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 • כלמודים לשמוע דרבנן חלוקא חופש בגרי ללביש יומא למנ״ח חיום לרוח השבת
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 הדאשונ על נוסף עשינו ועכשיו : תבואי מלבנון אתי בשנת מקדם הדפוס לבית הובא
:גמירא עד המפתחות עליהס והוספנו ויקרא פרשת עד רק מפתחות היו שלא

 ונאמן־דקהלתינו שמש כ״ץ שטעו[ מהור״ר התורני האלוף ע"י הדפוס לכית
 ויראה ה׳ מאת שלמה משכורתו ותהי פעלו ה׳ ישלס באמשטרדם אשכנזים ק״ק

שנותיו זיבלה • וימים לילות ובמצות כתורה עוסקים בניו

הובא

 עד אמנתו תורתו ויהיה ־ •עימיס ב
•־ אכי״ר לב ותומיס לאורים הכהן ״; צ

• כ*ץמשווערין יצחק כהר״ר התורני ה״ה אחיו נלי המפתחות ונגמרו נמרץ כעיוןוהוגה
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 :ז"ל דיאש יצחק ועניו החסיר לא"א כן משה כמהור"ר התורני הגביר של המשובח
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:׳* אמשטרדם דק״ק רכפורכמים הגדודי□ □זהגאנג ^׳□ -
 שמ״ע את לשמוע העמיס מכל ויבואו ־ לשלמה חכמה נתן וה'

 איסר! עד קטנה מפרוטה בעולם תוניטן לו יצא אשר חכמתי
 מל לו יאמר קדוש הגדול הגאון המחבר ופרס מנה עד דינר זסלננין

 ומגדלים ואכסדרות בתים כמה כנה כבר אשר אלגאז״י שלמה
הנחמד בהפר כוודאי ועתה שלמה בכה אשר ה׳אלהינז בית נאים

; >6 דק״ק הרב הגאון מעלת עם תלהסכי' אסור ילא ארבה אני גם
 המוח לפ״ק לבך דברי ,יתג שכת לתו׳סר-קשזן ת׳א׳ב היו י הי

 שבאמשטרדם^ הפרדים כגזל׳ק״ק עם אחוכי תוך העבודה ועל התורה
: לה״וז ז אאיליאן יעקב בכמה״רר שלמה צעיר איש

מאורו להכות ויבואו רחוקים ישמעו שלמה שמק וחריף
 ברק וקודשא ־ התורה בשמחת הקורא ישמח מצוחצח צח לשונו וקלים חדים ־ חדודיס תעשה התורה על תצא מאתו חדשה תורה וו

 1ולאלי הכהן כפתלי כמוהר״ר מוהר"רשמקק התורכי האלוף ה״ה הדפוס לבית הביא ואשר העלה אשר ־ הבורא תג״ל ביה חדי
 ן, ׳ פישאות כמה לאורו להלך הרבים את וזיכה זכה אשר הגמול מבעל שלימה משכגתו ישולם בארץ צדיק אותו יגע אשר היגיעות

 !הוא או מאלף אחד אדם יומתכשמתא־ זרהקרכ ־ שכיס עשרה עד הדפוס גמר שמיום כחש גזרות גזרתי תוקף פריו יאכל תאכה

 י כהנאמהי לשמעון השת״עמיוסס כי משפחתה׳שמעוגי' לשמעון אס כי ־ שלמה שמק הספר ידפיס לא כחכחו או כחו
היז׳יוסה׳ך"עתשריק׳תגאילה: ־ עתודיס יהיו חווי'דרככן לשמתא ־ הפקודים על והעובר לוולתו־ ולא

יצ״ו והמרינה אמשטרדם ק'ק פה חונה באלפיהוראריהליב הצעיר נאם ־* .

הקדמה

 שנתי מה ארמוז מקו<ת ובקצת ופרשה פרשה בכל פרקים ראשי המקראות פשטי וישמע יקשיב בו חוו אדם כל שלמה אמר
למי׳וחמ המקרא כמשלה וז״ל סופרים דתני׳כ״ת הוא רק דבר ולא עליהם לעיין מקומות ושאר עולם אהבת בספר

 י מיס" דגכי פסקי בתרי דפסקיה לעיין יש וחלב יין וגוי כסף לו אין ואשר למיס לכו צמא כל הכתוב יאמר וזה ־ מיס כלי לעולם וא״א כיין
 הל כנודר הוא והדין המשנה היא והיי! המקרא הוא שהמיס כיון אמנם ־ כסף לו אין אשר כתיב וחלב וכיין כסף לו חין אשר כתיב

 ן(. יין וכו׳ לוכסף אי! ואשר הזכיר ואח״כ כסף כלא הזכיר ולא למיס לכו צמא כל זהו כשכר שהוה מקרא ולא כקנס שהי׳ משכה מלמדו

 התו; דבורי עם הספר בתוך הבאתי אשר אגדה מאמרי קצת בהצטרף גס ומה המיס כמו הכרחי דבר הוא שהמקרא הרי המשנה שהיי
 או ישמעאל רבי וגו׳ האלהיס לו יחן אשר איש בפ׳ קהלת קשה מאמר יובן ונזה ׳ העיון לדבר אף ההגדה על שכלו לחדד שיועללאדס

י האגדה בעל על תלמוד בעל את שיבח הכי מקמי דהתס וקשה ־ אגדת כעל זה יחקרנו מבין ודל גמרא כעל זה עשיר איש בעיניו חכם
 בד שהיו ע״י והדר רבנן דלבדחו היכי כי באגדתה פתח נן לרב פתח כי דרבא בפסחים מ׳ש עם דת"פ וירי בעיניו חכם תלמוד לנעל קרא
 13 זה עשיר איש בעיניו חכס זהו אותו יכין אגדת קצת קודם שילמוד ע״י תלמודו עליו שתקפה מי כי נמצא יבינו שאז בשמעתא להו פתח

 | נ העני שיבא ידי על הלכתו הגמרא כעל יכין ענין באיזה תיקונו הוא ומה משנתו עליו תקפה לפעמים אבל אגדה יודע שאינו נתרא
 ודל גמרא בעל זה עשיר איש בעיניו חכם זהו ההלכה ויבין הגמרא בעל דעת יתפקח זה ידי על אחת אגדה לו ויאמר לפניו אגדת

 וקרובי" ־ משנתו המעיין שהוא העשיר שיחקור סבה יהיה האגדה גמרא בעל לפני שאומר העני ידי שעל לשני פוע^יוצא יחקרנו
 1 ומצינזש; למיס נמשל שהמקרא הרי מתפקח הרב ידו ועל חוקר שהתלמיד ידבר ותלמיד רב כנגד וז"ל הכתוב בפרוש ז"ל לרש"י מצאתי

 בלתמי|[ אכלו לכו נמי לכתזב כיין ושתו דכתב היכי דכי ק״ק משכתי כיין ושתו בלחמי לחמן לכו הכתוב ווה מקרא זו לחם הוציא בפ לחם
 חכז׳ דברי על אבל לעריות שניות כמו כמוהו אחר דבר ולעשות תורה איסור על לגזור ס ולי יכ החכמים כי הדין שהוא מה עס ויר׳ ־ ן לחת
 לז עשז פי׳ בלחמי לחמו לכו זהו שמועה יבין בס׳ ככתוב ביצת סוף לל י רש׳ מדברי לקוח כלל הוא וזה איסזרס על גזרה לגזור יכולים אין

 לח מסכתי ואמר ביי! ושתו אמר לכך עבדינן לא דבריהם על גזרת מדרבנן שהוא במשנה אבל שאור כמו לחמי שיהיה לחמי בדמות אחר
 כסנהדי התוספו כ כ תרי חד על היא מזיגת שסתם משכתי וזהו גמרא משנה מקרא דברים ג׳ כן שיש התוספות שכתב בבלי גמרא כנגד
ה♦ אשר פעלי׳ רב חיל איש הדפוס בעל שלום יאדיר יגדיל לה׳ בתפלה עומד והנני כפי אשא לדבר אכלת טרם אני • המזג יחסר אל דבור

:אמן יתיז יאריך ה לשכוןכבזדכארצינו ממש נגהי לנו נאה נגה אור התורה חור עלינו

רש׳ך הקדמת

 שלל הש׳שמת בזה ובקיאותו שהרא׳חריפותו מה שלמת של חכמתו תפאר׳גדולת את בראות קיאיסך!ב ןיגילו ךץחריפיס ישמחז
 / והדרזע גבורתו את איש ידע ולא ונעלם טמור היה כי שלמה של חכמתו הפרי כל להם ארץשהיו לגאוני אפילו בנמצא הי׳ שלא

 אב״דוח ארי׳יהודאליב כמוהר״ר מ"ו הגדול הגאון ה״ה עילאה דכי ארי׳ מארי עז ומה מתוק יצא שמעז זאת היתה שמת׳ עכשיו
 פ:1מדכשונ מחוק ומה ארי׳ קול לקולו ושמעתי הרכים לזכות נמרץ בהתעוררות עוררני העי״ר פני את ויח! לכאן כבואו יצ׳יו דקהלתינו

 , המפורסם; הגדול הגאון מיו של שמו אזכור טוב ועל ומלתאאלבישייהויקירא הולך שמעו אשר שלמה חשק כל את נועם אמרי צוף
 :שכתורה פרשיות קע״ת כירושלמי דאמרינן עלהא ח! חכם פי פרשיו״התור׳דנרי בענייני ששמעתיו מה אר״יהנ״ל מרגלית מפיק

 דיס שנאמר כ״מ הפי׳ ואי טובא ליה נפישי הא וסתומות כפשוטימפתוחות תיירי אי שבתורה פרשיות קע׳ה של הפירוש מה הפשוטי
 קע"הצרןן הוו ^יבאדירושלמי אתריכן ואי האי כולי הוי לא הא השבוע תיירימסדרו׳ ואי לי׳טובא נפישי ג״כ ונמנה היית ניתי ציוו אמירה

 בני^ בין החילוק כ״ק סוף יש״ש בספרו מהרש״ל הגאון שכתב ע״פתה אמת כדרך ה״ה ופי' דירושלמי אליכא קע׳ה הוו כאמת למה להבין
 1 שהתו^ בשמיטה פעמיס שני התורה כל קוראים בא"י אבל כולה התורה את לשנת קוראיסמשנת בח׳יל שאנחנו התורה בקריאת ח״ל לבני

 1 וזמ; יש אס פסוק על ובזוהר ומחצה ג'שנים הוא שנין בתלת לאורייתא מערבאדמסקי לבני והפי'בגמרא ומחצה שניס לשלש נקראת

 ן ,לאף דמסקי א״י בני לדידהו בתורה פרשיות קע״ה בירושלמי וא"כהפי׳ ׳ השנת שבתותנ' הסכנגד בתורת פרשיות ב׳ צדיקיה
 וליל ישק• ושפתים הנ״ל הגאון מפי ע״כ קע״ה הרי ך״ה הוא שנה וחצי לג"ש קן הרי פרשיות נ שנה לכל א"כ ומחצת שנים לשלש

 אי|| ואגב בוראו את הכיר ת ע ב! מ״ד כהאי ולא התורה את קייס שנותיו דכל להורות דווקא אברהם של שנותיו כנגד התורה יפרשיות

 ישעמן ר״ת ישראל דאמריכן הא על ה״ה ז"ל סופר התזר׳מהז׳יצחק גיסי ה״ה התורה אותיו׳ שסופרים מהסופרים א׳ לי עהשהקשה
 האותיותע! תמונת כי ו סי׳ל׳ התכלת בלבוש שכתב מה פי על לו והשבתי בריווח החצי רק האי כולי הוי לא הא ־ לתורה אותיות רבוא

 וא״נלק אחת אות רק כן׳הס והי והו סודם שס יעוין חין לשני והד לזר ]ותג בתוך לר דומה היא והב זן יודין לשני דומה תהיה הא
 האי- על תקשה לא זה דרך ולפי הדבר־ מכוון ומצאתי ?נ״ל חשבון לפי פרשיות איזה ומניתי לתורת אותיות רבוא ששים הס הכ"ל חשבון

 סופרינו שהיו שבחם תה קשה האותיות אמצע דגחו! ו אומרים והיו שבתורה האותיות סופרים שהיו לפי סופרים ק״ח נקראו דאמרינן
 י לשנים תתחלק אות איזה לידע האותיות סוד שיודיע תקזבל ת״ח צריך בוודאי זת לפי אכל לספור יוכל לא ת״ח שאינו תי וכי האותיות

 אתרוחושלאח? שהתעורר אלתי בעזר לפועל תחשכתי והוצאתי מז רכה כתצוה התעסקתי והנה:עומד באחדותו איזה או אותיות לג׳

 עמ תיכון ידו שגס הספרדי דיאש משה כמוהר״ר המדפיס׳התזרני שם יזכר טוב על וגס הדפוס ן׳ צא ו בה בידי שהחזיק כעס המתנדב
 שיתיחד שלת' בשם מרומזים והן' והוי שמעון שמי של האותי^־אשונוק שימ^הסכי ם נזכר כ ג' ששמי שלמה שמע השפר ששם נזדמן שנה ו

 .וכב? לפועל יוציא אלשיך משה ס׳תורח להדפיס לי שיש מחשבתי שגס מלפניו רצון ויהי אחד ושמו אחד ה׳ ההו׳יהי' ביום ביניהם שלום ויהי
ידינ;'' ומעשה ־ ידינו על חטא יבא שלא אלהינו מלפני רצון ויהי הרבים לזכות רק זאת עשיתי לכבודי שלא יודע והשם עליו הסכמות לי יש

1■ הקודש כעבודת והערוד השפל כ'ד :ערב ל?ןת היונה אליו ותבא ולפרט לסדר :בידינו ׳ז! יצ ה׳ וחפץ עלינו כוננה

משוו^רין ץזצלח״ה“הירץכ □והר״ר בא״א שמתק



מפתחות
 דברחרמש: אימא התום׳ ודבור הפועלי' פ׳ א סיגי ;;א ףא׳7

: במחובר ע"בסוגיאשור
 : טוענקלמהית שאין מכין סנהדרין מאמר ע״א ףכ׳7

רוע׳ פשוקי ע״ג • הו' יוס אלקיס ויברך לר מאמר ע"ב
 וכולי חגב דאכלה בההיא וסוגיו'פ'המקבל דך היה

 אפילו יכול דתכם את אך מאמר ע״ד : התוספות ודברי
: עניןאספסינוס איכה ומדרש כשאול אנוס

 התוספות לשון נח בן ענין מלכי' 'ל ז״לה הרמכ״ס לשון ע״א ג׳ דף
 פסוקי ע״ב :כנפשו להצילן סורר בן פ' תוספית ודבור
 דבור ע״ד : ת״ח להספד וכו׳ בא איש והבה שאול מיתת

:לנשואין : פרו קאמר ולא ס"ד דף יבמות התזש'
 דברי׳ ד אר״י ומאמר היה שנאמר מקוש כל ב״ר מאמר א ע" '7 דף

 איזה יודע איני לך לך ב״ר מאמר ע״ג :דין גזר מקרעין
:בת שמעי פתח יצחק ר״ ב״ר מאמר ע״ד :חביב

 למילתו יושג׳ רש"יז״ל בלשון מהרא"סז"ל הגאון לשון ב ע" ה' דף
 מאתר ע״ג :וכולי בחג א^דקאי תוספותר״ה דבור

: כהן בלא עולם יש ה להקב׳ אברהם שאמר
 בשעת כ״ר ומאמר ביקור טעון זה צ״ו דף פסחים סוגיו׳ ו׳ דף

 אברהם מאמר ע״ב : דמעות ונשרו מ״ה בכו העקידה
 וירא מאמר וכו׳וביאור ונשובה מסרה ע״ג :יראה קראו
:(להספ עפרוןולדרזש פסוקי ע״ד :אמא׳משפ׳ אס הה״ד

 שהשליטו בכל ב״ר ומאמר לחתן זקן ואברהם פסוקי ע״ג ז' דף
:גימטרייאבן בכל רש"יז״ל לשון וביאור ביצרו

 חיל אשת בפסוקי וביאור חשובה אשה להספד דרוש ע״א ףח׳7

מהם: וקצת
 מהרא״ס הגאון ולשון שיחה אין ז' דף ע״ז התזס׳ דבור ע״א ט׳ דף

 עץ מוכת מאז״ל ע״ג : הנערה תשב פסוק ע״ב :ז"ל
 ויפתח פשוק מהרא״ס ולשון אחותינו ומסרת ק״ק כתובתה

:אסתר ראת מה מאמר ביאור ע״ד הגמלים:
 ע"בביאז' אשה: נשא דףש״ב יבמות ברייתא ביאור ע״א י׳ דף

:אתכם אהבתי מלאכי פשוק מלכות תופש מי ב׳יר
 :לאירושין למאכלך אס ה׳ הקרה כי מאת׳ב״ר כיאור ע״א י״א דף

 כמקום ויפגע ע"גמאז״ל :תלךלכטח אז פתח ר״י ע״ב
 אל עיני אשא פתח מ"ררשכ״ן ומאמר הארץ לו שקפצה

:שולם של רחבו תנא חולין מאמר וכיאור ההרים אל
 יעקב יבוש עתה לא דשנהדרין פ״ב מאמר כיאור ע"א י״ב דף

: הקטנה בתך כרחל מאמר ע״דכיאור מאביו:
 וסוגי׳פ׳בתרא :יגיד לא אס לקום אוכל לא מסרת ע"א דףי״ג

 התוספות דכור ע״ב :כנותי תענה אס כפסוק דיומא
:שמשא את' השמש בא כי כ״ר ומאמר תענה אס נערה פ'

 מה ס״ו דף מיתות פ״ד וסוגיות פניו קדמה פתח ר"פ ע"ב י"ד דף
: מסייע ג״ה פ' התו' דבור ע״ג :משונין שכן להצד

 ד׳ תוספות ודבור קטנתי מהרא״סז״לבפסוק הגאון לשון דףט״ו
 מהרא״ס הגאון לשון ע״כ : מיתזתדףנ״חד״המיאיכא

 יעקב וישב מאמר ע״ג :יעקב יהרג שמא וירא ו'לכפ
 יגיע שתח״ה יעקב ע״דסבורהיה :וכולי גייר אברהס

:מאחיו הנחנקין פ׳ וסוגיות בימיו
 מאמר וביאור יצחק זה אביו אותו רש״יז״לויבך לשון ע״ב דףט״ז

 הרימותי: ומשו בבגדו מסרת ע׳ג :ממאנין עביר׳ לדבר
: הרשע שבט ינוח לא כי ב״ר מאמר ע״ד

 פשויקהלת ע״ד :יוסף זה הגבר אשרי ב״ר מאמר ע"ג י"ז דף
ברובחלומות: כי

:אלימלך וימת בפסוק רות מדרש כיאור ע״ד ח י׳ דף
 תוספו׳עיז ודבור וקכזר כעלה לשוןמהרא״ס כיאור ע״א י"ט דף

 ז״ל הגאוןמהרא״ס לשון כיאור ב ע" :כשיצא תנא ד״ה
 בל הנ״ל הגאון לשון ע״ג :בנימין עלצוארי פ׳ויפול
 למילה ודרוש : תחילה מזרעת ז״לאשה ומאתר ושאול:
:לרעיך ערב׳ אס מא׳כני ע״ד :לשבעה חלק תן מאמר

 הבלי' הבל קהלת ומדרש ללכת שג ל להספד דרוש ע״א ך״א דף
 לדרוש ע״ג : עלית ג׳ ע״במסדת : העשיר החזק

:לתשובה

 אתה ברוך ז״ל ומאמר חכמה מצא אדם אשרי פסוק ע״א ך״כ דף
 פסק מהרא״ס הגאון לשון ע״ג : בפרקמטיא בבואך
:ישראל וישתחו

 אשריך: ישר!( וישכון קדס אלקי מעונה כריה פסוקי ע״א ך״ג דף
: וכולי יוסף ביה עשיק ואילא כסוטה מאמר כיאור ע״כ

שמות ואלה ספר

 לע״ז הראשון שהכן משה ויואל כפ׳ מאמר כיאור ע״ב דףך"ד
 ע״גדרוש שרף: לך עשה כהעלותך פרשת מאמר וביאור
 הגאון ולשון וכולי מילה גדולה נדרים פ״ד ומאמר למילה

כו׳: גדולה ומשנת נענש מהרא"סז"לולמה
 : ידעה מנא זה העברים מילדי סוסה מאמר כיאור ע"ג דףך״ה

:כולכם ניצלתם כשבילי כסוטה תוספות ודבור
 הגאון לשון ע״כ : מורשה תקרי אל מאמר כיאור ע״א דףך״ו

 הגאון לשון ע״ד :נודעתי לא ה׳ ושמי כפ׳ מהרא"ס
 : חדש כלל פירכא כהכלעת ישראל כני הן כפ' מהרא"ס

 כמכילתא כ׳כרייתות ע״ג אקוכ: מה כלק פסוקי ע״ב ך'ז דף
 הגאון לשון ע״ד : הכה וה׳ ככור כל והכיתי דסתרי

:ז״לכזה מהרא״ס
 : ז״ל מהרא״ס ולשון יגור וכי המכילתא לשון ע״א ך״ח דף

 ז״ל רש״י לשונות שגי וביאור אזרח ת״ר סוכה סוגיו' ע"ב
 חגיגה ע״ד :אמור לס׳ בא דסתרןמפרשת הגר בעני!

:המועדים לתעלת לר'ח מה ד״ה
התפילין: מעלת ע״ב הבן: לפדיון דרוש ע׳יא דףך״ט

 דף ברכו׳ ע״ד סיפרי: מאתר וביאור לפסח דרוש ע״ג
:החושפות ודברי בלילה כאן נאמר אומר ראב״י ט׳

 בל קהלת מדרש ע״כ :אלי תצעק מה ב״ר מאמר ע״א ל■ דף
 לשוןהגאון ע״ג :ה' כי ראו ש"ר ומאמר שני ואין אחד יש

נתן: ה' כי ראו מהרא״סז״לבפ׳
 : יומתו במות דאי נ״ג דף סנהדרין התוספות דבור ע״ב ל״א דף

 ע״גמכילת׳ שניהם: ויעברו והנה הנה ב׳ויחצו מלכים דףל״ב
 בעה״ו אלי זה ש״ר ומאמר לו מזדדין מודד שאדם במדה

 מלחמה בפי מכילתא לשון ע״ד :א' פעם אמרתס
 : למה המדיניס את פ׳צרור פנחס מאמר וביאור בעמלק

 פסוקי ע״ג :שמות ז׳ יתרו ז"ל מהרא״ס הגאון לשון ע״א ל״ג דף
קרת: עלי שער בצאתי איוב

 ושוגיא וכולי גדולה שנהדרי דףי״ז סנהדרין פלפול ע״א דףל״ד
 שם התשנה בפירו׳ ז״ל הרתב"ס לשון ע״ב :שם לי׳ו דף
 ל ז" רש״י לשון ביאור ע״ד :תורה ספר לתתן דרוש ע'׳ג
 בסון שמלאי רבי דדרש מה עם אחד בדבור ושמור זכור

 מאמר וביאור שמענום גבורה לךתפי יהיה ולא מכו׳אנכי
:חנם לקחה אותה ששבה מפני למרום עלית

 ל רבה עמוק ותאמר ,היער בעצי כתפוח חזית מדרש דףל״ה
 סנהדרין תוס׳ דבור ע״כ ־• ישראל מלך הלכה שופטים

 דן כ״ג גדול כהן פ' ריש וסוגיות ־ דן דוד בית מלכי אבל
 : דן ד״הכ״ג סנהדרין תוס׳ דבור ביאור ע״ג פשיטא:

 הדלת אל והגישו פסוק ז״ל מהרא״ס הגאון לשון ע״ד
:לצדקה ודרוש

 ש״ר מאתר ע״ב :עמי פ׳את ז״ל מהרא״ס הגאון לשון ל׳יו דף
 ׳ג ע : ולאחריה לפנית דיבין התורה המשפטים ואלה

 לצדק׳: דרוש ע״ד :יתיב היכא תוס׳משת דףמ״ב סנהדרין
 פ׳ ספרי כיאור ע״כ :תפתח פתוח ראה פסוקי ע"א ל״ז דף

 : באשתך ולא חטא כך דר״ה לק תוס' ודכנר עליך וקרא
 טוב: לקח כי תרומ׳הה׳׳ד לי ויקחו התורה לתעלות ודרוש

 כמש׳והנתשכי׳: מרי׳זאהרן כהעלותךותדכר פסוקי ע״א ל״ח דף

 פ׳ קהלת תאתר ע״ב :כדעתו עניו תשה והאיש ספרי
 : הוינא כד הוינא קהלת אני לראשונים זכרון אין
 לותדי׳עותדיס תפני ח״א תאמריס שני סתירה כיאור ע״ג
 האפודלדעק צייור כיאור ע״ד : איפכא ואידך וכולי
: זכור לפרשת ז״ל הרמכ"ס בדברי ופלפול הכל



לשונות
 ש״ר מאמר ע״כ וכו' שס ונמכרתס לאסתר פתיחתא ע״א דףל״ט

 איכה פסוק כיאור ע״ג :המן זה אויב מפניך ויגרש
 וביאור וינפש שכת מכילתא ע״ד :כגויס ושריה מלכיה

: והנמשכים תמים הצור האזינו פסוקי
 ע״דסוגיו׳ יתיראלאאזדעינהו: נשמה ביצה מאמר ע״ב דףמ׳

:אש גחלי ולקח ת״ר ע״ה ף7 פסחיס
 ומשנת הוא נאמן יאמר ואס יאמר לא לך כתוב מאמר דףמ״א

 צריה היו ע״ג : תכוה שלא כגחלתן זהיר והוי אבות
 ע"דמאמר מגף על יכול הוגה ה׳ כי ומאמר לראש:

 כ״ה מתענין היו בתעניות זל״א משה: זה אמונו׳ איש
 מכליגיתי דחכימי פתיחתא ומאמר : המעוברות על
 ומאת׳ שמשא ליט משה אמר איכה דמדרש ומאמ׳ יגון עלי

נחמו נחמו פסיקתא ציון לנחמת
 וישוב וכולי קכלה זו והקריכז ז״ל מהרא״ס על פילפול ע״ג מ״ב דף

 מהרא״ס על וישוב : כזכחיס רש״י על התו׳ קושיות על
 זבחים תוספות על ותמי׳ ככלי מליקת תהא שלא שכתב

 ע"דקושי׳עלמהרא״ס :כהן לו קכע שלא עוף ד״ה
 כפסוק מהרא״ס על וקושיא * מוס כלא תמיס כלשון ז״ל
 תוספות על תמיה הכהניס ת״ל חלליס יכול אהרן כני

:וזכרתו תמות כ״גד"ה דף כחולין
 מנ״ל וא״ת שהקשה ז״ל מהרא״ס הגאון על ע"אתמי׳ דףמ״ה

 הגאון על קושי ע״כ :כשר מוס כעל דעוף לומר לרז״ל
 מהרא״ס הגאון ולשון :זקן יכול מהרא"סכפסוקפר

שפך אל כפסוק מהרא״ס ולשון : יורס כאשר כפסוק
 טוב כי קרא פתר רי׳י א׳יר מאתר כיאור ע״ג :הדשן ־

 ז׳יל מהרא״ס על קושיא ע״ד :וכולי עלה לך אמור
:וכולי זירוז אלא צי אין צו בלשון

 : העולה תורת זאת רכה ויקרא מאמר כיאור ע״כ מ״ז דף
 אמר דמילואיס כתוספתא מהרא״סו״ל הגאון לשון ע״ג

 מהיא״ס הגאון ולשון כתחל׳וכו' כידכ׳ יש לישראל התכ״ה
 על תירץ ע״ד : כהניס כרכת ויכרכם כפסוק ז״ל

 : וכולי יין שתויי שאמר אר״י שהקשה מהרא"ס קושית
 סנהדרין תוספו ור א ובי ככתנוקס נפסוק מהרא״ס ולשון

ולאכגדיהס: ד״האותס
 ולא אותם כפסוק התירה כפרוש רש"יז״ל דברי כיאור דףת״ז

תמותו ולא כפסוק ז״ל מהרא״ס הגאון ולשון :בגדיהם
 אהרן: ככני לתשרי קרא מדאצטריך ק כת י רש' על וישוב

 :11ישר ואין כתיתה וכניך אתה כהניס כתורת יישוב ע"כ
 : אתה ת"ל מיתה יהאחייב יכול הגאזןמהרא"ס ולשון

 על שטען זוטרא אכרהס רכינו קושיות על יישוב ע״ג
 הגאון ולשון : וכו' הזרע על הס כין בלשון מהרא״ס
 ע״דתאת' •־ לקטני' התאכילן לחייב יאכלו לא מהרא״ס

 : וכולי מאהרן יותר להכיא ישראל ראה מה וכי ת״כ
: רחמי מתני ומי הרואה פרק ג״מ וביאור למילה ד־זש דףמ״ח

 : הראשון ובשיעורו כמראה בעיניו מהרא׳יס לשין ע״ג
 : וכולי מהתס אי זאניי ד״ה כמ״ק תוססות וכיאור
 ת״כ ע״ד :יקרא טמא טמא כלשון ס מהראי על וקושיא

 מלמד וכיוס ת״כ וביאור :וכו׳ זה אלא לי אין טמא וטמא
 א׳וכו׳: שוחט למה רכה ויקרא מאמר וביאור :היזס שכל

סוגיות עס טרפות ולא חיות רש״י כלשון פילפזל וכי ע״א דףמ"ט
 שהה אפילו יכול כבית והאוכל ׳כ זת א ק' דף חולין גמרא

 כפסוק מהרא״ס לשון כיאור ד ע : פרס אכילת כדי
 לשון וביאור : כת'כ שנינו יכן ימים ג' ימיסרכיס
 :כענןהקטור׳ אס כי יבא לא ומדרשו כלשון 'ל ז מהראי׳ס

: אהרן ינא כזאת נפסוק מהרא"סז״ל לשון כיאור א ע׳ נ' דף

 כדכזר פלפול ע״ב :לו אשר החטאת פר את ונפסוק
 : ביתו קרויים כלן ד"ה דשנועות פ״ק סוף תוספות

 *• כשב או שור ישחט אשר כפסוק ס עלמהרא׳ קושיא ׳ג ע
 תהרא״ס ולשון : אדידיה דידיה דקשה רש״י על וישוב

 ותמיהא :כזכר הנקיבה להזהיר תקרבו לא כפסוק ז״ל
 ע״ד אביך: אשת זו אביך ערות כפסוק מהרא״ס על

 על ועיון : נית תולדת כפסוק הרתכ״ן כעד מליצה
: היא כנך אשת כפסוק דכרימהרא״ס

 ומאמר וכתה אשה ערות כפסוק מהרא׳יס לשון ע״א נ״א דף
 •• עבירה העוכר אס ומה רחכ״ג אמר מכות סוף משכה

 : ישראל אח לזכות הקכ״ה רצה משנת כיאור ע״ב
 כיאור ע״ד עשהרצונוכרצונך: כאבו' תנא כיאור ע״ג
 בפסו' 'ס מהרא ולשון תשמרו שכתותי את מהרא״ס לשון

תגנוכו: לא
 : חרש תקלל כפסו׳לא זי׳ל מהרא״ס הגאון על קושיא ע״א נ״ב דף

 וקושיות :עזר ולפני כפסוק מהרא׳יס כעד טענה ע״כ
 א״ת ר“כ ומאמר תשמרו שכתותי את כפסוק מהרא״ס

 איש כפסוק מהרא״ס על קושיי ע״ג :אחותו נשא קין
 ר׳ תני קדושין ילקוט מאמר וביאור דודתו את ישכב אשר
מהרא״ס קושי׳על ע״ד :נאמר׳כהקהל זו פרשה חייא

:וכולי להזהיר ואמרת אתור כפסוק
 חללים יכול אהרן כני כפסוק פילפולעלתהרא״ס ע״א דףנ״ג

 פילפול ע״ב :ולאמו לאביו כפסוק כהניס תור׳ על וישוב
 1ישר! וילמדו כת״כ קרחה יקרחו לא כפסוק מהרא״ס על

 : ארוסה לרכות הקרינה יבמות נגמרא מכהני׳ופילפול
 : זרעו יחלל ולא נפסוק מהרא״ס על פילפול ע״ג
 יון ט״ו כהניס ותורת נו מהרא״סזמתז על פילפיל ע״ד

לחדשהשניעי:
 ענין. מה סיני נהר כפסוק מהרא״ס על פילפול ע״א נ״ד דף

: סיני הר אצל שמטה
 ע"בת״כ ע״אפילפולעלמהרא״סונמכרלגרתישב: דףנ"ה

 פילפולעלמהרא״ס עד ואי׳שכיעיתמוציאה מוציאה זאת
ממון: אונאת זו תונו אל כפסוק

 החלשים מן מכס ורדפו כפסיק מהרא״ס על קושיא ע״ב נ״ז דף
 : שלו׳וכו' כ"כ שחחימת השלוס גדול גת׳ ע״ג :שככס

 : כארץ אותס והנאתי כפסוק עלמהרא״ס ע״דפילפזל
: וכולי דוד אמר דרכי תי חשב הה"ד כחקתי אס ומאמר

 נתקנאו התורה עליהס ישראל שקכלו כשעה ט ילק ע״א נ״ו דף
 : וכולי מעון האיש ונקה ע״גסיפרי :וכולי א״הכהס

: התו׳וכו׳ מן אשתו את האיש והכיא דסוטה פ״ק ומאמר
 כתדה אותר ר״ת היה תניא אמאמרתסכתסוטה ע דףנ״ח

 :גרים למעלת דרוש ע״ד :וכו׳ מודד שאדס
זקף לפטירת נאה ודרוש

 : וכולי לזקנים מכבד שהכ״ה מנין שמות פ סיפרי דףנ״ט
:וכו׳ עצים מקושש אגש וימצאו סיפרי נרייתא כיאור ע"ג

 שלא מהם אחד היעותי ולא וספרי :מהסד' אחד מסרת ס׳ דף
 ימותוןכמסרה מהרה ע״ד : וכולי הזכאי את חייכתי

:עיס׳ למרו־מצאזלהכ״ה חקתכשעל׳משה ומדרש וכו' כ׳
 של שור כלשון וכו׳ פרה כפרשת ס כפילפולעלהרמכ׳ ע דףס״א

זכו׳: גוי של שור שנגח ישראל
: וכולי תהס ותבקענה סוטה ע״ג ה״ג דף

לכס תנו יהושע פסוקי ע״ד :לאירוסין ע"אדרוש דףס"ה
 בלא ט׳ד״ה דף מכות וגמרא : המקלט ערי את

:לסומא פרט ראות
 הזרח׳ הקכ״ה א״ל שמש מזרחה משה יכדיל אז גמרה ע״ג ס״ן דף

:וכולי שמש



א בראשית פרשת

 היא ה' ברכת עמה עצב יוסיף ולא תעשיר היא ה׳ ברכת ״ר3
 ולאיזסיף השבת יום את אלהיס מברך שנאמר השבת זה תעשיר

 הוא ידוע עכ״ל בכו על המלך נעצב כי דכתיב האכל זה עמה עצב
 לא האדם רשאי ואין זעקש נפתל בהם אין ככיוון יתברך שדבריו
 החכם אמר * כמשז״ל גורע המוסיף כל כי להוסיף ולא לגרוע

 לשון אריכות ק״ק * ונכזבת בך יוכיח פן דבריו על תוסף אל
 עס יאמר אמנס ונכזבת מאי ותו ב יוכיחך דהל״ל בך יוכיח
 שצווי אמרת את לה ואמר האילן על לאשה דחף הנחש כי ז״ל מ״ש

 גס כ א" מתה ואינך נגעת הרי שהמית הנגיעה על הוא הקב״ה
 הקב״ה יעשה פן דבריו על תוסף אל זהו דברת שקר האכילה על

 עצמך בך וההוכח׳יהיה ממנו שאינו שהוספת הדב' שיוכיח באופן
זבוה שדחפה עצמה מחוה הדבר הנחש שהוכיח כמו ובך מינך

