומספרים השרת במלאכי זקופה בקומה 'י"ס

 ופרין ושותן אוכלין בבהמה שלשה • השרת כמלאכי מפי
בד׳ המסתכל כל פיסקא ! כבהמה ומוציאיןרעי ורבין הנ״ס

 לאחור ומה למטה מה למעלה מה בשלמא וכו׳ דברים •
 אלעזר ורבי יוחנן רבי הוה דהוה מה לפנים מה אלא לחיי

 שאמד ודם בשר למלך דומה הדבר למה תרוייהו דאמרי
 ובנו הלכו אשפה על גדולים פלטרין לי ובנו לכי לעבדיו קידוש׳

 שלא כל : אשפה שם לו שיזכירו מלך של רצונו ואין לו ״קפ
 זה אמר אבא רבי היא מאי • וכו׳ קונו כבוד על חס “י״"

ני ח רש
 בענן יהיה אשר הקשת *כמראה הכתיב בקשת המסתכל

 הקב״ה בסתר עבירה העובר זה אמר יוסף רב * וגומר א
 צריך בקשת המסתכל כל אמר רבא בגלוי עליו מגלה א״ג'ד

בענן יהיה אשר הקשת כמראה רבתיב פניו על שיפול

 על אף אגוז מה לך לומר לאגוז תורה דברי נמשלו למה
 אף נמאס שבתוכו אין ובצואה בטיט שמלוכלך פי

 אמר • נמאסת תורתו אין שסרח פי על אף חכם תלמיד
 רגלי דוחק כאלו בסתר עבירה העובר כל יצחק רב וזה
 איני וגומר כסאי ה׳השמים אמר *כה שנאמר השכינה "'

 שיצרו אדם רואה אם אומר הזקן אלעאי רבי תניא והא
 אותו מכירין שאין למקום ילך יום ככל עליו מתגבר
 חפץ שלבו מה ויעשה שהורים ויתכסה שחורים וילבש

 ליצרי׳ כייף דמצי הא קשיא בפרהסי׳לא ש״ש יחלל ואל
 משום אומ׳ יתדה רבי תניא * ליצריה כייף מצי דלא הא
 יחלל ולא בסתר עביר׳ שיעבור לאדם לו נוח אלעזר רבי
כה ישראל בית *ואתם שנאמר בפרהסיא שמים שם

ותפני
הנ״ה
איני
מתיר׳

ו
שתינו

כ!׳ תש
ונתאמ'

ריגי׳ו
ננרנ׳
רש״א

1 ב״ה
ישעיה
שי
קידוש'

ן ^׳/ שו ■ נ 1)״־ 1י>|>1 -׳|4׳*^יי 4י- 1 ״ךןח
 שומעים אינכם אם ואחר עבורו לכו גלוליו איש ה׳ אמר ש זע"
 רואה אם אלעאי רבי אם׳ תחללו לא קדשי שם ואת אלי א'יש

בר יתדה רבי דרש : וכו׳ עליו מתגבר שיצרו אדם 'ניח:ריא

 דברים בג׳ המסתכל כל לקיש דריש מתורגמניה נחמני

 דבתיב בקשת ובכהנים ובנשיא בקשת כהות עיניו
 יחזקאל *ונתת דכתיב בנשיא בענן יהיה אשר הקשת *כמראה

 , י בשעה קיים המקדש שבית בזמן בבחנים • עליו מהודר
ת״ר3 יי י לן

 נ( רב דרש המפורש בשם העם את ומברכין לרוכן שעולין
 •ז מיכה תאמינו מ״ד*אל לקיש דריש מתורגמניה נחמני יהוד׳בר

 חטא הרע יצר לך יאמר אם באלוף תבטחו ואל ברע
 ואין ברע תאמינו שנא'אל בו תאמן אל לך מוחל והקב״ה

 גדאש׳ רריו^מנ ער האדם בל יצר *כי שנאמר הרע יצר אלא רע
 ח שנאמר הקב״ה אלא אלוף אין באלוף תבטחו ואל

 יארםמימעידביאבני־ יאמר שמא אתה נעורי *אלוף
 ירמים ןמעירי אדם ביתן ןרהיטי ביףןן ,ןרן^ אףם ביתן

 ק!ס5ח תניא יעננה מעץ וכפיס תזעק מקיר אבן *כי שנאמר בו
 ב מעידין לו המלוין השרת מלאכי שני אומר שילא רבי

 ם£' נשמתו אומ׳ זריקא רבי לך יצוה מלאכיו *כי שנאמר בו
 > ״מינה פתחי שמור חיקה *משובבת שנאמר בו מעירה ארם של
 זו אומר הוי אדם של בחיקו ששרוי דבר איזהו פיך

בו מעידין אדם של איבריו אומרים וחכמים נשמה
מנ אל: ואני ה׳ נאם עדי *ואתם שנאמר

 כתלמידים ברבנן : הכריח על נשען דרשא בעיברא ותלי
 וחמור מחמור קל לדרוש שוקלין :רעה לתרנות היוצאים

 נגנהו י״מ באויר הפורח במגדל :ק״ן של המשקולות לפי מקל
 ול״ג הפלגה דור מגדל וי״א זאת כל אה כנ דורשי! למ״ד של

 ר׳הדיוטות וטי: מהלכו׳אהלות לאוירגרסי׳והן הפתוח כמגדל
 רשעים בלבם היתה טינא כחלק; וגיחזי ואחיתפול ודואג כלעס

 עליו הגין ולא בך לידי כא מה מפני מאי אהד : מימיהם היו
 חרבן נשכיל להניח לו והיה מפומי׳ פסק לא עכו״ם תורתרזמר

 שהפקיר קודם מחיקו לו ייךגושרין ישתו לא כשיר דכתינ הכית
 דנחת עמר כל : כלכו היתה טינא אלמא רעה לתי־נות עצמו

 צכעו לו עולה לצכוע סמים של ליורה הניחן צמר כל סליק ליורה
 תורתם להם עולה חכמים מפי חורה הלומד כל כלומר לא או

 שלא יומו כן צמר אמיה אגב :לא אן החטא מן עליהם להגין
 חטאו שיראת כל כלומר הצנע לו טולה כגיזה כשהוא נתלכלך
 כל מפרשים ורבותינו כעיני־ נראית ע לו עולה לחכמתו קודמת

 אמר אגב : עולה לגיהנ׳לידון היורד כל סליק ליורה דנחית עמר
 זכיות לו שיש כלו׳ הצנע לו עולה כטיט נתלכלך שלא יומו כן עמר
 הציץ ולא שנזהר השכינה מקום הכין מהיכן דריש מאי : עולה

 דכר היכר לשון דוגמא אחר: שטעה כמו טעה שלא נמי אי ־ שם
דנר אלא זה ואין לי עשה כזה כלומר להראותו לדוגמא העומד

: ניכר מקומו כאן אף הניכר
 חכמתו לחכמתו קודמת שיראתו מי כלומר אמיה אגב דנקי תוספר׳

 שלא לפי תורתן להו מהניא דלא ואחיתופל ודואג מתקיימת
 אדם ככני ש'שה נושל: היה פרק כשישה כדאיתא כלל יראת להם היה
 דדנוי גבי כדלקמן אדם ככני רעי ומוציאים ישנים למחשכ מגי הוה

לנהמה א יא ב ח



פרק דורעין אין
 אלא ליה חשיב הוה לא לקמן ואף הני בכלל דהוי למימר ואיכא לבהמה

 והרי למטה זעה : ע"כ אלחנן הרי׳ר לבהמה דומים ג' אשנוחי דנעי משו□
 לייטי קונו' כבוד על חס לא סובלן מי שאל ואס עולם זרועות מתחת אתרו
 השכינה אין בלבו אומר השכינה רגלי דוחק כאלו : לה ל״ג בתערבא עלה
 גנוה דעתו אץ אותו מכירין שאין למקום .־ רגלי הדיס והארץ וכתיב כאן

 חשוב שאינו לב לז נותנין אין יחטא אס וגס יצרו כח יהלש ושמא עליו
 נחבא שהוא על ובטוח ליצריה כייף מצי שחורים בלבושים וכן בעיניהם

 בצנעה לו טוב ליצריה כייף מצי דלא היכא : הרגלים את דוחק כאלו בסתר
 דמותר משמע ׳ לגמרי חפץ שלבו מה ויעשה )הוספות מבפרהסיא:

 דקידושין פ״ק בשילהי כפר״ח ולא בפרהסי' ולא בסתר חפצו שיעשה לאדם
 שלבו מה לעשות יוכל כלומר אלא עבירה לעשות מותר שהוא דח׳יו דפירש

 ובמסכת :( ע"כ לבו את תכניעין אכסניות ויגיעת שחורים דלנישת חפץ
 הוא קדושין ממסכת בפ׳קמא וגם • זה מאמר הביא מגלחין וחלו פ׳ מ״ק

 שמבקש וכו' עליו מתגבר שיצרו אדם רואה אס וז׳ילשס באורך יותר
 אמר זה כגון עבירה לדבר המרגילתו בשמחה ולשמוח זמר במיני לשחות

 זמר במיני ושתיה באכילה חפצו ויעשה וכו' אותו מכירין שאין למקום ילך
 או לאוין חייבי ואפילו שמיס דין בהן שיש עבירה דבר־י אבל בהן וכיוצא
 אפילו אלעאי ר' התירן לא חייו עולם אסור שאסורן למעלה וכ׳יש עשה

 כך לעשות עצה כמשיא אמר אלא לו התירן לא אלו דברים ואף בסתם

 משתבר שחורים לבוש עצמו את וכשיראה תאותו להשלים יצרו להבטיח כד•
 ז״ל ר״ח בשם בקידושין הנזכר מקום בתוס' וכ׳יכ יעשה ולא וימנע יצרו

 דרכים יגיעת אלעאי א״ר כך אלא עבירה לעבור לו שהתיר ח״ו וז״ל
 העבירה מן האדם ומונעין הרע יצר משברין שחורים ולבישת והאכסנאות

 אצבעותיהם: בקשרי שורה שהשכינה המפורש נשם העם את ע״מומברכין
 ־ ה' שימחול לומר באלוף תבטחו ואל : חטא לך האומר ברע מאמינו אל

מעיד הוא עדי ואתם : בתרא בבבא כפיסיס כמו עץ חתיכת וכפיס
: דתעניות א׳ בפרק וכן בפניו שמוכיח עונו בכל בעצמו

 פרש״י עיין בו' מפומיה פסק לא עכו״ם זמר מהרש״א
 ט׳ פסק לא זמרא סתם אלא עט״ם זתר ולאהל״ל

 נראה אינו גס נו׳ דאסור מנלן זמרא גטין במסכת התס בדאתר
 ונרא׳דנקט מינות משום בו נגע יהיה החורבן דלאחר זמר דמשוס

 מרוב׳ בס״פ אמרו גופי׳ונה״ג בזמר מינות בו דהיה עט״ס זמר
 מייתי ואהא למינות דמשכא משוס וטעמא אסירא עכו"ם לחכמת

 ר״ל בו׳ מינין ספרי הרבה כו׳ אחר על עליו אמרו ספיר

 ושמרן בחיקו מכסן היה לב״ה כשבא אלא מינין ספרי עמו סהיו
 טרדת מתוך לסוף אבל בב״ה שהיו תלמידים בפני מלהראותן

 מתוך ונפלו יושב שהיה ממקומו כשעמד מלשמרן שכח שם לימודו
 אמיד. אגב נקי רהוה : שבב״ה התלמידים לפני האר־ן על חיקו
 אמיה דעלגב פי׳ עמר בערך ובערוך ותוספות פרש״י עיין כו'
 צבע קולט בטיט מלוכלך ואינו נקי שהוא צמר אותו כל כלומר נקי
 ואחר בשלום וירד בשלום עלה יפה היה מתחלה ר״ע כך יפה

 מהאי לפרש ונראה עכ״ל בשלום ירד לא הגון היה לא שמתחלה
 בירושלמי דאיתא תעובדא בזה שרמז אמיה אגב נקי דנקט לישנא

 היה זכונתו להורה המילה ביום הפרישו אחר של אביו דאבויה
 דאחר וז״ש רעה להרבות דיצא בו נתקיים ולכך שמיס לשס שלא

 נתכוון המילה כיום ללידתו קרוב דהיינו אמיה אגב נקי היה לא
 אחריך מענני בשלן׳: יצא לא ולכך שמיס לשס שלא ללמדו אביו

 המלן הביאני ביה דמסייס קסמיך קרא דהאי אסי^ו ט' גרוצה

חגיגה עני
 בלבר• כמפורש מעלה היכלו׳של בחדרי לשלום שבא דהיינו חדריו

 ככל כלס היה רע״ק וז״ל מצאתי ישן ובספר ע״ש ובערוך האי רב
 עמל אליו להגיע א״א האנושי ששכל לגבול וכשהגיע שלימות מיני
 וגומר אחריך משכני עליו נאמר וע״כ ה׳ אל לעלות הרס ולא

 להשתמש : עכ״ל הגבול מן לפנים נכנס ולא שנמשך כלומר
 ועלו לפרדס דנכנסו האי כפרש״י לישנא מהאי כו׳נראה בכבודי

 מ׳'ה אמרו וע״כ הקדושי׳ בשמות משתמשין היו שם להשיג לרקיע
 כמו ולהזיקו לדוחפו ורצו הקדושים בשמותיו להשתמש ראוי שאין

 להשתמש שראוי זה לזקן הניחו שא"ל-הקב״ה עד חניריו ג׳ שניזוקו
 חט' בו' קודש מרבבות ואתה : השם בכבוד דהיינו בכבודי
 והוא לו דומה במלאכים שאין פי' שלו ברבבות הוא אות הערוך

 וזה עכ״׳ל ב״ה קודשא דלאו וידע למטטרון דומים במלאכים ראה
 אחר שטעה כמו טעה שלא דרש מאי רש״י של לפי'שני מסכים

 הן רשויות שתי חשב מטטרון שישב על שטעה דהיינו עכ״ל
 בכל כמוהו שאין כלו׳מדוגס כו׳פי׳בערוך ברבבה הוא דוגמא
 כו' טעה לא "כ זע למטטרון הדומי! מלאכים ראה ורע״ק הרבבות

 כעין ר״ל בו׳ שמו צבאות ה׳ : אחר כמו טעה שלא ר״ל עכ״ל
 אלא אחר שחשב כמו רשויות בשתי טעה לא דרע״ק דלעיל דרשות

 להו מפקי דרשות דהנך ונראה שלו לבא בכל לבד אדון שהקב״ה
 ה״ל פשעיה דלפי קודש מרבבות מאחה ליה מפיק מר קראי מהנך

 מלשון שהוא אתה ולא הקודש בלשון קודש מרבבות ובא למכתב
 מרבבה לי׳מדגול דמפיק ומר הוא אות מלשון בו דרשו תרגו׳וע״כ

 דוגמא לשון דרשו דגול דמלשון לכוון הוא דוחק כו׳ הוא דוגמא
 יליף מרבבה דמדגול לומר נראה וע״כ במי הלי חילוף מצינו דלא

 הוא ברוך הקדוש כן בחיל לבד ניכר הוא הדגל שנושא כמו לה
 הדגל מנושא למעלה בחיל דיש משוס אלא מהן ומובדל ניכר

 לנושא ליה דמדמה הוא קאמר ע״כ ושריו המלך כגון בחשיבות
 חיל בני מכל דגלו ע״י ניכר שהוא בעלמא לדוגמא רק אינו הדגל

 כמו ולא אחד שהוא שלו הרבבה מכל מובדל הוא ברוך הקרוש כך
 שהוא פשוטו לפי שמו צבאות מה׳ ליה דדריש ומאן אחר שטעה

 למכתב ה״ל תטה של ולצבא מעלה של לצבא דהיינו צבאות לב׳ ה׳
 תלית ב׳ וצבאות שלו בצבא הוא אדון דרשו וע״כ הוא צבאות ה׳
 אות בערך פי׳ ערוך ובפי׳ תעלה של בצבא אות שהוא אות צבא הן

 כן', עובר ה׳ וחנה וגו׳ ה' ברוח ולא : לעיל שכתבתי כתה
 והנה קרא האי ומחק הגיה ובע״י שלפנינו גמרא בנוסחת הוא כן
 מיניה לעיל כתיב עובר ה׳ והנה קרא דהאי משום והיינו עובר ה׳

 הכא איכא דרשה מאי הגהתו לפי אבל וגזת׳ ח1ל5' ולא קרא דהאי
 כל לקיים ונראה כדכתיב וגומר ברוח ולא הקרא אלא תביא דלא

 הך מהכא ליה מייחי אר״י ב״א דר׳־ח ענינו לפי הגמרות נוסחת
 מכל מובדל שהקב״ה והיינו אחר שטעה כמו ר״ע טעה שלא דרשה

 שהם וגו׳ ה׳ ברוח לא שכתוב כמו ניכר ומקומו מעלה של חיילותיו
 ה' באש ולא רעש מלאכי שהן ה' ברעש ולא רוחות מלאכי

דקה דמתה בקול ניכר מקומו אבל שש כפרש״י אש מלאקי שקש
והיה



פרק הרשין אין
 שהנהח׳עוכר הכחוכיס הפך זאת ולפיכונחו או עובר והגתה׳

 דקה דממה קול האם שאחר אדלתטה תוסב מיניה לעיל דכתיכ
 לענץ כו' השרת כמלאכי בו' טסין :עוכר שה' אות הוא ואז

 להיות דמקומן ר״ל אבל כו׳ כנפים להן שיש נאזר כנר טיסה
 נעולס מקומית דיש נאדס משא״כ כמ״ה סופג ועד עולם מסוף

 ומחמת הצינה מפני אס החמה מפני אם שס להיות יכול שאין
 למחשב ה״מ התוספות ונתנו בו׳ אדם כבני ;אחרים דנריס
 נהך נהו מצינו דישני׳ עכ״ל כו׳ אדם כנני רעי ומוציאים ישנים

 אך וכו׳ וגני ורוי שתי דהוי אשמדאי גני שאחזו מי דפי עונדא
 משום אלא ליה תשיג הוה לא לקמן דאף שנתנו לדנריהס קשה

 הכא כי ג׳ לאשכוחי מצי הא כו׳ לנהמה דומין ג׳ אשכוחי דנעי
 שתולה ג׳ דהני לדקדק יש גס כבהמה דמתיס לקמן למחשב זה״ל
 להו חולה גופיה אדם ננן ננהמ׳דהא לתלות ה״ל אדם ככני נשדי׳

 אדם ככני ושיחין אוכלין כשדים דאמר הא נראה כן ועל בנהמה
 וכן לנהמה לאכול הראוי ולא אדם לנני לאכול הראוי דנר כלומר

 המ׳3כ ולא פני׳כנג׳פניס שמשמשין נמי היינו אדם כנני סריןורבין
 ו כשומר כמיתתו יזכה שהשד דאפשר נמי היינו אדם ככני ומתים

 ככהמה ולא אדם ככני למעלה עולה שרוחו ה:ה כעולם מצות
 כו׳ כמה״ש הקודש בלשון :מידי לא ותו למטה הולך שרוחו

 מלאכי׳נקט משום אלא כלה״ק מספרין כולהו דלאו ודאי אדם בני
 כן לדמות א3 ולא תרגום לשון ידעי דלא כדאמרינן הקודש לשון
 כח לה דאין נהמה לאפוקי ודינור לשון לו שיש אלא למה״ש אדם

 שקר שפתי תאלמנה ככ״ר לזה כו׳וקרוב פלטרין לי בנו הדבור:
 כונה ודם נשר מלך שכעולס ננוהג עד כו׳ אתפרכן וגומר
פלטין לומר שכא מי כל כולי האשפה נמקוס פלטין

פוגם אינו כו' האשפה נמקוס בנויה זו
 פוגם אינו יכוהו תוהו מתוך נברא הזה עולם לומר שבא מי כל כך

 וקשה מראה יפה בעל וכתב בירושלמי איתא וכה״ג ע״כ אתמהא
 אשפה כמקום לפלטין דמי לא עולם בריאת קודם אי מתחלה מאי

 מחודש העולם כי משקר הנא אכל כו׳ שפוגם אלא משקר שאינו
 דאדרכה ה׳ ככבוד פוגם שהוא הפגם מהו ועוד כו׳ מוחלט מאין

 נראה ולכן נו׳ המוחלט מאין להמציא הוא נחו זה ני הוא בנודו
 היולי לענו״ם הנקרא הראשון החומר הוא דחוהו הרמב״ן כמ״ש

 במת פוגם וכוהו תוהו מתוך נכרא שהעולם שאומר מי כו׳והשתא
 בריא' ?(א יתברך אליו ליחס ראוי שאין שנזכ׳בתור׳לפי תה שתפרש
 נתצא שהתיולי כבודי זה דאין החסרה הויה לא בשליתות הדנרי׳י

 כתחלה ולשון כאורך ע״ש עכ״ל נו' תעצתו צורה לו ואין בנח
 נראה אלא כן תשתע לא לפנינו תלתודינו של לשון וכן שם דקאתר
 הזה עולם שנברא קודם לפניך היה תה לחשוב דאין דה״ק דקושטא

 ת(ין והקכ״ה כעולם כלום לפנים היה שלא אלא ההיולי קודם גס
 קודם שם שהיה אשפה שס להזכיר שלא תשל ותייתי נראו המוחלט

 רצונו אין הקכ״ה כך פנוי כמקום בנאו כאלו אלא הפלטרין שבנה
 שהיה 1ניןד פוגם שזה אחרת כליאה ס1ש לקנים שהיה להזכיר

קבב חגיגה שני
 דוגמת עוה״ז וברא בריאה באותה חפץ היה ולא לפניו רצון שינוי

 לחשוב שיש אלא פלטין ובנה באשפה חפץ היה שלא ב״ו המלך
 פוגם דהקס תמש דומה התשל שאין וגס פנוי בתקו׳ שבנה להזכיר

 הקב״ה שהרי שקר בדבר פוגם והנא אשפה שס שהית אתת בדבר
 של רצונו דאין כת״ש ליה תייתי ת״ת המוחלט מאין העולם ברא
 ומעיקר' שקר בדבר וכ״ש אתת בדבר אפי׳ כבודו לפגום ב״ו תלך

 דלא כנך תה שקר שהוא גס ר״ל הוה דהוה תאי לפנים דפריך
 ליה דתייתי עד התקוס ככבוד פגם פוס ביה דהוי חי׳ אדע אסיק

 דכג' אלא מייתי לא תקרא כו׳ כהות עיניו :ט׳ ב״ו תתלך משל
 כהות דעיניו בידו קבלה והיה שכינה וזיו דתות ניכר דברים

 כמ״ש להיו׳חי א"א תתש בשכינה כמסתכל ודאי והא כה׳ כמסתכל
 שכינת של וזיו בדתות כמסתכל הנא אכל וחי האדם יראני לא כי

 .תיתת דתות שהוא כהות שעיניו עונשו ת״ת תת שאינו גס קאתר
 בו׳ הרע יצר אלא רע ואין :׳כו אסומ מתכ חשוכין ג׳ כת״ש

 הרע יצר לך אומר אם ואתר ליה דריש יו״ד חסר רע תדכתיב
 יאתר דלא ודאי חשוכה כלי כו׳ מוחל הוא ברוך והקדוש חטא

 חאמין אל כזה וגס קאמר כתשוכה אלא תוחל הוא כרוך הקדוש
 תספיקין דאין יה״כ כפרק ואתרינן ואשוב אחטא האומר דזהו כו

תפורש זה כל כו׳ מעיד תי תאתר ושתא ואתר חשוכה לעשות כידו
: שס עיין דחענית כפ"ק

וקשת ־ וכז׳ מהמה וג׳ כמ״ה ג' אדם מני נאמרו דגריס ששה הרי״ה
 ופי׳רו מהמה ומתים תלתא הני למימר ליה הוה כבהמה דד' י
 גם א״כ שניהם דשקולים מהאדם יותר בבהמה אותה לתלות אין דהמיתה
 אדם ולתלות בבהמה עיקר לעשות אין ריעי ומעילים ורביה ופריה האכילה

 מיתה עליו ונקנשה שחטא קודם אדם בבריאת מיירי דהכא וי״ל בנהמה
 באדם מיתה היה לא עדין שכשנולד כבקתה וג׳ כמ״ה ג'דברים בו היו

 ועוד שחטא אחר תמותון כאדם אכן אתם אלהיס אמרתי אני כדכתיב
 נקנסס האדם על מיתה שכשנקנשה האדם ממיתת נמשכה הבהמה שמיתת

 איני וכו׳ דוחק כאלו בשתר עבירה העובר כל : וכו׳ הבהמה על גס
 כפי׳ר״ח ולא התיש וכתבו ׳ וכו׳ עליו תתגבר שיצרו מי אלעאי רבי והאתר
 שחורים ילבש קאתר אלא וכו' עבירה לעשות תתיר שהיה דח״ו דקאתר־

 תתגבר יצרו אין דודאי חפן שלבו תה לעשות ויוכל עבירה לידי יבא ולא
 לא שלפי׳ר״ח תבואר' וכונתו כדבריו תשמע אינו דשתעתין ־ושוגיא עליו

 קאתר־ והתם השכינה רגלי דוחק בשחר עבירה העובר דלעולס מידי תקשי
 * יחטא ולא לבבו יכנע בודאי כי לו תכירי! שאין לתקוס וילך שחורים שילבש

 בפרהסיא ש״ש יתחלל תדקאתרי׳ולא דהקושיאהיא פר״ח ליישב ולע"דיש
 דבשתר אתרינן והכא לא בצנעה אבל קשה דבר הוא שבפרהסיא למשתע

 דאתרי ולפי׳תישפת תפרהשיא יותר קשה שהוא השכינה רגלי דוחק הוא
 כפרהשיא ולא בשחר חפצו לאדצשיעשה למותר תשתע חפן שלבי תה ויעשה

 ילך אלא חפן שלבו תה ויעשה שתר למקום ילך קאמר לא להא נתי קשה
 ותוכרחים ־ בשחר איני אבל פרהשיא נמי א דהו אותו מכירין שאין למקים

 לפירוש גס וא״כ בפרהסיא ש״ש יתהלל ואל דאתר אהא לסמיך לומר אנו
 תאמינו אל ת״ד לו שהוקשה נראה וגו' תאתינוברע אל ת״ד : כן י״ל ר"ח

 הכא וכתיב הכפל ועוד ובאלוף בריע תבטחו ואל תאמינו אל דלערבינהו
 הרע ביצר אותו דרשו לזה • אלוף והכא רע והכא תבטחו והכא תאתינו

 שנקר' יו״י לא3 עי אלא ביו״ד ריע כתיב ללא קרא ודייק רע נקרא שהוא
 לר׳יהודה וקשה בו תעיד היא בחיקו השוכבת אדם של שנשמתו רע יצ׳יה

אבן כי שנאמר בו מעידים הם ביתו וקורות ביתו אבני בו מעיד מי ללריש

מ?ר לא



חגיגה עני פרק דורשה אין
 שדרשו לחכמים 6ובשלמ תאמיני אל נפסוק זה נרמז וצומ׳והיכן תזעק מקיר

 צריך ושד ־ חיקך משיככת שנרמרנכתוג ניחא מעידה אדס של נשמתו
 יצהיר שאומר הדנרים הס מה כי ביצה"ר יאמינו שלא ווי צ הוא מה לכאר

 אל והיי׳לל להאמין האמנה כזה אין ומ״מ חטא לך האומר נרע פי' זרש״י
 זהו לך מוחל הקנייה שאומר מה הוא ואם חטא לך האומר לרע תשמע

 שהאד׳כשהוא נראה אמנם שימחל הקכ׳יה זה אלוף נטענת תכטחו אל נכלל
 וכיון רע הקנייה קראו שיצה״ר מצד הוא לו שימחול נהקב״ה לבטוח בא

 שיצר כיון שחטא על ליענש לאדם אין א״כ רע שהיא עליו מעיד שיוצרו
 ולא יצה״ר רע שנקרא זו כטענה תאמין אל המחטיאו רע שנקרא הרע

 ושמא לך וימחול נעורך אלוף בהוא נהקנ״ה תבטח אל גס עליו יענישוך
 להכריז תזעק מקיר אבן כי לז״א רואני אין כי סתר במקוים אחטא תאמר
 הוא שזה ואפשר י אראנו לא ואני במסתרים איש יסחר אס כדכתיב עליך

 אל אמר זה ועל עליך שמעיד מי אין כי חטא לאדם יצה״ר שאומר מת
 מעידים יש כי תאמן אל בך מעיד מי לך סאימר ר יצה׳ זה נרע תאמינו

 משוכנת דריש יהודה ולרבי יעננה מעץ וכפיס תזעק מקיר אב; עליך ,
 פן אשתו שהיא אע״פ עמת שיחה ירבה שלא חיקך שוכבת אשתך על חיקך
 אל היא אשתו הנה לך יאמר יצה״ר ואס אחרים אשת עס לדבר תבא

 זריקא ר' : חטא מביא אשתו עס אפילו דבריס המרבה ני בדבריו תאמין
 כי היל״ל לשמרך לך יציה מאי בכתוב שדקדק נראה וכו' מלאכים ב׳ אמר

 עמך תמיד שתם לפי לך מעידים שיהיו יצזה ה״ק אלא לשמרך יצוה מלאכיו
 שנאמר מעידים אדם של אבריו אומרים וחכמים יגידו יראו ואשי־ לשמרך

: וגו' עדי ואתם

 שמאי■ נבנם מנחם יצא ת״ר וכו' שמאי ונכגם מנחם יצא שם
 אמר רבא רעה לתרבות יצא אמר אביי יצא להיכן

 המלך לעבודת מנהם ייצא הכי תני׳נמי לעבוד׳המלך 'צא
: פיריקון לבושים תלמידים זוגות פ׳ עמו ויצאו

: מלכות נגדי פיריקון
 הדיוט גער עודנו להורדוס ניבא שמנחם לרומיים יוסיפו! כתב ב אה"

 ועשר ועשר עשר מלכותו שתמשך א״ל ונמלכו ישראל על שימלוך
 ובטירותיו בחצרו וכבדו נשאו הוה הדבר בגלל אשר שנה ל״ז מלך וכן ויותר שנים
 ; ליה מסייעא הכי נמי ותניא המלך לעבודת שאתר רבא לדברי מכוון

 בנהמה אראה מבאי בן ירודה רבי אמר רבנן תנו
 צדוקים של מלבן להוציא זומם עד חרגתי לא אם שם

 הנידון• שיהרג ער נהרגין זוממים העדי׳ אין אומרי׳ שהיו ע״ג
 דם שפכת לא אם בנחמה אדא׳ שטח בן שמעון רבי אמר

 עד נהרגין זוממים העדים אין חכמים אמרו שהרי נקי
 משלמי! ואין שנירם שיזומו עד לוקין ואין שנירם שיזומו

 טבאי בן יהודה עליו קבל מיד שניהם שיזומו עד פומון
 כל אמרו • שטח בן שמעון בפני אלא הלכה מורה שאינו

 אותו של קברו על משתטח היה טבאי בן יהודה של ימיו
 הוא מת של לומ׳קולו העם סבורין נשמע קולו והיה הרוג

 נשמע קולו ואין מת הוא שלמחר תדעו הוא קולי להן אם׳
פיופיה דילמא ממאי אשי לרב דרבא בריה אחא רב א״ל

: הבעיה בדינא או פייפיה
 הנידון שיהרג עד : לנדו הוא אלא החם שלא זומם ?זד

 ממש בנפש נפש דורשין שהיו הוזמו ואח״כ הזמה קודם
 כאשר נאמר כנר והלא חכמי׳ להם אמרו זוממין־ עדיס3>אתור

 נאמר למה א״כ קייס אחיו עדין משמע כאש׳עשה לעשו׳ולא ?תם
 :שהחתן קודם נידון של דינן נגמר אא״ק גהרגין שאין ש5נ3 מש

 על נכלהוגרפינן מלקות חייב שהוא העירוהו אס לוקין ואין
 ענה שקר עד והנה תקראי לה יליף מכות ונתסכת שניהם שיזומו
 אלא : שנים הר^כאן עד שנאמר תקום כל תר ואמר ■ וגומר

:ילתדהו יטעה שאס שמעון בפני
 לא כלומר קצר בלשון שביעה קלילא לישנא בנהמה אראה תופ^לת

 המקרא בל׳ וכן זה עשה לא אס ציון בנחמת לראות יוכל
 נקט דלא הא מת הוא למחר וגומר: יראו ה׳אס כבוד וימלא אני חי ואולם

 אלא צועק דאינו לו אומרים שהיו משום נשמע קולו אין שס כשאיננו
 : ע"כ לצעוק לו היה אז גביה מת מדנקט השתא אבל שם שישנו נשעה

 לא כלומר בתוספות פירשו כו׳ בנחמה אראה מהרש״א
 בה״ת שהיה גס עכ״ל כו' ציון בנחמות לראות יוכל

 ציון בנחמות אראה הכא קאתר טבאי בן יהודה בזמן קייס שני
 גאולת הוה לא שני בבית שניה דגאולה ראשון בבית חורבן של

 שחסרו דנריס וכתה דוד בית מלכות להס חזר לא שהרי גמורה
 דתכות פ״ק פרש"י ניחא יותר ומיהו ביומא כדאיתא שני בבית

 :עכ״ל בנחמתן ואראה בניו שימותו נשבע בנחמה אראה שפי׳שס
שס של עגל לנו היה אחת פעם אלעזר אבא לי כה יופי א״ר

 לא לסמוך נשים לעזרת והבאנוהו שלמים זבחי
 :לנשים רוח נחת לעשות כדי אלא בנשים שסמיכה מפני

 השתא שלהם בהתה שהיתה וכגון לנשים רוח נחת לעשות תוספות
 בתרא ובפרק בם"ק,דקדושין בעלים להיות לסמיכה דומה

 עליהן ולברך גרת׳ שהזמן עשת מצות לעשות באות אס דידן פי׳דנשי דר״ה
 מהכא: משמע וכן ברכ׳לבטלה מיקרי לא דפטורות נ אע' בידם ממחין חין

טז אומרים שמאי בית בע״ש להיות שהל עצרת משנה
 יז לה אין אומרים וב״ה השבת אחר טבוח יום

 טבוח שיום בשבת להיות שחל בעצרת ומודים טבוח יום
 בהספד ומותרין בכליו מתלבש גדול כדין אין השב׳ אהד

 שבת: אחר עצר׳ האומרים דברי את שלאלקיי׳ ותענית
 כליית ובאו בלוד אלכסנדראי ומת מעשה ורמינהו גם׳

 של שי״ט מפני טרפון רבי הניחן ולא לכפרו ישראל
 אימא אלא אתו קא מי אינהו י״ט אי ס״ד י״ט היה עצרת

בשבת להיות שחל בי״ט כאן קשיא לא היה טבוח יום
: שבת אחר להיות שחל בי״ט כאן

שאץ השבת לאחר י״ט של וחגיגה ראייה קרננות של טבוח יום
 צריכה אינה טבוח יום לה אין :בשכרן ולא בי״ט לא קרבין ־

 נאים בכלי׳ מתלבש כ״ג אין :בי״ט להקריבן שחוקר טבוח יוס
 קאת' כהונה בבגדי ולא קאמ' עבודה בשעת ולא ובשוק בביתו שלו

 השבת אחר עצרת של טבוח שיוס היום באותו יתגאה שלא אלא
 עצרת אומרי' שהיו הצדוקין מפני טוב יום היום שאין הכל שיבינו

 שבת השבת ממחרת לכס וספרתם אומרים שהס השנת אחר
 ר׳ הניחן ולא : השבת אחר עצרת חל לעולם וא״כ נראשית
 להיות שחל בי״ט : בהספד מותרין תני ומתניתין טרפון

 אחר צרת ט האומרים תפני תותר השבת אחר טבוח שיום בשבת
 יום דאין היה בחול להיות שחל ני״ט בלוד דאלכסנדרי והא השבת
 במוצאי להתענות שאסור מוכיח מכאן בשבת באחד שלו טבוח

: הוה נימי,חרבן טרפון ר׳ דהא הזה נזתן אפילו שבועות חג
מעשה



פרק בקודש חומר
 ואמרה ישמעאל רבי לפני שבאת אחת באשה מעשה

 בלבי היה ולא בטהרה ארגתיו זה בגד רבי לו
 רבי א״ל ר״י בודק שהיה בדיקות ומתוך בטהרה לשומרו

 חכמים דברי גדולים אר״יכמה בחבל עמי משכה נדה
טמא לשומרו בלבו אין טהור לשומרו אומרי׳בלבו שהיו

:כזה וכו׳ באשה מעשה שוב
 שנרא׳ ג׳אצבעות ג׳על בו שנארג שמשעה אני יודעת בטהרה ארגתל

 ומתוך .־ לשמרו בלגי היה לא ומ"מ עומאה בו נגעה לא לטומאה
 ולא וכך כ־ בו אירע שמא לשומרו בלבך לך היה ולא הואיל וכו׳ בדיקות

 ; השיטתו ושמא האירוג בכל החבל בו שקשור בתבל עמי משכה נזהרת:

 נאשר בקדושה שימשו המעשה וסוף לאמצע עוזרת המחשבה תחלת אה״ב
 כמ״ש וטומאה חול רע דבר מכל לשמרם במעשיו האדם יסכים

 אדעתיה רמיא דלאו מילתא ואי בלאמוט מימיני כי תמיד לנגדי ה' שויתי
 שבחקירתו וכו' טהור לשמרו בלבו חכמים מסקנת היא זו י• תקלה בה יארע

:שהוכיח הנסיון האשה משי ישמעאל רבי הוציא

ג פרק בקרש הומר
 מהרת על נאמנים הכל מה מפני יופי רבי אמר תניא יז

אחד כל יהא שלא כדי השנה ימות כל ושמן יין כב
 אמר לעצמו פרה ושורף לעצמו במה ובונה הולך ואחד

הארץ מעם ם־רותא האידנא מקבלינן כמאן פפא רב
:יוסי כרבי כמאן

 ובונה :למנחות ושמן לנסכים יין מידם לקכל ושטן יין טהרת
 יופי כרבי :לשמים ומקטיר הכמות איסור כשעת במה

 כדאמרינן מקכלינן לא לרכנן דאלו לאיכה דחייש כגמרא דאמרינן
.־ עוכרין אלו כפרק כפסחיס

 לאיבה וחיישינן יוסי הרבי דקי״ל אומר הר׳ר׳אלחגן ר׳יוסי ע תוספות
 בברכות דאמרינן אע״ג הארץ עם בכל עכשיו מזמנינן לפיכך

 לזמן רצה לא תחליפא פר מנשיא רב וגס הארץ עס על מזמנין אין
 כת״ח לעצמו להחזיק השם את ליטול הרוצה כל דלא מפרש והר״י ־ עליהם

 עצמנו מחזיקין אנו דאין ליטול בידו הרשות יהיה הארץ עס על לזמן שלא
 בתוכו שאנחנו הזה לדור מכאן למדתי • בתוספות ע״כ הא לענין נת׳יח
 לסלק לאלו הדומים רבים בדברים מקילין שאנו מה על בעדנו תשובה קצת

: לזה סמוך בגמרא בזה כיוצא ועוד ושנאה איבת ממנו

 • וכי׳ לשה אשה אפשר ״ש3 מדבריכם כושני יהושע א״ר תניא
 של טעמו לך אומר א״ל ב״ש אח׳מתלמידי תלמיד לו נעפל

 טמא א״ל טהור או טמא הארץ עם של כליו א״ל אמור א״ל ב״ש
 שאס אלא עוד ולא עליך משגיח כלום טמא לו אומר אתה ואס
 ג״ש של טעמן וזהו טמא ושלך טהור שלי לך או׳ טמא לו אומ׳ אתה
 עצמות לכס נענתי אמר כ״ש קכרי על ונשתטח )־׳יהושע הלך מיד

 ימיו כל אמרו עאכ״ו מפורשות כך שלכם סתומות ומה ״ש3
 וטהרה טומא' לענין ארוכה והסוגיא תעניותיו מפני שיניו הושחרו

 כ״ש טהרו לפי׳ וז״ל מפרש"י קצר לשון זה כפי׳ לכתוכ שיאות ומה
 כאת ואס שבירתן אלא טהרה להס שאין חרם וכלי ומשקין אוכלין
 י ע׳׳כ ויטכילנו לו ישמע שעף ככלי אכל לך ישמע לא עליו לאסרן

 כפ׳ שנעו ועוד לאו או כלים מהם שואלי; אם לענין כגמרא ועוד
 הכלים את שהחזירו הגננים וכן הכית לתוך שנכנסו הגנאים וה

 ירמיה
 כג

ל. פ״ה

הבג חגיגה שליש׳
 הרגל וכשעת הקדש על נאמנים וכירושליס נגענו לא לומר נאמני׳

 ישראל הס גבאים ופי׳ חמורה' יותר שהיא אע״פ התרומה על אף
 ומסים גולגוליות ישראל מיד לגבות עכו״ם למלך גכאיס שהם

 חרש כלי שגננו הגנבים וכן לעבוט הכית לתוך שנכנסו וארגוניות
 כגמר׳מה״ע ושיילוה ־ כתוכו נגענו לא לומר נאמנים והחזירום

 איש כל ויאסף קרא דאמ׳ לוי כן יהושע א״ר הרגל כשעת דנאמנין
 חברים כולם עשאס הכתוב חכריס אחד כאיש העיר אל ישראל
 עשאס הכתוב _• כגנעה ישראל כל שנאספו כתיב כגבעה כפלגש

 שראוי הסזגיא מזאת ולמדתי היא אסיפה שעת הרגל וגס חברים
 הדכרים יהיו ומי מי ישרה השערה ולשער לעיין למנהיג

 הנביא דכר עם להסכים איכה ממנו לפרוק כהס להקל שיוכל
: אהכו והשלום והאמת

 . מדכתיב יליף ובירושלמי בו' ם חבר■ אחד כאיש מהרשי׳א
 שהיא עיר יחדיו לה שחוברה כעיר הבנויה ירושלים

 לכר ומשני השנה ימות כשאר מעתה ופריך חכריס ישראל כל עושה
 יתיישב לא תלמודינו ולדרש דכתיב הוא שכטים עלו ששם כשעה

:כו׳ נמי השנה ימות כשאר אפילו מעתה
 כר בסידורו הפנים כלחם נעשה גדול נס ארי״בל

 ע״ב :הלקהו ביום חם לחם לשום שנאמר סילוקו
 הלקחו ביום חס :שידורו כיום חס הבאה לשבת שסילקו כסידורו סילוקו

:השלחן תעל הלקחו ביום חם שיהא

 יח אלי וידבר וגומ׳ גבוה אמות שלש עץ *המזבח כתיב
 כז ז וסיים במזבח פתח ה׳ לפני אשר זההשרלחן

 קיים שב״ה בזמן תרוייהו דאמרי ור"ל יוחנן רבי בשלחן
 של שלחנו קיים המזב׳ שאין עכשיו אדם על מכפר מזבח
 ילא ת״ח אלעזר רבי אמר אבהו רבי אמר ׳ עליו מכפר אדם

 רך2 ומה מסלמנדר׳ וחומר קל בהן שולטת גהינם של אור אין

 שהייז שולטת אור אין מדמה הסך היא האש סלמנרר׳שתולדו׳

 עילה כאש דברי כה *הלא רבתי׳ אש שגופן חכמי׳ תלמידי בו

 נחרכו לישרא פושעי 1ב 1שמעו רבי אמר יעאב״ו 'ה נאם
 ששתי הזהב ממזבח וחומר קל בוק שולטת גיהנם של אור אין

 יידע כמד, זהב דינר כעובי אלא עליו שאין הזהב מזבח ומה

 ץינן מצות שמלאים ישראל פושעי בו שולטת האור אין שנים
 למח, אלא רקתך תקרי אל רקתך הרמון דבתיב*כפל.ח כרימון

כי :עאב״ו כרימון מצות מלאים שבד ריקנין

 */” חיה סלמנדרא : אורחים כהכנסת עליו מכפרת שלחנו

 נהנ״ש שנים: שבע אחד כמקום אש כשמכעירין האור מן שנכראת
 דלעיל : נס כו דנעשה זהכה חיסר לא מועט זהב דינר כעובי

 בפושעי לא בהם שולט גיהנם של איר אין ישראל פושעי תוספות
 בגופן ישראל פושעי בר״ה דאמרינן קאמר בגופן ישראל

 דמסיק משוס קאמר קצת פושעים בשאר אלא כלים אינן והם כלה גיהנם
 עושין בריש ערלתיה דמשכה-ליה כותית מבועל חון לכלהו אברהם להו

 קאמר לגיהנם לאו ועולין יורדין הכל הזהב פרק בסוף דאמרינן והא פסין

 שאין עולין חודש י״ב לאחר הנדון ואף שם לידון קאמר אחר למקום אלא
 שהיה יש בתנחומא דינר עובי אלא בי שאין : תמימה משנה יותר נידונין

אש3 דרכי כך המקום א״ל הען ישרף שלא אפשר האיך זה על חמה משה

של



חגיגה שלישי פרק בקודש חומר
־. אוכל איננו והסנה שנאמר מכלה ואינו אש אוכלת אש מטלה של

 דמחוך גו׳ כאש דברי ובו׳ אש גופן שכל ת״ח מהרש״א
 ת״ח נמ״ש אש גופן נעשה שנהן אש תורה דנרי

 דינר פירש״י בו' דינר בעובי :ניה דרתחא הוא אורייתא דרתנז
 לפרש נראה התו' מדנרי עכ״ל כו׳ זהבה חשר לא מועט ר3ד 3זה

 נשרף לא כן פי על ואף זהב מדינר יותר י3העו היה שלא דה״ק
 שגס ישרן! פושעי זה ובדמיון עליו מנין הדק 3שהזה שתחתיו העץ

 שהם המצות ואלו גומר הרמון כפלח 3כדכתי מצות מלאיס הם
 של מאש עליהם מגינין הם 3מזה הנחמדים כמ״ש 3הזה ן דמי!

: הן3 ישלוט שלא גיהנס
 כפושעי התיספז׳לא (וכו'נפי גיהנם של אור אין ישראל פושעי הרי״ה

כגופן ישראל כפושעי דילמא יתימא זנו' קאמר בגופן ישראל י

 עלך הדרן

 כרוב הוא כלה גופן כגופן ישראל פושעי כר״ה דאמרינן דהא מיירי נמי
 פושעי כהן ואין עונות תחצה וכן כגופן ישראל פושעי כהם ואייז עונות
 זכיו׳ וכרוב וצרפתים נאש השלישית את והנאתי כתיב עלייהו כגופן ישראל

 גיהנם של אור אין כגופן ישראל פושעי כהס יש אפי׳ עונות ומיעוט
 עונות מחצה דאתר כגת' התם דייק והכי הזהב מתוכח ק״ו כהס שולטת

 השלישית את והכאתי נלאו ליה סניא לא כגופן ישראל פושעי כהו ואית
 דאית אע״ג כאש והכאתי כלאו סגיא עונות מחצה ליתא הא דמשמע כאש

 אפי׳ עונות מחצה ליכא דאי התום' כונת ושמא ־ כגופן ישראל פושעי כהו
 משמע שולט גיהנס של אור אין ומדר,אתר לגיהנם יורדים אינס ירידה

 פושעי עון כהו אית ואי עונות כמחצה והיינו שוצט האור ואין דיורדיס
 רוכא הוו ואי נאש השלישית את והכאתי דכתיב סגי לא אז כגופן ישראל
 קאמר .כגופן ישראל כפושעי לא התום' אמרו לכך כלה גופם עונות

; ע״ם נזה נתנתי ר״ה ובמסכת

חגיגה מפכת



קכד ברכות מהירושלמי נלקטים מדרשים
: סלה ורומו וגומר אמרו תחטאו ואל *רגזו

ראשון פרק מאימתי
 גדיל אי קטן ירושלמי פירוש מצאתיה! ולא בקשתיהו רכות□ אמר

 בתורת ההולכים דרך תמימי בעיני 'חן אמצא ולמען
 בקניית הקדש במלאכת המחזיקים בתים בעלי ומעולים יקרים התה הלא ה'

 ע״ד רז״ל כונת בפירוש ידי תשיג אשר את לכתוב בא הנני ־ האלה הספרים
 בקרתא עלית תתליא דתתלי תאי על נשענתי לועזים ספרי בדתות הפשט
 יודע שאינו לתי גס נתונה שהרשות הלזו בארץ הפשוט ותנהג בנימוסה הליו

 והריני ־ בארץ אשר הגדולים לפני ותלין תורגתן ותשיב שואל להיות לשאול
 נגד ואדברה ידעתי לא אותר אדע שלא מה על כי ומעכשיו תהמם מתנה

: שתעתי לא לותר אבוש ולא תלכיס

 והיתה חד של חלונו כנגד תלוי היה כנור לוי רבי אמר א
 בו ומרפרפת הלילה בחצי יוצאת צפונית רוח

 כתיב אין המנגן בנגן ־ המנגן *כנגן הה״ד מאליו מנגן והיה גיס'מל
:מאליו מנגן היה הכנור המנגן כנגן אלא כאן

 הכתוב על ביאור לוי ר׳ לנו הוסיף כאן חלונו כנגד תלוי היה □גור
 לוי ורבי תתטתו לתעלה אתר שהוא ר״שחסידא בשם שלנו בתלתוד

 תלוי הכנור היה אס תפרש אינו ממטתו לתעלת ובאתרו חלונו כנגד אמר
 כנגד פי' בכאן אולם מאליו הנבון סיבת ידענו ולא לה חוצה או הבית בתול
 בכיון צפונית רוח בצד היה אשר ממש החלון כנגד תכוון שהיה יורה וזה חלונו
 כתנהג׳היתה לילה חלות רגע בהגיע צפונית רוח תנשבת שהיתה ותיד ותכף

 מיתרי מתנועעים תנשבתוהיו מרפרפת פי' הפנורמה תיתרי אל פוגשת
 היא שהביא הראיה וגס קול השמיע ל ר" תאליו מנגן והיה הרוח בסבת הכנור
 שיהיה לפי בהפך ידאה ולכאורה שלנו בתלתוד שהביא תהראיה מבוררת יותר
 דוד של לכנור ראיה שוס תשס ואין אלישע נבואת לעני! נאמר התנגן כנגן

 בזמירותיו שאמר תכטרדודתתש חסידא ר״ש הוכיח שלנו בתלמוד אתנס
 י השחר קודם מעוררו היה עצתו שהכנור להודיענו יבא וכנור הנבל עורה
 יותר מוכחת ראיה כנגן והיה שתפסוק האמתי העיון כפי חשבתי ועל'ז

 לפרש ואפשר הנבל לעורה כבודי עורה שהקדים לפי כבודי עורה מפסוק
 הכנורתבלי את יעורר ואח״כ עצתו את שיעור הכבוד עס מדבר שהיה

 לא הנבון שהתחלת בהכרח יורה כנגן והיה ואולם מעצתו הכנור שיתעורר
 אבל תופר• כותב כתו פועל שהוא כמנגן והיה אמר שלא כיון אדם י ע" היה
 התנגן ואתר שחור ואע״פ התנגן כנגון כלומר דבר שס אותו נפרש ננגן

 והיה ופירושו עצתו לכלי אלא לאדם כנוי אותו לפרש אין פועל ל' שהוא
 ואיחור בקדיתה תלוי ווה ה' רוח עליו ותהי התנגן מהכלי היוצא ככגון

 כדי היתה הנביא תשוקת יען כן לפרש תחייב והשכל י הפועל אל הפעולה
 זה שיהיה ראוי ואין הנפשיות כחותיו קודם לשמח נביאה שפע עליו שיחול
 הכלי אס משא״כ מהתבודדותו יתבטל עמו דבורו או שבהשגחתו אדם ט״י

 ומכאן לנבואה והכנה והתבודדות דבקו להוסיף יהיה זה כי ינגן מעצתו
 : השלוס עליו כדוד הקודש ברוח למדברים וגס הנביאים לכל תשובה לראיה

 הוה לעיבורא נחית הוה כד נחמני בר שמואל רבי ב
 זעירא רבי והוה גרוסא יעקב רבי גבי מתקבל

 קרי והוה שמע קרי הוה היאך משמענה קופי ביני מיטמר
 ״מ6 שנחיה גו מיניה שקע רהוה עד וקרי וחזר וקרי ^חזר

ששנינו פ ואט" השנה לעבר לבבל תא״י יורד כשהיה לעיבורא נחית הוה כד
 היה וגותר תדרשו לשכנו דכתיב ביהודה אלא השנה את תעברין אין

 בגמרא לעיל ככתוב בח״ל חדשים ולקבוע שנים לעבר מיוחדים חכמים מנהג
 הוה לגילה יהושע רבי אחי בן חנניה כשירד קל״א סי' המס' בסוף שלנו

 נחיא היה זעירא ורבי בביתו תתארח הוה תתקבל הוה ;וכו' שנים מעבר
 וללתוד נחתני בר שמואל לר' חשובים המנהגים ולשמוע לראות הכלים בין

 גדול חכם עם כבוד נוהג שהיה זעירא רבי של ענותנותו מכאן למדנו ממעשיו
 לשמוע נפשו חשקה אחר ותלד לפניו להתראות ופחד אימה לו והיה מתנו

 קופי ביני תיטמר הוה הכי משוס מטתו על ק״ש קורא היה איך תתנו וללמוד
 להפלאעלרבי יש ולכאורה שתע את קרא היאך תמנו לשמוע ר״ל תשמענה

 שלית וכ פסוק אתר דכי פשוט דין והלא שתע שתע לומר רשאי היה היאך שתוחל
 כלל תפסיק כשאין דוקא היינו מגונה זה הרי או פרש״י כפי אותו משתקין
 כב' נראה שאז ב' פעם לקרותו חוזר ומיד ותכף אחת פעם הפסוק שאותר
 היתה כונתו כל אלא כן עושה היה לא שמואל רבי אבל ־ כמתלוצץ או רשויות

 במחשבות בנתיס יפסיק ולא בתורה לקריאתו תכף תהיה שינתו שהתחלת
 • לו תבא אולי לראות מעט ושוהה שמע קריאת קורא היה לכן דעלתא תיל•

 שיקיים עד אחרת פעם וכן וקרא מהחזר ותן תתעכב ואס מיד השינה
 שונה היה שלא לפרש ואפשר סלה ודותו משכבכם על בלבבכם אמרו לעולם
 רוחי אפקיד בידו כגון אחרים פהוקיס וקרי ח!ר אלא פעתיס ק״ש לקרות
 ולא בתורה הקריאה אל בערך חזר ואתר ־ שלנו בתלתוד ככתוב בו וכיוצא
 והוא תזה גדול תועלת לנו ויצא • כבר שקרא עצתו הפסוק לקרות חוזר שהיה

 ובעת נכתבים בספר תעשיר וכל שאחז״ל אמוניי שרש בנפשותינו לקבוע
 היום תעשי ולחתום לכתוב יהודי איש חי כל נשתת למעלה עולה בלילה השינה

 ממש וחתימה כתיבה שיש להאמין צורך ואין י יחתום אדם כל ביד שנאתר
 תתנו ובהפרד החותר תצד באה השכחה כי ־ מעשיו לכל זכרון שיש אלא

 נחמני בר שתואל רבי תכוין היה הכונה ולזאת • כלל שכחה לפניה אין הנפש
מחשבות מתוך ולא תורה דברי תתוך נפשו שתפטר עד ולקרות ולחזור לקרות

: כן לנהוג צוארינו על תלוי וקולר י בטלים בדברים

 נ מדבר' חביבץ סופרים שדברי לך תרע אמר בא רבי
 היה לא קרא לא אלו טרפון רבי שהרי תורה

 נתחייב ב״ה דברי על שעבר ירי ועל בעשה אלא עובר
 רהלת אמר חנינא רבי נחש ישכנו גדר *ופורץ שם על מיתה

 יי תטיפו *אל דכתיב נביאים מרברי זקנים דברי חביבין
 "י* י הם למה וזקן נביא ולשכר ליין לך *אטיף וכתיב יטיפון
 ,גים מהם אחר על למדינה פלמנטורין ב׳ ששלח למלך דומים

חתור > ״ י י
 וכו׳ שלי *וסומנטורין וחותם כתב לכם מראה אינו אם כתב

 מיכה לכם מראה לא אפי׳ כתב מדם אחד ועל לו תאמינו אל
 ב כתיב בנביא כך לו תאמינו שלי וסומנטורין וחותם כתב

 מנצע׳ התורה פי כתיב !זובזר מופת או אות ראק!י 1ינת*

דנרי* : יורוך אשר

1י בק״ש וב״ה ב״ש למחלוקת סתוך נאתר בא לרבי המאמר וכו׳זה לו תדע
 1י ס, ואתר וכו' יעתדו ונבקר ויקראו יטו אדם כל בערב אומרים שב״ש

 םם בידינו ויעלה י וכו' וסכנתי שתאי כבית לקרות תי הט אחת פעס טרפון ובי

 והמצות פי׳התורה לשמוע חייבי! שאנו והוא הערך אתונייגדול תועלת מזה
 ב' הביאו זה ולקיים ־ תנביא עדיף חכם זה ולענין ונאתן ישר חכם תפי
 ־ורבי בחוש נגלה תבואר בתופת הדין משרש ראיה הביא בא רבי • ראיה מיני

 טרפון רבי שראה מתה היא בא רבי ראיית י שכלי תתופת כן הוכיח חנינא
 ליה ואתר שנתעכב תה בשביל הלסטיס ע״י גדולה בסכנה שהיה בעיניו
 הבלתי עונש שגדול מזה יראה ה־ ב" דברי על שעבר תפני להסתכן כדאי שהיה
 הביא חנינא ורבי י עצתה לתצוה שותע מהבלתי התצוה בפי' לחכס שותע
 זקנים דברי חביבי! נאמרו כונתו וזאת ׳ אמתי ערב תשל ע״י שכלית ראיה

 מתנבאים אס ספק יש שהנביאים לפי נביאים תדברי יותר חכתיס פי'
 ליין לך אטיף השקר נביאי בעד הקב״ה בשם הנביא אומר שהיה כתו חעצתס
לכתב תשל וזה אתת נביא שהוא להזניח תזנח אז אזת שיר.! צריך לכן ולשכר

המלך



ברכות ירושלמי
 אינו אה כז וכתוב פרוטנתא נקיא אחר וביצקים* פליזצסוגין פי' גזה המלך
 יד על ונס הזך שבשכלם גדולה מעלה לסם יש חכת<ם דברי וכו'אבל תראה

 מצוה פירוש :ה אותרים רבינו תכה ועד הקדום יבינו עדהאמיתית קבלתם
 מצוה א־;ז בתכנת שיסתפק ספק בכל לזה וכדומה עי; החת עין כתו זאת

 כתורה פי על ועשית בנאמר ההוא הפירוש אל ולהאמין לבהוע ;,חייב אנחנו
:לו שומע ;אינו מי תסור בלא ועובר ונותר יורוך אבר

 ורבי לוי רבי יום בבל הללו ב׳פרשיות קורין בה ומפני ד
 * וקיבה שכיבה ברן שכתוב מפגי אבר הד סיבון

 שבע בדם־אגכי בלולים הדברות שעשרת בפגי אבר וחד
 באן ואהבת תשא לא ־ אחד ה׳ • לך יהיה לא * ישראל
 יום את לשקרא־זטר בשביר משתבע לא לבלכא דרחים

שהיא שבת מצות זו אובר רבי תזכרו לבען השבת ה,>י(ח
 קרשך שבת *ואת דכתיב תורה של בצותיה שקול׳כגגד ט

להודיעך גובה צויתה ותורה והקים ובצות לרם הודעת
 • ימיכם ירבו למען כבד 'המצות כל כנגד שקולה שהיא •

 לא • בתקטיל דקטיל מאן מהרה ואבדתם תרצח לא
 עיגא יצחק א״ר וגובר לבבכם אחרי תתורו ולא תנאף

לבך בגי *תגה הכתיב דהטאהנינהו ברבורי תרי וליכא ;ניז:
 אגא ועיניך לבך לי ירבת אין רקב״ה וגו׳אבר ועיניך לי ׳

 הברך* רגן דגנך ואבית תגנוב לא ׳ דידי דאת ידע ,
 אמת אלוהים *וה׳ וכתיב ה׳אלהיכם אני ברעך תענה לא ת'|יימ

 אבר עולם ובלך חיים אלהים שהוא אבין א״ר אמת מרו
 עליך אני בעלה הברך על שקר עדות רעדת אם הקב״ה

 תהבוד לא • וארץ שבים בראתי שלא בי הערת כאילו '”ע
: חברך של ולא ביתך ביתך מזוזות על וכתבתם ת נ

 שלנו בנת-־א בכתוב מה עם מסכים זה י בכם כלולים הדב׳־ות כי׳ מפני
 בהע קריאת עם ה־ב־ית י לקרות בנטלי׳ בבקשו נ״א סי' נע״א

: בטלום המינים ומכני בתקדב עושים שהיו כתו

 נקריב הדין כעין איבו א״ר י השבים פרושות *ובפיו ך
הללו ככפים אבינא בר אלעזר א״ר עובד היה ©לניס

 רבי בשם סיבן רב • כלום המקדש בית מבנין חטפו שלא ח 6
 אותו מחזירת בארץ תורה הזכיר לא אבר לוי בן יהושע

בעבור בה בפני וגובר גויס ארצות להם *ויתן טעם בה חלים
:ותורותיו הקיו ישברו היכ

 פודאגיא הנקרא לחולי כן קורין>5ע־ בלבו! כי במעתי נקרים הדין עין ר
 גודל יורה וזה ידיוכ״כ לכ-בוע יכול אינו ההוא החולי לו ביב ומי י

 אמר ור״א מצואיו על לעבור בלא אסורות בידיו ונם ית׳ לפניו ענותניתו
 סלקא היאך יית )הקבס ־ כלים המקדב תביא נהנו בלא רמז כפיס בכי'

 היו המלאכה עובי בכל יתי׳ כלוה צבור הבל לקח לא הלא שיחטוף דעתו
 הנחילה אבד לה' הארץ-להודות ברכת תקן יהושע :וע״ב( ככפיו נקייה

 אותה לכי־ות חייבים אנחנו תתנה גלינו חטאינו תפני וכאבר ׳ לאבותינו
 וליתר לחלוק הדין לבעל פה פתחון יב וכנה ־ התלמוד דין כפי עצתה הודאה

 על להידית נתחייב ולמה איך הקדושה האיץ תן גונוביס שאנחנו כיון כי
 שס-א בסננון אליה בכניסתו יכיבע בתקן הברכה ולומר לאבותינו שהנחילה

 בל מזונותיו בקבים כיין כלל תיסעית בני סוף ועד מהתלה לאתרה היום ם4 יצדק המן ירידת בעת תבה בתקן הזן ברכת דבכלתא כלל כת תו; כלי סדר'
 להכין נסתרות נסים עתנו הש״י עובה כיוס כל ותתיד סיף ים כקריעת אדם עיין

 ב־כה היא ולכן כמן יריד־ על כמו ולכידות לב־ך ראיי בריותיו לכל תזין
 בטיבר כני העולם את הזן בה בנזכה אחר וברחמים ובחשד בת; באתרו ארוכה 3יר

 עתה נש יאות המקדש ועל הא־ז על יבלמה דוד בתקנו בליבית ברכה ונם ד מ
 נההחה הצלה על להתעלל התעלות משדרי בה שכובישו התובעות עם ;לאתרה פל

 ברכת אמנם אך ־ למקומה דוד כיח מלכות ית׳ הבה ושיחזור צרותינו מכל
 ראוי והיה לכי הידאס נלבין שנתקנה כתו ערה לאומרה ראוי היה לא האיז

 הצלנו תתני־ר ואה באלה והבובה ־ לתוכה חזרתנו על תפלס בה להוסיף
 טעם ימה אותו תחזירין בחר׳ן הורה הזכיר לא אם לוי ב; יה־בע רבי תדברי

 והכיינס ־ והוריתיו הקיו ישמרו בעביר הה מפני גייס ארצות לכס ייתן
 לשמור היה הטיבה הארן לנו בתה יתברך לפניו אחרון שהתכלית ליתר ב!ה

 היא וכתורה התכלית בקודם מה במדרגת היא הארץ נ יא" ומצות חורה
 מחזיקים אנחנו הנה אויבינו באר־ן בהיותנו הוה היום בגס וכיו; אחרון תכלית
 וההוייב ראוי זרעו מפי תבכה לא כי הש״י שהבטיחנו כתו ובתצות בתורה
 התכלית אל להגיע אמצעי נבול כ־תוה שהיחס כיון האיץ על לכודות אצלנו
 בתיהן כוללת זו הודאה וברכת י ומצות תורה ולעשות לבמור בהוא אחרון

;הנהו מחזירין תירה הזכיר לא ואש
 ללשון בלט בנמרא שנזכר מה בין ;ה בעני! הנמצא נחלוף לעיי; וראוי

 שאכלו פרקג' בגמרא דגרשינן בירובלתי בכאן לוי בן רבייסישע
 • תורה בה ?יזכיר צריך אותר יוסי ר׳ ברית בס ביזכור צ־יך איתר ה־קן נחים
 נבונה הד ביה ותלכות הארץ בברכת ותורה ברית אתר בלא כל כס עוד

 ׳י הא׳־זבע בברכה ברית :יזכיר צריו רב״י יצאידיהובתו־ח״ל לא ירושלים
 מגוריך ארץ את אחי? ולזרעך לך ונתתי מילה נפרשת לאברהם נתנה ברית
 בנאמר האדן את ירבו וסימצוה התורה סכות ש>אף תגרה בה כמכור וצריך
 טעם הה לידע ויש ־ ע״כ הא־ז -־ וירשתם ובאתם ו־ביתס תחיון למען

 עתה הזכיר ולא בלבי תורה אלא ליי בן יהושע רבי הזכיר לא בייובלתי
 י רב" •כלבון לדקדק ראוי עוד ־ בלט בגמרא בתיה! שנאמרו כמו ברית זכירת

 ונו׳ תחיון למען סתציס כל תפסיק שהביא ראייתו בין הבדל זה אי יש אם
 חקיו ישמרו וגו'בעבור ארצות להם ויתן מפסוק בירושלמי בהביאו לראיה

 ירושלמי וייאיית ביניהיגדול• ההבדל ני מעיין ותביארנגלהלכל ותורותיו
 אבל אחרון תכלית היא שהתורה שהנחתי כיבוד ככי המעל־ רבת היא הלא

 מתוכה ביראה בכפך היא ונו' תחיון למען תבמרון התציה כל פסוק ראיית
 במדינת היא הארץ בנחלת לתעלה הכתוב רב״י לבון כפי ובייחוד כפשט כפי

 תהיה ואיו התכלית בקידה הה בהדרגות המצית ושמירת אחרון התכלית
 בהתכלי׳ כיון אותו תחזירץ תירה אתר לא ב׳ס כדין לפסיק תפיחת ראיה זאת

 ההודאה תיעיל תה הארץ נחלת בכוא התנו נפקד כבי כתורה מנתינת הנמשך
 סודרה ברכת לסדור חיקה ראיס היא הירושלמי ־איית אתנס י אליו הקודם על
 ועלול עלה במדינת תה את אל אבה חוביות ההור׳ובת־יין ועל סש־ז על זו
 • ומצותיה תורה כתרי לידיעת אביתינו זכו ס׳רץ את יסובע בכבש מיום כי

 וכיוצא סעי' כשמואל צדיקים הבועטים בא עד תמיסה בסיו הבנים ריב ולפי
 הנה הן ותצוהיו אלסינו תורת אחריו בנו ובלתס דוד כשתלך בכי וכל בו

 קימות והקרבות סמק־: בית •כבנין בכ; וכל אבותינו בנפש נרשמות חקוקות
 ■כ-כ מלבי קצת ונם כו״ם עובדי ישראל תגי אח־יכם קתו כי ואף י בתינו
 לכל ומצית תג־ה בלתד חזקיהו כתו וחסיד צ־־ק בתוכסמלך נמצא לעולס
 בכיה עליו ארזי׳ל צדקיהו ונם יאביסו בא וארדיו בבע ד* ועד מדן ישראל

 כל ביד רשותה התורה חזק בקניין נשארה בארץ ישיבתם ובשבת ויש־ צדיק
 היות שעם באופו בדורותינו עתה היא כאשר אחריהם הבאים ישראל זרע

 זיכנו תעי התורה תשכח לא כי כ־והס ביית מא־צנו גלינו חטאינו שתפני
 חייבים אנחנו ־־לפיכך הצלנו ומסובך חז־ ולעולם מכייס סזס אח־זן והתכלית

 התורה זאת נסודאתו הזכיר לא ואס אליו הקודם הענין ועל עליז לסודות
 ששאלתי למה כן גם תשובה ומכאן * אותו תחז־־י; אחרון התכלית שהיא

 כגמרא כמוזכר תורה עם ברית לוי ין יהושע ר' הזכיר לא מדוע כי בראשונה
 טעם בס איי בליסבק הארץ לנתינת קידם סיכה סב־ית שנתינת שכיון בלט

 ובכיותט אתיו! תכלית שהיא סתורה בנתינת ש־ זכירתה תחויב תספיק
 הטובות ולכל לס שקדמה האיץ לטובת שנו ■נ ינם ישיט יבתצי־יה בס תח־־קים

 ולא סיכויה משפט ולס בעבורה נבר־ו ׳שצם אליה קודמות התדותנת
 ולא החזקתי בצדקתי זה בכל גם ־•לס ת־י כנגד מה טענה שיש מתנו נעלם
 לכעלית שאין להנצלמסב־א כאיכיא ניתר כשיאתני ייי־כ ׳שסבה כי איפס

 כשם עם אל ניתנו וסתצות גוב׳־ת'שכתורה תהשגס דרך על אפילו לב על
 איפכא דאדרבס סאיץ וירושת חרוכים לתיי-ם יזכו שבסבתם נדי י־ב־ך

 אשר וכל ששא־ז היא ננעשיתינו קביע אמת־ת והאמינה תסתברא
 כונה וכפי תצותיס וקיום סזי־ז לידיעת דמות ק הצעות הנס סן עליה
 ורביתס חתיזן למען התצוס כל פסיק לע־ש דצנני ות־יייב ראוי זאת

 הגולה תאור רנינו הרב בלעו! ואע׳עש־איט וגד האין את ויראתם



קבה ברכות ירושלמי
 כדי השלוח דרך על לתעל׳הית שכאכחי תה כגת׳ כפירושו תב4ש ז״ל הרש״י

 שפירוש יחייב והשכל שלנו נגמר׳ ביחד שנוכרי׳ כתו לברי" יזורז? פי' להשוות
 בו הכוונה שאין יתיכם ירבו למען פי׳ כתו הוא תחמן לתען באתרו הפסוק
 הוא וגומר וכתבתם וגומר וגו׳וקשרתם אלה דברי אש ושתתס תצות שטעם

 וימי ימיכם ירבו המצות מקיום להם שימשך להודיע רק וגו' יתיכס שירבו נדי
 אחרון תכלית להם יש רק ההם החצות לצווי עצתי העעס זה אין אבל ־ בניכס
 • ע״ה לחיי ולזכות הנפש נצחית שהוא אליו ערוך ואין ומשובת תעלה יותר

 תשתירת יתשך שבודאי להודיענו שבא וגומר תחיון למען לפרש ראוי יכן
 אחרון שהתכלית היות עם הארץ את וירשתם ובאתם ורביתס תחיו! התלות

 בארץ התלויות במצות ואפילו ונערך מעולה יותר הוא המצות לשמירת עצתי
 תתיד נוכה ידיהם שעל כדי בהן שנצטווינו שהטעם נפסד דעת להאמין אין

 קיום ובאמצעות התכלית שקידם מה במדרגת הארץ רק :האיץ לירושת
 לזה רמז עצתו והרש״י ־ הבא העולם לחיי נזכה בה התלויות ובמצות חורה

 נאם בניכם וימי ימיכם ירבו עשיתכ*.ה אס ח״ל ימיכם ירבו למען כפירוש
 אתה הן ומכלל הן שומע אתה לאו מכלל נדרשין תורה שדברי יתקצרו לאו

 ועונש שכר להודיע שבא הפשוק כוונת כזה הרב גלה הנה ־ ע״כ לאו שומע
 התכלית אבל ־ קצורס ותבטולס ימיהם שירבו יתשך שתקיומס בעוה״ז המצות
 המצוהנרמוו כל שבפרשת ספק ואין הגמול בעולם הוא להם אמיתי אחרון

 אלהיך ה' חצות את ושמרת באמצעיתה פירש ולזה הנזכרות הכוונות שתי
 האחד אלא להזכיר בנתרא בפירושו הרב חשש ולא אותו וליראה בדרכיו ללכת

 ירשו שבזכותו כברית הנאמר עם שמסכמת כיון תה כצד מספקת להיותה
 דעתם נתקרר׳ לא הרי״ף להלכות בפירושם יונה רבינו תלמידי אבל י הארץ

 באחרונה עולה עיקרית והיותר הראייות שתי שכתבו שתיהן שהזכירו עד
 ומצאתי ובקשתי • ותורתיו חקיי ישמרו בעבור ארצות.גוים להם ניתן דכתיב

 רציתה אס הטעם המצוה כל פסוק בפי' שכתב עזרא הרא״ן בפי׳ לדברי סעד
 ואס כתב ירבו למען פסוק ופי' הדרך חת ונרו תחיון למען המצות לשמור
 על השמים כימי ימים תאריכו רק האיץ תעל תאבדו! לא לב־ על משימון
 שאמרתי תה אל לרמוז אלו לשונות בשני עצמית שכונתו ואחשוב ־ הארץ

 רבים במקומות כי לפניו גלוי הלשון בעלי המדברים מגדולי אח׳ היה וכאשר
 כמו מזה זה שימשך המדבר שיודיע לומר רצוני למען תיבת כן תתפרש

 העצבים תעשיית שנמשך שפירושו יכרת למען עצבים להם עשו וזהבם כשפס
: פשוט וזה לבעבור'יכריז עשו שכן שנאמר לא אבל שיכרת

 בזה שהארכתי תמה גדול תועלת לי יצא תירוש׳ כונתל׳ דקדוק !^לבד
 היו גויס ארצות אשר אלה השי׳י עס אל רפות ידיס לחזק והוא

 לא אנחנו נס הס וגס נקברו שם אבותינו ואבות ואבותינו מולדתנו ארץ
 תורה שקיום נחמתנו זאת ותהי • הקדושה בארץ לגור היד בחזקת השתדלנו

 עיקר כהיות ולנו לאבותינו שעמדה היא כחנו כפי מגורינו ארצות בכל ומצות
 הלבבות חובת ובאתונה הגוף חובת שהם המצות ככל ובמעשה בעיון למורנו
 נפשנו לישועת צפינו בצפייתיט הכל ועל תעשה לא ובמצות עשה במצות

 ימהר הרחמן אב אבינו לישועה צפית ז״ל מאמרם כפי צדקנו תשיח באמצעית
;ציון ה' בשוב נראה בעין עין אשר ע״ת נביאיו נבואת יחישה

שני פרק קורא היה
 וחוח אידי בר יעקב רבי על מסתמיך הוה יוחנן רבי י

 אמר קמוי מן ליה ליהומטמר חמי אלעזר רבי
 שאיל דלא הדא בבלאי הרין לי עבד מילין תרין ליה

 כן ליה אמר " שמי מן שמעתא אמר דלא וחדא בשלמי
דרבד. בשלמא שאיל לא דועירא גביהון נהגין אינון

: וגומר ונחבאו נערים *ראוני מקיימין דאינון ץ*
 פי' )י״ת יעקב רבי בבית ומתאכסן נשען 7פי מסתמיך הוה יוחנן
 אלעזר רבי אידי(והיה בר ר׳יעקב על נשען היה לכו היה בשר שבעל

 וירע • בשלומו לשאול אפילו כלל עתו תדבר היה ולא מפניו ותתחבא רואהו
 הוא ענוה שדרך יעקב רבי לו והשיב כן עשה שתגאוה וחשב יוחנן ר' בעיני
 • נער פירושו בדליאויהא אותר אס הלשון בדקדוק תסופק והנני איוב -בתי׳ש

 ; רב ולא רבי שנקרא $ע״פ בנלי שהיה ופירושו בבלאה הדין אומר אס או

 1 אצל הולכין עושין חייו מח הדור ליצני ליצנותא אינהו
 בימ יבנה אימתי לו ואומרים רור של חלונותיו

 שהם אע״פ אומר והוא נלך ה׳ בית אימתי המקדש
חלים באומרי׳ *שמחתי רכתיב אני שמח להכעיסני מתכוונים

פגיי : נלך ה׳ בית לי
נכסף שיהיה וישר תם איש לכל שראוי והוא גדול תועלת למדנו מכאן

 הפסד לבדו לו תמנו שימשך היות עם הכללי הטוב אל ותשתוקק י “

אם כי הבית תבנה לא אתה רק לדוד הש״י שאתר הבית בנין ענין כתו וצער
נ כמש״׳ה שתח אפ״ת בנך

ח ואפטר זעירא רבי לגביה על חייא בר בון רבי דמך כד
 הצמיר כאן כתיב אין יישן וגו׳ העובד שנת *מתוקה עלוי

 ה שם והיה דרבה פועלים ששבר למלך משל יאכל אלא
 מה הכל מן יותר במלאכתו מתבשר שהיה אחד פועל
 וקצרות ארוכות עמו מהלך והיה נטלו המלך לו עשה

 הוא גם ונכנס שכרן ליטול הפועלים נכנסו ערב לעתותי
 ואומרים מתרעמים הפועלים התחילו משלם שכרו ונטל
 ונטל ביום שעות ב׳ יגע לא וזה היום כל יגענו אנו

 שלא מה שעות בבי יגלזה להם אמר • משלם שכרו
 בתורה חייא בר בון רבי יגע כך * היום כל אתם יגעתם

 : שנה במאה ותיק תלמיד יגע שלא מה שנה לב״ח
בחכמים תיתה לשון להזכיר שלא התלמוד חכתי דרך בון רבי דתך כך

 המיתה שאץ כשיישן ר״ל דמך כד כבוד בלשון מדברים הע אלא צדיקים

 5יאכ אלא כאן כתיב אין יישן :השכינה מזיו ונהנה שינה כדמות אלא אצלם
 איד יאכל שאתר ועתה יישן יאתר אס יפה הפסוק יתפרש איו לידע ראוי

 יאמר אס כי יהג״ל ־ פועלים ששכר למלך שהתשיל התשל ענין עם יסכייס
 ל> שיש השובע לרוב העשיר כי שאמר דקרא סיפיה עם תכוון יכא יישן

 כשומר לעמוד הסוס כשינת מעט אם כי בלילה לישן יכול איננו ונכסים בממון

 שנת* אס1 לו אשר כל ולנזול לגנוב לילה ושודדי גנבים יבאו שלא מלילה תה
 ותתפרנס ר״לתנזון בהפך הוא העובד כלענה־אבל מרת אחריתו ארוכת תהית
 החמה הנץ עד הלילה מתחלת שתהיה ע״פ אף שנחו מתוקה כפיו מיגיע
 יאכל שאמר עתה אבל ־ בלילה ההולכים תן לשמור תאותת לו אין כי ויותר

 כלומר לאכול כדי במלאכתו יגע יהיה הרבה ואס מעט אס אלא כן פירושו אין
 נפשן בדשן תתענג תאכלו לבקש כדי מעט או הרכה השתדלות שיעשה בין

 והשתדל ימיו בחצי מת אס גס העול׳הזה תן לפטירתו כנוי שהוא שנתו וערבה
 תיבת ופירש זה מדרש שהביא לקהלת בפרש״י וראיתי • תאכלו להשיג מעט
 מעע אס העובד שנת מתוקה וז״ל הרבה תיבת ונין בינה הפסק יש לאלו יאכל
 מ' ישראל את פרנס משה כמרובה המועט שכרו יאכל הרבה ואס שניו יתי
• כאן עד בתנחותא נדרש כך שתו בקוראי ושתואל ונאתר תעט ושמואל שנת

; כלום קשה אינו הגהתי לפי א״א .
האחד ־ פגים בב׳ הנפש גמול ענין נרמז כאן וכו' עמו תתלו והיה נטלו

 ימים שאיזו♦ הב' ־ בג״ע נפשו תתענג הצדיק פעירת בשעת מיד כי
 במהלך רמוזה היא הראשונה ־ שלמת יותר תעלה אל עליונה לישיבה יעלה
 : וט׳ הפועלים נכנסו לערב ש בת" רמוזה תיא השנית • וקצרות ארוכות עתו

פ! חרא מזבן בעי אזל דם אקיז להבא סליק כד זעירא רבי
 הדין בכמה ליה אמר * מטבחא דקופר ליטרא

 לך סב א״ל קורסין והר מני בחמשין ליה אמר ׳ ליטרא
 סליק • עלוי קבל ולא שבעין לך סב עלוי* קבל ולא שתין

 כמנהגך עביר א״ל • עלוי קבל ולא למאה דמטי עד
 פת לרבנן לון אמד וערא לבי נחת ברפשא ,ליה ויהיזב
 דקופר ליטרא גש בר אכיל דלא דהכא מנהג׳ הדין ביש

על רב חב



ברכות ירושלמי

 לשון פירוש וזה מלקוח ענין בערוך פי׳ קורסי! :ארמי בננו! בשר □ןן£ר
 לח״י עולה והיה בבלי היה זעירא רבי הקדש ללשו! תועתק המאחר י

 ליערא בעד לך את! כתה א״ל תהעבח בשר אח׳ ליטרא לקנות הלך לשס כשעלה
רצה ולא כלל חלקני ולא תנה ס' לך קח א״ל ־ אחת ומכת מנה בג׳ א״ל זאת

 לון אמר האי מאי ליה אמרו • עדדמחוליהחדקורפין
 לון תגי ׳ למה ליה אמרו י בישרא אכיל לא לקי לא דאי

 א״ל נפיק ארניה אשכחן לאיתויי בעון שלחין עובדא
 מסבר עלוי כעכית דלא עלאי ריתי לון אמר הכון כל מאי

 יחזקו פן תתלוצצו אל *ועתה אלא כן הוא מנהגא מפיה
 יסורין שתהלתה ליצנות קשה אמר פנחס רבי ,׳מוסריכם”

 יחזקו פן תתלוצצו אל ועתה שנאמר כלייה וסופה
.־ וגומר ונחרצה כלה כי דכתיב כלייה וסופה מוסריכם

למנהג טעס מה רבותינו הוועד לאנשי להם אמר ־ הוועד לבית זעירא רבי

 ק' עד בפעם כפעס וא״ל חזר ־ רצה ולא תלקני ואל ע' לך קח וא״ל חזר
ירד בערב ־ הטבח ששאל כתו הכל לו וגת! כתנהגך עשה א״ל רצה ולא דינרי

 מלקות תקבל אינו שאס א״ל ־ שאמרת זה תה לו אתרו ביניכם שהוא הזה הרע
 הטבח להביא שלחו ־ המעשה להם ספר • למת לו אתרו ־ בשר אוכל אינו

 עליו כעסתי שלא וכך כך עלי יבא להם אמר ־ זה היה תה לידע לפניהם ויבא
 אל ואומר מזהיר הנביא שהרי כן אינו ־ התנהג שכן וסובר חושב היה וכי

 הטבח הנראה כפי כי מוטעה הוא הלשון אס מסופק והריני וגומר׳ תתלוצצו
 היה והיאך אחד מלקות הקונה יקבל לא אס הבשר תוכר היה שלא הליצן היה
סופר טעות אולי חשבתי זה בעבור ־ ע״ה הנביא אזהרת מזכיר עצתו הוא

;הטבח( לתיתת זה טעם

 ויבא ליה אמרי הוא אמיתי הלשון אבל ־ תתלוצצו אל ועתה אלא שכתב מי
 נ׳ לו שאמר ומה ־ כן מנהגו שהיה שנז״ו באתרו התנצל שהטבח כפשוטו הענין

 לו אתרו לזה זה עס זה המשחקים כדרך ולעג שחיק היה קורסין וחד מנה
 זהו וגומר תתלוצצו אל ועתה הנביא אתר שכן ליצנותו על ראויליענש שהיה

 ל׳הספר לקיים תוטעהיוכדי אות׳שהספ' שאני אע״פ הפשע כפי בעיני התתישב
 תזהיר היה עצמו הטבח כן ואס תתלוצצו אל ועתה אלא כראוי כתוב שנא׳שהוא

 בתת כליצן זעירא לר׳ חשב שהטבח לומר והוא אחרת דרך הלכתי הנביא בדברי
 או אחד בדינר לי תן רק לומר לו היה לא כי הליטר' זאת שזה כתה ממנו ששאל
 כי ליטרא הדין שאמר תפני ועוד ־ שחוק בדרך שהיה יורה וזה בשר דינרי

 מבקר היתה שאולי הרמוזה זאת על ולא ליטרא סתם על לשאול ראוי היה
 טשי שמן האליה בשר פי' אליתא דאכיל מאן בפסחים שאחר מה ע״ד שתן

 ק כי • ליצן לקרותו ראוי אדם בני ותענוגי שמן בשר מבקש וכל נעליתא
 כוונתם היות שיורה וכו' מות בריתעס כרתנו האומרים כנגד הפסוק פי׳

 סברא ולבטל ושתה שיאכל רק באדם טוב ושאין המיתה יום על כתלעיגיס
 ע״י אולי קורסין חד ועוד בליטרא רבים דינרים שיתן וא״ל הטבח גזם זאת
 היה אלא עשה כן לא והוא התענוג אל יחוש ולא הרעה ממחשבתו ישוב זה

 תזסריכס יחזקו פן תתלוצצו אל בהזכירו הזהירו זה ועל עת בכל י' לו מוסיף
 פשוט ויותר ־ המתון על שיוסיף אע״פ במלקות ייסרהו שלעולם לו כאומר
 הבדל יש אבל הליצנות להזהיר כוונ׳איזת אל עולים ושניהם הראשון הדרך בעיני

 כנגד בו הכוונת הב' ולפי׳ ־ ליצנות דברי לדבר שלא ר״ל הא׳ לפי' י ניניהם
 הנביא כונת היתה זאת כי העולם בתענוגי ובוחר הטזטת מהחדות המתלוצץ

 לכותב שנזדמן י״מ )כתב לצון אנשי ה' דבר שמעו זאת נבואתו בתחלת נאמרו
 אתר תלתודא שכתם לישב ויש שם אין וגו׳ אל ועתה אלא משובשת גירסא

דאחר זעירא ר׳ אז וגומר ועתה אלא אותו עניש לא זעירא שר' תת מה מפני

חמישי פרק עומדין אין
 מתוך ולא שהוק מתוך לא ויתפלל אדם יעמוד לא תני י

 דברי מתוך אלא וכו׳ ראש קלות מתוך ולא שיחה
 בנביאים מצינו שכן וכו׳ מחברו יפטר לא וכן " תורה

 א״ר, ונחמות שבח ברברי דבריהם חותמים שהיו

 {ינה ככתוב וכו׳ תוכחות ברברי שחתם מירמיה חוץ אלעזר
 ה מאסתנו מאוס אם *כי והכתיב עד זה בפרק לעיל

 נפטר לא אליהו ואף * וגומר מאום אם כי תחת השיבנו
 0כי׳מ הולכים המה *ויהי דכתיב ר״ת מתוך אלא מאלישע

 נ נ היו בק״ש אמר אחא רבי עסוקין היו במה ודבר הלוך

 דברים בבריאת אמר ר׳יודן בם דבתי׳*ודברת כמו היך עסוקין

 נעשו שמים ה׳ *בדבר דכתיב היינו עסוקין היו עולם
 נל היו ירושלים בנחמות אמר אכין דרבי בדיה יודן רבי

 ישעי? אמרי רבנן ירושלים לב על *דברו הה״ד עסוקים

 ”ת אש וסוסי אש רכב *והנה הה״ד עסוקין היו במרכבה
 0 ב כ זז יהא אי לעולם אמר יוחנן רבי בשם חזקיה רבי • וגו׳

 תלי© • וגו׳ לנו משגב עמנו צבאות *ה׳ פיך מתוך הזה הפסוק
. י״י אשרי צבאות *ה׳ וחבריה אמר יוחנן רבי בשם יוחי רבי

פד שס _
: כך בוטח אדם

 עולם בבריאת או שפע בקריאת עוסקים שהיו החכמים כמ״ש הטעם
מדברי' היו אס שנדע לט תה כי מיותרת ודבר תיבת להם שנראה

 דבור לשון בהם שנזכר עליונים בעניינים תדבריס שהיו לרמוז בא אבל לא או
 בנבואת' משיגים שהיו הוסיף אמד וחכם ־ עולם בריאת או שמע קריאת כמו

 ירושלים לב על דברו דבור לשון ג״כ בה שנאמר התרבן אחר העתידה הגאולה
אשר •המרכבה בעניני ומדברים הולכים שהיו נמשך הפסוק שפי' אתרי ורבנן

: אש רכב והנה בעיניהם ראו
 יא טהורה מנחה מקריב כאלו בבה״ב המתפלל פנחס א״ר

י>ןשעי המנחה את ישראל בני יביאו *כאשר טעם מה
 סו בהמצאו ה' *דרשו אמר ירמיה רבי ה׳ בית טהור בכלי
 שסנסאמר מדרשות ובבתי כנסיות בבתי מצוי הוא היכן
 תלים *אלהים שנאמד גבם על עומד שהש״י אלא עוד ולא רבי

 55 לבית הולך שהוא זה אומר הונא רבי * אל בעדת נצב
 הומו נרדפה *ונדעה שנאמר רגליו את להקל צריך הכנסת
טעם ומה קימעא להלך צריך יוצא וכשהוא ה׳ את לדעת

3ץא :תספור צעדי אתה *כי
 חברבריי ובא ומתפלל עומד היה דוסא בן רביחנינא

 אותו ומצאו והלכו תפלתו את הפסיק ולא והכישו
 שנשכו לאדם אוי אמרו הורו גב על ומוטל מת הברבר
 דוסא כן חנינא רבי את שנשך לחברבר לו ואוי חברבר

 בר אי נש לבר נכית הוא כד חברבר דהדין עסקיה ומד.
 למיא קרים חברברא ואי חברבראמאית למיא קדים נש
 אמר הרגשת ולא רבי תלמידיו ליה אמרו י מאית נש בר
 הרגשתי אם בהפלה מכוון לבי שהיה מתוך עלי יבא לון

 רגליו כפות תחת מעין הקב״ה לו ברא יצחק רבי אמר
0מלי תם1שד ןאת שהץי יראע ןצו*ך ףשנאמ מה םלקיי

קתת " 1
: ויושיעם

 מבושר תנובה אדם של שפתותיו עשו אם ריב״ל אמר
 ישעיש שפתים ניב *בורא שנאמר תפלתו שנשמעת

 " ירידת כך לעולם דם חיים המתים שתחיית כשם וגומר
הזא *יחיינן■ הרא מן לה שמע חייא רבי לעולם חיים גשמים

סיומים



קכו ברבות ירושלמי
 ה׳ את לרעת נרדפה תרעה ליה וסמיך וגומר מיומיס

 *ויאמר כתיב • ראייה מבאן וגו׳ כגשם *ויבא וכתיב יןל
 אלהי ה׳ חי אחאב אל הגלער מתושבי התשבי אליה

 טל האלה השנים יהיה אם לפניו עמדתי אשר ישראל
 על אמר חד ורבנן ברכיה רבי דברי לפי אם כי ומטר
 על בין אמר וחר לו נשמע לא הטל ועל לו נשמע המטר

 נשמע המטר על דאמר מאן לו נשמע המטר על בין הטל
 ואתנה ׳ וגו הראה *לך הרא מן לו נשמע לא הטל על לו יח ס3

 המטר על ובין הטל על בין ראמר ומאן • וגומר מטר
 תנחומא רבי אמר טל של נדרו הותר איכן לו נשמע

 : כולו הותר מקצתו שהותר נדר לומר סבירין אדעתיה
 ,ה אל *ויקרא שנאמר צרפית של בבנה אימא בעית ואי י! סס

 יונה רבי. אמר * וגו׳ אני אשר האלמנה על הגם וגומר
 בנו נפצע יוצא שהוא עד רופא של נרתקו שגנב לאחד

 לך א״ל בני את רפא הרופא אדוני לו ואמר אצלו חזר
 מרפא ואני שם נתוני! רפואו׳ מיני שכל הנרתק את והחזר

 טל של נדרו והתר לך לאליהו הקב״ה אמר כך כנך את
 של בנה מחיה בטלליןואני אלא חיים המתים שאין

 דכתיב בטללין אלא חיים המתים שאין ומנין צרפית
 אמר ׳ טלך אורות טל כי וגו׳ יקומון נבלתי מתיך *יחיו יגפיה
 רצוני זקנך אברהם שעשה בשעה חנין דכפר יעקב רבי ”

 טל *לך מ״ט לעולם מבניו טל מזיו שאיני לו נשבעתי םקלי
 ילדותך ואין ינחם ולא ה׳ נשבע בתריה וכתיב ילדותך קי

 הילדות *בי אמרת דאת כמה הבל של עולם אלא קהלת
 בן יהודה א״ר • ילדותך טל לך ואעפ״ב הבל והשחרות *

האלהים לך *ויתן דכתיב מתנה לאברהם גתתיו פזי 15
 באין שישראל בשעה שמואל א״ר • וגומר השמים מטל
 מביאין והם נעצרים הגשמים רעים ומעשים עבירו׳ לירי

 והגשמי׳ בעדם מפגיע והוא הגלילי יופי רבי כגון אח׳ זקן
 ומ״ט לעולם בדיה בזכות יורד אינו הטל אבל יורדים

 לבני ייחל ולא לאיש יקוה לא אשר גומר ה׳ מאת *כטל סיכה
 הספר מתוך הגדה הלומד כרותה ברית יוחנן א״ר אדם ה

 תלמודו הסובר אמר תנחומא ר׳ משבחה הוא במהרה לא
 הדברים את תשכח ומ"טפן משבח הוא במהרה לא

 תלמודו המציע כל יוחנן ר׳ אמר וגומר עיניך ראו אשר
 צנועים *ואת שנאמר משכח הוא במהרה לא בצנעא ,משל
 ליה נפיק סגיאהוה באורייתא מהגי לקיש ריש חכמה יא

 שנאמר מה לקיים ידע ולא רשבתא תחומא מן לבר
 מהגי הוי ישמעאל בר יודן רבי ־ תמיד תשגה *באהבתה ס פס

לא והוא מיניה שרעא וגולתיה נפיק הוה סגיא באורייתא
: תמיר תשגה באהבתה שנאמר מה לקיים ידע

קרב! אל בערך ושמן קמח מעט שהוא קל עני! הוא תנחה קרבן הנראה כבי
 הנקרבת והמנחה בעי לבא ורחמנא ופריס ועתודיס ואילים כבשים

 מנח׳ קרבן תקריב כי שנאמ׳ונפש עליו חביבה היא רצויה בכוונה יתברך לפניו
 שהיא המנחה זאת הקב״ה לשני שחביבת לרמוז ונפש אתר למה רז״ל ודרשו
 המתפלל בי! שיש גדולה ומעלה ההבדל לזה דומה נפשו הקריב כאלו עני קרבן

 הנאתרין התפלה ג״כ שומע כרחמיו והש״י בבה״ב למתפלל המקדש בבית
 בכלי המנחה את ישראל בני יביאו כאשר זאת דרשה כפי הפסוק ופי׳ מה״כ
 בכלי הבאה והמנחת בה״כ שתפלת כלומר בה״כ ה׳שהוא בית הוא כ! טהור
 על בתמצאו פסוק דרש ירמיה ורבי • לוה זה שויס דברים ב' הס טהור

 והפי׳ מדרשות ובתי כנסיות בתי שהוא נמצא שהוא המקום בכל ור״ל המקום
 נמצא שהוא בזמן ופירושו הזמן על שנאמר אחר מדרש פי׳ על נוסף הזה

: וכו׳ לי״ה ר"ה שבין ימים בעשרה

 לעסוק הכנסת מבית יוצא כשאדם כי נכבד דקדוק זה הנה תספור צעדי
 ואל הש״י לעבודת ופרט בכלל דרכיו כל לכוון ראוי העולם בעניני

 בדרך יתעכב שלא הכנס׳הלואי לבית בהליכתו אבל עולס הבלי לענייני יתפתה
 : תפלה בבית מהרה ונפשו גופו שיכניס רק עולמים תעניניס עסק בשום

 פירושו חברבר וכאן ערוד נקרא ושם נמ'3 ג״כ נזכר חנינא י׳ מעשה
 תה לקיים : לזה זה כשנזקקין והצב הנחש תן הנולד ארסיי ב״ח

 ור״ל הפשט בדרך שלא הלצה בדרך צח פי׳ זה הלא וגותר יראיו רצון שנאתר
 כתו תתפללין היותם בעת עליהם הבאה סכנה תכל ויושיעם ישמע שועתס
 הושיעו ומיד חברבר נשכו תה דבר על מתפלל שבהיותו חניגא לרבי שקרת

• :תעיין לו שנזדמן סכנה מאותה יתברך השם

 ואפילו שבועתו לכל הקב״ה הודה אס עני! על חרלקין ורבנן ברכיה רבי
 כיון השואל שאל הכל על האומר ולדעת ־ דברו לפי אס כ• ירד לא טל

 וזה הטל נדר הותר היכן טל הזכיר ולא מטר ואתנה רק אח״כ הש״י אתר שלא
 מלאכת בעלי שרופאים נ אישטיג" ז בלע" נרתק ; בירושלמי שנזכר איכן פי׳
 ־ ומכות החלאיס לכל המשיחות כל וגס כליהס כל ושס בחגורה תביאין היד
 ב׳ ועושה השגחות ב'מיני תשגיח שהקבי׳ה תעני! זה בפשט שאחשוב ומה
 המטר לירידת נמשלת מפורסמת נסיית השגחה הא׳ המין ־ נסים מיני

 הטל לירידת הנמשלת נסתרת נסיית השגחה השני המין ־ הכל לעיני הנראה
 שזה השגתנו כנגד וגס התולד׳ כנגד היותה עם תבא מאין אצלנו נודעת בלתי
 ובלתי מידיעתנו נעלם דבר שהוא מתיס הקב״התחיה שע"יטל באתרו רתז

 התפורסתת ההשגחה נפסקה אליהו שבדבר פי על שאף א׳סובר וחכס מורגש
 .ככתוב אברהם של מבניו נעדרת אינה שתמיד הנסתרת נשארה לעולס

 הזה העולם שעניני שאע״פ לרמוז ילדותך טל לך פי' וזה 'לזה סמוך במאמר
 ככבים ביד נמסר והכל הבל והשחרות הילדות כי שלתה כת״ש המה הבל

 יתברך־ מאתו נסיית השגחה תושגח אברהם זרע עליה׳עכ״ז וגבוהים ומזלות
יארא פרש' בתחלת עזרא ן' הר״א שכתב תה הוא זה ללתוד שהנחתי והיסוד

 :השגתי כפי בזה ודי צודקים דברים שהם ואתר הרתב״ן .והביאו
 גולתיהשהיה פי׳ וזה בו מתגולל שהוא לבושו מינית שרעא ךןיףן7ן^ן

 דבקות* לפי בו משגיח היה ולא לארץ ונופל תתנו מתפשט
 שאל ושמעתי • יתיר אונקלוס תרגום וקלוט שרוע כתו שרעא ופי׳ ־ בגרסתו

 1 תרג שלא כדי הלכת בדבר תתעסקו אל בדרך תרגזו אל בפי׳ הרש״י כיו! זה
: דרך בישימון במדבר תועים יהיו הלכה בעותק עסקם שמרוב הדרך עליכם

ששי פרק מכרכין כיצד
 יב אשר הזרע המלאה תקדש *פן כתיב אבהו רבי אמר

 דברים ככרם עשוי ומלואו העולם הכרם ותבואת תזרע

 ככ *אמרת לקיש ריש בשם חוקיה רבי ׳ ברכה פדיונו ומהו
 , כביכ״ול וברכת אכלת אם עליך בל טובתי ה׳אתה לאדני
 כל יבללו עליך בל אחר דבר • אכלת משלך כאלו

 טובתי אני מבלה עליך בל ד״א עליך ויבאו הטובות
̂ כר טובה מביא איני עליך בל מהו חייא רבי אמר בגופך
׳ 1מ איש ירים לא *ובלעדיך דכתיב מבלעדיך-כמה לעולם

:ידו את
 הכרם כלס ולדעת הפסוק לשון על האלה הפירושים כל כונת לישב ראוי

 לשון שיורה כתו נפשו עם דוד דברי שהם הפסוק דאש שנפרש
 ובמג׳ • לה׳ אמרת המשכלת הנפש אל החיוני הכת שידבר נקבה בלשון אמרת

סוף כ ל□



ברכות ירושלמי
 תקושר הפסוק כל חוקיה רבי פי׳ לפי ני בפירושים חילוף 5י ?פסוק

 קודם שברכתי לומר רוצה אתה ה׳ לה' אמרי לנפשו דוד באומר אחד בדבור
 ט/בתי יתברך לפניו לאמר תוכל ועוד הנל אדון הוא כי ולהודות האכיל׳להכיר

 ונ״תי נבר כי טובתי על מלפניך ולבאול להתפלל עוד צריכה איני עליך בל
 ההג׳ אחד ולכל י משלך ולא אכלתי תשלי זכביכו״ל לברך שהקדמתי תה ע"י

 שנתנה אחרי לנפש שאומר הקנ׳יה דברי הס עליו בל טובתי אחרונים ■ירושיס
 אתרת אס לנפשו דוד שאותר כן הפסוק ושיעור ־ אתה ה' באתרם לה׳ ברכה

 תל׳ עליך ויבאו יבללו טובתי כל ׳כלומר וגו טובתי לך יאחר הוא אתה ה׳ לה׳
 תלת שלשתסאלאבפי׳ כין הפרש ואין אחרונים פירושים בב' וכן בשתן בלול

; הטובות כל עליו יובלו גרם טיב בשוחר יבללו :בל

 אושעיא רב אמר עליה לברך אסור מולה מצות חני יב
 הדא יונה רפי אמד ה׳ נאץ ברך *ובוצע שם על י שלים

 אין אומר יוסי רבי • מצוד. בסוף אבל בתחלה דתימא ׳ם'יי
 עשיתן אם המצות *אלה אילא רבי אמר ׳ עברה מצוד.

: מצות אין לאו ואם מצות במצותיהן ויקרא
 יתברך שהוא בכיין הלב על תתישב הזח לבסוף בתחלה בין ההבדל טעם 'יי
 ואס לעולם עליו ואסורה היא האכילה א״כ יאכל ז יבויל בלא צוה # במד'

 עבר כנר אס אבל תגזול לא תצות על שעיבר1ה' תנאץ הוא לאכול כדי יברך לי
 שהוא ולהודות יתגרו לפניו לבר־ נתחייב הרי נבר ואכל הגזול לא מצות על

 מצוה אי! ואותר זה על חולק יוסי ורבי נבר תתנו שנהנה הפרי אותו ברא
 חבל בגזל בתה עבירה בעבר אע״פ כי לברך חייב אכילה ואפילו'קודם עברה

 להקראעברה ראוי איננו החלק וזה תצוה תקיים אכילה קודם שבירך בתת
 • האכילה על שברו בברכתו תצוה ועושה הגזלה על עברה בעל שהוא האתת

 התצות אלת שנאמר יברך לא בסוף שאפילו וחותר אחרון בקצת הולך אילא ו-ר׳
 ותכאן ־ כלל עברה ולא מצות בהם תהיה ובסוף בבתחלה להורות רביס בל'

 ולא כתחלה לח ונבלת נסך כיין איסור דבר על תברנין שאין הרתב״ס פסק
 כל ותתירין והאוסרין ׳ לדבריו הסכים והרא״ש ־ עליו השיג ותראב״ד ־ בסוף
 בפסקי בתקותו יעייין • ברו ובוצע זה תפסוק לדבריו ראיה מביא תהס אחד

;אחרון מהדפוס הרמב״ס ובספר הרא"ש

תשיעי פרק הרואה
 מצער לא כת שגיא מצאנוהו לא *שדי הונא רב אמר יי
 רבי בשם אבהו רבי י הקב״ה של וגבורתו בחו ”*
 אם • יבולע כי איש אמר אם אדבר כי לו *היסופר יוחנן סש

 אמר ׳ העולם מן מתבלע הקב״ה של גבורותיו לספר בא
 וחברי אני כגון ה׳ גבורות ימלל *מי נחמן בר שמואל רבמלים
 כפר איש יעקב תרגם ה׳ גבורות ימלל מי אבין ר׳ אמר 9

 למרגלית׳ דמלת׳משתוק׳ סמא כל דומיהתהל׳ חנני׳ילך 95
 " לה פגים את לה משבח דאת מה כל טימי בה דלית
 נח שגיא שיהא מצאנוהו לא ולפרש לטעות אפשר היה וכו' נחו מציגו }יא

 הפי' לומר הונא רב בא לכן ושלום חס כח בגיא הוא אם הספק וביתית
 נודע ולא ידענו לא אבל כח שגיא שהוא ודאי כלו׳ידענו נחו תצינו לא אומתי

 אל בערך תהית ההשגחה לות׳ששלילת כיון ועוד מגעת היכן עד וגבורתו פחו
 פשוט זה כי עצמותו מהות בערך כפשוטו מצאנוהו פי׳ שיהא ולא וגבורתו פחו
 וערך חשיבות לרוב דמים בערוך פי' • טימי בה דלית ;להזכירו צריך ואין
 ■ השתיקה יתברך שבחיו בספור הוא וטוב הגון סס המלות פירו' וזה שלה

 מודה שמואל רבי ונס • בנסיס מלומדים היו שאולי וחברי אני כגון ופירוש
 ועם עתו חסדו הפליא יתברך השם כי הודיע אנל הכל־ לספר יוכל שלא

: מצרות הצילם רבות פעמים חבריו .
 ה׳ אלהים אל דכתיב מהו שמלאי לרבי המינים שאלו

 הוא יודעים הם כתיב מי להר אמר יודע הוא
 כקנה דחית לאלו רבי תלמידו ליה אמרו מרע^תיב

 כאינש הם אחד שם שלשתן אמ׳להם משיב אתה מה לנו
 דין מהו אותו ושאלו אגוסטוס׳חזרו קיסר בסילייום דאמ'

 חלים דברו כתיב מי ארץ ויקרא דבר ה׳ אלהים *אל דכתיב
 3 ר׳ תלמידיו ליה אמרו כתיב ויקרא דבר ארץ ויקראו

 שלשתן א״ל * משיב אתה מה לנו בקנה דחית לאלו
 ארכטטיקטין־הזרו בניין דאמ׳אומנין כאינש הם אחד שם

 יהושע מי א״ל הוא קדושים אלהים *כי דכתיב דין מהו ושאלו
 , ני אמר • וט׳ דחית לאלו רבי תלמידיו ליה אמרו ,הס כתיב

 מהו ושאלו חזרו * קדושות מיני בכל הוא קדוש להם
 ,לברי כתיב מי להם אמר קרובי׳אליו אלהים לו *אשר רבתי׳

 ד לאלו תלמידיו ליה אמרו ,כתיב אליו אליהם קראנו בכל
 דא״ר קריבות מיני בכל הוא קרוב להם אמר וכו" דחית
 ז ישעיס מ"ט*ישאיהו רחוקה והיא קרובה נראית עכו״ם פנחס
 לוי דא״ר והו׳קרוב נרא׳רחוק ה הקב" אבל יסבלוהו כתף

 ברכיה רבי וכו׳ שנה ת״ק מהלך לרקיע ועד הארץ מן
 דורשין אין בפרק ככתוב וכו׳ החיות טלפי אף אמר

 נכנסין ואתם מעולמו גבוה כמה ראה אחרים ובמקומות
 וכי 'לו מאזין והקב״ה בשפתיו ומלחש החזן עימד לב״ה

 רבי י אליו קראנו בכל דתימא הדא מזה קרוב אלוה יש
 אינו צרה לו באה אם פטרון לו יש ודם בשר אמר יורן

 של חצרו פתח על ועומד הולך אלא פתאום אצלו נכנם
י בחוץ פלוני איש לו אומר והוא ביתו לבן וקורא פטרונו

 לא יקרא לא צרה לו באת אם כן אינו ההכ>ה אכל
 כל הה״ד יענה והוא צווח לו אלא לגבריאל ולא למיכאל

 עובדא אלכסנדרי רבי אמר ׳ ימלט ה׳ בשם יקרא אשר
 חד ודאין קאים והוה אלכסנדרוס רשמי׳ אר־כין בחד הוא

 אלכסנדרוס אמר אלכסנדר שמך מה ליה אמר לסטים
 מי ניצול ב״ד כשם ששמו מי ומה • לאלכסנדרי פניי

 בשם יקרא אשר כל הה״ד עאכ״ו בהקב"ה שתול׳בטחונו
 השונאי׳ ובאו פטרון לו יש ב״ו אמר פנחס רבי ה׳ימלט*

 לפטרון רצווח עד פטרונו של חצרו פתח על ותפשוהו
 הקב״ה אבל והרגתו צוארו על החרב עברה דאפיק עד

 יהושפט ויזעק דתימא הדא ארם מחרב יהושפט הציל
אלא חסר היה שלא מלמד ממנו אלהים ויסיתם עזרו וי״י

:ממנו אלהים ויסיתם חתך
 לכלן אחד דרך הנראה שכפי כיון הללו השאלות כל לרבוי טעס לידע ףאןיי

הוצרך טעס תה אך לכל! אחת חשובת לתינין שמלאי רבי השיב וכן
 זה בתקון שחשבתי ותה ־ תהנה אחת לכל מיוחדת תשובה לתלמידיו להשיב

 חתורה יותר שנייה השאלת כי ת^ן ואחד אחד כל בין תורגש חלוק שיש הוא
 דעת לחשוב תקוס ויש עולס בריאת בענין שהיא נושאה חלוף כפי תהראשונה

 מאחר יותר לכולן הבורא שהוא חיוב דא תן דא שציין הבריאות שריבוי נפסד
 פרטי בידיעת להיות מעלות כתה יותר קל הוא ראובן ובני גד בני דבור אבל

 נתן ולראשונה ׳ השתות בריבוי בתשובתו שמלאי רבי חלק ולכן לבס מחשבות
 אומנות כפי חלק נתן ולב׳ • והתלכות השררה מנהג כפי בשתות חלוק

 כפי כפולים אחריס השמות וכן בונה בניין אותן פירוש אומנן באומרו הבריאה
 פרוש שהוא יתברך רותתותו בענין חזקה יותר הנ׳היא והשאלה י לשונם מנהג
והוצרך ־ מכיאקושיגדול כזה גדול בענין והרבוי עולמות שלשה מכל ונבדל

להשיב



ברכות ירושלמי
 אחד הוא כי יתברך ׳עצמותו אל כערך הריבוי כאין מחודשת תשובה להשיב

 כאומר ריבוי לנון הכלות 6ע״ לומר אפכר הקדושות אל בערך אבל ופשוט
 במאמרו ומתהויס הנכראי׳ ועלולים עילות לכל רבות והבדלות פריכות כיש

 וכן ־ לד' שלישית כאלה בין תורגש דק חלוק יש ונס ־ הג׳עולתות בכל יתברך
 היא הקורבה כריבוי ר״ל קריבות מיני בכל באתרם מיוחדת היא תשובתה

 ורפואה כובע כתו חלוקים עניניס על להתפלל צרינין שאנו עצתנו אל נערך
 ותלחש החזן עומד מהן אחד כל ועל רבים אחרים ודברים ארוכים וחיים

 לאחר ועומד לב״ה נכנם ואדם בס״א ומצאתי וכו' תאזין והקב״ה בשפתיו
 לתשובות כמלאי ר׳ והוצרך וכו׳ תאזין והקב״ה בתפלתו ותלחם העמוד
 שהשאלות אחתחע״פ בתשובה די ליוינין אבל לתלמידים להשיב חלוקות

. להאריך צריך ואין בעיני תבואר וזה חלוקות

 וגומר בעזרו יעקב שאל *אשרי שמלאי רבי דרש טז
 מה וכי וגומר וארץ שמים עושה בתריה הכתיב

 באפרכיא שליט אם פטרון לו יש ב״ו אלא לזה זה ענין ק
 שליט קוזמוקלוטור תימא אפילו באחרת שליט אינו זו

 בים שליט הקב״ה אבל בים שליט שמא ביבשה הוא
 וחנניה הדגה ממעי ויונה פרעה מחרב משה הציל וביבש׳
 נאמר לכך אריות מבור ורניאל מהאש ועזריה מישאל

 לו יש ב״ו אמר ר״ל * וגומר הים את וארץ שמים עושה
 בו מודה אינו עני הוא ואם בו מודה עשיר הוא אס קרוב
 בירידה נתונין ישראל אפילו אלא כן אינו הקב״ה אבל

 ורעי אחי *למען שנאמר ורעי אחי קוראן הוא תחתונים 6מלי
 שנאמ׳וירם קרובים ישראל לכל קורא הקב״ה וכן וגומר קכב

: קרובו עם ישראל לבני חסידיו לכל תהלה לעמו קרן

 פסוק הלא כי לדבריו ראיה ורעי אחי למען פסוק יהיה איך לחפש
 תה עם תקושר הקב״ה על שנאתר תבואר לעתו קרן וירם

 והוא לעתו קרן וירם ושתים ארז על הודו ה' שם את מתגויהללו בלמעלה
 כלס ושופטים ושרים ולאומים מלכים ראשונה שהזכיר זה מדרש כפי צח פי'

 עליונה בתעלה כלס הס ישראל אבל עבדיו או עתו קראם לא וגס בכלל
 ראשונה ־ מדרגות לב' חלקם ועוד י המלכות קרן ירם ולהם עתו לקרותם
 ראשונה יוכביס ל ר" ה הקב" של חסידיו וקראם תתלה נאוה להם כבתם חסידים
 מכינוי חשובה יותר אחר כינוי הוסיף הנכאר העם ולכל השכינה מזיו ליהנות

 יתכן לא ורעי אחי למען פסוק אמנם אך קרובו ועם ישראל שקראם בתה עם
 זה בתיקון שחשבתי ותה הש״י מאתר שיהא וסופו התזמור מראש הנראה נפי

 שאמרו לי באומרים שתחתי ראשון בפסוק שדרשו מת הוא זה פי' יסוד כי
 ירושלמי מדרש נתחלת לתעלה ככתוב להכעיסו החושבים הדור ליצני כנגד דוד

 רגלינו היו עומדות דוד ולכבוד האתת לאהבת משיבים היו שנדור והכשרים
 עומדות שרגלנו כיון הבית בנין להזכיר הדור ליצני לכס מת כלומר וגז'

 קודם היום וגם שלמעלה ירושלים כנגד ומכוונת הבנויה העיר ירושלים בתוך
 ושם אבינו אברהם מקבלת הנודע במקום להתפלל שבטים עלו שס הבית בנין
 אתם ואס דוד בית משפט כסאות שתת ונס יראה ה' שתי ויקרא בנו את עקד

 ותתפללו מתם■ שאלו ר״ל ירושלים שלום שאלו טוב שהוא במה בטוב חמים
 טובים דברים שומע והש״י יבא יומו הבית בנין ני ירושלים שלום על לפניי

 אותם ברך ובברכת* טובה בשירה להם ומבשר השלמים אלו מפי רצויים
 כלל למען כי מבטיחכם והריני באמונותיו שלוה נחילו שלום יהי ויאתר

 אתר ותסדרו המזמור ומחבר ־ בך שלום נא אדברה ורעי אחי שהס ישראל
 מתאוה ישראל איש כל שיהיה שראוי האתת ר״ל וגז' ה' בית למען בחתימתו

 הדור ליצני כוונת שהיתה כתו רעה בכוונת יהיה לא אבל הבית לבנין ונכסף
 שלים ידו כנגד רמז לך טוב אבקשה השם בית להיות מוכנת שהיא למען רק

 אחי למען איך יתקיים זה דרו ועל להם לחוש ראוי אין הליצנים דברי אנל
 יתחייב לא לדוד המעלות שיר בתחלת שאתר זאע״פ י הש״י דברי יהיו ורעי
 דברי.-דוד יסוד על סדרו אחר תשורר רק התזמור כל מחבר היה שדוד מזה

: שאמרתי כתו אתרים דברי היז הנמשניס והעשוקים לי• באומרים שמחתי

קכז
 יץ אם אומר בון ברבי יוסי רבי אמך זקנה כי תבוז *אל

 תפלי טעם ומה להם תבזה אל בפיך תורה רברי גתישנו
 יי נתרוקנה אם זעירא רבי אמר אמך זקנה כי תבוז אל

 מרריך שהיה קנה אל שעשה׳ כשם וגוררה עמוד אומתך
 צא״א התא ההאיש1ועל*הה׳׳ד * םל'רג מיעפל 1'שיאי׳את

 םו,ת לעשות •*עת וגו׳ ולזבוח להשתחוות מימי׳ימימה מעירו
 קיע עת תורתך הפרו קרייה הדין מסרס נתן רבג * וגומר לה׳

 תורתו העושה סימון רבי בשם חלקיה רבי לה׳ לעשות
 לעשו׳ עת תורתך הפרו מ״ט ברית מפר זה דירי עתים

 שנתיאשר הבריות ראית אם אומר יוחאי בן ר״ש לה׳תני
 כולן שכר מקבל ואתה בה והתחזק עמור התורה מן

 התינוק מה אלעז׳ לעשו׳לה׳א״ר עת תורתך הפרו מ״ט
 , שבישראל ארם כל כך שביום שעות בכל לינק צריך הזה

 יונה רבי " שביום ושעות שעות בכל בתורה ליגע צריך
 דאורייתא ופטטיא בישין פטטיא כל ייסא רבי בשם
 אמר בישין דאורייתא וברכייא טבין ברכייא כל • טבין
 תעזבני יום כתוב מצאתי סתרים במגלת לקיש ריש

 מצפורי ואחר מטבריה אחד שיצאו לב׳ אעזבך יומים
 זה לפרוש הספיקו לא משכנתא בחרא בזה זה ופגעו

 ב' מזה זה רחוקין נמצאו מיל וזה מיל זה שהלך ער מזה
 בדעתו שהיה זמן כל לאיש ממתנת שהיא לאשה • מילין

או! שהפליג כיון לו וממתגת יושבת היתה לה להנשא
:לאהד ונשאת הלכה היא אף ממנה דעתו

 ;(כזקנהע״ש בחצות כ״י נחלש אס כלומר כזדקנהאומתך .)אס
 ימים זה ובלבבו בפיך מורגלים סס שד״ת פי על אף אמך זקנה כי תבוז אל

 ולעיין לחוור אצטרך ולא בשליחות למדתי כבר בלבבך תאתר אל רבים
 מלת ובפי׳ ־ ובפרט בכלל בהם עיון להוסיף חדשים בעיניו יהיו אלא בהם
 ילדתנו שהיא התורה על שרמוז. דרש יוסי ר׳ זעירא ורבי ר׳יוסי נחלקי אמך
 ישראל* כנסת הנקראת האומה כלל על דורשו זעירא ורבי בניה ואנחנו כאס

 מנהגים מקיימים שאינם פריז הדור ראית אס אומתך נתרוקנה אם ופירוש
 לומר רצת וגדרת עמוד לתורה סייג לעשות הראשונים נהגו אשר חשובים

 כמי מילתא למיגדר השעה לצורך וגדריס והסכמות תקנות ועשה קום
 צופי© מד' אחד שהיה תגלה במסכת חז״ל עליו שאתרו אלקנה עושה שהיה

 ולהודיע© י רגלים ,לג' שיעלו עירו אנשי לכל מדריך והיה לישראל שנתננאו
 להגיד שבא אלא עולה היה שתעירי דפשיטא תעירו לומר ההתיב האריך זה

 יעלו איך תקנה להם ועושה קידם רבים מימים עירו אנשי לכל תזהיר שהיה
 כאשר נתן רבי לדעת הפסוק פי׳ וכו׳ תסרס נתן רבי ;ונו׳ להשתחוות

 לצורך כדין ושלא כדין נקמה בהם לעשות עח שבדור רשעים תורתך הפרי
 לה׳• לעשות נדי בו שאנחנו העת נפי שיעשו לה' לעשות עת פי׳ וזה השעה

 משום הכרמל בתר בחיץ והקריב התורה דין הפר אליהו תורתך הפרו פ״א
 הדברים כל וכו׳ פטטיא כל : שלנו בגמרא האריכו ועוד לה׳ לעשות עת

 בדפרי אבל משתיקה טוב לגוף מצאתי ולא ששגינו כתו דטלמא בתילי רעים
 ברכות סוף מירושלמי המאמר זה שהזכיר בערוך פירש כך טוניס תורה

 ברכייא בו והנ״ל ־ פירזש בו מצאתי לא וסופו המאמר ראש אלא הזכיר ולא
 שאד© הכריעות נל פירושו ויהיה ברכיים על כריעה מלשון ברכים פירושו
 תורה לדברי אבל ־ טובים הס אדם לכל נכנע להיות דעלתא בחילי עושה

 לגמרי יקיים רק כלל תורת בדברי עצמו להכניע לאדם ראוי כאין רעים הס
 ול״נ ־ ע״ש הגי' מהפך. וכן ופירשו נדביא כל ימ״ג ־ תורה שאמרה תה

 ואם וכו׳ עתים תורתו העושה למעלה שאמר צחות בדרך הספר גירסת ליישב
 איע וזה לברך פעם בכל צריך לחזור דעתו ואין תלמודו ויפסיק עתים יעשה

חון טבין חרש עצתו לעשות חרשייא נל מאתתית הגידם' אנל עוב
מכל״ת



ירושלמי
 הנ״י כי ונכון תתי6ממשל וכו׳ שיצאו לב* תסל תעזבני יוה :יק״ל •בד״יז

 לאוהבי ר״ל לחכיתין חכתתא יהיב ולהטיב להשפיע תמיד חפץ שלמותו לרוב
 הוא גס בטוב מואסי! עצמם מצד הס אס אבל תשוקתם מצד הס אס התורה
 מצד האחד י ריחוק מיני ב' תזה ויתחייבו ־ מהס השפעתו מרחיק יתברך
 אדס לב׳נני ממש רומה עליו להשפיע רוצה שאינו יתברך מצדו הב' ׳ התקבל

 מהס אחד שכל למזרח הולך וזה למערב הולך ה1 בדרך תזה זה הנפרדים
 הנפרדת אשה וכן חבירו ובין בינו ריחוק ב׳פרפאות יש ההיא ובעת פרסה הולך

;יתברך בתקו עול שום היות תבלי יותי׳אעזבו תעזבני יום יצדק ובזה הנעלה

א פרק פאה מסכת
 כבוד וכו׳ פירותיהן אוכל שארם דברים אלו משנה יח

 כל כנגד שקולין וג״ח צדקה וכו׳ וג״ח ואם אב שנת
 שנזכר כמו שתיהן בין שיש והחלוקים שבתורה המצות ק״ימ
בגמרא הכתוב המלך מונבז ומעשה * שלנו בתלמוד ,ש׳די?

 אי יודעים אנו אין יוחנן רבי השותפין־אמר פרק שלנו ׳;ק פ
ה׳ *וחשד דכתיב ממה אלא ג״ח או צדקה או חביב זה ייס1ו

 שג״ח אומר הוי • בנים לבני וצדקתו יריאיו על מעולם
 ללמד מהו יהושע רבי את ות״ת׳שאלו * הצדק׳ מן חביבה

 שאינה בשעה ילמדנו ליה אמר עכו׳ים חכמת בנו את
מעתה ' ולילה יומם בו *והגית דבתיב לילה ולא יום לא סע יהי

 והגית דכתיב בגין אומנות בנו את ללמד לאדם אפור *
 זו בחיים *ובחרת ישמעאל רבי והתני ולילה יומם בו

 • המסורת מפני אמר חייא דרבי בריה בא רבי אומנות
 רבי את שאלו יוחנן רבי בשם אבהו רבי ואם 38 וד3כ

 שואלים אתם לי ליה אט׳ ואם אב כבוד היכן עד אלעזר
 א׳ פעם פ״ק בקידושין וכו׳בדאי׳ :,תינה בן לדמא שאלו
 יהיב הוה תיבותא מפתח דאמרין אית וכו׳ ישפה אבדו

 ודאימיה דאבוי רגלוי דאמרי ואית דאבוה באצבעיה
 יכילית לא לון אמר לגבון נחת תיבותא על יהיבין הוו

 תבון בעיפריטין .הוא דילמא אמרין לחלבון מייתי
 אבוה כייזראיתער סלקוניהלאלף למאתים כלקוניה

 לי׳כדפסקין מיתן בעין נביהין לה טעון ונחת משנתי׳סלק
 לבון מזבן אנא מה אמר עלויה קביל ולא באחריתא ליה

 מד; כלום אבא מכבוד נהנה איני בפריטי דאבהתי יקרא
 בון ב״ר יוסי רבי אמר כך על שבר הקב״ה לו פרע
 ישראל לו ושקלו אדומה פרה פרתו .ילדה הלילה אותו

 *משפט כתיב שבתי רבי אמר " ונטלוה זהב משקלה לו יונ6
 של שכרן מתן משהה "ה הקב אין יענה לא צדקה ורוב
 לטייל ירדה טרפון רבי של אמו * בעכו"ם מצות עושי

 טרפון רבי והלך שלה קורדקיסיס ונפסק בשבת בחצרה
 עד עליהן מהלכת והיתה רגליה תחת ידיו ב׳ והניח

 לבקרו רבותינו ונכנסו חלה אחת פעם למטת׳ שהגיעה
 בי נוהג שהוא טרפקבני רבי על התפללו להן אמרה
 להון תנית ליך עביר מאי לה אמרי' מדאי יותר בבור

 אלפים אלפי אלף כן עושה הוא אפילו לה אמרי עובדא
רבי של אמו תורה שאמרה כבוד לחצי הגיע לא ?דיין

• פאה
 גערו להם אמרה לרבותינו עליו וקבלה באה ישמעאל

 נתכרכמו שעה אותה כבוד בי נוהג שאינו בני כישמעאל
 ישמעאל דרבי אפשר אמרי רבותינו של פניהם

 אמרה ליך עביר מאי לה אמרין באימיה יקרא נהיג לית
 מסחנארגלוי אנאבעיא מביועדא אתי הוא כד לק

 הואיל ליה אמרין לי שביק ולא יתהון ומישתיא כמיא
 טהנייא אלין יאות מונא א״ר כבודה הוא רצונה והוא

 דרבי אמיה בקופתיה זכותיה וב״ג גש בר כל אמרין
 דרבי אמיר. הכין לה ואמרין הכין אמרה טרפון

 רביזעיראהוה הכין לה ואמרין הכין אמרה ישמעאל
 וניקרינון ואמא אבא לי הוה הלואי אם׳ והוה סגין מצטער
 אמר אולפגייא תרתין אלין דשמע וכיון עדן גן ונירתי
 טרפון כרבי לא אמא ולא אבא לא לי דלית רחמג׳ בריך
 עלאי מקבל הוינא ישמעאל כרבי ולא למעבר יכיל הויגא

 כד אמרי ואם אב מכבוד אנא פטיר אבק רבי אמר
 יולרתיהאימיה וכד אביו מית אמיה ליה איעברתא

 ויש גיהנם ויורש פטומות אביו את שמאכיל •יש מיתת
 אביו את מאכיל כיצד ג״ע ויורש בריחיים טוחגו שהוא

 לאבוי מאכיל יליף הוה ב״ג חד גיהנם ויורש פטומות
 לך מנא אילין ברי אבוי א״ל זמן חד פטימין תרנגולין

 ומדשץ אכלין דבלבייא ואדיש אכול סבא סבא א״ל
 טוחנו כיצד גיהנם ויורש פטומות אביו את מאכיל נמצא

 חד ברחיים טחין יליף הוה ב״נ חד ג״ע ויורש ברחיים
 תחתי טחון עול לאביו אמר לטחוגייא צמות אתא זמן

 אין את ולא אנא טבלי למילקי מטית אין איזיל ואנא
 בריחיים טוחנו נמצא את ולא אנא לי טב מבזייא מטית
 יוחאי בן שמעון רבי תני בא בר חייא א״ר • ג״ע ויורש

 . הוא ברוך דקדוש שהעדיפו ואם אב כבוד הוא גדול
 נ ונאמר אמך ואת אביך את *כבד נאמר מכבודו יותר

 תשלי לקט מפריש מהונך מכבדו את מה ה׳מהונך את *בבד
 ומעשיר שני ומעשר ראשק ומעשר תרומה פאר. שכחה

 הצמאים את ומשקה הרעבים את ומאכיל וחלה עני
 ציצית תפילין שופר לולב סוכה עושה ערומים ומלביש

 אתה אין לאו ואם אלו בכל חייב אתה לך יש אם ומזוזה
 בין ואם אב כבוד אצל בא כשהוא אבל מהן באחת חייב

 על מחזר ואפי׳ אביך את כבד הון לך אין בין הון לך יש
 )פי׳יוש), שיה שכרן שמתן כשם רשב״י תני הפתחים

 ׳ ל לאב תלעג *עין מא/טעמא שוה פורענותן כך גדול( שוה
 ובזתה ואם אב כבוד על שהלעיגה עין אם ליקהת ותבוז

 עורב יבא נחל עורבי יקרוה הבנים על האם תקח לא על
 יבא נשר בני ויאכלוה ממנו יהגה ויקרלואל אכזרי שהו׳
 אחא רב אמר • ממנו ויהגה ויאכלוה רחמן שהוא נשר
 ת ס8' נעי תפלס פן חיים *אורח כתיב כהנא בר אבא ר׳ בשם

 עושי של שכרן מתן הקב״ה טלטל תדע לא מעגלותיה

ר* בשם אחא ר׳ באמונה אותה עושים שיהיו בדי מצות
יצחק



קכרו פאה ירושלמי
 לך שאמרתי מה מכל לבך נצור משמר *מכל יצחק י יעלי

 ר׳ אט׳ חיים לך יוצא מהן מאיזה יודע אתה שאין השמר
 זו שבקלות קלה מצוה הכתוב השוה כהנא בר אבא

: שלנו בתלמוד ככתוב וכי׳ הקן שילוח
 אתי הזה כד ־ המקרן סכום להוסיף רי׳ל רבות פרוטות תבון פריטי?
 לרחוץ רוצה אני החכמים עס הועד מבית בני כשבא ועדא מבי י

 וכו׳ טחנייא אלין יאות • רבה באהבה היחיצה אחר ולשתותס במים רגליו
 להם שיש ר״ל בסלו וכוחו ואיש איש כל בריחייס הטוחנים אומרים יפה חשל

 של לאמו אתרו ולכן טבעם חלוק כפי התרחק בתכלית תזה זה חלוקים זכיות
 רצונה אתרו ר׳ישתעאל של ולאתו ־ בכבודה יותר לעשות שחייב טרפו! רבי
 לאביו להאכיל תלותד היה תאכיל יליף הוה ;לעשו׳חפצה ושיניחנה כבודה הוא

 גדול בזיון וזה הכלבים עושין שכן ולעוס אכול ואדיש אכל ; שמנים תרנגולי!
 בדרך לו שיתנו לעוחניס המלך צוה לטחנייא צתות אתא ; גיהנס יורש ולכן
 בחר רק רצה ולא לאביו לשלוח לו והיה תהס טוחן כל תבית אחד איש חס

: התלך בבית יבזוהו ולא ילקוהו שלא כדי בתקומו טוחן שהוא בטוב

 סור כתיב * וכו׳ תורה ותלמוד שלום והבאת פיסקא יט
 בקשהו ורדפהו שלום בקש טוב ועשה מרע

 רדיפה אתיא טביומי א״ר אחר במקום ורדפהו במקומו
 וחיים הזה בעולם כבור להלן שנאמר רדיפה מה רדיפה
 הזה בעולם כבוד כאן שנאמר רדיפה אף הבא לעולם

: הבא לעולם וחיים
 ואע״פ ביניהם שלום להביא מעצמו הוא יתחיל אנשים בין ריב יראה □י

 כאלו ויראה זה עם זה * להתקוטט הוסיפו שלום לעשות שהתחיל שאחר
 הוא ירדוף רי׳ל אחר לתקום ילך אלא להסתלק רשאי אינו בורח הוא השלום

 התצטרף תן שניהם כי ורדפהו פי' וזה השלום שהוא הטרח את להשיג כדי
 שררה השררה אחר הרודף כל רז״ל תאתר דרך על בורח בזולת רודף שאין

 ונסתם הטבע כנגד שהיא קללת בדרך הברית בספר ולו״א י מתנו בורחת
 הנזכרת לג״ח שלום הבאת להשוות בזה הכוונה וכו' רדיפה תת רודף ואין

־ וכבוד צדקה חיים יתצא וחסד צדקה רודף חסדים בגתילות כתיב ' במשנת
:וכו' רדיפה תה ורדפהו בשלום וכתיב >

 חד תחומין דכפר חייא ור׳ ברכיה רבי ׳ תורה ותלמודכ
 אחר לדבר שוה אינו כולו עולם כל אפילו אמ׳

 שוה אין התורה מצות כל אפילו אמר וחד * התורה מן
 אחר כתוב אחא ר׳ בשם בא ר׳ * התורה מן אחד לדבר

 *וכל אומר אחד וכתוב בה ישוו לא חפצים *וכל אומר ה שלי8
 ומרגליות• טובות אבנים אלו בה׳חפציך ישוו לא חפציך > ״״

 *כי דכתיב תורה דברי אלו בה ישוו לא חפצים ובל
 חרא הקדוש לרבינו שלח ארטבן • ה׳ נאם חפצתי באלה
 שלח דכוותה טבא מלה ליה שלח א״ל אטימיטון מרגל׳

 טימי בה דלית מלתא לך שליח׳ אנא א״ל מזוזה חרא ליה
 וחפציך חפצי א״ל חר טולר דטבא מילתא לי שלחת ואת

 לימלתאראנא שלחת דאת אלא עוד ולא בה ישוו לא
 והוא דמיך דאת מילתא לך שלחית ואנא לה מנטר צריך

 בשכבך אותך תנחה *בהתהלכך דכתיב לך מנטרא י שצי9
 קרייה הדין מן כלהון שמע מונא רבי וגוט׳ עליך תשמור

 חייבם היא כי תור׳ תלמוד זה מכם הוא רק דבר לא *כי זני
 גמילו׳חסדי' זו ימים תאריכו הזה ובדבר ואט אב כבוד זו

:לחברו אדם בין שלום הבאת זה האדמה על
 בה הלמוד והרגל התורה שידיעת להודיענו בא שוות אין מצות כל ^פי'

 שתים ירא שיהיה ובלבי המצות כל קיום על למעלה עולה היא

 תורה ־ אור ותורה מצו? נר כי בסוטה שאתרו תה דרך על עברה יעשה ולא
 בספד טעות ונ״ל ־ וכו׳ שעה לפי אלא מאירה אינה מצוה לעולם מאירה

 כוונתו כפי לומר שראוי חפצתי באלה כי דכתיב תורה דברי אלו בו שמצאתי
 וצדקה משפט חסד עושה שאתר חפצתי באלה כי דכתיב המצות אלו חפצים
 ברורה ראיה היא וזה חפצתי וצדקה ומשפט חסד שהם המצות באלה כי בארץ

: שוות אינן התורה מצות כל אפילו לאומר

 כא והקרן בעוה״ז האדם מן נפרעין שהם דברים ר׳ וכנגדן
ולשון וש״ד ג״ע עכו״ם הן ואלו בע״הב קיימ׳לו

 מה וגומר אההי הגפש תכרת *הכרת 1 מר עכו"ם • הרע
 וכתיב עמה ועונה נכרתה שהנפש מלמד בה עונה ת״ל

 שתות *ואיך מנין ג״ע • וגו׳ גדולה חטאה הזה העם חטא *אנא
 (׳5־ל מנין ש״ד לאלהים וחטאתי הזאת הגדולה הרעה אעשה

 2 ל״ה אצל בא כשהוא מנשוא עוני גדול ה׳ אל קין *ויאמר
 ד שס גדולות אלא הגדולה ולא גדולה ולא גדול לא אומר מחו

 תציס יוסי גרולו׳רבי מדברת לשון חלקו׳ שפתי כל ה׳ *יכרת
 ינ עד אומרו אינו הרע לשון אומר שהוא זה יוחנן רבי בשם

 סס נגביר ללשוננו אמרו *אשר שנאמר בעיקר כופר שהוא
 בארץ חוטא אדם העברות כל לנו אדון מי אתנו שפתינו

 פיהם בשמים *שתו מ״ט ובארץ בשמים חוטאין ואלו
 ,ג0״ תדבר באחיך *תשב ריב״ל אמר בארץ תהלך ולשונם

 שס חוקי לספר לך מה אלהים אמר *ולרשע תמן מהכתוב
 דברי* א*ל רע דבר מכל *ונשמרת מנין הרע ללשון וגו׳אזהרה

 א " רבתם את *ויבא מיוסף ראיה הביאו עד וגו׳ רכיל תלך
 יט שהרי לש״ה אבק קשה כמה וראה בא הביאו עד • רעה

 ביא׳ שדברו ראיה עוד * וגומר זקנתי ואני • זקן *ואדני כתיב
 *כה שנאמר וכו׳ שלום להטיל בדיי דברי הכתובים

 4 כ?!ום ריפק אשכייז לא וגומי נא שא אנא ליוסף תאמרון
 ,•־הנוות והיורעו האומרו ל״ה והו אי יוחנן רבי קומי בעון

 חובץ בר דמתקרי חד תמן וחוח צמות לון הוה דכתנאי
 חובצין חד אמר דין יומא אוכלין אנו מה אמר סליק ולא

 בהצנע הרע לשון אט׳ זה יוחנן א״ר חובץ בר ייתי אמרין
 יוחנן רמתקרי חד והוד. צטות להו הוה דצפורי פולווטיא

 יוחנן לר׳ מבקרין סלקין אנן לית לחד חד אמרק פליק ולא
 לש״ת אמר זה לקיש ריש אמי יוחנן ייתי אמרין דין יומא

 על לשי׳ה לומר מותר נחמני בר שמואל ר׳ אמר * בצדק
 תלכי© את ומלאתי אחריך אבא *ואני מ״ט המחלוקת בעלי

 א א צדיקים כולן היו דוד של דורו כהנא בר בא א״ר דבריך
 ונופלין למלחמה יוצאין היו דילטורין בהם שהיו ידי ועל

 חליס ועמשא אבנר זה לבאים בתוך *נפשי אמר שדוד והוא
 !נ ואחיתופל דואג זה לוהטים אשכבה בתורה לבאים שהיו
 5שתזא וחצים חנית שיניהם אדם בני לש״ה אחר להוטים שהיו
 בב א וגומר קעילה בעלי *היסגרוני דכתיב קעילה כעלי אלו

 0הזיפים^' *בבא דכתיב הזיפים אלו חדה חרב *ולשונם
 שם העולמים דודרבון אט׳ שעה באותה וגו׳ לשאול ויאמרו

 ני הה״ד מביניהון שכינתך סלק בארץ עושה שכינתך מה
־' דורו כבורך־אבל הארץ כל ועל השמי/אלהים על *רומה



פאר. ירושלמי
 היו רלטורין ברם היו שלא ועל בו״ם עובדי אהאב של 01 ,

 *הלא לאליהו שעובריהואמ׳ הוא ונוצהין למלחט׳ ■יוצאין סס£?
 נביאי את איזבל בהרוג עשיתי אשר את לאדוני ווגה

 למה להם אם ומים לחם וגו׳ואכלכלם ה׳ ח׳ואחבי׳מנביאי
 קשים המים שהיו מלמד אלא לחם למה מיס ואם מים

 ואומ׳*אני הכרמל בהר מכריז ואליהו יות׳מהלחם להביא א
 ולאמפרסמין עמאידעין וכל לה׳ נביא לבדי נותרתי

 זיין כלי כל רתמים גחלי עם שנונים גבור *חצי למלכא(ליכי
 כבו מבחוץ כבו הגחלי׳ כל מרחוק מכד. וזה במקומן מכין?נ

 מבפני׳מעשה כבו לא מבחוץ שכבו אע״פ ואלו מבפנים
 • בפסח בוערו׳ ומצאן ובא בחג בוערו׳ גחלים שועיח נא׳
 מהלך אתה מה מפני לנחש אומרי׳ נחמן בר שמואל א״ר

 ליך יש הנאה מה לי גרם דהוא לון אמר שותת ולשונך
 מה את ואוכל טורף זאב ואוכל דורם אריה נושך דאת

 לחש בלא הנחש ישוך *אם להם אמר לך יש הנאה תלקה
 מפגי נכית הוינא לא נכית שמים מן לי דמתאמר אילולי י

 אמ׳להם מרגישים האיברים וכל אח' באבר נושך את מה
 כאן אומר שהוא הלשון לבעל אמרו אומרים אתם ולי

 אתה מה בסוריא׳ומפני והורג ברומי אומר ברומי והורג
 : עולם של גדרו פרצתי אני א״ל הגדרות בין מצוי

 המלך מאת תס עליהם הוטל פשתן מוכרי חנויות נעלי דכתנאי דצוווקא
 בר ששתו מהם א' היה המלך לעבודת בעצתם הס ילכו שכלם

 תה כשואל עצתו ועשה בהצנע להזכירו רצה שס מהעומדים וא' בא ולא ז חוב
 וע״י ירושלתי בלשון גבינה פי' חונצין לו הסמוך חבירו לו והשיב היום נאכל

 יוחנן ג״כוא״ר הזה במס לעבוד חורך בר יבא ואמרי הזכירו אלו דבריהם

 אי שאלה בתשובת יוחנן שא״ר תה עם ג״כ קשור וזה י בהצנע הרע לשון זה
 היום נאכל תה שאל שאחד זה נתעשה כתו והיודעו האותרו הרע לשון זה
 ־ חובצין בהזכירו אתיו והשני הרע הלשון ידע והראשון חובצין השיב וא׳
 שתו איש חסר והיה תס עליהם הוטל צפורי של תיוחד תקום אז בשוק וכן

 חולה שהיה לר״י לבקר היום עלינו לא איך ונאות טוב ענין אחד ואתר יוחנן
 תדה בהזכירו שאתרו ר״ל בצדק הרע לשון זה ר״ל ואמר מיוחנן נזכרו ובזה

:יוחנן כרבי גדול אדם ביקור שהיא חשוב

 ואין קרן לה יש עברה פירות לה ויש קרן לה יש הזכות פב
 פירות לה ויש קרן לה יש הזכות • פירות לה

• יאכלו מעלליהם פרי כי טוב כי צריק *אמרו דבתיבהייםע
 גמול כי רע לרשע אוי פירות לה ואין קרן לה יש עברה ז

 כל אלא דרכם מפרי ויאכלו מקיים אני מה לו יעשה ידיו
 לה אין פרי עשתה ושלא פרי לה יש פרי שעשתה עברה

*אז רכתיב למעשה מצרפה הקב״ה טובה מחשכה • פרי יכמ!א
 אין רעה מחשבה וגומר רעהו אל איש ה׳ יראי נדברוג י
 לא בלבי ראיתי אם *אק דכתיב למעש׳ מצרפה הקב״היס("!

 חלופין בעכו״ם אבל בישראל דתימא הרא ה׳ ישמע

 *וער דבתיב למעשה מצרפה המקום אין טובה מחשבה ו ל6ד*י
 ־ כתי׳ושוביה ולא להצלותיה משתרר הוה שמשא מעלי׳

 *מקטל דכתיב למעשה מצרפה המקים רעה ^מחשבהנד'ע
 שחשב מלמד אלא הרגו וכי וגומר יעקב אחיך ־מחמס

 זכיות רובו י הרגו כאלו המקום עליו וחשב להרגו עליו

 שעשה קלות עברות מעוט ממנו נפלעין עברות ומעוטו
 עברות דובו לע״ל משלם שברו לו לתת בשביל בעוה״ז
 שעשה קלות מצות שכר מתן לו נותנין זכיות ומעוטו
 הפורק לע״לאיבל משלם ממנו להפרע בשביל בעה״ז

 אע״פ כהלב׳ בתור׳שלא פנים והמגלה ברית והמפר עול
 והקרן בעה״ז ממנו נפרעין טובי׳ תור׳ומעשי׳ בידו שיש
 יורש עברות ורובו ג״ע יורש זכיות רובו לע״ל לו קיימ׳
 שחו*! עון נושא אלא כאן כתי׳ אין עונו׳ *נושא יוסי א״ר גיהנם

לי :מכריעות והזכיות מעברות אחר שטר חוטף שהקב״ה

כלאים מסכת
 כג בניך ביתך בירכתי פוריה כגפן *אשתך לוי א״ר

 חלים בניך אף הרכבה בהם אין זתים מה * זתים כשתילי
 >זגק משום בהם אין המת תכריכי ■ פהולת בהם יהא לא

 ' נעשה מת שארם כיון חפשי כמתים הכתיב * כלאים
 עם היורדת כסות נתן רבי בשם תני • המצות מן חפשי

 איוב חותם כחמר *תתהפך מ״ט עמו באה היא לשאול ארם
לח תתהפך מ״ד לרבי שאל אנטינינוס • לבוש במו ויתיצבו

:לבוש במו ויתיצבו חותם כחמר
 לחותר יתהפכו אד״הר בחותם נטבעו שכולם האדם צורת חותם )פי׳

 התחייה לאתר החומר תתהפך יאמר או ־ המתים בתחיית לבוש במו ייתיצבו
 עתס(א״למי שנקברו בלבושיהם שיעמדו ש״מ לבוש בתו ומדכ-יב ־ לחותם

 אלא מתש בלבושיהם יעמדו שלא רבי )דעת תלבשו הוא הדור את תביא שהוא
 הנרקבים בגופות שיעשה כתו ולתפארת לכבוד בגדים להם יעשה הקב״ה
 כלבוש כתו או ערותים יעמדו שלא לכוש כתו כתו לבוש בתו יהיה ולדעתו

כתב לזה וכדותה ערומה שנקברה החיטה לבוש כמו מלובשים יעמדו ר״ל
:ע״ש( י״ת

 פד ולא חיורין לא בורדיקא אלבישוני מפקד יוחנן רבי
קמית ואין בהית לא צדקיא ביני קמית אין • אוכמין

 חיורין אלבישוני מפקד ר׳יאשיה ,בהית לא רשיעי׳ ביני
 ומת׳ לון אמר • רבך מן טב את ומה ליה אמרו חפיתין

 חיורין אלבשוני מפקד ירמיה רבי ,עובדוי מן בהית אנא
 קטנים ולא גדולים לא למדיזו מצומצמין אלבשוני)י״מ חפיתין

 כהוגן( סילבישוהו דהיינו בעין עין ואיתרא שפה לו שההיה א״נ
 וחוטרא ברגלי מסאני תרין כנרסוי״ויהבק ימ״ג ׳ ברדסי

 * מעתד אנא משיחא אתי אי סיטרא על ויהבוני בירי
 לון אודיק ליה קטלין ר׳אנן ררמך לון מ״ד אמרי צפיראי

 מצוקים לון אמר מבזעין ומנוי ברישי׳מכסיה קפרא בר
 אראלי׳ של וגבר׳ירן בלוחו׳הברית תופשי׳ ואראלי׳היו

 אתון לון אמר רבי דמך ליה אמרי הלוחות את וחטפו
 מהלך פפתא לגו דקרעון קלא ואזיל וקרעק אמריתון

 נעשה נסים מעש׳ מונא רבי בשם נחמן ■רבי מילין תלתא
 להספידו העיירות כל ונתכנסו היה ע״ש היום באותו

 ותלת שעדים ואחתוני׳לבית כנישן עשרי תמני ואשרתי׳
חבית לו ממלא לביתו אח׳וא׳ כל מגיע שהיה עד יוט׳ לון



ש קב כלאיים ירושלמי

* א לג דוב

 הגבר קרא חמה ששקע׳ מון הנר את לו ומדליק מים של
 בת יצתה שבתא מחלליגן דלמא ואמרין שרוןמציקין

 ,מבוש ר׳יהא של בהכפדו נתעצל שלא מי כל ר' ואם קול
 סליק כן דשמע מון קצרא מן בר העוה״ב מבני־ שהוא

 קצרא* אפי׳ ואמר' קלא ברת ונפקת גרמיה וטלק לאגרא
 *ויחי גרמיה על וקרא שנים י״ז בצפורי יתיב הוה רבי ח,וז(ם

 שנים י״ז בצפורי יהוד׳ ויחי שנה י״ז מצרים כארץ יעקב מי
 א״ר * בשיניה דחשיש שנין עשרה תלת עבד גובהן ומן
 הפילה ולא בא״י חיה מתה לא שנה י״ג אותן כל בון

 חמא מעבר הוה זמן חד בשיניה חשש ולמה י בא עוברה
 נוצרת לכך זיל א״ל שזבני וא״ל געה מנכס עגל חד

 דעכברין קן חד דיקטלון המתון אינשמת איך ובסופא
 רבי • כתיב מעשיו כל על *ורחמיו ארפונין לון אמר
 אנא נשא בר לי דיימר כל אמר והוה סייא ענוותן הוה

 גרמון רשרון לזקני בתירא זקני שעשו ממה חוץ עביד
 ריש הוגא רב סליק ואין ומנוני׳ נשיאותן מן עצמן שסלקו

 יהוד׳ואנא מן דהוא מיני לעיל ליה מיתיב אנא נלות׳להכא
 ר׳ עאל זמן חד נקבייא מן ואנא דכריא דהו־מן בנימין מן

 אפיה נתכרכמו לבר הונא רב הא א״ל לגבי׳ רכה חייא
 וופק לבר לך בעי מאן חזי פוק א״ל בא ארונו א״ל דר׳ .

 תלתין לגביה עלל דלא עבד עלוי דכעס וידע אשכח לא
 רב יליף יומין תלתין אינון כל בון בר ייסא א״ר יומין

 ותלתין שנין עשרה תלת בסוף דאורייתא כללי כל מיניה
 לי׳ אמר רבה חייא רבי לגבי׳כדמות ז״ל אליהו עאל יומי^

 ואחמי לי אחמי א״ל שינ׳מעיק׳לי חרא א״ל עביר מר מה
 חייא רבי למח׳עאל אצבעית׳עלהואינשמ׳ הב וי ליה לה

 א״ל עבדא היא מה שינא עבי׳הך מרי מה לגבי׳א״ל רבה
 שעה אינשמ׳באותה עלה אצבעך דיהכת שעתא מןההיא

 היא מן אנא הוינא לא א״ל י שבא" חיות לבון אי אמר
 הוה ועדא לבי עליל הוה כד ביקר ביה נהג שארי שעת׳

 יוסי ר׳ בר ישמעאל ר׳ א״ל ממני לפנים ר׳חייא יכנס אמר
 לפנים רבה ר׳חייא אלא ושלום חס ליה אמר ממנו לפגים

 שבחיה מתני הוה רבי ,ולפנים לפני יוסי בר' ישמעאל ור׳
 חמתיה זמן חד בר׳יופי ישמעאל רבי קומי רבה דד׳חייא

 שבחי׳ מתני דאת והיינו א״ל קומי מן איתכנע ולא בני גו
 קמאי מן איתכנע ולא בני נו חמתי א״ל לך עכיד ומה א״ל

 ידעית *ראתגוחי׳ולא עלי ייתי א״ל כן עבדת ולמה א״ל יירג
 מן ׳ אגדה תלים ספר בכל עיני דאשגרית שעתא בההיא דאץ

 בגין עמיה יהלכון די תלמידין תדין ליה שעת׳מסר הרגא
 רבה חייא לרבי למחמי יומין תמנין צם ר׳ייסא * סכנתא סויזז

 רבי דהוה תימר אין עינוי' וכהיין ידיה חמאורגזון בסופא
 א״ל יוחנן דר׳ לקמיה אתא גרדי חד ׳ זעיר נש כר ייפא
 א״ל ליה סמיך תלמידך מן וחד נפל ררקיע בחלמי חמאי
 כל ועבר ליה חכים אנא ליה חמא אי א״ל ליה את וחכים

מאה תלת צם לקיש ריש * לר׳ייפא ותביס קומוי חלמירוי

 בסופה חמיתיה צומיןלמחמיאפוידר׳חייארבהולא
 מיני סגיא באורייתא לעי הוה מי אמר מצטער שארי
 אלא עוד ולא ממך יותר בישראל תורה רבץ ליה אמרון
 גלי הויוז את א״ל גלי הוינא לא ואנא להון אמר גלי דהוד

: ומילפא גלי הוה והוא ומליף

 וג© לגתרי לכנים יהיו כלא תנריכין הלבישוני פטירתו כזמן צוה יוחנן רבי
 לציווי-זה והטעם והלונן השחרות נין אתצעייס אלא לגמרי שחורים לא

 תלשין בהית ולשון תהס אתבייש לא הצדיקים בין אעמוד אס וכו' קמית אין
 התש שחורים לבוש יהיה ואם בהתתיה בבית תרגום בתכושיו והחזיקה

 הגנות־ בתכלית שהוא במלבושיו שנראה ההם יתבייש לבנים לבושים והצדיקים
 כתתגאה יראה אל הרשעים בין יעתוד שאס כדי לגמרי לבנים יהיו לא ונס

 להיותו והשחרות הלובן נין אמצעיים שיהיו תכריכי! ילבישוהו רק עליהם
 בסכר והצתתי י גזרתו ידעתי לא ברסיקה ולשון כתות מב' א' כל עם מעורב

 תלמידו יאשיה ור' אוכתין ולא חיורין לא באתרו תובנת והכוונה בורדקא אחר
 מ< חשיתין שירוש זה וחולי הגוהצין תתש לבנים שילבישוהו צוה יוחנן רבי של

 אתבייש ולמה להו אתר רנך תר״י אתה טוב וכי תלמידיו לו ואמרו ־ חפיפה
 ע״פשהיה אף רבו יוחנן ור׳ עצתך בפני רשע תהי ואל ששנינו לתה תתעשי

 בין העברה בדרך יעתוד אולי לנפשו ירא היה רשע שאיננו בעצתו יודע
 מחייבים והצדק שהאתת רק בתעהדם להתעכב ראוי שהיה ולא הרשעים

 סברת על לחלוק יאשיה ר' כונת שהיתה לחשוב ואין מהקצוות אחד לכל העיון
 אתת• אפשרי תציאנת לה הללויש סברות תב׳ אחד שלכל אלא יוחנן ר' רבו
 בלב להשריש כיון ירתיה ורבי ■ רצויה מהם אחד כל וכונת • השכל כפי

 לקום תובטח היה ושהוא התתיס תחיית אתונת לפניו היושבים השותעיס
 וגס מגוהצים לבנים שילבישוהו חפז היה ולכן משיח פני להקביל עתהס

 שיהא כדי צ׳דו על מושכב שיהא וגס בידו ותקלו ברגליו ונעליו עליון התלבוש
 יצאו כאלו שהדברים שנאתר וראוי • כשיבא התשיח עם לקום ומעותד תוכן
 תחיית אתונת בלבנו לקבוע והיא כוללת אתתית כזאתלכונה לעת קדוש מפי

 ישראל בצאת נצטוינו וכאשר ספק שוס בלי להיות עתידה ושהיא התתיס
 ותוכרחיס תוכנים שהיו להורות בידכם ותקלכס ברגליכם נעלכם מתצריס
 התתים תתחיית ואת בפינה תאוהתיס אנחנו גס תשס יציאתם נדרו להחזיק

 בדרך ללכת תוכן להיותו הדברים כל לו לעשות ירתיה רני תצוה היה ולזה
 האלה הקדושים החכתיס צוואות בפרטי להשגיח נצוארינו תלוי וקולי ההוא

 כל בשנאתי! תלויה איננה רהה האתונה זאת תעלת כי מלבושיהם ענין על
 בפירוש נתחבטו עולם גאוני כי ראינו והלא תתש כפשטן פרטיים הדברים
 אחריו ■והנמשכים זי׳ל הרתב״ס האחד הכת כתות לשני ונחלקו הזאת האמונה

 כפשטן חז״ל דברי העמידו לא אמנם אך י הפנה זאת אתתת לקיים כולם דברי
 נשער קצת ו״להאריך הרתב״ן הב׳ הכת ־ חידה בדרך קצתם לפרש והוצרכו
 הנאים תורניים וחכמים חז״ל מאתרי לפשט קרוב עניןוה בפירוש הגמול
 כתב תלמידיו תחשובי א' ז״ל הלוי אהרן הר״ר ובפרט לדבריו הסכיתו אחריו

 פירש ג.־רא ואגב ברכות מתסכת ל ז" הרי״ף להלכות בפירושו חדש ענין לנו
 עתידין שהם בטן לעתוסי תפארת עטרת הלבנה בברכת לנו שתקנו תה שם

 כתבתי וכבר התהייה זאת תהיה היאך■ בפרט הודיענו ושם ־ כמותה להתחדש
 חסדאי ר׳ והרב ־ קורא היה פרק בסוף הנזכרת במסכת לתעלה זה לשונו

 לשונם פרטיות כאן לכתיב להאריך צורך ואין ה׳ אור בספרו לדרכו הלך ז״ל
 הרהל׳ן תלמידי תורניים החכתיס שהשתדלו אע״ם כי אומר מילין ריש אבל
 תת בצד הפנה בזאת חז״ל תאתרי פשט אל האפשר כפי להתקרב הנזכרים ז״ל
 כפשטן האמינו לא האלה נתאתריס הנזכרים המלבושים עניני זה בכל גס

 יתרי נסחו יזה חסדאי להרב קצר לשון בכאן אכתוב בלבד זה ולקיים ־ ממש
 ואמרו ז״ל רבותינו שקבלו תמה יראו וכבר ־ התחייה באיכות אמונתו הודיע

 זה בתאתר הכוונה • תחטה וחותר קל בלבושיהם שיעתדו צדיקים עתידים
 להם ויעש ורע טוב באדם הש״י גזר שכנר עד תאד תגונה הערוה שגלוי לתת

 להורות תחטה קי'ו ולקחו ערותיס שיעמדו ראוי■ אין וילבישם עור כתנות
 בלבושה יוצאת שהחטה וכשם משובח היותר באופן הדברים ימציא שהש״י בה

 מהגנות לשמירתם בלבושיהם עותדיס הצדיקים כן מהפגעים לשמירתה
 מהחלקים הוא אס בלבוש קפידא אין שכאשר לומר המאמר זה והבאנו
כנוה מלבושיו עם ישן היה כאלו בתבניתו שיהיה ובלבד נו שנקבר עצתם

 מראה



כלאים ירושלמי
 אותם היסודות חלקי כשיהיו קפידה לוין הגון* ן5 האיש כיחוי מה הוראה
 היו צפורי יושבי :עכ״ל עצתו יחס באותו שיהיו ובלבד תתנו שנפרדו חלקיס

 לפניהם בא שנפטר אחר • יהרג הקדוש רבינו שנפטר לנו שיאמר תי כל מיתרים
 נצחו חידה בדרך פטירתו והודיעם קרועים ובגדיו חפוי בראש קפרא נר

 רבי נפטר א״כ לו השיבו והס הברית ליחות מהם וחטפו לתחתונים העליונים
 וחוקות רבות היו והקריעות י כלס בגדיהם ויקרעו האומרים אתם להו אתר

 להאריך תושבות י״ח עמו עשו כנישן י״ח ואכרוניה : ג׳מילין עד שנשתעו
 קצרא : כתניוי"ח חי שהוא להודיע כוונו אולי זה לחבבו! והטעם י בכבודו

 גובהו! ומן ; בכתובות שלנו בגתרא באורן יותר מבואר זה עני! ־ כובס פי׳
 שבכלס שנים י״ג עברו ומתוכם ר״ל ־ עביד בעי! גו גרם י״ת • וכו׳ עבד
 והש״י הכאב מרוב בתמידות קולות תריס והיה השיני' תחילי וכואב חושש היה

 לידת! היולדת.בעת מיתת הוא קולות ששתיעת שאע״פ ר' בזכות גדול נס עשה
 שוס הפילה ולא חיה שוס תתה לא חליו משך שני בכל עכ״ז ־ עוברות ולהפיל
 בעבור ־ הסבה היתה רבי קולות ששמיעת יאתרו תפיל או תמות שאס עוברה

 פרי אשה תפיל ולא חיה תתותשום לא אחרת בסבת שאפילו זהרצההש״י
 מחולל והוא נשא רבים חטא כדכתיב מגינים הצדיקים שיסורי פי' י״מ בטנה

 העגל על רחם שלא על !1יסור■ עליו וכו'באו בשיניה חש ולמת :■מפשעינו
 יותר אפרש ושס ־ הפועלים בפרק שלנו בגמרא יותר מבואר זה עני! וכו׳
 ואף מאד עניו ר״ל סגיא ענוותן .נרפא איך אינשתת איך ־. יצטרך אס ב"ת
 זקנו הלל עם כתירא בני שנהגו הענות נוהג היה שלא אותר היה כ! ע״פ

 ואס • פסחים במסכת מעשה אותו כתוזכר אותו ותנו הנשיאות מ! ■שנסתלקו
 תשבע זכרים תכני שהוא תתנו לתעלה יושיבנו לכאן יבא הגולה ראש הונח רב

 לו ויאתר ר' אצל רבה חייא ר' נכנס אחת פעם ־ הנקיות מבני ורבי יהודה
 כאותר תיתא בדרך או פי' הוא אדוני א״ל לר' לו ויתר בחיץ יושב הונא שרב
 באתת הוא אדוני בניחותא או בחוץ שיושב לי שאתרת אדוני הוא הוגא רב וכי

 כעסו מחתת ז עב" וע״ש הוא ונכון תת פירוש הוא ארונו גר' י״ת אדוני הוא
 בחוץ לך קורא תי וראה צא באתרו נסתר בלשון חייא רבי כנגד נזיפה ׳דבר
 שינא חדא : יום ל׳ נזיפה ונהג עליו שכעס וידע אדם שוס תצא ולא ויצא

 מעיקא איך חייא רבי היה כאלו לו נדתה שהיה לאליהו רבי א״ל ר״ל מעיקא
 תסכים זה וכו' ועוברות חיות לכס אי י ונתרפא עליה אצבעו זיתן א' שן כאב
 הוא היה שלא האתת לרבי הודיע חייא ורבי תוה שלתעלה תאתר פירוש עם

 לבית נכנם כשהיה כבוד בו לנהוג התחיל והלאה או ותן ־ אתמול אצלו הנכנס
 ידעית ולא דאתנוחית עלי ייתי : מבוארות המאמר תלות ושאר וכו' הוועד

 • בכבודו חששתי לא בכוונה אס עלי יבא וכך כך התנצלות נדרך אמר זכו
 ספ׳תלים בכל אגדה לבקב בעיוני וטרוד מחשב הייתי ההיא שבעת האמת אבל
 תחוס או המזיקי׳ מפני ־ ללוחו תלתידיס ב' לו נתן והלאה ומאז הכרתיו ולא

 במרחץ והדור קימה דאין עביד דשפיר והקש׳י״ת ביומא יכול או,שלין התרחץ
 מאהבת' שזהג״כ ול״נ היה החיצון שבכית ותי' בד"ת מהרהר היה היכי ועוד
 ורגזו! :לשמרו אנשים ב' לו נתן לכך לתחום חוץ יצא שר״ל כתו תמיד ישגא
 בעלי ושאלו ־. חייא לרבי ראותו אחרי כהות ועיניו רוע-ות ידיו ויהיו ידיה

 איש ייסא ר' שהיה תאתר אס ההוא החזק העונש עליו בא טעם תה התלמוד
 שהרקיע בחלומי ראיתי וא״ל יוחנן ר' לפני בא א' אורג והלא הערך קטן
 א״ל • תכירו ואתה ר״ל ליה את וחכים ר״י א״ל סותכו היה מתלמידו זא' נפל
 הנה ־ ייסא לרבי והכיר לפניו תלמידיו כל והעביר אכירנו אני רואהו אני אס

 תצאתי ולא במקומה השאלה נשארה וא״כ גדול אדם ייסא ר' שהיה מזה נראה
 רבה כי חייא רבי למעלת היה שזה שנאתר או ־ הוא משנה אולי נספר שוב
 לזה תשובה ולמדנו אורג היה ההוא שחולם הודיענו לתה לחוש וראוי היא

 משנת גררא אגב שס שהביאו תה בפי' השבת יציאות בפרק רש״י שכתב מתה
 שתאי התקוה את פוסלים שאובים מיס הין תלא אותר הלל עדיות מסכת
 תשער גרדייס שני שבאו עד זה כדברי ולא זה כדברי לא וחכ״א ט׳קבין אותר

 את חכתיס וקיימו יכו' ואבט^יון שמעיה משוס והעידו שבירושלים האשפות
 ימנע שלא ליתר תקותס ושם אומנותם שם הוזכר לתה רש״י וז״ל דבריהם

 תתנו תעמידין שאין תגרדי פחותה אומגות לך שאין המדרש מבית עצתו אדה
 בעדותם והכריעו האשפות משער פחות בירושלים שער ואין תלך ולא כ״ג לא
 החלום חולם כי בירושלמי כאן הזכירו זה ותטעם • ע״כ ישראל חכתי כל

 נזון שהיה בו כיוצא או בתכנה הנזכרים מאלה היה אולי די גו היה ההוא
 לראות ראוי בתדותיו שלם והיה המדרש מבית עצתו מנע ולא כפיו מיגיע

 ־ תרע סר ירא חכם באיש וכ״ש מהנבואה חלק והחלום ייפא ר' תעלת בחלומו

 בסיף ראה וצא רבה סייא רבי פני לראות נדי תעניות ש' התענס לקיש ריש

 לראואו תעניותיו נתקבלו שלא תה על תימה בדרך ויאתר להצטער התחיל
 יותר תורה ולמד רבץ שבודאי לו ויאמרו תתני יותר בתורה קורא היה וכי

 לו אתרו גולה הייתי לא אני וגס להו אתר ־ גולה שהיה אלא עוד ולא תתנו
 ללמד גלה חייא רבי אבל לאחרים ללתד ולא תורה ללמוד גולה היית אתה

 לעצתו תילף ותילפא תילף בין שיש הבדל וזה ־ גדולה תעלה שהיא לאחרים
:לאחי־ים ללתד תילפא

 כה כל יעקב בקבורת׳ וקברתני ממצרים *ונשאתני כחוב
ראשימ בגב דברים אמר אלעזר רבי • מגני מיח׳ דהוה הן

 ”י לקיש ריש בגב׳ דברים מהו בגב דברים אמר חנינא רבי
 תלים ארצות אין והלא החיים בארצות ה׳ לפני *אתהלך אמר

 קט׳ ריש • שבעא תמן זולא תמן וחברותיה צור אלא החיים
 לימות תחלה חיים שמתיה ארץ קפר׳אמר בר בשם לקיש

 ישעיה רבותינו מעת׳ י עלי׳ לעם נשמה *נותן טעם מה ׳ המשיח
 מכ את לפניהם מרעיד הקב״ה סימאי א״ר הפסידו שבגולה

 ישראל לארץ שמגיעין וכיון כנורות מתגלגלין והם הארץ
 על^זיקאל אתכם *והנחתי טעם ומה עליהם חוזרות נפשם

 ׳' לרבי שאל ברכיה רבי וחייתם בכם רוחי ונתתי אדמתב׳
 ואפילו לוי בן לר׳יהושע שאל ר׳חנינא דאמרי ואית חלבו

 יתכן ולא גמורים רשעים )שהיו י וחבריו נבט בן ירבעם כגון
 נמחל זה וביזיון וכו׳ גפרית לו והשיג ־ א״י קבורת להס שיועיל

 דין שנקברו'לאחר רשעים מאותן יהיה מה י׳׳מ והקשה ־ להם
 • וע"ש( עכ״ל הארץ תן אותם ינער שהקב״ה ותירץ ־ וכו׳ גפרית
 כיון ברכיה א״ר ארצה כל שרפה ומלח גפרית ליה אמר

 4 ר׳ בשם תני הדין מדת בהן נעשה ישראל ארץ שנשרפה
 ברית *והגביר הה״ר נשרפת א״י עשת׳ שנים ז׳ יהודה

 -עיין וגומר גרית עזגו אפר על הכא )וכתיב * אותת שבוע לרבים
 נפתי כותיי׳ם אחת( שבוע ישראל על האויבים הגבירו ברית ובאותה

 • נשרפת והיתה מטליות מטליות. עושין היו מה שבה
 רבתי מה ליה אמרין בכי שרי תמן אידמוך הוה נחוהא עןלא

אנא לי הגייה ומה לון אמר לך מפקין אנן בכי לך
 אמו דמי׳הפולט׳כחיק לא ארע׳מסאב׳ גו מרגליתי מובד

 באפיא אידמוך הוה מאיר רבי * נכריה בחיק לפולט׳
 דרכון משיחכון הא דישראל ארעא לבני אמרון אמר
 0ל'ת הוא *כי דכתיב ימא כיף על ערפי יהבו לון אמר כן אפי'

 ” ז׳ לא״י( שייכות לה )ויש יכוננה נהרות ועל יפדה ימים על
 דסמכך ימא * דטברי׳ ■ימא רבא ימא לא״י סובבים ימים
 דאפפמיא ימא דשלייתי ימא דחולתא־ דמלחא׳ימא ימא
 כתיב :ועשאו נהרו׳ הקוה * דיקלטיינום רחמין ימא והא

 ני נ״א שהוא מי כל בא בר חייא א״ר הישימון פני על *ונשקפ׳
 טבריה בים קטנה כברה כמין הישימוןיורואה להר עולה

 כל רבנן בה שיערו יוחנן רבי אמר מרים באר׳של היא זו

 .מיר כתיב :דפפגונין עהיקא דבנשתא מציעייא תרעא קביל
 ׳1 תבא ובבל בשבי תלכו ביתך יושבי וכל פשחור *ואתה

 בר אבריו רבי • וגומר וכל אתה תקבר ושם תמות ושם

יש שם ונקבר שם מת אמר הד חגינא כר חמא זמינ׳ורני
• • כיח "- ' .



קל כלאים ירושלמי
 אמר וחרנא אח׳ בידו יש שם ונקבר באן מת שתים ■בידו

 בשם יונה רבי שלהלן מיתה יעל מכפרת כאן של קבור׳
 דחוה הן כל למקמתיה ערבתי' נשא דבר רגליו חמא רבי

 ויפול ויעל אהאב את יפתה מי ה׳ *ויאמר כתיב .מתבע '"נח
:תמן אלא ביתו בתוך לא וימת גלעד ברמות

 דאו באיצטדין מטיילין הוו אלעזר ורבי ברקוריא רבי
 לרבי ברקוריא א״ר לא״י מח״ל באות שהן ארונו׳

 שמתם •ונחלתי עליהם קורא אני אלו הועילו מה אלעזרנ 'גימי
 במיתתכם ארצי את ותטמאו ותבואו בחייכם לתועבה

 ומניחין עפר גוש נוטלין והם לא״י מגיעין שהן כיון א״ל
 גרס )י״ת עמו אדמתו *וכפר דכתיב מתכפרין ארונו על דברים
 : במצרים נקבר אס מפסיד פי׳ מנכי מהו דהוה הן כללכ

 תן בנגלה יעקב בצווי הבונה אין כלותו־ בנו דברים כתו בגב דברים
 לבני אתהלך דוד לת״ש ליתוז בו יש פנימיים דברים אלא הכתוב

 לה התלאה החיים ארץ איו והלא ואתר השואל ושאל • החיים בארצות ה'
 נעלם לדבר אלא הכוונה האין ר״ל והשיב וחברותיה כצור ובזול הבירות מכל
 אחייס ובמקומות חלק בפרק ואמרו • בראשונה המתים תחיית אמונת והוא

 כלל בדקו !את אמונה אמתת ענין על וכוונתם • התורה תן המתים כתחיית
 פרטי איפות אבל כחייס היו כאשר ונפש בגוף המתים יחיו בודאי לומר רצוני
 הראשונים החכמים מפי קבלת ו&־דרך בצנןגא החכמים אצל נודע היה ואת כ;ה

 היה כן הנביאים דברי שהם קבלה א־יב׳ לדבריהם ראיה תביאיס שהיו
דברתי בתומי ואני תחלה חייס ישראל ארץ שמתי שאמר הוה הפרטי בענין

 זאת עם האפשר ככי מסכמת תהיה שכלית שהשגה לבעבור כי לבי עם . •
 יהיה והוא זה לעני! קרוב אח׳ אמוני עני! כאן להזכיר ראוי אמתית האמונה

 היתה שא״י שאז״ל תה והוא ־ מוצק כראי חוק ויסוד נשגבה כחומה לו
 שנאתר העולם נברא מציון יומא במסכת שאמרו כתו העולם בבריאת ראשונה

 קודמת היא השפל בעולם יתברך השגחתו בענין וג״כ וגו' יופי מכלל חציון
 ולזה וגומר בה אלהיו ה' עיני תמיד אותה דורש ה' אשר ארץ שנאמר לכל

 בנס ראשון ג״כ שתהיה שראוי תזה ימשך ־ רשותות תצות בה לקיים נצטווינו
 הזה בנם יזכו לארץ חוצה מתי שגס וראוי התתיס תחיית שהוא הזה הנפלא
 ר״לראיה שהביא מהפסוק לזה יקשה אמנם אך ■ ח״ל מתי שיחיו ר"ל אחריה
 שאר ליושבי ולא עליה לעס דדוקא ממנו שיראה עליה לעס נשתה נותן לדבריו
 יהא תה שבגולה רבותינו תעתה ואתר תלמוד בעל הקשה זה בעבור ארצות
 גרס י״מ וכו'• הארן את לפניהם תרעיד הקב״ה סיתאי רבי לו והשיב עליהם
 ענין כתב ז״ל רש״י וגס ־ חלולים חלולים אותה שעושה תחליל ול״נ ־ מחליד

 שאין בקבורתם וקברתני ממצרים ונשאתני זה בפי׳פסוק שאתר אחר בלשון זה
 הלתי׳ד עפר ובתחילת תלשון מחילות גלנול בצער אלא חיים לארץ חוצה מתי

 בדרך לעצתי שבררתי •ותה • זה לדורנו נודע בלתי מקובל ענין בפירוש׳ יש5 לומר וראוי • תתש כפשטה להאתינה רמז האמונה זאת שנח ואין ■ דגושה
 ישראל את לזכות הקב״ה רצת כאשר כי שהנחתי תה עם נקשר הפשט

 ותשובח נערך לתכלית יהיו כן שאחרי הקדוש׳ בארץ ובמותם בחייהם היושבים
 יזכו שבגילה שרבותינו יתברך רחמיו מדת תחייב כן בו להאריך כדאי שאיננו
 בארץ בהיותם גס בלבנם קבועה האמונה זאת שהיתה כיון תעלה לאותה

 א״י סבת' תהיה תחייה שאותה תחילות גלגול תאתר כוונת וזאת • אויביהם
 וגללו מלשון נגזר בכאן גלגול ולשון הש״י לעבוד אליה טהור׳ללכת וממחשבה

 מתגלגלי׳כנודות זה מאתר לשון לפרש ראוי וכן הזה הדבר בגלל וכן האבן את
 עם שנתחבר האדם גוף ק רוח יתלא שהנאד שכמו לרמוז משל דרך כהוא
 התכונה חלק בו יש נשתה רות לנפש ז״ל החכמים חלקוה אשר המדברת הנפש
 היותר החלק שהיא עליה לעס נשתה נותן א״י בתתי ׳הנביא ואתר ברוח

 לארץ חוצה מתי אל זה מדרש כפי 'לרמוז בה להולכים רוח אתר עוד משובח
 בני רוח יודע ותי שלמה אתר וכן ברוח התכונה אמצעי החלק רק בהם שאין
 • נשתה קדושת אל יזכו קדושה ארץ מתי עם נמנים להיות ובהג־עס ־ אדם

 הזה הנפלא הנס נראה בעין עין אשר שבשתים אבינו מלפני רצון יהיה וכאשר
; השלתות על מהותו נבין אז

 שיצדק כדי בפי׳התאתר לתעלה שהנחתי בתה שנית כוונה לי היתה ל/}לד
 ע). אתכם והצתתי פסוק גלוחינז כארץ שנקברו אימנה בעלי כל על

 שלא תי על אדתתכס להזכיר זר לשון שיראה וחיית׳ בכם רוחי ונתתי אדמתכם
 האמונה כי לזה תשובה יש שכתבתי ותמה תעולס בה ישב ולא אותה ראה

 תשיח ביאת ידי על בה התלות' מצות ובקיום כראייתה בלבבנו הקבועה קדוש'
 כל ותחיית תחייתנו תהיה ובה אדתתינו שס לה ולכנות לנו שעמד׳ היא צדקנו
 תפסיק הארץ שמעלת לחשוב אפשר והיה חיית' בחיים בהיות' המאמינים עדת

 טיב דבר בהם כו"סנתצא עובדי היותם שעם וחביריו ירבעם רוח להחיות
 ישוו שלא אע״פ התחייה בנס תה זכייה יזכו זה ובעבור בארן ישיבתה מצד

 רמז ישראל אר־ן שנשרפה כיון ברכיה רבי השיב זה ולבטל בתוכה אשר לצדיקים
 זכות אמנם אך עצתה מצד הארץ זכות כל ונשחת נשרף פקידתה שבעת בזה

 בשום ושרש' הפסד נו ואין לעד נצחי קיום קיים בתוכה הנקברים הצדיקים
 בכם ,רוח ונתתי הוא הכי אלא הוא ט״ס וגו' אתכם והנחתי י"ת כתב ;צד

 ן ש וע" אתכם והבאתי להר ונתתי מדכתיב וראייתו אתכם והנחתי וחייתם

 הוה נחות' פי׳ וזה לבבל לירד חזר באר׳ן שישב אחר • נחות׳הוה עןיךא
 הלשון שזה כתבתי וכבר שה שנפטר תמן ואידמיך לבבל תשס שירד *

 לבכות התחיל בכי שרי : שינה אלא המית׳בהס הצדיקי׳שאין לומ׳על המורגל
 אותך מעלין אנחנו לארץ בחוצה שחתה תפני אם נוכה אתה לתה לו ואמרו

 . טמאה אר׳ן בתוך תרגליתי שנאבד׳ כיון לי הנאה ותה להם אמר ־ שס להקבר
 נכרית חיק קראה אשר טמא' בארץ מגופו הנפטר׳ הנשמה אל מרגליות כנוי

 היתת תולדתו ארץ וכאשר לה וקרוב לארץ חוצה שהוא באסיא נפטר כ ג" ור״ת
 הנה הארץ לבני האותר שיאתר ואתר יושבי' אל אהוב היה בתוכה וישב א״י

 נתקררה לא בא״י נקבר בהיותו זאת גס ואף בארצכם להקבר בא משיחכם

 תיא נפלא׳כי אמתי׳ אתונה לזכור ליס סמוך בארץ שיקברוהו שצוה דעתו־עד
 חיוב הפך היבשה ונראת המיס נקוה ה׳ ובדבר העולם חדוש על גמורה ראי׳

יש ואס ־ ישראל לארץ הסובבים ימים ז' שם לזה סמוך הזכיר ולזה ־ הטבע
 :יכוננה נהיות ועל לקיים נהרות תקוה הוא האמת לפי ח' ים עוד

 לעולת נרא׳בחוש שהוא תרים של בארה בנס האמונ' ענין גדול הזכיר ^ןיך
 כנגד מכוונת שהיא בידו היתה קבלה ר'יוחנן ואתר הישימון הר על *׳

 הכירו שהם להאמין וראוי בססגוני! שהיה הישן הכנסת בית של אמצעי פתח
נארה קדוש׳ כנגד תכוון שיהיה שראוי ב״ה באותו ומקודשים נפלאים עניני'

; ולמטה למעלת שכתבתי תה עם הערה בזה ודי תרים של

 הקבורה על ושניה בארץ המיתה אחת-על תעלות לב׳. זוכה שתים לידו יען
זכה בארץ שנקבר וכיון ׳ הכל היא שהקבירה סיבר א׳ וחכם שם

 בכל להקימו ערבים הם ואיש איש כל רגלי נש דבר רגלוי :התחייה במעלת
 הנבואה שתתקיים שכדי באחאב קרה כאשר השתים תן נתבע שהוא מקים

 :שימיתוהו למקום שילך צריך היה יזרעאל בחלק דתו את ילקקו שהכלבים
 ועונויזיו שם שימיתוהו גלעד רמות למלחמת שילך אחאב את יפתה תי וז״א

 תתקיים לא שם ויקברו לגמרי שס ימיתוהו ואס שס ללכת ויפתוהו ילכדנו
 אחר אלא מיד תת שלא הש״י וסבב יזרעאל בחלק דתו את שילקקו הנבואה
שם וימת בשומרון ביתו אל ושב המרכבה על עלה תות מכת שהוכה

 :המפרשים שכתבו וכמו יזרעאל אל ק־ובה היא כי הנבואה ונתקיימה

ומקיימים בה חיים שהס לאותם היא הישיב' שמעלת ברקורי' ר' סבךךן
 אתר ועוד • מחכים דארעא אוירא כי וגס בה התלאות מצות

 הגוף הבאת תועיל תה המיתה אחרי אבל ־ אלות לו שיש כמי דומה י בא" הדר
 בבוא' גס תועל׳נדול ים לעולם כי לו השיב ור׳אלעזר הקדושה ארץ אל הנגיף

 התשוקה שואה לומר שכיון אפשר עליהם מכפרת הארץ שעפר מיתתם אחר
כתג עליהם מכפרת היא הקדושה ארץ אל לבא בחיים להם שהיה טובה

: תעלה של במאמרים ברמז שכתוב

ששי פרק שביעית מסכת
 מ לא"יי יהושע שלח פרוסטנמאות ג׳ נחמן בר שמואל א״ר

יפנה , לפנות רוצה שהוא מי לארץ יכנסו שלא עד
 והאמין פנה גרגשי יעשה* מלחמה לעשות ישלים להשלים
 מלכים ל״א ׳ השלימו גבעונים ׳ לאפריקא וון,לך לחקב״ה

 לכשיגיעו ברשונם א״ריוסטאי מלחמהונפלו׳ עשו
... מ"ט שירה לומר עתירות הם אמנה לטור הגליות

שיר , *
מראשאמנה: תשור'

נא! י ב לג

ן



ירושלמי
 יציאתנו סבת תהית היא הלא ובתורתו בה׳ אמונותינו מעלת רמו

 לפני יסכלו וכריס למלכים רמז שהס הגבוהים ההרים וגס מהגליות י
; שירה לומר עתידי! כוונת וזאת נהם ושמחים ששים ויהיו המאמינים עדת

ר פרק תרומות מסכת
 יפה עין וגומר רהטים מחמר האיפה *ששית כתוב כז
 כתוב לוי א״ר מג׳ אחד בינונית ׳ממ אחד תורם ־ 5יחיל׳
 מה כל החמשים מן אחוז אחד תקח ישראל *וממחצי׳בני 5דח

 כל א׳מנ׳אף זה מה כזה תא הרי אח׳ ממקום אוחז שאתה לאי״כ

 *וששיתם רכתיב מם׳ אח׳ והרעה מג׳ א׳ אוחז שאתה מה 5יחיל׳
 כתקנן מעשרותיו המוצי׳ כל לוי א״ר ־ ונומ׳ האיפה את

 החמר אל האיפה החמר ועשירי׳ מ״ט כלום־ מפשיר אינו תש

מתכונתו: יהיה הרקב
דקידו

שמיני פרק ";!3
 אתו ישלים אויביו גם איש דרכי ה׳ *ברצות כתוב ?מצי
 ר׳ הנחש זה אומר ריב״ל הכלב זה אומר ר״ם ^כ'נפ
מרושין ד׳ ערסי׳על יהיב והוד. סגי׳ מיניה מרחיל הוי ינאי ת1 על

 בצפורי אחד בטבח מעשת * ה׳ פתאים *שומר מיכא י שלי0 ארימון אמר גביה ואשכחיה ידיה פשט זמן חד דמיין כה
 שתה אחד פעם וטרפות נבלות ישראל את מאכיל שהיה ךפח

 בדמו מלקקים כלבים והיו ומת ונפל לגג ועלה בע״ש יין ק
 לון אמר קומיהון מן מרמתיה מה חנינא לרבי שיילון אתון

 אותו תשליכון לכלב תאכלו בשד׳טרפ׳לא *ובשר כתוב סמו׳נב
 דמן ארפונון לישראל ומאכיל הכלבים את גוזל היה וזה

:אכלון אינון דירהו
 ספלים ד' על תטתו נותן היה תתנו ולהנצל תהנחש ירא היה ינאי ך^י

 תנאי הסירוהו אתר לו סמוך ויתצאה ידו הושיט א׳ פעם ־ תיס של
 להם אתר ;תלפניהס להרימו מהו חנינא לר׳ לשאול באו שיילון אתו! ;וכו'

 שהיא חלקם גוול היה הזה רשע והטבח לכלבים הטרפה לתת אתרה התורה
 לפני הגג תן שנפל לידו אנה שהש״י עתה א״כ לישראל ונותנת הטרפה
 פי׳ארפונון ווה ־ ודמו בשרו חובות׳ויאכלו תתנו יגבו שהם נותן הדי! הכלבים

 הכלבים כי הרשע את תקבר! ואל תהס והתרפו הניחום רפיון מלשון
;משלהם אוכלים

 , ג פרק מעשרות משכת
 ותיה יתבין הוו לוי ורבי כרנא בר בא ורבי זעירא רבי בט

 * עלון וצווח דאגדתא לאילין מקנתר זעירא רבי
 ואנן שאיל לן מקנתר את למר כרנא בר בא רבי א״ל

 תורך אדם חמת הדיןדכתיב*כי מהו א״ל מגידקלך• 'י׳ע5מ
 בעוה״ז תורך אדם חמת כי א״ל * תחגור תמות שארית
 לכשתעורר לוי רבי אמר בעוה״ב תחגור תמות שארית
 עושה אתה מה רואים הצדיקים הרשעים על חמתך

: לשמך מורים והם לרם

תרומות
 על חמתך תעורר אתת כאשר אדם חמת כי לוי ר׳ לדעת הפסוק שיעור (ןך

הש״י מצות לעטר אדת״ר בדרך שהלך אדם בלשון יכנהו החוטא אדם
 ולשון הרשע על חמתו ששפכת בראותו לו תודה הצדיק האיש ר״ל תודו אז

 זאת והודאתו הצדיק שהוא לה' להודות שדרכו מי על בשתם נאתר תודו
 נדרו התזמור סיף זה עם ויסכים חתתך שארית ותאסור שתחגור סבה תהיה
 ללתיד ראוי חמתו יעיר לא שהש״י היא הצדיק שהודאת כיו! ונותר ושלתו
 נגידים ריח יבצור וישלתו נדרים גידרו סביביו כל יתברך לפניי להודות תתנו
 גבוהים שהם ארן תלכי גס או השרים רוח וישפיל יקצוף הקב״ה כאשר וגו'

;עליהם טרא יהיה והקי״ה מלפניו יראו השרים על ר״ל עליהם

ג פרק בכורים מסכת
 ל ולא מלאי ובכל במרגליתא בקי ר\ה בא כר שמעון

קריעלוי יוחנן רבי וחוח למיכל עגול ליה הוה
 ע קהל׳ של מעשיו מכיר שאינו מי כל אמר לחכמי׳לחם לא *וגם

: זה של אבותיו מעשה יכיר אברהם
 בה מרויחי! שהסוחרים נסתרת חכתה שהיא מרגליות בהכרת בקי ןקיה

 והיה יאכל מה לו היה ולא אחרים דברים בכל בקי היה וגם הרבה
 תמיהה עליו תזכיר היה ועוד • לחם לחכתיס לא וגס עליו יוחנן ר׳ קורא

 אברהם כתו עתים נדיבי בתעשיהס צדיקים חכמים האנשים בין שהיה אחרת
 בעולם שחוזר הוא גלגל כי בריות מזונותיו לשיהיו הועיל לא זה כלו )אבינו

 לאשתו ואתר פתחו על שרא^*.י<תתזר חכס על שלנו בתלתוד שאתרו כתו
 לבניו ג״כ שיתנו כדי צדקה לו ר׳ד^זסן לכריך דליקדתו היכי כי אקדי׳ליה

 שחו!'בעולם הוא גלגל לה השיב והוא זה על בעיניה וירע לבריות יצטרך אס
ומעשים לזה נ ג" רמז אבל הפסיק פשט זה ואי! הזה הדבר בגלל כי שנאתר

; תענית בתסכת ובייחוד לזה דומים בתלמוד רבים

 לא כבוד לפי • וכו׳ הביכורים אוז מפרישין כיצר משנה
זיקר׳יע *תקום תגי כן ולא * יוצאים היו הנכנסים

 בו שאין הידור אף כיס חשתן בה שאין קימה מה והדרת
 רבי תני * לקיצין אחר שהיה הבא היא שגיא כיס חשרון
 ויראת זקן ת״ל יטריח שלא לזקן מנין אלעזר בן שמעון

 ארבע לזקן אבהו דר׳ בריה חנינא רבי ־ ה׳ אני מאלהיך
 לו ישב עבר רואהו משהוא גדול • לו ישב עבר אמות

 ל* שת!׳ כצאת *והיה מ״ט ממנו שנכסה ער רואהו משהוא מלך
 והביטו האהלה באו עד משה אחרי והביטו וגומר משה
 אמר סימון א״ר איש באשת שחשדוהו מלמד משה אחרי

ה׳אני אני מאלהיך ויראת תקום שיבה מפני ב״ה הקדוש
:תחלה זקן עמידת מצות שקיימתי הוא

 תנין היו כן הבכורים בהבאת הנכנסים האוכלסין תנין ונו׳כפי כבוד לפי
תועטיס אס רבים אס התצוה לכבוד פניהם להקביל היוצאים האוכלסין

 -בעתים אתת פעס לקיצי! א׳ :ואת תסכת בסוף לתעלה שכתבתי כתו נתנינס
 ויראת עצתו לזקן כאומר לויראת זקן נסמך ויראת זקן ת״ל :רחוקים
 איש באשת שחשדוהו :לתורה פנים ע' ד ע" זהו ־ תטריח ואל תחלהיו

 תחון לו ונטה האהל את ויקח מהם פורש שהיה נמה שחשדוהו לפרש ראוי
 אכילה נתו איש באשת התכונה הגוף צרכי בו ליהנות שיוכל כדי שהיה לתחנה
 שתה לא ומיס אכל לא לחם לילה ׳ ות יום מ׳ בהר שישב אחרי כי ושתייה
 הנוף לצרכי לחוש תבלי ה' כמלאך בעיניהם שיחשב ראוי ההר תן וברדתו

 נדי הכונה לזאת היה מאתם פורש היה שאס רעה תחשנה חשבו ול<ה • כלל
 שנאמר וראוי נופו קיום להעתיד כדי עצתו לבין נינו ולשתות לאכול שיוכל
 שהיי רב ערב כתו רקיס אנשים תפי רק יאתה לא כזאת חשדא שאפי׳
איש באשת סשד נם לנטת ראוי רביגז משה מעלת ונפי תהעס קטן מלק



קלא ביכורים ירושלמי
 פסוק אמנם אשתו את וקנא למשה ויקנאו פסוק על ל חז* וסמכו כזה לחשד

:שפירשתי מה תורה יותר והביטו
 אבינו אברהם על נאתר שזה אחשוב זקן עמידת מצות שקיימתי הוא '3 א

 והש״י יושב והוא ה'לבקרו אליו וירא זקנתו לעת התילה תצות שקיים
תקו! ל וארז" • ה' לפני עותד עודנו ואברהם העני! בסוף וכתיב ־ עליו נצב

:וכו' זה הוא סופרים

 כד עלויה מקבל לא והוא ממנתי׳ בעיי הוון זירא רבי לב
 גדולה נשיא חתן חכם רתניא תניי הרין שמע

 תקום שיבה *מפני חכם • מתמני עליו קביל מכפרת איייי*
 הגר מה גר אתך יגור וכי בתרי׳ וכתיב זקן פני והדרתיט

 על לו מוחלין כשנתמג׳ חכם אף עונותיו כל על לו נמחל
 מחל׳ את ויקדו ישמעאל אל עשו *וילך חתן * עונותיו כל ניא׳
 אלא שמה היה בשמת והלא שמה היה מחלת וכי וגומר נח
 במלכו שאול שנה *בן נשיא עונותיו• כל על לו שנמחל שמ!אצ

 בן כתינוק עונותיו כל על לו שנמחל אלא היה שנה בן וכייג א
 קרי אמי רבי בכסף דמתמני לאילין מקל מונא רבי שנה:

 תרגם * לכם תעשו לא זהב ואלהי כסף *אלהי עליהון נ סמזת
 לאבן עורי הקיצה לעץ אומר *הוי נכורי׳ כפר איש יעקב נ סנק>׳

 זהב תפוש הוא הנה להורות הוא וירע יורה הוא דומם
 ריח אין בקרבו אין רוח וכל * אתמני בכספא לא וכסף

 הס קדשו 'בהיכל *וה• ממנייה בעיתון אץ הוי בו תורה 01
 ר׳חנןכד פ׳מאיתתי: כתס׳פאה זה תענין הארץ:עוד כל מפניו

 שכל לומר אורייתא להו מטעין הוה פרנסין מקים הוה
 ימלוכו מלכים *בי שנאמר נתנה מתורה שניתנה שררה ■ משלי

 שמעת סימון לרבי שאל שלח אמי רבי ■ ישורו שרים בי
 ממנין שאין שמעתי ליה אמר לארץ כחוץ זקני׳ שממנין

 הוא מלא מקרא ולאו לוי רבי ליה אמר לארץ בחוץ זקנים
 ישיבה כל הא אדמתם על יושבים ישראל בית אדם *בן ל,1

 תורה ספר המוכר תני :אדמתך על אלא תהא לא שלך
 ספר המקיים אבל לעולם ברכה סימן רואה אינו אביו של

 ועושר *הון אומר הכתוב עליו בביתו אביו של תורה
 אשר האמתי העוזר ישתבח עומר׳לער: וצדקתו בביתו

 זרעים בסדר הנמצאים שושנים ללקוט עזרני הנה עד
:וירושלמי בבלי ותלמוד כמשנה

 ענותטתו ומרוב חכם שהוא כיו! הצבור על תנהיג רוצי׳לתנותו 1הי רא וי ר^י
 התשנה זאת כששתע אבל השררה תן בורח והיה המנוי תקבל היה לא

 כל עוטת למחילות טעה לידע וראוי תתונה להיות עליו קבל וכו׳ חכם ששנינו
 כי האחד ־ טובים כאחד שניהם וגם תב׳עעתיס אחד בזה ואחשוב אלה מג' אחד
 עליהם לתטתו בטוב בחרו שהצבור עד בתורה לעסוק היד בחזקת שהשתדל מי

 ועולה בפיהו היתה אמת תורת כי עליו מעידים תעשיו הרי ושופט שר לתנהיג
 כל לו נתחלין שיהיה נותן הדין שורת לו אלה אשר ולאיש ־ בתעשיו כתצא לא

 וכל שנתמנה נשיא לזה ודומה עתה: גתור צדיק שהוא כיון נעוריו חצאח
וגס ; שלתותו על תורה ההוא התנוי כי כשאול נביא ע״פ נתתנה אס שכן
 תורה פריהורביה תלות ולקיים העריות תן להשתר כדי אשה הנושא חתן
 יצדק וזה עונותיו כל לו ■שתוחלין תתנו שיתחייב הפעולות שלמות בו שים

 שאתר הפסוק יורה וכן תשובה בעשה חז״ל דברי כפי מעשו שהביאו בראיה
 נשתנה אלו תג׳ אחד שכל הב׳ הטעם אביו רצון לקיים שנתעורר עשו וירא
 אחד כל על שנתחדשה שקודם כיון אחר לאיש עתה נהפך וכתעט שהיה מתה
 היה ולא לנד עצתו עם שלמותו להשגת להשתדל לו היה הנוסף הדבר מהם

 תהם אחד כל על ונוסף נתחדש עתה אבל תתנו חיז זולתו לתר לחוש לו

ישיג איו להשתדל נתחייב אשק שנישא בשעה החתן ני כולל יותר שלמות

 שלתו> בפד להשתדל מהם אחד כל נתחייב ונשיא וחכם הבית' הנהנת בלמות
 הבדל יש אבל ־ מנויים תחת שהם והמדינות הכללים הנהגת שהוא כולל יותר

 בדברים גס והחכם בדברי׳הגופיים ההנהגה עני! עליו הוטל הנשיא כי ניניהם
 היותר הנהנה אל תהם אחד כל יכנס שטרם ומחייב ראוי וא״כ הנפשיים
 אליו הקודמים הפרטים עונותיו כל לו נתחלין יהיו עליו הנוספות מעול?

הוא שהרי הנוסף כיללת ההנהגה על וחשבון דין לתת יתחייב כך ואחר

:חדשה כבריה
 אות• שתתנין הצבור על מתונים או הדיינין לאלו תזלזל היה מונא.
 כסף אלהי עליהם קורא היה וזהב ככף נעלי עשירים הייתם תפני

 נאתר שהוא הקיצה לעץ אותר הוי פסוק נבוייא כפר איש יעקב פי' וכן ־ וגו׳
 הקיצק לעץ אותר כאלו הוא הרי אותו התמנה שכל בו תבונה ואין המתונה על
בהוא בעבור להורות הוא ידע וכי בתתיה יורה הוא :עורי דומם לאבן וכן

:וכו׳ וכשף והב מפוש
 תפניז הס קדשו כהיכל ה' כי דעו "כ ע למנותו רציתם אס בעיתין אין דקרי*

•ויסכי• והתקיימו והתמונ' רצונו תעיברי ליפרע עתיד והוא הארץ כל

 בזרוע• תורה ספר תשים היה פרנסים תתנה כשהיה כי חגי רבי תעשה זה עם
 • פי׳ י״ת ; התורה תאת הנתמנה אלא ראויה שררה אין כ־ ויבינו ידעו למען

וכדחסיק תלו בהיכלי והס ה' בשם הנקראים צדיקים תתנו ר״ל בהיכל וה'
;דקסרין בכנישתא לגור בא ר״י הא שם

 חסדיו וברוב וברחמיו חיל לעשות כת הנותן היא כי לבב בכל ה׳ אודה
 על ולהוסיף הטובה מחשבתי לתעשה לצרף מקודש עזרו ל־ שלח

 לי ואעידה • אותו תסייעין ליטהר הבא כי בעיני ראיתי עתה וגס הטוב
 לא אשר הקודש עבודת במלאכת אצלי נתחדשו ענינים תשני נאמנים עדים

 כי הראשון ־ זה ספר בהקדמת כתבתי כאשר לעשות לבי על עלה ולח דמיתי
 בפירוש ידי השיגה אשר התעט פנקסי על כתבתי רבים יתים לי זה היות אם

 אט כי זה בספר לכתבם מחשבתי היתה לא בתלמוד מפוזרים רבים מאתרים
 כדרבונות חכמי דברי על הקצרה דעי לחוות קשאי לא דאכתי בעצמי יודע

 אשר והאחרונים הראשונים המפרשים לפירושי סתור נטועים וכמסמרות
 הודעתי וכן בששים בטלים דברי יהיו ידעתי נא הנה ני חיים אנו מפיהם

 תיוחדי׳גבירי חכמים שלשה או שנים לפני הראיתיה וכאשר ־ הספר בפתיחת
 לי ויאמרו רפות ידי חזקו לבס וגובה ובחכמתם ־ הרהיבוני הם ורעי אוהבי

 עתדי ועל התחזקתי עתי ובדברם בספר זכרו! זאת וכתוב ונתחזק חזק
 תיוחדי' בתקותות יחידותם חכתיס דברי בפירוש זרעים בסדר ואכתוב עמדתי

 ; הוא קטן כי יעקב יקום ומי לפני היה אשר מעט ני תגעת שידי תקום עד

תתלמור ספר שום הזאת בעיר ראיתי ולא שמעתי לא אשר על ני ,!"!ש!"
 לכתוב לבי אל נתתי לא אחת מתסכתא זולת ופירושיו ירושלתי

 תמימי לבב ברי רבים מפי ששתעתי עד הירושלמי תן דבר שום זה בספר
 מיוחדים מאתרים לכתוב אצלי ותחויב ראוי שהיה ה׳ בדרך ההולכים דרך
 חכם ביד נמצא הזאת בעיר כי ל• ויאמרו ויורוני ירושלמי מתלמוד ג״כ

 בו נכתבו אשר ארוך ספר ובכהונה תורה בכתר מוכתר תוסמך רב מסויים
 את ולתת ירושלתי וגס בבלי תלמוד סדרי תשיתא רבים מדרשים פי׳ בלי

 ואראה י ההוא הספר ישאילני הנזכר קרב החכם לפני התחננתי שאלתם
 ויראה והאיכות הכתות רב שהוא ירושלמי מתלתוד בספר כתיב הנמצא
 אי על הנדרש כל לחבר הילקוט בעל בדרך ללכת תחברו טנת שהיתה מתוכו

 איסור שהואבפי׳דין הדרש בין לחלק מבלי נתונים נביאים מתורה פסוק זה
 על לרבים אזהרה בדרך ממש שהוא הדרש ובין וטהרה טותאה או והיתר

 ואחשוך לקצר טיב כי ראיתי הקצרה השערתי ובפי אמוניי אי תדותיו ענין
 שה© הענינים רק זה ספר על מלכתוב במתני אשר הסופר קסת ונס פי

 על כתיבים הס הלא הדינים כל שפירושי כיון שזכרתי הזה תשני מהמין
קזה בספר לזכרם צורך ואין מהפסוקים ראיותיהס עם התלמוד ספרי

שבת מככת
ראשון פרק השבת יציאות

 א בשם נחמן כר ישמעאל רבי מלאכה קרוי׳ שהוצאה מלן
:מים קול ויעבירו משה *רצו מןהדא לה שמע יונתן רבי

במחנה



ירושלמי
 לתרומת מלאכה עוד יעשו אל ואשה איש לאמיר \בממנה
 מבתיהם מלהוציא העם נמנעו מהביא העם ויכלא הקדש
 שמע את הכנסה אפילו אומר אחא רבי לגזברי׳ וליתן
 לגזברים ליתן מבתיהם מלהוציא שנמנעו כשם • מינה

 : ללשכה ולהכניס מירם מלקבל הגזברים נמנעו כך
 ונשמרים ונזהרים עושים הס באמונה כי הגזברי' מעלית מכאן למדתי

 ויכלא אותר שהכתוב ותפני עוד נדבה לקבל שלא לנפשזתס מאד י ,
 אבל עוד להביא שלא שנזהרו הס בלבד שהתביאיס נראה היה מהביא העם

 הגזברים שגס 'ולמדנו אחא רבי ובא לידס יביאו אס מקבלים יהיו הגזברים
 הפסוק בפי' מרבו אחא רבי קבל שכן לומר וראוי עוד לקבל שלא זהירין היו
 הכרח ויש מלאכה עוד יעשו אל ואשה איש לאתר בתחנה קול ויעבירו משה <יצו

 אל התצוה והיה נדבה עוד יביאו אל ואשה איש לאתר לו שהיה כ! לפרש
 פשט בדרך פירושו מלאכה עוד יעשו אל שאתר עתה אבל בלבד המביאים

 להזהיר צוה ולכן התלאכה עושי' נקראים שכלם ולגזברים לאומנים גס לצוות
 גס כי שומעת און על חכס תוכיח ויהי ה' בית כנאמן ע״ה רבינו משה

;עוד לקבל שלא נזהרים כלס היו הגוברים

ב פרק מדליקי} כמה
 תנו תנו" אית :וכול' מתות נשים עבירות שלש על ב .

 ילדות דאמרי מאן יולדות תנו תנויי אית ילדות
 דכתיב מתים בנים נדרים בעון יהודה רבי בשם תני

 שאין מכאן יולדות ראמר מאן בניכם את הכיתי *לשוא 5יימי
 *ולפני אומ׳ פנחס רבי ,הסכנה בשעת אלא מקטרג השטן כשדבר
 אין האורים בסדר וגומר לו ושאל לעמוד הכהן אלעזר נז

 שבשעה מלמד האורים במשפט אלא כאן כתיב •
 אם עליהם יושב מעלה של ב״ד למלחמה יוצאין שישראל

 על מחנה תצא *כי אומר חייא רבי ג להנצח אם לנצח ^דבי
 צריך אינו יצא לא אם הא וגומר ונשמרת אויביך

 בשעת אלא מקטרג השטן שאין מכאן אלא שישמור
 היום ונאצה ותוכחה צרה *יום אומר ברונא רבי הסכנה זעייס

 אלא מקטרג השטן שאין מבאן אלא לא אחר יום הא הזה 0

 הא בדרך אסון *וקרהו אחאי רבי אמר ,הסכנה בשעת ראשיח
 א״ר וכולי מקטרג השטן שאין מכאן אלא לא בביתהנ
 אלא כאן כתיב אין צדיק יצא רשע יצא *בהשפטו איבו מלים

 מרועע בבית היושב ,וכו׳ מקטרג השטן שאין מבאן רשע עק
 עלימו מות *ישי דבתיב שלו דנסטים המות מלאך נעשהנה פס

: מאומה משאת ברעך תשה *כי כד״א 0,דנר
 שונה שכן הילדות בימי לומר רוצה ילדות מתות ששונה תנא יש תטי איך| כד
 התנא זה שונה היה שלא זה לפי שנא'■ וראוי מתיס בנים יהודה רבי >אמר
 ונקבות זכרים כולל שס ילדות ויהיה נדרים בעון מתות ילדות נשים יהודה ל״נ1 כרבי שונה היה אלא ־. כלל כמשנתינו ולא מתות נשים עבירות שלש על המניה
 כשעת מתות נשים למשנתינו מסכים יולדות ששונה והתנא יולדות כתו נפשע׳

 שאין כאן אתר •וכן סכינא תוראחדדו נפל בגתרא לת״ש וגס ־ לידתן תרח דג
 חז״ל בדברי רבות פעתים נזכר זה וענין הסכנה בשעת אלא מקטרג השטן דיק

 השתים צבא וכל כסאו על יושב ה' את ראיתי ימלא בן תיכיהו בן הנביא פלו3 דברי יסוד על בנוי שה דרוש • השכל עס תסכים הפשט בדרך להבינו וראוי י׳תןא
 חז"לאלו ופירשו זה נאתר אחרים ובתקותות ותשתאלו מיתינו עליו עומדים חגת

 חזק בנין נבנה זה יסוד ועל ־ לחובה משמאילים ואלו לזכות מיימיניס גמאן .
בכלל העולש נל את ודן הוא וישר צדיק יחלרן־ תתאריו שאחד כיון ונאתר

שבת
 דס״ל

 ילדות וזכות טוב מליצים תלאכיס לברא צדקתו יושר חייג ובתשפט ובצדק ובפרט
 נזכר׳ להגיד אלף "ליזאחדתני תלאו עליו יש אס אליהוא בדברי וכן הנשפט על

 ס״ל כפי שטן נקרא אחדתהס שכל ר״ל חובה מליצי מלאכים כ וג" יושרו לאדם
 כר״י רעה־ לדרך טובה תדרך אותו ותטה לחטוא האדם את תפתה אחד שתצד טבעו

 דאמר הביאו הוא אשר חטאתו תזכיר תעלה של דין בבית בהשפטו כן אחרי ונס
 נעון ירשיענו ולא בידו יעזבנו לא ה' דוד תאתר פירוש שזה ואולי לעשותו והשיאו

 נירים לא ה ואתר השטן על רמז שזה לצדיק רשע צופה תמנו לתעלה בהשפטואתר
 נניס ובלשון מעלה של דין בבית בהשפטו ירשיענו ולא לחטוא להשיאו בידו יעזבנו?

 מתים ־ סטראאוחרא או דשמאלא בכנויסטרא הזהוחביריו המלאך תכונה חז״ל

 ולא וכאן יתברך 1תונחי%לפני יהיו וחובה זכות טענות שכל חייב והצדק והאמת
 אשתו לפגי לתשפט עמדו עד האדם את תעצמו לחייב בשטן נח שאין חז״ל למדונו

 כדעת ;סבתו היה הוא אשר עונו בהזכירו כנגדו חובו מליץ ושם יתברך דינו בית
 דאי 'נ ר עם יבא בתשנט ה' המלחמה בשעת כי האורים תשפט מלשון לתד פנחס ורבי

 ס״ל נתן ואז ומימינים משמאילים שם יש משפט שיש שכיון ובודאי לצבא היוצאים
 כר״נ למדנו לא כי וגומר ונשמרת תפסוק ראיה הוסיף חייא ורבי :לתקנ׳רג רשות

 הזה ועוד י כנגדו טוען שיש שס כרמז ולא תשפט שיש אלא האורים במשפט תפסוק
 ד׳ להג הסכנה שעת שהוא בדרך דוקא בדרך אסון וקרהו תפסוק אחאי רבי הוסיף

 עיירה תה הבנתי ולא כתובים תפסוק איבו ור' נביאים תפסוק ראיה הביא ברונא ורבי
 ק ת•)" לומר אפשר שהיה תזה שיראה רשע יצא אלא כאן כתיב אין צדיק יצא שנתב

 באותו דוד כונת כל הותר היה כן יאתר שאם לפי הנמנע תן והוא צדיק יצא
 באתרו לנגדו העומד הרשע על וצועק קיבל שהיה תחרש אל תהלתי אלהי מזמור

 לפסוק סמוך אתר עוד וגו' סבבוני שנאה ודברי וגוהר תרמה פי ו רשע פי כי
 ואיך רשע יצא נהשפטו יתינו על יעמוד ושטן רשע עליו הפקד אליו וקודם זה

 רבי כינת שאין אומר זה ולתקן כונתו הפך והוא צדיק ש־צא עליו להתפלל יוכל
 קושיא לתקן רצת אבל צדיק יצא דוד שיאתר בעיניו שטוב תדירי׳ כגגלה איבו

 נינה דוד הרי ־ זה תטעם כלל לאתרו ראוי היה שלא זה בפסיק גלויה חזקה
 רשע עליו הפקד ואתר כנגדו קללותיו שהרבה רשעזעוולןעל בתאר פעמים

 תה גתורוא״כ ברשע ומאותת תוחזק הוא כבר והרי ימינו על יעמוד ושטן
 תאותת היה זה קודם והלא דין תבית רשע יצא ונהשפטו בדין להכניסו צורך

 שהכניסוהו שנאמר לא אס התלט אין בדין להכניסו מקום יש ואס ברשע־ ותוחזק
 דין בית צריך אינו רשע להיות אבל הראשונה חזקתו הפך צדיק יש אולי אס לברר

 טמרהשסוק איבו ר' כונת וזאת י הוא כן שתתחלתו רשע תשס שיצא לשגאמר
 אולי אס לראות אלא בדין להכניסו צורך אין כי יחייב שהשכל משובש הוא הוה
 עינינו יאיר הקושיא זאת ותקון ־ בתפלתו דוד כינת זאת היתה ולא צדיק יצא

 ביד ניתן שכבר היות שעם האמור אמוניי הדרוש .ללמדנו שבא הפסוק בפי'
 להשמידו אליו נתונה הרשות אין עדין ימינו על יעמוד ושטן כאתרו השטן
 כנגדו השטן יטעו! ושס העליון ב״ד לפני שיובא עד חובתו יודע שהוא אע״פ
 ׳ שאין תכאן נתברר י תפלתו לו תועיל ולא רשע יצא שס ובהשפטו עוניו ויגלה

; משפט עת הוא שאז הסכנה שעת זולתי לקטרג לשטן יכולת

 בלשון תובעי ופירש הזה ירושלתי בשס זה תאתר הביא בערוך דנסטים
 התובעו חובו בעל הוא ות״ה לו חייב הוא הוה שהאיש עכו״ס

 כאומר תות ישי פירושו ויהי' ברעך תשה כי כתו חוב תלשו! תות ישי שנאתר
 וחשבתי ־ זה לתדרש בפסוק רתז לבקש וראוי עליה חובו ותבע התות מלאך

 נהלך אלהיס בבית סוד נתתיק יחדיו אשר שלמעלה בפסוק אתר כזמוכין לדרוש
 לאויב נהפך אליו אהבתו תחת כי אחיתופל מתרע׳על דוד שהיה והכוג׳בו ברגש

 יושבים שהיו כערכו ואנוש ואלופו רבו וקראו גדול כבוד בו נוהג היותו עס לו
 רצה לא ואחיתופל ־ עס ברב והולכים תורה סתרי תתתיקים ת' בבית יחדיו

 ה' בבית עתו ישב ולא רעה עליו היועצים עס לחברה וארח תתנו ונפרד בזה
 בבית יכנסו בחירתם בזרוע ואביריו שהוא בצדק הוא ראוי א״כ תתחלה כאשר

 חובו לתבוע המות תלאך שהוא חובם בעל יבא ולשם ה׳ מבית בצאתם מרועע
 נופל ומיד שתכף תרועע בבית להכניסם יתחייב שכן חיים שאול ירדו ולזה

 ני • לשאול חי כיורד הוא והרי חושה תהרה יקבר ושים ימות ושם עליו הבית
 מרמה חדרי ודירתם ארבס שבקרבם כתו דירה מלשון בקרבם בתגורס רעות

 ישי בי״ת ; הרעה ומחשנתס עצתם לבלבל תרועעיס בבתים בנופלים יפלו כן
 יקטרג רעות דירתם להם שהיה ר״׳ל בתגורס שרעות ע״י ת״ה כלותר מות

לשאול; חיים וירדו עליהם שיפלו כדי עליהם

,. אה ...... . . ! . ... , .נ ה׳ *וייצר כרכתי׳ היה לעולם טהורה חלה הראשון ארם



׳ירושלמי
יוסי רבי ראמר כהר,יא את'א וגומר הארס את

 חלתה מגבהת היא עיסת׳ מקשקשת הזאת משהאשה
 * לאשה חלה מצות נמסרה לפיכך מיתה חוה לו וגרמה

 האדם דם *שופך הה״ר היה עולם של דמו הראשון אדם ט שס
 נדה מצות נמסרה לפיכך מיתה חוה לו וגרמה וגומר

 נשמת ה׳ הה"ד*נר היה עולם של נרו הראשון אדם לאשה נ
 לאשה: הנר נמסר׳מצות לפיכך מיתה חוה לו וגרמה אדם

על כס כתיב כחי כפי כראוי להביאנה כדי זה ענין בב״ר ומצאתי □ק^וקי
 זה מלך ארץ עתיד י במשפט מלך האדם את ה' וייצר פסוק על י
 בדין העולם את שברא ארץ יעמיד במשפט • הקב״ה המלכים תלכי מלך

 שהית הראשון אדם זה יהרסנה תרומות ואיש אלהיס ברא בראשית שנאמר
 ׳ עריסותיכם ,ראשית שנאמר תרומה חלה ונקיאה עולם של חלתו גמר
 כך חלת׳תבנתי' ותגבה' במים עיסת' תקשקש' שהיא הזאת כאשה ,יום א״ר

 הבנתי מכאן ־ ע״כ האדם את וייצר כך ואחר הארץ מן יעלה ואד נתחלה
 עם קשור וייצר שפסוק לומר ותכונה ־ וכו׳ הזאת משהאשה יוסי רבי דברי
 כמו וד-״ת אדם בני כלשון תורה ודברה הארץ תן יעלה ואד שלפניו פסוק

 חלה מצות כפי פירושו אס אצלי תסופק חלתה מגבהת ולשון ־ וכו' שהאשה
 פירוש אולי או מציה לקיים העיסה תן הנתרם קטן החלק שהוא לו הסמוך
 מקישה שהאישה נערוך פי' מקשקשת ופי' י קודם שהזכיר עיסתה כתו חלתה

 יאמר וא״כ קול השמעת מלשון הוא וגס • העיסה ערוב בשעת בזרועותיה
 כל שעשתה מבנתי׳ר״ל חלתה מגבהת המיס עם הקמח מערבת כשהאשה

 בפסיקים הנזכר שכל תפני זה לספק באתי והנה עיסתה שהיא מתוקנת חלת'
 לארץ ציה שהקכ״ה בריאות בשאר לא לבד אדם בבריאת רק מדבר אינו אלה
 והשק׳ יעלה ואד ומ״ש המיס ישרצו הארץ תוציא הארץ תדשא כמו בריאתם על
 האדם יהיה ותתנה עיסה לעשות העפר על מיס לתת זה כל האדמה את
 להסכים כדי אבל י נרדפים שתות והס אחד דבר הכל וחלה עיסה כן ואס
 כפירוש לפרש ראוי לעולם היה טהורה חלת הראשון אדס המאמר תחלת עם

 שנתרם האדם שהוא העטה מן הנתרמת החלה על פרטי שס שהוא האח'
 השתים תולדו׳ אלה בפרשת ר״ל כאן נכתבו שלא ואע׳־פ הבריאות ש׳אר מכל
 משובחת טהורה חלה האדם היה אליהן ובערך הפרשה בתחלת נכתבו כבר
 תלינו מתנו הנראה שכפי המאמר כלל בהכנת ספק לי נולד עוד ־ מכלן
 לאדם מיתה גרמה חוה שהרי בו הכתובים עדים ג׳ פי על נשכר חוטא
 אחרות מצות וב' ־ חלת מצות לאשה נמסרת זה ובשביל טהורה חלת שהית

 זה ■ התנה תעלות בג' המוכתר לאדם מיתה שגרמה בשביל/. לזו הדומות
 מה ־תפני נסחו וזה י״ו פרשה בסוף ב״ר לשון כשראיתי אצלי נתחזק הספק

 הן לפיכך לעולם מיתה שגרמו ידי על תחלה המת אצל הנשים מהלכות
 לה ניתן תה ומפני • ימשוך אדם כל ד-ואחריו תת״ תחלה התת אצל מהלכות

 ותפני נדה מצות לה ניתן לפיכך הראשון אדם של דתו ששפכה ע״י נדה מצות
 של חלתו גמר שתית הראשון אדס את שקלקלת ע״י חלה מצות לה ניתן תה

 ידי על שבת נר מצות לה ניתן תת ותפני חלת מצות לה ניתן לפיכך צולם
 מציות וכל שבתע״כ־ נר לתמצות ניתן לפיכך הראשון אדם של נרו שכבתה
 תעלות רותזו׳לג׳ רשומות בג'מצות נצטווית והאשת התעלה גדול הוא ועושה

 ראוי שאין תת וחמס עול זה ־והלא תהנה אחת בכל חטאת אשר חטאתה על
 למת משל אמשול המאמר כונת ולהבין זה ולתקן ־ הש״י במעשה לחשוב
 תתוק פרי שאכל'אייה בסבת למשכב ונפל שחלת מי שראינו הרי דומה הדבר
 לתקן רופא אצלו נכנס גדול היזק ממנו לו נמשך וכן הגוף לכל ותזיק לחיו

 מצד לעולם הפרי מאותה יאכל שלא לו לצוות יתכן שלא ראה וכאשר עותתו
 שישמור רבות אזהרות עליו ויצו העתיד לתקן סדר נתן ניניה' שיש השואה קצת

 הראוי כתות אלא תתנו יאכל שלא בדרך הזה הפרי שיאכל עת בכל ויקיים
 כי מיתת עליו נגזרה הראשון אדם הזה הדבר כן הראוי בזמן הנון ובבשול

 לגמרי תתנו להפרידה הראוי מן היה עוד תזיקהו שלא וכדי אשתו לקול שמע
 להוליד אליה גדול צורך לו כיש די שלא אשת בלא שיהיה לאדם נמנע זה אבל

 ובמעשה בעיון להשיג לאדם האפשרי אמתי השלמות לענין גם אלא בדומה
 בעיונז־ ולהתבודד עצמו את לשרת יוכל לא לבדו הוא כי האשת פרות צריך
 תגרום שלא העתיד יתוקן יאיד לבי' האדם היות טוב לא באתרו רמז זזה
 שקלקלה הדבר באותו מצות לה לצוות אור ישכנן הדרך לאדם האשת נזק עוד

 )אשתזנכיוצא פשע חלקנשיף זהירה תהיה היום גל שתמיד גדי בראשונה

קלב ־׳ שבה
 צוק בהן שנרמה הדברים דוגמא בתלות נלטוית עונה ליכור שכדי כיון בזת

 מיתת שגרמו ע״י תחלה המת אצל הנשים מהלכות תה מפני ב״ר תל' למדתי
 התאים עם חסד לגמול הולכת להיות טבעת הקב״ה שהרגיל לומר רוצה וכו'

 ותהיה מיתה גרתת היא כי תזטר הזאת טובה מדת ירי שעל כדי בראשונה
 לרתוז תג׳אלת אחד בכל מצות נתינת לשון והזכיר אחר נזק עוד תלגרוס זהירה

 והדלקת נדתה וזמן עיסתה נתינת לידה שתבא עת בכל כי שאמרתי למה
 סבה יהיה וזה בהן זהירה ותהיה מתן אחת בכל יתברך מצותו תזכיר הנר
 בתומי ואני ־ בתתלת כאשר האדם את ולהחטיא לחטוא עוד תוסיף שלא

 האדם איך הזכיר אשר התורה בדרך במאמ׳ללכת חז״ל כוונת כי לעצתי חשבתי
 באפי* ויפת האדמה מן עפר האדם את ׳ ה' וייצר שנאמר ונפש מגוף נברא
 תקמח העיסה שנעשית שכמו חלה בשם אותו כנו, הגוף וכנגד חיים נשמת
 נר הזכירו הנפש וכנגד יסודות ושאר ומיס מעפר הורכב האדם גוף כן ומיס

 תחדש מציאות והס מציאות ב' אל זה נתאחר נרמז עוד י אדם נשמת ה'
 לחלה הדומה והיסודות העפר תן מציאותו נתחדש ובאדם ׳ תתמיד מציאות

 העמדתם סבת ר״ל הנפש הוא הדס כי הדם בסבת הוא המתמיד ומציאותו
 האדם על מיתה שנגזרה שאע״פ ללמדנו ז״ל וכונתס ־ החיוני הכח והתמדת

 • בסבת בה נושעים ויהיו עוותתס לשניה׳לתקן תקום נשאר עדיין אשתו בסבת
 עצתה האשה כי לומר רצוני תקנתו וקלקלתו ולנפש לנוף מיוחסות המצות קיום

 המוטלות ג'מצות קיום ע״י נפשיי השארתו סבת תהיה היא מיתה לו שגרתה
 התמדת סבת תהיין אלה שלש כי ש וכי׳ בשבת הנר והדלקת ונדה חלה עליה

 ונפסדים הווים היותם עליהם נגזר שכבר אחר הרכבתם טבע וכפי חיותם
 מצוות הא' ־ מינים לב' נחלקת .התורה מצות וכלל ־ ימים לאורך יזכו אבל

 ולא עשה למצות אבות תנה שתים כי נדה דם ושמירת חלה כהפרשת מעשיות
 מתנין ושתיהן תעשה לא מצות נדה ושמירת עשה מצות חלה שהפרשת תעשה
 שנחשוב אפשר והיה בנר נחשלות עיוניות מצות השני המין תעשיות מצות

 תעשיות מצות לקיים לאיש עזר להיותה האשה תעלת בשנאת׳שתניע לנו שדי
 עיונית תצות שהוא הב' במין שגס לנמנע קרוב יראה אבל תעשה ולא עשה

 הנר הדלקת לה ניתן המחשבה זאת ולבטל ־ בהן זכייה שוס לאשת תהיה
 פסוין על במסכ׳סוטה שלנו בתלמוד ז״ל מאמרם ע״ד שאתרו למה ת הרזי

 וכי׳יכן באור התורה ואת בגר המצוה את הכתוב תלה אור ותורה מציה נר כי
 לקרוי* ר״ל לה' חציו ולחלקו השבת בנוצות חייבים אנחנו כי הזה הדבר

 תיוחד עת בתורה לקרות חייב בכניסתו -האכילה אחר בלילה וגס בתורה
 וא© יטה שמא גזרה יחידי יושב אם הנר לאור לקרות רשאי ואינו גר וצריך
 ונתנה שבת בערב הנר את לו שהדליקה האשה א״כ גגשתרתז היא עתו אשתו

 עוזרת תהיה היא, בתורה בעלה לשיקרא הראוי העת דולקת להיותה שמן בה
 וזה נר הנקראת התצוה אפשרות כפי עשייתה ע״י התורה בלמוד בכלכחה

 לבעליהףבהיות' שממתינות בשכר ואמרו זכיין בתאי נשי הני ז״ל מאמרם ע״ד
 מיתה חוה שגרמה היות עם כי זה מאמר בכוניז העולה הכלל וכו' בבה״ת

 הד© באמצעות חיותו העמדת קיום וגור ונפש הש״יביגוף בראו אשר לאדם
 ודם בשר חז״ל בלשון נקרא ולזה החיונית הנפש העמדת ■ר״ל הנפש הוא כי

 מיני בב׳ נחלקות ומצות תורה להם כשנתן שניהם את לזנות הקב״ה רצה

 • עיוניות ומצות מעשיות מצות '3 חלוק תעשה ולא עשה ראשון חלוק ־ חלוקי!
 באמצעית לבעלה סעד להעשות האשה זוכה האלה חלוקים מב' אח' ובכל
 בעיה"! רבים ימים עומדים להיותם שניהם שיזנו תזה וימשך שירותה טוב

 : לאו שומע אתה הן ומכלל הנצחי בעולם נפשותם השארית ולקיים הנפסד

 ׳ ד היה עולם של ימיו דבחצי הדברים נראין חנינא א״ך
מדני ליעקב יאמר *כעת שנאמר עומד רשע אותו

 כנ לעשות הקב״ה עתיד ברכיה א״ר ליעקב יאמר כעת עוד
 השרת ומלאכי השרת ממלאכי לפנים לצדיקים מחיצה
 להם הקכ״ה הודה מה אל פעל מה ואומרין אותן שואלין

 הה״ד הזה בעולם כןהקב״ה עשה כבר ולא לוי א״ר היום
 יניאלב ^בוח ״לת מה< ׳וגו ׳בעאר גוברין חזי אנא הא ואמר *עני

 שם *וריויה ונתרפאו סריפין מלט'שהיו אלא בהון איתי לא
 היו הם רביעאה די וריויה אלא באן כתיב אין דקדמאה

ירד ראובן א״ר אלהין לבד דמי ׳ האור את לפניו מככין
מלאך.



שבת ירושלמי
 אית ובר מילר תקין רשיעא אמ׳ליה פיו על וסטרו מלאך

דשלח ונום׳ מישך דשדרך אלההון *כריך ואמר חזר ליה מ
 לעבדוהי: ושזיב מלאכיה דשלח אלא כאן כתיב אין כריה

 הסוד גזה תימן באגרת הרתב״ם שכתב סוד נרתז חנינא רני כדברי
ו אליהו דבי תנא חלק ובפרק חנינא רבי תדברו בידם היה

 יתי אלפים ב׳ תורה אלפים ב' תהו אלפים ב׳ עלתא הוה שנה אלפים
 לדעתר׳חנינא נאתר •וכן שיצאו תת תהס יצאו שרנו בעונותינו משיח

 לשתוע הללו חשמנות בעניני הישר והדרך ההיא תהעת עבר שרנו כנעונותינו
 הרג בכאן רתז ולכן קיצין תחשבי של רוחם תפח האומרים חז״ל דברי אל

 נהם ונרתוו הפשט כפי אתתית כוונת להם יש כאלה שפסוקים ואתר
 שיש כתו מדויק בחשבון כעת שיהא לדרוש יכריחנו תי דרש דרך נוצה אס1 תוכרח אינו התדרש וזה כפשוטו הפסוק פירשו והמפרשים ־ ההם התדרשיס
 עת יבא לבא לעתיד הוא אתתי הדרש אלא ההוא היום עד עולם הבריאות

 וברוך ההוא העת יהיה תתי נודע ולא אל פעל תה ולישראל ליעקב שיאתר
 ישראל צדיקי שיהיו עת שעתיד%לנא ברכיה רבי דריש זה דרך ועל ־ היודע

 שיודיעוס תתצדיקיס ישאלו והמלאכים השרת תתלאכי לפנים ה' אל נגשים י
 כיוצא היה שכבר אתר תאתרו ולחזק יהיה שנן תודה לוי ןר׳ • ה' פעל תה
 איתי לא וחבל לשון ת תתש סריסים שהיו ועזריה תישאל חנניה ביתי נזה
 די להלן שאתר כתג ליתר לו היה נשרפו שלא רק מודיע היה לא שאס בהון

 שגס בזה גס נכלל איתי לא וחבל שאתר עתה אנל ־ בגשתיהון נורא שליט לא
 כל לעיני זה נודע לא אבל ■ עתה נהם היתה לא תקודם בהם שהיה החבלה
 :תקין וגו' נורא שליט לא די אילין לגוברין חויין ואתר הלשון שנה לכן רואיהם

 שיתקן נצר לנבונד בפיו והכה שירד המלאך אמר גתתיה איתליה ובר מילר
נצר ננוכד דבריו תקן ולכן בתלאכיס בן לשון יזכיר ולא אלהין בר שאתר מריו

:בראשונה אתר כאשר אלהין בר אתר ולא מלאכיה שלח די ואתר

המצניע פרק
 הדשן את והרים בד מדו הכהן *ולבש כתוב לוי א״ר ה

בפרק עוד י מלך של בפלטין גדולה שאין אלא ף?י'
 וכבוי שהגדולה ללמדנו זה לענין קרוב מאמר הבונה
 בבה״ט• העובד לכהן קורם בתור׳ושהוא עושק לכל ראויין
 עללין הוו ופגמייא בולטייא ן בצפורי הוו זרעיין חרתין
 עללין בולטייא והוון יומא כל דנשיאה בשלמא ושאלין
 אתון לאורייתא זכיין פנמייא אילין דמאי ק ויתבין קדמאי

 ודרשה לר״י ר״ל שאל לר״ל אשתאלת קדמאי מיעל בעו
 קודם ת״ת הארץ עם וכהן ת״ח ממזר אפילו מדרשא בבי

 הא ולכסות ולהחיות לפדות מימי סכרי הארץ עם לכהן
מפנינים היא *יקרה מ״ט לישיבה אך בון א״ר לא לישיבה ימשל

:ולפנים לפני המשמש גדול מכהן .1
 את ופשט בסתוך שאתר תתה זה על קושיא אין בפלטי! גדולה

 בגדים ארץ דרך תורה למדך ופרש״י אחרים בגדים ולבש בגדיו •

 תהס פחותים בגדים ילבש לכך לרבו כוס בהם ימזוג אל לרבו קדרה בהם נבשל
 הב׳ בין גדול הבדל יש עוד שאבאר כתו תזו זו חלוקות עבודות שהן תלבד ני

 הזהיר הדשן את והריס שבפסוק ־ הללו פסוקים תשני שלתדנו חשובים לתורים
 עבודותיה׳ וכל הקרבנו' שהקרבת שכיון בשיאתר לכבודו יחוש שלא עצתו לכהן

 גרועה עבודה ג״כ יעשה עצמו שהוא ראוי אין לעשותם עליו תועלות היקרות
 זאת לנטל ונדי לעשותה לוי או כהן קטן לנער שיצוה רק הדשן הרתת נמו

 תלך• של בפלטין גדולה שאין בירושלמי ופירשו הדשן את והריס ה' צוה הסברא
 העבודות בו העובד עצתו שהכהן בגדים שנוי לענין הוא השני הפסוק אבל

 בגדים ולבש ראשונה העבודה עבד שבהם חשובים הבגדים ויפשוט בגדיו ישנה
 שפיר׳ כתו ביניהן שיש החלוק וזה קלה היותר לעבוד תהס גרועים אחרים
 הפציתיות המאוכלות תן המחיזה חותהתלא שהיה יום לכל הראשונה רש״י

 תקום ואין תתרבה כשהיא הצבור הדשן את להוציא השנית י במזרחן ונותנן

 ימינה תדה תכאן למדיו הרי ־ יום לכל חובה יה ואין משם מוציאו למערכה
 עצייי הוא ושיהא האלהית העבודה אל נערך ברך ושפל עניו שיהיה לכהן

 העבודות" ערך כפי בגדיו נקיות על שידקדק אחרת טובה מדה ועוד העובד
 נאתר זה לעני! קרוב בערך ארוך הוא קצר הוא שאס זה תאתר כתבתי ולזה

 שם תשפחות שחי בצפורי שהיו ואחר חורה נעל כבוד על להזהיר הב' בתאתר
 בשלום ולשאול מס בכל להכנס חנהגס והיה פגתייא הב׳ ושם בולטייא הא'

 נשאלה בראשונה וליכב ראשונה להכנס נוהגים היו נולעייא ותשפחת הנשיא•
 לתורה שזכו טון ראשונה עתה ויכנסו תנהגס ישנו אס לקיש ואת־לריש שאלה
 בנית ודרשה יוחנן לרבי שאל אלא מדעתו תשונה להשיב רצה לא לקיש ידים

 דדוקא לומר סוברים היו ׳ לכהן קודם הזא וכו' ת"ח תתזר אפילו המדרש
 אבל נסות לו ולתת להחיותו וכן ראשונה שיפדוהו שבוים שניהם אס הואקודס

 מ״ט לישיבה אף בון א״ר תועלת בלי מופשט כבוד שהוא בראש להושיבו לא
 תסופק הריני ופגתייא נולטייא ובפי׳ • כבוד מלשון יקרה פי' וכו׳ היא יקרה

 שפי׳לשכת ומצאתי נערוך נקשתי תה ענין בהם שיש או בעלתא שתות הס אס
 דרך על לפרש ואפשר הוא עכו״ס ולשון העצה חכתי יומא שנחסכת נליוטו

נתעלה עלי כך ואחר פגם לשין יפגתיא עצה נעלי שרים היו שבולטייא זה
: תורה שלתדו

שרצים שמונה פרק
חליס רכי יושבי האזיני ד!עמי׳ זאת שםעו* כתיב

 חט באי כל ממשל הוא למה אמר חד ורבנין אחא
 בים יש ביבשה שיש מה שכל לפי אלא לחולדה עולם

 בים אינה וחולדה ביבשה שאינם בים מיגים והרבה
 מה לחולדה עולם באי כל ממשל הוא למה אמר וחרינא
 למי יודעת ואינה ומנחת גוררת ומנחת גוררת זו חולדה
 למי יודידן ואינם ומניחין גוררין עולם באי כל כך מנחת

ה0 : אוספם מי ירע ולא *יצבור דכתיב היינו מניחין .

יתן ותה יוסיף תה כי וכו' ביס יש ביבשה שיש תה לת״ש לחוש ראוי
 חולדה שתהיה העת-יס כל זאת שתעו באתרו התזמור אזהרת לענין

 והוא תאמין כל בלב התקוע אמוניי דרוש זכרו! כאן שרמז ואפשר לא או ביס
 נמצא ולא מכוס׳בים כלה היתה שהארץ יסודות הד' טבע נפי שנתאמת מה

 ואין טבעיות הפלוסופיס האריכו הזה הגדול הספק ובהיתר ־ יבשה שוס
 תאמיני ואנחנו טבעיות טענות ידי על הספק להתיר בדבריהם תתש שוס

 בעדות ידענו כי ונאתר נכונה תשובה נשוב הגזרה אתת' שנודע אחר האתת
 תתחת המיס שנא׳יקוו הטבע כנגד היבשה שתראה הש״י גור נאתנהשכך ה'

 בני אתרו אתתית האמונה זאת ולזכור היבשה ותראה אח׳ מקום אל השתים
 רוצה הש״י כי בלבבכם וזכרו הזה העולם יושבי כל והאזינו שתעו קרח

 היבשה להראות צוה הטבע וכנגד להפליא עתכס והעשה ובעבור נקיזתל
 לרוקע הגדול בהלל אמר ולזה התים על אנושי התין שיתקיים נתנע להיות
 בקותנו יתברך לשם תברכיס ויום יום ובכל ־ חסדו לעילם כי המים על הארץ

 ישיבתנו ועיקר אצלנו ומחוייב ראוי כן אס הזה הגדול הנס על תתטתיז
 מאסיפת עיקר נעשה ולא תצותיו ולקיים •תברך לעמדתו תהיה בעוה״ז
 יחד הזמר זאת ולכוונה • תעתועים תעשה התה הבל כי נכסים ורמי המתון

 ופסוקים וגו׳ איש יעשיר כי תירא אל וגו' חילם על הבוטחים ואביון עשיר
איו שנזכיר צזנו האזהרה זאת בלבינו ולקבוע זאת כונה אל נמשכים אחרים

 כל שם שנמצאו אע״פ ביס נמצאת שאיננה לחולדה דומים חלד יושבי אנחנו '
 והפ״י ביס ולא ביבשה מציאותינו עיקר אנחנו וגס ביבשה הנמצאים ב״ח תיני

 נחוש שלא בצוארנו תלוי וקולר • עלינו היום כל תמיד ומשגיח השגיח ברחמיו
 כתו בתורתו ולהבין ית' לעבודתו תנתתנו כל עיקר נשים דק העולם להבלי

 לשון ודקדק נדמו כבהמות נמשל יבין ולא ביקר אדס אמר התזתור שכותב
 תה עדך כאין ותלדי הכתוב כלשון חדל אתר שלא תפני ונכון אמתי הוא חלד
 לדברי תודה השני יתגא חדל יושבי עם עוד אדם אביט לא אני חדל
 יושבי אתר שלא כיון חולדה לשון על כיון חלד יושבי לשון שדקדוק ראשון תנא
המשל כשיהיה צורך לנו שאין ואתר לחולדה המשל בעני! עליו חולק אולם חדל

נדבר



ירושלמי
 שראו אלא לאו או כיס נתצאי! אם שנחקור וצרי־ אצלנו מדע כלתי ניכר

 ראינוה כי והוא ישראל כל לעיני וידוע גלוי בדכי כענינה להשגיח לנו
 לאסוף כחה ככל וטורחת עצתה אח תיגעח שהיא ר״ל ותנחת גוררת
 ע׳יג גוררתו היא כידה או כתפה על להוליכו כח כה אץ וכאשר מאכלה
 קרקע גני על נגרר הולך אחר ומצד כפיה התאכל א׳אוחזת תצד כי קרקע

 הדורסים ב״ח כשאר כפית או כתפיה על או נידה הכל להוליך כח כת אין כי
 שרך יכא בחורה אותו תנחת התאכל כהולכת הזה הטורח כל שטרחה ואחר
 נתשל כן פחד כלי יגיעה ולריק תשס אותו ונוטל עכבר או חולדה כתותה אחר

 תזלזלים שהס לותר רצוני זלות כרום ו-נכסיס ונתון להרויח סכל נושא העשיר
 קרקע ע״ג מאכלה שגוררת החולדה כדחות באסיפתם הנל לעיני עצתם את

 תה נצד ראוי ויהיה ויעשירו גדלו כן על מרמה תלאיס ננחיהס זתגיחין
 אינו והדבר ומניחים שגוררים תה להס קיים יהיה אס הצער זה נל לסבול

 שאתר נתו נכסיהם מניחים לתי יודעים ואינם גוררים פעתיס ביוב כי כן
 עמלו משוב אשתו נעל לפני תניח רכות פעתיס תהם אחד נל כי החנם
 ונכסים עושר השם לו יתן אשר איש שלתה החכמים גדול ואתר : בראשו
 כעל דבריו ותחם י ו יאכל נכרי איש כי תמנו לאכול ולאישליטנו וגותר

 חן קצירו 'ציור פי׳נאה נו ופר׳^״י תחם או תי ידע ז ל1 יצבור פסוק ב המאתר
 אל הגורן תן תייאספנו ידע ולא כיי ויעלהו שם וידרשנו הגורן אל השדה
 ונזה באספך יולי׳ ופסוק האסיף חג נקי־יא ולוה חשיפה נקרא זה כי הבית
 תפי־שיס בנס )י״מ : בחוש נראה ענין להיות לחולדה העשיר תשל יצדק

 ואכי׳קודם מוחו אחרי ביחד הכל אוספם תי ידע ולא ועט תעט וון הת יצבור
: וראינו( שמענו כאשר תוהו

 לחש נש בר חד אחא בלע ליה הוה דריב״ל בדיה בר ו
 מה א״ל נפק בי ואינשים רא דפותי שמיה מן ליה

 מיית אלו לי הוה ניחא ליה אמר פלן מלה א״ל לי לחשת
 : השליט מלפני היוצא כשגגה והות אשמע כן ולא

 קתעיות באונו לו ולחש א' רופא ובא הבליעה בבית חולי בלע ליה (ךןןף
 לחש זה אי תתנו שאל וכשיצא ונרפא פיתיר' כן שלתד כשתות וכשפי'

 שיתות לו היה טוב יותר כי הוא אתר אז ־ האתת לו ויאתר באזנו לו השמיע
 רבי החשיד החכם של בנו כן וישר תס כאיש אלה דבריו ויהיו כן ישתע ולא

 כתו עדן בגן בחייו נכנס כרתו ועל התות למלאך נצח אשר לוי בן יהושע
ובתיתתו עליונה לישיבה נפטר ומיד השליט מלפני היוצא כשגגה זה יהי1 הטותא׳ שתות שישמע ולח שימות והיה יתן תי לו ואתר כתובו' במסכת שנתיב

חי: קרני

עירונין מסבת
מערכין בכל פרק

 שמוני בי נחרו אמי *בני דכתיב מאי בא רבי אמר ״
 מי נטרתי לא שלי כרמי הברמים את נוטרה

 לא שלי כרמי שום על כרמים נוטרת להיות לי גרם השירי׳
 שלא על בסוריא משמר׳ב׳ימים להיות לי גרם מי נטיתי6

 שכר מקבלת שאני הייתי סבורה אח׳כארץ יום שמרתי
 לי גרם מי * אחד על אלא שכר מקבלת איני שניהם ?ל

 אחת חלה הפרשתי שלא על בסורי׳ חלות שתי להפריש
 ואיני שתיהם על שכר מקבלת שאני הייתי סבורה בארץ

 אני *וגם עליהון קרי יוחנן אח׳רבי על אלא שכר מקבלת אל
ב׳חלות נ׳י״ט חז״ל חקי )בלו׳ : טובים לא חקים להם נתתי נ 1 ׳

:י״מ( שכר קבול להס שאין נערך יס3טו לא הס
 עושה היה לא בא״י והדר לה קרובה היא אבל לארץ חוצה תיא סןריא

 מקדשין שהיו אחד יום אלא ועצרת וסוכות פסח של ראשון י״ט

 קרוביה שהיא אע״פ לאיז חוצז שהיא שוריא3 היושבים אבל הראיה פי על

קלג ' עיתבין
 שהיו בזמן תספק יתיס ׳3 י״ט לעשוא ין3חיי היו ארצות יושאר יותר לה

 שגלו אחר עתה וגס שלוחים שס תגיעיס היי ולא הראיה פי על תקדשין
 עשותז על יותר שכר שיקבל לחשוב שטעה תי ויש יתים ב' עושין לסוריא

 לא על עובר שניס שתס בכונה יתיס ב׳ עושים שאס האתת כן ואם יתיס ב׳
 וכן האתתי תהס א' שיהיה כדי יתיס ב' לעשות אתתית הכוונה אבל תוסיפו
האחת סופרים תדברי ושתיהן חלות ב׳ להפריש מדרבנן חייבים בסוריא

:חלה תורת תשתכח שלא כדי לכהן נאכלת והשנית נשרפת

מצדמעברץ פרק
 ט כאן כתיב אין משה מבקש כל ה׳ מבקש כל *והיה

 שתוה רבו פני המקבל שכל מבאן ה' מבקש כל אלא
 ז נל התשבי אליהו אמר*ויאמר חלבו רבי שכינה פני כמקבל

 5 עמדתי אשר ישרא׳ ה׳אלהי חי אחאב אל גלער מתושבי
 " היה לנביאים טורינון אליהו והלא וגומר יהיה אם לפניו
 רבו השילוני אחיה לפני שעמר עמידות שכל מלמד אלא
 שתואל משרת לשמוא ור,גער* כתיב י עההשכ לפני עמד כאלו

 נ א רבו עלי לפני ששרות שרות שכל מלמד עלי לפני ה את
 שתית אהרן *ויבא ישמעאל רבי תני השכינה לפני שרת באלי

 ית האלהים לפני משה חותן עם לחם לאכול ישראל זקני וכל
חביריס פני המקבל שכל מכאן אלא אכלו ה׳ לפני וכי

: שכינה פני מקבל כאלו
לומר רוצה חדוש לתדנו פסוקים הד' תאלו אח' תכל ה' תבקש כל והיה

 ראשון תפסוק לתדנו תתנו שלתעלה על תדוש תוסיף תהג א' שכל
 לותר הדין לבעל תקום נשאר ועדין שכינה פני כמקבל תשה אהל תבקש שכל

 שנאתר תעלתו גודל כפי שכינה פני כמקבל באהלו שהיושב •צדק בלבד כתשה
 זאת ובטול ־ נביאים בשאר לא אבל כתשה בישראל עוד נביא קם ולח בו

 סתוכה אליהו ראיות בעלהתאתר וסדר האחרות ראיות תכלג' לתדנו הסברא
 אתתי פרטי חדוש בה יש זה ומלבד בתעלה קרובים להיותם תשה לראיות

 נשאר עדין אבל ־ בעצתו כותב'התורה אתרו תבקש כל והיה פסיק ני והוא
 לשבח שיוכל עד כך כל כילל הזה הנלתד הדבר יהיה שלא וליתר לטעון מקים

 השכינה לפני יושב הוא שתתיד וליתר רבו לפני העותד תלתיד כל עצתו את
 ה׳ חי עצתו על שאתר אליהו תדברי תשובש' הטענה זאת לבטל חלבו רבי ובא

 בלתי שלישי תדוש שלישית תראיה לתדנו עוד ־ בי״ת עיין לפניו עתדתי אשר
 פרושים שהיו ואליהו תשה לותר צי־יך שאין והוא הקודתיס מהב׳ נלמד

 לא נביאי' סתם אפי' אלא ה' לפני יושבים היום כל ותתיד כתלאכיס נבדליס
 תשרת ושתואל עליו הפרשה נותב נתב כשמואל נער בנביא גס אלא כלבד זו

 בתואר תתואר היה היוס כל שתמיד כוללת גזרה למדני תנאן עלי לפני ה׳ את
 נוסף תדוש למדנו עוד ־ נערותו יתי בכל רבו לפני בעמדו ה' את תשרת
 לפני יושב כל התעלה לזאת זוכה אכילה בשעת שגס והוא רביעית מראיה

 ובענין בעיון התבודדות עת בכל התאתר שיצדק שראוי שנאתו־ וצא ־ החכתיס
 לתדנו זה ובטול האכילה שהיא גופיית תאוה בהשגת עסקו בעת ולא שכלי

 והוא זה על זה שניהם ויהיו אחר חדוש בו להוסיף אפשר רביעית-ועוד מראי'
 ישראל גדולי וכל אהרן היו שהבאים אתר תי ולכבוד הבאים תיהיו שהודיענו

 להתגייר עתה היא תשה חותן יתרו שהיה התעלה גדול בלתי תס איש ולכבוד
 אהרן ויבא באתרו התורה רש״יבפי' כיון זה ואל בפסוק תשה הוזכר לא ולזה
 שהוקשה להודיע וכונתו וכו׳ לקראתו שיצא הוא והלא היה היכן ותשה וגו'

 ואהרן תשה ויבא יאתר או פנים תב' באחד הפסוק בכל תשה נזכי־ לא איך לו
 באתרו כיון זה ואל וחותנו תשה עס לאכול ונו׳ אהרן ויבא שיאתר או וגו'

 שאמרתי תה מקיים זה וגם הכבוד כל את לו וגרס לקי־אתו יצא הוא והלא
 זהוצרכנו ה' לפני בה אתר כך כל נעי־ך בלתי איש היה הסעודה שראש שאעי׳פ

 בפס זה תאתר שהביא בערוך מצאתי טזרינון תלת ופי׳ ־ ראיות ד׳ לכל
פרי© ענין טורינו! ופי' פל׳שתאי טורני פלשתיס סרני שתרגום אתר הירושלמי

עצל א לר ח״ב



פשתים ירושלמי
 היה שהארון וגז׳ הקהתיס ונסעו פהוק על לזה סמוך בירושלמי מצאתי עוזי

 . והיא כקורה או כתיבה ישראל תהלכי! היו וכיצד בתדבר הרוחות את מנוי!
 ב״ה היה שמשה פי' בתעשיה' .כא! לכתבו צורר ואין גתונכפרש"ינחומש

: וע״ש להוכיח צורך ואין
/

 מפני בחצרו׳ מערבין מה מפנ< לוי בן יהושע רבי אמר י
 דבובה שהיתה אחת באשה •מעשה שלום דרכי

 וגפפתיה נסבתיה ברה ביר ערובה שלחה לחברתה
 רחמה הוות הכין אמרה אמיה קומי ואמר אתא ונשקתיה

 הה״ד שלום עשו כך מתוך ידענא דוינא ולא לי
: שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי *דרכיה ג 'יפל

 עירובי לעשות נוהגים היו לא וכי׳ שלתה ; איבה תל.ון שנואה רבוכה
 מבני אחד כל אלא לכלס מזכה אחד ידי על בע״ש הצירות

 הנשים ותנהג אחד בבית הנכרות כל ונותנין לחם כנר נותן היה החצי י
 ביתו בתוך לומר אדם צריו דברים ג' ששנינו כתו העירוב עושות עצת! שה! או

 עם שנואה כהיתה האשה זאת ע״כ ערבתם עשרתס חשכה עם שבת ערב
 ר״ל ערובה עצתה היא להוליך רצתה לא בביתה תונח היה שהערוב ככנתה

 הנער מיד הפת קבלה הבית בעלת והאשה בנה ביד ושלחתו שלה לחם וולת
 !ה וגס קטנים לנערים נשים כדרך באהבה ותחבקהו לו ונשקה בו והחזיקה

 היתה כן ותאמר לאמו וינד הנער ויבא בידו יהכנר אתו שנלחתו קט! היה
 שלום שכנת׳ועשו עם לדבר באה כך מתיו יודעת הייתי וצא לי אוהבת שכנתי
 תערנין מה מפני לוי ב! יהושע רבי שאלת נגד להקשות יש ולכאורה ־ ניניה!
 שלא כדי שבת לשמירת סייג לעשות עירובי! תקן שלתה ני בצדו תשובתו והלא
 שאלת היתה ר״י שאלת שנאתר וראוי לר״ה־ ד הירד מרשות להוציא יטעו

 כונת וזאת ־ חז״ל דברי תעלת להגדיל ותעולה תעולה תשובה לכשישיב סנס ׳
 העם תקרב מכשול להרים אלא זו בתקנה שלתה כונת כלאהיתה כיו! השאלה

 החצר תיחידי אחד שכל כגון קל יותר דבר לתקן היה שבת בהוצאת יטעו כאל
 בתקו! או הטעות ת! לשמירה ודי.בוה בעלמא להכירא לחי־קטן פתחו על ישים
 שיזכה ודי אחד לחם ככר הבית בעל כל לשית! הטריח מדוע קל יותר אחר
 לב חכם כל בלב דבוקה אהובה והתשובה תשובה שאלה והיא ־ כילם יעד אחד

 לצורך תקנה בכל לרז״ל ראשונה הכונה שתלנד אמר ה' ירא בישרו הולך
 ושיהיו מדינית ההנהגה להעמיד כוללת כונה להם יש עוד פרטי דבר התיקו!

 ראיה יתב׳הביא תורתו בקיום דבקים לזה זה אהובים ורעים אחים ישראל כל
 קיימים רחבים הדרנים בדתות תצית תי־י״ג התשיל נועם דרכי דרכיה מפסוק

 לנתיבות ו־ז״ל תק.ות והמשיל • ה בנועם לחזות כלס ותכלית משתנים בלתי
 לצורך העשויות חז׳יל תקנות כי הזתן מקרי כפי להשתנות עשויים קצרים
 שכר שנקבל וכשם תהנה אחת לבטל טיב כי ירחו לפעתיס תלתא למגדר השעה

 בתקו! נין ז״ל רבותינו תכלית ני השרישה על שכר נקבל כך הדרישה על
 הסדור ולקיים השלום ו־להתתיד להעמיד אחד הוא בטילה בשעת בין התקנה
 הטעות יסוד להיות כי חציית ערובי בתקנת שלמה כונת היתה ואת מדיני

 טיב כי ראה הרבזס רשות הוא לבדו שהחצר הנתון מחשבת חצרות בתשמישי
 נבעל נחשבים שיהיו והוא כוזבת התחשבה זאת בטול על שיורה תעשה לעשות
 הס שהרי ברורה הוראה זה תפועל וניגשו תאכליס שתוף באתצעות הבית

 הנל תחצי יותר שהיא התחלה להם תהיה יזאת אנחנו אחים אנשים כי לי5 ושלך שלך שלי לחברו אותר מהם יחיד וכל זה עם זה ומתאחדים נקשרים
 יאתר ולאחיו יעוורו רעהו את איש ביניהם שיהיו עניני' שאר בנל כן כיעשז

 ב׳ ביו ריב יהיה כי כרעי שלים ימשך שלום לבקש כוללת הכוונה ומזאת • חזק
 שלום עשו המצוה ואת ידי שעל ההנה נשים שתי נין קרה כאשר תהם אנשים
 אתתניתין הלון פ' לקמן איתא דתלתאדר״י עיקרא וזי׳ל כתב )והי״ת ביניהן

 פי׳ התינוקות תן ערוב תורת לשתכח שלא אלא חצרות לערב אתרו דלא
 טעתא יהושע רבי וקאמר בחצרות לערב צרינין אינן במבוי שהתשתתפין

 שלום דרכי תפני במבוי שנשתתפו אחר בחצרות מערבי! תה מפני אחרינא
 שמניא הפסוק גס ־ ע״י בעל דברי הן חלותות דדברי ׳וכתב ע״ם והאריך

;עני׳ל ־( האגדה מעני! זה אי! לנתיבות דרכים בין ומחלק

פסחים משבת
 יא אבנים עמו הכניס לתיבה בכניסתו נח אומר אחא רבי

יודע היה כתת שהיו בשעה ומרגליות מוכות
 אוכלת חיה ויש ביום אוכלת חיה יש • למה לילה,' שהוא

 י נרא׳ לא דאמר כמאן לתיבה תעשה "צרר כתיב והא • בלילה
: המבול בשנת מזלות שמשו

 חיה שיש לפי והשיבו לילה הוא ואימתי יום הוא אימתי לידע הוצרך למה
לכל לתת נח כל צוארו על תלוי וקולר בלילה אוכלת ויש ביום אוכלת

 ו!אפ לתיבה תעשה צ?ר והכתיב המקשה והקשה י בעתם תזונזת יחיה היה
 חלון לעשות צוהו לתה כן אס וא״ת חלון צהר התפרג דעת כפי היא הק!_יא

 המים ירידת רי׳ל המבול יפסיק מתי לראות כדי כה שנצטווה תבוחרת הת_יבה
את וישלח התיבה חלון את פתח שאז המים תגבורות לחסיר כשהתחיל או

; היונה יאת העורב

שעה כל פרק
 יב רב' אמר * עצמו כל מחוק הזרת והרי ון התיב חזרת

חזרת מה לחזרת אימתילון עצמן כל הייא
 לאבותינו מצרים עשו כך מר וסופר מתוק החלתו

במיטב אחיך ואת אביך את הושב בתהלה במצרים
: חייהם את וימררו כך ואחר הארץ

 קודמת היותר והיא דמרור למצדה בה יוצאין שחזרת במשנה *׳מנינו
זתרצז מיתיבי כתו הוא התיבון כי התלמוד בעל לזה והקשה

 להוצאת יובש לידי ובאין העלין גדילת כשנשלמה ר״ל תר וסופו תתוק שתחלתו
 הוא תהוקבתסלתו שהוא שת״ש לומר וצריו תריס הס העלם אותן ואז הזרע
 כמו ראשונה •החזרת גרעיני שזורעין לזריעה סמוך תיד ונא נטיעתו אחר
 נוטעים תתוקיןואח׳'כ אינן ואז חירתדקין קלחי משם ויוצאים זרעים שאר

קרובים והס מאד שגדלין עד לאכול מתוקי! ונעשין וגדלים תהס קלח כל
: מריס הס ואו לעש

שנתו מקום פרק
 יג וישראל והלוים הברנים אליעזר כן שמעון רבי תני

 דרבי טעמא אבין רבי ן הקרב את מעכבין ושיר
 ה-ד משורר והשיר ישראל אלו משתהוים הקהל שמעון*וכל

 ניט עד רכל הכהנים אלו מחצצרים וחצוצרות הלוים אלו
 שמע תנחומא רבי רקרבן את מעכבין הכל העול׳ לכלות

 נתדל אלן ולבניו לארק נתונים הלוים את ואתנה י הרא מן לה
 ש ולכפר הברנים אלו ישראל בני עבודת את לעבור הלוים

 נגף ישראל בבני יהיר ולא השיר זה ישראל בני על
:ישראל אלו

 צריך שהוא אלא לבד בקרבן תלויה אינה ישראל של שכפרתן מכאן למינו
חלבי ולהקריב מחטאם לשוב הבעלים שיכונו שלימה כונה אל

 הרבה )הי״ת • עצתו המקריב ודם הלב הוא כאל' סב״חהנקרב ואמורי
 • הכא דקאמר הקרב! על י-ראל עמידת טעם שזה שחשב הכתוב על להשיב

 העני! אבל שלוחים אלא בעלים כאן והין תיירי תמיד בעולת דהשא דק !לא
 וישראל לדוכן והלדס לעבודה ככהניס דקאמר תוספתא תהו לעיל תפורש

שאיט וסברא מק־א יליף ושליחת! ישראל כל שלוחי שהם עצתן מודיעים

 נדי!



קלד פסחים ירושלמי
 תתלאכחן נטלין כ״י •היו ושלא קרב וקרבנו נתלאכחך עוהק שאתה כדין

 וכן וישראלים לויס נקנים תשמר כל ועל תשתרות כ״ד הנביאים התקינו
 עם תחובר עקרי לדבר צריך ועוד ע״כ( נרקיס בשלשה פ' בתענית פרם<׳י

 שאין הזה והיום הבעלים וגס בשיר הלוים אומרים שהיו התפלה זה׳והיא
 זה וענין י שפתינו פריס ונשלמה התפלה תתורתו נביא קרנן מקריבין אנו

 מספקת לבדה היא והלא תפלה עתו צריך הקרבן ני ברכות בתסכת נתבתיו
 הוא פשוק תשתחויס הקהל וכל ;בעונינו חרב שתקדש כיון קרבן בלי בעצתה
 ישראל בני על ולכפר שנאמר חזקה יותר ראיה הביא תנחיס ור' : בעזרא

 לפניו ולהודות להלל התפלה שיר היא הכפרה שעיקר יראה מכאן השיר יה
 אל לויס של לשיר ענין תה כי בע״י דק לא בזה גס וז־׳ל )פי״ת ־ •חברך

 לא יחיד בקרבן ואפילו • תיירי צבור בעולא דהכא ועוד הבעלים
 עמוק וטעמו הקרב! מתכשירי היא השיר אבל ־ וידוי רק תצינותפלה

־( דר״ש בהא דתענית בפ״ק כדאיתא שיר בכלי אלא תיירי בפה לא ות־׳ת

פסחים ערכי פרק
 לטפשים וחוטר קל לחכמים שתיקה יפה חייא רבי לתנ יר

 אין יחשב חסם מחריש אויל *גם אמר שלמה ובן '*מ£לי
 בנים ד׳ כנגד חייא רבי תני • מחריש הכם לומר צריך

 הערות מה אומר הוא מה חכם בן וכו׳ תורה דברה
 אתה אף אתכם אלהיגו י״י צוד. אשר והמשפטים גהחקים

 הוא מה דשע ממצרים׳בן י״י הוציאנו יד בחוזק לו אמור
 שאתם הזה הטורח מה לכם הזאת העבודה מה אומה

 מן עצמו שהוציא מביו-ן ושנה שנה בכל עליו מטריחים
 עשה זה בעבור שניו את והקרה לו אמור אתה אף הכלל

אותו היה אלו עשה לא לו עשה לי ממצרים בצאתי לי ה׳
 בן • לעולם משם שיגאל ראוי היה לא במצרים האיש .

 אין פסה בהלכו׳ למדו אתה אף זאת מה אומר מהו טיפש
 יהא שלא אפיקימן מהו ׳ אפיקומן הפסה אחר מפטירין

 יודע ושאינו אחרת לחבורה ונכנס זו מחבורה עומד
;וכו׳ לשאול

שהיא ההמון הסכמת כפי האחד • פירושים שני סובל שתיקה לי^ח
 יותר הוא השני ־ וחתם יושב ותתיר לגמרי הדבור שלילת 1

 או החכם שהתחיל או פנים שני על ווה תהדבור התפסיק על והוא מדוקדק
 ביחד שנים שהיו או לו נתחדש לסברא דברו ותפסיק ושותק לדבר תלמיד

 לאהבת שותק והיא שם העומד שישיבהו ראוי והיה לדבר האחד והתחיל
 בפסו׳קיש תאלה אחד לכל ראיה וכדמות בה כיוצא אחרת לסבה או השלום
 בהספד דברים ותרבה בוכה אהרן שהיה ושתיק תרגוס אהרן וידום רביס

 והפסיק שתק אקדש בקרובי יי' דבר כן כי שישתוק תשה לו ויאמר בניו על
 העס את כלב ויהס ענין אותו על עוד דבר שלא משה תאתר וקבל דבירו

 שהפסיקו השתיקס וכלב תשה כנגד בדברים מאריכי! שהיו העם את השתיק
 תי על שהנחתי הכניס כדרך לזה דומה לשון מציגו וכן עוד דברו ולא דבורס
 יושיענו תה אתרו בליעל ובני שאול במלכות נאמר ושותק לחבירו תשיב שאינו

 יאדברה מתני החרישו • כנגדם דבר שוס מלדבר ששתק כמחריש ויהי וגו' זה
 שתיקה חז״ל תלשו! האתתי פירושה שזהו שתיקה תלת על גמורה וראיה אני

 האנשים שני על אלא תמיד ודוחס היושב על זה נאמר שלא דמיא כהודאה
 ואינו שותק וחברו לי חייב אתה וכך כך לחברו האחד ויאתר יחדיו המדברים

 ודותס היושב כי ותבוארנגלה דתיא■ כהודאת כזאת שתיקה דבר לו משיב
 תלויות הס רבית תצות שהרי הגנות בתכלית מגינה אלא תשובח אינו תמיד
 כדרך ספר וללתדס תלמידיו ועס בניו עס לדבר אדם .חייב ונם בדבור

 ודומם היושב על לחכתים שתיקה יפת חייא רבי אתר ולא ותשיב שואל
 שהתחיל או תשיביס ואינם חרפתם שומעים כתו מלדבר תפסיק על רק תמיד
 צודקות לסבור דבורי והפסיק ושתק דרוש באיזה או מצות איזו בפי׳ לדבר

 דיורו לשתוקיולהפסיק מחייכת אחרת לכוונה אי האמת על להודות גרצה
 מתעצם ואינו תדבורו מפסיק כשהחכם תאד מגונה יראה ההמון שבעיני ולפי

 שתיקה יפה חייא רבי תני תשונשת הסברא זאת לבטל • טענותיו לקייס
 הפרישה על אקבל הדרישה על שכר שאקבל כשס לת״ש זה ודותה ־ וכו׳
 גלזי להיות יבות תועלת ימשכו שתהדבור ולוייר להאריך צורך לי ואין

 התאתר כלל יקשה שלא באופן שתיקה לשון פירשתי אמנם הכל לעיני וידוע
 לסגן המבינים ההתון תלפני תכשיל להרים וכדי וכולי שתיקה יפה סתמי

 אביה. ממסכת בפ״א בפי׳התשנת הרמב״ס הוצרך הראשון הדרך על גם שתיקה
 גדול והפסד נזקין כריבוי וגס תהדנור נמשכות תועלת בהודעת להאריך
 זה ענין תה וכי כתב )והי״ת שס יעויין נאותים בדברים מהדבור נתשכיס
 תיירי חולין בשיחת הדבור בענין הכא אבל עלה קפרא בר לת דתייתי אתתני'

 הנזהרים להחכתיס אפילו עונה השתיקה לכן בדבור שיכשל שקרוב שלפי
 לידיהיזקדתנן תביא שהדבור תחתני׳ ותייתילה לטפשים ק״ו בדבריהם

 שתיקה יפה חז״ל אמרו תכאן וני' אחראין אינן לו אתרו ללא להן אתר לא
 דברי לדקדק וראוי שתיקה( יפה אמרו כזה דבר תפני מכאן ופרש״י כו׳ ק״ו

 לטפשים ק״ו שאמר כיון אסיפא רישא דקשיא לכאורה כיראה רביחייא
 ולזה מבחכתיס יותר בטפשיס וצודק תבורר הוא שתיקה יפה שתאתר יראה

 מבואר הוא בטפשיס אבל בחכתיס תאתרו חדוש להודיע חייא ר' הוצרך
 אמר דבריו ובסוף אותו למדין אנו תק״ו כי לאתרו חייא לר׳ צורך ואין בעצמו

 מבטפשיס בחכמים וצודק תבורר חייא ר' שתאתר יורה זה תחריש חכם אצ״ל
 קושיא אינה וזו לאומרו צורך ואין מעצמו פשוט הוא שהחכם אתר שהרי
 חנם למאתר שתיקת יפה תאתר בין קצת הבדל שיש דק בעיון נשגיח כאשר
 מאמר אבל י תבחכמיס יותר יפה שהשתיקה תאותת יותר בטפשיס שהרי יחשב
 גדול והחדוש מקודם תכתים הס שכבר בחכתיס תאותת יותר יחשב חכם
 אתיתי ויחס דמיון המאמרים ב' בין יש נחכם־ועכ״ז יחשב שהנעדר הוא

 תדברי לדברי להקשות מהתושב בעדי מגן לשוס זה לזכור הביאני וההכרח
 עוד אאריך ולא אתתי דקדוק זה הלא דעתי ולפי וכו׳ אמר שלתה וכן חייח ר׳

 שיה* חפצים יהיו הס התלמידים לחיו ערבים אלה דברי יהיו אס כי בביאורו
 נתיישב חייא ר׳ כדברי ותהדקדוק שתיקה בלשון שחדשתי ומתה בקוצר■ ככתבי׳

 יחכב חכם תחריש אייל גס זה בדרך אתתי צחות בדרך הפסוק פשע אצלי
 והפסיק שתק ואח״כ תה בדרוש לדבר שהתחיל שהאויל אתר נבון שפתיו אוטס
 דבריו להחזיק כדי עקשות בדברי להאריך הפציר שלא שכיון יחשב חכם דבורו

 ששותק והנבון שתע לא אותר שתע שלא תה שעל החכם תדת בו שיש יורה זה
 הבדל הנראה כפי בשתיקה שוים ששניהם רבהעלזהשאע״פ תעלה לו יש

 דרכי אבל בלבד השפתיס סתיתת זולתי אינה הנבון שתיקת כי ביניהם גדול
 מתוך דבר שתבין נבון נקרא זה שבשביל לבו בתוך וגלויות פתוחות העמן

 הוא והרי להשיג מה ידע שלא ידיעה מהעדר היה האויל שתיקת אמנם דבר
 שהתחיל כיון כחכם יחשב זה כל ועם ידיעתו בחסרון ונפשו ולבו שפתיו אוטם

:דעת כבלי תדבר שאינו יורה זה שתק ואת״כ ההוא כדרוש לדבר
 תם ובן חנם בן שאלת בתשובת שישחלוק הנהתצינו וכי' ד'בניס רף תר

 יד בחוזק באתרו לחכם השיב שכאן • שלט לנסחא זאת נסחא בין
 ונסחא ־ וכו' תפטירין אין השיב טפש בשם שקראו ולחם ממצרים ה׳ הוציאנו

 טעם ונתן פרש״י וכן ־ בספרו הרתב״ס שכחב בהגדה כתוב וכן בהפך שלנו
 מה החכם כששאל ני אתר תפטירין אין לתשובת חכם שאלת בין תה וייחס

 חגיגת אוכלים אנו לתה פסח בקרבן היום שעיקר כיון לותר בזה כלל החקיס
 הלנות לקיים כן עושים אנו כי ותשובתו הזה ביום עיקר בהוא הפסח קודם

 הוא חכם ששאלת שכיון הירושלמי שכונת וחולי השבע על נאכל שהוא הפסח
 לבנך ואמרת שנאמר ארוכה היא שם והתשובה הכל לדברי ואתחנן בפרשת
 תשובת יכלול איו וגו' לעשות ה׳ ויצונו וגו' הוציא ואותנו וגו' היינו עבדים

 לשאלת תשובה אלא שאינה בירושלמי בכאן שנו לכן וכו' תפטירין אין זה לכל
 תה והבנה דעת לו שיש פי על שאף טפש אלא תמים תם פירוש ואין הטפש

 שואל אלא בשאלתו תעתיק שאינו נעדר טפש דברי הס דבריו ולשאול להתחיל
 כלומר תפטירין אין לו ולאתר דרכו פי על לו להשיב ראוי וכן זאת תה סתם

 ומשת׳ מאכל ברבוי שהו׳להתענג זה חג בענייני תרביס אנחנו שאס תחשוב אל
 דע אלא ד׳כוסות ושהיית אבית לבית שה לקיחת ניאותו כן לחשוב העפש ויבא

 וישארו סוכות אתונות נזכיר זה פסח אכילת י שע" כדי רק הכינה זאת שאין לו
 הפסח אכילת אחר פירות אפילו דבר שום לאכול אסור ולכן בנפשותינו קבועות

מעדנים לבקש אחרת לחבורה ממטרה ללכת כתוך טפש רשאי יהיה לא וביה  )לאכול ב דך



שקלים ירושלמי
 יציאת ולזכור יתנרן־ מציתיו ים לקי רצויה נכונה רק גפה לאכילה האח ל זליוכו

 : וגומר ת׳ דו־כ• ישרים ני פסוק על נזיר במסכת כארז״ל כמו מצרים

 כפי' שכתבתי לתה גמורה ראיה חייא לר' שנית הברייתא מזאת ולמרוקי
 והנה ; הללו הנרייתות ב' שנת חייא רבי שהרי שתיקה יפה

 הוא ודומם והיושב משובח הוא הרי בדבורו שהתאריך הב׳ מהברייתא למדנו
 והוא בדבריו ותאריך שאלתו לשואל חכם בשם כינה שהרי ההרחק כתכלית

 הזכירו ודומם היושב ולכן אשרצוהונו' והמשפטי' והחקים העדות מת שאומר
 והבן לו פתח את לשאול יודע ושאינו עליו ואותר הידיעה נעדר לגנאי

 להעתיק ידע שלא תפני טפש קראו קצר בלשון שאלתו וישאל לדבר שהתחיל
 מפני לא רשע הנקרא אחר והבן ־ ואת מה בלבד תלות ב׳ אתר אלא שאלתו

 אתר ולא לנו הזאת העבודה תה לומר לו שהיה שטעה אלא בדבור בתאריך
 לנו הזאת העבודה תה אותר היה ואס הכלל תן עצתו את שהוציא לכס אלא
 הבן כתו "כ כ האריך ולא דבריו שקצר כיון חכם היה לא אבל רשע היה לא

 שבח הוא שהדבור חייא לר׳ הב׳ הברייתא בזאת מבואר שנראה הרי הראשון
 ודומם ליושב לשבח ראשונה בברייתא חייא רני כוונת ואס גנאי והדממה

 הפי'המושכל כפי שתיקה לפרש המחוייב תן הוא לכן לאלה אלה סותרים דבריו
:ההמון כפירוש ולא שאמרתי

א פרק שקלים מסכת
 ומשנה תשנה כל ועל ־ "ה ע הקדוש רביני ממשנת שושנים ללקוט בא הנני.

 • ופרק פרק בכל ידי תשיג אשר את מהירושלמי הלקט שבלי אכתוב

 השקלים על משמיעים באדר באחד • ראשונה מ^נה טו
 את קורין בו עשר ובחמשה ׳ הכלאים ועל

 הרחובות ואת הדרכים את ומתקנים בכרכים המגילה
 על ומצייגין הרבים צרכי כל ועושק המים מקור, ואת

: הכלאים על אף ויוצאין הקברות
 על תעשה קודם להזהיר שראוי וגס הצדקה מעלת זו ממשנה למדנו

 מכאן למדתי המצאה ובדרך ־ העבירות והרחקת המצות קיום
 נזהר שיהא נגד הצריך השלמות כל השיג לא מצוה שהמקיים והוא נאה ענין

 כאחד שניהם כי טוב ועשה מרע סור דוד כמ״ש העבירה מן ובורח ונשמר
 קיום שהוא השקלים נתינת על באדר אחד ביום מכריזין היו זה נעבור טובים
 לנו יש כי היות ועם עבירה כל להרחקת רמז הכלאים עקירת על יוצוה
 לצמוח הזרעים מתחילין שאז לפי ההוא ביום הכלאים להכרזת אתתי טעם
 שולחיו ב״ד הרא״ש פירוש וז״ל ׳ העם את להזהיר נזה רמז לזכור טוב הלא
 להביא צריכין בניסן באחד כי שקליהס שיביאו ומכריזין ישראל ערי בכל

 תהו ירושלמי ;פ״ק ובר״ה דמגלה כדאית׳בפ"ב חדשה מתרומת צבור קרבנות
 משה משאת לה׳ להביא ובירושלים ביהודה קול ייחגו א כד" מכריזין תשתיעין

 ביה כתיב דלא הכי גרסינן דלא תגרמיי"זא אלעזר הרבי וכתב ־ אלהיס עבד
 לאתר ובירושלים עריהם בכל קול )יעבירו השמיעו ואשר ה״ג אלא השמעה

 למחוק צריו דאין וז״לול״נ עליו הרא״ש וכתב י זית עלי והביאו ההרה צאו
 ראיה מייתי ר.לא הכרזה לשון שהוא ££■ על ראיה מייתי דלא הגירסא

 לומר סותכין ואין עליהם המומלין להביא ישראל את לזרז שצריך
 וכרמיהם גנותיהס אדם כל שיבקרו כלאי^הוא והכרזת ־ מעצמן סיביאוס

 ולישרס להכותם והרחובות הדרמס ומתקנין : נלאים שצתח תה ועוקרי!
 שנאמר תה לקיים בשגגה להורג הדרכים להכין הנהרות על גשרים ולעשות

 חסר תקוה שום שימצא מקום כל התקואות תיקון :וצו׳ הדרו לד תכין
 וכן אותו מנקים טיט בו נתרבה אס פ*' והרא״ש הראוי לשיעור אותו ישלימו

 דיני רבים צרכי הן אלו בירושלתי ניארוס רבים צרכי : גדותיו נפלו חס
 תחזירין ואין המיס גבי תעל המנעול את ופורקין ובז׳ נפשות דיני חתונות

 מהם שישתו בגלל אדם לבני תכונסי'בהם שהמיס הגבים שתפקירי! ר״ל יוותן
 נתעסקו ולא ומסוגר תלוי הדברים מאלו שהיה תה כל ני ותכונה החמה נימות

 ומציינין ;אדר חדש מחצי לתכליתו ולהניעו להשלימו וממהרים שמזרזים גו
 ר״ל המיס אותם פתיחה מוצאים שהיו ואותן אותם שמבקרי! הקברות על

 שיהא כדי אוהו ומחדשים סימן משימין היו הקבר טל הבנוי הציון בצמהית
 • בסיד הוא הקברות וציון ׳ הנהנים מתנו ויפרשו וידוע גלוי הטומאה חקוס
 תיו ולא ות;רתי? השדות ומנקיק המתונים שיוצאין תנלאיס >ל אף דוצאץ

 :ז״ל הרמב"ם לשו! פי' תיא זי׳וי* משנה פי׳ סוף י בלבד ההכרזה על סותכין

 טי היועוקרין בראשונה יהודה רבי •אמר שנייה משנה
היו עברה עוברי משרבו לפניהם ומשליכין

 השדה: כל מפקירין שיהיו התקינו הדרכים על משליכין
 ן עוקרי היו בראשונה יהורא רבי אמר תנא ירושלמי

שמחות שני שמחים והיו לפניהם ומשליכין
 מהן נהנין שהיו ואחר שרותידם לרם שמנכשים אחד
 עוקרין שיחו התקינו • בהמתם לפגי משליכין שהיו

 שמחים בתים בעלי היו ועדין • הדרכים על ומשליכין
 כל מפקירק שיחו התקינו שרותיהם להם שמנכשים

עזרא לא *אשר דכתיב הפקר ב״ד שהפקר ומנין " כלו השדה
 א :הגולה מקהל יבדל והוא וגומר ימים לשלשת יבא

 שחייביין עבירה עוברי ורבו פרוץ שהדור שבזמן יהודה רבי תדברי למדנו
 ולהפקיר תקנה אחר תקנה ולעשות ולהחמיר כנגדם לתקן ד ב"

האלה: מהתשניות תועלות'אחרות ועוד ממונם
 יז יכול אתה אי אחא בר אבא רבי אמר בירושלמי ערד

נין רנות לעגל נתבעין זו אומה של אופי על לעמוד
 שי״יש הוה חנינא בר יוסי רבי )ובימי( • ונותנין למשכן נתבעין

 כפרת של זהב יבא טהור זהב כפורת *ועשית מתניתא
 בר שמואל רבי בשם חגי רבי • עגל של זהבו על ויכפר

 אדגים תרומת זו בפרשה נאמרה תרומות שלש נחמן
 ב&ירוש שכתוב כמו ׳ וכו׳ משכן תרומה שקלים תרומת

• תרימה בפרשת רש״י
 בראשונה לבס שאע״פשנפהה אומהטהורהזו למנהג רמז מנהג־ אופ?

 ומתחרטים בלב מהרהרי׳תשובה ומיד תכף גופיית תאוה י ע לחטא
 בסבת יתברך לעבודתו והגון ראוי תעשה ועושיס מעונותיהם גמורה חרטה
 כי למשכן נתבעים לעגל נתבעים באתרו נרמז וזה ־ נכשיית שכלית הערה
 ותגן העגל לעשות כאזניהס אשר הזהב נזמי שהתנדבו תעשה היה שכן מלבד
 בדרך עוד רמז • זהב כלי וכל ונזם חח ויביאו למשכן התנדבו מספר ימים
 אח״כ החטא סבת היתה היא לענל הדומה והתלהבותו הגוף שרתיחת כנוי
 טהרת מצד הבא נכבדת ותשוקה אתתי כזסף בסבת המעוות לתקן בהם חזרו

 דעת על לעמוד אתהיכול אי מ י" )כתב ;טהור זהב לכפרת רמז וזה הנפש
 ממונם הוציאו היאך האדם בחק מאד קשה המתון דהוצאת דכיון זו אותה

 להם היה ממונם הוציאו בה ומתשוקתס בעכו״ס חפצם שאם הפכיים בדברים
 בתורת היה דלא כיון נותנין היו ה' שבמצות ואע״פ המשכן אצל תזה לההנע

 הביאן אלא כן עשו ולא מועט בדבר להפטר יכולין היו נדבה בתורת רק חובה
 זהב יבא דתני תתני׳ בהא תחיה הך מתרץ ור״י -־ והותר די והב הרבה
 ופירוש : העגל עון על לכפר כירי בדבר מוכרחים שסו וכו' ויכפר כפרת

:עכ"ל הכותב.דחוק
 יח וישראלים לוים ממשכגין מי את • שלישית מעזנה

ולא נשים לא אכל משוחררים ועבדים גרים
 ידו על לשקול אביו שחתחיל קטן וכל קטנים ולא עבדים

 • שלום דרכי מפני הבחנים מטשכנין ואין • פוסק אינו
 אינו שוקל שהוא כחן כל בוכרי בן העיד יהודה רבי אמר

 כרן שכל אלא כי לא זכאי בן יוחנן רבן א״ל חוטא
 המקרא את דורשי! שחכהנים אלא חוטא שוקל שאינו

 •יקי* הואיל תאכל לא תהיה כליל כהן מנחת *וכל לעצמן הזח
:גאבלין חן היאך שלגן הפנים ולהם הלהם ושתי והעומר

 את



ירושלמי
 העכיע שתוציאין כלומר שוקל שאיני מי )פי׳שממשננין * ממשננין מי אךן

 נתן ואס אותו מתשכנין אין שערות שתי תניא שלא וקטן ־. מניתו
 עליו שנתת תאחר לו אותרין קטן והוא בעבורו נתן אביו ואס מידו מקנלים

 לשנים שיגיע עד תתיד עליו תתן המצוה זאת עליו והעמית שעברה השנה
 ,פוסק( אינו ידו על לשקול אביו שהתחיל קטן אתר'כל ענין תפסוקוזהו ולא
 חייבים ישראל שכל נותן הדעת כי זכאי בן יוחנן רבי אמר הרתב״ם כי'

 הש״י שאתר תה כי אתרו המליצה צחות דרו ועל נפש נפר שהוא לפי לשקול
 חייבים הס כולם שבט־ם עשר השנים כי י״בר״ל בניתטריא ז״ה יתנו זה

 הפני׳ ולחס הלחם ושתי העותר מתנה יעשו הלשכה שתרותות לפי אבל לשקול
 תנחת וכל אתר והש״י הכתיב שפירש כמו הכהנים פס ואוכלי! מנחות והם
 היו לא הלשכה בתרומות שקליהן נותנין היו אלו תאכל לא תהיה כליל כהן

 דורשים היו כך הכניס ילחם הלחס ושתי העותר שיורי לאכול להם מותר
 והוא היחיד בתנחת נאתר כהן תנחת וכל אמרו ני אומרים וחכתיס הנהנים

 רצו אס ולפי׳ כליל קרינה צבור תנחת ואין כליל קרינה יחיד מנחת אתרס
 וז״ל • הרמב"ס עכ״ל בוכרי בן עליו שהעיד כתו תותר שקליהס לתת

 פטורים לזים אפילו דלדידיה בוכרי כבן ולא לוים תמשכנין תי את הראי׳ש
 שנתנו הפקודים על העובר כל דכתיב בוכרי דנן טעתיה בירושלמי נדתפרש

 : לשקול שחייבין אע״פ הנהנים תתשכנין ואין : נמנה לא לוי ושבט כ׳ מבן
 וסותכין כבוד לתם חולקים עליהם הקרבנות שעבודת לפי שלום דרכי מפני

 שלא לצבור לתסרם שצריך הקומץ בפרק ותפרש שקליהס יעכבו שלא עליהם
 שתא דליחוש דסד״א חוטא אינו דקאמר והא ־ יחיד משל צבור קרבן יהא
 העובר בירושלתינל מפרש חוטא שוקל שאינו כהן כל ־ יפה יפה ימסרנו לא

 לשש וכתיב וגו׳ סעדת פקודי וכסף פקידי אלה בפרשת ואע״גדכתיב • בים
 לתרותת הייט לויס בלא ישראל סך והוא תק״ן אלפים ושלשת אלף מאות
 לא אדנים של ובאותה תשא כי בפרשת כדפרש״י שם היו תרומות דג׳ אדנים

 כל דכתיב הא ניחא והשתא ־ תיו צבור קרביות של ונאותה לוי שבט היה
 לגבי אבל הפקודים כל כתיב אדנים תרומת דתשוס הפקודים על העובר
 כל לפרש יש הכי בלאו ומיהו י סוף ביס העובי כל דריש הקרבנויז תרומת
 לעצמן דורשי! שהכהנים ישראל; עם בין לבדם בין שנמנו הפקודים על העובר

 שיש לאותם ולא קרא איירי לבדו כהן במנחת דדוקא היא דרשא ולאו להנאתם
 אפר רבותינו ופיריש זו תשנה כאן כתבתי הנה ־ ע״כ הצבור עם שותפות לו

 והוא כוונתינו תענין גדול ותועלת שושן פרח תתנו ללקוט חיים אנו מפיהם
 רק ולטובתו להנאתו תצוה שום ותפרש לעצתו דורש אחד כל יהא שלא להזהיר
 ועיקר המועיל לאהבת לא האתת ולאהבת יתברך מציתי לקיום מגמתו ■שיעים
 משנה יסוד וכפי ה' אל הנגשיס הכהניס אל להזהיר הזה בתקוס זו אזהרה

 בהיות להם הדומים וגס ולוי© שכהניס והוא כולל ענין ממנה נלמוד זאת
 נפש לנופר שהם כיון בזה וכיוצא וצדקה שקלים לתת כלס חייבים קבע הורתם

 תהפרעון שפטורים ואע״פ נפשותיכם על לכפר שקלים בפרשת שאתר כתו
 שויס הס נפשיי דבר פרעו! בענין הנה וארנוניות תסים נמו גופיים בדברים

 יורה הפסוק ט3שפ לייסונויואע״פ תתשכנין תי את שנינו לזה אדם לכל
 מורה אחר פירוש חז״ל קבלו הפקודים על העובר כל באתרו פטורים שהם
 את לפטור מקום להם שהיה הכהנים גס אלא לויס צ״ל ואין חייבים שהם
 בא והנני ההוא בפי' ממש שאין חז״ל קבלו במשנה הנזכר מהטעם עצתן

 הפ׳-ולפי׳אם ובסוף במשנת הרתב״ס לשון בהבנת יטעה אל לתלתיד להזכיר
 דדוקא יורה מותר ולשון בוכרי בן עליו שהעיד כמו תותר שקליהס לתת רצו

 רצה לא אם אבל תאכל לא תהית כליל על עובר שאינו ירצה אס לתת מותר
 לוי שבט וכל כתיב דוקא הפקודים על העובר דכל חיוב שוס עליו אין ליתן
 אלה דבריו הר״ם כונת זאת עשרי׳ואם הפקודי׳מנן על העובר בכלל איננו

 מי את משנתינו נסתם שקלים בהלכות דין לפסק שכתב לתה סותרים
 הס חייבין ולעולם תתשכנין אין שלום דרכי תפני וכמים וכו' לויס ממשכנים

 אתר דתו־ לומר ואין ־ בוכרי דבן פלוגתית בר ז ריב" וכדברי משנה כסתם
 כתב וכן פליגי דודאי בירושלמי אתרו שהרי ־ פליגי ולא חדא אמר ותר חדא

 כן תחייב התשנה לפון וגס בוכרי כבן דלא לויס תמשכנין תי את בפי' הרא״ש
 דבריו כסוף הר״ה לדברי מנגד זה וכו׳וכל אלא כי לא ריב״ז ליה אתר באתרה

 להאריך אצלי צורך ואיך לתנינים מבואר בזה והתיקון לפסק הס הנראה שכפי
 הר״ס דברי לתקן לבו אל ישית לתלמיד ולהזכיר להעיר באתי יעכ״ז • ולכתבו

 בפתיחתי־ שכתבתי כתו בספ׳זה שנית כוונה לי היתה זאת כי סתירה שוס בלי
 י״ב יתנו זה יוחנן דרבן טעמיה ברכיה א״ר וו משנה בפי׳ הירושלמי מ״ל

 כל אמר קד נחמיה ורבי יהודה רני הפקודים על העינר לנ נתיב שבעים

קלה שקלים
 על דעבר כל ת״ד :יתן פקודייא על דעבר כל אתר וחד יתן ימא על דעבר

לבר ליה תסייע פקודייאיתן דעברעל כל ת״ר ליהלריב״ז מסייע יתאיתן

:כאן עד בוכרי .

 יט הוציא אש של מטבע כמין מאיר רבי אמר *ירושלמי•
 לו והראה שלו הכבוד כסא מתחת הקב״ה

 ראשון* בפרק כתוב זה יתנו כזה יתנו זה לי׳ אמר למשה
 נסחו וזה יחד לחברם וראוי זה ענק על מאמר ב׳ ובפרק

 לפי אמר חר נחמיה ורבי יהודה רבי יתנו זה כתיב
 שיתא רעבר השקל מחצית יתנו היום בחצי שחטאו
 אמר נחמיה בר יהורה כסף^רבי מעה כ׳ )מטבע גרמוסין

 הדברות עשרת על שעברו לפי זכאי בן יוחנן רבן בשם
 לוי ורבי כרכיה רבי • גרה י׳ נותן ואחד אחד כל יהא

 כסף בב׳ רחל של בכורה שמכרו לפי לקיש ריש בשם
 כסףר׳פנחס בב׳ בנו את ופודה נותן ואחד אחד כל יהא

אחד לכל ונופל רחל של בכורה שמכרו לפי לוי ר׳ בשם
: טובע שקלו נוחן ואחד אחד כל יהא טובע ואחר

כי הא' • זה בפ* מבוארים נגלים ספקות ב' להתיר האלה התנאים נת1כ
 כל יתנו וה שיאתר ראוי היה והלא מחצית לשון להזכיר צורך מה

 בג שיש שקל אל זה נפש כפר יתיחס ולמה גרה י׳ בו שיהיו אחד שקל העובר
 אע״פ עצתו אל בערך שם לו לכנות ראוי יותר והלא מחציתו ושיהיה גרה כ'

 שלמעלה תה אל בערך וגדולים קטנים הם השקלים כל כי קטן שקל שיהיה

 בשנאתר בידוע הנעלם להודיע כדי כן תר0 לטעון מקום ואיו מהם ולמטה
 כתות להודיע וכדי השלם השקל זה משה של בדורו וידוע תפורסם שהית

 השקל מחצית שיהיה הכתוב צות בדיוק נפשו לכפרת אחד שיתן הכסף
 להגביל הוצרך שהרי עצמה מצד בטלה טענה שואת אצלם ומפורסם הנהוג

 והוצרך השקל גרת עשרים זה בפסוק שאתר תשלם השקל סכום ולהודיע
 היס מדויק יותר ולשון שפרש״י כמו לה' תרומת השקל מחצית ולשנות לחזור

 : גרה עשר בו שיהיו שקל הפקודים על העובר כל יתנו זה הכתוב יאמר אס
 נבול הס התורה שעניני שנאמר ראוי בודאי כי והוא גדול יותר הב' הספק
 באמצעות ומצות תורה עניני שיהיה-מוגבלין ולא עולמיים העניניס אל ומדת

 תשתני׳ובלתי היום כל תמיד לקיי׳רק גבול להם אין אשר העולמיים .העניניס
 ו>ז המלכים ומנהג במשקלם המטבעות ענין כתו קיים אחד במצב עומדים

 המטבעות במשקל י״יורעין מוסיפין המדינות מנהיגי וגס ירים ווה ישפיל
 המטבע וגס כ״ד היה שלפעמים בתלמוד כמוזכר וקטנים גדולי-ם ודינרים

 שרצה למי זה ויראה להקטינו אז משקלו להגדיל אפשר הגרה כמו הקטן
 להתיר מאיר רני כוונת והיתה ־ ממנו יותר הנעלם בדבר הנעלם להודיע
 הכבוד כסא מתחת הקב״ה הוציא אש של מטבע מין ואמר הזה הגדול הספק

 הפנימיים חושיו באמצעית והשיג ראה רבינו משה כי ולהודיענו לרמוז בא
 נמנע שזה מה בצמצום נפש כפר להיות הראוי המטבע משקל כמו והנגלים
 לו ואומר כסף חתיכת בידו שתופש כתי יהיה לא אס אתתתו על לעמוד
 פחות לא נפש כפר היא משקלה אז החתיכה זאת כי לך דע להועיל מלמדו

 היות יען משת בהן שנתקשה מהדברים אח' זה שהיה אז״ל ולזה יותר ולא
 הגדול המשקל כן עשויה בצבת הצבת כדמות זה עם זה המשקלים דמיון
 או שלישיתו או מחציתו שיהא מתנו קטן יותר אחר משקל עם שיוגבל צריו
 להשתנות עשויים וכלס קטן יותר אחר עם יוגבל הקטן זה וכן אחר ערך
 לו ויאתר מצומצם או מדויק משקל לתלמידו בחוש להראות התורה שיגיע עד
 הקכ״ה שרצת שכמו הזה הדבר כן • המשקלים לכל גבול לך וזה תשקול כזה

 ליד שהגיעו הברית לוחות כמו נברא ענין מכבודו כשהאציל ישראל את לזכות
 עשר שמשקלה חתיכה משם האציל כן יתברך כבודו כסא מתחת רבינו משת
 המשקל זה בשכלך שתור ויהיה ראה כזה לו ויאמר משה ביד ויתנה גרה
 הוא באצבע מורה בזה בכיוצא שאז״ל ומה ישראל איש כל נפש כפר תשקול ובו

 כפר יהיה זה כמשקל ואתר באצבעו רמז עצמו שהוא משה של לאצבעו רומז
 רבי בשם שנכתב הזהואע״פ האחרון הספק להתיר מספיק זה הנה נפש

 ורבי יהודה רבי שדברי בזה עליו חולק ואין התנאים מכל מוסכם הוא מאיר
הספק להתיר וכוונתם ־ אתר בפרק ננקט וכן עצמו נפלי מאתר הס נחמיה

 הראשון



ירושלמי
 טעם תה כן וגס השקל מחצית 0ש3 לכנות טעם מה כי שהוכיתי הראשון

 להגביל בצע תה גרה י' נפש כפר שיהיה תוה שנמשך השקל גרה כ' הזכיר
 להשיב תסכיתים יכלם השקלים בתחצית יש תהס כתה ושנדע גרה כ׳ עס

 ׳הב' מחצית לשון מצד טעם נתנו ראשונים הב'תנאים י השאלה ואת אל י
 לתת לקיש ריש בא זה ואגב גרה י' תספר תצד טעם נתנו אחרונים הנאים

 לטעם דומה כן גס ואתר דינרים כ׳ שהם בכור לפדיון שקלים ה' לתנין טעם
 פנחס נר' וכו׳ רחל של בכורה שמכרו לפי המספר אל בערך שהוא הסכר

 הבדל יש אבל רחל בכורת למכירת זכר שהוא הנזכר הטעם נתן לוי רבי בשם
 נתן האחרון והחכם הדינרים לסכום טעם נתן הראשון החכם כי ביניהם

 היה בלא המלכים כמטבע טבוע דינר רי׳ל תתש תטבע הזכיר לתה טעם
 ואתר השיב ולזה וכזה כזה כסף חתיכת יתן ישראל איש כל אלא לותר ראוי
 כי שנאמר סובלת דעתי ואין יחלקו שנפל כתו טיבע שקלו נותן אחד כל כהי־
 בדרך לעצמי שחשבתי ותה ־ שקלים להביא הקב״ה לנו צוה יוסף אחי נעון

 ומובדל׳ס פרוצים יהיו איר להזהירם ישראל את לזכות הקב״ה רצה כי הפשט
ולצערו אחיהם בכבוד להקל כתו כאלה מגונים דברים ולעשות אחים רית3 , להפר והסכמה חברה שים ביניהם לעשות יהרסו ואל כזה בדבר מלחטוא

 עצתו ההוא הסכום לתת ציה לדבר וזצר יוסף במכירת יעקב בני עשו נאשר
 תגונים דברים תלעשות ונשמרים נזהרים יהיו ובזה לאמו בכור בן בל בפדיון
 להעניש ולא העתיד על להזהיר כדי היא יוסף תכירת זכרון וכונת כאלה־

 המאמר כוונת עיקר אבל ׳ האב בעון ישא לא בן אצלנו השרש ני העבר על
 במיה העונה ישובו לחוטאים להזהיר נחמיה ורבי יהודה רבי הזכירוהו נבר

 הנרמזים הדברים לזכמן השקל מחצית נפש כפר לתת צוהה' ולכן שמדדו
 הספור ולבי עיני נגד היה זה תאתר שראיתי קודם רבים יתיס כי האתת ׳ בז

 עניניס׳הא' ב׳ על להעיר בא הפשט שע"ד בו וחשבתי מחצית בזכרון הזה
 ללבוש ובגד לאכול ללחם א' דיני רק ידו תשיג שלא שאע״פ לאדם להזהיר
 לשוב לבו אל ישית לחוטא להזהיר הב' ־ נפשו לכפר ר״ל לה׳ חציו יחלקהו
 מב׳ מורכב הוא האתת כפי בעצמו א' שהוא בתלותו לו נדתה ואם מחטאו

 שהם גופיות התאוות מצד לחטא השיאו הנחה ואס ונפש גוף שהם מצאי!
 נפשיית ההשקפה שהיא הנשארת במחציתו עוותו יתקן תחציתו בדתות
 חצאים ב׳ שהם האדם תחשבת לפי ואף הבכורה תשפט לו אשר שכלי •החלק

 מחצית השקל גרה עשרים נאמרו רמוז ווה השקל אתחצית חייב שויס
:להאריך ואין לה' תרומה השקל

 שבוי לאותו שבוי מותר המשנה בסוף שני בפרק עוד ב
 מותר למתים מתים מותר עניי לאותו עני מותר

 עד מונח יהא המת מותר אומר מאיר רבי ליורשיו המת
 על נפש לו בונה המת מותר אומר נתן רבי אליהו שיבא

 אומר גמליאל בן שמעון רבי תניא ירושלמי • קברו גבי
:זכרוגס ים דבריהם לצדיקים נפשות עושין אין

התת תותר ותכריכיהן: המתים בקבורת להוציאם מעות כשכונסץ
 :יורשין לגבי וילותיה אמול דאחולי ש הרא לשון ־ ליורשיו '

 דלא ליה משיט נתן ורבי תחיל לא אי תחיל לר״מאי ליה ?ספקא מונח יהא
 כן תתלתודנו וגס ירושלמי בשם הרתב״ס וכתב ציון אצלו ובנה הקדש ל׳3 ציון ונקרא הקבר על שעושי! בנין הוא קברו על נפש ליה בוני! הילכו מחיל

 שיוציא כגון שירצה תצוה דבר איוו על לשנות צדקת גבאי ביד שהרשות נראה
 נפשות עושין אין ; לוה והדומה לשבויס מתים תותר או לעניים שבויים מותר

 : קבורתה על תצבה ויצב כפסוק וישלח בפרשת נב״ר איתא כן לצדיקים

סבר לו שיש ונמצא לו שאין בחזקת לו גבו ירושלמי נא
 אמר ליורשיו המת מותר למימר ירמיה רבי

 ליה אט׳ לו אלא אתכוונון הלא עצמך הגע אבא רבי ליה
: לך מנא את אמרית לא אנא

 צרכי בהם לקנות תעות לו היו סבו־יושלא היו וכו' גבולו הראיש
נתנו לא וכו׳ עצמו הנע לו: שהיה נמצא ואח״כ לו ייבו קבורת

 אתרתי לא אני כלותר וכו' אנאלאאתרית לו: שהיוצר׳ אדעתא אלא -
 ולא סברתי לסתור ראיה לך תנא ואת נוטה שהסברא אמרתי אלא ברור דבר

בטעות ני התת בהם זכה לא תעולם כי אבא רד כדברי נ״ל מיהו ׳ לו השיב

ענ״להרא״ש; עבת

שקלים
 כראכאוהןיכב עלרביהייא מסתמיך הוה יוחנן רבי

 הלין אמר מקמיה ומיטמר ליה חמי אלעזר רבי
 שאיל דלא חדא בי עביר בבלאה הדין מלייא תרתין
 אידי בר יעקב הלי לי׳ אט׳ מקמי דמיטמר ועוד בשלמי

 דאינון בשלמ׳דרבה שאיל לא דזעירא גביהון נוהגין כך
 נ1איאלעזר רבי יאות א״ל ונחבאו נערים *ראוני מקיימין

 כ! שמעתא אם׳ רלא האי בי עביד ועוד קטן עבר עבי׳רלא
 מעשה היה כך א״ל אסי ור׳ אמי רבי לפניו נכנסו משמי

 שנחלקו גלוסטר' בראשו שיש בנגר טרסיים של בב״הב
 אלא ס״ד קרעו בהמתן ש״ת שקרעו עד יוסי ור׳ ר״א כו

 בן יוסי ורבי אח׳ זקן שם והיה בהמתן ת ס" שנקרע אימ׳
 בית זה הכנסת בית יהא לא אם תמהני אמר שמו קסם׳

 נכנס נמי חברותה אמר טפי איקפד הדר הוה וכן עכו״ם
 יתוש•! את ה׳ צרה *כאשר כתיב א״ל אידי בר יעקב רבי לפניו

 י5' לא יהושע עשה וכן יהושע את משה צוה כן עיבדו משה
 ודבור רבו׳ כל ובי משה ה׳את צוה אשר מכל דבר הפיר

 אלא משה לי אמר כך להם אומר היה יהושע שאמר
 שתורה יודעין ורגל בסתמא ודורש יושב היה יהושע

 והכל ודורש יושב אלעזר רבי אתה אף היא משה של
 אתם אי מה מפני להם אמר היא שלך שהתורה יודעין

 דיימרון בעי יוחנן ורבי חברנו אידי כבן לרצות יודעים
 חלים *אגורה רחמים עליה בקש דוד אף משמיה שמעתתא

 לב על עלתה וכי סלה בסת׳כנפיך אחפה עולמים באהלך
 הקרוש לפני דור אמר כך אלא לעול׳ וקיי׳ חי שהוא דוד

 ,כנפיו בבתי נזכרין דברי שיהיו אזכה רבש״ע הוא ברוך
 בר שמעון בקבר דובבות שפתי ויהיו מדרשות ובבתי

 שאומרקדבר חכם תלמיד כל יצחק נזיר<בשםרבי
 דובב בקבר רוחשות שפתותיו הזה בעולם מפיו הלבה
 זה ענבים של כומר מה ענבים של ככומר ישנים שפתי

 שפחותיהן אף דובב מיד עליו אצבעו ארם שמניח כיון
 שפתותיהן מפיהן שמועה דבר שאומרין צריקי׳כיון של

 אמר נזירא בר * לו יש הנאה בקבר׳מה עמהן מרחשות
 המר דשתי כהרין אמר יצחק רבי קונדיטין דשתי כהרין

 גידל רב בפרמיה טעמיה ליה דשתי גב על ואף עתיקא
 שמועה כעל יראה אומרו בשם שמועה האומר כל אמר
 0!,ת : איש יתהלך בצלם *אך שנאמר לנגדו עומד כאלו
 לט רואה אלעזר רבי והיה אבא בר חייא רבי עס מתאכסן היה יוחנן רבי

 ר״י עליו והקפיד כנגדו מלתתראות פניו מסתיר והיה יוחנן לרבי

 שם על הוא או בבלא? ופי' ׳ זה כנגדי עושה הגונים בלתי דברים ׳3 ואתר
 יעקב ר' א״ל : וכו' ומיטתו־ שלום לי נותן שאינו הב׳ ־ לגנאי כנוי או מקומו

 הקטן שאין ענוה דרך ביניהם המנהג הוא שכך ר״א בעד להליז אידי כר
 ועוד ונחבאו׳ נערים ראוני ת״ש לקיים מפניו נחבא ושהוא הגדול בשלום שואל
 היה כך בשמד שמועה אומר היה שלא על ר״א כנגד יוחנן ר' באף עשן עלה

 לידי כעסו יביאהו ואל כך כל יקפיד שלא לר״י לומר כונתס וכו' מעשה
 צורפי של הכנסת בבית מעשה שהיה כמו גדול והפסד נזק שגורם מחלוקת

 שערים בה ונועלים בדלתות שמתנין קורה כירוש נגר שם והיה וזהב כסף
 שהוא עליו שיורה תמה בזה וכיוצא מרובע או י־חון דמות גלוסטרא ובראשו

כמי והיא השמיש לשאר או שומיס לשחיקת וראוי עבה מ־אשו כיון בלי

 בריח



קלו ׳ שקלים ירושלמי
 בשבת לטלטלו תותר אס עליו נחלקו ולזה הכותל א! מוחל מן מכריח נריח

 לנלי בדותה מתיר ווה לקורה בדותה אוסר זה הכנסת בית דלתות בו ולסגור
 בהיה וקטטה הבלבול בשעת ס״ת שנקרע עד כך כל המחלוקת זה ונתרבה

 זהר' .ראה וכאשר מזה ואלה תזה אלה המחלוקת תחזיקי כס העומדים גץ
 ע־״א נמסכת כתוזכר ורביס רעים מקריס ראה זקנתו שבסבת יוסינןקסתא

 כזקן אתר ולכן זקן בלשון כאן כנהו זה ובעבור תרדיון בן חנינא רבי כשנתפס
 תולדות אלה כי עכו״ס זה בית יהיה לא אם תתהני הנולד את רואה חכס

 כדמות שהיו אסי ורבי אתי רבי דברי יוחנן רבי כשתוע ויהי היה וכן המחלוקת
 כאשר ידו על תקלה יארע ולא במחלוקת יחזיק שלא אליו ואזהרה התראה

 תלמידי אתס ר״ל נמי חברותה וא"ל י• יותר אפו חרה שהיה בתעשה קרה
 נכנס חברים: שהיו ור׳יוסי תר׳אלטזר ראיה לי מביאים שאתם כחברים עשיתם

 אתר שכן יוחנן רבי של דעתו ונתקררה רו במענה לפייסו אידי בר יעקב ר׳
 עליו העיד יהושע עשה וכן 'אידי בר יעקב כרבי לפייס יודעי! אתם אין

 א״א שהרי סתס שאתר תה ואפילו עשה תשה תפי שעשה תה שכל התקרא
 תשה דתפי קרא אפהיר ואפ״ה תשה אתר כך יהושע שאתר ודבר דבר ככל
 שתרתיח דבר לשון .נעות חי־דובבות אני כאלו בקבר נעות דובבות שפתי :הוה

 • לצאת נוח ויינו שתתחתמים עד ענבים בו שתניחין כלי כותר ' .ומבצבץ
 ושם בקוצר זה ניבתותנכתב שלנו ובתלתוד לתעלה ויוצא ונע רוחש היין דובב
 מדברות כאלו בקבר נעות שפתות♦! תעלה של בישיבה בתזספו׳כשנשתתו כתבו
 מה התלתוד בעל שאל לו יש הנאה מה ־ עולמים נב׳ דר אחת שבשעה נמצא
 : שעה באותה הזה בעולם ג״כ שיושב שידתה עליונה בישיבה ליו-שב יש הכאה
 או ומשובח ערב תשקה שהוא קונדיטון ששותה כתי הוא נזיר'שהרי בר השיב
 שאומרי' תי כל ק בכיו טעם לו נשאר שתייתו אחרי שגס ישן יין ששוהה כתי

 בישיבה תתמיד בתענוג )תתעדן יושב והוא היה העולם בני מפיו שתועה
 שתטעיתיס תמה לו המגיע הערמת מצד נפשו בדשן תתענג עוד עליונה
 בולל שהיה בלשן מרדכי פתוןיה דכתיב והיינו ודורשין הזה העולם בני דבריו

 בירושל' לקמן כדתפרש חכנדלתפלג ע״ו שיתמנה צריו והיה ודורשן לשון ע'

 הוא הלב על תתישב אמוניי בדרש זה ענין בהבנת לעצתי הצייר שאני ומה
 פלוני חכם מפי למדנו זה ואותרים הזה העולם בני שמועתו שלותדין שנעיז
 בחיירואע״פ השיג שכבר מה על נוסף להתענוג וזוכה נפשו בתעלות העלה
 ליטול ותחר היו׳לעשותס שאז״ל כתו מעשיו על תום־ף אינו פטירתו באחרי
 מעשים להוסיף הזאת בעת הזה בעולם חי להיותו תור כאלו כבי"כול שכרם
 .שקנה תה על נפשיי שכר לו מוסיפים הזה והיום הראשונים תעשיו על טובים

 אליו שהניע אחר שגס ישן יין השותה משל עם זה ויסכים בחיים בהיותו כבר
 חכס לאותו נשאר ג״כ בפיו תשובת טעם לו נשאר עדיין עצמית ■הנאה תמנו

 ויסכים נפשיי תענוג עליונה בישיבה לו יוסיפו שבסבת! נדי גופיי הענוג
 שחוזר כתי הוא שהרי כליתר לנגדו עומד כאלו שתועה בעל יראה מ״ש לזה

 וראיה שתועתו התזכיר התלמיד כנגד ועומד הזה בעולם להיות ונפש בגוף
 שדוד שלמעלה תה עם נקשר איש יתהלך כצלס תאו פשט בדיך נם לזה נכונה

 להשיג קצרים האדם וחיי סלה נצב אדם כל היל ואתר הע״הז חיי תהביל היה
 אך הטובים תעשיו על להוסיף כח בו אין תותו אחרי כי הראוי בלמות

 בלשון הנרמז תזרניי ש?לי הע־ין אחי־ שהלך תי ר"לאך איש יתהלך בצלם
 גס כאיש להתהלך כחוזר כבי"כול איש יתהלך כדתותינו בצלמנו כתו בצלם
 שהוא ההבל אחרי הלך אשר האיש אבל שתועתו נמזכירין בעת כטירחו אחרי

 שיצבור לו יקרה לפעתיס כי יתקיים לא ותירוש ודגן הממון הכנת ההתי׳על
 הבית אל הגורן מן אותו יאסוף תי אוספם תי ידע ולא הגורן אל קצירו

:שנת מסכת סוף בירושלתי לעיל נכתוב

שלישי פרק '.־
 ולא במנעל ולא חפות בפרגוד נכנס ההורס אין מ*צעד. מ

 יעני שמא בקמיע ולא בתפילין ולא בסנדל
 מתרומת ויאמרו יעשר ושמא דעני לשבח ר מעין ויאמרו
 )הבריות( ידיהמקו׳ לצאת צריך שאדם העשיר הלשכה

 חן *ומצא ואומר ומישראל מה׳ נקיים *והייתם שנאמר נמדני
: ואדם אלהים בעיני טוב ושכל לנ

 ליתן זינול והופרו תלתעה אותו נופל ארוך נשהתלבוש ספות פרגוד י>׳1מ
 ונתן התפר התיר יאתרו שלא בקמיע ולא בתפילין זלא ;בתוכו

 לצאת שיריו זו תתשנה שלמדנו מעולה ומדה התועלת ומלבד תעות בתוכו
 כין גדול כי דנה תוציאי כגנות אחר תועלת עוד לתדתי וכו' הבריות ידי

 נתז בעצתה אחת רעה דבה מוציאים הפנייס כעולות תשני כי הרע לשונס
 שהיה שהעני תי על יאתר שאס הפכיים דברים הס והעושר שהעוני בכאן
 עבודתו חלף לו הוא שכר כי שהעשיר תי על שיאתרו ראוי היה בעונו

 הביאם דבה תוציאי תזני רוע אמנם אך ' מתנה נהנה ושלא הלשכה בתרומת
 לדבריהם אמתלא ונותנין הפניות פעולות שתי על א' שס לגנאי לכנות

 תאת לו שבא לוה וראיה התרומה תן נהנה שבודאי שהעני הי על ואומרים
 אומרים שהעשיר תי על וגס י חטא אשר חטאתו על עונשו ומיד תכף השם
ה׳ רצה ולא תתנה והעשיר התרומה תן שנהנה ר״ל עצתו הגנות אותו

■ :בניס על אבות עון פוקד אשם ארך הוא כי מיד להעיישו

כד בתורה נתן רבי בשם נחמן בר שמואל רבי ירושלמי
 האדם שצריך מציגו ובכתובים ובנביאים

• המקום ירי לצאת שצריך כדרך הבריות ירי לצאת
'הישע ! .^י ״ י

 % כב אל בנביאים • במשנה האמורים ובכתובים בתורה
 ׳ _ שאל זוגא גמיליא ירע' הוא וישראל יורע הוא ה׳ אלהים

*והייתם שבכלן חמור זהו אי ביבון בר יוכף רבי את
:ומישראל מה׳ נקיים

תוךה בפסוקי מעלות כתה שיש יודעין רב דבי דרדקי שבכולן חתור זהו
 דברי נקראים ואלו תורה דברי נקראים אלו כי וכתובים נביאים על

 תבוארת התשובה חתור איזהו באותרו השואל שאלת היתה זאת ואס קילה
 פסוקים ג׳ שכל שאע״פ והיא עתוקה יותר היא שאלתו שכונת ני׳ל לכן ונגלית

 בערך תזה זה חלוקים שלשתם הבריות ידי לצאת שצ-יך אחת כונה על מזהירין
 כתנאי שבתתון דבר על הוא תורה של פסוק כי ־ תהס אחד כל יסוד חל

 5ע הוא נביאים ופסוק ■ ארצם ירושת על ראובן ובני גד בני עם רבינו תשה
 היתה ח״ו אולי שעשו המזבח על ראובן ובני גד בני שנחשדו עכו״ס יסיר

 וכן לעכו״ס דומה ענין או ה׳ יבחר אשר למקום חיץ ולזבח לעולה כונתס
 כתובים ופסוק • ראובן ובני גד בני ותשובת הנשיאים תדברי הפסוקים יורו

 גרגהותיך על קשרם אמר כולן שעל ובמצות ובתורה בחכתה העיון על מזהיר
 כלותר השלשה מאלו חתור יותר הנושא איזהו השואל ושאל לבך לוח על כתבס
 יש שבתתון שבדבר המשיב והשיב אדם מידי לצאת ביותר בו להזהר שצריך

 נקיים והייתם פסוק נאתר שע״ז אדם מידי לצאת יותר וחותרא גדול צורך
והעיקר לתקים אדם נין הס אחרים דברים הב' עיקר אבל ־ ומישראל מה'

: אדם מיד* בהם לצאת צריך וגס המקום מידי לצאת בהם

חמישי פרק
 עושין שהיו הממונים הס ואלו • ראשונה משנה

 על אחיה החותמות על פנחם בן יוחנן במקדש
 על פתחיה ׳ הפייסות על שמואל בן מתיא הכלתות

 פתחיה שמו נקרא ולמה מררכי זה פתחיה ׳ הקיגין
 אחיה בן * לשון בע׳ ויודע ודורשן בדברים שפותח

וכולי כרוז גביני * שיחין הופר נחוניא מעי□ חולי על
: וכו׳ הפקיע על בבי בן

 למנות וראוי נתקדש תמיד שהם תעלות ט״ו מנויין זאת במשנה
 תוקדתים ספק בלי עליהם והיו מהם הדרגה כל על מתונה

 וזכר מדרגה מכל אחד וזכר הידועים החסידים בכאן ותנה ודור דור בכל
 אותרס והוא אחד בזתן היו שלא אפילו התתונין באותן שהיה יותר החשיד

 שתשעה לפרש יש זה בענין הרא״ש וז״ל ־ לתנות נא ודור דור כל כשרי
 אי עבודתו על איש חיש ממונים בתשנה הנזכרים אלו היו זו תשנה שנשנית

 הבאים ונקראו כך שמוחם היו כך על שנתמנו הראשונים המתונים נתי
 הקרבנוין נסכי כעני! נמתניתין תפרש וסלתות חותמות נ שתס על אחריהם

 כמפורש בזו ומי זו בעבודה יזכה תי גורל תטילין שהיו הפייסות על :וכו׳
 שופתת הקינין על הגורל; סדר להם להורות חתונה היה והוא ובתמיד ביומא



שקלים ירושלמי
 כותנין קינין שמניא מי וכל עולה וגוזלי קינים עליהם וכתוב תיבות לער

 היום כל הרצפה על יחפים הולכים שהכהניס לפי מעיס חולי על אחיה (3 וכו', הקינין בהם ומביאין לוקחין השופרות על והממונים לשופרות מעותיהם
 אסור כי הכתונת שהוא אחד בנד אלא לובשין היו ולא במים משתמשין והיו
 ולא פחות לא ואבנט מצנפת ומכנסים כתונת בגדים ריבעה ב אלא לעבוד להם
 טבעם מתרפה היה ההנהגה זאת ותפני מיס ושותין בשליהרבה ואוכלים יותר
 על תמונה היה הנזכר אחיה ובן חלושים הפניתייס אינריהס כוחות והיו

 כוונתו שיחין חופר נחוניא : תעיס חולי על באת, נתכוונו ולזה רפואתם
 הבורות חפירות על מתונה והיה ובמדבר בישוב לעס מיס להמציא היה

 עמדו הקיבנות בשעת תפריז כרוז גביני ;המים וכנוסי והגנים והתעינות
 : וו תשנה לפירוש ;ירושלתי למעמד וישראל לדוכן ולויים לעבודה כתנים

 וראה בא מרדכי זה פתחיה תני ׳ הקינין על פתחיה מ
 דברים שפותח האיש אותו של כח גדול כמה

 שנים בה שהיו עיר תני לשון בשבעים ויודע ודורשן
 לסנהדרין ראויה זה הרי לשמוע ראוין וכולם לרב׳ ראוין

 היו ביבנה ׳ חכמה זו הרי ארבעה בינונים זה הרי שלשה
 פעם חבינאי בן וחגינא מתיא בן זומא ובן עזאי בן ד׳

 העומר להביא ידעו׳מדזיכן ולא ישראל ארץ יבשה אחת
 וחרא גגות על ידא חרא יהיב דחוה והוהתמןחדאלם

 אתר אית להו דפתחי׳אמ׳ קמיה צריפ׳אייתוניה על ידא
 יופי רבי אמר י ואשכחו לתמן אזלו צריפין גגות דמתקרי

 מהיכן ידעו ולא ישראל ארץ יבשה אחת פעם בון כרבי
 ירא חרא יהיב דהוה אלם חד תמן הלח׳והוד. שתי להביא

 דפתחיה לקמיה אייתוניה סיכרא על ירא וחרא עיניה על
 לתמן אזלון סוכר עין דמתקרי אתר אית להו אמר

 )ויודע :באלו כיוצא אחר מעשה שם ועוד • ואשכחן

 איכא סנהדרין בכל הלא רגמזיה תאי וא״ת י׳׳מ 3כת לשון בע׳
 ומשני האמקשהלהגשרקר׳ישתעאל כדנסמנך; נע׳לשון דילעי
 עין כגון ודורשן הלשונות 33ופרש״ימער ודרש לישני ייל3 דהוה

:(צריפין וגגות סוכר
 ושהאחרי׳ בלבד הדבור על הכונה שאין כו׳נ״ל לדבר ראוי! שנים בה
 דבר מתוך דבר בעצתם ומבינים נבונים שהיו אלא אלתיס הס כלם

 מפני חכמה זו הרי יבנה שעיר ולז״א להבין ר״ל לשמוע ראויס והאחרים
 ידא :חדא ׳ אלמי היו זולתם העיר בגי שכל להאמין חכתי׳שאין ארבעה בה שהיו

 כעין לותר רצה צריף על אחת וידו הגג על אחת ידו הניח וכו' גגות על
 הנקרא בתקוס שעורים קציר שהיה האלם רות! שהיה מרדכי הכין ומזה סוכה
 עינו על אחת וידו התנעול על אחת ידו כשהניח וכן " וכו' צריפין גגות
 ב'הלח': ימצא ושם סוכר עין הנקרא תקום על רותז שהיה מרדכי הבין ותזה

 והתוספות :לנעול הבריח תוחבין שבו הדלת שבתזוזות חור פי׳סיכרא )ורש"י
:(נפש אגתי שכר עושי כתו הנהר שכר מקום או קבר סיכרא פירשו

 יחפים מהלכין כהנים שהיו פי' תעיס חולי על אחיה בן נירושלתי ?!)ר
 פירוש תעיס תסי חתר דין ואי טבלתעיס חתר דין אי יודע והיה וכו'

: התעיס תרכך ואיזה תחזיק יין איזה

 בצמא בגו ומת אחא רבי אמד ׳ שיחין חופר גחתיה בז
 יותרון הוא ותרן רחמנא דאמר מאן נא חני א״ר

 רבי אמר דיליה וגבי רוחיה מאריך אלא מעיה בני
 כחוט עמרם מדקדק מאד נשערה *וסביביו כתיב אחא יס5פ

 ונורא אלא הוא הטעם מן לא יוסי רבי אמר " השערה נ
 הרחוקים׳ מן הקרובי׳יותר מן הוא ונורא סביביו כל על
 אחר בחסיד מעשה נחמני בר שמואל רבי בשם חגי רבי

 פעם ולשבים לעוברים ומערות שיחין בורות חופ׳ שהיה
 כל והוו נהר ושטפה להנשא עוברת בתו היתה אחת
 לאתנחמא עילוי מקבל ולא יתיה לנחמא ובעו עלין עמא
 קבל ולא מנחמתיה בעי לגביה יאיר בן פנחס רבי עאל
 רבי לו אמרו חסידבון הוא דין להון אמר לאתנחמא עליו

 היה אפשר אמר לו אירע וכך וכך עושה היה וכך כך
 בעיר הברה נפלה מיד במים וקיפחו במים בוראו מכבד
 איתערי׳ בסיכת׳ דאמרין אית האיש אותו של בתו ובאה
 גביני ׳ והצילה יאיר בן ר׳פנדזם כדמות ירד מלאך וא״ד
 קולר שמע המלך אגריפס ׳ בבה״מ מכריז שהיה כרוז

 על בבי בן ׳ הרבה מתנות לו ונתן פרסאות ח' ברחוק
 :לכפרי על יוסי רבי ׳ הפתילות את מזווג •שהיה הפקיע

 ואמר פתח קבליןעליהון ולא פרנסין עלירון לממני בעא
 על אלא נתמנה שלא זה ומה הפקיע על בבי כן קרמיהון

 ש^תם אתם הדור גדולי עם לימנות זכה הפתילות
:כ״ש לא נפשות חיי על מתמנין

 פשעים כל על לעבור פרש״י תעיהי יותרו ותרן הקב״ה )דאתר מאן
אלא יליתא לרשעים אף ארךאנים וחנון רחום ה'ה'אל תדכתיב י
 בני קשרי שיותרו פירוש מעוהי יותרו : שב כשאינו דיליה וגבי אפיה תאריך

 ז״ל הפקיע על :( לחטוא הבריות אל היתר שתורה בתחלואים ויצאו תעיו
 שומרים היו כהכהני׳ולויס מדות במסכת דתנן תנגדנא תפרש ביותא הרא״ש
 היו ישן אותו תוצאין שהיו ומי המשמרות אל מחזרים והיו בלילה התקדש
 הרמב״ם כתב וכן ־ בבי בן תמונה היה זה על כסותו ושוי־פין אותו חובכוין

 סביבות שומרים להיות והלויס הכהניס על שמצוה נתבאר תדות שבמסכת
 כתו אחרים ממונים וו במשנה נזכרו ועוד : פחד שם שאין ואע"פ המקדש

 על ממונים אחרים ועוד כיומא אצלנו כתובים והם אבטינס ובית גרמו בית
 עוד : כתבתיס לא לכן זה אלכונתספר תתיחסיס בלתי אידים עניניס

 פירושו מצאתי אתעריאלא בסיכתא )א״ד ראשונה: למשנה סמוך בירושלמי
;( לתיס נפלה ולא ביתד ומעורה שנדבקת שפירוש ונ"ל

 בח עצומים ואת ברבים לו אחלק ילבן כתיב יונה רבי אמר
ישעיש ומדרש מקרא שהתקין עקיבא רבי זה שלל יחלק

 נג מה אלא הגדולה בנפת אנשי אלו וי״א ואגדות והלכות
: ופרטים כללים תקן זה

 רבי על ברבים לו אחלק לכן פסוק שפירש המדרש זה תדב: והמתוק
 פי' נתפרסם וכבר עבדי ישכיל הגה בפרק אחרון פסוק שהוא עקיבא

 שיהיו המוניים יחידים או יחיד שימצא אפשר ואולי זאת בפרשה המזייפים
 ייסורים תכאובות הכרח לזה ויביאם תווייף פירוש אותו לשמוע נפתים

 איךבתחלת בראותם ועוד תיוחד איש שיסבול פרשה באותה נזכרים תשיניס
 תדרשחז״לעל וגבהתאדעס ונשא ירום ועוד עבדי בשם יכונה הפרשה
 ואולי ־ עו׳ ברבים לו אחלק לכן עליו אמר הפרשה בסוף ונס הללו תארים

 התפרשים הסכלים וישמעיאל דבר לכל יאתין פתי כי הללו תהדוחקיס יתשר
 ומהמדרש דוחקים תפרשיס ובשאר ז״ל קמחי דוד רבי ועיין־בדברי הפרשה:

 ונכון פי'אמיתי בכולו נלתוד שבפרשה אחרון פסוק על יונה לרבי הזה
 אפי׳ האתת לפי .כי דתלתא לרווחא זה וכל אבאר כאשר הפשט ע״ד תתיישב

 הנזכרים והדברים זו פרשה עניני ליישב ידענו לא הקצרה השגתנו כפי אס
 בפירושה להאמין הרצועה הותרה זה תפני לא לנמנע קרובים בעיניו יהיו בה

 והמחוייב והראוי ׳ האתת אל תסכיתים ובלתי ונכונים נבונים בלתי פירושים
 אומר שמע שלא תה שעל החכם בתד' להחזיק ובכייצ׳בזה להחזיק בזה אצלנו

 לנו שראוי וגי׳כמו החתום הספר כדברי זו פרשה חזית לגו ותהי שמעתי לא
 כי הדברים סתום דניאל ואתה נצטווה עצתו שהוא דניאל בפי׳סתרי שנאמר

 של רוחן תפח תחז״ל רבים אתרו ולזה קז עת עד הדברים וחתותיס סתותיס
ודרו-אתונ׳ה בחזיוני! דניאל שגצטוה מה על עוברים היותם על קיצי! מחשבי

 בהרגו



קח■ שקלים ירושלמי
 פרשה אותה פי׳ נחזה כעין עין ומינו אניצי בוודאי ני כשנאמר נחרגי

 כונתה הבנת על לעמוד אצלנו נתנע הוא אחר כאופן כי לכשיתחדשו^שודותית
 עניינים שס שנכתבות לדניאל הקודמים בתזינות לנו קרה וכן נשליתות
 פי' ידענו ואז המציאות אל שיצאו עד אצלנו הבנתם נמנעת שהיתה סתומים

 בן יניח ולא ימיו בחצי ושימות אלכסנדר עניני כמו קודם ולא ההם הפסוקים
 על גמורה ראיה ומכאן ; היותם עד מובנים בלתי אחרים ופרטים עצר יורש

 וחתומים סתומים כי עליהם אתר עצתו הוא אשר המאוחרים החזיונות
 ראוי ופן הפרשה כל וגו' רבים ויצרפו ויתלבנו יתבררו קץ עת עד הדברים
 לא אצלנו קשה הבנתה שתהיה פי על שאף ענד ישכיל תנה בפרשה לעשית

 לידע לבבו יחס כי המעיין המיות ולהשקיט בביאורה נמנעות נאמין זה מפגי
 וממנו יונה לר' הזה במדרש יעיין מתכונת' על הפרשה פירוש עתה ולהבין
 רבי הזכיר שלא כיון כונתה כלל על נעמוד איך וארונה קצרה בדרך גלמוד

 תיא הפרשת שכל לומר כזנתו שאיו יורה אחרון הפסוק זה רק במדרשו יונה
 לתות הערה אשר נו שכתיב לכדו הפסוק זה אלא לבדו עקיבא ר׳ על גנואה
 השסןיתברך קדושת על למיתת עצתו מסר שהוא אצלנו נתאמת וכבר ־ נפשו

 שהיו משונה במיתה ויהרגוהו למלכות שנתפש ברכות חסכת בסוף בתיזנר
 על הזה הפסוק כל שיתיישב וכדי • באחד נשמתו ויציאתה עד וכו׳ סורקין

 על ברבים לו אחלק לכן הפסוק תחלת בפי׳ עצתו יונת רבי דחק עקיבא רבי
וראוי אופניו על דבור אמתי פירוש והוא רבים לפני תורה דברי מחלק שהית

 עצומים שקרא וארושב שלל יחלק עצומים ואת אומרו זאת לפיכונתו להחשיד• ■
 ופרטים כלליס לפניהם ותחלק ימצו' תורה בהבנת בעיונם המתעצמים לחכמים

 על אנכי שש דוד תאמר דרך על שלל יחלק ואתר מצות פרטי כל יזכרו למען
 גופיים הענינים שהם הנפש אויבי שלל על בזה וירמו! רב שלל כמוצא אתרתיך

 ר' תדברי שלמדנו ואחרי אגווניס עיונים בדרושים תאמת הבנת המטרידים
 החסידים על נבואת היא הפרשת שכל שנאמר ראוי אחרון פסוק פי׳ יונת

 קשים יסורין הסובלים האחד מינים־ לב' נחלקים ותם ביסורין המעונים
 ועל בו וכיוצא זו גס איש כנחום חייהם ברוב ונאמנים רעים וחולאים מציקים
 שדרשו והמדרש וגומר החלי דכאו חפץ וה׳ ואז בפרשת אתר מאלה כלאחד

 י-סורין הסובלין החסידים הב' המין ־ ברכות מסכת בתחלת זה פשוק על
 וב' בזה ושייצא עקיבא ר׳ נמו יתברך שתו קדושת על ונהרגים למיתתם קרוב
 פסוק פי׳ לי נתיישב ובזה ־ חלוקים בדורות תמת הלא האלה החשידים מיני
 יבא שכתבתי ובמה דעותם־ לקיים חשבי זה שתפסוק ישוחח תי דולו זאת
 מהם א' כל ועל מהב׳מיניס ו־וסיד חסיד כל מעלת הנביא שתודיעני נכון על

 להקרא ראוי מהם אחד שכל וגבת ונשא יי־ום וגם עבדי ישכיל תנת לשון יצדק
 בנביאתו רמז וכו' ירוס^מאברהם ז״ל מדרשם בו יצדק השלוח עי׳ד ונם ת׳ עבד

 דיר באיזה לרמוז המדבר ידע שלא מזה יה קיס ורחו מחוצפים בדורות שיהיו
 לפרש מכריח היותר שהטעם שהנחנו וכיון מהם חשידוחשיד כל היה מיוחד

 תערה אשר בו שיתקיים כדי תיא יונת רבי כדברי עקיבא רבי על זה לפסיק
 אלא בזה יונת ר׳ על לחלוק באו שלא א י" דבי־י שנפרש ההכרח תן נפשו לתית

 ראוי ־ וכו׳ וי״ח הלשון טבע שיחייב כמי מת מחלוקת ביניהם שיהיה כדי
 ואגדות הלכות מדרש תתקין עקיבא שרב• שאמר במת כנגדו לחלוק שבאו לפרש

 אנשי שהם אליו לקודמים רק ליחסם אין האלה גדולים שעניניס י״א •שב־ת
 לו אחלק כשנפרש די עקיבא רבי יעל תפסוק כל לקיים נדי אבל הגדולה כנסת

 ר״ע על נאתר כלי הפסיק זה הכל ולדברי ופרטים כללים שהתקין על ברכים
 יהודה בן פפוכז עם שנתפס ברכית בסייף נאמר ונבר נפשו למות תערה אשר

פירושים וגו׳־ועוד נמנה פושעים ואת נתקיים ובזה בטלים דברים על שנתפס
: המפרשים בספרי ככתוב אתתייס אפשריים אחרים

יעבץ יושבי סופרים *משפחות כתיב אבהו רבי אמר "ב
 ספירו׳ספירו׳* את״התורה שעשו סופרים ת״ל מה הני 8

 נשים ט״ו * כחלה חייבין דברים ה׳ * יתרומו לא ה׳
 י טהור עוף בנבלת נאמרו דברים י״ג " צרותיהן פוטרות

 אמר :אחת חסר ארבעים מלאכות אבות נזיקין אבות ד׳
 תלמוד מה גו׳ ׳)השופר( הכהן •לעזרא כתיב אחא רבי

סופר היה כך תורה בדברי סופר שהיה כשם סופר לומר

!חכמים ברברי
אלא אחא רבי דרש לא הסופר עזרא כתוב רבים שבפסוקים פי על אם

 לעזרא ארתתששתא המלך נתן אשר הנשתונן פשתגן זזה מיוחד מפסוק •

 סופר ת״ל תה אתר ולוה י ישראל אל וחקיו ה׳ מצות דברי סופר הסופר הכתן
 פעס צ״ל תת הסופר עזרא בננויו כנהו שכבר אחר סוכר מתיבת ללמוד שבא
 סופר שהיה אחא למדרכי הפסוק סוף ומכל ונותר מצות דברי סופר שנית

 כמו פירושו יהיה בלבד הסופר עזרא אלא יאמר לא אס אבל חכמים בדברי
 כותב כינת שעקר ובודאי ־ ארתחשסתא בכתב הכתוב שמיא אלה די דתא ספר

 אלהי תורת ספר כוזב שהיה לעזרא לתאר היה ארמי בלשון ההוא הכתב
 לעזרא באתרו האריך ההוא הספר שכותב אחר אבל לישראל ומלתדה השמים

 פי' וכן תונה הוא סופר שפי׳ למדנו תשס ה' מצות דברי סיפר השופר הכתן
 היה וא״כ ; ותפטור החיוב וטטתי הסותר חלקי לתנות יודע שהיה הרלב״ג
 בקי היותו על הנגלה כפי האח' תכונות ב' על הסופר עזרא ותכונת תתואר

 והוא ידו על הכתב שנשתנה סנהדרין במסכת ל מדברית!" נראה וכן בכתיבה
טעמי כל חונה שתית חכמתו להודיע הב' • אשורית כתיבת לכתוב ולמד נתב

; חכמים בדברי תורה

 ל חרשו הראשונים נחמן בר שמואל רבי בשם חגי רבי
 וזרו ודשו ועמרו וקצרו ועדרו (סחוכ )ניכשו וזרעו

 לני אין )ואנו( ואפו וקטפו ולשו והרקידו וטחנו ובררו
 היו אם זעירא רבי בשם מנוח בר אבא רבי לאכול פה

 אנן איגיש בני היו ואם איניש בני אנן מלאכים קדמאין
 דרבי לחמרתיה אפילו דמינן ולא מני רבי ואמר חמרים

 גביהון עבדא לסטייא גנבוהו חדא דזמנא יאיר בן פנחס
:וכו׳ יומין תלתא

 אחד דבר על בו להשגיח ראיתי אמנם בעי׳ני פשוט הוא חגי רני מאמר
 האדמה לאיש הצריכות פרטיות פעולות כל שהזכיר פ שאע לבד

 החטה גרעיני לומר רצוני עצתו הזרע הזכיר שלא חסר העיקר את לעשות
 נאתר לא וזרעו לשון כי וזרעו חטים זקנו חרשו הראשונים שיאתר ראוי שהיה

 תזרע נזרע עליו אשר הקרקע לתזכיר היה כ זג" לבדה הזריעה פעולת על אצא
 שאין ומי בעלים לו יש שדה שכל לומר רצוני לחלקים נחלקה האיץ כל הלא כי
 הזה המעשה לזכור ראוי היה ולא קרקע חוכר או שוכר לזרוע ורוצה שדת לו

 בפעולת נכללת היותה שאפשר והאופה הלש בין כאן הנזכרת הקטיף מפעולת
 השגת קוצר על דואג הוא שאס להודיענו חני ר' שכונת למדתי ומכאן ־ הלישה

 תורשה תמימה השם תורת מידיעת נעדרים היותנו על היא כונתז האחרונים
 מאין הזכיר לא זה אל ולרמוז חיצונית חכמת העדר על ולא יענ!כ 'לקהלת

 להיות עליז לזרוע השדה לו נתן תי וגס האדמה לאיש לזרוע החטים באו
 בדתות שהם אלה ה' עם הס והמקבלים אלהית התורה שהיא וידוע גצוי הזרע
 כל ולהבין לדעת לב לנו אין כי בכינא קא ודאי דא ועל תזרע התקבל השדה

 הפעילות משל שזה ומצותיה תורתינו להבנת הצריכים והתקדמות ההתחלות
־. האיץ תן לתם להוציא האדמה לאיש הצריכות

 ידי קצרה הקצוי* גדול צער לי זה ט לרבים צערי להודיע באתי עתה
 לידי בא כאשר וביחוד וחידותם חכמים דברי דבר ומהנין מתשיג

 כאנשים אנו מלאכים הראשונים אם קשרים אלו פרק שבת במסכת המאמר זה
 הקודמי' החכמים אס לי אוי לי רזי ואותר קולי אשא יבמי־ בקרבי לבי חם וכו'

 עצתן את מחשבי! היו לא אליתס הקודמים אל בערו אחרונים שהיו אלינו
 עצתנו את כשנקטין לנו יספיק לא כי עלן תהא מת אכן פנחס רב• כחמור

 ולאעד מכאובנו על יגון להוסיף חייבים שאנחנו אלא כחנביס בעינינו ונהי
 חברי ועל דוי לבי עלי כאנשים בכרס יש נתלים גילינו אומרים שמעט בלבנו
 ונם ־ תונח במקומו בדורנו היה אשר רבותינו החכמים כבוד אבל ורעי אוהבי
 במלכו' הגרים התושבים ובשנים בחכמה זקנים בנימוסי מוכתרים חכמים כבוד
 ועל עלי לפני כתובה הנה לבבי המיית אולם אותם אשא ראשי על הלא ה!ה
 כתיבת לסדר הלו יעקב כאשר כי הלא הצער זה לי די ולא ורעי אחי ועל בני

 למאמר לרמוז רצוני הלצה וע״ד : אצי״ס מלאכי בו ויפגעו הזה הירושלמי
 כפי ולפרשו השלמות על לכתבו יכילתיס לאי מלאכים הראשונים בו שנזכרו זה

 מוטעה תצאתיו ואשר אחד ספר אלא מצאתי ולא בקשתי אשר על פשוטו
 את ואתנה פרטיים הטעיות כל אתקן איו תלטיין נואשתי לכן רבות פעמים

 למעלה תגיע האתון שואת לצייר אוכל■ איככת המאמר טנת בכללות לעיין לבי
 שוללת ידיעה הוא עתה לי המושגת והידיעה ובחסידות בחכמה כזאת רבת
 וכל רעאני אל העידותי תעד היום כל תמיד כי לומר רצוני מחייבת ולא

 דבר אל להאמין הקושיא חוזק מהכרח לבבכם יפתה פן לכס תשמרו מעייני

החושב א לה □ 0



שמלים ירושלמי
 בערך הוא פנחס רבי שחמור ואומר $ורה בדרך האגדה ואש לדרוש החושב

 לתלמידים מתרה והריני כזאת ממחשבה ליצלן ורחמנא חתרו על כנוי
 מתוכו נראה אשר המאמר פשט ירחיקו ואל יכזיבו אל תתנו וקטנים הבחורים

 שבוים פדיון שהוא רבה ל׳תצוה לילך עליה רוכב והיה מתש אתון שהיתה
 הוא האמת שדרו לומר רצוני שלילת ע״ד עתה לעצמי שהשגתי מה זהו נתנהג

 בצוארי תלוי קולר והלאה ותכאן הנזכר צוריי הדרך על ההגדה ואת לפרש שלא
 האגדה זאת כוונת בהבנות ישרה דרך אמצא אס חיובית ידיעה בדרך לעיין
 קטנה עוד ולדבר להאריך עת ולא חלצי אזור והאמונה תתני אזור צדק והיה

 האגדה כל ואפרש שאכתוב עד תכאן אזוז לא אמנם אך ־ זה בענק גדולה או
 תזה שיתהו ואפשר לפני היה אשר הספר טעיות אתקן וגם הפשט כפי הזו

 אשר יתברך ותהלהלאל ־ הראשונה חמדתי אל תעלה רפואת למצוא התחלה
 ה' הקרה ני רבה תדרש והוא הישר ספר המאתר זה בכתיבת עיני לנגד הביא
 הפרש׳ותצאתי לדרושבעניני ב״ר ספר פתחתי שרה חיי פרשת שבת ביום לפני

; נסחו ווה השלמות על כתוב התאתר זה

 ירמיה ורבי הונא רב זממיהם התיר הגמלים לפתח
 אברהם של גמליו היו לא רבה חייא לרבי שאלו

 פנחס חמרתי׳דרבי יאיר בן פנחם רבי של לחמורו דומין
 כלום טעמא ולא יומין תלתא גבון עברת לסטאי נסבוה
 שלחוה לריבונה נמסרה מערתה ותסרי מיית׳ סופה אמרי
 אמר קלה וחכים נהקה רעלת כיון דמרה בביתא ועלת
 תלתא לה דאית דתיבול לה ויהבו הענייה לאותה פתחו
 אמרי טעמתון לא שערי לה יהבין מידי טעמת רלא יומין
 תקיתוה להון אמר טעמתון ולא שעדין לה יהבין ליה

 הלוקח ר׳ אלפן כן לא א״ל דמאי אפיקתון אין ליה אמרון
 רו לסוך ושמן לנר ושמן לעורות וקמח לבהמה זרע
 לה נעביד מה להן אמר הרמאי מן פטורין הבלים את

 זעירא לרבי שלח ירמיה רבי גרמה על מחמרה והיא
 זעירא רבי אפשר אמר ירמיה רבי רתאנין קרטיל חד

 ירמיה לרבי אפשר אמר זעירא מתקנןרבי רלא אבילתין
 איתאכלון לרין דין בין מתקנן )וילא( להון משלח רלא

 אמר זעיר' ר' עם ירמיה רבי קם למחר בטיבלייהו האנין
 אבא רבי ליה אמר לא ליה אמר תאניא אילץ תקנת ליה

 בני אנן מלאכי קרמאי הוון אין זעירא לרבי מונא ברבי
 דרבי כחמרתיה אנן ולית חמרין אנן נש בני הוו ואין נש

 לה יהבון יאיר בן פנחס דרבי חמרתיה יאיר בן פנחס
 תאנייא אכלינן ואגן יתהון אכלה ולא רטיבלי שערי

:ע״כ • דטבולן
 לקחוה פנחס רבי של חתורתו הקדש ללשון להעתיקם התלות

 להוליכה פדי שם והכניסוה במערה נחבאים שהיו ליסטים
 צריכה היתה כו ובין כך ובין תספר יתיס אחר מחוז לאותו חיץ ולמכרה

 תמות בודאי ויאמרו אכלה שלא ימים שלשה ותעמוד לאכול לה ויתנו לאכול
 העוברי' תות׳תיראת אחרי המערה מן להשליכה נוכל ולא אוכלת שאינה כיון

 שניתן טוב הלא ותויק קשה היא הנבלה שריח עלינו התערה ותסריח ושבים
 בביתה ונכנסת באה תומת לפי והיא מיד ששלחוה עשו וכן לאדונה אותה

 קולה השמיעה ־זר לו רצה נהקה שנכנסה כיון אדונה פנחס רבי ר״ל דתרה
 במקום או מדרשות בנית אדונה פנחס רבי ובהיות החמורים כמנהג לנעור
 ג' שיש לאכול לה ותנו עניה לאותה פתחו עבדיו על ויצז קולה הכיר נסתר
 שבודאי אצלו ונתאמת הרגלה טוב תכיר היה שהיא כלום טעתה שלא ימים

 שהם פנחס לרבי ידוע היה אס ליסטים מאכל וכ״ש מביתו חיץ אכלה ?א
 חו־ך אכלה שלא אצלו תאומת היה אמנם ־ מיד זה ידע לא אולי כי גנבוה
 והוא לר׳ענחס לו נאמרו באז כלל העתיימה ולא שעורים■ לפניה נתנב לגית!

 כראוי למעשר תרומה חהס שנטלו ר״ל השעורים מתוקנים היו אם מתם שאל
 בלתי שאלות ב' תהס ששאל לפי ב״ר בלשון גס לטעות תקום וכאן לא או

 האמת הלשון כ ואח" הענין כוונת ראשונה אפרש לכן ־ זו עם זו מסכימות
 הוא האתת שלפי דמאי לפניה נתנו אבל ודאי טבל לפניה מלתת נזהרו שהם

 5כששא כ ע" רבס פנחס רבי מפי שמעו כן כי בהתה למאכל תתוקן דבר
 שאינם ר״ל אין לו השיבו הס מתוקנים השעורים אם פנחס רבי מהם
 ארימתון ושאל חזר י הבהמה אל בערך נקראים מתוקנים וא״כ ודאי טבל

 כפי בהמה למאכל תתוקן דבר שהוא דמאי לה נתתם אולי כלומר דמאי
 מתוכו שיראה כזאת שאלה שואל אתה ולמה לו השיבו ולזה י מחשבתכם

 זרע הנותן רבינו לתדתנו והלא דמאי לה נתננו אס כשורה שלא שעשינו
 לא שאולי דמאי לספק מלחוש פטורים ר״ל הדמאי פטורין״יגון וכו' לבהמה
 האתת להם השיב פנחס ורבי הארץ עם בעלה בבית תבואה אותה נתקנה
 ■ האתת לה נעשה מה עצתה על להחמיר רוצה היא אס אבל דינא לענין אתכם

 אין ליה אתרו תקנתון להם אמר ; שאתר רבס לשון כפי זה לפי דוחק שיש
 השיבו והס פירות אותם עצתם הס תקנו אס מהם שאל שהוא תזה שיראה

 לכן■ דמאי אג־ימתון לשאול תקום אין כן ואס־ אותם תקננו אנחנו כלומר אין
 אס שאלתהס לא פירוש אין אינוןא״ל מתקנן חתרלהו היא אתתית הגרס'
 שאינם שמתוקני׳הס ר״ל אין השיבו והס תתוקני' הס אס עצת׳אלא הס תקנום

 לפני היה אשר מוטעה ובספר וכי' דמאי הס אס מהם ושאל חזר ולזה טבל
 ששאל חקנתון שאלתו היתה אם יצדק ווה לא ל א" אין א״ל במקום כתוב
 לא אנחנו כלות׳ לא השיבו והם תבואה אותה תקנו בעצמם הס אס מהם

 דמאי שהוא המותר דבר לפניה שנתנו רמזו אבל בידינו תבואה אותה תקננו
 השאלות ב' כזנת דבר סוף פנחס רבי מהם ששאל שנית שאלה וזאת

 לרבי ששלח ירמיה ברב* שהיה מעשה סיפר עוד שפירשתי כתו ותשובותיה!
 שרבי לחשבו לו שישלחם קודם לתקנם חשש ולא תאנים של אחד סל זעירא
 ישלח לא שבודאי בלבו אתר זעירא ורבי שיתקנם עד יאכלם לא עצתו זעירא

 בטבלם התאנים נאכלו כך ובין כך בין מתוקנים בלתי פירות ירמיה רבי לו
 ויאחר התאני' הקן אס תתנו וישאל זעירא ורבי ירתיה רבי יחדו ישבו לתחר

 אבא רני זה על ויקונן ידם על תקלה לבא הטעום תחשבותס כי הכירו אז לא
 הס אס כאנשים אנו כמלאכים היו הס אס הראשונים חכמים על חבל ויאמר

 בחמורים שגם אתר היגון ולהגדיל מעלתם אל בערך כחמורים אנו אנשים היו
 שעורים לאכול ידה על תקלה באה שלא גביהם על עולה יחידה נקבה נמצאת
 מתוקנים בלתי תאנים באכלס נכשלו זעירא ורבי ירמיה ורבי מתוקנים בלתי

 רבי בו טעו אשר הטעות תהות נשגיח וכאשר עובדא ההוא כוונת כלל זה
 ידיעת חסרון ההוא לטעות הביאם לא כי בברור נראה זעיי־א ורבי ירמיה

 התבואה. תקוני דיני בכל בקיאים ונבונים חכמים היו בודאי בי ובינה וחכמה
 מהם אחד שכל בתה השליט מלפני היוצא שגגה היתה רק בדמאי ובין בטבל בין

 לכל אור ישנו! הדרך כי יעשה לא וכן התאנים יתקן שהוא האחר על סמך
 שיהיה אע״פ שימצא שאפשר צד מכל הספק תן להסתלק ה' וירא ביושר הולך

 או תספק על יתקננו עד יאכלנו לא הדורון שמקבי. והיכראוי רחוק שאפשר
 הדורון שליחות בעת להודיע לו היה המשלח ונס האמת לידע לתשלח ישלח

 על דואג אבא רבי היה־ בזה כיוצא שעל כצדק נשפוט ומזה מתוקנים שאינם
 שהיתת פנחס דרבי כחמרתיה מעולה התדה בזאת שלמים היו בלא דורו חכמי

 שלא- נדי יצטרו אס ויותר ימיה שלשה אוכלת היתה ולא עצתה את תסגפת
 עלית מותר שהיה בדמאי ואפילו תעשר ספק שוס בו שיהיה דבר לאכול
 בסוף מבוארת הכוונה וזאת ־ יתירה לרומרא תמנו עצתה תונעת היתה
 יתהון אכלת לא דטיבלי שערי לה יהבין פנחס דרבי חתרתיה אבא רבי דברי
 לומר אבא רני בונת שאין זה לפי נחתתנו זאת ותהי דטבילין תאנייא אכלי ואנן

 דר׳ סתרתיה תהיה עצתנו אל שבערך עד והמדע התבונה שערי תתנו שננעלו
 דרך על ואפילו עלינו בתעלות עולה ושתהא משכלת בתואר תתוארת פנחס
 והפרישות הזהירות לענין רק כן לומר חכס לבנם לבו תלאו לא והפלגה גוזמא

 ערך להודיענו כבא חגי רבי אבל בלבד בשבחה סיפר תתאבל והסיגוף
 בהבדלים ביניהם הבדיל לא והמדע החכמה לענין האחרונים על הראשונים

 מינים כני־ תזהואת׳כהס זה התי־חק בתכלית שהבדיל אבא רבי כתו מנייהו
 חי הראשון בגדרם אחרונים ונשארו מלאכים להיות לתעלה עלו שהראשונים

 שהראשונים צודק יותר והיה במין אחר הבדל או ובעיון במחשבה תשכיל מדבר
 נשארו הס אלא כמלאכים ולהיות חותרס להפשיט עליונה בתעלה עלו לא

נ״ת במדרגת להיות גרוע יותר במין למטה ירדו והאחרונים האמתי בגדרם

 נלתי



שקלים ירושלמי
 דותה אלא ושועל קוף כתו מין שכאותו פקחים קלח כתו •ולא מדכר גלתי

 האתתי גדרם על נלס את השוה חגי רני אתנס חתורים שהם שנהם לטפשיס
 ויתר כפחות אלא ניניהם הנדל ואין אדם תין תחת נמסו הס ואלו אלו

 ותהיר ונקי שלס האדמה כאיש הראשונים והמשיל ־ והשכל ונינה דעה לעני!
 מנוקשו תכלית להגעת הקודמת הפעולות כל לעשות ועיון כתחשכה תשכיל
 נמצא ועוד ־ השלמות על מלעשות נעדרה לא מהנה אחד רכות שהן זאע״ס

 מגיעות אינן הפעולות אותן שקצת שאע״פ הוא ו הכנתו טוב על מורה ענין נו
 התלאל כזאת כצע תה יאתר הפתי האיש כי החרישה כתו הנראה כפי כונתו

 לאח' אחת הקרקע כתוך החטים שמסריח הזריעה וכ״ש הארץ •תו לחש להוציא
 הפעולה מזאת נמשך ראשונה הוראה וכפי מגרפותיהם תחת פרודות עכשיו
 ויכין ידע כראשו עיניו החכם הזה האיש אכל מציאותו ולא הפת הפסד

 כאשר ראשונה המלאכה כזאת לנו שמח לכן הפת מציאות מניא הזה שההפסד
 אלה כל מעשית כלותו ואחר האפיה מלאכת האחרונהישהיא כמלאכה שש

 מכל עצתם את מפנים היו הראשונים החכמים היו כן ־ נקיה פת עשה
 התור' לידיעת הצריכות הקדמות כעיון זמנם רוב תוציאיס והיו העולם עסקי

 תקיכלות עיוניות הקדתות וגס ־ כהן נדרשת שהתורה המדות נמו ותצותיה
 תכלית עד תגיעין והיו כידס מתקיים תלמודם היה ולנשוף אתונייס כשרשיס

 החרישה כמלאכות שפרשתי מה עם הנמשל זה שיסכים וכדי מידיעתו המושג
 כפרק והוא זה ענין אל תתיחס ערכ נככד תאתר כאן אזכיר והזריעה

; נסחו וזה הפועלים

 לרבי חייא רבי אמר חייא ורבי חנינא רבי מנצי הוו כי
 דלא לתורה העברי מינצת קא רירי בהרי חנינא
 כיתנא ושדינא אזליגא עבידנא מאי * מישראל תשתכח
 וכתבינא מגילתא ועבידנא טביי וציידנא נשבי וגדילנא

 חומשי בה׳ ינוקי ה׳ ומקרינא למתא ופליקנא חומשי ה׳
 עד להו ואמרנא סדרי שיתא ינוקי שיתא ומתנינא
 לה ועבדי אהדדי ואתנו אהדדי אקרו ואתינא דהררנא

 כמה רבי ראמר היינו מישראל תשתכח דלא לתורה
:חייא מעשי גדולים

 נשכי וגדלינא שדינאאשליר: פשתן: זרעוני אני זורע כיחנא שדינא
 :צכיים צד ואני טכיי וציידנא ; ותכמורת רשתות תתנו אני וקולע

 למקום לתתא וסליקנא : קלפים מעורותיהן אני ומתקן מנלתא ואריננא
 שיתא פה על ותתנינא ;ספרו אחד לכל חומשי כה' ;תינוקות תלמדי שאין

 אהדדי ואתנו ;ספרו זה את זה למדו אהדדי אקרו :ינוקי לשיתא תשנה סדרי
 הוצרך לתה חייא רכי כדכרי לדקדק ויש י רש״יי ל עני׳ סדרו זה את זה למדו

 טכיי ציידנא כשיאמר לו די היה וכו' נשכי וגדלינא כיתנא' שדינא להזכיר
 פשתן זורע שהיה לידע לנו ותה סוף עד הפעולות שאר וכל ועכידנאתגלתא

 נאותים עניינים כ' אל כזה •שרמז ואחשוב הצביים לצוד רשתות ועושה
 טוב חייא רכי לנו לרמוז נא תא׳ ־ כו שאנחנו הנמשך אל תתיחסים
 שלא כפר או כעיר לכא תקרה לו שקרה פי על שאף תכליתו כהנעת השתדלותו

 צכי תכקש היה גדולה או קטנה עליו לכתוב ראוי שוס'קלף כו נמצא היה
 והיה דו לצו לשדה הולך היה צכי שם ימצא לא ואם עורו ומעכד ושוחטו

 זורע היה הרשת מהם לעשות פשתן חוטי שם נמצאו לא ואס רשת צריך
 לנו רמו שנית עוד י חוטין עשותו עד הצריכות המלאכות כל ועשה הפשתיס

 עושת לכל המיועד השלמות אל זוכה ישראל איש והיאישכל אתתית אמונה
 איזה שעושה רק המצות תעשה אל להגיע נידו יכולת יהיה שלא ואע״פ וזצוה

 יהודי איש שראינו משל דרך לפועל המצות לשתצא והתחלה תכנה שהוא מעשה

 לומר יוכל והוא זריעה כאותה כתתו יודע חכרו • שם להי פשתן זורע
 תתנו וישאלו הרואים כעיני יפלא ואס מצות עושה הזורע זה דרך לעוכרי

 לעשות פשתים להוציא שהוא כונתו כהודעת אמתית תשוכה לו יש דכריך פרש
 עם תסכים ווה י עורו על תגלה לכתוב צבי לצוד רשתות לעשות חוטים מהם

 לעשות וכונתו העפר כתוך הזרעונים התשליך הזורע כמשל שאמרתי מה
 שתשליך שאעי׳פ לרתוז תשליך שדינא פרש״י וכן ־ רכים אחד מגרעין

 מהזרע שיצאו כדי רק נינתו זאת אין לאבוד הולכות הנראה וכפי הזרעונים
 • עצתם הפשתיס תורעוני לעשות סא״א תה חוטים תהס שיטת ענפים השנא

 האחרונים שהתשיל תה צ ר" המשל עס הנתשל הסכמת להשלים לעניכיע ונסתר

ס נחו

 המשיל זה והוא אמתי יחס ניניהם יש דעתי וכפי ־ לאכול פה לו שאין למי
 תדכר כ״ח תין תחת נכנסין שהם שאע״ם תותי! כעלי לאנשים האחרונים

 .להוציא צריכות הנזכרות מלאכות הי"כ כל איך משיגים זה ומצד שאמרתי כתו
 יש אכל הקודמות מלאכות עושות ואינם עצלים הס זה כל על הארץ תן לחם
 חליים ונסכת נפשם את לחמת הצריך לאכול והמתאוה המתעורר כח להם

 להכניס פנוי תקום להם אין ועליון תחתון הלחיים מהם ונטלו גתים שפיהם
 ולתת תאותס להשלים יעשו ותה לטעום חיך להם אין וגם התאכל שם

 או אחיהם שינואו אליהם ההכרח מן שניתך תה תתורת מאכל לגופם
 האצטותכא אל שיגיעו עד גרונס לתוך מזונם יכניסו הלעטה וכדרך קרוניהס

 ולא ההוא האיש גוף נזון שיהיה עד לעשות שעליו תה יעשה המעכל וכח
 הראשונים אל שכערך שאע״פ האחי־וניס נתשלו כן גלמוד וככפן נחושר יתות
 ומצותיה התורה מידיעת העדר כתכלית אינם נכונים ולא חכמים לא אינם

 כי הקדמותי׳ ולידיעת לידיעתה ישראל איש לכל הגדול הצורך יודעים שכלנו
 מלהיות תעכבי׳כנו המושג ועותק המשיג וקוצר העצלה גידל אכל תגה רכות

 ותשוקת אתתי כוסף נפשנו כלתה וגס נכספה כי היות ועם כראשונים חכמים
 להכין מספקת השגתינו אין תורה של כמלחמת' ללחום שלחן לערוך נככדת
 • נמשלים ולהיות הדרושים פרטי כל ולהפריש ולחתוך ההורה עניני ולפרש

 ׳ לו יטעם אוכל וחיך כשיניו אותו ומחתך המזון ולועס לאכול פה לו שיש לתי
 ידי על אלא טון ואינו שיניים ולא פה לו שאין כמי משולים אנו הרי אלא

 פירושי לכנו כתוך וקובעים מלעיטים שאנחנו לתה תשל דרך וזה הלעטה
 ככל לראשונים התניע נפשי התענוג אל זכינו לא כי אף הראשונים החכתיס

 ולקיים. להעמיד אתתייס חלוקים כהס ותחלקיס ההם הפירושים שתשיגי׳ עת
 דחתרתיה עוכדא ההוא כפי' תה כצד הארכתי הנה י ואתונה כאמת כוונתם

 שלילת נדרך רק דעוכדא גופה ככיאור דברתי לא ועדיין יאיר כן פנחס דר'
 יודיענו תכונות ודרך יעמידנו האתת על כטחתי הש׳יי כחסד שרמזתי כתו

 ההיא וכעת המעשה זה נזכר שם כי חולין משכת לקוטו׳ לסדר כ־־חתיו ויגיענו
 א״יז יסכים איך ולתור לדרוש הקצרה ידי תשיג אשר המעט ספר על אכתוכ
 גדול תועלת לי יצא עתה ונם אמונת דרך עם וכינה חכתה למשכיל לתעלת

 להיות הרחמים ,תן מלהתיאש ליצלן דרחתנא והוא זה כעני! שהארכתי כתת
 אכא רכי תאתר לכאורה שנראה כתו גתוריס כנעדריס עצתנו את מחשכים

 קול׳והאתת תתן ותכונה תקרא חכתה והלא גרועה היותר כבהמה נחשכט כי
יגעתי וכמשגתס נהם שכחר כרוך ידיעה שערי נגעלו לא כי לעצתה תעיד

:אותו מסייעי! לטהר והבא תאמן ותצאתי

 וושאים לשכת אחת במקדש היו לשכות שתי משגה
חטא יראי חשאים לשכת הכלים לשכת ואחת

 מתפרנסין טובים בני ועניים בחשאי לתוכה נותנין
 כלי מתנדב שהוא מי בל הכלים לשכת * בחשאי מתוכה

 בר חנינא רבי זו משנה על ירושלמי * וכו' לתוכה זורקו
 דרוחייא רבהון ביה פגע בלילא מצוה מפליג הוה פפא
 נרים ד לא א״ל רעך גבול תשיג *לא רבי כדיןאלהין לא א״ל
 ג י מקמוי ועריק מכפי וחוח אף יכפה בסתר *מתן כדין כתי׳
 היאך בצדק' המסתכל זה דל אל משכיל *אשרי יונה א״ר

 תלים טובים בן רואה כשהיה עושה יונה ר׳ היה כיצר לעשותה

 6* ירוש׳ לך שנפל ששמעתי בשביל לו אומר מנכסיו שירד
 • מתנה א״ל נסיב דחוה מן פורע ואת טול אחר במקום
 עמי זכי א״ל אחר ירושלמי ביה פגע שחי איש נחמיה

 אכל אזל קופר סב וזיל טומיתא לך הא א״ל תרנגול חר
 :נחמיה להרוג וספדו בואו ואמר צווח והוה ומית קופר

השדים ;ר אשמדאי דרוחייא רכהון :כלילה צדקה תחלק מצות מפליג
 כת״ש ולהזיק לצאת רשות להם שניתנה השדים גכול הלילה )כי״ת

 קופר : חנינא רבי תלפני וכרת כפוף היה ועריק מכפי ;וגו'( תרתוש כו
 שאמרו כתו כנך דרנו היה שאולי לאכול תרנגולים מתנו שאל שהוא כשר

חולה שהיה או ־ פטומה כתרנגולת א״ל לסעוד רגיל אתה כתה בנתוכות

:ותת בהתה בשר צו ונתן ב לה
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 ביה פגע חמיו לבית דורון מוליך היה זו גס איש נחום לב
 לא גבך ראית מה עטי זכי א״ל שחין מוכה חד

 עינא ואמר לקבליה קם דמית חזראשבחיה כי ביה חש
 יתקטעון לך ליתן פשטן דלא יריא לךיסתטון דלאחטון

 רבי סליק כן ל-ה מטא יתברון למיתן רהטין דלא רגלים
 בכך אותך רואה שאני לי אוי א״ל לבקראיתיה עקיבא

 מקללני את ומה א״ל בכך אותך רואה שאיני לי אוי א״ל
 כתוב זו גם איש נהום ענין * ביסורין טבעט את ומה א״ל

 מה כאן ונתחדש באורך יותר שלנו בגמרא בתענית
 הוה רבא הושעיא רבי • נחום לו שהשיב ומה ר״ע שא״ל
 קמוהי אכיל דהוה יליף והוה נהורא סגיא חד דברי׳ רביה

 אזיל ולא אורחא ליה הוה חד יומא יומא כל זמן חד
 עלי לגביהא״לאליכעוסמארי סליק לרמשא "לגביה

 דמארי ביקרא לבזוי בעית ולא אורחין לי דהוה בגין
 א״ל דין יומא מארי אכליתעם דלא בגין רין יומא

 מתחמי ולא רחמי דין חטי ולא דמתחמי דין ־אתפייסת
 בן אלעןר מרבי א״ל לך מנא הדא א״ל פיוסך יקבל
 לקרתיה נהורא סגי חד סליק יעקב בן אלעזר דרבי יעקב

 אלולי דיימרון מיניה לרע בןיעקב אלעזר רבי ליה איתיב
 לרע יתיב יעקב בן אלעזר רבי לית רבא נש בר דחוה
 לרע יתיב מאן א״ל ביקר פרנסתיה ליה יהבין מיניה

 צלי מינך לרע יתיב יעקב בן אלעזר רבי ליה אמר מגי
 ולא דמתחטי עם חסד אתדגמלת צלותא עליהכהדא

:חסד עמך יעביד מתחמי ולא רחמי דין חטי
 ממתוכנו לתת עלינו המוטל החיוב מלבד כי חז״ל שהזהירונו לתה תסכים |ךן

 בדרך אמרו וכן ניחומים דברים טובים בדברים עוד לפייסו צריך לעני

 עמך חסד לעשות יכול שאיני על נפשי תצא לו שיאתר לרעב ותפק פ'3 דרש
 מכבד היה רבא הושעיא ר׳ לכן גדול ושר עשיר היה כאלו ולכבדו הראוי כל

 והיה בע״פ תורה לו מלמד היה ובודאי בנו תלתד נהור סגי לחכם בדברים
 בערב אליו הלך בדרך ללכת שהוצרך אחד ויום לכבדו כדי עמו לאכול דרכו

 יכעוס לא כבוד בלשון לו ויאמר ההוא ביום עתו אכל שלא תה על לפייסו
 לזה פייסת הנה ויאתר ויברכהו פייסו קבל התלתד והחכם וכו' עלי אדוני

 אתר : פיוסך יקבל הקב"ה שהוא נראה ואינו שרואה זה רואת ואינו הנראה
 סגי לעירו שעלת אלעזרבןיעקב תרבי א״ל הברכת זאת לתדת מתי ליה

 אם שיאתרו כדי נתור תהסגי לתטת אלעזר רבי ישב לכבדו וכדי אחד נתור
 פרנסתו לו ונתנו תתנו לתטה אלעזר רני יושב היה לא גדול אדם היה לא

 לו אתרו תתנו לתטה היושב הוא תי שם לעות-דיס נתור הסגי וישאל בכבוד
 ולא הנראה עם חסד גתלת אתה התפלת בזאת עליו ויתפלל הוא אלעזר שרבי

:פ״ק בחגיגה זאת ברכה הוזכרה ועוד וכו׳ רואה

 העשיר לוחות ׳טל מפסולת חנינא בר חטא רבי אמר ט
 א״ר שלך הפסולות שיהא לך *פסל שנאמר משה •

 הקב״ה לו גלה ומרגליות טובות אבנים מחצב חגין 7ל
 לך פסל שנאטר משה העשיר ומשם אהלו מתוך למשה

 בואו עד מיטה אחרי •והביטו וכתיב הפסולו׳שלך שיהא גל ם5
 וחד לשבח אמר חד ביה פליגי אמוראין תרין האהלה

 פורקיה חמו כרעיה שקי׳וחטו חמו לגנאי מ״ד לגנאי אמר
 וט״ד מדיהוראי ומדלי מיהודאי ושתי מיהודאי הוא אבל

 לך פסל פרשת ברבה עוד :זכי מי צדיקיא מחמי לשבח

 יחל" עת אבנים כנוס ועת אבנים להשליך *עת נסחו וזח
 • ג :הלוחות את מידו וישלך משה אף ויחר אבנים להשליך

 העשיר משם שלך הפסולות לך פסל אבנים כנוס ועת
 למה פסולת אותן משה שיטיל י׳יא יין הקב״ה אמי משה

 ארץ טוב כל להם נתתי במצות נתעסקו שלא ישראל
 מ,מנשי ומשה והעשירו העם חן את נתן *וה׳ שנאמר מצרים
הפסולת את לו אתן עני יהא יוסף של בעצמותיו שעסק

:שיעשיר
 עושר לו שיהיו נשמעים דבריו שיהיו כדי הקב״ה רצה כפשטן הדברים אם

 ואם : ודם בשר למתנות יצטרך כשלא עז עם יכבדוהו ועי׳כ וכבוד
 ע״ד הללו דברים נאמרו בחלקו ושמח תסתפק שיהיה לותי־ בזה שהכונה נאמר

 אהלו בתוך יושב שבהיותו רמז תרגליות ה2לת הקב״ה שגלה ת״ש כי השלוח
 היה לא ולזה ומרגליות טובות אבנים בידו רואה הי? כאלו בחלקו שמח היה

 כי בהם לאדם יתרון תה כי ונכסים ועושר וכרס שדה לנחלת חמדה שוש לו
 הנבהל מחשבות מחשבותיו לא כי וחזק בריא היה זה וכסבת עיניו ראות אס

 וכבוד עושר ובשמאלה בימינה ימים אורך כי רמו הלוחות ופסולת • להון

 ההשארות היא תצותיה וקיום התורה מידיעת הנמשכת הראשונה שהטונה
 וכבו* עיש*־ לו יהיו הדומה.לשמאל שנית בטנה ועוד ימים לאורו נפשיית

 יתי בכל השתדלותנו כל איו להזהירנו החנם כיון זה ומלבד יתברך בהיגחתו
 העיקרי׳ היא ימין שצד כתו עראי קבעותלאכתנו תורתנו לעשות יהיה חיינו
 עגי יהא יוסף של בעצתותיו שעסק ותשה בת״ש רבה תדרש כמת וזאת

 שיקבל עד תתצריס מתון להשיג עיניו נתן לא רבינו תשה כי בזה רתז בתתיה
 ע? אחר במדרש כשאחז״ל תלות לקיים מחשבותיו כל שם אלא ומצות תורה
 ותצור* תורה קבל ותשם סיני הר על שעמד אחרי אבל תצות יקח לב חכם פסוק

 לו נתרצה תיד עתו הסכים הקב״ה אותם שבר שהוא ואע״פ הליחות ותוריד
 שיוכל כדי וכבוד עושר לו לתת ראוי וגותר לוחות שני לו פסל לו וצוה

 אחרי והביטו וכתיב לו פסל לענין סינון בירושלמי וע״ש ומצות תורה לקיים
 יקחאת ומשה פרשת שהרי לכאן זה ענין מה כי יקשה לכאורה וכו׳ תשה

 התפרשי• פי׳ בכאן לזכור צריכין אנו לכן לו פסל פרשת תקודם כתובה האהל
 יותר ולא תתשכן שהוקם עד תי״ה תשה נוהג היה זה שדבר כתב רש״י שהרי
 מה בצד חולק שהרתב״ן ע״פ ואף בתורה ותאוחר תוקדם שאין ר״א וכ״כ

 תשת׳ליקח התחיל שאז העגל שרף כאשר מיד היה שזה ואותר דבריהם על
 ההוא היום תן תתיד היה שכן תודה הוא גש וכו׳ תתיז לו ונטה תתם אתלו

 אחר שהית ענין הוא האהל את יקח ותשת עדין ספור א״כ המשכן שתוקם עד
 אחרי הביטו אותר זה תעשה שאחר ירוש׳ ענין נכון על יבא ובזה לך פסל
 בראותו אותר היה לגנאי תאותר לגנאי דורשין ויש לשבח דורשי! יש ;תשה
 שתן הוא איו וצוארו וכרעיו שוקיו ראו צהובות פניו ושתיו משת העשיר איך

 אותר "לשבח והדורש עליהם גופו ת6 ותגביה היהודים מנכסי ושותה אוכל
 נקשר זה והלא צדקתו בו וענתה ומלובן מזורז הוא איו הצדיק ראו אותרי׳ שתיו
 שתצא תתש כפשוטו הענין היה שאס בהם שהלכתי הדרכים תב' אח' כל עם

 עליו מדברים היו זה ובעבור יענה בפניו עשרו הלוחות פסל אחר מרגליות
 שהית כ״ש בחלקו ושמח מסתפק ׳שהיה הב הדרש לפי אבל לגנאי ואס לשבח אם

 אל כי ונפשי לבו בתום ותכיר העולם ענייני מהביל בהיותו צהובות פניו
;ת׳ ירא ביושרו הולך בהיותו רק בעשרו עשיר יתהלל

! מטיילין הושעיארבההוה ודבי חנינא בר חטא רבי
 ■ הושעיא לרבי חטא רבי א״ל רלוד בגישתן באילן

 שקער נפשות כסה א״ל כאן אבהתהון שקעו מטון כמה
 באורייתא דילעון אינשא בגי הרין לא מי כאן אבותי

 מני רבי נחית רבה סדרא תרעי אלין עבד אבין רבי
 ישראל וישכח ליה אמר עברית מה חטי ליה אמר לגביה

דילעון נשא בגי הוה לא מי היכלות ויבן עושת את

: באורייתא
 היו



שקלים ירושלמי
ורבי מממונם אמתם אותו כעט לוד עיר של גנת״ש ומטיילים הולכים ן״\ן

ניוציאו היה טוב כיותר לו השיג הושעיא ורבי לשבח מזכירם היה חמא
כמה ובאומרו תורה שילמדו ר״ל בתורת שידברו אנשים ולפרנס לזו! הממו! נל

 היו כנסיות בתי בבני! שתוציאו התוצאות שאם לו רמי אבותך שקעו נפשות
 שישינו רבות נפשות ותזכי! ויכין היו תורת שילקדו תלמידי' עס אותם מוציאי!

 הנכסף המדומה הכבול לתשוקת וישכחוהו ויעזבוהו י נפשיי אמתי השלמות
: אדמות עלי בשמותס לקוראם

ששי פרק
 דיג שלחנות וי״ג שופרות י״ג • ראשונה משנה לה

 גמליאל רבן בית של במקדש היו השתחואות
 י״ר משתחוים היו הכהנים סגן חנינא רבי בית ושל

 שבן העצים לשכת כנגד היתירה היתה והיכן השתחואות
 אחד בכהן ומעשה גנוז ארון ששם מאבותם בידם מסורת

 ובא מחברתה משוגה אחת רצפה וראה מתעסק שהיה
שיצתה עד הדבר את לגמור הספיק ולא לחכיריו לומר

:גנוז ארון ששם ביחור וידעו נשמתו
 זה לו שאירע הכהן שזה לפי עובד אתר ולא מלאכתו עושה 001? "!10

 העצים בלשכת למערכת עצים כורת והיה מוס בעל היה הדבר י

 השתחואות למערכ׳והי״ג עצים הכנת אלא במקדש מלאכה תותי! לנעלי אין גי
 תלכי שפרצו פרצות יי׳ג כנגד אותם משתחויס שתיו בירושלמי אתרו האלה

למקום מגיע אדם וכשהיה וגדרום חשמונאי בית תלכי וחזרו נעורת עכו״ם
:הודאה ע״ד תשתחוה היה הפרצות מן פרצות .

 לבבל עמהם גלה ארק אלעזר רבי בשם תני ירושלמי יל
אמר דבר יותר *לא שנאמר משום טעם מה 6> מלכ
 לתשובת *ויהי וכה״א לתוכו שהרברו׳ אלא דבר ואין ה׳ נ י

 חמדת כלי עם בבלה ויביאו נאצר נבוכד שלח השנה '£”6י
 בר יהודה רבי תני הארון־ זה ה׳ בית חמדת איזה ה׳ בית ד״ת

 הבדים *ויאריכו שנאמר גנוז הארק היה במקומו אלעאי לי נ
: הזה היום שסעד ויהיו וגומר ס'נ'”

 עתהם גלה האומר לדברי זה מפסוק קושיא אי! תזה היום עד שם ףיז״ץ ר שש
 בתוך הארון שהניחו שכיון להודיעני כפשוטו יפרשני שהוא לבבל *

 בכתף הארון את לשאת עוד צריו היה שלא לפי חוץ כלפי הבדים משכו הדביר
 לפני כתו הארון אחורי עודפים שהיו בשיה בארון נתו־יס הבדים היו שמתחלה

 לא עתה אבל ואחריו לפניו צד ב׳אנשי׳לכל נושאי׳אותו ד׳אנשי׳היו שהרי הארון
 אבל קייס בה״ת שהיה תימיה כל שם ויהיו הבדים תאריכי ולכן לזת צריכין היו

; הוה היום עד שם הבדים ושיהיה שם להיגנז הארון שעתיד שירמוז לא

 במדבר ישראל עם היו ארונות ב׳ אלעאי בן ר״י תגי לז
 באהל נתון היה בתוכו נתונה תורה שהיתר. אחד

 מקרב משו לא ומשה ה׳ ברית *וארק שנאמד מועד גמדל
 נכנם היה בתוכו נתונין לוחות שכרי שהיו וזה המחנה יד

 ורבנן במלחמה עמהם מתראה היה פעמים עמהם ויוצא
 מסייע • ונשבה עלי בימי יצא אחת פעם היה אחד אמרי

 חאלהי׳האדירים מיד יצילנו מי לנו *אוי לרבנין קרא להו סמואל
 לרבי ליה מסייע חמקמימיהקוהרא דלא מילייא האלה י8

 ארון הגישה לאחיה שאול *ויאמר אלעאי ברבי יהודה ד י 8
 י״מ )נתב :גכי׳ הוה יערים בקרית מארק והלא האלהים

קלט
 ט דקאת׳ תוצא נכנס דהיינו וקש׳ ובו׳ תחראה היה פעתיס זה על

 תלחמה לעורכי סמוך דתתרא׳ ושתא לתלחתה לא אס יצאו אנה
 ראשו ושומרי המלך במעמד רחוק במקום אותו מניח־-ס היו ולא

:( מהאויבים רחוקים היו הס דמסתמא
 ר׳יהודה שדברי עץ ארון לך ועשית פסוק על עקב בפרשת הרמב״ן כתב

 בתלמוי מקום בכל רבותינו ושדעת יחיד דברי הם אלעאי ברבי
 לעולם למלחמת יוצא היה ושלא אחד בארון מונחי! היו לוחות ושברי שלוחות

 שכשהוציאוהו מסיים והפסוק רבכין כדברי הפלשתים ידי על כשנשבה אלא
 שהי? יורה וגו׳וזה מיד יצילנו מי לנו אוי אתרו פלשתים במלחמת אחת פעם

 י הזאת בפעם למלחת'אלא ישראל שיוציאוהו תימיהס ראו שלא חדש דבר הארון
 יש אלהיס ארון נא הגישה תפסוק אלעאי ברבי יהודה רבי שהביא והראיה
 האמת זאת־ בראייתי בביאורסונתו זולת עתה להאריך ואין כנגדה תשובות
 הפלשתים שהחזירוהו היום מן יערים בקרית היה מונחות לוחות שבו שהארון

 שנאמר ראוי ודאי אלא ת' ארון הגישה בתלחתה בהיותו עליו שאול יאתר ואיו
עתהס ויוצא נכנס שהיה לוחות שברי בו שהיו הארון על שאול אתר שזה

• ;רבני! לדעת אחר בענין לפרשו יש הוה והפסוק תתיר למלחמה

1לר שמן וצלוחית המן צלוחית עמו נגנז ארון משנגנז
 וארגז ושקריה פרחיה אהרן של ומקלו המשחה

 יאשיהר גנזו מי ישראל לאלקי אשם פלשתים שהשיבו
 ם ש כאשר רכלט ואת אותר ה׳ *יולך בו שכתוב שראה כיון

 המבינים הלוים אל *ויאמר שנאמ׳ וגנזו עמד עליך תקים
 ל? בבית הקדש ארון את תנו לה׳ הקדושים ישראל לכל

 משא לכם אין ישראל מלך דור בן שלמה בנה אשר
עמכם גולה אם להם אמר ה׳וגומר את עברו .עתה בכתף

:למקומו חוזר אינו שוב לבבל
 בתורה שכתוב מה המלך ליאשיהו נגלה שעתה זה תאתר על להפליא ראוי

 תלך והלא ה תורת נספר מיתיו קיא לא כאלו וגו אותך ה יולך
 ת׳ אל שב אשר תלך לפניו היה לא וכמוהו הפסוק עליו שהעיד כתו היה נשר
 אתר ורב ימיו כל גמור צדיק שהיה י׳יא בהתה בתת פרק שבת ובמסכת ־ וגו׳
 איך יקשה זה לדברי ובין זה לדברי ובין כיאשיהו תשובה בבעלי גדול לך אין
 לתלמיד להזכיר רק הזה בתקוס אאריך ולא עתה עד תורה בספר קרא לא

 מספיקות תשובות יתצא ושם ובד״ת בתלכיס התפרנים בספרי הספור זה יקרת
 הכונס אין תלכך ואת אותו ה' יולך בו כתוב שראה כאן מ״ש כי כתוב ובתוכם

 רך ולזה זה בפסוק הספר שהיהנגלל שתצאו אלא זה בפסוק עתה לו שנתחדש
: היא תילתא סימנא בחשבו לבבו

 לט כמדבר משה שעשה המשחה שמן אלעאי בר ר״י תני
לא שמתחלה סופו עד מתחלתו בו היו נסים מעשה

 שממ* בן אם ין.ה זית *ושמן שנאמ׳ לוגין י״ב אלא בו היה
 * והעצים בולע שהאור עאכ״ו מספיק היה לא העיקרים את

 והכהני׳ כליו ל5ו המשכן נמשח וממנו בולע׳ ויורה בולעין
 בן חנניה ׳ כתובים הלוחות היו כיצר :וכו׳ והמלכים
 שנאמר זה לוח על וה׳ זה לוח על חמשה אומר גמליאל

 דנריי רבנין זה וה׳על זה על ה׳ אבנים לוחות שני על *ויכתבם
 ד לכם ויגד שנאמר זה לוח על וי׳ זה לוח על עשרה אומרים

 על י׳ הדברים עשרת לעשות אתכם צוה אשר בריתו את
 על כ׳ אומר יוחאי בן שמעון ור׳ זה לוח על וי׳ זה לוח
 לוחות שני על ויכתבם שנאמר זה לוח על וכי זה לוח

אומר סימאי ורבי ׳ זה לוח על וב׳ זה לוח על כ׳ אבנים

־ם



. שהלים ירושלמי
 כתובים הם ומזה מזר. שנאמר זה לודו ומ׳על זה לוח £'על

 לרבור הבור בין אמר יהושע רבי אחי בן חנניה. טטרוגה*
 כימא בתרשיש תורדרממולאים של ואותיותיה דקדוקיה

 יפה אמר קרא להאי ר״י מטי כי לקיש ריש אמר * רבה
 גדול גל בין הזה הים מה יהושע רבי אחי בן חנניה למרנו

 ואותיותיה דקדוקיה לדבור דבור בין כן קטן גל גדול לגל
:תורד. של

 כתובים שהיו בידינו אשר המדרשים בספרי זה תעני! אצלנו שנתפרסם מה
 ותתישב' אפשרית ׳'כ ג היא רבנן וסברת חנניה כדברי לוח כל הדנרו׳על

 יראה אחרונים תנאים הב' סברות אמנם י׳דברות כל לוח בכל שהיו הלב על
 קשה היא סיתאי ר' סברת ובפרט טעם ובלי זרות סברות הנה הן כי לכאורה
 תפסוק שהביא וראייתו ת'דברות־ לוח בכל נכתבים יהיו איך והציור ההינה

 של כפשוטו לוח כל על כ' יאמר אס צודקת היתה כתובים הס ומזה תזה
 הציור וקשה זר דבר ת׳הוא אבל עבר בכל י׳דברות עבריהם הב' שהיו מקרא

 לכתבם י׳הדברזת הצריכו לתה נכון טעם לבקש צריך וגס הראשון העיון כפי
 ו' ארכן הלוחות השותפין בפרק בת״ש זה לתקן חשבנו וכבר ־ פעמים ח'

 פנים השטתים כ׳בב' כתובים שהיו וא"כנאמר ג' ועביין ו' ורחבן טפחים
 שמלבד אצלי נמנע הוא הפירוש וזה ־ העובי בשטחי אחרים והל ואחור

 ׳1 בכללות יש שהרי להו פשן א"כ האומר שיאמר זה כנגד גלויה הקושיא
 סיתאגלותר רבי שכונת הפשט בדרך שחשבתי זה בטול נתברר עוד ־ שטחים

 שטחים ב' לו יש מרובע גשם וכל כרחבו ארכו מרובע היה שהלוח שכיון
 קרנות הד' מאלו קרן כל שעל שוות קרנות ד׳ בשניהם ויש לוה זה שחס

 השטח וכן שוות היו קרנות לב' נחלק העליון השטח דברות י' כתובים היו
 העובי השטחי אבל ת' כלס הרי י' כתובים היו קרן ובכל שכנגדו התחתון

 פי׳בערוך כן מרובע עכו״ס בלשון טטרוגה פי' וזה ־ כתב שוס בו היה לא
 אתן ואח״כ שאמרתי מה לצייר טוב כי וראיתי פשוט גט פרק רשב״ס וגס

: תצורה היא וזאת הסברא ותן המקרא מן לדברי טעם
 כאן שיש ונראה לדלעיל זה ענין אין כתב בי״מ ר״י אחי בן )חנניה

 גלילי מידיו ורבנן ב״ג חנניה לדברי סייעתא דתייתי והיינו סופר דילוג
 בחזית כדאיתא בלוחות ליה קראדדרשי מהאי להו דייקי דעותיהם דב' זהב

 עוד בלוחות נתי סיפיה ר״י אחי בן חנניה הכא דרש דתייתיקרא ואיידי
 ודרש זהב גלילי פי' קרא להאי תטי הוה כד ל רכב" לבסוף וכתב האריך שם

 בעלתא־ות״ת דאתר דחננית מילתא וכו׳עלפי גדול גל הזה הים תה גל מלשון
 ידיו תעשי שהן הלוחות דה״פ דתשמע משום בלוחות זהב גלילי דדרשי מה

 ־)בעני! מזהב( הנחמדים שנאמר זהב היסחאיקרו כגלי ונכתבים שלהקב״ה
 לרתויס וגס טעתיס תכתה הכותב ציור ל "נ" שאין הי״ת כתב הלוחות ציור
 בראש כתובים שהיו בקוצר וז״ל לוח כל ת'על דהיינו ציורבע״א והוא בלו

 תחתונה משטה דהיינו תטה וצד י׳דברות עוד צד באותו ואצלו י׳הדברות הלוח
 תזה שפי׳ א״נ זה בצד זה י׳דברות ב׳פעמים ג״כ היו כפי׳הכותב ולתעלה

 השתא שמעינן דהוול כדלעיל קי״ל דתא שתאל תלוחתצד צדדי ותזהתב׳
 ותכונה וכו׳אנכיוכו'( )אנכי צורתו וזהו שתאל מצד וכ' ימין מצר דאיכאל

 וכו׳( אנכי וכו' )אנכי והאומר והנעלם הנגלה רתז כנגד הוא כ' שאמר מי
 כבראז״ל לוחות ב' ומה-שצריך ־ וכו' וזיונים עודלתגין רתז לוח בכל ת'

 ידיו תעשה שהם להראות או ־ וכלה וחתן ־ וארץ שתים כנגד הרבה טעמים
 : נכון( והוא וע"ש מצומצמת בתדת שניהם שיהיו לעשות לב״ו אפשר שאי

ולצייר כן לפרש תו־היבוני שהם עצמיים והכרחיים טעתיס לכתוב בא הנ^י
 היו ראשונים תנאים ג' אס ־ הסברא ומן המקרא מן הצורה זאת

 היה הלוח עברי תב' אחד בכל ממש בכתיבה כתובים היו שהדברות סוברים
 כתובים הס ומזה חזה עבריהם תשני כתובים ליחות ראי׳מפסוק להניא להם
 לבדו הוא כי בהכרח יורה זה סיתאי רבי רק זה הפסוק הזכיר שלא כיון אבל

 ; היןמ׳כנללווז ולזה חמש כקב היה הלוחות עברי חב׳ אחד אוח'שבכל

 וגו׳שרותז עבריהם משני כתיבים מפרשינ<פסיק אליו הקודמים תנאים והב'
 הלוחות,ותזהאז״לח״ס על חרות שאתר כתו בעומד האותיות כל חקיקת אל

 רבי לסביות טעם ראשונה לפרש וראוי • עותדות היו בנס שבלוחות וסת"ו
 ת!ה לשון דקדק סימאי ר' בה שחשבתי תה וזה יותר הציור קשה שהיא סיתאי

 לפי תב׳עבריהס הנראית חקיקה ולא ממש כתיבה שפירושו כתובים הס ומזה
 הן שהרי כתיבות אינם עכ״ז הלוח עברי מב' נראית האותיות שאע"פשכל

 כתובים לשון פעתים אתר והכתיב כתיבה דרך ואינם האחר הצד תן נהפכות
 ש ,ת' ולקיים הלוח עברי חב' אחד בכל תתש כתיבה שהיתה בהכרח יורה זה

 שאז׳יל תה יצדק מהם אחד ובכל בחקיקה הב׳כתביס כל היו הליחות על חרות
 לא מדוע סיתאי רני בדברי לדקדק ויש ־ היו בנש שבלוחות וסת״ך ת״ס

 הזכיר אלא כפריהם בשני כתובים לוחות שהוא דקרא רישא בראייתו הזכיר

 תשובה רמזתי שכתבתי ובתה ׳ כתובים הס וחזה תזה שנאמר דקרא סופיה
 ראית הזכיר לא לכן דבריו לקייס תכרחת ראיה להביא כיון סיתאי רני נכונה

 הנראית החקיקה על שפירושו ולוחר לדחות תקום שיש לפי דקי־א מרישיה
 לומר חזר לתה ני זאת לדחייה מקום כוס אין דקרא בסופיה אבל מב׳עבריהס

 מזה יתחייב עבריהם תשני כתובים אמר שכבר כיון כתובים הס וחזה מזה
 תשני תתש כתובים שהיו להודיענו כתובים הס וחזה חזה הוא תחודש שעני!
 הוא האחרון כתובים שפי' שנתאתת וכיון ותזה תזה כלשון רמוזים קצוות

 והרי ראשון כתובים בתלת נפרש עצתו הפי' שזה תכאן למדנו ממש כתיבה
 כתוב•• ופי לוח כל על מ' שהיו סיתאי רבי לתד ומזה כתיבות ד' בכאן נרמז
 אחד כל על דברות י' כתובים היו הלוח שטחי מב' אחד שבכל עבריהם תשני

 אחרים קצוות'3 על לרתוו כתובים הס ומזה תות ואתר וחזר ־ שטחים תב'
 שאם השטחים על להוסיף שבא לותר תקים ואין ־ הנזכרים הב׳שטחיס זולת

 יצטרך ולא עבריהם תד' כתובים לוחות ולומר קצר בלשון לותר לו היה כן
 וברישיה חלוקים ענינים שהם תזה יתחייב ־ כתובים הס ומזה תזה לותר עוד

 דקרא ובסיפיה ־ הלוח שטחי תב' אחד בכל תתש כתובים שהיו הודיענו דקרא
 תהב׳ אחד בכל שיש קצוות תב' תוהר״ל פעמים ב׳ כתובים שהיי הודיעני
 הב' והקצה עליונה שטה כתיבת בתקוס הוא האחד שהקצה הנוכרים שטחים

 בשטה תתחיל שהיה שציירתי הציור לתדתי מכאן ־ תחתונה שטה במקום הוא
 הדף באמצע הכתוב לרעך אשר וכל עד הדברות כל ונו' ה' אנכי עליונה

 עתה שהוא התחתון בקצה לכתוב והתחיל למטה מלמעלה הדף הפך כך ואחר
 נושקים הדברות שסופי באופן הלוח באמצע לרעך אשר עד ונותר אנכי עליון

 שפירשתי וכיון כתובים הס ומזה תזה נתקיים ובזה הלוח באמצע יה עם זה
 וו הסברא מן לדבריו טעם לתת ראוי התקרא תן סיתאי רני לדברי טעם
 לוחות תב' אחד בכל כתובים הדברות כל שיהיו השכל וכפי ישר דרך היא
 לקרות יוכל ראשונה ובהבעת הלוח בידו רבינו תשה שיקח עבר ותכל צד תכל

 תלתטה הלוח להפך כ אח" ירצה אס וגס לרעך אשר עד תאנה• דברות י' כל
 הוא בכאן ותעלה תטה באתרי וכוונתי הדברות כל כן לקרות יוכל לתעלה

 אם וכן ומזה מזה בלשון הכתוב שהזכירם ותחתון עליון צד בו שיש אחד בשטח
 עליון הא׳בצד פעמים נ' הדברות כתובים יהיו שכנגדו השטח אל הלוח יהפוך

 אנכי תיד יראה השטח לאורך בידו הלוח שיקח עת שבכל באופן תחתון והב׳בצד
 השכל כפי גדול תועלת וזהו בלוח הפוך שוס בלי הדברות כל לנתור ויוכל ה'

 אפרש עתה כתובים־ הס ומזה תזה עבריהם משני כתובים הכתוב עם קשור
 ראיה הביא מהם אחד כל איך לתקן ועלי הסדר על ראשונים תנאים הנ' טעם

 ליחות שני על ויכתבס שהיא אחד מתקרא הוכיחו וכלס המקרא מן לדבריו
 תבלי אחד תפסוק חלוקות סברות ג' להוכיח נוכל איך תימה דבר והוא וגו׳
 מפשוטו ראיה והביא כפשטן דברים סובר חנניה ־ ביניהם והבחנה דיוק שום

 לוחות שני על עשר'דברות שכתב ביה שהכונה לוחות שני על ויכתנם תקרא של
 על פלוני דרוש כתבתי שאותר כתי זה והרי זה לוח על וקצתם זה לוח על קצתם

 נקש-ב' ולזה הדרוש כל בו לגמור א' קלף הספיק שלא לומר שכונתו קלפים ב׳
 להשלי׳ הא׳הוצרך לקלף שהשלימו הא׳ואחר הקלף על הדרוש קצת ונתב קלפים
שנאמד והואנתנע זה לריז על ה׳ כתובים היו י׳דברות יוכן שני קלף על הענין

עברי תל'' נתונים דברות י' שזיו לדעתתנגיז



קט טוה עבריהם מעוני כתובים• לוחת
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 האדמה על ימיך יאריכון למען אמך ואת אביך את כבד " ויקדשהו השבת יום את ה׳ ברך כן על
 ברעך תענה לא • חנ-־ב לא * תנאף לא י תרצח לא • לך נותן אלהיך ה׳ :אשר

: לרעך אשר וכל וחמורו ושורו ואמתו ועבדו רעך אשת תחמד לא רעך בית תחמר לא • שקר עד
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151□ □ ש41ס.ש ם 
 שכיון האחר כעבר האחר והחלק אחר בעבר מהם חלק ר״ל הלוח עברי

 ■שוים לחלקים נתיבתם לחלק אפשר אי דברות ה' אלא לוח בכל נכתבו שלא
 שהיו לומר אפשר לוח כל על י' שאומרים רבנין לדעת אבל ואחור כפנים

 והיה הלוח עברי משתי אחד בכל דברות ה' עבריהם משתי כתובים
 הזכירו שלא וכיון עצמם שם לנו שיודיעו רבנן סברת היתה זאת שאם ראוי

 לחלוק באו שלא יורת זה לוח על וי' זה לוח י'על סחה אמרו אלא וה
 כדי י'דבי־ות כל בו כתובים כשהיו שלם לוח כל שיהיה אלאלענין חנניה על

 תקום ויש עצמו בפני אחר בלוח כתובי' היו אס אחרונים נה׳דברות לזלזל שלא
 שמו בכלס נזכר שלא תפני וגם לחברו אדם בין הם שכלם כיון בזת לטעות

 יתברך השם רוצה משובשת הסברא זאת לבטל וכדי הוא ברוך הקדוש של
 לזה זת כולם להשוות יחד מחוברים אחד לוח על דברות עשרה כל שיהיו

 המקרא תן ראיה והניאו י כן לומר לרבני! שהביא הסברא נפי הטעם זהו
 אתכם צות אשר בריתו את לכס ויגד חנני׳בת״ש הוכיח שתתנו הפסיק מתחלת
 קריאת ואחר הדברים עשרת שם להם קרא נבר שהרי הדברים עשרת לעשות

 שהיו שתעון ר׳ כדברי לפרש שאפשר היות עס לוחות שני על ויכתבס זה שם
 לותר סובלת דעתי אין זה מעבר וי' זה מעבר י' עבריהם תב' כ' כתובים

 פירוש מלבי.שם בודה אהיה לתה כי רבנן בשי'דברי שאמרתי שהטעם כן
 פסוק הזכיר לא ונס ברמז אפי' הזכירו לא עצמו שהוא תנא או חנם כדברי

 אחד שטח פעל ר״ש כוונת נו ואס ־ כנר שהקדמתי כתו עבריהם תב' כתיבים
 ותן והי אחר הנא בדף אותם שאצייר כתו ב״פ דברות י' נתונים היו מכלילות
שנא' אלא אחרת ראיה הביא לא שהוא דבריו טעם ראשונה לפרש אללי המחויב

 ג< - € * 1

 כן לומר למד ומאין זה לוח על וכ' זה לוח על כ' אבנים לוחות ׳3 על ויכתבס
 שראשונה דקרא תרישי' רבנן שדקדקו בתה תודה ר״ש שגם בזה שחשבתי ותה
 הוסיף ועוד • חנניה תדרני לאפוקי כתיבתם קודם הדס־ים י׳־ שס להם קרא
 אתר תשפטים כפ' והרי אבנים לוחות שני שאתר יתירא תלישנא לדקדק ר״ש

 י כן שתענו לוחות תלשון כי שני להזכיר הוצרך ולא האבן לוחות את לו ואתנה
 שהם ב׳ שהיו ללתדנו אבנים לוחות שני לותר בכאן והוסיף ב' לוחות שתיעוט

 א׳ ליח והיהזדומהכתבכל א'תב׳לוחות כל על דברות כ' כתובים שהיו ד'
 י דרשות שאר כדרך דקרא תדרשה תפיק וזה שאצייר כתי ב'לוחית היו כאלו
 שמעון לרבי המחייב שכלי טעם ולתור לדרוש ומחויב וראוי ־ תיתורא רבית
 והוא ־ חנניה זולתי עתו התנאים לשאר כוללת לשאלה להשיב וגס ■ כן לומר
 לא אחד שלוח דברות י' שניהם על לכתוב שהוצרכו חנניה כדביי הפשט שדרו

 שהיו רבנין לדעת אבל י זה על וה' זה על ה' חלקן ולזה לכלן תספיק היה
 ר׳ ולדעת ר״ש לדעת ול׳ש לוחות ב' להיות הוצרכו לתה א׳ לוח על דברות י׳

 בער ואני • אחד תפעם יותר דברות י' הלוחית על ליכתב הוצרכו למה סימאי

 שראיתי־ עלפי ואף ספירות עשר בחכתת ה1 מאתר פירוש לתלות אדע ולא
 לי אלך אמרתי לכן דברים קול רק השגתי שלא ידעתי קבלה בספרי כתוב

 נפשי להשיב ראש בשתים להריח אוכל אולי ותלמוד תשנה ספרי התוך הר הל
 לכתת מצא אחד מקרא שתעתי זי דברה׳שתים אחת סנהדרין במסכת ומצאתי
 וכפטיש תנא ישמעאל רבי דבי תקראות תכתה יוצא אחד טעם ואין טעמים

 לכמה יוצא אחד תקרא אף ניצוצות לכמה תתחלה זה פטיש מה סלע יפוצץ
שבדבור שכיון יוחאי ק שמעון טנתרבי מיתה שזאת ואולי עעתיסע״נ;



מזה עבריהם מעני כתובים לוחת
לא ז פני על אחרים אלהים לך יהיה לא * עברים מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלהיך ה׳ איכי  

תשתחוה לא י לארץ מתחת במים ואשר מתחת בארץ ואשר ממעל בשמים אשר תמונה וכל פסל לך תעשה  
ועשה * לשנאי רבעים ועל שלשים על בנים על אבות עון פקד קנא אל אלהיך ה׳ אנכי כי תעבדם ולא להם ׳  

את ה׳ ינקה לא כי לשוא אלהיך ה׳ שם את תשא לא ♦ מצותי ולשמרי לאהבי לאלפים חסד  
ויום • מלאכתך כל ועשית תעבור ימים ששת • לקדשו השבת יום את זכור • לשוא שמו את ישא אשר  

אשר וגרך ובהמתך ואמתך עבדך ובתך ובנך אתה מלאכה כל תעשה לא אלהיך לה׳ שבת השביעי  
השביעי ביום וינח בם אשר כל ואת הים את הארץ ואת השמים את ה׳ עשה ימים ששת כי בשעריך  

האדמה על ימיך יאריכון למען אמך ואת אביך את כבד • ויקדשהו השבת יום את ה׳ ברך כן על  
ן שקר עד ברעך תענה לא * תגנוב לא ״ תנאף לא • תרצח לא * לך נתן אלהיך ה׳ אשר  

לרעך אשר וכל וחמרו ושורו ואמתו ועברו רעך אשת תתמד לא : רעך בית תחמה לא  :
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ו4ס 0141.0 1.014 .□
 ללתד הדבור ליכתב ראוי והיה נעלתת והב׳ גלויה האח' כוונת ׳3 נכללו חד6

 בכל פעתיס נ' כתובים הדברות י׳ כל שיהיו טיב כן אס כוונות רוב' אחד נל
 לנכח עיניו בלוח -ביט הנעלם היודע החנם וכאשר אחד ובמצב אח' בסגנון לוח

 כתוב פירושים מהב' אחד כל כאלו כנעלם אחד ועיט בנגלה אחד עינו יביטו
 כרוב מובהקים ונקדנים הסופיים בספיי תצינו לה״ד משל • עצתו גפני

 אחרים אלהיס לו יהיה לא כגון טעמים ובב' נקודות בב' ננקדים הדברות
 גבוהים טעמים ב׳ בפסוק ויש ; ובפתח בקמץ ננקדה פני גו״ן ־ פני על

 אתר חדוש ועיד כפילים והטעמים הנקודות תנאף לא תרצח לא וכן • ושפלים
 והטעם ־ לזה זה סותר הוא הנראה כפי וזה ורפ״ה דגש בה יש מהן שכלתי"ו

 בינו היחיד כשקורא הא' דברות בי׳ ת קריא ׳3 שיש תפורסם זה לכל גאמתי
 הפסוקים תחלק אלא עצמו בפני ודבור דבור כל לקרות תדקדק אינו עצתו לבין

 רבים פסוקים תתנו עושה ארוך שהוא לו יהיה לא דבור כגון קריאתו נסדר
 פסוק תכלס עושה קטנים שהם אתי־וניס דברות וד' השבת יום את זכור זכן

 שיהיה בין עצתו בפני ודבור דבור כל שיקרא צריו בצבור הקורא אכל אחד
 כטעתי׳וכנקודות שנוי תוה יתחייב קטן שיהיה ובין ככתב גדול ר״ל גדול הדבור
 שכדכור לזה וראיה ־ הנקודה ספור כפי הקריאות כ' בין להבדיל ורפ״ה ובדגש

 לקרותו ונאה קצר אמד דבור הוא ני טעמים ׳3ו נקודות ב׳ בו אין אנכי
 המשל מענין תלמיד לשוס תועלת יגיע ואולי י אחד לפסוק

 הנקודות ב מלקרות שיזהר והוא הנמשל תועלת תלבד הזה
 וכיוצא בפתח נקודה היא כאלו פני יז״ד להדגיש כגון אחד בקריאה

 טעם ולא נקודה בו שאין מ בס* שהקורא כמג לנמשל המשל דמיו! ווה גוה

 ושותק הא' וקורא וטעמים בנקודות פנים ב׳ ההוא בכתב שיש יודע הוא
 כאלו־יש שיצטייר לו ראוי הנעלם והפי׳ הנגלה הפי׳ היודע החכם כן מהאחד

 בן־יגחאי שתטון רבי ולהיות האחר לפי' את־ וכתב האחד לפי׳ אחד כתב שם
 דברות י' כתובים שהיו האתתית קבלתו כפי ללמדנו בא תורה בסתרי חכם
 הנגלה כפי תכוון האחד והכתב לזה זה שויס אחד בתצב פעמים ב' לוח בכל

 לרמוז בב'לוחות פעתים שנכתבו כן סוברים תנין וגס • לנעלם רומז ותא'
 לעותת זה אלא תזה זה נפרדים יהיו שלא ואת' עליהם חילק שמעון ורבי • זה
 קושר חז״ל ולת״ש האותיות וזיוני לתגי לי־מוז כדי הוסיף סיתאי ורבי זה

 בפתיחת כתב ז״ל והרמב״ן ׳ לדבריו שכתבתי הטעם מלבד לאותיות כתרים
 יעויין ליה דותה עצתיי יותר עניין והתיבות האותיות צירוף בעני! התו־ת פי׳
 בידי הבא תן שאקח עד חובתי ידי יצאתי לא עדיין שהארכתי תה ובכל שם

 בספרי שלמדתי תה הערר יקר הזה בדרוש העולה הכלל להבנת נחת כף תלא
 כתב וכן חנני' כדברי לוח כל על ה' כתובים שהיו רבים יתיס לי הדרשני׳זה

 לתדתי הזה והיום • עפרים כשני שדיו שני פסוק על השירים שיר בפי׳ רש"י
 חכם הראני כאשר ז״ל הקלירי הפייט! הרב שסדר אחד הפיוט אצלי חדש דבר
 שהלכה תתוכו ויראה באלה נסינו לא בספרד כי הזאת בארץ תושב לבב ובר ירא

 ואתרז הזה הפייטן הרב בשבחי והאריכו בתו' שכתבו תה וזכורני ־ כרבנין
 בשרי נעשה לכן הירושלמי עי'פ היה בפיוטו שסדר תה וכל וקרוב״ז תנא שהיה

 ורבי יוחאי בן שי־״ש לכאורה הנראה הפשט בדרך אלך אס חדודין חדודין
 לחלוק באו שלא או׳ הייתי דתסתפינא לא ואי תתש רבנין על חולקין סיתאי

0 לוח כל על דברות י׳ שקיו היבריס שלמם ני הנתיבה מהות לעני! עליו פסוק *



קטא שקלים ירושלמי
 שהיה עת מכל ר״פורניסימאי דבריו גהסאר נרמז כל6 יותר ולא •תות
 רואה היה כאלו מאירות עיניו היו מהלוחות אחד נכל רב?ו משה חניט
 והשגת והנעלם הנגלה לו ללמוד זה לעומת זה כתוניסנ״פ הי׳דכרית גטעל

יורה כאשר נפי' כתונה היתה כאלו הקנ״ה מפי לפניו גלויה היתה הנעלם

 מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלהיך ה׳ אנכי
 לא • פני על אחרים אלהים לך יהיה לא * עבדים
 ממעל בשמים אשר תמונה וכל פסל לך העשה

 : לרעך אשר וכל וחמורו ושורו עד : הדברות וכל

 כטעם למה־שכתבתי מסכים 0עמי5 ד׳ ככתובים נראים היו סימאי ולרכי
 ומלאכת במתני אשר הסופר וקסת כי אחשיך לא הכי ובי! הכי בין דבריו

 לוח על נ׳ בכתיבת יוחאי בן שמעון רבי כינת פשט חלצייר לפני אשר הדפוס
; הצורה היא ווו זה לוח על זהוב׳

 מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלהיך ה׳ אנכי
 לא : פגי על אחרים אלהים לך יהיה לא י עבדים
 ממעל בשמים אשר תמונה וכל פסל לך תעשה

: לרעך אשר וכל וחמורו ושורו עד : הדברות ובל

 הקב״ה שנתן תורה אמר לקיש ריש בשם פנחס רבי מ
 שחורה באש חרותא לבנה באש לו נתנה למשה

דת אש *מימינו שנאמר מאש ונתונה מאש חצובה היא תריס
:למו 15

 לעצמי שחשבתי ומה הזאת הגדולה האש העגין ציור ידעתי שלא ידעתי
 תורה דברה אצלם הכולל הדרך כפי חז״ל אמרום כאלה שדברים

 מכל יותר מאצלנו ומופרש עליון היותר הוא האש יסוד וכאשר אדם בני בלשון

 שאמר כתו נערך היותר דבר כל באש לכנות המקרא דרך כן יסודות ג'
 לנו ולרמוז : דליק נור גלנלוהי קדמוהי תן ונפיק נגיד דינור גהר דניאל
 ואם ־ האש ועל באש כתובה שהיא רז׳יל לתדנוהו היא רבה כי התורה מעלת

 אתר ולזה עצתה הכתיבה אל הכתיבה טשא נין להבדיל ההכרח חן נן
 לבנה היא עצמה והכתיבה שחורה אש היא התורה נכתבה שעליה שהאש

; עיניים מאירת ספיריית והיה בגחלת קשורה כשלהבת

 ארכן היו הלוחות אמר נחמני בר שמואל ירבמא
 תופס משה והיה טפחים ו׳ ורחבן טפחים ו׳

 באמצע ריוח וטפחיים בטפחיים והקב״ה בטפחיים
 "ה הקב בקש מעשה אותו ישראל שעשו ביון

 וחטפן משה של ידו וגבר משה של מידו לחטפן
 יהא • החזקה היד ולבל בסוף משבחו שהקב״ה הוא ממנו

 הלוחות אמר יוחנן רבי ימינא על דגברא ידא על שלמא
 דכתיב היינו תופשן משה והיה לפרוח מבקשין היו

 משוי היו הלוחות יודן רבי תני הלוחות בשני ואתפוש
 כבדו הכתב שפרח כיון סובלן הכתב והיה סאה ארבעים

: ונשתברו משה של ירו על
 הלוחות שבירת לענין סמוך בתס׳תענית להלן בירוש' כתוב זה מאמר

 של מאמרים לב סמוך שיהיה טוב כי וראיתי בתמוז ז בי שהית
 הוא הזה והמאמר אחד במקום הענין כל ויהיה הלוחות עגין שתזכירי! מעלה
 מתהלך לכל כמזכיר אלא כמיהיר ואיני קצת בו אאריך לכן דורשני אומר

 ילך שלא יזהר כן וגס ־ ממש כפשטן יפרשם לא זה תאתר דברי שרוב בתומו
 הקדמות על בנויות וצורות זרים פירושים אל נפתה להיות אחרון קצה אל

 ח״ו הלוחות ואיכות וכתות במהות מה ספק מות לו ימשו שאולי נכריות
 בספרים בינותי תאשר מנעת שידי תקום עד לבדוק השתדלתי בתומי ואני

 אנו ומפיהם בעקבותיהם הבאים תורניים וחכמים רזי׳ל ספרי לומר רצוני
 הלוחות מהות אור ישכון הדרך זה כי למדתי ומהס בחרתי אתונה ודרך חיים
 מכתב ואיכותם ו' על טפחים ו' תצומצם היה וכמותם ממש יקרת אבן הוא

 נפש למשיב לי ויהיו ממש וחקיקה בכתיבה הלוחות על חרות הדברים עשרת
 חבר החכס בספר הפנאי בעתות לומד שאני דברים קצת שיבתי את ולכלכל
 לחכמות ולטבחות לרקחות עשאס בחכמות השקפתו גודל ועם ז״ל־ הכוזרי

 אתונתינו• שרשי עתדס על ולהעמיד להציב מעייניו וכל ־ הקדושה תורתינו
 אנחנו שאין ונאתר ל זז" האיכות ורבי הכתות מעטי דברים כתב זה ונענין
 יתברך הוא כי וכו' אזנינו את וקרע דבור ששב עד העכין נגשס איך יודעים

 במאמרו השתים את ברא כאשר חרות כתב אותם וכתב הלוחות את גרא
־ ישראל איש לכל הנגלה הבנת על הנתב השיעור על ונגשס יתב׳ ורצה בלבד

 הדברי׳כאשר בעשרת הכתב בהם ונחרת חפץ אשר המתכונות ועל חפץ אשר
 • ע״כ ומשמאלם העם מיתי! עומדות לחומות ושתהו הים את קרע כי נאתר

 בעבור המוני כאיש נחשב אהיה שלא הזה התורני החכם מדברי למדתי הנה
 וראוי כפשטן דברים נחמני בר שמואל רבי מאתר תחלת תאמין היותי

 הוזכר וכן כארכן טפחים ו׳ שרחבו שאתר לתה טעם לתת אצלי ותחוייב
 ארכן הלוחות שהיו לומר הכריחם מי השותפין בפרק ובייחוד שלנו בתלמוד
 שהית מאתרם כוונת להבין נכונה הערת היא כן חקרנוה זאת הנה י כרחבן

 תת וזה ־ באמצע ריוח וטפחיים בטפחיים והקב״ה בטפחיים תופש תשה
 בתת ישראל את לזכות הקב״ה רצה כאשר • זה תאתר ככוונת לעצתי שבררתי

 ראוי נביאים של רבן באמצעות הדברים עשרת בהם כתובים לוחות להם
 וגם הלוחות תקבל רבינו תשה ביד ואדוק תוחזק הלוחות חלק שיהיה ותחוייב

 הנותן איו לרמוז הלוחות נותן יתברך שכינתו כנפי תחת שוה חלק ישאר
 היתה מידם כי וקיומם מציאותם בהעמדת ואדוקיס אוחזין שניהם והמקבל

 שעליו מה עושה משניהם אחד וכל ־ ישראל לכל התגעת ושלמות התעלה זאת
 והתקבל החיים: עץ דיו לשמור מורה מציה הלוחות הקב״הנותן לעשות

 הכתובים התורה דברי כל את ולעשות לשמור כחו בכל מחזיק רבינו תשה
 בתדת רק רב תרחק ביניהם יהיה שלא הכוונה זאת לפי יתשך וג״כ בלוחות
 יהיו והתקבל יתברר שהנותן תזה יתחייב מהם אחד כל ביד המוחזק השיעור
 לא ריוח אמצעי השליש ביניהם וישאר הלוח בשלים מהם אחד כל מוחזקין

 תעל השפעתו הקב״ה ימיש לא היום כל תמיד כי להודיע יותר ולא פחות
 השליש שישאר לומר רצוני כן להיות ראוי ועוד הלוחות תקבל יבינו תשה

 התורה בקיום ידו לתלאות הבא לכל פשוטה יד לתת פנוי ותקום ריוח אתצעי
 ז״ל תאתרס כפי האמצע• שליש באותו להחזיק אליו נתונה שהרשות ותצותיה
 זאת יבאויטול ליטול הרוצה עולם באי לכל מונח תורה כתר יומא בתסכתא

 מכל הלוח שיעור שוה שיהיה כדי כרחבן ארכן להיות מחייבת סבה היתה
 טפחיים תמיד יהיו הרוחב מצד בין האורך מצד יתפס אס בין נתפס שיהיה צד

 השליש שהם וטפחיים יתברך שכינתו תאתר תחת הראשון השליש שהם
 ,תונח האתצעי השליש שהם וטפחיים רבינו משה שהוא התקבל תחת האחרון

 • תהרוחב גדול האורך יהיה אס להיות יוכל שלא מה עולם באי לכל ריוח
 שכתב תת התלות כל ופירוש המאתר סוף פירוש מתשיך הנני זה יסוד ועל

 דברה בטפחיים והקבי׳ה שכתוב ותה תתש כפשוטו הוא בטפחיים תופס תשה
 שפירשתי כתו רק יד תפיסת לשון בו להזכיר ושלום וחס אדם בני כלשון תורה

 בכתות ׳ ראשונים טפחיים תלויים היו יתב' ובתאתרו שכינתו כנפי שתחת
 כדי בל' תה רושם יש תהס אחד ובכל תקותות בשני זה תאתר הביאו רבה

 כן כתיב ה' אל עלה ותשה בפרשת יתברך תתנו יד תפישת לשון להרחיק
 והיה שאתר תי ביד היו כביכול טפחים ששה ארכן היו הלוחית ברכיה א״ר

 נין תפריש היה טפחים ושני טפחים שגי תשה של ובידו טפחים שגי העולם
 התז לתלתידיס זה לשון פירוש שידוע כביכול לומר שהקדים הרי * ליד יד

 ומשה פסוק על תשא כי נפרשת וגס :לאתרו לנמנע קרוב זר דבר שאתר
 ששה ורחבן טפחים ששה ארכן היה הלוחות כתוב פניו עור קרן כי ידע לא

 הרי י ע״כ באמצע וטפחיים בטפחיים והשכינה בטפחיים אוחז משה והיה
 שאמרתי לכונה והשכינה אלא תופס והקב״ה אמר ולא כלשון ודקדק ^חלק
 עוד י אדם בלי כלשון וידבר בלשון דקדק לא המבין על סמך בירושלמי ובכאן

 בין מפריש היה טפחים וב' באתרו רבה מאתר לשון מדקדוק תועלת לנו יצא
 שהיו למה שאמרתי הראשון הטעם יתאמת זה לשון מדקדוק שהרי ליד יד

 בין יהיה ברוחב בין באורך בין הלוח שיחפש מרחק שבכל כדי כרחבן ארכן
 יותר ולא פחות לא מהם אחד כל ביד הנתפס לשיעור שוס מרחק שניהם

 ההלרש כלצורת לרמוז ליד יד בץ מפריש היה טפחים וב׳ אתרו כונס וזאת

 1ש?י א לו חב



שקלים ירושלמי
 בסוף זה בענין לקח אוסיף ועוד • בצתצום טפחים נ׳ היז ליד יד מין

 כל מידו לחטפן הקב״ה בקש המאמר כל שירוש להמשיך ראיתי וסזה הפירוש
 כל להבנת צריו טלל עוין בכאן לזכור בא הנני • וכו' ידו וגברה משת

 שנוי שוס כיש ח״ו לב על להעלות אין ־ בזה כיוצא בהס שנזכר המאמרים
 לחטפן הקנ״ה בקש כבראשונה זה תאמר מפשט כנראה יתברך במחשבותיו

 בעניגים כוללת הכונה עתו־אלא להסכים יתברך הוא וחזר תשה כל ידו וגברה
 גוזר והוא יתב׳ לפניו וסדורות גלויות והזכו' החיוב טענות שכל לרמנו כאלה
 על עברו העגל ישראל כעכו כיון וברחמים ונחשד ובמשפט בצדק הדין וגומר

 הלוחות הס יראו כלא תחייב יתברך וצדקתו יוכרו טבע בלוחות שכתוב מה
 כבוד לחלק כראוי ההפך מקיימת אחרת וטענה ־ תכה מיד אותס ולהסיר

 יעשה מדוע להביאם יוס מ' בהר שנתעכב אחרי בידו הלוחות המביא למשה
 כמלאך וירד כמיס עלה הוא חטאו ישראל אס מידו לסלקם כזה גדול עלבון לו

 מדת שגברה פי׳גברהידו וזה ובאמונה־ באתת לעשות שעליו תה כל ה׳ויעש
 חטפן כאלו הרי בידו עוד יהיו שלא ישראל בעון תחייב הדין שמדת וכיון טובו

 ונשארו ידו על הסכים חסד כלפי מטה חסד רב והקב״ה ־ בחזקה ולקחן
 שבח והוא ישראל בעון ההר תחת אותם וישבר העגל את וירא שהלך עד נידו

 תועלת לו יצא ועכ״ז לעיניכם ואשברם כאתר כתו שברם אשר על עצמו את *
 אבנים לוחות כני לפסול בהם שיעיין כדי הקב״ה מידו חעפן שלא במה גדול

 ר׳ דברי גס ־ עצתם הלוחית עם בארון תונתין לוחות כברי כן על כראשונים
 לבי עם דברתי בתומי ואני ממש פשטן על להעמידן ראוי אין יודן ור' יוחנן
 האבן טבע כפי כבדו עצתן מצד שהלוחות ספק אין זאת והיא כוללת גוונה
 אלהי ככלי ענין התת הלא בהן הכתובות ומצות תורה ריחניות מצד אמנם
 הגדול כח בהן היה ישראל שחטאו וקודם כובד שוס בהם ואין למעלה טולם

 וזה לתעלת האלתי החלק ויעל במקומו נשאר אבן כובד חטא אחרי אבל הזה
 לסובלן יכול תשה היה שלא בעצתה הסבה וזה ־ נאויר פורחות לאותיות משל

 על ביאור ומצאתי בקשתי ־ כובק מצד מעצמן שנשתברו לומר הדרי יקרוב
 ראיתי גס ־ בעיני ישרו ולא ב׳פירוכים בו ופי׳ המאמר זה !הגיא נוזר ספר
 מגונה וזה המשל להמשיך שהוא כרחבן ארכן שהיו שת״ש הפירושים בתוך
 לדבר טעם לתת שכתבתי מת כתבתי מיה ולהנצל בתלמוד בפי' הנראה וכנגד

 פה וכבעל שבכתב לתורה רמז טפחים '3 דרש בדרך חשבתי ועוד פשט נדרך
 מהם אחד כל ביד טפחיים היו לפיכך תשה ליד מידו הש״י ונתנן שתים שהן

 באורך טפחים '1 ותנין בשתי׳הם לזכות הרוצה לכל אמצעיים טפחיים ועוד
 רצועות לג' ו' על ו׳ בו שיש כזה מרובע יתחלק וכאשר משנת סדרי לו' רמז
 תורת רצועה בכל כיש ו׳רתז ב'על מהן רציעה כל תהית במאמר שנזכר כמו

 משנה סדרי בשיתא כתוב ח׳מהן ופי׳של שתים שתן פה שבעל ותורה שבכתב
 ורבע' הקדוש רבינו שעתידים הנולד את הרואה יתברך עתידות וצופה וברוך

 הלוחות כתות שיהיה צוה לזה ורמז ותלימד־ מכנה סדרי שיתא לכתוב אשי ורב
 ברמז כתיבים היו חז״ל דבר ככל בתד״ר שכתוב לתה דומה ו׳ על ז׳

ו׳הוא על י׳ שתיו רז״ל ככתבו כתה מלהאמין זו דרשה לדרוש לי יטוב בלוחות

: יופי תחת כי הוא כזה ודבור הענין ליופי .