ב האכילה שהיא מהעיקר אפי' ונכזבת

 האדס על אלהיס ה' מצו ־ הנחש פשוקי נבאר ובזה
 הצוזי דכיוןדעקר ק״ק ־ ונו׳ הגן עץ מכל לאמר

 מכל לו לזמר הוצרך למה כן אה בלבד הדעת מעץ יאכל שלא הוא
 מלת ויצו ז״ל הראב"ע מ״ש עס נס ומה תאכל אכול הגן עץ
 מה כן אס מהמטיר אצוה העביס ועל כמו תעשה לא על כופל צווי

 בלעו ז״ל והר״א תעשה לא אינו הגן עץ מכל שיאכל לו שאמר
 מאי ותו * ומאילאמר האכל אכול כפל מאי והו ' בנעימה

 אחר וז״ל ב1 דלי ממנויתיראוהראב״ע דמלת ממנו תאכל לא
 דכתב היכי כ ותו * ממנו לומר צורך מה האכל לא שאמר

 תאכל אכול כן גס אילנות בשאר יאמר ממנו תאכל לא הדעת בעץ
 שקר אמר וגו'וכי אמר כי אף שאמר הכחש כענין גס ־ • מהם
 שאמרה במה ותו ׳ להסציה שהרי בשקרו יודע שחברו בדבר

 פן שאמרה במה ותו שמה דכר מאן נגיעה ממנו תגעו ולא האשת
 שהוא למה כי ויראה תמזתון כי אלא הל״ל ולא ספקיי לשון המותק

 שמגיע עד מלאכול עצמו למנוע הפועל שמותר שומרי' בהל' הדין
 עץ מכל גבי תעשה לא לשון ויצו שפיר אתי השתא היפות למקוס

 דעלת' פועל כמו יעשה שלא הכתו׳להזהירו שרצה תאכל אכול הגן
 ממקום אכילתו כל ולאכול היפות למקוס שמגיע עד עצמו שמונע
 ופועל שאת׳שומר הגן עץ מכל כך^א תעשה לא אהה אלא היפות

 ונמצא אכילתך כל לך שערב אחר מעץ תאכל ולא תאכל אכול בו
 שאתה הגן עץ מכל אלא פירות בלא רק מניחו אהה האילן אותו
 ליה דזכי אחר דין לו לרמוז תאכל אכל וכפל בשוה תאכל בו פועל

 לאשתי שאמ׳תנו פועל בהס שהדקהוא פועלי' מבשאר טפי רחמנא
 ולאד' דעלמא לפועל קרא זכי לא ובניו דלאשתז לו שומעק אין ובני
 הכתוב ואמר לאשתך האכיל וגס פי' תאכל אתה אכול אמר
פועל שהוא שמכולס שדה וירקות עץ לרבות מכל מלה הגן עץ מכל

: יאכל
 דת״ר מנה״ע לקרקע במחובר העושה הפועלים כפ׳ דגרסינן
 עכ"לוכו' מילי כל כרס אשכחן רעך בכרס הבא כי 1

 אימא חרמש כעלי בל לרבות הניף נא וחרמש קרא אמר אלא פד
 דהוי וכו׳וי״ל מחרמש ונילף וא״ת ההוספות וכתבו וכז׳ חרמש דבר

 לישתוק להלכותיו ככתב דכרס כיון סוף זק״קדסוף - כתוביםנ'
 דליכאשכי וכיון הכל נפיק ומחרמש קמה בעלי כל לרכזת מקעה

 להלכותיו יהיה דכרס לנו המגלה ׳'לדמי י שפיר פתזביסילפינן
 אבל כרס אצטריך למאי כן אס קמה כעלי כל דדרשינן משוס אלא

 למהוי אלא להלכותיו אתי לא כיליכאקמהאיכאלמימרדכרס
 אוכל הירקות וכל בכר' אלא אוכל אינו האילנות מכל לומר קפידא
 המע״ה הפועל באכילת דהיינו דתמון במידי ספיקא דאיכא דכיון

 ולא כתובים לשני אתי דכרס ס״ל אנא הבית הבעל לו דיחמר
 פריך כי לעיל לתוספות תיקשילהו קושיא צ"עדהך תו להלכותיו

 קמה דהויא פשיטא פירכא ומאי בחלה דמחייב קמה אי דה וממאי
 קרא כתב למאי בחל' מפייבא בלא תיירי קרח דאי בחלה דמחייבא

 מחיינאבחלה לא7 דעקמה וליכאפירכאכיק מקמה ותיתי כדם

 למילף מצית דמקמ׳לא משוס ש״־מ כרס מדאצטריך ודאי אלא מיירי
 הכא פריך כי קשה ותו ׳ ואיכאפירכא מיירי חלה כת דכקמה
 הך פריך לא אמאי כחלה דתחייד קמה והאמרת א סוגי בסופא
 כל לרבות וחרמש קרא אמר שמואל אמר משני כי לעיל פירכא

 בעוללות שחייב לכרס מה פריך כי לעיל קשה תו ־ חרמש בעלי
 קמה למימר מצי לא ותו מזבח צד בז שיש לכרס מה ליפרזךתכף

 ן לדקייל וי ־ למנחות חטיס מזבח צד כה דקמהנמיאית תוכיח
 מזבת צד ופירכת לא מחדא אחדא אבל דהו כל פרכינן הצד דאתה
 אמנם ־ דגמה ממידי ההדיוט פועל דכין דאין דהו כל לה חשיב
 כליך דכיוןדואל וקשה נפקא כליך מואל ההוא דקאמר במאי קשה

 לכך כעוללות שחייב לכרס מה למפרך איכא א״כ בכרס כתיב
 לכרס מה איפכא פרכינן הוא קולא ואי מלאכה נמר כשעת אוכל
 בו־ אין שכן מלאכה גמר שאיכה כשעה אוכל ואינו קל הוא לכך

 החמור חרמש דבר במידי וחדתדאפילו אצטריך להבי חלה חומרת
 אמר לכך דבר סוף תיכול לא חרמש בר דלאז בשעה בחל' החייב

 פועל אתה לו ולומר ליבות מכל אמר הגן עץ מכל הקב"הלאדס
 מעצי מבעי׳ לא לךלאכול מתיר ואני ולשמרה לעבדה כתיב שכן כגן
 אפי/מכלפץ אלא וזית כגפן מזבח צד או עוללות או בהס שיש הגן
 אכל לרכות בכפל תאכל אכול ואמר ־ מזבח צד בהס שאין □גן

• בתלוש תאכל כמחובר
 כמחובר אוכל שאינו שור ומה פ״ח דף כהפועליס גרסינן

 בתלוש שאוכל דין שאוכ׳במחוב׳אינו אדס בתלוש אוכל
 בשעת הוא במחובר מתאדם'כשאוכל דיכא אסוף דיו לנימא ק״ק
 גמר בשעת אלא אוכל אינו בתלוש אף קודס ולא מלאכה נמר

 חסימתו על מצווה אדס ויהא קאמר כי קשה תו קוד' ולא מלאכה
 הכי צדדבלאו להאי אצטריך ואמאי מצוז׳להחיותו שא״א משור ק"ו

 חסימתז על מצווה ואתה כמחובר אוכל שאינו משור ק״ו לימא
 חסמת אס נפשך מה כנפשך קרא אמר כמאידקאמר קשיא תו

 למימר שור ולא אחיך וחי זמדאצטריך קרא מהאי זלישתזק פטור
 מצוו׳ דאי בחסימה מצווה א״א דאדס ש״מ להחיותו מצווה א״א דשור
 מצוום דשורתהא תיהי זמהי מלהתי־וסז שור למעט אצטריך למאי

 תו ׳ בחסימתו מצווה אתה דאדס־נמי ליכא ק״ו הא להחיותו
 * בנפשך ומדאצטריך • עמך אחיך איפכאלישסוקמוחי קשיא

 מבכפשך קרא דלישתוק קשיא הו להחיותו מצזוה א״א ידעיכןדשור
 להאכיל פעמיס שני ומדאצטריךקמה בחסימה אינו דאדס ללמד
 א״כ בחסימה איתיה דאי בחסימה ש"מדאססליפיה בתלוש אדם
 מצווה ,דא״א או במחובר אוכל דאינו או דשור בק"ו אדם תיתי

 איתי* דאדסנמי ליתא בחסית ישנו שכן לשור מה ופירכה להחיותו
 שמום׳ דבר מכנפשך דריש כ צ' דף דלקמן בדוחק י״ל ושמא בחסימה

 א״א דשור למימר שור ולא אחיך מוחי דלישתוק קשיא תו נפשו
 שור להאכיל רעך רעך מדאצטריך לן ותיפוק להחיותו מצווה

 במחובר שור תיתי א״כ להחיותו מצווה אתה שור ואי במחובר
 להחיותו מצווה. אתה נמי כיוןדשזר ליכא ופירכא מאדס 1ק״ דאוכל

 כמחובר שור להאכיל רעך מרעך לישתוק איפכא קשיא הו
 דאוכל ש״מ להחיותו מצווה א״א דשור למעט אחיך וחי ומדאצטריך

 מצוום ־דא״א למימ אצטריך אמאי במחובר אוכל אינו דאי במחובר
 מק"ודאדסדא״א דאי להחיותו מצווה דאתה סיתי ומהי להחיותו

 מאכילו שאתה לאדס מה למפרך איכא הא חסימתו על מצווה
 לומר לנו צאין * במחובר אוכל כמי דשור ודאי אלא במחובר

 מצי דלא כלל בדרך אלא דמדאצטריך הקושיות אלה כל ולתרץ
 משום הוא עבתבגמר׳ק״ז דאי למימר דאיכא משוס הכתוב לשתוק
 במ״ש צ"ע תו ו תציב אתת סמיך למימר איכא מקשת אי אבל דאליס

 ליה דניחא ני״ל הדבור בסוף וז"ל שור ומה ד״ה שס התוספות
 לקמן אבל •הכא והתינח מלאכת גמר מאכיל'בשעת ק״ז לעשות

 כמחובר לאדס אא״ע פעמיס כ׳ קמה קרא אמר דשני הכי בתר
 אוכל שאינו ומהאדס ק״ו למעבד הדר היכי בתלוש עלאדס ה
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בראשית פרשת
 שהו1£חסיעא על מצווה ואהאלסשא״א למעכי תטשושפילל3

 כשעת היא החסימה שאיסור כן גס מלאכת כשעת והוא אמיתי
 כגמרא קשה תו י כדוחק ליישב ויש כתיב בדישו דהא מלאכה

 אין ן קייל והא משור ק״ו חסימת! על מצווה אדם ויהא פריך הי
 לוה וי״ל האדם תחסו׳ כלא שיהא למילף כעי והנא הדין תן מזהירין

 להלקותו דוקא הדין מן דאיןימזהירין דהא התוספות כתבו להא
 חסמתו ואס הפועל את תחסוס שלא ממון לשלס הוא אכלהכא

 עליו לוקין אין לתשלומין הניתן ולאו אוכל שהיה לומה קשלס
 שייך ולא דעת דלאוכר משוס דלקי טעמא היינו בחסימה •ובשור

: כסוגיא לפלפל יש זה כל תשלותין כיה

 כתלוש כין לרכות ככפל תאכל אכול אמר הפסוקים על ונכא
 שיה׳ תיתי ומהי וא״ת פועלי׳ כשאר שיאכל כמחוכר כין

 י״ל תאכל אכול לו לרכות אדהוצרך פועלליס משאר אדם גהע
 הקדש של ולא רעך תכאככרס כי פועל כהל׳ הוא דהדין דכיון

 : גכוה גן שהוא אע"פ לאדה״ר להתיר הוצרך לכך כן אס

 פועל כהל' הדין שהוא לפי תאכל אכול ככפל עוד ואפשר
 מפועל יותר לאדס להתיר כא גסה אכילה ולא שכעך

 אכילה אפי׳ ותאכל יתחוור תאכל שכעת שככר פי על שאף דעלאא
 אכילה לאדס הכתוב שאסר ה״א אכילה חד אלא כתיכ לא ואי גסה
 כתי' להכי אכיל׳ שמה לא נסה דאכילה שס התוספות כדכתכו גסה
 דהוי גסה אכילה למעט מיעוט אחר מיעוט דלהוי תאכל אכול

 תאכל אכול ככפל עוד ואפשר : גסה אכילה לו לרבות
 אינו ובוצר קוצר כגון במחובר שהעושה פועל כהל׳ הדין שהוא למה
 ליה ווכי לאדה״ר להתיר הכתוב תוכא7עכו שיגמור עד אוכל

 עץ מכל * כך אחר בין מלאכה גמר קודס כין תאכל אכול רחמנא
 ששנינו הפועל דין לו לרמוז כיון אמנס לעציהגן”דהל׳ ק ק הגן
 מה מכל פי׳ הגן עץ מכל זהו כענבים יאכל לא נתאניס עושה היה

 לאכול תוכל בתאנ׳זו עוסק את׳ תאכלכגון אפול אחר עץ מין בהוא
 כה עוסק שאתה ממין שהו׳ כיין כה תעסיק שלא אף אחרת גתאנה

 פועל בהל' הדין שהוא למה תאכל אכול ככפל עוד ואפשר
 לאדה״ר לד^ווז הקב״ה רצה אמנס מוצץ ואכל'ולא

 אכיל׳כדכתכו כשס הנקרא כל רחמנא ליה זכי תאכללדידיה אכול
 מה נתיישב ובזה : אכילה ככלל דשתייה שס התוספות

 • מיותר שהיא ממנו הדעת כעץ אמר דלמה ככתוב להקשית שיש
 כל גבי כמי לכתוב הדעת עץ גבי ממנו למכתב דכתרדנחית ועוד

 כגפן עושה היה פועל כהל׳ הוא דהדין דכיון ויראה ממנו הגן עץ
 בענבים יאכל לא בתאניה עושה היה וכן כנפ^י־ יאכל לא ה4

 כתב לא ולזה הגן עץ ככל לאדס זה להתיר ת הקב רצה פה אמנס
 אלא דעלמא מפועל עדיף דלא משמע דהוה ממנו תאכל הגן בעץ

 מור' היה ממנו שלטון אחר במין ולא לאכול יוכל שעוסק מין כאותו
: דוקא עוסק שהוא כמה

 נקטיה לרבותא ממנו תאכל לא כתב הדעת דכעץ ניחא ובהא
 האכל לא לעוכדו כעץהדעת עוסק שאתה כשעה אפילו

 מעץהדע' אכילה לו דכשאסר משמע הוה ממנו כתיכ לא ואי ממנו
 אמר כי אף הנחש וב^זז " ג אחר כאילן כשעוסק היינו

 שראיתי דרך שעל לפרש יש רש"יז״ל שפירש וגז'חזץממה אלהיס
 שהוא אלהיס כמלת קטן זקף שיש ז'ל אכוהב הר"י הגדול הרב מ"ש

 שתוכלו דהיינו שאמר הפסיקהעניןוה״פאףכיאמראלהיסמה
 דלא קמ״ל טובה עצת משוס אתכס מצות אני הגן עץ מכל לאכול

: הדעת מעץ תאכל שלא גזרה הגן עץ מכל תאכל

 בדכרי לדקדק שהית׳המצא׳הנחש מדבריו למד לע״ד לראה
 תאכלו אמר ולא האכל הגן מכלעץ שאמר ה'יתברך

 הכ״ה שאמר פי׳אף מפסיק ושס אלהיס אמר כי אף ז"ש רביס לשון
 אלא אאר לא שהרי שניכס תאכל לא מקום מכל הגן עיץ ככל התר

 הדעת עץ מצינז מה הנחש לדון ורצה שניכס תאכלו לא וזהו תאכל
 התיר לא תאכל הגן בפרי מצינו מה לאשה ואתר הגן עץ מפרי

 הדין שהוא כמו תאכל אלא רכיס לשון תאכלו אמר שלא לשניכם
 כשאסר כמי הכי ככלפועל זכי לא לאשתו רחמנא ליה זכי לדידיה

 האיסור היה לא תאכל לא הדעת עץ ומפרי ואמר הדעת עץ בפרי
 כפרי האיסור היה לדידיהנמי אילנות שאר שהתיר לבעליך יאלא
 אסר הגן עץ מכל לו שתתי' אדס ומה לו׳ק״ו ואין ליך ולא הדעת עץ
 עץ לה שאסר דין אינו הגן עץ פרי לה שאסר אשה הדעת עץ לו

מהו נדר השועלים פ׳ הגמרא מבעית ללמוד הנחש הדנגתדסבר

 לאזכ^ אכיל מצי' אמרינןבשלמאהיכאדהפועל מי לאשתו שיאכיל
 מאכיל מצי נזיר שהוא כגון אכיל דלא.מצי היכא אבל לאשתו רחמנא
 רחמנא זכי לא אכיל מצי יאדה״ר אילנות כשאר הכאנמי לאשתו
 זכירחמנא אכיל מצי לא דהיא הדעת בעץ אבל לאשתו אילני להנהן

 הבעין דכעי צד דיןדנזי׳לאותו עץכמו כאותו לחוהדהו׳ליהאדס
 האשת והשיבה לק״ו פירכא עושה וכזה הנחש דעת היה כן כגמרא

 מציכו במה ללמוד שבאת נאכלכלומרממקוס הגן עץ מפרי לנחש
 ככפל הקב״ה כדברי דקדקת שלא דובר אתה שקר הגן עץ שהוא

 על הקב׳ה אמר וכן ותאכיל אכול תאכלדהיינו אכול דבריושאמר
לאשה לאמר למימר דבעי יתירא לאמר מלה לאתר האדס

 האשם הנה כו תגעו ולא .וגו׳ הגן בתוך אשר העץ ,ומפר
 מה הקכ״ה כדברי דקדקה היא רק להוסיף כוונה לא

 ממכר תאכלו לא הכתוב אמר הדעת עץ כפרי כי למעלה שדקדקנז
 פרי תאכלו שלא לאמיבעיא "פ דה סוכרת והיא יתירא ממנו מלת

 לא הדעת עץ גבי על שנתון אחר עץ פרי אפילו אלא הדעת עץ
 לא גזרה אפי׳ליקחדכראחר הדעת כעץ תגעו שלא אותו תאכלו
 האשה שאמרה תמותון פן מלת כעצם מיושב וכזה מפריו תאכלו

 כוונה אמנם ודאי המיתון אלא פן אמר לא והקב״ה ספקיי לשון
 מען יאכלו שמא גזרה שאשר הדעת כעץ הנגיעה על פן במלת

: כודאי ימותו שאז עצמו הדעת
ממנו מלת הכתוב כשאמר פי׳ תמותון מות לא הכחש ראמר

 כא אלא כאילן הכניעה על להזהיר בא לא הדעת כעץ
 יודעה' כי עצמו פי'מהעץ ממנו וזהו הקליפה על אפילו להזהיר

 וזהו עיניכ' ונפקחו מהקליפות אפילו פירוש ממנו אכלכס כיוס כי
 כי אלא העץ פרי טוב כי כתיב לא למאכל העץ טוב כי האשה ותרא
 שיפה ודאי כלבה אמרה אז למאכל טוב הקליפה שהיא העץ אפילו
 שאפילו רואה שאני כיון שר״למהקליפה ממנו כמלת הנחש פירש

 אלהי" אמר כי אף עוד ואפשר : למאכל ראויה הקליפה
 שסובר פישון נהר בספרו והוא שכתבנו ז׳ל אכוהב מהר״י דרך כפי
 לע"דלמה העניןוה״פ שם שמפסיק אלהיס במלת קטן זקף דיש

 מלמדין וחכ״א כדינר ואפילו קישות פועל אוכל כהפועליס ששנינו
 דהיינו שאמר מה היס11 אמר ?י אף זהו רעבתן יהא שלא האד' את

 מעץ אפילו היתר כמשמע יש מכל ובכללמלת תאכלו הגן עץ מכל
 לכס שאמר אפילו לאכול לך שמותר כסף אלף כפריו שיביאו אחר

 האדס את מלמדין והיינו ־ להועיל מלמדכס אני זה היתר
 עצתו זו הרבה אף,מהשויס הגן עץ מכל תאכלו שלא חכמיס שאמרו

י ערמה בעקבו וכרזך תומת הראה
 כלל כדרך צ״ע ותו לאמרי מלת ק״ק ־ ה׳וגו׳לאמר רצו

 עונש עליו גזר שהרי תמות מות אכלךממנו כיוס כי כמ״ש
 אפיך בועת לגזור חזר מיניהלמה כדרכה קיסליה ואסכן המיתה

 מלת ואפשר ־ המיתה עונש ליה ותיסגו וגומר ודרדר זקוץ
 מדליקין במה פר' שהלומד שכת בהלכות הדין שהוא מה עס לאאר

 ישכת איך שכת איסור כפיו שאמר שאחר הנר לאור ללמוד יכול
 כל כפיו שיאמר פי׳ לאמר צווהו וככללהצווי זהוויצועלהאדס

 • ישכח לא ובזה תאכל לא הדעת מעץ ציווני יתברך ה׳ שעה
 מובן כזה חטא כלא מיתה אין דאז״ל י״לדכיון האחרת זלקושיא

 טוכהקמ׳ל ועצה הודעה רק עונש גזרת תמות מות מאמר שאק
 ו וכו יחטא ולא ורע לאידעטוב הדעת מעץ יאכל לא לאדסדאס

 ממנו אכלך כיוס אכל חוטא אינו שהרי ימות לא ובזה טוב עושה
 מוכן אתה תמות מות ואילך היוס שמאותו דע מהרע תבין שכזה
 אדם כי חוטא מהיותך זמן כשוס לך יכצר לא הרע שתדע ע״י למות

 מיתה דאין תמות מות כי יגרזסלך והחטא יחטא וכו׳ולא צדיק אין
 רק אלהיעלחטאו עונש תמות מות מאמר דאין נמצא חטא בלא

 טוב לא :וגו׳ אפך בזעת שקללו מה הוא העונש אכל הודעה
יבמות כעס' וכו׳ זכה לא כנגדו זכה וגו'כגמרא לכדו האדס היות

: אהכה שסכרצוף דעתי עניות עיין
ששמו שכתוכ אחר וגו׳ טוב לא מאמר שייך מאי יקשה ו^וד

עסמהשאז׳יללשמרהמן ואפשר ולשמרה לעכדה כג״ע
 שומר לכדו האדם העת טוב לא הכ״ה אמר לזה יכנסו שלא סמזיקין

 מזיקין יבאו לא אס כזה גדול כגן לשמור יוכל מה יחידי שומר כ*
 כנגדו שומרת שתהיה עזר לו אעשה לכך אחר מרוח יכאו זה מרוח
 אשתו מזרח מצד ישמור האדס אס כזה הדמיון מקומו נגד פירש

על רק סברא נגדיות על לא כנגדו מלת 1וןה עערב לרוח תשמור
המקום



בראשית פרשת
 על שהוא זה בזוית •ושב זה שדרז״ל אשתו לככח כמו הנכקי המקום
 שאסור הדין פס שמעתי ז'ל הנכחיונשסמהר"ינירב ה־יקוס
 אחר ולכן שתזכיר׳ מותר עמו אשתו ואס כשבת הנר לאור לקחת

 דאפאר לכדו היותהאדס טוב לא אמר ולשמרה לעבדה כג״ע ששמו
 דובבות ושפתותיי שיזכירנו עזר לו אעשה הדעת עץ איסור ישכח

 ז'ל הקדתוניס שפירשו מה עס כנגדו במלת עוד ואפשר
 תתחכם שהאד׳אינו תצותיך החכתני תאויני בפסוק

 מאין והחכמה פירשו וכן פלוגתיה וכר מנגד לו היות ע״י אלא
 המצא שאמרת כמו הדבר אין לאדס שיאתר שיש מתה כלומר המצא

 כעולם לכדו יהיה האדס אס לכדו האדם היות טוב לא זהו החכמה
 הטונים מעשיו על ושכר טוב לו לתת ראוי אין לו טוב אין חבר בלי

 טוב שהוא במה הטוב אל נוטה הזא ותטבעו מנגד לו אחרשאין
 לזה העזר היא ותה פכר שיקבל כדי עזר לו אעשה יכספוהו שהכל

שכר לו יהיה ובזה דבריו ויבעל שינגדהו מי לו שאתן כנגדו כי׳

: העזר והיינו
 הב״ה הס רשויות ב' יאתרו שלא ז"ל רש"י פי׳ עזר לו אי|שה

 אעשם בעצת כנגדו יבא ובזה ־ יחיד והוא יחיד
 תזוח אס נגודלו שתהיה כדי הוא העזר וזה האשת שהיא עזר לו

 דהכא אהדדי ז״ל י רש דברי וצ״ע * ח"ו אלתי אבי לומר דעתו
 ממנו כאחד היה האדס הן נפסוק לקמן ואילו הללו דבריס כתב
 אני לומר לבריות להטעות וקרוב בתחתונים יחיד הוא הרי כתב
 לו יאתרו עליו דעתו תזוח שאס הכא והאמרת יטעה היאך אלות

: י״ל ובדוחק שניס ולא אחד היית אלוה היית אם

 לאשם הב״ה היכידשאל דכי ק״ק * זאת עשית כי הנחש אל
 * עשית ואת תה כן גס לנחש שאל לא לתה עשית זאת מה

 אותר היה שאס תסי' של בזכותו מהפכין שאין תכאן ז״לכתב ורש״י
 התלמיד ודברי הרב דברי הנח' לו משיב עשי׳היה זאת מה הב״ה לו

 להכי$ שלא נצפו' לא דנחש בסנהדרין שס התוס׳ מ״ש עה לזה *״ל
 הוצרך לכך א״כ ידו על תקלה לעולס שבאת תפני נתקלל^א ולא

 נ^וית זאת תה לו 11ש לא שהלה רואיס שאנו תתה להוכיח ז״ל רש״י
 היה לא אתה ארור לו ואמר השס שקללו מתה זה מטעס לאו דאי

 לעולם שבאת לפי היה שקללו ומה למסית דלעולסטוענין מספיק
 עשית זאת מה ה הב׳ לו שאל דלא דחזינן ממאי אכל ידו על תקלה

 עני! והוא המסית כזכות מהפכין דאי[ דהואמטעס שפיר מוכח
 כתירוץ שס לדקדק שיש מה שכז׳יתיישב ויוסי׳לקח חכס )ישמע נכון

 את אלהיס ויברך הראשון תאתרי אל ואשובה אלכה :התיס׳
 אכלו' דאין למיתר כעי אי ק״ק תעשיר היא ה' כרכת זש״ה הז׳ מס

 אי ותו ־ ליה מיכעי יהיה ולא עצכדקאתר יוסיף ולא תאי כשנת
מ"שבגתרא תיתאעס וכי תעשיר תאי השבת על תיירי ה׳ ברכת

 ויראה ־ היא מלת מאי סופסוף השבת שעבדו מפני העשירו בתה
 השבתבהוצאו׳אהי׳ אענג אס לומר האדס יפחד שאל דה"פדקרא

 שכת מצות לנטל שרצה הגמון לאותו שאמרו נגמרא ש כת עני
 שיהי׳עני ודאי עני או עשיר שיהיה מיקש שונא לו שיש מי מישראל

 אמר לזה עניי' יהיו שכזה שכת שישתרו לישראל להס הנח כ וא׳
 אכל ישראל את יחטיאו לכלי לאומות עיניס כשות הוא זה כי שע״ה

 השכת שהיא ה׳ כיכרכת השכת מחמת מעניות יפחדו אל ישראל
 קצוכיס האדס מזונות כל כי לישראל תעשיר היא עצמה ההוצאה

 עמה יוסיףעצכ ולא א״ע ־ לו יוסיפו הוסיף שאס שכת מהוצאות קוץ
 אמרינן ולא שכעה למנין עולה דשכת הדין לרמוז יוסיף לשון אמר
 כחול א׳ יוס יוסיפו כן אס כשנת נוהג בפרהסיא אכלות דאין כיון
 והן אמר לזה השבת תתורתיוס אבלות כוכלדין נוהג שיהא כדי

 אכתוב השבת למעלת ודרוש עמה אבלות יוסיף שלא השבת מעלת
 ־ הבריאה מעלת לדרוש והרוצה עולה כאהבת ותמצא ויקהל בע

■ חגיגה ת׳ לעיניס ותאוה אהבה ברצוף עיין
 הבינותי ולא כ׳ ל ז ס מהרא והגאון ־ ניצול והיה מישומעין לנרי

 אע״ס מסית של בזכותו מהפכין ואין איקרי מסית הנחש שהרי וה
 שומעין מי דברי התלמיד ודברי הרכ דברי לומר יכול מסית שכל

 בת' ערוכה התוספו' קושיות ז״לשהיא לגאון אשתמיטתיה )כודאי
 היו טענות הרבה שמלאי זא״ר למשית טוענין שאין תנין כנהדרין

 עצמו יפטור משיה כל כ א׳ וא״ת התוספז' והקשו זכו׳ לטעון לנחש
 קאמר דהיכי כגמרא שס לעיין רש : שס עיין ותירצו בכך
 גזר הכף אלא לטעון לו הגיח לא הקב״ה והא טען לא שהוא מפני
 כמ"שלאשה עשית זאת מה הב״ה לו אמר ז"לשלא רש״י כמ״ש דינו
 הניח לא מסית דהוא דמשו׳ קאמר גופה דהיא וכ״ת יטעון שלא גדי

 והא מסית בכל הכי אמרינן מי דוכי אפשר לא הא לטעון מקוס לו
 ליה צייתינן אכלאיטעין ליה טענינן לא טעון לא אלא אמר' לא

 ,דקאמ לומ׳דמאי ודוחק ׳ עשית זאת מה התב״ה 1שג לא למה כן ואס
 הכחש להב״ה האשה שאמרה בשעה כי לומר רוצה טען שלא מפני

 מי דברי התלמוד ודברי הרב דברי זכי להשיב לנחש לו היה השיאני
 תלתא במותב דינא דכעידן דתאןלימאלן אפשר לא הא עתעין

נפשיה באפי דן חד לכל דלתא והאדם זהאשה הנחש בחדאיתכי
 : השיאני הנחש בעדו האשה שאמרה ממה הכחש ידע ולא

שאין דתוכחיכן התורה בפי' ז״ל רש״י במ״ש למידק איכא ותן
 מה לכחש הב״ה אתר תתהשלא תהית של בזכותו מהפכין

 עשי׳איכ׳לתיתר זאת מה לו אומר היה ואסי׳ לאשה כמו עשית זאת
 ולא לרע' הכחש דין מסי׳ממ׳שפסקהב״ה של בזכותו לאיןמהפכין

 ז'ל ורש״י בגת' הוכיחו זה ותטעם שומעין הרב דברי תטעס ויכהו
 ורש״י חדא אתר הגמרא ואפשר 5 דוחק זה לעצתו דרך בירר

 שהוא בתקוס לתסית טוענין דאין אתר הגת' דהתס חדא אתר ז״ל
 דלא דמאן כך ממוכו׳הדין כי בדי דגס קדוש כ״כ אינו וזה טוען .אינו
 מינה רבותא לאוכוחי בעי ז״ל רש"י אתנס ליה טענו לא לד העין
 בין דבמתון מממון גרוע יהיה נפשות דיני שהוא אף המסית דדין

 אס במסי' אבל וחובה זכות מלתדין והכל מחזירין לחובה כין לזכות
 יש א' ואתר חייבוהו ואס מחזירין חובה ללמד לי יש א' ואמר ויכוהו

 לאוכוחי ל ז׳ רש״י אצטריך ולכך תחזירין אין זכות עליו ללמד לי
 בזכותו להפוך לאין ש״ת עשית זאת מה לו שאל לא דהב׳ה מדסזיכן

 היה שבקל בזכותו היפוך היה עשית זאת מה לו אומר היה שאס
 רש״י שכתב הראיה זאת היתה לא אס אכל שומעין מי דברי השיב

 הלה טען כגמ׳שלא שאתרו תה עשי׳תכח זאת מה לו אתר שלא לל
,גם א* ההל ממכמן אפי' קקמיק דין גרע7 ידעינן הוה לא געדו

נח פרשת
שנאמר מי כל היה המיס נ״ר * וחתכם

איוב עד וכו' חדש עולס ראה היה בו י י ׳ *
 ויוסף והיוס תררתי לארץ ישפוך אתמול

 הוא •וידוע חדש עולס שראה א1ג למשנ' לאיוב אשר כל את ה׳
 עניות בגמ׳ועיין אי״ל מהחי׳וכן מתירא אינו צדיק שהאדם שבזמן
 פסוקי עס עולם אהבת כס נפיל לא תרי אבי אריא במאמר דעתי

 הרי נתנו בידכם בפר׳מאי ונדקדק ־ היער מן דוביס שתים ן תצא ו
 כמו וכת׳שהוא עצתו נדחק ל ז' וכו׳והראב״ע ומוראכם נאתר כבר

 הוא אשר רתש כל תאי ותו ־ וחתכס ותוראכס כפל ותו ־ בידכס כי
 בשר אך למכתב הכי בתר כעי הוה ולא חי הוא מתלת להשתיק קי

 האד' מיד כפל ותו ׳ לי לתה לנפשותיכ׳תרתי דתכ תאי ותו בנפשו
 ורבו פרו ואתם מאי ותו י באדס האדם דם מאי ותו * אחיו איש מיד
 שכת׳אך דאחר לעיין יש תו ׳ כארץ שרצו מאי ותו ־ נאתר ככר כרי

 לעכור לדוד לכו מלאו איך לסכנה עצמו תוסר אתדתכ׳זגו׳לקייכ
 ואת הארי וכא כצאן לאכיו עבדך היה רו?ה ■ כתורה ת"ש על

 דעתי עניות ־ מפיו והצלתי אחריו ויצאתי תהעדר שה ונשא הדוכ
 אס כי נקשה אתנסעוד ׳ עולס כס'אהכת המצא א'כזה באופן

 סבר תאי א'כ הדוב תן שיצילהו בה׳יתברך וכטח דע״ה נאת׳שידע
 תאי ולכסוף עתו נלחס שלא העדר בתוך הארי כשהיה מעיקרא

 לנו ומה לאביו מלת תאי ק״ק ותו ־ אחריו לצאת השה כשנשא הבר
ויצאתי תאי ותו ־ תהעדר תלת תאי ותו ־ לאחר או לאביו רועה אס

: מיותר אחריו אחריודתלת
 דאכל׳ בההיא המקבל דגרסי׳פ בהא קצת נפלפל זה להבין

 שזרע אלא ל״ש שמום אמר מחכורז לו מנכה קגכ
 יבושו לא בי מקייס הוה זרעתה אלו ל א׳ מצי כלל זרעה לא אבל

 זאב ובא עדר והניח רועה שהיה רועה מיתיבי • רעה בעת
 הארי את גס מתקיי׳בי הוה הת׳ הוית אלו ליתא ואמאי זכז' וטרף

 הוה ניסא לך לאתרחושי חזי אי דא״ל ומשני עבדך הכה הדוב גס
 בקרנייהג דובי דמתיין דוסא כן חניבא רבי כתו לך מתרחיש

.לזוטא חזינא לא רכא לניסא ודלתא ופריך
לניסא חזיה אי ליה דתיקשי קציז וקשה • קשיא קזינא



נח פרשת
 וללמא פריך מצי לא ובהא לעדרך הארי אתי מ^קראלאמה

 מיירי דכרייתא דכיון לומר יש ולזה * חזיכא לא רבא לכיסא
 זאב ונא ברייתא מדנקט התוספות כדכתכו זאבים בשעתצו־שלחת

 היה ראוי היית דאס ג(א העדר לתוך הארי ליזול דלא סגי לא א״כ
 צ"עדכיזןדלר״חבןדוסא תן י נעשהלךכמור״חב׳דוסא

 כת' כת״ש יתברך מה' הדבר כששאל אלא ליה איתרמי לא גופיה
 לרועה הצאן בעל למימר דמצי קושי׳לדוכתא הדרא א״כ קענית

 כן שבקשתי וכו'בסבתי אתהארי גס מתקיים הוה הויתהתס אי
 אבל לך ויקס אומר ותגזר וכתוב כעדרי כתחלתהשנ׳שיצליחני