 לא מאכל עץ כל ומזה מזה שפתו על יעלה הנחל *ועל מב
 מימיו כי יבכר לחדשיו פריו יתם ולא עלהו יבול יחזקאל
לתרופה• ועלהו למאכל פריו והיה יוצאי׳ המה המקדש מן ימ

 לששה עושה תבואה הזה שבעולם לפי יהודה רבי תני
 לבא לעתיד אבל חדשים עשר לשנים ואילן חדשים
 מאי חרשים לב׳ עושה ואילן אחד לחדש לעושה תבואה
 הזה שבעולם לפי יוסי רבי אמר ♦ יבכר לחדשיו טעמא

 לחדש עושה אילן לבא לעתיד אבל וכו׳ עושה תבואה
 בימי מצינו שכן יום עשר לחמשה עושה ותבואה אחר
 ממנו עומר ונקרב יום עשר לחמש׳ תבואה שעשת׳ יואל

לכם נתן כי אלהיכם בה׳ ושמחו גילו ציון *ובני שנאמרב יא
 לך אמר יבכר• לחדשיו יוסי רבי מקיים מאי • המורה אח
 רב לתרופה ועלהו • מבכר יהיה וחדש חרש כל

 פה להתיר וח״א מעלה של פה להתיר אמר חד ושמואל
להתיך אמך חך חגינא ורבי ללי בן יהושע רבי • מטה של

אלמי׳ם של פה להתיר וח״א עקרות של פה
שע׳ויאמי לתה שמיך העתיד ה״מ3 בגין בנבואת כיחזקאל הוא זה פסוק
 שכת* רתז ־. הנחל שפת על ויושבני )יוליכני אדם בן הראית אלי 1

 תי ואח״כ קרסזליס פי' אפסים תי הוה שבתחלתו וגדל הולך היה נחל שאותו
 ועור וגדלה הולכת ישראל עתו טובת תהיה ההם ביתיס כן ־ וכו' מתנים

 שניהם יוסי ורבי יהודה ורבי י תבורך תאכל עז ההוא הנחל שפת על יעלה
 כפי ויתר בפחות חולקים אבל ההם ניתיס שיהיו הברכה השפע בהגדלת תורים

 לחדשיו שאתר שכיון סובר יהודה רבי יבכר נחדשיו שאתר המקרא לשון יסוד
 ב׳חדשיס ככל פריו יתן שהאילן להודיענו ובא שנים רבים מיעוט רבים לשון

 ראוישתבא הערך וכפי ־ חדשים י״ב שהוא עתה מהזתןהנהיג שהואחלקו'
 בא״י לתבואה עתה הנהוג ו׳מהזמן חלק ג״כ שהוא א' לחדש הזרעים תבואת

 שאילן לומר הנס מגדיל יוסי •'ורבי ו׳חדשיס תוך ונקצרת בתרחשון שנזרעת
 לרמוז רבים בלשון לחדשיו שהזכיר ומה וחדש חדש בכל ר״ל פריו יחן תתיד
 נגד הוא האלה שבימים ותפני בכורים יתן ר״ל יבכר השנה מחדשי א' כבכל

 שגס להודיע רבים בלשון לחדשיו אתר זה לבטל בחורף פריו לתת הטבע
 תי״ב א' בחלק פריו יתן האיץ כעץ וכיון ־ חדש בכל פריו יתן החורף בחדשי
 בזמן ממנהגה מי״ב אח' שהוא יום בט״ו נעשית תהיה התבואה כן רגיל שהיה

 נוטריקון כתו שהוא חודים ג״כקצתוכלס נחלקו לתרופה לשון ובפי׳ הזה
 תעוב חולי לו שיהיה תי תעלה של פה אתר חד פה בפי׳ ונחלקו פה התר

 צרכיו ׳לעשות פי תטה של פה וח״א אדרות לסבות לאכול יכול שאינו או תאכל
 אשר הש״י כברכת עקרות של פה אתר חד חנינא ור׳ ורינ״ל בריאות בדרך

 מפרשים שאע״פכהחנתים שנאמר וראוי ,ועקרה עקר בך יהיה לא לגו נתן
 לכל רפואה ר״ל תרופה שהוא פשוטו מידי יוצא תקי־א אין פה התר תרופה

 כגון מעלת של פה להתיר פי' פה ערך )והערוך י האתוריס מהחולאים אחד
 : ׳ש( זע שתשלשל תטה של לפה ־ לתאכל לבו ופותח תעל׳ בפיו אדם שתשים

מג ירושלים את להחריב נאצר נבוכד כשעלה מוצא אחה
 סנהדרי ירדה אגטוכיא של בדפני לו וישב עלה

 ׳, ליחרב זה בית של זמנו הגיע ליה אמרו לקראתו גדולה
 באו ואלך לי תנוהו בי מרד יהויקים אלא לאו להם אמר
 אמר ׳ לך בעי נאצר נבוכד ליהויקים ואמרו אצלו
 ומקיי' נפשי דוחים נפש מפני נפש רוהין עושין כך להם

 דברים ליה אמרו אדניו אל עבד תסגיר *לא כתיב הא נפשיכק

 ע להם שמע שלא כיון בכרי בן לשבע זקנתך עשתה כן לא
 גדול באכזריות שהרגו עד לו ושלשלוהו ונטלוהו עמדו

 תהתיו כנו יכניה את המליך נאצר נבוכד שהרגו כיון
 מת לקלסואמרולו בבל בני כל יצאו לבבל לו וירד

 והמלכת" והרגתיו בי מרד יהויקים להם אמר עשית
 מכלב טוב גור אמר מתלא לו אמרי תחתיו בנו יכניה
 • וכמה כמה אחת על ביש מכלב ביש גור תרבי לא ביש
 ירדה אנטוכיא של בדפני וישב עלה להם שמע מיד

 זה בית של זמנו הגיע לו ואמרו לקראתו גדולה פנהדרי
 לי תנוהו שהמלכתי אותו אלא לאו להם אמר • ליחרב

 בעי נאצר נבוכד ליכניה אמרין אזלין • לי הולך ואני
 ועלה המקדש בית מפתחות כל כנם עמד עשה מה • לך

 להיות זכינו ולא הואיל עולם של רבונו ואמר הגג לראש
 לפניך נאמנים בתים בעלי היינו עכשיו עד לפניך גזברין

 חד אמוראין הרין • לפניך מפתחותיך הרי ואילך מכאן
 משע׳ אמר והר ממנו ונטלתן ירדה אש של יד כמין אמר

 י עושץ ישראל של בחוריהן היו מה ירדו* לא עוד שזרקן
עיפ>£ גיא •משא הה״ד ונופלין,ומתים גגותיהן לראש עולין היו

ומיון



קמב יומא ירושלמי
 נבובד עשה מה • לבבות כלך עלית בי אימה לך מה תזיון

 נחבש שהיה מי וכל האסודין בבית וחבשו נטלו נאצר
 פתח לא *אסיריו שם על לעולם יוצא״משם היה לא בימיו יי 00
 *העצב הה״ד עמו גרולה סנהררי וגלתה יויכין גלה ביתה הנ'נמ*י

: נפוץ נבזה
 כל באורך כתוב ושם זה עני! כתוב י״ט פרשה סוף רנה בויקרא

 ונתקיים ובמותו בחייו ביהויקיס נאצר ננוכד שעשה הנקמות 1

 יהויקים שעשה גדולות העכירות מפרש שם וגם יקנר חתור קבורת נו
: העונשים לכל שחייבוהו

 הוא הגדול׳ כנסת משירי היה הצדיק שמעון תניגן תמן מי
 על עומד העולם דברים שלשה על אומר היה

 בפסוק ושלשתן חסדים גמילות ועל העבודה ועל התורה
 ידי ובצל תורה דברי זו בפיך דברי *ואשים הן אחד יוישעי

 בתורה שהעוסק ללמדך חסדים גמילות זו כסיתיךכא
 *מה הה״ד הקב״ה של בצלו ויושב זוכה חסדים ובגמילו׳ ל! תלי׳

 לנטוע • יחסיון כנפיך בצל אדם ובני אלהים חסדך יקר
 אתה עמי לציון הקרבנות׳ולאמר אלו ארץ וליסוד שמים
 מקום מצינו ולא המקרא כל על חזרנו חנינא רבי אמר

 ■ אתה עמי לציון ולאמר זה אלא ציון ישראל שנקראו
קיים העולם דברים שלשה על אומר רשב״ג תנינן חמן

 נעשה אחד דבר ושלשתן השלו׳ ועל האמת ועל הדין על .
 ושלשתן יונה רבי אמר * שלום נעשה האמת געשה הדין

 בשעריכם: שפטו שלום ומשפט אח׳הןשנא׳אמת פסוק

 לדבריו ראיה לתת זה פסוק להביא הוצרך וגו׳ חסדך יקר מה הוק״ף•
 ונצל פירוש הפשט שלפי חסדים גמילות דברי ואפיס בפסוק שנזכר

 להוכיח הוצרך זה בעבור חסד גמילות בו נרמז ולא הבטחה הוא כסיתיך ידי
 החסד על רומו חסדך וכנוי ג"ח פירושו בכאן שחסדך חסדך יקר מה מפסוק
 כנפיו בצל אדם ובני הפסוק בסוף ואמר דרכך זה כי בתצותיך הנעשה
 כתו הנביא בדברי ג״ה שנרמז מזה נלתוד כסיתיך ידי ובצל נאתר וכאן יחסיו!
 התורה־וליסזד דברי הם אלה ני כפיו דברי נואפים נרמז תורה דוד־ בדברי

 הקרבנות על נאמר סתם עבודה שלשו! בברור למדנו כאן הקרבנות אלו ארץ
 עכ״ז ענודה התפלה נקראת וביחוד ית' עבודתו הס המצות שכל פי על ואף

 בפי' שכתבתי לתה ראיה מכאן • הקרננזת על אלא נאתר לא סתם עבודה
 לרותם גדול כהן הצדיק שתעו! שכונת זה ספר בפתיחת הצדיק שתעו! משנת

 כמ״ם ציו! בשם התכונה נתקדש הנעשות הקרבנות עבודת תעלות ולהגדיל
 תועלת לגז ויגיע צדק זבחי תחפוץ אז וגו׳ ציון את ברצונך הטיבה דוד

 שנקראו תקום תצינו לא חנינא רבי מ״ש מזה להבין נדי בכאן זה מזכירה
 אלו אר־ו וליסוד שתים מלנטוע תוכיח איך לידע וגס זה אלא ציון ישראל

 וארץ פתים תחקייתים התורה שבזכות לומר תפסוה פשט הלא הקרבנות
 לי קשה וג״כ ־ שמתי לא וארץ שמיס חקות ולילה יומס בריתי לא אס כת"ש

 מתיו להוכיח שרצה מה הפך כפשוטו שפירושו אתה עמי לציון ולאמר בפסוק
 הוא שהעם מכאן מניח ואיך עתו שהיא לציון לאתר המקרא לשון־ המשך שהרי

שלא לומר רצוני אנזירה טבע כפי יתהפך לא בזה מחייב מאמר והלא ציון
 וה׳ימת כל תקון אבל ציון הוא ה׳ עם שנאמר ה' עם ציון מאמרנו יתחייב

 רק לעשותה רשאין אנו שאין הקרבגות עבודת על נאמר ציון שסתם שהנחתי
 • וגו' במקום אם כי תקום בכל עולותיך תעלה פן לך תשמר שנאמר בציון
 הכנת צריכה העבודה שזאת היות שעם והיא אחי־ת הקדמה לזכור ראוי עוד

 יש עכ״ז לשניהם צריכה ושלימה כתקנת ולהיותה ישראל עם והכנת המקום
 כלל יועיל לא לבדו המקום כי המקום מציאות על העם למציאות גדול יתרון

 אחרת אומה שיקריבו קרנן וכל ישראל לאיקריבוס חס קרבנות בו להקריב

יש ההיא למקו© יזיז להקריב רשאים שאינם 5אע״ העם אבל ממש בו אין

כ דו

 שפתינו פרים ונשלמה היום ומוספי הרבלויז בתפלתם כזכירתס תמורה להם
 מי א״כ כו׳ עולה בתורת העוסק כל לעולה התורה זאת בפי׳ שאז״ל וכמו

 ומזכירים קרבנות בתורת כשעוסקים שהם בנ״ת ציון נקראים ישראל שיאתר
 הבזויה ציון על יאמר אס יצדק לא אבל צודק מאמר הוא בתפלתם אותם

 שתן צודקת תולדה זה מכל נולד ישראל שהוא בתוכה בניה מבלי והשוממה
 כפי הכרח לי עוד • ציון קרוין שישראל אתה עתי לציון ולאתר לפיש ההכרח
 לו היה ציון על רומז היה שאס העם שהוא לזכר שרומז אתה לשון דקדוק
 עת* עם מדבר שה׳ יורה זה עזבני ציון ותאמר כמ״ש נקבה בלשון את לומר

 שניין האחרת לקושיא תשובה ומכאן ,כציון בעיני חשוב עתי אתה להם ואותר
 הכונהכנגד ואת רומו ארץ וליסוד ג״כ לרךבנות כנוי הוא לציון ולאתר שפי'

 : ונסוכה יומא במסכת כדאיתא עולם של ותשתיתו יסודו שהוא המזבח
 מסכים האמת ביושר הדין נעשה כאשר והוא לפעמים ר״ל א' דבר ושלשתן

 קודם ע״׳פנ״ד מיתה שהמחויב כמשחז״ל השלום וכן אחד דבר ושניהם עתו
 להיות מזה זה נפרדין רבות פעמים אבל והדיינים העדיס בשלום שואל מיתתו

בלי נתצאבפ״ע האתת וכן ושקר אתת שם עליו יפול ולא עצתו בפני השלום
. :כלל בדרך הדין שם וכן דין עסק

א פרק יומא מסכת
 , מה משמש משה שהיה המילואים ימי כל תנחום רבי אמר

וכיון ידיו על שכינה שרתה לא גדולה בכהונה
ל7 שכינה שרתה ושמש גדולה ברונה בגדי אהרן שלבש

ט ויקר׳ . אליכם נראה ה׳ היום *כי מ״ט ידיו
 יראו רבן בית של תינוקות והלא תנחוס רבי להודיענו בא תה מנין י3ניא

שיראה ותה לדבר טעם לתת תנחום רבי שיבא והראוי בפרשיות כן
 שכינה שריית שהרי עצתו בדרוש והשיב טעם תה ששאל בהפך לכאורה
 שמאז טעם מה לפרש ואפשר אחד דבר הכל אליכם נראה ה' היום ופסוק

 ־ אהרן עבודת עד משה בעבודת שכינה שרתה שלא כן לומר למדתי מאין
 רבי בא לא אנל כן לומר הכריחו אליכם נראה ה׳ היום כי שפסוק והשיב

 ראשונה הקושיא עדיין זה כפי׳ ואם כן היה מדוע לדבר טעם לתת תנחום
 שאין זה בתיקון שאחשוב ומה ־ בפרשיות ועלה פשוט זה כי עומדת במקומה

 שכפי לומר רצוני ־ גבורתו כאיש כי יחיילילומר שהשכל כך כל פשוט הדבר

 ימים ׳1 כל לבטלה עבודותיו תהיין שלא שנחשוב ראוי תשה תעלת גודל
 כתג ישראל כל לעיני השתים מן אש יצאה שלא שאע״פ לומר ראוי והיה
 ההמון תן נסתרים נפלאים ענינים נראים היו זה כל עס תשמיני נמס

 שקרבנוי! ניכר היה ומהם אליהם הקרובים והלויס ובניו אהרן לעיני ונגלים
 הסברא זאת לבטל תנחום רבי ובא ת׳ לפני לרצון היו ועבודותיו משה

 נזוף מה שלא ישראל לבני ולהראות אהרן את לזכות הקב״ה שרצה ולהודיענו
 רשאי יהא של( מעלותיו ברוב משת על וצוה גזר לכן העגל עזן ית׳על מלפני
 יתי שבעת כל משה שתש במה פ״א בתעניות שארז״ל כתו כהונת בגדי ללבוש

 מ שאין לבן כבגד ובמעשה בעיון שלם שהיה לרמוז לבן בחלוק המלואיס
 הקרבנו© עבודת זה כל ועל בנבואת גדול היה זה ובעבור כלל ורזלאת סיג

 5כ זה וידעו יכירו ולמען ובניו לאהרן אלא ניתנה לא ישראל בני על לכפר
 רשאי יהא ולא התלואיס יתי ׳1 עבודת שיעבוד למשה הש״י צוה ישראל
 הח' יום עד ית' שכינתו לשריית ותו שוס יראו ושלא כהונה בגדי ללבוש
 ■שריי> כולם יראו ואו היום עבודת לבדו הוא העובד כהונה בנדי אהרן שילבש
 הש© רמז זה וכל • וירונו העם כל וירא העם ה'אל כבוד וירא ולז״א שכינה

 היום כי נאמרו דבריו חתס ההוא היום עבודת על ויצום ישראל לזקני כשקרא
 שאהרן לנס להראות הראשונים ולא לבדי הזה היום כלומר אליכם נראה ה'

קרי טל שדרשו מזו העגל מעשת אחר גס בקדושתו הוא לעולם ת׳ קדוש
;זה ענין עם נקשר והוא נאה ז״לפי' הרמב״ן ופירשו המזבח אל

שביעי פרק לו בא
שרוח מ מלה של כשרות חייא א״ר לבן בבגדי ולמה

 ־ . £ל



ירושלמי
 אף בדים לבוש בתוכם אחד *ואיש למעלה מה מטה של ימקז׳ל
 משמש ;רול כדן מה מפני ילבש קדש בד כתונת למטה ט

 שם על לח׳ שהיא המילה כנגד אומר חנינא רבי בשמנה

 מפני זהב בבגדי משט׳ אינו מה מפני הית׳אתו *בריתי
 א״ר מלך לפני תתהדר *אל שום על סימון א״ר הנאוה -ל;מ

 רעשו אתמול סניגור נעשה קטיגור אין שום על לוי נה
 : זהב בבגדי ומשמש עומד עכשיו זהב אלהי לדם

 סניגור תגר קורא קטיגור ופי׳ תגר מלשון ומדין ריב איש רטעןך
: מלחמה ושונא שלום ואוהב זכות מלמד שהוא תגר שונא י

 התורה לו ונתנה כפרה לו היה לא בשגגה נפש ההורג
בה *וישב שנאמר גדול כהן של מיתתו זו כפרה במדע
: הגדול הכהן מות עד לא

 בשגגה הורג על לכפר היא גדול כהן שמיתת שנאמר זר ענין יראה <
 ראוי זה ולתקן . יומת בחטאו איש אצלנו קדום אמתי והשורש

 שלא להתפלל גדיל לכהן לו שהיה לפי זה ענין בפי' רש״י שכתב מה שנזכר
 ולרוצח לכהן תשותף היה זה שחטא נראה כן אס בישראל תקלה תארע

 טעמים המפרשים כתבו יעיד : שניהם חטא יכופר הגדול הכהן ובמיתת
 ואין הגדול הכהן מות עד הרוצח גלות בהמשך הפשט דרך על אחרים
 עם זה תאמר להסכים ואפשר : בספריהם יעויינו כאן בזכירתס להאריך

 עון להם נחשב מעשה ואנשי והחסידים ־. חטא בלא מיתה אין חז״ל מ״ש
 כתו ימות לא אחר באופן כי יתיס לאורך מיתה לחייבו השעיה כחוט קל

 הגדול הכהן להיות כי כאן אמר זו שטה וכפי ואהרן מפה במיתת בקרה
 שימצא ראוי אין וגומר דעת ישמרו כתן שפתי כי עליו שנאמר עליון חסיד

 הוא כי בשוגג ההורג חטא רק למיתה אותו שיחייב חטא אשר עון בו
 אפר הקדפיס עון את אהרן ונשא עליו שנאמר מה ע״ד לכהן לעין נחשב

 נקשרת ישראל איש כל שנפש ונאתר נחשוב וכאלו וגו' ישראל בני יקדישו
 שסבב בשגגה חוטא יחיד כל כפרת הוא העה״ו מן ופטירתו הכ״ג בנפש

; חטא בלא מיתה אין בכ״ג יתקיים ובזה מישראל אחד נפש מיתת

לו הוציאו פרק
 גדולה בכהונה הצדיק שמעון שמש שנה ארבעים מז

 מת אני זו בשנה לרם אמר אחרונה ובשנה
 ושגה שנה שבכל להם אמר יודע אתה מנין לו אמרו

 לבוש אח׳ זקן היה הקדשים קדשי לבית נכנס שהייתי
 נכנס זו בשנה עמי ויצא עמי נכנם לבנים ועטוף לבנים

 אדם *וכל והכתי׳ אבהו רבי קומי בעון עמי יצא ולא עמי אהר,ז
 *ודמות בהם שכתוב אותם ואפילו מועד באהל יהיה לא יג

 אני נש בר דהוה לי אמר מאן לון אמר אדם פני פניהם

:היה הקב״ה אומר
 קצת בכאן ויש באורך יותר זה כתוב ובמנחות ביומא שלנו בגמרא

 אתר ושם שחורים לבוש זקן כאן הזכיר שלא שם לת״ש חילוף
 יצא ולא עתי נכנם שחורים ועטוף שחורים לבוש אחד זקן לי נזדמן והיום

 מפי ששמעו במה לומר רצוני במציאות חולקין שיהיו לומר ראוי ואין עמי
 להאריך חשש שלא או לפני אשר הספר מוטעה תיא אולי הצדיק שמעון

;הפרטים כל בספור

 פסוק שהרי ממש אדם נש בר כי׳ אין וכו׳ נש בר דהוה לי אתר £אן
 לאדם הדומה מרכבה מד'חיות אחד על הוא אדם פני פניהם ודמות *
 מאן ליתר כוונתו אבל נש בר דהוה לי אמר תאן באתרו לו השיב תה זא״נ
 מד׳ אחד ל ר" נש בר הצדיק שמעון עם ההולך ההוא הזקן שהיה לי אמר
 העילה דמות היה ההוא שהזקן אומר אני לאדם הדומה המרכבה חיות

 שהנתו' רב עלוי וה חבל יתברך הקנ״ה דמות המרכב׳והוא חיות מכל למעלה

יזמא
 הרכים ומן תמונה־ כל ראיתם לא ני לנפשותיכם מאד ונשמרתם ואומר ציות

 יצא וגס • נש כר דהוה לי אתר תאן שאתר תה שיצדק כדי זה לדקדק לחוש
 כאן הזכיר שלא בתה לתעלה שהזכרתי הלשון הבדל לתקן מזה תועלת לי

 שכיון הספרים בכל כתיב שכן הדבר אתת אס שחורים לבוש זקן בירושלמי
 בירושלמי כאן הוצרכו מועד באהל יהיה לא אדם וכל קושית הכרח שמכח
 כת* ל־קב״ה כנוי אלא תלאו דתות היה לא הצדיק לשמעון הנראה שזקן לומר
 לבנים פעם מלבושים בשנוי בו להאריך אין יומי^יתיב ועתיק דניאל שאתר
 נכנם שנת שנאותה אלא לכנים בלבוש לו נדמה תמיד אלא שחורים ופעם

;עתו ייצא נכנס שהיה הראשונים נשנים כתו עתו יצא ולא עתו

שעירים שגי פרק
 כבה מערבי נר היה ב״ה חרב שלא עד שנה ארבעים

 מת עולה שם של וגורל מאדים זהורית של ולשון
 ומשכימין מבערב עעלות ההיכל דלתות ודייו בשמאל
 היכל היכל זכאי בן ר״י להם אמר פתוחות אותן ומוצאין

 ליחרב עתיר שסופך אגו יודעין מבעתנו אתה למה
 זכרה : בארזיך אש ותאכל דלתיך לבנון *פתח שנאמר

 יא כי הלשין כפי הבדל קצת ביניהם יש אבל זה תאתר כתוב שלנו □גמרא
 זהורית ולשון אתר וכאן תלבין זהורית של לשון היה לא אתר שם

 גוץ ותתעצם מתאדם שהית אלא תלבין היה שלא די שלא כלותר תאדיה
 עוד ־ לחרבן קרוב הפריצים מעשי היו וכן ראשונה שהיה מתה יותר האודם

 להגדיל ביאור הוסיף וכאן תאליהן נפתחות ההיכל דלתות שהיו שס אחר
 והי* הלילה לשמירת מבערב המקדש שומרי אותן נועלין שהיו ואמר הכאב

 סימן מאליהן נפתחות היו בלילה שנס ר״ל פתוחים אותן ותוצאי! משכימין
 שלנו בגמרא אבל שתירה שום בו תועיל לא ני הבית להחריב שיבאו לאויבים

 יש האחרונים בב' ונם כלל לילה מזכיר אינו בלבד מאליהן נפתחות שאמר
 בימין עולה גורל היה ולא אתר שם כ• בלבד הדבור שדור לעני! קטן הבדל
 בכאן כבה תערכי ונר בשתאל עולה חתר וכאן דולק תערכי נר היה ולא

 נגזלת היה לא אתר ושם כבה בשתאלונר עולה בפירוש והזכיר הכאב הגדיל
;ושמאל כבה הזכיר לא אחד שהעני! אע"פ דולק היה לא

הכפודים יום פרק
 ליה למימר צריך חבריה על דחטא דדין אמר שמואל

 לא ואין טבות הא קבלה ואין עלך סרחית
 אנשי' על הה״ד*ישור קדטירון ליה ומפייס נש בני מייתי
 ~ונ'6 הערתי וישר חטאתי ויאמר אנשים( של כורה יעשו )פירוש

 8: נפשו *פדה אומד הכתוב עליו כן עשה אם לי שוה ולא
 ׳ קל ומפייסי׳ למיזל צריך מיית ואין וגומר בשחת מעבור
 כל בשאר ייסא א״ר עלך סרחית ליה ומימר קבריה

 מחילה לו אין חברו על רע שם במוציא אכל העברות
: עולמית

 אי> •חטא אס בזמננו שנוהגים תה טעות של מנהג שהוא נראה לכאץ
 שלים עושה אתצע־ס ניניהם נכנס בדברים והקניסו *לאיש

 יבא ההקדמה זאת ואחר העולב פיוס לקבל שירצה העלוב עם ומדבר
 תעצת* ילך שהעולב אלא שמואל כוונת זאת ואין מתנו תחילה לבקש העולב

 חוזר עתו אנשים יביא אז קבלו לא ואס עלו סרחית לו ויאתר העלוב לפני
 יגיל ועוד ; שמואל לשון דקדוק יורה וכן לו שיהחול בפניהם פניו לחלות

 שנאמר וראוי ־ וכולי קבריה על לתיזל צר? תייה ואי שאתר יעו עליו
 ילך שהעולב רק בידיעה הקדיתל נהם אין והתת החי לשני לפייס שההליכה

 לחבר* חטא תאשר עליו לכפר נס ונזיין הנושה וזאת העלוב לפייס. תעצמו



סוכה ירושלמי
 עברה עמו עציך קנח על לפייסו ונשתולך בדברים אלא הקניטו לא אפילו
 מותר לו יבינו והס נו שפבעתי זה לה׳ולפלוני חטאתי כפניהם ויאתר אנשים

:לו מחול לן

סוכה מסכת
וערבה לודב פרק

 בראשונה יהודה אהלי את ה׳ *והושע בא רבי דרש זכריה
 עתה *כי זירא רבי דרש : וכולי כתיב והושע יב

 :חנניה כתיב בשדה ושכינת בשדה ושכנת מקריה תצאי ,ש^
הוצאתיך אשר אומר*אנכיה׳אלהיך יהושע רבי אחי כן

:כתיב הוצאתך אשר
 סמוך הנתוני׳ התאתרים שנקבתי עז* אצלי קשה הימה המאמר זה בונת

 תפשט דרך על לפרשו העירוני והס העתקתי מתנו אבר כספר לו
לו; המאמ׳הסמוו לשו! ויה להל! שאנאר נמו שלנו כתלמוד חו״ל לערי מסכים

 ישראל עם עברה עכו״ס אלעזר בן שמעון ר׳ בשם תני נ
 ממצרים לך פדית אשר עמך *מפני טעם מה בים שמואל

 כן אתה אומר שאם ח״ו עקיבא רבי אמר ואלהיו גויס י 3
 לך פדית אשר לום׳ תלמוד מה חול הקדש עושה נמצאת

:פרית עצמך כאלו כביכו״ל ממצרים
 והעירוני הרהיכוני תם ית אחר הבא ברכיה לרני אחר ותאמר זה מאמר

 לתת לרמוז וכתיב קרי פסוקים ג׳ דורשי! חכתיס שכונת לומר
 וגם כגלות! ישראל עם מצטער הקב״ה שכניכו״ל רבים כמקומות רז״ל שאתרו
: כתיכתס כפי הללו פסוקים שלשת דקדוק יורה ויה עתהם נוסע הוא

 כתו המשיח כיאת על זכריה בנבואת הוא יהודה אהלי את יי׳ והושע
 העתי' לכל רעל סף ירושלים את שם אנכי הנה הס תחלת שיורה

 כי הוא לכתיב קרי כין וההכדל וגו' ת' והושע תחתיה עוד ירושלים וישבת ונו'
 לפועל דותת אינו והושע אנל יהודה אהלי ה׳את יושיע יוצא פועל הוא והושיע

 ואותיות כחירק נקודה ת״א אות תהית כאלו והוושעפי' לקרותו שאפשר יוצא
ככי"טל בעצתו תתנודד שהוא והושעו אלי פנו כתי ויהיה נקמץ שי"! גא״ז

• הרמז כיה ודי יהודה בתשועת נושע שיהיה
 בבל עד ובאת אתר שק בבל גלות על זו נבואה בבדה נשכנת מקרית חצאי

 ושכנתי וכתיב ישראל לאותת כנוי והקרי ה' יגאלו שם תנצלי שם
 : ישראל עם בגלות בשדה הולכת עתתס ההולכת השכינה על שרומי כביכ״יל

 נביכו״ל הוצאתו הכתיבה אנל אותך תו-צאתי יוצא פועל הוצאתיו אשר
 הפסוק ביעור וכן עתהס מתגלות יוצא היה בעצתו הקב״ה שאותר

 יתכן ולי כתב )ויפ״ת ; תצריס מארץ בהוצאתן הייתי אבר אלתיו ה׳ אנכי
 ר׳שתעו! בבס דתני ותאי ע״כ( הוצאתו היתת לי אבר אלהיו ה' אנכי דה״ק

 בתת לי דתסייע תנא הוא פדית בעצתך כאלו כביכו״ל דבריו וסוף אלעזר כן
 העיר בני פרק מגלה ובמסכת כתיבתם כפי הג׳פסוקים דרש בביאור שכתבתי

 גלו עתהס שכינת שגלו מקום שכל ישראל חביבי! רשב״י מאתר לתעלה כתוב
 ובספר וכו׳ עתהם שכינת ליגאל עתידין כשהן וכו׳יאף לבבל גלו וכו' לתצריס

 הנראה כפי וגס ׳ לארם גלו הוזכר לא המאמר זה תתנו שהעתקתי מגילה מסכ׳
 עני! ולהיות לארם גלו גורס היה לא תאמר אותו שכתטכל הריטב״א מלשון

 הכתוב אתר השכינ׳לא כבוד מפני וז״ל פת אכתבנו הריטב״א שכתב מה מחודש
 בגאול' אלא הזכירה ולא הארץ בקצוי מעוזרי' שאנו הזה הגדול בגלות השכינה ש

 בא לא ודאי תכתו׳אבל דרו אחי התנא בגלי׳וכן שהיא כן גס למדנו כך ומתוך
 שתאחרי! שעונותינו נתצא בגלות שהוא אלא גאול' בשעת בהוא על רבותא ללמד

 הגלות זה הרבה בספרים התפורסס ׳וכפי ע״נ לשכינה גלות גורתין הגאולה
 הרביעי' החיה שהיא ארס גלות בבס תכונה הוא בתוכו אנחנו אשר הזה הגדול
 אתר שעליו תזה וימשך הארץ בקצוי הגלינו והם שני בית שהח־יבו ארמי

 שם שנוכר אחרים בספרים ותצאתי בקשתי ואח״כ רשב״י הזכירו בלא הריטב״א
 שכינהעתהס לארס גלו י וכו' שנאמר עמהס שכינת למצרים גלו לשונו ווה

 שכינת לבבל נו׳גלו שנאתי־ עתהס שכינה לעילם גלו מאדום בא זה תי שנאמר
 בניך על ציו! בניך ועוררתי שנאת' עמהם שכינה "ס לעכו וכו' שנאמר עתהס

קמג
 שאנחמ הארור גלותינו על לארם גלו לפרש נמנע הוא זאח גרסא וכפי ע״נ יון
 דברי וגס וכו' ליגאל עתידין כשהם ואף התאמר סוף תייתר היה כן שאס בו

 תהית שלא הגרסא לתקן לי נראה לכן י זה פירוש כפי בטלים הריטב״א
 על לארם גלו לפרש שראוי ישנים ספרים בג׳ או בב׳ מצאתיה שכן ומטעת

 ומן ראשון בית חורבן קודם ישראל שבטי לקצת ארס יד על שהית פרטי גלית
 וא״ה עכו״ם ולגלות עילם לגלות מוקדם בתאתר שכתוב כיו! כן לפרש ההכרח

 הזה האריך גלותיני על רומו וכו' ליגאל עתידי! כשהם ואף בסוף שאמר מה
 גליה לכנותו תקום אין זה ובעבור ; הארץ כנפות בד' תפוזריס ישראל שכל

 הגדול גלות צודק שתו וזה מפוזרים וישמעאל ארס תחת שאנחני כיו! ארס
 הריטב״א נולת היתה שזאת לומר וראוי י פרטית לאותת מכונה שיהיה מבלי

 לקושייה ?יאחר תירוץ לכתוב ראיתי וגס תוטעת־ גרסא על דבריו יהיו שלא כדי
 התירוץ לענין אמנם ־ נכון דקדוק הוא הקושיא הרגש בודאי כי הריטב״א

 צר לו צרתם בכל אתר הנביא שהרי בו כל מספיק שאינו מונח בתקומו כבודו
 עם לחזק ראוי היה הארץ בקצוי מפוזרים הוה הארון בגלות ולהתתינו בפי'

 הרב לי הניח ותקום י עתהס שכינה וכו כך גלי בפירוש ולאתר אלה ה׳
 בתירוץ חשבתי תתלתידיו תלתיד ואני מספיק יותר תירוץ ולתרץ להתגדר

 • 1לכ לרמוז הזה הגדול הגלות בפירוש הזכיר בשלא רשב״י שכונת הקושיא זאת
 עולתיה להיות עתידה תתנו שהגאולה והיא קייתת והבטחה אתתית אתונה
 נראה שהית וכך בכך גלו אמר לא ולזה ועד לעולם אחריה גלות עוד ושאין
 אחר זה היו ההס הגליות ששני וכתו לבבל גלו לתצריס גלו שאתר לתה דומה

 גאולי'ממני היותנו שאחר הזה הארוך בגלות יהיה כן מהס אחד בכל וגאולה זה
 רמו אלא כלל גלות לשון בו הזכיר לא זה ולבטל אחר גלות שיבא אפשר היה
 עתידס גאולה הזה הארוך הגלות מן ליגאל עתידים כשהם ואף באמרו עליו

 עתהם בגלות שהיתת כביכו״ל עתהם נגאלת השכינה לעולתי׳גס קיימת להיות
 מוכרח וזה ־ הדורות כל סוף עד גלות עוד אי! ממנו הגאולה ואחר עתה עד

 הדברים כל עליך יבואו כי והיה שאמר שבותך ה׳את מפ׳ושב שהבי' מהראיה
 ונו' השתיס בקלה נדחך יהיה אס וגו' שבותך את ה' ושב ונותר הברכה האלה

 זה שגס ואחשוב אחריה גלות עוד שאין גאולה על אמורה ההיא הפרשת וכל
 גאולתינז המודיע פסוק בי! גדול הבדל שיש בו שאנחנו ירושלמי במאמר רמז
 הוצאתיך אשר ־ גלות בשניהם שכתב שעברו גליות הב' התזכירים פסוקים לב׳

 וגומר בבל עד ובאת בשדה ושכנת מקרית תצאי ; עבדיס מבית מצרים מארץ
 ה׳רתו יגאלו שם הבטחת שאחרי יראה נבואת באותה והמעיין י ה׳ יגאלו שס

 עצ ניבא ואח״כ ישראל שופט את הלחי על יכו בשבט באתרו אחר גלות
 עח עד יתנס לכן ואתר תזה הגלות כובד אל ורמז מצפין שאנו הגאול׳הגדולה

 ועתי לוה סמוך וכתוב יומא במס' לתעלה רז״לוכתוב שדרשו כתו ונו׳ יולדת
 פסוקי' ועוד ־ ארץ אפסי עד יגדל עתה כי ת׳וישבו שס ה׳בגאו! בעוז וראה

 וכתובים משיחנו ביאת על שלנו בתלמוד חז״ל דרשום פרשה באותה אחרים
 בבל גלות שמזכיר אחרי ע״ה מיכה הנביא שהוצרך זה מכל יראה לתעלה

 זכריה בנבואת אבל מתנו וגאולה הוה הארוך גלות על לרמוז ממנו והגאולה
 על הבטיח רק גלות הזכיר לא בראשונה יהודה אהלי את ה׳ והושע שאמר

 ישראל עס נושע יהיה הקב״ה וכביכול אחרית גלות עוד שאי! העתידה הגאולה
 כת* והושע שכתב במת שנרמז כתו עתהס בגלות תצטער היה התי׳ העת שעד

 |5הו הריטב״א לקושי" שחשבתי שהתירוץ אני אומר דבר סוף ־ שפירשתי
 לתרץ אפשר ועוד הערך גדול אמוניי תורניי ענין רמוז להיותו ונכון אתתית
 הגלות ליחס מקום שאין שהנחתי ההקדמה צפי קושיא לאותת אחר תירה
 כן אחרי ארס ביד היה שאע״פשתחלתו אותתמהעכוי׳ס לשוס הזה הארוך
 בלשונו דקדק זה בעבור ומים מצפון וממערב ממזרח עכו״ס כל בנו החזיקו
 בתלכות אנו שאין לפי עמתס שכינת וכו כך למקום גלו בו הזכיר ולא רשב״י
 נגאלים כשהס ר״ל עתהס שכינה נגאלין כשהס ואף סתם ואתר מיוחד פרטי
אתוניי הענין מקיים הוא השני והתירוץ הזה הכולל מהגלות כוללת גאולה

: הראשון בתירוץ רמוז

 חולה ראש להקשות הקב״ה עתיד אמר ברכיה רבי
 לחילה לבכם *שיתו טעם מה לבא לעתיד לצדיקי׳
 אלהי׳אלהינו זה כי ואומרי׳ באצבע אותו והצדיקי׳מראין

 עלמות :בעולמות עלמות • עלמות ינהגנו הוא ועד עולם
 שאין עולם • הגר עקילם תרגם עולימתא כהרין בזריזות

 זה כי ואומרים באצבע אותו מראין והצדיקים • מות בו
והוא הזה בעולם יגהגנו הוא עולמות בב׳ עלמות וגו׳

ינהגט



ירושלמי
: רנא בעילם •נהגנו

 עתיד השמיני ביום ויהי רבה ובויקרא ירושלמי חל בערך בערוד כתוב
 צדיקי לחולה לחילה לבכם שיתו התי׳ד חולהלצדיקי' לעשות הקבי׳ה

 הרב ובפי' ע״נ בלע"! רוט״ה תחול פי' באמצע והקב"ה מכאן וצדיקים מכאן
 כביכו״ל שתקב״ה ופי׳זה עגול שהיה המנורה בפי׳כפתור זה תאמר הביא כחיי
 חולת ראש פירוש וזה הראש הוא העגולה ואמצע הצדיקים עם בעגולה ישב
 כלומר באצבע תראי! וכבינו״ל שכינתו מזיו נהנים הצדיקים וכל העגולה ראש

 יורה כן כי חושיית לא שכליית ראיה היא וזאת להשיג שאפשר מה כל שתשיגי!
 אחר פי' ־ עיניכם שיתו אמר ולא לחילה לבכם שיתו לראיה שהביאו הפסוק
 הראשון נפי' יורה האתת אבל ותחול בתוף תלשון נגזר שיר נלי שהוא שמעתי

;חילה ראש באתרו .

 • בחרות ביתי כתו וחזקים בריאים הא׳שיהיו פירושים 13 פירשו עלמות
 עקילס הי' הג' ־ בזריזות ההולך העלם כתו זריזות לשון הב'

 כזנתו תגה התזמור בכל נעיין וכאשר עולתות בב' הד' י ת!ת בו שאין עולם
 וכן בו הכתובים הפרטים כל עבר בזמן נתקייתו תתי כי לעתיד נבואה נכלל

 כאשר וגותר ראינו כן שתענו כאשר פי' נכון על ויבא ורד״ק רש״י פירשוהו
 שהשם ציון שיבת את ת' בשוב עתה ראינו כן ונבואתס הנביאים תפי שמענו
 כן כשתך חסדך .ת׳ דמינו אבותינו ביתי כתו תחרב ולא סלה עולם עד יכוננה
 היכלך בקרב חסדך אנו תצפיס כלומר הגיענו עד דמו כמו דמינו׳ וגו' חהלתך

 כתו כלומר ה' כשמו ארן קצוי עד העולם לכל יתפשט ראשונ׳ותשס שס שיבא
 פי׳ נכון על יבא זה יסוד ועל תהלתו תתפשט כן העולם כל על הוא ששמך

 ישראל ולזקני לפסוק סמוך שמיני פרש׳ ברבה תאתרזה מצאתי אח״נ הירושלמי
 עגולה גורן לפניו יושבים וצדיקים בגורן תקב״הלישב עתיד כבוד !קניו זננד

 לחולה לחילה לבנם שיתו שנאמר לצדיקים חולה ראש להיות הקב״ה עתיד
 תופפותע״ניאח״כ עלמות בתוך כדכתיב עוליתתא כאילן עלתות וכו' נתיב

 בו ויש קצר יותר והוא פ״א סימן תענית בשוף כתוב זה מאתר ומצאתי בקשתי
 עדן בגן לצדיקים מחול לעשות הקג״ה עתיד וז״ל בכאן שכתב לתת חלוף קצת

 זה אלהיט תנה שנאמר באצבעו עליו מראה ואחד אחד וכל ביניהם יושב זהוא
 עתיד באתרו כי סופו עם המאמר תחלת יסכים איו לעיין וראוי לו קוינו

 סברת כפי עוה״ב הנקרא התחייה אחר שבא העתיד בזמן שהוא הקב״היורת
 הזכיר ולא לע״ל באתרו ירושלמי לשון יורה וכן תורניים אחרונים החכמים

 שהוא הנשמות עולם על נאמר זה לשון פשט כי "ע בג ואתר פירש ובכאן !נג״ע
 לתעלה מ״ש עטר׳לראשינו לשו' יתחייב זה ולתקן תמות אחר מיד הנפש הענוג

 לעמוסי תפארת בפי'עטרת השחר תפלת בפרק מתס׳ברכות ז״ל הרא״ה נשם
 הצדיקים יעמדו התחייה 'שאחר וכללכונתו כתותה להתחדש עתידים שהם בטן

 יעכב ולא השכינה מזיו ונהנים תתעדניס נצחים קיימים ויהיו ונפש ננזף
 וברוך ־ בנ״ע יהיה התענוג וזה הלבנה לגלגל דומה דק גשם שיהיו הגוף בהם

 האמת על יעמידני ברחמיו והוא כאלה קדושים עניניס אמתית והגוזר ?*ודע
: בעין עין להבינו ונוכה

 הספיר לבנת כמעשר. רגליו *ותחת אמר ברכיה נברבי
 שלא ער אכל משנגאלו זו וגומר השמים וכעצם ׳גד־מ>

 • נתונה היתד, שם להנתן לבנה של דרכה היכן בגאלו
 כמעשה אלא כאן כתיב אין מעשה ברכיה רבי אמר
 רבי אמר י והמגריפה הפל היא שלה ארגליא וכל היא

 כתיב ובמצרים ספיר אבן כמראה כתיב בבבל סימון
 מן קשה שהאבן כשם ללמדך הספיר לבנת כמראה
 בר תני מצרים משל קשה בבל של שעבודה בך הלבנה
 ברקיע רשומה היתה ממצרים נגאלו שלא עד קפרא

 השמים ובעצם טעם מה ברקיע נראית לא עוד ומשנגאלו
 : עננין מן נקיין אינון כר שמיא כתקיף לטוהר

 ראיתי לא קבלה מסתרי היות עצמותו על מעיד זה מאתר לשון היות
 מצאתיבפי' בערוך בקשתי : מעט תוספת עם המלות פי' כ״א בו לפרש

 טיט של מגרפה שהיא פי' מגריפה וגס אותה המרגילים כלים לשון ארגליא
 זאת • הפשט ע״ד תה הבנה בי הבנתי זה יסוד ועל פל"א בלע"ז קרויה שהיא

הסל ארגליא וכל היא אחר ולכן נבלבניס כחמר מצרים לגלות רמו היא ?לבנה

סוכה
 והמגריפה הטיט שמביאי׳בז הסל הטיט הצריכי׳לגבל הכלים כל ר״ל זהמגריפה

 בשמים הלבנה היתה לא שנגאלו שקודם ואמר הטיט עושי! שבו בלע״ז פל״א
 העלה שנגאלו אחר אבל הלבנים שם שעושים במקום מצרים בארץ תונחת אלא

 ותחת רגליו הדוס הלבנה ועשה בצרתם תיצר שהיה ר״ל לשתים השי׳י אותו
 היתה כך אחר הפסד אל תוכנת ומים מעפר העשויה לבנה בראשונה היותה

 קשה באות׳עבודה ישראל את לשעבד הכנה שוס עוד ישאר שלא וכדי ספיריית
 לעשייתה׳והביא הצריכין הכלים כל ר״ל כליה וכל הלבנה רגליו תחת הש״י שם

 אתר אלא לבדה תעש׳הלבנה במשמע שהיה מעשה אתר שלא תמה לזה ראיה
 רבי ומאתר ולעשייתה אליה הדומים הכלים כל ואל הלבנה אל לרמוז כמעשה

 רבי לדברי שסותר יראה קפרא בר תני אמנם ־ זה עם נכון על יסכים סימון
 ישראל שעבוד במקום בארן מונחת הלבנה היתה נגאלו שלא עד שאתר ברכיה

 שאתר אחרת סתירה עוד ברקיע רשותה היתה נגאלו שלא עד אתר קפרא ובר
 משנגאלו זו אתר ברכיה ורבי ברקיע עוד נראית לא שתשנגאלו קפרא בר

 ברקיע רשותה היתה לשון לדקדק ראיתי זה ולתקן ־ ברקיע היתה שאו שיראה
 את בה לשעבד היתה במצרים אלא ברקיע ממש מונחת שהיתה פירושו שאץ

 רתז יתברך לפניו בשתים רשומה היתה ההם ובימים ברכיה רבי כדברי ישראל
 העלה כשעאלו ומיד בארץ תונחת היתה עצתה היא אבל ישראל צרת זכירת
 הזמן בהמשך אנל ידה על שהיה השעבוד לבטל שם והניחה ברקיע אותה
 עוד נשארה שלא לרמוז רושם ואפילו ברקיע כלל עוד נראית לא משנגאלו חתר

 לשון לפרש ההכרח שתן קצת דוחק בזה ויש ישראל את לשעבד כלל הכנה
 ומשנגאלו קפרא בר מ״ש אבל שנגאלו ומיד תכף ברכיה רבי שדברי משנגאלו
 קטן כי הזה הדוחק לסבול וראוי שנגאלו אחר ימים מקצת שעברו ר"לאחר

 רבי דברי על חולק קפרא שבר לומר ואין■ שאמרתי הסתירה אל בערך הוא
 דני לדרדקי גלוי תלמוד דרך וזה אתר קפרא בר לומר לו היה כן שאס ברכיה

 כתעשה רגליו ותחת תאתר שזה פי' נגאלו שלא עד זו כתב )והי״ת ׳ רב
 והיה ובלבנים בחומר בהם משעבדים שהיו שנגאלו קודם היינו הספיר לבנת
 שוב משנגאלו אבל בצרה אנכי עתו עי׳ש לצרתס זכר לבנת כמעשה רגליו תחת

 רגליו שתחת ובמקומה לינתן שדרכה למקום הושלכה אלא לבנה שם היתה לא
 י״ל הוה משנגאלו ישראל אלתי את שניראו ואעי׳פ לטוהר השמים כעצם היה

 עכשיו הספיר לבנת היה שמתחתיו רגליו ותחת ישראל אלהי את ויראו דה״ק
 ארגליא וכל היא : הספיר לבנת ראו שעכשיו לא לטוהר השתים כעצם ראו
 ספ*ר אבן כמראה כתיב בבבל : הלבנים מעפה כלי כל לדתות ף שהכי׳ שלה
 והכארמז בלבנה כביכו״ל יתברך אצלו הצער רמז דבתצרים שנא תאי פי׳ וכו׳

 מקום שהוא בכסא תיירי והכא רגליו תחת תיירי דהתס אע״ג • באבן לה
 ישראל שהיו אל רתז הספיר דלבנת ברכיה כדרבי סימון לרבי ס״ל ולא התושב

 התם ולא לבנה הכא נקט אתאי קשיא לא כן דאס ובלבנים בחותר משועבדים
 רשותה היתה ; השעבוד לקושי רמז אבן ובין לבנה דבין ליה סבירא אלא

 שראו ואלו דהו כל רושם רק היא כאשר לנל לנתרי נראית לא ות״מ ברקיע
:עכ״ל אותם שראו דהני רבותא מאי דא״כ כולם שראו הוא ישראל אלקי את

מםבתר״רזפרקא
 נג בראשונה מבבל עלו החדשים שמות חייא רבי אמר

 ונפקדו ומתו אבות נולרו שבו האיתנים בירח
 והארץ נובל העולם שבו בול בירח בראשונה * האמהות

 הבית מתוך לבהמה בוללין שבו בולות בולות עשויה
 א נחמי׳ םנכרי הצמחים העולם לכל זיו שבו זיו *בירח בראשונה
 ת מגיל׳ ויהי ניסן בחרש *ויהי ואילך מבאן נכרות והאילנות

 חרש הוא העשירי כחרש העשרים שנת כסליו בחדש
 י בראשונ׳ מבבל עלו המלאכים שמות אף אמר ר״ל טבת־

 יה שם לי מםעל עומדים שרפים השרפים מן אחד אלי *ויעף
: שרבם *מיכאל גבריאל *והאיש ואילך מכאן

 וממנו הנה עד ראיתיו לא כי זה תאמר בראותי כבודי ויגל לבי שמח
 תמצות אלת תאתר על תגלה מסכת בתחלת שכתבתי דברי נתקיימו

הערך יקר דרוש על שם לתאריו הוצרכתי • כנ׳1 לקדש רשאי נביא שאין
ותליתי



השנה ראש ירושלמי
 לסתור וחזקתי נשענתי דבריו ועל הריטב״א הוא הלא גדול באיל! עלתי צתליתי

 שנשתנו מ״ש ני הזה בתקום לי שנתחדש ותה משם יעויין אלנו הר״י דנרי
 מניס! החדשים תנין לבטל ההוא השנוי היה לא תבבל כשעלו החדשים בתות
 שהיו אחרים ',וכנוי שתות אל בערך אלא השנה לתדשי לנס הוא ראשון יכתיב

 תוריד ולא תעלה לא להם השתית ושינוי זיו בול הא־תנים ירח כתו לחדשים
 ניסן שיהא החדשים תנין לעני! שנצטוינו ותה תהם כ״א סתצות קיום לעני!
 הוצרך ואס • ובקיומו בתקפו הוא תתיד כלס וכן ג' סיון איירב' א׳ קרוי

 לא הנביא נבואת שתתקיים נרי ואתר בבבל שתות לקריאת טעם לתת הרתב״ן
 שוסתצות בטול תוה נמשך שהיה תפני לא וגו' תעלה אשר ה' חי עוד יאתר

 קוראים שהיו תתנהג עצתם לפרוש תגונה דבר להיות אלא ח׳'ו תתנו חלק או
 ירמיהו בנבואת לוה להשיב ודי נזה ביוצא ואחרים האיתני' ירח החדשים כתות

 דרש דרך הרב בן שאתר הניכר במקום כתבתי שכבר תלנד וגו' עור יאתרו לא
 אתי שהאמת גתור ברור הכיזו׳לתעל׳יתברר עם פה שכתבתי זה יחובר וכאשר

: ז״ל אלנו הר"י כדברי שלא ותצוה תצוה כל בנצחיות שכתבתי בתה

 מתחתם דינן וגזר השנה בראש נדונין נדאמררבכלהון
 נדון יחיד דאמר יומי כרבי ורלא הכפורים ביום

 • תבחננו לרגעים לבקרים *ותפקדנו טעם מה שעה בכל ו $יוב
 אכילתו זו תבחננו לרגעים פרנסתו זו לבקרים ותפקדנו

 יום בכל נדונין וצבור המלך רבי בשם רבה יצחק רבי מלכיסי
 דבר ישראל עמו ומשפט עבדו משפט *לעשות שנאמר ח א
 בצדק תבל ישפוט *והוא כתיב לוי רבי אמר ביומו יום ט סלים

 עסוקין שהן בשעה ביום ישראל את דן ב״ה הקרוש
 העבירות מן כטלין שהן בשעה בלילה והעכו״ם במצות
 אתהעט״ם דן הוא ישראל את דן כשהוא אמר שמואל

 בישרים במשרים לאומים *ידין שמואל מקיים ומה00
:רחב ומעשה יתרו מעשה להן מזכיר שבהם

בכל תעיין תלך שהוא תצד שהמלך לפי הטעם יזם בכל נדונין וצבור המלך
 הכללית הנהגתו אל ותתיחסיס תתחדשיס חיצונים נדברים יום 1

 מקריים תתיר יום בכל להם מתחדשים הכוללים בדברים המנהיגים הצבור יכן
 שנפרדו או לצבור נוספים אנשים באו השנה בתוך אם כתו נודעים בלתי
 היחידים בהשתנות שנוי להם נמשך צבור היותם ומצד שנתם בתוך מהם

 כו' לאומים ידין : המתחדש השנוי כפי יום בכל נדונים שיהיו ראוי לכן
 שוים ושניהם העכו״ס את וגם ישראל את דן שהקב״ת זה במאמר להעיר ראוי
 יש הנראה וכפי • הדין בזמן חלוקי! שהם אע״פ דין במציאות יתברך לפניו

 קבלוה ולא עלנלהענו״ם התורה הקב״ה שהחזיר בע״ז לוהממ״ש סתירה
 ; פנים בהסתרת תמיד הס הרי התורה קבלו שלא וכיון ישראל עם זולת
 תעשה להם תזכיר שבהם בשרים שמואל בדברי לחוש יש שנית עוד
 וזהו ברא תזכי אבא ואין אבא תזכי ביא לנו קדם כבר והלא ורחב יתרו
 : פנים תב׳ באחד ההנה הערות לב' תקון וחשבתי ־ והיושר הדין חדת

 אותה לכל הכוללים בדברים דוקא הוא לאומים ידין כאן שכתוב תה כי האחד
 היא כלל בדרך ואותה אותת כל כי האישים פרעי בענין ולא ואותת

 שרים ע׳ שהם שאז״ל כתו פרטי א׳שר לכל שיש אע״פ יתברך תאתו מושגחת
 היא הכוללת יתברך השגחתו ועכ״ז אחת אותה שועל הוא מהם אחד ונל

 וכו׳ איזו יאתר בו המדינות ועל הגדולה כנסת אנשי סדרו וכן כלס על עליונה
 יתרו כתו בהם שהיו קדומים הטובים אל להביט ראוי הזה הכללי הרין ולערן
 תאומה הפסד התחייב קשת דין גזר תאותתס לסלק זכותם ושיזעיל ורחב

 קבלום שלא כיון תצות תרי״ג לעני! אינו נדונים שהם שת״ש הב׳ • לגמרי

 גזל שהם היום גם נידונים הס שעליהם נח בני שנצטוו מצות ׳1 לענין אלא
 • החי מן ואבר השם וברכת דמים ושפיכות עריות גילוי ם“ועכו ודיני!

 שאינם עצתם מצל כליית יזי־ביס שהם ואע״פ ברחמים אותם דן והקב'ה
 שתיו להם'׳כשרים זוכר יתברך השם בהם שנצטוו האלה בחצות נזהרים
 )וכתב לכלותם ראוי אין לכן כמותם אחרים עתה גס שיבואו ואפשר בתוכם
 מזכי אנא אין דהח להנותב הוקשה ורחב יתרו תעשה להם מזכיר ני״ת
 ואפשר בתוכם שהיו כשירים להם זוכר כליית שחייבים שאע״פ ותירץ • לברא
אבו! דאין דאע״ג ?ישיא קושייתו ואין וכו' קמתם אתרים עתה גס שינאו

קמר
 בתור> כמבואר אחריהם לבניהם עומדת אבות דוכות קי״ל הא לברא מזכי

:( פכי׳ט לב׳יר בביאורי תריצנאלה הא לברא תזכי אבא דאין וההיא

 נרי את רואה הקכ״ה ואין בעי ררבנין חבריהן חנינא רבי
אין סימון רבי דאמר הא לך שמיע ולא הגרלר

 ברא׳ *כי מ״ט בה שעומד בשעה אלא האדם את דן הקב״ה

 כא כתיב א״ר שם הוא באשר הנער קול אל אלהים שמע

 תהליס י^פן שנאת טה1ן יךניע לנגף םהןללי צבןיתי *לא

 יא איוב שוא מתי ירע הוא *כי מגרי רכפר יששכר רבי דרש אק

 וישר זך אם )וגו׳ אתה וישר זך אם לוי בן יהושע א״ר וגו׳
 סלא אפי׳ כעת ר״ל איזה וישר זך אס אלא כאן 3כתי אין היית
 ת 0ש נות ושלם עליך יעיר עתה *בי לעתיד( צדיק כן גס יהיה

: צרקך
 העתיד ויודע הנולד את רואה יתברך שהשם שכיון חנינא רני שאלת

 חוטא אינו ועתה היתיס באחרית חוטא שיהיה באיש להיות
 לתות רשע הוא שבעתיד כיון כן עושה הש"ית מדוע טובה לו תשפיע ותש״י
 האדם את דן הקב״ה אין סיתוץ רבי ת"ש שתעת ולא התלתוד בעלי לו השיבו

 כי תפסוק ראיס והביא הזאת בעת תעשיו כפי אלא לעשות שעתיד תה כפי
 מתי ידע הוא כי תפסוק יששכר רבי ראיית וגס זאת וגו'וראיה אלהיס שתע
 דאההיא סימון כדרבי תשני תאי דא״כ לתמוה ויש הי"מ )וכתב שיא

 תאחר בעולס חוטא יצא לא דא״כ הכי למבעי ס״ד היני ועוד לן תיקשי גופא
 תעניש הקבי׳ה דאין פשיטא ודא• אלא כלל חיים לו לתהיתן שיחטא ת' שיודע
 דאפילו אלא לאשתועינן איצטריך לא סימון ורבי בפועל שיחטא קודם לאדם

 ג״כ דבריו ובכלל העתיד ועון חטא כל ה' לפני יעכב לא נס לו מלעשות
 הכא כרס״ד בשעתו הדין ויתקיים מעכשיו העתיד על דין עליו לגזו׳ דאפילו

 עד דין גזר ליה עביד לא בנה״ג אפילו העתיד על בר"ה דינם שיחתום
 שס והאריך סופו ע״ש נהרג ותורה סורר בן הלא הקשה ועוד עכ״ל שיחטא

: וז״ל ג' פרשה רבה שתות ואלת תתדרש תוכנות שתיהן ע"ש(

 הקב"© יודע שוא תתי ידע הוא כי הה״ד נ עמי עני את ראיתי ראה
 העתידי© תעס הקב״ה ידע ד״א ־ לעשותו השוא על התתיס העם

 יתבונן ולא אגן וירא אלא יפולו בחרב תתיך דתיתא כתה ונהרגים שוא לעשות
 כתיב תת ובנה היא אברהם של תביתו הגר שיצאתה בשעה תוצא אתה כיצד
 דברי© תטחת התחולה ברכ-־׳ז א״ר מנגר לה ותשב ותלך החמת תן התיס ויכלו
 א© ארבה לי אתרת אתמול העולם רבון לפניו אתרה ־ תעלה כלפי
 בקשב סיתון א״ר הגר אל אלהים מלאך ויקרא מיד תת הוא והיום זרעך

 בניך להמית שעתיד אדם העולם רכון לפניו אתרו לקטרגו השרת מלאכי
 לומר עתידים שהם רבוא לס' להעלות נאה הבאר את לו תעלה אתת בצמא
 הול* צדיק לפניו אמרו רשע או הוא צדיק עכשיו א״ל ואכיהו אלי זה לפניך

 כשתי! וכן יתבונן ולא און וירא כתיב לכך בשעתו אלא האדם את דן איני א״ל
 ל© ראה ה' ויאמר הז״ד לעשות שעתידין מה הקב״ה ראה במצרים ישראל
 רואה ואני אחת ראיה רואה אתה תשה הקצ״ה א״ל ראיתי ראה אלא נאתר

 אות© רואה אני וגס תורתי ומקבלין לסיגי בחיס אותם רואה אתה ־ ראיות ב׳
 ראיתי שנאתר העגל תעשה ראיית זו ראיתי ועוד ־ ראה זהו תורתי תקבלין

 לפי אלא לעשות העתידים המעשים לפי דנם אעפ"כאיני הוה העם את
 שעתידי© תכאוביו שידעתי אע״פ צעקתם את שתעתי נ• דהשתא העגין

 עתידי© כתה אני יודע מכאוביו את ידעתי כי מהו ראיתי ראה הוי לעשות
 נמנע איני ואעפ״כ במדבר ימרוהו כתה דתיתא כתה במדבר להכאיבני

 פסוק וראיית אלהי׳ שמע כי פסוק ראיית שפירוש לתדנו תכאן ע״נ מלגאלס
 האון מקודם רואה הקב״ה אין וירא זה לפי פירושו יתבונן ולא און וירא

 שלא כמי עצמו ועושה אליו לב משים אינו כלומר יתבונן ולא לעשות שעתיד
 חדא אתר ומר חדא אמר מר אלא זה על זה חולקיס איגס חכמים והד' ראה
 דרש לוי ב! יהושע א״ר שאומר ממה התלתוד בדרך תבואר וזה ■ פליגי ולא
 ארבעת© וכונת דורש יששכר רבי וכן יהושע רבי אתר ול״א יששכר רבי

 טע© כשואל זה ואין כן לומר למדנו טעם מאיזה כשואל הוה הדרוש לקיים
 שאתר במה כן שאתר מהפסוק ראיה לו השיב וכן הדרוש לקיים השכל נפי

מאין אלא לשאול טליט נאין • נן עמה מה תפני יגדע והק״י נס הוא נאנר

ילעע



השגה ראש ירושלמי
 (מד׳ אחד מכל תכונה נאת ואת שאלה ועל הקנ״׳ה של מדתו שנו ידענו

 ולמה ואחר קצרה בלשון ועי׳ וגו׳ יתיצבו לא חפשו׳ ראיה הביא ורבי עסוקים
 ההוללים חן עיניך תסתיר הנך כן העסוק פי׳ ויהיה און פועלי כל שנאת

 לכן קודם ולא און שפועלי שעה באותה און פועלי כל ששנאת תפני •הטעם

 שיפעלו עד מעניש הקב״ה כאין ז1הווה>רת ל׳ הוא כי כן תחייב פועלי •לשון
 היא שכך הפסוקים תן שלמדנו היות ועם כן שיעשו יודע שהוא אע״ע און

 ואפשר זה• 6 מקי מושכל טעם לעיין חייבין אנחנו עדיין שלהקב־׳ה מדתו
 שהאדם הש״י שרצה שכיון הבחירה שרש אמונת אל נמשך שזה כלל בדרך לומר
 לעשות עתיד שהוא הרע הפועל על להענישו ראוי אין במעשיו נחיריי יהיה

 הוא ני הקודמת ית׳ ידיעתו תכריחנו ולא ברע וימאס בטוב שיבחר שאפשר
 משאר סגוליית בהכרעת האפשר קצוות תב׳ הצודק יודע איך היודע לבדו
 מרושבותי לא כי תפסיק ראיה והביא הרתב״ס שכתב וקמו אפשרותה טבע

 זך אס תפסוק לדבר ראיה ב״ל יהושע רבי שהביא ובמה וגו' מחשבותיכם
 כתי׳כאן אין ואמ׳היית העתיד על מהעבר הוכיח איו כי לדקדק ים אתה זישר

הטו•? תעשה על טוב שכר תשלם שהש״י היית לשון ג״כ יצדק והלא אתה אלא .
 זאת בתוכחתו בלדד כוונת נעיין וכאשר בהווה בין בעבר בין נעשה שכבר
 לאיוב תאשים היה נלדד זאת בראיה יהושע רבי דברי שצדקו נראה לאיוב

 העולם ענייני שכל והיא מכאוביו אחרי אצלו שנתחדשה הנפסדת סברתו טל
 וגומר תמלל אן עד בלדד לו והשיב לו ורע צדיק ולכן המערכה ביד הס הזה
 שאתה בעצמך תכיר שאתה אע״פ כלומר לו חטאי בניו אס משפט יעות האל
 אולי חושדס היית בעצתך אתה שהרי מיתה ונתחייבו לו חטאו בניו הנה "צדיק
 וחולאים היסורין על מתרעם אתה ואס מיתת' על להתרעס לך ואין בני חטאו
 וירא וישר תס שהיית בעצתך מכיר שאתה לתלונתך חקוס ויש נופך על שבאו

 תם ההוא האיש והיה לכתוב הספר נותב שעתיד נמו האתת ונן ע?ר בזמן ה'
 קורא הנך שעתה כיון עבר ה׳בזתן ירא שהיית תה יתן ומה יוסיף תה וישר
 וישר זך תהיה אתת הזאת בעת אס הלא באתונה וכופר יתברך כנגדו הגר
 על ראיה ומכאן וגומר ראשיתך והיה צדקך כות ושלס עליך יעיר תהרה טתה

 והיה מתבטל המציאות אל יצא שככר הטוב המעשה ק"ושאןז בדרך העתיד
 יצא לא שעדיין להיות העתיד שהחטא כ״ש שבהווה החטא בסבת היה כלא

 הזה והקי׳ו הזאת בעת הנעשה הטוב המעשה לבטל נח בו אין המציאות אל
 נכנס הוא להיות ושעתיד הבהירה בשרש שכתבתי מה כפי ומוכרח חוק הוא

 עצתו מחזיק שהיה כלפי דאי ונראה י״ת )וכתב האפשר חומר תחת אצלנו
 נצטערת עתה שעד אע״פ וגומר עליך יעיר אתה וישר זך אס לו אתר לצדיק
 וחבריו איוב דויכוח דניון וגו' כאן נתיב אין היית לה״ק לו שחטאו בניו בטון
 המשך משתענת שהוא וכמו לקה שגעונו ליה אמרו דחבריו הוא הקבר טל

 לפי כן אם וגומר לאיאתין בעבדיו הן ־ אבד נקי הוא נאתי זכור פסוקים
 תטיב והיה ה' עליך יעיר עתה בדבריך צדיק היית וישר זך אס היל״ל זה

 ונקט ביה דעסקי דעבר לישנא ותדשביק ־ בניך בעון שנצטערת אע"ם עמך
 לעתיד כן יהיה שלא אע״פ עתה אתה וישר זך אתא לדיוקא אתה וישר זך,

 פי' יעקב עין בעל וז״ל און פועלי כל ששנאת לתה י״ת כתב )עוד ; טכ"ל(
 פועלי כל ששנאת תפני והטעם ההוללים תן עיניך מסתיר הנך כן הכתוב דפי'
 הוא כי כן מחייב פועלי ולשון לכן קודם ולא און שפועלי שעה באותה און

 רשע חפץ אל לא כי מיניה לדלעיל דבוק שהפסוק דבריו על אני ותוסיף ־ ן5 שיעשו יודע שהוא אע״פ און שיפעלו עד מעניש הקב״ה שאין לרמוז הווה לשון
 וחיה מדרכיו בשובו אם כי הרשע בהרשעת חפץ הקב״ה שאין שפי' וגו׳ אותה

 על הוללים לפניו במשפט יעמיד לא ולכן העולם בהשחתת יחפוץ לא ני
 בפועל חוטאים כשהס ודוקא עביד פורענותס להקדים שלא דאפשר דכל העתיד
 שוא מתי ידע הוא כי ;_ עכ"ל לפניו במשפט מביאם להענישם דהכרח

 את דן איני א״ל וז״ל פ״ג בש״ר איתא הכוונה לפי דקרא פירושא נתבי״ת
:( ע"כ יתבונן ולא און וירא כתיב לכך בשעתו אלא האדם

 תיש או מחנים *זרזיר כתיב בא בר חייא רבי אמר "
 לנצח מבקש זה שבעולם בנוהג עטו אלקום ומלך משליל

 אלא כן אינו הקב״ה אבל זרזירו לנצח מבקש וזה זרזירו
 יריב לנצח דיריה*לא על תיקום בעי לא עמו אלקום מלך קג הלי׳

 רוצה גזרה גוזר ב״ו מלך שבעולם בנות יריב לנצוח לא
 הקב״ה אבל אותה מקיימין אחרים רוצה אינו מקיימה א

את *ושמרו טעם מת * תחלה ומקיימה גוזר אלא כן אינו ?? 1

א״ר תחלה תורה של מצותיה ששמרתי ה׳ אני משמרתי
 ית שם ה׳ אני זקן פני והדרת תקום שיבה *מפני כתיב סימון

: תחלה זקן מצות שקיימתי הוא אני
 חפץ אחר על מתגבר וכל גאלג״י בלע״ז במהרה רץ כלב הוא זרזיף

 שר״ג או פנים מב' באח' זרזירו ופירוש : תנוצח ולא תנצח להיות
 ואדם ממש שלו זרזיר כפשוטו שיהיה או לנצחו חפץ אדם כנגדו שקם זרזיר
 שג© זה ע״ד לפרש אפשר וגס ;כנגדו שיקום תי על זרזירו שינצח רוצה

 קרוב אדס כי לנצחו תבקש שלו שהוא זרזיר עם מתקוטט שהאדם בשעה
 תלך הוא הלא עמו נלךאלקום אלו. כן אינו הוא ברוך הקדוש אנל עצמו אצל

 האד׳בתשובה שישוב לומר רוצה תנצח ולא תנוצח להיות ורוצה המלכים תלכי
 הצדי נקוד' כאילו לנצח ופי' לרעה דינו גזר תעליו שיבטל חפצו הש״י ייעשה
 כתוב וכן מנוצח להיות אלא לנצח כדי יריב לא ואמר והחי״תכפת״ח בציר״י
 ושמח; אותו שגוצחין למי זמרו לדוד תזמור למנצח ת״ד פסחים גסוף לתעלה

 תשמח ערותיס תלביש הקבי׳ה שאז״ל כתו התורה מצות ששמרתי ה' אני
 ועסאברהם ה'גו' אליו וירא שנאמר חולים מבקר תתיס קובר חתנים

 זה וגס לפניו לעמוד ונעצמו בכבודו יתברך הוא שבא תחלה זקן מצות קייס
 וכו' זרזירו לנצח מבקש זה י״מ )כתב : זרעים מסדר בירושלמי לתעלה כתוב
 כדאיתא נוצח או ניצוח או לזירה עצתו תכניס מלשון והוא עתו המתאבק פירו'
 הכתובים ני הוא בעלמא ואסמכתא חייא רבי דרשת לפי יזה פכ״ז בשייר

 וכו'קש׳ ששמרתי ה׳ אני כתיב ועוד הזה׳ הפי׳ סובלין אינם לו הסמוכים
 ששמר ליתר שייר ואיו בטומאה קדשיס הכהן לאכול שלא כתיב קרא דהא

 ממצרים ישראל את להוציא כשבא דהיינו וי״ל ־ התצוהתחלה זו ה הקב"
 ותפני לכרך חוץ מצרי' בארץ אהרן ואל תשה אל ה' וידבר במכילתא דאתריכן

 נתי אי וכדפרש״י גלולים תלאה שהיתה לכי הכרך תוך עתו נדבר לא מה
 לאהרן קרא ואח׳־כ לגאלן בשביל טימאה במקום ה׳ שעלה בש״ר כדאתרי'

 זה כל ועם כלל טומאה יתברך בחקו שייך דלא שהקב״ה הרי :אותו וטיהר
מצות בעצמו לקיים כדי שיטהרנו אח״־כ שקרא או טומאה במקום תליכנס נזהר

:( ע״כ הטהרה שמירת

 נז אלהים לו אשי גדול גוי מי *כי סימון רבי אמר
דברי׳ד אמר חד הושעיא ורבי חמא רבי אליו קרובים

 שיש יודע אדם שבעולם בנוהג הזאת כאומה אומה איזו
 שאינו זמנו ומגדל שחורים ומתעטף שחורי׳ לובש רין לו

 לובשים אלא כן אינם ישראל אבל יוצא דינו היאך יודע
 ושותין ואוכלין זקנם ומגלחין לבנים ומתעטפים לבנים

 גחרנא : נם להם עושה שהקב"ה שיודעים בר״ה ושמחים
 השלטון שבעולם בנוהג זו כאומה אומה היא איזו אמר

 לא שומעין למי למחר אומר והליסטם היום הדין אומר
 ר״ה היום ב״ד אמרו אלא כן אינו הקב״ה אבל לשלטון
 ויעמדו בימה העמידו השרת למלאכי אומר הקב״ה

 דין בית ונמלכו ר״ה היום בני שאמרו וסנגורין קטיגורין
 העבירו השרת למלאכי אומר הקב״ה למחר לעברה

 לעברה בני שנמלכו וסנגורין קטיגורים והעבירו בימה
 תלים אם : יעקב לאלהי משפט הוא לישראל חק *כי טעם מה
 א פ לישראל חק אין אם יעקב לאלהי משפט הוא לישראל חק

 לשעבר קרצפה א״ר י • יעקב לאלהי משפט אין כביכול
אילא א״ר אתם תקראו אשר ואילך מכאן ה׳ מועדי אלה

: מועדי אינם לאו ואם מועדי אתם קראתם אם
 מתחדשת עינינו ראות שכפי השגתינו בערך אלא אינו הלבנה שחדוש דפי

החדש קביעו שיהיה ראוי לכן חלקים סך שעות ב י יום ט כ בכל
 אין הש״י בערך אמנם חשבונינו לפי והדקדוק העיון אחר עינינו ראות כפי
ברקיע וקבעם הגדולי׳ המאורות ב' את ברא ית׳ הוא ני ושנוי תדוש שוס

לאותות



קמה השנה ראש ירושלמי
 הוא צוה זה כעמר כאורה נחסכה יהל לפניו שיה והכל ולמועדים לאותות

 : וכו׳ אתסתועדי קראתם אס אתם מה קרי מועדי אותם תקראו אסר ית'
 ניסא רחמנא עכיד וכי י״ת כעל הקשה נס להם עושה שהקב״ת )יודעים

 ששמח החוטא וא״כ למיתה נכתבים רשעים והלא ראוי שאינו למי לשקרא ■
 גדול לנו ומי הנס על יסמוך ואיך עושת זה תה ולשמחה עצתו כשטות שתת

 וכן כצדקתו כטח ולא הדין יום שהוא כסכור הרגזתני לתה שאתר משמואל
 שיככו עם המון ונ״ש השחר תפלת כפרק עיין מיתתו כשעת ככה רינ״ז

 איפכא הלא ועוד ופקודתו איש תעשה על יפקיד וני אל יקום כי ויפחדו
 אומרי׳ישראל חין תה תפני רכש״ע הקכ״ת לפני ת״ה אתרו אבהו שתעי׳דא״ר

 וכתב שם והאריך וכו' דין כסא על יושב אני אפשר א״ל שירה וכי״כ נר״ה
 ותכליתו לפניו עול אין כדינו תחוייב האדם שיצא פי על אף הא' טעתיס ב'

 וזהו הגוף כמיתת הן כיסורין הן בעוה״ב נפשם תמות להציל לישראל לטובה
 אדם שכל שני טעם ועוד ־ לטובתם שהכל בו בטוחים כי להו דעביד הגס

 יאות ולכן וכו' יראה לעולם בפ״ק בקידושין כדאיתא לבינוני עצמו יחזיק
 כן גס להם ויאות שירה אותריס שאין וזהו עונותס ופחדתצד אימה להם

 תאריך שהקב״ה הנם לוה ותצורף שם ותאריך שבידיהם זכיות תתחצה שמחה
 ומעשים מצות להם שיסגלו כדי נר״ה תכף אותם דן ואינו יוה״כ עד !תן להם

 באכילה אפילו היום תצות שתקייתיס כיון אומר ואני האלו( בימים טובים
 חדות כי וגו' תנות ושלחו ונו' ממתקים אכלו לכו עזרא שאתר כמו ושתייה

 היא הזה ביום תעצבו ולא תשתחין שאתם השמחה ר־״ל תעווכס היא ה'

 זה ראיתי ואתחנן פ׳3 רבת הדברים ובאלה ־ נס לכס שיעשה ומחסה תעוז
; וז״ל ערב יותר בלשון התדרש

 יוחנן א״ר אליו קרובים אלהים לו אשר גדול גוי מי כי גח
 אימתי לומר הקב״ה לפני השר׳ מלאיי כשמתכנסים

 שואלים אתם מה לי להם אומר הקב״ה יה״ב אימתי ר״ה
 לו אשר דכתיב מנין • מטה של ב״ד אצל נלך ואתם אני

 באן כתי׳ אין קרובים אומה לי אשר אליו קרובים אלהים
 * שלו פמליא וכל הוא אליו קרובים אלהים לו אשר אלא
 ה׳ מועדי שלי אומה נעשית שלא עד הקב״ה אמר אר״י
 אלהים לו אשר ר״א אותם תקראו אשר ואילך מכאן

 מודה הוא עשיר קרוב לו יהיה אם ארם אליו קרובים
 הקדוש אבל קרובו ואומ׳שאינו בו כופר הוא עני ואם בו

 בשעבוד במצרים נתונים ישראל הואכביכו״ל ברוך
 ישראל *לבני שנאמר מנין קרוביהן שהוא אומר והקב״ה םיי<י

 ואותו עיקר עצמו עושה הוא עני קרובו ואם קרובו עם ?תה
 כביכו״ל הקב״ה אבל לי מתקרב פלוני אומר מהו טפלה
 כאן כתיב אין קרוב גוי לו אשר עיקר לישראל עושה

: ברבה כ ע" אליו קרובים אלהים לו אשר אלא
 גוי תי כי יהיה הפסוק תחלת אם כאן כתיב אין קרובה אותה לו אשר

 אליו קרובה אותה לו אשר זה יסוד על לסיים אפשר אי גדול
 ויאתר בהקב״ה יתחיל אלא גדול תי כי הפסוק יתחיל שלא בזה תכונה אבל
 מ״ש לפרש ראוי וכן ;ישראל כאותה אליו קרובה אותה להש״י ישלו תאם

: וכו׳ כאן כתיב אין קרוב גזי לו אשר המאמר בסוף

 רבות אתהה׳וגו׳לשעבר עשית *רבות סימון רבי אמר נט
 ז אלינו ומחשבותיך נפלאותיך ואילך מכאן עשית ־'^ת

 וכיון אורוליגין לו שהיה למלך משל לוי בן יהושע א״ר
 שומיר׳ לו שהי׳ למלך משל יוסי א״ר לו מסרה בנו שעמר

 לו שהיה למלך משל אחא א״ר לו מסרה בנו שעמר כיון
 שהיה למלך בא בר ר׳חייא מסר׳לו בנו שעמד טבע׳כיון

 למלך משל יצחק לו׳א״ר מסר׳ שעמ׳בנו ננרו׳כיון כלי לו
 אמרי רבנין ־ לו מסרם בנו שעמד כיון אוצרות לו שהיה

 מסר׳לו: בנו שעמד רפואו׳כיון של נרתק לו שהיה לרופא
 עשית נפלאות רבות מקרא של כפשוטו שאיט וערב צח סימון י' פירוש

 עשית רנות המשורר שאתר אלא עלינו חשבת ומחשבות עתנו

 כי בידינו הכל ומחשבותיך נפלאותיך עיזה אתנס עבר בזיון עתנו מעצתך
 תעשה טובות תחשבות עלינו ותחשוב נפלאות שתעשה לפניו שנתפלל עת ־ ככל

 הנדל לתת וראוי מחודש תשל האלה מהחכמים חכם כל והכיא ־ כחפצנו
 לידע הכנה לבנו האב שנתן בלע״ז רילוגין אורזליגין תהס אחד כל בין מה

 : התועלת רב יותר השותיר׳הוא ומשל טובה עתו לעשות יחפוץ תתי השעות
 כת נותן והאב וכרמים הגנות תתנו לשמור קטן בית או סוכה שותייה פי'

 ותשל המעיקים תעליו ולהסיר התזיקין תמנו להבריח ר״ל לו לשתור לכנו
 עוד תעליו להרחיק לבן הניתן הכח שבלבד תעולה יותר הוא הטבעת

 ושהבן הטונות בה שחזתס הטבעת לו שנתן וחדושו הטוב בהתצאת כחו הגדיל
 נערך יותר הוא נגרות כלי משל גס • שירצה עת בכל בטבעתו יחתום עצתו

 אין אבל לכתו־ צוה שכבר תה התלך תאתר לחתום רק אינו הטבעת כת כ•
 לעשות גדול כחו הנגרות כלי אמנם טובה שוס תעצמו ולחדש להתציא בידו כח

 הנגרות שכלי משובח יותר האוצרות ותשל ותפואר תשובת ושלחן כסא עב תעז
 עם האותן ואפילו לעשות יכול תה אזמן שאינו תי אבל אותן ביד להיות צריך
 ותתנו בו וכיוצא אבן או עץ ר״ל נושא לו אין אם כלי שוס לעשות יוכל לא כליו

 " לעשות הגדיל טוב כל מלאות אוצרות לבן תוסר שהאב כיון אבל הכלי יעשה
 שמירת נין תבואר ההבדל כפי כלס על עולה רפואות של נרתק ותשל • עתו

 הגוף מזג נפסד היות אחר החולאים רפואות כי כשחוסר לחזרתה הבריאות
 הפרטי' בכל כוללת והסנה ־ הכן נח ■הגדיל יה על ונס קשה יותר ענין הוא

 כשגוי פלאים להמציא כחזו גדול לש״ש יהיו תעשינו שכל עת בכל כי האלה
 בחזרתה וגס בריאותינו הטוב׳בשמירת ולחדש הרעה את מעלינו להדיח הטבע

 תעשי׳ לגז היו לא עתנו במצרים הש״י שעשה בנפלאות ר״ל לשעבר אבל כשתסור
 גבורתו את להודיע תעצמו כן עשה הש״י רק הנפלאות תחייבים קדומים

על הפסוקים יורו כאשר אבות ברית לקיים וגס הארץ בכל שתו ספר ולתען
: לזכרם צורך ואין זה כל

 ם כבר לבם יחד היוצר לוי א״ר וגומר לבם יחד *היוצר
תלים שבעולם בנוהג אר״א מעשיהם כל את הבין

 יל * בהן להסתכל או קנקנים מאה לעשות הזה ליוצר נוח מה
 לבם שיהיה רוצה יוצרן ברכיה א״ר 1 בהן להסתכל לא

 כבר בעולמו יחיד שהוא מי אבין רבי אמר • אליו יחד
 ייםיכ אחרית ועד השנה כתיב*מראשית מעשיהם כל את הבין

יח אחרית לה ויהב ברישא ליה מרוי כתיב מרשית השנה

:כסיפא טבא \
 אלעזר אי׳ר באתרו יורה וכן זה על זה חולקין אינם האלה תנאים ארבע

 בתלמוד פשוט דרך וזה אמרו אלעזר ר' ולא אבין ר א ברכיה ר א'
 • בד׳דרושי׳אתונייס מודים וכולם פליגי ולא חדא אתר ותר תדא אתר תר א״כ

 יניא לא הידועים ושנוי ורבוי הקודמת יתברך לידיעתו לוי רבי רתז האחד
 לבס יחד היוצר באתרו רתז וזה פשוט אחד הוא כי בידיעתו ושנוי רבוי שוס

 להשגחתו לרתוז הוסיף אלעזר ור' ־ הקודמת ידיעתו אל רתז הבין כבר ובלשון
 והביא הבריאה תכלית לפניו היה ווה תהס ואיש איש כל על הפרטית ית׳

 בהם השגחתו אלא בלבד עשייתם על היוצר כונת שאין הקנקנים תתשל ראית
 היתת זאת בודאי כלומר בתתיה בהם להסתכל לא אתר וכן עשייתם אחר

 ההסתכלות לעני! הוא והנמשל תהם וליהנות ולתכרם בהם להסתכל סנתו
 המבין רמז זה ואל בריותיו לכל ולהועיל להטיב יתברך וכונתז בלבד וההשגחה

 כלנו שנהיו יתברך שרצונו אתר עניו הוסיף ברכיה ר' : מעשיהם כל אל
 • יחד שיהיו שרוצה יצוריו על נאתר יחד לשון כ וא" אח' שהוא כתו אח׳ כאיש
 לוי: פי׳ר' על בלבד חידש יחיד'וזה שהוא הקב״ה על יחד לשון פי׳ אבין ור׳

 וזה בתשובה עצתו את ותכאיב שתשפיל ונקלה רש לפון שהוא ר״ל כתיב מרשית
בסוף טוב לאחרית יזכה ובזה עצמו את ומכניע שתכאיב ברישא מדני פי׳

;השנה אחרית ועד הכתוב בלשון רתוז וזה השנה

ממרין א'! פרק
 סא של ורככבים מים של הרקיע יוחאי בן שמעון רבי תני

הה״ד לזה זה מזיקין ואינן זה עם זה ודרין אש
 בייא חציו עצמו המלאך בון רבי במרומיראמר שלום *עושה

 כה רק3ו תרשיש )דהיינו אפין חמש כיה ואית מים וחציו אש

 יפה יה3ר מיס המון או יס המון היינו דהמון ומים ונחושת ואש
אש כלפידי ועיניו ברק כפרא׳ ופניו כתרשיש מראה;וגויתו

וזרועותיו א לץ ח"□



השנה ראש ירושלמי

דין בית ראוהו פרק
 ממרחק סוחר כאניות *היתר. נחמיה רבי בשם תני סב

 ועשירים במקומם עניים תורה דברי לחמה תביא ~מ
 ירדפו אויב טוב ישראל יהודה*זנח רב אמר אחר במקום " הושע
 ירדפו טוב'אויב לקח *כי הה״ד תורה אלא טוב ואין י משלי
 ,וגו׳ האח עליכם האויב אמר *יען דכתיב הרשע עשו זה ללאיזר'"
 נמוך יעקב שקול זמן כל יעקב קול *הקול אמר יצחק וכן ,׳:6גר

 אין בקולו מצפצף שיעקב זמן וכל בו שולטות עשו ידי נז
:בו שולטות עשו ידי הידים

 המוץ כקול וקול׳רבריו כעקנחש׳קלל ומרגלותיו וזרועותיו
 פה אל מפה מקובל המכס מפי ללמוד צריך הייתי זה תאתר כוניז להבין
 תאומה בו ידעתי לא זמננו כפי תתני נעדר שזה וכיו! רשב״י עד י

 בתרומיו שלום עושה בפסוק החזקתי כך ובין כך בי! צדק תורה יבא עד
 ואמונה אתת היות שאם כלל בדרך תתנו שלמדתי ותה ־ ארפנו ולא אחזתיו

 וגבוהים עליונים השרים תאת תושפעיס הס הזה השפל העולם שנויי שכל י
 ולא קנאה בתוכם ואין בעצמם קיימים עותדיס התה הלא יתברך במאמרו

 הלך ובלדד בתרותיו שלום עושה הקב״ה כי כלל ומחלוקת תחרות ולא בנאת
 נתענה טען נאשר הוא וישר צדיק ני יתברך באמונתו קייס להיותו לשטתו
 ב׳• במאמר שזכרתי כתו לו חטאו בניך אס ונו' משפט יעות האל ואתר הקודם

 שלום עושת עתו ופחד התשל טענותיו כל בסוף עתה אתר זה דרך ולפי
 הדרך כי ההלונו׳וחקירות תאלו עצתו שיסתלק לאיוב ליתר נונתו וכל נתרותיו

 ובאתונ׳ באתת ידענו כי הרשע ואני הצדיק ת' ■שיאתר אשה ילוד לכל אור ישכון
 להקיף תספיקין אנו ואין יתברך וידיעתו בהשגחתו תלוי עולמות ג' שקיום

 תאתז נתשכיס כלס אצלנו הפכיים היותר שהדברים ראינו הלא כי איכותם
 ולזה תחלוקת שום ביניהם ואין דברו עושי כח גכורי מלאכיו באמצעות יתעלה "

 תתגבר הוא כיהתושל ופחד המשל והם העולס עניני כוללים דברים שני הזכיר
 עניני ובכל תחתיו למשועבד תתנו גדול פחד יש זה ובעבור אחד ענין על

 עושת והקב״ה ממרומים עליהם מושפע והכל הפכים הב' אלו נמצאים העולם
 ועל ואיככה איככה נדע לא ואנחנו לזה זה הפכיים אצלינו הנראים בין שלום
 התלאך בון רני ת״ש גס ההוא הכתוב קצר המענה כל הנונהסיבב זאת
 ההפכיים על תשפיעיס שהתלאניס לדמיון רק כפשוטן הדברים אין אש חציו

:והתהפכות שנוי שוס ביניהם ואין יתברך במאמרו

א פרק תענית מפכת
 יוחנן רבי לגבי אתא בלישניה חטי הוי גש נר חר םג

 לך תהי זיל ליה אמר חגינא רבי לגבי ושלחיה
חגיגא רני אמר חיים עץ לשון *מרפא באורייתא ולעי י

 אחרים תתקותות רבות ראתת להביא שצריכים וכי' עניים הורה דברי
 היה והנביא טוב לתלת אלא לישראל רותז אינו ירדפו שכנוי זה בפסוק ח5 פשט ושתעתי טוב שזנח תפני לישראל ירדפו אויב :עצתה תהתורה

 שהיא התורה שוכחים להיות בחירתם רוע על עליהם ותתרעם לישראל מוכיח
 :גוזם אחרי תשליכי׳אותה להשיג׳והס הטוב׳ההיא אחר רודף היה ואויב הטוב
 את לשאול ירושלמי תאתרי 7בפי דרכי שזה האמת נמוך יעקב שקול זמן בך

 הזוכר לכח שזכה למי ובפרט רבים וכן שלתיס חכתים או חכם פי
 בסבת זה על נוסף היותי טבעי כפי תתני נעדר שזה מה דשת־א בסייעתא

 כי במדרש שראה נזכר שהוא בקי חכם מפי שמעתי זה תאתר ובפי' זקנתי
 שאץ יעקב קיל הקל כאשר כלומר קולא מלשין ופירושו וי״ו חסר הקול תיבת

 בב״ר בקשתי נאה פירוש ווה • שולטות עשו ידי אז יתברך לפניו בתפלה מרבים
: נסחו וזה בלשון חלוף שיש ומצאתי ע״ז יסכים אס

 וילונו דכתיב שולטות עשו ידי בקולו תרבה שיעקב בשעה ברכיה רני אמר
 ידי הידיס אין בקולו תצפצף שהוא ובשעה ־ עתלק ויבא העדה בל

 תאמר לו ו־אתרו אצנו כלס שנתכנסו לעכו״ס בלעס אתר וכן ־ שולטות עשו
 תדרשות בתי ועל כנסיות בתי על וחזרו לכו א״ל זו לאותת ליזנווג יכולין באנו

 להם להזדווג יכילין אתם אין בקולם מצפצפין תינוקות שם מצאתם ואס שלהם
 כנסיות בבתי מצוי יעקב של שקולו בזמן יעקב קול הקול אביהם הבשיחוס בכך
 צריך ולפ״ו ־ ע״כ להם יכולים עשו ידי הידיס לאו ואס עשו ידי הידיס אין

 ולהתלונן לזעוק עצתו דברי על ר׳יל יעקב של קולו הוא שהקול זתן כל לפרשו
 בקולו שתצפצף בשעת אבל עמלק ויבא אז העדה כל וילונו כמו כנגדהיג״ה

; יכו' הידיס אין אז בתפלה הו תורה בדברי צפצוף ר"ל

 ישעיה משא דומה *משא כתוב מצאו מאיר רבי של בספרו
 נא מאיכן אלי לקיש כן אר.״ש שעיר מפני משעיר רומה
 אדם לך יאמר אם לוי בן יהושע א״ר משעיר לי נזדווג

 אלי הה״ד שברומי גדול בכרך לו אמור אלהיך תא איכן
 ישעיהו לישעיהו אמרו מלילה מה שומר משעיר קורא
 המתינו להם אמר הזה הליל׳ מתוך לגו יוצא מה וכי רביגו

 מילל מה מליל מה שומר א״ל אצלם חזר שנשאל עד
 לילה וגם בקר אתא שומר אמר להן אמר עולמים שומר
 אלא סבורין כשאתם לא לון אמר לילה וגם לו אמרו
 בעיי אתא אימת ליה אמרו לרשעים ולילה לצדיקי׳ בקר
בעי בעיי מאי ליה אמרו בעיו תכעיון אם הה״ד בעי הוא

:אתיו שובו תשובה לון אמר
 נגלה שעירוכאשר בהר שישב וגס שעיר איש הנקרא עשו תפני שעיר מפני

 כאא אדם לבני נראה היה מלכותו ועיר ארם שהוא הרביעית החיה
 הלילה תתוך יוצא תה :תעלתם להגדיל בתוכה היה ובעצתו בכבודו הקב״ה

 ששאל עד מיד ישעיה השיבם ולא בלילה הנמשל הגלות מתוך לנו יוצא תה ר״ל
 אמר השיבם אז ־ מלילה תה שותר אחרת פעם וישאלו לפניו חזרו ואז להקב״ה

 אולי כלותר לילה וגס ויאתרו תתנו לשאול יחזרו לגאולה כנוי בקר אתא שותר
 כשאתם לא השיבם אז ובבל יוצרים בגלות שהיה כתו הגאולה אחר גלות יבא

 בעיי השיבם הטזב יבא תחי אתא איתת לשאול וכו׳־חזרו לילה בפירוש סבורים
 השיב י שואל שאלות תה לשאול חזרו תכס שואל הוא שאלות כלותר בעי הוא
 שובואתת־)כתכ פירוש ווה לפניו ותנאו תהטאתיכס תשובה שתעשו רוצה להם
 ה׳מעשינו שיגתלנו טוב הלא בגלות בצע פי'תה הלילה תהוך לנו יוצא תה י״ת

 כי לילה ונס בקר אתא התשובה זהיתה בגלות יביאנו ולא תוכחית תיני בשאר
 הלילה אחר הבא בקי־ שהוא נגלו^ולז״א ללקות העצותהראוי לגאולה לזכות
 , שע"י כו׳ועוד לצדיקים בקר אתא אתר ולזה ל'_ע צדיק בין יבחן זה שעי׳י ועוד

 • לעכו"ס לילה מם לישראל בקי־ אתר ולזה זכות׳בעה"ז העכו״ס יאכלו הגלות
 מעיקרא דלתא סבוריןצ״ע שחתם כתו לא לותר שהוצרך עד לילה וגם לו אתרו

 תה דתיתור׳דשומר וי״ל פי׳הדבריס הבינו לילה וגם בקר אתא להו קאתר כי
 לאברהס תלל כתו עולתיס שותר תילל תה תליל תה דשי' דאע״ג לה דריש מליל

 שאחר שר״ל קאתר ולהכי תלילה כתו שהוא כת*ב דתליל לאנוכללהתעלס
 שחשבן לפי תלילה תה לותר חזרו לילה ונס בקר הראשונ׳אתא לשאלתם שהשיב

 ישוט או לילה עתה יהיה עדין הישועה שתנא שאף לילה וגס בקי־ אתא שפי'
 לבתר ענין תנהו לשם ענין אין אס נקר תקתי׳אתא שנכתב ואע״פ בגלות עוד

 תדכתיב עולמים שומר תילל תה ג״כ בו דרשו תקום ומכל נקר אתא תשובת
;' עכ״ל הלילה כתב ולא תליל תה נתכתב ותדתשני התם

כיצר תענית פדר פרק
 פד מחדרו חתן מחופתה וכלה מחדרו חתן *'צא כתיב

 3 *5יי יצא ר״א • תורה זו מחופתה וכלה ׳ ארון זה
 רבי • ב״ד אב זח מחופתה ובלה נשיא זה מחדרו חתן

 א״ר עביר וצערך עמן פוק נשיאה יורן לרבי אמר חלבו
 אינון לית עבדין דאנן תעניתא אילין אמרי דרא יוסי

 ג ויקר׳ *את אומר אחד כתוב • נשיא עמן דלית למה תעניתא
 הפרוכת פני את אומר אחר וכתוב הקדש פרוכת פני

 הנשיא חטא אמר חד ורבנין אבדו רבי בשם חמא רבי
 במקומה׳ הגדולה אין הצבור חטא במקומה הגדולה
 יצאו לפיכך והמלמד הלמד שיחטאו לפי אמר וחרנא

 שם מחוץ אל הפר בל את *והוציא ־ שם על ויתפרפמו לחוץ
אין ארון יש משיח שיש מקום כל רמז חזקיה תני למתג'

:ארון אין משיח
 וגו' עצרה קראו צום קדשו בפר׳ ביואל הוא פסוק וגותר מחדרו חתן

 צבור תעניות דיני שמזכיר תעניות סדר בפרק בירושלמי וכאן חתן יצא
 וספר ארון מתקותס יוצאי׳ הצלו שבתעניות זה שפסיק דרשו הבא שלא צרה על

זהצען עתנו צא לנשיא חלבו רבי אומר היה כן על דין בית )אי נמיא תורה

■ שתל׳גך



קמו תענית ירושלמי
: מקובלת תהיה מתפליזכו יעשה עמיו ער5שת  יחטא המשיח הכהן חס ויקרא נפרשת הפרוכת פני את אותר אחד כתוב

 שס לו כנה הקודש פרוכת פני את הדס תן ויוה קרנן שיקריב צוה

 וחטא נשיא שהוא ע׳'פ6 ני כנשיא שהוא התשיח הכהן שחטא אע״פ קודש
 עדת כל ואס בפרשת ולהלן חטאו לא שהצבור כיון בתקיתה הגדולה נשארה
 שחטאו שכיון קדש הזכיר ולא הפרוכת פני את והזה אלא אתר לא ישגו ישראל
 אחד דרש זה הפרוכת קדושת שנתחללה וכביכול בתקותה הגדולה אין הצבור

 הצבור שהם הלמד שחטאו לפי אתר והאחר ר״ל אתר וחרנא י נזה תהחולקיס
 מהרב הרעים תעשיהס ויתפרסתו לחיץ יצאו לפיכך הנשיא שהוא יהתלתד

 אבל כן נרמז בודאי למחנה תחו׳ן אל הפר כל את והוציא ובפסוק והתלמידים
 התלתוד שלשון וכיון לזה רתז שוס אין תקדש הזכיר ושלא הפרוכת לדרשת
 הקדש פרוכת אתר שלא לתת טעס לדרוש באו ששניהם יראת אתר וחרנא
 הנזכר הפרוכת בודאי זה הוא שהרמז וי״ל ,ישגו ישראל עדת כל ביאס

 שס לו קרא שלא כיון אלא חיצון ואחד פניתי אחד היה שלא אחד הוא בשניהם
 אלא הקדש במקום הפרוכת אין כאלו שנחשוב שראוי יורה זה צבור בחטא קדש

 והוציא ובפסוק הרעים תעשיהס תפורסתיס שיהיו כדי לחיץ אותה כשתוציאין
 תשל התורה בפירוש רש״י שכתב לתה זה וקרוב תבואר הענין תפר כל את

 כלה ואס קייתת שלו פתליא סרחה תיעוטה אס תדינה עליו שסרחה למלך
 התקוס קדושת עדין תשיח כהן כשחטא אף קייתת שלו פתליא אין סרחה

 הארכתי • ע״כ הקדושה נסתלקה אותר כלס ותשחטאו התקדש על נתקדש
 תפי צבור בתענית העס את להזהיר נאה ענין היותו יען זה תאתר על קצת
 של ברחובה להתפלל הכנסת מבית ן כשיוצאי ובייחוד התיבה לפני היורד הזקן

: הקברות בבית או עיר
 שבר עלה הארץ מן יעלה *ואד כתיב לקיש ריש אמר פה
 *יערוף ברכיה א״ר יורדים• הגשמים מלמטה נראש׳ב

 ר׳ יורדים הגשמים מיד לתשובה ערפן כפפו לקחי כמטר ^דנר
 ולבסוף א מטר נחת 'ולא תעניות עשרי תלת עבד אלעזר

 עבדין אנו מה חמון אחינו קומיהון ואמר על גובאי אתא
מרעי׳ להטיב כפים הרע *על לון מקנתר דנביאה רא לא ( ׳כזת

 לוקח הוא שואל והשד י טובה ומבקשים בכפיהם לזה זה
 דובר •והגדול לך ואשלם לי שלם בשלום והשופט השחר

 קליעה עכרונה עביה עבדונה ויעבתוה הוא נפשו הוות
 כאילין דבהון טבא כחדק טובם לה פיסק דחוביןמאן

 מצפיך יום סוכיא כאילין דבהון ישר ממסוכה ישר חרק
 עתה גובאי עלינו בא לרווחה שצפינו יום בא פקודתך

ובכקונחת כייבין או בכיין אינון כד מבוכתם תהיה
: מטרא

 להזכיר כדי אידס יום קרוב תל׳ ופירושו מפשוטו אד לשון הוציא לקיש ריש
 וכן " עורף תלשון יערוף וכן הגשתים ירדו ובזה לבס שישברו לעס

 שבא אלא גשתיס באו שלא די ולא תעניות "ג י שהתענה אחרי אלעזר ר׳ עשה
 הנביא דבר זה הלא עושים אנחנו תה ראו אחינו לפניהם ודרש נכנס אז ארבה
 בכפיהם לזה זה תרעי' הס כ• כפיס הרע על שאתר כנגדנו שתקנתו־ תינה
 הריב־ תבעל השחד שואל השר ; להטיב פירוש וזה טובה תבקשיס ואיך ממש
 לפני לדין ויבא פרטי בדבר דין בעל הוא שופט שהוא שתי תקרה קרה ואם

 בדינך רצונך אעשה ואני לפניו הבא זה בדין רצוני עשה לו אותר אחר שופט
 שעשאוה עובי תל' אחד שותפים ב' זאת בתיבה הרכיב ויעבתוה :לפני כשתבא
 משלשה עשוי חבל כתו קליעה לשון עבות מלשון השני ־ חטאה העגלה כעבות
 ועוד ־ כזה וחזק עב חבל יח,זוך תי לה פישק מאן ;זו על זו תהודקין יתרים

 שבהס הישר וכן בלע״ז איפונו"ש החדקיס לאלה דומה הוא טוב־שבעם האיש
 פקודתינו עלינו באה לרווחה צפינו כאשר תצפין יום :חדק למשיכת דומה
 בלשון מבוכתם תהיה שעתה רצון יהי מבוכתס תהיה עתה ;הארבה שבא

 שערי כי התפלה ה' ישתע ואולי ונדנה נשבר בלב חטאתס על בנהשיבכו
 עתה שיהיו ל ר" כייבין אס או :הלב תקירות שבאים לפי ננעלו לא דתעה

 בקרבם לבס נשבר הטובים דבריו שתעו וכאשר חטאתם על וכואבים מתחרטים
; לרוב תטר וירד ויבכו קולס וישאו

 ניגוח אנשי עשו רמאות של תשובה לקיש ריש אמר סן
 מבפנים עגלים העמידו אמר הונא רב עשו מה

 הבא מן ואלין הכא מן געיין אלין והוו מבחוץ ואמרתם
 הה״ד עליהון מרחמין ליתנן עלן מרחם את לית אמריןאי

 יז יואל אל *ויקראו ׳ וגו׳ בקר עדרי נבוכו בהמה נאנחה *מה
 ג י,נה נצחה חצופא לקיש ריש אמר בחזקה מהו בחזקה אלהים

 שם אשר החמס *ומן עולם של לטובתו שכן כל לכשרא
החזירו ידיהם בכף שהיה מה יוחנן רבי אמר בכפיהם

• החזירו לא ומגדל תיבה בשידה שהיה ומה
 צועקות היו האמות תאתותיהך צועקי׳לינק וכו׳הילדיסהיו געיין אלין ןן(ןף״

 הקב״ם לפני להגיקנאתרו רוצה פרה לינק רוצה שהעגל ת שיותר להניק
 תלויות עיניהם ואלו לבדך לך תלויות עינינו כלנו הן כלומר תרחם את לית אי

 מרחתיס איננו אנחנו גס עלינו תרתם לא אתה חי׳ו אס ברשותנו שהס אלינו
 וכן תהניא שתיא כלפי אפילו חוצפה בח״א שאו"ל כתו נצחה חצופא :עליהם

 . שכן וכל כשרה לאשה לכשרה נוצחת חצופא אשה ר״ל נצחה חצופא כאן אתר
ואף למעננו לא אס רחתיו ליגען עלינו ישגיח שהש״י שראוי עולם של לטובתו

־. הנסתר החתס החזירו שלא שלימה תשיבתס ע"פשלאהיתה

סז בבכםל קרעת' אס אריב״ל בגדיכם ואל לבבכם *וקרעו
 כ י,אל ועל בניכם בגדיכ׳על קורעין אתם אין בתשובה

 נחמני בר שמואל רבי " וגו׳ הוא ורחום חנון בי בנותיכם
 רוחו מאריך אפים ארך אלא כאן כתיב אין אף ארמ׳ארך

 ארך אמר אחא ר׳ הרשעים על רוחו הצדיקי׳ומאריך על
 מאריך לגבות התחיל יגבה שלא עד רוחו מאריך אפים
 משל רגז מרחיק אפים ארך מהו לוי ר׳ אמר וגובה רוחו

 הם דרים אם המלך אמר קשין לגיונות ב׳ לו שהיו למלך
 הם ומיד אותי מבעיסין מדינה בני עכשיו במרינה עמי

 לדרך משלחם הריני אלא אותם ומכים עליהם עומדין
 אחריה׳ משלח שאני המדינ׳עד בני יכעיסוני שאם רחוק׳

 אמר כך פיוסם מקבל ואני אותי מפייסין המדינה בני
 / כאן עמי דרים אם רם חבלה מלאכי. ב׳ וחמה אף הקב״ה
 ומכלים עליהם עומרים והם אותי מכעיסין ישראל עכשיו
 אותי יכעיסו שאם רחוק׳ לדרך משלחן הריני אלא אותם

 תשובה ועושין באים הם אחריה׳ משלח שאני עד ישראל
 ישעיה מקצה מרחק מארץ *באים טעם מה תשובתן מקבל ואני

 ע אלא עור ולא יצחק ר׳ אמר וגו׳ זעמו וכלי ה׳ השמים
 יימי׳ב כלי את ויוצא אוצרו ה׳ *פתח טעם מה בפניהם שנועל

 בשם תני ׳ קריבין רחמוי טריך דו ער פתח דו ער זעמו
 א תינה וצאי מדהל מכןדה ןצא, וםוקמם וצאי ׳ה הנה *כי ר״מ

 אמד • ישראל על רחמים למרת לו ובא הרין ממדת לו
אומר הכתוב עליה כתקנה נעשית שאינה תענית כל רב

ירמיה :שנאתיה כן על בקולה עלה *נתנה
יב ביניהס רב כי שיראה עד למרחוק והרוגז האף שתשלח רגז מרחיק
 הוא כי ב״א כלשון תורה דברה ז״ל אומרם ד ע׳ זה וכ? ־ הדרך ■

ה אף ויחר לפעת־ס שנאמר ותה כאלה ומהפעליות תחריאף נבדל יתברך
 דבר שאין בתשובה לשוב יתעוררו תעצמס והס רשעה עושי לישי כדי היא
 ולהתשיך הטוב אל תכוון הוא רע שהוא לגו שיראה תה כי מלמעלה יורד רע

 יתב׳והרי תתדותיו רחוקים שהם כלומר בפניהם שנועל יצחק רבי אתר המשל
 ההכרח יבא וכאשר עולם בהשחתת יחפיז לא כי תלפניו ומישלכי׳ נעולים הס

 שיבאו כדי שם נעיליס הס אשר המקום פותח שהוא כתעט עביה עוברי לישר
 טעם ששואל ולא כן לותר בפסוק מצאנו מאין ששואל הוא טעם תה ופירוש

 מיק• שלא כאופן סגור היה כאלו פתח לשון על >ה וסתו תתש העני! למציאות
 ובין כך בין ולסוגרו האוצר לפתוח תה זמן שיעבור עד כלומר פתח דו עד

 טריך דו עד ולשון לשוב מעצתם יתעוררו הס וגס יתברך רחתיו יגברו כך
־ סגיר דו עד לומר והראוי מוטעה תספר אס ידעתי לא אצלי מובן איננו

א״א כ לז



תענית ירושלמי
 טריד שהגירה זל״נ * גלי טחקו תלשו! והוא טריק דו עד גורם הי״ת )א״א
 :( טרד בערך ועיין בתריה טרד ת״י אחריו סגר והדלת סגירה לשון והוא

 הקב״ת אמר שמואל רבי אמר ויכזב אל איש *לא כתיב 00
 רעה לעשות ויכזב אל איש לא טובה לעשות ?תדבר
 שעשה הוא איש לא אמרי ורבנין ׳ יעשה ולא אמר ההוא כג
 : בעמך אפך יחרה ה׳ *למה כזבים באלו אל של דבריו שתות
 שיתנחם לאל שעשה הוא עמרם לאבן ויתנחם אדם ובןלב
יאמר אם אבהו רבי אמר • הרעה על ה׳ *וינחם שנאמר 05

 שאני בו לתהות שסופו ארם בן * מכזב אני אל אדם לך
:יקימנה ולא ודבר יעשה ולא אמר ההוא לשמים עולה

 לקלל כח בו שאין לבלק בלעם אומר שהיה מבואר תקרא של פשוטו
האדם כתו יתנחם ולא יכזב לא האל שברכם שכיון ישראל את

 התדרש בעלי תנאים והג' ־ תיתה בלשון יעשה ולא אתר ההוא אתר זה ולחזק *
 ׳ להודיעו לבלעם צורך ואין כן פשוט דבר להיות אחרים פירושים חברו הזה

 תהס אחד כל פירש ולכן ־ הפסוק סוף עד אתר ההוא מייתר שהוא ועוד
 יותר בלשון המדרש זה הזכירו מסעי אלה כרשת ובתנחותא מיוחד: כי׳

 לא בו חוזר אינו חייב שהדור ע״פ טובה להביא כשאומר זה והוא תבואר
 • יענה ולא אתר שנא׳ההוא בו חוזר לרעה אומר וכשהוא לטובה ויכזב אל איש

 ועשה זרעך יהיה כה הכוכבים וספור השתיתה נא הבט לאברהם אתר לטובה
 גר כי תדע ידוע א״ל ־ השתים ככוכבי היום והנכס אתכם הרבה ־דכתיב

 לא אתם כי לישראל אמר ־ רד״ו אלא עבדום ולא פנה מאות ארבע זרעך יהיה
 יעשה ולא אתר ההוא הוי אתם עתי עתי .א ל ואמרתי ,ואתר בו וחזר עתי
 כי שנאתר בו חזר ולא האל הארצות כל את אתן ולזרעך לו כי ליזברהס אתר
 לתיבת איש תיבת בין הפסק יש כאלו פירשו ורבנן ־ ע״כ הארז אל באים אתם

 לה הסתוכה איש תיבת עס אלא ויכזב אל עם נתשכת אינה לא ותלת אל
 בין שהיה נתירה לט שכתוב תה בנבואה השיג שבלעם לפי הפסוק וכינת

 ואכלם בהם אפי ויתר הקב״ה שאתר העג. ישראל כשעשו לתשה הקב״ה
 והוא איש שיש לבלק בלעם זה והודיע הרעה על ה' וינחם תשה תפלת ובעבור

 נפרש זה ולפי י דבר אשר הרעה על ויתנחם האל ויכזב שבסבתו עתרס בן
 שהוא אדם ובן וכן שיכזב לאל איש עשה לא וכי כאותו־ תמית בלשון לא תלת

 בעת כאותו־ אלא בתתיה אינה הפסוק וסיף שיתנחם לאל עשה עתרס בן
 בנחותא לא תלת לישב וכדי תשה תפלת בסבת עשה ולא אמר האל הוא ההיא
 רבנין לדעת צח פירוש והוא אלי קרוב חכם מפי ששתעתי בפירוש לבי שמח

 בעבור נחשוב לא אבל ואכלם מדבור האל בי חזר תשה תפלת שאתרי האתת
 עשה משה עתרס בן שהוא אדם בן לא וגס שיכזב לאל עשה תשה שהאיש זה
 שלא כונתו היתה להם להרע חתר האל הוא כאשר שבראשונה אלא שיתנחם לו

 לבלע׳ והבונה יקיתנה שלא נונתו היתה עליהם קשה גזרה דבר ואשר כן לעשות
 חפץ אינו האל כי ישראל את לקלל יוכל פלא חתנו להתנצל לבלק זה להודיע

 איננו אבהו ר' ופירוש דברו תקיים אינו להם להרע כשגמר אפילו בקללתס
 בלעם שצפה לפי פה כתבתיו ולזה בתנחותא כתו זה בירופלתי כך כל תפורש
 אל שהתה ולומר האנשים את להטעות ותירס נאצר נבוכד שעתיד הרשע
 אלוה שהוא אותר ואס *אלוה שנעשה איש לא ויכזב אל איש לא צווח התחיל

 אתר ההוא שנאמר לעשות יוכל ואינו דבר אותר להתנחם ועתיד תכזב הוא
 לכך לתות עתיד אדם בן שהוא דבריו לקיים יטל ולא דבור ודבר יעפה ולא

 ושיודיעהו זה בלעס פידע צורך מה לחוש ורחוי .ע״נ וגותר אל איש לא נאתר
 שאר כונת כן נס תמשך ההודעה פמזאת ואחשוב לכאן זה ענין ותת לבלק

תהיה ולא זאת לאותת להרע אדם בשום כת שאין בלק שידע הפירושים
:תתיד יהיה וכן עתהס טיבה לעשות יתברך כונתו כי תרעה מחשבתם

 נפול אומרת אחת הים על אבותינו נעשו כתות ארבע סט
 אומר׳ ואחת למצרים נחזור אומרת ואחת לים

 זו • כנגדם נצווח אומרת ואחת •י מלחמה עמהם נעשה
 את וראו *התיצבו משה להם אמר ׳ לים נפול שאומרת י'

*כי להם אמר למצרים נחזור שאומרת זו " ה׳ ישועת גם
 עמהם נעשה שאומרת יזו וגומר מצרים את ראיתם אשר

נצווח שאומרת זו " לכם ילחם *ה׳ להם אמר מלחמה

:חחרישון ואתם משה להם אמר בננרם

 יהיה כלא ונדי זאת לדרשה ז״ל לרבותינו הביא הפסוקים ישוב הכרח
 היה פלא תיותר הוא התיצבו הנראה כפי שודאי תיותר לשון בהם

 ואתם וגס לכס ילחם הוא כי ה' ישועת את תראו היום תיראו אל אלא לותר לו
 ישראל שהיו דרשי זה ולתקן שיחרישו להזהירם צורך בלי ענין הוא תחרישו!

 עליהם היותצדיקיס שבהם צדיקים ורשעים צדיקים אחד חילוק לכתות נחלקים
 אלא קביי' אין התנלי ואומרים תשה על התתרעתיס הס היו ולא הדין את
 לתות עצתם שישליכו טוב והלא עונותיהם בעונש חייני׳תיתה תודנסיפכם היו
 לכן כן שעשו תלחתה בעלי בזתנינו ראינו וכבר אויביהם ביד ימותו ולא ־־בים

 כת ה'־ ישועת את וראו התיצבו ה־חתים תן תתיאשו אל זאת לכת תשה א#־
 עליהם לתלוו מעצתו משה עפאס האלו התעפיס שכל חושבים היו הרשעים

 לחזור אומרים היו לכן תחשבתו לגמור ידע לא ולבסוף תתצרים הוציאס ולוה
 תוסיפו לא מצרים את ראיתם אשר כ־ נכונה תשובה היתה וכנגדם למצרים
 אחר לעולם תראו לא כי דעו במצרים שמחים אתס להם באתרו לראותם

 הרמב״ן תפי׳ לתדתי הזה והחלוק מצרים ארץ ולא מצרים לא הזה היום
 בעלי אנשים שגי חלוק בהם היה עוד שם יעויין לזה קרוב שכתב זאת בפרשה

 גבוריס היו מהם כת לב' נחלקין הזה החלוק בעלי וגס תלחתה ולתודי זרוע
 ואס להרוג אם אריכות בלי כנגדם הקתיס על להגביר דרכם זה אשר

 מראים קולות הפתעת ע״י מלחתה עושים בתחבולות אחרת וכת ־ ליהרג
 יהרגו־ אולי בחפזון תלחתה אל תלקי־ב נזהרים פקחים הס אבל כנבוריס עצתס
 שיפתיעו אלא בלבד הצווחה על לא כנגדם נצוות האומרת הכת כוונת וזאת

 והלא תחריפון ואתם מפה דברי צדקו וכנגדם לתלחתה הנקרביס כדרך קולות
 ערבות בהס ואין האלה בפסוקי' פשטיס האותרי' דרשנים חרפי ביתי ראיתי

זה; במדרש כתו כך כל

 ע שמו הקב״ה שיתף אמר ינאי רבי בשם לקיש ריש
פלטרין של מפתח לו שהיה למלך משל בישראל

 אבודה היא שהיא כמות מניחה אני אם המלך אמר קטנה
 שלשלת תהא אבדה שאס שלשלת קובע הריני אלא

 ישראל את מגיח אני אם הקכ״ה אמר כך עליה מונחת
 משתף הריני אלא בעכו״ם נבלעין הן שהן כמות

 יהושע| וכל הכנעני *וישמעו טעם מה • בהם הגדול שמי את
 תעשה ומה שמנו את והכריתו עלינו ונסבו הארץ יושבי
 קום יהושע אל ה׳ ויאמר בנו משותף שהוא הנרול לשמך

 שאינו כל אמר ינאי רבי • לך קם דאדכרתא ההוא לך
אל לך קום לו יאמרו לא פניו על פול י שאם כיהושע כשר

:הצבור על יחיד ובלבד יפול
 נספר ירושלתי מס׳תעניו' בידי שיהיה חפץ בשלתו׳היותי זה מאתר להבין
 דבר והוא שכתבתי כתו לקוטות ספר אלא בידי עתה אין כי שלם י

 אס קל יותר ויהיה בישראל שתו הקב״ה ת"ש־פיתף ונס התשל הבנת אצלי יקר
 יהושע פסוקי ם וג התאתר סוף ובראותי בנתרא עליו הביא אשר הענין נדע

 בתענית לעשות הראויה בתפלה ההכנעה לענין שהוזכר והיורה בו שהזכיר
 וליהושע לישראל שקרה תתה ללתוד זה לעני! קשר ויש תבא פלא צרה של

 ארון לפני ארצה פניו על ויפול שמלותיו יהושע ויקרע פנא׳שס העי בתלחתת
 ומת ונותר ה' אהה יהושע ויאתר ראשם על עפר ויעלו ישראל וזקני הוא ה׳

 בת״ש לנו פירש שלא ומלבד לקיש ריש בא זה פסוק ולפרש הגדול לשתו תעשה
 התפל פרט• הבנת אצלי יקשה עוד הזה השתוף מהו בישראג שתו הקב״ה שיתף

 תהות לידע צריכין אנו עדיין הגדול לשמו השלשלת תפל תזה מבואר היות טס
 התפתח* לשלשלת ית׳שהוארמז שתו שתוף שעליה׳יבא כדי והתפתח הפלטרין

 ואתונה אתת הוא מהם אחד וכל ב'דברים זה בפירוש חשבתי הפשט וע״ד
 שהוא ליה דסתוך לתאי תוסב אינו דעתי שכפי קטנה תלת ראשונה ואפרש

 והיא קטנה היה שהתפתח לותר התפתח והוא תעלה של ללשון אלא הפלטרין
 שבעולם האנושי תין כל כיללת ע׳אותות בין קטנה שהיא ישראל לאותת נמשלת

 שאתר כתו כלס את פותרת תפתח היא ישראל ואותת פלטרין הנקרא הזה
 פירוש חסדו עלינו גבר כי האומים כל שבחוהו גויס כל ה' את הללו התפורר

 עלינו הבאות זמניות העולם תטובות שפע להס יבא יתברך חסדו מגבורת ני
 לתת וראיה • מכירתם פה להארק־ אין זה יקיימו רבים ותאתריס ובעבורינו
 בתתן הכתוב מת״ש תפתח בדמות שהיא קטנת נקראת ישראל שאותה שאתרתי

 ואתם הארץ כל לי העתי׳כי תכל סגולה וגו׳והיתסלי תשתעו שתוע אס תורה
 ועוד ־ כבר שזכר הארץ כל השומר למפתח דומה וזה כהנים מתלכת לי תהיו
כי בכס ויבחר בכס ת' חשק העתים מכל חרונכס לא מפסוק מטרשת דאית



קמז תענית ירושלמי
 והחסד הכרית שוחר הנאמן הא! שסיים עד וגו׳ העחים מכל המעט אתם

 שוחרי ישראל כשכיל ננרא העולם שכל נכלל תצותתוהכוונה ולשומרי לאוהכיו
 ענין שרוחו לומר ראוי המפתח לשלשלת הדוחה יתכר׳ שתו שותף ופי' מצותיו
 כעדו' מ״ש ע״ד ישראל כיי עס תשתו אות שתף שהקכי׳ה כמדרש וכן הקכלה
 ראיתי טוב שוחר וכתדרש י ישראל ,אל? אל זיקרא כפסוק וכן שתו ניהוסף

 נקראים ויהיו י כניו שס כתוך אל שס לשתף כדי ישראל ליעקב קרא שהקכ״ה
 המורה אחר שם או ישורון שם נ לקראו די היה זה תטעם לא שאס ישראל נכלל

 הגדול תעש׳לשמך ותה יהושע פסוק שיתישב כדי אחשוב הפשט השרר׳וע״ד על
 ה' וגו׳ושמי אכרה' ואראאל נפסוק והר״א פי׳הרמכ״ן כדרך פירושו שיהיה

 נגלים נסים לעשות דיויזיות כן שם כח שגדול כונתם וכלל ־ להם נודעתי לא

 עשה וכן סוף ים וקריעת מצרים על שהכיא תכות י' נסיים כתו הטכע כנגד
 כעכור הטנע כנגד נוצחיס ישראל שהיו מלכים ל״א וכתלחתות כירדן עמנו

 העיון וכפי הגדול לשמך תעשה ותה נתלחת׳העי כגדיו כשקרע יהושע אחר זה
 על עפר ויעלו כגדיהס קרעו חדוע והזקנים יהושע כנגד להקשות יש הראשון

 שפעם התלחחה היא כך והלא העי כתלחתת איש ל״ו תהס שתתו כעכור ראשם
לדעת וכ״ש מנוצחים ולא נוצתיס שיהיו אפשר ואח"כ תהס יחידים מתים אתת

 כפירוש לגתרי דעתי נתקררה לא ועדיין יתכי־ך הגדול שתו כשתוף הנמשל עם
 כא לא איו לחוש שראוי והוא גדול איננו ספק לנגדי עותד הנה ט התאתר

 פירוש חשבתי זה■ ולתקן ־ הזה כתשלהנככד הקדושה תזרתינו מעטן זכר שוט
 הפלטרין משל שייעדתי תה לקיים ואמתי תורני ענין ג״כ והוא כתשל אחר
 שהיא ותצותיה התורה היא הפלטרין שוחרת קטנה והתפתח ־ ישראל עם הוא

 התין מעמידות נתדות אתיתיות דיעות כעיון ישראל את ומישרת שוחרת
 ושומרת הקושרת השלשלת שתכוא ראוי זה כל ואחר • וכפרט נכלל אנושי

 ני ולנו לאבותינו ונפלאו' נסים לעשות יתברר הגדול שתו שתוף והוא המפתח
 תהיה לא הטכע כנגד ונפלאות נסים שתענו וכאזנינו כעינינו ראינו נאשר

והנמהר נזיר׳החר של בדורו כי עוננו רוב על ראינו והלא התפתח תתנו אבודה

 הסנהדרין שהסרוכ ל״ו כתו שקול שהיה אחד אלא תת שלא האומרים רו״ל
 הפך אשר אחרי אותר תה אדוני כי יהושע שאתר תה תכוארת לזה והתשובה

 לשתך תעשה ותה וגו' עלינו ונסנו הכנעני וישמעו אויביו לפני עורף ישראל
 הארץ כל לככוש הירדן את שעברו תה כי יתכרך לפניו ליתר כיה השונה הגדול

 כי הזונה רחב מאתר כדרך רק יככשוה כלבד מלחמה שכדרך סמך על היה לא
 ועוד וגומר לככינו ויתס ונשתע סוף ים אתתי ה' הוביש אשר את שתענו
 ותפול הקפות עי׳י פלא כדרך רק ככת ולא כחיל לא יריחו את להחריב הוסיפו
 אשר ואחרי ־ הגדול שתו שיחייב כתו טכע נדרך שלא תחתית העיר חומת

 הנה הן שתלחתותינו וחניריו הכנעני יאתר אויביו לפני עורף ישראל הפך
 תורגליס יותר שהם הארץ תן שתנו את והכריתו עלינו ונסכו הלוחמים נדרך

 הטנע כנגד מלחמותינו נצחון המחייב הגדול לשמו תעשה ומה כה זמוטנעיס
 הריגת תטעם ולא ראשם על ועפר נגדים לקריעת ראוי הזה הכללי ענין ועל
 קום יהושע אל ה' ויאתר זה תאחר כסוף יתר וכן נלכד עצתם אישתצד ל״ו
 ני ותלך שתקום לך אותר הוא שהזכרת הגדול שתו כלותר דאדכרתא ההוא לו

 חושה תהרה כלס נכרתים יהיו תלחחה נדרו שהתחילו ואע״פ תשיג השג
 הללו פסוקים נפיי־וש שהארכתי וכתה הגדול• שתו ע״י כאש תשרף והעיר

התפתח שלשלת תשל הסכמה הכנת על אתתי פשט כדרך עתדתי רתוזי׳נתאתר

ולא הראשונים אכותיט כבימי .ונפלאות נסיה רואי! שאינם וניע! יען אתתית
האמונה נגד ולענה ראש פורה שרש כלבם שנכנסו האיץ עם עתה רכים הן

 לאכול נלחם שבעים והמתינו אותות ע' כין העתדתנו שנקיוס ולאיכיטו ידעו
 ים כקריעת גדולות נפלאות הס כחנו וחולשת השגתינו קוצר עס ללבוש וכנד
 חלוק אין הגדול שתו שתוף נחשל ולעני! דעתס כפי אפ־לו נסתרים ונסים סוף
הפלטרים כמשל הל הפי׳ לפרש תחשנתי הכיאתני ואתנם נ׳הפירושיס נין

 עא
 שמואל

או

 תורתינו ענין נו הא׳שנזכר הפי׳הראשון תן ליתרונות כו שיש שג״ל והתפתח
 הראשונים ישראל עם שכל גדול דוחק כעיני שיראה הל שאמרתי נחו

 תציאות להם יש והלא העתים כל שוחרת קטנה נתפתח נתשליס יהו והאחרונים
 הס ע׳אותות כל ונפש כגוף וגס האתיתי השלמות השנת והוא עצתם תצד קיום

 אחד כל נכון אתת הנה שיהיה תה יהיה הפרי שוחרי כקליפות ישראל כערך
 נעיניו יכשר מהם זה אי לעצמו ינרור נכ׳הפירושי׳והכורר שזכרתי תהענינים

 וכפי אסתכתא כדרך הל כעני! ישחת וגס התאחר לשון אמיתת פי' להיות
 הצבור על תכא שלא צרה תענמ׳על עני! שהוא נו אנחנו אשר הנושא תעלת

 התעניות נתפלת ישראל לב להכניע כזה מהאריכות גדול תועלת לנו יבא
 ניום יעננו המלך ומצותיה התורה ושתירת ראויה בהכנעה כי בלבם ולהשריש

; עתנו ונפלאות נסים ויעשה קראינו

 אלא שפכו מים ה׳וכי לפגי וישפכו מים *וישאבו כתיב

 ,לה חטאנו שם ויאמרו * כמים לבם את ששפכו
 לפניו אמר ישראל של חלוקן שמואל לבש שמואל א״ר
 אומר שלא על אלא האר׳ ארז דן אתה כלום העולמי׳ רכון

 לא אומרך על אותך נשפט הנני וכתיב חטאתי לפניך
 תלכים בעלות *ויהי כתיב * חטאנו לפניך אומרים ואלו חטאתי

 יח א הבמו׳ איסיר בשעת מקריב גו׳ואליהו אליהו ויגש המנה׳
עשיתי כדבורך עשיתי ובדברך א״ל רבורא שמלאי א״ר

 שם :תלמידי בזכות ענני בזכותי ענני ענני ה' *ענני
 התעניות ובתפלת כלב ואחד כפה אחד ידכרו שלא יורה בהל שפיכות

 וזה י הסולכסשויס כי לה חטאנו ויאמרו עונס על יחודו
 זולתי אחד כמקים להתעכב יכולין אינן שהתיס שכמו כתיס לב כשפיכות רמוז

 כן הטכעי מקותס לבקש תשס נשפכים המכריח כסור ויניד הכרחית בתנועה
 • כאמת עליה להתודות לחיז ויוציאנה הרעה תחשכתו כתוכו הלב יעכב שלא ראוי
 להסרת נמשל הוא שהתעניות האחתי טכעו כפי ונקי זך לככ כר ישאר וכזה

 יוע" עולמים עניניס תאוות מחמדתו ותוכרח אטם היה לכן שקוים המכריח
 אל כפיס ונשא נשפך לככו ויהיה נכסדוז התשוקות אותם ממט יוסרו התעניות

 ישראל של חלוקן שתגאל לכש כאותרו ל שתו רכי כונת שזאת ואולי כשתים אל
 לכס ולכן טהור: כלתי וכלב ולחוץ השפה מן יחודו שלא שמואל שהזהירם לרתוז
 והם והוא כידו לכס לוקח כאלו ללב קרוב היותר התחתון החלוק רי׳ל חלוקן

 חלוקן כלכישת שנ״ל אתתי והפי' ונדכא׳ נשכר כלב לה' חטאנו אומרים כלס
 שקר יוציא איך חטא שוס כלי גתור צדיק היה ששמואל שכיון לומר ישראל של

 כעצמו תה שנוי לעשות הוצרך לכן עחהס שתוף ע״י אפי' חטאט לומר מפיו
 צואים בגדים אשרהסלוכשים אחרים כנייס וילבש הטהורים בגדיו כהפשיטו

 הכתיב שמואל תעני! תלתידי כזכות ענני ;לה' חטאט יאמרו כאחד וכלס
 לכל לתד שתואל שהרי מהרב לתלמידים הנמשך גדול התועלת למדנו לתעלה
 כלומר תפל דרך חלוק דלכישת ונ״ל כתב )והי״ת חטאנו ולאתר להתפלל ישראל
 ככני אני הרי לפניו ואתר מה' דינן שיכקשו כתקותן הוא וכאלו דינן שתכע
 ששלתו׳התלתידים ג״כ למדנו לו סמוך זה (ומעני! דינן מבקש שאני עצתן ישראל
אחריו נמשכים שהיו תלמידי כזכות ענני התפלל אליהו שהרי לרב תועיל

:ואיזכל אחאכ מיראת עצתם ומחכאים

אלו תעניות סדר פרק
 עב אלא נדון הצבור ואין הדור גדולי יעשו מה זעירא א״ר

בהר ישראל אמרו שאלמלא מצינו שכן רובו אחר
 מלכים ושרפת השמים מן אש ירדה לא האלהים הוא *ה׳ הכרמל

 יח 6 הדור גדולי יעשו מה אידי בר יעקב א״ר הקרבנות את
 שג׳ ל״ח שכל מציגו שכן רובו אחר אלא נדון העולם ואין

 הה׳יד משה עם הדבו׳מתיחד היה כמנודי׳לא ישרא׳ שהיו
 דברים ׳אמרל ה׳^לי וידבר וגו׳ המלחמ׳ אנשי כאש׳תמוכל *ויהי

 ב עצתם שם יהיו הדור שגדולי ואע״פ הערך גדולי הס הרכים וחוכות
 כר יעקב ויי מאליהו שהוכיחו כתי הכלל לשלמות צריכים הם שלמים

 תלוי השלמות שהכאת לומר צריך שאין תתנו שנלתוד ראייה להביא הוסיף אידי
 הדורהשלתיס מגדולי תתרחק הטוכוהש״י הרחקת גס אלא הרכים כזכות

 ל"חשנהלאכאז שכל שנאמר ראוי ואין הי־כיס כעון ואהרן כמשה בתכלית
 יתברך הוא וגס הש״י מלפני לשאול יביאהו השעה צורך שהרי למש־ נבואה שוס
היההדכור שלא שנהאלא ל״ח כל תתני פניו הסתיר לא כי תה לווי לו צוה

: שכהם הרבים כעין זה וכל פנים בהמתנה'יבסכר עתו תתיחד

". אמר ליי הרחבת כצר ענני *בקראי כתיב אכחו א״ר
 י תל^ס לא כתובה נכנס שהייתי צרה הקב״הכל לפני דור

 את לי נתת שבע בת של לצרת׳ נכנסתי לי מרחיב׳ היית
 הה״ד המקיש בית את לי נתת ישראל של •לצרה שלמה

 ה״ד ,וכו׳ במדרש לישראל לעולה מזבח האלהי׳וזה בית *וזה
 כב א צרי לך יהו תפל׳לא סירת אס אמר ר׳יוחנן ור״ל ר׳יוחנן

ל! איו; *היערוך שנאמר כחך מאמצין יהו הפל אלא מלמעלה עין

שחור



ירושלמי
 תפלה סדרת אם אמר ר״ל בדו מאמצי וכל בצר לא שוער

במדרש • ואמלאהו פיך הרחב *אלא פיך מצר תהא לא םהלי
 ל

 והרחיב עליהם רור מצטער היה דברים י בג׳ ענני בקראי
 את ה׳לרוד *זכור וכה״א המקדש בית על אחד הקב״ה לו

 שנאמר המקום את ומצא הקב״ה לו והרחיב ענותו כל ב־י,
 אוריה אשת על ואחד ׳ אלהים בית הוא זה דוד *ויאמרהא"7

 ששבה איפש׳ ואומרים אחריו מליזין ישראל שהיו החתיכב
 יש בחרב ישראל את והפיל הרועה את והרג הכבשה את

 העביר ה׳ *גם לו ואמר הקב״ה לו והרחיב תשועה לו ׳6י?8
דוד מה אומרי׳ ישראל שהיו שלישית תמות לא חטאתך

 שנא׳ הקב״ה לו הרחיב שבע מבת נשתל שהמלכות סבור *
 הבנים כל וכי שמו יהיה שלמה כי וגו׳ לך נולד בן *הנה6 ה״7

 על דילך חטיא מן לרפואתך לך נולד ומהו נולדים אין מ
הנביא נתן ביד *וישלח שנאמר הנביא נתן ידי על מי ידי שמיאל

: ידידיה שמו את ויקרא י3
 מצילו שהיה לי מרחיבה הפי׳ מהו חבהו רבי תאמר עם תקושר המדרש ה ץ

 פסוק ה' בית הוא זה הה״ד ; במרחב עיני כתו הרחבה לו והיה ממנו
 המתפלל בפי סדורה שתהיה תפלה סדרת אס :אדונה גורן כשקנה בד״ה סוא

 הכל שאלתו קודם תקום של שבחו ולהסדיר העני! ובסדור הלשון בדקדוק ויעיין
 עומדים השמים צבא וכל נאתר שעליהם תעלה מלאני כל כחך תאמצין יהיו
 ית׳ יכלתו בגודל המתפלל שיאתין פיו מצר תהא לא .ותשתאלו מימינו עליו

;תחסורו די שואל לכל לתת

 אחד אדם בזכות יורדים שהגשמים פעמים ברכיה אי׳ר עד
 בפסוק אח׳ושלשתן עשב בזכות אחת שדה בזכות

 לאיש לכם יתן גשם ומטר וגו׳ מטר מה׳ *שאלו הס אחד י זבריה
 לעשבים ולא לעשב ׳ לאנשים ולא לאיש השדה עשב

 ג׳דברייהגשמי׳ בזכות בון בר יוסי לשדו׳א״ר ולא לשדה
 ושלשתן ובזבו׳היסורין החסד ובזכות הארץ יורדי׳בזכות

 :ימציאהו לחסד אם לארצו אם לשבט *אם אחד בפסוק 3וא,
 בעל אל בערך נאתר הזנות אבל עצמם מצד זנות בהם אין ובעשב □שדה ל>

 זה תאתר כתוב בתעניות שלנו ובנתרא ־ העשב ונעל השדה
 תיסורין ובזכות ל'־ סיתן שם נאהיעויין פירוש רש״י פירשו ישם אחר בסגנון

 בשבט־: האדם ליסראת לשבע אס פירוש וזה

י פרקים בשלשה פרק
 בין העיר הובקעה לחרש בט׳ כמ״ר בין אמר מונא רבי ה"

 יום וער העיר שהובקעה מיום בתמוז בי״ז כט״ד
 סימנא*מקל הרא אלעזר א״ר יום כ״א הבית שחרב ירמיה
 שהוא ועד נצו את משהוציא הזה הלוז מה רואה אני שקד א

 שחרב עד העיר משהובקעה כך יום כ״א פירותיו גומר
 בט׳ הבית חרב באב באחד דאמר מאן ׳ יום כ״א הבית
 הבית חרב באב בט׳ דאמר ומאן העיר הובקעה לחדש

 פרחי אלף יוחנן רבי אמר ־ העיר הובקעה בתמוז בי״ז
 המקדש בית של קלתותים לתוך ונתהבהבו בלחו בהונה

 יהוצרק בן יהושע אלא נשתייר ולא מיד נשרפו וכלן
: מאש מוצל *אוד הה״ד

 נאצר נבוכד ע״י העיר !הבקעת הבית חרבן ביום החכמים בין מחלוקת ישג עייה

 לדברי ובין זה לדברי ובין בו בי״ז וי״א בתמוז בע' העיר שהובקעה י"א
 • שקד מקל לדבר סימן יום עברוכ״א החרבן יום ועד העיר הבקעת מיום זה

 הבית נחרב שבא׳לאב לומר הניח תעיר הובקעה בטילתדש האומר לדברי בנן

רבי

מגילה
 בז יהושע ועניו בט״ב הניח נחרב העיר הובקעה בתמוז בי-״ז האומר ולדברי

 נבוכד לאש שהכניסו אחר ענין אתרו סנהדרין שליובתסכת יהוצדקבתלתוד
יע״ש׳ לבדו הוא יישאר נשרפו והס תעשיה בן יצדקיה קולית בן אחאב עם נאצר

א פרק מגילה מסכת
ליבטל עתידים וכתובים נביאים אמר חד ור״ל יוחנן רבי

 בייםי "קול מהטעם ליבטל עתידין אין תורה חומשי וה׳
 1 אין והלכות אסתר מגלת אף אמר ר״ל יסף ולא גדול

 לא וזכרם באן ונאמר יסף ולא להלן נאמר ליבטל עתידין
 חבקוק כתיב לא עולם *הליבות שנאמר והלכות • מזרעם יסוף

 ן5׳,רא3 וד׳יוחנן ר״א אחדים ודברים אחת שפה הארץ כל *ויהי
שהיו אמר וחרינא לשון בע׳ מדברים שהיו אמר חד

: הקדש לשון עולם של יחידו בלשון מדברים
 שכל טבחת טבחה בפסוק תשלי במדרש שאתרו תה על נשאל א הרש□"

 לא וזכרם שנאמר בטלים אינם הפורים ויתי בטלים התועדיס
 נוספים דברים ז״ל והשיב התורה א׳תן אות שתתבטל אפשר איך מזרעם יסוף
 זאת והיתה שנאמר לעולם כטל אינו יה״כ אף שם שאתר! !הוא ז! בהגדה עוד
 והיה שנאתר עולם חקת כתיב בפסח גס יזתר קשה זה וא״נ עולם לחקת לכס

 שכל פירושו נ״ל וגו׳ע״כ הזה היוס את ושתרתס וכתיב עולם לחקת הזה היום
 כתז הזתניה מן באחד בעולם החטא יגרום שלא עליהם הבטיח לא המועדים

 יעברו לא הכתוב הבטיח הפורים ביתי אבל ושבת מועד בציון ה' שכח שכתוב
 הבטחה עשאוס יסוף ולא יעברו שלא תורעס יסוף לא וזכרם היהודים מתור

 שהיום עולם לחקת שתהיה הבטחה זאתלכס וכןיה״כוהיתה ולאאזהרה
 בין תכפר כ יה" דאתר בתלמוד כדעתו כאן רבי ישתרוהוודעת לא ואפי' יכפר

 הבטחה ולא אזהרה בפסח האמור עולם חקת אבל שביס שאינם על בין שקם על
:התשיבה לשון כ ע" תחגוהו עולם דכתיבחקת

 ■ דאתי לעלמא מלויתן את מוכלני לר׳ אמר אנטונעום
אוכלתני לא פסחא אימר מן א״ל אין א״ל

 באימר לך נעביד ומה א״ל מוכלתני לעלמ׳דאתי ומלויתן
 שתות אזל כן דשמע כיון בו יאכל לא ערל *וכל כתיב פסחא

 יג א״ל גזרית חמית ליה אמר רבי לגבי אתא גרמיה וגזר
 ולמה אסתכלית ובדידך יומוי מן אסתכלית לא בדידי
 , הדא מימיו במילתו הביט שלא הקרוש רבינו שמו נקרא

 אמריןדאתנייר דרבנין ומילהון אנטונינו׳ אמר/דאתגייר
 צדק גרי באים אם אמרק ור׳אבהו חזקיה רמר אנטונינום

: כלם בראש יבא אנטונינוס לבא לעתיד
 לויתן סעודת אכילת קלה יותר היות מהם שיראה רבי דברי להפלאעל שי

 כן יחייב סעודה אותה תעלת שגודל לומר ואפשר ־ הפסח מאכילת
 ועוד • אכילה בשם אותה שכנו אע״פ גופיית אכילה שאיננה לומר הדבר וקרוב

 בעבור עתו אחרת רוח כי ואיבריו הגוף לו הלך חלף ההיא הסעודה בעת כ*
 אכילה שהיא הפסח אכילת אבל ההיא בעת כלל ממש בה אין בשר ערלת זה

 נזכר שס כי הספינה יובפ' בו יאכל לא ערל כל תצית לקיי׳בה חייב תתש גופיית
יותר: זה יובן ומשם פי׳הרשב״א התפרשי׳ובפרט פירושי שם אכתוב לויתן ענין

חגיגה מסבת
 באלו ראיה מצות המקיים שכל מניין ב״ל יהושע א״ר

יראה בשנה פעמים *שלש הבא מן שביג׳ פני מקכל
 בי אני קורא רחבה וידו עני * ה׳ האדון פני את זכורך כל

שם עליו אני קורא מעוטה וידו עשיר ידו כמתנת *איש עליו
05 : לך נתן אשר אלהיך ה׳ *כברכת

 כפי לו מהראוי יותר שנותן העני לכן יתרון יוסיף הטוב על תיךןמ*ס
 תן יותר לתת לבו שנדבו כיון תידז לקבלו ראוי ממונו מיעוט י'

 אל בערך הראוי כפי נותן ואינו ידו שקופץ העשיר אבל ידו מתנת ה״ז הראוי
 לן־ נתן אשר ה' כברכת אלא ידו כתתנת איש עליו לקרות אין ממונו ריבוי

:ה׳ ברכו אשר הברכה כפי לתת אותו ונופי!



ירושלמי
 למעבד ולר׳אמי ולר׳יוסי לר׳חייא שלח נשיאה יורן רבי 'וט

 סופרין להו לאתקנא רישר־אל רארע' קרייתא בהלין
 ולא סופרין לא תמן אשכחון ולא אתר לחד עלון וטתניין
 לון ואייתון אולון קרתא נטורי לן אייתון להר אמר מתניין
 אינון קרת׳לית נטורי אינון אילין להו אמרי קרתא סנטרי

 קרתא נטורי אינון רין ואי לון אמרין קרתא חרובי אלא
שוא בית יבנה לא ה׳ *אם הה״ר ומתנייא ספרייא א״ל תלים
 על הקב״ה שויתר מציגו אמר הוגא רב בו בוניו עמלו קט

 בתור׳ מאשם ועל דמים שפיכת עריו׳ועל גלוי ועל עכו״ם
תורתי את עזבם על ה׳ *ויאמר טעם מה להם ויתר לא ג •רמי׳

תורתי: את עזבם על אלא נאמר לא וש״ר וג״ע עכו״ם על
 הסופרות במלאכת כבקיאין כולל סופרים שלפון פירשתי כבר □ופרי□

 הפרושים טעמי לתת יודעים נבונים שהם שנית מעלה ועוד
 יודעי וכל והפטור החיוב טעמי שמונים תני! תב׳חלקיס-זהואתלשו! לכלא׳

 סנטרי פרקים: וראשי סימני! לכתוב שמיתס ולחסום לכתוב צריכיןללמוד ספר
 עלינו שתנו שאנו שאלה א״כ לחכמים שאלו איכון דין ואי : ושופטים שוטרים

 שהם להם השיבו השומרים הס תי העיר מחריבי שהם אומרים אתם לפותרים
שירמיהו ותן באותו שהרי ש״דלאנאמר עכו״סג״ע הסופריםוהשונים:

:הללו עברות בג' פרוצים ה״ו זו נבואה אמר

דורשץ אץ פרק
 ישתתקן* יתפרבן יתחרשן שקר *תאלמנ׳שפתי אט׳ רב פ

 וגו" פה שם מי אליו ה׳ *ויאמר דתיט׳ כמה יתחרשן ת
 ישתתקן אלומים מאלמים אנחנו *והנה כד״א יתפרכן ד שמו׳
 דברים עתק עולם של צדיקו צדיק על הדוברות במשמעו ל' 'ברא

 אני לומר שמתגאה זה בגאוהובוז • מבריותיו שהעתיק
 אלא אינו כמתגאה שהוא סבור בראשית במעשה דורש

 חלק לו אין חברו בקלון המתכבד יוסי א״ר ׳ במתבזה
 כתיב מה כ״ש לא העולמים חי בכבוד המתכבד לעה"ב
 במה לו יהי אל ליראיך צפנת אשר טובך רב מה בתריה

נברא שלא עד דבר אלהי׳הפתר כבוד לוי א״ר טובך רב
:העולם משנברא דבר חקור מלכים וכבוד העולם

 חן חנם פי ודברי לקח יוסיף שפתים מתק וראו טעמו כמתבזה אלא ל
המכבדים כנגד שכיון ובוז בנאוה באתרו המקרא פשט היות אם כי

 המדברים בהם וכיוצא והזיפים דואג על רמז שכנגדם את ותבזיס עצמם בנאות

 היו לא כי אותו ים1תב והיו גאותס ברוב מגונים דברים הצדיק דוד כנגד
 עתק שדוברים כלומר וערב צח יותר פי' חז״ל פירשו ה' משיח שהיה תאתיני'

 תתמיד ובקלון גדול להסלבזיון תחשב הגאוה זאת האתת וכפי ־ רבה בגאוה
 במופלא ז״ל תאתרם על ולעבור פיהם בפתים שתו אשר על רצופה וחרפה

 כבוד לפו! לפרש אפשר העולמים חי בכבוד המתכבד וכו׳־ תדרוש אל מתך
 חי כבוד שהוא בדרוש מדבר בהיותו המתכבד נפרש או קלו! כנוי בדרך שהוא

 שנברא קודם היה תה נשאל שלא הוא כבודו בודאי כי בו לדבר שלא העולמים
שה־ה בתה לדבר שלא דבר הסתר אלהיס כבוד לוי רבי כונת וזאת העולם

 שהיו בדברים ולתור לדרוש דבר חקור מלכים וכבוד ־ העולם שנברא קודם •
;העולם שנברא אחר

 בי שנא׳ והעוה״ב העוה״ז נבראו אותיות בב׳ אבהו א״ר פא
 יודעים אנו ואין עולמים צייר עולמים צור ה׳ ביה

 רכתי׳ ממה אלא ביו״ר ואיז׳מהם בה״א נברא מהם זה אי
הוי בראם בה״א בהבראם והארץ השמים תולדות •אלה יראש׳ב

 חסר ה״א מה כיו״ד והעוה״ב בה״א נברא העוה״ז אומר
 ה״א מה לשאול יורדין שהם עולם באי לכל רמז מלמטה

 הם יוררים שהם לאתר רמז מלמעלה אחת נקודה לה יש י

קפח חגיגה
 שאול מוריד ומחיה ממית *ה׳ שנאמר לעלות עתידים
 בעלי לכל פתח יש כך צדדיה מכל פתוחה היו״ד ויעל״מה
 לכפוף עתידים עולם באי בל כך כפופה היו״ד מה תשוב׳
 תלים ^היי מפני תתייאש הצדיקים )שגס לירקון פנים כל ונהפכו

נק יה *הללו אותיות בב׳ מקלם התחיל בן דוד שראה וכיון
שם 4 יה תהלל הנשמה *בל בקדשו אל הללו

 מעצמו הנאמר ה״א אות דבור כמו יגיעה שום בלי כלומר בראם בה״א
רק לבריאסו להש״י יצטרך לא הערך גדול היותו עס עוה״ב וגס

 מדולת רבה תיא בתעלה אבל תיו׳'ד שהיא האותיות מכל קטנה יותר האות
 אף וכו' חד שראה וכיון ;י' כלים הם התנינים שכל התנין כל סיף להיותה

 בעיון רק נודע איננו והעות״ב הראות בחוש העולם זה ראה שדוד ע״פ
 הביכורא משפט כי ה״י ולא ואתרי״ה בקלוסולהש״י ד היו" עדים ובאתונה
- ידעתי כי נעלמים תפני עמוקים בסודות דרשוני אותר הזה והמאמר לעות״ב

:תתני דעת פליאה

 פב הציץ אחר בסוף וכתוב וכו׳ לפרדס נכנסו ארבעה
אברה בן אלישע זה אחר ומנו בנטיעות וקצץ

 תלמיד חמי דכדהוה תורה רבי הורג שהיה עליו אמרו
 .הוה כד אלא עור ולא ליה קטיל הוה באורייתא משבח

 אמר ספרא קומיה יתבין טלייא חמי והוה וערא לבי עליל
 אומנייא בניי דדין אומנייא הכי ועבדין יתבין אילין מאן

 כן שמעון אילין דהוון כיון צייר דרין אומנייא נגר דדין
 ה קהלת את תתן *אל אומר הכתוב עליו לון אזלין שבקין הוון
 ידיך מעשה את וחבל בשרך את לחטיא פיך

 אף • האיש אותו של ידיו מעשה את שחבלה
 מתכוונין והוו בשבת לוןמטולין מטענין הגזיר׳היו בשעת
 וכו/ מלאכה שעשו שנים משום מטול חד תרי מטעון

 ■ בכרמלית מפרק מתכונין והרן יחידיין אטעינרן אמר
וטי: הרבים לרשות היחיד מרשות להוציא שלא משום

ביה או המדרש בית כגון הועד לבית ככנס כשהיה וכי' עליל הוה כך
 היה סיפר הנקרא החכם לפני יושבי! רואהנעריס והיה ב״ד או הכנסת

 או בנין אומנ-י להיות שילמדו להם טוב הלא בכאן אלה יושביה למה ־ אותר
 שותע׳זן כשהיו צייר עובד רוקם תעשה תרגום רקמה־ איתנות או נגרות אומני

 רעיז כינתו היתה וכו' הגזרה בשעת אף :עצתן־תהתורה את פורשין היו כן
 כעת אותם אונסי! שהיו ישראל לאנשי ריאה וכשהיה אחרים את להחטיא

 היו לק שבת מחלול להנצל מתכוני! היו השבת ביום תשא שיוליכו הגזרה
 עושה לבדו היחיד יהיה ולא ביחד ב'אנשים גדול וי מש או מיליכיסקורה

 היה הרשע ואותו חייבים אינם א׳ מלאכה שעשו ב' התורה שכפי א' מלאכה
 ועוד לבדו יחיד לכל שיטעיני לאנסים תצוה והיה להחטיאם ותכוין הדין יודע
 אותר והיה מדרבנן אלא חיוב בו בכרתליתשאין התשר לפרק תכווני! היו שנית

 לר״ה רה״י דרך המשא להניח וילכו הטיבה היהודי מחשבת יפסידו איך לאנסים
 עוד כתוב מצאתי ולא להחטיאם אחרת אוהתצאה בכרתלית בעברם יפסקו ולא

 למעלה שכתוב מה קצת הירושלמי בשם שלנו בנמרא כתבו ובתוספות בספר
 בל׳תלמיד שיש תקים כל נסתם וזה הוה במקום לכתבה וטוב נוספות בו יש ועוד
 אחר שאל שם עוד • הקדשים קדשי בית מאחורי לשם יש הפרגוד אחורי שלנו
 שכפל ל א" למשנ' לאיוב אשר כל את ברך וה׳ מ״ד אחריו הולך כשהיה ר״ת את
 מראשיתו בידו שהיה ות״ט מלות בוכות ליה דריש שר״ע השיב והוא ממונו לו

 בנים שהוליד לאדם ר״ת ליה ודריש מראשיתו דבר אחרית טוב שם עוד וחייתי
 טיב אנא דרש כך לא רבו ר״ע וא"ל זנתקייתו הוליד ובזקנתו ותתו בילדותו

 מגדולי היה אביו אבויה ־ המעשה היה וכן מראשיתו טוב שהוא דבר אחרית
 ולר״א אח' בבית והושיב! ירושלים גדולי לכל קרא למוהלו שבא וביום ירושלים

 עד אמרי! ותרקדין תטפחי! שרון ושתי! דאכלין ת! אחר בתקוס יהושע ור׳
 תך אש ירדה תורת ברברי ונתעסק! ישבו בדיד! נעסוק בדידהו עסקי! דאילין
אלא ח״ג א״ל ביתי לשרוף באתם לתה אטיק אתרלון אותה והקיפה השתים

יזבנין



הגינה ירושלמי
 לכתובים ומנביאים לנביאים מתורה תורה דברי וחוזרין היינו "ושבין

 כל כתה ונו הואיל אתר ניתנה באש לא מסיני כנתינתם שמחים הדברים והיו
 לשמים כונתו היה שלא ולפי מפרישו אני לתורה הזה הבן יתקיים אס תורה
 תעשה לבנו ספר שנ׳שאבויה וראייה : בתיספות ע״כ בו נתקיימה לא לפיכך

 מראשיתו דבר אחרית טוב בפסוק ר״ע פי' בעיניו נכין היה זאת ילכונה זה
 עלה לא לשתה תורה ללמדו אביו כונת ראשית היה לא כאשר ני בעצתו והניר
 בראותו רצויה היתה אבייה כונת הנראה שכפי בזה לעיין טוביויש אחרית נידו
 סביבם השתים תן יורד אש כאלו לו שנראה החכמים לב׳ הנעשה הגדיל הנס

 והלא תורת בסתרי תלמודם זנות כן להם שנרם בה׳ והאמין נשרפין ואינם
 קושיא ותתחזק זו למעלה שיזכה נדי הורה בנו את ללמוד לבו על שישים טוב
 לשתה שלא אפילו ובמצות בתורה אדם יעסוק לעילם ז״ל מאתרם שיר *! כ זאת
 האתינה שהיא לשתה לכוונה דומה חשובה היתה אבייה שכונת ונ״ש זכו׳

 איש שכל ויציב אמת כי זה ספק בהיתר לבי אל אדבר כי שהאתנתי ותה ננסים
 הנמיל בעילם אתו שכרו שהנה תאתין בהיותו התעלה גדול הוא ישראל

 שכונתו ראוי אין זה בכל ונס תצותיה ותקיים תורה שלומד על לפניו ופעולתו
 תכליתו באתרו התכלית קודם שהוא תה במדרגה תהיה התורה הראשונ׳בלמדו

 ולהגעת הזה בעולם מדומה הטוב אל והנם הצפון לטוב לזנות כדי הוא האיו־ון
 רק האדם לו שיבור ישרה דרך היא זו לא בתורה עוסק אני הזה החשוב תכלית
 עליה נ:ר שבשתים שאבינו לפי ר״ל לבד עצמה מצד בתורה עוסק אני שיאתר

 עצתה שהתורה כלות־ לשמה פי׳תורה וזה לא או אחר תכלית אח״כ שימשך כין
 תשובתך תהיה תורה לומד אתה מדוע השואל ישאלך וני הלת־ד תכלית היא

 צוה כן ני מצפונה ולידע להבינה כדי בלמודה אחרון התכלית היא שהיא נכונה
 ולחזות ברכה אחייו להשאיר מזה שימשך ספק ואין אותם ה׳ולמדתס לנו

 ידיעתה בעבור אלא התור׳אינו ה׳בתלמוד עבד פני מגמת כל ה׳אתנס ננועס
 ונבר י לשמה שלא לומד נקרא אחרת לנונה מניין וכל י השלמות על והבנתה

 הוו לשמה שלא דתרי לשמה שלא בפי׳ התוספות שנתנו תה זה בספר כתוב
 שיקרא כדי שלומד בתי היינו וכי׳ לשמה שלא אפי' יעסוק לעולם דאתרינן מאי
 סם לו נעשה לשמה שלא בתורה שהעוסק דאמרינן ותאי שיכבדוהו או רבי

 סי' ובתעניות ־ כ״ח סי׳ בברכות כתוב כן ־ לקנתר שלומד תי היינו המית
 אלישע ננונת שהעירותי לתה תשובה תנאן י כ' סימן בפסחים וגס *״גי
 לברית כשהכניסו שהיה מעשה לבנו אבויה סיפר שכאשר יחייב השכל י ואביו
 הנציח לאהבת וגש הכבוד בעבור הורה ללמוד אביו לדרך הלי הוא גס הוא

 להבין ודרשו וחק־ו שנכנסו מארבע אחד להיות הביאתהו נפסדת הכינה וזאת
 ואיך תעמוד אל גדולים ובמקום החנם מצות לקיים לו שהיה תורה בסתרי

 קיוס על וגופו נפשו תוס־ עליון חסיד חנם שהיה כר״ע לעשות לבו מלאו
 היה עזאי בן גס ; זה בספר לתעלה כמוזכר סופרים דברי ואפילו המצות

 ר״ל וימת הציץ זה בעבור בתורה חשקה ונפשי אעשה תה ואתר מנעוריו ברוש
 בתשובת נכתיב ידועים יתיס שהתענה אחרי נפלאה בחקירה עצתו שהכניס

 והגיע העוה״ז בחיי ויתאס נפסד לדעת לבו נפתה ולא למעלה האי רבינו
 שאתרו כתו בדעותיו שלש היה שלא ונפגע הציץ זותא העול׳ובן תן להפטר זמנו

 נכנס אבויה בן אלישע אבל ־ ונו׳ שנשתגע כמי ונפגע מבחין זומא בן עדיין
 חקוקה שהיתה לפי והכבוד הקנאה לאהבת לבב ובגודל בנאוה עליונה לחקירה

 שיהיה ראוי שאין לי נפסד ודעת מחשבותיו כלבו תזה לו נתשך אביו כונת בלבו
 הרע ואח' הטוב פועל א' רשויות שני שיש אלא הרע ואת הטוב את אחד פועל
 על פי׳ר״ע זההזני׳לשבח בעבור מנעוריו לבו מחבבות יודע היה שהוא ולפי
 טובה לכמה ראשיתו היה שלא שניו! בעצתו והניר תראשיתו דבר אחרית טוב
 באחד דקדושין דפ״ק עובדא ההוא שראה בתום' עוד להפריד אחריתו יהי

 ורבי האס את ושלח הבנים את ונטל מציתו וקיים גוזלות להביא אביו שצוהו
 מאותו והריחה עכו״ם לפני עברה תמנו תעוברת אתו כשהיתה אותר נתן

 בעי אזל אבאיש רבו תאיר צר' לו אמרו אח־ נשחלה שש עוד י ואנלה המין
 אנוש תשב והנתיב א״ל תתקבילנא הדרנא אי אמר בך חזור וא"ל מבקרתיה

 שמתוך רומה תאיר ר' אמר ונפטר אלישע בכה אדם בני שיבו ותאמר דנא עד
 לר״ת ליה אתרו אותו ושרפה השתים תן אש ירדה דקבריה תן י נפטר השובה

 לינו • ונו' הלילה פה לינו יאמר עליה נלימיה שריש וקא דרבך בקב־א האש
 הקב״ה !ה יגאל טיב יגאלו אם לעיה״ב בבקר והיה ללילה שדומה בעו׳ה״ז פה

 תצילין תנינן דהני אנכי וגאלתיך לגאלך יחניז לא ואם לכלי ה' טיב סנאמר
 עיין אי׳א בתוספות תירתוע״כ בזנות אלישע הספרתצילין עש הספר תיק

 שלנו בגת' זאת תסנתא בסיום כתבתי הלא יותר מבוא־ ותמצא יות מדרש

 והמאמר ־ תורתו בינות אלישע תצילי! שבירושלמי הסיום לזה דומה מאתר
 דבר אחרית טוב ויהיה נכא! לדרוש וראיתי דורשני ואתר תכריז ההוא

 נולטת ניהנס כל אור אין חכתיס תלתידי אלעזר א״ר י נסחו וזה מראשיתו
 אוו* אין תדתה הסך היא אש שתולדת סלתנדרא ותה תסלמנדרא ק״ו בהם

 פושעי לקיש בן שמעין ר׳ אתר עאכ״ו אש שגופן חכמים תלמידי בו שולטות
 כעובי אלא עליו באי! הזהב ממזבח ק־׳ו בהן שולטות גיהנס כל אין-אור ישראל

 מאתרים להביו וכו׳ כרתו! מצות שמלאים ישראל פושעי וכו׳ זהב דינר
 ור״ש אליעזר שר׳ והוא הנחהאמתית הניחו אחרי שאלה לשאול ראיתי האלה

 פליגי ולא חדא אתר ותר חדא אתר תר זה על זה חולקים אינם לקים בן
 תאתר כל ויכתוב שניהם קבל התלמוד תסדר אבל זה את זה ראו שלא ואפשר

 אתת אס ואות־ ראשונה שאלה נשאל ההנחה זאת ועל ;ונכון אתת לדעת תהס
 חכמים בתלמידי צ״ל אין בהם שולטות ניהנס של אור אין ישראל שפישעי הדבר

 שאינם ע״פ אף ישראל מפושעי גרעי דלא ופשיטא דפשיטא עצתו הדבר זה
 ההלתידי תהות שנדע ראוי ב' שאלה * בתוספת שכתוב נמו בגופם פושעים
 יחייב והשכל לחו או ישראל פושעי להיקרא עבירות נעלי היו אס הללו חכמים

 פושעים בכלל היה ודאי אבל לגיהנס הכניסם תי כן לא שאס עבירו' נעלי שהיו
 נהם ציוך ותה הזהב מתזבח ק״ו תטעם בהס שולטת גיהנס אור אין כן ואם
 לתההכניסום בגיהנס נשרפי' כאינ׳ ואלו אלו ג׳ שאלה תסלתנדרא: תיוחד ק״ו
 ב׳הנושאי׳ בין אמיתי הבדל להבדיל ראיתי הללו תשוב׳נכונ׳לשאלות ולהשיב שס
 אבל עונותיהם לתרק היתה בניהנס כניסתם שסבת משותפים שניהם היות עם
 מתעכבים אינם ישראל שפושעי שס כניסתם אחר שנמשך בתה מובדלים הם

 כיון מדם ולהוציאם לבא עצתו את תמהר בריתו זנות אבינו שאברהם בגיהנס
 הכנא נעתק עוברי ז' סי' פסין בפ׳עושין כדאיתא בגופם פושעים היו שלא
 וכו׳ונן ותסיק להו ומקבל אברהם ואתי שעתא חדא דגיהנס דינא דתחייבי והו

 שנכנסו קלה שעה ואותה • ישראל פושעי בפי' ר״ה במסכת בתוספת זה הביאו
 מלאים היותם ותפני גדול ?יוק להויקן או לשרפם די בגיהנסהיהבה וישבו
 זהב נמו תעכביס שהמצות בהם שולטת ניהנס של אור אין הרמון כפלח מצות
 בעלי שהיי התלתידיס עונס־אבל למרק גדול צער הוא זה כל עם המזבח צפוי

 ניהנס של אור ואין תשפר יתיס עד יותר ותתענבי׳שס בגיהנס נכנסים עברות
 אלא בהו! עדת לא נור וריח ההוא האור תן נזוקיס שאינם די ולא בהם שולטת

 הזה בעולם שקבלו וטנופיס לכלוכים מכל וטהורי׳תכובסיס תנוקי' שנשארים
 לנבסורק אפשר שאי הסלתנדרא מצמר העשוי הבגד נמו גופיות מהתאוות

 ביתי שונה בהיותי כתוב מצאתי זה ; אותו תכבס והאש יצא האב תן האש בתוך
 רבים ספרים שחבר אחרון מקובל דילאין תשה הרב שחבר המשקל בספר חורפי

 בספר ראיתי שכן אני ותעיד מצאתיה ולא בקשתיהו ומכאן י הקבלה דרך על
 ערובין בתכנת לתעלה וכתבתיו הרתב״ן שכתב תה ;העם יחובר וכאשר ישן;

 דק אש שיש המאמינים לדעת אתתייס כניס הס ני הדברים ויתלבנו יתבררו
 בכעת ריב״ו בוכה היה זה ועל י הדקה תן דקה היותה עס הנפש וללבן לזכך

 קוצר בתקותו כתבתי וכבר הזה גיהנס בדרך יוליכוהו שתא ירא שהיה פטירתו
 פושעי החוט׳תהתון ת״ח צער גדול א"כ אותר יאתר ואס יראתו בפירוש דעתי

 שאתרתי תה בדקדוק תבואר תשובתו יותרתהס בגיהנס שתתעכב כיון ישראל
 כתו לכלוך תנל נפשו את לטהר לו לטוב נכנסבגיהנס ת־׳ח שהרי הגדולים בשה

 בהן ותנין וחובטים רותחים תיס של יורה לתוך אותם שמכניסים הבגדים
 אחרי הפושע ת״ח נפש כן וטהורים זנים לבנים אחי׳נ שיהיו נדי רבות פעמים

 מאירת ברה וטהרה וזנה ותלאה סיג מכל נקיה תשאר ההיא האש תן צאתה
 שכניסתו ההתוני הפושע בנפש כן שאין תה בחייו שלתד תורתו בשבת עינים

 ולא תועיל בפלא לו חטא־ודי אשר חטאתו על נפשו לצער אלא אינה בגיהנם
 נחו שהיה לו שדי המזבח : ז נתו שעשה המצות בסבת ההיא האש לו תזיק
 להועיל נח בו אין ■אבל ישרף לשלא המזבח ובין האש בין ולהפסיק להרחיק גדול
 אברה׳ של בריתו תגיהנ׳בסבת פושע שהיה ההמוני האיש נפש צאת ;ואחרי נלל

 תעלות כתה שפלה ותעלה בתדרגה עצמה בפני במחיצה נשארה תהיה אבינו
 טעם על ועמדתי לשואל נכונה השובה פושעיומכאן שהיה ת״ח נפש ממדרגת

 שכל הזהב ממזבח למד ור״ל משלתנדרא תק״ו למד שר׳אלעזר הראיות הבדל
 יתעלה השם הקרה כי כבודי ויגל לבי שתח :תענינו הלמד דבר היא תהס א׳

 מסכימים ושניהם וירושלמי בבלי סדרי משתא הסדר בחתימת זה ענין לפני
 היתה וזאת גיהינס של מדינה ללותדיה מנינה שהתורה והוא אמוניי דרוש לעני!
: תורתו בזכות אלישע תצילין למעלה ככתוב רבו נפש בעד תאיר רבי נחתת
תניא ' ״ ־

כועד סדר ירושדפי סליקא



המט יבמות ראשון פרק עשרה חמש

, , ״ א
 היטמא אביו לו אמר יכול וגומר תיראו ואביו אמו *איש ויקרא

 אמו איש ת״ל לו ישמע יכול תחזיר אל לו שאמר או “י
 בכבודי כולכ׳חייבין תשמורו שבתותי ואת תיראו ואביו
 שבתותי את ת״ל שבת דוחה בה״מ בנין יהא יכול תניא

 יכול תניא בכבודי חייבין כולכם תיראו ומקדשי תשמורו
 תשטורו שבתותי את ת״ל המקדש מבית אדם יתיירא

 מורא ונאמרה בשבת שמירה נאמרה תיראו ומקדשי
 אתה משבת לא בשבת האמורה שמירה מה במקדש
 האמורה מורא אף השבת על שהזהיר אלא,ממי מתירא

 על שהזהיר ממי אלא מתירא אתה ממקדש לא במקדש
 בהר אדם יכנס לא מקרש מורא היא ואיזו " המקיש

 ולא רגליו שעל ובאבק באפונדתו במנעלו במקלו הבית
 שבית בזמן אלא לי ואין מק״ו ורקיקה קפנדריא יעשנו

 שבתותי את ת״ל קיי׳מנין שאיןבה״ט בזמן קיים המקדש
 בשבת האמורה שטירה מה תיראו תשמורוומקישי

:לעולם במקדש האמורה מורא אף לעולם
 או אנדה להשיג הקירות נניח היטמא :לכהן אביו לו אמר

 ישמע יבול : תנ<;יר אל לו ואמר נחוץ עומדת שהיסה
 ולאו דטומאה לאו וילפינן תיראו ואביו אמו איש ת״ל לו

 ומורא בשבת שמירה נאמרה : דשנה מלאוי אנדה דהשנת
 מתירא אתה משבת לא אח:: נפסוק הכתונ והקישן במרץ־ש

 : נמתניו שאהו־ ארנקי באפונרתו :מורא ניה כתיג דלא
 נשכנגדו ויוצא זה נפתה ויכנס להקיף שלא הלוט לקצר קפנדריא

 נפרק מפרש וחומר מקל :צרכיו לעשות אלא ענודה לשס ולא
 ק״ו מאוס שאינו שק נלנוש .המל־ שער אל לנא אי! מט הרואה

: הקנ"ה לפני מאוס שהוא לריק
 כן לומר הוצרך לא אכיו נכי המקדש מבית אדס יתירא ל יכ תוספות

 מקדש נכי אכל • אלהות לשס לו ישתחוה שלא דפשיטא
 שלא מורא שיין אכיו גבי נמי אי שבקדושה דכר דהוי משוס איצטריך

: והולך שמפרש כמו כדוחק אלא למצוא יכול איו כמקדש אכל יכעיסנו ן&ע*

 למ״ד שצריכה תיבה כל י״ג דף *נגמרא מהרש״א
 שמות אלו כולי אלימה אלים כגון כי' בתחלתה

 נסו הרה כמו שמות נשאר גס המדה היא וכן העיר שמות כולם
 נקט ולא נתיצה נשמעתין וכדאמרינן כנען ארצה בתואל ביתה

 פשוטים יותר שהם לפי העיר שם שהם הני הכאאלא
 כולי שצריכה תינה כל וקאמר כן לפרש ומפורסמים

 נתחלתה למ״ד צריכה ודאי שהיא מהשמות תינה כל דהיינו
שצריכ׳למ״ד נהם יתכן לא ופועל תלה תיבות שאר אנל אל נתקו׳

א לח ח״ב

 הר״א נשם נניאורו מהר״ן שהקשה תה תפול ונזה נתחלתה
 רשעים ישונו כתינ והא דהכא אהך פריך דננ״ר ודע ׳ התדקדק

 הפירוש ועיין שנשאול התחתונה בדיוטא ההוא ותשני לשאולה
 נפרק שכתנג , תה פי על הנ״ר כונס לפרש נראה ועוד נרא"ם
 וה״ק יצא לצאת הרוצה שכל רתז תתחתיה פתוחה שה״א הקותץ
 ששם תתחתיה פתוחה שהיא רתז הוא לשאולה תלת שנסוף שהה״א

 נפרשת פרש״י וכה״ג שנפאול התחתונה לדיוטא הרשעים ירדו
 כה״א לשחת לתטה שירדו רתז נה׳ ננרא הזה שהעולם בראשית

:וק"ל עכ״ל שם לרדת למטה ופתוחה צד תכל שסתותה
 לטומאה ילין< היכי וקשה וכו' יכול תיראו ואכיו אמו איש תניא הרי״ף

 עשה דהוי משכת כרת כהס שאין תעשה ולא עשה שהם וליחידה י
 שאץ דבר לכל ואם אכ כבוד דחי דלעול' ותימא • כרת כהס שיש תעשה ולא

 כמה איכא נמי דכשכת כיון וי׳יל ־ המקים לככוד ככודם .שהקיש כיון כרת בו
 אתת מלאכה כל תעשה דלא לאו שהוא מחמר כמן כרת כהס שאין מילי

 דכתי׳ קרא לן וגלי כנופיה מעשה עמד דלא כרת ליכא לאו ונהא וכהמתך
 טעמא אלימאלן דלא אלמא אב כיבוד ליה דחי דלא תשמורו ואתשכתותי

 דהקשו למאי ואי ־ התום' תירצו כזה וכיוצא המקום לככוד ככודס דהוקש
 דלא קרא לן דגלי כיון וי״ל גרידא לאו אפי' דכיבוד עשה דחי דלא לן מנא

 גרידא לאי אפי' א״כ דלידחי המקו׳ לכנוד ככודם דהוקש טעמא לן אלימא
 דחמיר שכת שאני דילמא חשכת למילף מנ״ל להקשות יש עדיין ־אכל דחי לא

 שבתות* ואת תיראו ואכיו אמו איש כתיב ובהאי ט"ם כעובד שכת שהמחלל
 כיבוד להו לידחי מילי בשאר אבל השכת את אב כיבוד דוחה שאינו תשמורו

 ואות התם מדכתיב דיליף ויי׳ל ־ המקים לכבוד כבודם שהיקש ואס אב
 לכיביד שדוחה תשמירו לשכתותי טעם ניתן שהיא ה' אני י־׳שמורו שבתותי

 בכבודי חייבים ואביך ואתה אביך ועל עליך שליט ה' שאני לפי ואס אב
 אב כיבוד אותם דוחה אינו המצות בכל גס השבת'וא״כ על מתתרין וכולכם

 בכריית' מ״ש אללי וזה ה׳ כבוד שהם במצות מוזהרים והס שטת לפי ואם
 לדחות ואין בכבודי חייבים ואביך שאתה לומר שהוא בכבודי חייבים כולכם
 המקדש בית בנין יהא יכול :אב כיבוד בשביל בו מוזהרי' שכולכם כבודי
 משום השכת את המקדש בית בנין שידחה דס״ד נראה וכו' שבת דוחה

 דאת מקרא וילין( בשבת ואפילו במועדו כדכתיב שבת דוחה דעכודה דקי״ל

 דכתיב משוס אמרינן אב כיבוד גבי דכשלמא וקשה תשמורווכו׳ שבתותי
 לוחראע״פ שהוא תירא! ואביו אמו דאיש בתריה תשמורו יאתשכתותי

 שהשבת תשמורו שבתותי את מ״מ אב כיבוד על והזהרתי לך שאמרתי
 הכא אכל כככודי חייבים ואביך שאתה ה' אני כי לחללו שלא עומד במקומו

 דמשמע תיראו מקדשי ואת קאמר והדר תשמורו שבתותי את תחלה כתיב
 דדוחה ללמוד ויש תיראו ממקדשי מ״מ שכת שמירת על שהזהרתיך אע״ם

 שהשכת בכבודי חייבים שכולכ' יליף ה' אנו דכתיכ ממאי יליף ושמא י שכת
 וזהז השכיעי כיוס וישבות השמים את ה' עשה ימים ששת כי לעולם הוא

 ואינו כקרבנותיהם ישראל לבני לרצון הוא המקדש עשיית אבל ה' כבוד
 שכת ומוספי התמידי! עכודת שיש לפי ומ׳'מ עדיף ה' וכבוד לעולם עימד

 זכירת אחר תיראו מקדשי הכתוב הזכיר לכך כשכת ואפילו כמועדו דכתיב
 עשיית למעט אני ואמר השבת את התמיד שידחה לרמוז שבת שמירת
 יש וכו' המקדש מבית אדם יתיירא יכול .־ שכת דוחה שאינו המקדש
 המקדש על שהזהיר ממי יתיירא או מהמקדש יתיירא כין איכא מאי לדקדק

 וכו' כמנעלו ולא במקלו לא הכית להר אדס יכנס לא מורא איזהו דככולהו
 שבית כזמן אלא זה ציווי לנו היה לא מהמקדש היתה המורא שאם וי״ל

 נשאר לא קייס כ״ה שאין כזמן אכל מהמקדש לירא שיש קיים המקדש
 נין הוא המקדש על שהזהיר מחי הוא שהמורא כיון אכל מהמקדש מורא
 של השני מהתירוץ נרא? וכן קיים ב׳יה שאין כזמן בין קיים שכ״ה כזמן

 קיים שכ׳יה בזמן אלא לי אין לומר עוד הוצרך למה קשה אבל ׳ התוספות
 מהמקדש מורא אף לעולם שכת שמירת מה תיראו מקדשי ואת ת״ל וכו׳

 ממי אלא מתיירא שאינך שכת שמירח מהיקש זה למדנו ככר והלא לעולם

וכיון המקדש על שהזהיר ממי אלא מתיירא אתה אי כן השבת על שהזהיר

שהמירא
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 אי קייס המקדש בין לן שאני לא המקדש על שאזהיר ממי היא שהמירא

 לומר אפשר היה דמי׳מ וכ״ת הוא וקייס תי עליו שהזהיר מי כי קייס אינו
 בזמן אלא הזהיר לא שתא המקדש על שהזהיר ממי היה שבמורא שאע״ס
 הצאן גס שכינת שס שתיתת זמן כל סיני הר על שהזהיר כמו קייס שבת״מ
 תמת כתיב השכינה מתנו וכשנסתלקת ההוא ההר מול אל ירעו אל־ והבקר

 ת״מ לעול' מקדש מורא אף לעולם שבוז שמירת מתה יליף ולכך בהר יעלו
 השבת על שהזהיר מת• אלא מתיירא אינך שבת דתה היקשא איצעריך למה

 מהמקדש היא שהמורא למיתר ליכא תו לעולם תקדש דייורא דילפינן דכיון
 שהזהירנו תתי היא שהייורא אתרנו וע״כ המורא נסתלקה התקדש אין שאס

 דריש דמעיקרא הרוחק תתוך לותר ואפשר לעולם היא ולכך התקדש על
 מורא אף לעולם היא שבת תה ליה דדרשינן לתסקנא איל הכי קרא להאי
 על שהזהירנו תמי אמורא דלעיל דרשה ההיא לתידרש ליכא לעולם היא

 שתזהי׳ ממי אלא מתייר' אתה דאי היקש' דבתאי לומר אפשר המקדש־ועור
 מן היתת התורא שאם בחון המעלה על עשת חייב ללמוד בא התקדש על

 תקדשי את בו שכתוב במקדש בפני' חולין המקריב אלא לנו היה לא המקדש *
 למדנו לא למקדש חון קדשים אבל בפנים חולין בו להקריב שלא תיראו

 זת בכלל יש התקדש על שהזהיר ממי היא שהמורא. וכיון מקדש של ממורא
 שלא הזהרנו המקדש על שהזהיר מתי כי בחון קדשים בין בפנים חולין בין

 ואיזהו בברייתא שאמרו ומה י בפני׳ חולין להקריב ולא בחון קדשים להוציא
 משבת לא י יותר הפשוע הדבר נקע • וכו׳ במקלו יכנס לא מקדש מורא
 במס׳ אמרי' דתא לרש"* הכוונה מורא ביה כתיב דלא פרש׳יי מתיירא אתה
 משבת מורא זה בכלל ויש לרחם שבת יכולה אומר החולה את המבקר שבת
 מהמקדש אדם יתיירא יכול ונתוספית ־ מורא ביה כתיב דלא פירש לזה

 הוא מהמקדש אדם יתיירא דיכול דמשמע החושפות דברי לישב צריך
 דאי וכו' שבתותי את ת״ל ואמר קדושת של דבר דהוי משום לו להשתחוות

 מורא ואיזהו ואמר שקמו ומה המקדש על שהזהיר ממי אלא מתיירא אתה
 כשהיינו תליא בהא דהא משום הוא וכו׳ הבית להר יכנס לא מקדש של

 משוס לו להשתחוות דורשים היינו ממש מהמקדש תיראו מקדשי את דורשי׳
 לדרוש לנו אין המקדש על שהזהיר מתי דרשינן והשתא שבקדושה דבר דהוי

 לא אמאי קשת ועדיין וכו׳ במקלו הבית להר אדם יכנס שלא אלא זה מורא
 לו להשתחוות תירא אותו המקדש על שהזהיר ממי מורא נמי ליה מוקי

 על שהזהיר להקב״ה לו להשתחוות מורא ואיזהו למיתר ליה ואיה *תברך
 כי המקדש באזהרת תלויה אינה ליי׳י להשתחוות אזהרת ושמא המקדש

 יכנס לא מורא ואיזהו פי' לכך ומשתחוים מודים אנחנו ולו אלהיט הוא

 דגבי התוספות שאתרו השני התירוץ להבין צריך ועוד י וכו׳ הבית להר
 יתיירא יכול שהזכיר קשה דאדרבה וכו' יכעיסנו שלא מורא שייך אביו

 היכי נמצא אינו ואם בדוחק אלא במקדש מורא נמצא שאינו מהמקדש
 לומר דא״א ונראה ׳ הזכירו לא לאביו המצוי והדבר תקדש מורא לומר ס"ד
 אבל יכעיסנו שלא מאביו ליירא צריך נמי הכי דאין מאביו יתיירא *כול

 וה״פ במקלו הבית להר יכנס דלא אלא מקדש מורא שייך דאין ממקדש
מורא יהיה יכול וכו' ת״ל קייס שב"ה בזמן דוקא כלומר מב״ה יתיירא *כול

: קיים המקדש שבית בזמן דהיינו מקדש מורא יהיה דווקא זה

 אוסרין וב״ה לאחים הצרות את מתירין ב״ש משנה ב
 מכשירין וב״ה הכהונה מן פופלין ב״ש חלצו ע

 ן אושרי שאלו אע״פ פוסלין וב״ה מכשירין ב״ש נתייבמו
 ב״ש נמנעו לא מכשירין ואלו פושלין אלו מתירין ואלו

 הטהרות כל * מב״ש ב״ה ולא מב״ה נשים מלישא
 נמנעו לא מטמאין ואלו מטהרין אלו שהיו והטמאות

 יותר פירש ובכריתא * ע״ב אלו ע"ג אלו טרדות עושין יד
 מב״ש ב״ה ולא מב״ה נשים לישא ב״ש נמנעו לא ואמר3"ע

 שנאמף מה לקיים בזה זה נוקגין וריעות שאהבה ללמרך
; אהבו והשלום *!־*שת רישח2<

 דרשא להו דלית לאחין להתינס ערוה צרת מתירין ב״ש
 מ| פושלין כ״ש :האחין תן הצרות חלצי : דלצרור

 שלא שחליצה לפי מכשירין וב״ה .חליצה שחליצתה הכהונה
 מכשירין ב״ש לאחים: נתיבמו :הנכרי מן כחולצת והוי לצורך

 פוסלין הלל ובית : תיגתיהס נתאלמנו אס לנהנים אותן
 אסורה והזונה זונה עשאה לה לפסול ,!הננעל להם לאסור שננעלו
 לנית שנתינתו הצרות שנני פי על אף וכו' נמנעו לא :לכהונה

 ואשת עליהס הוו אח אשת נאיסור שהרי לנ״ה הס תתזריס שתאי
 נדאיתא הס תתזריס כריתות חייבי שהן עריות ובני נכרת אח

 כתא* מנית נשים לישא הלל נית נתנעו לא הכי אפילו נפירקין
 דעו ואותרין הצרות תן הנאות אותן להם תודיעיס שהיו לפי

פורשין:טהרות היו והם נאים שנתינתו עיזה תצרת זו שמשפחה
.־ לאלו אלו כליהם תשאילין שהיו אלו גב על אלו

 ג ב״ה דהא כדבריהם ב״ש עשו לא מ״ד איבא גמרא
שס רובא בתר אזלינן רבי עשו מ״ר ואיכא רובא

 ע״א :טפי מחדרי ב"ש הבא נינהו הדדי דבי היכא
־ נחכתה נינהו הדדי דכי

 דסתתא גנ על ואף נחכתה פרש״י ,כו הדרי רבי ׳א מהרש
דתוקתינן אפשר להטות רניס אחרי נתורה נתיב

 יו״ל׳ חסר ג־נ על תענה לא תדנתיב נינהו הדדי דכי דוקא לה
 ודע להטות רניס אחרי תלך לא ר־נ דהיינו חכמה ניש דמשתע

 ואינעית קאתר קול נת לאחר אנל קול נת נקזדס אתרו זה דכל
 דאת' היא ר׳יהושע עשו ות״ד נ"ק נפקא דהא עשו לא ת״ד אימא

 נחידושינו גס נתוספות זה כל ועיין קול ננת משגיחין אין
: וק״ל בהלכות

 האמת שנאמר מה לקיים כי׳ לישא שמאי בית נמנעו לא
לאתיא אתת הדעות שני שיהיו שא״א הגס אהבו והשלום

 נחגיגה כת״ש אתת נלם ניניהם שהיה ואתנה השלום תצד ת״ת
:וק״ל אח׳ תרועה נחנו חיים אלהיס דנרי פולס כי
 ד מחלוק׳ להם אמר מהו הבת צרת יהושע רבי את שאלו

 טן מכניסין אתם מה א״ל מי כדברי והלכה וב״ה ב״ש
 3ע״ בין גדולות מחלוקת שני בין גדולים הרים שני בין ראשי
 מעיד אני אבל גלגלתי ירוצו שמא אני מתיר׳ וב״ה ב״ש
משפחת בירושלים שהיו גדולות משפחות שתי על לכם
 מכן קופאי בית ומשפחת צבועים מבית עכמאי בית

על ושמשו גדולים כהנים ומדם צרות בני שהן מקושש
:המזבח גבי

 ה לאחין הבת צרת הותרו הרכינס בן דוכא רבי בימי
ט! היה גדול שחכם מפני לחכמים קשה הדבר והיה '

 ילךויודיעוהו מי המרר׳אמרו לבית מלצא קמו ועיניו וזקן
 אלעזד רבי מי ואחריו אלך אני יהושע רבי להן אמד זו

 פתת על ועמדו הלכו עקיבא רבי מי ואחריו עזריה בן
 באין ישראל חכמי רבי לו אמרה שפחתו נכנסה ביתו

והושיע יהושע ללבי תפסו הנגפו יכנסו לה אמר אצלך



קב יבשת ראשן פרק עשרה חמש
 וישב אחר לתלמידך אמור רבי לו אמר זהב של מטת על

 חברנו בןלעזריה לו ויש א״ל ראב״ע לו אמר הוא מי א״ל
 ראיתי ולא זקנתי גם הייתי *נער הזה המקרא עליו קרא סלי=
 של מטה על והשיבו תפשו לחם מבקש וזרעו נעזב צדיק 'ל

 ומי א״ל וישב אחר לתלמידך אמור רבי ליה אמר זהב
 יוסף בן עקיבא הוא אתה א״ל יוסף בן עקיבא א״ל הוא

 כמותך שב בני שב סופו ועד העולם מסוף הולך ששמך
 טוב משמן שם *טוב זה מקרא עליו קרא בישראל ירבו קהלת
 הבת לצרת שהגיעו עד בהלכות אותו מסבבין התחילו ז

 וב״ה ב״ש מחלוקת להם אמר מהו הבת צרת לו אמרו
 משמך והלא א״ל כב׳יה הלכה להם אמר מי ברברי הלכה
 הרכינם בן שמעת׳או רופא להם אמר כב״ש הלכה אמרו

 לי יש קטן אח א״ל שמענו סתם רבי א״לחיי שמעתם
 שמאי מתלמידי והוא שמו ויונתן הוא )שנון( שטן ככור

 ש׳ עמו שיש לפי בהלכות אתכם יקפח שלא בו והזהרו
 עלי מעידני אבל מותרת שהיא הבת בצרת תשובות

 ג׳ ואמר הנביא חגי ישב זו מדוכה שעל וארץ שמים
 עני מעש׳ מעשרי׳ ומואב עמון אסורה הבת צרת דברים

 התרמודיים ומן הקרדויים מן גרים ומקבלין בשביעית
 בשלשה יצאו וכשיצאו אחד בפתח נכנסו כשנכנסו תנא

 א״ל ואוקמיה ליה אקשי עקיבא ברבי בו פגע פתחים
 סופו ועד העולם מסוף הולך ששמך עקיבא הוא אתה

 לו אמר בקר לרועה הגעת לא ועדיין לשם שזכית אשריך
:צאן לרועה ואפילו עקיבא רבי

 צרות בני שהן ;רצוץ לשון דאכיתלך גלגלתו ותרוץ כמו ירוצו
של אחיו הותרו רופא רבי בימי :״ה3נ לשוק שנשאו

 פיו על ועשו לקמן כדתגן התירן ״ש3 מתלמידי שהיה דוסא רני
 קמי התירן; שהוא חכמים וסבורים היה גדול שחכם :כן ונהגו
 לתלמידך אמור רני דזסא לר' יהושע רני א״ל :מלראות עמדו

 נלא הרביגם בן או ;אומרים שמעתם התירן דוסא :3ויש אחר
 : הוזכר לא ושמו סתם הרכינס נן שמענו סתם :שמעתם דוסא
 מעשה ועושה שמועתו3ע ועומד חריף הוא )שנון( שטן בכור
 הדרים ישראלי׳ ומואב עמון ;כרניס לעשות משמועתו 3ש ואינו

 ארן בקדושת ונתקדשו מסיחון משה ש3שכ 3ומוא עמון ארץ3
 ותקנו שכיעית3 כה וזורעין קדושתה בגולה שני ככית ועכשיו ישראל

 פרנסת מפני לקמן כדמפרש כששית עני ומעשר ראשון מעשר להם
 לקש שנטל לפי כשכיעית לאכול מה להם שאין שכא״י עניים
 :עני ומעשר ופאה שכחה לקש שם ונושלין שם ונאים ופאה שכחה

 הס ממזרים אמרינן ולא וכר דקרדויים מן גרים ומקבלים
 : דפסלי לקמן רננן דאיכא שכו״ס עליהם שנאו ישראל מננות *־

: עקינא נרני יונתן בי פנע
 ויצטרכו כהלכות ייקפחם יחד ימצאם שלא מתיזים ג'3 יצאו

 כדי פתחים כג' יצאו נמי אי י כמותו הלכה לקכונג

:תשובותיו וישמעו שימצאוהו

 היה שהוא לפי כי׳ אלך אני יהושע ר׳ א״ל מהרש״א
 היה שמא ראג״ע ואחיע דור כאוחז אנ״ד

 נדקאמד הגדולים כשם ששמו עקיכא רני ואחריו לנשיא נתמנה
 גדול חנניא נן יהושע ר׳ שהיה ולפי כו' מסוף הולך ששמך לקמן
 ראנ״ע משא״כ הנית בזמן ריכ״ז מתלמידי היה שהוא כשני׳ מהם

 נמה נפרק התום' כמ״ש החורנן אחר שנה י״ח נן לנשיא שנתמנה
 כמה החותן אחר נניתר כוזינא נן נזמן היה וכן*״ע נהמה
 תפסו הוא מי יהושע לרני שאלה כלי לפניו כשנאו וע״כ שנים

 נן לו יש בדקא״ל היית זמן נ כנר מכירו שהיה שנראה והושעו
 אנל לקחן כדמוכח היה גדול זקן דוסא דרני כו׳ חנרנו לעזריה

 מ* עליהם ששאל עד הושיבם ולא הכיר לא עקינא ולרני לראכ״ע
 לפ* זהי של חטה על בכבוד הושע ולראכ״ע יהושע לר׳ גס הס
 שסיפר גג על אף עקינא לר׳ כן ולא אכ״ד היה וזה נשיא היה שזה

 ר' של תלמידו שהיה גס כתלמי׳ נעיניו נחשי היה כדלקמן נשכחז
 נומן וגו׳ הייתי נער הזה המקרא ראנ״ע על קרא ולזה ־ יהושע
 נעזב צדיק ראיתי ולא ר״א ננו יזמן עתה זקנתי וגס אכיו עזריה

 ר״א וננו שעזריה וע״ש ר״א ננו הוא לחם מכקש וזרעו עזרי׳ הוא
 אחה אמר ולר״ע נהמה נמה פרק כדמוכח היי גדולים עשירים

 נישראל סיסר׳כתותךירכי של נניו תכני צדק גר יוסף עקע׳נן הוא
 :חעיו״ס הנאים גרים ולא לכך ישראל נני שיזכו הגרים מן ולא

 שלא כדי כן עשו בו׳ בהלכות אותו מסבבים התחילו ואמר
 האמת להם לגלות ויתיירא הנת צרת דין על ניאתן שעיקר ירגיש

 אני מתיירא שאמר הדנר לגלות רצה שלא כר״י לעיל כדאתרינן
 אח א״ל : לאלן פגומות אלו של צרות .שכני לפי ט׳ ירוצו שמא
 רנים ימים שהאריך הרמנ״ס דעת לפי בו' בכור לי יש קטן

 מורכן אחר עד הנביא חגי מזמן שני נית זמן כל כמעט דוסא ר׳
 כ״כ ימים האריך שלא נשנים לי יש קטן אח דאתו־ ניחא שני כית
 הרתנ״ם דכרי דחה יוחסין ספ׳3 אכל הנניא מחגי קכלתי שמע ולא
 שלא נו הזהרו תמני קטן אחי שהוא דגם דה״ק לפרש ויש נזה

 שקנלתי נחו הנניא מחגי קנלה נירו אין כי כהלכות אתכם יקפח
 כפול טל סומך שהוא "ש ע נטר שטן נטר כי אמר ולזה ממנו

 ושטן גו׳ לחושיה כפלים כי חכמה חטלומות לך ויגד ע״ד חכמתו
 תנא ואמר ׳ כפרש״י דכריו טל וטומד כל תפני ישוב שלי/,, ע״ש

 נראה ועוד התוספ' פי' עיין בו' אח' בפתח נכנסו כשנכנסו
 לפי נכנסו כשנכנסו אכל לאנ״ד קודם נשיא הדין לפי כי לפרש

 לו היה יהושע ר׳ לעיל כת״ש דוסא רכי עם להם שהיה ההיכרא
 עזרי* אכיו עם רק עתו היכר׳ לו היה שלא ראכ״ע ואח"ג היכרא
 כשיצאו אכל ר״ע של אביו עם גס היכרא לו היה שלא ר״ע ואח״כ

 ע״כ לאכ"ד קודם דנשיא כיון שנכנסו כסדר שיצאו הראוי מן אין
 נכנס שככר כיון ראכ״ע אחר יצא שלא אחרת כפתח יהושע ר׳ יצא

 ראוי היה לא כחכמה גדול שהיה כיון כר״ע צ״ל וכן לו תקודם
 לרועה הגעת לא ועדין ־ואתר אחרת כפתח ויצא אחריה׳ לצאת

 דוסא ר' מאחיו ששמע על רמז לו שרמז לפרושי איכא ,בקרבו
 א״ל כשתעתין כדאמרינן הנכיא מחגי מקכלה הכת צרת לאסור

 כדאמרי' חגי שכנכיאיסשהוא מאחרון זו קבלה על לסמיך לך שאין
 כי מלאכי זכריה חגי אחרונים נביאים תאן דסוטה נתרא כפרק
שהיו לומר הראשונים מנביאים זה >3ד3 לתך3ק3 הגעת לא עדין

רוע* ב לת



פרק עשרה חמש
 לו שרמז ואפשר גומר אנכי נקר נו שנאמר עמים כגון נקר עי1ר״

 במדרשות כדאמרינן לשון וכבד שפתים ערל שהיה על עמוס על
 לשונו תניני פלא מנוררת אינה ממנו קנלתכם היה אס גם ור״ל
 הגעתי כי עקינא רני לו והשיג י נידכס הוא ושעות ודיכורו יפת

 שהיה ר^ינו משה על רמז שהוא צאן לרועי אפילו מחגי בקבלתי
 בקבלתו לטעות דאין ודאי ולשון פת כנד ג״כ היה וגס צאן רועה
 צרת לאסור נילף דמינה לג״ש עליה דעליה דרשה הך דהא ממנו
 ודו״ק: מעצמו ג״ש דן אדס דאין משה מפי מסיני נקנל׳ היא הבת

 מן גרים מקבליץ אין תרוויהו אמרי ושביא יוחנן רבי ו
 אמר חד וסביא יוחנן רבי בה התרמודייפפליגי שס

 ירושלים בנות משום אמר וחד שלמה עבדי משום
 הבא ועבר קפב׳עכו״ם שלמה עבדי משום למ״ר בשלמא ,

 ירושלי' משו׳בנות אלאלמ״ד ממז׳ הולד ישראל בת על
 משמיה ותרוייהו כהנא ורב יוסף רב בה פליגי היא מאי

 אלפי ושית׳ גברי אלפי י״ב אמר חד חנה בר בר דרבה
 אלפי שיתא ומנייהו גברי אלפי י״ב אמר וחד קשתויי
 כשף על גפנו הכל להיכל עכו״ם שנכנסו בשעה קשתויי

 ענו בציון *נשים שנא׳ ירושלים בנות על נפנו ורם וזהב י־אינ
 פסוק יונתן א״ר נחמני בר שמואל א״ר יהוד׳ בערי בתוליה

 אמריה מאן זקנתי וגם הייתי *נער אמרו העולם שר זח 0ת•'
 מי אמריה דוד ואלא קמיה זקנה איכא מי קב״ה אילימא 6

 שמואל וא״ר אמרו העול׳ שר ש״מ אלא האי כולי קשיש
 מחמדיה כל על צר פרש *ידו מ״ד יונתן א״ר נחמני בר ינה6

 על נפנו הכל להיכל עכו״ם שנכנסו בשעה ומואב עמון זו א
 יבא *לא בו שכתו׳ זה אמרו ם״ת על נפנו ודם וזהב כסף ״״״
 ליעקב ה׳ *צוה • באש ישרף ה׳ בקהל ומואבי עמוני כנ

:נהרא לפום הומניא כגון רב אמר צריו סביביו א אינה
 בחזקה שס ודרין עושרן מחמת ישראל נכות שנשאו שלמה עברי

 הולד ישראל נת על הנא וענד עכו״ס וקסכר עכו״ם
 ירושלים מות לה תפרש לקמן ירושלים בנות משום :מתזר

 בכות למ"דתשום אלא ה״ג ונשאום: עכו״ס שנאו בחורבנה
 דאדכרי' איידי הייתי :נער קשת תושכי היא;קשתויי ירושלי׳מאי

 נהר* לפום :הומני׳ מלאך העול׳ הכא;שר ליה נקט לעיל קר׳ האי

 עניים: ישראל שהם נהרא פוס לנני ותצירין הם עכו״ם נתותניא
 תימה התרמודיי' מן גרים מקבלין אין אמרי וסניא יוחנן ר׳ תופחות

 שלא יוחנן ר׳ סכר ושמא הנביא אחגי יוחנן רבי פליג היכי
 ליה וא"תלמה וכו' עבדי משוס דאמר למאן בשלמא : משלם חגי אמרה

 דעבדי שלמה עבדי משוס למימר ליה הוה ממזרות משום טעמא למיתלי
 בפרק למ״ד ואיכא מהס הבעלים נתייאשו דמסתמא וי״ל בישראל איסורא

 העולם שר זה פשוק : שחרור גע צריך אינו עבדי מפלו' נתייאשתי השולח

 הנכבד מטטרון הוא נקיא נער המשרת שר הפייט דעשה לר״ח קשה אמרו
 תוקף יסד אחר ובפיוט נער שנקרא העול' שר הוא מטעמן אלמא והנורא

 שיהא אפשר ואי מטערון הוא דחנוך משמע מבשר לאש הנהפך מטטרון־שר
 שר פתח בראשית ימי דנששת אמרינן טרפות אלו דבפרק העולם שד חנוך

 רמעטרון וי״ל בתעש׳בראשיח היה לא וחנוך במעשיו ה' ישמח ואמר העולם
 זקנתי גס הייתי נטי דכתיב משום לא נער דנקרא והא העולם שר זה אין

 נמי מינה מטעירון של שמות בע״ח ובפסיקת' שמו היה שכן נער נקרא אלא
 ובריש מת דחנוך אומרים יש דבב״ר זו על זו חולקות דאגדות גערדעוד

: בחייו לג״ע דנכנס משמע ארן דרך מהכת

יבמות ראשין
 ענו בציון נשים שנא׳ ירושלים בנות *משום מהרש״א

 תמך ודלתא עלתא אטלי פריך מחסין נפ״י גו׳
 קודשא אילימא :וק״ל תפורש ושם גו' ענו נציון נשים דכתינ

 כזקן להם נראה בסיני דאתרינן אע״ג כו׳ זקנה איכא מי ב״ה
 עצתו על הל״ל לא הקנ״ה אבל ישראל של הדמיון לפי היינו כו'

 קתית נערות איכא ומי דת״ל וה״ה קמיה זקנה דליכא כיון זקנתי
 דאי קושיא אידך תשוס אלא הייתי נער עצתו על הקנ״ה דקאמר

 זקן דוד כתי׳ויהי דוד דגני ואע״ג הכי כו׳נקט קשיש ומי אתר׳ דוד
 רבותיה תאי ע׳שנה עד אלא האי כולי קשיש דלא כיון ת״ת גו' נא

 קאמר גו׳ולכך וזרעו נעזב צדיק ראה לא השנים אותן דכל דקאתר
 גגו׳ודו״ק: צדיק ראה דמעול׳לא חידוש דהו׳ודאי אתרו העול׳ דשר

 גו׳ עמוני יבא לא בו שכתוב בו׳ בשעה ומואב עמון דה

 מקדשה נאו גויס ראתה כי קסמיך גו׳ צר פרש ידו דקרא אסיפא
 נה שנאמר ההורה היא ומהמדיה גנת׳ נקהל יבואר לא צויהה אשר

 שרף דאותיותיו פר״ש מלשון נאש ישרף ודרש גותי 3מזה הנחמדי'
 לדלעיל זה נסמך כו׳ הומנייא כגון גו׳ ח׳ צוה : ע״ש וק״ל
 כולה בבבל איכא הומנייא יוחסין כדאמרי׳בפ׳י׳ עמון בבנות שזכר

 ומואב עמון חלק נפרק מ״ש פי על צריו סניניו ואתר דעמוכאי
:וק״ל הוו דא״י נישי שגני

 תימת וכו׳ גרים מקבלים אין תוספות וכו' גרים מקבלים אין הרי״ף
 חגי אמר דלא סבר ושמא הנביא אחגי יוחנן רבי פליג היכי י

 צרת שאמך הרכינס בן יונתן על התוספות הוקשו לא אמאי וקשה ־ מעילם

 שלא דסבר י״ל ואם אסורה הבת צרת שאמר הנביא אחגי ופליג מותר' הבת
 דיונתן■ לומר ואפשר גרים במקבלים עוד הקשו מת א״כ הנביא חגי כך אמר

 חגי כן אמר דלא ולומר דוסא ר' אחיו על לחלוק אפשר היה הרכינס בן
 אתר דחגי הראשונים שקבלו מה על חולק איך אחרון שהוא יוחנן ר' אבל

 על׳ בזת וחלק חגי כך אמר שלא סבר יוחנן ר׳ שמא תירצו ובדוחק מקבלין
 שלא ואומי חולק היה הרכינס בן שיונתן הוא נכון והנראה הראשונים קבלת
 יומנן ר' אבל להתירה הבת בצרת לו שהיו תשובות ש' מכח כך חגי אמר
 חגי דברי על פליג היכא מקבלים שאין ולומר לחלוק תשובות לו היה שלא

 מעול׳: חגי אתרה שלא בלבד סברא מכח יוחנן ר׳ סבר שתא ברוחק ותירצו
 זו דרשה כפי ועוד בכאוב הוקשה מה לדקדק יש וכו' צר פרש ידו מ״ד

 זה בכתוב לו שהוקשה ונראה ראתה כי י״ל ענין מה ס"ת הוא שתתמדיה
 ועכו״ם צר פרש ידו והיל״ל אח' דבר הס ועכו״ם אח׳ דבר הוא צר דמשת'

 וזהב כסף חמדת הם מחמדיה אם ועוד מקדשה באו כאשר מחמדיה כל על
 שהם ומואב בעמון תירצו לזה מקדשה באו גויס ראתה כי לזה שייך מה

 ומואב עמון הללו והצרים לך בקהל יבואו לא ה' שצוה על ישראל של צריהם
 נבוכד דהיינו להיכל העכי׳יס שנכנסו בשעת אלא להיכל ליכנס כח עצרו לא

 כסף על נפנו כולם כי תיס״ת בשביל הצרים גס נכנסו בתוכה וחיילותיו נצר
 שנכנסו בשעה מחמדיה כל על צר פרש ידו ות׳יק ס״ת על נפנו והס וזהב

 גס ונכנסו מקדשה אל ובאו שנכנסו עכו״ס ראתה וכי להיכל העכו׳יס
 ס״ת לשרוף ובאו לך בקהל יבואו לא צרת אשר לעקור מקדשה ובאו הס

:חמדתה שהוא

 לשאול ואזיל מגנדר זוטא וקבא רבא קכא י׳ דף בגמרא
 דאתרינן ע״ש שם היי קבין ששני זה בלשון שכוונו נראה כו׳

 תישן נטלה השעה לעולם ירדו עזות דעשר׳קבין מקדש האיש פרק
 והיינו ט׳ דיס3ע נטלו ט׳ לעולם באו עצלות קבין ועשרה ט׳

 הרתוד היינו זוטא פני׳וקב וטזי ממזרי׳ כה שהיו דמישן א3ר קבא
 כת״ש ממירות בה 33נשתר לא שעדיין שלמה עבדי בה שהיו

דומה הלשון אין ריהטא לפרש״ידלפוס ניחא ובהקי התו׳עפות
דמעיקרא



פרק כיצד
 למישן מתרמוד ושוב טפי דגרע לתרמוד משאיל קאחר דחעיקרא

 תשים טפי ג־רע דמישן ניחא דרכינו דלפי כ״כ גרע דלא דתשתע
:ודו"ק וחמורות עזות

 הזד. בזמן שקדש עכו״ם אסי רב אמר יהודה א״ר שם
 הוא השבטים מעשרת שמא לקדושיו חוששין 3ע״

 דאמר דקביעי ברוכתא פריש מרובא דפריש כל והא
 וערי גוזן נהר ובחבור כחלח *וינחם כהנא בר אבא רבי מלכיס

 גינזק זו גוזן נהר חרייב זה וחבור חלואות חלחזה מרי יח י
 ניהר זו לה ואמרי וחברותיה חמרן זה מךי וערי

: וחברותיה
 מישראל שילדה דכותית וקשכר כותית הוא״שנשאו השבטים מעשרת

 כני דקכיעי כרוכתא : ממזר לקידושי וחוששין ממזר הולד
 כרכתי׳וינחס קכיעי והיכא דמי משצה כתחצ׳יעל קטע וכל השכטים עשרת

: וחקיקי משכי מושכי מזן נהר חדייב זה : וחבור בחלת

 השבטים מעשרת רוכא הוו דבדוכתייהו דקכיעי כדוכתא תוספות
 דת, מחצה על כמחצה קטע דכל משוס כקונטרס כמ״ש ולא

. דכתובות כפ׳יק כדאמרי׳ פריש מחכה דפריש כל לגבה איהו אזיל דאי

שני פרק כיצד
 ליה קרי ואמאי סופרים מדברי שניות קדושה איסור ז
חכמי׳ דברי המקיים כל אכיי אמר קדושה אי-סור כ

 חכמי׳ דברי מקיי׳ שאינו וכל רבא ליה אמר קרוש נקרא
 רבא אמר אלא מקרי לא נמי רשע מנךיי דלא הוא קרוש

:לך כמותר עצמך קדש
 את יכי שנאמר מנין התורה מן לשניות רמז רבא אמר ח
 לפניכם אשר הארץ ארמי עשו האל התועבות כל כא
 ומאי שניות נינהו ומאי רכות דאיכא מכלל קשות האל ייקיא

 ^ילי *ואת דבתיב הוא דקשה לישגא אל דהאי משמע אלץ י
עונשן קשה לוי דא״ר לוי דרבי פליגי לימא לקח הארץ י!

 אל בהן נאמר שזה עריות של מעונשין יותר מדות של
 עריות גבי מאל קשה ואלה קשה אל אלה בהן נאמר וזה
 מאי אלא מכרת מדות למעוטי ההוא אלה כתיב הא נמי

בתשובה אפשר לא הני בתשובה אפשר הני חומרייהו ג״נ
 אמר הרבה משלים תקן וחקר *אזן מהבא אמר יהודה רב

 דומה תורה היתה שלמה שבא קודם עולאא״ראלעזר נ'/
 ,אזנים לה ועשה שלמה שבא עד אזנים לה שאין לכפיפה עירי׳

 שטה בו תעבור אל *פרעהו מהכא אמר אושעיא רבי יפ
למה״ד אושעיא דרבי משל אשי רב אמר ,ועבור מעליו ,נ

 מבפנים משתמ׳ כולו מבחוץ משמרו פרדס משמר לאדם
 אשי דרב והא משתמר אינו שלאחריו משתמר שלפניו
 לאו אי הכא משתמר מיהו שלפניו התם היא בדותא
 *ושמרתם מהכא אמר כהנא רב גופה בערוה פגע שניות

 לרב אביי א״ל למשמרתי משמרת עשו משמרתי את
 כל • רבנן ופרשו דאורייתא • היא דאורייתא הא יוסף

בעלמא: אסמכתא וקרא מדרבנן רבנן פרשו נמי התורה

קנא יבמות שני
איסור ו3 שיש כל כמשנה שנאמר תה על שייך זה קדושה איסור

 איסור תאי ככרייתא ופירשו תחיכחח ולא חולצת קדושה
 לך כתותר אף ולהזהר לעתוד עצמך קרש : ןט׳ שניות קדושה

 עריו׳ לירי תנא שלא כדי העריות על המותרות שניות לך להוסיף
 עריות גני האל התועבות כל את כי ; התורה מן האסורות

 מהן וקלות רכות דיש מכלל ־ הקשות התוענות כל דתשמע 3כתי
 אלת עושה כל אלהיך ה' תוענת כי 3כתי כמדות אלה :ואסורות

 קשת לאו דהאל מכלל עריות משל יותר ומדקאמר עול עושה כל
 עריות ;ונכרתו האלה התועכות מכל אלה כתיב הא :אהו

 ויתחרט תמנה יפרוש ממזר הוליד שלא זמן כל בתקנה אפשר
 דקי״ל ואע״ג יחזו׳ למי יודע ואינו הוא הרכיס את גזל מדות אכל

 . אזגים לשון אזן היא• מעלייתא חשוכה לאו רכיס צרכי כהס יתקן
 דאגמרא העם את דעת ליתד כעירוכין כדאתרי׳ אחיזה כית

 על והזהיר תמלתא תלחא בדדתיגמר טעתאואסכרי כסימני
 יותר סופרי׳ כדכרי הזהר כני מהתה ויותר כדכתינ סופרים דכרי

 הקול כהן לאחוז קופה של אזניס השניות: על וגזר תורה מדכרי
 : העריות תן תתרחקין שניות ע"י נתי הכי תפול שלא ותשתתרת

לשון כו העכור שלא כדי עליו והוסיף לאיסור הגדילהו פרעת*
 :3כתי ריזח1גני> משמרתי את ושמרתם :פרע גדל

דעירובין 3פ״3 דאמרינן והא ־ וחקר אזן אתר יהודה רני תוספות
 ׳ וט ואמרה קול כת יצתה ועירוכין נ״י שלמה שתקן כשעה

: תקנה קול כת אחר שמא שניות חשיב ולא

 קדוש נקרא ודאי כו׳דזה לך כמותר עצמך קדש מהרש״א
 עצתו שהזיר ע?ש גותר לך יהיה קדוש כנזיר כת״ש

 שלשון לפי כו׳ אזנים לה שאין לכפיפה :וק״ל המותר מדכר
 תפלתי גו׳האזינה השמים האזינו כמו תאחר השותע ככ״ת האזנה

 כלי אזן כעצתו שהוא תשמע גומר הקן וחקר אזן האי אכל גותר
 פרעהו :וק״ל לכלי אוזן שעשה מלשון דרשוהו וע״כ תאחר שומע

 תכא אל רשעים כאורח כתיכ מיניה דלעיל וגו׳ בו תעבור אל
 ת אורח אותו ותוסיף שתגדל אתר העריות אורח דהיינו גומר

: וק"ל לאיסור
לא נמי רשע מיקרי דלא הוא קדוש מקיים שאינו וכל רבא א״ל ךקףי״ת

 הנודר כל פזי יהודה אתר רכה במדרש דאמרינן ותא מיקרי י
 לא נמי רשע איקרי דלא הוא קדוש אקשינן ולא קדוש נקרא העריה מן עצמו

 ומשמר׳ גדר שעושה הוא קדוש דנקרא הערוה מן עצמו דגודר י״ל י מיקרי
 להרבות שלא אי האשת עס שיחה להרכות שלא כגון העריות איסור על

 וגס קדוש נקרא אינו זה גדר גודר שאינו ומי לו המותרות אשתו כתשמיש
 שאינו דתי קשיא קדוש נקיא התקיים כל דקאתר האי אבל מיקרי לא רשע

 במותר עצתו במקדש ותשני רשעאיקרי תכתים דברי על ועוכר תקיים
אלא קדושה תצד לו המותר כדכר אישור שנוהג קדושה אישור קאמר לו

 סב • שקיי תיא5 חכמים רכרי התקיים כל כלל דרך אתר
 3ע״ וחייב הייבום מן אביו אשת פוטר מ״מ בן לו שיש מי

 שמית תאור לא בעמך *ונשיא כאן קרי אמאי * מכתו על

 3נ פפא דרב משמיה פנחס רב כדאמר עמך מעשה בעושה
 הוא תשובה בר והאי תשוב׳ כשעשה תשוב׳ה״נ בעושה
 לאיוכלקהלש *מעוגת איזהו מנסיאאומר בן שמעון והתניא

א מיהא ,השת ממור ממנה והוליד הערוה על הבא זה לתקן

עושה



יבמות שני פרק כיצד
:הוא ן-61ז טעשה עושה

 השתא נקדש חומר פ'3 פנחס רב כדאמר עמך מעשה בעושה
 דעוונו נמי ונהי הוא עמך מעשה עושה ושב הואיל מיהת

 מעשה עושה בכלל ואילך מתשובה מיהו קיים שממזר זמן כל וניכר גלוי

: הוא עמך

 נעשה הבז אין לכל הנחנקין בפר׳ דאמר והא תשובה כשעשה חיספות
 כשעשה התם וכו' ממשית חוץ ולקללו להכותו לאביו שליח

 לקללו אלא תשוב' שעשה אע״פ דמחייב משכחת מלקות בשלתא וא״ת חשובה
 שמים שם הזכיר שאס וי״ל אחר אפי' לקללו רשאי אין תשובה שעשה מי

 מיפער: ולא חייב תשובה שעשה אע״פ נדוי נו שנתחייב דבר עשה או לבעלה

 שעומד דבר לך אין חועא כל רפות ידים לחזק אז״ל גדול כלל ב אה״
 אלא מנשוא גדול דבר לך ואין ־ בעיקר נפר אפילו התשובה בפני

 וכת״ש ־ מאד עצתו כי ה' מרחתי להתיאש אין כי ־ תשובה עושה תפלתי
 אפילו מחשבותיו און ואיש שיהיה רע פועל דרך כל דרכו רשע יעזוב הנביא
 רחתיו רבים כי וירחמהו ה' אל וישוב במחשבה תלוי שהוא כפירה חעא יהיה

 זה אלקינו עכ״פ מוחל היה לא ודם בשר תלך ששום ׳ בנכבד שחטא והגס ,
 כן כי הנה * כזה ועצום רב עון אפילו לסלוח ירבה כי עליהם ורב נעלה הוא

 עושה תשובה כשעשה תתזר תתנה והוליד הערוה על הבא שאפילו פה ביארו
 התתזר תצד הוא לתקן יוכל לא תעוות עליו שאתרו ותה י הוא עמך מעשה
 : ז״ל שפרש״י כתו תשובתו לו הועילה כבר אבל תתיד עונו במזכיר הנולד

 תלד אשר לי׳בם בגדול שמצוה מכאן הבכור *והיה ת׳יר כד
 אחיו ע״ש יקום יולרת שאינה לאילונית פרט ^נרי

 קורין יוסף לשם אלא אינו או לנחלה אומר אתה לנחלה י

 אחיו ע״ש נאמ׳כאןיקום יעקב קוריןאותו יוסףיעקב אותו
 האמור מהשם בנחלתם יקראו אחיהם להלן*ע״ש ונאמ׳ ט6ינ

 שמו ימחה ולא לנחלה כאן האמור שם אף נחלה להלן
 התורה דבכל אע״ג רבא אמר מחוי ששמו לסריס פרט
 גזרה אתאי הכא פשוטו מידי יוצא מקרא אין כולה

:לגמרי מפשטיה אפיקתיה שוה
 הבכור והיה ויבמה לאשה לו ולקחה דריש הכי ליבם בגדול שמצוה מכאן

לילד ראויה תהיה יבמה אותה ז תלד אשר : הבכור יהיה המייבס  עמו: אחיו יקלקו ולא נחלתו לנחול אחיו ע״ש היבס יקום : לאילונית ־ט>9
 לו שיולד כנן אלא אינו או :משתעי ביבם יקום והאי לנחלה אותר אתה

 מידי יוצא מקרא אין :יוסי לו קורין יוסי התת שס היה שאם משתעי
 : לגמרי נפיק לא מיהו פשוטו מידי לדרשא לי? דדרשינן ואע"ג פשוטו

: המת אחיו כשס לבנו לקרות צריך שאין לגמרי וו/פיקת•׳

 תבכו׳ לדרוש ולא כפשטיה קרא כוליה ויהא לשם אלא אינו או תוספות
 שתלד הראשון בן הבכור והיה ה״ק אלא ליבם בגדול דמצוה

 לנחלת אלא קאמר ממש שס דלאו בג־׳ש ויליף המת כשס שמו יקרא הייתה
: ביבם אלא קרא לאוקומיה ליכא קאמר דלנרזלה דכיון

 ימחה ולא ומהו • בגדול תלוה ולמה ייבום במצות עתיקים הדברים ב אה"
 נחלה הוא ותה • אדם בני לו שקורין השם אינו אס תישראל שתו

;טוב כל לתצואבהס יחסרו לא ה' דורשי עני יהיה אס שנוחל

 ואח' חלומות גרי ואח' אריות גרי אח׳ אומר נחמיה רבי ט
 הזה בזמן שיתגיירו גרי׳עד אינם ואסת׳ מרדכי גרי שס
 העלו שכבר אע״פ הזה כבזמן אימא אלא ס״ד הזה בזמן 3ע״

 הכותי׳ מן הנטען אפ״ה הם גרים האומ׳כולם ברברי הלכה
 ראמר אשי ררב משום לכתחילה לכנסה אסור ונתגיירה

 הרחק שפתים ולוות פה עקשות ממך *הסר אשי רב !שליי
 כיוצא המשיח לימות גרים מקבלין אין רבנן תנו * ממך י

 א״ר שלמה בימי ולא דוד בימי לא גרים קבלו לא פו
 אתך גר מי מאותי אפם יגור גור *הן קרא מאי אלעזר

אבל יפןל דעליך הוא בעניותך אתך גר מי יפיל עליך 3

ן לא אידך
 את ס3 ה׳ וישלח מלכים כספר 3דכתי כותים כגון אריות גרי

 חלומות גרי שומרון: כגלות החס כדכתיכ ונתגיירו האריו׳
 מעמי ורבים ואסתר מרדכי ;להתגייר להם אמר חלומות כעל

 גרים לאו הכי דחקתי מי דכל ס״ד הזה בזמן ; מתייהדי׳ הארץ
 מחמת יעשה שלא הזה כבזמן :גו וכיוצא וזראדן3נ כגון נינהו

 קתא: לקלא לאחזוקי דאתו ממך הרחק שפתים ולזות .שררה
 אני שאין כעוד מאות" אפס :יגור להתגייר הנא יגור גור הן

 כאשר בעניותך אתך גר מי הזה: כזמן דהיינו יתגייר עמהס
 אחיו כל פני על נמו ינוח יפול א3ה לעולם יפול עליך לך אמרתי

.־ אלף מצדך יפול נפל
 ובת ,הנת מאתי שלמה ובימי דוד בימי גרים קבלו לא תוספות

 משום אלא טעמא הוא דמידי קשה לא שלמה דבימי פרעה
 דגבעונים מעשה גבי בהערל דאמרי׳ קשה אבל צריכי לא והני מלכים שולחן
 נחגיירו דמעצמן וי״ל אלף ק״נ ישראל על גריס נתוספו דוד דבימי

 ספרים ויש מתייהדים הארץ מעמי ורבים יאסחר מרדכי גבי כדאשכחן
 גרים שנעשו אלא שלחה בימי ולא דיד בימי לא גרים קבלו לא בהן שכתוב

 ע׳'מ גיירני ואותר דהלל לקמיה דאתא ההוא דשבת דפ״ב וההיא גרורים
 דאתת דהתכלת ההיא וכן לש״ש לעשות דסיפו הלל היה בטוח כ״ג לעשות

: תלמיד לאותו שאנשא ע״מ גיירני דרבי לקמיה /

 שהוא אע״ג משמע נטען כו׳ הכותית מן הנטען מהרש״א
 שיאמרו החשד מפני מ״מ אמת שאינו כעצמו יודע

 דהיינו עקשות ממך הסר והיינו יכנום לא עמה עכירה עכר שככר
 לא גרים קבלו לא בו כיוצא ;ודו״ק אמת ואינו עקום דכר

 ^ף־ ק״ן ישראל על נתוספז הערל פ׳ דאמרינן והא כי' דוד בימי

: שם כחידושינו ועיין כתוספות מכואר כו׳ גרים
 לקמייך דאתא התנא דשבת ובתוס׳דפ״ב וכו׳ גרים מקבלים אין ןקרי״ת

 ע״נ וכו׳ היה בטוח כ״ג לעשות מנת על גיירני ואמר דהלל
 בגדולה ישראל שהיו לפי גרים קיבלו לא ושלמה דוד דבימי כיון לי ותמיה

 בין לן שאני ולא גרים חקבלין ושפלות בעניות הם שישראל הזה ב!מ^ אבל

 אותו שקיבל מהלל התוספות הקשו מה א״כ לא או פרס לקבל ע״מ מתגייר
 גר מי ונתקיים בגלות ישראל היו הלל בימי כי וכו' לעשות ע״מ שנתגייר

 שאהיה ע״מ גיירני שאתר אע״פ קיבלו ולכך וכו' יפיל עליך בעניותך אתך
 על שנתגייר וכן וכו׳ אשה לשם איש שנתגייר אחר לעיל מסקינן דהא כ״ג

 בלבן שהיה אע״ם בדיעבד דה"מ לומר וצריך הם גרים כולם מלכים שולחן
 הוא לכתחלה שקבלו והלל ־ לא כך מנת על גיירני לומר לכתחלה אבל כך

; שתים לשם לעשות בסופו בו נטוח שהיה משוס

שלישי פרק .אחין ארבעה
 י שמן תמר רבי בית של מועכות כל יצחק רבי אמר

 לד באצבע שמיעכה תמר ע״ש תמר שמן נקרא ולמה
 כתיב אונן בשלמא שמשו כדרבן שלא ואונן ער הוו והא
 יצהק בר נחמן רב אמר מנ״ל ער אלא ארצה *ושחת ביה

 חצ אונן בשלמא * מת מיתה באותה הוא אף אותו גם וימת
שלא כדי הכי עבד מ״ט ער אלא הזרע יהיה לו לא משום

:יופיה ותבחיש תתעבר
 כאצכעותיהן•־ כתולנתיהן התשירות רבי בית של מועכית כל

 ופתחת כיאה >ןודם כאצכע שמיעכה תמר ע״ש שמן תמר
:מיעכרא לא ראשונה דככיאה כיאות כשתי לה והנה פתוח

הניא



יבמות רביעי  פרק החולץ
רביעי פרק החולץ

 אשה אדם ישא לא אומר יעקב בן אלעזר רבי תניא *א
 רעך על תחרוש *אל שנא׳ משום לגרשה ודעתו לז
:וכו׳ הנשים כל שאר וכן * רעה ע״ג

 הנשיםאמאי שארבל אלא יבמהכראמרן בשלמא ^שי*
 קרא דאמר משום שמואל אמר גחמן רב אמר

 של זרעו בין להבחין אחריך ולזרעך לאלהים לך *להיות נריד
 צריכין וגיורת גר לפיכך רבא מתיב שני של לזרעו א׳ י*

 נמי הכא איכא להבחין מאי הבא חדשים ג׳ להמתין
 שלא לזרע בקדושה שנזרע זרע כין להבחין איכא

: בקדושה נזרע
 מיחס שזרעו הודאי על אלא שורה השכינה שחין אחריו ולזרעך

 והפושעים המורדים מכס וברות׳ בנדרים ק״ל וה״נ אתריו ׳
 ג' להמתין צריכי׳ עמו ואשתו שנתגייר גר וגיורת גר ערבוביא• בני אלו גי

 :ושני ראשון כאן אין הרי איכא להבחין מאי והכא מזה זה לפרוש חדשים

 דאזהר קרא מהאי דריש נושאיו בפרק לקמן אחריך ולזרעך תוספות
יתייחס דלא ושפחה כותית תינסיב לא לאברהם רחמנא ציה

־ בתרה זרעך

 בת על הבא ועבד כותי א״ל דרב לקמיה דאתא ההוא מה
 לא ברתך לי הב כשרא״ל הולד א״ל מהו ישראל

 אינשי אמרי לרב חייא בר שימי ר׳ אמר לך יהיבנא
 מדי והא קכא והא גמלא הא רקדא אקבא במדי גמלא

 ליה יהיבנא לא נון בן כיהושע ניהוי אי א״ל ולארקרא
 ליה יהיב לא מר אי נון בן כיהושע הוה אי א״ל ?רתי

 לא אחריני ליה יהיב לא מר אי האי ליה יהבי אחריני
 ושכיב עיני׳ ביה יהיב מקמי׳ אזיל קא הוה לא ליה יהבי
 מורה יהודה רבי ואף להיתירא בה מורה מתג׳ רב ואף
 איטמר זיל א״ל יהודה דר' לקמיה אתא דכי להיתירא בה
 או גלי או א״ל ררבא לקמיה אתא וכי מינך בת נסיב או

:מינך בת נפיב
 רקדא אקבא במדי גמלא אינשי אמרי : מישראלית עכי״ם בן ההוא

 : וגוזמא מדי במלכות רגליו בד' קטן קב בתוך מרקד גדול גמל
 דבר שהתרת אתת כלומר לפנינו .וירקד יבא מרי והא גמלא והא קבא הא

 העכו״ם בן אותו מקמיה אזיל הוה לא :בתך לו ותן דבריך האמת חידוש
 שאילו ישראל בת ושא יכירוך שלא במקום איעמר זיל :ברתך לי הב דקא"ל
 שהרי ישראל בת ליה מדאכשר הוא ממזר לאו אלמא לך יתנוה לא יכירוך
 כמותך הכשרה העכו׳ים מן ישראל בת מינך בת :הכשרה על מוזהר ממזר

 אחר במקום לגלות צא גלי :הוא כשר אלמא תישא לא ושפחה ממזרת אכל
: כשרת ישראל בת לך ויתנו יכירוך שלא

 כדאמרינן ראית בעי והא וא״ת מיוחסת וישיאזך איטמר זיל תוספות
 להשיא דהתם וי״ל מתרומידליוחסין דמעלין בפ״בדכתובות

 אבל כר״מ התם א״נ ר״ת שם שמוכיח כמו המזבח ע״ג העובד לכהן בתו

 יוחסין: עשרה פ'3 עומדות הם כשרות בחזקת משפחות כל אומרים חכמים
 יסרת הנה כמ״ש הס יעשו שלא תת לזולתם ומיעציס אומרים רביס אה״ב

 לא ותא קבא נישא גמלא הא והלא אליו הבא עתה כי וגומר רבים
; בפגותיס בהתחתן כי אף ־ רקדא

 שכן גר ה״ז אומר אליעזר רבי טבל ולא שמל גר ת״ר
 ר״י מל ולא טבל טבלו ולא שמלו באבותינו מצינו

 וחכ״א מלו ולא ינ^כלו באמהות שכןמצינו גך ה״ו אומר

קנב
 רב* ויטבול שימול עד גר אינו טבל ולא מל מל ולא טבל

 מאמרות נילף נמי אליעזר ורבי מאבות נילף נמי יהושע

: וכו׳ תימא ובי
 צא בני מכלל■ ויצאו ממצרים כשיצאו משה בימי שתלו באבותינו

נשותיהם מאמהות ־. השכינה פני ולקבל התודה לקבל
 : השכינה כנפי תחת נכנסו במה טבלו לא דאס לקמן כדמפרש שטבלו

: לימול א״א אמהות

 שם אתל ת״ל נקבלנו יכול אני גר ואמר שבא מי ת״ר
*וכי לומר תלמוד מנין עמו ועריו בא במוחזקלך

 שח!י< ת״ל מנין בח״ל בארץ אלא לי אין בארץ גר אתך יגור
 יג צריך בארץ בארץ ח״ל מה א״כ שאתך מקום בכל אתך

 . רבי דברי ראיה להביא צריך אין בח״ל ראיה להביא
 : ראיה להביא צריך בח״ל בין בארץ בין וחכ״א יהודה

דעדיו כיון פריך ולקמן ת״מ יגור וכי ת"ל שנאתן תנין עמו ועדיו בא
 הא פריך ולקמן שאתך מקום כל : קרא בעי ומי פשיעא עתו
 ומשו© הוא מהול גבעוני שתא נתגייר שבב״ד ראיה להביא צריך :אפיקתיה

:ומשקר הכי דקאמר הוא דא״י שבתא

 הגוף דחובת ואע״ג גרים דתקבלים פי' בארן אלא לי אין תוספות
 פ"יו בסיף כדאשכחן בארן דכתיב כיון ריבוייא בעי היא

 דלמא חיישינן לא בארן א״נ : כספים והשמטת עבד שלוח גבי דקידושין
: ישראל דארן שבחא דאיכא משום בהו הדרי

 עם הס בי זולתם אליהם להתשיך תאז ישראל עדת הקפידה לא אה״ב
 קשים יעקב בית על ונספחו עליהם הגר וכליה ואז״ל ישכון לבדד

 ג״ה וכבתאמר ־ ברורה וראיה עדות תתנו מבקשים ולזה כספחת לישראל גרים
: וה שאחר

 מן מבאן גרו ובין אחיו ובין איש בין צדק *ושפטתם ת״ר
דברים לבין בינו גר ה״ז בב״ד שנתגייר גר יהודה א״ר

 *וא״ל יהודה רבי לפני שבא באחד מעשה גר אינו עצמו
 יש לאו א״ל עדים לך יש א״ל עצמי לבין ביני נתגיירתי

ואי. עצמך את לפסול אתה נאמן א״ל הן א״ל בנים לך
:בניך את לפסול נאמן אתה

 הא אי ותימא עצמך לבין בינך שנתגיירת פי' עדים לך יש תוספות
 כשר נמי חד דיעבד אבל לכתחילה דווקא היינו ג׳ דבעינן

• הוא עצמו לבין •ינו ולאו עדים לו יש א״כ

 יב מה לו אומרים הזה בזמן להתגייר שבא גר רבנן תנו
 הזי׳ בזמן שישראל יודע אתה אי להתגייר ראית

 אם עליהם באים ויסורין ומטורפים סחופי׳ דחופי׳ דווים
 אותי ומודיעין אותו מקכלין מיד כדי ואיני אני יורע אמר

 פריש דאי מ״ט חמורו׳ מצות ומקצת קלות מצות מקצת
 כספחת לישראל גרים קשים חלבו רבי דאמר נפרוש
 ישעים יןעידןומ יעקב בית על ונספחו עליהם הגר *ונלוה דכתיב

 יד רבי אמר מ״ט עני ומעשר ופאה שכחה לקט עון אותו
 , משוה פחות על נהרג נח בן יוחנן א״ר אבא בר חייא

 מצות של עונשין אותו ומודיעין לחשבון ניתן ולא פרוטה
 חלה אכלת זו למרה באת שלא שעד יורע הוי לו אומרים

 סקילה ענוש אתה אי שבת חללת כרת ענוש אתה אי
 אתה שבת חללת כרת ענוש אתה חלב אכלת עכשיו
כך! מצות של עונשן אותו שמודיעין ובשם סקילה ענוש

מודיעין



פרק החולץ
 שהערוב יורע הר לו אומרים שברן מתן אותו *וריעין

 יכולים אינם הזה בזמן וישראל לצדיקים אלא עשוי אינו
 עליו מרבין ואין פורענות רוב ולא טובה לארוב לקבל

 *ותרא דכתיב קרא מאי אלעזר א״ר עליו מדקרקין ואין6 תי'
 אמרה אליה לרבר ותחדל אתה ללכת היא מתאמצת בי

 יחוד לן אסיר אלך תלבי באשר שבת תחום לן אסיר לה
 אסיר עמי עמך מצות לתרי״ג אליןמפקדינן תליני כאשר

 לב״ר נמסרו מיתות ארבע אלהי ואלהיך עבו״ם לן
 אקבר ושם לכ״ד נמסרו קברים ב׳ אמות תמותי כאשר

:וגומר היא מתאמצת כי ותרא מיד
 ואיני : עלי כפיית כסא סחופי כמו וכפויין שפליס סחופים

 ואונה יקן ומי נצרתם להשתתף ראוי ואיני כדאי
 קשים מר אמר7 לן איכפת ולא לפרוש פריש דאי :לכך

 ונספחו עליהם הגר ונלוה דכתיב כספחת לישראל גרים
 ולותדין הראשונים מעשיהם שאותזין ספחת לשון 2יעק בית על

 אותו :ומודיעין והיתר כאיסור עליהם סומכין או מהם ישראל
 פאת הלוקטין הללו עניים יאמרו שלא ופאה שכחה עוןלקט

 הוזהרו נח שכני כדיניהם להרגם עליהם ועומד הם גזלנים שדי
 התראה כעי דלא מיתתן היא זו ואזהרתן כסנהדרין הגזל על

 דכר על קפיד דעכו״ס פרוטה משוה פחות על נהרג נח כן לפיכך
 כחזרה ואינו להשבון ניתן ולא :מחילה הויא ישראל ולכני מועט

 כני אכל גזל אשר הגזלה את והשיב כתיכ ישראל דגני נהרג אלא
 מז׳ אחד על שעכר וכיון מיתתן זו אזהרתן כסנהדרין אמרינן נח

 ופאה שכחה לקט עון אותו מודיעין אחרינא לישנא :נהרג מצות
 פחות על דנהרג כדאמרן כ״כ הממון על מקפידין והם הואיל
 כו יחזור שמא ופאה שכחה לקט עון אותו מודיעין פרוטה משוה

 עון לשון מאי קמא טעמא משוס דאי עיקר זה ולשון ׳ ,מלהתגייר
 לארוב . בשדהו עניים שילקטו יודיעוהו פאה ו שכחה לקט

 תזוח ושמא כסוטה כדאמרינן אחריה׳ מחזר הרע שיצר לפי טובה
 עליו לאיים דברים עליו מרבין ואין : ויחטאו עלייהו דעתן

 אח׳לנסקלי׳ קברים אח׳:ב׳ עם להתיחד יחוד לן שיפרוש:אסיר
 ולנחנקיס לנהרגים ואחד חמורות בעכירות שהרשיעו ולנשרפיס

:כ"כ רשעים ואינן חמורה מיתתן שאין
 התצו' בדקדוקי בקיאין שאין לפי כספחת לישראל גרים קשים תוססות

 עוד בקונט׳ פי' נדה ובמסכת ממעשיהם לומדים וישראל
 משמע נאמרים אלו דבפרק וק״ק גזה זה ערבים ישראל דכל משום אחר לשון
 ׳"ל יעוד רב ערב של ערבות החס חשיב דלא הגרים על ערבים היו שלא

 על אלא שורה שכינה ואין בהם !,שמתערב לפי לישראל גרים דקשים
 על ישראל הוזהרו שביותר לפי מפרשים ויש שבישראל המיוחסות משפחות

:מאונאתן ליזהר יכולין ואין הגרים

 והן הואיל פרש״י כי לקט עון לרם ומודיעין מהרש״א
 כו' הרג דג כדאמר כ״כ הממון על מקפידין

 זה ולשון מלהתגייר כו יחזיר שמא ט׳ לקט עון אוחו מודיעין
 מתנות שהן הני נקט אמאי דאכתי מספיק זה ואין עכ״ל כו׳ עיקר

 מצות שעיקר לפי ני״ל מעשרות ופאר תרומות גס נקט ולא ענייס
 שאין לגר ליתן מצוה היא אדמתן על שישראל בזמן עניים מתנות

 אמר ראה ופרשת קדושים פרשת בקרא כמפורש בארן חלק לו

יבמות רביעי
 ט* נח דנן הזה היום עד כממון המקפיד הגר יחשוב אל הזה שכזמן

 יקפיד שלא לו יזהירו ע׳׳כ ז! כטל׳מצו׳ אדמתן על ישראל שאין כיון
 ה+א יתן לא אס הזה כזמן בדנר טון ל״ו יהיה כי כממונו הוא גס

 למודיעין כיז״ש שבת תחום לן אסיר וק״לזא״ל עניים לשאר
 למ״ד דאפילז שכת כמצות הקלה דהיינו שכחמורות קלות מצות לו

 הסוגי׳דספ״ק כדמוכח ממיתין ואין עליה מלקק דאוריית׳ תחומי!
 ׳ עליה דמלקק הקלה הוא עריות מאיסור יחוד איסור וכן דעירוכין

 כזו הקלות על דאף שיפרשו כדי הקלות להן דמודיעין והיינו
 יחוד וכן כמצאכה מחזי שכתדלא מאיסורי תחוס הליכת

 : עליה מלקין איכורא דעכיד מחד דלא דעריות
 ז׳מצר ככלל עט״ס לן אסור היינו חמורות מצות ומודיעין.לו

 שבת לפי ד־א״ל ואפשר עליה ממיחין העכו״ס וגס הס נח כני
 כמ״ש עוכדט״ס כאילו לח"ל מא״י לסורך ותחזור את מלכים

 בו' נמסרו טיתו׳ ד' □׳: כנחלת מהסתפח היום גרשוני כי כדוד
 גם דפעמיס א״ל אנל מיתות דיני כמה להם יש העכו״ס דודאי

 כא' רכה כדאמרי׳כפ׳האשה שעה לצורך ממיתין שזכר׳ הקלות כאלו
 כדכתיב מצות אתרי״ג מפקדינן ודרים כו׳ כשבת סוס על ברכב
 כתנצפ״ך מאות חמש היא פשוטה ך׳ ישי שורש מספר עמי עמך

 עמא מ״ש ע״פ נראה ועוד תרי״ג הרי אותיות שלשה עם ועמך
 ושאר עליכס מצות נ״כ לקכל לאזנייכו פומייכו דקדמיתו פזיזא

 כד״ה וכתום' ;וק״ל עתי עמך אתרה וע"כ כזאת רצו לא עמים
 זה וכפי׳ עכ״ל כו׳ כהן שמתערכין לפי ט׳ ועי״ל כו׳ גרים קשים

 שהם שם י״מ ועוד התם להו תייתי דאהא יוחסין בפ"י משמע
 בך ; וק״ל ע"ש ט׳ שלישראל עונותיהם תזכירים שהם קשיס

 בכיעולמו' חלק לצדיקי׳ דיש ר״ל כי' שכרן מתן אותן מודיעין
 להם ים כעיה״ז וגס לצדיקים אלא אינו בעה"ב שכרן עיקר דהיינו

 טובה רוב ולא )כפורענות ר בעוה״ז לקכל שאיןיכולין אלא חלק
מן לטורדו כדי נעוה״ז טוכה רוב תקכל הרשע תשא"כ כפרש"י

:לגמריוק"ל העוה"ב
 אסור הוי מצות תרי״ג שבכלל וקשה ,אלה יאלהיך כו״ס ל! אסיר הרי״ף

 עמי עמך ואמרה מצות אתרי״ג מפקדינן לה שאמרה וכיון כוי׳ם
 שלא ע״מ כו״ס לקיים אפי' ושמא ־ כי״ס לן אסיר לה לומר עוד צורך מה

 שלא סזאחר אלהיס לך יהיה לא מדכתיב כו״ס לן דאסיר לה אתר' לעובדה
 דכו׳ים א״נ י ,אלה ואלהיך אמרה וע"! אחריס חלהיס בהו״ת להם יהיה

 דגם קשת ומיהו ואליהרג שיעבור מצות כשאר ואינה יעבור ואל יהרג
 כפת א מאי ותימה לב״ד נמסרו קברים שני :יעבור ואל יהרג וש״ד גי׳ע

 דאמרינן ועוד יותר או פחות או קירות שני אם הקברות בתני! לה

 ההיא וכי חמורות מצות ומקצת קלות מצות מקצת אותו ומודיעין לעיל
 כדי אלא הקברות מניין להודיע באו לא ושמא לאודועינהו ליכא מילתא
 לבית שנמסרו קברות בשתי אלא אבותיו בקברות קוברין יהיו שלא להודיע

: מודעינן ודאי הא וכי דין

 > ע תקוץ אומר אלעזר רבי צפרניה את *ועשתה רבנן תנו
 מחי את *ובכתה רבנן תנו • תגדל אומר עקיבא רבי

 ניים 7 אמה ממש היאב אביה .אומ עןרלא ירב אמה ואת היאב
וכן עכו״ם זו ואמה אביה אומר עקיבא רבי ממש אמה

 ירמיה •* וגומר אתה אבי לעץ *אומרים אומר הוא
3 .־ הוא הכתוב גזירת הוא ניוול דלאו ואע"ג קאי אצפרנים תקיץ

תוספות



פרק החולץ
נפקא נמי '6 פליגי קראי למסגר אמה אומר אלעזר רני >-

 דלר״ע פי׳ וריצ״ן נתגיירו או ואמה חניה מתו אס מיניה
:לו שתנעל קידם כעכוי׳ם שתכפור צריכה

 בזמן גרים מה מפני אומר ר״ג של בנו חנניה רבי תניא יד
 קיימו שלא מפני עליתן באין ויסורין מעונים הזה שם
שנתגייר גר אומר יוסי רבי ׳ נח בני שקבלו מצות שבע ע״ב

 בקיאין שאין לפי מעונין מה מפני אלא רמי שנולד כקטן
 רבי משום אומר חנן אבא * כישראל מצות בדקדוקי

 אחרים מיראה אלא מאהבה עושין שאין לפי אלעזר
 • השכינה כנפי תחת להכנם עצמן ששחו מפני אומרים

 ה׳ *ישלם קי־א מאי חנינא רבי תימא ואי אבהו רבי אמר י רות
 אשר ישראל ה׳אלהי מעם שלימה משכורתך ותהי פעלך

: וגומר לחסות באת
 איפרעו לא השתא ועד עכו״ס בעודן מצות ז׳ קיימו שלא

כשנתגיירו אבל לעתיד להס גנוזה דפורענותן תינייהו
 נענש ואינו שנולד כקטן : עונותס למרק כדי מהם נפרעין
 : עליהם האמור והפורענות גיהנס מיראת מיראה : לשעבר

: אחרת ולא שמהרת באת אשר
 ששניהם משמע נועל כפר׳ מיראת אלא מאהכה עושין שאין תוספות

 דמאהכת ר"׳ ואומר לשכת דשניהם משמע כשס ונפרק רעים
 האדם ימיראת ארס חאהנת לשכת תרווייהו הוו המקים ומיראת המקום

 לא שאם וכגון שכר מאהכת כקונטרס שם שפי' כמו או לגחעיתא חרווייהו
 ותיראה פיס לקכל ע״מ אלא עושה ואין הראשונות על תוהא שכר לו •היה

 לגריעותא ומיראה לשכת מאהכה דנקע קשה הכא אבל עונש מיראת היינו
 אשר נ לשרת תרווייהו או לגריעות/ תרווייהו או איפכא למיתר תלי והו־
 חברו ושמע נזיר הריני שאמר מי דבפר' ותימה שמהרת פירוש לחסות גאת
 היתה מואב תל־ בלק של בנו עגלון של בתו בת דרות אתרי' ואני ואתר

 דהיינו אבלן של ימיו סוף עד עגלון שהרג אהוד של שניוזיו וכשתחשוב
 אחרי לכת לכלתי דכיזיכ נשאת זקנתו ולעת שנה יותרממאתיס תמלא נועז

כמו היתה דמזרעו כלומר אלא דווקא לאו עגלון של כתו דכת וי״ל הבחורים
: נערה לה קרא ובקרא ה־שע נמרוד של בנו בן

 דמל* ונראה ותום' פרש״י עיין וגד לחסות באת
 מעס שלימה משכורתך ותהי פעלו ה' ישלם הכפול

 תהא ועוד שנתגיירת פעלך ה׳ ישלם דה״ק לה דריש וגומר ה'
:וק״ל גומר לחשות ומהי־ת נאת אשר על שלימה משכורתך

 וקשה איחרת ולא שמיה־ת רשי׳יז״ל פי' לחסית באת אש־ ןקךי״ה
 שס וישבו שנאמר שנים עשר נשואה מואב בארן ישבה שהיי י

 לומר ואין לא״י נעתי שחזרה עכשיו עד מלהתנייר ושהתה שנים כעשר
 תשמע דבגיור' עכשיו עד גרים הלכות לה אתרה שלא אלא נתגיירה שמיד

 כי ותרא מדכתיב הגר על ומדקדקים מרבים דאין דיליף נתגיירה דעכשיו
 אל יבמתך שבה הנה נאמר ועוד אליה לדכר ותחדל ללכת היא מתאמצת

 : ודו״ק נתגיירה לא עכשיו עד תוכח יבמתך אחרי שובי אלהיה ואל עתה

יוחסין מגלת מצאתי אומר עזאי כן שמעו־ן תניא
 מאשת ממזר פלוני איש בה וכתוב בירושלים

 * ונקי קב יעקב בן אלעזר רבי משנת בה וכתוב איש3""

 דייניה מידן רבא אמר ישעיה את הרג מנשה בה וכתוב
 האד׳וחי יראני לא *כי אמר רבך משה ליה אמר וקטליהפמ!ת

 משה ונשא רם כסא על ה׳יושב את *וארא׳ אמרת ואתה?*,י

 אמרת ואתה אליו קראע בכל אלהינץ ביי׳ *טי אמר רכך דברי׳
ד

קנג יבמות רביעי
 ימיי< טספד *את אמר רבך משה • קראוהו ה׳בהמצאו *דרשו

 כף עשרה חמש ימיך על *והוספתי אמרת ואתה אמלא ימיך
 מלכים*?,יה דאימא מה אלד ביה נאליד יהישע אמר שנה

 כ נ בארזא איבלע שם אמר מזיר לישוויה ליה אימא ואי
 נפשיה נח פומא להדי מטא כי ונסרוהו לארזא אתיוה

 ישעיה* מ״מ יושב אנכי שפתים טמא עם *ובתוך משוסדאמר
 הנביאים כל כדתניא ה' את ואראה אהדדי קראי קשו

 נסתכל רבינו משה מאירה שאינה באספקלריא נסתכלו
 סס הא ביחיד הא בהמצאו ה׳ *דרשו ,המאירה באספקלריא

 נ אבר! בר רבה אמר נחמן רב אמר אימת ויחיד בצבור
 ׳ אמלא ימיך מספר את • ליהי׳ב ר"ה שבין עשר׳ימים אלו

 • דורות שני אלו אמלא ימיך מספר את רתניא היא תנאי
 עקיבא רבי דברי לו פוחתין זכה לא לו משלימין זכה

 אמרו לו פוחתין זכה לא לו מוסיפין זכה אומרים וחכמים
 ממש ימיך על והוספתי אומר הוא הרי עקיבא לרבי לו

 נביא שהרי תדע לו הוסיפו משלו להם אמר שנה עשרה
 מלכים ועריץ שמו יאשיהו דוד לבית בןנולר *הנה ומתנב׳ עומד

 יג א דוד לבית מחוקיה נולד כתיב מי ורבנן ־ מנשה נולר לא
:• אהרינא מאינש אי נולד מדזזקיה אי כתיב

 במקומות כלומר קטנת מדה קב ונקי קב אלעזר רבי משנת
 חקי׳שנזנר בכל בבריית׳ונקי או במשנה נזכר הוא מועטין

 פעמו׳ משמע בהמצאו :שקר בנביא דייגיה מידן :כמותו הלכה
 : יותר ולא משלים אלא תוספת לפון לאו אמלא : מצוי שאינו

 קטיל אלא דקראי דטעתא תירוצא תקבל נמנשהידלא ביה ידענא
 סנור דעכשיו בהריגתי מזיד ואפווייה יקבל ולא ליה אימא ואי לי

 להדי : נרגא מטא כי : מפניו שאברח מוטב בדין להרגני הוא
 לנסורי איענש הכי ומשו׳ נפפיה ונח לפומיה נסרוה דישעיה פומא
 צוה שלא מדעתו שפתים טמא עס לישראל דקרינהו משוס פומיה

 :נסתכלו ואומ׳גו׳ דכתיב תוכחה מחמת ולא הוא ברוך הק־וש לו
 משה ראו; ולא לראות וכסבורים מאירה שאינה באספקלריא

 והרמג״ן ־ בפניו ראהו שלא וידע המאירה באספקלריא נסתכל
 פירשו כולי נסתכלו הנביאים כל וז״ל בקדושיו כתב ז״ל

 מאירת בשאינה נסתכלו כלס הנביאים כל ז״ל חכמינו
 הנמוך ורואה כחוש שאורו אדם כמו וזה מראה שראו לתם ונדמה

 וביד שכתב וזהו כן ואינן בהן וכיוצא'3כ והאחד גבוה כאלו
 נסתכל ומשה עיקר ולא היה דמיון שרואין מראת אדמה הנביאים

 ובקש השכינה מאחורי המאירה באספקלריא השכינה ובהוד בכבוד
 תבורר שם אין ומ״ת בויקרא בהגדה מפורש וכך לו נתן ולא יותר

 גדןל וענן גדולה רוח נ!א הזכיר לא המרכבה שפירש יחזקאל שה־י
 והכבוד ההוד הכל דדי־י אבל החשמל כעין ומתוכה מתלקתת ואש

 לכל וכן בו להסתכל דריה לכל רשות ניתנה לא השקמה מזיו הגדול
 לא השכינה בהוד יותר לפרש אבל מדעתו ומבין חכם שהוא מי

 רש״י כתב הזה וכענין ז״ל־ ר״ח דברי אלו י ברית לכל ניתנהרשות
 קל אמת שהוא והפירוש מאירת ו&אינה המאירה באספקלריא ז״ל

 אוכל;? כאש ה׳ כבוד ומראה בעין וראו בעין נסתכלו הנביאים
וזהו א לט היב



יבמות רביעי פרק החולץ
 שזה דעתי עניות ולפי :אדמת הנביאים וניד הכתוב שאמר מהו
 כמקרא עין שלשון ה׳ אתה נראה כעין עין אשר הכתוב שאמר הוא

 ופירוש דהא כלשון משמש ואשר מראה כמו הוא פסוקים כהרבה
 כקרב הגדול שמך הלא להקכ״ה ע״ה רכינו משה אמר הוה הכתוב

 הגדול שמך הוא נראה שהוא שבמרכבה המראה כי הזה העם
 בקרבו שמו כי לכלותם וא״א ישראל לכנסת דבוק אתה הרי ויתברך

 שהוא הדעת הסתכלות המאירה באספקלריא נסתכל משה אב^
 האדם יראני לא בי שנאמר פנים מראה ממנו ומנע ישראל תפארת

 טבע )א״א :ז"ל הרתב״ן עכ״ל חי גואלי ידעתי ואני ־ וחי
 מה שמאל נגד ושמאל ימין כנגד ימין לו שמראה האספקלריא
 לפרש״י אספקלריא(נחזור כינהו למה תבין ומזה כנגדו שאיןכןהכא

 זכה :לידהו בשעת לאדם שפוסקין שנים דורות שני :!״ל
 לו הוסיפו משלו : הוא תוספת לשון אמלא והאי לו מוסיפין

 כשנולד שמתחלה תרע :משביו לפחות רוצין היו שמתחלה אלא
 שנים ירבעם כימי נתנבא הנביא שהרי תוספת אותו כל לו פסקו

 של חוליו וכשעת שמו יאשיהו דוד לבית נולד כן הנה קודם הרבה
 כשעת אומר והוי יאשיהו יצא שממנו מנשה נולד לא עדין חזקיהו

:לו השלימו וכשזכה משניו לפחות גזרו חוליו
 ויראו כחיה נמי דבמשת להשיט שרצה פר״ח מויד לשריה תוספות

 בני קטן במועד דאמרינן והא לו מוסיסין :ישראל אלהי את
 מועיל גדול דזכות פעמים במזלא אלא מלתא תליא בזכותא לאו ומזוני חיי

 כדמוכא המזל שישתנה שכיח לא ומיהו לישראל מזל אין בשבת כדאמרינן
 תושפ' ליה וקרו לו הוסיפו משלו פדת; בן אלעזר דר' עובדא גבי בתעניות

 מגדלא אתתא גבי דחגיגה בפ״ק דאמרי' והא עון ע״י לפחות שנגזר מת לפי
 אפי׳ דניחא אור״י ליה מוסיפנא במילי דמעבר מרבנן צורבא ינא .ח כי נשיא
 עומד נביא שהרי תדע אדם לשוס שנגזרו כיון תוספת זה דאין עקיבא לרבי
 בטלת נבואה ותיתה מת היה עצמו על חזקיהו התפלל לא אס והלא ואי׳ת
 כן אם חוטא היה לא אס להיות שראוי מה אלא מתנבא נביא אין ע״כ אלא
 כל כבר וחיה תשלו לו הוסיפו לא אפילו לו הוסיפו דמשלו מכאן מוכח היכי

 ונשא חטא לא ואלו שחטא לפי הנבואה נתקיימה שלא מה לו שנגזרו שנותיו
 ובאותו להוולד נגזרו הדורות דשמא ואור״י מוליד הראשוני׳הית בשנים אשה
 : מנשה להוליד לו נגזר התוספת ובשני נולדים שהם הפרק ובאותו סמן

 ואתה גו׳ האדם יראני לא כי אמר רבך משה מהרש״א
 ויראו מדכתיג גופה בתורה ציה קשיא דלא הא כו׳

 כקרא כמפורש אחוריו דראה י״ל גו׳ רגליו ותחת ישראל אלהי את
 כסא על יושב ה' את ואראה אבל יראו לא ופני אחורי את וראית
 פר״ח מזיד לישוייה דלא כתבו ובתוספו׳ הפנים שראה ליה משמע

 לא אכל עכ״ל ישראל אלקי את ויראו כתיב דכמשה להשיבו רצה
 אהדדי דקשיין גופה מתורה למנשה ליה קשיא לא אמאי יתיישב
 בעי הוה ליה מקבל דלא ידענא אמר אספקלריא בערך בערוך
 אלהי את ויראו בהן נאמר משה עם העומדים אותן והלא למימר

 תמונה כל ראיתם לא כי גומ׳וכתיב יראני לא כי וכתיב גומר ישראל
 מכבוד לתעלה כבוד שיש אני ראיתי כבודו גס ראו כבודו אלא

 כל כי אדם ראהו לא לשכינה קרוב שהוא ההוד שהוא והכבוד
 כחוש כאור מאירה שאינה אספקלריא מתוך כבודו ראו הנביאים

 גבוה כאלו הנמוך ורואה כחוש שאורו זקן כאדם וזהו כו׳ ונדמה
 השכינה. והוד ככבוד נסתכל רביע ומשה ט׳ כשניה והאחד

 ל על כו׳ יותר השכינהובקש הוד מאחורי המאירה באספקלריא
 ז : זע"ש היא תנאי בשמעתי! לו שהיה הגרסא לפי האריך ועוד

 ליה תשמע גי׳ קראנו בכל אלהינו בה׳ מי אמר רכך משה
 קרוב כמו קראינו לכל הל״ל דאל״ב קראינו זמן בבל היינו ככל ב׳
 ופ״ק חליצה מצות וכפ׳ כצבור הא ביחיד הא ומסיק קוראיו לכל ה׳

 ביחיד תשא״ב מתקרע דין גזר נחתם אפי׳ דבצבור מסיק דר"ה
 בנחתס והא דין גזר נחתם בלא והא כיחיד כולהו מוקי דלא והא
 ענינא כולה אליו קראנו בכל קיא דהאי משו׳ תתקרע דלא דין גזר

 יחיד כל׳ כיה תסיים גו׳ ה' דרשו קרא האי אכל איירי רבים כלשון
 גז' ה׳ אח מכס אחד כל דרשו משמע והבי גו' דרכו רשע יעזוב

 ר״הליה״ב שבין ימים עשרה אלו בו׳ אימת ויחיד ותסיים
 יה״כ עד דין גזר נחתם לא עדיין ליה״כ ר״ה דכין והטעם בו'
 דינו לבטל אז יכול יחיד אפילו וע״כ דק גזר לכל החתימה שבו

 ימי עיקר הן וחמישי שבשני מצאו ב״ה בזה והרמז נחתם שעדיקלא
 ישראל של דינם גזר לקרוע ההר מן וירד תשה עלה שבהן רחמים
 כזמן ר״ל גו' אקרא ה׳ שם כי קרא י״ל ועד״ז העגל במעשה

 לאלהינו גודל הבו אתם אז הימים בי׳ דהיינו ה׳ קורא היחיד דאף
 תקראו לגודלו ?!א בשמכם משותף שם שהוא אל אותו תקראו שלא
 אפושי וכעי אז לדונם הארץ כל על מלך אז הוא כי תלך אותו

 ה' ויגבה קרא לטין יש ועד״ז תשותפו כמכקש ולא רחמים
 את אמר רכך משה : וק״ל גו׳ הקדוש והאל כתשפע צבאות
 ופ״ק דקידושין פ"ק דאתרינן לדקדק יש כוי אמלא ימיך מספר

 היום אלא היום ת״ל שאין היום אנכי שנה ועשרים תאה בן דסוטה
 מיום צדיקים של שנותיהן תשלים שהקכ״ה ללמדך ושכותי יתי מלאו
 שנה מק״ך יותר חי והיה לא״י בא מריבה מי חטא ולולי ט׳ ליום
 חטא לאו דאי ניחא לחכמים לו•ובשלתא שנגזרו דורות שני שהם

 תוסיפין דאין עקיבא לרבי אכל לו להוסיף זוכה היה מריבה מי
 שנים לו מוסיפין דהיו למימר דליכא מא״ל ע"יזטת אפילו

 נשיא דתגדלא מההיא התוספות כמ״ש אחר אדם לשוס שנגזרו
 דהא גומר ט״ו ימיך על תוהוספתי לר״ע ליה אקשי תאי דא״כ
 הוזכר דלא היכי למימ׳הכי לן דלית ע״כ אלא הכי למימ׳נמי איכא

 זכה התוספות •וכתבו כר״ע דלא סוגיא דההוא ונ״ל כפירוש כן
 תליא בזכותא לאו ומזוני בני חיי במ״ק דקאתר והא לו תוסיפין

 מדבריהם ־ ע׳׳ש עכ״ל כו' מועיל גדול דזכויז פשיטא בתזלא אלא
 להוסיף שלא היינו מלתא תליא כזכותא לאו דאמר הא נראה

 המזל מן לפחות אבל כ״כ גדול שאינו זכות בשביל המזל גזירת על
 אלא להו קשיא לאי דתש״ה כמזל תליא דלא ודאי הא זכה לא אס

 לו פוחתין זכה דלא מהא אבל רבנן דאתרי לו דתוסיפק מהא
 זכית דכאין מוכיחק קראי וכתה להו רע"קל״ק נתי דקאתר

 הא להקשות ואק גומר־ מהרה ואבדתם כדכתיב המזל גזירת מבטל
 ואורך חייך היא כי גו׳ ימיך יאריכון למען כתיב הא נתי זכות כיש י

 מן לפחות ושלא המזל גזירת עד יתיך לתאריך דהיינו ■די״ל גו׳
 אין אליביה דהא הכי קראי הני לפרש צריך לר״ע וע"כ הגזרה

נביא. שהרי תדע וכתום׳ : ולו״ק. הזכות ע״י אפי׳ כלל מוסיפק
עומד



קנד יבמות רביעי פרק החולץ
 דנריס א3תתנ הנביא שאץ נחי וצ״ל וטלי והלא וא״ח עומד

 קא מאי דאל״ג הזכות לפי ולא הגזרה לפי אלא להיות שעתידין
 שראוי תה לפי דשתא כו׳ עומד נביא שהרי לרבנן ר״ע להו מקשה
 ן3 שיוליד א3ני שנים ט״ו לו שיוסיפו הזכות לפי להיות

:וק״ל ליחזקיהו
 כיון ותימה וכו׳ בצבור כאן כיחיד כאן בהמצאו ה׳ את דרשו הרי״ח

 את דרוש דהיל״ל רבים כל' דרשו נקט למה מדכר הוא שביחיד י

 עולם יחידי כל על למימר דאיכא אינרא קרוב־ כהיותו קראהו כהמצאו ה׳
 זמן ככל נענים הס שהרבים שאע״פ ה'ללמוד דרשו זמ״מי״לדנקט

 את הרכים כשידרשו מעלה תוספות להם יש אפייה אליו קראנו ככל כדכתיב
 יעזוב אחריו שסמך וזה נענה היחיד שגס ליה״כ ר״ה שכין ימים כי׳ ל'

 לסלוח ירכה כי אלהינו ואל רכים כל׳ וחתם וחזר יחיד לשון שהוא דרכו רשע
 אל וישוב דרכו רשע יעזוב אשר ליחיד קרוב מהיותו הרכים קראוהו לומר

 הימי' כאותו הקוראים הצכור וגס הימים כאלו אליו קרוב ויהיה וירחמהו ה׳
 של הסליחה על חרוכה סליחה לסלוח ירכה כי אלהינו אל תפלתם תרצה
 לו היסיפי משלו : לכור כתפלת הימים כאלו צועקים בהיותם השנה שאר

 דאין לר״ע אפילו דניחא ר״י אומר וכו׳ נשיא מגדלא דמריס והא כתיספות
 מ״ש ר״ע משני לא דאמא׳ וקשה וכו' אדם לשוס שנגזרו כיון תוספת זה

 זמנו קודם ומת אדם לשום שנגזרו שנים ממנין הוא והוספתי בחוקיה
 ככר שנים ואותם לו דפוחתין ר״ע דסכר זכה שלא אדם של מהשנים או

 קאמר דלהכי ונראה עקיכא לרכי אפילו להוסיפם ויש אדם אותו אל נגזרו
 כחזקיהו דקאמר דמאי עליכם להשיב לי יש כלומר נביא שהרי תדע ר״ע

 נגזרו שככר שנים ואותם להם שפיחתו זכו שלא אדם מכני הוא והוספתי
 מכח לו הוסיפו משלו אלא כך לכם משיב איני אכל להוסיף יש מהם לאוס

 אתת ומכאן מנשה נולד לא ועדיין דוד לכית נולד כן הנה מתנבא שהנביא
 מאי התוספות לדברי עוד להקשות יש ולכאורה • לו נתנה שמשלו למד

 אדם מכני לו מוסיפין זכה סכר נתי דר״ע כיון וחכמים ר"ע לבין כינייהו
 ומיהו ־ לו מוסיפי! זכה כן סוברין חכמים וגס שנים להם שנגזר זכו שלא

 מזומנים שנים שאין אע׳ים מחדש לו מוסיפי! זכה דלרכנן כינייהו איכא
 לאדם שנים כשיש דוקא אלא מחדש לו מוסיפין אין ולר״ע זכו שלא מאותם

:שזכה לזה מוסיפי! השנים אותם זכה כשלא לו ופיחתו

יבמתו על הבא פרק
 הכתוב ליבעל בראויה איש יודעת אשה *וכל תניא ~
 אלא אינו או ליבעל בראויה אומר אתה מרבר כ “

 ידעו לא אשר בנשים הטף וכל אומר כשהו׳ ממש נבעלה מדנרן
 ידעי מנא מדבר* הכתוב ליבעל בראויה אומר הוי וגומר לא

 לפני העבירום חשידא שמעון א״ר ביזנא בר הנא א״ר
 כל ליבעל ראויה שהיא בידוע מוריקות שפניה כל הציץ
 א״ר ליבעל ראויה שאינה בירוע מוריקות פניה שאין

 אומר אתה ברבר כיוצא הדרוקן לעבירה *סימן נחמן שנח
 בתולה נערה מאות ארבע גלער יבש מאנשי *וימצאו ג,)פע0

 הושיב׳על כתנא א״ר ירעי מנא זכר משכב ירעו לא אשר אנ
 נודף• ריחה אין בתול׳ נודף ריחה בעולה יין של הבית פי

 *לרצון נתן דרבי בריה כהנא א״ר הציץ לפני ונעבירנה שתית
 אמר נמי במדין הכי אי לפורענות ולא לרצון כתיב להם נח

 לעכו״ם לפורענות ולא לרצון להם כתיב להם אשי רב
:לפורענות אפילו

לא ואשר דקרא יודעת ט־חך צל אהדדי קראי מדקשו אומר הוי

' ־ \- ־

 אלא דקרא דיוקא מתרצא לא דא׳'כ ממש ידיעה לאו ידעו
 : הרוג לידע הראויה אשה דבל תדבר הכתוב ליבעל בראויה

 הטף וכל אומר כשהוא :נבעלה פלא אע״פ ליבעל כראויה
 בראוי׳ הוי הרוגו ידע׳ שלא אע״פ אשה הא החיו ידעו לא אשר
 פניהם הדיוקן היה: נס מוריקות פניה קרא; משתעי קא ליבעל

 פלגש בימי גלעד יבש מאנשי : עבירה עוכרי של מוריקות
 כשבע להלחם באו שלא לפי גלעד יבש אנשי כל שנהרגו בגבעה

 משבט לנותרים ונתנוס נבעלה שלא כל והחיו אחיהם כשאר בנימן
:לנשים בנימין

 לדעת ראויה היינו איש ויודעת מדבר הכתוב ליבעל בראויה תוספות
 משוס היינו גדולה דוקא דחשמע אשה דכתיב והא איש

 כתיב לא דאי מדבר הכתוב ליבעל דבראויה מוקמינן כך ומתוך קראי דלקשו

 יודעת ובטף איירי בטף נמי קרא דהאי ה״א יודעת וכל סתם אלא אשה

 סימן :הרוגו יודעת אינה אפי׳ גדולה אבל יקיימו יודעת ושאינה הרוגי
 מדליקי! במה בפרק כדאמרינן הדרוקן בא העבירה ע״י הדרוקן לעבירה
 פנים ירוקת להדריקן יש קצת אבל בהריאה כדאמר ירקון היינו לאו והדרוקן

: מוריקות שפניה כל כדאמרינן

 יאר ע״ש כו׳ שפניה כל הציץ לפני העבירום מהרש״א
 שהיה השם ע״י מצהיבין פניהם שיהיו אליך פניו ה׳

 סימן וכן מוריקות פניה היו וההיפך לה׳ קודש דהיינו עליו כתוב
 הזנות על מורה הוא הכתוב ע״ש כו׳ נודף ריח בעולה יין של

 וק״ל בתולות ינובב ותירוש יין זנות כמ״ש דבתולות ועבירה
 אשת וכל הכתוב אמר למה וקשה וכו' איש יודעת אשה וכל תניא הרי״ה

 שנים שלש בת על יתירה שהיא לינעל בראוי' מדבר שהוא כיון י
 שאינו להכריח לנו יש משכב יזדעת וכל אלא אשה וכל יכתוב שלא אע״פ
 שנבעלה יודעת וכל כאן אומר שהוא אהדדי קראי קשו שא״כ בנעול' מדבר

 החיו קטנה נין גדולה בין נבעלו שלא אותם הא הרוגו קטנה בין גדולה בין
 שאע' גדולה הא החיו נבעלו שלא דהיינו ידעו לא אשר הטף וכל נאתר ושם
 כל וה״ק ליבעל בראויה אלא מדבר אינו יע״ב הרוגו נבעלה שלא אע"פ טף

 הטף וכל הרוגו אחד ויום שנים ג' מבת ליבעל ראויה דהיינו איש יודעת
 כתיב לא אי התוספות מ״ש נדקדק וכן החיו שנים ג' מבת פחותה שהיא
 ושאינה הרוגו יודעת בטף ו איירי בטף נמי קרא דהאי אמינא הוה אשת

 לומר ס״ד דהיכי וקשה הרוגו יודעת אינה אפילו גדולה אבל יקיימו יודעת
 הטף וכל בתריה מדכתב דאדרבה לחודיה בטף מ״רי איש יודעת דיכל

 שהבעולה ה״א אמרי היכי קשת ועוד בגדולת מיירי קמא דקרא משמע
 גס כי הרוגו בעולה שאינה אע״פ והגדולה יקיימו בעולת ושאינה יהרגו

 דורשים שאנו עצמת' הדרשה היא וזו הוא כך ליבעל דראויה באוקתתא
 יהקטנ׳ הרוגו ליבעל ראויה שהיא כיון נבעלה שלא שנבעל׳ובין שהגדול׳בין

 מינה דנפקא לתרץ יש זה אנל לבעול ראוי' שאינה כיון החיו נבעלת שלא
 נבעלו שלא איש ידעו לא אשר הטף דרשינן דאי שנים ג' על יתירה לקטנה

 החיוזאנן נמי נבעלו שלא שנים ג' על יותר שהוא כטף אמריו הוינא החיו
 ודוקא הרוגו קטנה שהיא שנים ג׳ בת אפי׳ ליבעל בראויה לאוקמי בעינן
 שנים מג' פחיתת דהיינו ליבעל ראויה שאינה איש ידעו לא אשר הטף
 א״כ יהרגו בנבעלה לה מוקמינן דאי נ״מ ועוד הרוגו מג׳ יותר הא החיו

 פחותת א״כ להכעל בראייה דמיקתינן והשתא יהרגו שנבעלה מג' בפחותה
 ושמא כלום בעילתה אין כי החיו שנבעלה אע״פ להבעל ראויה שאינה מג'

 שיודעת היא סתמא גדולה אשה שכל לאו או שנים ג' בת ספק על לנו רמז
 ידעו שלא הס דסתמא הקטנות שהם הטף וכל הרוגו להבעל וראויה איש
 שהם מג' יותר שהם לך שיודע עד לכס לינעלתחיו ראויות שאינם איש

 בבנות הכא הלא פריך מאי וקשת הציץ לפני ונעבירנה ;ליבעל ראויות
 זכר משכב ידעו לא אשר בתולה נערה מאות ד' וימצאו כתיב גלעד יבש

 ועדיין מוריקות פניהם יהיה אזי .לייעל הראויות נערות היו שכולם וכיון

לא ב לט



פרק יבטתו על הבא
 הדחק מחזך לומר )אפשר ־ חניות ע״פ אס כי לנעילה כתולה נין ידעינן ^א

 היינו לאו התו׳שהדרוקן ופירשו סי׳לעניר׳הדרוקן לומר ׳נ ר כאן סמך דלכך
 לנו יש יכוה מוריקו׳ פניה כדאמרי׳ פנים ירוקת להדרוקן קצת יש אכל 'רוקן
 היה שננעל׳ !למי הדרוקן כת אין אכל מורזקות פניה לינעל דהראויה לומר

 כל הציץ לפני וכשהעכירוס הדרוקן הוא שננעלה לעכיר' שסימן הדרוקן לה
 היה שננעלה ולמי מוריקות פניה ננעלה'היו ולא להכעל ראויה שהיתה מי
 כל נודק היה הציץ לפני העכירום אלו יכש ובבנות יותר שהוא הררוקן לה
 לה ומשני וכו׳ ציץ לפני ונעכירנה פריך ולכך הדרוקן לה להיות שננעלה מי

 והמצטרך השעה כפי עושהרושס דהצץ ועי״ל לפורענות ולא להם לרצון
 להנעל ראויה שאינה ונין להכעל הראוי נין להבחין שנאו מרין נימי דהיינו

 נכנעה פלגש וכימי ננעלו שלא אע׳ים מוריקו' לינעל הראויות פניה היו

 לראויות הציץ בפני פניהם מוריקות היו לא הנעולות להבחין שנאו נננו׳ינש
 להנעל ראויות אע"פשהיו ננעלו ושלא ממש שננעלו לאותם אלא לינעל

: מוריקות פניהם היו לא

 מטמאים אינם כותים קברי אומר יוחאי בן שמעון רבי יז
 אתם אדם מרעיתי צאן צאני *ואתן שנאמר באהל ס5

:אדם קרויין כותים ואין אדם קרויין אתם
 וגני אדם קרוין אתם : עליהם המאהיל אח מטמאין אין

 האריכו ובתוספת באהל ימות כי אדם כתיב אהל טומאת
 עליו עיין האדם נכלל דנראהדעט״ס התלמוד מסוגיות בדיוקי׳

: לכתנו-הנה צריך ואין
 דהא צאן קרויס אתם נמי לימא כ דאי וקש־ ונו׳ אתס אדס ךקךי״ת

 הדידיה קרא וקשיא כאהל מעמא אינו וצאן צאני ואתן כתיב י
 ויש באהל שמטמא אדם וקראם נאהל מטמא שאינו צאן שקראם ה די אדי

 שכישראל משחז׳יל ע״פ מזוקק כסף בספר בדרשותי מה-שביארתי עס לתרץ
 א־זם אס כלומר אתם אדם וזהו ארס נקראים מקום של רצונו עושים

 רצונו עושים ישראל שאין ובזמן אדם קרויים אתם אלהיכס כה' הדכקיס
 כחם שתשש נקכה של אלאאתן־בנו״ן הריקים אתם שאין מקום של

 קורם שאמר ניחא והשתא אדם נקראים אינם אז ה' את עכרו ולא כנקבה
 ולא כנקבה כחכם תשש שאתן בזמן לומר אתם אדם לומר וחזר צאני ואתן

 אלהיכם כה׳ דבקים שאתם ובזמן כצאן אתם הרי הקב״ה רצון עשיתם
 ואין צאן קרוים אתן יאמר זה וכפי אדם קרייס אתם ית' רצונו לעשות

: אתם אדם אלא צאן קרוי יתברך רצונו העושק

 בת למרתא שקידש גמלא בן ביהושע מעשה מתגי׳
 ובו׳: וכנסה גדול כהן להיות המלך בייתום-ומינהו

 הבא קחזינא קטיר יוסף רב אמר לא נתמנה אין מינהו ׳גמ
 בת מרתא ליה עיילה דדינרי תרקבא אשי רבי דאמר

בבהנא גמלא כן ליהושע דמוקי עד מלכא לינאי בייתום
: רברבא

 מינוהו: לא וסנהדרין הכהניס אחיו אכל המלך כלומר'מינהו אין מינהו
 קטיר :לכך היה דראוי משמע דהוי קתני לא נתמנה לא נתמנה

נתן אלא לכך ראוי היה שלא כאן רואה אני רשעים של קשר הנא קאזיגא

ומינוהו: ממונו

 *וחנערה אומר הוא וכן נערה אלא בתולה אין תניא _
:בתולה מאד מראה טובת ׳
 היחה שנים כמה בז מתנה ללמוד הזאת הברייתא כתבתי

 תשמע דבכאן התוספות כתבו כאשר כשנשאת רבקה נד
 ובספרי שנים שלשה ת3 דהיתה כתיב עולם וכסדר • נער' דהיתה

 'חלוקים מדרשים דהס לבסוף וטזבו שנים י״ד בת דהיתה מזכת
•׳זה על זה

 כ^ה לארם לו שיש אע״פ שמואל אמר נחמן רב אמר

יבמות ששי
 ג סם טוב *לא שנאמר אשה בלא לעמוד אשור בנים
 /הן משה עשה דברים *שלשה תניא לבדו האדם היות

 י*י" נ וכולי האשד. מן פירש המקום לרעת דעתו והסכימה

מנ״ל אשמכתא צד לנקש צריו וכו׳ בניס כמה לאדם שיש אע״ם הרי״ת
 אינו נניס לז שיש מי דילתא בנים לו שיש במי התם דמיירי י

 כנים וכל^ז אשה בלא לבדו והוא בנים לו שאין במי מיירי וקרא לבדו נקרא

 שהרי זרנו פרו ואתם האדם את עשה אלהיס בצלם מדכתיב דיליף ואיכא
 האדם היות טוב לא אמר ואפי׳ה בנים לו שיהיו עד שלם אדם נקרא אין

 הזה האדם היות טוב לא ועכ״ז ורביה פדיה שקיים מצר אדם נקרא בשכבר
< אשה בלא לישב אשור שהוא ילפינן טוב לא שאמר וכיון לבדו

 סב וב׳ זכרים ב׳ אומרים שמאי בית אומר נתן רבי תניא
הונא רב אמר ונקבה זכר אומר הלל ובית נקבות

 ,א׳נר •ותוסף דכתיב שמאי רבית אליבא נתן טעמאדרב מאי
 וכתיב ואחותו קין ואחותו הבל הכל את אחיו את ללדת

שם ורבנן קין הרגו כי הבל תחת אחר זרע אלהים לי שת *כי
:מודי דקא הוא אודויי

 זרע לי שת כ׳ :עמהן היו נקבות לומר ריבוי׳ן אחין היל את קין את
: נקבות וב' זכרים ב' בלא סגי ולא בעי תשלומיך אלמא הבל תחת

 הבל הבל את אחיו את בו׳ הונא רב אמר מהרש'א
לא אחיו את בו׳ וכתיב ואחותו קין ואחותו

 דמריגוי' בהדיא פרש״י וכן אהבל דקאי לקין תאומה לרבות משמע
 הבל את אחיו מאת אכל בל׳ר וכ״ה לקין תאומה דריש קק דאת
 עלו חמא א*׳ר איתא אד׳׳מ בפרק ע״ש להבל תאומות ׳3 דריש

 לריבוייאעכ״ל אקיים דלאדרש הרא״ס וכתב ד' וירח ׳3 למטה
 ונעלם והבל קין וחוה אדם ד׳ דירדו מפרש שהוא נראה מדבריו

 ותאומתו וקין וחוה אדם ד׳ וירדו שכתבו לשם התוס׳ דברי ממנו
 את ללדת ותוסף כדכתיב פעם באותו נולד לא עדיין הבל אבל

לפי נדרשו אקיים עכ״לוטלהו כו׳ עמו נולדו תאומות הבלול
:ודו״ק דרכן

 ׳ כ פריה קיים אמר הונא רב ומתו בנים לו היו איתמר
שס אמר חונא רב קיים לא אמר יוחק רבי זרביה

 ישעיזן עד בא דוד בן אין אסי רב דאמר אסי רהב משום קיים
 מ יעטוף מלפני רוח *כי שנאמר שבגוף הנשמות כל שיכלו

 גי״נ ורבי׳ פריה קיים לא אמר יוחנן ורבי ?שיתי אני ונשמות
עי׳, והאליכא: בעינן יצרה לשבת

 ס יי אסי דרב משוס ורביה דפריה עעתא כלומר אסי דרב משום
 גוף ששמו אוצר שבאותו מנשמות ידו על דנטלו כיון והאי
: ורביה פריה קיים הרי

 שנאמר כולי בנים כמה לאדם לו שיש אע״פ מהרש״א
לקמן אמרי׳ וכה״ג כי׳ לבדו אדם היות טוב לא

 טוב מהידוע והטונה טובה בלא שרוי אכה בלא השרוי קרא מהאי
 ולכך יחבר׳ לפניו והקיום הרצון הוא בראשית מעשה בכל הנאמר

 בת בלי יקיים לא בלבדו כי לבדו האדם היות טוב לא באדם אתר
 האשת מן פירש :טובהוק״ל בלא שרזי והוה המין קיום זוגו

 שהוא פסח ומה שם עיין עקיבא ר׳ בפרק יבואר בו' דרש מאי
 <ה הוא ק״ו תאי הרפ״ר הקשה רזי פענח מספר ט׳ מיזרי״ג אחד

נשחש תמיד בפרק דאמרינן נגדו! להיות הדק מן לבא דיו אימא
שחס



פרק יבמתו על הבא
 נעגל טפו שלא שכטילוי היו הרי ה״נ כשר ולערלים לתולין שחט
 וי״ל ככה״ג הוא הרי כתורה ועוסק כותי אפי׳ אתרי' הא ועוד

 כו׳עכ״ל משא״כ לשתים נמי ערלים■ 3ל3ד )לערלי' לתוליס דשחט
 כפ׳ד' לה תוקתינן הא כו׳ כתורה ועוסק דעכו"ס הא נראה ועוד

 חייג התור׳ כעוסק/כל אכל דידיה תצוח ז׳3 שעוסק דוקא מיתות
 הקנ״ה כשא״ל תיד ק״ו-זה תשה דן היה לא ולתה וא"ח מיתה

 תשה היה שלא אפשר כמדרש כדאתרינן מ״ל גו׳ עמך שתת כי רד
 שאפילו לישראל הודיע אלא גומר שחת כי שא״ל כקל׳ה מאמין

 ולעשות עדותו לקכל אשור לו נאתן יחידי מפי שותע אדם יהיה
 הנראה שהדנר רלירן ס״ו פ׳ ד׳ תאתר עיקרים וכעל ע״פ דכר

 מתפעל יותר שהאדם מהידיע׳ יותר גדול צער אדם מצער לעיניס
 גס כו׳ע״ש כאמיתות תהנודע שיתפעל תתה יותר כחוש מהתורגש

 כחך יישר שברת :*אשר וק״ל התורה תפרשי כשאר כזה עיין
 דקרא יתור׳ כולה שכרת אשר ששכר׳ח״ג לתכתכ דה״ת ששברת

 הן דאי דו הראשונים הלוחות על שכתכ כתה ליה סגי דהוי הוא
 ששכר: 3כת ולא כראשונים אכניס לוחות שני ויפסול וכת״ש ששכר

 רבנן דאמור מילתא הא מנא מארי בר לרבה רבה א״ל שם
 *הבנות מדכתיב אילימא כבנים הן הרי בנים בני 3ע"

 אלא ה״נ צאני והצאן מעתה אלא בני והבנים בנותי צא
 בא *ואחר מהבא אלא מינאי הקנית ה״ג מינאי הקנית ה״ד

 וכתיב שגוב את לו ותלה גלעד אבי מכיר בת אל חצרון נ א
 : מחוקקי *יהודה וכתיב מחוקקים ירדו מביר *מני ף'י8

 דהא כחי מכני אלא כניו מכני למימר מצעו ולא מחוקקי׳ ירדו מכיר מני סלים
 מתרוייהו דלירזו לה משכחת ולא מחוקקי יהודה אחרינא קרא כתיב סע
: ככניו כתו כני אלמא מכיר של מכתו מחלרון מחוקקים דנפקו הכי אל-א וק>ץ

 גו׳מחוקקי מכיר כו׳וכתי׳מני חצרון בא ואחר מהרש״א
 קראי תהנך הראייה דעיקר מפרש״י כנראה וגו'

 דכתיכ ראיה להניא יש דד״ה לחוד גופיה קראקתא מהאי אכל
 חצרון כני שנקראו וכיון מ׳ מכיר כני אלה כל דעניינא כסיפא

 מחוקקי׳ מכיר דת־ני ככני׳צ״ל כתו דכן מכירימוכח כני תכיר מכת
:ודו"ק שנייה ראייה היא כו׳

 ישא בילדותו אשה אדם נשא אומר יהושע רבי תניא בא
 בנים לו יהיו בילדותו בנים לו היו בזקנותו אשה שס
ידך תנח אל ולערב זרעך זרע *בבקר שנאמר בזקנותו קהלת
 כאחר שניהם אם זה או הזה יכשר איזה יודע אינך כי 61

 ילמוד בילדותו תורה למד אומר עקיבא רבי ׳ טובים
 תלמידי׳ לו יהיו בילדותו תלמידים לו היו בזקנותו תורה

 עשר שנים אמרו וגומר זרעך זרע בבקר שנאם׳ בזקנותו
 ער מגבת עקיבא לרבי לו היו תלמידים זוגים אלף

 זה כבוד נהגו שלא מפני אחד בפרק מתו וכולן אנטיפרם
 רבותינו אצל עקיבא רבי שבא ער שמם העולם והיה בזה

 ורבי יוסי ורבי יהודה ורבי מאיר לרבי ושנאה שבדרום
 תורה העמידו הם והם שמוע בן אלעזר ורבי שמעק

 רב אמר עצרת ועד מפסח מתו כולם תנא ׳ שעה באותה
מתל ובלם אבין בר חייא רבי ואיתימא אבא בר חמא

אסכרה גחמן רב אמר היא רעוקמאי .מיתה

קנה יבמות ששי
 וירא הגון יהיה זרע איזה יבשי־ איזה : זקנתו לעת לערב

 :מקומות שם אנטיפרם ועד מגבת ומתקיים: שמיס
 כ״א חש ולא כו׳ לזה זה כבור נהגו שלא מפני מהרש״א

 תורה אלא ככוד דאין חכירו של תורה כבוד על מהם
 אסכרה כמיתת שמתו ואמרו גו' חייך הוא כי זו כמדה מתו ולכך

 וסימן חכירו כגנות תספר והיה הרע לשק דכר דכ״א דאפשר
 לעצרת פסח כין שמחו ואמר כ״ת פר׳ כדאמרינן אסכרה לל"ה

 וקרוב לכריאוח ממוצע הזמן הוא ני כהשגחה שתתו להורות
 וק״ל: לעצרת לרפואהכדאמרינןכשכתכלשקייניעכאכיןדיכחא

 כב לו שאין יהודי כל חנילאי רבי אמר תנחום רבי אמר
 י שם • טובה בלא ברבה בלא שמחה בלא שרוי אשה

 ישי\ ברכה בלא * וביתך אתה *ושמחת רכתיב שמחה בלא
 נקלול יח *לא דכתיב טובה בלא • ביתך אל ברכה *להניח דבתיב

;מי ובלא תורה בלא אמרי במערבא ׳ לבדו האדם היות טוב
 ב/יאא * וגומר כי שרתי איז 0*י* דכתיב תורה אלב חומה
 ירתים אלוע בר רבא ׳ גבר תסובב *נקבה דכתיב חומה בלא

 לא וגר* אהלך שלום כי *וידעת דכתיב שלום בלא אף אמר
 ין נ1הי מגופה יותר והמכבדה כגופו אשתו האוהב רבק תנו

 לפרקן סמוך ישר׳והמשיאן בדרך ובנותיו בניו והמדריך
 רבנן תנו אהלך* שלום כי וידעת אומר הכתוב עליו

 בת את והנושא קרוביו את והמקרב שכיניו את האוהב
אומר הכתוב עליו דוחקו בשעת לעני סלע והמלוה אחותו

ישעי? :הנני ויאמר תשוע יענה וה׳ תקרא *אז

מ מיד כנגדו עזר דכתיכ אשתי בי עזרתי אין האם : אשה ביתך
 ותלמודו כיחו כצרט לעסוק שצריך תמנו נדחה חושיה

 אהלו ואין אהל לך שיש כזמן אהלך שלום כי וידעת :משתכח
 דזילוחא מגופו יותר : לאהליכס לכס שונו שנאמר אשתו אלא

 אדם גיעגועי אחותו בת את והנושא :תדגכרא קשיא דאתתא
 :אשתו את 3תחכ נמצא כך ומחוך אחיו מן יותר אחותו על רכים

 דוחק היינו וכסיתו ערום תראה כי 3כתי מיניה לעיל תקרא אז
 כקרוכיו שהס שכיניו את 3אוה הייני תתעלם אל ומכשרך עני

:אחותי ח3 אח ונושא קרוניו את 3ומקר
 ואע״ג בהנשרפין כדאמרי' קאי גמי אבניי לפרקן סמוך י תוססות

 אלמנ' פרק לקמן כדאתרי׳ נישואין רבנן ליה חקינו לא דקען
 הנושא : זנות בעילת בעילתו תמי דלא נישואין ליה תקינו להבי מקום מכל

 שמשדלתו לפי אחותו נקש אבל אחיו בת דהי׳ה רשב״ם פי' אחותו בת את

 שהיא לפי אחותו בת נקע רדוקא אומר ור״ת ־ בתה שנושא ושכיח בדברים
 •ולקמן בכאן התוספות עכ״ל לאחי-האס המים בנים רוב כדאתרי׳ מזלו בת

 בת אבל אחותו בת נקע דדוקא ריב׳יס בשם כתבו האנוסה על נושאין פרק
 לעני סלע המלוה ־ ע״כ יבמין מצות דמבעל תצוה כ כ עושה אינו אחיו

 הממציא זה וצרות רבות רעות ומצאוהו אמרינן דחגיגה דבפ״ק ת ר הקשה
 מכן המושל ממנו ששואל מיירי דהתם ר״ת ואומר דוחקו בשעת לעני מעות
 מוצא היה לא אס י מעיח לו ממציא וזה כך על שדהו או ביתו למכור וזקוק

 ■ומפשיר בזול למכור שצריך רעות צרות והיינו מעליו מיקל היה ■למכור
 לקנות כלומר ־ שכיח לא לעללא זוזא אינשי דאמרי דהיינו עלה ומסיק הכל

.ממז למכור אותו כשדוחקין שכיחא לתלית' מעות לו ממציאין אין חטאה

:אחר גענין פס פירש זרש״י ־ ו׳,בץ מליוה
1ל2>



יבמות ששי פרק יבמתו על הבא
 וביתך אתה ושמחת דכתיב בו׳ שמחה בלא מהרש״א

 ביתו קרוי אשתו אגל גיחך גני הל״ל משתעוה דלפי
 לו יש אשה לו שיש שמי ולפי נעלתא כדאתרינן אדם של

 א״ה הטור נקט גו לשתח וניר! דירה מקום
 הקרא לפרש ואי! הכא דאתרינן שמחת נמקוס דירה

 שני מעשר באכילת אשתו עם הוא שיפתח כך היא שהתלוה
 אכילת משוס וכי ראיה נתצות חייכת האשה דאין דכיון !ירושלים

 שני שהתעשר שנים ברוב לירושלי׳ להעלותה יצטרך שני מעשר
 נלא שתח׳ לו יהיה שלא אלא לנו השמיע לא דהכתוכ אלא גו נוהג

 איכא הכא ביתך אל ברכה להגיח :ודו״ק שס עמו אשתו
 האי ליה דסתך כיון ואפשר שנניתך דגר בבל פשוטו לפי לפרושי

 משמע מצות נשאר מיניה לעיל כ״כ ולא חלה למצות 1ניחזקי קרא
 כדאתרינן כיותר עליה תוטל חלה דתצות אשתך זו דכיתך ליה

 חושיה הזה כ-תקוס התורה קרא נו׳ ותושיה ;ןק״ל כ״ת פרק
 אי צרכיו כפאר לעשוק לו וא״א אדס של כחו תתשת שהיא ע״ש
 משמרתו שאשתו ר״ל נבר תפובב : !ק״ל עוזרתו שאשתו לאו
 3רע אס נמ״ש גו' שונאך נקרא שהוא יצה״ר ומלחמת החטא מן

 : השונאים מן ושומרת העיר שסוככת החותה כתו גו׳ שונאך
 שהוא פרש״י עיין בו׳ שמי׳ יראת שהיא באשתו היורע *בל י

 עס שהכתוג לפרש ונראה דחוק והוא שלימה מלשון שלום דריש
 אתלך ושלוס שמיס יראת היא גס כי ידעת אס מדנר שמים ירא

 אס כסוטה כדאתרינן אתכס י״ה שס שהוא שלס שהשס דהיינו
 כיוצא ליה דדריש ותאן גו׳ ופקדת ואז כיניהס י״ה השס ויבין

 זו דרשה ולפי גומר ופקדת ואז נדרך לשלום הוצרך דהיינו לדרך
 כדדריש תחטא פוקדה אינו ואס תחטא ולא למדרש אצטריך לא

 קאמר לווסתה סמוך אפי' כדתסיק דהכא דרשא לפי אלא לעיל
 דדריש ומאן לדרך יוצא נאינו הוא חטא דודאי תחטא לא דא״ה

 דהיינו נוך ופקדת אהלך שלוס כי דהיינו כו׳ אשתו את הכ1כא ליה
 לידי תניאה שלא תחטא ולא נו׳ יפרה נדרך שתדריכס ניתך נני

 יותר מנוגדים נגדי׳ להלנישה דהיינו מגופו יותר ומכנדה חטא
 הכתוב עליו : ןק״ל מכנדותיה לתאני קרי כדאתרינן ממנו

 לא אתאי וי״ל הנשרפין פר' פרש״י עיין נו׳ תקרא אז אומר
 נתיג קרא דההזא גותר כשחר ינקע אז מיניה דלעיל קרא מייתי

 הגי כל מיניה דדריש תתעלס לא ומנשרך גומר תראה ני תר3
 שכר תיני׳אנל לעיל דנקט הטונ מעשית שכר הוא הני דכל ואפשר

 לו היה דלא נ״נ גדול אינו דקאתר דוחקי נשעת לעני דהתלוה
 גומר ותטה אחיך יתוך כי כמ״ש דוחקו שעת עד מלעוזרו להמתין
 פרש״י לזה נחומש נפרש״י כו' ויפול שירד תניחהו אל נו והחזקת
 הקרא תיירי גהני ע״ש התוספות שהניאו דחגיגה דפ״ק נההיא

 ערום שיראה עד כ״כ להמתין לך דלאהית גו׳ ערום תראה כי
 קודם נו החזקת שאלו זו נתדה שכרו שיהיה אתר ולכך ממש

 אענה ואני תקרא טרס כת״ש כן שכרך היה גס כ׳׳כ ידו שמטת
 אענה לא אני גס ויפול שירד עד נו החזקת שלא השתא אנל גו׳

: ודו״ק לי שתקרא עד
 דר'י לע״ד נראה הביאור וכו' עונה כלא שווי אשה כלא השרוי הריץ?
 משוסדאפשר טובה בלא שרוי אשת כלא השחי שנל השמיענו \

 אשה נשא לא שאס אד״ה דשאגי לכדו האדם היות עוב לא דכתיב כמאי לומר
 האדם יהיה אס טוב לא ולכן זולתי אין אדם כי השלם מתקיים היה לא

 ת״מ נשים ישחו לא ב' שאח׳או ע״פ שאף אחריו הכאיס כדורות אכל לכדו
 ממנו ימנע לא אשת כלא שהשרוי אפשר אחרים ע״י להתקיים לעולם אפשר
 טונה כלא שרוי מ״מ שיהיה מי יהיה אשת בלא כל׳השרו׳ אתר לזה הטיב

 האדם טוב לא היל״ל ומספיק לכדו האדם היות טיב לא מדכתיב כן והכריח
 העולם היות יתי שככל הכי תשמע האדם לאטוכהיוח לכדוומדקאמר

 שרוי עוד אמר וכמדרש י לכדו האדם יהיה אס שרויבטוכה אינו טוב לא
 משמע דתות כנגדה עזר אשת לו אעשה מדתיל״ל זה דהוכיח נ"ל עזר כלא

 יתקיים כלומר עזר זכה ואם אשה לו אעשה אלא באשה תלוי העזר שאין
 שיתבטל כנגדו זכה לא ואס הנשואין קודם מתחלה לו שהיה העזר כידו

 עזר לו אין לכן דקודס משמע עזר לו אעשה ומדקאמר בסיבתה עזר אותו
 לא ואס עזר אותו לו יתמיד זכה ואס עזר לו חדשו האשה עס ועכשיו כלל

 הוא והרי הזיוג מתוך שהשיג העזר לבטל האשת תהיה שכנגדו כנגדו זכה
 כאלו הוא הרי ביניהם משותף י״ה שם אין !כה שלא כיון כי וכטל עובר

 אתה ושמחת שנא' שמחה בלא שרוי : ככתחלה עזר בלא ושרוי אשה נשא לא
 שם ואכלת דלערבינהו זה בפסוק שיש הקושיא תכח שהוכיח נ״ל וניתך

 לפני שם ואכלת ואמר הפסיק ולמה ה'אלהיך לפני וביתך אתה ושמחת

 לו היתה האכילה גס שהרי וביתך אתה ושמחת קאמר והדר אלהיך ה'
 אתת אמר לא למה וא״כ אדם ולכל ולנשיהם להם נאכל שהמעשר ולביתו
 אלא שמחה לו דאין הוכיח לכך בלבד השמחה כעני! אלא בעניןהאכיל' וביתך
 קרא וה״ק שמחה בלא שרוי אשה כלא שרוי שהוא ומי וביתו איש כהיותו
 כלא שרוי שהוא מ׳ שגס לפי ביתך שם הזכיר ולא ה׳אלהיך לפני שם ואכלת

 לו שאין אע״ם שם ולאכלס לירושלים מעשרותיו להעלות מחוייכ הוא אשת
 בכל שמחה לו שאין לומר וביתך אתה ושמחת אמר השמחה כענין אבל כירן
 אש אכל וכיתך אתה בהיות כית שמחת יש ואז אשה נשוי כשהוא אלא זמן

 דלא אלהיך ה' לפני שם ואכלת של המצות דתקייס נהי אשה כלא שרוי הוא
 ה׳ לפני מעשרותיו לאכול המצות מקיים לכדו והוא וכיתך אתה הכא כתיב
 כזמן ושמחת ואימתי שמחה כלא שרוי אשה כלא השרוי כי ליכא שמחה אכל

 וכו׳נראת כעדו וכפר שג' כפרה כלא שרוי אמר 'וכמדרש וכיתך אהה שתהיו
 אומר ר״י כ״ג מפרישין יוה״ב קידם ימים שכעת דתנן המשנה לשיטת דאזיל

 וכו׳כיתז כיתו וכעד כעדו וכפר שג׳ אשתו תמות שמא לו מתקינין אף.אשה
 לת ויליף אשה כלא שרוי הוא אס לכפרה ראוי שחינו משמע אשתו זו

 היה ולא אשתו זו ביתו ועל עצמו על מתודה כ״ג.שהית של בפר מדאשכחן
 היינו השעיר ראש על עליהם שהתודה ישראל כל של בוידוי עליו מתודת

 דכתיב ברכה בלא שרוי בה: תלוי עצתו וכפרת כמותו שקולה שאשתו משום
 לכהן תתנו עריסותיכם וראשית דהיל״ל הכי דייק ביתך אל ברכה להניח
 באשה תלוי שהברכה כיון לומר הכונה אלא ביתך אל מאי בביתך ברכה להניח

 וראשית חלה לתת שצריך אמר כרכה כלא שרוי אשה כלא והשרוי
 אשתך זו כיתר אל הברכה אוצר ויתן כך.יניח מתוך כי לכהן עריסותיכם

 הרי אשתו אל הכרנה תנוח החלה נתינת מתוך כי ידיך מעשה את לברך
 כלשון שנכנס שדקדק ע'יא י אשה נשוי כהיותו אלא מצויה הברכה שאין
 אל כרכה להניח יחיד כלשון ויצא לכהן תתנו עריסותיכם וראשית רכים
 לגמרי מיותר דקאמרהוא כיתיך שאל אלא עוד ולא כפתיכס הל״ל כיתך
 ראשית ות״ק כרכה בלא שרוי אשה כלא השרוי ללמדנו שבא דרש ולכך

 ה-א אשה לו שאיו מי ובין אשה לו שיש מי בין לכהן תתנו עריסיתיכס
 אתר הברכה כענין אמנם • רכים כלשון דבר ולכך לכהן חלה להפריש מחוייב
 אשתך זו ביתך אל כרכה להניח וזהו אשה נשוי שהוא מי אל כרכה להניח

 אע״פ כרכה לו אין בית לו שאין מי אכל כרכה לו יניחו בית לו שיש מ׳
 שלום בלא אף אמר סימון ור' ובמדרש ׳ לכהן הוא גס החלה נתח שחייב
 הפסוק •תר מנח כן דקדק שלום יכיתך שלום ואתה לחי כה ואמרתם שנא׳

 לשלום כשתי לו ושאלתם נכל אל וכאתס הכרמלה עלו אתר שככר מאחר
 שהוא לעשיר פי' לחי כה ואמרתם היל״ל שלום ואתה עוד לומר צורך מה
 נשאלתם לי שלום שאלת כאן והרי שלוש לך אשר וכל שלום וביתו נכל

 מובל לו אשר כל שלום ואח״ב שלום מוכיחו כיתו ושלום לשלוש לו
וכלל אשתו על שהוא שלום ואתה פירשו לזת שלום לך אשר

לאשתו
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 שלום בלא שרוי אשה כלא שהשרוי מפ:י שלום ואתה נכלל לאשתו

 ואמרתם לשלום כשמי לו ושאלתם ניחא והשתא אשתו זולת לאדם שלום ואין ׳

 אשתך דהיינו שלום תהיה ואחה העשת־ נבל שהוא לחי האלה כדברים כה
 שאר על הוא שלום וביתך ואשתו איש נכללים ובאן אתה בכלל נכללת שהיא

 וכל הממון ועל הצאן על הוא שלום לך אשר וכל וקטנים גדילים ביתו כני
 ואתה הוא כפשטיה קרא דשבר שלום בלא שרוי אמר לא יר״י משכיב לי אשר
 ואע׳יס אשה בלא לאיש שלום שיש הרי אשתי על שלום ביתך וכל עליו שלום
 צוה שמתחלה הוא שלום ואתה ואמר וחזר לשלום בשמי ושאלתם אמר שכנר
 כה שיאמרו אותם צוה כך ואחר כלל דרך על לשלום שישאליהו אותם

 לעני המלוה : שלום לך אשר וכל שלים וביתך שלום ואתה אח' לכל פרט דרך •

 או כתיב קרא האי דקמי כיו! וקשת וכו׳ תקרא אז אומר הוא זכו'עליו
 אתי דהא וכו' יבקע אז אור הוא עליו אמר לא למה וגו' אורך כשחר יבקע

 לפניו והלך כתיב קרא דבהאי משוס ושמא וכו׳ ערום תראה דני בתריה
 אלא לעני מלוה ליכא ערום תראה דכי דבקרא לעני מציה ביה דאית צדקו

 לפניך דוהלך בתריה להוא תקרא דאז קרא אייתי צהני ערומים מלביש
: יענה יה׳ תקרא אז ליה דסמיך צדקך

 אדם אינו אשד. לו שאין יהודי כל אלעזר רבי אמר בג
 • אדם שמם את ויקרא בראם ונקבה *זכר שנאמר שס

שנאמר ארם אינו קרקע לו שאין כל אלעזר רבי אמר י׳ש6-נ
 רבי ואמר • אדם לבני נתן והארץ לה׳ שמים *השמים ה

 עוזרתו זכה ־ כנגדו עזר לו *אעשה דכתיב מאי אלעזר י0מל<
כתיב רמי אלעזר רבי ראמרי ואיכא * כנגדו זכה לא

 אשכחיה • מנגדתו זבה לא כנגדו זכה כנגדו וקרינן כנגדו 3
 אשה במה עזר לו אעשה כתיב א״ל לאליהו יופי רבי

 פשתן כופס הטין הטין מביא אדם ליה אמר לאד׳ עוזרתו
 על ומעמידתו עיניו מאירה נמצאת לא לובש פשתן

 עצם הפעם *זאת דכתיב מאי אלעזר רבי ואמר * רגליו פס
 וחיה בהמ׳ כל על אדם שבא מלמד מבשרי ובשר מעצמי

 אלעזר רבי ואמר חוה על שבא עד דעתו נתקרר׳ ולא
 א״ל האדמה משפחות כל בך *ונכרכו דכתיב מאיינ 05

 בך להבריך לי יש טובות בריכות שתי לאברהם הקב״ה
 האדמה משפחות כל העמונית ונעמה המואביה רות

 אלא מתברכות אין באדמה הדרות משפחות אפילו
 הבאות ספיגות אפילו הארץ גויי *כל ישראל בשביל 0פ

 :ישראל בשביל אלא מתבי־כות אינן לאספמיא מגליא
 כתיב תדלא כנגדו כתיב :דכריו וסותרת עליו חלוקת כנגדו

 זאת :גתמיה כוסס חטים :דמלקות נגידה לשון יו״ד
 שתי :כדעתו עלו ולא שימגו אחרים דפעמים מכלל הפעם

 ונעמה המואביה רות :הגפן את מכריך נמו בריכות
 ויצא רחכעס של אמו נעמה ונביאים מלבים מהן יצאו העמונית

 הגכיא וישעיה גמורים צדיקים ואסאויהושפע חוקיה ממנו
:הוי אחי ואמציה אמוץ מר אמר7

 לרמת שבא דריש מכל לאספמיא מכליא הבאות שפינות אפילו תוספות
: בארן מעט א'א עזמדין שאין הנך אפילו

 דעירוכין פ״כ ע"פמ״ש מכואר הוא כו' ארם אינו מהרש״א
 רורוין הוליד כנדוי הראשון אדם שהיה שנים אות! נל

 מכלל כצלמו כדמותו ויולד שגה ק״ל אדם ויחי שנאמר ולילין שדין
 וזה כדומה מוליד המוליד שכל ולפי אוליד כצלמו לאו השתא דעד
 כדת חחי! מתנו )תולידי! ט מקחתמין ושדין הרותו׳ אשה לו שאין

ק*
 הענין והוא בלומה תוליד דהתוליד אדם נקרא אינו הוא גס הרי

 שאין דהיינו נו׳ אדם אינו קרקע לו שאין אדם כל שאתר כעצמו
 'אינו לקמן התוספת כת״ש ולפרנסתו לדירה מיוחדת קרקע לו

 כארץ מיוחדת דירה להם שאין והשדין הרוחות כתו דהוו אדס
 האדמה אדת׳ארורה עובד שהיה אחר הקכ״ה שא״ל קין ענין והוא

 עוד לך תהיה שלא כארץ תהיה ונד נע לך כחת תת תוסיף לא גו׳
 למד אתה מכאן כדמותו ויולד אמרו ר״א ובפרקי מיוחדת קרקע

 שנטרד והיינו שת שנולד עד מצלמו ולא מדמותו לא קין היה שלא
 :וק״ל אדמה "ש ע נקרא האדם כי לו מיוחדת שתיתה האדמה מן

 הרא״ס וכתב ראשון ל׳ הביא כחומש רש״י בו' כנגדו כתיב
 כאורך וע״ש ומלקות נגידה תל׳ כנגדו נמי לפרש יש קתא ולישנא

 דכלישנא הלשונות לשנות לחלתודא ה״ל לא דא״כ תחוור זה ואין
 תנגדתו זכה לא קאמר כתרא וכלישנא כנגדו זכה לא קאמר קמא
 גס כתרא כלישנא אלא ומלקות בגידה מלשון כן פי׳ לא רש״י וגס
 דריש ומ"הלא למסורת אס דיש סכר קמא דלישנא הרא״ס מ״ש
 לא נוכח מלשון דהא תמוה הוא ומלקות נגידה מלשון אלא ליה

 נראה וע״ב כמוהו והרכה ההר נגד כמו כלשון יו״ד ג״כ מנינו
 חכירו עס הלוחס כדרך נוכח מלשון כנגדו דריש קתא דללישנא

 לפי גס להקשות ואין ראשון כפי׳ הרא״ס גס כת״ש נגדו להעיז
 דהיינו יז״ד כלא ככ״מ תצינו נוכח מלשון דנגד כיון לעיל דברינו

 נדרשהו אמאי כתרא ללישנא א״כ מסייעו המקרא וגס המסורת
 אמרינן דכה״ג ומלקות נגדא מלשון דהיינו לחוד המסורה לפי

 גב על אף המסורת דדרשיגן יראה וגכי חלב גכי דסנהדרין כפ״ק
 כ׳ אלו זכר בו' פשתן :ודוק נינהו הדדי כי והמסורת דהתקרא

 כקש לא יעקב של עצמו שכל נפש וצרכי חיי עיקר שהס לפי דכריס
 : ככך עוזרתו היא והאשה ללבוש וכגד לאכול לחס לי ונתן רק

 עליהן שכא קודם שנתעכרו וצ״ל החזקוני כתב כו' שבא מלמד
 דהא מספיק זה אין ־ עכ״ל אדם כביאת מתעקרין הא דאלת״ה

 פ״י! נרמוכח אדם זכר ואפי׳ זכר מקכלת אינה כהתה משנתעכרה
 עליהן שכא קודם כיוס כו וילדו שגתעכרו לומר ואפשר דככורות

 הגצחון וכעל ד׳׳מ־ אח׳ פר׳ כדאתרינן כיוס כו ילדה נתי חות דהא
 שלא לפי כו׳אלא שא״א כתשמיש עליהן שכא כמשמעו זה שאין כתב
 עוד ימצא אס המינים ככל ולבדוק לחפש חפץ היה זוג לו היה
 שתי :עכ״ל כו׳ נתקררה לא מצא שלא וכיון עזר כלא אחד מין

 אפי* דריש דכל תרכוייא גו׳ משפחות מכל לכאורה כו' בריכות
 ולא דעתוני שלהס נקיכו׳ כך יכריכו כקהל לכא האסורות משפחות
 תברכו דריש דתעיקרא לדקדק יש ואך מואבית ולא תואכי עמונית

 אפילו ממש כרכה מלשון ליה דרשו לכסוף הברכה מלשון
 וע׳׳כ בו' אלא מתברכות אין באדמה הדרות משפחות

 גות׳כתו דמשפחות כל לדרוש כא הוא נפשה כאנפי דמלתא נראה
 לאו דמעיקרא אפשר והשתא התוספת כמ״ש גי' דגוי כל שדרשו

 כמו כזה כיוצא דכתיכי קראי הני דכל משוס ^א דריש דכל מריכויא
 כאכרהס תהא לכנו אומר אדם כי מתפרשים כזרעך והתברכו

 מלשון ונכרכו למכתב הכתוב שינה א הב אכל ומנשה כאפרים תהא
 בתוכן כריכות שתי מהן הקכ״ה שיעשה דהיינו אחרים ע״י נפעל

:ודו״ק השמים מן שיתברט מלשון או
 3מ״



יבמות ששי פרק יבמתו על הבא
 המנה דאם לו שהוקשה נראה וכו׳ צנגדו עזר לי אעשה מ״ד הריי״ף

 היה כיתו צרכי לו לעשור! כנגדו תמיד שתעמוד עזר לו אעשה
 לזי׳א כנגדו מאי תמיד לנגדי ה' שייתי כדאמר לנגדו עזר לו אעשה לומר לו

 רצונו כנגד תהיה זנה לא ואס עור תהיה זכה אם מעשיו כפי לו אעשה
 כיון יוסי לר' שהוקשה נראה עוזרתו אשת במה דבריו: וסותרת עליו מלוקה
 בבריא׳האדס כמ״ש כנגדו אשה לו אעשה היל״ל ורביה לפריה נבראת שאש־
 פריה שבענין ועוד אש־ לו אעשה יאתר האשת בבריאת כך אדם *עשה
 בתה כאן ואין ולדות להוציא א' לבשר יהיו משניהם אלא עוזרתו אינו ירכיה

 בריבות ב־ ונכרכו ת״ד • לאדם מתקנת שהיא הבית כתיקון אלא עוזרתו
 כת״ש בך והתברכו היל׳יל ברכה לשין הוא שאס ש־וקש׳לו וכו׳נראה עומת

 תאי הארך גויי כל בזרעך והתברכו יצחק של העקידה בשעת ה' המלאך צו
 :הגפן מברך לשון והוא טובות בריכות שתי לרמוז אלא הכא דנקע ונכרכו

 השמים ועל למטה דרים הס שישראל פי' וכו׳ כאדמה הדרות משפחות צופי'
 והם בארך למטה אלא חלק להס אי! עכוי׳ם אבל והמצות התורה מצד כבודס

 דריש דמכל התוס' פי' וכו' הבאות ספינות אפי' :ישראל בשביל מתברכים
 מכל הכי דריש דלא וקשה כארץ מעט אלא עומדות שאינם הכן־ לרבות מבא

 הדרות משפחות אפי' אמר היכי אחי־ בדקדוק לתרץ ויש האדמה משפחות
 •שראל כאן הוזכר לא דהא ישראל בשביל אלא מ־זברכית אינם כאדמה

 והתברכו ביה דכתיב הארץ גויי דכל קרא הביא לכך קרא משתעי ובאברהם
 ומיהו מתברכים הס שבשבילם הרי ישראל הס דזרעך הארץ גויי כל בזרעך

 שלא אע״ם ישראל בשביל שמתברכיס באדמה הדרים במשפחות נמי קאמר
: הארץ גויי מברכות המשפחות ברכות דילפינן לפי זרעך שס הוזכר

 על שיעמדו אומניות בעלי כל עתידין אלעור רבי ואמךכד
 תופשי כל מאניותיהם *וירדו שנאמר הקרקע שם

 רבי ואמר • יעמדו הארץ על הים חובלי כל מלחים משוט ־6ייזק
 י וירדו שנאמ' הקרקע מן פחותה אומנות לך אין אלעזר ”

 לפותיה כרבא ביה דשדי ארעא לההיא חזייה אלעזר רבי
 • מינך טב בעיסקא הפוכי לאורכיך תשדייה אי ליה אמר

 תנופו אי להו אמר נייפין דקא חזנהו שבילי לביני על רב

 זוזא מאה רבא אמר ־ מינך טב בעיסקא הפוכי איתניפן
 מילחא בארע׳ זוזי מאה וחמרא בשרא יומא בל בעיסקא
 ליה ומרמא אארעא ליה מגניא אלא עור ולא וחפורה
 הדדי דכי אע״ג תזבין ולא זרע פפא רב ואמר חיגרא

 גלימא אבל ביסתרקי ה״מ תירול ולא מברכןזבן הני נינהו
 תבני ולא שפיץ תשפיץ ולא טוס ,כדבעי ליה מתרמי לא

 נסיב מתון ארעא זבין קפוץ מתמסבן כבנין העוסק שכל

 שושביג׳: ובחר דרגא סק אתתא ונסיב דרגא נחות אתת׳
 :ובקציר־ כחריש לעסוק אותנלתם יניחו הקרקע על שיעמדו

 הארץ על משוט תופשי כל מאניותיהם וירדו
 כרוב וזרע כרבא ביה דשרי :עניות ירידה לשון וירדו יעמדו

 :כרכא מני חעלא דתסיק כתה ותני כרוב כמו חרישה כרכא ל״א
 אפילו כלומר לאורכך תשדייה אי :הערוגה לרוחי לפותיה

 טוב בעסקא הפוכי העסקא■ לפי כלוס ועיל לא ויחרישנה יחזור
 כתה תניפו אי : נע זו מנשכן הרוח נייפין דקא :יותר להרויח

 הניפי לשון תניפו :פרקתטיא לפי תועלתככס אין תנופפו שתרצו
 תלח3 וחזיז עשכיה ואוכל מועט ששכרה שחת חפורה :כמניפה לי

 אארעא שליש:מגניא־ליה הכיא׳ שלא עד התכואה תן ירק חפורה
 לא תזבין ולא : כיתך לאכילת תכואה זרע •י הלילה כל לשמור
 אפילו נינהו הדדי דכי גב על ואף ;השוק תן תמאה תקנה

 הכי אפילו הסער לפי שכר לך ואין תשיב איגו וקרקעך נעל מעין
 :מהר כלה ואין כדמי׳ לוקח שאין נדנד מצויה כרכה מתכרכין הני

 והשתמש חשמישך כלי מכור תידול ולא זבין ;פיזש״ן ברכה
 הכית כלי ביפתרקי _• עניות לידי שתכא קודם כפרקתטיא כדמיס

 לא כלכישתה להתככד עשויה שהיא גלימא אבל ;נלע״ז טאפי"ד
 וכתר כמותה־ הגונה ליה תתרמי לא לה כעי הדר כי דלתא יתכר
 ונרא' תילי משאר טפי גיסתרקי דנקט שנא דמאי פירש״י על הקשו
 כלומר וקא:3 דוללי סחר כמו ארוגה דתידולענין כפר״ח לר״ת

 גלית' אכל מכאריגה כקכין תרויח יותר כי תארוג ולא נגדים קנה
 תרגום טוס :חוס׳ ע״כ כרצונו ליה תחרתי לא דאימר לארוג עוג
 ולא טוס : פלשתאי טותינין פלשתים סתמום כתו סתום של

 ולא מיד אותו סחוס רעוע ככותל קטן חול לך יש אם תשפיץ
 פלשטי״ר שפיץ :ליפותו הרל ולנניס טיט נו לשפץ בנקב תרחינ
 ושפצהו הנקי הרחב ננינך להנאות אתה נפש נעל ואס כלע״ז
 מתון :ותמהו הכותל את תפיל לא תבני ולא :יעה להיות
 וקנטרנית: רעה תהא שלא תעשיה שתבדוק עד אתת׳המחן נסיב
 לא שתא תמך חשונה אשה תקח שלא אתתא ונסיב דרגא נחות

חשוב אדם לך נחר טוי אוהב שושבינא : עליה תתקנל
: אחריו להדנק

לעיל קאמר גופיה דר׳יא אע״ג וכו׳ פחותה אומנות לך אין תוססות
 ־ לגנות קרקע לומר צריך אדם אינו קרקע לו שאין אדם כל

 ולא זרע לסמוך פפא רב כדאמר חזונותיו לצורך ונס בו שידור בית עליו
 : ע"כ בקרקע אומנותו שעיקר באדם תיירי והכא תזבין

 החשוכה אומנותן שיניחו ר״ל בו' אומניות בעלי מהרש״א
 עכודת דהיינו כעה״ז מכל הפחותה עכודה לעבוד

 דירתן לצורך קרקע עכודת רק יבקשו לא לעתיד עצתן שכל קרקע
 כעה״ז פחותה אומנות לך שאין ואתר התוספות כמ״ש ומזונותן
 לים דמיכשה היפך הוא ענינו דלפי וירדו שנאמר קרקע תעכודת

 ע״ש ליכשה מיס וירדו כאן 3כת אכל גו׳ כאניות הים יורדי נאמר
 ועד״ז קרקע עכודת דהיינו לפחותה החשוכה תאותנותס הירידה

 כתות׳ קשה כעבודה את׳חייהס וימררו דסוטה פ״ק מ״ש לפרש יש
 ככל ולכסוף ונלכניס כחומר כתחלה כשלה עכודה וככל וכלכנים

 יותר כעכודתס כזיון שהוסיפו כמ״ש כזה כוונתם כשדה עכודה
 העכוד׳ שהיא כשדה קרקע כעלודח דהיינו ולכניס חומר מאומנות
 הם לכאורה כי' בעסקא זוזי מאה :ןק״ל אומנות מכל הפחותה
 תזכין ולא זרע קרקע לו שיש מי כתעלת הכי כתר ת״ש סותרים

 התוספו׳דהכא דכרי לפי תיושב הנא אכל ארעאכו׳ זנין קפוץ כו׳
 המאמרים אלו נסמכו לכך כקרקע אומנותו שעיקי־ כאדם מיירי
 דסוט׳ פ*׳ק מ"ש ע״פ לישנא האי נקט כו׳ מתמסכן :וק״ל לכאן
היינו מר ואתר תתתסכן ככנין העוסק כל מר דאתר מסכנות ערי

:וק״ל הנא
הוא דוירדו אע״ג וירדו שנא׳ מהקרקע פחותה אומנות לך אין הרי״ה

 ירידה שאין הרי עמידה להם יהיה יעמדו הארץ ועל מאניותיהם י
 על אמר שלא רכיון ואת״ל הקרקע על ויעמדו מהאניות ירדו אלא כקרקע

 שהקרקע לוללמוד יש מ״יו בירידתם שיעמדו משמע יעמדו אלא יעלו הארך
ויצאו דהל״ל דייק מ״מ מנ״ל ממנה פחותה אומנות שאין אכל ירייה היא

 מאניותיהם



קנז יבמות ש#י פרק יבמתו על הבא
 וכיון להם שהיה מאומנותיהס ירידה לשון יושמע וירדו ומ״ש מאלוהיהם

 הוי מאניותיהם וירדו אמר עפ״כ ואף גרועה אומנות היא משוע שתופס

:ממנה פחותה שהקרקע אומר
 אלא לעול׳ פורענו׳בא אין אבינאי בן אלעזר רבי אמך בה
 פנותם נשמו גויס שנאם'*הכרתי ישראל בשביל שם
 תקחו אותי תיראו אך *אמרתי וכתיב חוצותם החרבתי ה ופני

 ליצלך רחמנא א״ל חייא מרבי מיפטר דוה רב • מוסר י
" שס

 נפק ממותא הקשי מירי איכא ומי ממותאי דקשי ממירי
קא הוה רב האשה את ממות מר אני *ומוצא ואשבח דק י קהלת.

 עבדה טלופחי לי עבידי לה אמר כי רביתהו ליה מצערא
 בריה חייא גדל טלופחיכי ליה חימציעברה ליהחימצי

 אפיכנא דקא הוא אנא א׳'ל אמך איעליא א״ל לה אפיך
 מלפך טעמא מינך רנפיק אינשי דקאמרי היינו א״ל לה

 שקר דבר לשונם שנאמ׳*למרו הכי תעביד לא את מיהו ירמיה
 הוה כי דביתהו לי' מצערא קא הוה חייא רבי נלאו העוה ט

 קא והא רב א״ל לה ומייתי לי׳בשורריה צייר מידי משכח
 ומצילות בנינו שמגדלות דיינו לי׳ אמר למר ליה מצערא

 בריה יצחק לרב יהודה רב ליה מקרי החטא מן אותנו
 כגון א״ל מאן כגון א״ל ראשה את ממות מר אני ומוצא

 אדם ברי׳אין יצחק יהוד׳לרב לי׳רב מתני והא איני אמך
 *יהי שנאמר ראשונה מאשתו אלא רוח קורת מוצא ה תשלי

 כגון מאן כגון וא״ל נעוריך באשת ושמח ברוך מקורך
 דמי היבי במלה מיעברא ועבורי תקיפה מתקיף אמך
 ליה ומקשטה תכא ליה מקשטה אביי אמר רעה אשה
 : גבה ליה ומהדרה תכא ליה מקשטה אמר רבא פומא

 קעניו׳: מין ׳:חימצי3גתשו שיחזרו כדי ליראם ישראל בשביל
לעשות לאמך אמור לגנו האג אותר היה לה אפיך

 טעמא : עדשים עושה והיא חיתצי עשה לה אומר והוא עדשים
 אגל כן לעשות לי היה אני יו3א את מחכים שהגן פעמים מלפך

 שקר: דגר לשונם למדו וכתיג הוא שקר דגר הכי חעגיד לא אתה
 : עגירה הרהור החטא לה:מן הראוי דנת מידי משבח הוה בי

 : מדותיה על ותעגרת לרצות נוחה במלה מיעברא ועבורי
 ליה ומהדרה : לצערו כדי סעודה זמן עד ולגדף לקלל פומא

: ותצערתו עתו לאכול שלא גבה
 גתוענות סיפר מיניה דלעיל לפי גי' גוים הברתי מוקךען״א

 גו' גקול שתעה לא היונה העיר גומר הוי ירושלים
 ועיניך תועגותס כשגיל גו׳ר״ל נפתו גויס הכרתי נענין והפסיק
 ממות מר אני ומוצא ■־ וק״ל מ׳ איתי גו׳שתיראו גויס הכרחי

 טעם גו אין אגל גותר מצודים היא אשר גא״א שמדנר עניינו לפי
 רעה גאשה דרשוהו וע״כ עגירות משאר יותר תמות הר להיות

 העור. שקר הבר :מחיי תותי טוג שאומר עד אישה את שמצירה
 שלא כדי ת״ת שקר אניו לכנוד לומר שראוי הכא כי גס ר״ל גו׳

 למדו וה״ד הזה גמקוס גס שקר יאתר לא נכך האדם ירגיל
 גידם היה ולא שנלאו אחר הרע דור אותו על אתר גומר לשונם
 כדי שקר דגר לשונם למדו ישר ואינו העוה גתקוס שקר לומר

 עגירה הרהור רש״י פי׳ כי׳ החטא מן ; גכן עצתם להרגיל

 קשה שהרהור לפי גופה עגירה נמקוס ענירה הרהור נקע עכ״ל
 ענירה מהרהור ניצול אדם שאין גס גיומא כדאתרינן מע־גירה

 תחפקקין עונותיו לקמן ודקאמר פשוט גט פרק כדאתר יום נכל
• וק"ל היום עד לו שהיה עגירה הרהור עון נמי היינו
חשש שלא וכז׳מה שקר דנו־ לשונם שנא'למדו הכי תעמד לא את הרי״ת

 לימד שהוא כיון כנו על שחשש כמו דכריו להפוך שלא עצמו על י
 הענין מלפך טעמא מינך דנפיק כדאמר עמה דכריז להפוך מגנו דעת
 לאמו הולך היה ואס עדשים לכשל לאמך אמור לך לגנו ׳אומ היא שרג הוא

 להרחיק וצריך משקר היה אפונים לכשל אכא אמר כך הדכרי׳ואומר ומהפך
 שתכשל רצונה הפך ואומר כעדשים רוצה שהיה עצתו רב אכל שקר מדכר

 : הימנו נוחה דעתו שאין מה אומר אלא שקר דיכור כאן אין אפונים

כל עונותיו אשה אדם שנשא כיון חנינא בר המא רבי אמר
 • שם רציז ויפק טוב מצא אשה *מצא שנאם׳ מתפקקין

 ב״ע מצא הבי ליה אמרי אתתא איניש נסיב כי מה׳־במערבא
 משלי מוצא * טוב מצא אשה מצא דכתיב מצא * מוצא או

 ן הלתחר'אשה רבא אמר האשה את ממות מר אני *ומוצא דכתיב
 משלי זדי וישבות מדון ויצא לץ דכתי׳*גרש לגרשה מצו׳ רעה
 כב בצרה צרתה מרובה וכתובת׳ רעה אשה ואמ׳רבא וקלון

 אשה קשה בסילת׳ואמ׳רבא בחברת׳ולא אינשי דאמרי
 כ! שם ואשת סגריר ביום טורד *דלף שנאמ׳ סגריר כיום רעה

 אשת טובה כמה וראה בא רבא ואמר ׳ נשתוה מדנים
 דכתי׳ טובה אשר. טובה כמה רעה אשה רעה וכמה טובה
 טובת כמה קרא משתעי בגוד. אי טוב מצא אשד. מצא
 קרא משתעי בתורה אי משבחר. שהכתוב טובה אשה
 רעה כמה בה נמשלה שהתורה טובה אשה טובה כמה

 אי האשד. את ממות מר אני ומוצא רכתיב רעה אשה
 מגנה שהכתוב רעה אשר. רעה כמה קרא משתעי בגוה

 שגיהנם רעה אשה רעה כמה קרא משתעי בניהנם אי
 ירס ממנה לצאת יוכלו לא אשר מבי׳רעה בה׳*הנני נמשלה

 יא וכתובתה רעה אשה זו אבוה בר רכה אמ׳ נחמן רב אמר
 ינהלו א אמר חסדא רב אם׳ קום אוכל לא בירי ה׳ *נתנני מרובה

אמרי במערבא מרובה וכתובת׳ רעה אשה זו עוקכא מר
:בכספו תלויין שמזונותיו זה

 בצדה צרתה ין:3הנק פוקקין כתו ויפק לפון נסתמין מתפקקין
 : יותר תוכחה מקגלת בחברתה :אצלה אקרת ישא

 נושא פרקין כסוף לטעמי׳דאת׳ דרגא אתרו ונתוס׳ קוץ בסילתא
 דלף : ורוח נרד יום סגריר :ע"כ אשתו על נשים כתה אדם

 שאין בכספו תלרין : הס שוע נשתוה תדניס ואשת וגו׳ טורד
 או התגואה תתייקר שמא ודואג מיצר שעה דכל כקרקע זריעה לו

: ר3ש שערי ינעלו
 שתצא האיש על קאי תצא ר״ל כר' מוצא או מצא מהרש״א

 אגל מציאה תצא כאלו נה לשמח ראוי טונה אשה לו
 אתר אנל לו מציאה אינה כי האיש תצא קאתר לא רעה נאשה
; כדאתרינן עליו מושל׳ להיות התיוחדת האשה את אני ותוצא שלתה
 ורמו נענה ואינו צועק עליו עושלת שאשתו כל נשך איזהו נפרק
עון מצא טונה נאשה )שיי© איש נתקום שהיא איש גי׳ האשה
כשהיא א מ□ 3□'׳



יבמות ששי פרק יבמתו על הבא
 לא כמ״ש טוב והיינו ך3 ימשול והוא כמ״ש איש והוא אשה כשהיא

 רעה האשה היא גו' לץ גרש : וק״ל לנח אדם היות טוב
 ליה ומהדרא ט׳ טמא ליה ומקשטא הכא ליה מקשעא לעיל דאמר

 נקרא דלגאורה משוס בו׳ שנא' סגריר כיום :ליצנות דרך ה3ג
 דאז אלא נקט לא סגריר ויוס הטורד לדלף רעה אשה מדמה
 סגריר ליוס הדמיון דעיקר א1ן כן דאינו ואמר ית33 טורד הדלף
 ית33 הטורדו הדלף מן ולהנצל ורוח נרד כיוס לחוץ לצאת שא״א

 שעה כל לבית מחוץ ולצאת מתנה להנצל א״א רעה האשה כן
 אמר גו וכיוצא רעה אשה זו ממנה לצאת יוכלו לא אשר כדלקמן

 אפשר אי בבית דהיינו גו׳ מדניס מאשת גג פנת על לשבת טוב
 כו'לכאורה משבחה שהכתר הגג: פנת על לא אס ממנה להנצל

 מפורש אינו טונה אשה זה לפי אבל טוב שמצא היינו נרא׳שמשנחה
 ויפק ומשנחה שסיים סמך דקרא דאסיפא לפרש ונראה נקרא

 וכן טונה אשה היינו טוב תצא אשה מצא דהשתא מה׳ רצון
 ולכך מה׳ רצון ויפק סמיך דקרא אסיפא התורה על כשנדרש

 ויפק טונה אשה תצא למכתב ה״ל פשוטו דלפי התורה על נדרש
 לך אמרתי אשה באיזה אשה מצא תתפרש התורה על אבל גו׳

 ונמשלה מה׳ רצון ויפק אז טוב שנקראת התורה דהיינו טוב נמצא
 תמיד תשגה נאהנתה כמ״ש לנעלה שחנינה טונה לאשה התורה
 זקאמ׳נגיהג' זרה פי עמוקה שנ׳שוחה רעה לאשה נמשלה וגיהנס

 עלהגיהנס אנל תמות מר מאי פשוטו דלפי משתעיקראהכא
 שהוא האשה את הגוף מיתת שהוא ממות מר אני ומוצא מתפרש
 נגלות קראי הני גו' נבל וק״ל:בגוי הנשמה מיתת שהיא הגיהנס

 האיש על כו׳מושלת וכתובתה רעה נאשה הדמיון לקחו אנל איירי
 נתי וכן מתנו להנצל ואין להכעיסו עליו מושל האויב כאילו

 שינעלו או עליו מושל תבואה המוכר שיד נכספו תלויין שמזונותיו
• להנין וקל רש״י כפי׳ שנר שערי

 מנ״ל בו לדקדק יש מ׳ מתפקקין עונותיו אשה אדם שנשא כיון הףו׳יה

 עונותיו אשה אדם שנשא כיון דקאמר דרשה האי חמא לרבי י
 ורש״י מתפקקין של זה ענין ומהו נמחלין עונותיו דהיל״ל וע״ק מתפקקין

 מה כי נמחלין עונותיו לומר ראוי יותר ומ״מ נסתמין עונותיו סי' 'ז״ל

 לחתן שואלי! שהיו מערבא כני שאלת וע״ק נסתמין להיות• היא גפקותא
 לילה כן לחתן אפשר אי־ ודעת טעם טוב להם לנקש צריך מוצא או מצא

 לא זה כי רעה אשה אי טונה אשה מצא אס יודע שיהיה לנישואין שמוך א'

 אם נפשו דמה נשאלתם יש תועלת מה קשה ועוד הזמן המשך עד יבחן
 בידו מה רעה אשה מצא ואם טובה היא דבריהם בלא גם טובה אשה היא
 בזה־הביאיר כוונתם ומה ליה מצערי קא צעורי לנחומי ואחו לעשות זה של

 טוב מצא דהיל״ל טוב אשהמצא מצא בפסוק הוקשה סמא דרבי נלע׳יד
 שינה למה ועוד מה' רצון ייפק אחרת מציאה לומר חזר ולקה מה׳ .ורצון

 שהכוונה דרש לזה מה׳ רצון וימצא אמר ולא רצון ויפק לומר טעמיו את
 נסתמין ז״ל רש״י ופירש מתפקקץ עונותיו אשה אדם שכשנוישא ללמדנו

 חטא אשר עונותיו מ״מ עונותיו לו מתכפרין שהחתן לומ׳שאע״פ והכוונה
 בקופסא מונחים הם חטא אשר חטאחיו כל אלא לגמרי נמחקים אינם

 מתהלך הוא הנישואין אחר שאם בסופו יהיה מה לראות שם ונסתתיס
 מחולים הס ישרה בדרך הולך אלא לכסלה עוד ישוב ולא צדיק ?תומו
 ימיה חיו עליהם ואדרבה לרעה חטאתיו כל עוד תזכרנה ולא לגמרי

 ויחטא נישואין אחר לכסלה ישוב ח״ו אס אבל לזכיות זדונות לו שנחשבים
 נרמז וזה עוד יזכרם וזכור ראשונים עונותיו עליו מגלגלין אז ואשם

 דהיינו 3ומצ>טו טובים בדרך ללכת השתדל אשה שמצא האדם אם 3גנר<

 תה' רצו; געשו זיפק אז הנה וזכיות מצות ועשה וטובה ישרה גדרן שהלן

 שיסתמו נעוריו ממטאיז כידו ונסתמין מפוקקין שהיו עונות אותם פי׳
 רצון נעשים הס אלא לגמרי לו הס שנמחלי' מיבעיא לא נישואיו בשעת

 לפני לרצון ויעלו ומצית בזכיות וחטאות עונות איחס כל לו שנחשבין מה׳
 לעונוחיז לו יש לא מחילה אפי' אז כסלה ל שישוב להיפך הוא ח״ו ואס ה'

 עצמו הדבר חה ממנו ונפרעים הכל את עליו מגלגלין שעכשיו הראשונים
 רוצי׳לתזתי׳ היי כי מוצא או מצא לחתן שואלין שהיו מערבא בני כוונת היתה

 אומרים היו דכך לכסלה עוד ישוב שלא ישרה בדרך החתן את ולהדריך
 הרע ואת המות את הטוב ואת החיים את דרכים שני לפניך נתנו ראה

 תשתדל אס דהיינו אשה מצא שכתיב מקרא תקיים ואז לפניך ישר דרך יש
 בך יתקיים ואז מצותיו לשמור ואדם אלהיס בעיני טוב ושכל חן למצויא

 ונסתמין המתפקקין ועונות חטאת מה׳שדברי רצון ויפק שאח׳ הפסוק סיף
 יש וגם ־ ה' לפני כזכיות ויחשבו לרצון יהיו כולם הנישואין בשעת בפניו

 עליך נאמר שאז לכסלה ותשוב ברשעתך תחזיק אס שהוא לפניו המות דרך
 שהרווח׳ מה שהפסדת להיות האשה את ממות מר אני שנא׳ומוצא המקרא
 ברוע עליך אותם גלגלת ועתה עוונותיך לך שנמחלו הנישואין בשעת
 לקיים בידך שיש וכיון ממות מר זה שדבר בודאי אתך עוד וזכרתם מעשיך
 ראוי האשה את מתות מר אני מוצא מקרא או טוב מצא אשה מצא מקרא

 באמרם מערבא בני כוונת וזהו לך ה׳וטוב בדרכי והלכת בחיים שתבחר לך
 באמצעו' להשיג אפשריים שהם עניינים שני לו להזכיר מוצא או מצא לחתן
 ולא טוב מצא אשה מצא שכתוב תקרא ויקיים לבו אל יתן שהחי כדי הזווג

 כי רעה או טובה אשה תצא אם החתן את לשאול תערבא בני כוונת היתה
 כיום רעה אשה קשה :שכתבנו כמו זמן לאחר עד לידע יכול היה לא זה

 מת לחודיה סגריר אבל סגריר ביום טורד כדלף דהיל״ל לדקדק יש סגריר
 מדנים אשת ועל הדלף על דברים שני על טורד דדרשינן ואפשר ריעותיה

 אינו כי האדם את טורד ורוח ברד יום שהוא סגריר כיום ממש דלף או
 ה)א כי לשוק יצא אס לו אוי הדלף מפני בבית ישב אס לו ואוי ילך אנה יודע
 אם לו אוי כי האדם טורדת האשה-רעה וכן בא ואין יוצא אין סגריר יום
 סגריר יום שהוא כיון לחון יצא אס לו אוי גס במחלוק׳עמה והוא בבית ישב
 כיום לו קשה במחלוקת בבית לישב שוים שניהם ונמלאו בא ואין יוצא אין

 מדנים: אשת עם בבית לישב לו קשת כך לבית לחון לצא׳ לו שקשה סגריר

מ רבא בר חנן רב אם׳ • אחר לעם נתונים ובנותיך *בניך
 שם אמר אכעיסם נבל *בגוי האב׳ אשת זו רב אמר י

 דנדם רבי מרובה וכתובתה רעה אשה זו רבא בר חנן רב
 לג אין בלבו נבל *אמר וכה״א הצדוקין אלו אומר אלעזר
 תלי© מסטנאי ואנשי ברבריאה אנשי אלו• במתנית׳תנא אלהי'

 וגג יד לפיי ומתועב משוקץ לך שאין בשוק ערומין שמהלכין
 אומר יוחנן רבי ערום בשוק שמהלך ממי יותר המקום

 שגא לבבל חברי אתו יוחג{ לרבי ליה אמרו חבריא אלו
 ג׳ על גזרו • יתיב תריץ שוחדא מקבלי ליה אמרי נפל

 המרחצאות על המתנות׳גזרו מפני הבשר על ג׳גזרו מפני
 אל1שין ביום ששמחים מפני שכבי מחטטי קא • מטבילה מפני
 יב א רבה ואמר ובאבותיכם בכם ה׳ יד *היתה שנאמר אידם

מתים חיים בעון מר דאמר שכבי חטוטי זו שמואל בר
: מתחטטין

 פרסיים חברייא :נבל קרי אלהיס אין שאמר מי אלהים אין

כפף: שגא ישרן!: של כבודן מכירין ואינן וממוין רשעים
 ליה אמרי : בידם מסורין הישיבה בני שהיו צער 3מרו ונפל

 על לי׳ אתרו ושמח: יתיב גזירתא:תריץ לבטל שוחדא מקבלי
 על גזרו :בבל בני גיד שהיו עבירות ג׳ מפני להס אמר גזרו ג׳

שבידם עבירה מפני להם אמר שחוטה גשר יאכלו שלא הבשר
שהיו



פרק יבמתו על הבא
 המתים תוציאין שכבי חטוטי : כהונה מתנות גוזלים שהיו

 שמחים ישראל שהיו כעמר אידם ביום ששמחים : מקבריהם
 ה:בכם3 להתאבל הגזר' זאת עליה׳ עמה׳כא שמשחקי! אידס כיום

 שכני: חטוטי כהס יש מכה ותה מתו ככר ואנות׳ ובאבותיכם
 כזו דגם אלא איירי כגלות בו׳ האב אשת זו ׳א מהרש

 כניו על מושלת זאת שאשתו הדמיון לקחו
 למדרש להו דמשמע ואפשר כהם מושל אויב יד כאילו הראשוני׳

 שינה וכאן גו׳ לאויביך נתונים צאנך כתיב מיניה דלעיל משוס כן
 אלא איירי עכו״ס כשונא דלאו דתשמע אחר לעס נתונים למכתב

 נכה״ג עס לשון דמצינו אחרת מאם משפחה דהיינו אחר בעס
 גבל אמר וכה״א הצרוקין אלו :!ק״ל ׳גן סעמי לקהל ונתתיך

 ערותין שמהלכין ודרש הקכ״ה נגד פיו שתנכל ע״ש נכל נקרא גו׳
 אלו אומר ור״י המקום: לפני עצתן ותתעכין שתנכלין ע״ש נו׳

 ורשעים פרסיים כותרין שהיו חברי ערך כערוך כו׳עיין חברי
 המרחצאות על גזרו ואמרו דוכתי ככמה כדאתרינן מאוד היו

 טכילת כככל מקייתין היו שלא לומר דחוק הוא כו׳ הטבילה מפני
 טבילה שצריך כמו כמצוותה הטבילה היתה לפר׳שלא ואפשר מצוה
 המרחצאות על גזרו נענשו זו וכמדה כזה וכיוצא לחפיפה סמוך

 דהאתגן כבבל מתנות נתנו שלא סברא דאין המתנות מפני וכן
 כגון ממתנות ליפטר עילה שתצאו אלא נח״ל כין כארץ כין נוהגין

 כבכל בדבר תקילין שהיו אידס כיוס ושמחים עכו״ס שותף ט״י
 אכותיהס שתנהג אלא כו״ס עובדי שכח"לאינן מדאתרי׳עכו״ס

 קובר כדין אכילות לידי שכאו בתדה זו השמחה על ונענשו גידיהם
 בעון בו׳ ובאבותיכם בכם מדכתיב ומייתי אבותיו עצמות

 איכול לידי כאים לשמוח להם היה שלא כמקום ששמחים חיים
: וק״ל אבות עצמות בקבורת

 ולא יאספו *לא כתיב מארי בר לרבה רבא ליה אמר
 *ונבחר וכתיב יהיו האדמה פני על לדומן יקברו

 הזה בעולם יחיו שלא לרשעי׳ מות נבחר א״ל מחיים מות ^יר
 טובה אשה סירא בן בספר כתיב ׳ בגיהנם ויפלו ויחטאו ״
 תנתן אלהים ירא בחיק טובה וכתיב לבעלה טובה מתנה סס

 ויתרפא יגרשנה תקנתיה מאי לבעלה צרעת אשה־רעה
 י כפלים ימיו מספר בעלה אשרי יפה אשר. ׳ מצרעתו

 אצל תט אל במצודתה• תלבד פן חן מאשת עיניך העלם
 רבים יפה אשה בתואר כי ושכר יין עמו למשוך בעלה

 המרגילי׳ רוכל פצעי היו הרוגי׳רבים ועצומי׳כל הושחתו
 כן עוף מלא *ככלוב גחלת מבעיר כניצוץ עבירה לדברה 03

 מה תדע לא כי מחר צרת תצר אל מרמה מלאים בתיהם
 עולם על מצטער נמצא ואיננו בא מחר שמא יום יולד

 תביא רוכל ולא ביתך מתוך רבים מנע • שלו שאינו
 :מאלף לאחד סודך גלה שלומך דורשי יהיו רבים ביתך
 ואינם דהואיל קרא דההוא כתריה מחיים מות ונבחר כתיב

 האי א״ל : לתות החיים ינח׳י־ו היאך לקבורה נתונים
 דקאתר הוא נכיא אלא מחיים תות כוחרין הן שיהיו קאתר לא גכחר

משפך :ויחין שיחטאו ממה שימותו לרשעים להם 3>הו'מוט

קנח יבמות ששי
 : כפלים ימיו כאלו לו ויומה כחלקו שמח כלומר כפלים ימיו

 להתקשט לנשים כשתים המוכר רוכל :אחרים של חן מאשת
 התכעיר אש כניצוץ • ופוצעו כעלה וכא ניאוף כו ומצוי כהס

 ואיננו מת מחר :עופות קן ככלוב :תבעירו יצרו כן גחלת
 ונמצא עליה ודואג וירא מיצר שהוא דאגה אותו יראה ולא כעולם

: שלו שאינו עולם על אתמול שמצטער
 שרואין אע״פ שם פי׳ ורש״י גו׳ יאספו לא כתיב מהרש״א

 עכ״ל כו' תתנה גדולה החיים צרת ככזיון התתיס
 הזכיר לא גס הכתוב מן חסר דאע״פ זה ימאן דהכא והדרש ע״ש

 כן ר״ל בו׳ אלהים ירא בחיק :ןק״ל ממנו גדולה חיים שצרת
 יום מ׳ כדאתרינן תשנה התזל אכל אלהיס לירא שתנתן ראוי היה

 לפי כן לפרש יש ועוד כו' פלוני כת תכריז כ״ק הולד יצירת קודם
 מעשיו לפי שהוא שני וכזווג משכלת אשה מה׳ וכת״ש האתת

 המזל שישתנה אפשר גדול זכות לפי דסוטהגס כרפ״ק כדאתרינן
 ר״ל בו׳ צרעת רעה אשה : שכת תסכת סוף כת"שהתו׳

 כת״ש הס אחד גוף ונקבה דזכר הצרעת כתו כגוף תכה שהיא
 כתו כ״כ קשה אינה רפואתו וקאתרדמ״ת אחד לכשר והיו

 עוד תהיה ולא כו׳ ויתרפא יגרשנה זו אכל רפואה דצריך הצרעת
 עיין בו׳ כפלים ימים מספר כו׳ יפה אשה ואתר כגופו אשתו

 יפת שהיתה כרחל שנאמר כענין לפרש ונראה דחוק שהוא פרש״י
 כאהבתו כי אחרות שנים שכע עוד כה ועכד גומר ויאהב תואר
 העלם ואמר ־ כפלים ימיו מספר הרי אחדים כימים היו אותה

 ואמר * עכירה סרסורי הס העיניס כי בו' חן מאשת עיניך
 יין זנות כת״ש עכירה לידי תכיא הוא גס בו׳ יין עמו למסוך
 דור כמו הושחתו בים ר כו׳ בתואר כי ואמר גומר ותירוש
 גומר טובות כי האדם כנות את האלהיס כני ויראו שנאמר התכול
 הרוגיה כל ועצומים דרכו את כשר כל השחית כי כהס ונאתר
 ואתר ידה על ונהרג וגכור עצום איש שהיה בשתשון כת״ש

 כענין גחלת ולכסוף כעלתא כניצוץ כתחלה בו׳ מבעיר כניצוץ
 ואתר העגלה כעבות ולכסוף לנוניא דומה הוא כהחלה שאת״ו
 קטנים רכים עופו׳ כו להיות הכלוב דרך בו' עוף מלא ככלוב

 ני מרמה מלא בתיהם כן : גדול אחד כעוף תלא הוא וזה
 כי אחת רק תחשכהותרתה לו אין זה אכל איש בלב תחסכות רכות

 צרת תצר אל ואתר תאותו יתלא ואיך ערוה לדכר תזתותיו כל
 נוכח כלשון כו׳ תדע כו׳ולא תצר אל כי׳אתר ואיננו בא מחר בו׳

 נסתר לשון הוא שלו שאינו עולם כו׳ ואיננו א3 תחר אתר ישוב
 הוא תחר כצרת הדואג כי ועי״ל כו הקללה לתלות לי דאין תטעם

 ואיננו א3 תחר ואתר לתחר לו להיצר עליו שגזס רשע תפני שירא
 לרשע שאין לעה״ב דהיינו שלו שאינו כעולם יהיה ואז הרשע אותו

 כשינוי הענין כפל כי' הכל ולא בו' רבים מנע ואתר ו3 חלק

 כהכנסת כגון לכיתו אחרים להכניס תצו׳היא כי ונרא׳לפרש לשון
 שכאן אורחים כהכנסת אותך הזהיר אבל תצוה וכסעודת אורחים

 הכית תתוכיין דהיינו כו׳ תתוך אותם תנע תעצתם לכיתך
ליון? וילכו תשס יגננו יפן אותן יכיר תי כי הפניתיין ותחדרים

ועול ב מם



יבמות פרה יבמתו על הבא
 להזמין שלא דהיינו ביחך תבי׳ הכל לא ב&עוד׳מצוה הזהירך ועוד

 .׳ כו׳וק״ל בסעודה ישנו ירושלי׳שלא באנשי כמ״ש הגון שאינו את
 הנשמות כל שיכלו עד בא דוד בן אין אפי רבי א^ך כט

 ונשמות יעטוף מלפני רוח *כי שנאמר שבגוף שס
 עוסק שאינו יהודי אומ׳כל אלעזר רבי תניא י עשיתי אני ישעיה

 האדם דם שנאמ׳*שופך רמים שופך כאלו ורביה בפריה ;כ
 רבי • ורבו פרו ואתם בתריה וכתיב ישפך דמו בארם ״ני

בצלם *כי שנאמר הדמות את ממעט כאלו אומר עקיבא “ש

 בן ׳ ורבו פרו ואתם ליה וסמיך האדם את עשה אלהים
 שנאמר הרמות את וממעט דמים שופך כאלו אומר עזאי

 ונאה דורש נאה יש עזאי לבן לו אמרו ורבו פרו ואתם
 ואין דורש נאה ואתה דורש נאה ואין מקיים נאה מקיים

 בתורה חשקה שנפשי אעשה ומה להם אמר מקיים׳ באה
 רבי אידך תניא • אחרים ע״י שיתקיים לעולם אפשר
 כאלו ורביה בפריה עופק שאינו מי כל אומר אלעזיר
 ואתם ליה וסמיך האדם דם שופך שנאמר דמים שופך

 ממעט כאלו אומר יה עור בן אלעזר רבי " ורבו פרו
 דורש נאה יש עזאי לבן א״ל ובו׳ אומר עזאי בן הדמות

 אלפי רבבות ה׳ שובה יאמר *ובנחה רבנן תנו • ייוכו׳7נמ

אלפי׳ משני פחות על שורה השכינה שאין מלמד ישראל ךס
 ושני אלפים שני ישראל שהיו הרי מישראל רבבות ושני

 זה נמצא לא ורביה בפריה עסק לא וזה אחד חסר רבבות
 משום אמר חנן אבא * מישראל שתסתלק לשכינה גורם

הא להם היו לא *ובנים שנאמר מיתה חייב אלעזר רבי ג 0ם
 לשכינה גורם אומרים אחרים מתו לא בנים להם היו אם

 ולזרעך לאלהים לך *להיות שנאמר מישראל שתסתלק

 זרעך אין שורה שבינה אחריך שזרעך בזמן אחריך י!
: האבנים ועל העצים על שורה מי על אחריך

 ונשמות רוחות ושם למלאכים שכינה מחנה נין שחוצץ פרגוד גוף
 כגופים להנתן בראשי׳העתידות ימי מששת שנבראו נתונות '

 ונשמות הגאול׳ יעטוף מלפני רוח כי שנא׳ :להבראו׳ •עתידי׳
 ללבן העטופים והיו כדכתיב עכבה לשין יעטוף ;עשיתי שאני

 פרו ואתם : אריב לעולם לא כי בגאולה משתעי דקרא >רישא
 : הוא שתיהן שעשה כמי הילכך כתיב דתרוייהו בתריה ורבו

בתו שנשא אע״פ כפרק דמשמע אע"ג אחרים ע״י שיתקיים תוססות
 לכן' ליה עבדה התסברתיהדר״ע דקאמר עקיבא ר׳ של

: וגרשה דנשאה דסועה קמא בפרק אמרינן הא הכי עזאי

 שאינו מי כי מבואר מ' הדמות ממעט וכאילו מהרש׳א
 י שפך וכאלו העולם מן הנפשות מחסר בפ״ו עושק

 אדם כי הרא״ס כמ"ש לפרשו נראה הדמות מיעוע וענין דמן
 ונעש׳בכפו נברא הוא כי הקב״ה של ובחותם בצלם נברא מראשון

 אדם בני שאר של צלמי אבל כפכה עלי שנאמ׳ותשת הקב״ה של
 נקראים אין אדה״ר של בחותמו אלא הקב״ה של בכפו נדפסו שלא

 צלם נקרא ולכן הקב״ה של צלם דמות אלא הקב״ה של לס5
 דמות נקרא יעקב של וצלם הקב״ה של דיוקנו הראשון אדם

 אדם צנרת הגוזל בסרק הר״ן 3גנת ח״ה ל ב״ב מ?1די

 ,כי אלהים בצלם כי כדכתיב כו׳ לקונו שניה שהיא דיוקנו נקראת
 ממעע בפ״ו עוסק שאינו מי שכל שאמר מבואר ולזה ע״ש עכ״ל

 צורת דהיינו בעולם הקב״ה של צלם דמות שממעט ר״ל הדמות
 הראשון אדה של צלם דמות אלא אינם שהם אדם כל של צלמי

 ולהשכיל להבין כדמותינו גומר אדם נעשה פי׳ בחומש ורש״י
 שהו׳ האדם ממעט הוא כי הדמות ממעט לפרש יש זה ולפי עכ״ל

 העליונים למלאכים בו מתדמה שהוא מהעולם ושכלי מדברי מין
 אלהיס ויעל בב״ר מבואר הוא כו׳ אלפים משני פחות :וק״ל
 שורה שהשכינה מקום של מרכבה הס הצדיקים אברהם מעל

 רוכב נאמר ע"ז אשר השמים על שורה שהשכינה כמו עליהם
 דוגמת כו׳ אלף תכ״ב בפחות שורה שאינה ואמר גו׳ בעזרך שמיס
 אלהיס רכב מלאכי׳כמ״ש אלף כ״ב שהם מעלת של שכינת מחנה

 לויה מחנה דור באותו היה זו בדוגמא וכן גומר אלפי רבותיס
 חשא בכלל היו ולא עליהם שורה שהשכינה צדיקים כלס אלף כ״ב
 הקוד׳שהשכיג׳ כלי נשאו שהם המרכבה ממש היו והס המדב׳ דור

 שזרעך בזמן היינו כו׳ ש!רעך בזמן לקמן נמי ושאמר עליה׳ שורה
 שאין כו' שאין ובזמן עליו שורה השכינה צדיק כמותך אחריך

על עליו שזרה השכינה אין רשע שהוא אלא כמותך אחריך זרע לך
:ודו"ק כו׳ תי

 שם ויתן יוציא ילדה ולא שנים י׳ עמה ושהה אשה נשא ת״ר
שאין אע״פ ממנה להבנות זכה לא שמא כתובה

 בארץ אכרם לשבת שנים י׳ *מקץ לדבר זכר לדבר ראי׳
 לפיכך המנץ מן לו עולה ח״ל ישיבת שאין ללמדך כנען
 בבית חבושים שניהם או היא שחלתה או הוא חלה

 ולילף לר״נ רבא א״ל המנין מן לו עולים אין האסורים
 מ שם את בקחתו שנה ארבעים בן יצחק *ויהי דכתיב מיצחק
 אותם בלדת שנה ששים בן ויצחק וכתיב וגומר רבקה

 ההוא הוה עקור נמי אברהם א״ה הוה עקור יצחק א״ל
 בר חייא רבי דאמר אבא בר חייא לכדרבי ליה מיבעי

ליחס כדי ישמעאל של שנותיו נמנו למה יוחנן א״ר אבא
: יעקב של שנותיו בהן

 קמאי שני בהנך לה נסיב דלא והא הגר על בא שנים י׳ מקץ
ארס בפדן מרובות שנים שהיה כנען לארץ בא שלא עד

 עקירי״ב הס ח״ל תשז׳עון דילת׳ לו עולה ח״ל ישיבת שאין ללמדך
 בכל דתליא התנין מן ח״ל ישיבת שאין וקחזינא הואיל לפיכך

 ולילף : וכו׳ היא חלתה או הוא חלה ההריון מן התונען דבר
 שמחמת וידע הוה עקור אחרת; נשא ולא כ׳שניס ששהה מיצחק

 הוה עקור נמי אברהם הוה; דעקור לן נפקא ולקמן הוא עצתו
 וכו׳כלומר ליה מבעי מיניהתהוא ילפת והיכי לקמן כדאתרינן

 פנה ששים בן דיצחק וקרא אחריתי נסיב לא מ״ה הוה עקור יצחק
 ששהה מיניה לתיגתר רחמנא כתביה להכי דתיתא הוא לאיתירא

 אע״ג דאברהם שנים י׳ מקץ אבל וכו׳ ליה מיבעי דההוא שנה כ׳
 שמעינן הילכת״קא למאי לדרשא לאו דאי מיני׳ ילפינן הוה קור דע

 כמה בן יעקב של שנותיו לידע בהן ליחס : שנים י' תקן קרא

גת׳דתגיל', בשלהי הבאר על וכשעמד עבר ית3.ל כשהלך היה שנים
מפרש - 0



קנט יבמות פרק יבמתו על הבא

 : שיוליד שכיח לא עליה דפליגי כמי לרבנן דאפילו ועוד מוליד אין שנקרע

 בו׳ עולה לארץ חוץ ישיבת שאין ללמדך מהרש״א
 א1ן לכני׳ ראוי היה לא כח״ל כי ור״ל פרש״י עיין

 גו׳אהני׳לייכדאתרי׳ גדול לגוי ואעשך הקכ״ה ל׳>שא דא"י זכוחא
גורם דא״י זכותא אלא גורם מקום שינוי דאק לת״ר דר״ה כפ״ק

 דילפינן החס לה מייתי שנה ס' כן דיצחק קרא והאי לה מפרש
 יעקב שהיה שניס אותם שעל ואס 3א מכיכוד ת״ת דגדול מיניה

.־ עליהם נענש לא עכר ככית
 ללמוד אין דמשס אינה גמורה ראיה לדבר ראיה שאין פ אע חוסכות

 ואורכה גרושי! כלא א״א אם אפי' אשתו לגרש זקוק שיהא
 ויתן יוציא אשתו על אשה הנושא כעל את״ל דאפילו מכאן ללמוד ראוי

 באברהם ששנינו כמו צרתה להכניס שרי שנים י' עמה ששהה הינא נתונה
 אכרהם זכה שלבסוף כמו ממנה לכנות עדין ויזכה השמים מן ירחמו אילי

 היתה שפי׳שלא מה יות׳מי׳לפי שהה לא נמי יצחק ית וא מיצחק משרה:ולילןס
 וי״ל להוליד ראויה היתה לא י״כ שהית׳כת ועד ג׳כשנשאה כת אלא רנקה

 דורות ומורה סורר כן כפר׳ דמוכח ועוד לעיל כדפרישנא חלוקי! דמדרשיס
 נמי אכרהס הכי אי : הזה הזמן קודם הרכה להוליד ראויים היו הראשונים

 ככר שמשחת׳ ואע״פ ושרה אכרהס היו עומעומין לקמן כדאמר הוה עקור
עומטום כהערל דאמרי' פריך יהודה דרכי אליכא הכא שרה כשנשא נקרע

 אבותינו היו מה מפני יצחק רבי אמר ־ רשע בן צדיק
 אש צדיקים של לתפלתן מתאוה שהקב״ה מפני עקורים

 עתד מה צדיקי׳כעתר של תפלתן נמשלו למה יצחק רבי
 של תפלתן כך למקום ממקום בגורן התבואה שמהפך זה

למרת רגזנות ממרת הקב״ה של מרותיו מהפכת צדיקים
 כפ״ק כמ״ד דהכא והסוגיא ע״ש כחומש ג״כ רש״י כוונת והוא

 פריך מאי גורם תקום דשינוי דלמ״ד גורס דא״י דזטת דר״ה
 משא״כ מקום כשינוי ומזלו עקרותו נשתנה אכרהס דאיתא מיצחק

 שפיר פריך גורס דא״י דזכותא למ״ד אכל תקומו שינה שלא יצחק
 היה נמי יצחק דאל״כ העקרות לכשל דא״י זכות אהני לא דע״כ

 כחומש ז״ל רש״י מדכר־י הכין והרא״ס היה ועקר דא״י זכותא לו
 והאריך עקורחו כיטול ענין הוא גו׳ גדול לגוי ואעשך הכטחת ני

ואין ע״ש כו׳ היה עקר נמי אכרהס א״ה דפריך הא ליישכ כדכר
 ומ״ש • דר״ה דפ״ק הסוגיא לפי דבר־ינו לפי לקושיתו מקום

 יותר שהה לא נמי יצחק וא״ת התוספו׳ כתכו בו׳ מיצחק ולילך
 דתדרשות וי״ל כוי פלש כת רק ו־כקת היתה שלא שפירש מה לפי

 הכי דהת״ל קושיתהתוספות על 3כת והרא״ם ע"ש כו' חלוקות
 היתה דאפי׳ קמשני דעדיפא אלא שנים י׳ רק שהה לא נתי דיצחק
 כן ויצחק גכי תולדות כפרשת כתכ ועוד עכ״ל כו׳ להריון ראויה

 שנים וי׳ כו' י״ג כת שנעשית עד שנים י׳ רש״י שכתכ גי שנה מ׳
 שהיא ידע נתעכרה שלא כיון לשרה אכיו שעשה כתו להמתין צפה

 דכריו הרא״ס עכ״לופי׳ כו׳ רצה לא ושפחה עליה והתפלל עקרה
 והא שנים כ׳ לשהיית מיצחק לייילף וליכא כלומר כו׳ צפה שניס י׳

 רצה לא ושפחה כו׳ משני קא עדיפא כו׳ יצחק שאגי כגמרא דשני
 מחוור זה ואין כאורך ע״ש כו׳עכ״ל כשלתא וכ״ת כו׳פירוש לישא
 כע״א ולתרץ התלמוד קושית להקשות רש״י של דרכו זה דאין

 גופיה הרא״ס כת"ש קתשני עליפא דתלתודא כתקו׳ דחוק ויותר
 אפילו אזלא דהכא דסוגיא לומר לי נראה היה התום׳ דכרי ולגלי

 י' ששהה שאע״פ מיצחק ולילף שפיר ופריך עולם דסדר לכרייתא
 להתפלל שהוצרך אלא אחרת נשאאקה אכרהסולא כתו שנים

 לפרש״י כרוריס והדכריס מינה למילף וליכא היה דעקר ומשני
 תכא מסקינן דהא מיצחק דניליף ליה תקשי לא ודאי דהא נחותש

 דקרא מימרא לאן אי ילפינן מה נמי ומאברהם היה דעקר

 היו טרמטומין ושרה אברהם אמי רבי אמר רחמנות
 יעי£ נקרתם בור מקבת ואל חצבתם צור אל *הביטו שנאמר

 ס0 תחוללכם שרה ואל אביכם אברהם אל *הביטו וכתיב
 אילונית אמנו שרה אבוה בר רבה אמר נחמן רב אמר

בית אפילו ולד לה אין עקרה שרה *ותהי שנאמר היתה
ן לה אין ולד

 אשתג על יצחק תפלת אמרת אי כשלתא ליה מיבעי להם ויעתר

עליב< תתפלל שהיה כתו לו ויעתר דכתיכ היינו היתה

 אכרהס כתו היה דעקר גופיה יצחק ליה דקשיא אלא כדמסיק
 עשר ששהה ואחר מאכרהס למילף ה״ל דקרא יתורא כלא אפילו
 דשפחה ומתרץ אשתו נכח להתפלל לא 1 אחרת לישא לו היה שניס

 דאין הכי לשנויי התלמוד ה״ת נמי התלמוד כו׳ולקושיית רצה לא
 דהאמת אלא אחרת לישא לו אפשר דאי משוס מיצחק ללמוד לנו

 דעקורים תשום מאכרהס ולא מיצחק ללמוד דאין כדמסיק תשני
 כתו עקר ג״כ דהיה יצחק אכל כדתסיק דקרא תיתורא לאו אי היו

: ודו״ק נו׳ רצה לא דשפחה משוס לאו אי תתנו ללמוד ה"ל אכיו
 ל שנ׳*ויעת׳'צחק היה עקר אבינו יצחק יצחק רבי
 כס לנבח אלא נאמר לא אשתו על אשתו לנכח לה'

 ברא׳ לרם ויעתר לו ויעתר הכי אי היו עקורים ששניהם מלמד
כה לתפלת צדיק בן צדיק תפלת דומה שאינו לפי לי׳ מבעי

 ולנכח תתפלל היה עצתו על אמרת אי אלא אשתו רכקה ותהר
 מיכעי להס ויעתר זה מול זה צועקים היו ששניהם תשמע אשתו

 לתפלתת צדיק כן צדיק היה שהוא תפלתו דומה שאין לפי : ליה
 פאל״א עתר : 3הכתו כו תלה לפיכך רשע כת צדקת שהיתה
 כתו נקכות לה נעשה נקרתם : זכרות לו נעשה חצבתם :כלע״ז

 דהא הוא יתירא קרא ולד לה אין : מיס ושתיתי קרתי אני

:עקרה 3כתי
 בזוית עומד זה כחומש פרש״י כו׳ לנוכח אלא מהרש״א

 כאן לדקדק יש אמ$ס כהרא״ס ועיין ע״ש כו׳ זה
 פירוש אשתו ולנכח עקר היה לא דיצחק מעיקרא דס״ד מאי לפי

 לומר ואין עצתה על מתפללת רנקה היתה לא אתאי אשתו על '
 לתאי ליה תקשי א״כ עצמה על מתפללת היתה היא פגם דאה״ג
 תכואר הוא כי והנראה ליה תיכעי להם לו נתי מעיקרא דס״ד

 כה נענה האדם להיות תקוכלת יותר אדם של חכירו שתפלת
 האסורץ מכית עצתו את מתיר חכוש אין כת״ש עצמו מכתפלת

 אתרה שרה וכן כניס לי הכה ליעקב רחל אתרה הטעם ומזה
 תפלת ת להיו עליה מתפלל היה שלא על עליך חמסי רהס3לא

 מעיקרא דעתך כדסלקא וזה עצתה מתפלת מקוכל יותר אחר

שמא ניחא הוה עקר היה לא יצחק אבל היתה עקרה שרבקה
היה



יבמות ששי פרק יבמתו על הבא
 לנכח מתפצל היה שהוא זאמר שאמרנו מטעם עליה מתפלל היה

 שהוא כמו לו ויעתר קאת׳ וע״ג ובשבילה אשתו על דהיינו אשתו
 פירושו אשתו דלנכח יצחק ר׳ דקאמר השתא אבל עליה תתפלל היה

 ולנכח עקר היה הוא גס עקרה היתה שהיא כתו לה נשוה היינו
 כשתעיזין כפרש״י מתפללי׳ היו ששניהס דהיינו לה נשוה כתו היינו

 שפרש״י ותה המקומי לנכח היינו דלנכח הרא״ם שהכין כתו ולא
 לותר א3^א,ש המקומי נכח על כיון כו׳לא בזוית עומד זה נחומש

 בזויות לעמוד נתתפלליס שמצינו כדרך מתפללים היו ששניהם
 בזוית מצאוהו זה בזוית ותתפלל עומד כשהיה עקיבא כר׳ כמ״ש

 פריך ולהכי מהצדדים דכר לתתפלל יטריהו שלא והטעם אחר
 חכירושכן על תתפלל וכ״אהיה עקורין .היו שניהם דאם ספיר

 וכו׳אע״ג בן צדיק תפלת :וק״ל ליה מנעי להם יותר מקוכלת
 צדיק כן צדיק כגון לו 3וטי צדיק דיש למיתר כעי דנרכות דכפ״ק

 יומתו תדכתי׳לא התם לה ואדחייא רשע כן צדיק לו ורע צדיק ויש
 גזירת לנטל יותר תקוכלת התפלה שתהא לענין ת״ת גותר אבות

 : ודו״ק כו׳ דומה אינו הכא כדאתר סכרא הך קיימא העקרות
 להבדיל התכואה מהפך שהעחר כתו כי הדמיון ינרא׳ בו' בעתר

 של תפלתן כך שכה טוכה ממדה שכה התיז שהוא רעה התדה
 גני זה ונזכר הרמתים תתדת הדין תדת להבדיל תהפכת צדיקים

 פחד כת״ש הדין תדת מדתו שהיתה לפי אכות תכשאר טפי יצחק
 כן פי על ואף לחכמים כידוע גומר אכיו כפחד יעקב וישכע יצחק

 העקרות טכע כהס לשנות הרחתי׳ למדת הדין תדת הפך בתפלתו
 א עתר ליה קריין כן ולפוס הגזירה את שהפך ר״ל בב״ר וכ׳'ה

 הביטו וכתיב גו׳ צור אל הביטו שנא׳ :וק״ל אדרא דאפיך
 כפרש״י ראשון של פירושו הוא השני שהפסוק גו' אברהם אל

 דלפי ר״ל גות׳ כאחד קראי כהני ותסיים ע״ש ישעיה בספר
 כשינוי קראתיו אכל יחידי׳ להיות אשתו עם לו היה וטבעו תולדתו

 ןק״ל:אילונית כפ״ו וארכהו לשנו׳תזלו ואברכהו אכרה׳ושרה שם
 שאין האיל כתו ילדה דלא דוכרגיתא בכתובות אתרי׳ אילונית ל׳
 ואפשר שפרש״י כתו ליה דריש ולד לה דאין ותיתורא ולד כית לו

 בקרבה שראתה לפי בקרבה שרה *תצחק כאתרו הפסוק כיון שלזה
 לה שאין אילונית סיתני הערל כפרק כדאתרינן אילונית סימן
 כי כה שנעשה הפלא ואשתעינן תעיס שיפולי לה ושאין כו׳ דדים
להיות לאפשרית נעשה ולד כית לה שאין כה שהיה הנתנעת טבע

: וק״ל הריון לה
 דיליף מיאור וכי׳ יצחק ויעתר שנאמר היה עקר אכינו יצחק הרי״ה

 מתפללת שרבק׳היתה שכשם היא עקרה כי אשתי לנוכח מדכתיב י
 וזהו עקר הוא שהיה על יצחק תתפלל היה כך היא שעקרה מפני עצמה על

 אשתו מתפללת שהיתה לתפלה תקכיל מתפלל היה ומה לה' יצחק ויעתר
 הוא עקר כי עצמו על יצחק תפלת היתה זו תפלה לנוכח כן היא עקרה כי

 שרכקה דס״ד לפי ליה מיכעי להם ויעתר לו ויעתר הכי אי הקשה ולכך

 שהיתה אשתו על שהתפלל היה יצחק אלא עצמה על מתפללת היתה לא
 שדרשנו עכשיו אבל תפלתו בקול לשמוע ה׳ לו ויעתר ה' פיפקידנה עקרה

 להם ויעתר א״כ עצמו על אחד כל זה לנוכח זה מתפללין היו ששניהם
 לא מתפללין שניהם שהיו שאע״פ וכו/משמע דומה אינו ומשני ליה מנעי

 שיצחק כיון להקשות ויש צדיק בן צדיק שהיה יצחק של תפלתו ה׳אלא קבל
נפקד' כיצד א״כ תפלתו קבל והקב״ה עקר שהיה עצמו על אלא התפלל לא

 נתקנל׳תפלתת לא שהתפללה והיא עקרותה על התפלל לא יצחק רנק׳שהרי

 בן צדיק שהוא תפלתו דומה אינו שאתר בלשונו דקדק ז״ל שרש״י לתרץ ויש
 על יצחק שניהם נתקבלו שלעולם לפרש הכתוב נו תלה לפיכך וכו' צדיק

 הצדיק שתפלת לותר להם ולא לו ויעתר ות״ש עקרותה על ורבקה עקרותו
 ושמא לה נעתר שגם אע״ם לו לות׳ויעתר הכתוב בו ותלה חשובה צדיק בן

 יצחק של בשבילו ג״נ היתה רבקה של תפלתה שקבלת לו ויעתר באומרו כיון
 רבק׳: של תפלתה גס נתקבלה צדיק בן שהיה תפלתו קבלת ובכלל שהתפלל

 לא ברם שנותינו *ימי דכתיב שני אימעוטי דוד בימי
שס : שנה שבעים

 3ע״ שהזכירו מה כי דרב משמיה שאתרו תה טל כגמרא נאתר זה
 ז תלים וט׳היען ילדה ולא שנים עשר עתה ושהה אשה נשא כמשנה

 אחרוני׳ כדורות אכל תרוכו׳ ששנותיהם הראשונים כדורות דוקא
 להגי ליתנהו עלה רנא ואתר וכו׳ שנים ג׳ מועטות ששנותיהם

 וכתבו שני אתעוט דוד ביתי והא רכי תקן תאן תהניתי׳ תכדי כללי
 תסתתא כתיב משה כתפלת קרא דהאי גכ על אף בתוספות עלה
 ע״נ יותר שחי נו מצי תשה אבל כך שחי שתצינו אתרו דוד

עצתו הוא אכל אחר פירוש או משה על למשה תפלה פי׳ מזה לתדנו
: אתרה לא

 ברזבדאנסיבלב אבא לרבי רבנן ליה אמרו והא איני
שס לי הוו זכאי אי להו ואמר בגי ואוליד אתתא

 אבא דרבי לרבנן להו מדחי קא דחויי ההם מקמייתא
 מפרקיה איעקר גידל רב הונא דרב מפרקיה איעקר

 רב • הונא דרב מפרקיה איעקר חלבו רבי הונא דרב
 יעקב בר אחא דרבהונארב מפרקיה איעקר ששת

 מיניה ונפק רב דבי בארזא תליוה סוסכינתא אחזתיה
 הוינא סבי שתין יעקב בר אחא רב, אמר ירקא כהוצא
דקיימי מאנא לבר הונא דרב מפרקיה איעקגר וכולהו

קהלמ : בעליה את תחיה *החכמה בנפשאי
 ישא וכו' נניס לו שאין מי דקתני פריך אתתניתין בו׳ והא איני

 להכנותימן ויזכה תתנה להכנות זכה לא שתא אחרת אשה
 : תתנו נעקר ואדם השתן מעצר חולי סוסבינתא • השניה

 לפרש ואפשר ־ ז״ל פירש״י ע"כ תתר ככף ירוק ירקא כהוצא
 ראוי ואין בעליה את כשתחיה היא החכמה שתעלת אחא רב תאתר
 שאם בשכלו השגיח אחא רב ולכן חולי או ימים קצור מתנה שיתשך

 הכי תשוס עקר להיות לו ימשך הראוי תזמן יותר ככה״ת ישהה
: גו׳ החכתה בעצתו לקיים לצאת הקדים

האשה לא אבל וי־ביה פריה על מצווה האיש מתני׳
 !\ס הוא שניהם על אומר ברוקא בן יוחנן רבי

 א,אטנו : ורבו פרו להם ויאמר אלהיס אותם *ויברך אומר
 קרא אמר שמוע בן ר״א משוס אלעאי א״ר מה״ם גם׳

 ואין לכבש דרכו איש וכבשוה הארץ את •ומלאו
 שס בר אר״נ משמע ב׳ וכבשוה אדרבה לכבש דרכה אשה

שדי אל *אני מהבא אמר יוסף רב כתיב וכבשה יצחק
: ורבו פרו קאמר ולא ורבה פרה

 פרוורמ קאמר הראשון דלאדם אע״ג ירבו פרו ולאקאמר חופפות
' : למצוה ולא בעלמא ברכה ההוא

אה׳־ב



קם יבמות ששי פרק יבמתו על הבא
 הפועל הוא האיש ני פ״ו על מצווה תהאאשה כלא היא שכל גזרת ב אה"

 אחר לחור אכה כל דרכה ואין מתפעל חומר 51והא הצורה נותן
; המצוה לקיים תוכל ואיך תעשה תה ליוצרו חותר האישוהיאתר

 דרנו איש פרש״י וקידושין נפ״ק בו' אשה ואין א מהרש״
 ויהיה ע״ש עכ״ל ט׳ ואין נתלחחה הארץ את לכבוש

 ארצות לכבוש דרכו שאיש לה הסמוך הארץ על 3ש וכנסה כינוי
 רש״י הכריח תי ידעתי לא אבל דגריו הרא״ס וכ״פ האשה ולא

 כדרך הנקנה על 3ש וכנשה של כינוי יהיה לא ולתה כן לפרש
 חוה של חעא אחר עד כן נאתר דלא אע״ג ך3 יתשול והוא שאתר

 לן אית דע״כ ליישב ויש זה קודם כן נאמר פ״ו מצות לענין מ״ת
 וכנשוה דס״ד תאי לפי הארץ את יכנסו שהס היינו וכנשה לתיתר

 נתיב וכבשה דריש דלא לר"ינ״נ האתת לפי וכצ״ל תשתע תרתי
 שהם קרא תשתעי ים3ר דנזכריס רניס לשון3 וכנשוה אלא

 לדרשה תודה 3״3 דר״י תשתע ננ״ר תיהו הארץ את יכבשו
 סוגית לפי אנל וכת״ש ע״ש יצאנית תהא שלא למדרש דוכנשה

 התום' כחנו פ״ו קאמר ולא ות״ש שניארנו־ כתו נראה תלתודינו
 לחצו' ולא עלתא3 לנרכה ההוא פ״ו קאתר הראשון דלאדס אע״ג
 דנתי׳גני הא נאמ׳פרוורנו דעלשניהס נתי למ״ר וכצ״ל עכ״ל
 נאתר עלתא3 לנרכה וראי ההוא ורנה פרה שדי אל אני 3יעק

 נתיחד לנד 3יעק שעם ולפי גות׳ גויס וקהל גוי גניה כדכתיג
:יחיד נלשון נאתר פ״כ הדנור ׳
 כשם שמוע בן אלעזר רבי משום אלעאי רבי אמר גי

 על מצוה בך הנשמע רבר לומר אדם על שמצויה שס
 ,חובה אמר אבא רבי נשמע שלא דבר לומר שלא ארם

 ויאהבך לחכם הוכח ישנאך פן לץ תוכח *אל שנאמר משליט
 מותר שמוע ברבי אלעזר רבי משום אילעאי רבי ואמר

 וגר צוה *אביך שנאמר השלום כדפר לשנות לאדם ־לונ ,6גר
 מצוה אומר נתן רבי • נא שא אנא ליוסף תאמרו סחואלכה

 * והרגני שאול ושמע אלך איך שמואל *ויאמר שנאמר ט• 6
 בו שינה הקב״ה שאף השלום גדול תנא ר״י דבי 'ת6י3
 :זקנתי ואני ולבסוף זקן *ואדוני כתיב רמעיקרא ׳דיטרן
תי להוכיח שמצוה הוכיח דכתינהוכח הנשמע רבר לומר פ! שער

 שינו הס אלא צוה לא 3ויעק צוה אביך : תתנו שתקנל
 תקח נקר עגלת ה׳ ויאמר וכתיב אלר איך : שלום דרכי מפני
 שרה זקן ואדני :לשנות צוהו הקנ״ה וגות׳ לזנוח ואמרת בידך

 צחקה זה לתה לאנרהס הדנר הקנ״ה וכשגלה בזוי לשון אמרה
: השלום תפני הדני־ ושינה זקנתי ואני וגומר שרה
 הוכיח הוכח 3דכתי פרש״י מ׳ הנשמע דבר מהרען״א

 דרים כפול מלשון עכ״ל ממט שתקנל תי להוכיח
 לפרש יש ועוד פעתיס ק׳ הוכיח הוכח מיניה דרשינן ונעלמא ליה

 נתצות עמיתך עמיתך נעלתא כדדרשינן לעמיתך הוכיח הוכח
 אתר אנא רני ומ״ש תוכחה מקנל שאינו ונהיפך תוכחה סמקנל

 על נוסף דנר דחונה נראה גותר פן לץ תוכח אל שנאמר חונה
 סכנה משוס חונה ואחרונים מצוה ראשונים דמים דוגמא התצוה
 למוכיח סכנה היינו ישנאך פן מדכתינ וה״נ סדומית דתלח

 : זק"ל ממט בה טו לן )יגיע ויאהבך נהפך וכן שנאה עלץ שינעור

 שלוה תלינו לא צוה והיכן וננ״ר כירושלמי תפורש גו׳ צוה אביך
 נעיניז יוסף נחשד היה שלא צוה לא ודאי דהא נחותש רש״י ופי׳

 דלאחר די״ל אחיו בעיני נחשד היה לתה דא״ב להקשות ואין עכ״ל
 ככור שהציץ ע״י או לסעוד׳ זיתנן שלא ע"י חשוד נעשה אכיו תיתח

 והכי נכ״ר כתפורש ישטתנו לו חשנו והס נתטין והואלש"ש
 לא אתאי דאל״כ אניהס תיתת אחר עד אלא חשדוהו שלא מסתנר

 נרא' ועוד לשנות אז הוצרכו ולא מוחו לפני שיצוהו תאניהס נקשו
 תת כי יוסף אחי ויראו מדכתיג כן מוכיח דהתקרא תלמידינו לפי

 חשש מפני דתשמע יוסף אל ויצוו גומר ישטתט לו ויאמרו אכיהס
 נתן ר׳ : וק״ל האתת לפי שצוה ולא שצוה כן ליה אתרו השטיתה

 דקושטא ואע״ג לשנות לו צוה הקנ״ה שהרי כי' מצרה אומר
 לה׳גותר לזנוח שלום ויאתר נקרא כדכתיכ זנח שם שעשה קאתר
 צריך היה דוד את לתשוח הליכתו עיקר ת״ת לזבח להם ויקרא
 כר זקן ואדגי כתיב :שאול יראת תפני אלא כן עשה ולא לשנות
 כמשמעו עדנה לי היתה פירוש כן שדרשו דלרז״ל הרא״ס מדנרי
 אדוני אנל עדנה לי היתה ככר כלותי אחרי וה״פ כו׳ שיש כת״ש

 נחותש רש״י דנרי יהיו לפירושו קשה אכל ע״ש האריך עוד כו׳ זקן
 שלא והיינו השלום תפני ששינה רז״ל דרש הניא שהוא סותרים

 שרה ותצחק על שוב פרש״י היאך זא״נ עצת* על כלל צוחקת הייזה
 עכ״ל ט׳ הקרניס אפשר זאמרה נתעיה תסתכלת שהיתה כקרכה

 ששרה כפי׳הרתכ״ן נראה וע״ב צוחקת היתה עצתה על גס דא״כ
 שהני* ותה עתיד כמקום ענו־ בלותי זפי׳אחרי צחקת כשניהם ודאי

 ולא זקן ואדוני נמקו׳ זקנתי ואני השלום מפני ששינה לומר לרז״ל
 לישנא נהאי 3לתכח דא"כה״ל נלותיגומר אחרי שאמרה נתקום

 לא הפועלים נפרק דקאתר והיינו בלותי אחרי גו׳ צחקה זה ולמה
 איהי דקאתרה לישנא ד"ל^נהאי כדתתינהאיהי מותינהקנ״ה

 ששינה ומשוס זקן ■ואדוני נתקוס זקנתי ואני אלא בלותי אחרי
: השלום מפגי

 הוכש דכתיב פרש״יז״ל וכו' הנשמע דכר נומר שמצוה כשם הרי״ף
 אלא כתיב דלא ואע״ג וכו' הימנו שמקבל מי להוכיח מוכיח "

 יחזור שמא ממנו מקבל שאינו פי על אף דהיינו פעמים כמה תוכיח הוכח
 דאי דדייק איפשר הימנו שמקבל מי להוכיח דוקא הא ומנ׳יל הימנו ז,יקבל
 ומדקאמר תוכיח תוכיח ■או תוכח הוכח היל״ל אתא פעמים לכמה הוטח
 דהיינו התוכחה שהוא הוכח בו שניכר למי דדרשען משמע תוסח הוכח
 תוכיחנו לא הוכח מקבל שאינו למי אבל תוכיח רעהו מאת תונחת מקבל
 תוכחוין דהיינו נשמע שאינו שדבר לרמוז חשא עליו תשא ולא ואמר !וחזר
 לא כלומר חשא עליו תשא ולא לאומרו שלא עליו מצוה חבירו יקבלש שלא

 ואתה מוריו לקול שמע לא התוכחת שמתוך מאחד משא של משא תעתיסנו
 ראיהמדכתיב שהביא לשטתיוכו׳תימה לאדם חשא:מותר עליו ונותץ נושא

 משס שצוה מציגו ■ולא צרה אביו מדכתיב והלא וכו' יוסף אל תאמרו כה
 צוה אביך שנאמר מהתם לה מייתי ■רבה במדרש וכן לשנות שמחזר ■ראיה

 לשנות שחותר אלא שצוה מצינו ולא צוה אביך כתוב בתורה ז״ל בפירש״י וכן
 לשמואל ניתן רשות דילמא לשנות דסצוה מנ״ל לר׳נתן ■וע״ק השלום מפני

 שהקדוש מנ׳יל ׳ישמעאל רבי לדברי ■וע״ק באתי לה' לזבוח ולומר לשנות
 אדוט ■וגס זקנתי אני דהייסו בלותי אחרי אמדה דילמ׳היא שינה הוא ■ברוך
 מקצתן והגיד זקן ואדוני שאמרה דבריה קצת העלים הוא ברוך והקדוש זקן

 הא" דריש אלעאי דרבי ונלע״ד - זקנתי ואני דהיינו בלותי אחרי שאמרה

לבני* יעקב צווישצוה שהוא ונו׳ יקרא אשר את לבס ואגידה דהאספו קרא

 ימאס©



יבמות עשי פרק יבמתו על הבא
 ציה אביך לומר יצדק זה וכפי אחת אסיפה כלנס היו4וו מהמחלוקת מאספו

 אחת אסיפה האספו שאמר אחת מאה צוה אניך כלומר לאהר מותו לסני
 עם יחלוק שלא ליוסף לאמר היתה צוואה נאותה וכוונתו מחלוקת ■כלי

 ששינו להוכיח חין זה וכפי ואחזה נאהנה אחת כאסיפה יתנהג אלא ■אחיו

 מפני ששינו להוכיח ואין אניהס צוה שכך דגרו נאמת כי השלום מפני
 האלה כדנריס אמר לא והרי יוסף אל תאמרו כה זה כמאמרם אלא ■השלום
 לשמואל הקכ״ה מדאמר מצוה אמר נתן ורני :השלום מפני שפינו ומכאן
 על שאם להרגך יפחדו ומשם ערופה עגלה דהיינו כידך תקח נקר עגלת

 נקי דם נפש להרוג לכס ימלא כיצד לנחל עגלה להניא הקכ׳יה צוה ספק חלל
 הקכ״ה עוד ציה למה יהרגנו שלא משאול שמואל ניצול הזאת שכעגל' וכיון

 לה' ותזנח והיל״ל לזנוח ואמרת צוהו למה ועוד נאתי לה׳ לזנוח ואמרת
 לה׳כאתי לזנוח לומר הוא שמלוה משמע ואמרת תדכחיג נזנח וקראו<להם

 שינה הוא נריך הקדוש תנא ישמעאל רני דני : השלום מפני ולשנות
 בלותי אחרי אמרה ששרה דדייק אפשר וכו' זקן ואדוני כתיב דמעיקרא

 למה היל״ל הקנ׳יה וכדנרי זקן ואדוני הזכירה כך יאחר עצמה זקנת דהיינו
 חזרה ולמה תלד אמ;ם אף זקנתה שמחמת דנרי׳אלו ככלל שיש אלד מנס6 ואף דקאמרה ומאחר אלד אמנם ואף זקנתי אני לאמר שרה צחקה .זה

 אני יש אלד אמנם האף שאמרה שנדכריה ודאי אלא זקנתי אני סוף1לומר
 הרי זקן ואדוני שאמרה כמקום הוא זקנתי ואני לומר שחזרה ומה זקנתי
 גדול וז״ל נשא פרשת ונמדרש ונו' השלום גדול : השלים מפני ששינה
 אמנם האף שנאמר השלים תפני כדכר שינה היא כרוך שהקדוש .השלום

 שאתר הפשוק מתחלת הניאו למה זאת לניסחא לדקדק ויש זקנתי ואני אלד
 כדנריה ולא זקנתי ואני נאמרו הוא השינוי שהרי אלד אמנם האף

 כענין שינוי מצינו שלא אהר דקדוק עם יתכאר אמנם זקן ואדוני שאמרה
 שאני בלותי אחרי אמרה שהיא לפי כמקצת דכריס העלמת חס כי שרה
 העלים הוא כרוך והקדוש זקן אדוני וגס עדנה לי שהיתה יתכן זקנה
 דהיינו כלותי אחרי שאמרה מה אס כי הזכיר ולא זקן ואדוני מ״ש עמנו
 אלא תמיהא דרך שאינו בליתי אחרי דרשו דרז״ל אמת הן זקנתי ואני

 הוא כרוך הקדיש החזירה כי כלותי אחרי עדנה לי היתה כאמת אמירה
 וסת שהוא עדן מלשון הוא ועדנה נדה שפרסה לחז״ל גם ומה נערות לימי
 היתה כוונתה שתא כי השלום מפני ששינה תכאן להוכיח אין מ׳ית אכל

 הפסוק תחלת הניאו לכך זקן אדוני וגס זקנתי אני ככר לומר בתמיהה
 אמרה שכך משמע אלד אמנם האף דמדקאמרה אלד אמנם האף שאמר

 ונערות עדנה לי שנתחדשה לי שנעשה תנס אחת ראיה ראיתי אמת הן
 הנערות שניתי כלידה נס לי ויעשה אלד שגס אפשר אס אכל גלותי אחרי

 הנערות שנא ועכשיו ילדתי לא וקטנה נערה שהייתי פי על *ומשאף
 לא כלותי אחרי שפיר הוכיח וזה אלד שנס אפשר כנס אלא כעכע שלא
 לי היתה גלותי שאחרי ראיתי הנה אתרה כניחותא אלא תימא דרך היה

 לנס ראוי אינו שתא כי זקן שהוא אדוני מאת העיכוב אכל עדנה
 לאכרה׳כהיותה גרור זלזול היה הזה נדכר והנה נס הקנ״ה לי שעשה כמותי

 נעשה לא אברהם אבל לנש היא ראויה כי נס לה עשה שהקכ״ה אומרת
 קפידה ויש אכרהס ■של תכחו כהה דיפה דתוכח לנערותו להחזירו נס לו

 האף לאת' שרה צחקה זה לתה לאברהם הקכ״ה אתר לכך הזה כדנר גדולה
 אתרה דכך תשמע אלד אמנם האף שאמרה אלו דבריה דתתוך אלד אמנם

 נשהקכ״ה לי יעשה האף אכל לנערותי וחזרתי נש לי שנעשה אמת הן
 אמרה כך לא והיא טנעי אינו זה ונערות כימים באתי זקנתי כימי שאלד

 אחר נס לי יעשה זה נס לי שעשה ומי עדנה לי היתה כלוחי אחרי אלא
 תפני הקכ״ה ושינה לנס ראוי שאינו נראה זקז אדוני אכל כלידה ג׳'כ

 אכרהס וכי לשנות הקכ״ה הוצרך למה אחר דקדוק נדקדק ויזה השלום
 והרי היא ולא זקן שהוא שאמרה אלו כעניינים מקפיד היה ע״ה אבינו
 הוא אס לומר אלו כעניינים יקפיד אם לו גנאי שכהדיוטות הדיוט אפי'
 שהקפיד'היא מתיישב שכתבתי תה ועם י הזקנה היא אשתו אס או הזקן

 אם והסתפקה היא שראויה לפי נס עמה יעשה שהקכ״ה שאמרה מה על
 שיפה גדולה קפידה וזו זקן עדיין שהוא כיון נס הקכ״ה יעשה לנעלה גס

 האף אמרה שבך לאביהם ואמר הקכ״ה שינה ולכן נס לענין מכתו כחה

 ואפשר כלידה• גס לה לעשות ראויה תהיה אם שמשתפקה לומר אלד אמנם

 אומרת היא כלומר נסים מלעשות זקנתי ואני חז״ל מ״ש יצדק זה שכפי
 זקנתי אני וכי אמר כלידה .נס הקנ״ה לי ויעשה אלד אמנם גס שאס

 הס אלד אמנם האף מ״ש זה כפי ויהיה זה אחר זה הרכה נסיס מלעשות
 שינוי כאן אין הקכ״הוא״כ דכרי הם זקנתי ואני שאתרה ותה שרה דכרי
 הוא נלזתי אחרי כוונת שמא כי שינוי כאן שאין לדחות יש שלים מפני

 זה למה הקב״ה ומ"ש זקנתי שאני לפי עדנה לי תהיה כלומר כתמיהה
 הלידה מטעס נזה מאמנת שאינה הוא אלד אמנם האף לאתר שרה צחקה
 ני זקנתי שאני כיון שאלד היתכן לה היה לא מטרין שעיקר אפשר שאיך

 נשעת לי היה שלא מת תטרין עיקר זקנתי לעת הקנ״ה לי יעשה איך
העקרות כענין למנוח ששינה מלאך מדכרי אחרת ראיה הניא לכך הנערות

: השלוס דרכי מפני

 שם ואתת מנא שנאי לידה צער לה הוה חייא דר׳ דביתהו
 אפריה מפקדה אתתא אמרה חייא דרבי לקמיה

 לסוף דעקרתה סמא אישתיא אזלת לא א״ל ורביה
אחריתי כרסא חדא לי ילרתא איבו א״ל מילתא איגלאי

 : אחוותא וטבי פזי אחי וחזקיה ידרא מר דאמר
 שני א׳ כרס עוד ותלדי חשתי שלא יתן ומי כרסא חדא לי ילדת איבו

.־ היו וננותיו תאומות אחוותא : תאותיס אחי : כניס

גדול לכהן אלמנה פרק
 רל זרעה זרע זרעה אלא לי אין לה אין *וזרע רבנן ת^ן

 ויקרא " מקום מכל לה אין וזרע ׳ל ת מנין פסול ואפילו

3נ ואיני בתרומ׳ שמאבילני כוזא בתי בן כפרת הריני ת״ר
 ע * התרומה מן שפוסלני כדא בתי בן בפרת

כלומר חשוד כלי בדא : גרוע שהוא ממזר כלומר קטן כלי כוזא
 משג׳3 נזכרות הקדמות צריך המאמר זה להבנת גדול• כהן

 ישאר אס ונתאלמנה לכהן שנשאת ישראל ת3 כי והם מעלה של
 כעמר תרזמה3 אוכלת ת3 או הכן ן3 אפילו ממנו זרע שוס לה

 לעכדאו ונשאת הלכה כת ואותה ת3 ילדה אס ולכן זרע אותו
 שהוא כיון כהן זרע נקרא ואפ״ה ממזר זה הרי כן וילדה לעכו״ם

 ותאת׳ ה3טו לו תחזיק והיא אמו אס תרומ' תאכל ידעדורו כתו כן
 כתרומת מאכילני ואפ״ה ממזר שהוא הגרוע כתי כן כפרת הריני

 כן לה ונשאר ונתאלמנה לישראל הנשואה כהן ככת כן שאי! מה
 פסולת היא וכעכורו כ״ג להיות ראוי הוא והרי לכסן שנשאת כתת
שוס נשאר לא ואס אכיה כית כתרומת לאכול אלמנותה אחרי לשוד

:אוכלת היתה זרע

הערל פרק
 ״״ מילה פריעת ניתנה לא רב אמר יצחק בר רבה אמר

 ב^׳ אל ה׳ אמר ההיא *בעת שנאמר אבינו לאברהם
 יהושע כלל מהול דלא הנך צורי׳ודלמא חרבות לך עשה יהושע
 ח הילודים העם ובל היוצאים העם כל היו מולים *כי דכתי'

 1 שם שוב מאי כן אס מלו לא ממצרים בצאתם בדרך במדבר
 לתחלת מילה סור לאקושי שנית ומאי לפריעה לאו אלא

 עב רתנן מעכבת מילה סוף אף מעכבת מילה תחלת מיל׳מה
 ובו׳ החופה בשר המילה את המעכבין ציצין הן אלו

חולשא משום אימא בעית אי מהול לא מ״ט ובמדבר
דאורחא



פרק הערל
 צפונית רוח לרו נשבה רלא אימא בעית ואי דאורדוא

 לא במדבר ישראל שהיו שנה ארבעים אותן כל דתניא
 דנזופי משום אימא בעית אי מ״ט צפוני׳ רוח להם נשבה

 רב אמר י בבור ענני נבדרי דלא אימא בעית ואי ־ הוו
 ולא ביה מהלינן לא דשות׳ ויומא דעיבא יומא הלכך פפא

 *שומר רבים ביה דרשו והאידנא ביה מסוכריק“'0

:ה׳ פתאים
 לפריעה: ש״מ לאו אלא אחריתי זיתנא דמשתע שוב מאי כן אם

 סוף : יה3 דריש תאי שנית שוב דורשת השתא שנית ומאי
 גובה רוב את :הערלה כל חתך שלא שנשתיירו ציצי! מילה

 לאו אלא שנית ומאי 3שו תאי ל״א * הקיפה3אע׳׳גדלאהוירו
 ולא וכו׳ תילה סוף לאקושי ודלתא גרס לישנא ולתאי לפריעה , ►

 חתכן שלא שנשתיירו ציצי! מילה סוף :לעיכוב אלא אתא לפריעה
 לא : זורחת וחתה צוננת ולא חתה לא נוחה צפונית רוח ;יפה

 :אי עליהם חתה זרחה ולא יוס3 צפונית רוח להם נשבה
 ראויין היו ולא תעגל תתעשת היו רנזופי משום אימא בעית

 דלא היכי כי נשכת לא הכי תשוס אימא בעית ואי :נוגה לאור
 : להכנס יכולה היתהחתה ולא תקיפי! שהיו כבוד ענני נכדרי

 תנשכת דרומית שרוח דשותא יומא :מעונן יום דעיבא יומא
:תקיזין מסוכרינן : הרוחות תכל קשה והיא

 מילתו פרע אברהם מ״מ1 לאברהם מילה פריעת ניתנה לא תוספות
 קיים* תכשילי! דאפי׳עירוכי נדאמרי׳ככ״ר נצטוה דלא אע"ג

 אלה כתיב הא מיניה גמרינן היני יהושע עד פריעה ניתנה לא אס וא״ת

 משיג• למשה דהלכה וי״ל * מעתה דבר לחדש רשאי נביא שאץ המצות
 כעיא שנית ותאי שיב תאי א״כ כקונט׳גריס ־ אקרא אשתכי' ויהושע הוא

 ור״ח ודלתא ולא לאקישי אלא גרס ולא לאקושי ותשני היא נפשה באגפי
 וכו׳ לאקישי ודלתא וגרש היא מלתא חדא כולה שנית ותאי שוב דמאי מפרש
 מאי קושיא אתך מידי כמשקנא משני לא ולגרסת! לפריעת ולא אתא זלהכי

 דקאמר שתלו משמע ר״א ובפרקי כלל מהול דלא משמע מהול לא עעמא
 אמר ישראל של מערלותיהן מלא שהית המדבר כל ראה יעקב עפר מנה מי
 יעקב עפר מנה שנא׳מי האין התטס׳כעפר המיל׳ דם כוכי׳ לעמוד יוכל מי

 סתרי' וכתגלת הארץ כעפר הדס הערל׳עס את מכסי! שיהיו התקינו מכאן
 יש־אל שהיו אות׳מ׳שנת כל דכתי׳כהו פרעו ולא שמלו משמע דרכי׳נסי׳נמי

 היו והיאך וא״ת מהול לא מ״ט : הדרך ענוי מפני פורעים היו במדכ׳לא
 תאות כשי■ להם היתר שלא מלו שלא כיון כלל אפי׳כשר או קדשים אוכלי!