 הא ודמי לי נותן היה לא שאלתי דלא כקרכייהו דובי עיזאי ללייתי
 מן שתבקש מה וז״ל אומר ותגזר בד״ה לעיל ז״ל רש׳'י דכתב למאי

 שיצליחני השנה בתקלת תיוצר מן בקשתי לא ואני יעשה היוצר

 רועה שהיה רועה מתיבי ששת רב פריך כי קשה תו * בשעורים
 ואזל חטי א"לזרעה לעיל דקאמר למאי וליפרוךנמי וכו'לשמואל

 דהכא אומר ותבור בי מקיים דהוה ליה אתר דמצי שערי וזרעה
 הארי את גס בי מקיים הוה התם הזית אי ליה לימא ברועה ■כמי
 וליע' יבושו לא בי מקייס הוה למימר אצריך אמאי דשמואל קשה תו

אומר: ותגזר בי תקיים דאמרלעילהוה גופיה מהפסוק

 דשמואל התוספות דכתבו בתאי מתורצות הקושיות אלה והל
 לתית׳ תצית לא כ שתרצ׳וא׳ מה כל זרע ליה דאמר מיירי

 מלא פסוק הביא לכך מסוייס דבר על התפלל לא דהא אותר ותגזר
 הצדיק התפלל שלא אפי׳ נס כדרך דמיירי רעה בעת יבושו ולא
 דקצתקשהדהתוספותלתה הגם 5 אומר שייךותגזר דלא

 למקשן תפשו ולא קשיא הסוגיא כסוף דקאמר במאי קזשיתס תפשו
 זרע' גבי לעיל ולא (11 לשת הכא לאקשזיי נטר דאמאי מתיכי דקאתר

 דפריך דאנה״נ למיתר איכא המקשן דעל י״ל ושמא ושערי קטי
 קושי׳ איכא דאפי׳הכא לרבותא הכ׳ דנקטו א(1 לעיל דקאמר למאי

 : הקשו דהכאקאמרקשיאדלאהדרמדלעיללכך אדחזי־נן אמנם

 במלת כיוון לאביו עבדך היה רועה הכתובי׳אמר נבאר ובזה
 להלחם עתיד שאבי הראוני השתים תן כי למיתר לאביו

 רועה שהרי גבורתי להראות היו ודוב ארי בוא וסבת ה׳ מלחמת
 דוד אבי ישי זה בגמרא כמ״ש גמור צדיק שהיה לאביו עבדך היה

 בצאן שיתקיים היה הראוי ומן באכלוסא ונכנס באכלוסא שיצא
 והס בקרנייהו דובי דליית! דושא בן חנינא ר׳ כמו רבא ניסא אבי

 של היה שהצאן שאע״ס בהפך ראיתי ואני והדוב הארי עס ילחמו
 : להלחס השה יכול ולא השה ונשא הארי בא ועכ"ז הצדיק אבי
 אבל צדיק היה דאביך בהי תימא דלא מהעדר שה !,א"

 חזו הוי ולא אחריס שחת דמפשדי רעיס היו בהמותיו
 שהצאן מהעדר שה ונשא אמר לזה בקרנייהו דובי לאתויי הצאן
 ונשא א״ע * אחריס בשחת מרעים היה ולא העדר בתוך היה

 זאב ובא רועה שהיה רועה גבי במציעא !הכיוןלמ"שרש^ז״ל
 ואינו במקומו לדרוס שדרכו דריסה בארי דבקט ודרס ארי זטרף
 איך ראה דע״ה אמר וזה עש מרכבות יירא לא כי להוליך טורף

 זה ונשא שהרי הארי עם שאלחם נס לי להראות רצה הקכ״ה
 כלו' זה כתיב ולכך טבע כדרך שלא וזה לעדר חוץ והוליכו מהעדר

 במקומן לדרוס הארי שדרך לעולמים היה לא אשר חדש זה לאה
: והוציאו שינה כאן אבל

 איך לי קשו י שאס לתרץ אחריי במלת כיוון אחריו ויצאתי ׳^,זא
 על ולעבור הארי אחרי לצאת בכפי נפשי לשוס עברתי

 הוא אחריו וזה למדתי הארי פי׳תן אחריו תירץ לזה אתדמכם אך
 אחר אשתו אחרי כגמרא שדרשו כמו עצתו ואחר מעשהו אחר כמו

 ששינה וראיתי ההוא הארי מן למדתי אני פי׳ עצתה ואחר דבריה
 שהוא כמות השה הוליך וזה כמקומו לדרוס הארי טבע שהוא המה

 ובורק אומץגבורה בו שהכיר ממני שתתפחד הורני שהארי ש״מ קי
 עם נלחם לא דלתה תירץ וכזה למדתי תמנו אחריו יצאתי לכך הוא

 שכאן לרמוז הדוב ואת הארי ובא אמר העדר כתוך כשהיה הארי
 שני פ" כשוף דאמרו והוא אחת קושיא לתרץ רעה וכיון גוריו עס

 טורף לפעמים לגוריו להוליך כי גורותיו כדי טורף אריה דקמא
 מן למדת איך דוד אתה כן ואס במקומו חרס ואינו ומוליך הארי
 כמו הדוב את גס תירץ לוה גורותיו כדי דלמא והוליך שטרף הארי

 • טרף הכי ואפילו גוריו עם והדוב הארי שהיו מדות ב בל שדרשו
 צדיק וכשאינו מהחיה מתירא אינו צדיק שהאדם צוכחכושבזמז

: וחתכם המקרקזתוראכס רמזה מה בו שולטות החיוק

וחתכם ומוראכם כאץ שכתוב זה כי אמר ומוראכם פחדכם
 צדיקים שאתם בזמן היינו הארץ חית עלכל יהיה

 דמיירי הארץ כל פני ה׳על יתן פחדכ׳זמוראכס דכתי' דמאי דומיא
 הכתוב אמר וחתכם ומוראכם דכתב ואפשר ־ צדיקים כשהם

 אף מהמבולשהביא כחס שהקב״ה עכשיו לומר בלבבכם תחשבו כל
 יכן אמר דה׳ ליתא דה' את׳ כדב׳לזה עונש יקרנו ואש׳לא נחטא כי

 נחש שחפ׳ שנתחייב מי בטלו לא מיתז׳ ד׳ ד׳מיתו׳דין שכטלו אע״פ
 אל מצווה תהיה וחתכם ומוראכם זהו גוררתו חיה סקילה מכישו

 אל כמו ככתו׳ על ומצינומלת לחיה אז לנחש או הארץ חית כל
 וכגינותי אל כמו ביתו הימת׳על אל כמקום על ז"לשיש רד״ק כמ׳ש
 וכנגד ואל על ישמש פה על מלת זהו ה' בית על היינו ימי כל ננגן
 ומוראכם צדיקים תהיו אס וחתכס ומוראכם כתב אלו דברים שני

 ורעתכ' חתכס רעיס תהיו ואס הארץ חית כל על מוטלת תהיה
 וגס כל אל כמו הארץ חית כל על הדבר מצווה תהיה מכס לפרעון

 כיס טובע חנק שנתחייב מי כגמרא דגיהיסי׳פרעומכסכת״ש
• אותו אוכלים והדגיס בנהר או

 לנפשותיכ" דמכם כפל ק ק' ־ אדרוש לנפשותיכ׳ דמכ׳ את אך
 דרשו וחז״ל ־ מיעוט מאי אך תלת גס הנפש הוא הדס כי

 ת׳יל כחמ״ו אנוס אפילו יכול אך ת"ל כשאול אנוס אפילו יכול
 די"לדהאי אך מחד מיעוטי תרי מפיק דהיכי לדקדק אין • אך

 אני ובת בת אחי ישמעאל בסנהדרין וי״ו דדריש תנאס"לכר״ע
 דלערבינהג קשיא אכן ־ דורש אני ואך אך נמי הכא דורש

 בתרתי פלגינהו ואמאי אך ל ת' וחמ״ו כשאול אפילו יכול זלתכינהו
 דכל משוס וחמ״ו שאול עריב לא דלהכי תיק מהרא"סז״ל והגאון

 נפיק וחמ״ו דמכם ממל׳ נפיק שאול דקרא חדנפיקמחדלישנא
 דמכם קרי חרב י ע" היה דשאול משוס דבריו מלנפשותיכ׳ביאור

 היכי כי ייתור דלנפשותיכ׳אינו לדבריו וקשיא שרית׳ ע״י וחמ"ו
 דמכם דאילאה״א לנפשותיכם דהאאצטריך תרתי דנימאדדרוש

 האד' אס אבל אתכם ההורגים מיד אדרוש חיות ולא אנשיס שאתם
 כתיב לכך דורש אין לדעת גופו ולאבד עצמו להרוג רוצה היה

 בחיי רבינו פי' וכן אדרוש מנפשותיכס אפילו שדמכם לנפשותיכם
 כמו לנפשותיכם למ״ד ויהיה עצמו ההורג על יזהיר שהכתוב ז"ל

 ולע״ד * דמכס אפרע שמעצתיכם למ"ד במקום מנפשותיכס
 דאיכא רבותא איכא חד דבכל משום כתרתי פלגינהו דלהכי יראה

 יעשו אולי שפחד מפני עצמו שהרג מה לו הותר שאול דוקא למיתר
 אלמלא בגמרא כת״ש ממיתה קשים וייסורים הנכרים ייסורים בו

 הנכרים בי יתעללו פן שאול תאתר וזה לצלתא פלקו לחת״ו נגדוה
 שהיה חמ״ו ענין אכל ייסורים ידי על תחייס תות לו נבחר ולכן

 חת״ו אשתעינן ואי עצתו שמסר מה דאסור ה״א שריפה מיתת
 בידם עצתס הס מומתים היו שלא מותר חת״ו דתותרה"אדוקא

 שהוא אעפ״י אסור דהוא ה"א החרב על עצמו שהפיל שאול אבל
 ואל שנתנה מוטבשיטלנהתי אנוסכת״שגביר׳חנינאבןתרדיון

מן אסור לדעת עצתו המאבד דבר סוף ־ בעצמו הוא יחכול
)לחרבן( התורה

 כוחה אני אלה ע פסוק איכה במדרש ז״ל מאמר יובן ובזה
 ואתר׳ אחת כת עתדה וכו׳ ספינות ג׳ תילא אספסיינוס

 ואתר" שניה כה עתדה זר לאל כפינו ונפרוש אלהינו שס שכחנו אס
 יחקור אלהיס הלא ג'ואמרה כת עתדה היום כל הורגנו עליך כי

 על יתפלא לב חכס כל ; לב תעלומות יודע הוא כי זאת
 הפסוקי׳שהביאו באלו עליון משרתי קדושים מ׳ה של כתות הג' אלו

 בפסוק ותו י גזרה שוס בו אין ראשונה כת שהביא בתה מדא
 ונפרוש פסוק שהביא ראשונה כת גס ־ חידוש תה השני שהביא
 דהיינו לקלון היה עליה שנתפסו דהעבירה ליתה והא כפינו

 כי פסוק שהביא השלישי את גס ז״ל דש"י כמ"ש זכור למשכב
 להקלה צריך ומה בכאן יש תעלומה ותה לב תעלומות יודע הוא

 לכל זאת מודעה והלא לחטוא השלתיס אלן כונת שאין זאת שיחקור
: ליס להפילעצמס מהפועולותיודעושבחרו

 טעם לתת בא כתות מהג׳ א׳ שכל שכתבנו במה יראה אמנם
 עברו איך ויאמרו עצמסליס שהפילו שומע יחסדם לבל

 לדעת עצתו לאבד לאדם דאסור דתכס את אך בתורה שכתב מה
 לתימר איכא מ״ת יעבור ואל יהרג הזא שהדין עריות שהיא ואף

 דלא קרקעעולס הוו רובעיס ולא נרבעיס להיות נשבו הס7 דכיון
לא כן ואס היקה עולם קרקע נאסקר שאמרו כעיןתה מעשה עבדי

היו



נ נח פרשת
 לעמ' להס היה אלא ניס ולטבוע לדעת עצמה ללוכד יביס מחזי כיו
 כת!ראשוכה התנצל׳ לזה הוו עולם דקרקע ג״ע זה שאין כיון

 סורר בן סוף התוספות מ״ש עס ' פי אלהינו שס שכחנו אס עצס5
 הוה ג״ע אסתר והא פריך דלא דהא פרהסי׳הואי אסתר והא ״ה7

 ע ג׳ איסור לבטל דטעמאדקרקעעולסמהני ידע דהתקשן משוס
 לא בפרהסיא לעבור דשלא חתור הוא פרהסיא דעני! סובר אבל

 שניה כת דעת הית׳ ההוא העקשן דעת עולס דקרקע טעתא מהני
 כיון לעבור לדידן שרי עולס קרקע דמשוס תחשבו אל אמרה וזה

 שלא השס לקדש אדס צריך פרהסיא אלא עדיות גילוי אנו שאין
 ישראל כני בתוך ונקדשתי דכתיב כפרהסי' מצוות שאר אפי' לעבור

 העון זה לבו נחשב בפרהסיא שסאלהינומלקדשו שכחנו אס והו
 * ע״ן עבדנו כאלו זר לאל כפינו ונפרוש וזהו ע"ז עבדנו האלו

 שלא אף פי' וגוע׳ הורגנו עליך כי אחר התנצלות אמרה שנית כה
 לא מקוס מכל עולס קרקע שאנו נרבעיס שאנו כיון ג״ע עון יהא
 היום כל הורגנו עליך כי והו השמד בשע נהוי עבירה מהיות יבצר

 אבל השמד בשעת שלא אלא שנו לא כגמרא ואמרו השמד שעה שהוא
 אלהיס כתהג׳אמר׳הלא * יעבו׳ ואל קל׳יהרג אפי׳מצו׳ בשע׳השמד

 ליס עצמיכס השלכתס למה יאמרו אס טעס לתת בא ואת יחקור
 דעתי אין דכשהנכרי סורר בן בסוף אתרו גמור בג״ע אף הרי

 הבאיס הנכריס דלתא זהו מותר עצתו להנאת אלא להעביר
 יחקור אלהיס הלא תירצו לזה דעבזד הוא עצמן להנאת לרובעינו

 עושים הנכרי׳ אס יודע לעקלקלו׳ומי אס לעקול אס יודע הלב זאת
מהנאת לאספסיינוס יש הנאה מה הסתס דעל להעבירם

: שריו רביעת
 התוספות מ״ש עס ירצה * נפשאשרהואחילאכלה

 באותו אלא באכילה בשר לו הותר לא באדה״ר מיתות ד׳ ק׳
 לדעתם דק״ק הגם : לא ולאכול להמית אבל מאליה שעתה
 בשר צולין מלאכים שהיו מיתבי סוגיא כסוף התס פריך דמאי

 זזה ־ מאליהן שמתו זעוף חיה כבהמה התס דלתא לאדה״ר
 לו והתיר נח כא לאדה'ר דוקא היה הדין דאותו כאן הכתוב חידוש

 לאכול אותו ממיתים ואתם חי היא דאפילו פי׳ חי הוא אשר בשי־
 הטב יבא ובזה לאדס התרתי שלא מה ולאוכלו להמיתו לכס מותר

 להתיר דכא חי הוא אשר מלת לפרש תטעה לא פי׳ בנפשו בפר אך
: וגו' בשר אך החי מן אבר

 נת בן רב לבי כאגדתא כתיב בגמרא אמרו דמכם את ואך
 הרב ופסקו זכו אחיו איש מיד ובדיקא א בעד נהרג

 וצ״ע ־ נפקא רב דבי מימרא דמהאי הכ״ת וכתב מלכים בהל'
 הדין הוא שכן ומנין כתב רוצח דכהל׳ אהדדי ו״ל הרמב"ס דברי

 דרישה לשון כשלשתן נאמר ובפירוש וגו׳ האדם דם שופך שנאמר
 מפיק ישראל לגבי תרי לבי שטרא מזכי והיכי שמיס כידי שהיא
 נח בני ולגבי דרישה לשון הוא שכך שמיס בידי מיתה קרא מהאי
 דכתיב מפיה קרא מהאי ומפיק ד כ' מיתת אחד בדיין דנהרג כתב
 גופיה דקרא דסיפיה דסבר אפשר הזה ולכאורה דרישה לשון

 דכתב יתירא האדס נפש את ומאי האדס נפש את אדרוש מפרש
 דרישה לשון אדרוש שאמרתי מה ואומר מפרש גופיה קרא אלא
 ישראל שהוא אדס שנקרא אותו נפש הוא אדס בידי ולא שמיס בידי
 אדם בידי אלא שמי' בידי דרישה אינו אדם נקרא שאינו נכדי אבל
 אדם בין לחלק דיש התוספות וכתבו האדס כתיב דבקרא דוחק וזה

 נכון היה התירוץ זה ולולא בכלל נכרי׳ האדם כתיב דכי להאדס
: מטמאה אין נכרים קברי דין בגמרא מפיק אדס לשון דמטעס
לרמוז לנפשותיכם במלת שכיוון אפשר לנפשותיכם דמכם את

 טרפה שהרג נח ובן פטור טרפה שהרג לישראל הדין
 אותו יהיה אתכסאףשלא ההורג מיד אדרוש למכס והזאת קייב
 מחיים בטל כבר דהגוף נשמה נטילת פי׳ לנפשותיכם אלא הדס

 חיה מכל בישראל כן שאין מיעוט אך כתב ולכך אדרוש אפי'הכי

 חיה או עלחבירו באים לסטים ראה הדין לרמוז ירצה אדרשנז
: להצילו צריך גוררתו

 התוספות וכתבו שמצילין ואלו משנת על סורר ט'ק גרסיגן
 זכיון וא״ת וכו' הלשון משמעות בנפשז להצילו ד״ה

 נמי הכי אין אימא ק״ק * זכז' מסתבר ולא זכו' ילפינן דמהכא
 לאחר הוא״ת כונת׳בקשר זירא׳שזה ־ מסתבר הולא מיעטז >אמאי

 אלא העבירה מן מצילין פירוש דאין קשה האבל מכח לזמר שס?*מז
 • מסתבר מיעו׳הולא נמשך ןה מנח האד׳מידו את מצילין הוא הסי׳

 הורג דחברו סביר' האי אמרח דס״לדאי נכון דרך יר׳ אמנם
 משני כי סוגי' בריש לעיל א״כ מאיסורא לאפרושי טפי

 מן עונשין וכי פירכת ידע זלא אנה"נואלאאתיאבק"זדנערה
 דטובע בק״ו אתיא בנפשן מצילין אלא מינה הדיןלימאעדיפא

 : איפכא אלא הכי מסתבר דלא ודאי אלא קודס שהזכיר בנהר

 למימר איכא הא כנהר כטובע קרא למ״ל פריך דמאי קשה תו
 לזה ־ אגורי ומגר למטרח כגמרא כדקאמר דאצטריך

 אי ומהלהס ילפיכן דמהכא וכיון וא״ת דכתכו כמאי יישכו י"לשזה
 דכיזן מהכ׳ לות׳ דקדקו אלא קושית׳לעול׳עומד' ממקו׳אחר מהכ׳אי

 כיון למיגר אף לטרוח צריך כנערה ומסתמא מנערה דילפותיה
 ככלל ויש שיוכל מה ככל מושיע יש הא דמשמע מושיע ואין דכתוב

 העמוד דלא שתירצו כמה קשה ותו * ולמיגר למטרח אפי' זה
 ואימא נפקא מוהשכותו פריך מאי המקשן האי ידע ואי ללאו אתי

: ללאו תעמוד לא ל קת' עשה דוקא ה"א מהתס אי

 למטר' דהיינו לו מוהשכותו כפשט׳דלישתוק לכאורה קשיא ותו
 מכת ושמא אפי׳למיגר דמשמעו תעמוד מלא ותיתי כנפשו

 חד מוקמינן תעמוד דלא וקרא דזהשכותו קרא קראי דאיכאתרי

 ומטא דאתגלגל וכיון :ממשמעות ולאו אגורי למיגר אפילו
י . : ת"ח להספד ושייך כו נדכר כידן דשאזל מלתא

 ואדמה קרעים וכגדיו שאול מעס המערכה מן כא איש והנה
 ויאמר ־ תבא מזה אי דוד לו ויאמר ־ ראשו על

 איך לן המגיד הנער אל דוד ויאמר ־ ,הדבר היה מה דוד אליו
 ויאמר * אתה תזה אי לו המגיד הנער אל דוד ויאמר ־ ידעת

 ראשך' על דתך דוד אליו ויאמר ׳ יראת לא איך דוד אליו
כית ואל שאול אל ה' ויאמר וגו' דוד כימי רעב ז"לויהי אמרו

 הדמים כית ואל כהלכת הדתיסאלשאולשלאנספד
 אל וקתבע נפסד שלא שאזל אל קתכע הגבעונים את המית אשר
 שם משפטו ה'וגו'באשר את בקשו ר״ל כדאמר אין הדמים בית

 : עכ״ל צדקותיו ן מזכירי שם האדם שדנין כמקום ז"ל ופרשי פעלו
 האדם שדנין כמקוס שנאמר או פניס משני כאחד כזנתז ויראה
 הספיד שלא על חייב שהיה ואמרו שדנוהו כמקזס כי דוד על שחוזר

 להספידז שלא התר צד לו שהי׳ צדקתו מזכירין כהלכ׳-שס שאזל את
 הגכעוני' שהמית כמה מיתתו דגים ניהז הוא דשאול דסכר משוס
 לומר שרזצה השבץ אחזני כפ׳ ז״ל שפי׳ כמו מיתתו גרס זה ועזן

 שדנין במקום שנאמר איו הכהניס עיר נוב שהוא השבץ עון אחזני
 שם נפסד שלא וחייבוהו שדנוהו במקום שאזל על שחוזר האדם
 לפי בדין היה שאול נפסד שלא מה כי נחשוב שלא צדקתו הזכירו
 איןמספידין הוא שהדין דמכם את אך על ועבר לדעת עצמו שאיבד
 עון בו נמצא שלא ואמרו צדקתו הזכירו לזה לדעת עצמו למאבד

 בו אין לדעת עצמו מאבד עזן הא הגבעונים המית אשר בדבר רק
 הספיח שלא דוד וטעה אך ס״ל כשאזל אנוס אפילז שאז״ליכזל כמו

 נספד שלא למת הרעב עונש מתיחס דאיך שהקשו ולמה
 המתעצל כל עסמ"שו״ל ברור הדבר זיר׳לי ־ כהלכה

 מד' א' לו לתת שראוי וכוכתס כחייו לקברו ראזי בתספ׳שלת״ח
 קבור וכאלו כמת בחיו אפילו עליהם כחשב שהאדם שיש עונשים

 ענין ממש וזה מזונות לו יהיה שלא עני שיהיה מהס ואחד בחיים
 אהבת בספר פירשתי זה דרך זעל ־ האדם את שמעני הרעב
 הארת' היה רמז שמה ראשו על ואדמה קרועים ובגליו פסוק עולס

 בחיי׳שנתעצלן קבורים הס כאלו דה״ל לז׳ דרוצה וכתבתי ראשו על
־ שלשאול בהספדו

 הראאקמשכיבין כיהדק יר׳ ־ תבא מות אי דוד לו ויאמר
 עד כי הוא והדין ברור בעדות אלא זמספידיןלאד׳אחד

 צערו אגב בדדמי דדלמ׳ נאמן אינו מת שאמר המלחמה אחדבתזך
 נאמן למלחמה סמוך הזא אס אמנס להנצל כן גס בהול הוא שהיה

 מתוך אס תבא מקזס מאיזה לו שאל להספידו שרצה דע״ה לזה
 בדדמי כניסיאו דבריו אס טינה ונפקא כסמוך אז עצתה המלחמה

 אזע' אני אכל תאמין תרצה חס פי׳ נמלטתי ישראל ממחנה זהשיכ
 עצמו המחנה מן רק למלחמה ממקיססמזך האמתכילאכאתי

 והוצרכתי פחדא הוה נמי דלדידי מתקוס פי' נמלטתי מלת זוהו
נמלטתי: וזהו נפשי על להמלט

 ממקום שכאת שאמרת פי'עכשיו לי נא הגד דוד אליו ויאמר
 כעלמ׳שתדכ׳פצוני בדכור להאמינך עצת׳אין המלחת'

 הרנן הגד׳מעלית׳שתאמ׳ודאימתוהו׳השי׳דקדקתי מתרקבענין

 וראיתי ! 1 א א



נח פרשת
 כנו זיהוצסן ושאול כחרב נפלו העסזרניסעהעס נכו ולאיתן

 רק האויב כחרב נפלו לא הס כי לרמוז מתו בהס לומר דקדק אתו

 דוד ויאמר י נפלו בהם לכתוב שלא שינה ולזה מעצמם מתו
 לדע׳ מאכ׳עצמו איזהו שהו׳הדין למה פי׳כי שאול תת כי ידעת איך
 ומושלך הרוג ראוהו אס עלהחר׳אכל עצמי מפיל הריני שאת' כנין
 שמת אותר שאתה הענין זה לש המתים כל בחזקת ה״ז סייפו ע״ג

 עצמו הפיל שהוא ראית שמא הדבר שהיה ידעת איך תעצמו שאול
 בשעה ראית ולא סייפו ע״ג תושלך שהיה ראית אז החנית על

 חניתו על נשען שאול והבה וגו׳ הנער ויאמר •• שהפילעצתו
 וראיתי שם דרך עברתי רק החנית על שנפל בעת ראיתיו לא פי'

 אלי ויאמר : בי ונתקע חניתו על מושלך פי׳ ?שען היה שכבר
 יקר כלי בס' הרב • כי נפשי עוד כל הי וגוי ותותתני עלי נא עמוד
 או אצטער בי נפשי עוד כל דהל"לכי גזרה הכתוב בזה אין כי התב

 שיהרגהו הזה לאיש לומר הוכרע שאול כי לי ויראה יהרגוני'
 שכתב י״ת ע״ד השבץ אחזני כי וזהו בו ויתעללו הנכרים יבאו לבל
 מה האיש יאמר שאפשר ולפי תשבץ לובשי פרשים שהם שם ז״ל ח'

 בו שיתעללו קודם להורגו שאול עם חסד לעשות ולצרה לי מה כלבו
 לעה״ב חלק לו ואין עצמו את והרג לדעת עצמו איבד שהוא אתר
 כל כי שאול השיב לזה עליו אחוס איך נפשו על חש שלא איש כן אם
 את הרגתי ולא בי נפשי החנית על שנתקעתי פי׳אף בי נפשי עוד

 פי׳ עוד כל כי וזהו לחיו׳ אני יכול שעדין יפה נתקעתי לא כי עצמי
 שהבאנו הדין עם יר׳ או :בי נפשי בחנית שנתקעתי היום עוד כי

 י בחגי שנתקעתי עוד כל כי זהו אך ת״ל כשאול אפי׳אנוס יכול לעיל
 נפשות מאבד נקרא ואינני התות אחרי קשויה בי נפשי נשארה

 אנוס שאני עברתי שלא לנפשותיכ' דמכם את אך מ״ש על שעברתי
 דוד רחזק : כי יתעללו לבל להורגני עמי חסד עשה כן ואס

עצמו איבד שלא ושמע דע״ה ראה אשר אחר זגו׳פי' ויקרע׳ גבגדיז
 :עצתו תאבד כדין דנו היה מקודם אבל קרע אז לדעת

 הקושי׳ ־ לאמר בך עבה פיך כי ראשך על דמך דוד יו1ג לאמר
 פיו כהודאת האדם את דנין אין שהרי בה שנתעצמו

 שיהרגוהו וכונתו הרג ולא שהרג ואזמר למות המחכים מן שמא
 העמלקי גר דוד שהרג וזה וסיים מלכי׳ בהל' כן כתב ז״ל זהרמכ״ס

 מ״ש עם לאתר מלת שנדקדק כמה שר6וא :היה שעה הוראת
 היה שככר לרמוז ותותתני אלא אמרוהמתני שלא יקר כלי נש׳

 מיתתו גמר שזה אלא לתות וראוי ככטנן שנתקע מהחרב מפרפר
 האתת אומר שאתה ואסכןזאתהיתהחכמתדע״הפיךענהבך

 שס הייתי לא שאני כיון מהם אתה שאס לתות המחכי׳ זאינךתכת
 מיתתו שקרבתי אלא עשיתי לא דהיינו מותתי אנכי לומר דחקך מי

 . למיתר לך והיה קטל קטילא גברא ויאמרו שיפטרוך אפשר שבזה
 יוצאת היתה ובזה לגמרי המיתו שאתה ה׳ משיח המתואת אנכי

 ודאי אלא הורגך שהייתי לפועל למות המחכים מן שאתה מחשבתך
 שאתה ש״ת לגמרי המיתיו אמית ולא המתי אנכי שאמרת ממה
 יודע אני שלך האמירה מן פי לאתר בך ענה פיך וזהו האתת דובר

 ויאמר כתוב ונבאר זאת קושיא לתרץ יי' או :אמת דובר שאתה
 שם יקר בס'כלי הרב ת׳יש עם ידך לשלוח יראת לא איך דוד אליו

 ממני שאל שאול כי פי׳ אנכי עמלקי אליו ואומר אתה מי אלי ויאמר
 אשלח עמלקי ואס בו ידי אשלח לא פלשתי אס אני אומה זה מאי
 שאת׳ לי ירי ובזה המיתני אלי אמר אז אנכי עמלקי לו שהשבתי וכיון

 שיאמר הית׳נסבה שבזה עמלקי שהיית לו ירא׳לומר לא איך דוד לו
 שולח היית לא ובזה אנכי פלשתי למימר לך והיה בו ידך לשלוח לך
 שכונתך ירא׳לרמוז בתלת מפסיק טעם הטעמי׳שס כעל ולזה יד בו

 ־ אתה עס זה מאי בו מכחש היית דאל'כ ידך לשלוח שהיא רצויה
 עס מאיזה בך שאול לפני ענה פיך פי' בך ענה פיך כי יאמר זזה

 סבה וזההיתת פירש לאמר אנכי עמלקי האמת לו שאמרה אתה
 אות׳ היה לא אנכי פלשתי לו אומר היית שאס שתמיתנו לך שיאמר

 על נחזור = לאמר ומלת בך מלת הטב יבא ובזה כלום לך
 שכתב הדין יר׳עס ־ אחיו איש מיד אדרשנו חיה כל מיד הראשונות

 אחיו איש מיד דוקא זהו פטור ונתגייר שהרג נח מלכי׳כן הל׳ הרב
 נהגיי׳ נח הבן אס אבל כמוהו בלבד מצוות ז׳ לו שיש כתוהו במצוות

 הדין לרמוז אחיו איש מיד יראה פטור'או במצוות אחיו אינו שאז
 פטור לזה והרג לזה להרוג נתכוון התראה בעי לא נח לבכן

 בעי לא נח כן אכל התראה דליכא משוס טעמא והיינו בישראל
 לאתי ופי לומר ההורג שיכול אחיז איש מיד שהוא ואפילו התראה

 ♦ לח כבן אדרוש זה אפילו שרגגהי אלא אינו להרוג כיונתי

 ז״ל הרמב״ם מ"ש עם אחיו איש מיד האדס תיד עוד ואפשר
 זהתיתו כלי כלי חכרו וז"להמכ' ה׳ הימן מרוצח ג׳ פ'

 דוחף דומה אינו הנהרג וכח התכת משערקכח כידו שהכהו כגון
 הברילו את המכה חלש דומה וכז׳ואינו כרגלו למכהו כאצכעו חכרו

 כידו הכהו כאיכה או שנא׳ אלו בכל שמשערין ומנין כתב ו׳ ובסימן
 כאן ז״ש כאיכה להיות ההכאה הכתוב הצריך כידו שנאמר אע"פ

 ןא״צ האדם היד אלא ככלי היה לא שההכאה אפילו נח ככן כי
 הוא אף ידו תחת שנהרג כיון אחיו איש מיד אפילו כאיכה להיות

:כישראל כמז תאערינן ולא נהרג

 על חייב צח דב{ כגמרא אז״ל ־ דסהאדסכאדס שופך
 למ״ש כיון ואפשר * כאדם האדם וזהו העוכריס

 שיכול רודף הרג אס נהרג נח דכן ממלכים ט׳ פ׳ ז״ל הרמכ״ס
 שהיה אחר אדם כשכיל האדם דס שופך זהו כא׳מאיכריו להצילו

 כאחד' להצילו יכול שהיה כיון ישפך דמו להורגו רציס שהיו רואה
 ת״ר הנשרפין פרק שאמרו מה עם לומר אפשר או ׳ מאיבריו

 אחת כבת אומר יהודה רבי וכו' מקלות בעשר אדם י'בכי הכוהו
 שופך זהו מיתתו שקירב חייב האחרון זה אחר בזה פטוריס שניהם

 ישפך האחד של דמו אחר סייוע׳אדס עס דסהאדסכאדספי׳
 היה׳ שהמסייע דקר׳מיירי מנ״ל וכ״ת מיתתו שקירב האחרון שהוא

 כתב ולא באדס האדם דם שופך וכתב מדפלגינהו י״ל זה אחר בזה
 אחר אדם בסיוע האדס דם שופך דת״ק ש׳'ת האדם דם שופכי

)לכשואין( להרוג קודס שהתחיל

 לבני ורביה פריה כשהוכיח! דבגמרא ק״ק י ורבו פרו ואתם
 שנאמר מתה הוכיחו לא ואמאי קרא מתאי הוכיחו נח

 דף יבמות והתוספות : ורבו פרו להס )יאמר לאדה״ר
 נאת' דלאדה״ר גב על ואף וז״ל כתבו ורבו פרו קאמר ולא ד"ה ס״ה

 וק״קדאתאילאק״לבתתני׳לת"קדהיכי ׳ עכ״ל לברכה ההוא
 * לברכ׳כדתריצו ויתרצוההו׳ דנאת׳לאדה"ר ורבו דפרו קרא מיישב

 ורכז פרו מפיש דת״ק ה״א במתני׳ ק"לדאלו דלרליוסף ואפשר
 שנים ע״י נעשית דהתצוה משוס רבים בלשון ואמר כלבד אדה"ר על

 רבי׳ ויכו פרו לשון דדייק יוסף רב אכל ז״ל מהרא"ס הגאון כדכתכ
 דייק דהיכי לתירוצם קשת ותו ׳ קשה ורכה פרה דלאקאמר

 דהמצוה ה״א הכי כתב דאי משמע ורכז פרו כתיב תדלא יוסף רכ
 • לכרכ׳נאמר ורכה עלשניהסוהאליתאדהתסנתיכיקא"לפרה

 והיכי ורכו דהל"לפרו דדייק כגמרא תו כתאידק״ק זה וירלישכ
 גם אשתו עס ולא לחוד יעקב עם מדכר דה׳ כיון הכי למכתב תצי
 בנימין שס על ז״ל רש"י כת"ש ׳ הראשון דאדס בפסוק כתו כן

 כלל התוספות למידונו כבר נאמר ובזה נתעברה שככר פי על ואף
 האדם אלא נאתר לא לויס כתנים ד״ה נ״ט דף כסנהדרין גדול
 לשון נאתר ה"פלא אלא כפירוש תאדם דליכתוכ לתיתר כעי דלא
 כניתן על ליעקב בישר דהקכ״ה כיון נמי האד׳הכא דלישתתע אחר

 לא כן אס גויס וקהל גוי שזהו כתעיהכת״שרש״יז״ל היה שכבר
 גוי ליכתוב תצווה האשת שאין דתשתעקפידא ורכה פרה ליכתוב

 דלא כיון דכזה ורכה פרה ליכתוב ולא לא ותו ־ תתך יצא גויס וקהל
 שניהם על ורבו פרו תשתע הוה ורכ׳תסתתא כתיכפ־ה הוה
ותו תתך יצא גויס וקהל גוי כתיכ ולא פי׳ זרכו פרו כתיכ ולא לש

: ורבו פרו אתר כאלו לאדתסתתאהוה

 כבל והרי כאן לאותרו חזר לתה ק״ק ׳ ורבו פרו ואתם
 ויר׳דלכךכתבו ׳ כארץ שרצו מאי ותו ׳ נאמר

 כיכמות שאמרו הדין לו׳ האדם דס שופך עס להסמיכו הריזימני
 לשב׳יצרה ורכי׳מ״ט קיי׳פריה לא ומתו כניס לו היו אתתר ס״ג דף

 דפריךהתסוהאמרר כתאי שס לעיין דיש הגס ־ כעינןוליכא
 דלתא קושיא ומאי כני לך נסיבאיתתאולהוו ששת לרב ליהרכנן

 לך ולהוז נסיב ליה ואמרו כניס ולא כנות ליה הוו ששת רב
 כמו והיינו משלי׳ וכזה כנוה כני לי יש ככר לתו ואמר בניס

 צ״ע תו שס פירש"י )כן להשלי׳ ההיא תניא כי התס שתירצו
 כנים כני רבנן דאתור מילתא הא תנא התם דבעי כתאי

 ואת תלא תקרא תא בעי ותאי בנות בני ז״ל רש"י וכתב כבנים
 בניו ותאי ע״ז עבד לא לוי דשבט בגתרא ואמרו הכיר לא כניו
 ז״ל רש׳'י וכתכו פשט וזהו כניו להו וקרי מישראל כהו כני

 נת בבני ורכו פרו פעתיס ב' בעצם א׳ לזה התורה בפירוש
י״ח יצאתם מתו אס א׳ פעם ורכיה קריק כקיוס כי תחשבו לא



פרשת
 דמו האדם דם שופך ההורג מן יפרע הקלה אלא הרגום אם או

 בניכסאו והרגו ורביה פריה א׳ פעם שקיימתם אף זאתס ישפך
 אין פי׳ כארץ שרצו תירוץ לזה למה תאמר ואס זרנו ופרו חורז מתו

 אלאהטעס שכגוף נשמות משוס קייס כגמרא כההואמ״ד הטעם
 ג ודוק כארץ שרצו וזהו בעינן יצרה דלשבת הארץ קיום משוס •הוא

איוב במ״ש זצ"ע * המאמר כיאור חובת עלינו קל ףןתה
 את ה' ויוסף ועכשיו מרדתי לארץ ישפוך אמר אתמול

 דמיירי לארץתררתי שיאטיהדישפוך ומאי למ,נה לאיוב אשר פל
 ועכשיו הל״ל וטפי הממון כענק דמיירי וכו׳ ויוסף עם החיו׳ ן □עני
 ה'• ויוסיף ועכשיו יצאתי ערום אמר אתמול הל״ל או איוב ויחי

 כעצ' אמר טרפ' מרות שתי לז שיש מי הדין עם אפשר הלצה וכדרך
 ונאבד שהי׳לאיוב מה דכל דמשמע לאיוב אשר כל את אומי הכתוב

 וכודאי מרדתי לארץ ישפוך אמר אתמול כן ואס למשכה ה' לו נתן
 נשתייר דאס כלוס בו נשתייר ולא המרה כל ממנו שניטל דהיינו

 קייס ועדין מררתי לארץ ישפוך איוב אפשר היכיקאמרכמ'חולין
 כי מהמרה כלום נשתייר שלא כיון כן •ואס הוא נסיס מעשה ^א

 לו ונולדו אחת מרה ממנו שנאכד היינו למשנה ה׳ ויוסף כתיב
 עולס שראה אלא אתמהא מרות בשתי דחי אפשר ואיך מרות שתי
 לי ויש • מרות כשתי לחיות לעולמים היה שלא מחודש קדש

 וממון ככנים דוקא לאו למשנה לאיוב אשר כל שכתוב דמה ראיה
 אביהם ויוסף פ'ס״א ב"ר ממ"ש * וכריאות כחיות אף אלא
 זאת אחרי איוכ ויחי וכתיב ע' אלא היו לא איוב של ""לשנותיו וגו'

הענין אפי׳ הוא כל מלת לאיוב אשד כל מאת תופרש"־ידדריש ק

: והבריאות החיות
 טרפ׳ הוא מררתז שנשפך מי דכל בזה אמתי שיר׳ מה אמנם

 רבות שנים דחיי טרפה זאינוחיואףעלגכדאיכא
 חי אינו רכות שניס שיחיה אצ״פ דטרפה התוספות כתכז הרי

 חדש עולם ראה איוב כן ואס ומנחות ע״ז פ״ב חולה אלא בריא
 כמו חולה לישאר לו והיה לארץמררתי ישפוך אמר אתמול לאל״כ

 ה׳למשנ׳ ויוסף 11 אף א11 חולה נשאר שלא די ולא דעלמא טרפה כל
 ליה אתוסיף ממנו ונאבד מקודם לו שהיה דכלמה ליה למשמע

 שראה לא אס זה אפשר ואיך הבריאו׳ בענין ואף מבדאשונ׳ משנה
 דאיכ׳למימר שנה ק״מ איוב ויחי ועכשיו פשיט לא ולהכי חדש עולס

:ודוק חולה אלא בבריאות שלא חי הרכה שחי אע״פ

לך לך פרשת

 ואברכה גדול לגוי ואעשך * מארצך ריך• רן*
דברים ד' יצחק ר׳ אמר כגמרא ־ מברכיך 1 |

 שנוי צעקה צדקה אדם של דין גזר מקרעין
 שמה את תקרא לא דכתיב השסמשרה שנוי זכו׳ מעשת שנוי השס

 ידוע • זכותאדא"י ההוא מקזסות"ק שנוי אף זי"א שרי*
 הבטכאתשמימה לו שנא׳ מאע״ה והוכיחו לישראל מזל שאין הוא

: הפסוקים באותם לעיין ויש
ויאמר • לאמר כמחזה דברה׳ היה האלה הדברים אחר

 זרע נתת לא לי הן אכרם ויאמר * אכרסמהתתןלי
 וכי ותו * לאמר ומאי אחר ק״קתאי אותו ויוצא ה׳ דבר והנה
 שקד׳ושמתי במת הי״ת במ״שלו האמין לא אע"ה שהיה אמנה ראש
 ונראה אכרהס ויאמר פעמים ב׳ ותו ׳ הארץ כעפר זרעך את

יורשי אותי יורש מאי ותו ־ תדא שאלה דתרווייהו ריהטא לפוס
 ותו • לה מבעי כנך ממעיך יצא אשר תאי זתו * מיבעיליה

 רק הל״ל ולא לספור תוכל אס כתב והדר הככביס וספור במ״ש
 • נא מאי ותו * הככביס לספור תוכל אס השמימה נא הבט
 להמשילן לחזור לת״ל מטרתא אפוכי לעפר שהמשילן דאחר ותו

 גס כתב ולא זרעך יהיה כה לכתוב שינה לתה ותז ־ לככביס

נ ימנה זרעך גס שא׳בעפר כמו יספר זרעך
 סדום מלך אל אכרם ויאמר לתעלה מ'ש עס מקושר ויראה

 וירם כמו שבועה לשון שהוא ל ואז הרמזתיידיזגז'
 ואמר אותו לבו הכה אברהם שנשבע שאירע הדברים אחר וזהו ידו

בלבו ודאג לעשות יכיל הייתי שבועה וכלא לישבע הוצרכתי איך

ד נח
 שעל לפי מהשמעת אכרם תירא אל הקב״ה לו אמר לזה יענש פן
 ת; ליהנות חטאת שלא לך מגן היה בשתי שנשבעת השבועה ידי

 אפשר ועומד הייתתזורז שבשבילה השבועה היה לא דאס הממון
 היה שנשבעת מה כי נמצא המתון שתקח מסיתך היצר שהיה
 מה וכנגד * שרי גרמיה דלזרוזי הוא והדין גרמיך לזרוזי
 וניצול נס לו שנעשה מה מחמת זכיותיו נתמעטו אולי ירא שהיה

 איסור וכימה וא״ת כמ"שרש"יז׳יל מאד הרכה שכרך הבטיחו לזה
 שנתיאשו כיון בכך מה השלל לוקח אכרהם היה אלו בדבר היה

 גזל להשיב קשה בגמרא כמ״ש שאני חשוב דאדס י״ל הבעלים
הרי מאברהם ואוכח להשיב יכול אין גמור צדיק שאפילו הנאכל

: דידיההויגזל דלגכי

 נדר אלא שבועה שאינה ידי הרימותי בפסוק עוד ואפשר
 ופרש״י בצלו ידי ארימות מהמתרגם לזה סיוע ויש

 נדר לשון הוא דצלו אחר פירוש בצלו ייסר גבי תענית ז"לבת׳
 דפתיז קשת שבועת הוי דאי משוס שבועה שאינה לזה ראיה ויש

 אמנם אקח לא כי והל״ל נדר לשון שהוא אקח באס וסיים בשבועה
 וכולי אשתו ידי מעשה המקדיש פי על כיוןעסמהדתנןפ'אף

 שעשאן להקב״ה התוספות וכתבו לעושיהן ידי יקדשו דאמר ומוקי
 וה״ק יקח אס קונס בלשון עצמו להדיר אע״ת רצה עצמו זה

 אלה׳שעשאס והפרשה תרומה ידי עושה ה׳פי׳אני אל ידי הרמותי
 מכל אקח אס ממנו אהנה שלא בהס שארויח מה כל שלו שיהיה

 ידיו מעשת לאסור יכול היה שלא לפי זה בלשון ואמר לך אשר
 ג והקדישם אבלהידיסהסבעולס לעולם בא שלא דבר דהוי

 או כחוט שייך מה-עושר ותו י הכפל לדקדק יש מחוט אס
 ויראה ־ העשרתי אני תאמר ואל ואמר שסייס נעל שרוך

 שזה המלכים משלל נעל שרוך ועד מחוט לעצמי אעכב אס דה״פ
 שנתרצית לך אשר מכל אפילו אקח אס זו אף אלא זו ולא אצלי גזל

 מהשלל שנתן מה אפי׳ אע״ה אסר זה ובכלל לך קח והרכוש ואמרת
 יבא ובזה סדז' למלך הנוגע חלק לו יפרע צדק למלכי מעשר שהביא

 הנוגע חלק לו אפרע לא שאס אברס את העשרתי אני תאמר זאל
 מממוני שנתן מה ע״י אברס את העשרתי אני יאמר למעשר לו

 הכי דבלאו ליתא והא שתתעשר כשביל שאז״לעשר כמו מעשר
 אמנם י כממון ואכרכך עשיר שאהיה הבטיחני כבר הקכ"ה

 לאמר במחזה יאמר שבועה לשון ידי הרמזתי שפירשו חז״ל דרך לפי
 בשביל לאמר היה לאברהם להראות הקכ״ה שהוצרך מת כי פי׳

 שנשבע ידי הרמותי סדום למלך אברהם שאמר אחת אמירה
 תירא אל לו ולומר אליו נגלה להיות הוצרך מהשבועה ונתיירא
 מוכן אתת זו אף אלא בדבר עזן יקרך לא אשר בלבד זו דלא אברהם

 זכו מחוט אס אברהם שאמ בשכר שאז"ל כמז שכר לקבל
 אמר ליפי' תתן מה ויאמר י וחליצה תכלת מצות לב' בניו

 זכיזתי נתמעטו מתיר'אולי הייתי שאני כיון בלבו אברהס
 כי הדבר אימת אס כן אס הזרע הבטחה יתנכה אולי זה ידי ועל

 לעשות הקכ״ה הוצרך למה כן אס עומדת במקומה הזרע הבטחת
 ואחר ירא שאני הדברים לכל אברסכלל תירא אל ופרט כלל עמו
 מאד הרבה שכרך האויבים מן להצילך לך מגן אנכי אמר כך

 תבני׳ הבטחת היתהבכלל ואס פרט יז״לזזהז כמ״שרש לעה״ב
 כלל מדעשה כן אס בכלל ירא שאני מה וכל תירא אל לימא
 הבנים והבטחת שבפרט מה אלא תירא אל בכלל אין משמע ופרט

 הולך ואנכי א״ע ׳ לי תתן מה כן ואס שנתנכה משמע
 עכשיו זרע לי יהיה אס אף כי אחרת תלונה ועוד פי' ערירי
 כן בלא בהווה ערירי הולך וללמד ללמוד חזק בתוקפי שאבי

 אליעזר דמשק הוא תורתי ומשקה שדולה ביתי משק ובן ללמדו
: ללמדו אוכל לא כחי יבטל זקנה לעת בן לי שיהיה ובזמן

 כי ויתלונן ישוב עוד " זרע נתת לא לי הן אברהס ויאפר
 לי נתת לא מקום מכל בן לי להיות שהזבטחתי אף

 שהרי בגוברין גבר אנשיס זרע פירש זרע לזמר דקדק זרע
 כני אף בז דשיס הכל עפר מה אי כעפר זרעך והיה אמרת
 הממון על יובן שלא כדי יורשי אמר לא אותי יורש ביתי בן והנה

: החכמה של חשיבות מהותי פי׳ אותי אלא

 כנגד היה הראשונה אברהם של אמירות דשני )א£שר
 ויורשי המשתוקק שהוא ביתי משק בן כי הממון

 כנגד ־ואמירה!ב׳ ה' ועזרני לדמשק בשבילו שהלכתי לוט הוא
ידעת כבר ׳ החוצה אותו ויוצא ־ אליעזר שיויש החכמה

מה 3 ! כ א



פרשת
 כוככי למימני *דענא לר״ג דאמר מינא מההןא כגמרא שסופר מה

 ליה אמר מנינהו ליה ואמר בארכילא אוחמינהו חבושי אייתי
 כקרא ה'יתברך כי נמצא הדר הכי רקיעא ליה אמר אוקמינהו

 כגלגל חוזר הדבר בהיות כמוהו מונה מאין לככניס תשפר מונה
 הכוכבי' לספו׳ כנמצישיוכל גדול חכס יהיה אפשר המכין לידע אבל
 התונניס וכךכמ״ש אלף שהס מנינם שידעו הגדולים גס ומה
 יהיה שלא הגלגל אחד רגע הקב'ה שהעמיד שמיתה נא הבט זהו

 הבט נא לשון וזהו הככביס לספור בזכותאברהסכדישיוכל חוזר
 שבפעם הככביס ושפור חוזר הגלגל שאין הזאת כעוגה פי׳ נא

 שאמרו כוכתרז״ל וזהו חוזר שהגלגל כיון לספור תוכל לא אחרת
 באות׳ אע׳ה מעלת שהיתה כלומר חתה מגלגל למעלה שהעלהו

 מעט שיעמוד נש הקב״ה עשה שבשבילו חמה תגלגל גדולה שעה
 תוכל אס וזהו מסבב שאינו כיון לספור שיוכל כדי סבוב בלי הגלגל
 הגלגל על לךמעלה שנתתי אחר הזאת בעונה תוכל ודאי לספור

 לתוכני' הידוע הגדולי׳ כלומר הידוע כה״א הנכבים וזהו לשבתך
 כלו אם עד חיי פ׳ ז״ל רש"י אשרכמ"ש כתו אס ותצינו מספרם
 כמ״ש יתנה זרעך גס אתר לא זרעך יהיה כה לו ויאת' אשר לשתות

 לפי הכא אמנם הריבוי לענין תיירי דהתס הארץ כעפר אצל לעיל
 זרע ע״ד חשוב פי׳ זרע נתת לא לי הן באומרו אע׳ה שהתלונן
 ויאמר פה הבטיחו לזה דישכעפר שיהיו יובן הארץ עפר אנשיסכי

 יהיה כה הגלגל מן יותר במעלה שהעליתיך זה כחשיבות כה לו
: ע׳י־ה ויהושע למשה עמדו שהרי זרעך

 מקרעין דבריס יצחקד׳ רבי אמר הראשון למאמר נא אלכה
 קודם מדכתיב השם שבוי דליפשוט ק״ק ׳ וכו'

 קשה תו ־ כתתיך גויס המון אב כי אברהם שמך והיה באברהם
 סוף וסוף דאהניאליה דא״י זכותא ההוא ואידך דקאמר במאי

 דשבר דכיון קשה תו ־ א״י זכות נמי ה׳דבריסולימא לחשוב
 ואימא מנ״ל דין גזר דקורע השס שנוי כן אס גריס דא״י זכותא

 שבזי יליף דלהכי י״ל ־ השסווכותאדא״י שנוי תרתי דאיכא עד
 לך נתתי וגס בה כתיב השם שנוי אחר דבשרה משוס תשרה השס

 להבנות אברהס יכול היה שמה שנשתנה לאו דאי בן מתנה
 דתשוס השס שבוי ביה בעינן לא באברהם אבל אחרת מאשה
 חד דלכל נמצא גדול לגוי ואעשך לך לך כיה כתיב מארצו שהלך

 להבנות מקוס השבוי זכות ליה לאברהסאהביא אחד זכות אהניא
 ואס השס שנוי לה אהניא מאברהם להכנות שתזכה כדי לשרה ז

 כתו השם בשנוי דין גזר לקרוע לאברהס הספיק לא לתה תאמר
 שס שבכלל השס הוסע' אלא באברהם י"לדשנויהשסליכא בשרה

 זה שאין יהזסף יוסף כמו והוא חסר ה' אברס שם יש מלא אברהם
 יעקב שס קורים שאנו לתה טעס הראשונים כתבו וזה השס שנוי
 ייתור יתיישב וכזה אברס שם קוריס אנו ואין שנשתנה אחר

 בך שייך דלא בשכילך הוא מקום והשנוי ההליכה פי׳ לך לך
 שתך ואגדלה באומרו רמז וזה השס הוספת אלא השם שנוי

 לאברהם גדזלמאברס אותו עושת אני אלא ישתנה לא שמך כלומר
 אינה שרה דבשביל למעט לך מלת פי׳ לך לך וזהו נוספת כה׳א

 ה׳דכריס תודלחשובת״ק דקשיא ןלמאי • מקום שנוי צריכה

 הגזר לבטל גורס עצמה בפני אחד שכל ד׳דבריס אלא חשיב דלא "ל י
 מקו׳ושאותו שנוי תרתי בעינן דדלתא ת״ק מקוססבר שבוי אבל דין

 קודם היה ולא ישראל בארץ היושב לא׳־יאבל מח״ל יהיה מקוס
 ד׳ הכי אלא ת״ק חשיב לא כן ואס הגזרה מבטל לא לארץ בחוצה
 כעינ} אי לךמספ״ל דלך מקוס דשנוי הך אבל ליה דפשיטא דברים

: חשיב לא דמספ״ל ומילהא סגי חד אי או תרתי

 חביב מהס איזה יודע איני לך לך כמדרש דבריהם נבין בןה1
 ארץ אל לך ולך אותר כשהוא השביה אס הראשונה אס

 פי' יודע איני מתוקן ובזה ־ חביב השנייה אומר הוי המוריה
 המכוון ווה מקומו וישנה שילך הא' ב׳דבריס לאברהם אמר הקכ״ה

 בח״ל שאתה כמוך לאדם פי' מארצך לך לו אמר ועוד לך בתלת
 איני וזהו בניס לך ויהיו אראך אשר הארץ אל שתלך לך אתני
 לבטל המקו' לפני חביב טעם מאיזה פי׳ חביב מהם זה אי יודע

 יהיה בלבד מקום שנוי דהיינו לך שאתר הראשונה אס גזרתו
 מקום שנוי א'אף כי הלכה נקטינן זה וכפי שיהיה המקום אל
 פי׳דוקא מארצך לך יתברך ה' לו דאמר עיקר השניה דלתא או

 ח״ל שהיה טמאה מארצך יוצא שאתה מקוסלפי השנוי לךמועיל

לר לד
 לך לך אומר כשהוא לא מקומו שמשנה אחר אדם אבל לא״י והולך

 זכות התם מה ג״ש לדון מופנה החס לך דמלת המוריה ארץ אל
 דהלם' החביב הוא השני לך כאן אף שם שנעקד גרים המוריה דהר

: לארץ מח'ל הוא המועיל דהשנזימקוס כת״ק
 מאי רז״ל קשו שה מה ועוד לך לך יתור ק״ק הפסוקים ונבאר

 דהפסיק ק״ק ועוד מיד לו גילה לא ולמה אראך אשר
 לאע״ה מודעת כאלו הידיע׳ כה"א הארץ כתב בתחלה עצמו סותר
 שנא' שהטעם בב״ר ת״ש י״לעם ולזה ־ אראך אשר כתב והדר

 אברהם וזכות יופי להראות בשביל היה מארצו שיגלה לאע״ה
 הידועה הארץ אל לך לך ז״ש פלייטיןוכו' של לצלוחית משל בעולם

 אני שרוצה אראך אשר הוא כן מצוך שאני והטעם "י א שהיא לך
 הטעמים שבעל והראיה הארץ למלת חוזר ואינו בעולם להראותך

: הארץ כמלת מפסיק טעם שם

 כך וכו׳ למלך משל וגי׳ וראי בת שמעי פתח יצחק רכי ובב״ר
 מנהיג בלי הזה העולם שמא כלבו אומר היה אברהם

 * משם יצא כבר והלא רש"יז״ל שהקשה מה להם הוקשה * וכו׳
 מבית האדם יוצא בתחלה הל״ל ותודאיפכא * ותזלךיתירא

 לזה • מהארץ כך ואחר השכונה שהיא ממולדתו כך ואחר אביו
 ההולך עמךדהאכסניא ושכחי אזנך והטי וראי כת שמעי פתח

 מבית שיוצא עליז דתחלהנאמר ודאי לענקהיציאה אח* למקום
 אחרת בעיר שיושב כאכסנאי כךיוצאמתוךעמואבל ואחר אביו

 כך אחר חביבכעיניו כ״כ שאינו עמו ששוכח עליו נאמר בתחלה
 כשנאמר כך אביך ובית עמך ושכחי וזהו אביו בית ושוכח מעט עוד

 אלא משם יצא כבר שהרי הרגל הליכת על אינו לך לך לאברהם
 מארצך לך וזהולך אחד דבר לבו ומסיע שמסיר האדם על מדבר

 בלבך שקועה ארצך האות עדין אכל מארצך יצאת כבר פי'אתה
 האות תסיר בהדרגות כך ואחר מלבך ארצך תאות והסר לך

 שהיא אביך בית תאות תשיר כך ואחר שהיאשכונתך מולדתך
 עמך ושכחי ע״ד והוא לבסוף נשכחת שהא מכולם החביבה התאוה
 דאס הטבעית הליכה אינו לך לך וז״ש אביך בית כך ואחר בתחלה

 שדרשר לך שלח כמו לדעתך שהוא לך לך אמר אמנם בלךסגי כן
 ארצך עם אהבה בלבך שיש ודעתך מסברתך לך אע״ה כך לדעתך

 שכת ואת גס ואף יותר שחביב מולדתך תאות שכח אף אלא זו זלא
 לך לך שדורשים אפשר או ־ יות־ לך החביב אביך בית תאות

את אראך שם לא״י ולך מנהיג בלא העולם סובר שאתה מסברתך
: יפה לך להגלות כבודי אין כאן כי כבודי

 ה׳יתברך לו שאמר אבכיר במדרש אמרו גדול לגוי וא^שך
 אחר אומרו הטב יבא ובזה גדול כהן אותך אעשה

 היו כך ואחר שברכו מצינו שקודם היל״ל בהפך שהרי ואברכה כך
 אברכם ואני כפ' חולין במ' שנחלקו למה כיון אמנם דכתב בניס לו

 בגמרא התם וקאמר אכהניור"עאישראל לה מוקי ישמעאל דרכי
 כרכת בהדי כהניס לברכת דמוקי כהני מסייע כהנא ישמעאל

 הכהנים מן לישראל יש כרכה לר"עטפי אבל דהסיעדיפא ישראל
 בשביל לא כהן אותך שאעשה שאף לאברהם הקב״ה הבטיח לזה
 כהניס לשאר שהוא כמו לישראל האמורה כהניס ברכת תפסיד זה

 והטעם ואברככה כהן דהיינו גדול לגוי שאעשך אף לדידך אבל
 תברכו לכה ישראל זכו מהיכן שאז׳ל ונברכוכך להלן כמ״ש הוא

לביכ' זוכים שישראל כיון כן ואס זרעך יהיה כה בו שכתוב אברהם
: אתה שכן כל בשבילך כהניס

 מה לרמוז ברוך והיה אמר ולא ברכה והיה עוד לאפשר
 לברכתו אברהם מגן ברכת הקב״ה שאז״לשהקדים

 שתהיה עד כ*כ שמך ואגדלה זהו גכור אתה גבורות שהוא
 בפ׳ שאז״ל צדק מלכי על טוב נליץ ובזה וראשונה בעצם כרכה
 ובשביל משם הכהונה להוציא הקב״ה שבקש עליון לאל כהן והוא

 מאברה'ובזה הכהנה הוציא קונו לברכת אברהם ברכת שהקדים
 וי! י לדי טעס הוא אלא עליון לאל מלות וגס והוא מלת ייתור תיקנו
 זרעו אין למה לך ותדע כהן זרעו ואין כהן והוא הכתוב מן היוצא

 שלא עליון אל בשביל כלומר בשביל למ"דלאל פי' עליון לאל כהן
 דאע״ה בדעתו דסבר עמו אחרת רוח צדק מלכי אמנם כבוד בו נהג

 אברהם מגן ברכת להקדים כבוד נו חלק בעצמו דהקב״ה שאני
 מרוב בעצמו רשאי דהקב״ה בשיקולו טעה אבל גבור אתה לברכת

: לא אחרים אבל להדיין כבוד לחלוק לענותו



 בפסוק משו״ל עם כרוך והיה אמר ולא כרכה והיה יל אן
 ברכ' אמרו להס אמר ושתו שאכלו למאחר בשס שס ויקרא

 לאכול יכאו העס שכל שמך ואגדלה בממון שאברככה אחר זהו
 הבת תהיה אתה אלא ברור והיה אמר לא ברכה והיה או לביתך

 העולם לכל לתת ממון לך שיש ידי שעל לשמי שיברכו הברכה
מוכרחים להם ואין האכילה דמי מהם שואל אתה כך אחר לאכול

:המזון ברכת לברך
 שנותנין מי וא' אדם של ימיו מקצרין ג׳ חלל "ש מ יובן ומה

• מברכיך ואברכה שנאמר מברך ואינו לכרך כוס לו
 המזון ברכת שעקר כיון אלא המזון ברכת כיס רמייא דהיכא ק זק

 קאמר דלא שכתבנו ברכה בוהיה שנרמז כמו אברהם סבה היה
 שאמר וארץ שמיס קונה עליון לאל אכרם ברוך ודרו״ל ברוך והיה

 המזון ברכת כשמברכים במ״ב שותפי אתה לאברהם הקלה
 לו אמר זה ועל שותף הוא שאף בכלל אברהם משלו שאכלנו ברוך

 שומע אתה הן ומכלל ברוך המזון ברכת שאומרים מברכיך הקלה
 הקלה של ענוותו וראה ארור המזון ברכת מברכין אין הא לאו

: מברכיך אלא ברוך מברכי אמר שלא

 ולשון הייתור ליישב שמך־ ואגדלה ואברכה גדול למי ואתשך
 שקודם פירו' ברוך והיה אמר שלא ברכה והיה

 ואברכה אז ישמעאל דהיינו בלבד אחד לגוי אברה׳שאעשך שתקרא
 הברכה אין לאומות מנין דיש דכיון משוס שאברכך אתה צריך
 ותקרא אברס שהוא הקצר כשאגדלשמך אבל המנוי בדבר שורה

 שישראל ברכה מעצתך והיה אלא שאברכך לך צריך אין אז אב־הס
: מנינם נודע שאין העין מן הסמוי דבר הס

 דמברכיך השינוי יז״ק * אאור ומקללך מברכיך ואברכה
 קשה ועוד יחיד לשון רביסובמקלליס לשון אמר

 אפי׳נכרי' בגמרא וירעסמ״ש ־ אקלל ומקלל דהל"ל אחר ^ינזי
 כמברכי' זהו הכתוב מזה והוכיחו מתברכים ישראל את המברכים

 חילות יש במקללי' אבל אחד בענין אברך נכרי׳ בין ישראל בין
 ישראל את קלל שהוא עליו אחמיר הנכרי היחיד קהוא מקללך דנקט
 בגת' כמ״ש אאור עליו אחמיר אלא קולא שהיא כלבד אקללו לא ואני

 ישראל את ישראל הוא המקלל אס אבל וכו׳ שמתא 13 נדוי בו ארור
 שאקללנו לו דדי ישראל שהוא כיון אאור לו לומר עליו אחמיר לא

 ומקללך שנאמ׳בצדיק מה גדול ל ז כמ״ש ממני יותר כבוד לו ואעשה
 אהבת ספר תעל ודרשו יקלו ובוזי אלא כתיב לא בהקלה אבל אאור

: וקראו הפסוק בזה עולס

 נתתי וגס זברכתיה • וגו' אשתך שרי אברהם אל ה׳ ויאמר
 תתנה גויס מלכי ס לגוי והיתה וכרכתיה בן תמנה לך

 דתשתע שתה שרה כי מאי ותו * אשתך ייתור ק״ת ־ יהיו
 לענין אס וברכתיה מאי ותו שרה כי אלא הל׳ל ולא מעיקרא

 פעם ותותאיוברכתיה * בן לך נתתי וגס נאתר כבר הרי הבנים
 אברס כי משז״ל עם ויראה ־ לגויס והיסה מאי ותו * שנית

 שרתי בתחלה שרי וכן ־ העולס לכל אב כך ואחר לארס אב נתחלה
 הרי חבר אשת הדין שהוא מה עס זהו העולם לכל שרה כך ואחר
 עלשס אברהס נקרא שאתה אשתך שהיא אחר שרי וזהו כחבר היא

 שרי שתקרא ראוי אין היא גס אסכן לכלהעולס המון אב שאתה
 ש־ה לומר שרוצה שתה שיהיה ראוי שרה כי אלא שלי שרה למשמע

 אמרעודוברכתיהעסמשז"לאשתחילעטר׳בעלה * העולם לכל
 שאמרתי הטעס מלבד מתעטרתזהו אינה והיא בה מתעטר בעלה
 ממך יותר שתהיה האשהברכתיה זאת כחבר היא הרי חבר אשת
 נתתי וגס א״ע • שמע שרה אליך תאמר אשר כל אמרתי שהרי

 פוגם אני שרה שתה את שבהוראי תראה פי'אס בן ממנה לך
 על תתמה אל חצי שהוא ה״א לה ונותן יו״ד ממנה שנטלתי כבודה
 נתתי שלה היז״ד פי׳מן כן ממל לך נתתי נגס הוא הטעם כי החפץ

 מוליד אינו ונתתילךה"אכיאברס היי״ד שחילקתי ידי על בן לך
 מן הבא בנך הדין שכפי לך קרוי אינו שישמעאל לך נתתי וזהו

 מעלה פי׳ועוד לגזים זכרכתיהוהיתה א״ע ׳ בנה קרוי השפחה
 לאומתה אלא שרה היתה לא עכשיו שעד שרה שקראתי במה לה יש

 שזהז העולם לכל לגויס שרה תהיה פירוש לגויס והיתה עכשיו אבל
 גויס מתנו שיצאו זהיתהלגויס לומר רוצה ואין שרה במלת המכוון

 במ״ש בת' דרשו זה שמכח ישמעאל אלא תמנה יצא לא שהרי יביס
 שנתנה הקנתה אלא ר״למשרה שאין יהיו מהנה גויס מלכי

: הגר זז קטורה לאברהם

 כתושטא והרגם ן עני בתקלת אבל ק״ק * אשתך שרה אבל
 יחיה ישמעאל לו אברהס שהתחנן כלפי כי נראה אמנם

 השיב לזה ־ לפני התהלך שם על ה את ירא שיהיה ודרז״ל לפניך
 ה׳ ירא יהיה שישמעאל סובר שאתה כמו הדבר אין אכל הקכ״ה לו

 דומה פי׳ לך יולדת כמלת המכוון ה'וזהו את ירא יהיה יצחק אכל
 על אינומדכר עולס לכרית אתו כריתי את ה'והקמותי ירא לך

 והיא ולילה יומס כריתי שהיא התורה לו שאתן הכטיחו רק המילה
 מקבלין ישראל אס כמ״ת העולם עס שעשיתי התנאי פי׳ עולם כרית

יו'ל נקרא ולזה התורה אתן ולזרעו יצחק עס זה וכו'קייס תורתי
5 הדברים עשרת שם על *צחק

וירא פרשת
 ואמתי עבדי משפט אתאם אס פתח איסי רב ב״ר

וגומר בנו ישמעאל את אברהם אברהסויקח זה י
 עלי נגלה הקב״ה היה מהיכן כן שעשיתי אלולי

 והגאון היה למילתו ג׳ יוס אליו וירא כתב ל ז' י יש הגה
 ימי' ד^זני שסובר ז״ל פרש"י לפי כי תמה ז״ל מהרא״ס

 ראשון דכיזס למימר דליכא נהי א״כ טפי סכנתא איכא הראשונים
 נימא מיהו עבדיו במילת אברהס טרוד היה א' שיום בקרו למילתו
 י״ל לכ"ע הג' מיוס טפי סכנתא ביה דאית שני ביום אליו דוירא
 כך כל חולה שאינו שלישי כיוס דודאידקראמיירי הנותנת דהיא
 ורץ לחוץ אברהם יצא היאך מסוכן שהאדס למילה שני ביום דאי

: אורחים אחר
 ג׳ יום שאמר חנינא בר חמא דרכי דהא הגאון שס המה ?וד

 וכתב יצחק נולד דאמריכןבפסח הא סותר היה למילתו
 פליגא למילתו ג' יום דאמר חמא דרבי דהא לו' כרחינו ועל

 היה ובז היה בניסן בי״ו למילתו ג' שיזס והובר אבראשיתרבה
:הביקור

 לומר דחקו מי אכ״ר פליג חמא דר׳ למימר דכעית דכיון וצ״ק
 כשנולד זה דכפי בניסן בי״ז למילתו די״ג ר׳חמא ששובר

 ככותל לו ששרט שאז״ל כמו בניסן בי״ז היה האחרת כשנה יצחק
 רבי חולק זה ולפי לכאן חמה כשיגיע אחרת לשנה לו ואמר
 יצחא נולד בניסן בט״ז דתניא עולס דסדר אברייתא אף חמא
 דפ' כסוגי' וסובר אב״ר חולק חמא דרבי למימר ז"ל לגאון ל ה' וטפי
 בניסן בט״ז ונולד יצחק מלת היתה דבתשרי דר״הדקאמר קתא

 אס תאמר ואס ־ דסדרעולס כברייתא סוגיא ההיא ואתיא
 להביא יש לזה הזה למועד יתיישב איך בתשרי היהה יצחק מילת

: דר"ה קמא פרת התוספות דברי
 כסוף וכו'כתבו דתאיכחג אלא ד״ה כתבו ז״ל התוספות

 בתשרי דאמרינן הבי דכל תימה וז״ל הדכור
 לומר יתכן ואיך האחרת כשנה הזה דלתועד קרא מקייס היכי הו?