 כדתשמע פרעו ולא מלו ואפי׳אס כקדשים אסור וערל שלמים ע״י אלא

 כאלו פרעו ולא הפריעה על דנצטוו כיון מ׳'מ סתרים וכמגלת דר״א כפרקי
 דיוצאי ויי׳ל מאבותינו קזאה מקבל דערל מדקדק היאך תכי לאו דאי מלו לא

 לא תלו שלא במדבר הילודים אכל קדשים אכלו ואותם ופרעו מלו מצרים
 שאין תאחר להם נאסרה שלא מותרים היו תאיה ככשר אכל קדשים אכלו

 שרי בהקרבה אפשר דלא דהיכי ואיל אצכי דהוה מידי קדשים לאכול יכולין
 אות' כשפרי צפונית רוח להו נשיב דלא דתוליךתשוס כדפי׳כפ״ק תאות נשר

 שתיו שנה כת׳ אחד פסח אלא עשו שלא תכתוב סיפר ישראל של דנגנותן
 נמנעים היו כמזיד וכי ותימה שניה ישנת אלא פשח שעשו מצינו שלא נמדכר

 זה דכר להם שגרמו לפי גנות ותשיב מעכבים שתיו זכריו תילת משים ואי

 רחמנא אמר לו המול לעיל כדאתרי׳ מעכבת היתה לא אפשר דלא כיון והא
 אחהלא אלא כתקנן עשו לא אכל פשחיס דעשו יצחק וא״ר וגו׳ יקרב ואז

 דהא כלל נסכה דלא לפרש אין אכל עצמה פי׳כפני צפונית רוח להם נשכת
 עם מנשבת צפונית ורוח יום ככל מנשבות ד׳רוחות הגט כל כסוף אמרינן

תרגלים ממעשה אוי־״י היו נזופין :מתקיים העולם אין כן שאלמלא כולם

 א מא דוב

קסא יבמות שמיני
 לתם ואמר הקכ״ה להם מחל שהרי העגל מתעשת כקונטרס שפי׳ כמו ולא

 כבוד ענני דלאנכדרי ביניהם: שכינתו והשרה משכן נעשה שאח׳יכ סלחתי
 העננים שתפזרת אלא לנחכלים וטובה היא דנוחה דתקיפה משום לאו

 נמי וכתיב דאשתנא כיומא ציליתא שמעתא כעיא כדאמרינן יפת והעת
 ואפילו תנחם פי׳ וכן זהב המריקים כתו אורה לשו! זהב יאתה זהב מצפון

 והגשמים העננים שמפזרת לפי הזהב שתזלת דדרשינן הוא כן המדרש לפי
:בזול הזהב ולכך ביוקר והתכואה נעצרים

 קתא טעמא האי כו׳ דאורהא חולשא משום מהרש״א
 ערלים כי גומר ניהס3 ואת שאמר קרא3 מפורש

 ולטעמא הדרך חולשת יל3ש3 דהיינו דרך3 אותם מלו לא כי היו
 קרא3 לפרשו יש כו׳ דרי3נ דלא צפונית רוח להו 3נשי דלא תרא3

 ר״ל חיותם עד תחתס ו3ויש להמול הגוי כל תמו כאשר ויהי שאמי
 ולהתרפאות תקומס3 מחנה3 3ליש יכולים שהיו עכשיו מלו דלכך
 • מש"כ עננים עוד צריכיס היו שלא עלייהו 3נשי צפונית רוח שהיה

 עליהם זרח דלא כיון מקותס3 להתרפאות יכולים היו שלא ר3מד3
 היו לא כמד לענני מחוץ למחנה ומחוץ כמד ענני תפני השמש
 היתום' !3וכת וק״ל עמלק תעשה כעני! ים3אוי תפני לצאת יכולין

 לנחבלי־ם 3וטו היא דנוחה מזקיפה משום לא כמד ענני דרי3נ דלא
 דרוח א1ן החובל פ׳ כדאמרי׳ ל3לנח קשה הרוח דודאי ר״ל כו׳ אלא

 ותרפא צדקה שמש 3כדכתי לנחבל 3יפהוטו והעת נוחה צפונית
 ועוד גומר תצפו! 3וכתי שתעת׳כו' עיא3 כדאמרינן ות״ש ־ גומר

 טל3ת לשון ותחולל גשס תחולל צפון ורוח תקרא ראיה להניא יש
 פרש"* משלי3 אבל דתענית פ״ק3 וכפירש״י דברו יחל לא נמו

:ודו"ק התלמוד היפך ולידה מ־יאה מלשון תחולל
 שזב מת אחר לשון ז״ל 'י רש וכו׳כתכ מילה פריעת מתנה לא הרי״ה

 לאקושי ודילמא גרסינן לישנא ולהא׳ לפריעה לאו אלא שנית ותה י

 לי קשיא ועוד התוספות הקשו וכן קושיא לתאי מידי דלאתשני וקשה וכו׳
 לפריעה ושנית שוב הוצרכו לתה שנית ותאי שוב מאי דגרסינן לישנא להאי

 תשני לאקושי דגרסינןזדילמא גירסא דלההיא אותר אני לכך מספיק והאחד
 סוף לאקושי וחד לפריעה אחא חד אלא! פעמים כ׳ שנית ומאי שוב מאי א״כ

 וכו׳ מהול דלא -הנך ודילמא דכשהקשה את״ל ואפילו תציצי! דמעככין מילה
 סוף לאקושי ודילמא להקשות כשחזר מ״מ שנית ותאי שוב מאי א״כ תשני
 לכפל ת נחי לא דמעיקרא אלא שנית ומאי שוב מאי א״כ משני שפיר מילה

 כאותם תיירי דלא הוכיח שנית וכתיב שוב תדכתיב אלא ושנית שוב הענין
 ודילתא והקשה וכשחזר שנית אלא בהו לומר שייך דלא נמולו שלא הילודים
 וא׳על הפריעה אח׳על הוא ושנית שוב לומר דכפל משני מילה סוף לאקישי

 סוף ולאקושי לפריעה ושנית שוב דמוקתי כיון ל וי וט׳ מילה סוף עיכוב
 תוה דתעיקר' ונראה מלו שלא הילודים לאותם המילה רמז תיכן א״כ מילת
 לא הילודים נמי מוקמינן לפריעה דמשני וכתר כלל מלו לא שהילודים ס״ד
 :ר״א כפרקי משמע וכן מל לא כאילו פרע ולא דמל פרעו לא היינו מלו

לו לא במדבר ישראל שהיו שגה ארבעים אותן כל ת״ר
 שס הלילה בחצי צפונית רוח בו גשבה שלא יום היה

 שמע* מאי בכור כל הכה וה׳ הלילה בחצי *ויהי שנאמר
 ע הונא רב אמר היא מלתא רצון דעת קמ״ל הא תלמודא

 עליו גזרו ומדבריהם בתרומה אוכל משור תורה דבר
 יהודה רבי זה על בגמרא והביאו י כערל שנראה מפני
 והלא לו אמרו לו היא ששכנה מפני ימול לא משוך אומר

:ובנות בנים והולידו כוזיבא בן בימי מלו הרבה
למכת הויא רצון עיז לילה דחצית וכיון היא מלוזא רצון דעת

ננזחת



יבמות שמיני פרק הערל
 שרוח יום לך ואין צפונית לרוח רצון עת נחי הויא מורות
 תלוי כנור לדוד סימן היה וזה הלילה בחצי ו3 תנשנת אין צפונית

 רוח לילה חצות שהניע כיון צפון כלפי ונקניו מתטתו למעלה לו
 ארנעי' הנא דנקט והאי נעור והוא מאליו ומנגן ו3 ת3מנש צפוני'

 להו ה3נש ולא היו דנזופים שנה מ׳ אותס שאפילו לך לומר שנה
 מהול משוך הוא: רצון דעת משוס לילה חצות3 להו ה3נש נימים

 שמשכים כוזיבא בן בימי העטרה: את וכסתה ערלתו שנמשכה
 ונצחם הס3 ונלחם כוזינא ן3 יד רה3וג ניתר נכרך באונס עכו״ם

 : נימיו ותלו וחזרו ומחצה שנים נ׳ ישראל על ומלך
 דה״ק לפרש נראה בו׳ היא מילתא רצון דעת מהרש״א

 וטונ נוח שעה אותה של ורוח לילה חצות רצון דעת
 ניד יש כי שעה באותה כור3 כל הכה וה׳ כן פי על אף לנחילים י

:וק"ל הטבע לשנות הוא ברוך הקדוש
 נהי להכין צריך וכו' היא מלתא רצון דעת הקמ״ל תלמודא מאי הריי׳ית

 היתה רצון דעת מנ״ל אכל בכורות למכת רצון עת שהיתה י

 למ׳שנה מנ״ל אכל רצון עת היתה מצרים דכיציאת נהי ועוד צפונית לרוח
 וכל כיוס צפונית רוח נשכה כמצרים גס שהרי לדבר וראיה כמוכר שהיו

 רוחית^ ארבעה דקי״ל ונראה כיוס צפונית רוח נשכה לא שנה מ' אותם
 לנשב מתחיל לילה וכחצות שעות שש מנשב רוח כל דהיינו יוס בכל מנשבות

 יודע היה בו מנשב צפונית וכשרוח לדוד תלוי כנור היה וע״ז צפונית רוח
 בכור וכשהכהה׳כל וכו' אקום לילה חצות שנאמר קס והיה לילה. חצות שהוא

 וטובה נוחה שהיא צפונית רוח השעה באותה למנוע ראוי היה הלילה בחצי
 הקב״ה רצה לא ואפ״ה למכתם מנוח הבכירות ימצאו שלא כדי לנחבליס

 לדבר וראיה ההוא בלילה צפונית הרוח נשב אלא עולם של מנהגו לכעל
 רוח זה בדקדוק הלילה בחצי שהיה לנו יגיד ומי הלילה בחצי ויהי כתיב

 נתבטל שלא ־וכיון כדוד שכתבנו כמו שעה באותה לנשב שמתחיל צפונית
 אתה ממנו בכורות למכת סיוע בעולו שהיה הלילה באותו אפי׳ צפונית רוח
 ביום צפונית רוח לשמש שנתבטל כמדבר ואפי׳ נתבטל לא שמעולם למד
 צפונית רוח נשבה לא הענן עמוד שהיה ביום דדווקא נתבטל לא כלילת אכל

 דליבדרי חשש היה לא האש עמוד שהיה בלילה אבל ליבדרי דלא היכי כי
;וכו׳ לילה חצות כל צפונית רוח ונשבה

 טלך פרעה בת את שלמה *ויתחתן יוהף רב מתיב לן
דוד בימי גדים קבלו לא והא גיירה גיורי מצרי׳ מלניס

 הא מלכים לשלחן אלא טעמא הוא מידי שלמה בימי ולאנ א
 רב אמר • וכו׳ היא ראשונה מצרית והא ,ליה צריכא לא

 מידי נסיב לא שלמה ונתיב ליקום משלמה אנן פפא
 לא ישראל בני אל ה׳ אמר אשר הגרם *מן ביה דבתיב יא ס5

 לבבכם את יטו אכן בכם יבואו לא והם בהם תבואר
 קשיא אלא לאהבה שלמה דבק בהם אחרים אלהים אחרי

 הכתוב עליו מעלה שאהבה יתירה אהבה מתוך ויתחתן
: בה נתחתן כאלו

 שאמר ומה עכו״ס עודס3 עט״ס3 חתנו׳ שייך דלא גגמר' אמרו
 הקשה זה, ועל שנתגיירו לאחר הוא ס3 תתחתן לא 3הכתו

 התלמוד על3 3והשי פרעה ת3 את שלמת והכתי׳ויתחתן יוסף 3_ר
 והקשה המקשה וחזר ־ ויתחתן לשון ה3 נופל ומש״ה גיירה גיורי

 הוא מידי ותירצו שלחה ימי3 ולא דוד ימי3 לא גרים לו3ק לא והא
 משוס טעמא הייע גריס קבלו דלא האי מלכים לשלחן אלא טעמא

 לא פרעה גת הא מלניס שלחן על לעלות אלא מגיירי הוו דלא
אלא מירי נסיב לא שלמה :היתה תלך ת3 שהרי להבי צריכא

:לאישות ולא לאהגה 3דכתי מתכוין היה לזנות
 האיך דפריך התוספות לפי׳ בה נתחתן כאלו מהר^״א

לא דאי דגיירה מיתת דצ״ל ניחא כז׳ שלתה נשאה
 אלא פריך דלא לפרש״י ל3א ליה אסירה הוה נתי כזנות גיירה

 גיותה3 אפי' לאוקמא ה״מ דהשתא ק״ק חתנות ליה דקרי אהא
: ודו״ק כו׳ אהנת מתוך אלא

 אבל עולם איסור ואסורן אכורין ומואבי עמוני משנה
 שס א״ר ה״מ מנא גט׳ :מיד מותרות נקבותיהן

 לקראת יוצא דור את שאול *וכראות קרא ראמר יוחנן
 שת!אצ אבנר הנער זה מי בן הצבא שר אבנר אל ויאמר הפלשתי

 י> א ליה ידע ולא ידעתי אם המלך נפשך חיי אבנר ויאמר
 ,ן שס קא אאבוה כליו נושא לו ויהי מאד *ויאהבהו כתיב והא

 י! שש שאול בימי *והאיש והכתיב ליה ידע לא ואביו משאיל

 אבי ישי זה אבא רבי ואיתימא רב ואמר באנשים בא זקן
 אי שאיל זיל ה״ק באוכלסא ויצא באוכלסא שנכנס דוד

 הוי מלכא אתי מפרץ אי אתי מזרח אי אתי מפרץ
 אתי מזרח אי בידו ממחין ואין דרך לעשו׳ פורץ שהמלך
 מאניה משום עליה שאיל א״ל מ״ט הוי בעלמא חשיבא
 הם כמרתו מדיו מאי * מדיו דוד את שאול *וילבש דכתיב
 ע :ס מאי העם מכל גבוה ומעלה *משכמו בשאול ביה וכתיב

 דואג ליה אמר הוי מלכא ש״ט מאנאי ליה דאיתרמי האי
 אם למלכות הוא הגון אם עליו שואל שאתה עד האדומי

 רקא משום לאו אם בקהל לבא ראוי אם עליו שאל לאו
 עמונית ולא עמוני תנינא אבנר א״ל המואביה מרות אתי

 ממזר ממזרת ולא ממזר מעתה אלא מואבית ולא מואבי
 טעמא דמפרש הבא שאני מצרי׳ ולא מצרי זר מום כתיב
 דניים דרכן ובמים בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר *על דקרא

 ש לקרם להם היה לקדם אשה של דרכה ולא לקדם איש של
 מיד אישתיק נשים לקראת ונשים אנשים לקראת אנשים

 נער ליה קרי התם העלם זה מי בן אתה שאל ויאמ׳המלך
 צא ממך נתעלמה זו הלכה ליה ה״ק עלם ליה קרא והכא
 עמונית ולא עמוני ליה אמרו שאל המדרש בבית ושאל

 אישתיקו קושיית׳ הני כל להו אקשי מואבית ולא מואבי
 ען יתרא ושמו איש בן *ממשא מיד עליה לאכרוזי בעי

 י :ס *יתרא וכתיב נחש בת אביגיל אל בא אשר ׳הישראלי
 'י ואמר כישמעאל חרבו שחגר מלמד אמ׳רבא הישמעאלי

 ב א מקובלני כך בחרב ירקד זו הלכה שומע שאינו מי בל
 מואבי עמונית ולא עמוני הרמתי שמואל של רינו מבית

 כל רב אמר אבא רבי והאמר מהימן וימי מואבית ולא
 לו שומעין אמרה מעשה קורם אם ובא הלכה שמורה ת״ח
רעו ובית שמואל רהא הבא שאני לו שומעין אין לאו ואם

קיים



פרק הערל
 ׳פנימ מלך בת כבורה *כל תרגימו והבא קשיא מ״מ קיים הם'״ח

 *ויאמרו קרא אמר יצחק רבי תימא ואי אמרי במערבא ש־׳6יר
: וגו' אשתך שרה איה אליו יח

 .־ רבוא ששים של שר באוכלוסא :לדוד שאול ליה ידע ולא
 קצרה דרך לו לעשות אחרים של גדרות פורץ שהמלך

 כדתפרש הוי בעלמא השיבא :לכרתן או לפרדסו מכיתו
 ט מ" : רישא הוי דלא אפשר לא הלכך מלכות סימני כיה יא דח

 מום כתיב מיני׳ממלכותא;ממזר דמסתפי חזא תאי שאיל א״ל
 לידו הוראה שבאתה מעשה קודם אם זרות: מוס בו שיש כל זר

 בשעת לו שומעין רבו בשם המדרש בבית לתלמידים ושנאה אמרה
 לידו הבא תעשה שמחמת לו שומעין אין לאו ואם : הוראה
 לגלויי דעב-דא ותלתא קיים דינו ובית שמואל דהא : אתרה

: מביתה לצאת אשה דרך דאק באהל הנה :בה תשקר ולא היא

 עצמו שהוא היכא דוקא ר״ת אומר וכו' מעשה קודם אם תוספות
 הוראה לאותה צריך היה עצמו שהוא עמשא כגון כרכר נוגע

 דכ״כ כפ״ק ואמרינן נחש כת אביגיל אל בא אשר דכתיב ישי בת נשוי שהיה
 שהעיד גר גבי האנוסה על נישאין בפרק וכן נחש של בעטיו שמת מי בת
 דוכתא בכל יהודה דרב עובדא גבי יוחסין י' פ׳ ובריש בניו זז' אשתו על

 הוראה לאותה צריך אינו אם אבל קוראה לאותו צריכין הן היו לה דמייתי
: מעשה שעת עד אמרה שלא פי על אף לו שומעין

 מהך לכאורה גומר שאול בימי והאיש והכתיב מהרשי׳א
 ראיתי הנה דכתיב בפשיטו׳ה"ללאתויי גופא ענינא

 בנך את אלי שלח ויאתר ישי אל מלאכים שאול וישלח גו׳ לישי בן
 אביו על תשאיל דהיה לפרושי דאיכא משוס לפרש ויש וגומר דוד

 תהך תייתי ולכך ליה ידע לא אפשר תלתא דהא הוא שבע מאיזה
 אין דברכות ׳3 בפרק ואתרינן ׳1כ באוכלושא נכנס דוד אבי דישי

 ס׳ על שר כ״כ היה תפורסם דאיש וכיון תס׳רבוא פחות אוכלוסא
 בא תדכתיב ליה ויליף הוה שבע תאיזה ביה דידע ודאי רבוא

 נאמר אנשים כתה ומסתם באנשים במלחמה שבא דהיינו באנשים
 גס ותסיק רבוא ס׳ שהיו קאתר המדבר דור אנשי תשפר דעל

 ולמג''ת תזרח # תפרן אי תסתפק היה הוא יהודה דתשבע שירע
 את שאול וילבש דכתיב שאל א״ל מ"ט תלך: יהיה אס

 נראה כולי דוד כתדת להיות נהפכו בשתואל פרש״י כי' מריו דוד
 קתשתתע מהיכן הוא קאיוא״ג דוד על דתדיו דנינוי מפירושו

 גותר גבות ותעלה משכמו שאול של כתדתו הבגדים שתיו מיניה
 שאול על קאי דמדיו דכינוי נראה ויותר הרע עי! בו הכניס שע״כ

 יתרא וכתיב : בנס ליה מכוונים היו שאול של מדיו דהיינו
 עיקר שם איזה תפרש שאינו כיון לפרש נראה גו' הישמעאלי

 כישמעאל חרבי שחגר שניה' נדרשו וע״ב הוה ישראלי דודאי ועוד
 ולא ישראלי הוא שדוד דהיינו זו הלכה שומע שאינו כל ואתר
 עיקר שם איזה בתא פלוגתא איכא ובירושלמי בחרב ידקר עמוני

 וקשה תראה יפה בעל וכתב כישמעאל תתניו גרסי׳דחגר שס וגס
 כאדומי דהל״ל כישמעאל חרבו חגר תאי שלגו תלמוד דברי לפי

 לפי כי תדה כנגד תדה הוא חרב שדקירת ואולי החרב בעל שהוא
 מהם לקבל )אין האיסור מלל אבית ותו דעתונית דואג דעת

קסב יבמות שמיני
 וידקף בפנחס כת״ש בדקיריחרב פוגעין קנאין עליה והבא גיורית

 שרה איה :השותפין פרק סוף ועיין מואביה גו׳גבי שניהם אח
 שם עיין נו' אשה דרך דאין באהל הגה מדכתיב תפרש״י גו'

 התוספוצץ וכתבו עמונית ולא עמוני כתנאי ־ הפועלים פ׳ ועיין
 עתוני דגני ר״י ואומר מצרית ולא מצרי ליה תקשי לר״י וא"ת

 כדלעיל דואג להו דאקשי הני וכל דוחק זה וכל ע״ש וכו׳ ותואבי
 למשה הלכה זה היה יודא דלר׳ ונראה כן לו השיבו לא למה

 מקובלני כך כדקאת׳ מואבית ולא ותואבי עמונית ולא עמוני מסיני
 לדקדק יש שיהיה ואיך הל״ת דהיינו הרמתי שמואל של תב״ד
 ולא ומואבית עמונית לאסור חשבו וסיעתו שדואג זה בעכין

 1יםר? כל שופט והיה אבצן זה שבועז חשבו והיאך בקבלתם האמינו
 כמ״ש ברבים הקהל פסולי נשא נאיך בקרא כמפורש שנים כמה
 לבועז השיב שהגואל רוח בספר מזה ויותר גו' אנשים עשרה ויקח

 לא שנאמר בזרעי פגם לתת שם ופרש״י גו׳ נחלתי את אשחית פן ׳
 מלאו היאך ענ״ל עמונית ולא בעתוכי וטעה ומואבי עמוני יבא
 כת״ש בפניו התירה הא בימיו שופט שהיה בועז בפני כן לדבר לבו

 קשה גס גו׳ המת שם לתקיס קנ^ח התת אשת גו׳ קנותך ביוס
 גופיה לאו האיסור על חש היה לא ולמה זרעו פגס על חש שהיה

 כיצד בפי דמסקינן לתאי נראה וע״כ לו אסורה וביאה ביאה וכל
 אלא התורה תן מתייבמין לאוין וחייבי ל״ת דוחה דיבתה דעשה

 קייס דכבר בה דאסור שנייה ביאה אטו ראשונה ביאה גזרינן דאנן
 על גזרו לא עדיין בועז בימי דאז ואפשר ראשונה בביאה העשה

 זכמ״ש ל״ת דוחה דעשה יבוס במצות ראשונה ביאה לו והותר כך
 בפרשת הרמב״ן כת״ש בקרובים אף אז נהגו יבוס דדין המפרשים

 דמואבית דעהו את הגואל חלה לא וע״כ בב״ר וכדאיתא וישב
 דוחה דיבוס דעשה ביאה איסור משוס היבוס לדחות אסורה

 פסול אחר דהולכין הזרע פגם על הדבר תלה אבל דמואכית ל״ת
 להיות אחריה הולכין בניה יבוס כלא בקהל אסור׳לבא דהיא וכיון

 מאשת כבר לי שיש זרעי את אשחית לא אמר וע״כ בקהל פסול
 כלס שמתו בניס לו היה שלא זה על יחוש שלא בועז משא״כ כשרה

 דואג דעת גס היתה וזו הספינה בפרק כדאמרינן דתנות בעובדא
 היינו ישראל שופט שהיה בועז אותה שנשא מה שאתרו וסיעתו
 כדאמרינן ממנו נתעברה ראשונה ובביאה יבזס מצות ע״י בהיתר
 הוא קהל פסול עובד ובנו ראשונה כיאה אחר מיד תת דבועז

 ובא עמונית ולא עמוני בהל״ת בקבלה האמין ולא אתריה דהולכין
 אל תדכתיב בזה כתורה רמז שיש הל״ת על והוסיף בדרשות רבא
 הפרידות שגי מפני יאבדו שלא ונמצאות גומר מואב את תצר

: ודו״ק כולי טובות

 שהרי וקשה וכו' שאול כימי והאיש ותכתיכ ליה ידע לא ואכיו רריי״ת
 שאול לפני ויביאהו אכנו־ אותו ויקח הפלשתי מהנות דוד בשוב י

 ותקשי ישי ענדו נן דוד ויאמר הנער אתה מי נן שאול אליו ויאמר כתיב
 אית כריוין ועל כדלעיל לשנויי וליכא וכאכוה כיה ידע הוה לא ומי הכי ליה

 מאי וא״כ לאו או כנו דוד היה אס ידע לא אכל לישי ליה דידע למימר ל!
לישי דילמא וכו׳ שאזל נימי והאיש והכתיב ליה ידע לא ואניו לעיל פריך

 ירע ב מא



פרק הערל
 לא למה וכו' ליה ידע לא ואביו כשהקשה וע״ק כנו שהיה ידע לא ולדוד ידע

 מלאכי׳ שאול כדכתי׳וישלח ישי נן היה שדוד יודע שהיה פשיעה ראיה הניא
 וישלח וכו' לחם חמור ישי רקח בצאן אשר בנך דוד את אלי שלחה ישי אל

 כ• לפני דוד נא יעמד ישי אל שאול וישלח ויאהבהו שאול אל בנו דוד ביד
 הביא ולמה ישי בן שהוא וידע לדוד ידוע -שהיה מכאן הרי בעיני ■*ז מצא

 לא אבל לישי יודעו שהיה אומ׳אלא שאינו שאול בימי והאיש של כתוב מאותו
 שאול כששאל דבתחלה ליישב ואפשר הוא ישי בן שדוד יודע שהיה אמר

 מ״מ ישי בן דוד שהוא שמכירו ע״פ שאף אפשר היה העלם זה מי בן לאבנר
 בן לאבנר אתר הפלשתי לקראת ליצא לו שהיה לב האבירות ענין על שאל

 להתלמד כדי למלחמה לב גבורת לאביו ואין הוא ישי בן זהכלו׳והלא הוא מי
 באנשים בא שאזל בימי והאיש מפסוק אלא הקשה וג*>א זו לב לגבורת בנו

 שהיה ישי באביו יודע שהיה וכיון רבוא ש׳ של שר באוכנוסא יוצא שהיה
 לחד לומד שאול שחזר ותה גבור יצא מעז אס להפלא אין במלחמה חיל גבור
 גבת אס בו לבתק שרצה י״ל הנער אתה מי בן הפלשתי את מהכות בשובו
 נעלם כאילו הנער אתה זה מי בן בשאלתו וביחנו הפלשתי בהריגת רוחו

 גאותז יורה הוא אני ישי הצבא ראש בן ישיבנו השיב ואס אביו היה מי ממנו
 להורות ישי עבדך כן השיבו בענזתנותו ודוד ביה דאית רוחא ורמות וגאונו
 הגון אם שואל שאתה עד דואג לו אמר ־ לו ומשועבדים עבדים שהיו

 שאול את הזכיר זה בפסוק דמצינו אסמכתא צד לדרוש ונו׳אפשר למלכות
 אל אתר יוצא דוד את שאול וכראות דכתיב תלך בשם הזכירו ולא בשמו
 כיון ועור העלם זה מי בן את שאל המלך ויאתר כתוב לזה ושתיו זכו׳ אבנר
 וכאן נער בשם הזכירו שקודם ועוד אתת שאל מהו מדבר היה אבנר שעם
 שאיל זיל לאבנר שאול כשאתר דואג שם שהיה אמנם העלם זה מי בן המר

 למלכו' הגון אס שואל שאתה עד דואג והשיבו ליהוי מלכא קאתי מפרך אי
 המלך ואמר שחזר וזהו נעלמה זו שהלכה בקהל לבא ראוי היא אס שאל

 דואג כלומר אתה שאל וז״ש שאל דואג אתה בידי המלוכה להחזיק כלומר
 ולא עתוני של זו שהלכה בקהל לבא ראוי אס זה מי בן ושאל אתה לך

 דברי שהם המלך ויאמר בפסוק ג״כ נרמז ואולי ־ תתנו נתעלתה עמונית
 עכין על שואל ואתה המלך דוד זה שיהיה חושש אחת וכי שאמר דואג

 הדבר שהרי זה הוא תי ובן בקהל לבא ראוי הוא אס תחלה אתה שאל המלג׳
.־ עיקר והראשון ומואבי עמוני יבא לא בכלל הוא אס מתנו נעלם

 לפני חד אמר למוסרי *פתחת דכתיב מאי רבא דרש לט
 רות פתחת עלי שהיו מושרות ב־ רבש״ע הקב״ה שם
 עשית *רבות מ״ד רבא דרש העמונית־ ונעמה המואביה סלים

 נאמר לא אלי אלינו ומחשבותיך נפלאותיך ה׳אלהי אתה ^יס0
 וא״ל דוד של בחיקו רחבע׳יושב שהיה מלמד אלינו אלא
 מ״ד רבא דרש • הללו מקראות שתי נאמרו ועליך עלי

 דוד אמר עלי בתוב ספר במגלת באתי הנה אמרתי *אז 0פ
 כתוב ספר שבמגלת ידעתי ולא באתי עתה אמרתי אני

עברי דוד *מצאתי כתיב הבא *הנמצאו־ כתיב התם עלי גר*׳
:גו׳ קדשי בשמן

. ״ סניס
 :התרת פתחת :העול הס3 שקושרים רצושת הם מוסרות

 יצאו ותתנה עס3רמ של אתו נעמה : הנקלות את
 רחבעס ועל עלי אלינו ומחשבותיך ץד־גפלאותיך7 ית3 תלכי

 שעה3 אמרתי אני : הנקבות את כשהתת! לעיונה חשבת בני כן
 ידעתי ולא זו גדולה לי פסקו לגדול׳ומקרוב באתי עיזה שנתשחתי

:ספר במגלת עלי נכתב אברהם שתיתי
 ברוח הטרו עצמו בדוד פי על אף דוד מצאתי כתיב הנא תוס^ת

:אמרו הקודש

 כן לתדרש ליה דמשתע יראה בו׳ מוסרות ב׳ מהרש״א
 אתתך ן3 דך3ע תני גו' ה' אנא דקרא מרישא

 אמתך על כנפיך ופרשת כדנתיב כן עצתה שקראה רות גו׳דהיינו

יבמות שמיני
 נעמה על נתי דרתז דריש למוסרי דפתחת יס3ר והלשון גו׳

 חשבת פרש״י נו׳ אלינו ומחשבותיך נפלאותיך : העמונית
 נפלאותיך דמאי דוחק והוא ענ״ל הנקנות את כמחרת לטונה

 את תצר אל שעת שור בפרק מ״ש ע״פ הנראה אבל ומחשבותיך
 נשא נו׳ מלחמה לעשות משה של דעתו על עלה מה וכי גו' מואב

 הקב״ה א״ל כ״ש לא עצתן תואנים כו׳ תדיניס תשהק״וותה
 לי יש עונות פרידות '3 דעתי על עלתה דעתך על כשעלתה לא

 נפלאותיך והיינו כי' העתונית ונעמה המואביה רות תהן להוציא
 אל במואב שאמרת אלינו משה ומחשבות כדעת שלא ומחשבותיך

 גומר חלורס אל עמון בגי מול וקרבת ובעמון גו׳ מואב את חצר
 כתבנו הלכות זבחדושי דקאמר הללו מקראית ׳3 והיינו
 : ודז״׳ק שם עיין דחוק והוא הללו מקראות בב' מהרש"ל פירוש
 ומפורש ל״ל הנמצאות לדרשא לאו דאי ט׳ הנמצאות כתיב
 ונעמה המואביה רות מציאות שתי הנמצאות בנותיך שתי בב״ר

 וקראם בסדום מצאתיו היכן גו׳ עבדי דוד מצאתי אזר״י העמונית
 שנא ע״ש אז סדום אנשי עם להאבד ניס קיו שהיו לפי מציאה

 שרצה ע״ש או כדלעיל גו׳ חצר אל הקנ״ה שא״ל עד לאבדם משה
 התור' היא בו׳ כפר :במגלת כדלעיל הקהל מחזך לאבדם דואג

 לת״ד ואי נתנה מגילה מגילה דחורה הניזיקין בפרק למ״ד אי
 :גוי עפה מגילה והנה דכתיב מגילה נקראת וכולה נתנה חתומה

 אתיו עצמו שדוד פי על אף התום' כתבו עברי דוד כתיב הבא
 דהמזמור לכך הכריחם מי עכ״לולאידעגא אתרו הקודש נרות

 בית מלכות על הקודש נרות ויסדו האזרחי לאיתן מיוחש הזה
:וק״ל דוד

מורן זו אמתך בן עבדך אני דדריש נרא' עלי שהיו מושרות שני הרי״ף
 לבא שלא אחיך קשר עלי היה ומצדה אמתך רות אנכי בה שכתב "

 נמלת לרמוז ויש למוסרי פתחת מהנקבות שבאתי אמתך בן להיות אבל בקהל
 בקהל: מאישי'לבא רחבעס ואת אותי התרת בקהל לבא אישור מלשון מוסרי

 הפשע לפר׳כפי נלע״ד ז״ל ,רש" שפי׳ מה מלבך באתי הנה אמרתי אז מ"ד
 לשון אלא אז אין דרשו דית ובמדרש אמרתי אז מאי בכתוב לו הוקשה כי

 בבית ששאלו שעה אותה על אז דרשו וכאן תשה ישיר אז שנאחר שירה
 עמשא שקם עד עליה לאכרוזי ובאו ואבתיקו הלכה מהם ונתעלמה המדרש

 להיות באתי עתה אמרתי עמשא שהשתיקם אז שעה נאיתה דוד וכו'אמר
 עלי כתוב תורה ספר שבמגילת ידעתי ולא מואבי ולא ישראל נקרא

 : אני ישראל ומקהל אני ה׳ עבד הרי עבדי דיד מצאתי ונתיב הנמצאות

מ ממזרים תגן אנן והא חיי לא ממזרא הוגא רב אמר
 עת לדידי זירא א״ר עולם איסור ואיסורן אסורין

 ע״נ לא ידיע דלא חיי דידיע ירודה ררב מיניה לה מפרשא
 ההוא היי לא טפי חיי דרא תלת׳ ער יריע ולא דידיע היי

הוה דממזראהוא עליה אכריז אמי בשבבותי׳דרבי דהוה
: לך נתתי חיים ליה אמר ובכי אזיל

 :ביה מטתעי דלא ודודותיו הוא חיי :לכל בברור דידיע ממזר
 דידיע :נשרה יכא שלא הוא אפי׳ חיי לא כלל יריע דלא

 דגיון חיי לא טפי חיי אינשי דזהירי דרי תלת עד יריע ולא

: מלתא תשתנחא הוא ברור דבר דלאו
 יייוחסץ דפ׳ מהאי ק״ק וכו׳ חיי לא יריע דלא מהרש״א

 מהיכא ידעינן מי אגן אעו יודא דרב עלה דפריך
 ודא י רב הא גומר ענו בציון נשים בהו דכתיב מהני דלתא קאתינן

ם״ל



קסג יבמות שמיני
 שנתקבלו אחר חדשים י״ב אחר לספוד כבוד דרך שאין לפי א1ן היה

 ולביתו לשאול לתבוע לני אין :בת״ק כדאתרינן התת על חנחומין
 : תזרעו אס ני להמית לנו ואין נפשות אס ני זהב ולא כסף לא

 והגי וכו׳ רחמנים : ישראל זו באומה .תלייה והוקענום
 עליהם גזר מיד נהס להדבק ראוין אינם מרחתי דלא גבעונים

:התה ישראל תבני לא והגבעונים נאתר לכך דוד
בו* יש כו״ם עובדי שמא א״ל ראשונה שנה מהרש״א

 פנים הג׳ שכלו קודם הכידתסתתא להו תשתע
 עכו־׳ם על תחחלה העביר'בדק חומר פי על ומסתמא ובדק פשפש

 מלשון זה שהוציא ואפשר הצדקה על כך ואחר הזנות על ואח״ע
 דמסתמא ליה איצעריך דלא שנה אקר שנה לומר שהוסיף המקרא

 מג׳ חד כל להו דמשתע אלא היו רצופים דכתיבי שנים ג׳ נתי
 מה כל של חטא אחר הפשפוש לענין נפשיה באנפי הוה השנים

 להיות שצריך מלכות דבר כו׳ר״ל בי אלא הדב׳תלוי אין ושנה•
 בנבוא' שז( ותותי׳דאי באורים שש^ וז״ש כדתסיק המלך ע״פ נחתך

 אבל החטא הוא תה בנבואה לשאול נתי ליה הוה ושנייה ראשוג'
 עכו״ס חטא בהם שהיה דעתו לפי ולכך בנבוא׳ כלל דלאשאל ודאי

 דאין וחומים באורים 1ש? לא במלכות תלוי שאין דבר וצדקה וג״ע
 :־ במלוכה התלוי דבר דהיינו למלך אלא ותותים באורים שואלים

 להם מספיקין היו כהנים פרש״י כי ומזון מים להם מספיקין
 בכל דנקע מיס בפירושו הזכיר לא עכ״ל כו' לגבעונים מזון

 מים מספיקין הכהני' שיהיו סברא אין גס שלפנינו גמרות נוסחות
 לעולם שניחן דבר והוא מיס שואבי היו בעצמם שהם לגבעונים

 עם וזהב כסף לנו אין הגבעונים שאמרו לפירושו קשה גם בחנם
 לפרש נראה היה פירושו ולולי הוא כסף שוה ודאי דתזון גומר

 לשאוב דהיינו לנהנים ומזון מים להם מספיקין היו שהגבעונים
 עובדי שהיו עצים לחטוב כגון תזון צורכי להם ולהסתפק מים להם

 מהם ניטל ה׳ עבודת לעבוד לגבעונים להם שהיה זכות ואותו ה'
 אבל נו׳ כסף לנו אין שפיר אתרו ולכך הכהניס עיר נוב בהריגת

 ענין והוא הגדול הזכות לנו הניח שלא עמהם גדול דבר לנו ים
 ביתי גרים מקבלין היו דלא אע״ג כדתסיק גרים אז מקבלין דהיו
 שהרי מלכים לשלחן ולא נתכוונו לש״ש ודאי גרים אלו ושלמה דוד

 מלכי׳ בני גס נענשו בפרהסי׳דע״כ שמיס שם קידוש ע״י נתגיירו
 פעלו שם משפטו באשר :מלזכות הגרים את הניחו שלא ע״י

 ו׳רתשפעו אבל הקנ״ה על קאי פעלו דמשפטו כינוי פשוטו כו׳לפי
 וע״כ פעלו תמים הצור כתו פעלו תשפט באשר דהל״ל מיותר הוא

 תשפטז דבמקוס הנדון האדם על קרוי פעלו דתשפטו דכינוי דרשו
 כר למכפדיד. דרכיה ולא : זכות פעלו גס ניכר שם האדם של

 אמר ת״ת כהלכה נספד שלא בשביל גס בא רעב של דהעונש אע״ג
 י״ב אחר למספדיה דרכי׳ דלא כיון ממש לתקן א״א זה דדבר דוד

 סימנים ג׳ בו/ נקרינהו לתקן אפשר נתינים מעשה אלא חדשים
 במדות ניכרים שיהיו סימנים ר״ל כי רחמנים זו כאומה יש

 בטובדא המביא בפרק הרחמים לענין עכו״ס שאר מתוך הללו
 גו׳ רחמים לך ונתן דכחיב קאתו רב מערב הני שאמר כו׳ דשבתי

 נו׳ אבינו אברהם של תזרעו שהוא בידוע הבריות על התרסס ל נ
השמים תן עליו הבריו׳מרחמיס על המרחם ;ל כ״ג בפרק ובשבת

שנאמר

פרק הערל
:ליישב ויש חיי לא יריע דלא הכא ס"ל

 שנאמר עליהם גור דור נתינים אדא בר הנא רב מא
 והגבעונים אליהם ויאמר לגבעונים המלך *ויקרא שם
 *ויהי דכתיב עלייהו גזר מ״ט • המה ישראל מבני לא נמואי

 ראשונה שנה ׳ שנר. אחר שנה שנים שלש רוד בימי רעב נא י
*ועבדתם דכתיב בכם יש "ם בו עוברי שמא להם אמר סיםןנו

 ועצר בכם ה׳ אף וחרה להם והשתחויתם אחרים אלהיס יא
 אמר שנייה י מצאו ולא בדקו מטר יהיה ולא השמים את

רביבי׳ *וימנעו דכתיב בכם יש עבירה עוברי שמא להם ^יימ
 ,מצאו ולא בדקו לך היה זונה אשה ומצח היה לא ומלקוש

 ואין בכם יש כרבים צדקה פוסקי שמא א״ל שלישית
מתהלל איש אין וגשם ורוח *נשיאים רכתיב נותנין

 אלא תלוי הדבר אין אמר י מצאו ולא בדקו שקר במתת י
 ששאל ר״ל אמר היא ה׳מאי פני את דור *ויבקש מיד בי ^”י8

 פני פני אתיא אלעזר א״ר משמע מאי ׳ ותומים באורים כ נ
לו *ושאל התם וכתיב ה׳ פני את רור ויבקש הכא כתיב גמיבי־
 בית ואל שאול אל ה׳ *ויאמר ה׳ לפני האורים במשפט £

 נספר שלא שאול הגבעוני׳אל את המית אשר על הדמים '6נ ב
• הגבעונים את המית אשר על הדמים בית ואל כהלכה גס

 מתוך אלא הגבעונים את שהמית בשאול מצינו היכן וכי
 ומזון מים להם מספיקין שהיו הכהנים עיר נוב שהרג
 שלא שאול אל תבע קא הרגן כאלו הכתוב עליו מעלה

 אין הגבעונים המית אשר על תבע וקא כהלכה נספרפ>יה*
באשר ארץ ענוי כל ה׳ את *בקשו מ״ר ר״ל דאמר 2״

 שאול רור אמר פעלו שם משפטו באשר פעלו משפטו
 נתינים למספדיה דרכיה ולא שתא ירחי תריסר להר נפקו

 ויאמר הגבעונים אל המלך *ויקרא ונפייסינהו נקרינהו
ה׳ נחלת את וברכו אכפר ובמה לכם אעשה מה אליהם נא 3

 ביתו ועם שאול עם וזהב כסף לנו אין הגבעוני׳ לו ויאמרו
 לה׳ והוקענום מכניו אנשים ז׳ לנו יותן איש לנו ואין

 זו באומה יש סימנים ג׳ רוד אמר מפייסו ולא פייסינהו 'ןניי
לך *ונתן הכתיב רחמנין חסרים וגומלי וביישנין רחמגין ת1ש0

 תהיה *ובעבור דכתיב ביישנין והרבך ורחמך רחמים י
יצוד. אשר *למען הכתיב חסרים גומלי פניכם על יראתו יי^

 הללו סימנין ג׳ בו שיש כל אחריו ביתו ואת בניו את
 ראוי אין הללו סימנין שלשה בו אין בו להדבק ראוי

4 בו להדבק
 כלומר התה ישראל מגני לא והגבעונים כדכתיב עליהם גזר דוד

 שקר במתת מתהלל איש :בקהל לבא ראוין אינם
 מפפיקין היו כהנים : גשמים לעצירת גורס נותן ואינו שפוסק

 כדכתי׳ למזבח מיס ושואבי עצים חוטבי שהיו לגבעוני׳ מזון להם
 : אלהי לבית מיס ושואבי עצים חוטבי מכס יכרת ולא ביהושע
 קתבע והדר כהלכה נספד שלא פאול בכבוד ג״ה הקדוש קתבע

 גתקוס משפטו באשר : וט׳ המית אשר ■ול דש בפורענותיה
 שתא ירחי תריסר :צדקותיו פועל מזכירין שס דם הא שדני!

דור של שמתיו סוף שהרי היה שנין לתלתין ק־ונ ד?יא דוקא לאו



יבמות שמיני פרק הערל■
 רחמים לך ונתן יכתוב ופי׳ גומי ורחמך רחמים לך ונתן שנאמר
 הכריות על מרחם אתה שתהיה הרחמים מדת לך שיהיה דהיינו

 תהיה נעטר כנדרים אמרי׳ הנושה ולענין העכו״ס שאר כן ולא
 היא נפנים הנכרת היראה כי כו' הבושה זו גו' פניכם על יראתו

 וטכען מזגן לפי ולאו פנים עז וההפך פנים נושת כמ״ש הנושה
 נתנה מה ומפני הן נאומות עז ישראל פ״ג בביצה אמרו דהא קאת׳

 שהתור׳ ניישניס נקראו זה שם דעל אלא עזין שהן מפני יזור׳לישראל
 תהיה נעכור הכתוב וזה שם כפרש״י לנס ומכנעת כחן התשת
 שהיא התורה הקנ״ה שנתן נאמר התורה נתינת נענין גו׳ יראתו

 ההיא מוכח וה״נ שם כדאמרינן נחעא לבלתי פנינו על יראתו .
 מי דכל שם שאמרו התורה מנתינת לנו נאה שהנושה דנדריס

 ולענין סיני הר על אבותיו עמדו שלא נידוע פנים כושת לו שאין -
 אלא ככתוב הוזכר שלא ע״ג ואף גומר ידעתיו כי דכתיב אמר ג״ח

 ושמרו ככלל והוא ג״ח ג"כ הזה הכתוב מן הוציאו וצדקה משפע
 תדותיו אחרי האדם כה שילך ה׳ דרך נקרא הג״ח כי גו׳ ה׳ דרך

 אחר להלוך אפשר וכי תלכו אלהיכס ה' אחרי כמ״ש ב״ה יתברך
 כו' ערומים מלביש הוא מה מדותיו אחר להלוך אלא כו׳ בכינה
 דעוד גו׳ ידעתיו דכי קיא מהאי נמי קאמר לא אמאי ק״ק ומיהו

 אלו דאין ואפשר צדקת ונעלי משפע בעלי בהם יש ניכרים הימנים
: ודו"ק דנקע ג׳ אלו כמו סימנים ניכרים וצדקה משפט
 אליהם ויאמר כדכתיב ז״ל ,וכו'פרש" עליהם גזר דוד ונתינים הריף

 בקהל לבא ראוים אינם כלומר המה ישראל מבני לא והגבעונים י
 ואותר חוזר א? א״כ בקהל יבאו שלא עליהם וגזר ריחקם שכאן דא״כ יקשה
 דברים כל והרי ה׳ נחלת ובז־כו אכפר ובמה לכם אעשה מה לגבעונים להם
 לא שריחקם הגזרה לאחר איל דין גזר קידם לאומרם ראויס היו אלו

 ידעתם הרי פיוסים דברי א״ל שאדרבה ולעד״ב מלחשים לקול עוד ישמעו
 הרשו׳ אתכם ולרחק לקרב אחפוץ שאס בי הדבר ותלת אתכם ריחק ביהושע

 יהושע תלאו אלא יבחר אשר המקום אל לומר צורך מה שדרשו כתחז״ל בידי
 בית לבנות עתיד שהוא מי אלא מרחקן ולא מקרבן איני איי אמר בדוד

 ריחקן אכזרים שהיו דור שראה יקרבוכו׳וכיון לקרב דעתו יהיה אס והבחירה
 כי לדעת לכס הלא להם דוד אמר זה וכפי שם־ שהאריכו במדרש ועיין ז;ו'

 מה ועתה המה ישראל מבני לא והגבעונים יהישע מימות מרוחקים אתם
 אכזריותם ת׳וכשרא׳דוד נחלת את וברכו תכפרו אס אתכם ואקרב אעשה

 נשם ונקראו דוד ריחקס אז שאול מבית נקמתם לנקום ובקשו מחלו שלא
 בכם יש כו״ס עובדי שתא א״ל ראשונה שנה התה: ישראל מבני לא גבעוני׳כי
 תנשמי׳ המונעים הדברים כל על ראשונה לשנת דוד חשש לא לתה זכו׳וקהה

 כולם על חישש להיות לו אח׳והית דבר על אח׳אלא שנה בכל חושש היה זלא
 נ' הרעב היה ולא בעצמו תולה היה מיד מצא ולא שבדק וכיון נס ולבדוק

 עבירה ועוברי עכו״ס דברים הג' 'אלו על שחשש כשם וע״ק בארן שנים

 הדברים אותם כל על לחוש לו היה כך נותנים ואינם ברבים צדקה ופוסקי

 נעצרים הנשמים אין פ״ק תעניות במסכת ה"ה הגסמיס עליהם שנעצרים
 אלא נעצרים הגשמים אין שתר לשין נזעמים ופנים גשם תחולל פין5 שנא׳רות ל״ה בשביל נעצרי׳אלא הגשמים אין ומעשרו' תרומות בעיון אלא

 הגשמים אין תורה בסול בשביל אלא נעצרים הגשמים אין פנים עזי בשביל
 לימה וע״ק ■ הללו דברים ג' על אלא חשש לא ולמה גזל בעון אלא נעצרים

 רעבון מיני שיש ונראה ־ שנים נ׳ אתר שעשה כתו ה׳ פני מיד שאל לא
 וכיוצא חגב מאכילת או התבואה שלוקה אלא גשמים עצירת מחמת שאינם

 כל עצירת היו שלא לומר לצו ואפשר גשמים מעצירת אלא היה לא וכאן בזה

 באורי© שאל לא ולכך נלל מסר ירד לא ראשונה שבשנה שוות שנים ג׳5י

 יהיה ולא השמים את ועצר אחרי' אלהיס ועבדתם בתורה כתוב כי והומים
 ,בפרק כת״ש עכו״ס על ביניהם שיבדקו שס שבאו רגלים לעולי והזהיר מטר
 וימנעו וז״ש ונפסק המטר לירד התחיל האחרת ונשיה ובילקוט ע׳יש ר״א

 מטר של טיפות שהם רביבים היו שלא דמשמע היה לא ומלקוש רביבים
 שלא־נעצרו וכיון היה דשא מוצא לצמוח ראוי שאי! דק מטר אבל הגדולית
 בית דכתיב עלל״ה עוד לחוש אין אמר רביבים וימנעו אלא לגמרי הגשמים

 מימי יגזלו חוס גס ציה ביה כתיב תרומות ביטול על וכן לגמרי גשם תחולל
 ביטול על וכן גשת־ס שהם אור כסה כתיב גזל עון על וכן חטאו שאול שלג

 רביבים נמנעו אבל מטר שירד וכאן עליותיו במים המקרה ימך כתיב תורה
 שענשם עריות מגילוי יש שמא אמר לכך מיס שבעה ארן שהוא

 ורוח נשיאים היו הרביעה בזמן האחרת ובשנה ־ רביבים למנוע הוא
 מלחלחים והעבים והריחות אין גשם אבל בעבים השמים שמתכסים
 נותני׳שלוקיס ואינם ברבים צוקה פוסקי בשביל אלא זה אין אתר הקרק׳אז

 יורדים גשמים ואין מטר להוריד העבים וסימני הרוחות קול להיות כמדתם
 שבענין ניבא מת ידע ולא ניבא בי אלת תלוי הדבר אין אמר מצא ולא וכשבדק

 הכהני׳שהרג להריגת גרמא היה הוא כי בו חלק לדוד היה הגבעונים מיתת
 ׳ בו חלק לדוד יש שאול נספד שלא בענין ותזון־גס לחם שהספיקו על שאול

 שיודיעם ״ה3הק1בתפלכ שאתחזק כלומר בי אלא תלוי הדבר אין רמז ועוד
 כאורי׳ותומי' ה׳ששאל פגי את דוד ויבקש מיד הזה הרעב שגורס העון מהו

 הכהני' עיר טב הריגת שהוא העיקר הזכיר שלא וכו׳ותה שאול ה׳אל ויאמר
 ושמש מים שואבי ב' עצים חוטבי ב' ז' מהם שהרגו בירושלמי ואפי׳למ״ד

 להיות אמנם ■ כמים פ׳יה שהרג מיניה בדרבה ליה קיס מ"מ וסופר וחזן
 על אלא עכסיו הזכירו לא עמו ובניו הוא שנהרג ענשו שאול בזה קבל שכבר
 בא לכך מיש שואבי מלהיות שמנעם מה וכנגד הגבעונים את המית אשר

 אלא שאול בימי להיות ראוי היה הזה הרעב זה וכפי והמיס הגשם עצירת
 גרופית שהית דוד ימי עד גלגלו שקמה של גרופית שהיה שאחז׳יל מהטעם

 בימי רעב ויהי כאן שכתוב תמצא ולזה העונש לסבול כח בו שיש זית של

 אחר שנה תאי קשה וכן דוד בימי מאי בארן רעב ויהי לומר דמספיק דוד
 דקי״ל שנה אחרי שאמר ועוד רצופות שנים שהיו משמע דממילא שנה

 שהרעב כאן לנו רמז אמנם סמוך דאחר שנה אתר שנה והיל״ל מופלג אחרי
 דבר דוד בימי רעב ויהי אלא ל׳שנה זה שאול• בימי להיות ראוי היה הזה
 שאול זמן שהוא מופלג ;מן אחרי שנה בא העונש וזה בו הוא נתחייב שלא

 שאול אל וגו׳: דוד ויבקש זו שנה בא שנה ל' מופלג שהוא ההוא זמן ואחרי
 ועל שאול על ויבכו ויספדו כתיב מקרא שהרי וקשה כהלכה נספר שלא

 ספדוהו לא מ״מ ואנשיו דוד ע״י שנספד םאע״פ ולכאור׳י״ל וכו' יהונתן
 נאתר ששם לפי ועי״ל ־ חובתן ידי יצאו ולא וכשורה כהלכה ישראל כל

 הקצוב שזמן הא' כהלכה נשפד לא ובשתים הערב עד ויצומו ויבכו ויספדו
 שצריך ועוד הערב עד אלא ההספד נמשך לא וכאן ימים ז' הוא להספד
 וכאן להספד זז׳ לבכי ג' שאחז״ל כמו ההספד כ ואח תחלה הבכי להקדים

 מתוך הבכי לעורר כדי אלא הספידוהו שלא להורות ויבכו ויספדוהו כתיב
 נוב שהרג מתוך אלא :ולהספידו חסרונו לבכות מלבם היה לא כי ההספד

 כמ״ש כשנתבי־ש לו נמחל הכהניס עיר נוב עון שהרי וכו׳וקשה הכהנים עיר
 נם ה' ענהו ולא שאמר תשאול לו מוחלין המתבייש כל דברכות יק בפי חז״ל

 ליה דאחילו ותני׳ל שנתבייש לפי אמר לא וחומים אורים ואילו בחלומות
 לו שנמחלו שאע״פ ולתעל׳ביארתי י במחיצתי עתי ובניך אתה מחר שנאמר
 בזה זה תלוי שהכל ואת״ל הגבעונים הריגת לו נפקד עתה הנהנים הריגת

 חלול בחינת שעל אפשר הגבעונים הריגת ג״כ נמחל העיקר לו וכשנמחל

 נמחל אינו השם חילול ועוז לגבעונים ישראל נשבעו כי בדבר שהיה השם
 עכשיו הוצרך ולכך תמותו! עד הזה העזן יכופר אם כדכתיב מיתה לאחר עד

 למספדית דרכיה ולאו התא ירחי' תריסר לו נפקו שאול דוד אתר :לכפרה
 והספידו דבריו הפך שעשת לדוד שמצינו ותימה וכו׳ נקרינהו נתינים אלא

 צות אשר ככל ויעשו שאול עצמות את ויקברו שנאמר חודש י״ב אח־ לשאול
וכו׳וקיו עבר בכל שאול של אחט יגכיר“ל׳ צ!ה המלך צוה מק ואחז״ל התנך

מצאיס



קפד - יבמות שמיני פרק הערל
 כל-ישראל שיצאו כדי כניו ועם שאול עם חסד וגומלים וכניהם הם יוצאים

 ונתן רחמים נתמלא מיד עמו חסד שגמלו הקכ״ה שראה וכיין חובתן ידי
 נספד שלא שאול אל לו שאמר בוראי על נתחכם למה ועוד האין על מער
 ה' כקול דוד ששמע ואפשר למשפדיה ארחא לאו ירחי י״כ כתר אומר והוא
 כהלל נספד שלא שאול בפירו׳על אמר ולא הדמים כית ואל שאול אל אומר

 אשר על מילחא חדא כולה הדמים כית ואל שאול אל דוד סכר ומעיקרא

 תריסר נפקו אמר כי הספד לעשות חשש לא ולזה לגכעוניס שאזל המית
 הגכעונים על אם כי ה׳ שאל לא דאי ובו למספדה ארעא אורח ולאו ירחי
 עדין הגבעונים שאלו כאשר שאול כני ז' שהמית שלאחר דוד וכשראה לכד
 שהוא שאול אל יתכ׳שאמר כוונתו להבין לכו נתן אז לארץ אלהיס נעתר לא
 ארעא אורח דלאו כיון ומ״מ כהספדו השתדל אז כהלכה נספד שלא על

 פינת אלא כקכרו עודנו והוא לשאול הספידו לא שתא נתר למספדה
 מיתה כיוס וקכורתם עצמות פינוי דקי״ל אבותיו כקכרות לקכרם העצמות

 מזמן מופלג זמן אחרי כן אחרי לארן אלהיס ויעחר ההספד ליה והיה דמי
 אלהי׳לארץ ויעתר חשד שגמלו ומיד חדשים שכעה זה שאול ז׳כני שנהרגו

 ז״ל ופרש״י ועי׳ש ד׳ק״כ תות אחרי פ׳ נכחר כסף נספר כזה הרחבתי ועוד
 המה ישראל מכני לא והגבעונים נאמר לכך וכו' מרחמי דלא גכעונים והני

 קודם הענין כתחילת נאמר המה ישראל מכני לא והגבעונים שפסוק וקשה
 לרמוז ונראה עליה' גזר לרחם נתפייסו שלא אחר אותר הוא ואיך שפיישס

 דאמ׳דוד כתוב שאול כגכעת לה' והוקענום שאתרו מדכתי׳אחר הגזירה כאן
 דוד ריחוק׳ויאמר רמז כאן אמנם כן ויאמ׳דוד היל״ל אתן אני מאי אתן אני
 עליה׳: גזר דוד נתינים אתכ׳והיינו זאר/! עצי׳לעולס אתכ׳חועכי אתן אני

 ילדה אשר איה בת רצפה בגי שני את הפלך *ףקן־ן סב
 חמשת ואת מפיבשת ואת ארמוני את לשאול שס
 ברזילי כן לעדריאל ילדה אשר שאול בת מיכל בגי שתוחל

לפגי העבירום הוגא רב אמר הגי שנא מאי המחולתי נא 3
 לחיים קלטו ארון שאין בל למיתה קלטו שארון כל ארון

מפיבשת על המלך *ויחמול קטינא בר הונא רב מתיבשס
 ברבר יש פגי׳ משוא וכי העבירו שלא שאול בן יונתן בן

 * ופלטו רחמים עליו ובקש ארון וקלטו שהעבירו אלא
שלא רחמים שבקש אלא בדבר יש פנים משוא ואכתי

:הארון יקלטנו
 מהו ארון קלטו דלא טון תלתא תליא כארון ואי המלך ויחמול

פנים משוא וכי : העכירו שלא ותשני דוד של חמלתו
 לו היה נפשות כדיני פנים לישא לדוד לו היה וכי בדבר יש

 וקלטו הואיל ברבר יש פנים משוא ואכתי :כלס את להעכיר
:תחתיו אחר להמית לו היה לא ארון

 ר״ת ואומר שאול כן היה מפיכשת אותו ומפיכשת ארמוני תוספות
 מנייש שהיה דכרכות כפ״ק דאמרי' דוד של רכו היה דהוא

 כי שתו כעל איש אלא שתו תפיכשת דלאו התם וגרסינן ־ כהלכה דוד פני
 שכתו׳כספרי׳אלא כמו ולא הימים כדברי כעל איש נקרא שאול נן מפיכושת

 כושת ואיש שנקר׳מפיכושת מקו׳אישכשת כשום מצינו דלא שתו בושת איש
 למימ׳דמפיכשת וליכא הגבעוני' מעשה קודם דוד נית מלכות כתחלת נהרג

 לא שנקרא מקום כשום מצינו לא דאות! דוד של רכו היה יהונתן של כנו
 עליו לבקש לרכו כבוד לו חלק לא ולתת וא״ת ־ נעל איש ולא כושת איש

: נענה ולא כקש דשמא וי״ל ־ הארון יקלטנו שלא רחתיס

 דהוו ליה פסיקא תהיכא ידענא לא בו׳ העבירום מהרש״א
 נתי "השתא נאפשר שאול של תזרע אחרים כניה עוד

 שכתכו טפי ניחא התוספות ולדכרי יהונתן כן ממפיכשת פריך
 פריך יהונתן כן מפיכשת ולא דוד של רכו היה שאול כן דמפיכשת

חלק לא גלתה מיס הז׳ מלל הגא שאול כן לתפעפת הני מ״ש

 יהונתן כן מפיכשת הז׳ כתוף טפי ליקרו לו והיה ככוד לו
 שכתכו כמו נענה ולא עליו רחמים שכקש ולתסקנא רכו היה שלא

:להכין ,וקל התוספות
 • מג בר חייא רב אמר ׳ בנים על אבות יומתו *לא והכתיב

שם אחת אות שתעקר מוטב יוחנן רבי אמר אבא
 6יני' בת רצפה *ותקח בפרהסיא ש״ש יתחלל ואל התורה מן

 שחזאל רנית עי ^תחיל׳קציר הצור אל לה ותטהו השק את איה
 כא נ עלידם לנוח השמים עוף נתנה ולא השמי׳ מן עליהם מים

 6דני' קץה תן1,;נב ^,ן א*ל והכתיב לילה השדה וחית יומם
 א^ת שתעקר מוטב יהוצרק בן ר״ש משום יוחנן אמ׳רבי

 עוברים שהיו בפרהסיא ש״ש ויתקדש התורה מן אחת
 ־ ומה הם מלכים בני הללו אלו של טיבן מה אומרים ושבים

 אומה לך אין אמרו גרורים בגרים ידידם פשטו עשו
 הדיוטות בני כך מלבים בני ומה כזו בה להדבק שראויה

 על נתוספו מיר עאכ״ו ישראל גרי׳גרורי׳כך ומה עאכ״ו
 ם^' שבעים לשלמה שנאמר*ויהי אלף והמשים מאה ישראל

 ישראל ודלמא בהר חוצב אלף ושמנים סבל נושא אלף
 ייםש עבר שלמה נתן לא ישראל *ומכני רכתיב ס״ר לא הוו

 3 כ את שלמה *ויספר־׳ מהבא אלא בעלמא דונגר ודלמא
 גזר דוד ונתינים וגו׳ אלף וחמשים מאה וימצאם הגרים
 י,םי־ משה וגומר עציך דכתי׳*מחוטב עליהם גזר משה עליהם

 גזר יהושע ואכתי דרא לכולא גזר ודוד דרא לההוא גזר
 עי־יש וגן׳ עצים חוטבי ההוא ביום יהושע דבתי׳״ויתנם עליהם
 ע קיי׳: בזמןשאיןב״ה גזר קיי׳דוד שבה״מ בזמן גזר יהושע

 ז* אותה אין אומרים העכו״ס שהיו שמים שם יתחלל ואל
 ליטול כגרים ידילה פשטו שהרי כה להדכק ראויה

 יתות עד עליהם מים ניתך ער כהס־ נקתה עשו ולא מזונותיהם
 ויספר. מהבא אלא : שכירים דונגר * לקבורה נתנו לא הנשתי׳
 תה© ויעשה אלף וחתשיס תאה וימצאם האנשים כל את שלמה
 עצי© לחוטבי תדקרינהו עציך מחוטב :סכל נושא אלף שכעיס

 עכדי© גרים ככלל ולאו נינתו ישראל ככלל לאו ש״ת כאנפייהו
 אקצינהן דלהכי נינהו עצים וגכעוני׳חוטכי נינתו פסולים ועכדים

 שהי* עצים חוטכי על דרא לההוא עליהם גזר משה :יהושע

 לדורות ויהושע נינהו עכדיס אלתא יהושע ויתנם :כימין
שבית בזמן : עצים 3חוט תכס יכרת לא דכתיכ גזר הכאיס

:תזכחלה' דכתיב קיים המקדש
 עליה שהצדיקה הצור אל כמדרש אומר הצור אל לה יתטהו תלספלת

 דון שכירות מדת דונגר ־ פעלו תמיס הצור ואמרה הדין את
: פפא דין ליה וקרו כ־זרא ככבא כדאמרינן מדה לשון

 סתיך דקרא אסיפא גומר יומתו לא והכתיב א **^1""0

אכות יותתו דלא וקרא יומת כחטא' איש דכתיב
 על כניס יומתו ולא כניס כעדות כתס׳סנהדרין תוקמינן כניס על

 הא כניס על אכות עון פוקד דכתיכ ע״ג ואף אכות כעדות אכות
 כידיה' אכותיהס כשאוחזי׳תעשה היינו דכרכות פ״ק ליה מוקתינן

 כגכעוני". שאול חטא כשכיל רק כלל לדונו דלא דתשתע פריך והכא
דננו היו דקטניס אכשר7 להג קשיא לא נמי מיכל מי זמחתשת

מירג



פרק מותרות יש
 שאול אנותס עון בשביל שפיר ונענשו געלתא בדאמרי׳ היו מירב

 עון3 יומת קטן דהיינו איש שאינו אנל יומת נחטאו איש כדאמרינן
 שעה נאותה גדולים שהיו שאול בכי ומפינושת מארתוני אנל אבות
 נאמרה גות׳ הצור אל גז׳ רצפה ותקח לומר כיונו ולזה שפיר פריך
 אחר הרהרה לא היא דאפי׳ ר״ל התום׳ גו׳כמ״ש תמים הצור
 שהצדיקה אלא אנותס עון3 הגדולים נניה נענשו לתה הדין מדת
 גרורים גרים ומה ודו״ק: נו׳ שתעקר מוטב ן כדאמריג הדין
 הוי לא תתש ישראל כו׳ וכמה כ&ה אחת על ישראל כך

 ומה ה״ק אנל לידנק ראויים שיהיו ושנים עונריס לגני רניתא
 גזרו ועוד חתנות אישור גהו שגזרו הנתינים היינו גרורים גרים

 חיתון לגני כישראל דהוו גרים שאר כך לעולם עליהן שיענוד
ודו״ק וכתה כמה אחת על בהן לידנק

 יומתו לא מילת לעקור פי' וכו' מהתורה א׳ אות שתעקר מוטב הרי״ף
 איש כת־נ דהא קשה אכל אנית על כניס יומתו כתיב וכאלו כניס 1

 על כבלתי תלין כלא קשה וכן א׳ פשוק עקירת כאן יש וא״כ יומתו נחטאו
 אחריו שכת־ תה יכא שאיך אתת אות שתעקר מוטב יוחנן רכי שאתר העץ

 הוא הפסוק כל שעל דוקא לאי אחת אות ושמא ההוא כיוס ת־כרנו קכור ני
 דלימא לומר ואין וכו׳ עליהם גזר דוד ונתינים ; וכו׳ שיעקר מוטב אומר

 גזר דיהושע אשכחן והא משה אלא עליהם גזר לא דדוד וליסעמיך ליה
 ותה יהושע הוסיף תה עליהם גזר משה ואם יהישע ויתנם דכתיכ על״הו

 היא קושיא לאו דהא לדוד כמי משנית ליהושע רמשה בהאי דמשנית
 לעולם גזר ויהושע קיים המקדש וכיח שתשכן לזמן גזר משה אמרין דהיינן

 לזה ־ קשיא עליהם גזר דדוד דאתרן והשתא ־ קיים כה״ת שאין כזמן אף

 לא אחר כדור אכל קיים שב״ה בזמן אפילו הדיר לאותו גזר דמשה תירצו
 לזמן גזר שיהושע דכיין קשה ין עד אכל דרא לכולא־ גזר ודוד עליהם גזר

 עוד יוסיף מה א״כ שכהת״ק זמן כל אחרונים לדורות כאן יש הרי שכהתי׳ק
 גזר דוד דאמר חירוצא מההוא הדר דהשתא וצ״ל דרא לכולא לגזור דוד

 דורות לשאר ויהושע דרא לההיא גזר מש? לה מוקמינן והכי דרא לכולא

:קיים בה״מ שאין לזמן גס לגזור הוסיף ודוד שבהמ״ק זמן כל

ט פרק מותרות יש
 רבי דברי ללוי ראשון ומעשר לכהן תרומה רבנן !תנו מד
לכהן לכהן אומר עזריה בן אלעור רבי ׳ עקיבא פו

 *ואל דכתיב עקיבא דרבי מ״ט לכהן אף אימא ללוי ולא
 קרא משתעי קא בלוים אליהם ואמרת תדבר הלוים

 מקומו׳ בכ״ד ב״ל יהושע דא״ר בןלוי כרר׳יהושע ואידך
 כני הלוים *והכהנים מהם אחד וזה לוים כתנים נקראו ירי?*•
 רבי שקיל דהוה גינתא ההיא ׳ וכולי עקיבא ורבי צדוק "

 עקיבא רבי אזל מינה ראשון מעשר עזריה בן אלעזר
 ואנא בתרמילו עקיבא אמר קברי לבי לפתחא אהדרה

 רבי בה פליגי במעשר לוים קנסו מה מפני אתמה " חיי
 כרי אמר וחד עזרא בימי עלו שלא אמר חד וסביא יוחנן

 סליקו דלא לן ומנא * טומאתן בימי עליו כרעים שיסמכו
 אהוא אל הבא הנהר אל *ואקבצם דכתיב עזרא בימי 6'י5

 לוי ומבני ובכהנים בעם ואבינה שלשה ימים שם ונחנה
 מעמידין היו לא בתחלה חסדא רב אמר שם מצאתי לא

 לפניכם הלויס *ושוטרים שנאמר הלוים מן אלא שוטרים ^הי'
שנאמר מישראל אלא שוטרים מעמידין אין עכשיו “

יבמות תשיעי
00 : בראשיכם הרבים •ושוטרים

 אלעזר ר׳ : קאתר לויס קרא ודאי הא נחמיה ללוי ולא לכהן

 עשירי שהוא ננרכות כדאמרינן היה׳ כהן עזריה בן
 שנוע דנלנא רעיא עקינא דר׳ משוס בתרמילו עקיבא ■ לעזרא

 נה נותן ורועה נלע״ז נשטילי״א עור של חמת תרמילו :הוה
 אלעיל לאו במעשר לוים קנסו מה מפני :בצוארו ותולה פתו
 לויס גתי דכהניס משוס אלא קנסא משוס לאו דהכא דטעמא קאי

 תר3 כתלתוד דוכתי נכמה דאמרינן אלא כדאתרינן איקי־ו
ישראל דהיינו בראשיכם הרבים ושוטרים :עזרא דקנסינהו

:מהלויס יס3ר שהס
 כעשר׳יוחסין כקידושין דתכן והא ־ שם מצאתי לא לוי ומכני תוספות

 ראש* ויקומו כתיב ־ נמי וקרא לוים חשיב וקא מככל עלו
 דאותס יוחסין כעשרה פירש״י עלו אלמא והלויס ובנימין ליהודה האמת

 משיר לנו שירו נאצר נבוכד להס כשאמר כהונות קצוצי היו עמי שעלו לוי□
 מצא שלא ה׳ולפי שיר את נשיר איך ואמרו בהונותיהם וקצצו עמדו ציון
הקפיד מ״מ כפה שירה עיקר ואפילולמ״ד וקנסם עמד לשיר רחויס שם

_ : ככלי מצוה נמי דאיכא משוס

 ט אית קאתית קנסא כתורת לי׳אי ה״ק *גמרא מררש״א
 דעת "ק ע ר ידע דלא תשמע זה מלשון בו׳ לך

 דשמא קברא לני פתחא ליה אהדר אמאי דא״כ וק״ק ׳׳ע3רא
 לך אית הא קנסא נתורת אי דה״ק וי״ל לה קשקיל קנסא גתורח
 ליטזל לך היה ולא נהמה נמה פרק כדאמר עושר לך שיש דהיינו

 ר״ע דאמר הא לפרש יש זה דרך ולפי לעניים להניחו רק קנס
 ראשון נתעשר לזכות רוצה שהוא עני של כלי דהיינו כו׳ נתרתילו

 וידעתי חיי לעזרא עשירי שהוא ואנא :קנסא נתורת לעניים
 חלוקה דנתורת משוס קאתר ממש לנהנים דקנסא תאנזתי גקנלה

מצאתי לא לוי ומבני :״לזק לכהניס ניה אית נתי מדאורייתא

:ע״ש נחידזשינו יוחסין עשרה נפרק תפורש כי'

י פרק רבה האשה
 פט אשר *וכל שנאמר הפקר ב״ד שהפקר מנין יצחק א״ך

 3ע״ כל יחרם והזקנים השרים בעצת לג׳הימים יבא לא
 עזי* *אלה מהכא אמר ר״א הגולה מקהל יברל והוא רכושו

 ש;ה, וראשי נק בן ויהושע הכהן אלעזר נחלו אשר הנחלות
 עי אבות אצל ראשים ענק מה וכי ישראל בגי למטות האבו׳

שירצו מה כל בניהם מנחילין אבות מה לך לומר אלא
: שירצו מה כל העם את מנחילין ראשים אף
 יבא לא אשר :וכל הוא עקירה לאו דממונא מידי וכל הפקר ליי הפקר

מעות וראשי למכתב ה״ל למטות האבות וראשי :עזרא כס' וגו'

: ישיאל כני

 למיתר ליכא הטהור על הטמא מן אכל הפקר ד כ" שהפקר תוספות
 שלו נמי הכי דבתר כיון הפרשת כשעת מרשותיה דאפקוה

: לתקנו ועליו הוא

 גס מתנה דרך כר׳ בניהם מנחילין אבות מה מהר$״א
 ירושה בלשון אנל מועיל נניהס שאינן לאחרים

ולמעט לאחד להבנות שיוכל דוקא נגיהס דמנחילין קאתר ונחלה
לאחד



פרק רבה האשה
 לזה גגורל שנפלה נחלה ליטול ות3א כמו נמי דרשינן וקאמר לאחד

 :׳וק״ל גו ולמעט חרגו דכתיילרג אע"ג הפקר גדרך לאתר וליחנה
 אחת על עבור לך אומר אפילו תשמעון *אליו ת״ש מי
דבל הכרמל בהר אליהו כגון שבתורה מצות מכל צ

 תשמעון אליו רבתיב התם שאני * לו שמע שעה לפי
 בן אלעזר א״ר *ת״ש ־ שאני מלתא מגרר מיניה ולגמר ס" *

 ולא הדין מן שלא ועונשין מכין שב״ד שמעתי יעקב היק
 מעשה * לתורה סייג לעשות אלא תורה דברי על לעבור יץ”
והביאוהו עכו״ם בימי בשבת סוס על שרכב אחד באדם 'ד<'י

 צריב׳ שהשעה אלא לבך שראוי מפני לא וסקלוהו לב״ד
 תחת באשתו שהטיח אחד באדם מעשה ושוב ׳ לכך

אלא לבך שראוי מפני לא והלקוהו לב״ד והביאוהו התאג׳
:שאני מלתא מגדר לכך צריכה שהשעה

 מתנין ב״ד אין שאמר מי כנגד להוכיח א3 תשמעון אליו ת״ש
 לעקור ג״ד שיכולין יראה ומכאן התורה מן דבר לעקור

 : כתיג אמת גנגיא תשמעון אליו רכתיב :התורה מן דגר
 הנמות אישור גשעת שהקריגגגתה הכרמל בהר אליהו כגון

 לעשות מלתא מגדר : דהעלאה וכרת חיץ דשחוטי כרת ואיכא
 משוס והוא סוס על רוכב : מעכו״ס כך ע״י שהשיגן ותקנה גדר

שעת שהיתה לכך צריכה : גמור שגת כמחלל וסקלוהו שנות
 : געל שהטיח :כירה גע פרוצין והיו השמד ,

משמע הא בו׳ מיניה וליגמר גד״ה *גתוספוח מהרש״א
 כולי מלתא מגדר משוס כו' שרי נגיא גלא דאפילו

 לה דיליף דהכא דגרייתא מגופה להו תקשה לא אמאי עכ״ל
 הא מלתא מגדר משוס דמסיק ולמאי לנגיא דהיינו תשמעון מאליו

 וגתירוצס לעגור לג״ד שרי נגיא אפי׳גלא מה״ט דהא קרא ל״ל
:וק״ל יתיישב שכחגו

 לב״ד שהוחזק מנביא ראיה זו מאי חימא וכו׳ חשמעון אליו ת״ש הרי״ה
 לומר ואין מנ״ל ב״ד אבל תשמעון אליו לומר ה׳ ציה הנביא שעל

 מאי דא״כ לבי׳ד ולא תשמעו! אליו דכתיב התם שאני תלמודא דמשני דהיינו
 ומעיקרא למעט אליו מדכתיב לנד מנביא ללמוד אין דהא מיניה וליגמר פריך

 תשמעון אליו ת״ש פריך ואפ״ה מיירי דבנביא ידע הנה אליו ת״ש נדפריך
 וליגמר פריך הדר מאי א״נ כתיב תשמעו! אליי ומשני מיניה דנילף כלומר
 דכיון וי״ל ־ מיניה נגמר דלא למעט כלומר כתיב אליו בצדו דתשובתו מיניה
 אין אבל מדעתם גזירות לגזור יכול דב״ד ס״ד מנביא עדיף חכם דקי״ל

 ולשחוט ית ד על לעבור שצוה בנביא שמצינו וכיון מעתה דבר לחדש יכול נביא
 תשמעזן אליו בנביא דכתיב קרא מהאי פריך ולהכי ב״ד כ״ש בחוץ ולהעלות

 דלתא מיניה וליגמר פריך והדי למעט אליו דכתיב ש״ה ומשנו ב״ד זכ״ש
 מנביא ליגמר הב׳יר אבל מינית לעיל דכתיב קיסמים ואל עוגנים אל ממעט
 שהוא מלתא למגדר אלא הותר לא הנביא דגם שאני מלתא מגדר ומשני

 ת״ש כשהקשה דמעיקרא קשה עדיין אבל לב״ד ה״ה ותקנ< גדר לעשות
 תחל׳ לתרץ התלתד דרך כן וכ״ת שאני מלתא מגדר ליה לשני תשמעון אליו

 מלתא למגדר אלא היל״ל א״נ לה משיק והדר תורה להגדיל כדי אחד דבר
 לתעל' שאתרו כיון ונו׳וקשה ועונשים מכים שב״ד שמעתי ח״ש וצ״ע: שאני

 א״כ סיג ולעשות להחמיר אלא להקל מהתורה דבר לעקור מתנין ב״ד איו

אחת נפש שהרג דכיין יי״ל סייג משוס דטשו ברייתא מהאי הקשה מה
: למלקות וה״ה נפשית בדיני מלקי הוי התורה ע׳׳פ שלא מישראל

 כל דפירי מתא ליה מייתי דתה אריסא ה״ל ינאי רבי צג

קסה יבמות עשירי
 שקל אתא ולא ליה נגה יומא ההוא שבתא מעלי
 א חיי דרבי לקמיה אתא עילוייהו דביתיה מפירי עשר
 דברים ה׳ את ליראה תלמד *למען דתניא עבדת שפיר א״ל

 יי אילימא הלכתא למאי וי״ט שבתות אלו הימים כל אלהיך
 אלא דרבנן טלטול למישרי קרא איצטרך ומיכל לעשורי

 מאי רצוץ קנה בחלמא אקריין והא א״ל גוונא האי כי לאו
 תלנף רקנה משענת על לך בטחת *הנה לך קאמרי הכי לאו

ישעיי!ישבר א1ל זרצו נה*ק לר אמריק יגי אלד,זה ירצח

מנ •יכבנה לא כהה ופשתה
: אחו לא דאכחי ואע"ג עלוייהו :מזמנו יותר שהה ליה נגה

 ה' לפני ואכלת 3כתי ותעשרות חרותה גגי תלמד למען
 • יגטל שלא ליזהר לתי הוי וי״ט שבתות אלו הימים כל :וגז׳

קרא אתא ותה הלכתא למאי :הטבל תקון גשגיל עונג
 ואיצטריך ומיכל בשבתא עשורי אינימא : לאזהורי

 איצטריך וכי פשיטא :מתקנן הוא דשגח דאע״ג לאשתועינן
 אלא אינה ת3ש3 מעשרות הפרשת דרבנן טלטול למישרי קרא

 חרותות מגגיהין לא שמת משוס הן אלו דתנן ות3ש משוס
 דעלתא טלטול קרא לן אסר והיכא ניצה תסכת3 ותעשרות
 • מה על לעשר דמותו־ כה״ג לאו אלא הנא: לתשרייה דאיצטריך

 אקריון והא :שגת עונג לצורך א3ל ועתיד לעולם שלא׳^א
 : רלין קנה ושתו אחר תקרא רצוץ קנה : זה שגת ליל בחלמא

 אחרינא קרא לא : עגדח שפיר ולא וכו' בטחת הנה לאו מאי
יוציא לאמת ני דקרא סיפיה ישבר לא רצוץ קנה :אקריון

;דת3ע דשפיר משפט
 נגלה היה היום כל טוב רק חחשבותס לאשר לילה חזיון בחלום אה״ב

 לו כשהקרו לכן ־ ומעשהו הדבר משפט דיומא תענינא לאזנם
 תפירות לעשר שעשה תה על בזה הרצון שהיה ידע רצוץ קנה ינאי לרבי בחלומו

 ־ רצוץ קנה על נשען דיכא דלענין שא״ל וסבר באו לא שעדין פירות על ביתו
 בפסוק לו פתר עבד דשפיר הימים דכל תקיא עמו ניתוקו שהיה תייא רבי אכן

 ינאי דרבי כיון אצלי התימה מן אמנם אן־ משפט־ יוציא לאמת שסופו האחר
 הקגז כתיב משענת על לך בטחת דהנה ונקרא יציץ קנה ליה דאקיו אתר

 לך ה״ק לאו הרצוץ הקנה לך קאמרי הכי לאו מאי ליה לתימר מצי היה ־ הרצוץ
 נדחק וכבר דק דלא חלום שהיה לפי נאתר לא אה וגומר ישבור לא רציז קנה

 לגמרי: הדבר יישב לא אבל רצוץ קנה ושמו אחד מקרא לפרש בחכמתו ז״ל רש״י

םי בלוקח אומר רבי אדוניו אל עבד תסגיר *לא תניא
אמר ה״ד מדבר הכתוב לשחררו מנת על עבד

 3ע״ עצמך הרי לבשאקחך ליה דכתב יצחק בר נחמן רב
?” :מעכשיו לו קנוי

־. גו ד3לתשחע שלא ומוזהר לשחררו מנת על
 מז אלא נתגרשה לא אפילו מאישה גרושה *ואשה תניא

 יייי• שפוסל הגט ריח והיינו לכהונה פסולה מאישה

צ- : בכהונה
 את הרי לה ואמר גט לה 3שכת כגון מאישה אלא נתגרשה לא

 לגמרי זו נחגרשה שלא אדם לכל מוחית את ואי ממנו מגורשת
 : לינשא והותרה מת אם לכהונה פסולה : נפרדה מאישה אלא

מח משמיה בימדרשאולאאמר׳ ר״אאמרלשמעתא אזל
 צו רבי לגביה עול איקפד יוחנן ר׳ שמע יוחנן דרבי

5ע״ ימא א מם ח״ב



יבמות עשירי פרק רבה האשה
 של הכנסת בבית המעשה היה כך לא א״ל אסי ור׳ אמי

 רבי בו שנחלקו גלופטרא בראשו שיש בנגר טבריא
 קרעו • בהמתן תורה ספר שקרעו עד יוסי ורבי אלעזר

 יוסי ר׳ שם והיה בהמתן ס״ת שנקרע אימא אלא ס"ד
 זו הכנסת בית יהיה לא אם אני תמה אמר קיסמא בן

 חברותא אמר טפי איקפד הדר הוה וכן עכו״ם בית
 *כאשר כתיב אמר אידי בר יעקב רבי לגביה על נמי
 יהושע עשה וכן יתשע את משה צוה כן משה את ה׳ צוה
 דבר כל וכי משה את ה' צוה אשר מכל רבר הסיר לא

 אלא משה לי אמר בד להם אומד היה יהושע שאמר
 משה של שתורתו יודעין והבל סתם ודורש יושב יהושע

 והכל סתם ודורש יושב תלמידך אלעזר רבי אף היא
 יורעין אתם אין מה מפני א״ל הוא שלך שהתורה יורעין
 כולי קפיר טעמא מאי יוחנן ורבי חברנו אירי כבן לפייס

 באהלךעולמי׳ *אגורה מ״ר רב יהוד׳אמר רב דאמר האי 'ס?ח
 רוד אמר אלא עולמים בב׳ לדור לארם לו אפשר וכי צז
 מפי שמועה רבר שיאמרו רצון יהי רבש״ע הקב״ה לפני יחלי

 שאומרי׳ ת״ח כל יהוצדק בן ר׳שמעק דאמר הזה בעולם £פ'
 בקבר דובבות שפתותיו הזה בעולם מפיו שמועה רבר מיס!
מאי נזירא שמעון תימא ואי זעירא בן יצחק רבי אמר ליז

 שפתי דובב למישרים לדודי הולך הטוב כיין *וחכך קרא
כיון ענבים של כומר מה ענבים של ככומר ישנים י

 כיון ת״ח אף דובב מיד עליו אצבעו אדם שמניח
שפתותיהם הזה בעולם מפיהם שמועה דבר שאומרים

בקבר: דובבות
 סומים לשחיקת וראוי 3ע סראסו גלוסשרא בראשו שיש נגר

אושר אלעזר דלתר׳ נעילת לענין ו3 ונחלקו תשמיש ולשאר
 :לטלטלו ותותר עליו כלי תורת ■שיש לפי מתיר יוסי י3ור בו לנעול

 לית מביאי׳ שאתס חכרי עשיתם אתס תלמידי את נמי חברותא
 יהושע עשה וכן • תכריס שהיו יוסי ורגי אלעזר תרבי ראיה
 תת ואפילו עשת תשה מפי שעשה תת שכל המקרא עליו העיד
 אתר כך יהושע שיאתר ודבר ר3ד בכל אפשר אי שהרי סתם שאתר

 דבר שיאמרו :היה תשה דמפי קרא אסהיד הכי ואפילו משה
 חי אני כאלו בקבר נעות שפתי שיהיו בעוה״ז מפי שמועה

 כומר :ץ3צ3ות שתרתיח (33דו )ס״א דבור לשון נעות דובבות
 תכתר כתו לצאת נוח ויינו עדשתתחמתיס עננים ו3 שתניחין כלי

דובב :למעלה ויוצא ונע רוחש היין דובב :נשחט דתתיד גשרא
: לע״ז3 פרי"טה

 שפתותיו מעלה של בישיבת עולמי'שכשנשמתו באהלך אגורה תוספות
 בב׳עולמיס דר אחת שכשעה נמצא מדגרות כאלו בקבר נעות

: הדוש שם ויש זה מאמר כתוב בירושלמי שקלים במשכת

 כו׳ ם עכו" בית זו הכנסת בית יהיה לא אם א מהרש׳
 כל כנדרים כדאתרינן תב״ה השכינה דוחק שהכעס

 אין גותר אפו כגויה רשע שנאמר כנגדו שכינה אין כאלו הכועס
 היה לא ןר״י נר״א חברים דן־אי בו׳ גמי חברותא אצהיס

 וריעות שחכה וכ״ה בכ״ש פ״ק כדאתר הלכה בדבר להתרגז להם
 וכדאמרינן אהבו והשלום האתת שנאתר תה לקיים כזה זה נהגו

 תלמידו ר״א זה אכל כולי כהלכה לזה זה הנוחין ת״ח שני עלתא3
 שנאמר ואמר כדמסיק כשתי אתרה שלא כהוגן שלא עשה הוא

 שאמ׳ רבר כל על וכו׳וכי יהושע עשה ה׳גו׳וכן כאש׳צוה
 לו היה שלא תיהושע כ״כ ראיה אין דלכאורה יראת כו' יהושע

 כל ומסתמא כו׳ ליהושע ומסרה וכת״ש תמשה אלא לקכלה תמי
 יש תרכיס לקבל שאפשר שאחריהם כדורות אבל תשה תפי דבריו

 על שתעיד המקרא תן יא3ה ולכך קבלו ומתי אתרו שם לומר לו
 כיה לאסתפוקי דליכא אע״ג הוא תשה פי ת שאמר תת שכל יהושע

 דמדעת כיה לאסתפיקי דאיכא משום דע״כ אלא אחרים מפי
 וע״ז תשה מפי דכריו שכל התקרא עליו העיד וע״כ כן אתר עצתו
 תדעת אס לנו נסתפק שלא ע״כ אלא כו׳ דכר כל על וכי אתר

 וה׳׳נ תדעהו ולא אתרו תשה ו3ר תפי דתסתתא אתרו עצתו
 תדעת ולא אתרו תוכהק רכו תפיך מסתמא תלמידך שהוא בר״א
 תפי דתסתמא אתרו שם להזכיר ה״ל דא״כ אחרים תפי או עצמו

 דא* כולי האי כולי קפיר ת״ס ושאמר היא שלך הכל כי הוא רכו
 לעולם גאולה מכיא אותרו כשם ר3ד האומר דאמרי׳דכל משוס

 דבר על שהקפיד אתר וע״כ בכך להקפיד להם־ יש נתי אחרים
 אגורה כולי יורא רב כדאמר כשמו אתרה אלו בו נהנה שהיה

 עולמות בב' אחד בפעם לגור אפשר ובי עולמים באהלך
 שכעה״ז תורה של אהל שע״י אלא המיתה כעולם שייך לא דאהלך
 עין כעל כדכרי כזה ועיין כקכר גס דהיינו עולמות ׳33 אגורה

 כי תההקש רחוק וכתכשהוא כזה שהאריכו תראה יפה וכעל 3יעק
 העפר אל וישוב זתן עכור אחר וכ״ש כו' יתנועעו איך התת שפתי

 כי מבואר הענין כי השכל תן רחוק אין כי אותר ואני וע״ש כו׳
 תוליד משוכח דיכור וכל הגוף כלי ע״י הנשתה כח הוא הדכור

 שנולד רוחני כח אוהו אותרו שס3 ובאתרו משוכח כדותה רוחני כח
 וכלי בטוה״ב הנשתה שהם עולתות '33 מולידיו תעורר הוא כבר

 הדתיון כברותכיא בקבר הם כי גס כעה״ז השפתיס שהם הדבור
 התעוררו האצכע כח ע״י ודוככ רוחש היא ככור המונח הטוב מיין

 כח ידי על רוחשים שחת ככור תונחיס כי כן־השפתיסגס
.־, ודו״ק התעוררו

 הוקשה מה לדקדק נראה וכו' עולמי' באהלך אגורה דכתיב מאי הרי״ף
 אח״כ מ״ש הקושי'היא וכו׳שאם אגורה שאמ׳מ״ד בזה בכתוב לו י

 לאדם אפשר וכי עולמים באהלך אגורה כתיב היל־׳ל וכו' לאדם אפשר וכי
 שדקדק ואפשר וכו' שמועה דבר שיאמרו קרא בהאי מני׳ל נבאר ועוד *$כו׳

 טובו מה מלשון אהלך דרשו לכך עולמים אגירה היל״ל באהלך אגורה מאי
 האומרים ד׳ית שהם אהלך כסיבת אגורה ואתר מדרשות בתי שהם אוהליך

 ונשמתו מדברות כאיל! בקבר דובכית שפתותיו בשמועיתיו המדרש בבית
 על עלה וכי זה פסוק על אמרו קורא היה פרק וב-ידושלמי בעו־״ב עומדת

 מפיובזה שתועה דבר שיאמרו רצון יהי חמר אלא לעולם חי שהיא דוד לב
 לב על עלה וכי עולמים אגורה דכתיב מאי שאמר בגמרתינו ליישב יש

 אפשר וכי קשה ולעה״ב לעה״ז לעולמים כוונתו ואס לעולס חי שהוא דוד
 כד כעה״ז מפיו שמועה שיאמרו אלא כאחד עולמים בשני לישי לאוס

:כאחד עולמים בי' חי דהיינו דובבות שפתותיו שיהיו

ויהי



 פרק האנוסה על נושאין
האנוסה על נושאין פרק

 דברה לאמ׳שנית שנית אמתי בן יונה אל ה׳ דבר *ויהי ,
 *והוא והכתיב עמו דברה לא שלישית שכינה עמו צח

 ה׳ כדבר הערבה יום עד חמת מלבא ישראל גבול השיב ס ח*
על רבינא אמר הנביא בןאמתי יונה עבדו ביד דבר אשר יי3

 קאמד הכי אמר יצחק בר נחמן רב • קאמר נינוה עסקי י
 כשם אמתי בן יונה עבדו ביד דבר אשר כדברה׳

 יואש בן ירבעם בימי כך לטובה מרעה נינוה שנהפך
: לטובה מרעה לישראל להם נהפך

 דלא קאמר נינוה עסקי על :שיזא כן ירכעס השיב גהוא
: פעמים פני אלא נינוה ענקי על עמו דכרה

 ולא שנית למכתב איצסריך דמאי תימה נינוה עסקי על תוס&ות
 דמצינו כיון ושמא שלישית עמו שדברה אשכחן דלא שלישית

 אז שגס לסבור יכילין היינו האלקושי נחום עליהם ונתנבא לקלקילס שחזרו

 נינוה בעסקי שלישית עמו דדברה אשכחן והא וא״ת יונה עליהם נתנבא
 נינוה על אחוס לא ואני וגומר לך חרה ההיסב יונה אל ה' ויאתר דכתיב

 לא שוב דאמר יצחק בר לר״נ ומיהו ־ נינה! נינוה עסקי לאו דהני וי"ל וגו׳
 בר ר״נ : אחת נבואה הנל ואשיב יום אותי היה שזה וי"ל קשה עמו דברה
 בפירוש רש״י שהביא מדרש אותו על שחולק ר״י אותר וכו׳ הי׳ק אמר יצחק

 ידי על וגו' ישבו רבעים בני וגומר אשר יען ׳הוא אל ה' ייאמר נביאים
 כגון גדול צורך שהוא דברים אלא חישב אינו שמא או א״ל אמתי בן יונה

: בו וכיוצא נינוה מעשה

 ויאמר הכי דכתי׳כתר והא כי' דברה לא שלישי" 'א מהרש
 אתת ה׳ ויאתר וגומר חרה 3ההיע יונה אל אלתיס

 : וק״ל לו שחרה על כעלמא הוכחה אלא ג׳ דיור זה איין גו׳ חשה
 ה* ראה כי הכי כהר כמפורש כר׳ נהפך כך כו׳ שנהפך כשם

 כיד ויושיעם גומר למחות ה' ר3ד ולא גומר ישראל עני את
: וק״ל גומר

 הגרנות תרומ׳בכית להם חולקין אין והאשה העבר רית ק
אותה ופוטרין תחלה לאשה נותגין שחולקין ובמקום

 נותנין עני מעשר שחולקין במקום ה״ק קאמר מאי מיד .
 הוו כי מרישא רבא אמר זילותא משו׳ מ״ט תחלה לאשה

 דגברא תיגרא שרינא הוה לדינ׳קתאי ואתתא גברא אתו
להא דשמעא כיון ־ במצות דמחייב אמינא ׳ ברישא

 :זילותא משום מיי׳ט ברישא דאתתא תיגרא שרינא
 ה״ק :שחולקין כמקום קזני והדר חולקין אין קתגי קאמר מאי

 שחולקין ודכר וה״ק קאי אתרומת לאו שחולקין כמקיס האי
 ואין כעיר הכית כתוך תתחלק שהוא עני תעשר כגון נתילגשיס

 דזילא משוס תחילה לאשה נותנים אינשי דשכיחי ייחוד משוס כאן
: כהמילתחלתיקם

 ובעל מהם אחד ופירש עומדים כרעים י׳ שמואל אמר שם
אותו שמשתקין אילימא שתוק• מאי שתוקי הולד 3ע״

 שמשתקין אלא מנו אבוה ידעיגן מיי פשיטא אביו מנכסי
 ולזרעו לו *והיתה קרא אמר מ״ט כהונה מדין אותונמדנר
רב לה מתקיף וליכא אחריו מיוחס זרעו בעינא אחריונה

ב מב . .

קסו יבמות עשר אהד
 ♦2מי3 םףץ5א5 לך *להיות דכתיב אברהם גבי מעתה אלא פפא

 קאמר הכי רחמנא ליה קמזהר מאי התם אחריך ולזרעך
 : בתרה זרעך ליזיל דלא ושפחה כותית תינסב לא ליה

 הפנויה על הכא כהן דכן לן פשיטא דהא הוא וכשר שתוקי הולר
 יוחסין דלענין ואע״ג עכודה וד3תלע בהונה מדין הוא:

 מאיי, : זרעו שניכר אחריו :לעכודה פסול הוא כשר אשה לישא
 לענין ליה קדרשת אחריו וההוא הואיל רחמנא ליה קמזהר

 כשר ישרי( כי ג ודאי הא כיה קדרשת פישול תאי הכא כהוג' פיסול

 בתרה זרעך :ובעל מהס א׳ ופירש עומדים כפרים ,י כגון הוא
 האשת 3דכתי כמוה הולד שכחה דקידושין קמא כפרק כדאתרינן

מישראלית א3ה כנך כנך את יסיר כי 3דכתי כותית וגו׳ וילדיה
. ־. כנה אלא כנך קרוי הכותית תן הכא כנך ואין כנך קרוי
 לורוד אפשר אחריך ולזרעך לאלהיס לך להיות לאברהם במ״ם גס אה״ב

 זרע על לאלהיס להיות שמו מיחד הקב"ה שאין נ דאהי׳ עי׳דהדרש
 יצוה אשר למען כמ״ם אחריו להתיחס ראויים דהיינו אחריו כשאינם אברהם

אחרי! ביתו נקראים יהיו אז וגומר ה' דרך ושמרו אחריו ביתי ואת בניו את
:ומשפט צדקה לעשות ה׳ דרך כשישמרו

 דלא ליה ה״ק כו׳ אברהם גבי מעתה אלא מהר$״א
 רהם3לא דנאסר תפמע תהכא בו' שפחה תינשב

 שנאמרה מלוה דכל וכותית שפחה ישא ל תורה מחן קודם ולזרעו
 מיתות ד׳ פרק נאתר׳כדאתרינן ולזה לזה כסיני ונשנית נח לבכי
 דתמילא משוס י״ל שרה שפחת הגר את רהס3א דנשא ותא

 שכתב המדרש לפי ואף השולח פ׳3 שפחתו הנושא כדין נשתחררה
 שפחת ולה 3כדכתי שרה של מלוג שפחת הגר שהיתה החזקוני

 3כדכתי אכרהס אות'לאישה נתנה עצמה ששרה כיון ת״ת מצרית
 לעכדו הנושא כדין ממילא נשתחרר גו׳ אותה גו׳ותתן ותקחשרה

 ולאת רחל שפחת שנשא 3יעק כי ג צ״ל וכן לחירות יצא חורין כת
 הויא ת״מ הגר נשתחררה אס דאף תספיק זה אין רהס3א3 ומיהו

 כל קייס רהס3וא ליאסר התורה דעתידה ראשונה מצרית לה
 קודם דנשאה כיון וצ״ל כיומא כדאמרי׳ עירו׳תכפילין אפי׳ הזורה
 שוב מילה קיים לא דתא התורה כל עדיין קייס לא ואו שנימול

 הרא״ם אכל ראשונה מצרית שתיתה אע"ג שנימול אחר גירש׳ לא
 אפילו התורה כל קייס אכרהס כי וז״ל לך לך פרשת כסוף 3כת

 דיודע קייס לא מילה מצות אכל כיומא כדאמרינן תכשילין עירוב
 כולי דגדול ועושה תצווה יהיה ואו עליה להצטוות דעתיד היה

 שנימול קודם מצרית נשא למת דא״ע קפה גס דחוק והוא עכ״ל
 מילת אחר עד כמצות נצטווה לא גר דכל ניחא שיטתנו לפי אכל

 שנשאת וכיון כהגר אכרהס הותר ולכך החולץ פרק כדאמרינן
 תורת דעתידה מפום שנימול אחר גס גירשה לא 3שו כהיתר
 למידק ואיכא ודוק כיומא כעזה״י כאורך כזה עוד ועיין ליאסר

 נצטוו מצות י׳ דאמר למאן מיתות ארכע פרק דסוף סוגיא אתך
 הגשה גיד האיכא תיתא שם התוספות והקשו כי' כתרה ישראל

 האיכא גמי להו תקשי לא אמאי כו׳עכ״ל לאכרהס שניתן ומילה כוי
ויש וכותית כשפחת וזרעו אבינו אכרהס לאסור דהכא הך

אמר : ליישכודו״ק



 פרק חליצה מצות
יב פרק חליצה מצות

 *שום שנאמר חורה דבר חנירו את דן גר רבא אמר
 מקרב בו אלהיך ה׳ יבחר אשר מלך עליך תשים 0*י'

 אחיך מקרב רבעינא הוא עליך מלך עליך תשים אחיך
 אפי׳ ח מישראל אמו היתה ואם גר חברו את דן גר אבל

 מישראל ואמו אביו שיהא עד חליצה ין ולעג ישראל
:כישראל שמו *ויקרא שנאמר י מש

 דתנן ישראל לכל אפי' ממונות דיני דאילו נפשות דייני תכירו את דן *11
 : גר לאתויי מאי לאתויי הכל ואמרינן ממונות דיני לדון כשרים הכל

 עליז מקים אחה חכרו אפילו הגר על אכל אחיך מקרב דכעינא הוא עליך
 שאין למלך דיין דומה אס ארן יעמיד במשפט מלך דכתיב מלך ככלל דיין
 שאתה משימות כל כאן כתיכ הרבה שימות ועוד ארץ יעמיד כלום צריך

 :צדדין מכל ישראל שיהא משמע בישראל אחיך: מקרב אלא יהו לא משים .

 מרינה יחלצנו עני בשכר * בעניו עני *יחלץ והכתיב
ה׳ מלאך *חונה דכתיב הא אלא גיהנם של זל
 של מדינה יחלצם יראיו בשכר * ויחלצם ליראיו סביב שם

 רבי ואמר יחליץ *ועצמותיך אלאהארכתיב ע״גגיהנם׳
 אין גרמי זרוזי רבא ואמר שבברכית מעולה זו אלעזר חצים -

:וכו׳ הכי ומשמע הכי משמע י ,ישע
 אמו נעלו וחללה פירוש ני ולהוכיח להקשות א3 התלמוד בעל נח

 ולז״א מאתכם החללו כתו זרוז לשון אלא תתש חלילה
 המתרץ ותירץ כח מ ויתן כלות׳יזרזנו בעניו עני יחלץ והכתיב
 בשכר וה״ק הוא שלופי נתי דהכא ומשני חלילה לשון הוא שלעולם

 ויחלצם : גיהנס של מדינה וילילנו יחלצנו בחייו לו שכפר •זעניו
.־ כח שיחליפנו הוא זרוזי קס״ד

 גני כו׳ יחלצם יראיו בשכר כו׳ עניו בשכר מהרש״א
 דהיינו עניו כשכיל כתו בעניו ׳3ד ניחא עניו בשכר

 גיהנס של מדינה לחללו אותו תתרקין עה״ז3 לו שהיו ויסוריו עניו
 חולץ שהקב״ה משתע ולכאורה מגומגם הוא יראיו שכר3 אבל

 דליראיו ליישב ויש כן תשתמע ותהיכא ולדיקיו יראיו בשכר אחרים
 כתיב וכבר כמן גיהנס של תדמה ויחללם למכתב אלטרין־ הוה לא

 אבל גיהגם של לדינו יבואו היאך ליראיו סביב ה' מלאך חונה
 נמ״ש גיהנס של מדמה אחרים גם ילילו וזכותם יראיו בשכר

 לתה בני תמניא הני גומר אבשלום בני ביוד סוטה במסכת
 דתקזם קרח בבני כו׳וכת״ש ואידך גיהנס מדורי משבעה דאפקיה

 ואמר : ודו׳״ק גיהנס של תדמה להצילם בגיהנס להם גתכצר
 בדברים לעני המפייס בפ״קדב״ב מ״ש ע״פ כי׳ר"ל זרתי רבא

 הברכה וזו גומר נפשך לרעב ותפק שנאמר ברכות בי״א מתברך
 שיהיה ברכות י״א מאותן מעולה הוא דכתי׳גביה יחליץ *עצמותיך

 הוא ולכך עלם נקר׳ שע״כ הגוף ועולם עיקר שהם בעלתיו מזורז
 שא״כ מה הגוף לעלמות הברכה שזו הברכות י״א שבכל מעולה

 שמחוץ מקריים הם גומר אורך בחושך וזרח האחרים ברכות נל
 לפרש נמי אפשר היה נולי מעולה שאתר דר״א לאו ואי לגוף

 היא אמאי א״כ אבל גיהנס של מדינה כן גם יחליץ ועלתותיך
 מעולה ודאי הגוף לעלמות ברכה שהוא גרמי זרוזי אלא מעולת

: ודו״ק היא

יבשת עשר שנים
האייחלצם להבין וצריך גיהנס של מדינת יחללס בשכריריאיז הדי״ה

 בשכר מאי ק אס קאי ליייאיו ,א קאמי למאן גיהנם של מדינה י
 לגיהג' הכניסם ה׳מי יראי הס שאס ע׳יק מגיהג' ליראיו היל׳יליחלצס יריאיי
 לסובבים ליראיר סכינ שדרשו הז׳יל דרשת אס ואפשר לחלצם צריכים שיהיו

 שתדבר אפשר "יעוד ליריאיו לסובבים יחלצס יריאיו בשכר שפיר ואתי ליראיו
 ניצולים מ מ׳ ליוצרם שמשאו שאע״פ ענוים והס פנים בושת להם שיש במי

 שאין אותן עם אחז את מנו לא מ־ מפני חלק פרק בגמרא כמ״ש מגיהנס
 בה׳ ואמר דהמעי׳ה כיון ולזה פנים בושת לו שהיה מפגי לעה״ב חלק לרם

 שחטאז אע״פ הענוים אליו הביטו וגו' וישמחו ענוים ישמעו נפשי תתהלל
 ה׳ אל קורא שהעני וכשם פנים בושת להם שיש כיון יחפרו אל ופניהם נהרו

 כסיבת מגיהנם עני יחצן כי הצילו עוה״ב של צרוח׳ו ומכל בקולו ושמע
 לא הללו שהענויס אע־׳פ יראיו בשביל הענויס ה' מלאך חונה כך עניו
 של מדינה ים ענו לאותם יחלצס ׳ריאיו בשביל מ״מ ומחטאו ה׳ את יראו

 שבנרטת מעולה וו ר״א ואמך יחלין ועצמותיך דכתיב הא אלא : גיהנם
 מגיהנם יחלצס לזמר יוצדק לא דנעצמות דר״א הא הביא למה וקשת וכו'

 זירורואפשר לשין שהוא ובוגאי והנפש הרוח אלא נכנסים העצמות אין כי
 נעשים יהיו שלא חליצת מלשון יחלץ לומר אפשר שהיה לדחות שיש לומר
 זו דר״א הא הביא לכך רקיון מחשש יצילם עצמותיך כלומר עצמות רקב

 לנו־כ׳ שקולה ברכה זו אין מהרקי העצמות הצלת היא ואס שבברכות משלה
 :שיברכו' מעולה שאינה וכ"ש רות כגן והיית נפשך נצחצחות והשביע הנפש
היא ואז בתחיה כח שיחליפו התחיה ענין דהיינו גרמי זרוזי רבא ואמר

ד זירוז לשון הוא שימליץ למדנו ומכאן שבברכות מעולה .

שם רבתי׳ מיניה מארי ליה דחלץ עמא לר״ג מינא ההוא א״ל
 ימצא!- ולא ה׳ את לבקש ילכו ובבקרם *בצאנם

 ה כתיב מהם חלץ להם חלץ כתיב מי שוטה א״ל מהם חלץ
 : בה אית מששא מירי אחין לה רחלצו יבמה ואילו

ואילו מהם חלילה קבל הוא כתיב מהם חלן להם חלן כתיב מי שיטה 3ה״
 : בה אית מששא מידי הימנה קבל שהיבם אחין מינה דחלצו יבמה

גומר הכתיב מיניה מריה ליה דחלץ עמא מהרש״א
 כי חגואר והוא בו׳ מהם חלץ ימצאו ולא

 והמין ליזקק ס3י ושומרת כאלמנה שהיחה אתר בגלותם ישראל
 שלא ואחר לו זקוקה שהיא ס3י שומרת לשאר ישראל את דימה הזה
 שהיא ואדרכה עוד לו זקוקה ואינה היבם לה חלץ ליבום ה3 רצה

 אומה־3 אתכם החליף וכבר יכנה לא 3שו כנה שלא דכיון לו אסורה
 להם חלץ כתיכ מי ר״ג והשיב וכה״מ ירושלים יכנה ולא אחרת
 נ״י שהיא מהם שחלץ יכם כשומרת הס אכל כן תשמע דהוה

 וכשתשוכ לו זקוקה עדיין דאי דו כיכס ומרדה כו חפצה היתה לא
להיות נשבע שככר לה יחלוץ ולא אליה ישוב הוא גס הימנו לכנות

 נא :וק״ל אחרת כאותה אותנו להחליף שלא גו' לאלהיס לך
גחטי׳ יום באותו רשע אותו בעל בעילות ז׳ יוחנן רבי אמר

 ר", רגליה בין שכב נפל כרע רגליה *בין שנאמר
 ד פרק מתהניא קא והא • שדוד נפל שם כרע באשר נפל כרע

 הירי״ו טובתן י״רשב משום ןיןחג ,רב* אמר היףמעב

̂ אנרג מדבר לך *השמר שנאמר צדיקים אצל היא רעה רשעים

 לא אמאי טוב אלא לחיי רע בשלמא רע עד מטוב יעקב עם
 קג • צדיקים אצל היא רעה רשעים של טובתן ש״מ אלא לא

 שניי הבא אלא דעכו״ס שמא ליה מדבר )דילמא( בשלמ׳התם

 חמם יוהק *רבי דאמר זוהמא בה שדי דקא איכא רעה מאי
פא שעמדו ישראל זוהמא בה הטיל חוה על נחש שבא כשע׳

>ר׳נ על



קפז יבמות שגיס׳עשר פרק חליצה מצות
 סיד הר על עמדו שלא עבו״ם זוהמתן פסקה פיני הר על

.־זוהמתן פסקה לא
 כדי ונתכונהיעל סיסרא עליה א3ש ירטחיה נין רגליה כין

 היא רעה :נקרא 3נתי שנעה שכב נפל כרע :ליגע!
 .־ הוא הנאה לאו הלכך נהנאתן צדיק נפש וקצה הרשעים ששונאים

:אלהי את גננת לתה רעכו"ם שמא
 מסרה לא אמאי דפריך למימר מעביר׳ליכא מתהניא קא והא תוספות

 כי ועוד אסתר גני כדאמרי׳ היא עולם קרקע שהרי עצמת
 כמו להתיש כדי עליה כדכרי׳להביאו שדלתו היא ואדרבה אונסה היה לא הוא

 וגו׳ מגשי׳ תבורך דכתיב כ״כ הכתוב משבחת אתאי פריך אלא ישראל להציל
 פי׳מאמהות לשמה שלא ממצדה לשתה גדול׳עבירה ובהוריות גבזיר ואמרי'

 לא דודאי ומשני הביאה מן נהני׳ היתת לא ויעל תניאה מן נהנות שהיו לפי

 הך קיימא מלתא ואההיא וט׳ רשעים של דעובתן משוס נהנית היתה
: ובהוריות בנזיר פירכא

 בהוריות מפורש כי רעה רשעים .של טובתן מהרש״א
 תכואר הוא כו׳ חוה על נחש שבא בשעה :ע״ש

 ממקום גופו גס מעליונים נשמתו אלהים נצלם רא3נ האדם ני
 נתח־וניס יחיד ושהוא עולס של משתיתו שתשס מקו׳המזנח טהור

 חטא ידי על חוה על נחש ונשנא יחידי ננרא שע״נ יונים נעל כה׳
 ואשא וימות שיאכל אדם את אטעה הנחש נמ״ש הדע׳ מעץ שאכלו

 שאר ככל האדם גם שיהיה זוהמא נה העיל ונזה תוה את
 סיני להר ישראל שנאו עד הטומאה צד ו3 דבק להיות הננראיס

 אמרתי אני כמ״ש אלהים נצלס להיות זוהמתן'וחזרו פסקה שאז
: וגומר אתס אלהים

 ותכסהו על דרשו מאי וקשה וכו' י־שע אותו נעל בעילות שבע הר'״ת
 לומר ודוחק רשע אותו בה נגע שלא עליה תעיד שמיכה בשמיכת י

 שכרותו מתוך רק ממש אותה בעל שפי׳שלא מי ויש חלוקים מדרשים שהם
 מוסכמת זו דרשה אין ועדיין רגלית בין שוכב והוא שבעלה לו דומה היה

 מעבירה מתהניא קא והא אמרו עוד לשמת עבירת גדולה שדרשו לדבריהם

 וחשקט לומר וחזר בשמיכה ותכסהו שכתוב הכתובים בדקדוק והנלע׳יד
 אדוני סורה לסיסרא אמרה שיעל אומר אני ע״כ בשמיכת כתיב ולא ותכסהו

 אלי סורת זה ובתנאי בי תנע שלא שורה לומר שתכונה תירא אל אלי סורה .
 בשמיכת ותכשהו בה יגע שלא זה חנאי על האוהלה אליה ויסר תירא אל

 נא השקיני אח״כ ממנה כששאל אבל שעה אותת בה נגע שלא מעידה שמיכה

 בעילות ז' ובעלה בת החזיק המיס עם אליו ובבואה צמאתי כי מים מעע
 עליה בא שעה שיאותה לפי בשמיכה כתיב ולא ותכסט ותשקהו כתיב ואז

 באשר שכבוכו' כרע רגליה בין שכתוב וזהו שבגד על יעל אותו הרגה ולזה

 לשכב וכרע עשת אשר רשע פועל שעל לומר' שהכוונה שדוד נפל שם נרע
: רקתו וחלפה ומחצה יעל שהרגתו שדוד נפל לכך עמה

 וכו׳: שתחלוץ מהו גידמת מיניה בעו לקרייתא נפק לוי גב
 כמ״ש והעתקתיו באורך יותר נירושלמי ג״כ 3כתז המאמר זה קה

:כאן שכתיתי וכמה שס
 חד לן תתן בעיא ליה אמרי רבי לגבי אתו פימוניא בגי

 לן ועבד ומתגיין וסופר וחזן וראין דריש נש בד
 גדולה בימה לו עשו סיסי בן לוי לון ויהב צרכנן כל

 היא במה הגידמת ליה ושאלון אתון עליה והושיבוהו
 ולאאניבון דסמהו ריקקה )השיבם( אניבון ולא חולצ׳
 אגדתא ליה נשאל אולפן מארי הוא לית דילמא אמרין

 *אבל דכתיב הדין מהו ליה ואמרו אחו באגדתא שאלון י מ*א
 ואם רשום למה אמת אם אמת בכתב הרשו׳ את לך אניד

 בירושלמי׳ובגמרא כתוב כן אניבון ולא אמת למה רשום
 דאיכא מכלל אמת בכתב הרשום אחרת נופחא שלנו
 לגבי אחין ע״כ׳ירושלמי בידיה הוה לא אמת שאינו כתב
 בר חייכון לון אמר דפייסינך פיופא הרין ליה אמרי רבי
 ליה אמר ליה ושאיל אייתוהי שלח לבון יהבית דכותי נש
 מהו רם ריקקה בשיניה א״ל ח׳ולצת היא במה רמת הגי

 לא שלנו ובגמרא כשרי רוק של צחצוחית בו יש אם א״ל
 וחלצ׳ כתיב מי א״ל מררשא בי שאיל אתא בידיה הוה
 אבל רכתיב הדין מהו * ע״ב רוק וירקה כתיב ומי ביר

 גזר נתתם שלא עד א״ל אמת בכתב דרשום את לך אגיד
 אתיביגון לא ולמה א״ל אמת דין גזר משנחתם רשום דין

 " רוחי וטפת עליה והשיבוני גדולה בימה לי עשו ליה אמר
 משציצ •- לפה יד זמות ואם בהתנשא נבלת *אם עליו וקרא עלי
 עצמך בהם שנשא׳ על תורה בדברי להתנכל לך גרם מי

 הרשום את לך אגיד אבל שלנו ובגט׳ * בירושלמי ע״ב
 כאן שבוע׳ עמו שיש דין בגזר כאן קשיא לא אמת בכתב
 רב דאמר אמי בר שמואל כררב שבועה עמו שאין בגז״ד

 עמו שיש לגז״ר מנין יונתן רבי אמר אמי בר שמואל
 שיווא עלי לבית נשבעתי *לכן שנאמר מתקרע שאינו שבועה

 א רבא אמר עולם עד ומנח׳ בזבח עלי בית עון יתכפר אם
 כדברי הוא מתכפר אבל מתכפר אינו ומנחה בזבח
 מתכפר אבל מתכפר אינו ומנחה בזבח אמר אביי ,תורה

 רבא קאתו עלי מרבית ואביי רבא * חפרים בגמילות

 בתורה דעסק אביי שנין ארבעין חיה בתורה דעפק
 ר״ת אחת משפחה *ת״ר שנין שתין חיה חפרים ובגמילות

 ת״פ והודיעו באו כבןי״חשנה מתים שהיו בירושלים היתה
 אתם עלי ממשפח׳ שמא להם אמר זכאי בן יוחנן רבן את

" ועסהי לכי אנשים ימותו ביתך מרבית *וכל שנאמר
ומג שת " י >

 ג א אותם קורין והיו והיו בתורה ועסקו הלכו ותחיו בתורה
 רב אוני'אמר בר שמואל רב אמר שמו על יוחנן משפחת

 והכתיב נחתם אינו נחתם שאינו ציבור של רין לגזר מנין
 ירמי> לפני עוגך נכתם בורית לך ותרבי בנתר תכבסי אם *כי

 נ כה׳אלהינו *מי שנאמר מתקרע נחתם שאפילו מנין אלא
 ערים קראוהן בהמצאו ה' *דרשו והכתיב אליו קראנו ככל

 " אימת ויחיד בצבר הא ביחיד קשיאהא לא קרוב בהיותו
\ שכין ימים עשרה אלו אבוה בר רבה אמר נחמן רב אמר

: לי״ה ר״ה
 חליצה הוה מי מדיו רם שרקקה יבמה :בשיניה שתחלוץ מהו

דניאל3 וגו׳מקר׳מא דרשום את לך אגיד אבל :מעליותא
 נכתב ורטם גשמים מגור כל את לך אגיד לו אמר שהמלאך

 מי :גתמיה אמת דאינו כתג נשמיס דאיכא מכלל אמת והוא
 רוק אלא שס יהא דלא משמע דלהוי רוק בפניו וירקה כתיב
 נלא אפשר אי גתי והנא אחר ודיר רוק ואפילו כתיב סתמא וירקה

 ואינו ומקיימו מאמתו שהקל׳ס אמת בכתב צחצוחיתרוק:
:רגא ואמר ול״ג גרסינן ונא אמר :אמת וחותמו ומנעלו חוזר

כהמצאו



יבמות עשר שנים פרק חלשה מצות
:■עח בכל מצוי שאין תשמע בהמצאו

 כימין שחולצתו כירושלמי דקאתר ותא כיד וחלצה כתיב מי תוספות
 עלי מרכית ואכיי רכא : ליכא עיכוכא אכל כעלמא למצות

 דא״ללשמעיה הזרוע כדאמריס׳כפ' היה'כהן לא דרכא גרסינן רכה קאתו
 ליה כשיל רכה כמה עד כפרק דאמרינן כהן היה אכל'דכה מתנתא לי ;כי

 תליא כזכיתא לאו ומזוני חיי כני רכא אמר קנין כמסכ׳מועד ואמרינן כריב
 רכה הכא מי נ כדאמר שנין צי חשדא ורב שנין מ' חיה מדרכה וכו' מלתא

 כחלק דאמרי׳ עסיק נמי חסדים דכגמילות הר״ראלחע הקשה שניך מ׳ חיה
 תורה מר וכו' הכי מר אמר יז״נז אכיי א׳יל אחמיניה ולא ייתי רכה אתר

 חסדים בגמילות כך כל עסיק דלא ואר״י איכא חסדים וגמילות איכא
 שאר שגס כידו היה של.משיח מחכלו שינצל כדי אגל עלי כית מגזירת שינצל
 תליא כזכותא דלאו יי״ק כמסכת דקאמר האי מאי וא״ת לו עומדות זכיות

 לפי טעמא היינו ודלתא שנה מ' אלא חיה לא הדרכה כתזלא אלא חלתא
 לרכה כמו מתכפר הוא כנכד דכתורה לרכא דס״ל ויי׳ל עלי מכני שהיה

: כחלק כדאמרינן כג׳יח עסק רכה שגם ועוד

 בו׳ אמת בכתב הרשום את לך אניד אבל מהרש״א
 כו׳ שבועה עמו שיש דין בגזר כאן ל״ק

 דניש כר רשוס למה אמה ואס אמת למת רשוס אס ובירושלמי
 כיון עמו,שביעה נאין אנל אמת ונעשה מחקרע אינו שנועה עמו

 ומייתי היא אמת ולאו נעלמא כרושס רק אינו נחקרע דפעמיס
 דהיינו עולם עד נזה ומסיים גומר נשנעתי אשר מדכתיג ליה

 מתכפ׳ אבל כו׳ בד״ת מתכפר :אבל לעול׳ יבטל שיתאמ׳ולא
 דינרים ג׳ על עומד העולם כדהנן עולס עמודי ג׳ הן אלו בג״ח

 כמ״ש נענודה חטאו שהם ולפי ג״ח ועל העבודה ועל התורה על
 אנל סניגור נעשה קעיגור ואי; גומר ומנחתי נזנחי למתתנעטו

 שמיס שנדיני ולפי מתכפ' וג״ח תירה שהס השניים עמודים '33
 שנים כ׳ עוד התורה עמוד נשניל לרנה נחוסף עשריס ן3 הוא

 עמוד נשניל כ׳ עוד נחוסף ולאניי שניס מ' עד הראשונים כימי
 נפ״ק וכדאמרי' שנין '0 עד שנים כ' הראשונים כימים ג"ח

 שנאמר עונותיו כל לו מושלי! וגג״ח נתווה העוסק כל דנרכות
 נן דהיינו כו׳ שנר י״ח כבן : ע״ש כו׳ עון יכופר ואמת נחשד

 ילדות נק־או דתקוד׳זה אנשים לכלל שיבואו אשה לישא לחום' י״ח
 קדשים אכלת׳ אחס כנגדמדה מדה שהוא בשמואל ופרש״י ונחרות

 נאחד נעטו שהס לפי ולפ״ד עכ״ל כו׳ יקטירון נטרס זמנן לפני
 חמותו ולא עבודות בכמה שנא'בה העבודה שהיא עולם מעמודי

 גו׳ בנתר תכבסי אם כי והכתיב : הן שומע אתה לאו מכלל
 ותרני נג״ח דהיינו בנתר תכבסי אס קרא משתעי ישראל כלל עם
 שנקראת בתורה ללמוד שתרני דהיינו כתיב וי״ו חסר נורית לך

 כרושם הא כת״י כחס מלשון גומר לפני עונך נכתס עדיין נריח
 כה' מי שנאמר מתקרע נחתם שאפי׳ ומסיק כו׳ דכי דלא כתמא

:ע״ש החולץ בפרק מפורש גומר אלהינו
 כתלמזדינועל שלאהשיכו ליישב וכו'יש רשוס-למהאמת אס הרי״ף

 רשום דין גזר נחתם שלא עד כירושלמי שהשעו כתה זו קושיא י
 דמשת' רשום האחד הרעים י ג ככתוב שיש הוא והענין אמת גז־׳ד ומשנחתס

 שיש דמשמע אתת והי' המתקיים דכר שהוא ככתב והב' דהוא כל רושם
 שלא עד ואמרו הכת־ ועל הרושם על השיבו ובירושלמי אמת שאינו כתב

 הוא גז״ד לאח׳ אבל בנקל תתבשל שהוא הרושם כמו רשום הוא גז״ד נחתם
 שאף תירצו ולוה אמת של הכתב מהו מדקדק שלנו והתלמוד כיותר מתקיים

 לבשלו יש שבוע׳ עמו שאין גז׳יד ת׳'מ הרין שנגזר כמה אלא כתב שאץ ע״פ

 מכוננ׳אינו ישעתו5 אבל.ג!״ד אמת כתב שאינו ונמצא בתשונה או גתפלה

 יחיד של נגז״ד כאן נחי לאוקמי אפשר דהוה לי אמח־וקשיא ונקרא מתקרע
 מתקרע שנחתם שאע״פ צבור של כגז"ד כאן אתת כתב הוא מתקרע שאינו

 על מדכר כדניאל דהתס נמי אי נקש מינייהו חדא ושמא לקמן כדאמרינן
 אתת ככתג אמר ואיך כישראל להשתעבד צכור גז״ד שהוא עכוי׳ם 'מלכות

 שאינו שנועה עמו שיש נגז״ד משני להכי מתקרע צכור של שגז״ד כיון
 דלא יק נת דקאמריגן האי מאי וא״ת ובתוספות : אתת והוא מתקרע
 חסדי' בגמילות עסק רכה שגס ועוד וכו' כתזלא מלתאאלא תליא כזכותא

 ואפשר עלי בני מגזיר׳ שינצל נג״ח כ"כ עסיק דלא כתו' אמרו דלעיל וקשה
 דסנירא דקאתר אשינוייא סמיך אלא אחר תירוץ אינו ועוד דהאי לומר

 דשניה' וג׳יח תורה איכא כלומר כג"ח ועוד מתכפר הוא כלכד דנתורה ליה
 ולהכילא תא תל תליא דכמזל משוס אלא עלי כני גזירת לנשל היהכהס

 נתי דבג״ח אלחנן רנינו שהקשה למה דגם קשה ומיהו ועי"ל• הכי קאמר

 עם תורה בהצטרפות אפי׳ אתרי' ואהכי וכג״ח כתורה שעסק הנה עסיק
 צריך דר״א אליכא דאמר דההיא ושמא עלי כני גזירת לנשל כהם אין ג״ח

 והכא מכפר לחודיה כתורה דרנא אליכא משני הכא אכל לבטל וג״ח תורה
 ה׳כהמצאו דרשו והכתיב ומכפר: התורה עם שמצטרף ג״ח ועוד תורה איכא

 גז״ד קודם הוא דילתא גז״ד אחר כין הוא קראינו דככל מנ״ל וקשה ־ זכו'
 מועיל שליחיד כשם לומר ה׳כהתצאו דרשו והכתיב ואמר סמוך לכך ושמא

לצנזר כן ה׳זירחתהז אל וישוב כתיב שכן גז״ד לאחר אפילו י׳ימים כאותם

: השנה ככל אפילו אליו קראינו ככל שנאמר גז"ד לאחר נקרע

 'נד ואמר מנייהו חד פתח יתבי הוו רבי בר ור״ש חייא רבי
 שם *יהיו שנאמר למטה עיניו שיתן צריך המתפלל

 3״ע שנאמיי למעלה עיניו אמר וחד * הימים כל שם ולבי עיני
 מלכים רבי אתא ארהכי בשמים אל אל כפים אל לבבנו *נשא

 נ * אמרו עסיקתו במאי לדו אמר לגבייהו יוסי בר׳ ישמעאל
 שיתן צריך המתפלל אבא אמר כך להו אמר בתפלה לי׳

 מקראות שני שיתקיימו כדי למעלה ולבו למטח עיניו
 עול קלידי רהוו אינהו למתיבתא רבי אתא אדהכי • הללו
 יוקרי׳הוה אגב יוסי ברבי ישמעאל רבי בדוכתייהו יתבי

 עם ראשי על שמפסיע זה הוא מי אבדן א״ל ואזיל מפסע
 . תורת ללמוד שבאתי יוסי ברבי ישמעאל אני א״ל קדש
 וכי א״ל רבי מפי תורה ללמוד הגון אתה וכי א״ל ר׳ מפי

 וכי ליה אמר הגבורה מפי תורה ללמוד היה ראוי משה
 שקלי׳ יוסף רב אמר הוא אלהים רבך וכי א״ל אתה משה
 יבמה אתת אדהבי רבי• ולא רבך רקא״ל למטרפסיה רבי

 לבתר בדקה פוק לאבדן רבי א״ל למהלץ דרבי לקמיה
 איש אבא אמר כך יוסי ברבי ישמעאל רבי א״ל דנפק
 רבי א״ל קטנה ובין גרולה בין אשה אבל בפרשה כתיב

 קא הוה זקן הורה כבר צריכת לא ארוכתיך תוב לאבדן
 לו שצריך מי בר״י ישמעאל דבי א״ל ואתי אבדן מפסע

 עם צורך לו שאין מי ׳ קדש עם ראשי על יפסע קדש עם
 קום לאבדן רבי א״ל קדש עם ראשי על יפסע היאך קדש

 שני וטבעו אבדן נצטרע שעה באותה תנא • ברובתיך
בדיך יצחק בר׳ נחמן רב אמר כלותיו שתי ומיאנו בנייר

: עלמא בהאי לאבדן דכספיה רחמנא
 יכחיב קיימא החס דשכיג׳ משוס ישראל ארץ כלפי למט" עיניו

 ואנע* למדרש למתיבתא ר' אתא :שס ולכי עיני והיו
 היה נשר נעל בר׳יוסי ישמעאל רבי :אדוכתיה לתיחג חד כל

אכרן :לאט הולך ואזיל מפשע ; הפועלים אח כדאמרי׳נהשוכר

תלמידו



קסח יבמות עשר שנים פרק חליצה מצות
 כך קלילא לישנא ואבדן ?;־! אנא ובירושלמי היה רני של תלמידו

 ששמע על לגמולו למטרפסיה רבי שקליה :בתוספתא איתא
 צריכת לא : שערות שתי הניאה אם ברקה פוק : מיחס ולא

 של עונשו אבדן נצטרע יוסי. רני זקן הורה ככר .־ למבדקה
.־ נגעים הרע לשון

 המקדש בית משחרב גו׳ ולבי עיני והיה שנאמר מהרשי׳א
 ולבי עיני הוה בזמן דחף הימים מכל ודרוש פליגי

 משחרב כו' ארשב״ן בירושלמי מפורש והכי שם השכינה שהיא גו׳
 אומר פדת בן ר״א בשמים שכינהו סלק נסאו בשמים ה׳ ג״ה

 שם ולבי עיני והיו שנאמר ממקומו זז אינו חרב לא ובין חרב בין
 שנאמר למעלה עיניו שיתן ואמר הכא נמי דפליג ומאן הימים כל

 אבל החורבן לאחר אמרו ירמיה בשמים אל .1א לבנינוגו׳ נשא
 עבדך תחיל אל ושמעת כמ״ש למטה עיניו לכ"ע קיים שנ״ה בזמן

 שבתך מקום אל תשמע ואתה הזה המקום אל יתפללו אשר גו׳
 יוסי בר ר״י ונא גו' ארצם דרך אליך והתפללו שס ונאמר גו׳

 שכינתו שעיקר רמז למעלה ולנו למטה עיניו ניניהם פשרה ואמר
 כי משם שכינתו ממש סילק לא כי למטה עיניו אבל לשמים סילק
 הימים כל שנאמר מה לקיים בבנינו נה״מ3 שם עוד לבא דעתו
 למעל׳ לנו תסיק דהכא וק״ק עומדין אין נפרק יונה נרבינו ועיין

 קדשי בית כנגד לנו שיכוין נתתפלל שנינו השחר תפלת ובפרק
 בת״ת כמ״ש למעלה קדשי׳ קדשי בית כנגד לפרש ואפשר הקרשים
 בגמרא שם כ! תשמע ולא שלמטה בה״ת כנגד תכוון שלתעלה

 בא״י עומד היה כז׳ א״י כנגד לנו יכוין בח״ל עומד היה שאתרו
 תפורש זה דבר בו' קדש עם ראשי על : וח״ק כו׳ לבו ינוין

 וכת״ש גו׳ במעלות העלה לא מדכתיב לה דיליף דסנהדרין בפ״ק
 ושראוי בגדולה תעלות־עליהס לו שיש בדעתו שסדלאיעלה

 ותשתרר תתגאה שאתה לפי אבדן א״ל וע״כ ראשם על לפסוע
 שהיה ר׳ של מתלמידיו להיות ראוי אתה אין כ״כ בכבודן ומיקל

 רבי משמת סוטה מסכת בסוף כדאתרינן ענוה בתדח מפורסם
 כו׳ תירה ללמוד הגון תשה וכי לו והשיב חטא ויראת ענוה בטלה
 תשה וישב כת״ש הצבור על כתתגאה שנראה כאלו מעשים שעשה
 צורך דלפי אלא וגו׳ הבקר מן תשה על העם ויעתוד וגוי. לשפוט
 לפרש שיש או כמשתרר הנראה דבר לעשות בדבר היתר יש הענין

 ההר בתחתי׳ ויתיצבו דכתיב קודש עם ראשי על תשה מתששפסע
 האלהיס הר אל תשה ויעל וכתיב כגיגית ההר עליהם שכפה גו׳
 היו ישראל כל דודאי אהה תשה זכי דומה דאינו אבדן וא״ל גו׳

 לפי יוסי ב״ר ר"י לו והשיב לך צריכין דאין אתה משא״ג לו צריכי׳
 דשקלי׳לתטרפסי׳ וז״ש לו צריכים שהכל אלהיס רנך וכי זה ערך

 אירע וכן דבר בכל לו צריך איני אני שגס דהיינו גו׳ רבך דקא״ל
 לדברי צריך ר׳ שהיה המדרש בבית לפניהם שבאה יבמה ע״י לו

 ואמר תמאן ולא היא קטנה גס להתיבס שראויה יוסי בר׳ ר״י
 מדה כנגד נמדה לפרש נראה מיאנו כלותיו ובי בניו ׳3 שטבעו
 הראשוני׳ בקידושין או תאנו הס שטבעו בניו נשי כלותיו ב׳ דאותן

 שתו ימחה ולא המת אחיו ע״ש יקום בהם נתקיים ולא בינם או
ליגןס להס אפשר הי׳ )לא סוף ל) שאין גיס שנטבעו א״נ בנתר

.־ ודו״ק לעולם עגונות נשארו היו שתאנו לאו ואי
ק״מ׳ החס דשכינה משוס ישראל ארץ כלפי פירש׳יי למטה עיניו הרי״ת

 דא״ב כקרקע עיניו ליחן כאן האמור למטה שאין לרש"' והכוונה ׳
 למטה עיניו לפרש לו היה דא"; קשה ותיקי שס ולכי עיני מוהיו יליף היכי
 והיי ולס ע עד שס שמי להיות הזה הכית והקדשתי כתיב שכן התקדש כלפי
 המקדש עיניה׳לצד ישאו שתמיד למדנו כאן ושמא הימים כל שס ולבי עיני

 המקדש כלפי שעומד ישראל אין כלפי ישאו לארץ נחוצה העומדים כי

 , דכיון להקשות ואין המקדש מול אל עיניהם ישאו ישראל בארץ והיושבים
 המקדש כלפי למטה ולכו עיניו כאן יש הרי שם ולבי עיני והיו כתיב דקרא
 ולבי עיני שהיו לפי קשיא לא דהא למטת ולבו עיניו שיתן צריו היל'ל וא״כ

 והיי מדכתיב למטה עיניו שיהיו צריך ילפינן ולא הקב״ה של דבריו הם שם
אדם של עיניו שיהיו דצריך אמרינן וממילא שם שהשכינה ילפינן אלא עיני

, קיימא התם דשכינה משוס שאמר רשי׳י דקדק ולזה וכו' למטה

שמאי בית פרק
נח מן ויתרחק דברים בג׳ אדם ידבק לעולם קפרא בר תני

 קט שלום ובהבאת בחליצה דברים בג׳ ידבק דברים ג׳
 שאול אבא דתניא שאול כאבא בחליצה ׳ נדרים ובהפרת

 דבר לשם אישות לשם נוי לשם יבמתו את הכונס אומר
 י " ממזר הולד להיות בעיני וקרוב בערוה פוגע כאלו אחר

 לי©ח אבהו וא״ר ורדפהו שלום *בקש דכתיב שלום בהבאת
 צי ורדפהו שלום בקש הבא כתיב רדיפה רדיפה אתיא

 ׳ וכבוד צדקה חיים ימצא וחסד צדקה רודף התם וכתיב
 גיטין *הנודר אומר נתן רבי דתניא נתן כרבי נדרים בהפרת

 •5״י * ^רב>ג יה1על ו1כאל יימוקהםי במה בנה ו1כאל
 עפ"? ומן הפקדונות ומן המאונים מן דברים משלשה■ ויתרחק

 נדרים מן׳ בה ומחרטא גדלה דלמא המאונים מן • הערבנות

 ית13' הערבונות מן דמי בייתיה כי דבייתיה מתא בבר הפקדון
 דרמן' ערב ירועכי *רע יצחקמ״ד רבי דאמר ציון של בערבי

 היר? ציון של ולערבי גרים למקבלי תבא רעה אחר רעה זר
 חשצי !-אמ׳ חלבן כרבי גרים מקבלי הלכה לדבר עצמו ולתוקע

 פרס של בעור׳ערבי כספחת לישראל גרים *קשים חלבו רבי
 זחזלן דתניא הלכה לדבר עצמו תוקע ׳ רוץ שלוף דעבדי ציון
 '-'ק תורה לו אין תורה לו אין האומר כל אומר יוסי רבי

 תורה אלא לו אין תורה אלא לו האומ׳אין כל פשיט׳אלא
 דקד> רב אמר מ׳ט לו אין תורה דאפילו אלא פשיטא נמי הא

 פיו בעשייה שישנו כל ועשיתם *ולמדתם קרא אמר פפא

 ם'כיי ואיבעית בלמידה אינו כעשייה שאינו כל בלמידה ישנו
 1 אלא לו אין האומר כל מעיקרא כרקאמרת לעולם אימא
 לא פשיטא נמי הא ודקאמרת תורה אלא לו אין תורה

 דתימא מהו ועבדי ואזלי לאהרינא מגמר דקא צריכא
 תוקע אימא בעית ואי * לרידיהקמ״ל אגרא ליה אית

 הלכה וגמר לקמיה רינא דאתי בדיינא הלכה לדבר עצמו
 משאיל אזיל ולא רבה ליה ואית למלתא מלתא ומדמי
דיין יראה לעולם יונתן א״ר נחמני בר שמואל רבי דאמר

עצמו



פרק שמאי בית
 לו פתוח וגיהנם ירכותיו בין לו מונחת חרב באלו עצמו

 גבורים ששים שלשלמה מטתו *הנה שנאמר מתחתיו רןי0
 של מפחד בלילות חד6מן וגומר ישז׳אל מגבורי לה סביב

: ללילה שדומה גיהנם
 הכונס החולץ פרק שאול כאבא :3ער יהא שלא הערבות מן ✓

 :קדושין בתסכת אכהו ר׳ ואמר וכו/ נוי לשם יבתתו אח
 שלום להנאת גדול שנר תשלום רדיפה רדיפה אתיא
 חסדים בגתילו׳ לעוה״ב לו קיימת והקרן בעוה״ו פירותיהן שאוכל

 :בעוה״ז וכבוד כעוה״ב צדקה וכבוד צדקה חיים ימצא בהו כתיב
 וכי דכתיב הוא דחוטא הבמות איסור בשעת במה בנה באלו
 הקריב כאילו .חטא בך יהיה תחדל לא אם הא וגז׳ לנדור תחדל
 כדי ויתירנו חכם אצל ילך אלא עכירות שתי עליו שעבר קרב!

 :עירו מבן פקחן יקבל לא מתא בבר :בכך רגיל יהא שלא
 )יחזור שלו את ויטול אצלו שרגיל דמי בייתיה בי דבייתיה

 •ל״א הערב ותופסין הלוה שמניחין מקוס שם ציון של :ויתבענו
 שולף דוץ שלוף נוטריקון שם על הערבון שם קוראים ציון של

 תוקע לשון רוץ ־. הערב על עצתו ודץ ותוקע הלוה תן עצמו
 ערב כי :רעה אחר רעה ירוע רע :ושלפה דצה בדאתרינן

 משמ/ולתוקע נמי בערבון והנכנס בישראל זרים גרים המערב זר
 תוקע לה: מפרש יכולה בוטח תוקעים ושונא דקרא וסיפא עצמו
 שכר ואקבל תקיים ואיני שונה הריני שאותר הלכה לרבר עצמו

 ישראל ולתדין מצות בדקדוקי נקיאין שאין נרים קשים :תלמוד
 ונספחו עליהם הגר ונלוה נקט דקרא לישנא כספחת :מתעשיהן

 תורה לו אין :בתורה עוסק אינו תורה לו אין :יעקב בית על
 בשום עוסק אינו תורה אלא לו :אין ת״ת שכר תקבל אלא אינו

 תלמוד שכר אלא שכר עליהם תקבל אינו בתורה אלא בעולם מצוה
 בעיר! ואי : לו אין לימוד פכר אפילו תורה אפילו :תורה
 פשיטא נמי הא ודקאמרת תורה אלא לו אין כדמעיקרא אימא

 הלכתא וגמר :דעשייה אגרא ליה אית וכו׳ צריכא לא
 ולא לתלת׳ תלתא ומדמי כ״כ לפניו הבא דין דותה הל׳שאין יודע

 :יודע שהוא ההלכה על ונשען שסומך תוקע והיינו לרבים משאיל
 התקדש בית מטתי :שלו שהשלום שלשלמה ; דייגים בבורים

:הגזית לשכת ששם
 דאין גאון נשם פרקין נריש פר״ח ־ המאונים מן ויתרחק תוספות

 להתרחק כדי נונרת שהיא ראיה שיכיאו עד יתומה לקדש
 הגאון לדכרי צ״ל לקמן כדאמרינן נשואין רכנן לה דתקינו והא המאונין מן

 לו אין מהכא ומיהו הפקר מנהג כה ינהגו ■שלא לחוש שיש היכא דוקא דהיינו
 מי לעיל מדכתיב אנל רדיפה רדיפה אתיא :למאן ילמדוה שלא אלא ראית
 לשונך נצור פרשתא אכולה קאי דלמא דייק מצי לא וגו' חיים החפץ האיש

 הכא נמי אי כולה התורה כל דהיינו וגו׳ כקש כ1ט ועשת מרע סור מרע
 דאדם דקידושין כפ״ק מההי׳קרא לן נפקא הוה דלא וככוד חיים צדקה כתיב
 כנת כאלו הנודר ־ הכא לעולם לו קיימת והקרן כעוה״ז מסירותיהן אוכל
 התם וכתיכ לנדור תחדל וכי הכא נתיב חדלה חדלה לן דנפקא י״מ בתה
 כפ״ק ואמרינן הוא נחשכ כתה ני באפו נשתה אשר הארס מן לכס חדלו

 שמואל אמר נדרי' נפ״ד דחדלהדריש וג״ש כמה אלא כתה חקרי דנרכו׳אל
 תחדל וכי הכא כתיב ת״ק אכהו א״ר רשע נקרא שמקיימו אע"פ הנודר
 אגרא ליה אית דתימא מהו :רוגז חדלו רשעים שם התם וכתיב לנדור
ירו על נא חטא אין הרכים את המוכה כל דיומא נפ״כ דאמרינן תימה

יבשת עשר שלשה
 הר• לר״י בג״ע־וע״ק ותלמידו נניהנם הרג יאמרו שלא החם טעמא ומפרש

 רע שהיא היכא ושתא רעה לתרנות יצא ואפ״ה למד מאיר דרבי אחר
 שהוא היכא אכל טעתא האי שייך לא התם אחרים שמלמד קודם חתחלה

 כדאמרי׳ רע היה מתחלתו ואחר ידו על בא חטא אין ודאי אז מתחלה טוב
 נושרים צדיקי׳תיו ספרי מפומיהונס עכי״ס זמר פסק לא ימיו שכל בחגיגה
 הגזית דאלשנת בסנהדרין בקונטריס פירש לה סביב גבורים ששים :מחיקו

 : קאי דישראל רבוא דאששיס י״ל אלא ע'׳א או ע' למימר דה"ל יקשה קאי
 חרבו דיד מויחגור כדדרשי׳כסנהדרין בדין מזזיינין ליה משמע חרב אחוזי
 וגומר.־ גבור ירך על חרבך חגור כתיב דבתורה ואע״ג כסנהדרין לנכל שדנו

־מ ושכרו בו׳ שתינו בכסף מימינו מ״ד ק"ח *דף מהרשי׳א
 האסורין בבית א עקיב ר׳ את ושאלו כו׳ אדם

 גומר אב ואין היינו יתומים מיניה דלעיל אקרא דקאי מבואר
 שקרא באלישע כת״ש מתנו ללמוד עתנו רב באין יתום דור שהיינו

 שנאמר אס שנקרא נ״י שהיא ואמותינו גו׳ אבי אבי אליהו רבו
 ד״ת שהם תיתינו זה ע"י כאלתנה היתה אתך תורת תטזש ואל

 בתחירגותר עצתה׳ מלשון ועצינו שתינו בכסף למיס שנמשלו
 ויתרחק דברים בג׳ האדם ידבק לעולם ק״ע *דף :וק״ל
 עיין בו׳ ורדפהו שלום בקש דכתיב שלום בהבאת בו׳

 חשלום לעגין דקדושין כספ״ק ג"ש הך ליה מייתי ואהכי פרש״י
 הוה לא דא״ג הכא לכך הוצרך אתאי ידעתי לא אבל כפרש"י שכר
 שלום דבקש קרא מהאי בו לדבק יש כ״כ שכר שלום בהכאת ביה
 דלא נדרים ובהפרת בחליצה לדבק שיש כתו כך על דתזהיר גו׳

 לדבק יש כ״כ שנר בו דיש משוס דאי ועוד נ״כ שכר בהו אשכחן
 13 לדבק דיש נתי ביה וליתא גופא ג״ח שביק אמאי בשלום בי

 דפעתים אע׳׳פ היינו בהן לדבק דחשיב ג׳ הני דכל ונראה תה״ט
 לשם שמיבס לנו בידוע כגון בחליצה דהיינו בהיפך גס לצדד יש

 קאמר דדוקא ביה קודמת יבוס מצות שאול לאבא דאפילו מצוה
 לשם הנודר נדרים בהפרת וכן נו' נוי לשוס יבמתו את הכונס

 גומר נדר יעקב וידר ביעקב שמצינו כתו צרה כעת ונודר תצוה
 הלא כת״ש ה׳ באויבי שלום לעשות שאשור שלום בהבאת וכן

 לדבק אמר ואעפ״כ אתקוטט וגתתקותתך אשנא ה' משנאך
 וכן מצוה לשם שתיבתין הוא דהתיעוט שזכר אלו בג׳ הרוב על

 דעלתא רובא עם לדבק שיש בשלום וכן הוא המיעוט בנדרים
 ולזה בו לדבק שיש דתשמע ורדפהו מלשון ליה ויליף שלום בהכאת
 רודף נמו השלום על קאי דורדפהו נינוי דהאי לג״ש הנא הוצרך
 לא ג"ש לאו ואי וחסד הצדקה על קאי דה־דיפה גו׳ וחסד צדקה

 וה״ק השונא על אלא השלום על דרדפתו נינזי תפרשינן הוה
 רדוף דהיינו ורדפהו בו ירצה לא ואם תשונאיך שלום בקש קרא
 הפנס להורגך בא אס כת״ש מתנו נרדף אתה תהא שלא אותו

 הדמיון עיין נו׳ בנה כאילו הנודר נדרים בהפרת ואתר להורגו
 אשורא ליכא גופה בתה בבונה דנתו ועי״ל נדרים פ״ר בר״ן בזה

 אלא האיסו׳ גוף ליכא בנודר כן ההקרבה איפור שמבי׳לידיגוף אלא
 בזה הקשה תראה יפה ובספר איסור לידי התקיימו את שתביא

 אי דריב״ל בעובדא נדאתר לקייתה דטוב זה הפך אתרו דבשבועה
 שיתחלפו יתכן ואיך נהדר לא לא ואי נהדר אשכועתי׳ איתשיל

יבשכועות לצדקה השאלה 3תחש דבנדרים הקצה אל הקצה מן
לעכירה



יבמות עשר שלשה פרק שמאי בית
 דרוב ועוד וה5מ דנר על חל דנדר משום י״ל ושמא לעבירה

 אלא ענידי לא שמעות אבל נו׳ נפש חיי נפשו על לאסור נדרים
 והאריך עכ״ל נו׳ להתיר שלא עוג המצוה לקיים או ומתן ןתשא5

 הפקדון שגועת כגון כן לעשות כתורה מצעו דשגועה ועי״ל ע״ש
 טעתא והיינו היה שנועה ע״י התורה כל וקבלת העדות ושנוע'

 נאסר שהדנר נדרים משא״כ הדבר על עצמו לאסור היא דשנועה
 מג' שיתרחק : כן לעשות כתורה מקום גשום מצעו ולא עליו

 לצדד שיש הגס שאמרנו הזה כדרך ג״כ הוא כו׳ אלו דברים
 וכן למאן אותה דמלמדין דתנן כהך כמאמין לפעמים כהיפך

 נמקו׳ ולהתער׳נעדו חגרו פקדון לשמור ג״ח הוא דודאי נפקדון
 הפקדתו׳ מן :3הרו על מהן להתרחק אתר אגל לו נזק ינא שלא

 יש דודאי לפרש ונראה דחוק והוא נפרש״י עיין כר מתא בבר
 כתו המפקיד כבית שתור גשאעו או אורח תכירו פקדון לאד׳לשתו׳

 גגית שתור שהוא בייתיה כי דגייתיה מתא בנר אנל הנפקד ננית
 בו׳ ציון של בערב תתנו: לקבל אין הנפקד ננית כתו התפקיד

 מדינא ולא ציון של תיבות שני שהוא ואולי כו׳ תקום שם פרש״י
 לו לוה או קבלן ערג להיות נציון מנהגם היה שכן אלא קאתר

 בו' זר ערב כי ירוע רע : ודן״ק שלוף הוה דתדינא פורע ואני
 ולולי עכ״ל כז׳ גערנון והנכנס נגרים זרים התערב פרש״י
 ישראל כל כת״ש ערנות נלשון תתפרש נמי גרים לענין פירושו
 נעשה הוא הרי ישראל מכלל להיות הגר והמקבל נזה זה ערכים

 : כעדו גס ערב להיות נספח שהוא כספחת והיינו בעדו גס ערב
 לסיפא מרישא הכא בו׳ בלמידה ישנו בעשייה שישנו כל

 שישנו כל לרישא מסיפא ליה גו׳דריש וכתנתם וקשרתם וגני דריש
 כל לרישא תסיפא למדרש א״א דהכא וי״ל ככתיבה ישנו בקשירה

 דודאיתי שכר לענק כו׳ שאינו וכל נעשייה ישנו נלתידה שישנו
 מעש׳ לידי תניא שהתלמוד כמ״ש נעשיה כלל אינו בלמידה שאינו

 כתבו לזה וקרוב חסיד הארץ עם ולא חעא ירא כור אין ואמרו
 בו׳ גבורים ששים : ודו״ק דקידושין פ״ק סוף התוספות

 קאי הגזית דאלשכת בסנהדרין נקונעריס פירש התקפות כתבו
 דכפירוש כתבנו דסנהדרין ונפ״ק עכ״ל כו׳ ע׳ דהל״ל וקשה

 חרב אחוזי התוספות כתבו עוד ; וע"ש בב״ר איתא הקונטריס
 יש נקיע הדין דלענין ונראה עכ״ל כדין'כו׳ תזויינין ליה משמע
 דנ״ב ספ״ב כת״ש שכלו על יסמוך ולא תרנו לשאול ניותר ליזהר

 ישמש בר״ת שיעסוק והרוצה כו׳ בד"ת יעסוק שיחכים הרוצה
 אס רנו את וישאל ילך שהמתחייב אפשר כד״מ גס ננס כן שמעון

: ודו"ק לזה תקודם הוא ישאל וע״כ זה טעה
 איון שנאן כיון לדקדק ויש וכו׳ וחסד צדקה רודף התם וכתיב הריי״ף

 מ״ש עוד הוצרך למה כו לידבק שראוי .מה אלאנענין מדכר 1

 שכר קבלת כענין מדבר ששם גס ומה רדיפה רדיפה אתיא אבהו רבי " _
 בהפר׳נדרים הדבק בענין כמו שכר בקבלת הכא האלאמיירי חיים ימצא

 והתרח־ן בג' הדבק מ״ש נבאר וכן נקע דקא לעולם מאי ונדקדק ובחליצה

 מל״ת משש״ה להתרחק יש וגס להדבק יש עשת מצות ברמ"וו והרי מג׳
 דעת אדם לצמד בא קפרא שנר ונלע״ד ע״ש ויגש הרחבתיבפ׳ כ״נ זבספ׳

 להדבק כדי זה על לעבור צריך ת״ת דברים תג' להתרחק שצריך שאע״פ
 ומ״ת מתערבות להתרחק שצריך כגון אדם ידבק לעילם מ״ש דברים בג'

פערו ולא חובו על כשוק לחבירו פונק שראהו נגין ם4של הנאת צד יש אס

קסט
 נדרים בהפרת הדבק וכן השלום מפני ערב להיות לו מותר ערב "י ע אלא

 “שביד הפיקדון להחזיר נדרת אם מהפיקדון להתרחק שצריך במקום אפילו
 כאלו שהתקיימו הנדר בקיום נכשל אתה זתחזירנו הנדר תקיים אס והיה

 שאינך ע״פ אף נדרים בהפרת הדבק זה וכענין הבמה על קרבן הקריב

 שבאה היבמה ממיאון שנתרחקה אע״פ בחליצה והדבק מהפקדונות מתרחק
 מיד שתצא בחליצה הדבק לחלץ באה שהגדילה אחר אס ת״מ ביבם למאן
 ורדפה* שלום בקש דכתיב מאי דדילמא הכוונת רדיפה אתיא ומי׳ש היבם

 רדפהו עמו להתקועע נאים ואם אדם כל עם שלום שיכקש לעצמו הוא
 רדיפ׳■ אתיא הביא לזה אדסלחבירו בין שלום לנו.להבאע מנין אבל לשלום
 הוא זה שלום רדיפת גס לאחרים דהיינו צדקה רודף התם דכתיב רדיפה

 דרשתהג״ש שייך לא דהכא דאע״ג לומר יכולים והיינו ן נכו והוא לאחרים
 שאוכל דברים אלו דתנינן דקדושין בפ״ק דשייכא כיון רדיפה כרדיפה

 להביא צריך והתם שלום הבאת לעה״ב קיימת והקרן בעה״ז פירותיהן

 רודף דכתיב קרא מתאי לעה״ב קיימת והקרן בעה״ז שכר שאוכל ראיה
 • ז״ל רש״י לוה כיון ושמא לעה"ב וכבוד בעה"ז חיים ימצא וחסד צדקה

 תורה להיות ז״ל רש״י בא שלא דקדושין ש״ק אבהי רבי ואמר כאן שאמר

 ואגכ דקדזשין בפ״ק אלא הכא אבהו רבי אצטריך דלא לומר אלא מקים
 ז״ל פירש״י וכו׳ בתה בנה כאלו הנודר : עיקר והראשון הכא נקעיה גררא

 דקרא דיוקא דילמא להקשות אין וכו' לנדור תחדל וכי כדכתיב הוא דחזטא
 תחדל אם הא חטא בך והיה לשלמו תאחר לא לעיל רכתיב משוס הוא

 תשלם .וכי היל״ל שא"כ לפי התשלומין איחור של חסא בך יהיה לא לנדור
 הנדר: על חעא שיהיה וגומר לנדור תחדל וכי ומדקאמר חעא בך יהיה לא

 חרב׳מונחת למ״ל תרתי לדקדק יש וכו' מונחת חרב כאלו הדיין יראה

 פתום מהנס שיהיה אע״פ רכות הי נין מונחת חרב אין שאס לומר וגיהנס
 החרב בהיות אבל מגיהנם ולהשמט אחר לצד עצמו לנעות לו אפשר תחתיו
 אם כך החרב ביריכו יכנס צד אל מצד עצמו יעה אס ירכותיו בין נעוצה

 חרב מפני לכס גורו וזש״ה בגיהנס נדון ויהיה בחרב יפול מהדין יעה
 שלפעמי׳ י״ל ועוד חרב מפני יגור הדין שעל חז״ל דרש׳ גורו תדעון למען

> ירכית* בין מונחת שהיא מחרב לירא וצריך נשים משפט הדיין לפני וא3>
: ושלום חס בנשים יהרהר ולא המילה שהיא

טו פרק שלום ראשה
 קירן קטטה במקום לאשתו גט המזכה לרבא רבינא א״ל

3״ע לה הוא זכות בהדה קטטה ליה דאית כיון מהו
 למיתב טב דאר״ל ת״ש לה עדיף דגופה ניחא דילמא או
 גברא דשומשמגא אמר אביי ארמלו מלמיתב דו טן

 גברא דנפצא אמר פפא רב לה רמו חרתא בי כורסה
 גבר׳לא אמ׳דקולסא אשי רב ותיתיב בבא בסיפי תיקרי

 :בבעליהן ותולות מזנות וכולן תנא לקידר׳ טלפתי בעי
כורסא ; כנמלה גון גברא דשומשמנא :בעל דהוא כל :ב׳ גופים דו ט?

 חשובות אצל כסאה ונותנת כנשואה עצמה מחזקת רמיא חרתא בי
 שתן גברא דקילסא .־ צמר מנפן מאוסה אומנותו דנפצא :הארץ תורות
א כ״נ כיס חסרון ואין קל מאכל שהוא עדשים טלפחי :משפחה פישול

; עליה שתו יקרא אך תתנו שואלת

טז פרק בתרא ראשה
 ה□ :וכו׳ התוטם עם פנים פרצוף על אלא מעידין מתני׳אין
׳ פנים פרצוף פנים פרצוף בלא פדחת ת״ר גמ׳

 ׳אמ החוטם עם שניהם שיהיו עד מעידין אין פדחת בלא
 * ישעיה עגתת פניהם *הכית קרא מאי כהנא רב ואיתימא אביי
ס3 ־ל א מג ח״ב



 מהלך הייתי אחת פעם עקיבא רבי אמר תניא : אסורה
 מצטער והייתי כים שמטרפת אחת ספיג׳ וראיתי בפפינ׳

 בא קפוטקיא למדינת כשעליתי ר״מ ומנו שבה ת״ח על
 גל לי אם׳ העלך מי בני לו אמרתי בהלכה לפני ודן וישב

 ליבשה שהקיאוני עד וחבירולחבירו לחבירו טרדני
 שאמרו חכמים דברי גדולים כמה שעה באותה אמרתי

 סוף להם שאין מים מותרת אשתו סוף להם שיש מים
: אסורה אשתו

 ראשו לו ינענע : לו והלך גבי על ועבר ראשי לו נענעתי

: בהן יתגרה ולא השעה תפני ידחה
 נון שנפלה שיחין חופר נחוניא של בבתו מעשה רבנן תנו

0שדוםא חנינאבן לרבי והודיעו ובאו הגדול לבור
 3״ע ׳ שלום לדם אמר שניה • שלום להם אמר ראשונה שעה

 אמרה העלך מי בתי לה אמר עלתה לדם אמר שלישית
 נביא וכי לו מנהיגראמרו וזקן לי נזדמן רחלים של זכר לו

 דבר אלא אנכי נביא בן ולא אנכי נביא לא אמ׳להם אתה
 אבא רבי אמר • זרעו בו יבשל לא בו מתעסק שהצדיק

 מאד נשערה *וסביביו שנאמר בצמא בנו מת אעפ״ב
 י ©ש רבי השערה כחוט סביביו עם מדקדק שהקב״ה מלמד
פ" ונורא רבה קדושים בסוד נערץ *אל מדכא אומר חנינא

י2 :סביביו כל על הוא
 פרק

 הפרה הס שותין והיו מס מתכנסים ומיס רגלים לעולי שיחין חופר
 אבל בשניה וכן לחיות יכולה שעדיין שלום : ובהתתס

 שלא לו היה שידוע עלתה להן אתר לחיות יכולה שאינה שלישית
 אביה צדיק אותו בו מתעסק שהיה דבר :כדלקמן שם תתות

 אחד יצחק:וזקן של אילו זה רחלים של זכר :זרעו בו יכשל לא

 בר מתעסק ! תמות שלא לידע אתה נביא :אברהם זה מנהיגו
 של דרכו שכך בצמא נחוניא של בנו מת אעפ״ב :עשייתו בטורח
חזע לשון נשערה וסביביו : החסידים עס לדקדק מקום

 :אחריו ההולכים צדיקים עם סביביו עם ;השערה
 מ שנתעסק דבר הוי לא מקום מכל בצמא כנו מת אעפ״כ תוספות

: הבור לו עשה שלא הצדיק

 ר״פ בחידושי עיין נענעתי עלי שבא וגל גל וכל מהרש״א
 פרש"* בו׳ לי נזדמן רחלים של זכר : הספינה

 העקיד• שזכות דהיינו אברה׳עכ״ל זה וזקן יצחק של אילו רחלי' של
 לישראל לסלוח זו עקידה יראה ה׳ בהר כת״ש צרה בעת לה עמד

 ובתוספו׳פר׳הפרה בחומש רש״י כפי׳ הפורענות מן ולהצילם כו׳
 : עכ״ל לה נזדמן חנינא רבי בדתות דתלאך ירושלמי בשם כתבו
 דבר גרסינן הפרה ובפרק כר בו מתעסק שהצדיק דבר אלא

 עם מדקדק גות׳ נשערה וסביביו שנאמר כו׳ בו מצטער שהצדיק
 שער תלשין לה דריש בשי״ן נשערה תדכתיב השערה כחוט סביביו
 תיעו* על עונש לצדיקי׳ דתשלס כדאתרינן עמהן שתדקדק והיינו

 דריש וכה״ג בעה״ב תשלה שכר אותם לזכות כדי בעה״ז עבירות
 דין עושה כשהקב״ה שמיני בפרשת כפרש״י סביביו כל על ונורא

ברשעים שכן כל באלו נן אס נו׳ ותתעלה תתירא הוא בצדיקים
ונ!

יבמות עשר ששה פרק בתרא האשד.
 ביה מסקי הוו מניומי בר אבא דהוא מרתא בר אבא 03

דבק בבלייתא דבק קירא אייתי זוזי גלותא ריש דבי
: אישתמודעיה ולא קמייהו חלף באפותיה

 חוטמו עס פניו בפרצוף מת ראוהו אא״כ שמת האיש על מעידין ^יל
 בם ענתה פניהם הכרת : מצח פדחת :וכו׳ שזהו להכירו שיכולין

 דבק שעזה: פניס:קירא בהיכר אלא גוף בשאר עדות אלמ׳אין בס העידה
 :במצחו באפותיה : בלוי בגד בלייתא בלויה: מטלית במעט דבקה בנלייתא

 להיותו החוטם בתעלות ל״ה סימן יומא בתסכתא כתבנו כבר אה"□
חיים רוח נשמת אשר כל ש וכת" האיברים ראשי למוח שרת כלי

 לבד שבו הפנים עיקר שהיא פה מ״ש עליו ונוסף ־ החיות עיקר שהוא באפיו
 ־ ארצה אכיס • הפנים פרצוף לכל הקודש בלשו! האף הושאל ולכן האדם ניכר

 לו טורפי! ז״ל שדרשו באפו נפשו טורף ־ דוד לאפי ייפול ־ לאפיו וישהחו
בזכרי לומר אחדל לא בו אשר ־ מניומי בר דאבא יוכיח ותעשה בפניו תפלתו

 גלותא ריש רבי דבי ביה מסקי דהוו ל״ז סי׳ שבת תסכת הבאנו אשר מז״ל ■
 רבי והני לרחתיס ראוי היות אתינא הוה דתריש ־ ליה תצערי קא והוו זוזי
 אשתתוטי• הוא שנס חזיתי זו כאשר אמנם ־ יע״ש כשרים היו לא גלויזא ריש
• נכרי בחוטס ותתנכר נושיו את לשלם שלא בעקיפים תהס משתתיט הוה קא

אסרס כי ישועו לא אף ישיתו לב וחנפי עליו אני קורא

 שילא רב אנסיב דסמקי באגמא דטבע גברא ההוא נו
נשמתיח. תא לשמואל רב ליה אמר לרביתהו א קב

 אשתו סוף לחם שאין לי׳מים שלחו בריש׳ לי׳ נשלח א״ל
 דסמקי ואגמי אסורה אשתו להו שלח מותרת או אסורה

 שאין מים להו שלח סוף לרם שאין או סוף לרם שיש מים
 טעינא מטעא הכי עבדת טעמא מאי ומר דם סוף לדם
 ולא רמי סוף להם שיש כמים וקיימי רקוו כיון סברי אנא
 עליה שמואל קרי אשפלוה גלי אימור ראיכ׳נלי כיון היא

דשמואל עליה רב קרי און כל לצדיק יאונה *לא ררב מפלי

: יועץ ברוב *ותשועה £
עומד לע״ז3 מרש״ק אגם .׳ מקום אותו של אגס דסמקי אגמא סם

 רמי סוף להם שיש כמים חיים: מים ואינו בתקנתו
 חזו הוו דסליק איתא אס הלכך למרחוק פניה על לשוט יכול שאינו

 לצדיק יאונה לא :יצא ותשס רחוק לתקוס אשפלוה גלי :ליה
 שילא את׳ת לגדות 3ר של לידו זה תקלה את3 שלא און כל

 :1תשתון עצה שנטלתי התכשז׳תפני יועץתשוע׳תן ותשוע׳ברוב
סוף להם שאין מים רבנן ראמרי הא אשי רב אמר שס

 צורבא אבל דעלמא באיניש ה״מ אסורה אשתו
 איניש ל״ש היא ולא ליה אית קלא רסליק אי לא טרבנן

 : לא לכתחלה אין דיעבד מרבנן צורבא ול״ש דעלמא
רבנן אמרו ט׳ סית! יומא בתסכת גם ליה אית קלא מרבנן צורנא ב אה"

 קולה תת! ברחובות תתנה בחיז חכמות כת״ש י להו אית קלא
:בעליה לפרכס החכמה שתטבע

וראיתי בספינה מהלך הייתי אחת פעם ר״ג אמר תניא מ
 על מצטער והייתי בים שנשברה אחת ספיגה שם

 וישב בא ביבשה וכשעליתי עקיבא רבי ומנו שבה ת״ח
 של דף לי אמר העלך מי בני לו אמרתי בהלכה לפני ודן

 ראשי לו נענעתי עלי שבא וגל גל וכל לי נזדמן ספינה
 לו ינענע אדם על רשעים יבאו אם חכמים אמרו מכאן

 חכמים דברי גדולים כמה שעה באותה אמרתי ראשו
סוף להם שאין מים מותרת סוף להם שיש מים לאומרים



פרק בחרא האשה
 שכן כל הזה בעולם בצדיקים כן אס דהיינו כו׳ אומר הוא זבן

 א״כ פניו על לשונאיו ומשלם אמרו בהפך וכן כעוה״ב כרשעים
 *דמסכת סיומא3 • וק״ל בעה״ב צדיקיס3 כ"ש בעה״ז כרשעים

 בברכות מסיי׳ וכן כו׳ שלום מרבים ת״ח אר״ח אר״א יבמות
 רב שלום אחרים בפסוקים עוד רכוח33 והוסיף ובכריתות וכנזיר

 ומהיכא בוניך אלא בניך תקרי אל התה זדריש גו׳ עוז ה׳ גו׳ הכי לאו
 משוס אלו המסכתות בד׳ כן שסיימו טעם ליחן ואין להו נפקא

 מסיים הכי דבלאו הכי למימר ליכא דבברכות הוא אגדה דדברי
 לא כו׳ אר״ח דאר״א והך התם השייכא כאגדה במסכ׳ברכות שס

 עעס יש אלו מקומות בד׳ דודאי נראה לכאורה כלל התם שייכא
 הטעם ונראה יתפרש נ״א של ובמקומו אגדה כהך ז־מסייס כדבר
 לכאורה תמוהים דברים זו במסכת שיש לפי מימרא בהך דהכא
 מתנין ב״ד וכי פריך האשה דבפרק התורה מן דבר עוקרים נאלו

 ר״פ3 שם והתום׳ לה ומשני דברים בכתה התורה מן דבר לעקור
 התורה חן דבר עקירת זה ואין כתבו רבנן בה הקילו עיגונא גבי
 בשמעתין גם דחוק והוא ע״ש כו׳ להאמין הגון הדבר שדומה כיון

 בעי החור׳ מן דהא התורה מן דבר לעקור איש כאשת הקילו היאך
 היכי לב״ה דב״ש צרות הנך דאמרינן בפ״ק גס וחקירה דרישה

 גו׳ נועם דרכי דרכיה לתאסן וכ״ח אגוברייהו ימאסו לחלצו נעבד
 ת״ל כי׳ מק״ו כחיים מתים נעשה ולא מותרות יש כס״פ וכן

 דפטנר׳ נימא נמאסן דלא משוס וכי לכאורה תמוה גו׳והוא דרכיה
 שאס גומר נועס דרכי דרכיה קבלה דברי אלא זה ואין מחליצה

 ח״ח הזה כדרש זו כמסכת סייס ולזה גט לה יתן בעיניו תמאס
 זו דאין ור״ל גות' למודי בניך וכל שנאמר כעולם שלום מרבים
 כת״ש השלום בתדח נוגעים אלו דברים אכל התורה מן עקירה

 לידי אתיא דלא ישראל על שלום לבניך בניס וראה נערה בפרק
 לא והיא יחלוץ לא הוא דשמא קטטה מביא דזה ויכום חליצה

 אשה כלא השרוי כמ״ש שלום זה ואין עיגון לידי ויבא בו תחפוץ
 לזו בב׳יבמוח בפרקין ששנינו כמו ועוד להיפך וכן שלום בלא שרוי

 בניס דכיש והיינו מותרת בנים לה שיש זו כניס יש ולזו כניס אין
 הרבה וכן כניס לה באין משא״כ שתנש׳לשוק שלום לה איכא לבניך
 שלום חמדת אלא עקירה זה דאין תורתך לאוהבי רב שלום ואמר

 בעיני תמאס שלא גו׳ נועס דרכי דרכיה וכתיב האשה תעגן שלא
 מכשול לתו ואין ׳ שלום נתיבות זה אין גט לה יתן ואם בעלה
 בחילך שלוס יהי ואתר און כל לצדיק יאונה לא ע״ד כעלה שתבא

 שתתיבס דנאתנת כארמנותיך ושלוה לשוק שחנשא שנאתנת דהיינו
 שלום כשיש שנאמנת לפרש שיש או תתעגן ולא בביתה וחשאי־
 מת כשאומרת בארמנותיך ושלוה נאמנת אינה במלחמה אבל בחילך

 האשה אח׳גם עד שהאמינו לפי גו' ורעי אחי ואת׳לתען מטחו על
 בעלי מת לומר אחי למען והיינו יבמי מת או בעלי לות׳תת עצמה

 אמרו ע״כ לרעיס לשוק שחנשא יבמי ומת לאחיה שחחייבס
 ועוד חתעגן שלא השלוס תפני בך ביחידות גס להעיד אדברה

 יהיה שלא העגונות יחרבו נ״א גיתר אלהינו ה׳ בית למען אמר
בן אין כמ״ש אלהיט ית3 מין יאריך נאמן עצתה האשה או אחד עד

קע יבמות עשר ששה
 לאשהכת״ש לך טוב אבקשה ע״כ הנשתו׳שבגוף שיכלו עד בא דוד

 היא חהיה תתעגן אס וההיפך טובה בלא שרוי אשה בלא השרוי
 תן דבר עקירת זה שאין יתן לעתו עוז ה׳ ומסיים ־ טובה בלא

 להיות הזה בדבר ח״ח שהס לעמו וכח עוז נתן הקב"ה כי התורה
 נתיבותיה וכל כמ״ש כשלום עמו את יברך ה׳ שהרי בדבר מקילין

 ישא המקרא יתפרש הזה ובדרך תתעגן אס שלוס כאן ואין שלוס
 :שלום לך ה׳ שישים לפי התורה מן דבר לעקור גס אליך פניו ה׳

 קכב איש בן פלוני אני שאט׳ באח׳ בצלמון מעשה מתניתין
 ולא והלכו מת אני והרי נחש נשכני פלוני

:אשתו את והשיאו והלכו הכירוהו
 שראו רב אמר יהודה רב אמר הוא שד ודילמא גמרא

בבואה ליה דחזו דמו נמי אינהו אדם דמות לו
 דבבואה בבואה ליה דחזו בבואה להו אית נמי ואינדו

 חנינ׳אמ׳ דבבוא׳א״ר בבואה להו אית נמי ודילמ׳לרידהו
 להו: לית בבואהדבבואה להו אית בבואה שירא יונתן לי

לימדת ,צלו צל דנכואה נכואה ; כשצעק מתחלה אדם דמות לי שראו
:כהן נקי או היה שד שידא יונתן

 הדא חמא רכי נשם חנינא רני כירושלמי ננואה ליה דחזו תוספות
והא אדם של כמאה ראו לא אפילו נעיר אנל כשדה דחימא

 הר• לאשתו גע יכתוב קולו ששומע מי ואמר ככור מושלך שהיה מי חכיכן
 רני אמר אדם של בבואה שראה והוא ניזן רני ואמר ויתנו יכחכו אלו
 יחן אל דאמרינן והא כשדות מצויץ שהם כדרך ככורות מצזיין מזיקין נון

דומיא כשדה היינו הוא שד שתא דחיישינן גלילה להכירו שלום אדם

:ישראל לתחנה חוץ שהיה דיהושע

שנתעסק דכר הוי לא מ״ת התו' כתכו כצמא כנו מת אעפ״כ הרי״ה
 הכור אלא עשה שלא להגיה נראה ־ הכור עשה שלא הצדיק כו י

 כלומר הכור עשה שלא הלשון לדחוק ואפילו שכיור המיס עשה שלא או
: הניר ולא הצמא אלא הכור הזיקו שלא כנזקי כלום הכור עשה שלא

ראשון פרק נשאת בחולה
 הואיל בה׳ ונבעלת בד׳ נשאת בתולה קפרא בר תני

 ונבעלת בה׳ נשאת אלמנה לחגים ברכה בו ונאמרה
: לארם ברכה בו ונאמרה דואיל בו׳

 ורגו פרו לדגים כרכה : ה׳ ליל ויכנס כד' משתחשך כה׳ ונבעלת
 ורכן פרו לאדם רכה נ נו ונאמרה הואיל :ם המ את ומלאי

; תארן את ותלאו

אה״כ ב מג

ו



כתובות ראשון פרק נשאת בתולה
 יותר אדם בכרכת להתברך לה היה שהבתולה נראה העיון בתיזליז

 לקיום כתולה בחור יבעל ני אדם בני כל דרכם כן ני האלמנה מן
 לדגים ורביה הפריה ברכת להיות אך • כלה עכתה שנבר מהאלמנה ובמין

 כתפרה יאות לה ני דגים בו שנתברכו יוס לבתולה קבעו החי מכל מרובה
. הארץ בקרב לרוב וידגו כד״א האלמנה מן יותר ותרבה

" ן י מי"** ממעשה יותר צדיקים מעשה גדולים קפרא כר דרש .0
 כתיב וארץ שמים במעשה דאלו וארץ שמים

 במעשה ואלו שמים טפחה וימיני ארץ יפדה ירי *אף יגעיה
 מקרש ה׳ פעלת לשבתך *מכון כתיב צדיקים של ידיהם מת

 *ויבשת שמו ורבש־וייא אחד בבלי השיב י ידיך כוננו ה׳ ח'במ
 בר נחמן רב אמר יצרו והכתיב • כתיב ידו יצרו ידיו

 מעשה שמיך אראה *כי כרכתיב אצבעותיו יצרו יצחק 'צק
 ומעשה אל כבוד מכפרים *השמים בלתיבי אצבעותיך׳ח .סם

 צדיקי׳מי של ידיהם מעשה קאמר רבי הרקיע מגיד ידיו יט שס*

: מטר ניהו ומאי הרקיע מגיד
 האי ה״ק : הוא צדיקים ידי מעשה מקדש : יד חדא ידי אף

 שלהם תעשה שקרבין כתיב הצדיקים במעשה ידיו ומעשה
 הצדיקים תעשה דהוא ידיו ותעשה וה״ק הקג״ה של ידיו מעשה
 שמתפללי' צדיקי' שהם לבריות עליה׳ תעיד שהרקיע הרקיע מניד

:יורד ותער הגשתים על
 אע״ג חדא דמשמע ארן יסדה ידי כתיב וארץ בשמים ואלו תוספות

 הקומץ בשלהי ואמרינן שמים נופחה וימיני קרא דמסייס
 חד אלא ליכא מעשה בחד מ״מ כתיב תרתי כן אם שמאל היינו דיד רבה
 : ידים תרתי כתיב המקדש בית כגון מעשה בחד צדיקים במעשה אבל

 ע״פת״ש תבואר כו׳ צדיקים מעשה גדולים מהר־ש״א
 אותיות לצרף בצלאל היה יודע הרואה בפרק

 התם וכתיב נו׳ובדעת אותו .ויתלא שנא' וארן שמיס בהן גנבראו
 מעלות שבג׳ העליונה היא שהדעת מהידוע גו׳ תהומות בדעתו

 רוח והוא תשא כי פרשת כפרש״י והדעת והתבונה החכמה סהס
 רק תיבות אינן הקב״ה של שמותיו כי אותיות לצרף הקודש.ואמר

 בצלאל גבי שנאת׳ הקודש ורוח הרעת הוא לצרפם והיודע אותיות
 ה׳ אותיו׳שנא'פעלת'3 בין שניתן תקדש גדול שם עוד אמרו ועד״ז
 יודע והיה דעת בו שהיה בצלאל ע״ר נעשה שהוא גות׳ ה' מקדש
 שני הס הכא דקאמר וידיו וארץ שתים בהן שנבראו אותיות לצרף

 רחמים והוא הא׳היתין אותיות ׳3 בין שניתן והוא יתעלה מדותיו
 אליו והנלוים בצלאל שהוא והצדיקים הדין שהוא השמאל והשני

 לצרף תעלה של בפמליא וגבורה כח מעילים במקדש במעשיהם
 שהם שמאל ומצד ימין מצד במקדש שהן שמותיו ׳3 שהם שם ידיו

 ואחד מימין אחד שתות ׳3 בין מקדש נכתב שע׳׳כ והדין הרחמים
 אלא בהם השמות ׳3 צירף דלא בראשית במעשה משא״ב משמאל
 היה שתים ובמעשה בלחוד ארן יסדה ידי כתיב ארן במעשה

 מן כי הבריאה מטבע והוא שתים טפחה כדכתי׳ימיני לחוד הימין
 הפסד עולם הארץ מן וההפך עולם של ובניינו הרחמים השתים
 והגבורה הדין מדת תצרפין היו במעשיהם הצדיקים אבל ההויה

 לעוליאשר חיים מביא יתעלה בגבורתו אשר והחיים הרחמים אל
 טבע היפך מתים מחיה ה׳ לעולם גבור אתה נתייסד זה על

מעשה בעיקר זו הכוונה וע״ש החיים שממית אלם של הגבורה

 הימין מצד שהוא יהודה למטה בצלאל הא׳ שבטים ׳3מ היו התקדש
 ואמר הוי״ה שם הקב״ה של שמו על כולו יהודה כמ״ש ורחמים

 כמ״ש והגבורה הדין אליו לצרף דהיינו דן למטה גו׳ אהליאב ואתו
 ידיו ויבשת והכתיב וכריך גומר עמו ידין דן דכתיב קאתית מדן
 והדין הרחמים שהם ידיו ׳33 נעשה בלחוד שארן דתשמע יצרו

 תהילים ספרי ובכל השמאל שהיא אח' יד דהיינו כתיב ידו ומשני
 גו' שמיך אראה כי דכתיב אצבעותיו יצרו ות״ש כתיב ידיו שלפנינו

 נבראו שבו ימין של א׳ יד שהוא הרחמים של השם אותיות צרופי הן
 תבואר הוא מטר ניהו ומאי כו׳ ידיהם ומעשה ה״ק ות"ש השמים

 הרחמי' אל הגבורה מצרפים ידיהם שהצדיקי'במעשה שבארנו כמו
 הגבורה מקום אל מהשמים הרחמים ממקום בא שהוא ניהו ומאי
 חיי׳לעול׳ שהם אף גבורו׳גשמיס נקראו וע״כ הארץ בריאת שהיא
 להזכיר נתיסד שע״כ כך נקראו הגבורה בצירוף באים שהם ע״ש

 : לעיל שכתבנו הכוונה ע"פ גבור אתה בברכת גשמים גבורות
דלירמי וקשה ־ וכו' צדיקים מעשה גדולים קפרא נר דרש הרי״ף

 וינשת וכתיב ארץ יסדה ידי הכא כתיב אהדדי קראי הבנלי *

 בית הוא צדיקים דמעשה כיון קשה ועוד קפרא לבר השיב ולמה ידיו
 חד אלא ליכא מעשה דבכל כיון וע״ק המקדש גדול למימר ליה היה המקדש

 שתים ממעשה צדיקים מעשה גדולים היל״ל א'׳כ התו' שפי' וכמו יד
 שבשניהם כ;גן שמי׳וארץ ממעשה דקאמר האי ותא■ ארץ ממעשה וגדולים

 ,הו ידיו מעש־ אי קסבר תאי המקשה לבאר צריך וכן ידים שתי איכא
 על הרקיע מגיד איך כי הרקיע מגיד אומר הוא איך ארץ או שמים

 צר? כן ועל הארץ על הרקיע יגיד איך וכן רקיע עצמם שהם השמים
 עושה הוא אשר ה' מעשי וגדולים ה' פלאי על הוא ידיו שתעשה לותר

 אמר לכך לנו להגיד השתים יעלה מי כי ה׳ יעשה אשר לנו מגיד ומי
 ומער על ומוריד והככביס והירח השמש שהם ידיו מעשה מגיד הרקיע

 והשרים המע׳יה שלתה ע״י נבנה שהתקדש שמצינו לפרש ונראה וברד ושלג
 ית׳שנא׳ בכחו אס כי עמדו על עמד ולא צדיקים כולם שהם משמעתו אל

 הצדיקים ע״י המקדש נבנה שכבר שכיון השכל וכפי ידיך כוננו ה' מקדש
 וה׳יגמור קצתו מעמיד הצדיתים זכות כי הקב״ה מעמידו היה נקל בדבר
 שהכל וארץ שתים במעשה ואילו ידיו לשתי הוצרך ואעפ׳יכ לכתנו בעדם
 ולא ארץ ייסד שתים כונן אחת ונידו מאין יש נראם והוא הקנ״ה מעשה
 והשמים גדול חיזוק צריך גדול דבר הצדיקים מעשה כי ידים לשתי הוצרך

 הוה בל״ז לי5הב לו והשיב אחד ביד אפי' יסדם גדולים כ״כ שאינם והארץ
 יסדה היד ואף שהימין אמר הוא ארץ יסדה ידי אף דמדכתיב אמינא

 ולא ידים שתי שהם יצרו ידיו ויבשת כתיב והכא ידים בשתי שהם ארץ
 דכתיב וארץ שתים ממעשה גדולים קפרא בר דדרש השתא אבל מידי קשיא

 אין וא״כ יצרו ידיו יבשת דבתיב קשה אחד יד דהיינו ארן יסדה ידי אף
 מהארץ אבל וימיני בהו נמי דכחיב מהשמי׳ אלא צדיקים תעשה גדולים לנו

 ממעשה ופריך וכו' כתיב ידו ומשני גדולים לומר לך אין יצרו ידיו דכתיב
 ולבנת חתה כגון הקב״ה שעשה אחרים במעשה מצעו שהרי כלומר ידיו

 הצדיקים מעשה את להגדיל לך אין וא״כ ידים שתי כתיב ואפ׳יה ומזלות
 גזירות גוזרים הצדיקים שמצינו שלצדיקים ידיהם מעשה ומשני לרזרדייהו
 לנו מגיד ומי אלהיס יראת מושל צדיק כי הקב״ה של דברו ומבטלים

 צדיקיך כולם ועמך כדכתיב הקב״ה של ידיו מעשי שהם הצדיקים גדולת

שהם הרקיע ומעלתן גדולתן לנו מגיד מי להתפאר ידיו מעשה וכו׳
: נענים והס ומתפללים מער להוריד גוזרים

 כ אל • אזניך על לך תהיה *ויתד מ״ד קפרא בר דרש
 שם דבר אדם ישמע שאם אוזניך אלא אזניך תקרי

זכרים עןרלא רבי דאמר ינוץןה ץכאןג אצבקן יגיח הגון שאינו
 ע מפני־



העא כתובות ראשון פרק נשאת בתורה
 איליט׳ מ״ט ליתרות רושת אדם של אצבעותיו מה מפני

 מר ראמר עבירא למלתיה וחרא חרא כל דמחלקן משום
 מ״ט אלא * גודל זו אצבע זו אמה זו קמיצה זו זרת זו

 יניח הגון שאינו דבר ארם ישמע שאם כיתדות משופות
 אוזן מה מפגי ישמעאל רבי דבי תיא • באזניו אצבעותיו

 הגון שאינו דבר ישמע שאם רכה שלה והאליה קשה כול׳
 לאוניו אדם ישמיע אל רבנן תנו ׳ לתוכה אליה יכוף

 : לאברים תחלה גכוים שהם מפני בטלים דברים
דומות האי כלומר מ״ט :כיתד שפוייה שהוא אצבעו יגיח

 מחוכרות ואינן הזו זו שמחולקות רמחלקן אלימא כיתדות:
 ת3 יש אחת כל היא קושיא למלתיה וחרא חרא : יחד

 > חשן של זרת מודדין הקענה מן זרת זו :גכוה גצרכי ואף צורך
 אצכעו׳ שלש חופה לקמוץ הקטנ׳מחחילין שאצל מאצכע קמיצה זו

 מהגדולה אמה זו :וקומץ ואצכע והאמה הקמיצה ידו פס על
 חעאת של דהיס למתן אצבע זו : כלים ואמת כנין אמת הודדין

 : ודמצורע דאהרן יד לכהן גורל זו :עו3אצ3 כיה 3דכתי
 ;נכרית האוזן שכסוף כשר אליה לע״ז;3 אגוייש"ידאש משופות

 אמרינן נמי 'והכי מכולס לכונת ודקות רכות לאברים חחילה
 חריש אפילו להיכל שרי רישא דחריך עכו״ס האי עכז״ס מסכת3

:לבשל שממהר פי על ואף אודגיה
 ודרי' עלזיונך הל״ל פשוטו דלפי אזניך תקרי אל מהרש׳יא

 דכר מכל ונשמרת 3דכתי דמלתא ארישא דקאי ליה
 רע דכור מכל ונשמרת כפ״ק עכו״ס מסכת3 ו3 שדרשו גומר רע

 דאר״א ואמ׳דהיינו כו׳מלהשמע אצבעו שיניח השומע על והזהיר
 כזה לכוון יש כו׳ חשופות מ״ט כו׳ קמיצה זו זרת כז׳ מה מפגי
 למחנה מחוץ לך תהיה ויד מיניה לעיל 3דכתי דמייתי קרא האי
 מחוץ למלתא וחדא חדא כל תהיה אצכעזתיך ככלל שהיד ר״ל גו׳

 תר דאחר חלוקן דצריך הוא שכינה מחנה3 דהיינו מלחמה למחנה
 אל כמ״ש לה צריך אתה אין מלחמה3 אכל כוי קמיצה וזו זרח זו

 שאין לפניך אויכיך ולתת כענין וכת״ש גומר ידי ועוצס כחי תאמר
 שיפוע3 מלחמה3 תה צורך יש ת״מ אכל ידך לגבורת צריך אתה

 תה מפני ואתר כז׳ אזניך על אותן שתניח ידיך ואצבעות יחידות
 של הסחוס הכריאה ע3ט לפי ואר3ת כו׳ שאס רכה והאליה נו׳

 הוא כי גס האוזן לתוך שיכנס הקול תקכל שהוא קשה הוא האוזן
 לפי שלמטה הרך אכל אחר דכר שוס ו3 יפול שלא לאוזן מכסה

 שיכוף כו׳ ישמע שאס לצורך אלא כאן תקוס לו אין הבריאה ע3ט
 כאיסור לעיל שאמר כו׳אחר ישמיע אל :לתעלה המטה לתוכה

 המותר הדכור שגס כזה הוסיף דבור והוא הגון שאינו דכר לשמוע
 לדבור אלא אזניו את ישמיע אל צריכין שאינן כטליס דגריס כגון

 מוזהר אתה שאין הראות כחוש כגון חושים כשאר משא״ב המצות
 נכוית שהן מפגי הטעס ואתר המותר דכר מראות עיניך להעצים

 דכור שמיעת לידי הכעל דכור משמיע' א3י שכקל ר״ל כו׳ תחלה
 יוצאים החושים ששאר אכריס לשא׳ תחלה נכוית היא האסז׳שע״כ

.־ יותר ו3 מצוי שהאיסור לפי מתנה
 זיין כלי מענין הוא שאם לו הוקשה ונו' על לך תהיה ויחד מ״ד תרי״ף

 כד* יתד לו להיות הצתי שכא כיון קשה וכן זיינך על היל״ל
 כמקום או :יין הכלי על היתד תהיה אם לנו מה חון כצאתו כו לחפור

 שאינו דכר ישמע ולא כאזניו אצבעו שיניח האוזן על לרמז! כא אלא אחר
 שפוי שהוא א׳ דא׳יככאצכע וכו׳תימה כיחדות משופות :מהטעם הגון

 אלכע אזניו כשתי להגיח צריך ואם כאזנו אצבע אותו להניח מספיק כיתד

 השומע שיניח רמז ושמא משופות אצבעותיו כל ולמה סגי יד ככל אחד
 דבר שמיעת למנעם שם ׳,השומע כל כאזני אצבע יגיח וגס כאזנו אצבע

 כדי משופות הם דהאצבעות כיון וקשה לתיקה אליה יכוף ;הגון שאינו
 אליה שיש כיון קשה ובן האליה אל עוד צורך מה באזניו אצבעו להניח

 יכון< שאם צריכי דתרווייהו וי״ל משופות להיות לאצבעות צורך מה וזן בא
 אע״פ לכדו והאצבע השמיעה מעככ אינו עליה ידו פסת ויניח האליה

 אצבעי ויניח לתונה האליה יכוף אלא שומע הוא עדיין מ״מ באזן שיניחנו
;כלל שומע אינו ואז האליה על באזנו

 . 3 לברכת מנין תנא נתן בר הונא לי אמר נחמן רב אמך
 עשרהץ בועז *ויקח שנאמר בעשרה חתנים
 אלהיס ברכו *במקהלות מהבא אמר אבהו אנשיסיורבי

 ליםי מאי אבהו דרבי קרא בהאי נחמן ורב ישראל* ממקור ה׳
 שח אומר מאיר רבי *היה לכדתניא ליה מיבעי ביה דריש

 'נ פיק םיה שירה אמרו אמן שבמעי עוברים שאפילו מנין

 ,פזנל* לישרא ןרקממ ,ה הים(אל ברכן ותבמקהל שנאמר

 כתו עשרה והיינו קהל צריך תקור כרכת על ישראל ממקור
 עשרת ועדה תעדה פחות הקהל ואין העדה אח הקהל

 :וכלב יהושע יצאו הרעה לעדה מתי עד מרגלים מעדת כדילפינן
קרא דמ״תי כלה ובמסכת אנשים עשרה כועז ויקח שנאמר !"!וספות

 והכא אחסין ברכת דהתס למימר איכא רכקה את דויכרכו
 המתקדשת לאשה אירוסין ברכת לברך שיש משם ללמוד וים נשואין ברכת

 די׳ היא בעלמא דאסמכתא ונראה היה שליח אליעזר שהרי שליח ידי על
 :אירוסין כברכת דקרא פשעיה איירי ולא מהתם משתמע לא

דרשת לפי כין גו׳ ה׳ אלהים ברכו במקהלות מהרש״א
 עוכרי׳כו׳תשתע דאפי׳ דרש לפי וכין חתנים רכת3

 קדתו מיניה לעיל 3דכתי שירה ומקוס שמחה ענין3 דאיירי להו
 מתוך העוברים שראו מפורש כשס ובפרק גו׳ נוגניס אחר שרים
 למדרש ם"ד *אי כחידושינו: וע״ש המאירה כאספקלריא הכרס

 ** הגואל קכל לא כו׳ואעפ״כ לפרסומי עשר׳'אין דלאו פגי לא

 כמכואר יכום מצית משוס אלא כועז התירה לא דסכר דרשא הך
 אקב״ר אירוסין רכת3 פי׳ ־ ע"ש הערל פרק כחידושינו כאורך

 שאתת מקום כל תהיו קדושים ת״ש ע״פ נתקנה בו׳ העריות על

 העריז׳ על קכ״ו אשר כו׳וז״ש קדושה תוצא אהה ערוה גדר מוצא
 עריות שאינן הארוסות גס לנו אסר עריות ומגדר פנויה היא אפי׳
 אלא לנו התיר ולא כנדה לכעלה אסורה כרכה כלא כלה שאמרו כתו

 שככר וקדושין חופה ע״י דוקא וזה ערוה שאינן לנו הנשואות
 לפרש שיש א״נ הערות כגדר כו׳ עמו מקדש זה דככל גת ומסיים
 לגג* ישראל דמיון דוכתין ככמה מ״ש "פ ע הכי כה דתסייס
 כדוגת' ישראל עמו ג״כ לו מקדש דהוא וז"ש לכעלה כאשה הקכ״ה

 אלא מורשה תקרי אל כמ״ש התורה נתינת שהיא בקדושין זו
 כיוס שדרשו וכמו עמנו כמקדש שכינתו יחוד הוא וכחופה מאורסה

 המשכן שנתחנך יום זה לכו שמחת וכיום תורה מתן זה חתונתו
ויוצר לכבודו ברא שהכל גרמת שגע פי' ־ ודלק

נתקנה ׳ ,



כתובות ראשון פרק נשאת בתולה
 ו עשיתי אף יצרתיז נראחיו לכבודי גשמי הנקרא כל עד״ה >תקנה

 הוא שהאדם חיים נעלי משאר שינוי האדם בהויות שיש לפי והוא
 ב״ח נשאו־ כן ולא מאדם נעשית שהנקבה ועוד ונשמה גגוף נברא
 ויברא שנאמר בריאה אלו לשונות ג׳ האדם בהויית נאמר וע״כ
 • הנשמה בריאת והיא גומר אלהיס בצלם בצלמו האדם את אלהיס
 היא האדמה מן עפר האדם אלהיס־אח ה׳ וייצר שנאמ׳ יצירה
 לקח אשר הצלע את אלהיס ה׳ ויגן שנאמר עשיה ־ הגוף יצירת
 שהכל נרכת יסד הנשמה נריאת שהיא נראתיו לכנודו וע״ש גומר
 האדם יוצר נרכת יסד הגוף יצירת שהיא יצרתיו וע״ם לכנודו ברא

 שהאדם עד עדי גנין ממנו לו והתקין יסד עשיתיו אף זע״ש
 נה גס וסיים העולם לקיום תמנו ננראת והנקבה יחידי נברא
 נרכת ־ לדורות אדם ליצירת ננרא׳ כן גס ודאי שהיא האדם יוצר
 ילדה-גו' לא עקרה רני הכתוב ע״ש כו׳ עקרה ותגל תשיש שוש
 שדומה כ״י רני דנרכות בפ״ק ומפורש גו׳ שוממה גני רניס ני

 שהיא ציון שתשמח והיינו לגיהנס גנים ילדה שלא עקרה לאשה
 כו׳נתיסד* רעים תשמח שמח •ברכת לתוכי אז גניה נקגוץ שוממה

 המקום לפני שמחה שאין נגלות עתה שעושין החתונה שתחת על
 אמר וכלה חתן נשתחת וגס פיו שחוק למלא אדם לכל ואסור

 וקול חתי קול שמחה וקול ששון קול ירושלים גות׳מחוצות והשגתי
 יתעלה ממנו תנקשין אנו אעפ״כ קולות ארגע שהם גומר נלה
 שהם האהוניס רעים את ישמח ותכלה החתן שמחת שגשניל נ״ה

 שושנינו שהיית יצירך ששמחת נמו וכלה החתן שישמחו השושגוני׳
 ומלמד אלץ הניאה ו וקשטה שקלעה האדם אל ויגיאה כדאתרינן

 כי וכלה חתן תשמח בא״י וסיים לאדם שושנין הקנ"ה שנעשה
 ברא אשר ברכת : אדם לכל ואסורה נגלות ליכא אחרת שמחה
 לעתיד שלימה שתהיה וכלה חתן שמחת על נתיסדה כוי ששון

 והשגתי אתר בגלותה כי נירמיה הנתונים וע״ש הגאולה בעת
 קולות ארבע שהן גומר חתן גות׳קול ששון קול גומר יהודה תערי

 וקול ששון קול גומר הזה נמקוס ישתע עוד נאתר בגאולה ושוב
 ולזה גותר הודו אומר קול והוסיף גו׳ נלה וקול חתן קול שמחה

 הששון קול תשוב שלא התר בגלותינו לנו להתייאש שאין אתר
 תאי כ״ש הוה הוה דלא תאי שהרי אלינו עוד השלמה והשמחה

 הוה־כ״ש הוה דלא ושמח׳גגידמאי ששון ברא אשר וז"ש תוה דהוה
 יהודה בערי עוד ישמע ונמהר׳ הוה דהוה דמאי להאמין לנו שיש

 זכר גומר מחופתם חתנים מצהלות קול כלה וקול חתן קול גומר
 מצהלות קול ואמר גאולה דגני קרא בהאי שנזכרו קולות ׳3 כאן

 רכיס3ת שהחתניס דהיינו גומר הודו אותר קול תחת כו׳ חתנים
 זוכה וכלה חתן דתשמח רכות3 תסכת3 ונתיש לה׳ בקולם ומודים

 הקולות בהשבתת תשא״כ ישראל של גאולתן גני דכתיבין לה׳קולות
 שמחה וקול ששון קול דהיינו קולות ארבע רק כתיבי לא בגלותן

 גס ישבית לא גומר לה׳ הודו אומר קול אבל כלה וקול חתן קול
 שעושה הנסים על להקב״ה ותשבחות שירות לתת דהיינו בגלותן

: ושעה עת בכל עתנו
 שם שברכו ברות מצינו שלא פי על וכו׳ואף חתנים לברכת מנין ןקךי״ה

 בחפלה ברכוהו והזקנים כתיב קראי בהנהו דהא חתנים ברכת י

 ששון ברא אשר היא חתנים וברכת וכו׳ ,לביתך4" הבאה האשה ה׳ יחן

 רבקה את דויברט קרא שהביאו כלה ובמסכת • רמז שוס כאן ואין ושמחה
 היא חתנים ברכת מ״מ אחרת ברכה אלא חתנים ברכת שם מצינו לא ג"כ

 ואפשר מהתם עשרה משתמע לא רבקה את !יברכו שבפסוק התוס' וכתבו

 לה ויאמרו רבקה את ויברכו בפסוק תיבות עשרה שיש אסמכתא לבקש
: לעשרה רמז רבבה לאלפי היי את אחותינו

 בריךח דבריה בהלוליה אשי רב לבי איקלע אמי רב
 • יצירה חרא סבר דמר קמיפלגי בהא לימא שית

 הואי יצירה חרא דכ״ע לא הוו יצירות ב׳ סבר ומר הואי
 מעשה בתר סבר ומר אזלינן מחשבה בתר סבר מר

 0 ן׳5נו את אלקים *ויברא כתיב רמי יהודה דרב הא כי אזליגן
 ה נס בתחלר, כיצד הא בראם ונקבה *זכר ובתי׳ בצלמו האדם

 : אחד נברא ולבסוף שנים לבראות במחשבה עלה
 ויבן בעירונין כמ״ד הואי יצירה חדא :הוסיף האדם יוצר שית בףיך

מלפניו זכר פרצופין ב' נברא ברייתו שמתחלת פרצוף הצלע את י
 ב' כאן והרי האשה נבראת וממנו היה זנב כת״ר יצירות '3:מאחור ונקבה
 בערובין אחד ונברא לינרא במחשבה שב׳עלו אזלינן מחשבה בתר ; יצירות

:פסין עושי! בפרק
 בתר מדקאמר אחד פרצוף מ״ד דהיינו צ׳יל הואי יצירה חדא

 אזלינן מחשבה נתר שבר ותר הואי יצירה חדא דכ״ע הכי
 במחשבה עלו הוו אחד פרצוף דלמ״ד בהדיא תשמע ב׳דעירובין פרק ובריש

 : רשב׳יס פי' כך הכי ס"ל לא פרצופין שני למ״דהתס אבל '3 להבראות

 יצירות כ׳ סב׳ ומר הואי יצירה חדא סבר מר מהרש״א
 הפירוש יהיה ההוספות דברי ולפי פרש״י עיין כו׳

 זב׳ אדם רק נברא לא שמתחלה זנב כת״ד יצירה חדא בהיפך
 ראיית ומיהו '3 היו יצירתן שמתחלת פרצופין ׳3 כת״ד יצירות

 זנב דמ״ד אליבא דודאי פרש״י לדחות מכרעת אינה ההוספות
 תקפה דאלת״ה כו׳ במחשבה עלה דמתחילה כן לומר מוכרחין

 מ״מ קרא האי ניחא פרצוף דמ״ד ואליבא בראם ונקבה זכר מאי
 לומ' מוכרחין פרצוף למ״ד גס אהדדי לרמיו׳ק־אי דאתינן למאי

 במחשבה עלה דתתחלה כו׳פי' ׳3 לבראות במחשבה עלה דמתחלה
 ברא ולבסוף הנבראים כל כשאר כלל חבור בלי תחש ׳3 לבראות

 רש״י כי ודע ־ פרש״י לישב נ״ל כן תחוברין ב׳פרצופין אח׳דהיינו
 ברא ונקבה זכר תדכהיב ב״ר מדרש ע״פ זו דרשה הביא בחומש
 רש״י שהניח מה הרא"ס וכתב מצלעותיו אחת ויקח וכתיב אותם

 י״ל בב״ר שדרשו דקראי דרשה ותפס דגמרא דקראי דרשה ז״ל
 מדקאתר עיקר הוא פרצוף דמ״ד דכחונות מההיא דייק דרש״י

 זנב קאמ׳כמ״ד ולא פרצוף כת״ד כו׳והיינו יצירה חדא דכ״ע שם
 בההיא מ״ת דהא לי תובנין אינן ודבריו כו׳עכ״ד ב׳יצירות ודכ״ע

 מקראי לה דדריש יודא דרב הביא נתי פרצוף למ״ד דכתובות
 הרואה ודפרק פסין עושין דפרק דסוגיא אע״ג בגמרא דתייתי

 דגמרא דרשה להניח ה״ל לא ת״ת זנב למ״ד הכי נתי ליה דריש
 וענין דכתובות דפ״ק בסוגיא זו דרשה נמי פרצוף דלמ״ד כיון

 במחשבה עלה חלה בת שאתרו כענין כו׳ במחשבה עלה נתחלה
 הענין הוא כן נו' מתקיים העולם שאין ראה הדין בתדת לבראו

 וכשראה הנבראים כשאר ׳3 אות לבר במחשבה עלה בתחילה הזה
 שלוה וצריך כך להתקיים יכול העולם ואין קטטה כולו שהאדם

בעולמו יחיד הקב"השהוא של שמו על אחי בראו ניניה' י״ה ושס



קעב כתובות ראשון פרק נשאת בתולה
.־ אחד גוף הס כאילו ביניהם שלוס שיהיה אולי

 לה ואמרי הוה רר״ל בניה מקרי אבא בר חייא רב ר
 יומא ינוקא ליה שכיב * הוה דר״ל בריה מתני שס

נחמני בר ליהודה דבריה למחר לגביה אזיל לא קמא 3״ע
 ינוקא קבל כל מלתא אימא קום ליה אמר מתורגמניה

דור ובנותיו בניו מבעם וינאץ ה׳ *וירא ואמר פתח 0'יני
 בנותיהם ועל בניהם על כועס להקב״ה מנאצין שאבות 3

*על לי׳ וה״ק הוה בחור ואיכ׳ראמרי קטנים כשדם ומתים עיהים
 אלמנותיו ואת יתומיו ואת ה׳ ישמח לא בחוריו על כן ט

 זאת בכל נבלה דובר פה וכל ומרע חנף כלו כי ירחם לא
 רב אמר נטויה ידו ועוד מאי נטויה ידו ועור אפו שב לא
 כל אלא לחופה נכנסה למה כלה יודעין הכל רב בר חנן

 גזר לו נחתם אפילו מפיו נבלה רבר ומוציא פיו המנבל
 לנחומי אתא " לרעה עליו נהפך לטובה שנה ע׳ של דינו

 לאתפוסי את חשיב ליה ה״ק ־ ליה מצער קא צעורי
 של שבחו בנגד מלתא אימא קום ליה אמר * אדרא

 וחזק אדיר גורלו ברוב הגדול האל ואמר פתח הקב״ה
 אין עד גדולות עושה במאמרו מתים מחיה גוראו׳ כרוב
 ליה ׳אמ המתים מחיה בא״י מספר אין עד ונפלאות חקר
 המנוגעין אחינו ואמ׳ פתח אבלים כנגד מלתא אימא קום

 זאת זאת את לחקור לבבכם תנו הזה באבל והמדוכאין
 רבים בראשית ימי מששת הוא נתיב לעד עומדת היא

 אחרונים משתה כך ראשונים כמשתה ישתו רבים שתו
 אמר ,אבלים מנחם ברוך אתכם ינחם נחמות בעל אחינו
 משתה לימא לא ישתו רבים לימא שתו רבים אביי

 רבי דאמר לימא לא אחרונים משתה לימא ראשונים
 אל לעולם יוסי דרבי משמיה תנא וכן לקיש בן שמעון

 *כסדום קרא מאי יוסף רב אמר לשטן פיו אדם יפתח15 00
ה׳קציני דבר *שמעו ליה אהדר מאי דמינו לעמודה היינו סס

 מנחמי בגגד מלתא אימא קום ליה אמר וגומר פרום
 חסדים גומלי בני חסרים גומלי אחינו ואמר פתח אבלים

" ן סרח
 ידעתיו *כי אבינו)שנאמ׳ אברהם של בבריתו המחזיקים יח

 בעל אחינו וגומר( ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען
 אמר הגמול משלם אתה ברוך גמולכם לכם ישלם הגמול

 ואמררבון פתח ישראל כל כנגד מלתא אימא קום ליה
 הדבר מן ישראל עמך והושע מלט והצל פדה העולמים

 מיני ומכל הירקון ומן השרפון ומן הביזה ומן החרב ומן
ואתה נקרא טרם בעולם ובאות המתרגשות פורעניות

:המנפה עוצר אתה ברוך תענה
 דברים המאורע לנגד ינוקא קבל כל ־ למתורגמניה ליה אמר

 וינאץ :אבית עשו ה׳מה וירא :הילד מיתת על ניחומים
 ואית ובנותיהם: בניהם על לפקוד לו וגרמו שהכעיסוהו מבעם
 כן על אמר קרא והך היה בחור אלא המת היה תינוק לא דאמרי

 של עולמו ועד כתו דריש ועוד שנה ע' של : וגומר בחוריו על
 לנחומיהצעוריקא אתא : לרע מטוב נהפכת נטויה אדם

 חשיב : בט מת עונו שבשביל פניו על תוכיח בתתיה ליה מצער
 בעון בניך ואת לתופסך לתעלה אתה חשו׳ אדרא לאתפוסי את

 שנא' הדור על נתפסין צדיקי׳ בדור שהצדיקים ותן 3 דקי״ל הדור
 ברוך בה פתח בברוך גודלי ברוב הגדול חחלן<האל וממקדשי

 המנוגעים אחינו וכו/• הנטל האל העולם תלך ה׳אלהינו אחה
 באבל :הסדר על סדורות וכן היא לחברתה הסמוכה ברכה וכו׳

 ולא מתים שהכל לעד עומדת שזאת ואח לחקור לבבכם תנו הזה
 :היא ראשוני׳ משתה לימא ראשונים משתה מדאי: יותר תבכו

 שבע בבאר אשל ויטע דכתיב חסדים שגמל אברהם של בבריתו
: ״לויה ״שחיה ״אכילה ר״ת

 ועי״לכלקבל עייןפרש״י בו׳ ינוקא קבל כל מהרש״א
 עונשין בר דאינו כיון חטא ובאיזה מת ולתה ינוקא

 כי עד תעלה של בב״ד עונשין בר היה לא הוה בחור נתי ולמ״ד
 מנאצים שאבות דור ובנותיו בניו מכעס ואמר שנין

 דהיינו ובנן בנין קדמוהי תדארגיזו התרגום דלפי כר' להקב״ה
 ובנותיו תדכתי׳בניו אבל ובנות בנים למכתב ה״ל והנקבות הזכרי׳
 בניהם בשבילם שנענשו חטאו שהם תדבר האבות דעס ליה תשמע

 בחוריו מדכתיב בכאן גס גו׳ בחוריו על כן על : ובנותיהם
 כלת יודעין הכל ושאמר הוא דבחטאם ליה משמע אבות על בכינוי

 פיהם מנבלים שהבחורים לפי תדה כנגד מדה שהעונש ר״ל ט׳
 לפרק המגיעים בבחורים העונש להס יבא לחופה הנכנסת בכלה

 נכנסת יודעי׳שהכלה הכל כי מבואר והוא בהם ישמחו שלא החופה
 כי כמו זנות לשם פיו המנבל כל אלא אישות ליחדהלשס לחופה

 עיין בו׳ נחתם אפילו : נבלה דובר והיינו בישראל עשה נבלה
 ועוד אבל העבר על אפו שב לא זאת בכל דה״ק לפרש ול״נ פרש״י

 נהפך לטובה ע׳שניס של הגזרה כפי עוד לו שיהיה השנים היינו
 תצא לא עליון מפי כי לרעה עליו הופך קאתר לא לרעה עליו

 שנים לע׳ לארס שנגזרה הטובה מדתו תסלק הוא אבל הרעות
 ועי״ל הטובה מדתו לסלק נטויה ידו והיינו לרעה לו נהפך ממילא

 לבו נתן לא דלעיל עונש בכל אס האדם על קאי שב לא זאת בכל
 דין גזר לחתום ידו שעוד לו תביא הקב״ה של אפו בתשובה לשוב

 לאתפום* את חשיב ושאמר לרעה להתהפך נטויה לטובה שנה ע׳ של
 בכל כו׳ למחות לו שאפשר כל בהתה במה פרק מ״ש ע״פ אדרא

 של שבחו כנגד מלתא אימא : העולם כל על נתפס העולם
 להמית בחקו חסרון ח״ו שיש לומר טועה שיש בו'לפי הקב״ה

 בדבר וב׳רשויוח תמית אינו המחיה כי לומר שטועה תי ויש החיי©
 כנגד מלח׳ אימא אמר גו׳וע״כ ואחיה אתית אני נאת׳ זה על אשר

 כו׳ני הגדול האל אמר ולזה הרעות הדעות אלו כו׳לבטל שבחו
 מוראו שהיה ב״ו כמד׳ שלא מדתו גדלו ברוב כי גדולתו בודאי זה

 ברוב שוב החיים שהמית אחר גס במוראו והקב״ה החיים להמית
 ח״ו לתלות הפכים דברים אלו אין וגס מתים תחיה הוא נוראותיו

 בזת ויש חקר בו אדם ללב שאין גדולות עושה אבל רשויות ׳33
 מלתא אימא :מספר אין עד אדם בני מלב ומכוסה נפלאות

 מיתה שיש ולפי קרובם מיתת על לבס שיתנו כו׳ אבלים כנגד
 שמנן נחש בהתה במה פרק כדאמרינן חטא בלא מיתה ויש בחטא

בעטיו



כתובות ראשון פרק נשאת בתולה
 מית׳זאת את ולפשפש לחקור לבבכם תנו אתר ע״כ נחש של בעטיו
 נתיב עומדת היא זאת מ״ת אזי תמצאו לא ואם באה חטא מאיזה

 ימי בששת שנעשו ממה נגזר שכבר כמשמעו בראשית ימי ינו'
 בעטיו דהיינו עליהס מיתה וכקנסה וחוה ארס חטאו שאז בראשית

 המיתה המשיל כו׳ ראשונים כמשתה כו׳ שתו רבים ואמר נח: של
 לא ת״ש ע"פ ועי"ל מקראות בכתה כת"ש פורענות כוס בשתיית

 דלקמן הכוסות טשר׳ שתו רבים והיינו אבלים לנחם אלא יין נברא
 : נו' ישתו רבים ליתא ולא ראשונים משתה והוא האבל שבבית

 בדרך גס שהדבור מבואר הוא כי פיו אדם יפתח אל לעולם
 החוטא להיות מקטרג שהשטן עד הדין מדת את תעורר הדמיון
 כן שאתר גו׳ היינו כסדום כמעט וז״ש לכך שראוי בדבר מודה
 לכך דראוי ליה אהדר הדין מדת ובכן העונש לעני! הדמיון בדרך

 מנחמי כנגד מלתא :גו׳ סדום קציני ה׳ דבר שתעו החטא "ש ע
 יותר אתת של חסד הוא המתי' עם שהוא הג״ח זה כי כי אבלים

 אחינו וז״ש זאת על אותם ולברך לשבחם ראוי ולכך ג״ח משאר
 ר״ל אבינו אברהם של בבריתו המחזיקים ג״ח בני ג״ח

 אשר למען ידעתיו כי שנא׳ כו׳ המחזיקים הס אחינו של אבותיהם
 קראג״ח בהאי ומפורש אחינו של אבות שהס גות׳ בניו את יצוה

 אבינו אברהם של בריתו הג״ח וקרא ע"ש הערל בפרק כמבואר
 עולס אל ה׳ בשס שם ויקרא הכתוב אמר האשל נטיעת שע״י

 כו׳להתפלל ישראל כל כנגד תלתא אימא ואמר במדרשות כמפורש
 דבר כאן פרט דהיינו בטבע שאינן ממיתות להצילם ישראל כלל על

 כדאמרי׳ ביה אתנהו דכולהו השביה הוא דנקט וביזה ורעב חרב1
 ד׳ נקט כאן שפרט אלו פורענות ארבע נגד ולכך השותפין בפרק

 : המגפה עוצר בחתימה וסיים כו' והושע ומלט והצל פדה לשונות
 שבתוך והג׳ אכילה שקודם הג׳ בו׳ תקנו כוסות י׳ *תנא

 המאכל ולשרות לפתוח כדקאתר המאכל לצורך הס האכילה
 לשתות שבאו אכילה שאחר ארבע אותן אך בברכות כדקאמרינן

 כנ׳מספיק ארץ כנגד ואחד הזן כנגד אחד הטעם זה אין לכאורה
 אדם כל מבשאר טפי באבל וברכה ברכה לכל כוש קבעו דלתה
 הד׳ שאלו בזה שהכוונה ונראה המזון לברכת אחד בגוש ליה דסגי

 וע״פ כפרש"י בשתיה לו להרבות לשתות באו הס המאכל ;שאחר
 של כוסות ד׳ על רמז שהוא הפורענות כוס שתו רבים הכוונה

 וכיון בב״ר כדאיתא לע"ל העכו"ס את תשקה שהקכ״ה פורענות
 ותה שבבה״ת הברכות לד׳ גס איתן קלעו כוסות ד׳ דבעי

 דכנגדן דאמרי׳בב״ר זו הכוונה ע״פ ג״כ כוסות ד׳ עוד שהוסיפו
 לבא לעתיד לישראל ונחמה ישועה של כוסות ד׳ תשקה הקי״ה
 נגד ואחד כו׳ העיר חזני כנגד אחד אבלים בנחמות אותן וקבעו

 נראה ט׳ שינחתנו ניחומין ברכת עליו תקנו כפרש״י ב״הכו׳
 ג' אהני אבל ב״ה דכנגד כוס אהך אלא ברכה קבעו דלא מפירושו

 שהיו ברכ׳ואפשר קכעןלהס לא ודר״ג העיר ופרנסי העיר דחזני
 וכך תלתידהון ולסוס רבנן לפוס וחתרא חיי שאמרו ע״ר שותק

 ודר״ג עיר בדפרנסי וכן העיר חזני לפוס וחמרא חיי שותק היו
השתית רנוי מתוך כו׳כי ומשתכרק שותק היו התחילו ודקאמ׳נתי

 כו׳זשאת' החזירו כוסות י״רהשיטו' יות׳מזה ושותין משתכרין היו
 עשירים שהיו לפי כו׳ לקרוביו קשה המת הוצאת היתה בראשונה

 עושין העניים גס ־היו הבושה ותפני מכובדים בכלי׳ עצמם קוברין
 ע״ש: מגלחין ואלו פרק לה מייתי ואהכי כו׳ להס קשה שהיה עד כן

הפסוק לזמר למתורגמן טעם לתת יש ה׳זכו' וירא ואמר פתח הרי״ת
 ז״ש מהו אדרא לאתפוסי את חשיב דמסיק למאי גם זמה הזה ׳

 על נתפסי' שהם כיון בניו על כועס מנאצים שאבות דור וינאץ ה' יירא
 לגמר* כפרה יהיו ולא הדור עון על ליענש הצדיק של בניו נוטל הדור עון
 מנאצי׳להקנ״ה שאבות דור מ״ש וכפי וינאץ הרעים מעשיהם ה׳ וירא וזהו

 עלית' מצדיקים אינם בניהם קוברים שהאבות הקב״ה שכשראה ירצה וכו'
 הוא ברוך הקדוש אז בניהם מתו למת לומר מנאצים הס אלא הדין את

 על יותר מתכעס אלא הדור על לכפרה הבנים אותם מיתת מקבל אינו
 בחוריי על כן על כתיב וכן בעונס הבנים אותם לסלק שגרמו הרע הדור
 ה' כשלוקח ע״כ מתעים ה!ה העם מאסרי ויהיו מיניה לעיל דכתיב וכו'

 כיון במעשיו ה׳ ישמח לכפרה היו שאילו הדור על לכפרה אינם הבחורים

 מתעי' העם מאשרי להיות אבל ישראל בני על לכפר תועלת מהם שהגיע
 נמחק אינו עצמו ועזן הדור בעוז מתים שהם ישמח לא בחוריו על ע״כ
 אפו שב לא הבחורים שנשברו זאת בכל כלומר אפו שב לא זאת בכל וז״ש

 נבלת שדבר חטאתם פרי שזה להענישם אלא לכפרה ללוקחס הקכ״ה של

 של עולמו ועד דהיינו ע׳שנה שהוא האדם חיי זמן לטובה לו שאפי׳נחתם
 צעור* לנחומי אתא וכשהקשה לרעה להפכם נטויה הקב״ה של ידו עוד אדם

 לתעלת אתה ששוב מ״ת הדור על כפרה בניו מיתת שאין לומר מצערי
 ליתא ראשונים משתה :הצדיקים מכלל נחשב שאתה הדור בעזן לחופש־

 כך אמר דלא דכיון ז״ל לרש"* הכוונה וכו' ראשונים משתה ז״ל פירש״י
 לומ׳שהכוונה הוא ובהכרח ראשונים כמשתה לומר עניו מה אחרונים משתה

 שצוותו זי׳ל פרש״י לכך הראשונים כמשתה להם שיהיה האחרונים על
 וא״כ הוא ראשונים תשתה הזה האבל כלותר הוא ראשונים משתה לאמר

 רבים ליתא דלא דכיון וא״ל ראשונים כתשתת ולא לימא ראשונים משתה
 שתו רבים דהיינו ראשיניס למימ׳כמשתה איכא שפיר שחו רבים אלא ישתו

 ומאי ראשונים איכא פתו רבים בכלל כי שייכא לא הא ראשונים כמשתה
.־ וכדאמר הוא ראשונים משתה לימא הכי אלא ראשונים כמשתה

 שם יותר לקרוביו קשה המת הוצאת היתה בראשונה תניא
 שבא עד ובורחין אותו מניחין שהיו עד ממיתתו

 כל ונהגו פשתן בכלי והוציאוהו כעצמו קלות ונהג ר״ג
נהוג והאידנא פפא א״ר פשתן בכלי להוציא אחריו העם

: זוזא בר כצררא אפילו עלמא
 יסרקות: שיראין כגון יקרים בכלים אותו קוברים שהיו המת דיוצאת

ף< : דינר אלא שוה שאינו קנבוס בגד זוזא בר בצרדא
רקפ היוצא כל יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רב אמר

 נמה לאשתו כותב כריתות גט דוד בית למלחמת
 תקח ערובתם ואת לשלום תפקוד אחיך *ואת דכתיב

׳ י! 6 המעורבים דברים יוסף רב תני תקח ערובתם ואת מאי
ט צ לבינה בינו

 יהא-גט כמלחמה ימח. שאס לאשתו כותב כריתות גט

 וגומר אחיך ואת שאול כמלחמת דכתיב : נתינתו מיוס
 : כן עישין למלחמותיו היוצאין שאף להנהיג אכיו תישי למד ודוד

מכיניהס הטול תקח :קי־ושין אלו לבינה בינו דברי׳המעורבין
: גט ידי על

מפרש ובערוך רש״-י פיח׳ עיין קטיע *תר י׳ דף מהרש״א
דור



קעג כתובות ראשון פרק נשאת בתולה
 לקמן וכדאמרינן עכ״ל כו׳ הדור ויפסוק תלד שלא קטיע דור
 : וק״ל תרוניס גניה גיס מרו שדמיה כו' לאשה יפין דמיס כך

 מנה ע״ש אלמנה בגרתאה חנא רב אמר אלמנה מאי י
 רהא איידי לטימר איכא מאי האירוסין מן אלמנה ע״ב

 דכתיבא אלמנה אלמנה לה קרי נמי הא אלמנה לה קרי
 לה רמתקני רבנן דעתידין למימר איכא מאי באורייתא ,

 הנהר איןדכתיב*ושם לעתיד קרא כתיב ומי מנה ,6יי
 יוסף רב ותנא אשור קדמת ההולך הוא חדקל השלישי

 : דעתירה ה״ב דעתירה אלא הואי ומי פליקא זו אשור
 לה אין משנתאלמנה נשאת שאם מנה שס על :גגדת דמן □גרתאה

 נתקנו לא ועדיין באורייתא דכתיכא : מנה אלא כתובה
: עיר שם סליקא זו .־ העתיד דבר שס על לקרות קרא נתיב ומי כתובות:

: וגו' ההולך דכתיב עולם כבריאת בנויה הואי ומי

 למימר ליכא והא למימר איכא תאי באורייתא דכתיב' אלמנה תוספות
 מנה דהא דאורייתא מנה אלמנה דנתוכת מהכא דתפשוע

 בבכורות דאמרינן והא ככר אלא חורה הזכירה דלא משה כימי היה לא
 שהיה לא היה כפול קדש של שמנה אלא בחשבונות ובקי היה נאמן מרע״ה

 כך היה כפול יחזקאל כימי קדש של שמנה כמו כלו׳ אלא משה כימי מנה
 הואי ומי סליקא זו אשור יוסף רב ותנא :משה כימי כפול קדש של ככר היה
 לא מטש וכן מאשור יוסף רב וכלא עולם בכריית הואי ומי כקונטריס פי'
 ומימות העיר שם ולא המחוז שם וכוש דאשור למימר דמצינן למיפרך מצי

 היה דלא אע״ג דאשור מאשור תייתי דמאי קשיא אכל כך שמה היה עולם
 הוה לא מנה אכל למכתב ה״ל שפיר משה כימי דלה כיון עולם בבריאת

 מי משה נימי דסליקא לפרש לר״י ונראה בדורו היה לא דעדיין כיון לכתוב
 אצל ילא חדקל הולך סליקא וסביב משה כימי היה לא דסליקא היאיז־ק״ל

:תשה ביתי שהיה אשור
 ותכטת צופה שתהיה תורתנו ותקלס התחבב כעיני יפלא אל ב אה"

 צופה יצאת עליון מפי כולה אס העתידים לדברים ודנריה כלשונה
 אלמנה כתורה שנקראת אתר איך להכין יש אכן ־ הדורות כל סוף עד ומביט
 אל כהפך הוא ה־ס נוטריקון שהרי תנה לה לתקן חכמים עתידים שהיו משוס
 אחד תנה שחסרה לכי אלמנה שנקראת לומר ואפשר מאתים אס כי מנה

 ואלמנת מאתים לה יש שהכתולה מגה אל וזהו הכחולה תן חכמים כתקנת
:לה לכתו שיש מהשנים אחד מנה אלא לה אין

 זכר בלשון כן מצינו כי כו׳הגס מנה ע״ש אלמנה מהרש״א
 אלמנה דרש גו׳ תאלהיו ויהודה ישראל אלמן לא כי

 אלמן לזכר קרי אלמנה לה דקרי איידי ואיכאלמימר מנה ע״ש
 זו אשור יוסף רב ותנא : האחסין תן גאלמנה כדאמרינן

 מצי לא מכוש וכן שכתכו מה ההוספות גדגרי עיין כו' סליקא
 אף כוש ולענין כו׳ המחוז שס וכוש דאשור למיתר דמצינו לתפרך י

 היה באשור אלא גחוילה וכן מחוז מלשון לפרשו יש האמת לפי
 המקרא מלשון כן לדקדק עוד ונראה העיר שס דהוא קבלתם
 דמשמע ארץ כתיג לא נאשור אגל כוש וארץ החוילה ארץ דכתיב

 היו לא עדיין ואשור כוש כתג החומש כפי׳ ורש״י טפי העיר שס
 כוש גס שהזכיר ג״ר ע״פ והוא עג־״ל העתיד על המקרא וכתג

 גס גנ״ר וכ״ש דכתי׳מקמיה חוילה גס הזכיר לא למה ידעתי >לא
 דכריה' גסוף שכתבו מנומגס קצת התוספות ודנרי חוילה גגי כן

 עכ״ל משה כימי שהיה אשור אצל ולא חדקל סליקאהולך וסכיג
לומר שהוצרכו עד מפת קודס אח:־ אשור שהיה לן תיתי דתהיכא

א מר ח״ב

 • משה: כימי שהיה אשור אצל ולא
 ומזבל מרוה משקה מטר בנדתאה חנא רב ואמר

 ישמעאל בר רבא אמר וממשיך ומעדן
 מלים דוה *תלמיד. קרא מאי שלמיא בר יימר רב ואיתימא

 סה מזבח אר״א צמח׳תברך תמוגגנה ברביבים גדודיה נחת
גזירות מזיח מזיח היינו מכפר ומכפר מחבב ומזין מזיח

:עונות ומכפר
 תלמית :נפיחת מיו עדנה נותן מעדן : הארץ את מזבל

 חמוגגנה כרביבים כאשר גדודיה נחת דוה : א״י של
 וממשיך מעדן : מזבל תמוגגנההרי :ומחה תשקה הרה רוה
 מזית ■ דיס"טנפיר חמוגגנה :תגרך תצתחה נפקא הפירות את

 שהקרגנות נזוז העולם הקרבנו׳ גזכית עונות:מח מזיח קס״ד
 אביהם: אל ישראל את מחבב :כרכה לו וגורמי! המזון תן באין

מזיח : מכפר ניהו הי מזיח ניהו הי מכפר היינו מזיח היינו
:ישראל מעל רעות גזירות

כו׳ מזין מזיח מזבח מרוהכו׳ משקה מטר מהרש״א
 מזכחדריש דמלשון לפרושי איכא ודאי מזכח גגי

 כז/אין משחנן תמרי גגי לקמן וכן מטר גני אגל נוטריקין ליה
 טונות המעלות הנהו ככל דחשיג אלא ליה דריש לפר׳דמלשון מקוס
 נרמזו שזכר המזגח כמעלות לפרש ונראה מלשון הוראת כלי שכהן

 גזירות מזיח ואמר עליו שתקטירין הקרננות לפי תזנח כלשון
 בין ויעמוד כמ״ש עליו שנקטר הקטורת הוא רעות

 ושאר תמיד הקרנן הוא מזין ואמר המגפה ותעצר גומר התתיס
 ללחם וכי גו׳ ריח לאישי לחמי גו שנאמר עליו שנקרנו עולות

 השלמים על מחכג ואמר שלנו ומזון לחס הוא אכל צריך הוא שלנו
 שגשמים ישר^לאניהס בין וחבה שלום מביאים שהם עליו שנקרגו

 ע״פ עונות על לכפרה שבאו והאשמות החטאת על תכפר ואתר
 מזבח נקרא שע״כ מלשון שדרשו רבה ויקר׳ כמדרש איתא זו הכונה

 מכפר כמקום מחילה היינו חיים ח׳ כרכה ׳3 זכות ז׳ תחילת מ׳
 זכות המביאים השלמים מחגב כמקום זכות ואשמות חטאת שהם

 חיים תמידי׳ועולות הקרבת שהם מזין כמקום ברכה להם ושלום
ובין המתים בין ויעמוד כת״ש הקטרת שהוא מזיח במקום

:וק״ל החיים
 משלשלן משבען משחנן תמרי בגדתאה חנא וא״ר

 אל תמרים אבל רב אמר מפנקן ולא מאשרן

 רעות במנחה יפות וערבי׳ שחרית תמרים מיתיבי יורה
 רעה מחשבה דברים שלש ומבטלות כמותן אין בצהרים

 מעלו עלויי מעלו דלא אמרינן מי ותחתוניות טעים וחולי
 השותת מר דאט׳ אחמרא דחוה מידי טרדא שעתא ולפי

 מקמי הא קשיא לא אימא ואיבעית יורה אל יין רביעית
 תמרי אם לי אמרה אביי דאמר נהמא לבתר הא נהמא
 לדשא עברא כי נהמא בתר לרקולא נרגא כי המא נ מק..*

פדריא גג דרך רבא אמר דרגא שם דרך רבא אמר דשא
אמך



כתובות עני פרק האשהשנתארמלה
 יצחק בר נחמן רב אס׳ עליה ורבץ שפרץ פפא רב אמר

:ילדה רלא דוכרניתא אילונית נאמר אנו אף
 נח מחזיקות מאשרן : שלשול משלשלן :מחתמן משחנן

 אשטוניסות תרמת אינן מפנקן ולא :חתוץ אשרו נמו
 דעתו שטורדות לפי הוראה שום יורה אל :ח3לש זנלן הלב על

 לאחר,אכילה דמלתא כללא יפות וערבית שחרית :נשיכור
 נהשואל נדאתרינן שחרית נפת אדם גני של דרכן שחרית יפות

 לאחר אכילה קודם שהן רעות במנחה : האכילה לאחר ערנית
 כמותם אץ ע:3וש שאכל הסעודה לאחר בצהרים הצהרי׳: שינת

 לכית לשדות מלילך יום3 3תעוכ שאינו לפי מערנית יותר וטונות
 מבטלות : טורחהואלו נלילה אנל שירצה עת נכל הכסא

 שעת וצהרים 3הל את שמשמחות לפי דאגה רעה מחשבה
 כנריח הגוף את מחזיקות עבדאלרשא כי :היא וצהלה אורה

 לשון תה השמות את נדרוש אנו אף נאמר אנו אף :הדלת את
 דוכרנית׳ : לילד ראויה שאינה לאשה חכמים שקראו איילונית

 מוליד: שאינו כאיל היא הרי שלים דכר דמחרגמיק חתי' איל לשון
לפי זכר קראה ילדה דלא דוכרניתא איילונית מהרש״א

 ותתקשה דדים לה שאין כזכר שהיא סיתניה שעיקר
פרק כדאתרינן נגשים תעיס שיפולי לה ואין כאיש 3ע וקולה נו׳

וק״ל: הערל

פרקהאשהשנתארמלה
 כלה אומרים ב״ש הכלה לפני מרקדין כיצד ן רבג תנל ו
 אמרו וחסודה נאה כלה אומרים וב״ה שהיא כמות יו
 לה אומרים סומא או חגרת שהיתה הרי לב״ה ב״ש לרם 3ע״

 אמרו תרחק שקר *מדבר אמר׳ והתור׳ וחסודה נאה כלה011,0
השוק מן רע מקח שלקח מי לדבריכם לב״ש ב״ה לרםגי

 בעיניו ישבחנו אומר הוי בעיניו יגננו או בעיניו ישבחנו .
 מעורבת אדם של רעתו תהא לעולם חכמים אמרו מכאן

 כלתא קמיה משרי אמ׳הכי רימי רב אתא כי הבריות עם
 : חן ויעלת פירבוס ולא שרק ולא בחל לא כטערבא

יופיה לפי שהיא כמות : לפניה אומרים מה מרקרין כיצד
 משוך חסד של חוט חסודה : אותה מקלסין וחשינזתה '
 דעתו תהא :ישנחנה שאמרו נ״ה מדנרי אמרו מכאן : עליה
 :נרצונו ואיש לאיש לעשות הבריות עם מעורבת אדם של

 ע3צ שרק ולא :כחל צריכה אינה כחל לא :משוררים משרי

 ולא נחלה לא זו שער קליעות פירכום : הפנים את המאדים
: חן יעלת היא והרי פירנתה ולא שרקה

 ♦ ישבחוה ולא ישתוק תום כת יש ואס שהיא כמות כלת

 או כעיניה כגון בה שיש נאה כרכר ישבחוה נתי אי
 ׳ תת ■ דכשתזכ לגמרי ישכחנה לא אומרים הלל ובית יפות הם אם בידיה

 אע״ג ' סכו שתאי ובית וכו' ׳שבחנה :לגנאי דשאר מכלל לשבח כה שוש ־
 אמרה שהתורה שקר לומר להזקיק לתקן לחכמים להם אין כעיני! דישבחנה

 שהוא דכל ב״ה לדברי נזעם לתת ז״ל הריעב״א וכתב תרחק שקר ממר
: תרתק שקר מדכר משוס נו אין שלום דרכי מפני

 כלה אומרים ב״ש דגלה לפני מרקרץ כיצד מהרש״א

 בעתהריקול לשורר דדרך ר״ל כו׳ שהיא כמות
 נמות נלה לל׳ש יהיה שיר זאמ׳דאותו נלתא קמיה משרי וכדלקמן

 מ' ישתקו מוס נה יש ואס שהיא כמות כלה התוספות ופירשו נו'
 לספר דאסור משום והיינו עכ״ל ה3 שיש נאה ר3ד3 ישנחוה א״נ

 יש דנין צ״ל ועוד י״נ פרק כדאמרינן טמאה נהמה בנכות אפילו
 אלא ננוח ולא ח3ש לא ה3 מספרין אין מוס נה אין ונין מוס נה

 כתות דהיינו שהיא כתות כלה דקאתר גופיה לשנא לנ״ש שאותרי׳
 שיראגה עד אשה לישא לאדם שאסור וכיון בעיניו חן נושאת שהיא

 אס גס ודאי אזהה ונושא שראה זה הרי תקדש האיש ר״פ3 כמ״ש
 תעלתה לפרש שיש אומרי׳ ״ה3ו נעיניו חן נושאת היא תום ה3 יש

 הרישהיהה נ״ש וקא״ל וחסודה נאה כלה דהיינו חן נושאת שהיא
 הוא ושקר היא וחסודה נאה דלאו סהדי כ״ע אגן מ'והרי חגרת

 עיניו3 ישנחנז אזמר אהה אי כי' רע תקח שלקח תי נ״ה והשיגו
 וחכודה נאה כלה ה״ג 3טו המקח דנעיניו כיון שקר זה דאין ר״ל

 קמי דמשרי מייתי ואהכי נושאה היה לא ודאי דאל״כ הוא בעיניו
 כיון נו׳ ננחל עצתה ליפות צריכה דלא ר"ל נו׳ כחל לא נלתא

: נושאה נעיני חן תעלת שהיא
 וצריך ישתקו מום בה יש יאם התוספות פי' שהיא כמות כלה ח הרי"

ישתקו מוס לבעלת דמון שהיא כמות כלה מהו !ה לפי ליישב י
 כתירון דפירש דמשמ ניחא רש״י ולפי' שהיא כמות לכלה■ אומרים אין א"כ
 אמרו רלא ליישב ואפשר : בה שיש הנאה הדבר שיאמרו תוספות של שני

 שהיו כמו בממון או במשפחה אותה יקלסו אבל היופי בשבח אלא ישחקו

 . תנו בנוי עיניכם תתנו אל אומרות המיוחסות שהיו ירושלים בנות עושות
 המקלסין וכן בממון עיניכם תנו עושר'אומרת בעלת וכן במשפחה עיניכם

: במשפחה או בממון או ביופי או שהיא כתות כלה יאמרו הכלה

 ולא כחל לא הכי ליה שרו וירא לרבי רבנן *סמכו כי
* לרבי רבנן סמכו כי ' חן ויעלת פירכוס ולא שרק

 הויס׳ סמוכי דין מן וכל דין מן כל הכי להו שרו אסי ולרבי אמי
 מןםרמיטץפ׳יק ולא סרמיסין לגאלאמן לנולאתסמוכו

 כי אבהו טורמיסיןרבי מןחמיסץולאמן לא לה ואמרי
 קיסר דבי אמהתא נפקן קיסר לבי ממתיבתא אתי הוה

דאומתיה ומרברגא רעמיה רבא דגי ליה ומשרו לאפיה
: לשלם מתייך בדיך דנהורא בוצינא

 ולמנותן רני לקרותן לנו סותנין הוו אלו נלפתות דץ מן כל

: . טעמיהון נהפוך הלנות מסרסי סרמיסין :דיינים
 : הטעם חמישית אומרים חמיסץ : סמרטוטין לשון סרמיטץ

 ראשית33 דאמרינן ההיא ני מפרשים אתפריש־ויש לא טורמיסץ
 : ריקנים אגשים דמטרוגיתא למסאנא 3למקר טורמיסין עלו רנה

 :מדברנא נעמו דעמיהנשיא רבא המדרש מנית ממתיבתא
 ׳׳א3הריט 3ונת לשלום* נואך רוך3 לשלם מתייך בדיך מנהיג:

 לכך ניאה של גופה על ברנה אשכחן דלא נהירא ולא 1ע״ ז״ל
 ע'׳כ: לשלום שהניאו לש״י היא ונרכה לשלום התניאך ך נרו פר״י

 נננא כדאמרינן מנהיק פניו קלסתר שהיה על דנהורא בוצינא
 זיהרורי דנפקו יוחנן דרני שופריה מעין אנהו דרני שזפריה נתרא

לא .* התם מיגיהנדמפרש



קעד כתובות עזבי פרק שנתארמלה ראשה
 תתיראתן לא בסוטה ע״פמ״ש מהרש״אלאכחלכו׳

 לפרושים שדומין הצנועים תן אלא הפרושים
 שאין דהיינו שם כפרש״י ותרי מעשה ועושין כפנחס שכר מבקשין

 ־ כז׳ כנרן תוכן ואין מבחין צנועים אלא כחולדותס מראיתם
 צנע שהוא כהל לא וז״ש עכ"ל כפנחש לכנדן לבריות אומרים
 ע״ד לפנים צנע שהוא שרק ולא לעיניס יראה האדם כי לעינים
 כנרו תוכו שאין דהיינו לפנים אלא רואה הדור נסנט׳שאין שאתרו

 וחסידים כנזירים עצתן שתראין שער קליעת שהוא פירכוס ולא
 לא : ללותדיה חן תעלת 'ודאי שהיא התורה תן חן יעלת אכל

 כל על חמס נערך נערוך כי׳ סרמיסין מן לא לנא תסמכו
 רניס נעונינו כי בזה הפירושים נ׳ על כטוב ע״ש הלשונות אלו

 חכתי פי על לתקן הדנור וראוי הזה נדור כזה שנכשלים מהרנניס
: וקצינים ארצות

 בד נוטל שהיה אלעאי בר יהודה רבי על עליו 1אמרח
 נאה כלה ואמר הבלה לפני ומרקד הדם של 05

 רבי אמר אתלת מרקד יצחק בר שמואל רב " וחסודה
 עמודא אפסיק נפשיה נח כי סבא לן מכסיף קא וירא

 דנורא עמודא מפסיק דלא ונמירי לכ״ע דידיר. בין דנורא
 אהני׳ זירא רבי בררא׳אמ׳ לתרי או בדרא לחד אי אלא
 לה ואמרי לסבא שיטתיה ילה ואמרי לסבא שוטיתיה ליה

 ומרקד אכתפיה לה מרכיב אחא רב • * לסבא שטותיה
 רמיא אי להו אמר הכי למעבד מהו אנן רבנן ליה אמרי

 בר שמואל רבי אמר ♦ לא לא ואי לחיי ככשורא עלייכו
 שבעה כל כלה בפני להסתכל מות׳ יונתן רבי אמר נחמני

: כוותיה וליתהלכתא בעלה על לחבבה כדי

 סבא לן מכסיף : אחד ומקנל אחד זורק כדין שלשה אתלת
 שוטיתיה ;נעצמו ראש קלות ונוהג ת״ח נכנוד 'שתזלזל

 ומנהגו: שיטתו שיטתיה ; מ תרקד שהיה ■הדס של שוט לסבא
 הכלה:. את אכתפיה לה כשוטה.מרכיב תתנהג שהיה שטותיה
 לחבבה : עליה מהרהרין אתם שאין נעלתא כקורה ככשורא

: נלנו פיה יו נכנס נה תסתכלין שהכל כשרואה
 ממש הוי דלא אע״ג והדס שעה לשון פר״ח לסבא שיטתיה תוספות

 וי״ל זכה כן תשכיל ומי׳ל זא״רן י ארז מין שניהם מ״מ א' מין
 ונורא שיכשא נחת ת״ר כדאמרינן דהדש שיישא כעין היה דנורא דעמודא

 חתית אמרי לחברויי וידיה כין ואפשקה והדס שינשא כעין •איתענידא
: וכלה קמוהי דעביד משום קמוהי ונורא שינשא דקאי סבא הדין

 תורתו שהיה דאע״פ אשתעינן ׳כו ר״י על אמרי מהרש״א
 הכלה לפני תרקד והיה ת״ת מנטל היה אומנותו

 יצחק בר שמואל רב : וק״ל דלקמן הכרייתא כאידך וכדתני
 אח׳עכ״ל ותקנל אחד זורק כדין ג' אתלת פרש״י אתלת מרקד
 נוטל היה רשנ״ג השואנה בית כשתחת החליל כפרק אתרי׳ וכה״ג

 ה״ל א״כ אנל כו׳ נזגעין ואין אחד ונוטל אחד וזורק אבוקות ח׳
 אתלת הל״ל דלא ועוד התם לה כדתפרש הכא לפרושי לתלתודא

 נרא׳ פירושו ולולי זירא רני עליה תתתה קא תאי ועוד כתלת אלא
 שאר תלתא נגד תרקד דהוה אתלת תרקד שהיה ה״פ והנא לפרש

 קא וירא רני דקאתר ניחא והשתא הכלה לפני שתרקדים אינשי
 חדאוהוא רק מרקדינן לגכי׳ולא נעי־יס דאנן סנא האי לן תכסיף
 כררא לחד אלא : ודו״ק סנא דהוא אע״ג דילן כתלתא תרקד

 צדיק כל כדאתרינן לעתז׳נתחיצתו ראוי הדור שאין רמז כידהוא
 שיטתיה ליה ראהני ׳מא ״ןוע לעוה״ג חנית של מחופתו נכוה

 ככשורא : כזאת לתעלת הצדיק יזכה קל דנדנר כו׳ר״ל לסבא
 והדתיון( ככשורא עליה דדתיין כגוויה ליה קיס הוה ואיתו כי'

 ננין לומר שתקנו כתו עליו נסתך שהכית לננין העומד ככשורא
כי נכ״ת בית האשה נקרא זה וע״ש הצלע את ויכן ע״ש עד עדי

:וק״ל הכיח קורת הוא וכן בית עקרת היא
 ם וזה וזה ,הכלה מלפני המת את מעבירין רבנן תנו

 שפ המלך אגריפם על עליו אמרו • ישראל מלך מלפני
 מכלל שבחוהו חכמים ושבחוהו הכלה מלפני שעבר

 נשיא דאמר אפי׳למאן אשי רב אמר והא י עביר דשפיר
 וכריס אין כבודו על שמחל מלך מחול כבודו כבודו על שמחל
 יי שתהא מלך עליך תשים שום * מר דאמר • מחול כבודו
 סנהל ליןטמב רבנן תנו : הואי דרכים פרשת ־ עליך אימתו
 מנילה על כלהיאמרו*עליו ולהכנס׳ המת להוצאת תורי תלמוד

 פרק להוצא׳ תורה תלמוד מבטל שהיה אלעאי בר יהודה רבי
 י'מ כל עמו כשאין אמורים דברים במה כלה ולהכנסת המת
 העיי צרכו כל וכמה מבטלין אין צרכו כל עמו ש י אבל צרכו

 גברא אלפי תריסר אוני׳משמיהדרב בר שמואל אמ׳רב
 ומנייהו גברי אלפי תריסר לה ואמרי שיפורי אלפי ושית׳
 מאבולא גברי דחייצי עול׳אמ׳כגון שיפורי אלפי שיתא

 נטילתה אמר יוחנן רבי תימא ואי ששת רב סיכרא וער
 רברא בס׳ נטילתה אף רבוא בס׳ נתינתה מה כנתינתה

ליה לית דמתני למאן אכל י ותני דקרי מילילמאן והני
:שיעורא

 התת ונושאי חתונתה לבית אכיה מכי׳ יוצאת כשהכלה מעבירין
להתערב רוצין ואין הרכה אוכלוסין וכזו ונזו יוצאין

 דאמר למאן אפילו : אחרת דרך ואפילו התת את תענירין
 הוזהרו ישראל עליך תשים שום : דקדושין קמא כפרק פלוגתא
 הלכך עליהם איתתו שתהא כלומר הרכה שימות עליהם שישימו

 פרשת : הרכה שימות הכתוב ריכה שלפיכך מחול ככודו אין
 : הדרך לפנות צריך הוא ו1ט א1ן מלפניה׳ שעבר ניכר ולא דרכים

 מאבולא גברי דחייצי : לכבודו שיכאו עליו מכריזין שיפורי
 תורת של נטילתה :הקבר עד ההוא העיר תשער לפיכרא

 : בטל ותלמודו כשתת היינו נטילתה כסיני כנתינתה :תמנו
 לתלמידים: שנה לא עדיין אנל משנה ותני : מקרא דקרי למאן
 וממילא שיעורא ליה לית : לאחרים דמתני למאן אבל

^תעסקין לו יש אס מבטלין אין תני ולא קרי דלא דלמאן שמעינן
:נן מצאתי אחאי דרב בשאלרות נעלתא קבורה כדי

 5'1כי אחא׳ דרג בשאלתות שעורא ליה לית דמתני מאן אבל תוספות
 לו יש אס מנעליו אין חני {לא קרי דלא למאן שמעינן וממילא

מתעסקין ב מד



כתובות שני פרק שנתארמלה האשה
 העיר כני כל מכטלין מלאכת דלענין לר״י ונראה ־ קמרה נדי מחעסקין
 בהכי: מגלחין באלו מידי מפליג דלא תני )לא קרי דלא למאן אפילו ואסורים

 נוגע שכבודו כו׳לפי ישראל מלך לפני וזה וזה מהרש״א
 מכבודו שחלק כת״ש המקום של בכבודו בקצת

 אין ולכך דרקיע תלכותא כעין דארעא מלכותא ואמרו ליריאיו
 דהוה משוס שבחוהו דלכך הכא לשנויי הוצרך ולהכי מחול כבודי
 אהא נאמרין ו1פר׳ון3 כדמשני שאני מציה משני ולא דרכים פרשת

 במתני' כ"! *דף וק״ל: וכת״שהתוספות מעומד שקרא דשבחוהו
 נ״ל ועוד עכ״ל במקדש שבועה נשבע פי׳ בערוך כו׳ הזה המעון
 מעון נקרא רקיעים בז׳ דורשין אין פרק כדאיתא בשמים שנשבע

 כ״ח *דף : ע״ש כי׳ בלילה שירה אומרות מה״ש של כתות שבו
 .־ הכא ליה דל״ג התוספות כתב נושאין בפרק בו' בהמתן ומה

 ולא תודה עבדו את שילמור לאדם אסור אריב״ל כח
 רבו שעשאו או רבו הימנו לוה והתגיא

 ג׳ שקרא או רבו לפני תפילין שהניד! או אפטרופום
 עבד דאיקרי התם לחירות יצא לא ה״ז בב״ח פסוקים

: בנים מנהג ביה דנהיג קאמרינן כי מדעתו
 לא ה״ז : לסחורה ולהוציא להכניס נידו נכסים מסר אפוטרופוס

 יזיף הוה לא דשחרריה לאו אי אמרינן ולא לחירות יצא
תור׳: שלומד ענד דיש וש״ת חורין כן מנהג לנהוג ליה שכיק הזה ולא מיניה

 האהיןשנשא מן אחד קצצה כיצד דת״ר קצצה מאי 0ש
 ומביאין משפחה בני באין לו הוגנת שאינה אשה ׳׳ב13

 ואומרי׳ רחבה באמצע אותה פירו׳ושוברין מלאה חבית
 שאינה אשה נשא פלוני אחינו שמעו ישראל בית אחינו
 בואו בזרענו זרעו יתערב שלא אנו ומתייראין לו הוגנת

 וזו בזרענו זרעו יתערב שלא לדורות דוגמא לכם וקחו
:עליה להעיד נאמן שהתינוק קצצה היא

: הבאים לדורות וכדון וסימן אות דוגמא
 לכם וקחו כו׳ פירות מלאה חבית מביאין מהרש״א

 שהוא פירות לוקחין לכך כו׳ לדורות דוגמא
 לחטוף לקחת ובאין אחריהם ולהוטים בו נהנים שהילדים דבר
 למה״ד ילד הלומד וכמאמרם הזכרון מצוי יותר שבהם לזכר מהם
 הכא לה מייתי בית נאמן כו׳נהתינוק חדש נייר על כתובת לדיו

 כך קוצץ הפחות זכר על שאומרים כמו לפרש יש קצצה ומלת
: וק״ל קצצה הפחותה נקבה על אומרים

שלישי פרק נערות אלו ■
 בידי אסון ונאמר ארם בידי אסון נאמר אביי אמר 0

 מתשלומין פטור אדם בידי האמו׳ אסון מה שמים
 מתקיף * מתשלומין פטור שמים בידי האמור אמון אף
 יעקב להו מזהה קא רבי ממאי אהבא בר ארא רב לה

 אריא על דלמא נינהו שמים רבידי פחים צנים על לבניו
 לא אהא אזהר אהא יעקב אטו ׳ נינהו אדם דבירי וגנבי
 שמים בידי פחים וצרם • אזהר מילי כל על יעקב אזהך

 משלי שנאמ׳ פחים מצנים חוץ שמים בירי הבל הניא והא נינהו
 י ננ ארי׳ ותו מהם ירחק נפשו שומר ברר׳עקש פחים *צגים
 כית£ רבי תני וכן יוסף רב אמר והא • נינהו .ארם בידי וגנבי
 סוטה סנהדרין שבטלו פי על אף המקד׳ בית שחרב מיו□ חייא

 2 ק *״ ארבע דין אלא להו בטלו הא בטלו לא בטלו לא ד׳מיתות
 י/^נרםפ או הגג מן נופל או סקילה שנתחייב מי ׳ בטלו לא מיתות

 ארנע או בדליקה נופל או שריפה שנתחייב ומי ׳ דורסתו חיה
 מיתות או למלכות נמסר או הריגה שנתחייב ומי ׳ מכישו נחש

 או בנהר טובע או חנק שנתחייב ומי ׳ עליו באין לסטין
צנים שמים בידי וגנבי אריא איפוך אלא בסרונכי מת

:ארם בידי ופחים
 למיתר דין ית3 במיתת דמשתעי אסון יהיה ולא אדם בידי אסון

אסון : ולדות דמי תשלם דין בית מיתת דליכא דהיכא
 שמי• בידי : וחוס קור פחים צנים אסון: וקראהו שמים בידי

 מצנים חוץ : הוא מלך גזירת האדם על פורעניות באים אס
 פחי' צנים הרב כאן פירש לא י בפשיעה שבאים שפעמים פחים
 בידי הכל חנינא רבי אתר כתוב שתת תי בפרק בתרא ובבבא
 לישנ׳דקו־א פחים צנים ז״ל רשב״ם ופי׳ פחים תצניס חוץ שתים
 כ* עקש בדרך ותוקש פח והקור הצנה קש ע בדרך פחים צנים
 קור פחים צנים תפרשיס ויש הצנה־ מן לשמור תלוי הדבר בידו

 המלך: מגזירת שלא נינהו אדם בידי : פחם פחים :ע״כ וחוס
 לנסקל דומה הגג מן נופל :דוגמתן עונש מיתות ארבע דין

 כדאתרי' היה קומות שחי וגבוה לארץ הסקילה מבית אוחו שדוחפין
 5 בדריסה והורגו לארץ תפילו אריה דורסתר חיה :הדין בנגתר

 ראש! תתיזין והן למלכות נמסר :שורפו והארס מכישו נחש
סייף תיתת היא וזו ידיהם על התותתין דרך כן כי בסייף

: תל״נט בו״ן והוא אסכרה סרונכי
 אדם יעמוד אל לעולם דאמרינן והא וכו׳ שמים כידי הכל תוספות

 קיר וכן הפורענות מן עצמו לשמור יכול אלמא סכנה כמקום
 ודאי דהא עצמו לשמור יכול הפשיעה מן התס תחתיו לעכור דאסור נטה

 לשמור לו א״א כאונס השמים תן עליו כשמביאין אכל ענתו להמית שנידו
 תאמר ואם להזהר רצה אם כאונס עליו יכואו אל לעולס פחיס צנים אכל
 דהיינו הוא<*ל שתים אלת'בידי צנה זה חולי כל מתך ה' והשיר דרשינן והא

 והא תאמר ואס להזהר יצטרך ולא מלבושים לו יתן או עולמו הקכ״ה שיחם
 לרכי אנטוניניש ליה אמר ע״ו כפרשה ככ׳יר כדאמרי׳ הוא שתים כידי פחים

 חד יתיר צלותא דא ליה אתר מצינתא לשיזבינך רחמנא ליה אתר עלי צלי
 אין דכתיב צלותא כרו הא א״ל ' משרבא תשתיזכ א"ל אזלא וצינתא כסו

 המלכים כדרך כמלחמה או דרכים כעוכרי כתיב דקרא וי״ל מחמתו נסתר
 שישב נהזהר יכול בכית לישב רוצה אס אכל החום מן להזהר יכול אין דכדרך

 מילתא חדא פחש דצנים מפרשים ויש ־ במרתף יכנס או של.אכניס ככית
 דע״א דבפ׳ק כן ואינו ומוקש פח לשון לאדם פחיס שהם צנים כלומר הוא

 כידי הכל דאמרינן יהא ־ מתים מיד חמה עלייהו אכשקדרה להא מייחי
 אמו כמעי הולד על קאי דהתם לכאן עניינו אין שמים מיראת חון שמים

 ורשעי צדיק אכל חכם או טפש חלש או גיור עשיר או עני יהא אס שגוזרין

 כטלו לא מיתות ארבע דין : האדם על הכאות כמאורעות מיירי והכא לא
 חייב שהיה אע״פ דזקפוהו בההוא הפועלים את בהשוכר יהא תאמר ואס

 ■ היא ואח"כ תחלה בנו כשיעל וי״ל מאורסה נערה וכנו הוא שכעלו סקילה
כי״ם ועוכדי עברייני כמה דחזינא קשה אבל ־ בחנק והרי.מא בעולה דהויא

שמתים



קעה כתובות רביעי פרק נערה
 לגמרי מוחל ולפעמים הקב"המלקל תשובה ידי דעל זי״ל מעותס על שמתי׳

 והא דפריך ממונות דיני אחד פ'3ו בחייו ממנו נפרע ואינו לו תולה זכות או
 ואף פחים מצנים חון ו׳יל הריטב״א ־ יותר עליו שהחמיר לפי הוא נחש בר

 שהולך למי יעמוד מי קרחו לפני נמי וכתיב מחמתו נסתר ואין דכתי' ע׳יג

 השמים תן עליו גזרו שלא מהם ירחק נפשו שומר אבל ולקרח ולשמש לשרב
 הצנה זה חולי כל ממך ה׳ והסיר במור׳ דאמרו ואע״ג להתרחק יוכל שלא

 הלנה ממקום להתרחק עצמו לשמור שיוכל השמים חן שיסייעוהו ההיא
 דינם שנוטלין באותם פירוש בטלו לא מיתות ארבע דין :הנורא זמהקרח

 שנדונים ונהשקט בשלוה שמתים' רוצחים נמה יש בודאי כי הזה בעולם

: ברור זזה הבא לעולם

 קשת ולכאורה בו׳ אזהר מילי יעקבעלבל מהרש״א
 יכול אדם שאין שמיס אבידי להו אזהר דהיאך

 לשמור ליזהר יכול אדם אין דודאי וי״ל ממנו עצמו ולשמור ליזהר
 לשמו׳עצמו אדם יכול אבל שמי׳ גירי אדס על שנא מאונס עצמו

 ועיין החוששות כתבו וכה״ג ששיעה דהיינו סכנה מקום3 מלילך
 גופה מהך כר׳ אדם בירי וגנבי אריא ותו ;בפרקיהמקגל

 כל דמשמע למפרך ה״מ ט׳ מצנים חון שמיס גידי דהכל
 אלא כו׳ מציני׳ חון וגנבי אריא ובכללן שמיס גידי המאורעות

 שמים גידי וגנגי דאריא טשי מפורש כו׳ ג״ה שחרג דמיוס דמהך
 החוסש׳ כתגו כי׳ בטלו לא ב״ד מיתות ד׳ דין : וח״ק הן

 מטותס על מתים ט״ס ועובדי עגרייני כתה דחזינן קשה אגל
 עכ״ל כז׳ גחייס מתנו נפרע ואינו לו תולה זכות או כו׳ דע״י זי״ל
 עקיגא ר׳ כתו גמורים צדיקים כתה דחזינן גהיפך י״ל וכן ע״ש

 גחיים עבירותיו מיעוט תתנו דנפרע משונות גתיתות שמתים
:הגאוק״ל לעולם לזכותו כדי

נערה פרק
 תלך *מלא אמר ר״א לן מגא רע שם למוציא אזהרה £!י
רע דבר מכל *מונשמרת אמר נתן דבי רכיל ?יקרא

 פנחס לכדרבי ליה מיבעי ההוא מהאי אמר לא מ״ט ור״א עיי
 בן פנחס רבי אמר מכאן רע דבר מכל ונשמרת יאיר בן גסני?יי

 ורבי בליל׳ טומאה לידי ויבא ביום אדם יהרהר אל יאיר
 רך יהיה שלא לב״ד אזהרה ההוא מהאי אמר לא מ״ט גתן

:לזה וקשה לזה
 אלא אינו ואל פן השחר שנאמר מקום וכל רע דבר מכל ונשמרת
 דסמין וכו' יהרהר שלא :ע"ז במס׳ פנחס לנדר׳ י תעשה לא

: תהיה לי רך לשון ורכיל לזה רך : וגו׳ איש בך יהיה כי ליה

 כס מוציא לשון משמעות תתיכבתעל יותר ראיה שנראה עסהיזת ב אה"
 ליה ניחא רע דבר מכל מןיונשתרת כהוא ממה רכיל תלך לא מן רע

 כלומר רע דבר מלדבר להכתר לאדם כיש לומר לישנא מהאי למדרש נתן לרבי
 היורה כמתלהלה כמ״ש העברה דרך רע כס מוציא שיהיה אחד דבור אפילו

: ימות חצים זיקים

 שאר אכלו *ואשר וכה״א מזונות אלו שארה תניא מז
 האמורה עונה זו עונתה כמשמעה כסותה עמי מיכה

 אומר אלעזר רבי בנותי את תענה *אם וכה״א בתורה ׳6גר
 לא בשרו שאר כל אל איש *איש וכה״א עונה זה שארה לא

 מזוגות אלו עונתה כמשמעה כסותה ערוה לגלות תקרבו 6'?י1
ןבה״א*ויענךוירעיבך• י ־ "דנר

 תנן ולקמן תשמיש עונות נאמרה כאן בתורה האמורה עונה

:עונה היא אימתי  בהדי עינוי ולכו! זמן ללשון עונה נקטי תרווייהו ור״א דת״ק נראה ב אך!"
: ז״ל רש"י קייס וכן הדדי

 יא ילרה יארוד להו אמר יהודה דרב לקמיה אתו הוו כי
 חסיא דרב לקמיה אתו הוו כי שדיא מתא ואבני

 עורבא ולימא ולמקום בצבורא אסותא ליה כפו להו אמר
 והכתיב בני בעי ועורב׳ בני בעי גבר׳לא וההוא בני בעי

 חלים : באוכמי הא בחיורי הא ל״ק יקראו אשר עורב *לבני

 תזק יארוד : קטניס גניהם לזון רוצים שאינן אנשים אתו הוו כי
על אכזרי והוא יארודין מדור מתרגמיג' תניס מעון תנין

 גני על והטיל תולדותיו הוליד התנין וכו' ילדה יארוד ;גניו

 הוא הזה היארוד התוספו׳ נשם כתג והריטג״א :פרנסתו העיר
 רחמנות לו נותן שהקג״ה לולי גניו את אוכל שהוא וכמעט אכזרי

 שד וחילץ לאכלס יחשוב שלא כדי מלראוקם פניו והופך בלבו
 הכא דקאמר והיינו גוריהן הניקו שד חלצו תנין גס הה״ד ומניק
 תת מינקת ואינה היולדת יארוד הוא האיש זה הנה ילדה יארוד

 ע״כ: גיניהס על כסופם מרחמים שהם היארודיס כרוג כאן שאין
 טליה גגי על זה ויעמוד פיה על תכתשת כפו אסותא ליה כפו

 העורגים מן רע שהוא עצמו על ויכריז קולו שישמעו בגוב'
 ש״ץ דמפרשיס ואיתי גני געי לא גגרא וההוא גני געי דעורגא

 אסותא ז״ל הריטג"א וכחג .־ האיש אותו על כן ויאמר עליו יעמוד
 על סליק דלא והיינו ותלויס כפוין מזונותיו שיהיו לרעה סיתנא

 : להו זיין לא אלמא יקראו אשר עורב לבני :כע״ ספסל גג
 מתחלתס אכל אותם אוהגין והאג משחיר''והאס כשגדל אובמי
 עורג מיני ׳3 הס כי פירשו והתוספות .־ אותם ושונאים לגנים

 עופות סימני גגי טרפות אלו כפרק כדאיתא לכן והאחד שחור הא׳
תן עמוקה חמה כמראה עמקי' ומפרשים העתקי׳ עורג דתרגה

: לגן פירוש הצל
 יותר.משאר עורג נקט בניבו׳ בעי מהרש׳אעורבא

ליארוד כתחלה דומה שהוא פרש״י לפי עופות
 כל אפיהון על מסון להון אית יארודתא אלין כערוך כמפורש

 להון ואכלין סומקין יתהון תמיין יהוון דלא כגיהון מינקן אינון
 מתחלה העורג הוא וכן רכתי גאיכה אחד גלשון וקצת עכ״ל

שחורין כשהן מכירן שהוא לכסוף אנל לכנים כשהן אכזרי הוא
:וק״ל עליהם מרחם הוא

 נ יותר יבזבז אל המבזבז התקינו באושא אילעא א״ר
שמא מחומש יותר יבזבז אל המבזבז תנ״ה מחומש

 לר הניחו ולא לבזבז שבקש באח׳ ומעשה לבריות יצטרך
 לו הניחו ולא ישבב ר׳ לה ואמרי ישבב רבי ומנו חבריו
 נר^ מאי יעקב בר אחא רבי ואיתימא אר״נ ר״ע ומנו חבריו

 "נח דמי לא והא לך אעשרגו עשר לי תתן אשר •וכל קרא
 אעשרגל אשי רב אמר קמא לעישורא בתרא עישורא

:קמא כי לבתרא

 אעשרנו עשר לבריות: יצטרך שלא שבנכסיו מסזמש ; ל״־״ס המבזבז
•37 לקמא בחרא דמי לא הא1 :להניחומש נ'עישזד!

שקילת



כתובות רביעי פרק נערה
אין ז קמ׳היא כי לאו דהו די מעשר מדלית הדרת נז׳וכי להו פשו לקמ׳ו שקלת

 אעשרנו ה״ק לך אעשר עשר כתיב מ־לא אעשרנו ; בשניהן חומש כאן
; כראשון יהא שני מעשר כלומר לראשון

. יכול ראשונה שפעם בירושלמי מפרש מחומש יותר יבזבז אל תוספות
: הריוח חומש יתן ושנה שנה בכל ואילך ומכאן חומש לבזבז

אעשרנו בו׳ מחומש יותר יבזבז אל המבזבז מהרש״א
 נראה ועוד פרש״י עיין כו' קמא כי לבתרא

 יש שאתר בו היה הרשעים מדדן עשו ע״שימ״ש ליה משמע דהכי
 במועט תסתפק שהיה דהיינו כל לי יש אמר יעקב אבל רב לי

 רק בקש לא עצמו שכל וכת״ש השותפין ס״פ כדאתרי׳ כל בברכת
 אותו גו' לי תחן אשר וכל קאמר וברמז ללבוש ובגד לאכול לחם

 למעשר תתנו ה׳ אתן דהיינו עשר ממשים גי׳ שהוא כל ברכת
 והוי קתא כי בחרא עישור דהיינו כל לאותו שנית אעשרנו ועוד

 וק״ל: ממנו החומש כמספר כ״ל מתלת בתרא ועישור קמא עישור
 עשר בר למקרא שית בר אם לי אמרה אביי אמר' סש

 לעת מעת לתעניתא תליסר בר למשנה
 שית בר האי אם א״ל אביי אמר תריסר בת ובתינוקת

 מאי חיי לא שית דמישלם ביומא עקרבא ליה דטרקי
 נשפיייונישקיי' בשיכרא חיורתא דדיה מררתא אסותיה

 שתא דמישלם ביומא זיבורא לי׳ דטריק שתא בר האי
 נשפייה במיא דדיקלא אצוותא אסותיה מאי חיי לא

 רץ ו׳ מבן פחות בנו המכנים כל קטינא רב אם׳ ונישקייה
 מגיעים ואין אחריו רצין חבריו א״ד מגיעו ואינו אחריו

הא רכחיש הא אב״א וגמור חליש איתנהו ותרוייהו אותו
:דבריא

 לשעות וחינוכא * היום כל להתענות לעת מעת לתעניתא

 ובתינוקת : ביומא כדאתרי׳ שנחים לכן מקודם
 סרי ותרתי בת״ת כחה מתשת שאינה כח להביא ממהרת שהיא

 דאורייתא אחד ויום י״ב בת דאי קאמר גופא י״ב שנת דקאמר
 ממניקתז ללמוד לנו צוי־ך ואין עונשין ובת שערות׳3 שמביאה היא

 של מרה דדיה מררתא • בדוקה ברפוא׳ לא אס חיי לא אבי? של
 ממנו ותשקנו תמשחנו ונישקייה נישפייה _• וו"שטור שקורין דיה

 וורלי״רא כעין תומר דקל סביב שגדל סיב דדיקלא בשכחאצוותא
 אחריו רץ : לת״ת בנו את המכניס : הגפן עץ את שכורת

 : חולשו מרוב למות הוא מסוכן מגיעו ואין :ולהחיותו להברותו
 אל דכחיש ;הא כמותו בתור׳ פקחין להיות אחריו רצין חביריו
 שתתפקח: לפי יכניסנו ;דבריא וימן׳ יחליש פן שמסוכןהא יכניסנו

 דהיינו דרכו ע״פ דרכו פי על לנער חנוך את׳שהע״ה בזה כי-־צא בכל אהי׳ב
 לימוד ועוד ־ שאפשר הקודם לכל הזה עולם לחיי הדרכתו בראשית

 תנער תתנע אל כאומר להקל שפקוח וספק זה במאמר התונחו׳ החששות בכל
 למחזיקים היא חיים כי ימות לא בשבט תכנו אם אפילו כי והלימוד התורה מוסר

 רצין• חבריו שש תבן פחות בנו התכנים כל דאתרי איכא דבר והיטיבו ־ בה
;אליו מגיעין ואין כמותו פקחי! להיות אחריו

 השתא בו׳ אחריו רץ ו׳ מבן פחות המכניס כל מתרש׳א
 תקשי דלא הא בריא ובין כחוש בין לפלוגי ידע דלא ־

 למספי אבל לגלגל דהיינו די״ל למקרא ה׳ בן דקחני מתני' ליה
 .־ ודו״ק לעיל התוספות כתבו וכה״ג הכא כדקאמר מסוכן הוא קו
 אפשר וכי עת בכל צרקה עושה משפט שומרי *אשרי שס

 שביבנה רבותינו דרשו עת בכל צדקה לעשות
 ,קטנים כשהם ובנותיו בניו הזן זה אליעזר רבי לה ואמרי

 בתוך ויתומה יתום המגדל זה אמי נחמני בר שמואל רבי
 שס ,לעד עומדת וצדקתו בביתו ועושר *הון ומשיאן ביתו

 קיב וחד ומלמד׳ תורה הלומד זה אמר חד חסדא ורב הונא רב
 . לאחרים ומשאילן וכתובים נביאים תורה הכותב אמ׳זה

 0ש בן יהושע רבי אמר ישראל על שלום לבניך בנים *וראה
 לידי אתו דלא ישראל על שלום לבניך שברם ביק לוי

 שבנים כיון אמר נחמני בר שמואל רבי • ויבום חליצה
:לאינצויי אתו רלא ישראל דייני על שלום לבניך

 הס ולילה יום שתמיד קטנים כשהם ובנותיו בניו הזן זח
בביתו ועושר הון :בהס חיוב עליו שאין צדקה והיא עליו

 תורה הלומד זה לעד; עומדת צדקתו ואעפ״כ כלה הממון שאין
 לעד עומדת וצדקתו בביתו ועושר הון היי בו מתקיימת ומלמדה

 הספרים בו' הכותב זה : לתלמידים ללמדה שטרח על
 קרוב מי לאיגצויי ;לעד עומדת וצדקתו כלים שאינם לו קיימים

:לנחלה וקודם
 ־ בתוספות עליו והקשו וכו׳ פרש״י לאינצויי אתי דלא ז״ל הריטב״א

 לכך דקרוביס קטטה וליכא יורשת היא בת יש אס דהא
 בן לו אין כשהאחד אבל בשוה לבנים הירושה מניח לבניו בניס כשיש כי פר״י

 יחיאל ורבי ; קטטה לידי ונאים בניס לו שיש למי תרבה הוא בן לו יש והאחד
 אומרים שהיי צדוקים בהדי לאינצויי אתו דלא ישראל לדייני שלום פירש

 הכל לכן בן וכשיש נוחלין יש בל כדאיתא תק״ו הבן בה עם תירש שהבת

: הנן ק עם הבת תירש שלא מודים
 פרש״י עיין בו׳ לחייו עמו יורד ואילך *מכאן מהרש״א

 ואם גו׳ חייך היא כי ע״ד לישנא ועי״לדנקטהאי
 גו׳: חיים ראה כמו אומנות ללמדו לחייו עתו יורד ללמוד לו א״א

 *■^ין מקבל אינו העגל כי לפרש יש בו׳ כתורא ליה ספו *ושאמר
 שבת לעני! שהחשיך מי בפרק כמ״ש מבעליו בסיוע כ״א המאכל

 כשהוא בגדלותו כן ולא מלעיעין אבל העגלים אח ממרין ואין
 תה תקבל בקושי ו׳ תבן פחות הקטן כן בקלות המאכל שמקבל שור

 את הזה כשור למודו תקבל ו׳שבקל תבן בגדלותו תשא״כ שתלתדין
 כוי ובנותיו בניו הזן זה .־ דב"ב בפ"ק בזה מ"ש ועיין המאכל
 אלא הוא אמיד איש לא אס לזונם חייב אינו דבקטניס לעיל כמ״ד
 כו׳ יתום המגדל זה .־ ליה ומוקי דפליג ורשב"ן צדקה תדרך

 חייב אינו דגקעניס דאפי׳לת״ד ובנותיו לאוקת׳בבניו ליה ניחא לא
 לנ״ע קטנים דגקטני כיון עת בכל צדקה תקרי זה אין מ״ת לזוגן
 ומשיאן, נו׳ יתום במגדל אבל לעיל התוספות כמ״ש לזונם חייב
 שמשיאן לפרקם בואם עד קטנים דתקטני עת בכל תתש זה הרי
 הדמיון כי' תורה ר-לומוץ זה ;. וק״ל צדקה עושהעתהן זה הרי

 חסר שאינו צדק׳ תתנו ונותן עושר לו כיש לתי ותלתדה הלתד בזה
 הלמד כן גו׳ בזאת נא ובחנוני כמ״ש ברכה תוסיף הוא אבל כלום
 תוסיף הוא אבל מתורתו חסר אינו הוא לאחרים ותלמדה חורה

 הלימוד גם מתלמידי ויותר כו׳ למדתי הרבה כת״ש לימוד לו
 אני מה גו* נחתי ואני כמ״ש חנ׳3 שניתנה כצדקה יהיה לאחרים

 המקרא נו׳ תורה הכותב זה לה דתפרש ומאן כו׳ אתם אף בחנם
היינו לאחרים ומשאילן ואתר מתון לענין כסשוטו יותר מתפרש

בחגם



 פרה פי על אף
 דלא כר שבנים כיון . לאחרים שזכרן זלא צדקה נדרך מזגם
 כהיא זמריבה קטטה כעין היא דחליצה בו' חליצה לידי אתי

 בהיכוך הוא ופעמים זס3בי חפן שאינו על בפניו וירקה מביישו
 על שלום וקאמר ע״כ3 מיבמה והוא ביבוס חפצה אינה שהיא

 : גומר בישר?( שמו ונקרא בישראל שם לאחיו להקים עש״ה ישראל
 פירש״י לאינצויי אתי דלא ישראל דייני על שלום ומ״ש

 בהור׳מי מפורשת דפרש׳נחלה וק״ק עכ״ל לנחלה וקודם קרוב מי
 בני לו באין לאינצויי הדיינים אחז ולמה קוים קרוב הקרוב הוא

 דאסזר נחלה מעביר אינו ודאי בניס בני לו דרואה מאן וי״ל נניס
 כדאמרינן ברא בר יזכה דשמא מה״ט טבא לבר׳ בישא מברא אפילו
 בנו דבמיחת יחוש בניס בני רוא׳לו שאינו מי אבל בפרקין לקמן
 פיו על נכסיו מחלק הוא וע״> הגון שאינו לקרוב נכסיו יבאו

 י לאינצו הדיינים אתז ואז יותר אליו קרונה שדעתו לקרוביו■
קרוניס שניהם כו׳ לטוביה נכסיה הכותב פרק דלקמן כההיא

: ודו״ק ע״ש ותוספות כפרש״י דדייני שודא ...
 אינן ליסטות גנובי כשכויין הן הרי מלכות שבויי ת״ך "

 קשיא לא אמלכות מלכות איפכא והתניא כשבויין
 ליבטות נצר בן כמלכות הא אחשורוש במלכות הא

 ובן דעלמ׳ בליסטי׳ הא נצר קשיאהאבבן לא אליסטות
 גבי אין ליסטים ליה קרי והבא פלך ליה קרי רתם נצר

 4 הוא מלך דעלמא ליסטים גבי תא ליסטים אחשוררש
 כשבויק הן הרי : לתשמיש המלך ששבה נשיס מלכות שבויי

 :במלכות ואותבינךלילאינתו כדתנן לבעליהן ומותרין
 שלאישאנה ויודעת הוא גדול שמלך לפי כשבויז אחשורושהן

 עליהן ומלך עיירות ולכד היה ליסטים נצר בן .באונס ובעילתה
 כשבויין אינן מלכות שבויי תנן זבדידיה ליסטים ראש ונעשה

 : ברצון ונבעלת לה קנסיב מינסיב דסברה לבעליהן ואסורות
 דסברה כדאמדינן אסורות נצר בבן וכו' אליסטות ליסטות

 אפילו רעלמא ליסטים : מלך אשת והריני מינסיבנסיבלה
 אחשורוש לגבי : אנוסה אלא אינה לפי׳ לה קשין שלו לקוחין

 אחשורוש במלכות דמיירי קמייתא תתניתין הילכו הוא ליסטים
לסטות דגנובי איפכ׳ דתני וברייתא לסטות גנובי נצר לבן קרי

:מלכות שבויי נצר לבן קרי דעלמא בליסטי׳ איירי .
 אחפנתא בעבורי תיהוי לא יהוד׳שיננא שמוא׳לרב א״ל נג

 מאי ידיעי דלא טבא לברא בישא מברא אפילו
: לברתא מברא וכ״ש מיניה נפיק זרעא

 מה לכתו שזהכותב הוא אחסנתא איעבורי והכא לברתא מברא לכ״ש
: לבניו להוריש ראוי שהיה

 מה לדעת יוכל ולא אז היורכו בן כל טיבו תה יראהלעיניס האדם אה"□
 תתנו לצאת האפשר על אס כי עליו לדון לו אי! ולכן בנו כ! יהיה

 אחרי כיסיה לאדם שאניח;! עמלי את ושנאתי קהלת זה״ש תעזכוני יהנה אשר
 אדם קוראו לתה תדבר עלבנו שאס וגומר סכל או יהיה החכם מדע זתי

 אותו שגדל בנו סכל או יהיה החכם ידע לא ואיו לבני אתר ולא אתריו שיהיה
 אחריו שיהיה אדס זרעו משך על אלא לבד עלבנו מחשב היה שלא רצה לולא

 ובן חכם רואה! שהוא לבנו עתלו ־יניח ואולי סכל או ־היה החכס יודע מי' קי
 בנו ובן סכל להיותו מבנו נחלתז יעביר בהפך או לרעה בו ישלט סכלו יהיה קנו

לבת תבן אפילו מעולם נחלה להעביר שלא שחואל אתר לזה וטוב רוכס ?יק

קעו כתובות חמישי
• יכשר איזה מהם יצא אשר היוצא יודע מי ט יריכו יוצאי ששניהן אע״פ

פי על אף פרק
 אלא אשה אין חייא רבי דתני חייא כרבי דלא מתני׳

 3״ע אין חייא רבי ותני לבנים אלא אשה אין ליופי
 שיעדן הרוצה חייא רבי ותני אשד. לתכשיטי אלא אשה

 בתו את שילבק הרוצח פשתן כלי ילבישנה אשתו את
 :לפרקה סמוך חלב וישקנה אפרוחים יאכילנה

 זעה את שיעדן בהן להתנאות תכשיטין לה שיקנו אשה טיי לתכש
.־ הנעורים ימי לפרקה :נלע״ז אשקלוי׳יר

 אלא אשה אין והיל״ל חייא ר' וליתנינהו דלערבינהו להקשות אי! אה״ב
 מאשתו לבעל התכוון הזא ובנים דיופי אשה ותכשיטי ובנים ליופי

 •* כבודה שכל האשה כיודעת להיות כי לבעלת תאכה המבוקש הזא ותכשיטי!
 צמרי י״יז סי' כדלקמן בה! להתנאות לתכשיטי! נפשה כלחאזת ביופיה תלוי

 ־ ע״ש תכשיטי! נינהו ותאי עליהן משתוקקת דברי׳שהאשה ושיקויי כתני ופכתי
 יסיר ההוא ביום וגומר ציון בנות גבהו כי יען לעונש הנביא ישעיה פרט זלכן
 חאת כי אותרו עד תהס כתה ומזכיר והולך וגומר העכסיס תפארת את ה׳

 הם כי תכשיטי! לה ולעשות אשתו לעדן לאדס לו כיש חייא רבי לכ״א יופי
: הבנים ומהיופייתכך ליופי עווריס

 ם שמכיר׳ההיא זמן כל שמואל וכו׳אמ׳ בנה את ומנקה
 יוסף בר דימי לרב דשמוא׳א״ל לקמיה דאתאי

 וקמהדר ושקלי׳לברא בדראדנשי אותבה אזל בדקה זיל
 כבשתנהי לאפה קמסוי הוה לגבה מטא כי עלוייהו ליה

: כריך דרי קום עמיך נטף א״ל מיניה לעינא
 רואיין אנו אס תלוי הדבר בבדיקת אלא לדבר שיעור אין שמכירה זמן כך

: נשכי ומניקתו כופה שמכירה

 בישרא האכלה אוכמי בני לה הוו שיברא דשתיא
שם הוו ביעי האכלה כריי בני לה הוו חמרא ושתיה

 3"ע האכלה חינני בני לה הוו כוורי ראכלה עינני בני לה
 בני לה הוו כוסברתא ראכלה זיותני בני לה הוו כרפסא
 דשבור ברתא ריחני בני לה הוו אתרוג׳ דאכלה בישרני

לקמיה לה מסקי והוו אתרוגא אמה בה אכלה מלכא
: ריחני בריש דאבוה

 כיסברתא אפי"ה כרפסא : תן בעלי חינני : בריאים בריי
: בלע"ז אליינדר״א

 י בפני משהין הכל הונא רב אמר חנינא בר יצחק א״ר
 £ שמן בשר חסדא רב אמר ׳ ויין מבשר חוץ השמש

סא ןיש קוי כן^ן ן-^ך רבא אמר . ץיע ןןיי
 ספי חר איהי בר ומנימין איהי בר אבוה 'תמוז בתקופת

 אליהו משתעי מר ־ מינא מחר ספי וחד ומינא מינא מכל
 חסידי־ תרי הנהו ׳ בהריה אליהו משתעי לא ומר בהדיה
 ספי קרים מר חשד׳ רב בני פנחס ורב מרי רב לה ואמרי

 דמאחר בהרי׳ משתעי אליהו ספי דקרים ספי מאחר ומר
 ורב זוטרא ומר אמימרי ׳ בהריה אליהו משתעי לא ספי

 ואזל חליף מלכא אזגור רבי אפתחא יתבי קא הוו אשי
 אפי׳ דחוור זוטרא למר אשי רב חזייה רמלכא אטורנגא

אפסדתא ליה אמר בפומיה ליה אנח באצבעתיה שקל
לסעודתא



כתובות חמישי פרק פי על אף
 להר אמר דבי תעביד אמאי ליה אמרי דמלס$ז לסעודתא

 אמאי ליה אמרי דמלכא למאכל פסל האי דעביד מאן
 שקל אשכחו ולא בדקו ביה חזאי אחר דבר לחו אמר

 בדקו בדקיתו מי הכ# להו אמר עליה אנח אצבעתיה
 אמר אניסא סמכת טעמא מאי רבנן ליה אמרו ו-אשכחו

 רומאה ההוא • עילויה דקפרהה צרעת רוח חזאי להו
 אזל • לא ליה אמרה לי מינסבת אתתא לההיא לה דאמר
 בלעתיה לה דצערי מיא כל קמה ואכל פלי רימני אייתי

 לך מסינא אי לה אמר לסוף לה דזג עד לה יהב ולא
 ואכל פלי רימני ואייתי אזל אין ליה אמרה לי מינסבת

 שדאי תוף שדאי תוף לך דצערי מיא כל לה אמר קמה
: ואיתסיאת דירקא הוצא כי מינה דנפק עד

 אחד ממין ליה ספי וחד ומין מין מכל השמש את מאכיל ספי חד
 שיגמור משההועד מינין ומשאר למובע סעודה כחחלת

 מין מכל ספי מאחר ; לפניו שיתן קודם ספי קדים : סעודתו
 משתעי ספי דקרים : האורחין ולפני לפניו שנתן לאחר ומין

 ומתאוה רואה והוא לפניהם כשנותן לפי כי' בהדיה אליהו

 : פיס מלך שס אזגור : הרכה אורחים שיש ופעמים ומצטער
 שנשקל״ש: ובלשוננו השרי׳ לפני המנות 5מושי דמלכא אטורנגא

 הטורנגא ליה אמר ;למאכל שנתאוה זועפי׳ פניו אפיה דחוור
 : מעתה המלד יאכל לא לסעורתא אפסדתא : אשי לרב

 :אשי 3ר להו אמר :הכי תעביד אמאי המלך שוטרי ליה אמרו
 ראוי אין בזה מאכל העוש׳ דמלכא למאכל פסל הכי דעביר

 חזיר של כשר ביה חזאי אחר דבר :מידן מאכל המלך שיאכל
 שקל אשי 3ר אצבעתיה שקל :שירשמי״ן לע״ז וכלשון מצורע

 לא אנחיריה מהחתיכות אחד על עליה אנח :דקפילא אצכעתיה
 בדקו זו: החתיכה את כדקתס כלום ברקיתו מי הבא :גרסינן

 מכקע פלי : זוטרא דמר עילויה דפרח לן. נעשה נס ואשכחו
 רוק רצערי מיא :פלאי דפלאי נדה כמסכת דימין לו יש והרכה

 אוכל ואינו כפניו הנאכל קיוהאדכר מחמת הפה כתוך כגדל
דרכי שכן כזכוכית נעשה וכרסה פניה נפחו דזג ער : ממנן
 : והשליכי רקקי שראי תוף :הנפוחים . >

זה לו יצא כר עולה בעל בעולת *והיא ״אס דף מהו־ש״א
 כתר כדכתיב איש אשת והיא למכתב דה״ל הדרש -

 לאכימלך הקכ״ה לו את׳ כי דרשו גו*ע׳׳כ כי האיש אשת השב הכי
 תחשוב אכל היא דא״א כיון לאשה אותה לקחת שלא תאמר אל

 מנכסיו ירד אברהם הנראה שלפי כעלמא לשפחת אותה לקחת
 •ל הזהירו ע״כ לאברהם גומ׳ויתן ובקר צאן אכימלך ויקח כמ״ש

 עומדת והיא עמו יורדת ואינו עתו שעולה כעל בעולת כך
 כל אס דדריש ומאן בעלמא כשפחת כה להשתעבד שלא במעלתה

 לקחת מאיש כי אשה יקרא כתי'לזאת שכבר כו׳לפי נתנה לשיים חי
 אס תיתה כי ע״ש חוה שם3 קראה הנחש מעשה אחי ועתה זאת
 לו טפילה ■שהיא לומר דין לבעל היה כעבודה אדם שנתקלל לפי גו'

 גו' כניס תלדי בעצב ותחנך עצכונך כת״ש ביותר נתקללה והיא

 ולא־ ניתכה לחיים ע״ש גומר חוה תקרא אלא כן שאינו אמר כן ועל
 אס היתה היא כי אמר וע״כ שחטאו קודם הכריאה מתחלת לצער
 ענק מ׳ מאחר ומר ספי קדים מר :ודו/׳ק עכר כלשון גומר

 שנאמר מה לפי נראה זה משוס אליהו של הדבור ומניעת הדכור
 וילך כו כמ״ם ימים מ' מלאכול אנפשיה תוקים הוה דינם כאליהו

 וכן מין מכל לשמש שנותן וזה גומר יום מ׳ ההיא האכילה ככח
 הר* מלאכול אנפשיה לאוקיס לאדם דא״א תשו׳ ליה וספי דמקדיס

 שקל כהיפך.־ וכן יום מ׳ אליהו אכל לא דכנס הדכור תפליג הוא
 ליה שגי דהוה כפותיה מלשון ט' בפומיה ליה אנח אצבעתיה

 תקשי דאל״ב מעיו לתוך כא ולא כעלמא כטעימה נפשו להשיב
 צדיקי© ע״י הקלה מכיא הקכ״ה אין צדיקים של בהמתן השתא
 תיהת התיר סכנה ומשוס דוכתין בכמה כדפרכינן כ״ש לא עצמן

 להפסיד סכנה דהך י״ל כו׳ אניס׳ סמכת מ״ט ודקא״ל הטעימה
 ר״א :זוערא מר מסכנת אשי לרב סכנה יותר הוא המלך סעוד׳
 נופל ד״א מלת כו' מצורע לוזיר כשר כפרש"י כו' ביה חזאי
 כשר משוס עכו״ס סעודת פסיל דלא ומסברא החזיר על ככ״מ
 האיש כפרק כדאמרינן דרכו דכן מצורע דהוה משוס אלא חזיר

כו׳ חזירים נטלו תשעה לעולם ירדו נגעים קבין עשרה תקדש
:וק״ל

 יד שנאמד אדם של גופו חצי שוברת אנחה רב אמר
ובמרירות מתנים רון בשב האנח אדם בן *ואתה

 סב כי שנאמר*והיה אדם של גופו כל אמר יוחנן ורבי תאנח
 פס באה שמוע׳כי אל ואמרת נאנח אתה מה על אליך יאמרו

 ברכים וכל רוח בל וכהתה ידים כל ורפו לב כל ונמס
 ההיא מתנים בשברון הכתיב נמי יוחנן ורבי מים תלכנה

 כל ונמש הכתיב נמי ורב * מתחלא ממתנים מתחלא דכי
 דבית שמועה שאני רוח כל וכהתה ידים כל ורפו לב

 קאזלי■ דהוו ועט״ם ישראל ההוא י דתקיפ׳טובא המקדש
 ישראל בהדי לסגויי עבו״ם אימצי לא הדדי בהדי באורח׳

 לא ואפ״ה ואיתנה נגיד המקדש בית חורבן אדכריה
 שוברת אנח׳ אמריתו לא ל א" בהדי׳ לשנויי עבו״ם אימצי

 אבל חדתא מלתא מילי הני ליה אמר אדם של גופו חצי
 : בהתה לא תבלי דמלפא אינשי דאמרי בה דשינן הא

דדש כיון כתו כה בה-הורגלגו דשינן :הגוף כאמצע מתנים
 לשכל הלתודה אפה בהתה לא תבלי דמלפי : דש

 שככר מהם אחד כמות ומפחדת תמיהת אינה לקוכרס כניה
: היא למודה

 דיאתה קרא האי יהא וא״ת וכי' המקדש דבית שמועה שאני תוספות
יאמרו כי והיה בתריה דכתיב כתיב ה״מ3 גבי האנח אדם בן

 קודש קרא דההוא יי״ל לב כל ונמש באה כי שמועה אל לתש ואמרת וגו'
 בה־י׳ק שמועת על נאנרז שהיה ליש־אל הנביא אומר היה וכן כתיב לחורבן
שמועת על התורבן אחר שתהיה האנש׳ מתיך לב כל ונמש וא; ליחרב שעתיד

: המקדש בית

 שנאמר כטתו וחודש כאן •חודש 3ס״ דף יא מהרש
ללתו׳תשס ט׳פי׳רש״יןאין המחלוקת דבר לבל

אלא



קעז בחובות חטישי פרק - פי על אן*
 דאין לפרש נראה ועוד עכ״ל נו׳ בביתו חודש וי״א נא; חודש **א

 ליד' וימי עיבורה יתי זה בכלל דה״ל כביתו חודש י״א ללמו׳משס
 אלא משם יליף לא רב אבל כביתו יומי הני כל כעי לא ומסתמא

 נתן שלא כיון דקאמר בביתו וחדש חטא עליו ישא שלא כאן חודש
 דתצי ודאי ר״י אבל הוא דכאן שיעור כההוא מסתמא שיעור לו

 מ״ט ור״י דקאמר לפר׳הא יש דרכנו ולפי מקרא מלתא כולה ילין•
 להיות דרשות התם שאני דה״פ נו׳ הרוחה ליה דאית התם שאני

 דה״ל בביתו חודש י״א כ״כ הרוחה ליה דאית משוס כאן חודש לו
 משם ללמוד אין בביתו כ״כ 3מעכ שאינו מי אבל יתיעיכור׳ולידה

 דאע״ג נ״ה מבגין לתילף כעי ולכך כאן חודש להיות לו דרשות
 כאן חודש להיות לו שרי במתו חודש ׳3 רק מעכנים היו דלא

 דלעיל קרא ההוא כו' דתקיפא רב״ה שמועה שאני :"ק ת ז
 3דכתי הוא ב״ה אחורכן גו׳ בשירון האנח אדם בן ואתה מיניה

 מה על אליך יאתרו כי והיה קיא כבאידך ביה תפורש דלא אלא
 כ״ה חורבן דאדכרי' עכו"ס גו׳והאי שתועה אל ואמרת נאנח אתה
 ליה שתיע הוה לא כו׳ גופו חצי שוברת אנחת אתריתו לאו )א״ל
 הגוף כל שוברת בה״ת דחורבן תודה רב תיהו דרב תלתא אלא

:זק״ל כדמשנינן
רב פליגי במאי להקשות יש כו׳ מפו חצי שוברת אנחה רב אמר הרי״ף

 הנאנח כי במציאות מחלוקת שהיא מינה לן נפקא דמאי זר״י *

 בתוספות שהקשו מה וע״ק כולו או מפו חצי נשבר אם זה דבר יודע הוא
 שרב ונלע״ד ־ וכו' ב״ה חורבן על נמי הוא מתנים בשברון דהאנח דקרא
 האנח אומר הוא קודם לסיפיה רישיה דקשיא זה כתוב לתרן באו ור״י

 ומ״ש דווקא דרישא רב אמר ולזה לב כל ונמס אתר ואח״כ מתנים בשבחן
 אני ה״ק אלא וגו' נאנח מת על לו שאמרו ליחזקאל חוזר אינו לב כל ונמס "

 כי שמועה ואל הנבואה ה׳במראה שהראני לפי מפי חצי ונשבר באנחתי
 כלו' ב״ה שמועות שאני וז״ש לב כל ונמס השומעים אתם אליכם באה

 נאנחו לא ישראל אבל הנוף חצי דהיינו מתנים בחברון היא האנחה לעולם
 השמועה אל בכח שמעו הס אלא לב כל ונמס בס אמר לתה שיקשה כדי

 החורבן הקב׳יה שהראהו ויחזקאל לב כל נמס טובא דתקיפ׳ החורבן של רעה
 כל דונמס סובר ורייי גופו חצי שברה האנחה ונאנח אח״כ לישראל ששמעו

 בשברון דקאמר מאי י״ל ועוד שנאנח האנחה על ליחזקאל נמי קאי לב
 ב׳האנחות בין מתנים בשברון לומר הפסיק ולמה תאנח ובמרירות מתנים
 חצי שובר׳ הא' שהאנחה דרש לזה ומרירות מתנים בשברון ותאנח והיל׳יל

 א״ל טובא תקיפא ב״ה שמועת להיות היא לב כל ונמס אח״כ ומ״ש גופו
 ואח״כ מתנים שברון היא האנחה כי ונמצא לעיניהם ויאנח שיחזור הקבי׳ה

 גופו כל נשבר האנחות שתי ובהצטרפות במרירות ותאנח תחזור לעיניהם
 דאנחה דווקא דקרא וסיפי' דוקא לאו האנחות דכפל דריש ור״י לב כל ונמש

: מתחלא וממתנים גופו כל שוברת אחת

 לחם אוכלי שבת מאחרי קום משכימי לכם *שוא טו
 אלו יצחק רבי אמר שינה לידידו יתן כן העצבים שם

הזה בעולם מעיניהם שינה שמנדדות ת״ח של נשותיהן זציסי
: הבא העולם לחיי ובאות 'קנ

 הרשות לתלאכת שבת מאחרי קום משכימי לכם שוא
 שינה לידידו הקב״ה יתן כן : 3עצ3 לחתם אוכלים

 מתתינו׳את שינה מנררות :שינה ולתצותיו לכבודו שתנדד למי
 דבתלמידיס ההוספות וכתבו פרקן ושונין רכן ית33 שהם נעליהן

הא שינה מגדדנת אמאי אחרת נעיר דאי קאי בעירם הלומדים

: בלילה עיר3 לכנס דרך אין
ת״ת של נשותיהן גו׳אלו שוא דכתי׳בהו מאן מהרש״א

 רצים הס מ״ש ע״פ זה דרש לפי הכתוב לפרש יש כי׳
 פועל♦ ני שאמר נז׳ משכימים ואנו משכימים הס רצים ואנו

 הס כי הוא ושיא מלאכתס3 ומעריבים משכימין הס הרשות
 הלחם אס כי כמו לתשמיש הוא כינוי העצבים לחם אוכלים

 וכתקונה בזמנה טונה נהו א״א מלאכתן שמתוך אוכל הוא אשר
 לבית ומעריבים משכימים בת״חשהס זו בדוגמא הוא כן ואמר

 כמו שזא כאן אין דמ״מ אמר אבל בזמג* לעונה בהו וא"א המדרש
 ,שמנדדי לנשותיהן אף עוה״ב חיי הקב״ה יתן אבל הרשו׳ בפועלי

 : וק״ל עונה מצות לקיים מב״ה בעליהם בוא עד בעה"ז שינה
 שרני׳שעוסקי׳בסחורו' לפי כר׳ חליף כו׳ולא מדידיה *ראכיל

 וקונים בפרנס׳ביתס אחרים של ומפזרים אחרים של בממון רכות
 לעושר נחשב שהוא ומתוך עשירים הס כאלו חשוכים בתים להס
 ממנו כגדולים הולך שאינו מי אמר אכל עליו המלך עין גדול

 וקנינו שבידו תה שכל כו׳ דאפדני׳ בטולא וגני כו׳ מדידיה ואכיל
 לעונה פנאי לו ויש עליו המלך עין אין אחרים משל ולא שלו הוא

 שנאמר לע״ש מע״ש כו׳ ת״ח של *עונה :זר,"ל לילה כל

 אם ני שנאמר קרא מהאי ליה תשמע הכי גומר פריו אשר
 יתי כל דהיינו ולילה יומס יהגה ובתורתו חפצו ה׳ נתורת

 כתורה להגות שצריך כיון החול יתי כל לילה לעונת עת ואין החול
 גז׳ על שתול כע׳ן הת״ח שאז שנת בליל כי אמר אבל ולילה יומס
 חורה ניטול בה אין גס רש״י כפי׳ כו׳ ושביתה תענוג ליל שהוא
 זמן שהיא בעתו יתן פריו אי וע״כ הנר לאור לקרות שאסור נ״נ

 : וק״ל מטן פרי שנר בטנך פרי נקראו שהבנים עונה
 *”לר לדקדקמגין רש וכו' שלת׳יח נשותיהם אלו יצחק א״ר הר״יף

 דילמא שינה מנדד מלשון לידידו ולדרוש מפשוטו הכתוב להוציא י
 הקב״ה כן העצבים לחם לאכול קום משכימי לכס שוא שאמר הוא כפשוטו

 כמותך• לטרוח צריך ואינו רוח בנחה מיטתו על ישן בהיותו לידידו לחס נותן
 הלחם יתן כן דמשמע ישן לידידו יתן כן דקראהיל״ל כפשטיה דאי נ״ל

 נותן שהוא שמה משמע שינה לידידו יתן ומדכתב מטתו על הישן לידידו
 קשה אבל שינה מנדד מלשון שהוא לידידו דריש ולכך השינה היא לידידי
 הת״מ שהוא מעיניו שינה למנדד יתן כן מדבר הכתוב עצתם את״ח דילמא

 המנדד•׳ ת״ח אלו תמונתך בהקיץ אשבעה של הפסוק רז׳יל דרשו וכן עצתו

 קרא ק והי בעו"הב שכינתו מזיו משביען שהקב״ה בעו"הז מעיניהם שינה
 להקין שינה נדד מ שהייתי מה בשביל בהקין בעו"הב תמונתך מזיו אשבעה
 המשכימים לההביל בא שהוא זה נכתוב הקשה יצחק דר' ונלע״ד בעו״הז

 לחם אוכלים הם ואח״כ פרנסתם להשיג כדי לביתם לבא בנשף ומאחרים
 שינה המנדדים ליז״ח ומזמין הקב״ה נותן כן כי וביגיעה בעמל העצבים

 שהוא מי שהרי עניינים מהביל איך א״כ בתורה והיגיעה ההשכמה מתוך
 שכן וההשכמה הטורח בכל מרווח אתה מה לומר צריך א' ענין לההביל בא
 אינו הת״ח שגם מאחר אבל יגיעה או השכמה בלא לת״ח השי״ת יתן

 לההביל ראיה מכאן אין א״כ בתורה וביגיעה בהשכמה אלא זה משיג
 ת״ס של בנשותיהם מדבר שהכתוב לדרוש הוכרח לכך במלאכה העוסק

 שבת ומאחרי קום משכימי אדם בני לכם שוא הכתוב אמר יפה וא״כ
 היגע טבע ותדרך העצבים לתם ואוכלים ובלילה ביום יגיעיס ואתם

 שימור ממעטים ואתם העובד שינת מתוקה כי יותר לישן צריך במלאכה
 שיי♦ המנדדות ח״ח של ה׳לגשותיהן יוזן כן כי זו ביגיעה לכס ומה השיצה

להמחיז א מה ח״ב



כתובות חמיעזי פרק פי על אף
 בלבד שינה שמנדדוין אלא להם ואין יגיעה בלא שאוכלות לנעליהן להמתין

 ראתה לא עין ומערינין ומשכימץ בחורה שיגיעים עצמם היז״ח שכר1
 ה׳לת״ח ית! כן כי העצבים לחם לאכול קום למשכימי מהניל איך ועוד

 יתן ה' כי כד״ת משכיל הוא לתורה שזכה ח״ח אותו והלא שינה המנדד
 למלאכתן משכימין הס חכתה עליהם נגזר ולא לתורה זכו שלא והס חכמה

 קום משכימי לכס שוא אמר יפה א״כ ת"ח של בנשותיהם הכתוב דרש לזה
 אותו אוכלים הס וערחו שיגעו מה שכל העצבים לחם אוכלי שנת ומאחרי

 ללמוד יודעות שאינם אע״פ הת״ח לנשי יתן כן כי ותכינו תדעו הלא
 הלק לכס שאין אתם גס כתורה נעליהן יד מחזיקות שהן על כחן ויפה

 יד מחזיקות להיות התורה ללומד חלק מיגיעכס לתת לכם היה כתורה
 רמז לתת ויש הנשים שעושות למה שו'ס שתהיו אותם ותומכים הת״ח
 לנשי רמז הוא אלא שינה לידיד הילי׳ל לידידו הזהמדקאמר ב ככת לנשים
 של הדרשה דורשים אנו וגס לידידו כמקרא הכתוב דורשים ואנו הת׳יח

 שהוא שלה הנעל ידידו נשכיל לידידו שינה למנדד ה' יחן כן וה״ק המנדד י
 אלא הכתוב מדבר שאינו לומר הכוונה דאין ועי״ל ־ שלהקכ"ה ידידו

 ויש הכתוב דינר שינה שיגדד מי בכל לומר אלא נלכד ת״ח של בנשותיהם
 הקכ׳יה יתן כן רש״יז״ל דקדק וכן שינה מנדדות שהם הנשים גס בכלל

 שנשכיל מנ״ל לבאר צריך ועדיין ־ ולמצותו לכבודו שמנדד למי שינה לידידו
 בעו״הז העצבים לחס באוכלי והלא העו״הב לחיי נאות שינה שמנדדות

 ושמא יגיעה כלי לנפשם לחמס להם יתן דמשמע שינה לידידו יתן כן אמר
ה' נחלת שינה למנדד יתן כלו' ה' נחלת הנה ליה דסמיך סמוכין דרשינן

: הנא כעולם שהיא .

 א״ל מאי גמל ונעשה חמר לאביי חנין רב בר רבא א״ל
 ופרישות* קבין מעשרה ותיפלות בקב אשה רוצה "

אהבה בר אדא א״ר ר״א דברי חדשים לו׳ אחת הספנים3 ע
 אומרים חכמים אבל אלעזר רבי דברי זו רב אמר

 אמר ברשות שלא שנים וג׳ ב׳ לת״ת יוצאים התלמידים

 עובדא ועבדי אהבה בר אדא אדרב רבנן סמכו רבא
 שכיחקמיהדרבא רחומיהוה דרב הא כי בנפשייהו

 יומא מעלי כל לביתיה אתי דחוה רגיל הוה במחוזא
 רביתהו מסכיא הות שמעתא משכתיה חד יומא דכפורי
 אחיתת דעתה חלש אתי לא אתי השתא אתי השתא

מתותי׳ איגרא אפחית באיגר׳ יתיב הוה מעינא דמעתא
: ונחנפשיה

 שלא גמל ליעשית מהו חמר כשהוא לו נשאת מאי גמל ונעשה מר1ד
 ותיפלות ־. לה עדיפא עונה או שיתעשר לה עדיפא הרווחה כרשות

 קאי אמתני' אלעזר רני דכרי : להתעשר קנים מי' עמה כעלה להיות
 שלא ויציאות עונות הנך אלעזר רני דברי זו : נקיע דמתניתין בסיפא
 סמכו יום: ל' כרשות שלא לת״ת יוצאין התלמידים דקתני דמתני' ברשות

 ועבדי :כרשות שלא ויוצאין דכריו על סומכין שבדורנו תלמידים דכנן

שנענשים נפשות מהם ליטול להם נא והוא בנפשייהו : כוותיה עוכדא
:מצפה של תרגום מסכיא :ומתים

 התם שאני לעיל דאמרינן וכו׳תימא ותיפלות כקב אשה רוצה
 : טפי רווחא איכא המלך ענידת ושמא רווחא להי דאית

שליש ע״י אשתו את דהתשרה •גרסי׳ נפרישזת קבין מתשעה
 והמורד מתשמיש פורש ואינו קבין ׳3 לה דנותן תנן

ד׳ חשכון ולפי דינרין ג׳ כתונתה על תוסיפין מתשמיש אשרו על
 : כערוך פי׳ כך קכין י״ח דינרין ג׳ הוי נסלע סאין
 אזיל הוה ינאי דרבי חתניה חייא דרבי כריה יהןיךןק

 לביתיה אתי הוה שמשא בי וכל רב כבי ויתיב ט*

 חד יומא דנורא עמודא קמיה חזי קא הוה אתי הוה וכי סס
 להר אמר פימנא ההא חזו ד^א כיון שמעתא משכתיה

 ב״יטל לא קיים יהודה שאלמלא מטתו בפו ינאי רבי
 ן נפשיה ונח השליט מלפני היוצאת כשגגה הואי עונתו

: המטה נפיית3 דחייב המתאגל כדת מטתו כפי
שהיה אפשר כי׳ עמורא קמיה חזי קא הוה מהרש״א

 שית קנלת זמן על להם רומז דנורא העמוד
 ומדלקת מאחרה הות יוסף דרג דניההו נ״ת נפרק כדאמרינן

 ענן לעמוד משלים אש ועמוד גו' עמוד יתיש לא חנינא א״ל
 מסנת3 כו׳תפורש השליט מלפני היוצאת כשגגה הואי וק״ל:

 ונשתחוה שאמר תאנרהס לה ויליף לשפתיס כרותה רית3ד ת״ק
: שס מפורש נזה לדקדק שיש ומה אליכס ונשובה

 ץ למכתב כטא כי חייא רבי בי לבריה ליה איעסק רבי
 :ס פסולה ח״׳ו רבי אמר דרכיתא נפשיה נח כתובה

 עקיד׳ אביטל משפטי׳בן אתי רבי במשפחו׳ ועיינו יתבו אינא
 שערצה לבריה ליה אזלאיעסק רור אחי משמעי אתי חייא ורבי .

 בכי למיזל שנין סרי תרתי ליה פסקו זמר׳ בן יוסי רבי כי
 קמיה אחלפוה שנין שית ניהוו להו אמ׳ קמיה אחלפוה רב

מאבוד. מכסיף קא הוה איזיל והדר איכניס אמ׳להי תניין
 שמית 'תביאמו כתיב מעיקרא בך יש קונך רעת בני ליה אמר

 יט בתוכם׳ ושכנתי מקדש לי כתיב*ועשו ולבסוף ותטעמו
 שסמ איעקרה דאתי עד רב בבי שני סרי תרתי יתיב אזל

 לשוא זו עניה נגרש׳יאמרו נעביד חיכי רבי אמ׳ דביתהו
וזאת אשתו זאת יאמרו אחריתי אתתא נינסביה שמרה

: ואיתסיאת רחמי עלה בעא זונתו
 פסולא איכא : חייא רני של נחו להשיאו לבריה איעסק

 ן3 אביטל בן שפטיה : אחד לזוג מהוגנים היו שלא
 וזהו משמעי אתי חייא ורבי :דוד אשת שם אביטל היה דוד

 הוגנת משמעי הנאה נת היתה ולא דוד מנית היה שרני הפסול
 קודם שנין סרי תרתי ליה פסקו :מלכים ת3 היתה שלא לכנו

 רעת : החתן לפני הנערה העכירו קמיה אחלפוה _• שיכנוס
 ת3ח מרונ וקרנה וחזר חופתו זמן להרחיק שאתר בך יש קונך

 מנון נחלתך נהר ותטעמו תביאמו כתיב מעיקרא ;תןלכ
 אתר ולכסוף תקדש לו יבנה ואח״ג לארץ שינואו ה׳ פעלת לשנתך

העומדת דרך כן עקרה נעשית איעקרה בתדנר תקדש לי ועשו
: געל כלא שנים עשר

חייא ורבי וכו׳ איכא פסולא ח״ו ר׳ אמר מהרש״א
 היה שרני הפסול וזהו פרש״י בו' משמעי אתי

 עכ״ל כו׳ לרני הוגנת תשתעי הנאה ת3 היתה ולא דוד מנית
 תנת דווקא נשים נושאין היו דוד נית תלכי וכי לפירושו וק״ק

 סינת דניתלי ח״ו דה״ק לפרש נראה היה פירושו ולולי מלכים
 וע״ו אחריתי תיתת׳נתלתא לתלות יש אכל תינן דחד תיתת׳נפסול

 את* תתשפחה היה אבל שאינו ותצאו נפסול לתלות יש אס עיינו
 בו• תביאמו כתיב מעיקרא בך יש קונך דעת :וק״ל מישי

 שהיא להם התורה נתינת ע״י 12ישר כי השירים שיר ניסוד תנואר
 בתוכנו שכינתו ושריית נ״ה יתנרך מתנו להם קדושין שטר כתו

 שהרחיק אתר ולזה עמנו והנשואין הזיווג הוא המקדש ידי על
3דכתי ישראל לארץ מאס עד שלנה נשריית הנשוא? הקל׳ה

חניאמו



קעח כתובות חמישי פרק פי על אף
 מקדש לי ועכו הנישואין לקרב חזר ולבסוף גו׳ ותטעמו >ניאמו
 דהמשכן המדרש לפי יתברך רצוןלפניו שינוי לות׳כזה ואין במדבר

 בך יש קונך דדעת ראיה כאן אין דא״כ וק״ק העגל עון לכפר בא
 כו' שני פרי תרתי :זדו״ק עגל עון מפני לכך דהוצרנז דאימר

 מי״ח השנים שהן ואפשר שנין י״ב דיחבי הכי נקט דלקמן הני בכל
 התלמוד לימוד עיקר אלו שבשנים שלשי׳לכח בן עד ונשואין לחופה
 איעקרה דאתי עד נכניס. תטופל עדיין כשאינו רבותיו מקבלת

 והיינו עכ״ל בעל כלא שנים עשר העומדת דרך כן פרש״י בו'
 שתרה ודקאת׳לשוא בעלת׳ כדאתרינן תכעל דעתה עוד כשהשיחה

 ס :ודו״ק תמנו דעתה עוד שהסיחה תשמע לא
 הלוליה בשילהי רב לבי קאזיל הוה חבינאי חנינ׳בן רבייח

 איעכב לא בהדך דאתאי עד לי איעכב א״ל דרשב״י ס5
 אשתנו דאתי עד רב בבי שני סרי תרי יתיב אזל ליה

 אגודא יתיב אזל לביתיה למיזל ידע ולא דמתא שבילי
 חכינאי בת לה קרו דהוו רביתא לההיא שמעא דגהרא

 יתיב׳דביתהו הוה בתרה אזל דידן רביתא האי ש״מ ׳אמ
 רוחה פרח לבה פוי חזיתיה עיניה דל קמחא ניהלא קא

עלה רחמי בעא שכרה זה זו עניה רבש״ע לפניו אמר
:וחיתה

 לי המתן לי איעכב :חופתו יתי סוף דר״ש הלוליה בשילהי

 אשתנו : 3ר לכי עמך ואלך חופתי יתי שיכלו עד
 :תכואות כה ונסתתה חדשים בנינים כעיר שנבנו דמתא שבילי
ללכה נדתה כלומר לנה ראה לבה פוי : רביתא.נערה לההיא

.־ כעלה שזה פתאום
 מדרש׳ בבי שני פרי תרי יתיב אזל ביפא בר חמא רבי יט
 עייל חכינאי בן כדעביד אעביד לא אמר אתא כי • שם

 בריה אושעיא רבי אתא לביתא שלח במדרשא יתיב
 מחדרן דקא חזא שמעת׳ ליה משאיל קא הוה קמיה יתיב

 זרע לי הוה הכא הואי אי אמר דעתיה חלש שמעתתיה
 למשאל סכר הוא קמיה קם כריה על לביתיה על האי בי

 דקאים איכא מי דביתהו ליה אמרה בעי קא שמעתתא
 לא המשולש חמא*והחוט בר רמי עליה קרי ינוקא מקמי לח ?ה

 : ביסא בר ר׳חמא של בנו ר׳אושעיא זה ינתק במהרה ד
יתיב : פתאום לביתו שנכנס חכינאי בר כרעבד אעביר לא

 דמחדדן יה לכר חזייה : מכירן האב היה ולא קמיה
והלכתי קטן כני שהנחתי כאן הייתי אלו הבא הואי שמעתתיה:אי

:כזה חכם והיה תורה מלתדו הייתי
 כדאמרינן זת את זה ראי ששלשתן לפי המשולש החוט תוספות

 כיסא לרכי ושאלו ואתי דכר אושעיא רבי שאמר בעלמא
 מזרעו ינתק לא כלומר ינתק כמהרה לא המשולש החוט עלייהו קרי לכך

 ואילך מכאן כנו וכן וכנו הוא לומד שאדם כיון כעלמא כדאמרינן לעולם
 : וגו׳ אותם בי־יתי זאת מואני ודריש שלה אכסניא על חוזרת חורה

נו׳ במהרה לא המשולש כו׳והחוט עליה קרי מהרש״א
 דמייתי ח״ה נפרק נכון והוא התוספות פירוש עייין

 כיסא לרבי שייליה איל חמא רני ואביו ר׳אושעיא דפליגי אהא לה
 הכא לפרש ויש לו־׳ניסא דשיילוה כלל הוזכר לא הכא אכל גו׳ע״ש

 אנין היה דלא ע״ג אף אושעיא י3דר שמעתא מחדדן דהוה מאי

 כדאתרי' תלמדו ניסא רני אניו אני היה שני׳ י״נ אותן כל תלמדו
 והשתא סיני מהר קנלה כאלו תורה כנו כן את התלמד כל בעלמא

 אני ללמדו כאן אין אניו אס דגם גו' המשולש והחוט קאמר שפיר
.־ וק"ל מלמדו אניו

 מוהר״ר הגאון כן תאיר יצחק מוהר״ר הגדול התאו׳ הרב *בשם
 גופיה דמקרא התוספות לראיית שא״צ תאומים ז"ל יונה

 אחרי בקהלת פי׳ כמהר׳ינתק לא המשולש דחוט זא״ז דראו מוכח
 עצמו כפני כ״א אס אכל לנתקם א״א קלועי׳יחד חוטים ג׳ שהם

: ודו"ק למשל דומה הנמשל כהכרח א"כ ינתקו תג׳ יותר אפילו
 כ ברתיה חזיתי׳ הוה שבוע כלבא רבן רעיא עקיבא

 שם אזלת לך מקדשנא אי ליה אמרה ומעלי צניע רהוה
 • שמע ושדרתיה בצנעא איקדש׳ליה אין לה אמר רב לבי

 י״ב יתיב אזל מנכסיה הנאה ארדה מביתי׳ אפקה אבוה
 תלמידי אלפי תריסר בהדיה אייתי אתא כי רב בבי שני

 מדברת קא כמה עד לה דקאמר סבא לההוא שמעיה
 שנין תריסר יתיב ציית לדידי אי לי׳ ך.5אמ חיות אלמנו׳
 פרי תרי יתיב אזיל עבידנ׳הדר קא ברשות אמר אחריני

 אלפי ב״ר בהדי׳ אייתיה אתא כי רב בבי אחריני שנין
 לה אמרה לאפיה נפקא קא ת הו רביתהו שמעה תלמירי

 יג משלי *יורע להו אמרה ואיבפאי לבוש מאני שאילי שיבבתא
 קא אפה על נפלה לגביה מטאי כי בהמתו נפש צדיק

 להר אמר שמעיה לה מרחפו קא הוו לכרעיה ליה מנשקא
 גברא ראתא אבוד. שמע ׳ הוא שלה ושלכם שלי שבקוה

 אתא נדראי דמיפר אפשר לגביה איזל אמר למתא רבא
 פרק אפילו א״ל נדרת מי דגבר־רבא אדעתא א״ל לגמה

 אנפיה על נפל הוא אנא א״ל אחת הלבה ואפילו אחד
 ר^,, דרבי *ברתיה ממוניה פלגא ליה ויהב כרעיה על ונשקי׳
 ייו אינשא דאמרי והיינו הכי עזאי לבן ליה עברא עקיבא
 המגיש) ברתה עוברא כך אמה כעובד׳ אזלא רחילא בתר רהילא

 ררב לקמיה רב לבי אבוח שדריה דרבא בדיה יוסף רב
 מעלי מטא שני תלת הוה כי שנין שית ליה פפקו יוסף

 אבוה שמע ביתי לאינשי ואחזינהו אמ׳איזיל יומ׳רכפורי
 דאמריי איכא נזכרת זוגתך א״ל לאפיה ונפק מנא שקל
 אפסיק: מר ולא אפסיק מר לא איטרוד נזכרת יונתך א״ל

רעב לביתו הנכנס שכל ירושלים מעשירי אחד שם שבוע כלבא
 מהנהגת את מדברת קא : שבע יוצא היה ככלב

 אני שלמדתי תורה הוא שלה ושלכם שלי השכנות שיבבתא
 להלחם.׳ כא כאלו זיין כלי טנא שקל הוא: ירה על אתם ושלמדתס
 לא אפסיק מר ולא אפסיק מר לא :ה3מרי כאותה איטרוד

 סעודה י להתענות אכילה כה שמפסיק יה״כ סעודת אכלו
המפסקת סעודה קרי הכפוריס ויום באב תשעה 3ער של אחרונת

. : תענית כמסכת כה שמפסיק
 *3ר אמר עוברין באלו דאמרינן והא ומעלי צניע דהוה תוספות

 ת״ת לי יתן מי אומר הייתי יאיץ עס כשהייתי עקיבא
 משים לאו דהתם למימר אירא מעלי הוה דלא משמע כחמור ואישכט

 מפני הארץ עמי על שמתגאים סבור שהיה משים אלא ת״ת שונא שהיה
 ליגע אותס ממחין היו שלא משים וגש אותם שונאים ח״ת והיי תורתם

 מ* כ מה



פרק פי על אף
 היה מציה שומר מ״מ בל6 לפרישיס מדרס הארץ עם נגדי נדאחזינן יהם
 אבל לכן קודם היה בפסחים דאתמר דמאי כתב ז'ל והריטב״א ־ ינ״נ

 הכא כדאיתא לחורה עצמו וקבע ומעלי צניע שהיה למועב חזר אח״כ
 דאמרינן כנולד לפתוח אסור והלא וא״ת נדרת מי רבא דגכרא אדעתא
 בהולך הוא דדרך רב לבי שהלך ביון נולד חשיב לא דהכא ח״ל -וכו' בנדרים
 בשעה שפירש בדבר נדרו דתלה כגון נמי אי גדול אדם שנעשה ללמוד
 : וכו׳ כדתנן נולד היה לא זה דנענין סופר יעשה לא אם דעת על שנדר

 פריך דפוסה נפ״ק והא וא״ת הכי עזאי לכן ליה עכדא עקיבא דר' זרתיה
 ויי׳ל שפיר אתי ופירש נסיב דמשני לישנא ולההיא נסיב דלא עזאי בן והאיכא
 • באירוסין אלא נשאה לא מ"מ עזאי לבן הכי דעבדא הכא דקאמר דאע״ג

 הטומת ממדות הוא צנוע בו׳ ומעלי צניע דחוה מהרש״א
ונמשל ה׳ עס לכת והצנע גו׳ חכתה צנועים ול/ת נמ״ש

 למי אלא צנוע קורי! דאין הרואה פ׳3 מ״ש ע״פ כו׳ועי״ל צטע הוי
 נכנסתי אח׳ פעם אותר עזאי נן התם ותניא הכסא ננית שצנוע

 כו' תזרח נפרעים שאין תתנו ולמדתי הכסא לבית א3עקי ר' אחר
 שהיה היינו ותעלי צניעות תשוס תיושג אלא מעומד נפרעים ושאין

 חסר היה עדיין אנל למקום טח לנריות טח שהוא וכל לבריות גוח
 לך מקדשנא אי א״ל וע״כ חסיד ע״ה ולא חור׳ואמרו לימוד מתנו
 דאנסינת עד 3ר לני אזל דלא מפרש וננדריס ט׳ 3ר לני אזלח

 דא״ל ושאמר שונים נפנים נקצת זה מאתר כל וע״ש מקודם ליה
 המנושל מן הנודר פרש״יפרק עיין כז׳ נהתתו נפש צדיק •ודע

 הרועה ודרך נהתות רועה שהיה לפי ענינו לפי קרא האי ועי״ל
 לאפה אותי לקח כי נגדי׳חשוניס לי שאין יחוש ולא ותרמילו נשקו
 כי חפוניס נגדים לי פאין ויודע נהמות רועה כנר שהיה סחת
 וכסת כר להם היה שלא ננדריס וכמפורש תנכסיו אדרה אניה
 דאתרינן תשוס הכי עזאי לבן ליה זק״צעבדי אתיננא גנו והוו
 ינתתו על הנא נפרק כדאתרינן אפה לישא רצה דלא עזאי בבן

 לכך דעתה היא שגס נה הדנר הכא תלה נתורה חשקה שנפשו
 לנא נתכוין בו׳ דכפורי יומא מעלי מטי :וק״ל ננ״ה שיתעכנ

 אסור׳נתשמיש יה״כ הלילה כי אניו נעיני נחשד יהא שלא זה ניוס
 ואעפ״כ ג׳שניס נזתן להם נעשה תה ניתי לאנשי אחזי אתר אנל
 נזכרת יונתך א״ל וא״ד נזכרת זוגתך שא״ל אניו נעיני נחשד היה
 :וק״ל זוגה בבן אלא נדבקת אינה היונה כי את׳ ענין והוא כו'

 האפה מציאת פרק דלקמן כי׳ ענו ולא היתה יבם *שומרת

 וענו כו׳ נפתים של לקופה זהובים תאות ד׳ לה דפסקו אשכחן
 דהיתה תפוס אתן אחריה קאתרי לא דהכא אמר וע״כ אתן אחריה

 רבא *אמר וק״ל: איירי קיים ננעלה והתם ינס שותרת השתא *€31
 כו׳נראה עמה בעלה אבל עמה בעלה שאין אלא שנו לא

 ג' אנל כוסות נ׳ נעלה נפגי לעיל כדאתרי׳ אפנים אלא קאי דלא
 כדאתרינן חצופה מנני דהוה אסור נתי ננעלה נפה שתונעת
 אין ג'ודן״ק:*השת׳ ע״י תונעת אינה דננעלה ואפשר ונדרים

 תתעט דהדרך לך לך ר״פ ננ״ר קאתר זה תטעם מ'ו מעיקרא
 ג' לה נתתז דלכ״ע בו' ואתת תלתא לך י׳:*קטלת3ור §ריה

 ינתתו על כדאתרי׳נפ׳הנא קטלנית ונקרא־! שאסו׳לישאנה אנשים
: יפיה מתוך רנא שישאנה כן שעשתה חשדה חסדא רו וכת רץד
 נותני מאהבי אחרי וא״ת״אלכה לאשר. יינות פוסקין אין ,

 דברים ושקויי שמני ופשתי >מרי ומישי לחשי

כתובות חמישי
 ר' דרש תכשיטין ניגרו ומאי עליהן משתוקקת שהאשה

. לחי גבוי כפר איש לח ואמרי גבוריא כפר איש יהודה
 7 אחרי חנה *ותקם שנאמר לאשה יינות פוסקין שאין מנין

 מעתה אלא שתת ולא שתה שתה ואחרי בשילה אכלה
 קאמרינן בדכוריה קרא מדשני אנן ה״ג אכלו ולא אכלה
 : שתת ולא שתה ש״ם שני מ״ט ואתי קעסיק בנוה מכדי

לתאות מרגילה כהיין לאשה יינות פוסקין דין בית אין

: תשמיש
אע״פשלא ה״אמשמע מפיק אכלה אחרי כמו אכלה אחרי תוספות

 הכי להידרש לן אית מ״ח תאכל ולא ותבכה כדכתיב אכלה

 וביתו אלקגה שתה ואחרי יל4לא לה שהיה אכילתה שעת אחר• זתק^חנה
 שחת ולא שתה : לשכורה עלי ויחשבה ולכך לשתות הי"ל שלא מחנה חין

 ואחרי אכול אחה א״נ בה שתלה דאכילה דומיא שתותה ואחרי קאמר מ־לא

 הכי דריש בדיטריה קרא ומדשני לך יאמר ושתה אכול כדכתיב שתה
 פוסקין שאין כן כמו תדרוש וכן בתמיה אכלו ולא אכלה : לקמן כדמפרש

 נמי וכתיב כקרא חנה כתיב דהא קרא קעסיק בגוה מכדי ;לאיש מזונות

 7׳ושת אכל ולכתוב בגוה קרא לכתוב לא או שתומה נמי לכתוב כן אס אכלה
 ׳ אלא ויין זנות אמר ולא לב יקח ותירוש יין זנות בה"עה זה״ש אה״ב

 האדם: דעת מבלבל לב יקח ותירוש מיין הבא כלומ׳ונות בסמיכות

בו׳ שהאשה דברים ושקויי בו׳ אלכה וא״ת מהרש״א
 משקה סתם שהוא יין מפתע סתמא דשקויי תפוס

 דהיינו עליו מוכיח שמני חנית גס נתפורש נזכרו כנר שהמיס
 ואחרי : וק״ל תשוקה מלשון לדרוש הוצרכו וע״ע ויצהר תירוש
 כדלקמן לאפה יפה א' דכום כו׳אע״ג שתתה ולא שתה שתה
 דלתא נתי להקפות תהשיעו׳ואין יותר שתתה דלא אשתועינן ת״ת

 לכתוב דמ״ת תאכל ולא כת"ם תתענה פהיהה מפום שהתה לא
כמ״ש אכלה אחרי כתו פתייה שעת אחר פי׳ ויהיה שתתה אחרי

.• וק״ל התוספות
 פס שנאם׳ המטה בתשמיש שאסור לאכסניא מנין הוג׳ א״ר

שס ביתם אל וישובו ה׳ לפגי וישתחוו בבוקר *וישכימו
 אין ה׳השתא ויזכרה אשתו חנה את אלקנה וירע הרמתה

: לא מעיקרא
נ חנה את אלקנה וידע והדר ביתם אל ויבואו

האשה מציאת פרק
 כא וחיה החמור על דובב שהיה בריב״ז מעשה רבנן חנו

□וי ראה אחריו מהלכים תלמידיו והיו מירושלי׳ יוצא
 3ע״ של בהמתן גללי שעורי'מבין מלקטת שהיתה אחת ריבה

 לפניו ועמד׳ בשערה נתעטפ׳ אותו שראתה כיון ערביים
 כת אמרה את מי בת לה אמר פרנסני רבי לו אמרה

 אביך בית של ממון בתי לה אמר אני גוריון בן נקדימון
 מתלי׳בירושלים מתלין כדין לא רבי לו אמרה הלך היכן
 אמרה הוא היכן חמיך ושל חסד לה ואמרי חסר ממק מלח

 כשחתמת אתה זכור רבי אמרה ׳ זה את ואבד זה בא לו
 על כשחתמתי אני זכור לתלמידיו להם אם׳ .כתובתי על

זהב רינרי אלפים אלף בה קורא והייתי זו של כחובת׳

מנית



קעט כתובות עשי פרק האשה מציאת
 אשריכם ואמר ריב״ז בכה חמיה משל חוץ אביה מבית

 ולשון אומה כל אין שלמקום רצונו שעושין בזמן ישראל
 מוסרן מקום של רצונו עושין שאין וכזמן ברם שולטות

 בהמתן ביר אלא שפלה אומה ביר ולא שפלה אומה ביד
 צרקה עשה לא גוריון בן ונקדימון * שפלה אומה של

 יוצא כשהיה גוריון בן נקדימון על עליו אמרו והתניא
 ובאו תחתיו היומציעין מילת כלי המדרש לבית מביתו

 הוא לכבודו אימא בעית אי מאחריו אות׳ ומקפלין עניים סז
 עבד לא למעבד ליה כדבעי אימא בעית ואי דעבר

 רבי אמר תניא • שיחנא גמלא לפום אינשי כדאמרי
 שהיתה ראיתיה לא אם בנחמה אראה צדוק בר אלעזר

 עליה קראתי בעכו סוסים טלפי מבין שעורים מלקטת
 בעקבי לך צאי בנשים היפה לך תדעי לא *אם זה *יימקרא ר

אלא גדיותיך תקרי אל וגומר גדיותיך את ורעי הצאן6 ה:י

1 גויותיך
 בירושלים: משל מושלין היו כך ולא מתליא מתלין כדין ולא

 לו לגרוס כלות׳ ממונו למלוח הרוצה חסר ממון מלח
 לה ואמרי :קיומו זה וחסרונו תמיד לצדקה יחסרנו שיחקייס

 וכלה כראוי צדקה עשו לא אנא נית ושל חסד מתנו חסריעשה
 משל חוץ :מ שנחעו־נ לפי זה את ואבד זה בא : ממונם

 שפלה אומה קרי ערביים :לה-החתן שהוסיף הוספות חמיה
 להלוך רגליו תחת תחתיו מציעין : במדבר הס אהלים כני ששו

 : תשא יטענוהו הגמל כח לפי שיחנא נמלא לפום : עליהם
 את לשמור ישראל כנסת 3ל תתני לא אם לך תדעי לא אם

 את ולרעות הצאן בעקבי לצאת סופך גו' לך צאי : התורה

: גופך ר״ל גדיותיך
 ויצא שחזר היה החתן אחרי בריכ״ז מעשה מהרש״א

 קוד* תירושלי' יצא שכנר לירושלים שהיה ממקום
 שקודם עשירים מג׳ נקדימון שהרי הניזקין פרק כדאיתא מחורבן
 אוצרות דג׳ ריב״ז שידע ואע״ג שם כדאית' נירושלי׳ היה החותן

 אביך נית מתון שאל שם שהיו הבריוני כנר שרפו עשירים ג׳ של
 ממון מלח : אז נאנד שלא נקדימון של מתון אשאר הלך להיכן
 הוא כראוי צדקה נותן שאינו מי כל ועי״ל ׳ פרש״י עיין כי' חסר

 אמר ישראל אשריכם : לממונו קיום שהוא המלח מחסר
 לתעלות הם ההפכיות הל נאתת כי הצדדים ל על אשריכם

 ישראל משא״ג בשתים ומול שר לה יש ואותה אותה כל כי ישראל
 וע״כ נחלתו חבל יעקב כי ה׳ חלק הם אבל מזל שוס להם שאין

 נא הנע כת״ש ושריהם העכז״ס תכל לתעלה הס רצונו כשעושין
 צבא מכל לתעלה החוצה אנרהס את שהוציא שדרשו גז' השתיתה

 רצונו עושין כשאין אנל למטה מלמעלה אלא הנעה דאין השתים
 תכל ונבזים שפלים הס והרי מהם שכינתו מסלק ב״ה הקדוש נו׳

 לכבודו : ומזל שר אין ולישראל ומזל שר להם שיש העכו״ם
 כדבעי עבד הוה דאפילו תשמע תירוצא להאי ט' דעבוד הוא

 שלא ה״ל לכבודו אלא מצוה משוס כן עשה דלא כיון למעבד
 אפילו צדקה האאמרינןגבי להקשות ואין עליה ונענש לשמה

רמ7ו גט׳ בני שימיו נדי נדאמרינן עליה שגר 1ל יש לשעה שלא

 ספי גרע הוא לכבוד לשתה שלא די"להאי גוי בזאת נא ובחנוני
 יעסוק לעולם דאתרינן אהא בפסחים התוספות שתחלקין כתו
 שלא לו טוב אתרינן ונעלתא כו׳ לשתה אפי׳שלא בתורה אדם

 באתונה שלא שלהם עושר שתקנצין הזה נדור ורבים ע״ש גברא
 מאוחג תתנדבים כך ואחר עכו״ם כגזילת השם ובחילול

 תי ברכת להם ולתת שנה בכל כבוד להם להיות מתון
 תצוה אלא וה ואין ותפארת שם להם להיות שברך
 כדאמר וקיום מלח הזה לעושר ואין בעבירה הבאה

 בעקבי לצאת רש״י פי׳ מ׳ הצאן בעקבי לך צאי : הנא

 שהוא נראה הדרש זה ענין לפי אבל עומד פועל ויהיה כו׳ הצאן
 תבין דהיינו הצאן בעקבי תזונותייך לך הוציאי ור״ל יוצא פועל
 תשוס גויותיך אלא תקריגדיותיך אל ודרש שזכר 'הבהמות טלפי
וחצינו מקום לו אין הזה בתקוס גדיים שקראם מה פשוטו דלפי

:גוונא האי בכי תקרי אל
 שם היתומה מפרנסי׳את להתפרנס שבאו ויתומה יתום ת״ר

על לחזור דרכו שהאיש מפגי היתום את ואח״ב
 שבאו ויתומה יתום לחזור דרכה האשד. ואין הפתחים

 היתום את משאין ואח״ב היתומה את משיאין ליגשא
 יתום ת״ר • איש משל מרובה אשה של שבשתה מפני
 כלי וכל מטה לו ומציעין בית לו שוכרין לישא שבא

 דנריס מחסורו *די שנאמר אשה לו משיאין ואח״ב תשמישו
׳ עי מטה זה יחסר אשר הבית זה מחסורו די לו יחסר אשר

 ב 'כיא : כנגדו עזר לו *אעשה וכה״א אשה זה לו ושלחן
דאתרינן צדקה משל לינשא שכאז : צדקה של מזונות להתפרנס

: אשה זו לו יחסר אשר לקמן

 כב אתה ואי לפרנסו עליו מצווה אתה מחסורו *די ר ת׳
 שס לרכוב סוס אפי׳ לו יחסר *אשר לעשרו עליו מצווה

 3ע״ שלקח הזקן הלל על עליו אמרו * לפניו לרוץ ועבד עליו
 דניים לפניו לרוץ ועבד עליו לרכוב סוס אחד טובים בן לעני
 'ט * ג׳מילין לפניו ורץ לפניו לרוץ עבד מצא לא אחת פעם
 - טובים בן לעני שלקחו העליון גליל באנשי מעשה ת״ר
 טאי בשר ליטרא יום בכל בשר ליטרא מצפורי אחד

 ואי עופות משל בשר ליטרא אמררבהונא רבותיה
 התס אמר אשי רב • ממש בליטרא בשר אימא בעית

 • אמטולתיה חיותא מפסדי הוו יומא ובכל היה קטן כפר
 אתה במה ליה אמר נחמיה דרבי לקמיה דאתא ההוא

 עמי שתגלגל רצונך ישן ויין שמן כבשר סוערא״ל
 שהרגו לזה לו אוי אמר ומת בעדשים עמו גלגל בעדשים

 אלא ליה מבעי לזה שהרגו לנחמיה לו אוי אדרבה נחמיה
 ההוא האי כולי נפשיה ליהלפנוקי איבעי דלא הוא איהו

 בתרנגולת א״ל סועד אתה במה דרב״א״ל לקמיה ראתא
 א״ל דצבורא לדוחקא חיישית ולא א״ל ישן ויין פטומד.

 שלי* *עיני דתניא קאבילנא מדרחמנא קאכילנא מדידהו אטו
 קתה בעתם בעתו אכלם את להם נותן ואתה ישברו אליך כל

 נותן ואחד אחד שלכל מלמד בעתו אלא נאמר לא

רלא דרבא אחתיה אתאי אורגי בעתו פרנסתו הקב״ה
חזיא



כתובות ששי פרק האשד. מציאת
 ישן ויין פטומה תרנגולת ואתי׳ליה שני תליסר ליה דודא

 : אכול קום לך נעניתי ליה אמר דקמאי מאי אמר
 בליטרא בשר :מעונג היה והוא יקרים שדמיהן עופות משל

 : מעות ליטרא כדתי נשר צריך והיה ניוקר נשר שהיה
 והיינו נשנילו אמטולתיה : נמכר המותר ואין היה קטן כפר

 עני דאתא ההוא : קאמר נשר ליטרא כמשקל ולעולם רנותא
 נסעודתף: לאכול רגיל אתה מה אתחסועד ;במה פרנס׳ התנק׳
רבא אמר ;למוח לפי ויחיד ד יח כל שהוא מה לפי הכל בעתו

 בכך רגיל הייתי שלא עתה לפני שאירע יה דנר מאי דקמאי מאי *
דגרתי לך נעניתי : נידה ישן •ין ו ותרנגולת לכאן יו שנאת

:מדאי יותר
לו משיאין כך ואחר בו׳ בית לו. *שוכרין מהרשא •

 נית לו א־ס שיננה ארץ דרך הוא דכן בו׳ אשה
 מחסורו די והיינו מלחמה משוח כדאמרי׳נפרק אשה ישא כך ואחר

 הם יחסר ואשר לאדם שיש הראשון החסרון הוא שיה הכית זה
 אח׳בו׳דהיינו טובים בן לעני שלקח :ט׳ מטה זה הניא צרכי

 ולא לו יחסר דאשר לשנא משמע והכי אנותיו אצל ככך שהורגל
 : כדלקמן כו׳ נפשיה לפנזקית ליה אינעי דלא ניה למימר שייך

 בו׳ בעתו אלא נאמר לא בעתם כו׳ קאכילנא מדרחמנא
 נעתו כמשמעות יה אין עכ״ל למודו לפי כו' שהוא מה לפי פרש״י

 לא יחיד לשון נעתו 3למכת דשינה דהא ואששר זמנו לפי >ולא
 לא האיש זה גס דודאי נראה ועוד למודו לפי לד״א אלא איצטריך

 שעה צורך לפי אלא ישן ויין פטומה כתרנגולת פעם ככל סועד היה
 למיתר דליכא ניחא והשתא קאמר שעה צורך לפי ולמודו לנריאוהו

 וק״ל כדלעיל האי כולי נפשיה לפנוקי נעי דלא ביה
 הכל כעתו ז״ל ופרש״י כעתו פרנסתו נותן ואחד אחד שלכל ןקרי״ת

 זה למדנו איך וקשה למודו לפי ויחיד יחיד כל שהוא מה לפי ׳
 דהכי ואלסר יחיד לשון אוכלו ג״כ היל״ל א״כ יחיד לשון כעתו מדכתיב

 אחד כיניהס ויש יחד היושכים הרכה אדם כני של אכלם נותן קאמר
 המאכל כפי החבורה אותה לכל הקכ״ה מזמין משוכח מאכל לאכול שרגיל
 דרכא לקמיה דאתא ההוא כגון סעודתו כעת לאכול יחיד אותו שי־גיל
 כפי הניח כני כל של אכלם שנזדמן הרי וכו' ישן ויין כתרנגולת רגיל שהיה

: גכרא ההוא כו רגיל שהיה המאכל

 הלוא• לשום לו נותנים להתפרנס רוצה ואינו לו אין בג״ת׳ד
 מאיר רבי דברי מתנה לשום לו ונותנים וחוזרים שס

 ונותנים וחוזרים מתנה לשום לו נותנים אומרים וחכמים
 רבא אמר שקיל לא הא מתנה לשום הלואר. לשום לו

 להתפרנס רוצה ואינו לו יש • מתנה לשום לו לפתוח
 חוזרים ממנו ונפרעים וחוזרים מתנה לשום לו נותנין

 מיתה לאחר פפא רב אמר שקיל לא תו ממנו ונפרעים
 נזקקין אין להתפרנס רוצה ואינו לו יש אומר שמעון רבי

 משכון הבא לו אומרין להתפרנס רוצה ואינו לו אין לו
:עליו דעתו שתזוח כדי וטול

 לו יש :צדקה משל להתפרנס רוצה ואינו : תשלו לו אין
עצמו ומסגף צדקה משל אלא משלו להתפרנס רוצה ואינו

 זלגנזת לחזור דעתם לגמר >מ יגכה עליו דעתו שתזוח ;גלעג %

 בושת בלא ויטול הלואה אלא זו אין משכון ותנעוני הואיל ממני
: תשכון כלא 3טו יאתרו והס משכון לי אין שיאתר

 כיון כזה י״ל כו׳ שקיל לא הא מתנה לשום מהל־ש״א
 להתפרנס רונה ואינו מדקתני שקיל לא הא דמדקדק

 נמי לר״ת הא מתנה לשוס לו לפתוח לרנכן תשני תאי א״כ כו׳
 למיתר וליכא הצדק׳ תן להתפרנס רוצה ואינו לו נתנו שכנר קאת'

 לשוס קפריך תאי דא״נ צדקה נדרך שלא תתנה לשום לפתוח
 תתנ׳זדו״ק: לשוס שקיל צדקה נדרך שלא דאית׳ שקיל לא הא מתנה
 כף יומא כל רגיל דהוה בשבבותיה עניא הוה עוקבא מך

 ך" אמר חד יומא דדשא בצינורא זוזי ארבע ליה דשדי
 שם יומא ההוא טיבותא ההוא בי עביר קא מאן אחזי איזיל
 בהדיה דביתהו אתיא מדרש׳ בבי עוקבא למר ליה נגהא

 רהוט בתרייהו נפק לדשא ליה מצלי דקא דחזא כיון
 קא הוה נורא גרופא דחוה אתונא לההוא עיילי מקמיה
 שקיל דביתהו ליה אמרה עוקבא דמר כרעיה מיקליין
 שביחנא דעתי׳אמר׳לי׳אנא חלש אכרעאי אותיב כרעיך
 דאמר האי מלי ומאי * הנייתי ומקרבא דביתא בגויה
 ה1סונ הונא רב אמר לה ואמרי רב אמר טוביה בר זוטרא *מר

 אמררביפ״ק לה ואמרי חסידא שמעון רבי אמר ביזנא בר
 י!פרי לתוך עצמו שימסור לאדם לו נוח רשב״י משום יוחנן

 "* מתמר לן מנא ברבים הבירו פני ילבין ואל האש כבשן
י' מוצאת *היא דבתיב

 יומא ההוא ; ט סובב הדלת וציר שנמפתן חור דדשא ציגורא
 ” כיון : לו נותן מי לדעת לנו העני שנתן היום אותו

 : דדשא צנורא לתוך להשליך עצתם הטו מצלו :העני דחזא
 זכותי לפיכך אותי מוצאים ועניים ביתא בגו שכיחנא אנא
 ונשר לחם תחלקם שאני מזומנת הנאתי חנייתי ומקרבא :גדול
 :סעודה וקונים טורחים והס לעניים מעות נותן אתה אנל ומלח
 מוצאת היא :לתנור ולכנוס לנרוח להם למה האי כולי ומאי
 אלא הדנר גלחה לא לישרף שנאת פי טל אף וגו' שלחה והיא

 היא כתג ז״ל והריטנ״א נשרפת יגלה לא ואם הוא יגלה כן אס
 ולא כציון אש ויצת מלשון והיא אלף חסר שהוא ז״ל ר״ח פי׳ מוצת
 ואף ז״ל רש״י כדפי׳ הוא יציאה לשון אנא הספרים ככל כן מצינו

 מר של נזו כן שאין תה כרכים חכרו פני נמלבין דההוא 3ג על
: מאד קשה דנר פנים הלננת כי למדנו מ״ת עוקנא

 כה ליה לשרורי רגיל דהוה בשבבותיה עניא הוה עוקבא מר
שם חר יומא רבפורי יומא מעלי כל זוזי מאות ארבע

 ליה אמר צריך לא א״ל אתא כריה ביד ניהליה שדרינהו
 כולי מפיק אמר ישן יין ליה מזלפי דקא חזאי חזית מאי
 אמר נפשיה ניחא קא כי ניהלי׳ ושררינהו עייפינהו האי

 ביה כתוב דחוה אשכח דצדקה נאי חושב לי אייתין
 ואודחא קלילא זוראי אמר סיאנקי דינרי אלפי שבעת

 הכי עבד היבי ׳ ממוניה לפלגיה בזבזיה קם רחיקתא
אליבזבן המבזבז התקינו באושא אלעאי רבי והאמר



קפ כתובות ששי פרק ראשה מציאת
 אבל מנכסיו ירד שמא מחיים מילי חני מחומש וותר

; בה לן לית מיתה לאהר .
 צדה קלילא זוראי ! תקום שס סיאנקי : כפלים עייפינדזו

.־לה יוצא שאני רחוקה לדרך הכינותי קלה
כו׳ דכפורי יומא מעלי כל זוזי מאה ארבע מהרש׳א

 יהא זה שזכות עי״כ3 הגדולה זו צדקה ליתן דקדק
 ואע״ג לסעודתו ביותר העני צריך יום3 ו3 א״נ ה3לטו מכריע
 ד׳ ת״ת צדקה לקבל ואסור עני 3שו תקרי לא זוזי מאית דנשני
 כי ותיהו דפיאה בתתניתין כדתנן לקנל לעני שרי נפ״א זוזי מאות

 הכפל קנל היאך קשה כיוס נו ניהליה ושדרינהו עייפינהו
 ודוחק עשיר ונעשה זוזי תאית ארנע ל3ק שכנר כיון

 ׳3 נשארו שלא עד תאות ׳3ת יותר כיוס ו3 הוציא ר3שכ לותר
 של מדינה תצלת כו׳דהצדקה ואורחא קלילא זוראי _• זוז מאות

 ז׳ הנך בעיניו והיו 3״3ד פ"ק3 כדאמרינן א3ה לעולם גיהנס
לפוס לעיל כדאתריצן עושרו לפי הם מועטים שנתן דינרי אלפים

: שיחנא גמלא
 לאחוריה ליה ושדי בסודריה זוזי צייר הוה אבא רבי בך

 רבי * מדמאי עיניה ומצלי עניי לבי נפשיה וממצי
 זוזי ארבע ליה לשדורי רגיל דחוה עניא ההוא הוה חנינא

 ביד׳רדביתהו ניהלי׳ שדרינהו חד יומא שבתא מעלי כל
 דהוה שמעית חזית מאי צריך לא ליה אמרה אתאי סח

 אמ׳ זהב בטלי או בסף בטלי סועד אתה במה ליה קאמרי
 לרמאים טובה ונחזיק בואו אלעזר רבי דאמר היינו

 עליך *וקרא שנאמר יום בכל חוטאים היינו הם שאלמלא 0יי”
 רבי מדיפתי רב בר חייא רבי ותני חטא׳ בך והיה אלה׳טז

 כאלו הצדק׳ מן עיניו המעלים כל אומר קרחה בן יהושע
 עם דבר יהיה פן לך *השמר הבא כתיב כו״ם עובד סס

 בליעל בני אנשים *יצאו התם וכתיב וגומר בליעל לבבךימ 0ס
: מהלהלןעכו״םאףכאןעכו״ם

 רמאי א3י שלא לראות אחוריו כלפי עיניו ומטה עיניה ומצלי

 :אותם ומתירים איס3 והעניים עני עצתו שעושה ויתירס
 תשי נשל או לנכות פשתן של נמפות זהב בטלי או ככף בטלי

 אבל העניים מן עין מעלימים שאנו חוטאים היינו : צנועות
:לנו גורמים הרמאים עכשיו

 מר כמו ושדרינהו עייפינהו דלא והא 3זה כנולי או כסך נטלי תוספות
 ודאי אלא פינוק שייך לא דכרים דכהנך משום דלעיל עוקנא

 דומיא כ!הכ אדומה שני כתולעת צכועה מפת זהב טלי : היה עשיר
:האומנין את דהשוכר דההיא

 רואה היה לא מיהו כי׳ מרמאי עיניה ומצלי מהרש״א
 3״3ד פ"ק אנא דר׳ הך חשינ דהא נוטלה עני איזה

 לרמאי׳ טובה ונחזיק בואו :נותנ׳ע"ש למי יודע ואינו דנותנה
 לנו גורמים הרמאים ועכשיו פרש״י גי' עליך וקרא שנא׳ בו׳

 נידוע איירי וקרא חטא לנו הרתאי׳גורמי׳שאין עניים ונסת־ עכ״ל
 ע״ש: 3״3ד פ״ק נחדושינו תכוא׳ המעלי׳עיניו וח׳׳ק:כל סהו׳עני

 מדקאמר קשה וכו׳ חייא ר' ותני וכו' דר'*אלעזר היינו אמר יש הו״י'

 נחזיק לא שאס משמע לרמאים עונה ונחזיק בואו דר״א הייט י

 הרמאי© טענת ליה תיפוק כדאי הרמאים טענת היתה לא לרמאים טונה

 מפני מהצדקה עינם המעלימים עולם כני לפטור כה ויש כעולם ישנה
 רמאים שיש כיון וקשה וכו' הם שאלמלא כמ״ש לדקדק יש וכן הרמאים

 כ* חטא ך3 והיה הכתוב אמר ולמה זו כטענה מתחטא עצמו לפעור יכול
 נדקדק וכן ־ חטא כך יהיה לא ה׳ אל שיקרא אע״פ רמאים שיש כיון

 הרמאים חששת שיש שכיון וכו' עיניו המעלים כל חייא רכי דחני כתאי
 כיון חייא ר' דתני הא הכיא למה וע״ק ־ כו׳יס כעוכדי למעליס לדון אין

 הרמאים מפני הצדקה מניעת על היקל אליעזר רכי זה כראי זה ראי דלא
 •ונלע״רשר' הרמאים על חשש ולא מהצדקה עין כמעלים החמיר חייא ור'

 שידע ואע׳־פ שכתא תעלי כל זוזי ד' הצדקה מנתינת ידו השיב לא חנינא

 כי לרמאים טוכה להחזיק שצריך כיון ת״ת ורמאי עשיר שהיה עכשיו כו
 ולא צדקה לו לתת אלא צרכו לו הספקנו שלא עני מאיזה ניצולים אנו כהם

 ליתן לנו היה לא לרמאים עוכה להחזיק לנו היה לא שאילו ממנו למנעה
 טוכה להחזיק אנו שצריכים כיון אכל רמאי שהוא שהוחזק למי כלום

 להחזיקם שצריך טוכה החזקת מכלל היא זו כי להם יתן נתון לרמאים
 לפניו תגר קורא ואביון כשהעני יום ככל חוטאים היינו הס שאלמלא

 כ• והיה מעלה כלפי דכריס להטיח נפשו וחוטא עני שעשאו על יתכרך
 שחטא חטא אותו חטא כך והיה יתכרך ממתיו על תגר ה׳לקרוא אל יקרא
 קרא דחקו ומתוך מחסורו די לו הספקת שלא על ה׳כך ישלחנו בקטרוגו העני

 ה' אל עליך וקרא שאתר ככתוב דקדוק וזה כחטאו גרתא אתה והיית ה' אל
 לפי מיוחד אדם על ה׳ אל לצעוק הולך לעני מה כי ה' אל וקרא כתיב ולא
 עליו ריחמת שלא לרמוז עליך וכתיב להחיותו מצווים ישראל עדת שכל

 הרמאי זה ומתוך חטא כך והיה כך הקכ״ה מעלהו העני של החטא ואותו
 הכתוב אמר ה׳ומ׳ית אל העני שקרא תגר של הקריאה מחטא ניצולים אנו

 הקריאת אז עליו מרחם ואין ואביון עני שהוא שניכר בזמן חטא כך והיה
 כהם ידענו שלא אדם כני סתם יעל חטא כך יהיה ה׳ אל העני שקרא תגר
 הרמאים מפני תגר הקריאת מחטא ניצולים אנו לאו אס רמאים הס אם

 לחוש שיש שאמרנו זה שכפי לפי חייא רכי ותניא תא עוד ותכיא • שכהם
 עצמי את מנע לא חנינא ורכי הצדקה נתיית למנוע יש א״כ לרמאים

 וכו׳ עיניו המעלים כל חייא רכי דתני שכיון אמר לזה דינרים הד' מלתת
 מוחזק שאינו מי יראה ובעיניו לכו ישים ע׳'כ כו״ס כעוכרי הוא דשקול
 עיניו מנגד שנעלם למי מועילים הרמאים האמת כי צדקה לו יתן לרמאי

 כשאדם אכל הרמאים חשש מפני אחריו לחזר חייכיס אנו שאין ראינוהו ולא
 לא לכך הרמאים חשש מפני כו עיניו להעלים רשות לו אין העני את רואה
 זו נתינת תהיה לרמאי הוחזק אדם שאותו ואע״ם חנינא ר' צדקתו מנע

 : הודע וכלא כשוגג הצדקת תמניעת אותנו שתצילי! לרתאיס טוכה חזקת

מ את והמקפח בטנו את והמצבה עינו את המסמא ת״ר
 שם •* כך לידי שיבא עד העולם מן נפטר אינו שוקו

מקפח : סמויה עינו כאלו עצתו מראה עינו את המסמא
 :צדקה ליטול כדי נכווצת שוקו כאלו שוקי

מייתי מאי וק״ק כפרש״י כי׳ עיני את המסמא מהרש״א
דפיאס 3ספ״3 הוא תחני׳ הא תכרייתא תלתא הך

: ע״ש כו׳ סומא ולא חגר לא שאינו מי .
 כח אתיא כי שלם חברין הונא הונא לרב ענן רב ליה שלח

 סט יתיב הוה נכסי עישור אגבייה לקמך אתתא הא
 מאן יהא ובשמתא ליה אימא זיל א״ל קמיה ששת רב

 בי יתיב ומאן ממטלטלי או ממקרקעי ענן ענן • א״ל דלא
 מר א״ל ענן דרב לקמיה ששת רב אזל ברישא מרזחא

 א״ל דלא מאן שמית ושמותי דרבה רביה הונא ורב רבה
 ענן ענן למר ליה אמינא קא הוה לא דשמית לאו ואי

אז£ בראש מרזחא בי יתיב ומאן ממטלטלי או ממקרקעי

רב -



כחובות ששי פרה פציאתהאשה
 רב לי שלח חיכי מר חזי א״ל עוקבא דמר לקמיה ענן רב

 אימא א״ל ניהו מאי לי דשלח ועודטרזחא ענן ענן הובא
 מעשה הוה והבי הכי א״ל הוה היכי דעוברא גופא איזי לי

 הוג׳ לרב ליה שלח מרזחא ניהו מאי ידע הלא ונברא א״ל
 אל ה׳ אמר *כה דכתיב אבל מרזחא מאי ׳ חברין הונא שירמ>

 לאבל מנין אבהו רבי אמר י• וגומר מרוח בית תבא י!
 ראש ואשב דרכם *אבחר שנאמר בראש שמיסב ג'צי

 אחרים ינחם ׳ ינחם אבלים כאשר בגדוד כמלך ואשכוןנט

 זוטרא מר כתיב ינחם יצחק רב בר נחמן אמ׳רב משמע ,ה,ע0י
 שר נעשה וזח מר ׳ סרוחים מרזח *וסר מהבא אמר •"ק

:לסרוחים י!ר״
 רג ואקפיד לפניו השליח א3כש קטיה ששת רב יתיב הוה0י

 לרב הונא 3ר ליה אמר : חכרין הונא דקרייה על הונא
 ובשמתא : לך אומר כאשר גנאי בלשון ליה אימא זיל : סשת

 אומר אתה מהיכן ענן ענן : זה בלשון תאמר לא אס תהיה
 :השןכני אחרת ש^ה ועוד ממטלטלי אפי׳ אן ממקרקעי להגכותה

 כראש האכל ית33 3מיס מי ברישא מרזחא בי יתיב מאן
 הוא מי חס3מסי3 ניכר היה סעודה3 תסוכין כשהיו הקרואים

 לו ושני השלחן ראש3 אחת כמטה 3מיס שהגדול הראש
רבה מר ליה אמר : הימנו למטה אחרת כמטה

 על יכעוסעליו שלא כן לו אמר ולפייסו ך3ר אתהורכהונא
 :לכך שליח נעשה כרחו שעל פנים ותראהו כדכר שליח שנעשה
 כתיב ינחם :לו שלחת לשון תה הדכריס תחלי! דעובדא גופא

 או לו סמוכים ה׳ או א׳ כן אס אלא אות שוס3 פת״ח לומר לך אין
 ־ ינאחס אתר כאלו אות כמקום נאה והיא שתחתיה הנקודה פי על

 אתה 3הכת מסורת פי על כרחך על * אל״ף כאן 3כת שלא וכיון
 התתנחס כאכל כלומר עצמו התנוחם וזהו * ינחם קורא

 סר נעשה :מעליו ונעתקת זחה ודעתו תרה שנפשו תי וזח מר
לנחתו הכאיס העודף( וסרח )לשון לגדולים לסרוחים

 כתי׳מנחס מדלא דרשינן מ״מ ינחם דקרי ואע״ג כתיב ינחם תוספות
 קרי דלא אע״ג ינחם למקרי דאיכא ינחם וכתב למטעי דליכא

 • דחוק הקונטריס ופי' לנחמו בראש מושיבין שהמתנחם למדרש איכא •כי

 נאשר וכתב אבלים ינחם כאשר כתיב מדלא כתב ז״ל הרייטב״א
:ראש אואשב אבלים למסמך ינחם אבלים

 תרזח כית רש״י פי' עיין ,כו שר נעשה וזח מר ״א'2מהר)
 ולא מלשון ותזדעזע תרירות3 הניזח האכל כלותר

 וסרח כתו לנשארים סרוחים פי' שר כתו כראש ישכ כו' החשן יזח
 צערו שישכח לנחמו הוא זה שגס כראש שישב וענין עכ״ל העודף

 ויזיז שיזח דהיינו וזח מר פירוש שהוא ואפשר יין לו ששותין כתו
: ממרירתווק״ל

 לתת יש ברישא מרומא בי יתיב ומא! ממטלטלי או ממקרקעי וקרי״ף
 או ממקרקעי ששאלת רמו דרך וי״ל שאלות לשתי סמיכות

 חוב או ירושה היא הבת פרנסת אס אחרת בשאלה תלויה היא ממטלטלי
כבעלת היא יאס ממטלטלי נס ליירש לה יש יורשת היא שאם האחים על

 הינא זרי השתעבדי לא דיתמי דמטלטלי לפי ממקרקעי אלא לה אין חיי
 שהרי ברישא מרזחא ב׳ יתיב מאן סמך ולזה ירושה שאינה ליה סבירא

 היושבים הס מי בנות או נניס לו היו ואס החבורה כראש מיסב האבל

 אלא מנחמים שם יהיי שלא ע׳'פ6 הבנות ולא הבנים אומר הוי בראש
 הם שהבנות וכיון יורשים שנקראים כבנים אינם שהבנות הרי קרוביהם

 כתיב ינחם ובתום׳ :במטלטלי ולא במקרקעי אלא להם אין חובות כבעלי
 שאני שאע״פ פשוטים הם התוספות דברי וכו' ינחם דקרי פי על ואף

 אותיות כתיב מ״מ לאחרים ינחם שתשמעו בשנ״א היו״ר ינחם קורים
 עיקר עושים שאנו ומה הנחמה מקבל שמא בחיר״ק בשהיו"ד ינחם

 היו״ר בניקוד ינחם שהוא מהמקרא עושין אנו ואין ומשוקת מהכתיבה
 לאחרים מנחם שהוא מנחם כתיב מדלא הוא לאחרים המנחם שהוא כשבי׳א

 שהוא הנחמה ותקבל המתנתם על למדרש אלא בקריאתו ובין בכתיבתו בין
 פירושו שבודאי יתנחם אבלים כאשר היל״ל להקשות יש ומיהו בראש׳ מיסב

 • לאחרים המנחם על למדרש איכא יתנחם כתיב זמדלא התתנחס על
 אבל מנחם כתיב מדלא למידרש ואיכא נינהו הדדי ני ומנחם דינחס ואפשר

 אתר ולא ינחם שהוא קצר לשון אמר נינהו הדדי כי דלא ויתנחם ינחם

 השתאה נענין פסחים במסכת4דרש וכן א׳ אות בו להוסיף שצריך •תנחם
: ע״ם וכו׳ טהורה איננה אשר או

המריר פרק
 כט ככלה יונתן רבי אטד שלום כמוצאת בעיניו הייתי *אז

 ח ש״ה ולהגיד לילך ורדופה חמיה בבית שלטה שנמצאת
 עא אישי תקראי ה־ נאם ההוא ביום אביה*והיה בבית שבחה

 ע״נ בבית ככלה יוחנן *רבי אמר בעלי עוד לי תקראי ולא
םע'3 : אביה בבית ככלה ולא חמיה

 פסחי׳ נשאת שככר חמיה בבית ככלה : ונשואין אישות לשון אישי
-* הימנו כושה ואינה ככעלה לכה וגס

 ככלה השירים כשיר פרש״י כי* שלום כמוצאת מהר^"א
 עכ״ל עלה3 ככית שלום ותוצאת שלתה הנמצאת

 ומזה שלום ותלשון שלתה תלשון כפול לתדרשיה נראה מפירושו
 דהיינו הוצא׳ ומלשון שלתה שנמצאת מציאה תל׳ למדרש נראה גתי

 מ״ש ע״פ כזה והכונה אכיה לכית כעלה שככית השלום שמוציאה
 ושדי ישראל כנסת זו חומה אני דקרא כרישא האשה פר^_3

 כתי תדמה והשתא מדרשות וכתי כנסיות כתי אלו כמגדלות
 גז׳ הייתי אז ואתר אכיה לכית מדרשות וכתי כעלה לכית כנסיות

 לכתי לכנס אני רדופה ומשם כנסיות לכתי הולך כשאני אז ר״ל
 כתפלה כעלה ככית שלימה דהיינו שלום כתוצאת הייתי מדרשות

 תכית היוצא כל כרכות כסוף וכת״ש כתורה אכיה ככית ושלוס
 ילכו שנאתו־ שכינה פני ורואה זוכה מדרשות לכתי ונכנס הכנסת

 פירש״י כי' בבית ככלה כו׳ אישי תקראי וגו׳: חיל אל מחיל
 מלשון הושע כספר פרש״י וכעלי עכ״ל ונשואין אישות לשון אישי

 כתר שנאמר וזה כעל שנקראת כו״ס שס שהוא ועי״ל כו׳ אדנות
 דכעוה״ז מכואר והוא גו׳ הכעליס שתות את והסירותי קרא האי

 כאתונה לי וארשתיך שנאתר ארוסי! כתו אלא עתנו נישואין ליכא
 ומלאך שאמר 3תכתו כוגת והוא נשואין כעין יהיו נעוה״ג אכל גג׳

מ״ו



פרק המדיר
 ובחמלתו באקכתז כעוה״ב אבל צרתם בכל בעזה"! הושיעם פניו
 נשואין לו שיהיה דהיינו וינשאס וינטלם ואז גאלם כעצמו הוא

, ,, ״ וק״ל•• לעולם עתנר
 אל ללכת טוב דכתיב מאי אומר מאיר רבי היה תניא ל
 סוף הוא באשר משתה בית אל מלכת אבל בית י!הלמ

 דברים לבו אל *יתן והחי מאי לבו אל יתן ודתי אדם כל "'
 ירלוניה יקברוני׳רידל דיקבר יספדוניה דיספד מיתה של 0/

:יטעוניה דטען ילווניה דילוי מ״י!
 נהג אס לו ירע יספדוהוואל היא שאף ליו אל יתן ?דיספדי"

מלוה דילוי :וכמספד ככי3 קולו תריס דידל :כן זפרק
: לקיר האכל יח3ת המת את ־י6

 על פד דיס דע״י ר״ל בו' יספרוניה ריספד מהרש״א>דריס
 כמיתתו יספידוניה אותו דגם לכו אל יחן אחר

 האדם כל טוף והיינו שלו המיתה יום זה ע״י שיזכור דהיינו
 מלוה של משתה אכל רשות של היינו התשתה כית אל דלכת וצ״ל
 דתעכירין שנתארתלה האישה פרק אתרינן הא וכלת חתן של כגון
 הוי אדם של ידיו מעשה זה *ואי :וכלה חתן מלפני התת

 נתי כשרך את לחטיא דקרא מרישא בו' ובנותיו בניו אומר
 הוזכר שלא פ'כ"תאלא3ו קהלת כספר פרש״י וכן תשמע כנים

 כפר׳ אכל גו' מעשה את יחבל דקרא כסיפא כתו מיתה עונש ו3
 ונענשו כשכועה דוקא איירי דקרא דרישא מוכח הדיינים שבועות

 ידיך מעשה וחכל דקרא וסיפא כשרך דהיינו קרובים אפילו
 עייןכפרש״י הכתוב ופי׳ וע״שכתוס' כנדר איירי כניס דמשמע

 קפצתי בשוגג שגגה כי הקדש של גזבר המלאך לפני כ״ת כפרק
 המלאך לפני לפרש נראה התרגום ולפי ע״ש כו׳ אשלם ולא לנדור

 על עכרתי כשגגה תאמר ואל כך על לעונשו הבא יותש מלאך הוא
 כהוגן היה לח נדרך שתחלה קולך על יקצוף דלתה הנדר

 ומנש׳ אפרים :*וסימניך ודו״ק גו׳ תדור לא אשר טוב כמ״ש
 קרא דהאי דכתריה קרא הביאן וכרא״ש כרי״ף גו' כראובן

 כחומש כפרש״י נפרשהו ואם גו׳ הולדת אשר ומולדתך דכתיכ
 דהכא לענינא ראיה כאן אין כו' כן אתר שיוליד יוסף כני שעל
 אפרים כני שעל התפרש כדברי יפרש דהכא דהדרש לגירסתו ונ״ל

 ואמר יוסף תולידי ומנשה אפרים ומדקראלכני כן אמר ומנשה
:להכין וקל כבניו הס כניו דכני משום יהיו לך

 יש לבו אל יחן ותהי מאי איל בית אל ללכת טוב דכתיב תאי הרי״ף
 השיב ולא ותהי מאי ללכת טוב מ״ר בשתים שואל בכאן לדקדק י

 זה למת לו דתוקשת ונראה ־ מיתה של דברים לנו אל יתן החי אמר אלא
 הראשונ' אל משת׳ואח״כ&זר בית מלכ׳אל אבל בית אל ללכת תחל׳טיב אמר
 טוב ויותר האדם כל סוף שהוא לפי אבל בית אל ללכת טוב למה טעם לתת
 לתרץ ־ אבל בית אל ללכת לטוב סמוך האדם כל סוף היא באשד לומר
 והחי חדש שם עכשיו קראו למה לבו אל ית! והחי מאי עוד הקשת זה דבר
 ללכת טוב ותיל׳יל מדבר בהי ללכת טיב שאמר הפשוק בתהילת גס והרי *חן
 למה ועוד • ׳ לבו אל ויתן האדם כל סוף היא באשר אילוכו' בית אל החי

 דברים לבו אל יתן והחי אמר לזת והחי ומאי לנו אל יתן והאדם יאמר לא
 כל סוף שהם אלו שדברים ותהי האדם כל סיף הוא באשר והרי מיתת של

 כמות כי האדם כל שהם מיתת של דברים לבו אל יתן חי בעודנו האדם
 אל יתן והחי עם כל סוף היא באשי סמך הלכך הוא גס ימות כל,האדם
מי ונירא בקרבו איהיס חכמת אשר שכל שהבעל והחי לומר עוך לכוורת!

א מן ב ה

קפא׳ כתובות .שביעי
 : האדם כל סוף הוא באשר שאמרנו אלו למדברים אל יחן הוא
ולא תשאל' שלא אשתו את המדיר הבי נמי תניא

 ויתן יוציא ותנור ריחיים וכברה נפה תשאיל
 היא וכן בשכנותיה רע שם שמשיאה מפני כחובה
 ריחיים וכברה נפה תשאיל ושלא תשאל שלא שנדרה
 שלא תצא לבניו נאים בגדים תארוג ושלא ותנור

 ־ בשכיניו: רע שם שמשיאתו מפני בכתובה .
לא אט׳ עליון יכוננה והוא בה יולר ואיש יאמ׳איש *ולציון

 ;ףת אח׳הנולד ב״ל יהושע דר׳ בריה בר מישא רבי
 סףן עייף מריחו והד אביי אמר לראותה המצפה ואחד בה

 עדיף להחם פליק כי מינן והר רבא אמר ׳ מינן כתרי
 . ידע הוה לא הבא הוה דבי ירמיה רבי ההא מריחו בתרי

 טפשאי: בבלאי לן קרי להתם סליק כי רבנן קאמרי מאי
 שכתוב תקרא כשיתקיים לבא לעתיד וגו' איש יאמר ולציון

 כל וגומר־ לה׳ תנחה הגוים מכל אחיכם כל אח ותביאו
 בה יולד זה ציון תבני זהו הגויס יאתרו ישראל שם שיתצאו תקום
 .־ אשתו על לאשחו המקום אנשי וישאלו כמו לציון : שם נביאנו
 בה הנולד אחר דריש: קא יחוריו איש איש כי' בה הנולר אהד

 והוא • אצלה ויבאוהו תבניה יקרא לראותה המצפה ואחד
 העולם: כל על לתעלה עליון להיות יכוננה הקב״ה עליון יכוננה

והר ; וחריפים פקחים עדיף :ישראל ארץ תבני מינייהו וחד
:שבבבל מר"ח מינן

 ופי' קדרים איש דאיש תיתורא נגי׳ המצפת, ואחד מהרש״א
 כשאר מתא״כ בציון גו׳ בך תדובר נכבדות הפסוקים

 רהב אזכיר הנה כי שבו החשיבות הוא שזה ואתר ומדינות עיירות
 עצתו את קורא שיכירוהו שתודיע תי דרך שכן גותר ליודעי ובכל
 פלשתי פלוני תצרי פלוני בבלי פלוני כגון ומדינתו עירו ע״ש

 שאינו שגס גו׳ ואיש איש יאתר כציון אכל לידתו מקום דהיינו
 דהיינו לראותה שתצפה כיון כה נולד כאלו שתה על בה׳זקרא נולד

 דהיינו גו׳ עתי׳ בכתוב יספור ה' מ״ש עליון יכוננה שוב שבידאי
 התצפיס 1ישרי חבל שם שיולד בכי־בו בא בעירם שם שיולדו עתים

 כאילו ככתוב בא אחרת כארץ שיולל*שם ככתוב בא לא לראותה
דרכים '3 על בע״א פירש חהליס כספר שם ורש"י בציון יולד

:כו׳ בורר זה בפרק עיין תינייהו וחד ׳ וע׳י׳ש
 דקר* ירמיה רבי דלמא לדקדק צריך וכי' עדיף מימיה! וחד הרי״ף

מימיה! כחד יתחכם התם סליק דכי משוס הוא טפחא׳ לבבלא'
 ירמיה דרבי לפי טפשאי לכבלאי קורין היו לא א״י שבני דכיון לומר ואפשר

 לבבלאי לקרוא' בוכה היה א״י מבני יומר בחכתה שנים פי לו שהיה
 ספשאי לבבלאי קורין היו א״י בני שגס אח׳יל דאפילו אפשר ועוד טפשאי

 לפי מימיה! כתרי עדיף לרחם סליק כי מינן דחד שפיר יליף מקום מכל
 סליק וכי רבנן קאמרי מאי ידע הוה לא יתיבהכא דכד ירמיה לרבי שראינו

 לבבלא• קורא שהיה כיון א׳יי לבני שקול להיות החכמה בתעלות עלה התם
 מכאן מינייהו כחד שקול היה ירמיה ותדרי א׳יי בני קורין שהית כמו טפשאי

שבודאי להתס סליק כי דידעי רבנן שאנן מינן דייקאכלוטר מינן לחד מוכת

. : מינייהו כתרי הוי

 לב רבי ראתן בעלי של מזבובים הזהרו יוחנן רבי טבריז
עז עייל לא אלעזר בזיקיהרבי יתי^ הוה לא דרא



כתובות #ביעי פרק המדיר
 דר,היא מביעי אכלי הוו לא אשי ורבי אמי רבי באהליה*

 אמר בתורה ועשיק בהו מיכרך ב״ל יהושע רבי מבואה
 לא אגוני לומריה על מעלה חן אם חן אהבי׳ויעלת *אילת

 ליה עביר זיל לטלאךהמות ליה אמרו שכיב הוה כי מגנא
 ליה אמר לידוכתאי אחוי א״ל ליה אתחזי אזל רעותיה

 ניהליה יהבה באורח׳ לי מבעתת דלמא שבינך לי הב לחיי
 נישא לההו׳ נפל שוור ליה מחוי קא דלייה להתם מטא כי

 אמר אתינא רלא בשבועתא א״ל דגלימי׳ בקרגא נקטיה
 לא אי ניהדר אשבועתיה איתשיל אי הוא ברוך הקדוש

 קלא בת נפקת ליה יהב לא סכינאי לי הב א״ל ניהרר לא
 אליהו מכריז לבריית׳ יהביה״ניהליהדמתבעי ליה ואמרה

 אזל ליואי לבר מקום פנו ליואי לבר מקום פנו קמיה
 עשר תלת על יתיב דחוה יוחאי בן לר׳שמעון אשכחיה

 נראתה א״ל הן א״ל ליואי בר הוא את א״ל פיזא תכטקי
 היא ולא ליואי בר אתה אי א״ב הן א״ל בימיך הקשת

 טיבות׳לנפשאיירבי אחזיק לא שבר אלא מירי הואי דלא
 נפשיה ניחא קא הוה כי הוה שושביניה פפא בר חנינא
 לגבי׳ אזל רעותיה ליה עביר זיל המות למלאך ליה אמרו

 תלמודאי דניהדר ער יום תלתין שבקי א״ל ליה ואתחזי
 לבתר שבקיה בידו לבאןותלמודו שבא מי אשרי דאמרי
 אמר דובתאי לי אחוי א״ל ליה אתחזי אזל יומין תלתין

 כאורחא לי מבעתת דלמא שבינך לי הב א״ל לחיי ליה
 שפר אייתי ליה אמר לי למעבר בעית כחברך ליה אמר

 אמר קיימתיה דלא בה דכתיב מידי איכא מי וחזי תורה
 בתור־ואפ״ה ואיעסקת ראתן בבעלי איכרכת מי ליה

 לעלמ׳ דיריה בין דנורא עמודא ליה אפשיק נפשיה נח בי
 או בדרא לחד אלא דנורא עמורא מפשיק דלא וגמירי
 עשה אמר אלכשנדרי רבי לגביה קרב בדרא לתרין

 אביך כבוד בשביל עשה אשגח לא חכמים כבוד בשבי-ל
 אביי אמר אשתלק עצמך כבוד בשביל עשה אשגח לא

 רב ליה אמר אחת אות אפילו קיים רלא ממאן לאפוקי
 לאיגריה מעקה ליה אית דלא ממר מתנ׳לאפוקי בר אדא
 זיקא״אמר דשדייה הוא שעת׳ וההיא הוה מיהוי היא ולא

 שאוכלין מפני בבבל ראתן כעלי אין מה מפני חנינא ר׳
 מה מפני יוחנן רבי אמר * הזמי של שכר ושותין תררין

שכר ושותין תררין- שאוכלין מפני בבבל מצורעים אין
: פרת במי ורוחצין

 ראתן בעלי מזבובי הזהרו : יגמרח לו ים שרץ ראתן בעלי

 : אחר איש על חולי אותו להביא קשות עליו השוכנים זבובים
 נדבק בהו מיכרך שניהם; על אחד רוח שמנשב במקום בזיקיה

 התור' שתנין היה ומובטח אצלו הושיבן בתורה שעסק בשעה אצלם
 לי אחוי : ליפטר זמיו כשהניע שכיב הוה כי :יחק ולא עליו

 איתשיל קפץ: שוור ;תקומי והראני עדן דוכתאיהולכינילגן

 .־ להתירה עליה ונשאל מעולם בשבועה נשבע אס אשבועתיה

 לכרוז ראוי אתה אין ליואי בר את לית א״כ :פש״טיל תכטקי
 ואם העולם יחרג שלא ברית אות אלא אינו שהקשת שומע שאני זה
 נראה לא מידי הואי רלא : אות צריך אין בדור נתור צדיק יש

 מי :התות מלאך אצלו ורגיל אוהבו שושביניה : בימין הקשת
 איהו עביד כדהוה בתורה ועסקת ראתן בבעלי איכרכת

 עצמך כבוד בשביל : התורה את לכבד בנפשו תסכן שהיה
 לאפוקיממאן אביי ואמר :בך ויתעסקו וישפדוך יך1ן שיקרבו

 התור' כל את קייס תישלא מעליו להוציא בא זה עתוד קיים רלא
:בהזתי שגדל כשות בה שתטילין הזמי של :הוא שקיים כתו

 תכריך פירוש באורייתא ועסיק בהו תיכרך ריב״ל ז״ל הריטב״א
 ני גבי בסוטה וכדאמרינן בה עסיק דלא היכא ואפי׳ בהו

 ותצלא תגנא בה עסיק דלא בעידנא אפילו דאורייתא אור ותורה מצוה גר
: לשתה בה לעוסקין

 מכולן קשה ראתן ובעלי בו׳ שחין מיני כ״ד מהרש״א
 גדולים נגעים פרעה את ה' גביוינגע ובחומש בו'

 גדולים נגעים תדכחיב היינו ב״ר וע״פ כו׳ לקה ראתן במכת גו׳
 שהם לפי כו׳ מזבובים הוהרו ודקאתר מכולן קשה שהוא כדאתר
 והוא עליה דידבי דרתו סימנו שזהו כדקאתר יותר בו כרוכים
 יתיב לא ודקאמר השחין מקום על עומדים □הזבובים מהטבע
 ורבי כתת חשוב שהמצורע אהל טומאת באהליה עייל ולא בזיקיה

 יתירא זו הרחקה עבדו תתנו עצתם להרחיק כדי אסי ורבי אתי
 חן אס כו׳ בתורה ועסיק בהו מכריך וריב״ל ט׳ תביעי דאפילו
 מצילו ואדם אלהיס בעיני חן מ׳המעלה אגוני לומדי' על מעלה

 ובעיני בעיניך כוי לחן ותגני כו' תכף והצילני אומרים שאגו כתו
 מצלא ותורה תצלא ולא תגנא דמצוה בסוטה ואתרינן כו׳ רואי כל

 תגנא לא אגוני תצלא דהיינו תעלה חן אס קאמר שפיר והשתא
 מכרן כדאמר בה דעסיק בעדנא תורה שם דתסיק ולתאי בתתיה
 מלאך דעת לפי כוונתו כי' דוכתאי אהוי א״ל ;בהן ועסיק
 לא^וה ואז תיתתו על יצטער בעוה״בולא מקומו לידע התות
 מקום פנו כמ״ם בו תשתמשין היו צדיקים ששאר פנוי מקומו עדיין

 תקום פנו כו׳ תקום פנו תלות דכפל הא לפרש ויש כו׳ ליואי לבר
 דוכהאי לי אחוי כמ״ש התיוח׳לו מקומו רק בקש לא ודאי כו׳שהוא

 דכתיב בג״ע לו שהי׳ רשע חלק בג״ע חלק עוד לצדיק שיש ?דז כו׳
 כת״ר בו׳ דליה לחתם מנ^א כי :בחגיגה נמ״ש יירשו משנה
 שהוצרך גבוהות מחיצות לו וים תמיד במשל כדאת׳ בעוה״ז דג"ע

 דאי קאתר ולא בו׳ אשכועתיה אוזשיל אי ואתר להגביהו
 עבר הוה לאעבידוא״ג איסורא ודאי דהא אשבועתו עבר

 אלא איסורא למעבד השתא נמי דלעבר קאמר הוה לא אשבועתיה
 משום בו׳ יהיב קא הוה לא סכינאי לי הב א״ל : למחטל
 לבריות דהיינו לבריית׳ דתתבעא דא״ל עד לנפשו ירא היה דעדיין
 על אות הוא שהקשת בו׳ בימיך קישת נראה א״ל "• אחרים

 היה לא השבועה שקיימת ליואי בר אתה ואס נח ביתי שבועה קיום
 בעית כחברך נצוליס; היו בזכותך כי הקשח לאות העולם צריך

 ריג״ל את מניח היה לא בידו סכינו היה דאלו בו' לי למעבד
לקפון
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קפב כתובות עשר שנים פרה הנושא
 ל-העטודאגינמו א-פשק : ע״גל המחיצה מעל לחפוץ

 במחיצתו לעמוד ראוי הדור שאין הוראה שהוא האשה פ׳3 שכשכנו
 הענן כשיסתלק חכמים של כבודן שהוא חכמים ד כנו כשכיל וז״ש
 אביו היה אס אביך ככוד נשכיל עשה כמחיצחו לעמוד ראוי! ויהיו

 היה לא דנאניו כיון מ״מ חי היה לא ואס כדלעיל פירושו חי
 :במחיצתו לעמוד ראוי היה לא חי היה אלו גס עמודא מפסיק

 אחר כקנורה כככודך שיתעסקו דהיינו עצמך כנוד נשניל עשה
 כו׳ אתת אות אפי׳ קיים רלא ממאן לאפוקי :הענן שיסתלק

 כו׳ וחזי ס״ח אייתי דקאמר והיינו א׳ נאות מרומזים מלות דיש
:שבהודו"ק א' אות כרמז אפילו ענרתי אם

ט פרק הכותב
 שכן ב׳טוביה אתו וכו׳ שכיב לטוביה נכסי דא״ל ההוא

 אבעיא קורם ת״ת ות״ח קרוב קודם ת״ת ות״ח משלי
 רתוק מאח קרוב שכן *טוב ת״ש מאי וקרוב שכן להו כ>

 :דרייני שודא ת״ת שניהם שכנים שניהם קרובים שניהם
דאמרמר מיתה כשעת לזכות מעשיו מצדיק אדם דמשתמא קודם ת״ח

 דדייני שודא : מנכסיו ת״ת למהנה אלא נתנבאו לא הנכיאיס כל
 זה את לקרב מת של דרכו שהיה דיינים שיראו מת לפי הדיינים הטלת

 המת נתכוון נו שי״ל ישרה בדרך ונוהג טוב שבשניהם מי או מזה יותר
: בים הטיל ניס ירה דמתרגמי' ביתא שדי כמו שודא : לזכות

ניזונית אלמנה פרק
י לג

 מונע כאלו מלשמשו תלמידו המונע כל יוחנן רבי אמר
 בר נחמן רב חסד מרעהו *למס שנאמר חסד ממנו !איוב

*ויראת שנאמר שמים יראת ממנו פורק אף אומר יצחקםס
: יעזוב שדי

 חסדים תמנו מתים מרעהו עצתו התתיס חסד מרעהו למם
 מתנו נדחה ותושיה מיניה לעיל תדכתיכ לה דתפקין ואית

:חסד מרעהו למס ליה וסמיך
 היכן לדבר רמז לבקש צריך וכו' מלשמשו תלמידו המונע כל ךףו״ה

 נחמן רב דדריש האי וע״ק ׳ לשמשו תלמיד מונע כאן הוזכר י

 ונראה ־ יוחנן ר' ליה דריש לא ואיך מלא תקרא שמיס יראת ממנו פורק
 ועוד י מרעהו למש הפסיק ולמה חסדתרעהו למס דהיל״ל בקרא דדייק

 עצתו שתתיס מרעהו למש דרש לזה ־ בוא׳יו יעזוב שדי ויראת למה
 לשמשו תלמיד מונע ונרמז ־ חסד ומונע ממיס ישתשנו שלא מרעהו
 למס ליה וסמיך ממנו נדחה וחושיה בי עזרתי אין האס מיניה לעיל דכתיב
 נדחה ותושיה שישמשנו מהתלמיד עזרה רוצת אינו כשהרב וה״ק מרעתו

 מרעהו לתס ותלעוזרו מלשמשו שמונעו נדחה תושיה ממנו שלמד שהתלמיד
 קרא דייק והשתא ז״ל רש"י כיון ולזה חשל ממנו ממיס הוא גס השימוש

 המונע הי־ב יעזב שדי ויראת ותא' מסך מרעהו ממיס הא' דברים ב׳ שהם
 שעונש שכשם לומר שתים יראת ממנו פורק אך אמר נחמן ורב לתלמידו

 יראת מהתלמיד שפורק לתלמיד היא ה׳ יראת פריקת גם לרב הוא המונע

 זאת חסר מתנו נתתסמס הנזכר רעהו כלומר בוא״ו שדי ויראת וזהו ה׳
: התלמיד יעזוב שדי ויראת אחרת ועוד

הנושא פרק
 צריך אני לבני אמר רבי של פטירתו בשעת רבנן תנו לי
קג

 גר אמכם בכבוד הזהרו להם אמר אצלו בניו נכנסו
 תהא מטה במקומו ערוך יהא שלחן במקומו דלוק יהא

 בחיי שמשוני הם אפרתי שמעון חפני מוצע׳במקומ׳יוסף
 __ הוא דאורייתא אמכם בכבוד הזהרו במותי ישמשוני והם

 אשת הואי אב אשת אמך ואת אכיף את *כבר דכתיב
 דברים אמך ואת אביר את *כבד דתני׳ הוא דאוריית׳ נמי אב
 ה וא״ו אמך כעל זה אמך ואת אביך אשת זו אביך את

 לאחר אבל מחיים מילי הני הגדול אחיך לרבות יתירה
 במקומו ערוך יהא שלחן במקומו רלוק יהא נר לא• מיתה
 הוה שמשי בי כל טעמא מאי במקומה מוצעת תהא מטה
 קרי קא שיבבתא אתאי שמש׳ בי ההוא לביתיה אתא

 תוב דשמע כיון יתיב דרבי שתיקי אמתיה אמרה אבבא
 יוסף הראשונים צדיקים על לעז להוציא שלא אתא לא

 ישמשוני ודם בחיי שמשוני הם אפרתי ושמעון חפני
 דחזו כיון דקאמר הוא עלמא בהדין מיניה סבר במותי
 עלמא לההוא מינה שמע אמרי לערסיה ערסייהי דקרים

 הואי מלתא לימרו דלא הכי דאמר והאי רקאמר הוא
 אמר להו דאהניא הוא דרבי זבותא מי ג האידנא וער להו

 ישראל חכמי אצלו נכנסו צריך אני ישראל לחכמי להם
 לאחר ישיבה והושיבו בעיירות תספרוני אל להם אמר

 בר חנינא נשיא בני גמליאל חכם בני שמעון יום׳ שלשים
מיניה סבור בעיירות תספדוני אל ׳ בראש ישב חמא

 בכרכים דקספדי דחזו כיון דקאמר הוא טרחא משום
 תשיבו דקאמר הוא יקרא משום מיניה שמע כ״ע וקאתו
 רבינו ממשה עריפנא דלא יום שלשים לאחר ישיבה
 דברים מואב בערבות משה את ישראל בני *ויבכו דכתיב
 לי מכאן וליליא ביממא ספדי יומין תלתין יום שלשים

 וגרסי בליליא ספדי או בליליא וגרסי ביממא ספדי ואילך
 יומא ההוא שתא ירחי תריסר דספדי עד ביממא

 דחוה כל ואמרה קול בת נפק דרבי דאשכבתיה
 כובס ההוא הבא• העולם לחיי הוא מזומן רר׳ באשכבתיה

 דשמע כיון אתא לא יומא ההוא קמיה אתי הוה יומא בל
קול בת יצתה ומית לארעא ונפל לאיגרא פליק הכי

:הבא העולם לחיי מזומן בובם חהוא אף ואמרה

 שכת דכלעו־כ כחייו כמו השלחן אצל במקומו דלוק יהא נר

.־ חיפא דמן חפני יוסף : כדלקמן משנפטר לביתו כא היה
 מילי הני .־ אמך דואת יתירה וא״ו :וין3ר אתין כל אביך את

 ונראה שכת ערכ שמשי בי :יו3א כחיי אכיו אשת כככוד דחייכ
 אליו חרדים והכל כל כפי שגור שלו השמשות שכין לפי כעיני
 להוציא שלא :שמשי כי קרי לזה תחשך שלא עד מלאכתם לגמור

 לכיתם לכוא רשות להט היה שלא היו צדיקים לא לותר כו' לעז
 שיתעסקו מצוה שהיה עלמא בהרין מיניה סכור :י3ר כמו

 והאי :תחלה נקברו הס לערסיה ערסייהו רקדים :ורתו3ק3
אינשי לימרו ;דלא וישרתוהו שימותו להודיע שנזקק הכי ו־קאמ'

עלייתו ב מר



כתובות עשר שנים פרק הנושא
 כו להתעסק זכו של£ כהו הוו דאיסורא תלתא כשימותו עלייהו
 אננא דרכי זכותיה דרגי כשני שכינו דלא "האי מלתא ואגלאי
 :תפס גדולים וכרכים הכפרים מן גדולות עיירות _• עלייה!

 פטירתו של יום שלשים נת!ר׳;לאחר לעסוק ישיבה והושיבו
 לקמן הוא חכם בני שמעון ;נהספד עסוקים תהיו ולא מיד

 : הישיגה כראש ישב חמא בר הנינא :קאמל• מאי פריך
 ואתו לעיירות דסמיכו כפרים דגני טורח משום מיניה סבור

 כולי אתו וקא בכרכים אספרוהו רקא ויהוו כיון :למשפדי
 יומא :דקאמר הוא יקרא משוס אמרו ומכפרים מעיירות עלמא

:פטירתו יום דאשככתיה
 חלק להם יש ישראל כל והלא קשה הבא העולם לחיי מזדמן תוספות

 העולם לחיי מ:ומן דאמר היבא כל מאיד ה״ר ופי' לעו״הב
: ישורין ובלא דין בלא היינו הבא

 הוא כאלו פו׳ אתי הוה שמשי בי כל מ״ט מהרש״א
 הקדוש רנינו הוא נקרא שע״כ לעולם חיוקיים

 נפרק שאמרו וע״פ כדלקמן יום כאותו נטלה וקדושה
 קייס קדוש מה לחיים הכתוג כל לו יאמר קדוש חלק

 שנוע ככל שנא ולזה לעולם קיימים הס אף לעולם
 :ועד וק״ל שגו הקדושה שנת־ע״ש של היום קידוש בשעת

 למיתת סמוך כ״כ בזמנן השיז דמתו יאמרו ולא בו׳ נמי האידנא
 עוד צריכים יהיו ולא למות לרני לו שהיה כיון יאמרו אלא רבי
 הוא יקרא משום :עלייה! עוד זכותיה הגי! לא לו נוש לש

 כטלה רני משמת כת״ש כרני גענוה לך דאין גג על אף דקילמר
 והיינו התורה כנוד למחול לו דח״א כמותו יקרא געי מ״ת ענוה

 ומשוס יקרא געי שהרי לגביה וגם ענוה נטלה רבי משמת ׳דקאמר
 יש כו׳ וגרסי ביממא ספרי ואילך מבאן :!ק״ל תורה כנוד

 כלל ספדו לא שלשים דלאחר ממשה עדיף אכתי הא ■לדקדק
 שהם אלא כך על צוה לא דהוא כיון ליישג ויש גלילה או ביממא

 כעדיפא לחוש אין כלילה או גיממא חדשים י״ג ספדו מעצמם
 כו' שלשים לאחר ישיבה להושיב שאמר לדקדק ויש תמשה לו שעשו

 עדיפא דלא תאימייתי רש״י כפי׳ עשוקין.בהספד תהיו ולא
 כדאמרי׳ הספד י<ינו ולאו יום ל׳ קאמ׳היה .נכי התם דהא ממשה
 להספד ושבעה לנכי שלשה אדם כל כשאר מגלתין ואלו נפרק

 רצה לא רני של הספדו דאפילו ליישב ויש כז' לגיהוץ ושלשים
 שצ״ד י״דסי׳ ובטור טפי דעדיף משה דגני מנכייה יותר להיות

 דהכא סוגיא מהך והיינו יום תל׳ יותר ת״ת על גוכין ואין כתג
 בהספדו המתעסק דכל בו' מזומן : !ק״ל מידי קשה לא ותו

 גיוס נו קדושה דגטלה כדקאמר לכך זכה פטירתו ניוס לכנודו
 נמי כונס וההוא לכבודו בקבורתו כמתעסק לכך יזכה הכהן שגס

 : וק״ל כו׳ מזומן להיות נזה זכה עצמו להמית כך על שמצטער
 בני ששמעון אע׳׳פ ה״ק קאמר מאי חכם בני שמעון לה
 למימר צריכא לוי אמר נשיא בני גמליאל חכם שס

 ליה קשיא מאי ולמטלעתך לך צריכא רבי בר ר״ש אמר 3״וע
 הבכור הוא כי ליהורם נתן הממלכה *ואח קאמר קרא הא י ס״ד■

 ממלא אעו גמליאל ורכן ,הוה אבותיו מקום ממלא ׳ההוא

 ראינו נהי הבי עבד טעמא מאי ורבי ׳ דוה אבותיו מקום
 ' מקום ממלא חטא ביראת בחכמה אבותיו מקום ממלא

 רבי קבל לא כראש ישב חמא בר חנינא הוה אבותיו
 יתיב ומחצה שנים שתי ממנו גדול אפם רבי שהיה חגינא

 לוי ואתא אברא* חניגא רבי ויתיב ברישא אפס רבי
 ברישא ר׳חנינא ויתיב אפס נפשיהדרבי נח גביה ויתיב

 והייני לבבל וקאתא גביה למיתב איניש ללוי הוה ולא
 ודריש ומטלע לנהררע׳ אקלע רבה גברא לי'לרב דאמרי
 ויתיב אפס דרבי נפשית נח מינה שמע אמר שרי כלילא

 גביה למיתב אינש ללוי ליה הוה ולא ברישא הנינא רבי
 כדיתיב אפס נפשיה׳ורבי נח חנינא רבי ואימא וקאתי

 אי וקאתי גביה למיתב אינש ללוי ליה הוה ולא יתיב
 בעית ואי ליה כייף הוה מיכף אפם לר׳ לוי אימא בעית
 לא ישב.בראש חמא בר חנינא רבי דאמר כיון אימא

 זנ"' ויקם אומר *ותגזור בצדיקים בהר דכתיב מלך דלא סני
 ־כי אגי חייא רבי והאמר • נפשיה נח הייא רבי הוה והא לך

 והאמר איפוך דמעו׳ עליו והורדתי רבי של קברו ראיתי
 איפוך קדושה בטלה רבי שמת היום אותו חיי׳ רבי

 שהוא ומצאו אצלו יא חי בי ר נכנס רבי כשחלה והתניא
 מתוך מת והתניא בוכה אתה מה מפני רבי א״ל בובה

 למעלה פניו לו רע סימן הבכי מתוך לו יפה סימן שחוק
 הכותל כלפי פניו לו רע סימן למיטה פניו לו יפה סימן
 ירוקין פניו ־ לו יפה סימן העם כלפי פניו ׳ לו רע סימן
 בערב מת לו יפה סימן ואדומים צהובין פניו לו רע סימן

 בערב מת לו רע "סימן שבת במוצאי לו יפה סימן שבת
 מת לו יפה ■סימן הכפורים יום במוצאי לו רע סימן י״ה

 מיתתן צדיקים של שרובן מפני לו יפה סימן מעים בחולי
 בכינא קא ומצות אתורה אנא ליה אמר מעים בחולי

עסוק חייא רבי אימא בעית ואי איפוך אימא איבעית
:אפגריה לא סבר ורבי הרה במצור.

 נשיאה: דלהוי הוה דנכור גמליאל דרגן נחמיה למימר צריכא
 לו* נעלמא כדאמרען הוה פיסח ולמטלעתך לך

 צריכא דאמר נ״ר לר"ש ליה קשיא מאי :ואטלע קידה אחוי
 מקום ממלא ההוא ;3כתי קרא הא צריכא אמאי למיתר

 הרי כאן כל א ממט חשונ כאחיו אין כלומר הוה אבותיו
 המדרש לגיס חוץ אכראי חנינא רבי ויתיב : ממט חכם אחיו
 לצאת שרי לננל;כלילא לוי וקאתא :אפס לר' נכפף היה שלא

 ואשת חשוכה אשה ככלילא למינק דרכה מאן טעמא תאי כשנח כה
 הוה מיכף יוצאה: אשה נמה כפרק ומחויא שלפא לא חשוכה
 הוה והא כייף. לא חנינא לר׳ אכל ממקומו שגלה קודם ליה כייף
 של ארונו רבי של קברו :ישינה לראש רני ולתגייה חייא רבי
 :מיד למנוחה שיכנס יפה סימן בע״ש :דמעות עליו הוריד רכי

אפגריה לא :ל! יפה וסי' עונותיו נמחלו הכפורי' יום במוצאי
תמצות: אנטליה לא



קפג כתובות עשר שנים
 הכמה סדרי לו מסר אצלו ר״ש נכנס צריך אני קטן לבני
 לו ומסר אצלו ר״ג נכנס צריך אני גדול לבני לרם אמר
 מרה זרוק כרמים נשיאותך נהוג א״ל נשיאות סדרי

 0יי׳״ מר ואמר יכבד ה׳ יראי *ואת והכתיב איני ׳ כתלמידים
 עומד היה ח ת רואה כשהיה יהודה מלך יהושפט זה

 . לא מרי מרי רבי רבי לו וקורא ומנשקו ומחבקו מכסאו
 בצפורי מוטל רבי תני בפרהסיא הא בצנעא הא קשיא
 לברי© תרחף צדק *צדק והתניא שערים בבית לו מוכן ומקום

 'ע אלא הוי שערים בכית רבי שערים לבית רבי אחר הלך
 : אוירא ובסיס דמדליא לצפורי אמטויה דחלש כיון

לב ודותה מכמורת אני מקלע נשבי ומגדלנא :זרענא שריינא
 : צביים טביא וציידנא : ליונים נשבין פורסין אין

 כדאמרינן תקון לפון אריכנא קלפים ומ״קןאני מגלתא ואריכנא
 מתוקן אינו או מתוקן כלומר אריך לא או אריך סוכת כמסכת
 לא : למחזי לנא אריך לח תלכא ועריק כתיב נמי עזרא ובספר
 : לעולם זה כדבר אומר שלא כלומר כישראל הזה כדבר תהא
 אכל פרפ״י זה הגדולים כין יושב שתהא ברמים נשיאותך נהוג

 תראה שלא הדבר טעם הגאון פירש וז״ל בדמים גריש נערוך
 בדמים מוכרו ואינו בעיניו גדול שתקחו כאדם אלא שררה אחר כרן

 תתזלזל לא כן פי על אף דמים מהם תהנה אס אפי* פ״א ׳ יקרים
 כפג* אותך נשי תזלזל פי'לא ברי״ש ברמים ס׳'א י כפניהם

 אימה מרה זרוק :ז׳׳ל עכ״ל רמה ביד בהם נהוג אלא תלמידים
 בפרהסיא ;,ואחד אמד כל מככד בצנעא ;עליהם אימתך שתהא
 צפור*3 כחליו מוטל רבי ;נשיאותו להודיע אימה עליתם תטיל

כמגילה דצמרינן דמדליא ;שערים בכית לו מוכן קברו ומקום
 : כצפור ההר כראש שיושבת צפורי פתה נקרא לתה
 כנו לקרוא להקדים ראוי היה כר קטן לבני א״ל מהרע״א

 בעיניו חייבה היקה •דהחכתה ואפשר גדול
 נהוג :וק״ל כולי גמליאל מכס כני שמעון לעיל וכן מהנשיאזת

 דהיינו כרתים נשיאותך נהוג כו׳נרא׳תפרש״י ברמים נשיאותך
 תרה זרוק כ״כ גדולים שאינם בתלמידים והוסיף גדולים לגני
 , וק״ל: שוחקות פנים להם תראה שלא המרה מטבע כמשמעת נהם

לי ובעי תענית׳ רבנן גזרו דרבי נפשיה דנח יומא ההוא
 קר ידקר דר׳ נפשיה נח דאמר מאן כל אמרי רחמי
 עליונים אמרה לאיגרא דרבי אמתיה בחרבסליקא

 רצון יהי רבי את מבקשים ותחתונים רבי את מבקשים
 זימני* במה דחזאי כיון העליונים את תחתונים שיכופו

 וקמצטער להו ומנח תפילין וחלץ הכסא לבית דעייל
 הוו ולא התחתונים את עליונים שיכופו רצון יהי אמרה
 מאיגרא שדיא כרזא שקלה רחמי מלמבעי רבנן שתקי

 קפרא לכר רבנן ליה אמרו דרבי נפשיה ונח אשתיקו
 ללבושיה קרעיה נפשיה רנח אשכחיה אזל עיין זיל

 ומצוקיס אראלים ואמר פתח לאחוריה• לקרעיה ואהדריה
ונשכר© המצוקים את אראלים נצחו הקדש בארון אחזו

פרק הנושא
 רבינו אותו קורי! שהיו קדושה כעלה רבי שמת היזם אותו תוכחות

 וידאה ענוה נעלה וכי תשתת סוטה כשלהי דתניא והא הקרוש

 כשנפטר הייתי אלמלא אותר היה כהן חיים והר' :ככלל קדושה לומר יש
 כהונה קדושת היינו הכא דקאער קדושת נטלה דהאי לו מטמא הייתי ר״ת

 וכהדיא לא ותו דוקא היום אותו תשמע היום אותו מדקאמר מוכח וכן
 היום כהונה אין אתרו ריי דכשמת שתתו מי נש׳ כרכות אמרינןנירושלתי

 דרבנן הפרס כית בטומאת מיירי דהתס לרנינו דכמדומה לרכינו נראה ואין
;לא דאורייתא טומאה אכל

 וכמו לנשיא מטמאין שהכל ״ל1ו הראשון כפי' כתב ו״ל והריטב״א
 כד אתר ובירושלמי ו״ל הראב״ר וכן ז״ל הר״ן שפירש

 לרבו כהן שיטמא תהו היום כהונה אין ינאי ר' אכריז נשיאה יהוד׳ רבי •דתך
 רבי להן אמר יין וששון בשר ואכלו! תלמידיו לו נטמאו יושי רבי עד וכולי
 בשר אכלתם לתה אתם אבנים אס מנכון כלטא לא תרתי תן מדא מונא

: נטמאתם למה אתם אבלים אין ואס יין ושיזיתים

 דרשכ״ג אמרינן הוריות וכסוף כי אע״פ ה״ק א מהרש
 דע״ש דמשתע אב״ד נתן ורבי מכס ור״ת גשיא

 הכא משא״כ הישיבה ראש שהית לפרש ואפשר חכס נקרא מינויו
 וק״ל כראש 3יש מתא כר ר״ח קאתר דהא הכי לפרושי דליכא
 דתתלא קאתר היאך ק״ק כר הוה אבותיו מקום ממלא ההוא
 כתיב ובי־הורס כשר מלך שאיה יהושפט דהיינו הוה אכותיו מקום
 וי״ל גומר ישראל תלכי כדרך וילך יכתיב גו׳ אחיו כל את ייהרג
 אפם לר' לוי :וח״ק כרה ואח״ג היה כשר יהושפט אביו דכחיי
 לילך לו כייף הוה מת ר״ח היה אס ר"ל בו' ליה כייף הוה

 שניהם כשהיו אבל תתקומיו גולה היה ולא אפס ר׳ של לישיבתו
 לוי הוה לא ראי3א דיתיב ר״ח של כבודו משוס ור״ח אפס ר׳ חיים
 על ונענש שפיר עשה לא בזה וגס ר״ח גלי ויתיב אפס לר' כייף

 אמר דרקיע למתיבתא סלקת לא מ״ט שתתו תי בפרק כדאתר כך
 אפס דר׳ לתתיכחא סליקת דלא שני הנך כי כל לי דאמרי ליה

 שהיה כין כר׳ עליו ׳והורדתי :ע״ש כו' דעתיה ואחלשתיה
 כשראיתי רבי על קאתר שס היה כדמשמ׳לקתןוביןשלא גאשכבתיה

 מתים גשאר תשא״כ רבותיה והיינו דמעות עליו הורדתי קברו
 כו' בוכה אתה מה מפני ;נק״ל יותר ולא בכי ימי דג׳ דאסור

 דודא* בכינא קא ומצות אתורה ושא״ל היה למיתתו סמוך
 על בוכה אני אבל לו הוא רע סימן מיתה יראת מפני שבוכה מי

 המצות תן חפשי כמתים כדאמר ממנו שיתבטלו ומצות קורה
: גומר אמונתך חסדך כקבר היסופר ענין באותו כמ״ש

 רבי ליה אמר חייא ורבי הנינא רבי מנצי הוו דכי והיינו לו
 י&״ו ראם מנצית דירי בהרי חייא לרבי חנינא .שם

 ר׳ לו אמר מפלפולי לה מהדו־־נ׳ מישראל תורה נשתכחה
 דאייתינא מישראל תורה לשתבח דלא עברי חייאאנא

 ומאכילגא טביא וציירנא נשבי ומגדלג׳ ושדייגא מתנא
 וסליקנא דטביי ממשכי מגלתא ואריכנא ליתמי בישרא

 חומשי חמשה ובתיכנא דרדקי מקרי כה דלית ■למתא מציע׳
 חד לכל יניהי לשתא סדרי שתא ומתניגא ינוקי לחמשה י־יי*
• ן יי ־הפגע;

 רבי ראמר והיינו ־ לחברך סררך אתני ליה אמרי ,וחר0י
 אפילו רבי בר ר"ש ליד, אמר חייא מעשה גדולים במה
 אפילו יוסי ברבי ישמעאל רבי לו אמר אין א״ל ■ממך

להם אמר בישראל בזאת תהא לא ח״ו ליה אמר מאבא



כתובות עשר שנים פרק הנושא
 קאמריתון אתון אמ׳להו נפשיה נח ליה אמרו הקדש ארק
 י׳ זקף רבי של פטירתו בשעת קאמינא לא ואנא

 לפניך וידוע גלוי רבש״ע אמר מעלה כלפי אצבעותיו
 אפי׳באצבע נהניתי ולא בתורה אצבעותי בעש׳ שיגעתי

 ואמרה קול כת יצתה במנוחתי שלום שיהא יר״מ קטנה
 מיבעי משכבך על משכבותם על ינוחו שלום *יבאפיה5י

 גמדא בר חייא ר׳ דאמר גמדא בר חייא לרבי מסייע ליה 'נ
 העולם מן נפטר שהצדיק בשעה שאול בן יופי רבי אמר

 בא צדיק רבש״ע הקב״ה לפני השרת מלאכי אומרים ג״ש
 ינוחו בשלום יבא לקראתו ויצאו צדיקים יבואו אומר "'

 מן נפטר שהצדיק בשעה אלעזר רבי אמר משכבותם עד
 אחת לקראתו יוצאת השרת מלאכי של כתות ג׳ העולם

 ואחת נכוהו תלך אומרת ואחת בשלום בא לו אומרת
 ובשעה משבבותם על ינוחו שלום יבא לו אומרת

 חבלה מלאכי של כתות ג׳ העולם מן נאבד שהרשע
 לרשעים ה׳ אמר שלום *אין אומרת אחת לקראתו יוצאת תח 08

לו אומרת ואחת • תשכבון *למעצבה לו אומרת ואחת נ סס
ערלים: אח והשכנה *רדה י|ל
 וחלץ :ליה הוה מעיס דתולי הכסא לבית זימנין כמה דעייל לב

 ואמר ולהניחפתוז לחלוץ וקמצער לרו ומנח תפילין
 ולא :ארץ מצוקי וצדיקים מלאכים ומצוקים אראלים :הספד

 : שלי קטנה באצבע שיגעתי טורח לפי אפילו הזה בעולם נהניתי
 ינוחו כך ואחר בשלום ויבא לקראתו ויצאו צדיקים יבאו

:ישרה בדרך נכוחר הולך : משכבותס על צדיקים
 לפי התפילין מן פאוריס מעיס שחולי ואע״ג תפילין ומנח תוספות

 כקדושה עצמו מנהיג היה ר׳ אכל היטב ליזהר יכולין שאין
 קטנה כאצנע אפילו נהנתי ולא ־ מ׳יר ליזהר היטב יודע והיה מראי יותר

 , שלא יתפלל נופו לתוך תורה שיכנס מתפלל שאדס עד במדרש דאמרינן
:דרבי עובדא האי ומייתי גופו לתוך מעדנים יכנסו

 ענין מה הקושיות סופו עד בו׳ יומא ההוא מהרש״א
 ידקר נפשיה נח מ״ד כך על טפי רני במיתת שגזרו

 עליונים התפל? ענין ומה נפשיה נח אתרו לבסוף שהרי ועוד כו׳
 בארון אחזו וענין שהשליכה כוזא הכלי שהיה עני! ותה מבקשים

 י׳ שזקף ענין ותה עצתה בתורה ולא כו׳ אי־ון ונשבה הקודש
 ולתה נהנה לא קטן באבר שאפי׳ גופו כל על כן אתר ולא אצבעות

 ינוחו מניה אדלעיל כן דקדק ולא דתשכבותס רבים מלשון דקדק
 העליונים מן נברא שהא־ס תבואר הוא ־ רבים בלשון שהוא

 העיון שכל פעולות ׳3 לו יבואו ומזה בגוף התחתונים ותן בנשמה
 בתכלית שלם ע״ה רבי שהיה ולפי מהגוף ותעשה הנשתה תכח

 באותו קדושה בטלה כת״ש המצות ובמעשה התורה בעיון השלמות
 לפי ראוי והיה ויראה ענוה בטלה רבי משמת בסוטה ואמרו יום

 הקדוש רבינו נקרא שע״נ לעולם וקיים חי להיות ומעשיו יזוריזו
 כל שהיה כו׳גס בחרב ידקר נפשיה נח מ״ד גזרו וע״כ לעיל כת״ש

 שני כולהו הפועלים בפרק כת״ש הדור בשביל יסורין סובל *ימיו
 נפשיה נח מ״ד אתרו )לזה עלמ׳למערא אצטריך לא דרבי 'דיסורי

 מבקשים עליונים בתפלתה אתרה ואמתיה דורו על תגין שהיה כו׳
 ודאי בעה״ב ושם העליונים תן שנשתתו לפי זו הכונה ע״פ כו׳

 להיות רבי אח מבקשים ותחתונים ביותר העיון שלמות דחשיג
 בגוף לעולם וקייס חי כשיהיה הגוףבעה״ז בשלמות במעשה זוכה

 שלמות להשיג לו וא״א ביותר תצטער אוהו שראתה ולפי ונשתה
 עליונים שיכופו י״ר אתרה וע״נ בתפילין הענין שהיה כתו הגוף

 חרס דכלי הרמז הוא שדיא כוזא שקל׳ כו׳ רבנן שתקי הוו ולא כו׳
 היא זו וצערו שבירחו אדם של גופו היא כן מיתתו היא זו שבירחו
 התפילין כענין במעשה הגופי שלמות להשיג לו אפשר שאי מיתתו
 היה דאל״ע כז׳ קרעיה ואהדר נפשיה ונח אשתקו ועי״ז

 אראלים חנתה בלשון ליה אתר אבל נפשיה דנח להם כתגיד
 חכמים ולשון חרב כתדקרות בוטה יש הפסוק ע״ש נו'

 נדרים לענין דרשוהו זה בדרך כי הגזירה אותה מרפא
 לא תבטל לא הנשמה נח העיון שלמות דודאי נו׳ אראלים וקאמר
 בארון תונחת שהיתה התורה דמיון והוא כמ״ש בעה״ב ולא בעה״ז
 אראלים בו נצחו גופו דמיון שהוא הקדש ארון שלתות אבל הקדש
 עשר זקף פטירתו שבשעת ואתר בקבר בעה״ז הקדש ארון ונשבה

 שהוא המעשה שלמות רק יחסר לא שמיתתו לפי נו׳ -אצבעות
 הזכיר ע״כ לעה״ב תתחזק הנשתה בנח השכלי שלתות ני בגוף

 במצות אצבעותי בי׳ שיגעתי חי בהיותו בו שהיה המעשה שלתית
 אפילו נהניתי ולא הגוף תעשה כלי עיקר היא היד כי התורה
 אתר וע״ז בקבר לגוף בתנוחתי פלוס שיהא י״ר אמר וע״כ באצבע

 מנוחת ע״ש רבים לשון דקאמר ינוחו דמלת גו׳ ינוחו שלום יבא
 ביותר שלמות שם שתשיג הבא בעולם הנשמה ותנוחת בקבר הגוף

 דלא בו הנשתה לכלול יתכן לא רבים בל׳ תשכבותס על אבל
 אתר לקראתו שיצאו הצדיקים שעל אמר וע״נ שכיבה בה שייך
 הנשתה שלמות על אבל בקבר משכבות׳ על בגופן ינוחו הס שגם

 ־ ביותר שלמות שם תשיג בודאי כי בצדיקים לבקש צריך היה לא
 מלאכים כתות ג׳ שהם במ"הש בג׳כתותשזכר לכוין יש ועוד

 האתצעי ועולם העליון עולם שהם עולמות מג׳ כת כל המתונים
 מעולם מה״ש כת היא שלום יבא אומרת הא׳ הכת התחתון ועולם
 נפש חבא ותשס מעלה של בפמליא השלום שם אשר עליון

 כת היא נכחו הולך אותרת ואחת החיים בצרור צרורה הצדיק
 האמצעי שבעולם המזל לבטל נכחו הולך שהצדיק האמצעי עולם

 היא משנבותס על ינוחו אותרת ואחת אדם של רוחו בא שם אשר
 זה בהיפך ברשעים ואמר בו נקבר שהגוף התחתון עולם של כת

 אין שלמעלה כת והיא אומרת אח׳ העולם תן נאבד שהרשע בשעה
 כת היא חשכבון למעצבה אומרת ואחת לרשעים ה׳ אתר שלום
 כת היא ערלים את והשכבה רדה אומרת ואחת האמצעי עולם

:התחתון עולם
יריד הקדוש שלפעמים היא הכוונה בתנוחת׳ שליס שיהא י״ר ןקרי׳יה

 שלא כדי הדור על לבא שעתידה היעה תפני הצדיק ניטל הוא ׳
 לפעמים ויש הצדיק נאסןז הרעה מפני וזה״ש אותס תמצא אשר כרעה ימצא

 לנא שהית׳עתידה הרעה ומבטל ומסלק הדור על לכפר הקב״ה נוטלו שהצדיק
מיתתי ותהיה במנוחתי שלם שיהא י״ר התפלל ולוה מיתתו מתוך הדור על

 נפרה



קפד כתובות עשר שלשה פרק גזירות דייגי שגי
 אומרת ואחת • עליהם שלום ויכא מעליהם הרעה להדיח הדור על מרה
 למעלת דקדקו וכן ליה מכעיא משככו על דינוח וקשה י משככותס על ינוחו

 כאסיפת כי לומר וצריך ליה מכעיא משכנך על ינוח שיצאה קול נכת כגמרא
 של פניו להקכיל ונאים אחרים צדיקים של נשמות כמה התעוררות הצדיק

 כל וכן שנא יהודה מלך ליחזקיהו כסא והכינו פנו כגמרא כמי׳ש צדיקות
 מלאכי אומרים ועליהם פטירתו נשעת אליו כאות הצדיק קרוני של נשמות
 ישככון למעצכה לרשעים אומרים כזה וכיוצא משככותם על ינוחו השרת

 מתעוררים רשע אותו כסיבת כי בואך לקראת רגזה מתחת ל שאו כדכתיכ
 כמיתת אכל ישככון למעצבה וזהו ווי אומרים הרשעים וכל גיהנם של הדנים

: משכנותס על ינוחו הצדיקים גשמות כל הצדיק

גזירות דייגי שגי פרק
 שבירושלים גזירות גוזרי אשי רב אמר יהודה רב אמר לח
 הלשכה מתרומת מנה צ״ט שכרם נוטלים היו קה

 מחייב ואיסתרא מזכאי איסתרא שקיל הוה קרנא וכו׳
 לא *ושחד כתיב והא הכי עביר והיכי רינא לחו וראין1,11,6
 דרב הא כי דמוכח בטלה שכר רהוה ואספקה וכו׳ תקחנג

 גברא לי הבו להו אמר לקמיה דינא אתי הוה כי הוגא
 בא אבהו רבי אמר * דינא לכו ואיק בחריקאי לי דרלי
 חש ארם שחד מקבלי של עיניהם סמיות כמה וראה

 מתרפא אינו ספק מתרפא ספק ממיןלרופא נותן בעיניו י/
 *כי שנאמר עיניהם ומסמין פרוטה שוה נוטלים והם ^יני

 עיני יעור השחר כי ת״ר • חכמים עיני יעור השחר
 לרשעים ק״ו צדיקים דברי *ויסלף לטפשים ק״ו חכמים08

 השחר כי ה״ק אלא נינהו דינא כני ורשעים טפשים מירי
 אינו שחד ולוקח גדול חכם אפילו חכמים עיני יעור

 צדיקים דברי ויסלף • הלב סמיות בלא העולם. מן נפטר
 בלא העולם מן נפטר אינו שחד ולוקח גמור צדיק אפילו

 בר גחמן רב דרש אמר דימי רב אתא הרעיליכי טירוף (
 תרומות ואיש ארץ יעמיד במשפט *מלך מ״ד כהן

 יעמיד לכלום צריך שאינו למלך דיין רומה אם יהרסנה ׳נהי0
 אמר יהרסנה הגרנות על שמחזר לכהן דומה ואם ארץ ״ק9

 למידן פסול שאלת׳ דשאיל דייג׳ האי שילא רב בר רבה
 ליה אית אבל לאושולי ליה דלית אלא אמרן ולא דינא

 כיון דשוחדא ט מ" רבא אמר ־ בה לן לית לאישולי
 בגופיה והוי לגביה דעתיה אקרבה מיניה שחד דמשקל

 אמר חד שהוא שחד מאי לעצמו חובה רואה אדם ואין
 ולא ליה דרחים למאן רינא איניש לירק לא פפא רב

 ליה רסני חובה ליה חזי לא ליה דרחים ליה דסני למאן
 דמרחמין מרבנן צורבא האי אביי אמר זכות ליה חזי לא
 דלא משום אלא טפי דמעלי משום לאו מאתיה בני ליה

:דשמיא במילי להר מוכח
 עוסקין היו שלא לפי הימנו ומתפרנסים שכרם נוטלים

דרלי גברא לי הבו : סלע איסתרא :גתלאכתס

 שהוא אני אומר חריקאי ־ במקומי בחריקאי :שדותי משקה מיא
 מסתלק שאגי חולי^לומר דשתיעת חרוקות קרניס נמו פגם לשון

 את שיסמא ק״ו יה״ק העולם מן נפטר אינו :תקומי ונפגם
 שהוא לכלום צריך שאינו :לדין 3ויש בסופו טפש כשהיה עיניו

 עירו מבני לשאול דרגיל שאלתא דשאיל • להחניף צריך ואין עשיר
 לזכות לטלו אשור למה דשוחדא טעמא מאי : וכליס בהמות

 מתקרבת דעתו אין לעצמו חובה רואה ארם אין :הזכאי את

 חד שהוא :אמת לדין כזין מת ואפי׳ עצמו את לחייב החובה לצד
 חריף חד פי׳ ז״ל )מ״ומהר״א( :אחד לב נעשים והתקבל הנותן

 שקבל על שמחה לשק שהוא ופ״א ־ בזכותיה להפוך שטורח ר״ל
:וכו'( חדה חדודי׳וחרב בשרו נעשה ולבסוף המתנה

 והכתיב הכי עבדי והיכי הכא פריך דלא הא שכרן נוטלין היו ר!וסג£,?ת
 דלא תשים ר״ת אומר דקרנא עליה כדפריך תקח לא ושחד

 כתוררן לאו דהכא מפרש ור״י ־ צבור משל הכא אבל דינין מבעלי אלא אסור

 בשום עיסקין היו ולא בדין יושביו היו שעה כל הכא אלא נוטלים היו שכר
 אבל להתפרנס הצבור על מוטל והיה להתפרנס במה להס היה ולא מלאכה

 נמי טעמא ומהאי שכר ליטול לו היה ולא יושב היה בעלמא באקראי קרנא
 טעלין וכו' והלכו׳קמיצה שחיטה הלכות מלמדי לקמן דקאמר הא שפיר אתי

אין בפר' כדאיתא אשור תורה תלמוד ששכר אע״פ הלשכה מתרומת שכרן

: המודר בין
 לרשעים ק״ו והיינו שוחד ולוקח גמור צדיק אפילו

 ראשונה דבפעם ראשונה בפעם שחד נטלו שכבר
 שגי בפעם לטפשיס וק״ו נטלו לא שעדיין הוה צדיק אכתי כשנוטל

 ורשב״ס • שנטלו ראשונה מפעם טפש נעשה שכבר שחד שנוטל
 חכמים מדחניא אלא הברייתא מן אינו לטפשיס ק״ו דהאי פי׳

 דינא בגי הס וכי תחמה ולכך לטפשיס ק״ו שר"ל משמע וצדיקים
 שאיני וגו׳ במשפט מלך מ״ד נידוקכת״ש: ולא ה״ק ותשני
 שחל משוס קאתר מתון דצריכות משמע הכא וכו' לכלום צריך

 דשחל בתילי נמי ולעיל שאלתא דשאיל דיינא האי עליה מדתסיק
 כהן ר3 נחמן דרב גופה דרשה הך תייתי בפ״ק ובסנהדרין איירי
 דרש התם דמסיק ודינים הוראות לשאול וצריך בקי שאינו אדיין

 בתר עלה ומסיק ארן יעמיד במשפט תלך ת״ד כהן בר נחמן רב
 דהתס שתעתא וכולה נמיר אוקמידיינאדלא נשיאה דבי הכי

 דמהאי ר״ת ואומר בקי שאינו מחמת הגון שאינו בדיינא מיירי
: הורה לדברי ולא ממון לא צריך שאינו לתידק קראאיכא
 כולי' כנסיות בתי וכנגדן כולי בתים *שצ״ד מהרש״א

 הין כנסיות בתי תפ״א פרש״י ישעיה ובספר
 בזה לומר אפשר בו׳ מנה צ״ט :ע״ש מלאתי כתנין בירושלים

 דינין בתי ג' דהיינו גזירות דייני לג׳ ובא קאתר שנה בכל התנין
 בערך זוזים קת״א תהם דיין לכל ויבא תנה ל״ג אחת לכל מכ״ג

 וקאתר תסתמא שנה בכל סיפוקו כדי שהוא בו חכמים ושיערו
 *אלא כו׳וק״ל: תוסיפין השער שנתייקר כגון בזה ספקו לא דאס

 בשגוטל איירי דהתס כו׳ק"קדאימא הזכאי את אפי׳לזכות
 וז״ל בחותש מפרש״י נראה וכן דיכא לאצלויי דאתי מהם מאחד

 מתנו שחד משקבל יעור השחד כי צדק לשפוט אפילו שחד תקח לא
 דקבל כיון וכדלקמן עכ״ל בזכותו להפך אצלו לבו יטה שלא א״א

 אבל ברא״ם ועיין כו׳ לגביה דעתיה ליה איקרבא מיניה שוחדא
 דשח אימא דיכא לאצלויי אתי דלא קרנא כתו משניהם כשנוטל

'ק ודי



כתובות עשר שלשה פרק גזירות דייני שני
 ומשמין ש״פ גוטלין כי של עיניהן סמיוית כמה :זדו״ק

 דהיינו לשנים יוצא דקאמר פקחים זיעור כי' שנאמר עיניהן
 : הנקחיס עיני ממש ומסמא הכין מכלי שלהם השכל עיני מסמא

 כו׳ גדול חבם אפילו :הלכות בחידושי עיין כי' לטפשים וק״ו
 ולב השכל עיני חכמים עיני יעור ויהיה כר' הלב סמיות כלא
 ונועל כתורה חנם אפי׳ פקחים יעור כחומש פרש״י וכן שלהם

 כשמעתין מיהו עכ״ל כו׳ תלמודו וישתכח דעתו שתטרף סוף
 והנא לה קאמר צדיקים דברי ויסלף על הדעת דעירוף לישנא הך

 קרוב אמרתי ועוד ק־א3 כפול והענין הלב סמיות כלא קאמר
 עד שהוא ראייתו פי על שדן מי שיש לפי הכפל וליישב לפשוטו
 ראה שלא מי ויש העדים מפי דיבור שום לו צריך ואין הרואה
 הפחד כי שאמר וזה העדים של הדברים פי על דן שהוא אך הדבר
 את ומחייג כך המעשה ראה לא כאלו ההוא הדין את ממש יעור

 יסלף השחד העדים רדבו ע״פ דן הוא אס גס השחד ע״י הזכאי
 משלף והוא צדק שמעידים העדים דברי שהן הצדיקים דכרי

 במשפט מלך וח״ק: הצדק עדות לפי הזכאי את לחייב דבריהם
 מ״ט ר״ל כו׳ כיון דשוחדא ט״ט :דסנהדרין בפ״ק עיין .בו׳

 כו׳איקרגא ליה דקכיל דכיון וקאמר צדק לשפוט אפי׳ שחד ל3דמק
 דלא לי׳שחד קרי אתאי וקאמ׳א״כ צדק לשפוט לו וא״א דעתי׳ ■ליה

 שחד הנא דקרי וקאמר משפט להטות שמקבלו כמי אלח הלשון יפול
 ; וק״ל חד ושהוא •גופיה דהוה ע"ש צדק לשפוט לו מקב כ אפילו
 כתבו כולי ליה דרהים למאן כו׳ רון לי לא פפא רב אמר

 דיין דלגבי כו׳ ורבנן ר״י כיה דאיירי ושונא באוהב לאו החוסכות
 קשה לכאורה עפ״ל כו׳ מקרא כדמסיק דפסיל תודו רבנן אפילו

 לא מ״ט קמפרש דקרא טעמא פפא דרב קושטא דאימא לדבריהם
 דקאת׳רכא מיניה דלעיל ממש דומיא כו' דרחים למאן איניש לדון
 דהל״ל ליישב ויש לפירושי קאתי דקרא כו׳דכטעמא דשוחדא מ״ט
 דלא :וק״ל דשנחדאט׳ ת"ט רכא כדקאמר ט; לדון לא מ"ט

 לחכס הוכח ישנאך פן לץ תוכח אל ׳ע״ד“כי במילי' להו מוכח

 ה״א *מרישא :הן חכמים לאו מתא כני וסתס ורוכן ויאהבך
 מינייהר אמינא ריינא דהואי כיון לי רחמי כולהו כולי

 תן עצתו החושך הוא דאבות דפ״ד מתני* מלתא הך כו׳ לי סני
 אשתועינן דמלתא דכיפא ואפשר כו׳ וגזל איכה תתנו פורק ה־ין
 רחמי כולהו מרחם אס כו׳ האידנא ליה דתחייב דתאן דחזאי ביון
 נ ודו״ק דסני ואיכא דרחיס דאיכא שוות דעתן דאין נימא ולא כו׳

 עיני דבשלמח היא ותימה י כינהו דינא בני ורשעים טפשים מידי הרי״ף
 החכמים עיני ׳עור שחד המקבלים הדיינים על מדבר הוא חכמים

 לרשעי' ק״ו לדייק כדי הצדיקים בדיינים מדבר אינו צדיקים דברי אבל ההם
 השוחד ע׳יי כי צדיקיה שהם דינים שלהבעלי דברי הס צדיקים דברי אלא

 דקאמר האי לפרש אפשר והיה בטענתם צדיקים דברי וישלה משפט יעוות
 שאינו מה לפ־וע שיחייבהו בדינו הזכאי דברי ויסלף כפשטיה לרשעים ק״ו

 מחוך אבל תעש ואל שב שהוא קל יותר דבר ה כי.ז שיזכהו החייב אל ק״י חייב
 שבדיינים מוכח מנהו דינא בני ורשעים טפש־ס מדי שאמר התלמיד דברי
 הדיין מפי דבר שיצא לאחר שנס לומר בא ושמא לקישיין והדרן מדבר הוא

 הדין להפוך ויחזור הצדיק דברי ויעות יסלף השוחד לחייב או לזכות הצדיק
 הזכאי את אפי׳לזכות הוא השמד ראיסור דביין אפשר לופנים־עוד ומראה

מ'ך הזכאי; את שיחייב רשע הוא כשהדיין ונ׳יש הצדיק הריין את גס יסלף

 שמעמיד במלך מדבר שאם לו הוקשה דל!* ארן יעמיד במשפט מלך
 ואם תרומות ואיש מאי יהרשנה משפע היל״לובלא א״כ הדין ע״ס מלכותו

 לשון הוא ותרומות יהרסכא מהדין שפורש שמלך כך הכתוב לדרוש רוצה
 או יהרשנה תרומות ומלו היל״ל במלך מדבר שהוא כיון א״כ וסילוק הפרשה

 שאינו למלך דומה שהוא בריין שמדבר דרש לזה יתרסנה ותרומות יאמר
! .־ יהרשנה התרומות על המחזר איש שהוא לכהן דומה ואס וכו׳ צריו

 ט" ממון שחד לומר צרייך אין תקח לא *ושהד רבנן תנו
 סס כתיב מדלא אסור גמי דברים שהד אפילו אלא

 3ע" דשמואל הא כי דברים שחד דמי היכי תקח לא בצע
 ,נ א״ל ידיה ליה יהיב נברא ההוא אתא במברא עבד הוה
 לרינא לך פסילנא א״ל לי אית דינא א״ל עבידתך מאי

 ארישיה נדפא פרח דינא דאין וקא יתיב דוה אמימר
 מר ובו׳ עבידתך מאי א״ל שקליה נברא ההוא אתא

 כסיית גברא ההוא אתא קמיה רוקא שדי דוה עוקכא
 רגיל הוה יוסי ברבי ישמעאל רבי וכוי׳ עבידתיך מאי א׳יל

 דפירי כנתא שבת$ מעלי כל ליה מייתי דרות אריסיה
 האידנא שגא מאי א׳יל בשבתא בה׳ ליה אייתי הד יומא
 לא למר ליה אייתי ארחאי אנב ואמינא לי אית רינא א״ל

 דרבנן זוזא אותיב לרינא לך פשילנא א״ל מיניה קביל
 טעין כעי אי אמר ואתי אזיל דקא בהדי ליה דיינין וקא
 שחד מקבלי של נפשם תפח אמר הכי ן טעי בעי ואי הכי
 מקבלי כך נטלתי שלי נטלתי ואס נטלתי שלא אני ומה

 ההוא ליה אייתי אלישע בן ישמעאל רבי ׳ עאכ״ו שהד
 פלן מרוך א״ל את מהיכא ליה אמר הגז ראשית גברא

אית דינא א״ל ליה למיתבא בהן הוה לא להכא ומהתם
:כדלעיל וכו׳ לי

 פירות סל דפיר׳ כנתא : לשמנו ירא ליה יהב :גשר במברא
דאזילואתי בדדי ;זוג זוזא :ישמעאל ר׳ של מפרדס

 פתחי לו ובאין אריס אותו של לזכותו לכו היה וינא הולך אשר ככל
הגז ראשית :כדיי ויזכה וכך כך ויטעון הלואי כלכו ואמר זכיות

 : תשכים אחד לכהן ליתן חייב אותן שגוזז שנה ככל
לא בצע כתיב מרלא דברים שהד אפילו מהרשייא

 שהוא דשוחדא טעמא מיניה דריש ולעיל כי׳ תקח
 . דלא התום' מדברי וכנראה שניהס ויבואו שקיליפי הדרשות חד

 קאמר כעלמא לאסמכתא מדאוריית׳אלא דחשיכ תלתא הנך קאסר
 תכקש שהיה בה׳בשבתאלפי ;"כ ע הלכות בחידושי וכמ"ש

 כהו לדקדק ויש * עזרא תקנת לפי יושכין דיניי כתי וכו דיכא
 אמאי דרבנן זוגא ליה אייתי דקאמי־ דלקמן עוכדא וכאידך עוכדא

 חציף ב״ד הס הרי ושנים כ"ד דהוותלתא רכנן תלתא קאמר לא
 לך פסילנא קאמר דלא לכאורה ליישב ויש כסנהדרין כדאמרינן

 דיינים׳3 עוד אס דהיינו בתלת׳ תומח׳אכל כיחיד כיחידי אלא לדינא
 קאמר לא ולכך עתהס מלדון עצמו את לפסול החמיר לא אחרים

 קאתר מדלא הכי משמע לא הלשון אכל דרבנן זוגא דאותיב אלא
 הוו נמי מומחין דרבנן זוגא דהנך ועי״ל בהדיה דרבנן זוגא אותיב
לדעתו השנים יכוונו אס לידע דרצה אלא סגי הזה נמי ובתד

לזכותו



קפד. כתובות עשר שלשת פרק גזירות דייני שגי
 דאחד אפשר לדעתו יכוונו לא אם גם כשלשה אבל לא או לזכותו

 נפשם תפח :וח״ק לדעתו והסכי׳ השנים עם הסכים לא מהס
 תפח אתר ולוה צדק לשפוע אפילו י״ל שוחדכו׳ שלמקבלי

 דעתיה איקרובי משום צדק לשפוט שוחד לקכל א״א דודאי נפשם
:כולי שלא אני ותה

 וקשה • מיניה קביל וכו׳?א אריסיה רגיל הוה !־"י ישמעאל רני ןקףי״ה
 אלישע בן ישמעאל ברבי קשה וכן לידיינהו ולא מיניה ליקביל *

 דרבנן ;וגא לפניו להושיב לנו אל נתן בזת כי ממנו קבל לא לכך ושמא
 דרב כמעשה ידו התחת תקלה תצא פן אחר ב׳יד אל שלחו ולא הדין לדון
 איזה מלדבר שותק יהיה לא ממנו מקבל היה שאס חשש ועוד ׳ לקמן ענן
 אי בלבו אמר רק תאומה דבר לא ו&תא אבל הפי עעין נע׳ אי לומר דבר
 את לדון ת״ח של זוג השיב לא הדורון שקיבל ענן רב ולכך ־ הכי עעין בעי
 נחמן רב לפני שלחו ולכך זכות של דבר איזה עליו ידבר פן חשש כי דינו

: תקלה מידי יצא לא ואעפ"ב

 גילי רבי דגילרני כנתא גברא ההוא ליה אייתי ענן רב
 קביל לא לי אית דינא א״ל עבידתך מאי ליה אמר

 לאבעינא דמר דיניה א״ל לרינא לך פפילנא א״ל מניה ס

 בכורים מאקרוכי מר למנען דלא מר לקביל קבולי
 האלהים לאיש ויבא שלישה מבעל בא *ואיש דתניא לן}ניכ
 אלישע ובי בצקלונו וכרמל לחם ועשרים בכורים להם ד',

 דורון המביא כל לך לומר אלא תה בבורים יכל א
 בעינא לא קבולי ליה אמר בכורים מקריב כאלו לת״ח

 לקמיה שדריה מקבלינן ׳טעמ לי דאמרת השתא דאקביל
 ענן דאנא גברא להאי מד נדייניה ליה שלח נחמן דרב

 קריביה ש״מ הכי לי מדשלח אמר לרינא ליה פסילנא
 והאי עשה האי אמר קמיה ריתמי דינא קאים הוה הוא

 ריתמי לרינא כלקיניה עדיף תורה דכבור עשה עשה
 עביר רקא יקרא דיניה בעל דחזא כיון לדיניה ואחתיה

:טענתיה ^יסתתם ליה
 בכורים אובל אלישע וכי :קטניס דגים גילי דבי גילדגי

 היתיס נדנרי מצעו שהרי כהן היה לא והלא הוה
 מסכת3 ומציגו שן33 ושפט ויעני 3דכתי גד שכט על אביו שנתייחס

 ש״מ : אלישע של יו3א קרא דהאי דשפט ריס3ד באלו פסחים
 עשה והאי עשה האי : לדיגא ליה פסיל להכי הוא קריביה

 דינא תורה דכבור עשה : צדק ושפטתם עשה הדיינים מצות
 עדיף: הדיה3 ענן 3דר תורה ככוד דאיכא עשה דהוא רא3ג דהאי

 הקונטרס כפי' לדחוק צריך אין הוה בכורים אוכל אלישע וני תוספות
 הוה בשומרון והלא היה בכוחם אוכל אלישע זכי פירושו דהכי

 בהמה ובפרק הלוקין הן אלו בריש כדמוכח לחומה חיץ נאכליז בכורים ואין
 בכל לישראל להם כפרה דת״ח זוטא אליהו בשדר בהדיא איתא והכי המקשה

 תבעל בא ואיש ואומר בכורים מנחת תקריב שנאמר מושבותיהם מקום

 ח5מו ולא מקדש שם אין והלא הוה בפורים אוכל אלישע וכי וגו' שלישה
 : וכו׳ אמרו מכאן לפניו יושבין ותלמידיו אלישע אלא גדיל כהן ולא

 עיקפרש״י כו׳ בכורים אוכל אלישע מהרש״אוכי
 הלחם שהיה כפשטיה להו ול>-ניחא ותוספות

 מלכים ספר3 רש״י כפי׳ שעורים קציר תחלת3 •דהיינו מכמרים
 לי׳כפשטי׳ מפרש דסנהדרין גפ״ק מיהו קרא אשתועינן תאי לא״כ

 האי : ןק״ל ע״ש להתצניר שנה אותה ואשמועינן'דראויההיתה
 עכ״ל צדק ושפטתם עשה הדיינים מצות פרש״י כו' והאי עשה

 רישא 3 דיתתי לדון צדק תושפטחס תשמע דמאי מונן אינו פירושו
 כגדול כקטן דסנתדרין פ״ק3 ליה יליף הכי דכתר מקרא אבל

 לתנ״ת תנה מאה של כדין פרוטה של דין עליך 3י3שית׳ח תשמעון
 הרמכ״ם רי3ולד תקודם א3 היתום דין והכא ע״ש לאקדותי

 שהזכיר טפי ניחא גו׳ יתום שפטו שנאמר כו׳ יתום דין דמקדימין
 דהוה למנקט צריך הוה לא לדכריו מיהו דיתמי דינא דנקט כאן

לאו אי קוד׳ יתום דין אחת ת33 או3 דא״נ קמיה דינ׳דיתמי קאיס
: עדיף תורה וד3דכ

 מא ליה מתני דהוה גביה דאתי אליהו רגיל הוה ענן רב
" שס אותיב איסתלק הכי דעבד כיון דאליהו א פדר

 ליה מיבעית הוה אתא כי ואתא רחמי ובעי בתעניתא

 דאפיק עד קמיה ויתיב ואנחיה תבותא ועביד בעותיה
 זוטא: אליהו סדר רבה אליהו סדר דאמרי והיינו סדרי׳ ליי

 שלמד זוטא אליהו סדר :לתיבה חוץ שלמד רבה אליהו פדר

: התיבה בתוך
 צפי ר״י אומר זוטא אליהו וסדר רבה אליהו סדר דאמרי נו”הך'וה0ךקן

 למד ראשון ובפעם סדרים לב׳ חלקו ענן לרב בלימודו שהפסיק
 :זוטא קרי ולבתרא רבא אליהו סדר לראשון קרי הד׳ידות מן יותר ממנו

 מבעית הוה אתא בי כו׳ בתעניתא אותיב מהרש״א
 שנכשל לפי נזה הטעם יראה ליהבעותאכו'

 דרך שלכתחלה כיון דורון נדרך אפי׳ לקנל לו היה שלא נשתיס
 שאתר דלעיל אלישע ן3 ור״י נ״י ר״י נמו לו הניא דנריס שוחד
 נחמן לרב ששלח תה3 שנית נכפל ואח״ג כו׳ שלא־נטלהי אני ומה

 נחמן 3ר הנין זה לשון דמחוך כו׳ דאנא גנרא להאי תר נידייניה
 דאותיב נמה והשתא טענתיהדחנריה ואסתתם הוא דקי־יניה
 חטא עדיין אבל שקנל קטנים הדגים אוכלו על לו נתכפר נתענית
 תדה3 נענש ולכך עומד נמקומו טענתיה ואסתתס חנריה דנבעת

:ליה מניעית דהוה זו
 טב יוסף לרב רבנן א״ל ריתחא הוה יוסף דרב □שני

>ם דכי אלישע ומה השתא להו אמר רחמי מר ליבעי
 ומאתן אלפין תרי פיישי הוו מקמיה מיפטת רבנן הוו

 רחמי אבעי אנא רחמי בעי הוה לא ר'תחא בעידן רבנן
 מלכים זה אתן מה משרתו *ויאמר דכתיב הכי דפיישי וממאי

 ד 5 לפני דכולהו אילימא איש מאה לפני מאי איש מאה לפני
 וחד חד דכל לאו אלא הוו טוב׳ בצורת בשני איש מאה

 פיישי הוו רב מבי רבנן מפטרי הוו כי אישי מאה קמיה
 מאה תמני פיישי הוו הונא רב מבי ׳ רבנן ומאתן אלפא
 קיימי הוו כי אמוראי בתליסר רריש הוה הונא רב • רבנן
 סליק הוה גלימייהו ונפצי הונא דרב ממתיבתא רבנן

 ליה קמו במערבא ואמרי ליומא ליה וכסי אבקא
 רבה מבי רבנן מפטרי כי ׳ בבלאה ררנא דרב ממתיבתא

 לנפשייהל וקרו רבנן מאות ארבע פיישי הוו יוסף ירב

יחמי א מז ח״ב



פרק גזירות רייגי שגי
 רב מבי לה ואמרי■ אביי מבי רבנן מפטרי הוו בי יחמי
 וקרו רבנן מאתן פיישי הוו אשי רב מכי לה ואמרי פפא

:ריתמי יתמי לנפשייהו
 מפטרי דכי :לעולם רעי ובא תקום של כעס ריתחא הוה

 גביה פיישי הוו :התדרש ית3ת לעתוד תתנו תלמידיו י
 ולחם לחם עשרים דכתיב ומאתן אלפי תרי : שולחנו אוכלי

הרין הרי איש ק׳ לפני אחד וכל כ״ב הרי וכרמל נ״א הרי בכורים
 ומשמיעים מפיו השומעים אמוראי בתליסר : ומאתן אלפין *
 למקומו' ומתחלקים ותלאחור ומלפנים מכאן וזה מכאן זה לרבים ׳

 החמה את תאפיל ליומא ליה וכפי :3ר העם שהיה הרכה

:ישראל באי־ן ניכר והיה
 יש בו׳ רחמי אבעי אנא רחמי בעי הוה לא מהרש״א

 רחמי דבעו התלמו׳ חכתי ביתי דתצינו כזה לדקדק
 בעי דלא מאלישע כעצמם זה ק״ו נשאו ולא דתענית בפ״ק אכפנא

 ומאתן אלפין תתרי טפי פיישי הוו ימיהס3ד סכרא ואין רחמי
 וכהכי רחמי ואכעו תענית גוזרים לעולם שבא כליה של 3רע3 וי״ל

 דהיינו בצורת של 3רע3 תיירי הכא אכל דתענית דפ״ק הנך איירי
 משום אלא רחמי לכעי היה ולא כיוקר והשער מועטים להגשתיס

 '3 תלמידים כ״כ דפיישי תאלישע ק"ו נעביד דתלמידיס דוחקא
 יוסף דרב בשני כ״ש דוחקייהו משום רחמי ולאאכעי ותא־זן ן<פין
 דוחקייהו משוס רחמי עי3א דלא תלמידים מאות ד׳ רק פיישי דלא
 של 3רע רק הוה לא אלישע דכימי דסנהדרין בפ״ק תוכח וכן

 מוכח והכי מ׳ איש מאה לפני חד דבל אלא : ודו״ק בצורת

 אלו אתן ומה דהל״ל יחיד לשון גו׳ זה אתן ומה דקרא לישנא
 דאחר בזה כוונו וכו׳ וכסי אבקא פליק הוה :וק״ל גו׳ לפני

 בחיי עסקו לא הונא רב מרבם מלימודם דהיינו ממתיבתא שקמו
 עת בכל כמ״ש צדיקים לבגדי שנמשלו הטובות במדות רק שעה

 הטובו' מדזתיה׳ אבק גס דהיינו גלימייהו נפצי וכי גו׳ בגדיך יהיו .
 רע סימן לוקה חמה כמ״ש העכו״ס כח דהיינו ליומא ליה מכסי׳

 רגליה׳ בעפר מתאבק והוי אתרו זה ובדרך לחמה שתונין לעכו״ס
 הרעות במדות כת״ש הטובות תדותיהס אכק אחר גס לילך דהיינו

 אבק יש הצדיק של טובות במדות כך הרע לשון ואבק גזל של אבק
: וק״ל גליתייהו

 כתוב • מעים חולי תחלת ופת שנוי שמואל אמר מג
 איבא והא רעים עני ימי כל פירא בן בספר קי

 שנוי שמואל דאמר כדשמואל טובים וימים שבתות ג״ע
 בשפל י לילות אף אומר סירא בן מעים חולי תחלת ופת
 ומעפר ׳ לגגו גגים ממטר כרמו הרים ובמרום גגו גגים

:לכרמים כרמו
 בידו שאין כרמו הרים במרום :לטובה אפילו ופת שנוי

 שהוא זבלי׳ וכל ההר בראש וקונה טוב במקום לקנות מתון
: שתחתיו לכרתים וזב נופל לו מוציא

 שרובה בעיר אפי' ישראל בארץ אדם ידור לעולם ת״ר מד
 שרובה בעיר ואפי׳ לארץ בחוצה ידור ואל עכו״ם • שס

הדר וכל אלוה לו שיש כמי רומה בא״י הדר שכל ישראל

כתובות עשר שלשה
 דרר את לכם *לתת שנאמר אלוה לו שאין כמי דומה בח״ל
 אמונת בארץ דר שאינו כל וכי לאלהים לכם להיות כנען ארץ

 נ״ עובד כאלו בח״ל הדר כל לך לומר אלא אלוה לו אין
 יא'ייז מהפתפח היום גרשוני *כי אומר הוא ברוד וכן פו״ם

 אל1שת אמר מי וכי אחרים אלהים עבוד לך לאמו־ ה׳ בנחלת
ש א הדר כל לך לומר אלא אחרים אלהים עבוד לך לדוד ליה

: כו״ם עובר כאלו לארץ בחוץ
 לצאת לברוח צריך שהיה תפני אלא כן לדור לו אמר מי וכי

: אכיש ואל מואב מלך אל ישראל מארץ
אלוה לו אין ישראל בארץ דר שאינו וכל מהרש'א

 כו' דומה נמי איהו דהא לכאורה בו' לומר אלא
 לפרש ונראה כו״ס ד3עו כאלו שאתר טפי בזה תיקן ומה קאתר
 דהיינו הארץ אלהי נקרא אבל העולם כל אלוה הוא הקב״ה דודאי
 הדמיון פי על והוא ע״ש וילך פרשת הרמב"ן כת״ש א״י ע״ש

 שיש כתי דומה בא״י הדר כל ת״ש והשתא בארץ הס ישראל שעתו
 13 יתכן לא בח״ל הדר מ״ש אבל הארץ אלהי ע״ש ניחא אלוה לו

 ולכך עולם אלהי ג״כ שנקרא כיון אלוה לו אין כאלו שדומה לומר
 נשבע ודאי דהא אלוה לו אין בארץ דר שאינו כל וכי מתמה
 דומה דודאי וקאמר בארץ תלוי זה דבר ואין לאלהיס לנו שיהיה

 הקב״ה את תקבל אינו כאילו דהיינו קאמר אלות לו שאין כתי
 ותייתי כו״ס עובדי הארצות גויי כשאר כו״ס עובד אלא לאלוה
אותו שרדפו דהיינו גו׳ עבוד בלך ה׳ בנחלת מהסתפח דתלה מדוד

 : ודו"ק כו״ס עובדי למקום לארץ לחוץ לילך שהוצרך עד
הלשון מהו לדקדק וכו'וצריו אלוה לו שיש כמי תמה הדרכא״י הריף

 דומה אלוה לו שיש שאעי׳פ כחי׳ל הדר דכשלמא דומה של זה י
 לו יש אלא דומה הזה כלשון לומר אין נא״י הדר אכל אלוה לו שאין כדמיון

 כגון הארך מצות מקיים ואינו בח״ל שתדר לומר ואפשר ־ דמיון כלא אלוה
 שאין יאמרו רואיו כל מ״מ כאלהיו נאמן שהוא אע"פ ומעשרות תרומות

 שכתכט כמו הבכורים מצות טעם זה כי מלכותו עול עליו לקכל אלוה לו

 רואיו כל ומעשרות כתרומות מצותיו לקיים לרכז ועונד כא״י והדר כמקומו
 שהוא כיון אלוה לו שאין כתי דומה בח״ל הדר ועוד י אלוה לו שיש יכירו
 לאלהים לך להיות כנען ארן את לך לתת וכתיב השרים ממשלת תתת יושכ

 אותה כא״י חלק אתו לשרים ואין יתכרך ממשלתו תחת הוא כא״י והיושב
 שהיא ה' כנחלת מהסתפנז גרשוני כי וז׳יש דורש אלהיו ת׳ אשר הארץ

 אלהיס יד תחת להיות ולא השרים שהם אחרים אלהים עכוד לך לאמו־ א״י
שמשגיח אלוה לו שיש העולם לכל דומה כא״י הדר אכל עולם ומלו חיים

:יתכרך והשגחתו הנהגתו תחת יושב וע"כ בפרטות עליו

 ף<מ רבעא יהודה דרב מיניה משתמיט קא הוה זירא רבי
 היא מבבל העולה כל יהודה רב לא״ידאמר למיפק

 עד יהיו ושמה יובאו *בבלה שנאמר בעשה עובר לא״י
 מ כתיב שרת בכלי ההוא וירא ה״ור׳ נאום אותם פקדי יום

 שני" בנות אתכם *השבעתי אחרינא קרא כתיב יהודה ורב
 וירא ורבי ׳ וגומר השרה באילות או בצבאות ירושלים

 שיר השבעתי יהודה ורב ' בחומה ישראל יעלו שלא ההוא
 נ חש־׳ יופי לכדרבי ליה מיבעי ההיא זירא ורבי כתיב אחרינא

 הללו שבועות שלש חנינא בר יופי רבי דאמר חנינא בר
רקכ״ה שהשביע כחומה׳וא׳ ישראל יעלו שלא אח׳ למר.