 תאמ׳דשפיר דאס זה וכו׳כתכו תשרי עד נימול ולא כפסח שנצטווה
 וצווי אחר כפסח לומר דרוצה האחרת כשנה הזה למועד מקיימת

 כתכז לזה תשרי עד נימול ולא כפסח היה הוא כרזך הקדוש
 ריהטתהמקשן כפי להו דתיקשי וצ״ע * כן לומר יתכן דאיך

 מי יומין כחמשין וקאמרכעצרא בפסח קאיאלימא אימת דפריך
 הדוח' שיוכל הטכע שהי׳כפי ילדא בחמשיןמייומין ואדפריך ילדא

 נסים לה שנעשה כמו נסים מעשה כזה אף לה דנעשה לדחות
 כעצרת וא״ל קאיכפשח דאי מינה בעניןההריוןליפרוךעדיפא

 מצית לא האחר׳דהשתא כשנה הזה למועד דכתיב קרא מקייס היכי
 אינו דהא העולס נכרא כניסן כמ״ד דסכר ז״ל ר״ת כדתריץ לתרוצי

 זהיה מילה כפרק לאע״ה דנאמר לומר ואין תשרי ולא ניסן לא
 אחר עצרת שהוא האחרת כשבה הזה למועד הקב״ה לו ואמר עצרת

 אליךהיתה אשוכ למועד לו שאמרו המלאכים אלאשכשורת
 גי מום היתה ה" אליו דוירא דהאמרינן למימר ליכא הא • כפסח

 ובשור׳המלאכיס דפר׳מילה הדבור כראש התוספות כמ״ש מילה של
 דכשזר׳המלאכי׳ להיות דיכזל אמריבן דאי ותו :אחד כזמן היתה

 דאמרי הבי כל התו׳תימה "כ*מאיאקשו א א' כזמן היה לא מילה זפ'
קושיא ומאי האחרת נשנה הזה למזעד מקיימת היכי הזה בתשרי

 כשאמרו



 לו ואמרו בתשרי היה אליו אשוב למועד המלאכים לן כשאמרו
 כשנה הוה למועד קב״ה דקאת' ומאי כיהן שהוא אחריו הנא למועד

 דקים קושית' היא בהא מהך ודאי אלא שעבר בפסח היה האחרת
 עס אחרת בשנה הזה ה'למועד לן כשאמר שהוא מילה דפרק לן

 יוס רביחמא כמ״ש אחד בזמן הכל אליו דוירא המלאכים בשורת
נ ג׳למילה

 הכנהת גדולה שבת כע׳ בזה אז״ל העכור נא אל וגו׳ לאפר
 נאה ענין בזה וע״ד שכינה פני מהקבלת אורחים

 לחס פת ואקחה : ס״ב דף לעיניס תאום בשפ־ ידרוש
 אליו ויאמרו : אהבה רצוף בספר דעתי עניות דרוש דגו'
 עניות באורך דרוש אין על נקוד ואז"ללתה אשתך שרה איה

: מציעא בת' ז"ל והתוספות רש״י עס בפלפול דעתי

 הדברים* אחר ־ויהי העקידה לפרשת קצמינו לנרתיק
אברהם אל יצחק ויאמר ־ נא קח ויאמר י

 ההוא המקו' שם אברהם ויקרא • ידך תשלח אל ויאמר * אביו
 • את ומאי בוי"ו והאלהיס מאי הפסוקים באלן ק״ק ־ ה'יראה

 עלתה ולא אז״ל דהיאך ותו ־ יתירא שם מלת שס והעלהו מאי ותו
 משמע לעולה דמלת לעולה שם והעלהו צוה והלא יצחק זה לבי על

 לעולה תאי ותו * בב״ר כת״ש אסקוניה אתתיניה לא קרבן לשון
 מיד ההר לו גלה לא ולמה ההרים אחד על תאי ותו ליה מןעי עולה
 אליך אומר אשר שאם אתפלא אשוב וקוד ג ז״ל שהקשו נמו
 פלוני בהר עלה מצינושאת׳אליו והיכן שהזכיר ההרים אחד אל שב

 את וירא עיניו את אברהם וישא שכתוב תצינו איפכא ואדרבה
 ענן שס שראה שם א״ל שהיי תיתא וכי ידע שתעצתו מרחוק המקום

 אומר לשון בזה יצדק דלא קשה סוף סוף ידע ומזה ההר על קשור
 ידי על כי אראך אשר אלא הל״ל ולא כלום לו את־ לא שהרי אליך

ג המקום שהיה אברהם הכיר הענן סימן
 עולם יש וכי להקב״ה אברהם שאמר הפסוק בזה אז״ל )קוף

 צדק מלכי מזמן הכהן הוא אתה הקב״ה לו והשיב כהן בלא
 גס הקב״ה לו אמר דכך קרא בהך רמיזא דהיכא חדא תרתי וקשה

 כפה' לעיל דרז״ל שכן כהן היה שהוא יודע היה שהרי לאע״ה יא קש
 יצחק ויאמר מאי קשה ותו ׳ למלכות הנני לכהונה הנני ויאמר

 ויאתר לומר שחזר אלא זה ולאדי כלום לו אמר ולא אביו אברהם אל
 ותו ־ יתירא בני מאי בני הנני אברהם שהשיבו בתה גס : אבי

 ־ לו תלת מאי השה לן יראה אלהיס אברהם ויאמר בפסוק קשה
 דרשו ורז״ל ־ תאזתה לו תעש ואל הנער אל ידך תשלח אל הכפל ותו

 ליכתו׳ הוף דהוף וקשה לו תעש ואל ת״ל דם עפת תתנו אוציא שמא
 ההוא המקום שם מאי ותו ־ בכלל וטפתדס מאותה לו תעש ואל
 בשם עכשיו לקרותו צדך ותה היום יאמר אשר לומר. וחזר יראה ה׳

 פ׳הנחנקין שאמרו במה כלל דרך אתפלא אשוב קוד הר:
 תשת׳גדול אברהם ויעש בן חננתו זה זקן שאתר שען של דבריו אחר
 השטן ראה תה זה לפי וצ״ע גוזל אן תור לו היה לא משת׳ אותו ומכל

 היה להעזדה ותכף פרקיי״א לדעת ל״ז בן כשהיה זה על לעורר
 ההשטנה איחרי מהזה שחיטה לשמחה שיה׳תכף כדי להשעין לו

 שפי׳ מי עקיד׳יצחק זמן בפסוק בהדיא כתוב דאינו דכיון סימא זכי
 כשנגמל תכף שנה שנתיס דבן יפרש שען של דבריו אחר בגמרא

 י׳יאדבן כתב ז״ל תדעדהאהראב״ע גדול דוחק זה העקידה היה
 וכיש העולה עצי לסבול יכול דאיך הקשה ואפ״ה כשנעקד ח'היה
 רש״י יחידך את בנך את י שני תרי בר דהוה נימא אין טפי דקשיא

 דעתו תערף שלא ד״א לחבבו כדי מיד לו גלה לא ולמה כתב ז״ל
 מצא בעיניו לחבבו ע״ש כי ואמר תמה ז״ל מהרא"ס הגאון ־ עליו
 • מצא היכן ידעתי לא דעתו הערוף שלא שכתב מה אכן בב"ר

 תלמוד הדבררש"יז״ל שתצא קולמוסו קן מתחת שנשמט ובודאי
: הנחנקין פרק ערוך

 אגב שאברהם אלא ככיון הס ית' דבריו לעולה שם והעלהו
 רק עלה והעלהו אמר לא שהקב״ה דקדק לא שעפא

 בעלת בהמה על אמר דסמורה ו' פרק סוף הדין עם כיון לעולה
 בדתי׳ ויביא תמכי לעול' אמר כלום אמר לא עולה זה הרי מוס

 יצחק על עולה אמר לא לבי על עלתה ולא הקב״ה אמר זה עולה
 א11 אמרתי ולא טמאה בהתה כתו והוי להקרבה. חזי לא אדס שהרי

 איל לן לשאזתין פי' לעולה עלייתו סבת יהיה שס העלהו פי' לנ^לה
 •' עליו שארחם בכיתו ירי עולה-על תמורתו אחר

 הנון זקף רואי אחרי י אליך אומר אשר ההרים אחד על
 אליך אומר אשר כי הפסוק לפרש למדתי ההרים במלת

 וכי הפסוק שאז"לבזה למה רמזו אלא ההריס מלת על חוזר אינו
 כהן מניתיך כבר הקב״ה לו ואתר אברהם שאמר כהן בלא עולה יש

 בת״ש הבין שאברה' אליך אומר אשר וזהו לעולס כהן אתה שנאמר
 היכן שאל ולוה אחר ידי על לשני יוצא פועל שהוא והעלהו הקכ״ה לו

 כלומר אותר אשר פי' אליך אותר אשר הקב״ה לו והשיב הכהן הוא
 אומר אבי אליך אלא לשני יוצא פועל אינו והעלהו לך אומר שאני מה

 * הווה לשון מצינו אותר ותלת כהן מניתיך שכבר אתה שתעלהו
 כן ואם לכהונה הנני ויאמר בפסוק אז״ל שהרי עוד שהקשינו ולמה
 כהן שכל הדין עם יראה אמנם הכהן הוא היכן להקכ״ה שאל איך

 שנתחנך הכהן הוא היכן כן ואם האיפה עשירית חינוך קרבן צריך
 גוזר פי׳ואני כהן מניתיך כבר הקב״ה לו והשיב נתחנכתי לא שאני

שם פיר׳ יתירא שם במלת בנךוזהרמיז ידי על יהיה שהחנוךשלך
 : לכהן ומניתיד עליך גזרתי מלכיצדק עם כשהיית

 אלא ההרים למלת חוזר שאינו אליך אומר אשר עוד ואפשר
 טעם ששם שכתבנו הטעמים בעל כפי העולה לתלת

 הקב״ה תקן היום שאותו ז״ל מ״ש עם ויוכן ההרים כמלת מפסיק
 אשר הקב״ה לו וז״ש הערבים בין ואחד בשחרית אחד כבשים ישני

 שתקריב הכבש איזהו תדע ולא כבשים שני תראה שם אליך אומר
 ובזה תקריב כבש איזה אליך אומר ההרים אחד על כשתהיה בע״ה

 אחר חיל מקודם אברהם שלאה אחר פי׳ אחר איל והנה מלת יובן
 נאחז תזומן האיל והנה אלא להקריב עתיד שהוא האיל שאינו ראה

 : שאשחטנו תצפה שהוא ש״מ בסבך מדנאחז אברהם ואמר בסבך
 מעשה כל אחר שנברא שר"ל אחר איל במלת עוד ואפשר

 שנבראבע״ש שלאברהם כמושאז"לואילו בראשית
 לע״ד יראה אביו אברהס אל יצחק ויאמר : השמשות בין
 יעכבו שלא עמו ואליעזר לישמעאל הוליך שלא שניהם וילכו מ״ש עם

 וסת' שהו׳אביו עמו הבי׳נעריו דלת׳לא לאביו אמר יצחק והנה בידו
 יעקדנו ואפש׳לא שנה לק׳ לו שהיה הוא גס ותה ברא על מרח' אבא
 יוכל ולא אביו שהוא לו אמר ומה אלאברהס יצחק ויאתר זהו יפה

 אחרים צריך היה וא״כ יפה עקדני לו שאמר שאז״ל כמו לשוחטו
 אומר אני לכך כי תחשדני ואל פי׳ אבי א״עויאמר * לעקדני

 שיבואו כדי הנערים שני הבאת לא ולמה יכול ואינך אביו שאתה
 כמן בשחיטה הוא פי׳רצוני אבי לז״א ויצילוני בידך ויעכבו הנעריס

 ולא בידי מעכב מי בדבר שרצוני וכיון יכהן אבי מלשון רצונך שהוא
 • לעקדני תוכל שלא אני ומתיירא אבי שאתה אלא לך אמרתי

 שאתה לתה מוכן לשון הנני שנאתר מקום כל בני הנני ויאמר א״ע
 שרצונך או' שאתה ולמה מוכן הנני לעוקדך כח לי יהיה שלא אומר

 .הולך אתה ובודאי בבי שאתה לפי ידעתי אני גס כמוני בעקידה
 שהרי ליעקד הולך שהי' יצחק ידע לא עדין שהרי תאמר ואס בדרכי

 שניהם בזילכו ז״ל רש״י פי' וכן לעולה השה ואיה כך אחר לו אמר
 כלום יודע היה שלא בשמחה יצחק הולך שהיה שכשם הראשון יחדו

 כשהלכו כי נרא׳שמפרש ילקוט במדרש כי י״ל אברהם הולך היה כך
 יחדו שניהם וילכו וז״ל יצחק הדבר יודע היה בתחלה יחדו שניהם

 אברה' אל יצחק ויאמר פסוק הביאו כד ואחר לישחט וזה לשחוט וה
 הסית הועיל שלא וכשראה ישחטנו שנא לאברהם אמר שהשטן אביו
 וילכו וז״ל השני יחדו שניהס וילכו ודרשו חזרו כך ואחר יצחק את

 בילקוע חז״ל דרך לפי מתחלה כי הוכחנו הרי לשחט זה שניהם
 כשהסית כך שאחר אלא ליעקד שהולך יצחק יודע היה כבר
 כולה עיול לא אי שם שאמרו כמו השה ואיה אתר השטן אותו

 בענין אבי ויאמר שם פירשו שהם ואף פלגא תיעול מילתא
 מקום מכל רחמים עליו שיתמלא כדי כך שאמר אחר
 שהולך מתחלה יצחק שידע שלימדונו אחר דרכני לפי אני

 מלשון אבי לפרש נוכל שמח היה זה כל ועל לישחט
ששניהם חדוה לשון לרמוז חסר יחדו ואמר ־ רצון

: המשמחים
 מפני והמאכלת אתר ולא והעצים האש הכה אפר

 השמים מן יורד שהיה פי על אף שבאש
 ביקוד צריכים העצים וכן ההדיוט מן להביא תצוה

שבכל הכנה .צריך אין המאכלת אבל מתולעים יהיו שלא

: שזחטין
 ואיה



ו וירא פרשת
 כקור צריך שהקרכן הדין עס לו רמז פי׳ לעולה השה ואיה

 אמרולדידיהו דצ״ז קמא ובפרק מוס בו יהיה שלא כדי
 שכעין דאפילובדוקין לדידן יומי חלת בעי אבר מחוסר •יאיתלהו

 מקריב והיה התורה כל מקיים היה ואע״ה יומין תלתין בעי פשיל
: ביקור דבעי בתמיד ומציגו כלל מוס כלי שה י

 עד למשמרת לכס והיה מעתה אלא צ״ז דף בפסחים גרסינן
 טעון אחר ואין ביקור טעון זה ה״נ לחדש י״ד

 בןבגבגמצי זק׳קדבלאו • וכו' אומר בג בג בן והתניא ביקור
 מקחו זה למדרש מצית לא תו בקור טעון זה דרשת דאי למפרך

 • התו׳ מכעשו׳כדכתבו מקחו בעי לא ביקור בעי דלא דכיון מבעשור
 שני פסח למעוטי הזה ההוא אלא דקאמר במאי איכאלמידק ותו

 לפסח בקור לרבו׳ הזה בחדש ועבדת מדאצטריך דהא וקשה •ובקור
 אס ביקור צריך דאי ביקור צריך אין שני פסח דהא משמע דורות

 ־ לרבויי ועבדת ביקו׳אדאצטריך בעי דורו׳דלא לפסח תיתי מהי כן
 דלדורו׳ היכי וכי וז״ל להלן מה בד"ה ז״ל דכת׳רש״י במאי קשת ותו

 דכיון וקשה דשויס משמע דורות לפסח ה״ה ביקור בעי דתמיד
 טעון דורות דפסח מועבדת קרח דגלי דשויסהסאסכןהשחא

 זליגמר ביקור למימרדטעון בתמיד תשמרו אמאיאצטריך ניקוי
 נמי דורות פסח דקאמר במאי קשה ותו מצינו במה דורות מפסח

 זכ״ת ותמיד מצריס מפסח ותיתי אצטריך ואמאי ועבדת כתיב הא
 דכוותיה מסתכרא קאמר דהא אפשר לא הא מיעטיה דהזה דה״א

 ה״א ועבדת לאו דאי י"ל ־ אחד יזם ב'שהוא פסח דהיינו ממעט
 • דורות ופסח שני פסח תרווייהו ובמעט זה נז י שא כל מיעט דהזה

 אתה אבל בו יאכל לא ערל כל מעתה אלא דקאמר ק'במאי ותו
 להכי ועבדת אצטריך ואמאי ועבדת קרא אמר דורות בפסח אוכל
 איחרו והתוספות דורות בפשח ש כ ערל אוכל אינו כ׳ דבפסח כיון

 אינו ערל דאי נאמר ואס * בו תשברו לא עצם עד זאת קושיא
 פסח לרבות ועבדת דכתיב בתר כן אס קרא ליכא שני בפסח אוכל

 למ״ל בו אלא פריך מאי כן אס ערל בו אוכל דאינו כראשון שיהא ב׳
 אוכל אכל ערל אוכל אינו כז ולמימר כ׳ פסח למעט אתי דכו אימא
 ערל אוכל איבו ב' דפסח דוכתא משוס דידעינן ודאי אלא כ׳ בפסח

 : פסח קרכן למעלת לדרוש ומועיל ההיא כסוגיא פלפלתי זה
שאני מה עם לו כמלת כיון לו יראה אלהיס אכרהס ויאמר

 שכשם אכרהס את נסה והאלהים כפסוק מפרש
 במקו׳ ואת עמו כנסיון כביכול ג״כ והאלהיס כך אכרהס שנתנסה

 אברה׳ ויאמ' וזהו הצדיק כצר׳עם אנכי עמו כתב שהקכ״ה לפי עס
 הוא כן אס בדבר צער ככיכזל נוגע יתברך שלו כיון יראה אלהיס

• תיקון לו לראות מוכרע

 מלאכי בכו כנו את אברהם שעקד בשעה במדרש ז'ל אפרו
 דמעות ג' ונשרו חוצה צעקו אראלים הן שנאמר השרת

 זקן כי ויהי שנאמר זקנה לעת עיניו וכהו רשומות עיניו בתוך
 כזה הטב דכר אגוזים גל בספר הרב מראות עיניו ותכהין יצחק

 להפיל ליה מצערו קא צעורי לנחומי אתו דהמלאכיס והקשה
 זכציר שליש כדמעות ענין מה ותו ־ לסמותו בעיניו דמעות

 שכאו ג'אנשים היו הכוכים המלאכים שאלו ויראה * לא וטפי
 לעת עיניו שיכהו רצו עליו ומרחם מדכר ומדאגה שרה את לכשר
 כנו יראה המזכח גבי על צוארו שפשט כזה צדיק שאמרו וקנה
 ונשארו א' ממלאך אחד כל דמעות ג׳ עיניו בתוך הפילו לזה עע״ז

 הטכע אל הדבר מביח הקלה היה ואס זקנתו עת עד רשומות
 עליו מלעיזים היו המלאכים דמעות בלי זקנה לעת עיניו שיכהו

 שידעו עכשיו אבל ח״ו בז שהיה עזן כשביל שאולי ואומרים אדם בני
 שנא׳הן ומ״ש * לתלות במה לו יש דמעות בו הפילו שהמלאכים הכל

 שייך איך ראי׳מהתס מייתי מייריאלא ביצחק לאו וגז׳התס אראלים
 אפשרדאלוהג׳דמעותמג׳כתות אינטי : במלאכים בכיה

 ואילךשאח' מכאן חסרון יקרם אולי מדאג׳מדבר שבכו שיש ה״ה של
 ישרה הקב״ה ואילך מכאן שמא כפרה מזבח למעלת יצחק שיגיע

 הראשוני׳ שפירשו מעל׳חרככמו של תקדשו בית ויניח עליו שכינתו
 היה האבו׳לא בזמן כי אבותינו עם היה כאשר עמנו ה' יהי בפסוק

 הרב שפירש שמעתי ובזה :תקום של משכנו היו שהם השכן
 נדר יעקב והפסידו נדרו ד' במאמר ז״ל גאמיל ן׳ יהודה מהר״ר
 אלהיס בית תהיה הזאת והאבן שאמר הוא שהפסיד שמה והפסיד

 לע"דבכית וזה לשכינה: משכן יהיה שהוא רוצה היה שהתב״ה
 משכנו ליצחק הקב״ה יעשה אולי שחשבו העקידה בעת המלאכים

 כעת ה״ה שככו כשם פי׳ אראלי' הן שנא׳ והו שלבעלה כ״ז ויניח

 של לכ״ה הקכ״ה יבא לא עכשיו שאמרו מטעם מטה של כ״ה חרבן
 מעין שאב׳בשלמטה עד בירושל׳שלמעלה אבא לא אמר שכך מעלה
 דמעות להפיל אחת המצאה ועשו העקידה בעת בכו בכיה אותה
 שנפגם מזבח דין לו ויהיה יעלה כעננים בעיניו שיהיה כדי בעיניו

 ההוא המקו' שם אברהם ויקרא :לשכינה משכן יהיה שלא כדי
 אמר שלם קראו נח בן ושם יראה אותו קרא אברה׳ אז״ל • יראה ה׳

 אותו אני קוראו ואס יתרעם אברהס שלם אני קוראו אס הקב״ה
 כן דאס בזה והקשו ־ ירושלס שניהם קרא לכך יתרעם שס יראה

 צדיק אכרה׳יותר שהיה משוס לומר ואין ירו שלס ליה מבעי איפכא
 מדקדמת יתרעם לא יראה שקורים אחר גופיה דאברהס הקדימו

 שלתרץ ואפשר ־ שלם קראו בזמן לו קודס צדק דמלכי כיון שלס שם
 זהים סוכה הקכ״ה לו עשה שלם שהוא עד וז״ל ברכיה רבי אמר זה

 דלכך ניחא ובהא ביתו כנין שיראה רצון יהי ואומר בתוכו מתפלל
 שיראה יה״ר שאות׳ יתכיך תפלתו סגנון שהיא לפי לירח׳ אקדמיה

 יראה המקום שם קרא לתה לך תדע הכתוב וז״ש ובנוי שלס ביתו
 להתפלל הקב״ה שרגיל בתחל׳לפישאמ׳יאמרהיוסבהרה׳פי׳מה

 ־ בנוי לפניו שיראת הוא תפלתו הר ששמו חרב שהוא עכשיו בתוכו
 המקזז' דהבי׳ משוס הוא לירא׳בציריי בחיריק מיראה הכתוב ושנוי

: מאליו שיעשה בצירי יראה וזהו שמיס בנין הוא בע"ה

 הכתוב כפל ליישב יראה ה' ההוא המקום שם אברהס רקרא
 ה' ל זז׳ הטורים כעל פיר׳ זה שמכח עד והפסק והשבוי

 חדש שם אפילו שאז״ל מה עם ה׳ שם לו שקרא לרמוז בפסק יראה
 לפר' ולע״ד ־ אכרהס ידע ה׳ לירושלי׳שהוא לקרוא הקב״ה שעתיד
 יראה ה׳ ההוא המקום שם אברהם ויקרא ז״ש דרכו פי על הכתוב

 הב' ז!1מ כי הכתוב אמר והב׳יראה ה' הא׳ למקום קרא שמות ב׳ פי׳
 י בהר היום כה שיזכר האס פי׳ היום יאמר אשר לירושלס שיש שתות

 ה׳יקבנד פי אשר חדש שם ה׳זהז קריא׳שס אמנס יראה שם הוא ה׳
 יקר׳לירושלי' אז לעה״ב רמז שהוא למחר כי ואמ׳היו׳למעט לעתיד

 : שכרס ליטול ומחר לעשותם היזם שסה'בע״תע״דשאמרו
 יראה ה' תפלתו היתה ומה וצלי ויקרא התרגום ע״ד יראה או

 בי בפסוק בב״ר שדרשו מה יובן ובזה עוד ינסני ולא בעניי
 עוד תנסני שלא יה״ר אברהם שאמר לפי למת זו שבועת נשכעתי

 שכך לרז״ל דס"ל האמור כדבר אלא אברהס כן שאמר רמיזא והיכא
 במל׳ פסק ששם ומה ־ עוד ינסני ולא בעניי ה׳יראה תפלתו היתה

 בריה כל בצרת מצטער שכביכול הגדול שמו למען שיעשה לרמוז ה׳
 תפלת? ששמע שני׳לבשרז פעם מלאך הוצרך ולכך צדיק של שכן וכל

בסיוג ידי על כי לרמזז את ומאי בזי״ז נסה והאלהיס לע״ד וזה
 כל לעין משתבח דתות יתברך ה' כן גס נתנסה אברהם

 יאמר אשר :גדול צדיק שהיה העולס לכל לומר דאברהס בגויה
 ו יכסה ית׳לבל לאל שהתחנן מה על טעס לתת אברהס בא פי' היזם
 תעלומויז כל לפניך דידך לגבי אס הוא מה על הנסיון ענין כי עוד
 ליריאך נתת בפסוק כמשז״ל בעול׳ להראזתי כשביל אלא הנסיון אין
 היו׳עמדתי שכבר דידי לגבי הודעה א״צ ואילך מכאן להתנוסס נס

 שעמד אברה׳זה עלי אומרים ומה בחסידותי מודים הכל זה בנסיון
 בהר וליראות לעלות זה אדם ראוי יראה ה׳ כהר כזה גדול בנסיון

 אברהם: זה ה' בהר יעלת ה׳ויבאבעצסעסמהשדרז"למי
 בנך את נא קח לי שאמרת בשע' שאז״ל שיאמר המדרש דרך וקל

 זרע לך יקרא כיצחק כי אמרת אתמול להשיבך יכול הייתי
 פי' היוס יאתר אשר ויודע רואה אתה כבר פי׳רבש״ע יראה ה' ז״ש

 לכבודך שתקתי ועכ״ז ולו׳היוס כנגדך לטעון יכול שהייתי הטענה
 ה׳ירא׳ראה בהר צער לידי באים יצחק שבני בשע' אתה שאף ית״ר

 עוד ואפשר: המזבח ע״ג צבור יצחק של אפרו כאלו להם וחשוב
 יהיה ותמורתו הוא בהל׳תמור׳והיה שתו׳הדין היז׳לתה יאמר אשר
 בדבר יש פנים משוא וכי היום עלי ויקשו יאמר אשר אמר לזה קדש

 מי יראה ה' כהר אמר לזה ניצל איך בני לעולה השה שאת' שאחר
 ישמשוא לא ירא'איך שם העליון שהואב״ה ה׳ בהר ויעלה שיזכה
 שם לעול׳ממש שם בו ונתקי' כשמתו כ״ג מיכאל תתריב שם כי פנים

 ז"לשפי' החסיד הרב זקני בש׳מזרי ושמקתי :כמרו׳ככתו׳לעיל
 שיש ידעתי אני אמ׳אע'ה אדמון דברי את אני רוא' ה׳ירא׳עלדרך

 שכינתו ישרה אומרי׳שהקב״ה מהס יש חולקים סברו׳מלאכי׳במרו׳
 אברה' אד׳גדולכמו אומר׳אח׳שיש מתם בתחתוני׳ויש בעליזני׳ולא

 כי יה״ר ידברס■ירא' אכרה׳תחבוניס בא שתשר׳בארץ ראוי בארץ
 ירא' ה' עליו ה׳ירא׳וישפיע שבהר ראוי שהקב״ה הסבר׳שיאמ׳היו'

ונכון דעת כאותו ויכריע רזא׳סגר׳אוק׳המלאכי׳ אני ויאת' אותה

 אל



ררא פרשת
 לענין יאמר * מאומה לו ואלתעש אלהנער תשלחילך 9^

 מפי שמעתי אני אברהם תאמר אס המלאך שאמר הכפל
 הרב דברי ידך תשלח אל בשמו אומר ואתה כנך שחוט יתברך השם

 אס כי האות לך ווה לו אמר לוה שומעין מי דברי התלמיד ודברי
 הסכין שנעשה שאמרו כמו מאות׳ לעשות תוכל לא בו לחתוך תרצה

 שס ויבן : הודעה רק צווי איננה תעש ואל מלת ובזה כשעוה
 הקדוסשהיה המזבח דהיינו תכחה"איתירא המזבח את אברהם

 בנ׳לרמוו וי כתי׳ דלא ויכן מלת בזה יובן ולנגיד ע״ה ונח אדם מימי
 המזבח מקום זידע באע״ה בינה הקלה שנתן בינה לשה שהוא

מ! הבין שפירושו שדרשו מזבח ויכן אהרן חרא דרך על הקדום
ג ויבנה כתיב הזכוחמדלא

 ולא 4 לשוב ן שעתידי נתנבא כתב ל ז" רש״י אליכם ונשובה
 דנתנב׳ קאמר לא קטן דבמועד זה מצא היכן ידעתי

 ברית לאמר שייך מה נבואה כדרך ואי לשפתי' כרותה דברית אלא
 דכמדלש גס א' נבו ה לו עלתה כך אלא הגורמות שפתיו לא לשפתיס

 השתחוי' כזכות אכרה' ההשתחזיה בזכות הכל שאמר זה מצאתי לא
 ונשתחוה לזה רמזת תייותר ובמסרה • ונשובה ונשתחוה שנאמר
 ־* ה' עיר אל ונשובה לכו ־ ונשובה ראש נתנה ־ ונשובה
 4ה' עד ונשובה לכו * ונשובה אליך ה השיבנו • ה׳ עד ונשובה
 אברהם השתחויה כזכות הכל בב״ר שאמרו החלוקות כל ירמוז
 הפסק זה לפרש ונשובה ראש נתנה הביא לוה השתחזיה כזכות

 נתג׳־לאשנו אברתס שאמר בזכות ההשבה שהיה אליכס ונשובה של
 עיר אל ונשובה לכו ג ראש ככפיפת נכנעים ונהיה יתברך לה'
 ווהו מתכנסות תגליות השתחויה בזכות במדרש עוד מ״ש לרמוז ה׳

 מה דאע״ה מונשובה ונשובה ההוא דילפינן ה׳ עיר אל ונשובה לכו
 סבה שנהיה פי׳ ת׳ עד ונשובה 4 התסהשתחויהעמואףכאן

 השתחוי' בזכות וזהו המקדש כית שהוא היכלו אל להקב״ה שנשיב
 אף עמו השתחויה התס מה דאברהס מונשובה ונשובה האי דיליף

 כקדם ימינו חלש פי׳דמסייס ונשובה אליך ה׳ השיבנו 4 באן
 דצריך וקאמר תשובת ידי על כבראשונה המתים דהיינותתית

 התסהשתחויה ונשוב׳מונשוכ׳דאברת׳מה דילפינןההזא השתחוית
 הול/ כי קרא בההזא דמסייס ה' עד ונשובה לכו 4 כאן אף ממו
 אלא נפקדת לא חנה אף למ"שבב״ר רמז ויחבשנו יך )ירפאנו טרף

 חולי שוס לה היתה שאס וירפאנו טרף כי גזכותהשתחויהוהז
 דטרף ונשובה ההוא דילפינן השתחויה בזכות וזהו נפקדת עקרות

 התם אף עמו השתחויה הכא מה אברהס דגבי מונשובה וירפאנו
 עיין לשפתיים כרותה כרית דזנשזנה תענין בןה דעתי ועניות

: אהבה ברצוף במ"ק
 אס הה'ד וגזע׳ אליו וירא אתר הקודס מאמר אל ונשובה לכו

 עס אמאס ק״קדמאישיאטיהאס 4 אתאסמשפטוכו׳
 כמולן נכר כן כל עס הסמיכות לו שהוקשה ויראה 4 וכו' וירא
 שלא להתרשל ואמתי עבדי משפט אמאס אס אכרה׳ אמר וז״ש יאתו

 שאמרו מה לרמוז אל יקום כי אעש׳ מה נימול שאני ביוס אות׳ למול
 שיעמוד פניו אע״ה וחילה וללכת לקנס רוצה היה שתקלה בגמרא

 העכדיס נתוליס היו לא שעה באותה ואס האורחים שיביא עד שס
 שאכניס עד המתן להקב״ה לומר לאברהם פנים היה לא מתו

 אחר מחזר שאתה עד לאברהם הקלה לו אומר שהיה האורחים
 כך ואחר ביתך יליד ימול המול מצות קודם קייס אורחים הכנסת
 אשיבנו מה יפקוד זכי 4 מאצלו קם הקלה והיה אורחיס הכניס

 מה סדום את פוקד הקלה כשהיה המילה מצות מחמיץ הייתי לוס
 עמהס זכותי צרף להקלה אברהם אמר ארילל שאז״ל ישיבנו

 להלה להשיב כח לי היה לא התצז' מחמיץ הייתי ואס חמשיס ויעלו
: סדום את לפקוד בא שהיה בשעה זכותי שיצריף

 אברהם כי והוא ואמתי עבדי משפט ויבא קרוכלוה ואפשר
 מלתלן נתרשל שלא עבדיו עס אחד משפטים ל עשה

 אתר עתה שרה אמת׳כשנתקוטט עס ואחד עצתו הוא יוסשנימול5
 אלו אמאס אם זהו גברת שעשיתיה אחר לענות׳ יכול איני אני הוא
 דברים כשני אעשה מה זה כנגד אמתי ושל עבדי של משפטים הל

 אעשה מה אתסדוס לשפוט למשפט יקום אלפי׳כי יקום כי האחד
 כדאתרן עמהס זכותי צרף לומר אוכל וכי להצילם לעשות אוכל הה

 הייתי לא אס וכן 4 אמתי כנגד וזהו זכות מכל עבירה והלא
 אף זריז והייתי ביום מלן הייתי שלא דהיינו עבדי משפע עושה

 לעילתן שלישי 9יו3 לבקרני כשלא דהיינו הקל? יפקוד כי ג^צות'

 לקום רוצה ליישהיה יאמר אס אשיבלו מה בקור מלשון יפקוד מהו
 אורחים להכניס רוצה שאני תקום לא לי לומר אוכלי איך וללכת
 העברי© את למול עליך המוטלת מצוה עשה תחלה לי יאמר והלא

:האורחים את כנוס לך כך ואחר
" היה למילתו ג׳ יזם חמא רבי דאמר במאי מילתא ונימא

 לברכה וכרונו מזרחי אליה מהר״ר הגאון והקשה
 שהיה לפי את־ לא ראשון יום בשלמא למילתו ג׳ יום דתנ״ללמימר

 הוה כ׳למילחו דיוס נימא אכתי אבל ביתו ובני עבדיו במילת טרוד
 מבשלישי השני ביום $פי סכנתא דאיכא משוס לבקרו הקב״ה ובא
 אזמרי׳ לכל בגת׳ שאתרו הדין עס עוד י״ל לעיל דכתבתי מתאי ובר
 מכת דהכא דכיון ברור ובזה בחליך שב דמשמע וחולי מאבל חוץ שבו
 ׳ל א לעמוד כקש לומר אתה צריך כתיב ישב יושב והוא לכתיב מאי

 כן אס סכנה בו יש שהחולה למילה כיוסשני מיירי ואי הקב״השכ
 אמה שלא נאמר זאףאס כחליך שב דמשמע שכ הקכ״ה לו אמר איך

 מהחול? תעמוד אל למשמע הך היינו תעמוד אל אלא ממש שכ לו
 המסורת מכח מוכרע שזה שב הקב״ה לו שאמר ממת ודאי אלא
 רבי וסבר צער אלא סכנה דליכא היה ג׳ לביום שמעינן כתיב לישב
 משמ מרחיצין ולא הגי כיוס מזלפין דסכר דשכת ת״ק כדעת חמא

־* ונכון וחריף סכנה לליכא

שרה חיי פרשת
ראם מה עקיב׳ רבי אמר רבתי אסתר ה ^2/

תבא מדינה קכ״ז על שתמלוך אסתר ״ י ״■י '
 קכ״ז שחיתה שרה של בתה כת אסתר

 ויחס פסוקי הפסוקים אלו להספד כדרוש לעיין הרוצה ותמלוך
 עולם כספ׳אהכת כתכתי עפרון פסוקי וקצת מתו פני מעל אברהם

 במס׳ לעיניס תאוה בס' כתבתי קכרו את ממנו איש □פסוק
 קבורה להו איבעיא סוגיה הדין נגמר פ סנהדרין

 הראשונים מתו פני מעל אברהס רקם : כפרה משוס
 מתו ז״ל הרא:'ע פירש זה מכח קבה שהיא מתתו דהל"ל הקשו

 מתריס האות מלאך שהי׳ שדרשו יובן רז״ל דברי עס אכן לגוף רמז
 אמר ולזה העקידה מחמת שרה מיתת גרמת אתה לו ואומר כנגדו

 שנטלמ״ה מותו לפני מרע״ה גבי דרז״ל וכן הממיתו שהוא מתו
 דידיה קרא דקשת יתורץ אלה כדבריהם גס * כנגדו והשליכו
 עגת' מלפני כתכ והדר מתו פני מעל דחס כתכ דכתחלה אדידיה

 קשה הוף וסוף דמי לפניו כמוטל לקברו עליו שמוטל דכיון אמרו
 כתב היאך דמי לפניו כמוטל לקברו עליו דמוטל דאמרת לכיון
 קרא וקשה לפניו מיקרי לא דת! משמע מחו פני מעל שקם קודם

 אחד דכתיב מאי מכח סובר להגמרא דידיהאדידיהאמנסי״ל
 מעל קודס דכתיב מאי מפרש מלפני מתי ואקברה מלפניה שקס
 המות למלאך שחוזר 'שכלל כת אלא לשרה חוזר שאינו מתו פני

 המת דלגבי לעולם אכל מתתו כתי לא לכך1 הממית פני תעל זר״ל
 עוד אפשר ז 4 מיקרי לפניו לקוכרו האכל על שמוטל עוד כל

 על דאימיירי המות מלאך על מיירי נימתו דפ ככ״ר שדרשו שמה
 מתרים שהיה ומה 4 קאי דכדידה ופשיטא פניה מעל ל היל המת
 שהיי( מיתתה סכת גרמת אתה לו אומר שהיה היינו כנגדו מ״ה

 על דין שמסרה שעל לשרה לספוד על שדרז״ל כמו ידך על נענשה
 מתריס שהיה דמה המתנות שפירש למה צריך ואין מתה אכרהס

שאין העקידה כשכיל מיתתה גרמת אתה לז שאמר היה כנגדו
: וזהו ציווהו שה׳ כיון הללו לדברים טעס

 שמתרים אחת אמירה בשביל פי׳ לאתר חת בני אל לדבר
 איני ולמה מיתתה סכת שאני לי זאזמר כנגדו מ״ה

 י׳ ה אס כי קכר לה לבקש לכס לדבר באתי זה בשביל קכר לה מבקש
 כיון קכר לה מבקש הייתי לא צדקת היא ששרה אחר עצמי מצד

 משוס קבורה להו איבעיא כסוגית ועיין כפרה משוס לקבורה
 מתי ואקברה אס אלא לעיניס תאוה ובס׳ עולס אהבת בס׳ כפרה

 שרמו המ״ה שהוא כנגדי שמתרים לפני שיש מי מסבה מלפני הוא
 כנגד זאת המצאת עשה ע״ה ואברהם מתו פני מעל במלת עליו

 טוב עפרוןשהז׳שדה יבין שלא קב׳כדי שכוונ׳לבקש יבין שלא עפרון
דרכס לפי המפרשי׳הקדמוני׳אף ג׳׳כ פמ״ש אבו׳העול׳ כתוכו שיש

 חברון



ז שרה חיי פרשת
 מינוהו היום אותו כתיב ישב בניחתאז״ל כתוך יושב ועפרה

 כחולם יושב כתב דאי ל וי מהרא״ס הגאון כתב כשיא
 ישב ליכתוב הוף הוף ד וק״ק עומד היה שמעולם בינוני משמע היה
 נשיא מינוהו היום דאותו ש״מ מלא יושב כתיב מדלא זדרשינן קשר
 יושב והוא דכתיב אברהם גבי למאקאהניוכשלתא המקרא כן ואס

 הכ״ה לו אמר דלא משמע הוה יושב אלא כתיב לא דאי תרמהו בעינן
 שהקב״ה ולא ישב מעצמו דהוא ה״א כן גס בלבד ישב כתב ואי שב

 יושב דכתחלההיה דרשינן אמרלוכןאבלמכחדקשהיושבאישב
 גבי אמנם המשור' זהו וישב שב לו ואמר הקב"? •מפני לעמוד ובקש

 מקרא כתיב לא ראי ואפשר ־ ממסורת מקרא שבי אמאי עפרון
 עבר לשון ישב כתב ולכך דישכעברהוא איפכא אדרבה ה״א יושב
 שלו עין צרות עמו בני שראו ולפי עליהם נשיא היה שמתחלה לומר
 ממלכותו עתקהסירוהו הון כך כל השרה בער לקח כמוהו שמלך
 -עפרן וקראוהו הכסף את אברהם ששקל אחר שמו נחסר ולכך

 גדולתו שמעינן לא זכוה מפרש הייתי וה מגדולתו שהורידוהו משוס
 נתן זעיר נש מכר זכין רב נש כר להוי דלא כבודו דעשו' אברהם של

 שהוא כחולם יושב דקרינן השתא אכל כשיא בלכ׳שימנוהו הקכ״ה
 למאיאהני המסורת ישב כן ואס לעולם דהוא משמע הוזה לשון
 נתמכה כבודו ומשוס מלך היה לא דמעיקרא אברהם ככודושל ש״מ
של כבודו משוס שנתמנה דאחר לרמוז המקרא יושב וכתב ישב וזהו

•• ביניהם למלך יושב נשאר אלא ירד שובלא אע"ה

 כס׳ דעתנו עניות עיין ־ וגו׳ לאמר חת כני אל וידבר
 כן מדין להנצל רצה ה אע כי עוד ונפרש עולם אהבת

 כל ואמרו רביס וכאו קרקע למכן־ שבא אחד הוא המצרדהדין
 קודם העיר יושב שכן ואחר העיר מיושבי אחד אס אקח אני אחד
 מקדם רכים עמכסימיס נתישכתי כבר גר שאני פי על אף לז״א
 ומה מיקרי העיר מיושבי חדש י'ב בעיר שישב כיון הול! והדין מאז
 יושבת היתה ששרה דאחר לומר סברא דאין ז״ל הרמב״ן "ש כת גס

שס ישב אברהס אף אלא אחר כמקוס יושב היה שאברהם בחברון
: אחר למקום נסע קודם אחד שיוס אלא

 זאת וכי פי' בתמיהא לן לאמר אברהם את חת בני מ^בד
 איתמר כשוין אלא שייך לא הדין רזה לו נוגע האמידה

 קודם הת״ח ות״ח קרוב ות״ח שכן הוא הדין חכם שהוא במי אבל
: קודם ואתה בתכנו אתה אלהיס נשיא ואתה

 יר׳ : וגומר שדהו בקצה אשר המכפלה מערת את לי לתן
 מכר הדין שהוא מה עס המצר בן מדין להנצל כיון לע״ד

 אותת בצד קרקע לו מכר כך ואחר שדהו באמצע מעט קרקע לו
 הקרקע זאת לגבי זבורית הוא לו שמכר המעט אזתז אס שבאמצע

 המכפל' מערת את לי זיתן אמר זה זכה הלוקח באחרונה לו שמכר
 בקצה אשר עוד אמר להפסיק קטן זקף ושם עובה שהיא לו אשר

 כך המערה לי שיתן רוצה שאני כשס כלומר לי ויתן על חוזר שדהו
 כסמוך שיש שדה מעט שגס שדהו כקצה אשר לי שיתן רוצה אני

 לומרזכורית מקצה בתלת כיון וזה לי ימכור זיבורית שהיא למערה
 ואיננו שבאחיו הפחותים. מן ומקצהאחיז בפסוק שאז״ל ע״ד וגרוע

 בן מדין אנצל ובזה ל ז י רש שהביאו מקרא של פשוטו אלא דרש
 כצד שהוא שלקחתי השדה קצה מצד המצר כן שגם.אני המצר

 אס שדהן בקצה דסגידלימא הכתוב ייתור יתיישב ובזה המערה
: והכן אחר דבר שהוא אלא שהזכיר למערה חוזר

 להנצל אחר באופן אע״ה כיון .עוד ־ לי יתנכה מלא בכסף
 ק׳ שוה אס מלא ככסף שאקחנה והוא המצר בן .מדין \

 שעבראע"העלכלמדת לסוחר עוכר כסוף וז״ש כק״ק אקחנה
 אמר כך שיתן מי בעולם נמצא היה שלא לקנות כא שהיה סוחר

 היה קנוניא המצרן יאמר שלא עדיס בין הדכר יהיה בתוככם עוד
 מקפיד אינו לקבורה שהמוכר וכשם קבר לאחוזת רוצה אני ועוד

.:מקפיד אינו קבורה הלוקח כך בק"ק ק׳ שוה על

אמנם עמי• בני דלעיני השינוי ק״ק ־ שמעני אדוני לא
 ק״ק לקנותשוה צריך אינך אדוני לו אמר י"מדעפרון

 שאיני דין לו אין הכי דבלאו המצר בן מדין להנצל המצאות ולעשות
: המצר דין בה אין ובמתנה כמתנה יק בדמים לך מקנה

 המצר בן מדין שכוצלתי נהי תאמר ואספי' עמי בני לעיני
 דמשמע לנגדי עומל המשפחה דכני אחר דין עדין אכל

 מערת מייתור לקכורה לו מכינה היה דעפרון דלעיל מהכתוב
 לו אשר אמנם מכפלת! מערת דניכתוכ דשגי לו אשר המכפלה

 אף לכבודך עפרון לו השיב לזה ולמשפחתו לו הכין אשר משמע
 יודו שהם משפחתי בני לעיני לך מוכרה אני קברנו מכחר שהיא

 חזקה אחר ואין מתך וקבור חזקה דעשה ועוד ויחתמו כדבר לך
 עד כמ״ש חת כני לעיני כתכ ולא עתי בני לעיני כתכ ולזה כלום

 המוכר מדין להצילו וכא משפחתו בני על מדבר דעכשין עכשיו
 ־• משפחה פגם משוס אותה ונוטלים משפחה בני באים קברו

 היא דאס הדין שהוא מה עם עמי לעיני עוד ואפשר
 בני לעיני זהו המצרן לסלקו יכול באחריות מתנה

 נותן איני עמי בני לעיני כאחריות שלא לך כותנה אני פי׳ עמי
 דבר אכל שלי שהיא לכאורה לעיניס רואים עמי שכני מה אלא

 שלו שהוא אסתןויאמר מצד או העיר מצד אדס שוס יכא אס שכסתס
: אחריות מקכל שאיני לאורה מוציאך ואיני

 מלת כייתור כיון לך נתתי השדה וגו׳ אדוני לא עוד ואפשר
 מתנה• אני לך נתתי השדה דכרי והבן שתעני פי' לך

 התערה וכן ליורשיו ולא לך אלא נותנו שאיני הדין שהוא כתו עמך
 לעיני חי שאתה זמן כל מתך לקבור כבודך משוס נתתיה דוקא לך
 בלי לך נזתנה שאיני ממה תצטער ואל פירו׳ לך נתתיה עתי בני

 אכי ותתבייש משפחתי בני שהס עמי בני לעיני שאני לפי תנאי
 ׳• לו הכין אשר הקברות בית מוכר כמוכי אדם איך שאומרים מהם

 אברהם אתה פי' שתעני אדוני אחר־לא דין עס עוד ואפשר
 שעם אחד בענין שאדבר דברי פי׳ הבינני גדול חכם

 עושה שאני דכרי כה והלא כפניהם שאדכר אף יבינו לא הארץ
 השדה נסחו וזה לך אכתוב אחד שטר עמי כני לעיני אחת המצא׳
 מתכת א יתיר לישכא לך כתובי שא נתתי׳זמת׳ לך והתערה לך נתתי

 לפרש צריך בתוכר דדוקא הדין כפי צריך הייתי שלא תה התערה
 שנתןהשדה כיון הוא יפה בעין נותן דסתס בנותן אבל הפרטיס כל

 לך לפרש צריך שאני שתראה תתה כן ואס לתוכו התתובר כל קנה
 אלא תתנה בלשון לך כתבתי לא כי תכין תזה כו אשר המערה כשטר
 בעיניהם אותי יגבו לבל עיניס כהות להס שיהיה עתי בני לעיני
 בתתנה ליתן והי׳לי כסף ברצי תתרפס אני איך שכתותי מלך לומר
 לעניה' עמי בתוך שאני ומחמ׳בושה מכירה שהיא הבן אברהם אבל

 שאתר עפרון במאמר אברהם הבין הפירוש זה וכל מתנה כתבתי
 לעיני בדבריושמ״ש הבינו הארץ עס אכל לך נתתיה עמי בני לעיני

כתבו' דרך על גלויה שתהי׳מתנה אותר שהיה לך נקתיה עמי בני
: בשוקא וחתמו? ככרא

 הזכיר בתוככסולא לי יתננה אתר השינוידאע״ה לדקדק רש
 ויראה • עירן שער כאי לכל הזכיר ועפרון הבאיס כתוך

 וקצת׳באתר' זאת כתדינה קצתם הרכה מצרניס דכשיש הוא דהדין
 בתוך שאתם כתוככס לי יתננה ז'ש קדמו שכתדינה אותם וקדתו
 עורר העתידים לבאים חושש אינני מתרצים שאתם וכיון העיר
 לא,תיכעי' לאברהס ואמר עפרון ובא * התע־ה ותבקשי לויתן

 אפילו אלא לך תודיס שהם ודאי העיר בתוך היוס שהם למצרנים כי
 אני לאמר באים להיות ועתידים בנתצא שאינם עירו שער באי לכל

 ובשד' לך נתתי השדה כי המצר מבן להצילך אחת טענה להם אומר
: ליתדב״מ

 : כמונו אוהבים שני בין ז״ל רש״י פי׳ היא מה ובינך □נ*
 שאיןדרך כמונו עשירים שני בין נפרש דלא דמיעט לי יר'

 חבירוולזמ׳ את לכבד להקדים לו שהיה ועוד עצתו לכבד האדם
 הקדים האהבה דלענין כמונו אוהבים שני כין פי' לכן וכיני בינך

: אוהבו שאברהם מתה לאברהם אוהכו שיותר לומר ביני

 בלשון שקל מאי ק״ק ־ מאותשקלכסףעוברלסוחר ארבע
 • לסוחר עובר־ מאי ת'ועוד שהם כיון הל"ל שקלי יחיד

 לקת ואס טפח דהכרעה אונאה כהל' הדין שהוא מה וירא'עם
 כדיליקת עצמה כפני ליטרא כל שקול לו יאמר לא ממנוי'ליטרין

 לז״א לכולם אחת והכרע' אחת כבת כולם ישקול אלא הכרעות עשר
 אחל שקל כדין להם ועשה כסף של שקלים ת׳ לקח הרשע שעפרון

 פתת זה ולגלות הכרעות ששקלכלשקלכפניעצתוכדיליקחת׳
 עוכר זאת מד? כי הכתוב וסיים שקל כלשון כיחיד וסיים ת׳ ברכים

 : לכולם אחת והכרעה אחת בבת ששוקלין הסוחרים מנהג על

 ?חתי כתיב. ■לא פרשתא הך דככולה צ״ע החתי עפרון לען
 הנכרי׳אין מן דהקוכה הדין עס ויראה הזאת* בפעם אלא

 עצמך תיגע אל׳ א?ר?ם אתה פי' עפרון ויען זהו המצר דין בו
אלא כמוך ישראל ואיני חתן שאני ידעת הלא המצר כן מדין להנצל

נכרי ג 3 בא



שרה חי׳ פרשת
 אומרה אני הטענה מאת המצר כן לין מ אין ממני זהקזנה גנרי

 כן דיני עם שפירשנו □עיניך יקשה אל גסכןלכלכאישערעירו
 וכשמה כנמר' העפרון למדנו גכרתא הלכתא כמה חוי פוק המצר

 וה׳ המצר כן דיני על אחרונים במפרשים שיש חושב ואני מקומות
: מפרש שוס בידי אין יודע

 ע״ד שיכה היא ולא זקנה היא לא ככ״ר או״ל זקן ואברהם
 עד גס אמת מה׳ הוף לעיניה דרושבס'תאוה

 אברהם את כרך וה׳ : עולם אהבת ה׳ בסוף דרשו בפסוק
 תשוב' ישמעאל שעשה ד״א ביצרו שהשליטו ככל תלת אמר לוי ר׳ בכל
 שנתכרך ודריש בכל מלת ק״ל ׳ כלום אוצרותיו חסר שלא א ר

 נפשך וככל ככללכבך כנגד והס בכל שנקראים הדברים בכל אע״ה
 בכל כנגד ־ ביצרו שהשליטו וזהו יצריך בשני לבבך בכל תאדך ובכל

 של נפשו שניטלה בשעה זהו בחייו תשובה ישמעאל שעשה נפשך
 שלא ברור מאדך בכל כנגד ׳ בשיבה שנקבר נתברך אברהם

 הג׳אושריסשהס כנגד בכל דרשו נמי אי ׳ כלום אוצרותיו תשר
 ביצרו שולט שאינו מי כי ביצרו שהשליטו חיי כנגד ומזוני חיי נני
 קמא פ־ק ז׳יל י שפרש׳ כמו מייה היצר עמו שעושה המלחמה ע'י
 תשובה ישמעאל שעשה בני כנגד מיית ממינות דפריש כל גבי ז דע׳

 פרק סוף התוספות וכתבו ־ אוצרותיו חסר שלא ד״א מזוני כנגד
 אגרא מקבל לא כן דאס ביצרו לגמרי דלאזדהשליע! קמאדב״ב

 הגדול כל לן דקיימא דכיון עולם אהבת בס׳ כתבתי כעניי ואני
 לעניןהיצר דאוקמיה ביצרו שהשליטו היינו המנו גדול יצרו מחברו

: דעלמא כאיניש אלא גדול כתדת בו שולט ־יהיה שלא

משה לגבי אין שאמרו דברכות קמא פרק חז״ל דברי תבין ובזה
 לברכה זכרונו הרי״ע ומכללם הראשונים והקשו זוטרתי

 רבתי עמה' שמדבר ישראל לגבי היא י וטריז ז משה לגבי אס לי למה
 דלדידי' למעטהקב״ה דקאמר חשה דלגבי כתב ז"ל בע"י והרב היא
 * לעיניס תאוה. בספר וכתבתי שמיס בידי אינה דזא רבת

 ונקט היא זוטרתי במי ישראל דאנה"נדלגבי נתברר בזה אמנם
 הגדול כל וס״ד גדול אדם שהוא לדידיה דאף לרבותא משה בגמרא
 ישראל לגבי אמר הוה ואי היא זוטרתי קמ״ל המנז גדול יצרו מחברו
 ל קח' היא רבתי הוא משהדגכר׳רבא לגבי שמא נן טעי הוה זזט־תי

 וכאן ־ כן כגימטריא פירש"יז״ל ככל אברהם גרךאק )ה׳
 מחלות׳ שיש וירא׳דכיזן מהגימ' לדקדק צריך מה שואל הבן

 לו היה שלא מהגית ז״ל רש״י הכריע לא או בת לו היה אס ור״י י״מ
 ־ בת לו שאין הברכה היא שוו לו׳ בן הוא דבכל דגית׳ תדע גת

 עם בעצם יאמר אשה להשיאו צריך בן לו שהיה ואחר עוד וכתב
 ונקבה וכר לאדם צריך פ״ו מצות לקיים כי בגמרא שאמרו הדין

 תניא כי הן$בני'זמשני הרי בניס כני מיתכי קדושין כגמרא ואמרן
 כת והוליד אשה ונשא בן אלא לו היה שלא ז״ל ופרש"י להשלים ההיא

 איכפ׳ליה בכתו׳דמאי הוקש׳ פ-״ו הזקן קייס כאלו הוי אות׳הכת עם
 שבשביל ענינ׳עד ומה בה לו היה שלא זאת הקדמה להקדים לכתוב

 לו שהי׳ ומאחר תירץ לזה לבנו לקח׳אשה השליח שליחות יחוייב זה
 אשה להשיא צריך היה ס׳ת קייס שלא זקן עצתו וראה כת ולא -גן

 ז׳להכא רש״י נקט ולכך ו פ הזקן וקייס כת יצחק יוליד אולי ליצחק
 משוס הגמר׳ כלשון להשיאו חייב נקט ולא להשיאן צריך היה לשון:

 שלא משוס אכל אשה להשיאו חייב היה ובת בן לו היה אברהם לאס
 להשיא לאברהם לו צריך היה החיוב על נוסף כן אלא בת לו היה
 וחריף ונכון ורביה פריה אברה׳ וישלים בת לו יהיה אולי לבבו אשה
 דבני ברייתא בקדושין דמוקי דאתר תאן לההוא הוא הדרך וזק

. , : להשלים בניס

 • התואריס אלו לדעת ק׳קמה־לנו עבדו אל אברהם לאפך
 ביצרו ששליט לו אשר ככל המושל משז״ל עם ויראה -

 לי/ מהם אחד■ שוס שכעולס האושריס שמכל בעצם ־ דקלקר
חוץ שתים כידי שהכל לפי ה׳ יראת• כמן האדם שהוא'של יקרא

שמיס- מיראת . •
 דחכתתו כיגויץ הני וגו׳ק״ק בחכמתו חכם יתהלל אל לע"ד תה

 יחוור אמב׳ הל׳ל ובעושר בגבורה בחכמה ועושרו זגבורתו
 אל יתברך ועשרו וגבורתו בחכמתו וזהו שהזכיר ה׳ אמר כה .למלת

 לומתחלתהעירה ונתנם שמיס בידי שכולם יתהללהאדס־נהס

 הוא שמיס כידי שאינה להתהלל יוכל ה׳ ביראת יתהלל בזאת אס כי
 שהוא אדם של לו כקרא אשר ככל מושל שאליעזר המושל מהו שלו

 לו שאין זקן שהיה וכץ "':־ולזה כיצרו לשלוט דהיינו יראתה׳

 זאת למדרגה שהגעת נא שית לז״א כיצרו שליט וגס הרהור
 מניחך הייתי לא הכי לאו הא תח׳ירכי ידך לשים מניתך אני עכשיו

־ הרהור משוס
 הדין עם פי׳ ידך נא שים לו אשר ככל המושל עוד ואפשר

 מסירי! אין טובה ממנו שקכל לדע׳חברו שנשכע דמי
 שהשליטו הפשט לפי לו אשר בכל המושל זהו חברו לדעת אלא לז

אני טוכה כ״כ שעשיתיעמך עכשיו נא שים לו אמר ולוה בממוני
 : דעתי בלי השבועה להתיר תוכל לא שעכשו משביעך

 שלית עשאו עבד איך ת דא לו אשר בכל המושל עוד ואפשר
 מה בכל מושל ובזה שסחררו הקדים לוה לקדושין

 * רבו קנס עבד שקנה דמה יד לו דאין עליו נאמר ולא שקונה
 לי השבעה אמר )לא ואשביעך לומר זאת במלה כיון בה׳ ואשביעך

 אמר כן כעבדי ליתהימנותא דאז״ל משוס ליוסף יעקב שאמר כמו
 היו אס לראות למילתו ג־ ביזם כששלחו אליעזר בעד ברהס6

 אמנם בלבו לבטל יכול שהוא לפי השבע לו אתר לא ולזה אורחים
 ואשביעך לו אמר ולכך לבטל יכול לא אותו משביע אחר׳ דעת כשיש

: ליוסף האמין יעקב אבל

 שהוא יאמר הגמרא דרך עם וגו' ואשביעך וגו' ידך גא שים
 קפץ נקיטת לוקח ית׳ ה׳ בשס שנשבעים דכשעה הדין

 :באותה חפץ נקיטת משוס הירך תחח ידו לשיס הוצרך ולוה בידו
 האחת שבועות שתי שהם המפרשים ולדעת כה׳ ואשכיעך שעה
 לקדש שליח שיהיה אחת דברים שני על השביעו במילה ואחת בשם
 הקרי' לזה ולרמוז לעצמו לקדשה רמאי' יעשה שלא ואחת לכנו אשה

 אכרהם על חוזר אינו לו אשר בכל מושל הוא העבד שזה לו' הכתוב
 הוא שקונה ומה יד לו יש זה וכפי חורין בן שהיה לעבד לו אשר אלא

 לו שיש ובמה שמרדת כמה בו ימשל הוא אלא לאדון ואינו לעצמו
 שקובי׳ כשלהסשתה מושלים שאינם עבדים שאר כמו אליעזר ואינו
 לך ויש בשלך מושל שאתה עכשו בא שים לו אתר ולזה האדון של הוא

 שאס לעצמך לקדשה רתאות תעשה שלא ידצריךאנילהשכיעך
 מקודשת היא אכל דעבדת הוא רמאות שלך ככסף לעצמך תקדשנה

 כסף לך שהיה אף חורין כן היית לא אס אכל כסף לך יש שהרי לך
 אין שהרי לך מקודשת לאהיתה שלך ככסף לעצתך מקדשה והיית

 העושה קדושין כהל׳ הדין הוא וכן רכו קנה ענד שקנה דמה יד לך
 לשלית מקודשת לעצתו והקדשה השליח והלך אשה לו לקדש שליח

רכו של הוא כידו שיש שהכסף העבד כן ואס המשלח בכסף אינו אס
: הוא כספו אףכי יקום אינומקודש'ולא

 אברהם ויאתר ־ אברהם את זה'ברך זקן ואברהם ירצה או
 בגמרא מחלוקת שיש לפי שקדם מה והעם קשר עבדו אל

 הקשר שפיר אתי בת לו היה שלא מ''ד ולפי לא או בת לו היה אס
 לפיכך זכר יגיתטר' שהוא ככל אברהם את ה' שביך בשביל כי

 לו והיה באחותו מוקר נח כן בת לו היה שאס אשה להשיאו הוצרך
: התמפות שהקשה כתו בתו להשיאו

 יתיישב ובזה תשובה ישתעאל יר׳עסת׳שז״לבכלשעשה אן
 גס עבדו אל אברהם ויאתר עספ' זקן ואברהם של הקש."

 בנו בשליחות אברהס הלך לא דלתה הראשונים שהקשו תה יתיישב
 שעשה דהיינו אברהם את אמגסהסתיכותהזאכילפישה׳ברך

 ליצחק אשה לבקש שליח לעשות אע״ה הוצרך לכך תשובה ישתעאל
 לו יאתרו שהכל ליצחק לשאולאשה בעצמו לצאת פנים לן היה שלא

 אלל שהרי בת לו היה שלא לותר ואין ישמעאל בנך בת השיאהו
 אתנ׳ שליח הוצרךלשלוס ישסעאללכך תבנית ימין על ואפנה בפסוק

 לזווג לכקסשליח אברה' צריך היה לא תשובה עשה לא ישמעאל אס
 לו־השיאהו יחתרו לא הסתם דעל הולך היה כעצתו הוא אלא יצחק

 רצס לא תשובה שעשה לפי רשע־אכל דהוה דידעו כיון ישתעאל כת
 לאברהם דדינאיפירךא אעיקרא תאתר ואס כעצתו אברהסלצאת

 דאברהס ל י" תשובה שעשה ישתעאלכיון כת השיאו לא לתה גופיה

 בת הנושא דה ביבמות התוספות כדכתכו תצוה משוס ו כוונת
 שתפסיד תפני' ותירא אחיו כת נקט לא דאתאי הקשו ,אחותו

" ׳- , : ייבום מצוות
 נאמר הנסמך קשר אכרהס ויאמר ׳ זקן )אברהם יר׳ אן

 פריה בןיולאבת^אקייס לן שיש מי הדין שהוא מה עם
 בת לו היה בכלשלא אברהם את ברך וה׳ מ״ד כפי ונאתר ורכיה

 פ״ו דלענק-קיום מודה מיהו ברכה ככלל אינה דבת דנהידסזגר
 שאךלעלפ-ןיוסףאברה')יקחאשה להקדי׳עס יש ועוד הכת צריכה

מכאן



ח שרה חיי פרשת
 ישא כך ואחר ישיאס תחלה גדולים בכיס לו שיש שמי מכאן
 גימטר׳ זכר כן שהוא ככל נתברך שאברהס יוכן וכזה ־ הוא

 זה כפי והיה פ״ו עדין קייס לא והכה לו היקה לא וכת דככל
 לישא יכול היה ולא כת לו יהיה אולי אשה לישא צריך עדין

 ישא כך ואחר תחלה ישיאנו גדול כן לו שיש שמי הוא שהדין לפי
 אחר הוא נשא לי כדי לכנו אשה שיקח לעבדו לומר הוצרך לכך הוא
 אליעזר מאמר יובן ובזה ־ פ״ו מצות ויקיים כת לו תהיה אולי כך
 לפי אמכס ליה איכעי ויצחק אכרהס אדוני עה חסד עשית כי

 ואולי אשה אכרהס ישא כך ישחסדלאכרהסשאחר שבזווגיצחק
: כת לו יהיה

 זקן שהיה אמר קודם דהרי הקשו כימיס כא זקן ואברהם
 ־ ליה מכעי מימים יוצא האמת חכמי הקשו ועוד

 שנאמר היה כישיכה ויושב זקן אכרהס כגמרא שפי׳ מה עם אמנם
 וכזה מהייתור זה דקדקו חכמה שקנה אלא זקן אין זקן זאברהס

 זמן דכל זקנים כשאר אכרהס אין כלומר כימים בא הטב יבא
 שהיא כחכמה כא אכרהס הימיס עם החכמה מן יוצאים שמזקינים

 שמוסיף עוד שכל הימי׳ עם עמה כא החכמ׳ קניית שהזכיר הזקנה
 עוד כל כי הימים עם כמו עם כי״ת כימים וכי"ת כחכמה בא בימים
שהזכיר זקן מלת שהיא החכמה כקניית כא היה בימים כא שהיה

: חכמה שקנה זה .
 זקנה עליו קפצה שרה שמתה אחר זקן ואברהם דרשו וחן״ל

 כמו שכר לשון נודע דרשו כעלה בשערים נודע שנאמר
 מכר' מפנינים ורחוק שרה ע ימצא מי חיל אשת פ' ודרשו בס ויודע

 והרן מנחור גדול אכרהס !מכורותיך מולדותיך כמו עיבורה
 אכרהס על פנינים דרז׳ל לע״ד יר׳ ־ מוליד אינו ואברהם

 גדול כהן מיניתיך אני לאברהם הקכ׳ה אמר מ"שז״ל עם ויובן
 ז״ל ש פניני'כמי נקרא שהכהן ידעה וככר לעולם כהן אתה שנאמר

 שהז' מפנינים ורחוק וזהו לפנים שנכנס מכ״ג מפנינים היא יקרה
 לדרוש ויועיל חיל אשת כפסוקי הדבור )ונמשוך עיטרה אברהם
 הפסוקי' באלו התורה למעלת דעתנו ועניות (חשוכה אשה להספד

 מ' אהכה ברצוף המצא ז״ל רש"י המפרשים אדון שפירש׳ דרך על
 נדכר ופה ג וצ׳ צ'ב דף הזווג ולמעלת וקכ״א ק"ך דף סנהדרין

 למוטב הן לטוב הן רצינו כפי המעיין זישתמשכהס כן גס נהס

 יקרה אצל דרשו ל חז מפנינים ורחוק ימצא מי חיל אשת אפר
 בת בגמרא ואמרו לפנים שנכנס מכ׳ג מפנינים היא

 אלמנה או לעניות מביאות! או קוב־תו או קוברה או לישראל כהן
 האדסחיל שקנה האשה שהיא חיל אשת וזהו לה אין וזרע !גרושה

 מכניס חיל שיעשה האשה או חיל עושה וישראל ע״ד ידה על ממון
 מפנינים שרחוק האדם אותו ימצא מי לך תדע ידה על ובנות

 קנייה לשון מכרה מפנינים ורחוק וזהו מכהנים שיתרחק דהיינו
בת פי'שאינה מכהנים האשה קונה שאינו הראב"עז״ל שפי' כמו

 :אהבה רצוף בס׳ פירשתי כן אדם כל כסתם מדבר וזה כהן
 בקדושין מ״ש עם והוא בהפך נאמר הדרך אותו פי ן^ל

 אבל בת״ח וזהו אהרן של כזרעו יתדבק שיתעשר דהרוצה
 בת נושאיס שאינם אף אדם כל לתקן שע״ה בא לא אדס בני כסת'

 יוכל מי ידה על ממון האדס שיקנה חיל אשת שיתעשרווז״ש כהן
 ישא שלא דהיינו מפנינים רחוק להיות צריך אדם שכל אחר למצוא

 אבל מעשרתו שכהונ׳ להתעשר יוכל כהנת הנושא בשלמא כהן בת
אשתו ידי שעל לה משכחת כהנתהיכי נושא שאינו אדם כל התה

•• יתעשר
 להתעש׳ תיקון הפסו׳דיש כזה שע״ה השיב בעלה לב כה □טח

 דתתעתרו היכי כי לנשייכו אוקירו כמציעא רבא כמ״ש
 לעצתה שמע בביתא דבמילי ומסיק א׳יתתךגזצאגחיןולחישלה

 יחסר לא ושלל דעלמא בחילי עצתה ושומע בעלה לב פה בטח והו
 שומא צריכי בקדושין הדין עס עוד ואפשר • כהנת שאינה אף

 מכרה מפנינים ורחוק וזהו אבן כטבעת לקדש שלא נהגו ולכך

:כפי׳ראב״ע קנייתה דהיינו
 רע גמלתהו דלא דמשוס צ״ע ־ רע ולא טוב גמלתהו

 אשת רע גמלתהו הא חיל אשת משמעדמקיייא
 גמלתהו לית׳דאס מיקריי׳והא לא נמי רעה מיקרייא דלא הוא חיל
עירות לבעל שתקנו הוא שהדין וירי • מיקרייא רעה אשה רע

 ולא במזונותיה חפץ אינו אמר ואס תחת׳פרקונה אשתו מלוג נכסי
 אין ואת בתקנה חפצה אינו שאמרה היא וכן אקשומעקלו אפדה

 אותז גומל בעלה אותה פדה אס חיל האשת זאת כי ז״א לה שומעין
 פירותיה אכילת שזמן אף ימייחייה פירותי׳כל יאכל זה שבשביל טוב
 אותו גומלת אינה אבל מפרקוב' יותר גדול לסך יעלה חייה ימי כל

: עצמי את פודה אני לומר רע
 כמו זקני׳ עבדיס לה נפלו שאס הדין שהוא ז״ל מיש עס יר׳ אן

 ככדי בע למכרם יכולה היא כך כע״כ למכרם יכול שהוא
 בפרקונה חייב שהוא מה פי׳כשביל גמלתהו זהו הקרן לה שיתקיים

 שיאכל לוגמולטוב עמולפניסמשורתהדיןלתת חיל האשת עושה
 איבו והוא זקנים עבדים לה נפלו אס אבל שלה מלוג נכסי פירות
 שתשאר כדי למוכר׳ רוצה אני לומר עמו חולקת אינה למכרה רוצה

 מקום מכל כן לעשות יכולה הדין שכפי אף חיי ימי כל קייס קרן לי
 שלא חייה ימי כל רע לה שתהיה אף ורצונו בעלה בטובת רוצה היא

: קרן לה תהיה
 לה שמתחייב מה בשביל חיל האשת שואת חייה ימי כל יר׳ אן

 מלוגה נכסי מזכרת שאינה טוב גמלתהו בפרקונה כעלה
 רע עמו גומלת ואינה פי׳ רע ולא פירות לאכול בעלה שימצא כדי

 נכסים לה כשנפלו אבל ידועים מנכסים פירות שיאכל לו די לומר
 לא חייה ימי כל וזה רע ולא לז״א תמכור לבעל ידועים שאינה

 עדין ארוסה והיא שניסת קודם אפילו אלא שניסת אחר מיכעיא
 דדינא שאמר מי שיש אף להבריח שלא נותנת ואיבה מוכרה איבה

 האשם זאת דמי כתב׳שפיר אבל גמורה מתנה כתבה בלא דמברחת
: הדין משורת לפנים עושה

 לרבו׳הלילות כל הימי׳ חייך ימי שאזיל ע״ד חייה ימי כל יר' או
 האשם עצמה שדחקה מה דבכל ז״ל ריח שפסק הדין לרמוז

 שעשת בין ישניס אדם שבני בשעה כמלאכה להרבות שדחקה בין
 דחקה חיל האשת זאת כי לז״א לעצמה הכל ביחד מלאכות וג׳ שנים

 בשעה במלאכה להרבות בין לבעלה לתת הדוחקים מיני בכל עצתה
 אחרת בענין גס הלילית לרבות חייה ימי כל וזהו ישניס אדס שכני

 ופשתים צמר דרשה וז״ש מלאכו׳ביחד ב' לעשות וזהו עצמה דוחקת
 כפיה כחפץ ותעש אלא הדין כפי בחיוב איני וזה מלאכות ב' שהס