את



קפו כתובות עשר שלשה פרק גזירות דייני שני
 שהשביע ואחד • כו״ם בעובדי ימרדו שלא ישראל את

 יותר בישראל בהן ישתעבדו שלא העכו״ם את הקב״ה
 כתיב תעוררו ואם תעירו *אם אמר יהודה ורב • מדאי '?ס

 הללו שבועות ו׳ דאמ׳ לוי לכדרבי ליה מיבעי זירא ודבי גי 5
 ושלא הקץ את יגלו שלא ואינך * דאמרן הני תלתא למה

 או *בצבאות • לעכו"ם הסוד יגלו ושלא הקץ את ירחקו ס"
 אתם אם לישראל הקב״ה להם אם׳ אר״א השדה באילות

 את מתיר אני לאו ואם מוטב השבועה את מקיימים
: השדה כאילות או כצבאות בשרכם

 מישתמיט הוה להכי כידו מוח׳ יהודי ורב לתיסק זירא רגי דבעא
 כי 3כתי מיניה דלעיל קרא כתיב שרת בכלי :מיניה

 בחומה יעלו שלא :וגו׳ היס ואל העמודים אל הי אמר כה
 אחת; ככל שמעות ׳3 תעוררו ואם תעירו אם חזקה: כיד יחד

 הקץ את ירחקו שלא : שכיניהם נכיאיס הקץ את יגלו שלא

 ירכו שלא דוחק לשון גרסינן ידחקו שלא אחרינא לישנא כעונס
 לה אמרי הסוד את יגלו ושלא :מדאי יותר ע^כך גתחנונים

 בשרכם את מתיר התורה; טעמי סוד לה ואמרי • העיכור סוד
: הפקר לשון

 ראשון נגלוח קרא דהאי גב על אף יהיו ושמה יובאו בבלה
 סוד יגלו שלא : קרא קפיד נמי שני ובגלות ׳"ל כתיב

 ר״ת פירש העיבור סוד והוא ובינתכם חכמתכם היא כי כדאמרינן העיבור
: לעכו״ס יגלו שלא ז"ל

 ושמה יובאו בבלה שנאמר בעשה עובר מהרש״א
 ע״כ שרת ככלי ליה דתוקי לתאי ודאי גו׳ יהיו

 אכל יהיה שכן תתנכא ירמיה אלא הוו כידם דלאו צווי לשון אינו
 שכן שתתנכא לפרושי ליכא הגלות אכני דקאי ליה דתשתע השתא
 דסליקו וכתה דכמה ?וזינן דהא אתת הנכואה אין דא״כ יהיה

 כעשה עוכרים דסליקו והנך צווי לשון שהוא אלא לא״י מככל
 לעלות תישראל אחד לכל דרשות ודאי ר״ל כי' בחומה : זדו״ק
 ירושלים חומת להם ולכנות חזקה כיד כיחד יעלו שלא אלא לא״י

 היה ך התל כרשות גו' נהיה ולא העיר חותת ונכנה שאתר זנחתיה
 שאל כיה וטו גו׳ לי התלךאשראתר דכרי ואף כמ״ששס

 יודעים היו לא מודדים אתם המלך העל החותה כנין על לנחמיה
 לאו ימרדו שלא דאתת צ״ל כשתעתין ותיהו היה המלך שכרשות

 השבעתי : כגלות כשהם אחרים כדכרים אלא החותה כנין היינו
 אכל שלישי השכעתי עוד דכתיכ דידע ודאי הא כתיב אחרינא

 או כצכאות כיה 3כתי לא דכשלישי אחר כלשון תתש 3כתי אחריני
 ישתעכדו שלא כעכו״ס ליה דתוקי קרא ההו׳ השד'!היינו כאילות

 אותן דימה שככר הללו טהורות לחיות אותם מדמה דאינו נו׳
 רכיעי פסוק השירים שיר כספר שם יש ועוד מיער חזיר לטמאה ־

 תעוררו ואס תעירו אס כתיכ דלא הכא ליה 3חשי גו׳ולא השכעתי
 כיה כתיכ לא גס הפסוקים תג' גו׳ השכועה כפל על לרמוז

 קאי ודאי אעכו״ם שמעה השדהדההיא אוכאילות אות3צ3
 פרש״י עיין בו׳ הקץ את ירחקו שלא :וח״ק קרא נדתונח

 מתייאשין כאלו דה״ל רחוק הקץ כעיניהם יהיה שלא לפר׳ יש ועוד
ני נת״ש קרובה הגאולה זמן כעיניהס יהיה אלא הגאולה תן

: וק״ל גו' לבא ישועתי קרוכה
 דהדר הלא לחתות איו וכו׳ בעשה עובר לא״י מבבל העולה הרי׳יח

יהיו ושתת יובאו בבלה הקב״ה צוה ואיו אלוה לו שאין דומה בחייל י
 שתה עליהם וגזר לבבל אותם והגלו מדעתם שלא שיצאו כיון התם דשאני

 בדעתו מא״י ביוצא מיירי כו״ם עובד כאילו שהוא בח״ל הדר אבל יהיו
 שני דבגלות י״ל כתיב ראשון נגלית קרא דהאי אע״ג כתבו והתום' וברצונו

 אל מבבל לפנות רצה אילו ראשון קשהדבגלות עדיין ומ״ת קרא קפיר נמי
 בגלות ואילו יהיו ושמה יובאו בבלה מדכתיב יכולין היו לא בח״ל אחר מקים

 הזכיר שלא כיון קרא קפיד מי בח״ל למקום ממקום לפנית רצו אם שני
 מח״ל מלילך בחי׳ל למקים ממקום שנא תאי וא״כ יהיו תקום באיזה ביחיד
 שרת בכלי יובאו דבבלה קרא האי דריש נמי דר״י דמשיק כיון וע״ק ־ לא״י
 היל״ל בעשה עובר יהודה רב אתר איך דהשבעתי מקרא אלא יליף ולא

 ייבאו נבלת מפסוק הלימוד עיקר עשת דר״י נ"ל ולכך השבועה על עובר
 אתכ' דהשבעתי הכתוב בא בלבד הגולים על אלא זה אתר דלא יוכיח מי רק

 ישראל על גם כולל שהוא יובאו בבלה פשוק על לאורויי בישראל שתדבר
להעלות איסור ותשמע שני גלית על דגם י״ל יליף קא קרא שמהאי וכיון

• ישראל את הקב״תלגאול אהבת שחחפן עד לא״י הארצות מכל

 י0 *בל שנאמר עון בלא שרוי בא״י הדר כל אלעזר א״ר
שם אמר " ערן נשוא בה היושב העם חליתי שכן יאמר

 יפ\שצי אמר לה מתנינן חלאים בסובלי אנן אשי לרב רבינא לו
 כתיב המזבח תחת קבור כאלו בא״י הקבור כי ענן רב

 שתות אדמתו *ובפר התם וכתיב לי תעשה ארמה *מזבח הבא
 דנריס בח״?, נפשיה נח קילם ה1דה רגיל הוה עולא עמי'
 נ' ל אדמה *על עולא אנת אמר אלעזר לרבי ליה אמרו אתו

 עמס דומה אינו להם אמר בא ארונו לו אמרו תמות טמאה
 דנפלר. גברא ההוא מיתה לאחר לקולטתו מחיים קולטתו

 מהו חנינא-א״ל דרבי לקמיה אתא חוזאה בי יבמה ליה
 המקום ברוך ומת כותית נשא אחיו א״ל ליבמה למיחת
 כשם שמואל אמר יהודה רב אמר אחריו ירד והוא שהרגו
 לשאר מבבל לצאת אסור כך לבבל מא״י לצאת שאסור
 אפי׳מפומבדיתא תרוייהו דאמרי יוסף ורב רבה ארצות

 רב שמתיה בובי לבי מפומבדיתא דגפק ההוא כובי לבי
 אמר שכיב לאיסתוניא מפומבדיתא רנפק ההוא יוסף
 יוסף ורב רבה חיי הוה מרבנן צורבא האי בעי אי אביי

 הולטתן ישראל ארץ שבבבל כשרין תרוייהו דאמרי
 אילימ׳ליוחסין למאי קולטתן בכל ארצות שבשאר כשרק
עיסה וא״י ישראל לארץ עיסה הארצות כל מר והאמר

:קבורה לעגין אלא לבבל
 כי לי צר לומר יתרעם לא כלומר חליתי השוכן שכן יאמר ובל

הוא מקרא תמות טמאה אדמה על אתה עון: נשואי כלם
 אסור כך : ישראל ארץ3 לקכרו בא ארונו :עמוס כנכואת
 דנפק תמיד: חורה המרכיצוח ישיגות שם שיש לפי מבבל לצאת

 קולטתן ישראל ארץ : שס לגור כובי לבי מפומבדיתא
 והא ישראל מאיץ נשים שנושאים ליוחסין אילימא :וכדמפרש

 הן הרי הארצות כל יוחסין עשרה פרק3 מר דאתר טפי מיחסי ל33
 כל כך נחונה מה ה3 ניכר שאין המעורכת כעיסה ככל אצל

 ארונותיהם מוליכי' ככל של קבורה לענק אלא :ספק המשפחות
וקרובים ישראל מארן הרחוקים ארצו' שאר ושל ישראל כארץ לקכר

ל33ל ב מז



כתובות עשר שלשה פרק גזירות דייני שגי
 : תורה זכות פס שיש בבבל קוברים לבבל

 הכא פרש״י עיין גו׳ שכן יאמר ובל שנאמר מהריש״א
 וגל דקרא דה״פ נראה ישעיה בספר פרש״י ולפי

 אוי כדאמרן גשגילס חליתי דישראל גישי שכני העט״ס יאמרו
 נשוא עליה היושב הטס שהס דישראל כן דאינו לשכנו אוי לרשע

 לזה קרוב נעי״ל הוא עצתם געון לשכניה שתגא והרעה הס עין
 ישראל שע״כ דישראל ישי3 שכני יאמר וגל ישראל על קאי דחליתי

 לחולים טוב ואוירה היא הריס ארץ וא״י שחליתי א״י3 משתוקקים
 דמדליא לצפורי אמטוהו דחלש כיון רכי גבי פ׳הנושא3 בדאמרינן

 דהעס משוס כא״י חמדתי שאני אלא כן דאינו אוירא םיס3ו טפי
 חלאיס שובלי>3 אנן דקאמר ולמאי עון גלא שרוי דהיינו וגו׳ היושב

 במד כת״ש שחליתי לאידי השמח רע יאמ׳שכן וכל דקרא נו׳ה״פ
 מתי לי רע יאמרו אויבי כחליו הפכת משכבו כל וגות' יסעדנו ה׳

 בה היושב וז״ש ביסורין עוני למרק חליררכדי אכל וגומר ימית
 בו׳הוא המזבח תחת :וק״ל תמרקין דהיסורין עון נשוא בחולי

 ה׳אלהיס וייצר שנאת׳ נברא כפרתו ממקום האדם כת״ם מבואר
 תעשה אדמה תזבח בו שנאמר ממקום האדמה תן עפר האדם את
 קמר כאלו שהוא אתר האדם ולמעלת כפרה לו תהא הלואי לי

 כן תתנו חוצב אשר למקום בטהרה שכ ונשמתו שרוחו כמו כי שס
 עפרו חוצב משם אפר תזבח למקום טהרה למקום שב גופו •עפר

 עמו אדמתו וכפר וטהרתה ישראל ארן לקדושת אמר וע״ז אדם □ל
 הכפרה במקום קכור כאלו א״י3 שיהיה תקום כאיזה שהנקבר

 תאמר נסמך זו כונה פי ועל גופו׳ ניטל משם אשר התזכח מקום
 ובכ״ת טהורה כולה שא״י כו' תמות טמאה אדתה על עולא אנת

 האי עתוס אתר קללה וכל׳ תזכח במקום נקכר כאלו שם שנקבר
 כו׳ מחיים קולטתו דומה ודקאת׳אינו אל ית3 כהן אתציה על קרא

 טמאה אדמה על תיתה3 הדכר דתלה תכי ליה משמע קרא מהאי
 לעיל מ״ש ע״פ כותית קראה בו׳ כותית נשא אחיו א״ל חמוק•

 התקו׳ ברוך ואתר כותית והיינו כו״ס עובד כאלו בח״ל הדר נל
 לצאת אסור כך :וקי׳ל זרע בלי זמנו בלא שתת דהיינו שהרגו
 התרביצו׳תורה ישיבות שם שיש כו׳פרש״י ארצות לשאר מבבל

 כולן ארצות דשאר נו׳ קבורה לענין גבי לקתן פי׳ וכה״ג כו׳
 השוגיא לפי אבל ־ עכ"ל תורה זכות שם שיש לפי בבבל ברין קו

 ארצות לשאר קודם ל33 נתי מת״ט לבבל קוד׳ דא״י דמה״ט נראה
 וראשו מבבל גופו הראשון אדם מתונות דיני אחד פ׳3 מ״ש וע״פ
 עיקר שהוא דראשו קודם שא״י וכמו ארצות משאר ואבריו מא"י
 וט״פ ־ ודו״ק מתנו נברא שגופו קודם בבל אח׳׳כ כך מתנו הגוף

 סוף כתיב שכבר אברהם בענין לדקדק שיש מה יתיישב הרש״י
 היה ותה כנען ארצה ללכת אתם ויצאו ושרה באברהם נח פרשת
 הארץ אל וממולדתך מארצך לך לך ה׳ ויאמר אליו הדבור אח״כ
 ארץ אל לילך לכך דעתו היה כבר שהרי א״י דהיינו אראך אשר

 לא״י לילך דעתו היה לתה וגו׳ לך לך דבור קודם קשה גס אחרת
 לגבי דברים ובשאר בחכתה מעלות לבבל היה אז שגס לפי >י״ל
 שהוא כשדים באור בוראו שהכיר באברהם אמר ולזה ארצות שאר
 את׳ וע׳׳נ ע״י שם החכימו ורבים לכבשן שם השליכו ונמרוד בבל

 דעיז היה לא ושרה אברהם הלמ1 עלים מאון תרש ?שהלן

 חכמה מקום היא ישהרי מבבל ארצות לשאר לילך ושרה אברהם
 ארצות לשאר מבבל לילך שאסור הכא כדאמר ארצות משאר ביותר

 מוכן מקום יותר ודאי שהוא לא״י מבבל לילך דעתו היה אבל
 על ופרה אברהם אתם ויצאו קאמר ולזה מבבל גס ולהורה לחכמה

 ביתו וכל תרח שס עכב לחרן כשבאו אך כנען לארץ ללכת זה דעת
 לך לך הש״י מאתר לו שבא עד אב כבוד מפום אגרהס ונתעכב
 כבול לקיים אביו אצל נתעכב ושס ארס ארץ שהוא וגות׳ מארצך

 מולדתך ארן שפס מכתובים כנראה בבל שהוא ממולדתך גס אב
לארץ תשניהס לך לך מ״מ חכמתו על שעמד תקום שס כי גס

 ־ : ודו״ק ביותר טובות תעלות כמה לה שיש ישראל
 ומ׳נ״ל חליתי שכן יאמר וכל שנאמר עין כלא שרוי בא"י הדר כל ןקךי״ת

 דלעיל ונראה ־ כא״י כדר הזה הכתוב שמדבר אסמכתא צד לבקש י
 ובל כתיב לזה וסמוך ירושלים תראינה עיניך וגו' ציון חזה כתיב מיניה
 הוא וציין בירושלים הדר י דוקא נימא דא״כ קשה ומיהו חליתי שכן יאמר
 מכאן ע׳/ישורין ניתנה א״י שכל כיון ושמא ־ ,א״ בכללות זמנ"ל עון נשוא

 משמע עון נשוא בה היושב העם כי מהיסורין חליתי שכן יאתר אמר.ובל
 נשוא בה היו׳שב העם כי חניתי יאמר לא יסורין ע״י שניחן א׳יי מקום לכל
 ותלמידיה© חכמים על נהריסיאורים מקום מיניה לעיל כתיב ונס עון
 היושב העם אמר וע״ז א׳יי כללות כל כאן יש הרי א״י כתורת תורה שאין

 על מיירי דילמא הימא וט' תעשה אדמה מזבח הנא כתיב : עין נשוא בה
 אדמתו מדכתיב ושמא ־ המזבח שמכפר כמו לו שמתכפר אתר בא״י הדר

 דרשו וכן אחה״ע באותיות בעי״ן מתחלפת שהאל'ף מותו עד דדרשינן
 ודריש בעיי׳ן תאל״ף שנתחלפה כן אני ובארתי ־ אדתתו עובד אחר במקום
 באדמתו לקבור וקבורה מיתה כאן ויש מותו עד אלהים שיעבוד אדמתו

 : חעאתיו כל לו שמתכפרים אדמה מזבח תחת כקיור הוא והרי א״י שהיא
 זו מה כי וי״ל • תמות נותחה אדמה על עולא אנת אמר אלעזר לרבי אי׳ל

 כוונת נבאר ועוד ־ בחייל מתו וטובים גדולים צדיקים כמה שהרי תמיהא
 שהוא תמות טמאה אדמת על של המקרא מקים לנו שהורה ז׳יל רש״י

 כ• היא אלעזר לרבי שהתימה ונלע״ד ־ הוא רב בי קרי דזיל עמוס בנבואת
 שיעשה למעשה ומביאה למעשה מצרפה הקב״ה טובה שהמחשבה הוא ידוע

 שתצא י לא" לעלות טובה מחשבה שחשב לעולא ראוי היה וכן בפועל אותה
 לא לא״י לעלות המשתדל עולא אנת אמר ולכך לא״י ויבא לפועל מחשבתו
 עולא מת כנר כך ר״א שכשאמר ולפי לפועל לצאת הט!ב' מחשבתך נגמרה

 אלא עתיד לשון שהיא תמות טמאה אדמה על עולא אנח לומר לו היה ולא
 הוא פשוק ז״ל י רש׳ כתב לכך מיתתך היתה טמאה אדמה על הל״ל כך

 : עתיד לשון לומר עמוס בנבואת שהוא המקרא לשון ותפס עמוס בנבואת
מז שנאמר בא״י דר באלו בבבל הדר כל יהודה רב אמך

 אכיי אמר " בבל בת יושבת המלטי ציון *הר
 אהוצל!",/ תרנומא דמשיח חבליה הזיא לא בבל נקטינן

 כ אלעזר רבי אמר ׳ רשיזבתא קרנא ליה וקרו נימין דב
 "יתןר בארץ צבי *ונתתי שנא׳ חיים אינם לארץ שבחוץ מתים
 י ט אין בה צביוני שאין חיים מתיה בה שצביוני ארץ חיים

 ישעיה מתיך *יחיו ממל כר אבא רבי מתיב • חיים מתיה
 מ שבא״י מתים מתיך יחיו לאו מאי יקומון נבלתי
 בארץ צבי ונתתי ומאי שבח״ל מתים יקומון נבלתי

 מייתינא רחמנא דאמר דכתיב הוא נאצר אגבוכד חיים
 אני אחר מקרא ר׳ א״ל טביא כי דקליל מלכא עלייהו
 שסחב אלוא בה להולכים ורוח עליה לעם נשמה *נותן דורש

 ׳* ורבי דכתיב הוא בנפלים ההוא יקומון נבלתי כתיב הא
ליה עביר מאי עליה לעם נשמה נותן האי טמל כר אבא י

 מינעי



כחובות עשר שלשה פרק גזירות דייני עיני
 כנענית שפתה אפי׳ אכהו ר׳ דאביר אכהו לכדרבי מיבעי

 הכא כתיב הבא העולם בת שהיא לה מובטח שבא״י
 עם החמור עם פה לבם *שבו התם וכתיב עליה לעם '15גי

 אבא א״ר ירמיה א״ר בה להולכים ורוח לחמור הדומה ננ
 שרוא לו מובטח בא״י אמות ר׳ המהלך כל יוחנן א״ר

 א״ר חיים אינם שבח״ל צדיקים ולר״א • הבא העולם בן
 גלגול רבא פלא אבא רבי לה מתקיף גלגול ע״י אלעאי
 בקרקע: לה־ נעשות מהילות אביי אמר הוא צער צדיקי'

 ההוא :ישראל אין על עליה לעם • המשיח לימות ליה וקרו
 נתמיה: חיים ישראל;אינם בארן ולעולם כתיב בנפלים

 : שם וחיים ישראל ארן ע־ העצמות מתגלגלים גלגול ירי על
 והולכים רגליהם על ועומדים בקרקע להם נעשות מחילות
 : ויוצאין מבצבצין ושם ישראל ארן עד במחילות

 ותולה להו משוה שנאמ׳מ׳הכא בא״י דר כאלו מהו־ש״א
 אמר גופיה ואיהו יודא רב דשמעתא ומרא בא״י בגל

 דבבל משוס לאו י״ל בעשה עובר לא"י מבדל העולה כל לעיל
 יום עד יעלה לא שם הגולה הקב"השכל צוה דכך אלא עדיפא
 משוה דהכא אלא לבבל ילך דלא ודאי בא״י שהוא מי מיהו פקודה

 קרנא : ודוק הכא ליה מייתי דאהכי ארצות שאר לגבי להו
 כו׳ענ״ל מחבלו ניצולין ששם זויזס קרן פי׳ בו׳כערוך דשיזבתא

 הוצל ליה קרו הא דהשתא המשיח לימות הכי ליה דקרו וכפרש״י
 האי כתיב צור על כו׳בנבואה כה שצביוני ארץ ןר*׳ל• דבנימין

 בור יורדי את והושבהיך צור על בה שגאמר לפי ביחזקאל קרא
 מתיה ויעלו בה שצביוני בארן משא״כ אמר גומר עולם עם אל

 האי טביא כי דקליל כו׳ אנ״נ צבי ונתתי דמוקי ולמאי ויחיו מבור
 החיים בארצות לו בא בפרי וכדאמרי׳ אצור ע״כ קאי חיים ארץ

 נבלתי שבא״י מתים מתיך יחיו :וח״ק שווקים מקום זה
 יהיו בצדיקים אמר גו׳ יחיו בל מתים ברשעים אמר שכבר לפי בו'

 שבח״ל מתים קרא גנאי ובלשון יקומו שבח"ל וכבלתי שבא״י מתיך
 יחיו א״י שבזכות בא"י מתיך הכינוי ותלה א"י לגבי נבילה בלשון

 גרמה ת״ל זכות שאין נבלתי שאמר במה הכינוי חלה בח״ל אבל
 נביל' להו קרי דכתי׳ הוא בנפלים לה דמוקי ולתאי עצמו זכות אך

 עליה $עס נשמה נותן דורש אני אחר תקרא ושא״ל תת שנולד לפי
 בורא 1הן אמר כה דכתיב הוא בריאה תחלת לענין קרא האי גומר
 ליה ודריש גו׳ נשתה נותן וצאצאיה הארץ רוקע ונוטיהס שתים
 דעדיין עליה לעס למכתב ליה הוה דלא המתים תחיית לענין

דאתו קאתר התחייה לענין אבל עם תקרי לא הבריאה גתחלת
 דאפילו ליה דדריש לתאי וכן נשתה ניתן הקב״ה ותתו לעס .שהיו .

 תשתע מהיכן לדקדק יש מלעסגס הדרשה שבא״יעיקר שפחה
 שגס ואפשר העולם בכל ואימא וצאצאיה ארץ דבא"יתשתעי ליה
 :ה׳ עם פס אשר בא"י דאיירי דמשתע יחיד בל׳ מלעס דריש ■זה

 שנטבלה התלמוד בכל שהוזכר שבא״יכו/שפחה שפחד. אפי׳
 אבל לעה״ב חלק להם אין שבא"י העכז"ס דודאי עבדות לשם

 מילה זכות לו יש ל3וט שתל שהעבד פתות׳בזכות שהיא גס השפחה
 הזכיות בקצת למחילות תזכה פלא אפשר השפחה,ובח״ל משא״ב

 ןאע׳^ ט׳ תכא 3כתי7 3עה״ גת שהיא לה מונעת א״י3 ל3א שלה

קפז
 שפחה אפי׳ מיניה יליף דכתיב הוא נעבד החמור עם קרא דהאי

 ׳ ויו״ק נתישכחה כולל דעם עליה לעס כתו עם מלשון ועם
מתים דאמר דר״א כיון וקשה וכו׳ מתיך יהיו אנא ר׳ מיזע ךךי״ף

 חיים שאינם אלא כלל חיים שאינם ר׳יל לא חיים אינם שכחי׳ל '

 כדמסיק ויוצאין מבצבצין ושם א״י עד מלכים מחילות גלגול ע׳י רק בחייל
 ר״א דגם יקומו! בבלתי הכא כתיב דהא אבא רכי ליה מותיב מאי א״כ לקמן
 וחיים מחילות בגילגול להכניס בלבד יקוננו! בחי׳ל מיתתם דבמקוס יאמר

 מ״מ נאצר רבוכד על שמדבר צני דונתתי קרא דמוקיס אבא לרבי וע״ק שס
 מכלל חיים שמתיה אומר הוא א״י על דבודאי חיים הכאבארן מדכתיב

 דלרבי וע׳יק •־ אלע;ר לרבי ליה מותיב מאי כן ואס חיים מתיה אי; דבר,"ל
 מקרא להביא למה.הוצרך שבא״י הנפלים על יקומו! צבלתי דחוק• אלעזר

 בארן צבי ונתתי שהביא במקרא לנו עליהיניח לעס נשמה נותן דכתיב אחר
 אתר 'א דך ונראה י שבא"* בנפלים מדבר יקויק צללתי דכתיב ומאי חיים

 חיים קיויים שבתיתתכ הצדיקים כל מדבר אינו חיים אינם שבח'ל מתים
 אלהיך אשרה׳ ארן יכתיב גת שצביוני ארן קאמר הרשעים על אלא

 בת היושב שהעם לפי רשעים אע״פשהיו חיים מתיה תמיד אותה דורש

 חיים הס מתים שנקראים הרשעים אפילו ולהכי לעיל כדאמרינן עון נשוא
 שהם בודאי שמתו הצדיקים ומיהו י הגיס בה שמתו הרשעים אין בח״ל אבל

 שבח״ל מחים אלו יקומו! נבלתי ,שבא" אלו מתיך יחיו אבא רבי חייס;מתיב

 בין הצדיקים כי נבלה נקראים שהם שבח״ל ברשעים מיירי ודאי והא
 שוכני ורננו הקיצו כתיב ועלייתו נבלה נקראים אינם שבא״י ובין שבח״ל

 ונתתי דכתיב ומאי ׳ש ומ י לבא לעתיד ויקיצו כישנים שהצדיקים עפר
 וז״ל ויצא פ׳ רבה במדרש לחז״ל שמצינו ה*א הכוונה נאצר נביכד על הוא צבי

ארן אין והלא החיים בארן חלקי מחסי אתיז' אמרתי
 חיים שמתיה ארן אלא זולא תמן שובעא וזמן וחברותיה צור אלא החיים
 שובעא■ משו׳דתמן חיים ארן נקראת שצור כאן למדנו המשיח ליחות תחילה

 כדכתיב צור בנבואת הוא חיים בארן צבי ונתתי של זה ופסוק זולא חמן
 בארן צבי ונתתי בור יורדי את זהורדתיך וגומר לצור אלהיס ה' אמר כה

 קאמר שפיר צור על שיבא כצבי נאצ׳קל נבוכד על הוא צבי נתתי ואם חיים
 חיים שמתיה ארן דרשינן לא ותו !ולא חמן כמ״ש צור על חיים בארן

 צבי ונתתי דרשינן אי אבל לכבשה צור על הבא נאצר לנבוכד ענין זה אין כי
 מתיה חיים באלן דרשו שפיר אלעזר ר׳ כדדריש בה שצביוני ארן בארן
 לגיהנם 'שירדו כלומר עולם עם אל בור יורדי את והורדתיך וה״ק חיים

 בארן צבי ונתתי רק חיים אינם כי עולם עד שם להיות שאון בור שנקרא
 צבי ונתתי דילמא ר׳ירמיה מותיב ולכך חיים מתיה בה שצבייני בארן חיים
 זולא תמן שובעא דתמן חיים ארץ 'שהיא צור על שיבא נאצר נבוכד על הוא
 שבחי׳ל הרשעים על הוא יקומו! ונבלתי אלא אלעזר כדרבי דרשינן ולא
 הרי עליה לעס נשמה ניתן של אחר מקרא להביא אלעזר ר' הוכרח לכך

 על הוא יקומון נבלתי דכתיב ומאי חיים רוח נשמת נותן אינו שבמ״ל
 והשתא בתחייה לקום עתידים הס ישנים ואינם שמתו א״י של הנפלים
 נותן אינו דבח״ל כרחיך על דמוכח עליה לעם נשמה דנוחן קרא דאייתי
 קרא האי לאו אי אבל בח״ל ולא בנפלים יקומון ננלתי למדרש חיים נשמת

 דסמיך קרא דהא חיים אינם ח׳יל דמתי לומר הכרח לר״א אין נשמה דנותן
 הוא נאצר אנבוכד דילמא לדחותו יש חיים בארן צבי ונתתי שהוא עליה
 דבנפלים לדרשו ליה דמנין ח״ל מתי על הוא יקומו! ננלתי דכתיב ומאי

 נשמה נותן דמוקי׳ אבא ורבי .א״י של בנפלים יקומו! נבלתי דווקא א״י של
 לדרשתו וחוזר ח״ל לבני מיעוט זה מפסוק אי! א״כ י ׳,שבא השפחות לרבות

 דרים לא אלעזר שרבי שף־שנו ועכשיו ח״ל מתי על הוא יקומון .דנבלתי
 אין אלעזר לרבי וכי מקשה השתא נשמה נותן של הפסוק אלא ח״ל למעוטי
 אומר היינו חיים בארן צבי מונתתי יליף אי דבשלמא חיים שבח״ל צדיקים

 בה צביוני שאין ח״ל למעוטי חיים מתיה בה שצביוני ארן שאמר שמה
 ואין הקב״ה של רצונו עושים שאינם שכיון שבחייל הרשעים על שמד^ר

 שבח״ל הצדיקים לעולם אבל חיים מתיה אין ההיא באדן שלהקב״ה צביונו

 חפן הקב״ה אין אס כי חיים הם מקום של ורצונו צביונו עושים שהם
 מנותן דדריש השתא אבל המה ה׳ והיכל בצדיקים חפן הוא הרי בארן

יושבים שאין דהעס דמשמע נא״י ה3 להולכים )חח עליה לעם כשמה
-־ ׳ עליה



כתובות עשר שלשה פרק גזירות דייגי שני
 שכח״ל הצדיקים וכי קשיא חיים רוח נשמת נותן אינו הולכים ולא עליה

;מחילות גלגול ידי על ומשני ח״ס אינם .

 קרנא אמר • בקבורתם וקברתני ממצרים *ונשאתני
 גמור שצריק אבינו יעקב היה יורע בגו דברים שם

 שלא בניו את הטריח למה חיים שבח״ל מתים ואם היה י^1
 *וישבע אומר אתה ברבר כיוצא מחילות צער עליו קבל כ סס

 היה יודע בגו דברים חנינא וגו׳א״ר ישראל בני את יוסף
 למה חיים מתי׳שבח״ל ואם גמו׳היה שצדיק בעצמו יוסף

 צער עליו קבל שלא פרסה מאות ארבע אחיו את הטריח
 גמור שצדיק יעקב יודע לרבה אחוהי ליה שלחו ,מחילות

 שהיה באחד מעשה דברים בה מוסיף אילפא * וכו׳ היה
 כזאת ששמע כיון לירד ובקש אחת אשר. על מצטער

 אינו אתה גדול שחכם אע״פ מותו יום עד בעצמו גלגל
 רב לך אין תאמר ואם מרבו ללומד מעצמו לומד דומה

 בג׳ הזהר עולה אתה אין ואם יוחנן רבי ומנו רב לך יש
 • קשהלתחתונית שישיבה בישיבה תרבה אל דברים

 תרבה ואל י ללב קשה שעמידה בעמידה תרבה ואל
 שליש בעמידה שליש אלא לעינים קשה שהליכה בהליב׳

 סמיכה עמה שאין ישיבה כל י בהלוך שליש י בישיבה
 קשה עמידה והאמרת ס״ד עמידה * הימנה נוחה עמידה

סמיכה בה שיש עמידה סמיכה בה שאין ישיבה אלא ללב
: הימנה נוחה

 להם לתת וצריך זה כדבר תסותריס דברים כאן יש בגו דברים
 ארץ לזכות צריך היה ולא היה גמור שצריק : 3ל

 הוה כפותכדיתא נחתני כר לרבה אחוהי ליה שלחו : ישראל
 : אצלם שיעלה כדי זו אגרת ושלחו ישראל כארץ אחים לו והיו

 שהיה אחד3 מעשה כן לו שלחו עוד דברים בה מוסיף אילפא
 : לארץ כחוצה היתה והיא עיניו כה שנתן אחת אשה על מצטער
 שאין הרכ מפי ללמוד כאן לעלות לך יפה אתה שחכם ואע״פ

 שיוכל כאן רב לך אין תאמר ואם :וכו׳ מעצמו הלמד דומה

 סמיכה יש כקתדרות או כמטות כמו סמיכה בה שאין : ללמדך
: סמיכה אין וכסאות בספסלי!

 נא אל שאמר דקרא דלרישא בו׳ בגו דברים מהרש״א
 שסופי נגל׳ טעס כו לתת אפשר כמצרים תקס־ני

 לסיפא אכל עכו״ס המצרים אותו יעשו ושלא כנים עפרה להיות
 חש שהיה כא״ידמוכח היינו בקבורתם קכרתני ו שאמר דקרא

 להכי ולעכו״ס לכנים לחוש שם שאין ארצות כשאר גם מלקכזר
 ונסתר פניתי דכר דכרי׳כגו דיש אלא נגלה טעס הכא קאת׳דאין

 החומש כפירוש ורש״י נסחר סוד ודאי תחילו׳הוא שענין כדמפרש
 דכלהו הרא״ס והאריך ככ״ר שהם כתו הטעתיס ג׳ כל הכיא

 לטעם שבאנו אחרי נראה תלמידינו דלפי להאריך כאן ואין איתנהו
 לא דאל״כ האחרים לטעמים צריכין אנו אין שוב תחילות דגלגול

 הרא״ם ות״ש אחרים טעתיס גס מלהזכיר תלתודא לישתמיט
 כמצרים תקכרני גא אל לכתוב לא לחוד מחילות גלגול דלטעס

 א*ן מהן ע ארצות שאר גס לכלול כדי כח״ל תקברני נא אל אלא
 וכיון כמצרים שפיר נקע אז יעקב היה דכתצרים כיון קושיא זו

 ארצות שאר גס כולל הרי א״י דהיינו כקכורתס וקברתני דכתיב
 לכדו מחילות גלגול דמטעס שכתב תה גם תלקכרו מצרים עס
 היה ג'׳כ יוסף ודאי דהא הוא קושיא לאו כיוסף בעצמותיו די

 כן לעשות כניו כיד סיפק היה שלא אלא מיד לא״י שישאוהו מצוה
 כפרשת שפרש״י כמו כתצריס שהיהשלי׳ט לאכיו עשה שהוא כתו

 ליקכר זכה שיעקב על סוד כדרך טעם נחנו הזוהר וכספי בשלח
 בו׳ היה גמור שצדיק : גופו ולא עצמותיו ויוסף כא"י גופו

 צדיק היה לא אי אכל פי׳ עכ״ל א״י לזכות צריך היה ולא פרש״י
 שיזל כדי לא״י להעלותו כניו את תטריח לתית׳שהיה איכא גמור

 ומוקתינן חיים אינן שכח״ל מתים וכדאר"א כא"י המתי׳ לתחיית
 א״י כזכות חיים שכא״י מתים דא״ה ותשמע צדיקים כאינן ליה

 כז׳ הטריח לתה חיים שכח״ל מתים ואס דקאתר הא זה ולפי
 דחייס לעיל דמוקתינן כו׳ שכח״ל צדיקים מתיס לומר היינו

 כיון דהא למחילות יזכה לא שתא דאמר הא קשה אך לר״א אפילו
 ולר״א דפרכינן כדלעיל לתחילות יזכה ודאי היה גתור דצדיק

 ותתקיף גלגול ע״י אילעאי רני ואתר חיין אינן שכח״ל צדיקים
 נעשית תחילות אכיי אמר הוא צער לצדיקים גלגול אכא רכי לה
 כרכי וס״ל אכא דרכי לאתקפתא חש לא דהכא דמימרא וצ״ל ,כו

 תחילית ע״י ולא גלגול ט״י כצער חיים שכח״ל דצדיקיס אילעאי
 ר״ת אתר דלא והא כי' יוסף היה נודע : כזכותא אפושי לא אס

 ליכא דיעקב דכקרא ר״ח סכר שתא דלקתיה דיעקב אקרא תילתא
 אצל ליקכר דרצה כיה אית נגלה אחרינא טעתא אלא כגו דכריס
 כיוסף תשא״כ בקבורתם וקברתני כמ״ש המכפלה כמערת אבותיו

 והולכי' כו׳ כקרקע להם נעשות תחילות ופרש״י כן לות׳ שייך דלא
 להן עושה הקב״ה אתרו ככ"ר אכל עכ״ל כוי א״י עד כתחילוח

 הקכ״ה לא״י שתגיעין עד וכאין תתגלגלין והן כוי כארץ מחילות
 כירושלמי איתא וכה״ג ע״ש כו׳ עותדין והן חיים רוח כהס נותן
 כוי תתגלגלין והן לפניהם הארץ מחליד הקכ״ה דכלאיס פ״ט

 אלא לא״י כואס עד עותדין ואין מתגלגלין במחילות שאף דתשתע
 להם יהיה שלא הארץ להן ומשוה תחילות להן עושה שהקכ״ה

 שם כי חיים ארץ נקראת א״י כי תכואר והענין גלגולין צער
 ששם היה כא״י כריאתס והחלת ועלייתם הנשתות ירידת תקום
 חיים ארץ נגד תכוון שלתטה חיים ארץ כי הראשון אדס נברא

 ושוב שלמטה החיים לארץ יורדות הנשמות משם אסר שלמעלה
 למטה יורדין התחייה כעת ושיב במיתתם למקומם לתעלה חוזרים

 לישגא האי הכא נקט בו' ער בעצמו גלגל • וק״ל החיים כארץ
כחייו כא״י וגלגול צער עליו וקבל כתותו תחילות כגלגול רצה שלא

;וק״ל מותו יוס עד
 מט בל *מתים שנאם׳ חיים אינם ארצות עמי ר״א אמר

שם בל מתים רבי נמי תניא יקומו בל רפאים יחיו
 ע״ב מרבדי עצמו במרפה יקומו רפאי׳בל ת״ל לבל יכול יחיו

 יספיש למרייהץ ניחא לא יוחנן רבי א״ל מדבר הכתוב תורה
 15 לעכו״ס עצמג במרפה ההוא הכי להו ראמרת

 רכתיב דורש אני אחר מקרא ליה אמר דכתיב רוא
א המשתמש כל וגומר רפאים וארץ טלך אורות טל *כי

כאור



פרק גדרות חיני עני
 באור משתמש שאין וכל מחייהו תורה אור תורה נאור
 א״ל מצטער דקא דחזייה כיון מחייהו תור׳ אור אין תורה

 בה׳ הדבקים *ואתם התורה מן רפואה להם מצאתי ר׳ מיי׳
 בשכינה לרבוקי אפשר וכי היום כלכם חיים אלהיכםי
המשיא כל אלא הוא אוכלה אש אלהיך ה׳ *כי והכתיב פס

 חכם לתלמיד פרקמטיא והעושה חכם לתלמיד בתו
 מדבק כאלו הכתוב עליו מעלה מנכסיו ת״ח והמהנה

אלהיך ה׳ את *לאהבה אומר אתה ברבר כיוצא בשכינהל 09
 כל אלא בשכינה לדבק לארם אפשר וכי בו ולדבקה
 חכם לתלמיד פרקמטיא והעושה לת״ח בתו המשיא
 מדבק כאילו הכתוב עליו מעלה מנכסיו ת״ח והמהנה

 צדיקים עתירין י!םף ברבי חייא רבי אמר • בשכינה י1
 כעשב מעיר *ויציצו שנא׳ בירושלי׳ ועולים שמבצבצים נכ;ח

 העיר על *וגנות• שנאמר ירושלי׳ אלא עיר ואין הארץ תוניס
 שיעמדו צדיקים עתידין יוסף בר חייא ר' ואמר • הזאת נ נ

 יוצאה ערומה שנקברה חטה מה מחטה ק״ו בלבושיהם
:עאכ״ו בלבושיהם שנקברו צדיקים לבושים בכמה
 רפאים וארץ : תורה מדברי עצתו כמרפה יקומו בל רפאים

 יהנו תקנה להם מצאתי :תפיל רפאים ולארץ תפיל
 כדי ת״ת כמתון מתעסק פרקמטיא העושה : מנכסיהם לח"ח

 וכתיב אלו ידי על כתורה לעסוק פנויס והס שכר לידם להגיע
:לחיות יזכה ת״ח של דכוקו ידי על היום כלכס חיים

 פליג ולא הוא לעבו״ם עצמו כמרפה ההוא מהרש״א
 כמרפה כברייתא קאתר נמי דהכי אכרייתא ר״י

 כל כו' אורות טל ודקאתר תדבר הכתוב לעכו״ם מד״ת עצתו
 כטל תזל כת״ש לטל תורה אור דימה כו' תורה כאור המשתמש

 אינה התורה כן לשלם פוסק אינו לכרכה שהטל כמו אמרתי
 תתיך יחיו קרא דהאי ורישא לעה״ב תשיחך והיא כמ״ש לו פוסקת

 ע״פ כו׳ בשכינה מדבק כאלו :קאי דאתחייה דמשמע גומר
 והוא למקום מוראו השוה ת״ח לרכות תירא אלהיך ה' א־! מ״ש

 והנשמה כנשמה והרוח כרוח תתדכק הנפש כי כזה הדבוק מבואר
 בהאי כדמסייס לעוה״ב החיים כצרור צרורה הכבוד כסא תחת
 כו׳ המשיא בל ואתר חלק פרק כמפורש היום כלכס חיים קרא
 ומהנה לת״ח כתו משיא כגוף הדבוק דכריס שלשה כזה תשב

 דבוק זה אין לת״ח פרקמטיא והעושה כמתון הדבוק הוא מנכסיו
 להנהותו שכלי דבוק הוא אכל מממונו כלום נותן לא שהרי ממון
 מעיר כו׳שנאמ׳ויציצו מבצבצין צדיקים :שאפשר תה ככל
 יהי דכתע דקרא ארישא קאי פשוטו ולפי רכותיה מאי דאל״כ כו׳

 ארן עשב כשאר זריעה כלא מעיר ויציצו ואמר גו׳ כארץ כר פיסת
 ויציץ יחיד לשון לכתב דה״ל זה ימאן והדרם זריעה כלא שצומח

 דהך מעיר רבותיה מאי ועוד כלבנון ירעש גו' פסת יהי כדכתיב
 חשו׳ עיר אדרכ׳דישוכי כשד׳ועוד איכ׳נתי כעש׳הזה רכותי׳שיצמח

 הצדיקי׳ על דקאי דרשו וע״כ וכרמי׳כדאמרי׳בעלתא משדות ספי
 ממטה גדולו שעיקר הזה כעשב משם שיציצו כעיר שנקברים

סאישיתת שני בז' ירושלים אלא עיר ואי! )לומר למעלה

 קפח כתובות עשר שלשה
 שגס פרש״י ובחלק לגבה כפרים דהיינו ירושלים בנות קרוין

 - לירושלים ועולים הולכים מחילות י ע" ארצות שבשאר הצדיקים
 קרא דהאי דרישא כמלתיה חטה נקט כו׳ חטה מה מחטה ק״ו

 כחטה איירי לעתיד הצדיקים תחיית על שרמוז גו' מעיר ויציצו
:כדלקמן גו׳ כר פסת יהי

דרשתו שעיקר כיון ותימה י ונו הארצות עתי אלעזר רבי אתר הרי״ה
 וכו׳למה טיליו אורות טל כי שכתוב ממקרא הוא אלעזר רבי של י

 וע״ק ■ עצמולעכו״ם במרפה דההוא ראיה ממנו שאין זה כתוב הביא
 קרא כתיב הא ישראל דאי ־ בעכו׳ים מיירי יחיו בל מתים דכתיב דההוא

 דכתיב האי אס אלעזר לרבי דהוקשה ונראה * ופו׳ מתיך יחיו אחרינא
 עצמו כמרפה רפאים שאינם פי על אף עכו״ם בכל תדבר יחיו בל תתים

 הואואין דכ״ש יקומו בל רפאים לותר חזר לתה יחיו בל אפ״ה לעכו״ס
 ת״ל לכל יכול יחיו בל תתיס קמפרש ופירושי בעכו״ם לעולם דילתא לומד

 יקומו בל רפאים היל״ל דא״כ לעכוי׳ם עצתו בתרפה יקומו בל רפאים
 דבישראל משמע אצא יקומו ולא כו״ם עובדי הס דסת׳עכו׳יס ועוד בלבד

 תדבר שאינו נפרש שלא כדי בלבו יקומו בל רפאים אתר דלא והא תיירי
 גב על אף כלותי־ יחיו בל תתים אתר לכך כוי׳ם שבדי בעכו״ם אלא

 יחי! בל תתיס תכללס יש תקום תבל ישראל תתי שהם תתיך יחיו דכתיב
 למרייהו ניחא לא אתר יוחנן ורבי תד״ת עצתו התרפה רפאים הס ותי

 עתידים שכולם ישראל בתתי חילק ולא תתיך יחיו דכתיב הכי להו דאתרת
 בדבר יהי? עושקים לשאינס בתורה עוסקים בין הפרש יהיה ואס לחיות
 ואף עכו״ס בתתי אלא תדבר הזה הכתוב ואין התחיה בענין לא אבל אחר

 כו״ם בעובדי החתיר שתא רפאים לותר וחזר יחיו בל תתים שכתוב פי על
 יקומו ושאר בדין עותדיס ואינם בתשפט רשעים יקותו לא קימה שאפילו

 ממקרא מתחלה ראיה הביא שלא ומה וכו׳ דורש אני אחר מקרא ליה אמר
 תשתמש שאינו תי וכל בהדיא כתי׳התס דלא מדיוקא בא שהוא לפי הוא זה

 בל רפאים יחיו בל מתים כתיב והכא תחייהו תורה אור אין תורה נאור
 התחיה דעיקר להוכיח אלא אורות דטל קרא האי אייתי ולא בהדיא יקומו
 אור שאין מד״ת עצמו במרפה רפאים דורשים אנו ומינה בתורה תלויה
 אינם הארצות עמי מעיקרא אומר איך לדקדק יש ומיהו תחייהו חורה
 לישנא דייק דבהכי אח״מונראה כדאתרבעצמו רפואה להם יש והרי חיים
 לדקדק שיש לכל יכול יחיו בל מתים דתניא והביא שסמך אלעזר דרבי

 מוכיחים כתובים כתה ותרי תחיה אין המתים דלכל ס״ד שהיכי בברייתא
 הברייתא של הכוונה אלא חלק פרק כדדרשינן התורה מן המתים תחיית

 תורה באור משתמש שאינו כל עליך אורות טל כי שכתב שלפי לומר היא
 באור משתמש שאינו מי כל הארצות עתי לכל יכול מחייהו תורה אור אין

 שמלבד כלומר מד״ת עצמו המרפה שהוא רפאים ת״ל תחיה לו אין תורה
 לומדי ביד להחזיק מתרפה הוא גם תורה *באור משתמש שאינו זאת

 התורה יד שמחזיקים הארצו' עמי שאר אבל בל'־קומו רפאים אותם התורה
 לא אמר ולכך ותחייה תקומה להם יש דלכולהו סבר יוחנן ורבי חיים הס

 לאהבה אומר אתה בדבר כיוצא וכו' הדבקים ואתם :וכו׳ למרייהו ניחא
 הוא אוכלה אש אלהיך ה׳ כי והכתיב בשכינת לדבק אפשר וכי וגו׳ ה' את

 בשכינת לידבק דא״א משוס דאטו וקשה וכו׳ לת״ח בתו המשיא כל אלא
 ידילמא וכו' לת׳יח ומהנה לת״ח בתו משיא הפרטים באלו ליה מוקמינן

 התור' אש שהיא בתורה עוסק אי מלות משאר אחד או וג״ח צדקות בעושה
 כן שדרש דכיון וע״ק אש שהיא בשכינה נדבק כאילו שהמקיימס מיירי

 מ ואי בו ולדבקה פסוק להביא ג״כ הוצרך למה הדבקים ואתם בפסוק
 ה' דאת קרא נמי היל״ל לדבקה בהו דכתיב קרא כל ואתי נקט רוכלא
 איצטריך לא לדרוש המבין על סומך הוא ואם תדבק ונו וגי׳ תירא אלהיך

 קרא האי להביא דהוכרח נראה ,וכו' בו ולדבקה ה' את דלאהבה קרא ג״כ
 שמעון תניא קדושין מסכת בגמרא שאמרו בו ולדבקה ה' את לאהבה

 תירא אלהיך ה׳ לאת שהגיע כיון שבתורה אתין כל דורש היה העמסונ׳
 שכר שקבלתי כשם א׳יל עליה תהא מה שדרשת אתין כל תלמידיו א״ל פיר'

תירא ה׳אלהיך את ר״ע שדרש עד הפרישה על שכר ל5אק כך הדרישה על
לרפות



כתובות עשר שלשה פרק גזירות דייגי שגי
 לדורשי 06 גו ולרבקה אלהיך ה׳ את לאהבה דכתיב כאן וא״ב ת״ת וח5ר1

 ליה דרשינן ובודאי אוכלה אש דכתיב אפשר אי בו שהואלידבק #פשוטו
 ה׳ מאת שנתרבה ת״ח נו ולרכקה קאמר והכי ת״ח היינו דאת ארינוייא

 פשוק על הוכיח זה א״כ נת׳יח ודרשינןילדנקה את כתיב קרא דבהאי וכיון
 כמדבק שהוא ת״ח עם במדנק שתדנר נמי הכי דרשינן הדבקים ואתם

 ה׳ לאת שהגיע כיון הנ׳יל בגמרא שאמר מה נדקדק ואגב ־ וק״ל בשכינה
 פסוק תירא אלהיך ה' של זה פסיק קודם כתיב שהרי וכו׳ תירא אלהיך
 אלהיך ה׳ את ואהבת פסוק באותו לדרוש שיש ומה אלהיך אתה׳ יאהבח

 כתב מזה למעלה שגס וע״ק תירא אלהיך ה' את בפסוק ג״כ לדרוש 0י
 מאי העמשוני לשמעון הוקשה לא זלמה אלהיך ה׳ את תירא למען לומר
 ה' את בפסוק גס שם הכתוב את לדרוש יש ואס אלהיך ה׳ את הירא

 את תירא למען מ״ש יפה דורש היה העמסוני ששמעון ונלע״ד תדרשנו
 שמים כמורא שהוא רבו מורא לרבות אלהיך ה' את ואהבת וכן אלהיך ה׳

 לומר שהזר לפי כן לדרוש אין תירא אלהיך ה׳ את לפסוק כשהגיע אבל
 תירא אלהיו ה' את היל״ל ברבו הוא ה׳ את ריבוי ואס תענוד אותו

 תעבוד אותו ומדכתיב לעבדו וגס הרבו לירא חייב שהאדם לפי ותעבוד
 לריבוייא ולא לה׳תעבוד אותו אלא דאת לריבוייא תעבוד קאי דלא דמשמע
 ומה תלמידיו לו פי׳ואמרו לכך לעבדו חיוב ג״כ יש ברנו והרי האת שרינה

 אמר אותס לקיים או הדרשות אותם כל לבטל אם האחים שאר על חהא

 כל של הדרשות מבטל איני כלומר הדרישה על שכר שקבלתי כשם הס6
 שקבלתי וכשס שכר בדרישתם לי שיש אני שיודע לפי שדרשתי ,האחים

 אלהיך ה' את מדרש פרישתי על אקבל כך דרשות אותם כל על שכר

 ת׳'ח לרבית ה׳ את ודרש עקיבא רני שבא עד לחמת הגעתי שלא תירא
 שאייל אע״פ ת״ת לכל ריבה אלא ותעביד היל״ל דא"כ לרבו ריבה לא כלומר

:ואותו אמר ולכך רבו

 גלוסקאו׳ שתוציא א״י עתידה יוסף בר חייא רבי אמרנ
 ת״ר * בארץ בר פיסת *יהי שנאמר מילת וכלי םס
 חטה עתידה אמרו הרים כראש בארץ בר פיסת יהי כנ^0

 צער יש תאמר ושמא הרים בראש ועולה כדקל שתתמר בבת
 רוח מביא הקב״ה פריו כלבנון *ירעש ת״ל לקוצרה •ר״ס
 יוצא וארם סלתה את ומשרה עליה ומנשבת גנזיו מבית ס0

 אנשי ופרנסת פרנסתו וממנה ידו פסת מלא ומבי׳ לשדה
 שתהא חטה עתידה אמרו חטה כליות חלב *עם ביתו “ל'יבי

 קינן שועל שהרי תתמה ואל הגדול שור של כליות בשתי
 של כליטרא ליטרין ששים בו ומצאו ושקלוהו בלפת
 שהגיח באחד מעשהבשיחין יוסי רבי אמר תניא • צבורי

 בו ונמצאו מהם אחר ונפשה חרדל ברי שלשה אביו לו
 ר״ז< אמר י יוצרין סוכת בו סיככו ומעציו חרדל קבין ט׳
 עולים והיינו אבא לנו הניח כרוב של קלח תחליפא כן

 לא אמרו חמר תשתה ענב *ודם • בסולם בו ויורדים ס1
 לבצור צער בו יש הזה העולם הבא עולם הזה כעולם

 בספינה או בקרון אחת ענבה מביא הבא העולם ולדרוך
 ועציד גדול בפטם הימנו ומספק ביתו בזוית ומניחה

 בה שאין וענבה ענבה כל לך ואין התבשיל תחת מסיקין ־י
 חמר א״ת חמר תשתה ענב *ורם שנאמר יין גרבי ל׳ 00

 לגפן *אוסרי מ״ד אמר דימי רב אתא כי * חומר אלא '6גי
 אחת עיר צריך שאין שבא״י וגפן גפן כל לך אין עירהמט

 שבא״י סרק אילן כל לך אין אתונו בני ולשורקה י לבצור* ס9
 יין בו אין תאמר ושמא אתונות שתי משוי מוציא שאינו

ח״לוברם אדום תאמ׳איגו ושמא לבושו ביין *בבס ח״ל ס8

 מ *סותה לומר תלמוד מרוד׳ אינו תאמר ושמא ענבים
 •6 כל מיין עינים *חכלילי ת״ל טעם בו אין תאמר ושמא

 יפה לנערים תאמר ושמא לי לי אומר שטועמו חיך
 שם אל מחלב שנים *ולבן לומר תלמוד יפה אינו ולזקנים

 בטאי דקרא פשטיה שנים לבן אלא שינים לבן תקרי
 לפני ישראל כנסת אמרה אמר דימי רב אתא כי כתיב

 לי ואחוי מחמרא רכסים . בעיניך רמוז רבש״ע הקב"ה
 ר׳ דאמר יוחנן לרבי ליה מסייעא מחלבא דבסים שיניך
 חלב ממשקהו יותר לחברו שינים המלבין טוב יוחנן

שס אלא שינים לבן תקרי אל מחלב שנים *ולבן שנאמר
:שינים ליבון

 שהיא היד פסת לשון ר3 פשת דריש מילת וכלי גלוסקאות

 : אפייה פת אלא משכחת לא רחבה וחגיה רחבה
 תומר לשון שתתמר : פשיס כתונת לשון פסת דריש מילת וכלי
 ואעפ״כ בתוכו לידתו שעשה עד י3 נקב בלפת קינן : דקל

 :הקלח מן מהן אחד נבדל נפשח : ליטרין ס׳ המותר את שקלו
 תשתה ענב ודם :העליונים עלים ללקט בסולם עולים והיינו
 ל׳ ;הוא כור חומר : לדורכן תצטרך ולא תשתהו הענבה מתוך

 אין :פרי יעשה שלא סרק אילן כל לך אין :האפ גרבי : איןס
 את משית שהיין השתה לפון סותח : בפרי לחלוח בו אין יין בו

 . בעיני' לי חוך ומחוך שחוק ומתרג׳לשון בעיניך לי השכור:רמוז
 לי ואהוי : ושוחקות צהובות פניס כשתראני מיין לי וטוב שלך

: נגלים שיניו שהשוחק שמוק לפון שיניך
דנקט דקל גומר כדקל שתתמר חטה עתידה מהרש״א

 הריס בראש לגדל דרכו ואין קרא בהאי הוזכר לא
 חדושו דזה קרא ליה משמע אבל עמק ארן שהיא בבבל דשכיחי

 ראש על בגובהו העלה בעמק שתצמח גס החטה שהיא דהבר
 ואמר הריס ראש על בעמק גס ועולה שמתמר ה ה: כדקל הריס
 של רוחו ע״י ירעש ת״ל רב דגדולו כיון לקוצרה צער יש שמא

 בעי ולא חטה של פריו שהיא שלתה ותשרה הזה כלבנון הקל׳ה
 שתהיה חדושו שזה פשתידוכו׳ מלא ותביא דישה גס קצירה
 רק ביתו בני ולפרנסת לפרנסתו לו יצטרך שלא בו תצויה הברכה

 לפי בו׳ כעוה״ז לא חמר תשתה ענב ודם : יד פסת מלא
 דכתיב בעוה״ז אלא כתיבי בלעתיד קראי דהני משתע לא ענינו

 וישתן הכי ובתר גו׳ חטה כליות חלב עס גו׳ בתתי על ירכיבהו
 שנתקיים תצינו דלא כיון ואפשר גו׳ אלוה ויטוש גו׳ ויבעט ישורון

 אתרן ע״כ כו׳ לבצור צער בו יש העוה״ז לקתן כת״ש בעוה"ז
 לעתיד ויתקיימו חטאו לא אס להתקיים ראוי שהית כתיבי דקראי

 ר״ל כו׳ שהרי תתתה אל ואמר בעה״ז חטאס על דין שיקבלו אחר
 : אהא תלמיד אותו שלגלג ׳׳ת3 בפי כת״ש בדבר תלעג אל

 תתוך כתסתפק ענב אותו תתיך דתסתפק ר״ל בו' גדול בפטם
 הבור לתוך והתוקע ביצה דתסכת פטתין בעלי כתו גדול פטם

 לו אין כו׳ התבשיל תחת תסיקין ועציה ואתר דר״ה הפטם ולתוך
 לו שאין הגדול הפטם על דקאי לפרש ויש המקרא תתוך משתעות

גי! ולשורקה ואמר תבשיל להסקת לצורך עציו לו יבאו בו צורך

 ׳



פרק גדרות דייגי שגי
 לשזן נסמ״ו שזרקה 'דרה כו׳ שנא"' פרק אילן נל לך אין

 כדקאמר גפן זמורת דהיינו כשי״ן שרקה קיים משמעו ומיהו סרק
 ליה קרי ולא גו׳ ביין כבם ת״ל כו׳ יין בו אין תאמר ושמא

 חומר תחזיק אח' 3שענ גפנים כשאר טוב הוה דלא משוס ^א סרק
 הוא דהאדוס משמע מהנא בו' ארוס אינו תאמר שמא ואמר

 אינו שהוא אלא גו׳ יתאדם כי יין תרא אל וכמ״ש הלבן מן משוכח
 ושמא ואמר לכרכה מוקדם הלבן ולכך הלכן כמו לאדס בריא

 סרק מאילן שהו׳נא ן כיו משל שאינו בו'דהיינו מרוה אינו תאמ׳
 חבלילי ת״ל בו׳ וש״ת ואמר טעם לו אין תאמר ושמא וכן

 ()וש"ת ואמר הכדולח כעין ועינו מלשון עינים גו־ קינים
 מתיישן אינו וזה ישן מיין נוחין זקנים דדעת יפת אינו לזקנים

 ומלת זקן שהוא שנים לבן ת״ל גחל כפעם כמו הענג כתוך ג״כ
 נמי משמע שנים דנן לפרש ויש זה דרש לפי מקום לו אין 3מחל
 3מחל יותר שנים כן לזקן לו טוב זה 3שענ ואמר שנים ׳3 ן3 קטן
 הך קרי בו׳ כתיב במאי דקרא פשטיה ואמר שנים ׳3 לכן

 להך למימר כעי דלא דלעיל דרשה לגכיה דקרא פשעיה דרשא
 כי ע״ר כו׳ בעיניך לי רמוז ואתר כו׳ שנים לכן תקרי אל דרשה
 ודריש כעין לחכירו לרמוז האוהכיס דרך וכן מיין דודיך טוכיס

 ועד״ז חוכא מן ת״י משחוק כעש טוב לי לי חיכא מלשון חכלילי
 והשנים פיו תעצס הנועם דרך כי כי' שניך לי ואחוי אתר

 : שיניו לחכירו ותראה פיו פותח הוא השוחק וההפך זה טל זה
 תלתא איפגר הוה דר״ל דרדקי מקרי אדא בר חייא רב נא
 א״ל איפגרת אמאי א״ל אתא בי אתא ולא יומי שם

 ראשון יום ממנה ובצרתי אבא לי הניח אחת דלית
 בצרתי שני יום לגרב אשכול אשכולות מאות שלש
 בצרתי ג׳ יום ׳ לגרב אשכול שני אשכולות מאות שלש
 והפקרתי לגרב אשכול שלש אשכולות מאות שלש ממג׳
 רמי טפי• עבדא הוה דאיפגרת לאו אי א״ל מחציה יותר

 דקאכלן עזי להנהו חזיגהו ברק לבי איקלע יחזקאל בר
 טייף וחלבא מתאיני דובשא נטיף וקא תאיני תותי

 ,ודבש הלב זבת היינו אמר הדרי בהדי ומערב מנייתו
 פעם מילין שלשה לאונו מלור דוסאי בן יעקב רבי אמר
 תאני׳ של בדבש קרסולי ער והלכתי בנשף קדמתי אחת
 והוי צפורי של ודבש חלב זבת לי חזי לדידי ר״ל אמר

 חנה בר בר רבה אמר ־ מילין אשיתסר מילין שיתשר לה'״נ0
 כמבי והויא א״י כל של ודבש חלב זבת לי חזי לרידי

 אורכא פרסי ותרתי עשרין דתולבנקי אקרא ער מיכסי '
 בר יוסי ורבי עוירא ורבי חלבו רבי פרסי שיתא ופותיא

 אפרסקא קכדיהו אייתו אתרא לההוא איקלעו חנינא
 הוה כמה הינו כפר ואילפס הינו כפר כאילפס דהרה
 בהמתן• לפני ונתנו שליש והפקירו שליש אכלו סאין חמש

 לקמיה ואייתי להתם אלעזר רבי איקלע לשנה " שליש
 בה יושבי מרעת למלחת פרי *ארץ ואמר בידיה נקטן }יס0

דהור הטופי להנהן חזינהו לגבלא איקלע כ״ל יהושע ר׳ 'קז
 א מח ח״כ

 כת יושכי מרעת אז שכח׳ שניטל הדכ׳ר״א תלה וע״כ היה הח׳ורכן
 אותת לסוף פרש״י שנה ולסוף כה יושכי כזכו׳וחוכות הדכ׳תלוי כי

 גופייהו פירות אותן דגם זקאמר אחרת לשנה קאמר תדלא שנה
 למי ארץ ארץ שאת׳ וריכ״ל שנה לסוף כה מרע׳יושכי נתמעטו

אתר אכל היו כשרים העכו״ס שאלו כו׳אפשר הללו כו׳לעכו״ם
 כשבחה: ראוי' חטאתינו,אינן3 אלא כה עמדו ולא שלהם אינה האי־ץ
גב רבוא ה׳ עושה סאה בית א״י של בברכותיה ת״ר

ישם ע׳ ערשה סאה בית צוען של בישיבתה כורין

• ברא׳

 יששיה
ל

 כמדבר
ע
 אלו פרק

י רא'3 נאמרין

וימצא ההיא בארץ •יצחק •*ויזרע כתיב בברכותיה
נ׳ ברח׳ י י

:שעי־ים מאה ההיא בשנה
 ובו׳ צוען של בישיבתה : מכורכת כשהשנה בברכותיה

ישראל לאין למד אתה ותצוען ואזיל כדמפרש
 משאר שהיא שאן בית בבקעת ראיתי אני :ואזיל כדמפרש

 יש ארצות דנשאר וטון בורין ע׳ עושה פאה בית :ארצות
הארצות בכל מעולה לך <שאין מצרים בארן כ״ש טרין ע׳

כמצרים

קפט כתובות עשר שלשה
 קטופי ליה אמרו הגפנים בין עגלים אמר עגלי כי קיימי
 מוציאה את למי פירותיך הכניסי ארץ ארץ אמר נינהו

 לשנה בחטאתינו עלינו שעמדו הללו לערביים פירותיך
עזים אמר כעזי קיימי רהוו חזינהו חייאלהתם ר׳ איקלע

:כחברך לן תעביד לא זיל א״ל הגפנים בין
 כלונסאות י3ג על המודל כרם דלית :ביטול לשון אפגר

ראית שהרי טפי עבדא הוה : ז״על3 טרי״ליאה
 קדמתי :לטו3ה עונש וזה האשכולות תן מתמעט היין יום שככל

 אקרא ער מכסי כמבי והוה :חרה: עמוד קודם בנשף
 בידיה• נקטן : לכך ישתטר המקומות כל כשתצרף דתולבנקי

כדתתרגמינן אשכולות קטופי :אחת נידו נאחזות קטנות מצאן
** :שנה לסי$ לשנה : תקטוף לא חכצור לא
והיית ר״ל כו׳ עבדא הוה דאיפנרת לאו אי מהרשי׳א

 זבת היינו :וק״ל אחריס ע״י מלאכתך עושה
 נפשית כאנפי זבת חד ככל הל״ל פשוטו דלפי כו׳ ודבש חלב

 פרי ארץ :וח״ק ותעורננין שהםחכין אתרווייהו זכת חד 3וכת
לאתר א״י כשכח ששפרו נתי אמוראי הני כל גו׳ מרעת למלחת

 שאן בית בבקעת ראיתי אני מאיר ר׳ אמר דתניא כורין
 ארצות בכל מעולה לך כוריןואין ע׳ עושה סאה בית
 ואין מצרים כארץ ה׳ *כגן שנאמר מצרים מארץ יותר

 בה מרבו דחוה מצוען יותר מצרים ארץ בכל מעולה לך
 בבל טרשים לך ואין שריו בצוען היו *כי דכתיב מלכי
 ואפ״ה שכבי בה קברי דהוי מחברון יותר ישראל ארץ

 *וחברון דבתיב בצוען משבעה אחד על מבונה חברון
 אילימא נבנתה מאי מצרים צוען לפגי נבנתה שנים שבע

 שיבנה קודם קטן לבנו בית בונה אפש׳אדם ממש נבנתה
 וכנען פוט ומצרים כדש חם ובני * שנאמר גדול לבנו
 בטרשים מילי והגי בצוען משבע אחת על שמכונה אלא
 אבל בברכותיה שלא וה״מ מאה ה׳ בטרשי' שלא אבל



פרק מיתת דייני שני
 מעולה מדינה במצרים ואין : ה׳ לגן נמשלה שהרי כמצרים

 על שריו בצוען היו כי שנאמר מצרים מלכי בה דמרבו :כצלען
 מלכי על וסמכו בהקב״ה שמרדו לגנאי תדבר הכתוב ישראל מלך

 אל שלוחים בצוען מצויין ושלוחיהס שריהם היו ותמיד מצרים
 לשון ממנה טוב בכל בנויה מבונה :תשורה יאיס3מ מצרים מלך
 לבנו :לכנען הקטן לבנו :ממנה אנכי גס ואבנה כדכתיב פרי

 ונתקום ת״ץ ע׳הרי פעמים ז׳ הרי ז' אחת על : למצרים הגדול
 מאה 3כתי ובברכותיה ת״ק עד להוסיף יש כחברון מרשים שאינו

 ת״ק פעמים מאה לתאה רך3נת שנים שאר3ש אחת על שערים
:רבוא חמשה הרי

 משאר שהיא פרש״י כר׳ שאן בית בבקעת מהרשי׳א
 בפ״ק כדאמרינן לטעמיה ור״ת עכ״ל ארצות

 והתם שאן ית3 רני והתיר שאן בבית ירק של עלה אכל ר״ת לחולין
 כי' כרכים הרנה ותשני שאן ית3 הוריש לא תנשה הכתיב פריך

 ה׳ לגן בתעלתה סדום ארן שתלה ר״ל מצרים כארץ _• עכ״ל
 ואין ארצות נשאר תלאן ולא לזרעים תצרים וכארץ לאילנות
 נימא וכן בה תלה ולא תתצריס תעולה יותר י א" דהא להקשות

 דהוי ושאמר היתה א״י בכלל גופה סדום דאר׳ן י״ל ארצות שאר3
 נגתרא עיין נו' מחנרון יותר טרשים לך ואין כו׳ תלכי בה ו3מר

 שם בחידושינו עיין נזה לדקדק שיש ותה נאתרין ואלו פרק
 שונים כתו הזה נתקוס שנים ותלת בו' מז׳ אחת על שמבונה

 כולי ת״ק נטרשיס שלא אנל ושאמר לך שלח פרשת הרא"ס כת"ש
 הקדושה תוספות כי א׳מחתשיס הסתם מן להוסיף שכיונו אפשר

 ושאתר השנועות וחג והיונל התרומה כתו תג׳ אחד בכ״ת והברכה
 היה לא הטנע שלפי מנואר הוא שערים תאה כו׳ בברכותיה אנל
 חלקו והוא התעשר תן תעשר שהוא תק' אחד חלק רק לגדל ראוי

 צ״ט האדם חלקי נתוספו ובברכותיה לכהן שנחנו נ״ה יתברך
 שדה היוצא זרעך תבואת את תעשר עשר הכתוב פי' והוא חלקים

 יוצ' להיות הראוי דנר התעש׳שהוא תן תעשר תן גו׳ר׳/ל שנה סנה
 צ״ט והנוסף לכהן שנתן יתברך חלקו שהוא שנה נכל השדה מן

: וק״ל האדם לחלק ננרנה באו הס חלקים
 סאה סאים ה׳ עושה תה הי ביהודה סאה יוסי א״ר תניא נג
 מורסןוסאה סאה סובין סאה סולת סאה קמח שם

 בה משבחיתו יאי חנינא לרבי צדוקי ההוא א״ל קיבורית
 ממנה משח ממנה אבא לי הניח אחת סאה בית בארעכון

 א״ל מקנתי רועות ממג' קטניות ממנה עיבור ממנה חמר
 דקיימא תלתא האי ארע׳דישראל אמורא׳לבר בר ההוא

 א״ל כורי שיתין א״ל מינה גזריתו כמה דירדנא אגודא
 הוה כורי ק״כ אנן אחריבתוה בה מעייליתו לא אכתי
 אמר • לך קאמינא גיסא מחד נמי אנא א״ל מינה נזרינן

 למה צבי נחלת חמדה ארץ לך *ואתן מ״ר חסדא רב ירמיה
 מחזיק עורו אין זה צבי מה לך לומר לצבי א״י נמשלה *

 זה צבי מה ר״א * פירותיה מחזקת אינה א״י אף בשרו
 את לבשל הארצות מכל קלה א''י אף החיות מכל קל

כתובות עשר שלשה
 קלה א״יי אף שמן בשרו ואין קל זה צבי מה אי פירותיה

ג שמ)ת חלב זבת *ארץ לומר תלמוד שמנים פירותיה ואין לבשל
:מדבש ומתוקים מחלב שמנים ודבש

 בריחי׳ טחונים והחטים הנפה תן היוצא דק אנק הוא קמח סאה
 וקולט' הקתח תוציאה והנפה דקים טחונים ואינן שלגריסין

 תוציאה שהתכחשח סובין : לריחיס שננפה תה ותחזיר הסולת
 נין סו הן מורסן :נתכתשת אותו כותשין לסולת חטין תהין כשלו

 תתנו שעושים יפה שאינו קתח קיבורית : באחרונה היוצאים
 בארעכון בה משבחיתו יאה : שהנורי״רא וקורין קבור פח

 א״ל א״י:3 אבא לי הניח סאה בית : אותה תשנחין אתם יפה
 ביאתו החלת ליהודי אתר האמורי תנכי אח' אמוראה בר ההוא
 העומד פלוני דקל דירדגא אגודא דקיימא תלחא הך :לארץ

 גודרים אתם תמרים כתה מינה גזריתו כמה :הירדן שפת על
 ארתי: בלשון וגזרא תשנה בלשון גדירה תתרי׳קרויה לקיטת הימנו

 אינה :הפשטו לאחר וגותד כווץ שהעור בשרו מחזיק עורו אין
להצניען תקום אין עד תרובין פירותיה עושה פירותיה מחזקת

 : לזה דומה מאמר הניאו שמת תי פרק תרא3 ובבבא
החורי מ״ש ע״פ אחת סאה בו׳ משבחיתו יאה מהרש״א

 לזתים זה קנה מלא הארץ מריהין שהיו ארץ יושני
 קאתר א״י נתעלות אנל חותש3 כפרש״י כולי לגפנים זה קנה מלא

 נמשלה ;ט׳ תשח מתנה כו׳ סאה בית קטינא דנארעא הצדוקי
 ׳ נה שצניוני ארץ לעיל כדאמרינן חפץ תל׳ פשוטו דלפי בו' לצבי

 דרשוהו וע״כ ביה דכתיב חתדה ארץ דהיינו קרא בהאי כפל הוא
 שמנים ודבש חלב זבת ושאתר נקרא חיה שם שהוא צני

 תיירי הארץ תן שגדולו נדבר גומר חלב זנת דארץ משוס מחלב
 דרשוהו ע״כ הארץ תן גדולו אין ונחלב' א״י בה שנשתבח

 *־ : זק״ל כו׳ תחלב שמנים שהן שזכר א״י של הפירוח על דקאי
 נך לבית ששיר א׳ באדם מעשה רב אמר יהודה רב אמר

 כעצר' חדש פשתן וכלי חדש ושמן חדש יין חמיו
:לן קמשמע דא״י חשיבותא קמשמעלן מאי

 ישראל דארץ חשיבותא :חדש תפשחן כלים פשתן כלי
: בעצרת פירוחיה לנשל שמתהרת

 נה כ" מחדא לי פלטי אמר לא״י סליק הוה כי אלעזר רבי
 שס בסוד אותבוהו כי מתרתי לי פלטי אמר סמכוהו

 יחזקאל על ידי *והיתה שנאמר מתלתא לי פלטי אמר העיבור

 יג סוד זה יהיו לא עמי בסוד וגומר שוא החוזים הנביאים
 ואל סמיכה זו יכתבו לא ישראל בני ובכתב העיבור
 הוה כי זירא רבי כמשמעו יבאו לא ישראל בני אדמת

 וקעבר במצר׳ נקט למיעבר מברא אשכח לא לא״י סליק
 לאודגייכו פומייכו דקדמיתו פזיז׳ עמא צדוקי ההוא א״ל

 ואהרן דמשה דוכתא קיימיתוא״ל בפזיזותייכו אכתי
 כיפי מנשק אבא רבי לה רזכינא יימר מי אנא לה זכו לא

 קיימי אסי ורבי אמי רבי מתקליה מתקן חנינא רבי דעכו
גמרא בר חייא רבי לשמשא ומטולא לטולא משמשא

מיגגדר



הצ כתובות עשר שלשה פרה גזירות דייני שני

 : חילי כהני דאיירי לעיל קאמר ולא הכא לה נקט טוב נדכר

 הסוד יגלו שלא לעיל כדאמרינן בו' עיבור סוד זה מהרש״א
 ובכתב ואמר עתי סוד נקרא וע״כ לעכז״ם

 חזי לדידי הפועלים פרק מ״ש ע״פ סמיכה זו יכתבו לא ישראל
 דהיינו יחקרי לא רבי כולי בית וכתיב הראשון דאדם ספרא לי

 דאהעברה נראה כו׳ זכו לא ואהרן דמשה דוכתא :סמיכה
 תעבו׳ לא כי דכתיב בה זכו ואהרןלא דמשה הכא קאתר נתי גופה

 : בתצרא לעבור נבהלתי ולכך כו׳ ייתר מי ואנא גומר הירדן את
 רבוחייהו תאי ייעל ולא פרש״י עיין כי' דעכו כיפי מנשק ר״א
לפרש ונראה תקום בכל להיות הראוי תן ודאי ני בא״י כן שעשו

ב מח

 ואת אבניה את עבדיך רצו *כי שנאמר בעפרא מיגנרר קנ
 שבן דור ירמיה בר רבה אמר זירא ר׳ אמר יחננו עפרה

 קמיה אמריתה כי חכמים בתלמידי קטיגורא בא דוד ישעיה
 בה *ועוד שנאמר צירוף אחר צירוף אמי דשמואל \

 ובזוזי בזוזי יוסף רב תני י לבער והיתה ושבה עשיריה
 עתידיןכל רב אמר בראשי אמירבחייא " דבזוזילנ61י

 נשא עץ *כי שנאמר פירות שיטענו שבא״י סרק אילני גפר?
: חילם נתנו וגפן תאנה פריו ?[לי

 : כמקרא האמורות הקללות מן מאחת נצלתי מחדא לי פלטי
 על עץ ומשליכים גשר שאין מקום יש במצרא נקט

 בידיו אוחז אם כי עליו לילך רחב ואינו לשפה תשפה הנהר רוחב
 אחד יתירות בשתי ראשיו שני קשור תתנו למעלה התתוח בחבל
 : בהול עם פזיזא עמא :הנהר עברי בשני תכאן ואחד מכאן

 בהולים הייתם תתחלתכס לאודנייכו פומייכו דקדמיתו
 לעשו׳ כבתחלהלמהר בבהלתכס ועודכס לנשמע נעש׳ שהקדמתם

 : סלעים דעכו כיפי ל״א אלתוגיס דעכו כיפי :עתו בלא דבר
 הארץ חבת מחתת העיר מכשולי ותתקן תשוה מתקליה מתקן

 קיימי :הדרכים על רע שם יצא שלא תחזר עליו חביבה שהיתה
 וגורסים יושבים שהם למקום הגיע כשהשמש לטילא משמשא

 עותדי׳ הצגה ובימי בצל לישב משם עומדים עליהם מקדרת וחתה
 ארץ ישיבת על להתרעם יוכלו שלא כדי בחמה ויושבים הצל מן

 קטיגוריא : שלום אין ולבא ליוצא פסוק על חלק עיין ־ ישראל
 אחר צירוף : עליהם יעתדו חובה ומלמדים תסטיניס הרבה

 החלקים כשתשעה עשיריה בה ועוד גזירות: על גזירות צירוף
 והית׳לבער: תשוב היא אף העשירית אס כי נותר ולא אבודים יהיו

 פריו נשא עץ כי : שוללים אחר רבזוזישולליס ובזוזי בזוזי
 כי ת״ל תה אמור פרי עץ הרי חילם נתנו וגפן תאנת מדכתיב

: פריס ישאו סרק אילני אף פריו נשא עץ
 .ומוצאן אבנים שוקל פירו׳שהיה מתקליה מהמתקן חנינא רני תוססות

 ככדות ומצאן ששקלן כיון לא״י נכנסתי לא עדין אמר קלות
 חנינא ר׳ כשעלה לו שלח נש' נתנחומא מפורש לא״יוכן נכנסתי כנר אמר

 אמר קלות זמןשהיו אכני׳כל והי'שוקל לא׳יי נכנס אס לידע כקש מככל הגדול
 והיה א"׳ אכני אלא אלו אין אמר כבדות שמצאן כיון לא״י נכנסתי לא עדיין

 שכן דור .־ אבניה את עבדיו רצו כי הזה הפשוק את עליהם וקרא מנשקם
 נמי לה נקע המשיח לימות דהיינו הכא העולם ככרכת דאיירי איידי נא דוד
 לסיים שרוצה לפי וכו' פירות שיטענו נא״י סרק אילני 'כל עתידין : הכא

 כיפי באותן העיר מכשולי דהיינו תתקליה לתקן שכיונו דה״ק
 סלעים אותן ר״ל לטולא תשתשא קיימי אסי ור' אתי ור׳ וסלעים
 קרא ניחא והשחא ללכת פונים שהם למקום כו׳ תשתשא העתידו
 אמורא* אכולהו גו׳ עפרה ואת אבניה אח עבדיך רצו כי דתייחי

 נקי ככסף נמשלו יזכו אס שישראל לפי צירוף אחר צירוף :קאי
 וכמפורש גו׳ סיגיך כבור ואצרף כת״ש כסיגים הס הרי לאו ואם

 כצרוף וצרפתים הכסף כצרוף צרפחנו וכמ״ש חולין במס' באורך
 צירוף דצריך לסיגים נמשלו בחטאם ישרן! שיהיו אחר וז״ש הכסף

 התעשר רק ישארו לא נגלו׳ הצירוף שע״י דהיינו עשיריה בת ועוד
 יאתר קדוש בירושלים הנותר כל וכת״ש בכ"ת קודש שהוא מהם

 נקי ככסף שיהיו עד לבער והיתה ושבה כת״ש שנית לצרפם שב לו
 דבזוזי ובזוזי בזוזי ע״י דהצירוף לפרש בא יוסף ורב שנית שנצרף
 *• מ׳ שבא״י סרק אילני כל עתירין : גלות אחר גלות דהיינו

 ולא הכא לה נקט טוב בדבר לסייס שרוצה לפי החוס׳ דברי עיין
 הכא לה דנקט נראה דבריהם ולולי דחוק ע״שוהוא עכ״ל כולי

 קץ לו אין חלק פרק וכת״ש בא דוד שבן לדור סי' זה דגם שפיר
 תשאו ופריכם תתנו ענפיכם ישראל הרי ואתם שנאת׳ תזה מגולה
 מאכל אילן בהם שאין אלו גס בכלל שההרים דהיינו ישראל לעמי

 כי קרא מהאי גס הכא וכדאת׳ לישראל פריס ישאו סרק אילני רק
 משמע התם ובין הכא ין דב עוד לפרש ונראה גו׳ פריו נשא עץ

 אילן שהוא גס דר״ל פרי נשיאת בהו מדכתיב איירי סרק דבאילן
בגידול שלא פרי ישא מ״מ פרי בו לגדל ראוי אין טבעו דלפי סרק

 :א״ס ״י33 ובכן בא דוד שבן לדור סימן הוא וזה
כתובות מסכת עלך חדרן

ראשון פרק
 א מפי דשם הזכרת השומע רבי אמר חנין רבי אמר

ז יהא עצמו הוא נדהו לא ואם לנדותו צריך חברו
 3ע״ מצויה עניות שם מצוי השם שהזכרת מקום שכל בנדוי
 ך* ותניא וגו׳ האנשים כל מתו *כי שנאמר כמיתה ועניות

 חגיגה או בו עיניהם חכמים שנתנו מקום כל אומר רשב״ג

 ״תס הונא דרב קמיה קאימנא הוה אבא א״ר עוני אי מיתה
מפומה השם הזכרת דאפקה אתתא לההוא שמעה

 £ לבטלה



 פרק נדרים כינויי כי
 תלת ש״מ * באנפה לאלתר לה ושרא שמתא לבטלה

 : לנדותו צריך חברו מפי דשם הזכרת השומע ש׳׳מ
 בין אין וש״ם בפניו אלא לו מתיר אין בפניו נדהו וש״ם

 מנין רב אמר גידל א״ר ־ כלום ולא להפרה נדוי —
 ואקיימה *נשבעתי שנאמר המצוה את לקיים שנשבעים ל?ח

 ליה דשרי קמ״ל הוא סעי מהר ועומד מושבע והלא וגו׳ קיט
 אשנה האומר רב אמר גידל רב ואמר • נפשיה לזרתי

 ואמר ישראל לאלהי נרר גדול נרד זו משכת׳ או זה פרק
 זה פרק ונשנה נשכים לחברו האומר רב אמר גידל רב

 אל צא קום אדם בן אלי *ויאמר שנאמר להשכים עליו •מזקאל
 :עומד ה׳ כבוד שם והנה הבקעה אל ואצא וגומר הבקעה נ

 שס לתזכיר אזהרה תפקינן תמורה כריש וכי׳ הזכרת השומע
לא ואם : תירא אלהיך ה׳ את מדכתיב לבטלה שתים

 ראוי אלא מאליו כגדוי שיהא לא בנדר יהא עצמו הוא נדהו
 :עצתו מהמזכיר ושותק השומע חמור אינו שהרי קאתר להתנדות

 הוא נדהו לא ואס דקאמר לתאי 3יהי קא עעתא מקום שבכל
 ככל דכתיב מצויה עניות דשם חמור ענשו שהרי נדוי3 יהא עצמו

 השם ומדהזכרת רכתיך3ו וגומר שתי את אזכיר אשר המקום
 נתי אי עניות גורמת לשוא הזכרה ועושר כרכה מביאה למצוה

 תדמה וכתמורה וגומר עציו את וכלתו שקר שמעת גכי מדכיזיב
 האנשים כל מתו כי שנא' :שקר לשבועת לבעלה השם הוכרת
 דמיהוה אלעזר רבי פרק לקמן כדאתרינן ממש מתו דלא וגו^ר

 ואכירם דתן אלא אינם ונצביס נצים שנאמר מקום דכל היה
 מתו כי אתר *הענו תפני אלא קרח של כתחלקותו הוו ואינהו
 ומי ומצורע וסומא עני כתת יס3חשו ד׳ התם דאמרינן דאע״ג

 דהא שנסתמו לומר דאין קאמר מעניות ודאי הכא ניס3 לו שאין
 למיתר וליכא תנקר ההם האנשים העיני קי־ח של במחלוקתו 3כתי
 שנתרפאו למיתר המחנ׳וליכא בקרב כתיב דהא מצורעים שהיו נמי

 וליכא העגל במעשה לתומן שחזרו אתרי׳ דהא תורה במתן
 זה תפני א״ל היכא כן דאס כנים להם היה שלא דתשום למיתר

 דבריהם היו לא ניס3 להם היה שלא תפני וכי מצרימה 3שו
 שירדו תפני ודאי אלא פי־עה אל להלשינו למלכות נשמעים

 אלמא עוני או מיתה או : נשמעים ריהם3ד היו ולא מנכסיהם
 מפי השם הזכרת השומע איריא אתאי תוספ׳3 והקשו להדדי שוו

 כשורה עושה שאין דכל בירושלמי אתרי׳ הא לנדותו דצריך חכרו
 הוא בלחוד השם כהזכרת מיהו אלא דאה״ג ותירצו לנדותו צריך

 חתור שתעשה תפני כנדוי יהא כעצמו שהוא הכי ד־מחמיריס
 ושננתס 3דכתי סיני מהר ועומד מושבע והלא : זכדכתיכל

 סיני מהר ועומד תושבע והלא ל״א כתורה לשנות אדם דצריך
 תסתכרא להשכים עליו :וגן׳ הזה התורה ספר יתוש לא דכתיב
 כמר תעורר הוא שיהא עליו קכל הרי נשכים שאתר כיון דה״ק

 כעלתא דקכלה חדא קת״ל ותרתי עכשיו מעורר שהוא בשס
 להשכים דעליו נתי וקת״ל דצדקה דותיא תהניא תצוה לדבר

: קכ"ה כדעכד
אזהרתו ׳5מ בתמורה כר מצרה עניות שם מחרש״א

נדרים ראשון
 דסתיך לפרש יש גומר תירא אלהיך ה׳ מאת

 הכי כלאו אכל שכועה חיוב כמקו׳ ר״ל תשכע וכשתי דקרא אסיפא
 דלא הרמכ״ן שפירש תה ולפי שתו תלהזכיר גותר ה׳ את תירא
 גת* תשמע תשכע לא כתיכ תדלא גותר אלהיך ה' שם תשא

 אשר את ה׳ ינקה לא כי ביה ומסיים לבטלה שמיס שם הזכרת
 לותר לנו יש עונשו ותדסתס עונש כלא ינקה שלא דהיינו גומר ישא

 דעינש ניתא ולהקל מיתה עונש או עוני דהיינו תתון עונש או
 הרתכ״ס כתית׳אכל דעוני משום כיה העונש סתם ולכך הוא עוני

 לכטלה השתות מן שס לתזכיר דאפילו 3כת שכועות הלכות כסוף
 צכ״ל גותר והנורא הנכבד השם את ליראה שאותר כולי אסור

 תיניה לעיל תדכתיב תצוייה דעוני אתר דק תא לפרש יש זה ולפי
 השם את ליראה גותר תשתור לא אס גומר בסתר כל כחוסר
 אלא כתסקנא הכי קאי לא דתתורה כסוגיא אכל גומר הנכבד

 ועומד מושבע והא :גומרגדו״ק אלהיך ה' דאזהרתיהתאת
 קשיא הוה לא וגומר ואקיימה נשבעתי דכתיב דקרא פא ואגו כו׳
 אהך אה״ג לפרושי דאיכא משוס כו׳ ועותד מנשבע והא ליה

 אקיימת ועתה סיני כהר נשבעתי ככר קאמר סיני דהר שבועה
 כולי מושבע והא פריך דהשתא אפכועה ליה דתפרש ארב אלא

 נפשיה לזרוזי אינש דשרי אלא קאמר מתש שבועה דלא ומשני
 יום זה גנמר לשון כל ע3הש התכלת דפרק ההיא יתיישב ובתכי
 לתה זה דשבועה כו׳ רשע ולא צדיק ההי אוהו שתשגיעין הלידה
 אלא אינה נתי שכועה דהך אלא כולי ועומד מושבע והלא
 גדול נדר ; בזה אחר תירוץ עיין גדה נמשכת נפשית זירוזי
 דלינא ודאי שס3 שהיא השבועה אבל בו׳ ישראל לאלהי נדר

 פרק׳זא אשנה שאתר הלשון בית אלא לשתים דדעתו ביה לספוקי
 לאהבת יין קונס פרק לקמן שאתרו תת דלפי ביה לספוקי איכח כו׳
 פירש לא זה גס הנה כולי רבי שיקראוני אשנה יאתר שלא ה' את

 אלא בעלמא בדבור הנדר חל ולא לש״ש שלא כינהו ושמא דבריו
 לאלרך נדר גדול נדד דא״ה קאמר ולהכי הנדור בדבר כתתפיס

 הנדר ותל ברשיעי אינשי תחזקינן ולא לש״ש כונתו דתסתתא כולי
 כזה נדר מתירין ואין כצדקה כתו תצוה לדבר בעלמא בדטר

: שני פרק כדלקמן
 שם למזכיר אזהרה מפקינן דבתתורה הר׳ין פירש ה'וכו' הוכרת הרי״ף

 לא מ״ד דלימא קשה ולכאורה תירא ה׳אלהיך את מדכיזיב שמים 1

 לשנות שנשכע שיא שבועת הוה דהתס ח״ל לשוא אלהיך ה' שם את תשא
 שנועה כלי לאזכרה אזהרה אכל זהי שהוא אבן ע>*עמוד כגון לאדם הידוע

 פ•׳ תקים שכל תירא ה׳אלהיך מאת אלא נפקא לא לנעלה ש ש שמזכיר אלא
 שהרי ננדח יהא עצתו היא נידהו לא דאמרי׳ואס למאי יהיב קא עעת הר״ן

 שלא לשומע מספיק זה טעם אין ועדיין י מצו״ה עניות דשם חמור ענשו
 שמחוך לפי עמיתך את תוכיח הוכח שנאמר לפי אמנם ־ בנדוי שיהא נידהו

 נושאו הוא לו הראוי העונש אוחי הוכחת וכייןשלא בו חוזר הוא שאת׳מוכיח
 שלא בה לאיימו נידהו ולא מחבירו השם הזכרת ששמע זה ולכך עצתו על

 עונשו לבזביל וראוי ומזכירו כשחוזר גרמא הוא הרי להזכירו עוד ישוב

 שהזכרת לנו תנין לדקדק צריך ומיהו לנדותו־ וראוי השם הזכיר הוא כאינו
 נת• עליה׳לימא לנדות שצריך הדברים כל זה דכפי ק וע בעניות הוא השם

 לנטלה יש ש הזכרת ואבירם בדתן שתכינו ואפשר בנהי יהא נידהו לא אס
 חז״ל ודרשו המצרי את הרגת כאשר אומר אחה הלהרגני למשה כשאמרו

ליה ומת כפיהם המפורש שם הזכירו זה וכפי המפורש בשם שהרגו מכאן

הזכרת



קצא נדרים ראשון פרק נדרים כינויי כל
 י#פק"' העניות האנשי׳שהוא כל מתו כי העט זה ומתוך לנעלה ש״ש הוכרת

 ולהיות כמיתה שהוא עניות גרס לנעלה ש״ש הזכרת שעונש הרי מיתה כל׳

 הדכרים כשאר ומיהו כדאתרן לנדותו צריך נדה ולא השומע חתור עונשו
 לא ואם אתר לא ע״כ ומיתה עניות עונש שם ממנו לא עליהס לנרות שצריך
 לא שמא לתימר וליכא ן הר פי׳ האנשים כל מתו כי שנאמר :וכו׳ נידהו

 תדכתיכ כניס להם שהיה ראייה להניא נרא היה וכו׳לנאורה כניס להם היה
 דילמא ראיה אינה אכל ־ ועפס ובניהם נשיהם נצכיס יצאי ואבירם ודתן

 היה לא האנשים כל מתו כי מצרימה שוב למשה הקכ״ה שאמר שעה כאותה
 מצרימה שוי: א״ל היכי דא"כ הריין פירש לכך כמתים חשוכי' והיו כנים להם
 שירדו ודאי אלא למלכות דכריהס בקבלת עושישכלוס הכנים שאין כיון

 והרא״ש ־ זו נרייתא הכיאו למה וכו׳תיתא אותר רשכי׳ג ותניא ־. מנכסיהם
 שנתנו מקום כל פי' ז״ל ורש"י י כתיתה שקול שעוני ראית עוד ומייתי פי'

 כדי לנדותו צריך ואתני כעניות נופל או מת או שנידו לאדם עיניהם חכמים
 אמר שמקודם לותר לנו יש ז׳יל רש״י ותדירי ־ כתיתה דהיינו כעניות שיפול

 נידהו לא ואם למי׳ש טעם לתת עניות שס מצוייה השם שתיכרת מקים שכל
 צריך למה טעתא יהיכ והשתא חתור נענשו להיות כנידוי יהא עצמו הוא

 חכמים נתינת הוא והנידוי כמיתה דהיינו כעניות שיפול כדי ואמר לנדות?
 אזכיר אשר מקום מיכל דילפינן דכיון להקשו׳לרש״י יש ונו׳ועדיין עיניהם

 ה׳לכעלה הזנכח רמדמה האחר לעעס וכן וכו' וכרכתיך אליך אכא שתי חת
 לפי לנדותו דצריך תינה לילף א״כ וכו' עציו את וכלתו דכתיר שקר לשביעת
 דכל ברייתא הך הניאו ולמה לנדותו צריך נידהו שלא תי וגש חמור שעונשו

 השם הוכרת ששקולה שתצינו דאע״פ עיניה'וכו׳ואפשר חכמי׳ שנתנו מקום
 עניו׳ עונש הוא שהנידיי לנו מנין מ״מ עניות שענשה שקר לשיועת לכעלה

 עוני או מיתה או עיניהם חכמים שנתנו מקום ככל דתניא הא הניא לכך
 דשרי קת״ל הא אלא : כו עיניהם חכמים ליתן דהיינו לנדותו צריך ולכך

 קרא ליה ליקש׳ מושבע והלא גידל לרב אקשי רמאי ובו׳וקשה לנרוזי לאיניש
 כאןאלא לתרץ שייך דלא קשה וכו׳ועוד מושבע ואק״מ׳זהלא נשבעתי דרור
 הא היל׳יל וכך לדבר עעם נותן הוא רק קורס מת״ש דבר שום עקר שלא

 שייך ולא ישרי קמר ק נפשיה הכאלזרוזי לתרץ לו היה יע׳יק דשרי קת"ל
 משמע דאדרכה דנשכעין פשיעא השאלה היתה שלא קמ״ל-כיון הא לומר

 שהשאלה ואת״ל לנעלה נשבע דהוי תושיע כנר שהוא בדבר לישבע דאהור
 אתריון דכהא לזרוזי דשרי יל קת הוא תירוץ מה דנשכעין פשיעא ■היתה

 הכנות שני כזה ויש שנשנעין מנין אמר גידל דרג ליישב ויש י הוא דפשיטא
 ליצרו להכניע כדי המצוה לקיים לישכע אדם שצריך מנין קאמר דהכי זס״ד

 שאתר מדוד ראיה הניא לזה הנקר עד שכני ה' חי ליצרו נועז שנשבע כתו
 וע״ז יצרו את לכוף נשבע דהיינו צדקך משפטי לשמור ואקיימה כשנעתי

 לא ואי יצרו את יכבוש שנועה ונאותה הוא ועומד מושבע והלא הקשה

 נשבע נועז ואמר זאת כשבועה יככשנו איך ההוא כשנועה יצרו את ■כנש
 חז״ל כמ״ש וטהורה פנויה שהיתה עליה מושבע היה שלא כרכר הוא ליצרו

 אמר שלא מידי קשיא לא לחודיה ונקרא היתר לו תורה שהיה ליצרו זנשבע
 הא אלא ותשני קשיא גידל לרב אבל לישכע שמותר אלא לישכע שצריך דוד

 לפי לישבע שצריך מנין לומר נא לא גידל שרב ואמר ורחההס״ד קמי׳ל
 עצמו למנוע צריך שהאדם לומר גידל רב בא אלא ועומר תושבע הוא שככר

 מדוד ראיה והביא המצות כקיום יותר עצתו לזרז לו שתותר תנין מלישכע
 שאע״פ לומר הכוונה וכו' ואשנה אשכים האומר : ואקיימה נשבעתי שאתר

 בערך כלומר ישראל לאלהי גדול נדר ה״ז שבועה או נדר כפיו הזכיר ■שלא
 ועשית תשמור שפתיך תוצא כדכתיב נדר הזי שפתיו פצה אשר ישראל אלהי

 דקבלה ז־׳ל הר׳ין וכתב בפיך דברת אשר נדבה אלהיך לה׳ נדרת כאשר
:.תצוה דנר לכל וה׳ה צדקה זו נפיך כדכתיב לצדקה מהניא כלחיד

 לו להתיר אדם בני י׳ צריך בחלום נרוהו יוסף רב אמר
 ליכא ואי לא תנו ולא מתנו הילכת׳אבל דתנו והוא

 וליתיב ליזל ליכא ואי תנו ולא מתנו אפי׳ הילכתא דתנו
 ליה דמקלעי ער עשרה לבי שלמא ויהיב דרכים אפרשת

הילכו^; תמרי עשרה

 היו ליה משיבין וכד עשרה לבי שלתא יהיר :גמרא תנו :משנה מתנו
.־ נדויו לו מתירין

 נענע מהם אמתייס ותן י אתתייס ומהם כוזבים מהם החלומות אה״ב
 אליהם לשוס יותר הראוים כהשגחה הס ותאשר י כהשגחה ותפס

 רוע על כנגדו תתוחה הדין שתדת לו ותודיעים האדם התאייתיס הס לב
 ,ה׳ ישוב למען ולתקנם כס לפשפש להזהירו ה' תאת לו הוא וחסד חן כי מעשיו
 ונכואה חזון להקרא ראוי חלום זהו לילה חזיון כחלום איוב וז״ש אפו מחרון
 לא משכב עלי כתנותות שיהיה ה' יעשה אנשים על תרדתה כנפול כאשר

 שהוא לתי ותודיזויס אנשים אזן יגלה ואז ־ ניס ולא נים אלא לנתרי נרדמים
 שהמוסר להם לגלות החתימה תהיה יחתום וכתוסרס ולסוף דברים כתה איש

 הכתובים ג״כ ימשכו זה ולדרך ־ ישוכו לא אם עונותיהם על עליהס לכא מוכן
 ותראה חזיון שהוא ספק אין אותו שתנדין בחלום הרואה והנה :כן חחר הבאים
 כעל חלום והטבת בתענית לו יספיק לא ולכן השתים תן נזוף שהוא לו תגלה

 ששכינה' תגרה ויודעי עשרה אחר לחור צריו אלא הרעים האחרים חלומות כל
לו ואותר מנדזיו לו שיתירו אל כעדת נצב אלהיס שנאתי־ כיניהס שרויה

. י : תשוכה לעשות לכו אל יתן שהחי

ב יהודה דרבי משמיה מיאשא רבי אמר חניגא רבי אמר
 שם בני אלו שמי יראי לכם *וזרחה מ״ד אלעאי בר

 3ע״ צדקה *שמש לבטלה שמי את להזכיר יראים שהם ארם
 מלאני ימם ומא,ד רגא,ח קהר מ״ש ,יאב אםר בכנפיה ומרפא
 נ0ש לעתיד גיהנם אין לקיש בן ראר״ש לקיש בן דר״ש ופליגי

 מתרפאין צדיקים מנרתקה חמה מוציא הקב״ה אלא לבא
 דכתיב בה מתרפאין צריקים בה נירוגין ורשעים בה

 ולא בכנפיה ומרפא צדקה שמש שמי יראי לכם וזרחה
 ס. כעגלי ופשתם *ויצאתם בהשנאמ׳ שמתעדנין אלא עוד

 0ש בוער, בא היום הנה *כי שנאמר כה נרונין רשעים מרבק
 " היום אותם ולהט קש רשעה עושי וכל זרים כל והיו בתנו׳
 : וענף שורש לכם ישאיר לא אשר צבאות ה׳ אמר הבא

דרך נכנסת כשהיא נחמה הנראה אמן משי ריומא חירגא הרין
 ופליגידר"להא : דשמשא זיהי־א וי׳־׳א חירגא קרוי חלון

 נחתה לה מוקי דאיהו קרא איירי הזה דנזתן דנחמה דאתרן
 ולהט : א3ל דלעחיד שמש באותו בה מתרפאין : דלעתיד

 לבא לעתיר גיהנם אין : יזם אותו של שתש הבא היום אותם
 לעתיד אלא לרשעים גיהנס איכא דזדאי קאמר מיתה לאחר לאו

 להרשות שיהין רשעים שאותן קאתר המתים תחיית לאחר לנא
 נהאי אלא נגיהנס נדונים יהיו לא בדניאל 3כדכתי עולם לדראון

 מצטערין אלו שיהיו כדי מנרתקה חמה יוציא שהקנ״ה דינא
1 דעכו״© נפ"ק נהדיא מוכח נמי והכי צדיקים כה ושיתרשאו

: קאמר המתים תחיית דלאחר
 1 כי לבטלהכו׳מנזאר ש״ש להוציא שיראים מהרש״א

 העה״ז נה״א העולם ויסוד קיום הוא יתעלה שמו
 עול© של ננינו הורס ה״ז לנטלה ש״ש והמוציא 3העה״ וניז״ד
 נהי אמרו ע״ז אשר הגלגלים נעולס מעלה של מאהגה כח תתיש

 גו' תשא לא שאמיהקנ״ה נשעה נזדעזע שהעולם הדיינין שמעות
 העולם הנהגת תקיים הוא לנטלה ש״ש להוציא הירא וע״כ

 תרשא צדקה שתש וז״ש לאדם הנריאה טנע לפי הגלגלים נתנועת
 דחירגא דיומא נפ״ק משורש מפי דיומא חירגא לה ומהרש

 החיתום טנע לה אין החת׳ כי והוא חתה גלגל שמנסר נסורת הוא
דענע שעות נכ״ד נמלוצה ;"נ החמה גלגל מתנועת אלא מצדה



נדרים ראשון פרק נדרים כינויי כל
 דיירי כל דכתיכ לא התם ליה קרי ולהכי שמחתם תנועה כל של

 רק חימום המניא ממש דכר נחמה אין כי חשיכין כלא ארעא
 החס לטנע צריכין החולים שרונ ולפי ממש נה שאין התנועה

 וריחוק קירונ לפי הנה כו׳ 3תשכ ואל צונן תאכל אל כמאמרם
 רפואת יעלה ושנה יום עתי מד׳ נאחד לנו חתה גלגל תנועת
 הרפוא' הקנ״ה תלה אנינו אנרהס כשמת דכ״כ כפ״ק וז״ש האדם
 ידע חי אנרהס נהיות כי קצירא אדלי יומא ואדלי חמת כגלגל

 ותשנפטר לו שהיה טונ אנן והוא סגוליים דנריס הרפואות סזד3
כפי חמה נגלגל אדם רפואית הקכ״ה ותלה החכמה אותה נגנזה
 שס כמקומו עוד מזה שיכא וכמו כת״ש תנועתם וריחוק קירוב

:ודו״ק ע״ש הרא״ש לתמיהת מקום כאן אין ומעתה
 דר״ל ופליגי פי׳הרא״ש דר״ל ופליג* וכו' שתי יראי לכס וזרחה ןקךי״ת

 ליה מוקי דאיהו קרא איירי הזה דכזמן דכחתה דאמרן הא י
 דלעתידקאמר אחמה נמי ר׳חנינא דילמא תימה קצת ויש • בחתהדלעתיד

 א״כ כעוה״ז מיירי והא משי דיומא חירגא ש״מ עלה אכיי דמדאתר וי״ל
 חנינא דרני נמי הוא דר״ל דפליגא נ״ל ועוד לעוה״ז־ נמי חנינא דאי׳ר מאי

 ככל ליה מוקי ולא לכעלה ש״ש להוציא שיראין אדם ככני דוקא לקרא דריש
 שזכיותיו מי שכל כה שמתרפאין הצדיקים ככל ליה מוקי ור״ל הצדיקים שאר

 מסייא גופא חתה אתר לא אמאי הרא״ש הקשה עוד ־ צדיק נקרא מרוכין
 לכל מרפאה דהחמה לתרץ ולעד״נ קצירא־ אדלי יומא אדלי ככ״מ כדאמרינן

 אותה שרואה חולה כל לאכרהס היתה טוכה מרגליות שאמרו כמו חולה
 וכפי קצירא אדלי יומא אדל׳ אינשי דאתרי היינו חמה כגלגל ותלאה מתרפא

 ש״ש להוציא ליראים אכל חולה לכל מרפא חירגא שהוא החמה זהרורי אין זה
 הכית אל הכא עפרורית שהוא כחירגא רק כחמה ישתכלו שלא אע״פ לכעלה

 ומרפא צדקה שמש שמי יראי לכם שנא׳וזרחה מרפא הוא גם השמש בזריחת
 עצמו השמש ואינו השמש ככנפי שהוא חירגא לרכות ככנפי׳אלא מאי בכנפיה
 שאתר דר״ל ופליגא דאתר ניחא נמי והשתא • השם ליראי דוקא משי אפ״ה
 להוצי׳מנרתיקו צריו לרפאו׳השמש שכדי ור׳יל ומרפא מועילה החירגא שגס

 שהוא כעוה״ז דגם אמר חנינא ורכי מרפא אינו כנרתיקו דכשהוא דמשתע
 חירגא שהוא החמה ככנפי גס אלא השמש מיכעיא ולא מרפא והוא בנרתיק
 רפואה מה להתכונן יש לעה״כ כה מתרפאין צדיקים וכענין ־ משי דיומא

 שנתלכנה הצדיקים שנשמות כסה"! שראיתי לי וכדומה לצדיקי׳לעה״כ זו היא

 מתרפאים הס דינור מנהר וכשיוצאות כור כתוך כזהב שנזקקו דינור בנהר
 יתברך גדולותיו הן והן כאומר לצדיקים להם מרפא והוא צדקה שמש כאותו

: דינור מנהר שנשתלהכו מה מרפא אש שהוא מנרתיקה חמה שמתוך

 נזיר אשם אכלתי לא מימי הצדיק שמעון אמר תניא ג
 מן נזיר אחד אדם בא אחת פעם אחד אלא טמא ט
 וקווצותיו רואי וטוב עינים יפה שהוא וראיתיו הדרום ע״ג

 להשחית ראית מה בני לו אמרתי תלתלים לו סדורות ?'^ר9
 והלכתי בעירי לאבא הייתי רועה לי אמר נאה זה שערך

 יצרי ופחז בבבוא׳שלי ונסתכלתי המעין מן מים למלאות
 אתה למה רשע לו אמרתי העולם מן לטורדני ובקש עלי

 רמה להיות עתיד שהוא במי שלך שאינו בעולם מתגאה
 ונשקתיו עמדתי מיד לשמים שאגלחך העבודה ותולעה

 נזירות נוזרי ירבו כמותך כני לו אמרתי ראשו על
 נדר לנדור יפליא כי *איש אומר הכתוב עליך בישראל י מינ׳י

 נזיר אשם שנא מאי מני רבי לה מתקיף לה׳ להזיר נזיר
 לא נמי אשמות כל חטא על דאתי משום אכל דלא טמא

כשדם טעמא היינו יונה רבי א״ל באין חטא רעל ליבול

 נזירות ימי עליהם ורבין מטמאים וכשהם נוזרים תוהים
:לעזרה חולין מביאים ונמצאו בהם מתחרטין

 מנינו שסוחר נתת ונטמא לתנות שהתחיל טמא נזיר אשם
 שגא אחד אדם לפני בא :כנחחילה ותונה קרנן ותניא

 מלשון תיהר עלי יצרי פחז :שערן ולגלח נזירהו קרנן להקריב
 עיני: תראה אחרי לילך העולם מן לטורדני ובקש : כתיס פחז

 לשם שנזירתו לה׳ להזיר נזיר _•נעצמו אתר כך לו אמרתי
 חשוב לאדם הוא וגנאי שנטתא חטא על דאתי משום : שתים
 אלא חטאת וכ״ש נמי אשמות כל .־ חטא על שקרג דנר לאכול

 ופחדת כתו תתפחדין תוהין : אשתות נקט נאפה דאיירי תפוס
 כפהס גוזרים תוהין כשהם :ותהית ותתרגתינן ויותס לילה

 נזירות ימי עליהם ורבין :הרעים מעשיהם על מתחרטין
 לעזרה חולין מביאין : יום לשלשיס אלא נתכונו לא שמתחלה

 וקרננותיהס קיימת נזירוחן חכם התירו שלא זמן שכל דוקא לאו
 אף רצויה כונתן שאין שתחוך קאתר חולין כעין אלא עליהס חונה

 ליכא הדרוס תן שנא גנרא נהך אבל רצויס אינם קרכנותיהס
 סהדי אנן כתחלה רצויה כך כל כונתו שהיחה שכיון להכי למיחש

: נתחרט שלא
 לו מה לעיין יש כו׳ הדרום מן אחד נזיר בא מהרש״א

 לאניז רועה שהיה גס הדרוס מן שנא להזכיר
 ענירת הרהור לידי להכיאני יצרי עלי שפחז שפרש״י מה גס כעירו

 שהיה הדרוס תן שנא שרתז ונראה לזה מתגאה ענין תה דחוק הוא
 היה כן פי על שאף ואתר ידריס להחכים הרוצה כמ״ש חכם

 תכירין שהיה נתקוס נעירו גס ואתר אב כנוד במצות לאביו רועה
 שהיה כנכיאה עצתו מסתכל כשהיה לזה תצורף ואתר ונתעלתו נו

 כתוהו איש וכי להתגאות הרע היצר עליו פחז עיניס יפה גס
 תן לטרדו שנקש וז׳׳ש רועה .יהיה עיניס יפה החכמה כמעלת
 יתיך יאריכון לתען ■נו שנאמר אב כנוד תצות על לענור העולם

 לאניך רועה עוד להיות שלא תתגאה אתה תה תפני ואמר גז'
 תעשה ענין והוא אנ ככוד של זו תצוה שתענור ע״י לתות שסופך

 פ״ק כדאתרינן נאניו ותרד כשערו תתגאה שהיה כעצתו אכשלוס
 לש״ש להתגלח נזיר זה שהיה לה' להזיר כאן שתסיים וזה דסוטה
 יצרי עלי ופחז שלי כנבואה נסתכלתי ואתר אב כנוד תצות לקיים

 נאמר וע״ז התות תלאך הוא היצה״ר הוא כו׳ לטורדני וכקש
 מסתכל היצה״ר הוא הרשע להמיתו ותכקש לצדיק רשע צופה
 לידי להניאו תנקש זה ידי ועל ונתעלותיו הצדיק כיופי צופה

 דקידושין כפ״ק דרשוהו לזה וקרוב להמיתו כדי רעים מעשים
:ע״ש

 מתאוין היו הראשונים חסידים אומר יהודה רבי תניא
 מביא הקב״ה שאין לפי חטאת קרבן להביא

 נזירות ומתנרבין עומדין עושין היו מה ידיהם על תקלה
 אומר ר״ש למקום חטאת קרבן שיתחייבו כרי למקום

 ומביא מתנדב עולה להביא הרוצה אלא בנזיר נדרו לא
מתנדב לחמה מיני וד׳ תורה ומביא מתנדב שלמים

ומביא



פרק מותרין ואלו
 חוטאי׳ יקראו שלא כרי התנדבו לא בנזירות אבל ומביא

:הנפש על חטא מאשר עליו *וכפר שנאמר גתמר
 שיתחיינו כדי עושי! היו מה ידיהן על תקלה תניא הקנ״ה שאין לי^י ז

 לפי אחר ענין • מתש חטא על אלא חטאת קרנן מביאין שאין קרנן
 חטא ושום תקלה שום לידי כאין שאין ידיהן על קרנן הקנ"המכיא שאין

 אכל וכו' שלמים ותניא תחנת להתנדב הרוצה אלא : חטאת קרנן שיתחייבו
 חוטאים יקראו שלא מתנדבי! היו לא נתי ובנזירות בנדנה אתי לא חטאת

 : היא ר״ש לאו כנזירות נודרים דכשרים דתשתע כנזיר נדר זמתני׳דקתני

 על חטא מאשר עליו וכפר אומר בר׳ הקפר ר״א א ל ת שס
 שציער אלא זה חטא נפש באיזה וכי הנפש

 עצמו ציער שלא זה ומה ק״ו דברים והלא היין מן עצמו
 עאכ״ו רבר מכל עצמו המצער חוטא נקרא היין מן אלא
בנזיר קרא והדין חוטא נקרא בתענית היושב כל מכאן

: הוא בחטא דשנה משום כתיב טמא
 קרא קאתר כתת עצתו את שטמא שם על כתיב טמא כנזיר קרא והדיין

עצמו• דשנה שם דעל הוא נחטא דשנה משוס :הנפש על חטא אשר
 הנפש על חטא אשר כיה כתיב להכי שטימ׳נזירותיו ועוד עצמו שציער בחטא
 ולהט לכולהו וה״ה רחמנ׳כהאי וגלי חוטאים דאיקרו נזירים לשאר נמי זה״ה
: נמקולקל הקלקלה דתולי! פעמים כ' כחטא שנה דזה משום בהאי גילה

מותרין ואלו פרק
 למעול שסופך בנדרים רגיל תהי אל לעולם תניא ד
 שסופו הארץ עם אצל רגיל תהי ואל בשבועות כ

 הארץ עם כהן אצל רגיל תהי ואל טבלים להאכילך
 עם שיחה תרבה אל ,)טמאה( תרומה להאכילך שסופו
 אומר יאשיה בר אחי ניאוףרבי לידי לבא שסופך האשד.

 המסתכל כל עבירה לירי בא סוף בנשים הצופה כל
 אמר מהוגנים שאינם בנים ליה הויין אשה של בעקבה

 עקבה לקיש בן שמעון רבי אמר • נדה ובאשתו יוסף רב
 ותניא העקב כנגד מכוון התורףשהוא מקום דקתני

 *לבלתי בושה זה פניבם על יראתו תהיה *ובעבורכ עיייי״
 מכאן חטא יראת לירי מביאה שהבושה מלמד תחטאוםס

 כל אומרים אחרים ביישן שיהא לאדם יפה סימן אמרו
פנים בשת לו שאין וכל חוטא הוא במהרה לא המתבייש

:סיני הר על אבותיו עמרו שלא בידוע
 דחמירי בשבועות למעול שסופך בנדרים רגיל תהי אל

 טמאה תרומה להאכילך : ינקה לא כי מ טפידכתיב
 ובאשתו :הארץ עם כהן אצל רגיל יהא שלא כהן אפילו להזהיר

 שהבושה מלמד :היתר שעת בה לו שיש נדה אשתו אפילו נדה
 וכתיב פנים שח3 תשמע פניכס דעל חטא יראת לידי מביאה

 שהרי סיני הר על אבותיו עמדו לא :תחטאו לבלתי בתריה
 פניכם על יראתו תהיה לבעבור סיני הר למעמד טעם נתן

 עמנו פה איננו אשר ואת היום עומד עמנו פה ישנו אשר את וכתי׳
: מזרעם אינו פנים שת3 לו שאין ומי

 בכל הוא כן כו׳ תרומה להאכילך שסופך מהרש״א
 דלטבליס איירי חבר ובישראל שלפנינו גמרות נוסת!׳

קצב " נדרים י שני
 להאכילך דגרס נראה הר״ן תדברי אבל הרא״ש כפי׳ חיישינן לא

 בו׳ הבושה היא : !ק״ל חבר בכהן אפי' ואיירי טמאה תרומה
 היא הבושה ומדת פנים עז תמנו ההיפך וכן פנים בשת כת״ש
 שהוא כן אתרו המדיר! ובדרכי הערל בפרק כדאיתא לישראל סימן
 ולא אתיו הלמוד בדרכי אבל ביישן שהוא אדס3 יפת סימן

 נתנה מה מפני דניצה פ״ג דאמרינן הא והשתא למד הביישן
 עזין שהן מפני הא׳ טעמים לב׳ יוצא עזין שהן תפני לישראל חורה
 מתשת התורה שתהא והב׳ למד הביישן לא כי התורה שילמדו ראוי

 : ודז״ק הבושה היא פניהם על היא התורה יראת כי עזוחן
 שכל אלא קאתר ממש ממזרות לאו בו׳ ממזרות לירי *באין

 מהוגנין אינן בניו ויהיו התחשבה אחר הרוב על הולך מעשה
 פירוש עיין כו׳ התירתך התורה *בתי :וק״ל ממזרים מדת
 כדרכה דהיינו משכבות ׳3 בערוה התורה מדאסרה ועי״ל הר״ן
 שאינך התירחך וז״ש שרי ערוה שאינו דבאשה ע״כ כדרכה ושלא

 י׳־זס כן׳ עיניו יתן כו׳שלא לבבכם אחרי תתורו :*ולא ל! ערוה

 שעינו ע״י עבירה סרסורי ׳3 שהם בעין וסיים 3ל3 פתח
 קרא משתעי ערוה ובגדר עליה לבו נותן אחרת באשה תסתכל
 לערוה גדר הוא והציצית ממש זנות גו׳ זוניס אתם אשר כדכתיב
 השרת כמלאכי דתצייני לעיל מ״ש הקומץ דפרק עובדא כההוא
 מכם *וברותי : ןק״ל לערוה גדר שהוא כפרש״י בציצית

 כו'מדברי מדות ט׳ בני אלו בי והפושעים המורדים

 הגונים אינן הבנים כן דהעושה א״ב מהלכות כ״א פרק הרתב״ס
 בוררין הגלות וייסורי ופושעים מורדים ומהם הן פנים עזי אלא
 הר״ן מפי׳ כו׳ אנוסה בני אתה בני משגע״ה אסג״ת .־ עכ"ל אותן

 לזה זה קרובי׳ ׳אלו3ש ומתוך כו׳ אתה תבני טפי גריעי אנוסה בני
 מוצא אתה ובפרטן מדות ט׳ אמר ר״ל דהא כחד להו חשיב

 כו' משוחררת שפחה פי' אתה בני גרס הרא״ש אבל עכ״ל עשרה
 הוו לא דסימניהון משוס בפרטן ט' נקט דלכך לדבריו וי״ל עכ״ל

 אנוסה ועל אתה על תורה אחד סי׳ דהא תפגע״ה אסנ"ת ט׳ רק
 כ״ה סיתן א״ה ובטור אנוסה בני כלל הזכיר לא הילקוט ובגירסת

 שנואה *בני :וק״ל פרטן3 ס ג ט׳ שפיר הוה ו אתה בני הזכיר לא
 והא כו׳ אדם כל אר״י שב״ן והא״ר איני חצופה בני בו׳

 הא גומר לאה שנואה כי דכתיב שנואה אבני נתי ליה תקשי דלא
 שנואה שהיתה ולא כו' עשו מעשה ששנואין י״נ בפרק אוקתה
 דלא כן משמע ולא נדה בני י״ג בטור בו׳ נדוי ע״ש:בני ליעקב

 נדה בני אבל לעבירה הקרוב מדבר שנולדו הבנים אלא הכא חשיב
 בני י״ג בטור מריבה *בני : וק״ל עריות כשאר כרת מאיסור
 שנואה בני או גרושה בני בכלל דה״ל י״ל גרסתינו ולפי מורדת

 דברי ויתר שכרות דנני דותיא שונאו היא או שונאת שהוא דת״ל
 שאשתו *כל : ודו״ק ובתוספות הפרושים בג׳ עיין התאתר

 מייתי סוגיא הך צו׳ גרם חמור יששכר וכתיב בו׳ תובעתו
 ותאמר גו׳ לאה ותצא קרא התם ומייתי דערובין בפ״ב נמי לה

ומשני ממש לביאה שתובעתז ס״ד דהוה וניחא גומר תבא אלי
דארצויי



שלישי פרק נדרים ארבעה
 אבל הר״ן כפי׳ לאהלה לבא גו׳ ני תבא ואלי ארצייא דארצויי

 התקשה לה מייתי לתאי ק״ק גרם דחתור קרא דמייתי לנא
 סייעה שהקב״ה אלא בפה תובעתו היתה שלא תשתע תזה דאדרב׳
 זכרים דהיינו בנים לה דהוה תבואר והענין התפלת פרק כדאיתא

 התביע׳ ובשכר זכר ויולדת תחלה תזרעת ודאי היא שתובעתו ע״י
 כתיב ולא ושאתר כו' ונבונים חכתיס בנים לה הוה מצוה לדבר

 השיג וכבר בחותש כפרש״י הן עניינים ׳3ד תוכח תזה נבונים
 כתיב ולא דקאתר ודע כח־א להז דחשיג הרתב״ם על הרא״ם

 של בדורו שהיו יששכר שבע אבל שבטים שאר בשביל היינו נבונים __
 כו׳ גרם חמור *יששכר :ודו״ק נבונים ודאי בהו והיה משה
 השדה תן יעקב חתר'כשחזר בערך פירש בערוך אבל פי׳רש״י עיין

 : וק״ל עכ״ל וקראתו לקראתו ויצאת לאת ושתעה החמור נהק •"
 נראה וכו׳ שהבושה מלמד וכו' יראתו תהיה תניא*,׳בעבור הרייית

 ביישעם פניכ׳ש^תם בושת סיבת על יראתו תהיה ונעבור דדריש י
 שהכושר! כיון ותימא תחטאו יראה־לבלתי לכס תהיה פניכם בושת סיבת ועל
 לבעכור כי שאומר עמס לדבר האלהי׳ בא לחה חטא יראת להם מביאה היא

 שלא אע״פ והלא פניכם על יראתו תהיה ובעבור האלהיס בא אתכם נסות

 שמנין לומר ואפשר הבושה עליה׳תתוך יראתו היה עתם לדבר האלהים א3
 עם דבר אשר הקכ״ה של דיבורו מתיו אלא בושה בישראל בהם שהיה לנו

 ונשמעת עמנו אתה דבר משה אל ויאמרו אותם כסתה פניהם ובושת ישראל
 אמר ולזה הנושה מפני נמות ופן ממנו בושנו כי אלהים עמנו ידבר ואל

 הבושה פני על הקב״ה של יראתו תהיה לבעביר כי תיראו אל חשה להם
 תנין הקכ״ה עמכם דיבר שאלמלא עמכם לדבר האלהים בא שנתייישתם

 אחרים הבושה: מתוך אלא היראה משיגים הייתם ומנין מתביישין הייתם
 במהרה לא אחרים שאמרו הדברים שני אלו קשר לדקדק צריך וכו' אומרים

 דהיל״ל סיני הר על אבותיו עמדו לא פנים בושת לו שאין וכל חוטא הוא
 דבריית׳ תי׳ק על ונרא׳דאחרי׳חולקין חוטא הוא פנים בושת לו שאין תי וכל

 אדם נמצא לא שא״כ אומרים ואחרים חטא ירא הוא שהייישן שאחר
 בושת לו שאין וחי ביישנים הם סיני הר על שעמדו ישראל שכל לפי חוטא
 על שעמדו ישראל שכל וכיון סיני הר על אבותיו עמדו שלא בידוע שנים

 בישראל חוטא שוס נמצא ולא חטא יראי הס כולם א״כ ביישנים הם סיני כר
 אמרי לכך חטאתיכס מכל אתכם לטהר וכתיב תחטא כי ונפש כתוב )מקרא

: חוטא הוא במהרה שלא אלא שיחטא אפשר הביישן שלעולם אחרים

נדרים א־בעה פרק
 ינאי דרבי לקמיה אתא סבא ינאי דרבי ברתיה בר בב י

 פנקסך דפתחין ידעת חות אילו סבאא״ל
אבא א״ר ושריה לא א״ל נדרת מי בעוברך ץממשמשין

:לבקר נדרים *ואחר קראה מאי ליש0
 לבקר נדרים ואחר אדם: של במעשיו חוקרים נדרים שחפני קראת מאי נ

:מעשיו טדרמבקרין שאם

 באבות כי פנקשך דפתחין ידעת חות אלו מהרש׳א
 שכבר לגבי היינו כו׳ והיד פתוחה הפנקס שנינו

 לגבי קאתר הכי והכא כו׳ בערבון נתון הכל מיניה כתש״ל חטאו
 לפתוח חטאו תחלת הוא זה שנדר נדר ע״י צדיק היה שכבר מי

.־ וק״ל כו׳ וממשמשין פנקסו את זו בעבירה
 כל • מרפא חכמים ולשון חרב כמרקדת בוטה יש

 חכמים שלשון אלא בחרב לרוקרו ראוי הבוטה י
במה בנה כאילו הנודר אומר נתן רבי תניא • מרפא ,ששח

: קרבן עליה הקריב כאלו והמגן'ימו ני

נדרים
 נס חכמים ולשון : שפתים תבטא כמו הנודר כל הבוטה כל

רו"” .־ לו שמתיריז מרפא

 גיטין אלא במקרא תציגו לא בוטה מלת בו׳ הבוטה כל מהרש״א
 י פרק שפתים תבטא בשפתיו לבטא כתו ושבועה נדר לגבי

 תפרם' ה:פלזיס ם״ע ראיונ וני׳הח 'םדגו לפי שפת אצל גס בשפתיו ויבטא
 כ״ש ולמחר נדר שהיום ושבועה נדר דהיינו הלב כוונת בלא שנדבר

 ושבוע׳ בנדר הבוטה כל וז״ש עליך זה לב בשמעחין כמ״ש מתחרט
 שהוא חכמים ולשון וכוונה לב בלא נוראי הוא כי לרוקרו ראוי
לו למצוא תרפא הוא הלשון ע״ש נקרא הלב בכוונת הפנימי דבור

.־ וק״ל דשתעתין הנך ככל וחרטה פתח
 אפי׳ לאתויי היוטה כל נרא׳דאחר כחרב לדקרו ,ראו- היוטה כל הרי"!?

אות' ר׳נתן דתניא כההיא ואתי כחרב לדקרו ראוי ומקיימו שנודר
 עליו הקריב כאילו והתקיימו הבמות אישור בשעת כמה כנה כאילו הנודר

 בהתרת אלא חקנה לו כלוח׳אין חכמי׳מרסא שלשין אלא כאן אחר ולכך קרנן

 הדבק עתות בחשכת שאחר וזהו הנדר שזחכ׳מתיר חכחים לשון שהיא הנדר
 שבידך הפקדון להחזיר נדרת אם הכוונה שם שביארתי כתו נדרים בהפרת

 וכל הנדר מקיים שאתה כיון מ״מ הפקדונות תן לברות שחוזהר ע״פ חף

 נדרים בהפרת הדבק לכך בחרב לידקר ראוי תקיימו אפילו בנדר הבוחר
 שאינך ואעי׳ם נדריך מחתת הפקדון תחזיר ולא תרפא חכמים לשון שהוא

: נדרים בהפרת הדבק בבחינת בזה תחוש לא הפקדינות מן מתרחק

 ר רשע נקרא שמקיימו פי על אף הנודר כל שמואל אמר
יהיה לא לנדור תחדל *וכי קרא מאי אבא ר׳ אמר

 0ר,נםד וכתיב תחדל הבא כתיב חדלה חדלה ויליף חטא בך
נג : רוגז חיילו רשעים *שם התם

 א,,ננ בעיני ונראה הבמות איסור בשעת כמה בנה כאלו ועודר
אדעתיה דסליק משוס בתה לבונה ליה תדמה דלהכי

 נתי ואיהו דאישורא במילי אשריה דרתמנא עביד קא דמצוה דנודר
 דרחתג' דנהי דתי בתה לבונה דאדרבה דטעה וקאתר אנפשי׳ אסי•

 לבנו' עלה לושיף דלא האאזהריה בפנים ק־בנות לאקרובי אזהרי'
 דברים עליה אשר דרחתנא נהי נתי הכי בחיץ ולהקריב בתה

 שאתרו כענין פשע רחמנא דאסר בתה איהו תוסיף כי האסורים
 שאתת אלא תורה שאשרה בתה דייך לא פותחין בפרק בירושלמי

 דנודר תשוס לישנא האי נתי ביה ושייך אחרים דברים עליך אוסר
 ותקריב בתה כבונה נמצא רצוי קי־בנו שאין וכיון בקרבן מתפיס

 בבתה הקריב כאילו :עליו נשאל שאינו כלומר חוץ:והמקיימו3
תחדל וכי קאתר דהכי חדלה חדלה חוך־יליף שחוטי משוס וחייב

 : חטא בך יהיה תחדל לא אס הא חטא בך יהיה לא לנדור
לפרש נראה רוגז חדלו רשעים התם וכתיב ׳א מהרש

 נדרים לענין יתפרש גופיה ג״ש מהך קרא דההוא
 תחברו היא גס או ממנו חברו יהנה שלא חבירו נדרי׳התדיר דרוב

 מרגזין לא אלו דלעיל כהך חברו עם לו שיש וכעס רוגז מתוך בא
 ג״כ שנקראו היא סדום מדת או רשעים מדת ודאי והיא כו׳ לי

 סדום מדת זו שלך ושלך שלי שלי האומר באבות כמאמרם רשעים
 הרשעי׳מרוגז חדלו במיתתם שם כי וז״ש רשע שלי ושלי שלי שלך

 כשרי׳ כנדרי קאתר ולזה תזה זה יהגו שלא חברו את להדיר וכעס
ודו״ק: שלך ושלך שלך שלי חדתם אלא מדת׳ זה שאין כלום אתר לא

אתר



. קצג נדרים שלישי
 טמ<3 היום עושה הוא אשר יצרו את ידעתי כי הכתוב כוונת וזו

 והוא נו שולט אשר יצרו את שידעתי אחר גו׳ר״ל הארץ אל אניאנו
 כ״נ אותם לענוש לו ואין גו׳ אניאנו נטרס במדבר היום עושה

אחר יותר לענוש ראוי כזאת רעות עוד יעשה אם לא״י ננואו אנל
:זק״ל נא״י נ״כ נו שולט היצה״ר שאין

 שלמת שמטיח א״נ לתמוה יש ־ וכו׳ גיהנם אלא רעה ואין הרי״ה
 לרשע"׳ גיהנס אין א״כ מגיהנם שניצול רעה והעבר כעס הסר י

 שחטאו שהרשעים לומר יש אמנם ־ תימה והוא כעס בהם יהיה שלא כיון
 כן שאין מה אליו יישובו כרבם יכירו כי מחטאם לשוב ידם לאל יש

 בודאי הרכה טפשוחוירשע מוסיף יכן כנגדו חשוכה שכינה שאין ככועס
 אשר חטאתיו מצד כי ישלטו גיהנס של פורעניות וכל ה' אל ישוב שלא

 תימה קצת יש יכו׳ רגז לב שם לך ה' ונתן שכאמר :לפשוע וירכה יחטא
 . העינים מכלה שהיא התחתוניות חולי מכיא הוא רגז דלב ליה דמנא

 קללת היא עינים וכליון אחת קללה היא רגז לב דילמא הנפש ומדאיב

 עיניס מכלה רגז לב היל״ל אתת קללה הוא הכל דאם נפש דאכון וכן אחרת
 וע״ק " אחרת קללה שהיא משמע עינים וכליון ימדקאמר נפש ומדאיב
 עיניס וכליון רגז לב שנאמר עיניס לכליון כא הוא הכועס כל דהיל״ל
 דכר הוא רגז שלב נראה בוא״ו עיניס וכליון דכתיב וכיון לומר אגו וצרינין

 תחתוניות לפרש דאין לקישיין הדרן זה וכפי אחר דכר הוא עינים א׳וכליון
 לומר ואפשר כוא״ו עינים וכליון שכתוב לפי העיניס ומכלה הנפש שמדאיכ

 שהוא הלב חולי כין למה מתחלפות עונשים הם שאס קרא כהאי ליה דקשה
 ה׳ ונתן עיניס^היל״ל ככליון הפסיק כלב הוא שהנפש נפש דאכון וכין רגז

 שמתוך הכעס הוא רגז לב אלא עינים וכליון נפש ודאבון רגז לב לך
 רג׳ז לב כתיב וכאלו הנפש ומדאכיס העיניס שמכלים לתחתוניות יכא הכעס
 שרוצת עינים וכליון של וא״ז ג"כ ליישב ויש נפש ודאכון עינים לכליון
 עעים כליון לך יש כועס ובהיותך הכעס שהוא רגז לב שם לך ונתן לומר

 שלא לפי הכועס כל שאמר לדרוש ויש ־ ככעס תלויס ה• כי נפש ודאכון

 5ל שם לך ה׳ ונתן כככל אלא תחתוניות שהם עינים וכליון רגז לב נכתב
 שמכלורן התחתוניות עינש גס ושמא זה כתוב מתקיים אינו כא״י אכל רגז

בארן ואפילו מקום בכל הכועס כל אמר לזה בנבל אלא אינם עימם
:בו שולטות תחתוניות ישראל

 ה שכינה אפילו שכועס אדם כל הונא רב בר רבא אמר
ח אפו כגובה *רשע שנאמר כנגדו חשובה אינה

 טרפתי ירמיה רב • מזימותיו כל אלהים אין ידרוש כל
י תלים *כי שנאמר טפשות ומוסיף תלמודו משבח אף אמר
 < קהלת • אולת יפרוש *וכסיל וכתיב ינוח כסילים בחיק כעס

משלי שנאמך מזכיותיו מרובין שעונותיו בירוע אמר נחמן רב
6נ' : פשע רב חמה ובעל מדון יגרה אף *איש

 ׳ ששכינה^ מזימותיו כל אלהים אין בתגבור׳כעסו: אפו ׳כגובה
 ־' כסילים בחיק כעס כי שנאמר :כנגדו חשובה אינה

אלתא אולת יפרוש וכסיל וכתיב כסיל הוי דכועס אלמא ינוח
:טפשות מוסיף

 בפ״ק אמרו כבר גי אפו כגובה רשע שנאט׳ מהרש״א
 כאן ואמר כז״ם עובד כאלו המתגאה כל דסוטה

 8ני1כנ כלי שהו׳ ידרוש ל3 כעם מתוך דהיינו אפו בגובה המתגאה
 מזמותיו אלהיסבכל ואין טעות לידי בא כעס דמתוך ודרישה

 וק״ל: מ׳ לנגדי ה׳ שויתי כמ׳׳ש כנגדו שהיא חשוגה השכינה שאין
 שכועסים גס החכמים מדת גו׳ כסילים בחיק כעס שנאמר

מדותיה© על ומעבירים לרצונן נוחי! תלמידיהם אי חבריקס עם
א מט ח״ב

פרק נדרים ארבעה
 שכועס אדם כל יוחנן רבי אסר נחמני בר שמואל א״ר *

 כעס *והסר שנאמר בו שולטין גיהנם מיני כל
 * הבל והשחרות הילדות כי מבשרך רעה והעבר מלבך ני

 וגם למענהו ה׳ פעל *כל שנאמר גיהנם אלא רעה ואין לי 6•
 בו שולטות שתחתוניות אלא עור ולא • רעה ליום רשע ל/ןנר

 ודאבון עינים וכליון רגז לב שם לך ה׳ *ונתן שנאמר
 הנפש את ומדאיב העינים את שמכלה דבר איזהו נפש

 דישראל לארעא במסקיה עולא תחתוניות אלו אומר הוי
 לחבריה שחטיה חד קם חוזאי בגי תרין בהדיה אתלוון

 השחיט׳ בית ליה ופרע אין א״ל עבדי יאי לאו לעול׳ א״ל
 ידי אחזקית ח״ו דילמא א״ל יוחנן דרבי לקמיה אתא כי

 יוחנן רבי תמה קא הצלת נפשך א״ל עבירה עוכרי
 ההוא עולא א״ל כתיב בבבל רגז לב שם לך ה׳ מתן

: ירדנא לן עבר הוה לא שעתא
 מניאו שהכעס לפי שולטיןבו גיהנם מיני כל שכועס ארם בל

 כליו המשנר דאורג אלעזר ר׳ נפרק כדאמרינן נעיקר לכפור
 בו שולטין גיהנם מיני כל :כו״ם כעונד בעיניך יהא גחמתו

 נמי אי נגיהנס פורעניות מיני נכל נדון היה כאילו לגופו קשה
 היינו רגז לב :גיהנס עליו ומשליט ענירה לידי נא כעסו *תוך
 שהוא העינים שמכלה :עיניס כליון יהיה רגז לנ נשניל כעס

 :לא״י כשעלה במסקיה :להתרפאות תמיד ומצפה נחליו מאריך
 ופרע אין א״ל :היו יהודים חוזאי בני :לויה לו עשו אתלוון

 אתא כי : יהרגנו שמא יפה עשה שלא לומר ונתירא בו׳ ליה
 עבירה עונרי ידי אחזקית דלמא אמר יוחנן לקתיהדר׳ עולא

 השחיטה בית ליה ופרע :השחיטה נית ופרע זיל לו שאמרתי
 תמה קא : הרגך היה כך שאלמלא הצלת נפשך :מהר שימות

 כעסו גבר והיאך כתיב בבבל רגז לב שם לך ונתן יוחנן ר׳
 :ישראל דהו׳נארן הואיל חנירז את להרוג כ״כ מחוזא נן אותו של

 ארץ נתחוס הוינא ולא יררנא לן עבר הוה לא שעתא ההיא
 : קדושות ולמקצת עומר להנאת נתקדש לא הירדן וענר ישראל

 ונראה בו שולטין גיהנם מיני כל הכועס כל מהרש״א
 גיהנס של אש דמיני כו׳ מיני כל מלשון לדקדק

 ונת״ח חימה נקראת ולכך אש מתולדות הכעס כי ניה מרתחא
 : גומ׳ כאש דנרי כה שנא׳הנה ניה דמרתחא הוא אורייתא אמרו
 נראת איוב שאת׳ דנ״נ נפ״ק מ״ש כו׳ע״פ רעה ליום רשע וגס

 אחר שהרהר כו׳ נראתגיהנס רשעים נראת ג״ע נראת צדיקים
 - זה ולעומת הרשעים לנרוא ליה הוה דלא הקב״ה של בריאתו
 להודיע למענהו ה׳ פעל כל שלמה אמר דעתו זלנטל הגיהנס
 להודיע למענהו פעל גיהנס שהוא רעה ליום הרשע וגס גדולתו
 ונתן ודו״ק: תשלי נאגדת כמפורש קילוסו זה שכל תשפטו גדולת

 ס פו דל משוס כי שמכלה דבר איזהו גו׳ רגז לב שם לך ה׳
 ממדות והכעס הרוגז אנל הקללות מן זה אין רגז לנ ריהטא
 קלל* לך יבא לך שיתן רגז לנ דתתוך אמ׳דה״ק וע״כ הוא כרעות

 כתיב בבבל :וק״ל כו׳ דנר ואיזהו גו׳ עינים כליון שהיא זו
ממלקיצס״ר הוא גה;עס מבא״י יותר גח״ל שולע היצק״ר כי כי'
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!דרים שלישי פרק נדרים ארבעה
 עס בחיקו 3ר זמן מונח והכעס לרצות נוח אינו הכסיל זא ל3$

 כדאמרי׳פ״ק ומעפש בבד ד3 לומד הוא זה וע״י ותלמידיו חבריו
 שע״י אולת יפרוש וכסיל מ״ש כו׳ ונואלו הכדים אל 3חר דתעגית

 לפרש מכוין שאינו כתורה אולת יפרוש ותלמיד חכר לו שאין וה
 ויותר מתכרי ויותר מרכותי למדתי הרכה שם כמ״ש האמת

 דכריו פשוטו דלפי בו' מרובים שעונותיו :ןק״ל ,ט מתלמידי
 לעיל כמ״ש גו׳ כסילים כחיק כעס כי שנאמר זה את זה סותרים

• פרש"י ועיין י "
 ישראל חטאו לא אלמלא חנינא בר אחא רבי אמר ט

 וספר תורה חומשי חמשה אלא להם ניתן לא
*בי שנאמר הוא א״י של שערכה מפני בלבד יהושע א

: מכאוב יוסיף דעת ויוסיף כעס רב חכמה ברב ■
 של שעקרן יהושע וספר תורה חומשי ה׳ אלא להם ניתן לא . ■

 שכידם עכרות על ישראל להוכיח אלא היה לא נכיאיס שאר
 ארץ של שערכה מפני לתוכחוח: הוצרכו לא חטאו לא !אלמלא
 וערך ישראל שבאר׳ך עיירות מפורש יהושע שכספר הוא ישראל

 חטאו לא אפילו ולפיכך נחלו אשר והנחלות ושכט שכט כל של חלק
 ברב כעם רב חכמה ברב שנאמ׳כי יהושע: ספר צריכין 1הי

 להקכ״ה: ישראל שהכעיסו כעס לרוב סימן יש הנביאי׳ חכמות דכרי
 י״ל ועוד להקכ"ה וכעסו שחטאו היינו כעס רוב מהרש״א

 רוב תפורש חכתה של דכריס שהן ספרים באותן
 תפארת שהיא ןק״ל:*כל שחטאו על עליהן הקכ״ה שכעס כעס

 זיתנין כתה אין כת״ש לעושיה תפארת שהיא גס כו׳ר״ל לעושיה
 3תר תפארת לו היה לא והרי האדם מן לו תפארת נתי כעי מ׳

 : וק״ל דאיקפד עד נדרת דהכי אדעתא זימנין כתה שא"ל נחתן
 כארצות שיש שתעתי כי׳ ומטולא לטולא *משימשא כ״ג דף

 תלתעלה תקורה אינן וחציין תקורה חציין כתיס להם בונים
 שאינו כתקוס יושכיס הס כ״כ חס אינו כשהשמש ובערב ובשחרית

 היה וכן התקורה כמקים יושכיס חם שהשמש ובצהרים מקורה
 דהיינו ככ״ה היום כל תצטערין שתיו מ״ש שלהן כ"ה בניין

 פונים שהיו ומצהרים לטולא פונים שהיו עד כשתש שהיו משחרית
:3כער לשמש שוב

 שיר שהרי טובא לי חמיהא ׳ כי' ישראל חטאו לא אלמלא ךי״ה(ך
 וכמשכן תורה כמתן לישראל הקב״ה אהכת דכרי הם השירים י

 שכן וכיון ישראל של תוכחתן על שכא הנכיאים של הספרים כשאר ואינו
 גס והרי יהושע יספר תורה חומשי חמשה אלא ניתנו לא אותר הוא איך

 השירים ששיר לפי חטאו שלא אע״ם לישראל ניתן היה השירים שיר ספר
 צריך היה לא נעגל ישראל כל חטאי לא שאס אמת הן קדשים קודש הוא

 קכלת כה יש השירים שיר מ״מ אכל העגל מעשה לכפר כא שהמשכן משכן
 לינתן ראוי היה ותושכחות תהלות כמה כו יש תהליס ספר וגס התורה

:חטאו שלא פי על אף לישראל

 לקמיה אתא זוזי בחבריה מסיק דחוה גברא ההוא כה
 פרעתיך א״ל ליה פרעו זיל ללוד. א״ל דרבא

 ואייתי אזל דפרעתיה ליה אישתבע זיל א״ב רבא א״ל
 לב״ד עליה ואתי ואזיל מיסתמיך בגויה זוזי ויהב קניא

 ואישתבע פ״ת גסב בירך קניא האי נקוט א״לל״מלוה

 ותבריה רגז מלוה ההוא בידיה ליה רהוה מה כל דפרעיה
 ואישתכח בארעא זוזי הנהו ואישתפוך קניא לההוא

 אדעתא דמשתכע עביר לא ואבתי אישתבע דקושטא
נ דנפשיה

 שס ישראל את כשהשביע רבינו במשה מצינו וכי והתניא
 על שלא יודעים הוו א״ל מואב בערבות

 המקום וע״ד דעתי על אלא אתכם משביע אני דעתכם
 דירי׳ רבינו משה א״ל מאי וגז׳ לבדבם אתכם *ולא שנאמר

 נ" מילי עבידתון דלמא להו קאמר הכי לאו לישראל
 לאפוקי דעתי על אומר הכי משום דעתנו על ואמריתון

 מכלל אלוה לעכו״ם שמא דאפיקו לאפוקי לאו מאי
 עכו״ם לא דנפשיה אדעתא דמשתבע איניש דעביד
 שי״י* שפטים אעשה מצרים אלהי *ובכל דכתיב אלוה איקרי

 'י מלך מצות משמע מצוה דמקיימיתון יתהון ולשבע וגו׳
 ציצית מצות משמע מצות כל דמקיימיתון יתהון ולשבע
 שבתורה מצות כל כננד ציצית מצות שקולה מר דאמר

 אחד תורה משמע תורה דמקיימיתון יתהון ולשבע
 מנחה תורת משמע תורות דמקיימיתון יתהון ולשבע
 דמקיימיתון יתהון ולשבע אשם תורת חטאת תורת
 המנחה תורת משמע תורה ומצות תורה

 דמקיימיתון יתהון ולשבע מלך מצות משמע ומצות
 שכל עכו״ם חמורה דתניא עבו״ם משמע כולה תורה

 יתהון ולשבע כולה בתורה מודה כאלו בה הכופר
אלא מצות תרי״ג נמי אי כולה ותור׳ עכו״ם דמקיימיתון

: נקט טריחא דלא מילתא רבינו משה
 איני פירושא הכי לבדכם אתכם ילא שנאמר נכו' מצינו וכן והתניא

 הכי להו קאמר מאי לבדכס:לאפוקי דעתכם על אתכם משכיע
 למיפטר ונעו לה ופלחי אלוה לעכו״ס שמא לה אסיקו דאי לאפוקי לאו

 הכי קאמר האי משום לאפוקי לאו לא : לאלוה דפלחין דאמרי נפשייהו
 עכו״ס דהא נפשייהו ולמיפטר דאלוה שמא לעכו"ם לאשוקי מצו לא דאינהו
 ועל המקום ע״ד הכי יתהון משנע אמאי א״כ : מעצמת אלוה איקרי

 כתכ3ש אחת תורה משמע הוה תורה דמקיימיתו יתהון לשבע דעתי
 מצות: שם וגו׳שיש מלך עליך תשים שום שבפרשת מלך מצות משמע :לבד
 תרי״ג דמקיימיתו א״נ כולה ותורה עכו׳יס דמקיימיתו הכי להו קמשבע אי

 נקע טריח׳ דלא מילתא ע״ה רבינו משה אלא • מידי למיטען מצו לא מצות
: הכל נכלל ששם דעתי ועל המקום ע״ד כשאמר

 עד בדבריו להזהר המלך גוירת או התורה לכותב יועיל לא אה"□
 לבם יהיה שהעם עוד כל מלותיו לקיום כונתו מהם שתמשך

 עוד וכל אנפי לכמה משתמע לישנא כל כי לתם לשמוע ירצו ולא למרע
 האמתית המונה מן יתרחקו יותר בדקדוקה המלה לפתרון חפצים שיתראו

 שאמרו וזהו כהלכה שצא בתורה פנים ולמגליס הקראים לעדת קרה כאשר
 א״ל הכי משום דעתינו על ואמריתון מילי עבדיתון דילמא משה שא״ל פה

 ודומיהם תורה מציה אלוה מלות שיפרשו ולא המקום דעת ועל דעתי על
 האמתית הקבלה מאתו באה ודעתו המקום דעת היה תה ואמנם ־ לרצונם

: פה שבעל בתורה ודור דור וחכמי לנביאים

 שם תליסר עליה רמו מלכא שבור בשני דחוה חויא ההוא
: יתהון ובלע דתיבנא אורוותא

 גדול דהות אלמא יתהון ובלע : תבן מלאות אצטבלאות אורווךקא
שאיני ־ ;הבר נית מקורת



פרק נדרים־ ארבעה
 ומותר בישראל אסור אברהם לזרע נהנה שאיל

 ביצחק *כי ישמעאל והאיכא ׳גמ : בעכו״ם נרא׳
 : יצחק כל ולא ביצחק עשו והאיכא כתיב זרע לך יקראנא

 זרע לך יקרא ; העכו׳יס מן והוא הוא אברהם דזרע ישמעאל איכא הא
 יצחק זרע נקרא אינו ועשו יצחק כל ולא .־ נדר קא זרע באותו

:נעכו״ס מותר להכי
 הערלה היא מאוסה אומר עזריה בן אלעור רבי משנה י
 ערלים הגוים כל *כי שנא׳ הרשעים בה שנתגנו שס

 היא גדולה אומר ישמעאל ר׳ לב ערלי ישראל וכל״בית 3״ע
 יוסי רבי " עליה נכרתו בריתות עשרה ששלש מילה רמי׳ח י

 השבת את דוחה שהיא מילה היא גדולה אומר הגלילי
 מילה היא גדולה אומר קרחה בן יהושע רבי החמורה

 רבי שעה מלא אפילו עליה הצדיק למשה נתלה שלא
 הנגעים־ר׳ את רוחה שהיא מילה היא גדולה אומר נחמיה
 אברה׳ שעשה המצות שכל מילה היא גדולה אומר מאיר

 והיה לפני *התהלך שנא׳ שמל עד שלם נקרא לא אבינו י* נרא׳
 ברא לא היא שאלמלא מילה היא גדולה אחר דבר תמים יןמי?

 ולילה יומם בריתי לא *אם שנאמר עולמו את הקב"ה ^ית
 מילה גדולה אומר רבי " שמתי לא וארץ שמים חקות

 *הנה שנאמר שבתורה המצות כל כנגד שקולה שהיא ךתיח0
: הדברים כל על עמכם ה׳ כרת אשר הברית דם
 נפרש' נבחנו בריחות עשרה וכו׳שלש בריתות עשרה ששלש

 וביום דכתיב החמורה השבת את דוחה שהיא מילה:
 שנתרשלו תיד אלא שעה מלא .־ כשנת ואפילו ניום ימול השמיני

 ערלתו נשר ימול דכתיג הנגעים את דוחה _■ להרגו מלאך נקש
 שמל עד שלם נקרא לא : קון לנגה נהרת שם יש ואפילו

 : תמים והיה לפני התהלך הקנ"ה ליה אמר המילה על דבשצוהו
 הוא מילה דם לאו דס דהאי גב על ואף הברית דם שנא׳הנה

 נמי ובמילה ברית כתיב בולה דנתורה כיון תקום מכל קרבן אלא
: המצות כל כנגד שקולה מצותה בריח כתיב .

 הפלשתי גו׳ואומ׳והיה ערלים הגוים כל *כי מהרש׳יא 6י^
 דחוק והוא ואומר תאי הר״ן פירוש עיין גו' הערל

 גס רביס בלשון לערלים כשנודר ללמוד יש קמא דבקרא לפרש יש
 יחיד בלשון בנודר אנל גו׳ הגויס כל כדכתיב נכלל החולים

 והיה וחייתי ערל נקרא אינו נימול הוא דאס אימא זה תערל
 "ס עכו אולי וכ״ת נימול הוא אס ידע לא ודוד גו׳ הערל הפלשתי

 בנות וקאתר נכלל אינו בנותיהן אבל עיילה בהו דשייך בכלל
 מאוסה אר״א וע"ז אניהס ע"ש הכי נהגנו הבנות דגם הערלים

 דומיא לגנאי זה נשס נתגנו מהם המוליס גס שהרי הערלה היא
 .* וק"ל בקרא כמפורש לגנאי דהיינו לב ערלי ישראל בני דכל

 נגעים שדוחה היא זוערתי מלתא לכאורה כו' הנגעים שרוחה
 גדולה שאמר ישמע^ שרבי לפי וי״ל מיניה לעיל דקאמר שבת לגבי

 נאמרו בזמנה במילה עיקרה בריתות י״ג עליה שנכרתו מילה
 שדוחה וכן לח׳ שנימול יצחק את אקים בריתי את בהו ומסיים

 שלא מילה דגס נחמיה רני וקאמר בזמנה מילה דוקא היינו שבת
 שאברהם מילה גדולה מ״ש וכן נגעים שדוחה תיהק גדולה □תנה

קצר נדרים שלישי
 בשנתרשל* : וק״ל הוא נזמנה שלא במילה כוי שלם נקרא לא
 בה אין והרי שנתרשל משום מיתה חייב וכי וא״ת ם׳ המילה מן
נח בני דעדיין א״נ מאד נשערה סכיניו דעס וי״ל לאב עשה רק

:רזי מפענח ע"כ מיתתו היא זו ואזהרתו
מנא להבין ויש וכו' אבינו אברהם שעשה מצות שכל מילה גדולה הרי״ף

 אם כי תמים להקרא דא״א אנא דאימא זו ילפותא צמילף ליה י

 אברהם נקרא לא ולזה תמים אינו אח' מצות חסרה ואס המצות כל בקיום
 המילה למצות מעלה יותר שיש בשביל ולא אחת מצוה חסר שהיה תמים
 לא אחרת מצוה וחסר המילה קיים שאם ה״נ דאין המצות משאר יותר

 מתחלה אברהם נצטווה אס דבשלמא יליף דהכי ונלע״ד ־ תמים ג״נ נקרא

 אחה מצוה בחסרון דאפילו לומר לנו היה השלימם ולא המצות כללות על
 כל וקיים שנה צ״ט בן אברהם כשהיה אבל תמים מלהקרא נמנע היה

 תמים נקרא להיות ראוי היה המילה על נצטוה לא ועדיין שנצטוה המצות
 במציל• היה ותמים שנצטוה מתמצות אחת מצוה אפי׳ לו חסרו שלא כיון
 מה על תמים נקרא להיות טוב ימנע לא אותם שקיים נצעוה אסר ה'

 המצוה אותם שבכל שראינו וכיון עדיין נצטוה שלא כיון להצטוות שעתיד
 שנצטזה עד תמים נקרא לא מהנה א׳ אפי' חסר ולא שנצטזה מה שקיים
 לתה יש וכו׳ השבת את שדוחה מילת גדולה : מילה שגדולה משמע במילה

 וישבור! דכתיב בראשית במעשה שקדמה שבת דוחה מה על לשבח טעם
 נמצאה במילה תלוי שהשית להיות הוא שהטעם ונלע״ד השביעי ביום

 ששבה עכו״ם דקי׳יל היא והעני; בה תלוי שהשבת כיון גדולה המילה
 קודש ברית באות חתום שיהיה צריך שבת לקיום לבא וכדי מיתה חייב

 על הוראת שהוא מילה אין אס כן ואס הוא ישראל מבני כי להורות

 ישבור* אס מיתה חייב היא אדרבה כי שבת לשמור לו אפשר אי הישראלי
 המיל' שתדחה מהראוי א״כ שבת שמירת לכלל בא הוא המילה שמתוך וכיון
 הוא כי והבן שבת שמירת לכלל בא לא מילה שאין זמן כל כי השבת את
 להב-ין ויש וכו' עולמו הקב״ה ברא לא היא שאלמלא מילה גדולה :נכון

 המילה אבל התורה בשביל אלא העולם נברא שלא ניחא בתורה דבשלמא

 בשבילה•' אלא העולם נברא שלא יתכן ואין המצות כשאר אחת ה מצו היא

 עוסקים אדם שבני זמן כל מתקיימת שהתורה לפי הענין ביאור אמנם
 בשעה כ*ון זה בתורה עוסק שאין בזמן אבל בלילה ונין ביום בין בתורה

 היא שהמילה אמר לכן העולם מקיים מי מעותיהן על ישנים אדם שבני
 בשכבי אדם של בעצמו דבקה מצוה שהיא לפי זמן באותו גם מקיימת

 יכיון וכו׳ במרחן עצמו דוד שראה כיון בגמרא חז״ל כוונת היא וזו ובקומו
 בכסף שתות בס׳ וביארתי ונולי השמינית על למנצח אמר במילה שנזכר
 נרי״א יש בראשית שבמלת העולם בבריאת המילה נרמז ולזה ע״ש מזוקק

 וכני* וארץ שמיס נבראו ובזכותם התורה שהיא דת ואש המילה שהיא א״ש
 של קיומו עיקר שהוא כיון הראשון לאדם המילה ניתנה לא למה יקשה זה

 שכל והשיבו ר״ע את הרשע טרנושרופוס שאל זו ששאלה אמת הן עולם
 צריכין אנו מ״מ אבל ומלי להטחן צרי־ החיטים תיקון צריך שנברא מה

 אבל תיקון צריכין הדברים כל כי מהול האדם נברא שלא דתינח לפרש
 ז' על שציוהו כמו המילה על הראשון לאדם לצוות ליה שהיה קשת מ״מ
 שנה צ״ט בן אבינו אברהם שהיה עד עליה לצוות המתין ולמה מצות
 וערלם מהול נברא כי ערלה היה לא הראשון אדם כשנולד פי' עד״ה והנה

 טוב הדעת עץ באכילת גס בחוה שתטיל הנחש בזוהמת אלא נמשכה לא
 אני זה וכפי לה רע ערל״ה נקרא ולזה בערלה ונדבק הרע נמשך ורע

 ורע טוב הדעת מען שנמשך רע שאותו לומר יפ׳־׳ה ר״ע פריעה מבאר
 ולקי רע ואין לטוב שנהפך יפה הרע נעשה בפריעה מקום באותו ונדבק

 וחלק נחש זוהמת נברא מקודם כי אברהם שבא עד למילה מקום היה לא

 ׳ נדבקה שאריתה כי זוהמא אותה ונזדככה ממזרח העיר אברהם עד הרע
 "לנו "יעלה "מי בפסוק המילה נרמזה ולזה המילה על נצטוה ואז בישמעאל

 הרע נתבטל שבאמצעות' לומר השם שם הוא וס״ת מילה שר"ת "השתימה
 שנאמר המצות ככל ששקולה מילה גדולה : והנורא הגדול ה׳ שם בו ונדבק

במילה וכתיב פי׳ ז״ל ורש״י וכו' עמכם ה' כרת אשר הברית דם הנה

 ואחנה י 3



נדרים שלישי פרק נדרים ארבעה
 אלא הוא מילה דם לאו דם דהאי זאע״ג הר״ן ופי׳ .וגו׳ כריתי זאתגה
 ששקולה כרית כתיב נמי וגמילה כרית כתיב כולה דנתורה כיון מ״.מ קרנן
 על הוא הכרית שדם הוא הר״ן ככוונת הנראה וכפי ,המצות כל מגד

 ששקול׳ כרית שנקר׳ למילה גס שלמד אלא התורה כרית על שנזרק מקרכן
 ישראל שכני לה דריש דהכי ונלע״ד • לי מתיישב אינו ועדיין המצות ככל

 של ומשמחתו ונשמע נעשה ה' דגר אשר כל ואמרו התורה עליהם קבלו
 המזבח ׳על הדס חצי ושלמי׳ויזרוק עולות ויזנחו ישראל כני נערי שלח משה
 ששקולה המילה דם כידס יש שכנר להם לרמוז העם על זרק הדס וחצי
 וזהו הוא קדמותהון לאו כי ה' דנר אשר נל יקיימו ובודאי המצות ככל

 הוא עליהם שזרק שדסזה עמכם ה׳ כרת אשר הברית דס הנה ויאמר
 ודם הכרית עתו וכרות כדכתיב עמס ה׳ כרת אשר הבריח דס לרמוז

 לפי כילם על עולה היא המצות מנין שהם האלה הדנריס על היא המילה
 ירמוז 'ועוד המצות ככל שקולה והמילה פרטית מצוה הוא מהמצות א׳ סכל

 מצות תרי״א עולת היא שהתורה לפי התורה דברי נל על עולה שהמילה
 להם לומר והנוונה מהם למעלה הדברים נל על היא חרי״ב היא והנחת

 אשר הכרית דם בהם שיש ניון והמצות התורה כקבלת מוחזקים הס שכנר
 קבלו שלא ירמוז ועוד ׳ ככולם שקולה שהיא האלה הדברים כל על ה׳ כרת

 מקנליס אם רז״ל דרשו שנן המילה מתוך אלא הקכ״ה של אלהותו ישראל
 ונחתי הכתובים סמיכות לדרוש וכונתס לאלוה אותי מקבלים הס המילה
 והס תשמור כריתי את ואתה לאלהיס להם והייתי הארץ את אחריו לזרעך

 אלהותיית׳ לקבל שבאו ישראל וא״כ תשמור בריתי את ואתה דרשוע״ת
 כרת אשר הכרית דס הנה להס אמר אלהיך ה' אנכי שאמר הראשון כדנור

 על היא והמילה נמולים שאתס עמכם הוא הברית דם הנה ר״ל עמכם ה׳

 מקבלים ואתם לאלוה לכס הוא הקכ״ה המילה שקבלתם שכיון הדברים ל3
 כריתי את ושמרתם כפסוק התורה קודם המילה נרמזה ועוד ־ אלהותי
 מתייחס הוא איך להכין צריך עוד • שאכאר כמו וכו׳ סגולה לי והייתם

 לע״ד אפשר אמנם ׳ כתורה שמדכר האלה הדכריס את לך כתוב למ״ש
 את תשכח ופן רכים ימים יעמדו למען האלה הדכרי' כתוב הקכ״ה שא״ל

 המילה כרית נתתי האלה הדברים שע״ס לפי עיניך ראו אשר הדברים
אפשר אי מילה אין ואס ומצות תורה ללמוד הכנה לו שיהיה כדי לאביהם

:לישראל ומשפטיו חוקיו ליעקב דכריו תגיד שנאמר תורה ללמוד

 שכל מילה גדולה אומר קרחה בן יהושע רבי תניא יא
 בשעה לו עמדו לא רבינו משה שעשה זכיות סס
ויפגשהו במלון בדרך *ויהי שנאמר המילה מן שנתרשל שתות
 מן נתרשל שמשה ח״ו יוסי רבי אמר • המיתו ויבקש ה׳ י

 דכתיב היא סכנה ואצא אמול משה אמר כך אלא המילה
 ואשהה אמול ׳ כואבים בהיותם השלישי ביום *ויהי 6׳ל6נר

מפגי אלא מצרים שוב *לך לי אמר הקב״ה ימים שלשה י ימ!ח
 ויהי שנאמר תחלה במלון שנתעסק מפני נענש מה

 רבינו למשה לא אומר גמליאל בן ר״ש במלון בדרך •(ך
חתן *כי שנאמר תנוק לאותו אלא לדרוג שטן בקש 5•

 אותו או משה חתן קרוי מי וראה צא לי אתה דמים

 זבינא בר יהודה רבי דרש • התגוק זה אומר הוי חנוק
 וחמה אף באו המילה מן רביגו משה שנתרשל בשעה

 צפורה ותקח מיד רגליו אלא ממנו שיירו ולא יבלעוהו
 ממנו וירף וגו׳ לרגליו ותגע בנה ערלת את ותכרת צור

 מאף *הרף שנאמר להרגם משה בקש שעה באותה #0לי
 אין *המה שנאמר הרג לחמה אומרים ויש • חמה ועזוב ל!

 הוו חמה תרי והחמה האף מפני יגורתי *כי והכתיב לי עיה8י
: דחמה גונדא אימא בעית ואי

שלשה דכל ימים '4 תוך גדרן אלן אס סכנה ואצא אשל

- ־^1001

 בהיותם השלישי ביום ויהי דכתיב י ■: הלי 3אינ סימי
 קמא מיומא טפי ליה כאיב השלישי דגיוס למימר ולאו כואבים

 חלושים שיהו כדי השלישי יום עד ולוי שמעון המתינו לכך אלא
 : דמילה אליעזר רבי בפרק מוכח והכי ימים שלשה שנכאגו ביותר

 דמשמע במלון בדרך ויהי שנאמר תחלה במלון שנתעסק
 וכ* מתחלה למול לו והיה במלון נתעסק הדרך מן שגא שמיד
 דאוחז לומר יש בדרך לצאת עדין לו שהיה כיון ימול היאך תימא
 הוי : סכנתא ליכא פורתא ובצורחא למצריסהיה סמוך מלון

 במצוה אותו שמחתנין ברית ע״י חתן שנעשה התינוק זה אומר
 לא דכתיב המילה מקום רגליו אלא ממנו שיירו ולא :ראשונה

 מאף הרף שנאמר :מלאכים שגי לאותם להרגם :תלין עשה
 היה רוצה אלמא שיעזבס לו אחר הקב״ה כלומר חמה ועזוב

 חיל רחמה גוגרא :נהרג אלמא לי אין חמה שנאמר :להרגם
: נהרג גופיה איהז אבל חמה

 הפועלים פ׳3 כתבנו נבר כו׳ כואבים בהיותם מהרש״א
 כמפורש סכנה הוא ימים דכלג׳ רש״י לשיטת

 שהוצרכו וזה כאן דבריו מוכיחין וכן דמילה בפר״א הר״ן בדברי
 סכנה היה ולא למצרים סמוך שהיה לפי שנענש לפרש המפרשים

 הוא הג׳ דביוס שכתב הרא״ם ולדברי הדרך מועט באותו כלל
 אלא למצרים כ״כ סמוך היה לא אס גם טפי ניחא מהונן יותר
 אבל בדרך סכנה עוד כאן היה לא למצרים ימים ג׳ עוד היה שלא

 ע״ק הרא״ס עוד וכתב הר״ן כמ״ש אלא כן מונחת אינה הסוגיא
 עדיין והלא סכנה משוס דמילה עשה מצות על לעבור הותר איך
 טכ״ל כו' בהם שימות ולא בהם וחי דכתיב התורה נתנה לא

 וחי דאצטריך סורר בן ס״פ3 התוספות מ״ש ולפי ע״ש והאריך
 ניחא מאורסה ונערה מרוצח מצות שאר נילף דלא היכי כי בהם

 בהם וחי אלא בהם שימות מצוה שוס ניתן לא הסברא מן דודאי
 מרוצח ליה נילף דלא משוס כז׳ בהם וחי קרא אצטריך ובישראל

 יראה כו׳ בקש רבינו למשה לא : ודלק מאורסה ונערה
 בינו שהיה התנאי מפני בנו במילת משה נתרשל שלא לדעתו לפרש

 כיון דאל״נ במדרשות כדאתרינן ימול לא מבניו שאחד יתרו ובין
 אמאי התינוק אלא המלאך בלעו ולא תשה את להרוג בקש שלא

 אב דתצות גופיה משה מלו לא ולמה בנה ערלת את תכרת1 קאמר
 ותקח המילה בשביל נזוק התינוק שהיה צפורה שראתה אחר היא

 ואתחלה איהי דאתיא דעכו״ם בפ״ב ודקאמרינן גומר צור צפורה
 לבטל שרצונה משה כשראה לרשב״ג נתי א״ש ואגמרה משה ואתי

 באשה פסולה דמילה משוס ואגמרה איהו אתי ואתחלה התנאי
 גומר ותכרת האדכהיב התם דאינא אתרינא שינויא הא ומיהו

 קאת* לרשב״ג לאו ע״כ כולה המילה ועבד אחרינא לאיניש דאמרה
 אבל ועבד למשה ליה דאמרה הל״ל נמי שינויא להאי דא״כ הכי

 "ק: ודו היה דבלוע להתחיל יכול לא שהוא ניחא בלע למשה לת״ד
 חתן למשה צפורה שתקרא לו היא שדוחק מפני כו׳ חתן קרוי מי

 אותו שמחתני! חתן לה נקרא התינוק אבל חתנה ולא הוא שאישה
 לפי כו׳ וחמה אף באו : וק״ל המילה שהיא ראשונה במצוה

 ה* ויבקש אמר נגדו מחוטאיו להפרע ושלוחיו השם מלאכי שהם
 3ר נדכתיב משחית מלאכי שהי! אמת ממנן וירן ומלשון המיתו

עחה



קצה נדרים ׳ • שלישי פרק נדרים ארבעה
 שהיה המיתו ה׳ ויבקש מדכתיב אתרו ונש״ר גותר ידך הרף עתה

 למדו כו׳ רגליו אלא :המיתו ויבקש ואעפ״כ רחמים של מלאך
 את ותכרת הדרשה לפי פירושו לרגליו ותגע מדכתיב כן לומר

 ותגע אלא ממש גנה ערלת שכרתה לא הורה ותגע גנה ערלת
 ואתחלה איהי דאתיא דעכו״ס בפ״ב וכדאתרי' גנה נערלת בצור

 שהמלאך שראתה בשביל רגליו נשגיל כן שעשתה ג הכתו נו׳ואתר
 וכמוהו בשביל במקום לרגליו ולמ״ד המילה שהיא רגליו עד בלעו

 מילה עסקי שעל צפורה ידעה תנין וכי מנוא׳נש״ר והוא הרנה
 שראתה כיון המילה ועד מראשו למשה ונלע מלאך נא אלא נסתכן
 המילה עסקי שעל הכירה המילה עד אלא אותו בלע שלא צפורה

 יות׳ לבולעו יכול היה שלא המיל׳ כת גדול כמה וידעה ניזוק הוא
 ועד מראשו בולעו שהיה פי׳ נחותש ורש״י כו׳ ותכרת מיד מכאן
 כו׳ צפורה הנינה מקום אותו ועד מראשו ובולעו וחוזר יריכיו
 עד דבולעו ן ראשו נפעם דודאי ש״ר לדברי מכוונים דבריו עכ״ל
 דאולי נא מילה עסקי שעל להבין יכולה היתה לא תזה יריכיו

 עד שנית בפעם גס אותו ובלע שחור אחר אלא כך הוא בתקרה
 יכול שלא התילה כח גדול כתה הבינה מזה יותר ולא מקום אוחו

 אז מתנו המלאך וירף בחומש פרש״י ועוד מכאן יותר לבולעו
 לא הרא״ם וכתב עכ״ל להרגו בא המילה עסקי שעל הבינה
 נו' בולעו שהיה שבעת לומר בזה כיון כ״א ו״ל הרב מאתר הבנתי

 לבד בנו שימול לו להורות שבא חשבה אלא להרגו שבא הבינה לא
 הנינה איך אותו תל שלא על להרגו שבא הבינה או תמנו וכשהרף

 שימול לו להורות אלא בא לא דלמא להורגו שבא תתנו שהרף מתה
 באורך בדבריו עיין עכ״ל כו' הבינה שלא אחר ועוד כולי בנו את

 דרש״י תילחא בזה נימא אנן וגס מהר״ן בביאורי לזה ישוב ועיין
 למולות דמים חתן אתרה אז ממנו וירף מדכתיב כן דקדק ו״ל

 נוסף דבר הבינה אז תתנו המלאך שהרף שאחר תזה דמשתע
 אס אף פני׳ כל שעל חשבה שמתחלה דתי׳למולותוהזא חתן ואתר׳

 שהבינה וזהו בנו אח תל שלא בעונש יהרגמשה ידה על ניתול יהיה
 נענש. שהוא לה להורות המילה עד פעם אחר פעם המלאך שבלעו

 שתכף שראתה אחר אבל אוחו היא שחיתול אותו תל שלא על
 והבינה אתרה אז תתנו המלאך וירף בנה ערלת בכריחו' בהתחלה

 שיהרג בא לא המלאך כי למילות הוא דמים חחן כי נוסף דנו־
 עסקי שעל בנו מילת בעסק תלוי הצלתו אלא עכ״פ תשה ויענש
 ערס אבל ינצל ואז במילתו יתעסק אס אלא להורגו בא בנו מילת

 אלא, בנו במילת תלוי שהצלתו חשבה לא ממנו המלאך שהרף שראתה
 חתן אלא אתרה לא וע״כ אותו מל שלא על תשה יהרג שעכ״פ
 שהקשה תה נתי יתיישב ובזה למילות אמרה ולא לי אתה דמים

 זיתני תרי הריגה דמי על תרזייהו שפירש לפירש״י גס הרא״ם
 תה דלפי תחייהו צריכי ודאי דברינו דלפי עכ״ל ל״ל דמים חתן

 אהה דמים חתן אלא אתרה לא תשה יהרג שעכ״פ בתחלה שחשבה
 תלוי שהצלתו נוסף דבר הבינה התלאךמתנו שהרף אחר עד לי

 מחלה נקש : זדז״ק למילות דמים חתן ואמרה בנו במילת
 לא כז׳ לו היא סכנה ואצא אמול שאמר דעתו לפי כי כי' להורגן

 נא לא כי חשב זע״כ המילה בהתרשלות ליענש ראוי משה היה

 להורגן נא ע״ד להרגן בא ולזה ולהרגו לעונשו השס בשליחות
 שסיים וגומר ועזוב מאף הקב״ההרף לו שאתר עד להרגו השכם
 מ' מאף הרף הקב״ה לו שאמר להרע אך תתחר אל קרא בהאי

 תתחר שאל באו שלי בציווי אלא להרגך באו לחנס לא כי להרגם
 מה הרגו לחמה וי״א :בנך תילת בהתרשלות רע לעשות להרע

 חתה נופה אף שם שאמרו דב״ב דפ״ק תההיא בזה לדקדק שיש
 חתה בישעיה פ״ה גו' לי אין חמה :בתוספות ע״ש כופה אינו

 יחד אציתנה בה אפשעה חמה בתל ושית שמיר יתנני תי לי אין
 ל* היה אם יתנני מי תשה שהרגו לי אין חמה דהכא דרש לפי ופי׳

 כול' שורפם הייתי אחת פסיעה פוסע הייתי תשה הרגו פלא חתה
 במקרא דכתיבי חמה הני כל יפרשו זה וע״פ כי' חמה תרי יחד:
 והכוונה הכי ליה דסבירא למאן לחתה משה שהרגו תעשה בתר

 המות התלאך הוא השען והוא תשה את להרוג שטן שנקש תבואר
 וגונדחו חייליו הם וחתה אף ואלו ערל נקרא והוא היצה״ר הוא
 שלא על להחזיקו הס באו וע״כ וכחם הערלה קליפות שגי והס

 משת שבקש ואת׳ תבכו אלו החיצונות הטומאות קליפות את הפריד
 שא״ל עד מתנו שיפרידס בנו מילת ע״י כחם לבטל היינו להרגן

 אן תתחר שאל בצירוף אלא כחם לנטל מועיל אינו זה כל הקב״ה
 הרגו לחתה וי״א רע מלעשות עצמו את האדם שישתוו־ להרע
 שמפה לפי ואולי ערלתו מתנו בהפרידו בנו במילת כחו ביטל שהוא

 דעכו״ס נפ״ב כדאיתא התילה שגמר אלא סוף ועד מתחלה תל לא
 שלא וכיון חתה שהוא השנית קליפ' כח וביטל הרג שהוא אתר ע״כ

 דאתחלה וצפורה האף כח שהוא ראשונה קליפה לכרזת התחיל
 פסולה דמילה המילה במצות דאינה כיון ראשונה קליפה וכרתה

: למבין ודי האף כח בטלה לא היא גם באשה
 להקשות וכו'יש רבינו משה שעשה זכיות שכל מילה גדולה הרי״ף

 נענש ולמה וכו׳ היא סכנה לדרך ואצא אמול משה אמר נמי׳ש י
 הסכנה מפני התנצלות לו יש במלון גם שהרי תחלה במלון שנתעסק לפי

 ירושל' בתרגום כתוב ומצאתי ־ למצרים סמוך היה זה שמלון פירשו והתו'

 ולכך אותו מל ולא לעכו״ס לחתו יתרו עם שהתנה גרשום היה זה שילד
 לבאר יש בזה נענש זה ועל מיד אותו למול לו היה חתנו מעם כשהלך

 שנשא בשביל נמשך הזה הצער שכל לי אחה דמים חתן כי צפורה מ״ש

 מל היה אותי נשא לא שאילו לעכו״ס שיהיה עמו התנה אביה ויתרו אותי
 לשוב בלכתך א״ל שהקב״ה ע״ד י״ל הפשע וכפי • ה׳ ציוה כאשר לבנו משה

 במלון וא״כ למצרים שבת כאילו לר הוה לדרך שתלך חניון מצרימה
 ויה* וז״ש ימים ג' ויתרפא בנו שימול עד שם להתעכב לו היה הראשון

 כי> ה' דבר לקיים מצוה דרך שהיה אע״פ ההוא בדרך היה צער בדרך
 ועוד ־ פגישה זו מת פי׳ ולא ה׳ ויפגשהו ואמר ־ תחלה במלון שנתעסק

 נחש כמין מלאך דרשו וחז״ל המבקש הוא מי גילה ולא המיתו ויבקש שאמר
 הוא הוי״ה שם שידוע לע׳יד והכוונה רגליו ועד מראשו למשה בולע היה

 שש ה׳ ויפגשהו להמיתו הדין רמדת המלאך שנקש הקב״ה וצפה רחמים
 עסוק שהיה כיון הרחמים במדת קדמו ימיתוהו שלא עליו להגן הרחמים

:ונו׳ בנה ערלת את ותכרת צור ותקח מצוה נדרך

 שם גמור צחק לך שאין מילה גדולה אומר רבי תניא
אלא תמים נקרא ולא אבינו כאברהם בעולם

 ית וכתיב תמים והיה לפני *התהלך שנאמר המילה שם על
 יל* ששקולה גדול׳מילה אחר דבר וביגיך ביני בריתי ואתנה

ח מ"•



נדרים שלישי פרק נדרים ארבעה
 במזל :וק״ל ולילה יומס יהגה ובתורתו דכתיב ולילה יומס של

 איכא שכת דמסכת כספ״־כ אכל כו׳ אחד בן אלא לי ואין שלי
 כו' כן להוליד ראוי ואיני שלי באצטגנינות נסתכלתי אחר כלשון

 ה״ק נתי דהתס ליישב נראה והיה אהדדי סותרין שהם ולכאורה
 והרא״ס הרמכ"ן כתב וכה"ג ליורשו הראוי כן תוליד אינו אכרם

 דעתיך תאי הזם תדקאמר כן תשמע לא אכל הכ״ר דברי על
 צדק דקאי ופרש״י כו׳ כמזרח ליה אוקימנא כמערב צדק דקאי

 כהדיא.דאינו משמע עכ״ל להוליד ראוי ואמו מצונן שהוא כתעו־כ
 להעמיד ונראה כטבעו מצונן שהוא דהיינו קאמר כלל להוליד ראוי

 כן אכרהס שהיה הכתרים כין כנכואת דהתס כפשטן המאמרים
 קאמר כי כלל להוליד ראוי היה ולא מצונן היה צדק שלו ומזל ע׳

 כתעי־כ מצונן שהיה צדק ממזל החוצה הקכ״ה״אותו דהוציא החם
 דהא או מזלו נשתנה שינוי וכלי להוליד ראוי שיהא כמזרח ואוקמי׳

 לי׳ דריש דהכא סוגיא אכל ישמעאל לידת אחר עד שמו נשתנה לא
 אחר והוא ככ״ר כדאמרינן אברהם וקראו אכרם שמו מדשינה

 ראוי אינו אכרם שם שינוי ע״י שנית פעם הוציאו ישמע?( שנולד
 ליורשו אחר כן להוליד ראוי אברהם אכל ליורשו אחר כן להוליד

 כמפורש גויס התון לאב והיית ליה וסמיך תמים דהיה מקרא א״נ
 ככין ככר הנאמר החוצה אותו דויוצא קרא הכא ולא־נקט כסמוך

 כהיותו ככר ממזלו הקכ״ה שהוציאו כעלמ׳דכתו לסימני א12תרי׳3ה
 כן כהיותו ממזלו אותו הוציא כך להוליד ראוי שיהא שנה ע׳ כן

 ליורשו הראוי כן להוליד ראוי שיהא השם שינוי ע״י שנה צ״ט
 ליה קם דככר כו' כתערב צדק דקאי הך הכא תייתי דלא וניחא

 השם שינוי דקאמר דר״ה וכפ״ק הכתרים כין תכרית כמזרח צדק
 דאכרהס השם דשינוי ה״ה כן להוליד מזלה לשנות גרם שרה של

 ככ״ר כדקאתרינן ליורשו הראוי כן להוליד מזלו לשנות לו גרס
 לה גרס דשרה השם דשינוי כר״ה קאתר דעדיפא אלא והכא

 דר״ה פ״ק לת"ד ואפי׳ כלל להוליד ראויה שאינה גם להוליד
 מזלו כשינוי היינו כן להוליד לו גרם אכרהם של מקום דשינוי

 לגוי ואעשך כתיב והדר לך לך מדכתיב התם כדתייתי כראשונה
 כלל להוליד ראוי היה ולא שנה ע׳ כן היה תחרן שכצאתו גדול
 דהכא הך אכל להוליד מזלו לשנות גרס^ל! המקום ושנוי

 שנוי לו גרס שנה צ״ט כן כשהיה ליורשו הראוי כן להוליד
 כר״ה כדאתר שתלד שתה שנוי גרס ולה ככ״ר כדאיתא שמו

 שכת מסכת סוף כתוספות עיין כו׳ לישראל מול אין :זדז״ק

: קידושין מסכת סוף וכחידושינו
 ופליגא וכולי וארן שתים נתקיימו לא היא שאלמלא מילה גדולה ךךי״ה

 ופליגא המשנה דרשת על אמרו לא למה וי״ל וכו׳ אלעזר דרכי י
 הנראה וכפי ככרייתא כמ״ש וכולי תורה אילמלא שאמר אלעזר דרכי

 התשנה לשון שינוי כדקדוק *ונ״ל ־ אחד דכר הכל והברייתא התשנה דרשת

 שלמו את הקב״ה ברא לא מילה אילמלא אמרה המשנה הברייתא מלשון
 אומר אני ולכך ־ וארץ שמיס נתקיימו לא מילה אילמלא אמר ובברייתא
 מ״מ וארץ שמיס מתקיימים התורה שבשביל שאע״פ אומרת שהמשנה
 נוהג שהעולם לפי התחתון עולם זה עולמו הקב׳יה ברא לא מילה אילמלא

 שישראל הלילה וקצת יום שבזמן אמת והן לילה ובמידת יום במידת
בלילה ישנים אדם שבני השינה כזמן אבל העולם מתיןיים כתורה עוסקים

׳ ואין

 הדברים פי על *כי שנאמר שבתורה רמ-צו!ת כל גננד1
 דבראחרגרולה י ישראל ואת ברית אתך כרתי האלה

 שנאמר וארץ שמים נתקיימו לא מילה שאלמלא מילה יף)ןיס
 שמתי לא וארץ שמים חקות ולילה יומם בריתי לא *אם

 תורה גדולה אלעזר רבי דאמר אלעזר דרבי ופליגא
 *אם שנאמר וארץ שמים נתקיימו לא תורה שאלמלאכס

 רב אמר יהודה רב אמר וגו׳ ולילה יומם בריתי לא
 לפני *התהלך אבינו לאכרהם הקב״ה שאמר בשעה ״׳6גי

 דבר שמא אמר עצמותיו את רעדה אחזה תמים והיה
 וביניך ביני בריתי *ואתנה ליה שאמר כיון בי יש מגונה סס
 רבונו אמ׳לפניו החוצה אותו *ויוצא דעתו נתקררה מידבס

 אלא אחר בן לי ואין שלי במזל הסתכלתי עולם של
 שלך מאצטגנינות צא אברהם הקכ״ה ליה אמר ישמעאל

: לישראל מול אין
 גרית תר כלו ברית אתך כרתי האלה הדברים פי על בי
 ופליגא : המצות כל דהיינו הדברים ככל ששקולה מילה ׳

 האי תוקי והוא כתילה קרא להאי ליה תוקי דרכי אלעזר דרבי
 אתר שלא עכשיו עד מגונה רבר בי נמצא שמא ; כתורה קרא

 תתשפס שלך מאצטגנינות צא :עכשיו עד המים .והיה לי
 , :החוצה אותו ויוצא 3דכתי והיינו שלך מזלות הכמת
 פ״ע התורה כת״ש מכואר כו׳ תמים נקרא לא ׳א מהרש

 יצירה חסרון להשלים זו תצוה נתנה לא כי ח״ג
 שהיו מי לך שאין אתר ולזה ־ עכ״ל התדוית חסרון להשלים רק

 שלם נקרא לא כן אע״פ כו׳ לך שאין כאברהם התעלות כל ו3
 הקכ״ה כשא״ל אתרו ולזה שנימול עד אלא התדות כתעלת ותמים

 מגונה דכר כו יש שתא אכרהס חשב כי רעדה אחזתו תמים היה
 וגנאי תום שהוא גו׳ כריתי את כך אחר שא״ל וכיון כיצירה ותום

 כן אדם שכל כיצירה חסרון זה תום שאין דעתו נתקררה הערלה
 ותתיס שלם אהיה ובהסתלקו התדות חסרון הוא שזה אלא נברא

 יש כאברהם כמדות עצתו ומשלים התתתיס כל ג״כ וז"ש כמדות
 שעה מזל לבטל לו עומדת השעה כי יצירה על גדולה מעלה לו
 הדברי׳ פי על כי שנאמר :״לוק הסכאכר כדלקמן היצירה סל

 לא שעדיין כיון כמילה תלוין התורה שכל ר״ל גו׳ כרתי האלה
 ולשמור תורה ללתוד אסור ואדרכה התור׳ מצות ככלל אינו טתול

 וארץ שמים נתקיימו לא : "■ק תיתות ד׳ פ׳ נדאתרינן סכת
 למחשביה ה״ל התילה כשביל גם העולם קיום אם לדקדק ויש בו'

 לת״ד גס כו׳ הדין על קיים העולם דכריס ג׳ על גבי מתני׳3
 העולם קיום ככלל נתי תורה הרי כו׳ נתקיימו לא תורה שאלמלא

 עולם מעתידי ככלל אלא העולם מקיימי ככלל הזורה חשיב ולא
 ג׳ אלא חשיב לא דהתס זי״ל יונה רכינו כשם הטור שתחלק כמו

 כל הדין אלמלא כי הטור פמ״ש לחכירו איש כין עולם מקיימי
 הכאקאמר אכל ע״ש כו׳ השלום וכן כז׳ האתת וכן גכר דאלים
 מילה כשביל לתר אי נתקיימו וארן שמיס חקות שהם כולו דעולס

 לא אם שנאמר בו׳ תורה אלמלא :וק״ל תורה כשביל ולמר
כרית היינו תורה כרית דהאי לי׳ משמע גו׳ ולילה יומם בריתי

)



קצו נדרים שלישי פרק ■ נדרים ארבעה
 ישראל שעתידים הקב״ה שצפה אלא העולם יתקיים איו תורה זאין

 ישנים שהם וכזמן תמיד ככשרס קודש כרית אות חורזס שהיא המילה לקכל
 שכיון העולם מקיימת והיא המצות ככל שקולה שהיא כמילה מוכתרים הס

 שקולה כי כולם המצות כל ביום יש הרי המילה קודש כרית ככשרם שיש
 לא מילה שאלמלא מילה גדולה כמשנה ששנו וזו שכתורה המלות ככל הילה
 ובשעה ביום העולם יתקיים שבתורה לפי עה״ז עולמו את הקב״ה ברא

 וכיון יתקיים היאך כלילה אדם כני שישנים כזמן אכל בלילה ישנים שאינם
 לא אס שנאמר עולמו הקב״ה ברא וכמילה בוראו היה לא להתקיים שא״א

 חקות ובלילה ביום ועומדת תמיד קבועה המילה שהיא ולילה יומם ברית׳
 לפי בתורה יתקיימו שמיס שחוקות שנאמר דאע״פ שמתי לא וארץ שמים

 מ״מ שינת שם אין כי כלילה התורה ברוחניות עוסקים מרום שמלאכי
 אלא הארץ לבריאת מקום אין כלילה לישן שצריכים התחתונה הארץ
 אילמלא דאמר אלעזר דרכי יפליגא כאן אמרו לא ולכך שכתכנו כמו במילה
 דהיינו וארן שמיס נתקיימו לא תורה אילמלא אלעזר א״ר ששם לפי חורה

 כי התורה כזכות אלא מתקיימים אינם מילה שם שאין העליונים השמיס
 התורה סודות עיקר כי ופנימיותיה בסודותיה תורה יש ממעל בשמים גם

 התחתון עולם על הוא עולתו הקב״ה ברא לא אתרה והמשל כעליונים היא
 אכל בלילה השינה בזמן להכין כדי למילה צריכים והס בתחתונים שנוהג
 פליגא ודאי הכא וארן שתים מקיימת שהמילה שאמרה הברייתא בלשון

: וארץ שתים מקיימת שהתורה שאתר אלעזר דרבי

 מתמם הקב״ה עצמו את המתמים כל יצחק רבי אמר יג
 אושעיא וגו׳רבי תתחסד חסיד *עם שנאמר עמו שס
 )עולה לו עומדת שעה עצמו את המתמים כל אומר במיאל

וכתיב*והיית תמים והיה לפני *התהלך שנאמר לגדולה( ” י
: גויס המון לאב חי
 ובסמוך דלעיל כענין כי' מתמם הקב״ה מהרש׳יא יז ברא׳

 שתע ולא גו לבטוח ה׳ עם תתיס שהיה גאגרהס
 • מולו לשנות עמו הקג״ה והתמים השמים ולהוגרי להאצטגניניס

 מזל שינה והקג״ה גורס שעה מזל כמ״ש לו עומדת השעה והיינו
 תמים והיה לפני התהלך גגיה תדכתיב ומייתי לטוכה שלו שעה
 אף גויס המון לאב והיית זאח״כ וקוסמים למעוננים תשמע שלא

 : וק"ל 1ישמעג דהיינו אחד לגוי אלא ראוי אינך מזלך שלפי פי על
 נחש לא *בי שנאמר נחש לו המנחש כל לוי רבי אמר ד,

 מרה משום אלא כתיב אל״ף בלמ״ר והא ביעקב
 שאינו אדם כל זירא דרבי בריה אהבה תני • מרה בנגד ר,נ״ן

 השרת מלאכי שאפילו למחיצה אותו מכניסים מנחש נג
ליעקב יאמר *כעת שנאמר לה ליכנס יכולין אינם

: אל פעל מה ולישראל 06
 שנזוק אחריו רודפים והנחשים שהקשמיס נחש לו המנחש כל

 בהדיה קפדין דקפיד מאן ע״פ בפרק וכדאמרינן דגר גנל
 רודפין דאין דמשמע אל״ף בלמ״ד : וכו׳ נחש לא כי שנאמר

 דגמדה בהדיה קפדין דקפיד מאן מרה כנגד מרה : אחריו
 ליעקב יאמר ;□עת מקרא נזיק ולא לו תודדין גת מודד שאדם

 פעל מת לישראל ישאלו תשרת שמלאכי אל פעל מה ולישראל

 שאין למחיצה אותם מכניסים מנחשים שאינם שמתוך לפי אל
 תדת נתי דהיינו נעיני ונראה לה ליכנס יטלים השרת מלאכי

 אלא העתידות לידע נחשים לקראת הולך שאינו שמתוך מדה כנגד
שאינם עולם חי הקג״ה לו מגלה הני ממס בהקג״ה מטח

׳. • : השרת למלאכי גלוים
 כנגד מדח משום כו׳אלא נחש לו המנחש כל מהרש״א

תשלם דהקב״ה ודאי נתי דברים שאר כו׳גכל מרה
 דתזי דומה אינו גס דסוטה קתא פ׳3 כדאתרינן תדה כנגד מדה

 כנגד דתדה דה״ק נראה אבל וגו׳ נחש לא כי דמייתי תקרא נו
 נחר מדנתיג וגו׳ ביעקב נחש לא דכי קרא מהאי נשמע תדה

 שמעינן וגי׳ נחשים לקרא־! נפעם כפעם הלך ולא ננואה הך
 הלך ביעקב נחש לא כי גפיו הש״י ששם בנבואה ששמע דקודס
 והיינו מנחשים ביעקב שהיה סכור שהיה בנחשים ולהזיקס לקללם

 קדריש דקרא כו׳מסיפא אותו ודוק:מכניםים נח: לו המנחש כל
 לאגרה"■ שנאמר שתצינ׳ו גו׳דבר ליעקב יאמר כעת דכתיג כפרש״י

 פעל מה ולישראל יעקב את ישאלו גוי חיה כעת שנאמר מלאך ע״י
לפנים יהיו הס כי המלאכים את עוד ישאלו ולא עת באותו אל

 .■ ■ • שם עיין תדה כנגד מדה זה שגס נר"ן ועיין תתחיצתן
, טו אבינו אברהם נענש מה מפני אר״א אבהו רבי אמר

 שס שעשר מפני שנים ועשר מאתים בניו ונשתעבדו
 נרא׳יי ביתו. ילידי חניכיו את *וירק שנאמר בת״ח אנגריא

 בר שמואל רבי • רן עד וירדוף מאות ושלש עשר שמנה
 שנאמר הקב״ה של מרותיו על שהפריז מפני אמר נחמני
 נ* שס שהפריש מפני אמר יוחנן רבי י אירשנה כי אדע *במה

 לי תן שנאמר השכינה כנפי תחת א מלב אדם בני את
 םס חד ושמואל רב חניכיו את *וירק לך׳ קח והרכוש הנפש

 שמנה • בזהב שהריקן אמר וחד בתורה שהריקן אמר
 כנגד ואליעזר אבא בר אמי רבי אמר מאות ושלש עשר

 הכי בחושבנא אליעזר אליעזר הוא זה דאמרי ואיכא כלן
 אברהם הביר שנים ג׳ בן אבא בר אמי רבי ואמר • הוי
 נ> שם בקרליי אברהם שמע אשר *עקב שנאמר בוראו את

 מאה בחושבנא עק״ב משלשה חוץ אברהם של שנותיו
 משוק בחושבגא השטן אבא בר אמי וא״ר * ותרתין ושבידם

 הי* כתיב אבא בר אמי וא״ר ׳ הוה וארבע ושתין מאה תלת
 ״״״ הקב״ה המליכו בתחילה אברהם הוא וכתיב אברם

 רגיי על ולבסוף אברים וארבעייושלשה מאתים על לאברהם
ז סחגי :הגרה וראש אזנים ושתי עינים שתי הן רמ״חואלו

אותרו על תפורש׳ שעגיר׳העונש אע״פ אברהם נענש מה מפני
 נופל להיות הענישתן זו עבירה מקום מכל אדע גתה

 לתלחמה שהוליכם בת״ח אנגריא שעשה : עאל גתה
 לתור*: שחצכן אדם בני דהיינו ניתז ילידי חניכיו את וירק כדכתיב

 של תדותיו על להרהר והגדיל שהרגה מדותיו עד שהפריז
 לי תן שנאמר : והפקיר ויתר הפריז אדע גתה שאתר הקב״ה
 תחת תכניסן היה לעצתו עכגן ו1ו? לו נתנן אבינו ואגרהס הנפש

 נצחו ונשנילה נתורה זרזן בתורה שהריקן : השכינה כנפי
 שעשת רק והבור תלשו! התורה תן הריקן אחר לשון התלתתה

 זהב דהיינו חרוץ בירקרק כדכתיג בזהב הריקן :אנגריא בהם
 אשר עקב שנאמר : שילכו כדי הרבה זהב להם שנתן כלותר
את ג'הכיר שנן נמצא קע״ה חיה נאגרה׳ שתע עק״ב כמכין שמע

מלאו



נדרים שלישי פרק נדרים ארבעה
 הוו וארבע ושתין מאה תלת בחושבנא השטן :וראו4

 לתשטן לי׳רשוהא דלית יומא חד איכא כן אס שס״ה החמה מתות
 ושתי עינים שתי : השליטו המליכו : הכפוריס יום דהיינו
 ליזהר ברשותו שהם אבריו על הקנ״ה המליט שנתחלה אזנים

 נרחו על שהרי ברשותו אינס אדם של זאזניו עיניו אבל מעבירה
 ברוך הקדוש המליכו כשניתול ולנשוף ישמע ונאזניו נעיניו יראה
 : מצוה דנר אס כי ישתע ולא יסתכל שלא אלו על אפילו מא

:שנימול הגויה וראש
 אף הרא״ש כתג כו׳ אברהם נענש מה מפגי מהר^״א

 נתה אותרו על מפורשת העונש שענירת פי על
 ותענית מגילה נמסכת דאתרינן מוכרח זה ואין עכ״ל ט׳ אדע

 והכי כו' זכות נאיזה אלא תגר כקורא לא גו' אדע נמה וננ״ר
 אנגריא :וק״ל אדשמואל דפליגי דשתעתין אמוראי הני כל #נרי

 נת״ח שעש׳אנגריא תפני התקנא פרק אתרינן וכה״ג כו׳ כת״ח
 תפורש אינו הכא אבל נקי אין תדכתיב נמפורש ליה דריש נו׳ושס
 ליה דדריש לפרש נראה ויותר הר״ן פי׳ ועיין ליה דריש מהיכא

 כאלו תורה חנרו ן3 התלמד כל נערונין כת״ש ניתו ילידי מדכתינ
 לאנרס כן אמר סדום מלך גו׳ הנפש לי תן שנאמר : ילדו
 נהם זכה שהרי השני נפשות להחזיר דנריו לקבל לו היה שלא אלא

 פר׳ כמ״ש אצלו השכינה כנפי תחת להכניסם לו והיה ההפקר מן
 ושרה האנשים את גייר אנרהס נחרן עשו אשר הנפש ואת חלק

.־ הנשים את
 הקשה קאיידינונר ז״ל מוהר״רש הגדול הגאון מ״ו המגיה אמר

 3ע״ ז׳ רף דנרכות פ״ק נתוס׳ התונא תשכון דע״ס
 איך א״כ ותשכח דוק המלכים למלחמת קודם אדע בהכרחנתה

 וצ״ע דקדיס אדע ננמה נופל להיות הענישתו זו ענירה
 נאננים שהוריקן אתר ר״ל ננ"ר תפורש כו׳ בזהב רהרריקן

 אחר להוטין יהיו שלא גו׳ חרוץ נירקרק ואנרותיה כד״א טונות
 הוריקן שופעים פ'3 אתר לוי רני נפשות בהצלת ויתעסקו #ממון
 דחושבניה הוא אליעזר וא״ד :ע״ש גו׳ הירא האיש מי בד״א

 על יושניס חלקם יקחו וממרא אשכול ענר דכתינ והא הוה הכי
 עקב שנאמר שנים ג׳ בן :ננ״ר איתא וכה"ג היו הכלים
 להכיר ידיעתו שתחלת כו׳נראה חושבניה גר שמע אשר
 שנים נ״ב עד תורה ימי לו נחשנו לא מיהו שנה ג' ן3 היה בוראו

 ימי אלפים ׳3 דע״ז נפ"ק כדאתרינן לרניס ידיעתו נשלם ןאז5
 גו' הנפש ואת נו שנאמר שנין מנ״ב דמתחילין גמירא תורה

 את אנרהס הכיר שנין מ׳ ן3 3כת ח״א המדע ספ׳3 והרתנ״ס
 השטן : מדהכאוק״ל הראנ״ד עליו השיג וכבר ע״ש בוראו

 נלא ככמה'מקראות נמצא וכן ה׳ בלא שטן שורשו כו׳ חושבניה
 נמלאך קרא דמשתעי דהיכא משוס בה״א השטן ליה דרשו אבל ה׳

 לרמוז בזכריה גם נאיוב מקראות נכל בה׳ השטן 3כתי המשחית
 דכלהשנה לרמוז החשנון נכלל הה׳ גס וע״כ הידוע שטן על

 נאיוג כמ״ש נוראו נגד להשטין הידוע שטן הוא ימים סס״ד
 כת אין י״ה דהיינו משנה אחד מיום חוץ ה'3 השטן ובזכריה
;וק״ל לקאריך ולזין לעלאקיס אז דוקין שעראל ?ת״ש ^טין

 י״ל ועוד הר״ן ופי׳ התוספת פי' עיין כו׳ עינים הן.ב' אלו

 דנרים למעלות משמשות והשמע הראות שהם החושים של כידוע
 לדנרים רק משתשין שאינם החושים נשאר משא״כ הרוחניים
 משלמת שהמילה תמים והיה פסוק על לעיל ת״ש וע״נ הגופניים

 המילה נתצות כי אמר ולזה והמדית השכליות נמעלת האדם
 והשמע הראות דהיינו רוחניים היותם החושים נ׳ על גס השליטו

 האדם לתעלות כראוי נהן להשתמש אונים ומג׳ עינים מל
 אנריס נרמ״ח ידיהם על ותמים שלם להיות ומדות בשכליות

תמים והיה פסוק על זו דרשה החומש נפי׳ רש״י שהניא וייחא
: גו׳ע״שודו״ק

שעגירון אע״ם ז״ל הרא״ש פי׳ ונו' אכרהס נענש מה מפני הרי״ף
 הענישתז זו עבירה מ״ת אדע במה אומרו על מפורשת העונש 1

 שאתר אלעזר רבי דברי בדקדוק אפש׳לפרש ולע״ד אדע בבתה נופל להיות

 של בניו נשתעבדו מה תפני דהיל׳יל בניו ונשתעבדו אברהם נענש מה מפני
 שנענש ה׳ דרך היתכן לשאול הקשה אלעזר רני אמנם וכו׳ אברהם
 הראו• מן והלא אברהם של בניו ונשתעבדו אדע בתה שאמר על אברהם

 בעוז שישתעבדו בבניו ולא בעצמו העונש יהיה ונענש שחטא שאברהם
 חטאו שלא בניו ונשתעבדו חטאו על אברהם נענש מה מפני וז״ש אביהם

 נשתעבדו לכך להקכ״ה נניס שהם בת״ח אנגריא שעשה מפני ותירצו נזה
 שהפריז מפני אמר ושמואל :מדה כנגד מדה שהיא אברהם של בניו ג״כ

 נחה אומר והיה יירשנה אס אלא נסתפק לא שאלו ונו׳ אדע נמה שאמר
 חדותיז על לישאל הגדיל אבל נענש בעצמו הוא היה אירשנה אס אדע
 נמה אבל בודאי אירשנה ני אני יודע נלומר אירשנה ני אדע במה ואמר
 את לי לתת שהבטחתני ההבטחה שתתקיים אדע זרע באיזה בלומר אדע

 והפריז שנסתפק וביון אירשנה בי לי תתן אשר הזרע מהו לרשתה הארץ
 ולפי׳רש״י זרעך יהיה גר בי וא״ל בזרעו גס נענש הזרע ב*:ין המדה על
 גס השכינה כנפי תחת להמס אדם בני שהפריש תדותיו על שפי׳הפריז ז״ל

אשר נזרעו גס נענש השכינה כנפי תחת נכנסו שלא הבאים במרות נענש
:אחריו יבא

 טן ואנשים קטנה *עיר רבתיב מאי אבא בר אמי ר׳ אמר
 שסובנה אותה וסבב גדול מלך אליה ובא מעט בה

 3״ע מעט בה ואנשים הגוף זה קטנה עיר גדולים מצודים עליה
 קזצס יצר זה אותה וסבב גדול מלך אליה ובא האברים אלו

 מ איש בה ומצא עונות אלו גדולים מצודים עלי׳ ובנה הרע
 דה בחכמתו העיר את הוא ומלט טוב יצר זה חכם מסכן

 המסכן האיש את זכר לא ואדם • טובים ומעשים תשובה
 * טוב ליצר ליה דמדכר לית הרע יצר דבשעת ההוא

 מעשרה ׳ טובים ומעשים תשובה זו לחכם תעוז והחכמה
וב׳ * רגלים וב׳ • ידים ג׳ אלו בעיר היו אשר שליטים

: ופה • הגויה וראש • אזנים וב׳ • עינים
 נעשים האדם מעשה שחג נאדס שולטים שליטים מעשרה

: ידיהם על
 להזכי׳שנא ת״ל פשוטו דלפי כו׳ ואנשים הגוף זה מהרש״א

 תלך דאין וחיילותיו רניס באנשים גדול תלך טליה
 ונגה אותה 3וסנ גס מעט ה3 דאנשיס נעיר שהזכי׳ כתו עם בלא
 אין עם בלי גו׳ עליה ונגה אותה 3סנ עצמו שהוא ותשתע גו׳
 סובב עצתו שהוא יצה״ר זה גדול תלך ולפיהנתשל התלך דרך זה

פרש״ו לאנשים גן׳ עלית ננה עצמו והוא הגוף שהוא העיר
פר8נ



הצז נדרים שלישי פרה נדרים ארבעה
 אכל כרכתי וכ״ה אדה של אבריו שהם הנמשל לפי קהלת ס׳5

 לכא בגו זכוחיה דקלילן היכתא הנמשל לפי ליה מפרש התרגום
 שס גס הנמשל לפי מפורש הענין כל כתרגום ע״ש כו׳ דאינשי
 טובים ומעשים תשובה זו בחכמתו :שע״ בע״א קצת כרכתי

 כו׳ ות״ט תשונה חכמה תכלית קורא היה פרק מ״ש ע״פ וכו'
 לעושיהס אלא נאמר לא ללומ״יהס גו' ת׳ יראת חכמת שנא׳ראשית

 קהלת כספר פרש״י עיין כו׳ עינים ב' שליטים מעשרה :נו׳
 חוש עיניס נ׳ חושים הד׳ כוללים אלו איכרים שעשרה לפי ונראה

 חוש הגויה וראש רגלים ׳3ו ידים השמע׳ב׳ חוש אונים ׳3ו הראות
 נעשים המורגשים א־ס מעשה וכל הטעם חוש השת המישוש

 למעשה כ״כ צורך כו אין באף הריח הה׳ חוש כי ידם על ונגמרים
 אלו אכריס י׳ וע״כ היתרן אדם כני כמה ומצעו אדם וצרכי

:וק״ל שליטים כגוף נקראו
 שאתר כיון לגמגם ויש וכי' יצהי׳ט זה והכס מסכן איש כה ומצא הרי״ה

 חשוכה זו בחכמתו העיר ומלכו יצה׳יט זה והכם המסכן אח שמצא י
 זכר לא אס והלא המסכן האיש את זכר לא ואדם לומר חזר איך ומ"נו

 נקרא שיצה״ט הכוונה את:ס • ות׳ינו כתשוכה לתועי חוזר היה לא ליצה״ט
 האיש את אדם זכר לא היצה״ט נתחכם שלא זמן וכל חכם נקרא וגס מסכן

 שהמסכן מתוך אכל נשתעין דכריו אין מסכן להיותו כי יצה״ט זה המסכן
 האיש זכר לא ואדם שס כתי לא ולזה בחכמתו העיר מלט חכס כן גס היה

 בעודנו כלומר ההוא המשכן האיש את זכר לא ואדם אלא וחכם המשכן
 מעשרה :כמשכנותו ולא כחכתתו העיר את ומלט אכל כחכמה ולא משכן

 ששולטי׳ האיכר׳' ככלל החוטס מנה שלא תימה ויש עיניסוכו' שני שליטים
 ושמע וחמי כעי דלא ואזני׳דמריח העינים כמו כרשותו איני והחוטם באדם

 המשרסריס איכרים והס שפירשו הרא״ש דכרי ומתוך : כעי דלא מה
 כיד שאינו אע״פ שהח־טס לומר יש האדם כיד מהורים ואינם בעבירה
 כערוה כשמים ריח שגס דוחק יש ומיהו כעכירה משרשר אינו מ״מ האדס
 האיכרים העשרה שאלו אפשר ושתא • כעבירה תסרשר הוא כחוטס שהוא

 ולא ברשותו להיותם לחכם תעוז טובים ותעשיס תשובה שהיא החכמה
 כחכתשוכה אין כעי דלא מאי ומריח ברשותו שאינו החוטם אכל יחטא

: בכוונה שלא לי שבא מהריח למנעו

 הקב״ה בקש ישמעאל רבי משום זכריה רבי אמר ין י
 מלך צדק *ומלכי שנאמר משם כהונה להוציא שס
 אברהם ברכת שהקרי׳ כיון עליון לאל בהן והוא וגו׳ שלם נרא׳

 *ויברכהו שנאמר מאברהם הוציאה המקום לברכת די
 וגומ׳י עליון אל וברוך גו׳ עליון לאל אכרם ברוך ויאמרםם

 רבו לברכת עבד ברכת מקדימין ובי אברהם ליה אמר
 ה׳ נאם מזמור *לדוד שנאמר מאברהם הוציאה לפיכך !יכ0
 כהן אתה ינחם ולא ה׳ נשבע בתריה וכתיב וגו' לאךני 'ק י

 צרק מלכי של דבורו על צרק מלכי דברתי על לעולם
 זרעו ואין כהן הוא עליון לאל כהן *והוא הכתיב והיינו יו ברא׳

: כרן

 מאברהם הכהונה הוציא לפיכך י: נח בן שס הוא צרק ומלכי
 מחמרן בכהונה זכה לא שס של מזרעו שאברהם פי על ואף

 כהן זרעו ואי; כהן והוא דאמרינן והיינו עצמו מחמת אלא שס
 שאר מכל נטלה הכי משוס מחמתו בכהונה זרעו זכה שלא כלומר

 דקאמר הוא דוד לאדני ה׳ נאם : לאברהם ונתנה שם של זרעו

 במלחמת שהבטיחו לימיני שב אברהם דהיינו לאדני היה ה׳ דנאס
 התם אויב) לשית בעזרו שיהיה כלומר מ' לימין שישב מלכים ׳7

 אדון נקרא ואברהם לעולם כהן אתה תזמור בההוא וכתיב לרגליו
.׳על אדון שקראך אכרהס למען אדני למען בברכות כדאיתא

 : הכהונה תתנו נטלה צרק מלכי של דבורו
כו׳בתוס' משם כהונה להוציא הקב״ה בקש מהרש״א

 ע״ש כו׳ היה שס של מזרעו נתי דאברהס תימא
 היינו תשס כהונה להוציא דה״פ נ״ל ועוד לזה תירוצים זבר״ן
 דכה״ג תקודם שנולדו בניו נתכהנו ולא עוד לו שיולדו תכניו
 תקודס שנולד לפי זמרי תעשה עד נתכהן דלא פנחס גבי אתרו

 :תקודם שנולד לאברהם כו׳נהנה שהקדים כיון אכל עזר1י שנחכהן
 מ אברהם שא״ל מפורש זה אין בו׳ מקדימין וכי אברהם א״ל

 . נתנה ולא לאברהם ונהנה תמנו שנטלה תמה אבל כך על ושהוכיחו
 כהן אתה דקיא ואפשר כך על דהוכיחו תשוס לותר למדו לאחר

 נ צדק למלכי בשבילי שדברת על תפורש הכי צדק מלכי דברתי על
 הל״ל הענין לפי קונו לברכת עבד ברכת ^קדימין וכי

 שאברה׳ לפי הכי נקט אנל עבדו גבי הנופל לשון שהוא רבו לברכת
 והוא גומר קונה עליון לאל אכרם ברוך קרא מהאי נלמד א׳ קנין

 ברכת תקבל שהוא לקנויו םוא-םמשפיע לקונם שברכה תבואר
 השפע: מקבל לברכת קוד׳ המשפיע ברכת שיהי' ודאי וראוי השפע

 חלק דפרק אגדה מהם נעלם ואולי כרא״ש עיין בו' לימיני שב

 ואוהביה אברהם לאדני הקב״ה אייתי לפס כן אתר דאליעזר
אתר אלעזר שם ופרש״י גו' שב לאדני ה׳ נאם שנא׳ כו׳ ליתיניה

:גו׳ שב אכרהס לאדני ה׳ נאס זה
 לדעת המזתוריניארתיו ביאור עליון לאל כהן והוא דכתיב והיינו הרי״ף

 והיינו מ״ש נדקדק לנו ויש ע״ש מזוקק כסף כס׳ ז״ל חכמינו
 אלא לעוצם מאי כהן־לעולס ואחה חש'ה לפרש שהכוונה כהן והוא דכתיב

 לו הכהונה ניתנה ■ולאברהם כהן זרעו ואין כהן הוא היה צדק שמלכי לפי
: עולם עד וזרעך אחה כלומר לעולם כהן אתה לאברהם אמר לכך ולזרעו

המוהר בין אין פרק
 לה שלוחי או הוו ידן ד שלוחי כהני הגי להו איבעיא

 ע״ב אמרת אי הנאה למוהר למנ״מ דשמיא
שלוחי אמרת ואי ואפור ליה מתו הא הוו דידן שלוחי

:וכו׳ רתנן ת״ש מאי שרי דשמיא
 ליה קמהני הא קרכנות: דבעלי דידן שלוחי קרינות: שמקריבין כהני ה^י

 : וכו' מדקתני אצא י תמנו יהנה שלא הדירו ואיהו כפרתו לכפר שליח

?־קידושין דכפ׳יק אע׳יג הס דידן שלוחי כהני הני להו אכעיא תוססות
 דידן שלוחי ס״ד דאי ניגהו דרחתנא דשלוחי הוצא רב אסיק

הכא כעי אפי׳ה עכדי ואינהו למעכד מצינן לא דאנן תירי איכא מי נינהו
: וכו' מברייתא או תחתני' למפשטא

 למביא היה כלא נינתו דשמיח שלוחי דקסבר ממאן לתילף לן אית אה״ב
 הוא כבר ולומר קרבני לו כמסר כיון הכהן על לסתיו הקרבן

 טיב מזגח שמוט הכה אלא תתנו דעתו ולהסיח בעדי יגמור והוא שלי שליח
 ׳ רקיכתו גמר עד המביא כלב וההכנעה הכינה השמועה היא שיזבח הטוב

 שלוחא ולומר הש״ץ על לסתיו אין הקי־בנות כתקום לנו שהיא כתפלה עתה וכן
נן כי ימלל שפתיו בארשת יוכל אס אך עתו לכי ימין שלפחות בצי הוא דידן

: וגו׳ לפניך לני והגיון פי אמרי לרצון יהיו נאמר

מקרא מקרא ילמדנו ולא ואגדו׳ הלכות מדרש מלמדו
נמי מדרש ליה דקמהני משום ילמדנו לא מ״ט

** קא א נון ח״ב '



נדרים רביעי פרק המורד כין אין
 על שבר שנוטלין במקום שמואל אמר ליה ממי קא

 הא פסקא מאי ה$דרש על שכר נוטלין ואין המקרא
 שרי המקרא על שכר שנוטלין במקום ראפילו ממ״ל

 דלא מדרש מ״ש למשקל שרי לא המדרש על למשקל
 וכתיב לבם לאמר ההיא בעת ה׳ צוה *ואותי דכתיב דנריס
 מה ה׳ צוני כאשר ומשפטים חוקים אתכם למדתי *ראה י
03 •

 אמר רב בחנם נמי מקרא בחנם נמי אתם אף בחנם אני
:טעמים פיסוק שכר אמר יוחנן ורבי שימור שכר

 לזה ביזנס מקרא ילמדנו לא ולהכי המקרא למוד על שכר שנוטליז
בחנם הלכות מלמדו אכל ליתן לו שהיה השכר ליה דקמהני

 איכא איסורא ולאו מלתא תליי( דכמנהגא פסקא מאי :כלל ליה קמהני דלא •
 והא כלל• דשקל עבד שפיר לאו וודאי לא תריץ המקרא על שכר למשקל אפי׳
 מקרא ילמדנו לא ולהכי ־ וכו' שכר שנוטלים במקום דאפי' למתני׳ קמ״ל

 ליתן־ לו השכ׳שהיה מן ליה מהני בחנם מלמדו אס שכר למשקל ושרי דהואיל
 אלא שכר נוטלים שאין מפני המקרא מן שכר למשקל התירו מ״ט אמר רב
 •דברים ולעסוק לצאת אותן מנירזין התינוקו׳שאין שמשמרין שימור שכר על

 ולא מקרא למדים שימור דצריכין וקטנים המקרא לימוד שכר ולא בטלים
 שכר למישקל ושרי דהיאיל בחנם לקטנים מקרא ילמדנו לא ולהכי גדולים
 מדרש לומדין אין דקטנים מדרש מלמדו אבל ליתן לו שהיה השכר קמהני

 ולהכי כלל להו קמהני ולא שימור שכר להו לית וגדולים לגדולים אלא
 נקודות שמלמדו מנייהו שקיל טעמים פיסוק שכר אומר יוחנן ור׳ :שרי

 ולהכי במקרא אלא אינו טעמים ופיסוק למישקל שרי שכר וההוא יטעמי.ס
 מתניתיז תריץ השכר את לו שמניח ליה דקמהני משוס מקר׳בקטן ילמדנו לא

 השכר את לו שמניח ליה מהני דקא משים בקטן מקרא ילמדנו לא דקתני
 דקא משום בחנם לקטן מקרא ילמדנו לא יק וה ־ ילמדנו לא ליתן לו שהיה
 גדול מקרא ולבניו לו מלמדו גדול היה אס ■ אבל השימור שכר ליה מהני
ואביהן הואיל נמי ולבניו ליה קמהני ולא שימור צריך לא דאיהו משוס

: שימור שכר וליכא משמרן עמהן.הוא

 גר למדתי ראה וכתיב צוהגו׳ .ואותי רכתיב מהרש׳א
 לפרש אין בו׳ בחנם אתם אף בחנם אני מה בו׳

 כאשר דא״כ גחנס אתם אף הקג״ה מפי חנס3 למדתי אני מת
 גו׳אגל ה׳ צוה אותי קמא קרא הגי׳ למאי ועוד למכת׳ ה״ל למדנו
 והא אתכם ללמד שצוני משמע ה' צוני דכאשר דה״ק לפרש נראה

 אפשר דתית ומשוס המצות קיוס על שכר ליטול דאשור פשיטא
 שצוני ולא המצות גענין צוני אשר כל מעצמי אתכס למדתי לפרש
 על היה דהצווי גהדיא ניה דמפורש קרא קמייתי אתכם ללמד

 גומר אתכס ללמד ההיא עת3 ה' צות אותי דכתיג אותס הלימוד
 קרא3ד גומ׳ למדתי דראה קרא לאתויי אצטריך לא זה לפי ומיהו
 והתלמידים דהרג קרא באידך לאחויי דגעי וי״ל טפי מפורש קמא
 יחיד לשון ראה גקרא מדנקט שכר3 ולא חנס3 זו אזהרה בכלל

 לכלל ולמדתי ליהושע אמר ראה דר״ל יס3ר לשון אתכם ולמדתי
דנרי׳ודו״ק; גכמה פי׳דחוק זה3כת׳ והר״ן זו גאזהרה דכלס ישראל

 האלהים תורת בספר *ויקראו דבתיב מאי רב אמר *ח
 תורת בספר במקרא ויבינו שכל ושום מפורש ה'?מת

 אלו שכל ושום * תרגום זה מפורש י מקרא זה האלהים
 לה ואמרי טעמים פסקי אלו במקרא ויבינו הפסוקים־

 ועטור סופרים מקרא יצחק רבי אמר * המסורות אלו יה >זג■
 למשה הלכה קריין וכתבקולא כתבין ולא וקריין סופרים ת"5

 עטור * מצרים שמים ארץ ארץ סופרים .מקרא • מסיני

 ..קדמו תאסף אחר תלכו אחר תעבורו אחר סופרים
 י תהום משפטיך אל כהררי צדקתך נוגנים אחר שרים
 רכאשר איש דבלכתו פרת כתיבין ולא קריין * רבה

 ■ הוגד דהגד את • דפליטה לה דונבנתה באים י ישאל
 • כתיבין ולא קריין הלין דהשעורים אלי ׳ דהגורן אלי

 ידרוך * דהמצוה ואת י ריסלח נא קריין ולא כתיבין
 לח ולא ק כתיב הלין גואל דכי אם • נגב דפאת חמש דהרורך

 להאי ליה פסקי במערבא אדא בר אחא רב אמר קריין
 שמית בא אנכי הנה משה אל ה׳ *ויאמר פסוקי לתלת קרא

:הענן בעב אליך
 אלו שכל ושום : למקרא ליה למפרש תרגום זה מפורש

וקרי, לפסוק פסוק גין המפסיקות ונקודות הפסוקים
 הטעמים תנועת כפי המקרא מגין אדם ידיהם שעל שכל שוס להר

 :המסורת טעמי לפסוקי מיניה נפקא דחניגה קמא גפ׳ כדאמרי;
 הקריאה סופרים מקרא יצחק ר׳ אמר : גמסורה שנמסר מת

 תימת סופרים ועטור :סופרים שנקראו הראשונים לנו שמסרו
 את מעטרות שהן לפי עטור ונקרא הלשון ליפות שנכתבו יתירות
 ;נכתנות ואינם הנקראות ות3תי כתיבין ולא קריין : הלשון

 למשה הלכה : נקראות ואינס שנכתגות קריין ולא כתיבין
 ארץ סופרים מקרא :לישראל ומסרן מסיני משה קגל כך מסיני
 פי על אף מצרים שמים ;גקמץ נקרא אתנחתא גו כשיש ארץ
 אחר סופרים עטור . הס3 היתה כאילו נקראים אל"ף גהס שאין

 נוגנים אהר שרים קדמו אחרןתאסף תלכו אחר תעבורו
 ליה דהוה הלשון לתפארת אלא ואינם הם מיותרין אחר הני כל

 קדמו ותאסף ימים עת3ש תסגר רו3ותע כס3ל סעדו למכתג
 אל כהררי צדקתך :הלשון לתפארת שכתבו אלא ונוגניס שרים

 רנה תהום משפטיך כדכתיג אל הררי צדקתך 3למכת ליה הוה
 אלא ה׳ לצדקת צריכין המלאכים בלומר הרמים שההרים לומר

 דעטור־י ראיתי מורי רי3ד3ו : הלשון לתפארת אל כהררי שכתג
 אחר דלישתמע היכי כי אחר3 מפסיק טעם שמתנין היינו סופרים

 ע ואחר שרים קדמו תאסף כך אחר תעגורו כך אחר תלכו כך
 שמלת לומר אל ממלת כהררי טעם3 נפסק כהררי צדקתך נוגנים

 נגלית צדקתך אל ופירושו הפסוק גתחלת היתה כאילו הפוכה אל
 אחר שתלכו אחר משמע3 היה ההפסק ואלמלא ים גלו שהם כהרים

 קדמו שהנוגניס הנוגניס אחר שרים קדמו שתאסף אחר שתעמדו
 משום סופרים עיטור לה וקרי שלאל כהרים צדקתך להם

 פרת כתיבין ולא קריין :הקריאה גטעס למלתא ליה דמעטרי
 :כתיג ולא קרי פרת פרח גנהר ידו להשיג היא כשמואל דבלבתו

 ישאל כאשר אחיתופל גגי הוא נמי גשמואל ישאל דכאשר איש
 גירמיהו דונבנתה באים :3כתי ולא קרי אלהיס ר3נד איש

 כתיג: ולא קרי גאים וגו׳ העיר ונגנתה ה' נאם נאים ימים הנה
 קרי לה פליטת לה יהי אל נגל גננואת ירמיה גסוף פליטת ד לה
 הוגד הגד לה ויאמר גועז ויען גרות הוגד דהגד את.3כתי ולא

 מיהו. 3כחי ולא קרי את האי חמותך את עשית אשר את לי
הנך.3מדכרליה לא מפרה3 ואף וכתיב קרי שלנו. כספרים

. ...... דקריי! • .



קצח נדרים רביעי פרק המורד בין אין
1אינ פסל שמלת ונראה לך יהיה שפסולתן אלא נתנו לחוד למשה  כל אליה ותאמר הוא נתי ברות דהגורן אלי :כחיבין ולא דקריין

 ככל ותעש הגורן וחרד שאחריו והפסוק אעשה אלי תאמרי אשר
 קרא דבהאי 3ג על אף דהגורן אלי ליה וקרי חמותה צותה אשר ,

 אלידהשעורים :דלאחריו בפסוק דסמיךליה כיון הגורן ליכא
 קרי אלי אמר כי לי נתן האלה השעורים שש ותאמר הוא נמי גרות

 בהשתחייתי במלכים דיסלח גא קריין ולא כתיבין :כתיב ולא
 )את( :ואת קרי ולא נא כתיב לעבדך ה׳ נא יסלח ביתרמו!
 שלנו: בספרים נמצא ולא כחוב מצאתי כך ואתחנן כשדר דהמצוה

 שני ידרוך קשתו את הדורך ידרוך ירמיה כשוף דהרורך ידרוך
 מדותיה ואלה יחזקאל בסוף נגב רפאות חמש :קרי ולא כתיב

 קרי: ולא כתיב שני חמש אלפים וארבעה מאות חמש חמש וגו׳
 אס תאי אנכי גואל אס כי ונס א כי ועתה ברוח גואל דכי אם

 מיהו אחרינא עלייהו ושפי הגי כל חשיב ונמסרה קרי ולא כתיב
 צדקיתו גבי בירמיה דכתיב דהנפש אז אלא דהמצוה את חשיב לא

:הזאת הנפש את לנו עשה אשר ה׳ חי
 אונקלוס תרגום הוא בו׳ התרגום זה מפורש מהרש״א

 כדאמרינן ויסדום וחזרו ושכחוס מסיני ניחן שכבר
 ערבוב כי הפסוקים אלו שכל ושום ואמר ־ דמגילה ברפ״ק

 לכל וחכמה שכל משוס ענינו לפי ההפסק אבל לטעות מביא ענין
 נוסף דבר הוא זה גס טעמים פיסיק אלו במקרא ־ואמר ענין

:וק״ל להבינו העניניס להפסיק
 אלא משה העשיר לא חגינא בר חמא רבי אמר יט
 פסולתן לך *פסל שנאמר לוחות של מפסולתן שס
 נתנה לא בתחלה חנינא בר יוסי רבי אמר ׳ שלך יהא ס״יי׳
 מה לך פסל לך כתב שנאמר ולזרעו למשה אלא תורה לד

 בה נהג ומשה יהא שלך כתיבתן אף יהא שלך פסולתן
 עין *טוב אומר הכתוב ועליו לישראל ונתנה עין טובת "
 *ואותי הפרא רב מתיב לדל מלחמו נתן כי יבורך הוא מרי׳ד

 אותי ומשפטים הקים אתכם ללמד ההיא בעת ה׳ צוה
 ומשפטים חקים אתכם למדתי *ראה ׳ לכם ואני צוה 08
 לכם כתבו *ועתה לכם ואני צוה אותי • אלהי צוני כאשר שס

 לי תהיה *למען לחודה השירה הזאת השירה את לא 06
:בעלמא פלפולא אלא ישראל בבני לעד הזאת השירה

 יבורך הוא עין טוב דהיו סנפירי! ושל יהא שלך לך פסל
 אין לדל מלחמו נתן כי :הוא טוב כי ביה דכתיב משה זה

 שנא׳ ישראל אלא דל ואין בלחמי לחמו לכו דכתיב חורה אלא ליחס
 בעת ה׳ צוה ואותי חפדא רב מתיב :מאד טד ישראל וידל

 ומפרקינן ישראל את ללמד הו צו דהשס מא12 אתכם ללמד ההיא
 ללמד לבי את נתתי ואני ה׳ צוה ואותי קאמר הגי וק־א לכם ואני

 לעד הזאת השירה לי תהיה :למען ומשפטים חקיס אתכס
 בעלמא פלפולא :איכא סהדותא מאי קאמר לבדה שירה ואי

:לישראל עין טובת בו נהג והוא למשה לו נתן
 משה שהעשיר תאמר שלא בו׳ משה העשיר לא מהרש״א

 אמר דהא ישראל לכל שלמד לו שנתנו לימוד משכר
 ׳1כ מפסולתן שהעשיר אלא לעיל כדאמרינן נו' בחנם אני מה

שלא גופייהו הלוחות על שייך לא לך מלת גומר לך פסל שנאמי־
 ב נח

 דבר דה׳׳נ עיקר לגבי שפל דבר דהיינו כ״מ3 פסולת מגזרת נופל
 עיקר מן הפסולת היה סנפירין שהיו הלומות מן מבחוץ הנקצץ

 בו׳ פסולתן מה :וק״ל ישראל לכלל שניחן בפנים שהיה הלוחות
 שיהיה אלא שלך כתבן להיות מוכרח אינו עצמו מצד לך דכתב
 לך עשה וכן וגומר עגל לך קח כמו משלך כותב שאתה הספר

 סנפירין שיהיו לך פסל גבי אבל משלך שיהיה בו שדרשו חצוצרות
 ,שנא לך כתוב ה״נ שלך פסולתן שיהיה אלא משלך בו לומר א״א
 שלא שלך יהיה הכתב נמי דר״ל מענינו נלמד לו הסמוכה בפי׳

 גו' הוא עין טוב כו׳ עין טובת בו נהג והוא למשה אלא תור' נתנה
 ופרכינן תורה של מלחמה היינו גומר מלחמו נתן כי דקרא וסיפא
 התורה מצות דנתינת ודאי הא כי׳ אתכם ללמד גו׳ ה׳ צוה ואיתי

 למשה אלא ניתנה דלא מעיקרא לאקאמרנמי ישראל לכלל היה
 פריך לא ולכך שלך אלא יהיה לא הכתב מן למודה דהיינו אלא כו'

 כאשר גומר למדתי ראה גי׳ ללמד ה׳ צוה ואותי קראי מהני אלא
 כו' ציה ואותי ומשני ישראל לכל ניתן למודה דגס דמוכח גו׳ צוני

 הכתב מחוך הלמד דמשמע השירה את לכס כתבו ועתה ופריך
 הלמוד שהוא בעלמא פלפולא אלא ומשני ישראל לכלל ג״כ ניתן

 דבר הוא וכאלו כפרש״י דבר מתוך דבר הבנת ע"י הקתב מתיך
 שהוא שלך דפסולחן דומיא לחוד ולזרעו למשה ניתן הוא מבחוץ

 גומר לעד הזאת השירה לי תהיה למען הר״ן ופי׳ ־ מבחוץ דבר
 דודא* דחוק והוא עכ״ל סהדותא מאי קאמר לבדה שירה ואי

 עדות שפיר מקרי התורה על יעברו אס בפורענות שמדברת בשירה
 בכלל היא לעד רק שאינה השירה דגס כיון דה״ק ונראה להס

 ,גו בני את ולמדה גו׳ לכס כתבו ועתה כדכתיב והלימוד הכתיבה
 וקרא לכל׳ והלימוד הכתיבה בכלל הוא שנצטוו התורה שמצו' מכ״ש

 אות׳בכלל התור׳כחבו למצות כ״כ צורך בה שאין השירה גס ה״ק
כו׳ודו״ק: לעד שתהי׳ בה ?ורך יש שגס בכללה אותה התור׳ולמדו

 כ וחכם גבוה על אלא שכינתו משרה הקב״ה אין ר״י אמר
שם *ויפרוש דכתיב גבור ממשה ובלם • ועניו ועשיר

 וכתיב פרשו רבינו משה רב ואמר המשכן על האהל את
 שזול* מן אלא וקטין דאריך אימא וגו׳ הקרש ארך אמות *עשר

 י> ואשליכם הלוחות בשני *ואתפוש דכתיב קרא הדין
 םס ארכן הלוחות ותניא לעיניכם ואשברם ידי שתי מעל

 שת?מ *פסל דכתיב עשיר ששה־ ששהורחבןששהועביין

 לי תרוייהו דאמרי ושמואל רב חכם • יהא שלך פסולתן לך
 ?שב חוץ למשה נתנו וכולם בעולם נבראו בינה שערי חמשים

 והדר יכסיי* םהולמא טיזמ *ותחסרהו דכתיב מאחר
ח תמס מכל מאד עניו משה *והאיש עניודכתיב ־ תעטרהו

נעדב׳יכ : הארמה פני על אשר האדם

 ארך אמות עשר : בקביעות שכינתו משרה הקב״ה אין
גדול שהיה וכיון היה אמות עשי גבוה משה אלמא הקרש

 וקטן בקומה אריך וקטין אריך : היה גבור מסתמא כך כל
כדכתיב אמתתו על יתעלה השס ידיעת מאחר חוץ : בכת

:תאלהיס מעט ותחסרהו
ודילמא



רביעי פרק הבורר בין אין
 תימ*ו1"6הר3כי'>נת וקטין דאריך ודלסא א'1ןהר^9

 עכ״ל המפגן את מקם מקרשים יליף לא אמאי
 מאליו קם הוא אבל במקומו נראה פירושו דע״כ היא קישיא זלאו
 בתנחומא כדאיתא משמע מאליו הוקס הוקס לקמיה תדכתיב בנס

 אלו במשה שתיו כיון כו׳ ממשה וק״ל:וכולן בחומש פרש״י ועיין
 מאחיך מקרבך נביא תדכתיב נביאים בשיר ג״כ נימא מעלות
 המעלות הס עשיר חכם גבור המעלות שאלו ולפי גומר כמוני

 פרקי' ח׳ בהקדמת תבון כמ"שחכסאבן הבריות בעיני הגדולות
 במידות לו והוסיף השס שליח נביא מהם יחסר שלא ראוי
 אלו אצל עניו ג״כ שיהיה אבל מעלות ג׳ אלו בכל יתגאה שלא

 ג״כ נביא דכל ודאי מנביא עדיף חכם ושאמרו כמשה המעלות
 דחכם ועי״ל מנבואה עדיפא החכמה דתעלת דה״ק אלא הוא חכם •

 בתילי היינו דהכא חכם משא״ג התורה בחכמת היינו מנביא עדיף
 : וק״ל דב״ב בפ״ק בזה מ״ש ועיין דאינך דומיא דעלמא

 את מידיו וישלך תשא כי דפרשה מההיא כר ותניא ואשברם
 נשברו מידו לארץ השלכתו שבכח תוכח אינו גות׳ וישברם הלוחות

 ששינה קרא בהאי אבל ברזל בכלי שברן לארץ שהשליכן שאחר אלא
 דלכך משמע אחת בידו נושאן שהיה אאר ידיו בב׳ שתפשס לומר

 וזה זאת בהשלכה לשברן כדי בכח לתשליכן כדי ידיו ׳33 תפשם
 סנפירין שהיו גם בעלמא בהשלכה ששירן גבורתו על מורה

 למשה נתנו בו׳ בינה שערי המשים : וק״ל ששה ועוביין
 מזוקק לארץ תדכתיב ליה יליף דר״ה בספ״ק כל׳ אחד חשד

 החכמים כל ושא־ התורה עעמי מ״ש דהיינו שבעיות שבע שבעתים
 תלמיד במעלת בערובין כדאתרי׳ אח' בחסר זו למעלה הניעו לא

 מ״ח עומאה דבר כל על יודע והיה כמותו בדורו היה שלא ■ר״ת
:שם עיין כו׳ טהרה דבר כל ועל טעמים

 ע״פ דאף עיכובא ל מני וקשה ־ ונו' שכינתו משרה הקב״ה אין הרי״ה
 כל בו שאין למי לנו מנין התנאים אותם כל רבינו נמשה שנמצאו י

 נביא במש־ מ־כתיב לומר ואפשר ׳ שכינתו הקב״ה ישרה שלא הללו המדות
 רב כמשהממש־חנס להיות יצריך תשמע ה' לך יקים כמוני מאחיך מקרבך
 ושני מדכתייב גבור דיליף תימא וכו' בינת שערי נ' דאמריתרוייהו ושמואל

 בשני מואתפוש זה הוכיח ולמה וכו' ארכן הלוחות ותניא בידו העדות לוחות
 והוצרך בתוספות כתוב וראיתי מהבאת׳ הביא ולא בשכירתם שהוא הלוחות

 כח שצריך וחבטן שהשליכו תמת דיליף דתשמע גדול נכח בקרקע לחבטן
 חכם למי לילף שלך פשולתן לך מפשל עשיר דיליף דמהיכא וע״ק ־ גדול

 לפי וגס לישראל ונתנה עין טובת ונהג יהא שלך כתיבתן לך כתיב מדכתיב
 שהיה מוכח לישראל ונתנה עין טובת בה ונהג ליה יהב דפלפולא המסקנא

 לומר בינהוכו׳ונראה נ׳שערי דהמרי ושמואל דרב אצטריך ולמה משה חכם
 הנוחות של דהכתב משום בידי העדות לוחות ושני דכתיב מהאי יליף דניא
 מהן הכתב כשפרח אבל מאיליהן נסמכות היו הקדושה ובכח סובלן היה

 נבור שהיה שפיר מוכח הלוחות בשתי ואתפוש דכתיב בידו הלוחות זנתייקרו
 בטובת נהג שמשה לפי הוא לך מכתב חכם יליף דלא והא בידו לסובלן ־ויכול

 ■ ש: להשריית ראוים היו ישראל שכל זה לפי ונמצא לישראל ונתנה עין
ישר לשא' נמסרו שלא מה למשה בינ׳שנמשרו שערי מ׳יט הס פי׳חככ

 על ששרת׳שכ/ה שמצינו ואע״פ בלבד משה על אלא שכינתו השיי׳הקבייה לא י

 שיש חי על בקביעו׳אלא שכינתו תשרה הקב׳יה אין ת׳'מ ישראל מחכמי כמה
 בקביעו׳: תשר׳שכינתו הקב״ה אי! ז״ל הרא״ש וכ"פ ד/תנאי׳הטכ׳ב־משה בידי

 לן מנא היו עשירים כלם הנביאים כל יוחנן רבי בא
דכתיב ממשה למיונה ומעמוס ומשמואל ממשה 0ש

נדרים
 נמד$׳ מאן לאפוקי אגרא בלא אי נשאתי מהם אחר חמור *לא

 טי דעני משום ורלמא באגרא אפילו אלא אגרא בלא דשקיל
 דבתיב משמואל ׳ יהא שלך פסולתן לך מפסל אלא הוה

 שמואל ן׳מוח לקחתי מי שור את משיחו ה׳ונגד נגד בי ענו *הנני
 ינ א כלאאגרא׳ דשקיל מאן איבחנסלאפוקי וגו׳ לקחתי מי

 מהבא אלא הוה דעני משום ורלמא בשכר דאפילו אלא
 1 שס ישראל את שפט ושם ביתו שם כי הרמתה *ותשובתו

 ־ ביתו שם שהלך מהום כל רבא ואמר לה׳ מזבח שם ויבן
 שנאמ׳במשה ממה בשמואל האמור גדול רבא אמר * עמו

 דאפי׳בשכר נשאתי מרם אח׳ המור כתי׳לא במשה דאלו
 ,,שס *ויאמרו רכתיב שכר לא ברצון אפי׳ שמואל גבי ואלו

 :מאומה איש מיר לקחת ולא רצותנו ולא עשקתנו לא
 ,עמיס נביא לא אמציה אל ויאמר עמוס *ויען עמוסדכתיב

 * שקמים ובולם אנכי בוקר כי אנכי נביא בן ולא אנכי
 לי אית ושקמין אנא גיתי מרי ארי יוסף רב ומתרגם

 א "י' לבא בה וירד שכרה *ויתן דכתיב יונה * כשפילתא
 שכרה שנתן יוחנן רבי ואמר ה׳ מלפני תרשישה עמרם

היה ספינה של שכרה רומנום רבי ואמר כולה׳ ספיגה של
: זהב דינרי אלפים ארבעת

 נטל פלא היה משתבח זכי אגרא בלא דשקיל מאן לאפוקי
 גזלנין לאו נתי עלתא כולי גזלן הוה פכר׳דלא בלא

 אפי׳ :אחרי□ משל נהנה היה שלא באגרא אפי' אלא :כינהו
 רלמא : להן ניחא ולא ככופא משוס תתרצי דזימנין ברצון

 דעני משוס אלא עושר משוס לאו באגרא אפילו שקיל דלא האי
 מהכא אלא ;צריך היה לא ולהכי משאות ליה הוה ולא הוה

 היה וזה תשמישו גלי עמו ביתו :לך מפסל היה דעשיר שמעינן
 : כרחו בעל נשאתי מהם אחד המור לא : עושר מרוב

 ליה ניחא ולא כו׳ ממאן לאפוקי אגרא בלא אי מהרש״א
 נשהלך אפילו שקיל דלא דרנותיה למיתר לתלתודא

 המפרשים וכפי׳ שחרית מנהון דחד חמרא ולא כתרגומו לצורכם
 באגרא אפי׳ אלא דקאתר קשה אך הספר מן חשו־ עיקר דא״כ

 לחמורס צריך היה ולא עושר לו שהיה להקב״ה בהא קאמר מאי
 משל נהנה היה שלא באגרא דאפי׳ שפירש והר״ן התום׳ כפי׳

 קשה גס היה דעשיר מוכח תהיכא דא״ג יתכן לא עכ״ל אחרים
 להקב״ה שאמר כפי׳התוספות לומר ואפשר איכא הנאה מאי בשכר

 רואיס בשכר אפילו מהם אחד חמור נשאתי שלא שע״י מחתת כן
 מחתת עליהם משתרר שאני אלי ואותרי' להם צריך שאיני בעושרי

 שאיני מחתת להקב״ה וקאמר הוה דעני משוס דלתא ופריך זה
 כזה לעני ראוי שאין אלי אומרים עניות משוס חמור תהס פוכר

 לא. ע"כדאתר וא״כ גו׳ לך פסל תן אלא ותסיק עלינו להשתרר
 דאל> בפשיטות לקמן וגדקאתר בשכר אפי׳ היינו מהם אחד חמור

 שתואל גבי לפרש יש וכן בשכר דאפילו כו׳ חתור לא כו׳ במפה
 כדרך לצורכם בע״כ מהם לקחתי לא בשכר דאפילו דה״ק ועי״ל

 חתור לשטר לו פהיה היה דעשיר מיניה שמעינן זמ״ת השחוור
אין דשתא משום מהם שכר לא ברצון דאפילו בשתואל ממנו וגדול

 >לגם



- רביעי פרק המידר בין אין
 חתור לו היה ולא הוה דעני משום ודלתא ופריך גמור רצון גלנס
 לצורכם י שחוור דרך גותר נשאתי לא חתור דאפ״ה זקאתר משלו
 לאפוקי :וח״ק זה לעי התלמוד תן גס חשר עיקר זה לפי מיהו

 ליה תקשי דא״כ לדקדק יש כו׳ אלא בחגם דשקיל ממאן

 רבותיי ותאי דעשק תמאן לאפוקי וכי גו׳ עשקתי תי את נתי דאתר
 שכר תעשוק לא וכת״ש אדס פעולת שכר היינו דעושק ליישב ויש

 אצלי שעבד על שכרו לו תלתה עשקתי תי את וקאתר גומר שכיר
 מכאן ביומא כת״ש בחנם עבודתי לעשות חייבים שהם אע״פ
 שהלך מקום כל :ודו״ק מלאכתו לעשות תצויין עירו שבני לת״ח

 אלא למכתב ליה הוה לא אהרמתה ביתו דקאי פשוטו דלפי בי'
 לכאורה גס הרמתה ביתם אל ויכאו כתו הרמתה לביתו ותשובתו

 וסבב כשנה שנה מידי והיה שאתר זה את זה סותרים הפסוקים
 וכקרא ישראל כל שפט כסבובו דתשמע גות׳ ישראל את ושפט גומר

 דתשתע גו׳ שפט ושם ביתו שם כי הרמתה ותשובתו אמר דכתריה
 שפטם ובסכובו סבב השנה דכל אמרו וע״כ שפעם כביתו ברמתה

 ביתו שם כי ־אמר ו הרמתה שנה ככל סבוכו תשובת רק היה ולא
 לא דשתואל דתשתע ועי״ל שפטם ששם כסבובו שס שהוא בכ״ת

 עולם עד שס וישב נדרתו חנה אתו דהא כרתה בית שוס לו היה
 כי אמר ועי׳־כ ה׳ בכית ישב שגתלתז תיוס חי שהיה שנים נ׳ דהיינו

 בו ששפט שם סיבובו שהיה מקום כל על רק קאי לא ביתו שם
 מלשון׳ פשוטו דלפי גו' רצותנו ולא _• וח״ק עתו מתו היה ישראל

 לדקדק ויש רצון תלשון דרשוהו וע״כ צ'שניה חשר יהיה רצץ
 מי את שתואל נתי דקאתר תיניה דלעיל קרא תייתי לא אתאי

 בשמואל שנא׳ גדול ככלל נתי דהא וי״ל גוי רצותי מי ואת עשקתי
 שא״ל דבריו על ישראל כל הודו דלשמואל במשה משנאמר יותר

 דכריו על שהודו כמשה כן תצינו שלא רציתנו ולא עשקתנו לא
 כקר רועה בוקר דאי שם כפרש״י גו׳ גיתי מרי ארי :׳ק ודי

 נכיא לא תאי קרא קאמר שקמים שמחפש פועל שקמים וכולם
 שתבקש אנכי שקר נביא לא דה״ק אלא היה נביא שהרי גומר אנכי
 כדתתרגם עושר שאני דהיינו גו׳ אנכי בוקר שהיי להנכא .שכר

 דהכי כו׳ כולה ספינה של שכרה זהוק״ל; לשכר צריך ואינני

 כדרך לפרש יש שכרה כל הוא שנתן ותת דשכרה לשנא משמע
 ועדיין כ״כ תוכן היה לא עדיין והספן בדרכו שתקרי׳עצתו הכורח

 לתת הקדים והוא תרשישה ג״כ לילך תנאו תאנשי׳ שכרו קיבל לא
 שהקדים קרא תשמע והכי השכר תתס כך אחר ולקבל כלס שכר

 וירד שכרה ויתן תרשיש באה אניה וימצא כתיב7 הספן את ■ומיתר
נתן לא כה שירד וקודם מתרשיש שנאה מיד דתשמע גומר בה

1 : לתישיש לילך והחזירה שכרה ונתן שם להשהותה
אפילו שקיל דלא האי דילמא פירש'י הזה דעני משוש ודילתא הת״ף

 משאות לו היה שלא וקשהדא״כ וכו' עושר משוס לאו לאגרא י
 אחד חפור לא ואומר משה משתבח במאי א'׳כ באגרא אפי' ש־יל זמ״הילא

 צריך ועוד לישא מה לך היה שלא לפי לו להשיב פה פתחין ויש נשאתי מהם
 הנה באגרא לעצמו השכיר שלא למשה היה שבח מה דתלמודא בפשטא לבאר
 זה וגס אחרים משל נהנה היה שלא פי' והר"! • לו נתונה והרשות אתו שכרו
 דיליך לפירש״י לומר ואפשר בשכרו בא הוא שכיר אם בזה יש מה כי דוחק
 מכאן משלו בהמות קנה אלא אחרים של נהמות השכיר מדלא עשיר שהיה
 בשכום או פנים נושאי׳לו היו ישכיר שאס נזה שבח לו יש ומ״מ עשיר שהיה

 לא דילמא משאןופריך מכדי יותר הבהמות להטעין גבי׳או לאוזולי מכירות

 בשכירות יספיק אחו אשר ולנל משאות לו ■ואין היה עני כי נהמות

קצט נדרים
 להקל חמור שום השכיר לא לפניו היה אשר שלמעט עצמו משבח היה ומ״מ

 חמורו ע״ג נושאם היה אלא פנים לו וישאו ממנו יכיישו שלא כדי מחמורו
 בשכר נטל דלא לקמן דאתר מאי וכפי ־ מדאי יותר לטוענו עצתו ומצמצם

 בשכר ליקח הוצרך לא עני היה כי משאות לו היה עלא דמון מרצונ׳וי״ל שלא
 מהם ולאינשא ברצונם למצוא יבצר לא המועטים לחפציו כי מרצונם שלא

דעניו משוס ודילמא דגרים נראה ו״ל ש הרא ומדברי • ברצונם שלא בשכר
 נות עליה'וגם להטריח שלא היה חסידות ומנהג היה דעניו משוס שפיר היה ■

 לכל בהמות שקנה עשיר שהיה תמשה דיליף ונראה קאמר מאי להתבונן יש

 בהמות ותטעי! בשכר נשא שלא .משתבח והיה מאחרים השכיר ולא אתו אשר
 על להטריח רצה ולא היה דעניו משוס דילתא ופריו תדחי יותר אחריה של

 הוכרח ולכך הבהמו׳ שכר ממנו יקחי ולא תמנו יתביישו שתא הבהמות בעלי
 ולגירסת הי־אי׳ש לגרסת לומר אפשר זה עושר מחמת ולא בהמות לקנות

 אגרא בלא אי דקאמר מאי לחזק שחזר לומר אפשר היה עני דילמא הספרים
 עני והיה אגרא בלא דילמא אמר ולזה אנרא בלא דשקל ממאן לאפוקי שדחה
 הטיל לא בהמה להשכיר בידו ואץ עני ע"סשהיה דאף עצמו משבח והיה

 מעע בחמוריכס חפצי את שאו שלכם פרנס אני להם לומר הצבור על עצמו
 ח״ניס הס צבור בעול שהנושא אחר במקום אחז״ל וכן אחד כל על מעט

 אח׳לשאת לשים הטריח לא שבעניותו משתבח היה ומש־ צרכיו כל לי לעשות
 מקום כל ביתו שם כי הרמתה ותשובתו שלהם הנהמות על חנם חפציו את

 על ביתו שם כי דדריש לומר ואין האי תנ״ל וקשה וכו' עתו ביתו שהלך
 נתינת שהוא ביתו שם כי אמר איך יקשה דא״כ והמצפה אל ובית הגלגל
 ואיך ביתו שם הלך שהוא מקים שבכל לפי הרתת' ותשובתו מ״ש אל טעם

 אלא הרמתה לביתו ותשובתו דהיל״ל חז״ל שדקדקו לתרץ ונלע״ד טעם׳ בזה
 הרמתה לביתו ותשובתו אמר לא ולכך עמו ביתו היה שהלך מקים להיו׳שבבל

 הרמת׳דניון ותשובתו אתר ולכך עמו ביתו היה אל יבית וגלגל במצפה גס כי
 ' העיר בערך אלא ותשובתו לומר שייך לא בית לו היה המקומית אותם שבכל

 נאמר ואיך ביתו היה המקומות אותם בכל שם הבית כשהולך הרמתה שהיא
 דהיל״ל הכי ייליף ברמה ביתו שם כי כפשוטו לבארו יש עוד ־ ביתו אל ששב

 והוא עמו ביתו הילך שהית מקום שבכל להיות הרתתה־אלא לביתו ותשובתו

לומר יצדק נס כי הרתה החזרה ייחד לתת המקומות איחס כל משבב היה
 ולתת להם וחוזר למקום ממקום סובב היה שהוא כיון המצפה או לגלגל שחזר ,

 היה המקומית בשאר אבל ביתו עיקר שהם לפי אלא הרמתה תשובתו ייחד
 גדול רבא אמר : הרמתה תשובתו ליתר יוצדק ולכך מהרתתה ביתו מוליך

 ברצון הא אפי׳בשכר ז״ל פירש״י שכרה לא דאפי׳ברצון וכו' בשמואל הנאמר
 וקשה ־ פרצון ולא באונס לא שיכר היה לא שמואל ואילו שוכר היה בעלים

 שלא באונס בשכר הוא נשאתי מהם אחד חמור לא שאמר דמשה דמשמע
 והרי ברצונם שלא אחרים של בהמות נטל שלא בזה הוא שבח ומה ברצונם

 בכך רצונם שאין כיון בשכר אפילו אחרים של ב־תתס לעשוק אסור לכי׳ע
 היה צרכיהס כל מוטל ועליו ישראל של פרנס! תשה שהיה דכיון לזמר וצריך
באונס אפילו שכר בנתינת וכ״ש חפציו כל לשאת בהמתם ליטול בדין

: בשכר באונס נטל שלא לו הוא שיחים שיח ולכך

 כב ומשבחה תורה למד משה היה כתחלה יוחנן רבי ואמר
משה אל *ויתן שנאמר במתנה לו שניתנה עד

 הזתש כתובים העדות לחות שני סיני בהר אתו לרבו־ בכלותו
 לי לבקור רמז לקיש בן שמעון רבי אמר ׳ אלר-ים באצבע

 דט האר□ כל כמות *אם דכתיב מנין התורה מן חולים
 3׳׳ע ה׳שלחני• לא עליהם יפקר האדם כל ופקודת אלה ימותון

 ינ^ אלה ימותון האדם כל כמות אם רבא אמר משמע מא
 אותם מבקרי׳ אדם ובני מטותם על ומוטלים חולים שהם

 מאי רבא דרש לזה שלחו ה׳ לא אומרים הבריות מה
 0נ מוטב גיהים בריאה אם ה׳ יברא בריאה *ואם דכתיב

 נבראו דברים שבעה והתניא איני ה׳ יברא לאו אם תהיה
 * עדן גן ־ ותשובה * תורה הן ואלו העולם שנברא קודם

טשית• של ושמו י המקדש ובית ז הכבוד וכסא וגיהנם

■ תורה ־
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 • מאז מפעליו הדם דרכו ראשית הנני *ה׳ דכתיב תורהח לימש
1 . ״ צ 0 מצי  ער אנוש תשב וגומר ילדו הרים *בטרם דכתיב תשובה ב ,6ןך

 ה׳ *ויטע דבתיב עדן גן • אדם בני שובו ותאמר־ דכא ישעיה
 מאתמול ערוך *כי דכתיב גיהנם ׳ מקרם בעדן גן אלהים ל

 בית מאז כםאך *נכון רכתיב הכבוד כשא * תפתה נם5 ״

 מקדשנו מקום מראשון מרום כבוד יכסא דכתי׳ המקדש הירמי,
 ינון שמש לפני לעולם שמו *יהי רכתיב משיה של •שמו סי

 מוטב הבא פומא לה אברי אי קאמר הכי אלא • שמו ס'חל
השמש תחת הדש כל *אין כתיב והא ה׳ יברא לא ואי נתלקה

 : להבא לקרב להבא* פומא מקרב לא אי ה"ק 6
 האדם כל ופקודת דכתיב והיינו אותם מבקרים אדם ובני ס^כם

 קרח עדת שהיה לפי לזה שלחני ה׳ לא :עליהס יפקד *מקים
צווי בלא מדעתו להס אותר תשה שהיה ואותריס עליו מלעיגיס שנהגו

 תשפקא תי איני :עדין נברא גיהנס שאין לאי ואם :מקום של
 העולם שנברא קודם נבראו דברים שבעה :למשה ליה

 אפשר שאי העולם שנברא קודם להבראות במחשבה שעלו כלנתר
 ועל לכל קדמה ישראל של שתחשבתן וכדאמרינן הס בלא לעולם
 לא אי : הרשעים לצורך גיהנס בלא העולם נביא לא כרחין

 חדש: איןכל בכלל וקריבאבעלת׳ליתא לקרב פומ׳להכא מקרב
 סוף א ה התחבבה שתחלת נודע כבר "'׳ל בפירושי הרשב״א כתב1

 הדתות בעלי כל וכן תאתיניס וכלנו המעשה
 ברא לא ית' שהוא ראשון מושכל גס תחויב לא רצוני חדוש תחודש שהעולם

 בבריאת הנוגה ועיקר ־ יצרת לשבת בראה תהו לא אומרו והוא לתהו ידבר
 הוא כי שבתחתוניה הנבראים חלק עיקר באתת הוא ני האנושי המין העולם

 השפל העולם בתוך ונברא יתברך בוראו קרצו! השפלים הנבראים בכל מושל
 כן ועל נבדלים מלאכים עליון כמלאכי גופני מלאך יתברך לפניו עונד מכיר
 כל ואותר בצלמנו אדם נעשה אומרו והוא לבדו הוא תשכיל בתחתונים גברא
 תן למוד בלתי לו אפשר אי הזאת הכוונה על שנברא ואחר רגליו תחת שתה

 פנים כל על לתורה צריך כן ועל אדוניו אל עבד יתרצה ובמה ה11העב
 בזמן תחשבה לה שקדמה העולם נברא לא וא״כ תעשה ולא בעשה עליה לנהוג

 על תוכרח אינו שהאדם ותפני עליה שנצטוה התורה ג״כ ושתקרא הזה
 מחשבת שקדמה א״כ עלתעשיו נדון והוא־ ית' חכמתו חייבה שכך מעשיו

 שאס התשובה תחשבת שיזקדו' הוצרך פנים כל על התירה ומחשבת בריאתו
 אדם שאין א' דור קייס העולם היה לא כן לא שאם לשוב זתן לו שינתן תחטא
 שישול׳ עניינים לו צריו מעשיו ואחר יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק
 שהעולם השתים הוא ■הכבוד וכסא • וגיהנס גי׳ע והם תעשיר לפי בהם

 מקצת כדעת סביבו בסבת יתברך הבורא ברצון ונאתר בהם נתגלה התחתון
 העולם לבריאת קדום שהוא מלבד כן התחשבה קדמות הוצרכה א״כ החכמים

 באומרו כבודו כסא נקראו והשתים המחקר אנשי דעת והיא ב״הלפי' השפל
 זמן הוא ותכליתם הזמנים מכל הנבחר שהוא לזמן זה ותכלת נסאי השמים

 ולא תכסיס ליס כמיס ה׳ את דעה הארץ שתמלא אתר כי המשיח *מות
 כונת וזהו כונתו מחשב' כלומר משיח של שתו אלא קדם עצתו שהתשיח אמר

; עכ״ל ־ המאמר כל

 כל לקבל אנושי לדעת שא״א לפי בו׳ שנתנה עד מהרש״א
 כפרש״י יוס ת׳ כזה מועט זמן *זוך הקורה מצור!

 משנהו עליו שהקפה ומשכחה למד שהיה ר״י קאמר ולהכי בחומש
 אתרו וע״ז תשתכח ולא בידו שתקוים לו היה אלהיס שמתנת אלא

 במדרש מ״ש ע״פ כן לומר למדו מהנות לקחה אדם שקראוך בשכר
 לכלה הנותן כחהן ההורה הקב״ה לו שנתן כתיב חשו־ ככלה,•

 בסומש פרש״י וכן להחזיר שלא ומהנה יפה בעין ־׳ן שנו הקידושין
 אלא כן - אינו ישראל הוא והחתן ההורה היא הכלה שפירש מה אך,

 אדם ובני 'י :"ק ודו לק־לה זהישראל לחתן נדמה ׳׳ה3הק בכ״ת

נדרים
 אדם בני וגזירת פקודה מלשון פשוטו דלפי כו׳ אותם מבקרים

 וקאמימה ביקיר מלשון הכא דנקט הפקודה דרשו ולכך׳ כפול הענין
 על שפיר■ קאי שלחני ה' לא דהשתא גומר ה׳ לא אומרים הברייה

 עולים הרופאים אס אמרו במ״ר אבל כן עלי שיאמרו המבקרים
 דברים ז׳ : וק״ל גו׳ ה׳ לא ואומר כופר אני אף כו׳ ומבקרים

 להבראות במחשבת שעלו כלומר הר״ן מפי' בו' קודם נבראו
 ההם דמוקי שנהגו מקום דפרק בסוגיא כן משמע ולא עכ״ל כו׳

 דידן ואור בשבת בשני דידיה ואור עולם שנברא קודם חללה
 ההם לפלוגי ה״ל לא הכא נמי אמר המחשבה על ואס במחשבה

 עד נברא ולא להבראות במחשבה דעלה אלא שלה לאור חללה בין
 בהן ואין כפשטן שהדברים אלא דידן אור גבי כדיגפליג ׳3 יום

 הכא דחשיב אלו לגבי גס ר״ל בו' מנין תורה :וק״ל סתירה
 שנת אלפים להם קדמה ההורה עולם בריאת קודם כן גם שהיו

 נסתר שהוא לבנה ■אש ע״ג שחורה באש אז כרובה לפניו והיתה
 ראשית היתה שאז והיינו היקב״ה של שמותיו כולה התורה של

 הרי' בטרם ר״ל בו' דכתיב תשובה :הנסתר דרך שהוא דרכו
 אותן היינו גומר עד אנוש השב העולם שנברא קודם דהיינו גומר

 הס שרשעים הקב״ה וראה להבראו׳ ראויס שתיו דורות תתקע״ד
 והיינו בחגיגה כדאמרי' עת בלא וקומטו הקשובה להם הועיל לא

 ותאמר ואילך אדם ומבריאת הבריאה מן שנדכאו עד אנוש חשב
 ג״עדכתיבויטעה'אלהיםגןבעדן : גומר אדם בני שובו

 ניחא ולא עולם בריאת קודם דהיינו מלקדמין וכתרגומו מקדם
 כפרש׳י׳י הגן את נטע עדן של במזרחו מקדם בעדן לפרש להו

 כי גיהנם : במ"ס ולא בבי״ת בקדם למכתב ה״ל דא"כבחומש־
 שלשום ולא אתמול לו שיש שני יום זה גו׳פרש״י מאתמול ?׳/רוך

 טוב כי בו נאתר לא ולכך גיהנס נברא ׳3 דביוס במדרשות וכ"ה
 שנגמרה קודם היינו גיהנס דגבי עולם שנברא קודם צ״ל וא״כ

 נאמר שבו וארץ שתים בריאת נגמר ג׳ דביום וארץ שתים בריאת
 '3 בו נאתר ולכך היבשה ותראה גות׳ השמים מתחת תמים יקוו

 שנהגו תקום בפרק כו' רכתיב כבור כסא : טוב כי פטמים
 כבוד כסא ב״ה גבי דמייתי קרא מתאי נתי כבוד כסא ליה מיידלי
 כבוד כסא ירמיה בספר ופרש״י מקדשנו מקום מראשון מרום

 ונראה מקדשנו כנגד תכוון הוא עולם בריאת מראשית שבמרום
 תחלת• היה מקדש שמקום היינו עולם בריאת מראשית דר״ל

 ואמרו טולם של תשתיתו שממנו שתיה אבן כת״ש הארץ בריאת
 שהוא מקדש ממקום דהיינו נברא מאמצעיתו שהעולם ־וגינה 3

 פשוטו לפי כו' דכתיב משיח של שמו :עולם של אמצעיתו
 בסוף נדרש מיניה דלעיל קרא אבל המלך שלמה על נאתר המזמור
 גומר תעיר ויציצו גות׳ בארץ בר פשת יהי המשיח לימות כתובות

 בא״ל נקרא עה״ז עה"ב כעה"ז לא ת״ש ע״פ קרא בהאי ואמר
 של ישמו הוי״ה שם יהי המשיח ימות דאז וז"ש בי"ה נקרא ועה"ב
 פר' כת״ש זה בשם נקרא יהיה תשיח שגס לעולם רגיל הקב״ה

 אשר שמו וזה שנאמר הקב״ה בשם נקרא יהיה תשיח הספינה
 לא■ עולם שנברא קודם דהיינו שמש לפני אבל צדקינו ה׳ לו יק־חו

 ע״ש ברמז שמו ינון אלא הוי״ה בשם כולו תשיח שם נקרא היה
 ההוי״ה״ שבפס ההי״ן ׳3 תחת נוגי״ן '3 וגס י"ו בו שיש ההוי"ה

"ק דו ו



קר נדרים רביעי פרק הבורר בין■ אין
 אס ד-קאחר מעיקרא וה״ה גומר חדש כל אין והכתיב :^״ק

 פ׳3 חדשגו׳וכ״ה כל אין 3ןהכתי לאקשויי כו׳ה״ת גיהנס גריאה
 לאקשויי כמי ה״מ טמא ליה אגרי אי השתא נמי דס״ד ולמאי חלק
שכת 3ער3 שנכראו ריס3ד י׳3 הארן פי 3חשי אמת כפרקי דהא

: השמשות ין3

ליישב צריך וכולי רנא אמר משמע וכו׳מאי חולים למקור רמז ןקךיי״ה
 האדם כל שפקודת הוא מפורש ככר כי משמע מאי ששאלו מה ׳

 מיתה לאחר הוא אדם כל פקידת דס״ד לומר לי ונראה החולים את שמכקרין
 סדר ניחא וכהכי החימום זמן כל להספידם קיריהס על אותם שפוקדים

 שהיא האדם כל פקודת הזכיר ואח״כ אלה ימותו! קידם שאמר המקרא
 חולים כיקור היא האדם כל ופקודת אתרן אי איל הקבורה מקום על לפקוד

 י כעודס שהוא המקור מזכיר ואח״כ כתחילה המיתה להזכיר משורש הוא
 האדם כל כמות עליה׳ואת״כ יפקד האדם כל פקידת אס והיל״לקודס חיים

 שהוזכר כיון חולים כמקור שמדכר משמע מאי ואמר שאל וכו׳ולזה ימותון
 לומר והכוונה ,יכו׳ חולים שהם האדם כל כמות אס אמר ולזה המיתה אחר

 ככר שהזכיר כיון קרח עדת על אינו חולים מקור שהוא האדם כל שפקידת
 מיטתם על חולים שמוטלים עולם כני כל על מדבר אכל אלה ימותו! מיתתם

 האדם כל מות ומהו אלה 'ימותון האדם כל כתות אם וה״ק אותם וחבקרין
 הנזכר אדם כני על עליהם יפקד חולים ביקור שהוא האדם כל שפקידת הוא

 ימותו! לא קרח עדת ואלה תתיס הם ואח״כ אותם ומבקרים חולים שהם
 שלא כלכד המיתה אופן על האדם כל כמות אמר לא זה וכפי האדם כל כמות
 כריא׳ ואס כפסוק אח״כ זה הוזכר שהרי בבליעה אלא הארץ נל כדרך תהיה

 דהיינו למית' סמוכים שהם הדברים כל על האדם כל כתות כלל וכו׳וכאן
 זהו מיטתם על החולים כמקור עליהם יפקד האדם כל פקודת אדם שלכני
 אדם שכני האדם כל ופקודת שאמר ז״ל רש״י כיון ולזה האדם כל כמות

 אלא קרח בעדת תיירי ■לא האדם כל שפקודת כדבריו וכיון אותם מכקרין
 מבקרי! אדם וכני אמר ז״ל הרא׳יש כפירוש וכן אותם שמכקרין אדם גנני

 חידש תה להכין וצריך עליהם יפקד האדם כל ופקודת דכתיב והיינו אותם
 אמנם סלקינן קרא כהאי כי האדם כל ופקודת דכוזיב והיינו לומר הרא״ש

 החולים על אלא קרח אעדת קאי עליה'לא יפקד האדם כל שפקודת לומר גא
 שהזכיר אחר קרח עדת כיקיר הזכיר שלא ניחא ובהכי מכקרין ארס שכני

 מהו ופירש וחזר קרח עדת אלה ימותון האדם כל כמות הזכיר אלא מיתתם
 עליהם יפקד האדם כל פקודת מיטתם ועל חולים. שהם האדם כל מות

 ערוך כי ז״ל פירש״י וכו׳ נבראו דברים שבעה אדם: כני אותם שמכקרין
 לפני ולא לפניו לו שהיה כלות' שלשום ולא אתמול לו שיש יום איזהו מאתתול

 קודם הכא אומר הוא היאך וקשת גיהנס נברא שבו ב' יום אומר הוי פניו
 • העולם שנכרא קודם היינו מאתמול ערוך פירש והרא״ש העולם׳ שנברא
 הוא כי אדם שנברא מוס הבריאה גמר נקרא שהעולם לומ׳לפירש״י ואפשר
 הז' כל נכראו ככר העולם כריאת גמר שהיא אדם שנברא וקודם העולם

 ובפי׳הר״ן כששי נכרא עולם של גמר שהוא ואדם כשני שגיהנ׳נכרא דכריס
 לעול' אפשר העול׳שאי שנברא קודם להבראות נתמשכה עלו נבראו כתב ז״ל

 לי וקשיא ־ הרשעים לצורך ניהנס כלא עולם נכרא לא ועלכרחך הם בלא
 איני פריך מאי א״כ נכראו להבראו׳ולא במחשבה עלי שאם ז״ל הר״ן ביברי

 ת״ת להבראות במחשבה גיהנם שעלה אע״ם והרי למשה ליה מספקא מי
 הוצרך למה בפועל שנבראו נאמר ואס בפיעל מהנס נברא אס ליה משפקין

 ראיה שיש כיין ועוד הס בלא לעילם שא״א במחשבה עלו לומר !"ל הר״ן
 כרחין ועל לומר להר״ן הוצרך למה לגיהנס ונס דברים הז' לכל מהכתובים

 והלא קאמר דמסכרא דמשמע הרשעים לצורך הנם גי כלא העולם נברא לא
 לו הוקשה ז״ל דהר״ן ונראה ־ וכו' מאתמול ערוך כי אומר היא מקרא

 של שתו וכן המקדש מת וכן העולם קודם שנבראת לומר שייך לא שכו/ורה
 פירש לכך בעתו דבר כל של זמן עד לעולם באו לא איך נברא שאס משיח

 ערוך היה שנברא קודם כלומר מאתמול ערוך כי שכתוב וזהו כמחשבה עלו
 לומר הוקשה מה ממש נברא שלא כיון וכ״ת גיהנס לכראת יתברך לפניי
 אמר יפה נברא■ לא. שעדין. כיון שהרי נברא אס משה ■מסופק שהיה אוני

 . ., כלומדי גיהנם בלא העולם נברא לא וע״כ הר"ן פירש לזה בריאה אם משת

 שעלה אלא ממש בריאה דורשין אנו אין מאתמול דערוך המקרא שמן אע״פ
 , לפועל יצאה בגיהנ׳שהתחשבה אומרים אני כרחין על מסברא מ״מ במחשבה

 איני : בעולם שיבראו הרשעים צורך שהוא גיהנס בלא העולם נברא ולא
 נברא אם משה מסופק שהיה איני הכי לאקשויי מצי הוה וכו' תנ*א והא

 ואיך גיהנס שיברא ליה ופשיטא השמש תחת חדש כל אין והלא גיהנם
מהברייתא פריך■ מינה דעדיפא י״ל ־ גיהנס בריאה אס לומר נסתפק

.־ לה ומשני חדש כל $ין והא יברא לא ואי פריך ואח״כ נכרא דודאי

בג הכתיב מאי יצחק רבי אמר לה ואמרי רבא דרש
 ־ נס מאי בזבול ירח שמש :זכולה עמד ירח *שמש

 ח.:ר!)׳ עק,מר ןירח שמש ן1שעל מדלמ ,ע,בק ברקיע והא בעי
 - נ עמרם לבן דין עושה אתה אם רבש"ע לפניו ואמרו לזבול

 "־ זרק שעה באותה מאירין אנו אין לאו ואם מאירין אנו
 משתהוים ויום יום בכל להם אמר וחניתות חצים בהן
ודם בשר בכבוד מחיתם לא בכבודי מאירים ואתם לכם

ומאירים וחניתות חצים בהם יורה ויום יום ובכל מחיתם
:הניתך ברק לנגה יהלכו חציך *לאור שנאמד

הנעים רקיע3 אלהיס אותס זיתן 3כדכתי קביעי ברקיע והא
 ,־ דורנין אין פ׳3 כדאיתא הוא הרקיע תן מלמעלה מבול

 . להו ומשמע קרח של ממחלוקתו עמרם לבן דין עושה אתה אם
 מצרים יציאת3ד משוס תדרים קרח של מחלוקתו3 קרא דהאי

 ית3מ ראש מחצת ביה 3וכתי חבקוק ספר3 משתעי סוף קריע׳יס3ו
 • ולה3ז עמד ירח הרי׳שמש3 3ונתי קרח דהיינו להן ומשמע רשעי

 השפלים חייס בבעלי שהנכבד תפורסם דבר וז״ל כתב והרשב״א
 השכל יתכוין ואין בצל בעל כהוא תפני האנוכי המין

 חיים בעלי שאר ככל הטבע מפעילת זה כינס ותמר מתוק בין בו להבדיל
 יתברר בוראו ולהכיר והבקר האתת להבדיל יתנוין רק בזה עתו תשתתפין

 אדם תבני אחד ינבא אם בלתי התובחרה העבודה תתכן ולא לפניו לעבוד
 כאשר הכפל העולם נברא לא זה ולולי רצהו כלא ומה תהג&רצהו ידו על יצוה
 אס בראכית מעכה הקב״הע© עשה תנאים במאמרם תמיד חז״ל לנו גלו

 • ומהו לתהו אתכם אהפוך אני לאו ואס תוטב התורה אתי תקבליס ישראל
 בתאתר שכרכתי כתו זו נכונה העולם כנברא קודם נבראת שהתורה ואחר

 בתוזלת ברור ודבר לכל קדמה ישראל של שתחשבתו אתר ולזה שלמעלה
 ויתן בתאתרו הארץ על להאיר הכפלים לקיום ברקיע שהמאורות התורה
 נמצא ובלילה ביום ולמשול הארץ על להאיר השתים ברקיע אלהים אותם

 יתברך בורא ברצון במאורות העולם וקיום בתורה השפל העולם כוניז שתכלית
 כן ואס בכללו העולם סתירת הואסיגת התורה סתירת סבת שגורס מי וכל
 התורה את סותר התורה בדברי המשתלח הנביא בדברי שיבוש שמטיל תי כל

 המאורות כוונת תסתלק זה ועם העולם לקיום אפשר אי תורה אין ואס
 להסתלק! ראויס רק ן האר על להאיר ברקיע להיותם צריכים אינם וכאלו

 המאמר כוונת וזהו כלל השפל לעולם מעלתם תגיע כלא כדי מכס ולעלות
 בכל הנאמן השליח למשה הדין שינתן, עד לזבול והירח השמש שעלו שאתר

 בהרבה כי לדעת לו יש גס • בשליחותו שיבוש תטיל קרח שהיה הש״י בית
 פרטי על יתעלה השגחתו כי בלבבות קבועים תספרי׳עניניס באגדות מקומות
 הפרטי׳ תן השגחתו שמסלקים המתפלספים דעת לשרש כדי אדם בני מעשה

 היושר תכוין ברצון ית' פעולותיו שכל תמימים במשלים. רז״ל לנו רומזים גס
 נבראו לדעתם בראשית תעשה כל אמרם וזהו והשיב כאליהו■ וכאלו והאמת

 אתר כעצמה הזו הכוונה להועיל אמר לפניהקב"הכו׳ לבנה ואמרי'אמרה
 עולם ויש תורה יש כי תוטב דין עושה אתה אס ואמרו קדשו לזהול שעלו כאן
 אפשר אי שקלקלו אלו שוטים תפני הקב״ה וא״ל עילם ואין תורה אין לאי ואס

 העולם; אלא תתבטל העולם ואין עובדים ולירח לשמש שגס העולם לבטל

 בהם טורקי' וחניתות חצים הס ואלו יתברך המלך יסד כן כי נוהג כמנהגו
 ישמעאל: ר׳ כפ' שאתרו וכענין הדין ליתן עתידין• שקלקלו ושוטים יום בכל
 אתרי מבטל' אינו תה מפני בעכי״ס צורך אין אס ישמעאל ר' את הגמון שאל
לתת.ק< עונדים הם אלא כן אותר עובדים-הייתי היו אחר לדבר אם לים

נע3ןל
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נדרים ■ רביעי פרק המודר בין אין
 ושוטים נוהג כמנהגו עולם לא6 השוטים תנאי עולתו יאבד נן 06 ולבנה

: עכ״ל הדין את ליתן עתידים שקלקלו

 עבודיז ששם □נול עי3ד והיינו בו' לזבול מרקיע מהרש״א
 קרח אשר שלמטה העמדה כנגד תכוון נות3הקר

 תזנח □מל דורשין אין נפרק כדאיתא אתתתה על חלקו וסיעתו
 בו׳ חצים ברם יורה ויום יום ובכל : ע״ש כולי ומיכאל בגוי
 עד תאיריס היו שלא אמעיקרא אלא קהא האי הייתי לא חלק גפי

 יום ואכל קרא האי 3כתי דנהכי עמרם לנן דין הקנ״ה שיעשה
 עד נפקי לא והאידנא קאתר דמסנרא אלא ליה הייתי לא זיוס

 ויודע נקר תשה שאתר לפרש יש האלה תדנריס וע״פ להו דמהו
 שהיה כולי ,ה ויודע להאיר יוצא השמש יהיה שלא נקר ה׳גו׳ר״ל

 אחר אך כבודו בשביל להאיר שלא ידם על יסכים סנור־שהקב״ה
 בכבודי דקאמר מטעם ידם על הקב״ה הסכים שלא שרא׳תשה

 יוודע שלא גס גו׳ ה׳ כי תדעו! בזאת משה א״ל בו׳ מחיתם לא
 צ״ל דכה"ג המאורות עיקר ע״ש בקר ונקט המאורות ע"י לכס
כך לערב בקר להפוך אתם יכולים בחומש רש״י שהביא הדרש לפי

:וק"ל כו׳ — • ■
 תחינה לו דהוקשה נראה וכולי זבילה עמד ירח שתש דכתיב מאי הרי״ת

 וירח שמש בשניהם שמדבר דכיון עמד ירח דכתיבשמש מאי
 עיד הקשה זה ולתירוץ יחיד בלשון עמד שאמר ומהו !בולה עמדו היל״ל
 מזנול למטה שהוא ברקיע קבועים הס שהרי נעיין מאי בזבול וירח שמש

 בל' עמד שאמר נמי ניחא ונהכי לזבול מרקיע וירח שמש שעלו תלמד ותירץ
 שהשמש במקום עמד והירח נגלגל מהשמש למטה ברקיע הוא הירח כי יחיד

 שם שהיו וכיון עמד השמש שקבוע הגלגל נמקים וירה שמש וז״ש קבוע
 שנימז קרח־ואפשר של תמחלוקותו עמרם לבן דין ותבעו עלוזבולה פניהם

 קרח בלועי דהיינו קולו תהום נתן לעיל דכתיב שס קרח של מחלוקותו

 הם מתהום כי קולו נתן תהום וזהו אתת תשה קול ונותנים שצועקים
 אם ואמר מצועה ידו משה שהרים נשא ידהו רום ואומרים קולם נותנים

 לבן דין לעשות זבולה עמד ירח שתש פרק ובאותו ־ כו' האדם כל במות

 דהיינו להו ותשמע רשע מבית ראש מחצת התם דכתיב כתב והר״ן עמרם־
 מלהאיר עמדו וירח שהשמש ונראה !בולה• עמד ירח שתש התם דכתיב קרח

 וראית השמימה עיניו תשא ופן שאמר משה נבואת על סמוכים היו כי
 משת בתורת שכופרים ועכשיו מלעבדו ימנעו ונזה וכו׳ והירח השמש

 אמר אז בהם להקב״ה מכעיסים ויהיו וירח לשמש להשתחוות יבאו ונבואתו
 תורת קבלו שלא העכו׳יס שאר שהרי מחיתם לא לכבודי הוא ברוך הקדיש

 וזרק מחיתם ועכשיו מחיתם ולא אותי ומכעיסים לכס משתחווים והס משה
 פשל עובדי התה יבושו ובזה ונפגעים לוקים ולבנה שהחמה כלומר חצים בהם

 עד יוצאים אינם העכוי׳ם להם שמשתחווים ויום יום ובכל והלבנה החמה

 רוציס הס שעכשיו שאע״פ לומר הללו בחצים והכוונה חציס בהם שמורים
 למחות לב נתנו שלא כיון טיבה להם להחזיק אין הקב״ה בכבוד למחות
 משהוח״ל לכבוד כשמיחו חצים בהם שירה מה מתוך אצא הקבי׳ה לכבוד

 החצים כי בזה טונה החזקת להם אין כן אס מחיתס לא בכבודי הקב״ה

חציס בהם יורים יוס בכל לכך מלבם לא כי עכשיו שמיחו גרמו בהם שירה
 שלא אפשר משה נימי החצים יריית בלי מדעתם הס מיחו שאילו ומאירים •
 לכך החצים יריית בכח אס כי מעצמם היו שלא עכשיו אבל מאיריס היו י

 ומשמע יהלכו חציך לאור דקאמר להבין יש ועדיין י ומאירים חצים יורת ־
 והירח השמש שאין לומר אפשר ואיך החצים מאור הוא והירח השמש שמאור

 מצינו היכן ועוד י החצים מאורות אלא מאירים א־נס מאורות שנקראו
 יהיו החצים כי השמש תחת חדש כל דאין ועוד להאיר אור בהס יש שהחציס
 ומאירים חצים בהם ויורה שמ״ש אומר אני ולכך והירח השמש ולא למאורות

 עושה הקב״ה כבוד מפני מחיית' שאין והירח אשמש אלא אחציס קאי לא
 הקבי׳ה בכבוד מיהו שלא ראשי! עו! לה!כ,ירם, חצים באס יורה אלא כלום

 שנאמר לעולם ומאירים כלום במחייתם אין ועכשיו חצים ב?ס שירה טי

 אור איןגהם החצים כי החצים של לאור לומר הכוונה ואין יהלכו חציך לאור

 שלא הירח גס ולסיבתנו יהלכו חציו תבטל שלא אור כשביל לאור ה״-ק אלא
 השמש וחניתו׳והם חצים בהס לזרוק דהיינו חניתך ברק הקנ״ה שילח יתבטל
לחור אלא יאירו חציך לאור קאמר דלא קרא דייק ובזה מאירים והירח

:יהלכו חציך לזה אור שיהיה בשביל כלומר יהלכו חציך

כד שיעור לו אין מאי שיעור לו אין חולים בקור תניא
 שס שכרו למתן שיעור אין למימר יוסף רב סבר

 שכרן למתן שיעור יש מי המצות וכל אביי א״ל אמרו
 שאין חמורה כבמצוה קלה במצור, זהיר הוי תנן והא

 אפילו אביי אמר אלא מצות של שכרן מתן יודע אתה
 • ביום פעמים מאה אפילו אמר רבא ־ קטן אצל גדול

 אצל גדול אפילו שיעור לו אין חולים בקור הבי גמי תניא
 חינגא בר אחי רבי אמר • ביום פעמים מאה ואפילו קטן

 אמר מצערו מששים אחד נוטל החולה את המבקר כד
 אמר ולוקמרהו גברי שתין לעיילו כן אם לרבא אביי ליה
 הבת אומר רבי דתניא גילו ובבני כעישוריית׳דרבי ליה

 לרבי אמרו נכסים עשור נוטלת אחים מנכסי הנזונת
 לבן לו אין אחד ובן כנות עשרה לו שיש מי לדבריך

 נוטל׳ ראשונה אומר אני כך להם אמר כלום במקו׳בנות

 ששייר׳ במה שלישית ששיירה במה שנייה נכסים עשור
 מ רב אכריז חלש חלבו רבי בשור. וחולקות כולן וחוזרת

 ם דקא איכא לא באיש חלבו רבי באיש חלבו רבי כהנא
 מתלמידי אחר בתלמיד מעשה היה כך לא להו אמר אתי
 רבי ונכנס לבקרו חכמים נכנסו ולא שחלה עקיבא רבי

 ליה אמר היה לפניו ורבץ שכבד ובשביל לבקרו עקיבא
 את מבקר שאינו כל ודרש עקיב׳ רבי יצא החייתני רבי

 כל אמר דימי רב אתא כי דמים שופך כאלו החולה
 את מבקר שאינו וכל שיחיה לו גורם החולה את המבקר

 את המבקר כל אילימא גורם מאי שימות לו גורם החולה
 את מבקר ושאינו שיחיה רחמים עליו מבקש החולה
 דעתך סלקא שימות שימות רחמים עליו מבקש החולה

 לא עליו מבקש אין החולה את מבקר שאינו כל אלא
 לחו אמר דחלש קדמאה יומא רבא שימות ולא שיחיה

 להו אמר ואילך מכאן מזלי ליתרע הלא לאיגש תגלו לא
 וכתיב ליחדי לי רסני חלש רבא בשוקא אכריזו פוקו

 תשלי יראה פן לבך יגל אל תשמחובהכשלו אל אויבך *בנפול
נד עלי לבעי לי ודרחים אפו מעליו והשיב בעיניו ורע ה׳

: רחמים
: כמוני גדול אלא אנקר לא יאמר שלא קטן אצל גדול ואפי׳

 ליעיילו : נגדול כמו נקטן דהצוה שיעור לו אין
 כל ויטול לנקרו כאחד אדם נני ששים יכנסו ולוקמוהו שתין

 שכל דרבי כעישורייתא :יתרפא ומיד מצערו ששיס ואחד אחד
 שלפניה אותה שנטלה אחר שנותרו מנכסים עשור נוטלת אחת

 החולי מסימן אח׳ נוטל המנקרים מן אחד כל נמי וכן שלה עשור
 המנקר שנולד גילו ובבן שלפניו; אותו שנקרו אחר לחולה שנשאר
 ת3שנ שכיון בשרה וחולקות כולן וחוזרות :חולה של נמזלו

:האחרונו* מן ראשוגו׳יותר של שיהיחלק בדין אינו ליטול או3 אחז
באיש



רא נדרים רביעי
•וק״ל חולה שהוא לומר לשטן פיו אדם יפתח ואל לשפתיס

 5זנ אכיי א״ל שכרו למתן שיעור אין למיחר יוסף רב סנר "ף הרי
 שכרן מתן יודע אתה דאין הא ותימה וכו׳ שיעור יש המצות י

 לעול© אכל ומצוה מצוה כל של השכר שיעור הוא כמה לדעת הוא מצות של
 ומצוה מלוה כל של שיעור יודע אתה ואי לשכר שיעור יש החצות לכל
 שיעור איו חולים כיקור אכל מחבירתה שכרה שיעור שמרובה מלוה שיש

 מדקאמר יוסף רב סגר ושמא ־ חקר לאין הוא גדול כי שכרו למתן וקץ
 סוף לה שיש דאע״ס משמע שכרו למתן סוף אין אמר ולא שיעור אין

 שכל הקשה ולזה השכר הוא כמה ידוע שיעור לו אין מ״מ שכרו למתן
 גדול אדם לבקר שיעור אין ותשני השכר הוא כמה ידוע אין נמי המצות

 פי׳ וכו׳ גילו ובבני דרבי כעשורייתא ליה אמר :בו שוים כולם כי קטן ולא

 מינייהז דבחדא להקשות יש חולה של במזלו המבקר שנולד גילו בבן הר״ן
 אולי כי לבקרו אנשים ששים ליכנס תקנה אין גילו לבני שצריך דכיון סגי
 א׳מהמבקריס שכל סגי בעשוריית׳דרבי וכן חוליו לסלק מזלו מבני יהיו לא

 ז׳יל ולפירש״י • ראשון של ביקורו אחר לחולה שנשאר מס׳ אחד נוטל

 סג* דלא האחר הצד ־כימא לזקן זקן או כמותו לבחור בחור גילו בני שפי'
 אצטריך ולכך זקיניס ס׳ ולזקו בחורים ס' לבחור יבקרו דא״כ גילו בבני

 קושטא ושמא ־ יסגי דרבי כעשורייתא לימא ת״ת אבל דרבי כעשורייחא
 כעשורייתא אלא החולי כל מסתלק ואינו גילו בני שיהיו דמילת׳קאת׳דצריך

 החולה מבקר שאינו כל אמר עקיבא דרבי כיון וכו׳תימה גורס מאי :דרבי
 צר־כ* כל לו עושין שנכנסי׳לבקרו אדם שבני מפני דמי׳ופרש״י שופך כאלו

 שמתוך שימות לו גורס תבקרו שאינו כל דאמ׳נמי דימי דרב היינו א״כ
 זה והרי מת והוא צרכיו כל לו עושין אין לכקרו אדם בני לו נכנסין שאין

 מ'׳מ דמים כשופך שיהיה שאע״פ ליה קשיא ואי דמים שופך כאילו גרמא
 לחירוצא קשיא נמי הא מיתתו הגורס הוא ואינו ממש דמים שופך אינו

 ולא שיחיה לא רחמים מבקש אינו לה ומתרצינן רחמים במבקש דחריץ
 אינו מבקרו אינו ואס צרכיו כל לו בעושה לאוקומיה איכא נמי והכי שימות
 רבא :רחמים המבקש לאוקמי' אצטריך ואמאי שימות ולא שיחיה לא גורם
 אמר דלא תימא קצת יש • וכו׳ רחמי לנעי לי ודריזים וכו׳ קדמאה יומא

 והייט באיש חלבו רב כהנא רב דאכריז דלעיל כההיא יתי ליבקר לי ודרחיס
 הית כך לא להו אמר דאתי איכא דלא וכשראה יתיה דליבקרי היכי כי

 לאכרוז* צריך לא יתיה דליבקרו היכי לפי ושמא וכו׳ עקיבא ברבי מעשה
אמר והכא בשוקא אמר ולא אכריז נפיק אלא אמר לא לעיל דהא בשוקא

:אוהביו רחמים עליו ויבקשו אויביו שישמחו כדי בשוקא אכריזו

 1כר החולה את המבקר כל שמואל אמר יהודה רב אמר
 שס משכיל *אשרי שנאמר גיהנם של מדינה נצול

 ׳"לי* שנאמר חולה אלא דל ואין ה׳ ימלטהו רעה ביום דל אל
 אא דל ככה אתה *מדוע קרא מהדין נמי אי יבצעני *מדלה

 ה׳ פעל *כל שנאמר גיהנם אלא רעה ואין המלך בן
 מה שכרו מה בקרו ואם • רעה ליום רשע וגם למענהו

 יג נ שכרו מה אלא גיהנם של מדינה נצול כדאמרינן שכרו
 זשליי תתנהו ואל בארץ ויאשר ויחייהו *ה׳ישמרהו הזה בעולם

 הימורים מן ויחיהו הרע מיצר ישמרהו ה׳ • אויביו בנפש
 *5ת בנפש תתנהו ואל אותו מכבדים הכל שיחו בארץ ויאשר
 ואל מצרעתו כנעמןשרפאוהו רעים לו שיזדמנו אויביו
 ר׳שמעון תניא מלכותו שחלקו כרחבעם רעים לו יזדמנו

 בנה וילדים סתור זקנים לך יאמרו אם אומר אלעזר בן
 ילדים ובנין בנין זקנים שסתירת מפני תבנה ואל סתור

 ששת רב אמר * שלמה בן רחבעם לדבר וראיה סתירה
 שעי בתלת לא קצירא אינש לסעור לא אידי דרב כריה

היפי כי דיומא כחרייחא שעי בתלת ולא דיומא קמייתא

א נא ח״ב

 פרק המורד בין אין
 שימות ולא שיחיה לא רחמים עליו מבקש חלה:אי| באיש

 שימות החולה על רחמים לבקש שצריך פעמים דה״ק נראה״יעיני
 כדאמריגן שיחיה אפשילו ואי הרגה חוליו על שמצטע׳החולה כגון

 לבית זימנין כמה דעל דרגי אמתיה דחזח דניון הנושא נפרק
 העליונים שינופו רצון יהי אחרה מצטער וקא תפילין ואנח הכסא

 חולה דהמכקר קאמר הכי ומשי׳ ר׳ נלומ׳דליתות התחתונים את
 יותר תפלה שהיא מפני לחיות ונקט לתות אפילו בתפלתו מועילו
 ?(א לחיות מועילו שאינו לוט׳ צריך אין מבקרו שאינו ומי מעולה

זוטרתי הנאה אותה אפילו גמיתה הנאה ליה דאיכא היכא אפילו
: אינומהנהו

 הר״ש וכפירוש כי שיעור לו אין חולים ביקור מהרש״א
 להם שאין דכרים דאלו אמתניתין פאה מסכת כריש

 כדאמרי׳פר׳ שיעור לו דאין חולים כיקור וליתני וא״ת כו׳ סיעור
 לו יש מתון דלענין ר״ל דאם מוכנים אינן ודבריו ע״ש כו׳ גערה
 לו דאין הכא קאתר כיוס פעמים כתה לענין הא מ״מ שיעור
 והגית מדכתיב שיעור לו אין ת״ת דתניא דומיא ליה וליתני שיעור

 התם דתניא ג״ח נכלל הוא דניקו׳חוליס ליישב ויש ולילה יומס בו
 וק״ל: ט״ש ואם אב כבוד נמי תני דלא הא הר״ש שם מיישב וכה״ג
 לאו כו׳ לבקרו נאחד ס' יכנסו פרש״י כו׳ ליעיילו א״ב א״ל

 דמשני לתאי תונח וכן כאחד שיבואו לצמצם דא״א כאחד דווקא
 ממה והשני מס׳ אחד נוטל הראשון קאמר דע״כ כעישורייתא

 נמי דמשני למאי לשאול ויש והר״ן כפרש״י כלס וכן ששייר
 ישאר שלא עד אדם בני הרנה כ״כ ליה לעייילו ת״ת כעישורייתא

 לו ימצאו דלא גילו בנן קאתר דלהכי וי״ל מועט דבר כ״א מחליו
 ס׳ עד רק תחליו תעלין דלא ועי״ל גילו בני שהם אדם כני כ״כ

 אח׳ חלק שנוטל וענין שלפניו אותו ששייר ס׳ממה חלק כ״א אנשים
 נס׳ אחד טעם נתינת בכל כדאתרי׳ מועט דבר נקרא שהוא מס׳
 מי ק״ק בו׳ ס״ד שימות :ודו״ק נשלה תזרוע ליה דילפינן נטל

 כבוד דלענין ואימא הכי קאתר רחמים נקשת דלענין לן ייתר
 שיחיה לו גורס וריבון בכבוד המנקר כל קאתר לפניו וריבון

 כיבד ולא תנקר שאינו וכל החייתני ר׳ לרע״ק התלתיד כדקאתר
 ויש דתיס שופך כאילו כדקאת׳רע״ק שיתות לו גורם לפניו וריכן
 וריבון כבוד דלסנין הכי לפרש דיתי לרב דה״ל כדוחק ליישב

 חזר ולפירושו הר״ן פי׳ עיין כי שימות ולא שיחיה לא קא״ל:
 גס כת״ש דקאי אלא כן נראה ואין שיתות לו גורם דקאתר מהא

 ודאי הוא החולה התבקר כל מעיקרא ונראה בפירושו הרא״ש
 שיחיה בתפלתו וגורס שיחיה רחתי' עליו ותבקש חולה של אוהבו

 שימות רחתיס עליו ותבקש שונאו ודאי ה״ז תבקרו שאינו וכל
 בסמוך קאתרינן נליניה חדי ליה דסני מאן דודאי ס״ד שימות

 כן עושה אינו השונא דגם פשיטא הא שימות רחמים שיבקש אבל
 רחתיס מבקש ואינו שונאו ודאי ה״ז מבקרו שאין כל אלא ומשני

 היה שונאו היה לא שאלו שיתות גורס וה״ז שימות ולא שיחיה לא
 כמ״ש רצון נעת נשמע׳ היתה שתפלתו ואפשר רחמים עליו מבקש

 ואילך תכאן דרבא מלתא עלה דתייתי ניחא דברינו ולפי כרא״ש
 נענין כו׳דמיירי רחמי ליבעי לי דרחיס ומאן כו׳ דסני כו׳דמאן

כרותק נרית נת״ק שאמרו נעגין מ' מולה לחרע דלא ; זה



נדרים רביעי פרק איןביןהמידר
 רווחא קמייתא שעי בתלת רחמי מן דעתיה ליפה לא“$

 אמר אבין רבי אמר " חולשיה תקיף בתרייתא רעתיה
 על יסעדנו *ה׳ שנאמר החולה את זן שהקב״ה מנין רב ס9

 ׳אמ אבין רבי ואמר ׳ בחליו הפכת משכבו כל דוי ערש שנת
 חולה של ממטתו למעלה שרויה שהשכינה מנין ״קרב9

 הנכנס הבי נמי תניא • רוי ערש על יסעדנו ה׳ שנאמר
 כסא גבי על ולא מטר. גבי על ישב לא החולה את לבקר

 מפני קרקע ע״ג ויושב מתעטף אלא ספסל נבי על ולא
 ה׳ שנאמר חולה של ממטתו למעלה שרויה שהשכינה

: רוי ערש על יסעדני
 וסערא: תתרגמען האד' כל ופקודת קר3י לא אינש לסעור לא

 דעתיה רווחא קמייתא שעי בתלת : חולה קצירא
 עלירכתרייתא לגקשרחתיס צריך ואין שנתרפא התנקו־ וקסנר
 הרחמים: מן ותתיאש תקוה אפס3 שהוא וכסנור חולשיה תקיף

 ולא מטה גבי על ישב יסעהלא אנוש 33ל ולחם כתו יסעדנו
 שנמצ' קרקע ע״ג 3שוכ כשחולה דדוקא ת״ד איכא םפ:ל גבי על

: שכינה ממקום גנוה ת;קר
 שנמקרא דל מלת 31ר בו׳ חולה אלא דל ואין מהרש״א

 אלא אינו דהכא דל אנל מתון עניות על נאתר
 לעני מתון דליתן דל אל משכיל תדכתיג כן לו ומשמע נו׳ חולה

 ניקור צריך דודאי אתור חולה לגני אלא השכל כ״כ צריך אין ודל
 חולים הניקור עיקר שזהו צריך שהוא מהרפואה יפה ולהשכיל

 שינצע תתפלל שהיה כתי' חזקיהו נחולי ינצעני שנא׳מדלה וחייתי
 נפירו׳רש״י ע״ש רום תל׳ מדלה ת"י אנל החולי מן הקנ״ה אותו

 עה״ז3 החייהו שנקרו שזהו כר״כיון שכרובעה"ז גס׳ישעיה:מה
 ואמר נעה״ז גס לתנקר שכר לו יהיה שלא דומה אינו כדאתרן

 שע״י תדה כנג' תדה שזהו הפניתי אוינ שהוא מיצה״ר ישמרהו ה׳
 לא זה המנקר גס כדלקמן עונותיו נתחלו מחלין ועמד סהחייהו

 מתוך ימות שלא דהיינו היסורין מן החייהז ואתר עון לידי א3י
 בארץ ויאשר ואמר היסורין מתוך זה לחולה שהחיה כתו •סורין
 ואל ואתר החולה לפני וריב־ן כינד שהוא כתו נו מתכנדין שהכל

 ננפש אנל אויניו לתכת׳ניד ה״ל פשוטו דלפי אזיניו ננפש תתנהו
 דעתם לפי לאדם עצה משיאים שהס אזיניו ודעת רצון לשון הוא
 עצה תשיא"לו שהיו רחנעס של כרעים אדם של אויביו ודאי הס
 גדול שהיה גס המנקר לזה אנל הזקנים עצת לסתור דעתם לפי
 יזדמנו זו מדה3 ולרפאו לבקרו 3טו ריע לו נעשה כדלעיל קטן אצל

 גות' הנניא אליך ר3ד גדול דנר לו שאמרו נעמן של כתו רעים לו
 זקנים :דחוק והוא אלישע על כנעתן רעים פי׳ ורש״י וטהר רחץ

 נגה הילדים שיאמרו ר3י3 ריהעא לפוס קשה הענין בו׳ סתור
 חומה ית3 לו שיש תי3 המשל לפרש ויש סתור זה היפך והזקנים

 נה3 א״ל והילדים עליה עלייה ה3גו3 עוד לבנותה ורוצה בנוי
 חומת סחור א״ל וזקנים העליה נין3 לסנול יכולה הנית שחומת

 העליה חומת לסבול חוזק לה שתהיה יות׳נעוני לבנותה כדי הניח
 ר3ד3 נקיאיס יותר ודאי שהזקנים כו׳ לזקנים שמע ואמר שעליה

 לחומת גם סתירה הוא הילדים שאומרים בגין ני אמר ולזה זה
 מתך ע״מ הבית ממת סתירת הוקעם ושאומרים ית35

 נו* רחנעס ׳3לד וסימן העליה שעליה לחומה גס ננין היא געובי
 לו יעצו והילדים העם תעל המשא להקל סתירה לו יעצו שהזקנים

 גו' עולכס על אוסיף ואני כנד עול עליכ׳ העמיס אני שא״ל ננין
 היה לזקנים שמע ואלו עי״ז ישראל נו שמרדו סתירה עצתם והיה

 לא : וק״ל הימים כל לעבדים לך והיו כת״ש עולס בנין לו
 ות״א גו' יפקד האדם כל ופקודת כמ״ש כי' אינש לסעור
 ופקוח ראיה לשון שהוא ונראה גומר יסתער אנשא דכל וסערא
 קרויא למשטרי תרגום הערים את לראות כמ״ש חולי בצרכי

 ־תנין אהא דשנת פ״ק3 רש״י פי׳ וכן סער נערך נערוך ועיין
 דפוקל מנקר כלות׳ נרי״ש סוער דגרסינן כו׳ סוער שהשכינה

 ודאתרי' בו' החולה את זן שהקב״ה ע״ש:מנין סוער תרגומו
של החולה דאש אותו זן שהקנ״ה נתי היינו זגתיה אשתיה עלמא3

: נשתעתין כדלקמן הוא שמיס
ביקור שעיקר נ״ל וכי' גיהנם של מדינה ניצול ההילה המבקר כל ד״רי״ף

 תפוש הוא הרי כי מחטאיו לשוב ולהזכירו לזרזו הוא החולה י
 מרינה ויצילהו ה׳וירחמהו אל וישוב ויהודה גדולים פרקליטי! וצריך בקולר

 ה' יגמלהו גיהנס של מדינה חולה אותו הציל זה שביקור וכיו! גיהנס של
 ראיה והביא גיהנס של מדינה ניצול והוא עצמה מדה באותה כצדקו

 ואביון דל אל הצדקה בנתינת מדבר הוא שאס דל אל משכיל אשרי מדכתיב
 אחר במקום דרשו וחז״ל דנקט דל אל תשכיל מאי דל אל נותן אשרי ׳ל היל

 באופן הצדקה לו יתן שלא מנכסיו שירד טובים בן חשוב עני ראה שאס
 לו שאומר כגון יתבייש ולא לו ליתן בהשכלה השכיל אלא בה שיתבייש
 נותן אמר ולא משכיל אמר ולזה נזה וכיוצא ירושה לך שנפלה שמעתי

 בתשובה לשוב והשכל דיעה שישכילנו החילה את המבקר על דרשוהו וכאן
 ניהנס: שהוא רעה ניום ה' ימלטהו הוא נס ולכך מגיהנס ולהנצל מחטאיו

 בעה״ב למבקר שכר לו שיש המובן מלבד 'ז בעה שכרו מה ביקר ואס
 הוצרך ולא עון בידו שאין לחולה המבקר על לרמוז שנא נ״ל עוד ובעה״ז

 ניצול דאינו יס״ד היא צדיק איש כי שישכילנו המבקר זה של להשכלתו
 והצילו חטאתיו על והתודה והשכילו חוטא לאדם כשיבקר אלא מגיהנם
 להצילו הוצרך שלא לאדם המבקר אבל תגיהנס ינצל היא נס מגיהנם

 רואה הזה שהמבקר שמתוך מיצ׳יהר ישמרהו ה׳ בעה״ז שכרו מה מגיהנם
 שלהבת נפלה בארזים אס לבו אל יתן החי דוי ערש על שוכב צדיק לאדם
 ויחייהו שבקרבו יצהי׳ר להכניע מסייעו והקב״ה בלגו תשובה ומהרהר וכו'

 מתכנרין הכל שיהיו כארץ ויאשר לחולה ביקורו בשכר והחולאיס מהיסורין
 אומרים כי בצדקו מתכבדין הכל אין ביסורין מדוכה שהוא שהצדיק לפי ע

 כשהצדיק אבל מד״ה בו פגעה הוה שבצדק כיון אלהים עבוד שוא ח״ו
 וראו צאו לומר ויתהללו יצדקו ובו בו מחכבדין העולם כל והשקט בשלוה
 מד״ה תתנהו ואל יתייקרו ובשמו ושלוה השקט לו שיש הצדק מעלות

 בגמרא ומ״ש ־ יחיה באמונתו צדיק אלא אויביו נפש בשיבת נספה להיות
 למוטב להחזיר זכות ידו על שיתגלגל הכוונה כנעמן רעים לו יזדמנו
 הלא אליך דבר הנביא גדול דבר אבי לנעמן שאמרו הריעיס כמו לריעיו
 ידעתי נא הנה ואמר נעתן יכשנתגייר וטהר רחץ אליך אמר כי אף תעשה

 כל אתו היה ושס בעכו״ס שכפר בישראל אס כי הארץ בכל אלהים אין כי
 שלרחבעם כריעיו ולא בעכו״ס לכפור לריעיו גס שנתגלגל הרי מחנהו
 והמבקר המקדש ונחרב בעצתם לרחבעס כן גס והוציאו מהכלל שיצאו
 של כריעיו שהם אויביו כעדת להיות תתנהו אל צדיק שהיא הזה החולה

 פי׳הרא״ש וכן נעמן־ של כריעיו ישרים אנשים כחבורות יהיו אלא רחבעס
 את זן שהקב״ה מנין :בירק לטבול עצה שהשיאוהו נעמן של ריעיו ז״ל

 ומנין יסעד אנוש לבב כמ^ולחם יסעדנו ז״ל רש׳יי פי' בגמרא וכו' החולה

 ממש יסעדהו נמי אי יסעדנו ביה קרי יסעדנו ה׳ שנאמר שרויה שהשכינה
 ממיטתו־ לתעלה שרויה ששכינה נהדיא כדאתרן ראשו על שכינה שמסעדי

ומהו הכתיב מה ב׳ יסעדנו ניה קר שאמר זה מהו לש״י דברי להכין וצריך

הקרי



רב נדרים רביעי פרק איןביןהמודר
 בהדיא כדאמרן מ״ש וכן • עניינו מה ממש יסעדנו א״נ מ״ש ועוד ־ הקרי
 איך ז״ל לרש״י והוקשה לפרש ואפשר ־ לפרושי קאתו מלתא האי על הלא
 התולה זן הקב׳יה רג אמר דקודם דיסעדנו קרא מהאי תרתי דרים ת

 אמר ולכך יסעדנו שנאמר שרויה השכינה אמר ואח״כ יסעדנו שנאמר
 לבב וכמי יסעדנו כיה וקד יסעדנו ה' שנאמר שרויה שהשכינה ומנין רש׳יי

 דקרי המקרא מדויק אינו זו דרשה וכפי אותו זן שהקכ״ה יסעד אנוש
 פת אוכל כאילו ניזון להיות לתולה ויחזקנו יסעדינו ה' דהיליל "סעדנו

 לומר יסעדנו ילא יסעדנו כיה דקרי הקרי דרש״י האחרת ולדרשה ־ לחם
 בסעדי דאבא אלהא היא בעזרי אבי אלהי תרגום כי בעזרו הוא שהקב״ה

 המעה ראש על היא שהשכינה כיון לתולה יעזרהו כתו הוא יסעדנו וא״כ
 כלות׳שאין ראשו על שכינת שמסעד ממש יסעדנו נמי אי דזי ערש על ומו
 ממש מסעד הוא אלא כתרגומו עזרא מלשון יסעדנו לדרוש צריכין אנו

 ויש מעתו על שרוי בהיותו ומשענת למסעד לו והוא הקב״ה שתומכו
 הוא יסעדנו ואס מעתו על שרויה שכינה בהדיא כדאמרן זה לפירוש מאיה
 יבא אשר המקום בכל כי מתעתו לתעלה להיות מוכרח אינו עזרה מלשון

 תמיכת מלשון ממש יסעדנו דורשים כשאנו אבל וסעד לעזרת לו הוא שם
 עעם שנתן רש״י בפי׳ י״ל ועוד ־ לתמכו ראשו על צל להיות צריך ומסעד

 לבב ולחם כדכתיב לחולה יסעדנו ביה קרי דקאמר דמאי דרשות שתי אל
 ממש ומסעד סמיכה מלשון ג״כ לדרשו ויש כלומר א״נ ומ״ש יסעד אנוש

 ה' היל״ל דא״כ לחולה יסעדנו קאי לא זה וכפי מעתו על שרוי נדאמרן
 שה' לומר כא אלא יסעדהו היל״ל גס ויחייהו ישמרהו ה' כדכתיב יסעדהו

 מעתו ראש על דוי ערש על הזה המסעד יהיה אדם בני לכל יסעדנו שהיא
 זן שהקב״ה שלדרשה אחר -אופן זה ענין להרחיב יש ועוד ־ החולה זה של

 כאילו לחולה יסעדנו כלומר דגושה ׳! בנו יסעדנו שהוא הקרי דרשינן אותו
 ולדרש' דוי ערש על שהוא החולה אל חוזר דוי ערש על ומ״ש לחם יפת אכל

 שהיא יסעדנו של הקרי דורשי! אנו אין למעלה שרויה שכינה של האחרת
 יסעדנו שהוא מסעדנוה׳ שהוא הקב״ה על חוזר יסעדנו אלא דגושה מ״ז
 ערש על שהוא הנז״ל ה׳ אל חוזר דוי ערש על יושב הוא תמיד חי לכל

:ממעתו לתעלה שרויה שהשכינה דוי

 כלי לך עשה אדם כן •ואתה דכתיב מאי רבין אמר כו
 אמר כל *ובחוסר ,ושטיח וקערה נר זה גולה ?א■ יחי

בלא אמר חסרא רב ־ שלחן ובלא נר בלא אבא כר רבין 'ידנר
 בלא אמר נחמן• רב • שמש בלא אמר ששת רב * אשד. כח ׳

נקטינן אביי אמר • רבב ובלא מלח בלא תנא * דעה מא
 ביה כולא ביה דדא אמרי כמערבא בדעה אלא עני אין

 קני לא דרא חסר מה קני דרא ביה מה ביה רא דלא

: קני מה
 כולא ביה דרא :שומן רבב ובלא :עליו לאכול עור ושטיח

 : כלום נחסר שאינו הכל בו שיש כתי דעה בו שיש מי ביה
 : שיקנה תה כל ליה יועיל תה קני מה דעה קני רלא

 הס ותיוחדיס ידועיס דכליס דתשתע בו' נר זו מהרש״א
 לעיניהם גותר לך עשה כת״ש לגולה הנעשים

 בו׳ אשה כלא :וק״ל הגלות תזה שיבינו דהיינו גו׳ יראו אולי
 ובצמא 3רע3 דכיזיב קתא קרא והיינו קתייהי בו' ובחסר כצ״ל

 כל כחוסר האכלס כי דבחריה קרא אבל גו׳ כל חוסר3ו ובעירום
 קרא ההוא קתשתעי באשה דהא אשה בלא ביה לתיתר שייך לא גו׳

 איצטרין הוה לא א״כ אבל דבר כל היינו כל בחוסר פשוטו ולפי
 וע״כ. דבר כל חוסר בכלל דהוה עירוס3ו ובצמא 3רע3 3למכת
 לתר לו צריכין שהכל דבר אלא פרטי דבר הוא כל דחוסר אתרו

 אלא : לכ״ע חסרון הקרוי דבר ליה כדאית ולמר ליה כדאית
דר״ל אלא בממון עני על נאמר בחב ולאי עני כו׳מלת בדעה

 מלת אין דה״ק ועי״ל לרעה ׳אלא כל ובחוסר לכתיב רהנא עני אין
 מתון לגבי אבל וכדתסיק בדעה עני על אלא באתיתיה הונח עני

 דעה3 עני על אתרי א3תער3 וכדתסיק מושאל בלשון אלא אינו
רים3ד3 בין לרתוז כפול כו׳והענין חסר תת קני כו׳דדא ביה דדא

:וק"ל בדעה תלוין כולן הרוחניים ובין הגופניים
 כן אין אבא בר חייא רבי אמר אלכסנדרי רבי אמר

 שם עונותיו כל לו שמודולין עד מחליו עומד החולה
 תלים רב • תחלואיכי לכל הרופא עוניכי לכל *הסולח שנאמר
 לב אטב מנוער בשרו רטפש* 'שנ עלומיו לימי חוזר אומ׳ המנונא

0לימ רב אמר בחליו( הפכת משכבו *)כל עלומיו לימי ישוב
מא : תלמודו שמשבח לומר יוסף

 יותר להיות טבעו תתחזק ונתרפא שחלה אחר עלומיו לימי חוזר

 רטוב נוטריקון רטפש שנאמר חליו קודם שהית תתה בריא
 חטא: טעם טעם שלא כתנוק דנעשה עלומיו ליתי חוזר זי״א ופש

 : העלתה תענין קדריש עלומיו יתי תלמודו שמשבח לומר

תמרקין שהיסורין שאתרו כי׳וכענין שמוחלין עד מהרש״א
 עוניני לכל הסולח תקרא ותייתי אדם של עונות

 החולה יסורי שע״י ואתר חטא ע״י באים ההלאיס כי גו׳ הרופא
/ '3 שיסתכו ראוי ותה"ט תחלואיו ותרפא עונו הקב״ה לו סולח

 ביניהם תפסיק גאולה ד אלא ברכות בי״ח להדדי אלו ברכות
 וק״ל: בשביעית ליגאל דעתידין תשוס דתגילה פ"ב שאתרו תטעם

 / בו׳ שמשבח לומר יוסף רב אמר בחליו הפכת משכבו כל
 הוא נפשיה באנפי ותלתא הספרים בכל הגירסא וכ״ה כפרש״י

 הא* דל״ג נראה והר״ן הרא"ש תפי׳ אבל דתהליס תקרא דדריש
 דכתיב קאי איוב תספר דתייתי דלעיל אקרא יוסף ורב כלל קרא
 והר״ן כפי׳הרא״ש תלתודו ושכחת הטלת׳ ותל׳ עלותיו ליתי ישוב
 כפשטיה עלומיו ליתי ישוב לקיים יש גירסתס לפי פירוש׳גס ולולי
 תלמוד: בלי אז שהי׳ ונערות עלותיו ליתי תלמודו שכחת ע״י ישוב

;היכוי כתיב לעיל פירוש וט' רועפש שנאמר עלומיו לימי חוזר הרי׳יף
 3תתע אוכל כל שהחולה לחם חייתי וזוהמתו משכנו על במכאוב 1

 זישנני אלף מני אחד מלין מלאך עליו יש אס נפשו לשחת ותקרב נפשו
 דתילים בקראי דגם ונ״ל כשנתרפא דהיינו כשרו רועפש ליה וסמיך וכולי

 עדיך כטוב המשכיע כתריה וכתיב תחלואיכי לכל הרופא כן לדרוש יש
 לא למה לי ותמיהא עלומיו לימי ישוב דהיינו נעורייכי כנשר תתחדש

 לעוה״פ ליה דריש ושמא דאיוב קרא והכיא קרא מהאי המנונא רב למדו
 לומר יוסף רב אמר :נעוריכי כנשר יחדש ובעוה״ז חייכי משחת הגואל

 סדר כל בחליו הפכת משכנו כל בגמרא ז״ל רש׳יי פי' וכו' תלמודו שמשכח
 היכן אבין ולא ־ ע״כ ומשכחו בחליו לו נהפך לו המסודר תלמודו הצעת

 המינוה הצעת כמו התלמוד הצעת דדוייש ונראה במשכבו נרמז התלמוד
 מיתי דיליף פי' ור׳ין ורא״ש • לי מתיישב אינו ועדין משנתו הצעת דהיינו
 ליעי ישוב ופסוק משכבו כל פשוק דהביא קשה אבל העלמה מענין עלומיו
 ששככ שלמד התורה על רמז ושמא יליף קא דמתרווייהו דמשמע עלומיו

תלמוד אותו כל תשכב הארץ ועל תורה של דרכה היא כך חז״ל כדאמרו
: צ״ע ועדיין שמשכחו נחליו הפכת 4
אמי אהררי־ה תלמודיה ליה אייקר חלש יוסף '■ב

 כן; יוסף רב אמר אמרינן דבכלדוכתא היינו קמיה
 1׳ א אמרת את אביי ליה ואמר מלתא הא לי שמיע לא

 עשרה תלת נמיר הוה רבי י א אמרת מתניתא ומהא
 רבי* חלש לפוף מהיי ז׳ חייא לרבי אגמריה הלכה אפי

אהודה ב נא



פרק המודד בין אץ
 ושתא דאנמריה אפי ד הנהו קמיה חייא רבי אהדריה

 הוד. כד לרבי ליה שמיע רהוה קצרא ההוא הוה להו אזרו
 ואתא קצרא קמיה יתהון גמר חייא רבי אזל להון גרים

 קצרא לההוא רבי ליה חזי הוה כד רבי קמיה אהררינהו
 הכי דאמרי איכא חייא ואת אותי עשית אתה רבי א״ל

: אותי עשה ותייא חייא את עשית אתה א"ל
 עשר תלת :ששעתו תלמוד! עליו הכביד תלמודי* ליה אייקר

 אותי עשית אתה : כובס קצרא : פנים בי״ג אפי
 תעלת תורה חברו בן את המלמד דכל לתו חייאדגתרת ואת
 בחרן עשו אשר הנפש ואת שנאמר עשאו כאלו הכתוב עליו

 קדושים דברים בכתה אגמריהלרביחייאכו׳ מהרש״א
 הקב״ה של תדותיו י״ג כגון י״ג הזה תצינומספר

 עיקרים הניח .הרמב"ם גם בתם נדרשת שהתורה מדות וי״ג
 יש כדלעיל לתורת שיש פנים מ״ע באותן גס כן ונאמר זה כתנין
 הוא הו׳ תספר וכן בהם לקדושה עיקרים היותר פנים י״ג מהם
 והיובל והשביעית השבת כגון דבר בכל לקדושה תסזגל יותר

 י״ג באלו גס שכן נאתר במדרשות הרבה ועוד שבועות ׳1 וספירת
 ז׳ אותן אגתריה וע״כ לקדושה מסוגלים היותר פנים ז׳ יש פנים

 כו׳אולי גרים הוה כד לרבי שמעליה :לר׳חייאוק״ל מתחלה
 יומא כל דר׳ אשכבתיה גני הנושא דאתרי׳בפ׳ קצרא ההוא דהוה

 : וק"ל כו' אתי לא יומא ההוא כובס ההוא קתיה אתי הוי
 גדול אבא כר חייא רבי אמר אלכסגדרי רבי אמר עט
 לחנניה שנעשה מנם יותר לחולה שנעשה גם ס

הדיוט של אש ועזרי׳ מישאל חנניה דאלו ועזריה מישאל ם
 הוא שמים של אש חולה של אבל לכבותה יכולין והכל

 חייא ר׳ אמר אלכסנדרי רבי ואמר לכבותה יוכל מי
 שהגיע כיון לוי בן יהושע רבי אמר לה ואמרי אבא בר

 מוצאי כל *והיה שנאמר בו מושלין הבל אדם של קצו י/י9
 הכל כי היום עמדו *למשפטיך מהבא אמר רבא יהרגגי
 גברא ההוא שכיב שילא כר לרבה ליה אמרו עבדיך

 שדייה איסתטט תיתור׳ זוטר׳מטא גידרונא רכיב גובהא
 וגו' היום עמדו למשפטיך אנפשי' קרא שכיב וקא במיא

 ועבת אקרוקתא על ריתיב עקרבא לההיא חזייה שמואל
 עמדוהיו׳ונו׳:■ עליהלמשפטיך קרי טרק׳נבר׳ומית גהרא
 למשפטיך : יתוש אפילו זבוב אפילו להמיתו בו מושלין הכל

 עמדו שלתשפשיך כיון עבדיך הבל כי היום עמדו
 דבר את לקיים עבדיך הכל למות קצם שהגיע תעלה של בישיבה
 כלומר גבוה שהיה אדם גובהא גברא ההוא שכיב : המשפט

 תיתורא : קטנה פרדה רוכב זוטרא גידרונא רכיב :ארוך
 בעלמא וכדאמרינן שגעון של רוח סטיא מלשון אסתטט : גשר

 והשלינתג פרדה לאותת שטות רוח אחזתה דגקטיה הוא שטעא
 ונשאו בנהר לשוט יכול אינו ועקרב צפרדע אקרוקתא : בנהר

: האיש את ולנשוך בנהר להעבירו עליו הצפרדע
 אותה תכבין אין המיס כו׳דגס לכבותה יוכל מי פהרש״א

>יהמ המיס ואת גל ה׳ אש ותעל באליהו טלש

נדרים רביעי
 1ימנבי לענין א״נ כזה נם לו לעשות רחמים אפזשי דבעי ונ״מ

 משמע תוצאי דכל גו' מוצאי כל והיה : וק״ל מזכיותיו לו
 ע״י שנהרג לו עלתה וכך שליחותי לקיים לתקוס שלוחים דהרבה

 עבדים דהכל קרא הדין מן גמי ליה ותייתי נכדו לתך סומא
 דאתה יוסי לר׳ ויום יום שבכל תשפטים בו לקיים שליחות לעשות

 עמדו לתשפטיך כפשטיה ניחא יום בכל נידון אדם דר״ה פ״ק
 התם ולמ״ד אדם של וקצו דין גזר הוא ויום יום שככל היום
 שלוחך יום בכל עתדו לתשפטיךשבר״ה ה״ק בר״ה א1ן נידון דאינו

 על גם קאי היום ועמדו מריה עליו שנגזר שתים דין בו לעשות
 על דיתיב דעקרבא כההיא רבים שהם לפעמים השלוחים

 לתקו׳וק״ל: שלוחים רבים כתאתרס עבדיך הכל כי וכן אקרוקתא
 > חמה שחלצתו למי אלא מבקרין אין שמואל אמר

 " פרטא בן יופי ר׳ דתניא הא לאפוקי מאי לאפוקי
 15ולא העין חולי ולא מעים חולי אומראקמבקרקלא

 אלא כסיפא משום טעים חולי בשלמא * הראש מחושי
 יהודה דרב משום טעמא מאי הראש ומחושי העין חולי

 לאשתא׳אמר ומעלי לעינא קשי דבורא יהודה רב דאמר
 דמיתותא דמלאכא דפרונקא לאו רבאהאיאשתאאי

 תרייקא כי יומין לתלתין חד לרקלא כחזרא מעלי היא
 אמר תרייקה ולא היא לא אמר יצחק בר נחמן רב לגופא

 אמר ערסן מאי לרפואתו לחול׳ יפה ערסן יונתן בר רבא
 פמיר* אמר רביופף עתיקתא דשערי חושלא יוחנן רבי

 בשולא ובעץ אביי אמר • נפיא דריש עתיקתא דשערי
 איתר מבקרין אין בורדם יוחנן רבי אמר דתורא כבשרא

 מפני אלעזר רבי אמר טעמא מאי שמו מזכירין ואין
שמו נקרא למה אלעזר רבי ואמר הנובע כמעין שהוא

: הנובע כמעין שהוא בוררם
שעלי! זיין כלי שעל המזדיין כאדם חמה שלבשתו שחלצתו

 ליה דסבירא דתניא הא לאפיקי : חלון נקרא
 ננני ודשתואל תני דקא להנך תבקרין דאין ברייתא הך כי לשמואל
 : ומכסיף לנקביו שצריך דזתנין כסופא משום הני• לאפוקי

 הוצין לרקלא כחזרא : מתים ידיה שעל שליח דפרונקא

תרייקא : וחיות מבהמות אותו ששותרין הדקל שסביב
 שעורים דשערי חושלא : תרייקא לו וקורין תועיל מרקחת
 חיבה בוררם : הנפה מרקדת בתפלת נפיא רריש : קלופים

 מבקרין מלמט':אין דם שמקלח חולי והוא דם בב׳תימ׳מר אחז
 שמר לי׳:ואיןמזכירין ומצערי לנקביו צריך דזמנין משוס אותו
 וא״ג הוא נקייה לשון דלאו בורדם חולי חולה פלוני לומר
 להזניח: סכנה בז ויש לזה תזה שקופץ נמי אי החולה יתבייש שלא

הא♦ כי לשמואל ליה דסגירא כפי' הר״ן כתב דתניא הא לאפוקי הךי״ה
 וכד דתניא הא לאפיקי ואתר מבוארת וכוונתו וכי' ברייתא י

 מעיי© מולי לא מנקרין אין אמרה הברייתא אחד דבר 5אמר שניהם חזינא
 חול♦ ולא במשמע חמה שחלצתו למי אלא מנקרין שאין שמואל אמר וכן

 שאמר ששמואל שהכוונה פי' יכו׳ולכך דתניא• היינו היל״ל יא׳יג יכו' מעים
 השנויי© אלו אלא למעט בא מה חמה שחלצתו למי אלא מנקרין שאין

השמי© אלו אלא מיעט לא לשמואל תנ״ל לכי׳ לי 5קש אנל מר״תא
מדיירי



נדרים ששי פרק המבושל מן הנודר
 אלא מבקרין ואין מהביקור מיעט חלאיס מיני כל שמואל דילמא מרייתא

 משו׳כיסופא מעיס חולי אלא מיעטה לא והברייתא בלבד חמה שחלצתו למי
 לשאר שמבקרי! ולעולם להו קשה דדימרא משום הראש ומיחוש העין ולחולי

 מהא לאפוקי לפרש נראה לכך חלצתו שלא ע״פ אף ומיחושי׳ חולאים מיני
 היפך הוא בלבד חמה שחלצתו למי אלא מנקרין אין דאמר דשמואל דתניא

 מבקרין שארא אבל דווקא דמני הני אלא מהביקור מיעטה שלא מהברייתא
:חמה חלצתו שלא אע"פ

המבושל מן הנודר פרק
 לרבה חנא רב ליה אמר וכן כריה לחייא רב ליה אמר לא
 מן לבר רכך קמיה תפלוט לא מידעם כל בדיה מט
 קמית ואפילו אבר של לפתילה חמין שהן וחיסא קרא ע״ג

 רייפא אכיל חד יוסי ורבי יהודה רבי פלוט מלכא שבור
 באצבעתי׳ ראביל ליה אמר בחצא אכיל באצבעתי׳וחד
 רוקךאמרליה מאכילני אתה מתי עד לדאכילבחצא

 אתה מתי עד באצבעתיה לדאכיל בחצא דאכיל
: צאתך מאכילני

 לפני יושב אתה אס שאכלת מאכל כל תפלוט לא מדעם בל

 לפני אוח* תפלוט ולא תכלענו פיך בתוך רוק לך ויש ך3ר
 שאכל׳• אחר רוקו וכו׳הכזלע שדומה ודייסא מקרא ך:חוץ3ר

 של לגופו קשים שהם א״נ ־ מתעכל שאינו אכר של לפתילה
 ואל פלוט מלכא שבור לפני ואפילו :ר3א של כפתילה אדם

 לקנח דרך שאין ררקך מאכילני עץ: כקליפת בחצא :חתכייש
 מאכילני : כקערה כשתחזירה פיו לתוך שנתנה לאחר ההוצא

: הצפרנים שתחת צואה צאתך
 מריעי ממש קצירי ש׳ימ בו׳ מצלינן *כמאן מהרש״א ",מ

 דככ׳כרכו׳תצלינן לכאורה מפרש"מראה כו׳ רבנן
 על כרכת רכנן ומריטי ישראל עמו חולי רופא ברכת קצירי עלייתו

 דכהך כן תשמע לא אכל ישראל עמך פליטת על כו׳ הצדיקים
 ועיקר כלל החולה על להתפלל הוזכר לא ישראל עמך לפליטת
 אלא חולה של תרגומו והוא מריעי שנקראו רבנן קאמר התולים

 שניהם על להתפלל כולל ישראל עתו חולי רופא דברכת לודאי
 חיזוק צריכים שהם טפי רחתים לבקשת צריכי׳ שהם דקאתר אלא
 *בבלאי .׳ וק״ל כזה כחס ותתישין סופריהם פליטת שהם לפי

 טעם ויפת עכה דדייסא כיון בלחמ׳כו' לחמא דאכלי טפשאי
 ולהני לו יש הטע׳ זה נתי דא״כ כיתד לאוכלן להם לתה אח'להם
 שהן דחיטי ופת דחיטי דייסא אפי׳ אי ככנלאי חשדא 3ר מסתפק

 דוקא או אפוי וזה תכוסל דזה כיון ככ׳טעתיס להו תחזיק א* מין
 כ־טעתיס לו יש כהיפך אז תיניס ׳3 שהן לשערי ופת דתיטי דייסא
 *אמאי :אחר טעם לו יש דודאי כחסיסי אכלה רב קאתר להגי

 אם כשאלת! להסתפק דיש נראה כו' א״ל ביחד. מר קאביל
 ליה תסגי ולא ידיה כטלי אתאי או ככף ולא בידיה אתאי ר״ל

 תשרס בכף אכלתי לא דלכך לו השיב וע״ז ׳33 או אחד באצבע
 כתי־תין וכ״ש דבאצכ׳בסיס היד ככל אכלתי באצכ׳ולהכי לבסיס

לאגזל דאין לקמן לת״ד לאינא תלתיהכתנאי אתיא ככ׳ולא מ״ש

רג
 כשני' אלא שייך דלא צאתך מאכילני אתה דלתה משוס כאצבע

 ׳** יייסא למיכל אכל:* לבד שהוא הכא משא״כ א' מקערה אוכלים
 הראשון פי׳ לפי כר עד דתורא בישרא למיכל פרסה ער

 כפ׳מרוכה וכדאמרינן יותר הלב תחזק הוא דתורא כישרא כר״ן
 מזתנין דאת׳ הא ומיהו התוסישס כפי' דתורא ישרא3 אכלתי דלא

 חמין שהם : וק״ל כר״ן שני כפי׳ אלא זה כפי׳ תשתע לא כו׳ לך
 במצות מיתות פ״ד דאתרינן הדמיון בו' אבר של לפתילה

 תעי* לתוך ויורד פיו לתוך אכר של פתילה שזורק הנשרפין
 מפי* כו׳ רוקך מאכילני אתה מתי עד :ןק״ל מעי! וחותרת
 תאכלי* 3רו ואשכחן עכ״ל הרוק מן תקנח היה אצכעו אבל הרא״ש

 להסי היה אלו תנאי דהני נתי ונראה כפות3 שאוכלים ושליס3ת
 לקנחו נוח דכף ואפשר זה על זה ותקפירין תדקדקין היו לא כפות

 כ*' מעים מכני יוצאין אין אלו ר״ש *א״ל וק״ל: ההוצא מן
 תשתית ל3 דוכתין ככמה ודאמרי׳ כו׳ שנסמוך כ״ש ר״י א״ל

הוה׳ לא ר״י ל3א ליה דאית למאן היינו י״ל עדיף לגופא
: כדלקמן ליה

יהודה בלוספייןרבי לקמייהו אייתו ור״ש יהודה רבי
 * פ* מר אכיל לא מ״ט ר״י א״ל אכל לא ור״ש אכל

ר״י א״ל עיקר כל מעים מבני יוצאין אין אלר ר״ש א׳׳ל
: למחר עליהן שנסמוך כ״ש

 מכני יוצאים שאין כיון מדאי יותר שנתבשלו תאנים בללס^יין
 לאכול צריכין אנו שאין עליהן שנסמוך :כ״שדמעלו מעיס

: למחר אחר מאכל

 רבי ליה אמר טרפון דרבי קמיה יתיב הוה יהודה רבי
 לב יצאו אמש ליה אמר צהובין פניך טרפוןהיום

 שס ואם מלח בלא ואכלנום תרדין לנו והביאו לשרה עבדיך
 ליה אמרה * צהובים פנינו שהיו שכן כל במלח אכלנום

 לההימנותא אמ׳ ורוי מורה יהודה לר׳ מטרוניתא ההיא
 ׳ איטעימנאאלאקידושאואבדלתא בידהדההיאאתתא

 ועד הפסח מן צרעאי ׳וחוגרני דפסחא כסי וארבעה
 מינא ההוא ליה פניו׳אמר תאיר אדם חכמת אלא עצרת
 במגדלי או ברבית כמלוי או חמין פניך יחדה לרבי

 עשרים אלא אסירין תחייהו ביהודאי א״ל חזירים
 מדרשא בי ועד מביתי לי אית כסאות בתי וארבעה

 יחדה רבי • נכנם אני ואחד אחד לכל ושעה שעה וכל
 גדולה אמר כתפיה על גולפא שקיל מדרשא לבי אזל כד

 על צנא שקיל שמעון רבי בעליה את שמכבדת מלאכה
 בעליה׳דביתהו את שמכבדת מלאכה גדולה אמר כתפיה

 דחטבי גלימא עבדת עמרא נקטת נפקת יחדה דרבי
 לצלויי יהודה רבי נפיק וכד ליה מבסיא לשוקא נפקא כד

 שעטגי ברוך מברך דוה ליה מכסי וכד ומצלי מכסי דוה
 תעגיתא גמליאל בן שמעון רבי גזר חדא מעילזמנא

 ליה אית לא ליה אמרו תעניתא לבי אתא לא יחדה רבי
 ליה אמר ציפתא דלי קביל ולא גלימא ליה שדר כסויה

דאיתמי לי ניחא לא מיהו איכא מאי לשליחאחד

כראי



נדרים ששי פרק המבוהל טן הנודר
 לא מעיל דההוא ואפשר כסויה הי״ל דלא משום אתא לא דר״י
 שהיה או לשוק נו לצאת ליה צריכה הות דאתתיה נידו היה

 ולזה לעיל כת״ש לאשתו נתי מיוחד ככסות שם לכסות מחנייש
 : וק״ל לאיש תיוחד כסות דהוא ט׳ גליתא לו דשדר אתר

 שהביאו השיב טרפזן לר' לדקדק יש וכו' יתיב הוה יהודה רני הרי״ה
 תאיר אדם חכמת לה השיב ולהמערונא וכו׳ ואכלם חרדין לו

 תשומת ג' הרי וכו' מביתו לו יש הכסא בית כ״ד השיב מינא ולההוא פניו
 יהודה לר' שראהו טרפגן דלר' ונראה לשלשתן אחד טעם השיב לא למה

 לו להשיב אפשר אי אחרים מימים יותר צהובי! פניו היום אותו שהיה

 פניו להיות היום מה שא״כ לפי הכסא בית כ״ד ולא פניו תאיר אדם חכמת

 היה ונס בקרנו אלהיס חכמת הימים בכל כי ימים משאר ייתר צהובין
 תרדי! אכל היום שאיתי השיבו ולכך ׳ וכו' כסאות בתי בכ״ד עצמו בודק
 אח' כסות זולת ולאשתו לו היה שלא לקמן כדאמרן עני היה כי פניו וצהבו

 עצתו וכשבדק ביותר אותו משלשלין היו שתרדי! למור אפשר ועוד ־ וכו'
 במלת אכלגוס אס וכ״ש ולזי׳א שבגופו חולאים כל ממנו הורק כסאות בבתי

 לא ני התרדין טעם אתר לא מטרוניתא ולההיא להרקה מועיל המלח כי
 ר מא כתרדי! נקל דבר כי תאמי! לא כי גם ימה תרדי! ההוא היום הכל

 כי טרפו! רכי רק יהודה ר' של מעניותו ידעההמטרונא לא וגם הפנים
 לא וגם תמו! יעל כאדם מורהורוי וקראתו ונשתכר יין פשתה חשבה היא

 בדיקת כי להאמין שלא קלה נשים של דעתן כי הכסא הבית טעם אמר
 לת השיב לכך כחו מתיש אדרבה כי פניו להאיר מועיל הכסא בבית עצמו

 ובנביאים חכמים בדברי מאמין שאינו מינא ולההוא פניו־ תאיר אדם חכמת
 לא וגס חרדין אכל לא היום אותו כי לו אמר לא התרדין וטעם ובכתובים

 מראה יהודה רב* היה לא כי ועוד הפנים מאיר כזה קל מאכל כי בו יאמינו
 ר׳ כי תרדי! אלא לאכול יכולת לו היה ולא עני שהיה האדם לפני עניותו

:לו המספיק טעם אחד לכל אמר ולכך נו מכיר היה טרפון

 גשבוע,י בלבא דבר ברתיה ליה איקדשת עקיבא רב'
3 נכסיה מכל הנאה אדרה שבוע כלבא בר שמע

 קא הות תבנא בי גנו הוו בסיתוא ליה ואתנסיבת אזלה
 רמינא לי הואי אי לה אמר מזייה מן תבנא ליה מנקיט

 כאינשא להון אידמי אליהו אתא דדהבא ירושלים לך
 דאוליד׳ דתבנא פורתא לי הבו להו אמר אבבא קרי וקא

 עקיבא רבי לה אמר לאגנוייה מדעם לי ולית אתתאי
 ליה אית לא תבנא דאפילו גברא האי חזאי לאנתתיה

 שנין סרי תרתי הוה אזיל רב בבי הוי זיל ליה אמרה
 קם שנין סרי תרתי למשלם יתשע ורבי אליעזר ר׳ קמיה
 חד לה אמר דקא ביתיה מאחורי שמע לביתיה ואתא
 ליך רמי דלא חדא אביך לך עביר שפיר לדביתהו רשע
 מינאי אי ליה אמ׳ שנין כלהון חיות ארמלות שבקך ועוד
 הואיל אמר אחרינא שנין סרי תרתי ליהוי ציית דילי

 סדי תרתי הוה אזל הדר לאחורי אהדר רשות׳ לי ויהבית
 זוגין אלפין וארבעה בעשרים אתא שגיןאחרינתא

 למיפק קרמה היא ואף לאפיה עלמא כול' נפק תלמידים
 < אמרת אזלת להיכן ואת הרוארשיעא לה אמר לאפיה

 מרחו קא ליה לאתחזאה אתת ׳ דלים דין צדיק יודע ליה
שמע הוא שלה ושלכם שלי לה הניחו להם אמר רבנן לה

 :נכסיה מן ואשתרי נדריה על ואיתשל אתא אבוה
: משערו הזנן תלקש הגת מדיה מן תבנא מנקיט הית

רמינא

: עלמא בהאי
 צהובים פניו שראתה שמתוך ומשתכר הוראה כעל וריי מורה

 דההיא בידה הימנותא שנשתכר: סגורה היתה שעה כל
 קדושא אלא יין השנה כל שותה שאיני בידך אמונתי אתתא

 מיחוש משוס פדחתי צדעי אני וקושר צדעאי וחוגו־ני ואגדלת׳:
 : עצרת עד מפסח מהן חושש שאני ששתיתי כוסות ד׳ מפני ראשי

 צהוביס.גולפא פניהס הרגה שמיויחיס שמתוך חזירין במגדלי

 את שמכבדת :עליו לישג כדי המדרש לגית מגיאו והיה קנקן
 .־ חשוגה גלימא דהוטבי : קרקע גגי על יושג היה פלא בעליה
 הגניה ציפת' דלי : כמעיל נעיניו חשוג שהיה מעיל שעטני
 נסים ומעשה גו יש עושר כתה ראה איכא מאי חזי : מחצלת

: זהוגיס תקום אוהו כל שנתתלא היה
 פניך היום מ״ט ליה אמר בו' יתיב הוה ר״י מהרש״א

 בו׳ כ״ש במלח אכלנום ואם בו׳ א״ל צהוכין
 פניך לתה מדכר היה ר״י עם רק דר״ט לדקדק יש לכאורה טכ״ל

 תהוך דר״י וי"ל עתו אחרים כלל גהפוכתו יודא ורגי צהוגין
 אלעאי גר ר״י הוא גחסיד דאתרי׳תעשה היכא כל כידוע חסידותו

 כלל ולכך גו׳ אדם חכתת כדמסיק גחכתתו תדגר לתלות רצה לא
 צהוגין פניהם נעשו תרדין גהני עתי אתש אוכלין שהיו כלס עתו
 שיכור דלאו אלא לה השיג לא דר״י יראה גו' ארם חכמת :וק־׳ל
 גו׳אנל חכתת אלא תאי וטעתא להם דתסיק הוא ותלתודא הוא

 גית דכ״ד תאי טעתא לו הפיג כעצתו ר״י כו׳ דמינא עוגדא הך3
 על לתינא אוקמיה דעלתא דכמלתא ואפשר כו׳ לי אית הכסא
 תלשנא ונראה כסאות גכתי הרגילים חזירים למגדל חופכו שהיה

 ורגי תורי עולם כל אותו שקראו לתה קרוב שהוא ורוי דתורה
 זולל שהוא ותורה סורר ככן תורה לגנאי היא קראתו לשבח

 הן שאלו תפוס כו׳ כוסות וארבע : וק״ל חי דהיינו זסונא
 כנס געי נתי החזון דנרכת גג על ואף התצוה גרכת פל כוסות

 נ״ה לכריך ולא לסעוד דלא כהני הוא המצוה גרכת לאו מ״ת
 דאתר והא הכי גלאו ליה סגי ולא הם חיונא דחשיג הני משא״כ

 גיין להם כראוי אנשים נחגך ושתחת ע״פ כפ' גופיה יודא רני
 אלא שתחהלהס ואין יין להם ־אוי , קאתר אנשים דלסתס י"ל
 כדקאתר לו ראוי היה לא שהרי אנש*ס תסתס יצא ר״י אגל ביין

 שמכבדת מלאכה גדולה :וק״ל ט׳ הפסח תן צדעאי חוגרני
 כדאמרינן ג׳ גפני מלאכה לעשות לת״ח שאסור אע״ס ר״ל בו'
 שתכגד׳ לפי להם הותרה הכלי׳ משא של המלאכה זו יוחסין י׳ פ׳

 וק״ק הפירושים גג׳ עיין בו׳ מעיל שעטני כרוך : וק״ל ט״
 כמעיל לו חשוג היה אס גס כשיקרא תחזי היה מעיל דלאו כיון
 דאתתיה אע״ג ואשתועי׳ תעיל כעין עשוי גליתא האי דהוי ונ״ל

 דהיינו אשה שמלת גכר ילגש לא תפוס ניה לית לשוקא כיה נפקא
 לשניהם תיוחד הוא תעיל כגד אכל לאשה תיוחד העשוי דווק׳נגד

 תתצא זכר ולגכי תעיליס המלכים גנות תלנשנה כי נאמר בנקגות
 גזר :ודו״ק גו׳ גגר ילנש גיתתשוסלא וליה כמקרא הרנה

 וגזר אז היה נשיא רשכ״ג בו׳ אתא לא ר״י תעניתא רשב״ג
ואתר הנשיא לתהום תענית ככל להתאסף היה ודרכם תעניתא



רד נדרים ששי פרק המבוהל מן הנודר
 שירושלים זהכ של תכשיט רדהבא ירושלים לך רמינא
 אליהו : אשה כתה כפרק כדאיתא לה עביד והכי כה מצוייר
 עניים שיש להם ולהראות אותם לנחם כדי כאנשא לון ארמי

 חשוכה ממשפחה לך דומה שאינו לך דייי רלא : תהס יותר
 צדיק יורע :ראוין כגדיס לה היו שלא להיכן ואת :כמותך

 דאתרי אית כשכילו שנצטערתי דתה זה הוא דע יי דלים דין
 דלאמתגניא ליה ואמרה הוא עקיבא דרכי ידעה הוה דאיהי

 לא דצדיק אתרה קא הכי אלא ידעה הוה דלא דאתרי ואית עיניו3
 כשכי-לה ותורתכם תורתי הוא שלה ושלכם שלי _• לאיכשי מכזי

: רב לכי לתיזל עצה לי שנחנה הוא
 נמי איתא עובדא כו׳הך אתקרשת עקיבא רבי מהרש״א

 ותייתי ע״ש שונים כפנים בקצר! פי על אף כפרק
 ולא עניים ואשתו יודא ר׳ שהיה לעיל דתייתי זה כדמיון הכא לה
 שכוע כלבא כת ואתתיה רע״ק היו כך אחרים משל להנות רצו

 דהיינו כו׳ לי ספק הוה אי וז״ש כו׳ תכנא כי גנו הוה דבסתווא
 בראשו ליפותו ראתה כעניה שהיא ולפי ירושלים לך אעשה משלי
 על לעשות בעושרו שכרה ליחן א״ל השער מתוך התכן ללקט
 עיר סוטה כסוף כמפורש מצוייר 3זה של ירושלים עיר ראשה

 לא אס כ הכתו שם ועל ע״ש וחתנים כלות עטרות היא זהב של
 כלות עטרות על דגזרו ואע״ג שמחתי ראש על ירושלים את אעלה

 אחר עקיכא ורכי סוטה מסכת סוף כמפורש טיטוס של בפולמוס
 התוספות כתבו ככר יהושע ורבי ר״א מתלמידי היה ההורכן

 לשאר ולא ולכלות לחתנים דוקא אלא דלא׳גזרו אשה כתה בפרק
 לך דתי דלא ר״ל כי׳ לך דמי דלא : ודו״ק ע״ש אדם כל

 דתי לא א״נ ־ ירושלים מעשירי שכוע כלבא בת שהיא בעשירות
 הא ליתא אע״פ ובפרק גרים תכני היה עקיכא שר' כיחוס לך

 דקא״ל הא וכן כו׳ כמה עד סבא ההוא קא״ל בתריית׳ הך אלא
 דלטובחה אחר כלשון אע״פ כפרק איתא כו׳ להיכא ואת רשע חד

 בהמתו נפש צדק יודע : וק״ל כו׳ תאני שאילי שככת׳ א״ל
 ושהכטחני חשוכים כגדיס לי שאין צדיק יודע דה״ק לפרש יש

 כפירוש דדהבא ירושלים דהיינו נפש בת על אף לו ספק כשיהיה
: אע"פ פרק ועיין אשת בתה ובפי כאן רש״י

 שבוע כלבא בר מן עקיבא רבי איתעתר מילי שית מן לד
 מן חד ליה עבדיה ספינתא דבל דספינתא אילא ומן שס

 • אשכחיה הוא אתא ימא כיף על אנשיוה חדא ומנא ענא
 להון אמר לספונאי וווי ארבעה יהיב חדא דזמנא גוזא ומן

 ימא כיף על נווא אלא אשכחו ולא מדעם לי אייתו
 דהוה אשתכוז עליה מרנא עכיד ליה אמרו ליה אייתוהו

 הוה עסקא וכולי ספינתא טבעה חדא רזמנא רינרי מלי

 מטרוניתא ומן * זמנא ההוא ואשתכח גוזא בההיא מחית
:שלום בר קטיעא ומן טורנוסרופום של אשתו ומן

 דפליגליה כלבאשבוע בר מן עקיבא רבי אתעתר
 איל לאותו ששכחו ימא כיף על אנשיוה : בנכסיה

 הים ליורדי לספונאי זוזי ארבעה :ר״עק ומצאו הים שפת על
 עליה מרנא : ר3ד מם לי הביאו מדעם לי אייתו לדוס;

 בכל דכפינתא אילא : יותר לך שנביא עד עליו אדוננו ימתין

 הספינה שתהא ולסימן לנחש מעץ איל דמות עושי! היו ספינה
 חד )א״נ( * זהב דינרי אותו ממלאים והיו כאיל בהליכתה קלה

 תיבת גוזא מן : הצאן ממין עז או זהב של איל עושין ענא מן
 דרחתנא גוזא כי כדאתרינן הספינה ממון כתוכה להצניע עשויה

 ותלמידיו עקיבא רכי הוצרכו אחת פעם מטרוניתא ומן :אוצר
 מלות הריני עקיבא לרכי לו אתרה מטרוניתא איל והלכו מעות
 זמן לה קבע נדבר ערכים והים והקב״ה לוה אתה ותהיה אותך

 מטרוניתא אותה הלכה עקיכא רכי חלה הזמן כשהגיע לפרעון
 חולה עקיכא שרכי לפניך וידוע גלוי רכש״ע אמרה הים שפת על

 נשתטית מיד בדבר ערב שאת ראה חוכו לפרוע כידו היה ולא
 וזרקם זהב ודנרי טובות אכנים מלא ארגז ונטלה קיסר של כתו

 יושבת מטרוניתא אותה שהיתה כתקוס הביאתו והים הים לתוך
 נתרפא לימים לה והלכה ארגז אותו נטלה מיד הים שפח על

 לפרעון כידו ומעותיו מטרוניתא ההיא אצל לו וכא עקיכא רכי
 לך והא החוב כל פרע והוא הערב אצל חזרתי לו אתרה חובו
 : עקיבא ר׳ נתעשר לו שהחזירה תתון ומאותו יותר לי שנתן מה
 בקראי מקפחו עקיבא רבי שהיה טורנוסרופום של אשתו ומן

 אמר׳ וזעף סר לביתו בא אחת פעם בדברים ותקנתרו קיסר בפני
 עקיבא רכי מפני לה אמר זועפים פניך תה תפני אשתו ליה

 שונא אלו של אלהיהס לו אתרה כדברים יום ככל אותי שתקנתר
 שהיתם לפי כדכרעכירה אוחו ואכשיל רשות לי זמההואחן

 עקיבא רכי אצל לה והלכה ונתקשטה רשות לה נתן תואר יפת
 לו אמרה וככה ושחק רק אותה עקיכא רכי כשראה שוקה וגלתה

 אפרש לא שלישית אפרש שתים לה אתר מילין תלת הנך אינון מה
 דבלי שופרא האי על ככיתי • סרוחה מטפה שכאת על רקקתי
 להתגייר שעתידה הקודש כרוח שצפה שחק והוא • כארעא
 אתר חשוכה יש כלום לו אתרה ־ להודיעה רצה ולא לו ולהנשא

 מתון והכניסה עקיבא לרבי לו ונשאת ונתגיירה הלכה אין לה
כל שנתן ז דע" קתא כפרק שלום בר קטיעא ומן : הרכה

: ותלמידיו עקיבא לרבי ממונו .
 כד כלבא מן רע״ק איתעתר מילי שית מן מהרש״א

 ונתעשר שזכר תלמידיו מריבוי תימא דלא ר״ל
 שית תן אלא מתורתו נהנה היה לא דודאי בשכר תורה שלתדס

 אמרו לזה וקרוב כדמפורש איתעתר כנס קצת דהוו כו׳ תילי
 י *ומן :וק״ל שם כמפורש כו׳ משה נתעשר תמה דנדריס בפ״ד

 דלא ונראה כזה כלום כתבו לא הפירושים ככל כי׳ דוסקורתא
 הוה ואי ט׳ מילי שית מן קאמר דהא מוכח וכן ליה גרפי הוי

 דסקורת' דמן לקיימו ויש דחשיב הוא מילי ז' תן הרי ליה גרסי
 דסקורתא דתן זימנא כההוא דאשתכח גוזא דההוא אדלעיל קאי
 ת״ג ישמעאלים אורחת כמו היה ישמעאלים משל דהיינו הוה

 ימתין פרש״י בי׳ עליה מרנא עביד *י וק״ל דסרקאיס סיען
 פירוש לפי לפרש ונראה דחוק והלשון עכ״ל כז׳ עליו אדוננו
ען חתיכת על שיעשה דא״ל גדול עץ חתיכת הוא דגחא הרא״ש

זה



נדרים ששי פרק המבושל מן הנודר
 זאשתכח אח״כ העץ נבקע ועי״ז ראוי שהוא למה מלאכתו את זה

: וק״ל דנרי מלי דהוי לה
 מדעם בהן לאתרי לספונאי זוזא ארבע יהב גמדא רב סש
 עייל אשתמיט קופא בהון ליה אייתו אשכחו לא 3">

מרגליתא על דרביע אשכחיה בתריה חפרו לחורו
:כולהון ליה אייתינון

 אייתינון : אחד חור חיך ונכנס רח3 אשתמיט :קוף קופא
• הדין מן ולא חסידות ממדת כולהרן
 חסידות ממדת גו כו׳פירשו ליהכולהון אייתינון מהרש״א

 קידושין ף נסי מ״ש וכלפי הדין ממדת ולא הוא
 כדמשמע לידו גאה לא עדיין דהקוף והיינו חסידים רוגן הספנים
 ורשותו נידו לא גו׳ ליה אייתיה ודקאמר כולהון ליה אייתינן

:וק״ל קאמר ממש
 חכמה חנניה בן יהושע לרבי קיסר בת ליה אמרה

 מבית למדת לא א״ל * מכוער בכלי מפוארה
 אמר י דפחרא במאני ליה אמרה יין מחתין במה אביך

 אתון דפחרא במאני ואתון דפחרא במאני עלמא כולי לה
 במאני חמרא ורמת אזלת ורהבא דכספא במאני אחיתו

 אמרה כן אורייתא אף לה אמר • ופרי ודהבא דכספא
הוו סנין הוו אי לה אמר וגמירי שפירי והאיכא ליה

: גמיריטפי
 שלא סנין הוו אי : היין נתקלקל ופרי ;שחור שהיה מכוער
: נאים היו .

 מפורש מלתא הך כו׳עיקר בבלי מפוארה תורה מהרש״א
 שדעתו גמי א1ן מחקיימין אין ד״ת דאף דתעני׳ פ״ק

 דנזיר עונדא כההוא דעתו להניס דרנו ויפה הנאת ואיש שפלה
 הא שם כתבו והתוספות דתענית קמא פרק פרש״י ועיין גפ״ק

 היו היופי שונאים היו פי׳אס טפי נחירי הוו סנו הוו אילו דקאמר
 גטגע תלוי זה אין דודאי דר״ל לזה ג״כ כוונו עכ״ל ביותר חכמי׳

 אלא ויפה הנאה מן טפי וסביר נמיר המכוער שיהיה הבריאה
 יופיין מחתת דעתם מגיסין היו ולא היופי שונאים הוו אי דה״ק

 מלשון כו׳ סנו הוו אלו הלשון תשמע וכן חדהשתא טפי גתירי הוו
• זדז״ק ט׳ הוו מכוערין הוו אלו קאתר ולא שנאה

 ואתחייבת לדינא ירודה דרב לקמיה דאתת ההיא
 לה אמר דנן הבי רבך שמואל ליה אמרה דינא

 ורבה אוכם כריסיה ורבה נוצא אין ליה אמרה ליה ידעתס
אנתתא ההיא תהוי אתית קא לבזויה לה אמר שיניה

ומיתה: פקעת בשמתא
 מיני אלפא לאגמורי לחבריה עבדא דיהב גברא ההוא 01

 לקמיה לדינא מאהאזמניה תמני אנמריה לפדי

 בעינינו אפילו אנו טובה נשינו אמרו אבותינו א״ר דרבי
:ראינו לא

 מיני אלף לעשות שילמדנו לפדי מיני אלפא לאגמורי .־ מאכל מיני ל£ךי
 אתרו אנוחינו :לימדו שלא מינים ר׳ על ׳לדינא אזמניה ;מאכל

 אנז אנל שכמיה שעכשיו אלא כבר שראו טובה נשיתי דכתיב סובה נשינו
 כלומר כפירות יש טעס מיני כמה יודעים אנו שאין מעולם טיבה ראינו לא

: לימדו כך שכל הוא מופלא דבר

 כו׳מרקנ״מ טובה נשינו אמרו אבותינו מהרש״א
 ועוד כו׳ המרחץ גית זו טובה נשיתי ליה תפרש

 נהו שייך דלא כן לפרש ליה משמע לא לרגי אבל דברים כמה
 שכחה שפיר גהו דשייך לפדי מיני הרבה דהכא הך כי שכחה

: וק״ל
 לח אומניה ולא בריה שמעון לרבי הלולא ליה עבד רבי

 שם ואין רב אלפין כתבעלביתגננאכ״ד לברקפרא
 קפרא אזמניהלבר ולא דין גננא בית על נפקי דנרין

 עאכ״ו רצונו לעושי כן רצונו לעוברי אם להון אמר
 הבא לעולם כך הזה בעולם רצונו לעושי אמר אזמניה
 בעלמא פורענותא אתיא רבי ביה דמחיך יומא " עאכ״ו

 גריוי ארבעין לך ויהיבגא תבדחן לא קפרא לבר לי׳ ,אמ
 שקל שקילנא דבעיג׳ גריוא בכל מר ליחזי לי׳ אמר חיטי

 ואמ' ואזל רישי׳ על וסחפיה בכופרא טחייה רבה דיקולא
 ר' אחיך בך דרשינן חיטי גריוי ארבעין מר לי ליכיל ליה
 קא דרשינן היטי ליה אמר תבדחן דלא אזהרתך לאו א״ל

שוזינא למחר דרבי לברתיה קפרא בר לה אמר נפיבנא
:דאמך ובקורקני דאבוך ברקודא חמרא

 אזמניה ולא : הנשואין להוצאת דין גננא בית על נפקי
 יעשה שמא מתיירא בדחן איש שהיה לפי קפרא לבר

 שארצה מדה באיזה דבעינא גריוא דכל : שי־מוק דבר שוס
 בזפת אוחו טח בכופרא טחייה גדול• סל רבה דיקולא :אקח
 רישיה על ופחפיה ; הסל נקבי מחזך החטין יצאו שלא כדי

 שהלויתיך דרשינא חיטי : ימדוד מר ליכיל :ראשו על הפכו
 דאבון• ברקודא : קאתר ולבדיחותא לי חייג שאחה כלומר
אמך שתהא דאמך ובקורקני : כשאשחה לפני אביך שירקד

:ותזמרת מקרקרת

 רש״י פירש כו׳ דנן הכי רבך שמואל א״ל מהרש״א
 קאתרה דבניחותא נראה פירושו ולולי נחמיה

 את ידעת דא״כ דקא״ל ניחא והשתא לי דנן הכי נמי רנך דשמואל
 אין וקא״ל תלמידו לפני נאת למה אותך דנן דהכי רבי שמואל

 דנך יפה דלא דעתך לפי לפני קאחית לבזויה א״כ וא״ל כו׳ גוצא
 הוא מי הזכיר לא כל גננא בית על כתב : וק״ל ט׳ חהוי

 גננא נייז על כחג קפרא לבר אזמניה ולא ע״י ובנוסחת הכותב
 שבהוצאה כן עצמו על כותב היה שהוא קפרא בר על וקאי כו׳

 גננא לבית קפרא לנר אזמניה לא רני שהוציא כזאת גדולה
 שהוציא כמשמעו לפרשו נראה ויותר נשואין לסעודת הר״ן פירש

 בו' כך רצונו לעוברי אם : וק״ל דננו חחנות בית על כן

שהנראה אלא זימנו שלא על כך מגנהו שהיה כפרש״י דומה אינו
דמעיקרא



רה נדרים ששי פרק המבוהל מן הנודר
 שזוכ׳לב׳שולשנות אדם שיש מ״ש וע״פ לשבח כוונתו דתעיקר׳נמי

 רק כין זו שאין לצדיקים ויש ותניחו רני כמו ולעוה״נ לעוה״ז
 את' ולזה אח׳שנעה״ז לשלחן רק זוכין אינן הרשעים אבל לעוה״ג

 שהם רצונו לעושי כמו כך נעה״ז רצונו לעוכרי אס מעיקר׳ כרתז
 עושי יזכו שכזה כעה״ב כך רצונו לעושי שיהיה כ״ש וחניריו רני

 דכריו פירש כוונתו הכינו לא שהם ולפי רצונו מעוכרי טפי רצונו
 פורענותא אתיא ;וח״ק כו׳ כעה״ז רצונו לעושי אם כך אחר
 עלתא אצטריך לא דר׳ *שורי שני וכל הוה יסורין כעל דרכי כו׳

 אלא זה ידע דהוה ודאי קפרא וכר הפועלים פרק כדאת' לתטרא
 הנך פ״ג כתענית כדאמרינן לעה״ב יזכה שישמחו שע״י סכר דהוי

 כו׳דרך דיקול׳רבה הת:שקל נדיחי דאינשי עלמ׳דאתיננהו גני

 כפורים שעושין כמו רכי יכירו כו׳שלא רישיה וסחפי׳על גדיחותא
 יכירו שלא ארישיה סחף דקצרי אוכלא אחז גני חלק פרק כדאמר
 אזהרתיך לאו כדיחותא דרך וא״ל כקולו הכירו ודאי ורכי ישעיה

 שתנטחתי שאמרת חיטי גריוי ת' אלו עלי לך ואין כו׳ תכדחן דלא
 ג״כ קפרא כר לו והשיב אתההכדיחני כי תכדחן שלא כשכר לך

חיטין אלא כלל זה שכר ממך מכקש אני שאין כדיחותא דרך
:תתני שהלוית ,

 ומטא היה גדול ועשיר הוה דרבי חתניה אלעשה בן לט
מאי לרבי קפרא בר א״ל רבי בר דר״ש הלולא לבי שס

 בר אקשיה תועבה הוא דהכי רבי ליה דאמר בל תועבה
 דביתהו תיתי ליה אמר את פירש רבי ליה אמר * קפרא
 רקוד קי־ם לרבי לי׳ אמר ליה רמיא אתיא נטלא לי תרמי

 ־ בה אתה תועה תועבה רהמנא אמר הכי לך ואומר לי
 כענינא ליה אמר ׳ תבל מאי ליה אהרינא^אמר לכסא

 ליה אמר עביר לך דאימר עברלי קדמאהאמרליה
 • ביאות ביאהמכלהון הדא שניא בהמי יש תבלין תבל

לא היא מה זו ליה אמר וכו׳ עביר ליד. אמר ומאיזמה
 : מתמן ואנתתיה הוא ונפק למסבל אלעשה בן יכול

תמזוג נטלא לי תרמי : זכור תשכב גכי דכחיג תועבה מאי
 משכני שמניח בה אתה תועה : ן קט כלי נטלא : הכוס לי

 לנהמה: הנרכעת אשה גני דכתי׳ תבל זכר:מאי אצל והולך אשה
 ביאות מכלהו ביאה הדא שניא מי :כתתיה בה יש תבלין

 היא זומה ונרגעת: הנהמה אצל לילך תינה כן מנחת נלות׳היאך
 אלעשה בן יכול לא : מתעגרת ממי יודע שאינו ספק לשון

היה ולא גדול עשיר שהיה לפי ר׳ של זילותא אותן כל למסבל

.־ דחתיו זילותא לראות יכול
 לשון כתורה כתיג עכירות ככמה בו׳ תועבה מאי מהרש״א

 לא כתורה שנאמרו עריות דנכל דה״ק אלא חועכה
 וכין אחרי כפרשת נאוהרתה נין זכור נמשכג אלא תוענה כתיג

 אנל כה אתה תועה זכור נתשכנ לך לומר קדושים כפרשת גמיתה
 קדושים נפרשת כתיכ נמי ככלתו דהא הכי לפרושי ליכא גתנל

 כלכול מלשון לפרושי איכא כלתו דגכיערות וי״ל גומר עשו חבל
הנרגעת אשה גגי משא"? בחומש מרש״י הכן וזרע האג זרע

 גערר גזמה נו׳וכן ה3 יש קאמ׳תנלין הכי לפרושי מהכהמ׳דליכא
 ניןכאזהרת׳נפרם* וכתה אשה ערות לישנ׳גכי האי מצינו נמי ממש
 כפשוטו התם לפרושי דאיכא אלא כפרש׳קדושים כמיתה כין אחרי

 איירי דלא זמה הארץ דומלאת קרא תאי אכל חטאין עצת כתרגומו
 הנא כאיש נינמות כדמפרש כהיתר ננשאה אלא לאיסור ננתכוין

 הארץ תזנה ולא הכי מפורש וקרא רש״י כו׳כפירוש הרנה נשי׳ על
 ע״י תזנה שלא מקומות כהרנה נשים כתיתר כנושא גס שהזהיר
 לפרושי ליכא דהכא זתה מלאה הארץ שתהיה הארץ הללו נשואין

 דכתיג זמה מאי קאמר ומ״ה איירי כהיתירא דהא חטאין עצת
 מפרש הכי ממזרות ספק לירי דיכא היא מה דזו וקאמר הכא

:ודו״ק החולץ כפרק רכא ליה
 . שם את אלעשה בן פיזר לחנם לא דתניא אלעשה בן מאי

דכתיב כ״ג של תספורת בהן להראות אלא מעותיו
 יחזקאל לוליינית מאי כעקלולינית תנא ראשיהם את יכסמו *כסום

 תד של ראשו דכא אמר יחירתאה״ד תספרתא יהודה א״ר
 : גדול כהן של תספורת והיינו זה של עיקרו בצר זה
 גדול ממון נותן שהיה מעותיו פיזר :כמיתה שאין יחידתא םצ£'רת1ר

כ״ג: של כתגלחת לו מספר שהיה לספר

 למעלת שכינה שתמיד ראשו על אלהיו נזר כי גכ׳יג הכתיב אמר אה״ב
 שכל להראות מדוקדק היה שערו תספורת וע״כ היתה מראשתיו

 מתוקנות זה של עקרו בצד זה של וראשו לאלקיות מכוונות היו מחשבותיו

: הראשיים הדת לעקרו לאחת אחת

 כר פיזר לחנם לא דתניא אלעשה בן מאי ׳א מהרש
 מהך נרייתא הך ליה אולמי דמאי דחוק לפרש״י

 ועשיר הוה דר' חתניה אלעשה כן נתדיא דקאמר דלעיל עוכדא
 היה גדול עשיר אס אלעשה כן מאי דה״ק לפרש ונראה היה גמל
 דתניא וקאתר עצמו שם על ולא אלעשה כן אכיו ע״ש נקרא למת

 לוותר מאכיהס עושר היורשים כו׳דדרך עשה1ן כן פיזר לחנם לא
 יורשים מאכל שלישית דשכת פ״ק כדאמרינן מטותיהם ולפזר
 שהניח מי הדס כיסוי פרק ואמרי׳ נו עמלו שלא נדגר רש״י ופירש

 פועלים ויבכור זכוכית נכלי ישתמש לאנדס ורוצה מעות אביו לו
 מאניו נירושה היה שעושרו אביו ע״ש אלעש׳ נן נקרא ולכך כו׳

 מעותיו מפזר היה לא מאביו ויורש עושר כן שהיה גס עליו וקאמר
 לא יורש ג״כ שהיה גס אלעשה דנן אלא יורשים כשאר גחנס
 דג פלטיה *דלטא : זדו״ק כו׳ להראות כדי אלא כחנס פיזר

 היה זכר גדול דדג נמדרש מנואר כו׳והוא קטן ובלעי׳דג גדול

 לדג הקג״ה רמז להתפלל לנ נתן ולא נריוח פס יונה עומד והיה
 שם והיה עונרים מלאה שהיתה נקנה של פיה לתוך והקיאו
 נמי ומה״ט שס רש״י עכ״ל הדגה ממעי גו' ויתפלל שנא׳ נדוחק

 המדרש לפי וק״ק הכא כדאמר נקטן כך ואחר נגדול נתחלה היה
 אל יונה את ויקא לדג ה׳ ויאמר הכי נתר קאמר אמאי וטעמו

 ואס היהלנסוף נדגה שהרי גומר ה׳'לדגה ויאמר הינשההל״ל
 לא הדג של פי לתוך הדגה פלטו כשהתפלל כך אחר דשוב נאמר
: ודו״ק ליישב ויש ליבשה עצתו הדגה פלטו לא למה טעמו ידענא

מאי א גכ ח״ב



שביעי פרק הירק מן הנודר
הירק מן הנודר פרק

 ומנחליאל נחליאל וממתנה מתנה *וממדבר רבתי׳ מאי ??מד
 שהוא כמדבר עצמו את ארם שעושה כיון במות נ*

 )וממדבר שנאמר במתנה לו נתנה תורה לכל מופקר נה
 שנאמר(וממתנה אל נחלו במתנה לו שנתנה וכיון מתנה

 *ומנחליאל ;?.אמר לגדולה עולה אל שנחלו וכיון נחליאל סס
 שנאמר משפילו הקב״ה עצמו את הגביה ואם במות

 בקרקע אותו ששוקעין אלא עור ולא הגיא ומבמות
הקב״ה בו חוזר ואם הישימון פני על *ונשקפה שנאמר שס

: ינשא גיא *כל שנאמר מגביהו המ'םע'
 ע״ג אף ינשא גיא כל :לכל ח)תור ללמד לכל מופקר שהוא ׳ •

 כתיב איהו דהא מות3 דמנחליאל קרא האי גבי כתיב דלא
 כגיא משפילו דכתי׳דהקב״ה כיון הכי אפי׳ בנביאים והאי בתורה
: ינשא גיא כל מדנסיב לעלות סופו עצמו שהמשפיל ראיה מייתי

 בו׳ לעינים סמא נון עי״ן סמ״ך *נו״ן דנ״ דף מהרש״א
 ועתה גומר הדגה את זכרנו מ״ש לפרש יש ועד״ז

 המועיל דבר לנו דאין ר״ל עינינו המן אל בלתי כל אין יבשת נפשנו
 את משמין שהדגים העינים תועלת לענין רק דגים לגבי המן לנו

 כמו פשוטו דלפי גו' מתנה וממדבר : המן כן ולא העיניס
 לא כו' לנחליא עמהון נחתא לתו ומדאתיהיבת התרגום ספי'
 למה גס כו׳ לבמות ומנחל לנחל ממתג׳ אלא נחליאל למכתב ה״ל
 טובות מחנות ג׳ דאמרינן והענן המן מן טפי מתנת הבאר קרא
 כמדבר עצמו אדם שעושה כיון התורה על דרשוהו לכך כו׳ נתנו
 כיצד בפרק מפורש והכי בידו מתקיים שתלמודו דהינו כולי

 היה שבתחלה משה גבי המודר בין אין פרק לעיל כמ״ש מעברין
 בענין לו ומשנתנה ואמר במתנה לו שנתנה עד ומשכחה תורה למד

 ה׳ נחלת נקרא לכך שיזכה שהאדם אל נחלי בידו שמתקיימת זה
 אל ומשנחלו גומר תדבר ןאר3 ימצאהו נחלתי תבל יעקב כמ״ש
 גס כמ״ש בתות ותנחליאל שנאמר לגדולה עולת ת׳ נחלת ונקרא
 הגביה אס ואת' גו׳ במתי על ירכיבהו גו׳ אברתו על ישאהו נענין
 יתבתות אבל מגביהו שהקב״ה פי׳ דבקרא קתא במות כו׳ עצתו

 עצתו הגביה אס איירי דבהכי אנפשיה תוקיס קרא ע״כ בתרא
 ששוקעין א1ן עוד ולא ואתר תשפילו שהקב״ה הגיא הרי תדאי יותר

 רוח שפל הוי תאד מאד בו שאתרו הענין כפול על רתז הוא כו׳
 קרא האי ינשא גיא כל :ליתא תלתא הך תעברין כיצד ובפרק

 גס דה״ק אלא בישעיה הוא קרא אלא כתיב דהכא בענינא לאו
 תזכהו שהקב״ה דתשמע בתות גו׳ומנחליאל ממדבר כתיב שכבר

 הגביהו שכבר תי אבל תעיקרא היינו לגבוה תשפלות התורה ע״י
 דלא איתא תשפילו הקב״ה ביותר עצתו גבת שהוא וע״י הקב״ה

 דישעיה מקרא תייתי ולזה הקב״ה שוב שיגביהו חזרה לו אעיל
 מישהקב״ה דגם ליה דריש דכל תריבויא ינשא גיא כל דכתיב

ינשא שוב בו כשיחזור ביותי־ עצמו מתגאה שהיה ע״י השפילו
: וק״ל קרא איירי דנקכי לעתיד

נדרים
 - מסעות הם שאס לו הוקשה ־ וכו׳ מתנה וממדכר דכתיב מאי הרי״ש

 הכתובים דרש לזה לנחליאל וממתנה למתנה וממדבר היל״ל

 תורה ללמד תורת! להפקיר שצריך תחוקק שנקרא בח״ת שמדברים האלה
 הקפ״ה מצה ואינו תורה רזי לו שמגלים השמים מן לו נותנים ואז בחנם לכל

 מאת במשפט לו הבאה נחלה בתחלה היא הרי כי זה על טיבה לו שיחזיק
 ואס במות ועולה הבריות בפני תתעלה החכמ׳הוא אותה כל ומתוך אביתי!

 כל שנאמר תגביהו ׳ה הקב בו חור ואם הגיא תשפילו הקב״ה דעתי מגיש
 זה קרא ההיא ליה ודריש הוא אחרינא קרא הראי׳ש ופי׳ ינשא גיא

 בהאי לרמוז ול״נ ז"ל הר״ן לפירוש דבריו וקרובים ינשא בגיא שהושפל

 ראש תואב בשדה אשר הגיא בתר דכתיב לגדלו שחיזר תה נתי ק־א
 ראש אותו ועושה הקב״ה חוזר כלומר הישיתון פני על ונשקפה הפסגה

 פני על הנדרסת כאסקופה עצמו שעשה ונשקפה יה הקב אותו כשרואה
 כמשקוף נשקף הוא גס מהתורה הנשממין העם פני על כלומר הישיתון
: ינשא גיא כל התם דכתיב והיינו הפסגה ראש עושהו הקב״ה אז הנדרס

 ץ, יוחנן רבי אמר דמי כמתא דמתא דעיבורא
 מאי גו׳ ביריחו יהושע בהיות *ויהי קרא דאמר

 ת סונרת *ויריחו כתיב והא ממש ביריחו אילימא ביריחו
פס הא בתחומה אפי׳ אימא בעיבורא ש״מ אלא ומסוגרת

 נתדב׳ . רלץי ץמחו תם*ומדו בתחומא כתיב

ליה וקרי קאי הוי כעיבורא ש״ת אלא : אתה אלפים בתוך לתחומה
 דכתיב והאי העיר בתוך הוי בתחומה ואפי' איתא :ביריחו

 לעיר חין איקרי תח!מא ־ קאי הוי בתחומה ביריחו יהושע בהיות ויהי
: לעיר מתון ומדותס דכתיב

יין קונם פרק
 מא שהוקפלו בזמן גברא ההוא אשכחיה טרפון רבי

 סב ושקליה בשקא אחתיה אכיל א רק המקצועות רוב
 הרגו שזה לטרפון לו אוי אמר בנהרא למשדיה ואמטייה

 משום אבהו רבי אמר וערק שבקיה גברא ההוא שמע
 היד. צדיק אותו של ימיו כל גמליאל בן חנניה רבי

 בכתרה שנשתמשתי לי אוי אמר זה דבר על מצטער
 כל יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה דאמר תורה של

 ומת ק״ו העולם מן נעקר חורה של בכתרה המשתמש
 שנאמר חול שנעשו קריע בכלי שנשתמש בלשאצר

 יחזקאל ף^נ ,נעש שפרצוהן ןכיו והללוח פריצי□ בה *ובאו
 > דניאל המשתמש בלשאצר קטיל בליליא *ביה רבתי׳ העולם מן

 ורבי • עאכ״ו ועד לעולם קיים שהוא הורה של בכתרה
 אמאי הוה המקצלעות רוב הוקפלו אכיל דכי כיון טרפון

 וכיון שתא כולה ענבי ליה־ גנבי הוה גברא ההוא צעריה
 אמאי הכי אי דגנבן היינו סבר טרפון לרבי דאשכחיה

והוה הוה גדול עשיר טרפון דרבי משום נפשיה ציער
: בדמים לפייסו ליה

 כשעושין התאנים לחתוך מיוחדים שהם הסכינים המקצועות
 דקרי אשכחן' והכי מקצועות נקראים עגולים מתס

 הטגוליס ואפי' במקצועות יעשוהו דכתיב מקצועות לסכינים קרא
 כלו* הסכינים שהצניעו שהוקפלו :שמס על כן נקראים עצמם
טיפון שרבי הכיר גברא ההוא שמע :התאנים קין כלה שקבר

ביה

\



רו נדהם .שמיני פרק יץ קונם
 כשהודיעו שהניחו תורה של בכתרה שנשתמשתי :היה

 רבי רבי אי _• תורתו לכבוד אלא הניחו ולא ן טרפו י3ר שהוא
 קפיד הוה דלא שלתא3 אמרת אי נפשיה ציער אמאי טרפק

 לא היאך מצטער הוה הכי משוס שעתא אההיא אלא גגרא ההוא
 לא נתי ואי נינהו הפקרא המקצועות 3רו שהוקפלו דנזתן הודיעו

 שתא דכולה אמרת אי אלא פורתא ההוא ליה דלשלס ליה ציית
 ליה הוה וכי טרפו! לר׳ ד3למע ליה הוה מאי י3ע> ליה גגבין הוו

 כיון נמי הכי דאין ותסקינן ־ הו3 3מחיי דלא א3טו דמי לשלומי
 משו׳דההו' דאסו׳ הוא גוונא האי כי דוקא מיהו הוה גדול דעשיר

 לפטור ודאי אכל שהניחו הוא תורתו וד3ולכ חשדו עדיין רא3ג
 שרי לקמן כדאמרי׳ שרי ו3 3חיי שאינו במה התורה וד3כ3 עצתו

 למיתר נתי ליה ושי־י כרגא יהיבנא לא לתימר נן3ת!־ לצורכא ליה
 לתלמידי תורה זכתה הללו ריס3ד3 שכיוצא רישא3 תיגרא• לי שרו

: ומעשרות תרומות ולויס לפתנים שזכתה כשס הכתים
 היא מלתא פניות משום *קשבר ת״ג דף מהרש״א

 ר3קס דה״ק ועי״ל כפירושים עיין כי' רקאמר
 לא דעדיין קאתר הוה אלו עליו תלתא ורוע סניות משום דשתרו

 נאתן היה לא שעשרן אות' היה אס דגס לעשרן צריך היה הפקירן
 יש בו׳ שזה לטרפון לו אוי : וק״ל דמאי לעשרן צריך והיה

 ויש תהרגני לא אני טרפון אלא לומר לו היה דלא בזה לעייףקצת
 תיתתו אחר על גס עצמו תצטער שהיה לישנא האי דקאתר לפרש
 של כמחיצתו אותו מכנישין אין ע״י נענש רו3שח כל מ״ש וע״פ

 וא״ל ע"י ההוא רא3ג נענש שיהיה ודאי יהרגהו זה ואס ״ת3הק
 בו׳ גברא צעריהההוא אמאי וק״ל. מלהרגו יותר3 שיזהר כן

 טרפון י3דר כששמע וערק קיה3מדש הוה עכו״ם דלאו משמע
 תאי א״כ וא״ת זה גדין בקי היה דתסתתא הרא״ש וכמ"ש הוא

 להורגו א3 לתה דת״ת שתא דכזלי י3ענ לו דגנג סכור דהיה תירץ
 דין אלא התורה מן מיתה דין לגנב ׳דאין זה דין גס ידע לא וכי

 ׳3גני שעח3 דהיינו דמים לו דאין כמחתרת א3 נקרא זה ואין כפל
 דלא וי״ל הן3 תותר היה מקצועות 3רו הוקפלו3 השתא הכא אכל
 וישלס שיודה כדי כנהר לתשדיי׳ לו שגזה אלא להורגו דעתו היה

 רכי תיהו צערי׳ דאמאי לשנא תשמע וכן שתא דכולי ענכיס לו
 שהרגו לטרפון לו אף כמ״ש להורגו שנא סכור שהיה ודאי טרפון

 היה לא אי דכשלתא נפשיה ציער אתאי הכי אי דפריך וניחא זה
 רוב דהוקפלו שעתא אההוא אלא שתא דכולי ענכי לו כגנכ חושדו

 עליו גנב דין לו היה לא לעכו״ס לו נדתה היה אס גס המקצועות
 ולהכי הפקיר לא הוא אס גס הענכיס אז תפקירין היו דרוכא כיון
 כך לו שגיזס אלא שיהרגו לירא לו היה שלא עצמו תצטער היה
 מיניה דשמע השת׳דקאמרת השת'אכל דקאכיל תאי לו שישלם כדי

 כדיני לגנב יש מיתה ודין שתא דכולי ענכיס 3שגנ על להורגו א3ש
 היה תצטער ואתאי כדיניהם שיהרגו לירא לו היה ושפיר כו׳׳ס1נ

 היה דא״ה ותשני נפשיה שהודיע דיבורו ע״י המיתה תן שניצל על
 כריבוי עצתו להציל היה יכול היה גדול דעושר כיו! מצטער

 כרא״ש לעיין ויש כדיניהם לו היה מיתה שדין גס ממון
.• ודו״ק אחרים דרכים כזה וכר"ן

 כתוספות עיין וכי׳ נפשיה ניער אמאי הכי אי ־ מ' טרפון ור׳ רדי״ה

 ואי הר״ן שפירש ויוה וכו׳ ליה סגיק הוה אי בשלמא דפירשו
 הר״ז בדברי דוחק ויש וכו׳ פורתא ההוא ליה דלשלס ליה ציית לא נמי

 שציער ס״ד דאי מרובים לדמים מועטים דמים בין לחלק ס״ד היכי ז״ל
 לו היה שתא כולה ענבים של מרובים בדמים גם צו שילם שלא על עצמו

 > במסקנת אלא בו חייב שאינו מה דלשלס ס״ד דלא משמע ודאי אלא לשלם
 לומ׳על לנו ואפשר בדמים ,לפייס ליה והוה גדול עשיר היה טרפון דר'

 לרבי יש ליה דגנבי שתא דנולה ענבי הוו לא דאי אחר באופן הר״ן דרך
 כבר לו ולומר התאנים של המעות לו שילם שלא על להצטער טרפון

 ( היה בזה כי דמיהם הילך ואס״ה גזל בהם ואין המקצועות רוב הוקפלו
 לא שתא כולי ענבי לו דגנבי כיון אבל לגזלן אותו מחזיקין היו ולא ניצול

 גזלן לו אומר היה שעדיין בתשלומין ממנו להפטר טרפון ר' יכול היה
 ואמאי בתשלומי! ניצול היה שלא באופן להבא גס לך אני וחושש אתה
 ; היה גדול דעשיר דמון ומשני כר בזולת ניצול היה שלא כיון נפשית ציער
 ל ק ועוד שלהבא חשש על דמים בפיוס וגס הענבים כל בתשלומי! ניצול

 במה עצמו שלפטור שכיון וכו' אסור דיקא נה״ג ומיהו שאתר הריין בדברי
 לר׳טרפין לו היה נמי ה״ה כרגא יהיבנא דלא בההיא שרי מדינא חייב שאינו

 לומר ליה ושרי כלוס בהן חייב היה שלא ותאנים בענבים עצתו לפטור

 אינה מ״מ דשרי דאע״ס ודאי אלא עצתו ציער ולמה אנא מרבנן צורבא
 אמר איך וא״כ ותמו! עושר בידו שיש מי עצמו לפטור חסידים משות
 עצמו לפטור אשור היה דתדינא דמשתע אסור כה׳יג ומיהו ז״ל הר״ן

 חושדז היה עדין גברא דההוא מסים הטעם ז״ל הר״ן שפירש בכה״ג־ומה
 רבי נצטער לא דאס סכר דהר״ן ונ״ל • לביאורו לשבח טעם צריך וכו׳

 מצטער להיות כדאי בזה היה לא שרי דמדינא חסידות ממדת אלא טרפו!
 שעה לפי צער לו די כי וכו׳ לי אוי ואומר וכו' צדיק אותו של ימיו כל

 ימיו כל מצטער היה דעבד אישורא מחתת אלא לי אוי אותר היה לא גס
 שאני מ״מ שרי חייב שאינו במה עצמו שלפטור ע״פ ואף לי אוי ואומר

 ההוא נסתלק לא זה שהרגו לטרפון אוי טרפון ר' שאמר השתא דגם הכא
 היה עדין אלא גנב זה שאין בודאי ר״ט שזהו כיון לומר מהחשד גברא
 שלאחר וכיון להמיתו שלא לתורתו עוש׳כבוד ומ״מ הגנב היה שהוא חזשדו

 ומ׳יג* הגנב היה שהוא חושרו היה עדין ת״ח שהיא אותו הודיע אשר
 ללומד חושד שזה לפי בתורה זלזול גורס הוא א״כ לתורתו כבוד עושה

 ועוד פלסתר תורתו ח״ו ועושה לגזול עליה ועובר מקיימה שאינו התורה
 היותו שאם בתורה מזלזל והוא תורה בכתר והמשמש תור׳ בכתר שנשתמש

 כיון וישלם בה להשתמש אסור ולפיכך כפולה רעה זו ׳יהרי וגזלן גנב ת״ח

 בתה עצמו מטר כשהת״ח איל בהן חייב שאינו אע׳יס מעות בידו שיש
 זלזול גרמת בדבריו ואין ממנו ומקבלין החורת בטענת בו חייב שאינו

 תצטער היה איסורא דמחמת ז״ל הר״ן לדברי ק״ל ועדין ־ שרי התורה
 והלא בדמים לפייסו לו והית היה גדול דעשיר משוס קאתר איך ר׳יט
 תאסור דבר שהוא וכיון עשיר ואס דל אס בו חילוק אין האסור דבר

 היה ר״ט עשיר יהיה שלא אע"פ חושדו היה עדין גברא דההוא משוס
 הר׳ין סבר ושמא תירה בכתר להשתמש איסור שעשה על להצטער לו ראוי
 להנצל ביכול אלא אותו חושדין כשעדין תורה בכתר להשתמש איסור דאין
ואין עני שהוא כגון בממון עצמו לפטור יכול כשאינו אבל הממון מצד

: תורה בכבוד עצמו לפטור שרי בכ"ת אלא עצמו לפטור משגת ידו

 מב ולרבקה בקולו ולשמוע אלהיך ה׳ את *לאהבה תניא
שם אשנה חכם שיקראוני אקרא אדם יאמר שלא בו
 יניים אלא בישיבה ואשב זקן שאהיה אשנה רבי שיקראוני

 !משלי *קשרם שנאמר לבא הכבוד וסוף מאהבה למד
 ש.ם/ לבך על *קשרם ואומר לבך לוח על כתבם אצבעותיך

 ג פם וגו׳ נועם דרכי *דרכיה ואומ׳ גרגרותיך על ענדם תמיד
 שס רבי מאושר ותומכיה בה למחזיקים היא חיים ואומר*עץ

 בהם ורבר לפועלם דברים עשה אומר צדוק בן אלעזר
קרדוק תעשם ואל בהם להתגדל עטרה תעשם אל לשמם

להיית ׳ ־ * * כ נב



פרק יין קונם
 נשתמש שלא בלשאצר ומה וק״ו נו עורר להיות

 המשתמש העולם מן נעקר חול שגעשו קדש בכלי אלא
 לאינש ליה שרי רבא אמר • עאכ"ו תורה של בכתרה י ץ

 *ועבדך דכתי׳ ליה ירעין דלא באתרא נפשיה לאודועי
 משום טרפון דרבי קשיא אלא מנעוריו ה׳ את ירא חיה

 רמי רבא • ברמים לפייסיה ליה והוה הוה גדול לעשיר
 ולא זר *יהללוך וכתיב ה׳מנעוריו את ירא ועבדך כתיב מסלי

 ליה ידעין דלא באתרא הא דירעקליה באתרא הא מפיך
 מרבנן צורבא לטימר מרבנן לצורבא ליה שרי ואמ׳רבא

 וכי היו כהני׳ דוד בריש׳רכתי׳*ובני תגראי לי שרו אנא (ל51במ
 נוטל ת״ח אף בראש חלק נוטל כהן מה אלא היו כהנים נח

 לחם את *וקדשתוכי דבתיב לן מנא וכהן בראש חלק 6<יי*יי
 ישמעאל רבי רבי ותנא ׳ וגומר מקריב תא אלהיך *כסר

 ולברך ראשון לפתוח שבקדושה רבר לכל ונו׳ וקדשתו סניזקי!
 ליה שרי רבא ואמר • ראשון יפה מנה וליטול ראשון ייי״ח

 דכתיב*םנדה אכרגא יהיבנא לא מר למי מרבנן .,,",ילצורבא
י י י > והוריו

 המלך מנת זו מנרה יהודה רב ואמר • וגומר והלך בלו רי|פ
 שרי רבא ואמר ׳ ארנונא זה והלך גולגלתא כסף זה בלו נתיא

 יהיבנא לא אנא דנורא עבדא למימר מרבנן לצורבא ליה
 הב • קאמר מיניה אריא לברוחי טעמא מאי ־ *אכרגאנ,

 לרב רבינא ליה אמר נורא לבי זבניה אבא ליה הוה אשי גמרא
 רוב ליה אמר מכשול תתז לא עור *ולפני אכא הא אשי ״£פי

:ניתנו להסקה עצים ט?רי
 שיהו כדי אלא להנאתך תכוק לא כלומר אצבעותיך על קשרם

 גרגרותיך על ענדם ואתר זה על והוסיף בפיך שגורין
 נועם דרכי דרכיה שנאת׳ לבא הככוד ף שסו ראיה הניא כך ואחר

 וצוה שפעלס הקג״ה לשם לפועלם :תאושר ותותכיה ואותר
 :שתים לשם כונחך כל שתהא שמים לשם בהן ודבר :עליהם
 עטרה תעשם לאכול:ולא כדי תמנו להשתכר בו עודר להיות

 שנאמ׳ועבדך ולהתגדל; להתעער כדי שתלתוד בהם להתגדל
 דר׳ קשיא אלא • ליה ידע הוה לא דאליהו דאפשר ה' את ירא

 שאין נתקו' חכם שהוא נפשיה לאודועיה לאינש שרי דאם טרפון
 : חכם שהוא לזה שהודיע כשביל נפשיה ציער אתאי אותו מכירין

 דיני לי פסקו כלותר שלי תגר תתירו ברישא תגראי לי שרו
 :ככהנים דינם והיה חכתיס שהיו היו כהנים דוד ובני : יזחלה

 ראשון ולברך ראשון: שקורא התורה כקריאת ראשון לפתוח
 ראשו! יפה מנה וליטול :אדם לכל קודם שהוא המזון ברכת

 שויס חלקים שני תתנו ישראל עושה ישראל עם דבר לחלוק א3 אס
 התלך סעודת ארנונא זו והלך ;שירצה מהן איזו גורר וכהן

 ל״א ־ סעודה עכו״ס כלשון ארנונא : למקום תתקוס כשהולך
 כי תדכתיכ שותפות לשון דארנונא בנהמות למלך לו שיש שותפות

 אנא דנורא עבדא :האמורי וכין תואב בין מואב גבול ארנון
 ולא מכרגא פעורים שעבדיו האש לעובדי כותר שהוא לאיש עבד
 אלא הכי אתר דלא תלתא דתוכחא "ס כעכו כתודה קוי

קאחר רבותא מרבנן צזרבא דקאמר והא :ר;א2מ >אזסזר*

נדרים שמיני
 לעכו״ם סכורין דהן הכי למיתר ליה שרי מרבנן צורכא דאפילו

 : הוא אוכלה אש אלהין־ ה׳ כי כדכתיב לשמיס לכו והוא
 האור שמציתין האש לעובדי תכרו נורא לבי זבניה : יער אבא
 לענוד כמוכרו ואינו ניתנו עצי׳להסקה שלהן־רוב עכי״ס בכית

:תלינן למתלי דאיכא היכא וכל נהתירא למתלי איכא דהא עכו"ס

 דהאי מקתיה קראי כתה כר מאהבה למוד אלא מהרש״א
 דלא אלא גומר ה׳ את לאהבה כהו דכתיב קרא

 קרא בהאי אכל המצות בקיוס אלא כלמוד דאיירי בהו משמע
 נ וק״ל לימודה דמשמע גומר ימיך ואורך חייך היא כי כתיב

 ונראה דחוק הר״ן פי׳ בו׳ אצבעותיך על קשרם שנאמר
 אלא לשתה שלא דהיינו רבי שיקראוני אשנה יאמר שלא דה״פ

 קשרם שנאמר בוראו מצות ולקיים ללמוד ־היינו תאהבה לתד
 עץ ואות׳ הלמוד אל אצבעותיו מעש׳ שיצרף דהיינו אצבעותיך על

 כהם מחזיקים שגס אלא לכד ללומדיה ולא למחזיקים היא חייס
 אושר שהיא הכבוד סוף היינו תאושר ותומכיה וסיים לעשותם

 לשם נתי דהיינו פעלם לשם דברים עשה מאתר סמך וע״ז אמיתי
 קרדום תעשה ואל :ולעשות ללמוד דהיינו פעלם שתהיה זה

 כעשה מהם השנים הלימוד כדרכי דברים ארכע כאן זכר בו׳
 אגד״ל בהם והסימן חלקים- לד׳ נחלק הלימוד כי בל״ת והשנים

 כד* הלמ״ד הוא האל״ף מהם אחת ככל לת״ד שיש אותיות אלו
 כעה״ב שכר האהכת גמול לשם הגימ״ל ואלוף רכי שיקראוני

 הלמוד מצות לשם לשתה לומד הלת״ד ׳ עצתו לפרנס כדי הדל״ת
 ולשם גמול לשם כעשה השנים והנה כך על שצוהו ה׳ מאהבת

 ההוא דהיינו לשמה כא פרס לקכל דהיינו לשתה שלא ותתיך לימוד
 כו' שמחוך לשתה שלא אפי' כתורה אדם יעסוק לעולם יודא דרב

 הדכריס עשה הנא התחיל וע״כ נוטל היה כפרק התום׳ כת״ש
 כהן לדבר חכא זה ומחוך שלהם פעולתן שכר שתקבל פעלם לשם

 לשמה שלא השני כל״ת זכר כך ואחר העליונה מעלה שהיא לשתה
 עליהם אשר כו׳ קורדוס תעשם ואל נו' עטרה תעשם אל הגמורים

 העולם מן נעקר תורה של בכתרה המשתמש כשמעתין נאתר
 : שם התום׳ כת״ש נברא שלא לו טוב בהו אמרינן ובעלמא
 עכ״ל ליה ידע הוה לא דאליהו דאפשר הר״ן פי׳ גר ירא ועבדך

 עשית* אשר לאדוני הוגד הלא לאליהו עובדיה ליה מדקאתר אכל
 זה לו שהוגד השמועה מן ואפשר ליה ידע דהוה תשתע גות׳
 באתרא הא :וק״ל שזה! בז הכיר שלא אלא ליה ידע הוה ודאי

 תפורש מלתא דכולה דכריו סתם לא ושלמה כר הא ליה דידעי
 שלא דהיינו ולא כידעוך ודאי דהיינו זר יהללוך זה״ק קרא בהאי

 לי שרו :וק״ל להודיעך לפיך שרי אזי להללך יוכלו שלא ידעוך

 פי' והרא״ש תורה כמד משוס פירש״י כי׳ ברישא תיגראי
 נחמן רב דהקדיס פ״ג דכתיכזת ותההיא מלימודי אבטל שלא נדי

 כבוד משוס כפרש״׳י תשמע דיתתא לדינא ענן דרג דקריכיה דיניה
 דרג גקריביה שייך לא הרא״ש כפירוש תורה כיטול דתשוס חזרה

ח״ת דין להקדים לז יש ליה דידעינן היכא דזדאי לישג ויש ענן
ערה נבוד משוס קרובן דין !אעילן



רז נרחם תשיעי פרק אליעזר רבי
 לאודועי כעי ואיהו ליה ידעינן דלא היל אכל דהתס כההיא הורה

 הורתו כיטול משוס אלא תורהו ככור משוס למיתי־ ליה ליח נפשיה
 כלחם הנהנים אחיו עם כשחולק כו' מנה ליטול כפרש״י .וק״ל

 נתי תיירי דוקדשתו דקרא וכהן שבכהניס הת״ח פי׳ עכ׳יל הפנים
 פירשו והר״ן הרא״ש אכל נהנים דוד וכני כמו כהן הנקרא בת״ח

 איירי דעלמא וככהן ישראל עם כחולק יפה תנה דנוטל כפשטיה
 שבקדושה דבר לכל דקאת׳ תלישנא כן לפרש דקדק שרש״י ואפשר

 : וק״ל קדושה דכר שחולק ההוא בדבר ליכא ישראל עם וכרוולק
 הנקרא ה' ענד שהוא לשתים וכוונתו כי' אנא דנורא עברא

לרנותא פי׳ והר״ן ע״ה ולא ה׳ ענד נקרא ות״ח גו׳ אוכלה אש
: וק״ל צורך ואין נקטת״ח

 כלומר הר״ן פי׳ ׳ וכו׳ קשרס שנאמר וכו׳ ה׳ אח לאהכה תניא הרי״ף
וצריך וכו' כפיו שמרים שיהיו כדי אלא להנאתך תכוין לא

 שיהיו הוא אצבעות על דקושרס להנאתך תכוין לא כאן הוזכר היכן להבין
 על ענדם ואומר זה על והיסיף ואמר שסמך שזהו ונראה ־ בפיך שמרים

 אלא בה להתייהר שלא דהיינו הגרגרת על שלומד ד״ת שיהיו גרגרותיך
 כתובים שני הוצרכו למה להתבונן ויש בלבד גרגרותיך על לשמה

 עוד הביא ולחה עצמך לכבוד ולא הנורא מאהבת משמע ה' את דמלאהנה

 שיהיו כדי אלא להנאתך תכיין לא דמשמע אצבעותיך על קשרם שנאמר
 יעשה שלא המצות בקיום מדבר ה׳ את דלאהבה ונראה ׳ בפיך שגורים

 אקרא יאמר דלא והוא הבורא מאהבת אלא עצמו ולכבוד פנייה לשם אותם
 לשמה שלא דילמה־ דס״ד התורה בעסק מדבר הוא חכם שיקראוני בשביל

 אצבעותיך על דקשרס מקרא הביא לשמה־לזה יבוא לשמה שלא שמתוך נדי
 מקום פרק דאמרינן והא ־ להנאתך תכוין ולא בפיך שגורים שיהיו כדי

 שלא שמחוך לשמה שלא אפילו ובמצות בתורה אדם יעסוק לעולם שנהגו
לשמ׳לא; לעולישלא ללמוד אבל אדם של לימודו בתחלת הוא לשמה נא לשמה

אליעזר רבי פרק
 מקום כל יוחאי בן שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר מג
 ואבירם דתן אלא אינם נצבים נצים מוצא שאתה □ד
 לקיש ריש אמר וגומר האנשים כל *מחו מאי אלא ע״ב

ומצורע עני כמתים חשובים ד׳ תניא ׳ מנכסיהם שירדו ח'שח
 האנשים׳ כל מתו כי דכתיב עני בניס לו שאין ומי וסומאי
דכתיב סומא ■ י כמת תהי נא *אל דכתיב מצורע במדבר
 בנים לו שאין מי * עולם כמתי הושיבני *במחשכים ץ
:אנכי מתה אין ואם בנים לי *רבה דכתיב לג

 שכן ואבירם דתן אלא אינם נצבים נצים שנאמ׳ מקום כל

 אנשים שני הלכך נצביס יצאו וכתיב הצו אשר בהם מצינז
 אהרן ואת משה את ויפגעו וכן ואבירם דתן היו נצים עברים
 ואבירם דחן היו והס אהרן ז במשה פגעו הנצביס כלומר גצכיס

 משאדם עולם במתי תשיבני במחשכים :אלמאלאמתו
 כמתים חשוכים ארבעה : כמת חשוב רואה ואינו במחשך >תון
 ארבע׳: מהנך מחד מנכסיה׳טפי דירדו לן מגא בפ״ק פירשתי גבר

 כעדת ואבירם בדתן מצינז שכן כי' דתן אלא אינן מהרש״א
 נמי נימא גו׳ נצביס יצאו שם כתיב גו' הצו אשר קרח

 תשה את ניפגע! גני נצים עברים שגי שתות נפרשת לכתיב הא

 נאתר אשר והס היו ואבירם דתן נמי נימא גומר נצכיס ואהרן
 משה של נפשו מבקשים היו שהם גות׳ האנשים כל מתו כי עליהם

 פרעת וישמע וכתיב גו׳ לאיש שמך מי אליו ואמרו עליו שהלשינו
 אין ואס שאמרה לפרושי דליכא גו׳ אנכי מתה אין ואם :ט׳

 אין ואס לכרוב דא״כ כניס לי שאין על צער מתוך אנכי אמות
 אני אין ואס התואר שם הוא מתה אבל גומר אמות

 פרש״י כמת תהי נא אל :וק״ל בניס לי שאין על נקראת,מתה
 אכל הספרי ע׳׳פ והוא כן מצורע אף בביאה מטמא תת מה כחומש

 אלישע דגכי ברוחך שנים פי נ״ה ופרק דחולין פ״ק שאתרו תמה
 כאין דלענין נראה כמת שקולה שהיא נעמן צרעת שריפא היינו
 חיים חייו דאין לענין הכא דחשיב הנך כל וכן כתת חשוב חיים חייו

 בלא לכאורה עולם כמתי הושיבני במחשכים : !ק״ל קאמר
עולם כמתי ליה מדתדמה אכל הושיבני במחשכים דהיינו הל״ל נר

: וק"ל בחשך לעולם נתי דהוה סומא דהיינו ליה תשמע
י2 בפניו אלא לו מתירין אין מחבירו הנאה רמודר תניא

 י שת?מ זיוחנ 'ר תימא ואי נחמז רב אמר מילי הגי מנא
 כ סס ליה אמר • וגומר במדין משה אל ה׳ •ויאמר דכתיב
 יחזקאל משה *ויואל דבתיב במדין נדרך והתר לך נדרת במדין
 תי'״ *ויבא דכתיב שבועה אלא אלה ואין האיש את לשבת

 ל> נ אשר מרד נבוכדנאצר במלך *גם וכתיב באלה אתו
 צדקיהו אשכחיה מררותיה מאי באלהים השביעו

 ליה אמר חיה ארנבתא אכל רקא לנבוכדנאצר
 רלא עלי מגלית דלא לי השתבע לצדקיהו נבוכדנאצר

 מצטער קא הוה לסוף ליה אשתבע • מלתא לי חתזיל
 נבוכד שמע לי׳ וגלי אשבועתא איתשיל בגופיה צדקיהו

 סנהדרין ואייתי שלח רברבנוהי ליה מבזין דקא נאצר
 דבי לאו צדקיהו עביר מאי חזיתון להו אמר וצדקיהו

 אמר ׳ מגלית דלא דשמיא כשמא הוהדאשתבעית
 שבועתא על מתשלק להון אמר אשבועתאי אתשילית

 בפניו שלא אפילו או בפניו לרו אמר ׳ אין ליה אמרי
 מאי עבדיתון מאי ואתק להק אמר " בפניו ליה אמרו

 1 שינס ידמו לארץ *ישבו מיד לצדקיהו אמריתון לא טעמא

 :מתחתיהם כרים ששמטו מלמד יצחק א״ר ציון בת זקני
דינא לענק כזה האריכו הפוסקים בפניו אלא לו מתירק אין

 שלא אפילו תדיר של מדעתו לומר רוצה כפניו פירוש אי
 רוב לדעת והעולה נדחו כעל ואפילו כפניו דוקא או ממש בפניו

שיהיה צריך שבירו של להנאתו היתה שכשהנדר הוא הפוסקים
 : כע״ג ואפילו כפניו

שהוציא מה כו׳ שבועה לשק אלא אלה ואק מהרש״א
 עיין שבועה ללשון רצון לשון ממשמעו ויואל מלת

 הוא לך דמלת גו׳ לך כמדין אלא צורך דאין ול״נ הרא״ס כדברי
 לא זו ושבועה כפניו והתר שם לך גדרת במדין לדרשא לשון יתור

 ויואל תדכתיב הוזכרה דודאי אתרו וע״כ בקרא תפורש הוזכרה
ולא עתו לשכת ליתרו שנדר שאסר שטעה לשון שהוא ט׳ משה

ישוב



פרק אליעד רבי
 שטעה לשון דהוה ותייתי צפורה בתו לו נתן למצרים יישוב

 בתורה דכתיבי קראי וכמה גו' באלה אתו ויבא דכתיב מצדקיהו
 דצדקיהו קרא הך אלא תייתי ולא שבועה שהיא ליאלה בהו דכתיב
 בפניו שלא לו שתתירו יפה עשה לא דצדקיהו לאחויי דכעי משוס

 טרדותיה מאי : יתרן כפני לו להתיר שדקדק כמשה עשה שלא
 לו מלהשתעבד ימרוד שלא שהשביעו כפשטיה דאי כוי אשכחיה

 ובהירת' כמפור׳בפ׳חלק כצדקיהו צדיק ודאי הא דקרא מרד גרוב
 זו שבועה אבל זו שבועה על עובר היה לא גמור צדיק שהיה

 דגופי' צערו מתוך בגופי׳ צדקיהו מצטער שהיה עלי מגלית דלא
 ועי״ל בפניו שלא אפי׳ התורה ע״י לגלות לו דשרי סבר הוה

 אשתכע לר״י א״ל מטרוניתא ההיא תעתידין אין פרק כדאמרינן
 בבי דרשה למחר מגלינא לא ישראל לאלהא אשחכע מגלית לא7 לי

 ישראל לעמיה תגלינא לא ישראל לאלהא אשתבע והכי מדרשא
 מיהו מגלינא לא ישראל לאלהא לי'הכי אשתכע הכא נמי מגלינ׳והכי

 דקאמ׳ הפס כי מעיקרא הכי ליה גלי דלא כיון השס חילול משוס
 ואפילו נדרו להתיר הוצרך השס חילול משום מעיקרא לה דגליא

 ארנבתא אכיל קא דחוה _• ןק״ל בדיעבד דשרי כיון בפניו סלא
 לאכול היפה נפש ובעלי אכזריים שהם מלחמות כעלי דרך כו׳

 שצד הרע'הארנבת'מיד וטבעו במזגו הוסיף אבל ונא מבושל איני
 ולא ביותר הוא אכזר מדת ודאי וזה הי אכלו בידו בעודו אוחו
 פשוטי לפי גו' זקני ידמו לארץ ישבו מיד :יק״ל לגלותו רצה
 כסיפא כמו י' בלא דמו וכן היו״ד תחת בקמץ ישבו למכתב ה״ל

 יו״ד תחת בציר"י ישבו גו׳אבל שק חגרו גו' עפר העלו קרא דהאי
 שאמרו תחת וידמו לארץ שישבו א״ל שנ״נ ידמו וכן צווי לשון הוא

 כי׳ צדקיהו כשמרד כמדרש ומפורש כסאות על כישיבה להתי׳נדרו
 אוחס והושיב צורה של אנשים אותם וראה סנהדרין כשביל ושלח

 א״כ כו׳ נדריס לפרשת שהגיעו כיון כו׳ זהב של כקתדראות
 : שס כרש״י עיין כו' לארץ ושמטוס שבועתו לצדקיהו התרתם

הא לדרוש מני׳ל וצ״ל במדין נדרך והתר לך נדרת במדין לו אתר הרי״ה
 וישב וילך נאתר כנר דהלא דקרא כפשטיה דלתא לומר אין כי '

 כתדין תשה אל ה' ויאתר עוד ליתר צורך מה במדין שהיה חיתנו יתר אל
 וישב בפסוק לתעלת תשה אליו בא ושס ב־ירין היה שיתרו ללמדנו בא ואס

 שוב לך תאי וע״ק חותנו יתר אל למדין וישב היל״ל חותנו יתר אל משה
דרשו לוה לתצריס לך או מצרימה שוב תשה אל ה' ויאתר לותר דתספיק

 לתשה יתרו ויאתר ואשובה אזכה וא׳יל חותנו יתר אל וישב תשה כשהלך ׳
 למצרים שתשוב קודם לתשה הקב״ה לו אתר הולך ובהיותו והלך לשלים לך

 לתצריס שוב הנדר שתתיר ואחר בפניו הנדר להתיר תחילה לך במדין
 נדרת במדין ליה ה״ק אלא לך במדין תהו דגריס רש"י מלשין תשתע יכן
 דנבר כיון לי קשה אבל וכו׳ יתרו בפני והתר לך

 וא׳יל אחי אל ואשיבה נא אלכה רשות תתנו ונטל יתרו אל תשה הלך
 ולמה ברשותו אלא לילך שלא שנשבע השבועה לו התיר הרי לשלום לך

 זה פי׳ישמקרא זי׳ל וה־אב״ע ־ בפניו נדרך והתר למדין לך ליתר הוצרך
 תשה וילך כתיב ואת״כ מצרים שוב לך לתשה הקב״ה א״ל שקידם ייסורס

 יתרו לו שנתן אני חרצתי שתות סדר מזוקק ובכסף י חותנו יתר אל וישב
 כלומר לשלום ותבא לשלום לך דרשו שכך לבדו הוא לילך תחילה רשות
 לך נדרת במדין הקב׳יהלתשה תבאהנהאזא״ל לא אשתך תוליך שאם

 וכזה כרתו בעל אפי' בפניו יד וכת אשתך את גם להוליך בפניו נדרך והתר
: ע״ש הזה הרחבתי ושם וכו' בניו ואת אשתי את משה ויקח בתריה כתיב

נדרים תשיעי
 שם אילו וא״ל שבתורה הכתוב מן לו פותחין א״ר ועוד

 ע״ר לא ועל תקום *לא על עובר שאתה יורע היית
 ,קיאלרעך' ואהבת בלבבך אחיך את תשנא תטורועללא

 יע לפרנסו יכול אתה ואין עני שהוא עמך אחיך וחי כמוך
מותר: ה״ו נודר הייתי לא כן שהוא יודע הייתי אילו אט׳

 והדירתו השאילו ולא כלי מתנו בקשת שאס תטור ולא תקים לא
 והתורה הדרת; שנאה ומתוך כהוגן שלא דבר לך שעשה או הנאתך

 ולאוהבן לפרנסי הוקיקתך התורה בלבבך אחיך את תשנא לא אתרה
 אילו אתר ואס נדרך מחמת לפרנסו יכול אתה ואי יעני שתא ולהחיותו

 .־ : מותר זה הרי נודר הייתי לא הללו אזהרות כל הנדר בשעת יודע הייתי

 סר לבית והכניסוה הנייח אחותו מבת באח׳שנרר מעשה
 א״ל נדרת מזו בני ר״י א״ל וייפוה ישמעאל ר׳

 ישראל בנו׳ ואש׳ ר״י בכה שעה באותה ר״י והתירה לאו
 היו ישמעאל ר׳ וכשמת מנוולתן שהעניות אלא הן נאות
 על ישראל בנות ואומרות קינה נושאות ישראל בנות

 םמואל בכינה שאול על ישראל *בנות אוט׳ הוא וכן בכינה ר״י
א נ כמי ישראל עם וכן מנוילתן שהעניות אלא הן נאות ישראל בנות אה״ב

 שהעניות אלא המעשים ליופי נוטים במדותיהס הס נאים כן
: טובה הדה להם הניח ולא מנוולתן והנמהר המר הגלות ודלות

 ער לי נהנית את שאי קונם לדביתהו דא״ל ההוא
שמעון ולרבי יהודה לרבי תבשילך שתטעימי

 3 לאשתו איש בין שלום לעשות ומה ק״ו אמר טעים ר״י
 המים על ימחה בקדושה שנכתב שמי תורה אמרה

 ימותו אמר טעים לא ור״ש עאכ״ו ואנו בספק המאררים
 דלא היכי כי ועור ממקומו שמעון יזוז ואל אלמנה בני כל

: לתרגלילמנרר
 ימותו ואח״כ אלמנה תהא והיא הבעל ימות כלומר אלמנה בני כל ימותו

 רצה לא ולהכי תבשילה שיטעום ממקומו שתעון יזוז לא .־ בניה
:בנדרים קלים יהי שלא למנדר לרגלי דלא היכי כי לטעום

ע״פ בו' יזוז ואל אלמנה בני כל ימותו אמר מהרש״א
 תחה אדם של אשתו נדריס בטון כ"ת פרק מ״ש

 שנא׳ מחים בניו נדרים ובטון מתחתיך משכבך יקח לתה שנאמר
 דרבנן בזילותא תאפתו הנאת שנדר גות׳וזה ידיך תעשה את וחבל
 גופי׳תחתיה הוא וגס*יתות נודרים כשאר בניו שיתרתו ודאי ראוי

 ודו״ק: אלמנה היא וחשאר דרבנן בזילותא תתנה הנאה שנדר על
 שם עי לי נהנית את שאי קונם לרביתהו דא״ל ההוא

 3א"לע״ ב״ריוסי שביךלר״ש יפהי מום שתראי
 רומה א״ל נאה שערה שמא סגלגל א״ר נאה ראשה שמא

 אזניח שמא טרוטות נאות עיניה שמא מתן פ לאניצי
 שמא הוא בלום נאה חוטמה שמא כפולות נאות

 שמא שיקוע נאה צוארה שמא עבות נאות ת שפתוו
 ,כשל רחבות נאות רגליה שמא הוא צבח נאה כריסה

אותר. קורין יפה להן אמר לכלוכית נאה שמה שמא אורז
: ושריה מומין ב מלוכלכת שהיא לכלוכית

 דבר שום בה יש חס לה קאמר מומין כ״כ בה שהיו משוס שביך יפה
 דימה סגלגל ־ לו שתראהו הדירה ולכך נאה ראשה שמא י יפה

־ שתום בלום ■ רכות טרוטות י עגולים סגלגלים שראשיהן פשתן לאניני
צווארה



פרק אליעזר רבי
 אותה קירין אחס יפה א״ל : כתיפותיה כין מונח שראשה שקוע צווארה

 יפה מוס ודאי והיינו לה יפה השם :ה נמומין מלוכלכת שהיא לכלוכית
 ששמה לה יפה רשמה יפה דבר אותו שתודיענו הדירה כן דעת ועל שכה

: מלוכלכת נמי ואיהי לכלוכית

 הפירושים תכל כוי שבך יפה מום שתראי עד מהרש״א
 כמשמעו לקיים ונראה תל׳תאומה מוס שפירש נראה

 ו3 שיש שכך יפה היותר תום לו שקראי עד כלו׳ ממש מוס מלשון
 מומין שהס מומין כהו דאית ודאי 3דחשי מומין הני וכל יפוי קצת

 כל אכל שקוע לוארה כלום חוטמה טרוטות עיניה כנון לכהונה
 כמסכת מומין מקרו לא כהונה מומי דלענין הכאגס 3דחשי אינך

 דשם ניחא והשתא הכא כדקאמר מימין מקרו אדם כעיני כנורות
 דדייק ר״ת גבי כדקאמר הכריות כעיני מום מקרי נמי מכוער

 לכלוכי׳מצא שמה שהוא מוס דכאותו הנא וקאמר דכידור שמיה3
 לה ונאה יפה הוא שמה שהוא המוס וזה לה נאה דשמה יפה ר3ד

: וק"ל שכה מומין מכל יותר
 אתתא נשיב דישראל לארעא דשליק בבל בר ההוא 'מד
 תרין ליה בשידת טלופחין תרין בשילי לה אמר שס

 * גריוא בשילת גריוא לי בשיל לה אמר למחר עלה רתח
 שרגין• תרין לי׳ אייתיאת ביצינין תרין לי אייתי לה אמר
 בוטי כן בבא יתיב הוה ־ כבא על יתהון תבר לה אמר

 אמר ׳ רישיה על יתהון הברת דינא דאין וקא בבא על
 את אמר • בעלי צוני כך ליה אמרה דעברית הדין מה לה

כבבא כנים שני ממך יוציא המקום בעליך רצון עשית
: בוטא בן

 לומר אדס כני לשון דרך שכן מועט דכר כלומר טלופחין תרץ
 ׳3הד והכינה שוטה היחה והיא שנים או אחד מועט ר3ד על
 : טיחיס3א של תרגום בוצינין : הרכה כלגמר גריוא : כפשוטו
 שהיה מתוך אבבא תברינהו : כויציניא דמתרגמינן נרות שרגי
 והיא הפתח ראש על אדשא דלתכרינהו לה אמר מעשיה על כעוס
 שני : הדור גדול שהיה כוטא כן ככא כראש שתשכרם חשכה
 לאשמועינן עוכדא האי ואייתי שרגי תרין כנגד כבבא בנים

% : וטא3 ן3 א33ד חסייותא
 ר״י על ישראל בנות ההו׳ספדנא עליה פתח מהרש״א

 שן מלשון שני דריש גו׳ שני המלבישכן בכינה
 כעוכד' ולכך לעדי לה שעשה 3זה השן היינו גו׳ 3זה עדי המעלה

 3דכתי קרא האי אר״י מייתי לא שן לה געשה איירי דלא דלעיל
 זהב שן תותגת שן גכי לפרש״י ראיה קצת יש ומכאן שאול גני

 דקאמ' ת3ש3 להוציא שרי אס ורבנן ר״י דפליגי אשה כמה דפרק
 א3חשי 3זה דשל משוס מותר ד״ה כסף של אבל 3זה של אלא ל״ש

 משאר כמראה משונה 3זה דשל רכותינו לפי׳ אכל לאתויי ואתי
 ר״י דא״כ דומהט׳ שלכסף אכל כו׳ לה מכזז ודילמא שינים

 כסף של למעכד ה״ל טפי ליפותה 3זה של לה דעכד הכא
 כו׳ איתתא ונטיב : זח״ק לה תכזו 3זה של ע״י דאדרכה

 ששינתה מה שכל מדינות ׳3מ והאשה האיש שהיו מדהזכיר נראה
לה שאתר המדינות ׳3 של לשונות שיעי מתוך אלא היה לא מכוונתו

■ רח נדרים. תשיעי
 כא״י ולא תרי המועט על לשונ׳לומר היה בבבל שכן טלופחין תרי

 ומדה גדולה תרה תשמע ודאי גריוח וכן ממש תרי הנינה ולכך
 קפרא לכר רכי דא״ל המנושל מן הנודר פ'3 לעיל כדמוכח קטנה

 כו׳ דיקולא שקל כיה גריואדכעיגא וקא״ל גריוי ד' לך יהכינא
 ואיה• קטנה אמדה תתכוין היה מדינתו לשון לפי איהו ה״נ

 לשון לפי כלשון משנים היו כוצינא מלשון וכן גדולה מרה הכינה
 דשא או דלת אלא קורין תיו לא דכא״י אפשר כככא וכן מדינתם

 לו מה כו׳ אככא כוטי כן ככא דיתיכ שאתר לדקדק יש ומיהו
 כפני 3קרו3 כוטא כן ככא דיתיכ משום וי״ל אככא 3שיש להזכיר

ודאידלא שס 3יתי הוה לא אלו אכל עליו דכוונתו חשכה הפתח
:וק״ל כוטא כן א33 על דכוונתו כן לומר טועה היתה

י פרק המאורסה גערה
 ראתא מרבנן האי מר חד נחמן לרב רבא ליה אמר

 דרב לבדיה רבנן ליה אורקיקו ואמר ממערבא
 על רחמי ובעי זיל ואי׳ל נדריה ליה ושרו אבין בר הונא

 הנודר כל ספר' דרב אחוה רימי רב דתני דחטאת נפשך
 רנרי׳נב יוכ* ראהק מאי וביר א״ר חוטא נקרא שמקיימו אע״פ
 חטא: איכא חדלת לא הא חטא בך יהיה לא לנרור תח״ל

 נדרת אלא חדלת לא סא בחרטה; לו פתחו כך נפשך על יחמי בעי ןיך
.חטא בך אית

 הנודר בגנות זה ובתאתרס לעיל בפרט זו בתשכתא הפליגו כתה ב אה"
 הקריב כאלו והתקיימו בתה בנה כאילו נדר הנודר שאתרו ועד

 יעקב ויד־ וביעקב לפרישות סייג נדריס אומר תלינו אחר ותלד קרבן. עליו
 להעיר פה לנו די ויהיה תאוד ארוך והדרוש וכו' לדורות לאתר לאתר נדר

 על נדר לידור אתנס • וטוב נכון ליצרו סייג לעשות או לרה בעת שהנודר
 ממנו להתנע שיש בכתובים שבא זהו דם קו דר נ בלי לעשותו שאפשר דבר

 שנדר ואחר שיעשה תה כל לב נדבות הוא ידור שלא שעד '6 טעתיס מכתה
 שעה בכל לקיימו תאחר הוא שאס הב׳ חוב פ־עון אלא אינו שיקיים תה כל

 שיכניס הד • לאיקייתנוכלל שאולי הג' ־ תאחר בל משום עובר רגע ובכל
 על להם ואין באויר פגרחיס נדרים והיתר התרה עליו לשאול בדוחק עלתו

 הוא אס שחוקרים בהקפת כלוקח אחריו בודקין שתכף הה' ־ שיסתוכי מה
 וימצאו זה חטא על יחקרו ולפעתים לבקר נדריס ואחר לעיל כת״ש בטוח

 תנש ועובר שדפם פסולי! מטבעות בכיסו שיש כתי תמנו גדול בו
 כי זה״ש אותו ותולין המטבעות לו ותוצאי! התכס שעבר תה על ובודקי!

 ע״כ אחריס •ועודטעתיס חטא בך והיה תעתך אלהיך ת׳ ידרשנו דרוש
 בנזיר המחלוקת יישוב נ ג" וזהו ־ הנדרים באיכות מאד מאד להבדיל לריך
והסב? והזמן האדם כפי הכל חיטא נקרא אתר וחד קדוש נקרא אתר דחד

: ודי״ק ותכונת

נדרים ואלו פרק
 מי עוירא לידי מתיא דרישא ערבוביתא שמואל אמר

 פא שעמימותא לידי מתיא דמאני ערבוביתא
מתם שלחו " וביבי שחני לירי מתיא דגופא ערבוביתא

 עניים בבני הזהרו בחבורה הזהרו בערבדביתא הזהרו
 יננ״ב שמהם מדלים מדליו מים *יזל שנאמר תורה תצא שמהם

׳ יוצאין חכמים תלמידי מצויין אין מה ומפני חורה תצא
מבניהם



נדרים עשר אחד פרה נדרים ואלו
 תורה יאמרו שלא יוסף כ ר אמר חכמים תלמידי !בניהם
 כדי אמר אידי ררב בדיה שישא רב ׳ להם היא ירושה

 שהן מפני אמר זוטרא מר * הצבור על יתגדרו שלא
 לאינשי דקרו משום אמר אשי רב ׳ הצבור על מתגברין

 ראמר תחלה בתורה מברכין שאין אמר רביגא • חמרי

 זאת את ויבן החכם האיש *־מי מ״ד רב אמר יהודה רב ט ?*׳מיס
 ולא השרת ולמלאכי ולנביאים לחכמים נשאל זה דבר

 *ויאמר שנאמר בעצמו הקב״ה שפירשו עד פירשוהו פס
 והיינו בקולי שמעו לא היינו וגו׳ תורתי את עזבם על ח׳
 :תחלה בתורה כרכו שלא א״ר יהודה א״ר כה הלכו לא

 כך ומחוך חמיד ראשו מברק כשאינו ררישא ערבוביתא
 עוירא לידי מתיא : כרישיה ערכוכיתא איכא

 :דמאני עיניו מאור מכהה שזוהמ׳הראש עיניס סמוי לידי מביאו
 זוהמא של ערכוכיתא ככגדיו כשיש שעמומיתא לירי מתיא

 שעמוס לידי מכיאו מזוהמים כשהם ולישן תמיד סן3מכ סאינו
 תמיד רואן שאינו מזוהם כשגופו ערבובית׳דגופא :3ל ותמהו!
 רפואה יש ולאלו ות3המכאי ועות3ע3א וכיכי שתנא לידי מכיאו

 הזהרו : מרחיצה אלימא יסה3כ אלמא מהם קשה שעמוס ל3א
 בחבור׳ רחיצה:הזהרו3ו וסת3תכ3 הזהרר כלומר כערבובית'

 :3הר ואת זה את זה מחדדים שהתלמידים ורה3ח3 תורה ללמוד
 תורה תצא שמהם תורה ללמדם להשתדל עניים בבני הזהרו

 לצאת : עליהם שפלה שדעתם ועוד אחר עסק להם שאין
 להם היא ירושה : תורה כני אינם 3הרו שעל ת״ח מבניהם

 כדי : להם היא שירושה סומכים שהן מאחר חורה ילמדו סלא
 מהם פוסקת תורה היתה לא שאס הצבור על יתגדרו שלא
 וד3כ כהס נוהגים שאין חמרי לאינשי דקרו : דעתם יגיסו

 תחלה בתורה מברכין הס:שאין3ש חורה מפני אותם ותכזיס
 נא והער־כ חורה כדכרי לעסוק דהיינו יום ככל עסקם יזחלת
 מדכתיכ פירשוהו ולא וכו׳ לחכמים נשאל זה דבר : חר3 ואשר

 טעמא לאהדורי דידע דליכא מכלל תורתי את ס3עז על ה׳ ויאמר
 ז״ל יונה ר׳ 3הר של סתרים מגלת3 ומצאתי ־ כלחוד קכ״ה אלא

 דאם ארץ אכדה תחלה כתורה כרכו שלא דעל דייק הכי דקרא
 ולא התורה את שעזכו משמי כפשטיה תורתי את ס3עז דעל איתא

 והלא פירשוהו לא למה ולנביאי׳ לחכמים כשנשאל כה עוסקין היו
 תמיד כתורה היו עוסקין ודאי אלא לפרש וקל היה גלוי דכר

 שפירשו עד הארץ אכדה מת ונביאי'תתהי׳על חכמים היו ולפיכך
 תורה3 מגרכין היו שלא 3הל מעמקי יודע שהוא כעצמו הקכ״ה

 שיהא כך כל עיניהם3 חשוכה התורה היתה שלא כלומר חחלת
 היו כך ומחוך לשמה כה עוסקין היו שלא עליה לכרך ראוי

 • ולשמה בכונתו כ׳לומר ה3 הלכו לא והיינו בברכתם מזלזלים
: ז״ל החסיד 3הר דכרי אלו

 מלול לענין דרשוהו חלק כפר׳ גו׳ מדליו מים יזל מהר־ש״א
 שנקרא׳מים חורה לעני! דרשוה הכא אכל וכת״א

 מן התורה שהיא מיס יזל ופי' למיס לכו צמא כל הוי שכתוב במו
 ןק״ל;שהן ת״ת דהיינו רבי׳ כמיס הדלים של זרעו שיהיה □דלים

 ויש מתגדרין הנא כמי גרם נערוך כי' הצבור על מתגברין
 אלא עונש משוס לאו כו׳ שלא כדי דמ״ד פליגי לפרשדנהא

 עונש תפוס ות״ד גידור לידי יבואו שלא הוא מעכידה להצילן
 להו דקרי ןק״ל:משום ט׳ על מתגדרין שהיו על הוא עכירה
 לחכמה ראויס אינם הנריאה ע3ט3 הם כאלו המרי

 דאפילו חכמים תלמידי ניהס3 אין וע״כ הזה החמור כנריאת
 וכיון כדומה מוליד המוליד הכריאה ע3ט ולפי דעתם לפי

 בתורה מברכין שאין • וק״ל ת"ח כניהס אין אמאי ח״ח שהם
 כל העיר כני כפ' שאמרו מת כלפי ועי״ל כפירושים עיין תחלה

 שנאמר מיתה ת"חחייב אותו הארץ עם כהן לפניו שמכרך ח״ח
 ומניחין תחלה כתורה מכרכין הת״ח שאין והיינו גו' ולמשנאי

 ת3 הלכו מולא הכא ליה דדריש והיינו ע״ה כהן לפניהם לברך
 כפרש"♦ כתורה רוח נחת אין אומר ה ע" לפני שפל ת״ח שהרואה

 להיות ת״ח כני מצויין שאין מדה כנגד מדה שפיר הוה והשתא שם
 דלפניהם כנוי לפניהם נתתי מאשר דריש הפועלים פ׳3ו ח״ח

 )פשיעא כידיהס ודם נאפו כי 3דכתי דרכינו לפי כפשוטו יתפרש
:כצ״ל( כו׳

 שם יומי ג׳ יופי דרבי למתיבתא אתא לא יהודה בר יאים
מר אתי לא מ״ט א״ל יופי בר׳ וררימום אשכחיה

 טעמיה כי א״ל יומין תלתא הא דאבא מדרשא לבי
 קאמר מאי מר לימא א״ל איתא ידענאהיכא דאבוךלא

 אומר יוסי רבי דתניא הא א״ל טעמיה ידענא דלמא ליה
 רכתיב א״ל מ״ל קרא אחרים לחיי קודם כביסתן

 גיז־נר חיה אילימא חייתם מאי וגו׳ לבהמתם יהו *ומגרשיהם
 >י־י ממש חיותם חייתם מאי אלא הוא בר.מ׳ בכלל חיה והלא

דערבוביתא צערא והאיכא כביסה לאו אלא פשיטא
: נפש עינוי נדרי אלו אין יוסי א״ר

 : קדושים של בנן דמתקרי יוסי בר תנחם רבי היינו יוסי בר לרדימוס
 על לעתור יכול שאיני למילתיה דאתר ידענא לא טעתא

 תתש חיה איליתא חייתם ולכל ; לוים גבי דכתיב א״ל :דעתו סוף
 תאכלז אשר החיה :את בתמהכדכתיב בכלל חית והלא ;משם שמתפרנסת

 דכבישת ממש חיותם : חייתם לי למה לבהמתם דכתיב והואיל הבהמה מכל
 נמי היינו דחיותא צערא איכא בגדיהן מנגסי לא דאי חיותם היינו בגדיהן

:לעיל דאמרן עירבוביתא

 נסיב אי עליה דעלמא הניי^ ראיתשר גברא ההוא
 ב״ע בגפא רהיט הילכתא תניינא לא כי איתתא

 הונא כר אחא רב אתא למיתנא מצי ולא ותובליא
 לקמיה- ואתיא טינא שרקיה איתתא ואינסיב ושבדיה

מלתא הא כי למעבד חכים מאן רבא אמר חסדא דרב
:הוא רבא דגכרא הונא ברב אחא דרב לאו אי
 לא ני אתתא נסע אי עליה דעלמא הנייתא איתסר דאתר גבר׳ ההוא

 עד אשה אקח אס עלי עולם הנאת תאשר הילכת׳כלומר תניינא
 : באילן בו שעול'ן סולם קרי בגפא ותובלי׳ בגפא רהיט :הלכות שאשנה

 ומשל התמרים שבתם הענפים למטה להם בדקלותושכין שתולין תובלי׳חבל

 אסתעיי׳מלת" ולא הלכות ולשנות למעל׳ולמע'לעסוק רן הוא אדם בן של

בחבל שעולה כאדם ולמעה למעלה יחידי שרץ כגפא דהיינו דמפר' ואיש

באילן



רט נדרים עשר אחד פרק נדרים ואלו
 ותוכליא מגליא דנקיט מאן בתרא מנא כדאמרינן חבל חובלי׳ :ואילן

 ושרקיה .־ איתתא ואינסביה ושבשיה ■: דפלניא א קל די ואגוור אזיל ואמר
 מהם את׳ אדם היה כאילו חסדא רב יכירהו שלא כדי בטיט פניו טח טינא
 תתיר היה לא מכירו היה אילן דאפש׳ לו שיתיר כדי אשה ישא שלא שנדר

 קודם אשה שהשיאו בכך שדקדק מלתא האי כי למעבד שכיס מאן :לו
 נתן כרבי דקסבר שאלה קודם עליו הנדר שיחול כדי נדרו על שישאל
 לעומקא ונשית הוא דיינא נתןדר' הנדר חל ולא הואיל יפר נא דאמר
: עליי חל הנדר שיהא עד לחכם נשאלים שאין בשאלה פליגי ה״נ דדינא

 סליק גברא אתא אינתתא דהאי לגבי דעל נואף ההוא צא
 תמן מחתותחלי הוה בבא בכלי נואףאיתיב 3"ע

 תחלי ההוא מן למיכל רביתא מריה בעי וטעמינוןחויא
 מנהק תיבול לא נואף ההוא א״ל דאינתתא דעתא בלא

 דעבד איתא אם שריא אינתתיה אמ׳רבא חויא דטעמינון
 דמים *אנשי דכתי׳ ולימות דליכול ליה איסוראניחא !1ליח,

 עביד איסורא דתיטא מהו פשיטא בידידם ורם נאפוכג
 אינתתא דתהוי בעל לימות דלא ליה דניחא דא״ל והאי

: קמ״ל ינעם סתרים ולחם ימתקו גנובים *מים עילויה ט סשלי

 נ לאכול מניחתו היתה לא יודעת היתה שאלו דאיתתא דעתא בלא
 דתימא מהו : הבעלים הורגין דנואפין בידיהם ודס ניאפו כי

 דתהר לימות דלא משים הכי דא״ל והאי : בהדה האי עבד איסורא
: ושריא הכי אמרינן דלא קת״ל :ימתקו גנובים מיס עילויה איתתא

 אע״פ המאורעות נל זכות לכף לדון שיש לנו יוצא אלו ממעשים ב אה"
 לטרוח אנו חייבים עכ״ז טוב דבר להם נמצא לא משפט שלעין

 דן הוי אז״ל כן כי ־ רחוק כאפשרות שיהיה הלם לטובה אות להם ילתצא
 אס כי להם ימצא שלא אפי׳ רצו כל את וכאמרס זכות לכף האדם כל את

 וחסד רע חורשי יתעו הלא פסוק על הקדמונים הליצו יפה וככר ־ בקושי
 באתת שאם תועה הוא נפשך תמה לרעה הדבר שהדן י טוב חורשי ואחת

 התועבה נעשתה ואם כגופו ללקות ותתחייב בכשרים חושד הוא חטא בו אין
 • רע חורשי יתעו הלא לעולם וא״כ תתיד וכו' דן הוי מצותס על עובר

 רע אין שאס נפשך 'מתה .ואתת חסד איש הוא לזכות ידינוהו אס ובהפך
 וכו' רן הוי מקיים רעה דברים של אמתן ואס ככשריס חושד מהתת ניצול
 ואשתו איש אדס כני בהפרידו גס ותה עכ״פ טוב חורשי ואתת וחסד וא״כ
כשרות כחוקת להעתידס הטובים הצדדים כל על לחזור שנכון זה בדינו

:תתיס ;יו י ויחדיו

 ההוס׳ כתבו כו' ימתקו גנובים מים מ״דכו׳ מהרש״א
 לעוברי וניתן ביאה טעם ניטל בסנהדרין כדאמר

 האי אתרו לא שלמה דודאי כן לפרש א״א הכא אבל עכ״ל עבירה
 : ע"ש יפורש סורר בן פר׳ סוף ובחידושינו החורבן אחר על קרא

 דלימויז ליה וניחא זה יודע אינו דנואף קת״ל התום׳ נתבו קמ״ל
 לא בורר זה בפרק דתלמודא ולשנא עכ״ל נו׳ שישאנה כדי בעל

 יודע וא״נ טפי שכיחא הכי דקיימא דכמה קמ״ל דקאמר כן משמע
שנישא ותהיה בעל דלימות ליה ניחא גו' גנובים דמים זה

:ליה

נדרים מסכת עלך הדרן

א גג חי׳ב

ראשון פרק
 2 לפניו אעשה במצות לפניו אנאה ואנוהו אלי *זה תניא

3״ע ס״ת לפניו אכתוב נאה ציצית נאה לולב נאה סוכה
שמ!מ : נאים בשירים ואכרכנו נאה

 ," שילוח דהדין ממאי נזיר ה״ז פרע לשלח עלי הרי
 ד ה?ש רמונים פרדס *שלחיך דכתיב הוא ריבויא

 ה אייב ׳ חוצות פני על מים *ושולח כדכתיב דעבר מידי אימא
 ז תד׳3 פרץ גדל יהיה *קדוש הכא כתיב יליף פרע פרע תנא
 'י״ת ישלחו לא *ופרע הדיוט כהן גבי התם וכתיב ראשו שער

רב כדמתרגם הוא רבוי גטי מים שולח האי ואב״א
ורבי; מיאלפירא ליה כדמשקין יוסף

 מים כמפנה שערו שיגוז דתשתע הוא דעבר מידי דשלוח אימא
 פרע פרע :תנא וגו׳ תיס ושולח כדכתיב למקום תמקוס ומעבירם

 ישלחו לא ופרע הדיוט כהן גבי וכתיב פרע גדל כנזיר הכא כתיב יליף
 כ״ג בפרק כדאתרינן הוא דריבוי לישנא הדיוט כהן גבי דכתיב פרע מה
עד לגדל שיניחנו משמע והכי הוי שער גידול נזיר גבי האמור פרע אף

: פרע לכלל יבא ש

 דאשכחן וקשת הפרי גדל פי' ורבי לפירי תיא ליה משקין תוססות
תשלח שלח כמו העברה ל' אלא גידול לשון שאינו שילוח הרבה

 תנא כדלעיל ליה משני הוה קראי מהנך מותבת דאי וי״ל יעקב וישלח
מיס ושולח מיניה דאותיבנא מקרא אלא לפרש בא ולא יליף פרע פרע

:וכו׳ הג"ש דהניח דמשמע ודוחק

 חוצות פני על מיס ושולח פסוק ליבב החרצן יגע יגיעות הרבה ב אה"
 לעיל• התוספות בדברי שבא וכמו הג״ם אחר גס רבוי לבון שיהיה

 סי׳ על תענית במסכת אמרנו וכבר תדבר יתר מ״ה גשמים בגבורות בס כי
 ומשקין גז על כמטר היורה העליונים מתים האלהי לשפע רמז שהם א'

 ני• הנביא ופמ״ם ורבי מיאלפירא ליה כדמבקין יוסף רב כדמתרגס ומצמיח
מגדלו שלחתיו אשר והצליח וגומר דברי יהיה כן וגומר הגבס ירד נאשר

; ומרבהו

 שם דכתיב משום לאו מ״ט שבועה ה״ז ימין האומר תניא
 "ע בחיי וישבע השמים אל ושמאלו ימינו *וירם

 דניאל התני׳ שבועה איקרי גופה הימין משום לאו אמרי העולם

 יי ה׳ *נשבע שנאמר שבועה שהוא ימין לאומר מנין
'ישעי *ובזרוע שנאמר שבועה שזו שמאל לאומר ומנין בימינו

:שמאלו היינו רזרועו אלמא עזו
 דכתיב משוס לאו מ״ט ־ שביעה ה״ז זו ככר אוכל שלא ימין האומר

דקמתפיש העולם בחיי וישבע השתים אל ושמאלו ימיט וירם

 1 וכתיב ימינו תדכחיב עזו ובזרוע שנאמר .׳ ליה דסתיך לוישבע ימינו
תוספת :שמאלו היינו דזרוע אלמא עזו ובזרוע



נזיר רביעי פרק . נזיר הריני
 וה״ה זו ככר אוכל שלא ימין שטעה ה״ז ימין האומר תלמ^ת

 : תתלה ימין מדהזכיר התפילין פירוש כדלקמן שמאל

 יהיה אלהים נזיר *כי והכתיב הוה גזיר לאו ושמשון יזפ3
 דאיטמי דקאמרומ״ל הוא מלאך התם הנער גי

 אלף הכתי החמור *בלחי מרכתיב אילימא למתים ,ט שם
 מהבא אלא בת נגע ולא בהו גרי׳ גדרויי דילמא איש י

 אשלחינן דילמא חליצתם את ויקח איש ל׳ מהם *ויך יי
 גוססין ודילמא כתיב ויקח ויך קטלינהו והדר ברישא

:■ לה נמירא גמרא אלא שוינן
 יקס״ד הנער יהיה אלהים נזיר כי והכתיב הוה נזיר לאו ושמשון
 מדיר שאדס הנדור דבר דה״ל מילוזא להא קאמר למנוח י

 דילמא : הנער יהיה אלהיס נזיר כי לקאמי• הוא מלאך : בנזיר בנו אח
 ויקה ויו : בהו נגע לא גופיה הוא אבל בהן מחתך בהו גדי' •לדויי

: ייקח והדר ויך דמשמע
 לאביו אומר היה שהמלאך זקסי׳ד הוה נזיר לאו ושמשון ו©£ות1ר

 התם בנזיר: בנו מדיר האיש לקמן כלאמרי' לכשיולד שיזירנו
 : שמשון מפי ולא אביו מפי לא נזירות יצא ולא בנבואה דא"ל הוא מלאך

 תתלה להפשיט אדם שיוכל האומר דעת על עלה אס לתמוה אין אה״ב
 עד גוססין כלס להשים או להרנס ואח״כ מבגדיהם אנשים אלף

 גבורת כתג היה שלא שמשון על כד שחשב נבין כאשר חליצותס לקחת שיוכל
:יתברך ה׳ יד מתנת אם כי אנשים

 לא למה תקשי ולא כי׳ דקאמר הוא מלאך התם מהרשי׳א
 לא שהמלאך די״ל המלאך דברי מנוח אביו קיים

 כדלעיל קייס וזה ראשו על יעלה לא מורה אלא בגזירתו הזכיר
 מצלן ודפריך יטמא שלא הזכיר ולא בתער תיקל אינו שמשון נזיר

 נזיר לעשותו המלאך דברי קייס דאביו ואית' פריך כו׳הכי דאטתי
 גילות איסור רק הזכיר דלא והא נזירים כשאר יטמא שלא וגמור
 ויש לעולם בתער תיקל יהא שלא נזירים שאר על שיוסיף היינו
 נזיר אתר ולא גו׳ יהיה אלהיס נזיר התלאך שאתר בזה לכוון

 היה לא כי בזה הורה לה׳ להזיר נזיר גבי בתורה כדכתיב לה'
 שע״כ והגבורה הדין במדת רק נזירים כשאר הרחתיס במדת נזיר

:וק״ל עתו אח ידין דן נאתר ועליו הגבוי־ שמשון קראוהו
 מקץ שנ׳*ויהי היה עולם נזיר אבשלום אומר רבי תניא א,
 נדר נדר כי אביו אל אבשלום ויאמר ישגה מ׳ שם

 נדרי את אשלמה וגומר בארם בגשור בשבתו עברך ג״ע
 ימים מקץ *ויהי שנאמר חרש עשר לשנים אחד ומגלח ד׳ עק

 חומר. ערי מבתי ימים ימים ויליף וגומ׳ יגלח אשר לימים שער
 : חדש עשר שנים כאן אף חרש עשר שנים התם מה אל“שמ
 שנים להלן מה : נזירות קרבנות היינו נדרי את ואשלמה ט! נ

•* תמימה שנה לו מלאת עד דכתיב חדש עשר 06
 פי׳ דתמורה בפ״ב גו׳ אשר נדרי את ואשלם מהרש׳א ה

 והיינו עכ״ל ואגלח נזירותי את כלות׳אשלמה רש״י
 בחברון נדרתי אשר התס קאמר ובגמר׳ לגלוח בהמות ג׳ שמביא

 בשבתו עבדך נדר נדר כי כדכתיב היה בגשור נזרו עיקר והלא
 בחברון ופריך תחברון כבשים להביא אלא למיתר בעי גו׳ בגשור

 דבעי היכא כל הבתות דהותרו כיון אלא ותסיק תבעי׳לי׳ מחברון
 לשמואל עשר שגת היא בו׳ מ״שנים *רעי $ דף :ע״ש מקריב

 אח' שנה שמואל שמלך שנה י׳ בה תסיים פ״ב ובתמורה הרמתי
 ועיק דוד שמלך ול״ז בעצתו שאול שתלך ׳31 ושאול שמואל שמלך

 ע״ש כו׳ שנה מ׳ לתלאות דוד שעתיד יודע היה שאבשלום פרש״י
 מלך להס בשאלו אבשלום תרד שתלה לפרש הן נביאות ודברי
 כתו אביו במלכות למרוד עצה אבשלום נטל שמזה שמואל בימי

כמפורש עליהם שמה! שמלך אחר מלך להם לשאול ישראל שמרדו
:וק״ל מרידה ליה דחשיב בקרא

שאמר מי פרת
ב *וכפר ח״ל מה אומר ברבי הקפר אלעזר רבי תניא

 ז נתד׳ חטא נפש באיזה וכי הנפש על חטא מאשר עליו
 ׳ יט ומה וק״ו חוטא נקרא היין מן עצמו שציער מפני אלא זה
 המצער חוטא נקרא היין מן אלא עצמו ציער שלא זה

 פס כתיב טמא בנזיר קרא האי והא עאכ״ו דבר מכל עצמו
 רש״א אלעזר רבי סכר קא אמרינן קא טרור נזיר אפילו ואנן

רכתיב טעמא והיינו הוא חוטא נמי טהור נזיר הקפד
:בחטא ושגה הואיל טמא בנזיר קרא

אלעזר ר׳ מדתפרש בו׳ קאמרינן טהור בנזיר אפילו ואנן
 נזיר והיינו היין מן עצתו שציער בשביל דחטא טעתא הקפר

ועכשיו היין מן עצמו הזיר שכבר בחטא ושנה הואיל : טהור
: ונטמא הטומאה תן להזהר לו שהיה בחטא שונה

ושמע נזיר הריני פרק
בעלה לה שהפר באשה לה יסלח ווה׳ הפרם *אישה ת״ר

 כג בפרה צריכה שהיא מדבר הכתוב ידעה לא והיא
 נתינ ומה כובה היה זה פסוק אצל ר״ע מגיע וכשהיה וסליחה

 טלה בשר בירו ועלה חזיר בשר בידו שנתכווןלעלות מי
 חזיר בשר בידו לעלות המתכוין וסליחה כפרה טעון

 אומר אתה בדבר כיוצא עאכ״ו חזיר בשר בידו ועלה
 קרא), בידו לעלות שנתכוין מי ומה עונו ונשא ואשם ידע *ולא
 י 0 מי עונו ונשא קרא אמר חזיר בשר בידו ועלה טלה בשר

 חזיר בשר בידו ועלה חזיר בשר בידו לעלות שנתכוין
 עונו ונשא ואשם ידע ולא אומר יהודה בן איסי עאכ״ו

 בשר בידו ועלה טלה בשר בידו לעלות שנתבוין מי ומה
 ונשא שומן של ואח׳ חלב של אח׳ חתיכות ב׳ כגון חזיר
בשר, בידו ועלה חזיר בשר בידו לעלות המתכוין עונו

: הדווים ירוו זה דבר על עאכ״ו חזיר
.והפר שנדרה באשה אם מלבר הכתוב בתה לה יסלח זה׳ הפרס אישה

 ג חזיר בשר לאביל שנתכוון מי :וכו' אלא למה זו סליחה בעלה לה

 שט אורלאיס דמעיקרא גר' חזיר בשר לאכול המתכוין ־ גר' גולה נשר ואכל

 הושע : וסליחה כפרה צריכה הכי משוס בעלה לה להפר ידעה לא להא איכזון

,1רי^ *כי דכתיב מאי יוחנן ר׳ אמר חנה בר בר רבה אמר
!ע״ש יכשלו ופושעים בם ילכו צדיקים דךמ<ה׳ ישרים

1״6ר בס



רביעי פרק נזיר הריני
 אכלו אחר פסחידם את שצלו אדם בני לשני משל בם

 לשם שאכלו זה גסה אכילה לשם אכלו ואחד מצוד. לשם
 גסה אכילה לשם שאכלו וזה בם ילכו צדיקים מצוה

 דלא לי׳נהי קרית רשע האי ר״ל א״ל בם ופושעי׳יכשלו

 עביד דקא הוא מיהת פסח המובחר מן מצור. קאעביר
 בבית עמה ואחותו אשתו זה אדם בגי לשני משל אלא

 אשתו לו נזדמנה לאחד בבית עמה ואחותו אשתו וזה
 צדיקים אשתו לו שנזדמנה זה אחותו לו נזדמנה ולאחד

 מי בם יכשלו ופושעים אחותו לו שנזדמנה וזה בם ילכו
 משל אלא דרכים שתי הכא קאמרינן דרך חדא אנן דמי

 דרכי ישרים מצור. לשם שגתכלנו הן בנותיו ושתי ללוט
 ופושעים עבירה לשם שנתכוין הוא בם ילבו צדיקים ה׳

 ם״ד לא איכוון מצוה לשם נמי הוא ודלמא בם יבשלו
 *וישא נאמר עבירה שם על כולו הפסוק כל יוחנן דא״ר '6ינ

 *ויאס׳ עיניו את עיניה את אדוניו אשת *ותשא לוט 0פ
 וירא בעיני• ישרה היא כי לי קח אותה אביו אל שמשון סהע׳
 זונ׳עד אשח *בעד ככר כל •את חמו׳ בן שבם אות׳ *וירא יי
 לחמי נותני מאהבי אחרי *אלב׳ משק׳ כלה כי לחם ככר ,,

 תנא אניס מיגים והא • ושקרי שמני ופשתי צמרי ומימי י משלי
 של שובקומה וא״ו על נקור למה חוגי בן יוסי רבי משום הישע
 הוה ומאי ידע בקומה הא ידע לא שנשכבה לוס׳ בכירה נ

 אחריגא דליפניא מינה נפקא הוה דהוה מאי למעבד ליה
: חמרא למשתי ליה אבעי לא

 ותימ׳ עכיד קא מיהא פסח המובחר מן מלוה עביר דלא נהי תוספות
 אכילה שמיה לא גסה דאכילה קתא הגוזל בפרק משמע והא

 חובת ידי יצא דלא נהי דה״ק ת"ל חובתו ידי יצא שלא עבד איסורא וא"כ
 אין שבע כבר הוא אס לעשות יכול היה מת ליה קרית רשע פסח אכילת

 דתרי תירן ור״ת ־ אכלו אם רשע לקרותו ראוי ואין מלאכול לימנע לו
 באוכל קן שהוא שבע כך בל שהוא מיירי התם הוו גסה אכילה גווני
 גסה אכילה האוכל אמרינן ובההוא כלל ממנו נהנה אינו אוכל שהוא ומה

 חדא :במאכל קן אינו אבל הרנה שבע שהוא מיירי והכא פעור כיה"כ

 דרכים שני והכא :נכשל והרשע נכשל ואינו הולך שהצדיק קאמרינן דרך
 כדאמרי' עבירה לשם שנתכוין הוא אחותו על בא וזה אשתו על בא זה הם

 גזרו ואילך המבול מדור מותר למ״ד אפילו בבתו אסיר עכו׳ים ביבמות
 הוו לא פירשו לא אם שהרי עריות מרוב ופירשו עתה בגדר עליהם

:ללוע יין להשקותו צריכי

 ומדיני׳ עוז מקרית נפשע *אח דכתיב מאי רבא דרש ד
 שפירש לוט זה עוז מקרית נפשע אח ארמון כבריח שם
 בינו מדינים שהטיל ארמון כבריח וסדינים מאברהם "שלי

 עמוני יבא *לא שנאמר ארמון כבריח ישראל ובין
וי ״/כריס
 מ״ד יצחק רבי ואיתימא דכא דרש * ה׳ בקהל ומואבי מ
 לתאוהיבקש יתגלע תושיד. ובכל נפרד יבקש *לתאור. משלי
 בבתי קלונו שנתגלה יתגלע תושיה ובכל לוט זה נפרדיח

 ואיסורן אסורין ומואבי עמוני מדרשו׳דתנן כגסיו׳ובבתי
 יצאו זנת׳ תמר זנה זמרי זנת׳ תמר אמ׳עולא י איסו׳עולם

 מישראל: רככו׳ כמה נפלו זנה זמרי ממנומלכי׳ונכיאי׳

רי נזיר
 אנשים בי שנא" מאברהם שפירש לוט זה וגומר נפשע אח

הניטו יה3 3דכתי רהס3א זה עוז מקרית :אנחנו אחים
 שק להיות לו נרם מאכרהס שפירש המרינה שע״י חצנתם צור

 ומואב עמון ונולדו גנותיז מעשה לידי א3 כך וע״י סדום לאנשי
 13 יכנס שלא הארמון נו שנועלין כבריח :קהל3 לנא האשורין

 כדאמרינן לנו תאות אחר הלך נפרד יבקש לתאוה : אדס
 יתגלע תושיה בכל :נאמרו ענירה לשם הפשוקים כל לעיל

 אסורין ומואני עמוני דתנן פה שנעל ונחורה שנכתנ נתורה
 ונביאים מלכים ממנו ויצאו זנתה עזלס;תמר ואיסורןאיסור

 דאמרינן ונביאים וגומר פרץ תולדות ואלה כדנתינ דוד מלכים
 , של מזרעו ולהננות כוונה שמיס ולשם הוי ואמציהאחי אמיץ

.־ שלה גדל כי ראתה כי כדכתע יעקנ
 ׳ רש"* פי׳ עיין וכו׳ עוז נפשעמקרית רנאמ״דאח דרש הו״י״ת

 לא ואמר אברהם אצל לילך רצה לא שמסדום על שהוא ולעד״נ י

 ואג* אברהם מעשה כנגד מעשיי רואה כי אברהם זה ההרה לה.מלע אוכל
 ילך שלא אנחנו אחים אנשים כי לוע שהוא אח ולכך בערכו רשע דומה

 לישכ חשוב הוא ואין עוז תקרית היא שאברהם מעעס אברהם של למקומו

 כיני והיה שתי>נותיו על בא ממנו שפירש ומתוך בעיניו רשע היא כי אצלו
 עמזג* יבא לא כדכתיב יחד נדבקים שאינם מדנים אברהם ורע ובין

 נריחודלתים". סגור ארמון כתו עונים עד תקנה להם ה׳ואין בקהל ומואבי
 אברה© מן לוע שנפרד שתשעה כלותר לוע זה נפרד יבקש לתאוה מ״ד

 נאמר עבירה שם על הפסוק וכל וכו׳ ככר כל את יירא עיניו וישא כתיב
 אצל ההרה להמלע רצה ולא סדים בהפיכת כשנפרד וכן למעלה כמ״ש

 נפרד ולכך לוע יבקש בעבירה יצרו לתאות רעה היתה כוונתו נל אברהם
 תושיה בכל ולכך בעבירה חאותו ימלא לא אצלו בהיותו כי אברהם מאצל

 בבתי ובין כנסיות בבתי בין תושיה שהיא בתורת שקורים תקום בכל
 בקהל ומואבי עמוני יבא ולא לוע של פרשת שקורין קלונו נתגלה מדרשות

 שככל כלומר והכוונה פה שכעל ובתורה שבכתב בתורה פירש ז״ל ורש״י ה׳

 שבע״ע ובתורה וכו' עמוני יבא לא ו6ענ נכתב שבכתב בתורה כי תושיה
: עולם איסור ואיסורן אסירין ומואבי עמוני תנן

ממצור. לשמה עבירה גדולה יצחק בר גחמן רב אמר
 ש$ לעולם יהודה רב אמר והא איני לשמה שלא

 3ע״ שמתוך לשמח שלא אפילו ובמצות בתורה אדם יעסוק
 לשמה שלא מצוה כ אימא אלא • לשמה בא לשמר. שלא

 *,שיפע׳ םהקיני־מנשי חבר אשת יעל מנשים *תבורך דכתיב
 _ רחל רבקה שרה באהל נשים אינון מאן תברך באהל
 רשע אוחו בעל בעילות שבע יוחנן רבי אמר ולאה

 אמר יהודה רב אמר גופא • וכו׳ שנאסר שעה באותה
 שלא אפילו ובמצות בתורה אדם יעסוק לעולם רב

 שבשכר לשמה בא לשמה שלא שמתוך לשמה
 ויצתה זבה בלק שהקריב קרבנות מ״ב

 בן עגלון של בנו בת רות חנינא בר יוסי דא״ר רות ממנו
 ר/ אמר אבא בר חייא א״ר • מואב מלך בלק של כנו

 נאת שיחה שכר אפילו מקפח הקב״ה שאין מנין יוחנן
 אל רחמנ׳לסשה א״ל מואב בכיר׳רקרייתיה דאלו מהבא
 דלא הוא מלחמה מלחמה בם תתגר מואפואל את תצר

 א׳׳ל עמי נן דקרייתיה צעירה ואלו צערינהו צעורי הא
רג אמר * לא צעורי אפילו כלל בם תתגר ואל תצורם אל

חייא כ נג



נדר רזטישי פרה שטאי בית
 יקדים לעולם קרחה בן יהושע רבי אמר אבין בר דוייא
 בכירה שקדמה אחת לילה שבשכר מצוה לדבר ארם

:למלכות דורות ארבעה וקדמתה זכתה לצעירה
 מכלל לשמה שלא ממצוה לשמה עבירה גדולה מדקאמרת איני

 בא לשמה שלא שמחוך ומדקאמר גריעא לשמה שלא דמצוה
 ומשני לשמה מצוה לעשות א3 כך שמתוך דמעליא אלמא לשמה
 : מעלו דתרוייהו לשמה שלא כמצוה לשמה עבירה אימא

 נינהו ומאן היא גס הכורך שבאהל נשים רכת3מ באהל מנשים
 אשתך שרה איה 3דכחי שרת ולאה רחל שרה^רבקה כאהל נשים
 ויצא דכתיב ולאה רחל האהלה יצחק ויביאה ורבקה באהל הנה

 שכעה פעמיס ו׳ קרבנות מ״ב : רחל באהל א3וי לאה מאהל
 דוד ממנה שיצא רות ממנו ויצאה : כמזבח ואיל פר לדזבחוה

 משמע מואב רקרייתיה : ותושבחוה כשירות להקב״ה סריוה
 דמאביה להודיע רצתה דלא היא נקית כלשון עמי כן : מאבי

 כהו כתיב ומדלא בם תתגר ואל תצורם אל אמר : נתעברה
 ככירה דאלו עוד ולא להו ליעבד לא צערא דאפילו ש״ת מלחמה

 וכצעירה אכיה את ותשכב דכתיב פרסמה הכתוב 3א דקרייתיה
 • ושלמה דוד ישי עובד לישראל דורות עמהארבעה 3ותשכ כתיב

: העמונית מנעמה שבא שלתה כן עם3רח עד צעירה ואלו
 תדקאתרת ז״ל ,פרש" כו׳ והא איני וכו׳ לשמה עבירה גדולה ההיית

 מנואר הוא בלשונו ז״ל רש״י שהאריך מה ־ וכו׳ עבירה גדולה י
 אפי׳ במצוה אדם יעסוק לעולם יהודה רב והאתר איני קאמר מאי שהקשה

 שלא שמלוה שאע״פ לשמה עבירה דגדולה ההיא סתרה לא דהא לשמה שלא
 פירש לזה ממנו גדולה היא לשמה עבירה 'מ מ גדולה היא לשמה

 דמצוה משמע ממלוה עבירה גדולה אמר ולא לשמה שלא ממלוה דמדקאמר

 דמעליא אלמא לשמה בא לשמה שלא שמתוך ומדקאמר גריעה לשמה שלא
 מדקאמר יקשה דעדיין לשמה שלא כמלות משני דמאי לפירושו קשה ומיהו

 גריעה לשמה שלא דמצוה משמע סתם כמצות אמר ולא לשמה שלא כמצוה
 פירש לזה וגס דמעליא אלמא לשמה בא לשמה שלא שמתוך ומדקאמר

 העבירה כלומר מעלו דתרווייהו לשמה שלא כמלוה בתירוץ ז״ל רש״י
 המצוה לא מ״מ אבל שוה בגדר מעלו תרווייהו לשמה שלא זהמצוה לשמת

 למצוה יבא שמתוכה שאע״פ לשמת למצוה שוות העבירה ולא לשמה שלא

 וא״כ לשמה מלוה בגדר אינה לשמה המצות עשה שלא זמן כל מ״מ לשמת
 לשמת שלא ממלות לשמה עיירה גדולת דנימא דאע״ס להקשות יש עדיין

 מעולה אחד כל אבל מעילות וכולם מדרגות ג׳ דהס כן ליישב יש
 הימנה מעילה לשתה ועבירה מעולה היא לשמה שלא מלוה ממכירתה

 הדרגה יש דאס היא העני! ביאור אמנם ־ מכולם גדולה היא לשתה ומלוה
 איך בינונית שהיא לשמה עבירה והיא לשמה למצוה לשמה שלא מלוה בין

 שמתוך היל״ל הדרגות שתי שעולה לשתה בא לשמה שלא שמתוך אמר
 לשמת למצוה יעלה לשמה ומעבירה לשמה עבירה עולה לשמה שלא מלוה

מעלו דתרווייהו לשמת שלא כתליה לשמה עבירה גדולה לה דמשני והשתא
: הימנה לגדולה יעלה מהאחד א״נ

שמאי בית פרק
 אינש אתא אלו להון אם׳ דמי נולדהיכי בתנאי פותחץ ל
 הוה מי המקדש בית דיחרוב לכון ואמר לב

 הא להו אמינא הוה התם רואי אי יוסף רב אמר נדרתון 3״ע
 ראשון מקרש זה המה ה׳ היכל ה׳ היכל ה׳ *היכל כתיב ירמיה

 אמרי לאימת ידעי מי דליחרובה דידעי נהי שני ומקדש
 דניאל נחתך *שבועיסשבעים והכתי׳ לאימת ידיעי ולא אביי

 מ : יומא בהי ידעי מי ואכתי קדשיך עיר ועל עמך על
: ב״ה חרב שלא עד דנדרו להנהו ואפי׳ נולד בתנאי פותחין

 כההא אינש אתי דאלו לחו דאמרי כגון דמי חיכי

 כשאמרו התם הואי אי :וכן׳ דחרב לכון ואתר דנדריתון שעחא
 אמינ׳דלאו הוה נולד הוי התקדש כיח דחרבן המדי לנחום חכתיס

 ה׳ ד׳היכל היכל 3דנחי שעחי׳ליחרב היו שיודעין לפי היא נולד
 דבר* אל תבטחו אל בירמיה הוא תקרא המה ה׳ היכל
 יוסף רב לה ותפרש רעה עלינו תבא ולא וגו׳ ה׳ היכל לאתר השקר

 הפורענות תן מתיאשיס שהיו הרשעי׳ את ירתי׳תוכיח שהיה הכא
 יחרב ואס שני ביר! היכל לנו יבנה עוד זה היכל יחרב ואומרים

 שיחרב היו יודעים אלתא המשיח לימות שלישי יבנה עוד שני בית
 שלא נולד הוי הלכך אימת ידעי לא שיחרב דידעי נהי ומשני

 ופריך .־ יחרב אימתי ידעי דלא כיון תלידור זה בשביל נתנעי׳ היו
 שברעים :דניאל בספר והכתיב 3יחר איתת ידעי לא וכי אביי

 שכעי׳ שמיטת פירו׳ קרשך עיר ועל עמך על נחתך שבעים

 ראשון בית חרבן בין שיהא נגזר שנה ותשעים מאות ארבע דהיינו
 שני בית שעמד ות״ך ככל גלות של פכעיס דהיינו שני כית לחרבן
 : בסופה או שנה בתחלת יום באיזה ירעי לא דאבתי ומשני

מפרש״י מ׳ שני ומקדש ראשון מקדש זה מהרש״א
 שבועה לשון הראשון ה׳ היכל יהיה הדרש לפי נראה

 ראשון תקדש זה והשני׳ בידינו היכלא יוחסין עשרה פרק וכמ״ש
 אכל מיניה משתמעי לא שני תקדש חורבן א״כ אבל שני ותקדש
 ג׳ ומקדש׳3 ותקדש ראשון מקדש זה גו׳ היכל וז״ל פירש בערוך

 נקע דלא ותלמודא עכ״ל עולם עד והגייעתוד חרוב תרי ש״ת
 הג׳שיעתת׳ תקדש נקט ולא שיחרבו ב׳היינו ומקדש א׳ מקדש אלא

:וק״ל לעולם

מינין שלשה פרק
 נ״ם מאי מלעיל או רבי מלתחת מזיא האי להו איבעיא

 לכוף בוכרי ושיירו לנזירשגלחוהולסטים
 דקאים חיה אינבא מהא ת״ש • ־ וכו׳ לעיקרו ראשו

 חרררין דיקנהון סביא צבעין כר וכו׳ותו דבינתא בעוקבא
: ש״מ רבי מלתחת ש״מ נימהון עקבי

 בסמוך רבי מלתחת שער האי רבי מלתחת מזיא הא• להו איבעייא
 מהאי ת״ש : קאי נדקאי וראשו יגדל הראש מן היוצא לבשר

 דבינחא בעקבא דקיימא : כנים מביצי דהוא בלע״ז לינטרי״ס חיה איננא
 דלחזז היכי כי דיקנהון שביא מדלבעין ותו : לבשר הסמוך השער בעקר

 ש״מ זקנם עקרי שערי מתלבנין דיקניהון חוזרי הכי ובתר דרדקי
: רבי דמלתחת

 התאיות ובקשות למותרות רתי שהשער רשומות דורשי קיימו כבר ב אה"
 גלות בלי שהוא כמות ראשו שער תניח שהיה אתרו עצתו ובנזיר

 נוכל וה כל ועם ־ וחתודותיו העולם הבלי מחשיב היה שלא להראות ותקון
 נולדים שהפחיהייות לומר ומעקרו תתחתיו גדול השער אס פה שחקרו להבין

 כניס תבילי שחייותס אתרו שע״כ • העכור בחותר מתחת ותתגדליסיושרשיס
ותולדת• יסודם לתקן צריך בתקונה ידו לחלא והחפץ י הבשר ותועבת שקץ

וסכיא



פרק נזירים שני
 עיקרי שמתלבנים בחורים להתראות זקנם שצוכעין מהזקנים ראית והביא

 שע״כ ורשעתם הרעות מדותיהס שתכסיס החנפים הס ה! שערותיהם
 סוף סוף כי להם שוה שלא ועובים צדיקים נראים שיהיו כדי צבועים נקראו

;בהר ונראה הרע ושרשם מיסוד! ותתלב! זדונם עקר מתגלה

גרול כהן פרק
 יהודה רבי להם אמר ר״מ של פטירתו לאחר רבנן תנו ז
 מפני לכאן מאיר ר׳ תלמידי יכנסו אל לתלמידיו מט
לקפחני אלא באים תורה ללמוד ולא הם שקנתרנין ע״נ

 יהודה ר׳ כעס וכו׳ ונכנס סומכוס רחק באים הן בהלכות
 יוסי ר׳ אמר וכו׳ יכנסו אל לכם אמרתי כך לא להו אמר ,1יעי'

 תהא מה תורה שתק יוסי כעס יהודה שבב מאיר יאמרו סם
_ : עליה רס״א
 קרמאי תלתא בבי דמתאמרה שמעתת׳ כל ש׳׳מ אמרו .?
 בר ר״ג אמר אמרינן לא מיצעאי אמרי' ובתראי 2־

מקובלני כך הלבלר נחום אמר תנינא נמי אגן אף יצחק3
 מן שקבלו הזוגות מן שקבל מאבא שקבל מיאשה מר׳

 בב׳ וחרדל שבת בזורע מסיני למשה הלכה הנביאים
 יהושע ואילו ואחד אחד מכל פאר. נותן מקומות ושלשה

: מינה שמע קחשיב לא וכלב
 דתאי מראשון שמע ושני זמשנ שמע דשלישי וכו' שמעתתא כל מ״ש

 קמאי אלא למימר מצערכא לא מילחא להאי למימר דבעי מאן

 בן יהושע רבי קחשיב ולא ור״י ר״א במתני' כדתנן לא ומציעאי זבתראי
 בן יהושע יוחנן בן ויוסי יועזר בן יוסי הזוגות מן שקבל : בהדייהו ממל

 ואבעליון שמעיה שעח בן ושמעון עבאי בן יהודה הארבלי ונתאי פרחיה
 למשה הלכה קבלו ונביאים ומלאכי זכריה חגי מן קבלו וזוגות ושמאי הלל

 נותן אחת גורן עשאן אם מעין מיני שני שדהו את הזורע ה״ג ׳ מסיני
 מין ושניהן הואיל מינין שני שהן אע״פ זרען א' ובשדה דהזאיל א׳ סאה

 מהן ולעשות לחלקן דעתו שם אא״כ אחת פאה אלא חייב אינו חיטים
 ותו בלע׳יז אני׳יע וחרדל שבת הזורע בהו דאית ספרים •ת וא גרנות שתי

 דקמאי אלמא חשיב לא מיצעי דהוו וכלב יהושע ואילו : לה ל"ג ואכן לא
 כולהו חשיב ואילך הנביאים ומן אמרינן לא ומיצעאי אמרינן ונתראי

:ואילך שני מבית שהיו מפני כחדא

ח פרק נזירים שני
 רב א״ל חייב הוא הרי הקטן את המקיף הונא רב אמר מ
להון מגלח מאן ורירך הונא לרב איבה בר אדא 3ע״

 אדא דדב שני בולרו לבניה חובה תקברינון חובה א״ל
ן הונא זרעאלרב ליה אתקיים לא אהבה בר

 הקטן את דהמקיף דאמרת לדידך הונא לרב אהבה בר אדא רב
 דקא דאינשי כדאורחייהו הראש כל מגלתין דאיתנהו קטנים חייב

 שמה כך חובה א״ל להו קמגלח מאן :החולי אחר להברות! כדי להו מגלחי

 הראש דהקפת אלאו מפקדת לא דאשה הונא רב דקסנר הונא דרב לאשתו
 את המקיף דאמרת לבני׳דלדידך חקברינהו אדא רב דאחרי'כלל:א״ל אראש
 את המקיף גדול אפי׳ לדידי אבל חייבת נמי אשת ליה מקפת כי חייב הקטן
 לאשה: וה״ה חייב הגדול את המקיף בגדול יכן לאשה נמי וה״ה פטור הקטן

 מחכם *ף בוער אש כגחלי חכמים דברי גדילים כתה וראה בא אה״ב
 הית שהאמת חיבה ׳ גרים שתא יאיו י סנ׳רתז ולפי לרעהו

ריא נזיר שמיני
 תאתר קתא ובתסכתא חייב־ ע״י חובה ושתגלגלים חייבת היתה נתי שהאשה

ר״צו פי׳ ושם דקה בהתה רועת שהיתה על אותה שקלל בזה כיוצא

;בתתיה בתוספת

 נט אשה תצא שלא מנין אומר יעקב בן אלעזר רבי
 'ייי אשה על גבר כלי יהיה *לא ת״ל למלחמה זיין בכלי

 בתיקוני איש יתקן שלא אשה שמלת גבר ילבש ולא
 לרבי ליה חזינא אבא בר שמעון לרבי רבנן א״ל אשה
 דאיתחייב ההוא נשרף זקנה מחמת א״ל ליה דלית יוחנן

דלא אחדיר. השחי איגלאיבית אמי דרבי קמיה נגידא
 : הוא חבריא דמן שבקוד. אמי רבי א״ל מגלח

יתקן שלא :דגבר זין תיקון יהא לא כדתתרגתינן למלחמת זיין בכלי
 יפרכש ושלא יכחול שלא ליה מתרגתינן דהכי אשת בתקוני איש

בביר! שער ליה דלית יוחנן לרבי ליה חזינא : אשה של צבעונין בבגדי
 :לנגדיה מאניה נהפשע משלחי הוו כי השחי בית גלאי אי :השחי

 גופית והאי השחי בית שער פי' ליה דלית יוחנן לרבי חזינא תוספות
 הפחות דכל שקליניה במספרים משצי זתדלא בהעברתו מחייב

: במספרים אף יוחנן לר׳ אסור סופרים מדברי

נזירות להם אין הכותים פרק
ה שנאמר נהוראי רבי •י ס כד שמואל היה נזיר משנה

 □ו בשמואל נאמד ראשו על יעלה לא *ומורה
 אגאמא האמורה מורה מה *ומורה בשמשון ונאמר ומורה

 ,/פעש, רבי א״ל נזיר בשמואל האמורה מורה אף נזיר בשמשון
 יג ומרות דמתרגמינן ודם בשר של מור׳אלא אין והלא יוסי

 נאמר כבר והלא נהוראי רבי א״ל עלוהי תהי לא אינש
שכבר והרגני שאול ושמע אלך איך שמואל *ויאמר

: ודם בשר מורא עליו היתה

 יהיה אלהיס נזיר ני 3דכתי נזיר בשמשון האמורה מורה מה
תהא שלא ודם בשר של אלא מורה אין :הבטן מן הנער

: עליו ודס שר3 זאימת מרות
מלשון ר״ל כו׳אין ב״ו של אלא מורה אין והלא מהרש״א

 אלא נסופה א׳3 אלא פה נסו ה׳ לו מציגו דלא יראה
 עלוהי תהא לא איגיש ומרות כדמתרגס לשררה מרות מלשון

 ישנות גמרות נוסחות ובכל המשנה נלשון נן הוא ע״י וננוסחת
 משמעדההוא נו׳ נ״ו של אלא מורה אין דקאמר ומלשנא אינו

 טעם נתינת גיה דכתיג והא מפורש הני נמי שמשון גני דכתיג
 יעלה לא יהיה אלהיס שנזיר זמן גל גו׳ה״ק יהיה אלהיס נזיר גי

 נ״ז מרוח עליו יעלה נזירות נשתנטל אבל ״ו3 של מרות עליו
תלת שלא נשמואל נן שאין מה כחי וסר גלחתי אס נקר׳ כמפורש

: ודו״ק כלל ננדרות שלו מרות
 ט רב א״ל וכן וכריך חטוף כריה לחייא רב ליה אמר

 פ דמברך למימרא וכריך חטוף כריה לרבה הוגא
 ש מן יותר אמן העונה גדול אומר יוסי רבי והתניא עדיף

 גוליירין שהרי הוא כך השמים נהוראי רבי א״ל המברך
דתניא היא תנאי אלא גוצחים וגנורים במלחמה מתגרים

אחד



נזיר תשיעי פרק נזירות לרם אין הכותים

ראשון פרק
 ברסמסא אביתר דרבי לן לימא מאן יוסף רב אמר

 א בני יהודה לרב אביתר רבי ליה שלה דהא הוא
 "י את *ויתנו בעצמן קיימו רס לבאן משם העולים אדם
 ג 1,^ ליד״בלא וכתב וישתו ביין מכרו והילדה בזונה הילד

 כותבין אין שלשה כותבין שתים יצחק וא״ר שרטוט
 ל א׳ כותבין אין ארבעה כותבין שלשה תנא במתניתא

 רבה גברא לאו יצחק דרבי הא ירע דלא כל אטו אביי
 היא גמרא הא לחיי בסברא דתליא מלתא בשלמא הוא

 דאסכים היא אביתר רבי הא ועוד ליה שמיע לא וגמרא
 :ופנוי׳ אביתר רבי גשולפ 1^ל' *ותזנה דכתיב יריה מריה
 ,ש לה מצא נימא אמר יונתן רבי לה מצא זבוב אמר

 קעבידקב״ת א״למאי לאליהו אביתר ואשכחיהרבי
 כך בני אביתר קאמר ומאי בגבעה בפלגש עסיק א״ל
 שלום חם לו אמר אומר הוא כך בני יונתן אומר הוא
 דברי ואלו אלו לו אמר שמיא קמי ספיקא איכא ומי

 והקפיד מצא נימא הקפיד ולא מצא זבוב רן חיים אלהים
 זבוב מקום באותו ונימא בקערה זבוב יהודה רב אמר

בקערה ואידי אידי דאמרי איכא פכנתא ונימא מאיסות׳
: פשיעותא ונימא אונסא זבוב

 לארץ מבבל לכאן משם :עלץ לסתוך ראוי הוא סמכא בר
 ארץ3 משתהים שהיו וגי' הילד את ויתנו :ישראל

 שנקל ורכיה מפריה ומנעלים עגונות נשותיהן ומניחים ישראל
 כא׳צי משתהים שהם לפי כתכו ובתוספות .־וילדות ילדים נעיניהס

 בשביל כזונה והיינו מזונות משתטכדי׳כשכיל וכנותיהס ניהס3 היו
 שמכר חד3 הוה עוכדא בירושלמי כדאמרינן מפרשים עוד מזונות

 נותנים תינות שתי שתים : ע״כ ולמד והלך תורה ללמוד בתו
 כיון הוא סמכא כר לאו אכיתר רכי וא״כ שרטוט כלא המקרא מן

 בשלמא ; כגמרא ליה מייתי דאהא יצחק ר׳ כיכרי שלא דטכד
 לחיי : מדעתיה לה סכר הוה לא אי בסברא דתליא מלתא

 שמיע לא הוא:רגמרא רכה גנרא דלאו למימר מצי שפיר כלומר
 לגלות ידיה על מריה דאסבים : יצחק דר׳ גמרא הא ליה

פלגשו עליו וחזנה אמתתס: על הסתומים דכריס לטין סוד לו
כפלגש

 שממהרין אלא במשמע אמן העונה ואחד המברך ארוד
 תלמידי חנינא רבי אמר אלעזר רבי אמר תחלה למברך
 למודי בניך *וכל שנאמר בעולם שלום מרבים חכמים

:בוניך אלא בניך תקרי אל * בניך שלום ורב ה׳ 'כ ק
 גוליירין :אחר יקדמך אל הנרכות כל וכן כרכה של כוס חטוף

:אמן עניית היא הנרכה גמר וכן וכו׳
 אלו פרק עיקרו המאמר זה בו׳ אמן העונה גדול להרש״א

 אמן דעונין אמתניתין מקומו ודאי שס כי דגריס
 שמזונותיו לפי כזה לכוין ויש כלל שייך לא הכא כו׳אכל ישר^ אחר

 ע3וש להאוכל הקכ״ה צוה וע״כ סוף יס כקריעת קשיס אדם של
 הקג״ה זה שע״י גומר וכרכת ושנעת ואכלת כמ״ש עליו לברך

 מקטרגים לאדם יש כי מזונות בריות לו להיות ברכותיו משפיע
 המליצים רכותהס3ה ואלו ריוח3 הקשים מזונותיו לו מלתת נדכר
 הכרכות דימה ולזה המקטרגים לעד טוניס וסנגוריס יושר

 גמלחמה המנצחים ולגכורים המתגרים לגוליירין אמן והעניית
 הס אמן וענייה הגוליירין הם שהכ־כות כמ״ש ממש הוא ני

 משחית מלאכי שהם המקטרגים נגד המלחמה לנצח הגכוריס
 לכאן המאמר זה נסמך והשתא וחימה אף גוליירין משני >מ״ש
 נזירות כענין נעצמו זה כדמיון !זיר ן דמסכ כיומא של מתני׳

 להזיר כמ״ש אלוה דינוק הוא ופרישות הנזירות כי ושמשון שמואל
 אותו על להשפיע מעלה של כפמליא וגנורה כח נותן והוא ליי׳

 ומורה כשמשון נמפורש כמ״ש המקטרגים נגד וגמרה כח אדם
 ישראל את להושיע יחל והוא גות׳ אלהיס נזיר ני נו' יעלה לא

 כקראי נמי כדמשמע כן לשמואל נג״ש יליף נהוראי ור׳ גומר
 אין ודאי עליה דפליג ור״י ידו על כמלחמה ישראל שהצליחו

 גילוח משמע ראשו על יעלה לא דמורה פשוטו מידי יוצא .מקרא
 לו שניתן וגבורה נח לעניין ג״ש אצטריך דלא דקאמר אלא שער

 אר״ח אר״א ודז״ק: ושררה מרות היינו ומורה משמע נמי דהכי
 סוף3 איתא המאמר זה כו׳ שלום מרבים חכמים תלמידי

 טעמו שם כחכנו וככר כרכות מסכת בסוף גס יבתויז מסנת
 אגדה כדכרי המסכת לסיים ואס מקום לו אין לכאורה והכא

 החלה למכרך שממהרין אלא אגדהככרכה כדכרי סייס ככר הא
 אמתני׳ נמי דקאי כזה לפרש ויש טוב כדכר יאיס3הנ שסיימו נדרך

 אמס שמכטן ושמשון שמואל נזירות כענין זה מסכה כה דמסייס
 חיירונשמשון ימי כל לה׳ ונתתיו כשמואל ה׳כמ״ש לעבודת הוזמנו

 ים3מר ת״ח לכאן המאמר זה א3 וגו׳ולזה יהיה אלהיס נזיר 3נחי
 כיניהם שלום לעשות ישראל שופטי שהיו במתני׳ שזכר כאלו שלום

 את וישפוט 3כתי וגשמשון ישראל את שפט ושם בשמואל נמ״ש
 קטנים נניס שהיו כעוד גניך וכל דכתיכ קרא ומייחי ומ׳1 ישראל

 וגומר שלום 3ור וע״י אמס ממעי הוכנו לכך כי ה׳ לימודי היו
; ישראל על שלום וכן בישראל שעשו צדק במשפט

נזיך משכת עלך חדרן



גיטין ראשון פרק גט המביא
 בקערה: לה מצא :זבוב עליו סרחה ותזנה כתיב זנפלגשבגכעה

 לה מצא גרסינן.נימא ואשכחיה :תפרש לקמן לה מצא נימא

 היה ודרכן מקום באותו נימא :ואזיל טעתא כדמפרש והקפיד
ומשוס שפכה כרוח ליעפות בועלה ליסכן ולא השער את להשיר

:אימתו מפני וברחה עליה הקפיד הוא דסכנתא
 ולשון זנות לשון דריש עליו מותזנה מצא נימא מצא זבוב הוספות

 ז״ל ר״ת ותירץ ממש זנית הוה דלא ומנ״ל זא״ת מזון
 להחזירם דרכם היה לא סלגשיס שאפי' קראי כדמוכחי להחזירה מדרצה

 יום עד צרורות ותהיינה וכתיב אביך פלגשי אל כא כדכתיב זנותה לאחר
 כפרק כסנהדרין אמרינן יהא וא״ת לה מצא נימא : חיות אלמנות מוחן
 וי״ל הערוה בכית ולא השחי ככית לא שער ישראל לכנות להם שאין כ״ג

: תמר גכי התם כדמשני היתה תואר יפת דכת

 קאתר ממש זנות דאי ונראה כו׳ לה מצא זבוב מהרש״א
 על אלא כעלה על משמע דלא עליו 3לתכת ה״ל לא

 לפרש ליכא והכא דיחזקאל גו׳ עליהם תזנותיה וחתן כתו בועלה
 עם זינתה שלא דרשו וע״כ בועלה הוזכר לא שהרי בועלה על

 וגימא ;•ט׳ ניתא ואי ט' זבוב אי הרחה כעלה על אלא אתרים
 וכששינתה הקפיד ראשונ׳לא דפעס למיתר ליכא אכל מ׳ סכנתא
 חיים אלהיס דברי ואלו אלו אלא הל״ל לא דא״נ הקפיד גאולתה

: וק״ל והקפיד מצא 3ו3וז ניתא הן
 ומנ״ל וא״ת לה מצא זכיג : דיונה קיקיון המחבר *הגאון בשם

 אמר לתה עוד בדקדוק אומר הייתי דכריהס ולולי ־ וט'
 ועוד ־ ותזנה כלשון נימא לת״ד או זבוב למ״ד אמת3 הפשוק

 מרומז איך וכו׳ יתירה אימה אדם יעיל שאל מזה אנו שלומדים
 כפסוק דקדוק שיש נראה ולכן ■ יתירה אימה שוס גפשוקיס

 הוא מיותר עליו שתיכח מאתו ותלך פלגשו עליו ותזנה נאמר
 קפדן שאינו אחר נגד היה ואלו ננגדו דכר שעשתה שרמז אלא

 שעשתה ר״ל פלגשו עליו ותזנה וז״ש מרידה נקראת היתה לא
 ואם זנות היה כאלו היה ועליו עליו להקפיד ראוי שאינו קטן דכר

 נגד מרידה היא דזנות תתש זנות שאינו עליו מתיכת מדוקדק כן
 :זדו״ק כיותר קפדן דהיה כזנות חשוכ שהוא נרמז וגס אנשים כל

 שמשתהין תימהשע״י הוא רש"* שפי׳ מה וכו׳ אכיתר רכי שלח הרי״ח
 יש התוס׳ דרך זע״פ וכו' כזונה הילד ויתנו בעצמן קיימו בא"* י

 ישראל כני שלוקחים בעכו״ם שמדבר כפשוטו בזונה הילד ויתנו לפרש
 עוד כל כ׳ קאמר והשתא המקרא מלשון משמע וכן בזונה אותם ונותנים

 כזונה הילד ויתנו קללת מתקיימת היתה לא כניהם אצל האטת יושכיס שהיו
 ביד נתונים בניהם את להניח שלא כרי ממשכנים הילדים של שהאכות לפי

 ארן ומניחים לא"* משם עולים שהאבות מתוך אבל היין מוכרי וביד הזונה
 לומר אביתר ד' שלח ולכך בידם מעכב ואין אותם לוקחים האויבים בניהם

 והעכז״ס אמתס בלתי הילדים נשארים לא"* משם שעולים שע״י להם
 בעצמם מקיימים בעלייתם כי נמצאו בזונה הילד ונותנים בהם משתעבדין

 מותזנה בתוספת וכו' פלגשו עליו ותזנה :וכו' כזונה הילד ויתנו של זו קללה
 מקום כאותו נימא דאמר יהודה דלרב וצ״ל ע״כ מזון ולשון זנות לשון דריש
 ותזנה כולהו דרשו לא בקערה דנימא למ״ד אכל זנות מל' ותזנה לדרוש צריך
 מקום כאותו נימא דאמר יהודה לר׳ לפרש צריכין אנו ומ״מ מזון לשון אלא

 להניח זונות של דרכן ושמא ליכא זנות איכא סכנתא הא7 כזה יש זנוח מה
 ׳עכרו לא כך ומתוך שפכה כרזת למעלן לעשות כדי מקום באותו שער להן
 והקפיד השער שס להניח הזונות מעשה עשתה פילגשו וגם זנותן יודע ולא

 מדרצה ר״ת ואומר ממש זנות הוי דלא ומנ״ל וא״ת בתוספות עוד • עליה
 בא כדכתיב זכותן אחר להחזירם דרכם היה לא פילגשים דאפילו להחזירה

 ע״ג מיגת אלמנות מותן יזם עד צרורות ותהיינה ונתיב אנין פלגשי צל

ריב
 שהר* לדבר וראי־ שאני מלך דדילמא שהניא הראיה לדחות יש האמת ועל

 על רוכבים שאין לפי והטעם ־ צרורות״וכו' היו ומ"מ כאונס עליהם בא
 ותזנה לומר אפשר דאי לומר לי ואפשר אלמנותו שאין נו ואין וכו' סוסו

 וילך אשה ויקם דכתיג אחריה לילך לו היה לא דא״כ ממש זנות מל'
 דכר להיות אלא ולפייסו לכו לדבר׳על צריכת היא כי לכה על לדבר אחריה

 אישה שהיא אישה קראו ולכך לכה על לדבר קל זכיב או נימא כגון נקל
 ידיה על מריה דאשכיס יציף מהיכא לדקדק יש ועוד • לאשה לו 'וראויה

 רכי דכרי על הסכים יותר ואדרבה הזבוב על הקפיד שלא כיון אכיתר דר'

 אביתר דר' ייי׳ל י מאתו ותלך עליו שהקפיד כיון מצא נימא שאמר יונתן
 ממש זנית לשון שאינו פילגשו עליו ותזנה לומר פשוטו מידי מקרא הוציא

 כר'אביתר סכר יונתן ונסר' ידו על הקיי׳ה והסכים מזין לשון אלא
 רב* שאמר יהודה ר' ולדברי אכיתר ר' אלא זה חידש ולא דאמרי לאיכא

 ולא מזון מלשון ותזנה לדרוש היא החידוש עיקר מ״מ מצא נימא יונתן
 ולר' עליו מאי פילגשו עליו ותזנה מ״ש לר׳אכיתר ודייק זנות מלשון כפשוטו
 :פלגשו עליו ותזנה לפניו עליו שהוא כתכשיל הוא מצא זכוב שאמר אכיתר

כ בתוך יתירה אימה אדם יטיל אל לעולם חסדא רב אמר
 שס אימה בעלה עליה הטיל. בגבעה פלגש שהרי ביתו

 יהודה רב אמר ' מישראל רבבות כמה והפילה יתירה
 בא הוא סוף ביתו בתוך יתירה אימה המטיל כל רב אמר
 ? וחלול * דמים ושפיכות " עריות גלוי עבירות ג׳ לירי

י דברים ג׳ רבנן דאמרי הא חנה בר בר רבה אמר * שבת
 חשכה עם שבת ערב ביתו בתוך לומר אדם צריך ׳

 לממרינהו צריך הנרות את הדליקו ערבתם עשרתם
 לא אנא אשי רב אמר מיניה דליקבלו היכי כי בניחותא

 אמד מסברא וקיימתיה חנה בר בר דרבה הא לי שמיע
 ביתר בתוך יתירה אימה אדם יטיל אל לעולם אבהו רבי

 והאכילוהו ביתו יתיר׳בתוך אימה הטיל גדול אדם שהרי
 ס״ד האכילוהו גמליאל בן ו^ניא רבי ומנו גדול דבר

 על תקלה מביא הקב״ה אין צדיקים של בהמתן השתא
דברי להאכילו בקשו אלא כ״ש לא עצמם צדיקים ידם

: החי מן אבר ניהו ומאי גדול
 לא לומר יראה והיא צנה כעת טבילתה זמן כשתגיע עריות גלוי

 פעמים או הכא כי דמים שפיכות :נדה ומשמשתו טבלת*
 שבתות מגשר;וחלול או הפחתים באחת ונופלת מפניו שבורחת
 אינו והוא אימתו מפני משחשכה מכשלת או נר שתדלקת פעמים

 מצירות: עירובי ערבתם :למחר שנאכל פירות עשרתם ; יודע
 מהן שאבד החי מן אבר :שוחעין בהכל צדיקים של בהמתן

 והניאג החי מן אבר עבדיו חתכו אימתו ותפני השחוטה אבר
:יכין שלא תחתיו

 בגבעת דפלגש יום דאותו אמרינן עולם כסדר עבירות שלש תוספות
 ושפיכות עריות גילוי עבירות פלש כתב ור״ח י היה שכת

 : החי אכרימן חשיב לא ולהכי בגבעה כפלגש היו וג' השם והלול דמים
 מיד/דאכילה גכי אלא פריך דלא זנו׳-אוד״ת צדיקים של בהמתם השתא
 ישמעאל"שקרא ר׳ גכי פריך לא ולהכי איסור דבר שאוכל לצדיק הוא דגנאי

 דפ״ב ובההוא זומם עד שהרג טכאי כן יהודה וגבי דשכת כפ״ק והטה
 שם שיש פ׳ על אף ר״ת ליה ל׳'- פיו על לכהונה עכד דהעלו דכתוטת

 כיון מ״מ בתרומה אסורים שהם ולבניו לאשתו תרומה איסור אכילת
 בר ירמיה ורב להקשות סברא אין איסור כאכילת נכשל אין עצמו שהחכם

 דמיתרא התם דאמרינן פי על אןז הכדלה קודם וטעים דאשתלי אכא

דבר אין דמערנא רבא בצומא דנכלאי תבשילא כסיס וכר״ה באסכרה

 וחילול : אסיר כשעת היתר של אכילה נ״נ הגונה



גיטין רא״סדן פרק גט המביא
 דפלגש יום דאותו עולם בסדר כי׳ שבת וחילול מהר^״א

 אס גס זי״ל ההוספות כת״ש כו׳ היה שנת בגנעה
 זנות יום על דלאו לפרש ויש איכא שנת חילול מאי היה שבת

 היה בגבעה דפלגש המלחמה יוס על אלא קאמר בגבעה דפלגש
 וקיימתיה : וק״ל בשבת דמותר מלוה של מלחמה דה״ל בשבת

 לישב ויש קא״ל מסברא נמי רבב״ח דודאי ק״ק בו׳ מסברא
 בשב׳ קלקול לידי יבא ולא מיניה דליקבלו היכי כי קאמר דרבב״ח

 כת״ש תחתיו שליח לעשות הבית הבעל צריך דברים שאלו לפי
 ליטול צריך עירוב וכן שלוחכם לרבות אתס גס מעשר לענין
 אימתו מתוך ולכן שבת קבלת שהיא הנר הדלקת וכן מב״ה רשות

 דגס קאמר אשי רב אבל קלקול לידי ויבא שלוח להיות ירצו לא
 מסברא מ״מ נגדו יסרבו ולא חשיבותו מתוך תמנו יקבלו שודאי
 אבר : ןק״ל קיימתיה הבריות עס בנחת אדס של דבורו שיהא

 על נצעווה נח בן דאין גדול דבר ליה דקרי נראה כי׳ החי מן
: וק"ל החי מן אבר על רק אכילה איסור שוס

 לא ולהכי • וכו' כתב ור״ח ונו׳ עולם בשדר כתוש׳ עבירות ג׳ הרי״ת
 פעמים שבת חילול דפי׳ רש״י לפי' והכוונה החי מן אבר חשיב י

 שלשת דאין לומר צריך יודע אינו והוא משחשיכה מבשלת או נר שמדלקת
 כפלגש דמים שפיכת לידי בא פעמים אלת אחת בכת באים אלו דברים
 אימת מפני משחשיכת .שמבשלת כגון שנת לחילול מביא ופעתיס בגבעה

 כההיא החי מן אבר לידי בא הוא לפעמם דהיל״ל קשה זה נעלהולפי'
 רבה חשיב קא לא התוספות בעלי של הפירושים ולשני גמליאל בן דחנניא

 ושפיכת ג״ע בו שיהיה בגבעה בפלגש אחת בבת שנמצאו דברים ג' אלא
 וחילול וש״ד ג״ע חננאל רבי' לפי׳ וכן היה שבת שביום שבח וחילול דמים
 היה שלא החי מן אבר חשיב ולא בגבעה ש בפלג אחת בבת היו כולם גשם

 אלא חשיב לא דילמא רש״י לפירוש דגם לי קשה ומיהו ־ שעה נאותה
 תקלה בו אירע לא החי מן אבר אבל האימה מחוך שאירעו החטאות

 דברים הג׳ שיצאו כתו לפועל יצא ולא להאכילו שבקשו אלא האימה מתוך
 אלא מצינו לא משחשיכה לבשל או להדליק ח״ש גס ושמא וח׳יש ׳ד וש ג״ע

 ועדיין כך לידי לבא אפשר החי מן אבר גס כן ואס כך לידי יבאו שפעמים

 ודם חלב גס א״כ קחשיב לידיהן לנא שאפשר הדברים כל שאס להקשות ♦ש
 מה אצא חשיב לא ואי האימה מפני להן למוש יש מאכלות איסורי ובמה
 להאכילו בקשו ני פועל לידי בא לא החי מן אבר גס א״כ פועל לידי שבא
 : והאכילוהו כך לידי בא כאלו ה״ז שבקשו כיון וצ״ל ־ האכילוהו ולא

 העומדים אדם בני אלעזר לרבי עוקכא מר ליה יעזידח ג
 ליה וכתב שרטט מהו למלכות למוסרם ובידי עלי

 לפי אשמרה בלשוני מחטוא דרכי אשמרה *אמרתי תציס
אשמרה לנגדי שהרשע אע״פ לנגדי רשע בעוד מחסום טל

 טובאולאמציגא לי מצערי ליהקא שלח מחסום לפי
 לו רום לו והתחולל לה׳ *רום ליה שלח בהו דאיקום לז 08

 עליהם והערב השכם חללי׳ חללים לפניך יפילם והוא לה׳
 רבי מפי יצא הדבר מאליהם כלים והם המדרש לבית

: בקולר לגניבא ונתנוהו אלעזר
 להלשין וידי כח למוסרם ובידי : ולגדף לחרף עלי העומדים

 חולק היה גניבא :ומקניטני מרינני לנגדי . עליהם
 למלכות המוכלזבין שם שנותנין ברזל של שלשלת קולר : עלי!

.־ להריגה
 דום דרשינן דזבחיס בתרא בפ' חללים חללים יפילם והוא תוספות

 : דוס אתה חללים לך שהפיל אע״פ אהרן וימס גבי בע"א
 בבבא דאמריכן אע״ג חמה דמדומי כמו דום דריש עליהם והערב השכם
 ליה דאית והוא אתרינן הא תחלה נענש הוא לשתים דינו המוסר קתא

 • בחורה לעסוק קאמר המדרש לבית עליהם השכם נ א" ־ בארעא דינא

שאתר השמירה נזה כפל גו׳ מחסום לפי אשמרה מהרש״א
 בלשוני מחטוא דרכי לפי מהניא עלמא3 השמירה

 לחרפני לנגדי רשע עוד3 לפי תחסום לתת שמירה אוסיף אנל
 וז״ש לפי מחסום צריך כאלו מלהשיגו להתאפק לי קשה אז כי נפני

 וגו׳ לה׳ דוס ליה שלח מצינא ולא א3טו לי מצערי דקא כן אע״פ
 מלשון דוס התום׳ פירשו גו' השכם חללים חלליס יפילס והוא

 שהוא והתחולל שדרשו המאוחר הקדימו א״כ אנל חתה דמדומי
 וע״נ נקרא תוקדם שהוא דום דרשו זאח״כ תקודם נקרא מאוחר
 דרשה ועוד כו׳ חללים מעיקרא דרשו והתחולל שמלשון נראה
 כדי השחר תפלת פרק מ״ש וע״פ ויחל כמו תפלה מלשון אחרת

 הכנסת לבית עליה׳ 3והער השכם והיינו עליו דעתו שתתחולל
 ן יכרתו מרעים כי נענין שסיים כתו מאליהן כליס והס להתפלל
אהרן וידום כתו כמשמעו דוס שיהיה ניחא והשתא מאליהן

:חיס3ז3 כדדרשו
 לפי אשמרה לנגדי רשע שיש אע״פ וכי' דרכי אשמרה אמרתי הרי׳'!?

 שבידו הרשעים על קאתר לא דילמא להבין וצריו וכו' מחשים
 שרשע אע״פ אתר שאני לו משתקת שתשעה רשע על אלא למלכות למושרן
 קרא דדייק יאפשר ־ דרכו בתצליח אתחר ואל תחשים לפי אשמרה לנגדי
 דהילי׳ל ועוד מחשים לפי אשימה דהיל״ל מחשים לפי אשמרה שאמר

 יאחר לפי אשמרה דאמר האי מאי לפי מחשים אשמרה
 כי נמו לדבר שלא לפי אשמרה דרש לזה מחשים אומר כך

 למלכו׳ לומר פי׳שלא חושם בהיותי לפי אשמרה וכיצד למלכות למוסרן בידי

 אני אבל יענישנו למלבות אומר ואס אותי כשמנגד לנגדי רשע בעוד
 קא ליה שלח : לנגדי מרשיע רשע שיש למלכות להגיד שלא דברי חושם

 מנגד שרשע אע״פ לנגדי רשע בעוד שכתוב יאע׳יפ וכו' טובא לי מצערו
 מעליו הנזק להרחיק עוקב׳היתה מר של כוונתו מחשים לפי אשמרה אותי
 מצינא לא אמר ולכך עצמו ע״י לו להרע או דם לשפוך יחטיאיהו שלא

 לזה למלכות ממשירתם חמור יותר חטא לידי לבא וחוששני בהו דאיקום
 ויחל דוס בגבעון שמש כמי תוחלת מלשון דוס ויהיה בתפלה לה' דיס א״ל

 והם עליהם והערב השכם : חללים יפילם והוא התפלה נכח ה׳ אל ישראל
 נראה חללים חללים לפניך יפילם והוא כאן אתר שלא מה מאליהם כלים

 והאחרת חללים יפילם מלשין לה'והתחולל דום הא' דרשות נ׳ שהם לי

 נא חלו ועתה כתו תפלה מלשון והתחולל חמה דמדומי תלשין והערב השכם
 והערב השכם לו והתחולל נמלת התפלה ונרמזה חילו׳ לשון שהוא אל פני

:תאליהס כלים והס כאן אמר ולכך דוס במלת בתפלה

 ד שרטט ראסור לן מנא זמרא עוקבא למר .ליה שלחו
:ס בעמים גיל אל ישראל תשמח *אל להו וכתב

 הישע לשרתיו שכר יימר יין ישתו לא מהבא*בשיר להו ולישלח
 מ רפומא אבל דמנא זמרא מילי הגי אמינא הוה מההוא אי

 עהדשכי *קינה מ״ר אשי לרב נתן בר הונא רב א״ל • קמ"ל שרי
 יהושע אטו א״ל קחשיב רא״י מתוותא א״ל וערערה ודימונה

 טן רב אלא קחשיב ישראל דארץ דמתוותא ידענא לא אנא
 על קנאה לו שיש כל טעמא בה אמר זא מארגי גביהה
 מעתה אלא א״ל דין לו עושה עד ערי שוכן ודומם חבירו
 שם גביהה רב הוה א"ל־אי נמי הכי וסנסנה ומדמנה *צקלג

 חוואי מבי אחא רב טעמא בה אמר הוה הבא ארגיוא מבי
 ודומם חברו על צעק׳לגימה לו שיש מי כל הכי בה אמר
לרבהונא א״לרישגלותא י■ דין לו עושה בסנה שוכן

נלילא



פרק גט המביא
 של בפולמוס דתנן מדרבנן א״ל דאשיר מנ״ל בלילא

 קם אדהכי האירוס ועל חתנים עטרו׳ על גזרו א&פסיינום
ה׳ אמר *כה כתיב קיא חסדא רב א״ל לאפנויי הונא רב מ;יחזי

 השפלה זאת לא זאת העטרה והרם המצנפת הסר אלהים
 עטרה אצל מצנפת ענין מה ובי • השפיל והגבוה הגבה
 עטרה גדול כהן בראש שהמצנפת בזמן לך לומר אלא

 נסתלק׳ גדול כהן מראש מצנפת נסתלקה אדם כל כראש
 אשכחינהו הונא רב אתא אדהכי אדם כל מראש עטרה

 שמך חסדא אלא מדרבנן האלהים א״ל יתבי דהוו
 דהרה אשי רב בר רבינאאשכחיהלמר וחסדאיןמילך

 המצנפת הסר מר לה סבר לא א״ל לברתיה כלילא גדיל
 - בנשי אבל בגברי גדול דכהן רומיא א״ל העטרה והרם

 משמיה א״ל• זמנין עוירא רב דרש זאת לא זאת מאי לא 6ךיי
 הקב״ה שאמ׳ בשע׳ אסי משמי׳דרב א״ל וזמנין אמי דרב מלך של

 השרת מלאכי אמרו העטרה המצנפ׳והרם הסר לישראל איירי
 לפניך שהקדימו לישי־אל להם זאת רבש״ע הקב"ה לפגי אי'ף

 שהשפילו לישראל להם זאת לא א״ל נעשהלנשמע בסיני ̂י>זס
: בהיכל צלם והעמידו השפל את והגביהו הגבוה את רש״א .

 דמנא : מר יהא שכר יימר :התשתאורן כבית לשורר זמרא
 צער מיומה כעס קנאה : מקום שם מארגוזא :כנזר

 אחרים ריב על או ריבו על מהעיר שאדם לשון הוא קנאה סצערו
 שגוזל לגימא צעקת _• קנאתי את כקנאו וכמו קנאתי קנא כתו

 עערוה עושין היו כלילא : מזונותיו לשערי לחייו ויורד מתנו
 שקורין ותלש כגפרית ומצויירות צבועות וכסף זהב של יש לחתנים

 אספסיינוס שתעלה חיל בפולמום :הדס ושל ורד של ויש גיי״ל
 בתרא בפרק תפרש האירוס ועל : עליהם טישוס שכא קודם

 תלמידו חסדא רב :התקשקפת זוג והוא פומא דחד טבלא דסוטה
 ליה אמר הונא רב קס וכי לפניו תשיב היה ולא היה הונא רב של

 מצנפת והלא בו' ענין מה :3כתי קרא גלותא לריש חסדא רב
 מדרבנן אלא אסור אינו מדרבנן האלהים :הוא כהונה מבגדי
ויגלה הכהונה שתתבטל מתנבא שהיה תיירי מלך של כעטרה וקרא

 נ דבריך ונאים חסודין מילר וחסדאין :בגולה צדקיה
כפרש״י המשתאות בבית בו׳ דאסור מנלן זמרא מהרש״א

 שרואה גיל כאותו ישראל תשמח אל והיינו ובתוספות
 גו' תפלתי ואני שכר ונגינו׳שותי שער יושבי בי ישיחו ׳בעמי׳כמ״ש

 שותי נגוניס שהם שאתר בהפלה קצת לנגן שמוהר קצת רמז ובו
 קנאה מיניה לעיל כמ״ש בגלותי גם כתפלתי מנגן אני אכל שכר

 דכחיב איירי כגלות גו׳ תשמח אל קרא האי גס גו׳ אכלתני ביתך
 ודקאתר גומר בעריו אש ושלחתי גומר יהודה חרבה מיניה לעיל

 טפי מפורש קרא דבהאי גומר ישתו לא בשיר מהכא להו ולשלח
 וקאמר איירי בגלות הענין המשמאו׳וכל כבית שהוא שיר דמשמע

 הוה כפה שיר עיקר לת״ד אפילו כולי דפותא אכל דתנא ה״מ
 תופים תשוש שבת מיניה לעיל דכתיב ככלי קרא האי מפרשינן י ׳

 ר״ל בו׳ טעמא בה אמר גביהה רב אלא :כנור ותשוש גומר

 שבאלו ערים שאר שתות מכל שנשתנו שלשה באלו ישילדרוש דטפי
שנכתבו טעמא מ׳ נ־״ל טעתא בה אתר ואולי בסופן ה׳ בהו כתיב

ריג גיטין . ראשון
 לא עריהם הזכיר אס גס הערים שאר מכל יותר כה׳ בסופן

 בהו למדרש ואתר כלשון ומיותרת נחה שהיא בה׳ לכותבן ה״ל
 רמו בסופה והה׳ דומם מלשון ודימונה בה׳ קנאה מלשון קינה

 עד עדי שוכן שהוא המיוחד שבשם הקב״ה של שמו שהה' לשתים
 לו עושה נוטריקון דרש דעדעדה שני מעד ולכאורה דין לו יעשה

 נראה וע׳׳כ דין לו עושה דריש מהיכן סנסנה גבי א״כ אבל דין
 תה׳דעדעדה דריש דין לו ועושה עד עדי מלשון עדעדה דכב׳דריש

 למדת רמז הקב״ה של שכפתו אחרונה לה׳ רת; דסנסנה תה׳ וכן
 לכאורה כי׳ עטרה אצל מצנפת ענין מה וכי : ודו״ק הדין

 עטרה ענין תה הל״ל בהיפך וא׳׳כ עטרה קודם בקרא כתיב מצנפת
 שתולה כולי כ״ג בראש שמצנפת כזמן שסיים וכמו מצנפת אצל

 ביטול על שניבא דקרא פשטיה לפוס כי ונראה במצנפת העטרה
 ואנטול רבא כהנא תפרי׳ מצנפת׳ אעדי וכת״י ומלכות כהונה
 ראשון בבית לגמרי נתבטל שהמלכות ולפי מלכא מצדקיהו כתרא

 מלכות מלכו לא גס אח״כ מלכו בזרוע והורדוס חשתויאי ובית
 השם מפי היה פני בבית הנהוג׳ אבל הרומיים כרשות כ״א שלימה

 כ״ג יהוצדק בן ליהושע הנביא זכריה מפי כמ״ש כלל נתבטל ולא
 העטרה הרס אצל שני בבית שהוסר מצנפת ענין מה אמר ולזה

 בבי׳ שנעשה העטרה הרס להקדים וה״ל ראשון בכית כבר שהוסר
 שהרס אתרו וע״כ שני בבית שנעשה המצנפת הסר קודם ראשון

 שהוסר שני בית שבחורבן אדם כל ראש עטרת היינו העטרה
 בפולמוס כדמייתי אדם כל העטר׳מראש הורס אז מכ״ג המצנפת

 : ודו"ק שני בכית דהיינו חתנים עטרות על וגזרו אספסיינוס של
 הוא תלכא בעטרת דקרא דפשטיה כמ״ש מדרבנן האלהים

 כולי ענין תה שלך דקדוק בענין מילך דחסדאין אלא כת״י דכתיב
 ע"פ כר׳ הסר לישראל הקב״ר. שאמר ודו״ק-׳בשעד. וכמ״ש

 במתן כמ״ש תורה במתן לישראל שניתנו והן כו׳ הן כתריס ג׳ מ״ש
 עקיבא פ׳ר' וכמ״ש וגו׳ וגוי כהניס ממלכת לי תהיו ואתם חורה
 וקשרו הפרת מלאכי באו לנשמע נעשה ישראל שהקדימו בשעה
 וכשחטאו כהונה וכתר מלכות כתר והן כתריס '3 מישראל לכ״א
 בשעת כשחטאו כך כו׳ נפרקוס חבלה מלאכי רבוא ק״ך ירדו

 כהונת הכתרים כ׳ שהן כו׳ המצנפת הסר הקב״ה אמר החורבן
 התורה קבלת שהיא לישראל להן מ"הש׳זאת אמרו ולזה ומלכות

 הב׳ להם ניתן שעי״ז לנשמע נעשה בה והקדימו זאת שנקראת
 קיימות ולא התורה על שעברו ע״י זאת לא הקב״ה והשיב כתריס

 הג׳שהוא לכתר השייכים כתריס הב׳ להסיר להס יש זאת שנקראו
 שהוא תורה כתר שהיא הגבוה את שהשפילו והיינו תורה כתר
 :זק״ל כו' צלס שהעמידו כו׳ והגביהו האחרים כתרים מב' גבוה

משוש שכת סמוכים דדריש נראה ־ וכו' דמנא מרא1 מילי הני הריייף
 כתיב קרא ובהאי ,יין ישתו לא בשיר כינור משוש שבת וכו' ,תופים

 דבהא* קשה אך אסור שמחה־ מיני דכל משמע בעמים גיל אל תשמח אל
 שאינה אע״פ שמחה אופן כל אלא שיר של שמחה ולא שיר הוזכר לא קרא
 גיל אל ואמר בעמים ישראל תשמח אל אמר דלא ואפשר אשור שיר מתוך

 היא ומה שמחה יש בודאי גילה יש ואס תשמח אל גילה במקום כלומר
 קינת דכתיב מאי : דפומא זמרא אלא גילה שיש במקום למנוע שיש השמחה
 ועדעדה זדומינה קינה עיירות הו' אלו דדריש 'נ״לדהא וכו' ודומינה

צקלג א נד ודב



גיטין ראשון פרק גט חמביא
 שמעון כגורל הוא דצקלג משום העי-ורן משאר יותר ומדמנ׳יסנסנה קלג5

 זה צקלג דרשו לכך יהודה כני #חלת הזכירם וכאן זכו' לכאו׳ וכית צקלג
 כל נדרש לכך עיר שם אינו קינה וכץ וכו׳ לגימא צעקת שיש כל לדרשה

 שכנחלת רש״י שכתוב מה עם ועי״ל וכו׳ מכירו על קנאה לו שיש מי
 הע׳עיירוח אלא עיירות כת׳ל׳יח וחצריהןוכפרטן כ״ע עדם כל כתיב יהודה

 מהרש״ל הרב דקדק זה ועם יהוד׳כנזכר כני מהכל שמעון כני נעלו היתרות

 שהכוונ׳מקצתה יהודה כני למעה מקצת תערים ויהיו שם מ״ש יקר כלי יס׳
 כתי לשמעון וה־ושעה ותשעה עשרים יהודה לכני היו ערים הל״ח אלו של

 שיש מי כל וכו׳לררשת ומדמנה צקלג כגמרא כאן שדרשו מה כי ששמע עוד
 אלא כפועל הערים אלו אינם וכו' ודומינה קינה וכן וכו׳ לגימה צעקת לו

 ג׳ערים עזר לדרוש צריכין היינו זה וכפי עכ״ל וכו' קאתו לדרשה ט׳מהם
 מצאתי לא ועוד ככלל הכתובים ערים כ״ע העוזרות שיהיו כדי לדרשה מהם

 וככתו׳ ג׳עריס מהם אחר ככל כתובים ׳"א והס ל"! אלא ערים ל״ח בפרטן
 ערים ג' שיש זו שיעה כפי ונלע״ר ־ ערים ל״ז והם ערים ד' יש האחרון
 חצרון מדתה ומצור וכתיב ומצור וקדש דכתיכ חציר נקראו ששלשתן נפסוק

 אתת כפרטן זה וכפי אחד עיר שהיא נקרא מצור נשם וכולם מצור היא
 ועדעדה ודומינה קינה משמותם ששה דרשו לכך כ״ע ובכללן ל״ה מוצא

 הא וכו' קנאה לו שיש מי כל ; כ״ע ערים ונשארו יסנסנה ומדמנה וצקלג
 דרש דרך •״ל כסנה שוכן אמר לגיתא ובצעקת עד עדי שוכן אמר דכקנאה

 חי .שהוא עד עדי שוכן לו יכול ולא שציערו מכירו על קנאה לו שיש דמי

 צעקת לו שיש ומי מכירו־ על להתנכל חוסן לעולם לא כי דין לו עושה קים1
 קיצים מקום שהוא כסנה שוכן לחייו וירד מזונותיו שקיפח מכירו על לגימא

 מתוך למשה הקכ״ה כשנגלה כן חז״ל שדרשו כמי כצרה אנכי עמו דרך על
 רבינא בצרתו: כביכול שתרגיש הסנה מתוך לו דין יעשה עתה גם הסנה

 דתנן מדרבנן היא הגזרה דעיקר כיון יקשה וכו' אשי רב כר למר אשכחית
 האלהים מסדא הונאלרב רב זכו׳כדאת׳לעיל גזרו שלאשפסיסנוס נפולמוס
 רב בר לתר רביג׳ השיכו למת א״כ מילך וחסדאין שמך חסדא אלא מדרבנן

 דכ״ג דומיא תשוכה לו שיש העטרה והרס המצנפת הסר דכתיב מקרא אשי
 עיטים של כפולמוס וכן חתנים עטרות על גזרו כרתנן להקשות הי״ל בגברי

 דאמרי׳כפ' וי״ל זו כגזירה שוו ונשים אנשים הרי כלות של עטרות על גזרו
 של עטרות מאי כלות עטרות על דגזרז מתניתין האי על ערופה עגלה
 אכל זהב של עערו׳כלו׳עיר איזהו הכי נמי תניא זהב של יוחנןעיר א״ר בלית

 ועיר זהב של עטרה זהב של עיר ז״ל רש״י ופי׳ מילת של כיפת אותן עושת
 עיר עליה שמצוייר זהב של עטרת אלא גזרו שלא הרי מצוייר׳עלית זהב של
 לכרתי' אשי רב כר עזש׳מר היה מות׳וזה ומילת משי של עטרה איל זהב של

 למנוע דיש דמשמע העטרה והרם סתם מדכתיכ אלא לו להקשות אין ולכך
 אכל עטרה מין כל למנוע יש כגנר׳ דכ״ג דומיא לו ותירץ עטרה מין כל

:זהב של עיר ולא זהב עטרת ואין כמשי שהוא עטרה למנוע אין לכלות

 וזמנין אמי דרב משמיה לה אמר זמגין עוירא רב דרש ה
 אמר *כה רכתיב מאי אסי דרב משמיה לה אמר סס

רואה אם וגומר ועבר נגוזו ובן רבים ובן שלמים אם ה׳ א ס״”
 שכן וכל צדקה מהם יעשה מצומצמים שמזונותיו אדם

ישמעאל ר׳ דבי תנא ועבר נגוזו וכן מאי מרובים כשהם •
 גיהנם, של מדינה ניצול צדקה מהם ועושה נכסיו הגוזז כל

 גזוזה אחת במים עוברת שהיו רחלות לשתי משל
 עברה לא גזוזה שאינה עברה גזוזה גזוזה שאינה ואחת

 הצדקה מן המתפרנס עני אפילו זוטרא אמ׳מר *ועניתיך
 אין שוב יוסף רב תני עוד אענך *לא • צרקה יעשה “ס

:עניות סימני לו מראין
 אס שכן וכל מזונותיך שלמים אס קרא וה״ק מצומצמים שלמים

 לעוברים משולים הס הרי ועבר נגוזו וכן : רבים
 :דרנן צצדקין מקם זוז4 ע עןנרת ש#ןחס יוה14 ידי על משר

 :הוא קרא דהתזא סיפיה עוד אענך לא ועניתיך

כתיב רבים וכן בקרא כי׳ מרובים כשהם וכ״ש מהרש״א
 הוא נ״ש ועבר נגוזו וכן שאמר המשל לפי אבל

 כמ״ש כולי הגוזז כל ואמר לעבור לה א״א טעונה שהיא דיותר
 לא וכתיב תמות תציל וצדקה גומר הון יועיל לא כתיב דב״ב פ״ק

 אחד לתה הללו צדקות ׳3 ממות תציל וצדקה גומר אוצרות יועיל
 מצילתו ואיזה גיהנם של מדינה ואחד משונה ממיתה שמצילתו

 הכא קאמר וה״ו עברה יום ביה דכתיב ההיא גיהנס של מדינה
 עני דאפילו כולי ועניתיך ודקאמר גיהנס של אדינה ועבר מלשון

 דעני ניון המשל בכלל זה אין דלכאורה משוס ט׳ המתפרנס
 תן תאשרים טעונה לו יש עפ״כ דאף וקאתר טעונה לו אין הוא

 דבעני כיון כו' מראין אין שוב : תתנ> גס לגזוז וצריך הצדקה
 אין אלא תתש עניות אבנך לא לתיתר שייך לא ועניתיך תשחעי
 הצדקה מצות דמתוך עניות סימני ולהבא מכאן עוד לו מראין

לעשירות: יזכה
עוירא לדקדק'שרב יש וכו׳־ מצזמצמין שמזונותיו אדם רואה אם הרי״ח

 דמדתנא ועוד רכים אומ׳וכן והכתוב מרוכים הם אס וכ״ש אמר י
 נך פי' ורש״י גיהנס של מדינה להינצל הוא ששכרו שאתר ר׳ישתעאל דכי

 • נכסיו דירכו רתיזא נכארהיכא ועור ירכו לצדקה מהם שנגזז גזיזה ע"י
 ועניתיך ז״ל פירש״י וכן ועכר וכןנגוזו מאי ושאל שחזר מה לבאר צריך ועוד

 לעגין רכים דדרימוכן לפרש ויש ללמדנו כא מה כי וקשה הוא דקרא סיפיה
 שיחשדו חוששני מהם יוציא ואם כצמצום שלמים שמזונותיו מי על השכר

 לענין היא מרובים הס שכן וכל ומ״ש שירט רכים יכן הכתוב אתר מזונותיו
 וכו' ליתן צריך תצומצמי׳ ומזונותיו מעוטים שנכסיו מי שאם הנתינה חיוב
 ררריש אפשר ועוד ־ ליתן שצריך בריוח והוא מרובים מזונותיו אס נ״ש

 מהצאן הצמר לגזיזת דגמה הצדקה שנתינת נגוזו וכן מדכתיב נכסיו שירכו
 וכן הכתוב ומ״ש הימנו ויותר הנגנז הצמר תמת צמי־ ועולה וצומח שחוזר
 מצומצמים שמזונותיו מי ערכו כפי אחד כל הנתינה שתהיה לומר הוא רכים
 לפי יתנו מרוכים שמזונותיו איתס רכים וכן ידו תמצא אשר כפי נותן

 מועש צמר לו שיש ומי הרכה נגזז מרובה צמר לו שיש שהצאן נגוזו וכן הערך

 חזרי ועתה עו־כ׳ כפי ממונם מן יגווו הצדקת נתינת כך מעש ממנו גוזזים
 כפי הצדקה לנתינת לימוד הוא שנגוזו דכיון ועבר נגוזו וכן מאי ושאל

 אחר צמר לעלות שחוזר כמו שנתנו הממון לצמוח שיחזור לרמוז וגס ממונם

 ועור ועבר נגוזו דכתיב ועכר מאי נגוזו וכן היל״ל א״כ הנזוזה נתוס׳כמקוס
 דנכנש ועכר נגוזו מאי רכים לשו; ועברו היל״ל רכיס לשין נגוזו דכתיב כיין

 כל ישמעאל ר׳ דכי תנא הביא לזה ועבר לומר יחיד כלשון ויצא רכים כלש!ן
 להיותה־ גרמא והוי הצאן על שהצמ׳מכניד רחילות לשתי משל מנכסיו הגוזז

 לרעתו׳ לו שתור עשרו העשיר כך בגזיזתה אלא תקנה. לה ואין כנהר נטכעת
 ההוא היום עברה דכתיכ ועבר כמלת נרמז והוא כגיהנס וניפל נכשל להיות
 שמזונותיו מי כך פחד כלי כנהר עוכרת צמר לה שאין שהצאן ומשוס

 כרי ממנו לגזוז צריך מרובה שצמרו מי אכל גיהנס פחד■ לו אין מצומצמים
 שגם שאע״ס רכים לשון נגוזו שאמר הכתוב רמו זה וצם. בגיהנם ׳פול שלא

 שיטבע חשש לו שאין אע״פ צדקה שיתן לו אמרנו מצומצמין שמזונותיו מ*

 כזה כי מרובה שצמרו העשיר שהוא אחר הכת מ״מ מועט מצמרו כיון כנהר
 הצדקת נתינת ששכר שאמרנו דכיון זעי״ל גיהנס שהוא דינור מנהר ועכר
 יאמר אמור א״כ שיח לתוספת שהוא הצמר הגוזז כמו נכסיו שירכה הוא

 שאינו אע״פ ועכר אתר לזה לי אשר את לי ודי ממון רוצה אני אין העשיר
 זכי לאכלא־נ ואם מגיהנם ועכר ממוט יגזוז אס מ מ" מתון לתוספות חושש
 כנה׳דינזר לעכור כדי לגזוז צריך שיהיה צמר להם לעשירי׳שיש דתינח חימא

 שיככיד מה לו ואין הצמר דמיון שהוא ממון לו שאין העני אכל גיהנס שהוא
 עניותו מחמת ניצול הוא מגיהגם להנצל שהרי בנהר מעטר למנעו עליו

עג* אפילו אמר לזה הצדקה לו העילה מק כ וא׳ בעציו עצי יחל! בדנחיג

תמתפרצע



פרק גט המביא
 צדקת שנידו ממה יעשה מ״מ מגיהג׳ מצילתו שעניותו הצדקה מן הממהרים

 שיהיה עליו שנגזר שאע״ס עניות סימני עוד לו מראיו שאין שכרו ומה
 לדקדק שיש ולפי עניות סימני עוד לו מראין ואין הגזרה עליו מתהפכת עני

 לעוש׳צדקת שכר הוא דילמא צדקה העושה כעני ועניתיך האי לדרוש מנ״ל
 ועניתיך רש״י אמר לזה כעוה״ז עודכיסורין יענהו שלא הקנייה שהבטיחו

 דאי מגיהנס שניצול וענר נגוזו וכן מיניה לעיל דכתיב הוא דקרא סיפיה
 יענהו שלא מרוכיס שכן וכל מצומצמין שמזונותיו למי שכר שהוא איתא

 הפשוק כסוף זה שכר לכתוב ראוי היה לא א״נ בעזת״ז כיסירין הקנייה
 לגיהנם יכנס ולא דינור כנהר עוכר שהוא כעוה״ב שכרו שהודיעו לאחר
 וכן שלמים אם דהיינו נעוה״ז היסורין הצלת שכר קודם לכתוב ראוי והיה
 בעוה״ב ועבר ונגוזו יאמר ואחייב ניסורין כעוה״ז עוד אענך לא׳ רכים

 חלוקה שהיא משמע קרא דההוא כסיפיה ועניתיך מדכתיב נגיהנס
 עני שיהיה עליו שנגזר פי על שאף צדקת הנותן כעני שמדנר אחרת

:עניות עוד לו מראין ואין הגזרה עליו מתהפכת

 כל ח״ל ואיזהו ארץ איזהו רתניא הגדול בים פליגי כי ח
 אמנון מטורי א״י ולפנים אמנון מטורי ויורד ששופע

 מתוח חוט כאילו אותן ן רואי שבים והנסין ח״ל ולחוץ
 א״י ולפנים החוט מן מצרים נחל עד אמנון מטורי עליהם

 הוא הרי א״י שכנגד כל אומר ר״י ח״ל ולחוץ החוט מן
יהיה זה וגבול הגדול הים לכם יהיה ים *וגבול שר כא״י ,מודנר
:וגו׳ ים גבול לכם >ד

 איכא תנאי ופליגי אי׳י של מערכי תחזס שהוא הגדול נים פליגי כי
 גופיה ים למ״ד ואנב׳ הוא א״י גיפי׳לאו וים גבול הוא הים שפת למ״ד

 וכתרגום הד־ההר א׳יי של מערנית צפונית מקצוע ארץ איזהו : מא"י
 כל :וגו' גכול לכס יהיה זה וכתיב אמנון עורי ההר הר מתרג׳ ירושלמי
 א״י הוי דרום לצד דהיינו יי א לצד ולפנים אמנון מעורי ויורד ששופע

כמקצוע א״י תחום הוא מצרים נחל :שכמער־כ הים איי שכים זהנסין :וכו׳

: וכו׳ הגדול לים וחחוכר דרומית מערכית
 כזכותו חומה הכהן אהרן תת שם כי ההר הר לא״י ככול הושם אה״ב

 כי כדרך העם נפש ותקצר ההר מהר ויסעו כדכתיכ לישראל
 טורי מהמתרגם מיתתו תקום ההר תר ונקרא • ומגינס עזרם מהם *אסף
 לומר שחלילה כי האמנתם לא יען לו שנאמר מתה לאפוקי אולי אמנון

 לומר ואדרבה המפרשים שפירשו כמו אלא כה' תאמינו לא ואהרן שתרע״ת
 כנו שם דוד קרא שמו על יודע ומי ־ והמאמינים אתנה ראש אהרן שהיה

 היו כתנים דוד וכני כד״א כאהרן כאמונת שלתיס כניו לשיהיו אתנון ובכורו
וגומר ה' דורש לככות כל ני כד״ה כמוזכר כנו לשלמה דכרו היה וכאשר

: וגומר שלם לבב תן כני לשלמה עליו ותתפלל

 המקר׳ ,עלז קרא יוסי רבי לפני דברים כשנאמרו תניא ט
:נכוחים דברים משיב ישק *שפתים הזה ■שצי
: לינשק הוא ראוי ישק שפתים יי

 דכריט אומר כשאדם נכוחים דכריס משיב ישק שפתים תוספות
 לזו זו שפתותיהם משיקים שסכיכותיו אותם נכוחים

:להשיב תה יודעין ואין ששיתקין

 בנהרדעא דבספא לי׳איספק׳ הוה בר׳יאשיה אחאי רבי וך
 בהדי כיפר בר ולר׳יוסי בר׳ינאי דוסתאי לרבי א״ל
 להו אמרי ניהלייהו יהבי אזיל ניהלי אתידה דאתיתו

 רבי ניהלן אהדריה להו אמרי לא לחו אמר מינייכו נקני
 לי׳לא אמר כיפר בר יוסי רבי אין א״ל ינאי בר׳ דוסתאי

 קאעבידא״לטב היכי מר חזי א״ל ליה מצערו קא הוו
 סייען מסתיי׳דלא לא מר חזי א״ל לגביה אתו כי ליה רמו
 א״ל הכי תעביד אמאי א״ל ליה רמו טב נמי א״ל אלא

 מחצייה■ ומדברים אמה וכובען אמה תם ארם בני אותם

ריד ניטין ראשון
 אומרים בריש ופולי וארטא אדרא מבוהלים ושמותיהם

 לדוסתאי הרגו אילו הורגין הרוגו אומרים כופתין כפותו
 קרובים הללו אדם בני א״ל במותי בר אבא לינאי נתן מי

 אחריהם שרצים ופרדי׳ סוסים להם יש הן א״ל הן למלכות
: עבדת שפיר הכי אי ליה אמר הן ליה אמר
 אם לעיל כדאמרינן לא לתו אמר :מהדרנא אין א"ל :כלי איספקא

 מאי מר חזי :דוסתאי לככי ליה אמרו :חוזר אינו לחזור כא ,
 רמו עב ל״א מורי לשון הכוהו הרכה ליה רמו עב :לן קמהדר דלא קעכיד

 : מיד שנתרצי׳להחזיר הכי תעכיר אמאי הללך־ המכות ראויות יפת ליה
 מאויימורן מלבושיהן אף אמה וכובען כקומה: גכוהיס מדות אנשי אמה הן

יוצא הדכור ונראה עכה קולן כלומר מחצייהן ומדבריך : אדם כני משאר

: מעיכורן
 אם אף ואלמי' עריצים נגד כדעתו שהמקשה היה מהמעשה נראה ב אה"

 נזין יקכל אס בעצתי מתחייב קצת הגון כלתי לדכר אותו יכופו
 הכלי החזיר לכד לא דוסתאי רכי ולכן ממנו• שתקיף עם לדין אין כי ׳ מהם

 חייג כידי לו שיש פקדון לפלוני תנה הילך שהאומר הדין היות עם לנהרדעי
 יאנסו שמא לי החזירו ולומר לחזור כא ואם זה שליח מיד יאנסו אס כאחריותו

 יוסי רכי כצער שכשראה אלא ־ כגמרא תזה כדלעיל חוזר אינו כדרך תמך
 אנפשיהיוכשהוכיחו דאפסיד דאיהו דסכר עושי׳ אתם לתכי׳יפה אתר כיפר כר

 ומהשתיעה מהיראה כאדם תכא ורעד שתיראה אתר ככה על אחאי רכי
 ומלבושיהם קומתם לראות עין כל יכהל אדם כני ואותם כדבר ומההכנה

 ידם שכפועל להכין ימס אדס כל ולבב ושמותיהן קולן לשמוע אזן כל ותחרד
 לרכי לשרת הכלי להכיא נהרג היה ואס ולהרוג לאסור ולעשות לאמו־ חזקה
 אל> היו אס אחאי רכי שאל ועכ״ז תחתיו אחר ולתת לשלמו יכול היה לא אחאי

 הפריצים ליסר מלכות של מוראה לנו יש זאת אין שאס כלומר למלכות קרובים
 לצאת היה יכיל פעמיו לדרך כבר היה שהוא כיון א״ל עדין הן וכשהשיב

אך לרוץ ופרדים סוסים להם היה לא אס אותו וישיגו ירדפו שלא לדרכו
: ושבחו עבדת שפיר הכי אי ־ הן ליה אמר זה על גס כשא״ל לסוף

פירש"* עיין כו׳ מחצייהן כו׳ומדברים אטה הן מהרש״א
 ממש ט׳ אתה דהן נראה פירושו ולולי דחוק והוא

 וזקנו אמה הוא משה דכיתי פרעה כת״ק דאתרינן כההיא קאתר
 ניחא והשתא אנשים שפל קרא כדתייתי תמש אתה דהיינו כו׳ אתה

 כאילו נראה אתה דהכובע קאתר תתש מחציים מדברים שנראה
:וק״ל מאוימים ובזה מגופה הוא

המביא פרק
 ן ורבא יהודה רב לגביה עול חלש חנה בר בר רבה

ט! ,וכי׳ גט שהביאו שנים מיניה בעו ביה לשיוליה
 3ע״ אמר מקמייהו לשרגא שקלה חברא ההוא אתא אדהכי

 יז למימר׳רארומאי עשו דבר בטולא או בטולך או רחמנא
 נא אית דרבה ץהב םלף;יא* ״ףם חייא רב והתני מפרסאי מעלו
 0 ק” יכולין שאין בישראל הקב״ה יודע מקומה את ידע והוא

 תאשם קשיא לא לבבל אותם והנלה עמד אדומיים גזירת לקבל
ועי> ירחב דאתו לבתר הא לבבל חברי דגייתי מקמיה הא

6 יש : לכבל
 שאין איד יזם* לפרסיים שיש לשרגא שקלה :פרסאי חברי

אמר :שלהם עכו"ס בבית אלא יום באותו אור תדליקין
 או :'בצלך החכיאגי או בטולר או רחמנא ;חנה בר בר רבה

 תורה של דרכי׳ הבין :אגתגג מכבדים שהם עשז כני בצל הגלני
ולותדיה ב נר



מטין שלישי פרק הגט כל
 שלא גזירה שמזרים גזירות :להתישב ראויה היא היכן ולומדיה

 בחורבן, לבבל אותם והגלה : מצות יקיימו ולא בהורה יעסקו
 נאצר נבוכד כשדים בימי לבבל חברי דנייתי מקמי הא :הבית
 את טרש משכבש חברי דאתו לבתר : ובלשאצר מחדך ואזיל

:בבבל ומלך המלכות
 ומקמי פרשייה היינו חברי כקונטרה פי׳ לכבל חברי דאתו תוספות

 ואייל נאצר נבוכד כשדים בימי היינו לככל חברי דאתו
 בככל ומלך המלכות את כורש כשככש היינו דאתו וכתר ובלשאצר מרודך
 הראני י׳יוחסין דאמרי׳כריש פרסיים היינו לאו חברים דע״כ לר״ת וקשה

 ועוד חבלה למלאכי דומין חכרי הראני דוד בית של לחיילות דומים פרסיים
 חברי אתו לר׳יי ל דאי לבבל חברי אתו ר״י דכימי תשמע יבמתו על דבפ׳הכא

 לבבל וכשבאה ר״י כימי שבאה עכו׳ים הס דחכרי ר״י ואות' נפל שגא לבבל
 דשי' למאי מארומי׳וא״ת טפי ואיתקלקלו בכבל שהיו הפרסיים את הרשיעה

 כהנא לרב דא״ל דאמרי' כתרא ובהגזזל לבכל פרסיים באו כורש בקו׳דמימי

 פרסיים השתא דמים אשפיכו׳ קפדי דלא 0 דעכו' מלכותא הוה האידנא עד
 ואו' לבבל כרשייס חברי אתו רב דבימי נב מש דמים אשפיכות וקפדי בי׳נהו ־

 עכוי׳ם היו כבל שמושלי׳של דעכו״ס מצגותא האידנ׳הוה עד ה״פ דהתס 'ר״י
 : כורס מיטות שם היו פרסיים לעולם אכל פרסיים הם המושלים ועכשיו

לכתוב ונתכוין השם את לכתוב צריך שהיה הרי תניא ב
 עליי מעביר דל״ת בו הטיל ולא וטעה יהודה

מן השם אין אומרים וחכמים ר״י דברי ומקדשו קולמוס
:המובחר

 טועה שהיה יהודה לכתיב ונתכוין : יאות אות כל על קולמוס עליו
 דל״ת כי הטיל ולא וטיעה : יהודה לכתוב צריך שהוא וכסבור

; לשמה שלא שהוא אלא כתוב השם והר•
 דבר לנו אי! כי וטהרה בקדושה בתאד הנס בכתיבת צריכה הכמה ב אה"

;ב"ה הגדול שתו ציור אה כי ית׳ מהבורא לנו תצייר לעני נראה
 תקדשו; לשתו הקולמוס עליו כשיעביר תתחילה בו כיון שלא שאע״פ ר״י בסבר

 והלואי השם קדושת כבר נמצא חול מדבר לעשות שא״א אומרים חכמים אכן
 וראשון בראש האפשר בטוב בבחור כזה וקדוש גדול שם לצייר כדאי ונהיה

 שהזא תתה הקדוש השם לכתוב נאות אינו היינו המובחר תן השס גז"ששחין
: מראשיתו כך לשם בו לבחור אלא אחר דבר לשם ככר מובחר

ג פרק הגט כל י
 חכמים לפני פרטא בן אלעזר א״ר דברים ג׳ מתל׳ כח
 ועל כרקום שהקיפוהו עיר על דבריו את וקיימו ע׳יג

 בחזקת שהן לירון היוצא ועל בים המטרפת הספינה
• וכו׳ שכבשוה עיר אבל קיימין

 לידון :טבעה לא ועדיין המטרפת ; כרקומין מתרגמינן מצור כרקום
: נפשות בדיני

 עד ויושיע שיעזור לדון יש כן ועל כלו לא ורחמיו ה׳ חסד ב אה"
. : האחרון רגע

 חרישית קדים רוח אלהים וימן השמש בזרוח *ויהי 1
 שמנשבת בשעה יהודה רב אמר חרישית מאי **״

 רכתיב היינו הכי אי רבא א״ל בים תלמים תלמים עושה
 אלאאמררבא ויתעלף יונה ראש על השמש *ותך שס

 והיינו. מפניה הרוהות כל משתקת שמנשבת בשעה
 אמר מרדים ארץ בהשקיט חמים בגדיך *אשר דכתיב *יי ל)

 בגדיך אימתי חסדא רב אמר חסדא רב בר תחליפא רב ,}?1סנ

 שמנשבת שבשעה מדרום ארץ שמשקיט בשעה חמים

 י הוו חשדא ורב הונא רב • !מפניה הרוחות כל משתקת
 נקים לחבריה חד אמר י עליית גניכא ואזיל חליף יתכי

 צווו ד ניקום פלגא׳ מקמי .אידך א״ל הוא אוריין דבר מקמיה
 עאי אמר עסיקתו במאי לחו אמר לגכייהו איהו אתא ארהכי

 *, לעש רב אמר רבא בר חנן רב אמר הכי להו אמר ברוחות ליה
 בעיון* מנשבת צפונית ורוח יום בכל מנשבות רוחות ארבע

 צא ע׳ שעה אפילו מתקיים העולם אין כן שאלמלא כולם עם
 •חפן טעשידן-, נץ בן ואלמלא מכולן קשה דרומית ורוח אחת
 ״ארש יאבד *המכינתך שנאמר מפניה כולו העולם כל נחרב

 צע שס הוה יתבי הוו נחמן ורב רבא לתימן כנפיו יפרוש נץ
 רדהבא בגוהרקא דיתיב יעקב בר נחמן רב ואזיל חליף

 בר נחמן רב לגביה אזל רבא דכרתי סרבלא עליה ופרים
 גלותא ריש דבי מאנשי דלמא אמר לגביה אזל לא יצחק
 דרב כדחזא לחו צריכנא לא אנא לחו צריך רבא נינהו
 שדיא אמר לדירעיה גלי לגביה אזיל הוה יעקב בר נחמן
 אמר ושמואל בו מפלת אשה רב אמר רבא אמר נשיב

 אפי* אמר יוחנן רבי בו מרקכת שבים מרגליות אפילו
 נחמן רב אמר בו מסרחת אשה שבמעי זרע שכבת

 יבא יפריא אחים בין הוא *כי דרשו אחד מקרא שלשתן
 יג מקורו יבוש וגו׳ מקורו יבוש עולה ממדבר ה׳ רוח קדים

 שבמעי זרע שכבת זו מעינו ויחרב אשה של מקורה זה
• שם שיים; מרגליות זו חמדה כלי כל אוצר ישסה *הוא אשד.
 בין הוא כי מאי קראי דרייקי הוא סוראה ערי רבא אמר

 רמרא בקופינא שופתא אפילו רבא אמר יפריא אחים
 רב רפיא בדפניא סיכתא אפילו אמר יוסף רב רפיא

:רפיא בכופתא קניא אפילו אמר יעקב בר אחא
 מענית של כתלס בים תלמים ערשה שמנשבת בשעה

: היא שחזקה לפי חרישה לשון חרישי׳ דהיינו המחרישה
 להעיד בא הכתוב השמש ותך : בתמיה דכתיב היינו

 סעחתיה גבורת בנח הכתוב ששפר אומר ואתה העולם שנתחמם
 מנשבת כשהיא מפניה הרוחות כל משתקת :בלשונו שנת זלכך

 שנת ולכך הרוחות כל צנת ומבטלת מאד חמה היא החום בשעת
 דרומית רוח כשצנת ארץ שמשקיט :חרישית לקרותה הכתוב
 שמנשבת שבשעה משתקת׳ מזרחית רוח הוא־המשקיט׳ ומי שוקטת

 . שהיתת בעלימריבה פלגאה : הרוחות כל משתקת מזרחית רוח
 בני קמא בפרק כדאתרינן ב״ד אב שהיה עוקבא מר עם מריבה לו

 כדמפר* גניבא היה והוא למלכות למוסרן ובידי עלי העומדין אדם
 וממתקת צוננת ולא חמה לא היא נוחה צפונית רוח :התס

 : בכנפיו מעמיד ;כנן העשוי מלאך נץ בן : הרוחות שאי־ את
 כשידה העשויה עגלה גוהרקא ; כנף יגדיל אברתו לשון יאבר

 : לכרתי דומה תכלת צבע דברתי סרבלא שרים: בה ומנהיגים
 גהעור הוה דנשיאה חתניה נחמן דרב להר צריכנא לא אנא

 מזרחית רוח והיתה לדרעיה יעקב בר נחמן רב גלייה ;והרוטב

זרע שבבת :מנשבת השידה נשיב שריא ;לן זהותם מנשבת
היו .



רטו גיטין רביעי פרק השולח
 ערי : שבמעיה עובר אשה של מקורה : ימים שלשה חזך

 :יד בית שופתא ;קראי דדייקי הוא סורא מכני הוא סוראה
 ׳3 בין שדחוק וע״ש פושיי"ר שהוא התיה שבראש חור קופינא

 יתד בדפנא סיכתא :שמדובקין אחים בין ליה קרי החור צדי
בכופתא קניא :ורפה החום מחתת שמתייבש רפיא : שכדופן

: רפיא כמו יפייא :בכפיפה הארוג קנה
 בא שלא קאמר קרא אהאי השמש ותך דכתיב היינו הכי אי ספות תו

 אלא בים תלמים עושה שהיתה סערתה גבורות בכח לספר
 שהוא הוא אמת ומ״מ העולם ונתחמם הרוחות כל שאר שהשתיקה להעיד

 אניות תשבר קדים רוח הלילה כל עזה קדים לרוח כדכתיב מאד חזק רוח
 ארות נשיב שדיא : וקשת עזת לעולם הקב"ה שולחה דלפעמים תרשיש

 קשת שהעזה לפי אלא שדיא ששמה ולא ־ סוגיא כדמוכח קאמר מזרחית
 אסתנאוז״ל בערך בערוך כדאמרינן שמהשדיא דרומית ורוח כך קראה

רות : אוריא מערבית רות שותה מזרחית רוח שתות להם יש רוחותלד'

: שד״א דרומית רוח ־ אסתנא צפונית

 בזרות לנשב מזרחית רוח דרך כר׳ חרישית מאי מהרש״א
 את' אבל דברכות פ״ק כפרש״י שעות ששה עד השמש

ליונה חס שיהא שמשחקת כדתסיק שיהי׳חרישית 1א הקב״ה שזימן

השולח פרק .
בצורת בשני אחד בארם מעשה א״ר יהודה רב אמר ח
בכד והניחתו אלמנה אצל זהב דינר שהפקיד לה

 הדינר בעל לימי׳בא לעני ונתנתו כפת ואפאתו קמח של
 באחד המות פם יהנה ליה אמרה רינרי לי הבי לה ואמר

 לא אמרו כלום מדינרך נהנית אם אשה אותה של מבניה נדאת
 חכמי׳ וכששמעו מבניה אחד שמת עד מועטים ימים היו ריח
 ,שקר על הנשבע כר באמת שנשבע מי מה אמרו ברבר י*"׳■'

דינר מקום לה דאשתרש איענשה טעמא ומאי * עאכ״ו ן1נע
:באמת שנשבע כמי באמת שנשבע מי ומאי 0 גדר

 בו נשחכרה דינר מקום לה דאשתרש :להמיתו יועיל יהנה
 עוד נותנת היתה הדינר היה לא שאס הדינר כעובי עיסה מחים
: הוא אמת לאו האי כאמת שנשבע מי־ :ומאי בכנר עיסה יש״א

:הוא שוגגת דהא באמת שנשבע כמי
 טעמא מאי תאתר נאם וכו' מועטים ימים היו לא תוספות

 פרע בשבועה האדם דשבועות ג׳ בפ' אמרינן הא איענשה
 ליכא עונש ואפילו מותרות שגגות שבועות נדרים ד' דבפ' ועוד ובו' לאנוש

 פקחן גני דהכא וי״ל לגמרי פטור אלא מקרבן למפער דדוקא חימא דלא
 שבועה: לידי שחבא אדעתה לאסוקי והיה היטב לשתרו יותר להזהר לה היה

 איענשה מ״ט בתו׳וא׳ית כתבו ובולי שהפקיד אחד באדם מעשה הרי״ף
 וצריך׳,וכו לומר וכו'־ויש לאנוס פרט בשבועה האדם אמרן הא י

ליענש פשעה מה היחה באתת שנשבעה דנתי דכיו! התוספות דברי לבאר
 באתת לישבע אדעתה אסקה והלא שתשבע דעתא לאסוקי לה דהוה משוס ■

 חבירו אצל דקי״ל'שהמפקיד התוספת כונת ליישב ונ״ל מתנו נהנית שלא

 והאשם לקורה הסמוך בטפח בכותל או בקרקע אלא שמירה להם אין מעות
 ע״פ שאך< פשיעה והיא הקמח בכד הדינר שהניחה לפי לשלמו חייבת הזאת

 אדעתא לאסוקי לה והוה חייב באונס וסופו בפשיעה תחלתו אח״כ שנאנס
 שלא כשנשבעה לכך לב נתנה ולא פשעה והיא פשעה שלא ע לישר שעתידה

 קרובה היא מ״ת הודע בלא ושגגה באונס שהיה יפי על אן< תתנו נהנית
 כוונת ולזה פשיעה בלי השמיר׳ששמרה שבועת על לנה נחנה שלא כיון למזיד

 אל זה ענין מה ני היטב לשמרו להזהר לה היה פקדון גגי שאמרו יייאממח

 שביאר" מה עם אלא שתשבע אדעתא לאסוקי לה הוה כך אחר שאמר מה
 לתירוצא ן א ניתריה התוספות לזה כוונו לא נאולי ואס מתיישב הוא

חומר מחשבת היתה שלא לפי מספיק טעם הוא כי נענשה דלתא דמילתא
: כדכהיבנא הדייר בסתירת שפשעה כיון בעיניה השבועה

 ש> מאי הונאא״ל רב בר ררבה לקמיה ראתאי ההיא
 ׳ לארמלתא כתובה מגבי לא דרב לך אעביד

 לי הב ליה אמרה לארמלתא כתובה מגבי לא מרי ואבא
 1 אמר יהודה דא״ר ליך לית נמי מזונות לה אמר מזוני

 אמרה מזונות לה אץ בב״ד כתובתה התובעת שמואל
 לכורסיה הפכוה לי עברו תרי כבי לכורסיה הפכוה ליה

;מחולשא איפרק לא הכי ואפילו ותרצוה
 בהדח אקני לא ואיהו לאזנסוני דבעא דעתה דגלייא מעתה מזונות לה אין

• •; כבודו בשביל אלמנה שהיא בביתו ארתלותיך מיגר ימי כל אלא
בכך.לא הקללה שתתקיים כדי וזקסה כסא' הפכו ותרצוה לכורסיה הפכוה

:חולי לידי מלבא ניצול לא מחולשא איפרוק

 שהגם רצה כסאו נחשד וסעד תלך יצרו ואתת חסד שלתה אתר אה״ב
 ייכון שיקיים מה זה כל עם ואתת בחסד לדון ושופט לתלו כצריו

 הנביא כאתר אלתנה גם ותה • לארגו תחוח הדין־ קי ילא החסד הוא כסא
 על • אלמנה ולריב ליתתי טענינן בזכותם להפך שיש תנת אל ריבו יתוה שפטו

 החבל נגדה ותפס להותרא תרי כבי אותה דן נא ה! רב בר שרבה לזאת כן
 כלותר שיהפכוהו בחסד אותו סעד שלא אחר כסאו את קללה ראשים בשני

 כל עם וזקפוהו והפכוהו לה וחשו לקללתה תקום לתת כבקשו ואף שיתות
. חנם קללת היתה לא כי קצת ונענש חולי עליו בא זה

 מ ובו׳ חופתה בתוך 'שזנתה כלה עלובה שמואל אמר
 לן חרפתם שומעים עולבים ואינן הנעלבים ת״ר

 *׳יב ע עליהם ביסוריס ושמחים מאהבה עושים משיבים ואינם
 שביז ;בגבורתו השמש כצאת *ואוהביו אומר הכתוב

עולבים :ואץ אחריס מיד שנעלבים אותם הנעלביםגרסינן
 שיפטי' ליעול ולא המקום מאהבת מצות עושה :אחריס את
ת :פורענות מיראת ולא שכר
 החעא קשה הוה לא דינא לענין כו׳ כלה עלובה מהרש״א

 בעול* כדאמרינן עליה נענשי' אין דעכו״ם נבעול׳
 ישראל ולגני להס אין נבעלה ולא לחופה שנכנסה כלה להס יש

 הו* דחוצפה אתר אבל בסקילה דמיתתה כארוסה הוי לא גתי
 ת' דבאוחן ט׳ שנכנסה ככלה אז ישראל שהיו חופתה בתוך גיותר

 הקידושין דמיון שהן התורה קבלת היה בהר משה שהיה יום
 נרד* ואמר קיימוה לא שעדיין עלה3נ ולא מאורסה מורשה נמ״ש

 בדבר נתינה לשון שמצינו גס כפרש״י סיחון נתן ולא במו ריחו נתן
 למדרש להו משמי הבא גו׳ העס חן את נתן וה׳ כמו ממש בו שאין
 ט שיש דבל כי׳ הגעלגים :הריח גרדי כתי׳ מדלא עזבו כתו נתן

 הוא ט׳ ושומעי כו' יס3דהנעל אוהביו בכלל הוא כולס התדות ו1ן
 מאהל לשתי׳עושין אהו׳ לבריו׳-הוא האהוב לבריו׳וכל אהוב בודאי

 כדאמר תאהבה היסורין המקבלים הס ביסורין ושמחים כמשמעו
 כחתן והוא גו שנא׳ גו׳ השמש כצאת ואוהביו ואמר דברכות פ״ק
 בשמחה המקום רצבן שעושה דהיינו גומר כגיבור ישיש גומר יוצא

 העולם בכל שממשלתו מחמתו נסחר ואין בו כתיב ותה ומאהבה
 התורה לו שנותנת בו בכה״ג ואמרו הללו מדות כל בו שיש מי כן

יגוט׳ נילי פרוס מאיפרוזכלכו׳ נו׳; וממשלה מלכות

ט*



מטין רביעי פרק זהשולח
 שהט' ולעני לעושר שוה קרוב לשון שהוי! הלשון גזה נקר^ לבך גר

 יפסיד שלא לעשיר תקנה שעיקר ולפי בדטלנ״ת נל׳ מתחלפת
 כולאות אלו עזכם גאון את ושכרתי ותייתי טפי כמפורש נול וקרא
 אלו ונוטים פרוזבול תקנת נלאו להשמט ולארצו כגושים שהיו

 וזו להם ולהלוו' לעבוט שצריכים דהיינו גו׳ הענט שנא׳ -העניים
:לווין נפני דלת להם ינעלו שלא תקנתם

 ולתת לומר יש ועוד עקיבא ר' פרק זה נתנאר הנעלביס-זכו׳כנר הרי״ח
 איך כגכורתו השמש כצאת אומר הוא עליהם שאתר למה טעם י

 הנעלבי׳ואינס כאן נרמז היכן ועוד סיסרא מפלת נשירת אלו עניינים שייכי
 שומעין נעלבים כאן שנכתבו דברים אלו קשר נבאר אורחן ואגב עולבים
 מדו'הצריכו׳ הם שכולם ונלע״ד ־ ניסורין ושמחים מאהבה עושים יורפתם

 שעולבי׳אותס באותם מגונה דבר שיודעים עולבים שאינם מעלני' להיות

 ולזה נהם שיש בתה לעולביהם עולבים ואינם מחביריהם נעלבים הס זעכ״ז
 אפי׳דברים משיבים ואינם חרפתם ששומעים אחרת מדה בהם להיות ■לרין־

 לפי במילי' ותדכאונני תרדפוני למה רכות להם להשיב בתחנונים טובים
 מלהשיב לגמרי להתנע צריך מ״מ עלבון דברי זאת בתשובתם שאין שאע׳׳פ

 אותם עולב ויהיה להתאפק יוכל לא דבר אל מדבר שמא טובים דברים אפי׳

 יהיו הא׳שמעשיך דברים שני לקנות צריך אתה זו מעצה ולהשיג בזיון גדגרי
 כי חבירך מעלבון תתנחם בזה כי המקים מאהבת אלהיס ועובד לש״ש

 בהיותו לחבירו המבזה העולב של רמיה לשון יוסיף ותה יתן מה יוזאמ׳בלבבך

 העלבון שאותו לבו אל יחן החי שנית ועוד ־ מאהבה ועושה ה' עם ■המיס
 כפר׳ של ייסורין שהם וכיון חטאיו לתרק ייסורין לו היא הרי חבירו שביזהו
 ואוהביו אומר הכתוב הנעלבים האלו האדם נני ועל בישורין שמח *היה.
 שיאבדו ה' אויבי לכל שקילל הזה בכתוב שיקשה לפי בגבורתו השמש נצאת

 להיות אמנם השמש כצאת ואוהביו שם לומר שייך מה סיסרא שנאבד גמו
 דכתיב לה טפל וברק עיקר דבורה שהיתה זי בשירה נעלב ברק שהיה
 שתלתה הרי גו׳ בישראל פרזון חדל דבורה אתרה וכן וברק דבורה ■ותשר

 מדבורה שהי׳נעלב ברק ונמצא להזכירו לברק החשיבה ולא בעצמה •הגדולה
 ה' את אוהב שהיה העלוב ברק על ואוהביו אתרה השירה בחיתום לכך

 יום בכל עלוב שהוא כשמש מאיר להיות אתו שכרי שהנה מאהבה ועושה
ה' אוהבי כן בגבורתו לעולם תאיר ואח׳יכ יציאתו בשעת חצים בו שיורים

ז בגבורתו כשתש יאירו ומדוכאים הנעלבים

 מנכסיהם בתים בעלי נחתי מילי תלת כהני רבא אמר י
 בשבת נכסייהו ודסיירי לחירות עבדייהו דמפקי לח

 ר׳ ׳דאמ מדרשא בי בעידן בשבתא סעודתייהו ע״נידקבעי
 בירושלים היו משפחות ב׳ יוחנן א״ר אבא בר חייא
 בערב סעודת׳ קבעה ואחת בשבת סעודתה קבעה אחת

:נעקרו ושתיהן שבת
 נהם לעולם שנאחר נעשה וענרי לחירות דמפקיעברייהו

 נשנש מסתכלים שדותיהם נכסייהו ורסיירי : תעמדו
 דרשה דורש שהחכם מדרשא בי בעידן : צריכים הס מה לידע

 : לאחר או להקדים להם והיה נסעודה יושבים והס נשכת לרבים
 יום כבוד לן דקיימא שבת כבוד כאן ואין שכת כליל שבת בערב

 המדרש: בית ביטול בשביל מחכוונין היה והס לילה לכבוד קודם
 אכל עושר מרוב יום בכל וכן ממש שבת בערב דמפרשיס ואית
 : תאוה בלא שבע כשהוא לשבת שיכנס אישורא איכא מיהו בהא

 דמאן כזה טעם לתת יש כי׳ מילי תלת ברעי מהרש״א
 ומוריד פוחת עצמו הוא הרי לחירות עבדו דמפיק

 מחשב זה הרי בשבת נכסיה עשהודסייר כאיסור מנכסיו עצתו
 אינה את״כ כחול גס זו מלאכתו השנת כיוס י מלאכה בצורך

 ולא בו שאמרן החשיד היפן השנת ניוס בה "חישב מתורכת־כיון

 מלאנחז ונעשה נס לו ונעשה בשנת מחשנ שהיה תה לתקן רצה
 חסידים ננרכזת מ״ש ע״פ כו' נשנת סעודה ודקנע מאליו

סעודתו שעשה יזה תתנרכת ומלאכתם קנע תורת' עשו הראשוני׳
:וק״ל מתנרכת מלאכתו אין תדרשא ני נעידן קנע

'א אינה אשד, חצי שהמקדש כשם ר״ה כר רבה דרש
 מג חורין בת וחציה שפחה חציה כך מקודשת

 ההם דמי מי חסרא רב א״ל מקודשת אינה שנתקדשה
 רב בר רבה אוקי הדר בקנינו שייר לא הבא שיי׳בקנינו

 עיהף אין ידיך הזא׳תחת *והמכשלה ודרש אמור׳עילויה חונא
 כל פרק אע״פ בהם נכשל א״ב אלא תורה רברי על עומד ארם

 נחני :חסדא רב לדברי והודה וכו׳ אשה חצי המקדש שאמרו
:והמכשלה ולדרוש לחזור מתורגמן העתיד עליה אמורא אוקי

 והמכשלה נ כתו מקרא נדרשה התחיל כך כלומר י הזאת
 שואלי! והיו מהם תורה שפסקה ירושלים באנשי ידיך תחת הזאת

 ידיך תחת הזאת והמכשלה לנו תהיה קצין לכה שתלה לחנריהס
 אמור נהם נקי שאתה הם שלך כשתלה, שמכוסין דנריס כלומר

 עומד אדם שאין חורה דנרי הזאת והמכשלה ;קצין ותהיה לנו
 נותן והוא ויכליתוהו טעות להורות נהם שיכשל עד אתתתה על
 :ני וחוזרני נהוראתי נכשלתי אני אף הם ידיך תחת : ותנין לנ

שהתקדש כפס דדרש מעיקרא אמורא אוקי הדר מהך־ש״א
 דלא ואפשר כו׳ עליה אמורא דאוקי קאתר לא נולי

 הנא כי לרנים שהשמיע מקרא נדרש אלא אמורא מוקמי קא היה
האי רק לרנים השמיע דלא לעיל תשא״כ גומר הזאת והמכשלה

: דינאוק״ל
ל• ונראה וכו׳ תורה דברי ז״ל פרש״י ידיך תחת הזאת והמכשלה חר'״ת

 היה לא עליה׳וכי שיהיה לקצין בפיתויים זה הזכירו למה לדקדק י
 אמנם בת־ ליכשל שעתיד מכשלה בשם אלא בו אותו שיכנו טוב שם לתורה

 אמיהתן על עומד אדם שאין כיון עליהם קצין להיות ירצה לא שמא חששו
 נו שיהיה נדבר להכנס לבו אל יערב מי א״כ בטעות להורות נכשל א״כ אלא

 כבר מהמכשלה חושש אחה אם לו ואמרו בפיהם יפתוהו לזה בטעות הוראה
 מכשלה אותה מתוך כי נכשל אינך ושוב אחת פעם שנכשלת ידיך תחת היתה

 לומר יש ועוד ־ אמיתתה על להבא ומבין לב נותן אתה לשעבר שנכשלת
 מכשלה אותה שמתוך כדי תחילה ליכשל צריך חכם תלמיד שכל לו שאמרו

 שטעית הזאת המכשלה בידיך יש והלא אמיתתה על די׳ת ויבין לב יתן
 מורה ואינו להיראה שהגיע זה הרוגיה כל עצומים כי מההוראה להסתלק

 ולהורות לדין קצין להיות תבא אם גס ידיך החת היא שהמכשל׳הזאת וכיון
 בטעות נכשלת בשכבר לאמיחתן ד״ת מעתה מבי; תהי׳ כי תכשל לא שוב

 שוב מורה ואינך להוראה שהגעת ידיך תחת היא הזאת והמכשלה אחת פעם
 אותי חשבתם אתם משיבם והוא תורה של אמיתתה על ותעמיד תכשל לא

 אין ואדרבה ידי תחת שיש המכשלה היא וזו מורה ואיני להוראה שהגעתי
 ואני ומורה להוראה הגיע שלא זה הפילה חללים רבים כי ושמלה לחם בידי

 : חובש אהיה לא לכך תורה של ושמלה לחם בידי אין כי להוראה הנעתי לא

יב ליה קשיא בידיירו קידרא בחשן גחמן דרב בגתיה
 מה מצאתי מאלף אחד *ארם כתיב עיליש לרב

 < קהלת גחמן דרב בגאיה איכא הא מצאתי לא אלה ככל ואשה

 בהדייהי נמי איהו ואשתבאי ואשחביין מלתא ליה גרמא
 בלשנא ידע ההוד. גברא ההוא גביה יתיב הוה חד יומא

 . א״ל קאמר מאי א״ל קרי וקא עורבא אתא דצפורי
ולא הוא שקרא עורבא אמר ברח עיליש ברח עיליש

י סמיכנא



פרק השולח
 מאי א״ל קריא וקא יונה אתא אדרגי עליה סטיכנא

 ישראל כנסת אמר ברח עיליש ברח עיליש א״ל קאמר
 אחזי איזל אמר גיסא לי מיתרחש ש׳'מ מתילא ביונה

 נשי אמר אהדרינהו בהימנותייהו קיימין אי רר״נ בנתיה
 שמעינהו הכסא בבית להררי פררן להו דאית מילי כל

 לשבוייהו להו נימא גוברין ונהררעי גוברין עדי דקאמרין
 ולפרקינן ולשמעי איגשין ליתי רלא מהבא רלרחקינהי

 ניסא אתרחישליה לרידיה גברא וההוא איהו ערק קא
 הדרן כי וקטלוהו אשבחוהו גברא וההוא במברא עכר

: בכשפים בחשןקיררא קא הוו אמר ואתאין
 רותחת כשהיא גידיהן הקדירה מגישות בידייהו קיררא בחשן

 : הס שצדקניות בהן שולטות האור שאין סבור והרואה
 לההוא עיליש רב ליה אמר :צדיק שהוא מצאתי מאלף אחד
 נמשלת ביונה מתילא ביונה :עורבא האי קאמר מאי ; גברא

 : הנשא בבית יחד נועצות להדדי סדרן :תמתי יונתי דכתיב
 ישראלים גוברין ונהרדעי הס: בעלינו השבאיס אלו גוברין עדי

 אלו כך בעלינו היו שהס כשם כלומר היו בעלינו שבנהרדעי אנשינו
 זאת אמרת עדא כמו אלו עדי :להם עוד צריכות אגו אין בעלינו

 גברא וההוא איהו :מכאן שירחיקנו מהבא לירחיקנו :אומרת
 תעבר מברא עבר :העופות בלשון המבין האיש ואותו עיליש מ

:עוד להשיגו יכלו ולא המים
 גופה מלתא דהן־ ר״ל כי׳ מלתא להר גרסא מהרש׳א

 גרמא הוא צדקניות עצמן קידראומראין דבחשן
 עשו שלא לו שיתברר כדי בהדייהו איהו ואשתבאי דאשתביין להו

 הדבור כפל כי׳ ברח עיליש א״ל : כדמסיק כשפים ע״י רק כן
 לשקר עורב של דרנו כן כי האמינו לא והוא הדבר לקיים

 ודאי היוגה וזה כו' יונה אתא אדהכי ואמר נח כענין בשליחותיה
 ההוא דשתא אמר אבל נח גבי כמפורש בשליחותיה משקר אינו

 ש״ת ליונה תתילא דכ״י כיון בדבר שהאמין שאמר אלא משמר גברא
 כו׳ בהימנותייהו קיימין אי : נישא לי ומתרחיש מא דקושטא

 בהימנותייהו קתו אי דאחזי אלא ננעלו'לשבאין שהן ידע דודאי ר״ל
 עמי אהדרינהו באונס אלא נבעלות ואין הישראלי' גברייהו עם

 כו׳ מהנא דלרחקינהו כמ״ש ברצון דנבעלות קתוי כי עמי לברוח
 כרחן בעל דהיינו הדרן כי ואתר כו׳ גברא וההוא לבדו הוא ערק
 אלא מעיקרא קדרא בחשן הוה דלא בהו חזי הוה פירוקא ע״י

.־ וק״ל בנשפים ׳■
 את המוציא אמרו מה מפני יוסי בר׳ אלעזר רבי אמר ב'

 שלא יחזיר לא נדר ומשום רע שם משום אשתו

 לפיכך ובנדרים בעריות פרוצות ישראל בנות יהו
 אני רע שם שמשום יודעת הוי לה אמור לו אומרים

: מוציאך אני נדר ומשום מוציאך
 יחזיר לא רבים בו שידעו נדל כל אומר יהודה שסרבי

 דרבי מ״ט אריב״ל • יחזיר רבים בו ידעו ושלא
 להם נשבעו כי ישראל בני הכום *לא דכתיב יהודה פושע־

 ביון בלל שבועה עליית חלה טי דחם ורבנן העדה גשיאי י

רטו גיטין רביעי

:כך אחר אם כי להתגייר באו לא שעה דבאותה
 יג חייתא בהדיה שקל ללוראי נפשיה זבין לקיש ריש

טו מינייהו דבעי כל בתרא דיומא גמירי אמר וגללתא
ליה אמדו בתרא יומא אדמיה דליחול היכי כי ליה עבדי

 :חייתא ולהושיבכס אתכם לקשור ואותבינבו אקמטינכו
 כל ימיו כל ושתי קאכיל יתיב :מכה וחצי תכה כלומר ופלגא

 למזגא מחר: ליום להצניע תצמצם הוה לא משתכר שהיה מה
 9מע3ש ושומן בטני כרי כריסי :עליו לישן כסת או כר עליה

:כרכום מוריקא :וכסת כר לי הוא
 דמסתמא למוטב שחזר קודם דאי לנו משיה זבין לקיש ריש

 על־ לשכב היה דרכם כרי כריסי :כך בעצמו מזלזל היו לא
 כן שעשו )ונ׳יל ־ ומקשי אמעוהי רמי לקיש ריש בזבחים כדאמרי' בטנם
:< ט' ג׳פרק כלל ראשון מאמר לדרך כדאית׳בצדה לעיכול טוב שהוא משוס

 עלייהו חיילה לא באו ולא באנו רחוקה מארץ דאמרו״להו
:השם קדושת משום קטלינהו דלא והאי כלל שבועה

 הכוס ולא :הפרה לו אין נדגים שהודו־ נדר דאמר יהודה דר׳ מ״ט
 אי אשבועתיהו לאתשולי להו והיה להם נשבעו :כתיכ בגבעונים

 שאין משום לאו התם הפרה: לו יש ראמרי ורבנן כרבים שהודר משוס לאו
 הלא כלל עלייהו שבועה לה חיי דמי צריך לא הפרה דאפי' הוא הפרה לו

 :שמעתן על עברו העכו״ס יאמרו שלא השם קדושת משום : היתה בטעות
 חיילה מי הכי נלאו וא״ת וכו' רחוקה מארן דאמרי כיון

 כל תחיה לא דכתיג המצוה את לנטל נשבע הוי והא שנועה

 כדמוכחי נשמה כל תחיה לא כתיב להשלים רוצין באין דע״ב וכו׳וי"ל נשמה
 וא״י<. נשמה־ כל תחיה לא העמים מערי רק וגו' לשלום אליה וקראת קראי
 הניחום איך לר׳יהודה ועוד הואי בטעות שנועה ודאי הא דר׳יהודה מ״ט

 משום וע״כ המצוה את לבטל נשבע 'והי׳ל וגו בארצך ישנו לא הכתיב בארן
 לא הפרה לו דיש איתא דאי ר״י דקסבר וי״ל רבנן כדקאמרי ה׳הוא מלול
 כיון להורגן יכולין אין נמי השכו חילול בלא וא״ח .־ ה׳ חילול בדבר היה

 יכול לי אותך יחטיאו פן בארצך ישבו לא לעיל כדאמד להתגייר דנאין

 נאמרין אלו בפרק ואמרי׳נמי וכו׳ ם עכו׳ לעבוד שלא עליו שקבל בעכו״ס
 שאם למדת הא וגו' לעשות אתכם ילמדו לא אשר למען מלמטה להן וכתבו

 לאי דאי וי״ל כתיב אומות בז' קרא וההוא אותן מקבלין בתשובה חוזרים
ועוד ־ מעריהם לגרשם יכולים היו להרגם יכולים היו שלא נהי השם מליל

 ואותבינכו אקמטינכו כעינא לדו אמר לך ניחא מאי
 ואותבינהו קמטינהו *חיית׳ופלגא אמחיה מנייכו הד וכל
 שק נשמתיה נפק חייתא חרא מחייה כד מנייתו חד וכל

 יי"* אכתי בי מחייכת קא אחוכי ליה אמר לשיניה חרקינהו
 שק ואתא נפק כולהו קטלינהו דחייתא פלגא גבי לך פש

 נעלי* למזגא מידי לאבעית ברתיה ליה אמרה קאכילושתי
י״י קבא שבק נפשיה נח כי כרי כריסי בתי א״ל עליה

: חילם לאחרים *ועזבו אנפשיה קרא דמוריקא
 תלים קשור וגללתאשק חייתא :אדם בני שאוכלים אומה ללוראי

י״ע : בתוכו עופרת של או אבן של או עגול ופקיע
דמו: על ימחול אדמיה :דליחול אותו כשהורגיס בתרא דיומא

 בהאי מיניה לעיל דכתיב חילם לאחרים ועזבו מהרש״א
 כסילים■ מדת שזה יאבדו ובער כסיל יחד קרא

 זא״מ בו׳ לך אוטיב לך יש אס עירובין במסכת 3תx )כמו היא
 ־ )דז״ק מ׳ לו יגיד מי שא)ל3מק לבני אגיב

מגיא
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חתר י

חמישי פרק הגיזקין
 לרם שמץ הניזקין אמרו מה מפגי שמעון א״ר תניא מט
שיאמר כדי החמסנים ומפני הגזלנים בעידיו׳מפני ע״ג

 יורדים ב״ד למחר חומש אני ולמר. גוזל אני למה אדם
 שכתוב מה על ופומכין שלי נאה שדה ונוטלין לנכסי

 : ישלם כרמו ומיטב שדהו *מיטב בתורה פי׳יח
:דמי יהיב חמסן דמי יהיב לא גזלן גכ

 שיש ליגה דוגמא וזו הפסדה כנגד עבירה שכר תחשב הוי ת״ש זהו אה״ב
 אני לתחר ולחתום לנזול לי לתה ולזמר התות שאחר בדין להסתכל

 שכבר וסותכץ הנשתה שהיא שבי הנאה החלק תן נפרעין מעלה של וב״ד מת
 למטה הדין הוא כך שאס ישלם כרתו ותיטב שדהו תיטב לזה רתז בתורה )נתב

; לתעלת שכן כל

 דהוה מאיר דרבי בשבבותיה דהוה אפוטרופוס ההוא יד
רבי. שבקיה ולא עבדי וזבין ארעתא מזבין קא נב

 ואפילו לבנות ואתה להדום אני בחלמא ליה אחוו מאיר
 מורידין ולא מעלין לא חלומות דברי אמר אשגח לא הכי

 מנצו קא הוו שמשי בי רכל שטן בהו ראגרי תרי בי הגרו
 בי תלתא עכבינרו לחתם מאיר רבי איקלע הדרי בהדי

 דאפקיה וי י־קאמר שמעיה שלמא לדתו דעבד עד שמשי
; מביתיה גברא לההוא מאיר רבי

 וי דקאתר לשטן שמעיה : שנת ערב של שמשא בי דבל
:מניתיה דאפקא

 כל מקעקע אומר ב״ש בבירה ובנאו מריש גזל ת״ר גה •
אומר וב״ה לבעליו מריש ומחזיר כולה הבירה

 :השבין תקנת משום בלבד מריש דמי אלא לו אין
 >י ועין חטא מין לכל לחוטא התשובה אופן להחתיר ולא להקל יש ב אה

. וגומר לבבכם וקרעו כת״ש בלב עקרה
 : המלחמה בהרוגי בידודה לאהיהסקריקון ה מש: טו
 ואומר נפשו בפדיון קרקע ישראל לו שנתן רוצח עכו״ס סקריקרן שס

 כי בכלל התשנה וכוונת ־ תמיתני ואל זו קרקע שא לו 3"ע
 ישרן! כנגד גזירות שלשה שלו בפולמוס גזר לישראל התיצר טיטוס

 ■ לקטליה קטיל דלא כל גזירתאקתייתא יהודה־ בארץ היושבים
 ליקטלוהו: דקטיל כל בתרייתא זוזי ארבע לייתי דקטיל כל מציעתא

 :ותקני גמר אונסיה אגב דקעליה כיון ותציעתא קתייתא הלכך
 שדה הרוצח תן ולקת יהודי איש בא שאס סקריקון ה־ה לא ופירוש

 בעל ואין קייס תקחו יהרגנו שלא בשביל אחד יהודי לו שנהן
 ביד היתה שגזולה ולומר אונס מטענת מידו להוציאו יכול השדה
 זו קרקע שא ליה שאתר דכיון ותקני גמר אונסיה דאגב הרוצח

 טעתא תה פירשו ובתוספת : שלם בלב נהליה אקנייה והניחני
 וז״ל יהודה לשבט היתה שלא הגליל ארץ למעט שבא ביהודה שנינו י

 שיהודה מאבותס בירס שמסורת לפי יהודה על שמד גזרו גראשונ׳
 ידיו בספרי נתי ותניא ־ אויביך בעורף ידך דכתיב עשו את הרג

 בן חושים אמרינן דהוטה פ״ק ובסוף עשו את שת־ג בשעה לו רב
 אכרעיה ונפלו עיניה ונתרן דעשו ארישיה ומחייה קולפא שקל דן

 ציז תמיד מפחד אדם "אשרי דכתיב מאי יוחנן רבי אמר
 כס ירושלי׳ חרוב קמצא ובר וגו׳אקמצא לבו ומקשה

 יזשצי אשקא ׳ מלכא טור חרוב ואתרנגולתא אתרנגולא
 ירושלי׳ הרוב קפצא ובר אקמצא ,ביתר חרוב דרספק
 י"ז עבד קמצא בר דבבי׳ ובעל קמצא דרחמיד. גברא דההוא

 שהחי ליה אייתי אזל קמצא לי אייתי זיל לשמעיה ל א׳ סעודת׳
 יח ההוא מבדי א״ל יתיב דהוה אשכחיה אתא קמצא בר

 <ג3נ: דכא בעית מאי הוא גברא דההוא דבבא בעל גברא
 :נאת מה דמי לך ויהיבגא שבקן ואתאי הואיל א״ל פוק קום

 *דמיח לד יהיבנא י אל ליה אמר ושתינא דאכילגא
 א'תך, בולה דמי לך יהיבנא * לא ליה אמר דשעודתיך פלגא

 ר׳״א אמר ואפקיה ואוקמיה בידיה נקטיה לא א״ל סעודתיך
להוגו ניחא קא ש״מ ביה מיחו ולא רבנן יתבי ורוו הואיל

:מלכא בי קורצא איכול איזיל
 אעשה אם גנך תקלת תארע שלא הנולד לראות דואג מפחד

 שקורץ נשים מרככת של דופן דרישפק שקא _• זאת
 ואת כאותו כדאתרינן עגלה כעין והוא אשכנז כלשון ווג״א ריי״ט

 שם כך קמצא ובר קמצא :בריסשק כודנייתא לי תעיילת כי כנו
 לא א״ל • קמצא שמו היה אוהבו קמצא דרחמיה : יהודים שני

 איכול :סעודתך פלגא דתי לך יהכינא א"לאיהו :לך שכיקנא
 וק״ל: מעוג לעגי חנפי׳ אוכלי׳ דבריה' )לקיים מלשינות־ קורצא

מיוה אתרינן מחר תפלת כפרי! תמיד תפחד אדס אשרי פות0ת
 פחדו דכתיב את חטאה לי' אמר תפחד דהוה גכרא לההוא

 ישכח שלא שדואג תורה לה־בדברי ותיקי דהכא מקרא ופריך חטאים בציון
 שבטחו עובדא אהני ליה נתיתייתי והכא תמיד משנתו על וחוזר תלמודו

 להם והיה קישר בת על ולעתוד קמצא בר את לבייש ושנות' טובת' רוב על
: בחנם התתפחד לאדם דמי ולא הפורענות תן ולדאוג לפחד

 כו' דואג פירש״י וכו׳ תמיד מפחד אדם אשרי מהרש״א
 כירושלי' דהיינו כראשונים תקלה שאירע תמה ר״ל

 צדיקי דהוו ומאחר לקמן כדאמר להם הנולד על לדאוג להם הוה
 ונראה כו׳ ירושלים על איאכול דלא משוס נענשו לתה האי כולי

 ברעהכת״ש יפול לכו ומקשה דכתיב קיא דהאי אסישא שסמך
 שכטור אלו כך לנו הוקשה מכות כתה בו שראה אחר נפרעה

 ירושלים הקלת שראו אחר תקלה על דאגו ולא לנס היקשו מלכא
 תקלות על דאגו ולא החורבן אחר שני' כתה שהיה ניתר חורבן וכן

 ומז אג זה שהיה אפשר ט׳ קמצא בר ליה אייתי : שלפניהם
 שהוא שידע אחי גס דאהא קתצא נר וגס ניניהם השליח וטעה
 אהנתו גס תנקש ודאי אוהבו שאניו אחרי סכור שהיה שונאו

 התתפתה כל נעירונין וכת״ש הזמינו שהוא נזה עתו שלו׳ ולעשו׳
 מבואר, והוא הניחוח ריח את ה׳ וירח שנא׳ קונו מדעת נו יש ביינו

 תתפתה והוא כהוגן שאינו דבר לו שעשה חבירו שנא׳על לו שיש מי
 מדעת בו יש שעשה יין לתשתה אותו שזימן דהיינו עצתו של בייסו
 מל שלו שהוא בדבר לו שחטא לאדם מתפתה הקב״ה שגם קונו

רצונו שעשה רוח נחת גו' ריח ה' וירח כת״ש שלו הוא העולם



פרק י הגיזקין
 נעל נברא ההוא סנה' א״ל :לסעודת! גטעות שגא אתי

 שונאי שאחה כיון אותך מזמין שאני לומר טעית ואיך כי' רבבא
 בידיה נקטיה שבחזקה עד בו השגיח לא כדתסיק בקשות ובכל

 איכא כו׳ בו מיחו ולא רבנן יתכי והוו הואיל ואמר ואפקיה
 שעשו ואפשר למחות בידם היה שלא תפני מיחו שלא מת למימר

 גבי בסוטה כמ״ש ה־ור באותו שגברת הוא החנופה כי כן
:המלך אגריפש

 יימר מי ליה אמר יהודאי בך מרדו לקיסר ליה אמר אזל ז'
 אזל ׳ ליה מקרבין .אי חזית קורבנא להו שדר א״ל שס

 מומא ביה שרי דקאתי בהדי תלתא עגלא בידיה שרר
 הוה דלרידן דוכתא שבעין בדוקין לה שפתי׳ואמרי כניב
 משום לקרוביה רבנן סבור הוא מומ׳ לאו ולדידהו מומא
 יאמרו ילוס אבק בן זכריה רבי לרו אמר מלבות שלום
 רלא למקטליה סכור מזבח לגבי קריבין מומין כעלי
 מום מטיל יאמרו זכריה רבי להו אמר ולימא ליזול

 זכריה רבי של ענותנותו יוחנן רבי אמר יהרג בקרשים
 היכלנו את ושרפה ביתינו את החריבה אבקילום בן

 קאתי כי קיסר נירון עלוייהו שדר מארצנו והגליתנו
 נפל אתא למערב בירושלים נפל אתא למזרח גירא שדא

 בירושלים נפל אתא העולם רוחות לארבע בירושלים
 נקמתי את *ונתתי א״ל פסוקך לי פסוק לינוקא א״ל יסייו^
 הוא בדיך קורשא אמר וגומר ישראל עמי ביר באדוםגה

 גברא בההוא ידיה לכפורי ובעי כיתיה לחרובי בעי
מאירן ר׳ מיניה ונפק ואגייר ואזיל ערק

 לרבות איש איש לן דקיימא המזבח גבי על להקריב קרבן קורבגא
 בניב _■ כישראל ונדבות נדריה שנודרים הכותי את

 להקריב מומא הויא לא לרידהו : העליונה שפה שפתים
 הנוטה כמו עי״לא ביוקין .־ אבר מחוסר אלא דידהו בבמה לגבוה
 סבורים שיהיו יהרג בקדשים מום המטיל יאמרו : כדוק

 : נהרג מוס בו יהיה לא על ועבר בקדשים מוס שהטיל שבשביל
 שדאגירא : הרגו ולא זה את שסבל סבלונותו ענותנותו

 הוה ינוקא ההוא : לירושלים סמוך כשהיה קסס לקסום למזרח
 .־ ישראל עתי ידי על ישראל עמי ביר .־ ל״ג בלישניה מגתגס

.־ ידיו לקנח ידיה לבפורי
 ואיל מחולשת עגלה וכמו כולו על ושלישים כמו תלתא עגלא תויספות

 דהא יתכן ולח לכען שלישי וי״מ ׳ וטוב כריא פירוש משולש
 שגדל שמפרש כמי ולא תלתא עגלא להו דהוומברו נם'ד'מיתות אמרינן

 תלתא עגלא להו עכד אמר דמילה אליעזר ר' פרק כסיף דהא שליש

: ללידתו שיעה יוס פירוש ד-שכעה כיומא

 וביום העגל שפקודת לתם רמז בו' תלתא עגלא ■מהר^׳יא
 בחורבן שהיה כמו בידם עדיין גו׳ ופקדתי פקדי

 גו׳ משחיתו כלי ואי: העיר פקודת ו3לך בחלק כמ״ש ראשון יח3
 תלתא עגלא שאתר גו׳ואולי ופקדתי פקדי שנא׳וביוס העגל היינו
 תעגל יונקים ישראל היו ירבעם עד שס ג"כ כמ״ש עגלים ג׳ ע״ש
 להם רמז בו׳ מרמא הוי דלרידן : עגלים מג׳ מכאן־ואילך אחד

 באדם שפתים ניב מוס שהוא הרע לשון נעלי בהן שהיה דור אותו6

ריז גיטין חמישי
 שבעין דוק מוס שהוא עין צרי בעלי בתה שהיו שבעין בדוקין וא״ל

 מסעודתו חבירו שיהגה רצה שלא הזה ממעשה שנראה כמו באדם
 דודא* כו׳ קריבים מומין בעלי יאמרו : בדברים ביישו וגס

 ילמדו אבל מלכות שלום משוס בכה״ג קריביס מומים בעלי הכא
 שלום משוס שלא אחר במקום גס קריבין כאלו מימין דבעלי לומר

 ידי על מלכות של קרבנו נקרב שלא שזה יוחנן וקאתריר' מלכות
 גלות אז נגזר כי כו׳גס היכלנו ושרפה ביתינו החריבה זכריה רבי

 שהיה נחרב היה לא שהבית אפשר חנם שנאת בעבור עליהם
 קרבנו נקרב שלא עתה אכל 3קי־ קרבנו היה אלו עליו חס המלכות

 למזרח גירא שדא :ן3 צורך לו אין שאתר הבית על חמתו היה
 לפי ונראה כפרש״י לעיר סמוך כשהיה קסם דרך כן עשה כר

 לארבע חציו לירות עמד העיר מד'רוחות אחד דבמקוס ענינו
 חידוש בו ואין ירושלים נגד היה רוחות מארבע אח־ וא״כ רוחות
 סמוך היה שלא ואפשר לירושלים סמיך היה אס בירושלים שנפל
 לעיר: עד הכלא דרך נשאו הרוח אבל לעיר לירות שיוכל כדי כ״כ

 הקב״ה של ביתו החריבו שהם נקמתי גר באדום נקמתי ונתתי
 ראשון בבית כמו לא ישראל עמו ידי על תהיה והנקמה שני בבית
 לעתיד אבל פרס מלכות ע״י כ״א ישראל ע״י הנקמה היתה שלא

 לחרוב* בעי הקב״ה וז״ש גומר ציון בהר מושיעים ועלו נאמר
לכפור* ובעי להחריבו בידינו א״א בכך רצונו היה לא דאי ביתיה

: כו׳ ואגייר ואזיל ערק כילי.ואמר ידיה
 ׳ יח תלת עלה צר אתא קיסר לאספסיינוס עילוייהו שדרירז

 שם גוריון בן נקדימון עתירי תלת׳ הנהו בה הוו שני
 ״וע גוריון בן נקדימין • הבסת צצית ובן • שבוע כלבא ובן

 * י״י הנכנס שכל שבוע כלבא בן בעבורו לוחמה שיקדה
 שכל ציצית בן שבע כשהוא יוצא ככלב רעב כשהוא לביתו
 ג׳-א איכא ׳ כסתות גבי על נגררת ציצתו שהיתה הכסת

 €י^, להו אמר חד רומי גדולי בין מוטל' כבתו שהיתה ראמרי
 תלכי© ברחמרא לתו אמר וחד ־ ושערי בחטי להו זייני אנא

 דמיין רבנן ושבחו ׳ בדציבי לחו אמר וחר • ומשחא ומלחא
 קים־ בר הץישמל מםר הוה אקלידי כל חסרא דרב לרציני
 אכלבי שתין בעי דחיטי אכלבא חסרא רב דאמר מרציבי

 עכ״ל הנהו בהו הוו שתא וחד עשרים למיזן לרו הוה ־ דציבי
 ץ״ל לא בהדייהו שלמא וגיעבד ניפוק רבנן אמרילהו בריוני

 יש בהרייהואמרי קרבא ונעביר ניפוק להו אמרי שבקינהו
אמברי להנהו קלינהו קמו מלתא מסתייע לא רבנן להו

: והוהכפנא ושערי רחמי
 בשבילו זרחה חמה לו נקרה : בהרים מקררים לשון נקבת נקרה

על נגררת :טליתו של ציצית ציצתו : תענית במסכת
 ואיכא :מילת גבי על אלא מהלך היה שלא ובשתות כרים גבי

 כסא כסתו שהיה הכסת שמו נקרא ולמה שמו ציצית בן דאמרי
 קיבר: פני להקביל ברומי הולך כשהיה רומי גדולי בין מוטלת שלו
 למיזן וציבי ומלחא וחמרא ושערי חטי עתירי תלתא לתנך לחו הוו

 ופוחזים דקים אנשים בריוני :שתא וחד עשרים העיר בני כל
למלחמה א גרי ח״ב־



חמישי פרק • המזקק
מלתא מפתייעא לא ריו>י:3 לרגו רמן להד אמר' למלחמה:

 התבואה לאוצרות אמברי להנך קלנהו :בריוני קמו :לנצח
: שילחמו כדי והעצים

עובדי הך כל איתא רבתי באיכה כוי עתירי תלתא מהרש״א
בתרתי גוריה בן נקדימזן שם ותשיב שונים נפנים

שמותן פירו׳ כולי חמה לו שנקדה נקדימון ואמר עתירי ארבע והוו
 ובמצות בחורה עוסקים היו שני במקדש דיומא נפ״ק מ״ש ע״פ

 שנקדה נקדימון מעשים נעלי היו עשיריהס שגס אמ׳כיון ולזה נו׳
 כו' הנכנס שכל שבוע כלנא בן נתענית כמפורש תפלתו ע״י נו׳ לו

 כמ״ש ציצית כמצות זהיר שהיה כו׳ ציצית נן לכל מצויה פתו שהיה
 מוטלת כסתו שהיה וא״ד כולי מצותי כל את תזכרו למען גהס
 כדמסיק לאו אי המלכות נפני עליהם להתנצל נידו והיה נולי

 כמפורש נהם שהיו ישראל פריצי והם כו' בריוני נה דהוו משוס
 והגלות החורבן להם גרמו זה את זה שנאתם מתוך והס ניוסיפון

 שלמא ניענוד רננן דא״ל כדקאמר לרומיים לכנע רוצים היו שלא
 נא יעבור יעקב שאמר לבנים אבות סימן כי זה ידעי שככר נו׳

 דענו״ם דפ״ק כאגדות בחידושינו כמפורש גומר ענדו לפני אדוני
 : קרנא נה־ייהו ליענוד מלתא מסתייעא לא רננן אמרו ולכך

 שדרתיה הויא דירושלים עתירתא בייתים בת מרתא יט
 אדאזל סמידא לי אייתי זיל ליה אמרה לשלוחה שם

 אמרה איכא חיורתא ליכא סמיהא לה אמר אתא איזרבן
 חיורתא לה ואמר אתא איזהבן אדאזל לי אייתי זיל ליה

 אהאזל לי אייתי זיל ליה אמרה איבא גושקרא ליכא
 דשערא קמחא ליכא גושקרא לה ואמר ׳אתא איזרבן

 שליפא הוה איזדבן אהאזל לי אייתי זיל ליה אמרה איכא
 למיכל מידי משכחנא אי ואחזי איפוק אמרה מסאנא
 בן יוחנן רבי עלה קרי ומתה בכרעה פרתא לה איתיב

 דר׳ גרוגרת דאמרי וגומ׳איכא והענוגה בך *הרכה זכאי 0מיי
 ארבעין יתיב צדוק דרבי ומתה ואיסטניסא אכלה צדוק נח

 מירי אכיל הוה כי ירושלים ליחרוב דלא בתעניתא שנין
 גרוגרת לי׳ מייתי בארי הוה ובי מאבראי מתחזי הוה

 לכל אפיקתה נפשה ניחא הוה כי לחו ושדי מייהו מייץ
 מיבעי למאי האי אמרה בשוקא שריתיה וכספא דהבא

: ישליכו בחוצות *כספם רכתיב היינו לי יחזקאל

 קיבור פת גושקרא ; נקייה פת חיורתא : סלת סמירא1
 מחמת ומתה :נהמה גללי של פרש פרתא :פאונדיי״ר

 את שמצץ צדוק לי' שנשארו מאותם גרוגרת :איסטניסותא
 צדוק ר׳ של החולי ומריח לרענונה ואכלתה היא !מצאתה מימיה
 כגרונו מתחזי הוה : ומחה־כאשטניסות טעמה כגרוגרת שנכנס

 תעניותיו כשגמר בארי הוה כי כחוש: שהיה מחמת מאכראי
 יבשים תאנים גרוגרת ליה מייתי הוו :מועצ להכרות ורצת

 מימיהם את מוצץ והיה עכה דבר לכלוע יכול היה שלא מפני
: הגרוגרת ומשליך

 נייתום נת מרתא זה דאין ג״ל מרתאכו' ׳א מהרש
הנע״י פרק נדתנן גמלא כן יהושע לקדשה

גיטין
 מקמיה וינאי שם כדאתרינן הזת המלך ינאי דההיאנזמן

 דוכתין ככמה כדמוכח חשמונאי מכני שהיה הוה טוג^ לחורבן
 תכני דהוה ינאי ההוא לאו ינאי דזה התוספות פירשו ביומא ומיהו

 כ״ג גופיה דאיהו לכ״ג ליהושע מוקיס היה לא דא״כ חשמונאי
 כל באיש 3כתי שכנר גו׳-לפי הרכה ריב״ז עליה :קחי הוה

 שלא מזה לכד גו׳ עינו תרע מאד והענוג נך הרך האיש הענין
 וענוגה רכה נטנע שהיא נאשה זה דנר הוסיף רק כאיש 3נכת

 דקרא אסיפא ישליכו בחוצות כפפם זו: אשה על לרמוז ניותר
 נפש© ה׳ ענרת כיוס להצילם יוכל לא וזהבם כספ׳ 3דכתי קסמיך

 אלא השלכה גני זהכס 3כתי לא דקרא וברישא גו׳ ישבעו לא
 חטאם גודל טל שהוא אולי גומר תהיה לנדה זהים כתיב דהכי

 נת מרתא ליה עיילה דדינרי דתרקנא כיומא כדקאמר נזהנם
 חיורתא : נכ״ג גמלא כן ליהושע לאוקמא מלכא לינאי בייחוס
 שהיו התקדם שבקיום לפי לחם מיני ד׳ הכא חשינ כו' איכא

 צריך הוא לחתנו וכי וע״ד מינים ארבע שהן תודה לחמי מקריכק
 לחמין תינין כד׳ פרנסחינו להתברך גבוה משלחן ממנינו הוא אכל

 ששרפו טובה כפויי שהיו גס ככ״ה זו הקרבה וכהכטל כאן שזכר
 דרבי : לעיל שזכר לחס מיני ע ארב תהס ניטל מזונותיהם כל

 דארכעים בו׳ ליחרוב דלא בתעגיתא שנין ט׳ יתיב צדוק
 ודו״ק: חורבן סימני כו וחזו סנהדרין כעלו הכית קור׳שנחרכ שנין

כ דריב״ז אחתיה בר דירושלים בריוני ריש סיקרי אכא
 שם ליה אמר אתא לגבאי בצינעא תא ליה שלח הוה

 ינה* אמר בכפגא לעלמא ליה דקטליתו הבי עבדיתו אימת עד
 *לי ליה אמר לי קטלו מירי להו אמינא דאי איעבד מאי ליה
 "2 פורתא הצלה דהוי אפשר דאיפוק לדידי תקנתא לי חזי

 יתשין בך ולישיילו כ״ע וליתד בקצירי נפשך נקוט ליה אמר
 .שדרו ולעייא נפעץה דנח ולימדו גבך ואגני פרי׳ מירי ואייתי

 לרגשון דלא אחרינא אינש בך ליעול ולא תלמידך בך
 נו עלי הבי עביר ממית׳ קליל דחייא ידעי ראינהו את דקליל בך

 ׳גת״ש מטו כי אחד מצר יהושע דר• אחד מצד אליעזר ר׳ בו נכנם
 בעו דקרו רבן יאמרו להד אמר למדקריה בעו לפתחא

 א)?ד,- נפק בבא ליה פתחו רחפו רבן יאמרו לרד אמר למדחפי׳
 מיי מלכא עלך שלמא מלכא עלך שלמא אמר להחם מטא כי

 מא"נני אנא מלכא דלאו חדא טלי'ר תרי יחייבת־ יה1? אמר
 נוי, לא אמאי האידנא ער אנא מלכא אי ותד מלבא קרי׳לי
 0רש׳ איברא אנא מלכא לאו דקאמרת ליה אמר לגבאי אתית
 בירך ירושלים ממפרא לא את מלבא לאו ראי את מלכא

 ישעיה* מלך אלא אדיר ואין ׳ יפול באדיר *והלבנון רבתיב
 ל ירמיה המקיש בית אלא לבנון ואין ממנו׳ אדירו *והיה דכתיב
 ג דניים אנא מלבא אי ורקאמרת והלבנון הזה הטוב *ההר שנאמר

 כן דאית בריוני האירנא עד לגבאי אתית קא לא אמאי
 כרוך ודרקון רבש של חבית אלו ליה אמר שבקינן לא

 אישתיק דרקון בשביל החבית את שוברין היו לא עליה
 ישעיש םיםחכ מעדב* עקיבא רבי ואיתימא יוסף רב עליה קרי

תד צבתא שקלינן ליה למימר איכעי יסכל ודעתם אתור
ושקליגן



פרק הניזקין
 לה שבקינן והכיתא ליה וקטלינן לדרקון ליד. ושקליגן

 ליה דמית קום א״ל מרומי עליה פריסתקא אתא אדהכי
 הוה ברישא לאותיבך דרומי השיבי הנהו ואמרי קיסר

 בעא עייל לא לאחרינא למסיימא בעי מסאנא חד מסיים
 תצטער לא א״ל האי מאי אמר נפק לא למשלפי׳לאידך

 עצם תדשן טובה *ושמועה רבתי׳ אתי׳לך טובה שמועה ספלי
 מיניה דעתך מיתבא דלא אינש ליתי תקנתיה מאי אלא ט׳

 הכי עבד גרם תיבש נכאה יורוח רכתיב קמך ולחליף יז ם0
 אמאי עדהאיתא האי כולי דחכמיחו ומאחר א״ל עייל

 נמי אנא ליה אמר לך אמרי ולא א״ל לגבאי אתיתו לא
 משדדנא אחרינא ואינש אזלינא מיזל ליה אמר לך אמרי
 וחכמיה יבנה לי תן ליה אמר לך ואתן מינאי בעי אלא

 צדוק לרבי ליה דמסיין ואסוותא גמליאל ושושילת׳דרבן
 חכמים *משיב עקיבא רבי ואיתימא יוסף רב עליה קרי היט5•

 הדא לשבקינהו ליה ל£ימר איבעי יפסל ודעתם אחור סד
 פורתא והצלה עביר לא האי כולי דלמא סכר והוא זימנא

1 הוי לא נמי

 אמר :בצנעא לגנאי תא רינ״ז ליה שלח שתו: כך סיקרא אבא
 שנקתון דלא הבי עבדיתו אימת עד :רינ״ז ליה
 נקוט העיר; מן לצאת שיניחוני לדידי תקנתא לי חזי לאשלותי:

 : חולה שאתה קול הוציא כחולים עצתך החזק בקצירי נפשך
 דבר סריא מידי ואייתי : גושש שאתה כתו בך לישיילו

 מת שיאתרו עמך נתטתך והשכג גבך ואגני :נכלה כגון חסריח
 רגלי תחת יכנסו תלמידך בך ולעיילו :כנר ומסריח הוא

 קליל דחייא ידעין דאינון לשאת אחרים יניחו ולא לשאת מטתך
 ,הוא. מערים שתא נרמחים נריוני.למרקרי׳ הנך בעי : מתיתא

 רנן שאפילו עליכם הרומיים יאמרו :סיקרא אנא להו אמר
 :ני והתעללת אנא מלכא דלאו :יצעק אולי לטדחפיה :דקרן

 ממני אדירו והיה ;להיות עתיד אתה מלך את מלכא איברא
 בית זה לבנון : מושל הוא אדיר אלתא יצא מקרבו ומושלו >מ>ד

 ולהוט דנוק עליה כרוך :ישראל של עונותיהם שתלנין המקדש
 היה כך הדרקון לו שילך כדי החבית את שוברין אין • אחריה

 נריוני אותם להשליך כדי נאש ולשרפה העיר חומת להשחית לכס טה6
 להם נוכל אולי מצפים היינו כך לה שבקינן וחביתא :מתוכה 15"5י

 פריסתקא .־ עמך ונשלים קיימת העיר ותהיה תמנה ולהוציאם
 ורוח : השמועה משמחת אנריו שנתדשנו נפיק לא : שליח

 הינש השונא מחמת רוחך תכאה כאשר גרם תיבש נכאה
 : חכמיה תהרוג ולא תחריננה שלא יבנה לי תן :פלך העצם

 תכלה שלא תהרגם שלא הנשיא משפחת רר״ג ושושילתא

 את שירפאו מאנשיך לי חן רופאים ואשוותא :דוד נית פולטנות
 נהעניותיו: מעיו לפישנתקצרו אוכל לנלוע יכול היה שלא צדוק ר'

 לי ניד ע לא לירושלים דלישנק האי כולי :יוחנן רני סבר והוא
 האי מיניה נעינא הלכך ענד לא פורתא הצלה ואשתנתדאפילו

.־ פורתא הצלה דתיהוי

ריח ׳ גיטין חמישי
 דאכתי אע״ג בידך ירושלים מימסרא לא את דמלכא לאו אי פות0תו

 צר דכנר כיון תקום מכל עיטוש שגא עד נידו מימסרא לא
.״ נמסרה ככר כאלי הוה כפנא והוה שנים שלש עליה

 אתרו שהם גס בו׳ בכפנא לעלמא וקטליתו מהרש״א
 לא רננן לדעת ת״ת נהדייהו קרנא גיענוד ניפוק

 נהם הכפנא תלה החטים אוצר שרפו והם מלתא מסתייעא הוה
 גומר ננוג היום עוד שלמעלה ענין לפי כי׳ אדיר ואין :וק״ל

 דהכא הדרש אך הענין כל נאתר וחיילותיו סנחרינ תפלת על
 ותייתי מקדש אלא דאיזלננון המקדש חורנן על למדרש ליה משמע

 הידוע נה' הטונ ההר נאמר דלא והלבנון הזה הטוב ההר מדכתיב
 ויעקב יצחק אכרה׳ תאנותינו לטוג ננחר שככר התוריה הר על רק

 גס לגנזן מעצי הזה הטוב נהר תקדש של נניינו על קאי והלננון
 דבש חבית אלו :ודו״ק כפרש״י תלנון או נניין מלשון הוא כי

 ודרקון גילוי משוס נו שיש המשקים ת אח׳ הוא דכש כו׳ ודרקון
 ארס נו להטיל שיוכל פתיחתה עד עלית כרוך הוא הנחש שהוא

 קצת ולהפסידה החנית שונרין דנזדאי ואתר האדם את ולהזיק
 שילך כדי פירש ורש״י החנית שכירת עם להורגה הדרקון נשכיל

 החנית נשנירת ירויח תה דא״כ נתשתע זה ואין כו׳עכ״ל הדרקון
 וקטלינן לדרקון דשקלי׳ כו׳ למיתר ליה דאינעי לתאי קאתר וה״נ

 החנית הוא העיר וחומות הנחשים הם הבריוני והדתיון ליהכו׳
 לשריפה העיר חומות יהיה אס גס שנתוכה דנש היא כה אשר וכל

 : דנריוני נהריגתס תרויח שנתוכה נמה גס קצת הפסד ויהיה
 שהקנ״ת הגורס הוא העיר אנשי דעון ר״ל כי׳ חכמים משיב

 לא : להשיג )דעת( העת להם יהיה שלא גומר חכמים משיג
 חול* תחתת כי חושג שהיה עצמו שציער אפשר כו' תצטער

 בו' תקנתי׳ מאי א״ל ט׳ טינה שמועה כשא״ל וע״כ רגלו נפוח
 דמ״ת שאמר אלא אחרים מנעלים לו לעשות כידו היה דודאי
 תראה נזה בו' איגיש ליתי )א״ל תקנתיה ותאי זה הוא נפוח
 ומאחר א״ל : אחר כחולי רפואה כעי דלא הוא נפוח חולה דלאו

 בקושייתו הוסיף אתיתכו׳ לא אמאי האי כולי דחכמיתו
 דלא מנריוני ולהנצל אצלי לנא לך היה חכמתכם דתתוך דלעיל
 חכמים הס דגם לך אמרי הא כן אע״פ והשיג דקאמר׳ שנקוך

 : דלעיל נמשל לך אמרי נתי הא ליה ואתר מהם להנצל נוכל ולא
 כא קטא יומא הוא מאי צרוק לרבי ליה דמסיין אסוותא

שם דסיפוק׳למחר מיא למחר דפארי מיא אשקוה
3ע״ :פורתא פורתא מעיה דרווח עד דקמחא מיא

סונין רסיפוקא מיא : סונין נהם שנישורו מיס דפארי מיא
: נהן מעזרג וקמח גסין

כו׳הכוונה ממנו אדירו והיה ו״ל וכז׳פרש״י מלך אלא אדיר אין הרי״ה
 האדיר יהיה כלות׳מישראל ממנו אדירו והיה שהכחו׳אומר לרש״י ׳
 של מזרעו היה אספסייאנוס והלא משס ללמוד גא ואיך יצא מקרני והמושל

 זה פסיק הניא שלא כלומר מושל הוא אדיר אלמא ז״ל רש״י אמר לזה אדים
הוא יפול נאדיר והלננון דכתיג הא וא״כ מושל הוא שאדיר ממנו ללמוד אלא

 בב :ממנו יהיה שאדירו ממנו יליף לא אכל יפול כמושל והלננין לומר
 שס חסיו צור אלהימו *אי ואמי הרשע לטיטום שרריה אזל

 דניים מה מעלה בלפי וגידף שחירף הרשע טיטוס זה כו
צנ עשה כ נה



מטץ חמישי פרק הגיזקין
 ור*יע הקרשים קרשי לבית ונכנס בידו זונה תפש ■עשה
 הפרוב׳ את וגירה סייף עביר׳ונטל עלי' ועבר תורה ספר

 עצמו את הרג וקסבר ויוצא מבצבץ דם והיה נס ונעשה
 אותו׳ אותות׳ שמו מועדיך בקרב צורריך *שאגו שנא׳ סל'ח

 וקשה חסין כמוך מי יה הפין כמוך *מי אומר חנן אבא '0ט
 רבי ושותק רשע אותו של וגידופו ניאוצו שומע שאתה פט

 באלמים כמוך מי ה׳ באלים כמוך *מי תנא ישמעאל ר׳ ת מ3
 כל והביא גרגותני כמין ועשאו הפרוס׳ את נטל עשה מה ט!

 לילך בספינה והושיבן בהן והניחן שבמקדש הכלים
 ובאו קבורים רשעים ראיתי שנ׳*ובכן בעירו ולהשתבח י'הלי*

 תקרי אל עשו כן אשר בעיר וישתכחו יהלכו קרוש ממקור
 וישתכחו אלא וישתכחו תקרי אל קבוצים אלא קבורים

 אגליין המיטמרן מילי האפילו ממש קבורים דאמרי איכא
 אני כמדומה אמר לטוכעו שבים נחשול עליו עמד • ליה

 טבעו פרעה בא כמים אלא גבורתו אין אלו שאלהיה׳של
 עלי עומד הוא אף במים טבעו סיסרא בא במים

 עמי ויעשה ליבשה יעלה הוא גבור אם במים לטובעני
 עשו של בנו בן רשע כן רשע ואמרה ב״ק יצתה מלחמה
 קרי אמאי שמה ויתוש בעולמי לי יש קלה כריה הרשע

 עלה לה לית ומפקנא לה אית רמעיילנא קלה בריה לה
 ונכנס יתוש בא ליבשה עלה מלחמה עמה ותעשה ליבשה

 חליף קא הוה חר יומא ־ שנים ז׳ במוחו ונקר בחוטמו
 איכא אמר אישתיק ארזפת׳ קול שמע נפחא דבי אכבא
 ליה יהיב קמיילעכו״ם ומחו נפחא מייתו יומא בכל תקנת׳
 תלתין עד בסנאך חזית הקא משתייך א״ל לישראל ד׳זוזי
 א״ר תניא דש דדש כיון ואילך מכאן הבי עביר יומין

 פצעו וכשמת רומי גדולי בין הייתי אני ערובא בן פנחס
 ב׳סלעיס׳במתנית׳ משקל כצפו׳דרור בו ומצאו מוחו את

 פיר נקטינן אביי אמר לטרין ב׳ משקל שנה בן כגוזל חנא
 להו אמר מיית קא הוה כי ברזל של וצפרניו נחשת של

 דלא ימי אשב לקטמיה ולבדרו גברא לההוא לקליוה
: בריגא ולוקמיה דיהודאי אלהא לשבחיה

 שמו :נו מתוועד שאתה בבית מועדיך בקרב צורריך שאגו
 תי של זה דם סימן שסימניהן אתרו אותות אותותם

 מתאפק: חטין :תעלה כלפי כינוי עצתנו את שתרגגו לא אס הוא
 וקורין לגור תנת יין גו ששואבין גדול סל גרגותני כמין

 הזאת הגבורה עשו כן אשר בעיר וישתכחו : קולדזיי״ר
 נחשול :ישראל של מתונס תטמון דמיטמרן מילי רואים: שאתם

 להכניס פה מעיילנא : גרפס קיכון נחל סיסרא :סערה רות

 : קורנס ארזפתא :הרעי בית דרך תוצא מפקנא מאכל:
 דש דרש כיון : הקורנס קול תפני תלנקר יתוש אותו אשתיק
: ניקורו הגיח ולא בה הניר הקורנס בקול ולמד היתוש משהרגיל

: ארונדי״לא דרור צפור
 יזורבן המקום לפני דקשה להודיע וכו׳ דס והיה נש ונעשה תוספות

 חועמו דדרן בכך ערפה נעשה לא שנים ׳1 במותו ונקר • נ״ה

 כדפירן לבהמה דאדס טריפות בין חילוק דיש ועוד הקרוס ניקב ולא נכנס

: דעירונין קמא בפרק

 ר׳ כדברי כי׳ טיטום זה גומר צור אלהימו אי מהרש״א
 ואתר עכו״ס כלפי הכתוב שדבי־ בספרי נחמיה

 שהרג דקסבר כדתסייס דהיינו גו׳ אלהיתו אי טיעוס זה האויב
 שהיה אותות אותותם שתו קרא תהאי נמי ותייתי עצתו את

 היא הדס יציאת שהיא אדם הריגת של וסיווגים דאותות סבור
 דלעיל בקרא גו׳ יה חסין כמוך מי :עצתו של והרינה אות ג״כ

 ש'3 כתדת אינו תדחו כי שאתר סביביו כל על ונורא כתיב מיניה
 היא ית׳ ומדתו אויביו עס ותדקדק אוהביו לנגד תוותר שהוא ודס

 עתהם לדקדק סביביו כל על נורא הוא ני הזה בעולם היפך
 רשעים ולגבי הפרה ובפרק -יבתות סוף נדאתרינן השערה כחוט
 זו בתדה כתוך ותי תיד בהם לנקום אתה צבאות אלהי שת׳ אתר

 להם ולהאריך שותק להיות הגלות שס שהוא יה וקשה חסין שאתה
 וההיפן* בעה״ב לטורדס נדי נו׳ יתוש שבא כדתסיק קיצס בא טד
 בתדה בתוך תי נותר ה׳ באלים בתוך תי דריש וכה״ג בצדיקים זה
 מציגו דלא הדרש זה לתם ויצא רשעים נגד אלם עצתו לעשות זו

 את נטל עשה מה ואתר אלם תלשון יו״ר חסר אנס בתוהו
 וכסף זהב נלי רק עתו ליטול חש היה לא שבודאי כו׳ הפרוכת

 את שהרג דם בעפת להשתבח כדי הפרוכת נס נטל אבל שבב״ה
 אן בקהלת בפרש״י הוא הזה הדרש וכל עשו כן אשר דהיינו עצתו

 והגית בפירושו הביא לא קבוצים במקום קבורים הכא שדרשו תה
 תקרי אל לתדרש לי׳ תשמע ואפש׳תשו׳דלא "ש ע כמשמעו קבורים
 גרי״ש דתתחלף צ' תקום גשום תצינו דלא קבוצים אלא קבורים

 נ'3 תתחלף דג׳ ליה ניחא וישזגחו אלא וישתכחו תקרי אל אבל
 קבורים תקרי אל דוקא דלאו הדרש לפי לפרש הכתיב׳ונראה בשורש

 קיבורא כתו קבוצים הוא קבורים דתשתעות אלא קבוצים אלא
 במי׳ אלא גבורתו :אין תתרי׳ של מלשוןקבוץ נו שפירשו דאתיני
 אבל אלו אלהיה׳של לעול׳איןזת תבול יביא שלא נשבע כי נס כו׳ר״ל

 בנר כו׳בן רשע פרע׳וכו׳וא״ל מיס:בא3 אלא גבורתו אלהיה׳אין
 ט' בידם היה קבלה שלחוהו ארס מלכות כי גס הרשע עשו של

 תדרשו'ונבר בכת׳ כתפור׳ עשו של זרעו ע״י היה שני בית שחורבן
 גוריוןנו׳: בבן נתפור׳ אליפז בן צפו היה הראשון שהמלך בזה כתבנו

 הזה העונש לז בא ט׳ במוחו ונקר בחוטמו ונכנס יתוש בא
 דרך כבא הנשתה תכח שבא בדבורו ונידף שחירף שחטא לפי

 חית לנפש האדם ויהי חיים נשמת באפיו ויפת כת״ש למוח החוטם
 ארזשת׳אשתיק קול כו׳ושתע במוחו שנקר וענין תתללא לרוח רת״א

 יודע גומר צורריך שאנו שאתר לעיל דתייתי תקרא רתז לפרש יש
 לו שיהיה לעירו שהביא פרוכת באותו יודע ר״ל לתעלת כמביא

 כסבור כמ״ש לתעלה כמביא ר״ל או בעירו בו להשתבח למעלתו
 כתו קרדותות ׳ןע 13ס3 עונשו שהיה ואתר עצתו אח שתרג
 קאמר נתי ולאביי במוחו היתוש נקר כן העץ את קורדוס שנקר

 קצת לו שהיה פהוחיה ואתר הזה כקורדו׳ ברזל וצפרניו נחשית דפיו
 להשתיקו יהלומון וכלפות בכשיל וישראל גוי יחד כי ופתח נחמת

 כמ״ש לנ״י רמז הוא גגסל למר מוחו שפצעו ואמר ארופתא בקל
כמראות



פרק הניזקין.
 אותם גו׳וינתר וגוזל תור גוי עגלה לי קחה הסתרים נין כמראות

 קיימין יהיו וישראל יכלו שעכו"ס רתז נתר לא הצפור ואת נתוך
 :וגוזל תור דהיינו גו׳ חורך נפש לחית התן אל הזה במזמור וז״ש

 האקלמים ז׳ לפי הס ימיס ע3ש ימי קיטמי׳אשב לבררו ואמר
 נז' נח לו שאין מעלה כלפי חירף הזה והרשע לכת כונני ז׳ ע״ש

 ולא שלמעלה לכת כונני לז׳ הממשלה נתן אבל הימים
 כקרא רמז ג״כ לזה ויש עליהם ממשלה לו שאין נו' הא1ן לשכחיה
 הוא מותו אחרי גס גו׳ צר יח־ף אלהיס מתי עד שאמר דמייתי
 שככר־ גו׳ מקדס מלכי אלהיס ואתה ימים נז' ממשלתך שאין מחרף
 ים נעזך פוררת אתה כי הימים בכל וישועתך כחך הראית מקדם

 אותו שפזררת עוזא שנקרא ים של המלאך על רמז ההוא גו׳
 כי גו׳ נהרות הובשת אתה גו' ונחל מעין כקעת ואתה נממשלתו

 למצוא דהיינו גו׳ לילה לך אף יוס לך ואתר ונהרות ימים ככל כחך
לשכחיה דלא היפךשאמר עיניך מנגד נסתר )אין כאורה במשיכה

:דיהודאי אלהא
 רשע אותו של וגידופו ניאזצו שומע שאתה יה חסין כמוך מי יף הריי׳

 כמוך מי אחריו הכתוכיס שני יבואו זו דרשה וכפי ושיתק י
 כדכתי׳וסביכיו הצדיקים הס מסביכותך ליפרע ואמונתך לרשעים ומתאפק

 כלום להם מוותר ואינו השערה כחוט הצדיקים עם לדקדק מאד נשערה
 ולענוע לעליה הים בגאות מושל אתה וז״ש לעוכעו׳ שנים נחשול עמד מיד

 תשכחם אתה גליו נשוא מיד במים אלא גבירתו אין כשאמר ואח״כ לטיטיש
 דלשין תשכחם אתה והשקיטם הקכ״ה חזר השערה רוח הגלים כשנשאו

 דכיח אתה ליכשה הים מן ובצאתו השקיטו לשון שהוא ימים שאון משכיח
 שנתגאה למי רהב כחלל מותו תנקר שהיה קלה כריה ביתוש לטיטיש

 דפסיק כתאי מיתתו אחר ענשו ומה שתת עד כאדמה כחלל דכית זנתרברב
 פזרת עוזך כזרוע וזהו יתי אשב קסמיה ומכדרו יתיה לקלויי אנפשיה

אף שתים לך כי העמיס כל וידעו הכירו אז ימי אשב אפרו לפזר אויביך

: גיורה עם זרוע לך ארן לך
 בעי הוה דטיטוס אחתיה בר 'קלוניקום בר אונקלוס כג
ליה אמר בנגירא לטיטוס אשקיה אזל לאגיורי שם

 לאדבוקי מהו ישראל ליה אמר עלמא בההוא חשיב מאן
 איגרי זיל לקיומינהו מצית ולא נפישין מילייהו א״ל בהו

לראש צריה *היו רכתיב רישא והוית עלמא בהאי כהו ”אי
 ליה אמר ראש נעשה לישראל המיצר וגו׳בל שלו אויביה

 כל אנפשיה דפסק במאי א״ל במאי גברא רההוא דיניה
 ומברר ליה וקלו ליה ודייני לקטמיה מכנשיליה יומא
 חשיב מאן ליה אמר בנגיר׳ לבלעם אשקיה אזל ימי אשב

 א״ל בהו לארבוקי מהו ישראל ליה אמר עלמא בההוא
 דיניה ליה אמר הימים כל וטובתם שלומם תדרוש *לא נז
 אשקיה אזל רותחת זרע בשכבת א״ל במאי גברא דר,הוא 'דניי

 ישראל ליה אמר עלמא בההוא חשיב מאן א״ל בנגידא ״שע
אל רעתם דרוש טובתם ליה אמר כהו לאדבוקי מהו ששכב

• עינו בבת נוגע כאלו בהם הנוגע כל תדרוש
ו ג סח;
חזי תא יא רש

 רבי אמר תניא • עכו״ם לנביאי ישראל פושעי בין מה
 סייע שהרי בושה של כחה גדולה כמה וראה באו אלעזר
 היכלה את ושרף ביתו את והחרי׳ קמצא בר את הקב״ה

 .* קיטתא ונקרי מיקלי אנפשיה דפפיק במאי :3אן כנגידא

ריט גיטין חמישי
 התחילו שבעצתו מדה כנגד מדה רותחת זרע כשכבת

 לה ויליף מרנעירונין ראמר : 3ננותמוא על לזנוח הס
 וקרא כשר כיגיעת נידון הרכה המלהיג כשר יגיעת הרנת תולהג
 תדנרי יותר נד״ס הזהר כני מהתה ויותר כתיכ סופרים נדכרי
 לדכר: והרשיע עליו נגלית שהשכינה כלעס עכו״ם נביאי :תורה

כחזרה כפר כו׳ מצית ולא נפישין מלייהו א״ל מהרש״א
 לקיימה דא״א כיון השתים תן שנחנה דא"א השתים תן

 קרא בהאי רתז יש לזה גס כעלתא כדנריס הס ותלייהו כולהו
 נפש לחית תתן אל שאותר גותר ה' חרף אויב זאת זכר עוד שאתר

 מצויה השכחה כי כולת לקיימה דא״א כמ״ש תורך ישראל שהם
 לנצח תשכח אל ^4ישו שהם ענייך שהבטחתני החשוכה והיה כאדם
 בו/ לישראל המיצר כל ואתר גו׳ זרעו תפי תשכח לא כי כמ״ש

 הרשיע לא גו׳ וטובתם שלומם תדרוש לא לק:ת מפור׳כאגדת
 שלומם תדרוש לא ל3א להס להיצר כהו אגרי זיל לומר כ״כ

 עמון דהיינו כהס לדכק הקנ״ה שהרחיקס כעכו״ס וכת"ש גו'
 לא נאתר ושוב להם להרע גו' כהס תחגר אל כהס שנאמר ומואב
 וככר לכן הוא כלעס הוא כמדרשות מ״ש וע"פ גו׳ שלותם תדרוש

 רשעים של עונתן כי רע ועד תעוב יעקכ עס תדכר אל לו נאתר
 חרפתך זכור קראי כהני נרתז זה שגס ואולי צדיקים אצל תיא רעה
 זכור ואתר כלעס שהוא לכן אותיות הוא נבל היום כל נכל מגי

 ותסיים כמואב כמ״ש גו׳ תדרוש לא שאת׳ היתיס כל תתנו חרפתך
 גו' צורריך שאגו כת״ש טיטוס הוא צורריך קול תשכח אל נחרתי

 כתה שהביא כלעס שהוא תתיד עולה קמיך שאון תשכח אל וגס
 כל מבואר כו׳ בבת נוגע כאלו : ןק״ל ישראל לקלל כדי עולות
 תשחית לרעה נהם הנוגע כן אורו תשחית הוא עינו ככת הנוגע

 נידון : 3דכ״ פ״ק כהורזוס כה״ג כמ״ש עולם של אורו ויתככה
 כו' יגיעת הרכה מלהג הכי ליה דדריש כפרש״י כי' בצואה

 תשום לה דדריש תאן ונראה לעג כתיכ תדלא דרשה הך דחי והתם
 נידון חכתיס דכרי שתכזה ולפי נאחה״ע כה׳ תתחלף ע׳ דאות

 חכתי' כדברי אתר שככר ה״פ הרכה להג ת"ש ונראה כצואה בכיזוי
 לתורה סייג כספריהס שעשו דהיינו גו׳ הרכה עשותספרי׳ הזהר

 .־ וק״ל כשר ניגיעת נידון גדריס לגדור כזה שהרכו על שלועג מי
מ נהיגי דהוו מלכא טור חרוב ותרנגולתא ולא אתרנג

 קמייהו מפקי וכלתא חתנא מפקי הוו
 0פ יומא כתרנגולים ורבו פרו כלומר ותרננולתא א תרנגול

 נפלו מנייהו שקלינהו דרומאי גונרא חליף קא הוה חד
 יתדאי בך ■מרדו לקיסר ליה אמרו אתו מחונת עלייהו

 מילא קפיץ דחוה דרומא בר ההוא בת הוה עלייהו אתא
 אמר אארעא ואותביה לתאגיה קיסר שקליה בדו וקטיל

 תמסרי׳להרו׳גברא לא לך ניחא אי כולה דעלמא רבוגיה
 לבר פומיה אכשליה גברא דחד בידיה ומלכותיה לדיריה
 9חל> תצא ולא זנחתנו אלהים אתה *הלא ואמר דרומא

 ם' על מתמה קא אתמוהי דוד הכי אמר נמי דוד בצבאותינו
 הית נפשין-, ונח לכרכשיה שמטא דרקונא אתא הכסא לבית
רינת אשב זמנא הא גיסא לי ואחרחיש הואיל אמר

)׳<• 1 — — ׳-
שבקינהו



פרק הניזקין
 ער שרגי ואדליקו ושתו ואכלו אזרקור שבקינדעואזל

• , . ז . 1 ■הס
 קא מיחדא אמר מילא ברחוק דגושפנקא בליוני דאתחזי ונל,
 תל׳מאד. אסי רבי אמר עלייהו אתא הדר יהודאי בי חדו ושתי

תלתא בה וקטלו מלכא לטור עלו סייפא שליפי אלפי ',תלר
 הוו ולא וחנגי חלולי גיסא ובהך לילותא ותלתא יומא

:בהני הגי ידעי *רחם
 היהודי׳ המדינה בני נפול :המלך הר ששתה מדינה מלבא טור שלא

 בהו הוה :גדוד נונדא : הכום מחונהו :דרותאי עלייהו י
 בליונא :החיל לגני דאתחזי עד :לשמוח איזדקור : ניהודיס •מלו
 מן מיל רחוק תכיר' היה בטבעתו צורה לו שהיתה מי דגושפנקא מ״ש

: הנרות למראה העיר
 ורבו פרו כלומר כו׳ חתנא מפקי הוה כי מהרש״א ל1נ>אי

בתורה נאתר דלא פ״ו רנת3 ע״ש כל כתרנגולים להם
ונקטו ז׳ יום3 אדם גבי ונן ה׳ ביום בעופו׳ודגים רק ננהמ׳ותיה 6"יש

 :וק״ל יה״כ3 בכפרות שכתבו כטעם גבר שנקרא ע״ש תרנגולים
 ותהיכא אתרו חדא לשון דהא למידק ואינא בו' אתמוהי דוד

 דוד הלב כונת לפי לותר ודוחק הוה דאחתוהי נדוד טפי משתמע
 קרא האי קאתר לא דדוד ליישב ויש רא3ג מההוא טפי מתמה תוה

 ויך אלהינו ישועת בו דמספר מזמורא כוליה בתוך אלא גלחודיה
 עד נחני מי צר3מ עיר יובילני מי בו וסיים גומר אדום את יואב

 ־ תחיה דרך גומר זנחתנו אלהיס קאמרהלא ודאי אדוסואהא
 תמיה דרך משמע לא נלחודיה קרא האי קאמר גבר׳ האי משא״ג

 לא גומר אנפת פרצתנו זנחתנו אלהים התזמור תחלת3 ודקאתר
 שיגלו הקודש ברוח ראה דוד תדרשות3 ואמר חמיה בלשון משמע
 שאתר בנה״ג קרא האי לפרש ויש בפרש״י וע״ש אדום ע״י ישראל

 בטולא פ״ק כדאתרינן הוא לטוגתיגו בגלות אדום עד נחני מי
 הלא תמיה לשון עלה קאמר ושפיר דפרסאי בטולא ולא עשו דבר

: ודו״ק גותר זנחתנו אלהיס
 אמר רבין אתא כי יעקב נאות כל את חמל ה׳ולא *בלע בה
 לו שהיה עיירות רבוא ששים אלו יוחנן רבי שם

 ס׳ אסי רב אמר יהודה רב דאמר המלך בהר המלך לינאי נ אינה
 אחת וכל המלך בהר המלך לינאי לו היה עיירות רבוא נל ?נל

ן 1 לוות!  כפלים בהם שהיו מג׳ חוץ מצרים כיוצאי בה היו ואחת ס,1"ר ־
 דכריא שחלייס׳כפר כפר ביש כפר הן מצרי׳אלו כיוצאי גדמסי׳

 שחליים כפר :לאושפיזא ביתא יהבי דלא ביש כפר 'פי6י׳
 יוחנן ר׳ אמר דכריא כפר שחליים מן פרנסתן שהיתר. י£י?,

 נקבות ויולדות תחלה זכרים יולדות נשותיהם שהיו *מחזיק
 ההואאתרא לי חזיא לדידי עולא באחרונ׳ופוסקות־אמר ש״אי

 צדוקי ההוא ליה אמר מחזיק לא קני רבוותא ואפי׳שתין י?*
 בה כתיב צבי ארץ ליה אמר משקריתו שקורי חנינא לר׳

 בזמן א״י אף בשרו את מחזיק עורו אין זה ט״ני״מהצבי
 גמרא: עליה יושבין שאין רווחאובזמן עליה שיושבין כן '5יי

 הר אתיא ההוא : עכז"ס תסכת3 הוא מאכל מין שחליים
היו עיירות רבוא ששים דאמריתו משקריתו : המלן

גיטין חמישי
 ע,ת5 נמיא : קנים רנוא ששים אפילו מחזיק אינו והוא המלך בהר

יו6ד כשרו את מחזיק עורו מסאני:אין גתוד כתו גלע״ז דלזריי״ת
 חחזיק . ה3 )1ר,כסןל ך1ןתל לטי ןא>ן ץטו אהו משטפשט

 סן'י^ כדאמרי׳ בממונם רעי׳ שהיו דהיינו כי' ביש כפר מהרש״א
מארצנו רגל נשכח שאתרו סדום באנשי חלק נפר׳

 מצרים כיוצאי נפולים שהיו גב על דאף קאתר הענין ולהפליג ע״ש
 היה כאלו שרבים שחלים כפר וכן אחד גס אין נהם טוב אין

 נו׳ואין זכרים יולדות שהיו דכריא כפר וכן בשחליס מתפרנסים
 נאה רבייה נקבה ביולדזת דב״ב פ״ק כדאתרינן ברכה סימן זה

: לבנים יפה סיתן תחלה בת אתרו גס לעולם
 כי בר הונא טובי׳ורב בר חלקי׳ ורב חלקיה בר מניומי רב

 שם ליה דשמיע איכא אמרי הדדי גבי יתבי הוו חייא
 ואט׳ מנייהו חד פתח מצרי׳לימא של סבניא מכפ׳ מלחא
 והשיאום העכו״ם לבין שנשבו וארוסתו בארוס מעשה

 כתובה לי שאין בי תגע אל ממך בבקש׳ לו אמרה לזה זה
 ספדו לרם אמרה וכשמת מותו יום עד בה נגע ולא ממך
 אלא הוה לא ביוסף דאלו מיוסף יותר ביצרו שפטפט לזה

 בהדא לאו יוסף ואלו ויומא יומא כל והאי שעתא חדא
 אשתו והאי אשתו לאו יוסף ואלו מטה בחדא וראי מטה
 בדינר מודיות ארבעים ועמדו מעשה ואמר אידך פתח
 על שבאו ובנו אב ומצאו ובדקו אח׳ מוריא השער נחסר
 השער וחזר וסקלו לב״ד והביאום ביה״ב מאורסה נערה

 עיניו שנתן אחד באדם מעשה ואמר אידך פתח למקומו
 וזימן הלך עשה מה כתובת׳מרובה והיתד. לגרשה באשתו

 מטה והשכיב׳על שיכרה והשקם והאכילם שושביניו את
 ערים להם והעמיד ביניהם והטיל ביצה לובן ,והביא אחת
 בן ובבא הזקן שמאי אח׳מתלמידי זקן שם היה לב״ד ובא

 לובןביצה הזקן משמאי מקובלני כך להם אמר שמו בוטא
 ומצאו בדקו האור מן דוחה זרע ושכבת האור מן סולד

 " ממנו כתובתה והגבו והלקוהו לב״ד והביאוהו כדבריו
 האימ״ט כולי צדיקים דהוו ומאחר יוסף לרב א״ל

 דכתיב ירושלים על איאבול רלא משום א״ל איענוש
 *יסעי אתה שישו אוהביה כל בה וגילו ירושלים את *שמחו

:עליה המתאב^ם כל משוש
 בארוס :רשעים אס צדיקים אס תעשיהס מה ליה דשמיע

 ולא ביצרו זלזל שפטפט : העיר מאותה וארוסתו
 לובן :התבואה נתיקרה השער נחסר :עליו נתגבר אלא חשבו

 סולד :אשתו על שבא קול להוציא זרע לשכבת דומה שהוא ביצה
נכנס האור מן דוחה זרע שכבת : והגליד מתייבש דטרי"ש
:מגליד ואינו בבגד ונבלע ׳ .

 אין דארוסה קצת משמע מהכא כר בי תגע אל א מהרש
 הוה דשבויה כיון דה״ק לומר ואפשר כתובה לה

 לו ואין רבו קנה עגד שקנה מה וכל ישראל את קונה והעכו״ם
ברנה בלא דכלה אהא חשה ללא והא כתובתה נו להשתעבד כלום

אמרה



פרק הניזקין ־
 ט" הארוסות לט ואסר חז״ל תקנו דמה״ט כנדה לנעלה אסורה
 יכול שהיה מישראל עשרה שם דהיו וי״ל דכתובות בפ״ק כפרש״י

 אחרים ישראל שם שהיו משמע ונן נשואין ברכת בפניהם לעשות
 :ודו״ק נן אתרה לישראל דוראי נו' לזה ספדו כשמת כדקאתרה

 הוא יוסף של דחוקפו כ״ג נפרק דקאמר לתאי כי׳ מיוסף יותר
 הנא המ״ל פלטי של ענותמתז בועז של ותוקפו בועז של ענותגותז

 אשתו ולאו יותא כל לאו דהתס בתרתי מבועז אפילו יותר דפעפט
 אלא לדוד היהה דתקודשת אשתו דלאו נחדא מיהת מפלטי ויתר

 ובנו אב ומצאו :וק״ל בתלתא מיוסף יותר דהוה הנא דנקט
 דצדיקי ומאחר קאתר ומ״ה הגדולות מעבירות זה ודאי הא כר'
 העבירה זה רק ביניהם היה שלא מתה היינו כו' האי כולי הוו

 ביניהם דהטיל עובדא ובהך לתקומו השער חזר כשסקלוס שהרי
 טומאה עדי לא עדים להם שהעמיד מה דע״כ צ״ל כו׳ ביצה לובן
 ביצה ללובן צריך הוה לא דא״כ נבר לה וקינא סתירה עדי או הוו

 על ביניהם שתצא תמה עדים להם שהעמיד אלא ביניהם להטיל
 דהוו קאתר ואהא כיעור עידי דה״ל ש״ז כעין לובן אחד מטה
 ויש קרי ברואה ליה תלינן ולא כזה כיעור בעידי לאוסרה צדיקי

 משוס כדמסיק הוה החורבן אחר עובדי הכי דנל דמשתע לדקדק
 היה עובדא בהאי הנזכר נועי בן ובבא ירושלים על איאבול דלא

 וי״ל החורבן קודם הרבה והיה דב״ב פ״ק כדאתרינן הורדוס בזמן
 החורבן בשעת ומסתמא החורבן קודם שהיה עובדא הך שהזכיר

 שהיו לפי ירושלים על איאבול דלא משום :צדיקים ג״כ הוו
 ובעליית׳ בחכתה דברי׳ בכתה עיירות שאר על ידם ירושלים אנשי
 נצטערו ולא אותם שונאים היו כן על רבתי באיכה כדאיתה לרגל

 וגילו בקיותה כשהיא ירושלים את שמחו וז״ש ירושלים מפלת על
: וק״ל אותם ששונאים כאותן לא כו׳ אוהביה כל בה
 ותימה • מתך בתוכה לי שאין כי תגע אל כו' אחד כאריס מעשה ת הריי

 לה היה מ״מ להתפיס מה לו היה לא כשניה שהיו כיון וכ״ת נתוכת לא3 עמת לשהות מותר כתובתה כנגד מעלעלין אתפסה אי דהא י
 עדים שם יהיו שלא ואע״פ כתוכה ומותר׳כלא סודר בקנין ממנו לקנות

 דומה שהוא ז״ל פרש״י ונו' כילה לובן והביא :לשקרי אלא סהדי איברו דלא
 לא זרע שכבת שיהיה דאעי׳פ וצ״ל אשתו על שבאו קול להוציא זרע לשכבת

 מתוך גס ומה לאנסייהו קרי חזו דשמא אשתו על שבאו סימן כזה היה
 מי ויש ■עליה קול להוציא אלא נתכוון לא ושמא שנשתכח ומשתה מאכל

 אתת שישו שנאמר ירושלים על איאכול דלא משוס איענוש מ״ע .־ שיאמינו
 עלית שהמתאכלים אלא כאן אתרו דלא ותימא עליה המתאבלים כל משוש
 משוש אתה ישישו לא עליה מתאבלים דשאינם מכלל משוש אחה ישישו

 הכי ושמא ולשממה לחרבה נענשים שיהיו עמה מתאבלים לשאינס מנ״ל אבל
 עלית המתאבלים כל משוש אתה שישו אלא משוש שישו קאתר דלא דריש
 לת להיות חמין צריכין שהרי אתה יתאבלו עליה מתאבלים דשאינס מכלל

 דכפר ותני אתה ישישו במשוש וכשהיא אתה יתאבלו הם גם באבילו' כשהיא
: אתת מתאבלים להיות ארצם נתרבו עליה נתאבלו שלא סכניא

 מתילד הוה כי נהיגי דהוו ביתר חרוב רריספק אשקא בז
תורניתא שתלי ינוקתא ארזא שתלי ינוקא סס

 הוה חרא יומא גננא להו ועבדי קייצילהו מנסבי הוה ובי
 דריספקקצו איתברשקא דקיסר ברתיה קאהלפיה

 אמרו אתו מחונהו עלייהו נפול אתו לה ועיילו ארזא
בהרי •גרע עלייהר אחא יהודאי בך מררו לקיסר ליה3

רב גיטין חמישי
 היי אלר יוחנן א״ר אבא א״ר וירא א״ר ישראל קרן כל אף
 מלטש שלכרוה בשעה ביתר לכר׳ שנכנסו מלחמה קרני אלף פ׳

 פם על לים ונפל דמם שהלך עד וטף ונשים אנשים בה והרגו
טזיב• תתה תה'ה ושמא ייל30

 0״רש בבקעת יש נחלים שני אומר הגדול אלעזר רבי תניא
 חכמים ושיערו אילך מושך ואחד אילך מושך אחר ירים
בצרו שנים במתניתאתנאז׳ רם ואחר מים חלקים שני

 : זבל בלא ישראל של מדמם כרמיהם את עכו״ם
 גייסות ראשי מלחמה קרני חופה: גננא : פי״ן תורניתא

 תאמר ;ושמא צבאס בני יה׳(2 ותחאספיס קרן תוקעי
רם ואחד : מקום שס ידים בקעת : ליס היתה קרובה

: ביתר מהרוגי
־ * ארז מין "כ ג היא כו׳ וכי תורניתא יגוקתא מהרש״א

 הן ארזים מיני י׳ מכירין אין בפרק כדאמרינן
 ואפשר תורניתא שטה ארזא ארז גומ׳ שטה ארז במדבר אתן שנא'

 ג״כ באלנות שיש ותורניתא שטה הלשון לפי נקבה ארז מין שהוא
 עלייהוומחונהו נפול ארזאכו׳ קצו כי קאמר ולהכי ונקבה זכר מין

 ברכת סימן לגבי ארזא שתלי דהוי הזכרי׳ למעט שרמזו סברי דהוו
 בו׳ בצרו שנים ז׳ ;וק״ל הילוד הבן כל בפרעה וכמ״ש הינוקא

 כמיס טולים שהיו כמיס דמים שפכו שאמר בכתוב נרמז זה כל
 גופן בקושי כי לדמן קובר ואין בימים דהיינו ירושלים סביבות

 לקבור" ביתר הרוגי שניתנו על והמטיב הכוב שניתקן כמ״ש נקברו
נרתיה׳מדמ׳תחתזבלודו״ק: שבצרו גר לשכנינו חרפ׳ היינו זעי״ז

 ,סי זקן לי סח קרחה בן יהושע א״ר אבין בר חייא רבי אמר
 שס נבוזרארן הרג זה בבקעה ירושלים מאנשי אחר

 3ע״ רבוא צ״ר הרג ובירושלים רבוא וי״א מאתים טבחים רב
 לקיי* זכריה של בדמיו ונגע דמן שהלך עד אחת אבן על
 * תו דזכריד. לדמיה אשכחיה נגעו בדמים *ודמים שנאמר מה

 רם לו אמרו האי מאי להר ואמר וסליק מרתח קא דהוה
 אי להר אמר אידמי ולא דמא אייתי ראשתפוך זבחים

 במסרקי לבשרייכו מסריקנא לאו ואי מוטב לי אמריתו
 קא דהוה בן הוה נבייא לך גימא מאי ליה אמרי דפרזלא

 והא ליה וקטלינן עלויה קמינן דשמיא במילי לן מוכח
 לי* מפייסנא אנא להו אמר דמיה נייח קא דלא שנים כמה

 נח ולא עילויה קטיל קטנה וסנהררי גדולה סנהררי אייתי
 של תינוקות אייתי נח ולא עילויה קטל ובתולות בחורים

 טובים זכריה זכריה א״ל * נח ולא עילויה קטל רבן בית
 ואבדינהולבולהוכדאמרליה לך ניחא אבדתי שבדם

 ומת אמר ברעתיה תשובה הרהר שעתא בההיא נח הכי
 נשמתא הני כל דקטל גברא ההוא כך אחת נפש על הם

 נעמן תנא ואגייר בביתיה פירטת׳ שרר אזל ערק עאכ״ו
 המן של בניו מבני היה צדק נר נבוזראדן היה תושב גר

 תינוקו' סיפר׳למדו של \ נ מבני ברק בבני תור׳ למדו
מאן ברבים תורה למדו סנחרי׳ של בניו מבני כירושלים

אינון



גיטין חמישי פרק הניזקין
 דמה את *ונתתי* דכתיב והיינו ואבטליון שמעיה אמון

:הכשות לבלתי סלע צחיח על יהינר
 יואש נמצמז יהזדה .שרי שהרגוהו הכהן יהוידע ן3 זכריה של אדלןר

שדר : געזרה והרגוהו אלוה ועשוהו ליואש לו כשהשתחוו לנקיס
 ל3ק שלא היה תושב גר : נכסיו על ההא מה שפרט פירטתא •'”

 :וגו׳ עכדך עוד יעשה לא כי שנאמ׳ עכו״ס אלא מצות שאר עליו היתי0
 אין חלקת על סלע צחיח על :דזכריה אדמיה דכתיב והיינו ס*ק

 ולא הרצפה על זכריה של דמו היה כך נאר׳ן יבלע שלא חלקה שצ
:כתרגומו שעיעות צחיח נבלע: נת^,

 שהרגוהו כפרש״י בו׳ זכריה של בדמו ונגע מהרש״א ״תד
המלך גמיצוה ן3א וירגמוהו ד״ה3 3דכתי בעזרה י?*'

שעלה עד קעה33 הרג הרגה שכ״ב הענין והפליג ה׳ ית3 כחצרא “י•

 דהיינו נגעו דמיס3 דמים לקיים ואמר העזרה להד מגקטה דמן
 רכים לשון כדמיס ונקט זכריה של בדמו אלו הרכים דמים שנגעו
 דמו דהוה וענין זרעותיו ודם דמו צועקים אחיך דמי כת״ש
 רתיחה מתוך מדחה היה עליו שכסו מה שכל כו׳ וסליק מרתח

 דם וא״ל ־ דמם תכסי אל ארן וכמ׳'ש הכסות לבלתי כדמסיים
 מצוותו נעשה ולא דאשתפוך דה״ק לפרש יש כז׳ דאשתפוך ז-כחיס

 ובתולות■ בחורים כו׳ סנהדרי אייתי ואמר מרתח הוא ולכך
 זכריה דהיינו ונביא כהן ה׳ כמקדש יהרג אס 3דכתי כו׳ קטל

 גומר בחרב כפלו וכחורי כתולותי כו׳ לארץ שככו כתריה 3וכתי
 כזה הריגה כופל גומר ורכיתי טפחתי אשר גו' טכחת גו' הרגת

:עי״ז נכוזראדן שהדגן שזכר הכתות אלו על
 אדריינום זה הקול עשו ידי והירים יעקב קול הקול בט
 רבוא ם׳ מצרים של באלכסנדריא שהרג קיסר ,בס
 אספסיינום זה יעקב קול מצרי׳ כיוצאי כפלים ס׳רבוא על ,,

 ארבעת לה ואמרי רבוא ת׳ ביתר בכרך שהרג קיסר
 שהחריבה המלכות זה עשו ידי והידים * רבוא אלפים

 ר״א .מארצען והגליתנו היכלנו את ושרפה בתינו את
מורעו בה שאין שמועלת תפלה לך אין יעקב קול הקול

 שאין שנוצחת מלחמה לך אין עשו ירי והידים יעקב של .
 *בשוט אליעזר רבי דאמר והיינו עשו של מזרעו בה ה נאי'

:תחבא לשון בחרחורי תחבא לשון
 של זו מפלה כנכואה יצחק ראה מיעקג עילה וכני צוחה קיל הקול

 שעל לעיל דאמרינן הא אלעזר ר׳ דאמר והיינו כיתר
 לשון :בהרהורי רבבות כתה ונהרגו הכית 3חר הרע לשון ידי

ומכה שכט לשון שוט : תתחר אל כמו לשון גמריכת
 בהחליל דאמרי׳ והא כאלכסנדריא שהי־ג קיסר אדר״ניש זה תוספות

 נתיישבה: פעמים שמא והחריכה הרגם מוקדו! דאלכסידרוס

 מעש׳ כי שאמרו מה כלפי כר' אדריינוס זה הקול מהרש״א
 וכצר׳ כדאג' אז יעקב שהיה וכמו לכנים סימן אכות

 יאמין שלא גו׳דהיינו ימשני אולי כמ״ש הקול ע״י אכיו יכירהו שלא
 כאלכסנדרי' כצר׳ קול אוחו להם נתאמת כך קולי מפני עשו שאני

 כידיו שיכירהו 3יעק ירא שהית כמו עזו ידי והידים וכן ונכיתי־
 עכו״ס מידי ישראל של מורא עלה כן שעירות שהס עשו ירי שאינן

 נמי דהיינו הקול כפל מ׳ שמועלת תפלח לך אין ;טלי

 קום תחנונים כלשון קולו שהיה שאחז״ל כתו לנניו סימן קולו
 ידי והידיס היד וכפל כצרה כניו קול יהיה כן גומר אבי גא

 והוא גומר הגדולה היד את נמ״ש כיד שעיקרה מלחמה ע״ש עשו
 קאמר לחיכה כהיפך וכן המלחמה כיד נוצחין שיהיו לכניו סימן

 קול 3 מרנן כשיעקב ככ"ר כמ"ש כקולו תלה יעקב ככני כמדרש
 וז״ש עמלק ויכא גות׳ העדה כל וילינו שנאמר ו3 שולטות עפו ידי

 אס דה־ינו תחכא לשון בחרחורי כו דאר״א והיינו כאן
דהיינו פירש ורש״י עשו של כידו א3תח יעקב ככני לשון חרחורי יש

: ודו״ק דחוק והוא אדלעיל קאי דאר״אכולי
 הקול כפל דדריש נראה קיסר אדרייאניש זה יעקב קול הקול הרי״ף

 הורכן על מיעקב וצעקה פה כנגד הקול ודריש יעקב קול
 נכי קול כנגד יעקב קול ואמר וחזר רנוא ששים שס שהרגו אלכש:דריא

 שקול לומר צריך זה שכפי יתכאר זה שכפי כיתר במפלת מיעקב ואנקה
 ומהו ובאלכסנדריא בביתר שהרגו עשו של מהירים היה ליעקג והצרחה הבכי

 דהל״ל וכו' כיתינו שהחריבה עכו׳יס זו עשו ידי והידיס לומר שחזרו זה
כנגד הוא שהירים עשו ירי והידים כפל דרשו אמנם נו' שהרגו והידיס

 : בה״מ שהחריבו מה כנגד הוא עשו וידי בניתר שהרגו הידיס
שסל בבל נחרות *על רבמ״ד אמר יהודה רב אמר

 שסשהראהוץמלמד ציון את בזכרנו בכינו גם ישבנו
 תלים חורבן שני בית וחורבן ראשון בית חורבן לדוד הקב״ה

 לי בכינו■ גם ישבנו שם בבל נהרות על שנאמר ראשון בית
 שס ירושלים יום את אדום ה׳לבני *זכור ביתשנידכתיב

 אמר יהודה רב אמר ׳ בה היסוד עד ערו ערו האומרים
 , הנא במתניתא לה ואמרי אמי רבי תימא ואי שמואל
 הרגישו. לקלון שנשבו וילדות ילדים מאות בד' מעשה

 בים טובעים אנו אם אמרו מתבקשים דם למה בעצמם
 שס ה׳ *אמר שבהם הגדול להם דרש העו״הב לחיי באים אנו

 שיני מבין אשיב מבשן ים ממצולות אשיב אשיב מבשן
 ששמעו כיון בים שטובעין אלו ים ממצולות אשי׳ אריות
 ק״ו ילדים נשאו הים לתוך ונפלו כלם קפצו כך ילדות

 שאין אנו י כך ׳ לכך שדרבן הללו מה ואמרו בעצמם
 הכתו׳ ועליהם הים לתוך קפצו הם אף עאכ״ו לכך דרכנו
 טבחה כצאן נחשבנו היום כל הורגנו עליך *כי אומר

 ס:וז׳בניחאתיוהלקמאקמיה אשה זו אמר יהודה ורב
 בתורה כתוב להו אמר לעבו״ם פלה ליה אמרו דקיסר
 כ פחות מיהליו ראידלוהיאת * יקטלוי אפקוה אלהיר ה׳ *אנכי
 ע בתורה כחוב להו אמר לעכו״ם פלח ליה אמרו דהיסר

 ס,דגר וקטלוה׳אתיו׳ אפקוה פני על אחרים אלהי׳ לך יהיה *לא
 ה *לא כתורה כתוב א״ל לעכו״ם פלח ליה ואמרו לאידך

 שס אמרו לאידך אתיוה וקטלוה׳ אפקוה אחר לאל תשתחוה
 שתזת 'יחר *זובחילאלהים בתורה כתוב א״ל לעכו״ם פלח ליה

 לד א״ל לעכו׳ים ׳פלח לי אמדו לאידך אתיוה וקטלוה אפקוה
 גג שם אפקוה אהה ה׳ אלהינו ה׳ ישראל *שמע בתורה כתוב

 כתוב א״ל לעכו״ם פלח ליה אמרו לאידך אתיוה וקטלוה
,שס האלהי׳ ה׳הרא בי לבבך אל והשבות היום כתורה*וידעת

בשמים



פרק הניזקין
 וקטלוה אפקיר עוד איין מתחת הארץ ועל ממעל גשמים
 בתורה כתוב א״ל לעכו״ם פלח ליה אמרו לאידך אתיוה

נשבענו כבר היום וה׳האמירך ונו׳ היום האמרת ה׳ *את ת מ
 הוא ואף אחר באל אותו מעבירים אנו שאין לדקב״ה

 קיסר א״ל אחרת באומה אותנו מעביר שאין לנו שבע3
 קבל דלימרו היכי כי ושקלי׳ ובידן גושפנקא אישרילך

 עלף חבל קיסר עלך חבל ליה אמר דמלכא הורמנא עליה
 אפקוה עאכ״ו הקב״ה כבור על כך עצמך כבוד על קיסר

 פורתא אנשקיה ניהליה הביה אימיה לריו אמרה למקטליה
 עקדת אתה אביכם לאברהם ואמרו לכו בני להו אמרה

 עלתה היא אף מזבחות שבעה עקדתי ואני אחד מזבח 0י5פ
 הבנים *אס ואמרה קול בת יצאת ומתה ונפלה לגג

 • בשמיני שניתנה מילה זו אמר ב"ל יהושע רבי • שמחה
 הלכות שמראין ת״ח אלו אמר לקיש בן שמעון רבי

 בנפשי׳ אינש ליחזי מילי כל רבא דאמר בעצמם שחיטה
 ת״ח אלו אמר יצחק בר נחמן רב • וד״א משחיטה בר

 אין דארשב״ל לקיש בן כרר״ש ר״ת על עצמן שממיתין
 שנאמר עליה עצמו שממית במי אלא ד״תמתקיימין

:באהל ימות כי אדם התורה *זאת יי״ייי
 שן נין בשן • לפלגשיס וילדות זכור למשנכ ילדים לקלון

 מרוגה קלונם ואין לתשמיש לכך שדרכן :נוטריקון
 : יחדת האמרת :היוס כל הורגנו אשה זו : שלנו הקלון

 תשתחוה נראה שתהא כדי גז טנוע שצורתו חותמו גושפנקא
 :מצותו לעשות עליו קבל המלך שולטנות דמלבא הורמנא _• לה
 שתא משחיטה בר : דמיירן דזתנין היזם כל הורגנו מילה זו

לקפוץ שמסוכן מפני נגעים מראות צרעת ור״א • נגרוכן *תחננו
• עליו

 תי שיטלנה מוטב דאמרי׳ והא הים לתוך ונפלו כולן קפצו £ות 0^1
 כדאתרי׳ מיסורי! היו יראים הכא נעצמו יחיול ואל שנתנה

 מעני! היו דע׳'כ ועוד לצלמא פלחו הוו ועזריה מישאל לחנניה נגדוהו אלמלא
 לא והשביעי מייתי קראי שיא/ לקמיה •אתיות אותם הורגים היו ולא אותם
 לך: יהיה לא והשני ה׳אלהיך אנכי אתר דקתא )ובמדרש(אמר ומדרש חייתי

נזכר שלא תזמור דכל גו׳ בבל נהרות על מ״ר מהרשי׳א
 כמה ומצינו אמרו דוד מסתמא רו3ומח אתרו שם

 והחורבן הגלות על העתיד שם על המשוררים שאתרו מזמורים
 לא גדוד ל3א גו׳ בנחלתך גוים גאו אלהיס לאשף תזתזר נמו

 נהרות על הגלות ני3 בלשון הקודש רוח3 שאתרו זו אלא ו3 מצינו
 אדום ני3ל ה׳ יזכור ראשון נית חורגן דהיינו גו׳ ישננו שם ננל

 היה לא יתשני33 דעליית׳ כתננו וכבר שני נית חורנן על נותר
 ל3א ולארמיי׳ ולעכז״ם לפרס •נשוענדי׳נו היו שלימ׳שעדיין גאולה
 ואדום המתחיל היה וננל היה אחד חורנן ושני ראשון נית חורנן

 נגמר שלא דהיינו גו׳ היסוד עד ערו ערו גאדוס וז״ש הגומר הוא
 נאמר קלון כי׳ לקלון שנשבו :שני ן3חור גוא עד הראשון מרנן
 על הנא כותי גני מיתות פ״ד כדאמרי׳ נכך דרכו שאין גדגר

 וילדות זכור למשכג ילדים לקלון שנשנו והיינו כז' הנהמה
 נקלון רק העקו״ם השאירו שלא שהרגישו והיינו נפו־ש״י צפלגשיס

רכא ־ גיטין חמישי
 אנו נים טוגעים אנו אס ואמרו מתנקשים דלכך וילדות ילדים
 לעתיד: עה״ג לחיי לנא תחילות גלגול גיה אית אי ר״ל כו׳ נאים

 גשר כת״ש בו׳ אריות שיני סכין מבשן כו׳ להם ודרש
 הורגנו עליך כי אומר 3הכתו ועליהם ואתר ארץ לחיתו חסידיך

 ונחשננו טגירה לידי יבואו שלא שתו קידוש על שנהרגו דהיינו גות׳
 ינואז שלא כדי נעצתם תיתתס על חשו שלא טנחה כצאן בעינינו

 קידוש לולי כי גניה וזי דאתתא דא3עו3 יתפרש וכן עגירה לידי
 כצאן ונחשננו נניס אז׳ הורגנו עליך כי לפרש ויש נהרגו לא שתו

 אתר למה לדקדק ים כו׳ בניה וז׳ אשה ;כדלקמן אאמס טנחה
 שאתר נשני קשה ועוד אחי פסוק כלס אתרו ולא אחר פסוק כ״א

 ג© אנכיגותר לו שקודם פסוק דילג לתה גז׳ לך יהיה לא פסוק
 שהניא והמקרא בתורה כתונים שהם כסדר הניאו לא הפסוקים

 כל מעל עליה׳ טפי ליה תשמע תאי גותר הורגנו עליך כי עליה׳
 נהרגו אלו ננים שז׳ והנראה • השם גקידוש שנהרגו קדושים שאר

 יום אותו של מענינו קרא הניא וכ״א השבוע יתי גז׳ השם נקדוש
 השנוע מימי אחד נינם דהיינו לקתא דאתיוה וו״ש נו שנהרג

 ננראו לא עדיין הא׳ ניום כי תרמז גו׳ אלהיך ה׳ אנכי ואמר
 גבורות הס3 להאתין למינים לטעות השתים וצגא המלאכים

 גיוס כי ני׳ לך יהיה לא והשיג השני נהרג שגי זגיום אלוהות
 שנו ג׳ וניום בשניות להאמין לטעות ומקום המלאכים ננראו נ׳

 ,גו הארץ גז'תדשא המיס יקוו בארץ פועלים כוחות ננראי
 וז״ש לנדו לה׳ נלתי נארץ אלהות כח שם שיש להאמין שאין

 והמזלות המאורות נקבעו נו ד׳ וביום גו׳ יחרם לאלהים זובח
 לאל תשתחוה לא וז״ש אלוהות בנורות נהם להאמין שאין

 אשר גו׳ השתיתה עיניך תשא ופן כת״ש עכו״ס והן גו׳ אחר
 שניה" נין מתוצע ניסוד נבראו ה' גיוס העתים לכל אות׳ ה' חלק

 אלוהות כח שוס להאמין שאין גו׳ יעופף ועוף גו׳ התים ישרצו
 ועל ממעל בשמים אלהים ה׳ וז״ש התקייתס ניניהם ממוצע

 הו' גיוס שנים קטן שלשול לרגות שדרשו גו׳ מתחת הארץ
 שמע וז״ש וד"א ש״ש לשתף שאין והאדם חיה נפש ננראו

 ימים גו׳ הכל אחרשנרא להאמין שאין ז׳ וגיוס גו׳ ה׳ ישראל

 ה׳ את וז״ש עוד נתעשיה תשגיח ואינו הארץ את ה' עזג ונ6
 עלינו משגיח שהוא הוראה שזה כז׳ נשנענז כנר גו' האמרת

 שאנו וניניכם גיני היא אות מדכתיג עד״ז תורה שנת ומצות
 עליהם ומייתי ני׳אשית במעשה שנת נ״ה ית׳ שהוא נו שונתיס

 כל נזכר זה נתזתור קרא מהאי דלעיל גומר הורגנו דעליך קרא
 כל ואתר הזה הקיסר דברי גות׳הס ותגדף מחרף תקול שאמר זה

 שקרנו ולא ואמר גו׳ אנכי שאתר נגד היינו שכחנוך ולא באתנו זאת
 אחור נסוג ולא ואתר גו׳ לך יהיה לא שאתר נגד גותר ננריתך

 גו" ארחיך מני אשורנו ותט ואתר גו׳ לאלהים *ונח נגד גו׳ לננו
 שמע נגד גו׳ אלהינו שם שכחנו אם ואתר גו׳ תשתחוה לא נגד

 ואתר גו׳ היום וידעת נגד ,גו זר לאל כפינו ונפרוש ואמר ישראל
 ענין הוא גו׳ לנ תעלומות יודע הוא כי זאת יחקור אלהיס הלא

ובחיץ גושפנקא לך אישרי הקיסר הז׳שא״ל נבן שאמרו נעצמו
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הניזקין
 לו והשיב :דתלכא הורמנא עליה קביל דליתרו היני ני פו*

 שיעבוד המלך מתנו נקש לא דהיינו כו׳ מלכא עליך חבל הקטן
 ענו״ם לענוד המלך רצון העול׳שעשה שיאתרו לפנים א1ן עכו״ם

 כו' כליה נתחיינו לתה דמגלה פ״ק וכמ״ש יענוד לא שנלנו גס
 לא הס א״ל נדנר יש פנים משוא וכי א״ל לצלם שהשתחוו מפני

 שלא היינו תלנו ענה לא כי דכתיב והיינו כו׳ לפנים אלא וגשו
 וז״ש כן בלבם היה ולא העולם נפני לפנים אלא לעכו״ם השתחוו

 גס עכו״ס עונדי על לענוש אלהי׳יחקו׳זאח הלא הקטן נזה כאן גס
 אכל עכו״ס לענוד בלב שאין לנ תעלומות יודע הוא כי לפנים

 אדם של לנ תעלומות יודע שאינו הרואה תפני כן לעשות >אין
 היום נל הורגנו עליך כי נזה וסיי׳ הוא כך נלנו שאף ושנור אחר

 ימי תכל דיתתא המזלות וכל השמע יתי תז׳ יום נכל היינו
 הז׳ על רניס נלשון היום כל הורגנו ועליך עלינו רעים השנוע
 וריב״ל : אאתס נקנה יחיד נלשון טכחה כצאן ונחשבנו הכנים
 שהקטן בזמנה תילה דהיינו ר״ל בח׳כו׳ שנתנה מילה זו אמר

 דתו נו ננלע לא שעדיין נתן דרני כההוא לתיתה ומסוכן רך
 מליפרש״י שחיטה הלכות שמראין ת״ח אלו ודאמר

 כענק תזליה דתרע לפרש נראה ויותר עכ״ל בגרונו יתחננו שתא
 המעשה מכ״ש כך לידי מניאו הדנור ואם לשטן פיו אדם יפתח אל

 ר״ת אין ודאתר גופיה מפרש״י כנראה צרעת לנני דהכי ודונת׳
 פשוטו דלפי גר אדם התורה וזאת שנאמר בו' מתקיימין

 גו' העולה תורת וזאת כמו גו' כי אדם חורת וזאת לתכתנ ה״ל
 שהתורה דהיינו התורה וזאת כתב וע״כ גו׳ החטאת חורת וזאת

 המיתה וענק חורה של נאהל עצתו התתית באדם מתקיימת
: התאוה מותר תתנו ומסתלק גופו שממית

 יהודה 3ור יני׳ היום כל הורגנו עליך כי אומר הכתוכ עליהם הרי״ת
 היום כל הורגנו אשה זו רש״י פי' נניה ושנעת אשה זו אמר י

 פשוק שעל הוא פשוט דכר כי כלשונו לומר ז״ל רש״י רלה מה לפרש וצריך

 כל הורגנו אשה זו אלא הכתוב כל הכיא שלא לדקדק יש ועור אומר הוא זת
 עליך יפה נדרש אינו וילדות ת׳ילדים של דלדרשה לומר אפשר והיה י היום

 מקרי לא קלון של דכר אנל עכו׳יס של כרכר אלא עליך מקרי לא כי הורגנו
 כאן איקרו ענו״ס על שנהרגו כניה ושכעה אשה לדרשה אכל הורגנו עליך
 היום כל הורגנו יפה נדרש ילדי'אינו מאות ארכע שלדרשת צ״ל •אמנם עליך
 היום וידעת אמר תאחד כתם שכתוב הללו הכתוכיס הילדים אמרו שכך

 והי׳ק היום האמירך ות׳ היום האמרת ה' את אמר והא' לככך אל והשכוח
 היום האמירך וה׳ היום האמרת ה׳ את היום כל נטענת הורגנו עליך כי

 והיותר ־ היום האמירך ות' ג"כ יתקיינז• היום האמרת ה את נתקיים ואס
 ומתה נפלה היא, שאף כלומר היום כל הורגנו אשה זו לומר שכיון הוא כמן

: הרגוה שלא אע"פ

 קצוצי ארבעי׳סאה ר׳יוחנן אמר חנה בר בר רבה אמר לא
 ברבי ינאי רבי ביתר הרוגי בראשי נמצאו תפילין נח

 סאה ארבעים ארבעים של קופות שלשה אומר ישמעאל
 פליגי ולא סאין ג׳ ג׳ של קופות ארבעים תנא במתניתא

 על נמצאו מוח קבין ד׳ אסי א״ר דררעא הא הרישא הא
 שיל׳ ואיתימא כהנא רב אמר קבין ט׳ אמר אח׳עולא אבן

 לך שישלם אשרי השדודה בבל *בת קרא מאי מרי בר חלים
 ציון *בני הסלע אל עולליך את ונפץ שיאחז אשרי וגומר לדק

 דהה! אילימא כפז מסולאים מאי בפז המסולאים היקרים ד י;ה6

גיטין חמישי פרק
 איסתירי מתקלי תרתי ר׳שילא רבי והאמרי בפיזא מחפי
 שהיו עלמ׳אלא וחד׳ככולי ברומי חדא בעלמא נחות פיזי

 גקטי הרומאי חשובי הוו מעיקרא ביופיין הפו את מגנין
 מייתי' ואילך מכאן ערסייהו ומשמשי הגושפנקא נליוני

 חד ליה אם׳ ומשמשי דפורייהו בכרעי ואסרי ישראל כני
 דירים אשר מכה וכל חלי כל •גם א״ל כתיבא היבא לחברי׳הא

 כח מדוכת׳" מרחיקנא כמה אמר התוו־׳הזאת בספר כתוב לא
 לגביה מטאי אי א״ל ופלגא פוסתא אינגר ליה אמר פלן
 רבי משום שמואל אמר יהוד׳ רב אמר לך איצטריכי לא

 ג אינה מכל לנפשי עוללה *עיני הכתיב מאי גמליאל בן שמעון
 ביתר בכרך היו כנסיות בתי מאות ארבע עירי כנות
 ואחד אחר וכל תנוקות ת׳מלמרי בה היו ואחד אחר ובכל

 נכנם אויב וכשהיה רבן בית של תינוקות ת׳ לפניו היו
ולכדום אויב וכשגבר בחוטריהן אותו דוקרין היו לשם

: באש והציתום בספריהם כרכום
 קציצה קרויה הרצועה תן חוץ תפילין דפוסי תפילין קצוצי

 נ בקציצה אוחז ואינו ברצועה אוחז סוטה בתם׳ כדאתרי'
 הוו קציצה בבל בתים ד׳ גדולים שהם ודרישא סאה מ' רדרעא

 גדול זרוע של אחד שבית היא לא ד׳ תאתר ואם סאה ת׳ זתני ג׳
 ראש ובשל א' בבית פרשיות ארבע כל שכאן לפי הראש מגתי מאחד
 שצריך מתוך ראם של דפוס מקום. ומכל אחד בבית אחת פרשה
 הוצרך אחד תושב על וקבועים ביניהם ריוח ולהיות הבתים לחלק

 רבה פליגי ולא : שבזרוע ג׳ אחד על והוי רחב להיות התושב

 :ראשון בית בחורבן קבין ד׳ ;ותתניתא ינאי ורבי חנה בר בר
 ־,התסולאי כיופייןוהיינו הפז את מגנין סלעים:שהיו איסתירי

 תן ביופי היו תשובחיס אופיר בכתם תפילה לא לרוכב סולו לשון
 שתתעברנה שבחותמיה׳כדי נאות צורות דגושפנקי בליוני ;הפז

 ללמוד הגעתי שלא דוכתא מההוא מרחיקנא כמה : כנגדן
:וחצי דף ופלגא פוסתא :מעט אינגד : פסוק אותו

 האי י ודא גו׳ עולליך את ונפץ• *שיאחז אשרי מהרש״א

 על בבל דנני עוללים בנפו׳ן אלא תתפרש לא קרא
 ישראל בבני כן עשו הם שגס תפורש דקרא תרישא אבל הסלע
 לך שישול׳ דהיינו לנו שגתלח גתולך את לך שישלם אשרי כמ״ש

 :וק״ל גו׳ עוללים בנפוץ דהיינו לה ותפרש תדה כנגד מדה
 הממלאים למכתב ה״ל פשוטו דלפי כו׳ בפז מסולאים מאי

 משמע בפז אבל כ׳3 כפז או תפז הנחמדים כתו במ״ם מפז
 ולכן עליהם שהיה פז תכשיטי ע״י דהיינו ע"יהפז שתסולאיס

 שהיה אלא וקאתר כי׳ פיזא אסתירא תתקלי תרתי והלא מקשה
 תחת כמו בפז ׳3 ויהיה מ׳ מעיקרא ביופיין הפז את מגנין

 בני מייתו כנגדן מעיקרא ערסותיהס תשתשי תשתשיס שהיו הפז
 מדבריו בו׳ כתיבא היבא הא לחבריה חד דא״ל נאמר ישראל

 חורה דבתשנה בהנך גס התחיל ואס בקללות כבר דקרא תוכח
 כתיבא היכא לומר לו היה לא קרא תהאי ופלגא דף בהס והפסיק
התחיל דלא נראה אלא כתיבא עדיין קרא שלא שלפניו במה דאימא



רכב גיטין חמישי■ פרק הנתקין
 ידע ולא לת״נ קללות הנך אלא קרא ולא הורה למשגה גהנך גלל

 ת״כ3 כתעא והיכא קאתר ולכך חורה ותשנה גס כחינא אי כלל י*
 דור שהוא ולפי ההורה רמוה דלוה גומר וכל זא״לגסכלחלי

 אצטריבי לא לגביה מטאי אי ושא״ל ומפורש נכחו לא מגונה
 :וק״ל הכחוו רמז פעד״ז מוין הייתי אני שגס דהיינו לך

 חניקות הני מכל לוד נשתייר שהוא ופי' בו׳ לנפשי עוללה עיני
 ירושלי׳וטז״ג לגוי ונוח נקראו עיירות ושאר ויחר כי עירי ומות
 ת״ק גני סוטה מסכת יוסיף תרווה נל קרא להאי רשנ״ג מייתי

: וע"ש כו' ילדים
 גדול לכרך שהלך חנניא בן יהושע מעש׳ברבי. רבנן תנו לב
 האסורים בבית יש אחד תינוק לו אמרו שברומי • שם

 הלך תלתלי׳ לו סדורות וקווצותיו רואי וטוב עינים יפה
 למשיס׳יעקב נתן *מי אמר האסורי׳ בית פתח על ועמד שעיהי

 זו ה׳ *הלא ואמר תינוק אותו ענה • לבוזזים וישראל
 אמר בתורתו שמעו ולא הלוך בדרכיו אבו לא לו חטאנו

 זז שאיני העבודה בישראל הוראה שמורה בו מובטחני
 זז לא אמרו שפוסקי׳עליו ממון נבל שאפרנו עד מכאן
 ער מועטים ימים היו ולא הרבה בממון שפדאו עד משם

 אלישע בן ישמעאל רבי ומנו בישראל הוראה שהורה
 רבי של וכבתו בבנו מעשה רב אמר יהודה רב •אמר

 נזדווגו לימי׳ אדונים לשני שנשבו אלישע בן .ישמעאל
 ביופיו שאין עבד לי יש אמר זה אחד במקום ■שניהם

כולו העולם בכל שאין שפחה לי יש אמר וזה העולם נבל
 הכניסם בולרות ונחלק מה זה ונשיאם בא אמרו כיפיה ,

וה זה זוית בקרן ישבה וזו זה זוית בקרן ישב זה לחדר ,
 אומר׳ וזאת שפחה אשא גדולים כהנים בן כדן אני אומר

 הלילה כל ובכו לעבד אנשא גדולים כהנים בת כהנת אני
 זה על זה ונפלו זה את זה הכירו השחר עמו׳ שעלה כיון

*על ירמיה קונן ועליהם נשמתם שיצא׳ עד בבכיה וגעו 6 אינה
: מים יורדה עיני עיני בוכיה אני אלה

 שנזיין פודין נפשות סכנת איכא כי עליז שפוסקים ממק כל 0100111'.
 ואת עצמו המוכר גבי בפ׳השולח כדאיתא דמיהן כדי על יותר

 : היה בחכמה דמופלג משוס נמי אי קטלא דאיכא הכא כ״ש לעכו׳יס מיו

 לידע קרא האי אתר יעקבכו׳ נתןלמשיסה מי מהרש״א
ה׳ הלא דקרא סיפא לו להשיב הוא חכים ן 3 אס ו3

 ער מכאן זז כו׳ואיני בו מובטחני : כדתסיק נו׳ חטאנו זז
 לדקדק ויש התוספות כת״ש היה חכתה3 דתופלג בו׳ שאפרנו

 לתסיסה כתו יזה3ל ולא לבוזזים שאתר ושינוי הכפל ענין קרא3
 אה3 שע״כ ואתר זוזי3ד ובזוזי זוזי3 כחומת םוף3 שאתרו ע״ד
 הם הלוך כדרכיו אנו דלא הכפול חטא על הצרה כפולה להם

 ודת האנושי שכל שגס ״ה3 רך3יח תדותיו שהם השכליות 'מצות
 השתעיות תצות הם כתורתו שתעו ולא הן3 חודה הניתוסית

 אני אלה על :עליהס עותד האנושי שכל היה לא נכתנו לא 'שאלו
 שנתוועדו דהיינו תועד עלי יקרא 3כתי תיניה דלעיל גוי 'כוכיה
 ור3לש והיינו לתקויאח׳ ואחות מג׳השכוי׳את אדוניס שני ^נזדווגו

 שהם אלה על אתר וע״ו יהודה ח3 לנחולת ה׳ דרך גת בחורי
 הוא הרמז אנל מכה אני 3לתכת וה״ל כוכיה אני והבתולה ת3ה

 תיס יורדה עיני ועיני אחזתי הנח על עליה נוכה אני הנן מאתר
 :הזה הכשר הזוג על מיס יורדים עיני ׳35 ירתיה מאתר הוא

נמי התוספו׳א• כתבו עלי שפיסקין ממון בכל שאפרנו העבודה הרי״ת
 אות< של חכמתו מה לדעת וצריך היה בחכמה דמופלג משוס '

 ואפי׳לומר נשגבה חכמה כאן אין פסוק של סופו להשיב שידע שבשביל תינוק

 לגמור בדעתו היה יעקב למשיסה נתן מי כשאמר יהושע שרבי נראה שהיה
 בודאי יעקב למשיסה נתן מי כי יתרעומו׳לומר בלשקשאלה כולו הכתוב כל
 אנשי ה׳ביד נטשנו למה שכן וכיון לו שחטאנו לפי נידם נתננו הלאה' כי

 אע״פ והרי בתורתו שמעו ה׳ולא בדרכי לילך האלה הבוזזים אבו שלא דמים
 יצרנז שגבר אלא בתורתו ושומעים בדרכיה׳ הולכי אנו מ׳'מ אנחנו שחטאנו

 היה וגזה • הלוך ה׳ בדרכי אבו שלא בוזזים ביד שנהיה נכון ולא לו והטאנו
 אתר ולא אבו ולא לנוכח שלא דיבר ואח״כ חטאנו ה׳זו הלא שאמר שפיר אתי

 הזה והתינוק יהושע ר׳ מדברי במשמע היה זה הלוך בדרכיו אבינו ולא
 למשיסה נתן מי כשאמר ומיד הכתוב כל ר׳יהישע שיגמור קודם להשיב קפץ

 הכתוב זה שכפי לו חטאנו זו ה׳ הלא לו השיב לבוזזים וישראל יעקב
 יורד רע אין ■כי יעקב למשיסה נתן מי ששואל ותשובת שאלת הוא הזה

 ואעי׳פ לחטוא תעינו כצאן שכלנו לו חטאנו ה׳זו הלא לזה והשיב מלמעלה
 לפי ממות קשה שהוא שביה של כזה גדול לעונש ראויס חטאינו שאין

 הלוך בדרכיו אבו שלא הדור לבני הקב״ה רואה מ״מ מה איחנהו דכולהו
 ה׳ עד ושבת ה' צוה אשר בתורתו שמעו ולא תשובה בדרכי לחזור דהיינו
 חטאות אס כי עונות בידנו שאין אע״פ סבלנו עונותיהם אנחנו לכך אלהיך

 ג״כ ויתיישב בישראל כולו הכתוב מתבאר הזה הדרך וכפי לה' חטאנו אשר
 הלא אלא השואל■ דברי כולם שאינם לפי לנוכח שלא וחציו לנוכח חציו שדבר

 בידינו שאין אע״פ כי אומר שהוא הצרה בתוך שהוא המשיב דברת הם ה׳
 הדוי עונות על ח' פקד לה' אנחנו שחטאנו שכיון משיב הוא מ״מ עונות

 הכתו' לישב חכמ׳נפלאה שזו ובודאי עונותיה׳סבלנו ואנחנו בדרכיו אבי שלא
 שיא חדשתי ועוד משזייו' יותר אפי' ממון בכל אפדנו אתר ולכך מכונו על

 ה׳שהוא הלא זאת לתשוב׳שאלה והצודק יעקב לתשיסה נתן מי ששאל דקדוק
 היתה שאילו לו חטאנו זו ת' הלא לומר כאן יצדק לא אבל לתשיסה נתננו

 צודקת תה הי ולבוזזים למשישה לתתו ליעקב ככת ה׳ עשה מה על השאלה
 שבא עד למקשה בזה תכתוב לו היה יהושע לה׳ורבי שחטאנו לפי התשובה

 מתמיה שהוא הכתוב כוונת הבין אז לו חטאנו זו •ה׳ הלא ותשיב אותו־תינוק
 הקב״ה שיעניש לתמוה יש אבל למשיסה יעקב ה׳נתן שהלא ידענו הן ואומר
 עומד ואני שנשנית׳ אני לה׳כגון ועון חטא תקלת מתנו שיוציא לאדם עונש
 ועור חעא בו שיש עונש ליעקב הקב״ה יעניש ה'ואיך תועבת שהוא לקלון

 חטאי אשר או לו חטאנו ה׳אשר הלא דהל״ל לו חטאנו זו שאת' מדוקדק ונזה
 בדרכיו אבו אמר ולמה הלוך בדרכיו אבינו ולא אתר ולא בדרכיו אבי ולא כ״ש
 לומ׳מ• ישראל שעתידין תשוב'התינוק רמז כאן אלא לו חטאו אתר ולא הלוך
 הוא שהעונש אני תמיה אבל ה׳הגוזר הלא' התינוק והשיב יעקב למשיסה נתן

 תועבת הוא כי קלון של זה לה׳בעונש חטאנו אשר חטא בו יש לקלון שהגל-ני

 נכון: נ״ל כי וישמ׳חכס הלוך בדרכיו אבו לא לה׳והתה חטאנו בו עונש ה׳וזהו

ג ל בת וצפג׳ אחת באשה מעש׳ לקיש בן שמעון רבי אמר
 שש פניאל בת ביופיה צופים שהכל צפנת שמה פניאל

 שבאי כה שנתעלל ולפני׳ לפני ששיט׳ גדול כרן של בתו
 בא למכרה והוציאה חלוקים ז׳ הלבישה למחר הלילה כל

 יפיה את הראגי לו אמר ביותר מכוער שהיה אח׳ אדם
 בכל ביופיה שאין קח ליק׳ רוצה אתה אם ריקה ליה אמר

 קרעתו ת׳ ו׳יחלוקין הפשיטה אעפ״ב א״ל כולו העולם
 חפת לא עלינו אם רבש״ע לפניו אמרה באפר ונתפלשה

ירמיה קונן ועליה תחוס לא למה הגכור שמך קדושת על

• “ גת ב



פרק הניזקין
 לך עשי יחיד אבל באפר התפלשי שק חגרי עמי *בת ידידי*
 לא עליך עלינו השודד יבא פתאים כי תמרורים םםפרג

ועליך עלי כביכול עלינו אלא נאמר
 ששמי ועליך עלי :גבורתיך והיכן ועבור שמך כבוד על

;בכך נתחלל
 קראכתיגגני האי כי כי תמרורים מספד מהרש״א

אכל דכתיב הכא קצת כשגוי כיחזקאל צור מפלת
 עתי נכת שנתהווה הצרה כי שאתר מר כתקוס ותמרורים ימיד •

 חצי רניס צרת וע״ד עכו״ס נשאר כן נעשה שלא יחיד אכל היא
 ינא כי והצרה התרה עתי ננת נפל כי תתרוריס ותספד נחתה

 עלין אלא עלינו הל״ל לא לה קרא יחיד דאנל דכיון עלינו השודד
.־ עליך גס שיזאו צרתי יתגדל שכזה עלינו אמר אבל

 איש וביתו גבר *ועשקו מ״ר רב אמר יהודה רב אמר
 רבו באשת עיניו אח׳שנתן באדם מעשה ונחלתו

 שגר א״ל ללוות רבו הוצרך פעם־אחת הוה רגגרי ושוליא
 ג׳ עמה שהה אצלו אשתו שיגר לך ואלונה אצלי אשתך

 היא היכן לך ששגרתי אשתי א״ל אצלו ובא קידם ימים
 נתעללו שהתינוקות ושמעתי לאלתר פטרתיה אני א״ל
 לעצתי שומע אתה אם ליה אמר אעש׳ מה א״ל בדרך כה

 כתובת׳ לה ותן אלוך אני א״ל מרובה כתובת׳ א״ל גרשה
 היה ולא זמנו שהגיע כיון ונשאה הוא הלך וגרשה זה עמד

 יושבים דם והיו בחובך עמי ועשה בא אמ׳ליה לפורעו לו
 והיו עליהם ומשקה עומר היה והוא ושותין ואוכלים
 שעה אותה ועל ככוםירם ונופלות מעיניו נושרות דמעות
 : אחד בנר פתילות שתי על לה ואמרי דין גזר נתחתם
 של לאומכד׳ רנו אלא לתורה רנו היה לא הוי• רננרי שוליא

 קידם ;הרג ללוות נצרך : הגדד״ן שוליא :נגרי!
:א״א אחר בנר פתילות ב׳ • השכים

 בהאי תפורש זה ענק כל כו׳ הוה רנגרי ושוליא מהר^״א
 ופועלי און חושני הוי שאתר תיניה זדלעיל קרא

 נא שעי״ז ידס לאל יש ני ואמר רגז אצל פועל שהיה זה דהיינו רע
 עיניו ונתן שחתד שע״ז גו' שדות וחתדו ואתר לרגו סהלוה
 נן כתו נו נופל גנר דתלת רנז שהוא הגנו־ עושק רנו נאשת

 ונתיב נתינ כגר ממש דמתז אשתוננ״ת שהיא וניתז מגידה
 דכתיש ולקחו נתקוס ונשאו לכתוב פשוטו לפי ששינה ואולי ונשאו

 ידו לאל היה ולא לו שהלוה ע״י שנשאה רנו אשת הוא הזה נתקו©
 לא שודאי נן אתר ט׳ גתעללו שהתינוקות ושמעתי ואמר לו לשלם

 לדנר עתה אותם הרגילה שהיא אלא אלו מהתינוקות היתהאנוסה
 לפרש ונראה כו׳ פתילות ב׳ על :לך ואסורה היה ורצון ענירה

 ג׳יתיס דשהה הא אפשר נו׳ שעהנתחתס אותה דנלשגאדעל
 שנתגרשה לאחר לו מותרת זיהיתה ענירה עמה עגר לא מעיקרא

 ידי על נו ולשענד לגרשה להסיתו שעסקו פצה אותה שעל אלא
 זה אין שעה אותה לה דאמרי ולישנא דין גזר נתחתס גתונתה

 עגיר* נה ענר ימים ג' מעיקרא אצלו גששהת' אבל עניר׳ עיקר
 גס לו אסורה זז שע״י אאד ננר פתילות ׳3 דהיינו א״א ונעשית

 היה יחיד שענירות גם ונראה דין נזר נתשתם שנאגרשה אסר
 :לכלס דין גזר גמתה מיהו וצא צמאות נידם שהיה כיון

מטין חמישי
דרבי בריר הילל ר׳ ואיתימא דרבא בריח רבה אמר

 . וגדולה תורה מצינו לא רבי וער משה מימות וולם
 ג הוה והא הוהאלעזר יהושע הוה והא ולא אחד במקום
 הוה והא • זקנים הוו * פנחם הוה והא פנחס הוה אלעזר

 קאמרי׳והא שני׳ נפשי׳'מלחו נח •והא שמואל הוה שאול
 קאמרי" שני נפשי׳כלהו נח עיר׳היאירי־והא הוה דוד הוה
 כולחו קטליה 'והא גרא בן שמעי הוה * שלמה הוה והא
 איקטיל הא ■ שבנא דוה • חזקיה הוה והא קאמרינן שני

 חסל•ת* בן נחמיה הוה עזרא הוה קאמריגן־והא שני כולהו
 אשי רב מימו׳ר׳ועד אומר אני אף דרבא בריר. אחא א״ר

 בר דונא תה והא ולא אחד במקו׳ וגדולה תורה מצינו לא
 : אשי לרב ליה כייף תה דמיכף נתן בר תנא שאני נתן

אחל תקוס3 ישראל של וגדולתם תורתם שתהא אחד במקום
 תה ודא :כמוהן ונעושר כתורה גדול כישראל שאץ

 אלעזר לאחי פנחס תה ודא : יהושע שנפטר לאחר יחיד אלעזר
 שקבלז זקנים דוו : אגע אחר גדול כהן שהיה ונחלה תורה

 אחרי יחים האריכו אשר כדכתיג אחריו ימים זהאריט מיהושע
 כדאמרינן לאחרים למד שלא אלא היה כתורה גדול שאיל : יהושע

 יפנה אשר גכל גיה כחיג להכי מסכיא לאגלי שאול נעירוכין
 משעמד שגי כולדו :שאול קודם דשמואל נפשיה נח והא : יו־שיע

 לא גדולתו נתקלח וזה אתי כמקום וגדולה תורה ותהא בגדולת
 כדאמרינן היה כתורה גדול :עיראהיאירי נתרה יחיד היה

 חזקיה .וכסתות כריס גכי על לרבנן לתו מתני דהוה קטן גחועד
 גדול ;שבנא כדאמרינזכחלק היה גיורה גדול יהודה מלך

 רגיותא תליםי3 דריש הוה שכנא כסנה׳־רין כדאמרינן היה כתורה
 נדאמיינן ה־גו סנמו־כ איקטיל והא :רבוותא סרי נחד חוקיה

: מתונות נדינ♦
 כדאמרי׳במוער לי היתת וגדולה תורה נתן כר הונא הוה והא תוספות

 כפ׳כ׳ד׳ניזיס זאמרינן נתן בר דהינא רגל• דחקו דקא קטן
 ממונתן פר׳אח׳דיני ע״כ)ונחשנ'סנהדרין אימניך מלכים והיו בית דאקייס

 ואלו לדיביר״ס בתוספות פו היתי נז6ו אחרא פעם' זה מאמר ד׳כחיב פרק
 על מושל יהיה לא דווזקיה גרש•־ליה דלא שפרים אית מזקיה היה ותא (הס

 ולאמתניינא היה רשע דשבנא ועוד השבטים עשרת גלו שכנר ישראל צל
 אלופי דוד שקראו אחיאופל הוה משני לא דוד הוה פריו דני ותדע הוא

 מפינושא הוה משני דלא קשה וקלת המנין מן איני היה דרשע כיון ומיודעי
 פסי! לא גדולתם דמשהותחלה קאמרי שני נולהו בהלל דוד פני מבייש שהיה

 דהר* פנחס היה אלעזר הוה ותא דגרשי לספרים קשה לא והשתא שני כולהו
 משני דלא ותימא יהושע של אמר גדולתו שהותחלה אלעזר הוה והא פריך

:מישראל שנשתכחו הלכות שהחזיר קנז בן עתניאל הוה מיהושע

 נניא היה דשמואל כיון לכאורה כג׳ שמואל חוד. מדדש״א
 למיפרך ליה היה שאול שנמשח קודם שנים נמה

 גדולה דכל 3לייש ויש שאיל הוה ולשגויי שמואל הוה הא היפך3
 כתו כ״ג או שאול כמו מלך או רני כמו נשיא שהיה הכא דקאמר
 ודקאתר מי מכל מאח׳ יותר גדולתו היה לא שמואל אכל אלעזר

 וגדזצ>£ תורה בשאול היה ולא נחורה גדול שהיה היינו שמואל דהוה
 שהיו דהיינו ושמעי ע*רא והיה זקנים דמו זכ^״ל אחד נתקזס

 ליה דניחא אלא שמעי דמה המ״ל נמי דוד זגגי תורה נעלי ג״נ
'0 זז נסוגיא עוד ועיין געלעא נדאמרמן רנן דמה עירא לתינקע



פרק הניזקין
:שם הלנות ונתדושי בתוספות ממונות דיני #חד

 לעזר6 הוה והא נכי מי משני דלא והא זקנים היו פנחס הוה והא הרייית
הקם' שמא ועוד פינחס הוה שפיר דמשני משוס זקנים היו נימא י

 כדכתיג גדולה להם היה פנחש כפני אכל אלעזר כפני גדולה להם היה לא
 שוה: גדולתן שהיתה והנשיאי׳משמע פנחס וישב העדה ונשיאי פנחס וישמע

 דלא ותימה קאמרי' שני כולה נפשיה נח ותא שמואל הוה הוה׳שאול הא
 כלום דוד של גדולתו שאין ואת״ל דוד הוה דשחואל נפשיה דנת לכתר אמר

 ואיש נגן יודע כדכתיב לשאול שקילה היחת דוד של תורתו מ״מ שאול בתיי
 פנים ומאיר ולהשיכ לשאול יודע מור כדכרי הכתוב כל חז״ל וכז׳ודרשו חואר

 איקעל כשאול;יתא כיה היה דלא מה מקים ככל כמותו שהלכה גהלכ׳וה׳עמו

 נח והא הנא קאמר דלא הא לדקדק רש״י כיון הרגו סנחריכ ז"ל רש"י פי׳
 הוה והא סנחריב־ הרגו ששכנא לפי אקעיל וקאתר כדקאמ׳כאחריני גפשיה

 שלא מפני חזקיהו הוה והא דל״ג התוספת דאמרו ותימאלמאי וכי' עזרא
 פריך תאי כן ואס השכעיס עשרת גלו שכנר ישראל כל על חזקית מושל היה
 עשר׳השנע׳' דגלו כיון כישראל יחידי מושל איקרי לא דלמא עזרא הוה והא

 כרכי גם כ דא השכעים כעשרת אתר מושל הוה מיישי׳אי דלא ל 5ו מישראל
 גדול היה השיעים כעשרת דילמא אחר כמקום וגדולה תורת ליה דחשכינן

 גדול היה כעזרא יכן כאן שנשארו כישראל אלא חשכינן לא אלא ממנו
 ישי׳אל ככל ממנו גדול היה לא כחזקיתו גם וכ״ת הימנו למעלה ואין כישראל

 כשנת ויהי כדכתיב השכעים עשרת גלו שבימיו כיון מ״ת כאן הנשארים
 לא כן אם אשורה ישראל את ויגל אשור מלך שכא חזקיהו למלך הרביעית

 שמלו לפי חזקיהו דל׳יג רלמא קשה ומיהו ישראל כל על מושל ליה משיב

 • כעינן שני וכולהו חזקיהו מלכות כימי שנים ד׳ ישראל על אלת כן הושע

 אפ׳רכי שלתחת שאי וגופר המלתחה על לאשר *ויאמר לו
:וגפתח הנשלל דבר יעקב בר אבא בס
 הנשלל דבר : כתע בימא המלתחה על לאשר ויאפר •לכיס

מלילה יו* 'על נמתח שחוטן הס פשתן בגדי ונפתח י י
:טוה כשהוא באצבעותיו שמולל ר.>ער

 קורא כהן שלום דרבי מפני אפרו דברים אלו משגה נמנל
 דרכי מפני ישראל ואחי־יו לוי ואחריו ראשון היא

 קרא ראפר מתנה רב אפר פילי הגי מגא גש׳ • שלום 1,סי
 בני הכהנים אל ויתנה הזאת התורה את משה *ויכתוב ,לד>

 כהן אלא נינהו לוי בני רכהנים ידעינן לא אנן אטו לזלוי
 :שפסוקים בראיות האריכו ועוד • לוי והדר ברישא שם
 להו חקינו לאינצויי לייתו ילא היכי כי וכי׳ ראשון קורא כהן זנייה

מציגן >א מ הוא דרבנן דתקנתא וכיון סידרא האי רבנן ”ג
 נהנים בה שיקראו ויתנה :ברישא קרינא אנא ולמיתר לשנוייה

• לוי בני והי־ר
 שבקדושה דבר לכל *וקדשתו ישמעאל רבי לבי תנא נט

 יפה מנה וליטול ראשון ולברך ראשון לפתוח 3ע״
דאורייתא שלום דרכי מפני יוסף לרב אביי א״ל ראשון *יקרי.

 כולה התורה כל שלום דרכי ומפני דאורייתא א״ל היא
נועם דרכי *דרכיה דכתיב היא שלום דרכי מפני מל ג •שלי

 ב׳ רתניא לכימר אביי אמר אלא שלום נתיבותיה וכל
 הוא הבוצע פמתינין אין שלשה בקערה לזה זה ממתינין

; וכו׳ תחלה ידו פושט
 כין כתורה כין ככיד דכי לכל ראשון לפתוח וגו׳: לתם את כי הקדשתו

 מנת כסעידה:וליגיול ראשון ולברך :כראש •דגר הזא פישיבה י
 אומר כשות שיחלקו לאתר דכר כבל ישראל עם לחלוק כא אס ראשון יפה

 נן אמך? ♦חורה היא זאור״חא א״> שתרצה; מה אתה יטיל כריו 6

רכג נימין חמישי
 לכדמר תתני׳ דקתני שלום דרכי אכיי אמר אלא • שלום דרכי משום

 כגון הכוצע :להמתין צריכים אין ממתינין אין :רכן שהית נחמני בר רבה
כקערה ידו פושע הוא קטן הוא ואפי׳ המוציא מכרך שהוא הכית נעל

: המוציא פרושת את בו ללפת תחלה

 תיא אם בצדקת או עני במעשר כגון ראשון יפה מנה *ליעיל לך|50ת)
 לא דשיתפות במידי אכל נסעודת־ המשונים בחנרי© או עני

סי׳כרכ׳לעולם■: רואה אינו יפה כחלק עינו דהנותן שנהגו דאמרי׳כפ׳מקנם

 > נ וכו׳ שתחתיו מה הזית כראש המנקף עני
לי׳ ׳0ין!אי שלו׳ס״ט דרכי מפני ישן בבית מערכין פיפקא

 3ע" בי מעיקרא דהוה שיפורא האי והא כבור משום

ולבסוף יוסף רב בי ולבסוף רבה בי ולבסוף יהודה רב
: חשרא משום אלא רבא בי ולבסוף אביי בי

 בבית החצר עירוב ליתן שרגילין חצר בני ישן בבית מערכין
 דרכי מפני אחר בביח ליתנז תקותס את משנין אין אחד

 ההו׳שיפורא והא :הבית בעל של משו׳בבוד אילימא :שלס

 ישיבת ראש שהיה יהודא רב בי מי דמעיקרא ע״ש תקיעת של
 רבה זבתר בביתו גתגוחו רבה ומלך כשנפטר ולבסוף בפומבייתא.

 גאון שרירא ורב • רבא תלך והדר אביי מלך והדר יוסף רב מלך
 נדבה לתוכו נותנין שהיו נדבה של שופר שיפורא תשובתו בכתב פי׳

 משום : במקדש היו שופרות י״ג כתו השיבה לבני השלוחה
 לשנות באת אס הבית אוהו בתוך העירוב הורגל ו הואיל חשדא

 יחשדו העירוב אח שס ירחו ולא הבית לאותו הנכנסין תקומו את
:עירוב בלא שמטלטלת החצר בני את

 פר׳כמה דכסוף קשת כע״ש בקונ׳שחוקעין שפי למאי שיפנרא ו£)£ות1ר
 דרג ועוד זגג כראש מניזי היה הכנסת דחץ משמע מדליקין

 שיפורא שפירש אחר כלשון נראה אלא במזוזא ורבא כפגמבדיתא היה יהודה
 מפגי יאתרו שלא ר״ת פיי־ש חשרא משוס : לתלמידים נרכז נותנים שכו

 אכל שם אותו זים מני אין עירוכ של פח לגנוב אותם שחושדים החש־
 לתלמיד•': לחלק ז ־ייב־ז מ ריש ׳זני שמניחים שיודעים חשדא ליכא גשיפורא

 לט מגלה מגלה התורה בנאת רבי משום יוחנן רבי אמר
 0ש ספר בפנלת באתי תנת אפרתי או שנאפר ניתנה

 "^ע שנאפר ניתנת התופת תורה אופר רשכ״ל עלי כתוב
 חלים ההוא לקוח הכתיב גפי הזא׳ואידד התור ספר את *לקוח

 י* עלי כתוב ספר כפ?לת הכתיב נפי ואידך דארבק לבתר

 ם^" אלי *ויאמר דכתיב מגלה אקרי כולה התורה דבל ההוא
 !;דים לבדר׳ נמי אי עפה מגלה רואה אני ואומר רואה אתה מה

 פ המשכן בו שהוקם ביום נאמרו פרשיות ח׳ דאר״ל לוי
 • טמאים ופרשת * לוים ופרשת כתנים פרשת ין אלו

 שתוי* מות׳ופרשת אחרי ופרשת טמאים׳ שלוח ופרשת
 תורה אלעזר א״ר אדומת פרה ופרשת נרות ופרשת יין*

 מ,ס רובי לו *אכתוב שנאמר פה על ומיעוטה בכתב רובה
 ח ומיעוטה פה על רובה אפ׳ יוחנן ור׳ נחשבו זר כמו תורתי

 שחום הכתיב נמי ךןאיד האלך םידברה ע״פ *בי שנאמ׳ בכתב
 לד אכתוב מתמה קא אתמוהי ההוא תורתי רובי לו אכתוב

 הכתיב נפי ואידך נחשבו זר כמו והלא תורתי רובי לו
 ־ למגמריגת* דחקיפי משום ההיא האלה הדברים ע״פ כי

 כתו׳ כתיב דרשב״ל מתורגמגי׳ נחמני בר יהודה ר׳ ד־רש
האלה זץברים פי כי וכתיב האלה הדברים את לך

0*



גיטין חמישי
 מדות ושאר שוה וגזרה ופרט נכלל ללמדה הכתוב כמדרש תלויה

 לה תלמוד רמז שאין פד׳ על ומיעוטה : נהם נדרשת שהתורה
 פת שנעל על וגי' פי על כי :פה על נאמרה למפה אלא נתזרה

 רוני וכי קמתמה אתמוה :חנה הואי איהי אלתא כרית נכרת
 זר כתו להם שכתנתי נאותה והלא להם לכתת לי היה תורתי
 : נכתנה אלתא האלה הדברים את לך כתוב כתיב .נחשנו

 שאמרתי ה:דברים3גכס לא אלמא האלה הדברים פי על וכתיב
 שבע״פ ודברים ע״פ: לישראל לתוסרם רשאי אהה אי 3כת3 לך
 ניתן לא שהתלמוד למד אתה מכאן לכותבן אתה-רשאי אי

 דפרשת פירשו ובתוספות ־ משתכחת שהתורה מפני אלא ליכתב
 •ונכלה שרן טומאת כיה דכתיב וינזרו היינו טמאים

 י אפש׳עת דלא ן כיו אלא ליכת׳ ניתן לא *והא מהרש״א
 דלא משוס לכתוב ניתן דלא נזה נראה גו׳ לעשות

 לכתוב דא״א ובודאי יותר ילתוד ולא הכתינה על האדם יסמוך
 שהיה הראשונים כדורות ולכך נד״ת לדכר יוכל שהפה הדברים כל

 תלמודו על שיחזור כדי ליכתוב ניתן לא אתר ים מני רחנה לננס
 עשייה לידי ולהניאו ללמוד תמיד לו סדורי׳ ויהיו תמיד ומשנתו

 נע״פ הלימוד ע״י לזכרם וא״א הלננות שנתמעטו עת עתה אנל
 עשייה לידי להניאו הוא עת אדרנה נע׳׳פ תתנו ותשתכחה תרנו

 הפרו זה ידי שעל אע״פ נכחינה לו סדורים התצזת שיהיו ידי על
 הכהינה על יסתוך ני תמיד ותלמודו משנתו על יחזור שלא תורתך
 אחת התורה כי מהידוע כו׳ ניתנה חתומה תורה : ודו״ק

 נה יש התקנליס לפי אתנס נ״ה יתברך הנותן לפי היא גמורה
 שתו על מורה תורה של ונסתר סוד כי והוא מחולקים שינויים
 של והנגלה כו׳ שנתורה איחיות לצרף שיודע מי כמ״ש המיוחד
 מחולקים נחנה מגילה וז״ש האדם מצות שהן תנואר הוא התורה
 וסתומה חתומה היינו חתומה ושאתר התקכל לפי ענינים בשינוי

 ינאי רבי אמר :וק״ל נ״ה יתנרך הנותן לפי אחד בחיבור
 ני״ת נאל"ף ולשון עכ״ל ר״ת כלומר פרש״י בו' בי״ת באל״ף

 מחונרין האותיות היו שלא דר״ל לפרש יש ויותר כן תשמע לא
 3שכתו וכמו נעלמא אותיות רק שאינן ני״ת אל״ף כתו אלא נתינות
 חחלת נסירוגין וכן התינות לכתוב תנין היה האותיות לפי נטנלא

 מחונרין שאינן אותיות ואח״כ שליתה תינה כותב היה התקרא
 האנשים ויהי בקונט׳ פי' התו' כחנו בו׳ טמאים פרשת : ודו״ק
 ל' פסח נהלכות ודורשין שואלין דפסחים נפ״ק דאתר לפי' וקשה

 ולפי שני פסח על ותזהיר ראשון נפסח עותד נניא שהרי כו׳ יום
 התוספות הקשו וכן כו׳ היה ניסן שנר״ח כיון וחצי חודש איכא זה

 ע״ש עכ״ל ט׳ וננילה שרץ טומאת טמאים פר' הס ופירשו נפ״ק
 לתה שהזכיר כהניס פרש׳ נכל היה תת דטותא׳ דכיון דחוק והוא

 דהא נהנים פרש' נכלל הוו נתי וננילה שרן דטותאח נאתר לא
 אנל אמור נפרשת זה אחר זה כהניס פר׳ נל נאמרו אחד נסדר

 דס״ל רשנ״ג דעת לפי סנר שהזכרנו תה ולפי לקיי׳פרש״י הנראה
 וילין* שנתות נ׳ פסח קודם פסח נהלכות דשואלין דפסחים פ״ק
נינם ולק־ דרשנ״ג נשיטתיה אזיל דהנא ר״ל והשתא החודש מש'

שהוקם

.פרק הניזקין
 פה על לאומרם רשאי אתה אי שבכתב דברים כיצר ■הא

 ר׳ בכתב לאומרם רשאי אתה אי פה שבעל ודברים
 הלכו׳ כותב אתה ואי כותב אתה אלה אלה תנא ישמעאל

 בשביל אלא ישראל עם ברי׳ הקב״ה כרת לא יוחנן א״ר
 אתך כרתי האלה הדברים ע״פ *כי שנא׳ שבע״פ דברים

:ישראל ואת ברית
 ודואג שאול עלי כשערערו אמרתי או דוד אתר כך אמרתי אז

 עמונית ולא עמוני ננ׳-ה והועד נקהל מלנא לפוסלני
 עלי כתוב :לכלל נאתי עכשיו באתי הנה :נינתות נדאתרינן '

 דוד נוכות הנמצאות ננותיך שתי ואת נה התור׳הוזכרתי ניתן מאז
 רחנעס של אמו העמונית ונעמה המואביה מרית לצאת שעתיד

 מגלה אלתא ענדי דוד מצאתי התס וכתיב הנמצאות הכא 3נתי
 והדר נח מגלת והדר כראשית מגלת נכתכה דתתחלה משום אקראי
 חתומה :עלי 3כחי אנרהס נמגלת דקאמר והיינו רהס3א ומגלת

 מגלה איקראי לוי לכדרבי נמי אי : ושלמה מת יי מסו במורה
 ביום נו ונמסרו וננתנו נאמרו ליום שהוצרכו פרשיות ח׳ ׳אותן

 מזו זז ורחוקות שתונדלות לפי לנדה נתגלה אחת כל זנכתנה
 לכתו׳ הוצרך והשלימה משו׳דכשחזר מגלה נמי לשארא קרי הלכך

 הנתונ׳ככר פרשתכהניס ודילג לנד כהנים פרשת עד מבראשית
 פרשת :כולם וכן טמאים שילוח פרשת עד כהניס מפרשת 3כח1

 : יטמא לא ה3 כתובות כהניס שהלכות הנהנים אל אמור •בחנים
 הוצרכו לעבודה הוזקקו כיום שנו ותפני יגש־ לא נו מום יקח לא

 שנה דנהעלוחך הלויס את קח לרים פרשת : להודיעם קדושתם
 עניינה מה כי כן ואינו תדנר הלויס ואל אומרים ויש לויס־ הלכות

 וארנע חתשיס סוף עד נהג לא ראשון דתעשר המשנן הקמת אצל
 ניוס לנו הוצרכו לוים פרשת ־ מיקריא מעשר פרשת ועוד שנה

 לנפש טמאים היו אשר אנשים ויהי טמאים פרשת : לשיר שנזקקו
 להם והוזהרה בניסן נאחד הוקס והמשכן הפסח הלכות משו׳ אדם

 מחנות ג׳ הוקנע ניוס שנו התחנה תן וישלחו טמאים שלוח פרשת שתהיו
 כך ומחוך להשתלח והוזקקו ישראל ותחנה לויה מחנה שכינה תחנה

 למשכן ליכנס יוגלו ולא שלוח וצריכין הואיל לישאל טמאים הוזקקו נ?ע
 נזקקו ולא ט״ו עד ליטהר היו יכולים ולר׳לוי פסחיהס יעשו היאך הרשת
 וישלחו טמאים שלוח ופרשת יטהרו: לא כן אס אלא שני לפסחחמיד

 נכל הפרוכת וכשנגללין המחנות הוקנע היום שבאותו התחנה תן זיעסי

 אחרי ופרשת : לשם ליכנס ומצורעים כין ז הותרו מסעות סלוק יי
 אחרי כדכתינ נאמרה כיוס נו הכפוריס יום של שהיא אע״פ מותגץס

 אותה נאמרה לצורך שלא ניאה נשכיל אהרן כני שתתו ותפני מות
 לפי יין שהרי :ופרשת הקדש אל עת נכל יבא גאל לאהרן אזהרה

 :רחמנא הלה תועד אהל נכיאת דהא נאסרו ואילך היום שמאותו
 ופרשת :להדליק התחילו כיוס שנו לפי בהעלותך. נרות ופרשת

 נטהריס להיות הפרה נשרפה המחרת שכיום לפי ארומה פרה 1
 פני נוכח אל והזה דנעינן לעשותה יכלו לא לכן וקודם לפסחיהס

 נניסן נאחד ירושלמית מגלה נמסכת אתרינן דהכי מועד אהל
התורה רוב נכתב רובה :הפרה נשרפה לו ושני המשכן הוקס



פרק הגיזקץ
 ויהי נאמרה פסח קודם שבתות ׳3 שהיו גר״ת המשכן שהוקם
 דפסחא מלתא לנולה תשיק ראשון פסח הלנות משוס אנשים
 תילי3 דאיירי איידי ורשג״ג התס כדתשני '3 יפסח גס דהיינו

 לפסח שגס ראייה ובזה דפסחא תלתא לכולה לה מסיק דפסתא
 מהחודש ״ג3רש כדיליף תות3ש ׳3 פסח גהלטת לשאול יש דורות

 ומיעוטה בכתב רובא : וח״ק מצרים פסח3 שהיה גומר הזה
 פליג תאי זה לפי ידענא ולא נו׳ התורה 3רו 3נת3 רובה פרש״י

 לגבי הלא הן מיעוטים דהאודאי כוי ע״פ רונא וקאמר יוחנן ר׳
 תה גס מקרי דע״פ ואפשר תדות3 שנדרש תה עם התורה כלל

 דכל נראה פירושו ולולי במדרשות כת״ש שבדורו חכם כל שחידש
 אדם דאין ג״ש3 שאתרו כתו ע״פ3 התדו׳תקרי תדרש3 שיוצא תה

 : ודז"ק תידי לא ותו תשה עד ו3תר קבלה אא״כ תעצתו ג"ש דן ־
 תוכח אינו קרא תהני כו'לנאור׳ רשאי אתה אי שבכת׳ דברי׳

 כו' רשאי אתה שאי תה אבל ע״פ3רי׳3ד ויש 3דגרי׳ג.כת שיש אלא
 לי׳וכדתייתי דייק חדא דכתי׳בכל אלת דתה וי״ל תינייהו תוכח אינו

 ע״פ שנא׳כי : ר״י דבי תנא נקט תינייהו וחדא ר״י דגי מתנא
 כתוב הלא טעם נתינת דתשתע ני תלשון לדקדק יש גו' הדברים

 לא אס ע״פ3ש ר3ד3 תצויה שהשכחה לפי וי״ל גז׳ הדגריס את לך
 לכך שבכת׳זלה״ק תרתז שיוצאים רי׳3ד זנתה 3כת3דגרי׳ש שזכרון

רית3 אתך כרתי פת על3רי'ש3ד שעל תשוס הדגרי' את לך כתוב
: שבכתב בתורה כ״א לבך על זכרזנס שיעלה וא"א

 לא אלמא ז״ל פרש״י יכו' תדנר-ס ע״פ וכתיב לך כתוב כתיב הרי״ה
 אמר ועליהם שבכתב וכרי' איתנהו והא דהא חמיה ויש נכתבה י

 הדכרי׳ומנ״ל ע״פ כי אומר הוא עליהם פה שנעל ורבדים לך כתוב מכתוב

 שאיו׳ ר״י דבי תג' תירש מה וכו׳־וע״ק רשאי אתה אי דברי׳שנכתב לדרוש
 רשאי אתה אי שבע״פ דברים דהיינו הלכות כותב אתה ואי כותב אחה אלה

 שהם האלה הדברים לך כחוב מדבחיב לו דהוקשה ונראה • נכתב לומר
 אלת אלה כתב ולהכי פה על לומר רשאי אתה אי שנכתב דברים ומשני ע״פ3 והא בכתב דהא נרית.ניחא אתך כרתי הדברים כיע״פ כתיב ואילו ע״פ3 הם האל׳הנזכר דמשמע הדברי׳האלה ע״פ לומ׳כי חזרה איך שנכתב דברים

 באופן ולא נקראים יהיו כלומ׳האלה האלה הדברים לך כתוב לומר ב׳פעמיס
 יהיו האלה לומר האלה נמי כתב פה שבעל התורה שהיא הדנרי' וע״פ אחר

 לומר האלה הדברים לך כתוב דרש ישמעאל ורבי בכתב ולא ע״פ נקראים

 אבל כותב אתת אלת דוקא מיעועא האלה והנה הלכות כותב אתה שאי

 דברים לקרות בא שאם ולעולם כותב אתה אי הלכות שהם שנע״ם דברים
 אם לכותבם רשאי שאינו אע״פ שבע״ם דברים וכן רשאי הוא ע״פ שבכתב

 האלה הדברים ע״ם כי כשאתר זה וכפי רשאי הכתב מתוך לקוראם בא
 האלה תדברי׳ פי על וזהו רשאי פת על אתר שאס לדברי׳שנכתב ג״כ חוזר
 : ישראל ועם בדית אתך כרתי עליהם ע"פ לאומרם ורשאי נכתב שהיו

הוה כהנא רב גמור גזל ה״ז ביד ונתן לקט אם תנא סא
 אופיי שדי דהוה גברא לההוא חזיוה להוצל קאזיל

 דבידאי מר חזי ליה אמר ואכיל קמנקיט אזיל ונתרןתמרי
על? קרי אתה יאשיה דרבי מאתריה ליה אמר שריתינהו

:עולם יסוד *וצדיק יי5מש
 אופיי הוא: גמור גזל לידיה ומעי הואיל ביד קרקע ע״ג ונתן ליקט אם

 לפיכך אתה יאשיה דרבי מאתריה :הוה מהוצל יאשיה רני ־ מקלות

:ומידיען ברבים .דורש שהוא לפי בדינין בקי אתת

 וקשת מקלות אופיי בקונטרים פירוש מדקלא אופיי שדי תוספות
 לדרכי ודיש הוה לא ומי ואכיל מנקיע הוה היכא כהל דרב

 )נחר" הדקל מן הוה שדי דקל של מריות לאופי׳ שפי׳ נר״ש וגראה שלים

רבר ־־ גיטין חטישי
המריות'־'' מן אלא תפירות מן חושש היה שלא סבור הוה כהנא ורב תתרי

ך׳ , : איכא נמי וגזל שדיתינהו בידאי אנא וא"ל

 ם ומבקרי׳חול' ישראל. עניי עם עכו״ם עניי מפרנסים ת״ר
שם עם עכו״ם מתי וקוברים ישראל חולי עם עכו״ם

: שלום דרכי מפני ישראל מתי
 אם-. גהם מתעסקין אלא ישראל רי3ק3 לא ישראל מתי עם

: ישראל עם הרוגים מצאום
 מא אמר גניבא ואזיל חליף יתבי הוו חסדא ורב הונא רב

 □ב א״ל הוא אוריין דבר מקמיה ניקום לחבריה חד ליה
 הגט לי׳י אמר לגבייהו איהו אתא אדהכי ניקום מקמיהפלגא׳
 \ לך מגא ליה אמרו מלכי עלייכו שלמא מלכי שלמ׳עלייכו

 ח. לי5מ' ימלוכו מלכים *בי דכתיב להו אמר מלכי׳ איקרי דרבנן
 , להו אמר למלכי שלמא דכפלינן לך ומנא ליה אמרו וגומר
 למלך שלום שכופלים מנין רב אמר יהודה רב דאמר

 "ה־*ד דוד לך השלישים ראש עמשאי את לבשה *ורוח שנאמ׳
 'ב' מר לטעום ליה אמרו וגומר לך שלום שלום ישי בן ועמך
 לארם לו אסור רב אמר יהוד׳ רב אמר אמ׳להוהכי מידי

דנרים־ *ונתתי- שנאמר לבהמתו מאכל שיתן ער כלום שיטעום
רר*5 : ושבעת ואכלת והדר לבהמתך בשדך עשב

כיצי מצער שהיה החכמים על חולק פלגאה : חורה ן3 אוריין בר
 תניח ;קמאי קפר3 כדאמרינן דין ית3 3עוקגאשהיהא למר

שמטיל ואע״פ הימים כל שלו׳פרש״י דרכי טהרש״א*מפני
 ה״מ לכאורה ענ״ל כו' שתים שם העט״ם על

 שגאה עליו ינטר שלא כמשמעו דלעיל שלום דרכי כהני לפרושי
 דרכי מפני לאו דאי מתניתי׳ הך3 דנקט הני דכל לי' דמשתע אלא

 ש׳׳ם העכו״ם על דמטיל משוס פי' ולכך איכא נתי איסור שלוס
 אחריגא איסורא איגסה״ל ביום תתני׳ דתוקי לתאי ומיהו ט'

 עלייכו שלמא א״ל :ודו״ק לעכז"ס ומודה אזיל דהוה משוס
 הזכיר ולא ממש דא3עו האי כי איכא הגט גל ס״פ3 כו׳ מלכי

 דעסקיאו תלתא הך אלא יי לאחו עי3 לא דהתס שלתא להו 3דיהי
 דכפלינן אהא הנא לה דמייתי תלתא עיקר הכא תשא״כ כרוחות

 וכדוגתתו ישראל שמלך ואר3מ דאקרימלכאוהענין שלמאלת״ח
 העוסק כל חלק פ׳3 כדאתרי' ולמטה לתעלה שלום עושין הת״ח
 שנאמר מטה של פמליא3ו תעלה של פתליא3 שלום תשים לשתה

 דול לך מקרא מייתי וע״ז גומר לי שלום יעשה במעוזי יחזק או
 ושלום ומלמטה מלמעלה כפל דהיינו שלום שלום ישי גן ועתך

 כי וס״יס כמותך מלכים אינם שהן הגדוד גראשי שנתן לעזרך חד
 אין, בודאי לעזרני אלי אתס3 להם שאמרח הגס אלהיך ה' עזרך

: אלהיך עזרך ל3א האדם געזרת בוטח אתה

התקבל פרק
יי חכמים של שבחן מוגה■ היה יהודה בן איפי תניא

 מג חכם יהוד? רבי * וסופר חכם מאיר רבי
סו ישמעאל. רבי * אגוזים של גל טרפץ רבי * לכשירצה

חנות.



פרק התקבל
 רבי בלום אוצר עקיבא רבי )מזוינת( טיוזנת מניית
 עזריה בן אלעזר רבי ־ הרוכלים קופת גורי בן יוחנן
 ׳■ ונקי קב יעקב בן אליעזר רבי משנת בשמים של קופה
 ומוציא הרבה טוחן שמעון רבי " עמו נמוקו יוסי רבי

 אלא מוציא שמוציא-אינו ומה קמעא משבח תנא קמעא
 שמדותי מרותי שנו בני לתלמידיו ר״ש אמר וכן ׳ סובין

: ר״ע של מדותיו מתרומות תרומות
 חכם :אני לבלר לו אמרתי נסוטה כדאתרינן וסופר חכם

 היה נדנריו ומתישג מתון להיות רוצה כשהיה לכשירצה
 אגמים של גל מה נתן דרני נאנית מפרש אגוזים של גל :חכם
 רני כך כולם זו על זו ונופלות נתקנצות והן מהן אחד נוטל אדם

 מדרש מקרא ראיה לו תניא היה דנר ושואלו תלמיד נא ערפון
 נה מוכן יינה מיוזנת חנות :ניחד הכל ואגדה הלכה משנה יי^י
 נצרך כן לכס ואניא המתינו ללוקחין לומר צריך התכוגי שאין תמיד ,",ע׳
 בלום אוצר :נפיו ערוך ותלמודו לו מזומן מפיו ללמוד אדם זפי׳נאם

 לעני דומה עקינא רני היה לתה נתן דרני נאנות תפורשת נך
 נה ונתן קצר שעורים מצא לשדה ויצא קופתו שנטל
 לניתז וכשנא עדשים וכן פולין וכן נה נתן חטים מצא
 מרנותיו כשלמד עקינא רני כך לעצמו זמין מין כל גורר
 מדרש ואחריו הלכה ואחריו מרנותיו תקרא דנר שתע

 סדורים שהיו עד ולגורסן עליהם לחזור לנו נתן אגדה ואחריו
 כשנעשה אנל לעצתו תדרש לעצתה תקרא אלתוד אתר ולא גפיו
 ספרא מדרש סדר תטנעות מטנעות התורה כל עשה גדול חכם

 ואגדות לעצמם והלכות לתלמידיו לעצמם ושנאס לנדס וספרי
 מחיצות לנדן מסגירות סגור גלום אוצר נעיני ונראה • לעצתם

 חטים ליתן גדולות נתינות שעושים כתו מפסיקות )מחיצות(
 מנולמות ורגליו נלוס פיו כתו מכאן עדשים תכאן שעורים מכאן

 רוכל תה התם תפרש הרוכלים קופת נלע״ז: קלישי״א ננכורות
 עמך פלייטון הן אותר עתך אפרסתון תתנו שואלים לעיר שנא זה

 תשיגו נמקךא דנר לשאול נצרך כך הן אותר עמך קנמון הן אומר
 שנתן ר״ע לשל דומה זה שנח נאגד׳זאין נמדר׳וכן וכן נתלמוד כן1

 בשמים של *קופה :סדרן ואח״כ מנולנל הכל ולמד תחלה לנו
 מרנה נכך שאומנתו מתוך שהרוכל אלא הרוכלים לקופות דומה

 : לשואלו מזומן להיות לנדו נצרור אחד כל וקושר יותר מינים י״מ
 ננית שאמר מה אלא חנריו נשאר תלמוד הרנה לא ונקי קב נ״ק'

 :,הרג שנה הרבה טוחן • לעולם כמותו שהלכה הוא נקי המדרש סצנות
 ומה מתלמודו; קמעא משכח תנא :ליה מפרש קמעא ומוציא ם״”

שכח לא מתלמודו ש%ח מתה סובין אלא מוציא אינו שמוציא ה'ישת
 : תורתי למדו מרותי שנו ;כמותן שהלכה נראו שלא דנרים א1ן

 נחרתים עקיבא רבי של מתרומו׳מדותיו תרומו׳ שמדותי

אחר נרירה והיינו א5עקי רני של משניותיו עקרי מתוך ותרמתיס
: גרירה

 ומקשה חריף ר״ת ודלמא מאיר מדכי יותר לכשירצה חכם 1ר1וםפ1ר
 חנות :הוריות נסוף אמרי׳ ונה״ג ומסיק מתון יהודה ורכי

 גרסינן כתוספתא כלום :זיין לשון מזוינת מרסי ואית מזון לשון מיוזנת

גימין ששי
 שמ׳׳ן•3 דגרסי ית6י ־ גמורות מגולמות ורגליו גלום מיו נמו גמ״ם גלום
 • ומעוררם וחתומים נליסיס אוצרותיו שהיו למלך משל רנה מראשית נמו

והוא פרש״י עיין מ׳ לכשירצה חכם יודא רבי מהרש״א
 פי׳לכשיפחח ונערוך שנתן מונה נכלל דה דאין דחוק

 ל״ג דר״ן ונאנית שנח והיינו עכ״ל המדנרים ראש והוא שפתיו
 מתרומות תרומות לכשירצה.שמדותי ול״ג ר׳יודאחכס אלא
 נרירה קדשים קודש שהיא לכהן שניתן תעשר תרומת ע״ש נר

חרזתס ממנו נתרם ללוי התעשר ונתרס שננרר אחר גרירה אחר
:וק״ל לכהן מעשר

שאחזו מי פרק
סג גלותא ריש בי ליה מצערין הוה כי חסידא עמרם רב

 שם ניחא מאי ליה אמרו למחר אתלגא ליה מגנו הוו
 3״ ע מיפך להו דאמינא כל ועי אמר ליה דלייתו למר ליה

 מרקא וחטרא אגומרי סומקא בישרא להו אמר הפכי
 חייא וחמרא אגומרי ליהאינהוגישראשמינא אייתי

 ליה ומוקמה מפותא לבי ליה ומעיילה ילתא שמעה

 והוג. מסותא רבי מיא דמהפכי עד טסותא דבי במיא
 ברחי׳ איעסק יוסף רב פשיטי פשיטי בישריה וקאי דמא

 מלאכה גדולה אמר בכשורי מיתעסק ששת רב
 מ״ט ששת לרב גלותא ריש א״ל בעליה את שמחממת

 רחשידי עברי מעלי דלא ליה אמר גבן מר פעיד לא
 א״ל לך יימרא״להשתאמחוינא א״למי החי אאברמן
 אייתי מחיותא כרעא חרא לי אייתי גנוב זיל לשמעיה

 כרעי תלת אייתו דחיותא הרמי לי אהדמו להו אמר ליה
 אייתו פפיק הואי רגלים ג׳ בעלת הא א״ל קמיה אותיבו

 נמי אותיבי לשמעיה א״ל קמיה אותיבו מעלמא חרא
 הואי רגלים חמש בת האי להו אמר אותבה דידך להך
 קריבו לחיי א״ל וליבול דמר קמיה ליעבדו רבי אי א״ל

 דיפתנא קמיה אותיבו בישרא קמיה אייתו קמייהו תכא
 לבתר בסוו-ריה כרכה ושקלא גששה חמתה דחנקא
 דקא בהדי דכפפא בפא לן איגניב ליה אמרי דאכיל

 חזי ליה בסודריהאמר דכדוכה אשכחוה מעייניואתו
 מיכל אנא להם אמר לצעורן אלא בעי קא מיכל דלא מר

 לא חיורא ליה אמרי דחיורא טעמא ביה וטעמי אכלי
 רב דאמר בדוכתיה בדקו להו עבירלןהאידנאאמר

 היא לקותא באוכמתא וחיורא בחיורא אובמא חפדא
 ליה ושדו בירא ליה כרו נפיק קא כי אשכחוה בדוק

 רב ליה נתר לינח מר ליתי ליה ואמרי עילויה ציפתא
 א״ל פפוקיך לי פפוק לינוקא ליה אמר מאחוריה הפרא
 שאי*ל קא מאי לשמעיה א״ל שמאלך על או ימינך על לך *נטה
 נ נ לבתר מינה הדר ליה אמר דשדיא ציפתא א״ל חזית
 דגחר חרא א״ל מר ידע הוה מנא חסדא רב א״ל דנפק

7 עברי דחשידי ועוד פסוקא ינוקא לי דפסוק ועוד מר לי
דלא



רכה גיטין שביעי פרק שאחזו מי
: מעלי דלא

 ומחמיר חסידופרוש שהיה מפני העבדים ליד• מצערי הוו
 צנה מחמת חולה לו לאחוז דרך אתלגא :באיסורים עליהם

 חייא וחמרא אגומרא בשראשמינא ורפואתו בגמרא שס כמפורש
 מרקא :כחוש סומקא :גמ׳3 שם כמבואר מיס מזיגת בלא פי׳

 ואשת הנשיא בת והיתה נחמן רב אשת ילתא : הרבה במיס מזוג

 דבי חתניה נחמן דרב והרוטב בהעור כדאתרי׳ וחשובה ב״ד אב
 אדומת זיעה מחמת מתהפכים _• מרחץ מסותא :הוה נשיאת
 בהרות פשוטי _• חייא וחמרא שמינא בשרא ע״י ממנו היוצא

 שיחמם כדי ברחיא _• לתלכא מתעסק יוסף רב :עגולות
 הרמי לי אהדמו : ותשואות קורות לשאת בכשורי :!יזיע

 כלומר הנתיחות אהדמי לנתחי׳ הבהמה נתחי לפני סדרו דוזיותא
 : הוא דחשידי משוס הכי אי : גלותא ריש א"ל :הנתחים ערכו

 המאכל סדרו דתר שמעיה קמיה כלומר דמר קמיה ליעבדו
 אמנשטריי״שין חמתא דחנקא דיסתנא ;שלחן תכא :בהיתר

 סגי ששת 3 דר משוס ונחנק בולעו שאדם הירך כף שעל קטן עצם
 באותו והרגיש מששה גששה .־ ויחנק ויאכל יראנו ולא הוה נהור
 משוס פירשו ובתום׳ ־ כסודריה וכרכה החתיכה כל שקל עצם

 פירשו לא והתלמוד הכי דעבד הוא דחיור־א טעתא ביה דאשכח
 אותו רואים שהין דכספא כסא לן איגניב :ע״כ לבסוף עד

 :גליתא לריש ליה אמרי :תהו לבדוק ורוצים בסודרים כורך
 : טעמתי וטעמו אכלי מיכלי ;שחין בעלת בשר דחיורא

 בעלת בהמה היום שחטנו לא האידנא לן עביר לא חיורא
 הירך בכף זו דיסתנא במקום בודקי היה בעור בדוכתא :שחין

 באוכמתא חיורא הפרא רב :דאמר לבן שהוא בעור והמצאנו
 העור ונהפך בבשר שם היה לקיתא שחור בעור לבן טלאי לקותא

 ושדוציפתא שיפולבו: גותן חפרו בירא ליה כרו ללבן:
 ליגת מר ליתי תושבו: יבין שלא כדי הבור ע״פ מחצלת השליכו

 נחרת כתו סיתן לו עשה השיא רב ליה נחר : במשכבו לשכב
 נטה ;פסוקיך לי פסוק לינוקא ששת רב א"ל : סוסיי

 או לימין מעליה חזור מינה הרר :בעשהאל הוא פסוק לך
:לשמאל

 יוכלו אדם כל ששאר לפי נקטינהו כר ששת רב א מהרש"
 כמ״ש עצי׳ לחטוב כגון כבדות מלאכות שאר לעשות

 ששת ורב יוסף רב לעשות יכולין היו שלא בהם יסכן עצים ובוקע
 כגון כבדות מלאכות עושין היו דת״מ ואתר נתור סגי דהוי

 מרבה בו'כדאמרינן אאבד דחשידי ־. וק״ל בכשורי בריחיא
 מר״ג יראים והס בשר חתיכ׳ גוזל כך ומתוך גזל מרבת עבדים
 א״ל : להשלים כדי החי תן מאבר אחר ממקום לגזול הוצרכו

 וכן ג׳ בת בעלת הא קושיא ותאי לדקדק ויש בו׳ הוה ג׳ בת האי
 ה׳ דבעלת א״ט פ׳ כדאתרינן להדיוט תותרים רגלים ה׳ עלת3

 לותר ודוחק הויא לא טרפה אבל תום בעלת הוה ג׳ בעלת יכן
 הקריבהו כמ״ש ר"ג לשלחן להקריבו ה"ל דלא להו קאמר מ דת״

 כדאתר טרפה דהות יד ולא רגל חסר ניכר דהיה וצ״ל לפחתך נא
 הוה נתי טריפה רגל חסר אבל יד חסר אלא שנו לא הונא רב התם

 ונדתונח החתיכה נל רש״י פי' ט׳ בפודריה וכיבד, :ק״לז

 דתעקרא תוכח ומזה נו׳ בעי קא תיכל דלא תר חזי דקאתרי לקמן
 לדקדק. ויש בתוספות כמ״ש אכל לא דחיורא טעמא משום נתי

 בלאו הא נפרש״י עצם באותו דהרגיש דגששה קאתר אתאי דא״כ
 הרגש משוס לאו דאי וי״ל חיורא משוס תינה אוכל היה לא הכי

 תחת הבשר תשליכו היה אלא בסודר כורכה היה לא עצם אותו
 שתבקשי' פניהם על הזה בעצם להוכיח בסודר טרכה אבל השלחן
 שאל מה קשה לכאורה כו׳ מי ידע הוה מנא : 13 שיחנק רעתו

 דמשוס דודאי וי״ל הוה הכי משוס ודאי ליה דנחר איהו דהא לו
 שישאלהו עי ישכב שלא ליה נחר אבל בכך ירגיש לא ליה דנחר
 לרב המיה היה בדבר הרגיש ואעפ״כ נו שאל וכשלא לו נחר למה

 תרגיש הייתי לי נחר שארה ע״י וא״ל מר לה ידע הוה תנא חסדא
 הרגשת* ובו פסוקך לי פסוק לינוקא שאלתי ולכך שאלה דצריך
שאפול אלא תר לינה א״ל לכבודי לא ובודאי כו׳ עבדי דחשידי ועוד

: וק״ל בו
טעמ׳רחמרא כיה דאשכחיה משוס התוספות פי' כסודריה כרכה הרי״ה

 שהתוספות וצ״ל לכסוף' עד פירש לא והתלמוד הכי דעכיד הוא י
 בולעו שאדס הירך שעל עצם דמלת׳דהוה מפשעא שנראה מה להו ניחא לא

 לריש לומר הוצרך למה דא״כ להראותה בסודריה החתיכה וכרך כו ונחנק
 החתיכ' זי כפני נתנו היל״ל עעמ׳דחיורא כה וטעמי אכלי מיכל אנא גלותא

 דאשכת משום נסודריה כרכה דלהכי ודאי אלא כו ליחנק שכה העצם עס
 ושקלת גששה מ״ש מתיישב אינו פירושא להאי ומיהו חיוורא טעמא ביה

 טעמ' דנקט גששה מאי העעס מפני אבל גששה שייך העצם מפני דכשלמא
 ריעותא בה דאשכח וכיון העצם מפני גששה הוו והא הא ושתא ליה מבעי

 כולה לחתיכה כרכה תכי ומשום דחיורא טעתא והזה כטעמא נתכוון
 ח״יל :בלבד העצם רק החתיכה כל נוטל היה לא העצם תשיס דאי בשודרי׳

 דרש"׳ ונ״ל בעשהאל היא פשוק ז״ל פי׳רש״י שמאלך על או ימינך על נטה
 הדד לשמעיה אתר ששת שרב אלא זה פסוק של תקומו ללמדנו בא לא ז״ל

 ימינך על לך נטה הינוקא לו שאמר תה זה וכפי לאחוריך חזור דמשמע מינה
 לפי כדבריו ועשה לאחריך וחזור ומהשמאל מהימין נשה צ״ל שמאלך על או

 נדנריז ששת רב עשה לא איך שמאל לצד או ימין לצד או שילך לו אחר שאס
 בעש־אל הוא פסוק ז״ל פרש״י לכך קטנה כנבואה הם התינוק שדכרי כיון

 כתיב דהא לאחוריו שיחזור לעשה״אל אכנר אי׳ל שלא מכואר שס כי כלומר
 ועל הימין על ללכת נטה ולא אכנר אחרי עשהאל וירדוף מיניה לעיל

 שמאל על או ימין על נטה אבנר ויאמר לו יסמיך אבנר מאחרי השמאל
 ששח לרב הינוקא כאן א״ל וכן שמאל צד אל או ימין צד אל לך נטה כלומר
 לשתעיה ששת רב דאתר ומאי השמאל לצד או הימין לצד ללכת עצתו שיטה

 אחד אל מעליה יחזור אלא לאחוריו לחזור א״ל שלא לדחוק צריך מינה הדר
למטע לשמאל אי לימין מעליה חזור מינה הדר ז״ל שפירש״י וזהו מהצדדין

:לאחריך חזור שאינו מינה הדר פי׳

 מד שדה םהאד יבנ ותענוגות ושרות שרים לי *עשיתי
 שם ותענוגות זמר מיני אלו ושרות שרים ושדות

 הצת'־׳ הבא ׳ ושדות שדה ומרחצאות בריכות אלו האדם בני

 יוחנן א״ר שדתא אמרי במערבא ושדתין שדה תרגימו
 מה יודע אינו עצמה ושדה בשיחין היו שדים מיני ש׳

 ושדתין שדה ושדתין שדה תרגימו הבא מר אמר הוא
 תלניס שלמה אבן בהבנותו *והבית דכתיב ליה איבעי למאי
 * א״ל איעביד היכי לרבנן לד,ו אמר וגומר נבנה משע

 היכי להו אמר אפוד לאבני משה דאייתי שמירא איכא
 אהדדי כבשינהו ושדתין שדה אייתי ליה אמרי אשתכח

ככשיגתר ושדתין שדה אייתי לך ומנלו דידעי אפשר

אהדדי א נז ח״ב



פרק שאחזו מי
 ־מלכא אשמדאי דילמא ידעינן לא אגן אמרי אהדדי
 איתיה ליה אמרי איתא היכא להו אמר ידע דשידי
 ומנסי׳ מיא ליה ומליא בירא ליה בריא פלן בטורא

 וגמר לרקיעא סליק יומא וכל בגושפגקי ודותימא בטינרא
 רארעא מתיבתא וגמר לארעא ונחית דרקיע מתיבתא

 ליה ומנסי ושתיה ליה ומגלי לגושפנקיה ליה סייר ואתי
/ ואזיל ליה וחתים

 שדה : ל333 תרגימו הבא : צ>נן3 הן3 לרחוץ בריכות
 עגלה שידה שרתא : ה3נקי ושדה זכר שד ושדתין

 מה היא מה :תקום כאותו נשיחין : ושרים נשיס 3למרכ
 יודע איני ואתן כל! ראש עצתה שדה וי״א ה3עי ותה דמותה

 מששת כריה שמירא :רול3 כלי לי3 אעביד היכי : אמ מה
 אפוד :לאבני מפניו לעמוד יכול קשה דכר כל ואי! ראש*ח3 ימי

 שנאמר דיו3 עליהם ין3ח1כ .אין הללו אכניס סוטה כתם׳ דאמרי׳
 שלא כתלואתס שנאמר כאיזמל עליהם מסרטי! ואין חותם פתוחי

 פתיר להם ותראה כדיו עליהם 3כות אלא כלום חסרים יהיו
 לו לותר כיסורין כפאס כבשיגה :מאליהן נכקעות והס מכחוץ

 איתיה :היכא כגדיס של תככש לשון לחצן כבשינהו :הוא היכן
 בירא ליה פלוני.כריא כהר פלן לככמ:בצורא שאוכל אשמדאי

 כחוילתו: בגושפנקא והתמיד, :ן3א טיגרא : כור שם לו כרה
 תום׳ כורוה לגלות כו אדם נגע שלא כודקו לגושפנקיה סייר

 דלאכני תשתע הכא אפוד לאבני ; משו דאייתי שמיר איכא

 קשו3 נתינא כן דדתא עוכדא גכי דקדושין פ״ק3ו שמיר כעי אפוד
 לו נולדה לשנה תדקאתרינן שני ית33 היה וזה לאפוד אכניס מתנו
 עשה שנייה כדאתרי׳ פרה עשו לא ראשון וככיח כו׳ אדומה פרה

 דסוטה תרא3 פ׳3ד להקפות ואין שני כיח 3 שמיר היה וא״כ עזרא
 ותפחרכ ותותים אורים כטלו הראשונים נכיאים תשתתז חנן

 כגמרא והתם סתם כ״ה תדנקט שני ״ה3 דהיינו שמיר כטל נ״ה
 אורים כהדי ערכינהו תדלא ועוד אאריני תילי על ראשון ״ה3 נקט

 אורים כטלו הראשונים נכיאים דתשתתו לתיתני וה״ל ותותים
 ״ה3 3תפחר היינו הראשונים נכיאיס דתשמתו והשמיר ותותים

 חומים אורים כטלו ראשון( כ״ה 3תשחר )דהתסתניא ראשון
 אייתי* זיל : יתשני3 חורכן עד שלתה תיתי ששמרוהו וצ״ל

"י ע לשאול כשיכולים ותותים כאורים לשאול רצו לא כו׳כי שירא
: אתר דשי

 לשון ששרים א1נ שיר תלשון שניהם כי' זמר מיני א מהרש
 זתר כלי תיני שיש ע״ש ואולי נקכה לשון ושרות זכר

 זתרא זייני ח״י לזה וקרוב לנקכו׳ מיוחדים ויש לזכרים שמיוחדים
 דפרים והיינו התי־א תשחייא ית3כ וזתריית' כו' ליואי כהון לזתרא

 ככית לנקכות זתרות כלי הס ושרות ככ״ה לויס לזכרי זתר כלי הס
 ושותין שאוכלים שדים כדאתרי׳גני כי' וחתמיה וק״ל; המשתה

 להשליך יזיקו שלא שתיתו3 אדם מנגיעת ירא והיה אדם ותתי׳ככני
 ולא ייה״ט בגושפנקא כך מכסי נתי תאכלו ובודאי המות סס י3

 להחליף כניהו שהתחכם תעשה הך תשום תיתיו אלא הכא הזכיר
כן ובניהו נאמר שע״כ אולי כי' יהוידע בן לבניהו נ יין 3 מימין

גיטין שביעי
 נכבש כאן שזכר פעולותיו 3ר כי גי׳ פעלים רב חי איש יהוידע

 כניהו כקרא כן שעל התקדש כית נכנה זה ע״י אשר אשתדאי כידו
 פלש הס אכיו שס תחלת וכן שתו וסוף התקדש כית נכנה ידו שעל

.ושעל השולשילתא שעל השתות '3 על רומזים מהשם אותיות
:ידו3 שנתנו העזקחא

 מה שולשילתא ליה יהיב ידוירע בן לבניהו ליה שדריה
 שם שם עלה דחקיק ועזקתא שם עלה דחקיק

 מתתאי כירא ברא אזל דחמרא וזיקי דעמרא וגבבי
 בירא ברא רעמרא בגבבא וסתמיגהו למיא ושפינהו
 באילנא יתיב פליק וטמינהו לחמרא ושפבינהו מעילאי

 אמר חמרא אשכחיה גליה לגושפנקא סיירי אתא כי
 כ מפלי וכתיב יחבב לא בו שוגה וכל שכר הומה היין *לץ כתיב
 ד הושע פגיא לא צחי כי אישתי לא לב יקח ותירוש ויין *זנות

 שולשילתא ביה שדא אתא גחית וגנא רוא אישתי ׳ ליה
 עלך דמרך שמא א״ל מפרזל קא הוה איתער כי סתמיה

 מטא שדייה ביה חף דקלא מטא ואתא ליה נקיט כי
 ארמלתאנפקת כובארההיא גבי מטא שדייה לביתא

 גרמא ביה איתבר מיניה לקומתיה כפה ליה חננא איהי
 תשלי פמיא חזא גרם תשבר רכה *ולשון דכתיב היינו אמר
 נס דהוה רויא חזא לאורחיה אשקיה באורחא טעי קא דהוה

 קא רהיו חדוותא חזא לאורחא אפקיר, באורחא טעי קא
 ליה קאמר דהוה נברא לההוא שמעיה בכה לה מחדי

 ההוא חזא *וחיך שני לשב משאני לי עביר לאושכפא
 לגביה עיילוה לא להתם מטא כי אחיך קשים רהוה קסמא

 לא אמאי לדו אמר קמא יומא יומי תלתא ער דשלמה
 שקל משהיה אגפיה ליה אמרו לגביה מלכא לי בעי קא

 אמר לשלמה ליה אמרו אתו אחברתה אותיב לבינתא
 לא ואמאי א״ל למחר * אשקיוה הדר לכו אמר הכי להו
 שקל מיכלא אגפיה ליה אמרו לגביה מלכא לי בעי קא

 א״ל לשלמה א״ל אתו אארעא אוהבה מחברתה לבינתא
 תלתא )לראש( לפוף מיכליה מיניה נגידו לבו אמר הכי
 ושרא נרמידי ארבעה ומשח שקל־קניא לקמית עייל יומי

 בהדין ליה לית גברא ההוא מיית כי מכדי א״ל קמיה
 לכולי כבשתיה השתא גרמידי ארבעה י אלא עלמא
 לא ליה אמר לדידי נמי רכבשתן עד שבעת ולא עלמא

 וקא המקדש לבית דאבנייה בעינא מידי מינך בעינא קא
 דימא לשרא לי מפר לא לדידי א״ל שמירא לי מבעי

 דמהימן ברא לתרנגולא אלא ליה ב יהי ולא ליה מפירא
 דלית לטורי ליה ממטי ביה עביר ומאי אשבועתיה ליה
 ומנקיט טורא ופקע דטורא אשיגא להו ומנח ישוב בהו

 והיינו ישוב והוי ההם ושדי ראילנא ביזרני ומייתי
 דאית ברא דתרנגול׳ קינא בדקו טורא נגר דמתרגמינן

 למיעל בעי אתא כי חיורתי זוגית׳ לקיניה והפיוה בני ליה
ביה רמא עילויה ואוהבי׳ שמירא אייתי אזל מצי ולא

: אשבועתיה נפשיה חנק אזל שקליה שדיה קלא
וגנבי



רכו גיטין שביעי פרק שאחזו מי
 בירא :יין נודות דחמרא מיקי :צמר גיזות דעמרא זגבבי

 ושפינהו אשמדאי: של מכורו למטה ההר במורד מתתאי
 התחתון לתוך העליון ור3 מי הריק לשמרי׳ יין השועה כגון למיא

 קרקעיתו שהראשון ומתוך הבורות שתי שבין כשפה שנקב נקי דרך
 וסתמינהו :מאליהן לתוכו המיס נרוקו התחתון מקרקעית גבוה

 לתחתון: ממנו יזוב לא בעליון שכשישיייין כדי לזה זה שכין לנקבים
 :וטמינהו אשמדאי של לכורו מעילאי אחרינא בירא וברא
 : אשמדאי יכין שלא כדי עפר בורות ׳שתי אותן תילא

 טמונון פלשתים סתמום כדמתרגמינן סתמס טמינהו
 ותצא לגושפנקיה סייריה : אשמדאי אתא כי :הלשתאי

 נשתכר וגנא רוא :להתאפק יכול לא ליה סני לא : שלס
 השלשלת סגר סתמיה :האילן תן בניהו אתא נחות :ונרדס

 תשתגע מפרזל קא הוה .לצאר! ראשו יוכל שלא ארו צו יכ3ם
 : בו נחחכך ביה חף :הקב״ה דמרך : היתט לנתקה ותתעסק

 היתה אלתנה דארמלתא : דציידי כוכא כתו קטן צריף כובא
 כפה • דו יחוף שלא תעליו לתשוך ליה איתחננא : 13 דרה

 רכה ולשון :הכיח תן כתיפיו עוני ואסתלק אח׳ לצד לקומתיה

 : עצתי נשברה רך תענה שחננה רכה לשון ידי על גרם תשבר
 אל אסקיה :שכור תיא ; הדרך אל להטותו העלהו אפקיד׳

 שהיו כלה הכנסת ראה לה מחדן דחוה חדוותא חזא :הדרך

 עירו . הרכה שתה משתיא אנשיה : מאד כשתחת מרכיס
 :קנה קניא : תעט אם כי תלהאכילו ידכם תשכו מיניה מיכלא

 להחזירו לו כשנשכע בשבועתו מאתינו אשבועתיה ליה דמהימן
 .ופקע שס להתפרנס ואילנות זרעים של ישוב בהו דלית :לן

 האילנות זרע שם שתשליך עד חריץ כתין מעט מתכקע טורא
 שהיו עד כדקו קינא :בדקי מהס ותתפרנס שם אילנות וגדלים
 זוגיתא :דרא תרנגולת דהוא דוכיפת של קן יש היכן כקיאין

 לשתיר צריך ויהא אצלם להכנס יוכל ולא כניו שירא'את זכוני׳כדי
 נפשיה חנק : קלא שלתה של שלוחו ביה רמא :הזכוכית לכקע

:התרנגול
 עדיין נכתב לא הפסוק שזה אע״פ ותירוש יין זנות וכתיג תוספות

 לא נפרק רמיה ה' מלחכת עושה ארור כמו יודעי! היו
יואב גכי יחפור

 נזהר שהשדים דוכחא כשום תצינו לא גו' יין זנות מהרש״א
 כדאת׳ היה חכם תלכס אשתדאי אכל יין מלשתות

 תלשתות נזהר והיה כו׳ תתיכתא וגתר לרקיעא סליק יום דככל
 אדם דו שנגע תטעם אבל לכ ויקח תשכש דהיין שאמר תטעם יין
 היין שבא הדכר תלה חותמו נפתח שלא דחזא כיון נזהר היה לא

 שעשה מה הזכיר ולא בו׳ שולשילתא ביה שדא בנס: לשם
 שנככש דגם ונראה שלתה דיהב שם ג״כ עלה דחקיק כעזקא

 יכול היה ת״ת השם עלה ק דחקי השלשלת ע״י כתפיסה אשמדאי
 ע״י אכל כו׳ שדייה כיה חף דיקלא תטא כדאמר כניהו את להזיק

 כסמוך מוכח וכן להזיקו יכול היה לא כניהו כיד שהיה עזקתא
 הדר ; וק״ל כו׳ ופתקיה אזקיה לו מידו העזקתא שלתה כשנתן

 יין ואקחה אתיו הכתוב אתר זו טונה ועל בו׳ למחר אשקויה

 שיצר אתר גומר מאד יתר גדול תחר יום כזה והיה שכר מסבאה
 אמר לשלם לחברו אין ואס בצוותא לשתות תתאוה הוא התתאוה

 כתו שכרות דרך ונסכא׳יחד משלי יין לכס אקח ואני בואו פי׳ אתיו
 התתאוה כי לאכילה ולא לשתיה כך שמתאוה ואתר וסובא זולל

 הדר כי' שקללבינתא הכא כדקאמר מחר יוס כזה שיהיה אותר
 כדקאתר מתאוותי לפחות שאצטרך באכילה מש״כ למחר אשקויה

 אנשים בגדולי ר״ל בגדול כי הכתוב ואתר תיכליה מיניה נגידו
 וכעוכדא גדול יצרו מחבירו הגדול כל כמ״ש מצוי יותר זה דכר

 שהשמיד אולי בו׳ ליה מסיר דימא לשרא :וק״ל אהכ דשלתה
 אלא בו להשתמש ליה יהיב ולא במ<ס שגידולו ים של שר ביד ניתן

 אשבועתיה ליה ומהימן כדתסיק פרנסתו לצורך הבר לתרנגול
 13 להשתמש אדס לבני ניחן דאילו אחר לשימוש אותו נותן שאינו

 שע״י ברה התרנגול וכדחזא להזיק דבר ושאר הריס בו עוקרין היו
 דהיינו וקאמר אשכועתיה נפשיה חנק בו לשתש אדס ליד כא

א״ע פ׳ ומפורש דוכיפת של תרגומו כו׳ טורא נגר דתתרגתינן
:ע״ש כפות שהודו

 ועז־תא שם עלה דחקיק שושילתא יהיכליה לכניהו שדריה ןקךי׳׳ן^
 דחקיק לעזקתא כניהו הוצרך למה עעס לתת יש שם עלה דחקיק י

 כי אשמדאי על לחתה אצטריכא שם עלה דסקיק שושילתא דהא שם עלה
 ואתא ליה ונקיט עלך דמארך שמיה לאשמדאי אתר כה החקוק השם בנח
 לכניה* אשמדאי יפגענו פן שלמה שחשש ונראה אצר־ך למאי עזקתא אבל

 מפחד יירא לא בזה כי השם עליה שחקוק הטבעת לבניהו נתן לכך ויזיקנו
 שהיהעזקתא זמן שכל שישילת׳ מיניה שקיל כד כשלמה מצינו וכן אשמדאי

פתקיה עזקתי׳אז ליה יהיכ וכד לו יכול ולא גבורתו לו הראה לא שלמה ביד
:פרסי תאה ארבע לשלמה

 מו פמיא לההוא חזיתיה כי טעמא מאי בניהו ליה אמר
 כס אמר לאורחיה אפיקתיה באורחא טעי קא דחוה

 3ע״ דעביד ומאן הוא גמור דצדיק ברקיעא עליה מכרזי ליה
 חזיתיה כי טעמא ומאי דאתי לעלמא זכי נפשיה ניח ליה

 א״ל לאורחיה אסיקתיה באורחא טעי דקא רויא לההוא
 ניח ליה ועבדי הוא גמור דרשע ברקיע עליה מכריזי
 לההוא חזיתיה כי מ״ט * לעלמא דליכליה היכי כי נפשיה

 תלתין בגו גברא מימת בעי ליה אמר בכית חדוותא
 טעמא מאי • שנין תליסר קטן ליבם מינטר ובעיא יומין

 עביד לאושכפא ליה ראמר גברא לההוא שמעתיה כי
 לית יומא ז׳ ההוא ליה אמר אחיכת שנין לשב משאני לי

 לההוא חזיתיה כי טעמא מאי בעי שנין לשבע מסאני ליה
 אבי יתיב דחוה ליה אמר אחיכת קשים דחוה קסמא

 עד גביה תרחיה • תורזיה דאיכא מאי לקסום דמלכא גזי
 אמר לחודיה קאי הוה הר יומא רמקדש לבית דבנייה

 נמדנר מלאכי אלו ואמרי׳רתועפות לו ראם כתי׳*בתועפות ליה
 נד ליד. אמר מינן רבותייכו מאי השרים אלו ראם השרת

 רבותאי לך ואחר עזקתך לי והב מינאי שולשילתא שקול
 בלעיה עזקתא ליה ויהב מיניה לשולשילתא שקליה

 פתקיה בארעא גפיה ולחד ברקיעא גפיה לחד אותביה
ן קי.למ 1יתרו מד,* מהלש אמר ההיא פרםי מאה ארבע

לארס - , . כ



מטין שביעי פרק שאחזו מי
 מכל חלקי זה כי השמש תחת שיעמול עמלו בבל לארם
 אמ׳גונדו וחד מקלו אמר הד ושמואל רב זה כי מאי עמלי

 קהלת *אני אמר דמטי היכא כל הפתחים על מחזר היה 00
 סנהדרין גבי מטא כי בירושלים ישראל על מלך הייתי
 האי מאי פריך לא מלתא בחרא שוטה מכדי רבנן אמרו
 לא להו אמר לגביה מלכא לך בעי קא לבניהו ליה אמרו
 אין להו שלחו לגכייכו מלכא קאתי למלכוותא להו שלחו
 קאתי במוקי להו שלחו בכרעיה ברקן להו שלחו קאתי

 שבע לבת נמי לה תבע וקא בנדותייהו להו תבע וקא
 שם עליה דחקוק עזקתא ליה והבו לשלמה אתיוה אמיה

 ואפ״ה פרח חזייה עייל כי שם עליה דחקוק ושולשילתא
 מטתו *הנה דכתיב והיינו מיניה ביעתותא ליה הוה יר3 •

 כולם ישראל מנבורי לה סביב גבורים ששים שלשלמה 'שיו0
 מפחד יריבו על חרבו איש מלחמה מלומדי חרב אחוזיג

 אמר וחד והדיוט מלך אמר חד ושמואל רב ׳ בלילות ׳{ נס
: ומלך והדיוט מלך ׳ב'פ

 שיניא עד קטן ליבם מינטר ובעיא :לן חוששת תה אסיקתיה £

 שעתידה זה היה ויודע לחליצה ראוי ויהא שערוה שחי
 יתיס ׳1 לחיות געוח אינו ליה לית יומי ז׳ ; שנים י״ג להמתין

 וכסף 3זה גדול אוצר היה תחתיו גזא אבי : יתות לתחר שתא
 בלשון תרח לאשתדאי שלתה אצלו אחרו גביה תרחיה : טמון

 הוה :שמואל תרחניתרח תאן קתא כבבא כדאתרינן איחור ארתי
 להקנ״ה כו׳ ראם :כתועפות אשתדאי אצל שלתה לחודיה קאי

 מאי :נשליח־ו פורענות וליפרע לתשלחתו ראתיס תועפות לו יש
 עיזקתךסנעתוהיהשם : נכס הקכ״ה שנשחנח רבותייכו

 טהרות )ובביאורי : לנושו גוגדו : דחהו פתקיה :עליה >$וק
 פריך לא : מיס( לשתות סרס של מקודו קודו ראיתי האי 3דר

 הייתי אותר שזה היתים כל שטות של אחד ר3ד לומר ק3נד אינו
 שד של שרגליו בכרעיה בדקו :אחרת שעות דנר אותר ואינו מלך

 אלא יחף לשכב נא אינו קאתי במוקיה ; תרנגולים לשל דותית
 חזר לא שלתה היה והדיוט מלך :נלע״ן קלצוני״ש נאנפליאות

 ולא רפואות כענייני נגתרא האריכו )נכאן : למלכותו שוג
׳ :לכתבן( ראיתי

 להזיק השדים שדרך לפי כר' לאורחא אסיקתיה מהר״ש״א

 שדיא לביתא תטא שדיא כיה חף נו גס שראו וכמו
 שאין וא״ל ניזוק יהא שלא לאורחא לזה אסקתיה ת״ט א״ל ולזה
 חזיתי' כי דא׳׳נ א״ל ולזה עה״ג נן שהוא כזה צדיקי׳ להזיק דרכו
 גס ואתר רשע שהוא ניה ידעינן דאנן ־!יה אשק אתאי רויא להאי

 לההוא חזיתית כי ת״ט דאתי לעלתא דליכליה היכי כי תה"ט זה
 שאינו ואתר אדס כני של נחדוותן תצער אתה ובודאי כו׳ סדוותא

 שאלו וכן כו׳ תלתין נגו גברא האי דתימח נעתידות שיודע אלא כן
 טונה תחשנה על תלגלג שאתה דאחיכת כו׳ לאושכפא דא״ל ־גענין
 וטעותן שטוחן על אני שמלגלג אלא כן שאינו ואתר אדם לבני

 :אלו הקוסם על חוכא אני וכן תסאני ליה לית נתי יומי דלשנעה
 יתכן לא הראם על נתזעפזת דקאי פשוטו לפי מ׳ השרת מלאכי

 הוא כחועהות כי דרשו וע״כ תעופפים לפון שהוא כחועפות לשון
 שרפים כת״ש מעופפים שנקראו מ״ה על קאי נפשיה נאנפי מלחא

 תנואר והוא השדים אלו וראם מועף וביעף יעופף וכשתים גו'
 כשאל השדים והל מ"הש הא׳ דהיינו כתות נ׳ שאלו הכתוב שזכר

 את להציל המלאכי׳ שם משתלחים הס היו תתצריס ישראל הוציא
 המצרים אח להזיק והשדים גומר אלתיס מלאך ויסע כת״ש ישראל
 דרים שהשדים ולפי רעים מלאכי משלחת גומר נס ישלח כת״ש
 אותם דיתה לרקיע דסליק לעיל כת״ש לשמים עד ועולים נאר־ן
 תאי שלתה לו ואתר לשתים וגנהועד נארץ דעומד לראם

 מינן רנות תעלות להם יש התלאכיס דודאי כו׳ מינן רנותייכו
 אדם ככני ורניס ופריס ותתיס ושוחים דאוכליס כיון אתם אכל
 ונת״י כי' פרסי מאות ד׳ פתקיה :מ׳ מינן רנוחייכו מאי

 לוותית שדר כו׳ סוסין וכנש דה' מימרא שענך על נד״א תפורש
 שלתה ואתר ע״ש כו׳ כורסי' תן יחיה וטרד דשידי תלכא אשמדאי

 וזה עצתו על וסיים קהלת דנרי תחלח הס גו׳ לא־ס יתרון תה
 נננין שעמלתי עתלי שתכל תתאונן שהי׳ ר״ל עתלי תכל חלקי היה
 תתלכותי אני שנטרד תתנו חלקי היה זה אשמדאי פעולת ע״י כ״ה
 נראה כו׳ לך בעי .קא לבניהו :שנידי מקלי רק לי נשאר ולא

 פרסה תאוח ד׳ הפתחים על שלתה שחזר השנים אותם כל דודאי
 אכל נו מרגישין היו ולא שלתת כענדי תשתתש האשתדאי היה

 אשמדאי אס כידו היה השם עליו דחקוק דעזקתא כיון לנניהו ו1ש?
 חזייא עייל וכי כדקאתר השם אימת תשוס ליה כעי דלא ודאי הוא

 כירושלי* שלת' תלך כתיכ הא והדיוט מלך לת״ד לדקדק ויש ופרח
 דגם לותר ודוחק דוד כעיר ויקבר אבותיו עם וישכב שנה ארבעים

 שנטרל תזה שנראה לתלכותו נחשכו אשתדאי ומלך שנטרד השנים
ה׳ מצות על שעבר תפני שנטרד התרגום ולפי מלכותו נתחלת
 : וק״ל נטרד הארכעיס שנת דכסוף לתיתר דאיכא קצת ניחא

או י״ר כליל בלבנה ולן בלפת שור כשר אכל אריב״ל
 * והממלא תנא אחילו אחזתו תמוז בתקופת ט״ו

 מתמרי אפי׳ פפא רב אמר אחילו אחזתו דבר מכל כרסו
 משבען תמרי מר ואמר הואיל אמינא ס״ד פשיטא

 אחילו מאי קמ״ל לא אימא מפנקן ולא ומאשרן שלשלן ום
אשא עצמות של אש מאי עצמות של אש אללנזר א״ר

: דגרמי
 ליד מניאו תאוותו כל ממנו לחטחאוכל ומחוק לו טיג דכרשהוא מכל

 : לגוף כ״כ יפיס שהתמרים מר ואמר הואיל :אחילו ששחו חולי
אינן מפנקן ולא :כח נותנות מאשרן : משלשלות משלשלן ; מחממות משחנן

: מתוקות שהן ואע"פ אסשניש להיות הלב את מענגות
 ־ ניניהם תושכס למפל שתו העיונים המאכל הנאות אחר הלהוטים ^ך,"□

 נזה דנרו כתה נפתע מיניה ודלעיל זה ומתאתר ־ יזיק לא העת
 פתים כמלאכי והנס מיתה טעם טעמו שלא אדס כני שני כי אחרי כזבים

 • אחילו אחזתו שיהיה דנו־ מכל כרישו התמלא כאומרו ריני׳ל נהפך מלמדים
 צדיק ני הימנה ידך משוך הימנה שהנאתך וסעודתו שליש הנח נתן לרב ואליהו

 : תאנל עליו ונפשו תחשר רשעים וכטן נריא גופו ונתצא נפשו לשונע אוכל

והנח שליש ושתה שליש אכול נתן לרבי אליהו א״ל
 שם חייא רבי תני מלואך על תעמוד לכשתכעוס שליש

קיץ בזיבול רגיל יהא טעים חולי לידי יבא שלא הרוצה
וחורך



פרק שאחזו מי
 ו^מנהואל ידך משוך הימנה שהנאתך סעודתך וחורף

: לנקביך צריך שאתה בשעה עצמך תשהא
 בטנך וימלא ריקס.ולכשתכעוס בטנך שליש והנח שליש ושתה שליש אכול

 ושתיית אכילה מעיו תמלא אס אכל מילואך על תעמוד כעס
 לך: שערכה שהנאתך כיין׳ פת או בתימן לשכול כטבול :תבקע לכשתכעיס

: כריסו תמלא שלא הימנה ידך משוך . מז

 פחד הן ואלו אדם כחושל מכחישין דברים שלשה שם
 עזבני סחרחר *לבי דכתיב פחד י ועין דרך הלי*

 דכתיב עון • ימי קצר כחי בדרך *ענה דכתיב דרך ,כחי שם
 הן ואלו אדם של גופו ג׳דבריסמתישין כחי בעוני *כשל 0 00

 חמשח מעימד מטתו ושימש מעומד ושתה מעומד אבל
 שתה ועמר אבל הן ואלו החיים מן יותר למיתה קרובים

 • ועמד מטתו שימש • ועמד ישן * ועמר רם הקיז ׳ ועמד
 הקיז ונתייגע בדרך הבא הן ואלו מת אותןמיד ו׳העושה

 קרקע ע״ג וישן ונשתכר ושתה המרחץ לבית ונכנס דם
 אביי אמר כסדרן שעשאן והוא יוחנן א״ר מטתו ושימש
 ליה עבדה מעורת והא איני חלש כסדרן שלא מת כסדרן
 קשה רובן ח׳ הוה׳ כחוש ההוא ומית מינייהו תלת לעבד׳

 יין ומלאכה עושר ארץ וררך דרך הן ואלו יפה ומיעוטן
 הן ואלו הזרע את ממעטין ח׳ • דם והקזת חמין ושינה
 וגדגדניות* קרקע ע״ג ושינה בכייה והנתון והרעב המלח

 כשם תנא כפלים למטה דם והקזת בזמנה שלא יבשות
 פפא א״ר ׳ כפלים למעלה יפה כך כפלם למטה שקשה

 ונשות הכצים מן למעלה למעלה הבצים מן למטה למטה
 יפה כך בזמנה שלא שקשה כשם תנא בזמנה שלא

 ניסן יומי טבת בזמנה שלא תמוז זמנה פפא א״ר בזמנה
:קשיא ולא מעליא לא תשרי ויומי

 פחד או מזונות ד טירו כגון העתיד ר3ד על שדואג דאגה פחד
 ועמד אכל דאגה־ תוקף סחרחר :איינש״א וקורין 3אוי

 מעורת :כאחת כולן אותן העושה :תעט ששהה קידם מיד
 לגופו יפה תהס מעט לאדם כשיש יפת ומיעוטן ־ אשה שם

 קשת רוגן אכל כלוס לו יהא משלא קצת לו שיהא וטוב לרפואה
 :עושר תשמיש ארץ וררך כדרכים. להלך דרך :הרכה לו כשיש

 ו:חמין33ל ומגכי׳ תורה מתלמוד שתכטלו קשה ורובו יפה מיעוטו
 זרע קוילנדר״אכתו וגדגדניות ; צרעת ונתק ולשתות: לרחוץ

 ממעט' היא למטה רם והקזת :תפרש לקתיה בזמנה גד:שלא
 למעלה :וכשוקיו כרגליו וכמו הבצים מן למטה :ככולן כפלים

: וסת3קיל3צוארו3כתפיסז3
 למיתה קרובים ה׳ י העון עונש א'נ העון דאגת ועון דרי תוספות

 מולא כלבד מהן אחד עושה אפילו יושמע וכו׳ ועמד אכל
; כסדרן דבעינן קאתרעלה

 רפואות הני ככל לשאול יש ט׳ *לדמאררישא מהרש־׳א
 תעמידין אין כשרק גס פרקא כהאי הנזכרים

 דכתוכות פ״ק3 אתרינן הא כתלמוד אשי 3ור רכינא כתבוהו אמאי
 שיכקשו כדי הרפואות ספר חזקיהו שגנז עשיתי בעיניך והטוב

 רעת ניחן דאי דן ליישב )יש זאת על חגתיס ושכחוהו רחמים

רכז גיטין שביעי
 לכל כלס לגלות ראוי שאין אלא חלאים כל רפואות ולידע לרפאות

 והשתא כרפואתם א1ה'ן3 יכטיחו שלא תעלי דלא אינשי משוס אדם
 אסור דכרי׳שכע״ש דהא גופיה לכתו׳התלמוד להם שהותר מה״ט

 להם הותר אחרונים כדורות השכחה שנתרכה משוס אכל לכותבן
 לתם הותרו מה״ט כגיטין גו׳כדאמר לה׳ לעשות עת משוס לכתוב י

 ישתכחו ופן ע״פ3 לזוכרם שא"א כיון לרכיס ולגלותו לכתו׳הרפואו׳
 כי החכמות מכל חסר התלמוד שאין תראה זה ומתוך אדם מכל
 יאתר ואל לשונם למכינים ואמתי׳ שלתה רפואת כו תתל' חולי לכל

 פחד־- :הרפואה מחכמת חסרים שהיו התלמוד חכתי על התלעיג
 ע״ר סחרחר לכי אתר ולזה לכו שיצא המתפחד דרך גו׳ דכתיב

 שהכפל דהיינו תקרב לא ולכרמא סחור סחור נזירא אתרק לך
 מתרחק שהלב סחרחר כאן תפרש כך תכרמא עצתך תרחיק מורה
 כחי כדרך ענה 3דכתי דרך ואתר כחי עזכני ועי״ז מפחד ממני
 הוא ת״ת מיניה לעיל כמפורש לירושלים לגאולה החוזר שגס

 על והתפלל אדם של כחו שממעט עליו הדרך טורח על תתאונן
 כשל 3דכתי עון ואמר גומר יתי כחצי תעלני אל אלי ואומר זאת

 כיגון כלו כי קרא בהאי וכמפורש עון דאגת פי׳התוס׳ כחי כעוני
כ״ת פרק כדאמרינן העון עונש א״נ התוס׳ כתכו ועוד גומר חיי

:וק"ל הדרוקן לעבירה סימן
 ועון החיס׳דרך כתבו עין דרו פחד וכו׳ מכחישים דברים שלשה ת הר'"

 דאגת שהוא קמא לפירושו וקשה העון עונש נחי אי העון דאגת
 תילי תלתא להי חשוב והיכי דבר כל של דאגה שהיא פחד היינו דא״כ העין
 לותר .ואפשר דרך הוא והשני מהעין פחד בכללו שיש פחד שנים אלא ואינם
 פחד או מזונות טירוד כגון שפירש״י כמו העתיד רבר על דואג הוא דפחד

 שלשה תשיב ושפיר לשעבר שעשה העון על דאגה הוא עון של ודאגה אויב
 אחד עשה אפי' תשמע התוספות וכו'כתבו למיתה קרובים חמשה ־ דברים

 משמע היכי לבאר וצריך כסדרן דבעינן עלה קאמרינן בלבדמרלא מהן
 שעשאןשלא אע״כ ודילמא מהן א׳ עשה דאפי' כסדרן דבעי אתר מדלא

 שיעשה לעול׳שצריך אבל כסדרן בעי לא ולהכי למיתה קרובים הס כסדרן
 קאמרינן תרלא כסדרן בעינן דלא משמע התוספות אמרי הוו ואי כולם את

 לא בלבד מהן אתת דאפי׳עשה הא אבל שפיר אתי הוה כסדרן דבעינן עלה
 מצטרפות אינם ואח׳לתחר היום א׳מהן עשה שאם בדוחק לפרש ויש משמע
 הס אס התס לפרושי נחית לא מת מיד אותם שהעושה שבדברים דכיון

 כסדרן שלא מת כסדרן עלה קאמר אבל מהס א' עושה או כולם כעושה
 בעי אי קאמר לא והכא קאמר כולם דבעושה לו נתבאר זה ומחוך חלייס
 לידע לן אצטריך לא ולהכי קאמר א׳ דבעושה משמע כסדרן שלא או כסדרן

 עלה קאמרינן תדלא התוספות דאחרי מאי ־ וא״כ לאו או כסדרן בעי אי
 בעינן:שמונה דלא או דבעינן עלה קאמרינן דלא כלומר הוא כסדרן דנעינן

 קחשיג דהכי וסרבנות ושאור יתלח נתי חשיב דלא תימה וכו' קשה רובן
 שהוא כל מועט כלות׳דבר דמיעוטא מיעט הוה הנהו ושתא ארץ בתשכ׳דרך
: יפה הוי מהחצי פחות דהיינו מיעוטן והני קשה הוא ממנו ויותר

הזורק פרק
 ”בי יהודה רבי משום יוחנן א״ר חנה בר בר רבה אמר

דורות הראשונים כדורות שלא וראה בא אלעאי
 דרך בירותיהן מכניסין הראשונים דורות האחרונים

 מכניסין האחרונים דורות במעשר לחייבן כדי טרקסמון
לפוטרן כדי קרפיפות ודרך גגות דרך פירותיחן

מן



פרק המגרש
: המעשר מן

 יוני לשון שהוא לי ודומה לפנים ליכנס מחיץ הכבישה דר־ טרהסמון דרך*
 במעשר חייב מת הטבל אין דק״ל במעשר לחייבי סרקסיךכדי כמי י

 שער דרך לה ודעייל הניח מן הקדש נערתי שנאמר הגיח פני שיראה עד
 בב״מבהשונר: בשעריו מואכלת יליף דלא גגות ודרך מצירות דרך לאפוקי

 טרקסמון* פי׳ ובערוך גלי טרוקו כמו שער לשון טדקסמזן תוספות
 דרך ר״ל טרקסמא ששהו ירק חשיב דבמשניות ירק מין

צ״ע ועוד סתם ירק הלי׳ל דא״ב נראה ממעשר'ואין שפטור ירק שמכניסין

: מדרבנן אפי' פטור טרקשמון דרך אס במשניות

המגרש פרק
 דנן עבדא רעבדא וביני בשטר ירודה רב אתקין *3

 ומן חרורי מן ועטיר ופטיר לעבדא מוצדק
 אית לא דאיניש ורשום ומלכתא מלכא ערורי ומן עלולי
 חדת טצהר עד דנפיק שחין ומן מום מכל ומנוקה עלוהי
 וכבריתא גינבר׳ומרתכא אביי אמר אבותיה מאי ועתיק

ליה ושפיי היורא ונפטא דזיתא ומשחא דחמרא והלא
:ראווזא בגדפא י

 ופטיר : בהכירה ערעור שים שאין לעבדות פשוק דינו לעבדו מוצדק
 : מרבו ״פטר כמו חירות מכל ומופלג ופרוש חרורי הן ועטיר

 עיטרא: לא מתרגהינן סרו לא הבמות רק חלוקה שטר עיטרח כמו געטיר
 מוכתב להיות חטא שלח והמלכה המלך ומערעור כתא ומל מלכא ערורי ומן

 בהשוכר: בב״מ בטל_כדאמרינן מקחו למלכות הוכתב היה שאש ליהרג למלכות
 לא שכת כדאמרי׳במסכת העבדים על שעושים סימן רושם דאיניש ורשום

 לסטים כמו תום מכל ומנוקה : הזה המוכר מן חין אחר מאדם עלויה אית
 עד בפניי שיצא שחין ומכל טצהר עד דנפיק שחין ומן :נטל דמקחו מזויין

 כהאי שנים שתי פרסי בלשון טצהר עד :מקמיה למיקם דמאיס שנים שתי
 סיגי פסולת זנגביל־ומרתכא כמשמעו וכו/גינברא בעדים סמפון דקאמרינן

 לו וקורין ההר׳' מן חפירתו בשעת אותו שמתיכין ימקו' ממנו שיוצא כב^
 אווז: של בנוצה אוחו וסך דאווזא בגדפא ליה גפריתצושייף קונ״יילון:וכנריח

 דגרסי׳איפכא לר״י נראה ומלכתא מלכא ערזרי ומן עלולי ותן תוספות
 נתלך שייך עלילה דלשון ותלכתא מלנא עלולי ותן ערורי מן

 עושין וסימן רושם בקונטרס פירש רשום ;אדם כל שאר גבי וערעורי

:תליה עליו שאין פי' דאינש׳ ורשו דגרסי' ספרים ואית לעבדים

 מדשונלבב דבר היותו על מסף הלזה עבד תכירת שטר נוסח אה״ב
 להעשות קלה השחין רפואות ידיעת ועל י פנים מכתה לדעת

 הצריכיס התנאים על רמז דרך ידרשנו דרש חכם לב עוד בימינו וממשה
- :יתברך לו הנמכר ה׳ לעבד

 שבעה בה שעבדו ער ישראל ארץ חרבה לא אריב׳יל מה
 נבט בן ירבעם הן ואלו עכו״ם בתידינין פח

 ופקח נמשי בן ויהוא עמרי בן ואחאב אחיה בן ובעשא
 *אומללה שנאמ׳ אלה בן והושע גדי בן ומנחם רמליה בן ירמיה
 ,וגו׳ יומם בעוד שמשה באה נפשה נפחה השבעה יולדת ט!
 א״ל בנים ובני בנים תוליד *כי קרא מאי אמי רב אמרינייר

 ויעש אלה בן *בתשע ביה כתיב לרב אשי ורב כרנא רב יכנל0
 עלה *עליו וכתיב ישראל כמלכי לא רק ה׳ בעיני הרע י! נ

 שהושיב פררסיאות אותן להו• אמר וגומר שלמנאסר פכ
 הושע בא לרגל ישראל יעלו שלא כדי הדרבי׳ על ירבעם
 אותן הקב״ה אמר לרגל ישראל עלו לא כן ואע״פ ובטלן
חשדא רב אמר בשביה ילכו לרגל ישיאל עלו שלא שנים

גיטין תשיעי
 56דני מרימר דרש חשדא רב אמר לה ואמרי עוקבא מר אמר
 • ״ צדיק כי עלינו ויביאה הרעה על ה׳ *וישקוד דכתיב מאי

 הרעה על ה׳ וישקוד אלהינו ה׳ דצריק משום אלהיגו ה׳
 שהגלה ישראל עם הקב״ה עשה צדקה אלא עלינו ויביא׳

 בגלות דנתי'כיה קיימת ה יכג גלות ועדיין צדקיהו גלות
 מלכים שכשע׳שפותחין חרש אלף והמסגר .*החרש יכניה

 'נ 3 וכמה פותחין אינן שוב שסוגרין כיון מסגר כחוישין הכל
 רב אמר לונושנתם שנים שתי שהקרים אמר עולא אלף׳
תמניא עלמא רמרי מדתה מינה שמע יעקב בר אחא

: הוא ותרתי וחמשין מאה
והנך ישראל תמלט מלכים של משפחות ז׳ דינין בתי שבעה

 והוי אלו של כיתיהם שהיו 3חשי קא לא יהודה ימלט
 אחריו• מזרעו שקמו מלכים וכל כנו ן3ו וכנו המלך אחד נכיתדין

 תלכו שלא לפי 3חשי קא לא וזכריה ש3י ן3 שלם ־ דין ית3 חד קרי
 של דינו כיה שם על 3אחא של אביו עתרי אבל זמרי וכן שלימה שנה
 על הקלקול נקרא יוקר לעשות ה־שיע שאחאי ותפני נקרא 3אחא
 שעתא ומההוא שנעים ה עשרת גלו אלה בן הושע בימי :שתו
 : לעכו"ס משפחות שנעה שילדה השבעה יולדת חרכה: ליה קרי

 נימיו הפורענות נא המלכים כשאר הרשיע שלא תפני עלה עליו
 הואיל עלו שלא שנים אותן : שומרים פררסיאות : תתיה3

 למהר וישקוד :כשני וילכו יגלו עלו לא והס נידם מוחה ואין
 צדקיהו גלות ;אנא אוחי ומהרגתינן דנרי על אני שוקד כי כתו

 קדמה יהויכין הוא יכניה גלות : כולם שגלו ירושלים ח־כות
 להגלות נירו והחריב שמיהר צדקה היא וזו שנה י״א צדקיהו לגלות

 שילמדו קיימים יכניה גלות שחכתי עוד3 לבבל צדקיהו של דורו
 יכניה עם גלו החורה חכמי שרוב לפי אחריהם הגולים לאלו תורה
 שהם הלכה ששוגרין כיון : אלף והמסגר החרש נהו 3דכתי

 פותחים לה אין שוב לשואליהם 3להשי יודעים שאינן כה סגורים
 לסוף הרעה להניא שמיהר צדקה היינו אמר עולא : אחייס

 דהוא ונושנהס קודם שנים שתי דהיינו וחמשיס מאות שמונה
 כי כהס תתקיים היה ונושנתס עד שהו ואס 3תתנ״ גמעריא3

קא7 ונושנתס כתנין עלמא דמרי מהרה ש״מ :תאכדון אבד

.־ תהי־ דון3תא אבד כי 3כתי
 • לארן דמשרכנסי כהי תאמר ואס עלתא דמרי מהרה ש״מ !"!וספות

 יעע־ כזי׳ס עבדו לח מאז מקים מכל כ"כ יש שיצאו עד
ר״י ואומר קאמר יטשנתם אחר* מהר תאבחן דלמא אלחנן רבי הקשה

: עמהם היה מיכה של שפסלו כו׳ים עובדי יהיו דמתחלה

 נפשה נפחה השבעה יולדת אומללה שנאמר א מהרש
 ירמיה נספר מפרש״׳י גו' יומם בעוד שמשה באה

 עכ״ל גטין כמסכת נדרש כך ליפול תהרו זמנה כלא יומס כעוד
 זמנם קודם דהיינו יומס כעוד הכא דדריש ליה דתשתע ונראה

 קרא דהאי רישא כי גס זמנו קודם שנים שתי שהק-ס כדמסיק
 שמשה נאה דקרא סיפא קאי שומרון אגלות גומי־ שנעה יולדת
 ניחא והשתא קאי נמי ירושלים דאגלות ליה משמע יומם כעוד

 הוליד כי 3דכהי וקאמר הקי״ה דהקדיס קרא תאי אתי 3ר דקאת׳
לונושנקס שנים ׳3 הקדים והקכ״ה גומר זנושגתס כניס זמי כנים

כדלקמן



רכה גיטין תשיעי פרק המגרש
 מ״ש א״נ ונושנתם אחר היה לא וזה נים שעבר מיכה של פסלו על הוא פסל

 לאחר ואינו שעבדוהו הפסל אחר הוא מהר תאבחן איוו העדותינכסכי

 ונושנתם תנין בניהם שעברו ותלינו לפסל שעבדו אהר מהר אלא ונושכתס
 עוד לומר ואפשר הוא־ ותרתי! וחתשין תאה תמני עלתא ומרי מהרה ש״מ
הירדן את עונדים אתס אשר הארץ תעל מהר תאבדון אבוד וכתיב וכיון

:הירדן את שעברו מיום הוא שתהר הרי

מוצא שאתה מקום כל אומר מי־פון רבי היה תניא
 שם כריני שדיניהם פי על אף עכו״ם של אגוריאות

 ע״ב *ואלה שנאמר לרם להזקק רשאי אתה אי ישראל
סתות עכו״ם׳ לפני ולא לפנירם לפניהם תשים אשר המשפטים

: הריוטות לפני ולא לפניהם ר״א
 אשנעים לפנירסקאי ;א־-נר?קיץ כמו אסיפות אגוריאות

ואל כדכתיב הורה מחן קודם להר עתו שעלו זקנים
 תורת מחן לרחר זו פרשה שנכתנה ואע״פ וגומר עלה אתר משה

 והשלמים העולה והעלו המזכח ונבנה נאמרה חורה מחן קודם
דאאלהים ר״י כשם כחוב ונחוספוח :לכרית נכנסו דם וכרוחו

 .*מומחים לן נכקא דמאלהיס קצי כפרשה כתיכ7 טונא
ר״מ בכלן בשוק הניקה בשוק גירגרה בשוק אכלה

 •בה ויתנו שישאו ער אומר ר״ע תצא אומר
 בת הנחת לא א״ב נורי בן יוחנן רבי א״ל בלבנה מוזרות

 נכרים •כי אמרה והתורה בעלה תחת שיושבת אבינו לאברהם

 ש ני עדים שני פי *על אומר רוא ולהלן הבר ערות בה מצא
05 ברור דבר להלן מה הבר יקום עדים שלשה פי על או

: הבר-ברור באן אף
 בשמן השוות נשים נלבנה מוזרות גרון נטויית הלנה כשוק גירגרה

שנעיר: כחשודות ולדבר כטלות שיחות לשיח ודרכן הלבנה לאיור
: מועט כרמז כחנם קול מוציאים אויבים שיש וכו' הנחת לא

 וקידם כקלא שפיר דאיירי ר״י אומר גירגרה כשוק אכלה הוספות
שניסת קודם לעז עליה ומדנרות זה קול עליה שיצא נישואין

 תחת יושנת אניני לאנרהס בת הנחת לא ״כ6 כורי כן ר׳יוחגן א׳יל :לכרי
 : לעפות לה יש ומה קודם עליה שדכרו יודעכמה אינו הוא שהרי כהן נעלה

קמפלגי במאי הימנה נאה אחרת מצא אפילו אומר "ע ר
 דלמא אי לשונות בד׳ משמש כי דאר״ל ברר״ל

 מצא דהא דבר בהערות מצא כי סברי ב״ש רהא אלא

א״נ דבר ערות בה מצא כי סבר ור״ע הבר ערות בה
: הבר ערות כה מצא

 אם נמקום נתירה כי נכתב הללו ד׳לשונות במקום לשוני׳ת נר' משמש כי
 בקרבך ימצא כי כמו אס במקיס ,אשר כמקום אלא כמקוס פין כמקום

 לומר למעלה האמור דבר לסתור אלא כמקים וכו' חמור תראה כי יקרא כי
 פתות כי ידיו אח תקפיץ ולא יכן צחקת כי לא ויאמר כתו כן אלא כן אינו

 וכו׳• מהם תירא לא וגו' רבים כלבבך תאתר כתוכי פן כמקים וכו תפתח
 כלן אענגו אנכי כי אף אשורנו לא תאתר כי אף לאף הסמוכים כי כל וכן

 תפני או אשר דהיינו דהא כלשון מש־זש ועוד וכי׳ תימה כלשון נדרשין
 יבא כי וכן שיראה מפני כלומר־ יראה כי צחקת לא כתו טעם לייזן כלותר

 שלשון ארי מתרגתינן וכולהו העם אלי שבא מפני אלהיס לדרוש העם אלי
 בה תצא דהא .־ וכו' באת ואם כעברי כי לשונות כל תשמש כארתי ארי

 חן תתצא לא הילכך יגרש לא לאו ואס דבר או ערוה או בה שתצא תפני
 ור״ע נו? של חן משים ולא ביה כדמפרש בה שתצא מפני היינו קרא דקאמר

של חן תמצא לא אס נינהו מילי תרי הלכך אם בלשון כי לתאי ליה מפר'

:דבר ערות כה מצא )אם כעיגיו נוי

 אז׳ דתייתי ע״א3 הוספות גליו! ס:3 פירש ומהרש״ל כדלקמן
 הרי הרי בנים הרי ובני הרי נניס חד הוליד ענו״ס של דיני! נהי

 :שפרשתי כמו פשוט נרצה ירמיה נספר פרש״י לפי אבל עכ״ל ז׳
 רק קרא דהאי דנחריה ר״ל גומר שלמנאסר עלה עליו כתיב

 עבה דלא דמשום דמשמע גומר עלה עליו 3כהי ישראל כמלכי לא
 אותן וקא״ל נתמיה כו׳ עליו דעלה נענש ישראל כמלכי רע

 אלה נן הובע היה עכו״ס עונד דודאי ונו׳ שהושיב פרדסיאות
 ליה 3חשי ה׳גו׳ולכך נעיני הרע ויע: קרא דהאי רישא3 כדכתע

 כמלכי לא רק שאמר נמה אנל עכו"ס שענדו דינים נתי ז׳ הדי3
 גו׳ בלבו ויאמר נירנע' 3דכתי פרדסיאות הושינ שלא היינו ישראל

 העם לנ ובג נירושליס ה׳ ננית זנחיס לעשות הזה העס יעלה אס
 ואחר נך על פרדסיצות שהושע ומסתמא גומי המלך ויועץ גומר

 כ! גס ירנעס נדרך נזה שהלכו ישראל תלכי נכל כתע כך
 כמלכי עשה שלא כהושע לומר הקרא דקדק וע״כ רגליס עולי לנעל

 הרשעים יהודה כמלכי אנל רגלים עולי לנטל דהיינו ישראל
 מ״ש כו׳ע״פ צרקיה גלות שהגלה • הושע עשה עכו"ס שענדו
 נרבע ונוהו לתוהו העולם להחזיר הקנ״ה כקש חלק נפרק

 העולם להחזיר הקנ״ה ונקש נדורו דעתו ונתקררה יהויקיס של
 דעתו ונתקררה רשעיס שהיו צדקיהו של דורו נשכיל ונוהו לתוהו
 עדיין יהויקיס של דדורו משוס והיינו צדיק שהיה צדקיהו נשכיל

 צדקיהו של כדיורו משא״ב כירושלים והמסגר החרש החכמים היו
 המלך מצד כי בתפלתו דניאל אמר ולזה שס כפרש״י גלו שככר

 דורו ע״י אלא לגלות עדיין ראויס היו לא צדיק שהיה צדקיהו
 הגלות עלינו הקכ״ה שהשקיד גס ואתר לגלות ראויס הרשעים

 ינניהו גלות שנמצא כדי לנו עשה צדקת ת״ת רשעינו נשכיל
 חרש :פרק נחידושנו ועיין נתשונה אותנו שיחזירו קיימת

 וכל גומר והגלה נמי כתיג קרא מהאי מיניה לעיל כר שבשעה
 כפשטיה כיה לפרש דאיכא אלא גומר נשאר לא והמסגר החרש
 והמסגר החרש נהו דמפרש קרא כהאי אנל ותרעיא אומניא וכת״י

 אומניות ננעלי שייך דלא גו׳ מלחמה עושים גכוריס הכל אלף
 נחדושנו ועיין תורת של מלחמתה ועושים גנורים שהם נת״ח אלא

 כנין גני כמלכים דכתיג וחטוב צא לונושנתם :וק״ל אד״ת פ׳

 מארץ ישראל נני לצאת שנה מאות ארכע ו שנת כשמונים ויהי נ״ת
 נין הרי שנת ת״י עמד ראשון והכית לה׳ הכית ויכן גומר מצרים

 כמדכר ישראל שהיו שנים ארנעיס מהם תנכה שנים תת״׳ן הכל
 הכית חורבן עד לארץ משנכנסו שנים תת״ן נידם ישאר הרי

 אבד כי נסו מתקיים היה כארץ שנה תחנ״ג שתו אלו ואמר
 כאנדה נגויס ואנדתס אמרינן מכות וכסוף כפרש"' גו׳ האכדון

 זמנם עד שהו אלו אכל נ׳שניס דהקדיס לתאי היינו המתנקש׳
 גמורה סואכדה כליה נתחייכו והיו סאתס נתמלא היה שנה תתנ״נ

 כזה עוד המתגקש׳ועיין אנדה דהיינו לנו עשת צדקת והיינו ח״ו
: אד״ת פ׳ נחידושינו

 קושיות שתי הקשו וכו'כתוספות עלמא דמארי מהרה מינה שמע הרי׳יף
 וכו׳ מיכה של שפסלו עכו״ס עובדי היו ומיד כשתרצו ולכאורה *

 מהר דתאבדון דיגלמא אלחנן הר״ר שהקשה תה תירצו לא ועדין הא׳ שירצו
ועשיתם שמ״ש וכיון תליא בהא והא ברור והוכר קאתר ונושנתס אחר



גיטין תשיעי פרקהמגרש
 וכי יביאך וכי תני/ כקז׳דכי שפירש מ־ כד׳לשונות משמש כי תוספות

 אם כמקום שישמשו דא״א דהא כלשון משמשי! כולן סוס כא
 דכחנם ונרא׳לר״ת פרעה סיס כא ודאי וכן לארץ יה הקב הניאם ודאי דהא

 כסף אס ככורים מנחת תקריב אם כמו זה כלשון משמשים אס דהרכה דמק
 : ודאי לשון הם כלן ישראל לכני היוכל יהיה אם לשתות כלו אס עד חלוה

 במאכל רעות שיש כשם אומר מאיר רבי היה תניא ג
 נופל שזבוב אדם לך יש בנשים רעות יש כך שם

 בן מרתפפום היא שותהווזו ואינו וזורקו כוסו לתוך
 שזבוב ארם לך ויש ויוצא אשתו בפני נועל שהיה יהודה
 אדם כל מדת היא וזו ושותהו וזורקו כוסו לתוך גופל

 שזבוב אדם לך ויש ומניחה וקרוביה אחיה עם שמדברת
 רע אדם מד היא וזו ואוכלו מוצצו תמחוי לתוך נופל

 בשוק וטור■ פרוע וראשה יוצאה אשתו את שרואה
 אדם בני עם אדם בני עם ורוחצת צדדיה משני ופרימה

 מן מצוה זו רוחצין אדם שבני במקום אלא דעתך סלקא 0מרי
 וגומר רבר ערות בה מצא *כי שנאמר לגרשה התורה
 אחר קראו הכתו׳ אחר לאיש והיתד והלכה מביתו ושלחה

 מביתו רשעה הוציא זה ראשון של זוגו בן זה שאין לומר
 שנאמר ושלחה שני זכה ביתו לתוך רשעה הכנים וזה 00

 *או שנאמר קוברתו לאו וגו׳ואם האחרון האיש *ושנאה 0ש
 הוציא שזה במיתה הוא כדאי האחרון האיש ימות כי •לאני
 שלח שנא *כי ביתו לתוך רשעה הבנים וזה מביתו רשע׳ 1

 שנאוי אום׳ יוחנן רבי שלח שנאתה אם אומר יהודה רבי
 דאמר שני בזווג הא ראשון בזווג הא פליגי ולא המשלח

 מוריד אפי׳מזבח ראשונה אשתו המגרש כל אלעזר רבי
 דמעה כסות תעשו שנית *וזאת שנאמר דמעות עליו שס
 המנחה אל יפנית עוד מאין ואנקה בכי ה׳ מזבח את הנ״׳ג

 בינך העיד ה' כי על מה על ואמרתם מידכם רצון ולקחת
ואשת חברתך והיא בה בגדת אשר נעוריך אשת ובין ד,”,

: בריתך ישי
 מאכל של נאסטניסות חלוקות אדם גני דעות במאכל דעות יש סלטי•

 מיעוט מיאוס מחמת במאכל וקן איסטניס שהוא יש ומשתה
 כני דעות כך נלל איסטניס שאינו ויש כ״כ איסטניס שאינו ויש

 שאינו ויש מועט פריצות על תקפיד יש בנדיצות חלוקים אדם
 של געלה יהודה בן פפום :כלל מקפיד שאינו ויש כך כל מקפיד ־

 כל תדג׳עס שלא גפני׳ דלת נעל לשוק וכשיצ׳מגיתו היה אחת אשה
 גיניהס נכנסת איגה כך שמתוך זו היא הוגנת שאינה ומדה אדם

 כדרך ידיה אצילי אצל צדדיה משני ופרימה :תחתיו ומזנה
 ס״ד אדם בני עם : מצדיהן נראה שכשרן שכצרפת אדומיות

 ארם שבני במקום :לו ואסורה היא שזונה לדבר רגלי׳ כן אס
 לובשים כשהם יציאתם אחר לעיניהם נ>נסת והיא רוחצים
 שלח שנאת אס מלאכי בנבואת הוא פסוק שלח שנא כי _• בגדיהם

 .*■ שמאי כבית שלח המקום לפני היא שנואה אם :עקיבא כרכי
 המקום לפני המשלח שנוי שמעתי וזו המשלח שנוי דגרסי ואית

 \ הוא שנוי מיהו להוציא שלא כייפינן דלא נהי הלל לבית ואפילו
אשת בתריה כדכתיג קרא משתעי וגה נעורים אשת ראשץ זווג

 כולי בשוק וטות פרוע וראשה שיוצא׳ שזכר ערוה בדבר השני ידע
 הוא ימצא כשלא גג ר״ל גומר ושנאה שנאמר שלחה שני זכה ואתר

שלא זה ודנר מביתו שישלחת לו ותניא שונאה עכשיו גה ערוה דגר

 מ״מ פירוש׳אנל זהו אחר קיאו שהכתוב אחר לאיש והיתה שפיר כתיב ערוה
 או נוי תשים או כמגרש ולר׳עקיכא לכ״ה מדבר שהכתוב כיון מתיישב אינו

 שקראו אחר לאיש והלכ׳והיתה יתקיי׳כהס אין שהקדיח׳תנשילו דבר משום

הכתוב

חגגול אל נעוריך ובאשת גרוחכס ונשמרתם וכתיב נעוריך
 היא שזונה לדנר רגלים א״כ נקונטריס פי' ס״ד אדס כני עם

 כשוק טוה ׳רהא וקשה מלוה ולא לגרשה וחונה לו ואסורה
 אי כסוטה היא דכעיא מלוה ולא לגרשה חיכה נמי פרועה וראשה ויוצאה
 פריך לא ואמאי אפשיטא ולא לא או לקיימה מותר יהודית דת על עוכר'
 ,שפיר קאמר מדרבנן אלא הוי לא כסוטה דכע״א דכיון וי"ל עליה )נחי(
 עס רוחלות לפרש יש ועוד ־ התורה מן לגרשה חונה זו אכל לגרשה דמלוה

 שנקלית קלה אשה או מאשתו :ה סוכל אינו רע אדם אפי' ס״ד אדס כני
 • ע״כ קא׳ ואערות אפי׳ככ׳יה מתוקמה אחר קראו הכתוב כן: עושה איני

 כ״ש דכר ערות כה מלא כי הפשוק כפי' חולק׳' וכ"ש שכ"ה כזה הכוונה
 הקדיחה אפי' אומרי' וכ״ה י ערוה כה מלא א״כ אלא יגרשנה לא אומרים
 דכר שאר או עריה או כה מלא כי הכי לכ״ה להו משמע וקרא ־ תבשילו
 ־ אפי׳לכ״ה מניתו רשעה הוציא זה מאמר ליישב התיספות וכיונת סרחון־

 ערוא: נשכיל גרשה אס ר״ל רכר ע; ולא ערוה על דקאי המאמר זה ולתקן

 גומ׳ תחרוש אל עליה קרי בו׳ לגרש לבו אם מהרש״א
 שבלבי דהיינו שתיקה מלשון תחרוש אל שדרשו נ״ל

 שקראו והוא לבו מגלה אינו שפיו בחינה עתה דר והוא לגרש
 לגרשה שכלנו תה גפיו לה מדבר שאינו הלב גרושת בנדרים חז״ל
 במשל דודאי בזה לעיין יש בו׳ שיתהו ואינו וזורקו : וק״ל

 עם והדבור העסק הוא שהזבוב בנמשל לפרש ניחא ושותהו שזורקו
 אבל כוסו ופותה לה חש ולא הכוס תן הזבוב זורק והוא קרוביה

 שותה! ואינו לה חש שהרי בנמשל הזבוב זריקת היא' מת זה במשל
 ואינו כולו הכוס היינו שזורק היא חדא דתלתא זה במשל וצ״ל

 משום שבחתחוי למאכל השתייה מכוס ששינה ג׳ ובמשל כלל שיתהו
 כרואה והוא בכוס בעין שהוא זבוב שאוכל אדם לך אין דודאי
 לתמחוי בנופל אבל ע״ז מקפיד אדם שכל באשתו ממש הזנות
 על תקפיד ואינו המאכל עם ואוכלו מוצצו והוא גו נתתח׳ הזבוב
 שהמצוע המאכל גדעות כתו אלו במשלים ואשתעינן ־ שגו הזבוב

 בנשים להיות ראוי כן אוכלו אינו אבל ושויזהו שזורקו טוב ודאי
 מלדבר כ״כ יקפיד ולא אדם כל עם היא מלדבר שיקפיד שהתצוע

 הכי כפרש״י כו׳ באשתו יהודה גן פפוס שהקפיד כתו קרוביה עם
 הכתוב : ע"ש כו׳ פפוס בעלה פנדריא גועל הגונה פ׳ ירש5ת

 נעלה בתריה דכתיג ראשון לגני שני למכתג כו׳דה״ל אחר קראו
 לראשון דומה ואינו ראשון של זוגו בן שאינו אחר קראו אנל הראשון

דמסתתא בו׳ רשעה הכנים וזה כו׳ הוציא שזה :אחר אל כתו

:וק״ל זכותו לו תגרום ימות
 וכ״ח ־ אחר קראו הכתוב אחר לאיש והיתה ויצאה מכיתו ושלחה הרי״ף

 אש שנשא׳אכל למי אחר שהכתו׳קראו מחמ׳ערוה כשגירשה תיצח י
 לר׳עקיב' הימנה נאה אחרת שתצא או לנ״ה שהקדיח׳תבשילו מחתת גירשה

 תתוקתא אחר קראו הכתוב התוספות שכתבו ומה אחר הכתוב ידאו היכי
 שהקדישה על אשתו את דמגרש לב״ה דאפי׳ כלומר קאי ואערוה אפי׳ככ״ה

משו' דמגרש וכההוא ערוה משוס אשתו את פעמי׳דמגרש יש ■דת תבשילו



פרק המקנא
 משום אחר הכתוב שגתגרש׳קראו אשה מושא דכל אחר׳ונרא׳ליישג מיוזר

 מחמת נתגרשת שמא לחוש לו שהיה נתגרשת דגר איזה על ודרש חקר דלא
 רוצה שהוא כיון אחר שהוא בודאי ונשאה חשש ולא חקר שלא וכיון ערוה

 שנא :ני לכלום לג נותן ואינו ערוה שנתגרש׳מחמת שאפשר אע״ה להשיאה
 ז״ל ,ופרש" שלח שנואה אס אמר יוחנן ור' שלח שנאת אמר יהודה רג שלח

 ואית ככ״ש שלח המקום לפני היא שנואה ואס עקינא כר' שלח שנאת אם
 ויש • לכ״ה ואפי' המקום לפני המשלח שנוי שמעתי המשלח־וזו שנוי דגי־סי

 דדוק׳כאם היא לכ״ע דהא כב׳יש שלח שנואה ואס זי׳ל שפירש"י מה לדקדק
 כשנואה ולכ״ש לכ׳יע הוי שלח כשנואה אכל ורי׳ע וכ״ה כ"ש פליגי שלח שנאת

 לשני ראשו! כזווג כין כהא לך שאני לא השינוי כין של לא ישלח כמעשיה
 ראשון בזווג כין ישלח ולר״ע כשני כין כראשון כין ישלח לא ופרישג׳שנואה

 איירי מתני׳אי מיירי כמאי נכאר כמעשי׳ועוד שנואה שאינה אע״פ כשני כין
 דוקא שני כזווג שלוח שנאת אם דאמרי ור׳יוחנן ר׳יהודה א״כ ראשון כזווג
 למקום שנואה דוקא אמרי דהרי אתי לא נמי וככ״ש ורע״ק ככ״ה דלא אתי
 ראשון כזווג כין ,לה׳ שאני ולא תשלח לא שנאת אם אחרינא כמילי אכל שלח

 דרש׳יי ואפשר ורי׳ע ככ״ה אתו א"כ דוקא שני כזווג מתני' איירי ואי לשני
 שנאת אם דאמר יהודה זר' לשני ראשון כזווג כין לן שאני דלא לס״ד קאמר

 אם אכל דוקא שלח שנואה דאמר יוחנן ור' כר״ע הוי הזווגיס ככל שלח
 שכרי דכולהו פליגי דלא דמשיק ולמאי דוקא ככ״ש הוי תשלח לא שנאת
 תרווייהו הוו דוקא ראשו! כזווג שלח ושנואה שני כזווג שלח שנאת דאס
 שנאת אס קרא יהוד׳דריש דרב כינייהו איכא דורשי! ומשמעות ור״ע נכ״ה
 לומר כלשונו רש״י כיון ולזה המשלח שנוי או שלח שנואה דרש ור׳יוחנן שלח

 :דמלאכי הכתוב כדרשת אלא פליגי דלא לומר מלאכי כנבואת הוא פסוק

". גיטין מסבת עלך הדרן

ראשון פרק
 סוטה לפרשת נזיר פרשת נסמכה למה אומר רבי תניא -

 עצמו יזיר בקילקולה סוטה הרואה שכל לך לומר

: היין מן
 קושר מתניתין כדקתני אותה שמנוולים זכבושתה כניולה בקידקולה

 לידי תכיא שהיין היין מן עצמו יזיר : מדדיה למעלה חכל
: לה גרס והוא ראש קלות

 לקיש ריש פתח הוה כי יצהק כר שמואל רב אמר א
 אלא אשה לארוס לו מזוונין אין הכי אמר בסוטה שס
 גורל על הרשע שבט ינוח לא *כי שנאמר מעשיו לפי סלים
 וקשה יוחנן רבי אמר הגה בר בר רבה אמר הצדיקים קנה

 יחידים מושב *אלהים שנאמר סוף ים כקריעת לזווגן סח ־
 אלא מוציא תקרי אל בכושרות אסירים מוציא ביתה

יום ארבעים רב אמר יהודה רב אמר והא איני כמוציא
א נח הב

רכט סוטה ראשון
 לפלוני פלוני בת יוצא׳ואומר' קול בת הולד יצירת קודם
 בוווג הא קשיא לא לפלוני פלוני שדה לפלוני פלוני בית

:שני בזווג הא ראשון
 אשה מזווגין אין ; סוטה כפרשת לדרוש א3 כשהיה פתח כי

 כי :לפרוץ ופרוצה וצדיק לצנוע צנועה מעשיו לפי אלא
 .•וקשה צדיק כגורל הרשע ממשל׳ יזדווג לא וגו' שבט ינוח לא

 שנשתנו סוף ים כקריעת מעשיר דלפי הנך לזווגס הקכ״ה לפני
 יחיד אדס ביתה יחידים מושיב :בראשירז )סדרי( מעשה בו

 מוציא :אהד בית מהם ומושיב יחד מזווגם והוא יחי־ה ואשת
 חמת לא כשר כחדש ממצרים ישראל הוציא בכושרות אסירים

 זווג י מי-.הו איני : אסירים למוציא יחידים זווג מקיש צנה ולא
 וזכותו רשעו נודע שאין יצירתו מקודם והא וזכותו רשעו לפי

 חוץ שמים כידי הכל והא לפניו גצוי הכל וא״ת זוגו כת מכריזין
 עלרע־יון הממונה מלאך נדה כמסכת כדאמרינן שמיס מיראת

 •־א ת מה זו עפת לפניו ואומר הקב״ה לפני ומכיאה עפה נוטל
 לא ורשע צדיק אכל עשיר אי עני טפש או חכם חלש או גכור עליה

 שני זווג :המזל לפי ראשון זווג : שמיס כידי זו דאין קאמר
.־זוגו כת שאינה לפי לזווגן וקשה מעשיו לפי

 מסיפא דדרישלה נראה גו׳ ינוח לא כי שנאמר ׳א מהרש
 הצדיקים ישלחו לא למען דכתיב כזווג דאיירי דקרא

 אכל שס כפרש״י כעולה למכתב ה"ל פשוטו לפי גומר בעולתה
 לומר כן מורה הוא כה' הטיבה מלת גס הנקבה על מורה התי״ו

 כשביל לו הגונה שאינה אשה נושא שיש איש בוווג איירי דתפסוקים
 לא כי מעשיו לפי אותה לו הזדווג הקכ׳׳ה כודאי כי ואמר ממון ־

 הגול שאמה ומשפחה משכט שהיא אשה גו׳דהיינו תרשע שבט ינוח
 ידיהם הצדיקים ישלחו לא למען כזווג ההגונים הצדיקים גורל על

 ואמר הגונה שאינה משפחתה מצד שלה בעולת דהיינו בעולתה
 לטובים טובה אשה דהיינו לטובים ה׳ הטיכה מזווג הקב״ה בל6

 לפי תראה כאס תתמה שאל ואמר להגון הגונה דהיינו ולישרים
 לטובי© אמר וע״כ הגונה שאינה- אשה נושא וישר 3טו שאיש דעתך

 ובודאי 3ללכ יראה וה׳ לעיניס רואה האדם כי כלכותם ולישרים
 ודאי כלבו לפניס טוב הוא אס גם לו הגונה שאינה הנושא זה

 את ה׳ יוליכם כלב גס עקלקלותס והמטים וז״ש וישר 3טו אינו
 עשו וילך שאמרו ע״ד מהס הגינה שאינה אשה לישא און פועלי

 מיני שהוא מפני אלא עורב אצל זרזיר הלך לחנס לא ישמעאל אל
 להם יהיה ואז וטובים הגונים כלס פיהו ישראל על פלוס ומסיים

 כזו זו המתגרות משפחות כ׳ ראיחס אס יוחסין פ״י כמ"ש שלוס
 נוכתוספות ודו״ק כזו זו לדבק אותן מניחין ואין מהן כא׳ יש פסול
 אם כין ה׳כר יצירת קודס לר״י נראה הולד יצירת קודס טי״ה

 לתו דמפמע אה ׳ עכ״ל נולדה לא אס כין עדיין הנקכה נולדה
 דכיצירתו לפלוני פלוני ושדה דכית דותיא לפלוני פלוני דכת הכי

 הזכר דכהריון משמע לפלוני פלוני כת נמי ותדקאתר מלתא תליא
 שהנקבה אף תלתא חליא פלוני עליו לומר )ושייך כעולם שהוא
 שתהיה כת אלא פלונית עליה למימר שייך דלא כעולם( אינה

 זע־ המכלת בפרק כונו שלוה ואפשר בעולם הוא דאביה לבלוני
זה



ראשון פרק 1 המקנא
 נקיית הנקל אבל במזלו נולד שהוכר ר״ל באה נקייה נקעה כר זה

 ועוד שלה זוג הזכר כיצירת מזלה נתלה כנר כי מזל כלי באה
:שס עיין אחר פירוש שס כתבנו

 לעיל כגמר׳ דאתרי׳ אתא דקאי אפשר כסוטה ר״ל פתח הוה כי הרי״ף
 פרשתייהז סמיכת היא שכך ופרש״י נזיר ליחני והדר סוטה וליתני י

 דתנא ואיידי נדרים תנא התדיר ותנא כתובות דתנא איידי כגמרא ומשני
 נסמכה למה דתניא וכדרכי בתריה סוטה לנדרי׳וקתני דדמי נזיר תנא נדרים
 וכו׳ היין מן עצמו יזיר בקלקולה סוטה ואה הו כל נזיר לפרשת סוטה פרשת

 פרשת כתובה שכתורה סוטה פתח הוה כד לרשב״ל דהוקשה נרא׳לי זה וכפי
 מתוך אלא כנזיר גודר הנזיר שאין כיון ליה וקשיא נזיר פרשת קודם סוטה

 נזיר מסכת קודם שהביא המשנה בסדר יקשה כן אס בקלקולה סוטה שרואה
 אלא אשה לאדם מזווגין אין התור׳לזי׳א סדר להפך ותהי מסכ׳סוטה זאח׳יכ

 ליה יבא לא הקדוש האיש כי ולהשקותה לה לקנאת צריך שיהא פרוצה שה6 לפניו מזדווג היה לא מהיין ונזיר והגון כשר האדם היה ואלו מעשיו לפי
 נזיר פרשת קודם סוטה פרשת בתורה תנא ולפיכך סוטה אשתו השקאות

 ואח״כ תחתיו שתשטת ע אשה לפניו נזדמנו לא ונזיר קדוש זה היה שאילו
 אבל היין מן עצמו יזירו עושה יין כמה שבראותך לפי נזיר פרשת הביא

 בפסוק שדקדק אפשר ועוד כתריה נזיר תנא בנדרים דאיירי המשנה כסדר
 באיש פתח למה מבעלה שהאש׳שטתה כיין אשתו תשטה כי איש איש דכתיב
 שטית כי ואח האלה בלשון כתיב שכן אישה תחת תשטה כי אשה דהיל״ל
 ואם מעשיו לפי אלא אשה לאדם מזווגין אין דרש לזה אישך תחת טומאה

 כי אשתו שתשעה גורס איש ואיש פרין היה שכעלה דע סוטה אשה ראית
 כל לדרשת שדקדק אפשר עוד האשת מעשה הס איש של מעשיו לפי

 ה הרוא כל אמרו ולא מהחשה למדו למה בקלקולה סוטה הרואה
 כסוטה פתח כד מהייןלז״א עצמו יזיר הנואף יומת דכתי׳מות בקלקולו נואף
 שאם מעשיו לפי אלא אשה לאדם מזווגין אין אתר הנה קלקולה ענין שהוא
 פרון הוא בעלה שנס כידוע לקנאתה בעלה ובא פרוצה שהיא אשה ראית

 מהיין עצמו מזיר שאינו ונמצא מהיין עצמו יזיר פרוץ שהוא וכיון כמותה
 שיזירו אדט לכני לעורר באו ואשתו איש שניהם מחמת אלא האשה מחתת
 קדשיו את ואיש פסוק אל סוטה פרשת שסתוכה שמעתי עוד היין־ מן עצמו

 לו וקדשיו לכהן מתנותיו נותן שאינו עין שהצר חז״ל שדרשו כמו יהיו לו
 ליה קשיא הזה הדבר ועל הכהן אל והביאה אשתו שתשעה סופו לעצמו יהיו
 כד לז״א חטאה מה אשתו להכהן מעשרותיו נתן שלא חטא הוא אם כי לר׳יל
 משתה היה שהוא וכיון מעשיו לפי אלא אשה לו מזווגין אין בשיטה פתח

 אין האשה; אל בכוון העונש כא ולכך ממנו פרוצה שאשתו בידוע מעשרותיו
 קשה ועוד וכו' מזווגין אין שלילה בלשון וק׳דנקט וכו' אשת לאדם מזווגין

 במימרת וכו' יוס מ' שמואל והאמר איני לקושיית זו מימרא כין שהפסיק

 להקשות לו היה רשב״ל למימרת ותיכף וכולי גם לזו וקשה שאמר יוחנן ר׳ .
 מת בראשית ימי ו' שלאחר כיון לבאר צריך ועוד וכו' שמואל והאמר איני

 כי לזווגס הכ״ה לפני שקשה כאן אתר למה וכו׳ זווגים מזווג הקב"ה עושה
 מעשיו דלפי הנך לזווגס וקשה ו״ל רש״י מ״ש נבאר ועוד ה מעשי הן הן

 ליכא תו וא״כ המעשים לפי שאינם אחרים זווגים שיש מדבריו דתשתע

 זווגים גווני תרי דאינא כיון וכו׳ יוצאות קול בת שמואל והאתר לאקשויי
 שפרש״י מה נדקדק ועוד לחוד־ קול דנת והנהו לחוד מעשיו דלפי הנך הוו

 שפירש מה וכן נזווגיס עניינו מה בראשית מעשה שנשתט סוף ים כקריעת
 הזווג לענין מתייחס אינו צונן ולא חמה לא כשר בחדש ככושרות רש״י

 יש הזווגיס לענין יותר מתייחס והוא ושירות בכי ככושרוח פי׳ זבמב״ר
 דאין והא ראשון כזווג והא דהא תרצו לא למה וע״ק משוררים ויש בוכים
 זווגו כת ממנו ונטלו כרחמיס כשהקדיתוהו הוא מעשיו כפי אלא מזווגין
 אחר יקדמנו שמא כחש״מ אשה לארס מותר גבי מ׳יק כמס׳ משני כזה וכיוצא

 משוס יהודה דרב הא דשמואל להא אקשו לא דמעיקרא ונלע״ד ־ ברחמים

 הוא מעשיו כפי אלא מוווגין דאין ותא ראשון כזווג והא הא לתרץ דיש
 כת תמורת לו שיחנו דס׳יד זוגו כת ממנו ולקחו ברחמים שקדמוהו באותו י

 לזה יחנו היצירה כעת לו שנגזרה זוגו כת תתורתז והיה זה של זוגו ח3 לקח שהוא וכיון ורחמים בתפילה המקדים לאותו ראויה שתיחה לאותה זוגו

סוטה
 אפי׳לאדם כלומר שלילה בלשון מזווגין אין אמר ולכך זוגו כת ממנו שנטלת

 שקודם שהזאגיס שכיון לפי מעשיו כפי חדשה.אלא אשה לו מזווגין אין הזה
 ורשע צדיק היצירה שקודם המעשים ע״ם אינם קול בת ע״פ שהם היצירה

 זוגו בת ממנו שלקחו זה ושמא רשעה עם לפגוע לצדיק ואפשר קאמר לא

 היתה והתפלל שקדם אותו של זוגו בת שהיתה ואותה צדיק היה ברחמים
 אדם ובא צדקת לישא קול הבת ע״פ עליו ונגזר רשע איש זה שמא או רשעה

 ב>קחז הרשע שזה ס״ד הצדקת הרשע אשת ולקח ברחמים וקדם צדיק אחר

 שהוא אע״פ זוגו ג״כ שהיתה צדיק אותו אשת עכשיו לו יזדמן זוגו ממנו
 זי וגס צדקת הראשונה שהיתה כיון ברחמים הזאת הצדקת שלקח רשע איש

 זוגו בת לרשע היה הב׳יק ע״ס בתחילה אם לזה זו תחת נכנסת זו הרי צדקת
 והשתא לפרוץ פרוצה לצדיק צדקת מעשיו לפי אלא עכשיו לזווגו אין צדקת
 הכא ולכך ברחמי' שקדמוהו במי הכא דמיירי דלפי קול מבת לאקישי ליכא

 עם בצדיק מיירי דאי סוף ים כקריעת לזווגס קשת יוחנן רבי מ״ש קודם
 רשעה עם רשע וכן ־ לזונם קשה לומר אפשר אי מעשיו כפי דהיינו צדקת

 שהוא כיון לזווגם קשת למימר איכא קול בכת דבשלמא לזוגס יקשה למה

 ים כקריעת לזונם קשה ולכך רשעה עם צדיק שפוגע אפשר ב״ק ע״ם

 קשה מיירי ואי רשעים בו לעבור הים לקרוע הקב״ה לפני קשה שהיה סוף
 ושירות בכי ת בכושרו למדרש איכא ב״ק ע״פ שנגזרו בזווגם גס לזווגס

 המדרש דרשת וזהו צדקת עם לצדיק ושירות רשעה עם לפגוע נכי דהיינו
 לפניו קשה למה לאקשויי וליכא ב״ק ע׳'פ שנעשו בזווגיס ל,׳וגס קשה שדרשו

 וכשיצאו קאמר לא ורשע צדיק הב״ק דבשעת לפי בב״ק גזר שהוא כיון יתברך
 אהנך וקשהלזווגס דדרשינן השתא אבל לזווגס קשס רשעס והוכר לעולם

 !מזווגים זוגו בת ממנו ולקחו ברחמים כשהקדמוהו שהוא יס״ד מעשיו לפי

 בו שנשתנו סוף ים כקריעת לס' רשי־יי הוצרך זה ונפי מעשיו כפי עכשיו לו
 כפי פוגע אחד שכל כיון לפניו קשת למה טעם לתת כדי בראשית מעשה
 לזת היה כך בראשית מעשה נו שנשתנו סיף ים כקריעת אמר לכך מעשיו

 בכי למידק ליכא ובכושקות בראשית מעשה עליו ונשתנו בב״ק גזורה אשה

 כך כשר בחדש בכושרות דדרשינן אלא הזווג היה מעשיו שכפי כיון ושירות
 מעשת שנשתנו אלא קושיא כאן ואין מעשיו לכי ומתקבל נאה הוא הזה הזווג

 במי דאמרת וזכות רשע כפי זיוג הוי מי כלומר איני הקשה ועכשיו בראשית
 גזורה שהיתה אשתי לזה נותנים שאיו ברחמים ממנו ב׳יז ליקח שקדמוהו

 ברחמי׳קדם אס שהרי אחרת אשה לו נותנים מעשיו כפי אלא המקדים לזת
 שהיתה עכשיו לו לזווג שבאים אשה אותת של פשעה מה זוגו בת ליקח זה

 זוגה בן יתבטל ואיך התפללה לא היא שהרי לזת תזדמן ואיך אחר לאיש ראויה
 עוד המעשים כפי יהיה ראשונים נישואין לאחר כי בזווגשני הא דרשו לזה

 שזה אלא בה לפגוע עתיד הוא דבר סוף שקדמוהו שמי ס״ד דהוי אפשר
 דאמרת קשה אבל בראשית מעשה שינוי כאן אין שכן וכיון שעה לפי קדמו
 מעשיו דלפי אמרת הא במעשים שיים שאינם על הוא שאס לזווגס קשה
 לפגוע לבסוף עתיד הא בראשית מעשה שינוי על הוא ואס לו מזווגים הס
 ולכך לעולם הוא דהזווג שני בזווג הא לז״א קשת הוא ואיך הב"ק לקיים בה

:זוגו בת שאינה לפי ופרש"י לזווגס קשה

 ג אלא קינוי אין יצחק בר נחמן רב אמר קינוי לעיון מהו
ג יואל : לארצו ה׳ *ויקנא אומר הוא וכן התראה לשון

 ארצי את עוד ישחיתו שלא וגזס וחסיל בילק התרה לארצו ה' ויקנא
 וישאלז כמו ארצו על ־לארצו לעיל פרשתא משתעי גובאי דבשילוח

:לבעל תריבו! האחס אשתו על לאשתו המקים אנשי

 ב בסתר עבירה עובר אדם אומר מאיר רבי היה תניא
שס עליו *ועבר שנאמר בגלוי עליו מכריז הקב״ה

 ה מדבר הכרזה לשון אלא עברה ואין אשתו את וקנא קנאה רוח
 ל שתות לקיש ריש ראמ במחנה קול ויעבירו משה *ויצו שנאמר

 שטות רוח בו נכנסה כן אם אלא עבירה עובר אדם אין
 0 תדבר : כתיב תשטה אשתו תשטה כי איש *איש שנאמר

כסתך עוכרת פרוצה אשה כמן בסתר עבירה עובר אדם
זהקכ״ה



רל סוטה ראשון פרק המקנא
 להוהדנר לקנא נעלה 3נל שכוחן בגלוי מכריז זהקכ״ה

 הקנ״ה הכרזה לשון אלא :גי־שינן עכרה ואין כגלוי. מתפרסם

: קול להעכיר מקטין
 מכריז שהקנ״ה פרש״י כגליי מכריז והקב״ה מהרש״א

 משמים טהרה רוח .שיהיה משמע לכאורה כו׳
 ברייתא מהך סייעחא מייתי לא אמאי דא״כ וק״ק הכי לקמן נת"ר
 ע״י כו׳ כגלוי מכריז הקנ״ה דה״ק ליישב ויש טהרה רוח כמ״ד
 כו׳ שטות רוח בו נכנסה אא״ב :וק״ל הטומאה ורוח השטן

 ואי תטה כי למכתב ה״ל נטויה מלשון דאי כו' כתיב תשטה
 תשטה כי כס' למכתב ה״ל שנאתי סטים עשה כמו סוטה מלשון
 חסר אשה נואף דכתיב לה מייתי וכת״ר שטות מלשון דרשוהו וע״כ

 והוא שטות כדברי גס אותו תפתה המנאפת כי והיינו גומר לב
 עוכרעכירהכו׳ אדם אין דתלתודא תלשנא אבל רצונה עושה

 ומשטה מטעה שהרוח והיינו כן ללמוד יש ככירה דככל משמע
:וק״ל רעה לדרך טובה תדרך אותו

 אא״ב לאשתו מקנא אדם אין ישמעאל רבי דבי תנא שס
 וקנא קנאה רוח ו על• *ועבר שנאמר רוח ער נכנס ה מזגו

 אשי רב טובמה רוח אמרי רבנן רוח אשתו.מאי את
 וקנא דתניא טהרה רוח כמ״ד ומסתברא טהרה ז רה אמר

 חובה אומר ר״ע ישמעאל רבי דברי רשות זו אשי את
 רוח אמרת אי אלא שפיר טהרה רוח בשלמא אמחת אי

 :בנפשי׳ טומא׳ רוח לאינש לעייולי וחובה רשות טומאה
 ־ הפריצות את ששונא טהרה רוח : טומאת רוח אמרי אשי רב דבי רבנן

דת־.יא : היא טהרה ישמעאל רבי דקאמר דרוח כמ"ד מסתברא
 טעמייהו; מפרש לקמן ור״ע דר׳ישמעאל פלונחא ררות ישמעאל דקאמ׳רבי

: חובה אי רשות אי שפיר

 טהרה רוח אמרי רבנן גומר רוח עליו ועבר מהרש״א
 רוחות שנקראו מלאכיו והס גומר ה׳ רוח כמו כר

 לידי המקנא אק המעוררים שתם גו׳ רוחות מלאכיו כת״ס^ושה
 כתו טומאה רוח ות״ד פריצות לידי אשתו תכא שלא •ו טהרה
 טותאה לידי התקנא אק המעוררים והס ׳ ג כפי שקר יוח והייתי
 : ודו״ק לעיל כדמסיק עדיין רה נס* שלא כעוד לה שקינא

 וא״ר לשומשמי כקריא בביתא זנותא חסדא רב אמר ג
 ואידי אידי לשומשמי כקריא בביתא תוקפא פפא שש
: בה לן לית בגברא אבל באתתא 3ע״

 הכית: מחריב הזנות כך האוכלתן שומשמין של תולעת קריא בי
 דמחרכי דאתרינן וזנות תוקפא ואידי אידי :כעס תוקפא

 תתעסק שהיא לפי כעסנית או תזנה כשהאשה באתתא :גיחא
 של את ותפקרת ביתה תשתרת ולא תלאכה עושה ואינה בזנוניה

:למנאפים כעלה
 היתד, ישראל שחטאו קורם בתחלה חסדא רב ואמר ד

 ה׳ *כי שנאמר ואחד אחר כל עם שרויה שכינה
 שכינה היתד. שחטאו וביון מחניך בקרב מתהלך אלהיך

 ושב דבר ערות בך יראה *ולא שנאמר מהם מסתלקת מ

:מאחריך 08
 : כביתו ואחד אחר כל עם :כעריות ישראל שחטאו קודם

לדנ<ז יכולה דאינה לביתם תלבא מהם שכינה נסתלקה

ב נח

:שבביתם כעבירות
רש״י אחד כל עם שורה שכינה בו׳ בתחלה מהרש״א

 תלכא תהם נכתלקה כביתו ואח׳ כ״א עם לפרש דקדק
 דשתעתין תרא דהוא אדלעיל דקאי ליה דתשתע כו׳ לביתם
 בכית שורה השכינה הזנוח חטא דקודס ט׳ קריא כי בכית; דזנוח׳

 אזכיר אשר תקום ככל כת״ש הבית ברכת והיא ויחיד יחיד כל
 שכינה סילוק הוא נכית הזנות כחטא וההיפך זגותר אליך אבא

 תקרא לה ותייתי כדלקתן ואשה איש התחבר י״ה שס והוא מהם
 א׳וא׳ כל לכית השכינה הילוך שדרך ר״ל גו׳ כקרב תתהלך ה׳ כי

 ורש״י תאחריך ושב כתיב שכינה כסילוק וההיפך כיתו תתברך
 כו׳ בזנוניה תחעסקת שהיא לפי בביתא זנותא גכי לעיל שפיר׳

 . ליה אצטריך הוה לא עכ״ל כו׳ של ותפקרת כיתה תשתרת ולא
ומחריבו הבית ברכת סילוק הוא השכינה דסילוק אלא הכי לפרושי

ודו״ק; הכא כדאתרי׳ כו׳
העושה כל יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי ואמר

 ד• לפניו ומוליכתו מקדימתו הזה בעולם אחת מצוד.
 שם ה׳יאספך כבוד צדקך לפניך *והלך שנאמר הבא לעולם

 ה'1'יש ליום ומוליכתו מלפפתו בעה״ז אחת עבירה העובר ושל
 נח ר׳ ויאבדו בתהו יעלו דרכם ארחות *ילפתו שנאמר הרין

 נ י׳יי־ אליה שמע *ולא שנאמר ככלב בו קשורה אומר אלעזר
(/5כי עמה להיות בעה״ז אצלה לשכב עמה להיות אצלה לשבב

:הבא בעולם הרין ליום
 : נורכתו מלפפתו :לפניו ־ מכרזת מיטתו לפני מקרימתו

מקרימתו בעה״ז אחת מצור. הערמה כל מהרש״א
 מעשה כי מהידוע כי׳ לעה״ב לפניו והולכת

 לשונו ושינה לרעה הן לטונה הן מעשיו כפי מלאכים תוליד אדם
 יהיה מצוה העושה כי עד״ת הענין ולפי הכקוניס לשון לפי

 לו להראות לפניו להקדים אלא התצוה צריכה ואין כשתחת הולך
 אינו כי וללפפו לכרכו התוליכו צריך עניר׳ כעושה אכל לשם הדרך
 שלא אורו שמוליכים לגרדום התוליכין כדרך מרצונו לשם הולך

 דנוקה שהעכירה ר״ל בו' ככלב בו שורה :וק״ל כע״כ לרצונו
 אצלת לשכב ת־כתיב ליה ויליף כעה״ז חטאו לפרסם לעולם נו

 מיחור׳דלהיות עוד ואתר גו׳ עתי שכבי כתו עתה לשכב כתיב ולא
 וק״ל: לעו״ה נגיהנס גס עתה להיות עוד בו קשורה שהיא עמה

וזמנין אמי דרבי משמיה לה אמר זמנין עוירא רב דף־ש
 י בלא לחם האוכל כל אסי דרבי משמיה לה אמר

 /, בעד *כי שנאמר זונה אשד. על בא כאלו ידים נטילת
 נ : תצוד יקרה נפש איש ואשת לחם בכר ער זונח אשה
 ככר )בעד לחם ככר עד זונה אשה בער האי דכא אמר
 הבא כל דכא אמר אלא י ליה מבעי זונה אשה ער לחם(

 ר׳ אמר מוצא ואינו לתם ככר מבקש לסוף זונה אשח על
 מן נעקר ידים בנטילת המזלזל כל אלעזר רבי אמ׳ זריקא
 ראשונים מים רב אמר אשי בר חייא רב אמר י העולם
 שישפיל צריך אחרונים מים למעלה ידיו שיגביה צריך

 ידיו שיגביה צריך ידיו הנוטל הבי נמי תניא • למטה ידיו
את ויטמאו ויחזרו לפרק חוץ מים יצאו שמא למעלת

הידיס



פרק המקנא
 כאלו ידים ניגוב בלא פת האוכל כל אבריו רבי הידי׳אמר

 את .ישראל בני יאכלו *ככה שנאמד טמא לחם ■אוכל '*"?*ל
 נפש איש ואשת מאי שם אדיח׳ אשר בגוים טמא לחמם י ׳

 כל יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר תצוד יקרה
 שנאם׳ איש באשת נכשל לפוף הרוח גסות בו שיש אדם

 יקרה נפש האי רבא תצוד׳אמר יקרה נפש איש *ואשת 'חשצי
 אלא ליה. מיבעי תצור היא ועור ליה מיבעי גבוה גפש
 רבתי׳ תורה למר אפי׳ איש אשת על הבא בל רבא אמר

 לפגי שנכנס מכ״ג היא יקרה מפנינים היא *יקרה בה ג 90
:גיהנם של לדינה צרתו היא אפ״ה ולפנים

 בשביל לרישא משיפיה לה דרי׳ השתא וגומר זונה אשה בער כי
 גרסינן דרבא בתילתיה ־ זונה של לעונש אדם גא לחס כנר

 לחם ככר בשביל "תשמע ליה תיגעי זונה אשת עד לתם ככר געד
 עד איהוהכתיב וה״הנמי זונה אפה עונש כדי עד העונש רוג
 לרישא מסיפיה דודתי מידי לי׳לרבא ל״ק לתם ככר בעד זונה אפה
 הוה לחם ככר דגני ליה קשיא קא וצעד עד אלא קרא מדריש גמי
 המזלזל עד: למכתב ליה היה זונת אפה וגבי בעד למכתב ליה

 חכמים דגרי על העוגר נעקר : ירים נעילת גלא תמיד שאוכל
 נגוב בלא האוכל כל :נחש ישכנו גדר ושורץ דנתיג מיתה חייג

 בני יאכלו ככה שנאמר • כטומאה ונחפב הוא מ^ום דגר ירים
 לעשותו ליחזקאל שלוה ומפני בגוים טמא לחמם את ישראל

 צואת בגללי כדכתיב האדם ובגללי הי:קר בצפיעי )לאפותו בתאוש
 את ישראל גני יאכלו ככה נתריה וכתיב לעיניהם רלעוגנה ־האדם
 ואשת מאי : טומאה קרי מאוס דגר אלמא גגויס שמא לחמס
 לחם ככר עד זונה אשה בעד כי דלעיל דקרא סיפיה וגי׳ איש
 ואש׳אי-ש לחם ככר עד זונה אשה בעד וה״ק בא״א נכשל לפוף הוא
 ומגיע׳: אותה וצד אחרי׳ רודף תצודל היא הגבוה יקרה נפש זונה
 הכי ליה דרשת קא לרישיה דמסיפיה כיון ליה מיבעי תצוד היא

 אבל־׳ אורה תצוד היא יקרה נפש איש ואשת למכתב ליה איבעי
 דאפי׳ גדול מכהן :יקרה הנפש את לדה איש דאשת משמע השתא
 ולברך ראשון לפתות הארץ עם גדול לכהן קודם ת״ת ממזר

:בהוריות ליה דרשינן קרא ומתאי ראשון
 אשה על בא ידי׳כאלו נטילת בלא האוכל כל מהרש״א

 יוצ׳מידי תקרא אין נמי דלר׳אסי הדמיון כו׳ירא׳ זונה
 ומדת׳ הזן יאבד זונות רועה כדכתיב עניו' לידי מביא והזנו׳ פשוטו

 והסימן אש׳ פיבמה עניו׳וכדאיתא נתי דעונשו נ״י בלא האוכל ליה
 שהוא פרש״י עיין בו׳ ידים ניגוב בלא האוכל :ענ״יוק״ל

 ישראל בני יאכלו ככה ליה קדריש קרא דהחי דתסיפי׳ וצ״ל דחוק
 הדחת מלשון אדיחם דריש שם אדיחם אשר בגויס טמא לחמס א"יאת

 שעדין הוא שס ידיהם מי הדח־׳ אשר על היא טמא שלחמם מיס
 נפש ופרש״י גו׳ נפש איש ואשת ומאי מימיהן: סנסחלאנגבו

 תשמע השתא אגל כו׳ אחריה רודף תצודנה היא הגנוה היקרה לא
 ליה תיבעי אותה יצוד הוא דהל״ל לי מוגן אין ופירושו ע״ש כו׳

 איש אשת יצוד הוא גבוה נפש שהוא מי טעם דמה גסקשה6ידת
 גשערו שתסלסל מי היינו גבות דנפש לפרש נראה פירושו קי♦ולולי

הזונה היא הרי ומראה תואר יפה איש להיות בגבוה עצמו ומנהג

׳'סוטה ראשון
שריוא , , . , .