: לבעלה מהנה להיות רצויה שכוונתה לפי

 שהולכת בזמן אפי' כי משבחה זז לא ופשתיס צמר דרשה
 עושה מהיותה זזה לא לטוות ופשתים צמר למי לדרוש

 אמר ולא דרשה לשון ויתיישב וכיוצא תופרת או כפיה חפץ. נשוס

: ופשתים צמר טוותה
 פ״א סימן א״ע שהביא הדין עס יר׳ זממה ־ ותקס ־ היתה

 הקרק' הבעל מכר זיל האיי רב כשם
 הקרקע שאס האיי רב וכתב לז ן שומעי אין לפירות מרובות לשביס
 להבי׳הפירות יכול ואיבו רחוק שהוא כיון לפירו׳מכור ומכרו רחוק
 עצלו׳להבי׳הפירות לה אין חיל האשת זאת כי החכס פה אמר לבית

 הולכת איכה אשר הסוחר באניות היתה היא אלא רחוק ממקום
 היתה חיל האשת כך הריוח הוא ששס למרחקים רק קרוב למקום

 ותקס בזול הס ששס ופירזתיה לחמה תביא ממרחק שוחר באניות
 בזעת טרפה להביא למרחקיס והולכ' לביתה טרף ותתן לילה כעוד
 עלתה מלוגה מנכסי שדה לקחת זממה אס כי מרווחת ובזה אפה

 הפירות להביא ראויה היתה לא שאס ותקחהו לפועל מחשבתה
 הו׳לדע׳רב שהדין לפי מקוס באותו שדה לוקחת היתה לא ממרחק

 אס מכור רכות לשנים לפירותיו הקרקע מכ׳הכעל דאףאס האיי
 זאת אבל לוקחת אינה ביתא רווח לה דלית וכיון רחוק כמקוס הוא

 שדם אותו לקחת זממה לחמה תביא ממרחק אף שהיא כיון האשה
 אינם כעלה שעכשיו כיון מרווחת היא ומה ותקחהו רחוק כמקוס
 טפי כיתא רווח לה אית חרוכה לזמן שדה אותו פירות למכור יכולה
 ואס כרס נטעה שנה ככל שמרווחת כפיה מפרי וכזה כגמרא כמ״ש

 מה לו שומעין אין מרוכה לזמן לפירזת קרקע דהמוכר כיון תאמר
 במקום יקח ואפילו רחוק כמקוס תרקע ליקח הזאת לאשה לה

 רוולן לה ואית רכות לשניס הפירות למכור יכול כעלה אין הא קרזכ
 בזול לוקחת רחוק דלוקחתכמקוס דכיון ברור התירוץ לזה ביתא
 אררל רחוק מלכתמקוס נמנעת אינה זאתהאשה הקדיסכי וכבר

: יותר בזול ששס לחמה תביא ממרחק

זממה ?2 ב כ



חיישדח פרשת
 כנכסי לעשוי תה כלכה חשכה האשה ואת כי יל' שדה כ;פה1

 שהרי כדין ועשתה שדה ולקחה שיתקיימו כדי מלוגה
 ותקחהופי׳ועודמחשבה א״ע ׳ ארעא וארעא כתי הוא הדין

 ויקחהו אמר ולא ותקחהו וזהו שמה על המקח לכתוב עשת' אחרת
 מחזיקקכככסי אין הוא שהדין כהמצאה עשת וזה לכעל חוזר שהיה
 ילך אפשר הכעל שס על המקח שער כותכ היה אס אפי' א״א

: הקרקע ותאבד שכיס שלש ויאכל אדם זיכא למרחקים

 אינו יפפין ככיך מת מפני לאימ׳שלס אמרו לילה כעוד ותקם
 כמי ודומה כסוף ולא הלילה כתחלת לא עמי משמש

 ענין זה ולאי סוף שאינו עדין לילה שיש כעוד ותקס זהו שד שכפאז
 ל וז כל'מאכל התשמיש כינו כזת1כמ'פת לכיתה טרף לתת קמה

 פיה ומחתה אכלה מהכתוכ ראיה והביאן תשמיש אוכלת מאי אוכלת
 להזדווג קמה זהו אוכל הוא אשר הלחם אס כי כמדרש כינוהו וכן
 כגמרא כמ״ש לגופ' כינוי וכיתה לבית׳ לחם לתת וזהו כעלה עס

 לחם ולא לכיתה טרף ואתר הגוף זה הכי׳ שומרי שיזועו כיוס שכת
 כאכילה ששוהה כמו כתשמיש הרכה שוהה היה שלא לרמוז כעצס

 זה ואחר י א שיד דכפתי׳ מהר׳כמאן אחר שטורףדכר כמי תשמש זלא
 וזהו לכיתה מזון להמציא תלאכה לעשות הולכת לנערותיה וחק
 דמזונידכתיב לישנא חוק דהאי משמע מאי כת'כיצה כמ״ש חוק

5 לחסחוקי
 גדול הוא ושכרה שסחר? טעמה כי יר׳ סחרה טוב כי □קמה

 כעה׳ז כתורה ילתוד שבעלה שטורחת לפי לעה״כ
 ומה כעלה כמו תשמיש כלי השבוע כל להיות מתרצית היא ולכן

 שאינה כמוהו צדקת היא שאף כעלה כה שיכיר כדי המצא'עושה
 יככ׳בלילה שלא בעני} הלילה מתחלת ככלי שמן שמה תשמיש רוצה
 כעלה כה מכירה עדכקרוכזה דולקת שתהא מדתה לה תן ע״ד

 כי"והך שאמרו ד ע' והוא יוכיח נר שהרי עונתה על מחלה שהיא
 תמנה כעל' נכדל הנר אור בראו' כי תדליקין להדליק שנהגו מקום

 נרה כלילה יככה לא דאס ניחא וכזה * הנר לאור שאקמשמשין
 ותקס לעיל כתכ דהא תא לי הא כמלאכה הלילה כל שעוסקת מיירי
 יכנה לא ודאי אלא הוה שוככת השתא דעד דמשמע לילה כעוד

: לשמש שלא סימן נרה כלילה
 דלא הפועלי' בפרק כ״ש דר״א עובדא יאתר ־ כשעריס נודק

 דלא היכי כי לכימדרשא למיזל איתתיה ליה שכק הוה
 זה מישראל זאת רשעה כטלה תורה כמה שס ואמרו רבנן לדחקו?

 שבתו כסכת גדול לאדס בעלה בשערים שכודע חיל האשת השכח
 כישיבה ילך פלא לו שאומרת כביתו יחידי לומד ואינו ארץ זקני נגס

 כמ״ש כחכמה וממעט כישיכה ממעט היה כן לו אומר היה יבאס
 מהיעשהאדסויחכיס ואז״ל חכמה מרכה ישינה מרכה התנא
 וכו׳ כשכת יושב דוד על יל שאז מה עס יראה או ׳ כישיבה ירבה

 עצמך השפל הקכ׳״ה אמר קרקע גבי על הוה לרכנן מתני הוה דכי
 שלמעלה ישיכה של המצוייניס כשעריס נודע זהו כמוני תהא
 היה הישיבה ראש הי? הוא שאף כסב׳ ארץ זקני עס כשנתו בעלה
 דקדק וזה ע״גכריס יישב היה ולא כמותם קרקע ע״ג עמס יושג

ג ארץ מלת ארץ זקני עס כעצם

 למנותו ראכ״עכשרצו ענין עס נעלה כשעריס נודע יראה או
 כעלה בשערים נודע זהו כיתאי כאנשי איוילואימליך אמר

 ורוצה כעלה שהוא בשערים מודיע פי'שהוא חיל האשת זאת של
 להושיבו שרוצים ארץבזמן זקני עס נשכתו וזהו ממנה עצה לקחת

: אק זקני עם ישיבה ראש
 יאמר ארץ זקני עם כשבתו כעלה כשעריס נודע יראה אן

 כמה עמו והביא ללמוד שהלך תמקו׳ כשבא עקינא רני עכין
 הניחו להם אמר לדזחפה תלמידיו נעו איתתיה נפקא תלמידים

 עס כשבתו לעס ואומר משבחה כעלה זהו הוא שלה ושלכם שלי לה
 שזכיתי מצד כשעריסהוא כ״כ גדולוכודע חכם אני אס ארץ זקני

 לא אחרת כעלאשה הייתי שאס חילכזאת האשת של כעלה להיות
 האשת את שז נמצא כשערי׳ נודע גדול חכם כ״כ להיות זוכה הייתי

ואיני זכיתי חיל אשת של כעלה אני ואומר עמה מתעטר נעלה חיל
 : כאיש תלויה העטרה שאז אשתי היא חיל האשת אומר

 נודע וז״ל כילקוט חלל דרך כפי כעל? בשערים נודע יראה אן

 לעיל אבלה'וכתבנו על זקי? קפצה שרה משמתה כשעריס

 דרכםעסמ״שחכמות לפי נאמר שכר לשון נודע שדורש נראה
 ליהאימררכאאת דאמר פלת כן און של אשתו זו כיתה כנת?

 כעלה את מיעצת חיל האשת פי מרע״ה על נחלק לא וכזה תלמידא

 ונשכר נודע וזה כישיבה שיש הרכניס עס ונדכה נשבר שיהיה
 הרבנים שהם ארץ זקני עס כשבתו בעלה כישיבות שהם בשערי©

 מתנשא אמלוך זהכלאחדלאמראני על זה שחולקים המובהקים
 או חלמידא אח רכא מר אי אשתו שמיעצתו עמהס ושפל נודע הוא

 ואהוב נודע שנעשה מודע ולנעמי מלשון נודע זה דרך לפי אפשר
:אשתו עצת מחמת הישיבה כני שהס ארץ זקני עס

 הכתוב זה חוז־ ת'ח כעלה אס כעלה כשעריס יר׳נודע אן
 לכושים לובשת שהיא לבושה וארגמן שש למעלה עסמ״ש

 כי העיר בתיך כשהוא לכושים צריך אין נעלה כי מבעלה נאים
 כגמר׳כמתאי כמ״ש ארצו זקני עם יושב כשהו׳ כשעריס נודע שמו

 על חוזר ת״ח אינו כעלה ואס י תותכאי מתאי כלא שמאי
 האש׳חילכיקשמרווחת זאת כי ותמכור סדיןעשתה שלאחריו פסוק

 יהיה ולא כמחבואות שיתחכא עד חוכות עושה כעלה אין לכעלה
 נודע זה אכל כעליתא טשי אליתא דאכיל כמ׳ש העיר כתוך נודע

 עם יושב ארץ זקני עס כשכתו אלא מתחכא ואינו כעלה כשעריס
 דאכיל כמ״ש העיר באשפות כארץ היושכיס ענייס זקנים אותס
 עשת׳ותמכזר סדין השני כפסוק אמר וזה יתיב מתא אקיקלי קקולי

 : חובות לעשות לבעלה צריך ואין מרווחת מסתחרת שהיא וכיון
 וארגמן שש ואמר שקדם מה עס כעלה כשעריס נודע יר' אן

 להתיפות כדי וארגמן שש לובשת חיל האשת זאת כי לבושה
 שאס עבירה ויעשה אחרות לנשים כעלה יפנה שלא כעלה בפני

 וילך שחורים ויתכסה שחורים ילבש הוא הדין עבירה עושה ח״ז
 בזה התוספ' כדברי דעתנו עניות ועיין אותו תכירין שאין למקום

 עשת? שאשתו כיון זה אבל שס ובמ'חגיגה אהבה ברצוף בקדושין
 צריך אין עבירה עושה ואינה דעלמא אשה לשוס יתאוה שלא לו

 בשערים נודע הוא לעולס אלא אותו מכירין שאין למקוס ללכת
 כלומ׳שיוש' ארץ לומר דקדק ארץ זקני עס שבתו כסכת הוא והטעם

:אחר למקום הולך ואינו ארצו זקני עס
 כגדי ז״ל ופרש״י שנים לכוש בית' כל כי משלג לכיתה תירא לא

 לפי הקור מן כיתה תירא שלא ענין מה וצ״ע צבעוני!
 הל״ל יותממי׳לא צכעונין כגדי שהם בשביל וכי צכעונין בנדי שלבוש

 דהוות חלקיה עוכדאדאכא יאמר אמנם * צמר כגדי לבוש אלא
 אחריתי כאיתת' ליסתכל דלא היכי כי מקשטא קמיה נפקת איתי?
 וכינה גיהנ' משלג לכיתה תירא לא לז״א שלשלג גיהנס שיש וידוע

 בערוה יהרהר שלא כאופן לו עשתה שהרי כיתה בלשון לבעלה
 האדם בראות האשה רואה שאינו אפילו להרהר כא טעס דמאיזה

 האשת זאת של לגופה נית׳כינוי כל כי לז״א מהרהר אשה צבע כגדי
 ראיתי כן שפירשתי ואחר ן בעוני צ כגדי דהיינו שנים לכוש הוא חיל

נופל מבכיה אחד שאין בישרה משלג לכיתה תירא לא נתנחומא

: בגיהנס
 חיל האשת יר'שזאת ־ אחרון ליוס ותשחק לכושה והדר קז

 שוחקת שהיא מלכד לבושה והדר חשוכים בגדים שקנתה
 ליום אחרון ותשחקליוס גס לבושה זהב ממשבצות שהיא כעה׳ז
 לה שיש מיון בלבושיהם שיעמדו צדיקים עתידים מהקבר קומה

 :עמהס ועומדת לקבר בהולכה כן גס אותס לובשת טוכיס לכושיס

ותשחק ואמר שקדס מה עס סמוך הוא בחכמה פתחה פיה
 קומז ליום אחרון ליוס שוחקת היא לעתיד אחרון ליוס

 כחכמה שכר לשאול פיה ופתחה תורה ללומדי שכר לתת יתברך
 חלק לה יש היא שגס וכניה כעלה שלמדו התור? חכמת כסכת

 הטב יבא וכזה זכיין כמאי כשי הכי למדוכמ״ש בסבתה כי עמהס
 בכיה קמו מ״ש המתיס תחיית אחר הדין ליוס דמיירי דכיון הפסוק

 לדבריה זקייוס חיזוק פי'כתכו ויאשרוה מהקבר בכיה קמו פי'
 שבשביל׳ האמת שכן מעידיס והס בכיה התור׳שלמדו שכר ששואלת

 ויהיה קריככותח׳לאתכאי אס לי אמרה אי כגמרא כמ״ש למדו
 מהככיס יותר ויהללה כעלה וקיימנוהי ואשרכוהי לשון ויאשרוה

אכל הספר לבית זמכיאן שמוליכן הוא הכניס עס שעושה מה כי
הס



פרשת
 לו ממתנת והיא אחרת לארץ שהולכת בעלה אמנם בעיר עמו ס9

: רב הלול זה שיכא עד רב ומן

 חייבת שהיא שההלכות כתיב ־הילכות ביתה הליכות צופיה
 כהס הרבה צופיה היא כדה חלה והס בביתה לעשות

 תאכיל. עצלותלא מחתת מחלה מתוקן שאינו שלחם הרויחה ובזה
 והדר שעוז עשירה שהיא אף חיל האשת שזאת לפי ח״ז ליעלה
 איכה שפחות כדי ממון לו שהביאה הדי! והוא שקדם כמו לבושה
 נדה הילכות בס ־ עושהלמ״ה בעצמה היא האשה וזאת אופה

 ע"דביוס לגופה כנוי ביתה הליכות צופיה ולעולם בהס זהירה
 המרבה היד כל כתיש גופה בודקת היא שלעול' הבית שומרי שיזועו
 על לתשמיש כנוי שהוא עצלות לחם ובזה משובחת כנשים לבדוק

 בדקה של עצלות שמחמת והכוונ' אוכל הוא אשר הלחס אס כי דרך
 מרבדים כיון וזה • איסור של תשמיש לבעלה מאכיל? איכה נופה

 חיל האשת שזאת אמר זרע שהוא־שכבת רבד מלשון לה עשתה
 הוא והטעם בהס לקכח שתוכל כדי לכנים בגדיס לעצמה תיקנה

ליאות יכולה ואיכה צבועים בגדים והס למשה וארגמן שש כי

: בהסהדס
 צופיה הקזד׳ עם מקושר הוא ויהלל׳ בעלה ויאשרוה בכיה קמו

ובכי? ביתה עסקי ורואה הולכת היוס שכל ביתה הילכות
 ועומדים קמים היו הבית שהולכ׳בתוך אמס כרעי ששומעי׳קול ביון
 ויאשרוה אמר דקדושין קמא פרק יוסף כעובדאדרב רגליהם על

 תדרשא בי משתכח והוה אימא ליה דהוה שם טרפון ר׳ עכין לרמוז
 וזהו עילויה לה וסליק גחין הוה לפורי׳ למיסק דבעי היכי דכל

 יאמר גזפס:צופ״ה על למטתה לעלות אשוריו כוכן לשון זיאשרו?
 הליכות צופיה זהו משוכחת בנשים לבדוק המרבה היד כל הדין עם

 וקזצ׳ מעושר מאכילתו אחרת מדה לה יש גס • לגופה כנוי ביתה
 הפת לה שיאפו משרתות על סומכת אינה בעצמה היא חל׳ לה

 לא עצלות ולחם אלא שפחות שהביאה כזמן הדין שהוא כמו ויבשלו
 מעוש׳ שאינו דבר יאכילוהו פן חושש שהיא לבעלה תאכיל לא תאכל

 שהתשמיש עצלות לחס הקודם עס ואפשר ־ חלתו הורס שלא או
 ורואה צופיה שהיא כיון וזהו אוכל הוא אשר הלחם אס כי ללח' כנוי

 בעלה כשמשמש הדס לה יוצא מהיכן ולתור לדרוש גופה הילכית
 : איסור שוס עצלות מחתת כלומר עצלות לחם לו מאכלת אינה

התמתנה חיל האשת זאת כי תחנוני׳ידכר ידיה תפרי לה תנו
 עקרה תהיה שלא רצון שיבאתביתהתדרששיהי לבעלה

 נעקר׳ שהיא בעל בלי שכיס עשר היושבת באשה המנהג שהוא כתו
 עקרה תהיה ולא לזאתראוישתדהכנגדמדהיחןלההקב׳הפרי

 תעשיה בשערים ויהללוה ובזה הבטן פרי שכר הכניס הס שהפרי
 תניחכ׳ אס אתנס עמ׳נס עשה שהקלה היא חסידה ודאי שיאתרו

 ככרה תוכה אין שיאתרו לפי יהללוה לא עקרה ותהיה טכע כדרך
 תוכה אין אדונתי ראו עליה הגר שאמרה ע״ה עלשרה כמשז"ל

 • ולד לה ואין שניס כתה ישבה והיא כתעברתי א' בלילה אני כברה
 אלא הן יפית ישראל כנות בגמרא כת״ש היופי והכל החן שקר

 הו׳מכחוץ א11האד' מעצמות אינו שהיופי נתצא מנוולהן שהעניות
 שקר הוא החן גס מחיפה תכשטין ולוקח עשיר שהוא ידי על

 רעים והמיס שנאמר יושביו מקוסעל חן בגמרא כמ״ש לפעמים
 הוא שקר א"כ משכלת והארץ רעים שהמיס אחר משכלת והארץ
 לפי תתהלל היא יראתה׳ אשה הזאת הארץ על האדס חן להיות

 שהו׳ והיופי החן כמו ואיבו בידה הבחירה כי מעצתותה ששלמותה
 כמאמר שכתבתי מה אלי הליכות הפר כסוף ועיין אחר דבר ידי על

 : ואותר וכו׳ בכרמים וחולות יוצאות היו ישראל כנות תענית הוף

 תפלה ^א שיחה ואין כתכרש"יו״ל כשדה לשוח יצחק רצא
 הקשה התוספות ולפניה׳ישפוךשיחו שנאמר

 ויצא דכתיב הפלה אלא שיחה ואין בד״ה הקשו ז׳ דף ע״ז נמה'
 הפלת קכע יצחק אמרינן השחר תפלת דכפרק תיתא לשוח יצחק

 דכתיב תפלה אלא שיח׳ ואין כשדה לשוח יצחק המנחהדכהיבויצא
 התוס׳ תירוץ על גמגם מהרא״סז״ל והגאון שיחו ישפוך ה׳ ולפני

 ברייתא דההיא ברור הדבר זלע״ד ־ חזקה קושיא וסכרדהיא
 דרבי אליבא היא שיחו לפניו מאשפזך בשדה לשוח דתוכח מרכות
 רבי דסכר למיתר ואיכא אליעזר רבי לגבי כוותיה דהלכתא יהושע

 הכל שית! שפוך לפניה׳ ?3 שיתו לפניו אשפוך לשון דבין יהושע

ט שרה דו*
 אליעזר רבי כמו שיחה ואין הוא קאמר לא דהא תפלה לשון הוא
 לשוח לשון איפכא אדרבה אלא בשדה מלשוח להוכיחו צריך ואין

 או שיחו לפניו דאשפוך מקראי להוכיח צריך תפלה שיהיה כשדה
 •• התוספות קושית אסתלקא ובהא שיחו ישפוך ה׳ דלפכי מקרא

וכו׳ שנה ימים ז״ל פרש"י עשור או ימים אתנו הנערה תשב
 אבל ז״ל מהרא׳ס הגאון וכתב הגמרא כשטת והוא

 מכת׳ הבינותי ולא חדש י״ב עשור או בתואל ימי ז׳ ימים אמרו ככ״ר
 שלקושי' ודע :עשרה אלא חדש י״ב משמע נא דמעשור חדא אנפי

 חדשי' ב׳ לרבות או דתלת פרש״י וז״ל ב'ר ב המתנות הביא כבר זה
:העשור מן חוץ אחריס

 שנה כך ואחר ימים שבעת תשב לומר דא״א עוד שהקשה ומה
 דמיעוט ועוד אחת שכה בעי והדר לא ז׳ימי׳ואמרו דאתר

 ימים אתנו הנערה תשב דה'פ לפרש ואפשר * ז׳ ולא שנים יעים
 חדש מהי״ב חוץ ימים שבעה בתחלה וכונתס אבלות ימיס ז׳ שהס
 אז אמרו כך ואחר כך הוא הדין שמן לומר הוצרכו לא חדש ב דהי׳

 גס לתת תרצו לא אס הדין מה־שהוא פי׳ בלבד שכה דהיינו עשור
 לי תנו הדין מן שנה דהיינו עשור הפחות לכל האבלות ימי שבעת

 דזהאינואלא וכזההוסרהקושיתדתיעוטימיסשניסולאשבעה
 שני בקראדאסהס הוכחה איכא הכא אבל בקרא מוכח לא כי

 בעי הדר ליה יהבו ולא יומי תרי את' הכי איניש תשתעי דוכי קשה
 ימים דכששאלקודס ניחא הסשבעה ימים פירוש אם אבל עשרה

 צריךלשאול איני חדש י״ב דסבר חדש חזץמהי"ב הס להיינוז׳ימיס
 תרצו לא אס לפחות או להם אתר כך ואחר כך שהדין כיון מהם

לפחות חדש יתיסחוץמהי״ב שבעה לתת תשור׳הדק לפניס לעשות
: השבעה עם נמנים חדש י"ב שהם עשור

 דעתי והנמשכי׳עכיות הדבר מה׳יצא ויאמרו ובתואל לבן ויק
 קטן במועד לעיניס בס׳תאוה דרוש לאירוסין לדרוש נאה

 למית׳ סכר דמעיקר׳מאי הכל שהקשו השת׳במה מילתא וגימא
 הנער' תשב למית סכר תאי ולבסוף לפניך רבקה הנה

 מהרא"סז״ל הגאון מ״ש עם ויראה ־ לנערה נקרא ולתימר
 מדעתה אלא הקטנה את אין משי שאין ז״ל פרש"י פיה את וכשאלה

 על פוסקין אין אע״פ בפרק לוי בר אבא רבי דאתר מאי הייכו
 מקדש יהוד׳פ׳האיש רב דאמר מאי הייכו לאו אבל להשיאה הקטנה

 עסהאישהזהככשואין דהתלכי הקטכה בתו שיקדש לאדס אשור
 תשיאין דאין כשואין דיקולעכין והיאך לדקדק יש ועדיין מיירי•
 אכחכו ה״פ והכא פיה על שלא משיאין דלמא פיה על אלא הקטכה
 תתרצ׳כיקדמה׳ לא שהיא אפילו אדוכיך לבן אשה שתהיה מהרצים

 עם ללכת רוצה אס פיה את וכשאלה לכערה כקרא אבל הדבר יצא
 האיש עס התלכי שאמרו דבריהם מוכח והכי אחר עס או זה שליח

: סתם התלכי אמרו ולא הזה
 ולומר רע אליך דבר־ כוכל לא לכן הדבר יצא מה׳ ביאור וזהו

 אני בפלוני ותאמר שתגדיל עד לקדשה הדין כפי שאסור
 וידעו הדבר יצא דמה׳ כיון זה בזווג חזרה ליתאדאין רוצהדהא

 אדם תבעה שלא יוחנן רכי אתר ידעה זהממהשאז״לואישלא
 את לתבוע היוס שבאת הזה הדבור פי' הדבר יצא תה' וזהו מעולם
 הדבר יצא מה' כי ודאי עכשיו עד מאדם נתבעה שלא תה רבקה
 טוב או רע אליך דבר נוכל לא לותר שסיימו וזה לן גזורה שהיא
 החתן רע או טוב הוא אס לשאול הזווגיס בכל הוא שהדרך פירש
 אתה אלא תבעה לא אדם כשום דאינו שהרי נוכל לא בזה אבל
 הצדיקים גורל על הרשע שבט ינוח לא כי הוא והטעס אדונך לבן

 צדק׳מינה שאחותנו ואחר צדקת היא שודאי באחזתנו יודעים ואנו
 על הרשע שבט ינוח לא דאל״כ צדיק הוא נוכחדיצחקהתובעה

 קטניה שהיא משוס הקדושין ניעת ת ין לענ כן ואס הצדיקיס גורל
 אס)'לאד' מקד׳שאמרו איןאכוחוששייבזווגרבק׳למימר׳דפ׳האיש

 לנו שיש מה אתנס הדבר יצא דמה' כיון קטנה כשהיא בהו לקדש
 5ע פוסקין אין דאמר לוי בר ר'אבא למימרת לחוש הוא למנוע

 לפניך רבקה הנה אמרו לזה קטנה כשהיא להשיאה הקטנה
 קיסם אין אשאשה קחפי׳קדשאזתהכמ"שפ"קדקדושיןכייקת

 נותנים אנו זה לדבר עפרון משדה קיחה דגמר בכסף אלא
 אני בפלוני ותאמר שתגדיל עד ממתינים אנו ואין רשות לך

שהס בלבד קח א1רשןקג נוקני׳לך אנו אין אגללהשיס׳עכש! חצה

 מקדושין



שרה חיי פרשת
 ןק5ו תפשא וכשתגדיל עכשו לארצך יחידי לך כך ואחר תקדושין

: והוליכה לו אמרו ולא ולך לו אמרו
 נקרא שאמר כמה ולך קח של תדבורס ח;רו דלא ניחא ובזה

 עכשז להשיאה היא ואת ששאלה פיה את וכשאלה לנערה
 פיה לשאול רוצים היו ולא לו היתה מה' כי בטואיס היו לקדשה אבל
 משוס והיה ולא שמע כאשר ויהי עבד גבי דכתיב ניחא ובזה בזה
 בנישואין הי׳לו צער אכל לעיק׳הןוזג הדבר מה׳יצא לו דאמרו דאף

 ק' וחכ״א ר"מ דברי ק״ק כתובתה עץ מוכת תנינן תתן ל אז'
 ומ״ט כתולה מעץ נכעלה הא ידעה לא ואיש דר״מ מ״ט .

 כשלמא לרבנן ק״ק • כתולה אינה מעץ נבעלה הא כתולה דרככן
 לא מאיש לישתוק לרבנן אכל כתולה פירוש הוא ידעה לא אית לר״ת
 אין הא מעץ ונבעלה בתולים לה שיש פשיטא דכתולה וכודאי ידעה

 ידעה לא ואיש בתולי' ממקום כתולה לתרץ לוי רש״ן בא שזה י״ל לה
 אינ׳בתול׳ רבנןדלעול'דאףנבעל'מעץ לייש׳בעד ממקו׳אח׳דכוונתו

 ר׳ דגם אפשר ממקו׳כתולי׳ועוד שלא אפי' לשכחה ידע׳כא לא זאיש
 שכ׳בתולה ממשמע אמר לזה רכנן בעד זאת לתרץקושיא בא יוחנן

: מעולם אדם תבעה שלא אלא ידעה לא שאיש יודע איני

 ברכת מהכא מוכח דכתובות כפרקקמא רבקה את דברכן
 שס התוספות בדברי ע״ד ליאות והרוצה אירוסין

 • אחותנו לה ויאמרו כססרח : אהבה בס'רצוף יעיין
 ותצטערי׳ דווים שהיו פי'עסמ"שז״ל אחותנו־ את יעשה הכזונה

 שאינו ש״ת מפסיק טעם לו שיש אחותנו ממלת זהו ודייקו מליה
 היו אחותינוכאלו היה שאמרו האמירה אלא היי את אחי גתשך
 בכתו׳האחר הדבר ופירש אחותנו עליך אוי ואומרים עליה בוכים
 כנעני איש ביד שמס־נוך לפי הוא כוכי' שאנו מה אחותנו את לתת
 כך ואחר אותה יבעול ואפשר כאמן שאינן עכד והוא ערלה לן אשר

 ידעו ולא ונכאו אחותנו את יעשה הכזונה וזהו לזונה יחשדה בעלה
 אתר יצחק עליה וכשבא כדרך בתוליה שנשרו שאז״ל כמו מאן מה

 פי על אף אליעזר על ערלה לו אשר ומ״ש עליה בא העבד זה אולי
 אףדמהולכמאן נכרי והוא כנעני שהוא דכיון הטעם מהול היה5

: ערלים הנכרים כל כי שנאמר לפי מהול דלא

 מפני להם שהיו זממיהס התיר כתב ז״ל רש׳י הנמלים דפתח
 מהרא״ס הגאון וכתב רכה מבראשית לקוח לשונו הגזל

 אבא ב* חייא לרבי שאילו ירמיה ורבי הונא רבי ככ״ר דאיתא דל
 כלומ' יאיר כן פנחס ר׳ של לחמורו דומים אברהם של גמליו היו לא

 נוהג היה לא וכי הגזל מפני זמומים אכרהס גמלי שתיו אפשר איך
 מתרחק חמורו שהיה פנחס רבי בכית כמו אכרהס,חסידות בבית

 מגמלי גבי לעיל שכתבנו מה ולפי זז״ל לשונו בסוף וכת׳ האיסור מן
 ירא׳מדבריז בלר כלום הקשו לא שאני הזקא דשכיח דבמקן׳ אדוניו

 שפירש מת לסתור באו ירמיה ורבי הונא דרבי הב״ר דברי שמפרש
 וזה זממיהס שהתיר דהיינו הגמלים דויפתח בסמוך בב״ר קודם
 עוד הל״ל דאיתיכון סתירה נראה איבו שאילו לשין כי מלבד דוחק
 נכרי׳היו וז״ל אמרו אדוניו בפ'מגמלי לעיל בכ״י דהתס דכיון צ״ע

 ירמיה ורבי הובא דרב אמת ואס זתומיס יוצאים אברהם של גמליו
 קושיא מכח זממיהס התיר ויפתח פירוש שאין לסתור באז ישאילו

 הקושיא אמאיכטרולאקשויי אסכן יכו' אברהם של גמליו יהין לא
 : להקשותו להם היה כן שדרשו אדוניו מגמלי בפסוק ולעיל הכא

 פנה אנה כב״ר זה פי׳ הובא ורב ירמיה רבי דדחו דאחר ותו

 פירן לע״דדסובררש"יז״ל יר׳ לכן * שכתבו ז״ל רש״י
 שהיא ל ז' הגאון ש כת הפי׳ אין דשאילו ירמיה ורבי הובא דר' הכ"ר
 הפירוש כזה מודים אלא זממיהס התיר ויפתח מלת לפירוש קושיא

 ב״ר כדעת בפי'התורה דכתביהרש"יז"ל ניחא ולתכי ויפתח של
 1תכ להם זיתן אומר המקרא זה בסוף דהכתוב שאלו דאפ״ה אלא

 תתכן לגמלים מאכל שהוא דבי כל מספוא ז״ל ופרש״י ומספוא
 ותקןמהס השעורים הפריש שלבן הכתוב מפרש ואינו והשעורים

 זה מעשר להוציא נוהג היה לא דמסתמא לגמליס לתת מעשר
 אפשר לא השעורים עישר אברהם גמלי דכשביל נאמר ואס הרשע

 בישראל דחף לבהמה גס ומה מעשר הוה עשורי פלח ז ע דהשתא
 היט כי התבואה עישר אברהם גמלי דכשביל ואסאיתא פטור

 נמי ע"זהכי מטנופת ודר׳ל הכית פניתי ואנכי קרא דפריש
 מקפידים לא שלאברהם דגמליו ודאי אלא הל"לתקנתיהמספוא

 לדעת אבא לרבי הונא ורב ירמיה רבי שאלו ולזה מעושר לאכול
 רביפנחסומ״ששסבב״ר בבית היה חסידות יותר וכי הדבר טעם
 כמו ויפתח פירוש שאין לסתור באו לא שאילו ירמיה ורבי הובא רבי

 פירשו שכן לוה וראיה בזה מודים הס שהרי זתתיהס התיר שקדם
 תחלת שפירשו אחר אמבס כלוס שאילו ולא אדוניו מגמלי בפ' בכ״ר

 ותספוד תבן ויתן "ש בת הפסוק־ הוף פי' אבא לרבי שאלו הכתוב
 מעישוילעישור השאלה בענס ויבא ־ עישור כלא הגמלים ויאכלו
 אכרהס של וגמליו העישור על מפקיד פנחס רבי של חמורו שעשר

 : ז״ל הגאון כתירוץ ק"לדסכרי לא תתהשיוצאיןזמותין אכל לא

 מפרשי' יש זאת נסח' וכו׳כפי אסתר ראה מה הקודם □אמר
 דבהדי' ליתא והא נפשה משרה שלא אסתר ראתה מה

 הנסחא לכן היתה עולם קרקע אסתר סורר בן פ' סוף אמרו
 מהזכת׳אסתר בעי מאי ק ק ואכתי וכת'אסתר מה האמיתית

 מאי ותו ׳ להו קשיא לא המלוכה מעיקר כאלו קכ״ז על שתמלוך
 ויראה ־ בזה רבותא ומאי שבה שחיתהקכ״ז לפי מדה כבגד מדה

 ר׳אליעו׳ לשון וזה לעיל שס שאמרו במה ברור הדבור דעתי לעניות
 'אחשורזש בכול שלט ודוד בעולם הס אפרכיות רנ״ב חניכא רבי בשס
 חתה ברוךהוא הקדוש והשיכאמר בחציין למה ושואל בחציין שלט

 חולק שאני חייך בירושלם אש־ ה' הוא שאמרת מלכותי חלקת
 )תירצו האיפרכות חצי שהוא ו לימאקכ״ אס לעיל והקשו מלכותך

 זכת מה עקיבא רבי היאקושית שזו נאמר וכזה אחר באופן לעיל
המלוכה עיקר על בשלמא בעצס קכ״ז על שתמלוך אסתר
 ימי מששת היתה כימה' איךזכת לי קש^א לא

 שהיא וכיון התורה מן אסתר בראשית
 המדיבל בכל ומושל כמלך מלך אשת

מפני בעלהאבל מולך אשר
 למלוך זכתאסת׳ מה

 עלתכקקכ״ז
כפי כי

 עין
 שחלק המלך

 היה לא שמיס מלכות
 השיב לזה קכ״ו אלא להיות לו
 היה לא אחשורוש מצד ודאי כי בעצ'