 לשון ר״אנל בבן שאתרו וכעניז פוטיפר אשת לגני יוסף כענין תצודגו
 יקנח תצוד היא למכתב דהו״ל קאמר שפיר והשתא בארבע שוכרת! זונת

 חור' למד אפילו דמיירי רבא קאת׳ ולהט אותו תצוד שהיא דהיינו
 ן לגיהנ׳ר״ל תצודנו היא בת נכשל שאס אלא אותו תצוד שהיא כו׳ולא

 וק״ל: היא דתשת׳תתש לתכת׳היא אצטריך ולא דאוח׳עביר׳תצודנו
 טז 05 אדם לכ יוךזאי ב! שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר

 ים ינר הבא כתיב עכו״ם כעובר הרוח גסות בו שיש
 1 תועבה תביא *ולא התם וכתיב לב גבה כל ה׳ *תועבת

 ש שם _ בעיקר כופר כאלו אמר דידיה יוחנן ורבי ביתך אל
 י בר חמא רבי אלהיך ה׳ את ושכחת לבבך *ורם שנאמר

 תועבת הכא כתיב כולם העריו׳ על בא כאלו אמר חנינא
 יקיז עשן האל התועבות כל את *כי התם ובתי׳ לב גבה כל ה׳

 עיפתשי, לוחד* שנאמר במה בנה כאלו אמר עולא הארץ אנשי
 * 3 אל הוא נחשב במה כי באפו נשמה אשר האדם מן לכם

 כל רב אמר ינקה לא ליד יר מאי במה אלא במה תקרי
 וארץ שמים להקכ״ה הקנהו אפילו איש אשת על הבא

 כראשית אלה׳אל ידי *הרימותי ביה דכתיב אבינו באברה׳
 יי לתו קשיא י גיהנם של מדינה ינקה לא וארץ שמים קונה
 אמרי אלא ליה מיבעי ידי ליד יד האי שילא רבי לרבי
 דנריס ביה דכתיב כמשה תורה קבל אפילו שילא רבי דבי

 ג ליה קשיא גיהנם של מדינה ינקה לא למו דת *מימינו'אש
 ץדי ר״י אמר אלא ליה מיבעי מיר יד ליד יד האי יוחנן לרבי

אף יכפה בכתר "ימתן דכתיב בסתר צדקה עשה אפילו
:גיהנם של מדינה ינקה לא עזה המה בחיק ושחד

 כל את : שכחת כאילו פלי־ אני תעלה ושכחת לבבך ורם
 אשר : עכו״ס במה :3כתי עריוח גבי האל התועבות

 שחשובה גאוה והיינו נפש כבעל עצמו את שמחזיק באפי נשמה
 לעיל דאייתי דקרא סיפיה ינקה לא ליד יד מאי :בעיניו נפשו
 שיש כל גיסינן הכי ־. ינקה לא ליד יד לב גבה כל ה׳ תועבת הוא

 דלא איש אשת על הבא כל ול״ג וכו׳ הקנהו אפילו הרוח גסות בו
 השליטו וכו' להקב״ה הקנהו :הרוח בגסות אלא קרא משתעי
 ליד יד והיינו ואי־־ן שמיס קונה שקראו כאברהם הכל על בשבחו

 לדבי לחו קשיא ;וכו׳ י־י הרימותי שאמר לאברהם דומה אפי'
 ינקת לא ליד יד האי גרסינן הכי ־ דרב דרשה אהך שילא רבי

 מיד תורה שקבל רבעו כמשה הוא אפילו :ליה מבעי ידי
 מוקמת תורה במקבל קרא דהא ליה מבעי מיד יד :לי-ן הקב״ה

 מיד שקבלה יד ינקה לא מיד יד למכתב ליה והוה בנותן ולא ליה
 ליד מידו שנותן בסתר צדקה עושה אפילו :ינקה לא הוא אף

 ביה דכתיב :ינקה לא הוא אף ליד יגותנת יד משמע והכי העני
 אלא דלעיל בקרא קרא האי דשייך לאו אף יכפה בסתר מתן

 : הרוח גסות על מכפר אינו וחמה אף שכופה שאע״פ הוא רבותא
עובד כאלו הרוח גסות בו׳ מהרש״אבלאדםשיש

 רוח רוחות '3 לאדם שיש מבואר הוא בו' ס עכו'
 ה' אני כי טהרה .ברוח ונאתר לעיל כדאתר טומאה ורוח טהרה

 עכז״ס של נח שהוא הטומאה רוח ובהיפך גו׳ רוח ושכל דכא את
נמ״ש ס



רלא סוטה י ראשון פרק המקנא
 כופר כאלו אמר ור״י הרוח הגש והוא גו׳ שקר רוח והייתי נת״ש

 ה' שכחת לידי מניאו טמא שהוא הגסה רוח כי עד״ז הוא גס כי׳
 רוחו כי עריות על נא כאלו ג״כ אתר ועד״ז הטהרה מקור שהוא

 כדאת' ערי-ות של טומאה רוח לידי תניא הטומאה שהו׳רוח הגסה
 על נתקרא תורה הוא נמה מלח כו׳ במה בנה כאלו :לעיל
 כת״ש לנתה ודמותו נמנוהו גנוה ורוח גאוה ולענין גבות תקים

 שנא׳ משפילו הקנ״ה עצתו הגניה ואם גי׳ נמות ותנחליאל ננדריס
 3נחש הגאיה שהרוח הוא3ותנתותהגיאוז״שהכאכינתהנחש

 הטומאה רוח שהוא עכו״ס של לנמה והיינו נגונהו לנתה ונדמה
 לפי באפו נשמה אשר האדס תן לכס חדלו נ הכתו ופירוש הגסה
 נאפיו ויפח גומר אלהיס ה' וייצר כת״ש טהרה רוח שהוא יצירתו
 נמה כי זה ריח אחיי הלך לא והוא מתללא לרוח ות״א גו' נשמת

 בו שיש כל :ודו״ק והגסה הגניה ברוחו הוא 3נחש דעכו״ם
 הרוח גסות דגני כצ״ל כי הקב״ה הקנהו אפילו הרוח גסות

 וספרים ע״י ונוסחת ינקה לא ליד יד לב גנה כל ה' תוענת 3כתי
 קרא האי 3כתי דלא הוא וטעות כו' א״א על הנא כל החדשים

 תע׳ות התרצה שדרשו פ״נ ובערובין כלל א״א על הנא לגני דהכא
 קרא היינו לאו ינקה לא ליד יד שנא׳ גו' ינקה לא אשה לידי מידו

 ינקה לא ליד יד תשלי נספר הוא אחרינא קרא אלא הכא דתייתי
 ודנרי יפורש ושס שס התוספות וכת״ש נמלט צדיקים וזרע רע

 טונות מדות ג' דאבות נפ״ה מ״ש ע״פ תנואר דהכא המאמר
 וז״ש ננלעס וההיפך שפלה ונפש נמוכה ורוח טונה עין גאנרהס

 •שנמדות שניה הרעה נלעס מדת שהוא הרוח נסות מ שיש כל
 עין דהיינו אנרהס של טונות שנמדות הראשונה דה ת נו שיש גס

 תה רק להנות רצה לא כי כו׳ הוא ני־וך הקדוש שהקנהו טונה
 קונה עליון מאל לקבל ידי הרימותי שאמר כו׳ הקל׳ה שהקנהו

 שיש כיון ת״ת גותר שרוך ועד תחוט אפילו תשלך אקח ולא גומר
 גיהנס של מדינה ינקה לא הרוח גסות שהיא הרעה השניה תדה בו

 כולי כתשה קינל-תורה אפי׳ שאתרו שילא רני ודני ננלעס נת״ש
 מאחרי׳ להנות שלא הראשונה זו מדה נו שיש אע״פ לזה גס נתכוון
 בקבלת הקנ״ה שקנהו מתה רק היס מניזת נהנה היה שלא כתשה
 נו שיש כיון אעפ״כ שלך הפסולת לך פסל כת״ש הלוחות ע״י תורה
 שיש דאע״ג הוסיף ור״י כו׳ לא כנלעס הרוח גסות הרעה מדה

 תהס נהנה שאינו די לא כיותר השליחות צד >על העליונה מדה נו
נו שיש כיון כן פי על אף סתר נתתן אותם תהנה שהוא אלא

:וק״ל כו׳ לא כנלעס הרוח גסות של זו תדההיעה
 מהכא אמרזעירא רבא אמר מנין הרוח לגסי אזהרה ח

 יצחק בר נחמן רב תגבהו .אל והאזינו *שמעו סש
פן לך *השמר וכתיב ושכחת לבבך *ורם מהבא אמר ירמיה
 א״ר אבין דא״ר אלעאי רבי אמר אבין וכדרבי תשכח \

 לא אלא אינו ואל פן *השמד שנאמר מקום כל אלעאי חמ?יני
אמי דרבי משמיה לה אמר זמנין עוירא רב דרש תעשה• סס

 גסות בו שיש אדם כל אסי דרבי משמיה לה אמר וזמנין
 בעולם ישנו יכול מעט *רומו שנאמ׳ מתמעט לסוף הרוח

 שס שנאמר בזמנו העולם מן נאסף בו חוזר ואם *ואיננו ת״ל
 בהו דכתיב ויעקב יצחק כאבררם יקפצון ככל *והומכו

 י" מאי * ימלו שבלת *וכראש לאו ואם כל מכל בכל
 כסאסאה אמר חד חסדי ורב הונא רב ימלו שבלת ובראש

 למ״ד בעלמא עצמה כשבלתא אמר וחד דשבלתא
 אלא ימלו שבלת וכראש דכתיב היינו דשבלת׳ כסאסאה

 רב אמר ימלו שכלת וכראש מאי עצמה כשבלתא למ״ד
 לתוך שנכנס לאדם משל ישמעאל רבי רבי תנא וכן אשי

 רב רוח ושפל דכא *ואת מלקט הוא גבוה גבוה שדהו
 דכא את אני וח״א דכא אתי אמר חד חסדא ורב הונא

 השר׳ הקב״ה שהרי דכא את אני דאמר כמאז ברא ומפת
 רב אמר • למעלה סיני הר גבה ולא סיני הר על שבינתו

 הניח הקב״ה שרדי קונו מדעת ארם ילמד לעולם יוכף
:סיני הר על שכינתו והשרה וגבעות הרים כל

 תגונה אלמא ושכחת לבנך ורם שנא׳ חח גס יהא שלא אזהרה
 השתר מוזהר הוא ונשכחה נוראו את ששוכח שכחת לידי נא הלנ

 שחתן כיון מעט רומו :תחשינותו מתמעט ש תשכח פן לך
 תך ונעשה חור ואס והומכו : תתקיים בעולם וישנו תתמעטין.

 תן יקפצון : כל נהם שנאתו־ כאלו ככל .עצמו את שתתיך עניו
 אנרהס את נרך וה' ניה 3כתי אלרהס ־ ישרים תות יתרתו העולם

 אלהים חגני כי יה3 3כתי 3יעק ־ תכל ואוכל כיה 3כתי יצחק ־ בכל
 זקן שקורין שמלת של הו3ג דשבלתא כסאסאה :על לי יש וכי

 והיינו מלקט הוא גבוה גבוה מאליו: ונופל נשנר והיא הסבולת

 : תחנרתה לתעלה ראשה שנראה כשנולת יתלו שמלת וכראש
 את אשכון והיינו אצלי ששוכן עד הדכא אח יה3תג אני דכא אתי
 אדם ילמד )אצלו(: שכינתי את ארכין אני דכא את אני :דג(

תנור כגון וגבעות הרים כל :הנתונות את 3לאהו קוני מרעת
 : גננונים הי־יס תרצחן לתה כדכתיג שס שנאו וכרחל

והאזינו שמעו שנאמר כו׳ הרוח לגסי אזהרה מהרש״א
 תפורש קאתר איסורא לעני! אס כר' תגבהו אל

 לתדין דאין אתרי׳ הא קאתר תלקות לענין ואס תקי־אות נכתה
 ואין נדיףגיהנם אותו דעונשיז א־לעיל דקאי ואפשר קנלה תדנרי
 גסות בו שיש אדם וק״ל:כל תזהירין אא״כ תשתיא נתי עונשין
 הוא התכול דגר נענין קרא דהאי כל׳יראה מתמעט לסוף הרוח

 נאספו וע״כ תלק פרק כדאיתא הטונה רוג נשכיל שנתגאו דכתיג
 נזתנז נאסף עוד תתגאה ואינו נו שחוזר תי3 אמר וע״כ זמנם נלא

 מכל בכל נהו כדכתיג הטונות נכל שנהנרכו אף כו' כאנרהם
 תתעטין אתם המעט אתם כי נחולין כדאתרי׳ תתגאיס היו לא כל

 את אני אמר וחר :ע״ש כו׳ עפר ואנכי אתר אנרהס עצתכם
 השפל לגני עצתו ישפיל 3החשו שגס כו׳ונ״ת ומסתברא דכא
 " וק״ל: שתים תכנוד גדול לך דאין כנודו זה שאין יאתר ולא תתנו

 ש ראוי הרוח גסות בו שיש אדם כל אלעזר רבי ואמר
 ,זגדועים הקומה *ורמי הכא כתיב כאשירה לגרעו

!דגייס כל רכייאלעזר ואמר ׳ חגרעון *ואשריהם התם וכתיב

אדם



ראשון פרק המקנא
 *הקיצו שנאמר ננער עפרו אין הרוח גסות שישיבו אדם י&פיה
 עפר שיכני אלא נאמר לא עפר שובבי עפר שוכני ורננו 'נ

 אדם כל אלעזר רבי ואמר בחייו לעפר שכן שנעשה מי
 ה׳ רם *כי שנא' עליו מיללת שכינה הרוח נפות בו שיש מציה

 תימא עויר׳ואי רב דרש יידע ממרחק וגבוה יראה ושפל
 ורם בשר מדת הקב״ה כמדת שלא וראה בא ר״א
 את רואה גבוה ואין הגבוה את רוא׳ גבוה ודם בשר מדת

 את ורואה גבוה הוא כן אינו הקכ״ה מדת אבל השפל
: יראה ושפל ה׳ רם כי שנאמר השפל

 3כדכתי אחריה לשרש שצריך כאשרה אחריו ושרש גדע באשירה
 .: המתים בתחיית מקין ננער :שמס אח ואכדתס

 לעפר שכן : המתיס כל על דלשתמע נאמר לא עפר שוכבי
 יידע ממרחק וגבוה מקוננת: מיללת לעפר: עד עצמו משפיל
 והגבוה יידע ממרחק וגכוה יראה ושפל ה׳ רם כי דקרא רישיה

 שכינה יידע . רכים ימים הפורענות עליו שתבא תקודם מתרחק
 כהס ויודע וכמו אלמנותיו ויודע כתו עליו ומשתכרת מתאוננת

 הגבוה את רואה : ר3ש לשון לתעלה כתכיא יודע סוכות אנשי
 כראשיתה כתאנה כבכורה כמו בעיניו יחשוב עמו ולהשתדל לקרכו

: ולחככס לקי־כן עיני נחתי אכותיכס את ראיתי .
 וסייעתו סנחריכ של הי־וח כגסי בו' לגדעו ראוי מהרש׳א

 ליה מדתה אכל גדועים כיה ומפורש קרא איירי
 כמ״ש אחרי׳ ולשי־ש לגדעה שצריך כתו אשירה של לגדוע מ״ש

 מאד כת״ש אחריו ולשרש לגדעו צריך הרוח כגסי כן תאבדו! אבד
 לעיל כת״ש עכו״ס של כחו הוא הרוח הגס כי רוח שפל הוי מאד

 לי נראה כו׳ שוכני אלא נאמר לא בעפר שוכבי :ודו״ק
 ל״ג ־ שוכני כמקום שוככי נאתר תדלא ליה דמדקדק זו לגירסא

 אי אכל ע״י כגירסת וכ"ה כו' לא עפר שזכני אלא כל עפר3
 שוככי כלל גיסינן לא שלנו בגמרות שהוא כמו כל כעפר גיסינן

 דהיינו ותלתעה מלמעלה עפר דתשתע נאתר לא כעפר שוכני אלא
 אלא נאתר לא עפר הדס כיסוי ר״פ3 כדאתרינן מיתה לאחר
 נאתר עפר וה״נ ותלתעה מלמעלה עפר שיהיה כעפר וכסהו

 לעפר שכן שנעשה תי ע״כ והיינו ומלמטה מלמעלה לאו דמשתע
 לעפר שכן שנעשה מכואר והענין ־ תלתטה אלא עפר דליכא בחייו
 גומר ואנכי״עפר אברהם כמ״ש מעפר יצירתו שפלות שיודע בחייו

 ונראה דחוק והוא פרש״י עיין עליו מיללת שכינה >ק״ל:
 להגביהו הקל׳ה רואה יראה ושפל ה' רם כי קרא דה״ק לפרש
 אין עצמו המגכיה אבל בסמוך כדאמרינן השפל את אליו ולקרב

 ודם כשר מדת היפך עליו לקונן יידע ממרחק אלא תקרבו הקכ״ה
 רב דרש נסמך ולזה כסמוך כדאתרינן הגכוה את מקי־כ שהגבוה

 אני אין דרשה לכאןהך נתי ונסמך כעצמו זה לכאןכענין כולי עוירא
 הקכ״ה הרי דכא אתי למ״ד אי כולי אחד כעולם לדור יכולין והוא

 דכא את אני למ״ד ואי אח׳לתעלה כעולם להיות אליו השפל מקרב
 החח כגסי אכל השפל אל למעה אח' כעולם עצמו מקרב הקכ״ה
והיינו העליון בעול׳ למעלה והקכ״ה למטה להיות תרחיקו הקב״ה

סוטה
:גומר תתרחק גבוה

 י גסות בו שיש אדם כל עקבא מר אמר חסדא רב אמר
 רחשם יבולי! והוא אני אין הוא ברוך הקרוש אמר הרוח

 ׳ שס אצמית אותו רעהו בסתר *מלשני שנאמר בעולם לדור
 אותו תקרי אל אוכל לא אותו לבב ורחב גבהעינים

 שנאמר הרע לשון אמספרי לה דמתני ואיכא * אתו אלא
 שיש מי כל ,אלכסנדר רבי אמר * רעהו בסתר מלשני

 שנאמר עוכרתו קמעא רוח אפילו הרוח גסות בו
 ־שעיס בו שיש ים ומה יובל לא השקט כי נגרש כים *והרשעים

 ׳' אלא בו שאין אדם עוכרתו קמעא רוח רביעיות כמה

 רב אמר אשי בר חייא רבי אמר * עאכ״ו דם רביעית
 • בשמינית משמנה אחד בו שיהא צריך חכם תלמיד

 כסאסאה ליה ומעטרה יהושע דרב בדיה הונא רב אמר
 ובשמתא ביה ראית בשמתאמאן רבא אמר לשבלתא

 ולא מינה לא יצחק בר נחמן רב אמר * ביה דלית מאן
 טז תשלי כל ה׳ *תועבת רכתיבביה זוטראמאי מי מקצתה

: לב גבה
 דקרא דרישיה משוס הרע לשון אמספרי לה דמתני ואיכא

 קלה פורענות עוכרתו קמעא רוח וגומר; כסקר מלשני
 משתעי דלעיל דקרא הרוח גסי והרשעים :ותאבדתז טורפתו
 וגו׳ אריב לעולם לא כי וגו׳ שפלים רות להחיות ונדכאים בשפלים

 ראיתי דרכיו וגומר ואכהו קצפתי בצעי כעין השפלים אותם על
 שפלים שאינם הרשעים אכל וגו׳ שפתים ניב כורא וגו׳ וארפאהו
 :שכיב לשפתיו וטיט רפש וגורש המשליך כיס נגרש כיס ונדכאים

 עוכרתז קמעא שרוח בו רואין אנו מיס של לוג רביעיות כמה
 שברכיעי' אחר רביעית אלא בו שאין ין:אדםמימ תא עוכרת

 מסיני למשה הלכה חכמים שיערו שיעור !הו מתקיים הוא דם
 תת נפש על ביה וקרינא נפש שהוא מפני כאהל תטמא דם שרביעית

 עוכלא והיינו הוא קטן משקל בשמינית משמנה אחד :ימא לא
 בו תסתוללין ראש קלי יהיו שלא גאוה מעט בו שיהא צריך כלות׳
 לידי ומעטרת : כרחס על עליהם תחקכליס דבריו ויהיו

 חכם לתלתיד לו והוגנת נאת תעט גסות לשבלתא כסאסאה
 דאית מאן בשמתא • לשבללן המעטרת כשאסאה ומעטרתו

 לפי פורתא גסיח ביה דלית מאן ובשמתא :הרוח גסות ביה
 ולא מינה לא . להוכיחם כח בו ואין מתנו יראים עירו בני שאין

 . מ״ד זוטרא דתי במקצתה ולא בכולה לא אדם יחפוץ לא מקצתה
ויצא מס״ד חלק בשמינית )שמנה לב גבת כל יי׳ תועבת קרא כיה

: רוח( גסי מכלל
 שיימנו הצלול דם הוא פר״א דס רניעיח אלא הו שאץ אדם תוספות

 ־ שהוא סלעים ועשרים חמשה משקל אלא נו אין הלב משתית

:הלוג רכיעיח

 מלשני שנאמר ל״ה אמספרי דמתני איכא מהרש״א
 תקרי אל א דקר מסיפא נמי ליה ודריש גו' בסתר

 כתדיא וכ״ה אצתית אותו דקרא מרישא ולא אוכל לא אתו אלא אותו
 נפרק



פרק המקנא
 קאי יהיה דקרא דסיפא דאותו לומר דחוק והוא בערכין יש מרק
 לו אין גומ׳גס עיניס גנה אלפניו ולא אל״ה נקרא פניו אלפני

 דרשה הך דלפוס וי״ל הזה במקום גו׳ עיניס לגנה כלל משמעות
 נסתר מלשני ק<׳וה גומר עיניס אגנה נמי דקאי ודאי אל״ה דקאי

 ודו״ק; עמהס לדור אוכל לא אתו כלומר אתו עיניס גנה גומ׳גס
 נגרש כים והרשעים שנאמר עוכרתו קיימעא רוח אפי׳

 לפרש נדחק גס וטיט רפש מימיו סמין־ויגרשו אסיפ׳דקרא לפרש״י
 מקומות בכתה המדרשות לפי אנל הרשעים של הרוח גסות בכאן

 למעל' ועולים שמתגאים הים לגלי מדת׳הרשעים הוא קרא האי3
 הם שם וכשמגיעים העולם לשטוף הים חול לגנול חוץ לצאת

 ולפי ע״ש ישעיה נספר רש״י פי׳ כן הקב״ה של פיו ברוח נשברים
 גומ׳ ואיננו נו ענרה רוח כי ועש״ה ׳33 עוברתו דגרסינן נראה זה

 הים לגלי זנ״נ וסנחריב פרעה כגון המתגאים הרשעים שדימה
 שהוא הים חול גנול של קימעא ורות עולם לשטוף לרום העולים

 הקב״ה של פיו נרוח כן מלשטוף עונרתו הקנ״ה של פיו רות
 ולנ״ג ולסנחריב לפרעה שעשה כמו גאותס הרשעים מן עוברת

 רניעיו׳ כמה נו שיש ים נעול׳ומה המתגאים ודור דור רשעי ולכל
 וק״ל: כז׳ רניעיות כמה נו שיש מהים וגל גל כל היינו דקאמר נו׳

 לפרש יראה בשמינית משמנה אחד בו שיהא צריך ת״ח
 נאחד התורה כבוד משום מדאי יותר עצמו הת״ח ישפיל שלא

 כמ״ש אפי תמניא נשמיני׳שהוא שנאמרו שמונה שהם ממעלותיה
 המזמור זה נאמר שמונה שהם התורה תעלות שע״ש המפרשים

 לשכלתא כסאסאה ליה ומעטרה קאמר ואהא אפי נתתניא כן
 דהיינו ימלו שבלת דכראש שם אמדו לש״ש שלא שהמתגאה לפי

 התורה בכבוד לש״ש בקצת המתגאה אבל דשבלתא נסאסאה
 בראשו לעטרת לו תהיה התורה כבוד ליה מעטרה אדרבה

חלק שהוא בשמינית שמונה שמעתי צחות ובדרך לשבלתא כסאסאה
 : וק״ל הרוח גס שהוא תג"ס אחד חלק לו יגיע לא שאז סייר

 א״ב אלא נשמעת אדם של תפלתו אין חוקיה אמר יא
 בחדשו חדש מדי *והיה שנא׳ כבשר עצמו משי-ם שם

 ה׳ אמר לפני להשתחוו׳ בשר כל יבא בשבתו שבת ומדי ה'םעי
כתיב לא אדם ונרפא ביה כתיב בשר וירא רבי אמר יט

 בשר "מרה "רם "אפר אדם יוחנן רבי אמר ־ ונרפא ביה
 "שאול "בושה דאמרי ואיכא "רמה "סרוחה "בושה

 בו שיש אדם כל אשי רב אמר :בשי״ן דכתיב ״רמה *יקרא
 ואין ולספחת *ולשאת שנאמר נפחת לסוף הרוח גסות יי

 הרמים ההרים כל *ועל שנאמר גבהות לשון אלא שאת '^ע0י
 שנאמר טפילה אלא ספחת ואין הנשאלת הגבעות כל ועל אלמז0

 א״ר לחם־ פת לאכול הכהונות אחת אל נא ספחני *ואמר נ 15
לפני הרוה נמוכי גדולים כמה וראה בא לוי בן יהושע •5י0

 שכר מקרי׳עולה ארם קיים המקדש שבזמןשבית הקב״ה
 שרעתו מי אכל בידו מנחה מנח׳שבר מקריב בידו עולה ש ע"
 כולן הקרבנות כל הקריב כאלו הכתוב עליו מעלה שפלה אץ׳

 שאין אלא עוד ולא נשברה רוח אלהים *זבחי שנאמר
 :תבזה לא אלהים ונדבה נשבר שנא׳*לב נמאסת תפלתו 03

רלב סוטה ראשון
 להתפלל להשתחוות :קשה שהוא כאבן ולא רך שהוא כבשר

 לפגי נשמעים הס כי ויתפללו יבואו כבשר שתם אותם
 כי ובשר ונרפא ביה כתיב בשר ; יבואו לא הרוח גסי אבל
 צרעת נגע * בשרו בעור יהיה כי אדם ונרפא שחין בעורו נו יהיה

 למד אתה דרכך לפי מנייהו בחד נרפא כתיב לא באדם תהיה ני
 עליז הבאים מיסורין להתרפאות קרוב כבשר ועניו רך שהוא שמי
 קמעא דרוכז לתכותיו רפואה אין כאדמה קשה שהוא מי אבל

 כלומר מרה דם אפר שהוא אדם שמו נקרא למה אדם :עוכרתו
 מן היוצאת מרה לחלוחית היא מרה יתגאה לא הבלילכך כולו

 העתים ושנוי החדשים לפי הכל באדם ומתגברת שבכבד המרירה
 יש ומכאובים ונגעים חלאיס באים ידיה ועל שאוכל המאכל ולפי

 .* אדומה מרה שקרוי ויש שחורה מרה הו־ופאיס בדברי שקרוי
 פחות וגעשה מחשיבותו מתמעט נפחת :ביתן שאול מקום שאול

 ליד* בא עצמו את שמנשא ידי על ולספחת ולשאת _• באנשים
 שאינו דבר טפלה :וטפל נספח אלא באנשים עיקר שאינו ספחת

 בית בגזיר׳ נא אספני נא ספחני : לאחרים ומטפל בעצמו חשוב
 כהג* את שיוציאו אחרים גדולים כהניס אעמיד קרא משתעי עלי

 : אצלם ולקולטם לאוספם מהם לבקש ויצטרכו מגדולתם זרעך
 ולא בידו עולה שכר המשמרות: מי באחת הכהונות אחת אל

;במשמע הזבחים כל זבחי ;אחר קרבן שכר

 כל יבא גו׳ שנאמר כבשר עצמו משים אא״כ מהרש״א
 אדם כל יבא כתיב מדלא גומר להשתחוות בשר

 כל כתיב ולא גו׳ בשר כל השחית כי המבול בדור דכתיב והא גו'
 מינן לשאינן נזקקו וחיה בהמה כל דאף מיניה דרשינן הא אדם

 אדם :• וק״ל וחיה בהמה ליבות שייך השתחואה לענין והכא
 שיזכור הכוונה כולי רמה סרוחה בושה בשר מרה דם אפר
 את אלהים ה׳ וייצר כמ״ש מעפר יסודו כי שבחייו שפלותו אדם

 יסודות ד' שבכל השפל הפשוט החומר שהוא גומר עפר האדם
 מרעין נל בריש פ׳ח״ה כדאמרינן לחלאיס מסוגל שהוא דם ושהוא

 יתגבר אם ידיהם שעל מרות מד׳ מרה בעל ושהוא נו׳ דם אנא
 שהוא יזכור ועוד השנה ד׳עתזת כפי ולמיתה לחולי יבא מהם אחד
 בושה לו יהיה לשמים רע יהיה אס כי במותו שפלותו ע״ש בשר
 לבריות רע יהיה כו׳ולא בושה לאותה אוי כמ״ש במותו הרין ליום

 לרמה עצמותיו כי לעצמו רע ולא לפניהם סרוח יהיה במותו כי
 לשמים טוב ויהיה יתגאה לא שמו ובשר אדם כי שיזכור וע״י יהיו

 ביותר שנתגאו המבול בדור בקרא לכוין יש וע״ז ולעצמו ולבריות
 זמן כל ר״ל גות׳ לעולם באדם רוחי ידון לא אמר חלק פ׳ כמפורש

 הוא באשר שפלותו בדעתו ידון לא חי שהוא דהיינו בו רוחי שעוד
 לא במוחו שפלותו ע״ש בשר נקרא שהוא בשגס אלא אדם נקרא
 לשון אלא שאת ואין ולספחת שנאמ׳ולשאת :ודו״ק יזכור

 תחלתו נקט ולא נגעים פרשת דסוף קרא האי נקט כו' גבוה
 דמיחורא משוס גו' ספחת או שאת בשרו בעור יהיה כי דכתיב

 דהיינו גו׳ ולנתק צרעת נגע לכל התורה זאת 3נתי דכבר הכא רש7
בכלל



פרק המקנא
 הכא 3לבהו ששינה ועוד והספחת השאח שהם אדם נגעי מלל
 ודנחיס ודכגדים דאדס נגעים תעי כל אחר גומר וספחת שאת

 נגעים מעי וכל מ׳ וספחת שאת הקדים נגעים פרש׳ ולחתלת
 שאת הנא כלל הואנכר יתורא ק־א דה אתת וע״כ שאמרנו
 דאין אתי ולדרשה גומר צרעת נגע לכל לואתהתורה וספחת

 שהתראה ע״ש עמקא הוא שאת של התי־גוס כי גלוה לשון את5
 תי על לא שהצרעת ע״ש איל כמפורש הכפר עור תן עמוקה שלה

 וכחזקתו כעזיהו דכתיל לערכין יש לפרק כדאתר עצמו שתתנשא
 גליה לשין זה צרעת קרא למצחו זרחה והצרעת גותר לבו גלה

 לעזיהו גס כמ״ש מגדולתו שנפחת ע׳׳ש ספחת לשון זהשני׳שאחריה
:תחתיו תלך בנו שיותם

 הזה בעולם אורחותיו השם כל לוי בן יהושע רבי ואמר יב י
 *ושם שנאמר הקב״ה של בישועתו ורואה זוכה שס
 : ושם אלא* ושם תקרי אל אלהים בישע אראנו הרך 3ע״

: מצות של שכרה כנגד תצוה הפסד מחשל אורחותיו השם חלים
:לימין ושם אלא לשמאל ושם תקרי אל נ
 קראו הכתוב יוסף רב אמר אחר לאיש והיתד, והלכה ,׳יק
 הוציא שזה ראשון של זוגו בן ז.ה שאין אחר דמ״ק

 : ביתו לתוך רשעה הכניס וזה מביתו רשעה ״א0י
 אם ראשון של זוגו כן זה ואין :ונו' שנושא־ לתי אחר קראו הכחל□ ,^ןנר

: ונז׳ ישאנה נד
 ומאיימין שבירושלים הגדיל לי״ר אותה מעלי־ן היו ן

 לה ואומרים נפשות עדי על שמאיימין כדרך עליה
 ילדות הרבה עושה שחוק הרבה עושה יין הרבה כתי

 הגדול לשמו עשי עושים הרעים שכינים הרבה עושה
 לפניה ואומרים המים על ימחה שלא בקדושה שנכתב
 :אביה משפח׳בית ובל היא לשומען כדאי שאינה דברים

 כסנהדרין כדאמרינן נפשות עדי על : מודה שתהא עלי־ ומאיימין
 אחד יפרק ונו' נפשות דיני ממונות נדיני שלא יודעי! הוו

 קלקול לידי שנאה ילדה לנערה וגורס עושה ילדות הרנה י ממונות דיני
 רעים שכינים י זו מנוולת מיתה לידי עצמך תניאי אל הדכר אמת ושמא

 לשומען ראויה אינה לשומען נדאי שאונה :תמיד לה ומלויין לפתות יודעין
על שתודה כדי אלא הראשונים צדיקים הודאות דכרי לפניה שאומרים

: כיש ולא הודה יהודה לקמן נדאתרי' קלקולה

 ביארו נכון בלב החטאת על החייב הודאות הקב״ה לפני חביב כמה ב אה"
 עלי אודה אמרתי כסיתי לא ועוני אודיער חטאתי באות' ע״ת ד״ה

 פשע או עון או חטאת שיהיה בין סלה חטאתי עון נשאת ואתה לה' פשעי
 כיון כי אף עליהם בהתודותי לי להמחל ניתנו כלס החטא מדרגות ג׳

 בזכות כבר באמת עדיין הודיתי שלא אעפ״י הפשע על להודות בלבי שגת־תי
 עצמו הפשע גס לי נמחל אח״כ בפועל וב,יידוי והחטא הטון לי נשאת זה

 בנצחיות ונוגעים כבדים עונות שיהיו אף כלומר אלה מלות הוסיף כולם ובסוף
 דבדידיה נשאת ואחה עבר בלשון ואותי־ו י הוידוי לפני שעומד דבר לך אין

 עונו לו נתכפר ולא בראשונה הודה ולא שהתנצל שאול הפך עובדרו היה
 • תמות לא חטאתו העביר ה' גס נתן אי׳ל לה' חטאתי ■שאתר תכף והוא

מביאות סבות מכתה ופותחיןלהפתח לפועה אותריס היו נזה כיוצא כל
: ותתכפר תירה חטאה שאס כדי חטאת לידי האדם

 נפרמו נפרמו אם נקרעו נקרעו אם בבגדיה אוחז וכהן שס
 ר״י שערה את ופותר לבה את מגלה שהוא ער

 שעו^ז היה ואם מגלהו היה לא נאה לבה היה אם אומר

סוטח ראשון
 בשחורים מכסה בלבני׳ מתכסה היתה סותרו היה לא נאה
 מעבירים וטבעות נזמים וקטליאות זהב כלי עליה היו

 למעלה וקושרו מצרי חבל מביא ואחייב לגולה כרי ממנה
 מעבדיה חוץ רואה בה לראות הרוצה וכל מדדיה

 מותרות הגשים וכל בהן גם שלבה מפני ושפחותיה
 יחזקאל כזמתכנה תעשינה ולא הנשים כל *ונוסרו שנא׳ לראותה

נג אינו נפרמו :ואם חושש אינו נק־עו אם שלה: הצואר בכית בבגדיה אוחז
 בלע״ז דיממינצייר שנקרע׳לקרעי׳הרב' מקריעה גדולה פרימה חושש

 מקרא:וסותר לה יליף ולקמן לבה את שמגלה עד .־ סילקא דפרים האי כמי
 הצי כמין הוא תכשיט קטליאות תקרא־ לה יליף ולקמן קליעתו מ שערה את

 המצרי הצדדי!יחכל מן גרונה את ותקיף חנוקה את כי וסוגרת פתוח עגול
 מדדיה למעל׳ וקושר :עליו וכרוך הדקל סביב הגדל משיב דקל מצורי עשוי

 דעתו ביתו בני רואה כשאדם בהן גס שלנה ־ לאדן בגדיה ישמטו שלא כדי
 שס יממה ולא שתורה מבקשים ואנו תנדה ולא תירא ולא עליו מתגברת

 רישא תנא והא פריך לקמן לראותה מותרות הנשים וכל : המיס על הקדוש
חייבות לה^ונשיס ומתרן כו' אנשים ואפי׳ רואה בה לראות הרוצה כל

:ביחזקאל הוא מקיא הנשים כל ונוסרו : לראותה

 שישוב ער ולנוולו ליסרו לחועא עושים מעלה של ב״ד וכאלה כאלה אה״ב
־ ממנו וילמדו לרבים מופת יהיה ולמען

 יג שאירעו ומעשים הגדה דברי לפניה אומרים רבנן תנו
" ולא יגידו חכמים *אשר כגון הראשונים בכתובים

>׳
 5ע״ זכה בסיפו היה מה בוש ולא הורה יהודה מאבותם כחדו
 )בי6 היה מה בוש ולא הודה ראובן • הבא העולם חיי וירש

 ס> שכרן מה שכרן ומה ׳ הבא העולם חיי וירש זכה בסופו
 0ש נתנה לבדם *לדם הזה כעולם שכרן מה בדקאמרי׳אלא

 דאודי אשכחן יהודה בשלמא בתוכם זר עבר ולא הארץ
 בנא׳ מנא ראובן אלא ממני צדקה ויאמר יהודה *דבר. דכתיב

 חמאי- יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל לןדאודידא״ר
 דנריס שנים אותן כל ליתרה וזאת ימות ואל ראובן *יחי דכתי׳
 ג1 מנולגלין יהודה של עצמותיו היו במדבר ישראל שהיו

 רבש״ע אמר רחמים עליו ובקש משה שעמד עד בארון
 ה׳ שמע מיד ליהודה וזאת יהודה שיודה לראובן גרם מי

 ע<ץ ליה מעיילין קא הוי ולא • לשפא איבריה על יהודה קול
 פ׳יק ירע קא הוה לא תביאנו עמו *ואל דרקיע למתיבתא

 דמכוח לק׳ס קא ההן לא לן רב *ידיו בשמעתא ולמטרח למשקל
 א שס כשלמא תהיה מצדיו *ועזר דהלכת׳ אליבא שמעתא ליה

 שם למה ראובן אלא תמר תשרף דלא היכי כי דאודי יהודה
דמפרששם• מאן עלי חציף ששת רב והאמר דאודי ליה

:בהדיה אחוה לחשדי דלא היבי כי ׳ חטאיה
 כדאי שאינה ריס3ד לפניה ואותר כמתניתין כס לפניה אומרים

. ז־״ל לפניה שאומרים ראויה אינה ופי׳רש״י לשומען
 על שהודה כדי הראשונים צדיקים הודאות דברי ;סוטה כפני

 שנעשו כתורה הכתוכיס כדכריס הראשונים בכתובים קליללה:
 ,חטאה'. על ויודו יגידו תכתים אפר זו הגדה כגון הראשוני׳ יתיס3

 דלקמן להה3 כמעשה ראובן הס ומי תאכותס עונס כחדו ולא
הארץ נתנה לבדם להם ;ממני צדקה תמר מעשה3 ויהודה

יהוד?



רלג סוטה ראשון פרק המקנא׳
 ר3ע3 תחלה חלק נטל ראובן רכות3ד כתוספתא למלכות זבה יהודה
 ר3ע לא אימתי תנחומא רני דרש בתוכם זר עבר ולא :הירדן

 אין ליהודה וזאת ימות 1ון ראובן יחי לנרכס משה א3כש נחוכס זר
 של עצמותיו : מזן חון וזאת מתחלה השבעים כל נכרכת לך

 ממצרים העלו השנטים כל עצמות כארון טגולגלין יהודה

 עם אתכם מזה עצמותי אח והעליתם להם אמר שיוסף והוא
 אבריו ויהודה קיימת שלדן השבטים כל עצמות והיו עצמותיכם

 של בערבונו עצמו את שנידה מפני נארונו ומחגלגלין מפורקין
 ומהכא הנא לעולם אפילו הימים כל לך וחטאתי שאמר ננימין
 גרם מי ;א3 הוא תנאי על אפילו חכם נדוי כמכות לן גפקא

 כמעשה שהודה יהודה : אנין יצועי כמעשה שיודה לראובן

 כשאמר תנחומא דרכי אגדה ומדרש כידם מסורת היה כך חמר
 ועכשיו אבי יצועי בלבלתי אני ואמר ראוכן עמד ממני צדקה יהודה

 : מתגלגל שהוא ליהודה וזאת חי כאלו קיימת שלדו ראובן יחי
 לישיכה :למתיבתא מדוכתי׳ דשף כמו משם שנתקו מקום לשפא

 : חכמים שאר עם וליחן לישא ולמטרת למשקל :מעלה של
 מלחמה לשון ידיו דנתי׳ והאי ריכו לריב נצחון לו יהא לו רב ידיו
 לומר זיכה היה לא דהלכתא אליבא :תורה של מלחמתה הוא

 כוש שאינו נראה לרכיס חטאיה דמפרש מאן :המתקבל דכיר
 אתיו פאר יהיו שלא אחוה ליחשדו דלא : בדבר ונכלם

:מאכיהן נחשדין
 אל ראובן במדר׳וישב דאמרינן ע״ג אף שיודה לראובן גרם מי תוססות

 וזה אביו יצועי שבלבל על ותתעכיתו תשקו ששב מלמד הבור
 יהודה שהודה אחר עד ברבים הודה לא ת׳'מ דתתר מעשה קודם היה

:החובל בפרק עכ׳יל

 שני והאשה מלפניו אחד פרק אותו מכסין האיש תבן
 רבא יאמר וכו׳ מלאחריה ואחד מלפניה אחד פרקים

 : רואות שעיניו במה אלא שולט הרע יצר דאין גמירי
 ושאר מלפניו בגד חתיכת אחד פרק :בנסקל אותי מכסין האיש

: מרביתם בידם מסורת גמירי : ערום גופו כל

 שלא בין בפניו בין עריות דאמר תא״ד מקשינן וכו׳ גמירי תוספות
 שראה מאחר ת״פ דהתס ולק״מ ילרייהו נפישי בפניו

 אבל נפנית שלא אפי' לעולם אחריה מהרהר שוב אחת פעם הערוה
: אחרת אחר מהרהר אינו ערומה הנשקלת שראה משמת

 קשטה היא לו מודרין בה מורד שאדם במרה משנה יד
 גלתה היא מנוולה המקום לעבירה עצמה את שם
 התחילה הירך עליה גילה המקום לעבירה עצמה את 3ןנ״

 תחלה הירך תלקה הבטןלפיכך כך ואחר תחלה כעבירה
 יוסף רב אמר גט׳ :פלט לא הגוף ושאר הבטן כך ואחר

 יושף רב דאמר בטיל לא במרה בטיל דמרה גב על אף
 שבטל׳ אע״ג המקדש בית שחרב מיום חייא רבי תגי ובן

 דין אלא בטלו והא • בטלו לא מיתות ארבע סנהדרין
 מן נופל או סקילה שנתחייב מי ׳ בטלו לא מיתות ארבע

 ברליק׳ נופל שריפ׳או שנתחייב מי • דורסתו חיה או הגג
 או למלכות נמסר או הריגה שנתחייב טי מבישו נחש או

או בנהר טובע או חנק שנתחייב מי י עליו באין לסטין
:בסרוגכי פת

 טו בה מודד שאדם שבמדה מנין אומר מאיר ר׳ היה תניא
שס אין תריבנה בשלחה *בסאסאה שנאמר לו מורדין

 ישעיה קב תרקב וחצי תרקב אפילו לרבות מנין סאה אלא לי
לכיכ׳*ומל תלמוד ועוכלא תומן רובע וחצי רובע קב וחצי

1 - ■ 00 (1
 טצטרפין ופרוטה פרוטה שכל ומנין ברעש סואן סאון

 ז קפלת חשבון למצוא לאחת *אחת לומר תלמוד גדול לחשבון
 היא לה מדדו בה שמדדה שבמדה בסוטה מצינו וכן

 מעמידה כהן לפיכך לו ליראות ביתה פתח על עמדה
 נאים פודרין לו פרסה היא לכל קלונה ומרא׳ נקנור בשער

 וטניחה ראשה שעל כיפה נוטל כהן לפיכך ראשה על
 £ מוריקו׳היא פניה לפיכך פניה לו קשטה היא רגליה תחת
 • את לו קלעה היא בולטות עיניה לפיכך עיניה לו כחלה

 לו הראתה היא שערה את סותר כהן לפיכך שערה
 בצלצול לו חגרה היא נושרות צפרניה לפיכך באצבעותיי

 היא מדדיה למעלה וקושר מצרי חבל מביא כהן לפיכך
 על קבלתו היא נופלת יריבה לפיכך יריבה לו פשטה
 עולם מעדני האכילתו היא צבה בטנה לפיכך בריסה
 משובח יין השקתו היא בהמה מאכל קרבנה לפיכך

 המרים מים אותם משקה כהן לפיכך משובחים בכוסות
 )בסתר מרום יושב בסתר עשתה היא חרם של במקדה
 " נשף שטרה נואף *ועין שנאמר פנים בה משים עליון(
 היא אחר דבר ׳ ישים פנים וסתר עין תשורני לא לאמה

*משל *תכסה שנאמר בגלוי פרסמה המקום בסתר עשתה
: בקהל רעתו תגלה כמשאון שנאה

 בקירוב תחלה נהנה הירך לשמש כגון בעבירה התחיל ירך
בתת דכתיב אותה לקלל תחלה הירך תלקה בשתלפיכך

 שפסקו בטיל עצמה דמרה אע״ג : גת׳ ־ נופלת יריכך את ה׳
 עבירה לעוברי להם שמודדין בטיל לא במרה :ב״ד מיתות ד׳

 רב דאמר ■ מיתה תת או במגמת ומתים גה שתתחייבין כמדה
 :וכו׳ חני וכן בעלמא נמי יוסף רב דאתר קאמר תלתודא יוסף

 א דומי הגג מן נופל :דוגמתם שהוא שתים דין מיתות ד׳ רין
 העדי© תן אח׳ קומות שתי גבוה היה הסקילה בית דתנן דסקילה

 לארץ ותפילו בצפרניו דורסו ארי דורסתו חיה : וכו׳ ודחפו בא
 נמסר :שורפו והארס מכישו נחש :לכסקל דומה זה וגם

 הוא סייף נתי והרג בסייף ראשו תתיזין המלטת תיתת למלכות

 : בגרונו חולי והוא בונ״מלט סרונכי :בסנהדרין כדאתרינן
 לאבדון תשלחה כשאתה עצתה סאה אותה בתוך בסאסאה

 הרקב : גדולה עבירה כלומר סאה אלא לי ואין ;תריבנה
 קלות תש ועוכלא תומן : קבים ג׳ דהיינו וקב תרי סאת חצי

 הספינה: את בהתוכר בחרא בבבא בגת' תפרש ושיעורן הן קענות
 ראשונה פעם תתנו נפרע שלא פי על וכי׳אף פרוטה שכל ומנין
 ליראות :לחשבון אותה תצרפין אלא עליהם לו ויתר לא ושניה

 לקמן תנן הכי מוריקות פניה : צעיף כיפה :לנגדו פרכסה לו

: בולעות ועיניה מוריקות שפניה עד לשתות מספקת אינה
הראתה 0 א נט ב׳ח



פרק המקנא י
 בהמה אצלה;מאכל לנא לו רמזה באצבעותיה לו וצראתה

:משים שבכוסות ותגונה פחותה חרם של :במקרה שעורים
 פני את ונחתי פני את אני ושמתי ממנה להפרע פנאי פנים בה ■

 שנאה תכסה :נהם ועוסקני עסקי מכל אני פונה לשו! וכלם
 : במשאוןנמתשך : למקום השנאוי דבר המכסה במשאון

 בו׳ הבטן ואח״ב כו׳ בעבירה שהתחיל הירך מהרש״א
 מנין נחומש כפרש״י הגוף שאר ואח״נ גמי מה״ט

 שהם לפי וירך בטן מת״ל א״כ לה נכו נה ובאו הגזףת״ל כל לשאר
 דתני קאי אמתניתין בטילכו׳ לא במרה כו׳ע״ש: התחילו
 עצמה תדה לאו ודאי דהא כו׳ מודד שאדם מדה קחני ולא במרה

 שקשטה בדבר מקרי הוא בתדה אנל מנוולה והמקום קשטה היא
 ת״ל כו׳ תרקב לרבות מנין :וק״ל לגוזלה ממנה מעבירין מ .

 ומרינויא סאה מלשון סואן סאון הדרש לפי גו' סואן סאון כל בי
 סואן סאון נמלת הנו״ן שנאה ואולי ט׳ תרקב אפילו דריש כל דני

 המפרשים כמ״ש אישון נחלת הנאה כנו״ן הקטנות על להורות
 אין לכאורה כו׳ מצטרפת ופרוטה פרוטה שכל ומנין ואמר

 מועט חטא דעל משום ליישב ויש הכא דקאמר בתדה לגבי ענין וה
 ביה שייך בתדה ומאי נענש אדם אין ועוכלא כתומן דנקט נ״כ

 להשתל׳במדה לאח׳ אחד דמצטרפין להו נקט צירוף דלענין וקאת׳
 בסתר יושב בע״א מפורש ילקוט ובמדרש כו׳עכ״ל פונה לשון ודו״ק

 ע״ש: בעזל׳זנותה לפרסם הנואף בדתות עובר צורת של פנים שם
 סאון כל *כי חשבון למצו׳ לאחת מאחת רנ״ל מאחר וכי יו

 כל מכי דנ״ל ומאחר לכמדה לי למה ברעש סואן 0ש
 לי למה תריבנה בשלחה *בסאסאה ברעש סואן סאון ישעיה
 אין פפא בר חנינא רבי דאמר פפא בר חגינא לכדרבי ט

 בסאסאה שנא׳ שילוחה שעת עד האומה מן נפרע הקב״ה
 במצרי׳ האמורות כוסות ג׳ רבה והאמר וגו׳איני בשלחה

 פרעה בימי ששתת׳ ואחת משה בימי ששתתה אחת למה
 הנך תימא וכי חברותיה עם לשתות שעתידה ואחת נכה

 גר מנימן יהודה א״ר והתניא נינהו אחריגי והגי אזדי
 גר מנימן אמר ר״ע מתלמידי חבר לי היה המצרי
 אשיא ראשונה מצרית ונשאתי ראשון מצרי אני המצרי

 לבא )מותר( ראוי בני בן שיהא כדי שניה מצרית לבני
 אין פפא כר חנינא א״ר אתמר הכי אתם׳ אי אלא כקהל

 שנאמ׳בסאסאה שילוחו שעת עד המלך מן נפרע הקב״ה
 בר חנינא דרבי להא לה מתני אמימר * תריבנה בשלחה

 ה׳ אני *כי דכתיב מאי פפא בר חנינא דא״ר אהא פפא ג מצאני
 לא שגיתי ה׳לא אני כלית׳ לא יעקב בני ואתם שניתי לא

 ׳ כלית׳דכתי לא יעקב בני ואתם בה ושניתי אומה הכיתי דנרי׳
 המנונא א״ר • כלים אינם והם כלים חצי בם אכלה *חצי נל

 שנאמר פאתו שתתמלא עד האדם מן נפרע הקכ״ה אין ״
: לו יצר ספקו *במלאת עפ

 למד׳ ;נפרעין״ממנו קטנות עבירות שאף ללמדנו שבא סאון בל כי 1'נטרני
מנדלין שמודד שנעלה ללמדנו .;לנמרה גפקא לאחת מאחת לי

סופה ראשון
 שלשו! : העולם מן אבודה שילוחה :החטא מעין הפרעון לו

 נבוכל בבא נכה פרעה בימי : המשקים שר של בחלומו כוסות
 לימות חברותיה עם : מצרים ארץ את להכות בבל תלך נאצר

 אזרן הנך תימא וכי : ראשונה במכה נעדרה לא אלמא המשיח
 בארץ שנתישבו היו אחרות מאותות ואלו כולם כלו הראשונים

 מצרית לבני אשיא : נתגייר עצתו הוא ראשון מצרי :מצרים
 נדי לגיורת שניה היא שתהא תצרי וגר גיורת מצרית ח3 שניה
 יולדו אשר בנים דכתיב ישראל בת לישא וראוי שלישי בני בן שיהא
 מצרית לגני משיא הייתי שאס ה' בקהל להם יבא שלישי דור להם

 ובקדושין ביבמות ואתרינן האס מצד שני בני )בן( היה ראשונה
 אותות שאר דאלו הם מצרים עדיין אלתא פסולן אחר הלך להם

 בברכות דאמרי׳ הא ליה לית ומניתן מיד בקהל לבא מותרין
 עלה שכבר בקהל לבא מותרין זהתצרים והמואבים שהעתונים

 מלתא דהך בתריה קתני וה״נ העכו״ם כל את ובלבל סנחרב
 פנתריב עלה שכבר טעית מניתן ר״ע א״ל דקדושין בתוספתא

 כמלאות :כלות מכותי כלים חצי .הזה המקרא מן אהא :וכו'
: צרה תבא לו יצר :רצונו כל ספקו

 בסיפור כוסות ג׳ פרש״י ג״ה בפרק כו׳ כוסות ג׳ ׳א מהרש
 החלום בסיפור לפרש דקדק גז׳ פרעה וכוס החלום

 ליה חשיב ובנ״ר גו' פרעה כוס ונתת אחד כוס כתוב עוד שיש לפי
 תלמודנדודאי אבל פסח של כוסות ד' נגד כוסות ד׳ וקאמר נמי
 גומר פרעה וכוס החלום בסיפור הנאמרים ג׳ אלא חשיב לא

 x שחלום והיינו גו׳ הכוס את ואתן גומר כוס אל אותם ואשחט
 כמפורש ישראל על טוב לבשר כן האמיתי פתרונו היה המשקים

 נמי והנך כלפי׳ אזרו הנך וכ״ת שם.־ עיין ג״ה פ׳ בחידושינו
 3ר מערב רחמגא אזהר וכי פרעה ביתי ונטבעו מתו תשה דביתי

 המצרי גר מנימן בד״ה :בתום׳ ע״ש הערל פ׳3 רש״י עכ״ל כו׳
 >3ית לא דעתון עמון ול״ג כו׳ הנהו דכל בלבל עתון אבל כו׳

 ט׳ ננוכדנאצר החריבה ולא כז'פנחריב וכי ובברכות אדוכתייהו
 מצרים לא דקתני התוספת׳ תן לפירושו וקשה א״ד3 : כצ״ל עכ״ל

 מצרים לא דקתני הא בפירוש ר״ת תיקן כבר עכ״ל כי' במקומו
 לתרהקת שהלך שעה אותה על הכי ליה אית דר״ע כו׳ במקומה

 שלא כן סובר אינו שלנו תלמוד אלא מצרים אח בלבל כוש מלך
 דקתגי אהא קושייתם דעיקר אלא בעלמא שטיפה אלא בלבל זה היה
 בתה לפירושו דקשה ריהס3ד ושיעור במקומם תואבים לא שם נמי

 סובר אינו דחלתודנו שנאמי במקומם מצרים לא דקחני הא שתיקן
 דקתגי הא לפירושו כן כתו לשבש לנו דיש כלל תיקן לא זה דבכל כן

 בעלמא שטיפה אלא אינו ודאי לכ״ע דההוא במקומם מואבים לא
 תיל• ל״ק החם מואבים ל״ג ואי מואב שאנן כדכחיב בלבול ולא

 ודו״ק: בפירושו ר״ת תיקן כבר כז׳ במקומה מצרים דלא דההוא
 הקשו מ׳ לה ושניתי לאומה הכיתי לא שניתי לא ה׳ -אני

 למלך לתרוצי ה״מ דלא דמניתן והא דרבא הא ליה דתקשי בהוס'
 קאתר שלמה אומה כליון לעגין דלאו מידי קשה דלא ונ״ל ט׳ע״ש

שנית" לא ה׳ אני לה״ק אלא !שניתי צאנתה ה;תי צא ה׳ אני
 להכותה



ראשון פרק המקנא
 אין העכו״ם יאמרו שלא כנר אותה שהכתי תכה נאותה להכותה

 תכה אלא נמים אלא נחו אין המצרים כמ״ש המכה נזו אלא כתו
 מכה3 גם כר כלים חצי :בישראל משא׳׳כ אחרת כמכה אותם

 אותם שהכה במצרים כמ״ש והענין פעמים כתה לייסרם אחת
 הכה נכה פרעה נימי ואח״כ משה נימי מזו זו משוכות מכות ני׳

 לעכו״ס להראות כנר אותם הכה שלא נ״נ של ח>־נ כמכת אותם
 הכתונ אתר תכות עשר גתחלת מחוב כוונת והוא נכלם כחו סיש

 בכורות ונתכת גוי אותתי את והרנתי פרעה לב את אקשה ואני
 לפי גותר תופתי רנות למען פרעה אליכם ישמע לא נאתר ג״כ

 כת״ש ואח׳ כחלכ"א הרנה אלוהות שיש ת בשניו האמין שפרעה
 נאחרת נו והתרה נאחד אותו כשהכה גם ולזה נתיס אלא כחו אין
 סומך שהיה לב לקושי הניאו וזה באחרת נחו גם שיהיה האמין לא

 כנר שנלקה מכה אותה להכותו לו הוא כרוך הקדוש ישנה שלא
 שהרכתי הניאו וזה ־ נו כחו יהיה שלא אתר נו שהתרה ונאחרת

 הראותך למען כמ״ש נכולס כתי לו להראות נו תופתי ואת אותתי
 פאתה שתמלא עד :וק״ל וגן׳ כמוני אין כי תדע ונעבור כחי
 כל כהו תיירי ספקו דנתלאת כרשעים המדה היא דכך נראה נו׳

 אכל ונתזיד כרצון שעושים דהיינו רצונו כל וכפרש״י שם הענין
 מעט מהם דנפרע "ס דעכו קתא פרק אמרינן צדיקים נתדת

:ע"ש לעונתם תעט
 בה׳ צדיקים *רננו דכתיב מאי פפא בר ר״ח דרש ין
 אלא תהלה נאוה חקרי אל תהלה נאוה לישרים סס
 כמעשה שונאיהם שלטו שלא ומשה דוד זה תהלה נוה מלים
 מר דאמר משה שעריה בארץ *טבעו דכתיב דוד ידיהם **

4 י 3 11
 קרשיו קרסיו מועד אוהל נגנז ראשון מקדש משנבנה

 אבימי אמר הפרא רב אמר היבי ואדניו ועמודיו בריחיו
:היכל של מחילות תחת

 שלטו שלא יהללוהו שננו נתיס נוה עסקי על תחלה גוה אלא

 טבעו דכתיב דוד :מהם נהנין להיות וכוי שונאיהם
 ציון נח חומת להשחית ה׳ חשב כתיב תיניה לעיל שעריה כארץ

 וכיתו דוד עיר היא ציון ותצודת שעריה כארץ טנעו כתיב ועלה
 דלתות טנעו צדקיהו ניתי צרים וכשבאו שמואל נספר כדכתיב

 אויבים ישאום שלא כדי וזהב כסף של או נחשת של שהיו השערים
: אתם נשאו לא ואנניס ועצים

 למכתב דה״ל משום נראה כו׳ נאוה תקרי אל מהרש״א
 לה' הזאת השירה את כתו כל' לה' צדיקים רננו

 שנגנז ה' להם שעשה נמה צדיקים רננו אמר אנל כתוהו והרנה
 ולהיות היה כילטונתס שעריה נארן שטנעז נו׳ מועד אוהל
 כלי כשאר כתו שונאיהם נו שיחהללו ולא לישרים תהלה הנוה
 כת״ש נעירו ולהתהלל להשתכח עתו והוליכן טיטוס שנטל נ״ה

 יות' תקדש כשערי הנס זה דלכךנעשה אגדה ובמדרש מזקין נפרק
 שערים שאו שנאמר לארון כבוד שחלקו לפי תקדש כלי מבשאר

 פרש״י כו'עיין כארץ וטבעו כריה כהן שלטה לא לפיכך ראשיכם
 ולא ציון ת3 של אשעריס דקאי לפרש נדחק הכא רש״י אכל איכה3

רלר סוטה
 אלא נ״ה כנה לא והוא דוד הכא דנקט משוס והיינו נ״ה אשערי

 איירי מקדש כשערי דודאי שכתבנו המ״א הותר והוא ננאו שלתה
 וזהב כסף הכין שהוא לדוד היה הכבוד עיקר כנאו דשלת׳ ואע״ג
 ונפרק פר'נ׳׳ת אתרו ספרים ולגבי תקדש תקום קנה גס למינו

 ולא כו׳ כיה זה שערים דבקו לכ״ה ארון להכניס שלתה כשכא חלק
 כו׳ע״ש עבדך דוד לחסדי זכרה משיחך פני תשב אל שאתר עד נענה
ודו״ק: לדוד תהלה שהיא שטבעו נ״ה אשערי שפיר הכא נקט ולהכי

 יח שבקש׳ מה שלה שאינו במי עיניה נתנה סוטה רבנן תנו
הנותן שכל ממנה נטלו שבידה ומה לה ניתן לא

 :ם ומה לו נותנין אין שמבקש מה שלו שאינו כמה עיניו

 • עיניו שנתן הקדמוני בנחש מציגו ובן הימנו נוטלין שבידו
 נטלו שבידו ומה לו ניתן לא שבקש מה שלו שאינו במי

 בהמה כל על מלך יהא אמרתי אני הקב״ה אמר ממנו
 השדה חית ומכל הבהמה מכל יהיה *ארור עכשיו וחיה

 ' נר אני ילך גחונו על עכשיו זקופה בקומה ילך אמרתי אני
 גס הוא יאכל *ועפר עכשיו אדם מאכל מאכלו יהא אמרתי

 0ג אשית *ואיבה לפיכך חוה את ואשא אדם אהרוג אמר
 בקין מציגו וכן • זרעה ובין זרעך ובין האשה ובין בינך
 ואדוניה ואבשלום וגחזי ואחיתופל ודואג ובלעם וקרח

שבקשו מה שלהם שאינו במה עיניה׳ שנתנו והמן ועוזיהו
:מדם נטלו בידם שהיה ומה להם ניתן לא

 שבידה ומה : לבועל שאסורה לה ניתן לא שבקשה מה
לנעלה אסורה הודיתה ואס מתה שותה אם הימנה נטלו

 עלית ובא נחוה עיניו נתן הקדמוני נחש : כתוכחה והפסידה
 הימנו :נטלו הוא ונישואין תשתיש לשון השיאני דכתי׳הנחש והיינו
 אמרתי אני :מכל ערום עשאו שלכך מלך יהא :זקופה קומה
 למדי אתה אלה כל וכן למד אתה מקללתן זקופה בקומה ילך

 ששתי הנל עם שנולדה יתירה כתאותה עיניו נתן קין :מקללתו
 שני אחים שני הכל את אחיו את דכתיג והיינו עמו נולדו תאומות
 כדי כלק של כממונו בלעם :ונבלע הכהונה על קרח : רנוייס

 שנפלו אלף כ״ד שכר ליטול שהלך כמדין ונהרג ישראל את לקלל
 הית שבתלמידים וגדול הרועים אביר דואג ידו: על מישראל
 כהלכת פנים מראה תואר ואיש לחש נכון שראו בדוד ונתקנא
 ואמרינן וגומר הלחמו בית לישי כן ראיתי הנה כדכתיב
 :הרע כלשון דואג אמרו הזה הפסוק כל חלק בפיק כאגדה

 יוצא אש ראה כחלק כדאמרינן כמלוכה נתן־עיניו ואחיתופל
 ולא מהם נטלו שבידו ומה : למלוך שעתיד וכסבור מא״גתו

 במלכות אבשלום : ונצטרע נעמן של בממונו גיחזי :ימיהם יחצו
והצרעת ככהונה ועדריו ; ונהרג כאבישג וארוגיהו : ונהרג

במצחו: זרחה
 מפורש כו׳אינו אמרתי כו׳כלהניאני אמרתי אני מהרש״א

אמרינן וכה״ג ליה שמעינן קללותיו מתוך אלא כקרא
כו'> אדם אהרוג ע״ש: ט׳ ברכותיו מתוך כלעם גכי חלק פ'3

שהוא ב נט .



פרק המקנא
 כו׳עכ״ל חוה את וישא תחלה הוא שיאכל אדם שיחות נתכוון שהוא

 לאכול חוה שהשית הכתוב תן דתשתע דחוק והוא כחומש פרש״י
 שלא לאדם הש״י צווי כי גזה והנראה תמות היא גס וא״כ מתנו
 חות גס ומיהו שנכראת-חוהממנו קודם היה הדעת מטן יאכל

 גין היה פרצוף למ״ד דנין נאכילתה נענשה שהרי באכילתה נצעו'
 גילתדנו וכ״ה הכל נכלל והחלק תתנו חלק היא היתה זנב לת״ר
 ואדם ע״ש כו' עכו״ס לו ונתלוו נדרך תהלך אכא רני היה פ״א

 אלתי' לה ואתר הקנ״ה שא״ל תמה יותר לדבריו סייג עשה הראשון
 כיון גלכו עצה נטל והנחש גו׳ גו תגעו ולא תתנו תאכלו לא אתר
 על נצטווה שלא האתת יודע שהוא להכשיל אוכל לא אדס שאז

 הנחש נתןוהשתא דרגי נאנות כו׳כדאיתא חות את אכשיל הנגיעה
 כלל נצטוותה לא הצווי כשעת חוה עדיין נכראת דלא כיון שגור היה

 אס אף כן ואס אנא רני עס מהלוה שהית ההיא העכו״ם בדעת
 סגורים שהיו ומוה אדס סגרת דלפי אלא תמות לא תתנו האכל
 שדחפה שע״י האדם את להטעות הנחש אתר הצווי ככלל חוה שגס

 לפי תתנו ג׳'כ ותאכל חוה תטעה בנגיעה תמות ולא חוה את
 תתות ולא האשת שתאכל ואחר הצווי נכלל הנגיעה שגס סכרתס

 סגרתו דלפי הקג״ה כצווי מתש שאין לומר יטעת אדם גס הנה
 וימות תתנו הוא גס ויאכל תתה לא והרי הצווי ככלל האשת גס
 גרורי׳ אלו ודנרי׳ הצווי נכלל היתה שלא חוה את אשא אח״כ ואז
 איתא הכי * עכ״ל כו׳ יתירה נתאותת עיניו נתן פרש"י קין : הס

 '3ו זכרים נ׳ נש״א הכע״י דפ׳ סוגיא תההוא מיהו ר״א כפרקי
 קין ואחותו הגל הגיל את אחיו את ללדת ותוסף שנאמר נקנות

 פירושו ולולי אחת תאנת' ^א נולדה לא הכל עס נראתדגס ואחותו
 את ונחלק נזאו דקאתרי ננ״ר ע״ש מתון לענין ג׳'כ לפרשו נראה

 דאת ארעא אמר דין מטלטלים נטל וא׳ קרקעות נטל אח׳ העולם
 ע״ש כו' הוא דידי לנש דאת מה אתר ודין הוא דידי עלה קאים

 דהיינו לו ראוי שאין מת ונקש אדמה עונד היה קאתר והשתא
 מתנו נטלו שנידו תה גס צאן רועה אחיו הכל של שהיה תטלטלין

 הא נמי *בקללה :וק״ל גן׳ האדמה מן אתה ארור כדכתיב ״^6
 זו קושיא נעלס ולהרא״ס כו׳ ההוא נו׳ בטן לצבות כתיב

 וירכה נכטן דכאו ומתרץ זה קושיא הקשה שהוא דהכא ותירוצא
 איכא דנתא ע״ש כולי נועל של וירך ננטן אלא קתיירי סוטה של

:וק״ל קאמר לכ"ע והכא כשס נפרק פלוגתא
 פלשתים נקרו לפיכך עיניו אחר הלך שמשון משנה יט
 וינקרו פלשתים *ויאחזוהו שנאמר עיניו את שם

 בשערו נתלה לפיכך בשערו נתגאה אבשלום ׳ עיניו את ג״ע
 עשר בו נתנו לפיכך אביו פלגשי עשר על שבא ולפי בי״י׳

 יואב כלי נושאי נערים עשרה *ויסבו שנאמר לונביות טז
 ולב אביו לב לבבות שלש שגנב ולפי אבשלום את ויכו '"”0

שבטים שלשה בו נתקעו לפיכך ישראל כל ולב דין בית יח 00

 בלב ויתקעם בכפו שבטים שלשה *ויקח שנאמר ב
: האלה בלב חי עודנו אבשלום שס

שמשק *ויאמר שנאמר מרד בעיניו שמשון רבנן תנו •"פט

סוטה ראשק
לפיכך כעיני ישרה היא כי לי קח אותה אביו אל

 פי 0: וינקרו פלשתים *ויאחזוהו שנא׳ עיניו את פלשתים נקרו
 יי נס מה' כי ידעו לא ואמו *ואביו כתיב והא איני עיניו את
 בתר מיהא אזל כי מפלשתים מבקש הוא תואנה כי הוא

 קלקולו תחלת שמשון אומר רבי תניא ׳ אזל עיניו ישרות
 דכתי׳ בעזה קלקולו תחלת תחל׳ בעזה לקה לפיכך בעזה
 סו ;ם לקה לפיכך זונה אשה שם וירא עזתה שמשון *וילך
 כס ויורידו עיניו את פלשתי׳וינקרו *ויאחזוהו דכתיב בעזה
 יי 0; שם תמנתתוירא שמשון *וירד והכתיב עזתה אותו

:הוה בעזה מיהא קלקולו תחלת בתמנתה אשה
 אביו פלגשי עשר .על לקמן כדיליף עיניו אחר הלך שמשק

 לשמור פלגשיס נשיס עשר ויעזוב שמוחל כספר כדכתיב
 אלכה דכתיב דין בית ולב אביו לב :חניתות לונביות :הכית

 איש מאתים הלכו אגשלוס ואת וכתיב נדרי את ואשלחה נא
 מדוד קרואים ירושלמי׳ כסוטה ואתחנן לתותס והולכים קרואים

 שנים עתי שילכו לי כתוב לו אתר עתו הלכו דוד תצות ידי שעל
 לשנים דוד של חוחתו תראה והיה לו וכתב שאכחר אותם אנשים

 וכולם איש תאתיס שכינס עד אחרים לשניס וכן אחריו והולכים
 ישראל אנשי •ולב דין נית ולב לכאביו סנהדראותהרי ראשי

 כארץ שופט ישימני תי וכתיב לו להשתחוו׳ איש נקרב והיה בדכתיב
 ירי על מרד בעיניו : ישראל אנשי לג אח אנשלוס ויגנוב וכתיב
 להתגרות כדי אשה כאותה שחשק הוא מה' כי :כבוראו תרד עיניו

 אישה שם וירא תמנתה שמשון וירר והכתיב : כפלשתים
 קודם כתמנון זו של ותעשה שתשון כעיני ותיטב פלשתים תכנות

 דתתנת דההוא הוה בעזה מיהא קלקולו תחלת שבעזה: לזה
 :כזנות עליה נא ולא לאשה לו שלקחה האי כולי הוה קלקול לאו

 נקרא מפורש אינו בו׳ בשערו נתלה לפיכך מהרש״א
 תלה אבשלום ראיתי כתיב אלא כשערו שנתלה

 כאלה ראשו ויחזק מיניה לעיל תדכתיב ליה משתע הכי אנל כאלה
 גו' ■:ער ושקל גו׳ ראשו את כדכתיכונגלחו ראשו נשער דתשתע

 לה נתעכבו לפיכך :"ש ע קראי תהני לה חייתי כגמרא ולקתן
 לא קרא דהאי גו׳ עד נסע לא והעם כוישנאתר ימים ז' ישראל

 לא והעס כתיב אכל מחצרות העם נסעו ואחר כתיב אצטרי׳דפנר
 איני הז׳יתי׳: ישראל נתעכבו כבודה דתשום לאשתועינן גו׳ נסע

 קשיא לא אתתני׳ מה׳גומר כי ידעו לא ואמו ואביו והכתיב

 כפלשתים להתנקם תה׳כדי היה זה גס עיניו איחר שהלך דמה להו
 שבעיניו הכא שאתר תת אכל כלל נשאה שלא עכירה לידי נא ולא

 מיהא אזיל כי ומשני הוא תה׳ כתיב הא שפיר פריך נהקכ״ה תרד
 אותו תוליכק לילך ו־וצ' שאדם נדרך שאתרו ע״ד ישרותי׳כו׳ נתר

 דתתנת דההיא פרש״י בעזהכו׳ מיהא קלקולו תחלת ןק״ל;
 לר״ש לדקדק ויש היו ננשזאין הירושלתי לשון וכ״ה עכ״ל נו׳

 נשאר דאף התסירין כל לרכות תעתידין אין כפרק דאתרינן
 פסק וכן גזרו ובזנות חורה אשרה ואישות חתנותם דרך העכו״ס

ליישב ויש מנזנות לאישות כלקחה טפי קלקול הוה א״כ הרמכ״ס
דההיא



? דלה פטה ! ראשון פרק המקנא
 דשרי שגיירה אחר היינו לאישות שלקחה דהכא דחתנח דההיא
 לקחת הולך אחה ני שא״ל ואנין לר״ש אפילו עכו״ס נשאר

 שנאה כיון שתגיירה אחר גס דהיינו גותר תערליס אשת
:פסול מזרע

 היא כי מ״ש אלא הזני׳גחטאו לא ני׳וקש׳למה מרד שמשוןנעיניו מ הרי"
 ועור נכר אל כת וכעל שעשה רע מעשה כידו יש והלא סעיני ישרה

 דעכירה סרסורי תרי וליכא דעינא זנות של עכירה העושים כל דרך זה ני

 ונרא' עכירה של גופה על אלא העין מראית על לוקים אינם ואעפ״כ עהי6
 על לקה אכל נכר אל כת כעון לקה לא מפלשתים להנקם לו שמה׳היתה דניון

 שאינו יורה זה הנה כי כעיני ישרה היא כי לי קח אותה לומר שמרד מה
 והיה אדם של כרשותו היא שהעין לו הלך עיניו אשר אלא קונו ככוד על חס

 ואהכ׳הוציאה אדם של כידו אינו שאהכה אהכתיה כי לי קח לומ׳אותה ראוי
 לקת לפיכך כאלהיו מרד כעיני ישרה היא שהזכי׳כי מתה אכל ממחיצתו אותו

 עיניו ישרות כתר מיהא אזל הגמ׳כי מסקנת וזהו פלשתים ונקרום כעיניו
 שאר מפלשתי׳אכל מכקש תואנה כי הדכר מה׳היה מעשה של כגופו אכל אזל
 לומר כשמשון מורדים אינם עיניה׳מ״ת כמראית שחוטאים שאע׳יפ אדם נני

 העין מראית על ולא עבירה של גופה על לוקים הס כעיניה׳לכך הוכר ישר
 נתאות הוא יצחק א״ר המכתש את אלהיס ויכקע :מינה כדרכה להו דקים
 ככ״ר שנחלקו סכרות משלשת יצחק ר' נייד אמאי להכין וכו׳צריך טמא לדבר

 ההוא המקו' אתרי ורבנן לחי שמו הוא ההוא המקום אמר ר׳לוי ורכנין ר״ל

 מעיין הקכ׳יה לו שכרא מלמד ר׳אליעזר כשם כרכיה ור' ר׳אכא מכתש שמו

 שיניו מכין הבשן מן יזנק שנאמר משה של מכרכתו זכות כאיזו שיניו מנין
 ,שאמ׳המקו ר״ל לסכרת לר׳יצחק שהוקשה ואפשר רכיעית סכרא הביא וכאן

 שהוא יח פת כנקודה נלחי המכתש אמר למה יקשת כן אס לחי שמו ההוא
 המקים שם הוא מכתש שאס יקשה לרכנן וגם איו מקומו נודע ולא הידוע

 שכרא ר׳כרכיה לסכרת וגס כלחי עומד המקום שאין בלחי אשר שאת' זה מה
 שהוא כלחי אשר הגומא מקום הוא והמכתש שיניו מכין מעיין הקכ׳יה לו

 תים יצא ועמנו המכתש ונשאר השן לשמשון שנפל צ״ל שא״כ יקשה השן מקום
 היה מה ידענו לא ואנחנו המכת׳הידוע שהוא כפת״ח המכתש כאן אמר ואיך

 אלהי׳את ויכקע וכו׳ודריש טמא נתאוהלדכר הוא יצחק א״ר לזה לשמשון לו
 מושלג' כהיות׳ כי טריה חמור לחי שמצא למעלת שהזכיר נלחי אשר המכתש
 כרכיה ר' וכיון מים ממנו ויצאו השינים גומת אס כי כה נשאר לא לכלכיס

 שכתיב האחד דרכו כפי דקדוקים שני לדקדק טמא לדבר נתאוה הוא לומר
 ה' ויבקע נתיב ולא אלהיס ויבקע ליה ה׳וסמיך אל ויקרא מאד ויצמא קודם
 ם אלה׳ ויכקע לומר ומספיק מיותרת ממנו שמלת מתנו ויצא דכתיב ועוד

 חייו נתלו ישר ומשפט הדין שכתדת לרמוז אלא וישת מים ויצא המכתש
 לדכר נתאוה שהוא היה שממני לפי ישר כדין אלהיס ויכקע וז״ש טמא בדבר

 משמשון ממנו כלומר מיס ממנו יצאו וז״ש טמא נדכר חייו נתלו כך טמא

 : טמא כדכר חייו ונתלו החמור מלחי מיס שיצא הדכר יצא לדבר שנתאוה א3
 דלילה ושמה שורק בנחל אשה ויאהב כן אחרי *ליהי שס
 דלילה שמה נקרא לא אלמלא אומר רבי תנא ©ועטי'
 לבו דלדלה כחו דלדלה דלילה שתקרא היתד. ראויה £

 • מעליו כחו *ויפי דכתיב כחו דלדלה • מעשיו דלדלה 0ש
 לבו כל את לה הגיד כי דלילה *ותרא דכתיב לבו דלדלה 00

 לא *והוא דכהיב הימנו שכינה דאשתלק מעשיו דלדלה
 לבו כל את לה הגיד כי דלילה ותרא ,מעליו סר ה׳ כי ידע

 אמר אביי אמת ניברי׳דברי אמ׳רבי יוחנן ידע׳א״ר מנא
 דאמר לבטל׳כיון שמים שם מפיק רלא צדיק ידע׳באותו

 קאמר קושט׳ ודאי השתא אמרה אני אלהים גזיר *כי לה 00
 והקצר ותאלצהו הימים כל ברברים לו הציקה כי *ויהי שס

אמי רבי דבי יצחק רבי אמר ותאלצהו מאי למות נפשו

 יג שם גא השמרי *ועתה מתחתיו נשמטה ביאה גמר בשעת
 טמא כל מאי טמא כל תאכלי ואל ושכר יין תשתי ואל
 יצחק רבי אמר קאכלה טמאים דברים השתא עד ותו
 עז 6ש אלהים *ויבקע • לנזיר האסורים דברים אמי רבי רבי
 ר׳ אמר וישת מים ממנו ויצאו בלחי אשר המכתש את

נתלו לפיכך טמא לדבר נתאוה הוא אמי רבי דבי יצחק

:טמא ברבר חייו
 כתת והלא ידעה מנא :שנדלדל! הר אבני כתו עקרה שדלדלה

 ניכרים : שקרן ותצאחו לכן קודס לה אמר כזבים
 אופניהם על ודבורם אתת דברי ומיושבים מתקבלים אמת דברי
 האחרוני© שהדברים והבינה יין שותה היה ולא גדול שערו ראתה
 • דוחק לשון ותאלצהו ;הן אתת גדול כחו היה זה שבדבר לה שאת׳

 דברים : מרובה אדם תאות ביאה גמר בשעת : ומצוקה
 ויש גתים ענבים ששרה נזיר כגון ענבים תשרת לנזיר האסורין

 מכתש : היין מגפן יעשה אשר תכל נפקא דלא יין עעס בהם
: נכר אל בת לישא טמא לדבר נתאוה : השן קביעות מקום

 : בצמא תת היה היא שאלמלא החמור לחי טמא ברבר
 שבתתנת אשה רגבי בו׳ דלילה שמה נקרא למה מהרש״א

 שתה הוזכר זו ובאשה שתה הוזכר לא זונה אשה וגבי
 כידור בשמיה דייק ר״ת שאתרו ע״ד כו' היתה ראויה דלילה

 דלילה ותאמר ג״פ שמצינו ולפי בשתה לדייק ן לשמשו לו היה וה״נ
 בכחר שזכר דברים בג־ אותו שדלדלה ביה דרשו ענינא בהאי גו׳

 שותה היה ולא פירש״י אמת דברי ניכרים :וק״ל במעשיו בלבו
 ואי יין בשתיית אסור דהיה מפורש הוזכר לא בקרא עכ״ל כו׳ יין

 קאתר תילי לכל לאו ע״כ גו'הא יהיה אלהיס נזיר כי דכתיב משו'
 ולא דנזיר בפ״ק כדתנן למתים לטמא תותר היה דהא דיהיהנזיר

 לומר דלתדו וי״ל שער בגילוח דאסור אלא שמשון כנזיר התם תנן
 אל כדכתיב כך על אתו תדהוזהרה מיין נזיר ג"כ שמשון שהיה
 לאקשויי דאיכא כו׳ טמא כל מאי דקאת׳לקתן יתישב ובזה יין חשתי

 שאר לכל דשרי קאכלה במת טמאים דברים השתא דעד ואימא
 די״ל נזיר כשאר מהיום היין לה שאסר כמו תאכל לא והיום 1ישת

 בטותא* תותר הוא והרי נאסר שבנה מתה יותר לה אסר לא דאי דו
 דברים אלא קאתר ממש טמא דלא לאוקתה חצטריך ולהכי תת

 טמא לדבר איוה הוא ;וק״ל רש״י וכפי׳ קאתר האסורים
 בעצתו זה בענין לפרש נראה ויותר רש״י פירוש עיין בו' לפיכך

 בידו ולא החמור בלחי להכותם דהיינו טמא לדבר איגה שהוא
 אלא נס לו נעשה לא וע״כ גומר טריה חתור לחי וימצא כדכתיב

 הרוג על נמצא תאוה שלשון ועי״ל חייו נתלו שבו זה החמור בלחי
 דבש לאכילת דהיינו טמא לדבר שאיוה וז״ש אכילה בדבר גמקרא

: ודו״ק עמא דבר שהוא האריה נבלת גויית מתוך
 כב ברבי אחא רבי אמר דן במחנה לפעמו ה׳ רוח *ותחל

 שם אבינו יעקב של נבואתו חלה היום אותו חנינא
 שיפע* ירב יבר יצחק א״ר לפעמו דרך עלי נחש רן *יהי דכתיב

 ,ואגנ' כתי׳ כזוג לפניו מקשקשת הקדש רוח שהיחה מלמד אמי
מט הבא /



סוטר. ראשון פרא המקנא
 צרעה בין ׳ ורמון זהב ■פעמון התם וכתיב לפעמו תסא *י*6

 הרים שני ואשתאול צרעה אסי רבי אמר אשתאול ובין ,?#זפט
 יחל *והוא • בזה זה וטחנן שמשון ועקרן היו גדולים יג
 ברבי אחא רבי אמר פלשתים מיד ישראל את להושיע י

 תשקר *אם שנאמר אכימלך של שבועתו הוחלה חנינא
 ברכו במה ה׳ ויברכהו הנער *ויגדל ולנכדי ולניני לי

 אדם בבני )אמתו( באמתו שברכו רב אמר יהודה א״ר
:שוטף כנחל וזרעו

 ללוחו לפניו מקשקשת :יעקב על ששרתה נבואה רוח ה׳ רוח
 לשון נטלה אבימלך של שבועתו הוחלה _• הולך נאשר

 ברכו במה : תחלה השבועה על עברו שהם לפי דברו יחל לא
 שונע נו ומצוי המתרנה דבר רנוי לשון הוא שנמקרא ברכה גל

 באמתו שברכו :נשמשון עושר נמצא לא נו נמצא ברכה ומה
: נתברך שנתאנה למה שוטף כנחל זרעו להיות
 כו׳ יעקב של נבואתו חלה ה׳גומ׳ רוח ותחל בהר^״א

 אחר במקום כמשמעו ננואה רוח ה׳ רוח ליה משמע
 ע״כ נניא שהיה בשמשון נמצא שלא ולפי כתרגומו וננזרה רוח זלא

 מפורש וננ״ר גומר נחש דן יהי יעקב של נבואתו שחלה אמרו
שכינה שהיתה : וק״ל דברים נכתה לנחש שמשון דמיון

 מקשקשות שערותיו שהיו מפרש נירושלמי כו׳ לפניו מקשקשת
 גדולים ב׳הרים גו׳צרעהואשתאול צרעה בין כו׳ע״ש: כזוג
 רוח החל הללו נ׳מקומות נין שהיה דנמקוס קרא ליה דמשמע בו׳
 רוח היה נ׳הריס אותם שנין נו אמרו וע״כ נמה פירש גו׳ולא ה׳
 שנין למקום הריס נ׳ לאותן מקרנן שהיה גבורה דרך נו החל ה׳

 ואשתאול צרעה מצינו דנמקרא ליה וניחא טוחנן היה ושס שניהם
 שנקראו הרים ׳33 הכא אבל עיירות ׳3 דהיינו היו יהודה בנחלת

 שבועתו הוחלה וח׳׳ק: נזה זה טחנן ואיתן ואשתאול צרעה ג"כ
 דכנר פלשתים מיד ישראל להושיע יתחיל שהוא לפרש דאין בו׳

 הפלשתים ותן גומר ממצרים הלא ה׳ ויאמר שופטים נימי כתיב
 של שבועתו שהוחל׳ דרשו וע׳׳כ מידם אתכם ואושיע אלי ותצעקו
 נישראל מושלים פלשתים ההיא ונעת גניה כדנחיב נימיו אנרהם

 קרא ההיא כדמוכח לישראל מצירים פלשתים שהיו גס זה קודם אבל
 נעם המלך כדרך נהם מושלים היו לא ת״ת מידם אתכם ואושיע

 היה זמן דנאותו וצ״ל חנרו על מושל אח׳ יהיה שלא היה !השבועה
 נראה וכן נכדו עד רק היה לא שהשנועה קייס אביתלך של נכדו

.־ ע׳׳ש יהושע נס׳ הרד"ק כ״כ א"ט פ' מפרש"י
 אדנו יעקב של נבואתו■ ח:ה היום אותו וכו' לפעמו ה׳ רוח ותתל הרי״ף

 ותצלח יאתר או ה׳עליו רוח ויהי דהיל״ל לו שהוקשה וכו׳נראה 1

 דוד ה'על רוח ותצלח שמואל כשמשחו דוד גני כדכתיב שמשון על ה' רוח
 חז״ל דרשו לזה דוד על ה' ריח ותחל שס כתיב ולא ותעלה ההוא מהיום
 כמחנה מ״ש יתיישב ונזה דרך עלי נחש דן שאמ׳יהי יעקג של נכואתו פחלה

 המקומי׳ ככל ניססה רוחו כי דן. לות׳כמחנה יוצדק ה׳לא רוח להשראת כי דן

 היה כן דרך עלי נוקם נחש דן להיות יעקב שנתנכא דן שמחנה מ״ש אלא
 פעימה שייך מה כי לפעמו מ״ש פלשתים׳ולדקדק על ומתנקם נוקם שמשון

 כזוג לפניו קול תקשקש' הקדש רוח שהיתה דרשו לכך הקודש רוח נהשרא׳
 שהיה להורות לפניי משמע׳קול הקודש רוח שהיתה והוא פעמון לשון שהוא

 יתגבר: אויביו על וכזה כזה זה וטחע כ׳הריס לקח ולכך יתנכר וכארי ה׳עמו
 ינז׳־נרא' אנימלן של שנועה הוחלה אחא א״ר ישראל את להושיע יחל ו#א

 יחל לא כמו חילול מל׳ ידרשוהו התחלה לשין שהוא הכתוב משמעות ששינו

 גדעון כגון ישראל את שהושיעו שופעים כמה היה לשמשון שקודם לפי דכרו
 שאמר זה ומה ישראל את הושיע יפתח וכן מדין מכף הושעתנו כי דכתיכ

 חילל למה וכ״ת אבימלך של שניעתו יחלל לשון שהוא אלא יחל והוא כשמשון
 יתכא׳מ״ש ונזה תחילה השבועה על ענת שהם לפי פרש״י כנר השביעה את

 לפלשתי׳ מישכעיס שאנו אט״ם לומר שהכוונה מפלשתים הפעם נקתי שמשון
 עכשיו אכימלרכי של משכועתו הפעם נקתי לי להרע התחילו שהם כיון מ״מ

 מתה כלומר מפלשתים עוד לרמוז ויש ובהיתר כרשות עמה'רעה אני עושה
 כיון ק?מ ועדין אהרן לב פירש וכן השבועה על שענרו פלשתים לי שעשו
 ואיו אנימלך של שבועתו שמשון חילל לא א״כ תחלה השבוע׳ על עכרו שהם
 ע״פ דאף לומר ואפשר שנועה חילול כאן ואין ל׳חילול יחל והוא אומר הוא

 לא מ״ת ידס תחת משועכריס והיו שנה מ' פלשתים ה׳ניד ויתנם שכתוב
 רכה מכה ירך על שוק אותם ויך שהרג שמשון שעשה כמו אח'מישראל הרגו

 נרנו נתת ה׳ ויברכהו :אכימלך של שנועתו תחלל שמשון נקרא לכן מאד

 עושר יש כרכות מיני במה כי כרכו כמה ששאל שאלה זו מה קשת כו׳ ה'
 נו נמצא כרכה פי׳מה ז״ל ורש״י מעל שמיס כרכות גס ימים ואריכת וכבוד

 ועוד ימים אריכת כו מצינו שלא י״ל דרכו וע״פ כשמשון ששר מצינו לא
 ה׳דמשמ׳דהנרכה ויברכהו הנער ויגדל שאמר נכתוב לו דהזקשה לומר אפשר
 שתו ותקרא כן האשת ותלד לומר ראוי וכך לנער דשייכי מידי הוא הזאת

 א״ר לנער כרכו דמה פי' לזה ה׳ ויכרכהו ויגדל נמי ה׳אי ויכרכהו שמשון
 לכלל נא הנער היות דקודם שוטף ננחל זרעו שהיה כאמתו שברכו יהודה

 שהיה הקכ״ה ראה נערות לכלל משהגיע אבל להוליד ראוי זרע לו נערו׳אין
 הפלשתי׳אכל עם יוכל ולא נחו יכחיש אדם ככני זרעו יהיה ואס בזימה שטוף
 :גופו יחלש ולא חילו יכחיש לא שטוף שיהא אע״פ רנים כמיס זרעו בהיות

כג זכרני אלהים ה׳ ויאמר ה׳ אל שמשון *ויקרא
 נקם ואנקמת הזה הפעם אך גא וחזקני נא

 ט| רב אמר יהודה רב אמר מפלשתים עיני משתי אחת
 עשרי׳ושתים" לי זכור רבש״ע הקב״ה לפני שמשון אמר
מהם לאחד אמרתי ולא ישראל את ששפטתי שנה

למקום: ממקום מקל לי העבר

 שכר לי הן טולס של רבונו אתר במדרש עיני משתי אחת נקם
 ל> שמורה תהא אחרת עיני ישכר הזה עולם ב אחת עיני

.־ לבא לעתיד ומתוקנת
 אחת פרש״י גו׳ אח׳ נקם ואנקמה גו׳ נא זכרני מהרש״א

עכ״ל לעה״ב האחרת ושכר כו׳ נקתה לי חן מעיני
 שנענש שלנו התלמוד סוגית לפי ועי״ל הירושלמי תדברי והוא

 בעונש לו די אמ׳דהיה וע״כ לעיל כדאתר בעיניו שתרד על בעיניו
 כו׳ לי זכור ושאמר בנקמה לי חן אתר האחרת ועל עיניו ׳3מ א׳

 שחד שאפילו ג״כ כו׳אתר מקל לי העבר מהם לא׳ אמרתי ולא

 יעור כי השחד בעבור עיני עורון עונש ואין קבלתי לא כזה קל
 שנה ושתים עשרים לי זכור וק״ל. עיני '3מ אחד נקם זע"כ

 עשרים ישראל את שפט והוא רק בקרא נמצא לא כו׳ ששפטתי
 ארבעי׳ א׳אומר וכתוב שנה עשרים אותר א׳ כתוב ובירושלמי שנה
 במה פרק בתוספות ועיקבזה שנה ארבעים במקרא נמצא ולא שנה

 פעמים שני לכתוב העניו שכפל לפי בזה המפרשים ותירצו בתמה
 קמא קרא והיינו שנה כ׳ אומר א׳ כחוב אתר וע״כ שנה כ׳ ששפט
 ארבעים דה״ל שנה עשרים עוד הוסיף שני קרא דהיינו א׳ וכתוב

 כי ממט יראים היו דפלשחיס התם ותשני הראשונים עשרים עא
שלנו התלמוד לקיי׳גרסת יש זה דרך ולפי מותן אתר שנים
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ראשון פרק המקנא
 שנת עשרים פעמים שתי לי זכור דר״ל שנה שתים עשרים לי (גור

 3הכתו שחלקן ואפשר שנה ארכעיס דהיינו פשוקים כשני לנתיני
 עשרים פלשתים נימי ישראל את וישפוט מפורש דכקר׳קמא משוס

 קרא ובאידך שנה עשרים מושלים פלשתים שהיו כעוד דהיינו שנה
אותם שפט השניים כעשרי׳שנה שוב שנכנעו פלשתים נימי כחיכ לא

 :ודו״ק מ׳שנה דהיינו עשרים פעמים שתי דה״ל שנה כ' אותן
שמ לי תן רנש״ע אמר במדרש פירש׳'׳ עיני משתי אמח נקם ןקרי״ת

 משתי אחת נקם ואנקמה מ״ד שדקדוקו ונ"ל וכו' א׳בעה״ז עיני י

 ועוד עיני כ' נקם ואנקמה יאמר ולפחות עיני ׳3מ ואנקמה דהיל״ל עיני
 דהיל״ל ועוד מפלשתים מעיני אחת נקם לומר ומספיק עיני כ׳ הזכיר למה

 הנקם בודאי כי אח' נקם אתר ולמה בשנ״א נקם ולא בקמ״ן נקם להנקס
 דרש הדקדוקים אלו ומכל בדלי״ת אחד נקם דהיל״ל ועוד אח' פעם הוא

: לעוה׳יב והאחד נעת״ז עיניס מהשני אחת עין נקם

 שנא מאי שיעלים מאות שלש וילכד שמשון *וילך בד
 חייא רבי ניגרעאמר בר אייבו רבי אמר שועלים שם
 ויפרע לאחוריו שחוזר שועל יבא שמשון אמר אבא כר פיכטי'

 שמעון רבי אמר תניא * משבועתם שחזרו מפלשתים ז” שס
 *וישכב ׳שנ היה ששי׳אמה שמשון של כתפיו בק החסיד
 בדלתות ויאחוז הלילה בחצי ויקם הלילה חצי עד שמשון

 על וישם הבריח עם ויסעם המזוזות ובשתי העיר שער
 " אמה מששים פחותות עזה דלתות אין תנא * כתפיו

 טחינה אין יוחנן רבי אמר האסורים בכית טוחן *ויהי י׳ הס
 אשתי לאחר לתטחן אומר הוא וכן עבירה לשון אלא איוב
 את לו הביא ואחד אחר שכל מלמד אחרים יכרעון ועלי׳לא

 היינו פפא א״ר ממנו שתתעבר האסורי׳בדי לבית אשתו
 גריו׳ רפיקי קמי חמרא חמרא דשתי קמי אינשי דאמרי
 עליו מזננת אשתו המזנה כל יוחנן רבי ואמר ׳ דובלא

 ארבתי רעי פתח ועל אשה על לבי נפתח *אם שנאמר בס
והיינו אחרים יכרעון ועליה אשתי לאחר תטחן וכתיב

 : בוצינא בי ואתתיה קרי בי איהו אינשי דאמרי ק ׳
חוזר אלא לברוח תרחיק אינו אותו וכשצדין לאחוריו שחתר

 על : קרא משתעי עזה כשערי העיר שער :עקלקלות
 אדם כל לפני חמרא חמרא דשתי קמי כתפיו: כשיעו׳ בתיפיו
 רפיקא קמי :יין מניאים יין שותה לפני נו שרגיל מה מניאים
 ירק לאכול שרגיל נגנים וחופר אדמה עונד לפני דובלא גריוא

 ובוצינא קרי :הוא ירק מין דובלא : ירק מלא סל לו מניאים
 שהוא נמה כלומר קטנים ואלו גדולים שאלו אלא הוא אחד מין

:עסוקה היא עסוק
 אמ׳ג״ג זה כו׳וכענין שחוז׳לאחוריו שועל יבא מהרש״א

 לזה זה אחוריהם דהיינו לזה זה זננותיהס שהפנה
 רשות ניתן לישראל גס לאחוריהם משנועתס חזרו שהם כיון לרמוז
 כתפיו על שנא׳וישם כולי כתפיו בין אחו׳מ&נועתס: לחזור

 שני על מונחים כולם אותם דשם ליה משמע כו׳ דאין וגמרי
 קור' כנושא לו מחוצ׳ והשא׳יצא כתפיו על מקצתם ששם ולא כתפיו
 דתשת' כתפיו על דנשאס אשתועייקרא מאי דא״כ כתפיו על ארוך

 ל על כילם מונחים שהיו דנשאם עינן לאשתו לאו אי כתפיו נ' על
אלא טחינה אין :וק״ל כדלתות נדגערינן אמה ס' להע נתזיו

"׳ ׳ ולוי סוטה
 זכרחו נעל דא״כ מפשוטו טחינה לפון הוציאו ט' עבירה לשק

 אז להם וטחן לתכתג וה״ל כנדה מלאכה שהיא נריחיס להם טחן
 רצון לשון תשמע טוחן ויהי אנל נע״כ דתשתע לטחון לו ונתנו

 מתטחן ותייתי אנשיכו׳ כדאמרי כדמסיק ענירה לדנר דהיינו
ועליה הכי נתר כדכתינ ענירה לדנר טפי דתוכח גו׳ אשתי לאחר

:גומר זתה היא כי גומר יכרעון
 שהדצחית שכען תימה קצת יש אמה ששים שמשון של כתפיו נין הרי״ח

 ,ושת הדלתות נשא והוא מס׳אמה פחותות שאינם אתרי' עזה של י
 אינם עזה דלתות מ״ש ושמא הם היכן המזוזות רוחב שיעור א״כ המזוזות

 הינ כתפיו שבין אפשר ועוד המזוזות עם הדלתות הוא אמה מס' פחותות
 רוחב ושיעור לכתף כתף בין דהיינו אתה ס׳ על אמה ס׳ שהם הדלתות
 אין אר״י האסורים בבית טוחן ויהי : הכתפיס גבי על היו עצמן המזוזות

 א> מטין טחינת דאינו מנ״ל הכרח לבקש וצריך עבירה לשון אלא טחינה

 דדריש זלהי׳ה הרש״ל פי׳ יקר כלי ובס' האסזריס בבית טוחן שהיה קטנית
 לו תאסור הדברים ונועל טוחן שהיה לרמוז האסורים דנר האסורים נבית

 אפש׳י איך וא״כ וברגלים בידים הם נחושתים דסתס אפשר נכר־ועוד אל בת
 כזארן השמיענו דלמה גס ומת ברחים טוחן להיות אסורות שידיו למי לו

 מגדל בנפול לו שנעשה הנס לענין כי האסורים בבית טוחן שהיה בכתובים

 אי שם טוחן היה אם לידע לנו ומה בנחושתים ויאסרוהו לומר מספיק הבית
 לאחר תטחן כמי הפלשתים נשי בועל שהיה לדרוש אלא מלאכ׳אחרת עושה

 שתשמיעני ניחא והשתא והבעילות התשמיש מרוב כחו וכונת׳להכחיש אשתי
 נשותיה' לו מביאים היו וגם כחו להתיש כדי בנחישתיס שאסרוהו מה הכתוב

 ע׳'פ ואף הגדול כחו את בזה מתישים תיו וגם גבוריס ממנו שיתעברו כדי
 זרעו וכן לקדמותו ישוב ראשו שער בצמא ת״מ ממנו כחו סר שעה שבאותה

:מגילוח ראשו שער בשמירת •היה בארן גבור ממנו היוצא

 בת כאביהם ישראל את דן שמשון יוחנן רבי ואמר
 £ש רבי ואמר ׳ כאחד עמו ירין *דן שנא׳ שבשמים

 ברא׳, שמש שנאמ׳*כי נקרא הקכ״ה של שמו על שמשון יוחנן
 מע של שמו מעין אלא ימחק לא מעתה אלא אלהים ה׳ ומגן

 יש£' שמשון אף כולו העולם כל על מגן הקב״ה מה הקב״ה
 בתדב״י ברגלי חגר בלעם יוהנן רבי ואמר ישראל על בדורו הגין

כ! היה רגליו בשתי חגר שמשון שפי *וילך שגא׳ היה אחת
ני*'• ; אורח עלי *שפיפון שנאמר

 *ס ושמת* כמו חומה לשון שמש צדק: שפט עולם של כיחידו כאחר
 שכינה משמע הקכ״ה של שמו על :שמסותיך כדכד

 :ומציל מגין אלא ממש שם שאין שמו מעין :ממש הקי״ה שם
 : כפולה שפיפה שפיפון : מדוכתיה דשף כמו שוליש״ין שפי

 ט*3ש ידין דן מסורס והמקרא כי׳ ישראל את דן מהרען״א
 קאמר ממש הדין דלענין רש״י וכפי׳ כאחד ישראל

 : ע״ש כפלשתים נקמה לענין לה מפרש וכתנחומא ׳'ר33 אבל
 ♦3 הכונה גי׳ ה׳אלהים ומגן שמש כו׳שנא׳כי מעין שמשון

 דכריס הפועלת שמש כמו המקכלים לפי והדין הרחמים מדת כי
 הגכורה ממדת שהיה אף שמו מעין ושמשון המקכליס לפי הפכיי׳

 גא ישראל לגני מ״מ פסחים כריש כדאיתא קאתא דמדן והדין
 ומגען שמשן שהי׳ ישראל על כינוי שמשון עליה׳ונו״ן להגין רחמיס3

 פרין והכא כו׳ תימה ימחק לא כד״ה תוס׳3 :ודו״ק ישראל של
 פסיקא דהמקשה וצ״ל עכ״ל כו׳ הקכ״ה של שמו על דקאמר אתא
כהלי ליה חשיג ללא משוס ולאו נמחק לשמשון דונתא שוס3 ליה

הנל



מטה ראשון פרק המקנא :
 גני כדאתרינן ושייר הגא למימר איכא יהא נמחקין שאינן מך

 שע״י בזה אמרו בו׳ אחת ברגלו חגר בלעם :ודו״ק שלום
 זאת הכתוב וזכר ■רגל באותו וחגר תכותת היה הקיר אל רגלו שנלחץ

 וחגר והלף־שפי בחכתו חש היה לא שבא דתיד הראשונה בנבואתה
 קאמר ונשמשון השורה מקלקלת >* השנא כת"ש לקללם יוכל אולי

 לרוץ רגלים לו שאין לפי לנחש הדמיון לפי רגליו ׳33 היה דחגר
 העוברים להזיק ודרך האורח על עצמו מטיל הוא הרי ולהזיק
 ברגליו חגר שהיה אחר שמשון כך אחור הרוכב ולהפיל שם ושבים

להרגם הפלשתים אחרי לרוץ היה-יכול ולא ננחשתים אשור גס
:וק״ל הגג על ברכבם שיהרגם הקב״ה סנבס * :

 ״ה5הי! שס שכינהו משתע פרשי׳י וכו' הקב״ה של שמו על שמשון הרי״ף
 ז״ל רש״י כונת ומציל מנין אלא ממש שס שאין שמו מעין ־ ממש י י

 הקב״ה שנקרא שאינו דורשים אגו ה' ומגן שמש זה שמכחוב ממארת
 ולשמשון מגן הוא אלהיס ה' כך חגן שהוא השמש שכחו אלא שמשי

 הגין שמשון כך ומציל מגן שהוא הקכ״ה שם מעין שמשון שם לו קראו
 שמו על דקאמר והא פריך הכא שפי׳ התוספות מדנרי נראה וכן דורו על
 ולא מגן שהוא שתו מעין הוא שהשמש נראה ומכאן וכו׳ ה הקב" של

־ : הוא כרוך הקדוש של ע״ש השמש נקרא

 לקו ובלם מעלה של דוגמא מעין נבראו חמשה רבנן תנו כי
 בשערו אבשלום בצוארו שאול בכוחו שמשון בהן ?5
 *ויסר דכתיב בכוחו שמשון ברגליו׳ אשא בעיניו צדקיהו ,,

 החרב את שאול *ויקח דכתיב בצוארו שאול מעליו כחו סמיאל
 ,באלה ראשו *ויחזק דכתיב בשערו אבשלום עלי׳ ויפול לא *
 אסא • עור צדקיהו עיני *ואת רכתיב בעיניו צרקיהו ,״■0“׳

 ואמר רגליו את חלה זקנתו לעת *ויהי דבתיב ברגליו מלבים
 זוטרא מר ליה אמר פודגרא שאחזתו רב אמר יהודה רב ” י

 להם אמר פודגרא קמי היכי נחמן לרב נחמן דרב בריה
 חייש הוה מיחש דאמרי איכא ידעי מנא חי בבשר כמחט מהדר׳

 *סוד דאמרי ואיכא ליה שמיע מרביה דאמרי ואיכא בי׳ קפר
 נענש מה מפני רבא דרש ,להודיעם ובריתו ליראיו ה׳ ץדגי

 שנאמ׳ חכמים בתלמידי אנגריא שעשה מפני אסא המלך חצים
 נקי אין מאי נקי אין יהודה כל את השמיע אסא *והמלך ׳ נז

 מחופתה: וכלה מחדרו אפי׳חתן רב אמר יהודה רב אמר
 לא כחו ויסר :לתפארת התחתונים מן נשתנו דוגמא מעין

 מנל ויגבה בצוארו שאול :לקו דכולן אלא ראיה מייתי
 דהיינו בחרב שהורגים כמקום עליה ויפיל ומעילה: משכתו העם

 אסא וכן לשבח דנשתנה תנלן ידענא לא בעיניו צרקיהו • בצואר
 שאוחז הוא חולי שם פודגרא :תרבו שתע כך אלא ברגליו

 עבודת אנגריא : לחלות אסא נענש :פודגרא וקורין ברגלים
 הרמה אבני אח וישאו הזעיקז יהודה כל את השמיע : המלך
 : לאסא ובא יוצא חת לבלתי כרך עליו בונה ישראל תלך שהיה

:לביתו יהיה נקי בו שכתוב חתן אפילו

 דנשחנה תנלן ידענא לא כו׳פרש״י בעיניו צדקיהו מהרש״א
 ע״פ נצדקיהו לפרש ונראה עכ״ל אסאכו׳ וכן לשבח

 )תפורש גו' החומקים נין שער דרך המלחת׳ אנשי וכל הכתוב ת״ש
 על מביתו הולכת תערה מלכים ספר בסוף רש״י והביאו ומדרש

 ולכדוה♦ נו׳ צבי זיתן והקנ״ה המערה דרך לו וברח ירחו ערבות
 לו היו הרי ובמערה בלילה לברוח עצתו תדסתך והשתא ע״ש כו׳

 יש אסא וגבי בחושך שרואה תעלה של דוגתא תעין לראות עיניס
 ענין והוא גומר העם מן אסא וירצץ נד״ה גביה מדכתיב לפרש

 מעלה דבשל דוגמא גות׳ בקרבה הבנים ויתרוצצו כתו רגל דריסת
 רגליו את חלה זקנתו לעת ותייתירק לויחן ראשי רצצת אחה כתיב
 זקנה מתוך אלא לקותאהוה דלאו תימא דלא נו׳ יהודה רב ואתר

 לקות׳ ודאי שהוא פודגרא שאחזו בו' יודא רב אתר דהא ותייתי חלה
 עד בד״ה תדכתיב כן לומר דלמדו ואפשר כולי כתחט כדמסיק
 נענש מה מפני : וק״ל ע׳ דרש לא נחליו וגס חליו למעלה

 ח״ח לרבות יהודה כל את השמיע תדכתיב לה ותייתי וכו' אסא
 אפילו מיניה לדרוש נפשיה באגפי תלתא הוא כו׳ נקי אין ודקאמר

 דברי על שעבר אסא נענש זה תפני דגם דקאתר ואפשר כו׳ חתן
 אמריגן מצוה דנתלחתת גב על אף גומר לביתו יהיה נקי הכתוב
הכא נו' מחדרו חתן אפילו יוצאין הכל מלחמה משוש גס״פ

:ודו״ק היה מצוה מלחמת לאו
כז עולה חמיך *הנה וכתיב תמנתה שמשון *וירד כתיב

 ףט'ש בה שנוזגנה שמשון אלעזר רבי אמר תמנתה
 נרא׳ ׳ ייהלע מה כתיב בה שנתעלה יהודה ירידה ביה כתיב

 לס בירידה חדא הוה תמנת תרתי אמר נחמני בר שמואל ר׳
 דאתי הואי תמנת חדא אמר פפא רב * בעלייה וחדא
 וורדיגא כגון עלייה גיסא מהאי ודאתי ירידה גיסא מהאי

 0ש רבי אמר עינים בפתח *ותשב רנרש ושוקא וכיבארי
 .אברהם של בפתחו לה וישבה שהלכה מלמד אלכסנדרי

 אמר יוחנן רבי לראותה׳ מצפות עילם שכל מקום אבינו
 יהיסע והעילס׳ר׳ *תפוח אומר הוא מן עינים ששמו הוא מקום

 ע כשתבעה לרבדיה עילם שנתנה אמר נחמני בר שמואל
 אשת שמא אני גיורת ליה אמר׳ את כותית שמא לה אמר
 אביך בך קבל שמא אל פנויה ליה אמרה את איש

 טהור׳אני: א״ל את טמאה אני׳שמא יתומה א״ל קידושין

 וכתיב בירידה תחנת אלתא תמנתה שמשון וירד כתיב
תרוייהז ויהודה ושמשון היא עלייה אלתא תמנתה עולה

 פלשתים מבנות אשה שם שנשא בה שנתגנה :הת ישראל בארץ
 שהעמידו וזרח פרץ נולדו שמשם בה נתעלה יהודה האסוח׳לו:

 באמצע יושבת שהיתה גיסא מהאי דאתי :בישראל ונביאים מלכי׳
 ההר מרגלי לה והבא יורד ההר מראש לה הבא ההר שפוע
 בשפולי הןהיושכות עיירות ונרש וביבארי וורדינא :כגון עולת

 והיה וללון שס להתקבל רגילים שהיו לראותה מצפות : ההרים
 היקה היתר ופתחי דוגת׳ לדבריה עילם שנתנה :עליה חביב

 עובדת ואיני אל גיורת :כדבר עבירה שאין לעצמה נותנת
 : לי ראויה ואינך את איש אשת שמא לך: וראוי עט״ם
 והשיאוני קטנה והייתי אפי יתומה : אדם לכל וראוי אל פנויה

 זכות דאין כלתו משוס עליו נשואי׳ליאסר ואונן לער ואין ואחי אתי
בת♦ את כדכתיב בה זוכה האב אלא הקטנה להשיא ואחים לאס

נתתי



רלז סוטה ראשון
 מיוס הוא עינים שאס אלנסנדרי רבי שדקדק ונראה אבינו אברהם של

 נעינים היא הקדשה איה נעיניסכדכתיב וחשב בפתחע׳ניסהיל״ל מאי
 העי׳דא״כ שער על עיניס נפתח לפרש ואין דרכים פרשת על הדרך על

 מקו׳מיוחד על תדבר אלא עיניס נפתח מאי עיניס שער פתח על היל״ל

 עיני© שכל ע״ש עיניס הנקרא אברהם של ביתי שהוא הבית פתח שהוא
 וזז אברהם של מניחו להיות רוצים אדם בני שכל כלומר לראותה מצפות

 יוחנן ור׳ אבינו אברהם של מביתו שהיה ליהודה לרמוז פחת באותו ישבה
 הדרך על בעיניס היא יהודה מ״ש דדייק עיניס ששמו הוא מקום אתר

 לומר יהודה של בעיניו היתר פתחי שפתחה דרש ורשנ״ן מקום שהוא

 קטנה הייתי פרש״י אני יתומה :וכו' שתא לה שאמר בדבר עבירה שאין
 לו לומר נצרכה לתה קטנה היתה שאם לי וקשיא ואחי אמי והשיאוני

 אשת שאלת מידי לצאת מספיק אני יתומה בתשובתה והרי ׳ אני פנויה
 אלא למאן יכולה היתה שנשאת אע״פ קטנה יתומה שהיא שכיון את איש

 יכולה אינה שוב נשואה יתומה היתה אם לכך נערה שהיתה תשמע מכאן
 לפי קדושין אביה קבל שמא ולחששת אני פנויה לומר הוצרכה לכך למאן
 ,לפרש" לומר ואפשר אני יתומה אמרה הנערה בתו קידושי תקבל שהאב

 זר עבר ולא שנים בפני למאן צריכה למאן שיכולה ע״ס ואף קטנה שהיתה
 של בתו לאו סברא ולהך שסרש״י ומה אני פנויה לו אמרת לכך ניניהם

 הענין ביאור שם של בתו שהיתת אפשר סברות דלשאר דמשמע היתה שס

 שנה ס' בת תמר שהיתה אפשר לכן קידם שנה ס׳ מת ששם שאע״ם הוא
 להיות אפשר אי קטנה יתה ה שעדין שאמרה סברא להאי אבל זה בפרק

 היתם שלא זו לסברא תימה ויש מת שכבר שנה ס׳ לו שזה שם של בתו
 בתז שהיתח מקשאה לאפרים דבשלמא לשריפה אותה דנו למה שם של בתו

 שהיתה כיון בשרהה דינה היה היאך קשה נמי לדידיה ושתא ניחא שס של
 כך הדין שאין אע״פ אלא במיתת אינה שזינתה יבס ושומרת יבם שומרת
להא• וכן מלך של כלתו לזנות כעור דבר שהוא לפי לכך צריכה השעה

: שטה צורך משום שריפה עליה גזרו שם של בתו היתה שלא סברא

 .ןכ שעשה מלמד לקיש ריש אמר שבע בבאר אשל *רטע
 שם ורבי יהודה רבי מגדים מיני כל בו ונטע פררם

 ברא* למאן בשלמא פונדק אמר וחד פרדס אמר חד נחמיר.
 כא ואמר שבע בבאר אשל ויטע דכתיב היינו פרדס ראמר

 אלא מגדים מיני כל בו ונטע פררם שעשה לקיש ריש
 ל6דגיאהלי *ויטע כדכתיב ויטע מאי פונדק ראמר למאן

 יא אל ה׳ בשם שם *ויקרא קדש צבי להר ימים בין אפרנו
 ?*׳3מלמד ויקריא אלא ויקרא תקרי אל לקיש ריש אם׳ עולם

 6נ ושב עובר כל כפה הקב״ה של שמו אברהם שדקריא
 ובי להם אמר לברכו עמדו ושתו שאכלו לאחר כיצר
למי וברכו הודו אכלתם עולם אל משל אכלתם משלי

: העולם והיה שאמר
 לשון אורחיו :ס ללון פונדק ושבים: עזנריס ליהנות בו ונטע

 מאכיל© שהיה לויה שחייה אכילה הוא נוטריקון אש״ל
 על בדניאל הוא פסוק אפרנו ויטע׳אהלי : אותם ומלוה ומשקן

 אלה• גשם לקרוא הנריות למד ויקריא אלא : המלכים אחד
 ועומדים משלו ושתו שאכלו לאחר כיצר : עולם אל ישראל

.אכלתם משלי וכי להם אמר לאכרהס לברכו
 ולשון ופרש״י בו׳ פונדק א וח׳ גו׳ אשל ויטע מהרש״א

 וגג״ר עכ״ל נו׳ לויה שתייה אכילה נוטריקון אש״ל
 ונכש כשג כמו הפונות ממלות והוא כו׳ קופר שאל אשל מפורש

 פיחת מיני כל ונו לאכסניא פונדק וח״א נחומש פרש״י ולפי
נקרא אילן לשון שמא ממשמעו יוצא אשל דאין טפי ניחא עכ״ל

זמ״יו א סמך ת׳ב

פרק המקנא
 שמשנת היתה שס של גתו לאו סגרא זלהך לאשה הזה לאיש •חתי
 ק״ך מגן יותר היה כגר ויעקב גס של שנותיו כלים ליעקב ששים

• מנדה: אני טהורה שנה:
 למימר דאיכא גג על אף כר׳ בה שנתגנה שמשון מהרש׳יא

 נפשטיה ויעל היה שנהר או כפשטיה חדא7
 היה נעמק7 כפשטיה וירד או הגנאי לדרשת וירד
 דלית כיון קאתר מקום מכל שנתעלה לדרשת ויעל
 נמי שמשון גני דהא קשה אך לדרשה שניהם הכרע זהו

 תתמנת שעלה כפשטיה ניה נימא ואם גז׳ לאניו ויגד ויעל >חינ
 שס כתיג וכפשטיה היה נעמק דתמנת מוכרח ממקומו "כ ע א״כ
 לישב ויש דיהודה עלייה אלא למדרש ה״ל ולא תמנתה שמשון וירד
 שחזר נו שנתעלה על שמשון דגני נמי ויעל ההיא הדרשה דלפי
 האין כמ״ש נו מיחו והס ואמו לאניו ושאל תהכותיח ופי׳ השם

 וירד שאת׳ כלס נבנות הכתזג חזר אח״כ אשר עד גז׳ אחיך בננות
 לראותו מצפות קינים שכל : ו״״ק גז׳ ואמו ואניו שמשון

 לה קאמ׳ אנרהס של נניתו אזרחים הכנסת לענין כפרש״י ביי
 פי׳שכל הרא״ם אגל הכא כי' אשל דזיטע הך לאיזגיי •אהכישייך

 ולא ע״ש עכ"ל כז׳ אנרהס מערת היא לראותו מצפות עיניס
 שמעתין מתוך כן משמע דלא אחרת דרך לו לקח לתה •דענא
 חורה דעתידה חושש היה נדה לאיסור כי׳ אני גיורת :במ״ש

 של נ״ד גזירת אלא דאינו אע״ג כותית ולאיסור לאיסזרעכרח
 שקיי׳ כמו לאות׳גזירה חושש היה תעתידין כדאי׳פ׳אין משתונאי

 פוגעין קנאין נמי התורה דמן ועוד תנשילין עירונ אפילו אכרה׳
 ושתא כו' והלא הזונה על לנא הותר איך וא״ת הרא״ס וכתב גו

 כו׳ עליה נא כך ואחר נשער או נכסף קדשה מ״מ אנל כז׳ י״ל י
 נתקדשה אם היה גנאי ומה ז לנו נהיה פן דכתיג נראה ואין ע״ש

 לא זה דמעשה נראה כז׳ועזד לשתה ענירה גדולה אתיו ועוד לו
 נקידושי אפילו עדים נלא מתקדשת אש׳ ואין לנינה נינו אלא היה

 היה חורה מהן קידם כתג אישות דהלכות נפ״א והרמנ״ס גיאה
 ונועל שכרה לה נותן והוא היא רצה אס נשוק נאשה פוגע אדם

 תורה משנתנה קדשה נקראת והיא והולך הדרך אס על אותה
 נכשל שלא ותמר יהודה מעשה על תרמז זה כל עכ״ל כו' נאסרה

 מלאך הקנ״ה לו זימן וננ״ר לאסור תורה שעתידה זה כדנר אלא
 תור׳לאשו׳ שעתידה דנר דהיינו נכזה לעכור התאוה על המתונה

 כז* קטנה שהייתי כו׳פרש״י אני יתומה כו׳ אני פנויה :!ק״ל
 נתכוין לא יהודה ודאי דהא כן לפרש הכריחו מי ידענא לא עכ״ל

 קנל דשתא דא״ל לפרש איכא אנל כלתו שהיא ידע לא שהרי לכך
 כתו פנויה אתה ואין בקטנותך ידיעתך כלי מאחר קידושין אביך

 כמ״ש אמי כנטן נהיותי איי מת שככר אני יתומה וא״ל שאמרת
 לקיים דיש ניחא והשתא עלי קידושין אני קבל לא ונודאי נאניי

: ודו״ק היתה שם של דנתו שפיר
 לחז״ל הכוונה " וכו׳ בה שנתגנה שמשון תחנתה שמשון וירד הךייף

 ו ממ שיצאו ממת בה שנתעלה במעלות עולהתמנתה חמיך הנה
 לו היתה ירידה וירד כלומר תמנתה וירד כתיב בשמשון אבל וזרח סין

 מלמד עיניס בפתח ותשב ׳ הכותית על שבא נתמנתה שעשת ממעשה
 זת למוד מנ״ל לדקדק צריך וכו׳ אבינו אברהם של בפתחו וישבה שהלכה

נמתחו ישנה למק יעוד עיניס ששתי היא מקום עשם יוחנן נר׳ דלתא



פרק •־ המקנא
 אותם שהניא מה כר ויקריא אלא ויקרא תקרי אל !*ן״ק:
 מעל שהוא ויקריא ללשון עומד פועל שהוא ויקרא לשון להוציא

 כפרדס או ה׳נפזנדק שם אברהם שקרא מ״ט דאל״כ לאחרים יוצא
 עד נו׳ לברכו עמדו ושתו שאכלו לאחר בפרדס או שבפונדק אלא

:וק״ל ה' בשם אותם שהקריא
 שהקריא מלמד ויקריא אלא ויקרא תקרא אל אר״ל שס ויקרא הרי״ח

 עולם אל ה׳ נשם שס ויקרא שאס קרא בהאי דדייי! נראה וכו׳ י
 בלבד ששם דמשמע שם ויקרא מאי קשה ה' בשם שקרא אברהם על הוא

 בעלותו כתיב ה'שכן בשם אברה׳קורא היה המקומות בכל והרי ה׳ בשם קרא
 אלא אברסגשסה' שם ויקרא אל בית ועד מנגב למסעיו וילך •מצרים

 שאע״פ לומר ה׳ בשם שם ויקרא כתיב ממצרים כשעלה הזמן כאותו ודאי
 בשם אברס שם ויקרא בבעליה הגדולה תלה ובזהב בכסף כמקנה כבד שהיה

 ה׳ בשם שס ויקרא שכתוב כאן אבל חיל לעשות כח לו הנותן הוא כי ה׳
 שלא מה הכא דכתיב עולם אל מאי ועוד ה' נשם ויקרא אלא היל״ל לא

 תקרי אל כאן דרש לכך ה' בשם אברם שם ויקרא אלא פסיק באותו ואמר
 לאחרי׳נשם ויקריא אלא ה' בשם קורא אברהם היה עולם שמימי ויקרא

 העוברים להאכיל שס שעשה פונדק או הפרדס שמתוך ללמד שבא ר״ל מ׳
 ברכז ובו׳ ושתו שאכלו לאחר כיצד ושב עובר כל בפי הקכ״ה של שמו הקריא

 עולם בורא שהוא עולם ה׳אל בשם לומר והוכרחו העולם יהיה שאמר למי
 דמשמע אברהם שהקריא מלמד רי׳ל דאת׳ בזה לדקדק ויש לכולם מזון ומכין
 אתיא פונדק למ״ד נם והלא פרדס אשל שאמר לדידיה אתיא דרשה דהאי
 כרכז אומר היה אכילתם ואחר מאכל מיני כל כפונדק נותן שהיה שפיר

 לשלם אין כי ושתית שאכלת מה דמי תן א״ל רוצה היה שלא ומי עולם לאל
 יכן מברכין היו כך ומתוך מרובים דמים מתוך אלא ויין בשר במדבר
 אברהם קאמר ועלה פונדק הוא דאשל זו סברא הביא וירא פרשת בכ״ר

 כריכו לון אמר ושותים אוכלים ומשהיו והשביס העוברים את מקבל היה
 לא פרדס דאמר דר״ל דההוא לומר אנו וצריכין עולם אל ה׳ בשם ם5 ויקרא הה״ד משלו שאכלנו עולם אל ברוך וא"ל נאמר מה אומרים והס

 לעול׳ אבל כמשמעו אילנות נסיעת שהוא ויטע דקאמר במאי אלא אפליג
 פרדס נסע וגס העוברים את בו להאכיל פונדק שם לאברהם שהיה סבר

 כפה הקב״ה של שמו אברהם שהקריא הוה והלימוד מהמזונות נהנין שיהיו
: לכ״ע הוא ושב עובר כל

 משום * פניה כסתה כי לזונה ויחשבה יהודה *!יראה כט
 אלעזר רבי אמר לזונה חשבה פניה דבפתה שם
 נחמני בר שמואל רבי דאמר חמיה בכית פניה שכפתה ע״ב

 זוכה חמיה בבית שצנועה כלה כל יונתן רבי אמרלח 09
 רבתי׳ נביאים מתמר מנלן ונביאי׳ מלבים ממנה ויוצאים

 זה דבר ר׳לוי ואמר מדור מלכים אמוץ בן ישעיהו *תזון חי[ע>
 •*היא הוו אחים ואמציה אמוץ מאבותינו בידינו מסורת א

 ׳אמ ליה מתוצא׳מיבעי היא חמיה אל שלחה והיא מצאת ^ני
 בא ורחקן סמאל בא סימניה שנמצאו לאחד אלעזר רבי

 רחוקי׳ אלם יונת על רבתי׳*למנצח והיינו וקרבן גבריאל •ליס
 נעשית סימניה שנתרחקו לאחר יוחנן א״ר מכתם 'לדודנ"

 לכל• ותם שמך דור הימנה שיצא מכתם אלמת׳לדוד מוג׳
 מהול כשהוא שנולד תמה מכתו שהיה מכתם אחר דבר יין>1
 אצל עצמו הקטין שבקטנותו כשם מכתם אחר דבר 6"6י

 עצמו הקטין בגדולתו כך תורה ללמוד ממנו שגדול מי
 חמיה אל שלתה תורה*והיא ללמוד ממנו שגדול מי אצל ׳6ר>

 מימ׳א״ר לי׳ ותימר הרה אנכי לו אלה אשר לאמ׳לאיש לח
 בר חנא רב אמר לה ואמרי רב אמר טוביה בר זוטרא
1ץחנ רבי אמר לר. ואמרי חשירא שמעון רבי אמר כיזגא

בוטה ראשון
 עצמי שיפיל לאדם לו נוח יוחאי בן שמעון רבי משום
 לן מנא ברבים חבירו פני ילבין ואל האש כבשן לתוך

 פס ברבר חנינא בר חמא רבי אמר נא *רכך מתמר
 בישר ברבר בשרוהו ברגר לאביו בישר
 *ל שס גא הכר בשרוהו בהכר לא אם היא הגתונ׳בנך נא *הכר

 בקשה לשק אלא נא אין נא הכר והפתילי׳ החותמת למי
 עיניך תעלים ואל בוראך נא הכר ממך בבקשה לו אמר׳
 לש שס רני דאמר היינו ממני צדקה ויאמר יהודה *רבר * ממני
 שמי׳ שם שקדש יוסף חסידא שמעון א״ר ביזנא בר חמא

 רכתי' הקב״ה של משמו אח׳ אות לו ורופיפו זכר בסתר
 ת!יו בפרהסיא שמים שם שקדש יהודה שמו ביהוסף *עדות

 *5 ואמר שהורה כיון הקב״ה של שמו על כולו ונקרא זכה
 ושני תמר הצלת אתה ואמרה קול בת יצתה ממני צדקה

 האור מן מבניך ג׳ בזכותך מציל שאני חייך האור בני׳מן
 ידע מנא ממני צדקה • ועזריה מישאל חנניה ניגרו מאן

 90 עוד יסף *ולא כבושים יצאו ממני ואמרה קול בת יצתה
 תנת בר שמואל דרב חמוה סבא שמואל אמר לרעתה

עור יסף ולא הכא כתיב ממנה פסק לא שוב שירעה כיון
׳1גר : יסף ולא גדול *קול התם וכתיב לדעתה

 כגדלה'" הימים כל אותה ראה ולא חמיה בבית פניה כפתה כי
 חמיה ית33 פניה שכספה ל״א י ה3 הכיר לא לפיכך גניתו

 לומר כך3 היה טועה תמר שהיא ו3ל3 שהיה אע׳'פ קאתר והכי
 ואתציה ישעי' של אביו אמיץ :היא צנועה יזמר שהרי היא אחרת

 נביא אחיו ואמיץ היה דוד תזרע ואמציה הוו אחים יהודה מלך
 לשו! משמע הוי מתוצאת היא :תינה נפקו יאיס3נ אלתא היה

 חותם סימניה : מציאה ל׳ תשמע מוצאת היא ;ע״כ3 הוצאה
 ורחק! : ארס של שר שהוא סמאל שבא :ותטה ושתילים

 שנים מלח גיא3 אדום את המכה תתנה דוד יצא ולא שתשרף כדי
 סימניה שנעשו הרחקה עסקי על רחוקים אלם יונת :אלף עשר

 תתנה לצאת ועותרת ראויה שהיא לאותה מכתם לדוד ; רחוקים

 מילה תקום תמה דרניו:מכתו3 תתיס והם עניו: מך שהוא דוד
 אחר דבר :לחסרו הוצרך שלא ושלם תם היה למכה ראוי שהוא
 ולשון שמלך לאחר בגדולתו כך שתלך קודם שבקטנותו כשם

 לא *סופה עד ו מתחלתה ותתיתה שלמה מכתו שהיתה מכתם
 אשר שלחהוגו׳לאיש דהיא :נשתנית ולא ענוחנזהז נחסרה

 : שלך סיתניס והני הרה אני מתך לותר לו שלחה ולא לו אלה
 :סיתניו ואלו הרה אני שממנו לו אמור לשליח מימר ותימרליה

 לפיכן פניו ין3תל ואל לשרף לה היה נוח זו ואף כי' ילבין ואל

 ואם עלה ר3הד צת עצמו הוא ועלה יודה אם כן לו שלחה
 אבץ את בישר בדבר : ר3הד את היא תגלה ואל השרף לאו
 ־ת>3תעו היא שתתנו ידע מנא :בכרוהו וגפכר ו3 שנצטער דגר
 כבושים : אמרה קול ת3 ויאמר :עליה גאו אחרים אף שתא

 לצאת אפשר ואי מלכים מזו שיצאו תלפני שנגזרו עגותיס דגריס
 גזרת סתרי דברי ושיס3כ ,יהודה אריה גור כדכתי' מיהודה אלא
 :כיון חזקיהו' בי ג רכות33 לך לתה דקג״ה כנשי גהדי כתו מלך

.־ נתכוונה ולש״ש צדקה שהיא ה3 שידע שירעה
מהרש״א

ו



רלח סוטה י ראשון פרק המקנא
 דליכא־ בו׳ פלה דכפתה משום מהר^י׳א

 פניה עכשיו דכשתה משום בהיפך לתימר
 לזונה חשבה היא שתמר ולהכירה לראותה יכול היה ולא

 לא אס אף פניהם לכסות הזונות דרך דאין כיון דהא
 ולכאורה לזונה לחושגה לו היה לא ת״ת היא שתמר בה הניר

 אלא לזונה ויחשבה על טעם פניה כסתה כי יהיה לא לפירושם גס׳
 לזונה ויחשבה וטעם הכירה לא חמיה בבית פניה דכסתה משוס

 ורש״י פשוטו לפי בחומש כפרש״י דרכים בפרשת שיושבת לפי
 חמיה בבית כשהיתה פניה כסתה כי דהכא דרשה לפי פירש בחומש

 פניה כסתה דכי ניחא ולפ״ז עכ״ל חשדה לא לפיכך צנועה היתה
 חמיה בבית פניה דכסחה משום לזונה לויחשבה טעם שפיר הוי

 לא לכך הפרוצות כדרך פניה כסתה לא אשה והך הצנועות כדרך
 הוא כי וקרבן גבריאל בא :וק״ל זונה שהיא אלא לתמר השבה
 י״ה פ׳ כדאיתא לישראל זכות ומלמד השריפה על התמונה מלאך

 חנניה בהצלת ע״פ פ'3ו כו׳ ירושלים לשרוף אש גמלי לו נחנו גבי
 על לשמאל גבריאל שנצח למנצח הכתוב ופי׳ ע״ש ועזריה מישאל

 שיצא דוד בשביל סימניה סמאל כשרחק אלם כיונת אז שהיתה חתר
 כ״י ע״ש יונה קראה כו׳ אלם יונת על למנצח :וק״ל ממנה

 למיתר ליה בעי דלא כדלקמן כאלם שהיתה ואתר ליונה דמתילא
 :הרה אנכי לו אלה אשר לאיש התרתז כאלם אלא להלבינו שלא כדי
 וחס גו׳ אני ועני יחיד כי דכתי׳ תך בחד כתיבי תחייהו ותם מך

 דאתרי' והא כו׳ מהול כשהוא שנולד ד״א ואתר אלך בתומי אני כי
 דעתו נתישבה שבבשרו בתילה שנסתכל כיון בדוד התכלת פרק

 ניחא ברית דם תתנו להטיף שצריך תהול כשהוא בנולד לת״ד נוי
 לא כי גס ערל היה שלא פתח מ״ת כ>׳ להטיף צריך אין ולמ״ד
 כבשן לתוך עצמו שיפיל לארם לו נוח עשה בקוס בו נחקיי׳

 אל״ף בלא תוצת היא דכתובות ותחזס׳ הזהב דפרק תחוס' כו׳ אש
 הספרים בכל כן מצינו דלא הריטב״א וכתב עכ״ל גו׳ אש וילת כתו
 בכתוב א׳ חסר שהוא רצונם דאין לתמיהתו תקום ואין עכ״ל נו׳

 תוצת אלא נקראת ואינה נחה שההל״ף בקרי חשר שהוא דר״ל אלא
 בישר בחבר בו׳ גא הכר :שע״ בב״ר בהדיא וכפרש״י א־ בלא

 כהונת ע״י אביו ריתה שהוא כשם בתדה לו פרע שהקב״ה כו׳ר״ל
 תמר כך כך על אביו תצטער והיה יוסף טרף כי חושב שהיה זה

 לבוז נהיה פן כמ״ש למצאה יהודה שנצטער עד בכליו אותו ריתתה
 כו׳ואף חייך עזים בגדי לאביך רתית אהה בב״ר אתרו בזה וכיוצא

 בדרש הלו נו׳ נא הכר מצאנו זאת נאת׳ רביס בלשו! הזה שהכתוב
 שטפו מק טשו פיו ועל בהם החשוב הוא כי ביהודה האמירה הזה

 ר״ל כו׳ בוראך פני הכר כי כקשה לשון אלא נא אין .־ וק״ל

 באותו עדי׳ היו שלא לפי בסימנין גס מעש׳ באותו הכפור אם שאף
 ועד היודע שהוא בוראך פני הכר הסיתנין הכירו פלא גס מעשה

 שהם נפשות ׳3 תאבד ואל בחומש פי׳ ורש״י תתני עיניך תתעלס ואל
 היו עוברי׳ ׳3 למפרע והרי אמו העוב׳ירך כי תתני שאתר* כלל5

 לי׳לתלתודא דיןשיא ראמ׳צדק׳גו׳נראה יהוד׳ ויכר :וק״ל לה
 ויכר וסיים גו' חתיה אל שלחה והיא דקרא ברישא שאמר בקרא
 אלא למכתב ה״ל דלא דקרא יתורא דהוא בשמו וקראו גומר יהודה

 א״ג קאי דקרא דרישא אחמיה ודאי דהא גומר צדקה ויאמר לנר

 ויכר הכא נתי למכתב ליה והוי בשמו להזכירו הכא שמה דלתה
 חנין רבי דאמר והיינו דרשו כן ועל דקרא ברישא כמו גומר חמיה

 הקב״ה: ע״ש בשמו יהוד׳ קראו כאן הנזכרת ההודאה שם כו׳שעל
 יהוסף על סהדותא יונתן שתרגם כתו בו׳ ש״ש שקירש יוסף
 שע״י תטעם הה׳ בו ונחוסף כו׳ רבוניה לאיתת קירב דלא שויה
 אחרונה תה׳ חוץ הוי״ה שם אותיות בו יש בו שנתוספה הה׳ אות

 בשם נחה היאה״א אחרונה ה' כי הוי״ה שם עיקר שהוא שבשם
 ט* פוטיפר באשת נגע שלא מעיד יה ביהוסף עדות רבה ובויקרא
 המחובר יה בשם לקמן כת״ש גו׳ לישראל עדות יה שבטי וכמ״ש

 ש״ש שקידש דהיינו מ׳ ש״ש שקידש יהודה ודלק: ואשה באיש
 דבפ׳א״כ ודע כוי תעלים ואל בוראך פני הכר לו כת"ש בהודאתו

 נו׳ותפרש בפרהסי׳ ש״ש קדש כז׳דיהודה חנא דרב הך נתי איתא
 וצ״ל ע"ש כז׳ ליס תחלה נחשון שירד בתה דהיינו אחי בענין לה

 מ* הקב״ה של שם על כולו נקרא :וק״ל איחא והא דהא

 את אודה הפעם מטעם השם זה לאה אמו לו נתנה דבלידחו ואע״ג
 לקרותו בפיה פס הש״י אבל אודה אלא אוהו קורא היחה לא גו׳

 והד׳ הוי״ה שם כל בו שיש יהודה ע״ש הקב"ה של שתו על כולו
 מתני צדקה שאמר ההודאה שע״י הודאה לשון טל להורות נוספת

 תפסת לאה באתרם כוונו ולזה הקב״ה שם על כולו לקרותו זכה
 דברכות פ״ק כמפורש כו׳ יהודה הודאה בני בניה ועמדה הודאה
 יהודה השם זה לו נחנה מדעת שלא כמתנבא שלאה דהיינו נח״א

 שיהודה כשם הדמיון בו׳ בניה ושני תמר הצלת אתה :״ק1דן

 מהשריפה בניה ושני חתר ניצלת זה ע״י אשר בהודאתו ש״ש קידש
 חנניה כך כדלעיל שמניה שקירב ע״י אש מלאך שהוא גבריאל ע״י

 ישראל נקראו עש״ז אשר לה׳ להודות ש״ש קדש ועזריה מישאל
 ט״י השרפה מן הצלתם ג*׳כ והיה לה׳ מודים שהם בעבור יהודה

 יסף ולא : אע״פ פרק כמפורש האש על הממונה מלאך גבריאל
 שיהיה מפירושו נראה כו׳ שידעה כיון פרש״י מ' לדעתה עוד

 דעתה שראה בשביל ממנה פסק שלא כן פי׳ לדעתה תלת גס
 לדעתה לשון להוציא לזה הכריחו מי ידענא לא אבל לש״ש וכונתה

 ידע והאדם תלשין פשוטו לפי ממשמעו דגמרא שידע׳ ותלת דקרא
 ולא פסק לא שוב עליה ובא שידעה כיון כמוהו והרבה חוה את

.־ וק״ל אליה עוד לבא בעיניו גנאי היה
 שיצא מכתם כאן בהזכירו טעם לתת יש כי׳ דוד מחנה שיגא הרי״ף

אלמת כיונה שהיתה רחוקים אלם ליונת סימן־ דוד מחנה

 צ*6סמ וריחקן סמאל בא לעיל ז״ל רש״י שפי׳ מה עם הסימנים כשנתרחקו
 אדו© את התכה ממנה דוד יצא ולא שתשרף כדי וריחקן ארס של שר הוא

 נמנה שהיתה תמר שהיא אלם יונת על למנצח אחר זה וכפי מלם כגיא
 מן שהיה מכתם דוד מפני סמאל שריחקן רחוקים סימניה כשהיו אלמת

 תל׳ תכתס לדוד לרמיז ג״כ ויש ארס את להכות עתיד ובצדקתו והם
 אכיש ביד דוד שכשנפל עוד לדרוש ויש ־ ארס את להכות שעתיד מכה
 על זה מזמור אתר אז להרגו ובקשו דוד זה הלא עבדיו לו ויאמרו גת מלך

 בזכות וקירבן גבריאל בא הסימנים לתמר דכשנתרחקו רחוקים אלם יונת
 מצאח> בו כתוב שדוד מוצאת היא של בפסוק ונרמז מתמר לצאת שעתיד דוד
 ונתקבלז לו אלה אשר לאיש לאתר חמיה אל שלחה דוד ובזכות עבדי דוד

 בשביל! תמר אס הלא פלשתים אותו באחוז דוד אמר ולכך ומצולה דבריה

 אנוש שאפני כי אלהיס חנני ועתה הסימנים שנתרחקו בשעה חסד עשית
 כן תם הייתי שבקטנותי וכשם החזקתי בצדקתי כי תם מך ואני וכו'

זבו׳ האש כבשן עצמו'לתוך שיפיל לאדם ־לו טח :וכו׳' הנני לכך בגדולתי

מימה כ סמך



ראשון פרק המקנא ־
 לא הרה היא ממנו כי לו לומר תשלח שאס תמר חששה דילמא תימת

 ריתקה עצמה ולהציל וישרפוה יהודה של חמתי תעלה דרכה6ו לה יאמינו
 פניו להלבין שלא מחסידות ולא עליה רחמיו שיכמרז אפשר כזה ני הדנר

 נוראך פני נא הכר לו שלחה לכפור יהודה כשכקש כיון ושמא כך עשתה

 נכירור כן אתרה לא ואעפ״כ מעוכרת היא שממנו לו אומרת זה הרי ״כ6
 אין נא וכו' גישרוהו כהכר נא הנר : פניו להלבין שלא נדי רמז דרך אלא

 שאמר ונדקדק הללו הדרשות שחי לסמוך נ״ל ונו׳ נקשה לשין אלא לא
 נא הכר אמרה שתמר הוא והעני! כקשה לשון אלא נא אין שלילה ?לשון

 לו פרע הכר של דיכור על שאס לו לומר היתה נזה כוונתה נוראך פני
 א' נפש הריגת על וק״ו שכן כל וכו׳ החותמת למי הכר לו שיאמרו הקכ״ה

 פני הנר לו אמרה זה ועל הקכ״ה ממנו שיפרע חמס לא על מישראל
 ונו׳ הכתונת אח נא הכר שאמרת ודינור שיחה אפי' מוותר שאינו ביראך

 גרמה הייתה ממני כי נאמת ידעתי כלומר ממני צדקה ויאמר יהודה ז-כר
 נא הכר לאני אני שאמרתי על החותמת ליו* הכר לי שיאתרו כך לידי ייכא

 ע״פ ממני נמלת מחודש פי' והוא הזה הרכר לי כא ומתני וכו׳ הכתונת
 נקשת לשון אלא נא אין שלילה כלשון שאמרו ומה חז״ל שדרשו זו דרשה

 שאינו ע״ס שאן( אמר ולכך הכר נא היל״ל כקשת לשון הוא שאס לפי הוא

 נלכד משמש כאן האמור נא אין מ״מ הכר שאמר לאחר ככקשה לומר צורך
 נא הכר כנגד הכר לו ואמר כקשה לשון משמש כן גס אלא עכשיו כלשון

 תהרגני שלא כוראך פני נא הכר ממך ננקשת לומר כיון וגם מך הכתונת
 על ונקרא זכה בפרהסיא ש״ש שקידש יהודה :ממני עינך תעלם ואל חנם
 ולא אמו מרחם מצאתו כך נקרא שיהודה כזה תימה יש הקנ״ת של שמו
 לו והוסיפו שזכה מה יוסף כפרהסיאאנל שתים שם קידוש כידו עדיין היה
 יוסף נקרא שהיה נסתר ש״ש שקידש לאחר היה הקכ״ה של משמו אות

 נפרהסי' ש״ש לקדש שעתיד יהודה נקרא העתיד ע״ש ושמא יהוסף זאח״ר
 אנל הולדו מעת יהודה שמו זה הכריות כל כפי כישראל שמו נקרא ולכך
 שמו נקרא להיות שנולד מיום זכה לא כסתר שמיס שם שקידש יוסף

 נקרא להיות אחת אות לו הוסיפו מעשיו ולאחר יוסף אלא יהוסף כישראל
כן נקרא שמואנל יוסף נקרא הכריות כפי כי מתר זה וגס יהושף

: שתו כיהוסף עדות ככתוכים ,
 אבשלום ת״ר וכו׳ בשערו .נתגאה אבשלום פיבקא י
 איש היה לא *וכאבשלום שנאמר מרד בשערו 05

 לא קרקרו ועד רגלו מכף מאד להלל ישראל בכל יפה ך, ”פ
 אשר לימי׳ ימים מקץ והיה ראשו את ובגלחו מום בו היה

 מאתים ראשו שער את ושקל וגלחו עליו כבר כי יגלח
 ציפורי טברי׳ואנשי שאנשי אבן תנא המלך באבן שקלי׳

 אבשלום שנאמר*ויקרא נתל׳בשערו לפיכך בה שוקלין יח שס
 הפרד ויבא הפרד על רוכב ואבשלום דוד עבדי לפני
 שקל באלה ראשו ויחזק הגדולה האלה שובך תחת

 באותה ישמעאל רבי דבי תנא למפפקיה בעא ספסירא
 על ויעל המלך *וירגז מתחתיו שנבקעה גיהנם ראה שעה יח

 בגי בני אבשלום בני בלכתו אמר וכה ויבך השער עלית ׳
 והמלך בני אבשלו׳בני תחתיך אני מותי יתן אבשלו׳מי

 אבשלום בני גדול קול המלך ויזעק פניו את לאט
 דאסקיה שבעה למה בני זמני תמניא הני בני בני אבשלו׳
 לגבי רישיה דקריב א״ד אידך גיהנם מדורי משבעה

 *ואבשלום דאתי לעלמא דאתייה דאמרי ואיכא גופיה 0י 06
 אמ׳ כי המלך בעמק אשר מצבת את בחייו לו ויצב לקח
 ויקר׳ שמו על למצבה ויקרא שמי הזכיר כעבו׳ בן לי אין
 רע מקח שלקח לקח מאי הזה היום עד אבשלום יד לה

כר התא רבי אם׳ המלך בעמק אשר מצבה לעצםו*את י, שס

שיטה
 איאז מקים *הנני שנאמ׳ עולם של מלכו עמוק׳של בעצה פפא
 'י י *וישלחהו אומר אתה ברבר כיוצא מביתך רעה עליך

 ל, של עמוקה בעצה פפא בר חנינא רבי אמר חברון מעמק
 * שס יהי׳ גר כי תדע שנאמ׳*ידוע בחברון הקבור צדיק אותו
 בני ליה הוו ולא בן לי אין אמר כי להם לא בארץ זרעך

̂ שתו ושמה אחת ובת בנים שלשה לאבשלום *ויולדו והכתיב
 יל כ הגון בן לו היה שלא אבדימי בר יצחק רבי אמר תמר

 של תבואתו השורף כל גמירי אמר חסרא רב למלכות
 דכתיב לדיואב קלייה ואיהו ליורשו כן מגיח אינו חבירו

 ז• ולו ידי אל יואב חלקת ראו עבדיו אל אבשלום *ויאמר
׳ : וגומר והציתוה לכו שעורים שם

 3לי״ אחת ותגלח היה עולם שנזיר לשנה תשני לימים ימים מקץ
 מושלך ראשו שהיה גופיה לגבי רישיה דקריב :חדשים

 ואנשלום קרא ה״ק לעצמו רע מקח שלקח וקרבו: מגופו רחוק
 בעמק אשר מצבת לראות ויצב :בחייו הזאת השררה לקח

 דור על שגזר עולם מלך שהוא הקב״ה של עמוקה עצה המלך

 וקיימה עצה אותה אבשלום 3הצי מקים ע;הנני3ש ת3 מעשה3 כן
 שמיס:ויקרא3 3נצ רך3ד ה׳ לעולם דנתי׳ ״ה3הק של דגרו ח3תצ

 ויקרא : שמו על שתקרא רעה לאותה גרס שמו על למצבת
 כיוסף חברון מעמק נקראת;וישלחהו היא כך אבשלום יר לה

 ישר^ ירידת ת3ס תחלת והיא אחיו אצל 3יעק כששלחו קרא משתעי
:אנרהס זה בחברון הקבור צדיק אותו של : לתצריס

 באותה ר״י דבי תנא גו׳ תחתיו אשר והפרד מהרש״א
 עא3 ספסירא שקל הילקוע גרםח3ו בו׳ נבקע׳ שעה

 קרא דהאי משום ונראה ע״י3 וכ״ה כו׳ ר״י דני תנא לתפסקיה
 הכי לאו דאי אלא מתחתיו ר3ע שהפרד אשמועינן דמאי הוא יתורא
 אכל נספסירא עצמו פוסק דהיה ודאי במקומו עמד הפרד שהיה
 שלו©3א חתך היה ואלו מתחתיו שאול ננקע מתחתיו ר3ע הפרד

 1שמו נספר תפג־ש״י נראה וכן לשם נפל היה בחרבו שערו את
 מהא הכי ליה דמשמע לפרש ויש מ׳ למה בני תמניא :וק״ל
 אשתועינן דמאי גומר השער עלית על ויעל דעניכא כרישא 3דכתי

 אאגשלו• גות׳קאי עלית על דזיעל ניה דרשו וע״כ פשוטו לפי ניה
 דמדור• העליון שער עד אביו אותו העלה נני הני דוד שאת׳ דע״י

 לא דאנא אע״ג זר״ל העלהו ני3 שאמר פעמי׳ דז' וענין הגיהנס
 נין דמעש׳ כיון ה״ק הכא החום׳ כמ״ש כדאמ׳פריחלק רא3 מיכה
 ידו על נענש שבנו כיון אתר גז׳ מקים הנני כמ״ש לו גרמה שנע
 אג* תותי יתן מי וז״ש גיהנס ממדורי להעלותו נשנילו נתי יזכה

 דקריב א״ר ואידך : וק״ל זאת לו גרמא עוני שהרי תחתיך
 מושלך ראשו שהיה תפורש אינו נקרא כר׳ גופיה לגבי רישיה

 ויאחו כתיג ולא נאלה ראשו ויאחז מדכתינ ואולי כפרש״י מגופו
 דהובדל להו תשתע נשערו נתלה כדקתני נאלה ראשו נשערות

 גר לו ויצב לקח :ואבשלום וק״ל נאלה שנאחז ע״י מגופו ראשו
 ושם גומר קרח ויקח גני חלק פ׳3 ר״ל דרש כה״ג כי' לקח מאי

 לעצמן 3שהצי רע התקח והוא ,הכא לפרש יש וכן בחידושינו מפורש
 ר3ד היא זו התצנת וז״ש גומר נצנים יצאו כמו אניו נגד חייו3

 עמוקה מעצה זה היה אבל 1י5א נגד 3נצ הנן להיות הגון שאינו
בגזירות



רלט סוטה ראשון פרק המקנא
 עמוקה ע״ש:בעצה פי׳בע״א ורש״י ט׳ עולם של מלכו מזירו'

 מדכתיב בחותש נו׳ופרש״י היה נהר חברון והלא בב״ר בו׳תפורש
 זה ואין לפרש״י הרא״ס והקשה כולי חברון עד וינא ננגג ויעלו
 ונראה באורך כו׳ע״ש הארצות מכל גנוה דא״י משוס דלתא ראיה

 מוכח בנגב תדנתיב אלא ראיה תניא תויעלו דלאו פרש״י לקיים
 תי ידעתי לא אנל נחתני 3ר\ג ארץ כת״ש טרשין מקום שהוא

 נהר חנרון והלא שאתרו מה למיתר איכא דהא לזה אותם הכריח
 מן ראיה שיביאו הימא זה ואין כהר שהיא חברון עיר שראו היה

 שהית תי נפרק אתרינן דכה״ג שענר זמן על זמנם מן המקומות
 תעכרין כיצד ונפי ט׳ צוער דתסדוסיזעד אתרא האי לי לדידי-תוי

 עמוקה עצה .־ט׳ודו״ק ישראל דתחגה אחרא האי לי חזי לדידי
 עמוקה מחשכה אר״י מחשנותיך עמקו מאוד תה נתנחומא בו׳

 היה שלא גל; זרעך יהיה גר ני הכתרים נין אכרהס עם נטלת
 הזכיר נענור נן לי אין אתר ני נת״ם כי' למלבות הגון בן לו

 כניו ני שם להזכרת לו שיהיה נח־יו זו תצנה לו דגנה דהיינו שמי
 גתירא שאת׳ חסדא ורב ידם על שתו שיזכר למלכות הגונים איג׳
 חלקת פריפת נחטא נחייו מתו לו שהיו נניס דנודאי ר״ל ט׳

 דהל״ל ליורשו נן מניח דאינו לשנא נהאי קצת לדקדק ויש יואב
 נחייו נניו מחו לא אם דגם הני דקאמר וי״ל נחייו מתים בניו
נ״ה פר׳ כדאמרינן אותו יורשים נניו אין נמלכו׳ שמרד הוא הרי

? למלכות נכסיהם נמצכות דמורד
 הוציאו דלמה לקח מאי ששאלו מה לנאר צריו וכו' לקח ואבשלום הרי״ת
 איך רש״י פי על התלמוד לדרשת וע״ק פשוטו מידי הכתוב ׳

 מקום כאן שאין כיון שמו הזכיר כעבור כן לי אין אמר כי לומר יוצדק

 עצת שהיא הקכ״ה של מחשכתו שקיים אלא עליו שתו נזכר להיות מצבה
 כן לי אין כי אומרו לזה ענין מה א״כ שמו על הרעה ונקראת עמוקה
 הקשו דחז״ל ונראה אכשלוס יד לה ייקרא לומר חזר מה דרשתם בפי ועוד

 כי כחייו לו ויצב לקת ואבשלום אבשלום של מיתתו אחר דהוכיר זה בכתוב
 ואבשלום שהיל״ל ועוד מצבה אבשלום ויצב לכתנו ראוי היה המצבה כשהציב

 הציב הוא שאם ועוד כחייו לו ויצב לקת ומהו מצבת את לי ויצב כחייו לקח
 אבשלום לקחה לכן מקודם שהיתת שהמצבה דמשמע לקח הוא איך המצכה
 היל״ל א״כ המצכה כו •ויצב קרקע שלקח הכוונה ואם שמו על למצבה ויקרא
 מה הוזכר שלא לקח מאי כתלתוד נרמזה זו וקושיא שלקח מה כפי' להזכיר

 שהוא דמשמע ויצב אומר הוא איך ולקחה היתה ככר אם המצבה כי שלקח
 אלא היה שככר למה שם קוראים שאין גם ותה לקח מה וא״כ המצנה הציב
 את ויצב שאתר לדקדק יש ועוד לקח מאי וא״כ ועושה מחדש שהוא למה

 כעמק מצכה ויצב היל״ל המצבה הציב הוא אם המלך כעמק אשר מצנה
 איך היווה רנר ואם היתה שכנר משמע המלך כעמק אשר ומדכתיב המלך
 שיפית רישיה לא קרא האי וא״כ מחדש היא שהציב דתשמע ייצב אותר הוא

 יד לה ויקרא לומר וחזר שמו על למצבה ויקרא הקריאות כפל זע״ק

 5שאע״ ולעד״נ ־ אבשלום יד שמו על ויקרא אחת קריאה והיל״ל אבשלום
 פשוטו מידי יוצא מקרא אין מ״מ דרש דרך על הזה הכתוב רז"ל שדרשו

 עלית שמו נקרא להיות אכשלוס •ד וקראה אכן מצכת הציב שאבשלום
 כל שמכח אלא למלכות הגון כן הניח שלא למי'ד או כן הניח שלא כיון

 מיתתו לאחר נכתב ולכך זה נענין חז׳יל ג׳יב דרשוהו שהזכרתי הדקדוקים
 עשר על שכא לפי נענש ומתוכו לעצמו רע מקח שלקח לומר אכשלוס של

 למיתתו שסמך וזהו לונניות עשרה יואב נערי עשרה כי נעצו אביו פילגשי
 מביתך רעת עליך מקים הנני דוד על הקכ״ה שגזר רע מקח לקח ואבשלום

 נשיו ושכב דוד של מכיתו הרעה להקים אמת הגזירה ואם נשיך את ושכב
 התקין לקח בבחירתו והוא אבשלום הרעה עושה שיהיה מוברח היה לא

שהיא הקכי׳ה גזירות לקיים ורצת לעצתו לקחו רעה מקים של ההוא קרע

 מיין בנטילת לקיימה רצה כחייו לו ויצב עילם של ממלכו עמוקה עצה

 מצבת את לקיים עשה וכנפשו כחייו ני ונמצא אכשלוס של ימיו שיתקצרו
 עול© של מלכו גזר אשר האמיתית גזירה את כלומר המלך כעמק אשר

 נמרה נעה״ז דוד של חטאתו למרק היחה העצה וענין עמוקה כעצה
 נשיו את איש ושכב הוא גם לקח אוריה אשת את לשכב כעריות שחטא

 וזז עון כלי זך תהיה לעוה״ב ונחלתו כעוה״ז עונשו יקבל וכזה ופילגשיו
 העמוקה כעצה כיוצא דוד של לטיכתו עולם של ממלכו עמוקה עצה היא

 מגיהנם שינצלו כדי המלכות לנניו שכירו־ כחכרון הקכור צדיק שלאותו
 וישתעכדז למצרים יעקב בני שירדו כדי יוסף חכירת נתגלגלה כך ומתוך

 . חניתו רעה לו להקים הקנ״ה גזר העה״ב מעונש לדוד להציל כאן גם שם

 ויצב השוכב הוא שהיה לעצמו רע תקח אותו לקח ואבשלום נשיו את ושכב
 דור את להציל עמוקה כעצה עולם של מלכו גזרו אשר מצבת את וקייס

 שאין ראה כי ביען כאביו ולמרוד כמלוכה להחזיק נתכוין ואבשלום כנזכר
 אני אקח לא אם המלכים כין שתי יזכר לא אמר כן ועל למלוכת שיזכה כן לו

 רצה ע״כ למלוכה יצלח ולא מושל יהיה לא מזרעו כי אכי מיד הממלכה
 דכרי שאמיתת ע״ש למצבת וקרא דוד תלכי נין שמו נזכר שיהיה אבשלום
 המקי© הוא כי שמו על נקראת שתהא רצה רעה תקים הנני שאתר הקכ״ה
 * ועל!© * כמלכים שתו מבר ויהיה למלוכת יוכה שמתוכה כדי ההיא הרעה
 המשג" גרם הוא כי כידו הוא עשה והריגתו לאבשלום שאירע העונש כל האמת
 יהמשב* האומות כל בפי לה ויקרא וז׳יש זה בתגר נכנס כהיותו נהרג להיות לנפשו

 שלפני׳ לעצמו הרעה עשה אנשלוס יד כי לרמוז אבשלום יד ההוא למצבת קוראים

 משנס כצי׳ירי והרי״ש כחיר״ק היו׳יד ויקרא נקוד ולכך לעצמו הכה בידיו הוא כי

 הי| ׳6 שפט לא אחרים ידי כלומר אבשלום יד האומות כל כפי נקרא ויהי לומר
יגמ' :לאבשלום הרגתהו ידו רק דמו

 אחת שעה המתינ׳למשה מרים חטובה לענין וכן משגה
 לא נתעכבו לפיכך מרחוק אחותו שנאמר*ותתצב

 שנאמ׳*ותםגרמרים כמדבר ימים שבעה ישראל כל לה
*מרים׳ האסף עד נסע לא והעם ימים שבעת למחנה מחוץ
ל• שת׳ י , ן, *
 נ שנאמר גדולמיוסף באחיו אין אביו את לקבו׳ זכה יוסף

 נתיב׳ שלא מיוסף גדול לנו מי אביו את לקבור יוסף *ויעל
 | גדול אין יוסף בעצמות זכה משה ׳ משה בראלא נתעסק

 כ עמו יוסף עצמות את משה שנאםר*ויקח בישראל ממנו
 שתות שנאמר שכינה אלא בו נתעסק שלא ממשה גדול לנו מי

 4 י* על אלא אמרו בלבר משה על ולא ׳ בגיא אותו *ויקבור

 : יאספך ה׳ כבוד צדקך לפניך *והלך של הצדיקים כל
ישעי? שנקבר שמדד גמדה הרי תלך שהיה ממני גדול כאחיו אין

 "” כן גס הוא שנקבר לו תדדז במדה ובה בגדולים אביו
 מיוסף גדול בגדולים קבר ל קבורה כבוד לענין לבב מי בגדולים־

 גדול בישראל ואין בישראל גדול שהוא תשה אלא בו נתעסק שלא
 לו מדדו בה גדול ידי על יוסף את לקבור שתדד במדה הרי מתנו
 :הקב״ה אלא בו נתעסק שלא כתשה קבורה בכבוד בדול לנו שאין

 ודאי פשוטו לפי כו׳ אביו את לקבור וכה יוסף מהרש״א
 שהוא לפי ביוסף אביהם קבורת עסק שתלה מה

 כיון אבל אחיו שאר כן ולא לעשות שבידו לפי כך על מאביו תושבע
 אותו וישאו שנא׳ אחיו בכל הקבורה שתלה זה סותר קרא דבאידך

 דרשו ע״כ אביהס בקבורת עתו שהשוו גותר אותו גו׳ויקברו בניו
 שהקבורה דאשמועינן גותר לקבור יוסף ויעל שנאתר קרא מהאי
 בגת׳ כדאמרינן גומר רכב גס עתו ויעל כדכתיב בגדולים היתה
 משה אלא בו נתעסק שלא גדול בכבוד שנקבר הוא גס זכה ומזה
שעשן וכתו ציום כאשר בקבורתו כן גס מתעסקין היו ודאי דהא

אחלי



סוטה ראשון פרק המקנא
 וגולה • רבעים ועל שלישים על זגות' עון פוקד פורענות

 משלם פורענות כתדח אס דהיינו לאלפים חשד ועושה כתיכ טובה
 דור מסלם ואס •• תת״ק אחד לאלפים חכד גכי הגיא רכעיס דור

 אס נתי והכי כקירוב מת״ש אחד לאלפים חסד כי ג יא ה! שלישים
 המתינה ואס ׳ כקירוב תת״ק אח׳ הויא שעה שליש מריה המתיני

 שעה רכיע או שפיר ונקטו כקירוב מח״ש אחד הויא שעה רביע
 לשנה יום נפרע כמרגלים לר׳והא קשיא אכל דנור כאותו ודו״ק:

 דבריהם תרי׳ט׳עכ״ל של טובה ממדה פורענות□ מדת כו׳מרוכה
 הרי שעה שליש אלא פעה דוקא ו6ל שפירשו תה דלפי תמוהים

 המרגלים פורענות אח׳זתדת על ת״ק מרוכה דמריס טובה מדה
 כתריס טוכה דמדה כיון דה״ק ואפשר אחד על שס״ה אלא אינו
 שמדד כשיעור אלא הוי לא רעה כמדה א״כ אחד כל ת"ק ה״ל

 : ודו״ק אחד על שס״ה רעה כמדה מאינו הרי וכמרגליס
 ה״ל דלא זה כל להזכיר לו תה פשוטו ':לד גוי/י ארזותו ותתצב

 כאה ואחותו כיאור פרעה כת שתצאו הנפלאה השבה רק להזכיר
 מעשה כי להשמיענו מיניה דרשו גומ׳וע״כ וקראתי האלך ואמרה

 ן כעני שהיה כתו האנושי תשכל רחוקות ודעת במועצות ה׳
 כדלקמן מריס נבואת שנתכטלה חשכו ליאור שכהשלכתו זה

 אוחו שתמצא עצמית סכה היתה אכל כו׳ ראשה על טפחה שאביה
 היא כביכול שהשכינה וע״ש כל כעיני דל כתג ושעי״ז פרעה כת

 וכהחלת עתהס כגלות שהיא אחותו קראה שע״כ ישת( עם כגלות
 וגו׳וקאמר אחותו וחתצב דהיינו שם נצכת השכינה היחה גאולתם
 שהיה תשה ע״י האנושי רחוקו׳מדעת כדעות דהיינו לדעה מרחוק

 שהיא כו גו'שאתרו אלהיך תהה׳ כת״ש שלתות כיותר היראה כו
 יעשה לא כי האתתי׳וקאמ׳ יראה משהשהייבו לגבי זוטרתי מלחא
 ויקרא וסיים לתריס זה כבר שגילה גו׳כתו פודו גילה כ״א ה׳גו'

 וק״ל: משם כשלום ישראל שיצאו שלום ידו על להכיא שלום יי׳ לו

לג רב יוכף את ידע לא אשר מצרים על חרש מלך *רקם
 שם שנתחדשו אמר וחד ממש ,חדש אמר חד ושמואל

 תזש£ ראם' ומאן חרש רבתי׳ ממש חדש ראם׳ מאן ׳ גזירותיו
 ח אשר ׳ומאי וימלוך וימת כתיב דלא גזירותיו שנתחדשו

 שס ליה'*ויאמר ירע דלא דמיכמאן דתה יוכף את ידע לא
 תנא^הוא ׳ ממנו ועצים רב ישראל בני עם הגה עמו אל

 לקה לפיכך עמו אל ויאמר שנאמר תחלה בעצה התחיל
 ז ש* יעלו עבדיך ובבל ובעמך *ובכה שנאמר תחלה הוא

 א :ס ירב מרא ליה מיבעי לרם נתחכמהלו *רבה ■ הצפרדעים
 במה ישראל של למושיע! ונתחכם בואו חניג׳ ברבי המא

 ישעי׳ נדונם נשפט ה׳ באש *בי כתיב באש נדונם נדונם
 ס> במים ונדונם בואו )אלא( בשר בל את *ובחרבו בחרב
 גן זאת נח מי כי׳*שנ לעילם מבי׳פמל שאינו נשבע שכב׳

 “ש אינם ודם הארץ על עוד נח מי מעבור נשבעתי אשר לי
 אחת אומה על אבל מביא אינו העולם כל שעל יודעים

 לתוך ונופלים באים דם אבל מבי׳ אינו הוא נמי אי מביא
שייית את ה׳ וינער לקראתו נסם אומר*ומצרים הוא וכן המים

יי מצדים •

 דנכודו כמשה קמרתו דתלה אלא כשכם שקכרוהו תשה שתה אחרי
 שנאמר כו נתעסק עצמו שהקכ״ה משה זכה ומזה כגדולים יותר

 פלוגתא איכא ונספרי אקכ״ה קאי דויקכור פועל גו׳ אותו ויקבור
 משה על לא ;וק״ל עצתו את קכר דתשה לת״ד דאיכא גהא

 ודמשה הכי קאתר צדיקים של נשמתן אסיפת לענין כו׳ בלבה

 שלא ממשה גדול כדקאתרתי גופו כקכורח לזה דונה עדיפא
 הצדיקים נשמת אסיפת שדימה ואפשר המקום אלא כו נתעסק
 כפרישו׳מאכל מחוימר נסתלק כגופו משת היה שכנר משה לקנורח
 : וק״ל כמוהו נכיא קס ולא האשה מן ושפירש יום מ׳ ומשתה

 היא מקשה הזאת התשנה וכו' אתרו נלכד משה על ולא משנה הרי״ף
אות! מקבור שנאמר הקג׳יה נו נתעסק שמשה אתר זה שקידם

 כל שאר וכי אמרו נלכד תשה על ולא לומר עוד יוסיף ומה וכי' •גיא

 • לידו למשה זולתו יליר לכל כ! ה ה לא ני הקנ"ה נהם מתעסק הצדיקים
 דהאי יאפשר התייחסות לי אין צדקו לפניך מוהלו שהביא הראיה זגס

 השרת ומלאכי שכינה נננפי מוטל שהיה דתניא כההיא סכר התניתי!
 ז״ל ,יפרש'׳ הרעים עם ליי יקים מי אתר והקכ״ה עשה ה' צדקת *ויתריס
 מה ונו'ועל תמצא מזין והתנתה אומר שהקכ״ה יי"א לשמי שאוכיח

 אלא אמרו בלבד משה על לא כאן אמר הקנ״ה ונס המלאכים שתשכחי!
 ה' צדקת לפניו אומרים והמלאכים לפניו יהלך צדקו כ׳ הצדיקים כל •ל

וגם ולהוכיחם מרעים עם נ׳ יקום מ׳ לומר יאספהו ה' וככיד •שה

: תמצא מאין והחכמה

 אביי אמר יומו שבעה הבא חרא ההם־שעתא דמי מי לב
 הטובה לענין וכן והא א״ל כן אינו הטובה ולעני! אימא י
 דבאותה הטובה לענין קאמ׳וכן הבי אמ׳רבא אלא קתני ע״א

 פורענות״*ותתצב ממרת מרוב׳ טובה מדה ולעולם מרה ת,ח•
 פרוק יצחק ר׳ אמר ־ לו יעשה מה לרעה מרחוק אחותו לנ61מ9

 ה׳ *ויבא דכתיב ותתצב נאמר שבינה שם על כולו זה ג א
 אחותי לחכם׳ *אמור אחותו ־ כפעם ויקר׳כפעם ויתיצבז שלי•

 דעות אל לדעה״כי י לי נראה ה׳ *מרחוק מרחוק * את '£לייח
,*יעשה יעשה ׳ מעמך שואל אלהיך ה׳ *מה מה ה׳ מ>אל3

 : שלום ה׳ לו *ויקרא לו • נאמן בית ה׳לאדוני 3 א
 מרה דבאותה : ל! מודדין מודד שהוא תמה דיותר כן אינו ל^נבד

 דמדה תשתלס שעשה מתה יותר ומיהו ענין מאותו דוגמא כה 1
 שהיא לחכמה אמור :פורענות ממדת כתשלומיה מחכה טוכהז'ש,פע

: וגומר מפיו קןנתה יתן ת׳ כי שנאמר ומפיו הקכ״ה אצל
 זי״ל כו׳ מרובה טובה מרה לעולם *כתום׳ מהרש־׳א

 דאתר מהא כזה מ־,שים ויש ענ״ל כו׳ דעדיין
 מאתים על ומתאנח חלל מאות ח׳ על חניתו עורר והיה פ״ג גמ״ק

 קיי )היה( ואמאי אלף אחד ירדוף איכה כדכתיכ אלף הרג סלא
 כחזקוכי: עיין כו׳ כעלתא רדיפה רק התם הוי לא הא תתאנח ליה

 דוקא לאו אחת שעה למשה המתינה מרים כד״ה בתום׳
 שליש כויענ״ל אח׳יז״ק כו׳על רכיע או שעה שליש אלא שעה נקט

 פורענות כמדת דהשתא ח״ק את' על כקירוב היא תז׳יתיס שעות
 תרוכה טוכה מדה וה״ל יותר ולא לו מודדי! מודד שהוא כשיעור

 על מת״ק הרכה יותר הוא רכיע אכל רעה ממדה ת״ק אחת על
 מודדין שמדד יות׳תתה נמי פורענות דכמדת נתי צ״ל אח־דהשתא

 : ודו״ק רעה ממדה אחד על תת׳'ק יותר טוכה מדה ה״ל דאל״ב
כעדת 3כתי7 מקרא להו נפקא ׳התוס׳ ול״ג *)המניה אמר ?§=׳



רט הוטה ׳אשון
 ונשב דכתיב נסוכות יושבים שהיו שם על סוכהים הקינים: התה

 הרעתים וכן סנהדרין דהיינו סופרים תשפחות להו וקרי נאהליס
 הארץ תן יגרשונו ליה מיבעי הארץ מן ועלינו : שער זקני
 ויראים הואיל מארצם שונאיהם שיצאו הלואי הארץ תז ועלה מאי

 אותו שתתלאיס הלנניס בי שעושים דפוס נתין מלבן : מפניהם
 קאי דעליה לפרעה לו ותלו :הלבנה והיא אותו ומחליקים טיט

 וגוי ירבה פן נתחכמ׳לו הנה וגו עתו אל ויאתר סליק ומיניה קרא
 אסטנים : וגף בסבלותס ענותו לתען מסים שרי עליו וישימו
 שמשים רבר מסים שרי :מלאכה לעשות יכול ואינו מפזנק
 לו שתלו המלבן אותו לעבודה ומשימין שמרגילים שיתה של רידזי

 ענותו למען : בלע״ז אמא״נמנט השתה של רידד לישראל היה
 שמסכנות :לסבול שכס שיטו ישראל של סבלותס בשביל לפרעה

 נסתכנד העבודה ואותה הערים אותם ידי שעל בעליהם את
 את וינצלו כדכתיב מדלדלות שממסכנות :ביס לטבוע מצרים
 גרסי* לא לשנא ולתאי לרד׳ דאירע הוא זו עבודה ובשביל מצרים
 מתרג׳להך ליה דגרים ומאן מתמסכן בבנין העוסק כל תר דאתר

 שנופל פעמים מסכנות : אדם כל של בנין אכל :מי ושמואל דרב
 תר דאמר עניות לידי האדם את שתביא ממסכנות ומתיה: הבנין

 מתרוסם ראשון ראשון :מתמסק בבנין העוסק כל ביבמות
 נופל:פי והוא ובונין וחוזרי! ונופל מתרוסס היה קצה נונין כשהיו

 ואות* לישראל מבשרתן הקודש ארן:רוח3 נבלע בולש תהום
 היה ויקיצו :יפרוץ וכן תמיד ירבה כן אתכם מועיל אין למצרים

 ישרן! את בראותם קוצים מלאים וגופם עיניהם כאלו להם לומה
 שתרגילוס עד ונשכר בדברים משכום רך בפה : ורבים פריס

 גרסתן הכי • וחזקה ומתנים הגוף בשברון בפירכא :בעבודה
 מחליפין שהיו ר׳יונתן אמר נחמני בר שמואל ר׳ אמר קשה בעבודה

 בפרךקתא נטי לט״ד ; בנך רגילים היו שלא קשה וזהו וט׳

 וימררו: כתיב דהא היא פירל ודאי תרא3 בפרך האי : רך בפה
 ובש״ר וכו׳ שנתחדשו וח״א ממש חדש ח״א מהרש׳א

 כמו המלונה חידוש ע״ש שלישית דעת בזה אינא
 חדשים ג׳ מכסאו מצרים שהורידוהו דשמואל המלוכה שם ונחדש

 והעמידוהו שחזרו ויקס תדכתיב שם ליה נדייק ע״ש כו׳ שא״ל עד
 לחדש עליהם פקס ויקס לשון לפרש יש גזירותיו שנתחדשו ולת״ד י

 גו' עמו אל ויאמר :וק״ל עלי קמים רבים כתו רעות גזירות
 גבי דמקמיה קרא תייתי ולא מ׳ תחלה לקה לפיכך בו׳ תנא

 גז* עבדיךובעמך ובבית גו' בביתך ובאו ועלו צפרדעי׳דנתי׳כה״ג
 אידך אבל קודם החשו׳חשוב בפרט להזכירם הכתו׳ דרך דנן משום

 ובעבדיך ובעדזך דכתי׳ובך הוא שינוי גס בתרי׳יתור׳הוא קר׳מיד
 דלפי קרא מהאי דרשו וע״כ לעבדיך בעמך קרא בהאי שהקדים

 ואח״כ התחיל הוא גו׳דמשמע עמו אל ויאתר שנאמר העצה תחלת
 דגני בתרי׳ קרא בהאי כמפורש קללתן היה כך עבדיו ואח״כ עתו

 דרן׳ לעצמו לקח ז״ל רש״י אבל ע״ש בש״ר משמע וכן צפרדעים
 לא ודרכו צפרדעים דגני קמא אקרא דהכא דרשה והביא אחרת
 בו* ונתחכם בואו בו׳ לדם לו נתחכמה הבה :וק״ל ידענא

 שהם ט' ועצום רג על הוקשה לא למה ידעתי ולא הרא״ס זנתב
בלשון

ר פרק המקנא
 דבתיב מאי יעןר5א רבי דאמר והיינו הים בתוך מצרים

נתבשלו בה שכשלו בקדרה עליהם זרו אשר בדבר *בי יח 00
 ויזד רכתיב הוא דקדירה לישגא זרו דדאי משמע )מאי
 שלשה יוחנן רבי אמר אבא בר חייא אט׳ר׳ גזידץ יעקב

 שיעץ בלעם ׳ ויתרו * איוב * בלעם עצה באותה היו

 בניו זכו שברח יתרו ׳ ביסורין נידון ששתק איוב * נהרג
יושבי סופרים *ומשפחות שנאמר הגזית בלשכת וישבו נ 6 >־״ס

 הבאים הקינים המה סוכתים שמעתים תרעתים יעבץ
 משה*ונלחם חתן קיני רכב׳וכתי£*ובני בית אבי מחמת * פימו׳
 בר אבא רבי אמר ליה מיבעי ועלינו הארץ מן ועלה בנו '£סת

*וישימו באחרי׳ קללתו ותולה עצמו שמקלל כאדם כהנא שכ
 בר׳ משו׳ר׳אלעזר תנא ליה מיבעי עליה׳ מסים שרי עליו

 לפרע׳בצוארו לו ותלו מלבן שהביאו מלמד אמרו שמעון
 לו אומרים אני איסטניס לרם שאמר מישראל אחד ובל

 רבר מסים שרי • מפרעה יותר אתה איסטניס כלום
 לי׳ מיבעי ענותם בסכלותם ענותו לבנים׳*למען שמשים סס
מסבנו׳ ערי דישראל׳*ויבן בסבלות^ לפרע׳ ענותו למען מי

 וחד בעלידם את שמסכנות אמר חד ושמואל רב לפרעה
 שעוסק מי כל מר דאמר בעלירם את שממסכנות אמר

ושמואל רב רעמסס ואת פיתום *את * מתמסכן בבגין פס
 שראשון רעמסס שמה נקרא ולמה שמה פיתום אמר חד

 שמה נקרא ולמה שמה רעמסם אמר מתרוסס׳וחד ראשון
יענו *וכאשר • בולעו תרום פי ראשון שראשון פיתום ש□

 אמ׳ ליה מיבעי פרצו וכן רבו כן יפרוץ וכן ירבה בן אותו
 וכן ירבה בן מבשרתן הקדש רוח בןלקןש שמענן רבי

 בעיניהם שהיו מלמד ישראל בני מפני *ויקוצו יפרוץ שס
 בפרךר׳אליעז׳ ישראל בני את מצרים כקוצים*ויעבירו 00
בפירכא*וימררו אט׳ נחמני בר ר׳שמואל רך אומ׳בפה סס

 עבודה ובכל ובלבנים בחומר קשה בעבורה חייהם את
 ובכל ולבסוף ובלבנים בחומר בתתלה רבא אמר כשרה

בפרך בהם עבדו אשר עבודתם בל *את בשרה עבודה סס
 מחליפין שהיו יוחנן רבי אמ׳ נחמני בר שמואל רבי אט׳

דאמ׳ ולמאן לאנשים נשים וטלאב׳ לנשים אנשים מלאב'

; בפירכא וראי הבא רך בפה התם נטי
 ונתחכם !אחר תחתיו וימלוך מצריס מלך וימת כתיב דלא

יוכל פלא גרונם במה :לנגדו חנתה לנו נבקש למושיעם
 ולאנשי ל״דו'המבול כנג׳תדה מדה שמודד דרכיו שידענו נו לדוננו
 הין כל במים נדונם יגמול; לנו וכן נשפט ה׳ באש כי :סדום
 דנתחכמ׳לו: עצה באותה נזיד: יעקב ל׳ויזד וגו׳.שבשלו הילוד

 נדכתי׳ויקרא היה בתורה גדול אדם יעבץ תלמידי יעבץ יושבי
 גבולי את והרבית כתורה תברכני רך3 אס ישראל לאלהי יעבץ

 תפרש תרעתים :שאל אשר את אלהים וינא וגו׳ בתלתידים
 שם על תרעתיס אחר לשון * סיני נהר תרועה ששתעו בספרי

 אניה׳דננני תצות ששמעו שמעתים ירושלים: יזשבי׳בשערי שהיו
ואןיל מ?7ג ימיו כל מיז ממי הין נהם קר׳ תשתעי רכב נן 37יזנ



ראשון פרק המקנא
 ט׳עכ״ל ליה מינעי להם הקשו האסמכתא נו׳וע״י יחיד *לשון
 שהוא לז׳נתחכס יחנן דלא כן דדרשו לפרשו נראה ולי באורך ע״ש

 אתרו וע״נ לישראל לעשות נקרא שנזכר תה כל על חכמה בקשת
 שהוא ט׳ לתושיען נתחכם ועיוני שכלי דנר היא זו חכתה נקש׳ ני

 כמ״ש ליה מנעי להס לו אתרו אסמכתא וע״ד עיוני דנר ודאי
 דלא כיון זו נדרשה סתירה יהיה הכידלא דקאתרו נתי אי הרא״ם

 בידו שלופה וחרבו כתיב בחרב נדונם לן: אלא 0לה 3כתי
 הכא נתי לאתויי ה״מ אש גני לעיל דתייתי קרא מהאי גוילכאורה

 נש״ר וכ״ה גו׳ שר3 כל את וכתרנו ה׳נספט נאש כי ניה דתסיים
 דמוכחי איתנהו קראי כתה דודאי נראה תלתודינו וליישנ זנילקוט
 קראי הכי מייתי אנל 3ונחר אש3 לפניו החוטאים אח דן דהקנ״ה

 האי מתפרש והכי מדה כנגד תדה תשלם שהקנ״ה דהכא לעניגא
 לפניו חוטא-יס לדון אש להבות3 גומר ינא נאש ה׳ הנה ני קרא
 כניכול ישפוט 3כתי ולא נפעל כלשון נשפט ה' אש3 כי כת״ש נאש

 אנכי עתו ע״ד נאש ישראל שדני׳את דהיינו נאש אותו שדנו לאותן
 שרמז נלטס גני נידו שלופה נדכתי׳וחרנו תייתי חי־נ וגני נצרה

 נעור נן נלעס ואת כת״ש זו הליכה על לנשוף יהרג שנחרג לו
 שהי׳ אומנתו שהו׳החליף כתו מדה כנג׳ מדה היה וזה 3חר3 הרגו
 לקלל נא ישראל וכנגד נידיגומר 3חר יש לו לאתונו כמ״ש הרג
 נפרש״י נחרג אלא נפה הרגוהו ולא אומנת' החליפו הס אף נפה
 דמפורש קרא נהאי מ׳ יודעים אינם והם : וח״ק מטות נפר׳
 כולו עולם גז׳תשמע נשר כל יכרת ולא דכתיג נתורה שנועה ניה
 מענור גומר לי זאת נח תי כי דמייהי נקרא גם נח נימי נמו
 הם אבל יק״ל: עולם של ישונו כל כולל הוא הארץ על עוד נח מי

 ומטורפים מהומתין שהיי נחומש פירש״י כי׳ ונופלים גאים
 ולכאורה ע״ש נזה הרא"ס דנרי ועיין עכ"ל הים לקראת ורצים

 3הרכ את ויכסו .המים וישונו דכתיג כן מוכיחים אינם הכתוני׳
 שהנתונים לפיתה והנראה עליהם נאים דתשתעשהתיס גו׳

 ישראל נני שם והלכו לחרנה ונעשה הים שננקע נתקום מוכיחים
 וינואו מצרים וירדפו כדכתיג אחריהם מצרים רדפו נתקוס נו

 המצריים על התיס כששני ניחא והשתא הים תוך אל גומר אחריה׳
 לעולם מנול תניא אינו ה״ק והכא הראשון תקותס על רק שנו לא

 הכריות תניא הנא אלא נש נימי שהיה כתו הינש׳ תקום לשטוף
 נאים שהם אלא בגבולם נא לא והמנול איחס לשטוף הים נחוך

 שבשלו בקדרה גו׳ זדו אשר בדבר כי : ודו״ק הים נגנול
 הרא״ם עליו 3וכת יתרו פרשת נחותש דרשה הך הניא רש״י כו׳
 הוציאנו' תהיכן ידעתי נהולא שנשלו כקדרה נש״ר״רק אנל

 נאמר לא לתה כו׳ רשע לשון ת תזדיס גס מלשון ולא ומד מלשון
 עכ״ל ע״ז מורה זדו שפירוש ולא כי׳ משל אלא נזה כוונו שלא
 ויזד קרא האי דתייתי כגמרא ישנו שלנו גתרות הנוסחאות נכל

 משל אלא כיה כוונו שלא ומ״ש וע״ש לקיימו ויש גומר יעקב
 דומה זה אין עכ״ל כו׳ יפיל נו גותץ חופר עד כוי נעלתא
 לזולתו רעה לע׳שות שחושנ מי כל על צודק משל הוא גותן לחופר

 ענין אינו כו׳ הקדרה נישול משל אנל נו נופל עצמו והוא ולהפילו
 קררה לבישול משל הן תציג! ולא לקכירו לעשות 3שחיש היעס על

סוטה
 על מקוס נכל נאתר הנישול דהכאיכי נענינא רק דוכתא נשום
 נע* לדונם ישראל את שנשלו נקדרה דנו וקאתר נתים הנא דנר

 נתבשלו כקדרה נו נו׳ היאור׳ הילוד הנן כל כדכתינ סוף ים
 כאדם גומר מצרים את ה׳ וינער ונדכתינ סוף נים שנטנעו
 כר עצה כאותו היו ג׳ : שם כפרש״י הקדרה את שתגער
 שמות דפרשח קראי דמפרש כאן מקום זה לתאתר אין לכאורה

 אלו זו נעצה שהיו לו נתחכמה נעצת שזכר לכאן דנסתך ונראה
 האש שהם עצה נאותה שזכרו דנר״יס נ׳ נאותן אמר ולכך שלשה

 אש ניסורין נידון ששתק א?נ דהיינו נדונו נו נדלעיל והחרג
 ונלעס הוא אש מטנע השחין גס גומר נפלה אלהיס אש כת״ש
 וחרבו דנלעס תקרא לעיל כדמייתי נחז־נ נידון להרע שיעץ

 ומשפחת שנאתר כו׳ נניו זכו שנרח ויתרו לעיל כת״ש נידו שלופה
 מבע• ועלינו הארץ מן חלק:ועלה נפרק תנואר ט׳ סופרים

 כרחם נעל ישראל ועלה כפשוטו לפרש להו תשתע דלא בו' ליה

 אותם תופשים היו שלא הקרא תן תשמע דהא נחותש כפרש״י
 משעידיס היו לא הארץ מן ועלה לחוש שיש הסנה ולולי לשענדס

 שישראל קאי אתצריס הארץ תן דועלה פירשו ומ״ה כלל נהם
 וק״ל: כו׳ תנעי-ליה ועלינו וא״כ תחתיו לישב ויגרשו נהם ילחמו

 ששתו פשוטו דלפי כו׳ ליה מיבעי עליהם גו׳ עליו וישימו
 מסים שרי נתינוי נו יפול לא שימה לשון ישראל על תסים שרי

 אשרי קאי דלא דרשו לכך מסים שרי עליו ויפקדו למכתב וה״ל
 קאתר אסמכתא ונדרך פרעה על מלנן ממש ששמו אלא מסים

 כמ״ש הדרש סותר יהיה ושלא הרא״ם נמ״ש ט׳ מנעי עליהם
 מפשוטו להוציאו הוצרך ט׳ התשים דנר מסים שרי זקאמר לעיל
 המשים דנר פירשו אפרטצים אלא אישראל קאי לא דעליו דכינוי כיון
 בלשון פרש״י בעליהם את שמסכנות ח״א :וק״ל נפרש״י ט׳

 עכ״ל ניס ליטנע נסתמו ענודה ואותה ערים איתן דע"י ראשון
 דתלני׳ מסננות ערי הני נכל יפרשו מה דא״נ לישנא להאי וקשה

 זה להם יצא לתה וא״כ אחר נענין הני להם יתפרש דע״כ ודד״ה
 וינצלו דכתיג ראשון בלשון מסכנות גני לדקדק יש וכן הכלל מן

 וכן רבו כן יפרוץ כן : וח״ק אינך ככל יפרש תה מצרים את
 דלא אלא רכים כלשון ופרצו רנו כן דוקא לאו כר׳ מבעי פרצו

 ופרץ רנה ענר לשון אלא עתיר לשון ויפרוץ ירנה לתכתג ה״ל
 להו ניחא גומר כ איו יעשה ככה כתו הוה נתקוס עתיד שתציגו גם

 שמה פיתום ח״א : ודו״ק תלעתיד כמשמעו ולפרשו לדרוש
 שהזא ט לומר דלמדו נראה שמהרעמסשכו׳ נקרא למה

 ויושג דכתיג יעקג כימי רעתסס היה דננר רעמסס הוא פיתום
 נן8ש הפיתום שהוא הוא דחדא אמרו וע״נ רעתסס כארץ אניו את

 רעמסס תקום וח״א מתרושש ראשון ראשון ע״ש רעתסס נקראת
 שהכריח הנכון וזהו התהום פי ע״ש פיתום ונקראת ננו ראשון
 רעתסס ואת פיתום את פשוטו לפי לפרש החומש נפי׳ ז״ל לרש״י

 דעכשין משוס כו׳עכ״ל חזקות ועשאן לכך ראויות מתחלה היו שלא
 והרא״ס רעמסם ארץ יעקל נימי כתע דהא בניכם תחלת היו לא

 ויגן שיהיה ימאן דהכא הדרש ותיהו צורך לאין נפרש״י שם דחק
 וינ| דתלת פשוטו לפי נחוימש מרש״י רעמסס בנין אתיזוק 5ש

נאמר



רמא סוטהראשון פרק
הנה דכתיכ ביין וקשה י וכו׳ ליה מיכעי להם לו נתחנמה הכה הרי״ס

 רב נקט והכי לעס לו נתחכמת הכה קאמר שפיר ישראל כני עס *
 הפרשה וכל ועצומים רכים היל״ל ישראל אבני קאי דאי אעם דקאי ועצום
 איתי יענו וכאשר הוא גם ונוסף ירבה כן ירכה פן יחיד כלשון מדכרת

 כאדם אלא ועלינו כתיב מדלא ישראל אל שחוזר הארץ מן ועלה וכתיב
 פריך ותאי הנזכר לעם לו נתחכמה קחמר ה״נ 'כ וא וכו' קללתו התולה

 שהקשו מה דככלל ונראה ישראל של לתושיען לו ודרש ליה מיכעי להם
 ירכו פן להם נתחכמה רכים כלשון הפרשה כל דידכר הוא ליה מיכעי להם

 אנפי כתרי כיה למדרש ז־איכא לו נתחכמה נקע ולמת וכו' הם גם ונוספו
 אלא כיה דלית להם למנקט יכול ומדהוה למושיע לו או השם על לו או

 ישראל של למישיען ש״מ והכי הכי למדרש דאיכא לו נקט אחד משמעות

 כלשון תחלה דפתח כיון אעם וקאי יחיד לשון ירכה פן דכתיב ואע״ג קאמר

 פן יחיד לשון נמי סייס ישראל של מושיען לרמוז כדי לו נתחכמה יחיד
 כך אתחכמה ולא רבים לשון נתחנמה דאמר דניון אפשר ועוד העס ירכה
 אמצי מושיען וכנגד ישראל של למושיע! ותשני רכים לשון להם נמי היל״ל

 ועלית הארץ מן ועלה : ואולי נתחכמה יחד כולנו הלוא׳ נתחכתהכלותר
 לדקדק ויש • וכו׳ הארץ תן ועלה מאי הארץ מן יגרשונו פרש״• ליה מצעי

 מארצם שיצאו רוצים היו ולא כהס להשתעכד רוצים היו דילמא פריך תאי
 היל״ל דא"כ ונראה מדעתינו שלא הארץ מן ועלה אמרו ולכך ידם ומתחת

 ישראל עם כשילחמו היו שחוששים דהיינו הארץ מן ועלה כהס נלחם פן

 היו שהם משמע כנו ונלחם וכתיב כיון אבל מהארץ מרצונם שלא שיצאו
 להם טלב א״כ מהם יריאיס שהיו וכיון עמס ישראל ילחמו שלא חוששים

 שאמר ז״ל תש״י כיון ולזה עמס ישראל ילחמו לא כזה כי מהארץ שיעלו

 מסים שרי עליו וישימו : מהם יראים שהם כיון מארצם יצאו הלואי
 עליו וישימו דילמא ליה קשיא מאי לכאר צריך כאן גם ליה מנעי עליהם

 ישראל בני ועם ממצרים טס דאיכא דכיון כזה לתרץ ויש ־ קאמר העם על

ממצרים עם כלומר וישם כתיב ולא וישימו רכים כלשון דפתחקרא ומצינו
: ישראל על עליהם לזמר ראוי היה גם א"כ המצרים וישימו אלא

 לד באותו שהיו צדקניות נשים בשכר עקיבא רבי דרש
 שס שיוצאות שבשעה ממצרים אבותינו נגאלו הדור

 3״ע בכדיהם קטנים דגים הקב״ה להם מזמן מים לשאוב
 שתי ושופתות ובאות דגים ומחצה מים ושואבו׳מחצה

 אותן ומוליכות דגים של ואהת חמין של אחת קדרות
 אותם וסכות אותם ומרחיצות לשרה בעליהן אצל

 שפתי׳ בין להם ונזקקות אותם ומשקות אותם ומאכילות
 סלי© בין תשכבון בשכר שפתים בין *אסתשכבון שנאמר
 *זש יונה *כנפי שנאמר מצרים לביזת ישראל זכו שפתים

 שס שמתעברות וכיון חרוץ בירקרק ואברותיה בכסף נחפה
 ויולרו׳ הולכות מולידיה׳ זמן שמגיע וכיון לבתיהם באות
 ח ש״ה שמה עוררתיך התפוח *תחת שנא׳ התפוח תחת בשרה

 אותם השמי׳ומנקר מן מלאך שלח והקב״ה ילרתך הכל׳
 שנאמר הולד את שמשפרת זו כחיה אותם ומשפר

 5•חוקא לא ובמים שרך כרת לא אותך הולדת ביו׳ *ומולדותיך
 >*׳ ונותן התלת לא וההתל המלח׳ לא והמלח למשעי רחצת

 שנאמר שמן של ואחד דבש של אהר עגולים שני לרם
 דנרי׳ שמכירים, •וביון צור מחלמיש ושמן מפלע דבש "ויניקהו

 לנ ונבלעי׳ נס לים וגעש' לרותם עליהם המצרי׳באים בהם
 עכק צבי שנ׳*על גבס על וחורשים שוורים ומביאים כקרקע

 יחזקאל כעשב ׳,ויוצא מבצבצים שהולכים ולאחר חורשים חרשו

ולאחר וגו׳ נתתיך השדה בצמה *רבבה שנאמר השדה
י שמתגדליש א סא 3ח״

הטקנא
 להקפז״לפי נינו׳גז׳ואין אה ן3וי מין נמקר׳אתמלת אחי •אמ׳על

 דפיתום די״ל מסכנות ערי מאי רעמסס הוא פיחס דהוא הדרש
 ערי אכל ערי מלת 3ש ויהיה עיר שס ולא מדינת שס ורעמסס

 עס ישראל כני היו כי מכואר והעני; רעמסס שהוא פיהוס מדינת
 ראשון ראשון שהיה לפי שיצאו עד למלאכתם קץ היי ולא רג

 אותם ועכדו׳וענו השם מאמר לקיים בלעו תהום פי או מתרוסס
 ויהיה גו׳פי׳הרא״ס מבשרתן הקודש וק״ל.רוח שגה מאות ד׳

 ירכה כן ועי״ל עכ״ל העינוי כטרס כמו יפרוץ וכן ירכה כן פירוש
 מפרש״י לפרש נראה וכן ירכה פן ואמרו יראים שהמצריי׳היו במו

 בעיניהם דומים גו׳שהיו מפני :ויקוצו וק״ל שם עיין בחומש
 מ״שככ״ר וע״ש החוחים כין כקוצים פי׳המצרי׳געשו כקוצי׳כו׳

 קשה החוחים כין כשהוא זו שושנה מימה ד״א החוחים כין כשושנה
 או כמ״ש הקכ״ה לפני. קשה היה ישראל של גאולתם כך ללקטה
 כין לשושנה דומים הייתם כמצרים כשהייתם וע״ש גומר הנסה

 מקרא הוא פשוטו דלפי קוצים מלשון ויקוצו ודרשו החוחי׳ט׳ע״ש
 ־ גו׳ כחיי קצתי כמו גומר מפני כחייהס ויקוצו למכחכ דה״ל קצר

 כו׳ וכשכר כדכריס משכם פרש״י כר׳ רך בפה רא״א בפרך
 נתחכמה הכה שאמר כשעה כדלעיל מפורש ילקוט ובמדרש פכ״ל'

 היינו כטובה היום עמי עשו מכם ככקשה ח״ל ישראל כל קיכץ לו
 כולי נוטל פרעת רואה שהיה מי וכל נו׳ סל גטל רך כפה דכתיכ

 לפי ליישב ונראה עכ״ל כו׳ נוגשים עליהם העמיד שהחשיך ניון
 ליכא כפרך כו תרדה לא דכתיכ הא רך פה נמי דלת״ד המדרש זה '

 ערך גכי אלא כפרכא ודאי הכא וכדמסיק כפרכא אלא לפרושי
 השעבוד תחלה שהוא כפרך ישראל כני את מצרים ויעבידו קמא

 כו׳ ומגריפה סל ג"כ פרעה נטל שע״כ רך כפה לפרש ליה משמע
 כשהחשיך יוס ראותו כפרכא נמי קמא דפרך וש״ל דפליג ומאן

 מפורש והכי כדלעיל נו׳ נוגשים עליהן שהעמיד הפרכא ׳התחיל
 כהס שעבדו דכיון כי׳ ובלבנים בחומר בתחלה :וק״ל נש״ר

 אלא אלו לך פרט לא עבודתם כל את כדכתיב עכודה מיני בכל
 כשדה עכודה ככל ולבסוף ובלבנים בחומר שכתחלה לאפמועיכן

 לה מסיים הכי עבודה מיני ככל דהיינו עבודתם כל את ולבסוף
 שכתחל׳ עבדי'גמורים לו להיות הרגילס שכך מבואר כש״ר-והוא

 אויבי׳ מבצרי׳מפני להם לכנות עיר אנשי דרך כן כי ערים לו גנו
 כשדה עבודה דהיי^ן כפרים אנשי עבודת עליהם הוסיף ואח״ג

 עבודה מיני בכל ולכסוף ביבמות כדאמרינן שפלה מלאכה שהיא
 קשת בעבודה ה״ג רש״י פירש כו׳ מחליפים שהיו : גמור בעכד

 רגילי׳ היו שלא קשה היא כו׳חו מחליפי׳ שהיו יונתן א״ר ארשכ״נ
 כו׳ מחליפים שהיו הא מייתי לא הנוסחאות בכל אכל עכ״ל גכך

 כש״ר כהדיא עבודת׳וכ"ה כל דאיז אקר׳ אלא קשה דעכודה אקרא
 כמפורש עמדה בכל ולכסוף נמי הדרש לפר׳דלפי ונראה ובילקוט

 עבודה וככל אלא ככינוי למכת'עבודה ה״ל לא לעיל כת״ש גש״ר
 דאיש אעכודה קאי דכיניי דרשו וע״כ כשדה עבודה ככל כתו

 דהיינו ודאשה דאיש עבודתם ככל בו שעבדו שככ״א וללמד ודאשה
 להם הוסיף לכ״א המיוחד מלאכה דכלאו בו' מחלישים #היו

:ות״ק המחוצפות מלאכות



סוטה ראשון פרק . המקנא
 שנאמר*ותרכי לבתיהם קדרים עדרים באים שמתבדלים מ

 אלא עדים בערי תקרי אל • עדים בעדי ותבואי ותגדלי 1״,י5'
 הכירוהו הם הים על הקב״ה וכשנגלה • עדרים בעדרי

;ואנוהו אלי *זה שנאסר תחלה ת>0?
 :שפיתה ליה קרי הכירה גני על השיר את כשתישינין ושופתותסו

 בי| : בשדה נעליהם רגלי לרחוץ חמין של אחד
 גמה השדה גנול מצד צנועים מקומות השדות מצרי נין שפתים

 יונתי שנאמר ישראל יונה נאמצע: וחריץ מכאן גנוה וחנרו מכאן
 :יולדה חבלי לפון חבלתך אמך: ממעי לצאת עוררתיך תמתי;
 לתינוקות שעושין כמו נלע״ז תימ"לוליר משפר ;מנקה מנקר

 כרת לא : הלידה מצער שניתקין ולתקנם אינריהס את לישג
 להחליק למשעי :הולד עגור לחתוך מילדות לך היו לא שרך
 ה1נען עגול ככר כעין עגולים ; שמיעות צואריז חלקת כמו הנשר
 : השדה כצמח הארץ תן גדלים השדה בצמח רבבה ;נס להם

 אלי זה :כנר שכינתו שראו הכירוהו הם :יך3א לנית ותבואי

: כנר שראיתי
 לשאוב שהולכות בשעה מ׳ צדקניות נשים מהרש״א

 מפרנסין שהיו צדקניות נשים על דאר״י הוא כי'
 ולכך נעליהם תחת מזנים היו ולא להם נזקקין והיו נעליהם את

 הקב״ה !ק״ל; זוגה לגן אלא נזקקת שאינה ליונה הכא להז •נדמה
 נעלמא כדאתרי' קטנים דגים כו׳ענין קטנים דגים להם מזמן

 שנאמר ירנה דנן הברכה וע״ש אדם של גופו ותרנין מפרין סהס
 נאכל אפר הדגה אח זכרנו שאמרו נמה לזה ורמז גז׳ לרוב וידנו

 אותם מזמן פהקנ״ה אלא אותן קונים היו שלא גו׳ חנם במצרים
 נאחר עיניהם נתנו שפתי׳ולא נין תשכנין נשכר ואת׳ נכדיה׳ להם

 כסף מתצרי׳כלי וישאלו מצרים לנחת זנו שכזו חן להם להיות זנו ׳
 כיון ואמר גומר העם חן אח נתן וה׳ ניה כת״ש תר גו זהב וכלי

 עשו מצרים מירא׳ כו׳ בשדה ויולדו׳ הולכות מולדיהס זמן שהגיע
 עוררתיך התפוח תחת תדנתיב גז׳זמייתי הילוד הנן כל בגזירת כן

 לנן שנזקקה דהיינו דודה על מתרפקת גז׳ זאת מי דקרא רישא גוי
 אמך חבלתך התפוח תחת דהיינו שתה דקרא וסיפא כמצרים זוגה

 ומולדותיך כו׳שגאת׳ שמנקה מי מחם תשתי שלח "ת את'הקב ו גז׳
 אחד לך לעשות עין עליך חסה לא כתיב קרא האי דנתר גז׳ ביזם

 לולד לחתלה שעושין שזכר אלו מכל אחד גו׳דהיינו לחמלה מאלה
 לך עושין שהיו גו׳דהיינו עליך ואענוד נתריה וכתיב הולדת ניוס

 ויגיקדו כו׳שנא׳ עגולים ב' לדם ונותן ואתר מרום משתי כך
 פשוטו לפי קרא והאי לסיכה ושחן להנקה דנש גו׳ מסלע *יבש

 משמעו לפי גו׳אנל ארן כמותי על ירכינהו דנתי׳ הוא א״י בעונת
 נאלו לאו אי א״י נטזנת 7גזת מסלע דגש הנס זה מצינו לא ממש

 גס לתלאכה הלכה לידתה אחר דאתס לכך צריכין שהיו הולדות
 ונבלעים נם לרם נעשה ואמר המצרים נו ירגישו שלא *לביתה

 חשנו נפלא הגס זה ראו כי גס בו׳ שוורים בקרקעומביאים
 שתעשה ולפי מצרים נתנת שחפנו כתו כישוף תעשה רק זה שאין

 ע״כ אדם יד חפיסת וכדי נעה״ז רק כח לו אין לו זדזתה ונישוף
 שהיו וז״ש אדם יד תפיסת שקו׳ מחרישה נדי רק נבלעו שלא ו3מ5>

 דקרא ברישא שאמר גומר חורשים חרשו שנאמר גבס על חורשים
 שנאו נתצריס ונערים קטנים כשהיו מתש מנעורי צררוני רבת

 שהוא שחשנו ולפי בקרקע נליעה ע״י לי יכלו לא אבל להורגם
 ע״ג חורשים היו מחרישה כדי רק ננ-לעו ולא כישוף מעשה

 סגי חורשי׳הזאכפולדהוה חרכו מחריש׳ולשון כדי נתיך לתזפסן
 עי נישוף שהוא חרשיא מלשון זי"לחורשים חרשו ע״ג לומר נקרא

 כעשב ומבצבצי׳ יוצאים היו ודו"ק; כשפים בעלי המצריי׳היו
 לנוי לענין כפשפיה דאי ,גו כצמח רבבה שנאמר השדה
 בברכתם הנאמר מלשון שינה למה ׳ השדה לצמח להו קתדמה

 בת שנבלעו הקרקע מן יציאתם לענין אלא ככוכבים או הים כחול
 בעדיי ותבאי בו׳ עדרים באים ואתר גו׳ כצתח להז מדמה
 נקישוטי׳קאמר שתבואי וקישוט עדי מלשון כפשעיה גו׳דאי עדיים

 עדרים מיני'מלשון דרשו וע״כ ועריה ערום ואת נו תסיים היאך
 וי״ל המלה עיקר שהיא הרי"ש חסר שיהיה תלה מצינו לא אבל

 נדנוד להם קשה הרי״ש שתוצא הקטנים שדרך לפי צחות נדרך
 שאין במקום הקטני׳שנתגדלו אלו נפרט בדבורם אותה ומדלגים

 במקום עדיים עדי ותבואי בלשונם הכתו׳ ידבר עתהס וכאלו אדם
 לה כתן רי׳ש בלא עדיים עדי א״ת זז״ש הרי״ש בדילוג עדרים עדרי

שם קישוט מלשון משמעו שיהיה נפדות שנתגדלו הנערים אלו שקורין
א שס : זדו״ק ברי״ש עדרים עדרי אלא

 ־׳' ושמואל רב העבריות למילדות מצרים מלך *ויאמר
 ",רש וחמותה כלה אמר וחד ובתה אשה אמר חד

 נ״ל כלה דאמר ומאן ומרים יוכבד ובתה אשה "אמר
 יי* ובתה אשה דאמר כמאן ׳תניא ואלישבע יוכבד וחמותה

 שמשפר׳ שפרה שמה נקרא ולמה יוכבד זו שפר׳ דתגי׳
 אר״י • בימיה ישראל ורבו שפרו שפרה אחר דבר • הולד את

 'סי לולד׳ פועה שהית* פועה שמה נקרא ולמה מרים זו פועה
 עתידה ואומרת הקרש ברוח פועה שהיתה אחר דבר
 ני׳ את כילרכן ויאמר ישראל את שמושיע בן שתלד אמי

 פל ?"א ץוק ׳ר אמר אבני□ מאי האבנים על וראיתן העבריות
 " בית וארד כדכתיב דאמרי איכא להם מפר גדול סימן

 ואוד זד. יוצר מה האבנים על מלאכה עושה הוא והנה היוצר
 י׳גי מכאן ירך אשה אף באמצע וסדן מכאן וירך מכאן ירך

 );״% שכורע' בשעה דאמרי ואיכא באמצע וותר מכאן וירך
 נגמר׳ אותו והמתן הוא כן אם כאבנים׳ יריכותי׳מצטננות לילד
 פלגי פניו בן להם מסר גדול סימן חנינא א״ר וחיה היא בת ואם

 פס אדהים את המילדות *ותיראן למעלה פניה בת למטה
 בר׳ יוסי א״ר ליה מיבעי להן אליהן דבר כאשר עשו ולא

 שם *ותחיין נתבעו ולא עבירה לדבר שתבען מלמד חגינא
 שהיו אלא אוחם המיתו שלא דיין לא תנא הילדים את

 שם כי פרעה אל המילדות *ותאמרן ומזון מים לדם מכפקות
 היות מאי הנה חיות כי העבריות המצריות כנשים לא

 נרוך לאולוד׳ אחריתי צריכ׳חיה לא אטוחיה ממש אילימ׳חיו׳
 אריה *גור • יהודה • נמשלת כחיה זו אומה לו אמרו אלא

שלוחה אילה י גפתלי י דרך עלי נחש דן *יהי דן • יהודה
שבר1י
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 נימק *ב לו שורוהרר *ככור יוסף ,גרס חמור •יששכר ישסנב

 כתיב ביה כתיב דלא ביה כתיב ביה דכתיב יטרף זאב
 בתוך רבצה אריות בין לביא אמך מה *ואמרת ביה 5*יל
:גוריה רבתה כפירים < 13

 פועהלולר שהיתר■ :אהרן של אשתו בתעמינדב אלישבע

 ערבים נדברים שתשיאיזלתינוק כדרך אוחו שמשעשעת
 כיולדה דא היא פעיתא נמו זועקת פועה : ולשעשעו לפתותו
 מסר גדול סימן יוחנן רבי אתר האבנים על וראיתן ה״ג ׳ אפעה

 על אחר דבר כאבנים מצטננות ירכוחיה לילד שכורעת כשעה להן
 כו': מכאן ירך זה יוצר מה וגו׳ היוצר בית וארד כדכתיב האבנים

 לנס זה היה נפל ותאמר ותחניאנז האם תעלנו שלא גדול סימן
 האשה למשבר קרי להכי ד״א וחהרגוהו תטלוהו ואז לידה של סי׳

 : דתיא ליוצר נתי ואפה אכניס חרם כלי יוצר גבי כדכתיב אבנים
 לעשותם מטו״נש שקורים הכציס ומגלגל רוכב שעליו עב עץ סדן

 על וראיתן להם מסר גדול סימן :וקטנו גדלו לפי הכלי כדפוס
 בלא הוא כן אס מיד לראות יכולות אתם שם הוא בן אם כאבנים

 פניה כת ־ תשמישו כדרך לארץ למטה פניו בן :הגבהה שום
 אליהן : נדה מסכת כגמרא מפרש והכי תשמישה כדרך למעלה
 למכתב ליה הוה ותחיין :אליה ויבא לשון כיאה עסקי על משמע

 שהיו להחיותן מסייעות שהיו משמי וחחיין הילדים את המיתו ולא
 ממש חיות אילימא :אותם ומגדלות כבתיהס אותם מטמינות

 : לתילדזת צריכות אינן השדה וחיות נמשלת כחיה :מילדות
 וחיה כהתה כשם שנקרא בז שכתוב תי ביה כתיב ביה דבתיב

 אמך מה יחד כנסיותן ככל כתיב הרי כו כתיב ושאין כו כתיב הרי
:לניא נקי־את כולה ישראל כנסת אתך לביא

 ויוצא לחישות לחשה חננאל תינו פירש לולד פועה שהיתה תוספות
: אשה באזני עכשיו אלו שעושים כמו הולד

 זו ובתה אשה מ״ד גומר העבריות למילדות מהרש״א

 שהיתה ויתכן הרא״ס כו׳כחב מ״ד ומרים יוכבד
 לישנא דהאי תשום כן לותר שלתדו ול״נ עכ״ל כו׳ או נידם קבלה

 כשקדס כ״א כתורה תמצא לא מתר השני ושם גוי האחד שם אשר
 גות' פלג האחד שם נ׳נני' יולד ולעבר כתו שנים שהיו כפסוק לו

 אנשים שני וישארו וכן גו׳ גרשם האחד שם אשר כניה שגי ואת וכן י
 מילדו׳וכתיב שני שהיו לו קדם לא וכאן האת׳גותר שם כתחנ׳אשר

 היא האח' שם אשר תיניה דרשו וע״כ גותר שפרה האח' שם אשר
 נזכרו שלא ולפי כבר השני׳הידוע שם וכן כתקז׳אחר הידוע'נשמה

 ואלישבע ומרים יוכבד אלו ג׳נשים אלא הדור מאותו כתורה כשתם
 וכהא קאתר נשים אלו מג׳ שנים על הידועות והשנית האחת ע״נ

 להיות הזקנות דדרך תהן אחת היא יוכבד דודאי להו תספקא לא
 לסתום ולא לפרש נא דהכתוב ועוד שלה והכל)׳ הבנות ולא מילדות

 ניהו והי האחת ניהו הי ידעינן הזה לא ואלישבע תרים היו אס
 דודאיהאחת ליכ׳לאסחפוקי מהם אחת היא יוכבד אס אכל השניה
 דלכך וחתותה כלה וכתה אשה לומר שדקדק וזה יוכבד היא דקרא
 אתר דתר פליגי השנית בשם אלא האחת כשם לאסתפוקי ליכא
סנרא דאין אמר ומר מאלישנע נשתה ידועה דיותר מריס דהיא

 פ•* ויהיה שנים ,מה היתה קטנה דעדיין אז ת\5מי מרים שהיחה
 שמה היתה יוכבד אחר כמקום נשתה הידועה האחת שם אשר

 למר כנר נשמה הידועה השני׳ ושס שפרה התילדות כענין עכשיו
 אר״י אבנים □׳:מאי פועה נקראת עכשיו אלישבע ולמר תריס
 אכגי' מאי ה״ג כתב ולשיטתו פי׳רש״י עיין מ׳ מסר גדול סימן
 אל וארד כדכתיב האנניס על ד״א כו׳ להם תסר גדול סימן אר"י

 אלא קאמר סיתנים לענין לאו ד״א ליה ומפרש גו׳עכ״ל היוצר נית
 משמע נש״ר אנל ע״ש כו׳ אכניס אשה לתשנר ליה קרי דלהכי
 נזה והנראה ע״ש ליוצר לה קתדמה סיתניס תסירת דלענין
 נש״ר כדתוגח קאתר סיתנין מסירת לענין לישני תרי הני דודאי

 נסתר הזכרים שיהרגו להם צוה פרעה כי והרלנ״ג וכפי׳הרמנ"ן
 שרוב ולפי ע״ש כו׳ נו ידעו לא עצתן היולדות שאפי׳ האנניס על

 ממש לידתן עת שיכוונו סימן להם נתן נלידתן שוהין הנשים
 כאננים מצטננזת כשירכותיהן דהיינו נסתר אותן להרוג שתוכלו
 הירכי׳תוכלו נין הולד של היצירה נתחלת כו׳ ירך יוצר מה זלד״א
 כשהסדן הזה שהיוצר כמו כי היוצ׳ משל והוא נסתר אותם להרוג
 בית וארד כת״ש הכלי לקלקל נידו קל ירכו נין הוא אכניס שהוא
 גו' הכלי ונשחת האבנים על מלאכה עושה הוא והנה היוצר

 תוכלו הירכים נין עדיין כשהוא הולד לידת נתחלת זז כדוגת'
 זה סימן בסמוך שאמרו נעצמו הענין ולזה ולהרגו לקלקלו

 נסתר הזכרים להרוג שצוה כו׳דכיון למטת פניו בן להם מסר
 כתננ> ועוד נח ואיזו נן איזה אז שידעו להודיען כן גס צריך היה
 התם דאמרינן הא על למיתות נפרק לזה מסכים נכון דרך נזה

 אליהן דבר כאשר :ע״ש ישראל ולא העוברים על נהרג נח כן
 נופל דאין שרה חיי נפרש׳ לפירש״י לדקדק יש ליה מבעי לרן
 שתמצא וכמקומות ואליהן ואליו אלי אלא דנור אצל ולתם ולו לי לשון

 וא״כ ועליהן ועליו נמקו'עלי יתפרש דבור סתוכי׳אצל ולהם ולו לי
 כמקום להן לפרושי ליכא הכא דהא ליה מנעי להן קושיא תאי הכא

 כת״ש וי״ל לתילדוח דנר כאשר כמו ל' נמקוס אלא עליהם
 ממש דבור שאינו במקראות דנור מצינו כי הי־מכ״ן גס הרא"ם

 וה״נ המנחה את קחו משה וידנו־ גומר ודנרת פרעה אל נא כמו
 מצרים מלך ויאתר כתיב דכנר אחר נתקוס הוא דבר כאשר הכא

 :ל׳וק"ל נתקוס כמשמעו להן ל׳ נו ■נופל ושפיר גומר לתילדות
 לה דרש נש״ר אנל פירש״י עיין כו׳ תנא הילדים את ותחיין

 הוצרך לתה כו׳ אליהן דבר כאשר עשו שלא תאחר דקרא מיתורא
 דדרשינן גב על דאף ש״ר לדעת ונראה גומר ותחיין לומר הכתוב

 ד־להס אליהם ממלת היינו כז׳ שתבען מלמד אליהס דבר מכאשר
 אליהן דבר דכאשר פשוטו מידי יוצא המקרא אין מיהו ליה מבעי

 וחחיין- הוצרך למה קאמר ושפיר הילדים אח המיתו אשלא שנ
 רש"יונש״ר פי' עיין כו מזון להם מספקים :שהיו גומר

 ומגנות התילדות והולכות עניות שהיו יש אלא כו' דיין לא
 דקאמר הא נתי צ״ל רש״י ולשיטת ע״ש כו׳ עשירות מנתי מזון

 ולא קאמר ולא גומר וחחיין הזה הדבר עשיתן מדוע פרעה
 הייתם שגס אלא -המיתם שלא דיין לא להו ה״ק מ״נ המיתן

מפנקות 3 נט



סוטר׳ ראשון פרק הטקנא
 הנה חיות ני בכך השיבו מה דא״נ קשה אך מזון להם מספקות

 למזונות צריכי׳ אין למילדית צריכין דאין משום גו׳וכי חבא בטרם
 סיפוק על גס לו השיבו נו׳ כחיה זו אומה דב־סמוך הדרש ולפי

 לא מימי קידושין סוף כדאמרי׳ להס צריכות דלאהיו מזונות
 נו׳ בצער שלא מתפרנסים והס חנוני שועל ל3ס ארי ראיתי
 הביאם לא כי׳ אריה גור יהודה כו׳ נהיה זו אומה :וח״ק
 הביאם אלא יעקב בברכת ויחי נפרשה כתורה כתוכיס שהם כסדר
 שור ונקט תולדותס דר0 לפי ויצא פרשת3 כתובים פהס כסדר
 המקשה נהמה פ׳ כדאמרינן חיה בכלל בהתה חין שהס וחתור

 חיה נכלל נהמה כיצד הא גו׳ הנהמה מכל תאכלו אשר החיה זאת
 נמי ז־בגד יעקב נרכת בי דג קראי אלא הכא מייתי דלא ונראה כו׳

 כלכיא אלא לניא נאמר שלא ועי״ל משת נכרכת שכן כלביא 3כתי •*
 הדמיון כף בלא הס דהייתי הנך כל כן שאין מה הדמיון גכף

 דמייתי כיון לביא דנקרא דבגד קרא ההוא מייתי דלא ועוד כתיב
 רצון שעושיס בישראל ואר3מ והענין לביא איקרי דכולהו קרא

 הס אבל חטאס3 וחוה אדם על שנגזר הטבע בכלל אינס התקוס
ג ודו״ק הבריאה טבע כפי החיה ע3ט3  וכו'• מלמד יוסי א״ר ליה מיכעי להן אליהן ר3ד כאשר עשו ולא הריי׳ף

 הכל ולאליהן להן כי לוה זה בין מה ביארתי נבחר כסף בספר '

 ולי אליה יבא כדכתיב ביאה עסקי על משמע אליהן פי׳ ורש״י אחד דבר
 עשו ולא וה״ק מתחלפות ע אחה׳ שאותיות עליהן כמו אליהן דדרשו נראה
 קבלו ולא נשיס במשכב עליהם לבא רוצה שהיה מצרים מלך דבר כאשר

 אלא יאמר לא להן שם שאמרו רנה מדרש לגרסת יישב ו* וזהו עליהם
 להן לשאול שהקשו תלמידינו בגרסת אבל עבירה לדבר שתבען מלמד עליהן

 להן שאתרו ככה על ראו ומה שאלה וי מה לב לתת צריך ליה תיבעיא
 שיש אות תוספות על דהקשו ואפשר הוא אחד דבר שהכל כיון ליה מיבעי

 ויאמר כתיב הענין דבכל ועיי׳ל א' מקצר שהוא ליה ייינעי ולהן באליהן
 מצרים תלך ויקרא וכן המילדווז אל כתיב לא לתילדות מצרים מלך

 בלת״ד המילדו׳אלא אל במלן כתיב ולא למילדות אלהיס ויטב וכן למילדות
 שתבען מלמד אלא אליהן לומר ולא להן דבר כאשר לומר ראוי היה וא״כ
 :ממנו קבלו ולא בתשמיש אליהן להזקק דבר כאשר עשו ולא עבירה לדבר

 מים להם מספקות שהיו אלא המיתו שלא דיין לא תנא הילדים את וחחיין
 שדקדקו נראה ולי הילדים המיתו ולא למימר ליה הוה ו״ל רש״י פי׳ ומזון
 אותו והמיתן הוא בן אס אותם צוה שהוא דכיון הילדים את וחחיין יתור

 ותחיין אלא אותן המיתו שלא הוא בידוע אליהן דבר כאשר עשו ולא וכתיב
שהיו אלא המיתו שלא דיין שלא לדרוש אלא ותחיין עוד ומת״ל אותם

: ברעב להחיותם ומזון מיס להם מספקית .
 בתים לרם ויעש אלהיס את המילדות יראו כי *ויהי לי
 בתי אמר וחד מלכות בתי אמר חד ולוי רב שס

ולויה כהונה בתי דאמר מאן : ולויה בדמהא 'שהז
 מלכות כתי דאמר ומאן ׳ ומשה אהרן

 עזובה *ותמוז דכתיב קאתי ממרים נמי דוד ה״ד
 ודור וכתיב חור את לו ותלד אפרת את כלב לו ויקד! *ל
 אשה עזובה את הוליד חצרון בן *וכלב אפרתי איש בן יי'

 בן חצרון בן וארדון ושובב ישר בניה ואלה יריעות ואת - י
 הוא קנז בן ואכתי מרגלים מעצת שפגה בן ־ הוא יפונה י
 ממנו הקטן כלב אחי קגז בן עתניאל *וילכדה דכתיב ע5יהי

,ש״ם הקנזי רכתיב נסי דיקא הוה דקנז חורגיה רבא אמר ־״*

 >כ שבוה שהכל עזובה שמה נקרא ולמה מרים זו עזובה
 רבי אמר לה נשיב הוה מינסיב והלא הוליד ׳ )מתחילתה(

 כאלו הכתוב עליו מעל־ שמים לשם אש׳ הנושא כל יוחנן
 בניה ואלה ׳ לידיעות דומות פניה שהיה יריעות • ילדה

 : עצמו את שיישר ישר • בוניה אלא בניה תקרי אל
 יצרו את שרידה וארדון ׳ יצרו את ששיבב ושובב
 אבי לורד־ולאשחור דומות פניה שהיו על דאמרי וא־כא
 ולמה כלב זה אשחור ונערה חלאה נשים שתי היו תקוע
 שנעשה אבי בתעניות פניו שהושחרו אשחור שמו נקרא

 שתי היו שבשמים לאביו לבו את שתקע תקוע כאב לה
 ולא הלא׳ לא וגער׳ הלאה נשים כשתי פרים נעשה נשים
 חלאה ובני י נערה ולבסוף חלאה בתחלה אלא הואי נערה
 צדיר ׳ לחברותיה צרה שנעשית צרת ואתנן וצדר צרת
 מוליך אותה הרואה שבל אתנן בצררי׳ דומות פניה שהיו

י : לאשתו אתנן
 והוא כלב אשת עזובה ותמת : מיוכבד שיצאו ומשה אהרן

 ותתת ומאי עזובה שתה נקראה למה תפרש ולקמן מרים
 חזר שנחרפאה לאחר אפרת את כלב לו ויקה :שנצטרעה זהו

 : אפרתי איש ן3 ודוד וכתיב מריס קרי אפרת אלתא לו ולקחה
 מעצת שפנה בן : הימיס בדברי הוא פסוק חצרו! בן וכלב

 ולמה הוא חצרון בן ולטולס זרמת דקא הוא תירוצא מרגלים

 : הוא קנו נן ואעזי ה״ג מעשיו: שם על יפונה בן שמו נקרא
 אחיו עתניאל ונמצא כלב היה קנז של אשתו בן דקנז חורגיה

 לא בכלב משתעי כי אחרינא קרא דכתיב נמי ריקא :מאתן
 ומגדוליו גיהו מאנשי הקניזי אלא בעתכיאל כדכחיב קנז ן3 קרייה

 הנא לה כדקרי היתה חולנית מתחלה עזבוה שדכל :קנן של
 ישראל בתורי כל שעזבוה ועזובה חלאה נמי לה קרי ולקמן יריעות
 עזובה ותמת לעיל דנתיב לה נסיב מנפבא והא :אותה תלישא

 שהיתה זו כגון שמים לשם :הואי אתתיה אלתא כלב לו ויקח
 אות© וראה ומשה אהרן אחיה3 שבדק שמיס לשס ונשאה חולה

 ליריעות נוחלין: ביש בב״ב האס לאחי דותיס נניס ורוב צדיקים
 :בלע״ז פלד״א ירקרקות היתה חליה מחמת אדמימות תואר בלא

 לשם גשיס כשאר מבונה ועשאה שבנאה בעלה שמות אלו בוניה
 מלטפות עצמו את שיישר וארדון ושגב יישר ובנים: נשואין

 ת3ה לשון מעצר,ס עצבו את ששיבב :המרגלים טעות אחר
 נקרא תרד ליה קרי נתי והכי אשי״דרא ומורדת יצאנית השובבה
 שהים יצרי את שרידה : מרגלים בעצת שמרד על אמרינא

 הרב' תעניות עליו שקבל פניו שיושחרו עמהס: לטעות תסיתו
 נרפואוא בה להתעסק כאב לה שגעשה מרגלים: מעצת שינצל

 שבשמים לאביו לבו את שתקע • לחולה הצריכיס ובמזונות
 שנהרפאת נטרה ולבסוף חולה הלאה ;מרגלים נעצה להיות שלא

 חלאת ובנייני הלאה ובני :• כנערה פניס לתואר וחזרה מחליה
 :צרת ואזנן וצהר צרת להיות היו משובחים ונתרפאת שנבנית

 שקית לאשתו אתנן מוליך ;ביופיה היו מהקנאות לחברותיה
זוטש " נ נשי□ למשכב מסאוה



פרק המקנא.
 בו׳ כהונה בתי אמ׳ חד בו׳ בתים לרם ויעש מהריש״א

 הם מה יודע איני אלו תיס3 ר״א כפרק מפורש
 כהונה כיח זו ה׳ כיח את תיס3 שתי שלתה כנה אשר }שהלואומר

 כו' למלכו' ותריס לכהונה יוככד זכתה מלטת זה המלך כית זאת
 לעיל נמי פליגי הכא דפליגי ושמואל 3ר אמוראי דהני ונראה ע״ש

 תלכו׳ממריס כחי הנא ס״ל וכתה אשה לעיל ומ״ד היו כמילדו׳מי
 כהונה כתי הנא ליה סכירא וחמותה כלה לעיל דאתר ומאן

 רכותיה תאי ידענא לא ממשה לויה תי3ד שאתר תה אך מאלישכע
 שנתגרשה שאחר דה״ק וי״ל הלוים לעכודח נכחר לוי שכט כל דהא

 שנולד דהיינו לוי שהיה לעמרם שנית לינשא עמרם מאישה יוככד
 וחמת קאתידכתיכ תמרים דדוד וקאתר ־ לוי שהיה תשה מתנה
 חולנית שהיחה לפי אותה תלישא ישראל כחורי שעיכוה גו' מזוכה

 שינה ועל אפרת נקראת כשגתרפאת כך ואחר כלכ ונשאה ונצטרעה
 ויאמרו כת״ש אפרים כאנשי אפרתי לשון תצינו אפרתי דוד נקרא

 מצינו אפרים כהר שם הדר וגס גו' אתה האפרתי גלעד אנשי לו
 מיהודה שהיה דוד אכל גו׳ אפרתי צוף כן הוחו כן כת״ש כן נקרא

 על אלא אפרתי כשם כן נקרא היה דלא ודאי יהודה לחם כבית ודר
 כקר׳אפרח שנקראת תריס דהיינו חשוכה התשפח׳שהיתה אס שם
 גס היו משפחה דתאותה אפרתיס נקראו וכליון מחלון אלימלך וכן

 איש היה דכל* ת״ש אך זה ע״ש אפרת לחם כיח נקרא המקום
 חצרון כן מרס דוד של יחוסו דהא צ״ע דוד יצא ומהם מריס
 דג' רם היינו לאו דכלב נראה הכתוכיס ומתוך וד״ה רות כספר
 כדמוכחי כלכ דהיינו וכלוב ורם ירחמיאל לחצרון לו היו גנים
 כני תיוצאי אשה נשא רם כני תיוצאי דאתר 3ליש דד״היויש קראי

 תריס שחשיכות אלא אס מצד אלא כלכ ממשפחת דוד היה ולא 3כל
 לן ויקח עזובה ותמת דכתיב וק״ל: אפרתיס שנקראו זאת עשה
 חצרון כן וכל־כ דתייתי מיניה דלעיל גו׳כצ״ל־מקרא אפרת את נלכ

 ממש הולידה שכלכ משמע פשעיה לפי גו' אשה עזוכה את הוליד
 גומר אפרת את לו ויקח כה עזו ותמת קרא דהאי אלא היחה וכתו

 כמיתת לו לאשה אפרת לקיחת שתלה הענין הוא תה כתו היתה אלו
 היינו ותתת ופירוש אפרת היא כה עזו דהאי דרשו וע״כ עזובה בתו

 שהמצורע גומר גתה תהי נא אל כתרים כדכתיב שנצטרע׳ אחר
 וכתדרש אפרת ונקרא׳ שנתרפא׳ עד עזכוהו כשהכל לקחה כמת חשו׳

 ונראה תריס דהיינו הדור מגדולי מלכים של פלטני אפרת ילקוט
 עזובה מדכתיכ גומר אשה עזובה את הוליד גופי׳ קרא כהאג דגס
 :היתה גתו אס דקאת׳ אשה תאי דאל"כ היהה דאשתו תשמע אשת
 עזוכה כשנשאה שהרי כו׳ מעלה שמים לשם אשה הנושא כל
 נשאה לכנים אלא יריעות לה כדקרי יופי לשם שלא ונשאה הוה

 הולידה כאלו וה״ל האס אחי הולכי׳אחר כניס דרוג כאחיה שכדק
 מחו כאלו שנצטרעה דהיינו עזובה וחמק כת נאמר שככר >חדש

 כו׳דלפי פניה שהיו וק״לזיריעות הולידה כאלו הרי זתשנתרפאה
 הוליד ששניהם גז׳היינו יריעות ואת כזוכה את שאמ׳הזליד פשוטו

 כדלעיל מרים אשתו היא ע״כ עזובה דאת השתא אכל היו זכנותיו
 אשתי על לפרש זליכא אשתו על מהפרש נמי יריעות ואת ע״נ

 דהיינו שתתה מקים שוס3 כה נמצא לא שהרי יריעות ששתה אחרת

רמג סוטה ראשון
 ולזין מזוכה גבי שכתוב כמו הולידה כאלו נשאת ושהוא שנצטרעה

 ע״פ כן ונקראת יריעות כעצמה היא אשתו מזוכה דההיא דרשו
 היא זו עזוכה היא דזו ראיה קצת ועוד ליריעות דומות פניה שהיה

 ה״ל נשיו ׳3 או היו כנותיו כ׳ אס גו׳ כניה ואלה מדכתיכ יריעות
 מוכרע זה אין קאי מהם אחד על ואם כגיהס ואלה 3למכת

 עזובת דהיא דכיון כו׳ כוניה אלא כניה תקרי אל אמר ולזה
 שוכב ישר קאמר ממש כניה אי מריס והיא־ יריעות היא

 כלב לו ויקח עזובת ותמת כיה דכתיב השני הכתוב גומר
 5דה״ זה סותר הוא חור אח לו ותלד מריס ג״כ שהיא אפרת את

 כניה כאן הוזכרו דלא מיניה דרשו וע״כ בכניה הכא למחשכיהגס
 כ״ג פרק כדאמרינן האשה את כונה הוא שהאיש כוניה אלא כלל
 כועליך כי שנאמר כלי שעשאה למי אלא כרית כורתת האשה אין

 כעצמו זה כענין עצמו שישר ע״ש ישר נקרא זה ואישה עושיך
 נשא שלא ביצרו וכזב יצרו את ששיככ לפרש יש וכן לש״ש שנשאה

 על וא״ד ואמר ע״ש מרגלים לענין פירש רש״י אכל נוי לשם אשת
 אבי* ולאשחור : שנתרפאת אחר היינו לורד דומות פניה שתיו

 וחלל אביה חצרון ואשת מדכתיב גו' כלב זה אשחור גו' תקוע
 כנים כהדי חשיכ לא אמאי חצרון כן הוא דגם אשחו׳גו׳כיון את לו

 כלוב ואת רם ואת ירחמיאל את גו׳ חצרני וכני ביה דכתיב מצרון של
 מיתתו אחר לחצרון נולד דאשחור שם כפרש״י לפרש להו ניחא ולא

 אלא חצחן של כניו ככלל שנזכר כלכ הוא זה דאשחור דרשו וע״כ
 ויש מרגלים לענין פרש״י כזה גס כו׳ שהושחרו על כן שנקי־א
 רפואתה על שמיס רחמי מכקש שהיה כעצמו זה ענין על לפרשו
 לא ולעיל 3כל זה דאשחור דכיון כו' נשים '3כ מריס נעשה ואמר

 הן נשיו שמוח אלו דגם דרשו ואפרת עזוכה אלא נשים הני 3חשי
 שכתחלת ע״ש כן וקראן לעיל שזכר מרים אשתו שתות כעצמם

 כיוכבע לקמן אמ׳רינן וכה״ג נערה ונעשית נחרפאת ולכסוף חלאה
 ויעש המקרא לכוון יש וכזה לנערותה שחזרה על לוי כת שקראה

 וכמ> לנערותן שחזרו לכת ונעשו זכו המילדות כ׳ שאלו בתים להם
 וכים כלשון כתיס כת יאמ׳מן כך פתי׳ פת תן מסים מס שיאת׳מן

 נערת דזו דכיון כו׳ צרה שנעשית צרת גומר צרת .חלאה וכני ואמר
 לחלאת כניס אלו את חשיכ אמאי שם נערה כני חשיכ וככר חלאה זו

 אחר אלא הכא חשיב כני דלאו דרש כן ועל נערה גכי נמי ולחשכה
: ודו״ק כו׳ צרה נעשית ונתרפאת חלאה שנכנית

 חד וכל פליני נמאי לתנין וצריך וכו׳ ולויה כהונה כחי אמר חד ס הרי"
 היו מי. למעלה כפלוגתא תליא דהא ונ״ל מדחכריה "

 רג עמינדכ כת ואלישכע יוככד וחמותה כלה יהודה 3ר המילדואניהמד
 דאמר לטעמיה רכ והשתא ומרים יוככד וכתת אשה אמר נחמן כר שמואל
 אין מריס כי תמרים מלכות כתי לדרוש יכיל אינו זה וכפי ואלישבע יוכיד

 אהרן אשת שמאלישכע ילויה כהונה כתי דרש ולכך כמיל־ות עסק לה
 שהיומככד התם דאתר ולמאן הלויה ומיוככד הכהונה שלשלת נמשכה
 ומלכות מיוככד ולמה כהונה ומלכות ולמה כהונת כתי לדרוש יש ותריס

 דתיל״ל ימ״ם בתים להם מעש מש״ה שפיר אתי לתר וכין לתר וכין מתריס

 שתדבר כיון אלא דקאמר להס ותאי כנשיס שתדכר כיון כנו״ן להן ויעש
 להם ויעש אמר לכך לזכרים מתייחס שהיא מלכות או ולמה כהונה כתי על

 חור היה מרים של כנה דהא נראה כונית אלא כניה תקרי אל : כתים

של כניה אלת שכתוג וכאן חור את לז ותלד אפרת את 5כל רקח נדכתיב

מרי©



סוטה. ראשון פרק
 ללקו׳נמיס לעתיד ראו שאצטגניניו לומר שהוצרכו עד לעול׳ מנול
 ליאור שהושלך עד שלישית גזרה אותה נטלה דלא משום היינו

 ונזה לקאן כדאתרי׳ מושיען נלקה היה שאז האצטגנינים שחשנו
 שאתרו השלכתו שאחר אכיה זרח ג פרעה כת עכרה שלא יתישב

 כתב כחומש הגזרה־ורש״י כטלה מושיען נלקה שככר האצטגנינים
 לפי אינו וזה גי׳ והמתן הוא כן ואס אקיא אצסגניניז שראו כך

לא גומר והמתן הוא כן דאס ראשונה דגזרה דשמעתין הסוגיא
 : ודו״ק כנו ונלחם גומר ירכה פן משוס אלא היה
דעל מנ״ל אסמכתא לבקש צריך גזר עתו על אף יוסי רני אתר הרי״ף

 להשליך זהירין שיהיו עמו לכל שלזה כפשוטו דילמא גזר עמו 1

 לישראל הילוד הנן צל היל״ל שא״כ דדייק ונראה הנולדים הכניס אח ליאור
 הוא כן אס העבריות את כילדכן למילדות שצוה במו תשליכוהו היאורה
 המצריים מן הנולד על גס הוא שהם הילוד הכן נל ומדקאמר אוחו והמתן

 שאמרו תנחותא רני שדרש מה עס אלא הנא דכתיב לאתר מאי דייק ונס
 אם יודעים אנו ואין ישראל של מושיען נולד היום לפרעה החצטגנינים

 נניס צו ליתן מהן ונקש עמו לכל וקבץ יעמ מלי■* אי יהודי
 לאמר עתו לכל ויצו דאתר ניחא והשתא עמו על אף וגזר היום הנולדים

 היאורה למצריים אפי' הילוד הכן כל צוה האצטגנינים אמירת נשניל
 ז״ל פרש"* ונו׳ הוא כן אס בתחילה גזר גזירות שלשה : וכו׳ חשליכיהו

 לפרש לרשי׳י הכריחו מי וצ״ל וכו' שומרים הושיב לא אותו והמתן נתחלה
 במקראית שומרים הוזכר לא הרי כי שיתריס הושיב ט׳ואח״כ שבתחילה כן

 ישראל על היתה תשליכוהו היאורה שגזירת שכיון רש״י שדקדק ואפשר
 היא אחת גזירה הכל גזיהות שני נמספר איחס עשה כן אס עתו כל ועל

 הוא הכל תשליכוהו היאורה וגזירות והתחן גזירות וכן ליאור להשליכם
 אתונחם על שסמך התילדות ע׳יי היתה שהראשונה פי' לזה בחנק תות גזרת

 הושע ישראל על וכן שומרים הושיב ובשניה שומרים עליהם משיב ולא
 תדכחיב הפותרים לרמוז ויש שותריס הושיב ולא גזר עמו כל ועל פותרים

 הילוד הבן שישליכו לשמור לשומרים לאתר עמו לכל ויצו דהיינו לאמר
.־ ליאור לישראל

 לה אמר הלך להיכן לוי בת את ויקח לוי מבית איש *וילך
 שס תנא ׳ בתו בעצת שהלך זבינא בר יהודה רבי

 הילוד הבן כל פרעה שגזר כיון היה הדור גדול עמרם
 את וגרש עמד עמלים אנו לשוא אמר תשליכוהו היאורה

 אבא בתו לו אמרה ׳ נשותידם וגרשו כולם עמדו אשתו
 גזר לא שפרעה הרשע פרעה משל יותר גזירתך קשה
 ״פ0 הנקבות ועל הזכרים על גזרת ואתה הזכרים על אלא

 ואח הזה בעולם גזרת ואתה הזה בעולם אלא גזר לא פרעה
 עמלני מתקיימת גזרתו ספק הוא רשע פרעה הבא ולעולם

 מתקיימת גזרתך ודאי צדיק ואחה מתקיימת אין ספק
 3^, אשתו את והחזיר עמד לך ויקם אומר *ותגזור שנאמר

 מ אט׳ ליה מיבעי ויחזיר ויקה נשותיהם והחזירו כלם עמדו
 יק5 הושיבה לקוחין מעשה לה שעשה זבינא בר יהודה רבי

 "חל^ השרת ומלאכי לפניהם מרקדין ומרים ואדרן באפריון
 ע״ש מאד, בת אפשר לוי בת את ׳ שמחה הבנים אם אומרים
 "א יש יוכבד זו חנינא בר חמא רבי דאמר היתה שנה ושלשים

 דנ׳ן, ילדה שנאמר*אשר החומות בין ולידתה בכנען שהורתה
 חורת׳במצדים ואין במצרים לידתה במצרים ללוי אותה
נערות; סימני בה ביזג'ש,נולדר יהוד׳בר א״ר בת לה וקרי

ודיל ...

המקנא
 אלא מכלב חריס6 נניס למרים שהיה מצעו לא וגס חור החבר לא הדיס

 תקרי אל אתר לזה מריס של מניה הוזכרו לא וארדון ושונה ישר אנל חור
 שנקרא כדפרש״י ונשאה למרים שמאה ננעלה שתדבר ניניה אלא 'מיה
 על דאמרי ואיכא ונו' המרגלים מעצת עצתו שיישר ישר הללו כשמות כלב

 לנו לומר שמו ושובב ישר אלא שמו ארדון דאין פי׳ לוורד דומי! פניה שהיו
 רוצה וארדון לוורד דומי! פניה אח״כ להיות חזרה עזובה שנקראת שמרים

: וורד לומר
 חנינא ברבי יופי רבי אמר לאמר עמו לכל פרעה *לצו **ז
 חנינא ברבי יוסי רבי ואמר גזר עמו על אף שם

 ואח״ב אותו והמתן הוא בן *אם בתחל׳ גזר גזירו׳ שלש ס"ייי
: גזר עמו על אף ולכסוף תשליכוהו היאורה

 אצטגניניס אמרו תשה שנולד ר׳תנחות׳יוס דרש גזר עמו על אף
 אס יודעים אנו ואין ישראל של נולד־מושיען היום לפרעה

 גנים לו ליתן מהם וכקש עמו כל וקיץ עמד מצרי אס הוא יהודי
 אותו והמתן בתחלה : עמו על אף וגזר ביום דו הנולדים

 הושיב תשליכוהו : עלהתילדזת סמך אלא שומרים הושיב לא
 שעבר וכיון עמיכדפרישית על לדבר:ולבםוף וקסדורין שומרים

 היום עד הגזירה העמידו לקה שלא באצטגנינות רואי! ועדין היום
:־ ליאור שהושלך

 גזר ירדה פן משו׳ פי׳נתחל* פרעה גזר גזירו׳ ג׳ מהרש״א
 ולכסוף דסתר ־ אותו והמתן בן הוא אס לתילדות

 ליאור להשליכם שומרים להושיב גזר אליהן דבר כאשר עשו כשלא
 בואו לו דנתיוכתה והיינו וגומר היאורה הילוד הכן כל כדכתיב

 נדאתרינן כוי יכיאתכול שלא הקכ״ה נשכע שכבר ונדונסבתיס
 גזר המושיען כן נולד שהיום אצטגניניז לו כשאמרו ולכסוף לעיל

 גומר היאורה הילוד הכן דכל כזה לדקדק יש אמנם עתו על אף
 קאיאגזרח שהוא ותשמע דכתיכא הוא עמו לכל פרעה ויצו נתר

 כו׳ תצרי כין יהודי כין הילוד הכן כל כש״ר כהדיא הוא וכן עתו כל
 עתו לכל דצוה דאיתא תידי תוכח הוה לא לחוד עתו לכל דתויצו

 גומר הילוד הנן דכל להו תנא והשתא ליאור ישראל בני להשליך
 דכל דהיינו התאוחר ולהקדי׳ ב׳גזרו׳ גז׳הס עתו לכל פרעה ןיצו .

 ויש ג׳ גזרה עמ> לכל פרעה ויצו שניה גזרה היא גו׳ הילוד הכן
 לו נתחכתה הכה מדכתיב שניה גזרה לומר עצמם דסתכו ליישב

 גזרות זב׳ כו׳ כמיס לדונם ישראל של למושיע! נתחכתה דהיינו
 נתב והרא״ס גותר תקראנה ני והיה ירכה פן משוס היו ראשונית

 פריה ליל זכרים מיעוט משו׳ דאי אצטגניניו שאתרו דאמרי׳ אהא
 דהא ס^9ודכר* עכ״ל ני׳ הנקנות להרוג לו היה יותר ורכיה

 היאורה הילוד הנן וכל גותר והתתן הוא כן אס ראשונות גזרות ׳5
 על אלא גזר לא כן ואע״פ כלום אצטגניניו עדין לו אתרו לא .גומר

 נשמעתין נהדיא וכדאת׳ והיה היא נח אס נקרא כמפורש הזכרים
 • ע״ש נו׳ את־הנקנוח להרוג התלך היה טפש נש״ר אמרו וככר
 גו׳ תדנתי׳ויצו אצטגניניו ג׳ע״י גזרה שם שהיה לומר לתדו אכל

 נש״ר כהדיא כת״ש נו׳ מצרי נין יהודי נין גותר הילוד הנן כל
 משום אלא היה לא והמתן הוא כן אם דגזרח לקמן כתוספות וכ״ה

 דלא והא עכ״ל להלחם אנשים ודרך כנו ונלחם גו׳ ירכה קן
יניא שלא הקכ״ה נשנע משו׳דנבר שלישית גזרה גני להן מספיק

 שם
 עיין
 נפי׳
הרח

נתור׳



רלו סיטה ראשון פרק ז המקנא
 הנקבר ועל הזכרים על למריו: ממעין הכל והיו התר גדול

 שהנולדים הזה בעולם אלא ;נקבה ולא זכר לא ילדו שלא
 הוה בעולם גזרת אהה : הנא לעולם וחיים וחוזרים מתים

 מאה בת :אמ לעולם א3 אינו נולד שאין שכיון הבא ילעולם
 נתעכבו וישראל למצרים בירידחן שנולדה ואזיל כדתפרש ושלשים

 שנא" שתניס אלא נתעכבו לא משה ומשנולד שנים ועשר מאשים שם
 שנה זאותה פרעה אל בדברם וגומר שנה שתניס גן ומשה כדכתיב

 עמרם וכשהחזיר ק׳ל משה שנולד עד מירידתן שעגרו נמצא יצאו
 :בשתעתין לקמן כדאתרינן תמשה מעוברת היתה כנר יוכבד את

 מצרים יורדי של נפרטן יוכבד זו מחלין. ניש חמא רבי דאמר
 מצרימה הבאים אותר אתה ובכללן אחת חסר שנעים תוצא אפה

 נערו* סימני :לעיר בכניסתן החשמן שהשלימה יוכבד זו שנעים
 הקתטין: ונתפשטו פנים ותואר כנשים באורח עלומיה לימי חזרה

 דאמרי׳לקמן עצת׳אהא סמכו בהו בעצת שהלך מהרש״א

 פירש וכן נולי אהרן אחזת כשהיא מתננאה שהיתה
 לתימר כאן הוצרך לתה לדקדק ויש ע״ש נוחלין יש פרק דשב״ם

 דמשוס ואיתא כו׳ גזרתך קשה תרים של ע״יידבורה שהחזירה
 נבואתה דמשום וי״ל כו'החזירה בן שתלד עתידה שא״ל זו נבואתה

 של בעיבורה עמרם יודע היה ודאי דהא להחזירה צריך היה לא
 עובר הכרח שהוא כדלקמן חדשים ג* כבר מעוברת דהות יוכבד

 ידי ושעל גז' גזירתך קשה לו שאתרה תטעם החזירה ע״כ אלא
 גזירתך קשה בתו וק״צא״ל אחרי׳נשותיהס גס יחזירו חזרתו

 נבואתה ע״י שהחזירה לתיתר להו סגי כו׳ולא והחזירה כו׳עטד
 חדשים שלשה תתנו נתעברה דכבר כו׳דכיון בן שתלד אתי עתידה

 והפגין להחזירה לו צריך היה לא עובר הכרת כדי שזו כדלקמן
 כדאמרינן • פרעה שגזר גזירת ג׳ נגד דברים ג׳ שזכרה מבואר

 ע״ו וגומר בת ואס אותו והמתן הוא בן אס גזר שבתחילה לעיל
 גזרת ואתה הזכרים על אלא גזר לא שפרעה גזרתך שקש׳ לו אתרה

 גזר לא גז' ביאורה הילוד הבן כל בשנייה ושגור הנקבות על אף
 בהניזקין כדאמרינן עה״ב לחיי יחיו אבל נעה״ו הגוף על אלא
 • ונעה״ב בעה״ז גזרת ואחה בים שנטבעו אלו ים ממצולות אשיב

 המצריי* שהם שיהקיי' ספק הגזירה זו עתו לכל בשלישי'אף ושגזר
 שגא* גזרתךקיימת מדאי צדיק ואתה בניהם בצובור ינטלוה עצמם
 דע״כ לי׳בו׳דכיון מיבעי ויחזיר ויקה וגו׳ודו״ק; אומר ותגזור

 ותאי היו שניים נשואין ע״כ וילך מדכתיב כדלעיל ממנה פירש
 נו' לקוחי! תעשה לה שעשה אלא ראשונים לקוחין דמשתע ויקח

 וברמנ״ן י״נ בפרק ברשב״ס עיין כו' מרקדין היו ומרים ואהרן
 בחזרת' תשמחי' היו ת״מ ירחים ג' מעוברת שכבר שידעו ואע״ג

 ׳הבנים אס ואמרה * גרושה בהיותה המושיען בן נולד יהיה שלא
 להחזירה מביתו שנתעקרה העקרת עמרם משיב הפסוק פי׳ שתחת

 לזה ונסמך שמחה ותרים אהרן והבנים יוכבד שהיא אס ואז .שם
: להבין וקל זה נעשה אז וגו׳ ממצרים ישראל בצאת

 תלתא ביה מיעברא הות והא בן ותלד האשה *ותחר טל

 מקיש זבינא כר יהודה רב אמר ׳ מעיקרא ירחי שם
 שלא לידתה אף בצער שלא הורתה מה להורתה לידתהנ ימזת

 שלחוה בפיתקא היו שלא צדקניות לנשים מכאן בצער

 מקיש :כדלקמן דאהדרה מקמיה וכו׳ ביה הותמעברא והא
בפיתקא :כך לדרוש אלא זה הריון נכתב וכו׳לא לידתה

 : והריון דעצמן קללתה גזירות ושטר שלה דין בפסק חוה של
 ענינא דבחד בו׳ מעיקרא ט׳ מעברא חות והא מהרש׳יא

 דרשו וע״כ בתורה ומאזח׳ תוקדם אין למית' לן לית
 צער לה היה שלא כבר מעוברת היתה לא כאילו כאן נכתב שע״כ
 \ : ק״ל ו היה בצער שלא לידתה שגס שמעי׳ מסמיכות ומיהו עיבור

מ טוב אומר מאיר רבי תניא הוא טוב בי אוחו *ותרא
 סס נחמיה רבי שמו טוביה אומר יהודה רבי שמו

 80 מהול כשהוא נולד אומרים אחרים ׳ לנביאות הגון אומר
 הבית כל נתמלא משה שנולד בשעה אומרים וחכמים

 התם וכתיב הוא טוב בי אותו ותרא הכא כתיב אורה
 נרא׳א דלא ירחים ג׳ •ותצפנהו טוב כי האור את אלהים *וידא

 3 'ס מעברא הות והיא ראהררה משעה אלא מצרים לה מנו
 ואטאי הצפינו עור יכלה מעיקרא'*ולא ירחי תלתא ביה

 דמתיליד מצראי דשמעי היכא בל אלא ותזיל תצפניה
 לקלייהו דלשמע היכי כי התם ומעוו ינוקי ממטו ינוקא
 פיר קטנים שועלים שועלים לנו *אחזו רכתיב בהדייהו ונעוי

תןיינ : כרמים מחבלים
 ותצפנהו :לנבואה שעתיד הקודם בחש ראתה לנביאות הגון

המצרי* הלכו שלא להצפינו יכלה חדשים שלשה שלש׳ירחים
 מיעברא הות והיא תשהחזירה ט׳חדשיס לסוף אלא אחריה לבדוק

 ותזיל תצפניה לן:אמאי נפקא ומהכא מעיקרא ירחי תלתא ביה
 לדאוג: לה היה מה ותצפנהו כדכתי' הוה במסתרים שצפון ׳מאחר

 " חברו חנוק לקול לצעוק חנוק ודרך שם וצועקים התם ומעוו
הקטט' פועלי׳ לנו אחזו הים למי אומר קול בת שועלי* לנו אחזו

 : קטן הפרי בעוד סמדר בהיותם הכרמים מחבלים שהיו
 שייך לא כזה בקטן ממש טוב כו׳ שמו טוב רמ״א מהר^א

 טובות כי כמו יפה מלשון בו נפרש ואס ■בו לראות
 היה לא אי כיוכבד צדקת וכי אותו שהצפינה על טעם איננו הנה
 לו נחנה תשה ששם שתו טוב ר״מ נו דרש וע״כ הצפינהו לא ייפה
 לה בהולד כי בשמו דייקא והיהה טוב שמו עיקר אבל פרעה בת

 אהרן חייהם את ■וימררו ע״ש מריס הגלות נתוסף ותריס אהרן
 טוב' יבא שע״י הוא טוב ראת׳כי תשה בשם אבל יאור השלכת ע״ש

 לו בנוסף שמו טוביה בעצמו זה נענין הוסיף ור״י לישראל .וגאולה
 באמצע טוב שם בו והרמז ישראל שם כתו נשמו המשותף י״ה שם
 הגון שאמר נחמיה ור' מאחריו הוא של זה׳ מלפניו כי של •זי׳

 לא יוכבד כי זאת ראתה תריס נחה שע״׳י וצ״ל פרש״י עיין לנבואה
 מהול כשהוא שנולד ושאמר דמגילה בפ״ק הנביאות ז׳ בכלל נחשבה

 בהסרת ובהיפך רע גס ערל שנקרא היצה״ר דיבוק הערל׳הוא כי
 חידוש כו׳הוא אורה כולו הבית שנתמלא ושאמר טוב נקרא ערלה
 זה שע״י פה אל פה השכינה עם לדבר שעתיד על והוראה ופלא
 ׳1ב לה מנו דלא ג׳ירחים ותצפנהו :וק״ל פניו עור קרן .״היה

דםי8ג׳. עד להצפינו יקלה תדהיתה והיינו געק׳לן ומקנא פרש״י
>©ען



סוטה ראשון פרק המקנא
 אחריו דרך לו הנס בחומש ורש״י גו־ לה מנו דלא משוס. ?יילו

 דהא פענחרזיכתב ובספר להאריך תקום כאן ואי; ׳ע"שונרא״ס
 ובדקו למקוטעים יולדת לו׳ דיולדת ידעי נמיהוו מצרים ודאי

 ג'חדשים רא3תע הות ואי דאהדרה משעה חדשים י ־לששה אחריה ■'
 דאהדרה משעה חדשים לג׳ דהיינו מקוטעים לו' וילדתו מעיקרא

 חדשים ו׳ עד ■אדתו לידתה מיום חדשים להצפינוג׳ יכלה "כ זע
 ולא ע״ש־: ההזקוני כתב זגה״ג דבריו חוג; כך דאהדרה משעה
 מםתריס3 שצפון פרש״י כי' תצפניה אמאי הצפינו עור יבלה

 שהיתה ממה מסברא'אבל היינו עכ״ל גו׳ ותצפנהו כדכתיב היה
 לא הראשונים חדשים דג׳ ראיה אין חדשים שלשת לה,צפינו יכולה

 טצראי שמעו דהוי ושאמר גולי תנו דלא כדלעיל אחריה בדקו
 במשה הנא כי לידתה שעה שהרגישו אלא דוקא לאו כו׳ דאתיילד

 שהוליד׳ ט׳ לסוף בה שהרגישו אלא חדשים ג׳ זה מקודם נולד דכבר
 השירים בשיר תפורש גו׳ שועלים לנו אחזו :וק״ל דעתם לפי

 תנינא מלא קדמאה שועלים ברכיה .ט'א״ר שועלים מלת רבה
נתחכתה בהבה ערמתם וע״ש ים של לשעלו כו׳שירדו שעלים חסר

: ודו"ק וע״ש כו׳ לשועלים תשלן ליאור להשליכם לו
 אלעזר רבי אמר גמא שנא מאי גמא תבת לו *ותקח מא
יותר עליהם חביב שממונם לצדיקים מכאן סם

 רבי ׳ בגזל ידיהם פושטים שאין לפי למה כך וכל מגופם ג חות3
 רך דבר בפני שיעמוד רך אמ׳דבר נחמני בר שמואל

 חמר תנא ובזפת בחמר *ותהמרה קשה דבר ובפני בס
 • רע ריח צדיק אותו יריח שלא מבחוץ וזפת מבפנים

 רבי היאור שפת על בסוף ותשם הילד את בה *ותשס כס
 אגם אמד נחמני בר שמואל רבי סוף ים אומר אלעזר

: קמלו וסוף קנה דכהיי
 משתמר שהיה ע׳'פ ואף מועטין שדמיו ממונם עליהם שחביב

 בזה רך דבר : וחזקים שקשים עצים בשל יותר גופו
 מוליכין כשהמים הקשה שהדבר לפי הכל תן יפה משתמר הוא
 נתקל רך דבר אבל ונשבר נישוף והוא באבן נתקל והו׳ בחוקה אוחו

 וקנים ערבה עצי של אגם ;זפת של רע ריח :לאחוריו זדקר־ וו
 • קנים קנה ־ דקרא קמלו וסוף קנה והוא ז בלע" אישי״ריד דקים

 ר׳ פי' מבחוץ וזפת מבפנים חמר תוספות דקת: ערבת 'סוף
 את מכסה היה והחמר התבה בתוך וזה זה קלונימוס בר ר״ש בשם

 לקנה דומה הגמא כי ירגישו פלא לאזפתה מבחוץ אבל הזפת
: היאור קנה בתוך החבה יבחינו ולא היאור

 וכה״ג כו׳ מכאן אר"א גמא מ״ש גמא תבת מהרע״א
 קטנים פכין על שנשתייר יעקב גבי ג״ה בפרק אתרו

 בעצים תשחתר היה שיותר אלא בגמא גס משתתר שהיה הכא וצ״ל
 כו׳ לצדיקים מכאן לאשמועינן גמא שהיה בקרא ומדהזכיר אחרים
 : וק"ל מתון וכ״ש נפש פקוח בפני שעומד דבר לך אין דאל״כ
 מינים לב׳ תדהוצרך בו׳ מבפנים חמר תנא ובזפת "בחמר

 מבחוץ תתקיי׳בתיס דבר אינו מבחוץ חמר דודאי אתרו וזפת ממר
י״ל היה צדיק ד^״נ אע״ג ומבחוץ מבפנים זפק שהיה נח ובתבת

 מבפנים בלומר לי׳ היה לא ומין מין לכל שם היה רב דתשתיש כיון
 הכא שכיוגו לומר יש ועוד כזה רב שימוש ע״י שיתפרק שאפשר

 ותראהו כדלקמן עמו היתה שהשכינה ע״ש כו׳ יריח שלא לומר
 נח פ' בחומש רש״י דברי יתיישבו ובזה כו' ליה מיבעי וחרא

 ר׳ פי׳ התוספת וכתבו : ע״ש אחרת דרך שס כתב והרא״ם
 אבל הזפת מכסה היה והחמר החבה תוך וזה דזה רשב״ק *בשם

 ולא היאור לקנה דומה הגתא כי ירגישו שלא ופתה לא מבחוץ
 שפירש כתו לקנה דומה שהגתא ראיה וקצת עכ״ל כו' יבחינו

 קאמר תאי דא״כ לדבריו קשה אך וגמא קנה וסוף קנה התרגום
 יבחינו שלא גמא שלקחה למיתר איכא דהא כו׳ גמא מ״ש לעיל

 אלא לגת׳ דומה נתי עץ דשאר ליישב ויש היאור קנה תוך החבה
 זה כר׳ סוף ים רא״א בסוף ותשם :ודר׳ק קאמר זפת לאפוקי
 אפשר במצרים לאו סוף הכתובי׳שים ולפי ביאור במצרים המעשה

 ים ובש״ר סוף קראו וע״נ למצרים יאוריס נמשכים סוף ים שתן
 קנה דכתיב אגס רשב״ן ושאמר נילוס עד מגיע סוף שים סוף

 סוף. ביס שייך לא דכריתה אלא כתיב במצרים נמי קרא האי וסוף
ד;ה ערבה סוף ופרש״י גביה דנקע דקנה דותיא באגס אלא

:עכ"ל וגתא קנה וסוף קנה ובתרגום עכ״ל
 וכו׳־צ״ע סוף יס אמר אליעזר רני היאור שפת על כסוף ותשם הרי״ת

היאור שפת על הכא כתיב להא היאור אל סוף ים ענין מה י
 ומל היאור ע"׳ הולכות ונערותיה היאור על לרחוץ פרעה כת ותרד וכתיב

 ארץ אותה ושמא ימיס שלשת דרך יש סוף ים עד מצרים מיאור כי• גס
 למעלה היתה והיא מצרים אותה שקורי! עכשיו של זו אינה שבתורה מצרים

מצרים ארץ היתה מקום ובאותו סיף ים אצל יסובב היאור 'שפת על חזה
: היאור שפת על בסוף ותשם לומר ויצדק בחירה הכתובה

 חכ יוחנן רבי אמי היאור על לרחוץ פרעה בת *ותרד
׳ לרחוץ שירדה מלמד יוחאי בן שמעון רבי משום

 צואת את ה' רחץ *אם אומר הוא וכן אביה בית מגלולי
 ־ פתות ר׳ירחנן אמר היאור יד על הולכות *ונערותיה ציון בנות

 ב אנכי *הנה אומר הוא וכן מיתה לשון אלא זו הליכה אין
 ד'םעי' דחזו כיון הסוף בתוך התיבה את *ותרא ׳ למות הולך

 ״"*5 עולם של מנהגו גבירתנו לה אמרו למש׳ לאצולי דקבעה
 ברא׳ אותה מקיימין העולם כל אין אם גזרה גוזר ודם בשר מלך
 ” אביך גזרת על עוברת ואת מקיימקאותו ביתו ובני בניו
 3”ותקחה^ אמתה את *ותשלח בקרקע וחבטן גבריאל בא

 מגל* שפחתה אמר וחד ידה אמר חר נחמיה ורבי יהודה רבי
 מדלא שפחתה דאמר מאן אמתה דכתיב ידה ראמר מאן

 בא אמרת הא שפחתה דאמר ולמאן ידה כתיב
 ארעא אורח דלאו חרא לה דשייר וחכטןבקרקע גבריאל

 ידה לכתו' ירה דאמר ולמאן לחודה למיקס מלבים רבת
 וכן מר דאמר אשתרבובי דאשתרבב לן משמע קא הא

 בשיני מוצא אתה וכן פרעה בת של באמתה מוצא אתה
ג ת;יס לקיש ריש ואמר שברת רשעים *שני שנאמר רשעים

:שרבבת אלא שברת תקרי אל
 שהשב בו׳ אומר הוא וכן : גרות לשם שס לטבול לרחוץ

ומתנקה



פרק המקנא
 טעמא כדתפרש מיתה לשון : רחוץ קרוי ממונו ומתנקה

 גני מר דאמר : צדיק אותו של הצלתו נידה מוחות שהיו ואזיל
 דעוג רשעים בשיני : מגילה נמסכת דאחשורוש הזהב שרניט

 לישנא שרבבת ; הרואה פרק נתחלת ננרכות הנשן מלך
:דאשתרנונ

 קרא האי לאתויי ה״ל לא פרש"י לפי ובו' לרחוץ מהרש״א
 ה״ל וטפי ממש נרחיצה איירי דלא גומר ה׳ רחן אס

 לא למה ועוד טנילה גני רחיצה דכתיג מקראות מכתה לאתויי
 על למשל נאמרה הרחיצה שזו אלא ירדה נעלמא דלרחיצה נאתר

 כתוך לרחוץ כתיב מדלא ליה ודרש אכיה נית תגלולי עצתה רחיצת
 קתשתעי ונהא ממש רחיצה זו היה להורו׳שלא היאו׳ על אלא היאור

 מלוכלכים שהיו ומתנקים השנים על גו׳משל ה רחץ דאם נמי.קרא
 לה קרי דמגיל׳אמאי פ״ק לה מייתי ואהא עכו״ם כגלולי גנו׳ציון
 לשון אלא זו הליבה אין כו׳ע״שוק״ל: כעכו״ם שכפר׳ יהודית

 נחומש הולכו׳כפרש״י ונערותי׳ למכתב ליה לתה מיתהבו׳דאל״כ
 מייתי לא והש״ר הענין הפסיק גו׳ התיכה את ותרא הכא ודתייתי

 נערותיה גו׳שראו התיכה את ותרא נתר דע״כ אלא כלל קרא האי
 הולכות ונערותיה כתיב וכאלו כז' גנירתנו ט׳א״ל להצילו שנאתה
 מידי יוצא המקרא דאין אלא גו׳ החינה אח ותרא נתר למיתה
 היאור שפת על הולכות נערותיה שהיו דהיינו הקדימו לכך פשוטו
 כו׳ וחבטן גנריאל שנא לומר ולתדו גו׳ החינה את שראתה קודם

 הדרש לפי שפירושו היאור יד על הולכות מדכתיב מתו זו שנתיתה
 .־ נה וחנטן גנריאל שנא היאור שפת שעל בקרקע למיתה הולכות

 כמשמעו לפרש לן אית דטפי גב על אף אמתה דכתיב ידה מ״ד
 ידה כתיב מדלא שפחתה ת״ד כדקאתר שפחה אתה מלשון אמתה

 ליה מסתכרא ולא מתו שפחותיה דהא הכי לפרושי ליכא ע״כ הכא
 מתו דשפחותיה וכיון אמתה ידהדכתיב וה״ק חדא דשייר לתימר

 לפי פירש נחומש רש״י גס ידה אלא לפרש דליכא ע״כ כנר
 מוכת דהכי כז׳עכ״ל יד לשון דרשו ורנותינו שפחתה אמתה פשוטו

 אמתה משנפרש פשוטו יותר היא שפחת׳ דאמתה שמעתין מתוך גתי
: צורך ואין לפרש״י כזה האריך והרא״ס ידה

 אין וכו' מיתה אלא הליכה אין יוחנן א״ר הולכות ונערותיה הרי״ת
 גבירתנו לה ואמרו בה שמיחו לפי אלא מתו אלא כיון להקשות י

 בירידת אומר הוא איך וחבטן גבריאל בא וכו' אביך גזירת על עוברת את
 הוא שהכתוב לפי אלא מיתה לשון הולכות ונערותיה ליאור פרעה נת

 היו שבאמת להיות הולכות נאתר עמה ונערותיה פרעה בת ותרד אומר
 ותרצה הילד את פרעה בת לראות שעתידה ירידה באותה למות הולכות
 שהיו זאת שהליכה לך הרי לחבטן עתיד וגבריאל בידה ימחו והס להצילו

 קמי׳ל הא :ליאור ירידה אותה מתוך למות הליכה היא גבירתן עם הולכות

 דגושה במ״ס אמתה לכתוב אבל ידה כתב דלח תינח וכו׳וכ׳ית דאישתרבובי
 רבתה ירה שגם לרמוז אמתה של מ״ס רפוייה היתה דלכך לומר יש

:למרחוק ונשתרבבה

 רבי אמר ליה מבעי ותרא הילד את ותראהו *ותפתח מג
 ׳ עמו שכינה שראתה מלמד ברבי״חניגא יוסי סש

 ילד הוא תנא נער ליה וקרי ילד ליה בוכ׳קרי גער *והוא שמות
 א״כ נחמיה רבי לו אמר יהודה רבי דברי כנער וקולוב
אמו לו מלמ׳שעשת׳ אלא מום בעל למש^רביגו עשיתןשס

 רמה סוטה ראשון
 לחופתו אזכה לא שמא אמרה בתבה נעורים חופת

 שש אמר ידעה מנא זה העברים מילדי ותאמר עליו *ותחמול
 * זה ׳ מהול אותו שראתה מלמד חנינא ברבי יוסי רבי

 נופל זה מדעתה שלא שנתנבאה מלמד יוחנן רבי אמר
 ז דבתיב מאי אלעזר רבי דאמר והיינו נופל אחר ואין
 שעיה' הידעונים ואל האובות אל דרשו אליכם יאמרו *וכי

 מהנים צופים יורעי׳מה ואינם צופים והמהגי׳ המצפצפים
 במים ישראל של שמושיעם ראו מהנים מה יודעי׳ ואינם

 תשליכוהו היאורה הילוד הבן כל וגזרו עמדו לוקה הוא
 ההוא כי חזינן קא לא תו אמרו גמיא למשה דשריוה כיון

 מריב׳ מי שעל יודעי׳ אינם והם לגזרותייהו בטלו סימנא
 דכתי׳ מאי חנינא ברבי חמא רבי ראמר והיינו לוקה הוא

 מנדב' שראו המה ישראל בגי רבו אשר מריבה מי *המה

 כ מאות *שש משה דקאמר היינו וטעו פרעה אצטגניני
 שם משה להם אמר בקרבו אנכי אשר העם רגלי אלף

: כלבם נצלתם בשבילי לישראל

 את יעקב שלש לא כמו עם לשון את והאי שכינה עמו שראתה
 כקול ונפסל לוי והוא בום משמענבעל גדול נער אחין.

 גזרותיו: כטלו היום שאותו ליאור נופל אחר השיר:ואין לעבודת
 המצפצפים האובות אל כמונו דרשו העכו״ם אליכם יאמרו וכי

 כמגורים מצפצפים אלא שאינם לגנאי הכי להו קרי נביא והמהגיס
 אומרים מה יודעים ואינם בגרונם קול מוציאים כיונים זמהגיס

 של פירושו לא אכל סימן אלא רואים אינם אצטגניניס של דרך כך
 וכו׳והך ישראל של שמושיעם פרעה אצטגניני ראו :דבר

 אלא קאי אמצריס לאו דקרא לה קאמר אלעזר רכי לאו מלתא
 כדר* נופל אחר ואין למיל דאמרינן אהא וקאי לה קאמר תלמודא

 ידעו ולא מצרים ראו הלכך הוגים מה יודעים דאינן דאמר אלעזר
 לך אין כיאור שהיה זמן כל במים למשה דשדיוה כיון ראו: מה

 ויברך כמו כשבילי רגלי לקייה: של הסימן וכטל מזה גדול לקותא
 : גזרתם מצרים שכטלו נצלתם בשבילי ;לרגלי אותך ה׳

 הגזרה נגזרה בשבילו אדרבה תימה כלכס נצלתם בשבילי תוספות
 ליאור המושלך ראשון היה הוא וי״ל פרעה אצטגניני שראו

 משום אלא היתת בשבילו לא אותי והמיתן היא בן אם ראשונה וגזרה

: להלחם אנשים ודרך בנו ונלחם

גומר הילד את ותרא בו׳ ותראהו ותפתח מהרש״א
 על הכינוי דקאי רמז מיותר הוא ותראהו דכינוי

 רתז מהשם האחרון חצי ו׳ ה׳ ותראהו כינוי כחיי וכספר השכינה
 שתצינו גס כי׳ נער ליה וקרי ילד ליה קרי :עכ״ל לשכינה

 גו׳וכתי' היולד לנער נעשה מה כמו נער נקרי הולדו מיום שהילד
 לקרותו לשגות ה״ל לא הכא ת״ת הנער כעד האלהי׳ את דוד ויכקש

 דרשת הך הכיא כחומש ורש״י ילד הכא ליה קרי דככר כיון נער
 ואמרו זה דחו וככר הרמכ״ן עליו וטען כנער קולו שהיה דר״י
 הרא״ם והאריך ע״ש כו' ועוד מוס כעל רכינו למשה עשיתו א״כ

 של השיר לעבודת כשר נרא'שהנער ומדבריו ע"ש דבריו על להשיג
 נקרא לא הדעות לכל דהא וקשה כשתעתין מפרש״י נרא׳ הלוי׳וכן

עי א סב ח״ב



סוטה ראשון פרק המקנא
 לשיר הלוים ועמד׳ נפ׳וישנ נעצמו הרא״ם ל׳כמ״ש עד רק ער1

 לפרש נראה היה פי׳רש״י ולולי ואילך מל׳שנה א1־ תתחיליס אינם
 שינוי נל אלא הוה דלוי משוס לאו מוס נעל למשה עשית מ״ש

 איש נזה וכיוצא מוס נעל נקרא אדם כל משאר כברייתו שכאדם
 שקולה נאשה להיפך וכן וסריס מוס נעל נקרא כאשה דק שקולו

 הר"ן לדנרי חש היה לא ור״י ואיילונית מוס נעלת תקרא עב
 כנער קולו הנא אנל מומס על הוראה נריית׳ שינוי ודאי דהתס
 הזכיר כר' חופה לו שעשתה : לכן וגבורת מעלתו על תורה

 על אניה שטפחה וכדאמרי׳ מתנו אמו שנתייאשה הכתו'להורות
 דקאמרינן למאי פי׳ כר׳ ידעה מנא העברים מילדי :יק״ל ס׳

 ענרים שתילדי ידעה תנא שלישית כגזירה היו המצריים דגם לעיל
 מהול כשהוא שנולד למ״ד ואפילו מהול אותו שראתה וקאתר הוא

 ולמ״ד מועטים הס הנולדי׳מהול כי נימול שהוא חשכה פרעה ת3
 שיש טפי ניחא כרית דם מתנו להטיף צריו מהול כשהוא דנולד
 נופל זה בו׳ אר״י זה וק״ל: מהול הנולד ונין הנימול נין להכיר

 תהו דה״ק לפרש ונראה כו' נופל זה זה תהו זה ונש״ר כוי ואין
 מילדי אלא זה הענריס מילדי למכתנ ה״ל לא הלשון דלפי <ה

 דרשינן וכה״ג כו׳ נופל זה אתי למיעוט זה אנל הוא הענרים
 זה וכתב הוא נננו לתכתנ מדה״ל לסותין פרט זה נננו ע״פ נפרק
 מל׳ שהוא נראה כו׳מפרש״י והמהנים המצפצפים את? למעט
 כוי יודעים ואינן צופים שאמרו מתה אנל הדרש כעופו׳לפי צפצוף
 והקתותי הצופים ויראו כתו והבטה השקפה מלשון שהוא נראה

 מתננאיס תה יודעים ואינם ומחננאיס ,חוזי שהם צופים עליכם
 או צופים ואינם צופים שהם זה כונה על כפול תצפצפים ותלת

 ראו : אדתיס ירקרק כתו נדנר המיעוט על תורה שהכפל
 גזירה גו׳היינו הילוד הבן כל כו׳גזרו ישראל של שמושיעם

 כגזירה קרא האי דנקט ולעיל כתיכ דגניה לעיל דקאמר שלישית
 אהנה שנייה נגזירה עצתו הואוסתך דתלתודא לישנא שנייה

 דשדיוה כיון : וק״ל לעיל זה כל כת״ש גותר לו נתחכתה
 שהשליכוהו הלקייה סימן היה כו׳שזה חדק לא תו אמרו למשה

 הוא מרינה מי שעל יודעים שאינם לומר שהוצרכו ומה אז ליאור
 על אלא יורה לא הלקייה שסימן לתימר להו תסתנר דלא צוקה

 מזה שיצא ועוד שעת לפי אלא היה שלא לחוד ליאור השלכתו
 שהיא מרינה מי על לעתיד סימן ג״כ זה שהית אלא לישראל תשועה
 : וק"ל הכא פרש״י לזה ועיין יודעים היו לא והם גתורה לקייה
 כמיותר הוא התה מלת כו׳ שראו המה כו׳ מריבה מי המה

 כפרש״י כו׳ אחר כמקום הנזכרים תריכה מי המה מיניה לדרוש
 ולא הסלע שהכה על כחותש פרש״י המרינה מי ונחטא נחומש

 התורים נא שמעו להם שאתר על פירש חלק נפרק אכל אליו דנו־
 בשביל' גו׳ רגלי אלף ת״ר : וק״ל במפרשים ועיין גו׳

 נחיר״ק נקוד שהוא רגלי ממלת כן שדרשו נראה כי׳ נצלתם
 גצלתם בשבילי :וק״ל רגלי נציר״י הל׳ פשוטו דלפי הלמ״ד
 שראו הגזרות נגזרו נשנילו דאדרנה תימת ה־זוספות כתבו כלכם

 ע״ש עכ״ל כו׳ המושלך הראשון היה שהוא י״ל פרעת אצטגניני
 שלישית גווה הוא דאצטגניניס הא ודאי להא תמוהים דבריהם

 כנר היה ליאור ישראל נני השלכת גזרת אכל עתו לכל היה
 היה שמשה בתירוצו מ״ש גס וגז׳ ירכה פן משו׳ שנייה כגזרה

 שכנר כהו שהוזכר מדרשות כתה סותר זה ליאור המושלך הראשון
 דגזו־ה לעיל נזה כתננו וככר ליאור ישראל תכני רכיס הושלכו

 גזירת ונילף וגז׳ ירכה פן משוס אלא היה משה כשניל לא שנייה
 כן דאס להקשות ואין לעיל כת״ש וגו' לו נתחכתה מהכת שנייה

 כמים נלקה שתושיען כשראו שלישית גזרה שנתנטלה אחר גס
 כדאתר וגותר ירכה פן משום שהיה שנייה גזרה נתבטלה לתה
 לא מושיעם דנלקת דראו כיון די״ל נופל אשר ואין נופל זה הכא
 :ודו"ק תושיע להם יהיה דלא כיון כנו ונלחם ירכה לפן עוד חשו

מד בניסן ואחד עשרים היום אותו פפא בר חנינא ר׳ אמר
 שם רבש״ע הקב"ה לפני השרת מלאכי אמרו היה

 כיום ילקה זה ביום הים על שירה לפניך לום׳ שעתיד מי
 בסיון ששה היום אותו אמר חנינא ברבי אחא רבי זה׳

 שעתי׳ מי רכש״ע הקב״ה לפני השרת מלאכי אמרו היה
 בשלמא • זה ביום ילקה זה ביום סיני בהר תורה לקבל
 מר דאמר ג׳ירחי לה משכחת בסיון בששה דאמר למאן

 משבעה משה מת באדר בשבעה משה נולד באדר בז׳
 דאמר למאן אלא הוו ירחי תלתא בסיון ששה ועד כאדר
היתד. מעוברת שנה אותה לה משכחת היכי בניסן ככ״א

 : שלם ואמצעי אחרון של ורובו ראשון של רובו
מרעמהנן עולם כסדר נאתר׳כדתניא כניסן נכ״א הים על שירה

 ג* הרי החירות לפי זמאיתס לאיתס ותסוכות לסוכות
 רדפו וששי חמישי העם כרח כי מצרים למלך ויוגד זכרניעי

 הלילה את זיאר שנאמר לים ירדו שכיעי ליל אחריהם תצריס
 : היה פסח של האחרון וי״ט שכיעיהיה ומס שירה אתרו כשחרית
 ילפינן דקדושין נפ״ק משה מת באדר בשבעה מר דאמר

 שלשים תואב כערכות תשה את ישראל כני זיככו דכתיג תקראי לה
 ני וכתיב הירדן את עכור קום ועתה מת עכדי תשה וכתיב יוס

 מן עלו והעם וכתיב הירדן את עוכרים אחס יתיס שלשת נעוד
 שכשנעה תמצא לתפרע ל״ג תהס צא הראשון לחודש כעשור הירדן
 אליהם ויאתר שנאתר נולד כאדר שבז׳ ותנין י תשה מת נאדר

 תלמוד מה ולנא לצאת אוכל לא היום אנכי שנת ועשרים מאה נן
 שלשה והס רוו ירחי הלתא ושנות? יתי מלאו היוס היום לומר

 :ימים שנעת ן!א חסר לא ראשק של רונו :שהצפינתו חדשים
 שלם! השני אדר שלם ואמצעי ניסן: דהיינו שלישי של ורובו

כ״א יום אותו אמר פפא בר חנינא רבי מהרש״א
 אותו אמר חנינא כר אחא בו'רבי היה בניסן

 אדלעיל פלוגתא כלשון דתייתילהו נראה בסיוןכו׳ יופו׳
 מרינה תי שעל יודעים דאינס לעיל שאתר דאתה לפרש ונראה

 מ שראו ועיקר יודעים היו דודאי אינהו וקאמרי כו׳ לוקה הוא
 ע"• זו תגזרה שניצל אלא ליאור השלכתו היא המים לקיית

 כסיון ששה כיוס אי לתר ניסן כ״א נמס אי נשנילו שנקשו התלכיס
 וכדאתרינן מעליו הגזרה נתבטלה המלאכים שזכרו הזכות דנוה
יתנטל גדול זכות ע״י7 משןס לישראל מול דאין שנת מסכת סוף

גזרת



רמו סוטה ראשון פרק המקנא
: ודו״ק המזל גזרת -2

 אשח לך וקראתי האלף פרעה בת אל אחותו *ותאמר י
מאי הילד את לך ותיניק העבריות מן מינקת שמןת
 המצריות כל על למשה שהחזירוהו מלמד מעבריות שנא 3

 דבר יינק עמי לדבר שעתיד פה אמ׳הקב״ה ינק ולא כולן
 שמוע׳ יבין מי ואת דעה יורה מי דכתיב*את והיינו טמא ישעיה

 יבין ולמי דעה יורה למי משדים עתיקי מחלב לגמולי
 בת לה *ותאמר משדים ולעתיקי מחלב לגמולי שמועה נ

 בזריזות שהלכה מלמד אר״א העלמה ותלך לכי פרעה
 דבריה את שהעלימה אמר נחמני בר שמואל רבי כעלמה

 חמא ר׳ אמר הזה הילד את פרעההיליבי בת לה *ותאמ׳ פם
 הי היליכי מתנבא׳ מה יודעת מתנבא׳ואינה חנינא בר

 הנינא ברבי חמא רבי אמר שכרך את אתן *ואני שליכי׳ סם
 שנותנים אלא אבירתן להם שמחזירים לצדיקים דיין לא

: שכרך את אתן ואני שנאמר עמה שכר להם
 ניחא לא דהתצריזת מכלל לה דקאתר העבריות מן שנא מאי

 טועם והחנוק טמאים רים3ד שאכילתם טמא דבר :לה
 את : השמן לשד גבי כיומא כדאמרינן שאכלה מה כל נחלכה

 עצמו והפריש שגמל למי תורה הקכ״ה למד למי דעה יורה מי
 שהלכה משם; ויעתק כמי טמאים משדים ונעתק טמא החלב מן

 .־ ואלים תקיף ואמץ חזק כמו עליה כחה שכל כעלמה בזריזות
 את תניאה ושהיא אתר׳שהיאאחותו שלא דבריה את שהעלימה

: שליט ליך הרי היליבי :אתה
 כו׳ שהחזירוהו מלמד העבריות מן ומ״ש מהרש״א

 כן' אסור וכי העכריו׳ תן אתרה לתה כש״ר מפורש
 כו' שהחזירוהו כו׳לפי ישראל של מניקה כותית אכל ט׳ חנינן כן לא

 שם דהיתה ואע״ג ע"כ כו' שעתיד פה הקכ״ה אתר פסלן ולתה
 פרק התוספות וכ״כ כותית כתניקה תותר היה ישראלית מינקת

 ר"חכתכדהיכא כשם חרש פרק הנ״י ע״שאכל מעמידין אין
 דה״נ ליישב ויש כארוכה ע״ש ככותית דאסו׳ ישראלית תינקת דאיכא

 לותר היחה לא העברים תן שהוא ירגישו שלא הסכנה תפני הכא
 לאו אי דכריה שהעלימה כת״ש העכריות תן לך וקראתי תריס

 להניק לו שכרה היאך הכא יתיישב וכזה המצרית שפסל אחר
 כותית חנן ואנן להניק נחנה היא התצריות רשות3 דהא מהתצריז׳

 מצרי׳מפני רשות3 ולא ישראלית רםות3 דוק' ישראלי׳היינו של מניקה
 ר3ד3 ירגישו שלא סכנה יותר עכריו׳היה לקרוא דתי׳די״ל שפיט׳

 ש״ר שייך לא להניקו נחנה פרעה דכח כיון לתימר איכא כזה מיהו
 ויהיה גו' יורה מי את דכתיב והיינו :עליהם המלכה מאימת
 לעיל שזכר תה לפי שבו הכפולים כלפונות הדרש לפי הפסוק פירוש
 המונע התאוה מותר אחר והלכו כשכר שגו ונכיא כהן כי מיניה

 תי אח ביתו נאמן נביאו נמשה אמר אכל כה מלהכין ה׳ מיראת
 3כת3ש תורה שהיא ה' דעת להורות וראוי הגון הוא ט גו׳ יורה
 שאף לפי תסיני למשה והלכות שתועוח שתם שמועה עין תי ואת

 קידש כפרש״י כותית של טתא מחלב עצמו והפריש גמל וקטנותו

שזה פרעה ככיח ננואתה שלאיחודע ותשוס אמו את ושתניאה
 :זק"ל אמו זה ואין אחותו אינה כאלו העלימה ולכן המושיע כן הוא

 מדעת שלא שתתנכאה זה ענין בו' יודעת ואינה מתנבאה
ראו לאה שאמרה ראונן גני דנרטת פ״ק 3הכוח וכת״ש וכונה

:וק״ל שלך הרי ו־״ל לכי הי חיכות ׳3 דרשוהו
 מו בירה התוף את אהרן אחות הנביאה מרים *ותקח

עמרסשמויז רב אמר משה אחות ולא אהרן אחות
 טו
ג

0ש

משה נולד שלא עד אהרן אחות כשהרתה מתנבאה שהיתה

 נלאו עצמו שהעתיק משדים ועתיק אתר ועוד לו נתוחר עצתו
 אין נפרק כדאתר ש״ד החשש תפני אלא טמא 3דחל איסורא

 שאין ואף מאנראי לדד סס ליה שייפא דשתא משום תעמידין
 ותלך : לו נתוחר עצתו תשה קידש הכי דאמר כר״א הלכה

 קראב זה כענין שכ״נר לפי בו׳ בזריזות שהלכה כר׳ העלמה

 3נ מלמד עלמה קראה אמה אחר הליכה גני וכאן אחותו הכתוב
אחותו שהיא ידעו שלא כפרש״י דבריה את שהעלימה ושאמר

 ט׳ע״ב זה שם קריאת פיה3 שס שהקכ״ה דהיינו ט׳ כני כין מה
 הלשון שדרך ואף 3שכח כרא״ס עיין שליט הא היליכי ודרשו
 נראה ולי ע״ש עכ״ל נו׳ היכא ת״ת זרע לכס הא כתו כן להיות

וע׳'כ כוי״ו הוליכי 3לתכח ה״ל הליכה מלשון שהוא פשוטו דלפי

 ואומרת אהרן אחות כשהיא מתנבאה שהיתה מלמד
 שנולד וביון ישראל את שמושיע בן שתלד אמי עתידה

 ראש• על ונשקה אביה עמד אורה הבית כל נתמלא משה
 ליאור שיטילוהו וכיון נבואתיך נתקיימה בתי לה אמר
 נבואתין* היכן בתי לה אמר ראש׳ על וטפחה אביה עמד

 לו יעשה מה לרעה מרחוק אחותו דכתי׳*ותתצב והיינו
: נבואתה בסוף יהא מה לידע

:אהרן אחות הנכיאה והיינו
 שהיתה בו׳ אהרן אחות הנביאה מרים ותקח מהרש״א

 ה3 שהזכיר השירה כמקום זה נרמז כר מתנבאה
 וכמשה כה׳ ויאמינו גז׳ ה' רושע משהכמ״ש ע״י ישראל תשועת

 ישראל וכני משת ישיר אז כמ״ש האנשים עם כשירה התחיל ומשה
 שככר לפי הנשים עם כשירה התחילה תריס שגס הכתוב אתר גו׳

 שתלד אהרן דיות כשהיהה משה לידת קודם זו תשועה על נתנכאה
 עמד כו׳ ראשה על ונשקה אביה עמד :ט׳ התושיע כן אמי

 כולו הכית כשראה נכואת׳ לו דנחאמחה אע״ג כו' וטפחה אביה
 כספר אכל מתנו אכין נתייאש ליאור כשהושלך כך אחר אורה
 לה וטפחה אתה עמדה שלו גתרוח כנוסחת שהיה 3נח ישי שורש

 נבואת על וסמך אל כרחתי כטח ג״כ דאכיה כש״ר ראשהוכ״ה על
 .כמו בכך אמה כטחה לא למה לגירסתו גס קשה ומ״ת ע"ש נחו

 כדי׳שיחזרנס לאכיה אלא זו נבואתה אח גילתה דלא ליישב ויש אכיה
 אורה כולו הכית שנתמלא ע״י ולזה לעיל כדאתר שגירשה אחר

 אמת לגכי ל3א שנים ה׳ ח3 אז שהיחה גס נבואתה לו נתאמת
 הילל אס אח וחקרא העלמה וחלף כדמשמע נבואתה העלימה

 ר3נ אמה דלגכי לומר כאן וה שהוזכר דכריה שהעלימה כן שדרשו

העלימה 5 3פ



סוטה
 שהיו קטורה בני הנא נמי חשיג דהא ק״ק גס בפרש׳וישלח נמ״ש
 נראה פירש״י כתריה׳ולולי הם גס תלו לא ולמת שס מדין מלכי
 שגם בתגחזתא וכ״ה כתריס ל״ו בכלל הכל שהיו בידם קבלה דהיה

: ע״ש כתריהם הלו כנען מלכי
 סח סוסים אפילו תנא מאד וכבד גדול מספר שם *ויספדו

 המכפלה למערת שהניעו כיון חמורים ואפילו
 היא ארבע קרית להו*ממרא אמר מעכב וקא עשו אתא

 אדם היו זונות ארבעה ארבע קרית יצחק א״ר חברון
 איהו • ולאה יעקב * ורבקה יצחק ושרה אברהם וחוד.

 ליה אמרו הוא דירי דפייש האי בדידיה ללאה קברה
 מי פשיטותי בכירותא רזביני נהי להו אמ' מינך זבינהו

 לי כריתי אשר *בקברי דכתיב אין ליה אמרי זביני
 אין יהוצדק בן ר״ש משום יוחנן רבי ואמר כנען בארץ
 למכירה קורין הים בכרכי שכן מבירה לשון אלא כירה
 כארעא איגרתא א״ל אינרתא לי הבו להו אמר כירה

 כאילתא דקליל נפתלי גיזיל ניזיל ומאן היא רמצרים
 שם תקרי אל שפר אמרי הנותן שלוחה אילה דכתיב*גפתלי

 מע ויקירן הוה תמן ק בן חושים ספר אמרי אלא שפר אמרי
 האי מעכב קא ליה אמרי האי מאי להו אמר אורניה ליה
 דאתי ועד להו אמר דמצריס מארעא נפתלי דייתי עד

 כבזיון מוטל אבא אבי יהא דמצרים מארעא נפתלי
 אברעא נפלן עיניה נתרו ארישיה מחייה קולפא שקל

 ם,תל רבתי׳*ישמח והיינו ואחיך לעיניה יעקב פתחינהו דיעקב
 נת בגטין )א״א הרשע ברם ירחץ פעמיו נקם הזה כי צריק
 נתקיימה שעה באותה לעשו( המית שיהודה ה׳ פרק

 א׳נר יום שניכם גם אשכל *למה הכתיב רבקה של נבואתה
 כ! מיהא קבורתם הואי לא אחר ביום דמיתתן ואע״ג אחד
 לא מי אחוה יוסף ביה איעסק לא ואי ׳ הואי אחר ביום

 כ שם כנען ארצה בניו אותו •וישאו והכתיב ביה מעסקי הוו
: מבהריוטות יותר במלכים כבודו לו הניחו אמרו

 שאינה שתה ארבע קרית אמר :שס יקברוהו שלא מעכב וקא
 דעשו תלתיה לאו יצחק ר' דאתו־ הא זוגות ארבע אלא מחזקת

 הוא כך דודאי בא דעכו טעתא למיתר לה קאמר דא תלמו אלא היא
 קברה :3יעק איייו .־ קברים שמנה מחזק׳אלא שאינה עשו כדברי !

 : לאה את קברתי ושמה כדכתיב התניעו בחלק בדידיה ללאה ן
 אכול שלא לבכורתי דזבניתיה נהי :הבכורה כשמכרה זבינתה ;
 לא פשוט כחלק חלקי זביני מי פשיטותי :כתוהו אלא שניס פי ׳
 זן במערה חלקך בינת ז נמי אקפשיטוחך ליה אמרו : מכרתי 1
 כירה ואין : לי כריתי אשר מיתה בשעה אבינו אמר שכך לגמרי ו
לי הבו : כסף עשר בחמשה לי ואכרה כתו מכירה לשון אלא .

 שם
 שם

שסלה

שסר

ראשון פרק המקנא
 > נבואתה סוף לידע מרחוק שס נצבת היתה ולזה דבריה העלימה

 • אס גס ליאור שהושלך בשעה בנבואתה ידעה שלא אתה ונזה
׳ וע״כ אחרת לסבה לה חשבה אורה כולו היה שהבית כבר ראתה

: ודו״ק כו׳ לה וטפחה עמדה
מעיקרא מ״ש ובו׳ אביו את לקבור זכה יוסף פיסקא מז

 אתו ויעלו אביו את לקבור יוסף *ויעל דכתיב ס3
 אביו ובית ואחיו יוסף בית ובל והרד פרעה עבדי כל כראש׳
 ואחיו הוא מצרימה יוסף *וישב דבתיב לבסוף ומ״ש כ
 יוחנן רבי אמר אביו את לקבור אתו העולים ובל והדר שה

 בהן נהנו לא ישראל של בכבודן ראו שלא עד בתחלה
 רכתיב כבוד בהם נהגו בכבודן שראו ולבסוף כבוד

 אבהו א״ר לאטד לה יש גרן וכי האטד גרץ ער *ויבאו שם ,
 זה כנרן יעקב של לארונו כתרים שהקיפוהו מלמד

 ובני ישמעאל ובני עשו בני שם שבאו אטד לו שמקיפין
 יוסף של כתרו שראו כיון באו כול׳למלחמה תנא קטורה
 בארונו ותלאו׳ כתריהם כול׳ יעק׳נטלו של בארונו שתלוי

 : יעקב של בארונו נתלו כתרים ל״ו תנא יעקב של
ומאי יוסף אחי מקמי למצרים דאקדמינהו מעיקרא שנא מאי

 וכי :אקן העולים וכל והדר ואחיו הוא דכתיב לבסוף שנא
 גדר אטר לו שמקיפין :גרן מהן ולעשות אטדים לאסוף דרך

 דעשו אלופים וכ״ג דישתעאל נשיאים י״ב בתרים קוציסול״ו של

 שני נתנה קרח וא״ת * פעמים שני נמנו וקנז תימן הס נ״ה זא"ח
מכל אהליבתה מבני ואחד אליפז מבני אחד הס קרח שני פעתיס

:ל״ז הרי יוסף של וכתרו הס ל״ה תקום
דכל להו דמשמע אתוכו׳ העולים וכל והדר מהרש״א

 מעיקרא שהוזכרו פרעה עבדי כל על גז׳ העולים
 כו׳ כבור בהם נהגו :ןר״ל גומר עבדי כל ויעלו עלייה בלשון
 דאין שאכלו ג׳ פ׳3 דאתרינן גב על ואף לפניהם שילכו דהיינו

 אם אבל בדרך בזה זה שפגעו בשנים דהיינו בדרכים מכבז״ן
 בפרק שכתבנו כתו מכבדי! הכא כי ללכת יחדיו נועדו מתחלה

 יש כו׳ לאטד לו יש גרן וכי :וק״ל התוספות בשם הפועלים
 לפי דהא התקיפו אטד ע״ש כך ונקרא כפשטיה דאיתא לדקדק
 וי״ל אטד לו שתקיפים כו׳כגורן כתרי׳ שהקיפוהו ה״ק נתי הנמשל
 גורן וסתם התקיפו שפל דבר על הגורן שם לקרות דרך אין דודאי

 שהקיפוהו הנמשל לאשתועינן אלא קרא בא ולא באטד מוקף נתי
 למלחמה כלם שבאו וק״ל: באטד הגורן שמקיפים כתו כתריס

 המכפל' במערת יעקב יקבר שלא שבאו והוא ע״ש בב״ר כו׳תפורש
 כתריהם הם גס נטלו כו׳ יוסף של כתרו שראו וכיון כדלקמן
 שם ויספדו בתריה כדכתיב ראשינו עטרת נפלה ע״ד כו׳ מראשם

 דכ״ג שכתב מה פרש״י עיין כו' כתרים ל״ו תנא :מ׳ מספד
 תשמוע: איזניו כבדו אורניה :יקירן המכיר׳ שטר לי אגרת׳הראו חד ליה חשיב ובב״ר פעמים ׳3 קרח וחשיב עשו מבני אלופים
 כתו תקל קולפא שקל : אותו קוברים אינכם לתה האי מאי מלכותא אלוף דכל חלק פ׳ אתרינן הא לפירושו א״ק היה דתתזר

 יוסף ביה איעסק לא ואי : בערכין תאביתי בלעי טבי קולפי להם היה דלא נראה גס כתריהם דחלו קאת׳ והיאך הוא תגא בלא
 אחיז הניחוהו היאך כלומר ביה מחעסקי הוו לא מי אחוה בישראל מלך שמלך קודם שהיו הללו בדורות מלכים שמונה רק

ליוסף



פרק המקנא
 מעליה׳ פרקו וני אביהם קבורש של השם את לבדו לו ליטול ליוסף
 מתעסקים היו לא הס הוא נו נתעסק לא ואס לו חשו ולא העול

 מתעסקים היו הס אף אלמא בניו אותו וישאו והכתיב ; !3
 נו הדנר חלה אניו קנרו אחרי כתג ומסקנא ונקנורתו נמשאו

 נו להתעסק לו הגיחו : ניניהם אחיו אמרו :הדבר עיקר שהוא
 .־הוא מלו שיוסף נמלכים אנינו של כבודו כלנו כנגד

בו* סוסים אפי׳ וכו׳ מאד וכבד גדול מספר מהרשיא
 דרשו ההספד ורנוי גודל על מורה שהוא זה מלשון

 שרים למרכנת עתה שעושים כמו שענינו ואולי לכבוד כן שעשו כן
 גס כאלו להם ולעשות שחורים הסוסים להלביש נמיתתס ומלכים

 כו׳ זוגות ארבע בו' ארבע קרית ממרא :וק״ל נוכיס הס
 אקרא אנל דעירונין ובפ״ה הכא ליה מייתי וישלח דפרש' אקרא

 שם שהוא לפרשו יש נה' הארנע כתיב דלא שרה חיי פרשי דתחלת
 כמשמעות ענקים אני היה והוא ארנע ששמו איש קרית איש

 אני ארנע קרית גומר האדם ארנע קריה יהושע דספר הנתונים
 העצם כשם תפול לא נהיהידועה הארבע קרא האי אנל גו' הענק

 וכן וננ״ר זוגות ארנע ע״ש המספר שם שהוא נו דרשו "כ זע
 עצמם סמכו שרה חיי דפרשת אקרא דהכא דרשה שהניאו פרש״י
 שכת' נפרש׳וישלח ורש״י הידועה מדכתי׳נה׳ וישלח דפרשת אקרא

 כגון ה׳ נתוספח כה״ג ומצינו העיר שם הוא דא־נע פשוטו לפי
 תינות ׳33 אלא מצינו דלא ראיה זה אין העזרי אני הלחמי בית

 של תרגומו שהוא אלא מהשם אינו קרית הכא אנל מהשם ששניהם
 לא אולי יהושע דספר מקר׳ דהכא אדרשה הרא״ם שטען ומה עיר
 אברהם זה גו׳ בענקים הגדול האדם בב״ר שדרשו מה הרב זכר

 ונשיר מלא בכסף אותו קנה שהוא לפי לאברהם ויחסו כו׳ ולמה
 יצחק אברהם זה הגדול הראשון אדם זה האדם רבה השירים

 ר' נקברו ששם ארבע הכתוב פירוש ויהיה גדולים שנקראו ויעקב
 הארבע וענין גדולים שנקראו ושלשה אדם שהם זוגות
 לו לעשות מקום לאברהם עפרון מכר כי הדין לפי נראה זוגות

 קבר לו לעשות מקום לחברו המוכר פירות המוכר בפרק וחנן קבר
 זוגות ארבע דהיינו כוכין שמונה לתוכה ופותמ תערה לו עושה

 התוטלין לז' קברים ז׳ ועוד לעצתו אחד קבר נראה בזה והטעם
 הוא רידי דפייש והאי :ודו״ק להם תטתא שכהן לקוברו עליו
 אלא שנים ■פי אטול שלא פרש״י כי זביני מי פשיטותי בו־

 את ליעקב עשו מכר דלא כן לפרש שדקדק נראה עכ״ל כתוהו
 אלא שנים פי יעקב שיטול ולא שנים פי יטול שלא אלא הבכורה
 דידי דפייש האי קאתר תאי ׳'כ1ד? פשוטים אחים כב׳ נשוה שיחלקו

 לא אס גס ממש בכורתו לו מכר ואס הוא דידי כולו דתשמע הוא
 שלישי חלק ועוד לאה קבר כל ליעקב יש הרי פשיטותיה לו מכר
 נביאות דברי אלא אלו ואין חלקים נ׳ רק לעשו ואין הקבר מזה

 משמע והכי גותר ליעקב בכורתו את וימכור קרא קאתר דסתס
 בכורה יעקב קנה הבכורה את ליוסף יעקב שנתן דדומיא י״נ פרק

 פירושו ולולי שנים פי שיטול גביה החס קאתר ובהדיא עשו מן
 דהיה גב על ואף שניס פי ליטול יעקב קנה בכורתו דתתש נראה

 לי שיש הוא דידי דפייש האי ג׳קאמר חלק ךא3ק בה^י גס ליעקב

רמז סוטה ראשון
 לפי דגם וצ״ל בו לו ג׳שיש חלק אח׳ואשלס חלק רק ולו נ׳חלקייבו

 לא אבל קנרא בהאי דוקא היינו פשיטותיה חלק שמכר האתת
 אגל נכורה חלק שמכרו אלא נקרא הוזכר לא שהרי דנריס נשאר
 אצל הרשע יקנר שלא פשיטותיה חלק גס תתנו קנה קנרא בהאי

 איש זוגות ד׳ ע״ש קריחארנע ולקיים נעלתא כדאתרי׳ הצדיקים
 כריתי שאתרו מתון הרנה זה נשניל שנתן נתדרש ומפורש ואשתו
 נרי מהם ועשה לנן מנית שהניא וזהב כסף כל שנטל נרי מלשון

 ואכרה נמו כיפרש״י מבירה לשון אלא כירה ואין :נו׳ע״ש
 מהתם הנא מייתי לא חלמודא דהא וק״ק עכ״ל גומר נחמשיס לי

 ליישב ויש דהכא מקרא קרא אההוא ליה מייתי ג״ה פרק ואדרנה
 קורין הים נכרני שכן דמייתי אהא א1ן סמך לא וניןהתס דניןהנא
 מלה שהיא תיתא דלא כאן לומר נא שרש״י אלא כירה למכירה

 נחתשיס לי ואכרה קאמרינן וקאמידכה״ג נמקו׳מכירה כירה זרה
 ומהתם להתס מהנא לאתויי דוכתין נכתה התלמוד דרך וכן גו׳

 פירוש כוי ספר אמרי אלא שפר אמרי : ודו״ק תה״ט להכא
 אותם נותן היה נפתלי הוא נמצרי' איגרחא לו שאתרו אתרי אותן

 והיינו כו׳ רן בן חושים : וק״ל משס שהניא האגרת נספר
 ממזמור נדרש זה שכל יראה גו׳ חזה כי צדיק ישמח דכתיב

 היה נרחם נעודו שכנר עשו היא מרחם רשעים זורו שאתר זה
 קברו חלק מכר שלא כזב לדנר תועה עכו״ס אחר לצאת מפרכס

 קבורתו לענג נכעסו נא גומר נחש חמת כדמות למו חמת ליעקב
 דן נן חושים והוא אזנו יאטס חרש ואמר הקדמוני נחש הוא כחו כי

 תה על לידע מחוכם חנריס חוכר והוא מלחשים לקול שמע שלא
 דנתרן ואמר עשו של גומר שינימו הרס ע״י והנה לנפתלי שלחו

 לעיניה ודפחחינהו גומר חזו נל אשת נפל דכחיב כו' ונפלו עיניה
 ותלמודא צדיק ישמח דכתיג ואחיך גו׳ושאמר נקם חזה כי דכחיב

 של נבואתה נתקיימה : וק״ל דקרא סיפא והביא ברמז קצר
 למדנו דבריה שמתוך פירוש גומר אשכל למה דכתיב רבקה

 עשו שיהרוג על אלא דאגה לא שהרי ימותו אחד שביום נביאותה
 אחד יום שניכם גס אשכל למה ואמרה שם בעיכינו יעקב את

 במתנבאת דלאו וצ״ל ימותו אחד שביום נבואתה היה שזה אלא
 רבקה חשיב לא שהרי ניבא תה יודע ואינו כניבא אלא היא מדעת

:וק״ל דתגילה קתא בפרק נביאות שבעה בהדי
 וכני גדול אומרו דדייק אפשר חמורים אפי' סיסים אפי' חנא הרי״ף

 לית מבעי מאד גדול מספד אלא נמספד ככד שייך דלא מאד י
 נש רכב נס עמו ויעל לעיל דכתיב דמאי הוא ככד האי דרשו לזה למימר

 הסוסים שהם הרימי על ככד שאומר הרי מאד ככד התחנה ויהי פרשים
 כסוסים נמי דהיינו כמקנה מאוד ככד ואכרס נמי וכתיב והחמורים
 הסוסים היום אוחו האכילו לא שעשו המספד ככלל וכאן ובחמורים
 מספידי׳ הס כאילו היום כאותו ומצטערים נוהקיס שהיו כאופן והחמורים

 לא ואי : מאד ככד והחמורים הסוסים כמקנה אפי' כולל המספד והיה
 רש"יז׳יל כוונת ־ וכו׳ אחיו הניחוהו היאך כלומר פרש׳יי יוסף כיה איעסק
 כיוסף הקבורה התורה תלתה למה היא הגתרא שקושית דתשמע לדקדק
 היו לא יוסף כיה איעסק לא דאי דמשמע אביו את קברו אחרי דכתיב

 קשיא לא הא מפום ואי וכו׳ בניו אותו וישאו כתיב והא אחיו כו עיסקיס
 תנין את לקמר ייהף ויעל דכתיב נתחלה התעורר שיוסף שכיון מידי

• ויעלו



פרק המקנא
 לזה אביו את קברו אחרי לומר כיוסף הקבורה תלה לכך עמו אחיו ויעלו

 התעוררו למה לאחיו היא שהקושיא אחיו הניחוהו היאך כלומר ,פירש"
 את לכדו לו ליטול ויניחוהו יוסף שיעלה עד אניהס את לקבור לעלות

 כניו איתו ו״שאו והכתיב העול מעליהם פרקו וכי אביהם קבורת של השס
 בעלייתו נתעוררו לא ואיך יוסף מכלי במשאו מתעסקים שהיו דמשמע

 שאחיו ומשני אחיו אתו ויעלו והדר יוסף ויעל יוסף שנתעורר עד לקברו
 כי אביהם יותר שיתכבד כדי טלם כנגד שיתעסק ליוסף הניחו ככוונה
 ז״ל פרש"! וכן נתכוונו אביהם ולכבוד מבהדיוטות כמלכים יותר ככודו
שפירשתי כתו ג״כ ויקבור והוא וכו׳ משה ביה איננסק לא ואי יוסף ונננין

: וק״ל כאן

 משה• אלא בו נתעסק שלא מיוסף גדול לנו מי פיסקא סט
על מצות חביבות כמה וראה בא רבנן תנו שס

 נתעסק והוא בביזה נתעסקו ישראל שכל רבינו משה
 • ילבט שפתים ואויל מצות יקח לב *חכם שנא׳ במצות ,,משל

 סרח אמרו קבור יוסף היכן רבינו משה יודע היה ומנין
 א״ל אצלה משה הלך הדור מאותו נשתיירה אשר בת

 מתכת של ארון לו אמר׳ קבור יוסף היכן יודעת את כלום
 שיתברכו כדי הנהר בנילוס וקבעוהו מצרים לו עשו

 יוסף יוסף אמר הנילוס שפת על ועמר משה הלך מימיו
 והניע ישראל את לגאול הקב״ה שנשבע עת חגיע

 את מראה אתה אם ישראל את שהשבעת השבועה
 צף מיד משבועתך מנוקים אנו הרי לאו ואם מוטב עצמך
 כתיב שהרי צף ברזל האיך תתמה ואל יוסף של ארונו

 ויצעק המים אל נפל הברזל ואת הקורה מפיל האח׳ *ויהי נ מלכי׳
 ויצף שמה וישלך ונומר שאול והוא אדני אהה ויאמר נ

 של תלמידו אלישע ומה וחומר קל דברים והלא הברזל
 מפגי מפניו הברזל צף משה של תלמידו ואליהו אליהו
 בקברניט אומר נתן רבי וכמה כמה אחת על רבינו משה

 של קברניט על ועמר משה הלך קבור היה מלכים של
 את לגאול הקב״ה שנשבע עת הגיע יוסף אמר מלכים
 אתה אם ישראל את שהשבעת השבועה והגיע ישראל
 מנוקים אגו הרי לאו ואם מוטב עצמך את מראה

 נטלו יוסף של ארונו נזדעזע שעה באותה משבועתך
 במדבר ישראל שהיו שנים אותן וכל אצלו והביאו משה

 זה עם זה מהלכין שכינה של וארון יוסף של ארונו היה
 ארוגות שתי של טיבן מה אומרים ושבים עוברים והיו

 דרכו וכי אמרו שבינה של ואחד מת של אחד אמרו הללו
 בזה• שכתוב מה זה קיים אמרו שכינה עם להלך מת של
 ישראל ביה מיעסקו הוו לא משה ביה איעסק לא ואי

 ממצרי׳ ישראל בני העלו אשר עצמו׳יוסף והבתיב*ואת י־הזשע
 הוו לא בניו ישראל ביה איע־קו לא אי ותו בשכם קברו ני
 הניחו אמרו לנחלה יוסף לבני והכתיב*ןיהיו ביה מיעסקי שם

 לו הניחו אמרו ותו מבמועטים יותר במרובים כבודו לו
 שנא מאי בשכם קברו • יותרמבקטנים בגדולים בבורו
 קשיא אברה נחזיר ולשכם גנבוהו משכם אמרו בשכם

 כי עמו יוסף עצמות את משה *ויקח כתיב אהדדי קראי 3׳,עמז
 העלו אשר יוסף עצמות ואת וגו׳וכתיב השביע השבע

סוטה ראשון
 ברבי חמא רבי אמר בשכם קברו ממצרים ישראל בני

 מעלה וגמרו אחר ובא גמרו ולא דבר העושה כל חנינא
 בראש׳. אף אומר אלעזר ר׳ עשאו כאלו שגמרו על הכתוב עליו

 לח וירד הד,יא בעת *ויהי דכתיב מגדולתו אותו מורידין
 קובר אף אמר נחמני בר שמואל רבי אחיו מאת יהודה
שם וכתיב יהודה אשת שוע בת *ותמת שנאמר ובניו אשתו

: ואונן ער *וימת
תמיד מימיו שיתברכו כדי מצרים: את וינצלו בביזה נתעסקו

 עשויה טלה אלא גשמים ממי שותה מצרים ארץ שאין לפי
 וגילום פרסאות כמה המדינה סוף עד מכילים וחריצים יאורים

 את משקים ומהם יאורים אותם וממלא ומתכרך ומשקה עולת
 ולא האדמה ממשפחות יעלה לא אשר והיה דכתיב והיינו השדות
 ולא באה ולא תעלה לא מצרים משפחות ואס הגשם יהיה עליהם
 שהם נהר אוחו יהיה עליהם ולא אלא גשם כאן כתוב ואין עליהם

 האחד ויהי :נילוס תיסק עליהם ולא תרגם ויונתן ־ ממנו שוחיו
 שאול והוא : כמלכים כתיב אלישע כתלמידי הקורה מפיל

 של תורתו אלא מפיו שלמד ולא משי- של תלמידו לו: השאילוהו
 מלכים של כקנורות מלכים של בקברניט :לאליהו למדו תשה
 מפורשת זו אגדה בזה שכתוב מה זה קיים ;הוא יוני ולשון

 הי'1ן התחת כזה וכחי' אנכי כזה כתיב כשלח ויהי כפרשת כמכילתא
 לא ־ ירא אני אלהיס את כזה וכתיב לך יהיה לא כזה כתיב ־ אנכי
 זה ואין ־ והכן טכח וטכוח • השנת יום את זכור ־ פרעה חי • תשא
 עשרת כל וכן יכיאו אשר את והכינו אומר הוא וכן לשכת אלא

 אחיך וחי ־ חטור ולא תקום לא ־ אחיו אח תשנא ולא ־ הדכרוח
 ישראל הניחו היאך כלומר משה ביה איעסק לא ואי :עמך

 נתעסק לא אס לשכועה חשו לא וכי לכדו הוא כו להתעסק למשה
 שנפטר לאח׳ וכויאלמא והכתיב מתעסקים: הס היו לא כו תשה
 : הירדן את והעבירום ישראל כהס נחעסקו מואב כערכות משה
 תי תשה שנפטר לאחר ישראל ביה מתעסקים הוו לא אי ותו

 העם שאר את כניו הניחו והיאך כניו כיה מתעסקים היו לא
 כנחלתם מא1ן לנחלה יוסף לכני ויהיו כשכם והכתיב כיה להתעסק

 שיתעסקו לו הגיחו כעצמם כניו עליהס:אמרו היה דחביב קברוהו
 ישראל מבמועטים יותר במרובים בכורו : כולם ישראל נו

 לכדו משה כו להתעסק לו הניחו קייס תשה כעוד כעצמם אמרו
 מעמק וישלחהו גנבוהר משכם תכקטניס: יותר כגדולים כבודו
 דכחיב והא מקום אינו ודוחן רועים היו ושם שכמה ויבא חברון

 אגכימכקש אחי את אומר אחה לו אמר כר מזה נסעו ויאת׳האיש
 לך כאחים עצמם מחזיקים ואינם הזאת האחוה מן עצמם נסעו

 היאך ודין דתות נכלי לר לבקש דוחינה נלכה אומרים שמעתי כי
 ויקה כתיב הא ישראל בני העלו : אצלם תנא אס להמיתך

 מן מגדולתו מורידיןאותו אף :ישראל שארית ולא משה
 כעבר שתת כתשה נאנס כן אם אלא גומר ואינו למתחיל השתים

יוסף כהצלת התחיל שהוא וגומר יהודה וירד דכתיב :הירדן
 : וגו' כצע תה כשאתר גמר ולא

ויאיר ממר והלא תימה הדור מאותו נשתיירה אשר בת סרח תוספות
שאג לא זמה מכא^זרן והיו יעקב בימי נולדו מנשה בן

משה



רמח סוטה ראשון פרק המקנא
 לסריז נמשר הגאולה שסוד •"ל יוסף של גניי מכני היי והס אותם ה68

 שכנר לפי אצלה ישראל זקני הלכו משה שנא וכיון ר״א ,נפרק כואיתא
 ואמרה כה עתה ונמלכו הקן לפני ל׳שנה שיצאו אפרים בני ידי על נכשלו

 להם אמרה פקדתי פקוד לה אמרו הוה המושיע לכם אמר לשון מה להם

: אצלה תשה גס הלך לכך ־ היא הוא א"כ

 בו׳ במצות נתעסק והוא בביזה נוזעסקו כולן מהרש״א
 והיי ששגינו כתו עליו חגיגה התצוה שהיתה דהיינו

 גלנו כן שתחשג גי׳ לג חכס והיינו שכרה כנגד מצוה הפסד מחשב
 ארונות שאר גס בו׳ משה יודע היה ומנין :כן׳ מלוה הפסד

 פרק וכדאמרי׳ גשלח פרשת כפרש״י עתהם העלו השנטיס סל
 עצמותיו היו בתדנר ישראל שהיו שנים מ׳ יהודה לגני החובל

 שתעלימו ניוסף תשא״כ קנורתס יודעים היו אגל נארון מגולגלין

 מי שיתנרכו כדי שם שיתעכג דמסיק מטעם קבורתו המצרים
 זה שידע דומה דאינו נו׳ יורע היה ומנין קנעי ולהכי נילוס

 אשר גת סרח ידי על זה ידע אנל נקרא הוזכר שלא כיון בנבואה
 חיה והיתה למצרים שירדו שנעי' נכלל הדור מאותו היתה שהיא
 וא״ל גי׳ ישראל אמוני שלומי אנכי מדכתיב נתדרש כמפורש עדיין
 שישקע כדי מחכות של כו׳ועשאו שיתנרנו כו׳נדי מתכות של ארון

 שיתנרכו כדי שם ועכנוהו משם להעלותו אותו ימצאו ולא נמים
 נתדרשות כדאיתא עולה הנילוס דהיה ודאי נמי יעקב ונזכות נו׳

 היה שליט ויוסף יעקב של ארונו לעכב גידם יכולת היה שלא אלא
 בשלח: פרשת נחומש כו׳כפי׳רש״י לעשות נידו ספק והיה נתצריס

 יוסף שנועת תלה כר הקכ״ה שנשבע העת הגיע יוסף וא״ל
 כאשר גו׳ ותעלת גו' יוסף ויאתר כמ"שנעגין הקנ״ה בשבועת

 ואל : גומר ישראל נני את יוסף וישנע גו׳ לאנרהס ה׳ ושבע
 רנים ה׳ נסי מפניו הברזל צף בו׳ צף ברזל היאך תתמה

 ע״י יתנרך נרצונו הנסים שהיו שמפורש תשה גגי וביחיד הס
 צף שהנרזל הנס זה אנל סוף ים ובקריעת מכות ני׳ כת״ש צווי
 אל אעפ״כ אתר וע״כ מענינו כנראה הקנ"ה של צווי נו היה לא

 המים אל העץ שהשליך נעלתא דנמעשה דאלישע דותיא נו חתמה
 של בקברניט : יק״ל יעשה יריאיו רצון וכמ"ם ננס הברזל צף

 ארונות שס והיו מלכים של הקברות ננית הערוך פי׳ בו׳ מלכים
 : עכ״ל מעצתו שנזדעזע עד איזהו משה יודע היה ולא הרנה

 דגם כתבנו כנר בו׳ ארונות ב׳ היו בו׳ שנים אותם וכל
 היו פלא אלא במדבר עמהס כס היו השנעיס של ארוגות סאר

 משה אלא נו נתעסק שלא יוסף של ארונו משא״כ שכינה נמתנה
 היה נפרק לקמן כדאמרינן שכינה למחנה קרוב לדה נמתנה שהיה
 זו הגדה רש״י מפי׳ בו' מ״ש כל זה קיים ;וק״ל ע"ש גועל

 גו' תקים לא גו׳ תשנא לא הדנרות כל וכן כו׳ נתכילתא מפורשת
 שם חשג הדנרות נעשרזת שכתוג תה דכל ר״ל גו׳ענ״ל אחיך וחי

 חשג ועוד י׳הדנרות שהם בלוחות שכתוב מה דהיינו יוסף וקייס
 את תשנא לא דהיינו בתורה אלא ני׳הדנחת נזכר שלא זה גס סס

 וחי גו׳ חשנחס אחס גז' תקום לא גו' אותם וינחם וניוסף אחיך
 ביה עסק לא ואי : וק״ל גז׳ אחיו את יוסף ויכלכל גו׳ אחיך

שכל לעיל דאמרינן מאי מתר זה נל לכאזרה כר' ישראל סשה

 ומאי תשה רק נו נתעסק לא ולכך מצרים בביזת נתעסקו ישראל
 כמה ביזה נשעת שלא היה שזה נשכס שקנרוהו קרא מהאי פריך
 לתלות דיש ודאי וגז׳ משה זיקת דנתיב תעיקר׳נתצרים וי״ל שנים

 אותן אנל נניזה שנתעסקז לפי ישראל כל נו נתעסקז שלא מה
 דלא ת ארונו נ׳ גני כדאמרינן נו מתעסק תשה שהיה שנה ארנעיס

 הא ניה תתעסקי הוו לא ישראל וכי שפיר ליה תקשי ביזה שס היה
 איל עעת׳אחרינא התם ותשני נשכס וקנרוהו ניה נתעסקו אח׳׳כ

 בלחוד משה בו נתעסק כיוןדכנר כו' נגדוליס כנודו דהניחולו
 ניה תתעסק הוה לא אי ותיהו בגדולים כך לו הניחו גדולי׳ דהיינו

 נו׳לא נגדוליס כנודו לו דהניחז תעעס תעיקרא בלחוד תשה
 כדאמר ביזה תשוס לאו אי מעיקרא נו תלהתעסק ישראל שנקי הוו

 אפי' זה תטעם דקאתר כו׳ נתרונין כנודז לו הניחו ומיהו * לעיל
 יוסף נני דאף משוס ואפשר כן עשו תשה שמת אחר מיד מעיקרא

 נתשה תשא״כ ישראל נני נכלל נתי שהם ניה תתעסקי היו ודאי
 בתדבר ונין נתצריס נין נו תתעסק היה נלנד שהוא דמשתע

 מ״ש : זדו״ק ביזה משוס לאו אי ליה שנקי הוו ולא לעיל כת״ש
 ואני נחותש ספרש״י הפשזטז לפי כו׳ גנבוהו כו׳משכם בשכם

 ובקשתו נחרנו יעקב שלקח ממש שכס דהיינו גו׳ א' שנס לך נתתי
 נחלת לו נתן שזה אלא גננוהו דמשכם לטעמא הכא ליה אצטריך לא

 עצמות ואת וכתיב גו־ משה ןק׳׳ל:ויקח שס כפרש״י נה לקנר
 העלייה דכל דתשמע עתו יוסף עצמות את משה דייקת ר״ל בו'

 נוטל נפרק לקמן כדתוכח שנים מ׳ אותם נכל עושה היה תשה
 דמשמע גומר העלו אשר יוסף עצמות את ומדכתינ קרא מהאי

 על אלא קרויה מצוה דאין משוס וקאתר שתם על נקרא דעלייתו
 עלי! חנינה התצוה שהיה משה נשנח הכתוב שסיפר גם שגמרה מי

 ארונו לקיחת נתחלת היינו גיזה משוס ליה דשנקו ישראל ונגנאי
 ים תצר ביזת משוס ליה שנקי הוו ישראל שכל ממצרים יוסף של

 של נודו כ משום אלא ליה שנקי הוו דלא נת׳השניס העלייתו אנל
 דהם כיון שתם על שפיר נקרא כו׳ בגדולים כנודו לו הניחו יוסף
 עיקר הוא התכלית דנר נכל כי כזה והטעם וקברוהו המצוה גמרו

 אףמורידיןכו" : נשכסוק״ל לו שעשו הקבורה הבא דהיינו
 מיני/ למדרש מיותר הוא ההיא דנעת גו׳ ההיא בעת ויהי שנא׳
 גתרת ולא יוסף כהצלת שהתחיל שנעת לעיל שהוזכר אעת דקאי

 של נפרשתו דהפסיק דתשוס פיינחומש ורש״י מגדולתו הורידוהו
 הטעם תזה הורידוהו נעצתם דאחיו שם פי׳ ועוד הכי דריש יוסף
 דכתיב ובניו אשתו קובר אף :השתים תן פרש״י כאן אנל
 ז׳שנים רק ואונן לער היו דלא כיון יאונן ער וימת וכתיב בו׳

 שלא אניהס יהודה בעוז דמחו להז משמע עולם נסדר כמפורש
 והא הא זרע כהשחתת שמתו מפורש דנקרא גמרהתציהאע״ג

 אנותיהם תעשה נשאוחזין נניס על אכות עוי כדאמרי׳פוקד גרת׳
 הוו דלא כיון נענשים היו לא דיהודה חטא האי לאו ואי בידיהם

ודו״ק: עונשין נני
 נ עצמות יוסף נקרא מה מפג* רב אמר יהודה רב אמר

 * אמרי רקא אביו ככבוד מיחה שלא מפני בחייו
מידי־אמר ולא להו אמר ולא מיחד. ולא אבינו עבדך ליה



סלטה ראשון
 ויקניו היל״ל כד ראשיו בעלן ולהתחיל ולחזור וגו׳ אותו מכרו והמדנים

 הוריד אלא הורד תקרי אל לז״א הישמעאלים מיד במצרים ליוסף טטיפר
 פרעה סריס פוטיפר ויקנהו : החלום כשפתר מגדולת! לאצטגניניפרעה

 בא וסירסו גבריאל נא ולכך לתשמיש שקנאו הכוונה וכו' לעצמו שקנאו
 שהר* לדקדק שבא ונ״ל שפרש"י כמו יותר סירוש שהוא ופרעו גבריאל
 מכרו והמדנים לעיל כדכתיב סריס פועיפר היה לתשמיש שקנאו שקידם

 סריס ענעיפר ויקנהו כתיב לא והתם פרעה סריס לפיטיפר במצרים אותי
 ופרעו"שמקודם גבריאל בא כאן אתר לכך לתשתיש שקנאי לרמי! פרעה
 היה שעדיין באופן יתירה בסירוס מפורע היה לא אבל סריס היה שקנאו

 ופירעו גבריאל בא דהיינו יתירה סירוס בי ניתיסף ועכשיו לתשמיש ראוי
 היה שמקודם כלומר גרסי׳ לא וסירסו גבריאל בא ז״ל רש״י כתב ולכך

 נכתוב י״ל ומיד יתירה סירוס ופירעו גנריאל נא עכשיו אבל סריס
 איש פרעה סריס כתוב וכאן תצרי איש בו הוזכר לא והמדנים של שבפסוק

 לפיכך עכשיו יתירה סירוס שנסתרס אלא סריס היה שבתחלה דכיון מצרי
 בחינה מאותה וכאן לתשתיש ראוי איש נקרא היה הראשון סירוס באותו

נקרא ולכך לתשמיש לעצמו שקנאו לפי לגמרי נסתרס מצרי ש א שהיה
: לגמרי ש־סתרס היותר הפירוע על פיטיפרע

 נא הקב״ה אלא בו נתעסק שלא ממשה גדול לנו מי פיפקא
שם וגו׳ע״ב פעור בית מול בגיא אותו *ויקבור שנא

 דברי׳ בשרוהו ברב בישר ברב לוי א״ר לך רב ה׳אלי *ויאמר
 לי לך רב בשרוהו ברב לוי בני *רב.לכפ רבתי׳ בישר ברב
 ? םמש שלא לך רב ר״א יהושע ומנו לך יש רב לך רב ד״א

 יכ7 למה כך וכל סרבן כמה והתלמיד קשה כמה הרב יאמרו
 קדיש׳ בן אליהם *ויאמר שחנא גמלא לפום ר׳ישמעאל דבי תנא
 פייק הין׳ ת״ל ומה היו׳ ת״ל שאין היום אנכי ועשרי׳שנה מאה
 ש'ע, שנותיה׳ משלים שהקב״ה ללמדך ושנותי ימי מלאו היום
 ריששי. מספר *את שנאמר לחדש ומחדש ליום מיום צדיקים של

 לא ולבא לצאת מאי ולבא לצאת עוד אוכל לא אמלא׳ ימיך
 שמות ועשרי' מאה בן והכתי׳*ומשה ממש ולבא לצאת אילימ׳

 כג *וייעל וכתיב לחה נם ולא עינו כהתה לא במותו שנה
 נרםן עשרה שתים ותניא •י נבו הר אל מואב מערבות משה

" שמואל אמ׳רב אחת בפסיע׳ משה ופסען שם היו מעלות
׳שם . . 1

 תורה בדברי ולבא לצאת יונתן רבי אמר נחמני כר
 לא שם משה וילך י החכמה מעינות ממנו שנסתתמו מלמד

של שכת שבת אותה תנא מועד באהל ויתיצבו ויהושע
: לזה ונתנה מזה רשות ניטלה היתה דיוזגי

 תדקדק זהקנ״ה לח גני לכס ו־נ מחלוקתו גני את בישר ברב
יש רב :מדה נאותה ונענש השערה כחוט הצדיקים עס

 ואפלו נחנרתה נוגעת מלכות ואין יהושע של מלכותו הגיעה לך
 שלא נקשה: עוד הרנה ן( לך די לך רב אחר דבר נימא: כמלא

 והתלמיד :לן ושומע תתפייס שאינו קשה כמה הרב יאמרו
 את לשאת נו תסרנין כן הוא חכמים ולשון תפציר סרבן כמה

 : עתו שיאכל חנירו נו נמסרנ ונשמעות ננדרים אחותו נת
 נתחנות שסרגה התורים נא נשמעו רג עונש תה למה כך ובל

 תרנין הגמל כח לפי שחנא גמלא לפום : נענה ולא הרנה
 וגיוס מלאו היום :אחרין מדקדקים צדקתו לפי כאן אף נתשאו

 ׳' דיוזגי כחו לחלוחית נרח לא לחה נם לא : נולדתי זה
" ליהושע וסופו לתשה היום תחלת גה היו חנרים שני ווגות שני

3ר

פרק המקנא
הרק

 מפגי חגינא ברבי יוסף רבי ואיתימא רב אמר יהודה רב ההחא
 • ברבנות עצמו שהנהיג מפני אחיו קודם יוסף מת מה ע״ש
 הורד תקרי אל אלעזר רבי אמר מצרימה הורד *ויוסף ״א"

 *ויקנהו ,מגדולתם פרעה איצטגניני שהוריד הוריד ,.לא .נראש
 גבריאל לעצמתבא שקנאו רב אמר פרעה סריס פוטיפר שס

ולבסוף פוטיפר כתי׳ מעיקרא ופרעו גבריאל וםרסו(בא
:פוטיפרע כתיב

 מזה עצתותי את והעליתם שנאמר בחייו עצמות יוסף נקרא
 כשפתר מגדולתן פרעה אצטגניני שהוריד :חי ועודנו

 יפיו: מתוך זכור למשכב לעצמו לפתרן: ידעו לא והס החלום אח

 : גרסינן לא וסרסו גגריחל בא הנא ׳ יתירה סרוס היינו פרעו
 שלש׳ בו הכונה אביו בכבוד מיחה שלא מפני מהיש״א

 נתמה לכך עצמות נבראו ומאביו באדם שותפין
 דהיינו מאביו הבא חלק אלא לו היו לא כאלו בחייו עצמות שיקרא
 כו־נרא׳ תקרי אל אר״א מצרימה תרד ויוסף וק״ל: עצמות

 והמדני׳תכרו כתיב דכבר הוא יתורא קרא דהאי משוס כן דדרשו
 כי׳ שהוריד מיניה דרשו וע״כ גומר לפועיפר מצרים אל אותו

 הוא ויהיה מגדולתן להורידן לשם ביאתו דתחלה בזה ואשמועינן
 כתו שליט שהוא הורד מלשון ג״כ בב״ר כמפורש עליהם השליט

 סרים פוטיפר ויקנהו גו׳ע״ש: רודה הוא גו׳וכי ועד מיס וירד
 דהיינו ופרעו גבריאל בא אלא וסרסו גבריאל בא ל״ג רש״י כו׳

 דקרא סריס גות׳אבל כתיב דתעיקרא דקרא משינוי ונדרש סירוס
 אתרו בב״ר אבל בתקרא תשרת לשון והוא דפרעה רבא כתרגומו

 הספרי׳ גירסת לקיים הנראה וע״כ כי׳ע״ש בגופו שנסתרס סריס
 והתדניס בפרש׳שלתעלה כתיב דכבר הוא יתורא קרא דהאי משום
 תלשון דהכא דרשו וע״כ כמש״ל גומר סריס לפוטיפר אותו מכרו

 זו בדרש׳ קרא האי הביא ולכך בב״ר כת"ש בנופו שנסתרס סירוס
 ע׳דרשו בתוספת פוטיפר בתקו' פוטיפרע ותשינוי דלעיל קרא ולא

 סריסים גוני וכתה הכא גופיה כפרש״י יתיר׳ סירוס והוא שפרעו
 היינו פוטיפר דהיינו לומר להם יצא מהיכן וי״ל הערל בפרק יש

 פוטיפ׳ אשת שראתה המדרש וע״פ הוא אחר דאיש ואיתא פוטיפרע
 נרא׳לפרש ועוד קצת ניחא תתנו זרע לה שהיתה האצטגנינות ע״י

 לתה גו׳ פוטיפרע בת אסנת את לו גו׳ויתן שם תדכתי׳ויקר׳פרעה
 אבי׳פוטיפר׳ של כרחו בעל פרע׳דתשתע שנש׳ננתינ׳ זו אשת חלת

 דנתבזה מפו׳ לו אותה ליחן פוטיפרע אביה רצת דלא תפוס והיינו
 היינו פועיפר דהיינו ידו על נסתרס הוא וגס ידו על אשתו

 תפוס היה אביה של דבע״ג לומר יש נתי פשוטו ולפי פוטיפרע
 וגבי און כהן הכאפועיפרע והאדכתיב עברי גס דעבדהית

 בפירושו ע״ש הרתב״ן חירן כבר הטבחים שר ליה קרי פוטיפר
 והיינו כו׳ וסרסו גבריאל דבא וענק באו־ך בזה ברא״ם גס ועיין
 פרק כדאתרינן אש של שר הוא שגבריאל אש מתולדות חתה סריס

:וק״ל דיותא ובפ״ב ע׳'פ
דלא לחז״ל הוקשה וכו' הוריד אלא הורד תקרי אל הורד יוסף ו הרי״ה

 ־ אתיו מאת יהודה וירד שנאמר כתו מצרימה יוסף וירד כתיב ׳
 היל״ל א״כ למצרים מכרוהו המדנים אלא בבחירתו ירד שלא דכיון וכ״ת
 מעצתו הורד לא כי מאיליו דתשמע הורד תאי למצרים הורידוהו; ויוסף
£זעל' שכתוב כיון מיותר שהוא בעוד שמה שהורידוהו המדנים ירי על אלא



רטט סוטה
 שנין דהיינו שנינה בתחנה ב5נ יהושע גם היה תשה שתת יום

 ראייה וקצת כפרש״י ליהושע וסופו לתשה היום בתחלת דיווגי
 הארינו ונבר בשבת תשה שתת דיוזגי של שנת דקאתר לישנא תהאי

: וק״ל שם עיין ע״פ נפרק התוספות נזה
 של ומנו שהגיע כיון דדריש נראה יהושע ומנו לו יש רב לך ת הרי״ף

 נדבר עוד £לי דבר תוסף אל רב ולהיות השררה ליעיל יהושע *
 נראה וכו׳ יאתרו שלא לך רב :עמו תדבר את למחול יחפוץ הוא אם הזה

 סרבן כמה והתלמיד קשה כמת הרב יאתרו שלא הקב״ה שחשש שלהיות
 סרבן להיות לך ראוי ואין למחול קשה רב יש הנה לו רב למשה אמר ולכך
 לא סרבן כתה הוא שהתלמיד כיון ולומר גיסא לאידך למיזל אפשר והיה
 עיקר תעשה הזה והצד רב לך שיש דע א״ל לזה תלתחול קשת הרב יהיה
 סרבן תלמיד להיות דבר עוד תוס^ אל שכן וכיון דברו הרב יחל שלא
 ולא הרב יתחול סרבן היה שהתלמיד שכיון למה כך כל ואתר שאל ולזה
 ליקית צייר משה של צדקותיו שכפי שיחנא גמלא את׳לפום לזה קשה יהיה
 צריך לכך עיקר זה שצד וכיון ולמחול להתפייס קשה הרב להיות עמו

: סרבן מלהיות עצמו להעביר התלמיד
 נב אפשר אי בתוב ראקמ א5מ5א יהודה ירב אמר תניא

 ישם דכתיב ראובן של בחלקו טת משה היכן ילאומרו
 0יי” של בחלקו וגבו נבו הר אל מואב טערבות טשה •ויעל
 בתדב' ואת זחשבו את יבנ ראובן *ובני דבתיב קיימא ראובן

 לב ששם נבו מעון בעל ואת נבו ואת קריתיים ואת אלעלא
 ,/דנר קבור משה והיכן ומרים אהרן משה נביאים שלשה מתו

 לג חלקת שם כי לו ראשית *וירא דבתיב גד של נחלקו
 הוי כמה גד של חלקו עד ראובן של מחלקו ספון מחוקק

 שהיה מלמד הוליכו מי ארבע׳מילין אותן מילין ארבעה
 אומרים השרת ומלאכי שכינה בכנפי מוטל מת משה

 מאי והקב״ה • ישראל עם ומשפטיו עשה ה׳ *צדקת
 און פועלי עם לי יתיצב מי מרעים עם לי יקום *מי אמר

 יוחנן ורבי דבר פשר יודע כהחכם *מי אמר ושמואל
 נחמן ורב • בינה מקום ואיזו תמצא מאין *והחכמה אמה

אמר סמליון " ה׳ עבד משה שם *וימת אמר יצחק בר
: דישראל רבא ספרא משה שם וימת

 6י,דנ מרעים עם לי יקום מי • לנופו הוד בכנף השכינה בכנפי
 ־ '׳ פשרה לעשות יודע שהיה דבר פשר : לשתי להוכיחם

: חנם שם בטליון :בניו ונין נינו
 של בחלקו מת משה היכן בו׳ אר״י ותניא מהרש״א

 שלא בזה גם התכוון בו׳ קבור והיכן בו׳ ראובן
 העדר על שיצטערו להם להורו׳ אחד בתקוס וקבורתו מיתתו היה

לה© אין אבל והוכיח נפרץ עזתד עוד להס יהיה לא ני מיתתו
ג 1!^גי׳ ׳ייען > ^׳\>י< ׳*׳־״י^׳* ׳*׳ ־! ׳ ■״׳י״׳*!
 שעדיין ואתר כדלקמן פעור עון על להן לכפר גי של בחלק היתה

 העדרן על המלאכים הספידו שנינה בכנפי תוטל והיה נקבר לא
 עצת! על כן משה שיאתר סברא שאין גומר ה׳ צדקת וז״ש לישראל

 כדאמרי' כהוגן שאינה אפשר עושה שהאדם שהצדק׳ כפשטיהולפי
 תהוגנין לשאינן צדקה ליחן מכשיל שהקב״ה דב״ב ופ״ק דב״ק פ״ק
 ליתגה בצדקה ה׳ מדת !3 והיה נמניא לביא אין משה ני מ״ש

להגוני©

 דברי©
 לד

 תלי©
 לד

 { קהלת
איוב

ראשון פרק המקנא
ני אר תבו בו׳ לבם רב בישר ברב כו׳ לך רב סהרש״א

ברשעים בעה״ז אס טובה רוב על מורה רג מלת
 בעה״ז ובהפך גו׳ טובך רב מה בהו נת״ש בצדיקים בעה״ב אס

 אבל נו׳ טובה לארוב מקבליס אינם הצדיקים החולץ פרק אמרינן
 מן לטורדס נדי נעה״ו טובתם רוב שמקבלים הרשעים מדת

 אמר לא ויעקב נעה״ז טובה רוב דהיינו רב לי יש עשו מ״ש העה״ב
 רב דנתיב והא החולץ דפרק נההי׳ בעה״ז דמסתפק נל לי יש רק

 תסור היה זה שסימן נמ״ש נעה״ב נמי היינו גו׳ חי בני יוסף עוד
 אני מובטח בחיי מבני אחד ימות לא אם הגבורה מפי יעקב גיד

 שבישר לפי ה״נה״ק והשתא פרש׳וישב נפרש״י גיהנם רואה שאיני
 דקדק ונן בעה״ז לנס רב דהיינו רשעים בתדת קרח עדת את

 בעה״ז לך רב זו החדה בנעין הוא ונתבשר ונענש עתו הקב״ה
 נפרש״י לעה"ב לך הצפון טוב רב היינו לך דרב אתרו ובמדרש

 האי בתר נתפורש בו' יהושע ומגו לך יש רב :ודו״ק גחותש
 ורבנות שררה ולעני! גז׳ יעבור הוא ני גו׳ יהושע את ולו קרא

 ואתר נו׳ שנסתתתו כדלקתן חכתה לענין גס א״נ לך יש רב קאתר
 מל׳ לך רב קש׳כו׳פירשו כמה הרב יאמרו שלא לך רב ד״א

 דבר תוסף תאל סרבן ונתה נוי קשה וכתה הרא״ס כת״ש רננות
 צדקתו לפי רש״י פי׳ בו׳ לפום כו׳ למה וכ״כ :וק״ל גו׳ אלי

 גס נו׳ בשרוהו ברב אדלעיל קאי ולפירושו עכ״ל אחריו מדקדקים
 אינא מלתא דעיקר פ״ב ביבמות משל האי תייתי לא אתאי קשה
 הנא לפרש ויש השערה נחוט סביבי! עם תדקדק דהקב״ה התם
 נו' נתה והתלמיד קשה כמה הרב יאתרו שלא דקאתר אהא יקאי

 נ״כ משה שהפציר בקרא שם הוזכר לא שהרי לתה וכ״כ בלומר
 כזה רב דלגני שחנא גמלא דלפוס וקאמר אחת פעם רק גהקב״ה

 תוסף אל קא״ל ושפיר נתרובה היא תזעטת דהפצרה ודאי הקב״ה
 לחה גס לא והכתיב ממש ולבא לצאת אילימא :וק״ל גו׳

 אלי אתר שה' לפי רשאי איני אוכל לא לפרש להם נראה ולא כו'
 : ע״ש הרא״ס נמ״ש לפי במקום זי״ו מצינו שלא גז׳ תעבור לא

 לפרש יש בו׳ שגסתתמו מלמד תורה ברברי ולבא לצאת
 לנס שאהיה תחשבו אל שא״ל גוי אלי אמר וה׳ דקרא סיפא זה לפי
 הנה מחכים דא״י דאוירא אלי החכת׳ תחזור לא״י שבבואי לרב עוד

 מערבות משה ויעל וכתיב :וק״ל גו׳ תעבור >א אלי אתר ה׳
 למכתב ה״ל דלא בו׳ ופסען שם היו מעלות י״ב גו׳ מואב

 מואב דנערבות ידענו דכבר נבו הר על ויעל אלא מואב מערבות
 דאשתזעינן אלא נאמר שם תורה משנה וכל אז ישראל כל היו

 ביניהם הפסק בלי לשם מואב מערבות עלה אח׳ ופסיעה דנפ״א
 והקבור' נחשוב׳ שפתח ראובן מעשה שהוא החשובה על רק ^להשען ואת בתנחומא ת״ש ע״פ שבטים י״ב על רמז נו׳ מעלות י״ב וענין
 נו׳ קטטה בו היה לא נו׳ משה של ברכותיו אלו כלנה על עלית

 בפסיעה פסע הוא אבל ח״ו העדר מיתתו היה לא מבוא׳כי והענין
 העדרם הוא ומיתתו ישראל כל כנגד שקול שהיה כולן על אחת

 משה וילך גו׳וק״ל: למענכם ה׳בי ויחעבר כת״ש הוא ופחיתותם
 היום דעד בו׳ שבת שבת כראותה באהל ויתיצבו ויהושע

באותו אבל בלבד משה רק מועד אהל מיינו שנינה לתחנה א3 לא
א סג ח״ב



סוטה ראשון פרק המקנא
 דבתדת תשה על דמשפטיו כינוי ישראל עם ומשפטיו ואמר למזנים

 בכמה יותר חתור שהוא שתים בדיני ולא אדם בדיני הלך משפט
 שנחחייבו שאף אדם מדיני ופטור שתים גדיני שחייב שאתרו מרי'

 נרגע אותם ואכלה כמ״ש שתים נדיני כליה פעמים נתת ישראל
 בעגל כתו אדם בדיני לדונם ה׳ חתת להשיב בפרץ תשה עמד

 כי ואתר פעור במעשה וכן לנשארים ונתכפר אלפים ג׳ שהרג
 גס העדר הוא תיתתו כביכול כאלו הספד כדרך עליו אתר הקכ״ה

 שהקים תתש לי ועי״ל לשתי להוכיחן נפרש״י גו' לי יקום תי לו
 הולכי׳ פניך אין אס כמ״ש תמני אותם הבדלתי ולא לעס לי אותם

 יהיה לא אדיכור לפרש יש דבר פשר גו' כהחכ' תי אתר ושמואל גל
 קנאותי אל הוא אוכלה אש ני בע״ז נת״ש אש נולו שהוא גו׳ לך

 שבקש ופעור עגל בתעשה תשה שעשה נתו אש אותו לפשר יודע
 והחנתה אמר ור״י ולהפשירו האש חתת להשיב עליהם רחמים

 נת״ש לדורו העדר היה החכמה שכענין עליו הספיד תמצא מאין
 והוא התורה של הפלפול חכמת ניחן ולו לחכתיס אב היה הוא ני

 תתצא מאין והיינו כנדרים נת״ש הנאה בטובת ישראל לכל גתנה
 והאיש בו שנאמר משה כתו כאין עצתו שתשים תי נוטל פ׳ כדלקמן

 נחמן ורב החכת׳ תמצא בו גו׳ מה ואנחנו גו׳ונתיב מאד עניו משה
 חי משה אפשר דכ״ב כפ״ק מ״ש ע״פ גומר משה שם וימת לומר

 ואילך מכאן נותב ותשה אותר הקכ״ה ע״נ גו׳ משה וימת וכתב
 בחידושינו שם נתפורש נו׳ נדמע נותב ומשה אותר הקב״ה

 עבד כת״ש לדורו גדול העדר שהוא להודיע אתרו שהקכ״ה והיינו
 סמליון : גו׳ עשה אשר האותות לנל גו' כתשה קם ולא גו׳ ה'

 נפסוק ת״א וכן דישראל רבא ספרא סשה שם וימת אמר
 כותב תשה* נקרא לא ני מבואר והיא גו' מחוקק חלקת שם כי

 כתובה כבר התורה של הנסחר כי התורה של הנגלה רק לישראל
 לכנה א: גני על שחורה נאש עולם בריאת קודם ב״ה ית׳ לפניו
 ויתנה התורה כתב שהוא דישראל רנא ספרא הוא ני אתר וע״כ

 נ' ישראל של מספרן מונה שהיה ספרא או גומר בני הכהנים אל
 שם דאתרי אית סתליון בערוך וכ״ה התוספות וכתבו סעתיס

 נחמן רב דאמר דהא משוס הכי להו דתשתע אפשר עכ״ל מלאך
 דנולה אתרו וע״כ למשה שנת שוס נו מפורש אינו משת שם וימת

 סתליון עליו אתר ההספד שוה את׳ נחתן דרב תיא נחמן מלת׳דרב
 מחמשה לא וי״א ואתר כו' רנא ספרא תשה שם זימת המלאך

 וכותב מת משה אפשר וכי דב״ב דפ״ק קושיא הך ס תשו ז כז' כתיב
 שס דשם אג״ש לה זסתכו מת דלא קאמרי מ״ה גומר תשה וימת

 גדול בעלמא כדאתרינן השתוש נקט כז׳ ותשתש עומד להלן מה
 ונה״ג נוטל פרק לקתן תפורש השתוש וענין תלתודה יותר סתושה

:שם ויפורש מת לא אבינו יעקב בתענית אתרו
 ננואה מלשון נבו דרריש נראה יכו׳ נביאים שלשה מתו ששם ננו הרי״ף

שבעים שהיו פי על ואף הדור כאותו שהיו נביאים ג׳ מתו ששם '

 כמנין נניאיס שלשה דדריש איפשר הם נס ויתנבאו בהו דכתיב ןנים4
 רנא ספרא משה שם וימת אומר סמליון :אותיות נ׳ שהם נבו של אותיות
 עבד משה שם וימת דאמר נחמן דלרב לו היקשה דסמליין נראה דישראל

 אל גס ני ענד משה שמת חי להספידו להקל׳ה מקום כזה אין ה׳
 ספרא שהיה על מסשילו היה אנל ה׳ ענד היא מלך מא אשר המנוחה

 אומלי היה וכר זכותו ישראל וחסרו התורה ספר ללמדם דישראל רבא
 רבי שדרשו ע״ד והוא דישראל רבא ספרא משה שס סתת וי וימת ה הקב"
או וכו' כהסכם אומי מרעים עס לי יקום מי אומר שהיה וחביריו יוחנן

י :וכו׳ תמצא מאין והחכמה
 ע על מיל עשר שנים אומר הגדול אליעזר רבי תניא

 שס קול בוז היה ישראל מחנה כנגד מיל עיטר שנים
 ויש • דישראל רבא ספרא משה וימת ואמר משמיע
 וכתיב משה שם וימת הכא כתיב משה מת לא אומרים

 שתית להלן מה לילה וארבעים יום מ׳ ה׳ עם שם *ויהי התם
 יל אותו *ויקבור ׳ ומשמש עומד כאן אף ומשמש עומד
 ייםדני סימן כרכיה א״ר פעור בית מול מואב כארץ בגיא

 קבורתו את איש ידע ולא הבי ואפילו סימן כתוך
 יף פעור בית של גסטרא אצל העכו״ס מלכות שלחה וכבר

 למטה להם נדמה למעלה עמדו קבור משה היכן הראוני
 אותם כתות לשתי נחלקו למעלה להם נדמה למטה

 למטת העומדי׳ אותם למטה להם נדמה למעלה העומדים
 את איש ירע ולא שנאמר מה לקיים למעלה להם נדמה

 אף חנינא ברכי חמא רבי אמר הזה היום עד קבורתו
 ירע ולא הבא כתיב קבור היכן יודע אינו רבינו משה
. ברך אשר הברכה *וזאת התם וכתיב קבורתו את איש

י ן *
 מה מפני חניגא כר חמא רבי ואמר האלהים איש משה
מעשה על לכפר כדי פעור בית מול רבינו משה נקבר

: פעור
 סימנים כלומר סימן בתוך סימן : דוימת נוטרי״קון וי״מת

:וכו' כן ע״פ ואף פעור בית מול בגיא מואב בארן הרבה
 דוכוס קומוס שאתר כתו מושל נסטרא :ארם העכו״ם מלבות

: גסטרא קרטון ריהטון בברכות וחברו שלטון

כר בתוך סימן וגו׳ מול בגיא אותו ויקבור מהר^״א
 ל״ל סימנים הני כל קבורתו אח איש ידע דלא דכיון

 מלכות שלחה וכבר :כו׳ ידע לא דאפ״ה קרא דאשתועינן אלא
 לות׳ אפשר היאך סימני* הני דבכל חשבי דהוו כר אצל העכו״ם

 תבואר והוא כו׳ נדמה לתעלה דעתדו וקאתר גוי איש ידע דלא
 לא לחם כת״ש כמלאך רוחני דבר כחייו נס תשה נעשה ככר כי

 לו שאין רוחני נשאר כנקכר גופו כמותו ע״כ האשה מן ופירש אכל
 חתא רבי והוסיף לו המיוחד מקומו על לעמוד ואין במקום גדר

 ידע שלא רוחני כולו געשה כן כו׳כי יודע אינו כעצתו שמשה לומר
 נקבר מה מפני : וק״ל מתנו החותר נפשט כו׳ כלל גופו היכן

 בחיים לא״י ליכנס זכה שלא גס ר״ל כי׳ פעור בית אצל משה
 כו׳ לכפר וקאמר יוסף עצמות נמו כא״י לקבר זנה לא תת מפני
 בית מול בגיא ונשב כתיב משה תפלת שאחר הכתוב ענין והוא
 כח״ל לקבר לי גרמה פעור בכית שעשיתם זה שחטא ר״ל גו׳ פעור
 לזכור הוא דגנאי כו׳ נקבר מת תפני שאתת ועי״ל עליכם לכפר

 בתוספו׳ ועיין כו׳ לכפר וקאת׳כדי קבורתו תקום על עכו״ם שם
 נו׳וטתן חפר תשה עשה מה בע״א איתא "לקיט ובמדרש ת״א ע״פ
לנשוף פיו ושער עולה היה חגעאים );שישראל '1; בארץ חמק

גויסו



פרק המקנא
 את עליו תזכיר תשה והיה פעור שתו נקרא לפיכך להשחית גרושו
 כנגדו קנרו את גחן הקג״ה עשה מה וכשמת לתטה ומורידו השם
 הפרק גזה כגר מכואר והוא כו׳ לאחוריו וחוזר קנרו רואה והוא

 ודו״ק: כו׳ פיו שפער הפעור זה והוא משחית מלאך מוליד שהחטא
 קברו נסתתר מה מפני חנינא ברבי חמא רבי ואמר נד
לפני וידוע שגלוי מפני ודם בשר מעיני משה של שם

 ישראל את ולהגלות ליחרב המקדש בית שעתיד הקב״ה
 שעה באותה משה של לקבורתו יבואו שמא מארצם
 רבי׳עמוד משה לו ויאמרו למשה בבכי׳ויתחננו ויעמדו
 מפגי הגזירה את ומבטל משה ועומר בעדנו בתפלה

 אתה שכן מבחייהם יותר במיתתם צדיקים שחביבים
 במעשיהם ופרחו במדבר ישראל שהיו בשעה מוצא

•הרף למשה אמר ישראל על הקב״ה קצף עגל ועשו ס.מר
 וכמה הדור באותו היו צדיקים כמה ואשמידם ממני ע

 זקנים ושבעים ומירר אלדר ויהושע ואהרן משה חסידים
 ביטל ולא בשבילם עשה ולא ותלמידים חבמים ושאר
 חנינא בר חמא רבי ואמר • משה בשביל אלא הגזרה

 לאדם לו אפשר וכי תלכו ה׳אלהיבם *אחרי דכתיב מאי ע שם
אלהיךאש ה■ *כי נאם׳ כבר והלא שכינה אחרי לד,לוך ד שם

 הקב״ה של מרותיו אחר הלך אלא קנא אל הוא אוכלה
ה׳אלהיסלאדם *ויעש דכתיב ערומים הלביש הוא מה נראש׳ג

 ערובמן הלבש אתה אף וילבישם עור כתנות ולאשתו
באלוני ה׳ אליו *וירא דכתיב חולים ביקר הקב״היפ שם

 דכתיב מתים קבר הקב״ה • חולים בקר אתה אף ממרא
 נחם הקב״ה • מתים קבור אתה אף בגיא אותו ויקבור * דנרים
 אלהים ויברך אברהם מות אחרי *ויהי דכתיב אבלים ל}

 לאדם אלהי׳ ה׳ ויעש • אבלי' נחם אתה אף בנו יצחק את ^6י3
 אמר חד ושמואל רב וילבישם עור כתנות ולאשתו 'ל)פי ”
 דרש בוי נהנה שהעיר דבר אמר וחד העור מן הבא רבר שע״”

גמילות וסופה חסדים גמילות תחלתה תורה שמלאי רבי יש״א
 אלהים ה׳ ויעש דכתיב חסרים גמילות תחלתה חסדים
חסרים גמילו׳ וסופה וילבישם עור כתנות ולאשתו לארם

:בגיא אותו ויקבור דכתיב
 גרכת וגרנו אביו על נחמו בנו יצחק את אלהים ויברך

שהעור :היו צמר של העור מן הבא דבר : אגלים
 גמילות תחלתה לעורו: סמיך נש לו שאדם פשתן של ממני נהגה

:ערומים הלניש חסדים
 אף מ׳ שכינה אחרי להלוך לארם אפשר וכי מהרש״א

ה' אחרי קרא האי לפניהם הילך יה' דנתיג ע״ג
 תלכו לא וההפך אליו הקי־ונ גענין אלא איירי זה בענין לאו גו׳

 ויברך רכתיב אבלים ברכת : וק״ל אתרים אלקיס אחרי
 תות אחרי ויהי מדכתיג כן דרשו וגומר בנו יצחק את אלהים
 אגרהס של כמיתתו כרכה הכתוג תלה גומר אלהיס ויברך אגרהם
ויקבור שנא׳ מתים ודן״ק:הקכ״הקוכר אכלים נרנת דהיינו

כ סג

רג סוטה ראשון
 ופירשוה הוא הי א התקר מן חסר הקוכר שהוא הפועל כוי אותו
 וקאמר דפליג תנא איכא וכספרי לעיל שנזכר הקנ״ה על דקאי

 ולא בו׳ העור מן הבא דבר :עצמן את קכר הוא אותו ויקנור
 החזקוכי: כ״כ כהתה שוס נתפשטהאז לא דעדיין מתש כהת׳ עור

 החורת ני התורה כתעלת הוראה הוא בו׳ ג״ח תחלתה תורה
 לשוגה על חסד ותורת כת״ש חסד נולה סופה ועד מראשה כולה
מקומות ככמה מדות ושאר הצדקה על זו מדהטוכה מעלת וידוע

: וק״ל
 , נה ליכנם רבינו משה נתאוה מה מפני שמלאי רבי דרש

 ישם מטובה לשבוע או צריך היה מפריה לאכול וכי י לא"
 נצטוו מצות הרבה רבינו משה אמר כך אלא צריך היה

 לארץ אני אכנס בארץ אלא מתקיימות שאינם ישראל
 מבקש אתה כלום הקב״ה לו אמר ידי על שיתקיימו כדי

 שנאמר עשיתם כאלו עליך אני מעלה שכר לקבל אלא
 ישעיה תחת שלל יחלק עצומים ואת ברבים לו אחלק *לכן
 נג, חטא והוא נמנה פושעים ואת נפשו למות הערה אשר
 ברבים לו אחלק לכן יפגיע ולפושעים נשא רבים
 ולא כאחרונים תאמר שמא שלם שכר לו מחלק שאני

 יצחק כאברהם שלל יחלק עצומים ואת ת״ל כראשונים
 הערה אשר תחת ובמצות בתורה עצומים שהיו ויעקב
 ח,שמ תשא אם *ועתה שגא׳ למיתה עצמו שמסר נפשו למות

 גל ואת כתבת אשר מספרך נא מחני ןטאתםואםאין1
 רבים חטא והוא מדבר מתי עם שנמנה נמנה פושעים

 שבקש יפגיע ולפושעים העגל מעשה על שכיפר נשא
 פגיעה ואין בתשובה שיחזרו ישראל פושעי על רחמים

ירמיה הזה העם בעד תתפלל אל *ואתה שנאמר תפלה אלא
 יא :בי תפגע ואל ותפלה רנה בעדם תשא ואל

 : הריק הערה : יפגיע פושעים כשביל יפגיע ולפושעים

דליכא כי ליכנס רבינו משה נתאוה מה מפגי יא מהרש
 גלגול משום כא״י ליקכר מתאזה שהיה למיתר

 ואר&ת נא דאעכרה ויוסף יעקב גני כתוכות כסוף נמ״ש מחילות

 מכקש אתה כלום הקכ״ה וא״ל כן משמע לא הטונה הארץ את
 קרא נהאי התשונה זאת לפרש יש כו׳ אני מעלה שנר לקגל אלא

 לעה״ג לצדיקים הצפון טוב רב דהיינו גו׳ לך רג אלי ה׳ ויאתר
 לקיים מנקש שהיה קאתר דהיאך קשה ומיהו נתדרשות נת״ש

 כענדי'המשמשים תהיו אל אמרי׳ הא עליהם שכר לקנל כדי המצות
 כנר נה שנתחייב כתצוה דהיינו וי״ל פרס לקנל ע״ת הרג את

 שיהיה רצה לא והקנ״ה חיוכה ששם לא״י נא לא שעדיין הכא אכל
 לכן שנא׳ :ן־ו״ק שכרם קבול משום לנקש מצי שפיר כהי חייב

 שכאן הרכים ככלל שנר לו אחלק דהיינו גו' ברבים לו אחלק
 אחרי׳ אלא כו טרח שלא דנר שהוא לשלל הזה השכר לו ודימה לא״י

 אלא נו טרחת שלא דכר על עשית כאלו שכר חקכל כן עשאוהו
 כמוצא אמרתך על אנכי שש הפסוק כונח והוא לשם שינואו אתרי'

 כלא נעלמא התורה אמירת אמרתך על אנכי שש ר״ל גו׳ שלל
13 טרח שלא דגר על ששש רג שלל כמוצא עשייתה וטורח קיומה



פרק המקנא
 כאותן דהיינו כאמרוניס יכול ר״ל כו׳ כאחרונים *כול : ןק״ל
 יצחק אברהם שהם כראשוני׳ ולא המצות לקיים לא״י שיבואן רניס

 הרנה שכרך באברהם כמ״ש הגדול שכרם נהם דמפזרש דעקב
 ובמצות בתורה עצומים היו הס שגס ויעקב יצחק זה וכעין מאד

 ובקרנגות בארן התלויות מצות הרבה מ״מ התורה כל שקיימו
 כן מאד הרבה ושכרן וישיבתה א״י בכבוש התלויות קיימן לא ודאי

 עם שנמנה נמנה פושעים ואת קיומם: בלא גדול שכרך תהיה
 הוא שהרי השכר עמהם לחצק ראוי הוא שע״כ בו׳ מדבר מתי
 ני ה׳ ויחעבר בעני! כמ״ש ובשבילן מדבר בתתי עמהס נמנה

 כו׳ רחמים שבקש יפגיע ולפושעים ;זק״ל גו׳ למענכם
 כבר כפרתן על רחמים דבקש דהא בו׳ בתשובה שיחזרו

 ולפושעים קאמר אבל גומר מחני אין ואס בתפלתו שבקש מפורש
 שיחזרו דהיינו פושעים עוד יהיו שלא רחמים שבקש יפגיע

 והיה ית! ומי בפסוק כך עליהם שבקש בקרא ומפורש בתשובה
: ודו״ק גומר הימים כל זה לבבם

 כראשונים ולא כאחרונים תאתר שתא יכו׳ נרביס לו אחלק לכן הרי״ף
 שהקב״ת כיון מהראשונים האחרונים נשתנו מה לב לתת צריו ׳
 שנאתר לו שאין למי אוצר להקב״ה שיש לפי ואפשר ברבים לו לחלק מבטיחו
 אותם עם ברגים לו יחלק שמא הוא וזה חנם במתנת אחון אשר את זחנותי

 בזרוע שכרם שנוטלי׳ עצומים ואת לז״א בחנם אוצר מאותו אלא להם שאין

 אוכלים שזכותם ויעקב ויצחק כאברהם אחרים משל נועלים ואינם משלהם
 קיימם המצו׳שלא בכל למשה שלל •חלק מה ובשכר לעצמם וכ״ש עולם באי

 נפשו למות הערה אשר תחת לז״א לארץ נכנס לא והוא בארן תלויות שהיו
נ גא״* שמקיימים מהמצות שכר לידידו יתן כן ישראל על נפשו שמסר

מביא היה פרק
 על תותנה מצרית כפיפה בתוך מנחתה את מביא היה

 אומר חנין אבא תניא גמ׳ : וכר ליגעה כדי ידך. 0>
 ככה אם בה שתחזור כדי ליגעה כדי אלעזר רבי משום

 : ק״ו רצונו עושי על רצונו עוברי על התורה חסה
על עברה זינתת שאם רצונו עוברי על :ליגעה טורמין אני למה !□״□

: תבדק שלא שתודה ורוצה מקום של רצונו

 טעונה חוטא מנחת שתהא הוא ברין ר״ש אמר תניא
 מה ומפני נשכר חוטא יהא שלא ולבונה שמן 113

 שתהא הוא ובדין מהודר קרבנו יהא שלא טעונה 'אינה
 ומפני נשכר חוטא יהא שלא נסכים טעונה חלב חטאת

 של חטאתו אבל מהודר קרבנו יהא טעונ׳שלא אינה מה
חטא על באין שאין לפי נסכין טעונין ואשמו מצורע
 חלב חטאת :מנחות משאר יותר במנחתו להקל נשכר חוטא יהא שלא

 דם וכל חלב וכל כתיב חלב דבתר חלג חטאת קרי סתם חטאת כל
 לכבש עשרון למנחה סולת נסכים : חטאת פרשת בתריה וכתיב תאכלו לא
 אינה מה ומפני ושלמים לעולה שמקרינין כמו ההין רביעית ושמן *ין

 טעון נדבה או מדר הנא נדבת או נדר לפלא נשכים בפרש' דכתיב שעונה

 מצורע של ואש״י-ת חטאות : נשכים טעונים זאשס חטאת ואין בשנים
■: מדות שתי פרק מנחות נמשכת לנשכיס נהדיא איתרנו

 סופרים לחכמים ר״ב א״ל תניא וכו׳ כשם אומר ר״ג
 מאיר לר׳ דשמעיה חומר כמין ואדרשנה לי הגיחו ס5

 פאכל קרבנה לפיכך עולם מעדני האכילתו היא רקאמר

סוטה ־ ראשון
 אלא. למימר איכא מאי ענייה עשירה התינח א״ל בהמה
 : בהמה מאכל קרבנה כך בהמה מעשה שמעשיה כשם

 : לנוי חלוק צוארי ב׳ בו וחותמין זהב של והוא בלע״ז בוטו״! חומר
 ענייה מודד: שאדם כחדה גבי בפ׳יק וכו' דאמר לר״מ דשמעיה

מעשה עשתה היא אלא :בהמת מאכל מביאה למה מעדנים האכילתו לא
:זוגה בן שאינו למי לתשמיש עצמה שהפקירה בהמה

 כמין בושם ע״א ־ מרגלית הלל רבי פירש חותר כמין תוספות
 * דפילא בלולה תרגום מעורבים בשמים דפילון חומרתא

 לחברו אדם איתר ארתי דבלשון המעשה נתין גאון שעדיה רבינו פי' ע״א
:המיס( על שיראה )כדי : מעשיו מה כלומר מהחמרך

 1' יבמה ורוק פרה ואפר סוטה עפר שיראו צריכין ג׳ ת״ר
3ע״ : צפור דם אף ישמעא^אמרו רבי משום

 ורוק : במים כתיב מדלא עליהם שיראה המים אל דכתיב סוטה ^פר
 ואפר ; וירקה וחלצה הזקנים לעיני דכתיב הזקנים לעיני יבמה

 של צפור דם אף :כדלקמן פרה ואפר סוטה עפר מהדד* גתירי דג״ש פרה
אלא מים יתן שלא וצריך חיים המיס על חרס כלי אל ששחטו מצורע

: בהם ניכר ציפור דם שיהיה כשיעור

 גו זכו לא ביניהם שבינה זכו ואשר. איש עקיבא רבי דרש
 יז מדאיש עדיפא ודאשה רבא אוכלתןאמר אש

 מפני רבא אמר • מצרף לא והאי מצרף האי טעמא מאי
 המ לה הויין זכתה שאם לסוטה עפר הבא תורה אמרה מה

 ע״ש לא ואפר עפר *ואנכי ביה דכתיב אבינו כאברים כנים
יש״א :לעפרה תחזור זכתה

 י*ניא : נואפת היא ולא נואף הוא יהא שלא ישרה בדרך ללכת זכו

 יז״ל ביניהם ושכנו שתו את חלק שהרי ביניהם שכינה
 את תסלק שהקב״ה אוכלתן אש זכו לא :באשה וה״א באיש

 של אש מדאיש עריפא וראשה :ואש אש ונמצאו מביניהם שתו
 האי טעמא מאי :איש משל וליפרע לאכול וממהרת קשה אשה

 אלא תפסיקתו שם של אות שאין לדלוק נוח אשה של אש מצרף
מצורפות אש של אותיות אין איש של אבל אש ונקרא הוא מחובר

:מפסיקת! שכינה של שהיו״ד יחד
ני ואפר עפר *ואנכי אברהם שאמר בשכר רבא דרש

 שס פוטה ולעפר פרה לאפר מצות לשתי בניו זכו

 8א׳יבר איכא מצוה הכשר התם הדס כיסוי עפר גמי איכא והא
 יד שם מחוט *אם אברהם שאמר בשכר רבא דרש ליכא הנאה

 תפילין של לרצועה מצות לשתי בניו זבו נעל שרוך ועד
 דכתיב תפילין של רצועה בשלמא ציצית של ולתכלת

 דבר^ ממך רראו עליך נקרא ה׳ שם כי הארץ עמי כל *וראו
 כח אלא שבראש תפילין אלו אומר הגדול אליעזר ר׳ ותנא

 מה אומר מאיר רבי היה דתניא היא מאי תכלת של חוט
 לים דומה שתכלת מפני הצבעונים סבל תכלת בשועה

 שנאמר הכבוד לכסא דומה ורקיע לרקיע רומה וים
 לבנת כמעשה רגליו ותחת ישראל אלהי את *ויראו
 אצק1>ח אבן *כמראה •וכתיב לטוהר השמים וכעצם הספיר

א ג הכסא דמות ספיר
לתת בסוטה הנאה יש נאן אבל שכר קבול זה ואין הנאהליבא

נקתה ואס היא ווגך אס בישראל ממיתת ירכה םלא1 שלן©
ומרע?



שני פרק י מביא היה
 ולזכות לטהר פרי• :ואפר בניה מעל לעז ומבטלת זרע מזרעה

 נעל שרוך וער מחוט אם בשכר :העגל ממעשה ישראל את
 ורצועה • מחוט כנגד תכלת של חוט :הגזל ת! עצמו שהכריח

 של רצועה בשלמא : רצועה דהיינו שרוך כנגד ־תפילין של
 חוט אלא : וט׳ כדנתיב הנאה דאיכא הוא שכר קגול תפילין

 שהזקיק! תכלת נשתנה א:מהכאי הנאה מה דציצית תכלת של
 מצות שהמקיי' ללמדנו נא לים רומה שהתכלת לציצית: הכתוב
 כל ואצטריכו נספרי לה תניא והכי שכינה פני הקביל כאלו ציצית

 הכנוד לכסח שדומה ברקיע אלא קראי אשכחן דלא משוס הני
 לרקיע דמי לא דתכלת לרקיע דומה וים ליס דומה תכלת הילכך

 קא ואנן היס למראה קרוב תכלת כגון לדומה דומה אלא כך כל
 הכבוד לכסא דומה ורקיע :הרקיע למראה קרוב דים חזינן

 בכסא וכתיב הספיר לבנת כמעשה ברקיע דכתיב דרשינן קא קראי
: נסא דמות ספיר אנן כמראה הכבוד

נוטל היה פרק
 מוריקו׳ועיניה שפניה עד לשתות מספקת אינה מ$נה נח
 אומרים והם גירים מתמלאת והיא בולטות כ

 לה יש אם העזרה את תטמא שלא הוציאוה הוציאוה
 תולה זכות ויש אחת שנה תולה זכות יש לה* תולה זכות
 בן אמר מכאן שנים שלש תולה זכות ויש שנים שתי
 תדע תשתה שאם תור׳ בתו את ללמד ארם חייב עזאי

 בתו את המלמד אומר אלעזר רבי לה תולה שהזכות
 בקב אשה רוצה אומד יהושע רבי תפלות מלמדה חורה

 חסיד אומר היה הוא • ופרישות קבין מתשעה ותפלות
אלו הרי פרושים ומכות פרוש' ואשה ערום ורשע שוטה

:העולם מכלי
 גידין כמלאה ונראת נופחין שנלחייה הגידין גידין מתמלאת

 תניא והכי נפיחיס של שיטה שיטה נעשית נשרה וגס
 :נגת׳ מפרש תפלות מלמדה בה: מזורקין שרניעין כמין בספרי
 :קאמר תאי מפרש ונגתרא גרסינן ותפלות בקב אשה רוצה
להראות נכתליס עצמו שמכה נגמרא מפרש פרושים מכות

: וצנוע עניו שהוא
 חמר כעלה שיהא ה אש חצה פר״ח ותפלות כקב אשה רוצה ית1£!'©1ןי"

 אלא לה יביא ולא עונתה לה לתת שבת ככל אצלה מצוי זיהא
 אלא עונה לה נותן ואינו רחוקה כדרך שהולך גמל יהא ולא חשים קכ

 שנת ככל עליה חכיבין קכין ש' לשכרו לה שתניח ואע״ס יום לשלשים אסת
:וכו׳ יום ל' ופרישות קניין מש׳ אחד קב

 למימרא מתה דרלמא מ״ט וכו' הוציאוה אומרים והם שס
 מותר מת טמא לוייהוהתניא במחנה אסור דמת 3ע״

 אפי׳ אלא אמרו בלבד מת טמא ולא לוייה למחנה ליבנס
 עמו עמו יוסף עצמות את משה *ויקח שנאמר עצמו מת שחות
 למימרא נדה. תפרוס שמא אביי אמר במחיצתו ע
 מאד המלכה *ותתחלחל יכתיב אין דביעתות׳מרפייא אמתי
דמים מסלקת חררה תנן אנן ״א נדה שפירסה רב ואמר י

:מרפיא ביעתוחא צמית ^דא

רנא סוטה
 נתקדש? לא ניקנור שער וגם עזר׳נשים דהא הכית כהר לויה במחנה

 במחיצתי עמו : הכית הר כשאר הן והרי עזרה כקדושת
 יחנז והלויים שכינה מחנה הקלעים מן לפנים מחנות ג' היו נמי ובמוכר

 ישראל מחנה זה ג׳פרסאות והדגלים לוייה מחנה זה העדות למשכן סביב

 המרים. דתיס ביעחותא אגב נדה תפרוס שמא עמו: וקאתר לוי היה ומשה
 אלו בפרק כדילפינן לוייה במחנה אסורים קרי ובעל והזבה והזב והנידה
 ינואז^ שתא דואגת אלא פתאים נאה שאינה דאגה צתית פחד' :דברים
 וסת'וההיא בשעת ואפילו דם מלהוציא המקור את צומת להורגה אויבים

 מפני שמאה כדקה ולא וסתה שעת הגיע דקתני איתתר אדאגה דנדה
 ולא ווסתה שעת והגיע במחבא היתה אם אומר ר״ת כא בזמנו שאורח

 בזמנו אורח אתריכן ולא שהורה ומצאתה כך אחר כדקה אס שהורה בדקה
 זז כגון פתאים עליה הנאה ביעתותא : הדמים את מסלקת שחרדה בא

 באסת׳שבאת וכן בצערה מרגשת היא ופתאום עכשו עד חרדה היתה שלא

 : המקור את ופותח הדמים את תרפיא : פתאום מרדכי שמועת לה

 בגת׳ דנדה בתרא בפרק והא לר׳יי תימה מרפיא ביעתותא תוכחות
 כיעתותא דנ״ש מ״ש נדות מתות הנשים כל אומרים ב"ש

 אומרים כ״ש דתניא הא אלא התם וקמקשי עליה פליגי ונ״ה חזיא דמיתה
 עעמא אלא אונסו משמת ולא מבשר! כאן קרי נרות מתות הנשים נל

לא דמלאך ביעתותא וי׳יל מרפיא ביעתותא אמר דלא אלתא ום' דב״ם

:הנפש הוצאת כשעת אלא חזי דלא מרפיא

 נט יכר חדשים שהלש הלתו ןבות כמה אידתג מתנעיין מני
 שם אבא דברי זרע ונזרעה *ונקתה שנאמר עובר הכרת

 ימינ* אומר דרום כפר איש יצחק בן אלעזר רבי חנן בן יוסי

 התם וכתיב ונזרע׳זרע ונקתה הכא כתיב חדשים תשעה
 מ תלי׳ רבי לספר הראוי זרע לדור לה׳ יסופר יעבדנו *זרע

 ראיה שאין פי על ואף חדש עשר שנים אומר ישמעאל
 י כא שפי' כי1ט? כא1מ? יז?<י* שנאמר לרבה זכר דברל

 ארב' תיהוי הן עניין במיחן ועוייתך בצרק׳פרוק וחטייך
 ובתי' מלכא נבוכדנאצר על מטא כולא וכתיב לשלותך

 סם היא ישמעאל רבי לעלם • עשר תרי ירחץ *לקצת
 ב עתוש >ה אמר כה* בידבת תל,יומת ירתאג דאמר ראק ןןאשכח

 אף ומאי אשיבנו לא ארבעה ועל אדום פשעי שלשה על
דלמא למיפרך דאיב׳ לדבר זכר לרב׳ ראיה שאין פי על

:עלייהו דיגא מיפקד דלא עכו״ם שאני
 עובר הכרת :כדי שנים שלש חולה זכות”יש דקתני מתניתין מני

 שהעובר כשיעור זרע ונזרעה כדי זכות ידי על ונקתה דדריש
 של שבחו לספר ולבא להחיות לפפ׳הראוי הראוי :במעוברת ניע׳

 ער תולה שזכות לדבר גמורה ראיה שאץ פי על ואף : מקום
 להן : ראיה אינה אמאי מפרש לקמיה לדבר זכר : חדש י״ב

 החלום לו כשפתר לנ׳׳נ אמר דניאל עלך ישפר מלבי מלכא
 מלכא להן : וחיה בהמה עס להיות האנשים מן נטרד שיהא
 לעצת? להאמין עליך תיטב עצתי עלך ישפר מלכי המלך: אמנם

 ועוייתך : פדה צדקה ידי על חטאיך פרוק בצדקה וחטייך
 ארכא וזהר בכן : עניים בחגיגת ועונותיך עניין במיחן

 הפורענות עליו יבא שלא לשלומך זמן אורך תהיה לשלותךבכן
 צרינץ והיו בגולה שהבי׳ ישראל עניי יוס בכל מקנן היה עשה וכן

 שראה נתכוון לכך זו עצה נשהשיאו דניאל ואף ומפרנסן למזונות
מפא כלא וכתיב הפתחי/ על ומסזירן בגולה שנפלו ישראל את



סוטה שלישי
 ומן רעה מחיה מתיירא ועדיין הפחתים ומן הברקנים
 עמוד שעלה כיון מהלך דרך באיזה יורע ואינו הליסטים

 יורע אינו ועדיין הליסטים ומן רעה מחיה ניצול השחר
 ניצול דרבים לפרשת שהגיע כיון מהלך ררך באיזו

 מכבה עבירה ואין מצור. מכבה עבירה אחר דבר מכולם
 ש״ה האהבה את לכבות יובלו לא רבים *מים שנאמר תורה
 ומצלה מנגה בה דעסיק בעירנא מצוה יוסף רב אמר

 תורה מצלה לא אצולי מגנה אגוגי בה עסיק דלא כעידג׳
 מגנת בה עסיק דלא בעידנא בין בה דעסיק בעידנא בין

 מי ואחיתופל דואג מעתה אלא רבא לה מתקיף ׳ ומצלה
 רבא אמר אלא עלייהו הגינה לא אמאי בתורה עסקי לא

 דלא בעידנא ומצלה מגנה בה דעסיק בעידנא וזורה
 בעידגא בין מצרה מצלה לא אצולי מגנה אגונה בה עסיק

 אצולי מגנה אגוני בה עסיק דלא בעידנא בין כה רעסיק
 ודקאמרת דתורה זכות לעולם אמר רבינא מצלה לא

 דמקרייז באגר׳ מפקדי לא דפקודי נהי מצוו׳ועושה אינה
מעי ראתו עד לגברייהו ונטרן בנייהו ומתניין בגייהו

: כהדייהו מפלגי לא מי רבנן
 עוסקת שהיחה תורה זכות כ״כ: מגינה זנית איזה דמאי זכות

כניכס אח אות' ולמדתם דכתיכ מפקדה לא הא : כתורה
 : ועושה כמצווה גדול שכרה אין מצווה דאינה וכיון כגוחיכס ולא

 נזדמנה : גומות פחתים : זכותך את כעדך הלין תשיחך היא
 פורענותיו: ממקצת ניצול לקיי׳מצוח זכה כך אור של אבוקה לו

 פן כלילה לילך שדרכן ו-מלסטים רעה מחיה מתיירא ועדיין
 : יער חייתו כל תרמוש כז לילה ויהי חשך חשת כדכתיכ כו יפגעו
 ותן החטא מן ניצול לתורה זכה כאן ואף השחר עמוד הגיע

 וישוב לנטל יצרו יכפנז שמא וכו' יורע אינו ועדיין ; היסורין
 את הכיר ושם דרכים לפרשת הגיע :ופורענין׳ הרע יצר טליו

 מותז יום עד התורה מן פירש מית׳ולא ליום הגיע כאן ואף דרכו
 מצוה שכר מכבה עבירה לקמיה: לה מפרש והכי מכלם ניצול
 מצוה אלמא לכן קודם כתורה שעסק מי שכר מככה עכרה ואין
 כדכתיג תורד■ זו האהבה את לכבות :האי נולי מגני לא

 יוסף רב אמר :יין סוד אהכה עלי ודגלו היין כית אל הניאני
 הנא דקאמר מגנה אינה ומאי הרכה הייסורין מן מגנה לעולם

 בעידנא מצוה :קאתר הרע יצר יכשילנו כלא החטא מן קמא
 ומצלה הייסורין: מן מגנה דקאמר: שעה לפי והיינו בה רעסיק

 משגמר בה עסיק דלא :כעידנא לחטוא יכשילנו שלא הרע מיצר
 אצולי :הפויענות מן מגנה אגוני כמציה עוסק ואינו המצוה

 הרע מיצר עלייהו הנינה לא אמאי : הרע מיצר מצלה לא
 לאחצילהומן אמאי כלומר גמורים רשעים שהחעיאסועשאם

 כי הפורעניות מן מגנה וכו׳אגוני בעידנא בין :מצוה העכרות
 מן מלהגיו לאו מצוה מככה ענירה ככרייתא נמי ודקתני מתנית׳

 רתורה זבגת לעולם :לעתיד שכר מליטול אלא הייסורין
" שיעסקו וננעלה נכניה שטורחת אלא תורה3 שעוסקת ולא

ודמקריין

פרק נוטל היה
 אלתא עשר תרי ירחין לקצת ננוכדנאצר: אל א3 הפורענות נל

 בניס שלם דקתני מחניחין לעולם :חדש עשר שניס זנוח לו סלה
 זמן נהארכת שוגה ותני דאתר קרא דאשכחן היא ישמעאל רני

 פעמים שלשה עד זמן אחר זמן מאריך שהקכ״ה נתיב נלומ׳מקרא
 העכו״ם מן עלייהו רינא מיפקר :דלאסג׳שני להו הוו הילכך

 הזה געולס עליהם עונותיהם לפקוד השמים מן ממהרים אין
: אחריהם ומדקדקין כעה״ז ליפי־ע ממהרים מישראל אנל

עובר הכרת כדי חרשים ג׳ לה תולה זכות מהרש״א
 זרע ונזרעה כדי זכות ע״י וגקחה דדריש כו׳פרש״י

 האי הנא נמי מייתי לא אמאי דא״כ דחוק ־הוא ע״ש ענ״ל זנו׳
 דגפרק לפירושו וע״ק חדשים אתשעה ־סמוך לי. כדמייתי קרא
 כפרש״י אשה נמעי הזרע משנקלט היינו י־ע > תשעה קאת׳ נולק

 אלא ליה יליף זרע ונזרעה קרא מהאי ׳: ד> ונראה שם ונופיה
 אית ומסנר' לאו אס תנקי אם נספק היא השותה סוטה אשה דכל

 ניחן זמנה ה״נ עונו־ כהכרת ידעינן תנקי דאס דכמו לתימר לן
 יסופר יעבדנו זרע : ודו״ק עוכר הכרת כדי תנקי לא אס לה

 לספר דהראוי תשמע דהכא כזה לדקדק יש בו׳ לספר הראוי

 קולו להשמיע לספר ראוי מקרי פה לו שיש שנולד משעה היינו
 קרא מהאי מונח חלק ונפרק עינורה ימי חדשים ט׳ אחר דהיינו
 נא מאימת אקטן החס דפליגי שנולד תשעה היינו דלאו גופיה

 וח״א נולד לעס צדקתו ויגידו דכתיג שנולד משעה ח״א לעה״נ
 דהתס תנא דהאי וצ״ל יסופר יעכדנו זרע דכחיכ שסיפר משעה

 לדכר שיוכל משעה ממש היינו שסיפר תשעה זס״ל אדהכא פליג
 ניחא ולא וכו׳ שאין ואע״פ חרש ב י׳ אומר ר״י :ודו״ק

 תולה זכות יש דקתני נקט דתתני׳ קתא שיעור דר״י למיתר ליה
 האי אלא ליה דלית תשמע ר״י לה מ*.י דמקרא דניון א' שנה

 נקט דלא ניחא קרא איכא נתי שנים דכג' דמסיק ולתאי סיעורא
 קראי נתי כתו דאית שיעורי הני נתי ליה קתאואית שיטורא "אלא

 עצה כשהשיאו דניאל ואף פרש״י בו׳ ארכא תהא בכן :ודו״ק
 ע״ז דנענש אמרינן דכ״כ וכפ״ק עכ״ל כו׳ שראה נתכוון לכך וו
דאריותא לגוכא דשדיוה למר ואי מגדולתו שחתכוהו התך למר אי

: להכין וקל
 לימא אי דמאי זבות שנים שלש תולה זכות ויש פיסקא ם
 אלא היא ועושה מצווה אינה הא דתורה זכות שס

 רבי דרש זו את וההניא האי כולי מנגה ומי דמצוה זכות
 הכתוב תלה אור ותורה מצוה נר *בי יוסי ברבי מנחם ז סלי

 אינו נר מה לך לומר באור התורה ואת בנר המצוד,
 שעה לפי אלא מגינה אינה מצוה אף שעה לפי אלא מאיר

 ואומר לעולם מיינה תורה אף לעולם מאיר אור ומה
 אותך תנחה בהתהלכך וגו׳ אותך תנחה *בהתהלכך שם

 היא והקיצות מיתה זו עליך תשמור בשכבך בעה״ז
 באישון בדרך מהלך שהיה לאדם משל לעוה״ב חשיחך

 ומן הברקנים ומן הקוצים מן ומתיירא ואפילה לילה
 דרך באיזה יודע ואינו הליסטים ומן רעה ומחיה הפחתים

ומן הקוצים מן ניצול אור של אבוקה לו נזדמנה מהלך



רנב סוטה שלישי פרה נוטל היה
 הספר בית אל להביאן מיהן על חת פטור ומתניין ודםקריין

 את וממתינות לגברייריו ונטרן : משנה ולשנות מקרא לקרות
: תורה ללמוד אחרת לעיר שיוצאין בעליהן

 בהתהלכך ואומר וכו׳ לעולם מגין אור מה מהרש״א
 מצוה נר ני קרא דהאי מקמי׳ גומר אותך תנחה

 מגינה שהתורה שאתר איירי ובחורה קרא האי נתיב אור ותורה
 בשכבך גס צרות מכל מנוחה מלשון אותך תנחה כעה״ז כי לעולם
 גיהנם של מדינה לעה״ב גם הקבר מחיבוט עליך תשמור בקבר

 למאידמסיק התוספות שהקשו ותה בעדך להלין תשיחך היא
 אגוני בה עסיק דלא בעידנא ונין בה דעסיק בע*דנא נין דמצזה
 האאףמצוה לעולם מגינה דהתורה הנא קאתר אתאי מגנא
 אבל בעה״ז לעולם אלא מגנא לא דהמצוה י"ל לעולם מגינה
 והקיצות מקרא כדעייתי גיהנס של מדיג׳ לעה״ב אף מגנה התורה

 כי מבואר כו׳הוא מהלך שהי׳ לאדם משל נמי וחייתי תשיחך היא
 שהוא מעש׳המצו׳והנשמה פועל שהטף ונשמה מגוף האד׳מחובר

 ג* לאדם שיש ולפי התורה שהיא העיוני פועל האדם של שכלו
 וכמו האנושי משלמות אותו מונעים בגרף כוללים מעיקים

 המצו׳נעה״ו כן כו' הקוצים תן האדם את תצלת בלילה שהאבוקה
 בעה״ז המתרגשות מפורעניות האדם את תצלח ללילה שדומה

 המזונו׳זרעב קושי על רמז הוא הקוצים מן ורעב וחרב דבר שהם
 לשחת ונופל שמת הדבר על רמז פחתיס גז׳ ודרדר וקוץ כמ״ש

 הגופנים שלמות שהוא והמצוה מחרב אויב צרח על רמז ונרקנים
 משלמו׳ אותו מונעים שנים מעיקים לאדם ים ועוד עליהם מגנת

 עדיין אבל אמר לרע׳ולזה המשיאו רע ומנר היצה״ר והם הנפשי
 התניאיס שנים אלו רמז הוא וליסטים רעה מחיה הוא מתיירא
 הוא הא׳ להם רמז חטא לידי האדם את נפשו שלימות מונעים
 ניצול אינו מזה אותו המסיתים רע אדם בפיתוי והב׳ היצה״ר

 שהיא התורה בזכות כ״א הגוף שלמות שהוא מצוה זכות ע״י
 אם אמרו דביצ"הר ניצול הוא השחר עמוד דמיון הנפשי שלמות

 אמר המסיתים וברשעים המדרש לנית משכהו זה מנוול בך פגע
 שלמות והוא גו׳ תנא אל רשעים באורח גו' במוסר החזק הכתוב

 המשיל דוכתין כו׳נכמה עבירה ואין בו׳ עבירה :וק״ל יפשהנ
 הפלגת דמדמה הכא אבל גז׳ למים לכו צמא כל כתו למיס חורה
 אהבה נמות עזה ני מיניה לעיל שכתב כמו לאש התורה אהבת
 כתובה שהיתה התורה שהיא י״ה שלהבת אש רשפי רשפיה גומר
 עזה כי לומר ורצה לבנה אש גבי על שחזרה באש יתברך לפניו
 החורה שהיא האהבה המות מלאך הוא היצה״ר שהוא גומר כתות

 שהקכ״ה כמ״ש י״ה שלהבת בה שיש לפי לנצחו כמותו עזה היא
 דימה אש לגני הזה במקום והשתא בידו יעזבנו ה׳לא שנאת׳ עוזרו

 ודקאת׳ שזכר זו עזה לננז׳אהנה יוכלו שלא רבים למיס העבירות
 קרא תלה דלכך ד״א וה״ק אדלעיל דקאי משמע ט׳ עבירה ד״א

 תצוה מכבה עבירה דהיינו רבים דמים נאור והתורה נגר התצוה
 לכנות יוכל לא גדול ואור אש שהיא התורה אבל קטן נר רק דהיינו
 דאגנא כיון דאגתי ק״ק כו׳ תורה רבא אמר אלא : ודו״ק

 חלק פרק כדאמרינן תנס1 קודם ואתיתזפל מאג מתו לעה לנטלם

 אלא תגנא חורה קאמר דלא זי״ל עליהם הורה הגינה לא אמאי
 ומתניין דמקריין וק״ל:באגרא ממיתה ולא ויסורין מפורעניו'

 ואומרת מהאיש יותר בביתה מצויה שהאכה פירוש כוי בגייהו
 תאמר כה ונתיב בקרא כזה לכוון ויש הספר לבית לילך לבניהן

 יעקב לבית תאתר כה כזה ודרשו ישראל לבני ותגיד יעקב לבית
 דברים הזכרים אלו ישראל לבני ותגיד רכה בלשון הנשים אלו

 אבל לזכרים הנקנות הקדים לתה נזה ומדקדקים כגידים קשים
 למוד" על תצווה האשה שאין אף התור' כנתינת הנקבות שכלל לפי
 לבני שתגיד הנשים שהן יעקב לבית תאמר כה ואמר טעם נתן

 ותטרח שילמדו לבניהן תגיד לנקנ׳שהיא נסתר תגיד ויהיה ישראל
 וזה התורה קבלת נכלל הנשים יהיו זה וכשכר בלמידתם היא

 והזכרים יעקב בית הזה במקום הנקנות לקרות הכתוב שדקדק
 בנים לצוות טפי מוכנת היא בביתה מצויה שהיא לפי ישראל בני

: וק״ל כך על
 שמה לדקדק יש וכו' דחורה זכות אי דמאי זכית תולה זכות ויש הרי״ף

 מגינת אינה הכי משוס ודילמא ועושה מצווה אינה והא הקשו י

 החורת היתה ועושה מצווה היתה שאס נלכד שנים שלש עד אלא לעולם
 קאמר היכי דא״כ היא דתורה דזכות סייד היני וע״ק י עולם עד מגינה

 שהזכות תדע תשתה שאס תורה כתו ללמד אדס שחייב מכאן עזאי בן
 לז ונוח לה לתלות זכות לה יהיה לא חורה תלמוד לא אם והרי לה חולה
 דלא משמע דמצוה זכות שהוא האחר הצד על וכן תורה כתי ילמד שלא

 ז־׳ל רש״י וכתה מציה מכנה עבירה שאמר אחר הדבר מן אלא מקשה
 דליכא דלעיל הברייתא כל הניא למת וא״כ האי כולי מגנה לא דמצוה אלמא

 היא וכן שעה לפי מנינה דמצוה אמר דנברייתא משוס מינה לאקשויי
 וע׳יק דברייתא רישא מביא למה וא״כ מועע לזמן עליה שמגינה בסוטה
 הא" כולי מגינה מי נקע ולמת כלל מגינה לא והא דמצזה זכות ואלא היל״ל

 שאינה משמע מציה מכבה שעבירה ובדרשה במקצת מגינה שהיא דמשמע
 דמשמע שעה לפי אלא מגינה אינה מ״ש בברייתא קשה וכן כלל מגינה
 דאפילו משמע מתאבוקה שהניא וכמשל שעה לפי הפורענות מכל שניצול

 1כמ נלכד פורענות ממקצת אלא הפורענות מכל ניצול אינו שעה לפי
 ונמצא רעות מהחיות מתיירא ועדין מהפחתיס ניצול קאמר דהכי שפרש״י
 דומה המשל שאין הרי שעה לפי אפי' הפורענית מכל המצות מגינת שאינה
 זכות אי דאמר לפרש ונראה וכו׳ בהתהלכך ואומר מאי ונבאר • לנמשל

 שאמרנו כיון ג׳שנים דמגינה דמנ״ל כלומר ועושה מצווה אינה הא דתורה
 דיינו א״כ שמס ג' יש שנים ב' יש א' שנה תולה ומת יש עצמה בתורה

 שנים ג׳ אכל שניס ׳3 אז א׳ שנה שיתלה ועושה מצווה שאינו דמי לומר
 בתו ללמד ארס חייב עזאי ב! אמר התורה זכות שהוא דס״ד ולמאי מליל
 מגינת שהיא התורה שכר לומדין שתמנה שכע״ם תורה היינו תורה

 תורה למדה כבר והיא שבע״ס תורה ילמדוה לא שאם לפי מהייסורין
 שלא וכיין לה ויתלה עליה חגין התורה של והזכות תשתה שמא שבכתב

 המים על רע שם ויצא לה תולה שהזכות ידעה לא שבע״פ תורה למלה
 מ את מאי ר׳מנחס דרש זו את מ״ש לדייק נראה הברייתא וביאור ־ וכו׳

 ותור׳איר מצוה נר כי דכתיב זה ככתיב לדרוש דס״ד ואפשר ר׳מנחס דרש
 הנר איכות למצוה שיש דהיינו לרישא ומסיפא לסיפא מרישא דמדריש

 ותור׳אור נר מצוה כי כתיב מדלא והאור הנר איכות יש לתורה וגם והאור
 דרש זו את אכל כאור התורה ואת בנר המצוה שתלה לדרוש אין זה וכפי

 אור כי אמר שלא כנר המצוה תלה למה מ״מ כך שנדרוש שאע״ם ר׳מנחס
 ולתורה למצות אור איכות שיש דורשים היינו כתאי גם כי נר ותורה מציה

 נאור והתורה כמצוה הנר לתלות עיקר ומדעשה ולמצות לחווה נר ואיכות
 והוא האור עם ולתורה הנר עם למצוה התייחסות שיש לומר אנו צריכין

שעה לפי מגינת נפירוש נעעה שלא רק שעה לפי אלא מגין אינו נר שמק
מא



פרק נוטל היה
 תאי כמיהרא דשרגא מום ולא כלילה שתאיר הצר כדמיון געה״ז הוא

 שהמצז׳ אמינא הוי וא״כ ונעה"! כעה׳יר הוא לעולם מגינה והתורה מהניא
 וכו' געה״ז אותך תנחת כהתהלכך ואומר הניא לזה תמיד נעה"ז מגינת
 פסוק שכאותו וכיון דכהתהלכך דקרא כתריה כתיב מלוה דנר קרא דהא׳

 כתרי? לומר חזר לתה וכעה״ג נעה״ז שמגינה התורה מעלת הודיענו
 ותורה קרא דהאי ודא' אלא ונעה״ב כעה״ו לעולם שמגינה אור ותורה

 לו ונזדמנה בלילה הולך שהוא המשל כענין הוא לעולם מגין שהוא אור
 הקוצים שהם פורעניות ממקצת עליו מגינה מצוה נר שהוא אחת אבוקה

 אבל ניצול והוא הפחת מקום רואה דולקת נידו שהאבוקה זמן כל וברקנים
 עליז מגינה והאנוקה המצית אין ולסטים רעות חיות של מפורעניות

 דולקת שהאבוקה בעוד שעת לפי מגינה וזהו בידו היא שהמצות "פאס
 נצול אינו כבתה שלא אע״פ מידו האבוקה שנפלה שעה לאחר אנל נידו

 מהמצות כשפירש הוא מידו ונפלה עבירה בעשיית היא וכבתה מהפורעניות

 עליו יביאו אס אבל הקוצים מפורעניית שעה לפי מגינה הרי בידו ואינו
 ולסטים רעות מהחיות שניצול היום כאור התור׳היא אבל ניצול אינו החיות
 דזכות למ״ד להקשות יש ומכאן נידו שאינו אפילו לעולם מגינה והיינו
 בה עיסק כשהוא אצא מגינה אינה המצוה והרי שנים ג׳ מגינה מצוה

 עבירה שאתר תד״א להקשות יש וגם פורעניות ולמקצת שעה לפי דהיינו
 עשיית אחר שעבר עבירה בידו יש אם שעה לפי אפי' דהיינו מצוה אכבה

 שיש נסיטה וכאן כלל הפורענות על תגין שלא המצוה מכנה היא המצות

 עליה מגינה ואינה לה כבתה בידה שהיתה המצוה הרי עבירה נידה
 הברייתא וכו׳דסירוש בה דעסיק בעידנא מצוה יוסף רב ומשני מפזרעניזת

 דעסיק שבעידנא מהחטא הגנה לענין הוא שעה לפי מגינה דמציה דאמרה
 בטוח אינו המצות שגמר לאחר אבל חטא בידו יזדמן לא נהושמרמצוה

 מצוה מכנה עבירה מ״ש וכן מהיסורין ניצול שהוא לעולם אנל יחטא שלא
 שעה לפי מהחטא מגינה קתא דללישנא בינייהו ואיכא מהחטא מגנא הוא

 שלא ע״פ אף מהמצוה פירש אם אכל נת עסיק והוא נידו שהמצות זמן כל
 ומגינה חטא לידי לבא לו איפשר כי מהחטא מגינה אינה עבירה עשה

 עבירה כשעשה דהיינו מלוה מכבה עבירה דוקא אמר ובדי׳א מהיסורין
 דכי׳ז מהחטא ניצול הוא מהמצוה שפירש אע׳־פ עבירה עשה שלא כ״ז אנל
 אפילו דאמר יוסף רב א״ג ־ איקרי בה דעשיק נעידנא עבירה עבר שלא

 לה יש אס דסוטה ותא מהיסורין תגין שלא המצוה מכבה עבירה נשעבר
 שעשתה תיירי עביר• בידה שיש פי על אף מהיסורין מגינה מצות זנות

: לה תולה ואז העבירה אחר המצוה

 חסדא רב אמר דרבים פרשת דרכי׳מאי לפרשת הגיע פא
 יצחק בר נחמן רב המיתה ויום חכם תלמיד זה ס©

 ת״ת זה מרזוטראאמר * חטא ויראת ת״ת זה אמר
 עבירה אחר רבר ׳ דהלכתא אליבא שמעתא ליה רסלקא

 יוסף רב אמר * תורה עבירר״מכבה ואין מצוה מכבה
 ואלמלא כסיני קרא להאי יוסף בר מנחם רבי דרשיה

 דכתיב דוד בתר רדפו לא הכי ואחיתופל דואג דרשוהו
 מאי מציל אין כי ותפשוהו רדפו עזבו אלהים *לאמר חלים

 ולא מאחריך ושב דבר ערות בך יראה *ולא דרוש עא

 ז תורה מכבה עבירה ואין מצור. מכבה דעבירה ידעי הוו
 ולא עזריה אחי כשמעון לא עולא אמר לו יבוזו יבוז מאי ח ש״ה

 רב אתא דכי ושבנא כהלל אלא נשיאה דבי יוחנן כרבי
 בתורה עסק הלל רוו אחי ושבנא הלל אמר דימי

 בת יצתה ונפלוג נערוב תא א״ל לסוף עסקא עבד שבנא
 בוז באהבה ביתו הון כל את איש ן1יך *אק ואמרה קול שס

: לו יבוזו

סוטח שלישי
 דרכי© לפרשת להגיע תדמה הוא מה דרכים פרשת מאי

 אלת תורה היינו השחר עתיד מצו> היינו אבוקה דהא
 פירש שלא מותו ביום ת״ח המיתה ויום :היא מאי דרכים פרשת
 אחר חטא ליראת זכה חטא ויראת : חורה עול מעליו לפרוק
 איסור ודברי מציה דברי תלמדו שהתורה תכלס ניצול לחור׳ שזכה
 : יצרו אחר מלרדוף מנעו חטא ויראת לפרוש צריך הוא ותמה

 השחר עמוד עלה דה״ק דהלכת' אליבא שמעתא ליה דסלקא

 ועדיין החטא זמן הרע מיצר ניצול לחורה זכה וכו׳ החיה תן ניצול
 השתים מן שיסייעוהו יזכה אס מהלך דרך זה באי יודע אינו

 לפרשת הגיע וכמשפט כהלכה להורות חבריו בין דבריו להתקבל
 הין כך עזבו אלהים לאמו־ : מכלם ניצול לכך זכה דרכיס

 עליו נענשין אנו ואין איש אשת על שבא עזבו אלהיס עליו אומרים
 כבתה שהעבירה שיצילנו זכות לו אין מציל אין כי ותפשוהו רדפו

 שמעון :מאחריך ושב יראה ואס עבירה בך יראה לא :זכיותיו

 עיי תורה ולמד דזבחיס קתייתא במשנה הוא תנא עזריה אחי
 בזכות הוא שיחלוק כדי ותפרנסו כפרקמטיא עסוק שהיה אחיו

 רב* וכן אחיו עזריה שם על נקרא הוא ולפיכך שמעון של תלמודו
 מתוך בתורה עסק הלל : מפרנסו שהיה הנשיא ע״י למד מחנן

: יומא במסכת כדתפרש עוני
 תאמין אל שאחז״ל כי׳ דרכים פרשת מאי מהרש׳יא

 דהתורה כיון הת״ח וזה מוחך יום עד בעצתך
 כל הרי לעיל כדתסיק מחטא מצלא לא בה עסיק דלא בעידנא

 ידע ולא בדרך כהולך והוא חטא לידי יבא שתא בספק הוא ימיו
 ימיו כל הוא הת״ח זה כן בה לילך שדעתו בדרך הולך הוא אס

 יחטא ושלא .חטא שלא בעצמו אז יודע שהוא מוחו יום עד בספק
 ספק מידי יצא שאז חטא ויראת ת״ת זה לת״ד לפרש יש וכן עוד

 שמעתא ליה דסלקא ת״ח זה ולת״ד עוד יחטא לא שודאי זה

 גא שלא דעד־ אור ישכון הדרך זה ע״ד דרכים פרשת דהיינו ,בו
 תחטא להצילו כדלעיל תורה אור לו שיר. זוגם הת״חלמעלת

 בו׳ דואג דרשוהו אלמלא וק״ל: האתת על תכוין דאינו אפשר

 הוה שאול ביתי דואג דהא קרא האי *עי י דהוו קאמר דווקא לאו
 נולד שלמה ע״כ וא״כ חלק פ׳ כדאתר שניט ל״ד רק חי היה ולא

 ז׳שנין רק לשלמה לו ראה לא אחיחופל *ימי דגר ועוד מותו אחר
 לא ואחיחופל סורר בן פרק כדאמרינן . בת בן שלתה שהיה

 אלא ליה קאתר שלתה הא קרא והאי התם כ־־אמרינן דואג את ח!ה
 ה3מכ העכירה דאין וכוונתו הזה הדרוש ידעי הוו אלמלא ה״ק

 כהלכות ובחידושיגו ותוספות בפרש״י זו בסוגיא ועיין כי' תורה
 דקרא רישא לפרש דידע כיון כי׳ונראה לו יבוזו בוז מאי וק״ל:

 ידע התורה כאהכת דתיירי כאהבה כיתו ן הו כל אח איש יחן אם
 תאי ה״ק אבל כך על אוהו שתכזין בזיון מלשון יבוזו בוז לפרש נתי
 דבוו וקאתר לו יבוזו למכחב סגי דהוי כפל מלשון לו זו יכו כוו

 דלא כעה״ז דיכוזו כדמסיק וכעה״י כעה״ז דהיינו בכפל לו יבוזו
 לכבודו עזריה אחי שמעון שקראו כתו שבנא אחי הלל לקראוהו

 נשיאה דבי לכבוד כן כעה״ז נקרא נשיאה דכי יוחנן ר׳ וכן בעה״ז
. - ז״טמ
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רנג סוטה שלישי פרק ־נוטל היה
 : וק״ל התורה לימוד שכר עמו מלתפלוג 3ע״ה3 גס לו ויבוזו

 למדה תורה בתו את המלמד אומר אלעזר רבי פיסקא ס-
 תפלות למרה כאלו אלא ס״ד למדה ׳ תפלות 3"

חכמה "אני דכתיב אלעזר דרבי מ״ט אבהו רבי אמר ח £יס

 בו נכנסה באדם חכמה בו שנכנסה כיון ערמה שכנתי
 דרשי מאי ערמה שכנתי חכמה אני תאי ורבנן ערמומית

 יוסי רבי ראמר חנינא ברבי יוסי לכררבי ליה מבעי ביה
 שמעמיד במי אלא מתקיימין תורה דברי אין חנינא בר׳

 א״ר ערמה שכנתי חכמה אני שנאמר ערום עליהם עצמו
 עצמו שמשים במי אלא מתקיימין תורה דברי אין יוחנן

 יהושע ר׳ תמצא מאין *והחכמה שנאמ׳ יורע שאינו כמי נח $(,ןנ
 ופרישות קבין מתשעה ותפלות בקב אשה רוצה אומר

 עמו ותפלות בקב רוצהאשה קאמר הכי קאמר מאי
 ,וכו׳ שוטה חסיד אומר היה הוא :ופרישות קבין מתשעה

 ואמר בנהרא אתתא דטכעה כגון שוטה חסיד דמי היכי
 ורשע • בערוה טסתכלנא דקא משום לה מסיקנא לא

 המטעים זה חנינא רבי אמר ערום רשע רמי חיכי ערום
 אמר אבהו רבי חברו דין שיבאבעל קודם לדיין דבריו

 מי דתנן זוז למאתים להשלימו לעני פרוטה הנותן וה
 ומעשר ופאת שכחה לקט יטול לא זוז מאתים לו שיש

 לו נותנים אלף אפילו אחת חסר זוז מאתים לו היו עני
 המשיא זה יוחנן רבי אמר אסי רב יטול זה הרי כאחר

 רבי אמר אסי רב דאמר מועטים בנכסים למכור עצה
 שמכרו מה מועטים בנכסים ומכרו שקדמו יתומים יוחנן
 כרשב״ג בנכסים למכור עצה המשיא זה אמר אביי מכרו

 ואכל ומכר הראשון ירד לפלוני ואחריך לך נכסי דתניא
 אין אומר רשב״ג רבי דברי הלקוחות מיד מוציא השני

:בלבד הראשון ששייר מה אלא לשני
 כאלו : לה קרית תפלות התורה וכי ס״ד תפלות למדה

 : בצנעה דבריה ועושה ערמימוח מבינה היא 'שמתוכה
 עסקיו מכל שפירש עליה ערום עצמו שמעמיד ;חורה חכמה
 גרהינן עליה ערום עצמו שמשיס ל״א כל־ ותשר עני עליה ונעשה

 מאין : אדם מכל ללמוד ידו על לקבוץ תורתו לקיים שמערים
 חפצה ותפלות בקב אשה תתצא:רוצה כאין העשוי מן תמצא

 בתשמיש לה מצוי תפלותה ויהא תועעיס מזונות ליוון היא
 טוב אין לפיכך התפלות מן לפרוש ופרישות קבין מתשעה

 ה־יין בלב דתשנקבעו לדיין דבריו מטע־ם :תורה שתלמוד
 הוא ורשע ערמתו והרי לטלקס קשים יה לדברי זכיות שעי־י

 ומעתה זוז מאתים לו להשלים _• א שן שמע תשא לא על שעובר
 מועטים נכסים :שיטלוה עניים קרובים לו ויש לקט יטול לא

 הבנים מרובים שהנכסים בזמן ובנות בניס ותניח שמת מי דתנן
 על ישאלו והבנים יזונו הבנות מועטים בנכסים יזונו והכנות ירשו

!העמידו לב״ד הבנות שבאו קודם ומכרו שקדמו : הפתחים
 • הנגנת בחזקת הננסים דין גית

 עמר נכנסה באדם חכמה שנכנס מהרש״אכיון
 ערמת להבין תועלת הוא איש ולגבי בו' ערמומית

 י״ל אמצא מזימות ודעת בזה וסיים כנגדם ולהערים הרשעים
 עקש עם וע״ד אמצא אחרים של מזימות תורה של דעת ע״י

 עבירה לידי ויבואו יערימו פן קלות דעתן נשים אבל תתפל
 ועי״ל פרש"י עיין כר׳ מתקיימין תורה דברי אין ןק״ל: וקלקול

 מנוה אותה בלא ערום כו׳ ערום ס״ת האוחז כל שאתרו ע״ד
 כאלו תורה דברי על ערום עצמו שתעמיד הכא קאתר בזה כיוצא

 רב לשוס וה״צ חכם שהוא לומר תתגאה ואינו תמנה ערום הוא
 כו' שאינו כתי עצתו שתשים כמי אלא שאמר לזה סמך זה וכענין
 כת״ש " חכם שאינו כתי עצתו תשים הוא חכם אם גס דהיינו
 בו מתקיימת שהתורה חכם איזו ר״ל אדם מכל הלותד חכם איזהו

 דתייה* הקרא פי׳ והוא חכם עצתו משים ואינו אדם מכל הלומד
 : החכמה תמצא בו חכמה בו כאין עצתו שמשים תי מאין החכמה

 כו׳לפיכך תפלוימצוי כו׳ויהא חפיצ׳ליזון פרש״י בקב אשה רוצה
 תן לפרוש ה;הירה ודאי שהתורה גס עכ״ל תורה שתלתוד טוב אין

 התורה כאזהרת תשגיס לא יותר בה חפיצה שהיא מתוך השפלות
 נקט האי כתוס׳לפי׳רכינו ועיין מזידין יהיו שוגגיןואל שיהיו ומוטב

 אלא קבין וט׳ קב נקט דוקא דלאו צ״ל ר״ח ולפי דוקא קבין וט׳ קב
 א״י נטל ט'קבין לעולם ירדו חכתה קבין י' כתו התלתוד דרך דכן

 דלאו שם דתייתי הנהו וכל תקדש האיש דפ׳ כולו העולם כל ואח׳
 רעת דעינו רשע, מקרי בו' דינר הנותן זה :ע״ש וט׳ קב דוקא

 רעה הוא דאס ע״ג ואף כו׳ למכור עצה והנותן הוא אחרים בשל
 רשע תקרי ת״מ כו' לפלוני באחריך וכן לכנים טובה הוא לבנות
: להבין וקל התוספות כת״ש והנותן החכמים דעת תעכיר שהוא

 סג המכריע זה ששה רב אמר חמא בר יוסף רב
 זה הונא א״ר זריקא רבי * באורחותיו אדרים

 זה אמר רב בר עולא לאחרים ומחמיר לעצמו המיקל
 ושנה קרא אתמר חכמים תלמידי שמש ולא ושגה שקרא

 כב שמואל רב הארץ עם ה״ז אמר אלעזר ר׳ ת״ח שמש ולא
כותי זה הרי אמר ינאי רבי בור זה הרי אמר נחמני בר
 נחמן רב אמר זהאמגוש׳ הרי אמר יעקב בר אחא רב
 דאמרי יעקב כר אחא דרב כותיה מפתכרא יצחק בר

ידע ולא תיא תני רטין מה ידע ולא מגושא רטין אינשי
תני: מה

 בדרכי ולכו כרצוני ועשו ראו באורחותיו לאחרים המכריע
 הכריז' בעיני ככשר עצתו את להראות א1נ זה נהכוין ולא

 שקרא כהועבויזיו; לבדוק אחריו ידקדקו שלא ^>א ככרו הוכו ואין
 סברא תלמוד ללמוד ת״ח שמש ולא : תשנה ושנה :מקיא
 ללתוד ואין בוריו על תורהו שאין הוא רשע הס־ התשנ׳מה בטעתי
 לזכות מתונות ובדיני והיתר באיסור חילוק הטעמי׳יש שע״י הימנו
 אתר מ״ט דוכהי בכתה כדאמרינן ולטהר לטמא ובטהרות ולחייב

 וערום וכך כך ואתרינן בינייהו תאי ואתרינן הכי ותר הכי מר
 בטעמיהן שבקי כסבור משנתתי! שוגה קולו את שהשומע הוא
!מהנין א סד ביח



סוטה שלישי פרק נוטל היה
 עם זה הרי :גי־סיכן איתמר ־. חכם כתלמיד כבוד ו3 ונוהגין
 הארץ: מעס גרוע המעשרות:בור ועל הטהרות על חשוד הארץ

 אינו חכמיס שמש דלא דכיון יינו ולשתות פתו לאכול אסור כותי
 : כת"ח עצמו להראות אלא שנה ולא חכמי׳לדעת׳ דברי על מקפיד

 : כן זה ואף הלבנות את וגונב העיניס את האוחז מכשף אמגוש
 הס מה מבין ואינו לוחשיו את לוחש ־ המכשף לוחש מנושא רטין

 אותם ידי על בא שהמכשפות שמע מעשיהס כך אלא פירושן ומה
 משנתו פונה בתלמוד שמש שלא תנא ואף תנא תני : לוחשים

מההוא: יודע ואינו
 פרש״י עיי! בו׳ באורחותיו אחרים המכריע מהרש״א״זה

 שיצא ודרכיו אורחותיו לפי אחרים שמשיא ועי״ל
 :אחרי׳וק״ל לאותם להפסיד קרוב שהדב׳עומד גס לו טובה ממנו

 גרוע כור פרש״י כו׳ בור ה״ז אמר רשב״ן ע״ה ה״ז רא״א
 כן ולא ארץ כדרך שהוא ע״ש אקרי דע״ה והיינו עכ״ל מע״ה

 דאין אמתניתין במס׳אבות וכפי׳הרמכ״ס דבר מכל רק שהו׳ הכור
 מדות ולא חכמה לו שאין הוא כור חסיד ע״ה ולא חטא ירא בור

 המדות מעלות קצת לו יתי׳ אכל שכליות תעלות לו שאין הוא וע״ה
 ת״ח שתש שלא דכיון כו׳פרש״י כותי ה״ז אומר ינאי ר׳ : ע״ש
 כפ״ק אמרינן ותה״ט עכ״ל כו׳ חכמים דברי על תקפי־ אינו

:ע"ש כישראל בתצוח תדקדקין שאין בכותים דחולי;
 שחרית ק״ש קורא שאינו כל הארץ עם איזהו ת״ר סי
 יהושע אלעזרורבי רבי דברי בברכות וערבית שם

 אומר עזאי בן * תפילין מניח שאינו כל אומרים וחכמים
 מי כל אומר יושף בר יונתן רבי בבגדו ציצית לו שאין כל

 אומרים אחרים תורה לתלמור מגרלן ואינו בנים לו שיש
 הארץ עם חכמי׳זהו תלמידי שמש ולא ישנה קרא אפילו

 הכתוב עליו שנה ולא קרא לא בור זה הרי שנה ולא קרא
 אדם זרע ישראל בית ואת יהוד׳ בית את *וזרעתי אומר מיה'י

 תתערב אל שונים ועם ומלך בני ה׳ את *ירא בהמה וזרע *למש
 מאי דתימא מהו פשיטא הלבות ששונין אלו יצחק א״ר נד
 כיון הונא רב דאמר הונא וכדרב בחטא שונים שונים קיישי;
 ש״ר לו הותרה לו הותרה בה ושנה עבירה אדם שעבר י?£

 מבלי התנאים תני • קמ״ל כהיתר לו נעשה אימא אלא
 מתוך הלכה שמורין רבא אמר ס״ד עולם מבלי עולם

 הם עולם מבלי וכי ישמעאל א״ר הכי נמי תניא משנתן
 אלא לו עולם *הליכות שנאמר הם עולם מיישבי והלא נ מנקז׳

:משנתן •מתוך הלכה שמורין
 והמוחזק התעשרות ועל העהרות על שנחשד הארץ עם איזהו

 ידע לא ודאי א דה ק״ש קורא שאינו כל :טמא תגעו
 שלא הלכות •ששונים היא ע״ה לאו וקורא לקרות ידע אבל מידי

 תשניוח:פשיטא תשנה:הלכות טעתי על הקפידו ולא ת״ח שתשו
 דומה לו הותרה ;בהעי לאו אי נדרשיה בתאי אלא הוא דהכי

 : לאחרים גורתיס הס ותה ש״ר עולם מבלי : כהיתר בעיניו
 בהוראות עולם שמבלים קאמר משנתן מתוך הלכה שמורים

 דנר לה שמדמים פעמים המשנה טעם יודעים דאין דכיון טעות
 היא ר׳פלוני תני הא דאמרינן הרבה תשניות יש ועוד דומה שאינו

 במחלוקת יודעים שאינם ועוד כותיה הלכתא ולית היא ויחידאה
 הליכות : טעות אוראות תורין הילכך מי כדברי הלכה התנאים

:ובזכותו פלו העולם הלכות השונה לו עולם
 על שנחשד ע״ה איזהו פרש״י כו' ע״ה איזהו מהר^״א

 ע״ה איזהו ר״ל כו׳עכ״ל התעשרות ועל הטהרות
 ע״ת איזהו פ׳ג׳שאכלו דאמר הא ותיהו תשתע בתקו'אחר דאתרו
 כו׳ליכ׳ תעשר שאינו כל וחכ״א ר״ת בטהר׳דברי חולין אוכל שאינו

 כל : התוס׳וק"ל כת״ש הן ע"ה עניני דהיבה וצ״ל הכי לפרושי

 אד' קרא לא אפי׳ הלחס פ'שתי ת״ש כו׳ע״פ ק״ש קורא שאינו
 קאתר ות״ה כי׳ יתוש לא תצות קייס וערבית שחרית ק"ש אלא
 ומיהו ע"ה תקרי יתוש לא תצות קייס ולח ק״ש קרא לא אס הכא

 כולי סגי בק״ש יאתר שלא ע״ה בפני לאותרו אשור שס דאתר הא
 ומ״ל ק״ש קורא דע״ה דלקמן כאחרים דס"ל ע"כ שם כפרש"י

 אינו אס ק״ש קורא אס נתיגס היינו תפילין תניח שאינו כל הכא
 והוי בברכות כדאמרי' בעצתו שקר עדות תעי־ ה״ז תפילין הניח
 שיש כל לת״ד וכן הוא תה״ט כו׳ ציצית לו שאין כל לת"ד וכן ע"ה

 גו׳ולתדתם ושננח׳לבניך דכהי׳בק״ש תה"ט נתי כו׳היינו בניס לו
 שאינו דהיינו ר״ל בו' שנה ולא קרא לא :וק״ל ׳גו בניכם את

 אין התקר׳ זה הדרש לפי וצ״ל כלוס יודעת שאינה כבהמהתו יודע
 בתעלות קרא האי איירי ותלאחריו תלפניו ענינו דלפי תקומו כאן

 את יהא : שע״ ען׳ כבעירא אצלחינון שת"י וכתו ויהודה ישראל
 רחבעם לבנו קרא האי קאתר גו׳שלתה שונים ועם ומלך בני ה׳

 חטא ירא שאינו בור תהא ולא תלך שאתה גס ותלך בני ה׳ אח ירא
 ת״ח שתפו ולא שונים עם גס ואתר שנה שלא הרי קרא אס גס

 תתוך הלכה שתורין וכדתסיק אחרים כדעת ע״ה שהס תתערב אל
 מישוב* הוראה בלא כמשנה הלמד אבל ת״ח פתוש כלא משנתן
 דסוף אגדית בחידושי ועיין גו' לו עולם הליכות כת״ש הן עולס

 הס והרי ש״ע התוך הלכה שתורין אותן הללו ובדורות נדה מסכת
 בדבר תתחלה ידקדקו לא אס דבר כל של הענין טעם יודעין אינן

 הן והרי בהוראותס נפל וטעות ת״ח שתוש שהוא ד החלתו מתוך
:בהן לגעור ויש עולס תבלי בכלל

 דורשים אנו אין לתה תימה בחטא שונים שונים מאי דתימא מהו הרי"!?
 שעשת כיון הונא רב מאתר אל נכונה דרשת שהיא כיון כך אותו י

 ס״ד אלא דרשה אותה עוקרים אנו אין וכו׳ושמא לו הותרה בה ושנה עבירה
 גם ודרש יצחק ר׳ נא לזה לחודיה דרשת לההיא אלא קיא אתא דלא

 נמי אי בהם תתערב אל ת״ח שמשו ולא משניות ששונים שאלו הזאת הדרשה
 דרשה האי ביה למדרש לן דאית כיון בהא־ קרא לאוקמי לן ניחא דלא

 תשוב' גדולה שהרי תתערב אל צוה למה בחטא שישונים לפי הלכות דשוניס
 תתערב אל אחת עביר׳פעס חשונ׳אפי׳נעוכר בלא הוא וחס אותם לטהר

 בשומם ליה דרשין הוינא הלכות בשורם למדרשית יצחק רני אתא לא ואי
 הלכו׳ כשונים ר׳יצחק ליה דדריש והשתא אחריתי ררשא אשכחן דלא בחטא

 נעשית ־ למוטב להחזירם התערב דבהנהו כחטא בשוניס ליה דרשינן לא תו
שיש שחושב בתשובה לשוב כדי שחטא נעצמו מרגיש שאינו כלומר כהיתר לי

: היתר דבר בידו

פיסקא



רנד סוטה שלישי פרק נוטל. היה
 צליינית בתולה רבנן תנו :ובו׳ פרושה אשח פ״סקא י0

הרי חדשיו לו כלו שלא וקטן שובבית ואלמנה שם
 יראת למדנו יוחנן רבי והאמר איני עולם מבלי אלו

 מבתולה חטא יראת מאלמנה שכר וקבול מבתולה חטא
 ואמרה אפה על דנפלה בתולה לההיא שמעה יוחנן דרבי

 בראת רשעי׳ בראת גיהנם בראת עדן גן בראת רבש״ע
 אדם־קבול בגי בי יבשלו שלא מלפניך רצון יהי צדיקים

 כנישתא בי דהואי ארמלתא דההיא מאלמנה שכר
 דרבי מדרש׳ בי ומצלה אתיא הוה יומא וכל בשיבבותה

 א״ל בשיבבותיך יש הכנסת בית לא בתי לה אמר יוחנן
יוחני כגון קאמרינן כי לי( )יש פסיעות שכר ולא רבי

:רטיבי כת
 שכנות נעלת שובבית ואלמנה : תפלה נעלת צליינית

 עולם מבלי אלו הרי ;תתיד שכניה ומנקרת הולכת
 ינדקו שלא כצדקניות עצתן ומראות ומכשפות נואפות אלא שאינם

 שכר וקבול תפרש; לקמן חדשיו לו כלו שלא קטן :אחריהן
 שכר לקבל כדי הצורך תן יותר עצתה טורחת שהיתת מאלמנה
 לקנל כדי נמצות עצמו אדם שיטריח תזה למדנו ואזיל כדתפרש

 לירש רשעים בראת עדן; גן לנחול צדיקים בראת יותר; שכר
 עדן תגן ע״י חלקם להפסיד אדם בני כי יכשלו שלא : גיהנס
 רטיבי בת יוחני כגון • עולם תנלי קאמר כי ; גיהנס ולירש
 רחמה עוצרת היתה אשה לידת עת וכשמגיע היחה מכשפה ;!תנה

 ואנקש אלך אומרת היתה הרנה שמצטערת ולאחר במכשפות
 יוצא והולד כשפיה וסותרת והולכת תפלתי תשמע אולי רחמים־

 האשה לנית הלכה והיא נניתה יום שכיר לה היה אחת פעם
 שהולד כתו נכלי מתקשקשים הכשפים קול השכיר ושמע היולדת
 יצאו והכשפים הכלי מגופת את ופתח ונא האס נמעי מקשקש

:היא כשפים נעלת ני וידעו נולד והולד
 לא תנתולה כוי שכר קבול למדנו והאר״י איני מהרש׳א

 משוס והיינו אנתולה מידי תשני לא דהא פריך
 ולילה יומם מדאי יותר דמתפללת אלא תשמע לא צליינית דנחולה

 נזמנה מתפללי׳ היתה חטא דיראת נתולה הך משא״כ הערוך נפי׳
 כפי' תמיד שכנותיה מנקרת נכך דדרכה תשמע שוננית אלמנה וכן

 דכל נתי נכה״ג דמיירי שכר דקנול אלמנה מתך שפיר פריך רש״י
 יכשלו שלא יר״מ ;וק״ל כו׳ מדרשא ני ומצלת אתת הזת יומא

 אכשל שלא עצתה על מתפללת היתה דלא הא כו׳ אדם בני בי
 ולא לאוקתה ננפשה יודעת דהיתה אפשר תיענש דלא אדם ננני

 ידה על ויענשו לאונסה נה הס יכשלו שלא אלא מתפללת היתה
 נמחיצתו אותו מכניסין אין ידו על חנירו שנענש תי כל וכדאתרי׳

: ודו״ק הקנ״ה של
 מלמדנו אקשי דמאי תימה קצת יש וכו' איני צלייניתוכו׳ כתולה ךקךי״ה

 תמיד תפלה נעלת כתולה על קאמר דהכא מכחולה חטא יראת ׳
 כיתה בירכתי להיות צריכה שהצנועה עילם ממכלי היא התפלה אחר לחזור

 אכל עולם ממכלי היא תמיד שכניה על מחזרת שוככית שהיא כאלמנה וכן
 ליה דקשי׳ תימא וכי ממנה שנר קיכול למדנו נכ״ה להתפלל ההולל אלמנה

 אשכחנא והא כולם כליל דנללא שובבית אלמנה צלייני׳ כתולה סתתא דקאמר

 דהאי ומשני שכר ואיכול חטא יראת מהם שלמדנו ואלמנה אחת כתולה
 כיון שכללככתולה קש׳מה אכתי מ״מ רטיכי כת יומני שוככיתכגון דאלמנה

 ומעיקרא ליישב ויש מידי משני ולא חטא יראת ממנה שלמדנו כתולה שיש
 כעלת להיות ולא עצמה לפרנס שצריכה לפי צליינית אכתולה אקשי לא

 שלמדנו כתולה ואותה עולם ממכלי היא המתפללת שכתולה דלעולם תפילה
 אקשי ולא אדם כני כ׳ יכשלו שלא רצון יהי מתפללת היתה חטא יראת ממג׳
 שהיא שמתיך פי על אף מאלמנה שכר איכול שלמדנו שונכית מאלמנה אלא

של השכונה על שתחזור כודאי כי שונכית היתה גס כה״מ אל לילך מחזרת
; רטיכי כת יורוני כגון אלא אמרו לא ותירצו מקום אותו

 סו תלמיד זה תרגימו הבא חדשיו לו כלו שלא קטן מאי
שם תלמיד זה אמר אבא רבי ברבותיו המבעט חבם

 רב אמר אבא רבי דאמר ומורה להוראה הגיע שלא
 * מפלי' הרוגיה כל ועצומים הפילה חללים רבים *כי דכתיב מאי

 הגיע שלא חבם תלמיד זה הפילה חללים רבים כי
 חכם תלמיד זה הרוגיה כל ועצומים ומורה להוראה
שנה ארבעים עד כמה ועד • מורה ואינו להוראה שהגיע

:בשוין אורי רבה והא איני
 שיתיז ע״י חדשיו לו כלו שלא קטן ליה וקרי ברבותיו המבעפז

רבים כי :דחגיגה קתא בפרק כדאמרינן מתקצרים
 נוהג שאינו ולתלמיד תשתעי קא זרה נאפת הפילה חללים
 הפילה וכו׳ הגיע שלא תלמיד זה : הכי לי׳נתי קרי כשורה

 שעוצתיס עיניו עוצם לשון ועצומים ;חדשין לי כלו שלא נפל לשון
 הוי כמה ועד :הוראה לצריכיס תורי׳ ואינם פיהם וסוגרים

 ארבעים אלא היו לא שנותיו וגל אורי רבה והא ; להוראה ראוי
 בשרן : וט׳ קאתו עלי מדבית זאניי רבה נר״ה כדאמרינן שנה
זקן נעיר שאין או להורות תותר נחכתה העיר לגדול שוה אס

:תתנו
פרש"* כו׳ שהגיע ת״ח זה הרוגיה בל ועצומים מהרש״א

 גדולים זר״ל כתשתעו לפרש ויש עיניו עוצס מלשון
 יחלק עצותיס ואת ספ״ק לעיל כמ״ש להורא׳ שהגיעו וחשוניס

 כו׳כתז שנין מ׳ עד כמה ועד .וק״ל ויעקב יצחק כא־רהס שלל
 שנת ת׳ דעד דבר מתוך דנר שתנין דהיינו לנינה שנה ת׳ נן ששנינו

 דעכו״ס פ״ק כדאמרינן תרנו לקנל תורה של שמושה זמן הוא
 עומד אדם שאין הזה היוס עד גו׳ לדעת 3ל לכס ה׳ נתן ולא
 התו' אנל כז׳ שנה מ׳ עד משנתו וחכמת רנו של דעתו סוף על

 כולי שנולד תשעה ולא ללתוד משהתחיל היינו שנת ת׳ דעד כתנו
 זה ואין תורה תמתן ללמוד התחילו דהתס תשגם והיינו ע״ש'

 אז שנולדו גם קטנים וכתה כתה המדנר נדור היו דודאי מוכרח
 עמהם וגם אז הלמוד נהתחלת ראויס היו ולא תורה מתן קודם

 שנת מ' להם שיש דהיינו לדעת לנ לכם נתן ולא הכתונמדנר
דלא לנינה מ׳ נן ששנינו וכמו שנה מ׳ למדו לא אס גס מלידתם

:ודו״ק שנה הת׳ כל נלמד דווקא איירי
 סז נקפי פרוש • שכמי פרוש * הם פרושים ז׳ רבנן תנו

חובתי מה פרוש ׳ מדוכה פרוש ־ קוזאי פרוש
 3" שכמי פרוש י מיראה פרוש ־ מאהבה פרוש ׳ ואעשנה

ע רגליו את המנקף זה נקפי פרוש שבם מעשה העושה זה

פרוש ב פד



פיטה שלישי פרק נוטל היה
 דם המקיז זה יצחק בר נחמן רב אמר קוזאי פרוש

 דמשפע שילא בר רבה אמר מדוכה פרוש ־ בכותלים
 מעליותאהיא ואעשנההא חובתי מה פרוש ,כמרובה

 מאהבה פרוש י ואעשנה תו חובתי מה ראמר אלא
 פרוש תתני לא לתנא ורבא אביי ליה אמרו מירא׳ פרוש

 לעולם רב אמר יהודה רב דאמר מיראה פרוש מאהבה
 שמתוך לשמה שלא אע״פ ובמצות בתורה אדם יעסוק

 דמטמרא יצחק בר נחמן רב אמר לשמה בא לשמה שלא
 רבה רינא דבי )ורמטמרא( מגליא דמנליא מטמרא

 לדביתהו מלכא ינאי לה אמר נוגדי דחפו מחני ליתפרע
 אלא פרושים שאינם ממי ולא הפרושים מן תתיראי אל
 זמרי כמעשה שמעשירם לפרושים שרומין הצבועים מן

:כפנחס שכר ומבקשים

 טלו מדוכה פרוש קוזאי פרוש נקפי פרוש שכמי פרוש
 זה אף שתים לכס שלא כמלו שכם מעשה :להו מפרש

 רגליו את מנקף לשתיס• ולא אדס בני שיכבדוהו להכאתו מעשיו
 ומתוך הארץ מן רגליו תריס ואינו גודל בצד עקב בשפלות מהלך

 עושה בכותלים דם מקיז : באבנים אצבעותיו את ענקף כך

 ראשו מכה כך ומתוך בנשים יסתכל כלא עיניו כעוצס עצתו
 שהוא בוכנא כמרובה .־ כפוף הולך דמשפע :יוצא והדס בכותל
 למדני ואעשגה חובתי מה פרוש : כטף וראשו כמקבת עשוי

 בקי אינו אס היא מעליותא הא _• ואעשה לעשות עלי תה
 הו חובתי מה : ללמוד ובא המצות וכדקדוקי באיסורים
 קיים כאלו עצתו ותראה עשיתי ולא עוד לעשות עלי תה ואעשנה

 מצות מאהבת ולא מצות שכר מאהבת מאהבה פרוש :הכל את
 מאהבת לעשות האדס על מה אלא עונשין של ומיראה :בוראן
 מטמרא דמטמרא .א3ל השכר וסוף אלהי ה׳ ציני וכאשר יוצרו
 לב״ד ומ״מ גלויות והגלויות אדס תכני נסתרות הנסתרות וכו'

 עצמן ותראין בטליתות המכסין תן יפרע והוא גלויות כולן הגדול
 היו שהפרושין הפרושין מן תתיראי אל פרושין: ואינן כפרושין
 צדוקי להיות ונהפך הרבה החכמים מן שהרג לפי אותו שונאיס

 יעבירו שלא מהס יראה אשתו היתה וכשתת בקידושין כדאמרינן
 לה ואמר עליה מלפניהם לבקש לו אומרת והיתה תבניה המלוכה

 לבניך ולא רעה יגמלוך ולא הס שצדיקים ושי׳ הפי מן תתיראי אל
 אוהבי שהם פרושים שאינן ממי ולא : להם חטאו סלא

 צבועים אלא כתולדת׳ מראיתם שאין כלומר הצבועים מן אלא

 : רשעים שהם זמרי כמעשה שמעשיהם כברם תוכם ואין מביורן
 ואיכא כפנחס לכבדם לבריות ואומרים כפנחס שכר ומבקשים

.־ צניעוחא לענין לה תפרשי דקא
 כו׳פרש״י שכם מעשה העושה זה שכמי פרוש מהרש״א

 הכא ליה דחקשי לדקדק ויש כי' לש״ש שלא שתלו
 שלא אפילו ובמצות כתורה אדם יעסוק לעולם בסמוך כדמקשיס

 טסי גרוע דשכס לשתה שלא דהאי מ״ל כו' דתתוך לשמה

 נתחייב דלכך אותה וע׳נה עבירת עכר לנכר כיון דתפרסתא
 פ״ק מ״ש ע׳׳פ ועי"ל פרש"י עיין נקפי פרוש : וד*״ק הריגה
 וזה מצוה לדבר דקאזיל והוא עולה כדם מרצה נקוף דם דחולין

 כדם שנתכפר וצדיק כפרוש שיחשבוהו כדי בעצמו רגליו התנקף
 כו' כפוף הולך כו׳כפרש״י רמשפע מדוכה פרוש ואמר עול׳

 זקופה בקומה ולא ראש בכפיפת האדם דאתרי׳שילך אע״ג טכ״ל
 הגי דכל ואפשר מדאי ביותר כפופה היא מדוכה כי דמשפע אפשר
 בפרישות הכריות כפני עצתם כמראיס אותן בעושה היינו דנקט
 הני ככל משובח ה״ז כן העושה האמיתי הפרוש אבל פרושים ואינן

 בכל פרושים כמה פרוש בערך כערוךיבאורך ועיין דנקט עניניס
 ליתפרע רבה דינא בי :ודי״ק הירושלמי לפי בתוספות וכן זה

 וכן שחורים נגדים גנדי בערך הערוך פי׳ כי' גונדי דחפו מהני
 לפרש ונראה שחור בגד פרש״י כתבי כל דפ׳ גונדי לנש ענן רב

 הפרושים תן הוא כאלו שחורים בגדים גונדי הכאדלבש
 הכונס דפרק זעירא דאלעזר ההיא כי ירושלים על המתאבלים

 יוהרא סכור אירושליס תאכלינא דקא איכמי תסאני תסיים דהיה
 לפרושים שדומים הצבועים מן אלא :הערוך פי׳ וכן כו׳
 שמעשיהן : ה־ן״ק ע"ש לפניה שחורין לבושין כלומר כו'

 כדכתיב ונפרהסי׳היה בגלוי ודאי זמרי כו׳מעשה זמרי כמעשה
 אלא גומר עדת כל ולעיני משה לעיני המדינית את אחיו אל ויקרב
 עצתם ותראין עושיןבסתר והן בגלוי שהיה זמרי מעשה דה״ק
 מעשים שעשו היו צדיקים וכמה כפנחס שכר לבקש כפרושין בגלוי
זמרי אלו נקט אבל רעים מעשים שעשו היו רשעים כמת וכן טובי׳

:ודוק אחד בדבר הפכיים מעשים עושים שהיו ופנחס

ארוסה פרק
 כה ירושלים מאנשי זעירא לי סח דברים ג׳ יאשיה א״ר

כ״ד שרצו ממרא וזקן מחול קינויו על שמחל בעל
 ואמו אביו שרצו ומורה סורר ובן לו מרחלין לו למחול
 על שבדרום חבירי אצל וכשבאתי לו מוחלין לו למחול

ירבו שלא כדי לי הודו לא ממרא זקן ועל לי הורו ב׳
: בישראל מהלוקת

 של ב״ד על שהמרה ממרא זקן ־ ירושלים מאנשי שהיה זעירא לי סח
: בחנק ומיתתו הגזית לשכת

 06 אף קיימת בהנחה לזקנים גדול כבוד תורה הלקה מקום בכל אה״ב
שנים ורוב אליהוא כמ״ש מבינים יעשה שהכסיון עיון חכמי יהיו לא

 כאשר המקונן אתר וגן הזקנים מן המדינה הנהגת טוב וכל חכמה יודיעו
 הם כי שמחים מהיות מנגינתם הבחורים שבחו ג״כ אז שנתו תשער זקנים
 ראשיכם כדכתיב ויעשו יראו מהם ולאנשים לבחורים ומלמדים מורים

 שכשיהיה מזה ונמשך אתבונן מזקנים דוד ואמר ושוטריכס זקניכם שבטיכם
 רבים יחטיא פן מיתתו לאחר אין ובליעל רע ואיש הראשים מן הזקן

 רוצת שאם כאן שאמרו והוא ־ אחריו וימשכו דעת לנבון אותו המחשיכים
 הרשות בנס מרי לסבול ואם וחב מאשתו חשש לו שיש מה על למחול הבעל
 אן< ויריע בב״ד שהתרה זקן אנל אחד לפרט אלא מזיקים אלו אין כי בידם
: פאשרה ולגדעו להמיתו אלא אופן כשום לו למלמל אין ישראל צכלל יריח

תניא
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 גיוס גו דתני היכי דכל אמרינן גרנות כמסכת דרש ביום בוסח

 שנתרנו בנשיאות עזריה גן אלעזר רני את שהושיבו יום הוא
 כל אומר גמליאל רני שהיה לנל ליכנם רשות שנתנו תלמידים

 תורה ורינתה המדרש לנית יננס אל כנח תוכו שאין חכם תלמיד
 : פירשוה שלא המדרש נגית תלויה הלכה היתה ולא ניוס נו

 שהשכינה שנתורה לאמר לשאר דומה שאינו לאמר ת״ל שאין

 לומר אין כאן אבל לישראל ולאתרו לחזור למשה הדנור מדנרת
 חובתן: ידי להוציא לצכור מקרהו ההלל את המקרא כנדול : כן

 הפרשה ראש שהוא הללויה פרקים ראשי אחריו עונץ והן
 נמסכת לה תנן והכי הללויה אחריו עונין אומר שהוא דגר כל על

שמע על וערם נכה״ב תמיד גמלו תימקל מלמד 1כםופ : סונה

פרק שהמים כשם
 נפקדת עקרה היתה שאם זרע ונזרעה *ונקתה תניא

 כן אם ישמעאל רבי לו אמר עקיבא רבי דברי
 הפסידה נסתרה ולא הואיל וזו העקרו׳ויפקרו כל יסתרו

 יולדת היתר. שאם זרע ונזרעה לומר תלמוד מה כן אם
 יולדת נקבות יולדת היתה ואם בריוח יולדת כצער
 ! לבנים יולדת שחורים ארוכים יולדת קצרים זכרים

: הפסידה נסתרה דלא תשוםז עקרה צנועה אשה כל הואיל תו

שהמים כשם פרק
 ובני משה ישיר *אז עקיבא רבי דרש ביום בו משנה

 לאמר ויאמרו לה׳ הזאת השירה את ישראל
 ישראל שהיו מלמד לאמר ת״ל מה לאמר ת"ל שאין

 יותר( מפורש כנרייתא )וכו׳ משה של אחריו שירה עונים
 נתנו הים מ־ן ישראל שעלו בשעה ר״ע דרש זו את ת״ר

 את המקר' כגדול שירה אמרו וכיצד שירה לומר עיניהם
 אשירה אמר משה פרקים ראשי אחריו עונים והם ההלל

 גאה גאה כי אמר משה לה׳ אשירה אומרים וישראל לה׳
 ר׳יוסי של בנו אלעזר רבי • לה׳ אשירה אומרים וישראל

 אחריו עונים והם ההלל את המקרא כקטן אומר הגלילי
 אשירה אומרי׳ לה'והם אשירה אמר אומ׳משה שהוא מה
 ר׳ גאה גאה כי אומרים והם גאה גאה כי אמר משה לה׳

 שתא הכנסת בבית שמע על הפורס כסופר אומר גחמיה
 ר״ע מיפלגי קא במאי * אחריו עונים והם תחלה פותח

 רבי של בנו אלעור ורבי קמייתא אמילתא לאמר סבר
 נחמיה ורבי ׳ ומלתא מלתא אכל לאמר סבר הגלילי יוסי

 דפתח לאמר הררי בהדי כולהו דאמור ויאמרו סבר
 בשעה הגלילי יוסי רבי דרש רבנן תנו ׳ ברישא ומשה

 וכיצד שירה לומר עיניהם נתנו הים מן ישראל שעלו
 משרי יונק ותנוק אמו ברכי על מוטל עולל שירה אמרו
 ותנוק צוארו הגביה עולל השכינה את שראו כיון אמו

 *מפי שנא׳ ואנוהו אלי *זה ואמרו מפיו אמו דד שמט
 אומר מאיר רבי היה תניא י עוז יסדת ויונקים עוללים

 שנאמר שירה אמרו אמן שבמעי עוברין שאפילו מנין
:ישראל ממקור אדני אלהים ברכו *במקהלות

רנה סוטה חמישי
 י/האו ני^ש יכות33 לתתחי ^הגדו פחסה פורם ייס1הטנ עשתה^

 נן״נן על הקדש רוח שרתה כך יחד כלס וקורין אחריו עונין ק"שוהן
 י,ימת7 קמייתא אמילתא לאמר ככתגה; השירה את יחד וכוונו כולם

 ש ע אחשה ויאמרו סבר נחמיה ורבי _■ ׳הל אשירה תמיד נין שעו קאי
 רפתח לאמר :הדדי נהדי כלר\ דאמור תשמע קאי ישראל וגני

 אחר דהיינו לאתר שנרשו אחר כולם ויאמרו ה״ק ברישא משה
 ודרך יונק ועד מעולל כדכתיג מיונק גדול עולל : רגם שפתח

 ועד משור כתו הגרוע עד החשוג מן הכל כלומר כך לומר התקר׳
 □במקור: אותם אף ממקור : היס על כשנקהלו במקהלות :שה

 אחריו עונין והן ההלל את המקרא כגדול מהרש״א
 3לול פר׳ ותוספות פירש"י כו׳עיין פרקים ראשי

 כו' לנו לא כו׳ בצאת כו׳ הללויה היינו דהלל פרקים דראשי הגזול
 ותהא ישיר אז אלא הפרק ראש ידענו לא הכא כו׳ע"שאנל אהנתי

 או הלויס אמח נשגתא גמנחה השנה ראש דתס׳ פ״ד דאתרינן
 :זק״ל הוא פירקא ריש נמי כמוך דתי תשמע כו׳ כתוך ותי ישיר

 פרקים גראפי יוצאין שהיו אע״ג בו׳ ההלל את המקרא כקטן

 כשמיעה י״ח יוצאין אותן התקרא וכגדול תמש׳ גדול לנו אין דהא
 והיו תמשה כשתיע׳ לצאת רוצין היו לא תלתא פי־סותי משוס י״ל

 כך פרש״י כו' מלמד כסופר :וק״ל המקרא כקטן כולם עונים
 איך דאל״כ לר"ן כמכילתא וכ״ה כו׳עכ״ל כולם על ר׳׳הק שרתה

 אגל פרקים ראשי זולת כולה יחדככתגה לאותרה כולם כוונו
 שאחר א1ן ר"הק עליהם ששרתה אצ״ל הגלילי כר״י ולר״א לר״ע
 התוס׳ ולפי׳ ליה כדאית ולמר ליה כדאית לתר עונין היו משה דנרי

 גותרין וישראל פותח תשה שתיו התוספות ע״פ נחמיה רני נדנרי
 דאית כ״ש כו׳ לה׳ אשירה אותרים ישירוישר?! אז אתר תשה כגון

 גשם כן איתא נתנחומא אגל כולם על ר״הק דשרחה למיתר לן
 נחמיה לרגי התלמוד לשין ומחוך רביעית דעת והיא תדאי ן3 ר״א

 הכי לפרש משמע לא כו' הדדי גהדי כלהו דאתרו ויאמרו דסנר
 כו'והוא יונק ותינוק כו׳ מוטל עולל ודו״ק־צ כפרש״י אלא

 ומנקים עוללים גס כוונו הקודש דכרנח דלעיל נחמיה רני כדעת
 עוז גרה״ק יסדת ויונקים עוללים מפי הכתוב וכ״פ שירה לומר
 גו' עוזך אשיר ואני כת״ש הקג"ה של עוזו בה שמספר השיר׳ שהיא

 צורריך למען דמייתי קרא נהאי גג׳וסייס יה וזמרת עזי נה ונאמר
 הקנ״ה של נעוזו מספרת הזאת שהשירה דהיינו■ נוי אויב להשנית
 כיס: שנענעו המצריי' שהס 1ישרנ של ואויב צוררך וכלית שהשנית
 ופליג עולל דוקא ס״ל הגלילי דר״י לומר דאין התוספות וכתבו

 אתרו אמן שכתעי עונרין דאפילו בסתוך דאתר אר״ת
 אית נמי הגלילי דר״י נהדיא איתא שאכלו נפ"ג דכתלתודא שירה

 שהגכיה לעולל נמי קרא דאיצטריך דר"מאלאדצ״ל להא ליה
 ע״ש התוספות לשו! תוכן ע״כ תפיו הדד ששתע ויונק צוארו

 כמצרי׳ ישראל שנולדו נפ״ק שאתרו התדרש ע״פ נראה ולי באורך
 זה ואמרו הים על שהכירוהו והס שם תגדלן והקנ״ה השדה על

 זה אתרו שהם ויונק דעולל קרא האי אצטריך להכי ואנוהז אלי
 והא נמצריס כנר הכירוהו דלא העונריס משא״כ ואנוהו אלי

 אפשר מלחמה איש כגנור הים על להם נדמה שהקנ״ה דאתרי׳
 שנאמר, : ק׳וק״ל נמי להן גשדהנדמה במצרים דלתטקית

במקהלות



סוטה חמישי פרק שהמים כשם
 כפרש״ישנקהלו ממקורנו׳ אדני אלהים ברכו במקהלות

 נוגנים אחר שרים קדתו דלפכיו קרא איירי הכי3 עכ״ל הים על
 המלאכי' נוגני' ואח״ב שירה לומר ישראל הים על שקדמו דהיינו

 התוף גומר תריס ותקח שנא׳ תרים שירת תופשות עלתות תוך3
 דרשוהו גו׳ שרי רודס צעיר בנימין שם דלאחריו וקרא גו׳ גידה
 רוגתיס יהודה שרי והיו ים רד אלא רודס תקרי אל א״נ פ׳3 לקמן

 אע״ג כו׳ כרם תנחום א״ר כו׳ חזי לא *והא :ע״ש כז' ^=־
 עולם מסוף צופה נתעיאתו דהתינוק התפלת כפרק דאתרינן

 והא- פריך והכי שכלית ראיה אלא תתש ראיה היינו לאו סופו ועד
 זה והתינוקות העוללים כדקאתרי תתש ראיה העוברים חזו לא

 להן נעשה שהכרס ותשני להן הפסק היה הכרס שהיי גומר אלי
 כעלתא וכדאתרינן תתש ראיית שראו כי׳ מאירה כאספקלריא

 כאספקלריא כיס שראו לפי יחזקאל ראה שלא תה כיס שפחה שראתה
כדאתרינן רכינו תשה אלא נביאים שאר ראו שלא ־ תת מאירה

;וק״ל החולץ ס״פ
 רכי בתוספות וכי' עוברין שאפילו מנין אומר מאיר רבי היה הרי״ף

 יוסי דר' לומר אין אתן שבמעי עונרין שאפילו מנין אותר מאיר
 דעובריס האי נתי סבר שר״י התו׳היא כוונת ביאור וכו' פליגי ור״מ הגלילי

 ואמרו מפיהם הדד שמעו דיונקות מוכח לא ישראל דממקיר זה שתקרא אלא
 נקרא היונק שהרי נפקא ויונקים עוללים מפי דכתיב קרא ומהאי שירה
 מפי שאמר שירה אומר הוא איך יונק הוא ואס מהדד יונק שפיו נשעה
 ולכך שירה ואתר מהדד פיו היונק ששמע בודאי אלא עוז יסדת יונקים
 אפי׳עובריס דרריש לר־ית גס לומר צריף וכן עוללים דתפי קרא האי הניא

 ויונקי׳רהא עוללים דתפי קרא להאי לי' עביד מאי לר׳ית והשתא ממקהלות
 כ״ש שירה אחרו העוברים שאפילו כיון אמרו שהעוללים לומר איצעריך לא

 ששמע ללנצנו קרא האי מאיר לרבי ליה איצטריך אלא ויונקים לעוללים הוא
:שירה ואתר מפיו הדד היונק

 עבד בןהורקנוסלא יהושע רבי דרש ביום בו משגה ע
 *הן שנאמר מאהבה אלא המקום את איוב כז
 איני או מיחל אני לו שקול הדבר ועדיין איחל לו יקטלני ע״נ

 לימד ממני תומתי אשיר לא אנוע *עד ת״ל לו מיחל
 רבן מעיניך עפר יגלה מי יהושע רבי אמר שמאהב׳עשה 08

 איוב עבד לא ימיך בל דורש שהיית זכאי בן יוחנן פ״ק
 . אלהים וירא וישר תם איש שנאמר מיראה אלא המקום נ״”

 תלמידך תלמיד הורקנום בן יהושע והלא ׳ מרע וסר ״|8ר
 כתיב היכי לא האי ונחזי גמ׳ נ עשה שמאהבה לימד

 לו כתיב וא״ו בלמ״ד ואי הוא לא כתיב אל״ף בלמ״ד א• לא
 מעתה אלא הוא לא 'ף אל בלמ״ד דכתיב חיכי וכל ־ הוא

 הוא דלא נמי הכי אל״ף דכתי׳נלמ״ר צר לא צרתם *בכל ,ס “
 וגומר הושיעם פניו *ומלאך והכתיב נמי זהב' םא;ת וכי כס

 : הבי ומשמע הכי משמע אלא • עולם ימי כל וינשאם
 לכאן תכריע שוה תשקלו שקול : המקום אה 3שאה מאהבה

 יקטלני הן וה״ק מיחל איני או מיחל אני לו ;ולכאן
 לו כתו נדרש שהוא לא דיש עוד לן איחל לא הרגני הוא ,בלא

 שלא פורענות תדאגת מיראה : כגמרא כדתפרש וא״ו גלמ״ד
 תלמידך תלמיד : אלהיס אוהב ולא אלהים ירא : א.עלי,מ

 עדיין אתר אי ואת לאבי' האי וליחזי ;עקעא י3ר של חלתידו
לצרתס חושש אינו הואןקאמרקרא דלא ה'׳נ שקולי; הדכר

 שהוא לו'ואפילו * המשנה כפירוש ז"ל הרתכ"ם לשון * כה צר ולא
 כוא״ו כתוב שהוא ואפילו ־ הין על תורה הוא הנה כאל״ף כתוב
 התדכר זה טעם זכר וככר לפעתיס הלאו על תורה הוא הרי

כאל״ף כתיכתו היה לא איחל לא שאתר תה ולפיכך ׳ הנח כאותיות
 : והין הלאו כין הספק שיסור תתה כוא"ו או

תשתע כוי״ו לו ר״ל בו׳ שקול הדבר ועדיין מהרש״א
 תצפה אני לו להרגני אותי יענוש אס גס מאהכה

 לו תצפה אני שיהרגני דעד תיראה דתשתע כאל״ף לא או לעה"כ
 לא עונש תיראת תתנו נצלתי ולא יהרגני אס אכל הריגה תיראת

 אגוע עד שאתר מקר׳המכריע ומייתי לעה״ב עוד לו ואצפה איחל
 לעול' חומתו תסיר שלא זו תדה לו שיש תי שודאי חותתי אשיר לא
 תאהכה תעוכדי׳ אלא תיראה עוכדים תתדת זה אין מותו יזס עד

 כלל משמעות לו דאין כוי״ו לו לפרושי ליכא תותתי אסיר לא והאי
 כו׳ הכי ומשמע הכי משמע לא אלא :ודז״ק כאל״ף לא אלא

 הין על לפעתיס תורה כאל״ף הוא אפילו כתתני׳ כפי׳הרתכ"ס
 זה זכר וככר הלאו על לפעתיס תורה הוא כוי״ו 3כתו הוא ואפילו

 חותה לא אפר גכי לדקדק ויש עכ״ל כו' הנח כאותיות התדכר
 עכשיו לו שאין אע״פ מיניה לדרוש הוצרכו לתה כאל״ף מדכתיב

 דכתיכ אע״ג כזי״ו לו תתש לפרשו איכא הא לכן קודם לו והיה
 לשון דעיר כיון ,וי״ל איחל לא וגכי צר לא גכי הכא כי באל״ף

לאו נתי תיניה לתדרש לאו אי כה״א לה לתכתכ ה״ל היא נקכה
: ודו"ק זה כעין כחומש רש"י כנוסחת קצת ויש

עדין כי לזמר אין וכו' אגוע עד ת״ל וכו׳ שקול הדבר ועדין הרי״ת
 אז מאהבה הוא חי^זי אסיר לא אגוע עד אם שקול הדבר י
 לאחר הא תותחי לא'אסיר המיתה שעת עד אגוע עד פי' שאין לפי מיראה
 כלו' הוא אנוע שעד לומר הוא ובהכרח אפשר לא דהא תומתי אסיר המיתה
 אפשר אי וא״כ תומתי אסיר לא ואפי׳ה שאגוע עונש עד תה עלי יעבור
 שבעולם עונשים כל מקבל היה שהוא כיון העונש מיראת עובד שהיה לזמר

 יתברך הבורא עבודת בשביל מקבל היה מיתה עונש עד גדול עונש שאפי׳היה
 לעבוד כדי תמות מר עונש מקבל היה ה' ונאהבת מאהבה עובד שהיה ומכאן

 מחתת לא כלומר תתני תמותי אשיר לא שאתר בזה לדקדק יש וגם ה׳ את
 וכו׳ הושיעם פניו ומלאך והכתיב הטוב: ורצוני מדעתי ממני אלא ופחד יראה

 ואף ישראל של בצרתן צרה להקב״ה יש שלא באל״ף הוא לא למה לדקדק יש
 צרה לו מגיע שאינו אע״ם ובחמלתו באהבתו הושיעם פניו מלאך כן פי על

 והכונס בה צר ולא לצרתם חושש אינו קרא פי׳וקאמר ז״ל ורש״י מצרתם
 אינו ואם לצרתס חושש שאינו אומר שמקרא ואמר דוחקנו לתקן ז״ל לרש״י

 אינו אומר דקרא מנ״ל קשה עדין אבל להישיעם מלאך שלח למה חושש
 ע״ס אף אהבתם בשביל בעיניו וקשה לצרתס הוא חושש דלתא לצרתס חושש
 ובחמלתו באהבתו הושיעם פניו מלאך מ״ת ישראל של בצרתם צרה לו שאין

 הוא ואיך למושיע להם ויהי אותר שלפניו שמק־א דרש דרך לומר ואפשר
 כדי בצרתם מרגיש להם הוא שהקב״ה אלא הושיעם פניו ומלאך אחי׳כ אומר
 לפי כיצד למושיע להם היה הקי״ה של מחיבתו כי למושיע להם להיות

 הושיעם פניו ומלאך כביכול צרה תגיע להקב״ה לו ישראל של שבצרתם
 נאל״ף הוא בה׳ואילו נושע ת׳וישראל תשועת כביבול בזה כי מצרתם לישראל

הושיעם פניו מלאך אומר הוא איך ישראל של בצרתם להקב״ה צרה יש שלא
־ למושיע להם ויהי כיכחיב המושיעם יתברך הוא והלא

ונאמר באיוב אלהים *ירא נאמר אומר מאיר רבי תגיא
 :ם האמור אלחים ירא מה באברהם אלהים *ירא

נואשיח מאהכה באיוב !אמורי היםלא ירא ףא מאחבר, הםכאכר
;נ ־ו^־רם



רגו סוטה חמישי פרק שהמים כשם
 באברהם כמו אהבה מצל שאינם דהיינו תיראה תר ביה ותסיק
 נגד בך לחוסי׳ פעלת ביה מדתסייס והיינו לעיל כדקאת׳ ואיוב

 לפנים אלא תתנו ויראי׳ בהקנ״ה חוסים שאינן דהיינו אדם בני
 דאיירי קרא כאידך אכל אהבה תצד ולא אדם בני נגד דהיינו

 שחוסי' דהיינו סתם בך חוסי כל וישמחו קאתר תאהב׳ כעושה כיה
 ר״ל ירננ-ו לעולם ביה וקאמר אדם בני נגד שלא גס כהקכ״ה

לו יקטלנז אם איוב גבי כת״ש עונש יראת שם אין אס גס לעולם
: ודו״ק לעיל כמפורש איחל

נאמרים אלו פרק
 עב בקול שבחו אומר אדם אומר יוחאי בן שמעון ר׳ תניא

 רב מוידוי נמוך בקול שבחו רם בקול וגנותו נמוך
 3ע" בקול וגנותו ׳ בכורים ממקרא רם בקול וגנותו י מעשר

 תפלה תקנו מה מפני רשב״י משום יוחנן רבי והאמר רם
 לא שהרי עבירה עוברי את לבייש שלא מפני בלחש

 גנותו תימא לא לעולה חטאת בין מקום הכתוב חלק
 לקרא להודיע צריך יקרא טמא כדתני׳*וטמא צערו אימא אלא

ני : רחמים עליו מבקשים ורבים לרבים צערו ״
 בקול :עצתו שכח היינו שכחתי ולא מתצותיך עברתי לא שבחו

 אובד ארמי כגון וגנותו ענייה; ביה כתיב תדלא נמוך
 :רשע היה הארמי לבן שאביהם שתתודיס גנות והיינו וגומר אני

 בחנת כדאשכחן נלחש תפלתו אומר אדם שיהא תיקנו מה מפני
 בתפלת' המתודי׳ עביר׳ עוברי לבייש שלא :ישמע לא וקולה

 שעברו צרות דהיינו עליו שעברו צרות צערו : שבידם עכירות על
 סורו כלו׳ יקרא טמא וטמא : מצרים צרת לבן צרת ישראל על

 חטאת בין מקום הכתוב חלק לא שהרי ;הוא טמא כי מעליו
שהוא יבינו שלא עצתו בפני תקום חטאת לשחיטת קבע לא לעולה

:ויתבייש חטאת
 כדאשכחן כו׳פרש״י בלחש תפל׳ תיקנו מה מפני מהרש״א

•* דהכ׳קאמר לדקדק יש עכ״ל ישמע לא וקילה בחנה

 ופרש״י אמנה מקטני ה״ז בתפלתו קולו המשמיע אחרינא טעמא
 דודא* ליישב ויש עכ״ל לחש תפלת שומע הקב״ה אין כאילו שם
 בית שייך הוה לא בתפלתם קולס משמיעים עלמא כולי היו אס

 עבירת עוכרי משוס לחש תפלת דחקנו כיון אלא אתנה תקטני
 אמנת תקטני ה״ז אינשי תשאר טפי קולו ותשמיע בהא חפ דלא מאן

 שעברו צרות רש״י לפי׳ בו׳ כדתניא צערו אימא אלא : ודו״ק

 שיבקשו כדי שעבר צערו רם בקול להודיע הכא שייך תאי כו׳וק״ק
 עליו לבקש בדוחק וי״ל הוה דהוה תאי שעבר מה על רחמים
 כלומר יקרא טמא וטמא :וק"ל כזו צרה עוד יבא שלא רחמים

 טמא שהוא שיקרא אלא נתבוין לא דהכא דחוק ופירושו כו׳ סורו
 שיקרא אבל וצערו נגעו תטותאות שירפא עליו רחמים לבקש כדי :

דמ״ק פ"ק בהדיא כדאמרי' אחריתא תילתא הוא התנו שיפרשו

 מאי אוהבי אברהם *זרע רכתיב מנאלן גופיה ואברהם ישעי'*
 הא בינייהו איב׳ מיראה לעושה מאהבה עושה בין איכא

 יותר מאהבה העושה גדול אומר אלעזר בן ר״ש רתניא
 לאלפים תלוי וזה דור לאלף תלוי שזה מיראה העושה מן

 והתם לאוהבי לאלפים חפר *ועושה כתיב הבא דור * '"םמ
 לאוהביו כתי׳ נמי התם דור לאלף מצותיו *ולשומרי כתי׳1 יני

 והאי ליה לרסמיך האי דור לאלף מצותיו ולשומרי
דרבא קמיה קיימי רהוו תלמידי תרי הנהו י ליה לרסמיך

 צפנת אשר טובך רב *מה כחלמאי אקריון א״ל חד לא מלי׳
בך חוסי כל *וישמחו בחלמאי אקריון א״ל וחד ליראיךה שס

 מר אתון גמורי צדיקי תרוייכו לרו אמר וגו׳ ירננו לעולם
: מיראה ומר מאהבה

 להגין לדורותיו זכותו לו תלוי :אתה אלתים ירא כי באברהם
סמך לאוהביו לאלפים : דור אלפים עד עליהם

 תצותיו שומרי אל דור לאלף סמך קרא ואידך לאלפים לאוהביי
 דהוא מאהב׳ לפרוש מיראה לפרוש דומים אלו ואין מיראת דהיינו

 מאהבת והנך והעונשין הקללות פורענות ומיראת השכר מאהבת
 וישמחו עליו: מוטלת ואימתו וגודלו שמוראו ומיראתו המקום

< שמך אוהבי בך ויעלצו דקרא סיפא גו׳ בך חושי כל
בו׳ מאהבה כאברהם האמור אלהים ירא מה מהרש״א ־׳

 עתה נאמר וז״ל פי״ג מ״ד עיקרים בס׳ מבואר
 יירא שאברהם ט' המורה כפועל המעשה נעשה שאז לפי ידעתי
 מלעשות נמנע כו׳ולא שאין עונש ליראת ולא מאהב׳ ועובד אלתיס

 הג״ש בכאן ובא כו׳ע"ש באוהב הכתוב תוארו ולא הש"י מאהבת כן
 במתניתע הכא כמ״ד אוהב ולא אלהיס ירא שהיה כאיוב תאמר שלא

 כן האהבה ע״ד היה בו שנאמר שהיראה באברהם שנאמר כמו אלא
 קראי כדמוכחי מאהבה בעובד הדרך ע״ז ירא שהיה באיוב נאמר

 מצותיולאלףכו׳ ולשומרי כתיב התם : כמתניתי! דמייתי
 אלא אינו ואל פן השת׳ שנא׳ כ״ת כמ״ש ל״ת על נופל שמירה שלשון

 כפרש״י ועיין המפרשים כמ"ש הירא' מצד הס ל״ת ומצות ל״ת
. . . . פ' ת״ג עיקרים בם׳ גס ואהבה היראה חילוקי נועל ובפרק הכא

 כיה אמרי׳ שמתו מי ובפרק עבירה עוכרי לבייש שלא כדי טעמא לאלף מצותין ולשומרי לאוהביו כתיב נמי התם :3ל״
, -....... *..... דמייתי ילןךן ךפךשת ךא^ ,הכ :ןייאק5 מ,״ה ורהאכל כף

 באברה׳ לעיל מ״ש ע״פ ליישב וים מצותיו ולשומרי נמי כיה דכתיב
 איכא נמי הכי אהבה מצד היא בהם הנאמר שהיראה וכאיוב

 אלא פריך לא ולכך האהבה מצד מצותי ולשומרי לאוהבי לפרושי
 בעלמא בירא׳ דאוקמ' דור לאלף אלא ביה כתיב דלא בתריה תקרא

 לדסמיך האי דמסיק לתאי ניחא והכי לאוהביו נמי ביה כתיב הא
 עם דבק מצבתי דולשותרי קתא בקרא הרא״ס בזה שנדחק כו' ליה

 ניחא דלדברינו דלעניו לאלפים טס ולא פניו דלפני חסד ועושה
 צד על תירא׳ בעושים דהיינו לפי׳ אלא גמי דבק מצותי דולשזתרי

 האי ואתחנן דפי קרא באידך ומיהו ליה לדסתיך והיינו האהבה
ולא תצותיו אלשותרי אלא קאי דלא שפיר קאתר ליה לדסתיך
1׳ <״ עץ • ׳-׳-״״ ....... סא״הך ש״כמ ןהחסד חהברז שומר עם דבק שאוהביו אלא אאוהביו

 לית תבעי והא ומקשי׳ פרוש לו קוראה טותאה יקרא טמא .וטמא ףוג יאךרלי צפנת גו׳ רב מה כחלמאי אקריון :ודו״ק
להודיע



פרק נאמרים אלו
 כן דאם ומשני עליו רחמים שיבקשו כדי לרבים צערו להודיע

:ודו״ק תרתי ש״ת טמא וטמא תאי יקרא וטמא לכתוב
 ממר^א רם כקול גנותו וכו׳ נמוך כקול שכחו אומר אדס הרי״ף
שתתוודי! גנותו היינו אני אובד ארמי כגון פרש"׳ גיכוריס ׳
 לאנד שנקש לכן גנות שמספרים כיון וי״ל רשע היה הארמי לכן שאכיהס

 ואפשר אמותינו אכי וללכן לנו מה כי עצמו של גנותו זה אין כן אם אבינו
 כדרכיו והלכנו שלמדנו הו.א אותנו איבד הרשע שלכן אזמר שהוא שמתוך

 עצמינו גנות ה״ז 'כ א ס כמצר ונשתעבדנו ירדנו מעשינו ומתגך רשע דרכי
 רם כקול צערו דמשני כתאי קשה ומיהו רם כקול כענייה אותו ואומרים

 גנותו סיפור נכללו שם נקולרס לכן של צערו שמספר שמתוך כיון והלא
 כיכרי לנייש שאין שהקשה הקושיא עדן רשע היה הארמי לכן שאכיהן

 ממנו עלינו שכאו הצרות על אני אוכד ארמי דדרשינן כמסקנא עכירהוצ״ל
כדרכיו שהלכנו רשע כדרכי אותנו שאיכד תו מדריש לא א״כ מצרים צרות כגם

: רם כקול עון הזכרת כאן ואין >

 אל לעילם רב אמר יהודה רב והאמר לשון בכל ותפלה עג
 כל יוחנן רא״ר ארמי בלשון צרכיו אדם ישאל לג

 לו נזקקין השרת מלאכי אין ארמי כלשון צרכיו השואל
 קשיא לא ארמי בלשון מבירין השרת מלאכי שאין לפי
 בלשון מבירין השרת מלאכי ואין בצבור הא ביחיד הא

 קדשי מבית קול שמע גדול כרן יוחנן והתניא ארמי
 קרבא לאגחא דאזלו טליא נצחו שאמר הקדשים

 קול ששמע הצדיק בשמעון מעשה ושוב באנטוכיא
 )סבילת( בטילת אומר שהוא הקדשים קרשי מבית

 ונהרג היכלא על לאיתאה סנאה דאמר עבידתא
 ובלשון וכיונו שעה אותה וכתבו גזרותיו ובטלו גסקלגם

 שאני קול בת אימא איבעית .אומרים היו ארמי
 דאמר הוה גבריאל אימא בעית ואי עכידא דלאשמועי
: לשון שבעים ולמדו גבריאל בא מר

 נינהו דרחמי קרא צריך לא לשון בכל מתניתין דקתני ותפלה
 צריך יחיד :וליצלו לבס לכוונו ־ידעי לישני ובתתוא

 כביר אל הן שנאמר להו צריכי לא צבור השרת מלאכי שיסייעוהו
 שהלכו וכו' טליא נצחו רביס: של בתפלתם מואס אינו ימאס לא

 יום לפני עכו״ס טס להלחם חשמונאי בית בני כהונה פרחי
 עבודה עובד כשהיה קול בת יוחנן ושמע בי״ה ונלחמו הכפוריס

 .־ וגו׳ גדולה עבודה חילו את העביד לשון חיל עבידתא ; בי״ה
 הממוני מדה אות׳ קול בת הוא;שאגי עכו״ס מלך שס גסקלגס

 לכל משתלחת והיא להשמיע שעשויה מפני לשון ע' יודעת כך על
 בפרקין לקמן מר דאמר :לוה ופעמים לזה פעמים הלשונות

: לשון ע׳ ליוסף ולמדו
 נקט דוקא הרא״ש לדברי כו׳ צרכיו השואל כל מהרש׳יא

 ולדברי המלאכי׳ בעיני מגונה שהוא לפי ארמי לשון
 דנקט צ״ל לשונות לשאר תרגום לשון בין חילוק דאין החולקים

 מסיני ניתן חשוב לשזן שהיא ע״ג אף לרבותא תרגום שהוא ארמי
 בו׳ מבית שמע כ״ג יוחנן :נדו״ק דמגילה פ"ג כדאמרינן

 המעשים ואלו הוה נבואה דא״כ היה השטני מפי דלאו להו משמע
 ומלאכי וזכריה חני משמתו אז הנבואה בטלה ה־ושכבר שני בבית

 שני בית חורבן לאחר גס משתמשין היו כדמשיק קול בית אבל
 או במלאכים היו דחשקמשין י״ל וכן דיבמות ש״ק נדמוכח

סוטה שביעי
 ישן{ אל ארמי בלשון יודע דגבריאל ואע״ג הוה גבריאל כדמסיק

 התפילות לקבל ממונה אינו שהוא דאפשר ארמי בלשון צרכיו אדם
:ודי"ק ג״ה יתברך לפני להביאם

 עף ארון יום בכל הירדן את ישראל עברו כיצד רבנן תנו
שנא׳ תחלה נסע היום ואותו ט דגל שני אחר נוסע

 בירדן לפניכם עובר הארץ כל אדון הברית ארון *הנה
 יז!;ע הכהני< היום ואותו הארון את נושאים לוים יום בכל

 ג נושאי הכהנים רגלי כפות כנות *והיה שנאמר נשאוהו
 05 בג׳ אומר יוסי רבי תניא י וגומר הארץ בל אדון ה׳ ארון

 • הירדן את כשעברו הארון את הבחנים נשאר מקומות
 ג למקומו שהחזירוהו ובשעה י יריחו את שסבבו ובשעה

 לף לאחוריהם המים חזרו במים הכהנים רגלי שנטבלו וכיין
 05 הבחנים ורגלי היררן עד ארון נושאי *ובבא דכתיב
 המים ויעמדו )דכתיב( המים בקצה נטבלו הארון נושאי

 גובהןורוחבן( וכמה וגומי אחד נד קמו מלמעלה היורדים
 דבר' ישראל מחנה כנגד מיל( י״ב )על מיל י״ב מים של
 אדם ובי לדבריך שמעון ב״ר אלעזר רבי א״ל יהודה רבי
 מים באים א״ב קלים מים אומר הרי קלים מים או קל

 ועולים נגדשים המים שהיו מלמד אלא אותם ושוטפים
 עד מילין מאות משלש יותר כיפין גבי על כיפין למעלה
 שם כשמוע *ויהי שנאם׳ ומערב מזרח מלכי כל אותם שראו

 לשלוחי אמרה הזונה רחב ואף וגומר האמורי מלכי כל
 ג שה וגומר סוף ים מי את ה' הוביש אשר שמענו *כי יהושע
 מאי וגומר רוח עוד קמה ולא לבבנו וימס ונשמע וכתיב

 ה סס הבא שנא ומאי רוח בם היה *ולא דכתיב התם שנא
 נ שס עודם ׳ אקשו לא אקשויי דאפילו קמה *ולא דכתיב
 עוברים אתם כן מנת שעל דעו יהושע לרם אמר בירדן

 שנאמר מפניכם הארץ יושבי את שתורישו מנת על
 נמוכי *ואם )וכתיב מפניכם הארץ יושבי כל את *והורשתם

 ג- כאשר *והיה וכתי׳ מפניכם הארץ יושבי את תורישו לא
 ס5 כן עושים אתם אם ׳ לכם( אעשה להם לעשות דמיתי
 יהישע *ער שנאמר אתכם ושוטפים מים באים לאו ואם מוטב

 כנ בירדן עודם ואתכם אותי אותיכם מאי אותיכם השמידו
 ו נס שכמו על אהת אבן איש לכם *הרימו יהושע לרם אמר

 בקרבב׳ אות זאת תהיה למען ישראל בני שבטי למספר
 לכם האלר האבנים מה לאמר מחר בניכם ישאלון כי

 בירדן עודם הירדן את אבות שעברו לבנים סימן וגומר
 שס ממצב הירדן מתוך מזה לבס *שאו יהושע לרם אמר
 והנחת׳ עמכם אותם והעברתם אבנים י״ב הכהנים רגלי

 אשף במלון ת״ל ומלון מלון בכל יכול וגומ׳ במלון אותם
; הלילה בו תלינו

 :דגלים מסעות גבי נשא פרשת כדכתיב דגלים שני אחר
נושאים הלוים יום בכל : כלכס לפני תשמע לפניכם

 ובשעה : וגומר והשלחן הארון ומשמרתם כרכתיב קהת בני
 ?'הנהנייויאמר נון בן יהושע ויקרא ;דכתיב יריחו את שסבבו

אליפס



פרקנאמרים אלו
 קדשי לכית למקומו כ־שהחררו : הכרית ארון את שאו אליהם

 הנהנים יישאו ישראל זקני כל כדכתילועאו שלמה נימי הקדשים
 לארץ עלי ביתי שנשגלה למקומו החזירוהו והיינו הארון את

 נוטל משם משה שעשה משכן של הקדשי׳ קדשי' כית מתוך פלשתים •
 מקום לו היה לא ?לשתים וכשהחזירוהו בשילה נקבע שהמשכן

 הניאו ומשם אנינת בבית ונשתהה שילה משכן 3חר שהרי קכוע
 שלתה שננה עד דוד לעיר ומשם עונד לנית שנה עשרי׳ לסוף דוד
 טרקסין ואתה ההיכל מן לפני׳ התיר את לו וכנה המקדש נית את

 ויניאו וכדנתיכ התיוחד תקותו קרוי והוא. הפרוכת נמקים חוצצת
 וכיון :וגו׳ הבית דניר אל מקומו אל ה׳ נריח ארון את הכהניס

 לאחוריהם המיס חזרו לתוכו ככניסתן מזרחית נשפה שנטבלו
 והמים עומדים שם אלא ולמטה הנהגים מן יורדים היו שלא

 אח׳והכהנים נד קתו כדכתיב למעלה ועולים נגנהים הנאי׳תתיר
 מיל י״ב גרסי׳: מיס של גובהן כמה : כלס שענרו עד שם עתדו
 עכרו והס תיל י״נ על תיל י"נ שהיה ישראל מחנה כנגד

 נמצא תיל י״כ 3רוח שהוא כתות יחד עכרו תחניהס רוחב נחנייתן
 שעלו עד מחניהס אורך של תיל י״ב תהלך אלא נענרס שהו שלא

 מים אומר הוי :המיס גבהו התחנה׳וכנגדס סוף של אחרונים
 וחזה תיל י״ב אלא גכהו לא שהמיס וא״נ האדם תן לרוץ קלים

 ושוטפים התיס ובאים לעכור לא־הספיקו שעדיין נמצא למקומם
 קודם יהושע לשלוחי אמרה רחב ואף : אולמות :כיפק אותם

 עורם :עדיין תפחדיס היו סוף ים קריעת שעל הירדן את שענרו
 הארון נושאי והכהני׳ כדנתיב וכו׳ יהושע ;להם אמר בירדן

 יהושע את ה׳ צוה אשר הדכרים כל תום עד הירדן נתיך עותדי׳
 כי נמשה כתיכ דהכי יהושע את תשה צוה אשר ככל העס אל לדבר
 כלומר וגותר והורשתם כנען ארץ אל הירדן אח עוכרים אתס

 ושוטפים : להורישם ע״ת עתהס התנה הירדן את שענה קודם
 שהקימו האנגים וכו'הס לכם ;הרימו כברייתא גרסינן אותיבם

 הכהנים רגלי מצב תתחת היו הס אכניס מיני שלשה לקמן דאתרי׳
 לכם שאו :הירדן את ■אנות שענה לכנים סיתן להיות לזכהן

 נהר שהקיתו הם וגו׳ הנהנים רגלי ממצב הירדן מתוך מזה
: נגלגל וקבעום וקפלוס המזכח וכנו עיכל

 שהחמה מקום השמש מבוא דרך *אחרי מהרש״א
 אחרי זה לפי ויהיה הכא פרש״י עיין כו׳ זורחת

 מבוא תן ורחוק מופלג אחרי ר״ל אחד דכור הכל גז׳ תכוא דרך
 תקז׳ השמש תנוא לקתן ומ״ד תעו־נ לצד המזרח תן דהיינו השתש

 מן ורחוצן תופלג אחרי אחד דנור הכל ג״כ יהיה שוקעת שהחמה
 אכל י>׳א תזרח שהוא לירדן סתוך המערב מן דהיינו השתש מבוא
 המזרח תן רחוק אחרי שפיר׳ אחרת דרך לעצתו לקח כחומש רש״י
 כתאן דלא והוא הס דבורים וכ׳ מערב לצד השמש מבוא ודרך
 הפשוטו לשמור החומש בפירו׳ שדרכו ואפשר דשתעתין חנאי מדגי
 שפיר* כתו נכ׳רכוריס לפרש ליה תשמע טעמים בב׳ הניקוד ולפי

 בארץ :*וק״ל הלכות כחידושי כה״ג שכתכנו תה כזה ועיין שם ^=*1 ־
 משוס דהיינו כו׳ בניחותא פרש״י כו׳ הוא החוי ארץ הכנעני

הוא חוי אס דגם תיא קושיא דלאו מידי ראנ״י השיב לא דאהא

רגז סוטה שביעי
 מול ומיהו מקראות בהרבה עתים ז׳ כל כולל שהוא כנעני קורא

 השיב לא לכאורה קושיא כלשון דקא״ל כו׳ ראו לא והלא הגלגל
 ממילא אתא הדרך להראות קרא דכולי כיון ליישב ויש כלום ראנ״י

 וענין הגלגל מול שהיה אתא נתי הדרך דלהראות הא לן תקשי לא
 נראה ויותר פרש״י עיין כראשונה כתו כשנייה הדרך להם להראות

 מלכים ל״א נכנוש דהיינו כשנייה הדרך להס להראות לפרש לי
 כככוש תשה ניתי כראשונה הדרך להם שהראה כתו יהושע ע״י
 וכרמי* כשדות ולא לכו נדרך שס תפורש דהחחת ועוג סיחון ארץ

 נד״ה 'נפרש״י וק״ל וכרס כשדה נטה לא סיחון נתלחתת דנתיב
 והק כו׳ משה נתיחת ליפסוק הענן שעתיד כו׳ לתם שהראה כדרך

 וכשמת הענן היה אהרן דנזכות ותענית דר״ה נפ״ק דאתריגן
 נתיחת שנסתלק הנאר כתו משה בזכות אח״נ שחזר אפשר נסתלק
 והיום כו׳ ארון יום בכל :וק״ל תשה כזכות שוב וחזר מריס
 היה לא טתאה ארן שהיא נח״ל שהיו זמן דכל כו׳ תחלה נסע

 מסעות3כתפור׳ הדגלים אתצע3 ישרן! בני כתוך אלא שורה השכינה
 אתת כאלפים תחלה השכינה נסעה הקדושה לארץ תשנאו אכל

 נפסוק הרמנ״ן כזה כת״ש הארץ אותה אלהי שהוא שתורה לפניהם
 שהוא אחר השכינה ששם הכרית ארון הנה וז״ש הארץ נכר אלהי
 אז נשאוהו וע״כ לפניהם ועכר עצמו הקדים הארץ אותה אדון

 קאתר נתי ולכך קדשים קודש להקדישו אהרן וינדל כמ״ש כהנים
 אהרן כני ידי על היה קדשים קודש שהוא למקומו כשהחזירוהו

 נז< שופרות ז' כקדושת היה ענינו שכל ירחו הסכת וכן הנהנים
 : וק״ל הקדושים כהניס ז׳ ירי על כן גס היה ז׳ וכפעם ימים

 לגרסתו׳ קשה וקצת רש״י פירש כך גרסינן מים של גבהן וכמה

 לתיתר איכא הא לאחוריהם המים דחזרו קאמר אתאי ולפירושו
 כו* ולמטה הנהנים תן ירדו ולא מלמעלה כתקותן דעתדו שפיר

 נגדש׳ץ שהיו הנא נתי קאתר לא אתאי לפירושו וע״ק קפירושו
 מלמטה כגונה נמי יודא דלרכי כיון וע״ק מיל ־י״כ הפחות לכל

 קלי'׳ דמי׳ כיון לראנ״ש ליה קשיא קא אתאי מיל י״כ הלכו למעל׳
 כהולכים קלים הס דודאי דאימא כו' ושוטפים מיס כאיס כן ואס
 כגונה למעלה מלמטה כהולכים אנל למטה מלמעלה הלוכס דרך

 נראה היה פרש״י ולולי הארץ על אדם הליכת תן קלים אינם
 וכ״ה כו׳ מיס של רוחבן וכמה ר״י בדברי דגרסי ספרים גירסת

 עמדו המים נשנכרתו הואלר״י וכע״יוהפי* כילקוט הגירסא
 תחנה כנגד מיל י״ב לאחוריהם כך וחזרו כנד הכריתה כמקום
 לאחור 3יסו הירדן לדכר זכר לדבר ראיה שאין פי על אף ישראל

 נמצא חזרתם ממקום לילך חזרו המיס גס לילך ישראל תחילו וכשה
 כרוחב ישראל כל שעכרו ונתצ׳אחר מיל י״נ היה החזיר׳לאחור רוחב

 מקו׳שנכרתו עד לאחור מתקו׳חזרתס המיס כן גס הלכו מיל י'׳כ
 דהתים כיון לר״י ראב״ש קאמר שפיר והשתא תיל 3י״ נתי דהוי
 שעכרו קודם שוטפי׳אותס היו למעה מלמעלה הלוכס דרך קלים
 כלם שעכרו מקודם ישראל העברת למקום המיס באו שהרי כלס

 דנתקום אלא לאחור המים חזרו לא דמעולס ו־אכ״ש קאמר ולהכי
 כן נגדשיס היו מלמעלה אים3ה המיס וכל כנד עתדו שנכרתו

ומיית* נו' מלכי נל אותן שיראו נדי מיל מאות מג׳ יותר בנס
יאג״ש א סה ח״ב



סוטה שביעי פרק נאסרים אלו
 כת״ש העננים תן למעלה כ׳׳כ נגדשין :היו לדבריו ראיה ראב״ש

 וימס גו' מלכי כל כשתוע ויהי תדכתיג כי' שראו עד התוספות
 היו לא בעלמא השמועה מתוך דודאי גו׳ הס3 היה ולא ס33ל

 נגדשין הירדן מי שהיו הגדול הנס שראו לאו אי כ״כ מתפחדין
 3רח ואף בכה׳״ג ומייחי גומר הוביש אשר זו שמועה3 האמינו כ״כ

 השמוע׳בעלת' דתפי גו׳ קתה ולא נו33ל וימס גומר שתענו כי בו׳
 אף המיס שכל הגדול הנס כשראו אבל כ״כ תתפחדין היו לא

 האמינו המים ויבקעו גבי בחומש כפרש״י להם נרלבקעו שבכלים
 נראה זה כל גומר סוף מייס ה׳ הוביש אשר בשמועת

 עודם : ןךן״ק ישנים הספרים גרסת לקיים פשוט לנו
 תדברי בירדן עודם הני כל לשיטתינו לכאורה בו׳ ניררן
 התיס אותן שטפו לא איך כירדן שם דשהו כיון ראב״ש

 דאימא ר״י דברי לדחות ראיה זה ואין כ״כ נגדשין היו לא אס
 לעמוד שהות להם היה ודאי התחנה תחלח3 שהלכו דהכהנים

 הני כל אבל הדגלים מן האחרון את יעטר אשר עד בירדן ולשהות
 כו׳ הירדן את ישראל עברו כיצד של פירושו הוא כו׳ בירדן עודם
 כו׳ שתורישו ע״מ :וק״ל אתיא וככ"ע הברייתא בריש דקתני

 דלקתי׳ דקרא כפרש״י כו׳ יושבי כל את והורשתם שנאמר

 גו׳תאמר עוברים שאתם בשעה גו׳ר״ל הירדן את עוברי׳ אתם כי
 דההוא מרישא כן לומר ולמדו יהושע ע״י ע׳׳כ והיינו לישראל כך

 גומר אתם כי אליהם ואמרת ישראל בני אל קראדכתיבדבר
 יאמר שהוא יהושע על רמז הוא דקרא *הורא אליהם דואתי־ת
 עליה' יקבלו דאז משום הירדן את עוברים שיהיו בשעה כן אליהם

 באים המיס לקבלם יתרצו לא ואם • התוספות כמ"ש הנסתרות
 כולי אותיכס תאי אותיכס ושוטפין בענין ומסיים כו' ושוטפין
 דאין דר״ל נראה עכ"ל בברייתא גרפינן אותיכם ושוטפין ופרש"י

 מהאי מדקדק ותלמודא הברייתא לשון הוא אבל הפסוק חן דרש זה
 תייתי ע"י בגירסת אבל נו׳ ואתכם אותי ביו״ד דאותיכם לישנא

 ק־א והיינו ט׳ אותכס תאי אותכס השמידו עד שנאת׳ תקרא לה
 בוי״ו אוחכס ומדכתיב וי"ו בלא אתכם דהל"ל יהושע ספר דסוף

 תקבלו לא באס עתכס התיס ישטפו אותי נתי ליה משמע
 בהעברת קרא דהאי תשתעליה דתהיכא דחוק והוא הנסתרות

 גומר הרימו יהושע א״ל בירדן עודם :ודו״ק איירי הירדן
 אבנים תיני ׳3 זה אין גו׳ שאו יהושע א״ל בירדן עודם

 הן לבנים סימן שלקחו הס דהן א׳ ענין שהכל אלא לקמן דאמרינן
 במלין העתידן ואח״כ התורה עליה׳ וכתבו עיבל להר שתביאו הס

 אבנים אלא הירדן מתוך שלקחו שניים אבנים שם היו ולא בגלגל
 ט׳ הכהניס רגלי תצב תחת הירדן בתוך יהושע שהקים היו סנייס
 מתוך לקמן תפורש והכי בקרא כמפורש הזה' היום עד שם ויהיו

:וק״ל שמעתין
שאף נזה ללמדנו נא מה לנאר צריך וכו' שמעה הזונה רהב ואף ״תיד!ר

 נקריע' היה רחב ששמעה ומה וכו׳ שמענו ני אמרה הזונה רחב *

 זה ענין ומה הירדן נקריעת היה האמורי מלכי כל ששמעו ומה סוף ♦ס
 על כיפין למעלה ועולין נגדשין המיס שהיו ר״א דרש שלמעלה ונראה לזה
 ומשם מזרח מלכי כל אותן שראו עד מיל מאות משלש יותר ניפין גני

 ים לקריעת גס דזרשין אנו ומזה רוח נהם היה ולא המלכים כל שמעו
 מנצט מתוך אלא העולם כל שתעו ונו׳ומהיק שמעט נ׳ דחכ שאמרה קיף

 נל ראו נזה כי השמים לתעלה עד נד כמו קמו הים ומי נוזלים נד כמו
וכו׳ רוח עוד נהם קתה ולא וניהלו העמיס

רחגגיא טתיא בן ואלעזר חלפתא אבא יהודה רב אמר
 י ע שיערוה אחת אבני׳וכל אותן על עמדו חבינאי בן

 שם אכתפיד. ארגש דמרלי טעוניה רכל וגמירי סאה מ׳ משוי
 שגא' לאשכול מחשב אתה מבאן הואי דטעוניה תילתא

 נמדמי איגי במוט שנאם׳ ממשמע ותניא בשנים במוט *יישאוהו
 יג א״ר מוטות בשגי בשנים ל ת׳ ומה בשנים שהוא יודע
 דטורטני וטורטגי ני טורט הוו מוטות ששגי מלמד יצחק

 )שנים( אשכול נשאו שמונה אומר אתה נמצא כיצד הא
 כלום נשאו לא וכ$ב יהושע תאנה גשא וא׳ דמון א'נשא

 בעיוז ואי דחשיבי משום אימא בעית אי טעמא מאי
 יצחק ורב אמי רב בה פליגי עצה׳ באותה היו שלא אימא
 ר׳ לדברי עברו כחנייתן יתדה ר׳ לדברי אמר חד נפחא

 לר' בין אמר וחד עברו זה אהד בזה שמעון ברבי אלעזר
מיהו עברו בהגייתן שמעון בר אלעזר לרבי בין יתדה

:קלים מים סכר מר קל אדם סבר מר
 אחר ואין כתפו על מגביהו עצתו באדם אכתפיה אינש דמדלי

משאו שלים אלא אינו היא רטעוניה תילתא : מסייען
 תשא נישא מתם אחד כל שהיה נמצא אחר כשתטעינו נושא שהוא
 שנשאוהו באשכול היה כמר, מחשב אתה ומכאן :□אי; ק״כ

 • כתפם על אותו כשמרימים זה את זה מסייעי; והיו אנשי׳ שמונה
 יצחק א״ר : בשנוס שהוא יודע אינו יישאוהו שנאתי ממשמע
 משאו* תחת ומשאני תשאוי דטורטגי וטורטני טורטגי

 כילל תועות ׳3 היו אחד ובכל העליונים את תסייעין שהתחתונים
 אחרים תועות וב׳ אותם נושאים זד׳ זה אצל זה הוליכי! מוטות ב׳

 מוט העליונים שני׳ מתחת באלכסון והס אותם נושאין א־ס וד׳בני
 ורב* באלכסון והולכין הב׳ לראש אהד ומוט האחד לראש האחד
 סג* ותאנה דרמון ליה דפשיטא אלא ליה שמיע מקרא לאו יצחק

 לא ואס לאשכול תמניא להו פשו כלום נשאו לא וכלב בשני׳ויהושע
 יודעין היינו לא קרא אתר אחד מוט דלאו המלמדנו הו־אבון מדרש
 ואתא הוי מוטות דב׳ מיניה שמעינן אלא למשאו אדם בני ח׳ לטין
 .־ מוטות'3 אחד וכל שם היו משאות דשני לאשמנעינן יצחק רבי,

 שהמרגלים כזה תפוגה אשכול להביא עצת באותה היו שלא
 משונים יושביה כך מפונים שפירותיה כפס לומר נתכוונו לרעה

 אלא המיס גבהו לא שאמר יהודה רבי לדברי :וגבוהים וגבוריס

 רוחב כל בירדן עברו הגייתן דרך :מחגיהם כאורך מילין י״ב
 :מילין י״ב אלא העברה אורך היה לא הילכו יחד עברו מחניהס
 מיל מאית מג׳ יותר דאתר שמעון ברבי אלעזר רבי ולדברי

 לעבור מאוד הרבה ששהו נמצא איש אתר איש עברו זה אחר בזה
 :כ"כ נגבהין היו לא תאדם קילי דמיה מפום עברו כחנייתן דאי

לרון קל אדם כבר ומר האדם: מן קלים הס הרבה קלים מים

:המיס כמו
כ״א בו׳ דטעוגיה תילתא בד״ה מהרש״אבפרש״י

 א״ר וב־״ה ט׳ אתה ומכאן סאיס ק״ך נשא מהם
ט; הזלנין •ויניח ׳3 כיצד מוטות ׳3 היה ובכ״א ט׳ שרטו* יצחק

נשט



דנת מוטה שביעי פרק • נאמרים אלו
 ט' ליה שתיע מקרא לא ור״י באלכסון והולכין הל לראש א׳ ומוט

 דסתס שמעתי וכן ע״א3 מפורש חוס׳ פסקי 3ו ישן מפי׳ עכ״ל
 טראי׳ג בל״א קורין שאנו ואחדדושמאל מימין אחד בדים שני מוט

 כלו׳והשתא להניח א״א אחד ד3 דעל המוט על ונחנו דכתיב והיינו
 שיש פירוש שניס3כ יודע איני במוט שנאמר ממשמע שפירקאמר

 אלא וישאוהו 3מדכחי אצטריך לא מי נ אדס בני ולב׳ קניס ׳3 גו
 ראשים ד׳ אחד לכל שיש קנים ׳33 כ״א היו רים3מחו מוטות '3ש

 כחנייתן :וק״ל מוטות לל ח׳ דהיינו אח׳מתס נשא ראש ובכל
 לשנא מהאי משמע בו׳ זר. אחר בזה ראב״ש לדברי עברו
 דאיחא פרש״י בחומש אבל הירדן בהעברת אלא פליגי דלא דעגרו

 כתיבה ת״ד איכא ר3תד3 המסעות בכל פלוגתא איכא בירושלמי
 היו כקורה ת״ד ואיכא יסעו כן יחנו כאשר מדכתיב מהלכים היו

 כאן התוס׳ שדקדקו תה ודע התחנות לכל מאסף תדכחיג מהלכים
 כן תאתר לא שאס עצתן וצמצמו זה אצל זה נמשכו לירדן כשנכנסו

 שעה3 בירדן כולם עתדו לא א״כ בירדן עמדו חנייחן כדרך אלא
 דפעס להם הגיד דתי ראיה זה ואין ע״ש עכ״ל כו' יהושע שהחנה

 בירדן עותדין היו והנהנים דיהושע ואיתא התנאי׳ כלס שמעו אחת \
 היה פס העובר וכל פעמים כתה מקומו׳ומשתיעי׳התנאיס בכמת

 רפ״ח אורך יהיה כו׳ זה אחר גזה בד״ה התוספות ות״ש שומע •
 דקאמר תיל מאות וג' עכ״ל כו׳ מנלן והא מיל חצי רוחב על מיל

 אלעזר רכי לדעת המים קלות ע״י הייני מיל י״ב רפ"ח טל נוסף
 אע״פ מ׳ קל אדם ת״ס ד"ה3 התוס׳ כתבו ועוד שמעון גר׳

 לפי היינו עכ״ל כו׳ ועולי! נגדשין שהיו כאן אגל כו׳ ידוע שהדבר
 אגל היונגדשין יהודה לר׳ דגם גובהן וכתה ר״י בדברי גרסתם

 היא נצחית דתשובה ראב״ש לקושית כן ר״י השיג לא לתה קשת
 דהמיס ק״ת לא רוחבן וכתה ר״י בדברי הגירסא לפי ולשיטתינו

 שהדבר אע״פ קושייתם וגעיקר כמש״ל לר״י כלל נגדשין היו לא
 המי׳ הרוג על אס דגם משוס תש לא דר״י ■י״ל קלים שהמיס ידוע

 חילוק דמצינו אדם תגן יותר קלים מימיו שאין נהרות יש קלים
 יותר קל שהיה קל חד חדקל כיאתרינן בנהרות המים בקלות

: ודו״ק בע״א קל שהוא פס פי׳ גע״י מיהו נהיות משאר
 בורר אדם וכי לרעתך לך שלח אישי׳ויתורו לך *שלח עו
 הדבר בעיני *וייטב דכתיב היינו לעצמו רע חלק שס

 לנו *ויחפרו ׳ המקום בעיני ולא בעיני לקיש ריש אמר 3״ע
 יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר הארץ את נתוני

 ישראליכתיב ארץ של לבושתה אלא נתבונו לא מרגלים
 הלבנה *וחפרה התם וכתיב הארץ את לנו ויחפרו הכא * 3

 זכור בן שמוע ראובן למטה שמותם ואלה החמה־ ובושה שס
 מרגלי׳ מאבותינו כידינו משירת זה דבר יצחק רבי אמר ישעיה
אחד אלא בידינו עלה לא ואנו נקראו מעשיהם שם עלנד

 מיכאל הקב״ה של מעשיו שסתר סתור מיכאל בן כתור
 בן נחבי נאמר אנו אף יוחנן רבי אמר י מך שונאו שעשה

 על שפשע ופסי הקב״ה של דבריו שהחביא נתבי * ופסי י
:שלהקב״ה מתחיו

 שתשלח' לך אומרים הס ישר אגל אותך מצות איני אני לרעתך

 : ידיך על מעכג איני ואני וגומר כלכס י1ן ותקרגון כדכחיג
 לו אותר היה כלום צוה הקג״ה אס כלומר וכו׳ אדם יש כלום

 ארץ של לבושתה : תקלה לידי לגא שסופו דגר לעשות
 בידינו עלה לא :המרגלים שלוח תחלה ששאלו אותס ישראל

 :נדאי שונאו ועשה הכחיש דבריו שסתר לדרוש: יודעין אנו אין
 אפי׳נעל לקמן כדאתרינן חלש הקכ״המך של שונא שעשה

 אתרם לא דבריו שהחביא :משם כליו להוציא יכול אינו הבית
:הס כאשר אמר־ס פלא דלג שפסע : ס שה כמות
 פרש״י כו׳עיין בורר אדם וכי לךלרעתך שלח מהרש״א

 דעת גזה היה דלא לפרשדר״ל ונראה דחוק והוא
 כך3 להאמינו להם והיה טובה שהיא עליה כגר שהעיד הקב״ה

 שגירד הנורא וכ״ש לעצמי רע חלק לו גורר וכי נאדס משל מדרך
 האריך ונגר וגו׳ אותה דורש אלהיך ה׳ אשר ארץ כמ״ש א״י לו

 חטאו תה המרגלים לשלוח ג״כ היה תשה דדעת כיון גזה הרתג״ן
 להם שהיה אלו נתלחמות גס כי הדנריס ותוכן מתנו יותר הס

 ולה׳ למלחמה תוכן סוס כת״ש קצת הטגע לפי הלכו ה׳ תשועת
 כלב והס אנשים ׳3 יהושע בשליחות הקג״ה הסכים ולזה התשועה

 פלחו ולא האר׳ן על דנה יוציאו ולא לצדיקים כגר שהוחזקו ופנחס
 עם הקג״ה הסכים כאן וגס ליכבש נוחה תהיכן שידעו רק אותן
 שני׳ מיעוט דרוב אנשים 'לך שלח כמ״ש כאילו אנשים ׳3 לשלח משה
 ומשה רעה אס טונה אס לידע אלא לכך כונתס היה לא ישרנ( אגל

 וא״ל משה בעיני וייטב אמר וע״כ הרעה זו טנתס אח ידע לא
 ה' כי לדעתי ולא הרעה כונחס ידעת שלא לדעתך שלח הקב״ה

 שלא הרעה כונתה וע״ס א״י לבושת כונתס שכל ללכג יראה
 מהם ושגט שגט כל רצו לא טיגה ארץ שהיא להקג״ה האמינו

 איש א׳ איש א״ל לזה לו האמין לא כי משגטו שאינו מרגל לו לשלוח
 שבט נשיא כל דעת לפי גו׳הייגו נשיא כל תשלחו אבותיו למטה אחד
 יהושע בשליחות כתו כשרים אנשים ׳33 רק דעתי כן ולא בהם
 לכתוב מדשינה כו׳ הארץ את לנו ויחפרו הכא כתיב .וק״ל

 לך שלח בפרשת דכתיב ויתורו במקום ויחפרו דברים בפרשת
 זה דבר :וק״ל גו׳ הלבנה וחפרה כמו בושה מלשון דרשוהו

 מדכפל כן דרשו כו' מעשיהם שם על מרגלים כו׳ מסורת
 לדייק לך לומר גו׳ האנשים שמות ה1גו׳נ שמותם ואלה לכתוב קרא

 כו׳ הקב״ה של מעשיו שסתר סתור מעשיהם ע״ש שהם בשמוחס
 והנסים האותות בכל הש״י שתעשה לומר יש ועור פרש״י עיין

 וכסה הסתיר מצרים מארן צאתם תיוס להס שעשת התפורסתי׳
 נוכל לא אומר היה לא כך שלולי אותן רואה אינו כאילו אוחז

 להם ליחן ב״ה ית' בידו ח״ו שאין תך עצמו שעשה ותיכאל לעלות
 עיקר בה שחסר הארץ דבת שהוציאו לקתן שנפרש כתו מזונות

 ונחגי ושתן ושעורה חטה שהם נפש חיי עיקר שהס המזונות
 שהוא הארץ על שהעיד בתה האתין ולא הקב״ה של דבריו שהחביא

 גו למאמינים טוג שכר שנותן הקג״ה של תדותיו על ופסע טובה
 שלא לכופרים עונש ליחן וההיפך גו׳ ה׳ אני א״י בהבטחת בת״ש

 להיות ראויס היו לא הש״י דעת לפי הענין הוא לדבריו האמינו
 יהושע ביתי שעשו כתו ופנחס כלב והס אנשים שני רק שלוחים

שהנשלחו ב ה0



פרק נאמדים אלו
 כלב כי נהם סי׳ לכ כמ"שנאן נשיא מפי ולא הש״י מפי סהושלחו

 נמנה היה שלא פנחס וכן נשיא שין בנח כתיג דלא יהוד' ט3מש היה
 ושנט שנט מכל להם למנות לרעה כוונו הם אנל הנשיאים בכלל

 להם כשנתנרר ולזה נפנחס רצו לא ולכך א״י3 נחלה לו שיהיה
 ע"פ נתמנה ג״כ שהוא משה-ט/ן חושש היה אפרים תשנט יהושע

 ע״כ עמהס יקלקל ח״ו שמא ״ה3הק מפי ולא אפרים ע3נשיאש
 נון ן3 להושע משה ויקרא כמ״ש הקנ״ה של משתו י׳ לו הוסיף
 הקנ״ה של תשתו א׳ אות כתוסף לו שגס יוסף ע3תש שנא יהושע

 הש״י שם מאותיות שמו מזחלת אותיות ליהושע יהיה דהשתא
 נהם ויהיה הש״י ברצון ג״כ שיהיה כלב תתנו שנא ניהודה זכת״ש

 דנה להוציא השאר כל יתקלקלו אס ואף י הש" שצוה שלוחים שני
 5 ודו״ק כמאה ותרי אותם מכחישים הש״י מפי שנים אלו ■יהיו

 בעיני ולא בעיני וייטב דכתיב היינו לדעתך אנשים לך שלח ץקךו״ף
 משום הקב״ה של מדעתו היה שלא שהכריח כיון המקיס'וקשה ״

 ה' בעיני עוב היה שלא שידע משה כן אס לעצמו רע חלק בורר אדם שאין
 שאין חשב וצא שולחם היה איך המקו׳ בעיני ולא בעיני וייטב דכתיב לשלחם

 אנשים נשלחה לו ויאמרו ישראל שכשקרנז ואפשר כהוגן יעלה זה שליחות
 במת אלא רע היה שלא חשב ה' בעיני טוב היה ולא האיץ את לנו ויחפרו

 טוב היה לא וע״כ הלבנה וחפרה כדכתיב חרפה לשון שהוא ויחפרו שאמרו
 לשלוח ה' בעיני טוב היה ויתורו אלא כן אמרו לא אס אבל ה' בעיני

 טוב שגס וחשבתי השליחות של הדבר בעיני וייטב אמר כן ועל השלוחים
 ואנכי ויתורו אנשים שלח לו אמר וע״כ יחפרו הדבר רק ה׳השליחות בעיני

: המקום בעיני טוב היה לא השליחות עיקר כי ידעתי לא

 אמר ליה מיבעי ויבאו חברון עד ויבא בנגב *ויעלו עז
 והלך מרגלים מעצת כלב שפירש מלמד רבא סס

בקשו העולם אבות להם אמר אבות קברי על ונשתטח כ0
 בקש כבר יהושע מרגלים מעצת שאנצל רחמים עלי

 נון בן להושע משה *ויקרא שנאכ!ר רחמים עליו משה !מדכי
 דכתיב והיינו מרגלים מעצת יושיעך יה לו אמר יהושעע

*ושם וגומר עמו אחרת רוח היתה עקב כלב *ועבדי ?יש פס
 שבאחיו מיומן הענקאחימן ילידי ותלמי ששי אחימן
 את שמשים תלמי כשחיתות הארץ את שמשים ששי

 בנה ששי ענת בנה אחימן ד״א תלמים תלמים הארץ
חמה שמעניקים הענק ילידי תלבוש בנה תלמי אלוש

: בקומתם
 והיינו : רחמים עליו משה נקש שכנר לילך הוצרך לא יהושע

 אל והביאותיו דקרא סיפיה וגו׳ כלב ועברי דכתיב
 חנרון אר! לכלב ויתנו כדכתיב חברון היא שמה א3 אשר >זארץ
 שיד כמו הס3ש ור3ג מיומן :לחברון דאזיל הוא כלב מינה שמע

 בארץ מעמיק רגליו שמקום כשחיתות :מהשמאל חשוכה הימין
 מאי לי פורש לא ששי ולשון וכשמת כגומא שם וניכר כנדז 3מרו
 מעמדם ומקום ככדיס שהם שש עמודי לשון ונראה לשחיתות דמי

 : הארץ ומעמיק העפר שמעלת המחרישה כתלס תלמים :ניכר

 קומתם גונה מחג בקומתם החמה את מעניקים שהיו
: ו3 יוצאה שהחמה כנקג ועונק 3נוק צוארס כאלו דומין

 כנר שנאמר ומה כו׳ מרגלים מעצת יושיעך יה מהרשי׳א
 כן נקרא גו׳ יהושע אל משה ויאמר נמלחמתעמלק

 היה לא אמר ועדיין גומר אמר קדמת ההולך נמ״ש העתיד ע״ש

סופה שביעי
 רוח ריחה עקנ דנתינ והיינו :מ״ש מיזוסח פ״ק נדיומוע!

 הארץ אל והניאותיו ניה מדמסיים כפרש״י גומר עמו אחרת
 לא למה דאל״כ א״י מן מיוחד מקום על דמשמע שמה כא אשר

 אחרת רוח וענין הארץ אל לכא ג״כ שזכה ניהושע גס כן נאמר
 היורדת הגהמה רוח יודע מי כמ״ש רוחות ׳3 באדם שיש לפי

 כדנרי איירי נאדס דכולה למעלה העולה האדם ורוח למעה
 וחת לנהמה נו נשתוה שהוא אדס3ש החיוני רוח המפרשים

 שלא ואמר הנשמה דהיינו הנהמה מן נו מובדל שהאדם האחרת
 אחרת רוח אחרי הלך אבל חנריו נו שהלכו הנהמי רוח הלן/אחר

 מש״כ עולמות לנ' זכה וע"כ ׳ גו׳ י״י אחרי ומלא הנשמה שהיא
 3״3 נמסכת כדאמרי׳ לעה״ג ולא נעה״ז לא״י זכו שלא חנריו
 דכנר משוס בו׳ מיומן אחימן גו׳ ששי אחימן ושם :וק״ל
 ילידי אלו שמות נזכר ולא נתורה מקומות כמה3 חנרון מקום נזכר

 גנורתם ע״ש אלו ששמותן .לפי כאן אותן זכר אנל שם הענק
 ראינז הענק ילידי וגס ושאמרו הדרך המרגלים עקמו ומפחדס

 שנפרש כמו ישראל להפחיד רק כן אמרו ולא היה ודנה שקר שם
שם לו ינא שלא ניי׳ נטוח ולנו אחרת רוח לו היה 3כל אנל לקמן

:וק״ל להתפלל ותלך תקלת
 מאי מצרים צוען לפני נבנתה שנים שבע *וחברון

בונה אדם אפשר ממש נבנתה אילימא נבנתה
 שם יובנ* דכתיב 5הגדו בנןל כית ׳שיבנ קודם קטן לבנו בית

 א׳יםרסנ אחר על מבונה שהיתר. אלא וכנען ופוט ומצרים כוש חם

 שיזואל *ויהי כתיב והא הואי טרשים וחברון וכו׳ בצוען משבע׳
 טינ נא אלכה המלך אל אבשלום ויאמר שנה ארבעים מקץ

 רב ואמר בחברון לה׳ גדרתי אשר נדרי את ואשלם
 שם כבשים להביא שהלך חנה בר בר רבה אמר אויא

יש״א מינה מחברון כבשים ממואב אילים ותניא ׳ מחברון
 יי'נ : קנינא ושמין רעיא עבדא ארעא דקלישא איידי

 רס״ן : לבנים שני ומצרים היה חס של מנניס קטן כנען קטן לבנו
אלכה :נפיחת מיושנת כלומר ממנה אננה לשון מבונה

 את נחירון ואשלמה נא אלכה כלומר וגומר נדרי את ואשלמה

 נשנתי ענדך נדר נדר כי נתריה כדכתינ נגשור נדרתי אשי נדרי
 :נגנעון אס כי המזנח שס היה לא והלא נעי מאי ונחנרון בגשור

 אלמא מחנרון שיס3כ נמנחות מר דאמר לעולת כבשים להביא
 שלא מסייעני אתה מתשונתך כלומר מינה :היתה מרעה ארץ

 שלה עפר ארעא דקלישא :הארץ כשאר ליזרע תשונה היתה

 וזורעין חורשין היו לא כך ומתוך הוא ומועט וקלוש דק טרשין
 עשנים ומעלה מצמחת :עבדארעיא א־ס מאכל תבואות אותה

הצאן דיך שכן שמן הצאן מקנה קניגא ושמין :הצאן ואוכלים
 :לחה מארץ יותר וטרשין ינשה נארץ משניח להיות
 המלכים מושנ היה ששם פי׳ שריו בצוען היו כי מהיש״א

 שנע נחנרזן מלך דוד דהא לאקשויי ואיכא ושרים
 ז* שאותן וי״ל הכא כדמסיק שנא"י הטרשים היה וחנרון שנים
 במקוממז לישנ לו נתנו לא ישראל כל על עדיין מלך לא שנים

:ודלק מתנוון המעולה
(^.3(
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שביעי פרק נאמרים אדו
 רבי אמר )ויבאו( וילכו וכתיב הארץ מתור *ויפוצו עט

 הליבה מקיש יוחאי בן שמעון רבי משום יוחנן נרינמ
 רעה בעצה הליכה אף רעה בעצה ביאה מה לביאה

 וגם שלחתנו אשר הארץ אל באנו ויאמרו לו *ויספרו 0/

 רבי אמר העם עז כי אפס פריה וזה ודבש חלב זבת
 אומרים שאין הרע לשון דבר כל מאיר רבי משום יוחנן

:בסופו מתקיים אין בתחלתו אמת רברי
 וישונו דכתיב כיון הוא יתירא וילכו וכתיב אלא ל״ג ויבאו וילכו

 הליכתן מקיש : משה אל ויבואו אלא למיתר ה״ל לא
 שמתחלה רעה בעצה הליכתן אף :לביאתן א־ץה לתור שהלכו

 אותס השומעים שמחזיקים תתקיים אין : נתכונו דנת להוציא
 מרגלים ואף שיאתינו כדי תחלה אתת דבר אותרי׳ לפיכך ננדאין

: תחלה האיץ נשבח פתחו לכך
 לפי גס כו׳ בעצה הליכה אף כו׳ ויבואו וילכו מהרש״א

 היו כשרים אגשים גות׳דנתחלה אנשים כלם הדרש
 ויספרו היהוק״ל: רעה נעצה בהליכתן אנל שננח־ו נשעה היינו

 הזה מלשון כו׳ ל״ה כל גומר העם עז כי אפם וכתיב גו׳
 אינו ל״ה דסופו תשתע כו׳ מהחלתו אתת נו שאין ל״ה כל שאתר

 ע״ז הרי גומר נצורות והערים גותי העם עז כי ר׳־׳ל ואס ־ אתת
 גדולים גויס שנאמר אתת שהוא עקב נפרשת הכתוב העיד

 לפי לפרש ונראה י גומר ונצורות גדולות ערים ממך ועצומים
 לכונשה אפשר אס להודיעם הא׳ דנריס נ׳ על התרגליס ששלחו

 ותת גומר החזק עליה היושב העם כת״ש נפש חיי בת יש אס והב׳ י
 א״י שנשתבחה ולפי גותר הערים ומת גותר הטונה גותר הארן

 ארך והמון ותאנה גפן ושעורה חטה ארן שנאמר מינים בשבעה
 ושמן ושעורה חטה הם שבהן נפש חיי ועיקר ודנש שתן זית

 נהן שיש דנריס מא״י פירות תוציאין אין השפינה פרק נדאמרי׳
 נסמך ולכך כו׳ ניין תתיר ר״י וסלתו* ושמנים יינות כגון נפש חיי

 פ׳׳ג כדאתרינן שתן לזית נתרא וארן ושעורה לחטת קמא ארן
 שנאו הכתוב סיפר כשבאו והשתא נפש חיי עיקר שהן לפי שאכלו
 רק ה3 שאין הארץ על דנת להוציא כדי אתת דנר לותר בהחלה

 ותן הגפן מן עתתס שהניאו מינים הג' שהן מינים ארנע אלו
 ודקדקו היא ודנש חלב זנת וגס ואמרו הרמוניס ותן התאנים

 הנפש חיי עיקר אבל שהראוס פרית וזה ודנה שקר נדנר לסייס
 לירא' אמרו ועוד בה אין ושתן ושעורה תטה הג׳תינים שאר שהם

 והערים גו׳ העם עז כי אפס אתת אתרו דנתחלה לכובשה שא״א
 ראינו הענק ילידי וגס שאתרו ודנת שקר נדנר סיימו אבל נצורות

 כלב רק לשם נאו לא והס היו שבחברון הכתוב העיד שהרי שס
 ליראם כדי אלא כן אתרו לא אבל תדכתי׳וינא לעיל כדאתרינן לבדו

 ודו״ק: גו׳ נוכל לא לבסוף וכמ״ש לכובשה שא״א ישראל כל ולפחד
 א דל האי ־ וכו' מקיש ויבאו וילכו וכתיב הארץ מתור וישובו הרי׳ין?

דוישינו קרא קודם והביא ויבאו וילכו בפסוק הקישא האי דריש
 הא דדילמא להו מקשינן הוה לא וישובו חמלה כתיב לא דאי מבואר הענין

 להזכיר עוד מקיס אין האין מתור וישובו כבר דכתב הבא אבל בדאיתא
 הליכתם להקיש אלא וילכו אח״כ הזכיר ולמה חזרו כבר שהרי ההליכה
 הכתו׳וישיבו שאמר אני ביארתי לך פ׳שלח מזוקק כסף ונספר וכו׳ לביאתם

 נל סבבו ואיך יגס מ׳ ים למערב שממזרח אע״פ ייס מ' מקן הארץ סתור

רגם סוטה
 בארבע•׳ ישראל ארן כל והלכו הדרך להם שקפלה מלמד בארבעי׳יום הארן

 צריכים נו הולכים שהיו ויום יוס שכל הקב׳יה שצפה לפי והטעם יום
 למה תדע התורה אמרה ולכן וכו' לשנה ייס דהיינו א' שנה במדבר להתעכב

 הליכתם מקיש ויבאו שוילכו לפי הדרך להם שקפצה יום ארבעים מקן שנו

 היו הס ההליכה.גס ימי כל ולכך רעה נעצה היתה הליכתם שגס לביאתם
יוכז ארבעים מקן וע״כשנו במדבר להיות לשנת יום כנגדם ליענש ראויס

 •במדבר שנה מארבעים ?תר יתעכבו שלא כדי יותר נתעכבו ולא

פ שהסיתם רבא אמר משה אל העם את כלב *להס
 שם אמרי משתעי דקא ליהושע דחזייה בדברים

 נה אמרי משתעיגא אי כלב אמר ימלל קטיעא ריש דין ליה
 לחו אמינא והדר ברישא אשתקיגהו לי וחסמין מלתא כי

 בגגותיה סברי עמרם בן לנו עשה בלבד זו וכי להם אמר
 ממצרים הוציאנו והלא להם אמר אישתיקו משתעי קא

 עשו יאמר אם המן את לנו והוריד הים את לנו וקרע
 ש• וירשנו נעלה *עלה לו נשמע לא לרקיע ועלו סולמות

 לא אמרו עמו עלו אשר והאנשים לה נוכל יכול כי אותה
 חנינא רבי אמר ממנו הוא חזק כי העם אל לעלות נוכל

 חזק כי שעה באותה מרגלים דברו גדול דבר פפא בר
בעל אפילו כביכול ממנו( אלא ממנו תקרי )אל ממנו הוא

: משם כליו להוציא יכול אין הבית
 והיו בחשה לדבר שהתחיל דברים אל משה אל : ויהסשיתק

 כדתפרש בדברים שהסיהם לדבר: חצה שבגנות! סבורי׳
 בנזיפה והשהיקוהו לדבר שרצה ליהושע כלב דחזייה ואזיל:
 בניס לו שאין קטוע שראשו מי ימלל קטיע ריש לו ואמרן
 : אותי משתקין לי וחסמין :לפנינו ידבר הוא בארץ חלק ליטול
 אל : הקכ״ה מן ממנו :עלינו יצוה אס לשמים אף נעלי■ עלה

 יחיד על שנאמר תמנו כין בקריאה הפרש שאין ממנול״ג תקרי
 יכול אינו :עצתס על שאומרים רבים של למתנו עליו שמדברים
 :העולם אדון הבית ביל : שס הפקידם אס כליו להוציא

שנותיו דלפי דחוק והוא פרש״י עיין גו' כלב ויהס מהרש״א
 רק ליהושע לו היה לא שנים ק״י שהיו יהושע של

 ובערוך נניס זבני בניס להוליד ראוי המרגלי׳והיה בזמן שנים ת״ב
 היו״ר שאות לפי כולי יהושע משה שקראו לפי פי׳ ריש בערך

 ונראה בזה לו היה לגלוג דתה דחוק הוא זה גס עכ״ל היא קטיעה
 הוסיף וע״כ הש״י בצווי שלוח היה דיהושע לעיל שאמרנו תה לפי

 וא״ל עליו הס לגלגו ע״ז המרגלים מעצת להבדילו יו״ד משה לו
 כאחד ואתה תשתוחך קטיעה היא היו"ד שהיא שמותך של דרישא
 כלב חשב וע״כ שלו הנשיא מפי רק הש״י מפי נתמנה שלא מאתנו

 בגנותיה דסנרי עד כו׳ לו גס חסתין יהיו תה לגלוג בדבר אולי
 שאמרו היפוך הוא כי׳ ממצרים הוציאנו לומר התחיל קתשתעי

 הוציאנו אותן הוא שפרסם אתר הש״י מעשה שהסתיר סתור
 אמר מך עצמו שעשה מיכאל שאתר ועל וכולי וקרע ממצרים
 אמר מדותיו טל ופסע כו׳ שהחביא שאתר ועל התן את והאכילנו

 נעלה עלה הכפל מלשון ליה ויליף כו' סולמות עשו יאתר אס
 להוציא יכול אינו הבית בעל אפילו כביכול :וק״ל גומר
 אלת* שהיא כמ״ש נא״י הבית בעל הקב״ה קראו כו׳ משם כליו

משם להוציאם יוכל לא יניא׳לשס אס דאף דר״ל לפרש ויש הארן
וע״ג



פרק נאמרים אלו
 לפרש נראה וכן תשס להוציאם לדורות בנייה נתתייבו זע״׳כ

:וק״ל המנחות כל כפרק
 הקב״ה אמר רבא דרש היא יושביה אוכלת *ארץ ממיז

 אני לרעה השבור. ורם לטובה חשבתיה אני י££׳
דידהו חשיבא מיית דמטו היכא דבל לטובה חשבתיה פא

 דאמרי ואיבא אבתרייהו לשאילו ולא דלטרדו היכי כי ,
 והם בהספדיה עלמא כולי ואטרידו גפשיה נח איוב יג

 בעינינו ונהי • היא יושביה אוכלת ארץ לרעה חשבוה ;
 מרגלים משרשיא רב אמר * בעיניהם היינו וכן בחגבים

 היינו וכן אלא לחיי בעינינו בשלמאוגהי ,הוו שקרי
 תותי אבילי מברו הוו כי היא ולא ידעי מנא בעיניהם

 ש£עו באילנא סלוק דחזינדו וכיון להו מכרי הוו ארזי
 *ותשא באילני לקמצי דדמו אינשי חזיני קא אמרי דקא "

 אמר ההוא בלילה העם ויבכו קולם את ויתנו העדה כל
 תשעה ליל הלילה אותה יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה
 אקבע ואני חנם של בכיה בכו דם הקב״ה אמר היה באב

 אותם לרגום העדה כל *ויאמרו ־ לדורות בכיה להם יד סס
 בר רביחייא אמר מועד באהל נראה ה׳ וכבוד באבנים

 *וימותו מעלה כלפי וזרקום אבנים שנטלו מלמד אבאסכ
 אר״ל ה׳ לפני במגפה רעה הארץ רבת מוציאי האנשים

 פפא בר חנינא רבי אמר * משונה מיתה שמתו ^למד
 שנשתרבב מלמד תמרתא כפר איש שילא רב דרש

 מלשונם יוצאים תולעים והיו טבורם על ונפל לשונם
בר נחמן רב בלשונם נכנסים ומטבורם בטבורס ונכנסים

:מתו באסכרה אמר יצחק
 שמתים משניה כאוכלת להם שהי־איתיה לטובה חשבתיה אני

 והיינו עליהם זכותו תגין שלא איוב שכיב : חדיר כה
 מנרי הוו כי היא ולא גרסינן הכי :מעליהם צלם סר 3כל דקאמר

 שמכינהו דאינהז שקרנים נזה היו ולא מנרי הוו ארזי תותי אנילי
 אמורייס מברי הוו דכי : חגניס אותם קורים שתיו לאמוריים

 דמעי דוכתא בכל לעיל דאמרינן הקבר מן כשחוזרים אנליהס את
 : לנחמו הארזים תחת סעודה לאבל ומנרין מנייהו חשינא 3קכי
 :וזרקום וכו׳ סלקו לפניה׳ לעמוד יראים והיו מרגלים חזינהו כר

 תרלא במגפה ה׳ אכנוד נמי אמזס לרגום שרצו מעלה כלפי
 מדה כנגד מדה להם וראויה !מיוחדת משמע נמגפה קרינן

 : מדליקין בבתה כדאמרינן ל״ה על נא שהיא מתו באסכרה
 אני הקב״ה אמר כו׳ יושביה אוכלת ארץ מהרש״א

 חתו שלא זה היה שקר כו׳דאס לטובה חשבתיה
 ג״כ כך על אותם השעו לא למה כלל הקפד שם ראו ולא שם אז

 בטובת שאין דנה שהוציאו על שהשעו כמו דשקרהוא וכלב יהושע
 לא כמ״ש הטונות כל3 דהיינו מאד הארץ טונה א״ל כלום א״י

 תפני לה נוכל לא המרגלים ושאמרו נפש חיי גס ה3 כל תחסר
 ארץ על התשובה אבל גו׳ הארץ עם תפני תיראו אל אתרו -הענקי'
 נח איוב וא״ד ואתר כו׳ לטונה חפנה שהקנ״ה היא יושביה אוכלת

 חשנו היא שתת תשום וכי היה גדול דזקן ודאי איוב כו׳ נפשיה י
עלתא דמלי וכיון. תת שאיוב ידעו לא שהם א1ן יושביה אוכלת ארן

׳ סוטה שביעי
 מת שאיוב לטונה ה3חש יהקב״ה שם מחו דרניס חשנו הספד עשו

 איוב הוא גומר צלם סר כי שאמרו נקרא מפורש החשונה וזאת
 מהשכתננן לפי בו׳ הוו כו׳שקרי כחגבים בעינינו :ונהי ןק״ל
 אלא בחברון היו שלא כיון שקר היה הענקים שראו גופה היא לעיל
 וכן זה דנר אבל וכלב יהושע מפי אלא כך על מוכחשים היו שלא

 היא ולא ותשני ידעי הוו דמנא עצמו תצד מוכחש בעיניהם היינו
 כז' מנרי הוו דכי מוכחשים היו לא עצמם דמצד דאפשר ר״ל כו׳

 אבל קרא בתאי תפורש זה אין כד׳ היה ט״ב היום אותו :ודן״ק
 להם ידו וישא גו׳ חתדה בארץ וימאסו תפורש ק״ה נתהליס

 שהם קרא בהאי רתז יש גו׳ בארצות ולזרותה נגויס זרעם להפיל
 אוחנז תניא ולמה מתנו לו הזה במדבר או שאמרו לשטן פיהן פתחו

 אמור ואמר גו׳ לבז יהיה וטפנו נשינו בח־ב לנפול הזאת הארץ אל
 גומר אעשה כן באזני דברתם כאשר לא אס ה׳ נאם אני חי אליהם

 יפלו גו'אבל רועים יהיו ובניכם במדבר יפלו אתם ופגריכם ואתר
 בחורבן נתקיים מצרימה ונשובה ראש נתנה מ״ש גם בגליות אח״כ

 לדורות בכייה זה בכל רמז הרי קרח בן יוחנן ע״י ראשון בית
 ליה תשמע קרא בחד ליה מדסמיך גו' ה' וכבוד וכתיב :וק״ל

 : וק״ל מיניה דלעיל באבנים אותם לרגום דבק הוא ה׳ שוכבוד
 התוספות כמ״ש כי' משונה מיתה נו׳שמתו האנשים וימותו
 כולי ונפל לשונם שנשתרבב מלמד ולת״ר למגפה רעה מדסמיך
 בתדה להם המיוחד׳ תשמע נפתח הבי״ת במגפה מדכתי׳ כפרש״י

 ועי״ל כפרש״י ל״ה על שבאה מתו באסכרה למ״ד וכן מדה כנגד
 תוציאי האנשים וימותו ליה תשמע הכי כו׳ לשונם שנשתרבב למ״ד

 לאשתועי׳שמתו אלא התרגלייקאי על דודאי ליה אצטריך דלא כולי
 מוציא עיקר היא שנשתרבב לשונם דהיינו רבה להוציאו ממקום

היע: דבהשע״כנקראלשון
 זה אומרים שמענו כחומש וכו׳פירש''׳ לקמצי ודמו אינש׳ חזינא הרי״ה

כחגנים בעינינו ונהי אמרו שהס ואע״פ ככרתיס יש נמלים לזה י

 קטן דכר שהוא נמלים שהיו שמעו והס כחגבים משמע בעיניהם היינו וכן
 מקים שהוא האילנות גני על עומרים שלהיותם הוא הענק תהחגב הרכה
 נראי׳ היו בעיניהם אצלם ובהיותם הנמלה שהוא קטן כדבר להם נדמו גבוה

 טיכורם על ונפל לשונם שנשתרבב מלמד : כחגבים דהיינו מהנמליס גדולים
 לעולם יצאי שלא להם היה שנוח להורותם הקב״ה שרצה לומר אפשר וכו'

 סתום והפה ניזון הוא משם כי פתוח השיכור אמו במעי הולד בעוד כי
 העיבור פי שנפתח כטיכורם ונכנסים מלשונם יוצאים תולעים היו ועכשיו

:אמו כנטן היה כאשר

 פבמים חזרו הירדן מן שבישראל אחרון שעלה כיון
 ס ארון נושאי הברנים בעלות *ויהי שנאמר למקומן

 יהושע אל הכהנים רגלי כפות נתקו הירדן מתוך ה־ ברית

 ד שלשום כתמול וילכו למקומם הירדן מי וישובו החרבה
 אחד מצד הבחנים ונושאיו ארון ונמצא גדותיו כל על

 שנאמר ועבר נושאיו את ארון נשא אחר מצד וישראל
 ג שס ה׳והכהני׳ ארון ויעבור לעבור העם כל תמו כאשר *ויהי
 שחזאל עד *ויבאו שנאמר עזה נענש זה דבר ועל העם לפני

 ינ שמטו כי בו ויאחז האלהיס ארון אל עזה וישלח נכון גורן
 עצמו הוא נושא נושאיו ארון עזה הקב״ה לו אמר הבקר

;יו! ; שכן כל לא



פרק נאמרים איו
 כה דחנא איירי אלא היא דלעיל דברייתא סיפא וכל שעלה כיון

 .־ הכא מרגלים לפרשת לה נקע לאשכול תחשב אזה ומכאן
 כל שעברו עד במקומה עמדו שהכהניס למקומם המים שבו

 לאחוריהם ונמשכו החי׳בה הנהנים כשות ונתקו וכשעברו העם
 קרא דהתוא ואע״ג וכו׳ זה מצר והנהנים ארון נמצאו א' פסיעה י

 כשות נדלקו דהאי דמשמע קדים לעבור העם כל תמו כאשר דויהי
 מוקדם אין אלא הכי הוה לא כתיב שני בעבר הנהנים רגלי

 דכתיב הירח מן לתו נשקי הא כתיב כסדרן דאי ומאוחר
 וכיון עלו כבר והעם העם לפני והכהנים ה׳ ארון ויעבור כיה

 להם יצאו הרי לפניהם שבאו עד אחריה׳ ועברו עלו וכהניס דארון
 מן עלו לאמו־ הנהנים את יהושע ויצו דקאמר תו ותאי הירדן מן

 להו דקאתר הירדן מן עלו והאי ומאוחר תוקדש אין אלא הירדן
 המזרחי בעבר ועודם לאחוריכס רגליכם סלקו לתו קאמר הכי

 הירדן תי וישוכו החרבה 1? הכהניס רגלי כפות נתקו כתריה וכתיב
 דכתיב קתא קרא והיינו ועבי נושאיו את ארון לתקותס:נשא

 : וגותר ה׳ ברית ארון ויעבור לעבור העם כל תמו כאשר ויהי
 עיין כו׳ א׳ מצר הברנים ונושאיו ארון נמצא -־מהרש׳א

 כפשטיה ולא כן לומר למדו תתיכא הכא רש״י פי׳
 בס׳ רש״י ובפי' ישראל שעברו מערב לצד והכהניס הארון שעברו
 ויעברו כתיב ולא הירדן תן ויעלו תדכתיב כן ליתר הוכיח יהושע
 שתיו לומר וא״א עלו אצלו עומדים שהיו הששה שעל למדנו

 רגלי נטבלו למעלה נאתר שהרי במערב הירדן שפת אצל עותרים
 עכ״ל: עוברים ישראל הכהני׳וכל ויעמדו ושם המים בקצה הנהנים

 וכו׳צריך קדים קרא וההוא ואע״ג ,פרש" א׳כו' מצד ארון נמצא ך;ךי'יה
 הנהנים רגלי נתקו נפרש שאם רש״י מלשין ומשמע הא לבאר ׳

 ומאוחר מוקדם אין לומר צרי־ פירוש לאותו גס והרי הרשפיר שני נעכר
 כפות נתקו אח״כ אומר אין העם לפני והנהנים הארון עבר כבר שאס לפי

 דאתי לפרש ונראה ומאוחר מוקדם אין ודאי אלא מהירדן הנהנים רגלי
 כל תמו כאשר קאמר קמח דקרא השני העבר אל נתקו אם נפרש אס שפיר

 ואחר השני העבר אל שנתקו הנהנים גם העם נל בכלל שיש לעבור העם
 רגלי כפות נתקו ואמר אח״כ שחור ומה העם לפני תארו; עם נסעו עברם

 אבל למקומם הירדן מי חורו החרבת אל שנתקו שמיר ללמדנו הוא הנהנים
 העם כל תמו כאשר כן אם מורחי הירדן בעבר החרבה אל נתקו נפרש אס

 את נשא הארון אלא ברגל עברו לא הס כי הנהנים על מדבר אינו לעכור

רגלי נתקו אותר הוא לתרב׳ואיך הנהנים רגלי שנתקו לאחר היה וזה נושאיו
־ ומאוחר מוקדם אין אלא העם לפני שתיו שהזכיר לאחר הנהנים

 רבי השל על האלהים שם ויכהו בעזה ה׳ אף •ויחד פנ
 וחד שלו עסקי על אמר חר אלעזר ורבי יוחנן

 האלהים ארון עם שם וימת ׳ בפניו צרכיו שעשה אמר
 האלהים ארון עם שנאמר לעה״ב בא עזה יוחנן רבי אמר

 לרוד *ויחד־ • לעה"ב בא עזה אף קיים לעולם ארון מה סס
 שנשתנו אלעזר רבי אמר בעזת פרץ ה' פרץ אשר על

 נמי הכי ויחר דבתיב היכא כל מעתה אלא בחררה פניו
: אף כתיב לא הבא אף כתיב התם

 כי לשון של צרב? :שעשה!3 לאחוז ששנג שגגת שלו עשק״ על
 לעולם הארון למטת. מתעלת שתשיל דבר ובשליית׳ זיתך ישל

עגכה חררה : יאשיהו שגנזו ביומא כדאתרינן נגנז שהרי קיים
 : גחלים גבי על שאחין *

רם ׳ סוטה שביעי
 מ נם נפרם"' 13 לאמו ששגג ני' שלו עשק' על מהרעי"א

 דאכ< יפול שלא בארון לאחוז לו היה לא הבקר שמטו
 גת* דזה כו'היינו צרכיו שעשה על ות״ד כ״ש לא עצמו נשא נושאיו
 גומר ידו שלח אשר על ויכהו בקרא מפורש בד״ה דהא לו גרמה
 לדקדק ויש נענש לחוד שגגה הך תשוס היינו שלו על ת״ד ולפ״ז
 לאחוז דשגג הא משוס וכי לעה״ב בא עזה ר״י קאתר תאי דא״כ
 הוא דר״י נאתר ואם לעה״ב חלק לו יהיה לא ק"ו לתד ולא בארון

 דר״י תסתיים הל"ל א״כ אבל ניחא הוה בפניו צרכיו דקאת׳שעשה
 בא עזה גבי ובילקוט ר״א ולא לפניו צרכיו שעשה דקאמר הוא

 מצי דר״א תסתיים קאתר דלא ניחא והשתא ר״י אתר ל"ג לעה״ב
 לעה״ב חלק לו דיש לאשמועינן איצטריך ולהכי צרכיו דעשה סבר

 על עזה שתת מצטע׳על שהית כוי כחרד׳ פניו ודו״ק:שנשוזנות
 ודרס כדינו בכתף לנשאו ולא בעגלה הארון לשאת שצוה על גס ידו
 חררה שנקראת חר בערך בערוך כת״ש רישי״ן ׳33 חררה ויתר מן

: שם עיין לשונו נאן עד בו שאפניה החור ע"ש

 י פר תורה׳ לדברי שקרא מפגי רור נענש מה מפני רבא דרש
 שס מגורי בבית חקיך לי היו *זמירות שנאמר זמירות

 חלים עיניך *התעיף בהן שכתוב תורה דברי ה הקב" ליה אמר
 י׳'" בדבר מכשילך הריני זמירות אותן מורא אתה ואיננו בו

תפלי 1 _ י;
 נג *ולבני שנאמר אותו יורעין רבן בית של שאפי׳תינוקות

 נמדנר* ואיהל ישאו בכתף עליהם הקדש עבודת כי נתן לא קהת
. :בעגלה אתייה '

 בבית חקיך לי היו זמירות :עזה ידו על שמת דוד נענש

 היית♦ מלפניו ויגורתי אויבי מפני בורח כשהייתי מגורי
 וכפלת לשון התעיף :לשעשועי זמירות לי והיו בחקיך תשתעשע

 הדעת בהיסח עין לסתום עיניך שאס׳יתכפול ותעיף דתתרגתינן
 לפי קהת לבני עגלות תשה נתן לא :ואיננו מיד בהם תהסתכל

 קחפ' דבר על אלא מתונים הם היו לא כי בכתף לשאת עליהם שיש
:והשלחן הארון

 שעה לפי אדם של בפיו הוא הזמר כי כו' זמירות מהרש״א
מפין ימושו שלא תמידות צריכים הס ד״ת אבל

זתורהא גמור גמרא אתרו ועד״ז תתנו ישתכחו שלא כדי
 מיניה לעיל דכתיב בד״ת גו׳דאיירי בו עיניך הזעיף מקרא ותייתי

 לחזור צריך אתה שאי תשען אל בינתך על דהיינו חדל מבינתך
 ■ : וק״ל שכחה לידי תבא בקל כי גותר עיניך התעיף כי אחריה
 קיקיון בעל הגאון חתן זצ״ל אביגדור תוה־״ר *הגאון בשם

 נתן לא קהת ולבני בו׳ מכשילך הריני :זצ״ל דיונה
 ואחר בכתף הכל העגלו׳היה הבאת העבוד׳קודס סידור שלפי וגי'

 כפ* איש הלוים אל אותם ונתח וגומר מאתם קח למשה שנאמר
 רק עגלה קהת לבני ליתן שלא לו נרמז היכן מצאנו לא עבודתו

 למשה דנרתז ונ״ל לטעות תקום לדוד היה לא וא״כ ישאו בכתף
 כונת וזהו קהת לבני עגלה נתן לא ולזה נושאיו את נושא שארון

 בכתף כי ומתרץ עגלות נתן לא ולמה נתן לא קהת ולבני הפסוק
: הארון תן ישאו קהת שבני לרמוז בשב״א ולא בקמץ השי״ן ישאו

ובערכין



סוטה שביעי- פרק נאסרים אלו
 שישאו יולע איני שנא׳נכחף ממשמע קרא מהאי לן נפקא לוערבין

 כערכין ונקטינן ־ ע״ש זמרה שאו וכה״א ההורה מן לשירה אלא
 ע״ש וגומר הקו־כ שנאמ׳והור מיתה חייב חכרו נשל ששוער משורר

 לנני ליחן למשה שהיה דס״ל עגלה שלקח דוד של טעותו יוכן ונזה
 נושאיו אז נושא שהארון ס״ל ולא ענוד׳ תקרי עגלו׳א"ג ג״כ קהת
 נאתר אס הגמרא קושית שקשה תכשילך הריני הקכ״ה אתר ולכן

 וק״ל התורה מן שירה מיניה דניליף זצ״ל ישאו נאתר לתה ככתף
 קהת כני ענדו היאך כן אס מיתה חייג חנירו כשל ששוער משורר

 אתרינן אי כן שאין מה מיתה חייב ששוער תשורר הא ושירה משא
 ושרי ענוד׳ אינה ו1מ הויא עגלה יצטרך ולא נושאיו את נושא ארון

 ישור נתשא הלויס שר וכנניהו הפסוק פי' וזהו ־ ודו״ק לשורר להן
 הוא תכין כי תלת גס נתשא כפל לדקדק יש ׳ הוא תנין כי כתשא
 משורר הלא נתשא שר היותו איך הענין תתרץ הפסוק אלא מיותר
 אח נושא ארון כי וידע הוא מנין כי ומתרץ ־ מיתה חייג שפוער
 פניהם שהפכו מלמד הפרות וישרנה חז״ל כונת וזהו ־ וק״ל נושאיו
 להס ורשאי ארון כנשיאת ענודה ענדו שלא שהורו פירה ואמרו

:וק״ל לשורר
 עוזה שהרי וקשה ידו על עוזה שמת פרש״י דוד נענש מה מפני הרי״ף

 כדאמרן הארון נפני צרכיו שעשה או שלו עסקי על מה גחעאו
 לערנב שלא הארון העלה שמחת כשעת שש מת היה לעילוי״לדמ"מלא

 עכשיו מת דוד של ענשו מפני אלא ימות בעוני הוא אח״כ אלא השמחה
 :הריני וכו' דוד נענש מה מפני אמר זה ועל שעה אותה השמחה ונתערבבה

 שעה לפי כמדכר הוא נתן לא קהת ולנני דכתיב דהא תימה וכו' מכשילו
 דוד איך נכאר וגס בעגלות הארון את לישא הותר לא לדורות דגס זמנ״ל

 סשב כי הוא שטעה תה ואס בו קורין רבן בית של שהתינוקות בדבר עעה
 נדבר מכשילך הריני הקב״ה אמר איך א"כ לדורות תצווה היתה שלא דוד

 ישראל אפי׳גדולי לטעות בו יש הזה נדבר ני רנןיודעין בית שאפי׳תינוק׳של

 עליהם הקדש עבודת ני נתן לא קהת ולבני כתוב התורה שבדברי ונראה
 עליהם הקדש עבודת כ• לומר דמספיק תיותר הוא ׳שאו והאי ׳שאו בכתף
 ישאו לעתיד שגס לרמוז אלא ישאו מאי נושאים אוהיל״לנכחף נכתן<
 נכשל האמת ועל ישאו דנתיב מאי דקדק שלא טעה ודוד בעגלות ולא בכתף

 אלא עתיד בלשון ישאו כתיב דלא יודעי! רבן בית של תינוקות שאפי' נדבר
 מצאתי זה שכתבתי בעגל'ואחר אייחא בכתןזואיהו ישאו לעתיד שגם לרמוז

 להעתקתו: וזכיתי יקר בס׳כלי זצוקי׳ל לאנייאדו שמואל מהור״ר הרב שכת'כן

 דראו משום ה' בארון ראו כי שמש ב־ית באנשי *רך פה
 קוצרים אמר חד אלעזר ורבי אבהו רבי • ויך שם

 דאמריית אמריך מאן אמור מילי אמר וחד ומשתחוי׳היו •6,פי׳
 וחמשים איש שבעים בעם *ויך דאיפייפת פייסך ומאן 0,'8

 איש שבעים אמר חד אלעזר ורבי אבהו רבי איש אלף
 אמר וחד איש אלף כחמשים שקול ואחר אחר רכל היו

 :כע׳סנהררין שקול היה ואחד אחד וכל היו אלף חמשים
 אלא 3כתי דדוד הכאה נהך לאו וגו׳ שמש כית באנשי רך

 : לה נקט נארון דאיירי ואיידי תפלשתיס הפרות בשהניאוהו
 היו ומשתחוים קוצרים נחמיה: ויו נו ונסתכלז דיאו משום

 תראוני אל כתו נזיון לשון ראו והאי לכנודו תלאכתס נטלו ולא
 שהכעסת הכעיסך מי דאמריית אמריך מאן :שחרחורת שאני

 מאליך.־ לנא שנחפייסת פייסך תאן ועתה השני' תן עצתך הצלת ולא

 והוא נו׳ נטלו לא סיש״י גר׳כו׳ ויך דראו משום מהרש״א

 שראוי כיון ילקוט מדרש פי על לפרש ונראה דחוק
 שעה לפניו וליפול פניהם על ולהניח נגד-־הס את ליטול להם היה

 נן עשו לא והס הקנ״ה תת״ה של הארון שיתכסה עד וג׳ נ' או
 יתירים דנריס מדנרי׳ ומרקדים זקופים שוחקים היי כשראו אלא

 הארון דאמ׳שראו והיינו כאורך כו׳ע״ש קוצרים שמש וכיח שנאתו־
 דרך לראותו שלא פניהם על נפלו ולא ומשתחויס קוצרים כדרך
 המקרא כסוף כתפורש ושמחו וראו זקופי׳ עמדו אנל ויראה חרדה

 כרעד׳כיוקז' גילה נדרך ולא ראש קלות דרך לראוידהיינו וישמחו
 אפשר כו' אמריך מאן אמור נתי תילי ודאמר רעדה תהא גילה

 יוכל תי שתש כית אנשי ויאמרו הענין כסוף מתה שנלמד
 אתרו הס שנענשו שאחרי גו' הזה הקדוש אלהיס ה' לפני לעמוד

 לך אחא ותאן כולי אתריו מאן דנרנו יפה לא כי וידוי נדרך כן
 של כרחם נעל ונא הארון שחזר מה אנל מאליך ונאת דאיפייסח

 בעם וק״ל:ויך כקרא כמפורש כהס היה ה׳ שיד לפי היא פלשתים
 כוי"ו נחי׳וחתישי׳איש גו׳מדלא חמישי׳אלףאיש איש שבעים

 היינו איש הע׳ דהיינו להו תשתע פרט ככל איש איש מדכתיכ גס
 נ'אלפים לכתוכ דאל״כ ליה כדאית ולתר ליה כדאית לתר אלף הנ׳
 ג' כו׳וכקהלא גכרא שכעין עמא כסני וקטל תרגם ויונתן איש ע׳

דהוה יתיישב לא אנל פרט ככל איש דנקט דנריו לפי יתיישב אלשים
:ודו״ק כוי"ו וחתישיס לתיכהכ ליה

 פו שור ויזבח צעדים ששה ה׳ ארון נושאי צערו כי *ויהי
שם אמר אילים ושבעה פרים שבעה וכתיב ומריא

 ע״נ ומריא ופסיעהישוד פסיעה כל על שמואל בר פפא רב
 סתזאצ הלי אמר אלים ושבעה פרים שבעה פסיעות שש כל על
 *נ אמר אלא במות ישראל ארץ כל מלאת כן אם חסדא רב
 ששה כל על ומריא שור פשיעות שש כל על חסדא רב

 • אלים ושבעה פרים שבעה פסיעות שש של סדרים
 י״י ולבסוף כידון בתחלה *נכון וכתיב כידון *גרן כתיב

 שמואל שיקים "11אי היו כניםאמעי ל אומר נמצאת ׳ נכון
 1 ב מואב בארץ הירדן *בעבר שנאמר הירדן בעבר משה

 ריםיי הוא ולהלן לאמר הזאת התורה את באר משה הואיל
 0 הזאת התורה דברי כל את האבנים על *וכתבת אומר

 הירדן בתוך יהושע שהקים ׳ואחד באר באר וגו׳ואתיא
 עושע ןהיףד ךבתן יהןשע יםקה אבנים עשרה ןשתים* נאמרש

 5ש עשרה שתים *ואת שנאמר בגלגל יהושע שהקים ואחר
 :בגלגל יהושע הקים הירדן מן לקחו אשר האלה האבנים

רישיה והכי היתיס כדכרי אלים ושבעה פרים שבעד. וכתיב
 ה' ארון נושאי הלויס אח האלהיס נעזור ויהי דקרא

 ישראל ארץ כל מלאת : אלים ושנעה פריס שכעה ויוכחו

 הימים נדנרי כידון כתיב :מזנח פסיעה כל דעל תזכחות במות
 : נכון גורן כתיב וכשמואל ונו׳ עזה וישלח כידון גורן עד וינא

 ,עזה את שהרג ההורג כידון נעש׳להם שס הארון כשנא בתחלה
 נעשה אדום עונד נניח חדשים שלשה שנשתהה לאתר ולבסוף

 אשתו אדוס עונד את ה׳ כרך דכתיג כיתו את שהכין נכון להם
פעולת* היי^תתינ1 אח׳ בכרס ששה ששה ילדו כלותיה ושמונה

 השמיני



רפא סוטה שביעי פרק נאסרים אלו
 רבי בשם ושמעתי אדום לעובד ושנים ששים וכתיב גו' השמיני
 הוא וא״כ היבוסי ארונה גורן הוא נכון גורן חלבו רבי בן מנחם
 וסופו בנוי שתחלתו המזבח שם על כידון ולבסוף נכון בתחל' כ״ג
 נמצאת : כידו עיניו יראו כמו הוא וחורבן שבר ל׳ וכידון חרב

 דבר ועל בה דחנא משוה אלא היא דלעיל דברייתא סיפא אומר
 הירדן בעבר משה שהעמיד :הגי בכל הפסיק עזה נענש ה1

 המזרחי עבר וקרי כנען בארן קאי בריית' דתגי וחג׳ בערבו'מואב
 ארץ קרי המסעות בשאר או מואב בערבו' קאי וכי הירדן עבר

 תהס שבנו לאחר בגלגל ; המערני עבר והוא הירדן עבר כנען
: שם וקבעום לגלגל והביאום קפלוס עיבל בהר המזבח

 א׳תו׳צעדים דבכל דה״ק כו׳ונ״ל פסיעה בל על מהרש״א
 וז׳אלים ז׳פריס משוס ז׳אלא י נק ולא ומריא שור

 ומריא שור פסיעות שש כל על דד״הולמ״ד קרא באידך למפורש
 וז' פרים ז׳ דהתס וקרא צעדים ששה קרא בהאי דנקע טפי ניחא
 כלום התם מפורש כו׳אע״גדלא סדרים ו׳ כל על היינו אלים
 בז׳ התם אף בשורותריאו׳ הכא מה המפורש תן סתום נלמד
 שפרש"* כו׳פי׳שני נבון ולבסוף מדון כתחלה :ו!ץ״ק ן׳ פרים

 וד״ה דשמואל המקראות מתוך דמשמע דחוק הוא מנחם רני בשם
 ושוב הגיתי אדום עובד לבית בדרך הטהו שם בעזה שפרץ שאחר

 הוא ראשון פי׳ גס דוד לעיר העלוהו ואח״כ חדשים ג' שם שתה
 ענין זה שאין עובד בית על ונכון עזה פרץ על כידון לפרש דחוק

 וגורן בעגלה כשנשאוהו עזה פרץ ע״ם כידון הנראה אבל את׳
 כמפורש כדינו כתפי׳ על נכון על דוד לעיר משם שנשאוהו על נכון

 לעיין יש אבנים מיני ג׳ אומר אתה נמצאת :וק״ל במקראות
 בגלגל יהושע של דאותן שהקים תשה של אבנים טעם תה בזה

 ישראל לבני לזכרון גו׳ הירדן מי נכרתו אשר גז׳ ישאלון כי מפורש
 עד שם ויהיו זה תטעם קאמר הירדן במי שהניחם וכן עולם עד

 במעשה כולו דתיירי הבריית׳ של סיפורו מענין אינו גס הזה היום
 באמונתינו העיקרי בעל כמ״ש ידוע הכולבו הירדן בעברו יהושע

 ומציאותו השמים תן חורה והס האמונה ויסודי העיקרים הם ג׳
 תקום בכל רתז הוא והאבן ועונש ושכר עולתו התחדש ב״ה ית'
 לרמוז אבנים מיני ג׳ וקאתר גו׳ פנה אבן כתו ועיקר היסוד על
 החורה יסוד על לרמוז משה של אבנים האמונה יסודי ג' על

 והס שבגלגל ובאותם משתים שהורידה תשה מפי עליהן שנכתב
 והברכז' הקללות נאמרו שם אשר עיבל בהר מזבח מהן שבנו עצמן
 שנכתבה התורה ובהעברת התורה בקיום והעונש השכר שהם

 לחדש ויכלתי מציאותו להורו׳על הירדן בתוך שהקים ואותן עליהן
 שהקים :וק״ל גל ארון מפני הירדן מי נכרתו אשר באות עולם

 דאותן לקמן הסוגיא תוכח׳ והכי כו׳ דלאחר פרש״י כד' בגלגל
 בחומש רש״י ודברי לגלגל אח״כ שהביאו בעצמן הן עיבל הר של

 בירדן היו אבנים מיני ג׳ אומר אתה נמצא שכתב בזה תתוהין
 וזה עכ״ל סוטה במסכת כדאיתא עיבל בהר וכנגדן בגלגל וכנגדן

 האמור אבנים מיני דג׳ אלא גלגל של היינו עיבל של דהיינו אינו
 :דצ״ע הרא״ס נתב וכבר משה של אבנים עם היינו נשמעת?

פסיעות שש שעל טעם לתת נראה פריס ז׳ פסיעות שש כל על הרי״ח
 פשיעה שבכל לפי הפסיעית כמכין שש ולא פריס שנעה הקרינו ׳

 אחד פר ג״כ להקריב ראוי היה הששיח בפסיעה וא"כ אחד סר מקייכין היו

 כנגד ששא הסר שכהצטרף נמצא סריס ששה ססיעזת השש כל כנגד וגם
 שנעה כתשסר עלו סשיעות השש כנגד שהם סריס שש עס ששית פשיעה

 שדרים ששה ועל ומריא שור פשיעות שש •יכל על לקמן יתבאר וכן פריס

: פריס ז׳ פשיעות ז' של

 פז יהודה רבי התורה את ישראל כתבו כיצד רבנן תנו
ם5 זלל *וכתבת שנאמר כתבוה אבנים גבי על אומר

 דכריע דיבס אןתן סדןהו ךכ ןאחר ךתןףה ךבףי את האבנים

 התורה את עכו״ם למדו היאך להבריך שמעון רבי א״ל
 נוטירין ושגרו בעכו״ם הקב״ה נתן יתירה בינה א״ל

 נתחתם שעה באותה והשיאוה הסיר את וקלפו שלהם
 תורה ללמוד להם שהיה שחת לבאר עכו״ם על דין גזר
 וכתבו כתבוה סיד גבי על אומר שמעון רבי למדו ולא

 יכריע ככל לעשות אתכם ילמדו לא אשר *למען למטה להם

 כ מקבלים בתשובה חוזרים שאם למדת הא תועכותם
 שמעון דרבי טעמא מאי שילא רב בר רבא אמר אותם

 ישעיה ור׳יהודה סיד עסקי על כיד משרפות עמים *והיו דבתיב
 לג אות׳ אף שרפה אלא תקנה לו אין סיר מה כסיד אמ׳לך

 דתני׳ הא אזלא שרפ״כמאן אלא תקנה להם אין העכו״ם
 '^יכא שאם לאי״ז שבחוצה כנענים לרבות שביו *ושבית

 : שמעון כרבי כמאן אותם מקבלים בתשובה חוזרים
תורה עכו״ם למדו היאך :ל3יע בהר המזבח על כתבו כיצד

 וללמדה לבא אלא לשון בשבעים לכתבם נצטוו לא הלא
 ללמוד: מהיכן לנו היה לא לעכו״ס פה פתחון יהא שלא הרוצה כל

 נוטר״יי:והשיאו אותה קורים שלה׳והס סופרים שלהם נוטירין
 להם יכתבוה : העתקה ע״י משם נטלוה כלומר והעתיקוה

 לעשות אתכם ילמדו לא אשר למען : הדף בסוף מלמטה
 להודיע למטה כתבו זה ודבר תחרימם החרס כי כתיב מיניה לעיל

 להחרימם נצטוו שלא ישראל ארץ מגבול חוץ היושבים לעכו״ס
 ילמדו שלא כדי להחרימם נצטוו הגבוליס ,שבתוך אותם על אלא

 אתם אס לה חוצה היושבים אתם אבל קלקלוחס מעשה אותנו
 אס בתוספתא בהדיא גרסינן והכי אתכם נקבל בתשובה חוזרים

 שמחנו' מקבלי׳ אין ושבתוכה אתכם תקבלי׳ אנו בכם חוזרים אתם
 : כתבוה סיד גבי על דאמר שמעון דרבי מ״ט :עושים יראה

 ולא לעיניהם מגולה והיתה עליו נכתבה שהתורה סיר עסקי על
 קרוים הס מתגיירים שאין זמן שכל גיהנס שרפה אלא :למדוה
 לרבות שביו ושבית ה״ג ־ סיד משרפות אלא חלקם אין עכו״ס
 הארץ מן למלחמה תצא כי כתיב בח״ל דקרא לארץ שבהו׳ כנענים

 הכתוב הרשות במלחמת למלחמה תצא כי בספרי תניא והכי לח״ל
 שביו ושבית לצאת דעתך על כשתעלה משמע תצא דכי ׳ מדבר
 ולקיים שבח״ל כנעניים להתיר הכתוב בא שבתוכו כנעגיס לרבות

 קרא ושבית דהאי נשת׳ כל תחיה לא בכלל יהו שלא תואר יפת מהם
 בתשובת שיחזרו להם שכתבו דאמר כר״ש כמאן ;הוא יתירא

כל; תחיה לא נכלל לגבולים חוץ העומדים היו לא אלתא ויקבלום
נחמה א סו ׳ב ח



סוטה שביעי פרק נאמרים אלו
 :נשמה כל תחיה לא בכלל כלס יהודה לרבי אכל נשחה

 קרא מייתי ולא כו׳ האבנים על וכתבת שנאם׳ מהרש״א
 עליהן וכחכת גו' אכניס לך והקמות מיניה דלעיל

 אותם ושדת דכתיב כר״ש משמע דמינה משום גו׳ דברי כל את
 מהאי אנל הכתיבה ואח״כ סיד דמשמע גו׳ עליהם וכתבת בסיד
 ואח״כ ממש המכניס על הכתיבה תשמע האבנים על וכתבת קרא

 דר״ם מ״ט לקמן פריך ולכך בתורה ומאוחר תוקדם ואין הסיד
 יתירה בינה א״ל :ודו״ק האבנים על ממש משמע האבנים דעל
 העתיקוה דהיינו והשיאוהו למיתר איצטריך דלר״י נראה בו׳

 אבל בו לקרות ידעי כ״ע לאו קילוף דע״י לכ"ע משם ונשאוה
 ר״י מ״ש גס משה בו לקרות ידעי כ״ע קילוף בו היה דלא לר״ש
 הוה שהעתקה ר״י לדברי קצת ראיה כו׳ דינם גזר נתחתס ועד״ז

 לילך כ׳'כ נענשים היו לא העתק בלא לר״ש אבל לכ״ע מצוי היה
 לא אשר למען למטה לדם וכתבו : וק״ל בו לקרות לשם

 שסופרי כדי האבנים על דכתבוה לר״י לפרש נראה נו' ילמדו
 למטה קרא האי כתוב היה לא העולם לכל יעתיקוהו עכו״ס
 משם העתיקיהו דלא לר״ש אבל כפרש״י עממים בז׳ דוקא דאיירי

 רחוקים דתשום סברא אין הסיד על שם שיקראוהו כדי אלא
 נמי שבתוכה עמתין ז' משום הלא שם נכתבה לחוד שם שיבואו

 אשר הטעם הוא גו׳ ילמדו אשר למען לתטה קרא האי שכתוב וזה
 אתכם ילמדו ולא ג״כ עתתין ז׳ שילמדו כדי שח הסיד על נכתבה

 בשבילם׳ העיקר שהרי כו׳ חוזרים היו שאם למדת הא וז״ש גומר
 אבל א״י לגבול חוץ מא״י שהלכו לאותן דוקא והיינו פס נכתבת

 למדנו ולא כפרש״י עושים יראה שמחתת מקבלים אין שבתוכה
 כגון לגכול מחוץ מעצתם שהלכו עממים ז׳ אותן אלא קרא מהאי

 משתמע לא שנשבו כנענים כגון ע״כ3 שהלכו אבל שפנה הגרגשי
 ע״י ע״כ3 לגבול חון שבאו דאפי׳ שביו ושבית אצטריך להכי מיני׳

 מת גס לקמן התוספות שית קו יפול ובזה אותם מקבלים שבי
 בתוך שהרי רחב אח קבלו לתה דהנא בענינא התוספות שהקשו

 לה שנשבעו השבועה דתפני היא קושיא נראהדלאו היתה א״י
 ולא בהם שנאתי גבעון באנשי כתו לקיימה הוצרכו שלוחים הב׳

 מיס ולשואבי עצים לחוטבי ונתנוס להם נשבעו כי ישראל בני הכוס
 לרחב השבועה אבל בקרא כמפורש ישראל בני את שהטעו מפני
 בתשזב׳גמורה שחזרה בה שראו גס נפשם פקוח תפני כהוגן היתה
 :וק"ל תחחת הארץ ועל בשתי׳תתעל אלקיס יי׳אלהיכ׳הוא כי כת"ש
 נרא׳ תפירושו עכ״ל כו׳ גיהנם פרש״י גו' משרפות עמים והיו

 שריפת תשרפות פירוש יהיה לא סיד עסקי על דדריש דלר״ש
 דן שהקב״ה דע״ז ברפ״ק מ״ש ע׳׳פ לפרושי דאיכא ואפשר גיהנס

 התם ואתר סיד עסקי על דהיינו תורה לתדו שלא עכו״ס את
 כולי תמוז כתקופת חמה להם ומקדיר סוכה מצות להם דמציה
 היא מאי דקאמר דסיד הכי לפרושי ליכא לר״י אבל משרפות והיינו

 ידי על אלא אינו הסיד שתיקון כתו ניחא גיהנס שריפת על אבל
 : וק"ל גיהנס שריפה ע"י אלא אינו עכו"ס של תיקין כך שריפה

 הירדן את עברו היום באותו נעשו נשים כמה וראה בוא פח
 ואץ מיל מששים יותר עיכל ולהר גרתים להר ובאו לו

 שמוח מיי כפניהם העומד וכל בפנידם לעמוד יכולה בריה כל
 כלכג את והמתי לפניך אשלח אימתי *את נתרזשנאמר

 עורף אליך אויביך כל את ונתתי בדם תבא אשר העם
 טי שס ידמו זרועך בגדול ופחד אימתה עלידם *תפול ואומר
 יעבור עד ׳ ראשונה ביאה זו ה׳ עמך יעבור ער כאבן

 היו ראוין מעתה אמור י שניה ביאה זו קנית זו עם
 ראשונה כביאה שניה בביאה נם להם לעשות ישראל

 את ובנו האבנים את הביאו ואח״ב ׳ החטא שגרם אלא
 התורה דברי כל את עליו וכתבו בסיד וסדוהו המזבח

 דניים ושלמי□ עולות והעלו היטב שנאמר*באר לשון בשבעים
 כזי ובאו האבנים את וקפלו וקללו וברכו ושמחו ושתו ואכלו

 ושע, אותם והנחתם עמכם אותם *והעברתם שג׳ בגלגל ו־לנו
 י הלילה בו תלינו אשר ת״ל ומלון מלון בכל יכול במלון
 שם מן לקחו אשר האלה האבנים עשרה שתים *ואת וכתיב
 עמהם עברה לא צרעה תנא ־ בגלגל יהושע הקים הירדן

 שמות וגומר וגרשה לפניך הצרעה את *ושלחתי והכתיב ולא
 כג ופימתה מרה בדם וזרקה עמדה הירדן על לקיש אמ׳ריש

 ס1עמ *ואנכי שנאמר מלמטה וסרפתן מלמעלה עינירם את
 ב גבהו ארזים כגובה אשר מפניהם האמורי את השמדתי

 מתחת ושרשיו ממעל פריו ואשמיד כאלונים הוא וחסון
 דיהושע וחרא דמשה חרא היו צרעות שתי אמר פפא רב

:עברה דיהושע עברה לא דמשה
 ותה הגוף וערבוב מהותה לשון והמתי : ברעי נתקלקל נתרז

 ביוני שניה ביאה _• יהושע ביתי ראשונה ביאה :שבתוכו
 משתעבדי׳לתלכוח: היו ולא בזרוע לעלות נם לדם עזרא.לעשות

 שלא עליהם שנגזר ראשון בית ביתי ישראל של עונס שגרם אלא
 עולות והעלו : עתו מכל בכס תי כדכתיב ברשות אלא יצאו

 והעלית הבנה שלמות אבנים פרשה באותה נצטוו שכך ושלמים
 :סירוס מתחת ושרשיו :עיניו ממעל :פריו וגל עולות עליו

 בהר המעשה שזה הגס כו׳ עכרו היום באותו מהרש״א
כתיב ועי יריחו תעשה אחר עיבל ובהר גריזיס

 תפורש זה ודבר שם כפרש״י ומאוחר־ תוקדם אין יהושע בספר
 גו׳ותפרש אבנים לך והקמות גומר תעברו אשר ביום והיה בתורה

 ביום ובו גו׳ עיבל בהר גו׳ האבנים את תקיתו בעברכם והיה לה
 גז* הירדן תן עלו והעם יהושע תספר משתע הכי בגלגל ולנו באו

 להם ידוע והיה היה בגלגל ראשונה חניה דתשתע גו׳ בגלגל ויחנו
 וקאמר הירד! תתערב היה תיל תס׳ יותר עיבל והר גריזיס דהר
 ■ הדרך שבריחוק הנסי׳ תן זה גס כז׳ נתרז מיד בפניהם העותד וכל

 ט׳ העותד כל כי תעכב שוס להם היה לא ביום בו שהלכו כ״כ
 רש׳׳י גו׳ העם כל את והמתי גותר איתתי ואת שנאתר ליה ותייתי

 י ליה דרים תהיכא דא״כ ידענא ולא ליה די־יש והתתי דתלשון פי׳
 פירושו ולולי גו׳ אימתה עליהם חפול ואותר דתייחי קרא מאידך
 דרך דנן ליה תשתע קראי בהנהו דכתיב איתה דתלשון נראה

 תשתע ישיר אז דשירת קרא דההוא ותשום נתרז מאימה התתפחד
* וגג״. נבהלו א! מ׳ עמים שמעו הענק כל איירי פוף יס מקריעת

נתוגז



פרק נאמרים אלו
 הירדן אהעברת נתי דקאי גו״משמע יעדור דעד גז׳קאמר נמוגו

 נימי שניה ביאה יענו׳גו׳על עד וכפל יהושע נימי לעתיד שיהיה
 אשר הנהר עבר פרוות ל5 לי יחנו אגרות ניחמיה דכחיב עזרא

 נחלי על העברות שני לפרש לתלתודא ליה ניחא ולא גומר יטנורו
 ארנון בנחלי העברה לשון מצמו דלא כתרגומו הירדן ועל ארנון

 על ופחד אימה היה לא עזרא בימי שניה בביאה למה וקאמ׳דא״כ
 היו ראוין וקאמר להו מדתה קרא דהא הירדן כהעברת העכז״ם

 עמך יהושע ביתי קראם החע׳וע״כ שגרס אלא בקרא כו׳כדמוכח
 הביאו ואח״ב :ןק״ל זן עס אלא כן קראם לא עזרא ביתי אבל
 וכן כו׳ יכתבו בסיד וסדוהו המזבח את ובנו האבנים את
 סבר ר״י אבל ר״ש תנא תאן דהל״ל קשה ולכאורה במתני׳ תני

 כל בין היינו דהכא בסיד וסדוהו דהאי וי״ל סד ואח״כ כתב לעיל
 אחר אבל לעיל התוספות שכתבו כעין התזבח לב־נין ואבן אבן

 כתיב אחר דבקרא וניחא כר״י האבנים על הסיד היה הכתיבה
 שנית כתיב הכי ובתר וגו׳ עליהן וכתבת ואח״כ בסיד אותס ושדת
 קתא דסיד די״ל הכתיבה אחר דתשתע וגומר בסיד אותם ושדת
 :ודו״ק האבני׳ כתיבת על בתרא וסיד למזבח לאבן אבן בין היינו

 אדלעיל ראיה הא וגו׳ האלה האבנים עשרה ושתים וכתיב
 קפלוס עליהן התורה וכתבו עיכל בהר מזבח שבנו אבניס דאותס

 הקים קרא בהאי כדתסייס הראשון במלון היה שהוא בגלגל ולנו
 כו׳מפרש״י ולא עמרם עברה לא צרעה ודו״ק בגלגל יהושע
 דושלחתי קרא בהאי תנה תדלא הכי דתדקדק לפרש נראה בחותש

 שהם והמתי הכנעני אלו אלא אותות שבעה תכל גו׳ הצרעה את
 שהוא חני נמי ותשיב וגו׳ ושלחתי והכתיב ופריך .ועוג סיחון ארץ

 קרוב דחוי כו׳ עתדה הירדן שפת על ותשני והלאה הירדן מעבר
 ליהדחתי תנא יודע ואיני דבריו תוכן כך היה תערב מצד לירדן
 ורבקה חת בני שהיו כתיב חברון גבי דהא הוא ועוג שיחון מארן
 לירדן תעבר דחחי זה מכל דמוכח חת בנות תפני קצתי אתרה

 שלא לומר קסמיך קרא אהאי דלאו לפרש ונראה היה במערב
 הצרעה לפניכם ואשלח ביהושע תדכתיב אלא עתהם צרעה עברה

 לא הצרעה דתשתע וגו' האמורי תלכי שני תפניכס אותם ותגרש
 ועוג סיחון ארץ שהם האמורי תלכי שני אלא נרשה שלא עברה
 ובין תחתי הצרע׳וכין אח ושלחתי תקר׳דתורה ופריך קראי ככולי
 וכו' וזרקה עתדה הירדן שפח על ותשני פריך כקרא שהוזכר תחוי

 תארץ ודאי וגו׳אתורי האתורי את השמדתי ואנכי תדכתיב ותייחי
 בהן דוזרקה תהא אלא תייחי ולא קראי כדתוכחי הוא ועוג סיחון
 ולתדו האחר לצד הירדן של זה דוזרק׳מצד ניתא נמי כו׳והכי מרה
 וגו׳ואשתיד כגובה אשר מדכחי׳ זריק׳היה דע"י קרא תהאי לותר
 הצרעיתלתע' הזיקן כ״כ בגובהן דגם דאשמועינן וגו׳ תתעל פריו

 ע״י תלתעה הזיקתן תלתעלה וכן זריקתס ע״י בעיניהם למעלה
מעלליו פרי עיקר הוא עין כי תמעל פרי העיניס וקרי סרוס

 :וק״ל הן דעבירה סרסורי תרי ולבא עינא כמ״ש להרע .
וששה הרגריזים לראש עלו שבטים ששה משנה _ר

 והנהנים עיכל הר לראש עלו שבטים
 הכהנים באמצע למטה עומדים והארון רהלויס

רסב סוטה עביעי
 ומזה מזה וישראל הנהנים את והלוים הארון את מקיפין

 יהושע מזה עומדים ושופטיו ושוטריו וזקניו ישראל יוכל שנא׳
 ח כלפי פניהם הפכו וגו׳ והלוים הנהנים נגר לארון ומזה

 פסל יעשה לא אשר האיש ברוך בברכה ופתחו גריזי׳ הר
 כלפי פניהם הפכו • אמן עונין ואלו אלו ה׳ תועבת ומסבה

 דמיי' פסל יעשה אשר האיש *ארור בקללה ופתחו עיכל דר
 מ ברכות שגומרים ער אמן עוגין ואלו אלו והיו ומסכה

 וסרוהו המזבח את ובנו האבני' את הביאו ואח״ב וקללות
 לשון בשבעים התורה דברי כל את עליהם וכתבו בסיר

שם ולנו ובאו האבנים את ונטלו היטב *באר שנאמר

: במקומם
 • על ומכאן מכאן ומזה מזה : ההי־יס פני נין באמצע למטה

ופתחו גריזיס הר כנגד פניהם הלויס הפכו ; ההריס
 ואלו אלו : ברכה בלשון תחלה אותריס היו הארורים כל ,בברכה

 שיהו לא לברך יעמדו אלה דכחיב והא עיכל ופבהר גריזיס שנהר
 ההרים שני כין העומדים ים הלו אלא ותקלליס מברכים השבעים
 הביאו :בקללה עיבל ולהר נכרכה גריויס להר פניהם הופכים

 דברי כל את עליהן וכתבת תזבח שם ונניח כדכתיב האבנים את
 התזבח את סתרו האבנים את ונטלו :היעג באר הזאת התורה

 : עולות עליו והעלית כדכחיב והשלתיס העולות שהעלו לאחר
 .־ האבנים אח הקיתו ושם נגלגל תלונס בבית במקומם ולנו

צ כאן שחלוקין כדרך כהנא רב אמר *והחציו מאי גמרא
 לו טובות אבנים שני בי מתי אפוד באבני חלוקין

 יהושע מכאן ואחת מכאן אחת כתפיו על גדול לכהן לו היו
 ח על ששה עליהם כתוב שבטים עשר שנים של ושמות

 שמית האבן על משמותם שנאמ׳*ששה זו אבן על וששה זו אבן
 כת השנית האבן על הנותרים הששה שמות ואת האחת

 כתולרותם ראשונה ולא כתולדותם שנית כתולדותם
 על וחמש עשרים היו אותיות ת׳ מוקדם שיהודה מפני

 כדרך לא אומר גמליאל בן זור״ח אבן אבןזווכ״העל
 אלא אפוד באבני חלוקין הפקודים בחומש שחלוקין

 בני כסדרן לאה בני כיצר שני בחומש שחלוקין כדרך
 מה ואלא באמצע שפחות ובני מכאן ואחד מכאן אח׳ רחל
 ולא אביהם להם שקרא בשמותם כתולרותם מקיים אני

 ולא שמעון ראובני ולא ראובן משה להם שקרא בשמות
 כהנא ב רד תיובתא ׳ גדי ולא גד דני ולא דן שמעוני
 גריזי׳ הר מול של חציו תנא והחציו מאי ואלא * תיובתא

 אדרבה למטה שלוי מפני עיבל הר מול של מחציו מרוב׳
 למטה שלוי קאמ׳אעפ״י הכי להו בצרי למטה שלוי מפני

 יהישע יהושע אל יוסף בני *וידברו שנאמר עמהם יוסף בני
 יי ירושע לרם גו׳ויאמר אחד חבל ,גו לי נתת מדוע לאמר

 שי פרק בול לרם אםר ערהיה לך עלה אתה רב עם אם
 יז'נוח ליה אמרו רעה עין בכס תשלוט שלא ביעדים עצמכם

 פרת דכתיכ*בן כישא עינא ביה שלטא לא דיוסף זרעיה
עין עלי תקרי אל אכהו רבי ואמר עין עלי פרת בן יוסף

אלא ב סו



סוטה שביעי פרק נאמרים ארו
 ננמ קאי כתולדותם שמעתין לפי דגם נראה מיהו אשניה רק קאי

 לשניה כתולדותס מדנסמך אלא האחרים חמשה לגבי אראשונה
 רש"* אגל מוקדם דיהודה כתולוותס כולה לאו דראשוניס גתרינן
 דהכא הבריתא סותר הוא כתולדתו ברביעי יהודה דחשיב בחומש

 שלא גס בו' הפקודים בחומש שחלוקין כדרך לא :וק״ל
 ומנשה אפרים לשנים נחלק דיוסף שם הוו י״ג ת״ת לוי שם נזכר
 כפרש"* באחרונה יוסף יהיה כו׳ שני בחומש קין שחלו כדרך אלא
 שם השיב דלא כלל יוסף שס בקרא ההוא בסדר נזכר שלא הגס
 אתם לכללו אח״כ נזכר ת״ת מצרימה הגאים יעקב גני י״א אלא

 באחיו גדול יוסף שהיה הטע׳גס ומזה במצרי׳ היה ויוסף כדכתיג
 מצרי' באי בכלל היה שלא וגדולתו ומעלתו באחרונה באפוד נכתב

 של תטהו נעשה בבואם ואז בואם טרם במצרים נתגדל כבר כי
 שקרא כשמות ולא :וק״ל שס שהיה יוסף עם שלתה יעקב
 בתורה במקרא נמצא לא כו׳ ראובני ולא ראובן משה להם

 וגל בדן אבל שמעוני ראובני ושמעון ראובן גבי אלא פנחס בפרשת
 דוקא דלאו וצ״ל נמצא בנביאים אלא הדני הגדי שם נאמר לא

 מרובד. גריזים הר מול של חציו :וק״ל תשה להס שקרא
 בהיפף איתא ההוס׳דבירושלמי כו׳וכתבז עיבל הר של מחציו

 וכתבו עיבלכו' בהר ומרובים ים גריז בהר שמועטים מלמד
 משמע בה׳ עיבל בהר החצין דו משוס והיינו יותר תיושב דבירושל׳

 כו* בגברי ורובא בשבטים חציו דהוי הרוב והוא המבורר שהוא
 דאוחן אלא כן מוכח אינו השבטים של בפרטן המקראות ל3ע״ש:א

 שמן לומר ודוחק בערך אלף ט׳ יותר היו גריזיס שבהר ו׳שבטיס
 דמשמע התוספות כת״ש יותר או אלפים ט׳ למטה עתדו הלויס
 דאותן לתלמודינו אבל כהונ׳ולויה זקני אלא למטה עמדו דלא לקמן
 בה* והחציו דכתיב והא כפשטיה כוליה ניחא מרובים גריזיס דהר
 התוספות כת״ש גברי ברוב תבורר דהוא משוס לאו עיבל הר גבי

 שבהר שבטים ו' שאותן שבטים של בחציין תבורר שהוא דה״פ אלא
 כ© כלם עמדו לא גריזיס הר של חציו אבל שם כלם עמדו עיבל

 למטה שלוי אע׳׳פ וז״ש למטה מהם הרבה עמדו מלויס שהרי
 בה* והחציו עיבל הר של באותן נאמר ולכך גריזיס הר של מאותן
 שבהר ת״מ שם כלם שעמדו שבטים של בחציו יותר מבורר שהוא

 יוסף בני שנאמ׳וידברז עתהס יוסף שבני כדמסיק מרובים גריזיס
 מכוס דיהושע קרא לאתויי ל״ל קשה קצת ומיהו גו׳ יהושע את

 מפורש גריזיס הר של בפרטן הא עמהן המרובים יוסף דבני
 דתשתע לפרש ונראה בערך אלפים תשעה מרובים שהן בתורה

 באות© יוסף בני ונחגדלו דנתרבו יהושע דספר קרא מהאי ליה
 אחרון ממנין דהיינו כ׳ מבני יותר מהם הרבה להיות שנה

 נ*3 קאמרי מאי דאל״כ הירדן העברת אחר עד פנחס שבפרשת
 בערך רק יהוד׳ מבני יותר היו לא בפרטן כהרי רב עס ואני יוסף

 למטה שעמדו נאמר אס דאף קרא מהאי מייהי ולהכי אלפים ט'
 יוסף בני ט״י מרובים גריזיס שבהר מ״מ לוי תבני אלפים כתשעה
 : ודו"ק וגומר רב עם ואני כדכתיב שנה באותה ודאי שנחרבו

 קריאת כו׳דגבי בנימין לו קרא כדנתי׳ןאבין שלם בנימין והכא
אנין

 *ויידגו מהבא אמר הגינא בר יופי רבי י עין עולי אלא
עליהם מכסים מים שבים דגים מה הארץ בקרב לרוב "מ

 העין אין יוסף של זרעו אף בהם שולטת העין ואין
 א״ר הריין חדא נכי חמשין אותיו׳ חמשין הני בהם שולט 'ליס

 ביהוסף *ערות־ שנאמר אהת אות ליוסף הוסיפו 'יצחק,חל
בר נחמן רב לה מתקיף * מצרים ארץ על כצאתו שמו פא

 בנימן כולה התורה בכל אלא בעינן כתולרותם יצחק
 : בנימין לו קרא *ואביו כרכתי׳ שלם בנימין הכא כתיב ניאש׳

 וכל דתתניתין קרא בהאי כתיב הכי יהושע בספר והחציר מאי הל
 הר מול אל והחציו גריזים הר מול אל וגו׳חציו וזקניו ישראל

 הנזכר חציו או המיוחד חציו דמשמע והסציו למכתב לי לתה עיבל
 עיגל ובהר גריזיס בהר השבטים שחלוקין כהרף :אחר במקום
 יעמדו ואלה גריזיס הר על העס את לברך יעמדו אלה נדכתע

 הם3 שאמור אפוד באבני חלוקין כך ;לגעי גהר הקללה על
 וששה האחת על יס3כתו גריזיס דהר ששה דהנך משמותם סשה
 החקוק חצי אותי דכתי׳והחציו והיינו השנית על כתובין עיגל דהר

 האחרונים ששה לידתן כסדר כתולדותס :האנניס מן באחת
 וששה לידתן סדר זהו נניתן יוסף זבולן יששכר אשר גד כסדר!

 לידתן כסדר נפתלי ק לוי שמעון ראובן יהוד׳ גה נכתבו ראשונים
 נ״ד אחרונים ששה פריך לקתיה זו אבן על וכ״ה :מיהודה חון

 לא כלומר הפקודים בחומש שחלוקין כדרך לא :הוא״דהוו
 בראשו שנסדרו וידבר ספר הוא הפקודים גחותש שסדורין כדרך

 גתחלת שני בחומש : אתכם יעמדו אשר האנשים שתות אלה
 מהן גאחת זבולן יששכר יהודה לוי שמעון ראוגן שמות ואלה

 ת״ל מה כן אם : יוסף אשר גד נפתלי דן בניתן זגשניה
 תיובתא :נסדרין הס לידתן כדרך ולא הואיל בתולרותם

 דאלו עיגל והר גריזים הר סדר זה אין עלמא דכולה כהנא דרב
 ודהר :ובנימן ויוסף יששכר ויהודה לוי שמעון גריזים הר סדר

 כו׳והיינו מחציו מרובה ונפתלי: דן זבולן ואשר גד ראובן עיבל
 שלוי תפני שבחצאין התיותן עיבל הר מול אל והחציו דקאתר

 .־ כדלקמן ההרים שני גין הארון עם היו ולויה כהונה זקני לתטה
 : היה מהן לוי שגט גריזי׳שהרי הר של חציו להו דבצרי כ״ש
 הר של חציו הגי אפילו למטה שלוי ואע״פ קאמר הבי אלא

 בני וידברו הין: ומרובים עמהם שיוסף מרוגהמפני גריזיס
 ה' ברכני כה עד אשר רב עם ואני דקרא סיפיה וגו' יוסף
 לרוב וידנו :עליהם עולה העין ואין העין על עולין עץ עולי

 קאי: השנית אאגן הוו חדא למנש׳ואפרים;בציר יעקב ברכן כך
:אגיהס להם קרא אשר כשמות בעינן כתולרותם

 זה הכתוב תלאן מ׳ שחלוקיןבאןכך כדרך מהרש״א
 לטובה לזכרון החלוקות שני אפוד שבאבני דכמו בזה

 הקללה על שעמדו אותם גס החלוקות שני אלו כן בקרא כמפורש
 ראשמה ולא כתולדותם שנית : וק״ל ההפך לברכה לזכרון

 ראובן שנולדו כסדר כתולדוחס שפירש דק לא בחומש ורש״י כו'
לא דתנלמתס מוקדם לימדה פי׳ ולא מ׳ ד! ויהודה לוי שמעון



רפג סוטה שפעי
 עליהם ונסמך בקרקע אצבעותיו שנעץ :וזעקה צעקה כתו
 אבירותיו תידי יצרו: תוקף ויעבור בצערו ויטו־ד דעתו שיפיח כדי
 באבן להיות זכה ומשם רועה להיות זכה משם : יעקר של

 נוהג נאתר: שכינה כלפי האזינה ישראל רועה :ישראל תאבני
 אלמא יוסף של כצאנז המנהיגה יוסף כצאן ביה קרי יוסף כצאן
 יעקב תולדות אלה והואהרועה: יוסף של צאנו ישראל מקרי
 על ואף : מיוסף לצאת ראוי כנגדן מיעקב שיצאו תולדות יוסף

 בעשר מיוסף שפחתו עשרת אותם אחיו מבנימין יצאו כן פי
 תפורש מופים : נכריה בארץ באכסניות שגר :אצבעותיו

שקבל בהלכות אביו יעקב כפי פיו שהיה תנחומא רבי בדברי

: ועבר משם
 הניחה וינא ניאת מלשון ־הוציאו משוס נראה צרכיו לעשות וםל£ור|1ר

 כאתה שעה נאותה : נכנס צרכיו דלעשות נמי דייק קא
 היה לא הנית מאנשי איש ואין הדרשן משה רנינו כתג אניו של דיוקנו

 אנשי מתורת ומופלג חלק כלקמר הכית מאנשי שלא אמר דאיש מכלל שס
 ל> דנראית מנלן קצת ותימה אניו של דיוקנו דמות וזהו שס היה הכית

היה: כחלון אכל לא ככית משמע ככית מרכתיכ ושמא כחלון

 דכתיי■ הוא כרמאי בסתר ש״ש שקידש יוסף מהרש״א
 לכאורה כר עבירה לדבר ששנירם מלמד בו׳

 כשבא הוא מתכוין היה לא דאם וי״ל לסתור ראיה הוא
 גס פירש אדוניו שמיראת אפשר עבירה לדבר לביתג״כ

 תאותה מתנו חשך ולא וגו׳ אתי ידע לא אדוני הן לעיל כת״ש אז
 דאין וגז" שמע ולא יום יום אליו כדברה ויהי וגו׳ אותך אס כי
 אנשי הזה בדבר ירגישו שתא אדוניו מיראת אלא השם קדוש זה

 היה שלא וגו' איש וגו׳ואין הזה כהיום ויהי נתיב הכא אבל הבית
 דאשמועינן כז׳ יום היום אוחו כדלקתן בית בני מאנשי יראה לו

 ושוב תזה ביום עבירת לדבר כן גס היה לבית דביאתו קרא
 תשום שכתבו והתוספות בסתר השם קדוש זה הרי אח״כ כשפיר׳

 דאתי למאן לקמן היינו ע״ש וגומר ויבא ביאת תלשון דהוציאו
 הוצרכו לא הכא אבל התקרא תחלת הביא שלא נכנס צרכיו לעשות
 כמו ליה דריש וגו׳ הזה כהיום ויהי התקרא תתחלת אלא כן לפרש

 כתיב מדלא נכנס צרכיו לעשות דאתר לתאן ועי״ל : שכתבנו
 תלאכת ולא צרכיו לעשות דייק מלאכתו וכתב תלאכה לעשות
 לו התיוחד׳ מלאכתו לה תפרש ממש מלאכתו דאתר ומאן אדוניו

 וגומר איש ואין :ע״ש בתנחותא כמפורש בפנקסו לעיין כעין
מרישא הדרוש זה פיק קת בחותש ורש״י בו׳ גדול בית אפשר

 ואיכא עכו״ם לבין שירד ראמרי איכא וארד י בחופתו
: לוורד דומין שפניו דאמרי

 : יצרו אס ונכש עצמו על והעמיד הערוה עם שנתיחד בסתר
 נקרא כדלקמן: הים בפרהסי׳על ש״ש שקידש יהודה

 עבירה לדבר : יהודה של נשמו כלול אותיות ד׳ ן3 שם כלו
 תשמיש: צרכיו :מלאכה ממש מלאכתו : תשמיש מלאנחו והאי

 על זרעו שכנת קשתו :הון מכל יקר שהוא טוב שם הון יאבד
גזה זה מתתלפין זלד״י שז״ין ויפוצו לשוו ויפוזר ;כחן שיורה שם

פרק נאמרים אלו
 שפירש״י וכמו נניו נכל כמו כך בקריאתו טעם איכא ודאי אביו

 הרמנ״ן שפירש כמו חוזק מלשון ימין או נדרוס שנולד נן ימין גן
 ככל אנל כך אביו קריאת טעם לידע ביו״ד ימין לכתוב הוצרך

 וכיון קריאתו טעם לאשמועינן איצטריך לא דקראז היכא התורה
:"ק דו ו למכתבה דק לא נחה שהי-ו״ד

 יוסף חסירא שמעון רבי אמר ביזנא בר חנא רב אמר
 אח׳ אות לו והוסיפו זכה בסתר שמים שם שקידש

 בפרהסי׳זכה שמים שם שקידש יהודה הקב״ה של משמו 3ע׳׳
 דכתיב היא מאי יוסף הקב״ה של שמו על כולו ונקרא ש׳15?י

 אמ׳רבי מלאכתו לעשות הביתה ויבא הזה כהיום *ויהי טל
 לעשות הביתה ויבא נתכוונו עבירה לדבר שניהם יוחנן

 ממש מלאכתו לעשות אמר חד ושמואל רב מלאכתו
 מאנשי איש *ואין נכנס צרכיו לעשות אמר וחד נכנס פס

 ולא רשע אותו של כביתו גדול בית אפשר שם הבית
 אידם יום היום אותו ישמעאל רבי דבי •תנא איש בו היה
 חולה להם אמר׳ והיא שלהם עכו״ם לבית כולם והלכו היה
 • הזה כהיום לה נזקק שיוסף יום לה אין אמרה אני

שעלו מלמד )תנא עמי שכבי לאמי בבגדו *ותתפשהו שם
 אביו של דיוקנו באתה (באות׳שעה ערומי׳ שניהם למטה

 על שיכתבו אחיך עתידין יוסף יוסף א״ל כחלון ונראי׳לו

 מביניהם שמך שימחה רצונך ביניהם ואתה אפוד אבני
 מיד הון יאבד זונות ורועה *שנאמר זונות רועה ותקרא משלי
 מלמד רבי משום יוחנן רבי אמר קשתו באיתן *ותשב יס

 שנעץ מלמד ידיו זרועי *ויפוזו : לאיתנה קשתו ששבה 'א*י
 צפרני מכין זרעו שכבת ויצאת בקרקע )ידיו( צפרניו עשש

 גבי על שמו שיכת-ב לו גרם מי יעקב אביר *מידי * ידיו שס
 ישראל אבן רועה משם יעקב אביר אלא )אבני(אפוד

 ישראל *רועה שנא׳ ישראל רועה ונקרא יוסף זכה משםתהל,/
 ממנו לצאת יוסף היה ראוי תנא יוסף כצאן נוהג האזינה ,פאש
 *אלה שנאמר אביו מיעקב שיצאו כדרך שבטים י״ב 5ל

 צפרניו מבין זרעו שכבת שיצאת אלא יוסף תולדו׳יעקב
של שמו על נקראו וכולן אחיו מבנימין יצאו ואעפ״ב

 ונעמן גרא ואשבל ובכר בלע בנימין *ובני שנאמר יוסףמז 02
 העכו״ם בין שנבלע בלע וארד וחופים מופים וראש אחי
 שגר גרא • אל ששבו אשבל • לאמו ככור שהיה בכר

 מ׳ תיוחד יום הגיע כאשר ויהי כלומר הזה כהיום ויהי דקרא וראשי אחי וראש אחי ביותר׳ שנעים ונעמן ׳ באכסניות
 הכא ליה תפיק דלא החלתו־ דברי הניח לתה ירענא ולא :ע״ש .ראיתי לא ואני בחופתי ראה לא הוא וחופים הוא׳מופים

 ליישב ויש כו׳ גדול בית אפשר וגו׳ איש ואין דקרא מסיפא אלא
 וגומר איש אין ר״י שס דדריש החנחותא פי על בחותש פירש״י

 והיינו כו' אידס דיוס הא גופיה ר״י נתי ודריש כו׳ עצתו שנקש
 מיוחל יום שם שפי׳ תה גס וגומר הזה כהיום ויהי דקרא תרישא

 באתה שעה באותה : ע״ש התנחומא פי על כו׳ צחוק יום
 תדכחיב דרשן תאיר רבי בשם בתוס' כו׳עיין אביו של דיוקנו

 דתות והיינו שם היה בית תאנשי חלוק הא הבית תאנשי איש ואין
ופי/ דבריו תוכן ע״נ לא בנית תשתע בבית ותדנתיב נו' דיוקנו

בטון



פרק נאמרים אלו
 ית3 אאנשי קאי לא דיוקא האי וע״כ היה נחלה אנל לא גניה

 לנית דהלכז הוו לא כתי חלון3 ודאי דהנהו הכתוב כמש׳ועות
 נדמות שרמזו ואולי נירן מאנשי שלא אחר אאיש דקאי אלא עגו״ס

 ן נחלי לו נראית ד הכנו כסא תחת החקוק׳ 3יעק צורח והיא דיוקני
 ליזקה שנא כיון ונתדרש 3יעק אניר מידי 3כת ולזה השתיס ושער

 א״ל .־ ע״כ כו׳ ונתקררה אניו נדמות הוא רוך3 הקדוש נא לה
 אדרשה סמיך כי' אבני על שיכתבו אחיך עתירין יוסף

 נמקום שמותם שנכחג מנואר והוא וגומר אני רועה משס דלקמן
 נקדושה לזכרון שמס שיהיה קודש ננגדי אפוד אגני על קדוש
 מולא אתה ערוה גדר שיש מקום כל כדאתרינן ערוה נגדר והיא

 ותקרא ערוה נגדר מניניה׳ שמך שימחה רצונך שאמר זזה קדושה
 הון מכל יקר כהוא טוג כס ופרש״י כו׳ הון יאנד זונות רועה
 כוה שהיה האפוד האנן היינו הון יאבד כפשטיה לפרשו ויש עכ״ל

 באיר,.ן ותשב מיד וקאמר :ס דעכו׳ פ״נ כדאמרינן 3ר הון
 מלשון ועי״ל פרש"י כו׳עיין לאיתנו קשתו כו׳ששבה קשתו

 ידיו זרועי ויפוזר וקאמר נ״ר מלשון נראה וכן ערוה קשוי
 יפוזו ועי״ל פרש׳יי עיין כי מבין זרעו שכבת ויצא וגומר
 ויפוזו ״ר3 לשון הוא וכן זרע מל׳ וזרועו היי״ש חשר פזור מלשון
 לשון ומידיו צפרניו דרך לו ויצא זרעו נתפזר אר״י ידיו זרועי
 עשר נעץ תנחותא לשון וכ״ה נקרקע ידיו דנען קאמר רניס

 מכוס נו׳ ידיו צפרני מנין לומר ודקדק נו׳ קרקע3 אצנעותיו
 היד כל נפרק נדאמרינן נאמה ידיו מליגע נזהר יוסף היה דודאי
 שגטי׳כדלקמן 3י״ מתנו יצאו שלא נענש שכנ׳זרע תשו׳גטול ומיהו
 אניו ליה כאתר תחתת זכה לזה דגס נו׳ ונעשה זנה משם ואתר

 רועה להיות זנה דבריו וקנל וגותר זונות רועה נקרא יהיה שלא
 לצאת יוסף היה ראוי : וק״ל נתצריס וניחו אניו את לכלכל

 כתו פשוטו דלפי וגומר יוסף יעקב תולדות אלה שנא׳ בו׳
 אלה הנא נתי 3לתכת ליה הוי ויפת חס כס נח תולדות אלה

 צ״ל הוה לא ״ר3נ וכ"ה תולדותם כסדר נו' ראונן יעקנ חולדות
 אלה הנא ליה דריש ולכך וכו׳ ראונן יעקג תולדות אלה אלא נן

 ולפי מיוסף לצאת ראויס ליעקג שהיו י״נ דהיינו נתספר חולדות
 חל?3 אלא ענד לא 3יעק של עצמו שכל תולדותיו עיקר היה שהוא

 לאניו דומה היה איקונין וזיו ליוסף אירע ליעקב שאירע תה וכל
 נהוצאת נניס עשרה תתנו משפחתו ולזה נג״ר הכל כמפורש

 אם לשאול ויש רחל ן3 כן גס שהיה בנימין לאחיו נתנו זרע שכנת
 תולדות יוסף של הפחת תחת היו בנימין שהוליד נניס עשרה אלו

 תולדות להעמיד ראוי היה נתי בנימין דתסתתא הלכו היכן עצתו
 אלא יוסף של הפחת החת לננימין נולדו עשרה אלו שכל לפרש ויש

 השנטי' מן לאח־ נולדו עכר׳כלא נניס כ״כ לו נולדו דקאת׳דלכך
 שהיו כתו רחל תנני נניס י״נ ושיהיו יוסף של הפחת לתלאות כדי

 אפרי׳ נניו שני כתו יוסף שס על נקראו ולכך תיוסף לצאת ראויס
 הפרני וכי וגו׳ אלהיס כשני כי כמ״ש שניו שס על נקראו ומנשה
 שניו ע״ש נניתין גני עשרה אלו נקראו כך וגו׳ עניי גארץ אלהיס

 תפורש טעתם תהשנטים הרנה שתות כי ומהטעם יוסף של
 כדאתרינן שמות נשאר גס טעם נמדרשות לתת חז״ל ראו נכתוב
וגו' בארן שתות שס אשר דנתיג גרים דשתא מגלן דברנות מ״ק

פוטר, שביעי
 שפופם קיאו פנחס דגפרש׳ משוס מופיס שס לפרש הכא והשמיט

 שפופם לשס וכן ע״ש מופיס לשם טעס פירש״י התנחותא פי ועל
 : ודו״ק העכו״ס נין שפוף שהיה ע"ש פנחס נפרשת פרש״י

עדין יהודה יכז׳אע"פשכשנקרא בפרהסיא ש״ש שקידש יהודה י״ה“הו
 גס נקרא לא למה וא'׳כ העתיד שס על ונקרא ש״ש קידש לא י

 ש׳יש לקדש שעתיד שמי לומר אפשר העתיד שם על כתחלה ׳הוסף כן
 שנכלל יהודה בפרהסיא שמו להקרא ראוי הים על יהודה כגון בפרהסיא

 א׳ אות לייחד ראוי בסתר שקידש יוסף אכל אותיות ארבע כן שם כשמו
 לעדות נקרא ויהיסף יוסף הוא העמיס לכל הגלוי השם כי כסתר השם של

 כוניזו אס ידע מי כי הוא כסתר ש״ש קידש שיוסף שאמרו ומה לישראל
 דנייסף כסתר שהיה תה על מעיד והקכ״ה לאו או לטובה היתה יוסף של

 איפשר וכו' נתכוונו עבירה לדכר שניהם אר״י חטא שלא העיכוב היה
 שלא דמשמע נכנס מלאכתו לעשות למ״ד אפי׳ אתיא יוחנן דרכי דהא

 שכניסתו אחר שתא מ״מ ממש מלאכתו לעשות אלא לעבירה נתכוון
 העכירה: לעשות יכא דממנה היה כוונתו מלאכה בעשיית להתחיל הכיתה

 היה •שאם כבגד ותתפשהו מדכתיב דיליף נרא' ערומים למעה שעלו מלמד
 תפישה זו אין כי עמי שככה לומר כנגדו התפשה ענין מה כלכושו לכוש הוא
 , לכיש! ללכיש יוסף רצה קשתו כאיתן ותשב אביו של דיוקנו כשראה אח״כ1 ערומים למטה שניהם שעלו להיות אכל וליצא מהלכוש להשמט שיכול כיון
 עצוי ערים שאתה כיון לומר ללכשו הניחו שלא כנגדו ותפשה היא כאה אז

 ונראה רועה ונקרא יוסף זכה משם : לכושך תלנש ולא עמי שככת כמטה
 ועדין ישראל מאנני כאבן להיות זכה כתוב ובפרש"׳ ישראל אכן מהו לפרש

 לו נראית אביו של שדיוקנו להיות אמנם עניני מהו רשיי׳י כדכרי מפורש לא
 שימחק רצונך ביניהם ואתה .האפוד אכני על שיכתבו אחיך לו ואמר כחלון
 אז כעכירה נכשל ולא יוסף וכשזכה זונות רועת יתקרא תכיניהם שמך

 ישראל אכן רועה משם וזהו אחיו כשאר האפוד כאכני ליכתב שתו נתייחד
ישראל שבטי באבני כאפוד שמו חקוק להיות וזכה רועה להיות זכה

: השכטיס שמות תנין שתו ימחה ולא כאפוד החקוקים

שאמר בשעה יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר
 ע״ג ואת ידו את איש ירים לא *ובלעדיך ליוסף פרעה

 שס ףסכ בעשרים רבו שלקחו עבד אצטגניניו לו אמרו רגלו
 'כיא אמרו בו רואה אגי מלכות גנוני אמ׳להון עלינו תמשילהו

 מא למחר הבי אי אמ׳ל׳הון לשון בשבעים יורע יהא כן אם לו
 הוה לא לשון שבעים ולמדו גבריאל בא בליליא איבדקיה

 תלי׳פד שנא׳ ולמד הקב״ה של משמו אח׳ אות לו הוסיף גמר קא
 לא שפת מצרים ארץ על בצאתו שמו ביהוסף• *עדות
 בהדיה פרעה לשנאדאשתעי כל לצפרא אשמע ידעתי
 הקדש בלשון יוסף משתעי קא הוה לסוף איהו ליה אהדר

 אמ׳ האי מאי ליה קאמ׳אמר הוה מאי ירע פרעה הוה ולא
 גמר קא הוה ולא אגמריה אגמרן אמ׳ליה הקדש לשון ליה

 קאמר כי ליה אישתבע מגלית דלא לי אשתגע ליה אמר
 כראש׳ איתשיל זיל ליה אמר לאמר השביעני •אבי יוסף ליה

 כ רלא גב על ואף אדידך נמי איתשיל ליה אמ׳ אשבועתך
 שם כאש׳השביעך: אביך את וקבור *עלה אמ׳ליה ליה ניחא

: המזלות גחכמת ויודעי! גככגיס וחוזים חכמים איצטגניניו
 :ויופי וגנורה בחכתה מלכויז גווני מלכות גנוני

אשמע ידעתי לא שפת דקרא פיה סי שמו ביהוסף עדות
 : לך שיתירוהו לחכמים תשאל אשבועתך איתשיל

כתוב שהי׳ גמדרש דאיתא כי רבו שלקחו עבד מהרש״א
בבדי ליבש ילא# מולך ענד שאין מצרים ננימוסי



רכד סוטה שביעי פרק ! נאמרים אלו
 גנוני פרעה חשובת והיתה עגרי ענד נער נפסוק כפרש״י סרים

 זה שאין והוארו בחכמתו רואה שאני כלומר נו רואה אני מלכות
 כת״ש לענד נמכר כדין ושלא מלכים מנני אלא עבדים יחוסי מן
 נע׳ יודע יהא כן אס ליה שאתרו וכן גומר מארן מנתי גנב כי

 אלא העמידו דלא כסנהדרין וכדאמרינן ננימוסיהס היו כו' לשון
 לו הוסיף בו׳ ולמדו גבריאל בא ואמר לשון נשנעים היודע
 איתא גומר ביהוסף עדות שנאמר בו׳ משמו אחת אות

 הא ודאי ותא נע׳ !תסיים נע׳ שתתחיל קרא נהאי רתז גמדרשיס
 כדלעיל נסתר שתים שם שקידש כעבור היה לתוספ׳ה׳ יוסף דזכה

 זכה יצרו וכנש נסתר שמיס שם שקידש ידי על קאתר דהכא אלא
 כדי הוא ברוך הקדוש של תשתו ה' לו להוסיף לו הצריכה נשעה
 יצרו שכנש ולולי לגדולה יעלה זה ידי ושעל לשון נע' שידע
 עיות הוא כך הכתוג ופירוש זה לכלי זוכה היה לא פוטיפר גאשת

 כת״ש ערוה נגדר לישראל עדות שהוא י״ה של שם גו' ניהוסף
 ניהוסף ה׳ לו שנתוסף ניוסף נתקיים גו׳ לישראל עדות י״ה שנטי
 גס כי מצרים על מושל בצאתו זכה זה ידי ועל י״ה שם הוא שתו
 הנמצא פרעה שאתר בתורה רתז כזה ויש אשמע ידעתי לא שפת
 כמ״ש שתים תלאכי כח דהיינו גומר אלהיס רוח אשר איש כזה

 הוא נרוך הקדוש של משתו ה׳ אות או גומר רוחות מלאכיו עושה
 זאת כל את אותך אלהים הודיע אחרי ע״ז ואת׳ אלהים רות הוא

 ואמר גותר ישק פיך ועל גומר נכון אין לשון ע' דהיינו גותר
 בו׳ ידע הוה לא בל״הק איהו בו׳אישתעי לישג׳ כל למחר

 פרעה ויקרא כחיג דמייתי קרא האי דנתר נקרא רמז יש כזה גס
 ל״ה היינו לפרעה דטתירן תילי ע״ש גומר פענח צפנת יוסף שם

 לשון ע׳ היינו ליוסף כנר דטתירן משמעות גס ליוסף כנר גליין
 אינו הקדש דלשון תשמע זה מסוגיא לו ה׳ כתוספת עתה גליקליה

 כדתוכח ישראל כזולת אותות דע׳ נראה וכן לשונות שנעים בכלל
 משום לאו ליה מגלי דלא פרעה דאשבעיה והא התג פרי ׳מעי

 ע׳ נכלל אינו ל"הק דודאי לשונות ע' כל המלך שידע נימוסיהן
 שהוא א׳ כלשון ידע שיוסף לפרעה לו דגנאיהיה משום אלא לשון

 תקום אין השתא לו להשיב ידע לא והוא לשון ע׳ על יותר ל"הק
 עס לדבר יוסף הורשה דאיך גו׳ המדבר פי גבי הרא״ס לקושיית

 ישתעי שלא גנאי משוס אשבעי׳אלא דפרע׳לא נו׳ע״ש נל״הק אחיו
 השביעני אבי א״ל כי : וק״ל לו להשיב יוכל שלא כיון עתו

 יוסף שהוצרך הכתוכים מתוך דתשתע כי׳ איתשל ליה אמר

 יוסף וידבר שכתב כתה כך על מפרעה לכקש רעים עליו לרכות
 פרעה כאזני נא דכרו נעיניכס חן מצאתי נא פרעהגו׳אם בית אל

 דאיתא משוס לפרעה ליה ניחא דלא והיינו גז׳ השכיעני אכי לאתר
 גס לתצריס יעקב כשבא נילוס שנתברך פרעה שרא' במדרשות

 של השבועה ולולי שס ארונו גס לעכב רצה וע״כ הרעב שפסק
 כדכתי׳עלה משם להעלותו פרעה נתרצה היה לא עליו שקבל יוסף

 תשוס כיוסף מפציר דהיה וכודאי השביעך כאשר אביך את וקבור
 : ודו״ק אדידך נתי ואיתשל דא״ל לאו אי אשבועתך איחשיל זיל זה

שהיו בשעה אומר מאיר ר׳ היה דתגיא היא מאי יהודה
שבטי־מדיינים היו הים שפת על עומדים ישראל

 אני אומר וזה לים־ תחלה יורד אני אומר זה זה עם זה
 לים תחלה וירד בנימן של שבטו קפץ לים תחלה יורד

0י** רד אלא רודם תקרי אל רורם צעיר בנימין *שם שנאמר
שם סת 1 *.

 ׳וגך| רגמתם יהודה *שרי אות׳שנא יהור־רוגמין שרי והיו ים
 בל וגעשה הצדיק בנימן זכה לפיכך נפתלי שרי זבולן שרי

 מחמת רבי לו אמר שכן כתפיו *ובין שנאמר לגבורה אושפזיכן

 קנאה יורד אני אין אומר זה אלא מעשה היה כך לא יהורה

 ״יע נחשון קפץ לים תחל׳ יורד אני אין אומר ווה לים תחלה
 איזתו אפרים בכחש שנא׳*סבבוני תחלה ל״ס וירר עמינרב בן

 מקימן קדושי׳ ועם אל עם רד עוד ויהור׳ ישראל בית ובמרמה

 עדרש״א מים באו כי אלהי׳ בקבל׳*הושיעני מפור׳ ועליו נאמן
 שעהי מצולה בלעני ת ואל מים שבולת תשטפני אל ׳ גומר נפש
 ׳ תלים' מאריך משה היה שעה באותה פיה באר עלי תאטר ואל

 ח'ס בתפל׳ מאריך ואתה בים טובעים ירידי לו אמ׳ בתפלה
 שמיה *דבר א״ל לעשות לי יש מה רבש״ע לפניו אמר • לפני

 יי ירך את ונטה מטך את הרם ואתה ישראלדיסעו בני אל
 לי ממשלה לעשות יהודה זכה לפיכך וגומר ובקעהו הים על

 0ר,, ט מ" ישרא׳ממשלותיו לקדשו יהוד׳ שנ׳*היתה בישראל
 1 וינוס: ראה משו׳רהים ישרא׳ממשלותיו הית׳יהור׳לקדשו

 בכחש :בחלקו בנוי הקדשים קדשי שבית לגבורה אושפזיכן
 עם רד :באמונתם ונחשו עליו לסמוך שיראו אפרים

 דיהודה ממשלותיו ישראל : בהקב״ה שבטח על לים ירד אל
: בהם למשול שנתקדש

 לזת' כו׳רצה לים וירד בנימן של שבטו קפץ מהרש״א
 דבר משה אל ה׳ בדבר והאמינו היס שנבקע קודס

 הים שאין ליסע אלא להם אין בחומש נפרש״י ויסעז במישראל אל
 גו* מטך אח ה־ס ואחה הכי בתר כו׳ע״שודכתיב בפניהם טומד

 שלא שבעים שאר משוס היינו גומר ישראל בני ויבואו ובקעהו
 שם שנאמר וחייתי בים לירד לנפשם גו׳ויראו ויסעו בדבור בטחו

 שרים קדמו דכתיב סוף ים בקריעת איירי מיניה דלעיל גו׳ בנימין
 נחשון קפץ :ע״ש כשם פרק כמפורש גו׳ ברכו במקהלות גו׳
 כת״ש ביס עחהס שהיה מיכה פסל ע"ש ועי״ל פרש״י עיין כר

 כפרש"* אל עס רד עוד יהודה איל חלק פ׳ כדאח׳ צרה בים ועבר
 ובמשה בה׳ והאמין ש״ש שקידש נאמן קדושים ועם ביה ותסיים

 מפורש עליו ואמרו כו׳ ליסע אלא להם אין ויסעו נמ״ש ליס לירד
 דהיינו גו׳ ה׳ אל ישראל בני ויצעקו אתר שבתורה לפי כו׳ בקבלה
 שם מפורש תפלתם ואין גומר תצעק מה הקב״ה וא״ל חפלה

 הושיעני שנאי ש״ש שקדשו זו כת של תפלתם תפורש וקאת׳דבקבלה
 לו נת״ש כוי בתפלתו תאריך היה תשה דגם ואת׳ גו׳ מיס באו ני

 ברתב״ןואפשר ועיין במכילתא כמפורש גומר הקב״המהתצעק
 דברים אריכות בה שיש בקבלה דתפורש דמייתי וו חפלה דהיינו

 אל שאתר תמשה ילפינן קצרה תפלה גס כפולים ועניינים ולשונות
 הושיעני אתר זו ובתפלה אלהיס לומר האריך ולא לה נא רפא נא

 מאריך ואתה ביס טובעים ידידי הקב״ה וא״ל אל תקוס3אלהיס.
ברכוש במסכת נדאתרין קצרה תפלה מתפללין סננה דגיוקוס נו׳
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סוטה 'שביעי פרק נאמרים אלו
 כתפיו דבין וזכה לים תחלה ירד דבנימן לר״ת ידידי לשון •נקט

 גומר ה' ידיד אתר לבנימן ידיד קראו דקרא רישא הוא ובה שכן
 לים שירדו אותן לגני וישעו ישראל נגי אל דבר הקב״ה זאמ׳שא״ל

 השבט־ס שאר ולגבי נחותש כפרש״י כו׳ לישע אלא להם אין תחלה
 דהיס משוס ט' טעם תה ט׳ יהודה זכה לפיכך גו׳ ידך את גטה

 זה ליס תחלה לירד ש״ש שקדשו ראה דהים תשום ׳ל ר וינוס ראה
 תושל צדיק ש£מכ ע״ד ניס הטניען שלא מפניו וינוס הים ראה

: וק"ל ה׳ ביראת
 ויש עכר מכל פתוח שהים שכיון •"ל כו׳ מדיינים שגטיס היו ךןךי״-ש

 לומר ולמחלוקת להם מה אחת כבת אדם בני כמה ליכנס כדי בו י
 ונספר אחר מעבר יכנום ליכנס הרוצה וכל פתוח הים הרי תחלה נמס אני

 נקרע רכותו כי יוסן< של ארונו תחילה נמס שלהיות ביארתי מזוקק כסף
 ליכנס כדי יוסף של ארונו עמו ליקח רוצה היה ליכנס הבא שבס וכל הים
 שנס שק״ן עד תחלה נכנס אני אותר אחד כל היה זה ועל הים אל עמו

 צעיד בניתין שס שנאמר יוסף של ארונו עתו היה שלא אע׳'פ ונכנס מימן
 הוא שאס הוא רידס תקרי אל ומ״ש יס רד אלא רודם תקרי אל רנדם

 נוטריקון רודס דרשו לכך רוד׳ מאי רודה צעיר היל״ל וממשלה ריחי הלשון
 זז אינו מ״מ ים רד מלשון נדרש שהוא פי על ואף ים דד מלשון

 מצר ורידו׳ למלוכה בנימין שנס שזכה וממשלה רידוי לשון שהוא ממשמעו
 וממשלת ריד היה היס אל וקפצו אותס רגמו יהודה ששרי כיון ומ״מ זה

 רודם צעיר בנימין שס וזהו יהודה ומלוכת ממשלת מן מעוטה מימין
 רוגמים והיו רגמתם יהירה שרי ים שכשרד לפי וממשלתו רידוי *תמעט

 שמו בקדוש שהתחילו לבנימין ולפיכך הים בירידת עיקר והיו ונצחום !זיתם
 כי מיהודה שהיה רגמתם ובשביל שאול של המלוכה ממנו התחילו יתברך
 יתד: ממנה פנה ממנו כי ליהודה כ אתי והריהי המלכות היה אותם רגמו

 לוי לומר אפשר אי אומר יעקב בן אלעזר רבי תניא צי
לומר אפשר ואי למעלה לוי נאמר שכבר למטר, ׳ שם

 ולויה כהונה זקני כיצר הא למטה נאמר שכבר למעלה
 לשר׳ הראוי כל אומר יאשיה רבי למעלה והשאר למטה
 עומדים למטה ואלו אלו אומי רבי למעלה והשאר למטה
 עיבל הר בברכ׳כלפי גריזי׳ופתחו הר כלפי פניהם הפכו

 בסמוך על אומר אתה בסמוך על על והאי בקללה ופתחו
 הארון על *וסכות אומר כשתא ממש על אלא אינו או ת1שמ

; בסמוך על אומר הוי הפרכת את לו
 לברך יעמדו אלה בתורה כתב משה למעלה לוי נאמר שכבר

 בספר למטה לוי נאמר שככר ;וכר ולוי שמעון וגז'

 הנהנים נגד לארון ומזה תזה עומדים וזקניו ישראל וכל יהושע
 את לשאת לשרת הראוי הין; למטה ולנים נהנים אלתא גהלוים .

 ואלו אלו :הארון אצל למטה : ל בן פד ל׳ תבן והיינו הארון

 ־ יהושע בספר כדכתיב היו למטה ונערים זקנים ולוים ישראל
 כדמפרש בסמוך על בתורה שכתב עיגל הר ועל גריזיס הר ועל

 הוי מחיצה דהא ממש על לאו כרחיה על הארון על :>א!יל
:סכך הויא ולא פרוכת

 ודקדק פרש״י עיין בו׳ למטה לשרת הראוי כל מהרש״א
 והיינו קהת בני והס הארון אח לשאת לשרת לומר

 ישראל וכל לתטהדכתיב דלוינתי דיליף דיהושע דמהאיקרא משים
 וק״ק גומר ברית ארון נושאי הלויס הנהנים נגד כתיב גו׳ וזקניו
 תפורש קרא בההוא הא למעה היו ולויה כהונה זקני לעיל לת״ד

 )צ״ל נ׳ תגן משא ןדת3לע שפסולים זקנים )לא הס ארון שנושאי

 כהונא זקני ארון נושאי אז היו הדגזר ע״פ שעה אותה דלפי אליביה
 גזה תיקן תה קפה לכאורה למטהכו' ואלו אלו :!ר״ל ולויה

 מוכח יהושע דספר דנקרא תקשי מ״מ למעה כולן היו אס דגם
 קאתאיחשיב ואס השבטים באמצעות היו הארון שהלויסעס

 בהר הברכה על דיעתדו הששה בהדי הלויס את דתורה בקרא
 וי״ל עיגל בהי־ הקללה על דיעתדו שפה הנהו תגהדי טפי גריזיס

 עלייה! פליג ולא כמר אי כתר אי דלעיל אתנאי נהא פליג לא דרגי
 גריזיס דהר ששה דבין מדבריהם דמשתע אחריתא גמלתא אלא
 איה! וקאתר היו ממש ההרים על לתעלה עיבל דהר פשה ובין

 הא כו׳ על ונתת כדתניא משתע בסמוך ועל ט' למטה ואלו דאלו
 ע״ש בתוספות מפורש תתש על ולא בסמוך על ליה דמשמע

.־ ע״ש הירושלמי
 צה בברכה גריזים\פתתו הר כלפי פנידם הפבו פיסקא

 שם בפרט וברוך בכלל ברוך רבנן תנו : וכו׳
 ולעשות לשמור וללמד ללמוד בפרט וארור בכלל ארור

 וכן ט״ז וח׳ררי יח׳ ח׳ כאן ד׳וד׳הרי • ד׳ כאן הרי
 ם'דכר הברית דברי *אלה שנאמר מואב בערבות וכן בסיגי
 ” דברי את *ושמרתם וכתיב וגו׳ משה את ה׳ צור, אשר

 שם ,
 על בריתות מ״ח נמצא וגו' אותם ועשיתם הזאת הברית

 עיבל והר גריזים הר מוציא שמעון רבי ומצוה מצוה כל
 דתני׳ תנאי רהני ובפלוגת׳ שבמדבר מועד ומכניס־אהל

 כאהל ופרטות בסיגי נאמרו כללות אומר ישמעאל רבי
 בסיני נאמרו ופרטות כללות אומר עקיבא רבי מועד
 כל לך ואין מואב בערבות ונשתלשו מועד באהל ונשנו
 מ״ח עליה נכרתו שלא בתורה שכתובה ומצות מצור.

 משום אומר עכו כפר איש יהורה בן שמעון רבי בריתות
 שלא שכתוב׳בתורה ומצור- מצוה כל לך אין שמעון רבי

 ושלשת אלף מאות שש של בריתות מ״ח עליה נכרתו
 שמעון ר׳ לדברי רבי אמר י וחמשים מאות וחמש אלפים

 לך אין שמעון רבי משום שאמר עכו כפר איש יהודה בן
 מ״ח עליה נכרתו שלא בתורה שכתובה ומצור. מצוה כל

 מאו׳ וחמש אלפים ושלשת אלף מאות שש של בריתות
 ושלש׳ אלף מאות •שש מישראל אחד לכל וחמשי׳נמצא

רב אמר ביגייהו מאי וחמשים מאות וחמש אלפים
 . : בינייהו איכא דערבא וערבא ערבא משרשיא

 בתר נאתרו והקללות הברכות כל בפרט ברוך בכלל ברוך
 דבר* את יקים אשר ברוך ופרט בכלל סיכל ובהר גריזיס

 ואמת אחת כל וכן כלל הרי יקים לא אפר ארור הזאת התורה
 אשר ארור ומסכה פסל יעשה לא אשר ברוך • וארור ברוך בפרט
 ולעשות לשמור וללמד ללמוד : כלס וכן ומסכה פסל יעשה

 ושמרתם אותם ולמדתם אלה ארבעה טעונות כלן המצות כל
 מצות ארבעה כאן הרי בניכם את אותם ולמדתם וכתיב לעשותם

 אם ברוך ופרט בכלל וברוך ארור נמסרו ארבעתן ועל מצוה לכל
 בכל לעשות וכן לשמור וכן ללמד וכן ילמדו לא אס ארור ילמדו

גקרט לברוך וגרית לל;3 לגרון ברית בריתות אתע אחד
 גויה •



רפה סוטה שביעי פרה נאסרים אלו
 ארבע וארבע ארבע : נפרט לארור וברית נכלל לארור נדיח

 ושתונ׳דאיכ' ־שמונה שמול הרי ללמד על וארנע ללמוד על בריתו׳
 למשה המצות כל כשנאמרו בסיני וכן לשמי'ולעשות: שמונה עוד

 כשאמר' מואב בערבו׳ וכן ופרט: נכלל וכרוך נאחר כלס ניתנו
 .שנאמר וגן׳ משה הואיל מואב נאר־ן הירדן נענר כדכחיכ לישראל
 וגו׳ הכרית ונרכו׳כתי׳מלנד קללות וגו׳בתר הברית דברי אלה

 ודהר חורב נרית כן וקללות נכרכות מואב ערנות ככרית אלמא
 : איירי ובה )תנא( קאי דעלה קרא צריך לא עיכל ודהר גריזיס

 מ״ח: הוי זימני חלתא עשרה שש מישראל אחד לכל בריתות מ״ח
 אלא ההורה כל עליהם יהושע אתר שלא לפי גריזים הר מוציא

 דנר המשכן שהוקם שלאחר מועד אהל ומכניס שנפרשה מצות
 אליו ה' וידבר כדכתיב התורה כל ולמדו בישוב משה עס הקכ״ה

 נאתר'התורה נסתם בסיני נאמרו כללות :לאתר תועד מאהל
 נאתר כסיני כגון לו נתפרשה תועד נכאהל לו נתפרשה ולא בסיגי
 כיצד דמים מתן פירש ולא שלתיך ואת עולותיך את עליו וזנחת

 ויקרא ונספר עולה של וכליל וניתוח והפשט איתורים והקטרת
 תשה מפי מואב בערבות ונשתלשו : פירשה מועד באהל

 תועד ואהל סיני הר הילכך ישמעאל כרני ליה סנירא ת״ק לישראל
 : נינהו תרי הילכך עקינא כרכי ליה סכירא שמעון ורבי הוא חדא
 שש של אחד לכל בריתות ח מ׳ אומר יהוד׳ כן שמעון רבי

 כסיני שהיו כתנין וחמשים מאות וחמש אלפים ושלשת אלף מאות
 לדברי אמרר׳ כתוספת׳ ה״ג י אחיו כל על נעשהעו־כ שכלאחד

 עליה נכרתו שלא ותצוה מצוה נל לך אין יהודה נן שמעון רני
 וחמשיס מאות וחמש אלפים ושלשת אלף מאות שש של כריתות מ״ח
 מאות וחמש אלפים ושלשת אלף מאות שש ואחת אחת גכל ויש

 :אמר פליגי ובתאי כי ר הוסיף מאי בינייהו מאי : וחמשיס
 3ער אחד כל נעשה אס רערבא וערבא ערבא משישי׳ רב
 נעשה לא סכר יהודה ן3 שמעון רני לא או חכרו של ערנותו על
 אחד נל נמצא המצות את שישמרו אלא חברו על עת אחד נל

 על 3ער נעשה לא אח׳ואח׳אנל נל של נריתות ת״ח על 3ער ואחד
 לדנרי למיתר רני ואתא חנירו של חוכתו על אלא חכרו של ערנותו

 כריתות ת״ח לתנות לו יש הערנות כריתות אח לתנות שנא ר״ש
 רנוא ס' יש מאלה ואחד אחד וננל ואחד אחד לכל רנוא ס׳ סל

 אחד כל נמצא ערנותם ועל חונתם על נזה זה נתערבו סכלס
 אחד וכל חנירו של חובתו נשכיל רכוא ס׳ של ערנות עליו מקבל

 חבירו על אחד שנתערבו ערכות נשכיל רכוא ס׳ הללו רכוא מס׳
־. ערניס של הערנות אף עליו קבל זזה

 הרי ולעשות לשמור וללמד כו׳ללמוד ברוך מהרש״א
 הוא לאו מלשון לפרש אין לשמור האי בו' ארבע

 מצות היינו ולעשות ל״ת אלא אינו ואל ופן השתר נל גדאתרינן
 אלא בת״ע וכן לאו כמצות כריתות י״ו יהיו לא כן דאס ממש עשה

 וארנע כללתד זד׳ נללמוד ד׳ יהיו נלאוין דהיינו י״כ יהיו בכ״א
 בלעשות וד' בללמד וד׳ נללמוד ד׳ יהיה ונעשייתה בלעמור

 היינו ולשמור נל״ח גס ולעשות כעשייה גס לשמור לפרש דיש אלא
תעשה זו לעפות תשנה זו תשמרון אשר דקידושין בפ׳£ כדאתרינן

 א סז □ ח *

 נכלל זה נו׳ע״שואין מעשה לידי שמכיאה ופרש״יזומשנה
 התשנה שתירח אכל ומשכחה תרנו לומד דיש הנא דקאתר ללמוד
 לידי מכיא זה ודבר מפיו תשתכח שלא משנתו על חוזר שיהא

 אלי! ממש עשייה לא דהכא לעשות וכן כעשייה גס ושייך מעשה
 הרי וארבע ארבע :ודו״ק נלאוין גס שייך הוא המצות קיום

 וללתר נללתוד כך חלקן לתה לפירושו ק״ק פרש״י עיין בו׳ ח׳
 נראה ויותר י״ו הרי נכ״א ד׳ הל״ל ח' ולעשות נלשמור ועוד ח׳

 ח/ד׳ארור ועוד כרוך ח׳ הרי נפרט כרוך וד׳ נכלל כרוך ד׳ לפרש
 תחלה דחילק השתא וניחא ארור ח׳ הרי נפרט ארור זד׳ ככלל
 ארור תח׳ כרוך ח׳ חילק כך ואחר נפרט תנרוך ככלל כרוך

 לא אשר ארור נכלל כרית כריתות צריך שהיה תנואר זהענין
 ותצוה תצוה לכל כפרט כריח כריתות עוד צריך והיה גומר יקים

 היא התורה כל האמיתי האחד שהוא הנותן תצד ני ידוע הוא ני
 כמכות כת״ש האמונה והיא התורה לכל אחד ויסוד אח׳ כתצוה

 כתפורס יחיה באמונתו וצדיק כת״ש אחת על והעתידה מיכה נא
 ולפי הנותן תצד ככלל אחד נרוך נריח כריתות נא זע״כ שם

 הכרוך גס כא ע״כ תרי״ג כתנין המקכליס מצד המצות שנתרבו
 בערבות וכן בסיני וכן נפרט: ותצוה תצוה לכל הכרית וכריתות

 ך נרו זה כענין הוא הני דכל ליה תשמע הכי גו' שנא׳ מואב
 ני נפרשת תפורש עינל ודהר גריזיס דנהר ונפרט נכלל וארור

 מואב נערנות שהיו תורה דתשנה קללות הנהו ליה ותדנסמך תנא
 מואב כארץ גומר צוה אשר הכרית דנרי אלה נהו כדמסיים

 ודהר גריויס דהר כעין כן גס שהיו הסמיכות מתוך ליה משמע
 אשר הכרית מלכד שם ותדכתיב ופרט נכלל וארור ככרוך עיכל
 זה כעין כן גס שהיו דחורב דאוחס ליה משמע כחורב אתם כרת

 חשיב לא תנא להאי מועד דאהל אכל ופרט בכלל וארור ככרוך
 שהית כח׳׳כ קללות שנזכרו גס מועד' דאהל היינו כסיני דהיינו
 קללות היינו פירש הברית תלנד גבי כחומש רש״י מועד באהל

 כתורת ומאוחר מוקדם דאין צ״ל ואין עכ״ל כסיני שנאמרו שכת״כ
 ונשתלשר : ודו״ק הוא חדא מועד ואהל דסיני כת"ד אלא

 כפירושו דקדק עכ״ל לישראל תשה תפי פרש״י מואב בערבות
 ליה דקרי הא מואב נערכות שנשתלשו נתי דלת״ד כו׳ משה תפי

 היו משה דמפי תשזס היינו תורה משנה מואב דערנות אותן הכא
 מ״ח בו׳ מצוה כל לך אין : ודו״ק תועד ודאהל דסיני תשא"כ

 דהעכירו' דהעונש מזה משמע בו׳ אלף מאות ו׳ של בריתות

 הכ> דסכר כר״י סוגיא הך ואתיא מואב ונערכות כסיני גס היה
 אכל הירדן אח שעברו אחרי׳קודס נענשו הנגלו׳ דעל נ״ה בפרק
 הירדן את שעברו עד אחרים נענשו לא הנגלות על אף לר״ן

 ורש"* כז׳ אלף מאות שש של בריתות י״ו אנא מצוה ככל הוי לא
 ענש לא הנגלות על אף לדרוש ולננינו לנו על נקוד כחומש פיר׳
 זה כל עכ״ל לזה זה ערבים ונעשו עיכל וכהו־ גריזים בהר כו׳

: ודו"ק הרא"ס נחתיה׳כמ״ש כרבי כו׳
 *י בן שמעון דרבי מתורגמניה נחמני בר יהודה רב דרש

שם בשביל אלא נאמרה לא כולה הפרשה כל לקיש
 3"ע פסל יעשה אשר האיש *ארור שנאמר ונואפת גראף

י־׳ע” ומסכה "



פרק נאמרים אלו
 סגי בארור ומשכה פשל דעביד * וגו׳ ה׳ תועבת וממכה

 העכו״ם לבין והלך בן והוליר הערוד, על שבא זה אלא לי׳
 זה של ואמו אביו ארורים הקב״ה אמר כו״ם ועבד

:לו גרמו שכך
 אשת ונואפת בנואף אלא נאמרה לא גריזים הר של הפרשה כל

 לי׳גארור: סגיא א הו בטיק׳ נתמי׳כופר ליה פגי בארור:5אי
 שאשור גושתו ומתוך ממזר והוליד א״א הערר על הבא זה אלא

 : כו״ם ועובד העכו״ס נין הולך אפה מוצא ואינו ה׳ נקהל לנא
 כולם את דר־־ש וכן ומשנה פסל לענוד עשאוהו אשר אלה ארורים

 אביו ואשת חותנתו עס שוכב כגון עריות של אותן פשוטי לפי כ״א
 נהמ׳א״א כל עם או־ורי׳שוכב ולמיק׳נתרי בא״א כולן חמותי ועם

 א״א על נא ואמו אניו מקלה • שמנאפת נהמה מעשה שעשתה
 מפתה עור משגת ננית' רעים גידולים שגדלו ונאמו באביו מזלזל

 כבול משיג * כתוהו עונשה יודעת ואינה נדנר סומא שהיא א״א
 לז גורס נסתר רעהו תכה י גבולו השיג הרי אשתו על נא רעהו
 להכות שוחד לוקח : התרים המיס בבדיקת שתמות סתריו נלחש
 לו וגורם איש אשת לו ולפתות התנאף אחר עוקב להיו׳ שוחד לוקח

 נתגייר אס )א״א לדורשו־ יודע איני יתום גר משפט תטה ־ מיתה
 לאחיו ואין תגר נן ישראלי׳וזינתתוכסנורי׳שזהו הגר ונשא וננו גר

 משפט מטה הרי אניו ננכסי החזיק אס אף נירושה חלק שנתגייר
 כה״ג ואלמנה האב יתתי עם חולק שהממזר כפשוטו ויתום ־ גר

.־נ״ל( רניס דמיונות ועוד
 כר, אלא ליה פגי בארור כו׳ כולה הפרשה כל מהר^״א

 חייב כו״ם עונד דהא ליה סגי נארור זכי לפרש אין
 עם ובשוכב אביו אשת עם בשוכב נתי ליה תיקשי כן דאם סקילת
 ונואפת בנואף לי? דאוקי לתאי חתור׳ מיתה נתי דחייניס חותנתו

 דמשתע נארור סגי וכי דר״ל אלא חנק מיתת מיהת חייב הא דא״א
 הוא לעכו״ס דתומר לעה״ב גס חלק לו אין הא נעה״ו נאתר

 יש א״א על בבא משא״כ לעת״ג חלק לו ואין התורה לכל דמומר
 אך עריות שאר על בבא וה״ה הזהב פ׳ כראתרי׳ לעה״ג מלק לו

 ליה סגי בארור־ וכי דעכו״ס קרא בהאי ליה דקשי׳ משום וכי קשה
 כולן את דורש וכן כפרש״י בארור פרשתא דכולת לתדחק הוצרך

 נראה פירושו ולולי זה בכל נדחוקיו לתאריך ואין ע״ש עכ״ל נו׳
 זה אפסוק אלא ארורים י״א אכל פרשתא כולה לומר נתכוין דלא

 :מלאחריו וסתומה לפניו דסתותה כולה פרשה נקרא שהוא למוד
 המפורש בשם ישראל בגי תכרכו׳את *כה אידך תגיא לח

 ■ בכנוי אלא אינו או המפורש בשם אומר אתה י ׳3**י
 כן בגכולין אף יכול לי המיוחד שמי שמי את ושמו ת״ל

 שמי את לשום להלן ונאמר שמי את ושמו באן נאמר
 רבי הבחירה בית כאן אף הבחירה בית להלן מה שם

 מקום •בכל אומר הוא הרי צריך אינו אומר יאשיה כי שמי׳
 אלא ס״ד מקום בכל אליך אבא שמי את אזכיר אשר

 אליך אבא אשר מקום בכל הוא מסורס זה מקרא
 וברכתיך אליך אבא והיכן שמי את אזכיר שם וברכתיך

: הבחילה בבית שמי את אזכיר שם הכתירה ^בית

סוטה שביעי
 תכתיי נזכר המייחד שם בכ״מ וכי ס״ד נכ״מ :ככתנו המיוחד בשם

 אשר ככ״מ ועוד י נקרא אני נכתכ כשאני לא !כר• וזה שתי זה
 אשר ככ״מ מהופך משורש ה׳: להזכרת ״חדתיןום לא והוא אליו אכא

:עולמים וכבית בשילה שבמדבר מועד באוהל אליך אנא
 אלהי׳ אל כגון בכיניי פי׳בשפרי רבי׳הלל בכיניי אלא איני או חוסכות

 למימר קרא לשבישי אדעתא תישק דהיכי משתבר ולא צבאות
 : ר“בא בקריאתו ר״ל בכיניי אלא אותיות ר׳ בן שם במקו! אלהי׳ יגרכך

". לברכת מתאוה שהקב״ה מנין לוי בן יהושע רבי אמר
 צ ישראל בני על שמי את ושמו שנאמר כהנים

 "ש כהן שכל מנין לוי בן יהושע רבי אמר * אברכם ואני
 ברא^ש•׳שגאמר מתברך אין מברך ושאין מתברך שמברך

>כ : מברכיך *ואברכה
 אלו ס׳ ברכה להיות )בהן( בהקב״ה הדבר הכתוב תלה שמי את ושמו

 יח'טרפ אלא ישראל צורך עשאה ולא עתו על שתו שיתת לצורך זו
 אישראל אברכם ואני דאלו מברכיך ואברכה :המקום צורך
 ש מפי לישראל ברכה למדנו טרפות באלו דאתר עקיבא כרבי קאי

הני אברכם ואני אותר כשהוא למדנו לא הגבורה מפי כהנים
 :עתהס מסכים והקב"ה לישראל מברכים כהניס
 לב״כעיץ מתאוה הוא כרוך שהקדוש מנין מהרש״א

 דסבר לקמן כפרש״י לטעתי׳ דריב״ל ועי״ל פרש״י
 והקב״ה אלxלי מברכים שהכהניס אישראל קאי אברכם דואני כר״ע

 צוה לתה ישראל את תברך שהקב״ה הוא דא״כ וקאתר ע״י תסכים
 מתאוה שהקב״ה אלא בברכתם תועלת ותה כלל לברכם לכהניס

 :וק״ל הכהנים תפי ג״כ ישראל שיתברכו כהניס לברכת
 כהקכ״יז הדבר תלה פירש"• וכו׳ "כ לב מתאוה שהקבי׳ה מנין הרי״ף

 ישראל צורך עשאה ולא עמו על שמו שימת זו ברכה להיות י
 התלמוד ובגירשת יעקב עין בעל גירשת היא זו ע״כ המקום צורך אלא
 ליישב יצחך וכי' זו ברכה להיות בהן הדבר הכתוב תלה בפרש״י כתב

 עשאה שלא אומר הוא איך בישראל בהן הדבר תלה שאם הזאת הגירסא
 הדבר דתלה זו גירשא כפי ליישב ויש המקום לצורך אלא ישראל לצורך

 המקום צורך שהוא מפני שמי ואשים אמר ולא שתי את ושתו בכהני׳לותר
 היא שהכוונה ליישב יש יעקב עין הבעל לגירסת וגס שמו הכהנים שישימו

 ישראל בני על שמי את ושמו היל״ל ישראל לצורך היא השש שימת דאס
הוא ישראל >ני על שמו ששיתת לומר אלא אברכם ואני מאי ויתברכו

 :ברצוני אברכם ואני לברכם תצווה הקב"השאני רצון למלאות כדי
 ,*י ביכ׳לברך של כוס נותנין אין לוי כן יהושע רבי ואמר

 שם יכ יבורך הוא עין *טוב שנאמר עין לטוב אלא
 ,׳6יי יבר ואמר " יברך אלא יבורך תקרי אל לדל מלחמו נתי

 מ בצרי מכירין שמים עופות שאפילו מנין לוי בן יהושע
 א שם כנף בעל כל כעיני הרשת מזורה חנם *כי שנאמר עין

 בלאו עובר עין מצרי הנהנה כל לוי בן יהושע רבי ואמר
 שערפסכג במו בי־ וגו׳ עין רע לחם את תלחם *אל שנאמר

 בשני עובר אמר יצחק בר נחמן רב הוא כן בנפשו
 0ש יהושע רבי ואמר תתאו ואל תלחם *אל שנאמר לאוין

 שנא׳ העין צרי בשביל אלא באה ערופ׳ עגלה אין לוי בן
 דגרי• ראו לא ועינינו הזה הדם את שפכו לא ידינו ואמרו *וענו

 1,5 אלא הם דמים שופכי דין בית שזקני עלתה לבנו על ובי
 והנחנוהו ראינוהו לא מזונו׳ כלא ופטרנוהו לידינו בא לא

רך3> : איה כלא



רסו סוטה שביעי פרק נאמרים אדו
 :בממונו שסד וגומל בצע שונא עין לטוב :המזון נרנח לברן*

 מזורה כיחנס משלהן: אוכלים ואין עין בצרי מכירין
 יקר הון כל לדם נארנה עין בצרי משהעי מיניה לעיל הרשת

 דרכם הציידים כך גפרית נוהו על יזורה לשון מזורה ;נמצא
 ואלו לאכול העופות שיבואו כדי ברשתם ושעורים חשים לזרות

 בעלי כל בעיני ברשתם שזורין מזונותיהם מאבדי׳ בחנם עין צרי
 כמו כי : ממזונותיהם נהנים ואין בהם מכירים הם שאף כנף

 ונקודתו פעל לשון כרתנו על זה שער הוא כן בנפשו שער
 מודד האוכל זה כאלו מלמעה וטעמו פתח וחציו קמץ שחציו מוכח

 ומנחם השוערים כתאנים לשון היא כן עין צר של כנפשו והשעיר
 זה יאכל כמה בנפשו משער הוא תמיד שיעור לשון פירש סרוק זן

 ולא הוצרך למזונות לומר מזונות בלא ופטרנוהו :מחי ועד

 רעבונו באונס ממנו לחוטפם ובא מזונות נושא אחד וראה לו היה
: טמהס שילך חבורה לויה בלא :והרגו עליו זה ובא

 דריש בו׳ עץ לטוב מהרש״אאיןנותניןכוסכו׳אלא
 לדרוש יש יבורך והקרי המברך על וי״ו כלא הכתיב

 כוס הרוא׳על וכדאמרי׳פר׳ מתברך הוא הכית נעל את שהמברך
 שס כפרש״י מברכיך ואברכה שנאמר מחברך שהמברך כ״ה של

 כפי תחול המברך ברכת כי עין לטוב אלא הברכה תנתן לא וע״נ
 כאהב' ישראל עמו את לברך כהני׳ ברכת כונח והוא המברך נונת

 כעין המברך יברך ואמ׳שע״כ בלב ורצון טוב׳ כעין ככונה דהיינו
 מלחמו שדקדק וזה לדל טוב בלב מלחמו נתן הוא גם כי טוב וכלב
 מלחמו נתן לדל שגס קינ׳אלא פח נתן ולדל יפה פת הוא אכל שלא
 דעופות ודאי הא כו׳ עץ בצרי ממרץ :ןק״ל שהוא מה כפי
 חי לכל המשביע קאמ׳הקב״ה אכל כזה להכיר ושכל דעת כני אינן
 לפרש יש א״ג עין צרי ציידי אצל לעופות המזון מזמין אינו רצון

 הצידה קודם אח׳גס ושעורי׳למקו' חטים להשליך הציידים דדרך
 צידה בשעת גס בזה ממעטי׳ עין צרי זציידי שם העופות להרגיל

 מצידתו עצתן ומרחיקים אותם לצוד א1ן בא שלא בו מכירין ונזה
 כיון צידה כשעת ברשת חטים מעט הצייד מזורה חנם כי וז״ש
 עיין גו׳ תלחם אל שנאמר :וק״ל מקודם שם הרגילו© שלא

 לחם תאכל אל קאמר ולא גו' תלחם אל לשון דקדוק ולפי פרש״י
 תלחם אל שאמר מתנו האוכל על בנפשו כינוי לפרש נראה גו׳

 תתאו 1וז שתסיים וזה לחם טעם נו לך יטעם לא תלחמו שאכילחך
 דבר כמו אלא אצלו האכילה טעם לך יטעם שלא למטעתותיו

 אין :ודו״ק גו׳ תקיאנה אכלת פתך בתריה ונתיב מר שטעמו
 זקני אלו אדרבה הא מהכא מויתי מאי וא״ת כי' ערופה עגלה

 צרי היו ולא מזונות כלא ופטרנוהו לידס בא שלא אומרים ב״ד
 באת שלא לומר ודוחק ערופה עגלה מביאים ואעפ״כ לגביה עין

 עליהן להזכיר שבאה ^א עליתן לכפר עין צרי נשכיל ערופה עגלה
 משמע גו׳ ישראל לעמך כפר מדאתרי וי״ל עין צרי הס היו שלא
 מזונו׳ואס בלא פטרנוהו שלא שפכו לא ידינו אמרו נ״ד שזקני ליה

 ג ודו״ק גו׳ לעמך כפר מזונות בלא אוחו פטר העם אח׳משאר
 לי דהוקשה נראה ערך אלא עורך א״ת ׳מרך היא עין טוב הריך

 על הוא דיבורך כיון דקאמר הוא מאי עורר עין טוב דהיל״ל
 טוב אומר הוא שאיך דקדק ועוד אחריס את יכרך דרשי לזה עצמו

 שנאמר יבורך הוא ה׳ יראי כל והר׳ אחר ולא הוא דמשמע יבורך הוא עין

 הוא עין טוב כי יכרו אלא עורך א״ת אמר לזאת ה' ירא גבר עורך כן כי

 וגי׳ח בלע שונא עין טוב שפרש׳יי מה לרמוז ויש לאחרים ערך דוקא
שונא דהיינו אחרים מלחם ולא כלומר מלחמו נתן כי שאמר ככתוב כממונו

 ן : העניים עם ג״ח היא זו לדל מלחמו נתן כי ג״ח וגס אסריס ממון
לט אפי׳ לספר אט׳ ס״ת שנפתח כיון דונא בר רבא אמר

 לנחמיה עמידה ןאין עםדן ןבפתחן♦ ׳שנא ברבר

 ונא. ולא עמדו ידברו לא כי *והוחלתי שנאמר שתיקה אלא
לב העם נל *ואזני מהבא חסדא רב אמר זירא רבי עור ענו

נחחיי .* התורה ספר אל
ח : שחקו עמדו :כתיב בעזרא וכשהתחיל ובפתחו

 כפ״ק מקשה הלכה כדבר אפי׳ לספר אסור ס״ת שנפתח כיון תוספות
 אינהז אמר וגרים אפיה מהדר הוה ששת דרב דאמר דס־כות

 מאור דהוה משוס שאני אפיה דמהדר למימר ומצעו כדידן ואנן כדידהו
 רשאי אתה אי שבכתב דברים דהוה משום מקריאה פטור והיה עיניס

וכו׳: פה על לאומרן .

 צט הארכת במה שמוע בן אלעזר רבי את תלמידיו שאלו
שם בבית קפנרריא עשיתי לא מימי להם אמר ימים

 כפי נשאתי ולא קודש עם ראשי על פסעתי ולא הכנסת
 חסדא רב אמר זירא רבי אמר מברך מאי ברבה בלא
כרעיה עקר כי וכו׳ אהרן של בקדושתו קדשנו אשר

:וכו׳ אלוהינו ה׳ מלפניך רצון יהי אמר מאי למיסק
 : ימים בה שהארכת עיקר בידך זכות איזה ימים הארכת במה

זה בפתח לכנס הכנסת בית דרך דרכו לקצר קפנדריא
 איעול דרי אדמקיפנא נכרכו׳ מפרש קפנדריא ולשון כנגדו ולצאת

 את ואקצר נזה אכנוס הללו השורות סביב מקיף שאני עד בהא
 קודש עם ראשי על פסעתי ולא :בתים שורות דרי ׳ דרכי
 ניניהם והמהלך קרקע ע״ג המדרש נניח יושנין התלמידים שהיו

 כרחו על פסיעותיו מרחיב במקומו לישב ונכנס יושנין כשהם
 צריך ולפיכך ראשיהם על כמפסיע ונראה מפסיע לשון והוא

 : היה שכה; לברך כפי נשאתי ולא :מבחוץ לו ישב או להקדים
תינה כלפי פניו מחזיר והוא למיסק בעבודה כרעיה עקר וכי

: אמר מאי
 דאסור הרואה •פ׳ שגינו נה״ת לגני בו' קפנדריא מהרש״א

 היראו מקדשי ואח מדנחיב מקרא לה ויליף מדינא
 מעס תקדש שנקרא הכנסת בנית גס נזה מחמיר היה אלעזר זר׳

 וק״ל: דסנהדרין פ״ק מבואר נו' ראשי על פסעתי לא ושאמר
 דהנרכ׳ כיון לעיל שכתבו כתו כו׳הוא עלינו שגזרת מה עשינו

 ר״ע כדעת ישראל על דקאי אברכם ואני כת״ש נהקנ״ה חלויה
 שיברכו עליהם המלך גזירת אלא ואינו לתה הכהניס ברכת זא״כ

 : וק״ל לעיל ריב״ל כדאמר לנרכחס מחאוה ושהוא ישראל אח
ברב► רבותיה מאי תימה יש וכו׳ ברכה בלא כפי נשאתי ולא דדי״ף

 לעשייתן עוכר עליהם מכרכין המצות כל שהרי שמוע כן אלעזר 1

 ישראל עמו אח לכרך צונו אשר כרוך לברוכי דסגי ס״ד דהוה לזמר ואפשר

 של בקדושתו שנתקדש על תחלה כברכתו להקב״ה משבח היה ור״א כאהבה
 מא* ושאל כאן שסמך וזהו ישראל עמו לכרך וצונו בה מסיים ואח׳יכ אהרן
שבח כולל שהיה אלעזר רבי של שכחו זהו כי בקדושתו קדשנו אשר מכרך

: כברכה זה

אמד ב סז



שטה שביעי
 רנ^5תל דעתיה רנא קתיה ותפרן לאפיה קיסר דני אתהתא

 דנפישי :מענוהנותו זו ועוד עליה אימנו רבנן דאומתיה:ותו
 איר! אכהו רבי אמר :ללוות צריך שהיה חובות בעלי עליה

 פיושיבוהז כדי מתני יותר כראש לישב וראוי גדול חכם רבה לכו
וישמעו חשוב שיהא כדי אותו ומעשרים מתנות לו ונותנין נראש

 : אחיו תשל גדלהו מאחיו הגדול והכהן כדחניא דבריו
נראה ט׳ אמוריה ואמר טעמא חד איהו אמר מהרש״א

 ודאי דיליה מטעם גרע טעתא חד ההוא הוה דאי
 עדיף שהיה אלא גשנילו שקר שאותר זה על להקפיד לו דהיה

 הוא כאלו אנא רני נפגי תראה שהיה להקפיד לו והיה תדיליה
 אנל אנא דר׳ ענותנותיה לאו אי ליה יצטרך ולא אנא כרכי 3חשו

 אכהו רני פני3 3חפו עצמו את מראה היה לא אכהו דרכי אמורא
 שלא אכהו מר' ענוות כ״כ זה היה ולא זה הגיד אשתו כפני אלא

 שכל כו׳ ומיניה מיני תנ״ת לדניתהו אכהו רני וז"ש עליו הקפיד
 אימנו הו אב רבי ותו :וק״ל אתרם דתפי ישכרו השומעים

 אכהו תרכי לענוות זה חשיב כו׳ ברישא לממניה עליה רבנן

 נכס נותן אני עכדות דאמרי׳כהוריות למאי גס כראש למנות שלא
 מדגדא כן ור*׳י חסתא דר״א דהתס כהך דהיינו י״ל שררה ולא

 שלהן רכות תינוי דה״ל ההם כדתפרש פרנסתן משו'צורך דנתנו
 היה הגא אנה! רכי אכל פרנסתו להשיג וכפועל יוס כפכי׳ עבדות

 אמר וע״כ כשררה אלא כעכדות הרשות מינוי לו נח:נ ולא עשיר
 דלגניה כמקומו אבא רכי ושיהיה לקכלו רצה לא ענוות דתשוס

 חונות כעלי מפני לו צריך שהוא כעכדות שלא רשות המינוי הוה
 אחיו משל גדלהו נפרש"' מנות לו יתנו מינוי שע״י ליה דגפישי

 כדורות ראה והרי גודגדא כן זר״י חסמא ר״א גני שם ונפרש״י
 ולא השררה תן כורח היה פרנסתו כדי לו שהיה שמי הראשונים

 אחר זרודף נכסף נתמנה הוא ששר לו שיש שתי הללו דורות כן
 גמלא נן יהושע והוא גמור צדיק שהיה כזמנם היה ואחד הכנוד

 וליפ• יחפור לא נפרק כדאמרינן כו׳ תורה נשתכחה הוא שאלמלא
 אמרו נו׳ מרתא ליה עיילא דדינרי דתרקנא בממון נ׳׳ג שנתמנה

 כהנים שהיו לפי רשעים של קשר דמשמע הנא קחזינא קטיר עליו
 יחפור לא כפרק זה כל התוספות נמ״ש מתנו יותר חשוכים אחרים

 הממניס הס הס כהים שהכעלי כזה הסיכה גדול ראיתי אכל
 וביותר מהם אחד נל הנאת לפי רצונם נפי ראש להם זתכרריס

 להם יבררו כעצמם והרבנים שהלומדים הראוי מן אכל ?*מתון
 דרכי שכדא בהך שמצינו נמו הראשונים כדורות שהיה נמו ראש

 דרכן דהוריו׳ בהך ונן נו׳ כראש לממנייה עליה רכנן אימנו אכהו
 : לראשים גודגד׳ כן ור"י חסתא ר״א את מינו דינו וכיח 1גתלי?
 אתר׳רבי לההוא איקלעו אבא בר חייא ורבי אכהו רבי

 י אגדתא דריש ור׳אבהו שמעתא רריש אבא בר חייא
 ש€ אכהו דרבי לקמיה ואתו אבא בר חייא לרבי כ״ע שבקי
 למה משל לכס אמשול אכהו רבי לרם אמר דעתיה חלש

 מוכר אחד אחת לעיר שנכנסו אדם בני לשני דומה הדבר
 על סדקית׳ מיני מוכר ואחר ומרגליות טובות אבנים מיני

יומא כל • סדקית מיני שמוכר מי על לא ־ קופצים פי
ן^מא

יפרק נאסרים אלו
 אלהיכם ה׳ *אחרי לי אפברא אהינא בר רכא אמר

 הן מה העם את מברכים שהכו־גים בזמן תלכו 5''ט
כח גבורי ה׳מלאכיו חםדא*ברכו א״ר זירא א״ר אומרים גג^
 כל ה׳ ברכו רצונו עושי משרתיו צבאיו ה׳כל וגו׳ברכו 1

 במוספי ה׳ את נפשי ברכי ממשלתו מקומות בכל מעשיו
 הנה המעלות *שיר אפי ר׳ אמר אומרים הן מה דשבתא שס
 את וברכו קדש ידיב׳ וגו׳שאו ה׳ עבדי כל ה׳ את ברכו י,לד
 נמי ולימרו הללויה ירושלים שוכן מציק ה׳ *ברוך ה׳ שס
 כריה יהודה א״ר עניינא בההוא דבתיב ה׳מציון יברכךי,לה

 מפיי׳ הקב״ה של בברכותיו מתוךשהתחיל פזי בן דר״ש
 אומ׳אמ׳ר׳ דתענית׳מאי במנחתא הקב״ה של בברכותיו

 שמך למען עשה ה׳ בנו ענו עוננו *אם יעקב בר אחא מיהי>ר
 וגו׳ בארץ תהי׳כגר למה צרה בעת מושיעו ישרא׳ מקוה יי י

 וגומר להושיע יוכל לא כגבור נדהם באיש תהיה למה
 ואמרי זוטרא מר אמר אומר מאי רכפורי דיומא בנעילה

 ה׳ יברכך ה׳ ירא גבר יבורך כן כי *הנה במתניתא לה "לים
 לבניך בנים וראה חייך ימי ירושלי׳בל בטוב וראה מציון ז'?כ

; ישראל על שלום
 הכינני לי 6סיר6 אתינא כר ששמו חכם אהינא כר לי אסכרא אהעא בר

 ומודים פנים משכירים שיראו אומרים הס מה העם דפר: של טעמי
 כל ה' כרכי מלאכיו ה׳ ברכו .־ להן נוחות שהן להראות ברכזתיו על לפניו
 שהוא דשכתא : ברכות ג' כנגד הן מקראות שלש מעשיו כל ה' ירכו -צבאיו

 ה' ברוך :העם דכרי את לחדש צריך כחול שאינו קדש : כפיס כשיאוח
 דכתיב מציון ה׳ יכרכך ונימא פריך דקא והיינו מזמור באותו אינו מציון

 כשאר כן שאין מה כפיס כי שנושאין דתעניתא במנחתא : עניינא נההוא
 : כתרא כפרק תענית במסכת כדאמרינן שכרות משוס מנחות

 השכרת מאי דמנחתא פסוקים הני זא״ת כנו ענו עונינו אם חופפות
תכא שלא הצרה על מתענין דהיו משוס י״ל כהו איכא פנים

 כתרא דבריבעא דמגילה בתרא ובפרק דתענית בפ״ק ואמר הצכור על
 עד ומשתומם יושב ואני כרכתיב ואילך ממנחה דהיינו רחמי כעי דיומא

: וגי' הערב מנחת

 דחזיתיה כיון אנא ענוותנא אמיבא הוה מריש אכהו א״ר ?
 ואמר טעמא חרא אמר דאיהו עכו דמן אבא לרבי מ

 ,אנא ענוותנא לאו אמינא קפיר ולא טעמא חד אמוריה
 ראמוריה רביתהו לה ראמרה דר׳אבהו עט־תנותיה עןאי
 ליה צריך לא ריק האי אבהו דרבי לרביתהו אבהו דר׳

 הוא יקראדמלכותא עליה וזקיף דגחין והא דידך להאי
 לה אמר אבהו לרבי לי׳ אמרה דביתהו אזלת ליה דעבד
 אימנו ותו עילאה יתקלס ומיניה מינ׳מיני לך נפקא ..ומאי
 לר׳ חזייה מתיבתא בריש למנוייה אכהו דר׳ עליה רבנן
 אית לחו אמר חובות בעלי ליה דתפסי עכו דמן אבא

 לא אבא לרבי ליח דמצלנא עד להו אמר פ״א 'רבה לכו
:ליה ראציל עד אתא

 לא :הדרשה נעיז לו לוחש שהוא תה לרנים המתרגם אמוריה
 רמלכותא יקרא :בעלך נמז הוא חכם לדידך צריך

 נשוא כחגיגה כדאיע־ינן המלך בביש פגים נשוא אנהו רני שהיה
נשקן דמן אמרו ובסנהררק ; קיסר י3 אביא רני עניסימזן



פרק נאמרים אלו
 אברו ומלוייבהדי׳רבי אבא בר חייא רבי אזיל הוה זיומא

 יומא ההוא קיסר דבי יקרא משום דאושפיזיה בבא ער
ואפילו אושפיזיה עד אבא בר חייא אכהולרבי ר׳ אלויה

: מיניה דעתיה איתותב לא הכי
 ואיסור דינין הלנות שמעתא : נחגדתא דרש אכהו רני ה״ג

 פלכין כגון ועניים הנשים מלאכת כלי סדקית : וטהרות
שדמיהן מחוך נחמיה סדקית מוכר על לא :וצנורות ותנוטין

: כן אומר היה דעחו ולהפיס הרנה קונים להם יש קלים
 שהרי עליך ־ צ□ אימת תהא לעולם יצחק רבי אמר ־1ו5

 שכינה כלפי ואחוריהם העם כלפי פניהם כחגים שס "
 ואמר' רגליו על דוד המלך *ויקם מהכא אמר נחמן רב ד״ה

 אחי למה עמי ואם עמי למה אחי אם ועמי אחי שמעוני
 אתם אם לישראל דוד להם אמר אמררביאלעזרכך

רודה ואני אתם עמי לאו ואם אתם אחי לי שומעים
: במקל אתכם

 לננין הכית לנדק להתנדב מזהירם היה ועט' אחי שמעוני
 שלמים להיות לי שומעים אתם אם :המקדש נית

קם עליו צנור אימת המלך אלמא אתם .מזכרי אחי :למקום ■י
 :תחתיו כנושין אתם עמי : הס כשרים

כו׳ דור המלך ויקם מהכא אמר נחמן רב מהרש״א
 רני ואמר דהל״.ל ועוד דחוק והוא פרש״י עיין

 תדנתיב ליה תפיק דקרא דמרישא הנראה וע״כ נוי״ז כו׳ עזר1ז
 וקס מקודם יושג שהיה דמשתע וגו׳ רגליו על דור המלך יקס1

 ולשרי השנטים שרי לכל כן שאמר שם כמפורש צנור אימת מפגי
 רישא דמייהי ואגב וגומר ושרי והמאות אלפים ושרי המחלוקת

 נפשיה נאנפי וגו׳מלתא שמעוני ויאמר דקרא סיפא מייתי לקרא
: וק״ל התלמוד דרך וכן כו׳ עמי לתה אחי אס למדרש

למדנו מהיכן להזניח צריך וכז' עליך צנור אימת חהא לעולם ףי״ס(ד
 אתם אס ועמי אחי קראם שהרי עליו צימר אימת שיהא כאן *

 אתכם רודה אני לאו ואס צימר אימת כאן ואין אחס אמי לי שומעים
 אחי אס ששאלו מה ננאר ועוד הצינור על מוטלת אימתו אדרכה במקל

 כיון דדייק ונראה ועמי אחי נשם נקראים להיות נכך מה כי עמי למה
 מת אחד נמעלה בוים שהם אחים לקראם כמעלות ישראל את דוד שהעלה

 מעלה היה ואחי עמי אומר היה ואם עמי ולקראם אותם להוריד חזר זה
 אתם אחי שומעים אתם אם דרשו ולכך אמי לגדר עמי מגדר אותם

 שיהא מהם ירא להיות הוזהר הרי לו חנרים שהם וכיון וריעי אחי דהיינו
 צריך וריעיס כאחים כצינור נוהג שבהיותו הרי רנך כמורא מכירך במד

 אחי בגדר תהיו תשמעוני ואס וזהי שמיס כמורא הציבור עליו להיות
 : כעמו כמלך כמקל אתכם רודה ואני תחתי ככושיס אתם עמי לאז ואם

 וברכו *קומו שנאמר במקדש אמן עונין שאין מנין ת״ר שס
 כל שעל ומנין העולם ועד העולם מן ה׳אלהיכס את ע״נ

ותחלה ברכה כל על *ומרומם שנאם׳ תחלה וברכה ברבה זמיהכי
: תחלה לו תן וברבה ברכה כל על ״
ז / 0£

 מנרכין שהיו נרכות שכל כחינ עזרא נספר וגו וברכו קומו
 ועד העולם תן ישראל אלהי ה׳ כרוך מנרכין היו כך נתקדש

 ושאר כבודך שם מתיס:ויברכו למחיה וכן אנרהס תגן העולם
 :!להגדות להלל עונים שהעם מלכותו ענוד פס גרזך סעס^יעגן

ירסן י סוטה שביעי
 כרמן כל על ומרומם שנאמר תהלה כרכה כל שעל ומנין תוססות

 שהיא תענית דמסכת בפ״ג מפרש תהלה ואותה ותהלה
: ועד לעולם מלכותו כבוד שם כרוך

 כו׳ שנאמר במקדש אמן עונין שאין מנין מהרש״א
 והאמננז קיום שהוא אמן מלת התקונליס דעת לפי

 ושם אדנ״י שם דהיינו והכתינ הקרי שם ומצרף תחנר הוא דנר
 רק נקרא שאינו נגנולין והיינו אמן כתנין צ״א נתספר הוי״ה

 לשם גס לנוין צריך עונרין אלו נס״פ כדאתרינן נשסאדנ״י
 העונה■ גדול נזיר מסכת כסוף וז״ש אתן נמלת כצירוף הכתע

 שהקרי נמקדש אנל הכהינה תצרף שהוא התכרך מן יותר אמן
 כל על שה אותר אנל אמן צירוף כאן אין הוי״ה נשס והכתיכה

 ותהלה וגומר העולם תן ה׳ את נרכו כרכה דהיינו תהלה כרכה
 שם שהוא הוה הככוד דשם זו כוונה על להורות נשכמ״לו דהיינו
 דלא נגנולין משא״ב הלא ועד העה״ז מן נתקדש הוא הוי״ה
 עוכרין ואלו נפרק כמ״ש דלי״ת נאל״ף אלא הזה כעולם כקרא
 את ע"שוינרכו ועד לעולם מלכותו כנוד שם נרוך ונוסח ־ ע״ש

 : ודו"ק מלכותו היינו ותרומם כנודו שם כרוך היינו כנגדך שם
 גק של הראשון טוב יום מוצאי כיצד המלך פרשת משנה

של בימה לו עושין שביעית במוצאי בשמיני חג
 דברים במועד שנים שבע *מקץ שנאמר עליה ויושב בעזרה עץ

 לא תור׳ ספר נוטל הכנסת וגו׳חזן הסוכות בחג השמטה שגת
 והסגן לסגן נותנו הכנסת וראש הכנסת לראש ונותנו
 עומד והמלך למלך נותנו גדול וכהן גדול לכהן ניתנו

 וקרא וקבל עמד המלך אגריפם • וקורא ויושב ומקבל
 " לתת תוכל *לא אצל וכשהגיע ׳ חכמים ושבחוהו עומד
 דמעות עיניו זלגו הוא אחיך לא אשר נכרי איש עליך
אחינו אתה אחינו המלך אגריפס תתיירא לא לו אמרו

: הדברים אלה מתחלוז וקורא אתה
 דפי׳המשנה ז״ל הרמכ״ס ז״ל הקודש נל׳ נאמרה המלך פרשת

.מהשתטה שמינית שנה ר״ל כשמינית אמרו נשתינית
 שני כיוס היתה והקריאה ספק נלי שנייה השתטה תחלת והיא

 נחג רחמנא כתג אי שאמרו מה והוא השנה מזאת מסוכות
 כנות רחמנא כתנ האחרון טוג כיוס אפילו אתינא הוה הסוכות

 ■ מועד של חולו תחלת לומר רוצה דמועדא מאתחלתא ישראל נל
 ותמה ולתפארת לכנוד ליד מיד חורה ספר נוחנין היו ואמנם
 שהישיבה הקריאה היחה הנשים שבעזרת תדע ויושג קורא שאתר

 ישראל נעזרת יושג שהוא דוד מנית המלך היה אס !,אל נה מותרת
 אס לו היה ולא גרים מקהל היה ואגריפס ביומא שביארנו בתו

 תשים שום שנאמר לפי פנים כשום למנותו תותר היה ולא מישראל
 שלום משוס אתה אחינו לו אמרו ואמנם אחיך תקרג תלך עליך

 שבע מקץ : אלמ״נרא כימה רש״י :הרתנ״ס עכ"ל מלכות
 כדתניא היא תלך יד על קרייה אותת שנים שנע כשוף שנים

 כיוס קורין אין הזאת התורה משנה את המלך פרשת כספרי
 "יורש י בישיבה וקורא ויושב וקורא :ההורה במשנה אלא הקהל

 והוא הורדוס של מזרעו היה ישראל תלך המלך אגריפס כתג ז״ל
פסלו הזה שהמקרא לפי דמעות עיניו זלגו :כימי! הבית 3שחר

מ!



סוטה שביעי פרה נאמרים אלו
 חולק והוא ־ כאן עד מישראל שאהו אתה אחינו :התלכוח מן

עד הרבריס אלה מתחלת : ז״ל הרמב״ס דברי על נזה

:שבואחחנן שמע >*£=״
 כו׳ על ברכות ח׳ עליה כו׳ומברך ס״ת *נוטל מהרש״א

 ע״פ נזה וכוונו ברכות ח׳ המלך פרשת גני לקמן וכי
 שמול במעלותיה בתורה שיש אפי המניא נמזתור המפרשים דברי

 דהיינו שמוח נשמונה מזמור באותו התורה נקראת שע״כ חלוקות
 ע״ש יראתך עדותיך תורתך אמרחיך דנריך חצותיך חקיך פקודך
 שנאמר דוד בית למלכי אלא בעזרה ישיבה *אין : ודו״ק
 של הקלעים תוך אנל נ״ה עזרת דוד נימי היה לא וגו׳ דור וישב

 הוא כי ה׳וגויוהענין לפגי דוד ישב ושם עזרה ס1ק4נ3 הוא המשכן
 לו למושב אוה כדכתיב ה׳ כסא הוא והמקדש המשכן מקום

 על שלמה וישב בד״ם כמ״ש ה׳ כסא הכתוב קרי דוד בית ולמלכות
 אל ליה אמרו וגו׳ תוכל ללא וכשהגיע :וק״ל וגל ה' כסא

 אוחו לממנין וגומר תוכל לא הלאו עיקר כו׳ אגריפם תתיירא
 זה נשניל אותך מורידין שאנו תתייראי אל לו אמרו זע״כ )אמר

 היה לא הדין דלפי החנופה מפני זה ואמרו כו' אתה אחינו אנל
 :כדלקמן התוספות כמ״ש אב מצד ישראל היה שלא כיון לכך ראוי _
 נתן רבי משום תנא ־ וכו' הובל ללא וכשהגיע פיסקא ץ

 ישראל שוגאיהישל ם עכו" נתחייבו שעה באות׳
 חלפת׳ בן אמ׳ר״ש המלך לאנריפס לו שחנפו מפני בליה
 ונתקלקלו הריני׳ נתעוותו חנופה של שגבר׳אגרופה מיום

 גדולים מעשי לחבירו לומר יכול אדם ואין המעשים
 רבי תימא ואי מערבא בר יהודה רב ררש • □מעשיך

 שנאמר הזה בעולם לרשעים להחניף מותר פזי בן שמעון
 מכלל שוע יאמר לא ולכילי נדיב לגבל עוד יקרא *לא ה'זשע

 מדכא אמר לקיש בן שמעון רבי • שרי הזה דבעולם נח,ש6י
 רבי דאמר לוי דרבי ופליגא ותרצני אלהים פגי *כראות גל

 את שזימן לארם דומה הדבר למה ועשו דיעקב משל לוי
 טעם לו אמר להורגו שמבקש בו ויודע לסעודה חבירו

 המלך בבית שטעמתי כתבשיל טועם שאני זה תבשיל
: למקטליה מסתפיגא להאי מלכא ליה ידע א״ל

 למלכו׳ ראוי אין מישראל דאמו גב על אף ח:ופ׳ של נחה אגרופה
 שהחניפו הדינין גתעוותו : מילחא הואוזילא דענד

 ראו שהגדולים המעשים ונתקלקלו :הרין בעלי אח הדיינין
 אדם לך ואין : חנופה מפני בידם מיחו ולא עבירה עוברי

 שלא שמחוך ממעשיך גרוליס מעשי לחבירו לומר שיכול
 כולן ונמצאו מעשיהם את הדורות למדו עבירה עוברי ביד מיחו

 ופליגא ;תמיד יין שמתאוה נפשי כלתה לשון ולכילי עוברין
 ראיתי לו לומר יעקב נחכוין לעשו להחניפו דאמר לקיש דריש הא

 להחניפז לא דאתר לוי אדרבי פליגא אלהים פני כראות פניך
 : המלאכים לראות רגיל שהיה ולהודיעו עליו לאיים אלא נתכוין

 של כחה בו׳ חנופה של אגרופה שגברה מיום □הלש״א
 דלעיל כעין והיינו בערוך כפירש״י כו׳ חנופה

 מיראת חוששין היו ולא מתנו יראתו תפני לאגריפס שהחניפו
 בדין שמחניפין הדיגין שנתעוותו והיינו התוספת כמ״ש הקב״ה

 או' מקו׳שנהגו פרק בסוף אמרו וכה״ג ,הירא מפני זרוע לבעלי
 אגריפם ע״ש אגרופה לישנא האי הכא שנקטו ואולי מאגרופן לי

 מעשי לומר יכול אדם אין החנופה מתוך שאמרו וענין המלך
 תעיד החנופה מחוך שהשומע לפי ועי״ל כפרש״י כו׳ גדולים
 ׳ רע ולטוב טוב לרע האומרים הוי לקמן כדתפרש האמת בהיפך

 קרא מדבר ביזנף גו׳ יקרא כו׳לא להחניף מותר •־ וד!״ק וגז׳
 ומשמע וגומר חונף לעשות וגו' ידבר נבלה נבל כי ביה כדמסיים

 כך יהיה שלא נבואה מלשון ולא ולאו איסור מלשון יקרא לא ליה
 עלגי׳ס ולשון מיניה לדעיל דתיא ולא רבוחי׳ תאי דא״כ בעה"ב
 לעה״ב יהיה נס שבדרך רבותיה ודאי דהוי צחות לדבר תמהר

 בו׳ לאדם דומה הדבר למה משל כו׳ דר״ל ופליגא :זק״ל

 לו ששלח במנחה לעשו יעקב דהחניף הא נמי לוי דלרבי ודאי הא
 שאינו בדבר לו החניף שלא דה״ק אלא שיתפייס כדי חניפות ובשאר

 בעצמו והוא במלאכים הוא שרגיל לי הזכיר עליו לאיים אלא אמח
 פירש״י וכן עליו לאיים משו׳ אלא אינו התבשיל שמשבח הזה המשל

 כראיית לי חשובין והן כו׳ והגון כדאי כי וז״ל ר״ל לדברי בחומש
 ממני שיתיירא כדי המלאך ראיית לו הזכיר ולמה כו' המלאך פני

 כי׳ כדי שם רש״י שפי׳ מה ומיהו ־ עכ״ל כו׳ וניצול המלאך ראה
 עליו לאיים בשתעחין כפירש״י נראה כי׳טפי וניצול מלאכים ראה

המשל אל ממש דימה והוא עכ״ל במלאכים רגיל שהוא ולהודיעו
: וק״ל עוזרים לו שיש לשונאו להודיע

 קח לעולם אף מביא חנופה בו שיש אדם כל ר׳אלעזר אמר
שם שאין אלא עוד ולא אף ישימו לב *וחנפי שנאמר

 ל* זכ>6 רבי אסרם־ואמר ישועובי *לא שנאמר נשמעת תפלתו
 שם אמן שבמעי אפי׳עוברין חנופה בו שיש אדם כל אלעזר
 , "י יקביי׳י אתה יוצדי לדשץ •אומר שנאמר אותו מקללין

 נתדו׳מה* שנאמר קללה אלא קוב ואין לאומים יזעמוהו עמים
 מ שג׳*ולאם עוברין אלא לאומים ואין י אל קבה לא אקוב
 נראשי׳ חנופה בו שיש אדם בל אלעזר רבי ואמר יאמץ מלאם

 ז׳ כהי רע ולטוב טוב לרע האומרים *הוי שנאמר בגיהנם נופל
 הדלפש> ווםתור קםתול מר שמים לחשל ואור לאור חשך שמים

 טו וחשש אש לשון קש כאכול לכן אחריו כתיב מה למר
 הל״ל ואמר יעלה כאבק ופרחם יהיה כמק שרשם ירפה להבה

 רע על אינו ואם בידו נופל סוף לרשע המחניף כל אלעזר רבי
 ותדקא ביד בנן ביד ׳נופ אען ןאם בע ביך נןפל מדן 1>נןפ
 עהנביאמש״ חנניה לא הנביא ירמיה *ויאמר שנאמר כנו בן

 לאדם *ויהי וכתיב וגומר דבריך את ה׳ יקים ה׳ יעשה כן אמן
 רע בן יראיה ושמו פקידות בעל ושם בנימין בשער רוא

 רש״אי וכתיב וגום" הנביא ירמיה את ויתפוש חנניה בן שלמיה
 מיה'י * השרים אל ויביאהו בירמיה שלמיה בן יראיה ויתפוש

 לו שם כגדר מאוסה חנופה בה שיש עדה כל אלעזר רבי ואמר
 ע' אימ לנדה היסקורין בכרכי שכן גלמוד חנף עדת שנאמר*כי

 מב אלעור ר׳ ואמר ׳ מבעלה דא גמולה גלמודה מאי גלמודה
 ישעיה עדת בי דכא כתיב גולה לסוף חנופה בה שיש עדה כל

מט אח לי ילד מי בלבבך *ואמרת החס וכתיב גלמוד חנף



רסו־ן סוטה שביעי פרק נאמרים אלו
 אני הן גדל טי ואלה וסורה גולה וגלמודה שכולה ואני אלה

: הם איפה אלר. לבדי נשארתי
 שועה.־ תועילס לא יסורים עליתם כשיבואו א£י״ם כי ישועו לא

 גלות על שקר נבואיז שאזר הנביא לחנניה ירמיה ויאמר
 אל מושיגס אני ימים שנתים נעוד עתו שגלו המקדש זנלי ינניה

 לומר לו שהית זו היא חנופת ה׳ יעשה כן אמן :הוה המקום
 כמה לאתר בנימין בשער הוא ויהי : נעא אתה שקר בהריא

 נחלה לחלוק כנימין ארץ ללכת מירושלים יוצא היה'ירמיה ימים
 גמולה :טפל אתה הפסדים אל לו ואמר יראיה ותפסו לו שנפלה

.־ ויגמל כתו גדולה
 ועוד פרש״י עיין אסרם כי בו׳ חנופה בו שיש מהרש״א

 ממלאכי אחד שהוא לעולם אף שתגיא לפרש יש
 תפלתם שאין ישועו שלא ואתר נדרים ד׳ פ׳ כדאמרינן משחית
 תפלת׳ ואוסר המקטרג הוא משחית מלאך אף שאותו תפני נשתעת
 בו שיש אדם כל : ודו״ק יתגרך לפניו תנא שלא גמאסר
 דלשון נזה לעיין יש בו׳ עוברי! אלא לאום ואין בו׳ חנופה
 מלשון פשוטו לפי לפרש דא״א עמים מלשון נתקרא הרנה לאיתיס
 ממעיך לאומים ושני מיניה לעיל כתיב גופיה קרא ובהאי עונרין

 לנית למשפחוחס נה נאתר הישראלית אותת כי מהידוע ונראה וגו'
 נשאר וההפך אס משפחת ולא משפחה קרויה אכ משפחת אנותס
 יחוס להם ויש זרמתם סוסים דזרתת אב יחוס לתם אין עכו״ם

 נשיאי׳ עשר כישתעאלשנים שאתר וזה האס מן נקורנה לאסור אם
 למשפחותס נשיאים י״נ שיתילרו נאתר יעקג דננני ר״ל לאמזתם

 כמ״ש לאתותס אלא ־ו6יתי שלא ישמעאל ננגי כן ולא אגותס לנית
 יצחק אניו ע״ש נקראו לא עשו נני וגס זרע לך יקרא כיצחק כי

 על שנמקרא לאומים דכל ניחא והשתא יצחק כל ולא ניצחק נמ״ש
 יחוס רק אכ יחוס להם שאין ע״ש כן שנקראו נאתר עכז״ם

 על גס וגו׳ מלאם ולאס וגו׳ לאומים ושני דהכא דקרא משום אס
 אין אתרו ע״כ אס תשפחת רק אכ משפחת נו דאין נאתר יעקנ
 לאוס יקרא הוא גס יעקג שנולד שקודם עונרין אלא דהכא לאום
 יעקכ יתייחס ולא אס תגזרת ולאם אתו ירך דעונר אתו ע׳׳ש
 לתשפחותס תזלדותס כת״ש לידה אתר עד רק אג משפחת ע״ש

 נקרא 3יעק שגם אתם ננטן דהשתא לאומים ושני הכתוב ופירוש
 דזה יפרדו ממעיך שיצאו תיד דהיינו יפרדו מתעיך אתו ע״ש

 ע״ש כך אחר גס יקרא עשו וזה אניו משפחת ע״ש אז יקרא יעקג
 לנו וגומר צדיק לרשע שאות׳ שהחונף תנואר ־והענין לאומים אתו

 העונרין אפי׳ אתרו ולזה שויס ואינם מרוחקים ולנו ופיו עתו גל
 ננר׳מתחל׳כמ״ש שהלב פיהם מיצירת מרוחק לנס יצירת דנכה״ג

 שיצא עד ננרא אינו והפה תיתצר תאתצעותיה מידי דכל ניומא
 אותו תקללין אפ״ה ננדה כדאתרינן פתוח פיו שאז העולם לאויר

 וזה גותר צדיק לרשע ואותר לשקר האתת מדת מהפך המחניף ני
 כל :ודו״ק שם כדאתרינן נו* רשע ולא צדיק שיהא נשנע העוכר

 אע״ג גו׳ אמן לחנניה ירמיה ויאמר שנאמר בו׳ המחניף

 שיהא רצון שיהא דנריס האמנת לשון שהוא ותחנה תפלה שכדרך
 האמנת נו אתן גני עדות שנועות נפרק כפרש״י כן אתר כן אתת

 לו היה לא ע״מ גן׳ יעשה נן אמן קרא מהאי לה ומי^י דברים

 לו והיה שקר זה היה האמתית נבואתו שלפי כיון כן לומר לירמיה
 על הזה העם את הבטחת ואתה לכסוף לו כת״ש מיד להכחישו

 היא עדה בו׳ מאוסה חנופה בה שיש ערה כל : וק״ל שקר
 שהמרגלים נזה רמז ועליה׳ מרגלים תעדת כדילפינן אנשים עשרה

 מנדה עצמו מרחיק שאיש וכמו ישראל לנני ושקר חנופה נדנרי נאו
 מהם עצמם את ויהושע כלכ הרחיקו כך נה ינשל שלא נדי

 נמיר״א האלהקאמר הדברים וע״פ לעיל כדאמרינן ומעצתס
 שהיו שע״י כמרגלים שתצינו נמו כו' גולה לסוף כו׳ עדה כל

על שנגזר וכמ״ש הארץ מן לסוף גלו שקר נדנרי לישראל מחניפי'
: וק"ל לדורות נכיה ידם אסרס ני ישועי שנאת'לא נשמעת תפלתו שאין אלא עוד ולא הרי״ת

 תועילס לא יסורין עליהן כשיבוא אסרם כי ישועי לא פרש״י י
 ׳ 5תקוב לא ביסורין ייסרם ני כמו אסרס כי לדרוש ז״ל הרב כוונת שועה

 אינ׳תקכל׳ם חנפים שכת לפי תפלתם שמוע לבלתי לתתעעס ויש שועתם
 ועור נשמעת תפלתו אין ולכך יבא חנף לפניו לא כי שנאמר שכינת פני
 אין לעולם תקלה שגרס כיון תחלה בו נענש הוא לעולם אף שתביא ביון

 אבל סכנה במקום שלא לפרש יש וכו׳בתוספות המחניף נשמעתזכל תפלתו

 תר* בתרי׳ לוו לא״י אזל עולא דנדרים דפ״ד כהתיא מותר סכנה במקום
 ליה ופרע אין א״ל עבדי יאות לעילא אמר לחבריה שחעיה חד קם חוזאי

 עוברי ידי ארזזקכא ח״ו דלמא אמר יוחנן דר' לקתיה אתא כי השחיטה בית
 חנופה בה שיש עדה כל אלעזר א״ר : הצלת נפשך יוחנן רבי א״ל עבירה
 נראה וכו' גולה לסוף חנופה בת שיש עדה כל ואר׳יא וכו' כנדה מאוסה

 עדה אכל ליטתר סופה שהנדת דאע״פ לומר דר׳אלעזר תרי האי דאצטריכו
 גולה לסוף אלא ליעתר סופה ואין כנדה מאוסה היא חנופה בת שיש

רן כתות ארבע אבא בר ירמיה רבי אמר חשרא רב אפר
 שם ׳ שקרים כת * לצים כת שכינה פני מקבלות אין

 1 הושע דבתיב לצים כת ׳ הרע לשון מספרי כת • חנפים כת
 תליש *דובר הכתיב שקרים כת • לוצצים את ידו *משך

 תא לא *כי הכתיב חנפים כת עיני לנגד יכון לא שקרים
 3י 3׳'6 אל לא *כי דכתיב הרע לשון מספרי כת יבא חנף לפניו
יהיה לא אתה צדיק רע יגורך לא אתה רשע חפץ

: רע במגורך
רע יגורך לא :לוצציס את מהיות הוא ברוך הקדוש ירו משך

 דכתיב כתיב הרע לשון מספרי וגבי רע עמך יגור לא
: וגומר הוות קרנם נכונה כפיהו אין כי פרשתא נההיא

 את ירו משך שנאמר לצים כת בו׳ כתות ד׳ מהרש״א
ר״ה שהוא מלכינו יום תחלתו הכתוב ופי׳ לוצצים

 שרים החלו עולם של מלכו הקב״ה שאז הדין גיוס לעתיד או זי״ה
 שלא הלצים מן ידו משך העולם ומלך ית׳ מלפניו רחמים לבקש

 נר שקרים כת : הדין כמקום אפילו במחיצתו כלל להכניסם
 עיני לנגד אתר וע״כ שיכחישו מי שאין יחשוב שהמשקר לפי

 ט יבא חנף לפניו לא כי חנפים כת :הארץ בכל המשוטטות
 דכריהם על להאמין מחניפים כיאחס כתחלת החנפים דרך נן

 רע יגורך לא גוט' כי דכתיב ל״ה מספרי ואמר * שלבסוף
 אס כמ״ש גדנר הנאה לו שאין רע כעצמו שהוא ל״ה דהיינו גו׳

 הארבע שאלו מנואר והענין הלשון לכעל יתרון ומה גו' הנחש ישוך
 שהוא הגרוע׳ למדה מביאין הדבור שע״י החטאים כל כולל כתות

את/ שנעה״ז וכשם בערכין אמרי'7; עליהם גאים ל״השקנגעים
הכתוב



סוטה שביעי פרה נאמרים אלו
 מופנם שבינה לתחנה חוץ נעה״ב בך תישנו למחנה חוץ הכתוב

 בכתות הכא חשיב דלא ניחא ובזה האלו הרעות מדות בעלי של
 אוכל לא אותו מ״ק נתי בהו דאתרינן גאוה בעלי כת גס הללו

 מכלל הגאיה בעלי כת שאין לפי בעול־ לדור יכול והוא אני אין
 בפ״ק דמתני לאיכא ותיהו רע דבור ע״י שבאים שזכר כיתות '7

 לאתרי ה״ל אצמית אותו רעהו נסתר מלשני שנאמר ל״ה אתספרי
 ליה הזהאצטריך ולא ל״ה תספרי אכת קרא ההוא נתיהכא

 שכינה פני דהמקבלי לחלק ואפשר רע יגורך דלא מקרא לאתויי
.־ וק״ל הס עניני׳ פני בעולם לדור יכולין והוא אני ואין רהכא בו׳

מלחמה משוח פרק
 העם אל מדבר שהוא בשעה מלחמה משוח ךן !ר '

 *והיה שנאמר מרבר היה הקרש בלשון " שש
בלשון העם אל ודבר הכהן ונגש המלחמה אל כקרבכם סתר>

 על אויביכם על וגומר ישראל שמע אליהם *ואמי הקדש כ
 שמעון ולא שמעון יהוד׳על לא אחיכם על ולא שונאיכם םם

 שנאמר כמו עליכם ירחמו בידם תפלו שאם בנימן על
 בשביה ויחזיקו בשמות נקבו אשר האנשי׳ *ויקומו להלן כ ד״ה

 וינעלום וילבישום השלל מן הלבישו מערומיהם וכל כח
 י • כושל לכל בחמורים וינהלום ויסבום וישקום ויאכילום יזמלש
 אין בידם תפלו שאם הולכים אתם אויביכם י 'על”י
 תחפזו ואל תיראו אל לבבכם ירך אל • עליכם מרחמים יבלשה

 צהלתסוס*ם מפני לבבכם ירך אל מפניהם תערצו ואל שנסמן ׳
 ושפעת התריסים הגפת מפני תיראו חרבותיאל וצחצוח שללי ■ •

 מפני תערצו ואל ׳ הקרנות מקול תחפז־ו ואל י הקלגסים ^משל*
 בנצחונו באים הם עמכם ההולך ה׳אלהיכם כי הצוחה קול ח יש

 פלשתים מקים של בנצחונו באים ואתם ודם בשר של
 והם בחרב שנפל סופו היה ומה גלית של בנצחונו באים

 היה ומה שובך של בנצחונו באים עמון בני ׳ עמו נפלו
 כן אתם אין אתם אבל עמו נפלו ורם בחרב שנפל סופו

 אויבים׳ עם לכם להלחם עמכם ההולך ה׳אלהיכם אלא*כי נ׳רי^
: הארון זה אתכם להושיע

 ונגש שנאמר : לכך ונמשח שנתרבה כהן מלחמה משוח
 האנשים ויקימו •־ קאתר תאי פריך בגתרא הכהן

 ששנו היתי□ בדברי אחז עס רתליהו בן פקח תלחתת גבי כתיב
 ישראל לבני והוכיחם שתו עודד הנביא היה ושס הרבה יהודה מבני

 והכיתם בידכם נתנם יהודה בגי אחיכם על ת׳ נחתת להם ואתר
 לעבדים אותם לכבוש אותריס אתם ועתה מרפא לאין בהם

 שבהם הכושלים כל כושל לכל : השביה את והשיבו סתעוני
 קרוי הסוסים צנף כוסים צהלת : ברגליהם ללכת ראיין שאינם
 הגפת ; חיילות רבוי הקלגסים שפעת : תקרא בלשון צהלה

כדי לזה סמיך זה התריסין ומדבקין וסוגרין תגיפין תריסין
 .־ שכנגדן על לאיים התון כקול נשמע וקולם זה על זה .חינקשו .

:זר ־רע ה צבא שר שובך
 כו׳ יהודה לא אחיכם על ולא אויביכם על ׳א מהרש

 יוצאין אין מדאי לי לתה אויביכם על דאל״כ

 על .ולא מיניה לדייק דנכתב לזהקאתר אויביהם על דק לאלחתה
 לא דכתיב לפנאיחו שאסור אויביכם בכלל אח*כס שאין אחיכם

 ולא שתעון על יהודה לא דנקט לעיין ויש גומר אחיך את תשנא
 אפרים על יהודה לא לתגקט ה״ל טפי דלכאורה בנימין על שמעון

 במלחמת דהיירי גומר האנשים ויקומו תקרא כדתייתי כו׳ לא
 שהיו התנאי׳ בזמן נשנית דהכא תשגה דהך ונראה ואפרים יהודה
 לבבל גלו שהם ובנימין יהודה שבס רק מבבל חזרו שלא שגי בבית
 תלך ע״י גלו כבר השבטים עשרת אבל שני בבית וחזרו נ״ג ע״י

 שהיה שמעון־לפי גס הנא ונקע שגי בבית חזרו לא והס אשור
 ומסתמא יהושע בספר כמפורש יהו־ה בני נחלת בתוך נחלתו

 דריש הכפולים לשונות גומר ירך אל :וד!״ק וחזרו גלו עתהס
 אלה מכל להצילכם שבידו אלהיכסגותר כיה' שתסיים וזה

 אש וגחלי ברד עברו עביו כנגדם להקנ״ה שיש בירושלמי ומפורש
 גלית של בנצחונו :ע״ש גותר קולו יתן ועליון משתים וירעם

 בראש שעמדו בהם שתלינו שנים *לו נקט בו' שובך של כר

 בנצחזג' באו הס לפיכך יבשובך בגלית כמפורש המלחמה מערכות
תחנה זה גומר ההולך אלהיכס ה' כי תקים של בנצחונו ואתם

: וק"ל לקמן כמפורש השטנה דהיינו ארון
 רת שמע לחו למימר ליה למד, ישראל שמע אלידם *ואמר

 ,כן •שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר ישראל
 אלא קיימתם לא אפילו לישראל הקב"- לרם אמר עזאי

 * בידם נמסרים אתם אין וערבית שחרית שמע קריאת
 במלחמה ואחד בספר אחד עמרם תדבר פע_-י□ ב׳ ת״ר

 וחזרו המלחמה מערכי רבר־י •שמעו אומר מ־ו בשפר
 שש ואל ץז;ראו אל לבבכם ירך *אל אומר מיו במלחמה

עושים •שעכו״ם דברים ד׳ כנגד תערצו ואל תחפזו
; ן ורומס וצו.יחין ימריעין מניפין

 : מארצם כשיוצאת בספר אחד עמרם מדבר פעמים שגי
ומי לחזור ראוי תי דמלחמרי מערכי דברי שמעו

 וארס כרס ונוטע בית בונה כגון ור לח הראויס יחזרו לילך ראוי
 לקמן השוטרים ודברו נהו דכתיב גב על ואף לבב ורך וירא אשה

 : לעס דבריו תשתיעין השוערים אלא להו קאתר דכהן אתרינן
 ארבע תערצו ואל תחפזו ואל היראו אל לבבכם ירך אל

 בתריסין תגיפין לאיים עושים שעכו״ס דברי׳ ארבע כע אזהרות
 זדהרורס כוסים בצהלת ורותגין בקולם וצווחין בקינות ותריע?

 לאיים: התלחת׳ואינס עיקר הס קלגסין ושפעת בו' ■־, צחצוח אבל
 קיימתם לא אפילו כו׳ ישראל שמע מ״ש יא מהרש

ס והרא׳ עכ״ל זה בלשון התחיל לתה פרש״י כי'
 מאי ולשון ע״ש וכו׳ כתיב דכבר ל״ל ישראל שתע דתל׳׳כ כתב

 לפרש ונראה ל״ל ישראל שתע דהל״ל כן תשמע לא דקאתר (שג
 פמגג אליהם ואתי־ דכתיב רבים בלשון נקט ולאחריו דלפניו משום

 ולא יחיד בלשון דנתיב שתע ות״ש גומר קרבים ארס ישראל
 ק״ס אלא קיימתם לא אפילו למדרש רבים בלשון ג"כ שתעו כתיב

 השכינה להשרות תצות ועול שתים מלכות קבלת היא דזו כוי
 שחרית גלית שבא לקתן אתרו ולזה גומר להלחם עתכס להלך

*' .־ זה״ל מה״ש לבטלן כרי וערנית
ואמר •



רסט סוטה שמיני פרק מלחמה משוח
 ישראל שמע להו למימר ליה למה ישראל שמע אליהם ואמר הח״ף
שהכתוב דכיון לומר אפשר ועוד זה בלשון מתחיל למה פרשי׳י ׳

 אל היום קרבים אתם ואתר המלחמה אל כקרבכם והיה רבים בלשון מדבר
 בלשון וכו׳מתו^ז״ש היום קרבים אתם ישראל שתעו כאן גם היל״ל צמלחת־

 לא אפילו יוחנן רני דרש לכך זכו' היום קרבים אתם ישראל שמע יחיד
אל היום קרבים אתם ישראל שמע שהיא שמע קריאת אלא קיימתם

: נידם נמשריס ואינכם אויביכם .

 ר׳ אמר גלית וכו׳ גלית של בנצחונו באים פלשתים קט
שנאמר המקום לפני פנים בגלוי שעמד יוחנן סם
 שנא'*ה׳ המקום אלא איש ואין אלי וירד איש לכם *ברו ע״נ
 שנא׳ איש בן ביד מפילו הריני דיקב״ה אמר מלחמה איש שתות
 ר״מ משום יוחנן דבי אמר הוא א£יתי איש בן *ודור םמואל

 לכם *ברו אחד רשע לאותו פיו לכדו מקומות בשלשה י! 6
והיינו והכני אתי■ להלחם יוכל אם ואידך ׳ אלי וירד איש ם0

 אלי באת אתה כי אנכי הכלב ואידך ׳ לעברים לכם
 ובחנית בחרב אלי באת אתה קאמ׳ליה נמי דור במקלות מדנתיג
אלהי ה׳ בשם אליך בא ואנכי ליה אמר הדר דוד ובכידון גלית

 הפלשתי *ויגש חרפת אשר מערכו׳ישראל אלהי צבאו׳
 שחרית מק״ש לבטלם כדי יוחנן רבי אמר והערב מכם ה נתוב
שניתנה ארבעי׳יום כנגד יום ארבעים ויתיצב ׳ וערבית נרי

 מאי פלשתים ממחנות הכינים איש ויצא התירה בהם
 בינוני אמר ושמואל מום מכל שמבונה רב אמר בינים י״ציע

 יוחנן ר' כבנין עשוי שהיה אמרי שילא ר׳ דבי שבאחיו מ״ל
 רב תני מנת שמו גלית ׳ נאנאי וחד פפי מאה בר אמר "יכת

 וקרינן ממערות כתיב * כגת באמו דשין שהכל יושף נך'ףר

 *ערפה כתי׳ באמו* הערו שהכל יוסף רב תני ממערכות אלי
 אמר וחד שמה הרפה אמר חד ושמואל רב וכתי׳*הרפהמשתע

 ערפה שמה יקרא ולמה שמה הרפה אמר חד שמה ערפה £יוה!ת
 ולמה שמה ערפה אמר וחד מאחורי׳ אותה עורפין שהכל רש״א

 הוא וכן כחריפות אותה דשין שחבל הדפה ,שמה נקרא א יות
 הבאר פי על המשך את ותפרוש האשה *ותקח אומר ^תינם

 אימא כעית ואי י דבר נודע ולא הריפות עלו ותשטח סתואל
 בעלי הדיפו׳ בתוך במכתש האויל את תכתוש מהב׳*אס י׳ נ

 וביד דוד ביד ויפלו בגת להדפה יולדו אלד ארבע׳ *את ^׳'
 וישבי גלית ומדון שף השיא רב אמר נינהו מאן עבדיו אלמו0
ר׳אלעזר אמר חניתו ועץ וקרינן חניתו *וחץ כתיב בנוב נא נ

 שאשור מכאן רשע אותו של לשבחו הגיעו לא עדיין
 אלא כלל לפרשומיה ולא רשעים של בשבחן לשפר דרש
:דוד של שכחו להודיע לשון

 וירד :הכשילן פיו פיו לפיו :כזרז ברו :בחוצפה פעם בגלוי יי

 ואידך :אתי וילחס דהל״ל יגבר שהוא עלי תשי־יע אלי תחנם
 פיו פתיח־! ת״ת והכיתיו לו אוכל אני '!מ׳ואם דה־־י ואע״ג והכני רש״א

 זו ואין וגומר בא ואני ליה קאמר הדר דיך • הוה ל-עיי
 ו3 שאין דכר ע״י ני למשול א3 אתה ליה דקאמר ל־עה \ו ,׳ פתיח
 מ׳יום כנגר : שלו שהנצחזמת כשס כך למשול<ג ואני מתש

 מום מכל מבונה :להתיצכ כח לו ניתן להתקבל תירה שאיח־ה
 הוו אח־ס ארבע שבאדעו : כיעור של מום מכל קת1ומי מתוקן

 הרכה שכ£ו התערוכות כן נאנאי וחר פפי מאה בר ;כדלקמן

 אניז הראשון נמצא אחד תן ונתעברה אחת כלילה אמו על אנשים
 נ פדר"שטרוש בפי :פרסי כלשון 3א זהו נאנאי :מנאפים ובולם
 ממערות כתיב :הרכה אנשים תכין שיצא הכינים איש ולשון

 הרפה ערפהזיבתיב האחת שם ערפה פלשתיסנכתיב תתערות
 בנית שיפלו עליה שנגזר כדאתרינן ערפה והיא הרפה כילידי אשר

 עצתה הפקירה אותה שכינה:עורפין3 שדכקה רות כני כיד 3חר3
 ומדון פף : כלמשין חטין כחריפות :עורף כנגד פנים ככהתה
 הכתוב הודיעך חצי לשין חץ :שמואל כספר כולם וישבי וגלית

עס שנלחם רדוד שבחיה לאודועי : גכורתו חצי ספר שלא

: כזה גמר
 לכלל כא לא שעדיין פי׳ איש בן ע״י מפילו אני מהרש״א

 : וק״ל בו׳ גער היה כי ויבזהו כקרא כמפורש איש
 נו' יגגר שהוא עלי תשמע פרש״י כי' אלי וירד וכו׳ פיו לבדו

 לצר הולך אינו נתלחמה שהתפחד דדרך ונראה דחוק והוא ע״ש
 ציר אל הילך מפחד ואינו הזריז וההיפך כמקומו ועומד שכנגדו
 אל* וירד לומר הכשילו פיו הבא דקאתר והיינו 13 להלחם שכנגדו

 אף תפחד הוא כאלו נתקותו יעמוד שהוא גו׳ עלי נא זה א כי וכן
 חזי לא איהו נקרא במפורש מדוד מפחד היה לא דודאי גב על

 כה שאמ׳אם יונתן שמו^גכי כספי נתדיא פרש״י וכה״ג חזי מזלו
 ע״ש גות׳ עלז יאתרו כה ואס גומר הגיענו עד דומו אלינו יאתרו
 ואין שפרש״י גז׳ עליך בא ואני א״ל הדר דתשני הא השתא וניחא

 דזהז ניחא לשיטתיגו אכל הוא דחוק ופי׳ כולי לרעה פה פתיחת זה
 הילך הב׳ פחד תשים כמקומו עומד אחד כשצד רע ודאי סימן
 כלל מפחד שס אין זה כנגד זה כששניה׳הזלכין אכל פחד כלי אצלו
 כלא אנכי גס גו׳ 3כחר י1{ ובא מפחד אינו אזה אס א׳׳ל דוד זע״כ
 וירד רק אתר לא גליה תשא״ג גו׳ ה׳ כשס אליך באתי מתך פחד

 אלא דוד אל בא שהוא אתר ולא גו׳ נתקלות אלי נא אזה גו׳ אלי
 הכא נמי חשיב לא אתאי ק״ק שיהיה ואיך נתקומו ועומד כתפחד
 ה!3 עוד שפרש״י גו׳״ומה אלי לכה דוד אל הפלשתי ויאתר דקאתר

 כיו פתיחת ת״ת והכיתיו גותר אמר דה־ר ע״ג ואף והכני ואידך
 אתרו לא ותכתיו דודאי אחרת כדרך לפרש נראה עכ״ל לרעתו

 קאי הוה אי הכא אכל והכתיו לי אוכל אני ואס .ספק כלשון אלא
 למכתב ושיג׳ והכני לי יוכל אס למכת׳כמויכן הל״ל אהכני יוכל אס
 קא* לא ספק לשון אם תלת דמשתע והכני אתי להלחם יוכל אס
 לומר שלא הכשילו דפיו והיינו אהנני ולא אתי להלחס איוכל רק

 עיין כו׳ יום מ׳ ויתיצב :ודו״ק והכתין כמו ספק כלשון והכני
 אלהים עפה זה לעומת זה את מ״ש פי על לפרש יש ועוד פרש״י

 מצד :התורה וכמו והקדושה העתרה צד לעומת הטומאה .צד
 לצד כח ניחן כן סיני נהר יוס ת' נעמדו תשה קבלת קדושתה
 אמנם יוס מ׳ אלהיס תערכות לחרף כתר גלית שעמד הטומאה

 שלם יוס היה לא גלית של כחת כי גונר' והקדושה הטהרה בח
 ות' יוס מ׳ כשלימות היה תשה עמידת תשא״ב נלילת ולא ניום
 ולאודועי הוא כשנחי זה סיפור שכל בי' בינים מאי :וק״ל לילה

 1תישג כחנניה כת״ש מיס מכל מכונה שאמר כדלקמן דרוד שבתיה
 היה לא דנוסילתא רינדא דאפילו תוס כל כתם אין אשר ועזריה

 אנשים זרע לי ונתת חנה בתפלת כמ״ש שנאתיו בינוני ושאמר נהם
 חזקו על מורה כבנק עשוי שהא ושאמר גוץ ולא ארוך לא

מיי! ' א פח ח״□



סוטה שמיני פרק מלחמה משוח
 כמז הנינים נזה שרמז אפשר ט' פפי מאה בר ושאמר כבנק
 התוספת שכתבו הירושלמי ומדברי תאה תספר שהוא ני״ם הכא

 לפי קא״ל ור״י ערלות ממאה ממערות מרמז נן דרשו כי נראה
 נזה ועיין אתו תזנות נו שהיה טומאה צד הכתוב שהורה שיטתו

 למיכת׳מגת ה״ל כו׳דלא דשי! שהכל תנת שתו וגלית גתוס׳ודריש
 שנא מגת דרשו וע״כ שמואל דסוף נקרא כמ״ש הגיתי גלית אלא

 דערפה להו משמע כו׳ הרפה כתיב :ט* דשין שהכל ע מאשה
 כו' בניה שיפלו עליהם שנגזר לקמן כדאתרינן פרש״י היפה היא •ו

 יולדו דארנעה לתזכיר לו דתה לפרש ויש תנלן גופה היא ולכאורה
 בפרטות תפורש בקרא תזה לתעלה הזכירם גז'שכבר ויפלו להרפה

 גבוריס לד' ערפה דזכחה אשמועינז אבל וענדיו דוד ניד שנפלו
 לתעלה זכתה נה שדבקה רות אנל לחמותה הנשיקה תפני הללו

 וכה״ג הדבוקה רות של כניה ניד נגיגשוקה שנפלו תמנה יתירה
 שהוא אלחנן ניד נפל וגלית אנישי ניד נפל ישני נקרא מפורש הוא
 הרי דוד אחי שמעי נן יהונתן ניד ומדון נתדרשות כדאמרי׳ דוד
 סף נידי נפל החושתי מסנני חון היו רות של מנניה פלשה אלו
 נקרא תפורש שערפה גס ודע היה רות של שתנניס מפורש אינו

 מארץ שהוא לה נולדו דנגת פלשתים כניה קרא היתה דמואניה
 חמותה עם מואב משדה ערפה ששנה מפורש בקרא גס פלשתיס

 אלה ארבעת :וק״ל מואב לשדה מחמותה ששנת שוב זכר ולא
 מה ידענא לא ט׳ חסדא א״ר נגהו מאן גו׳ לחרפה יולדו
 שמואל ספר בסוף נקרא נהדיא תפורש כן שהרי חסדא רב לן חידש

 תשוס ואפשר גו׳ נפלו אלה ארבעת הכי נתר ד׳וכתיג אלו דחשיב
 נסף כתפורש הרפה תילידי שהיה נקרא תפורש אינו גלית דגני

 וקאמ׳דחשיב הרפה ד׳תילידי ננהו תאן קאתר ת״ת ונתדון זנישני
 תפור' אינו ונקרא גו׳ דוד ניד דכתיב תשוס א״נ בתוכם גלית נתי

 ד׳אלה בתוך גליתגזכר שהרי וקאתר דוד ניד שנפל אלה מדי שאחד
 וע״כ תפורש שכבר כיון לפרש הכא הוצרך ולא דוד ביד שנפל והוא

 : זק״ל דוד היינו כאן דכתיב גותר גלית את גותר אלחנן ויך
 לדון שיש שאע״ס אפשר המקים לפני פנים כגילוי שעמד גלית הרייית

 אם כי ירא שאיננו אתר כ׳ להקכ״ה ככוד שנתן גלית של דבריו י
 יכא הוא שאם מלחמה איש לכם כתרו לכס כרו ולו״א אלהיס ה' מפני

 כי אדם תשועת שיא אכל יגבר שהיא עלי משמע אלי ירד מדאי להלחם
 כשרו לומר המקים לפני פנים כגילוי עמד מ״מ אכל אדם מכני ירא איני
 כן כיד מפילי הריני הקב״ה אמר ולכך ׳איש להקי'׳ה שקרא מלחמה איש לכס
 לא שעדין מי כיד מפילי הריני איש כני נס אדם מכני חישש אינו שהיא איש
 כן דוד לאבותיו טפל שהוא אבותיו בשם נתלה והוא עצמו בפני שם לו יצא

 : וכולי אליך כא ואנכי א״ל הדר אלי בא אתה קאמר נמי אפרתיסנדוד איש
 פיו דלכדו אמרינן ואפ״ה והכיתיו אוכל אני ואס אמר נמי דגלית כיון קשה

 פיו פתח דוד גם א״כ והכני אלי יבא אס לרעתי הימה פיו ופתיחת הואיל
 פתיחת ח״ח אליך כא ואנכי ואתר יהדר ואע״ג אלי בא אתה ואמר לרעה

 בא אתת דקא״ל לרעה פיו פתיחת זו ׳ואין פי ז״ל ורש"י ־ הימה לרעתו פיו
 'מ ות שלו שתנצחינות ושש למשול בא ואני תחש כו שאין דבר ע״י ב׳ למשול

 היה ולכאורה אלי בא אתה ואתר תחלה ספתח מה עדין לי נתיישב לא
 יגס כלשונו פעמים ב׳ נכשל שככר גלית של פיו פתיחת דומה דאינו לומר

 פעם כלשונו נכשל שלא לדוד אבל ברעתי שפתח לפיו מכשיל היא השלישית
 גלית שבדברי הוא והנכון אלי בא אתה שאמר פיו פתיחת על למוש אחר׳אין

 יפתח והכיתיו אוכל אני ואם והב' והכני אלי יבא הא׳אם חלוקות כ הס

כרעתו פתח לומר חלוקות שתי אינם דוד דברי אכל הכשילו פיו כ׳ ברעתו

 ׳ צבאית ה' כשם כא ואני אדם ככח כא שהוא אח׳ חלוקה הוא הכל אלא

 כא אתה דהיינו תחיה חרבך ועל עשו של כרכתי כנח כ׳א הוא כי רמוז ועוד
 יעוד צבאות ה' בשם התפלה שהיא אבינו יעקב של בירושתו כא ואני בחרב
 כחרבו כי ה׳צכאות כשם ממך תפרע הוא אלי כא אתה אשר חרכך כי ירמוז

 לעיל חז״ל שאמרו לפי הכונה מק״ש לבטלה כדי : לגלית דוד הרגו גלית של

 שחרית ק״ש אלא קיימתם לא אפי' ישראל שמע אליהם ואמר פשוק על
 ישראל את למל הזה הרשע ולזה-נתכוין ־ כידס נמשריס אתם אין וערכית

 כי וערכית שחרית והערב השכם וזהו ובקומך כשמך נקראת שהיא מק״ש
 ארבעים כנגד יום ארבעים ויתייצב תקומה: להם •היה לא ק״ש כיטול מתוך

 בהם שניתנה יום ארבעים שנשלמו דכיין נראה התורה בהם שניתנה יום
 אותם כל במצבו גלית ויתיצב אצא לגלית והתייצבות קיים היה לא שוב התורה

 כיון אכל התורה קבלת לישראל שיזכר כדי נשלמו לא שעדין יום הארבעים
 זכות לישראל להם שעמד לפי ויהדפזני וממצנו למט׳לארן גלית ירד שנשלמו

 לבטל גלית שרצה אפשר עוד ־ יום ארנעיס לאחר שקיבלו התורה קבלת
 לא ממנו ודואגים טרודים בהיותם כי התורה מעשק יום אדכעיס לישראל

 להם יכול אינו כתורה עושקים שיש כ״ז גלית אמר כי תורה לומדים היו

 יום ארבעים לבטל צריך לכך התורה קבלת של יום ארבעים זכות בידם ויש
 תמנו נתבטלו ועתה התורה בקבלת יום מאי־ןעים שבידם הזכות לדחות כדי

: המלחמה כנגדם ערך ואז יום ארבעים

 .קי לחסות׳ ערפה *ותשק דכתי׳ עבדיו וביד דוד ביד ויפלו
:ס בני יבואו ריקב״ה אמר יצחק א״ר בה דבקה ורות

 א חש ארבע בשכר רבא דרש הדבוקה בני ביר ויפלו הנשוקה
 ד׳ ממנה ויצאו זכתה חמותה על ערפה שהוריד׳ דמעות
 מ : עוד ותבכנה קולן *ותשאנה שנאמר הללו גבורים

: נתגיירה שלא מעמה ליפרד לחמותה שנשקה הנשוקה בני
 קולן ותשאנה כתיב מיניה דלעיל פנייה פעם עוד ותבכנה

: עיניס מל בכיות לשתי דמעות ארבעה עוד ותבננה
 -משמע ועי״ל פרש״י עיין 7ט דמעות ד׳ בשכר ׳א מהרש

לעיל דכתיב האחת בכיית תד׳ דמעות ,ד ליה
 כלא קולן ותשנה הכי כתר הלוהלמדכתיב גו׳בכיה קולן ותשאנה

עוד הכי נתר וכתיב בכיות ׳3 דהיינו שינוי מלשון משמע א׳
נ רביעית בכיה לרכות

 אקי כתיב • וכו׳ שובך של בנצחונו באו עמק בני פיסקא
0ש רב לה ואמרי ושמואל רב שופך וכתיב שובך

 שמו נקרא ולמה שמו שובך אמר חד ׳' אסי ורב אמי
 אמר וחד כקיתון לפניו נשפך אותו הרואה שכל שופך
 • כשובך שעשוי שובך שמו נקרא ולמה שמו שופך

 י יופיין אמר חד ושמואל רב נבורים כלם פתוח כקב־ *אשפתו
 פ חללי' אשפתו׳אשפחותשל עושים חץ שזורקים בשעה
 וחד גבורים כלס ת״ל בקרב שאומנין מפגי תאמר ושמא
 אשפתו׳ אשפתות עושים צרכיהס שעושים בשעה אמר

 כלם ת״ל דם מעים שתלי מפני תאמר ושמא זבל של
 זבלית דנפיש מאן האי מיניה שמע מרי רב אמר גבורים

 * בנפשיה ליטרח מיניה נפקא למאי הוא מעים חולי
 מ:צייג אמר חד אשי ורבי אמי רבי ישחנה איש בלב *דאגה

:לאחרים ישיחנה אמר וחד מרעתו ישיחנה
 : הימים בדברי שופך כתיב :שמואל בספר שובך כתיב

דנקט ואיידי 3כתי נאצר נכוכד של בחיילות וגי' אשפתו
שאוסגין נן^גי ; לה נקט דקראי נדרשה ושתזאל 3דר נלוגתא

אבל



פרק מלחמה משוח
 ש״מ :מנורה הרגה שאוכל? מחמת זבל של :גנוריס לא אגל

 לנקש בנפשיה ליטרה : הס מעיס חולי תאתר ושתא מדקאמר
.־ חוליו עליו יכבד נטרס הרפואות

 נרחק תל׳ פשוטו דלפי בו׳ פתוח כקבר אשפתו מהרש״א
 וע״כ פתוח כקבר הדמיון תהו הנזיצים נית כלי

 תעיי׳ חולי לתר וכן לקנר הגאים חללים של אשפתו למר דרשוהו
 כיון שתיה דכר תאן חץ קשה נו' חן שזורקין נשעה ת״ש אגל

 א* דה סיפא גו' בלב דאגה :ןק״ל אשפתות ן תלשו דריש דאשפתו
 התורה תלתוד ותטרידו איש גלב דאגה ר״ל ישתחנה טוב קר׳ודנר

 שהיא עוג דגר כן וע״י צלולה דעתו שיהא כדי תדעתו יסיחנה
 לו שיתנו כדי לאחרים ישיחנה ולת״ד מדאגתו ישמחנו התורה

 חגירו לו שיתיעץ טוב ודנר וזהו *"ה פ'3 נפרש״י דאגתו על עצה
:וק״ל תשלי נספר רש״י פירוש ועיין מדאגתו יפתחנו הוא
 אמר וחד מדעתו יסיחנה אמר חד ישחנה איש גלב דאגת הךי״ה

ישתנה איתנה! והא דהא פליגי דלא לי נראה לאתרים ישיחנה
 אדם אותו ני לאחרים ׳שיחנה מדעתו להשיחה יכול אינו ואם מדעתו

 מדעתו ישיחנה נך ומתוך טוניס דברים לבו על ידבר עמו מדבר שהוא
 לאחרים שישיחנה דינור ע״י מדעתו ישיחנו איש בלב דאגה קאמר הכי זקרא

;מדעתו יסיחנו ונזה אדם אותו לו שידבר טיב דבר ני
 אלהיכם ה׳ *כי אלא כן אתם אין אתם אבל פיסקא קיב .
למה כך וכל הארק מחנה זה וגו׳ עמכם ההולך םזנר-ר

 אתה בדבר כיוצא בארון מוגהים וכנויו שהשם מפני כ
 אלו אותם לצבא למטה אלף משה אותם *וישלח אומר מ?
1 / י גחוני■  זה הקרש כלי • מלחמה משוח זה פנחס ואת י סנהדרין לא

השופרות אלו התרועה וחצוצרות ׳ שבו והלוחות הארון ליג9
 אבי דין ליפרע אלא למלחמה פנחס הלך לחנם לא תניא
 למימרא ׳ מצרים אל אותו מכרו *והמדנים שנאמר אמו

 לו לקח אהרן בן ואלעזר והכתיב קאתי מיוסף דפנחס !ה
 עגלים שפיטם קאתי מיתרו לאו לאשה לו פוטיאל מבנו׳ יי׳6"

 מבזין שבטים והלא ביצרו שפטפט מיוסף לא ל-עכו״ם ׳אתשחר'מ
 לעכו״ם עגלים אמו אבי שפיטם זה פוטי בן ראיתם אותו יש פ׳

 מיוסף דאמיה אבוד. אי אלא מישראל שבט נשיא יהרוג 1>יחלי
 דאמי׳ אבוד. מיוסף דאמיה אמא ואי מיתרו ראמיה אמא ״אש*

 ש״מ: משמע תרי פוטיאל דכתי׳מבנות נמי דיקא מיתרו בראשית
היכס1ן ה׳ כי שתגטיחן זו הגעתה היא ומה להם אמר למה וכ׳ב לי

 זו הליכה היא מה עמכם אלהיכס ה׳ כי אמר ולא ההולך
 היוצא בארון מונחים כינויו וכל שהשם :ממש הולך דמשתע
 והלא : תשבו ולא אותו זלזל ביצרו שפטפט : גמלחמה עמהס

 הוצרך לפיכך הנשרפין הן גאלו כדאתרינן אותו מבזין שבטים
 תריפוטימדלא : הכהן אהרן גן אלעזר גן פנחס שם ליחסו

:פוטאל כחיג
 דלעיל והיינו פרש״י עיין כי מפני למה וכ״ב מהרשי׳א

 תירא לא רק ההולך כתיג לא ענינא נהך מיניה
 דגר* הס כאן אגל תשה דגרי שהם גו׳ עמך אלהיך יי׳ כי מהס

 כינויו וכל שהשם ממש: דהולך קאתר שאז מלחמה משוח כהן
 שהיה כדלקמן הלוחות רק גו הוי לא דהא כינויו כל דוקא לאו כו'
 אגל ואל אלהיך וכינוי השס רק נהם ואין אוגרות עשרת נהם

רע סוטה שביעי
 וק״ל;וכה״א נו היו לא ׳העדות שנועז פרק הכינוי׳דחשיב כל שאר

 סנהדרין אלו אותם פנחס ואת אותם גו׳ אותם וישלח
 ככל שקולים שהס סנהדרין אלו דריש מיותר שהוא שנייה תאגתס
 רגים כל׳ וכלי יל׳ גי׳ והלוחות הארון זה הקודש וכלי ואת' ישראל

 הארון זה הקודש וכלי פי׳ גתומש ורש״י והלוחות הארון על קאי
 שאמר מה אך הרא״ם כמ״ש הספרי פי על והוא כו׳ והציץ

 ודא* דהא פירושו ידענא לא השופרות אלו התרועה וחצוצרות
תכואז וכי כדכתיג כמלחמה להם היו כסף של והן ממש חצוצרות

:גו׳ כחצוצרות והרעותס גו' מלחמה
 שהשם מפני למה כך וכל וכו' עמכם ההולך הוא אלהיכם ה׳ כי הרי׳״ה

שהשם לידע הולרכנו למה לישב וצריך בארון מונחים וכינויו י

 הן י להלחם עתם שה׳הולך היא הבטחה עיקר שהרי בארון מונחים וכינויו
 אל תלתד עמכם אלהיכם ה' כי כתיב ולא עמכם ההולך מדכחיב כי אמת

 מונחים וכינויו שהשם לומר לנו למה מ״מ אבל ממש עמם הולך שהיה הארון
 ולהושיע האויבים עם להלחם עמם ההולך שהארון להיות אמנם בארון
 להנקס דין אלהיס ושם לישראל ולהושיע לרחם הרחמים ה' שם וזהו ישראל

 דין שהוא אלהיס ושם הרחמים שהשם אלהיכס ה' כי אתר וע״ז מהאויבי׳
 ההוי״ה שהוא שהשם מצד אלא בארון ורחמים ־ין היי וכיצד עמפם ההולך
 הולך היה שהארון עמכם ההולך בארון הם הכל אלהיס שם שהוא וכינויו

 יש וכו׳ פנחס הלך לחנם לא תניא י לכם וילחם אתכם יושיע בזה כי במלחמה
 ליפרע שהלך לנו ותנין במדין ה' נקמת ולהלחם להנקס הלו שהרי לתמוה

 אלעזר בן שהוא לפנחס כאן לייחסו הוצרך דלתה דייק ושמא אמו אבי דין
 אבי דין ליפרע שהלך ללמדנו אלא אלעזר בן פינחס ואת אותם וישלח דכרזיב

שלקח אלעזר בן כאן הזכיר ולכך פוטיאל מבנות לקח ואלעזר דכתיב אמי

־ פוטיאל מבנות

 קע תורה למדך ארם אשר נטע אשר בנד. *אשר ת״ר
ם',;רי כך ואחר כרם ויטע בית ארם שיבנה ארץ דרך

 בחוץ *הכן בחכמתו אמרה שלמה ואף • אשה ישא
 תשלי הכן • ביתך ובנית אחר לך בשדה ועתרה מלאכתך

 כי אחר ־ כרם זו לך בשדה ועתרה בית זה מלאכתך בחוץ
 מקרא זו מלאכתך בחוץ הכן ד״א ׳ אשה זו ביתך ובנית

 תלמוד זו ביתך ובנית אחר ׳ משנה זו לך בשדה ועתרה
 בשרה ועתרה ׳ ומשנה מקרא זו מלאכתך הכ^בחוץ ד״א

 ד׳ טובים מעשים אלו ביתך ובנית אחר י תלמוד זו לך
 מלאכתך בחוץ הכן אומר הגלילי יופי רבי $ל אליעז׳בנו

מעשים אלו לך בשדה ועתרה ותלמוד וימ׳שנה מקרא זו
: שכר וקבל דרוש ביתך ובנית אחר י טובים

 לתת תלמוד : לך נשדה מלאכתך ונצנה לך בשדה ועתרה
• מי כדברי והלכה המשנה גטעמי סגרא

 כרם ויטע בית שיבנה ד״א בו׳ בנה אשר מהרש״א
דה״ל כן לומר למדו כו׳ אשה ישא ואח״ב

 וכ״ש גית משא״כ ומצוי גכל השוה דגר שהוא אשה נשואי להקדים
 שמי ארץ דרך תורה למדה אגל לכך זוכה אדם כל דאין כרס

 סדרן דכך ומייתי גאחרונה אשה לישא הזה כסדר יעשה לו שיש
 שהוא פנוי דמקוס זהנית מלאכתך גהו־ן הכן נחכמתו שלמה

 לך נשדה ועחדה ופנים נית לעשותו מלאכתך גו והכן עשה חוץ
 שאמר הכנה מלשון הזה ליוס עתידים להיות כמו עתדה כרם זה

 נדאעלי' אשה זו גיחך ובכית אח״נ כרס לעשותו גשד׳פנח שיכיזלו
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שמיני פרה מרחמה משוח
 דדרש ולמאי הבית עקרת שהיא לפי ביתו לאשתו וקורא בעלמא

 העיקר על הטפל מן לעמוד כן סדרן בחכמתו שלתה הורה לעמן
 שיבא עד התורה עסק דימה מלאכתך בחוץ הכן זז״ם והתכלית
 רק שאינו המקרא זה וז״ש בית לו לבנות עצתו לתכין לתכליתה

 הכנה ן!א שאינו תשנה זו לך בשדה ועתדה וכן המשל ללמוד הכנת
 נפרק כדאתרינן התלמוד הוא הבית בנין עיקר אבל התלמוד אל

 מדה בתשנה תדה ואינה תדה במקרא העוסקין כל מציאות אלו
 קרא אתרינן נוטל היה ובת' מזו גדולה מדת לך אין בתלמוד וכו׳

 העיקר על דתוסיף ותאן הארץ עם ה״ז ת״ח שמש ולא ושנה
 הכנה א1ן אינו נמי דההלמוד הבית בנין גתר שהוא טובים המעשים
 דתוסיף ומאן תעש׳ לידי מביא שהתלמוד כדאמרי׳ טובים למעשים

 בא שכבר גס שכר וקבל דרוש ותכליתו הבית בנין עיקר על עוד
 בחכתה שכר וקבל דרוש אתר טובים מעשים לידי שהביאו לכולל

 דרתזו כו' לחכמתו קודמת חטאו שיראת כל אמרו שע״ז עיונית
 ליראת קודמת ודאי התלתוד חכתת דאלו עיוניית חכתה על בזה

 חסיד הארץ עם ולא ואתרו מעשה לידי מביא שהתלמוד חטא
 זהו ורךהלבב הירא אומר הגלילי ודף׳ק:*ר״י הכא וכדתוכח ^=8

 מאחר הגלילי ר״י פי' הרא״ס כתב כו' העבירו' מן המתיירא
 עבירות בעל כשהוא אלא שימות לירא לו אין עון בלא מיתה שאין

 אלא הכי ליתא בהתה במה ובפרק באורך ע״ש כולי פי׳ ולפיכך
 חטא בלא מיתה דיש בתיזבתא ותסיק הכי קאתר הוה אמי דרבי

 אתי דר׳ היל״ל הכי הגלילי ר״י סבר הוה ואי עון בנא ישורין ויש
 בלא תיתה דאין קאמר הא הגא נתי אמי לרבי ועוד הגלילי כר׳יוסי

 על אף ובא שנגזרה לפי מיתה פי׳ התוספ'שם וכתבו כו׳ חעא
 השוגג הוא וא״כ ע"ש כוי מויד של עון בלא ישוריס ואין השוגג

 לומר ודוחק במלחת? וימית שיחזור תקן לא לחוטא נתודע פלא
 ועדין שנתודע שוגג בחטא דוקא היינו דקאת׳ חטא בלא מיתה דאין

 כאשר הגלילי ר״י ע״ד נכוני׳שכתב בזה הרמב״ן ודברי נתכפר לא
 בו שיבטיחו ראוי איש מהם יפקד ולא יושיעם שהשם הכהן ה.־טיח

 והאריך כו׳וע״ש מעבירות היראים השוטרי׳את ויזהירו הצדיקים
 מפורש כו׳ מחדרו התן אפי׳ שם עקיבא רבי בדעת גס עוד 4םצ

:כולי חתן אפילו נקי אין גבי בפ"ק
 אומר ר״ע וגו׳ רעם אל לרבר השוטרים *ויספו מותניי׳ םס

לעמוד יכיל שאינו כמשמעו הלבב ורך הירא םכדני
 הגלילי יוסי רבי שלופה חרב ולראות המלחמה בקשרי

 שבירו העבירות מן המתיירא זהו הלבב ורך הירא אומר
 יוסי רבי בגללן שיחזור אלו כל את התורה לו לפי׳תלתה

 הדיוט לכהן וחלוצה גרושה גדול לכהן אלמנה אומר
 הוא ונתיןהרי לממזר ישראל בת לישראל ונתינה ממזרת

:הלבב ורך הירא
 צפופי׳שלא לעמוד כשמתקשרים בקשרי :הכהן דברי על השוערים לספל

התורה תלה מעבירות הירא זהו שהירא לפי' :אויבים יפרידום
 לומר יתבייש ולא החזרה בס שיתלה כדי בגללן לחזור ואירס ונטע -בנה

 פליגי במאי מפרש בגמרא וכו' אותר ר״י :וחוזר ירא הוא שבידו מעבירות

:הגלילי יוסי אדרבי

 כת״ש נפשו תרת היודע החוטא בלב ורעד יראה להביא העון טבע 3אה״
 בלתה אתר יכן חנפים רעדה אחזה חטאים בליון פחדו הנביא

 דאז"? אותר הגלילי עסי כרבי אפכר ולק לו תוקדם תבזאט היא רשע מגורה

סיטה
 לעיקר בדעתה יירה או ר״ע נת״ש בלזפה מחרב הירא שיחזור לוחה שהתורה

 יירא לא וצדיק נקי >י החטא בהוא והפחד המורא לו המביאה והכנה הדבר
 יתלה לייען קלים ודברים תואנות כתה לפניו בתה ולכן בה' נטוה בלבו ונכון
 ביחזז׳ אלו כל חת התורה לו לפי׳תלתה ליבנא דייק והכי ויחאר יבוש ולא בהם

 לכלימה לו תהיה ולא לחזרתו אממלא מאלה אחת לו במהיה כלומר בגללן
 זה ך וד כביד! מעבירות בהוא עליו וישפטו האדם לעיני הלבב רן היותו

:תבוננהי כי יסובבנהו רב"י פירב

 $ששרי ופקדו העם אל 'לדבר השוטרים ככלות *והיה
 דברים מעמידין עם של בעקיבו העם כראש צבאות

 כ ברזל של וכשילין מאחוריהם ואחרים לפניהם זקיפין
 שוקיו את לקפח בידו הרשות לחזור המבקש וכל בידיהן

 שמואל ונם פלשתים לפני ישראל *נס שנא' נפילה ניסה שהחלת
 ד ־א ישראל *וינוסו אומר הוא ולהלן בעם היהה גדולה מגפה
 ׳ נס הרשות במלחמות בד״א וגו׳ חללים ויפלו פלשתים מפני
 וכלה מחדרו חתן אפי׳ יוצאים הכל מצוה במלחמות אבל

 במלחמו/ אבל מצוה במלחמות בד״א יהודה מהופת׳א״ר
 : מחופתה וכלה מחדרו התן ואפילו יוצאים הבל חונה
 : לנוס אחרונים יחזרו שלא שעומדים עם של בסופו עם של בויב^מ

מעמידים המלחמה בראבסשלצד מלפניהם זקיפי! מעמידן
 יעמידוהו הנלחמים מן אחד יפול שאס לכך ממונים גבוריס אדם בני

 : מאחריהם אחרים ואנשים בדבריהם הצבא אנשי את ויגבירו זיזקיפהו
 שקורים חצין כעין וכשילין ינוסו שלא לשמור בידיהן ברזל של וכשילין

 שמישה ליה מיבעי איפכא פריך בגמרא נפילה ניש? שתחילת ווריי״ש;
 ממקומן מין שאינן ויש המערכה תן שחוזרים נד״א : הנפילה החלת היא

 נימייהושע ישראל ארץ כיבוש כנזן מצוה אנלבמלחמת ־ הרשות במלחמת
;בגמרא מפרש זכו' אומר •הודה רבי י יוצאין הכל

ערופה עגלה פרק
 קיד רבי מטבורו אומר אלעור רבי מורתן היו מאין משנה

 מק אומר יעקב בן אלעור ר׳ מחוטמו אומר עקיבא
 3ע״ מר מפלגי קא במאי גמ׳ :מצוארו חלל שנעשה ממקום

 ח*ותא עיקר סבר ומר הוא באפיה חיותא עיקר סבר
 " ^4 מראשו נוצר הולד מהיכן תנאי הגי כי לימא תא בטבורו

 רש״א נזרך *גזי ואומר גוזי אתה אמי *ממעי אומר תא וכן
 חלים אילך שרשיך ומשלח מטבורו אומר שאול אבא והשליכי

 העאיו אבא קאמר לא כאן ער שאול אבא תימא אפילו ואילך
 ! עלמא נשמ׳דכולי לענין יציר׳אבל לענין אלא התם שאול

 ראשית באפיח־׳ חיים רוח אשרנשמת *כל שנאמר תא באפיה
 1 מאי מצוארו חלל שנעשה ממקום אומר יעקב בן אלעזר
 יחזקאל על אותי *לתת דכתיב יעקב בן אלעזר דרבי טעמא

נא :רשעים חללי צואת.
 מיניה זמודדין תיקרי חלל עיקר הילכו ובו׳ חיותא עיקר

גווי אתה : החלל סביבות אפר הערים אל כדכתיב
 גזי דכתיב היא דרישא לשנא דגזזי תחלה יצרת״ראשי כי מרא:
 שאול אבא תימא אפילו : ראשך וגל תלשי ראשך שער נזרך
 יעקב בן אלעזר דרבי טעמא מאי :ליה סבירא עקיבא כרבי

 רשעים חללי לואדי על דכתיב חלל קרוי הוא הצואר מן דאתר
• החלל אל כדניזיב מן־דין היו מנו מ הילנן

חני*



פרק ערופה עגלה
 תורה אמרה מה מפני שאול בן יוחנן רבי אמר תניא קטי
 עשה שלא מי יבא הקב״ה אמר בנחל עגלה הבא מר

 מי על ויכפר פירות עושה שאין במקום ויערף פירות
 פריה אילימא פירות הי י פירות לעשות הניחוהו שלא

 ערפינן דלא נמי הכי ואברים אזקן מעתה אלא ורביד,
אמצות: אלא

 שאינו במקום :ילדת לא שנתה ז3 עגלה פירות עושה אין
 .־ שהרגוהו הניחוהו שלא • קשה איתן נחל פירות עושה

 נראה עגלה הבא תוויה אמרה מה מפני מהרען״א
 הנכובי' תורה שס3 הרמנ״ן שכחנ תת כפי מנואר

 הזקנים יאספו הענין וכשיחקור כו' ה־־וצח על לגלוין העעס ט
 כו׳עכ״ל ר3ה־ יגלה ואולי נו לדבר אדם נני ירבה עגלת ויניאו

 על כו׳ פיחת עשת שלא דנר א3י תנא ־ו את ש הנזעם ותוא ע״ש
 שם המתקבצים אדם נני לננות נזה לרכות כדי כו׳ שלא מי

 :וק"ל דתו לנער הרוצח על לחקור לבו אל כ״א שישים
 על במים ידיהם את רוחצין העיר אותה זקני ה מש; קטן
 לא. ואומרים*ידינו עגלה של עו־יפתה מקום מרן
 עלתה לבנו על וכי ראו לא ועינינו הזה הרם את שפכו 3ע״

 לידינו בא לא אלא הם דמים שופכי רין בית שזקני יכידנ
 לידינו בא לא תנא י והנחנוהו ראינוהו ולא ופטרנוהו נא
 לויה בלא ופטרנוהו ראינוהו ולא מזונות בלא ופטרנוהו פיק

 ה׳וגומר פרית אשר ישראל לעמך כפר אומרים והנהנים זי אי!
רוח אלא הדם להם ונכפר ת״ל שאין הרם להם ונכפרנשר

 : הדם להם נכפר כך שתעשו אימתי מבשרתן הקדש
 תת על פירש ולא הכהני' ונגשו לעיל כדכתיב אומרים הנהנים

3דכתי ונכפר כלותר ונכפר ת״ל שאין :נגשים תם
 תלתא א1ן אמירה נכלל זה אף שיהא קאי ואמרו אוענו לאו נקרא
רנינו משה יד על ישראל את נשרה הקדש שרוח הוא נפשת באגפי

:הדס להם ונכפר כך לכשיעשו
 לא פירש״י בי׳ לויה בלא והנחנוהו בא■ לא מהרש״א

 ע״ש כו׳ תנורה בלא יחידי והנחנוהו ראינוהו
 חייניס נ״ד יחידי שהולך תי כל וכי מראת יפת נספר והקשת

 תן פטירתו נעת אלא זת תלויה דאין ניאת לכן לעמנורה להעמיד
 אנל ענ״ל ט׳ אתות ארנע חנירו את התלות כל כדאתחנן העיר
 דנפ״ק ומתך כו׳ לויה לו ואין יחידי נדרך דהולך דלקמן מת־

 הלוית היא דזו כפרש״י תוכח ט' לויה לנני עושים כך דחולין
 הדרכים שכל סכנת נמקוס חמרה לא3 יחידי יהא שלא נדרך

 נד',אמות א^לו לויה שייך נעיר גס ודאי ומיהו הס סכנת נחוקת
 ניצול שתתתלוה סגוליי דנר ודאי והיא הוא יחידי לאו אס גס

 ללוחו שהתחיל תנוארכיון והוא כדלקמן לידיה דתעא מהזיקא
 ותחשנתו נדרך להצילו ודעתו כוונתו הרי נעיר ד׳אתותגס

 יעשה יראיו רצון ע״ד להצילו הדרך כל3 לחנירו ליה תהני ורצונו
 עם נתקותו לילך ורצונו מחשנתו גומרים התלות של שמלאכי! או

 אלא כו׳ ונכפר ת״ל שאין :וק״ל מהיזק ולהצילו התתלוה

 הכהן על אמירה נכלל זה אין פירוש כר מבשרתן הקדש רוח

רעא סוטה תשיעי
 כפר אלא ונכפר לשון כן לומר צריך היה דלא כן ודקדק כפירש״י
 3כתי דכנר כיון היא יתורא דכולא ועוד דקרא נרישא כדכתינ

 אומרת הקדש דרוח אתרו וע״כ וגומר לעמך כפר הכהן בלשון
 ככה תעשו אס בזז שכיונו נראה כו׳ כשתעשו אימתי ותנשרתן

 דם לנקום הוא מי הרוצח יתפרסם ערופה עגלה מצות נכל
 קרא האי3 ס״י והניא במדרשות ,הוא וכן לתם ומתכפר הנרצח

על ואזלין ט׳ דמורנין נחיל נפקין יד ותן דמא על נתון ויתכפר
 : ע"ש יתיה ודיינין יחיה דינא בי ואחיין כו׳ דקעולא אתר
 קיו אין לויה ששכר ללויה כופין אומר מאיר ר׳ היה חניא

 1מ מן יוצא איש השומרים *ויראו דכתי׳ שיעור לה
 ׳ע״ב עמך ועשינו העיר מבוא את נא הראנו לו ויאמרו העיר
 ש!שעי׳ שוץ ףן^ף ומה העיר מבוא את *ןץ-אס בוכתי ואמת חשד
 :ס ואת האיש ואת חרב לפי הרגו העיר אותה שכל עמו

 שש עיר ויבן החתים ארץ האיש *וילך שנא׳ שלחו משפחתו
 הוא * תכלת כה שצובעין לוז הוא תנא לוז שמה ויקרא

 נבוכד בא ׳ בלבלה ולא אשור מלך סנחריב שבא לוז
 לעבור רשות לו אין המות מלאך ואף החריבה ולא נאצר

 מוציאים בהם קצה שרעתם בזמן שבה זקנים אלא בתוכה
 כנעני ומה ק״ו דברים והלא מתים והם לחומה חוץ אותם

 ולזרעו לו הצלה גרם בפיו דבר ולא ברגליו הלך שלא זה
 כ״ש לא ברגליו והמהלך בפיו המדב׳ הדורות כל סוף עד

 רבי להם עיקם בפיו אמר חוקיה להם הראה במה אלא
 כנעני דר״י כותיה תניא להם הראה באצבעו אמר יוחנן

 סוף עד ולזרעו לו הצלה גרם באצבע לדם שהראה בשכר
 לו ואין בדרך היהזמהלך ב״ל יהושע א״ר הדורות כל

 0 מזצי 'י־קוע ליאשד הם חן לוית *כי בתור׳שנאמ' יעסוק לויה
 שליווהו אמות ד' בשביל לוי בן יהושע וא״ר לגרגרותיך

 יהודה א״ר שנה מאות ד׳ בניו נשתעבדו לאברהם פרעה
 ניזוק אינו בעיר ר׳אמות אפילו חברו את המלוה כל א״ר

 לידיה מטא בעיר ר׳אמות יצחק בר לרבה אלוייה רבינא
 של עיבורה ער לתלמיד הרב רב?ן תנו :ואיתציל הזיקא

 לו אין לרב תלמיד שכת תחום עד לחבר חבר עיר
 רבו אלא אמרן ולא פרסה ער ששת א״ר וכמה שיעור
 בהנא רב י פרסאות ג׳ מובהק רבו אבל מובהק שאינו

 צניית׳דבכל בי עד גהרא מפום אשי בר שימי אלויי׳לרב
 דבבל צנייתא בי הגי דאמריתו ודאי א״ל התם מטו כי

 אדכרתן ליה אמר השת' ועד הראשון אדם משני איתנהו
 ה,ירס בה עבר לא *ארץ דכתיב מאי חנינא בר׳ יוסי דר׳ מלתא

 כ ישב היכן עבר רלא מאחר וכי שם אדם ישב ולא איש
 שגזר ארץ לך לומר אלא עבר היכן ישב שלא ומאחר

 עליה גזר שלא ארץ נתישבה לישוב הראשון אדם עליה
 לרב אלוייה מרדכי רב ׳ נתישבה לא לישוב הראשון ארם
7? עי לה ואמרי 'קופאי בי וער מהגרונייא אשי בר שימי

: בידורא
 לדרך תבירו אח ללות חצה שאינו מי את נופין ללויר׳ כופין

שילווהו



 פרק ערופה עגלה
 עד שתה הוא דקרא •סיפיה לוז שמה ויקרא :שלווהו

 כל כדאמרינן חרבה ולא נתבלבלה שלא יליף ומיניה הזה היוס
 שלא : הוא עולתיס ולעולמי לעולם הזה היום עד שנאמר מקום
 שפתים בעקימת או באצבעו ויראם אלא־ כתיב דלא בפיו דבר

 צ בהם שולט התות מלאך שאין כדאתרינן ולזרעו כדלקמן:
 :אותו ,־ישלחו אנשים פרעה עלי ויצו כדכתיב פרעה שלווהו

 יוצא שהו׳ עיר1 . עיבור. /יי־ :לדרך היוצא אותו ניזוק אינו
 כ■ : העיר לבתי ושירים אתה עי' שבתוך החיצון בית והוא ממנו

 הברזל הר ציני כמו הרבה דקלים ובו הוא מקום דבבל צנייתא
אדם נזר לא שם אדם ישב לא והיינו נתיישבה לא :כשרות

 הראשון אדם משני איתנהו אינשי דאמרי והא שם ישוב הראשון .,
:אחר דבר ולא דקלים ישוב הראשון אדם עליו שגזר

 כו׳לענין שיעור לו איז לויה השב׳ ללויה כופין מהרש״א .
 סוף עד כו׳ הצלה גרס כדתסיק דקאתר הוא סכר

 אדם לכל כדלקמן שיעור לה יש התצוה עיקר אבל כו׳ הדורות כל
 אלו בהדי פאה מסכת ר״פ3 לו חשיב לא ולכך כו׳ והרב אמות ד׳

 שתתן מ״ע כל כאז למיתר שייך ולא כו׳ שיעור להם שאין דברים
 צווי גבי בתורה שמפורש בצדה דהיינו עליה כופין אין בצדה שכרה

 דאינו לויה שכר משא״כ פ׳כ״ה כדאמרינן ואם אב כבוד כתו שלה ־ <
 דזהו בו׳ העיר מבוא את שנאמ׳הראנו ■ וק״ל בתורה מפורש ;

 מקו׳ אל מכשול באין בדרך שילך לתתלוה להראות לויה עיקר ודאי
 כולה קאתר תאי לכאורה כו' עמו עשו חשד ומה :מגמתו
 גס ועשיתם כה״ג כתיב נמי רחב דגבי משוס וי״ל בקי־א מפורש

 עם עשו חשד ומה הכא קאתר ולהכי גו׳ חשד אבי בית עם אתם
 מהחשד יותר לשכרה שיעור לה שאין לויה מצות שקיים האיש זה

 משפחתו כל גו׳דהיינו משפחתו ואת דהכ׳כתיב וקאמר לרחב שעשו
 כמפור׳בקרא: אביה בית רק נצולו דלא ברחב משא״כ בטבלו צולו9

 גבי בו׳ בלבלה ולא סנחריב בא בו׳ היום עד לוז שמה

 ונרא׳ בתו׳פ״ק עיין החריבה קאמר נ״נ וגבי בלבלה קאת׳ סנחריב
 להם שהראה העיר אותה §03 לוז שבנה עיר אותו שם מדקרא
 העולם ידעו לא מבואה ג״כ שבנה העיר אותת ליה תשמע מבואה

 ע״פ שם עומד היה א־זר דלוז במדרש כדאיתא לוז נקרא דלכך
 יכלו לא ולכך שופטים בספר כויכפרש״י הלוז דרך המער׳ונכנסין

 לו אין התות למלאך גס וקאתר תבואה ידעו שלא ונ״נ סנחריב לה
 האיש וילך דכתיב תקרא רמז זה דבר להם דיצא ואולי כו׳ רשות
 ומתוך קאתר אותות מז׳ חת בני ארץ פשוטו דלפי וגו׳ החתים ארץ

 החתים ארץ דרשו וע״כ עממים ז׳ כל ישר^ דכבשו תשמע המקרא
 הראני פי׳ ח״י הח״ת ואותיותיו חיתם כתו וחתיס החיים ארץ ע״ש

 ואין לעולם חיים ארץ שבאותה והיינו עדין חי שנותיו לפי לתות
 לשם לילך בהם להציל יוכל לא אתר ואדם בס שולט התות מלאך

 אינון אינש דבר רגלוהי שלמה עבדי בהנך החליל פ׳3 כדאמרי׳
 בחרתי התחיל בו׳ בפיו רבר שלא זה כנעני ומה : ליה ערבין
 שילך הדרך לו שיגיד לויה מצות עיקר דודאי כמ״ש בחדא יסיי׳

 וע״כ התחלו׳ בזה שיטעה ואפשר להימין והיכן להשמאיל היכן בה
 תן לטעות עוד שאין מקום עד ברגליו עמו ההולך תתנו לתעלה

בעקימת או באצבע התראה השניה׳ ופחות׳ הגרועה והלויה הדרך

סוטה

 וגומר אדע בתה שאמר בשביל הבתרים בין בגזירת נגזר השעבוד
פשיעות הד' ובזכות משועבדים יהיו מי אצל שם זכר שלא אלא

 מכיא שהיא׳ אלא לייה כאן מצינו שלא וקשה ־ וכו׳ השומרים ויראו דכתיב
 ומצווה כת ילך אשר הדרך לו מורה מא לחכידו המלוה דנם ואפשר העיר
 הוא החשד וכ״ת עתו עשו חסד מה וכי :ולאכזולתו הזה כדרך לילך אותו
 ומהו העיר מבוא שהראס כיון איקרי אמת כי חשד איקרי לא הרגוהו שלא

: היא חשד ודאי דהא משפחתי כל ששלחו מה אלא עתו שעשו החשד

 ד׳אתות כשכיל : כדרך לשמרו מלאך דהיינו א' ענק נעשה חוליאוחוליא כל
 לכניו השעבוד ענין מה טעם קצת לתת יש נשתעבדו פרעה-לאכרהס שלווהו

 לדרך היוצא חבירו אין חכירו את המלוה כל שהרי הלויה כשלל אכרהס של
אברהם את ל^ת אנשים פרעה ששלח שמחוך )אפשר נסמוך •כדאמרי׳ ניזוק

תשיעי
 ברגליו הלך שלא ואצ״ל בפיו דבר לא הכנעני שזה אמר וע״כ פיו

 עליונה מעלה שעפה מי עאכ״ו ק״ו בפיו או ביד תראה אלא
 ■: כפלים בכתה שכרו מרובה שיהיה ברגליו שהלך דהיינו שבלדה

 הם הן לוית כי שנא׳ כו׳ בתורה יעסוק כו׳ בדרך המהלך
 ורחמים חן וצריך בראשו דתו לויה בלא יחידי בדרך ההולך כי וגו'
 כל ובעיני בעיניך ולחסד לחן וחננו הדרך בתפלת שחקנו כתו

 לו ליתן לויה במקום תהיה בה שעוסק שהתורה אתר וע״כ רואנו
 בפ״ג שנינו וכן בראשו דתו יהיה ושלא רואיו כל בעיני לראשו נ;

 בנפשו תתחייב ה״ז לבטלה לט ומתנה יחידי בדרך הת^לך דאבות
 לעזר לך התורה תהית כי וגו' וענקים קרא בהאי הכא ותסיים
 < נק״ל שישתרוך לגבוריס תצטרך שלא וגבירים ענק בני בתקוס

 ואלויאו כתרגותו וישלחו פי׳ וגוי אותו וישלחו וגו׳ עליו ויצו
 ולא הרא״ס וכתב הכא• שייך דלא ממש שליחות מל׳ לפרושי דליכא

 דבריו הי׳מליגרושיןכו׳עכ״ל ה׳וגו׳ואלו וישלחהו נמו תלשוזגרושין
 בכבודו הכתוב יספר לא גרשוהו דהתצריי׳ משוס וכי הם דחוקים

 וזהב שפי׳כסף לו אשר כל אאת נתי קאי וגומר דוישלחו כיון ונ״ל
 אבל בדרך לשמרם בהם דנופל לויה תל׳ וישלחו ע״נ שזכר ותקנה

 כו׳ ד׳פסיעות בשביל :ןק״ל במטלטלין כלל שייך לא גרושין ל׳
 אלא שלווהו אברהם פשע מה וכי זה בשביל היה לא ודאי השיעבוד

 שזכה אתרי׳בפ׳חלק משועבדי׳וכה״ג יהיו שאצלו פרע׳זכה שלווהו
 וכי .־ ודו״ק שם כמבואר פסיעות ד׳ בשביל בישראל לשעבד נ״נ

 א1כו׳ן ישב ׳שלא ומאחר ל״ג דברכוח בפ״ק בו' עבר שלא מאחר
 ישב ולא שעבר אפשר דודאי נראה וכן כו׳ עבר שלא תאחר גרסי׳
 רישא כו׳ לישוב הראשון אדם עליה שגזר ארץ ליה דתוקי ולמאי
 עם הקב״ה שעשה נישא בדבר הכתוב שמספר כפשטיה דקי־א

 איש בה עבר לא אשר בארץ שנת מ׳ במדבר שהוליכם ישראל
 וק״ל: שם לעבור לאיש ומה שם ישוב אדה״ר גזר דלא משוס והיינו

 כופין אין שהרי יקשה ׳ שיעור לי אין לויה ששכר ללויה מפין הרי״ה
 אינה שהלויה ואפשר שכרה ידענו שלא אע״ם המצוה קיים על י

 שראינו משה הלויה למדנו איל קיומה על לכוף כדי תורה של המצות ממנין
 הלויה להפליג הקכ״ה לפני כך כל שחכיכה וכיון כשכרה לעשות ה' שהגדיל

יזכרו את ללות רוצה שאינו למי כופין ולפ״ז הלויה שגדולת ידענו וכאן

 אלא אצלך עומר אחר שאין כזמן לראשך דדריש נראה וכו' כדרך התהלך

 ללותך חן לוייח היא התורה לויה עתו ואין כדרך מהלך דהיינו כלכד ראשך
 מתייחס לגרגרותיך וענקים מ״ש ניחר כשף כששר דרשתי ואני • ולהצילו
 התורה דכרי לו עושה ה הקל לויה כדרך עתו שאין שאע״פ זו לדרשה
 לגרגרותיך יהיה והענקים לשמרו גכוריס ענקים עתו יש כאילו שלותד
מרגר׳כנגד מחולתת שיוציא תירה של דכר שכל הגרגרת של החוליות כמנין



* רעב סוטה תשיעי פרק ערופה עגלה
 היו לא אס ושתא וכו׳ מאד כנד אנרהם דכתיב כממונו שלם אכרהם נא

 רכושו היו שלא וכיון אנרהם שהניא וזהב כסף נל שודדים היו אותו מלוים
 אותם נשא לא המקנה רוב מסיכת כי מעמו ללוט דימה היה לא אברהם של

 אנשי עם מתלזה היה לא אכרהם מעם לוט פירש לא ואלו יחדיו לשנת הארץ
 לא שהרי המלכים אחרי לרחף אברהם צריו היה ולא סדום אנשי רשע

 היה לא עולם של מקדמונו נוסע לוט היה לא '.לו ! לוע בשביל אלא רדפם
 נמת לומר וחזר יירשני ומי זרע נתת לא לי הן ואומר דברים מטיח אברהם

 ד׳מאות זרעך יחיה נר מ תדע ידוע הקנייה עליו שגזר עד אירשנה ני אדע
 לאברהם: ללוות אנשים פרעה ששלח תמת נמשכו הדברים שעיקר הרי שנה

 מלוה שאינו כל מאיר רבי משום יוחנן רבי אמר קיח
 אנשי ליווהו שאלמלא דמים שופך כאלו )ומתלוה( שם
 *ויעל שנאמר בתנוקות רובים גירה לא לאלישע יריחו מלכים

 מן יצאו קטנים ונערים כדרך עולה והוא אל בית משם3 נ
 שהקרחת קרח עלה קרח עלה לו ויאמרו בו ויקלסו העיר
 רבי אמר קטנים ומאי נערים מאי ־ המקום את עלינו

 מקטני שהיו קטנים המצר מן מנוערים שהיו אלעז׳נעריס
 כקטנים עצמם ובזבזו היו נערים תנא במתניתא אמנה

 כתיב לא מי מקומם שם על ורלמא יוסף רב לה מתקיף
 קטנה נערה ישראל מארץ וישבו גדודים יצאו *וארם 0 שס

 קטג* פרת רבי ואמ׳ קטנה לד וקרי נערה לה קרי לן וקשי׳
 מקומם מפרש הכא מקומה מפרש לא התם נעורן דמן

 רב אמר ויראם מאי ה׳ בשם ויקללם ויראם אחריו *ויפן 3 שם
 חכמי• שנתנו מקום כל אומר רשב״ג כדתניא ממש ראה

.שנתעבר׳ ראה אמר ושמואל עוני או מיתה או בו עיניה'
 בלורית אמר נפחא יצחק ורבי הכפורים ביום אמם כהן

 לחלוחית בהם שאין ראה ׳אמ יוחנן להסכאמוריי׳ר׳ ראה
 ולא בם לא אלעזר א״ר הוא בזרעייהו ודלמא י מצור, של

 שתים ה׳ותצאן בשם *ויקללם הדורו׳ כל פוף עד בזרעם מז
 נם אמר וחד נם אמר חד ושמואל רב גו׳ היער מן רובים שס

 ומאן י הוו לא דובים הוה יער נם דאמר מאן נס בתוך
 ולייהוו • הוו דובים ולא הוה יער לא נם בתוך גס ראמר

;דבעיתי משוע יער להוי ולא דובים
 המיס שכשהיו המקום את עלינו שהקרחת קרח עלה

 אמנה מקטני : ולמכור מיס להביא פרנסתן היתה הרעים
 ורלמא : המיס שנתרפאו בשביל פרנסתן ,שפסק דואגין שהיו

 נעורן: מן שהיו נערים נקראו מקומס שם ועל היי ממש קטנים
 יער ליהוי ולא דובים וליהוו : יריחו מקומן מפורש דכא
 הס3 להתגרות הדובים בעיתי נס: ליה דקרי יער ליה עביד מאי

 יוצאין ליער וכשקרובין ולהתחבא לנוס להם קחג מקום כשאין
:בהבטחה ובאיו

 ששניהם פירוש לכאורה בו' לאלישע יריחו אנשי מהרש״א
 מה ליווהו לא הס אם דחוק והוא דמים שופכי כאלו

 אע״פ מלוה שאינו כל קאמ׳ דהכי לפר׳ ויש לעשות לאלישע לו היה
 צריך היה לא ודאי הכאדאלישע כי לויתו בלא האורח שתתלוה
 כו׳ואע״ג גירה לא כו׳ ליווהו דאלו ש״ד כאלו התלוי ת״ת ללויתם

 הוא כו׳ גירה לא כו׳ ליווהו דאלו תזה ליווהו דלא מפורש שאינו
 אל ית3 משם ויעל שנאי קרא מהאי ליה דתייתי ועי״ל ־ כן מוכח
 אל בית משס )יעל אלא למכתב ה״ל דלא וגומר בדרך עלה והוא

 ולא עלה שהוא לדיוקא דרך3 עלה והוא כתב אבל וגומר ונערים
 ומה פרש״י עיין בו׳ שרקרחת קרח עלה עמו: הס עלו

 גנאי הוא גס הראש קרח ממשמעו קרח תלת להוציא שהכריח
 עלה קרח עלה מהכפל קרחה בן ר״י גני התוספות כת״ש וקלס
 נערים ןק״ל:מאי ט׳ שהקרחת על קרח אתה שע״כ כן דרשו קרח

 משמע וקטנים שערות שתי שהניאו משמע דנערים בו׳ וקטנים
 •י ר״א ודריש דחולין בפ״ק נערהיוקטנה גני כפרש״י הניאו שלא
 או או כו׳ אתנה מקטגו שהיו וקטנים כוי שמנוערי׳ נערים הכא

 היו דקטניס או אמנה קטני ע-״ש וקטנים היו דנערים או קאתר
 יש היו תה הכתוב דסתס כיון א״נ כז׳ שמנועריס שם על ונערים
 עצמן ונזנזו דעת לכלל שבאו היו נערים ות״ד תרוייהו למדרש

 מקומן ע״ש דלתא ופריך כך על לקלסו דעת נהם שאין כקטנים
 הוא דנעורן דחולין בפ״ק התום׳ וכתבו נו׳ נעורן דתן קטנה נו׳
 ויש עכ״ל גדר ולתערב נעורן לתזרח בד״ה דכתיב תקום שם

 אעורנים כה״ג התם דפי־יך דהכא אסוגיא סוגיא תההוא לדקדק
 א״כ ומשני כו' לא תי תקומן שם על תתשודלמא

 3ליש ויש ליה מבעי נעריים הכא וה״ג ליה מנעי עורניים
 דכתיב ואע״ג ליה מנעי עורבייס שם התוספות מ״ש ע״פ

 ליכא התם תצריים עבריים כתיב ולא מצרים עברים
 ממש עורבים למטעי דאיכא ים3עור3 תשא״כ עכ״ל למטעי

 : ודי״ק היו דקטניס לגביה דכתיב כיון למטעי ליכא ה״נ
 שס3 לקללם ראה מה ר״ל בו׳ ראה מה וגומר ויקללם ויראם

 נו' ממש ראה רב וקאמר חרש תקלל דלא בלאו אסור הוא והרי
 ממש בראיה דקללס אלא לאו איסור שהוא בפה קללס שלא דהיינו

 ע״ש דנדריס פ״ק מפורש והוא נוי עיניהם שנתנו מקום דכל
 קאמר בנבואה ראיה והך נו' נתעברה שנולן ראה אמר ושמואל

 שהוא המטה תשמיש באיסור אתן דנתעברו בידו היה דקבלה זצ״ל
 נדה באיסור נגון החמור אחר באיסור קאתר ולא ביה״כ בלאו

 זה גס נו׳ לחלוחית בהם היתה שלא ראה שאמר זר״י בו וכיוצא
 לעיל וכת״ד הדורות כל סוף עד וכדמסיק קאתר בנבואה ראיה

 כר נס בתוך נם אמר וחד נס אמר חד :המצות מן מנוערים
 מתיראיס היו ושכיחים מצו־יס הדובים שם והיו נס לאו דאי

 עליהם הדובים ביאת לתלות לו היה לא גס לשם לילך הקטנים
 ולא דובים וליהוו דקאמר הא לפרש יש זה ולפי אלישע בקללת

 היו והרובים יער היה לא אלו היינו דבעיתי ומשני יער ליהוי
 הדובים מרחוק רואים כשהיו נבעתים הקטנים היו לכאן באים
 והוא הדובים על דבעיתי פירש וי־ש״י עצתם להציל בורחים והיו

 מלהתגרות בעותיס היו דלא ודאי היו בנס דביאתן כיון דחוק
:וק״ל בקטנים

 שיצא דיליף'מאלישע וכו׳נראה דמים שופך כאלו מלוה שאינו כל הרי״ף
 והיא מא• כדרך עולה והוא אל כיח משם ויעל כדכתיב מיריחו

 הוא שמסינ׳שהיה לומר אלא אל כית משה ויעל שכתב מאחר כדרך עולה
 חן יצאו קעניס שנעו^ס ש״ד לידי כא לוייה עמו ואין כדרך עולה לכדו

 שהקרחון קרח עלה לומר וילעגו כו ויתקלסו אלישע אחר מיריחו העיר
 כשהיו אתר ממקום להניא המיס כשאיכת מתפרנסים שהיינו המקום עלינו
 גרם ומי פרנסתינו קפחת המים שנרפאו ועכשיו רעים העיר של המים

לוומ שאילו אלישע את מלחם אנשים היה שלא על נאלישע שיזלזלו לנערי׳

אנשי



מטה השיעי פרה ערופה עגלה

׳ו ש כן אם נערים תיו אם והלא אמנה וקטני מנוערים שהיו כהו למדרש
 דנעריס לנו אין מהמצות מנוערים אכל אתנה קטני שהיו קטנים למדרש

 מנוערים לדרשה הוא נערים דכתיב מאי א״כ קטנים היו ואם כפשוטו הנא
 נערים והנה דכיזיב כקרא דדייק ואפשר מצינז לא אמנה קטני אכל מהמצות
 נתקיהז קטנים נערים והנה דהיל״ל וכו׳ נו ויתקלסו מהעיר יצא! קטנים
 לרעת לנו תה ני מהעיר יצאו קטנים נערים והנה שאתר זה תהו כוונו׳

 שהם העיר כני מכלל יצאו אנשים מיני ששני לומר אנא מהעיר יצאו שהם
 מהמצות מנוער׳ אדם כני דהיינו קטנים נערים הס ומי שביריחו הנביאים

 יצאו שלא הוא מהמצות שמנועחס לומר ואפשר אמנה קטני אנשים זגס
 והיו המים שריפא כאלישע המזלזלים הס אמנה וקטני לויי מצות לקיים

 היה ולא אתר תמקזם המיס כהבאת מתפרנסים שהיו פרנסתם על דואגים
 שני שהיו ולפי אמנה מקטני הן תם פרנסתם להם שיספיק כקונס נטהונס

 קרת עלה אמר מהם מין כל ני קרת עלה קרת עלה אמרו אדס בגי מיני
 נ.י שהיו שער כעל לאליהו דומה שאינך קרת עלה אמרו מהמצות המנוערים

 שהקדשת קרת עלה אמרו אמנה וקטני תתיר ללוותו עמו הולכים הנביאים

 וכו׳ ממש ראה רב אמר ויראם מאי : פרנסתינו לקפח המקים עלינו
 כי ויראם עוד לומר צורך מה אתריו ויפן דכתיב כיין לו דהוקשה >ראת

 שנתן רב דרש לזה ויקללם אתריו ויפן והיל״ל אותם שראה הוא ויפן ככלל ;
 אכל עוני או מיתה או בו עיניהם חכמים שנתנו שכ״מ לרעה בהם עיניו
 גל לעשות' בהם עיניו נתן עוכש שהוא ויראם דדריש כיון לרב לדקדק צר?

 יהי׳גורס עיניו שנתינת דכיון ואפ״ל ויקללם לומר עוד צורך מה עצמות של
 ומיתה קללה יהיה עיניו שנתינת ה' כשם ויקללם מיתה או עוני להם

 לחכי' נמצצו וכו׳מה $ןס שנתעברה ראה אמר ושמואל ־ עצמות גל להיותם

 לאם שראה אם וירא ויראם דרש יקר כלי כספר זליה׳ה מהרש״ל הרב דברי
 תל׳ אס וירא דרש בלורית כדרשת וכן בי״ה שנתעברה אח׳וא׳מהם כל של

לחלוח׳' בהם שאין ראה דדרש יוחנן ולר׳ אימות כ שנותני׳בלורית ולשון אותה

 :מצוה לחלותי׳של כהס יש אס ראה ויראם דדריש לגמר לי אפשר תצוה של י

 בדבי ר'יוסי אבר ילדיה ארבעי׳ושני מרם *ותבקענה ט
בלה שהקריב הרבנות מ״ב בשביל חנינא שס.

 רב ותאמר איני ילדים מ״ב מישראל הובקעו מזאב מלך נ
 על אף ובמצו׳ בתורה אדם יעסוק לעולם רב אמר יהודה פ״ג

שבשכר לשמה כא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא פי 'י'ףה
 ממנו ויצתה זבה מואב מלך בלק שהקריב קרבנות מ׳׳ב

 יעלה עולות אלף ביה שכתיב שלמה ממנה רות'שיצא שס
בנו בן עגלון של בתו רות ברבי יום•* רבי ואמר שלמה אי=״

 • הואי לקללה מיהא תאותו ־ היתר. מואב מלך בלק של
 טוב העיר מושב נא הנה אלישע אל העיר אנשי *ויאמרו מצנים

מאח' ובי משכלת והארץ רעים והמים רואה אדוני כאשר 3 נ
 אמר טוב העיר מושב מאי משכלת והארץ רעים דמים

:יושביו על מקום חן חנין רבי
 להקריב שהרגו ושלמה דוד מתנה שיצא רות ממנו רצתה זכה

 ישראל אה למעט הוי לקללה ;שכח היה זה אלתא קרגנויז
 הואיל טיבותיהידמקוס מאי ואלא נתקיימה; כאן טלה ואותה
 הוא ואפי׳ יושביו על מקום חן :משכלת והארץ רעים והמים

: טוב להס נראה• רע
 מ״ג ידי שעל ענינו בו׳ קרבנות מ״ב .^שביל מהרש״א

גלעס נקללות מישראל להפיל נלק רצה הקרמזת

 שליווהו האנשים היז כי כתינוקות דובים גירה לא לאלישע יריחו ׳015
 נערים מאי : כאלישע לזלזל שלא כתינוקות גוערים וגס לאלישע מפייסים

 דאי משום קענים וגס נערים שם דמיו לה מוקי דלא נראה קענים זמא>
 מנוערים שהיו לומר אלא קטנים נערים מאי וקטנים נערים היל״ל הכי

 מנ׳ל א״כ קטנים או נערים או היו דהללו כיון וקש' אמנה וקטני מהמצות

 כמסנר ת״נילריס נפלו אלישע קללת שע״י אלא נידו לי^נלה
 ולפי צור והוא הוה מדין תתלכי דבלק דרש דההוא וצ״ל קרננותיו

 תמנו יצרה דרות דמסיק אדהכא פליגי לתלו מואב מינוהו שעה
מואב את תצר אל וה' ד׳ פרק כדתזכח יצתה ממואב תתש דהיינו

 רעים דהמים מאחר ובי : שע״ ט׳ געצמו נשאמשהק״ו ט׳
 זה במקום למצוא יש טובות מיני דכמה ודאי בו' טובתה מאי

 בענינו כדכתיב אדם של חיותו עיקר הם המיס אבל באחד שאינו
 : טובתה מאי ׳ק ול.; גו׳ תות משם עוד יהיה לא גו' למיס רפאתי

 חן חנן א״ר טוב העיר מושב מאי וכו" רעים דהתים מאחר וכי תרי״ש
 בני שהיו שלהיות דקרא פשטא ליישב ולעד׳יג יושביו על מקום י

 מים כשתיית טוב העיר מושב נמצא נשכר אחר ממקום מיס מביאין אדם
 היקה מהם שתו היינו<אילו רעים היו העיר של שהמיס אחרואע״פ ממקום

 הארץ מושב היה אחר ממקום לשתות מיס שהביאו מניון אבל משכלת הארץ
 ויאמרו בו ויתקלסו שזהו ח״ל לדרשת מתייחס והוא ומשכלת מות ואין טוב

 : המים בהבאת שהיתה פרנסתינו לקפח המקים עלינו שהקרחת קרח עלה

5ק שח א וחן יושביו על מקום חן הן הגות ג׳ חנינא ר׳ אמר
 0ש חלאים ג׳ רבנן תנו מקחו על מקח וחן ׳ בעלה על

 . ואחד בתנוקות דובים שגירה על אחד אלישע חלה
 כסיב *ואלישע ,שנא בו שמת ואחד ידיו בשתי־ לגחזי שרחפו

;בו ימות אשר הליו את חלה
 • בעיניו חן נושאת מכוערת היא ואפילו בעלה על אשה תן

חלה :בתינוקות דובים שגירה בעין רובים שגירה אחר
:בו ימות אשר וחד תרי חליי חר

 כנר דאי דו לפרש נראה בו׳ יושביו על מקום חן מהרש״א
כדאתרי' הראשון אדס ע״י ישוב תקום כל על נגזר

 שהקב״ה אמר וע״כ בה היושב יהיה הוא תי נגזר שלא אלא לעיל
 לאיש נגזר שכבר באשה וכ״ה שם להיושב תקום לאותו חן נותן

 כדאתרי׳ לפלן׳ פלוני בת לבדו להיות לאדם טוב לא כי אשה לישא
 ט׳ תקח בחן וכן זוגתו שתהיה בת לאותו חן. ניחן והקב״ה פ״ק

 ברוך והקדוש שם כדאתרינן לפלוני פלוני שדה שתמכר נגזר שכבר
. : וק"ל תקחו שתהיה שדה לאותה חן נותן הוא

 רגא לא מקרבת וימין רוחה שמאל תהא לעולם רבנן תנו
 שס מה אלישע בו׳ ידיו בשתי לגיחזי שדחפו כאלישע

 חלק וכתיב וגומר ככרים קח הואל נעמן *ויאמר דבתיב היא
 יעיף מרכבתו מעל איש הפד כאשר הלך לבי לא אליו *ויאמר

 וותים בגדים ולקחת הכבף את לקהת העת לקראתך
 נס האי כולי שקיל ומי ושפחות ועברים ובקר וצאן וכרמים

 סס שעה באותה יצחק רבי אמר רשקיל הוא ובגדים ככף
 א״ל לפניו ועמד בא שרצים בשמונה עוסק אלישע היה

 שרצים שמנה שבר ליטול מבקש שאתה חעת הגיע רשע
 ז שם מלפניו ויצא עולם עד ובזרעך בך תדבק געמן *וצרעת

 ח סס רבי אמר מצורעים היו אנשים *וארבעה * כשלג מצורע
 ע שס הלך למה דמשק אלישע *ויבא בניו ושלש' גחזי זה יוחנן
 חזור א״ל בתשובה לגחזי להחזירו שהלך יוחנן רבי אמר

 אין הרבים את ,ומחטי החוטא כל ממך מקובלני א״ל בך
 אבן דאמרי איבא עבד מאי תשוב׳ לעשות בידו מכפיקין
 בין נבט^והעמידה בן ירבעם לחטאת לו הלה שואבת

שפסה על לה חקק שם דאמרי ואיכא השמים וכין הארץ
והיחס ׳' ־



פרק ערופה עגלה
 מנע רבנן דאמרי ואיכא לך יהיה ולא אנכי אומרת והיתר
 אלי^זע אל הנביאים בני ויאמרו דבתיב אלישע מקמי

 ממנו צר לפניך שם יושבים אנחנו אשר המקום. נא הנה
 אלעזר בן ר׳שמעון תניא הוו)דחיק׳( לא רמעיקרא מכלל
 :מקרבת וימין דוחה שמאל תהא ואשה תנוק יצר אומר

 ונגדים כסף דנריס שמונה נתיני קרא נהאי הא כי' שקל מי

 ובגדים כסף : וכרתים וזתיס ושפתות ועכדים ונקר צא!
 חליפות ושתי חריטים נשני כסף ככרים ויצר דכתיג דשקל הוא

 הגיע :שנ־! נמסכת שרצים שמנה נפרק שרצים בח׳ :נגדים
 שמגכהת שואבת אבן : הזה כעולם תורתך שכר ליטול עת

 אכן אותו זע״י נגיעה נלא נאויר ומעמידו הארץ מ! המתנת
 את היה דוחה מנע רבנן .• כאויר ירנעס של העגלים העמיר

 לאחר דכתיב : לפכיו תשמש כשהיה אלישע מלפני התלמידים
 של המדרש נית יושבים אנחנו אשר המקום : תמנו שפירש

 ינאי ) : דוחה גיתזי שהיה התלמידים שנתוספו ממנו צר :רכינו
.־ נהאומר( נקידושין כדאתרינן לרננן קטלינהו מלכא

 מצעו היכן ליישב צריך וכו' ידיו כשתי לגיחזי שדחפו כאלישע לא הרי״ף
 פרחיא לן כיהושע דנשלתא ידיו כשתי לגיחזי אלישע שדחפו

 שנא מצינו לא גיחזי אכל קבליה ולא קתיה אתי יומא כל דהא שדחפו מציכו
 ליכדל שצריך כצרעת שקללו הקללה שמתוך ונראה ־ קיבלו ולא אלישע אל

 לא אחר כעונש קללו שאילו מזו גדולה דיחין< לך אין ממנו וכ״ש אדם מכני
 נשת״דיו דחפו הצרעת כקללת אכל נתשוכה חוזר והיה מאצלו הולך היה
 דאמרי ואיכא :הרבי' כה שהחטיא עבירה עכר כך ומתוך אצלו לעמוד שלא

 חקק או תלה שואכת אכן למ״ד דכשלמא ותימה אלישע מקמי מנע רבנן
 מקמי רכנן .!מנע הא אכל אלישע שדחפו מה מחמת היינו שפחה על שם

 וצ״ל מנע אצלו משמש כהיותו אלא אלישע שדחפו לאחר היה לא אלישע
 הוא אלישע שדחפו אחר גיחזי שעשה מה נמי דאמר׳ איכא דלהאי

 תג על היא רכנן דמנע דאמרי איכא דאמר ומאי לעכו״ם שנשתמד
 מספיקין אין הרבים את שהמחעיא מתך .מקיכלני לאלישע גיחזי שאמר

 ה־זכמיס שמניעת כיון זכיית* הרכים את החטיא והיכן תשובת לעשות נידו

 לו מראה היה ושתא אלישע בידו עיכב לא למה לאלישע משתש בעודנו היה
 היו מ״מ אבל הגון שאינו לתלתיד ללמוד הגוני׳ואין שאינם בהם שיש פנים

:. ידע לא ואלישע צדיקים אנשים בתוכם נמצאים רב^

 משבא ערופה עגלה בטלה הרצחנין משרבו משנה " 1
 נקרא היה פרישה בן ותחנה דינאי בן אלעזר

 המים פשקו הנואפים משרבו ־ הרצחן בן לקרותו חורו
 בנותיכם על אפקוד *לא שנא׳ הפסיקם וריב״ז המאררים7 הושע

 הזונות עם הם כי תנאפנה בי כלותיכם ועל תזנינה כי

 יוחנן בן ויוסף צרירה איש יועזר בן יוסף יפרדךמשמת
 אשכול *אין שנאמר האשכולות בטלו ירושלים איש ייכה*

 העביר גדול כהן יוחנן ׳ נפשי אותה בכורה לאכול
 הנוקפין ואת המעוררין את בטל הוא ואף המעשר הוריו׳

 צריך אדם אין ימיו בירושלי׳כל מכה פטיש היה ימיו עד
 מכתי השיר בטל סנהדרין משבטלה • הדמאי על לשאול

 לשותיו׳ שבר יימר יין ישתו לא שנא׳*בשיר המשתאות "םעי'
 ותומים־משחרב אורים בטלו הראשונים נביאים משמתו י

 שנא׳ אמנה אנשי ופסקו צופים ונופת השמיר בטל בה״מ מלים
 י אדם מכני אמונים פסו כי חסיד גמר כי ה׳ *הושיעה יב

 לך אין בה״מ משחרב הסגן בן ר״ש משום *מר רשב״ג

רעג סוטה תשיעי
 הפירו' טעם וניטל לברכה טל ירד ולא קללה בו שאין יום

 אספסיינוע של הפירו״בפולמום שומן ניטל אומ׳אף ר״ש
 טיטום של בפולמוס י האירוס ועל חתנים עטרות על גזרו
 חכמת בגו את אדם ילמד ושלא כלות עטרות על גזרו

 באפריון כלה תצא שלא גזרו האחרון בפולמוס • עכו״ם
 בתוך באפריון כלה שתצא התירו ורבותינו ,העיר בתוך
 משמת * משלים מושלי בטלו מאיר רבי משמת י העיר

 הדרשנים בטלו זומא בן משמת * השקרני׳ בטלו עזאי בן
 פסקה יהושע ר׳ משמת י התורה כבוד בטלה ר״ע משמת

 צרות ורבו גוביי בא רשב״ג משמת * העולם מן טובה
 חנינא ר׳ משמת החכמים־ מן העושר פסק ראב״ע משמת

 פסקו קטינתא ר׳יוסי מעשהימשמת אנשי בטלו דוסא בן
 של קטינתא שהיה קטינתא שמו נקרא ולמה החסידים

 ■ ההכמה זיו בטלה זכאי בן יוחנן ר׳ משמת ־ חסידים
 טהרה ומתה תורה כבוד בטל הזקן גמליאל רבן משמת

 הכהונה׳ זיו בטלה פאבי בן ישמעאל ר׳ משמת ופרישות
 יאיר בן פנחס רבי חטא ויראת ענוה בטלה רבי משמת

 חו-רין ובני חברים בושו המקדש בית שחרב מיום אומר
 וגכרר זרוע בעלי וגברו מעש׳ אנשי ונדלדלו ראשם וחפו

 ועל שואל( )ואין מבקש ואין דורש ואין הרע לשון בעלי
: שבשמים אבינו על להשען לנו יש מי

 : להרוג הרגיל תי גהן היו מכירין שהרי ערופה עגלה בטלה
 : כסוטות לבודקן נשותיכם ניאוף על עוד אפקוד לא

 הללג כפרדיס נואפים עצתן הס יפרדו הזונות עם הס כי
 המים מעון מנוקה שהאיש בזמן וגומר מעון האיש ונקה 3וכתי

 מזו בין לו אסורה אשה3 ניאוף מעון מנוקה אין אשתו את כודקין
 מדות הכולל אדם על כינוי אשכולות : מאחרת נין שנסתרה
 הרמנ״ם 3כת כריזה שהכל איש אשכולות ופי' והחכמות המעלות

 היה לא ימיהם עד כהס שהכל מפרש כגמרא וז״ל 3כת ורש"י
 כנתינתן דנריס אומרים היו כלס ישראל כחכמי מחלוקת

 הקרכגות כסמיכות שנחלקו הראשונים והס מסיני למשה
 כישראל שהיה ראשון מחלוקת היה והוא כחגיגה נדאמרי׳ 3טו כיוס

 לומר יכולין היו שלא לפי מעשר הודיות העביר : תורה גדכרי
 ראשון תעשר לתת צוה שהקכ״ה לפי צויתני אשר מצותך ככל

 של דינו כגזירת היה וזה זתןלכהנים כאותו נותנים תיו והס ללויס
 שכיאר כתו לוי עמו עלה לא עזרא שכשעלה לפי הסופר עזרא
 וים הל וקנס שם מצאתי לא לוי וכני וככהניס כעס ואריגה 3הכתו
 שהיו הלויס הס מעוררין :לנהנים ושיתנו מפשר להם יתנו שלא

 תישן למה עורה הקרכן על השיר קריאת כשעת יום ככל אומרים
 זה אומרים שהיו לפי עוד לאתרה שלא וצוה תזה שתקן והוא ה׳

 הפסוק כזה אליו צועקים והיו השם עס מדכרים היו כאלו הפסוק
 הכאה ל׳ ■נוקפץ : תעלה כלפי ולומר לעשות ראוי שאינו מת וזה
 להאריך צריך ואין כמקדש עגוד׳שהיתה היא וזו באצבע נוקף נמו

 מועד של כחולו נפחים כגית בירושלים מכה פטיש :כפירושם
 של על וגזר הוא ועמד כמועד שמותר האכד דכר מלאכת לעשות
 הכל ואין למרחוק נשמע שהקול תפני האגד כדכר אפילו נפחים

יזלעין א פט ח״ב



תשיעי פרק ערופה עגלה
 לא ימיו כל : בת״ק לה אתחנן והכי ד3הא דבר שהוא יודעין

 לאו אם מעושר אס הרמאי על לחבירו לשאול אדם הוצרך
 השיר בטל מעשרין: הארץ מעם הלוקחין כל שיהו התקין שהוא

 וכשפסקו בחורי׳תנגינתם שבהו משער זקנים 3מדנתי בגת׳מפרש
 שעריך בכל לך תתן עליהם הקב״ה שאמר הזקני׳ והס הסנהדרין

 אבל ראשון בית נביאי הס הראשונים נביאים כ: ג" השיר נפסק
 אותם קורק ריהס3וח ומלאכי וזכריה חגי והס שני ית3 נביאי

 שהית דבש מין ז״ל הרמב״ם פירש צופים נופת אחרונים: יאיס3נ
 ובריחו: במרא׳ובטעמז נפלא מאד היה צופים נקרא ישראל מארן א3

 ואין טוב לעשות עליו וסותכין בהקב״ה בוטחין אמנה אנשי
 : זו אגדה על יותר ארוך פירוש תמצא גתרא3ו ־ לחסרון אבין דו

 לרוצח מפורסם היה בו׳ דינאי בן אליעזר משבא מהרש״א
 ן3 של אשתו כגון גבי דכתובות פ״ב כפרש״י בימיהם

 שס3 שמו 33תס שהיה נקר׳ר״ל פריש׳היה ותחנ׳בן וז״ש דינאי
 הרצחן בן לקרותו ביותר שתו לפרסם וחזרו בו ידעו שלא כדי אחר

 על אלא אה3 שאינה בגמרא כמפורש ערופה עגלה בעלה ועי״ז
 חברים ר״ל כו׳ חברים בושו ב״המ משחרב :וק״ל הספק
 ני בושו הס מע״ה ומעשר טהרה לענין בפרישות הנזהרים בכ״ת
 חורין בני וכן חבירו׳שלהס בדברי בפרישות עליהם מלעיגיס ע״ה
 פיסל בתומו הפוסל כל פ״ב דקידושין כההיא העבדים מן בושו
 אנשי ונדלדלו הבושה תפני ראשם וחפו עבד חבירו שקורא מי לגבי

 של אגרופה שגברה מיום א״נ ס״פ מ״ש ע"פ כו׳ וגברו מעשה
 מעשי לחבירו לומר יכול אדם ואין המעשים נתקלקלו כוי חנופה
 לומר זרוע בעלי שגברו ע״י הכא דאמרי והיינו ממעשיך גדולים
 ג' נקט בו׳ ואין דורש ואין ;מעשים אנשי נדלדלו ול"הר חנופה
 שבעול׳ העמ״ס בכל לטובה להם דורש אין ג׳עולמית נגד לשונות

 תתנגדי׳ המזלות כל כי האמצעי בעולם עליה׳ מבקש ואין התחתון
 של בפמליא סנגוריא עליהם שואל ואין לישראל מזל אין כמ״ש להם

 אבינו על רק להשען לנו ואין להם מקטרגים המלאכים כי מעלה
 כי אבינו לומר ודקדק מרובין ורחמיו הכל על אדון שהוא שבשמים

 על רק להשען לנו ואין כבר'חתו ויעקב יצחק אברה׳ אבותינו זכות
 פ״ב פרש״י עיין בו' בו שהבל איש :וק״ל שבשתים זה אבינו

 באתתת׳ תורה בו שהכל והכאפרש״י אשכול בערך דתמור׳ובערוך
 ותסיק 3פ״ בתמורה מפורש הכי עכ״ל ומחלוקת ושנאה דופי ואין
 נדאית׳ החכמי׳ בין ראשונה מחלוקת שהיתה בסתינה דופי אין שם

 מפליג גופי׳ יועזר בן יוסי והא בתמורה שם ופריך חגיגה במסכת
 ותייתי ע״ש ליבא דבציר שניה בסוף אפלג כי ומשני בסמיכת פליג

 גו' לאכול אשכול אין שנאת' מקרא אסכלות במתני'פירוש הנא לה
 אבד בתריה דכתיב משוס טבין עובדין דליה גבר לית שס כת״י
 מאי • וק״ל בו שהכל איש דהיינו אין באדם וישר הארץ תן חסיד

 לפי שני מעשר מסכת ובסוף הנא הרתב״ם כו׳מפירוש מעוררין
 צועקים והיו הש״י עם מדברים הס כאלו הפסוק זה אומרים שתיו
 וק' עכ״ל תעלה כלפי לעשות ראוי שאינו מת וזה הפסוק בזת אליו

 שינה יש וכי אמרו היאך בתתלים במזמור זה שיסדו קרח בגי דא״נ
כן ויאמרו הגלות גני על הקודש ברות נאמר המזמן׳ דזה מ׳וי״ל

סוטה
 הורגנו עליך כי עד גומר ותכלימנו זנחת אף מיניה לעיל כדכתיב

 לכך בשלוה ועכו״ס בצער שישראל בזמן אלא הכא וכדתסיק גומר
 בימי אבל המקום לפני שינה אז כאילו כביכול וגומר עורה נאמר
 ראוי אין אדמתן על בשלוה תיו וישראל קייס התקדש היה כ״ג יוחנן

זנחתנו אלהיס הלא שאמר אההוא בהנזקין אתרינן ונה״ג לאומרו
: שם עיין גומר

 קכג המעשים ונתקלקלו הדינין נתעווחו הנאה בעלי משרבו
שס בטל בדין פנים רואי משרבו י בעולם נוח ואין

 ׳ 3ע״ שמים עול מהם ופרקו * פנים תכירו לא ופסק תגורו לא
 ברין לחישות לוחשי משרבו ודם־ בשר עול עליהם ונתנו
 תלים אלהי׳ שנא׳*בקרב )משום( ונסתלק׳שכינה אף חרק רבו

 האומרים רבו הולך לבם בצעם אחרי משרבו ׳ ישפוט
 בתרא רע ולטוב טוב לרע האומרי׳ משרבו רע ולטוב טוב לרע
 פיק היהירים רבו הרוק מושכי משרבו ׳ בעולם הוי הוי רבו

 תמונד םשרבו הלומדי על חוזרת והתורה התלמידים ונתמעטו
 רש״א שאין ליהירים להנשא ישראל בנות התחילו היהירים

 מאן האי מרי רב והאמר איני ׳ לפנים אלא רואין דוריגו
 כיחנקוקנ ףןא• ׳שנאמ מתקבל ביתיהלא אפי׳אאינשי דמייהר

 מתקיים אין שלו בנוה אפי׳ ינוה ולא יהיר גבר נוגד היין
 משרבו ׳ עלייהו מתזלי ולבסוף עלייהו קפצי מעיקרא

 המשפט והטיית השחר רבה בתים בעלי על מלאי מטילי
 טובותיך ומחזקני טובותיך מקבלני משרבו רטוב ופסקה

 וגבוהים הוגבהו שפלים יעשה בעיניו הישר איש רבו
 טורפי רבו עין צרי משרבו אול׳ונוול׳ ומלבותא הושפלו

 מה על ידי׳מלהלוו'ועברו וקופצי הלב מאמצי ורבו טרף
 דברים בליעל לבבך עם דבר יהיה פן *השמ׳לך בתורה שכתוב
 טי משום השני׳ וקצרו הימי׳ נתמעטו מתנות מקבלי משרבו

 1צינו5מ מייליק'רבו ילב זחוחי משרבו חיה׳'מתנו ושרנא* 'שנא
 כל שמשו שלא והלל שמאי תלמידי משרבו בישראל

 ג תורות בב׳ תורה ונעשית בישראל מחלוקת רבו צרכן

 עצתן תטריחין אין הנאה בעלי שהם דתתוך הדינין נתעוותו
 כך ומחוך לצבור להורות והיתר ובאיסור בדין לעיין

 עולתו ואין בעולתו נחת להקב״ת אין שכן התעשי׳וכיון נתקלקלו
 הדיינין עם ומתלחשים הדיינין עורכי לחישות לוחשי :לו נוח

 אף חרון רבה :זה של ובחובחו זה של בזכותו פתח בהם לפתוח
 וגומר תענה ענה אם שנאמר באיס וחרון אף המשפט הטיית שעל

 טוב האומרי׳לרע :להנאתם בצעם אחרי הולכים י;פא וחרה

 בההיא הוי הוי דכתיב הוי הוי רבו :הרשעים את שתשבחין
 ; הוא ותדחגאוה הרוק מאריכי הרוק מושכי ;טובא פרשתא

 של עניות הרוח לגסות סימן לן כדקיימא התלמידים ונתמעטו
 ף1לותדיס:ולבם תמצא אולי מחזרת לומריה על חוזרת : תורה

 מטילין הדיינים מלאי מטילי :בעיניהם נמאסו עלייהר מתזלי

 שישתכרו סחורה בטוב היודעים בתים נעלי על שלהם פרקתטיא
 הדיין שהרואה יעשה בעיניו הישר איש ידס:רבו על הדיינים

שפלים .־ תמנו ירא אינו לן שעשה ה ג ען מפני פנים לו מסביר
>נמ



רעד סוטה תשיעי פרק ערופה עגלה
 לשפל: גנוה נין ניכר ואין הקטנים על גדולי׳ אימת שאין הוגבהו

 מלמות עין צרי :ותתנוולת הולכת ישראל של מלכות ומלכותא
 העניי׳ מן הלב ומאמצי גזלנים. טרף טורפי נממונס: אחרים

 רנס מפי יפה לשמוע אזניהס מטין שאין הלב זחוחי : לרחם
: שמועתם על מלדקדק בינתם על וסומכים

 י״ל ועוד פרש״י עיין בו׳ הנאה בעלי משרבו מהרש״א
 נתעווחו מהנריות מהנין היינו הנאה נעלי משרנו

 נפ״ק כדאמרינן הדין לו מטה דינין תנעלי מאחד שנהנה נו׳שע״י
 דומה אס תרומו׳*?רסנה ואיש ארץ יעמיד נתשפט תלך דסנהדרין

 עיין בו׳ וגוולא אזלא ומלכותא :ןק״ל ־כ) •לכלום שא״צ למלך
 הולכת שהיא עכז״ם אמלכות וקאי בזי״ן ונזלא אזלא וי״ג פרש״י

 כו׳ תלכא יסגא ת״א תדליו מיס יזל כמו זו עבירה ע״י ומתגדלת
 כולי גזלנים פרש״י כי׳ טרף וטורפי עין צרי משרבו :ןק״ל
 מחייתו המקפחין טרף טורפי לפרש ויש הכא שייך לא עניינו לפי

 טורפי׳ שהם שערי׳ מפקיעי נכללו וגס לתחייתו ויורדין אדם של
 לך השמר נתור׳ שכתוב תה על וענרו ותייתי האדם של וטרף מזון

 נהו דמפורש דקאתר יד וקופצי הלב מאתצי ארנו קאי לא גו׳ פן
 משרנו דמלתא ארישא אלא גו׳ תקפוץ ולא לננך את תאמץ לא לאו
 עיניך זרעה גומר פן לך השמר קרא נהאי דכתיב קאי כו׳ עין צרי

 לעני נותנין שאין כו׳ עין צרי משרנו דקאתר והיינו וגומר באחיך
 גדולה רעה לידי גו׳תניאו לו חתן גו׳נחן עיניך ורעה נו כמפורש

 העבט גני כמ״ש לו מלתלות גס ידו וקופץ לננו שתאמץ מזה
 וקל נהלואה לו חן נמתנה ירצה לא נכתונו׳אס כתפורש חעניטגו

 תלמידי כר׳משרבו מחלוקת רבו לב זחוחי משרבו להבין:
 אחד לענין קרוני׳ דנרים שני הס פרש״י מחלוק׳כו׳לפי בו׳רבו

 נו׳ לב זחוחי משרבו הס דנרים דב׳ נ׳׳ל וע״כ תורה של במחלוקת
 שעל וקבלתם חכמים מדברי זחו שהס וצדוקין הבייתוסין על רמז

 ועוד לש״ש שלא מחלוקת והוא שני בבית מחלוק׳בישראל רבו ידיהם
 נתכוונו שתים לשם בישראל תחלוק׳ רבו כו׳ תלמידי משרבו קאתר

 וזה אוסר וזה מטהר וזה תטמא דזה גס באבות ששנינו כתו כלס
 וקאתר דחג״גה פ״ק בריש כדאמרינן אחד מרועה נתנו כלס מתיר
 כל שתשו שלא זה ע״י תורות ׳3כ תורה נעשה לש״ש שכונתם דגם
 ישראל היו הכותים מן צדקה מקבלי משרבו :וק״ל צרכן

 תשברנה קצירה נינוש משוס הכותים מן צדקה לקבל דאסור כו׳
 רבים גויס והלוית בברכות זה דבר ונרמז דב״ב פ״ק כדאתרינן כו׳

 זההפך גומר למטה תהיה ולא לתעלה רק והיית תלזה לא ואתה
;וק״ל גו׳ תעלה עליך יעלה בקרבך אשר הגר בקללות

 שהאיש בזמן עונה את תשא ההיא והאשה מעון ונקההאיש0 ךן״ת

 אין מעון מנוקה האיש אין אשתו את בורקין המים מעון מנוקה *
 ואומר מאי ונו' בנותיכם על אפקוד לאס ואומר אשתו את בודקין המים שס
 בנותיכם על אפקוד לא ת״ש ודבנתי׳לא רבניה אין דידיה עון תימא וכי כתדנר

 הם בי0 ת״ש לא יפנויה עון אין איש דאשת עון תימא נו׳וכי תזנינה כי _ה
 ילבט יבין לא ועם מאי( )נוטר יזבחו הקדשות ועם יפרדו הזונות עם עי״ה

 מים עצמיכם על מקפידים אתם אם לישראל נביא להם אמר ר״א אמר \

: נש־תיכם בורקים מים אין לאו ואם נשותיכם בודקים

 מאחרת: כין שנסתרה מזו כין האסור׳לו מאסה ניאוף מעון מעון מנלקה
 אשתו את מונע אינו לא : נואפים שהם ודכנתיה דמיה עון

 תזנינה: כניתיכ׳כי על טעם הנשיס:ומה את לכרוק אפקוד ת׳ינ^א מלכדוק:

אפקוד לא פירש״י בו׳ אין דידיה עון וכ״ח מהרש״א

 המקרא מן חסר ועיקר עכ״ל כו׳ הנשים את לבדוק
 לא נשים אבל בתריה דכתיב בנותיכם על קאי אפקוד לא דתשמע
 כ* בנותיכם את לבדוק אפקוד לא דה״ק וי״ל נקרא הוזכרו
 תקפידין בניכי ואין בגלוי תנאפנה דכלותיכס משום בסתר תזנינה

 עון וכ״ג ואחר מעון מנוקין אינן בניכם גס והרי נשותיהם על
 ליה משמע זונות ט׳ יפרדו הזונות עם הס כי ת״ש כו׳ א״א

 הללו כפרדיס נואפים יפרדו ופרש״י גז׳ יעשה הכזונה כתו פנויה
 יפרדו ועי״ל בשניהם ואסור וחמור מסוס שבא מפורש הפרד זנות

 ודבק כדכתיב דבוק קרוי ואשה איש שזווג לפי ממש פירוד מלשון
 מביא היה פרק כדאתרי׳ זאשה שבאיש י״ה שם חיבור והוא באשתו

 איש שבחיבור י״ה שס ותפריד מאשתו דבוקו מפריד זונות והרועה
 הבינו שלא לפי בו' ילבט יבין לא ועם : שם כדאתרי' ואשה

 המיס היו לא התריס מי ומשקין בהם סוטות שהיו דיותר הדבר
 שפסקו אלא התרי' תי רבו כולי נטיות משרבו כדלקמן אותו בודקין
 מקפידין שאין רבו הסוטות שרבו דיותר הדבר הנביא להס ופירש

- להבין וקל מעון הס מנוקים ואין עצמם על
 י ׳'״־ וגו׳ *בשיר שנא׳ השיר בטל סנהדרין משבטלה פיסקא

 ה ?כה דרב בדיה הונא א״ר כתיב דבסנהדרין ומנ״ל

 מנגינת׳ בחורים שבתו משער *זקנים קרא דאמר יהושע
 פניה5 בביתא זמרא א״ר ־ תעקר זמרא דשמע אורנא רב אמר

 כ כי בסף חורב בחלון ישורר קול שנאמ׳* בסיפא חורבא
 וכנמר׳' בית אפיל!• יצחק א״ר ערה ארזה כי מאי י ערה ארזה

 בית אפילו דאמרי ואיכא מתרועע בארזים המסוכך
 כזה כי מיניה שמע אשי א״ר • הוא עיר בארזים המסוכך

 ״״״ בסף חורב שנאמר מתחיל בספא בביתא חורבה מתחיל
ישעיה י "

 כד בר מר אמר ׳ שער יוכת *ושאיה מהבא אימא בעית ואי
 זמרי הונא א״ר • כתורא ומנגח לי חזי לדידי אשי רב

 זמרא בטל הונא רב • אסיר רגרדאי שרי׳ ודבקרי דנגדי
 איבעין ולא בזוזא חיטי סאוי ומאה בזוזא אווזי מאה קם

 ולא בזוזא אווזא איבעי ביה זלזל חפדא רב אתא
 זמרן פריצותא נשי ועניין גברי זמרי יוסף א״ר אשתכח׳

 לבטולי מיניה נפקא למאי בנעורת כאש גברי וענו נשי
 מיני בארבעה השותה כל יוחנן רבי אמר ׳ הא מקמי הא

 ישעיה ,משממ *הר שנאמר לעולם פורעניות חמש מביא זמר
 ה ויין וחליל ותוף ונבל כנור וגו׳והיה ירדפו שכר בבקר

 שס, דעת מבלי עמי גלה *לכן אחריו כתיב גו׳מה משתיהם
 רעב שמביאין רעב מתי וכבודו לעולם גלות שגורמין

 מלומדי׳ שגורמי׳לתור׳שתשתב׳ צמא צחה לעולס׳והמונה
 של לשונאו שפלות שגורמים איש וישפל אדם וישח

 שמות מלחמ״*ועיני שנא׳*ה׳איש הקב״ה אלא ואיןאיש הקב״ה
 ר ,,'ט של שונאיה׳ לעכו״ם שפלות שגורמי׳ תשפלנה גבוהים
 ישעי :וגו׳ נפשה שאול הרחיבה לכן אחריו כתיב ומה ישראל

 בספא : טרו טרו כתו גילוי( )לשון ערה ולשון מתרועע
 השואה בית שאיה :ופתחיו הבית מאסקופת מתחיל

 את .וכותתין ותנגחין סס תרקדיס שעירים כך ותתיך יושב מאין
 אלא שאינו שרי :בחבל ספינוח תושכי דנגדי זמרא :שעריו

שחורשין בשעה שתזמרין ודבקרי :יעפו זשלא במלאכתן לזרזן
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סוטה תשיעי פרה ערופה עגלה
 שערב השיר לקול לתלמיה׳שהולנים השוורים את לטין אלא ואינו

 דורו על גזר זמרא בטל :לשלעק אלא אינו דגרדאי : עליהם
 רוצים היו לא איבעיין ולא :המשתאות ובבית יתס33 יזמרו שלא

 בנעורת כאש : נידם למחות הקפיד לא בה זלזל :כנך לקנותם
 ונמצאו אחריו לענות המזמר את לשמוע אזנו מעה שהעונה לפי

 השמיעני 3נדכתי ערוה באשה הנשי׳זקול לקול לבס האנשי׳גגתנין
 נשי ועניין גברי זמרי אבל בנעורת כאש יצרו את ומבעיר קולך את

 כך כל יצרו מבעיר אין אבל ערות באשת דקול יש פריצות קצת
 מקמי הא לבטולי : העונין לקול אזנס מעיס המזמרים שאין
 שהוא זה את לבטל נקדים שניהם את לבטל לנו שומעין אין אם הא

 הרחיבה ;צחוונא מתרגמינן צמאין צמא צחה :כנעורת נאש
סופם לעולם הללו פורעניות ת׳ שתביאו לאחר נפשה "שאול

:בגיהנס נופלים
 זקנים דא״ק כו׳ סנהדרין רמשבטלה וממאי מהרש״א

 דמשתע במתני׳ סמיך קרא גו׳ואהאי שבתו משער
 ומיהו והשיר הנגינה כטל אז זקנים ע' שנקראו סנהדרין משבטלו

 מפור׳ יקדנהתו׳קרא ישתו לא דכשיר קרא במתני׳ לאתויי איצעריך
 כו׳ בביתא זמרא : ור״ל משתאות שבבית ושיר בנגינת דאיירי

 דגגדי זמרא לאפוקי הוא לתענוג זתר דהתוא בביתא לומר דקדק
 ומייתי כדלקמן דשרי בחון למלאכה אלא לתענוג שאינו ודנקרי
 עופות לתענוג להס שמעמידין גו׳דהיינו כחלון ישורר קול שנאמר

 כו׳תשוס בית אר״י ערה ארזה כי תאי ואתר בחלונות המצפצפים
 תיתא בלשון קאתר ותקום עיר תלשון ערה לפרש ליה דמשתע

 אותו של ארזה כי זה הפך קאתר היאך קאתר כסף דחורב כיון
 ערה מלשון ערה אלא כן דאינו וקאתר כעיר קיום לו יהיה ית3

 תסוכךכארזי׳תתרועע שיהיה גס שתשוררי׳כו בית שאותו וחורבן
 ושאיה :ע״ש בזה אחרת גירס׳ יש ובע״י מפרש״י לפרש נראה נן

 גבי קרא דהאי תהכא ליה תייתי תלתא דאכילה נראה גו' יובת
 להכות שאיה בא כתשת׳יין שתשוררין דע״י כתיב יין ישתו לא נשיר
 בו' בזוזא ק׳אווזי ע״ש־קם הרגל כיצד כפ׳ תפורש והענק שער

 לחכתה יצפה בחלום אווז הרוא׳ הרואה כפי מ״ש ע״פ בזה לכוון יש
 ולזה טהורים כעופות הקולני הוא האווז כי תרונה בחיץ חכמות של

 האווז במין הברכה החכמ׳ומביא לרינון זוכה האיסור זתר המבטל
 מיני בד׳ השותה כל :וק״ל ט׳ ביה זלזל כי ובהפך ע״ז הרומז

 חרכה לא אכהו א״ר כתבי כל פר׳ ת״ש ע״פ כי' ה׳ מביא זמר
 גז׳ משכימי הוי שנא׳ וערכית שחרית ק״ס כה שבטלו אלא ירושלים

 של ק״ש לבטל מ״ש עד השבת ביום הרוב על המשכרי׳ כדרכי אמר
 בבוקר שכרותם בעת משכימי הוי וז״ש בשחרי׳ למחרת וגם ערנית
 אפשר ירדופו פכר שאז ואתר דוי עליו ראשו עדיין כי הוי שאותר

 תתי־ים שכר נהשכמ׳לתחרת מתמרי׳וז״ש שכר הוא הנזנ׳נאן שנר
 והיה ואת' אתמול של בנשף לו שהיה יין הדלקת תתנו לכנות ירדוף
 נערב ברכותיה נד׳ ק״ש לקרות לו שהיה תחת ני גו׳ ונבל נגור
 ואת והיינו ק״ש ומבטל זנעש׳שנור זתר מיני ד׳3יין שותה הוא הרי

 ערבים מעריב ננרנת בלילה יום מדת לומר שצריך גז׳ לא ה׳ פועל
 ק״ש שבטל זה כנגד וחשיב המאורות יוצר נכרכת ביום לילה ומדת

 פורעניות הימיני שמניא יין משתה3 ותר ד׳מיני ע״י ברכותיה נד׳
לכן בביטולה אמר ה* מעשה )3 שמספר ערגיס מעריג ברכת 7ע

 פא
 זע״ש
רש״א

 לא ה׳ פועל זאת כת״ש ה׳ מעשה ידעו שלא לעת מבלי עמי גלה
 כי 13 שמספר עולם אהבת ברכת ונגד ראו לא ידיו ותעשה יביטו
 שהוא ק״ש וכנגד רעב מתי וכבודו בביטולה אמר גו׳ שיינו היא

 כביטול׳שגורמק אתר נוטל היה פרק כמ״ש ותצותיה התורה קבלת
 גו׳כמ״ש צמא צחה והמונו תקרא ליה ותייתי כז׳ שתשתכח לתורה

 ואמונה אתת ברכת ונגד התורה דהיינו לתיס לכו צתא כל הזי
 בכטולה אמר כמצרים שעשה ונפלאותיו נ״ה ית׳ בגדולתי שתספר

 כן רמז האיש הוא תי מפור׳ שאינו דכיון אקנ״ה כביכול איש השפל
 שבקש השכיבנו ברכת ונגד בתצריס מלחמה איש שהיה הקכ״ה על
ואימ בו שפלות שגזרתין בבעולה ית׳אתר תת׳ ישראל הצלחת על בה

 אדם דוישח תקתיה קרא האי גו׳ הרחיבה לכן אחריו כתיב ותה
 הדרש ע״פ המאוחר הקדים זתלמודא הואדנתיב זישפלאישגו'

 הרחיבה לכן עונש האי אבל נעה״ז שהזכיר פורענות דה׳ דלעיל
 והמונו בתר וכתבו הקדיתו ונקרא שבעת״ב העונש הוא גו׳ שאול
 זה שגס לפי כעה״ז גופה ק״ש דביטזל פורענות שהיא צתא צחה

 ת״ש וע״פ נעה״ב גופה ק״ש דכטול עונש גומ׳הוא שאול תרחיב׳
 שנא׳בפרש גיהנס לו מצננין כו' ק״ש הקורא כל קורא היה בפרק

 חינה הר ק״ש בביטול הכא קאתר וההפך גז׳ תשלג ה3 מלכים שדי
שאולגו׳זק״ל:

 ד*3 נביאים מאן ותוטים אורים בטלו הראשונים נביאים משמתו
 שם ריר בימי אמר נחמן רב ושלטה ודור שמואל הראשונים

 3 ע״ ולא אביתר לו ועלתה צרוק שאל שהרי סליק לא זמני! סליק ומנין
 שמואל לדרוש ויהי0 שמיאל בר רבה מתיב אביתר ויעל0 שנא׳ לו עלתה

 1ט ב ותומים בא-רים לאו מאי אלהים בראות המבין זכריהו ימי כל אלהים
 ד״ת ופסקו טנרש ערי בטלו ראשון המקדש בית משחרב ת״ש בנביאות לא

 ני 5 ויאמר0 לומר ארם לחשך ואם רור מבית מלך ופסק ותומים אורים
 ב עזרא םיאורל ןכהה עטור הקרשי׳עד בקדש יאכלו לא אשר להם התרשתה

 סנהדרץ א5א דור בן משיח ויבא מתים שיחיו עד לחברו שאימר כארם ותומים
 * דאיקרו ומלאכי זכריה חני לאפוקי הראשונים נביאים מאן נחטן רב אמר

 1 רוח נסתלקה ומלאכי זכריה חגי נביאי׳האחרונים רתני׳טשמתו אחרונים
* : וכו׳ קול בבת טשתמשין היו ועיין מישראל הקרש

 כשכרת שהרי גידם עלה ופעמי׳שלא שנענו כידס פעמי׳עלה סליק זמנין
 ועלתה ותותים כאורים צדוק מירושלי׳שאל ויצא אבשלום מפני דוד

 תם עד הכהן אניתר ויעל שנאמר לו עלתה ולא אניתר ושאל שהשיגוהו לו
 תניא והכי ותומיס נאורים נענה שלא מפני הכהינה מן שנסתלק וגומר
 כמעלה שעלה עד עמו יצא כנו אנשלום מפני וננרחו ארון גני עולם נסדר

 צדוי< ונכנס הגדולה הכהונה מן אניתר ונסתלק ותומיס נאורים ושאל הזתיס

 כן זכריה נימי :וגו׳ הארון את השג לצדוק המלך ויאמר נדכתיג תחתיו

 :מגרשות הכתוב שהעעינן לוים ערי מגרש ערי :יואש כימי שהיה יהיידע
 שהיו לא לו אמור שני כנית וחומים אורים היו אלמא וגומר כהן עמוד עד

ראשון מקדש ימי כל אלמא ונו׳ לחכרו האומר כאדם אלא ותומיס איריס

: אחרונים נקראו ומלאכי זכריה דחגי דתניא ;היו

קלתה ולא אביתר שאל כו׳ ומנין דוד בימי מהרש״א
 נרות מדבר דאינו משוס הפירוש לו בא ם״פ3 כו' לו

 ודא* דהא תכא שייך מה ידענא ולא עליו שורת שכינה ואין הקדש
 הקודש כרוח מדבר שלא כהן היה אס נמי לו וקודם שמואל נימי
 זכרית אלהיסכלימי לדרוש ;ויהי וק״ל לו עלתה שלא ט׳

 נימי שהיה יהזידע של בני והוא זכריה נימי פרש״י כו׳ המבין
 נהרג נבר יהוידע של בנו זכריה דתא פי׳ תמוה ודבר עכ״ל יואש
 אח״נ דורות שהי׳כ^ן עוזיהו גאמ׳נימי הכתוב וזה מלךיואש נימי
מ; לו היו שמות ג׳1 עמיהז הוא המבין וזכריהו פרש״י ד״ה ונס*

ע״ק



פרק ערופה עגלה
 ופסקו מגרש ערי בטלו ראשון ב"המ משחרב ודיז״ק: ש״ע

 ה׳דגרי' קאתר דיומא פ״ק דבסוף לדקדק כי׳ויש ותומים אורים
 וכרוכים וכפורת ארון הן ואלו שני למקדש ראשון תקדש בין שהיו
 ארבע הכא 3חשי ולא ותותים ואורים הקודש ורוח ושכינה ואש

 חשיב לא דהתס זי״ל הכא דחשיב חיתי התם חשג ולא מדהתס
 דאוריס לתקדש שייכי דלא 3חשי והכא לתקדש דשייכי הנך אלא

 לחבירו שאומר כאדם :וח״ק מקדש בלא גס שייכי ותותים
 כהן כשיעמוד שיאכלו דלהס־־אומר כיון בו׳ מתים שיחיו ער

לעתיד כשיחיו ע״כ אז היה לא עדיין תשיח ימות וזמן גומר לאורי׳
:ודו״ק ותותים אורים ע״פ שיאכלו כן להם אתר

 את שלמה בנה שבו שמיר ת״ר י השמיר בטל פיסקא קין
 שלמה אבן בהבנותו שנא׳*והבית המקרש בית שס
 ליה ׳אמ יהודה רבי דברי ככתבן דברים וגומר נבנה מסע מצגים
אלה כל נאמר ככר והלא כן לומר אפשר וכי נחמיה רביא

 ומבחוץ במניר׳מבית ומגוררות במרו׳גזית יקרות אבנים
 מבחוץ מתקנן שהיה בהבנותו בבית נשמע לא מאי אלא

 יהודה רבי דברי נראין נחמן רב אמר מבפנים ומכניסן
 ולרבי ביתו באבני נחמיה רבי דברי ונראין מקדש באבני
 אין אבני׳הללו כדתניא אפור לאבני לי למה שמיר נחמיה

 ואין חותם *פתוחי שנאמר משום בדיו עליהם כותביןתשייי
*במלואותסהא שנאמ׳ )משום( באיזמל עליהם ^מסרטין

 מבחוץ להם ומראה שמיר ומביא בדיו עליה׳ כותבין כיצד
 החמה בימות שמתבקעת כתאנה מאליהם מתבקעים והם

 כשעור׳ומששת ברייתו זה שמיר ת״ר כלום חסרה ואינה
 בפניו לעמוד יכול קשה רבר כל ואין נברא בראשית ימי

 צמר של בספוגין אותו כורכין אותו מצניעין וכיצד
 : שעורין סובין מלאה אבר של באיטוני אותו ומניחים

 תן שהוסעו כתה תסע שלתה אבן ־ כתשתען ככתבם דברים
 נאמר כבר והלא :בחל בכלי עוד סתתוהת ולא ההר

 תסכת3 דאתרינן אתא למאי שמיר וגומר: במגירה מגוררות
 שבאפזד הללי אבנים :דשידי מלכא אשמדאי "יע שהכיאי מטין
 במלואותסשיהושלתותשלאיהו חקקמשמע: פתוחי :וחפן

 האות: בחרץ הדיו פני על שתיר להם ומראה • כלום מהן חסרות
:גלע״ז תשא תא3אברגו של איטוני

 פי׳ כו׳ ככתבן הדברים נבנה משע שלמה אבן מהרש״א
 ע"יהשתירט׳ שהן כמו הסיען התר שמן ככתבן

 אין ע״כ חוץ3ת תתקן שאתישהיה נחמיה ולר׳ תלכי׳ בספר נפרש״י
 נבנה תסע שלתת אבן יתרו פ' סוף הרתב״ן נפי׳ ככתבן הדברים

 הפגסכו׳ע״ש3 שאין שלתה שהיא רק לגמרי לאשהיתהשלתה
 אתהן תבנה לא בתכילתא דאיתא הרמב״ן שם עוד וכתב באורך

 אני ותה ובק״ק בהיכל בונת אתה אבל בונה אתה אי בו גזית
 אינו בבית גו׳ בבית נשתע לא ברזל כלי וכל והגרזן תקנות מקיים
 שהוא נחתיה רבי לדעת והיינו עכ״ל ט' נשמע בחוץ אבל נשתע
 היה לא בחוץ אפי׳ נתי ובק״ק דבהיכל יהודה לרבי אבל כן סובר

 גזית אתהן תבנה לא מזבח גבי קרא האדנקיט וצ״ללר״י מתקנן
 בק״ז נילף ומיני׳ תזבח קרא נקט לרבות׳ אלא לה לדיוק^קאמר לאו

תמנרי' שהן וק״ק ההיכל גוית )3 לבמת אמר הקל מזבח אש נמה

ערה סוטה תשיעי
 ור״י תיעוטא דריש לאו אי בתכילתא למיתר בעי והכי כ״ש לא

 שנ׳במלואות' בו׳ מסרטין ואין :ודז״ק מיעוטא ההיא ליה לית
 גו׳כפרש״י יחננה תלא בכסף ל׳זה ותצינו כפירש"י תל׳שלתות כו'
 בראשית ימי ומששת כשעורה ברייתו זה שמיר ;שם

 שנבראו דברים י׳ בהדי שמיר ליה חשיב אבות במס׳ כו׳ נברא
 שהושמו ומופתי׳ נפלאות דחשיב הרמב״ס ופי' השתשות בין בע״ש
 דבר נפלא דבר שזהו הנ£ וז״ש השמשות בין ההם הדברי׳ בטבע

 אות* תשתרין ואין כו׳ קשה דבר כל ואין כשעורה רק שברייתו קטן
מששת בטבע נפלא דבר הושם שכן כז׳ בספוגין רך בדבר רק

:ודו"ק בראשית יתי
 קכח יצחק א״ר אמנה אנשי מאי אמנה׳ אנשי ופסקו פיסקא

 • שם ר״א רתניא • בהקב״ה המאמינים ארם בני אלו
 למחר אוכל מה ואומר בסלו פת לו שיש מי אומר הגדול

 דכתיב מאי אלעזר דא״ר והיינו אמנה מקטני אלא אינו
 נייהד' שלחנם לצדיקי׳שיתבזבז גרם מי קטנות ליום בז מי *כי

 מט * בהקב"ד׳ האמינו שלא בהם שהיתר. קטנות לבא לעתיד
 דין שמבזבזים ישראל רשעי בני קטנים אלו אמר רבא

שאתה מאחר רבש״ע לפניו אומר לבא לעתיד אביה׳
 :בם שיניהם הקהית אתה למה מהם ליפרע עתיר

 מצונן הידור לגוי תמונם לוותר 13 בוטחין בהקב״ה שמאמינים
 שיתבזבז :טובים ויתיס שבתות ולהוצאות ולצדקה

 ליוכ< בז תי כי תשמע והכי שלם שכר תקבלין שאין לע״ל שלחנם
 ישראל רשעי בני קטני אתנה: קטני הצדיקיס:קטנות את הבא

 אביהם די! קירעין אביהם דין שמכזבוין :קטנים כשהן שתתו
 לתת בם שיניהם הקהית : כל לפניו אותרין לדונם כשבאין

 ג בחייהם מהם ונפרעת במותינו עלינו וצערתס האבלתס
 תהליס בספר הוא קרא כי׳ צופים ונופת מאי מרירש־יא

 מדבש ומתוקים כדכתיב מתוק דבש שהוא ביה ומפורש
 צופים דנופת וברכתיה רבותיה מאי ה״ק דהכא אלא צופים ונופת
 פרש"* עיין ט׳ שצפה סולת וקאמר התקדש בחורבן ביטולה שתלה
 הדק הוא והקתח החטים מן והנס החטב הוא הסולת כי ועי״ל
 הסולת והיה הסולת את וקולטת הקמה את תוציאה כמ״ש מתנו
 שבו שמנונית מתוך וקאתר תחתיו תתנו למטה והקמח הנפה ע״ג
 כו׳ בדבש שנילושה לעיסה דומה לח דבר הוא כאלו שם צף היה

 לפרש"* כו׳ ככרות ׳3 דמפרש ומאן עיסה על צף השמן שנראה
 מן הבא דבש דתפלש ומאן צף מל׳ וצופים שבאילן נוף תל׳ נופת

 כוורת עושי! הרוב שעל נוף תל׳ נופת נמי דרריש נראה ט׳ צופיא
 דבריהם המזייפין אדס *בני ;האילנות בגופות ביעדים שלהן

 בתת היו נראהששקרניס עכ״ל והולכירכיל שקרנים פרש"* בו'
 זה שהי' המלך ביד הסגירו ולנו גו׳ נפשך אות לכל ועתה שאתרו

 לדבריו ראיה ר״ל תייתי לא אתאי וק"ק בידם זה היה לא כי שקר
 גו׳ זיף במדבר דוד וישב דכתיב גופא ענינא בההוא דכתיב מקרא
 בג* אלו אר״י אמנה אנשי ודו״ק:פסקו גו׳ זיפה וילכו ויקומו
 כל דס׳ כההיא הוה לא כרחך דעל כו׳ מאמינים שאינם אדם
 דזת ומהן במשא היינו התם דתסיק אמג׳ אנשי ממנה דפסקו כתבי
 על אלא ירושלים חרבה לא התם כדאתר התקדש שחרב קודם היה

הברכה שנתמעטה נראו שחרמנה״ש שאחר ה״ק אנל וגו ששסקז
עסקו



סוטה תשיעי פרק ערופה עגלה
 הליחןלוגס"3כהק כטחון להם שאין דהיינו אמנה אנשי פפקו

 מקרני העולם כל את זן שהקנ״ה להאמין לאדם שיש פרנסתו
 מהיום מזונותיו על לדאוג לאדם לו ואין כניס ניצי עד ראמים

 שהדואג כעירוכין כדאמרינן מתר ילד מה תדע לא כי תחר ליום
 הושיע* תקרא לה תייתי ונתתני׳ שלו שאינו אעולם דואג הוא ע״כ
 שיש חסידות מדת ודאי זה כי וגו׳ אמונים פסו כי חסיד גמר ה׳כי

 להם גרס מי קאתר זו במדרגה שאינם בצדיקים אכל בטחון לו
 ליה דיהבי דוסא כן חנינא דר' עוכדא כההיא כו׳ שלחנם סיתכזכז

 דדהכא אפתורי אכלי דצדיקי כחלמא וחזא כו׳ דפתורא נרעא חד
 ושקלוהו רחמים כעי כרעי דחרתי אפחורא ואיהו כרעי דתלתא

 אביהם דין שמבזבזין כו׳ קטני אלו דקאמר ורכא ע״ש
 על תתרעמי' דהכני' נאמר דכה״ג פרש״י לפי נ״ל כו' לעתיד

 וגומר מושלים אתם לכס תה כיחזקאל כמ״ש בעה״ז שתים דין
 חוטאים היו שהאבות ר״ל חקהנה כגיס ושיני בוסר אכלו אבות

 דינם על מתרעמים שהאבות כאן אמר כה״ג לוקים והכנים
 לתה מהם ליפרע עתיד אתה שאס לעתיד אותו ולקרוע לכזכז

 : ודו״ק הקטני׳ כניהם כעון לוקים שיהיו בעוה"ז שיניהם הקהית
 ישראל כל היו דור של תפלתו אלמלא ברכיה בר איל^א רבי אמר

 המה אנוש נוים ירעו להם מורה ה' שיתה0 שנאמר רבב מוכרי כט?

 ת״ח שני היו חבקוק של תפלתו אלמלא ברכיה בר ואמר>'אילעא סלה 0ש
 יראתי שמעך שמעתי ה'ס שנא׳ בתורה ועומקים אחר בטלית מתכסים יס'חה

 שנים בקירוב אלא שנים בקרב תקרי אל חייהו שנים בקרב פעלך ה׳ 'ט
 ביניהם ואין כדרך המהלכים ת״ת שני ברכיה ברבי אילעא רבי ואמר יזכיייק

 והנה ורבר הלוך הולכים המה ויהי0 שנאם׳ לישרף ראיין תורה דברי ני .
 וגו׳ השמיטה בסערה אליהו ויעל שניהם בין ויפרידו אש וסוסי אש רבב מלכים

 בר אילעאי וא״ר ־ לישרף ראוין דבור ליכא הא דבור ראיכא טעמא נ נ

 מוז אחד בהלכה לזה זה נידזין ואין אחר בעיר הררין ת״ח שני ברכיה
 דעוז בבלי רעהו את ירצח אשר רוצח שמה לניס0 שנאמר נולה ואחר מרים
 בריר. יהודה א״ר הרעת מבלי עמי נדמוס שנאמר תורה אלא דעת ואין ד

 עם כיס שנא' נשמעת תפלתו דוחק מתוך בתורה העוסק כל חייא דרבי ד הושע
 וכתיב ונו" זעקך לקיל יחנך חנון תבכה לא בכו בירושלים ישב בציון ל ישעיה

 אף אומר חנינא בר אחא ר׳ • לחץ ומים צר לחם לכם ה׳ ונתן בתריה
 אף אמר אבהו ר׳ מוריך עור יבבתי ולאס שנא׳ לפניו ננעל הפתור אין שם
: מידיך את רואות עיניך 1והיס שנא׳ שבינה פני ומקבל זוכה שם

 בבגדיהם ונדבק ושומן חלב כמו מאוס דכר הוא רבב : עניים רנג מוכרי
 מורה ה׳ שיתה ;עני אלא כהם מתעסק אדם לך ואין ינמאסין

 לעד תאכד עניים תקות אביון ישכח לנצח לא כי כתיב מיניה לעיל להם
 נוהגים הכושים שיהיו עניי׳עושר לאותן מרות להם חן להם ה׳מורה שיתה

 וגדולה הכבוד כל שאין אלוהות ואינם אנוש שהם■ הכושים וידעו כבוד בהם

 שלך פעולה אותה שנים בקרב :עוני מרוב אחד בטלית מתכשין : שלהם
 ־ אחד בכיסוי כאחד להתקרב רוצים ששנים שנים בקירוב שהיא ד״ח דהיינו
 בד״ת ודבר הלוך הולכים המה : חייתם להם ותן להם והרווח רפאהו חייהו

 אחד עליהם אש רכב בא כן מנת שעל לישרף ראוין כתיב: ובאלישע באליהו
 למיתה סימן מיתה וא״כ מקלט לערי גולה וא׳ בשוגג: שהרגו חברו ע״י מת

 דעת להם היה שלא על דעת נבלי : גולה ואחד שאח׳מת לגלות סימן וגלות
 ותשכח דקרא סיפא עמי נדמו : תזה זה ולמדין זה את זה מלמדם להיות
 חנוך דקרא וסיפא תורה ישיבת יושבי אלו ישב בציון עם כי :אלהיך חורת
 לאף עליו קשץ שמזונותיו בתי מדבר הכחוב במי צר לחם זעקך: לקול יחנך

 ענף לא בתריה וכן ונותר רואות עיניך והיו : בתורה ועוסק יושב עפ׳'כ
 ומחיצתי• בגד בכנף תמך יתכסה לא יכנף לא : מחיצה פרגוד ־ וגומר כתיב

ישראל כל ריו בו׳ ברכיה בר אילעא א״ר מהרש״א
 לכל כאן שייכות אין פרש״י לפי כי' רבב מוכרי

 הוא שעוה של פסולת 3רג פי* ונערוך אילעא דרכי המאמרים

 אלא להם גשאר שלא להודיע כא צופים טפח שנטל שהזכיר ומפני
 כפו־ש״י תרות תל׳ תורה ודרש ע״ש עכ״ל כו׳ שעוה של פסילת
 עיין ושמואל שתשו! דגני ראשו על יעלה לא ותורה דרשו וכה״ג

 ב׳ היו חבקוק של תפלתו :ע״ש נזיר מסכת כסוף כחידושינו
 אלא הועילה לא נדלעיל דוד דתפלתושל כו׳ ת"חמתכסין

 כתו שפל כדכר תתעסקיס יהיו שלא ותחן תשא3 לתתעסקים
 חורה עסק רק לו שאין הת״ח אנל נו שירויח תשוס כעסק אלא נ3ר

 שנא עד נו שירויח ומתן תשא עסק לו שאין תפלתו הועילה לא
 התורה קבלת היא שמעך שמעתי ה׳ ואתר עליהם והתפלל חנקוק
 שנא* כמלאכים לנשמע קודם נעשה כדאתרי שכלית שמיעה שהיא
 שהוא פעלך ה׳ יראתי אנל גומר נקול לשמוע דניו עושי נהם

 חייהו אחד נטלית שנים שנקירונ שכת״ח עוני של העונש פעולת
 ראתן נעלי חולי מסכנת ממש חייהו פירוש או תחיה תל׳ כפרש״י

 נתירה ועסק נהו מכריך הוה רריכ״ל התדיר כס״פ כדאתרינן
 תזכור רחם נרוגז קרא כהאי בתפלתו דתסיי' והיינו מגנא דאגוני

 תל• גו׳ ודבר הלוך הולכים המה ויהי שגא׳ ת״ח ב׳ :וק״ל
 כך הלכה של נעומקה עוסקים שהיו דרשו הליך הולכים כפול

 אלא דנור אין ודנר ילקוט ונתדרש דתענית פ״ק תפרש״י נראה
 טעמאדאיכא וקאמר ע״ש כאש דנרי כה הלא שנאמר חורה

 סמיך דאסיפ׳דקרא נרא׳ לישרף ראוין דבור ליבא הא דבור

 שהיו ר״ל שניהם נין ויפרידו אש וסוסי אש רכב והנה דכתינ
 הדנור ולולי ניניהם הנא האש משריפת היזק נלי מזה זה נפרדים

 וק״ל:ב׳ת״ח שניהם נין שנא האש מן היזק נלי כך נפרדין היו לא
 תורה כו׳אלא דעת בבלי רעהו את ירצח אשר בו׳ הדרין

 'מסעי דכתיננפרשת שגגה נמקים דעת נלי לתכתנ מדשינה בו׳
 ועל התורה דעת נלי ליה דריש נשגגה נפש תכה כל שמה לנום
 גילן ואת זו לפרשה גו׳ משה שם אשר התורה וזאת נסמך זו כונה
 ללמו׳תמנו לו שהיה דא׳מהס דכיון גו׳ התורה וזאת למנשה ככשן

 למקום גולת הוי נו אתרינן ללמוד מתי לו שאין עכשיו למד ולא
 בירושלי׳ ישב בציון עם כי שגא' כו׳ ת״ח בל יק״ל: חורה

 דרשו וע״כ כירושלים היינו נציון דהיינו ועי״ל פרש״י עיין גומי
 נשמעת דחפלתו ואמר כהלכה המצוייניס הת״ח הס כציון מיניה

 ומשוס תפלתי סתם שני תפלה שערי דננעלו כ״ה חורכן לאחר גס
 חככה לא ככו ככאן אתר ננעלו לא דמעה דשערי הזהב פ׳ דאתרי׳

 שאתה זה כזכות נשמעת תפלחך תהיה ואעפ״כ דמעה כאן ואין
 היינו נו׳ מזיו אותו משניעין ואתר הדחק מחוך חורה לומד

 הוא מוריך את רואות עיניך דהיינו הורה רזי לו הקנ״ה שמגלה
 אין אף ואתר ישעיה כפרש״יכספר להועיל התלתדך הקכ״ה

 שכינה שכין מחיצה פרגוד פרש״י הזהכ כפרק כו׳ נגעל הפרגוד
 כפניהם ננעל הפרגוד אין דכריס ג׳ שם וחשיג עכ״ל תרום לצנא
 תעשיה' מלראות ננעל שאינו ועכו״ס וגזל עכירו׳אונאה כג׳ היינו

 דלמעליות* התם חשיכ לא דהכא הך אכל ע״כ אותם הרעי׳לענוש
 :וק״ל לטוכה עליו מלהשגיח הפרגוד נועל דאינו הכא קאמר

 נראה שנים ?בקירוב אלא שנים בקרב א״ת שנים בקרב פעלו הרי״ף
 השני׳ באורך דמשח׳ שנים בקרב פשוטו כפי בכתוב לו דהוקשה

 שנים ברוב יל יעל בקרב מאי אח' בבת ולא מעט מעט תמנו והפרע חייהו
 עיני ומחמת * בטלית אנשים ב' בקירוב שהוא פעלך לדרוש אלא חייהו
מ׳ בדרך המהלכים ח״ח ב' :בתורה לעסוק והרווחה הנחה להם תן חייהו

 נראה



רעו סוטה תשיעי פרק ערופה עגלה
 לישרף ראויים ה3 עוסקים ואינם ד״ת שיודעין ת״ח שני נקע דדוקא נראה

 כה עוסקים שאינם וכיון כאש דנרי כה שנא׳הלא דת אש הוא שהתורה לפי
 וכהיותם ת״ח שניהם שהיו וכאלישע כאליהו מצינו וכן ותאכלם האש תנא

 והמת שאמר וכיון ודכר הלוך דכתיב כד״ת עוסקים היו כדרך הולכים
 אלא ומדכריס המההולכי' לומר דמספיק ודכר הלוך לומר חור לתה הולכים

 ולא שורס' האש היה שאל״כ הדיבור מצד היה שההילוך ודבר הלוך לרמוז

 שהיו וכיון ההילוך היה ד״ת של הדיכור מצד אלא להלוך כח כהם היה
 כין הפריד מד״ת הנעשה אש רכב והנה לכך כאש שנמשלו כד״ת עושקים

 ראוים דינור ליכא הא כקיומו נשאר ואלישע השמימה אליהו ויעל שניהם
 וקרוב הלכת כדכר דינור' שהיה מל׳הלכת ודבר הלוך עוד לרמוז ויש לישרף

 דדריש כו׳נראת הדוחק מתוך כתורה העוסק כל : יקר כלי כספר פי' לזה

 עם כי דהיל״ל ועוד וירושלים ציון כתיב כירושלים יושב נציין עם כי ׳ד מ
 נציון עם כי לרמוז הכוונה אלא ניניהם הפסיק למה ישב וכירושליס בציון
 מתוך בוכים כירושלים ישב ובדוחק נצינן והס וכהלכה כד״ת מצויינים הס

 ענך: תפלתו הקכ״ה כשמעתו זעקך לקול יחנך חנון בד״ת ועוסקים דוחקם
 מאחורי תפלתו נשמעת שאינה בפניו ננעל אין הפרגוד אף אמן ר׳אחא

 ועקכעין שכינה פני להקכיל זוכה אף אמר מחוךהסרמ/ר׳אכהו הפרגו׳אלא
 תמונתך: אשכע׳בהקין כדכתיב מוריך את רואות עיניך ה׳והיו גאות יחזה

 יום יום כל רבא אמר וכו׳ קללה בו שאין יום אין סקאיפ קל
 תאמר *בבקר שנאם׳ חברו משל קללתו מרובה שס
 אילימא בקר הי בקר יתן מי תאמר ובערב ערב יתן מי מריס
עלמא ואלא ואזל דדוליף אלא הוי מאי ידע רלמח׳מי בקר כיז

 דאגדתא רבה שמיה ואיהא דסדרא אקידושא קאי אמאי
ותפע סדרים ולא צלמות אופל כמו עיפתה *ארץ שנא׳ י איוב

 לברב׳ טל ירד מאופל־ולא סדרי׳תופיע יש הא אופל כמו
 בטלה טהרה אלעז׳אומר בן תני׳ר״ש חפירות טעם וניטל
 אשכח הונא רב דגן שומן ביטל מעשר וריחם הפירו׳ טעם

 א״ל בריה רבה אתא בסודריה כרכה רחנוניתא תמרתא
 בך יש טהרה בני א״ל דחנוניתא ריחא מינך מורחג׳ קא

 ניהלי׳ יהבה שקלה בריה רבא אתא אדהכי ניהליה יהביה
 אינשי דאמרי שיני את והקהית לבי את שמחת בני א״ל

 אחא רב להו דהוה אבני רבני ורחמי אבני דאבא רחמי
 נדל כי ברתיה בר יעקב ברבי כיה איטפיל יעקב בר

ברתך בר אנא ברך אטו ליה אמר מיא אשקיין ליה אמר
 :אנא ברתך בר רבי רבי אינשי דאמרי והיינו אנא
אלא :הלילה תן 3ייט אס ידע מי : יום א3שי יתן תי דלמחר

 אמאי עלמא אלא :שענר כליל זה והיה יתן מי רחליף

 סדר דסררא אקידושא : ורנה הולכת שהקללה תאחר קיים
 יום נכל תורה3 עוסקין ישראל כל שיהו אלא תקנוה שלא קדושה

 וכיון נתורה כעוסקים והס ותרגומו קרייתו שאומרים מועט דנר
 תלמוד שתים כאן ויש הארץ עתי3ו תלמידיס3 ישראל בכל שנוהג
 רך3ת רנה שמיה יהא אמן וכן :הוא 3י3ח השם וקדושת תורה

 כן נוהגין היה ת3ש כל3 ים3ר3 דורש שהדרשן ההגדה אחר שעונין
 כאן ויש מלאכה של יום שאינו לשמוע העם כל כקבצים היו ושם

 מישראל שפסקה פרשיות:טהרה סדרי סדרים השם. וקדושת תורה
 נטהרה ונוהגים טהורים שהם שמתוך וריחם המירות טעם נטלת

 ביטל מעשר : רע וריח רע מטעם פירוחם מטהר הקנ״ה אף

 מעשר של כשמו הדגן שומן פסק מעשרות פיסוק נעון דגן שומן
 נה ויש שמנה זגו׳;דחינוניחא יצהר חלב כל חלנ^דכתינ דאיקרי

 מריחה לפיכך כך יש טהרה - לעצמן הוא תערים ומין 31ע ריח

 התא: 3ר נר ודנה נריה ברייה אתא :מאכלך ריח נטל ולא לך
 שיני את והקהית נטהרחך לבי את שתחת לנריה הונא 3ר א״ל

 :לו ונחת תתני שנטלחה מעלי יותר בנך על שאהנחך שהראיתני
 גדל גדל רבי רבי :ותי33 בדלן ביה איטפיל :אהנה רחמי

 עלי ואין אנא ברתך בר ; נרף איני כן פי על ואף אותי
:כבן לכבדו

 בקר אלימא בקר הי כר" יום כל רבא אמר מהרש״א
 נרישא א3ר כן דקדק לא אתאי לדקדק כו׳יש דלמחר

 מי דלתחר איליתא 3ער הי 3ער יחן מי תאתר קר33 3דכתי דקרא
ונא גרים יותא דתזל ת3דם 3ספ״3 עפת״ש נזה לפרש כו׳ויש ידע

 דתלת׳כר כללא דהנוניתא תתרי אפי׳ השתש כפני להשהות דאסור
 שם כו׳כפרש״י לפניו שאוכלין תי את כו׳דמזיק ריחא ליה דאית כל

 דננג אע״ג בו׳ אגא ברך לאו א״ל מיא אשקיין א״ל :!ק״ל

 היינו הכע״י פר' כדאתרי׳ לנרתא רא3 ואפי' כנניס הן הרי נים3
והאיכא יצרה דלשנת משוס טעמא והיינו ורניה פריה מצות לענין

:וק״ל כנניס אינו 3א כנוד לענין אנל
ארם מדיל ושלא 'וכו נזרו םרקי אספסיינום של בפולמוס

 * זה חשמונאי בית מלכי כשצרו ת״ר ־ עכו״ם חכמת בנו אח י
 ״ רבי משמת ם״ת נגנו ר״א משמת ת״ר וכולי ר״י משמת ־ וכו' זה על

 ונסתתמו חורה זרועי בטלה ר״ע משמת ומחשבה עצה בטלו יהושע
 ייייב חכמי׳שעטרת עטרת בטלה עזריה בן אלעזר ר׳ משמת החכמה טעינות
יע משמת מעשה אנשי בטלו רוסא בן רביחנינא פשטת עשרם חכמים

“י אנא

 תפורש כו׳דנקר׳ קללה נו שאין יום דאין התשנה טעם לפרש רנא
 יש שלאחריו דיוס יום שיש שאע״פ תחנירו תרונה קללתו יום דנכל

 שחרב מיום מחנירו תרונה קללתו ת״מ תשלפניו יותר טוב תזל לו
 ליכא דקרא דתרישא גו׳ מי תאתר ננקר שנא׳ תקרא ותייתי נ״ה

 אחר יום למזל ותקוה ותצפה דלתחר 3ער יתן דתי דאיתא ראיה
 דע־ר* קשי׳לי׳כיון קא שפיר נקר יתן מי 3ער גני ל3ער׳א3 שיתחיל

 דחליף אלא וקאתר הוה תאי ידע תי הוא א׳ יום מזל שאחריו ונקר
 הוא וקאת׳דא״כ שלפניו תיו׳ יותר לרע׳ יתהפך יום בכל הנא דתזל

 התתרנה יום כל של המזל רוע קלת לנטל קאי אמאי עלמא
 דאגדתא רבה שמיה ואיהא רסדרא אקרושא ואמר תמיד

 ש״ש לקדושת ע״ה גס נו שינין תרגום נל׳ שנאמרו תרתי דהיינו
 אופל כתו עיפתה ארץ דכתי׳ מקרא מדרש לה ומייתי תורה ולמוד

 ממשש בתונח׳והיית כת״ש ישראל וגלות ב״הת חורנן נזה שרמז ׳ גו
 הוא א״י שהוא ארץ והיינו באפילה העור יתשש כאשר כצהרים
 וקללה צלמות היה זה שנתהוה ומיום באופל כתו וצהרים נעיפתה

 סדר סדרים ׳3 דהיינו סדרים לא3 תתקיים העולם ואין נעולס
 טעם בטלה טהרה :ודו״ק כפרש"י התורה פרשת וסדר קדושה

 רוחני דנר שהוא וריח טעם טלה3 רוחני דנר הוא טהר׳ בו' וריח
 אותר הוי מתנו נהנה שהנשת׳ דנר איזו יה תהלל הנשת׳ כמ״שנל

 היא טהורה ני שנתתה נשתה כת״ש כך יש טהרה לו וז"ש הריח זה
 מ שיש הדכר שומן טלה3 תתש נו ויש גופני דנר שהוא ותעשר ט׳

 פי' ונערוך כאן פרש״י בו'עיין דחינונית׳ מתשות:תמרתא ג׳׳כ
 רש״י גרס אע״פ ונפרק חן נעלי הן ולכן הפה ריח להם שיש

 את והקהית ;ע״ש ואידהן דיהנא לגני 3קר תל׳ כה׳ דהינוניתא
ואמרי׳פ׳אע״ש לפניו שאכלו לפי לשנא תאי שאתר אולי בו׳ שיני



סוטה תשיעי פרק ערופה עגלה
 שטו נקרא ולמה חסידים בטלו קטעתא כן יוסי #בא
 השקיט׳ בטלו בןנןואי חסירי׳סשסת מקטני שהיה קטינחא בן יוסי אבא

 צרות ורבו מבאי עלה רשב״ג משמת הירשנים בטלו זוטא בן בושמת
 א״ל חטא ויראת ענוה בטלה רבי משמת הצרות הוכפלו רבי משמת

 בר נחט; רב ליה אמר אנא ראיכא ענוה תיתני לא לתנא יוסף רב
; אנא ראיכא חטא יראת תתני לא לתנא יצחק

 כפיו וסדורות הרכה השמועה מפי הלכות כנבל שהיה תירה ספר 1331
 מרכותי למדתי תירה הרנה כדאמרי׳כסנהדרין כספי נתונים כאלו

 זהיר שהיה וממשכה עצה נו': הלכות אלפים שלשת שונה שאני אלא עוד ולא

 כדאמרינן ברמזיהם והבין המעין יבתשונות המלכות בעצת ובקי במדרשות
 אמר ממינאי עלן תיהוי מה רבנן ליה אמרו נפשיה נח כי דחגיגה נפי׳ק
 סברא עומק תורה מיניסתרועי של חכמתם נסרחה מבנים עצה אנדה להם

 היתרים ואותיות מקראות מדרש על פה שנעל תורה טעמי זלסתו-ך
 י״ג כדאמרי׳ עשיר הוה עזריה בן אלעזר ר׳ : במקרא המשתנים ולשונות

 :ענותן שאני אנא דאיכא י ושתא שתא כל מעדריה מעשר הוה עגלי אלפי

 הורקטם שהביא פרש״י כי׳ טיטוס של בפולמוס ׳א מהרש
 התוס׳פרימרוב׳דחו אבל עכ״ל נז׳ אחיו אאריסטובלי׳

 בית ומלכות הניזקין פרק כדאמרינן היה חורבן בשעת דטיטוס זה
 ולא גזרו דתעיקרא וי״ל דע״א פ״ק כדאתרי׳ טובא קדמו חשמונאי

 חשמונאי בית דנני התעשת שזה בזה ונרא׳עוד ע״ש כו׳עכ״ל קבלו
 החורבן וגרם התחלת היה עלירושלי׳ ארמיי׳ של פולמוס שהניאו
 דע״א כדאי׳פ״ק ישראל עס להם שהיה הברית הארמיים שעברו
 באו חשמונאי בית אחי אלו מריבת שע״י גזריון בן בספר זנת״ש

 בבריית׳שנפ׳ן דלקמן הרמז והוא וכבשוה ירושלים על ארמיים חיל
 יהיה עשו שהוא מיער שהחזיר נו׳ ונזדעזע׳ בשומה לפורניו החזיר
 הך תייתי ומ״ה ידו על א״י כל ויזדעזע ירושלים בחומת שולט

 החורבן סוף שהיה טיטוס אפולתו׳של חשמינאי בית דאחיס עובדא
 מושלי בטלו ר״ם וק״לנמשמת עשו של כחי הארמיים ע״י ג״כ

 ואפש' טובא לר״ת כו׳קדתו בטלו ר משמת חוץ דחפיב קני בו׳כל
 ותלמידיו לכול׳ הקדימו דר״ת אליבא ר׳ שתם המשניו׳ דכל משוס

 כו׳כת״שהיתב״ס: ענות דמשמ׳ר׳בטל׳ הא במתני' ר׳הוסיפו של
 בחכת׳דעלת׳ גס לפרשו כו׳יש החכם׳ זיו בטלה ריב״ז משמת

 הכהונה זיו בעל אספסינו׳וגבי עם בסיפורו בהנזיקין שמצינו כתו
 זה מלא היכן ידענא כז׳לא רבים וכתנים ועשיר חים שהיה פרש״י
 הפליגו מקו׳שנהגו ס״פ3 אבל שלחנו על אוכלי! ורבי׳ עשיר שהיה

 בו׳ בטל ר״גהזקן משמת פנחס: של תלמידו וקראו במעלתו

 הבית חורבן קודם כבר דא״כ ק״ק כו׳ ופרישות טהרה ומתה
 שהריר״ג דחורבן מקמיה טובא היה הזקן ר״ג שהי־י טהרה בטלת

 ב״ה משחרב שנינו ולעיל החורבן בזמן נשיא היה בנו בן דיבנה
 • ודז"ק הטעם את נטל דהטהרה וקאמר תפירות טעם ניטל

 חבימיא שרו חמדתנו בית שחרב מיום אומ׳ יהושע רבי קלב
 כעמא ותלמידי׳ כתלמידיא וספריא כספריא למיהוי שם
 ואין דורש ומנגולה)ורלדלר.(אין דארע׳אזלא דארע׳ועמא >״א

 בעקבות שבשמי׳ אבינו על להשען לנו יש מי על מבקש
 פריה תתן הגפן )יאמיר( יהא ויוקר יסגי חוצפא המשיח

 למיגו׳ואין תהפך והמלכות שמשתכרין( )פירוש ביוקר והיין
ישום והגבלן ׳ יחרב והגליל לזנות יהא הועד בית תוכחת

יחוננו ולא לעיר מעיר יסובבו הגבול ואנשי
 נעדרת תהא ותאמו/ ימאסו חטא ויראי תסרח סופרי׳
 מנבל בן הקטנים מפני יעמדו גדולים זקנים ילבינו נערים

 ביתו אנשי איש אויבי בחמותה כלה באמה קמה בת אב
 יש מי ועל מאביו יתבייש לא הבן הכלב כפני הדור פני
 יאיר בן פנחס רבי שבשמים אבינו על אלא להשען לנו

 מביאה הקודש רוח וכו׳ נקיות לירי מביאה זהירות אומר
 אליהו ירי על באה המתים ותחיית המתים תחיית לידי
במהרה בביאתו לראית יזכנו המקום לטוב זכור

:אמן בימינו
 שהם תינוקות מלמדי ספריא :החכמים תתחילו חבימיא שרו

 אזלא :הארץ כעמי כעמאדארעא : החכמים תן קטנים
 בסוף המשיח בעקבות : ותתטליס ודלים הולכים ומגולח

 להוכיח שיוכל אדם לך אין תוכחת ואין :משיח ביאת לפני הגלות
 ובית ;כמוני אתה לו אותר ונשתוטחן בחטא נכשלים שכולם
 חורת לומד ואין החכמים שכלו זנות לבית יהיה חכתי׳ של הוער

 לעיר שחוץ מפני שם מתגודדים זתה ובעלי איש מאין חרב ויהא
:שלהם מדרשות בתי היו

 נפח' שכ״א אתר בו׳ כספריא חכימי׳למהוי שדו א מהרש
 הולכים הארץ שעמי עד למטה תתעלה ממדרגתו

 הפי' לפי׳ אבל ונולא אזלא הכא נמי דגרים נראה מפרש״י ודלים
 הכא גרהינן כן׳אבל לפרש הכא ליכא ומלא באזלא לעיל שכתבנו

 שהולכים גס ותסיים ישנים ספרים בכל וכ״ה כו׳ ודלדלה אזלה
 הבטחת על להשען מי על תפתחי׳ על מהם שואל אין וכ״כ ודלים
 ודז״ק: כדאמרי׳לעיל דוד של תפלתו הועילה דבזה שבשמים אבינו

 תל׳המשל ג״כ אינו את׳רב עד זה בי׳כל בעקבו׳משיח׳חוצפא
 יאמיר היוקי־ ושאמר ע״ש אחר בלשון בגמ׳בקצת איתא זבפ׳חלק
 תפני היוקר יהיה שלא לפר׳שאמר יש יעות היוקר גרפינן בפ׳חלק

 והיינו המטוותי׳ ע״י היוקר שיהיה אלא תבורכו' השנים יהיו שלא
 פועלים איתרו תל׳ יאמיר היוקר הכא לפרש יש וכן שערי' מפקיעי

 בחידושינו יבואר הזה הדברי׳במאמר ויתר דפ׳האומניז ב״ה ואיתר
 כדאתרי׳בסנהדרין פרש״י ס״ת נגנז 'א ר .משמת ע״ש חלק פ׳

 אוי תיתו' ספ״ד התם קאתר ובהדיא פ״ש כו׳ למדתי תורה הרבה
 בחידושינו שם ועיין כו׳ שנגללין ס״ח ׳3כ שהן זרועותי ׳3 לכס

 אנא דאיב׳ חטא יראת תיתני ולא בו׳ ענוה תתני וק״לנלא
 ולא זר יהללוך וכמ״ש בתעלת׳ החכתי׳לההפא׳ולהשתבח דרך אין
 בטלת יל! כן אתרו בטעות הברייתא שונה יהא שלא כדי מ״ת פיך

 וירא• כמ״ש דור באותו בדבר שבח לו היה לא גס רבי משמת
: וק"ל ימאסו החטא

 לידי מראה זהירות אומר יאיר כן פנחס ר' הכא מסיים נוסחאות ביש
 וסם דע״א בפ׳יק כחידושעו באורך מפורש הוא וככר מ' זריזות

 מזי דחש־נ המסכתא כשוף הנא ז לי דמייתי ואפשר כברייתא מקומו
 תשמחו שבשלו הראשונים בחכמים שהיו מעלות הי׳ אלו הבא כמתניתין

 בלם כ• כאמור כנו ויקיים ליושנה עטרה להחזיר יזכנו והאל כה״מ ומשחרב

:רצנן יהי כן אמן :גומר ה׳ דעת ידעו

סוטה מסכת עלך הדרן



רעז קיחשין

ראשון פרק
 בעיי דקא משום שלשה ליתני שלש רוזני איריא מאי ב
 *והודעת דכתי׳ הוא נרבה לשון ודרך ררך למתני ע״ב

> * 1 > 1 1 . ת שחי
 בשבעה דתניא הא ואלא בה ילבו אשר הדרך את להם <ח

 למתני רקבעי משום שבע ליתני הזב את בודקין דרכים
 אח׳ *בדרך דכתי׳ זכר לשון דאיקרי דרך וא-שכחן דרך דניים
 קראי קשו א״ר. לפניך ינוסו דרבים ובשבעה אליך יצאונא

 לא אהדדי קראי אהדדי מתניתין נמי וקשיין אהדדי
 נקבה לשון איקרי ותורה קאי דבתורה הבא קשיין

 בלשון לה כתב נפש משיבת תמימה ה׳ *תורת דכתיב 0,הי-
 לעשות איש של ודרכו קאי דבמלחמה התם נקבהיט

 לה כתב מלחמה לעשות אשד. של דרכה ואין מלחמה
:וכו׳ קשיין לא אהדדי מתני׳ זכר בלשון

 והרהור ומראה בקפיצה ובמשא בחולי ובמשתה במאכל הזב את בודקץ
 אמד דרחמנא וטהור הוא ראה״ואנוס מהן אחד מחמת שמא

 בפרק כדאמר מטמאה נמי באונס והאשה אונס מחמת ולא מאליו מבשרו
: אחור אנוס הרי דמה זוב יזוב כי אומר כשהוא כותים בנות

 שנקראים דבריי□ כמה דמצינו ע״ג אך< אהדדי קראי קשו 1ר120תו
 וכן ספר מגלת ונו אלי שלוחה •ד דכחיב ונקבה זכר בלשון

 נר גבי מייני חכמים בלשון וכן והכהו האחת המחנה יצא השמש באה השמש
 החמור את השוכר טרפון חמורך הלכה שכבת נר לה זקוק אין שכבתה

 שמת עד החמור את למשוך הפרה בעל ה&יק לא נהר והוליכה והבריקה

 בו יש נמי ובקראי משנינן לשנויי דאיכא היכא מיהו רבות וכהנה החמור
 היה הפסוקים שני אחרי לשונם ששינו המשניות שראה לפי א״נ דרשה שוס
 לשון איקרי ותורה קאי דבתורה הכא י עליהם ודקדוק טעם בהם לתת ריצה
 שאול אל המלחמה ותכבד דכתיב נקבה לשון איקרי נמי מלחמה וא״ת נקבה

 ולא מלחמה לעשות איש של• דרכו דקאמר היכי כי ועוד מלחמה עיד ותוסף

 בתורה דהכא דמי דלא וי״ל אשה ולא תורה ללמוד איש של דרכו ה״נ שה6
 אליך יצאו ב ובתי בלומדיה קאי ולא דרך בלשין הכתוב דקרי קאי גופיה

:מלחמת לעשות שדרכן האנשים והס קאי מלחמה אאנשי

 חכמת וחהנילי׳ תורה בדברי והמצפצפים המתגים ויבושו יראו אה״ב
 ולכתוב לקרוא לנו ודי זמן איבוד בו הלימוד ני באומרה הדקדוק

 יהוד׳ בחטאת אשר תתנו מערומיהם לכסות זה וכל מחכמה ולא הבקיאות ע״פ
 לתלמידיהם יבינוהו ולא ידעוהו לא תינוקות ומלמדי תאתנו נשתכח >תעט

 הוא: תה לאידעו אשר הגדולים הדור תחנתי שיהיו עד הנערים יגדלו ובכן
 קפיד ולא דק לא יאמרו חו״ל כדברי או בתורה דיוק איזה להם יודתן יכאשר

 הכינה ויספרה ראה אז הדכרוא״ש לאנן כי : בדבריהם נזהרו לא וחכמים
 יעבו׳ הפרסום ישלחני.לעין בטיס ספר כמחבר כביכול לאדם ויאמר חקרה וגם

 כן באמרותיו אל טעות שוס בו יהיה לבל חלקיו נל ויחקור ויבין ויעיין עלי^
 וגלש שאמר קודם מתורקו ומלה תלה בנל יתברך ה' נ! עבה כאלו החשל ע״ד

 לא אס הסדר תו יוצא דבר בה שיהיה לומר אין וע״כ ' אדם לבני אותה
 הלשוני׳ניתני' שאר ודקדוקי כן יהיה לא ואיו יוצא: כלו הכלל על ללמד ברצון
 פה טרחו לכן : הלשון תן נוצר הוא הנה הקדש לשון ודקדוק ללשון הסדר

 נלמוד לתען זכר בלשון תבא לפעתיס ולתה נקבה היא כי דרך תלת להשתיענו
 ה׳ תורת תפסוק נקבה לשון תורה היות על ראיה והביא ;אחרות מלות על

 לתת דהע״ה תאריו שם כי זה התורים שבתורה פסוקים וכתה מכתה התימה
 תנא דלהכי מאד בלשונם תדייקיס חז״ל שגס נראה ובזה ־ ועצתיותיה גדרה

 ונקבה זכר בדבריהם פעתיס לכתה תצינו ואס ,שלשה ולא דרכים שלש אתר דידן
 תתתה ואל וכו׳ דרשת יש גתי ובקראי משנינן לשנוי דאיכא היכא התו׳ כת״ם
 ידעי כתוך כי הדקדוק יכילם לא אשר בפסוקים "ל ז הס שעושים דרשות בכתה
 נמנה דחוק לשון על נכון ליחיד שסותכים הס אסתכתות אך דרכיו

; תאתס מכוונת

 גו׳ ה׳ תורת דכתיב נקבה לשון אקרי ותורה מהרש׳יא
 וזאת דכתיב תורה י3לג נקבה לשון 3כתי כתורה

 תהלי׳ואולי מס' קרא האי ומייתי כה״ג פסוקים ובכתה התורה
 משעת שהיא לפי נקבה שמה נקרא למה התורה במעלת שנתכוונו

 בכמה לאשה התורה אח מדמה ובכ״ת החיים לדרך אדם נפש
 גז' עת בכל ירווך דדיה חן ויעלת אהבים אילת וכמ״ש עניינים

 של נפשו משיבה התורה כן היונק נפש את משעה שה^ה דכמו
:וק"ל ממנה לינק הרוצה כל ׳

 א איש יקה *בי תורה אמרה מה מפני אומר ר״ש תניא
שסמפני לאיש אשר תלקה כי כתיב ולא אשה

 דנחם אשה של דרכה ואין אשה על לחזור איש של שדרכו
נד חוזר מי אבדה לו שאבדה לארם משל איש על לחזור

:אבדתו על מחזר אבדה בעל מי על

 הצלע שנלקח׳ משוס כו׳ שאבד' לאדם משל מהרש״א
 אבדה ליה קרי התרדמה בתוך ידיעה בלי ממנו

 דלישקלית היא גנב אלהיכס אד״ת בפרק לר״ג השר המין כמ"ש
 שבת כה שמוצא אנידתו על חוזר אבידה דבעל אתר ולזה בהדיא

 מתנו דנטלו במשל שם השר בת שהשיב׳ נמו שם שנשתבחה גדול
:וק״ל זהב של לו והשיבו כסף של קיתון

 כי כתיב דהא להקשות אין יכו' יקח כי תורה אמרה מה מפני הר'")?
 לפי לאיש קונה האשה ואין האשה אי; קונת שהאיש לפי יקח י

 הקונ׳אותה לאיש נקנית שהאשה במשמע היה לאיש תלקת כי כתב אם שגס
 דרכו הס ללמדנו לן נפקא מאי תימה יש אבל ־ האיש את קונה האשה ואין

 על מיזהח שהאיש ללמדנו דרצה ואפשר לאז או האשת אחר לחזר איש של
 עד ימתין ולא ראשה את מלא בכסף לקנות האיש ישתדל ולכן ורביה פריה

 בשאלתו שרמז ואפשר אבידתו אחר לחזר איש של שדרכו האשת שתדרשנו
 אשת של כרחה בעל יקח כי דמשמע לפי יקח כי תורה אמרה מה מפני
 דתשמע לאיש אשה תלקח כי היל״ל וא״כ ברצונה אלא נקנית האשת אין והרי

 קונה האיש ולא נקנית האשת במתניתין תנן דהכי מרצונה אשה חלקת
 אבידתו אחר לחזר איש של שדרכו מפני ומשני ברצונה נקנית שהאשה ללמדנו

; עולם של סדרי קרא נקט

 י צלעתי מהו לי מיועדת מהו לי מיוחדת להו איבעיא
מהו עצורתי מהו נגדתי מהו עזרתי מהו

 מהר לקוחתי מהו תפושתי מהו תחתי מהו פגורתי
 מקודש׳ זו הרי לקוחתי האומר דתניא חרא מיהא פשוט
 מריס חרופתי לרו איבעיא אשה איש יקה *כי שנאמר משום

 ני שנאמר מקודשת חרופתי האומר ה״ק וכו׳ ת״ש מהו
ייקיא :לאיש נחרפת שפחה *והיא

יע מיותדת א ח״ב



קידושין ראשון פרק נקנית האשה
 לשון שהן יעדה לא אשר לשון מיועדת אחד לבשר והיו לשון ■מיוחדת

 עזר לו אעשה לשון נגדתי עזרתי העברייה באמה קדושין
 נאספת שתהא עצרת לשר עצורתי יזחתנה נשר ויסגור לשון כנגדו:סגורתי

 עצורה דההוא נהירא ולא לנו עצורה אשת כי לשנן אתרו ורבותי לבית עמי
 אהדר ודוד מאשת הנערי׳אך נשתרו אם לדוד א״ל אתימלך דהא קאמר ממנו

: טהורים והננו לנו עצורה אשת ליה

 בבית עמי נאספת שתהא ל׳עצרת פי׳בקונטריס מהו עצורתי תוספות
 'פדה ,רכות כפירוש דקרא לישנא מיישב נר״י • ורבותיוכו׳

 טהורים אנחנו עכשיו אבל זה היה שלשום מתמול אצליט שתיתה אשה כי
: דקרא לישנא השתא מלשונות אלו דכל וניחא

 לאשת לקרא שאפשר תשתו' מן פגשתי אשר הזה התחנה כל לו הנה אה״ב
 את הרי במקום לאשת שאתר מי להו דאיבעיא לאיש בהייתה

ואתת תקודשת היא אס אלו מלשונות אח' או תיוחדת את הרי לי מקודשת .
 אבינו אמר לכך אולי ואחד אחד כל על ורמו דרש ותלאהו פיך הרחב

 לזאת שיאותו אני רואה כלומר זאת לוקחה מאיש כי אשת יקרא לזאת הראשון
 כלס שעל אני גומר אכן ־ לי יצירתה במאורע שבאו הדברים מצד שתות כתה
 האותר חדא תיהא פשוט כת״ש ׳ לוקחה מאיש כי אשה לה נאות היות שמת

; אשת איש יקח כי שנאמר משוס מקודשת זה הרי לקוחתי

 בטיב יורע שאינו כל שמואל אמר יהודה רב אמר ב
אפי א״ר עמהן עסק לו יהא לא וקדושין גיטין. סס
 שנאמר המבול מדור יותר לעולם וקערים ווחנן רבי אמר ""'ף
 בדמים ודמים פרצו ונאוף וגנוב ורצוח וכחש *אלה הלכות

 מנשי בנין מולרין יוסף רב כרמתרגס משמע מאי נגעו י עיג>ם
 תאבל כן *על וכתיב מוסיפין חובק על חובין חבריהון םס

 השמים ׳ובעוף השרה בחית בה ישבי בל אומלל הארץ
 גזירה נגזרה לא המבול בדור ואלו • יאספו הים דגי וגם

 ולא מתו בחרבה אשר *מכל שנאמר שבים דגים על !נרצו׳
 עד ואימא שבים דגים אפי׳ הכא ואלו שבים דגים

 אלה מפני *כי דכתיב דעתך כלקא לא לכולהו דעביר ירמ-ה
כתיב מי לחודייהו והנך לחוד אלה ואימא ארץ אבלה ”

: כתיב פרצו ופרצו
 בקיאים ואינם כעריות הוראה התורים דיינים לעולם וקשים

 לעולם דקשין מהנא משמע מאי :התכול תדור יותר
 דהוה יוסף רב כדמתרגם :איש . אאשת תאכל זאת על דקאי

 דמים פרצו דהאי עוזיאל כן יונתן שתרגם נניאים בתרגום בקי
 תולדין יפרוץ וכן כתו פרצו :קאי איש באשת נגעו בדתיס

 שמעינן מיהו כתיב כעלתא הארץ אבלה אלה מפני כי :כנין
 תהנך חדא אלה דהא הארץ תאכל זאת על קאתר תדא דאכל מינה

 דליקוס ראשון ענין על דתוסיף ופרצו כתיב מי : קאתר דקרא
 ועלה היא נפשיה כאנפי ותלתא כתיב א:פרצותאכול׳תיל זאת על

:תאכל זאת על כתיב לחודה
 בו׳ לא וקידושין גיטין בטיב יודע שאינו כל מהרש״א

 התסדר שהקדים מטעם לקידושין גיטין הקדים
 כתב התשניות וכפירוש קידושין מסכת קודם גיעין מסכת

 שהקדים אתר לאים והיתה ויצאה הכתוב ע״ד כהקדמת׳ הרמכ״ס
 גס כו יודעין הכל לחוד דכקידושין הטעם ונראה להזיה היציאה
 בדורינו התנהג נשתרבב ולזה קל דבר הוא לאיש פנויה להתיר

 משא"? בקידושין לעסוק קצת היודע אדם לכל רשות שמתנין

 ושבת׳ נאתר ככר ועבדים קרקע השתט' אבל סחורה בהס תעשו
 נראה כן כמ״ש שביעית פירות תפוס אלא כאן חזרו ולא וגו' איש
 בו׳ שמוכר עד לידו באת *לא : וק״ל דהכא ׳הדרש לפי

עכ״ל כו׳ עד תשובה הרהור לידו כאת לא תשמע והכי פירש״י

נמי

 אין להתירה א״א בחותר והלכותיה דינים רכו כמו שרבו כגיטין
 הגיטין שאחר בקידושין וכן כו׳ היודע כ״א כהן לעסוק לאדם

 קודם שהיו גיטין בטיב היודע כ״א כהס מהעסק יהיה לא כאלו
 ידי על ויתיר גט היה לא דשתא היו גמורים גטין אס הקידושין

 ויצאה הפסו' ע״פ כזה נאתר :ועוד לעלתא א״א שאחריו קידושין
 דמחזיר איסורא להאי יבא תשנשאת גרושתו כתחזיר וגו׳ והיתה

 מבעלה שגס לומר יטעה ני התקדש מיתת לאחר אפילו גרושתו
 כלל קידושין שאחריו הקידושין היו לא וא״כ גט היה לא הראשון
 ואסורה קידושין הקידושין והיה הגט היה ובאמת לראשון ומותרת
 לעולם וקשין : ות״ק המקדש מיתת אחר אפילו לעולם לראשו!
 שוגג וקצת א״א ספק בזה שיש הגס •בו' המבול מדור יותר
 מ״מ א״א על נצטוו נח דבני א״א נכשליןבודאי היו התכול ובדור

 בהם שיש בישראל ממזרו׳אבל פסול בו אין נח דכבני יותר קשה זה
 יטעו העולם כי עבירה גוררת עבירה תא״א ממזרות פסול

 כונת כעצתו ■ וזהו כשרים והכניס היו גתוריס וקידושין שהגטין
 פסול דהיינו כו׳ על חוכין חכריהון תנשי כנין דמולדין המתרגם
 *קשה כהלכתן: שאינם וקידושין כגיטין לעולם יביאו ממזרות

 שביעית בפירות ונותן נושא אדם שביעית אבקה^זל
 ומתן תשא על זה עונש שבא דתסברא התוספות ופירשו לסוףבו׳

 תמכרו וכי דנסמכ' קאתר לתה דא״כ וק״ק עכ״ל תד׳ כנגד מדה
 וי״ל היובל דין עיקר שהוא אחזהו אל איש לתשובו וגומר ממכר
 אל איש ושבתם מיניה לעיל זה יוכל דין עיקר כתיב דכבר משום

 תאכלו השדה תן מיניה לעיל דכחיב תפורש קרא האי אבל אחוזתו
 לבהמה שדה באכילת שוים כולס שיהיו דהיינו וגותר תבואת׳ את

 לסחורה ולא לאכלה וכמ״ש הפקר יהיה שהכל השדה תן שאוכלת
 לענין שביעי׳ כפירות שויס שכולם לך שאמרתי אע״פ אתר ולזה

 לבעלה גופה הקרקע תשוב לא שנה שבאותה תאמר אל אכילה
 תבואתה כולם שתאכלו זו בשנה דאף אלא הפקר ותהיה הראשון
 קרקע ותיקין מלאכה לענין גס בעליה בחזקת היא הקרקע

 וגז* תתכח וכי שפיר נסמכה והשתא וביובל בשביעית המותרת
ולא כולם וגו׳ תאכלו השדה מן שאתי שביעית פירות לאיסור

 לשנא נראהדהאי פירושו ולולי הספר תן חסר ועיקר דחוק והוא
 דהיינו ידו ותטה ידו והשיגה כמו לו כאין בין לו ביש בין אתור
 מתכירת כלום לידו באת לא כאן וז״ש ליד מיד הניתן דבר ממון

 דהיינו מזה גדול לעונש שבא עד לו אין שעדיין אבותיו אחיות
 הכא נתי קאתר לא אתאי ומקשה חותה עיר מושב בית שמוכר

 לא ובודאי כו׳ הותרה ששונה כיו! ואתר הרגיש דלא לשנא האי
 ע״ג ואף כו׳ בתו את שמוכר עד לידו באת *לא ירגיש:

 הכי קת״ל מהיכא וקשה כו׳ קת״ל הא עניינא בהאי כתיב לא דבתו
 ומסברא מקומה דנאן ייתר מי עניינא בהן הנא כתיכא לא7 כיון



רעת קידושין ראשון פרק נקנית ראשה
 מגרעא דברתיה ית3ר3 תללורז למכור קדמה דנתו דקאתר ומי

 ומי להקדים ה״ל נתי מה"ט נפרש״י ואזלא מוספה והא ונפקה
 מתניתין נדקתני ונפיק פדיון דמגרע רנית קודם גופיה מכירה
 לומר ונראה ניה ואזיל מוסיף ורכית נגרעון יוצא עברי דענד
 רנית פרשת נתר נתו מכירת של מקומה הוה דאי קאמר דהכי
 מוקדם דע״כ שמעינן ומהא תשפטי' בפרשת ולא שם למכתב ה״ל

 כו' תגרעא דברתיה ימטעתא רבית פרשת קודם בתו מכירת
 קודם עצתו יתכור ולא סברא הך תועיל לא עצתו במכירת ומיהו
 למכירת כתבי׳ דלא ותא רבית פרשת בתר מדכתיב ברבית שילוה

 הנך אלא חשיב דלא י״ל מקומה דשם כיון רנית פרשת נתו־קודס
 אין ברבית שילוה קודם בתו במכירת אבל כסדר כן עושה שאדם

 כל ברתיה אינש דנזבין קמ״ל לומר שדקדק וזה כן עושה אדם כל
 כן דוראי כל יזיף ולא כל אינש דתזבין קאמר ולא כל ניזיף ולא

 עושה אינו הוא אבל ברבית שיליה קודם בתו למכור תאדם יעשה
: ודל׳ק בתו שימכור מקודם ברבית שמלוה אלא כן

 ופרצו כתיב מי זצ״ל דיונה קיקיון בעל *הגאון בשם

 חרא דאכל נשמע א״כ המשכילים מקשין בו׳ כתיב פרצו
 דקאי ע״כ הא לחוד אפרצו דאי וגל הארץ תאבל ע״כ קאי וחדא

 אלה על דתביא ע״ש ל״ט דף בשבועות שאמרו כמו א-לה גס
 למדרש להגתרא למה וא״כ ־ וגו׳ הארץ תאבל דע״כ פסוק לחוד

 גומר הארץ תאבל נשמעדבא״א דתפרצו יוסף רב כדמתרגס
 קאיע״כ ועלית איש אשת דהיינו ונאוף קרא בתאי מפורש דהרי
 לאו דאי ול״נ ע״ש בתירוצו נדחק ז״ל ותהר״ש : הארץ תאבל

 ודמים א״א שאינו עבירה היא דפרצו אומרים היינו דר״י הא
 תאבל ע״כ קאי וע״ז עצתה בפני עבירה ג"כ היא נגעו דתיס3

 הארץ אבדה אלת תפני כן גס תציגו כי לחור אלה על ר״ל הארץ
 דכתיב ונאף וגנב ורצח כחש היינו לכולתז יד3ע אס אאינך וקאי
 שניה בבא שהוא נגעו נדתי׳ ודמים אפרצו וקאי אחת א33ב בוי״ו

 נשתע לא לבד ניאוף כגון מאלה חוץ עבירה חד אבל עבירות ׳3ו
 חד נגעו בדמים ודתיס דפרצו יוסף 3דר לתתרגס צריך ולכן

 : ודל׳ק וגו' הארץ תאבל כן על קאי ועליה היא דניאוף עבירה
 יודע שאינו כדיין דמיירי מנ״ל י״ל המכיל מדור לעולם וקשים הרי׳יף

 "כ ע קאתר אי׳א של עריות כמגלי דילמא וקידושין גיטין כטיב י
 מייריכנאופים דנאוף פרצו ונאוף מדכתיכ דיליף ואפשר וכו' הארץ תאכל

 כמו פרצו והיינו ולרבות כנשותיה׳לפחת הוראת המורים כדיינים הוא ופרצו
 וכזה הארץ תאכל ע״כ כתיב ועלייתו כנין מולידן ויפרוץ כמו שפרש״י
 תימא וכי חכריהון מנשי כנין מולידן כזה ז״ל הריעכ״א שכת•: מה נתיישב

 דרג לאו דאי וי״ל גאוף כקרא דכתיב ליה תיפוק יוסף דרב תרנים ילאו
 דלא ליתא מעיקרא קושיא ולענ״ד מרציחה היינו בדמים דדמיס שדי׳א יוסף

 כעריות המורים דיינים אכל ממש ניאוף אלא כקרא דכיזיב מנאוף •לפינן
 ,ני הדיי זה בכלל יש חכריהון מנשי כנין מולידין יוסף רב דתרגס ובמאי מליל

 דעכיד עד ואימא דפריך דלעיל כו׳וקשה כתי׳ופרצו כעריות־מי המורי׳היתר
 על כתיב לחודא דעלה כתיב פרצו ופרצו כתיב מי הכי לשנויי ליה הוה כולה

 מי אלא היל״ל כן דאם הקידם התירוץ עיקר דהשתא לומר ואין תאכל ואת
 כתי׳ פרצו ופרצו כתיב מי אלא ה׳יג ז״ל כהריטכ״א מצאתי את״כ ופרצו כתיב
 מפני כי כתיב דלא ואפשר ־ עכ״ל לפרושי כעי הכי אלא גרסי דלא וניסח

 כתיב דלא מדיוק אמרי׳הכי הוה לא קאמר דאחדא שלמדנו הארץ אכלת אלה
 ככולה! ג״כ לדייק יש האדן שאכלה למרנז למוריה שכאלה כיון אכל ופרצו

 דמשגי ומאי מעניינו הלמד הדבר כמו דהוה ופרצו כתיב מרלא חדא דאכל

 ורצות וכחש בתריה דכתיכ ואע״ג לחודיה ת דאל דאמרינן אף ופרצו כתיב מי
 דעכיד עד ושארא לחוד היא כראשונה כתיב דאלת כיון י״ל כוא״ו וגנוב

 • נפשה כאנפי יודא דכל משמע ופרצו ולא פרצו כסוף מדכתיב אנל לכולהו

ב.י בביאה המקדש ועל בשוקא המקדש על מנגיד רב
 3״ע ועל גיטא המבטל ועל שדובי בלא דמקדש ועל

 ועל דרבנן שלוחי דמצער ועל אגיטא מודעא דמסר
 בכי דרייר התנא ועל" יומין תלתין עילויה שמתא דחלא
 אכבא דחליף חתנא ההוא והא לא ף חל אין רדייר חמוה

 דיימא הות מידם ההוא ששת רב ונגדיה חמוה רבי
 אלא רב מינגד לא בכולהו אמרי נהרדעי מיניה חמתיה

בשדוכי אפילו וא״ד שדובי בלא בביאה דמקדש על

:פריצותא משום נמי
 לאשתו גט השולח גיטא דמכטל ועל : פריצותא משוס כו׳ מנגיר רב

 ידעי לא דלמא הוא• כטל לך שנתתי גט ואייל כשליח והגיע
 ותנשא שבטלו לאחר השליח יחננו ושמא לידה שיכא קודם דכטליה אנשי ליה

 על לעז דמוציא כישראל המעושה כגט כגון אגיטא מודעא דמסר ועל : כו
 : ומכהו עליו קס וזה הדיינים מפי לרין שהזמינו דרבנן שלוחי דמצער כניה:

 חתנה את אוהכת חמות שסתם כה יכשל שתא חתוה נכי דדייר חתנא ועל

 חשדות דיימא הות מידם ־ הראשון מחתנה כאשתך זהיר הוי מר דאמר
: דומה וכת דומה לשון ממנו

 הזה כזמן החתנים סומכים זה על רב מנגיד לא נכלהו תוספות
שדרים מת לעיל דחייש למאן ואפילו חמותס כבית שדרים

 הוכחת דיש כבית שכירות כלא שדרים הנאה טוכת כשכיל היינו עכשיו
:להם שעושים טובות שאר כשכיל אלא חמותס נשכיל דרים שאינם

 ועל להעשות נכונים הדין קו משך על המותרים הדכריס כל לא אה״ב
 חוצפא כהס שנראה מאלה כתה וכמו רגלך תעגל פלש א״ש זה

: עישיהם לכל ליסר ראוי .ועזות

 כא או רשות אומר אתה רשות אחיו ממכר את *וגאל
 יא'י׳נ גואל לו־ יהיה לא כי איש ת״ל חובה אלא אינו

 לו שיש זד אלא גואלים לו שאין בישראל אדם יש וכי
 ר״א יהושע ר׳ דברי בידו שהרשות ליקח רוצה ואינו
 או חובה אומר אתה חובה אחיו ממכר את וגאל אומר

הכתוב תתנו גאולה גו׳ בכל ת״ל רשות אלא אינו
:חובה קבעו

 יעקב מזרע גואלים לו שאין כארץ חלק מנוטלי כישראל אדם לך לכי
 אכל גואלים לו יש אלא:1ל קרוב הוא קייס ישראל אח׳מכל כעוד

 לא כי והאי חובה :קרוב כיד שהרשות הכתוב ולימדך רוצהליקח הגואל אין
 מיטלת הגאולה ואין לגאול ליורשו הראוי כיד כשא״א דריש גואל לי יהיה

:הכל מן הקרוב על אלא עליו

 שס ואפילואשת אשת שביה בשעת בשביה *וראית ת״ר
3״ע יצה״ר כנגד אלא תורה דברה לא תואר יפת איש

 דניים יאכלו ואל שחוטות תמותות בשר ישראל שיאכלו מוטב
 נא ולא בה נאה שאינה אע״פ וחשקת נבלות תמותות בשר

 שלא לאשה לך בה לך יש ליקוחין ולקחת ובחברתה בה
לבנו ואחת לו אחת לאביו ואחת לו אחת נשים שתי יקח

: במלחמה ילחצנה שלא מלמד והבאתה
 ובקושי לו התירה יופיה מחמת יצרו בו שמתגרה מתוך משמע תואר פר|י

מסוכנת כשר שחוטות תמותות כשר ישראל שיאכלו דמוטב אלא
ולא ;פגול כשר כפי בא ולא כיחזקאל כרכתיכ מאוסה שהיא ואע״פ שחוטה

יאנלי ב עיין.



קידושין ראשון פרק נקנית האשה
 : אמורטיי"שי תמותות ׳ נגלות ויהיו שימותו לאחר תמותות גשר *אכלו

 יקח ולא ובחברתה גת ולא • נאה אינה ואפילו הכתוב תלה יחשקו וחשקת
 אינה שהרי שהיתהכותית ואע״פ תופסי! קדושי! כה לן יש ליקוחין שתים־

 .* אביו כגון אחרים לצורך יקחנה שלא לאחרים ולא לך • מדעתה מחגיירה
: עליה לבא במלחמה ילחצנה שלא

 כדאיתא לעכו״ם אישות דאין ואע״ס איש אשת אפילו אשת רן'£0113
 ולא באשתו ודבק דכתיב עשה איכא מ״מ מיתות ד' פרק

 או וא׳לאביו א׳לו שתים ול״ג לבנו ולא לאביו יקחנה שלא הי׳ג חברו: כאשת
 לך דהא איסור הוי נמי לאביו אחת אפי' שתים איריא דמאי לבנו וא' לו א׳

 פירושו מחוך משמע עליה כקונט׳לבא פירוש במלחמה ילחצנה דרשינן־שלא
 עד מותר אינו ראשונה ביאה ואפילו עיקר כל עליה לבא אסור ממלחמה

 כיון יצה״ר כנגד אלא תורה דברה לא מ״ק א'כ ותימא המעשים כל לאחר
 בכך יצרו נתפייס היאך המעשים כל ולאחר לביתו שיבוא עד דבמלחמ׳אסור

 בשר לה קרי אמאי ק' ועוד ימים ירח ובביתו במלחמה יצה״ר איכא אכתי

 יפת בת תמר דסנהדרין בפ״ב דאמר מהא וע׳יק שנתגיירה כיון תמותות
 ימנעני לא כי המלך אל עלי דבר כדכתיב לאמנון מותרת ולפי׳היתה תואר
 היתה היאך המעשים כל לאחר עד תמר אס מעכה על דוד בא לא ואס ממך

 המעשים כל לאחר תמר אס שהרי היתה מאביו אחותו והרי לאמנו! מותרת

 מותרת דיפתתואר נפרש דבשלמאאס בה ישלו וליקוחיס גיורת חשובה
 לו מותרת שהיתה לפי ממך ימנעני לא כי תמר דקאמרה מאי שפיר מיד

 אינה ווו כותית אמה היתה שעדיין במלחמה אמה שנתעברה למיתר דאיכא
 כותית של בנה אלא בנך קרוי העכי״ם מן הבא בן דאין דוד של כבתו חשובה

 ונראה כרפי׳ קשה המעשים כל לאחר עד עליה בא הקונט׳שלא כפי' אבל
 שתהא עד אשורה שנייה ביאה אבל במלחמה מותרת ראשונה חביאה כר״ח

 יצרו נתפייס איך שהקשה מה מידי ק' ולא הקו׳ פי' מיישבים ויש ־ גיורת
 מותרת להיות שסיפה בסלו פת לו שיש כיון יצה״ר הימנו למימ׳דבעל לאיכא

 שנתגייר׳ כיון תמותות בשר לה קרי אמאי שהקשה המעשי׳ומה כל לאחר לו
 קרי גמורה גיורת ואינה כרחה בעל שמגיירה לפי דאיכ׳למימר קשה לא ה״ב

 לא דתמר למימר דאיכא קשה לא מתמר שהקשה ומה תמותות בשר לה
 תלבשנה כן דנתיב והא מעוברת אמה היתה לכן מקודם אלא דוד בת היתה
 דוד של בביתו שגדלה לפי אלא בתו שהיתה משוס לא מעילים המלך כנות
 ביאה נין חילוק הקונט׳מה לפי' שפיר לתרן אין אך י המלך בנות עם

 מצינו דבירושלמי ר״י אומר ומיהו לעיל תלמודא דמחלק לשנייה ראשונה
 ביאה אלא התירו לא אמר רב שם איתא והכי זה בדבר אמוראים מחלוקת
 כל לאשר אלא הותרה ראשינה ולא שניית ביאה לא אומר ואני ראשונה

:ובעלתה אליה תבא כך ואחר כדכתיב המעשים

 עמך במאכל עמך • עמך לו טוב *מ רבנן תנו ג
 והוא נקייה פת אוכל אתה תהא שלא במשתה וגרים

 חדש יין שותה והוא ישן יין שותה אתה קיבר פת אוכל ט

 מכאן התבן גבי על ישן והוא מוכין גב על ישן אתה כב
 * לעצמו אדון כקונה עברי עבד הקונה חכמים אמדו

 היה ב״ז יוחנן ר' וגו׳ במרצע אזנו את אדוניו *ורצע סי״ת
 האברים מכל אוזן נשתנה מה חומר כמין זה מקר׳ דורש נא

 *כי סיגי הר על קולי ששמעה אוזן הקב״ה אמר שבגוף שס
 וקנה זה והלך לעבדים עבדים ולא עבדים ישראל בני לי * 'ע

 היה ר״ש וגו׳ הדלת אל *והגישו בה ירצע לעצמו ארון "

 ומזוז׳ דלת נשתנו מה חומר כמין הזה המקרא את דורש פתוח
עדים שהיו ומזוזה דלת הקב״ה אמר שבבית כלים מבלנא

 המזוזות שתי ועל המשקוף על שפסחתי בשעה במצרים
 לעבדים עבדים ולא עבדים ישראל בני לי כי ואמרתי

 לעצמו אדון וקנה זה והלך לחירות מעברות והוצאתים

; בפניהם ירצע

 ג לתכשיט בצואר תלוי הנושם וצרור־ המרגליות צרור חומר
 עפר אם הדברות בכל גס דא״כ וי״ל י וכו לירצע אוזן נשתנה מה הרי״ף

 בשיג* ששמע האוזן תרצע בתם וכיוצא תרצח לא או תשא לא על
 שתנחהו נפשו׳וענד לגונב אלא לרצוע אין זה שכפי וע״ק הציווי על ועכרה

 הוא ואיך נגנינתו ונמכר לו אין ואם ממון גנינת על נמכר הוא דין נית
 נפשות כגניבת שתרנו־ תגנוב לא נסיני ששמעה לפי ממון גנינת על נרצע

 5תגני לא גס נ״ד מיתת נו יש תרצח לא מעניינו הלמד דנר שהוא כמשז״ל
 אלא נרצע לא למה וע״ק נפשות־ גונב שהוא ב״ד מיתת בו שיש כדכר מדבר

 וגם לגנינתו סמוך תיכף הלא וגומר אדוני את אהנתי שש אחר שאמר למי
 סיני הר על ששמעה אוזן משוס לרצוע ראוים היו לשלם בידו שיש אף לגנב

 בני לי כי כסיני ששמעה אזן נרצע עצמו כמוכר לטעם קשה וכן : תגניב לא
 הקכ״ה התיר ולמת לירצע ה״ל מכירתו כשעת א״כ וכו' עכדים ישראל

 על לעכור נא שהוא דנר לו מתירה התורה וכי לך ונמכר אחיך ימוך וכי

 אלא עצמו למוכר אזהרה אינו עכדים ישראל בני לי ־ועורכי קחו לנרי
 ׳ לעכדים עבדים ולא הם שענדי לפי כפרך ירדנו שלא אותו לקונה אזהרה
 הקי״ה וצוה עצמו את למכור לו התירו עניות מחתת עצמו שהמוכר ונלע״ד

 ',ענד ישראל כני לי שנאמ׳כי כעכד שנים שש כאותן עמו יתנהג שלא לרכו

 את■ לפרנס כידו שיש ואחר לו אשר מכל להעניקו הקכ״ה צוה ובצאתו וכו'
 לו ה׳ראוי עכד והוא לכש׳ודס עבר להיות ברצונו ובחר רבו מהענקת עצמו

 נמכר ב״ד שמכרוהו במי לכן־גס קידם ולא עכשיו רציעה מצות נמצא לירצע
 למכור וחוזר ענשו שקיכל אחר וזה חטא אשר חטאתו על התורה פי על

 נהפך העונש כי עונש מכירתו שאין למפרע נראה א״כ מחדש נפשו ברצון
 ראו* לכן כך לירי כא כך ומתוך כ״ר מכרוהו הגניבה מתוך ני לרצון לו

 אחת על עכר אס אכל :וכו׳ תגנוב לא כסיני ששמעה אזן לירצע עכשיו
 מ* נס :קונו דעת על שעבר מת עונו ישא כי לירצע ראוי אינו מצות משאר

 יותר לו להיות חשב הגונב כי כפל כתשלומי ענשו קיבל לשלם בידו שיש
 עין עוד לו וא־ן לו יעשה כן לעשות ומם וכאשר חנירו מתו! ולמסר בממונו

 דכוונת לומר אפשר נפשות כגונב מוכר הכתוב הלח והקושיא ־ חטא אשר
 נפשות בגונב שדרשוהו כיון אלא כלבד מתון בגניבת מדבר הכתוב שאין חז׳יל

 דאפי׳ לומר לי אפשר עוד .־ וגו' תג:ובו לא כרכתיב ממין גניבת גם ככלל יש
 מקום מכל ממון כגונב ולא נפשות בגונב אלא מדכר אינו תגנוב דלא את״ל
 ימצא וכי דכתיב ומכרו נפש גנב אם רק חייב אינו נפש שגונב לפי שפיר אתי
 שנים שש לאחר זה כשכא ולכך ומכרו כו והתעמר מאחיו נפש גונב איש

 הוא הרי חפשי אצא לא אדוני את אהכתי אומר והוא עצמו לרשות ש־וצא
 ומכרז מישראל נפש גונב נו ונתקיים עצתו ותוכר ישראל מכלל נפשו גונב
 גניבת בזה היה לא ממון ג־ונב שהית הגניבה כתחילת ולבך לירצע לו ראוי

 כשהגיע אכל התורה ע״פ כגניכתו מכרוהו דין בית כי נמכר ולא נפשית
 חדשת* עוד : לירצע לו ראוי עצתו מוכר נפשו גנב עצתו וברצון לצאת זמנו

 שהכוונת וכו' ומזוזה דלת נשתנה מה חומר כמין דורש שהיה ר״ש מ״ש כזה
 וכו׳שכפ* ששמעה אוזן לירצע אוזן ראתה מת דרש יוחנן שרבי להיות היא

 שים ד כ" שמכרוהו בתי התינח האלהיס אל והגישו ת מש יקשה דרשה אותה
 שאין עצמו כמוכר אכל כתוכריו להמלך הדיינין אל האלתיס אל ותגישו לומר

 והגישו מהו עצמו את מכר הוא רק לא-מכרוהו שתם כיון כו להמלך כ״ד כאן
 כשפסח עדים היו ומזוזה שדלת שדרש שמעון רכי וכדרשת האלהיס אל

 שידונו האלהים אל והגישו ת״ש שפיר מתיישב ישראלים כתי על הקכ״ה
 ונכון העדים וכי׳שתס עכדיס ישראל כני לי כי לומר והמזוזות הדלת גפני

: נכחו■ כסף נספר ועיין הוא

 יוצא עבד וחרשה אזנו על וסמאה עינו על הכהו ת״ר
 ואינו אזנו כנגד רואה ואינו עינו כנגד לחירות בהן

 לרב שמן רב אמר לחירות בהן יוצא עבר אין שומע
 בר רמי והתנא הוא .כלום לאו דקלא למימרא אשי

 ותקע זכוכית כלי לאדר ראשו שהושיט תרנגול יחזקאל
 רב בי אמרי יוסף רב ואמך שלם נזק משלם ושברו בו



רעט קידושין ראשון פרק נקנית האשת
 הבית בתוך כלים ושברו שנער וחמור שצנף פוש

 הוא דעת דבר ארםרכיון שאני א״ל נזק חצי משלמים
 פטור חבירו את המבעית כדתני׳א נפשיה מבעית איהו

 והרשו באזנו תקע כיצד שמים בדיני וחייב אדם מדיני
: חייב וחרשו באזנו ותקע אחזו פטור

 ושברו : נתחרש או רואה ואינו בקול והבטיחו בכותל שהכה עיניו כנגד
 בהתה דאמר בכ״ק לה מוקמינן כסותכוס שלס נזק משלם ־ בקול

 כדין נזק תלי בקולם הכלים את •ושברו שלם נזק משלם בצרורות שהזיקה
 נזק חצי אלא תשלם אינו ואמרי רסותכוס^ב״ק עליה דפליגי לרבנן צרורות

 מדעתיה מיבעית וכי ניזק האי הוא דעת דבר אדם שאני * צרורות
: פתאום הבא קול פחד אל לכו שנותן קמיבעית

 פחדים קול כמ״ש בעלמא מקול להתכהל צו אין דעת בר אדם אה"□
:יבואנו שודר בשלום באזניו

 לרב א״ל חסדא דרב לפרקיה אתו לא דניזוגייא □כי ׳ר-
 אתו לא מ״ט להו אמר אזל צנעינהו זיל המנונא

 ולא מלתא מיניה דבעינן ניתי מאי א״ל לפירקא רבנן
 לכו פשטינא ולא מירי מינאי בעיתו מי א״ל לן פשט
 שכנלוי כמום מהו בבצים רבו ששרפו עבד מיניה בעו
 המנוגא א״ל שמך מה א״ל בידיה הוה לא לא או דמי
 חפרא דרב לקמית אתא קרנונא אלא המנונא לאו א״ל
 :וכו׳ איכרים ראשי כ״ד דתניא מינך בעו מתניתא א״ל
 ולישה להסגר אליהם אמור צנעינהו זיל ־ מקום שם דניזונייא □בי

 כבור דרך לו לאתר יק בת כדאתרינן לת״ח נדוי לשון וזה בביתם
 בחוץ ונכרים בכיס תלויס שהרי דתי שבגלוי תום כמו ־ בביתך ושב הסגר

 בעל ולא אתה קרנות יושב קרנונא ' הכיס בתוך וטמונים הואיל לו או

 דבי רתתניתין עלה גרסינן.דמנרייתאדתני מתניתאבעומינך תורה:
: לת יליף הסירוס אף אומר

 בעל ולא אתה בקרנות יושב בקונעריס פירש קרנונא המנונא ת1סב1ת1
 חם דג נונא חם היינו המנונא אומר אתה פי׳ ור״ח ־ תורה
: קר שהוא דג נונא קר ■אלא כן ואק

 מטמאין אינן כולן שבארם איכרים ראשי כ״ד תניא
ורגלים ידים אצבעות ראשי רם ואלו מחיה משום

 דרים וראשי הגויה וראש החוטם וראש אונים וראשי
 בכולם עלה ותני שבאיש אף אומר יהורה רבי שבאשה

 עזאי בן הסירוס אף אומר רבי לחירות בהם יוצא עבד
: הלשון אף אומר

 חי בשר ומחית כרכתיב הנגעים מן אחד שם מחיה משוס מטתאין אי?
 פרע כאז' נראית כולה שתהא הכהן עיני מראה לכל וכחי׳נה בשאת

 הנגע ראש לראות יכול שאין צד לכל ויורד משופע במקום שהיא למחיה
 דדים וראשי ־ גיד הגויה ראש ־ האוזן שפת אזנים וראש : כאחד רגליו>

 אס דכולס לחירות : שיפוע זה ואין כ״כ נילטין אינן שבאיש אבל שבאשה
 תוסיף הסירוס על אף ר׳אותר ־ חוזר ואינו הוא שבגלוי מום רבו לו קצצו

 כתיב בתיס׳דבהדיא לתנות לר׳ ליה אצטריך לא ועין ושן עבד לענין אלו על
 כשהוא לראותו שדרכי הלשון אף : בהא פליג לא ות"ק הוא רב בי קרי וזיל

; הוא שבגלוי ומיס מדבר

 רבי לבנו קודם הוא ללמוד ובנו ללמוד הוא רבנן תנו ד
 מתקיים ותלמודו ומוצלח זריז בנו אם אומר יהוד׳ בט
 בר אחא דרב בריר. יעקב דרב הא כי קרמו בנו בידו ע״ג

 דלא חזייה אתא כי דאביי לקמיה אבוה שדריה יעקב
 תיב ממך עדיפנא אנא ליה אמר שמעתיה מחררן דוה

 מזיק ההוא הוה אתי הוה דקא אביי שמע אגא 4ואיזט את

 הוי ביממא אפילו תרין עיילי הוו דכי דאביי רבנן בי
 אפשר אושפיזא אינש ליה ליתיב לא להו אמר מתזקי

 ליה אירמי רבנן בי בההוא בת על ניסא דמתרחש
רישא הד נתר דכרע כריעה כל רישוותא רז׳ כתנינא

:פבנתין גיסא איתרחיש לא אי למהר להו אמר
 גכסי׳ סיפוק לו ואין מתנו שיצליגז רואה האג זריז בנו היה אם

: ויספיקט מזונות אחר יטריח וסנאי גנו ילמוד שניהם שילמדו
 ליה ליתיב לא :היה הישוב מן רחוק המדרש בית רבנן בי

 ומתוך המדרש גגית ילין כרתו ועל אחא לרב אושפיזא איניש
 נ נכנס על :לן בת :המזיק את ויהרוג נש לו יעשה חסידותו
 ׳1 לו שהיו רישי רשבע כתנינא :מזיק ליה אידמי
מזיק אותו על ומתפלל אחא רב רביע כריעה כל : גולגולת

:אותי סכנתם סבנתין :רישא חד נתר
יי אב דחה דהיאך ניס׳כו׳ק״ק אפש׳דאיתרהיש מהרש״א

 וגם ניס׳ דשמייתרחיש הספק על לתקו׳סכנה אותו
 דודא* וי״ל כדאמ׳געלמא מזכיותיו לו תנכין יהיו נישא יתרחש אם

 את ויהרוג ניזוק יהיה לא תפלתו ושמתוך חשידותו על אניי סמוך
 ניס׳וינפו יתרחש שאמ׳דשת׳קוד׳תפלה אלא נס תקרי זה ואין המזיק

 ולזה אותו שיהרוג הודאי לו למנוע אין זה ומשו׳ספק מזכיותיו לו
 מתרעם שהיה כו' ניסא איתרחיש לא אי למחר דא״ל יתיישב
 לידי אותי והבאתם בניסא אלא בתפלתו הדבר תלת שלא עליתם

 נו׳ רישוותא רז׳ כתנינא : ודלק מזכירתי לי שתככין זו תדה
 נחש נעשה שנים ע' לאחר אדם של שדרו דב״ק פ״ק ת״ש ע״פ
 דבכריעה משוס שם התוספות וכתבו גמודיס כרע דלא והוא

 החסיד זה דכרע כיון הכא אמר ולזה חרא כי זקיף זקיף אתרי׳כי
הז' הס דתנינא הרישין וז׳ הנחש של כח אותו ונפל נתר כדינו

: לעולם הקדמוני הנחש שהביא הטומאה כוחות
 ה אשה אדם נושא הלכה שמואל אמר יהודה רב אמר

 שס כצוארו רחים אמר יוחנן רבי תורה לומר ואח״ב
להר; והא לן הא פליגי ולא בתורה ויעסוק

 : תורה ולומד הולך כך ואחר הרהור בלא דהנה שה א נושא
 שבארץ משניו׳התנאים וגורסין הולכין היו בבל בני לן הא

 עליו תועלין הבית צרכי אין למקומם חון שלומדים ומתוך ישראל
 להר :תורה ולומד הולך זאח״כ הרהור בלא דהוה אשת משא
 צרט יהיו אשת נושא אס במקומם הלומדים ישראל ארץ לבני

:ויבטלוהו עליו מוטלים הבית
ו המנונא בררב הוגא לרב חסדא רב ליה משתבח

 שש לידך כשיבא ליה אמר הוא גדול דאדם
 ליה אמר סודרא פרים דלא חזיה אתא כי לירי הביאהו

 והדרינת נסיבנא דלא א״ל סוררא פריסת טעמ׳לא מאי
 דנסברן ער לאפאי להו חזית דלא חזי א״ל מיניה לאפיה

 אשה נשא ולא שנה עשרים בן ראמר לטעמיה הונא רב
 ימיר כל אימא אלא ם״ד בעבירה בעבירה ימיו כל

 ישמעאל רבי דבי תגא וכן רבא אמר י עבירה בהרהורי
ישא מתי לאדם ומצפה הקב״ה יושב שנה עשרים עד



ראשון פרק נקנית האשה
 תיפח אומר נשא ולא שגה עשרים שהניעו כיון אשה

דעדיפגא האי חסרא רב אמר האיש אותו של עצמותיו ל
 כארביסר נסיבנא הוה ואי בשיתסר דנסיבנא מחבראי

 בר נתן לרב רבא א״ל • בעיניך נירא לשטן אמינא הוה
 ואמרי • ב״ב ועד משיתסר דברך צואריה על אדירך אמי

 דרכו ע״פ לנער *חנוך כתנאי כ״ד עד סרי מתמגי לה מ=לי
 וח״א ב״ב ועד משיתשר אמר חד נחמיה ורבי יהודה ר׳ננ

:כ״ד ועד פרי מתמני
 הנשואים סודר׳כדרך פרים דלא התטיא: ל? הונא 3ר חזייה

 נירא לשטן אמינא הוה ;ראשן לכסות רגיליז שהיו
 אירע ולא הרע יצר הוא ושען נו תתגרה הייתי כלומר בעיניך

 בנך על תקיפה ידיך נעו־ דברך צוארי על אדידך :שיחשיאני
 שנין משיתסר :אשת השיאו תוכחתך יקבל ולא שיגדל קודם
 על אדידך ל״א ■ תאסרהו אל 3מכ״ ויותר ליכנוס זמן הניע

 ללמדו זהיר הוי עליו תקיפה ירך שעוד בשעה דבריך צוארי
 דעת ו3 אין משיתסר בציר ־ 3כ״ עד תשיתסר זמנו זה ואי הוכחת

 3תכ״ ויותר : ותוכחת יסורין יד3תכ ואל כך כל תוכחה לקנל
 יהא ימיו שכל דרך דרכו ע״פ : עיקר וזה ט יגע שלא לחוש יש

 ורבי יהודה רני נערותו היא ואיזו בנערותו לו חנוך כו מתנהג
: וכו׳ נחמיה

 דאמריגן כי דנסבת אפי-עד חזית דלא חד מהרש׳א
 אפה בלא ו3מתשי והיה רשע פני להסתכל אסור

 מצפה הקב״ה :וק״ל עבירה בהרהור ימיו כל כדאמר כרשע
 שאינו כל ־תות >• כדאמריע כו' מצפה שהקב״ה אתר כי לאדם
 שג׳ לפי תיפחעצתותיו ואתר הדתות ממעט כאלו פ״ו מקיים
 נדה נמסכת כדאמרינן העצמות נבראו ומאביו אדס3 יש סותפין

 תיפח זו תדה3 מהעצמות הדתות ותמעט פ״ו מקיים שאינו וזה
 ר3 לאו י״ר דקודס כו ה״א בי״ד נסיבג׳ הוה ואי :עצמותיו

 :זק״ל דענירה סרסור תחלת שהעין ע״ש עין3 גירא וענין עונשין
 כולי נו תתנהג יהא ימיו שכל פרש״י דרכו ע"פ לנער חנוך
 טנע דרך ע״פ לנער חנוך לפרש ונראה כן תשמע לא ע״פ ולשון

 תוכחת לקבל שראוי תי יש 3כ״ עד משיתסר זמנו דהיינו שלו
 שכלו לפי כ״נ עד תי״ו השנים נכל מאוחר שזמנו ויש י״ן מתחלת
 שזמנו ויש י״ח מתחלת יש היינו נו׳ תי״ח למ״ד וכן וטנעו
 כי ליה ספו גני אמרינן וכה״ג כ״ד עד שתי״ח נשנים מאוחר

:לחולה הא לנריא הא ׳1 וכנן ו׳ כנן תורא

 מעלה תורה בנו בן המלמד כל לוי בן יהושע ר׳ אמר ן
 שנאמר פיני מהר קבלה כאלו הכתוב עליו שם

 עמד׳ אשר יום ליה וסמיך בניך ולבני לבניך *והודעתם י }י'”
 לר׳יהושע אשכחי־ אבא בר ר׳חיי׳ בחורב ה׳אלהיך 'לפני1שתשפר

 לבי לינוקא ליה ממטי וקא ארישי׳ רישנא חשדי לוי בן
 דכתיב מאי זוטרא מי א״ל האי כולי מאי א״ל בנישתא
ה׳אלהיך לפני עמדת אשר יום לי׳ וסמיך לבניך והודעת׳

קידושין
 אומצא טעים לא הונא בר רבה ואילך מכאן בחורב

 בח חייא רבי ׳ מדרשא לבי לינוקא ליה דמייתי עד
אמר ומוספיה לינוקא דמקרי עד אומצא טעים לא אאבא

 דכתיב מאי חנניא בן יהושע ר׳ משום ספרא רב
 י ס8 ושלשתם אלא ושננתם תקרי אל לבניך *ושננתם

 במשנה שליש במקרא שליש שנותיו אדם ישלש לעולם
 : ליומי צריכא לא חיי כמה ידע מי בתלמוד שליש
 8ר?ר אותיות כל סופרים שהיו סופדים ראשוני׳ נקראו לפיכך

 'א אותיות של חציין רגחון *וא״ו אומרים שהיו שבתורה
 ' ” *והתגלח תיבות של חציין דרש *דרש תורה ספר של

 מ תלים !,חצי דיער עי״ן מיער חזיר *יכרסמנה פשוקי׳ של חציין
 שסעת רפסוקי׳: חציין עון יכפר רחום *והוא באותיו׳ תהלי׳ של

 אלא הראש לעטיפת ראוי שאינו סדין ארישיה ריסנא דשדי
 ולא ראש נגלוי לילך שלא ראשו על שס נעלתא כסוי

 נלא לצאת שמיהרת האי כולי מאי :בסודר! להתעטף הספיק
 היו נגחליס מעט נפר אומצא טעים לא :לך ההוגנת עטיפה
 לו מהדר ומוספיה לינוקא דמקרי עד : קר3ג לטעום רגילין

 ושלשתם אלא .יותר פסוק עוד ומלמדו אתמול שקרא מה
 'נוני״ן ננ׳ ושננתס מאי זימנא חד ושניתם כתיב מדלא
 ושלשתם והיינו פעמים שתי זו או שישמיע מיניה שמע

 מילתא וב$ נקראים לפיכך :הפגוע ימי ליומי : שישלישס
 משניות של סתימתן וטעמי סנרות תלמוד .היא נפשיה באפיה

 סופרים ראשונים נקראו :זו את זו כסותרות נמה ולתרצם
הולך כל תהין וא״ר .יעגן יושני סופרים ומשפחות כדכתיג

: גחון על
 כגון משפרות טלה התירה כל שעשו מפרש וכירושלמי תוססות

 נזיקין אנוח וארבעה אחת חשר ארבעים מלאכות אבית

:בהן וכיוצא

 בו׳ לבנו למדו באלו גו׳ לבניך והודעתם א מהרש
אביהם אני ע״י הרי בנו את מלמד שכ״א דכיון

 לכולם הלמוד נא תמנו כי כתורה יודעים הס הדורו׳ כל סוף עד
 לבניך והודעתם שנא׳ ;כולם נעצמו מלמד היה הוא וכאלו
 נחותש רש״י גו׳ עמדת אשר יום ליה וסמיך בניך ולבני

 תמנו .שלמעלה תקרא על 3תוס עמדת אשר יום פשוטו לפי פי׳
 אדסמוך דקאי אלא זה ימאן דהכא והדרש עיניך ראו אשר
 נניס לבני ההודעה שזאת גומר לבניך והודעתם ליה
 דור דעס ולכאורה גומר עמדת אשר יום הוא כאלו ה״ל

 ותאי פיני מהר שקנלוה הרנה נהן שתיו המקרא ידבר המדנר
 כן נאתר שנים מ׳ נכוף תואג דערנות כיון דמ״מ ט׳ קבלה כאלו

 ועי״ל סיני הר על עמדו שלא הרנה נהם שהיו כן אתר ולכלס
 היה שלא הנן בן על אלא האג על סיני מהר קנלה כאלו קאי דלא
 שקרא דתה כו׳ ומוספיה ליה רמקרי עד :ודו״ק סיני כהר
 ליה קרא ות״ת ידעו שכנר כיון הודעה ליה קרי לא אתמול עתי
 שנע תלשין מושננתס כדדרשינן בשיו הדוד שיהא דאתתול הא כתי

 , וחדיד
•׳



רפ קידושין ראשון פרק נקמת האשה
 ושמתם דדריש כוי ספרא 3ר דאמר מייתי ואהא כדלקמן ואדוד
 נוגי״ן ׳33 ושנגחס 3דכחי משוס והיינו פניות מלשון אחר גענין

 פעמיס ג׳ למודו עסתחלת דה״ל פעמיס ׳3 לימודו שישנה
 לת״ד3 מתחלף שהנו״ן ושלשתס אלא ושננחס א״ת וקאמר

 וי״ל ותלמוד מקר׳ומשנת3 למודו וקאמ׳דישליש דטלנ״ת אותיות3
 והלמוד ותשנה מקרא נו3 עס ללמוד גם אדס 3דחיי דתשתע

 לשמואל פשיטות3 מקשינן ולעיל 3כתי לבניך ושכבתם א דה
 הך7 3ליש ויש משנה תלמדו אין תקרא למדו דקתני רייתא3מ

 ולא דן ן3 ולן3כז כדתסיק נו3 ן33 אלא איירי לא דלעיל גרייתא
 הכא כדתוכח ותלתוד משל תקרא ללתדו חייג נו33 ט-׳אגל קזגולן

 מקרא רק ללמדו חייג אינו נמי דגבנו אלא כ״כ לא הרא״ש אגל
 פרק דרשו וכה״ג ראשוני׳פופרי׳כו' נקראו לפיכך : ודו״ק

 פשוטו דלפי תורה3ש אותיות כל סופר איה דורשין אין פ׳3ו חלק
 מעלו׳התור׳כ״כ3 זה אין הסופר הסופ׳שפן עזרא כתו ממש סופר
 סופרי׳ דכתי׳ ממקומו תוכרע הוא כי ועוד המלך סופרי כמ״ש

 פרק3ו סוטה3 כמ״ש התור׳ כמעלות דנדרש כו׳ שמעתי׳ הרעתי׳
 וק״ל: הק״ו שוקל איה דנדרש שוקל איה דכתי׳גכי סופר וכן מלק

 התורה כי ת״ש כלפי הכוונה בו׳ דגחון וא״ו אומרים שהיו
 חכור ע״פ וזה טומאה פנים ות״ט טהרה פנים ת״ט לה יש

 רק תורים אינן האותיות אבל לפסוקים והתיכות לתיגז׳ אותיות
 ולפי התורה של גמור הנסתר שהוא הקכ״ה של שמותיו על

 מ״ש וע״פ הקדמוני ;חש הוא הטומאה וכת דשתאלא שהסטרא
 נוי״ו התורה כאותיות הפסיק וע"כ נחש זו גחו״ן על הולך
 הקכ״ה של שמותיו כולם התור׳שהס אותיות כפי לרמוז דגחון

 ואתר ׳ מפסיקו דגחון דוי״ו הטומאה לכח כלל מקום כאן אין
 אותיות כחמר התיכה כי כו׳ תימת של חציין הוא דרש דרש ב

 דרש כתימן רמז הטומאה ולצד הטהרה לצד משמעות לה יש
 העהרה לצד אח׳ הם שנים ה3התי של והתכוון שהדרש דר״ל דרש

 כמ״ש כן הוא פשוטו ולפי התורה חלקי כ' שהם הטומאה לצד וא׳
 שהיה נשרף וזה זה נאכל תה תפני היו דרישות כ׳ דרש דרש

 והתגלח ואתר הטותאה לצד שנית ודרישה העהרה לצד א׳ דרישה
 רק לו אין כסיבות חכנרו לפי הפסו׳ דודאי פסוקים של חציין הוא

 וכטומאה כטהרה כשתים נוגע הענין מ״מ פשוטו לפי א' משמעות
 זה דתעשה כו׳ והסגיר יגלח לא הנתק ואת והתגלח קרא האי כי

 וספק טהור ספק שהוא למוסגר אלא מוחלט למצורע מעשת אינו
 של ת$יין הוא ריער עי״ן אתר כעצמה זו כונה וע״פ טתא

 כחו לכטל תחליםלפישהיאנתייסדכתפלות הספרי אותיות
 החלוקה כא ע״כ הקדמוני נחש של הטומאה כח שהוא עשו של

 כמדרשו' כדאית' עשו של כחו שהיא מיער חזיר כאותיות וההפסק
 כי לומר פסוקים של הציין הוא כל׳ רחום והוא ואתר

 תנקשים שאנו ולפסוקים לתבות האותיות כחבור התכוון
 והחמה האף ע״י ישחית ולא עלינו הקכ״ה שירחם ומתפללים

 ו ודז״ק כנדרים כדאמרינן משחיתים מלאכים של מכוחות שהם
אליך בא אנכי הנה משה אל ה׳ ויאט׳ פסוקים *לתלתא =<

 אינו פשוטו לפי העם ישתק עמר3ל משוס ר״ל וגומר בעב

 פסוק שהוא א3מער3 אתרו וע״כ וגו׳ 3ע3 אליך גא אאנכי טעם
 לעולם כך גס יאמינו עמך כדכרי העם שישמע כעבור ור״ל אחד

 משת ויגד ואח״כ וגי׳ וכמשה כה' ויאמינו סוף יט3 שנאת׳ כענין
 ככל מצינו דלא אחד פסוק ענינו לפי להו תשמע לא וגו׳ דכרי את

כפסיק לישראל תשה דברי ושוב למשה יתכרך השם דכרי העני!
: ודו״ק אחד

ניחנה שלא כיון הוא הנזעם יכו' קבלו כאלו תורה גנו המלמד הרי׳ית
 התורה ילמדו שהם הכניס רבנות מתוך*/! אלא לישראל חורה י

 התורה שמקבל יורה הוא חורה גנו המלמד א״כ חעא גו שאין ובהבל נטהרה
 נו שאין בהנל התורה ותתקיים ערבונוחו להשלים שמשתדל כיון מאהכה

 התור׳שנא׳ קבלת של התנאי מקיים אינו תורה בנו מלמד שאינו ומי חטא
 א״ח ושננתם מייד י וכו׳ עמדת אשר יום ליה וסמיך לבניך והודעתם

 נוני״ן בב׳ זמנאמאיושננתם חד ושניתם מדלאכתיב פרש״י וכו׳ ושננתס
 ע"כ השבוע לימי שישלשס ושלשתם והיינו פעמים ב' אותו שישמע ש״מ

 ו הי ג כ ז ר: דמון ואפשר ושלשתם למדנו היאך תלמוד צריך הדבר ועדין
 דהיינו ושננתם לומר וחור אחת היינו היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים

 הא' עם ב׳ אומרים היינו ושניחם כתיב ואי ג' היינו הא' זולת פעמים ב'
 הכונהלומר ואין ג' דהיינו הא' זולת הסב' ושנכרתס הראשונהמדכתיב

 '3 ויש אחד בפעם לאומרו יש אדם שהוא מה לפי דהכל פעמים ג' המקרא
 נקראו לפיכך :בתלמוד שליש במשנה שליש כמקרא שליש ישלש אלא פעמים
 ולעד״ג היא נפשיה באפי מילתא כתב ורש״י לפיכך מ״ש קשה וכו' סופרים

 ושלשתם שפי׳לומר ושניתס אמר ולא יתירה בנו״ן ושגנחם מ׳יש שדקדק מון

 יתירה נו״ן מספר ג״כ יש התורה אותיות שסופרים בכלל 'כ א ז״ל כפרש״ן

 כדכתי׳מתשפחוו! פירש״י סופרים ובתוס׳נקראו קאתיא ולדרשא שנושננתם
 אבות כגון מספרות התורה כל שעשו מפרש ובירושלמי יעבן יושבי סופרים
 לא ז״ל שפרש״י לומר ואפסר נזיקין וד׳אבות אחת חסר ארבעים מלאכות

 נקראו שהם נראה אמנם ביה ושייכי איתנה! והא דהא הירושלמי על פליג
 למדרש ליכא תו וכו' נזיקין אבות ר׳ מלאכות מ' המשנה מספר על סופרים

 הללו מספרות נעשו לא עדין יענן שבימי לפי יעבן מבני סופרים שהיו

 ד׳ א' חסר מ' מלאכות אבות המספרות ונעשו המשנה נשנית רבי שבימי
 התורה: אותיות מספר על אלא סופרים נקראו לא זמן ובאותו נזיקין אבות

ח יתר ס״ת הויין פסוקים ותתפ״ח אלפים ח׳ רבנן תנו
 שם רבנן תנו ח׳ ד״ה ממנו חסר ח׳ תחלים ספר עליו
 * דניי' ישאל שאס בפיך מחורדי׳ תורה דברי שיהיו *ושננתם

 * י0££ מיד לו אמור אלא ותאמר תגמגם אל דבר אדם לך
 חלים *קשרם ואומר וגומר את אחותי לחכמה *אמור שנאמר

 קני ביד *כחצים ואומר לבך לוח על כתבם אצבעותיך על

 מה ” ואומר ׳ שנונים *חציך ואומר הנעורים בני כן גבור
 קנו את ידברו כי מהם אשפתו את מלא אשר הגבר *אשרי
 בר חייא א״ר בשער אויבים את מא■ בשער אויבים

 בתורה שעוסקין ותלמידו הרב ובנו האב אפי׳ אבא
 משם זדים ואינם זה את זה שונאים נעשים אחד בשער

נמדנר בסופה והב *את שנאמר זה את זה אוהבים שנעשים ער

כא : בסופה אלא בסופה תקרי אל
 חזור בפיך יהיומחודדין ספרתורה: מממן ממנו חסר

תצטרך לא ארם ישאלך שאם .געומקה ודוק עליהס
:מיד לומר שתוכל אלא לגמגם י

 דצורנא מציאות באילו דאמרינן והא לו ותאמר תגמגם אל תוספות
 שיאלץ אס דהיינו ר״ת אותר כמסכת בדבוריה משני מרבנן

אס אבל הרבה למדתי כלו׳ שלמדת לומר תתגאה אל זו מסכת למדת אותו

 שואלין



קידושין ראשון פרק נקנית ראשה
 יגמגם שלא כפיו שיה׳מחודדין צריך מסל ממט ללמוד הלל דגר אותו שזאלין

 תתבדה שמא יודע איני לומר לשונך למד מר דאמר להא דמי ולא נדכר
 דבר אני יודע יאמר שלא י״ל נד״ח ואפי' דעלמא כמיל׳ דהיינו ותאחז

 לחכמה פי׳אמור ע״כ: לתלמידים וילמד יורה שיודע מה אלא רכך להתפאר
 ומודע דקרא מסיפא א״נ לך שאסורה כאחותך כה נקי שתהא את אחותי
 כן אויביו עס כהס שנלחם גכור כיד כחצים י לך ידועה שתהא תקרא לבינה

 השולו אל כני ביהושפט כמ״ש כניו קרוין אדם של תלמידיו הנעורים בני
 מהם אשפתו את מלא אשר ;וגו׳ לי נתן אשר והילדים אנכי הנה ואומר
 הגכר דאשרי סלפא כשער אויבים את אשפה: מלוי נקנו לחציה דדמינהו משוס

 כסופה: יש אהבה ספר שע״י מלחמה מלחמות ספר לה דרים הכי כסופה הכ1 ה:את5 דכרי מקבל זה ואץ זה את זה שמקשים מחוך אויבים נעשו : הוא

 שתהא פרש״י גו׳ אחותי לחכמה אמור שנאמר מהרש״א
 ונפי׳ עכ״ל גו׳ ומודע דקרא מסיפא א״נ נו׳ נקי

 : בחידושינו וע״ש דסנה־רין בפ״ק נגמרא בהדיא מפורש ראשון
 בכה״ג קרא דהאי מקמי׳ קראי גו׳כמה אצבעותיך על קשרם

 אנל גומר לבך על קשרס גו׳ גרגרותיך על קשרס שס בתיני
 כ״כ גידיך ושגור רגיל דתהא ליה משמע דמייתי קי־א מהאי

 קשרס דהיינו ואצבע יד ברמיזות גס דבור בלי נהס להבין שתוכל
 גו׳ הנעורים בני כן גבור ביד כחצים :וק״ל אצבעותיך מל

 נעורי' בני מדמה שנון דלענין נערות נימי והשנון החידוד ועיקר
 שנונים חציך שנונים גנור חצי חץ גבי שנון דמצינו ומייתי לח־ן

 רבס עם אלא תדבר כנעוריס דלא משמע גו׳ הגבר אשרי ואותר
 כעין נה שהוא אשפתו את מלא כי שלהם גבור שהוא רנס אשרי
 זעי״ל הללו כחצים שנונים שהן תלמידים מאותן החצים חיק

 בביתם מללמדם הנערים את המונעים ׳׳ב3 יש כי ממש אשפה
 אשר הגבר אשרי אמר וע״כ באשפה ביתם ממלאים שאותרי׳שהס

 : וק״ל מהם ביתו מונע ואינו באשפה ביתו אח ידיהם על מלא
 תשמע גו׳ ידברו מכי ונו׳ אויבים את ידברו בי יבושו לא
 בהורה אויב במלחמת אלא אמר ממש אויב במלחמת דלא להו

 והב את שנא׳ אוהבים נעשו ולנשוף אויבים געשו דכתחלה איירי
 שפרש״י כמו א׳ חסר כה״ג ומצינו אהב והוא וכמו א׳ חסר שהוא

 דהא בזת יתלעיין כו׳ בסופת א״ר! ואתר ־ חושך וימש גבי בחומש
 המלחמה ותכבד נקבת לשון בה ומציגו כפרש״י קאי אתלחתה

 בסופה כתיב ושפיר 5ר״3 התוספות כת״ש מלחמה עוד ותוסף
 בסופה בגמר׳א״ת להגי' ונ״ל המלחמה בסוף דהיינו נקבה בלשון

 לשון שהוא קאי דקרא דאמלחמות כיון ור״ל בנו"! בסופן אלא
 בסופן אלא אחז לנקבה יחיד לשון שהוא בסופה שייך לא רבים

:וק״ל רבות לנקבות ל׳ שהוא בנו״ן
 אנא כר חייא א״ר כשער אויבים אח מאי וכו' הנכר אשרי ואומר הריץ*

 אלו כל הכיא למה וקשה וכו' ותלמידו הרג וכנו האב אפילי י

 נשער אויבים אח כפסוק לו הוקשה מה קשה ועוד ואומר ומאי הכתובים
 לא אויבים לו בי גם תלמידים או כנים לו שיש שהגכר מעצמו תוכו שהדכר

 ידברו כי דילמא וע״ק כעוזרי; המה ותלמידיו מפניה׳כיכניו יכלם ולא •כוש
 ותלמידו ורב וכנו אכ איל לזה זה אויבים שהם ת״ח שאר על הוא אויבים את
 והרי לזה זה אוהבים שנעשים עד זזים שאינם מנ״ל וע״ק זה ככלל היה לא
 לנו מטן כסופה והב חת תפסוק זה דגר למדו ואם האהבה כא! הוזכרו לא

 ותלמידו רב וכנו דאב ועודדאסת׳יל כשער אויבים את כפסוק לדורשו
 שכשאר פי על אך< תעמוד לעילם שנאתם דילתא לזה זה אויבים נעשים

 יהיה כנגדו התלמיד או הנ; שהתריס וכנו 3כא אוהכי׳תי׳ת תוזריי׳להיות ה״ת
 סיפא ישער אויבים שפי׳את רש׳יי ל' נכאר אורחי! ואגב פשעו כצרור •תום

 יהיו תורה שהלמד ללמדנו שכא ונראה ׳ ללמדנו נא ומה הוא תגבר ואשרי

 צל שאסור׳לו אמיתי על שנרור כסס אלא יגמגם שלא כפיו שגורים ד״ת

 כי הזו למדה להניע אדם יעשה מה וכ״ת אסור אסור על כדינים כקי יהיה
 אצבעותיך על קשרם ואותר לז״א תלתודו את לזכור היא אלהים מתת זו

 ע׳יי וכן לכו לוח נכחכי׳על וכזה תלמודו את ואצבעותיו נידו לכתוב דהיינו
 אפשר עוד ־ מכולם יותר ומתלמידי כמ׳יש תלמידו קנוע יהיה התלמיד׳'

 אלא תלמודו נירור על את אחזתי אומר אינו שאת״ל קשרם ואומה שהניא
 לז״א לנינה מודע שהיא וכקרוכו באחותו שאדוק כמו כתורה אדוק שיהיה
 וכ״ת באצבעותיך עיניך נין גלוי תלמודך להיות אצבעותיך על קשרם ואומר
 שנונים שהם גכור כיד כחצים לז״א ת״ח מחודדין שיהיו ומנין שילתוד תינח

 שהכתוב וזהו מכולם יותר מתלתידי כי תלמידים אלו כניו ע״י התחדד כך

 כנים הנקראים התלמידים שהם הנעורים בני כן גבור כיד כחצים אותר
 כדכתיי לחצים נמשלו כפי׳שהרי ומחודד שנון הנון תלתידיס להיות וצריכין

 כני של השינון על הוא כאן הכתיבים שחצים הרי שטנים גכור חצי ההם
 אשרי דכתיב קרא הכיא לזה וחידוד בשינון הלמד של שכרו תה הנעורי׳וכ״ת

 הוא כשער אויבים את מאי שהקשה ותה וכו' אשפתו את מלא אשר הנכר
 ומפרש אויבים את ידכר כשהו׳אומר אכל אויבים את כשער ידבר כי דהיל״ל

 נעשי׳אוינים וכנו אכ אפילו לז״א מעוקם לשון הוא כשער שהוא ידברו היכן

 שעודם בזמן אויבים שהם והי׳ק אוהכיס שנעשים עד משם זזים ואינם
 נמי ל! ונפקא לזת זה אוהבים נעשו כשער לימודם שגמרו לאחר כי כשער

 דהיינו מתם אשפתו את מלא אשר הנכר אשרי מדכתיכ ותלמידו רב וכנו אכ
 ידברו כ׳ כלימוד׳ ׳כישו לא אשר הגונים והתלמידי׳שהם הכנים שהם הנעור׳'

 שכרו ומהו שנונים גבור מד כחצים שהם חידודס מרוב הישיבה חכירי עם
 שאר עס נמנה שהוא והתלמידים הבנים מאלו אשפתו שמלא האיש זה של

 שנעשו בשער לימודם גמר אחר ולא נלכד כשער אויבים שנעשים ת״ח
 יהיה לא התלמיד עם הרב או הכן עם שהו'האב האיש זה וגס לזה זה אוהבים

 נעש׳ אינו ת״מ כך איט לומר פניו על שמשיכו אע״ב ותלמידי בנו עם אויב
 ולאחד זה עם זה החכריס שאר כמו בלבד כשער אלא והתלמיד הבן עם אויב

 לאוהבים יחזרו החברים ששאר אע״פ דס״ד אוהבים נעשים מהשער צאתם
 כלימוד שמנגד התלמיד עם הרב או הבן עם האב מ״מ אויבים שיהיו אחר

 להיוון הבטיחו ועכ״ז כנגדו לדבר שהתריס על נצח שחורה עברתו תהיה
 כיון ולזה אוהכיס שנעשו עד משם זז אינו בשער אלא אויבים שאין מאושר

 נפסוק שיקשה לפי הוא הגבר דאשר׳ סיפיה כשער אויבים לומר ו״ל רש״י
 אם יכישו דלא סיפיה היא נשער ואויבים יבושו לא בת״ש הוא האושר שאם

 הוא הגבר דאשרי סיפיה אלא יחיד בלשון יבוש לא הגבר אשרי היל״ל כן
 יכוסו לא מהם אשפתו מלא אשר הגבר אשרי וה״ק בשער אויניס את ת״ש

 שמלא הגבר של שכרו ומהו ידברו כ׳ יבושו שלא בניס שהם כלי' ידברו כי
 קשית ידירו כי יבושו נא כנגדו לדבר שמתריסיס פי על שאן< מהם אשפתו

משם זזים ואינם בשער אלא אויבים אינם מקום מכל רגס או אביהס עס
:לזה זה אוהבים שנעשים עד

 ט משל חיים בסם תורה נמשלה תם הם ושמתם ת״ר
שם רטיה לו והניח גדולה מכה בנו את שהכה לאדם

 "ב מכתך על זו שהרטיה זמן כל בני לו ואמר מכתו על
 בין ורחוץ שהנאתך מה ושתה שהנאתך מה אכול

 מעבירה אתה ואם מתיירא אתה ואין בצונן בין בחמין
 בני לישראל להם אמר הקב״ה כך גומי מעלה היא הרי

 אתם ואם תבלין תורה לו ובראתי יצה״ר בראתי
 ראשי© *הלא שנאמר בידו נמשרים אתם אין בתורה עושקים

 י אתם בתורה עושקים אתם אין ואם שאת תטיב אם
 ס0 עור ולא רובץ חטאת "לפתח שנאמר בידו במשרים

 0ש תשוקתו *ואליך שנאמר בך ומתנו משאו שכל אלא
 0ש :בו תמשול *ואתה שנא׳ בו מושל אתה רוצת אתה ואם

מה :הצלה שו# חסר שאינו שלס תם סס ;דברי את ושמתם
מיני וכל ואפי׳דבש הימנו גח שדעתך מה גל שהנאתך

מתיקה ׳־



רפא קידושין ראשון פרה נהנית האשה
 אם :נלע״ז פורסי"ליא: צמחים נומי :למנה שקשים מחיקה
 יצר של ומתנו משאו יצרך: על תתנשא שאת טוב לקת חפדב

 ואתה בתורה י עסוק רוצה אתה ואם :להחטיא! באדם הרע
: מ מושל

 אאת יפול לא שיחה דלשון בו' תם סם ושמתם מהרש״א
 כלי אלו חשים אשר גגי לסנהדרין פ״ק כמ״ש דברי

 נו׳ המטולטל נר7 שימת נהי דשייכא שם רש"י ופירש כדיינין
 מתם כהיפך כי תם סם כמקום חיים סם1נקנ צחות ונדרך עכ״ל

 מלאך הוא יצ"הר שהיא כמ״ש למכתו החוח סם שיהי׳לו מת הוא
 דכל ננמשל לפרש יש כי שהנאתך מה אכול : והמשל המוח

 יצה״ר שהוא מכתך ע״ג הרטיה שהיא כתורה עוסק שאתה ומן
 אתה ואי טה״ו מתענוגי להנות שתוכל ר״ל כו׳ שהנאתך מה אכול

 החכה על שמגינה זו כרטיה לו מגינה התורה כי ענירה לידי א3
 הענרת שהוא בת^־ה עוסקים אתם כשאין אנל גותי תעלה שלא

 חסיד ע״ה ולא כענין ענירה לידי ינא שלא א״א החכה מן הרטיה
 לישראל הקנ״ה אתר כך שאתר לעיין ויש יכשל כתה יודע שאינו

 וזה גו׳ שאת תטיב אם הלא שנאת׳ כידו נמסרים אתם אין הו׳
 אס שאתר כפול הענין דלכאורה 3ליש ויש נאתר לקין הכתוב

 למכתב ול״ל נו למשול היצ״ה על שתתנשא כפרש״י שאת תטיב
 גומר תטיב אס המקרא תשלי! אמרו וע׳׳כ נו תמשול אתה שוב

 אנל טוב לקח שנקראת התורה נתנה דלהם נאתר ישראל לגני
 נתנה הנחירה כי לו קאתר כן פי על ואף התורה נתנה לא לקין

:נו תתשל ואתה שנאתר לו
 להז״ל לתו כימנא לדקדק יש י כי' חס סס ושמתם רבנן תנו הרי׳־ף

 למה ועוד מפשוטו המקרא ולהוציא חס סם ושמתם לדרוש
 תשמעו שמוע אם והיה של זו בפרשה תם סס שהוא התורה ענין הזכיר

 שאינו אחר סם שיש דמשמע תם סם מאי ג״כ ונדקדק כאן ענינו מת גי
 זכה וכו' משה שם אשר התורה וזאת דכתיב חז״ל גם הנאת זה ושם תם

 תם׳וגס סס שם אמר ולא המות סם לי נעשה זכה לא חיים סס לו ♦עשה
 משל להביא הוצרך למה וכי וע״ק מפשוטו להוציא להז״ל מנ״ל שם ובאר

 המשל שאין וע״ק תבלין תירה לו בראתי יצה׳יר בראתי מיד דהיל״ל ומליצה
 דאהנך מאי אכול בידך שהרעיה זמן כל המלך אתר שבמשל לנמשל דומה

 רצועה לה הותרה דא״ב מטן שלנו מה כל דיעשה כן לומר אין ובנמשל
 אתם אין בתורה עושקים אתם אם שאמר וע״קבפלהענין ־ וז״י

 הדברים הם שהם נו מושל אתה רוצה אתה אס לומר וחזר ני׳דו ומסרים
 בו תמשול ואתה לומר ותור שאת תטיב אם הלא שאמר ל״ל נפסוק זג״ב

 גדולה רעה שהיא ומשמע בו ומתנו שמשאו אלא עוד ולא זע"קת״ש
 שתזי׳ל לענ״ד ונראה ־ הבנת לו אין וכמעט מהראשונה יותר !.חמורה
 שייך לא הלשון שמצד העני! מצד וא׳ הלשון מצד א׳ דקדוקים ב׳ דקדקו

 וזאת בפסוק דקדקו וכן אלה דברי את ולמדתם והיל״ל בדברים פימה לזמר
 מלשון שהוא דרשוהו ולכך משת דבר אשר דהיל״ל משה שם אשר התורה

 למת כי העניו מצד "כ ג דקדקו זה ובפסוק חיים סם לו נעשה זכה סס
 קודם והיל״ל לבבכם יפתה פן לכס השמח אחר דבר׳ את !שמתם אמר
 וכו׳ונתתי דברי את ושמתם וכו׳יאמר תשמעו שמוע אס לוהיה סמוך לכן

 בפרשת דברי את ושמתס פשוק נכתב לא למת זע״ק וכו׳ ארציכם מער
 מ״ש הוא הענין וביאור ־ חס סס לרמוז שהוא דרשו לזה ישראל שמע

 מצוותיה לקיים שב/האדם בזמן אלא מקטרג היצה״ר שאין לפי התורה
 את ה׳ שלח המצות לכלל האדם שהגיע י״ג שבן לדבר וראיה תורה סל

 לבטלו עליו להתגבר שיקום מהיצ"הר לעזר לו להיות באדם >ה״ט

 לפי ליצה״ט הוצרך לא במצות נתחייב לא האדם שעדין י״ג וקודם מהמצות

 אל תשמעו שמוע אם והיה וצו״א המליח קייס על אלא• מקערג איט8

 לי! לגבך יפתה פן ;ך חוששני להחעיאך היצה״ר כגיבור יקים שאס מציתי

 ומתיר ושבעת ואכלת התורה שאמרה וזהו די׳ת שהם חס לסם אתה צריך
 כ• השביעה מן לכם השמח וז״ש לבבנס יפתה פן לכם חוששני השביעה
 ,באזל ואם • וכו׳ וסרתם לבבכם יפחה פן עון גוררת סופה השביעה
 שהיא השביעה למכת ורעית תם סס לכס הזמנתי ואזי בשביעת נכשלתס

 כל לבנו שאתר המלך במשל השביעה לרפאות חיים סס והיא התורה עסק

 שאתם זמן הקבי׳הכל אתר כך דאהנך מה אכול המכה על שהרעיה זמן
 חבלי! היא מ"מיהתזרה בשר וחשבעו שתאכלו פי על אף בחיר' עיסקים

 סם שיש אע״פ הוא תם סם ומ״ש שביעה מתיך באדם המושל ליצה״ר
 שנאמר המיתה יום לו יזכור אחז״ל וכן התשובה שהיא יצה״ר כנגד אחר

 אשריכם פסוק על חז״ל כמ״ש ליצה״ר מכנעת היא הצדקה וכן סלה ודימו
 האדם של שיצה״ר לפי תמימים סמים אינם מ״מ מיס כל על זורעי

 יום גזכרון או בתשובה נצחו הוא היום ואם ויום יוס בכל עליו מתחדש
 הסתים הועילו ולא אחרת מלחמה עמו ויערוך ישוב למחר וצדקה התות

 עוד ולא ולזי׳א ■ תם סס הוא התורה עסק סס אבל ביומו יום דבר אלא
 שנקרא התורה עסק דהיינו תעיב לא אם כלומר בך ותתנו משאו שכל אלא

 צדקת תעשה או המיתה יום תזכור או תשובה שתעשה אע׳יפ טוב לקח
 תמיד ומתחדש מלחמות מעורר הוא יום בכל כי בך למתנו משאו עדיין

 טוב לקח הנקרא בתורה לעסוק תטיב אם אבל היום כל רע רק דכתיב

 תם סס זהו ונמצא ראש ירים ולא בידך נמסר הוא ני וכל מכל מסתלק
 שלא הבטיחו שקודם הכוונה בו מושל אתה רוצה אתה ואס מהכל יותר

 בעסק יחזיר ואם בידו יצרו שימסור הובטח לא אבל יצרו ביד נמסר יהיה
 עם כי כלומר בו תמשול ואת' וזהו ביצרו רב ממשל ומשל ישוב עוד התורה
 לך נרם שהוא נמצא שנצחתו כיון ראש והרמת ממשל לך היה היצה״ר

 הזהר בספר שאיתא השפחה משל עם לפרש נ״ל דקרא ובפשטיה הממשלה
 כך המלך רצון לעשות לפתותו מרדפתו והיתה לבנו לפחות המלך שצוה

 אביו רצון יעשה אם יכסנו למען האדם להחטיא ליצה״ר 'ה הקב צוה
 יתגבר שהאדם חצה הוא האדם להחטיא שמתגבר אע״פ והיצה״ר שבשתים

 הוא תשוקתו וגם להחטיאו יצה״ר של תשוקתו ואליך וזש״ה וינצחנו עליו
 לעשות רצונו כי להחעיאך בך הוא ימשול ולא ותכניענו בו תמשול שאתת

 התורה היא תס סס ושמתם פשוק דהביא דכיון דקדקתי עוד יוצרו רצון
 דומה הנמשל שאין וכו׳וע״ק שאת תעיב אס הלא פסוק הביא למה ויצה״ר

 בו שולע יצטייר אין בתורה העושק ובנמשל המכה לאחר בא שהרעיה למשל
 אחר סס שיש לפי תם סש היא שהתורה נ״ל אמ:ם :מכה לידי בא ואינו
 לתקן אבל יצה״ר ינצחנו שלא לעקור מועיל הוא המיתה יום יזכור שהוא

 עדיין אבל לשעבר מועילה התשובה וכן הועיל אינו וחטא נכשל שכבר מה
 למכת הרעייה לשעבר לתקן תס סס הוא התירה איל לחעא שישוב אפשר

 שאת תעיב אס הלא בפשוק תפורש וזהו יצרו בו ישלוט שלא להבא וגס
 ומצילת שמגינה חס סם היא שהתורה אל׳א עוד ולא בז שולט יצה״ר שאין

 של ומתנו משאו כל כי שעה לפי היא והתשובה המיתה זכירת אבל לעולם
 יש וכו׳ עליו מתחדש אדם של יצרו ־ שעה כל שמתחרט בו הוא היצה"ר

 ונקע מתחדש זה דנקע נינייהו ומאי אחר פסוק אחד כל תביא למה לדקדק
 היצה״ר לו ויוכל יסיתתו שבנקל ברשע דיבר יצחק דרבי ונראה מתגבר׳ זה

 הביא ולכך וגבורה אמרפעסבליכח פעם להחטיאו מתחדש יום ובכל
 בצדיק מדבר ורשב״ל רשעים שהיו החבול כדור שהוא היום כל של פסוק

 בכמה עליו ונתגבר לו יכול לא כי יצת״ר וירא הרע יצרו עם שנלחם
 ומבקש לצדיק הרע היצר שהיא רשע צופה פשוק הביא ולכך תחבולות

:להמיתו עליו להתגבר בגבורות תחבולות

 י שנא׳ רע קראו יוצ^י שאפילו הרע יצר קשה רבנן תגר
שס יצרו יצחק ר׳ אמר מנעוריו רע האדם לב יצר *כי

 בי/׳ כל רע ♦רק שנאמר יום בכל עליו מתחדש אדם של
 ז ” יום בכל עליו מתגבר אדם של יצרו ר"ל אמר ׳ היום

 תצי© ומבקש לצדיק רשע *צופה שנאמר להמיתו ומבקש
 לג *ה׳ שנאמר לו יכול אינו עוזרו הקב״ה ואלמלא להמיתו

0ש . א ;א ח״כ



קידושין ראשון
 אומנות מלמדו שאינו כל אומר יהודה ר׳ היא חיותיה

דאגמריה בינייהו איכא בינייהו מאי לסטות מלמדו כאלו

: נמיעיסקא
 לאשת אומנות תקיש אשה עם ;מ שתחיה אומנות חיים ראה

שחייב שמצינו נשם היא ממש אשה כאן האמורה אשה אס
 תוסיף קא מאי בינייהו מאי : וכל חייב כך אשת להשיאו אדם
 לר* חיים למדו הרי לת״ק סחורה למדו אם עיסקא :יהודה רבי

לו שאין פעמים שכמה דוקא אומנות לטעמיה דאתי יהודה
:ומלסטם ועותד סחורה לעשות בתת

 כו• כך להשיאו •שחייב כשם ממש אישה אם מהרש׳א
 דגם יליף מהי־קשא אבל ידבר עצתו על המקרא

 צריך ביותר דמשיאו דנתו באשה הדבר ותלם כן הדין באביו
 חלת היא תורה אם הדרש ולפי אשתו אס גס להחיות לאומנות

 ולא לאומנות צריך בתורה תתיר עוסק הוא אם דגם בתורת הדבר
 סופת עתהתלאנה שאין תורה נל כדאתרינן הנס על יסמוך
הורתן שעשו אלא בברכות אתרו לא נתי ראשונים ובחסידיס בטלת

:"ק זדו מתברכת והיא עראי ומלאכתן קבע
לאב לחיובי לן הזה דא״כ וקשה ולבשייהוט׳ מידי לה ניתן ךןךי״ה
 מחל דתרוייהו לבנו להשיא שמחוייב כתו ולהשיאה לבתו לפרנס י

 ששא£ תה וע״ק וט׳ תנו בנותיכם ואת נשים לבניכם קחו נפקא קרא
 הוא אס אביו שירצה מה לישא אביו ביד אינו בנו דהרי נידו בנו בשלמא

 בנעוריה או בקטנותה להשיאה האב ניד יותר היא נתז ואדרנה רוצה אינו
 יכול שאינו הוא ואס בידו בתו אלא תתמה והיכי וכי' בבתו :כאי האב כי

 אשה לו להרגיל האב ביד אינו הנן כן נפרש״י להשיאה אנשים לה להרגיל

 ילפינן לבניכם נשים וקחו נשים לכס קחו דתרכתיב לומר ואפשר שישאנה
 קחו וז״ש ולרבות לפרות אשה לישא חייב שהאדם בחיוב שניהם דשקולים

 לבנו להשיאו שחייב נשים לבניכם קחו צוה לישנא כהאי וגס נשים לכס
 בבנות נתי נקיט לא ולמה לאנשים תנו בנותיכם ואת אמר בבנות אבל

 ליקח בידו הבן דבשלתא משוס אלא אנשים קחו ולבנותיכם דקחו לישנא
 האב של בידו אינה הבת אבל נקנית והאשה קונה שהאיש כחפצו אשה

 קחו ולבנותיכם אמר לא ולכך אותה יקנה שהאיש שצריך איש לה לקנות
 אלא קאמר ולא אשה הקונה הבעל ביד אלא האב ביד הלקיחה שאין אנשים

 דליקפצו היכי כי ולהתכסות ללבוש מידי תנו דהיינו לאנשים תנו בנותיכם

מועע דבר לה לתת שצוו חכמים מדברי אסמכתא וזהו וט' אינשי עליה.
: אישות מהלכות פ״ר ז"ל הרמבי׳ס כמ״ש

 יב ונאמר אמך ואת אביך את •כבד נאמר רבנן תנו
ואם אב כבור הכתוב השוה מהונך ה׳ את *ככד

 נ ת,תש ונאמר תיראו ואביו אמו *איש נאמר המקום לכבוד
 ו תשלי ואם אב מוראת הכתוב השוה תירא אלהיך ה׳ *את

 יקיא יומת מות ואמו אביו *מקלל נאמר המקום למוראת
 ׳,ויך״ השוה חטאו ונשא אלהיו יקלל כי איש *איש ונאמר
פתוח בהכאה אבל • המקום לברכת ואם אב ברכת הכתוב

 נא :בו שותפין ששלשתן בדין וכן אפשר אי ודאי
קיאי וק :תעלת כלפי הכאה שאין להקישס אפשר אי בהכאה וראי

 הם אף שהרי הגן על ותורא לכבוד שיוקשו כיין
: למקום שו־זפין

 מחוננך כתו מהונך דורש בירושלמי מהונך השם את כבד תוספות
 מכבודו יותר ואם אב כיבוד על הקב״ה שהקפיד משמע

 שחוננך ממה ומשמע מחזננך דהיינו מהונו ה׳ את כבד אומר הוא שבכנודו
. את כבד נאמר אג ונכטד פטור לאו ואס חייג מתון לך יש אס כלומר

כיך6

 פרק נקנית האשד.
 בך פגע אם בני ישמעאל ר׳ דבי תנא * ביה יעזבנו לא

 ואם נימוח הוא אבן אם המדרש לבית משכהו זה מנוול
 נאם כאש דברי כה *הלא שנאמר מתפוצץ הוא ברזל מיהיי

: סלע יפוצץ וכפטיש ה׳ נג
 מתחדשת: רעתו היום שעות שכל ללמדנו הוא יתיר׳ קרא היום בל

 כאש שהתורה מתפ־צץ ■ ך3 תתגרה יצה״ר זה מנוול
: הברזל את המפעפע נמשלה

 שהפטיש משמע קרא דהא תימה מתפוצץ הוא ברזל אס חושפות
 דקאמר ממונות דיני דבפרק קשת וכן ומשברו סלע מפוצץ

 טעמים־ לכמה מתחלקים תורה דברי אף ניצוצות לכמה התחלק פטיש מה
 הוא נר;ל אם כאן שגורסין ויש מתחלק ול״ג מחלק רשב׳ים גריס ושם

 ה׳וכפשיש נאם כאש דברי כה הלא שנאמר מתפוצץ הוא סלע ואש מפעפע
 תפרש ור״ת הסלע מפוצץ והפטיש הברזל מפעפע שהאש סלע יפוצץ

 במדרש כדאמרינן הסלע מכח יפוצץ וכפטיש וה״ק הברזל משבר שהסלע

 נשבר בקורנס ותכה הסדן על נתנו לבודקו פנפרינון שלקח בא׳ מעשה
 החליל בפרק ועיין ־ ע״כ ממקומו זז לא וסנפרינון הסדן ונחלק הקורנס

.־ ז״ל הריעב״א בשם שם שכתוב מה

 דד״א כו׳ רע קראו יוצרו שאפי׳ יצה״ר קשר. מהרש״א
 בו קאתר ואפ״ה מלאכתו יגנה לא הדבר שהפועל

 שאפילו ועי״ל כו' לעיסה לה אוי וכמ״ש רע וקראו מנהו שיוצרו
 כת״ש ינצחוהז אס ידו על שיוכה כדי האדם לטובת שבראו יוצרו

 יצ"הר של תו3שמחש ע״ש רע קראו ת״ת יצ"הר זה תאד טוב כי
 ודו״ק: התות מלאך הוא היצה״ר הוא השטן הוא כת״ש להרע הוא

 שהוא הנשתה כח י3זק\לג3 הכונה כי׳ מתחדש אדם של יצרו
 בהרטר להחטיאו יום בכל עליו תתחדש שיצרו אתר העיוני שכל
 ולכך התפלת פרק כדאמרינן אתו תעי3 כך3 דרכו שאין מה הלב

 ניצול אדם דאין כדאמרי׳ היום כל רע רק ותייתי חדש דבר מקרי
 ר3שמתג אתר בכך שדרכו הגופני כח לגבי אבל עבירה מהרהור

 שייך דבגוף להמיתו תבקש אתר ולזה שלו חותר על להוסיף עליו
 בשטן גו' רשע צופה קרא דהאי הוא מעניינו הלמד ודבר מיתה
 גומר יהגה צדיק פי מיניה לעיל מדכתיב אדם ברשע ולא איירי
 להחטיאו לצדיק רשע צופה אמר זע״ז גומר בלבו אלהיו חורת

 ואתר המות מלאך הוא היצ"הר הוא השטן הוא כמ״ש ולהמיתו
 מיראת חוץ שתים בידי דהכל דאע״ג מלהחטיאז עוזרו שהקב״ה

 כו׳ זה מנוול בך פגע אות!:אם מסייעין לטהר הבא ת״ת שתים
 רובץ חטאת לפתח כת״ם למלוך יצא הסורים מבית ע״ש כך קראו

 ,בקהלת כפרש״י וטינופת סרחון ממקום אתו ממעי שיוצא משעה
 כדלעיל ליצ״הר התבלין שהוא תורה למקום לב״ה משכהו ואת׳

 ע״י כחומר נתיח הוא והתומר הגוף מצד הוא אבן אם ואתר
 מתפוצץ הוא הנשתה כח מצד להחטיאו הוא ברזל ואם התור׳

 שהברזל הנשתה כח תצד לאש התורה שדיתה וזה התורה ע״י
 הגוף נח מצד למים התורה ודימה התוספת נפי׳ ע״י מתפוצץ

נתוחע״יוק״ל: שהאגן ,,
 *ראה קרא דאמר חזקיה אמר לן מנא אומנות ללמדו א
 ממש אשה אם אהבת אשר אשר. עם חיים שם

 אם אומנות ללמדו חייב כך להשיאו שחייב כשם )היא( £?הל
 ללמדו חייב כך תורה ללמדו שחייב כשם היא תורה

טעמא מאי בנהר להשיטו אף אומרים ויש : אומנות



פרק נקנית האשה
 •על לחזור חייב לו דאין והיכא לו שאין ;כין ממון לו שיש כין דמשמע אביך

, . : אמו ואת אביו את לזון הפתחים

 המקום לכבוד ואם אב כבוד הכתוב השוה מהרש״א
 36 ו.ד3דכ ממש שווין אין דודאי דה״ק נ״ל כו'

 עומד לא כמורא וכן כמקום שייך לא נו׳ ותשקה מאכיל ואס
 3הכחו אותן השוה אכל כמקוס שייך לא זה כל כו' ולא כמקומו

 כו שותפין ששלשת! לפי להשוותן כדין ד־כן לך לומר לשכא כחד
 דתעלה וקאמר המקום את גס כיכד כאילו דהמככדן וכדמסיק

 שס ושיתף התחכר י״ה שם דהיינו כיניהס דרתי כאלו עליהם אני
 נוסחות וברוב כצ״ל הכן ככדני וכאלו כסוטה כדאמרינן ואשה איש

 ולגדל מהם לצאת שזכו ואש 3לא גס וקאי כוי״ו וככדוני גרסי׳
 ואתו אביו מצער שאדם וכזמן לקמן קאמר וכהיפך כזה כשר כן

 י״ה דהשס היינו נו', כיניהס דרתי שלא עשיתי יפה הקכ״ה אמר
 זכו שלא לפי ואש אש ונשאר כשיתופס רצה ולא תכיניהס מסתלק

: ודו״ק כשר כן לגדל
 ואמו ואביו הקב״ה באדם הם שותפין שלשה רבנן תנו יג

 הקב״ה אמר אמו ואת אביו את מכבד שאדם בזמן סס י
 תניא • וכבדוני ביניהם דרתי כאלו עליהם אני מעלה

 שבן העולם והיה שאמר מי לפני וידוע גלוי אומר רבי .
 בדברים שמשדלתו מפני מאביו יותר אמו את מכבד לא

 וידוע וגלוי אם לכבוד אב כבוד הקב״ה הקרים ?)פיכך
 יותר מאביו מתיירא שהבן העולם והיה שאמר מי לפני

 מורא הקב״ה הקדים לפיכך תורה שמלמדו מפני מאמו
 שאדם בזמן נחמן דרב קמיה תנא האב׳תני למורא האם

 שלא עשיתי יפה הקב״ה אמר אמו ואת אביו את מצער
: צערוני ביניהם דרתי שאלמלא ביניהם דרתי

 מזריע איש נדה כמסכת ככרייתא מפרש הם שותפין שלשה

 מ נופח והקכ״ה שכו אודם מזרעת אשה שכו לובן
 מפתה משרלתו ; ודבור אוזן ושמיעת עין ומראית גשמה

: ישדל ארי יפתה כי כדמתרגמינן אותו
 עליהם אני מעלה הכיבוד שאמרבענין כו׳י״ל בארם ג׳שותפין הרי״ף

 עשיתי יפת הקב״ה אומר אביו את מצער שאדם ונענין וגו' י

 כשמכבד ולפיכך פורענות ממדת מרובה טובה שמרה מבואר הענין ־ וכו׳
 ביניהם דרתי כאילו עליהם אני מעלה הקב״ה אומר ואמו אביו ■את

 וכזה הקכ״ה כיבוד ועל אביו כיבוד על כפול שכר לו שיש ונמצא וכיבדוני י

 השווה ה' את כבד ונאמר אביו את ככד נאמר בברייתא מ״ש יתכאר ■
 היקשא האי אצטריך לתאי דקסת המקים לכיצוד ואם אב כיבוד ׳הכתוב
 הכיבוד להגדיל השוה וכ״ת וכו' אביך את כבד הוא המקים שצווי ליה סיפוק

 מאכיל כיבוד איזהו בברייתא אמרו והרי המקים כיבוד בערך שיהיה
 הוא האב שהתכבד לומר הכוונה אמנם להקיש הוצרכו ולמה כו' ומשקה

 השווה וז״ש כאחת שתיהן על שכרו לו לתת להקב׳יה ג״כ כיבד כאילו שקול
 כאלו הקב״ה עליו מעלה אינו לאביו המצער בענין אבל וגו' אב כיבוד
 אמר אלא הקב״ה של ועל אביו של צערו על עונש לו לתת להקב״ה ציערו

 השוה ועי״ל צערוני דרתי שאלו ביניהם דרתי שלא עשיתי יפה הקב״ה
 אס מהונך ה׳הוא שכ*ד כשם לומר המקים לכיבוד ואם אב כביד הכתוב

 דמייתי דפאה בירושלמי אבל אב כיבוד כך לא לאי ואם כבדהי לך יש
 דאילו מכבודו יותר המקום שהעדיפו ואם אב כיבוד הוא גדול אומר רשכ׳יי

 לך יש אם כו׳ ופיאה שכחת לקט מפריש מהונך ה׳ את כבד כתיב התם
 כבד נאמר ואס אב כבוד אצל אבל חייב אתת אין לו איו יאס חייב אתה

 ־ הפתחים על חוזר אתת ואפי׳ לו אין ובין לך יש ביו אמך ואת אביך את

 כנד מדנתיג נאמר דשם זה את זה שית^ו אילו מאמרים דג׳ והנראה

רפב קידושין ראשון
 5א כיבוד שיים דאינס לומדים אנו מהונו כבדהו נאמר ולא אביך את
 לא לאו ואם הן לך יש אס לדרוש קולא הוא דמהונך ה' כיבוד עם ואם

 חייב הון לו אין דאפילו להחמיר הוא מהונך כתיב דלא אביו את וכבד
 אלא עוד ולא ממנך ה' את מכבד אביך את כבד דיליף נאמר וכאן לכבדו

 בדברים יכול אביך את כבד במכילתא דאמרו אביך את דכבד מקרא דאי
 לומדים היינו אביך את דכבד מקרא א׳׳כ מהונך מ' את כבד לומר תלמיד

 ממנך ה׳ את מכבד ומדילפינן ממון של כיבוד לא אבל דברים כבוד אם ני
 כתי׳ולהשקותז דלא להאכילו ממון בענייני לכבדו להחמי׳שצריך לומדים אנו

 שהחמיר למדנו שמתחלה איתנהו והא דהא ונלע״ר ־ מממונו זלפרנסו
 אפי' לכבד שחייב ולהחמיר לדרוש כדי כפי' מהונך ואס אב בכיבוד הקב״ה
 אבל מן לו כשאין גס לכבדם דחייב נהי י״ל עדיין אבל הון צו כשאין
 המפייס! נפשך לרעב ותפק הכתוב ע״דשאמר בדברים דיכבדנו אימא

 שי5נ לומר בדברים יכבדנו לו שאין בזמן לאביו יכבד הבן גס וכן בדברים
 לזה הפתחים על יחזור לו אין שאם לנו מנין אבל לו לתת רוצה הייתי
 ממין לו כשאין שהחמיר מה גס כי מהונך ה׳ את דכבד מהקישא ילפינן

 מדלא הפתחים על לחזור דממונא כעניינא ג״כ שמא ואס אב בכיבוד
 ממון בדבר לכבדו חייב דאינו איתא דאי בהקישא וילפינן בפי׳ ממנך כתיב

 ואס מהיקשא למילף לן דאית דמשמע דכבד לישנא נקט לתה א״כ כלל

 ג״כ ה׳ את לכבד חייב אינו לו אין שאם כמו לומר לקולא היא ההיקשא
 את כבד בפירוש היל״ל א״כ לא לא ואי חייב הוא לו יש אם ואס אב כיבוד
 בבחינה הפרש ויש א' בבחינה היקשא דורשים שאנו ודאי אלא ממנך אביך

 דברות בין שמצינו א' שינוי לדרוש חז״ל שרצו מבין אני ובזה כאמור־ אחרת
 יאריכין למען אמך ואת אביו את כבר נאמר שבראשונות לשניות הראשונות

 אלהיך ה׳ צוך כאשר אמך ואת אביו את כבד כתיב השניות ובדברות ימיך
 וחז״ל אלהיך ה׳ לוך כאשד מאי להבין שצריך אלא עוד ולא זה■• שינוי ומה

 סתס אביך את כבד מחודשת דרשה לדרוש יש זה ועם במרה־ צוך דרשו
 לרמוז השניות בדברות וחזר לכבדו חייב אתה מן לך אין שאפי' להחמיר

 ואת אביך את כבד לז״א נפשך לרעב ותפק כתו כלבד כדברים יכבדני יכול
 שהזכיר עצמו בכבוד אלהיך ה' שצוך כמי כלומר אלהיך ה׳ צוך כאשר אמך

 ־ וכו' ובמשתה כמאכל ממון כענייני ואס האב של הכבוד יהיה כן הונך לך
 אלהיך ה' צוך כאשר לכבדהו חייב מתון לו יש שאס תטעה שלא וכדי

 ה' זך5 כאשר הראשונות בדברות הזכיר לא לכך מהונך שכתוב כככודו
 אתת לך יש אם ככבודה׳דהתם שצוך כתו זה כיבוד שאין לרמוז אלהיך
 והוא הנ״ל מהו לכבדו חייב לך אפי׳אין סתס כבד לכ״כ לא לאו ואס מחוייב

 מהונך ה׳ את כבד נאתר דתניא בגתרא כאן ת״ש מתבאר כזה וגס • נכון
 ובירושלמי ־ כיס חסרון כאן אף כיס חסרון להלן מה אביך את כבד ונאמר

 הפתחים על חוזר אפילו ואס אב ככיבוד אבל שחננך ממה מהונך דרש
למעלה שכתבתי ע״ד מתבאר אמנם זו את זו סותרות אלו דרשות ונמצאו

•צ נכון הוא כי והכן

 יד דוחק כאלו בסתר עבירה העובר כל יצחק רבי אמר
סם כסאי השמים ה׳ אמר *כה שנאמר שכינה רגלי

 ישעי>ו לאדם לו אסור לוי בן יהושע ר׳ אמר רגלי׳ הדום והארץ

 יס בל *מלא שנאמר זקופה בקומה אמות ארבע שיהלך
1 שם ארבע מסגי לא יהושע דרב בריה הונא רב כבודו הארץ

 , : מראשי למעלה שכינה אמר הראש בגילוי אמות
כאן המקום אין אותר נסתר והעובר רגלי הדום כולה והארץ

 רגליו כדוחק נמצא ־ יודע אין לומר נסתר הוא לפיכך
ויור? 33משתר משמע הארץ כל מלא : כאן אין לומר ותקצרן

 : כדוחק נראה קומתו והזוקף למטה
למצי היינו שכינה רגלי דוחק כאלו בסתר עבירה העיבר כל תוספות

: דחגיגה קמא בפרק כדמוכח ליצריה כייף

 דמתנייש דכיון כר בסתר עבירה העובר כל מהרש״א
דומה סתר3 ועובר כפרהסיא לעבור אדם ני3מ

 רגל* כזה דוחק הוא נהר* נסתר השנינה-שחאה שם אין כאלו ל)
השנינה 3 ^א



קידושין ראשון פרק נקנית תאשר
 מסורי! ומוחו וחייו ואמו כאניו ננריאתו שותף הוא שאף
 נרך7 ראש לומר הכתוב זקק הו לא אמת דברך ראש : גילן
 בכבוד! לומר הראשונים דבריו אחר מרננים שהיו לפי אלא אתת

 שראש למדו דגי־ין סוף כששמעו והודו חזרו זמן ולאחר הזהיר
: אמת דכריו

 כו׳לכאורה לא פיך מאמר פיך אמרי שמעו כי מהרש״א
 יהיה ולא אנכי דכרות ׳3 על פיך אתרי קאתר שפיר

 ליישב ויש מכות מסכת בסוף כדאמר שמענום הגכורה דמפי
 שהוא אח׳ תאתר על מתחלה כששמעו הודו דלא דמשתע דה״ק
 נתכוין לך יהיה לא על דלא וע״כ מאמרות עוד ששמעו עד אנכי

 אנכי רק מששמעו וגו׳ לך יהיה לא גס כששמעו עפי דאתאיהודו
 וכדמסיק ואם אב ככוד גס כששמעו 3הכתו נתכוון ע״כ אלא

 וכפרש"* נו׳ עצתו לכבוד אתרו לך יהיה לא אנטגס מששמעו
 ומלשון סוף מלשון אמרי יהיה הדרש דלפי נזה שמעתי ועוד

 לדקדק יש כי׳ מסוף אלא : ודו"ק סופו שהוא נגד של איתרא
 דקרא דאשיפא לומר ונראה נתקרא דנרך נוף הוזכר דהיכן

 ואס 3א כנוד שמצות לפי צדקך משפעי כל ולעולם דכתיג קסמיך
 כ;* אח׳ עכו״ס עשה מה נסמוך כדמייתי נמוסית שכלית תצוה

 לראשונות גס זו מנוה ידי על עכו״ם הודו ולכי כו' אתו באתה ו
 הכיל דהיינו וצדק ומשפט עול׳ לכל שהם דנרך סוף דע״י מ״ש

 כמל מצו' וקרא לך יהיה ולא אנכי שהם דנרך לראש הודו ואס אג
 ה' נכ״א תיו שתיס שבלוחות שאתרו תה כלפי דברך סוף ואס אנ

 וחיית* הראשונה מלוח דנרות ה׳ סוף ואס אנ כנוד וה״ל דנרות
 :אם ו אב ככ׳זד תקייתין דהעכו״ס הוא דכן עוכדי תרתי הכי נתר

 ארן מלכי ה׳כל יורוך ת״ר נשיאה דבי אפיתמא רבה עולא דרש הרי״ף
 הקושי* ואס ה׳ יודוך מ״ד דאמר ליה קשיא מאי וקשה כו' י

 ה' יומך כתיב היל״ל כך פיך אמרי אלא נאתר לא פיך מאמר מ״ש היא
 פיך אמרי לומר ניחא דאדרבה פיך מאמר קאמר מאי נבאר ועוד ־ ונו׳
 שמעז העולם ובל פיך אמרי והס הגבורה טפי שהם לך יהיה ולא אנכי על

 וע״ק קולו1 שתעו כי ה׳ לשם והודו לך יתך ולא אנכי שאמר ה׳ בקול
 אתר* שמעו כי לה' שהודו אומר והכתוב דורש הוא לעצמו שאתרו מני׳ל

 והודי חזרו כבד שכשאמר לנו מנין ועוד לו יהיה ולא אנכי שהם פיו
 מנין אמת דברך ראש מתכא דאמר לרבא וע״ק * ראשינות למאמרות

 לומר הוזקרן לא פי' ורש״י ־ אתת דברך שראש ניכר דברך מסיף לדקדק
 הזהיר לכבודו לומר הראשונים דבריו אחר מרננים שהיו אלא דברך ראש

 כבד שהרי וקשה אמת דבריו שראש הודו דבריו סוף כששמעו זמן ולאחר
 עם וניל ־ דברות של סוף הוא תחמוד לא כי הדברות סוף אינו אביך את

 כי ה׳ יודזך וז״ל פ״ב תשא כי פר׳ רנה במד' שבא הזה המאמר שנבאר
 ועמדז הקב״ה מפי עכו״ס שמעז ב׳דנריס פנחס א״ר פיך אמרי שמעו

 אלהיך ה' אנכי ואמר לישראל הקב"התזרה שנתן בשעה והודו הכסאותס

 מכחישז אקר שיהא רוצה מלך איזה אמרו כמונו זה עכו״ס הלכי אתרו
 שותף לו שיהיה רוצה מלך איזה אתרו לך יהיה לא שאמ׳הקב״ה בשעת וכן

 בז נשבעים שיהיו רוצה מלך איזה אמרו תשא לא חקב״ה שאתר בשעה■ וכן
 חצה מלך איזה אמרו השבת יום את זכור הקצ״ה כשאתר וכן והשקדים

 אבל • הועדס יום שהוא שלהם גנזשייא יום מכבדים הבריות יהיו שלא

 עובר עצתו שתכתיב מי כל שלנו כנתוס״א אבי!* את כבד שאתר בשעה
 מכסאותם עתדו אביך את כבד ואומר מכריז וזה באבותיו כופר הוא לתלך
 שלנו ננימוסות אמרו ישלם הקדש מן חטא אשר שאתר בשעה * לו והודו

 חטא אשר ואומר מכרין זזה וט' סכין ביה יהב קיסר מן צנזרי לאבד כל
 תמעל כתיב שנגנוה מגבוה יותר בהדיוט שהחמיר עוד ולא ישלם הקדש מן

 נרמס היכן שם >^אר אט צריכין וכן כמזין־ עשאז תחטא כי ובהדיוט מעל

זרשזח

 והארץ מעיד והכתוב הארץ על השנינה רגלי אין כאל> השטנה
 ד׳אמות שיהלך לאדם אשור רינ״ל מאמ׳ נסמוך ולזה רגלי הדוס

 אמות ד׳ אותן שהולך וזה אמות ארנע גכ״מ אדם של שיעורו מ׳
 לשכינת מקום ואין ממש שלו הס כאלו לו ודומה זקופה גקומה

:וק״ל גומר הארץ כל מלא אמר והכתוב שס
 אומר אבא אליעזר רבי את אחת אלמנה בן שאל שס

 מהם איזה מים השקני אומדת ואימא מים השקני
 שאתה אביך כבוד ועשה אמך כבור הנח א״ל קורם
 כך א׳׳ל יהושע ר׳ לפני בא אביך בכבוד חייביץ ואמך

 שבן ניכר עיניך ריפי מבין א״ל מהו נתגרש־ה ר׳ אמ׳לי
 :כתרנגולי׳ להם וקעקע בספל מים להם הטל אתה אלמנ׳
 נתגרשה ־ אליעזר רבי לו שהשיב כדרך השיבו יהושע רבי כך ליה אמר

 שער עיני,־ ריסי מבין : תהו אבי בכבוד חייבת אמי שאין
 הבכי מן עיניו ריסי ונשרו יתום שתית ניכר אתה י העיין כסוי שבשורות
 ריסי שנשרו עד כנגדה ומכה קולת שומע ר״ג והיה בתייר! כלאמרינן

 ואני באת ללמוד אלא למעשה אתה צריך ולא אתה אלמנה שין :עיניו

 קרקר וקעקע בספל מים להם העל : עליך שוה שניהם שכבוד לך אומר
 שאלו והוא לעשות צריך היה שלא ולפי לתרנגולין שמקרקרין כמו להם

; לעשות שעליו כמו

 בר אביך כבוד ועשה אמך כבוד הנח א״ל מהרש״א
 ול״ל בקרא לאם 3א הקדים שפיר דא״כ לדקדק יש

 יו3מא יותר אמו את ד3מכ שהנן כו' וידוע גלד דלעיל טעמא
 אם להקדים במוריד שינה לתה דלעיל הקושיא דעיקר וי״ל נו׳

 כו׳ אלמנה שבן ניכר עיניך ריסי א״למבין : לאיןק״ל
 והוא עכ״ל כו' למעשה אתה צריך ולא אתה אלמנה שכן פ־ש״י

 ואמא אנא הל״ל לא אלו לשאלות צריך היה לא דהוא כיון דחוק
 נשאלה וע״ק נו׳ השקיני א״ל ואמו השקיני א"ל אניו הל״ל אלא

 מבין כך ר״א א״ל לא למה השקיני אומר דאנא ר״י ששאל קמייתא
 שנן נו ר״י ראה מה וע״ק אתה אלמנה שנן .ניכר עיניך ריסי

 שנשרו עד עליה ונכה אתו ומתה הוא אלמן נן ואימא הוא אלמנה
 עיניו כריסי ראה דנתי ודאי קמייתא דנשאלה ונ״ל עיניו ריסי

 ושאל אלמן נן או הו׳א אלמנה ן3 אס ידע לא אנל יתום שהוא
 ואולי קיימים שניהם ואתו אניו נהיות כנר לו צריך דהוה מלתא
 ננתגרשה כששאל אכל עשה שפיר אם ושאל כך חייהס1לו. אירע

 אלמנה כן והוא קיימת דאתו ע״כ שאל לאתי הדנר כצריך תהו אמו
 האס מן אחיו על אלא ו'3א תת כנר שהרי עצתו על שאל ולא

 יעשו היאך מתני ונתגרשה ננים לה והיה אחר איש אתו שנשאה
 דכיון כן יעשה האם מן אחיו ר״ל כו׳ כספל מים להם העל א״ל

 מיס להם יתן השהיה כלי ׳שהוא מתן לאחד כיס ליתן לו דא״א
 : זדו״ק כו׳ ויקעקע הספל שהוא הרחיצה ככלי לפניהם רניםטי

 ה* *יורוך מ״ד נשיאה דבי אפיתחא רבה עולא דרש
 לא פיך מאמר פיך אמרי שמעו כי ארץ מלכי כל

 ולא *אנכי הקכ״ה שאמר בשעה * פיך אמרי אלא נאמר ת;׳כ־
 שאמר כיון דורש הוא עצמו לכבור עכו״ם אמרו לך יהיה 9=

למאמרו׳הראשונו׳ ודודו חזרו אמך ואת אביך את *כבד
 כוך ולא דברך ראש אמת דברך *ראש מהבא אמר רבא י1

 ו-ר:6דברךא שראש ניכר דברך מסוף אלא דברך
מנוד! אדם שחייב שנן הראשוגום למאמרות והורו חזרו



פרק נקנית ראשה
 שהם פיו אמרי שמעו כי שהודו משמע הכתוב ת! אלרשאדרנה דרשות

 הדברות כל שאר על אמרו וגס הגבורה מפי ששמעו לך יהיה ולא אנכי
 הוא פיך שאמר' לומר יכולים והיינו ־ מהם אחד שהוא כבד על אמר זלא
 אמרי לכיאלה קרא למה יקשה ישלם הקדש מן חטא אשר את ועל ככד על

 ששיעור לפרש אפשר לכך הקכ׳יה של אמריו הס שבתורה המצות שכל היו
 פיך אמרי כששמעו וטעו שנמגמו ארץ מלכי כל ה׳ יורוך הוא כך הכתוב

 חזרו ואעפ״כ כך רוצה הוא כ"ו מלך כל אתרו לך יהיה ולא אנכי שהם
 לאכותם לנכד שצוה ה׳ ככור גדול כי שראו ממה ה׳ כדרכי וישירו והודו
 על כצוותו ה' כביד גדול כי ראו אחרת ועוד זאת ־ ה' ד כב גדול כי בודאי
 יגזלו שלא הגזל על להזהירם האדם כני שהם יראה ושפל ה' רם ני הגזל

 וגטה לשכינה להקריב ממרחק הבא הגר הגזל על יותר הזהיר וגס לזה זה
 ממרחק הנא הגר על יידע ממרחק גבוהים נל על גנוה הקנייה שהוא
 ארץ מלני כל יורוך אלה שתים על וחומש קרן לו לשלם עליו לרחם יידע

 כי גס אלא שמעו כי היל״ל לא דרסה אותה שכפי הקשו הזה ובמאמר
 יורוך לומר שהכוונה תאמרו וכי ה׳ בדרכי ה׳וישירו יורוך פיך אמרי שמעו

 מפיו לך יהיה ולא אנכי ששמעו הקב״ה פי אמרי המלכים כל כששמעו ה׳
 של דברות הב' שהרי נאמר לא פיך מאתר הקשו לזה ה׳ לשם ושכחו הורו

 אחת כדכתיב אחד במאמר אלא אמירות ׳33 נאתר לא לך יהיה ולא אנכי
 נכללו מאמר שבאותו הילי׳ל פיך מאמר א״כ שמעתי זו שתים אלהים דכר

 הקנ׳יה שאמר פ/שעה דר>ו לזה פיך אמרי אמר ולמה לך יהיה ולא אנכי ג׳
 אכיך את ככד כששמעו אותר הוא עצתו לככוד אמרו לך יהיה ולא אנכי
 כדיכור ארץ מלכי כל ה׳ יורוך ה״ק והשתא הראשונות למאמרות הודו
 יהיה ולא אנכי הדברות שאר שהם פיך אמרי על גס יורוך אביך את ככד

 ני וזהו עצמו ככוד על דברהק־״ה שלא נאמרו הודו וזכור תשא ולא לך
 לישראל להזהיר פיך אמרי היו ראשונות המאתרות אותם שכל והכינו שמעו

 המאתרות כל ה׳על יודוך יאתר או ־ ת' פי דכר עצמו לככזד ולא להנאתם
 ה׳ ככוד גדול כי שראו ממה וישירו הודו כולם על פיך מאמרי ששמעו

 בהם להלוך דרכים שהם ה' כדרכי וישירו ואס אב שהם התחתונים לכבד
 ונרמז הכריות כנוד מכלי ה׳ כבוד גדול כי עצתו לכבוד ולא ישראל בני

 יראת ושפל ת' רם כי ואם אב לכבד שצוה ה' ככוד מדכתיב אכ ככור דבור
 שדרך נראה אמת דברך ראש מהנא אתר רנא : התחתונים ככוד על לזרז

 עצתו לכבוד שאמרו המלכים שהם חנם רדפוני שרים הכתובים סמיכות
 לא בי אני שיודע לבי פחד מדנרך כי אנכי כן ולא ח:ס רדפוני דורש הוא

 אמרתיך על אנכי שש המלכים פי לסתום וכרי חלילה הוא,אומר לככודו
 אמרתך שהוא דברך מסוף הרי רב שלל כמוצא אכיך את ככד של דכור שהוא

 אלא לכבוד נאתר לא הדברות שאר כל אמת דברך שראש ניכר כנד של
 שבהם והאחרון תשא וצא וזכור לך יהיה ולא אנכי היה האחד וכלוח לוח ל3 על ת' כתונים היו שהדברות לפי דברך סוף ככד של דיבור ונקרא ־ באמת

: אביך את כבד הוא

 לרם אמר ראם אב כבוד היכן ער עולא מרב מיניה בעו
 באשקלון לאביו אחד עכו״ם עשה מה וראו צאו שס
 פרגמטיא חכמים בקשו אחת פעם שמו נתינה בן ודמא פרק
 תחת מונח מפתח והיה שכר רבוא בששים אין

 אמר יהודה רב אמר ציערו ולא אביו של מראשותיו ני^ת
 אמר ואם אב כבוד היכן ער ר׳אליעז׳ את שאלו שמואל 1״0ו

בן ורמא באשקלון אחד עכו״ם עשה מה וראו צאו לרם רש״א

 אבנים חכמים ממנו בקשו אחת פעם אמרו שמו נתינה
 בשמנים מתני כהנא ורב שבר רבוא בששים לאפוד

 ולא אביו של מראשותיו תחת מונח מפתח והיה רבוא
 לו שנולרה שברו הקב״ה לו נתן האחרת לשנה ציערו

 להם אמר אצלו ישראל חכמי נכנסו בעדרו אדומה פרה
 שבעולם ממון כל מכם אני מבקש שאם בכם אני יודע
 אותן אלא מכם מבקש אני אין אלא לי לנותנים אתם

רפי. קידושין • ראשון
 חכמים וכששמעו אבא כבור בשביל שהפסדתי ממון

 על ועושה מצווה בך מצווה שאינו מי ומה אמרו בדבר
 ועושר. מצווה גדול חנינא רבי דאמר וכמה כמה אהת
 הוד. מריש יוסף רב אמר • ועושה מצווה שאינו ממי

 פטור סומא דאמר כר״י הלכה לי אמר רהוה מאן אמינא
 לא אנא אמינא לרבנן טבא יומא עבירנא המצות מן

 רבי דאמר להא דשמענא השתא עכירנא וקא מפקירנא
 ועושה מצווה שאינו ממי יותר ועושה מצווה גדול חנינא

יומא עבידנא יהודה כרבי הלכה ראין לי ראמר מאן
: לרבנן טבא

.־ 3ואדגריזה3ר הס׳3 משתכר היה שכר רבוא בששים
 תוספמז3 וכתבו ישן והיא אביו של מראשותיו תחת

 שגרות: לא ולכך התכה על פשוטות רגליו שהיו מפרש וגירושלמי
 הקב״ה לו שילם כך ועושה מצווה שאינו מי ומה :כע״

 ״ק33 המצות מן פטור סומא דאמ׳ יהודה דרבי הא : שכח
יומאטבא : נהור סגי שהיה מפקירנא לא : החובל פרק

:לתלמידים סעודה לרבנן
 ועושה שמצווה דמי טעמא דהיינו נראה ועושה המצווה גדול תוספות

 מצווה שאין ממי יעבור פן יותר ומצטער שדואג לפי עדיף
: יניח ירצה שאם בסלו פת לו שיש ועושה

סירקון לבוש היה אחת פעם אמר דימי רב אתא כי
 ד אמו ובאתה רומי גדולי בין יושב והיה זהב של
 0ש ולא בפניו לו וירקה ראשו על לו וטפחה ממנו וקרעתו
 תצטער שלא לח והושיטו שלה קורדקסין ונפל הבלימה

 פסיוני• לאביו מאכיל יש אבהו דר׳ בריה אבימי תני
 לעולם ומביאו בריחים מטחינו ויש העולם מן וטורדו

 חמשת כבוד קיי׳מצות ברי אבימי כגון אכהו א״ר הבא
 ר׳אבהר אתי הוה וכי אביו בחיי לי׳לאבימי הוו סמכי בני
 אדמטא אין אין ואמר ליה ופתח ואזל רהיט אבבא קרי

 קאיי גחין לי׳נמנם אדאייתי מיא אשקיין א״ל יומ׳חד התם
 אבימי*מזמ?ר וררש מלתיה אסתייעה ראיתער ער עליה

 עא כר יעקב רב ליה אמר בנחלתיך גוים באו אלהים לאשף
 מדלא אבא רב מבי דאתינא רעד אנא כגון לאביי אבוה

 קביל מאמך א״ל אעביר היכי לי מזגא ואימא כסא לי
 רעתיה: חלשא הוא תורה רבד דביון תקבל לא ומאבוך

 בעיא רהות אימת רכל אימא ההיא ליה הוה טרפון רבי
 נחת* נחית רהות אימת וסליקהנוכל גחין לפוריא למיסק

 עדין ליה אמרה מדרשא בי משתבח וקא עלויה(אתא
 ולא לים בפניך ארנקי זרקה כלום כבוד לחצי הגעת לא

 אמ׳ דאימיה כרעא קול שמע הוה בי יוסף רב הכלימתה•
 ימי'^־ אשרי יוחנן רבי אמר * ראתיא שכינה איקוסמקמי

איתא מתה ילדתו אביו מת אמו עברתו יוחנן רבי המאן שלא
נו אשי - . אמווכןאביי

 םםי^ס3ל סירקה : נתיצה דמאכן לבוש היה אחת פעם
 ר׳ פסיוני :זהב כחוטי מרוקם זהב של : סינד״ר שקורין

 העולםאניי מן וטורדו : ר3מד3 שירד שלו מין ושמן תשוב עוף
מטחינו ויש ; מעודת> על >ן צרת לו שמראה עליו שנענש

ורחים



■ קידושין ראשון פרק נקנית• ראשה
 שתכבדו הבא לעולם ומביאו : קשה מלאכה שהוא ^רחים

 רכה בלשון עליו מטיל והמלאכה ונחותים טובים דברים בדברו
 זו ביגיעה אלא להתפרנס יכולין שאינן השעה צורך לו ותראה

 שהיה באחד תעשה * בשניהם תעשה גי־סינן ירושלמי בתלמוד
 אלת כל לך תאין אביו לו אתר אחת פעם פסיוני לאביו מאכיל

 ואכול לעוס כלומר ואכול טחון לך איכפת תה אבא ליה אמר
 לו והיה ברחיס טוחן שהיה באחד תעשה ודוב לו שקשה הראתו

 בנו ליה אתר המלך לעבודת לבא אביו בשביל המלך שלח זקן אב
 אי קצבה לו שאין המלך לעבודת תחתיך אלך ואני טחון אבא

 לי׳לאבימי הוו סמכי לך:ה׳בני 3ט לתלקי ואם לך טב לבזיונא

 רץ אביתי היה אביא אבתו רבי קרי הוה כי ואפ״ה אביו בחיי
 : אפתח אפתח אין אין .־ לילך מבניו לאחד מניח ואינו לו ופוקח

 אחד תזמור במדרש הבין לפניו גחין בעודי מילתיה אסתייעא
 מפרשים יש לדורשו לכן קודם בו תבין היה שלא תהליס שבספר

 בנחלתיך גויס באו אלהיס לאסף תזמור דרש לבדו זה שבמקרא
 שכילה על שירה אסף שאתר כך ודרש ליה תיבעי לאסף זגו׳קינה
 פליטה הותיר כך מתוך שבביתו ובאבנים בעצים חמתו הקב״ה
 כלה אותר הוא וכן פריד מהם נשתייר לא כך שאלמלא בישראל

 לאבי ואהוב יחיד שאני אנא כגון : בציון אש ויצח חמתו את ה׳
 הוא תורה דבר כיון : אעשה תה זאת לי ועושי! לאמי ויקר

 שלא מי אשרי : עבודה תתנו תקבל אם דעתיה חלשה
 : עליהם נענש והוא הצורך ככל כבוד לקיים אפשר שאי חמאן

 : מדעתה מטורפת שהיתה כמדרש יש ־ וקרעתו אמו כאתה תוספות
 ונפל הבאר מ! מיס לשאוב שהלכה לשפחה משל שעריה כארץ שטכעו ל3> שירה אתר שאסף כמדרש כתוכ לאסף תזמור אכימי ודרש

 מן מיס לשאוב המלך שפחת שבאת עד ובוכה מצטערת וכיתה לכאר גדה
 לשורר הראשונה התחילה שס כלי אותו ונפל זהב של כלי וכידה הבאר
 שאינו הבאר מן כדי אדס שוס שיוציא סכורה הייתי לא עכשיו עד ואמרה

 שהיו קרח כני כך ־ עמו כדי יוציא זהב של אותו שיוציא מי ועכשיו כחשב
 השערי׳ שיוציא מי אמרו שירה אמרו שעריה כארן שטכעו כשראו בלועים

 טרפון רבי :קרח ממשפחת שהוא מזמור אסף אמר לכך אותנו גס יוציא
 פוזמקי אכדה טרפון דרבי אימא אחת פעס בירושלמי יש וכו' ליה הוה

 רגליה תחת ידיו טרפון רבי ושם לבקשם ממטתה ויצאתה בחצרה דידה

 בירושלמי ועוד י ידיו על דורסת והיתה רגליה תטנף שלא הקרקע על
 ישמעאל רבי אתי דהוה ושעתא שעתא כל עבדת ישמעאל דרבי דאימא

 רבי כששמע המיס את שותה והיתה רגליו את רוחצת היתה מדרשא מכי

 והיתה חכמים לפני שנאת עד כדבר מסרב היה כך עושה שהית-ה ישמעאל
 חכמים נכהלו כבוד מצות מקיים הה שלא בנה ישמעאל רבי על קובלת
 לעשות שיניחנה לו וציוו המעשה להס וספר ישמעאל לרבי ושאלו בדבר

כביד: הוא זה וכענין רצונה

 סמכי בני דהוו לומר דקדק בו׳ סמכי בני ה׳ מ^רש״א
 ולפתוח במקומו ולרון אביה׳ לכבד ידעי הוו ובודאי

 בעצמו הוא שיקיים כדי אותם הניח לא הוא אבל אביהם לאבי
 אביהם שלחן על סמוכים שהיו סמכי בני ועי״ל אב כבוד מצות

 לפתוח במקומו מלאכתו שיעשו עליהם לצוות בידו והיה אביתי
 כו׳ מילתא אסתייעא : וק״ל אותם הניח ולא אביהם לאבי

 להך זכה אב כבוד מצות אביתי דקיים משוס ניחא התוס; לפי׳
 שיעלו הבלועים אבותיו בית כבוד משוס תזמור אסף שאתר דרשה

לקמן למ״ד )אפי׳ כי תקבל לא מאבוך ;״י33 השערים עס

 שר^וי כבודו היינו תחול הוא כבודו על שתחל הרב ובין האב דבין
 הכא כי לתלמידו כבוד עושה הרב אס אבל לרבו לעשות התלמיד

 לחצי הגעת לא עדיין : ןק״ל דעתיה חלשא דמ"ת תחול אינו
 דאיכא הי־כא להזהיר הכתוב צריך ביותר בעלתא כדאתרינן כבור
 שאמרו כו׳ע״ד שכינה מקמי איקום אמר :"ק ויו סעי חסרון

 וכת״ש ביניהם דרתי כאלו עליהם אני כו׳מעלה שאדם בזמן לעיל
 את *כבד • • וח״ק לשכינה רומזת שבאשה י״ה משם דה דהיינו

 ׳בעלמא דאתרי׳ אע״ג בו׳ כיס בחסרון להלן מה מהונך ,ה
 כבוד דלשון תלת׳ גילוי רק אינו קבל׳הכא תדברי ד״ת למדין דאין

" 4 : וק״ל כיס בחסרון יפול
 תכשיטים בעינא א״ל זקנה אימא ההיא ה״ל אסי רב

 * דשפיר גברא בעינא לך ניעיין גברא בעינא לה עבר
 אתא אבתריה דקאזלה שמע לא״י ואזיל שבקה כוותך
 אסור א״ל לח״ל מא״י לצאת מהו א״ל יוחנן דרבי לקמיה

 הדף פורתא ארתח יודע איני א״ל מהו אימא לקראת
 לשלום יחזירך המקום לצאת נתרצית אתאא״לאסי'

 מירתחרתח א״לח״ודלמא אליעזר דרבי לקמיה אתא
 ואי א״ל לשלום יחזירך המקום א״ל לך אמר מאי א״ל

 שמעי והכי אדהכי לך מברך הוה לא דרתח איתא
: נפקא לא ידעי אי אמר הקאתי לארונה

 לשלום יחזירך :לככל למקומו לחזור שדעתי היה סכור לצאת נתרצית
 רתח מירתח ח״ו דילמא לר״א אשי רבי איל : מקומך עד

: יוחנן רכי עלי

 היה סבור פרש״י בו׳ המקום לצאת נתרצית מהרש״א
 דתשתע דחוק והוא כו׳עכ״ל למקומו לחזור שדעתו

 יחזירך לפרש נדחק גם קאתר אתו לקראת לשאול אתא דהדר
 לא"* ולחזור אתו דלקראת נראה פירושו ולולי מקומך עד לשלום
 כבוד משוס דגם דאפשר יודע איני יוחנן ר׳ קא״ל ואפ״ה קאמר

 חביב היה אם כבוד דתצות ומשוס ל לח" מא״י לצאת אשור אס
 ר״י וא״ל ספיקו לו להתיר ר״י לפני אתי הדר אסי דרב עלית

 : וק״ל לא״י לכאן יחזירך המקום אס כבוד משוס לצאת נתרצית
 בחייו מכבדו בסמוך דאתרי׳ אע״ג בו׳ נפקי לא ידעי אי אמר

 :וק״ל למת כבוד מקרי שאין אפשר הכא כי המת לקראת ובמוחו
 שם הנשמע כיצד בחייו במותו ומכבדו בחייו מכבדו ת״ר

 ' בשביל שלחוני יאמר לא למקום אביו בדברי
 אלא עצמי בשביל פטרוני עצמי בשביל מהרוגי עצמי
 שמועד. דבר אומר היה כיצד במותו אבא בשביל כולהו
 מרי אבא אמר כך אלא אבא אמר כך יאמר לא מפיו

ואילך מכאן חדש י״ב תוך וה״.מ משכבו כפרת הריני
: הבא העולם לחיי לברכה זכרונו אומר

 את שמכבדים המקום באנשי מכיר אם למקום אביו בדברי הנשמע
 יתלה אל בשמו שיאמר דברים לקבל כבוד לו לחלוק אביו

 שלחוני באביו: הכבוד יתלה אלא כאביו שיכבדוהו יודע ואפי' בעצמי הכבוד
 כדבר אביו ברבר למקים נשמע איבו אם איל לו צריך שהוא אבא בשביל
 !נא עלי >משכבו כפרת הריני :גנאי אלא לו שאיני באביו יתלה אל עצמו

 משפנו שאין שקבל מה קבל כבר ואילך מכאן :נפשו על לבא הראוי רע כל
, ״ בגיהנפאלאי״גחדש: ישראל .רשעי

 4אה״



רפד ■קידושין ראשון פרק נקנית האשת
 בעיני מאד גדלה ני ואם אב׳ כבוד במצות נמס׳זו חז״ל האריכו

 ט תקל ואל וגו׳ אביך מוסר בני שמע כלתה כאתר והוא ה'
 כי וזה בדברים אותך כתכדלה גס אמך תורת חטזש ואל אותך כייסר כשביל
 וכי' ואתו הקב״הזאביו באדם טתפין ג׳ בתז״ל מובן לראשך ■הס חן לציית

 וענקים • לכל וראכזן ראש הקב״ה היא לראשו בחן לויה עושים חביריס הל!
 ובמותי בחייו תכבדו פה מ״ש אמנם ־ ולתפארת לכבוד לך הס גס לגרגרותיך

 ׳ שתעתתא כולא ואזיל שקיל ודאי בהא השתא דעד בחייו דתכבדו פ׳שיטא
 ממקומי תדן בחייו בפניו שלא ג״כ האב לכבד שיש לומר בא דעכשיו אלא

 תקיים הוא ובעוד אבא דבראתזכי בתותא. ־ אחרים אצל יותר להחשיבו
 ולא בזכותו העונש אביו תעל יקל תשכבו כפרת הריני באומר כיבודו מצות

;עביד קא מצוה עצתו דבר באותו דהרי עליו יתנוהו

 לחיי לברכה זכרונו יאמר ואילך מכאן מהרש״א
 זכרונו לומר שיש מצעו בחייו גס כו׳ העה״ב

 לחיי תוסיף במותו גדול לגני יהיה היו ואברהם גבי כמ״ש לברכה
.־ להבין וקל הבא עולם

 עומד לא מורא * כבוד ואיזה מורא איזהו רבנן תנו
דבריו את סותר ולא במקומו יושב ולא במקומו שם

 מכנים ומנעיל מלביש ומשקה מאכיל •כבוד מכריעו ולא

 בן משל אמר יהודה רב מי משל להו איבעיא י ומוציא ך□
 רבי את שאלו • אב משל אושעיא רב אמר נתן רב

 שיטול כדי להם אמר ואם אב כבוד היכן עד אליעזר
: יכלימנו ולא בפניו לים ויטילנו דינרים של ארנקי

 בסוד שם לעמוד לאביו המיוחד במקום במקומו עומד לא
 וחכם אביו היה אס מכריעו ולא :בעצה חביריו עם זקנים

 מי משל :פלוני דברי נראה יאתר לא הלנה בדבר חלוקים אחר
: ומכבדו ומשקהו מאכילו

 דלית היכא דלכ״ע פירש* בתזספזת זכי' אב משל אמרת ואי הרי״ה
 מקשה מאי לדבריהם וקשה אביו לזון חייב לכן ליה ואית לאב ליה י

 לזונו הבן חייב ■דהכא מודה אב משל למ״ד דגא וכו' אב משל אמרת ואי
 דלית היכא לאב ולזון ניסו לחסר הנן בצריך ה' את דכבד ש ג" "לפיכן ולכך
 חייב ואפ״ה ליה דאית ה' את מכבד ג״ש דילפינן דכיון לומר ואפשר ציה

 אניך את ככד נמי לומר א" צריכין כיסו בחסרון להקב״ה לכבדו אדם
 ליה נפקא מאי אב משל אמרת ואי : כיסו לחסר צריך לאב שיס אע״פ

 ב׳ ת״ש :כיס חסרון היא זו ממלאכתו הבן שמתבטל מלאכי לבעול ומשני מני׳
 לפרנסו עליו מועל !"ל פרש״י וכו' להעדפה צריכא לא וכו׳ ובנו אב אחים
 למאי וקשה עני מעשר יאכילנו יותר לסעוד צריך אביו ואס בינונית מדה

 משל דאתר לנפשיה וכו׳ליקשי חובו פורע נמצא אב משל אמרת ואי דהקשה

 מעשר במעו׳ חובו פורע ונמצא לזונו הקמשלו מרזוייב לאב דלית ודכא אב
 עני מעשר להס דמאכילין מיירי ילשותף ולאת לאב לו דאין ע״נ דהא עני

 ליה דלית היינו לזונו הבן דשייג דהא זי״ל במעש׳עני חובו פורע הבן ממצא
 מ>שר לאב נותנים שאם עני מתעשר אפי׳ מזון לו נזדמן כשלא היינו לאב
 אלא חובו פורע זה ואין מיקרי לאב ליה אית בו־לענייס הקב״ה שזיכה עני
 תארה עליו תבא יהודה רבי דאמר שפיר אתי והשתא לו כראוי לאביו גובן

 לזונז הבן שתתוייב אע״פ לאב דלית והיכא ניחא אב משל אמרת אי כלומר
 לאביו שמאכיל מארה עליו תבא ומ״מ לו נותן עני מעשר לפניו כשיש מ״מ

 שרונ'לאכול מה עני מתעשר ונותן בן משל דאמרת השתא אבל עני מעשר
 יותר לאכול רוצה והוא משלו זן מאכלו מדת ששיעור כיון קשת ממדה "זתר

: מלתא ביה זילא הכי אפילו ותשני מארה לו תבא למה ממדתו

 איחזי איזיל אמר בריח רב באפי שיראי קרע הונא רב שס
 *אלפני וקעבד רתח ודלמא רתח לא אי רתח אי - יי£ר

משר, קעבר והא ליקריה ליה דמחיל מכשול תתן לא עור

 ־נייי רתח מש״הלא ,ודלמ בפומבייני לי׳ תשחית-דעבד *בל
: ריתחיה בשעת ליה דעבד

 משום :הונא רב יקעכר .־ בריתחיה מידי לאכוה ואמר רתח ודירמא
נפומנייג* : לחטוא לבנו שגורם מכשול חתן לא עור ולפני
:בשולי* כגון בכך מדמיו נחסר שאינו התפירה במקום

 $ש רב אמר מתנא רב אמר שילא בר יצחק רבי אמר
 הרב מחול כבודו כבודו על שמחל האב חסרא

 אפילו אמר יוסף רב מחול כבודו אין כבודו על שמחל
 שמות ^ךהן ,ןה* שנאמר לםחו כבודן כבודו שמחל הרב

 עלמא הקב״ה התם השתא הכי רבא אמר יומם לפניהם
 תור' ליקריההכא ליה מחיל היא דיליה ותורה הוא דיליה
׳מ רכתיב היא דיליה תורה אין רבא אמר הדר היא דיליה

: ולילה יומם יהגה *ובתורתו
 על למחול יכול ואין בתורה תלוי הכבוד בתמי־ היא דיליה תורה ןקהא

בתורתה' אס כי יהגה ובתורתו ; ״ה הקב של שהיא התורה כבוד
: יהגה ובתורתו חפצו

 התעצמות לקבל מוכן כת הוא האדם שנפש החכמים מן קצת אמרו ב אה"
 ובהתחברם כבר נבדל עצם שהיא חז״ל לרוב האמתי והדעת נבדל

 להיות חשוב האדם בה כשידבק שתתעלה תורתנו היא וק האדם מהוה לנוף
 כלומר חייכם היא כי מכם הוא רק דבר לא כי הכתוב אתר וכן מעצמותו

 כי ממ״ש והוכיחו היא דילים תורה אין יבא שאתר זהו שבכם׳ הנשתה כתו
 חוזר הכינוי שאיך רצה ובתורתו ובאומרו יהגה ובה שהיל״ל ה'חפצו בתורת אם

 ההוגה של תורתו להיות חשוב ה׳ בתורת חפצו ישים שכאשר לאיש אלא לה'
: רישיה הדבר לפרש. שהביא ז״ל רש״י כוונת שוו ותראה עיין בה

שהיו צדוק ורבי יהושע ורבי אליעזר ברבי מעשה
 שם גמליאל רבן של בנו משתה בבית מסובים

 3ע״ לרבי הכום נתן עליהם ומשקה עומר גמליאל רבן והיה
 ר< ליה אמר וקבלו יהושע לרבי נתנו נטלו ולא אליעזר
 עומד ברבי וגמליאל יושבים אנו יהושע זה מה אליעזר
 אברה׳ ששימש ממנו גדול מצינו ליה אמר עלינו ומשקה

 ראשיי* ושמא עליהם עומד *והוא בו וכתוב היה הדור גדול
 יי" לערביי׳ אלא לו נדמו לא לו נדמו השרת כמלאכי תאמר

 אמר עלינו ומשקה עומד ברבי גמליאל רבן יהא לא ואנו
 מקום של כבודו מניחים אתם מתי עד צדוק רבי להם

 רוחות משיב הקב״ה הבריות בכבוד עוסקים ואתם
 שלחן ועורך אדמה ומצמיח מטר ומוריד נשיאים ומעלה

עומד כרבי גמליאל יהא לא ואנו ואחד אחד כל לפני
: עלינו ומשקה

 רגליכם ורחצו להם שאמר לערביים אלא לו נדמו לא

 בבבא כדאמרינן רגליהם לאבק משתהויס שהערנייס
: רגליהם לאבק שמשתחויס חשדחנו נערנייס לו אמרו מציעא

 : שביזלמרד־ כרכי כל וכן גדול אדם כלומר ברבי ר״ג
מקמיה קם ולא כו׳ הלולא בי .משקי *הוה מהרש״א

 הודיען הרי אותן משקה שהיה נמה כו' ואקפד
 דאין משוס אקפד המקשה סנרת לפי כן ואע״פ כבודו על שמחל
 למענל נעו הידור מ״מ7 אקפיד המתרץ ולדברי מחול כבודו

דהא , פריו מאי לאל״ב



פרק נקנית האשה
 שמחל ידעו לא דהס כיון עלייהו איקפד מחול דנכודו א״ג דהא

 כמ"שהתוספז׳ טלה ועל׳כידו חזיר לאכול כנתטין ה״ל כבודו על
 המקשה סברת לפי י״ל אך דתנאי נעוגדא לקמן וכצ״ל לעיל

 ורב רבא מחלו היאך מחול כבודו אין כבודו על שתחל דהרב
 באיסור כן גס הוא ודאי דהתיחל עליהן והשקו כבודן על בפא

 שקבלו תהתלאכיס דהא מאברהם ראיה שהביאו לקמן כדמוכח
 מאברהם אלא היו שמלאכים ידעו הה שהרי ראיה ליכא מחילתו
 מההיא מוכח וכן ראיה מייתי כבודו על ותחל כערביים לו שנדמו

 : ודי"ק כו' הכלה מלפני שעבר המלך אגריפס גבי מתונות
 אלהיס נשיא כיה דכתיב נשיא היינו כו' היה הדור גדול אברהם

 מגיחים אתם מתי א״לר׳צדוקעד : אתהוט׳וק״ל
 מלך בו׳ נשיא דמ״ד אפילו כו׳ אלא בו׳ המקום בבור

 דמהאי לדקדק יש כר מהול כבודו אין כבודו על שמחל
 תק״ו מאילה המלך תחילת דלהני נימאנמי צדוק דרגי דמא

 דיליה ומלטתיה הוא דיליה עלמא דהקי״ה וי״ל המקום מכבוד
 ודם כשר מלך אכל ורב כנשיא לעיל כדאמרינן ליקריה מתיל ותצי

 תוקעי ותשמיא דשתי׳ תלכותא כעין אלא הוה לא דארעא מלכותא
 יכול כ״ו המלך ואי; המלוכה לה׳ גי 3כדכתי הוא דיליה ולאו ליה

 פרק כתרדכי שוב מצאתי וכה״ג שתים מלכות כבוד למחול
 דשאני באברהם הכא לישני וא״ת :ע"ש מהר"ם כשם הניזקין

 שעשה תה כמציעא כדאמרינן שאני אורחים כבוד דמצות הכא
 משני דה״נ ט׳ הקב״ה עשה עליהם עותד והוא כעצתו אברהם

 זה ליישב ועיין דמצותשאני וקרא דעתד אגריפס גבי א״נ פרק
: ות״ק א״נ ופ׳ דכתוכות ׳3 פרק כתוספות

 עשת אברהם חיך לב לתת יצריך וכו' כערביים אלא לו נדמו לא הרי״ף
 לערביים אלא לו נדמו שלא כיון ערביים לאנשי׳ הזה תכבו־ כל ׳

 תחתיו לאברה'לאירחי׳שישבו אילן יה בסס'הזה׳שת מ״ש עס מתבאר אמנם
 הגון שאינו ולמי לצל להם להיות ענפיו פורה האילן היה זכאים ולאנשים

 והשענו וז״ש מאכילו היה זכאי שהיה ולמי והענפים העלין כונס האילן היה
:וכיבדם אברהם האכילם ולכך לבודקם האילן תחת העץ תחת

 אשמאי זקן מפני אפילו יכול תקום שיבה *מפני ת״ר
 *אספה שנאמר חכם אלא זקן אין זקן לומר תלמוד ׳ סם
 אין אומר הגלילי יופי רבי ישראל מזקני איש שבעים לי ע״ב

 דרכו ראשית קנני *ה' שנאמר חכמה שקנה אלא זקן6 י•י?
 לא והדרת תקום ת״ל רחוק ממקום מפניו יעמוד יכול נמי^

 בממון יהדרנו יכול הדור שיש במקום אלא קימה אמרתי יא י
 כיס חסרון בה שאין קימה מה והדרת תקום לומר תלמודח 'של*

 מבית מפניו יעמוד יכול כיש חסרון בה שאין הידור אף
 לא והדרת תקום לומר תלמוד המרחץ ומבית הכסא

 עיניו יעצים יכול הדור שיש במקום אלא קימה אמרתי ן
 ללב המסור דבר ויראת לומר תלמוד ראהו לא באלו

 שלא לזקן מניין אומר מאלקיךרשב״א ויראת בו נאמר
 אומר יהודה בן איסי ויראת זקן לומר תלמוד יטריח י
 הגלילי יוסי ר׳ במשמע שיבה כל ,אפי תקום שיבה מפני י

וחכים יניק סכר ת״ק וחכים יניק ביניהן־ איבא ת״ק היינו

- קידושין ראשון
: וחכים יניק אפילו סבר הגלילי יוסי רבי לא

 להא מת מזקני זקן גמר ישראל מזקני : וע״ה רשע אשם אשמאי זקן
 אין :ושוטריו העם זקני הם כי ידעת אשר דכתיכ וחכמים גדו-ים

 היינו פריך ולקמן הכתוב דבר נוטריקון ולשון חכמה שקנה זה אלא זקן
 דמיכחא ד׳אמות תוך דהיינו כעמידתו הידור לן שיש במקום אלא י ח״י

 חילוק זה הידור יהא יכול בממון יהדרנו יכול :עומר הוא שמפניו מלת?

 אעו פריך לקמן ראהו לא כאלו עיניו יעצים יכול : בממון לכבדו מתון
 אס יודע הוא הדבר עושה של ללבו ללב המסור דבר : עסקינן ברשיעי
 כרשע יחזיקוהו שלא הבריוש מעיני להשמט שיכול לפי לאו או רואהו

 מחשבות שכל מאלקיך ויראת נאמר לכך ראהו לא כאילו זכות לכף שידעוהו
 יכול אס יטריח שלא ־ נתכוונת מציתו ולבטל שלסתור בך ויודע לו גלויות

 ויראת סמך להבי ויראת זקן : הצבור את יעמיד שלא אחרת דרך לילך
 ות״ק :אשמאי זקן ואפילו במשמע שיבה כל : יירא הזק! שאף לומר לזקן
 אשפה שנאמר חכם שהוא זקן אלא זקן אין ת״ק וה׳יק לא וחכים יניק סכר

 אלתא וגומר הס כי ידעת אשר היוכדכתיב וחכמים מזקני ע'איש לי
ממש זקנה ממשמעו לקרא ליה דחשני הגלילי ור״י היו וידועים זקנים

: וחכים יניק אפילו סבר חכמה זהישקנה ליה ודריש

 קאמר דהיכי וקשה וע״ה רשע בקונטרס פירוש אשמאי זקן תוספית
 אפילו מצוה והלא אשמאי זקן אפי׳ דמשמע יהודה בן איסי

 פתחי כתו שומתין לשון אשמאי ר״ת פי' לכך ולזלזלו לבזותו להכותו
: תבור לא תשס לא והאדמה כדמתרגתינן וע"ה בור כלומר דמנחות שתאי

ע; לי אספה שנאמר חכם אלא זקן אין מהרש״א
 כלס שנתנכאו כיון ועי״ל פרש״י עיין גו' איש

 ועשיר גנור חכם על אלא שורה הנבואה דאין היו חכמים ע״כ
 כמו קצין קרויס ה׳ גו* קנני ה' שנא' חכמה שקנה זה ומ״ד

 כל החלת שהוא ניתא הקנין מהו שסהס כיון אכל באיות ששנינו
ראשית קנני ה׳ קרא בהאי כמפורש התורה חכמת שהוא הקניגיס

: ודו״ק גו׳ קרס דרכו
 כ חכם תלמיד מפני לעמוד רשאים אומניות בעלי אין

לג בעלי כל תניא והא ולא במלאכתם בשעהשעוסק־ם
 בשלומם ושואלים בפניהם עומדים שבירושלים אומניות
 לשלום בואכם פלוני מקום אנשי אחינו להם ואומרים

 אין חכם תלמיד מפני עומדים מפניהם יוחנן רבי אמר
 חביבת כמה וראה בא אבין בר אסי רבי אמר ־ עומרים

 חכם תלמיד מפני עומדים מפניהם שהרי בשעתה מצוה
 אתה נמצאת כן דאם התם שאני ודלמא עומדים אין

: לבא לעתיד מכשילן

 ירושלים: כתוך כשעוכריס קאי ככורים גמכיאי מפניהם עומדין
אנו נכויס שיאתרו עוד ינואו שלא מכשילן נמצאת

 הנכנסים אדם כני ואלו הוא מציה חיבוב תשוס ולאו בעיניהם
 : תקתייהו לתיקס לן הוה לא כמצות ועלסקין היו כעיר חשוכים

כשעתה זו גתצוה והטעם כו׳ מצוה חביבה כמה ׳א מהרש
 3כת אחרת נמצוה העוסק מפני לעמוד אמרו ולא

 יוצאין וגזנרין והסגנים שהפחות לפי המשניות כפירי: הרמכ״ם
 וקאת׳ דדחי ולתאי צכור וכבוד קהל היה שגי וכשנכנסי׳ לקראתן

 כמצוה דוקא נתי היינו לעתיד מכשילם אתה דא״כ התם דשאני
צכויס יאמרו שלא שס כמפורש גדול ככבוד לשם שכאים זו

רכי ;וק״ל מרש״י ט' בעיניהם



רפה קידושין ראשון פרק נקנית האשה
 כמה אמר דארמאי סבי מקמי קאי תה יוחנן רבי שם

 קאים לא מיקם רבא רהני עילוייהו עדו הרפתקי
 שלוחי משדר רבא לסבי יהיבןידא אכיי להו עביר הידור

בר גחמן כמה תורה לאו אי אמר גיזאי משדר נחמן רב *
! בשוקא איבא אבא

 עליהם עדו :ומופתים הרכה כיסים וראו וצרות מקראות הרפחקי
 כמה כל לזקנים ירו פושט ידיה יהיב אכיי ־ עליהם עכרו

 הוא אכל יד להם לפשוט שולח הוה רכא ־ עליו ונשענים אצלו שמוכרים
 שר שהיה לפי לפניו תמיד שהיו סריסים גיזאי משלו נחמן רב ־ לא עצמו

 מאן ולכיף להכות משרתים לפניו לעמוד רגילק היו כ״ד ו.אכ הנשיא חתן
 להחזיק הסריסים שולח היה לפניו עוכריס זקנים וכשהיו דינא ציית דלא ׳

 כמה תורה לאו אי דאמר בתורתו לזלזל הלך לא עצמו הוא אכל נידם
 • תורה כשכיל אלא עצמי בשכיל חשיבותי אין הילכו בשוקא איכא נחמן
 ידו להם ופושט כזקנים עצמו מנכד לסבי ידיה יהיב אביי דמפרשי •איח

 רב וכן לכבודו לקראתו שיצאו שלוחי משדר רנא : עליהם הוא שישען
 להשען ולא עליו אחרים להשען ידא יהיב דגרסינן דכלהיכא וליתא נחמן
 בר רבה אתא בירדנא סחי הוה ר״ל דיומא פ״ק כדאמר אחרים על הוא

:הנהר לשפת ויצא עליו ר״ל שישען ידא ליה יהיב חנא בר

 רשאי הכם תלמיד אין ינאי רבי אמר אייבו רבי אמר־ כא י
 שלא כדי וערבית שחרית אלא רבו בפני לעמוד םס

 כל אלעזר רבי אמר שמים מכבוד מרובה כבודו יהא
 ואינו רשע נקרא רבו בפני עומד שאין חנם תלמיד

ותלמודו ימים מאריך ח קהלת
ימיב יאריך ולא לרשע

 מורא אומר הוי ויראת *תקום אומר כשהוא מהר יודע איץ

: קימה זו
 וערנית שחרית אלא מקבל אינו עצרו פני שהרי שמים מכבוד

 לעמוד רשאי אין שחרית רבו תפני שעומד מי הלכך
אלא נוהג אינו זה דדין כתוספות וכתבו ־ ערנית אלא מפניו

איני זו מורא ירא איננו אשר כצל 1 יהיה לא וטוב שנאמר משתכח

 אבל וערנית שחרית עמדו דמסתתא הרג נניח הדרים נאותס
 ניוסשתא פעמים מאה אפילו לעמוד חייניס אחרים נתלתידיס

 נאו אס גתי 3הר נניח הדרים אותם ואפילו ויחשדס אחר יראה
 אלא 3טו איי לרשע יהיה לא לעמוד:וטוב צריכין חדשות פנים
 ימים יאריך ולא תשתכח תלתודו אלת׳ טונ לקח ני שנאת׳ חורה

 כדתפרש היא קימה זו ומורא ירא שאינו לפי טעם ותה נצל אלא
: מויראת ואזיל

 אומ׳ויראת כשהוא מהו יודע איני זה מורא מהרש"'
 קאתר דלא הא בו׳ קימה זו מורא הרי מאלהיך

 גו׳ תירא אלהיך ה׳ אח נדנתיג גופיה שתים תוראת זו מורא
 התם כי אלהיס ה׳ מלפני ירא איננו אשר הל״ל כן דאס די״ל
 דלא כה״ג 3דכתי טליה רינית דמוראת תקרא כתי מקשה ולכך
 3דכחי דאונאה מקרא פריך לא אתאי לדקדק ויש ה׳ ניה 3כתי
 דהיינו ליישג ויש דרינית קרא מקתי מאלהיך ויראת נתי ניה

 ניה דתפירש משוס משקלות ונקט נתשקל חנירו שמאנה משקלות
 לדו *איבעיא : וק״ל התוספות כמ״ש אלהיס ירא ולא טפי ^=<

 חזי הוה תכי אניי דלעיל עונדי והני כו׳ דמי כמהלך רכוב

 לנהר כו׳ חתרא רכינ הוה זאניי כו׳ יוסף 3דר דחתרא לאודניה
 עומד עובר נשיא :וק״ל הוו הני הכי ליה ופשט לן דתינעיא

וגומר עד משח אחרי והביטו שנא׳ כו׳ יושב ואינו בו׳

 : וק״ל גומר וכאבו העם נל וקמו דכתינ קסמיך דקרא ארישא
 מרשעי׳ישועה שנאת׳רחוק הרמז בו׳ מדרשות אלו *החוקים

 דרישה טפי נעי נו תפורש טעם שאין החוק כי דרשו לא חקיך כי
 נקרא 3הרו על נאתר כן הדיגין אלו התשפטיס חכתיס !ודרש

 תשפט לשון תצינו הפסח נחוקח וכן כתשןט נעולה תצינו מיהו
 המצוה שמירת היא והלתוד התשנה כי משנה זו תשמרון ואת*

: וק״ל כתקנה לעשותה
 אלא מקבל אינו יוצרו פני שהרי ז״ל רש״י כתב שמיס מכבוד הרי״ף

 רשאי אינו שחרית רבו מפני שעומד מי הילכך וערבית שחרית י
 מפני שעיוור מי הילכך רש״י מ״ש לבאר וצריך ערכית אלא מפניו לעמוד

 ז״ל רש״י שכיון ונראה הילכך לזמר רש׳יי חידש ומה סלקינן דבהא רבו

 מפני לקום שלא אלא אלעזר רני הקפיד שלא לזמר נטעה שלא ללמדנו
 מקבל שאינו שמים מכבוד מרובה כבודו יהא שלא כדי הרנה פעמים רבו

 מפני לקום יכול זה וכפי ־ בלבד פעמים ב' שהם וערבית שחרית אלא
 פעמים הב' שיהיו בין רצופים פעמים הב' שיהיו ואע׳יפ יום בכל ב״פ רבו

 שחרית שעמד מי הילכך רש״י אמר לכך בערבית שתיהס הו בשחרית
 פעם אלא יקום שלא אע״ה כלומר ערנית אלא מפניו לעמוד רשאי אין

: האחד הפעם אלא בשחרית פעמים שתי לעמוד רשאי אינו ב'בלבד

נוהגים שאתם בזבן אלהיכם לה׳ אתם •בנים תניא
 דברים רבי ר׳יהורה דברי בנים קרוים אתם בנים מנהג

 יד *בנים שנאמר בנים קרויים כך ובין כך בין אומר מאיר
 ירמי׳דם,בנ* וארם!- בם אמון לא *בגיס ואומר המה סכלים

 ני,םיל עמי לא לרם יאמר אשר במקום *והיה ואומר משחיתים
 י,עסכלים.יש תימא וכי ואומר מאי חי אל בני לדם יאמר אהם
 א בני מקרו לא הימנותייהו בהו לית כי בני רמיקרו הוא

 א שעהי בהו לית כי תימא וכי בם אמון לא בניס ואומר ת״ש
מקרו לא לעכו״ם פלחי כי בני דמיקרו הוא הימנותיירו ,

 בנים תימא וכי משחיתים מרעי'בנים זרע יאימא כני
 במקום והיה ואומר מיקרו לא מעלי־ בני מיקרו משחיתים

 : חי אל בני להם יאמר אתם עמי לא להם יאמר אשר
 בנים דמקי־ו הוא שטות אלא נהם כשאין בניס דמתקרי סכלי תימא וכי

 משחיתים :בנים מיקרו לא היתניתא בהו דלית רשעים כשהם אבל
 לא מעליא בני :וגו' פסל ועשיתם חשחיחון פן כדכתיב "ס עכו דהיינו

: תשונה ידי טל יזי אל מי איקרי דהדרי ת״ש לעולם עוד מיקרו

 ואימ׳ולדעתי מאי אלו לפסוקים צריכוחא טחן עצמו המסדר אה"□
 קניני וסכלית ׳ סכלים בני והס העדרים סכלות יש כי רצה

 ולא מזה לא סכלים שאינם ויש כוונית׳ דעות שקנו הימנותייהו בהו דלית

 על ראיה הניא הכי ואפי' ׳ לעכי״ס דפלחי ומורדים פושעים אלא מזה
 מעליא דנני אלא סתס בני לבד שלא זה ואחר בניס ומיקרו בהדרגה א׳ כל

:איקרי נמי

 נחוטאים שיש לפי נו׳ בני דמקרי הוא סכלי׳ וכ״ת מהרש״א
 והשני דעת לו שאין ט״י שחוטא הא' לג׳ תחולקיס

 וז״ש נהנינו ומורד היודע והג׳ 3לטו אוהו מלמד לו היה כלא
 נניס וקאתר נעלתא כשוגג אלא זה שאין בני דמקרי הוא סכלים

 זה דגם וכ״ת למדו ולא ללמוד ממי להס שהיה נם אחון לא
 נניס מרעי׳ ורע וקאמר מיקרי שוגג יודע שאינו למד שלא כיון

 גומר קונהו שור ידע נענין כח״ש נו ותרדו רנונס שידעו גומר
 היינן קונהו שאני גו׳ ירע לא ישראל הידוע דנר שהוא כלומר

.וק״ל ידע לא באלי עצתו שעושה ע״כ
9^ א עב ח״ב



קידושין ראשון פרק נקנית ראשה
 עד שנה ארבעים המן את ישראל*אכלו *ובני כתיב עב

 בואם עד אכלו המן את נושבת ארץ אל בואם ' מ,ת?
 ארץ אל בואם ער לומר אפשר אי כנען ארץ קצה אל

 לומר. אפשר ואי כנען ארץ קצה אל נאמר שככר נושבת
 הא גומר בואם ,עד נאמר כבר שהרי כנען ארץ קצה אל

 מסתפקין והיו מלירד מן ופסק משה מת באדר בז׳ ביצר
 ישראל ובני אידך תניא : בניסן ט״ז ער שבכליהם ממן

 שנה מ׳ והלא אבלו שנה מ׳ וכי שנה מ׳ המן את אכלו
 שהוציאו עוגות לך לומר אלא אכלו יום שלשים חסר

 באדר בז׳ אידך תניא ־ : מן טעם בהם טעמו ממצרים
 שנאמר מת בארד שבז׳ מנין נולד באדר ובז׳ משה מת

 את ישראל בני *ויבכו וכתיב ה' עבד משה - ש ״וימת מרים י
 וכתיב ה׳ עבר משה מות אחרי *ויהי וכתיב גומר משה לי
 *עכרו וכתיב וגו׳ עבור קום ועתה מת עבדי *משה שם

 מן עלו *והעם וכתיב וגומר העם את וצוו המחנה בתוך £ש1?ה
 למפרע ימים ל״ג ממנו צא הראשון לחרש בעשור הירדן שס
 נולד שבז'באדר ומנין • משה מת שבז׳באדר למדת הא שם
 אנכי שנה ועשרים מאה בן אליהם *ויאמר שנאמר משה שם

 היום לומר תלמוד שאין ולבא לצאת עוד אוכל לא היום ש'י5ד
 מלמד ושגרתי ימי מלאו היום היום לומר תלמוד מה

 ליום מיום צדיקים של שנותיהם וממלא הקב״ה שיושב
:אמלא ימיך מספר *את שנאמר לחדש ומחדש

1 נג שמו  מארץ חשובה שהיא ואילך הירדן מעבר נושבת ארץ אל
 וקרי לה לכנס מתאוה שהיה במשה כדאשכחן ועוג סיחון

 שהיא משה מת ששס מואב בערבות כנען ארץ קצה : טובה לה
 חסר :כנען ארץ כניסת קצת שהוא הירדן ששת נל3ר האמורי ארץ

 מאילים ויסעו דכתיב ממצרים שהוציאו מעוגות שנסתפקו ל'
 סיני ובין אילים נין אשר סי! תדבר אל ישראל בני עדת כל ויבאו

 הישר סיר על בשבתנו וכתיבבתריה תשני לחדש יום עשר בחמשה
 באייר ני״ו אלמא השתים מן לחם לכס ממטיר הנני וכתיב וגו׳

 עמדו יום שלשים ישראל בני ויבכו : לירד התחיל המן
 צדה הכינו להסיעם יהושע ותשנצטוה לנכי ל׳ 3מוא בערנות

 ימים שלשת נעיד כדכתיב הירק את עברו ובשלישי ימים ג׳
 כ״ג דניסן י׳ והס למפרע ל״ג צא הראשון לחדש בעשור בכתיב
הרי וכ״ג ממנו ענרו ימים ו׳ נאדר שבעה והוא למפרע דאדר

: הוה חסר כ"טשאדר
 ליום מיום צדיקים של שנותיהן ממלא מהרש״א

 נמשה כתו חדש נימי ליום מיום ר״ל בו' ומחדש
 נימי ליום מיום לפרש אין אנל מת נחדש ובז׳ נולד בחודש בז׳

 ודאי ״מ3 פרק כדאמרי' נשבח שתת דוד לך תקשי דא״כ השבוע
 בשבוע יום באיזה ה׳קיצי הודיעני שם שאל ולמה נולד בשבת דגם

 לצדיק עצתו מחזיק היה לא דדוד ואפש׳ בשבת לו והודיעו שימות
 ביתי בתורתו היתיס אתלא דרכינו לפי ר״ל גו' ימיך מספר זאת

 שנותיך תספר כתיב דלא הא ונראה בו שנולד חודש אותו
 כנה מתחיל יום גאות) הרז הוא ליום דמיוס טון משוס

 אדר בו׳ שנה ק״ך לו כלי באדר בז׳ שנולד בתשת כדמיון אחרת
 תלאיס־מיוס דהשניס אתר קכ״אאבל שנת תתחיל נאדר דבז׳
 לזה* גס רתז אתלא יתיך תספר דאת וקרא חודש באותו ליוס

 שנות כי ע״א תספרו לשיתוש שהיא הראשונה אל״ף בלא דאמלא
 ביום שתת במלואם אדם של שנותיו הס וע״א שנים ע׳ האדם
חשוב בשנה אחד דיום ע״א שנח ביום בו שתתחיל שנולד

: ־ו״ק ו שנה
 כג לו ומאריכין לו מטיבין אחת מצור. העושה כל משנה

מציה עושה שאינו וכל הארץ את ונוחל ימיו
 3״ע נוחל ואינו ימיו לו מאריבין ואין לו מטיבין אין אחת

: הארץ את
 מפירותירם אובל ש*דם דברים אלו ורמינהו גמרא

 הן אלו הבא לעולם קיימת והקרן הזה בעולם
 והבאת אורחים והכנסת הסדים וגמילות ואם אב כבוד
 אמו* כולם׳ כנגד תורה לחכיר׳״ותלמוך אדם בין שלום

 על יתירה אחת מצוה העושה כל קאמר הבי יהודה רבי
 כולה התורה כל שמקיים כמי ורומה לו מטיבין זכיותיו

 שאם לומר שמעיה רב אמר נמי בחרא אפי' דהנך מכלל
 על יתירה אחת מצור. העושר. וכל מכרעת שקולה היתה

 מרובין שזכיותיו כל ורמיגהו לו מטיבק זכיותיו
 כולה התורה כל ששרף במי ורומה לו מריעין מעונותיו

 מרובים שעונותיו וכל אחת אות אפי׳ ממנה שייר ולא
 בולה התורה בל שקיים כמי ורומה לו מטיבין מזכיותיו

 רעבתן מתניתין אביי אמר ממנה אחת אות חיסר ולא
היא יעקב רבי מני הא אמר רבא ביש ויום טוב יום ליה

: ליכא עלמא בהאי מצור. שכר דאמר

 ותאריכין מטיבין אתרו התשנה בפירוש ז״ל הרמנ״ם כתב
ורוצה החיים ארן הארץ את נוחל וענין הבא בעולם ימיו

 • ע״כ בפ"י בסנהדרין אותו לבאר עתידין ואנו הבא העולם לותר
 פטיבין :בגמרא תפרש אחת מצור. העושה • ״לז רש״י וז״ל

 : הבא העולם חיי הארץ את ונוהל :עלתא בהאי תשתע לי
 אגל קיימת והקרן פירות דאוכל הוא הני וכו' דברים אלו

 דהנך תכלל הארץ את ונוחל לו תטיבין תגן ואנו לא אחריתי מצוה
 עונות ו־גבא בתתי׳זהא תנות שאר קייס לא נתי:ואפילו אפי׳חדא

 בתחצת דברי׳ אלו דקתני הא מכרעת שקולה היתה הוא;שאם

 תכיעת תאלו אחד זכיות במחצה ויש קאתר זכיות ותחצה עונות
 דתתני׳ יתירה למצוה צריך ואינו זכיות רובא הוי כאלו הכף את
 הקשו ובתוספות ־ יתירה לתצוה צריך תהני חדא בה לית וכי

 כלפי תטה חסד דרב ר׳'ה בתסכת אתרינן נתי הכי בלאו דהא
 שקולים כשתעשיו מצות דבשאר לומר ויש שקולים כשהיו חסד

 בעולם לו מריעין ;ע״ע גתור צדיק חשיב במי אבל כבינוני הוי
 לשלם מטיביזלו : שלם שכר שיטול מעונותיו לנקותו הזה

 תטיבין דקתני מתניתין : לטורדו כדי בחייו תצותיו שכר לו
 מצוה שעושה תי ביש ויום טוב יום ליה דעבדין : ותריעין

ממנו' שנפרעין 3ען יום געה״ו לן תתקנין זכיית חנא דהן! וןןיר׳
תיז4עז



רפו קדושין ראשון פרק
 הוה הכי לאו ודלמא ארוך שכולו לעולם ימיך יאריבון

 הוה בעבירה מהרהר ודלמא חזא מעשה יעקב רבי
 מהרדד ודלמא למעשה מצרפה הקב״ה אין רעד, מחשבה
 יחזקאו אירי בלבם ישראל את תפוש *למען וכתיב הוה .בעכו״ם

 ל עלמא בהאי מצוד, שכר דעתך פלקא אי קאמר הכי נמי
 הדהוד לירי ליתי דלא היכי כי עליה מצוה אגין לא אמאי

 )התם ניזוקן איום מצוה שלוחי אלעזר רבי והאמר
 ניזוקין( אינן מצור, שלוחי אלעזר והא״ר שאני בהליכתן

 דקבוע הוה רעוע סולם רתם בחזירתן ולא ן בהליכה לא
 דכתיב אניסא סמכינן לא הזיקא רקביע היכא וכל הזיקא

 שמזאי* רב אמר :והרגני שאול ושמע אלך איך שמואל *ויאמר
 * בר יעקב כר׳ קרא להאי אחר שיה דר אלמלא יוסף

 האי כי דאמרי איכא חזא מאי ואחר חטא לא ברתיה
 דהוה חזא רבא דגברא לישנא דאמרי ואיכא חזא גוונא
עפר ילחך מרגליות שהפיק פה אמר אחר דבר ליה גריר

: וחטא נפק
 שאין להודיעך שכר מתן באותו תלויה המתים תחיית שאין

 אירע לא הכי הוי לא ורילמא :3לעה״ אלא שכר מתן
 ורילמא : מחש ושנותיו ימיו יכין מאד אלא לעולם הזה הדנר

 ותשני לשמים לנו היה ולא הוה בעבירה מהרהר שעה אותה
 למעשה מצרפה הקב״ה אין עשה לא ומעשה רעה מחשבה

 רעה מחשבה ובעכו״סאיפכא נחוספו׳ וכתבו ־ ללקות הוה ולא
 נישה תכסך יעקב אחיך מחמס דכתיב למעשה מצרפה הקב״ה
 אלא רעה שוס ליעקב עשו שעפה מצינו ולא לעולם ונכרת

 וממשנה למעשה הקנ״ה מצרפה עליו 3חש אשר הרעה מחשבתו
 בדניאל כדכתיב למעשה מצרפה הקנ״ה אין עכז״ם של טונה

 דריוש פתיה לשזבותי'פירוש משתדר הוה שמשא מעלי עד ודריוש
 עד שהצילו אע״ג אלתא אריות מגוב דניאל להציל נחו ככל עושה
 לשונותיה מדכתיב להצילו תנקש א1ן הצילו פלא קרא קאת׳ הערב

 הרהור* נלנס שתפסו תפוש למען : ע״כ ושזביה כתיב ולא

 דרבי אתרי והיכי כי' ר״א והאמר קרא: משתעי דנהא עכז״ס
 הוה דמריה דנשליחוחא גב על ואף אלך ראי • חזא תעשה 3יעק

 קרא לד,אי אחר ררשיה אלמלא .־ דקניעא מהיזיקא מסתפי
א1ח כה״ג נתי דאיהו חטא לא הנא לעולם לך ייטב דלמען

: חזיר ר״א : רעה לתרנוח ייצא בעולם שכר אין אתר
 חקש* ולא כו׳ לבירה עלה אביו שא״ל הרי מהרש״א

 נעה״ז רק לפרש דא״א היעודיפבנתורה מכל לך
 אדמתם על וישנו והעונות הברכו׳ כל עליכם יבואו תשמעו שאס

 די״ל הארץ מן ואבדתם הקללות כל יבואו תשמעו לא אם ובהיפך
 להם מניאים הטונים ומעשיהם הרניס בזנות דתודה יעקב לרבי

 בהיפך וכן נע"הז גם בחורה שנזכרו וטונות הברכות כל
 כזכיות שמחנה נימיי אלא כן אמר לא ר״י אבל הרניס נחטא

 וכן נעה״ב לזכותו כדי לו תריעין דנע״הז לע״׳הב רק שכרו אין
 3נעה״ לטורדו נדי נע"הז לו תעינין עונות במרובה נהפך

וכעניז ב עב

נקנית האשד,
 מהנים שעונותיו וכל ■ לע״ה לו 3טו יום ן תיקו תג ז ו עונותיו

 ניש יוס הזמנת ליה דעבדינן היינו ו5 תריעין דק׳תני מזכיותיו
 דיין ותנא רע יום לו מתוקן להיות כאן מצגתיו שכר לו שמשלמין

 כ־אתרן לעולם אמר דקאמ׳;רבא הוא 3לעה״ לו מכינין דקתני
 דקתני מתני׳ ותך קיימת וקרן שירות נשכר לו מעיניו מעיקרא

 וכתנו ורנא לאניי זכרופרש״י •ונחוס׳ היא יעקנ רני מריעין
 לא השתא דעד משמע היא 3יעק רני מני הא דתשני וקשה וז״ל

 נרייתא נין תתני׳ נין נתי ולפי׳הקונט׳לאניי יעקג כי־ני מזקמינן
 ניש ויום טונ יום ליה דענדין מתניחין פר׳יינז לכן ־ יעקנ כר' אתי

 אמ^ניתין פירוש הוה דנרייתא לו ומטינין הזה* כעולם ותרווייהו
 מצוותיו שכר לקבל נדי 3טו יום לו שעושין פעמים נלומר

 אנל כולה התורה כל שקיים כתי לו דזתה יהא יום ובאותו נעות״ז
 זכיותיו על תרובין שעונותיו והיינו נרעה שהי רשע של יתיו רוב

 עונותיו לתרק כדי רע יום לו שעושין פעתיס היינו לו זמריעין
 רוב אנל התורה כל ששרף כתי לו דומה יהא יום ובאותו נעה״ו

 והיינו עונותיו על מהנין כשזכיותיו נטונה שרוי צדיק של ימיו
 ע״כ כלל ליכא עלמא נהאי מצוה שכר דאמר 3יעק כר׳ דלא

 שהיה הרמנ״ם תפי׳ כי זכיותיו על יתירה מהרש״א
 שיהיו עד א׳ תצוה ועושה חייג ומחצה זכאי תחצה

 סיפ3 אנל הרע״נ פי׳ נזה וכיוצא כי׳ לו מעינין תרונין זכיותיו
 מזכיותיו לו מרונין שעונותיו תי כל דה״ק אלא כן פירשו לא

 תטינין אין 3חיי ומחצה זכאי מחצה שיהא א׳כדי מצויה עושה ואינו
 לסיפא מרישא לדיוקי דאיכא כן לפרש הכריחם תי ולכאורה כו׳

 על יתירה וה5מ עושה אינו אס הא לדיוקא איכא דתרישא
 איכא ונסיפא נו' מטינין אין תחצה על מחצה שנשאר עד זכיותיו
 על מחצה שיהיו ע*ד א׳ תצוה עושה אס הא זה נהיפך לדיוקי
 שהיה נרישא כמו נסיפא נפרש לא ולתת כו׳ לו מטינין מחצה

 רונו ■שיהא כדי אחת מצוה עושה ואינו מחצה על תחצה כנר
 נגמרא תוכח וכן תמש דרישא וכדיוקא כו' לו תטינין אין זכיותיו

 דנרי ע״פ ליישב ונראת מכרעת שקולת אין מצות נשאר דהכא
 תטה חסד 3ור ר״ה נמשכת אתרינן נמי מצות דנשאר התוש׳

 דאפילו מיהת דזוכהלעה״ב כנינוני דהוה והיינו חסד כלפי
 והכא ועולין נגיהנס דנידונין שם אתרינן בגופן ישראל בפושעי

 אלא 3עה״ דהיינו הארץ נוחל דאינו אחת תצוה עושה באינו קתני
 תקשי לא והשתא מזכיותיו מרובין בעונותיו אסיפא דאיירי ע״כ

: היטיב ודו״ק לסיפא דרישא מדיוקא
 שכתובה ומצוה מצוה כל לך אין אומד יעקב ר׳ רתניא כר
 תחיית שאין בצדה שכרה שמתן בתורה . שם

 יאריכון *למען כתיב ואם אב בכבוד בה תלויה המתיםיי׳ה3ד
 לך׳ ייטב *למען כתיב הקן כשלוח לך ייטב ולמען ימיךככ £ם

 לי והבא לבירה עלה אביו לו שאמר הרי ימים והארכת
 הבנים את ונטל האם את. ושלח לבירה ועלה לזלות

 אריכות והיכן זה של ימיו טובות היכן ומת נפל ובחזרתו
למען טוב שכולו לעולם לך ייטב למען אלא זה של ימיו



קידושין ראשון פרק נקנית ראשה
 רשעיס משלות ולא צדיקים מיסורי לא כידינו אין אמרו זה וכעגין

 מסכת סוף כחידושינו עיין יעקב ר׳ כדכרי עוד לדקדק שיש ותה
 הוה לא ותת אח״ב דכנפל כו זה של יטיו טובות היכן :ליןחו

 תצות לנכי עונות רוב לו דהוה דאיתא נו׳ עונתו היכן ליה קשיא
 נתצזה עדיין כעוסק דהיינו נחזירחו אכל דתתני' תנא כדסכר אלו

 לו היה אס גס חוירחן וכין הליכתן כין חילוק דאין כדלקתן זו
 אי עליה תגין התצוה דעסק ולמות ליפול לו היה לא עונות 3רו

 כו׳אמאי ס״ד *אי לקתן אתריגן דכה״ג עלתא כהאי מצוה שכר הוה
 מצוה סועה תשכת3 לת״ד ואפילו כו׳ עליה מצות אגין לא
 לאמצלא אצולי מפורענות אגין אגוני כו׳ כה דעסיק עידנא3 נין

 הכא כדאת׳ כה יעסיק נעידנא אצולי חטא מהרהור ת״ת מהחטא
 מ"מאי דקניעהיזקא הואי רעוע סולס דתסיק למאי וכצ״ל

 נעידנא עליה לאגוני ה״ל איכא עלמא כהאי תצוה דשכר ס״ד
 פ׳3ו בו' קרא לראי אחר דרשיה אלמלא ;וח״ק כה דעסיק

 או כה״ג דחזא לכתר היינו כנטיעות קצן אחר קאתר דורשין אין
רני הוא רנה רא3ג דההוא וכו׳ותפ׳נירושלתי רכה דגכרא לישנא

:דורשי! אין פרק כתום׳ וע״ש הנחתום יהודה

 מריס כיצד וכו/וי״ל מלוה כל לך אין אומר יעקב רבי תניא הרי״ת
 המא משים ליכא עלמא בהאי מצות דשכר סונר יעקב דרבי י

 דחמר דמחני' כתנא עלמא בהאי מצות שכר יש ודילהא דחזא מעשה
 תנא דהא עונות רוב באלו והכא נעה״ז לו מעינין יתירה א׳ מצוה הענשה

 כלוח' מכרעת שקולה היחה דאס הוא בעה״ז סירותיהן אוכל דמתני׳דאדס
 דאדס במשנה שהוזכרו מאלו אחד במחצה ויש' זכיות ומחצה עונות מחצה
 לו היו אס אבל זכיות רונא הוא כאילו הכף את מכרעת סירותיהן אוכל
 שקולה היתה שאם ה' חילול עון ביניהם יהיה אס ונפרע עונות רוב

 דאי וי״ל לו מר־עיס דלעולס בודאי בגת' שם כמ׳יש היא גם מכרעת
 לו שהיו הונח לא אדס כן'אותו אם איכא עלמא בהאי חצוה דשכר איתא

 כיבוד חצות שיעשה ער להענישו לו המתינו למה ליענש וראוי עונות רוב
 רוב על ליענש ראוי היה המצות שיעשה קודם והרי הקן שילוח ומצות

 אחר גס שיאריכו כ״ש אלו מצות עשיית קודם לו ויתרו ואס חטאתי!
 מהרהר דילמא בגמרא והקשו ליכא מצות ששכר נראה שנפל וכיון עשייתן
 דילמא וי״ל ; למעשה מצרפה הקב"ה אין רעה מחשבה ותירצו בעבירה

 לו נעשית בה ושנה עבירה דענר בה ושנה שעשה אחר בעבירה מהרהר
 דעולא תירוצא גני ההם ז״ל שפרשי׳י במו למעשה מצרפת ואז פהיחר
 לא אמאי וע״ק ע״ש כו' בה ושנה עבירה עבר דאמר הונא כדרב דאמר
 דלא עליה לאגוני ליה הוה עלמא בהאי מצות דשכר כז״ד אי הכא תירץ
 ההוא בתירוץ ואס הוה בעכו׳ים מהרהר ודילמא שתירצו כמו להרהורי ליתי

 אלעזר א״ר והא פריו מאי וע״ק • וכו׳ ס״ד אי אלא היל״ל הכל עוקר
 כדשני הוה בעכי״ם דמהרהר הכא שאני לתרוצי ליה הוה וכו׳ מציה שלוחי

 ע׳'כ ניזוקים אינם מצוה שלוחי דאמרו כיון פריך דהכי ונלע״ד ־ בגמרא
 היכי קשיא אלעזר דר׳ והשתא עלמא בהאי אית מצות דשכר ליה סבירא

 איכא מצות דשכר כיון ומת האילן מן שנפל מעשה אותו יעקב רבי מא
 אי דבשלמא להרהורי ליתי דלא עליו מצות לאגוני ליה הוה עלמא בהאי
 אפי׳בלא או ליכ׳הוינאאמרידילמימהרהר עלמא בהאי מצות דשכר סבר

 שאת׳ ו״ל רש"׳ דקדק וזה ,מלוה שכר עלמא בהאי דליכא כיון מת הרהור

 הבנה לו ואין הזא מעשה יעקב דר' אמרי והיכי וכו׳ אלעזר רבי אתר והא
 לומר זה בענין הכניסנו מי תירץ זלה״ה ומורי אני שכתבתי מה אס ני

 עלתא בהאי מצות דשכר לן דסבירא משום אלא הוה בעט״ם דמכרהר
 אבל נעכז״ס מהרהר דילמא אמרו לזה ומת נפל איך לן וקשיא איכא
 להו הוה עלמא בהאי איכא מצות דשכר איתא דאי זו סברא שדחה מאחר

 לן ליח תו לינא עלמא בהאי מצות ישכר לזמר וחזרנו : לאגוני למצות

 בהא* דליכא ביון מת הרהר דלא אעי׳ג אלא הוה נעכו׳יס דמהרהר למימי־
 ניזוקין אינם מלוה שלוחי דאתר אלעזר מר׳ קשייא ילהכי מצות שכר עלמא
 שביארת• מה עם דבריו וקרובים ליכא מלוח דשכר כיון ניזוקין איכס דלמה

 בהליכתם ניזוקין אינם אלעלר א״ר יהא בגמר' הקשו עוד ־ א׳ והכל אני
 הכריח איך לתעלה כן דאס וקשה ־ היה רעוע סולם ותירצו ובחזירתס

 שנפל ואותו דאיכא אימא דלעולם ליכא עלמא בהאי מלוח דשכר יעקב רבי
 נ• גו לא ליה הוה דאיכא איתא דאי לומר ואין רעוע סולם דהוה משים ומת
 דאינס דכיון מידי לר״א תירץ לא נמי השתא דא״כ בסולם ליסק דלא

 בסולם ליסק דלא ליהלאגוני הוה מצות שכר מצוהואיכא שלוחי ניזיקין
 אינם מציה שלוחי דאמר אלעזר לרבי הוי תירוצא דהאי ונלע״ד רעוע־
 עשיית קודם מגינה מצות דש:ר בחזירתם ולא בהליכתם לא ניזוקין
 נעשית שכבר בחזרתן ואפי בהליכתן לא לומר ודקדק עשייתם ואחר החצו*

 המצות עשיית קודם היא שהעיקר זו אף וו והוי ניזוקין אינם אפ״ה המלוה
 ניזוקין מלגה שלוחי דאין ע'׳פ אף בחזרתו תת אדס שאותו תירץ ולכך

 שהגינה ואולי האי וכולי הוה רעוע דסילס הכא שאני בחזירתן אפילי
 שכבר בחזרתו אבל המצוה לעשות הוא הלך שעדיין לסי בעלייתו המצוה
 דאדרבה סיבר יעקב ר׳ אבל היזיקא דשכיח כיון הגינה לא התליה נעשתה
 הרהור רק בידו מצוה אין עדין שבהליכתו לפי מהליכתו עדיפא חזרתו
 מליץ מלאך נידו יש המצוה עשיית לאחר אבל מעשה לידי תבא לא ושמא

 קשיא ולהכי ליזוק לו מניח ואינו עליו סניגור דהוי מציה מאותה שנעשה
 בעלייתו אם ק״ו הוי עלמא. בהאי מצית דשכר איתא אי יעקב לרבי ליה

 נעשית שלא היותה עם עליו התלוה מינה כי ניזק לא הרעוע בסולם
 גם הקן שלוח שקיים בירידתו שנעשית לאחר זק״ו כ״ש עדיין המצוה
 עליז תגן התלוה שזכות אהב כאשר לאביו מטעמים לעשות הגוזלות הוריד
 הזכות הגין שלא שראינו וכיון ביה שכיח דהיויקא רעוע בסולם אפילו

 ליכא עלמא בהאי מלות דשכר מדאי מעלייתו מושבחת שהוא בירידתו
עיקר אלא אלעזר לרבי כדמוקתינן רעוע סולס אליביה תוקמינן לא ותו

: ארוך שכולו ולעולם טוב שכולו לעולם הוא השכר

 כה העושה כל תנן לרבא קיסנא רב בר טובי רב ליה רמי
 שם לא עשה לא אין עשה לו ין מטיב אחת מצוה

 • כעושה שכר לו נותנים עבירה עבר ולא ישב ורמינהו
 וניצל לירו עבירה דבר שבא כגון התם ליה אמר * מצוה

 ההיא תבעתיה פפי כר רר׳חנינא הא כי * הימנה
 אמרה וביבי שיחנא נפשיה וטלי מלתא אמר מטרוניתא

 דכי בני בי בההוא טשא ערק שבקה ואיתםי מלתא היא
 מ למחר מתוקין הוו ביממא אפילו בתרין ביה עיילין הוו

 ם קיסר נושאי שני להו אמר נטרך מאן רבנן ליה אמרי
 לידך בא עבירה דבר שמא ליה אמרי הלילה כל שמרוני

 וניצל לידו עבירה דבר הבא כל דתניא הימנה ונצלת
 ר,׳; בקול לשמוע דברו עושי כח נם׳*גבורי לו עושים הימנה
 * 'ח ההיא תבעתיה צדוק( ר׳ * )וחביריו צדוק ר׳ כגון דברו

 איכא מצינא ולא לבאי לי חלש לה אמר מטרוניתא
 מאי לה אמר טמא דבר איכא ליה אמרה למיכל מידי

 מנחת קא תנורא שגרא הא אכיל הא דעביד נפקא.מיניה
 לה אמר האי מאי ליין אמרה בגויה ויתיב סליק ליה

 לא האי כולי ידעי אי ליה אמרה בהא נפיל הא דעביד

 ההיא תבעתיה דיקולי מזבן הוה כהנא רב • צערתיד
 וקא סליק נפשאי איקשיט איזיל אמהילה מטרוניתא

 ליה אמר • קבליה אליהו אתא לארעא מאיגראה נפיל
לאו לי גרם מי ליה אמר פרסי מאות ארבע אטרחתן

4 •׳ דרינרי שי£א ליה יהב עניותא
>הס



רפז קידושין ראשון פרק נקנית־ האשה
 ירה3ט עבר־ ולא 3יש ההוא ליידי עבירה דבר שבא התם

 יצרו וכפה לידו שבא בעבירה שכר עליו נוטל דקאתר
 בית בגי בי :לזנות תבעתיה : מזו יתירה תצוה אין עכר ולא

 רבי מזיקין:כגון בו שתצוין מתוקי הוי נטמן: טשא : התרחץ
 מאי אמר : קונן בחפצי להתגבר יצרו לנוף כת שלבש צדוק
 לי יש טתא מאכל אלא לי נזדמן דלא תלתא דהא מינה נפקא
 שגרא עתא: למאכל ארמי׳ראוי הבועל האי דעביר מכאן ללמוד

 שם הטמא דבר לצלות התנור את הסיקה הכותית אותה תנררא
 :להורגו בירה ומסור מתנה להפטר יכול הית׳שאין גדולה דאשה

 אי גיהל: של כאור בהא :נפיל כתוכו צלי לאותו ליה מנחא קא
 שהנשי' סלים דיקילי :כ״כ הדבר עליכס שחמור ידעתי ו1ן ידעי

 ארבע רחוק אחר כמקום שהייתי אטרחתן :מלכיהן שס נותנות
 הוצרכתי לא העניות לא אס כתמיה עניותא לאו : פרסי מאות
 זהובים: רינרי :כלי שם שיפא : נשיס במלאכת עסקי להיות

 השתא דס״ד לתאי לדקדק יש בו' ישב ורמינהו מהרש״א
 בשינה אגרה א״ת תרע סור דאתרי׳ הא ליה תקשי

 ואינו לעשותה חייב לידו מצות בבא דההיא וי״ל טוב• ועשה ת״ל
 לידו בא לא שאס איירי הכא אבל עבירה עובר דאינו בהא פטור
 עושה כאלו עבירה עובר דאינו בהא מיהת שזוכה עשה מצות
 מלשון זה רכל נראה כר דבר שבא כל דתניא :וק״ל מצוה

 ד-האי ורישא נס לו עישין הימנו *ניצל כו׳ דכל ותייתי הברייתא
 מדכתיב איירי דכצדיקיס ליה ותפעע גומר מלאכיו ה׳ ברכו קרא
 קרוים והס לעשותם פקודיו ולזוכרי בריתו לשומרי מיניה לעיל

 כמלאכים שהם ואמר הוא צבאות ה׳ תלאך כי כת״ש מלאכים
 את הכובש גכור איזהו כמ״ש גכוריכח דהיינו יצרם את לכבוש

 לשמיעה עשייה כקרא הקדים גו׳ לשמוע דברו עושי ואמר יצרו
 לעמת דברו בקול שומעים בהיפך למכתב ה״ל עניינו דלפי
 הקב״ה של דברו עושי הס שהצדיקים הכתוב פי' אבל דברו
 דברו כקול לו לשתוע גוזר הש״י ואז יצרם וכבישת כחס ע״י

 להצילו נס לו ולעשות תפלתו לשמוע דהיינו הצדיק על דברו נימי
 צרה דבר כל משאר ולהצילו פפא בר כר״ח כדלעיל מהמזיקיס

 ה׳ ברכו כקרא לפרש יש זה ולפי כהנא ורב לדוק דר׳ כעובדא
 לעשות ובאים כקול! ששנתעין דהיינו מתש מלאכים גו׳ מלאכיו

 : רו״ק ו כהנא ורב פפא כר דר״ח כעובדא ולהצילו נס לו
 שאלה זו מה •׳יל כו' מטרוניתא תבעתיה-ההיא חנינא רבי הרי״ף

 ובשכבך אותך תנחה בהתהלכך כתיב דהא נערך מאן ליה דאמרו ׳

 אלא ניצל שלא להו ומנא , ליה מנטרא חנינא דר' ואורייתא עליך תשמור
 צריך ת״ת ואפילו דמשוס ונראה • ממנה וניצול לידו שבאה עבירה על

 מאן ליה אתרו לפיכך סבנה במקום יעמוד לא היזיקא דשכיח היכא לחוש

 ב' לראות זה נס שנעשה כיון אמר אז שמרוני קיסר לשומרי ואתר נטרך
 לנושאי לך תראיס היו לא כן שאס התורה מכח זו שידרה אין קיסר נושא־
 הנא כל כדתניא נס לך ועשו וניצלת לידך נא עבירה שדבר ובודאי קיסר

 והא תינה נפקא מאי אמר פרש"• וכו' דברו עושי כח מורי ־ וכו' לידו
 הבועל האי דעייד ללמוד לי יש טמא דבר אלא לי נזדמן דלא מלתא

 שאתר פי׳כפשוטו שלא רש"׳ לשון לבאר וצריך ־ טמא למאכל ראוי ארמית

 מאי דהיל״ל רש"׳ שדקדק ואפשר ־ בהאי ליה איכפת לא האי דעביד מאן
 וני דקדק ועוד ־ דמנ״יז ל׳שנא האי מאי הא לעביד הא עניד בין איכא

יחטא ולא כי/׳ שחטא אפשר זהרי נל שיחטא חונוס א' נדבר שחטא מי

 שלא האי מאי ר׳לדוקכלו' אמרם הדברים שאלו פרש"יז״ל לכך אחר בדבר
 כדי לפני הזמינו השתים שמן אלא טמא דבר אס כי אחר מאכל גזרתן
 ■ חייו יתלו טמא דבר שהיא ארמית והבועל עב״רה גוררת שעבירה ללמוד
 אתר גריס ולא רש״י לש^ן ודו״ק כאן למדתי הנפקותא וזאת טמא בדבר

 כלומר מנ״מ אמר הגרסא שכך דתשתע נפקא מאי אמר אלא נ״מ מאי לה
 ללמדנו הוא טמא דבר אלא לפני נזדמן שלא הנפקותא בלבו צחק ר' אמר

 ולא וחבריו כדר׳צרוק כח גבורי פסוק ועי״ל ־ עבירה גוררת שעבירה

 ונתיישב דברו עושי מאי דוייק ונראה : הצדיקים כל בכללות דרשוהו
 דברז בקול לשמוע ארמי' נועל בענין דברו עושי צדוק דר׳ במעסה
 דברו בקול לשמוע למד ממנו כ׳ טמא דבר לאכול שלא דברו עושי או במאכל

דברו עושי אלא דירו ושומע עושי אמר ולא שפיר ואתי ארמי' לבעול שלא

 בו
 0ס

 פריו
 מהנין

 וע״ש
 רש״א

 דברים

 ה
 משל*

 כא
 תלי׳לר
 דברי׳ל

5כ שם
3 ישעי׳

א משלי

ג מלאכי

תלי'סו
ירמירז

 פרי בה שאין מחשבה למעשה מצרפה הקב״ה פירות
 ז *למען רבתיב הא ואלא למעשה מצרפה הקכ״ה אין

 קא7ההוא. יעקב בר אחא רב א£ר בלבם ישראל את הפוש

נעכו״ס

 מה כנגד הוא דברו עושי זה וכפי דברו בקול לשמוע אחרת נפקיתא ללמוד
 וארמית: מבטיל'כותית שנמנע כנגד דברו בקול לשמוע טמא דבר אכל שלא

 עושה שאדם דברים אלו תגן נחמן לרב רבא ליה רמי
 לו קיימת והקרן הזה כעולם פירותיהם אוכל אותן

 השדים וגמילות ואם אב כבוד הן ואלו הבא לעולם
 ׳ כולם כנגד תור׳ ותלמוד להכירו אד' שלו׳שבין והבא׳

 ייטב ולמען ימיך יאריכון *למען כתיב ואם אב בכבוד
 ימצא וחשד צדקה *רודף כתיב השדים בגמילות : לך

 שלום ■•בקש כתיב שלום ובהבאת * וכבוד צדקה חיים
 כתיב רדיפה רדיפה אתיא אבהו רבי ואמר ׳ ורדפהו

 וחשד צדקה רודף רתם וכתיב ורדפהו שלום בקש הבא
 הכי אי ימיך• ואורך חייך הוא *כי כתיב תורה בתלמוד

 ימים והארכת לך ייטב *למען כתיב נמי הקן בשלוח
 ואת רבדים אלו תנא תני " ושייר תנא נמי( )ליתני
 לי*אמרו אשברא אירי רבי רבא אמר ושייר תנא אמרת
 טוב צדיק יש וכי יאכלו מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק

 צדיק זהו ולבריות לשמים טוב אלא טוב שאינו וצדיק
 טוב שאינו צדיק זהר לכריות ורע לשמים טוב * טוב

 וכי לו יעשה ידיו גמול כי רע לרשע *אוי בדבר כיוצא
 ורע לשמים רע אלא רע שאינו רשע ויש רע רשע יש

 זהו לבריות רע ואינו לשמים רע י רע רשע זהו לבריות
 שנאמר פירות לה ויש קרן לה יש הזכות רע שאינו רשע
 קרן לה יש עבירה * וגומר פרי כי טוב כי צדיק אמרו

 אני מה ואלא וגומר רע לרשע אוי שנאם׳ פירות לה ואין
 עביר׳ ישבעו וממועצותיהם דרכם מפרי *ויאכלו מקיים

 לה אין פירות עושה ושאין פירות לה יש פירות שעושה
 שנאמר למעשה מצרפה הקב״ה טובה מחשבה ־ פירות

 וישמע ה׳ ויקשב רעהו אל איש ה׳ יראי נדברו *אז
 מאי שמו ולחושבי ה׳ ליראי לפניו זכרון שפר ויכתב

 לעשות ארם חשב אפילו אשי רבי אמר שמו ולחושבי
 עשאה כאלו הכתוב עליו מעלה עשאה ולא ונאנס מצוה

 *און שנאמר למעשה מצרפה הקב״ה אין רעה מחשבה
 *הנני מקיים אני מה ואלא ה׳ ישמע לא בלבי ראיתי אם

העושה מחשבה מחשבותם פרי רעה הזה העם זי; מביא

סם



קידושין ראשון פרק נהנית
 שאוכל ודהנהו הקרן על נאמר טוב דלשון ימים והארכת כ ואח"

 כסוף ייטב למען כתיב לעה״ב קיימת והקרן כעה״ז מטרותיהן
 כרישא ייטב למען כתיכ בעה״ז מקרן גס דאוכל מצות שאר וככל
 שהקרן דהיינו גומר טוב כי לצדיק אמרו קרא האי מייתי זה וע״ד

 יאכל כי לכך יצטרך לא בעה״ו כי טוב שכולו לעה״ב לו קיימת
 שהוא שהטוב צדיק זהו היינו דקאמר טוב צדיק וזהו הפרי כעה״ז

 ברא בחגיגה ת״ש ע״פ לזה מצורף לע״הב לו קייס כולו הקר;
 חלקים '3 לו יש כ״א גיהנס ברא בראג״ע רשעים ברא צדיקים

 דג״ע חכירו וחלק *חלקו נוטל צדיק נכה בגיהנם ואחד בג״ע אחד
 חבירן וחלק חלקו נועל הרשע נתחייב ירשון משנה בארצכם שנאת׳

 לשמי׳ולבריו׳ וטוב צדיק והשתא שברם שברו; משנה שנאי כגיהנס
 אתרו וע״כ בג״ע הרשע אבירו חלק גס ויורש לעה״ב קיימת הקרן
 לשמים הרע ובהיפך לעה״ב וכפול טוב חלק לו שיש טוב כי צדיק

 חלק גס שיורש ברע כפול הוא חלקו כי רע רשע נקרא ולכריות
 אגדע רשעים קרני כל קיא לפרש יש ועד"! כגיהנס הצדיק

 עדן כנן הרשע של וזזלק קרן ונכרת שנגדע ע״י גו׳ ־תרוממנה
 מה ואלא : שכן כפול חלקו שיהיה כג״ע צדיק של קרן תרוממנה

 כי צדיק דאמרו קרא כלא כי' גומר מפרי ויאכלו מקיים אני
 דומיא קכא דהאי פירות שעושה כמצות לאוקמי ליכא גו׳ טוב

 בעבירה דאיירי גומר גמול כי רע לרשע אוי לגכית דכתיב דאידך
 תמדת בכ״ת מרובה דהטובה משוס והיינו פירות עושה שאינה

 : וק״ל מחשכה צירוף לענין כסמוך נתי אמריגן וכה"ג פורענות
 לא לגכי אפילו קאמר כו׳ ונאנם מצוה לעשות חשב אפילו
 עכר הרי אונס כלא עשאה לא דאס נקט דוקא נאנס אכל טשאה

 דותיא רעה כמחשבה מייתי תאי דא״כ להקשות ואין עשה אתצות
 איירי לא קרא דההוא ואימא למעשה מצרפה הקכ״ה דאין דהני
 אונס ע״י עשאה לא אס אבל נאנס כלא העבירה עשאה שלא אלא
 כמו למעשה נמי מצרפה הקב״ה עשאה היה נאנס לא ואס

 אין דברים תג' פשוט גט כפרק ת״ש ע״פ וי״ל טובה במחשבה
 הרע לשון ואבק תפלה ועיון עביר׳ מהרהור יום ככל ניצול אדם

 לאשמועינן אצטריך לא גומר כלכי ראיתי אם און קרא האי והשה׳
 כלא דא״א כיון היא דפשיטא תא תל דהא נאנס כלא עשאה כשלא

 ואס אונס ע״י עשאה בשלא אלא עינן לאשמו אצטריך ולא הרהור
 למעשה תצרפי הקכ״ה דאין אשתועינן וא״ה עשאה היה נאנס לא

 הקשיב אלהיס שמע אכן תר.הכי3ד כקרא נחטין דרכינו וע״פ
 אדם שחין ע״פ אף הקשיב תפלתי גס עוד ולא ר״ל תפלתי כקול
 עיון^זפלה שם התוספות כמ״ש כתפלה עכירה מהי־הור ניצול
 תפלתי הסיר לא אשר ה׳ כרוך וסיים בתפלה רע הרהור היינו

 וקל ככה״ג תפלתי ששומע חסדו ודאי וזה עבירה הרהור בשביל
 דגרסינן נראה תפרש״י כו׳ מעשה שעושה מחשבה :להבין

 אחד והענין כו׳ פירות עושה ושאין כו' פירות שעושה מחשבה
 ישראל תתפוש ודפריך והלב התחשבה פרי הוא ודאי דהתעשה

 שם הוזכר דלא התעבה בלא לחוד הלב מחשבת ליה תשתע בלבם
 בשרירו* כי לי יהיה שלום קרא לפרש יש ועד״ז והתחשב׳ הלב פרי
 זה יתברך ענו״ס כעובד אתורים עונשים שכמה גס גו׳ אלך לכי

הנאמרים מעונשים יהיה שלוש עכו״ס מחשבת ;שיחשוב )33)3

האשת
 שכל עבו״ם חמורה מר דאמר הכתיב הוא בעכו״ם
 כדרב אמר עולא כולה התורה בכל כמורת בת הכופר

 בה ושנה עבירה עבר שארם כיון הונא רב דאמר הונא
 לו נעשית אלא דעתיך פלקא לו הותרו* לו הותרה
 לאדם לו נוח הנינא רבי משום אבהו רבי אמר * כהיתר

 כמו ובו׳ שמים שם יתחלל ואל בסתר עבירה שיעבור
: חגיגה במסכת למעלה שכתוב

 ימצא-חיים בחייך: לך ייטב .הבא לעולם ימיך יאריכון
 כעולם חייך :הזה לעולם וכבוד צדקה :הנא לעילם

 :וליתנייהו וכי׳ נמי הקן בשליחות :לעה״ג ימים זה:ואורך3
 הכריות טלהו דהנך לאלי דומה אינו לי אפברא אידי רבי
 פרי כי כתיב ובההיא לכריות וטוב לשמים טוב ונמלא ממנו נהנין

 כחייו יאכל מעלליו( פרי ני עוג כי כתיב קרא )דבהאי מעלליו
 כתיב ולא לכריות טוג כאן ואין הוא לשמים טוב הקן כשלוח אכל

 פיחתיהן אוכל תנייהגבי לא הילכך יאכל מעלליו פרי כי יה3
 :וגנב וגזלן רוצת כנין לבריות ורע לשמים רע : הזה געולס

 מועדים מנזה עריות מגלה לבריות רע ואינו לשמים רע
 :רשעו מנדי יותר ממנו נפרעין אין פירות לו אין :חלב אוכל

 עוכר חשוב שאדם השם חלול כגון פירות שעושה עבירה
 שעושה מחשיבה : כן לעשות הימנו למדין ואחרים ככירה

 ממיו ונפרעין למעשה מצרפה : מחשכתו,ועשה שקיים פירות
 כעוכר מחשכותס פרי דכתיג הא אמר עולא : המחשבת על אף

 לא ואפילו למעשה מצטרפת לעשות מהרהר הדר כי כתיכ ושונה
 הוגא נדרג לה הוצרך שלא אלא שמיס לשם חזרתו אין לה עביד

:כהיתר לו נעשית דאת־ר
 ביבמות בו׳ וחסד צדקה רודף כתיב בג״ח מהרש״א

 עכ״ל בעה״ו וכבוד כעהי״ב חיים פרש״י כ״ש פרק
 וככוד כעה״ז חיים דהיינו הע״הז להקדים נראה פירושו ולולי

 גכי וכן בראשיהם ועטרותיה׳ יושכין שהצדיקים כדאתרי׳ ע"הב3
 נמי הקן בשלוח :לעה״ב ימיך ואורך כעה״ז חייך היא כי תור׳

 ע״כ דשאה מתניתין דתך לדקדק יש גו׳ לך ייטב למען בתיב
 מציה שכר ואס אי: ככיבוד אפילו דלדידיה אתי לא יעקב כרבי

 אלא לעיל גופיה רכא כרקאמר דחזא ממעשה ליכא עלמא תאי3
 מאי כן ואס עלמא אי כה תצוה שכר דחיכא דהכא דמתני׳ כרבנן
 דקתני דהנך לעיל אמרינן הא הקן שלוח נמי ליתני ליה קשיא
 רוב דכעינן מצות שאי־ ככל תשא״כ מניעת דשקולה לענין היינו

 דהתס הני פיט דלא ניון פריך דהני וי״ל במתני׳ כדקתני זכיות
 כשלוח א״כ כהו דכתיב הלשון ומכפל מכרעת דשקולה משוס אלא ־

 גומר והארכת לך ייטב למען לשון כפל ככת״ג דכתיב נמי הקו
 הקן לשלוח דאין כיון ומשני מכרעת דשקולה כיה גיתניליהנתי

 אלא מכרעת דשקזלה ניתא דלא ליה תני לא לחו־ קרן אלא פירי
 משא״כ כדמסיק ולכריות לשמים טוב דהיינו פירי דאיכא היכא

 דכתיב וסכפל פרי לו אין לשמים טוב רק הוה דלא הקן בשלוח
 וגם כעה״ז טוב שכר הקרן מן לו שיהיה היינו הקן כשלוח יה3
 למען 3כתי 3א דבכנוד הלשון שינה ולכך לע״הב ימים אריטת3

לך ייטב למען כתיב והכא לך ייטב למען כך ואחר יתיך יאריטן



רפח קידושין ראשון
 וה5ת בעשיית הימנו נהנים שהם וכ״ש למעשה מצרפה הקב״ה טובה מחשבה

 * לו הוא ימים והארכת לך ייטב הקן בשילוח שכתוב ומה לבריות טוב שהם
 מתנו נהגים שאינם כיון מצות מאותה יאכלו לא אדם בני שאר כי לבדו

 אמרי' דלעולס ניחא והשתא לשתים טוב אם כי לבריות טוב בזה אין שהרי
 אלו תנא ומ״י* קייס והקרן בעה"ו שאוכל הקן בשילוח הא ושייר תנא

 1 בלבד הוא והכא יענברירת אדם בני שאר גם אוכלים דנהנהו לפי דברים
 5דחש קרא בהאי ליה מנא ליישב וצריך וכו' חשב חפי' שמו ולחושבי מאי

 שכר לו ליתן ועשה דחשב דילתא, שמו ולחושבי אלא קאמר לא והא ונאנס
 נדפקו מאי ה' יראי נדברו מ״ש דדייק ונראה המחשבה ועל המעשה על

 ה' בירא׳ ה'וסיים ביראי דפתח ועוד רעהו אל איש דברו כתיב דלא

 נדברו דרש לזה וחושבי ה' יראי נדברו אז נמי כתב לא ולמה שמו וחושני
 לעשות רוצים ה' כשיראי וה״ק תחתינז עמים ידבר כתי הכנעת מלשון

 ויכתכ וישמע ה' ויקשב המצות עשו ולא האונס מפני ונדברו^נכנעו מצות
 שהיו שכיון המצו' עשו שלא ת׳אע״ס יראי בכלל שהם ה' לירא' זכרון בספר

 הש״> עליהם התע׳ותעל' מעשיית נמנעו שנכנעו האונס ומפני שתו חושכי
 עושה חני אשר ליים צבאות ה' אמר לי והיו ליה דסמיך והיינו עשחוס כאלו

 מעלת דהיינו אותו העובד בנו על חיש יחמול כאשר עליהם וחמלתי סגולה
 כביר על חס שלא מי כל והתניא איני בגמרא גרסינן : עשאה כאילו עליו

 לו שהותר ח״ו דאתר לסר״ח וקשה בסתר עבירת העובר זה היא מאי קונו
 יצה״ר משברים שאורים ולבישת דרכים יגיעת ה״ק אלא עבירה לעבור

 לעול' בא שלא לו ראוי מדתנן הקשה מה זה ולפי מהעבירה האום ומונעים
 נא שלא לו ראוי אבי׳בסתר עבירה שעיר מי דהא בסתר עב^רה שעובר מי

 העבירה יעשה שלא יצה״ר להכניע הוא אלעאי רבי דאתר ומאי לעילם
 יכנע בזה כי זה תיקון שיעשה אמר לפר״ח גס ושמא ׳ ניחא ולפרש"׳

 לפחות יהיה ילרו ויכשילנו ישיב לא אלה עד והס יחטא ולא הערל לבנו

 אינו איני וחמר התלמוד שהקשה מה ר״ח כלפי' א״נ בגילוי ולא בסתר
 שיעבור לאדם לו נוח שאמר אבהו רבי לדברי קאי אלא אלעאי רבי לדברי

עופר־ דהיינו קונו כבוד על חש שלא כל והתנן איני אמר בסתר עבירה

;בסתר עבירה
 ט ואחד שוגג אהד השם בחלול מקיפין אין התם תבן

 שם שאין זוטרא מר אמר מקיפין אץ מאי מזיר׳
לומר דרבינא בריר. שר אמר ׳ המקיף בחנוני עושין

:מכרעת שקולה הייתה שאם
 כל וגובה רבות פעמים לאדם המקיף בחנוני לו עושין אין

 אלא השם למחללי מלמעלה כך עושין אין ביחד הקפותיו
 נאחד ויש בקולה המאונים כף היתד׳ שאס : מיד נפרעין
 לשון תקיפין והאי לחובה תכף את מכריעי! השם חלול העונות

אצל זאת שמקרב ואידמו הקפינהו נניעי מקיפין אין ניע עיוני
:דומות אס ומעיין• זאת

 וקשת עכ״ל לאדם המקיף פרש״י בי מקיפין אין מהרש״א
 כדאמרינן השם למחלל עבדי ליה דטבא לפירושו

 אפקוד כן על כו׳ ידעתי אתכם רק אפסוק דעכו״ס קמא פרק
 ותשונאן מעט מעט ממנו תאוהבונפרע משל עונותיכם עליכם
 שיעש' עד לו ממתין אין בע״א פי׳ והערוך א' בבת ממנו נפרע
 החנונים מן הנוטל כמו לדחותה כדי העבירה אותה כנגד זכות
 שוגג אחד הכא שת״ש ודע * לק״מ ותו עכ"ל פורע ומחר. היום

 עונש שוה שיהיה ה׳ בדרכי לומר חלילה השם בחילול ואח׳תויד
 ועונש כפרה וצריך הוא חוטא קצת ודאי דהשוגג אלא כמזיד שוגג
 נו* מזיד ואח׳ שוגג אחד קאמר ולא כמזיד גדול עונש לו אין אבל
 מקיפץ שאין כמו שוגג של עונשו מקיפין אין השם דנחלול אלא

ו׳לעניןדגפרעין3דא ש״ד3 הרמנ״ס דנל־י הס וכך מזיל של עןגשו

פרק נקנית האשת
 כן וע"זאמ'שאינו המחשבה על נענש ואינו אלך לני בשרירות כי

 מוסיף נהקג״׳ה הצמאה את הרזה ספות למען הוא נענש דודאי '
 שלא כיו; רות היה כאלו להוד המחשבה שהוא הרוה עונש ומצרף

 צמא שהיה עכו״ס לעובד דהיינו הצמאה את מעשה לידי א3
 כו׳ בה ושנה עבירה עבר שאדם כיון .־ וק״ל לכך ומתאוה

 גאולתו שונה כסיל קיאו על 3ש ככלב אקרא ליה מסמיך י״ה פ׳3
 לעבור לו שהותר ח״ו פר׳י׳ח גתו׳ חפץ שלביו כמו <׳צס:*ויעשה

 ונחוספו׳ כו׳עכ״ל שחוריס ולבישת והאכסנאות דרכים כו׳יגיעת
 ובמ״ק שס משמעתית כן משמע דלא שידושו דחו דורשין אין פרק
 עכ״ל כו׳ נסתר חפצו שיעשה לאדם לו דתוטג תשמע לגמרי אלא

 מצי לא דאס קאתר נתי לפירושו דודאי פירושו לקיים ונראה
 דלנישת הא אבל נסתר שיעשה לאדם לו ענ1דמ ליצריה כייף

 נדנר יצרו דלכוף משוס אלא אינו ע״כ שחורים ויכסה שחורים
 דיגיעת שפירש תה מיהו מפרש״י נרא׳ וכן כלל יחטא ולא המשנרו
 משוס דיעשה לפרש יצטרך לא יצה״ר משברים ואכסנאות דרכים
 צריך שחורים וכיסוי בלבישת משברו מצי לא דאם אלא רוח שבירת

 בפרהסיא ולא נסתר שיעבור כדי אותו מכיריו שאין למקום ־לילך
 שלא לו ראוי קונו כבוד על חם שלא בל *והתנן ■ וט״ק

 נמל' ט׳ שנא׳ נראו לכבודו שנר׳הקנ״ה תה כל כמ״ש לעול׳ בא
 .־ ודו״ק תכלית ללא נבר׳ הוא לחנס הנורא כבוד על חש שלא כל

ונו׳ לשמים טוב אלא טוב שאינו צדיק ויש עזב צדק יש וכי הרי״ת
 כולהו דהנך לאלו דומה אינו לי אסכרא אידי רב רש׳יי ופירש י

 פרי כי כתיב ובתהיא לבריות וטוב לשתים טוב ונמצא ממנו נהנים הכריות
 ולא לבריות טוב כאן ואין הוא לשתים טוב הקן כשלוש אבל יאכלו מעלליו

 אוכל אינו איד׳ רב תירוץ דלפי וקש־ ׳ יאכלו מעלליו פרי כי ביה כתיב

 וע״ק ימים והארכת לך ייטב למען אומר והמקרא הקן שלוח על פיחת
 דתנא הראשון התירוץ מן בו ששוזר כיון לי אסירא לומד שייך לא כן דחם

 אלא היל״ל ביה הדר והשתא הקן שילוש על גס פיחת שאוכל שסובר ושייר
 הקן בשילוח אבל פירות אוכל ולבריות לשתים טוב דדוקא אידי רב אמר

 הוא דסנרתו משמע לי אבןברא )מרקאמר אוכל אינו לבריות טוב ליכא
 דאוכל דהנהו למתניתא כיילית וכולה פירות אוכל הקן בשילוח דגם עומד

 דאלו כיון קשה ואכתי הקן9ושילוי ולבריות לשמים סוב דהנהו סירותיהן
 פרי לבריות עזב שהוא עוב דצריק קרא קאמר היכא סירותיהן אוכל ואלו

 קיימת והקרן בעה״ז סירות אוכל עוב שאינו צדיק גס והרי יאכלו מעלליהם
 לשון בדקדוק ונלע׳יד ־ ימים והארכת לך ייטב למען כדכתיב לעה״ב לו

 תאי סירותיהם אוכל אותם עושת שאדם דברים אלו שאתרה המשנה
 סירותיהן שאוכל דברים ואלו לותר ומספיק דקאמר אותם עושה שהאדם

 התורה היתה שלא אע״ס אלו הדברים דה״ק לפרש יש וכו׳ולכאורת בעה״ז
 האדם ואס האב מכיבוד מדעתו אותם עושה היה האדם בהם מצוה

 שיבא אפשר הוא שגס לבו אל ישן תחי כי גיי׳ח וכן אינושת כדרך עושה
 האדם עבע שדרך ואע״ס וכו׳ שלום והכאת אורחים הכנסת וכן זו למדה

 והקרן בעה״ז סירותיהן שיאכל ה׳ מצות אתו שכרו היה מ״מ אותם עושה
 תיירי דתתכיתין דאסברא אידי רב תירץ עם אמנם ־ לעה״ב קיימת

 שאתר וזה תתנו נהנים שהבריות לבריות ועוג לשמים טוב שהם נדברים
 הקן שילוח אבל שכמותו האדם בני מתנו נהנים לבריות אותם עושה אדם
 לה נקיט לא ולהכי אותם עושה אדם כל לא אדם בני ממנו נהנים שאין

 בוראו רצון העושה ומ״מ כינהו הדדי כי דלאו דברים אותם בכלל מתניתין
צדיק אתרו מדכתיב אידי רב אסברא זה לחילוק וטעם בעה״ז פירות אוכל

 דרך יאכלו מעלליהם פרי ג״כ לבריית טוב שהוא הצדיק שהוא טוב ני •

 שבמעשה כיון לומר יאכלו אלא יאכל מעלליו פרי קאתר א דל דקרא לישנא
 על הקב״ה מעלה אדם גני כל זיגילן ישמחו עושת £האדם ואם אב כיבוד

 כך וחתוך מצות אותת עשו הס כאילו ונהגים בזה השמחים אדם בני כל

שאשיל* ממט שנסע כיון׳ דבר שוס עשו שלא 5אע״ אדם נצי נל יאנלו



קידושין ראשון פרק
: הראשונות על בתוהא לקיש

 כאלו עצמו אדם יראה וכו׳ רובו אחר נירון שהעולם לפי

 רשעים ומחצה וחסידים צדיקים מחצה העולם כל שקול
 נמצאו אחת מצוה עשה מחצה על במחצה שקולים מעשיו וכאלו

 רונן להיות העול'הוכרע כל ידו ועל צדיק ונמצא מכריעין זכיותיו
 ולפה זכיות וכתנזצה עונות כמחצה שמרד צדיק וגיהוי : צדיקים

 : שעשה הטובות כל על מתחרט בתוהא הראשונות;• את אבד
 בחציו כו׳ אשריו א׳ מצור. עשה בו׳ חציו כאלו מהיש״א

 חסד כלפי תטה חסד ורב אתרי׳ נמי זכאי וחציו חייב
 זכיות רוב שיהיו עד הוי לא גמור צדיק אבל בינוני דהוי היינו

 עד הוי לא )גמור( רשע שיהיה חובה לכף וכן התוספו׳לעיל כת״ש
 נירון שהעולם לפי אומר ראב״ש :ודו״ק עונות רוב שיהיו
 אחד חוטא ליה דריש ביחיד דאיירי דלת״ק משוס בו׳ רובו אחר
 שחטא יחיד קאתר ממש דחזטא ראב״ש וקאמר אח' חטא מלשון

 אחר נדון דהטולס לחובה אותן מכריע אח׳ וחוטא איירי דברביס
 הים דאלו משוס לזכות רובו אחר נידון ויחיד• נמי ודקאתר רובו

 תחנה■ על מחצה העולם היה אס גס עונות 3רו עצמו יתיר לאותו
 כיון העול׳לזכות כל שעש׳את א׳ בתצו׳ להכריע הוא יכול היה לא

 יוכו איך זו בתצוה זוכה אינו והוא עונות רוב לו יש גופיה דהוא
 : ודו״ק אחרים קפוט עצתןיואח"כ קשוט וע״ד ידו על הרבים
 השתא דס״ד למאי כו׳אפי׳ ומרד ימיו כל גמור צדיק אפילו

 כדכתי׳ באחרונות שמרד כיון ת״מ הראשונות בתוה׳על תיירי דלא
 פ״ב כדאתרינן תרד דהיינו פשעו ביום תצילנו לא הצדיק דצדקת
 ימיו כל של צדקתו תצילנו לא ת״ה התרדי׳ אלו פשעים דיותא
 צדקתו כל לו יאבד שבאחרונות אחד )גימא(מרד אתאי ת״ת ופריך
 ולמה כבינוני והוי תחצה על כמחצה אלא יהא ולא עשה שכבר

 נאחרול דתרד כיון דתסתמא ותשני א׳ תרד בשביל צדקתו כל אבד
 של צדקתו כל ואבד הראשונות על תוהא הוא הרי רבונו את ויודע

 שתרד בצדיק אלא ליה ושני תקשה דלא נראה ומפרש״י יתיו כל
 לא הרשע מן אבל ימיו כל של צסקחו יאבד לתה באחרונה פ״א

 ביה דמפורש מרשעז שובו ביום יכשל לא בו שאתר מידי קשיא
 אין ולכך כבר לו ונכפר ימיו כל של מי־שעו ששב דאיירי בהדיא

: וק״ל רשעו לו׳ מזכירין
 יאנד אחד שחוטא כיון וקשה כו׳ שהכריע אשריו א׳ מצוה עשה הרי״ה

 כתז יפה היאך א־'כ חיכה לכף העולם כל והכריע הרכה מוכה
 הכריע שהחוטא שאעי׳פ ושתא זכות לכף עצמו שהכריע מלוה העושה של

 מלוה כדנר שזכה האדם זה אכל העולם כללות על הוא חזיה לכף העולם

 אלא הכינה שאין כלו' וכו' עצמו אדם יראת פירש ורש״י כצדקתו ינצל הוא
 העולם לכל כצדקתו הוא ויכריע שקול העולם כאילו עצתו אדם כל שיראה

 שהש הרוב אחר נידון העולם יהיה כך ומתוך כך כעצמו ידון אדם וכל

 עונות כמחצה שתרד צדיק וניהיי פרש"• עונות כמחצה וניהוי : הצדיקים
 כמחצה דניהוי חשוכה ועשה ימיו כל רשע על אקשי דלא היא רש״י כתנת
 על אקשי אבל כאחרונה תשונה שעושה כיון מרוכה דמדהטוכה עונות

: עונות כמחצה נחשב שמרד הצדית

 ארץ ובדרך ובמשגה במקרא שישנו כל משנה
 *והחוט שנאמר חוטא הוא במהרה לא

 במקרא לא שאינו וכל * ינתק במהרה לא המשולש
ך' :הישיג מן אינו ארץ בררך ולא במשנה ולא

ל׳א

נקנית האשה
 אבל כו׳ משג׳ ר׳חננאל פי׳ מקיפיןכו׳ אין *ונחל : בגלוי תמוז
 דלא וראי ממש דבגלוי ליישג ונראה עכ״ל כו׳ קשה תקיפין לשון

 השם מחלל אותו על שיכא העונש לכל גלוי שהוא דר״ל אלא קאמר
 השס שחלל אתר מיד ממנו נפרעין כי והיינו זא עון בשביל הוא
 לא זמן לאח׳ עונש לו יבא אס גס לו יקיפו אס אנל נו העונש ייזלו
 מרה כנגד מדה היא כי הענין וטעס חלזל־השס נעונש אותו יתלו

 ונפרהסיא נגלוי נמי העונש לו ינא בפרהסיא ש״ש חלל הוא כי
 דוחק הוא מכרעת שקולת היתה שאס נתי דלת״ד נוה נראה ועור

 נמי דפירושו אלא כפרש״י כו׳ עיוני מלשון מקיפין לשון לפרש
 כחנוני מקיפין אין קאמר זוטרא דמו־ אלא והמתנה הקפה מלשון

 לעיל שכתבנו הערוך כפי׳ כו׳ העבירה אותה כנגד זכות סיעשה
 שאס מק*פין דאין קאמר זה דלענין קאמר דרבינא בריה זתר

 עוד שיעשה עד לו ומתתינין מקיפין ואין מכרעת שקולה היתה
 יש כאלו הוי השס בחלול נמי דבשקולה לחובה להכריע טבירה
 : ודו״ק מיד מתנו ונפרעין עונות רוב הוי כאלו לחובה הכרע

 אבות כמסכת משנה פר״ח התזס' כחנו השם כחלול מקיפין אין הרי״ף
 כגלוי ממנו נפרעין נסתר ש״ש המחלל כל דתנן הא היינו ושמא י

 כחנווני עושין דפי'אין דלמא לפירושו וי״ל וכו' קשה מקיפין לשון אכל

 נפרעין אם אחר לא מתניתין כהאי והא מיד שנפרעין ז״ל ופרש״י המקיף
 היתה אס דאמר דרכינא כריה ולמר כגלוי• נפרעין אלא זמן לאחר או מיד

 לא דר״ח ואח"ל ־ כלל שייכי ולא משני׳כהכי האי איירי לא מכרעת שקולה
 אחת ככת שנפרעין אלא מיד שנפרעין היא מקיפין דאין כפרש"׳ סכר
 דרכינא כריה לתר איל זוטרא למר תינח המקיף כחנווני מעט מעט זלא
 מזיר וא' שוגג אחד הכא דתנן דהא דר"חמפרש ואפשר כלל שייכא לא

 שוגג א' כגליי ממנו נפרעין כסתר ש״ש המחלל כמשנה ששנינו מה הוא
 על אתר ולא אכות כמס' ד׳תנן היא היינו ר״ח אתר וע״ז כח״ה תזיד זא'

 שתדבר הוא לומר שאפשר ותה נחי׳ה מקיפין אין דתנא דמילתא רישא
 יכופר שלא בפרהסיא כמחלל ולא כעה״ז מחנו שנפרעים כסתר ש״ש כמחלל

 ואין כעה״ז ביסורין כפייה לי יש כשתר המחלל אכל ימיתו! עד העון
 כתסכ׳חכות דתנן והיינו א׳ ככת הכל אלא מעט מעט מתנו ליפרע מקיפין
ואין כגלוי תמנו שנפרעין הזה כעולם כפרה לו יש נסתר שתים שם המחלל

: כעה׳יז מיד מתני נפרעין אלא מיתה שעת עד להמתין צריך
 חייב חציו כאלו עצמו אדם יראה לעולם רבנן תנו ח3

 שהכריע אשריו אחת מצוה עשה זכאי וחציו סס
 את שהכריע לו אוי אחת עבירה עבר ׳ לכף־זכות עצמו

 טובה יאבד אחד *וחוטא שנאמר חובה לכף עצמו ?הלת
 טובות ממנו איבד שחטא יחידי חטא בשביל הרבה ט

 אחר נירון שהעולם לפי אומר שמעון בר ר״א הרבה
 אשריו אחת מצור. עשה רובו אחר נידון והיחיד רובו
 עבר זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את ־י שה□

 העולם בל ואת עצמי את שהכריע לו אוי אחת עבירה

 הרבה טובה יאבד אחד וחוטא שנאמר חגבה לכף
 העולם ומכל ממנו אבד זה שחטא יחידי חטא בשביל
 צדיק אפילו אומר יוחאי בן שמעון רבי " הרבה טובות

 שגא׳ הראשונות את אבד באחרונה ומרד ימיו כל גמור
 גמור רשע ואפי׳ פשעו ביום תצילנו לא הצדיק *צדקת אליםזק

 שום לו מזכירין אין באחרונה תשובה ועשה ימיו כללג
 שובו ביום בה יבשל לא הרשע *ורשעת שנאמר רשעו םש

ריש אמר זכיות ומחצה עונות כמחצה מרשעווגיהוי



פרק נקנית האשה
 מחת טונה מנורה האדם נכי מנורת הוא זרי< דיו זי׳ל ב״ם0הר1

 ניישוג נו תועלת שאין הישוב מן >ה אין וענין ונמופר
 מעשיו שאלו נאדס ואמרו למדינה הועלת המקום חן להוציאו אכל מעולם

:לעדות ופסול לצים מושב מושנו
 כו׳ ארץ ובדרך ובמשנה במקרא שישנו כל א מהרש"

 עם ננחת ומהגר שמשאו אין דיר הרתב״ס פי׳
 תדמיייזי הך דנקט אלא טונות מדות נשאר וה״ה עכ״ל הבריות

 כו' טוב ולאדם כו׳ לא רגזן קפרא נר דדרש הך דמחני' עליה
 ומשנה מקרא בלא לחוד ארן נדרך ליה סגי לא ומיהו כדלקמן

: וק״ל חסיד ע״ה ולא כדאמרינן
 נמשלים צדיקים למה צדוק כר אלעזר רבי אמר ל
 טהרה במקום עומד שכולו לאילן הזה כעולם סם

 עומד כולו נמצא נופו נקצץ טומאה למקום נוטה ונופו
 צדיקים על יסורים כךהקב״המביא במקוםטהרה:

 *והיה שנאמר הבא העולם שירשו כדי הזה בעולם ח $יונ
 רשעים ולמה מאד ישגה ואחריתך מצער ראשיתך

 טומאה במקום עומד שכולו לאילן הזה בעולם דומים
 במקום עומר כולו גופו נקצץ טהרה למקום נוטה ונופו

 כדי הזה בעולם טובה להם משפיע "ה הקב כך טומאה
 שנאמר גיהנם של התחתונה למדרגה ולהורידן לטורדן

: מות דרכי ואחריתה איש לפני ישר דרך *יש ד סלי
 : עליהם הנאים ביסורין הזה בעולם דומים צדיקים למה

 נפרעים כך נופו ממנו נקצץ ממנן: מעט כלות' וגופו
 ולמה : נקיים כולם ונמלאו שבידם עונות מיעוט הצדיקים מן

 נופו : להס שמשפיעים נטונה הזה בעולם רומים רשעים
 נופו נקצץ : וזכיות טונות מיעוט נידם יש אלו ואף ממנו מעט
 שעושין כדרך אשילוי״ה למדרגה :נופם קציצת היא שכרה קבול

 יש : קרקעוחס שמגביהין המגדלים שסנינות מדרגז׳לחריציס
 דרכן נראה שלוותן הרשעים כשרואין איש לפני ישר דרך

 י היא תות ירכי הזמנת שלוה אותה של ואחרית ישרה בעיניהם
 פיש״י עיין בו׳ כעה״ז נמשלים צדיקים למה מהרש״א

 תתני' אהך שייך לא המשל זה דכל הענין ומתוך
 ונין זכיות רוב נין דמחלק לעיל דמתניתין אסוגיא אלא דהכא

 השדה ען האדם ני כת״ש לאילן האדם את ותדמה עונות רוב
 פירות עושה האדם כן נענפיו פירות עושה שהאילן דנתו בוא

 ותיעוש שלו זכיות ברוב הצדיק את ודימה באבריו ומעשים
 עומדים פירות שעושין ענפיו שכל דהיינו כו׳ שכולו לאילן עונות

 טומאה למקום נוטה פירות שעושה אחד ונופו טהרה במקום
 טהרה נמקוס כולו הרי א׳ נוף אותו נקצץ הטומאה על שמאהיל

 למקום אח׳שנוטה ונופו טהרה תקום זכיות שרובו בצדיק היא גן
 ע״י בעה״ז ועון נוף אוחו נקצץ שנו יחידי עון דהיינו טומאה
 לגני נהיפך הדברים כל וכן בעה״ב טהרה כולו הרי יסורין

 רשעים דיש כו׳תשוס למדריגה להורידן כדי בהו תסיים הרשעים
 פ״קדר״ה כדאתרינן ועולין מצפצפין ואח״כ בגיהנס דנידונין

 מיעוט על תשלם שכרן קבלו שכבר רשעים שאלו הכא קאתר
חרדים הגיהנס מן בעה״ב עולין אין בע"הז שלהן זכיות

רפט קידושין ראשון
 נעה״ב גו׳'ר״ל תצער ראשיתך בצדיק קרא ומייתי נו׳ למדריגה

 סג* על שכר תקבל ואחריתך עון ומיעוט המצער על עונשך תקבל
 הדרש לפי ייסורין צער מלשון תצער שיהיה או שלך זכיות ורוב

 ישר ותעשה יחידי דרך דהיינו גי׳ ישר דרך יש קאמר וברשע
 דרג• על עונשו יקבל באחרית אבל בעה״ז שכרו יקבל בו שהיה

.־ ודו״ק פנו עונות רוב על דהיינו רבים לשון תות
 ל^ נתזה בית כעליית מסובין וזקנים ר׳טרפון היה וכבר

ש© או ג-ייל תלמוד בפניהם זו שאלה נשאלה בלוד
 נענה י גדול מעשה ואמר טרפון רבי נענה :גדול מעשה

 ואמרו כולם נענו • גדול תלמוד ואמר עקיבא רבי
 רבי תניא : מעשה לירי מביא שהתלמוד גדול תלמוד

 :לתרומות שנה מ׳ לחלה שקרם תלמוד גדול אומר יוסי
 מאה : ק"ג ליובלות ס״א לשמיטים • נ״ד ומעשרות

 משמט הוא מתחלתו יובל קסבר הרין ק״ד ושלשה
 למעשה קודם דינו כך למעשה קורם שהתלמוד וכשם
 של דינו תחלת אין המנונא רב ראמר המנונא כדרב

 יי ,משל ראשית מים *פוטר שנאמר תורה דברי על אלא אדם
 למעש' קודם שכרו כך למעשה קודם שדינו וכשם מתן

׳תא,תל יירשו לאומים ועמל גוים ארצות להם *ויתן שנאמר

:ינצורו ותורותיו חקיו ישמרו בעבור
 מן אינו במשנה ולא במקרא לא שאינו כל פיסקא

רבנן תנו • לערות ופסול יוחנן ר׳ אמר ׳ הישוב
 פסול אומרים ויש לכלב דומה זה הרי בשוק האוכל
 : אומרים כיש הלכה אבין בר אידי רב אמר י לעדות

 רגזנותו אלא בידו עלתה לא רגזן קפרא בר דרש
 " הזה בעולם מעשיו מפרי אותו מטעימים טיב ם ולאי

 דור ארץ בדרך ולא כמשנה ולא במקרא לא טאינו רכל
 £ שס מושבו ישב לא לצים *ובמושב שנאמר ממנו היאה

: לצים מושב
 נמצא מעשה לידי מביא שהתלמוד • האיש שס ה נתז בית

לחלה שקרם תורה תלמוד גרול : ביח שניהם
 השלישי בחדש תורה להם נתנה ממצרים כשיצאו שנה ארבעים

 מר ואתר בבואכם דכחיב לארץ שנכנסו עד נתחייבו לא ובחלה
 וכאן תבואו כי בהו דכתיב שבתורה ביאות מכל זו ביאת משונה
 כיבוש לאחר ומעשרות ובתרומות לה משנכנסו בבואכם נאתר

 ארבע והן חלקו מכיר אחד כל שיהא זרעך תבואת דכתיב וחילוק
 שמיטין למנות התחילו ומשם וארבעה חתשים הרי גנה עשרה

 ואחד ששים הרי שבעה לסוף שמיטה ועשו בערכין כדאתרינן
 מתחלתר : ושלשה מאה הרי יובל עשו חמשיס ולסוף שנים

 ושדות נפטרים עבדים הכיפורים מיום השנה תתחלת משמט
 אלא משתטת אינה שביעית אבל מ״ט אלא עברו לא ועדיין חוזרות
 שנים שבע לסוף שמטה תעשה שנים שבע חק־ן דכתיב בסופה
 הדין ליום דינו ואח־.תחילת ששים במכין שביעי' שנה כל לפיכך
 מיס פוטר ; בתורה עסקת לא מה תפני שעליו תביעות חחלת
 אלא מיס ואין דינו תקלת הוא מיון ראשית :תורה עול פורק

חולה ־ עג ח״ב



קידושין ראשון פרק נקנית האשת
 פורעטת שדין ובישם : למיס לט צמא נל הוי דנתיב חורה
 כתורה עסק אס שכרו כך .־ מעשה פורענות לדין קודם חורה
 לעיל מר ואמר חקיו ישמרו כעבור : מעשה לשכר קודם

 שאינו דכיון לעדות ופסול : יקיימו ינצרו :משנה וה תשמרו
 : פנים כושת כו לו ואין שקר עדות על מקפיד אין היישוב מן

 לזלזל כוש אין ככודו על תקפיד ואין הואיל בשוק האוכל
 כרגזנותו כשרו כשש אלא כשכרו בידו עלה לא ; וליפשל כבודו

 ישב לא לצים ובמושב שנאמר נדור; כלום;דור נשתכר ולא
; כליצנות לא אס יתעסק כמה מאלו כאשד שאינו וזה

 קמא דמא קמא פ׳ כשוף דאמרינן תימה וכו׳ גדול תלמוד תלס^ת
 אמרינן קייס לן אמר והדר תפילין ומנח ידיה משי יוחנן ר'

 מביא שהתלמוד תורה תלמוד גדיל מר ותאמר ופריך אמרינן לא למד
 דאמר כיון 'כ וא בגדול נתלה קטן במי נתלה מי בקונטריש ופי׳ מעשה לידי

 דמעשת מהכא התם מוכח אלמא כך כל חשו: שאינו למד שכן כל קיים
 אמרינן לח למד אמרען קיים לן אמר והדר ה״פ דהתס לומר ויש גדול

 קיים היאך א״כ תעשה לירי שמביא תלמוד גדול מר ותאמר התם ופריך
 ואת למד לו אומרים אנו הרי קייס לו אומרים שאנו וכיון למר לא אס

 לאגמורי הא למגמר הא ומשני אמרינן לא למד אמרינן קיים אמרת
 עדיף ודאי אחרינא לאגמירי אכל עדיף מעשה ודאי לדידיה למגמר כלומר

 לתר שלא דאדם וי״מ ♦ אמרינן לא לימדלאחרינא והילכך ממעשה מפי
 למוד לו אומרים במעשה יעשוק או תחלה ילמיד אם לימלך ובא עדיין
 מתלמוד: המעש׳טיביותר ככר שלמד אדם אכל חסיד ע״ה שאין לפי החלה

 במה בפרק דאמרינן והא תורה דברי על אנא אדם של דינו החלת אין
 דווקא היינו באמונה ונתת נשאת לו אומרים לדין אדם כשמכניסים מדליקין

 כל החלה תמני מכ"מנפדכץ אכל ומתן משא על לו ששואלין שחלה לענין
 על הקפיד ואינו הואיל פי׳בקינעריס לעדות כשיל :לתורה עת־ס קבע שלא
 הוה ב׳יר ר״ש בירושלמי האמרינן לעדות פסול דאמחי וקשה וכו' עצתו
 הפתע בשוק לאכול לתלמיד שכח אין א״ל מאיר ר' סזייה נשוקא אכיל

 ואם ואוכל שחוטף מיירי דהכא חננאל מינו ופירש קפידא אין דלאחר
 אי פרוטה משוה פחות שחוטף ח״ל הוא דג״ן דפשול פשיטא א״כ האתר

 אצל שהולך כגון מפרש אליהו וה׳יר עליו מקפיד שאינו דבר שגיול נמי
 השתא וניחא מהם לקנות רוצה כאלו מעט מעט כולם משל וטועם המוכרים

 פירש תם ורבינו מעט וכאן מעט כאן האוכל לכלב שדומה כלב בקראו
: יותר דגנאי דשת סעודה שאיכל היינו בשוק דאזכל

 כו׳משתע וככר לישנא מהאי טיפין ר׳ היה וכבר מהרש״א
 הילתא הך שייך תה ידענא ולא מיני׳ אדלעיל דקאי

 שייכא לא דלעיל סומא דהך שכתבנו מה ולפי דלעיל אסוניא
 דהאי ניחא דלעיל דמתניתין אסוגיא אלא דהכא מתני׳ אהך

 כמקרא שישנו כל כה דשנינו דהכא אמתניתין קאי וככר דאמר
 הוא ארן וכדרך תורה של למודה חלקים שני דהיינו וכמשנה
 ולא ינתק במהרה לא שלשתן כקיום הטיכות המדות כמעשה
 עיקר מהן דאחד דמייתי כקרא כדתשתע עיקר מהן איזה ידענא
 אלא ינתקו כתהרה לא שלשת וחועין כתיב מדלא ביניהם וגדול
 החוט ינתק במהרה לא שעמו שנים ע״י משולש שהוא אחד וחוט

 והזקנים טרפון ר׳ כזה נסתפקו ככר כי אתר וע״ו מהם העיקר
 עיין כיה עוד לדקדק שיש ותה ביניהם והגדול עיקר מהן איזה

 תלמוד גדול : פ״קדכ״קוק״ל וכסוף הכא הלכות כחידושי
 שקדה למימר מצי דהוה וה״ה כל ארבעים לחלה שקדם

 ולהכרית מלך להם להעמיד לארץ בכניסתן שנצטוו מצות לשלשה
 גדול כהן מרק מאמו־ינן הנחירה ית3 ולכנות עמלק של ורעו

 עילם נקט ולח כארץ התלויות מנות אלא הכא חשיב אלאדלא
 כפ״נן כדתנן כח״ל גס נוהגין כארץ תלויס שהם אע״פ וכלאים
 דקאמר כזמנו שנתקיימו ודאי הנהו אלא הכא חשיב דלא ועי״ל
 כתצותן לארץ ככניסתן נתקיימו שלא ג' הנהו משא״כ ככ״א
 ארצורו להם ויתן שנאמר למעשה קורם שכרו :וק״ל
 מפורש לעיל כפרש״י גו׳ חקיו ישמרו בעבור גומר גוים
 מקדש האיש פרק ולקמן מפורש שאינו חכמי׳ מדרש הוא גתי חקיו

 נמי קרא דכההוא לדקדק יש ולכאורה מדרש זו תשנה אתרינן
 הלמוד מפורש נמי לעשות' תשמרון אשר והמשפטים החוקים

 3דכתי קראי כמה איכא דכה״ג לעיל כדאמרינן לעשייתם קודם
 דקאמר הא דודאי וי״ל לגכייהו ושכרן העשיה ואח־׳כ הלמוד כהו
 יש וכמעשה שכר כלמוד דיש ע״כ למעשה קודם תלמוד של ככר
 ויחן שהזכיר קרא בהאי רק כתורה משרש אינו נזה אחר שכר
 להס נתן כנען ארן של הקרקע גוף הניא גויס ארצות להם

 לאתים ועמל ואתר שחצה למי ונהנה בראה הוא כמ״ש כמתנה
 גו' נכתים של כתו הקרקע על הוסיפו שהעכוי־׳ם מה דהיינו ירשו

 שכר והוא גו׳ נטעת לא אשר מתים כרתים חצבת לא גו׳ ונורות
 שנר על נאתר אות! הקנו פהעכו״ם ירושה כלשון נאתר וע״כ שני

 המשנה כהוא חקיו ישמרו כעמר היה הוא א״י נתינה הראשון
 המצות כתם שתורותיו כעבור היה העכו״ס שעכו השני ושכר
 לשכר קודם א״י גוף שהוא המשנה ככר הרי אותן ויקיימו ינצרו

 ה״ן כשוק האוכל ;ודל׳ק העכו״ם נו כעכו הה כהוא המעשה
 גס ואוכל בנית מצוי מזונו שאין לכלב כי'שדומה לכלב דומה
 אלא בידו עלתה לא 'רגזן : וק״ל שם לו נמצא אס כשוק

 המתניהע מעין שהוא קשר׳ דבר כדרש הפ׳ מסיים כו׳ רגזנותו
 אום שיהא התדות כעיקר דהיינו ארן דרך השלישי כחוט דאיירי

 תדה מזה היפך הוא הרגת נזה הרמב״ס כפירוש לכריות נוח
 גיהנס מיני כל הכועס כל נדרים ד׳ פ׳3 כה שהפליגו הפחותה

 מתנין שעונותיו כידוע והוא כו׳ כו שולטת נתמתוניח נו כולטין
 עלתה שלא גס כאן זז״ש פשע 3ר התה וכעל שנאמר מזכיותיו

 ככר כהוא ידוע ת״מ רגזנותו מתוך מזכיות עננות לרכות כידו
 התחתונית שמכיאלוחולי רגזנותו כידו פעלה אלא עונות 3רז

 שהוא זו הדה נו שיש דהיינו טוב לאדם אכל ואמר גיהנס ומיני
 וע״כ לכריות כלום ומכיא כמדהזוג״ת וה״ו לכריות נוח

 קיימת וכקרן אלו הטונים מעשיו הפרי כעה״ז לו הטעימים
 במקרא שאינו וכל : לעיל דתייתי דפאת במתני׳ כדתנן לעה״ב

 נדור שיהיה אץ כי׳ הימנו היאה דוד ארץ בררך ולא ובו׳
 תהא פלא כדי ממך נהנה הוא יהיה ושלא מתנו אתה התנה שלא

 עפרש״י גו׳ לצים וכמוש■: שנאמר לצים כישיבת עתו מצוי אתת
 פחוון כעי וכטל דיושב ע״פ אף דפרק הנמרא ע״פ ונראה

 דמטללתא א״כ שם דאמרי׳ שעמום לידי יכא שלא כדי וליצנות
 כעניני׳ לצים מושב והס פרש״י וע״ש ונרדשור קטניית׳ כגוו־יית׳

: דעט"סודו״ק פ״ק דאתרינן
 שמביא כיון ותימה העשת לידי הביא שהתלמוד גדיל תלמיד הרי״ה

 הקטן שמהדבר מהתלמיד גדול שהמעשה "שמע תעשה לידי י

נפני<1 מעשה לידי מביא פי׳שזתנמנד יי ורש ׳ לדנדגמל לנא נמשן ה?א
ניר.ם



פרק נקנית האשה
 מעשה לידי נא הוא וכתלמוד תלמוד כידו אין שבמעשה ר״ל נידו מ׳יהס

 וח״מ האחד מ! השנים מוכים ני גדול שהתלמוד הרי נידו שניהם ונמצאו
 לכדו אחר כל כהערץ־ א״כ למעשה עולה שהתלמוד כיון מתיישב אינו עדין
 לומד שהוא כמי שמדנר ליישב ואפשר ־ מהתלמוד גדול המעשה נמצא

 נענו וע״ז לאו אס מתלמודו יבעל אם אחת מלוה של מעשה לו ונזדמנה
 לא מצות של חפצים כל כי מתלמודו יתכעל ולא גדול תלמוד ואמרו כולם
 כזמן מעשה לירי ניבא המצות מעלת יודע התלמוד שמשיו לפי כה ישוו

 מתלמודי ישכפל אם אכל מתלמודו מתבשל ואינו נתירה עוסק שאיני
 ללמוד אדם כל זיכה שעה כל ולא מת״ת משכשל הוא אותה לעשות
 על אלא אדם של דינו תחילת אין :נתזס׳ קמא רבכא כפ"ין ועיין ־ חורה
 נשאת לו אומרין לדין אדם כשמכניסין דאמרינן יהא התיש' כתבו ליש

 תחלה תמנו נפרעין מ׳'מ אכל וכו׳ שאלה לעני! דווקא היינו כאמונה ונתת
 מה עם הת>ספ׳ קושיית לתרץ יש ונלע״ר ־ לתורה עתים קבע שלא על

 על קודם אדם של דינו כך למעשה קודם שהלימוד וכשם לזה סמוך שנאמר
 על אלא המעשה על אדם של דינו תחילת אין דאמר הונא כדי־כ המעשה

 לא של המצות כעול דין מעיין אינו באמונה ונתת נשאת שאלת אבל ג.״ת
 לי תמית התיש׳ וכתירוץ ־ קודם תלמוד של דדינו עשה בעול אז תעשה

 שורה* כעול על נפרעין וכפרעין וכמתן במשא החילה שואלים כשאלה למה
 היא אם התורה עסק שאלת שהיא כאמונה ונתת נשאת שמעתי דרש ודרך

 תשא נקרא זה שאין להתעשר כרי או כה להתייהר ולא לשמה באמונה
 של סדרו דנקע ליישב ואפשר ־ פנייה נשכיל אלא כאמונה התורה ומתן

 וע׳יז כסחורה לעסוק שיצא קורם תורמכקענותו לומד שהאדם פולס
 נתיעל לא וגם באמונה ונתן נשא אם מחורה שעסק כזמן לו שואלים
 תתלה היא ממנו זכשנפרעין כהס ללמוד עתים לתורה וקבע התורה מלי.מוד

 וניתן נושא נהיה למועב מחזירתו היתה התורה כתורה לחד שאילו ד״ת על
 לאו תשיב היה אס לתורה עתים קבעת תחלה שאלוה! שאס ונגי״ל באמונה־

 ת״ת בביעול מיניה כדרבה ליה דקים כאמונה ונתת נשאת לשואלו אין
 שלא אע״פ כאמונת ונתת נשאת מתנו כששואלים אלא אדם של קיומו שהיא

 מתוך כי לתורה עתים קכעת ל! לשאול מקום יש עדיין באמונה ונתן נשא
אילו נ׳ החלה נפרעים הפרעון ולענין כאמונה ונתת נשאת שלא מה ההוד׳

:באמונה ומתן במשא גם חעא לא למד

מקדש האיש פרק י ;
 זה הריי כצורתו פסוק המתרגם אומר יהודה רבי וזילא

: ומגדף מחרף זה הרי עליו והמוסיף בדאי לט

 אקרגס לא מ׳ לו התרגז׳שלנו תוספת לחסר שנא כצורתו פסוק
 על תשהד לא 3רי על תענה לא כגון כצורתו אלא זה פסוק

 אלא לאורה הדין להוציא היא תצוה דאדרנה בדאי זה הרי דינא
 :בדינא מינך דמתנעי לתאן מלאלפא תתמגע לא תתרגתינן הכי

 גס אוסיף להוסיף רשות וניתן הואיל לומר שנא עליי והמוסיף

 את ומשנה התקוס את מנזה מחרף זה הרי שארצה־ תקום כל אני
 אלא ניתן כסיני שהרי הוסיף מדעתו לא כשהוסיף ואונקלוס דבריו

 : תרגום זה שכל ושום כמגילה כדאמרינן ויסדו וחזר שנשתכח
 כגון כצורתו פסוק פי׳המתרגס כו׳ור״ח פרש״י כצורתו פסוק תוספות

 זה הרי דישראל אלתא ית דמתרג׳וחזו ישראל אלהי את ויראו
 עליו והמוסיף :וחי האדם יראני לא כי דכתיב ראו לא געת דשכינה כדאי

המקום שבח שתולה מחרף זה הרי דישראל דאלהא מצאכיא ית וחזו דאמר
:דישראל דאלהא יקרא ית וחזו מתרגמינן הכי אלא במלאך

דחוק והוא פרש״י עיין כצורתו פסוק המתרגס מהרש״א
 ומגדף מחרף מאי כמוסיף גם אחד מעני! שאינו

 ישראל ה׳אלהי את ויראו היינו כצורתו מתרג׳פסוק לפרש ויש אינא
נאמר שהרי כדאי ה״ז כצנרחז והמתרגם ישראל הי1ו יקר פת״א

רצ קידושין ראשון
 המתרגם גו׳ משת אל ה׳ וידבר כהיפך וכן גו׳ האדם יראני לא כי

: ודו״ק ומגדף מחרף ה״ז משה ית דה׳ יקרא ומלל
 סס אמר יוחנן ורבי הלכות אמר חזקיהו שונה שאני ע״מ

רבי הלכות אומר ר״מ משגה איזה בי מיתי תורה
 דאמ׳ וה״מ תורה מדרש תירה מאי מדרש אומר יהודה

 הילכתא רתני ער אנא תנא לה אמר אם אבל תנינא לה
 אומרים אין תלמיד שאני ע״מ ותוספתא סיפראושפרי

 בכ״מ אותו ששואלים כל אלא זומא בן או שאי כבן
 ע״ט כלה במסכת ואפילו ואומרו בתלמודו אחד דבר

 אלא וחבריו בר״ע יבנה כחכמי אומרים אין חכם שאני
 מ ע" ואומר׳ מקום בכל הבמה דבר אותו ששואלים בל

 צרויה בן וכיואב נר בן כאבנר אומרים אין גבור שאיי
 על ♦ גבורתו מפני ממנו מתייראין שחבריו כל אלא
 חרסים בן אליעזר כרבי אומרים אין עשיר שאיי מנת

 מכבדים עירו שבני כל אלא עזריה בן אלעזר וברבי
 גמור רשע אפילו צדיק שאני ע״מ עושרו מפני אותו

 רשע שאני ע״מ בדעתו תשובה הרהר שמא מקודשת
 בלבו: עכו״ם דבר הרהר שמא מקודשת גמור אפי'צדיק
ספרא מדרש שככתכ־ תורה קס״ד תירה :מסיני למשה הלכה הלכות

 תורה מאי ה״ג : ויקרא ספר מדרש של הלכות שהן וספרי
 לכלל כאו ולא וכחוריס היו תלמידים זומא וכן עזאי בן : חורה הדרש

 בעלז עזאי כן משמת כדתנן כתורה כמותש בימיהם היה ולא סמיכה
 עומק שאין כמסכת.כלה ואפי׳ המקומות: מן תאתר מקום ככל : השקרנים

 דכר כנדה: לכעלה אסורה כרכה כלא כלה שנוייה היא וכך היא וברייתא בת
 שתניח יומא במסכת אמרי׳ חרסוס כן ר״א :כסכרא דתליא מילתא הכמה

 אלפים י״כ ראכ״ע :כיבשה עיירות אלף וכנגדן בים ספינות אלף אביו לו

. :שתא כל מעדרו מעשר היה עגלים

בי ארץ נטלה תשעה לעולם ירדו הבמה קבין עשרה
 $2 יופי קבין עשרה כולו העולם כל ואחת ישראל

 5"ע כולו העולם כל ואחת ירושלים נטלה תשעה לעולם ירדו
 רומי נטלה תשעה לעולם ירדו עשירות קבין עשרה
 לעולם ירדו עניות קבין עשרה כולו העולם כל ואחד

 גסות קבין עשרה העול׳כולו כל ואחד בבל נטלה תשעה
 כולו העולם כל ואחד עילם נטלה ט׳ לעולם ירדו הרךח
 והנה ואראה עיני ואשא * והכתיב נחית לא לנבל וגסות
 ?ר'ר,3 ככנפי כנפים ולהנה בכנפיהם ורוח יוצאות נשים שתים

 ע״ש השמים ובין הארץ בין האיפה את ותשאנה החסידה
 רש״א האיפה את מוליכות המה אנה בי הדובר למלאך ואומר
 זו יוחנן וא״ר שנער בארץ בית לה לבנות אלי ויאמר
 נחית להכא אין לבבל שירדה הרוח וגסות חנופה

 דכתיב נמי דיקא להתם דאשתרבוב הוא ואשתרבובי
 לגסות סימן מר אמר ודא איני ׳ ש״מ בית לה לבנות

 עניות עניות מאי דאיכא הוא בבבל ועניות עניות הרוח
 ר'ש וא״ר לה אין קטנהושרים לנו *אחות דכתיב דתורה

 עשרה ׳ ללמד זכתה ולא ללמוד שזכתה עילם זו יוחנן
 עשרת ובו׳ פרסיים נטלו ט׳ לעולם ירדו גבורה קבים
 קבין עשרה ובר טדי נטלו ט׳ לעולם ירדו כינים קבין

קבין עשרה ובו׳ מצרים נטלו ט׳ לעולם ירדו כשפים

נגעים ב עג



פרק מקדש האיש
 קבין קשרה • וכו׳ חזירים נטלו ט׳ לעולם ירדו £געים

 קבין עשרה • וכו׳ ערבים נטלה ט׳ לעולם ירדו זנות
 שיחה קבין עשרה • וכו׳ מישן נטלה ט׳ לעולם ירדו עזות
 שחרות קבין עשרה * וכו׳ נשים נטלו ט׳ לעולם יררו
 ירדה שינה קבין עשרה " וכו׳ כושן נטלה ט׳ לעולם ירדו

 : כלו העולם כל נטלו ואחר עברים נטלו תשעה לער*ם

הרשעה זאת נתיג מיניה לעיל האיפה :ארץ ןדרך ת)רה חכמה
 השליכו בידם שנמסר הרע יצר האיפה תוך אל אותה וישלך

 נשים פתי ואלו דאנרא א7דו3 שדיוה נסנהדרין כדאמרינן ׳!תוכה
 גכנפיה׳ ורוח כדכתיב הרוח וגסות חנופה הרע;של יצר נשאו
 החסידה מכנפי לה דדייק עיני3 נראה וחנופה הרוח גסות היא

 להבא • טרטח אלו3 כדאמרינן מידותיה עס חסידות סעושה
 בית לה לבנות דכתיב נמי ריקא • לעילם לדתם :ל33ל

 ית3 לבנות או3נש יעותא3ק וגני נשיס שתי להן 3כתי הולכה גני
 ננז ולא לננות ל״א : לחודה חנופה דהיינו לה כחיג בבבל לקבוע

 ויש ננה ולא נית3ל נקש ואמרינן לכמוש נית שלמה יבנה אז במו
 והיינו אחד דליכא משמע להס כחע ולא לה 3מדכתי מפרשים

 איפה קורא הפרשה נכל דהא נהירא ולא נחום׳ וכתנו :חנופה
 לה מדכחנ מפרשים ויש :לה לננות שפיר שייך זה ועל יחיד לשון
 אחד וזה מג׳ נר ה״א מפיק שנמקרא לה דכל ה״א מפיק בלא

 וכן זה שם לה נתקיים שלא ואשמועינן נאל״ף לא נמו והוי מהם
 לה נתקיים שלא לפי רפה שהוא נשמו ננח לה ויקרא גני כרש״י

 : הרוח לגסות סימנא ליה דהוה עניות מאי : ע״כ זה קם
 אין גכותן דמתוך הרוח גסי על מחה דאינה דתורה ;עניות

 אחות רבתיב : שמועתם על מחזירים ואין צורכן כל משמשין
 נדנתי' דניאל נה שהיה הוא נעילס דהור׳ עניות אלמא קטנה ,לנו
 ולא מרדכי וכן המדינה נעילס אשר ירה3ה שושן3 הייתי ואני
 היה לא כאלו ללמד חכמים אלו זכו ולא תורה3 עוסקין דורס מיה

 הכין כי נעזרא כדכתינ ללמד זכתה ננל ל3א להניק שדים הם5
 עזות : ומשפט חק לישראל וללמד ה׳ נתורת ין3לה לנו את ה'

 גני לקמן כדאמרינן ממזרים רונן מישן נטלה ט׳ : ממזרות
: דינמוח פ״ק ונשילהי כו׳ יוחסין

 קאתר הני ננל בו׳ לעולם ירדו חכמה קבין י׳ מהרש״א
 כדאמריגן הגזירה לפי השמים מן ירדו ירדור״ל

 מעמיד כך על המתונה שמלאך ועשיר וגבור חכם3 נדה במסכת
 מיהו עשיר וזו ר גנו וזו הכס תהא זו וגוזר הקנ״ה לפני הטיפה

 ומזל מלאך לפי מנאחרת הזאת ארץ3 יותר תוכנת הגזירה אותה
 קאתר לא ות״ה שוכר העניינים נפי וארץ ארץ נכל מדינה אותה

 משום כו' רשעות ין3ק י ונהיפך לעולם ירדו צדקות קנין י׳ כמי
 ורשע צדיק אנל התם נדקאת׳ השתים מן נגזר שאינו דגר דהוה

:וק"ל שתים מיראת חוץ שתים נידי דהכל קאתר לא
 סימנא ליה דהוה עניית מחי ז״ל רש״י נתב ונו׳ ערות תאי ןיךי״ת
 עניות קבין י' לעיל דאתרי' לרש"׳ הכוונה וכו' הריח לגסות ׳

 עניות דא״כ דתזרי! עניות עניות מאי אתר ורבי נבל נטלה ט' לעילם ירדו
 אסימנא קאי עניות עניות דמאי פרש״י לזה בבבל חלקים ט' היו דהויה
 עניות הוא נבל נעלה קבין ע' אגל כתורה עניות הוא עניות הרוח לגפית

קידושין שני
 ©ו• שחיה היה יעילה ז״ל רש״י כתי וכו׳ קטנה לנו אחות דכחיב ; ממש

 שס שהיו אמר ולכך ללמד זכתה דעילס לן דמנא הטונה מרדני וכן דניאל
: ללמד זכו ולא מרדכי וכן דניאל

 13 חולקים והגרגרנים ידידם את מושכין הצגועין תניא
 מעשיר סיפא כדקתני חוטפים חולקים מאי

 בן אותו קוראין והיו חבירו וחלק חלקו שהטף באחד
.. *אלהי קרא מאי שילא בר רכה אמר מותו יום עד חמצן

ניס ת 1 ! ׳
עא כהכא אמר רבא • וחומץ מעול מכף רשע מיד פרטני

ישעיה : חמוץ אשרו משפט דרשו היטב *למדו
 א ששימש שנים ת' תניא הפנים לחם גבי ממנו ידיהם מושכין הצנועץ

המגיע* כהן וכל הפנים בלחם ברכה נשתלחה הצדיק שמעון
 בלח© מארה נשתלחה ואילך מכאן ומותיר אוכל יש ושבע אוכל יש כזית

 לש מתני ממע־דלא ידיהם מישכין הצנועין כפול המגיע* כהן וכל הפנים
 המניע! חלקי ליטול לאו חולקין דהאי יקס״ד חולקים והגרגרנים מידי

 עילת דרך חולי,ין אלא חזי למאי כפול מארה נו דנשתלחה כיון קחמר
 חלוקה דק בהו אית אלמא אחר במקום כנגדו ונוטל לחבירו חלקו מניח
 ומאי חלוקה דין בו אק לעילם ומשני הואי ממונו דהתר היא ר"׳ הא וע׳יג

 והא ואוכל חבירו חלק חוטף לו שוה וכשאינו קאמר המגיע! חלקי חולקין
 ויעוד קאמר התגיעו חלק* בצפון חולקים הנכנסים מנה במס דתנן

 יי החזיקו חמוץ אשרו : חמסן לשון דחמצן קרא מאי י ברכה נו שהיתה
גפי נב״ק אלא הנא גרסי׳נן לא חומן אשרו ילא עושקו מיד להצילו הנגזל

: תחלה לתובע שנזקקין מנין
 והא" חלוקה דק בו אין לעולם כלומר חוטפין חזלקין מאי תוכחות

 מעם אס כי לו מגיע וכשאין קאמר המגיע* אחלקו חולקין
 וא״ת חבירו חלק שחטף בא׳ מעשה סיפא כדקיזני ואוכלו חברו חלק חוטף

 שחטף לפי וי״ל טפיימאחריס חמצן לההוא אמאיקרי לחטוף שדרכו כיון
 הצטעע מיזלק אלא הוטפין היו לא האחרים אבל כמותו הגרגרן חלק

:ידיהם כשמושכין
 שבתורה אתין כל דורש היה העמסוני שמעון תלא

אמרו פירש תירא אלליך ה׳ *לאת שהגיע כיון
 ן מ עליהם תהא מה שדרשת אתין כל רבי תלמידיו לו

 אקבל כך הדרישה על שכר שקבלתי כשם להם אמר
 ה׳אלהיך את ולמד ר׳עקיבא שבא עד הפרישה על שכר

: חכמים תלמידי לרכות תירא
:נתיירא פירש : לרגזיא שבתורה אתין כל דורש היה

: למורא! להשוותו ר3ד כוס לרמת
 כבתי ודאי שזהו בו׳ שכתורה אתין כל דריש סהרש״א

 קאמר ולזה לצורך שלא אוח כוס בה כאין ההורה
 כן ההורה כבוד מפני הדרישה על שכר שקבלתי כשם

 להשוות שאין הוא שמיס כבוד שזו דפרישה על שכר אקבל
 זה שגס ת׳׳ח מלרמת □ה חש היה לא ור״ע לרבות ר3ד כוס לו
 : להבין וקל אותה לומדים כהס והורהו שמים כבוד כלל3

 רבי לדם אמר מאיר רבי של פטירתו לאחר רבנן תנו
 י לבאן מאיר רבי תלמידי יכנסו אל לתלמידיו ירודה

 מ ףדל אלא ם < הם תורה ללמוד ולא הס מפגישקנתרנים
 להם אמר ונכנס פומכום דחק באים הם כהלכות לקפחנו

 קדשים בקדשי בין בחלקו המקדש ר׳מאיוי לי שנה כך
 להם אמר ירודה רבי כעס קדש לא קלים כקדשים ובק

לכאן מאיך ר׳ תלמידי יכנסו אל לכם אמרתי כך לא



תיא קידושין שלישי פרק / אומר
 אלא באים הם תורה ללמוד ולא הם ש>ץיחרנים מפני

 א״ר מנין בעזרה אשה וכי באים דם כהלכות לקפחנו
 מה תורה שתק יופי כעם יהודה שכיב מאיר יאמרו יוסי חווזמ

 בעזרה לבתו קדושין לקבל עשוי" אד׳ אין וכי עליה תהא כעס
 בעזרה קדושיה לקבל שליח לה לעשו׳ עשויה אשה ואין בא

מאי: ונכנסה דחקה ועור
 רגלינו לקצץ שוקו את לקפח כתו לקפחנו :מקניטים קנתרנים כן
 : כנגדם עומד ואין חריפים שהם להודיענו גהלכות חורה
 יוצאים אם והרי קדשים קדשי דקתני מנין בעזרה אשה וכי וכי'

 אין ונשים ביוצא נפסלים הס נשים לעזרת אפילו לעזרה חון א דש'
 לבתו : כלים דתסכת פ״ק3 הטומאות באבות כדתנן לה נכנסות

לשאול הוצרכנו לא וכיוני מהו ונכנס' דחקה :נערה או קטנה
 : לאו אם הס קדושין אס קדשה יאתרו מה המדרש ית33

 דוכתא נשום אשכחן דלא דק וכו׳ולא פרש״י כעזרה אשה וני תוכחות
 השיל חנן דכליס נפ״ק שהרי נעזרה ליכנס אסורות דנשיס

 שאין ישראל, עזרת הימנו למעלה לשס נכנם מת טמא שאין הימנו מקודש
 שאין נשים קתני ולא וכו' חטאת עליה וחייכי! לשם נכנס כפורים מחוסר
 אם כנשים נשירה שהשחיטה הפסולים כל כפרק תניא ועוד שם נכנסים

 לכך להניף נעזרה נכנסת ונזירה סוטה הרי יעוד כעזרה ליכנס יכולה
 דלא ומלתא הוא כזיון שהרי להתקדש נדי לשם להכנס רגילות שאין נראה

:מזה תנא איירי ולא היא שכיחא

האומר פרק
 אבא רבי אזיל " ארעא בההוא מהפך הוה גידל רב

 ר׳זירא אזיל זירא לרבי קבליה גידל רב אזיל זבנה
 עמנו שיעלה עד המתן א״ל נפחא יצחק לרבי וקבליה

 ובא בחררה המהפך עני א״ל אשכחיה סליק כי לרגל
 מאי מר ואלא רשע נקרא א״ל מאי הימנו וניטלה אחר

 ניתבה נמי השתא ידענא הוה לא א״ל דבי עבוד טעמא
 קמייתא רארעא לה מזבינא לא זבוני א״ל מר ניהליה

 רב נישקליה כמתנה לה בעי אי מלתא מסמנא לא היא
 אבא רבי יחיה מתנות ושונא רבתיב לה נחית לא גידל

 לה נחית מר לא גידל רב בה דהפך משום לה נחית לא
:דרבנן ארעא ומתקריא לה נחית מר ולא

 *ליה קבל קבליה : לקנותה עליה תחזר ארעא כההיא ההפך
 בהלכות כשדורשים לרגל : זיר־א לרני צעקתו דנו־י סיפר

 אחריה מחזר בחררה המהפך עני ;3הר פני מקנלין היו הרגל
 רשע נקרא : הצית נעל לו שיתמה או ההפקר מן ה3 לזכות
 ר״ת ואזמר זה פי׳ על הקשו ובהוספות " חנרז לחיי שיורד

 העני כשרוצה דוקא אלא שייך לא הכא דמהפךדנקט דאיסור
 מקדים וחנרו אחד ר3ד לקנות כשרוצה או נשכיחת להרייח

 למה כי רשע דנקרא קאמר ונזה גידל 3דר דותיא ומי וקונה
 אס אנל אחר נמקום וישתכר ילך חברו ה3 שטרח זאת על מחזר
 ימצא לא בזאת יזכה לא שאס איסור ליכא דהפקר החררה היתה
 מתעסק גידל 3שר ידענא הוה לא :האריכו ועוד • ע״נ אחרת

 מיתן ואינו מעןלס שלקחתי ראשונה קפייתא יאךעא : נה

 לתלמידים: הפקר הראשוךארעידדבנן מקחו אדם שימכור 3טו
בו׳ דרבנן ארעא ומתקריא כו׳ נחית מר לא מהרש״א

 מצי הוו לא דאל״נ אנא ר' אותה הפקיר דאח״כ צ״ל
 נמתנה נתנה ולא הפקר לשון אינה דמתנה ממנת להגות רננן
בזמן גס עישין שנ״ד והפקר קנסות דכל זתכאן גידל לרב אלא

 : ודו״ק ע״ה לעניי ולא לת״ח מא הזה
ובני גד בני כתנאי שאינו תנאי כל אומר ר״מ מתני׳

 םא דכתי׳ היינו לר״מ בשלט׳ וכו׳ תנאי אינו ראובן
̂ 5^ רובץ חטאת לפתח תטיב לא ואם שאת תטיב *אם
 ד תטיב לא אם אגרא תטיב אם סד״א חנינ׳ל״ל לר׳ אלא

 *אז ה״ר לר״מ בשלמא קמ״ל ריגא ולא אגרא לא
 , מ׳ שם בחקותי *אם ה״ד לר״מ בשלמא ובו׳ מאלתי חנקה

 ייקרא יךאצטר ל״ל ג״רחבל אלא תמאסן ותיקנח ןאם בו5ת

 לא תמאסו בחקותי ואם ברכה תלכו בחקותי אם סד״א
 א,ישע| *אם דכתיב היינו לר״מ בשלמא קמ״ל קללה ולא כרכה
 סב לי למה לרחב״ג ומרית׳אלא תמאנו ואם ושמעתם תאבו

 ולא טובה לא תמאנו טוב׳ואם תאבו אם סד״א אצטריך
 גללניתא מילחא רבא אמר תאכלו חרב מאי קמ״ל רעה

חריב/ פורני פת מר דאמר ובצלי אקישא דשערי ונהמא
: כחרבות לגוף קשים ובצלים במלח

 אלמא לבא מוכנת פורענות לפתח תיטיב לא ואס ■ שכר משאת $את
הוה שאת תיטיב אם אמר מכי כעילה לא ואם נא כעי כפילה

 מתנה; מבטל אינו כפלו שלא דתנאי שאת נמי תיטיכ לא אס דאפי' שמעינן
 נפקא הוה לא מכללא וכו׳כלומר ס״ד מכללא: נשמע חשיב לא אם ילי למה

 צא נתי ופורענות שכר תשא לא תטיב לא אם הא תתנה כיטול אלא לן
 תמאסו כחוקתי אס לי למה דפורענותא: רינא כפילה אצטריך להני תשקול

; גסה גללניתא ־. קללה כרכה מכלל נשמע
 והעונש השכר על דבריו לכאר רצה איו הודיעונו האל החכמים אה״ב

דמילתא אע״ג ולר״מ לא אס מצותיו שמירת על הכריות שיקכלו
 לכרר התנאי שכפל אמר טוכה לו יתנו לא בטוב שהמואס היא דפשיטא

 לאטש צכא הלא כי להודיעם ולרחכ״ג : וייראו ישמעו למען הדבר וללבן
 עוקצא ולאו דובשא לאו ולומר מנגד לישכ וא״א כיןרו להלחם ארן עלי

 תאכלו חרב ומ״ש חיכה לכף או זכות לכף או לנטות אלא לעמוד וכמאזניס
 יכין לא ולמה מתרץ קא ומאי כעי דמאי וכו' גללניתא מילמא ואמברכא

 תאכן אם הכתוב שאמר לפי הוא הנה תאכלם שהחרב כמשמעו חרכ*אכלו
 מן תאכלו ומריתס תמאנו ואם היל״ל וכן תאכלו הארץ טוב ושמעתם

 ולהב• תאכלו האין טוב אל והפכו אינויל־כר תאכלו חרב כי שכארן הרע
ליה ומסייעא כחרכות לגיף קשים מאכלים רגא ותירץ תאכל חרב מאי כעי

: מאכל לשון תאכלו כיה דקרי וא״ו כלא תאכלו ג׳'כ
 זל שבמדבר לכוהלית שהלך המלך בינאי מעשה תניא

 שמח היה ובחזרתו כרכים ששים שם וכבש
 להם אמר ישראל חכמי לכל וקרא שלח גדולה שמחד.

 בבנין עסוקים שהיו בזמן מלוהים אוכלים היו אבותינו
 והעלו לאבותינו זכר מלוחים נאכל אנו אף המקדש בית

 אחד אדם שם היה ואכלו זהב של שלחנות על מלוחים
 ויאמר שמו פועירא בן ואלעזר ובליעל רע לב לץ איש

 מדושים של לבם המלך ינאי המלך פועיר׳לינאי אלעז׳בן
 להם הקים עיניך שבין בציץ להם הקם אעשה ומה עליך

שמו גרידא בן ויהודה א׳ זקן שם היה עיניו שנין בציץ
ז׳אמר



קידושין שלישי פרק האומר
 רבלך המלך ינאי המלך לינאי גרידא בן ירודה ויאמר

 שהיו אהרן של לזרעו כהונה כתר הנח מלכות כתר
 נמצא ולא הדבר ויבוקש במורעית נשבית אמו אומרים
 פועירא בן אלעזר ויאמר בזעם ישראל חכמי ויברלו

 דינו היא כך שבישראל הדיוט המלך ינאי המלך לתאי
 אתה אם אעשה ומה דינך הוא כך גדול וכהן מלך אתה

 כרוכה הרי עליה תהא מה ותורה רומסם לעצתי שומע
 אמר וילמוד יבא ללמור הרוצה כל זוית בקרן ומונחת

 דהוה־ליה אפיקורסית בו נזרקה מיד יצחק בר נחמן רב
 מיד מאי פה שבעל תורה שבכתב תורה למימרתינח

 חכמי כל ויהרגו פועירא בן אלעזר יד על הרעה ותוצץ
 שטח בן שמעון שבא עד משתומם העולם והיה ישראל

: ליושנה התורה את והחזיר
 שם לכוחלית : הזה חשמונאי של הנהנים מן המלך ינאי

 גלשון קר,ולי ושתן הן ירקות מלוחין : שבמדבר מדינה
 בית כבנין עסוקים כשהיו : שיח עלי מלוח הקוטפים ארמי
 ואף :הוצאז׳כתלאכה תוציאין והיו עניי׳ והיו הנול׳ תן שנאו שני
 לפני ולהודות אמתינו לעוני זני להיות מלוחים נאכל אנו

 שונאיו עליך פרושים של לבם :והעשירמ שהצליחנז הקי״ה

 הקם :אה) שכן לידע אעשה ומה :בהצלחתך שתחיו ואין הם
 על זיעתדו מצחך על הקודש ציץ תן עיניך שבין בציץ להם

 ך3 לתהות לנס את יגלו והס נו כתת שהשם לפי רגליהם
 נגדי שני כנרק כדאמרינן ענודה שעת דלאו ואע״ג כהן מהיות
 ותפרש זה פירוש על הקשו ובתוספת * בהם להנוח נתנו בהונה
 משמע תמיד מצחו על והיה בו דכתיב משוס ציץ דדוק' תם דכינז

 שהיו : ע״ע לא בגדים בשאר אכל עבודה כשעת שלא ז־תותר
 הפרושים שתיו בו מיחו לכך במודעית נשבית אמו אומרים
 חשמונאי בית של כרך התודעית כהד נשבית אתו עליו אומרים

 ויבדלו : חלל ונמצא אניו ונשאה לכהונה פסולה ושביייה היה
 לסבול דינו הוא :כך עליהם התלך שכעס בזעם ישראל חכמי

 הורגם: :רומסם תהס תנקס נתתי'שלא דינך הוא וכך :חרפתו
 כרוכה תורה ספר הרי א״ל : תשתכח שתא עליה תהא פה

 הרעה ותוצץ : ישתכחו ולא התצות כתובות ובתוכו ומונחת
 לשון נערה אחר לשון שקדים ויגתול ציץ ויצץ לשון צמחה

 אשתו אחי שטח בן שמעון : גחלת התגעיר כניצוץ גוצציס
: והחביאתו היה

 רב שא״ל הזה כתאתר הקושיות כו' בינאי מעשה מהרשי׳א
 שעשה ראו לא יום אותו עד וכי תלכוח כתר לך

 לנס ענין ותה בו תיחו לא ולמה כשר ככהן עצתו והחזיק ענודה
 הס כתריס ג׳ ששנינו מה ע״פ תבואר הוא כו' עליך פרושים של

 על עולה טוב שם וכתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות כתר
 תלכות כתר היא דוד בית לתלכי כתריס כתשתעו יראה גביהן
 נתוני וכתר הולמתו הכתר שהי׳ גו׳ כי היח׳לי זאת בעכז״ס נת״ש

 תור׳הס וכתר ככתר עשייתו שהיה ראשו על שהי׳לכ״ג הציץ הוא
 ט' זויח בקרן תונח תורה כתר כמ״ש אדם כל שבראש התפילין

 נמ״ש מנופת אכה תצא לא כמו נלילא ע״ש טטפת נקרא ולכך

 גניה! על עולה טיב שם כתר ומסיים הקומץ פ' ההוספות
 שדי של שם התפילין ועל לה׳ קודש כתוב היה הציץ שעל כמשמעו

 והוא נקר׳ע״ש ה׳שכתרו כסא על שלתה מלכו׳נאמ׳וישב כתר ועל
 ישרא׳ועש׳סעוד' לחכמי נתלחת׳קרח ינאי כשהצליח תתאמי ענין
 זהב של שולחנות על מלוחים והעלו ופרושים ישראל חכתי ע״פ

 כת״ש ושפלתו עניו יתי את ומעלהו עושרו נימי האדם שיזכור
 רצו שלא הצדוקים מכת היה זה ואלעזר וגו׳ ותרודי עניי זכור

 והמר המלך את השיח אכל פרס לקבל שלא להשתמש תרבם לקבל
 שמחה של הסעודה בכנודות למעט עליך בזה וכוונתם לנס כי

 להם הקם מ״ש ולמלוכה לנהוג' הזה הכבוד לכל ראוי אתה שאין
 ונלמד ט׳ תפילין '3 להניח בראש יש תקום ע״פמ״ש כו׳ בציץ

 כתריס ג' אלו להניח לו שא״א ונמצא ותפילין ציץ שהניח מכ״ג
 דא״א דהיינו מהם שנים להניח כ״א בראש מקום אין שהרי כראש
 והמלך חורה נתר שהיא התפילין נדחו כן דאס וכ״ג מלך להיות

 ימלנט מלכים בי דכתיב תורה כתר לאותו צריכין גדול וכהן
 שכוונתם תבחן כזה וא״ל למלך להטעות הזה המין בא משתא
 בציץ להם הקם מלכות כתר בראשו לו היה שכנר מכבודך לפחות

 כן ועשה יעשו תה ותראה ראשך על כהונה כתר גס תחן ט׳
 כתר הנח בראשך היה שכבר מלכות כתר לך רב וכו׳ יהודה ואתר

 כהן חורה כתר מעליך תפרוק שאל״כ אהרן של לזרעו כהונה
 אומרים שהיו ואתר ביחד בראשך כתריס ג׳ שיהיו דא״א התפילין

 של כוונתו כי אומרים היו הצדוקים שכת דהיינו רכים כלשון כוי
 כז' נכבית דאמו תפוס לכהונה ראוי במלך־שאינו לזלזל יהודה

 רומסם ואמר בכבודך לזלזל דינך הוא כך וכ״ג תלך ואתה מ״ש
 הטעה כן גס בזה כו' ומונחת כרוכה הרי עליה תהא מה ותורה

 לאחרים ותניחה תורה לנתר ג״כ צריך אתה דודאי התלך את
 אותו שהטעה מה לפי דגם מינות בו נזרקה תיד נחמן רב ואתר
 לא אחרים שגס עליה תהא מה שכע׳'פ תורה שבכתב תורה תינח
 החורה והחזיר שטח עדשבאשתעוןבן כה ומסיים בה ידעו

 שגס שאחריה הכתרים נ' תפני החורה תדחה שלא דהיינו ליושנה
 התפילין שדחה בתה ניחא והשתא לעיל וכמ״ש לה צריך המלך
 במת אכל בו מיהו אחרים כתרים שני תפני תורה כתר שהוא

נשבית שאמו אומרים שהיו מה לפי גם בו לאמיתו עבודה שעבד
 :ודו״ק לקמן כדקאמר בדיעבד כשרה דעבודתו כיון כו׳

רב אט לן מנא כשרה דעבודתו חלוצה ובן גרושה בן
 שם ולזרעו לו *והיתה קרא דאמר שמואל אמר יהודה

 אמר דשמואל אכוה פסול זרע ובין כשר זרע בין אחריו
 כ""׳ שבו חולין אפילו תרצה ידיו ופעל חילו ה׳ *ברך מהבא
 'כת יהיה אשר הכהן אל *ובאת מהבא אמר ינאי רבי תרצה
 דגר•׳ כהן אצל הולך שאדם דעתך על תעלה וכי ההם בימים
 לג דעבורתו מום בעל ונתחלל כשר זה אלא בימיו היה שלא

 כי,׳י קרא אמר שמואל אמר יהודה רב אמר לן מנא פסולה
 גמדה׳ שלם כשהוא שלום בריתי את לו נותן הנני אמור *לכן

כב דשלום וא״ו נחמן א״ר כתיב שלום והא חסר כשהוא ולא

. ״ : הוא קטיעא



פרק יוחסין עשרה
 ולכתחלה חלל פסול זרע נין וגו' אחריו )לזרעו לו ןזי.יתה

 :כהן מקדושת שנתחלל רחמנא קרייה משולל דהא קאמר
 ובעל : כתע לוי נשכט דקרא לוי שבשנט חללין שבו חולק
 במזיד דאלו ואסעכדנשוגג לן מנא פסולה דעבודתו מום
 ענד אלא מקדשי את יחלל ולא וגו׳ יבא לא הפרכת אל אך כתיב
 לו דוהיתה קרא מהאי ליה מכשרינן דלא לן מנא ידיעה בלא

אלתא 3נתי ולזרעו לו נוהיתה לעיל לו נותן הנני ;אחריו ולזרעו
• דכשר הוא נשלמים

 דלפי תרצה שבו חולין בו׳ חילו ה׳ ברך מהרש׳יא
 לשון יתור והוא נו נופל אינו תרצה לשון פשוטו

 מלשון חילו דרשו וע״כ ידיו ופועל חילו ה׳ כרך למימר ליה דסגי
 חלל שהוא ואע״פ חללין מלשון שהוא דנרו יחל ולא כתו חולין

 .דהיינו ידיו נפועל תרצה ת״ת מלענוד חלל נעשה ולכתחלה
 ענוד׳כדאמרי׳ גני הדיענד על נופל לישנא והאי נדיענד ענודה

 הורצה זרק שאס יהושע ר׳ מודה נו' תבשר נטמא צולין כיצד פ׳3
 היי״ו דה״ל כר קטיעא רשלום וא״ו : ןק״ל תרצה והציץ

 נעל היפך תמים של תרגומו שהוא שלים ץקרינן כיו״ד קעיעא
: להבין וקל מוס

׳ יוחסין עשרה פרק
 אלהיך ה׳ יבחר אשד המקום אל ועלית *וקמת תניא

 ישראל ארץ מכל גבוה המקדש שגית מלמד לברים
 א״י טבל גבוה ב״ה בשלמא הארצות מכל גבוה וא״י

 אלא ועלית וקמת בשעריך ריבות *דברי דכתיב היינו פט
 *לכן דכתיב לן מבא הארצות מכל גבוה ישראל ארץ 0ם

 אם כי וגומר ה׳ חי עוד יאמר לא ה׳ נאם באים ימים הנה יןימיי
: וגו׳ הביא ואשר העלה אשר היה׳

 תשתעי נא״י דהא מיניה נשתע גבוה המקדש בית בשלמא
 גו׳ ועלית וקמת בשעריך ריבות דברי : קרא

 : ועלית כתיב סתם צדדיה דמכל א״י מכל גנוה שהתקדש מכאן
 הדחתים אשר הארצות ומכל בבל דהיינו צפון מארן העלה אשר

: העלה אשר כתינ שסו
 כלל הם כתות י׳ אלו בו׳ לויי כהני מבבל *עלו מהדש״א

 זז קדושות עשר וקדושתן בת* המאמינים ישראל
 מסכת בסוף כמ״ש הקדשים קודש שהוא הכהן עד מזו למעלה
 לעניין היינו וחרורי לגר קודם ונתין ממזר משיג ושם הוריות

 וחרורי גירי ערוה וגדר וקדושה יחוס לענין הכא אנל להחיותו
 דהספק משוס לבסוף ואסופי שחוקי דחשיכ והא לתן קודמין

 שניחן נא״י כן כתו כי ודע תקודם דחשינ תני מכל נהו שנפל
 פ״ק כדתנן קה״ק עד מזו למעלה זו קדושות י* יש לישראל להם

 כדאמריגן מזו למעלה זז קדושות נצנאמעל׳י' שיש וכמו דכלים
 איריא *מאי ישראל: כלל שהם מטת של בצבאות יש כן במדרשות

 מדקדק לא אמאי י״ל כו׳ לאצ׳י הלכו לתני מבבל עלו התני
 תל מלת תתל העולים ואלת דכתיב נקרא גופיה עניינא בהאי כן

רצב קידושין רביעי
 ולא תננל עלה עזרא וכן לא״י הלכו אלה כתע ולא גומר הרשא
 דהוניר היכא התקשה ידע דודאי וי״ל לא״י הלך עזרא כתיב

 ארצות נשאר אנל היה דמצזלה כיון עלה לשון אומר ננל הכתוג
 הגולה דעלכללשגי וא״נהכא מהם גנות לאידענהודא״י

 תל כגון ארצו׳ אלאמשא׳ תנבל עלו שלא מהם ויש יוחסין י' קאתר
 ה״ל אלא ננל על רק נופל שאינו עלו לתתני ה״ל לא חרשאגו׳

 ולמתני ארצות שנשאר הגולה שני על גס הנופל לשון למתני
 נא מהיכן להזכיר נו רק זכר שלא נעזרא ניחא והשתא לא״י הלכו

 גומר חרשא נתל וכן עלה למיתר נתי הוצרך מננל דהיינו
 הארצות מכל גנוה דא״י עלו מלשון אלא לו השיג לא ומעיקרא

 שני נשאר דגם לא״י עלו דליתני טפי דהשתאתקשי לו ומקשה
 אותן לך לומר תננל דתני ליה ומשני עלו לומר שייך הגולה
 ־׳ אנל נקייה כסולת שנעשית עלו תננל תי׳היוחסין מיוחסין שאינם
 אלא הת״ל והשתא כדלקמן מהן שנשארו ודאי ארצות נשאר

 אלא הארצות מכל .גנוה א״י דקאתר קתייתא תתירוצא ולתהדר
 גנות דא״י כן האתת אנל עלו נתי תני ככל לתתני דהוצרך כיון
 גבוה כ״ר : וח״ק גו׳ העלה אשר קרא כדמייתי הארצות מכל

 הוא נ״ה ומקום כתפוח הוא שהעולם כי' טבל יא"' א"' מכל
 התתוצע מקום דהוא כיון כא״י אתרו ולכך א״י וכן העולם מרכז
כלשכת שס היה שע״כ המקדש מקום ויותר ותתכיס מזוג אוירו

: וק״ל סנהדרין חכמי הגזית
 םשעשאה עד מבבל עזרא עלה לא אלעזרי אמרר׳

מתל העולים *אלה כתיב * ועלה נקייה כפילת
 עזרא בית להגיד יכלו ולא ויאמר אדן כרוב חרשא תל מלח

 כ אדם בני אלו מלח תל * הם מישראל אם וזרעם אבותיו
 תל * מלח לתל שנהפכה סדום למעשה מעשיהם שדומין
 להגיר יכלו ולא משתקתו ואמו אבא שקורא זה חרשא

 שנאסף אסופי זהו רם מישראל אס וזרעם אבותם בית
 כרוב אמו את ולא אביו את לא מכיר שאינו השוק מן

 יהיו אמרתי אני ארון אמר אברו רבי אמר ואימר ארן
 * כנמר עצמם שמו והם ככרוב חשובים לפגי ישראל

ששש אע״פ ארון אמר אברו רכי אמר דאמרי איבא
: ככרוב לפני חשובים כנמר עצמם .

 לפי נתכוין ככל את לנקות עזרא של עצמו כל עזרא עלה לא

הדור חכמי שהיו וראה נעכו״ס שנתערבו אותם שראה
 עמל ליחסן נהם ק לכדו שיתעסק בבבל עוד ואין עתו עולין

 הכירו הפרישתן שראו והדור עמו והוליכם פסוליהס והפריש
 נמי הכאים ולדורות העולים אלו נהם שיתערנו חשש ולא נהם
 כהונה מיוחסי יושכיס היו ששם הגזית לשכת מר דאתר כיון

 מגלי שהיו לסדום : כפסולים זהירי תזהר יום בכל ולויה

 נתמונם וחטאים נגופס רעים וחטאים רעים דכתיב עריות
 חהוי ליה אתרי ומפילה דחנריה לאיתתח דמתי נחלק זאמרינן

לשון חרשא : ישראל לבני ממזרים והון דמעברא עד גנך
מחרישי!



פרק יוחסין עשרה
 1דאל אסופי זה :1וזרז!סאמ :אני! אנוחם בית :•זרריהין

 מישיאל אס ידעו לא והכא מיסר^ שהיא אמו להודיע מניר שתוקי
 אימד : אדון כמו אדן ודרש המקרא מסרם אדון אמר :הס
 כחיות הקדש ככרוני קדושים ככרוב : הקנ״ה אדון אמר כמו

 מקפדת שאיגו זו כחיה ממר : 3הכרו פני ניה 3דכתי הקודש
רחה3ח נזווג

 לפרש יש ועוד פרש״י כו׳ועיין עיסה ארצות *כל מהרש״א
 קודם נקייה לסולת אותם דימה נ׳סול להם דבאין

 רר3ל איכא ראוי שאינו דנר נו נפל אס גס עיסה ונעשית סגנלה
 נו נפל אס עיסה משנעשית ל3א נקייה ונשארה להשליכו מתוכו

 שנגבל אחרי הכיס׳ מחוך ולהפרישו ליטלו קפה ראוי שאינו דנר
 : ודו״ק ע״ש אלמן נערך ערוך מפירוש לפרש יש וכז נו 3ונתער

 לעבוד ראויס מצאתי לא רש״י פי׳ ונו׳ מצאתי לא לוי *ומבני ^=<1

 קרני במתני׳ דהא התוספות וכ״ב כו' ידיהם בהונות שקצצו נו׳
 נפסלו ולא נפה שירה עיקר לת״ד ואפילו מבבל לויס נמי דעלו

 בחורבן היה בהונות דקצץ שנים מג׳ ביותר היו שזקנים נשנים
 דחולין קמא נפרק אמרינן הא שני יח3 נחחלת היה וזה ראשון נית

 כ״כ זקנת׳ מחץ■ די״ל אלא נשנים נפסלי׳ לויס אין מועד דנאהל
 דעלו דמייתי קרא מהחי קשה אך התם כדאמר בקול נפסלים

 המשוררים העם וכל והלויס הנהנים וישונו 3דכתי מננל לוים
 דעזראשהיו בענין מפורשים מקראות וכמה וגומר והשוערים

 לכספיא עזרא ששלח אמר דהיינו לומר ואין משוררים לויס סס
 כן דאס נקרא כמפורש משם כשרים לוים לו להניא המקום

 וישונו דכחיב סליקו דליים קרא מהאי חייתי מאי
 לו שהניאו אותם דהיינו ואימא וגומר והלוים הנהנים
 בהונות קצוצי דמחניתין דהנהו ומנלן היו וכשרים מכספיא

 היו דכשריס נהו דמוכח דעזרא לוים אותם ראי דו וי״ל תנבל הוו
 קרא האי אנל נעזרא כמפורש הוו מכספיא שנאו מאותם דהיינו
 העם ותן כשרים נלויס דאיירי ליה משמע לא תתחני׳ דמייתי
 אמן אלא אלויס קאי לא והשוערים והמשוררים הענין הפסיק

 לויס שם היו שלא כיון העם מן משוררים להעמיד שהוצרכו העם
 חזקה גדולה אומר ר״י דתניא מנלן *חללי ודו״ק: כשרים ״0

 דחללי אע״ג בו׳ דאורייתא בתרומה אכול ולבסוף עד כו׳
 בתרומה אפילו אכל ת״ת וגו׳ מקדשי יאכלו לא אשר כדכתי׳ מקרי

 ט׳ מגלן וחרורי :*גירי ןק״ל ספק רק הוו דלא כיון דאורייתא
 גירי תשמע וגו׳ עכו״ם מטומאת הנבדל כל קרא דאמר
 לדקדק ויש ה׳ את לדרו׳ מעכו״ס וננדלו ככר עכו״ס שהיו וחרורי

 כדפריך היו התם ודלמא תננל דעלז קרא מהאי תשמע דמהיכא
 דנתי' ליישב זים כו' וסליקו להי הוו דהכא מתאי ממזר גני לקמן

 להו ותשמע מהגולה השנים ישראל נכי ויאכלו דקרא ברישא
 מנבל שעלו דהיינו מהגולה אשניס נתי קאי וגו' הנבדל וכל דהאי
 מייתי דלא הוא טעות דנתוני פיסקא האי ונתיני *ממזרי :וק״ל
 קראי דנכתה ראיה הוצרך לא לנתיני אכל אמתזר אלא הכא ראיה

שרוטים .־ וק״ל העולים מן היו לנתיני מפורש ונחמיה בעזרא

קידושין רביעי
 מ&ורש- הוא כר׳ מלח לתל שנהפכה סדום למעשה מעשידם

 דה״ק ועי״ל וגו' סדום כמהפכת וגו׳ ומלח גפרית נצנים נפרשת
 גופיה סדום במעשה תפורש שהוא מלח לתל לוט אשת שנהפכה

 וגו' נגופס רעים דכתיב עריות תגלי שהיו פרש״י סדום ותעשה
 כמ״ם עריות מגלי שהיו מפורש דנענינו זה לדרש צורך ואין

 פשוטו דלפי הדרש זה להם ויצא אותם ונדעה אלינו הוציאם
 כני מהן שעלו מקומות אותם הזכיר למה הן מקומות דשמות
 הדשא תל :הגולה בני משם שעלו תקומות משאר יותר הגולה

 לכאורה נדרש אינו הזה נתקוס תל ותלת ט׳ אבא שקורא זה
 אניו שהוא אח׳ באיש עצתו את חולה שהוא חולה מלשון חל וי״ל

 פרש"* ט׳ אסופי זהו וגו׳ להגיד יכלו ולא :משתקת! והאס
 האס מן זרעו ר״ל נציר״י אס מלשון אם דדרש גנרא' אתו וזרעם

 עצמם שמו ודם כו׳ אדון אמר ;וק״ל להגיד ג״כ יוכל לא
 אות דדריש -ואולי בקרא- כלל רמיזא הינא נתר צ״ע בו׳ בנמר

 שאינה כחיה כגמר ופרש״י נמר דנחרי'מלשון ואיתר מאדון נו״ן
 עושים שיהיו אתרחי אני פירושו דהכי ונראה כו' נזווג מקפדת

 לוי* זה דבוקים שהיו במקדש שהיה ככרוב חשובים ויהיו רצוני
לא והס וגומי ולויוח איש כמער נפסוק שדרשו כתו ונקנה כזכר

 : ודו״ק כפרש״י בכך מקפדת שאינה כנמר אלא כן שמו
לו דוגל שאינה אשר. הנושא כל חנה בר בר רבה אמר
 ס״ כולו העולם לכל חרשו כאלו הכתוב מעלהעליו*
 אע(ר ׳ הרשא תל מלח מתל העולים *אלה שנאמר מלח וזרעו
 ב לשם אשר. הנושא כל רב׳ אטר אדא רב בר רבה אמר
 שם בגדו *בה׳ שנאמר מהוגנים שאינם כנים לו הוויין ממין
 הז!מ יאכלם *עתה לומר תלמוד פלט ממון תאמר ושמא וגוט׳
 החלקד. ולא חלקו תאמר ושמא חלקירם את חדש

 תלמוד מרובה לזמן תאמר ושמא חלקיהם לומר תלמוד
 יצחק בר נחמן א״ר משמע מאי חדש לומר
אמר אבד וממונם יצא וחדש נכנס חדש
סלא רכ׳ אמר ליה ואמרי אדא רב בר רבה
 אליהו לו הוגנת שאינה אשה הנושא כל המנונא רב אמר

 והקב״ה כותב אליהו כול׳ על רוצעו׳ותנא ודקב״ה כופתו
 משפחתו את ופוגם זרעו את שפוסל למי לו אוי חותם

 ואינו פטל הפוסל ובל ׳ לו הוגנת שאינה אשה ולנושא
 : פוסל במומו שמואל ואמר עולם של כשבהו מדבר
תל להו קרי יחוסס להגיד יכלו דלא ט'משום חרשו כאלו

 לו פסולה תחשה זרים בנים : חורש לשון חרשא מלח
 מתון חלקיהם אח חדש יאכלם קרא גסנהכדתסייס ממון ומשוס
 כגון חליץ תאפר ושמא : אחד נחדש יאכלם לשמו שנשאה

 איסורא לאו דהיא מלוג נכסי כגון הלקה ולא : ברזל צאן נכסי
 להטפתו פשולה הוגנת שאינה :למיוחס לינשא שחזרה ענדה
 מכות נתסכתא העמוד על ידיו שתי כופתין דין נניח הלוקה
 לוים כיאיס כולם ועל :ברצועה תלקהו רומי :קושרו כופתו

זרעו לפופל לו אוי )אזיל, יקאתר תאי כחזב ,־אליהו נישר^יס
ול״אם



 פרק יוחסין עשרה
 כל : ל) הגונה שאינה אשה שנשא בגון משפחתו אח ולפוגם

 ואיני :פסול עצתו הוא המשפחות אח תמיד דף תג הפוסל
 בשבח לדבר פסול של דרכו אין עולם של בשבחה מדבר

: לעולם הכריות
 כי מבואר כו׳ חרשו כאלו הכתוב עליו מעלה מהרש״א

 לזריעה שהחורש וכתו אדמה לפרי בטן פרי דמיון
 תכלה הוא שגס אלא בזריעה הנאה לו שאין זו לא תלת בי וזורע

 לא גומר ומלח גפרית כמ״ש לצמוח יוכל אחר דבר שאין החרישה
 הס3 לו והזריע׳שאין החרישה שתכלה הזה הדבר וגו׳כן ולא תזרע
 כמיוחסות אלא פורה השכינה שאין כדאמרינן פסול כזרע הנאה

 כי מזרעו שכינהו להסתלק כגדו הס3 קאתר זה וכענין שבישראל
 ויצא פליט ממון האת׳ ושמא לו זרה שהיא מאשת וגומר זרים ניס3

 ככמה לפליטה לו להיות לממון וצריך לו אין אס בהפסדו סברו
 יאבד ודאי שממונם כן שאינו ואמר זרע לפסול יחוש ולא צרכים
 ולא כפרש״י בו׳ הלקו תאמר ושמא :לן ישאל■ פסול וזרעו

 מיהת ויהנה קייס הקרן שיהיה דצריך מלוג נכסי שהן חלקה
 לבעל שהם מלוג נכסי של כפירותיהס שיזכה נשואין מאותם

 יאבדו מהם הפירות שגס חלקיהם ת״ל לצרכו לפליטה לו להיות
 חדש הל״ל לא וא"כ אחד בחדש שיאכלס חדש יאכלם ופרש"י לו

 נכנס אחר וחדש יוצא אחד חדש אלא יוצא חדש ח״כ ו קודם נכנם
 ויאבד יאכל אחד בחדש לאו דוראי לפרש נראה אלא אבד וממונן

 אבד וממונו יוצא חיש ואותו נכנס ח־ש פירושו דהכי אלא הכל
 שלא עד וחדש חדש בכל שיתמעט עד חדש יציאה בבל "ונתמעט

 החדש מזל גס כי בחדש הדכר והלה ממון תאוהו כידו כלום נשאר
 לשם אשה וננשא ה׳ בישועת בטח שלא על לו להגיע לו גורס
 לפישהנוש׳ רוצעו והקב״ה דאליהגכופהו אמרו זה ענין ולפי ממון

 שאינו לומר להיתר מצדד שהוא אלא בב״ד מלקוח חייב לו פסולה
 ספק קצת שיש במקום להלקותו בידם אין שלמטה ב״ד וגס אףנת
 בדבר ולקנא לנקום הברית מלאך הוא פנחס שהוא אליהו אבל

 על אותו מלקה והקב״ה כופתו הוא ערוה דבר גלוי ואליו ערוה
 ונגעי מכות עליו ששולח המלקות וענין תזרעו שכינתו זה שסילק

 מיתות ארבע דין בטלו מיתות ארבע אס שאתרו כענק אדס ני3
 לוים כהניס פרש״י בו׳ כותב אליהו כולם על :כו׳ בטלו לא

 ־ וישראלים לויס כהניס הוזכר דהיכן דחוק והוא כו׳ וישראלים
 ג׳ על דהיינו ואזיל דקאמר אתאי כולם ועל דקאתר לפרש ויש

 והב׳ השכינה תן וסלקו זרעו שפסל הא׳ דהיינו זה שעשה תקלות
 בדרי מהם להתרחק פסול ביניהם שהעיל משפחתו את שפגם

 בספק נכנסו שכולם במשפחתו הפסול הוא תי ידעי דלא אחייני
 הכתיבה וענק פסולה אשה ונושא עבירה שעבר והג'על זה־

 לתקן יוכל לא מעוות הוא כי רושם עושה זו שעבירתו והחתימה
 ואינו פסול הפוכל וכל :וק״ל העריה מן בן המוליד זה כמ״ש

 אכל קאי לא בשבחה מדבר דאינו נראה מפרש״י בו' מדבר
 קשה גס כן תשמע ולא פי קת כללות ׳3ו הפסול אכל אלא הפוסל

 •באמת שפוסל איכא דהא פסול הוא הפוסל דכל הוא כללא וכי
 תן חסר ועיקר כוי תמי־ מגדף הפוסל כל ופי׳ בזה הרגיש ורש״י

פסול הפוסל כל פירושו והפי קתני חדא נרא׳ינללא > הספרנע

רצג קידושין רביע♦
 שהוא עולם של בשבחה תדבר שאינו בתי לך אמרתי פוסל ובאיזה
 ויחוסס שבחם לעולם תזכיר ואינו אנשים של ופסול גנאי מזכיר

 פסול הוא הפוסל דכל בזה תוסיף ושמואל הוא פסול ודאי זהו
 דקרי רגיל דהוה עובדא מהך כדמייתי פוסל שהוא גופו זה בתום
 :עבד היה ונתצ׳ שעש׳לר״י בשבח׳כתו רגיל היה ולא עבדי לאנשי

להומב אמר בפומבדיתא מטבחיא לבי רעל גברא ההוא
 שס שמעיה דשקיל ער נטר ליה אמרו בשרא לי הבו

 קיי* " מאן אמר לך וניתב ברישא יחזקאל בר יהודה דרב
"י׳ אזלו קמאי מ דשקיל לי רקדים שויסקאל בר יהודה

טיז הר ויו 1 1 ז י
 ושמתיה שיפורא אפיק איקפיד יהודה לרב ליה אמרו
 דעבדא עליה אכריז עברי אינשי דקרי רגיל ליה אמרי

 נחמן דרב לקמיה לרינא אזמניה גברא ההוא אזל הוא
 הונא דיב קמי׳1? ירודה רב אזל דהזמנתא פיתקא אייתי

 לך מיבעיא לא מיזל א״ל איזיל לא או איזיל ליה אמר
 דבי יקרא משום אלא את רבא דגברא משום למיזל

 לא א״ל מעקה דקעביר אשנחיה אתא זיל קום נשיאה
 כיון שמואל אמר אירי כר רונא רב דאמר לרא מר סבר

 מלאכה בעשיית אשור הצבור על פרנס אדם שנתמנה
 א״ל עבידנא דקא דגונדרי׳הוא פורתא ליה אמר ג׳ בפני

 רבנן דאמו׳ מחיצה או באורייתא דכתיב מעקה סניא מי
 דאמור אצטבא סניא ומי א״ל אקרפיטא מר ליתיב א״ל

 אתרונגא מר ליכול א״ל אינשי דאמרי ספסל או רבנן
 תלתא אתרונגא האומר כל שמואל אמר הכי א״ל

 רבנן כדקריוה אתרוג או לימא כיה דאית רוחא ברמות
א״ל אנבגא מר לישתי א״ל אינשי כדאמרי אתרוגא או
 אינשי דאמרי אנפק או רבנן דקריוה איספרגוס סניא מי

 שמואל אמר הכי ליה אמר תשקינן דונג תיתי ליה אמר
 היק שמואל אמר בפירוש היא קטנה באשה משתמשין אין
 ?פועלי׳ נשדר טנהק ,ןב ה5גדו ,ןב ללנ באשה משין משת אין
 אשר-- באשה קול שמואל אמר רבי א״ל לילתא שלמא מר לה

 אין שמואל אמר הכי א״ל שליח ידי על אפשר י ערוה
 אמר א״להכי בעלה ידי על • אשה בשלום שואלין
 * דביתהו ליה שלחה בלל אשה בשלום שואלין אין שמואל

 מאי א״ל אינשי כשאר נשווך דלא תיגריה ליה שרי
 מר שדר דהזמנותא טסקא א״ל הכא דמר שיאטיה

 טסקא גמירנא לא דמר שוהא השתא א״ל אבחראי
 מבי דרזמנותא דיסקא אפיק למר משדרנא דהזמנותא

 ח־א.ג א״ל טסקא והא גברא הא א״ל ליה ואחזי הדייה
 לימרר דלא היבי כי מיליה לישתעי להבא מר ואהא

 לההוא מר שמחיה טעמא מאי א״ל אהדדי רבנן מחניפי
 על מנניר דרב מר ונגדיה דרבנן שלוחא ציער גברא

 מ״ט ליה עבדי מיניה דעדיף דרבנן שלוחא דמצער מאן
 אינשי דקרי דרגיל א״ל הוא דעברא עליה מר אכריז
 של בשבחו מדבר ואינו פסול הפוסל כל ותניא עבדי
 שמואל דאמר אימר פוסל במומו שמואל ואמר עולם

ההוא אתא והכי אדהכי אמר מי עליה לאכרוזי למיחש

כך א ער ח״ב



רביעי פרק רק יוחסין עשרה
 יהודה לרב דיניה בר י ההוא א״ל מגהררעא דיניה בר

 מלכא חשמונאי מבית דאתינא עבדא לי קרית לדידי
 חשמונאי מרבית דאטר כל שמואל אמר א״להכי
 רבי ראמר להא מר סבר לא א״ל הוא עבדא קאתינא

 שמורה חכם תלמיד כל רב אמר הונא רב אמר אבא
 ואם לו שומעין אמרה מעשה קורם אם ואמרה ובא הלכה

 כוותי דקאי מתנה רב איבא הא א״ל לו שומעין אין לאו
 יומא ההוא שני תליסר לנהררעא חזייה לא מתנה רב

 כרעא חרא קאי כי שמואל ראמ׳ מאי מר דביר א״ל אתא
 כל שמואל אמר הבי א״ל במברא כרעא וחרא אגורא

 אשתייר רלא הוא עכרא קאתינא חשמונאי דאמ׳מבית
 קלא ורמיא דסלקאלאיגרא רביתא ההיא אלא מינייהו
 נפלה הוא עברא אנא חשמונאי מבית דאמר כל ואמרה

 יומא ההוא הוא דעבדא עליה אכרוז ומיתה מאיגרא
 נפקו נפיק קא כי בנהרדעא כתובתא כמה אקרעז

 לא ואי שתיקו שתיקו אי להו אמר למרגמיה אבתריה
 איכא זרעייתא תרתי שמואל ךאמר הא עלייכו מגלינא

 עורבתא דבי מיקרי וחרא יונה דבי מיקרי בנהרדע׳חדא
 ריגמא לההוא שדיוה טהור טהור טמא טמא וסימניך

:מלכא בנהר אטמא וקם מידייהו

 יהודה רב של שלוחו שיטיל עד המתן יהודה דרג שמעיה דשקיל עד נטר
 צלי שייסקי אובל גרגרן גנאי לשון שויסקאל נר :ליעיל כאן שעומד

עכדינהו שויסקי דלא לן לימא מאן מצרים פסת כא׳מירי בפסחים נדאמרי'  אמרו :קטן כמועד הרב ד לכנו דמנדין כדאשכחן שמתיה :הלוי רכינו שס3
 לימלך הונא דרב לקמיה ענד? לאנשי דקרי גנרא ההוא רגיל יהודה לרב ליה
 שאתה נחמן רב לפני למיזל לך אינעי צא נחמן: רב לפני לילך לו יש אם גו

 לראש ודיין כנהרדעא ראש נחמן ורב כפומנדיתא ראש ואתה ממנו גדול

 חתניה נחמן דרב משום והרוטב נהעור כדאמרי׳ נשיאה דני וחתניה גלותא
 : הנשיא חתן שהוא נשיאת דכי דר״קיקרא נשחעתיה מילזל הוא נשיאה דני

 לזה שכפופין לדור ושפלות לו הוא שגנאי שלשת כפני מלאכת לעשות אסור

 סניא מי הלשינו'.־ כאחד מעקה חיינו דגונדריא :מלאכתו שיעשה מי לו שאין

 שפה בעמקי מדנר שאתה אדם כני שאר ולשון ל׳תורה ושנוי מכוער כלומר
 להנשא לו היה שלא להודיעו ולקנטרו כדבריו לתופשו יהודה רב תית כמתכוון

 ששליש מתוך רומא כרמית תילתא :ספסל אקרפיטא לפניו: להזמינו עליו
 לשתות רגילין והיו רכיעית שהוא כוס אנכגא כדיכורו: משנת הוא גסה רוחו

 ברכות; במסכת אספרגוס וקורתו שחרית לשתותו העשוי ממשקה 'אהד כיס
 בתי תבא דונג תיתי בפיהם: שגור תית אנפקא ולשון רביעית של כוש אנפקא

 : האנשים בין רגילה להיות ילמדנת שלא באשת משתמשי; אין :שמה שכך

 שנאמר ערות באשת אשתהקול שם לילתא : ליה קאמר נחמן רב תיא קטנה
 לה לשלוח אפשר נחמן רב תשיבני:א״ל בשלותה אשאל ואס קולך אח השמיעני

 יהיו שלים שאלת מתוך שמא אשה בשלום שואלין שליח:אין ע״י שלום בתלת

 בעלה ע״י נח׳ון רב/א״ל ; חיבה לידי ויבאו שלוחם ע"י זה עם ה1 רגינין
 ודעתה לבת שמרגיל כלל אשת בשלום שואנין אין : לדבר שליח אני אהיה

 אותו פטור תיגריה ליה שרי : נחמן לרב ילתא ליה שלחה :אצלו לימשך
 בקשת לעשות כשממהר תיגריה ליה משרי לומר התלמוד לשון זה מלפניך

 של דרכו מה הכא דמר שיאטית מאי ;ממנו להפער כרי דינו או האיש

 שיחתו ידענא לא דמר שותא .־ הנה אדוני למהנא כלומר הלום לשוט אדוני
 אפיק :כתמיה ליה מזמינא לדינא :לשוט בצחות לדבר מכין איני אדוני של

 לפניו: ש־בא נחמן רב לו ששלח מחיקו הזמנה שטר הוציא דאזמנותא דישקא
 של רעו על זכותו דברי ידבר מילית מר ליתא :חיקו מתוך חדייה מבי

מנגיד לרב מלקות וחייב לפניו שלוחי ביזה דרבנן. שלוחא מצער ;האיש אותו

 האומר נל שמואל מדברי ליה לאיזויי הוצרך נז״ן בתוספת אלא
 לפר׳דב׳לשוניות ויש פירש״י כו׳ועיין רוחא נרמות תלתא אתרונגא

 הוא שאתרת לשון אבל אנשי שאר לשו; ואחד דרבנן לשון א׳ הס
 לג* מתחלקת שהגאוה ועי״ל כדשתואל רוחא ברמות שלישי לשון

 שאין בדעתו במחשבה והב׳ טפוף הולך כגון במעשה הא' חלקים
 הל באתרונגא שהוסיף וזה גבוהה שמדבר בדבורו והג' כמוהו
 ידה שעל הלשון נח שהס מאותיו׳דטלנ״ת שהנו״ן הגבוהה מדבור
 א״ל תשקינן דונג תיתי א״ל :וק״ל וגבוהה גדולות מדבר

 לפי דהא יהודה לרב הכי נחמן רב קאמר מאי בזה לדקדק יש כי'
 שאלה דדרך לומר ודוחק קטנה באשה מיהא להשתמש שרי דעתו
 אנבנא מר לישתי דקאמר אמאי יהודה לרב שתשיג וי״ל קא״ל

 אתרי דלהכי השיב ואהא כדלעיל אנשי ולא רבנן אתרי דלא גלשנא
 מורגלת סתיא ותשקינן ותיתי דונג בתי דתשמע נדי לשנא בהאי
 דמר שיאטיה מאי א״ל :וק״ל גלותא ריש בבית לשנא בהאי
 דאיניש עליה רמיא דתלתא גהזתנותו ששכח אפשר כי' הבא

 כן אמרה ברישא תיגרא ליה שרי דא״ל ודניתהו אדעתיה לאו
 כולי איש בקשות לעשות כן לומר ודרך הכא מלתא ליה אית דודאי

 כר דרבנן שלוחא ציער מר שמתיר. מי׳ט : וק״ל נפרש״י
 משנס ומנדין יהודה רג את דגיזה משוס דשתתיה משמע ולעיל
 תלה לא ענוה תדרך יהודה שרב ואפשר לעיל כפרש״י הרב כבוד

 וק״ל דרבנן שלוחא דציער נתי קושטא דהא בכבודו השתתא
 והכי אדהכי ר״ל פי' והבי אדהכי אמר מי עליה לאכרוזי

: וק"ל לאכר״י בס שמואל אמרה אס בדבר ונותק נושאי! שהיו
אלא

קידושין
 ממנה המורה מיציי! לעדיפ^ נפ׳קמא: כדאמרי׳ דרבנן ומצערישלזמא אמאן

 דאתינת לדידי יהודה לרב דיניה נר ההוא אמר אדהכי :לקנסו לו עשיתי
 שכל הוא ענד אנא חשמונאי מגיח דאמר כל :ענד לי קרית חשמונאי מניח
 כיח שם על גנו וקרא תחתיהם ומלך היה וענד הורדוס הרגם זרעו

 לענדי' ננותם להשיא הס דנזהרים 3נסי ישראל ננות ומסתמ׳לאו חשמונאי
 שמועה להאי אמר לידו מעשה שיא קודם אם ; עכדים כולם להו והוו

 להעיד נאמן אינו לאו ואם מעשה כשעת לאומרה נאמן רנו נשם לתלמידיו
 ף הנהר שפת אגודא :כן אמר הוא לידו הנא מעשה מחמת שמא רבו נשם

 כתונתא כמה איקרען : הנהר לענור הספינה נחון א״נ הגשר על אמנרא
 את שגילה לפי למרגמיה :יהודה רב נפיק קא כי : המשפחה אותה מנשי

 האבנים כאותן מלכא כנהר אטמא וקם : משפחות זרעייתא : פסולס
 : להלוך המים את ומנע הנהר כמי סתימה מכשול עמד כנהר שהשליכו׳

: עמונין סתמום כדמתרגמינן סתימה אטמא

 הפועלים את כהשוכר דאמר ותא כלל אשה כשלום שואלין אין תוספות
 היינו נעלה ידי על האשה נשלים משואלי! אשתך שרה איה

 : אסור נעלת ידי על אפילו נשלוס לה לשלוח אכל שלוש נשאלת דוקא

 3ר על ודאי כו׳ רקדים שויסקאל בר יהודה מהרש״א
 נר יהודה ור״ל גרגרן שהיה לומר נתכוון יהודה

 שגיסקאל זל' נתנוון אניו על ולא הוא הני נר שיהודה שויסקאל
 דהגרגרי' הוזכר היכן גס נו נופל הלת״ד ואין צלי מלשון לפרש״י

 לפרש יש כהנים גני כדאמרי׳ הוא שררה דרך אלא צלי אוכלי׳
 אכילת עיקר על בסקילה דהיינו סורר כנן דשויסקאל קאמר דהכי
 לי חשכת אי ה״ק נהני בו׳ מעקה סניא מי א״ל : ודו״ק נשר

 לי חשכת ואי רננן דאמרי לשנא למימר לך הוה מרבנן צורנא
 לן היה ולא אינשי דאמי־י לשנא הל״ל לי שהזמנת כמו אינשי נשא׳

כלשון שינה דלא אתרוגגא גכי אכל כיה רגילין דלא לשנא למימר



פרק יוחסין עשרה
 משום כי קלא לאיגר׳ורמיא דסלקא ויביתא הרדא אלא

 קאמ' דנ״ג פ׳׳ק ובריש הכי ענדת הורדוס ע״י כולם דנהרגו צער
 חשמונאי ע״ש נקראת משפחתו שתהא למינסנ׳כדי נעא דהורדוס

 להשיא הס דנזהריס 3נסי ישראל ננות לאו ומסתמא הכא זפרש״י
 ישראל ח3 על הנא וענד כותי. החולץ פ׳3 דקסנר לשמואל נו'

 גני פירש״י נאמרים אלו פ׳3 מיהו הכי למיתר הוצרך כשר הולד
 אמו שהיהה אתה אחינו וא״ל הורדוס תזרע שהיה המלך אגריפס
 כמה איקרען :זדן״ק 3״3ד פ״ק ריש נתוס' נזה ועיין מישראל

 דר״ל נראה עכ״ל משפחה אותה מגשי פירש״י כי כתובות
 נשים דכמה הל״ל דאל״כ משפחה מאותה ג״כ היו שלהן דהנשים

 כו׳ מגלינא לא ואי :ן־ו״ק משפחה מאותה לנעליהן נאסרו
 וסימנא עורבתי דבי דמקרייא וחדא בו׳ זרעייתא תרתי

 שסדרו אשי ורג דרנינא אלא קא״ל לא יהודה 3ר כי טמא טמא
 חזרו ולמה פסולייהו יהודה 3ר גילה הא דאל״ג קא״ל תלמודא

 מהם איזה נשתותן כלל השתא ידעי הוי דלא נמי אי תרגמייהו
 לגלו׳ ידע קאמ׳דהוה יהוד' 3דר אלא עורנתי דני ואיזה יונה דני

 ברמו׳ טוביה בר *בטי עורנת׳וק״ל: דני ואיזה יו׳נה דני איזה
 ישא שלא כדי עליו דאכריז משמע כי גיטא שקיל לא רוחא

 חורין נכת אשור שחרור גט דמעוכנ השולח פ'3 וכמ״ד חורין ת3
 : ודז״ק ע״ש נשפחה מותר שהיה כחנו עכו״ם מסכת סוף זנתו'

 עבדים מאות ארבע שמואל אמר יהודה רב אמר מג
 בן לפשחור לו היו עבדים אלפים ד׳ לה ואמרי סס
 פנים עזות בו שיש כהן וכל בכהונה נטמעו וכולם אימר גע״

 אלעזר רבי דאמר אלעזר דרבי ופליגא מהם אלא אינו
 שנאמר אחריו תהרהר אל מצח בעזות כהן ראית אם

 אמר ארא רב בר אבין רבי אמר כהן כמריבי *ועמך ד הושע
 משרה כשהקב״ה לו הוגנת שאינה אשה הנושא כל רב

 שנאמר עליו מעיד ואין השבטים כל על מעיד שכינתו
 הוי אימתי לישראל עדות יה שבטי שבטים עלו *ששם סלים

 חמא א״ר : יה שבטי שהשמים בזמן לישראל עדות גןי:
 על אלא משרה אין שכינתו משרה כשהקב״ה חגינא בר

 ההיא *בעת שנאמר שבישראל מיוחסות *משפחות נמים
 לכל ישראל בית משפחו׳ לכל לאלהים להם אהיה ה׳ נאם שה6י
 : לעם לי יהיו והם משפחות לכל אלא נאמר לא ישראל ?}ר,'נם

 בכהונה נטמעו : היה ירמיה יתי3 אימד בן פשחור יש״א
 שהיו כהניס ננות נשאו נדמעו נטמעו : גדולת גרסי׳ .ייעמ

 ענדי מחתת תרומה אוכלין שהיו מתוך נכהניס עצתן מחזיקים
 מרינה נני שהם משפחזתס אחר אחריו תהרהר אל :כהן

 הוא ישראל שהם אותן לישראל עדות :כהן כמריני נדכתינ
 שהם משפחות ישראל משפחות : תשלו שהם עליהם מעיד

.־ גתוריס ישראל
 אימר בן לפשחור לו כו׳היה עברים רמאות מהרש״א

 והיה היה כה; הפשחור זה כו׳ נטמעו וכולם

 תרומה אצלו שאכלו וע״י נירמיה כמפורש ה׳ ננית ונגיד יפקיר
 כנות נשאו פי׳ ורש״י כשרות ונשאו ככהניס עצתם מחזיקים היו

 נו שיש כהן כל ואתר לכך הכריחו מי ידענא ולא <ו' נהנים
 יתבי נטלם אביי ואמר שתיקותא דבבל ליכעשא נו'כדלקמן עזות

רצד קידושין רביעי
 פשיזור ואתה 3דכתי שגלו כירמיה דמפורש נו' דננהרדעי כשורא

 כהן ראית אם :וק״ל ע״-ש גומר ככני תלכו ניתך יושני וכל
 יחוסו דמתוך ר״ל כהן כמריבי ועמך כו׳שגאמר בעזות

 דעתו שלפי שותק ואינו כמרינה עותד הוא כהן של וחשיכותו
 אל איש הכתו' כוונת וזה מדותיו לענו׳על ראוי אין חשינותו מתוך

 שהוא עינך אבל כדלקמן יחוסו וזה נתרינה ישתוק אלא גו׳ 3ירי
 הוא כאלו כהן כמריני עושים שהם אלא כן עושין אי; ההמון גס

 משרה אין : ודו״ק נמרינה שוחק שאינו ככהן וחשוב מיוחס
 כו׳ משפחות לכל לאלהים להם אהיה שנא׳ בו׳ שכינתו

 גומר ולזרעך לאלהים לך להיות נושאין נפרק שדרשו מה לפי
 דאין לאתויי ה״ת דאורייתא קרא מהאי אחריך מיוחס נזרעך
 קרא דהאי אלא שכישראל מיוחסות משפחות על אלא שורה שכינה

הוא משפחות דלשון פשוטו לפי טפי מפורש הוא הכא דתייתי
:וק״ל יחוס של זרע מלשון

 מד אלריש בין יש יתירה מעלה זו הונא רב בר רבה אמר
 צ 'ירתי׳ י,ם1? והייתי*בהו כתיב בישראל דאלו לגרים

 זה, הוא *מי כתיב בגרים ואלו לעם לי יהיו ורם לאלהים
 אהיה ואני לעם לי והיו ה׳ נאום אלי לגשת לבו את ערב
 כספחת לישראל גרים קשים חלבו א״ר • לאלהים להם

 ישעיה כתיב יעקב בית על ונספחו עליהם הנר *ונלוה שנאמר
 א 'י חמא 'ר אמר ולספחת *לשאת התם וכתיב ונספחו הכא

 ידי לוי של השבטי׳שבטו את מטהר כשהקב״ה חגינא ברבי
 מלאני וטהר כסף ומטהר מצרף *וישב שנאמר תחלה מטהר

 ג מנחה מגישי לה׳ והיו כזהב אותם וזיקק לוי בני את
 וישב שנאמר ממזרים מטהר כסף ריכ״ל אמר בצדקה

 רבי אמר בצדקה מנחה מגישי מאי בסף ומטהר מצרף
שמשפחה ישראל עם ב״ה הקדוש עשה צדקה יצחק

: נטמעה שנטמעה
 ומתוך לעם לי שאינם אע״פ לאלהיס להם והייתי כתיב בישראל

 מקרבין אין גרים אבל לעס לי יהיו הס מקרבן שאני
 קשים : עונים להיות תשלה עצמם מקרבין הם א״ב אלא השמים מן אותן

 ולומדים אצלם נמשכים אצלם והרגילים במצות זהירים שאינם גרים

 המושמעים ממזרים מעהר כשף : מיחסם השבעים משהי־ : ממעשיהם
 • הקב״ה אין לבא שלעתיד שיעהרו להם גורס והוא ממונם מחמת בישראל
 מצרף וישב שנאמר : הרנה ישראל משפחות בהם שנדבקו מאחר מבדילם
 לה׳מגישי ותיו דקרא וסיפיה י עשרם מחמת שנשמעו אותם כסף ומשהד

 שנעמעז הואיל אלא מבדיל׳ שאינו הוא הקב״ה של צדקתו בצדקה מנחה
 אלא קאמר פסיליהם מבדיל לאו משהר האי ליה סבירא וריב״ל נשמעו

: כלס ומכשירם משהרס

וישב שנאמר תחלה מטהר לוי של שבטו א מהרש"
 נכלל ישראל כי אר מכו בו׳ כסף ומטהר מצרף

 שנאמר צדיקים אלו כסף ג״ה פ׳ כמ״ש לכסף נמשלו זוכין אס
 זוכין אינן ואס נחידושינו שם כמפורש נידו לקח הכסף צרור

 לענין הכא זה וכדמיון סיגיך כנור ואצרוף כמ״ש לסיג נמשלו
 בתוך כסיג הוה בהן שנתערנו והפסולות נקי ככסף הס יחוס

 על וזש״ה טהרן על ניחוסן שיעמדו לטהרן צירוף וצריך הכסף
 מהפסולות נקי ככסף ולטהרן לצרפן ישוב לעתיד כי ישראל כלל

 כ* כזהב אותן שזיקק לגי בכי את כנר שטיהר אחרי בהן שנתערבו
לפי ב ער



פרק יוחסין עשרה
 יותר בו מזיק שהסיג לזהב נדמו לוי ני3 הנהנים של חשיבותן לפי
 וככסף גס לוי שבט גבי ואמר הפסולים בו שנתערבו הכהן נמו

 לישראל הכשר שכל מישראל יותר פסול להם שאין לויים לגבי היינו
 כו' בצדקה מנחה מגישי לה׳ והיו קרא ביה ומסיים ללוי כשר
 מאי מפרש ממזרים מטהר כסף קרא דמפרש ״ל3רי רי3ד ולפי

 ממש דמטהר הכא דאמרינן מאי לפי אבל בצדקה מנחה תגישי
 לפרש ונרא׳ גומר תנחה מגישי מאי קאמר לא מפסוליהן להגדילן

 תנשים שנבדלו שני יח33 כשעלו עזרא ספר3 שתצינו תה לפי
 ויתנו שם כמ״ש ר3שע חטאס על אשם קרבנות והביאו כותיות

 לעתיד כן אשמתם על צאן איל ואשמים נשיהס להוציא ידס
 ולפי שעבר חטאם על קרנן להביא להם יש הפסולין מן כשיגדלו

 שיכלה עד א3 דוד גן אין כת״ש עשיר קרבן להניא להם יהי׳ שלא
 המנחה שהוא דלות דלי של קרגן שיגיאו אלא הכיס מן פרוטה

 השייכין דלוח הדלי שמגיאין מנחה חטאן לה׳על מגישין והיו וז״ש
 לת״ד אנל משלהם כלוס להס שאין צדקה כמקבלי ר״ל בצדקה
 העבר על האשם קרבן שיביאן סנרא אין ממזרים תטהר דכסף

־. ודו״ק כו׳ תנחה תגישי תאי אליניה תקשה ולכך
 לארץ עיסה הארצות כל שמואל אמר יהודה רב אמר מה
'׳ ישראלוא״יעיסהלבבל: שם

 :כא״י הארצות שארי מיוחסים שאינם ר״ל מעורכת שהיא כעיסה עיסה
 תשקה שנסחט עננים כפסולת עיסה שתעתי מרומי ר״מ ומשם

• שלהס

 נטפל כו׳ עיסה לעשו׳בנל בקשו רבי *בימי מהרש״א
 גמתניתין סתם ר׳ גס מ׳ חמא בר ר״ח עמרם

 לפי אלא כדלעיל נקייה כסולת שעשחה מנגל עלו דתני הכי
 שאמר מר״י קבלתו ר״ח שאמר עד לו האמינו לא מבבל שהיה
 בו׳ היכלא יוחנן ר׳ *אמר :תא״י שהיה יוסי ר׳ אביו משוס

 דס״ל קדושה גו יש החורבן לאחר דאפי' וצ״ל היכל בקדושת נשגע
 : וק״ל לעתיד גס קדשה ראשונה דמגילהדקדושה גפ״ק כמ״ד __

 ויותר כולי המשפחות בידינו ידועיס נערוך פי' הוא *בידינו
 תוכח והשתא סכנה לנו שתגיע נלי לגלות הוא בידינו לפרש נראה
 של סכנה תפני אס אגל נטמעה שנטמעה משפחה דס״ל שפיר
 תשפחה כת״ד דס״ל מידי מוכח לא לגלות רצה לא הדור גדולי

 ספק והס יניחם אלא כו׳ להפרישו דאין זפרש״י נטמעה שנטמעה
 לעתיד ממזרים דמטהר לעיל תוכח וכן עכ״ל לע״ל כשרים והס
 דירהק ודאי גספיקו שידע ומי עותדין הן בספק השתא אגל
 אלא שנישראל המיוחסות על אלא שורה השכינה דאין משום מהן
 לאחרים לגלית אין לגמרי כפרים יהיו ועתיד שנטמעה כיון

 ספיקות רונן הזה וגדור רש״י כפי׳ נו׳ להפרישן ואין בספיקן
 הוא חבירו נקלון ותתכנד דגה כמוציא אלא אינו לחנירו והתגלה

 פניהם על ולהוכיחן בהן לגעור ויש פוסל במומו הפוסל וכל
 לעונשם ו-יש בזה מועדים השדכנים פרט3ו הללו תדרכס שישונו

 בסוף היא תתניתי׳ בו׳ הצריפה בית *משפחת :וק״ל כך על
 בה תדקתני בה תדקדק ואביי ולקרב לרחק עד עדיות הסכת

 בהכשרן להו אכן דידעין הגי דוקא משמע נו׳ אליהו אלו כגון
 א״ר רישא3 התם תפרש וכן כו׳ שנטמעה משפחה אבל ובפסולן

 אלא ולקרב לרנזק ולטמא לטהר א3 אליהו שאין נו׳ אני יהושע
 ןלקרב לרחק נא שלא דהיינו המתחקין זלקי־ג התקורבק לרחק

קידושין רביעי
 והייתי בזרוע ולקרב בזרוע המקורבין לרחק אלא כבר נטמעו אשר

 בפירוש שם הרתב״ס שמדקדק תה ע״ש כו' הצריפה דנית הך
 לע״ל בא אליהו הכא שפירש״י תה ודע התשנה בלשון התשנה
 לא במתני׳ שס כו' גניו תגני זה גנים על אבות לג והשיב דכתיב
 לא גא לא אליהו וקאמר דפליג התם ת״ד דאיכא אלא הכי משתע
 לב והשיב קרא מהאי ותייתי שלום לעשות אלא לרחק ולא לקרב
 לא ולקרב לרחק דבא דס״ל יהושע ר׳ אגל גו׳ בניס על אבות
 ששמע נ״י מר״י מקובל היה דכן אלא תקרא כלל ליה מייתי
 ** נזיר *הריני : וח״ק ע״ש מסיני למשה הלכה תרנו ורגו מרגו

 כת הבית בזמן שהיה מסיפון בס׳ כת״ש מבואר כו׳ אגלה לא אם
 שלא כדי במדברות גס עצמן תתבודדין שהיו נזירים נקי־או א׳

 אם אתר ולזה מדבת׳רעה ולהתרחק אדם גני בקלון לדבר יבואו
 היא נזירים מדת זו כי נזיר אהיה משפחות ופסול קלון לא׳אגלה

 כדאתרי' חוטא ונקרא עצמו לצער הוצרך נויר כשיהיה הגס ואת׳
לגלות לו אסור אעפ״כ כו׳ היין מן אלא עצתו ציער שלא זה ותה

:וק״ל יהיה חיטא אס גס נתגאו נזיר ויהיה
 מד חכמים אותיות ד׳ בן שם אר״י חנה בר בר רבה אמר

שם בשבוע אחת פעם לתלמידיהם אותו מוסרים
 יצחק בר נחמן רב אמר בשבוע פעמים לה ואמרי

 ג "ןמו. *זה רכתיב בשבוע אחת פעם דאמר כמאן מסתברא
 בפרקא למררשיה סבר רבא כתיב לעלם לעולם שמי
 זה כתיב רמי אבינא רבי כתיב לעלם סבא ההוא א״ל
 אני נכתב כשאני לא הקב״ה אמר זכרי זה וכתיב שמי

 באל״ףרל״תת״ר ונקרא ה״א ביו״ר אני נכתב נקרא
 לכל אותו מוסרים היו עשרה שתים בן שם בראשונה

 לצנועים אותו מוסרים היו הפריצים משרבו אדם
 בנעימות אותו מבליעים שבכהונה והצנועים שבכהונה

 עליתי אחת פעם טרפון רבי אמר תניא הבחנים אחירם
 ושמעתי כ״ג אצל אזני והטיתי לדוכן אמי אחי אחר

 א״ר יהודה א״ר הכהנים אחיו בנעימות שם שהבליע
 למי אלא אותו מוסרים אין אותיות ארבעי׳ושתים בן שם

 משתכר ואינו כועס ואינו ימיו בחצי ועומר ועניו שצנוע
 והמשמרו בו והזהיר היודעו ובל מדותיו על מעמיד ואינו

על מוטלת ואימתו למטה ונחמד למעלה אהוב בטהרה
:והעה״ב העה״ז עולמים שתי ונוחל הבריות

 וכו'כ אותו מוסרים ם * ופירושי כנתינתו קריאתו ד'אותיות כן שם
שמי כתיכ מולא זכרי זה וכתיב שמי זה כתיכ : להעלים לעלם

 אג* השני ומת מיוחד שמי זה לו ואמר : שמות כ' שלמדו משמע וזכרי
 :בו המשתמשק הפריצי' משרבו :לנו פירשו לא מ"ב וכן י״ב בן שם : נזכר

 של תמיד של צבור עבודת לאחר במקדש העם בו לבר־ שבכהונה לצנועים

 בז בקיאי! היו שלא אותם הכהניס אחיהם בנעימת אותו מבליעין : שחר

 אלו היו בנעימה קולס את מושכין כשהיו איתיות ד' בן נשם ומנרכין
 נעימות מקול לרבים נשמע היה ולא י״ב בן השם את להבליע ממהרין

 לו* שהיה אמי אחי אחר י טרונפ״י שקורין קול ביסים כנעימת חביריהן

 טרפון בר' מעשת דכתונות נתושפתא כהן היה טרפין ורבי מדות נמסכת
 לוים שאומרים לדוכן :תרומה להאכילן כדי בצורות בשני נשים ש' שקדש
 שעבד כפיס בנשיאות מברך היה וכ״ג היין ניסו־ בשעת עבודה אחר השיר
 שהכל שיר כלי ושאר בחליל להכות או הלו׳ אחר עלה טרפון ורבי היום אותו

 צוער• א״ו עם כקול ומריעין קטן שהיה או בערכיו כדאמרי׳ בהם כשרים

שתא איבה לנטור מדותיו על מעמיד ואינו :בערכין נדאמרינן הלדס
ישתמש



רצה קידושין רביעי פרק יוחסין עשרה
:להנקם נו ישתמש

 כו׳ אותו מוסרין חכמים אותיות ד׳ בן מהרש״א
 חכמים ופירושו כנתינתו קריאתו פרש״י בו' פ"א

 5וא״ בו יודעין הכל כנתינתו קריאתו דודאי ר״ל עפ״ל נו׳
 כל אין וכונחו והקריאה הנתינה של פירושו אבל חכמים מסירת

 דנעי רנא וכן חכמים ומסירת קבלה ע״י אלא יודע אדם
 אלו נפר׳ מפרש״י משמע וכן קאמר אפירושו נפרקא למדרשי.?

 יודעין דהכל דרשה שייך לא ונתינה קריאה כפשטיה אנל עונרין
 כנתינתו קריאתו וגס פירושו להתעלס דיש נתיב לעל' ומסיק נו

 רנה מודעא ומכאן כדנסמוך זכרי וזה שמי זה תדנתינ אשור
 השם בסוד בדורותינו ברבים דרשנים לאותן מוחזקת והמחאה
 שאינן דברים הס אס מהמה ויותר צירופים נכמה וכפירושו
 הדנריס להבין הגון אינו שהתלמיד או חכם מפי להם נמסרים

 מגלה נכלל וה״ז מלנס בדויים דברי׳ הס הרי ושרשן עקרן על
 שנידו מי וכל פלסתר התורה וכעושה כהלל שלא בתורה פניס

 :אנטליניה חילי איישר אס אני וגס בהם למחות ראוי למחות
 בו׳ בא״ד ונקרא בי״ה נכתב בו' זכרי וזה שמי זה כתיב

 בי״ה ככתיבתו נקרא אבלבעה״ב בעה״ז דהיינו בעלמא ואמרינן
 כנריאתו הרחמי׳ בשיתוף שולט הדין תרת הוא בעה״ז כי והלוג'
 גו' אלהים ה׳ ברוא ביום כמ״ש והדין הרחמים הקב״ת ששיתף

 כולו עה״ב אבל הדין שם והקריאה הרחמים שם הכתיבה וע״כ
 נקרא דבעה״ז ככתיבתו קריאתו שלם השם יהיה ואו רחמים

 יום שהוא ר״ה נקרא שע״ב הדין על תורה הזכרת שהוא אדני
 הוא וי׳ ר״ה הוא א׳ זה על תורה אדני ושם הזכרון יום הדין
 הדין יתי הס לי״ה ר״ה שבין ימים י' שבאותן דן תלת ובעיה׳ י״נ

 תשתנה הקריא׳ שהיא ג"כ זכרו יהיה רחמים שכולו בעה״ב וע״כ
 עיקר יהיה בתפלתו השם כשמזכיר בעה״ז וגס לרחמים כולו

 בטור כת״ש הכתיבה שהיא למסורת אם דיש הרחמים על כונסו
 שיהיה דהיינו נהתצאו ת׳ דרשו הכתוב כוונת וזה א״ח

 קראהו אבל ככתיבתו בתמצאו בלב והכונה הדרישה
 כקריאתו אליו קרוב בהיותו השם והוא אחר בשם אלא (כ אינו

 עצתם א"דהס דנקודותשס )בקריאת היכלהתויה אדני סהוא
 אדם לכל אותו מוסרי׳ היו י״ב בן ;"■ו״ק י״ה( שם נקודות

 ד' של שם נין לחלק סברא ואין כתיב לעלם אתרינן הא ר״ל כו׳
 שם של פירושו דהיינו( כתיב )דלעלס לעיל ולפרש״י י״ב של ובין
 היו דלא 3י״ שם כתיבת אדם לכל מוסרין דהיו תיירי הכא

 בו גס דאסור ודאי ככתיבתו קריאתו מיהו אדם כל בו נקיאין
 לי ואו ד׳ של לשם השס זה נין לחלק דאין זכרי וזה שתי זה מדכתיב

 ככתינתו ואפי׳הקריאה לכתני׳ היינו אדס לכל אותו תוס־ין שתיו
 שתי את ושתו א״נ פ׳ כדאתרי׳ הנהנים בברכת נתקדש דשרי הוא
 דר׳ עונדא תהך וכדמייתי כו' בגנולין אף יכול לי המיוחד שמי

 דתשתע וק״ק נו׳ כ״ג אצל כו׳ לדוכן אמי אחי אחר עליתי טרפון
 המיוחד נשם תני־כין ניתשניהיו לחורבן ק־וב שהי׳ רב״ט דבזתן

 הנהני׳ נמנעו הצדיק שמעון תשמת בקלפי טרף ר״פ3 אתרי׳ ואנן
 דנתנעו קאמר כהניס נשאר דהתס לח^ק ואפשר בשם מלברך

 שסבןמ״ב : וק״ל נמנע היה שלא איירי אבלה^אבכ״ג
 ההוגה חלק ר״פ3 דאמרי׳ הא כו׳ אותו מוסרין אין אותיות

פ״ק סרש״> הנא לעולם תצק לו אין באותיותיו השם את

 חפץ שהוא מה בו ועושה אותיות נת״נ שדורשו ׳דע״א
 אחת בו שאין מי שאפילו הזה בדור ראיתי בזה גס נתוס׳ וע״ש

 הראשונה ותדה בפרהסי׳ גס בידו מסור מ״ב בן השם מתדו׳הללו
 נפרהסי' אותו תגלה שאינו דהיינו כו׳ שצנוע לתי אלא הכא דחניב
 ר״ח גבי דעכו"ס פ"ק כדאתרי' בפרהסיא אסור להתלמד דאפי׳

בחכמים יגער לתחות שבידו מי כל ע״כ כך על שנענש תרדיון בן
:זדו״ק העה"ב גס בזה לאבד דעתם לפי האלה

 מז אמר דחוה יוחנן דר׳ מיניה משתמיט קא הוה זעירא
 שם באורחא קאזלי הוו חד יומא בדתי נסיב ליה

 ע״ג וקא אכתפיה יוחנן לרבי ארכביה רמיא לעורקמא מטו
 " מאי כשרן לא בנתין כשרן אורייתין ליה אמר ליה מעבר

 אטו מבבל עלו יוחסין עשרה מדתנן אילימא דעתיך
 ׳ מחני דאשתייר היכי כי סליקו כולהו וישראלי לויי כהני

 אלעזר רבי ראמר הא אשתמיטתיה מהני נמי אשתייר
 ׳ ועלה נקיה כסולת שעשאה עד מכבל עזרא עלה לא

 יצחק לרב חזייה יהוד׳ רב לבי לפומבדיתא איקלע עולא
 אתת׳ מר לי׳ קמנסיב לא מ״ט אמר נסיב ולא דגדל ברי׳

 מי אנן אטו א״ל אנסביה מהיכא ירענא מי א״ל לבריה
 0 וזיכה בציון *נשים דכתיב מהנך דלמא קאתינן מהיכן ירעינן

 בת על הבא ועבד עכו״ם וכ״ת יהוד׳ בערי בתולות ענו
 סג עיז מטות *השוככי׳יעל דכתי׳ מהנך כשריודלמ׳ הול' ישראל

 אלו חנינא כר יוסי ר׳ ואמר ׳ ערפותם על וסרוחיס שן

 ומגדף ערומים מטותיהם בפגי מים המשתיגים ארם כני
 ש• עתה *לכן דכתיב היינו א״ה מעתה אלא אכהו רבי בה

 מטותיהם בפני מים דמשתיניס משום גולים בראש יגלו
 בגי אלו אכהו רבי אמר אלא גולים בראש יגלו ערומים

 מטותיהם ומדבקין זה עם זה ושותים שאוכלים אדם
 עריסותס ומסריחים לזה זה נשותיהם ומחליפים בזה זה

 א״ל נעביר היכי ליה אמר שלהם שאינה זרע בשכבת
 מינצי כי מערכא בגי דכדקי הא כי שתיקותא בתר זיל

 אמרי ושתיק רקדיס מינייהו הי חוו הדרי בהדי תרי בי
 יחוסא היינו דבבל שתיקותא רב אמר טפי מיוחם האי
 , חיכי בהו וברק חלא שפי בר לבי רב איקלע והא איני
 רב אמר שתקי ל.א אי שתקי אי לא ליוחסים לאו בדק

 זה שמתגרים אדם בגי שגי ראית אס רב אמר יהודה
 אחד לדבק אותם מגיחים ואין מהם באחד יש פסול בזה

 משפחות שתי ראית אם לוי בן יהושע ר׳ אמר בחבירו
מניחים ואין מהם באחד יש פסול שמץ בזו זו מתגרות

:בחברתה לרבק אותה
 שהיא מפני כה חפן היה ולא כרתאי נס׳•: יוחנן דכי ליה אתר דהךה

 תלמידי כשרן לא ברתין כשרן אורייתין :מכבל היה והוא מא"י
 מל מחזיק אתה ש דעתך מאי ; חפן אינך וכתי לך כשרה ותורתי אתה

 תה״כא : הפסולים כל שעלו אתה וסיור ונו' יוחסין עשרה כתיוחסי׳דחנן
 שתקנית משפחה לך שאל א שתיקות כתר זיל י מיוחסת אשה זו אי נסיכנא

 איכה נשרו מהם פורשי! שהיי השילו שמתוך פסולין הס תריכה כני שסתם
 הויזזקי שחקני' שהם מתיך שתיקותא חיינו דככל ומיוחסת כמריבה והחזיקו

 שפי כר לכי ־ השתקנים אלא כודק אינו מכל לכדוק הכא א״כ כתיוחסין
 מניחין ואין י לתמרים יין הפופה כתו חומן שיפה חלא שפי האיש שם חלא
: ניניהם מרינה השתים מן השילו לכך כתנרו לידנק השמים מן אותו

א״ל \



רביעי פרק יוחסין עשרה
 להז מלמה כי לאו בנתק כשרן אורייתין א״ל מהרש״א

 אשה אס גו׳ אשה עם חיים ראה פ״ק מ״ש ע׳׳פ
 מי א״ל :זק״ל ט׳ כשם היא חורה אשה אס נו׳ שחיינ כשס ממש

 גופי׳ ואיהו היה נננל דא יו 3ר הא י״ל אנסבי׳בי *דענ׳מהיכא
 דאע״ג ליישב ויש לבבל עיסה א״י דשתואל משמיה לעיל קאתר
 חושש היה מ״מ היי מיוחסין בבבל עזרא כימי דנשחיירו דאוחן

 יודא 3ר עד שגה ת״ר כמעט שהיה עזרא מימי זמן דמאוחו
 כדלקמן לייחום כול ג לו דיש לככל הסמוכים פסולים כהם נחערנו

 בשר הולד ישראל בת על הבא ועבד עכו״ם וכ״ת :וק״ל
 נא״א כין כפנויה כין דמכשיר דמאן לק״מ מנשים דאפי׳ בו'

 דלא התם דס״ד לתאי דאפי׳ ועי״ל החולץ פרק כדמסיק מגשיר
 הגעל אחר נעילות דרוג כלל ליה ל״ק דקרא מנשי׳ א׳׳א3 מכשיר
 כפרק שם אמרו עניות סכנת כו' דמשתיגין משום : זדו״ק

 עונשא האי מ״מ ערומים מטותיהס כפני דמשחינין אשת גמה
 שאוכלי׳ אדם בני אלו : וק־׳ל כיה שייך לא גולים כראש דיגלו

 זהשותים גומר מצאן כריס אוכלים שם מפורש בו' זה ושותין
 עס זה עס זה ושותים שאוכלים תענוגי' אלו מתוך גו׳ יין במזרקי

 שאינו נש״ז ערסותס ומסריחים כנשיהס לזנות ינואו נשותיהם
 שיתעכרו רזצין אינן לזנות נשיהם מחליפין שהם מתוך שלהם

 שלא נה י^וין לתשמיש שאותה וצלה כמ״שגכיעדה גשותיהס
 אין המסריח דש״ז רע״ק פרק כמ״ש מסריח הש״ז זעי"ו חתעכר

 שתיקותאכו׳ בתר זיל .־ וק״ל מתנו נוצר ולד להיות ראוי
 ויש ודוחק עכ״ל אינה נטרי מהן פורשין פסולןשהיו מזוך פרש״י

 שלא כדי נתרינה להחזיק יראים פסולים שהן מתוך נהיפך לצדד
 מרינות כעלי דדרך לפרש ויש פסולו את מרינו כעל לו יגלה

 מתחכם שהאחד ופעמי׳ תה פסול לו ואומר נחכירו תזלזל סכ״א
 לות׳ עצתו תקדים הוא שעליו תה פשול לו יאתר שתכירו ירא כי

 יאתר שלא כדי פוסל כמותו הפוסל כל וז״ש פסול אותו לחכירי
 לחכירו לות׳ קדים דלא האי הכא אתר ולכך פסול אותו חכירו לו

 פסול שא״ל מחכירו טפי מיוחס הוא ושתיק דקדים אלא מה פסול
 לאומרו עצמו מקיים הוא היה פסול אותו נו היה מהדאס

 ב׳ ראית אם אריב״ל :וח״ק פוסל נתותו הפוסל דכל לחכירו
 דנפלה למיתר איכא 3ר כדקאתר אדם כני כשני בו' משפחות *

 ׳33 אכל חכירו נגד אחד שפשע דנר שום ע"י ניניהם שנאה
 ליכא אחרת משפח׳ כני עם מתגרות זו משפחה בני שכל משפחות

 בריאה בבל :* וק״ל ט׳ תניחין אין השתים דמן אלא טעמא |^=*
 אינן דמתזרין הערל פרק דאמרי׳ לתאי בו' מדי מיתה מישן

 כמשמעה טלה נו׳ נריאה ככל הוא הרי ו3 יטתעו שלא כדי חיין
 הוי דלא לת״ד אפי׳ פירש״י כי׳ שגלו כ״מ לפסול וכולן :וק״ל

 איל דמ״ת טפי ניחא שם פירש״י ולפי כו׳עכ״ל תיהא פגום ממזר
 :ודו״ק ע״ש נו׳ כתו או אחותו זה ונשא נזהרו לא שהן ממזרות

 חליזון זו יוחנן א״ד שינה בין בפומה עלעין *ותלת מח
 ופעמים בולעתן שפעמים ונציבין והרייב עב

 רב תני לרוב דמיא תניינא אחרי חיוא *וארו פולטהן ז יאימ
 ומסורבלים כדוב ושותים שאוכלים פרסיים אלו יוסף 30

 רבי כרוב מנוחה להם ואין כדוב שער ומנרלים כדוב

קידושין
 א״ל ניידא דובא היינו אמר דרביב פרסי חזי הוה כי אמי
 בית של לחיילות דומים א״ל פרסיים הראיני ללוי רבי
 הראיני חבלה למלאכי דומים א״ל חברין הראיני דוד

 הראיני הכסא בית של לשעירים דומים א״ל ישמעאלים
 .״ השר׳ למלאכי רומים ליה אמר שבבבל חכמים תלמידי

 דניאל שנתראה )השניה( הראשונה נחיה בפומה עילעין ותלת

תנפני׳ תשמע נפומה שיניה נין כל:בפומה3 והיא כתיג
 שם ונצינין והדייג חליזון וו :מכחוץ שפולטת משמע שיניה נין

 דרך השכטיס עשרת סנחרנ שנחה הם מקומות מפורש נגתרא
 לשון נשר נעלי כרוב ומסורבלין : עליהם מושל בולעת! :שם

 המלובש נכשר מסורנל קטן אתרינן נתי ונעלמא הוא ושומן עוני
 תתיד ונא הולך קשור כשהוא מנוחה לו אין דוב ; ל3כסר נשר

 נעל פרסיים הראיני : נודד דוב ניידא דובא : סביבותיו
 למה פרסיים לי תשול רני ליה זקאמר לוי היה ודומיות משלות

 אומה חברים : גנוריס דוד בית של כחיילות :דומין הן
 :תפרסיים יותר הס וטרפניס הס ומשחיתים הסתוכה-לפרסיים

 למלאכי דומין : לשדים ודומים שחורים תלונשים לשעירים
 דכתיג השרת כמלאכי לכנים ועטופים לנניס לנושים השרת

 יהודה ר׳ על מדליקין תה33 אמרינן נתי והכי הנדים לנוש והאיש
 למלאך ודומה )המצויירין( המצוייציס נסדינין תתעטף שהיה

 להו קרי ואמאי רננן השרת מלאכי תאן אתרינן נמי וננדרים זכו׳
 :נאים כתלנושיס השרת כמלאכי דמצויינין משוס השרת מלאכי

 פיסיים אלו יוסף רב תני לרוב דמיא תניינא מהרש״א
 כמפורש תעל׳דוניאל של פרם של שר נקרא זה וע״ש בו'

 בית של לחיילות דומים פרסיים הראיני ע״ש י"ה פ׳
 הגנור׳נסוף דוד נית כחיילות דתפורש גנורה לענין כפרש״י דוד
 לעול* נאו גנורה קכין עשרה לעיל ן אמרת וכפרסייס שמואל ספר

 פרש"* כו׳עיין דומין חברים הראיני :ט׳ פרסיים נטלו ט׳
 נאורך דשכת פ״ק גתו׳ ועיין פרסיים של כותריז שהם פי׳ ונערוך

 פרש״ילענץ כי לשעירים דומים ישמעאלים הראיני :נזה
 והוא לגנים מלבושים לענין כו׳ ת״ח והראיני שחורים מלנושיס

 שהניא תה גס הכסא שננית מתזיקין לשעירי׳ לתלות לו תה דחוק
 דפ״ק ונתוספות היה כל3ת לאו אלעאי ר3 יודא מרני לת״ח ראיה

 לצאת שדרכן כותרין שהס חנריס גני כן שכתנו ניחא דשנת
 ישמעאלים הראיני טהר׳קאתר נקיות דלענין לפרש ונרא׳ נשחוריס

 ות״ת בלל לנקיות תקפידין דאין הכסא שננית לשעירים דומים
 וכמ״שנת״ש בנקמת שמקפידים השרת למלאכי דותיס שבבבל

:ודו״ק המטונפות במבואות נד"ח להרהר אפי' דאסור
 בבבל איכא הומניא אמר דרבי נפשיה ניחא הוה כי

 ש€ כלה בבבל איכא ססגריא ׳ היא דעמונאי בלה
 שם יש אחים שני בבבל איכא בירקא ׳ היא דממזראי

 איכא דפטיא בירתא ׳ לזה זה נשותיהם שמחליפים
 ואזלו דכוורי פירא דאקפי ׳ מאחריה׳ סרו היום בבבל

 יאשיח בר אחי רבי שמתינהו כשבתא בהו וצרו
 אהבה בר אדא בבבל איכא דאנמא אקרא ׳ ואשתמור

רב נתר היום • אברהס של בחיקו יושב היום כה יש
ימדש



רצו קידושין רביעי פרק יוחסין עשרה
 • רבי נולד עקיבא רבי כשמת □ר יאמר בכבל ירודה
 " רבא נולד יהודה רב כשמת יהודה רב נולד רבי בשמת
 מן נחפר צדיק שאין ללמדך אשי רב נולד רבא כשמת

 השמש *וורח שנאמר כמותו צדיק שנברא עד העולם ן
 שמשו זרחה עלי של שמשו כבתה שלא ער השמש ובא

יבבה טרם אלהים *ונר שנאמר הרמתי שמואל של סמזאל
:וגו׳ שוכב ושמואל ג 15

 ששתת עיר הומניא :בפין נבואה נזרקה נפשיה ניחא הוה בי
 כירתא נהו: גי מקומות נלהו הנך וכל היא עיר ססנריא :כך

 :סרו היאך רני ופירש המקום מאחרי שסרו שם על דסטיא
 ויצף כדתתרגמינן הציף דאקפי וכו׳ דכוורי פירא דאקפי

 וגלע״ז דגים לקבל העשויה בריכת פירא .־ פרזלא וקפא הברזל
 אברהם של בחיקו יושב היום :נשתמדו ואישתמוד ;ביבר

 דתאי ונראה שבתלמוד אדא רב זה אין וא״כ היום מת אומרים יש
 בר אדא רב וזה מילה לברית שנכנס אבינו אברהם של בחיקו יושב

 ביתי אחרונים דורות עד רבי משמת הרכה יתיס שהאריך אהבה
 ובתוספות רש״י פירוש כאן עד בב״ב כדאתרי' יצחק בר נחמן רב

:הוו אהבת בר אדא רב דשני ר״י בשם פירשו
 תלת בו׳ אבינו אברהם של בחיקו יושב היום מהרש״א

 תת שהיום ולפי הערוה מקום על בכ״מ נאתר חיק
 לג״ע לנא אהבה נר אדא רב שזכה דר״ל אברהם של בחיק חלה

 אס לג״ע הנכנס בכל רואה דאנרהם כת״ש הכניסו הוא לאברהם
 נכנס ביום שבו ולפי תכניסו ואין ליה מבשקר ערלתו כותית בעל

 בעול׳וק״ל: הנימול ראשון שהוא אברהם בחיק תלה מילה לברית
 חד רק למכתב ה״ל לא פשוטו דלפי כו׳ נפטר צדיק שאין

 וע״כ גו' תקומו אל ובא השמש וזרח או השמש ובא וזרח או שתש
 הצדיקים של זורחות אורות שני על רמז דשתש'דקרא דרשוהו
 צדיק של שתשו זרחה זה צדיק של שתשו כתתה שלא דעד קאיירי

 השני צדיק וזורח שואף התת צדיק של מקומו ואל ביה ותסיים אחר
 דהיינו גו' בא ודור הולך דור מיניה דלעיל אקרא שפיר נמי וקאי
 אלהים ונר קרא מתאי ומייתי מיד נולד זה וצדיק תת זה צדיק
 בפרקין לקמן כדאמרינן מסורס המקרא פשוטו דלפי גו׳ טרם

 בית למלכי אלא בעזרה ישיבת אין והלא ה׳ כהיכל שוכב ושמואל
 במקומו שוכב ושמואל ה' בהיכל יכבה ערם אלתיס נר נלבד.אלא דוד

 לרמוז אלתיס לנל שוכב ושמואל נסמך דלכך הכא דרשו וע״כ
 יכבה טרם אדם נשמת אלהיס נר כת״ש הנשמה היא אלהים נר

 וזרחה תחתיו תוכן שם היה שמואל וכבר עלי שנפטר טרם היינו
:וק"ל גו' שמואל ה׳אל ויקרא הכי בתר וכמפורש ,.שתש

 כגון אומר יהודה רב צריו סביביו ליעקב ה׳ *צוה >
 בן ופלטיהו כהנבאי *ויהי נהרא לפום הומניא שם
 אהד. ואומר גדול בקול ואקרא פגי על ואפול מת בניהו ע״ב

 לרעה אטר וחד לטובה אמר חד ושמואל רב אלהים ה׳ א ”אי
 חתניה דמישן ראיסתנררי הא כי לטובה דאמר טאן 6,11

 ראייתית שבייא האי מכולי ליה שלח הוה נאצר רנכוכד
 מישראל ליה לשיורי בעי לקמן דקאי לן שררת לא לך

 הבא קמך ניקום דחשכינן אנן כניהו כן פלטיהו £ה אפך

 לישראל טובה שעשה מי נביא ואמר להתם ניזלו ועברין
 שס אל אותי *והבא דכתיב לרעה מ״ד * ימיו בחצי ימות

 שער בפתח והגה קדימה הפונה הקדמוני ה׳ בית שער
 ואראה איש וחמשה עשרים ולמזבח האולם בין ההיכל

 שרי בניהו כן פלטיהו ואת עזור בן יאזניה את בתוכם
 יי פס והגה הפנימי ה׳ בית שער אל אותי *ויבא וכתיב העם

 איש וחמשה עשרים ולמזבח האולם בין ההיכל בפתח
 שנאמר ממשמע קדמה ופניהם ה• היכל אל אחוריהם

 מת מערב כלפי שאחוריהם יודע איני קרמה ופניהם
 מפריעין שהיו מלמד ה׳ היכל אל אחוריהם לומר תלמוד
 שעשה מי נביא וקאמר טעלה כלפי ומתריזין עצמם

:מטתו על ימות בישראל הזאת הרעה
 נארצט אותם סוכנים שתיו צרים צריו פביביו ליעקב ה׳ צוה

 כדאמרינן הכל מן יותר להם שהצרו ומואב עמון דהיינו
 שיהיו צוה אותם היו דירושלים בישי שכיני ומואב עמון בחלק

 דעתונא* דכלה דבכל הותניא כגון בגלותם אף אותם סובבין
 לישראל מצירים והיו בבבל סנחריב הושיבם לעיל כדאתרינן היא

 וחד :עליו הנביא תייליל היה לטובה אמר חד ; נהרא ס שכפו
 דאיסתנדריא :יפה מיתת שתת בעיניו רע שתית לרעה אמר

 את שהציל הזאת הטובה שעשה מי ;מישן של שלטון דמישן
 אל שאחוריהם יודע איני לעבדותו: עבדים תלהעיז הגולה

תמש אחוריה׳ אחוריהם ת״ל מה העזרה: בתערב שהו! ההיכל
 :לגנאי אחוריהם להראות תתכוונין שתיו תפורע כשהוא

 אתה קרא בה׳.י דתסייס בו׳ טובה שעשה מי מהרש״א
 דתשתע ישראל שארית עושת אתה כלת ה׳ אדני

 דהייע כלה שנעשה ישראל תשארית שהיה עליו תצטער שהיה
 דקרא סיפיה יתפרש דהאיך קשה לרעה לת״ד אך זמנו קודם שתת
 3חר3 3כתי תיניה דלעיל דתשום 3לייש ויש גו׳ עושה אתה כלה

 ולכך מטתו על הארץ כל כדרך תת פלטיהו וזה \ על חפזלז
 על יתות כזה רע תעשה שעשה שזה הנבי׳יחזקאל וקובל התרעם

 :וק״ל שזכר חרב בתיתת דהיינו כלים יהיו ישראל ושארית תטתו
 הוזכ׳במפורש לא קרא בתאי כ!" אחוריה׳ איש עשרי'וחמשה

 > התקראות התלתוד הביא גס בתוכם בניהו ן3 פלטיהו שהיה
 היכל אל אחוריהם דכתיב קרא דנהאי תשוס ונראה כסדרן שלא
 ת' שער אל אותי ותבא קרא ובההוא איש נ״ה שהיו הוזכר גו'
 כ״ה שאותן לתיתר לן א״ת מסתתא איש נ״ה שהיו גמי הוזכר גו׳

 דבההוא ונראה קרא בתהוא כתפורש בתוכן היה ופלטיהו היו איש
 הרעה מעשה ביה מפורש דרשא תך בלאו היכל אל דאחוריה׳ קרא

 גי׳ ויבא מאלה גדולות תועבות תראה תשוב עוד שאתר שעשו
 *שמואל : ודוק לשתש קדתה משתחויס והמה קדתה ופניהם

 בו׳ שחרור גט וא״צ בו׳ עבדו המפקיר דאמר לטעמיה
 בהורדוס זה לפי וק״ק פרש"י עיין רבי' לרב שאין עבד
 גט וא״צ רבו רשות עליו היה לא הרי חשמונאי בית כל שהרג

 אנא חשמונאי מבית האומר כל שמואל קאתר ואתאי שחרור
 אלא הוא עבדא קאמר אסורין לענין דלאו זי״ל הוא עבדא

טרדזס מנית אתי דמענדיס



פרק יוחסין עשרה
 דא׳׳כ קשה אבל כולם שנהרגו הוא חשמונאי מנית ולא הירדום

 ענד פסול לענין דמשמע הוא דעידא יהודה ו־נ עליו הכריז למה
 ככהן עצמו מחזיק שהיה לפי עליו הכריז דלכך כדוחק ליישב ויש

 נהן ואינו הוא הורדוס דמנית עליו הכריז ולכך חשמונאי מכית
:ודו״ק כשמואל תשוחרר ענד אלא

 יוסי ר׳ דברי לבא לעתיד טהורים ונתיני ממזירי ת״ר
 והלא יוסי רבי א״ל טהורים אין אומר מאיר רבי

 א״ל וטדרתם טיורים מים עליכם *וזרקתי נאמר כבר ^לזייי
 ולא גלולינס ומכל טומאותיכם מכל אומר כשהוא ר״מ 6

 אתכם אטהר אומר כשהוא יוסי רבי א״ל הממזרות מן
 דכתיב היינו לר״מ בשלמא הממזרות מן אף אומר הוי

ממזר וישב מאי יוסי לרבי אלא באשדוד ממזר *וישב
לרוחצן ישראל בית יתבון יוסף רב כדמחרגם באשדוד ט יה *

 אמר יהודה רב אמר ־ לנוכראין בה דמו דהוו בארער״ן
 יהודה דא״ר לאו אי יוסף א״ר יוסי כרבי הלכה שמואל

מינן ומפיק אליהו אתי הוה יוסי כר׳ הלכה שמואל אמר
:צוורני צוורני

 זיתכיןכית :עצמן בפני וישבו לממזרים יכדלו באשדוד ממזר ןי^*ב
 תרגומו לנוכראין כה דמיין דהיו וישב של תרגום לרוחצן ישראל

כאשדוד כממזר ונטרד ארלו מגבול מנוכר שהיה העם וישב וה״ק ממזר של •
 כדכתיב בימיו נכבשה שלא אע״פ להם חלקה ויהושע א״י מגבול הוא גס

 ה׳ ואזיל יב“ , לרש־ מאד הרבה נשארה והארץ בימים ובאת זקנת אתה
 ־ חכירות .ת ר.ב ציורני צזורני :וגומר והאשדודי העזתי פלשתים סרני

 ישראל לבני גס ותה העתים נרבית כי הימים בגדולת להתפאר אין ^ה״ב
 למעלה עד מאסתם להגיד יוכלו לא הארץ בכנפות נתפזרו אשר

 בהם שכתוב מאותם הס ואולי ביחוסס מתגאים ויש היאך מולאם יודע ומי
 אתר יהודה רב דאתר במאי יוסף רב שמח כן על דומיהם או ענו בציון נשים

קרית בני המשפחות כל שאמר מי דבר הטיב כי יושי כרבי הלכה שמואל

:במזמרות הזלזלים וכרת מהנה רבות על אליהו יבא פן יערים

 בה דמיין דהוו בארעהון בו׳ ממזר וישב 'א מהרש
 א״י מגנול פלשתים דארץ כפרש״י כו׳ לנוכראין

 אניהס שנועת תפח נעה״ז לנוכראין כה דמיין דהוו ונראה היא
 והיה נענין שסיים וזה יבוסי של ציון במצודות כמ״ש ^אניתלך

כל תותר יהיה כך נעה״ז יבוסי שהתיר ר"לכתו כעושי עקרון
 :וק״ל הזה נעולס רק השנועה היתה שלא 3עה״3 פלשתים ארן *

 תדרבן מן ולא ולמעלה המזבח מן לא בודקין אין משנה גא
שהוחזקו וכל ולמעלה סנהדרין מן ולא ולמעלה עו

 לכהונה משיאין צדקה וגבאי הרבים משוטרי אבותיו
 שהיה מי אף אימר יוסי רבי אחריהם לבדוק צריך ואין

אנטיגנוס הנע'בן רבי צפורי של הישנה בערכי עד חתום
: מלך של באסטרטיא מוכתב שהיה מי אף אומר

 אבית שאבי ומצא באמהות לבדוק התחיל ולמעלה המזבח תן בודקי! א'?
 על שמש דבנת דכיין אבית אבי באס לבדוק ׳צ א המזבח על שמש

 שעמד עליו הועד אם ולמעלה הדוכן מן ולא : הוא שמיוחס בידוע המזבח
 בסנהדרין נמנה אס ולמעלה סנהדרין מן שיר.ולא לשורר בדוכן הלוים אצל

 לכהניס בנותיהן משיאיו צדקה וגבאי הרבים שוטרי וצן אמו את לבדוק א״צ
 חרוים שהיה מי אף בגת', מפיס וטעמ׳דכולהו אחריהם לבדוק צריכין זאין

 בעירובין כדאת־י' ישנת ששמה לצפורי סמוכה עיר צפירי של ■הישנה בערכי

בערכי : חדשה צנן כדכתיב חדשה ששמה עיר דהיינו שביהודה חדשה בעיר

קידושין רביעי
 שהיז ליון הראוים את לייחס רגילין שהיו הדיינין בסדרי כתוב שהיה

 המקום בני רגיליז שאין הס ופלו׳מיוחסין פלוני הסדר על וכותבין מיוחסין
: לה מפרש בגמרא מלך של נאיסטרטיא : מייחס שאינו דיי! לתנות

 נב רב דתני טעמא מאי י ולמעלה מסנהדרין ולא פיסקא
 שם מנוקים כך בצדק מנוקים דין שבית כשם יוכף

 ע״ג ומום רעיתי יפה *כלך קיא מאי מרימר אמר מום מכל
 י ה״ש ״יעקב בר אחא רב אמר ממש מומא מום אימא • בך אין

 ”י” ודלמא לך בדומים עמך עמך שם *והתיצבו קרא אמר
 במדבר אתך *ונשאו קרא אמר נחמן רב אמר שכינה משום

יא : לך ברומים
קטנה נין גדולה נין קאתר ובסנהדרין יוחסין פסול מום מכל

 : כמוהך מיוחסים עמך • כדלקמן לא בעלמא דיינין אבל
 להיות הוצרכו שעה שבאותה סנהדרין שכינה משום ודילמא
 ואצלתי כדכתיב שם נאספו נבואה שלשם שכינה משוס מיוחסים

 חותן דיהרו סנהדרין לדוךכגון שהם סנהדריס אבל וגו׳ הרוח מן
אסנהדרין אלא העם במשא ול״ג גרסינן אתך ונשאו ;לא משה

:אתך ונשאו מעליך והקל קאי דיתרו
 נג שהיה מי אף אומר אנטיגנום בן חנינא רבי פיסקא

שם אמר יהודה א״ר ׳ ובו׳ באסטרטיא מוכתב
 , < ר״ קיאמאי ףיופ רב אמר * דוד בית של בחיילות שמואל
ה ד רב אמר מאי וטעם׳ המלחמה בצבא *והתייחס דכתיב

 אבותם וזכות זכותם שתהא כרי רב אמר יהודה
 מעמון דאתי לאו מאי העמוני צלק והאיכא יעתם מסי
 דאתי לאו מאי החתי אוריה והאיכא • בעמון ריתיב לא

 ה״נ תימא וכי הגתי אתי והאיבא בחת דיתיב לא מחת
 " לעכו״ם ובטלה בא הגתי אתי אר"! והא בגת דיתיב

 היו ילדים מאות ארבע רב אמר יהודה רב אמר ועור
 קומי מסתפרים וכולם היו תואר יפת בני וכולם לדוד לו

 זהב של בקרוניות יושבים וכולם היו בלורית ומגדלי
 של אגרופים בעלי דם והם גייכות בראשי מהלכים והיו

! עלמא לבעוחי דאזלי דוד בית
 נחדש חדש נתחלוקות נאים שהיו דוד בית של בחיילות

 זכותנין איסטרטיא לשון והוא חלילה וחוזרין
 מכל ליחסן זהירין והיו פלוני נחדש ופלוני פלוני משפחת נשמות

 לא ליכא ותו י כמלחמה אנותס זכות שתסייעם כדמפרש מוס
 דאתי . נמנה ליוד אשר גיורים בראשי צלקהעמוני ־ גרסי'

 רב אמר והא : הגרים על הקפיד לא אלמא ונתגייר מעטין
 לעכו״ם ונטלי שהי׳עכו"ם אתיהגתי בא : ע״א נמסכח נחמן

 היו נחוריס ילדים : עמוניס כקוץ שם והוא מלכם עטרת של
 שלקחו נשים תואר יפת בני : כנץ היו ולא בחיילותיו לדוד

 היו כך ומתוך ניתך תוך אל והנאת כדכתיב במלחמת ישראל
 בלורית ומגדלי קומי מספרים : הגויס כמשפטי נוהגים
המלחת' בתוך יורדין היו לא אנל עלמא ערפס-לבעותי מאחורי

.ישיאל עם
 נד מתני• לימא • נשים שתי עם אדם יתיחד לא משנה

 £ יוצא#יום שלשים כל דתניא שאול כאבא דלא
 ע״ג אחד באיש לא אבל וב׳אנשים אחת באש׳ ונקבר בחיק

ו*זי



רצו קירושץ דביעי פינן יורושין עשרה
 נשי׳ ושתי אחד באיש אף אומר שאול אבא נשים ושמי
 ורבנן יצרי׳ תביר אנינות בשעת שאול אבא תימא אפי׳

 חי אדם יתאונן *מה יצחק רבי דאמר יצחק בר׳ גסב!י איכה
 יצרו אדם של אנינותי בשעת אפי׳ חטאיו על גבר

 על במתרעם ההוא כתיב כי שאול ואבא עליו מתגבר
 ובי מדותיו על יתרעם מה קאמר והכי כתיב מדותיו

 מתגבר )אין ורבנן לו שנתתי חיים דיו חטאיו על גבר
דהוה אתתא דההיא מעשה ההוא כי באנינות( אפי׳

:ואפיקתיה עובדא
 ץ תירא ולא להתפתות נוחות ושתיהן קלה שדעתן מפני נשים שתי עם

 כתוך שתת ולד יום שלשים כל : כמותה תעשה היא שאף מחנרתה
 בכליבה ולא במעה לא לקבורה להוציאו במותו לכבדו צריך אין יום שלשים

 ג'יאבל אלא ללות רבים צריך ואין וב׳אנשים אחת באשה בחיק:ונקבר אלא
 לעיר: סמוכות הקברות בתי היו שלא יחוד משוס נשים ושתי אחד באיש לא

 זמן כל ביצרו מלהזהר כך על לסמוך לאדם אנינות מועיל מת יתאונן מה
 עליו גובר יצרו יהא כן לא שאם חטאיו על גבר להיות צריך חי שהוא

 למה חי אדם יתאונן מה :אותו הקורות קורותיו על מדותיו על ־ זיחטיאנו
 שנתתי עמו עוש' שאני החסד כל אחר עליו הקורו׳הבאות על אדם יתרעם

 לי חטא שלא הוא חטאיו על גבר וכי : מיתת עליו הבאתי ולא חיים לו

 לחוש יש כדקאמרת יצריה תביר אפילו ורבנן :בתמיה חי הוא •בצדקתו

 זיוצאין מת תינוי! נושאי! כאלו עצמן ועושי! אנינות שם שאין שפעמים
 חי לתינוק ואפיקתית אתתא בההיא עובדא דהוה עובדא ההוא ני *!בירה

 ול״ג הזקן ממורי ל״א ־ לקוברו עמה .ההולך עם עבירה לעשות מת בחזקת
 עובד'דההיא ההיא כי לו שנתתי חיים דיו וגרש שאיל כאב׳ כולה אלא •רבנן

 והיא בניה ז' שמתו עד מדאי יותר מתה על שקיננה דאמרי׳במ״ק איתתא
 ל״ג: ואפיקת־ה עובדא דתות מדותיה על יותר שנתאוננה מחמת אחריהם

 באשת מעשת פר״ת איתתאוכו׳ דתהיא מעשת ההיא כי תוספות
 אדם שם והיה בעלה קבר על ומתאוננת נוכה שהיתה אחת

 אות' ופתה האשת אצל ובא לשמרו המלך לו וצוה אחד תלוי שומר שהיה אחד

 אמר׳ המלך מפחד מאד מצטער והיה מצאן לא התלוי אל וכשחזר לז •שמעה
ואפיקתי׳לבעל׳ותלוהו במקומו ותלוהו מקברו בעלי לי קח תירא אל האש' צו

 ב׳לשונות פירש הקוגטריס עלי׳אך יצרה גבר אנינות בשעת שאפי' לך הדי

 ז׳ לה שהיו אחת באשת מעשה קטן במועד כדאיתא וכו' שני לשון זכו'
 ימות עוד לאו ואם תבכי אל לה ואמרו בוכה והיתה א׳מהס ותת בניס

 מחמת אח״כ והיא כולם שמתו עד עשתה וכן אחר ומת שתקת ולא אחר בן
 :וכו' אתת אשת אבל וכו' אדם יתייחד לא מדאי: מתי׳יותר על שנתמוננה

 אבל בכשרים אלא שנו לא רב אמר יהודה רב אמר שם
מקשה הוה לא נמי בקשרה אפילו בפרוצים

 קשר׳ בי דמחברי תדק יוסף א״ר במטה קשרה יהוציאוה
:מהררי מכספי ולא כשורא וגנבי

 איש ואשת עמה וקלקלו מתה שהיא בחזקת במטה •׳ והוציאוה
 : לעשרה משאוי בה שיש כשורא וגנבי י׳ בי דמחברי : היתה

 אתתא ההיא אתא באורחא קאזלי הוו יהודה ור׳ רב *ס
גיהנ׳א״ל מקמי כרקיך לר׳יהוד׳דל רב א״ל קמייהו

 דבכשרי׳ יימר מי א״ל דמי שפיר בכשרים אמר מר והא
: וחבריו פפי בר תגינא רבי כגון אלא ואת אנא כגון

 בר חנינא רבי : בתמיה אנן כגון :שנקדמנה ללכת מתר כרעיך
; כתנא ורב צדוק רבי וחביריו פפי

 וצ״ל ט׳ ש״ר בכשרים דאתר הוא תר והא א״ל שהרש״א
 דאל״כ אחרים אנשים עוד יהודה ורב רב עם דהיו

 שלשה רב ובעי הוה כדרך דהא יהודה לרב ליה קשיא מאי

 ח ; קללהנז

 הנא דעבירה יצרא כן תחמם שהאש כתו כי נורא בירה דע יצרא
 מצונן איש דאחאב משוס רחצו והזונות אחאב גבי כת״ש תחמם

 ביצר׳דעניר׳ נתי ואמרו לחממו זונות צורות איזכל לו ועשתה היה
 :וק״ל עדיפנ׳מינך ואנא בשרא ואנא נורא את וז׳אש בנעורת כאש

ינ איז־מ? חרא קביר׳יומא בקוברי מתלוצץ היה מאיר רבי
 שם מבר׳ הוה לא דנהרא גיסא כהך כאתתא שטן ליה

 • שבקיר. דמצרא פלגא מטא כי ואזיל קבר מצר׳וקא נקט
 מאיד בר׳ הזהרו ברקיק קלף מכריזין דקא לאו אי אמר

 חות קקיבא ר׳ * מקי בתרתי לרמך שרתינהו ותורתו
 שטן ליה אירמי חרא יומא קבירה בקוברי מתלוצץ
 ואזיל סליק וקא לרקלא נקטיה דקלא בריש כאתתא

 דמכריזין לאו אי אמר שבקיר. דדקלא לפלגיה מטא כי
שויתין ותורתו קקיבא ברבי הוהרו ברקיקא קלך

: לדמךכתרתימקי
יצרו על להתגבר הוא שנקל אותר קבירה בקוברי מתלוצץ

 : הרע יצר דהוא שטן ליה אידמי •_ רוצה הוא אס
 מברא הוה לא _■ המיס ר3שמע השני לצד דמברא גיסא בחך

 שפתו הנהר משפת מתוח חבל מצרא נקט :התעכרת ספינה
 יצלז שבקיה :הנהר כרוחב המוטל קצר דף על לכא כו ואוחזץ
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עמרם רב לבי אסקינהו לנהרדע׳ דאתאן שבייתא הנך
 שס יקא בהדיה מקמייהו דרגא שקולו אמר חשירא ׳

 רב שקלית באיפומה נהורא נפל מינייהו חרא חלפא
 דלייה למירלי׳ עשרה בי יבלין הוו דלא לדרגא עמרם

 רמא אפשח דרגא לפלנא מטא כי ואזיל סליק לחודיה
 כסיפתיגן ליה אמרו רבנן אתו עמרם בי נורא אמר קלא
 ולא הדין בעלמא עמרם בי מוטב.תיבפפו להו אמר

 מיני׳ דינפק ליצריה אשבקיה דאתי לעלמא מיני תיבספו
ואנא נורא דאת חזית א״ל דגורא עמודא כי מיניה נפק

 : מינך עריפגא ואנא בשרא
 דקא בהד' :בעלייתו ונתנוס לפדותם עליהם שצוה אסקינהו

 הארוכה פי אצל עוכרת שהיתה מינייהו חרא חלפא
 . דרך כבית אור נפל באיפומה נהורא נפל :לכית העלייה שתן

 הרחיב אפשח להוגע׳: סליק וקא מאירות פנית שתיו העלייה פי
 נורא יצרראמר על להתגכר כחוזק כמקומו לעמוד רגליו ופיסק

 כדי הדליקה לנכות ולבא לאסוף השכונה כני הזעיק קמר' בי
 שה שיש סבורין שהיו רבנן אתו : מהם שיתבייש תיצרו שיחדל

 שיצאממנו: הרע עתר׳ליצר אשבקיהרב הדליק׳ דליק׳לכבו׳את
 קכוצות שם שיש פרש״י *סקבאדשתאדיגלא מהרש'א

 אמרו וכה״ג נו' הדרשה לשתוע אנשי^צשיס
 דריגלא שכתא הל״ל ולפירושו פר׳החליל גדול תיקון שעשו ככ״ה

 שאוכלץ דכיון ותשו׳ ממש פי׳כריגלא ובערוך הדרשה עיקר דאז
 י3 נורא : ע״ש עכ״ל נו׳ מתיחדין ממלאכתם וכטלין ושותק
 אכל כפרש״י כביתו שדליקת הבינו דהם ודאי בו' אתו קמרם

 רבי הוציא לא דודאי כדמסיק דיצה״ר נורא על נתכוון ודאי הוא
 כ*׳ מיניה דיפוק עד דאשכעיה וענק מפיו שקר חשידא עמרם
 ונקרא ליצרו נשבע שהיה ה׳ חי שאמר נועז גכי שאתרו כעני!



קידושין רביעי פרק יוחסין עשרה
 ר״ל כו׳ ותורתו הזהרובר״מ בו׳ לאו אי מהרש׳א

 כל נמ״ש כגדולים יותר שולט היצ״הר דודאי
 מגנא ותצלא תגנא שהתורה אלא גדול יצרו מחדירו הגדול

 : ודוק ע״ש נוטל היה פרק כדאתרינן החטא מן ותצלת מיסורי!
 דשטנא בעיניה נירא יומא כל למימר רגיל הוה פליטו מ
 ליה אידמי הוה דכפורי יומא מעלי חד יומא שס
 יומא א״ל רפתא ליה אפיקו אבבא קרא אתא כעגיא קללו
 עייליהוקריבו אבראי ואנא מגואי עלמא כולי האירג׳ כי בע'י
 עלמ׳אתכא כולי האידנא כי יומא ליה ריפתאאמר ליה 15^
 נפשיה מלא והרה אתכא אותבוה אתיוה לחוראי ואנא לעניר׳

 א״ל דמאיפא מילי ביה עביר וקא עליה רכיבי שיחנא טינרי
 שדי אכמר כפא ליה יהבו כפא לי הבו א״ל שפיר תיב

 קאמרי דהוו שמעיה ומית שקא ביה נחרו כיח ביה .'עסי
 בתריה אזל הכסא בבית וטש ערק גברא קטל פלימו סיצה׳

 אמר נפשיה ליה גלי מצטער רהוה חזיה כד קמיה נפל6 יש

 ליה אמר אימא היכי אלא הכי אמרת טעמא מאי ליה
:בשטן ביה ניגער רחמנא מר לימא

 המוציאין ולנ״ן וכיני :אוכלין השלח! על אתכא עלמא כולי

 יהבו : תתאסט שלא כהוגז 3ש שפיר :תיב זתאוסין ליחה
 בתוכו השליך כיח ז1בי שדא אכמר : כוס ליה מזגו כפא ל^ז

 ביה נחרו :נלע״ן אכמר׳טישיר הריאה תן היוצא ליחה כיחו ת6
 כתו הלקיח כתת;שקא עצמו החזיק הוא ומית שקא : מ גערו
 יוצא קול השמיע גברא קטל פלימו דקאמרי שמעיה סקל:

 שכאיס קסכור פלימו ערק :גברא קטל פליתו שאומרים חרן3מ
 לעיר: חוץ הכסא בבית • נחבא להרמ;טשא המלך נוגשי עליו

 הורגלת לתה הכי אמרת מ״ט : דמצטער לפליתו שטן חזייה
 : תחטיאני שלא תעלי לדחותך אימא היכי אלא :לקללני

 כ״ע כו' גוואי כ״ע בו׳ כעניא ליה אידמי מהרשי׳א
 נמ״ש היצה״ר של דרנו זה כי כר ואנא אתכא

 איש קראו ולכסוף אורח קראו ולכסוף הלך כתחל׳קראו החליל פ׳
 על שואל ברחוב תכראי הולך עני כתחלה הנא וכן שם בפרש״י
 אזל :אתכא הכית ככעל ואח״נ תגוואי כאורח ואח״כ הפתחים
 פליתו דעת לפי כו' מצטער בדחזייה קמיה נפל בתריה

 סכור איה לכ״ה ערק שלכך בבית ככר ומית אדם כן זה שהיה
 אפש׳ או לו היה תה ידע ולא הוא אחר איש קתיה דנפל שזה עתה
 כתריה השתא ואזל אז תת ולא טעה דכתחלה השתא סכר דהוה
 רחמנא מר לימא : כיותר תצטער היה ולכך ותית קתיה ונפל

 יהוצדק כן כיהושע כת״ש צדיקים מדת דזהו כו׳ ביה ניגער
 השטן אל ה' ויאתר לשטגו ימינו על עומד והשטן צדיק שהיה

:זדו״ק שקללו תציט ולא גו׳ יגער
 על נפיל דחוה עידן כל רגיל הוה אשי בר חייא רבי נח
 יומא : הרע מיצר יצילני הרחמן אמר הוה אפיה שס
רפריש שני כמה הא מכרי אמד׳ דביתהו שמעתינהו חד 3ע״

 גרים קא הוה חרא יומא הכי קאמ׳ טעמא מאי מינאי ליה
 מאן לה אמר קמיה ותנייה חלפה נפשה קשטה בגינתיה

 ליה אמרה תבעה מיומא דהדרי חרותא אנא אמרה את
 אייתה אזל ש;ור ציצית' דריש רומנא להך ניהליה אייתי

 תנורא דביתהו שגיא קא הוה לביתיה אתא כי ניהלה
 הכי לה אמר האי מאי ליה אמרה בגויה יתיב וקא סליק
 עד בה אשגח לא הואי אנא ליה אמרה מעשה הוה והכי

 איכווני לאיפורא מיהא אנא לה אמר סימנא ליה דיהבה
 באות׳מית׳ שמת עד מצטע׳ היה צדיק אותו של ימיו כל

 במדבר מדבר הכתוב במה לה יפלח וה׳ הפרם *אישה דחניא
ידעה לא והיא לה והפר בעלה ושמע שנדר׳בנזיר באשה

 : למתים ומטמאה יין שותה והיתה בעלה לה שהפר

 קשטה : הרע מיצר ירא ותה זקנה תחתת מינאי דפריש
 :ואפרסתון כשתים נשים כקשוטי כתכשיטיה נפשה

 אנא : שניה פעם ושנתה לפניו עכרה קמיה ותנייה חלפה

 היום שחזרתי מיומא דהדרי : כעיר ניכרת זונה שם חרותא
 י״א :קפץ. שוור :הדקל שכגוכה קטן ענף צוציתא :הלוס
 :סליחה צריכה הפרם אישה :עצתן את להמית בגויה יתיב
 כהיתר שאכלה כמה הפרס שאישה מאחר מדבר הכתוב במה
ואע״ש מזידה יין שותה והיא הסליחה: זה הוא ומה אכלה

 : סליחה צריכה נתכוונה לאיסור שהיא כיון שכהיתר
הכל שאחז״ל הגס כו׳ מיצה״ר יצילני הרחמן מהרש״א

 לטהר הכא ת״מ שתים מיראת חיץ שמיס כידי
 לז יכול אין עוזרו הקכ״ה ^תלא כפ״ק אתרינן וכה״ג לו מסייעין

 דפרים קאמ׳כו׳פרש״י מ״ם דפרי׳מינאי שני כמה ע״ש: ט׳
 הוה השתא עד ר״ל עכ״ל מיצה״ר ירא ותה זקנה מחתת תינאי
 כל עצמה קשטה לא ולכך הוא זקנת מחתת דפרי׳תינה הא סכרה
 מיצה״ר להצילו להתפלל מיניה דשתעה השתא השני'אכל אותם

 הכי קאתר ומ״ט להתפלל צריך הוה לא זקנה תשוס פריש הוה אי
 ודי' הפרם אישה :ור״ל בפניו עצתה לקשט השתא ראתה ולכך

 בקרא* בו׳ בעלה לה שהפר ירעה לא והיא בו׳ לה יסלח
 וה׳י־פלח כתיכ נתי ארוסה וכהפרת לכתו 3א הפרת דפרשח קתאי

 לאן דאי ואפשר כחומש שפרש״י כתו ההסרה אחר נתי ותיירי לה
 אחר כענין איירי לה יסלח וה׳ קראי׳3 הנהו כנשואה דהכא קרא
 קרא כהאי אכל ה׳ לה יסלח ס והאח 3הא לה הפר ולא עברה שאס

 הפר׳וק״ל דתשת׳אחר לה וה׳יסלח הפרם אישה דנשוא׳תפור׳טפי
 נט אמר בכי פפוקאהוה להאי מטי הוה כי עקיבא רבי

 שס בשר בידו ועלה חזיר בשר לאכול שנתכוון מי ומה
 שנתכוין מי וסליחה כפרה צריכה תורה אמרה טלה

 כמה אחת על חזיר בשר בידו ועלה חזיר בשר לאכול
 רמיקז ואשם ידע לא *והוא אומר אתה בדבר כיוצא וכמה
 ה בוכה היה זה לפסוק מגיע עקיבא רבי כשהיה עונו ונשא

 אמרה חלב בידו ועלה שומן לאכול שנתכוין מי ומה
 לאכול שנתפוין מי עונו ונשא ואשם ירע לא והוא תורה
 יהודה בן איפי וכמה כמה אחת על חלב בידו ועלה חלב

כל ירוו זו רבר על עונו ונשא ואשם ידע לא והוא אומר
: הדוויים

 מתכוין שאינו זה על ידוו לדוור! 3ל להם שיש כל הרוויים כל
: ענן נשיאת כאן ויש

 קרא דך ובאז ט' חזיר כשר לאטל ט' פשוקא להאי מטי כי א מהרש
קחא יהיו ט׳ שזמן לאכול שנתכוין ,ת עקיגא ך' נקט

גבי



רצח קידושין רביעי פרק יוחסין עשרה
 ואשם ידע לא והוא קרא האי אכל חזיר בשר וכמוהו נלאו הוא נדרים גני
 ניחא והשתא חלב כמו כריתות חייכי על רק בא דלא איירי בקרבן גז׳

 בלאו רק דאינן דרים ד: דהאי שויס דאינן משוס קראי הניתרי דאצעריכו

 בפ״ד אבל בקרבן רק סליחה לו ואין עונו נשא דחלב האי אבל סליחה לו •ש
 אתרתי לעשו׳צריכות שס והוצרך דחזיר משל בקר׳אחרינא גס מייתי מזיר

 קאמר דאיסי קאמר דנדריס בפ״ד כו' אומר יהודה בן איסי דר״ע: מילתיה
 עד"! שאמר לפ״ז וניחא שומן של וא' חלב של א' חתיכות בב' איירי דקרא

 עון נשיאת שצריך לדווי׳ יש איסורא שנקבע עד״ז דר״ל הדוויים כל •דוו
 דדרשי שס תוספת וכתבו כלל איסורא בו נקבע דלא א׳ בחתיכה לא אבל

:ו״נשא ו״אשם יד״ע ר״ת ו' ו׳ ד׳ י'

 שקליה חתניה חסדא רב לבי איקלע אבא בר אחא שסרב
 דאמר ארשמואל ליה עבר נמי מר וכו׳ ברתיה לבת ■

 דשמויאל כאירך אנא א״ל באשה משתמשין אין שמואל
:שמים לשם הבל שמואל דאמר ס״ל

 קירבת לחיבת אלא אישות לחיבת אחריה דעתי ואין שמים לשם הכל
: בתה את מחבב כשאני לאמה רוח קורת ולעשות

 משתמשים שאגו השתא מומכין אנו זה ועל שמים לשם הכל תוספות
:בנשים

 אומנו׳ בנו את אדם ילמד לעולם אומר ר׳מאיר משנה ס
 שלו והנכסים שהעושר למי ויתפלל וקלה נקיה

 מן עניות שלא ועשירות עניות בה שאין אומנות שאין
 זכותו לפי הכל אלא האומנות מן עשירות ולא האומנות
 ועוף חיה מימיך ראית אומר אלעזר בן ר״ש שלאדם

 לא והלא בצער שלא ומתפרנסים אומנות להם שיש
 ומה קוני את לשמש נבראתי ואני לשמשני אלא מראו

 ואני בצער שלא מתפרנסים הם לשמשני שנבראו אלו
 שלא שאתפרנס דין אינו קוני את לשמש שנבראתי

 :פרנסתי את מעשיוקפחתי את שהרעותי אלא בצער
 ילמד לא גוריא אבא משום אומר ציידן איש גוריין אבא
 שאומנותן וחנוני רועה ספן קדר גמל חמר בנו את אדם

 רובם החמרים משמו אומר יהודה רבי לסטים אומנות
 חסירים׳ רובם הספנים ־ כשרים רובם והגמלים • רשעים

 של שותפו שבטבחים והכשר * לגיהנם שברופאים טוב
 שבעולם אומניות כל אני מניח אומר נהוראי ר׳ * עמלק
 משכרה אוכל שאדם תורה אלא בגי את מלמד ואיני

 אומניות כל ושאר הבא לעולם קיימת והקרן הזה בעולם
 לירי או זקנה לידי או חולי לירי בא וכשאדם כן אינן

 ברעב מת הוא הרי במלאכתו לעסוק יבול ואינו יסורין
 בנערותו רע מכל משמרתו אלא כן אינה התורה אבל

 בנערותו בזקנותו ותקוה אחרית לו ונותנת
 *עוד אומר מהו בזקנותו כח יחליפו ה׳ *וקוי אומר מהו י^יס

 *ואברהם אבינו באברהם אומר הוא וכן בשיבה ינובון ״
 אברהם שעשה מצינו בכל אברהם את ברך וה׳ וגו' ץ,קן ;יצ'תל

 שנאמר״עקב ניתנה שלא עד כולה התורה בל את אבינו
 מצותי משמרתי וישמור בקולי אברהם שמע אשר 93

:ותורותי חקותי
 אינה זה אומנות בלבו יאתר ואל כגמרא תפרש וקלה נקיה

 ספן גמל חמר שלו: שהעושר תמי רשתי׳ יבקש אלא מעשרת

 הס נדרכים כשלנין למעעת אומנותן אלן קל קדרות זל נ קרר

 לאדם :נשכרים ועוד ופירות הכרתים מן עצים ולוקטין נכנסים
 לרעו* שמעכירן שלו נהמות רועה :תנאם על ומעבירין

 וצרורות כיין מיס להטיל כאונאה מלומד חנוגי ; אחרים כשדות
 תפני רשעים רובן החמרים : גוריא אכא של משמו :נחטין

 למקום לתדכריות שפורשים כשרים רובן הגמלים :לסטיות

 :למקום לנס ומשכרים לנפשם ויראים ולסטים חיות גדודי
 הס ותמיד הסכנה למקום שפורשין חסידים רובן הספנים
 ירא אינו לגיהנם שברופאים טוב :הגמלין מן יותר כרעדה

 ופעמי' למקום לנו משנר ואינו נריאיס מאכל ומאכלו החולי מן
 שבטבחי■" טוב חרט(.■ לרפאו'הענאאינו נידו נפשו׳ויש שהורג
 התורה אבל ומאכילן: ממונו על וחס לידו נאות טרפות ספיקי
כת לעסוק יכול ואינו יסורין או זקנה לידי הנא שאף כן אינה

:נשיכה ינונון עוד דכתינ שכרה תמתן אוכל הוא •
 בזכותא לאו ומזוני חיי דבני מזלו לפי פי' זכיתו לפי הכל אלא תוספות

: במזלא אלח מילתא רזליא

 כצ״ל כו' וקלה נקיה אומנות בנו אח אדס ילמד לעולם מהרשי׳א
 לעולם קפרא בר בגמרא דדרש ממאי אבל מפרש"׳ כנראה

 כתוב היה לא וקלה דמלת משמע היא מאי עלה וקאמר וקלה נקיה כו׳
 היא מאי קאמר לא אמאי ועוד אמתני׳ קפרא בר הוסיף מה במתני'דאל׳יכ

 להתעשר תפלתו על אדם יסמוך לא כלל אומנות בלי דודאי ור׳יל ממתני'
 ג״כ ושנינו דפליג מאן וליכ' אומנות בנו ללמד אב כל שחייב בפ״ק כדאמרינן

 יחשוב שאל דקאמר אלא בעלה סופה מלאכה עמה שאין תורה כל באבות
 אלא עראי ותורתו קבע מלאכתו ותהיה יתפרנס ככרה דבמלאכה אדס

 כדאמרי׳ עראי ומלאכתו קבע לעשו׳תורתו שיוכל וקלה במלאכ׳נקיה יעסוק
 קלת ממלאל גם להתעשר שיוכל שלו שהעושר למי ויתפלל ־ ברכות במסכת

 להתעש׳־ כו׳ויכול ועשירות עניות בה אומנו׳שאין שאין ראינו שהרי ועראי
 כמ״ש ממש הזכות לפי והכל קכע שהיא מכבדה כתו ועראי קלה ממלאכה

 אומגות כל אני מניח לקמן נתי דקאמר נהוראי ורבי "ש ע נח״ה פירושו
 אלא אומנות ללמוד אדם כל וצריך דלאפליג ודאי תורה אלא כו׳ שבעולם

 ואומנות בקבע תורה מלמדו ואני האומנות כל של הקביעות אני מניח דה״ק
 לקבוע נכחו הוא שאז בילדותו אלא לאדם עותר אינו דהאומנות וז״ש עראי

 מלאכת לעשיח יכול אינו חולי או זקנה לידי כשבא אבל כבדה אומנות לו
 וקלה נקיה המלאכה התורה דעי׳י כן אינת התורה אבל פרנסתו כדי כ״כ

 דחסידי' כהו בידו נתקיים וזה וזה לו מתברכת זקנה בימי לעשו׳גס שיכול

 גומר כת יחליפו ת' וקיי. אומר מהו בנערותו ומייתי בברכות הראשונים
 ולא ילכו עד גו' אונים ולאין כח ליעף נותן אמר מיניה דלעיל בפסיקים

 כל גם וזקנה וכחרות נערות באדם זמנים נ׳ שיש לפי זה בכל הכפל ייעפו
 חרוצים יד כמ״ש השתדלות האח׳ דהיינו דבי־יס בג׳ תלויס האדם מעשת
 במזל אלא מלתא תליא בזכותא לאו ומזוני בני חיי כמ״ש במזל והב׳ תעשיר

 זכותו לפי והכל שבת מסכת בסוף התו׳ כמ״ש מזל המשנה גדול בזכות זהג'
 ליען* נותן קאמר והשתא בח״ה כמ״ש גדול זכות נמי היינו הכא נמי דקתני

 ראה יתרי ואתר ירבה עצמת המזל מצד אונים ולאין כת רב השתדלות ע״י
 השתרלותן מצד נשול בחורים וכן מזלן מצד ייגעו גס נערי׳במלאכתו ויעפו

 כת יחליפו עראי ומלאכתן קבע תורתן ה׳שעושין קוי אבל מזלן מצד ויכשלון

 יעלו רע הוא אם גם מזלן מצד תישי׳וכן התור׳שנקראת ע״י חשות! תחת
 אין נא הבע באברהם כמ״ש מהמזל למעלה עולין להיות כנשרים אבר

 ונדעה כמ״ש לב״ה שירוצו שזוכין ומסיים כו' למעה מלמעלה אלא הבעה
 ייעפו: ולא תיל אל מחיל ילכו כמ״ש לב״ת אח״כ וילכו יגעו ולא גו' ונרדפת

 בהמת נמי נקע דלא י״ל כו' אומנות להם שיש ועוף חיה מימיך ראית
 למנקנז לישתמיע ולא כו׳ וארי קייץ צבי ראיתי לא מימי קאמר ובברייתא
 לא ואני נמי הל״ל לשמשני אלא נבראו לא לשון שינוי ועי׳ק נמיבהמה

 אדם לתשמיש צורך אינה החיה באמת כי וי״ל קוני לשמש אלא נבראתי
 מא• הרומשת החיה וכל והכתיב דפריך מיתות ד' פרק כדקאמר למלאכה

לומר נדחק נמי ובעוף כינהו מלאכת מ׳ לאו לחיות ופרש״י לאכילה צאן

דש



קירושין רבייעי פרק יורזשץ עשרה
 הכא דקאמר והא אדם למלאכת תשמישה עיקר הנהמה נו׳אבל נאמין דש
 והשתא האדם כל זה כי כמ׳יש ד״א משום היינו לשמשני אלא נבראו לא

 כשנחקלל מלאכתך נג-ושין שהם נעבור עליך חלוין נהמה דמזונות כיון ניחא
 ואשפת כתיב י%אל וגבי עמו נתקללה הבהמה נס תאכלנה צדן נע אדם
 הבהמה ומכל החיה מכל בבכורות אמרי' וכיז״ג לבהמתך ונתתי גז' דגנך

 שהם לשמשני אלא נבראו ודקאמ׳לא כז' לכ״ש מבהמה נתקללה מחיה אם
 לו שיש האדם אבל לאדם וצרכיהם מעשיהם ענק על מריאה מוכיחים

 השובה בחירתי לפי קוני לשמש נבראתי אני אלא לשנא האי אמר לא נחירה
 התורה לעשות מעשי את שהרעותי אלא מחיה ק״ו ללמוד דיש שפיר וקא׳

 כו' ספן קדר גמל חמר כו׳ ילמוד לא ודו״ק: כדלעיל קבע והמלאכה עראי
 רובם דהימלין פליג משמו דאומר זתא־״י ולפי ני' דכולהו פרש׳יי עיין

 חשו' לאו ספן דחמרגמל נראה פירושו ולולי חסידים רובם והספנין גשרים
 שאומנותן והאי מביתם חוץ רחוקים בדרכים משו׳שמלאכתן אלא הוא נזילה

 פליג לא משחו ר״י והשתא וחנוני ארועה אלא קאי לא לסטים אומטת
 יש כו' והפשר לגיהנם שברופאים טוב : וק״ל היא נפשה באנפי זמלתא
 שאין שברופאים ולמומחה לטוב עצמו שמחזיק דהיינו שברופאים טוב לפרש

 בטבע טועה הוא ולפעמים באותו מתוך המשאתו על ביותר וסומך כמוהו
 לו יש אבל זה לחולה שמזיק בדבר ברפואותיו החולה את החונהותמית זה

 שבטבחים והנשי־ : נפשית סכנת שהיא כיון רופאים שאר עם וליתן לישא
 שחן אנשי שהם גם מזוהמים בבגדיהם משונים שהטבחים וכו׳לפי שיתפו

 לדבר לשונו לשנות שבהם הכשר גס אמר וע״כ אדם בני בשאר דופי ליחן
 הוא והרי עליו הטבחים של המזוהמים שבגדיו זמן כל בו תאמן אל גנחת

 דעמלק הנגב יושב וגומ' הכנעני וישמע בו שנאמר עמלק של שותפו ממש
 : ודו״ק בחומש רש"י כפירוש כנען בלשון לדבר לשונו בבגדיו-ושינה היה

הצורפים כגון רע סורו הנשים עם שעסקו כל ח״ר
 והספרים והגרדיים והרוכלין והנקודות והסריקין

 לא מהם מ^ירין אין והבורסקי והבלן והגרע והכובסים
 דזיל משום אלא דפסולי משום לאו ט״ט כ״ג ולא מלך

 צרו על מהלך בגרע נאמרו דברים י׳ ת״ר • אומנותייהו
 רעה ועינו צרה ועיצו יושב ואינו יושב ונתלה גסה ורוחו

 הגזל ועל העריות על וחשור קמעא ומוציא הרבה אובל
:דמים שפיכות ועל

 ובא אליו סר שיהא עמו להשתדל רעה קרבתו רע מנהגו רע רן 10
נזמי׳וטבעו': שירים לנשים העושים זהב צורפי הצורפים ־ לביתו

 יד של רחיים מנקרי הנקורות פלוק"ייר"דא־ לנשים בגדים סורק הסריקיס
 לבעלה עושה שהאטה מלאכות אלו בכתובות כדחנן בהם טוחנות שנשים
 בשמים קישוטי מוכרים והרוכלין : דידא נריחייא ואמרי׳ ואופה טוחנות
 המקיז אומן והגרע :בניהם בשביל להם צריכות ה;שים והספרין : לנשים

 : ולנעול ללבוש עורות להם מעבד הבורסקי : הדם את שמגרע עי׳ש דם
 יושב ואינו יושב ונתלה גסה ורוחו צדו על מהלך .־ מרחצאות מחמם והבלן

 הכשרים ממדת חלוק הוא ובכלן לזו המה זי אין אבל גאוה סימני שלשתן
 ובשביל נאוה דרך צדו על או לאחוריו או נסמך אא׳יכ יושב ואינו יושב נתלה

 כלום להוציא בממונו צרה ועינו .־ מתגאה הוא לידו נקשם מיסרין שהבריות
רעה ועינו : להוציא מלומד ואינו המקיזין אצל לאכול מלומד שהוא מפני

 שמלומד הרבה אוכל .־ לו צריכים ויהיו שיחלו הבריאים על עיניו נותן •
 נלחם יפת שמאכלו מתוך קי-מעא ומוציא : יום בכל אנשים כמה עם לאכול

 בריאה מאכל הקזה לסעודת מכין שאדם הזבל את שממעטין שמן ובשר נקי
 הגזל ועל : עמהן ועסקו לו צריכות שהנשים מתוך העריות על זחשוד

ליה דשפיך זמנין דמים שפיכות ועל :לו ונותנות מבעליהן גוזלות שהנשים
: מרביעית לפחות לדמא

 העולם מן שעוברת אומנות לך אין אומר רבי תניא
אוי מעולה באומנות הוריו את שרואה מי אשרי ,

 לעולם אפשר אי פגומה באומגו׳ הוריו שרוא׳את למי לו
ואך בשק שאומנתו מי אשרי בורסקי ובלא כש$ בלא3 ־

 ובל^ וברים כלא לעולם א״א בורסקי שאומנתו למי לוי <
 נקבו׳ץ שבניו למי לו ואוי זכרים שבניו מי אשרי נקבות
 וקלה נקיה אומנות בנו את אדם ילמר לעולם רמ״א

 עניות שאין שלו והוכסים שהאושר למי רחמים ויבקש
שהעושר למי אלא האומנית מן עשירות הארמנו׳ולא מן

 כ חגי ; צבאות ה׳ אמר הזהב ולי הכסף *לי שנאמר שלו
סב א״רשב איתנ •<וכו ךמימי ראית ׳אומ א״רשב פיסקי*

 '“ ושועל סבל וארי קייץ צבי ראיתי לא אומ׳מימי
 אלא נבראו לא והם בצער שלא מתפרנסים והם חנוני

 שלא אלו ומה * קוני את לשמש נבראתי ואני לשמשני
 אני בצער שלא מתפרנסים לשמשני אלא נבראו

 שלא שאתפרנס דין אינו קוני את לשמש שנבראתי
פרנסתי את וקפחתי מעשי את שהרעותי אלא בצער

ס ירחי׳ :וגומר אלה הטו *עונותיכם שנאמ׳
סב י וכו׳ אומנות כל אני מניח אומר נהוראי ר׳ פיסקא

 שם אומנות כל אני מגיח אומר נהוראי רבי תניא
 אומניות שכל תורה אלא בני את מלמד ואיני שבעולם
 בימי אבל ילדותו בימי אלא לו עומדות אין שבעולם

 עומדת כן אינה תורה אבל ברעב מוטל .הרי זקנתו
 בעת ותקוה אחרית לו ונותנה ילדותו בעת לאדם לו

 יעלו כח יחליפו ה' אומ׳וקוי הוא מה ילדותו בעת זקנותו

בשיבה ינובון עוד אומר מהו בזקנותו * כנשרים אבר
: יהיו ורעננים דשנים

 שהיא כין נקיה שהיא בין העולם תן שנטילה העולם תן שעוברת
 אחר ׳למדנה זה ילמדנה לא ואס צורך בה יש מאוסה

 בשם :נקיה באומנות ילדו ואת יולדו הוריו את שרואה מי אשרי ומ״מ
 כל : משאות נושא סבל ־ בשדה קציעות תייבש קיץ צבי : בשמים מוכר

 תיר' אבל בשעתן להם המצוי שכר אלא זמן לאחר שכר מתן להם אומנו׳אין
 בה לעסוק יכול שאינו ולזקן לחולה ואף ימים לאורך מחציו בא שכרה מתן

 ויתיתד צמח יצמחו בשיבה ינונון עוד שנאמר הקודמת מן אוכל עכשיו
:יהיו ורעננים דשנים שיבתן לעת שכרן

 י לער איש שאמר וגו' בשיבה ינובון עוד אותר מהו בזקנותו מהרש־׳א
 ידע לא עראי ותורתן קבע מלאכתן שעושים דהיינו וגו׳

 בתזלן שמצליחין עשב כמו רשעים בפרוח וז״ש לזקנותו לו קייס זה דאין
 מצד און פועלי כל ויציצו מלמעלה מזל לו שאין מלמטה עשב לך אין כמ״ש

 בזקנה לו מתקיים זה שאין עד עדי להשמדס ומלאכתן פעולתן השתדלות

 וכארז בו שמתירכת מלאכה במיעוט יפרח כתמר אמר צדיקים נמדת איל
 דהיינו קבע חורתן שעשו ע׳יי להן נעשה שזה ואתר מזלו מצד ישגה בלבנון

 בבתימדרשו׳-וזה היינו יפריחו אלהיט בחצרות שהואב״ה בביתה׳ שתולים
 שיתר עוד ואתר ׳ שנים ע' שהוא ושיבותן בזקנותם ותקוה אחרית להם
 שהוא פ׳שנים דהיינו לגבורות שיבואו עד בשיבה שינובון לו ניתן שנותיו על
 מתברכת ומלאכתו כולה התורה כל למד שהיה מאברהם מייתי וע״ז עוד גי׳

 דמתני׳ לשנא האי דיומא וגו׳ובפ״ק וה׳ברך זקן ואברהם כמ״ש בזקנותו גס
 שרואה מי אשרי : ע״ש מבואר ושם דיומא בפ"ג היא דרב מימרא דהכא

 בחר"•!׳ הך אלא ל״ל הוה לא כו'לכאורה בשם שאומנתו מי כו׳אשרי הוריו
 גס׳אם אשתועען דבקמייתא לומר ויש אבותיו באומנות ליה איכפת ותת
 שאינה במלאכה אבותיו שרואה למי לו אוי מ״ת לנקיה תלאכתו שינה הוא
הורגל של)/ כיון קלה היא אם גם אחרת מלאכה ללמוד לו דקשה נקיה

: וק"ל מאבותיו אותת ראה שלא בה

•י האל כעזר© משלם חם