לטול שווי' וכולן שחית׳קכ״ז שרה של כתה בזכז׳אהת׳בת ^א ראוי

יצחק תולדת פרשת

 ה׳אלהיךלפביו הקרה כי ב״ר יצחק תולדות

 הזמין לתרבכך אס אמר זי"לחד יוחנן רבי " " י
 נאחז אחר איל והנה שנאמר הקב״ה לך

 המציא לזונגך אס אמר וחד וכמה כמה אחת על למאכלך ך3$3
5 לךהקב"הלמאכלךעאכ"ו

 תפלה אינה ישראל מפושעי בה שאין תפלה כל כי ירוק
 זהו כי עולם אהבת מופר פירשנו זה _דרך ועל

 קדושים של בכן היה יצחק כי פי׳ אשתו לנכח לה' יצחק ויעתר
 לנכת הוא זזה מהקטרת טוב ריח בעלי הסממטס כעין שהיה
 ולזה קרוביה מצד החלבנה סס בה שהיתה מאשתו הפך אשתו
 רבקה של ייחוסה לספר פה הכתוב שהוצרך מה שפיר אתי
 ואל׳ וי״ו כבאר פה אמנס התפלה ,לענין מהצריך שהוא לפי

 את מלת גס הראשונים על מוסיף למיתר שייך לא דהכא
לאשה לי גס יצחק את הוליד אברהם כפל גס רבי תאי יצחק

: גסלנכחאשתזדהל"לעלאשתו * מייתר

ובגמרא



י תוקדות פרשת
 ז הרשע תפלת בשביל ,לא שנתפלל תיותאשתו בסבת היתה הרתה

 ל ז הראב״ע אנכי זה למה ותאמ׳א״כ בקרבה הבנים ויתרוצצו
 ן מב" ה־ ותפסו להס קרה כך אס למעוברות שאלה רבקה כי נדחק

 עס ד לע׳ יר׳ לכן * ששאלה הזכיר שלא חסר הכתוב דא״כ בזה3ו״
 לצא' מפרכס יעקב המדים בית בפתח שכשהית׳עוכרת שדרז״ל מה

 בדבר הדגיש הצדקת ורבקה מפרכס עשו יו ע פתח על כשעוברת ו
 שרוי לפי גרמתי אנכי הרשע זה למה אמר׳א״כ בבטנ׳לכך שהי׳ישע

 אתיז יצא כן ואחרי בתפל׳בעלי די והיה האס לאחי דומים כניס
 מלכו' תפס מי לר״ג 11א'ש הגמון רז׳ל אמרו עשו בעקב אוחזת וידו

 אמרו עשו בעקב אוחזת וידו אחין יצא כן ואחרי לו כתב אחרינו
 הייתי ר״ג פי׳ שלולא דבריה' כוונת חדש זקן מפי יוצא דברים ראו

 ויר ־ בעקב בסוף ר״ל אין עשו בעקב אוחזת וידו שרמז אזמר
 שתו ויקרא דהל׳ל יעקב שמו ויקרא הכתוב מסוף ר״ג זה שדקדק

 דמדכתב ודאי אלא אחיו את עקב שבבטן שעבר עלמה שהוא עקב
 המלכות תופס להיות יעקב העתיד שר"לע׳ש יעקב שמו שקראו
 הכי פי' אלא זה פי׳ על יעקב הבין לא עשו הרשע אבל כעקב בסוף
 דמפרש למאן וק״ק לרמותני שעתיד העתי' שם יעקב׳על שמו קרא
 שמו קרא הכי כתב אתאי א'כ לאביו שחוזר יעקב שמו ויקרא הכא
 ניחא להקב״ה שחוזר שמו דתפרשויקרא למאן ובשלמא את ק ל הל׳

 יעקב שמז שקרא מה א״כ נביא היה דכיוןדאביו עשו סכר זשתא
 ליעקב היה זה מה הכא ומקשו לקרותה לו צוה שכך לפי הוא

: פעמים כשני נולדו ולא יחד פשו עם בבטן נוצר להיות

 )אמרת׳ ה׳ אתכ׳אמר אהבתי מלאכי מאמר שזה לע״ד ויראה
 את אוהב ה׳ נאם ליעקב פשו אח הלא אהבתם במה

 ותומלתנאס ־ ליה מיבעי אחים ויעקב עשו הלא וק'ק • יעקב
 אהבתנו במה ואמרתם אתכם אהבתי לזה כיוון אמנם יתירא ה׳
 עשו אח שהלא שגזרת במה שנאתנו אדרבה אהבתנו אהבה מה פי'

 וכל אחד אח אלא יהיה לא ליעקב עשז ובין תאומים שיהיו ליעקב
 עבורי׳ותירן בשני שיצאו לעשות לך היה וטפי הוו דגופא פלגא חד

 שיהיו שעשיתי במה אדרב' כי השיכלזה ה הקב" פי' ה' נאם הנביא
 חרבה יהיה לעתיד זנע״ה שנאתי פשו את כי לכס תאומיסגיליתי

 ו1ע אוחז'בעקב שידו כמה הורתי זזה בעקב המלכות תופס זיעקב

ע״ד בזה ועיין ג׳גמסורת מכרה ־• כיוס מכרה יעקב לאפר

 עיין בזה זע״ד היה; עקור אבינו יצחק דרשו ובגמרא
: עולם אהבת גס׳

 של פניו קלסתר צר יצחק את הוליד אברהם רז"לדרשו והגה
 הפועלים פ' הגמרא מלשון ונראה לאברהס דומה יצחק

 מוכיח כן פניו קלסתר צר ההנקה שבעת שרה בניס הניקה בפסוק
 דהטבע שהקשו ז״ל הראשונים קושית מתיישב זה ולפי בבירור שם

 הפסוק ייתור מתיישב גס • לבעלה יוצא הולד דצורת כן הוא
 שמו זפקרא שנולד דה׳פשאתר יצחק את היליד אברהם בן יצחק
 לפי זהו בצלמו כדמותו יצחק את הוליד אברהם הכל אמרו יצחק
 למלאך רמז הקכ״ה עשה מה אמרו דבתנחומא הגס הגמרא דרך

: צורתו וצר התאוה על הממונה
 כי לשני יוצא פועל יצחק את הוליד אברהס יראה ולער

 ייעתר ל אז עס והוא יצחק שיוליד סבת היה אברהם

 סבתתולדתיצחק נמצאכי צדיק בן צדיק תפלת דימה שאינו לי
. : אברהם בשביל היתה

 לתולדות יצחק תולדת להקיש בא כי הכתיב ביתור אפשר עור
 יעקב אברהם כן יצחק תולדות אלת כך ולומר אברהם

 את יצחק את הוליד שאברהם כשם רשע ואחד חכם אחד ועשו
 טעם וה הגדול אחיך לרבות אמך ואת ל שדרז ע״ד ישמעאל לרבות

 כמ״שז״ל ראשונה ישמעאל את להוציא הוכרע שאברהם כשם כי
 בתאות אדם של ראשונה טפה שהוא כיון שוטה הוא ככור שסתם
 עז ויתר שאת יתר אתת שבכורי שאף ראובן את שבחו לכך כי היצר

 ז״ל מתראים הגאון מ"ש עם יובן לאשת לו הארמי לבן אחות
 קודם לאשתו שנה ך' דימתקהאדס מיצחק ולילף ביבמות דכיפריך
 דה"מ ואנה״ב משני מינה עדיפא היה עקור יצחק ומשני שישאנה

 בקחתו וזהו לביאה ראויה היתה שלא ך'שנה המתין דלא לשנויי
 אשה להיות ראויה היתה לו שלקחה בזמן אתרבההלזלאשהפי'

 : ראויה היתה לא שנה מ' קודם לו שלקתה קודם הא עליה ולבא

 י׳ עמה ושהה אשת נשא ת׳יר סב דף יבמות משנת ואביא
 ראיה שאין אע״פ כתובה ויתן יוציא ילדה ולא שנים

 • כנען בארץ אברס4 לשבת שנים י׳ מקץ שנאמר לדבר זכר לדבר
 לע״ד ואפשר • שס תירצו והתוספות לדבר ראיה שאין תאי צ״ע
 וזהו שנה ס' בן ויצחק דכתיב מיצחק ולילף בגמרא דפריך מאי עס
 נילף למימר דאיכא שנים בעשר דסגי לדבר ראיה שאין פ אע

 מקץ באע״ה למכתב מדאצטריך לדבר זכר יש מ"מ ך׳ זלהוו מיצחק
: כנען בארץ אכרם לשבת י'שנים

שאני דא״ל מאברהם ראיה^דבר שאין אף קרזבלזה נמי ,א
 נילף דלא אף לדבר זכר יש מ מ היה דעקור אברהם

 : ז"ל רש״י כדכתב באברהם איכאלתילףתדמייתרקרא מיניה

דבריו והביא לך לך פ׳ ז״ל הרמב״ן ת"ש עם נאמר גמי ,א
 דהיושב והברו שטעו הפוסקי' מן שיש סי׳קנ״ד הטור

 ולא וכתב להוציאה יכול דאין ילדה ולא שנים י׳ אשתו עס בת׳ל
 שאין אע״פ זהו י בא' שהיה כאברהם כדאשכחן הוא דטעס משתבר

 להוציא ליה דליסגי בח״ל היושב אדם לכל דין ללמוד לדבר ראיה
 יושב דהיה אברכם שאני למימר דאיכא שנים י' אקר אשתו את
 מאברה' יש לדבר זכר מ מ׳ לאסגיב"ישניס בת״ל היושב אבל ׳י בא

 שכיס י׳ וממתין ל בק יושב אברהם היה שאס אה״נ7 לתימר דאיכא
 לא״י שהלך משוס אבל הגר את לישא מיד יכול היה שכיס אחר.י'

 דאע״ה הטור שיישב כמו כמי אי כמ״שהרמנ"ןז״ל־ להעתק צריך
 עם לומר אפשר אשתו לנכח : לארץ מיד הלך שלא נענש

 אשר עצתו זההענק נו ומצי וכו' עקרות האמהות היו למה משאז״ל
 להתענג מתפלל׳עליה הית׳ לא לכתקלה כי ביעקב רחל התרעמה

 שהיתה כוונתה נגד פי' לנכחאשתו לה' יצחק ייעתר זהו ביפיה
 כיון אשתו רבקה זתהר ה' לו ייעתר תתעבר שלא רציני כי סוברת
 לא אשתו להיות לקחה שיצחק ידעו שהכל לומר אשתו מלת בייסור

נדחף שהיה בסבתו לו מלת וזהו ביפיה )להשתעשע להתענג ח״ן

: *מרבקה .׳
 שלא כדי עקרה למההיתה ז׳ל מ׳ש עה לו ויעתר ירצה אן

 לאלפי היי את אחותנו תפלתינו-שאתרנו קרוביה יאמרו

 ייחוסה כאן הכתוב שהזכיר יבאכעצס ובזה עשתהפירות רבבה
 מסבת היה כיתהשהיתהעקרה בתבתואלוגו'אחותלבןלרמוז

 פי׳ לו זיעתר ־וזהו עליה שהתפללו לבן ואחות נהואל בת היותה
שאם לרמוז אשתו במלת כיון אשתי רבקה ויהר וזהו להס ולא

או

 לישב בפי'הכתוב גס • צ״ב דף אהבה צוף ־ בספר
 אמר וק"קדיעקב ־ דףקמ״א עולם אמת בס' ע'ד עיין כיוס מלת

 בכורה לי זה ולמה עשו שאמר כמו בכורה אתר ולא בכינוי בכורתך
 הא׳ מעלות ב׳ לך יש הבכורה בענין לעשו יעקב שאמר לע״ד יראה
 עצמך מצד בכורתך ונקראת אבינו מת שלא אף היום שלך הוא

 11שו אינו וזה לך יש אחרת ומעלה בבכורות ועבודה קדוש שאתה
 לעול' בא שלא עדין בכורתך נקראת אינה וזו שניס פי נחלת שהיא
 יהיה שתמכרנה ואחר אחד דבר לי מכרה וזהו קייס אבינו שהרי

 שלך שתהיה מה היא ומה מכרת לא שעדין היוס כמו פי' כיוס שלך
 לחלק אס כי הבכורה לקיחת ממך שואל שאיני שנים נחלתפי

: קייס שאבינו אף בכורתך שנקראת העבודה
 מוכר אדס שאין דאף אחד דין עשו לו חדש עשו ויאמר

 שיאכל מה לו ואין עבי המוכר מאי מ ל ב שלא דבר
 לך היה מינה עדיפא עשו לו ז״ש חייו כשוסכדי מכירה הוא

 לימה ואין רעב שאני כפשוטו למוח הולך שאנכי שכיון לשאול
אפילו הבכורה עיקר לי זה ולמה שעה כאותו היה עני יאכל

: שנים פי בחלק
 ז׳ל סמב״ן שכתב זע״ד כיוס מכרה לזה קרוב ״ר׳ אן

 ביום וזהו כיוס כמו בי״ת במקום משמשת כיוס שכיף
 הבכורה לי מכור הנפש את שהרג עיף והוא שאז'ל הזה

 השח' עד דבשלמא הקרבן ושוחט עבודה עובד שהבכור דהיינו
 כי הבכורה ממך שואל הייתי לא נפשות הורג היית שלא

 דמיס שופך שאתה רמז אדמוני שאתת לפי נאה לך אדרבה
 של גזרתך שיתבטל כדי הקרבן דה שתשפוך לך צריך כן חס
 וכולי מזהלא אז אוטבחא דבמאדיס מאן האי שאמרו ע'ד ש״ד
לאמציתלמימר תו אנשיס דס שפכת שכבר הזה היום אבל

׳ : לי מכרה א״כ גזרתך שמסך
 יאמרו שלא אונאה להנצלמדין כיון כיוס מכרה יראה

 לומר דקדק לכך בכורה תמכור בז עדשים נזיד היומתק
עגון' הנכרי עסמהשהז׳הדיףשר^שאינ׳את הלתמןרחךוהל׳לי

 >הו



תולדות פרשת
 שאתה המילה את ומואס למיס שופך עע״ו ישע שאתת כיוס והן

 תורה מקיימי מת א שכל ישראל שאני לי בכורתך מכרה ממש גכרי
 הפי שואל פי'איני בכורתך במלת כיוון ועוד * ניתנה שלא עד

 שיש המעלה בכורתך א11 שואל איני אונאה דין בו שיהיה כדי שניס
 אונאה דבהאליכא כבכורות עבודה לךהיוסכלאמזתאבינזשהיא

 הולך אנכי הנה עשו ויאמר אונאה להס אין הקדשות הוא להדין
וה ולמה למות בסכנה ג״כ ואני אנשיס הורג אני היוס שכל למות

 י פסול הנפש את שכה^שהרג יודע ני א שהרי בכורה לי
חלקו ליעקב מכר שעשו בבתרא מ״ש עס כיוס מלת יראה אן

 ההז׳ע״דבס׳תאוילעיני׳ פי׳המאמר ועיין המכפלה במערת
 שמכרתי נהי עשו השיב לא דאתאי שס שהקשינו הראשון ד׳בלוח לף

 הוא הדין של׳ברשוהודהמוכ׳קברו דבר מכו׳דהוי המער׳מיהואינו
 עס ותירצנו משפחה פנס משוס ממנו וגומלין משפחה בני לבאים

 עשו וא״כ מקו' בשוס שיקברוהו כשרוצה דווקא דוה התוספות מ'ש
 לאבעינאכפרה המתיסהי׳לכמאןדאמר ותחיית אלי נזה שכפר

 יוס כאותו כיוס פי' מכרה יעקב לו אמר הוא הכי נמי וא"כעשו
 עכ״ז ביורשים הדבר שתלוי ברשותך שאינה אף המערה לי שמכרת
 אבינו מת שלא ברשותך שאינה אף הבכורה לי מכור כך מכרת
 שתהא כדי הבכורה לו ימכור אופן באיזה יעקב פירש לא7 עדין

 עשו ויאמר לו השיב שתכף מילתיה לסייומי עשו שבקיה דלא קיימת
 שעיקרה לי למה והבכורה ח"ו אלי בזה כופר אני כלומר לי זה למה
 דבריו יעקב פירש כיוס לי השבעה יעקב ויאמר • ג( לעבודת הוא
 ע״י הוא ב"ל שלא דבר שהיא אף הבכורה לי שתמכור שאמרתי מה

 בא כאלו ב״ל שלא הדבר עושה שהשבועה הפוסקים כמ"ש שנועה
 הדבר היה כאלו לי מוכרה שאתה לי השבע כיוס וזהו היום והיה
 אינו בשבועה שערב אף כי ערב הלכות הלבוש וכת□ : היום

 מיכה נפקא דמאי והקשה שבועתו לקיים אותו כופין מ״מ משתעבד
 מכח ואס מהלו׳ יפרע שעבוד מכח אס הערב פרע אס דנ״מ ־תירץ

 לאפוקי הערב מת אס דנ״מ אפשר ולע״ד הלוה פפזר שבועה
לא שבועתו קיום כפיות ואי*מכח מפקינן שעבוד מכח אס מיורשים

: מפקינן
ויאמר בני אליו ויאמר וגו׳ עיניו ותכהין יצחק זקן ני דה"

 בעזן שהיה ידע עיניו שכהו אחר יצחק כי יראה ׳ הנני ,
 מראות עיניו זתכהין כמשחז״ל עע״ז שהיה כברו תוכו שאין עשו

 לי וצודה ממ״ש חדא כן ז״ל רש"י סובר איך ראיות שתי לי ויש נעשו
 ממ״ש ועוד בגול חשדו שעכשיו הרי הגזל מן ולא לי הראוי דבר ציד

 ותחנוני׳ כבוד בלשון שמדבר יעקב קול ל ז זפרש״י יעקב קול הקול
 ראגה ליכא בפין שגור ש״ש אין ועשו ש״ש שמזכיר דממ"ש הגס

 ירא כשדן׳ שהוא כיון דעשו כדפירשז למימר דאיכא לרשע שמחזיקו
 אוהלים יושב יעקב אבל מטונף מקום שוס יהיה שמא ש״ש להזכיר

 עיניו שכהו מחמת עכשיו בו שהזכיר ראיה יש המקומות מאלו אכן
 עליו כבוכה בני לו אמר ולכן רשע באדס הסתכלו לסבת שהיה
 סומא ולהיות עיני לכהות ברשעך לי גרמת מה ראה בני ואומר
 ווה לאכילך מוכן הנני לו ויאמר לפרנסני תוטל עליך לכן גבית

 רבק׳ ׳לגבי רו מדברי לקוח עליו בוכ׳ודוו שהי' בני במלת שפירשנו
 בוכה היה יצחק כך עליה ודווים בוכים שהיו אחותינז לה ויאמרו

לכהות לי גרמת ומה גיהכס לירש לך גרמת תה בני לו ואומר עליו
: -ע>ני

 רמז ר״ל שא ^א קח אמר לא וקליףקשתך כליך נא שא וקהה
 שא וזהו שאז״ל כמו שבידו עבירות מה' תשובה שיעשה

 והס ונטלתני ותשאני מלשון העברות עקשות תמך וההר טול נא
 תליך אמר גס " הנפש את בהס הורג שאתה מלחמתך כלי כליך
 • למות שמצפ' לומנגד תלואי׳ חייו גנב שהוא שמי גנב שאתה שהוא

 קשתך וזהו המאורסה נערה שבעל שהוא-עלשס גסהסרקשתך
 שכפל כנגד השדה וצא ־ בנערת קשתו נקיה לשון לערוה כינוי

 לשות יצחק ויצא היוס להתפללכמוני השדה צא לו אמר לזה בעיקר
 וראה השדה צא לו אמר בתסיה שכפרת השדהכנגד וצא ; נשלה

 ותלחם תצוד פי׳ צידה׳ לי וצודה וזה תשוב עפר ואל אתה עפר כי
 המסיס רמז יבא ובזה עבירות בה' לעכור היצה״רשהרגילך מס
 שהוא מס״ת נמשך שכחו היצר שהוא כעמלק הלחס וצא השדה וצא
 שהיא אחר ק״ק ׳ ברכה ולא קללה עלי והבאתי : שדו

 דתזרע עסההואעובדאדמ״ק אמנסיראה ברכה ולא מאי קללה
 שיש .הרי ימותו ולא בניס לך יהיו אביו לו פירש מאתתצדואח״כ

 עע״ו כאלו כמתעתע אבי כעיני שאהיה כאן זהו קללה כלשון ברכה
 קלל' יקללני בכך שיחשדני עע"זכיון כג!ו בדבורו המחליף כמשז״ל

: לברכה פירוש אח״כ סוכלת תהיה שלא רעה כך כל אחת

של שקולו בזמן אז״ל עשו ידי והידיס יעקב קול הקול ויאמר
 דכתוב שוי( הכן וכאן עשו הידי'ידי אין מצפצף יעקב

 לע״דדהוקשה ויראה חסר־ הקל דדריש ז״לכתב ובע״י איפכא הוי
 צדיק הוא כשיעקב יאמר אמנם דפשיטא הכירו ולא ייתור להס

 אמנס עשו בהם ישלוט שלא שלו הס הידיס וגס יעקב של הוא הקול
 הכירו שלא כזמן עליהס לשלוט עשו ידי הס זמן כאיזה לך תדע

 לוה ויסכים כעשו רשע הוא שיעקב דהיינו עשו כידי ידיו היו כי
 הקול הכתוב ושיעור ממנו יוצאים שרשעים בזמן הכירו ולא מאז״ל

 ולא אחר נמשך הוא עשו ידי' ומ״ש שלו הס הידיס וגס יעקב קול
: הכירו שלא בזמן עשו ידי שולטת זמן כאיזה תדע הכירו

 כחכמה המתרגם פי׳ * כרכתך זיקת כמרמה אחיך בא
 להיו׳ יצחק למרן ליה דחס בערמה פשוטו יהיה שלא מיעט

 שלקח כנבואה שידע יצחק לו גילה אלא אחיס כין מדנים משלח
 נסכה היתה בכורתך לקחת שנתחכם החכמה אותו וע״י בכורתו

 מנהג היה הזמן כאותו ז״לכי הרמנ״ן הדיןכמ״ש מן ברכתך לקחת
 שים הבכור זה הכתוב ש כמי הברכה ראשונה לוקח היה הבכור כי

 :עכשיו שעשת מה על חוזר אינו במרמה כי נמצא ראשו על ימינך

 מן הברכה שלקח אף פי' ברכה לי אצלת הלא עשו )יאמר
 שמתברך אלא כלל מתברך אינו שהפשוט אינו בכורה של הדין

 בגדיו ריח את וירח לו וישק רגש אני־• גס ברכני כ וא' כאחרונה
 הל׳׳לאחר ויברכהו דמלת וגו׳זק״ק וגו'ויתןלך כני ויאמ׳רא׳ריח
 ולמ׳הפ׳ לך ויתן ויברכהו ה׳היל׳ל כרכז וגו׳אשד בני ויאמ׳רא׳ריח

 נטלת הטהרה סוטה בסוף מ״ש עס בכתי׳ויראה כני ברא׳ריח
 רבש״ע ־ך לה׳יתב ויאמ׳יצחק לכנו ז ויכרכהזיצח וכו׳וזהו הריח את

 כרכו ג"עאשר שהוא שדה כריח כני בבגדי גדול ריח יש איך ראה
 ריח בו שיש ממה טהרה כו שיש בני צדיק שהוא מינה שמע כ א ה׳

 שם אמר פירוש האלהיסמטלהשמיס לך ויתן הוא בדין לכן טוב
 שהוא אחר רצון שבע שפע עליו שתחול ראוי גמור בדין כי אלקיס
 מה להקדים כדי הברכה ^ודס בני ריח ראה אמר ולכן וצדיק טהזר

: טעסראזיללרכה

 בעל לכו יורה וזה בני למלת חוזר ת׳ כרכו אשר אפשר או
 ובזה במל'שדה מפסיק טעם שר אשר הטעמים

 עליז מתפלל ואני בני אל הרחמים מדת שהוא ה׳ כרכו אשר ה״פ
 שס כרכות ויתן גס הרחמים במדת כרכות לך נתן ה' ששם שכשם

 וכו׳ בגדיו ריח את וירח עוד אפשר או : ויתן וי"י וזהו אלקיס
 עאו שנדבק כני ריח ראה ותו פקחין ורחני חמרא בגמרא מ׳ש עס

 תזעל׳הריח ג״כ לך תן י ו טוב לריח שוכית כשס לכך שדה כריח ג״ע
: מטלהשמיסזזמקרא דהיינו הטוב

 המתנות ופירש אלתוקא לך יתן האלהיס לר ויתן אז״ל ובכ"ר
 ולע״דאיןצזרדדק״לה׳מיכעי : חוזק לך יתן שר"ל
 דה״ק פירשו לוה אלקיס שם כתחלתעניןומאי ליהזתומאיוי״ו

 אכרהסאלקי אלקי עלינו ליאמר ואבא אני שזכיתי כשס יצחק
 שנתן כשם זיתן וי״ז בעצס וזהו יעקב אלקי עליך יצחקכךיאמ־

 דעתנו ועביות ־ לך פלזגיכךויתן האלתיתשאומייסאלקי לנו
 לעיני׳ירושלמי תאוה ובס' אתב׳עולס ס' כראש עיין הפסוקי' באלו

 הארץ ומשמני מקרא וו השמיס אז״למטל קוד : דברכזת
 מדשני -דדייקי עוד ואפשר ־ עולם אהבת בראש עיין תשנה זו

 איפכי׳א השמיסמהכא מטל ו.הדר הארץ משמני קודם כתב עשו דגבי
י : ה לתו רזחניותרמז ברכות דהכא פירשו לזה

 ־כי ירמוז לבד* פתי מכל-זאוכל )אוכל שביס ואוכל י במסרה
 שבעול' מאכלים טעם מכל יצחק צידה באותה טעם

 ניחא בלבדובזק פי'סעודתי לבדי פתי שאוכל אע''פ מכל ואוכל זהו
 שתאכלתני כשס מדת ־*גד^7המןפי׳מ השמי׳זה מטל שדרז״ל מת

 טועתי׳ שהיו המן ה׳ ילך7*^ כן סעודות מיני כל טעם כו שיש דבר

 ה׳ הקרה כי הקודם למאמר נחזור : טעמים מיני כל בו
 ותירצו מיבעי'ליה בכנויאלקיס להוומלתאלקיך הוקשה אלקיך

 לקרככךשכן תאי וק׳ אסלקרכנךהמציאלךה׳למאכלךעאכ׳׳ו

 ל׳ש לקרמךננס אס דת״פ )יראה י ק׳'ו ומאי גבוה צורך בו יש
 והתנןשואלין יותי בתלתא סגי ומי דפריך דעא פרקקמא כגמרא

 יומיןמשתע בעינןיתלתין דלהקרוה התם ותשני יום ל׳ פסח בהל'

דדרך



יא תולדות פרשת
 משום לקרכן יפה המה5 חרי6 קודס ימיה כמה לחור ישרל/ל דדרך

 תלתא נעו לפחות לדידזו ואפילו שכעין כדוקין אפי' פסלי דלדידן
 בקרוה לא אס כהמ׳לקרכן להמצא דרך שאין כך ב לקר אס ז״ש יומי

 עליך משגיח קיך1ג זהו הקכ״ה לך המציא זכותך ב הכי אפילו קודס
עזרת מוס נעלת כהתה לשחוט שלא להקפיד דרך שאין למאכלך

: כ״ש לא וצא כי או
א1ג לך להמציא חייב הקלה היה שלא כך לקרב אס יראה או

 לך המציא מעמ לקרכן כהמה אחר לחזר המלאכה עליך
 מו' ומזומן מוכן הנה שנאמר אילכלמקוס והנה שנאמר הקכ״ה

יוסוהוא בכל עושה שהקלה דבר שהוא למאכלך בראשית ימי
: לש לא ומפרנס זן אומנותו

 והכה מפסוק וכו׳והכיא לקרבכך אס ק״ו עביד דהכי יראה אן
 אצלאברהס ומתקרב הולך היה שהאיל ל שדרז אחר איל

 הזמין בדבר השטן מכגד שהיה לקרבנך אס זהו דוחפו היה והשטן
 יר׳קרוב או : פ"רלאלש1ה'למאכלךשאיןמכגדואיןש לך

 בשמחה אכול לך פ' במ׳קהלת שדרז״ל מת עס ק״ז עביד דהכי לזה
 פיסול הקלה תצא שמא מהרהר שהיה אברהס על שנאמר לחמך

אברהם שהיה ה'אף לך המציא לקרבכך אס זהו איל לו שהמציא
: וכו׳ בכו בשחיטת אלא רוצה היה שלא בדבר מכגד

 לזווגךדאיכא מה ק״קלכאורה ־ המציא אסלזווגך אמר וחד
 לו אמר יעקב ג״כ דאולי ל י ולזה בדבר אליעזר תפלת

 הזווג מן ק״ז אקצ"עמאי מזונותיו לז שימציא התפלל ג״כ שהוא
 שהקשו תה עס ויראה • הרשות דבר שהוא למאכל מצות דבר שהוא

 הקב״ה לך המציא לזווגך אס וזהו ניחש היאך דאליעזר התוספות
 נמי אי כמותו אדס של ושלוחו בדבר ניחש איסור צד שהיה אע״פ

 והא' כהוגן שלא לשאלו דתענית קמא פרק מ״ש עס לפרש ״ש
 אע״ג לזווגך אס ק״ו וזהו יצחק של זכותו כ כהוגן והשיבוהו אליעזר

 בערך הקב״ה הביט לא מ״מ כמותו אדם של ושלוחו דשליחאעזית
 למאכלך עליך תשגיח אלקיך ה׳ הקרה כי וזהו בערכך רק השליח

 נמיאסלזווגך אי שנינו בזכות שישגיח כ״ש לא עוית לא דשליחא
 המזל מפאת והוא הולד יציית קודס יוס ת' הנגזר דבר שהוא
יתברך בידו שהיא פרנסה מפתח שהוא לתאכלך אלקיך ה' הקרת

לאכ״ש: מ מבא למול ן שאי
 בת׳ שאתרו במה מאד תמית העכיןשלזווגיצחקאני ובזה

 לאברהם ויוגד האלה הדברים אחרי כפ'ויהי ילקוט
 יצחק מת היה אס בלבו אברהם שהרהר אחר מלכה ילדה הנה

 אשיאנו ביוחסין לי איכפת וזה בביס בלא מת היה הרי בעקידה
 תמוה רבק׳והדבר נולדת כבר צריך אינך הקכ״ה א"ל ענר מבנות

 בשליחות נסתפק היאך זווגו על האליתברך מפי דכיקדנתבשר
־ וכו' לך יתנו לא ואס
*

ויצא פרשת
 ,ר אמר השמש בא כי שס כ"רזילן במקום ויפגע

אומרים השרת מלאכי של קולן שמע חכיןדצפורי י
 : שמשא אתא שמשא אתא השמש בא השמש בא

 שלתעל' כ״ה כנגד שהו׳מכוון ב"ה קדושת שאז"ל מת הוא יךוק
 בס׳ וגו' סולס והנה ויחלום פסוק פירשנו זה דרך ועל

 שנתעצמו אחת קושיא תירוץ נבין ובזה : אהכתעולסע״ש
 לא ואנכי הזה בעקום ה׳ יש אכן יעקב אמר ז״לדאיך המפרשים

 במקום התפלל ששכב קודס והרי שכבתי לא ידעתי שאלו ידעתי
 כמושדרז״ל אבותיו שנתפללו מקום המוריה הר קדוש שהיה משוס
 בית הוא המוריה הר הוא אחר במקום הנאמר בתקזס ויפגע

 מתורץ בזה אמנס ונח אדס עליהם שהקריבו התקוס הוא המקדש
 השתימה מגיע וראשו ארצה מוצב קולס לו הראו שיעקב שעכשיו
 השמימת שלמעל׳וזהו ב״ה כנגד מט׳תכוון של המקדש בית דהיינו

 וכיון מעלה של ירושלים שבו קדחגיגהזבול כמ"שק שמיס לשתי
 שה׳ המקוס כנגד תכוון שהוא הוה כמקזס ה' יש אמר זה שראה

 נגד שוכב הייתי לא ידעתי שאלי ידעתי לא ואנכי למעלה בו יושב
 מזרח כין הדין כמו שמיא כלפי חציפותא דהויא משוס השכינה

 התוספות בדברי שס דעקינו ועניות השכינה לתע־גשתסכלפי

 הנבואיי החלום קורס אבל י אהבת ברצוף פ״קדנרמתעיק
 שהוא ידע לא אבל קדש מקוס שהיה דנהי יעקב סובר היה הזה

 לתרץ אפשר יקוד : עליו יושב שה' מעלה של ב"ה כנגד מכוון
 סולם והנה פתרון כלא חלוס אין סולס והכה ויחלום בכ״ר מ"ש עס
 כי כעצם יאמר סיני הר ה'על וירד עליו נצב ה׳ והנה סיני זה

 הקכ״ה ולירד הזה כהר תורה לינת! שעתיד יעקב ידע לא מעיקרא
 יש עליו ליגלות עתיד ושהקב״ה סיני שהוא שחלמתי עכשיו אכל בו
 סיני המוריההר הר מאי כפ"בדתענית אתרו וכן רכה קדושה לן

: הוראה תתנו שיצתה
 י ע" רק כנבואה ליעקב הדבר הגיע טעסלא תה הקשו קוד

 לע"דמב׳ ואפשר * כככואה א'תס׳ פחות שהוא חלום
 הולך היה וזה עצבות מתוך שורה הנבואה דאין משוס או טעמים
 שזרה הנבואה דאין משוס אפשר או : עשו של מפחדו בעצבון

 התורה יסודי הל׳ ל ז הר״ס פסקה וזה ועשיר גבור עלחכס אלא
 וכן שלחו גדוד מחז״ל קצת ש כת ממון מסר היה עכשיו יעקב זא"כ
 רבי יעקכ ויצא ובכ״ר • אחד צמיד ולא אחד נזס לא ואני אמרו
 מעשו תפחד לא תשכ' אס יעקב זה דרכך לכטח תלך אז פתח יצחק
 ויר׳דק"לדלא ־ ההוא במקום וישכב שנתך וערכה ושכבת ולבן

 אמר וכן לך ברח קוס לעיל כמ״ש יעקב ויברח אלא יעקב ויצא הל״ל
 שכיון יעקב זה דרכך לבטח תלך אז פתח לזה יעקב ויברח הנביא
 על לנפשך חיים ויהיו במשלי הכתוב שקדס כתו כד״ת הולך שהיה

 יעקב ויצא וזהו פחד לא שהי׳בורח ואע''פ דרכך לבטח הלך אז ד״ת
 שעל קאמר דתילתא קושטא יעקב ויברח הנביא ומ״ש ויברח ולא
 מעשו תפחד לא תשכב אס הכתוב שסייס וזה יצא מעשו בריחתו ידי

 דהא בבואה טוב חלום שנתךשתחלוס וערכה ושכבת כי תרוויח בזה
 לפי רעיס חלומות אזתו מבעתים היו כדרך כשהיה כפחד היה אס

 לעיל שאמרנו כמו לזה קרוב או ־ לכו מהרהורי לו מראיס שהיו
 עליו שורה היה לא ומלבן מעשו מתפחד כדרך יעקב היה שאס

 תשכב שאס כיון אבל עצבות מתוך שורה הנבואה שאין לפי הנבואה
 שתראה שנתך וערבה ושכבת כי תזכה בזה ומלבן מעשו תפחד לא

 לעיניסדף כס׳תאוה דרוש משלי בפסוק דעתנו ועניות המראה
: ל"חע"אוע״ב

 שכע מבאר יעקב ויצא מאי יצחק לרבי דק״ל אפשר נמי ,א
 אלא לחרן ללכת יצא זילךחרנהדדחיקאלהולמימר

 וילך תכף שיצא שכיון ויצא יזהו הארץ לו שקפצה דה״פ הוברי׳
 בזמן הלסטי' מן בטוח שאתה והכיר דרכך לבטח תלך אז זהו חרנה

 שתגיע עד רגלךכדרךוליגוף לכתת צריך והיית רב הוא שהדרך
 שהארץ עמך הקב״ה עשה רגלך תגוף שלא שעד וזכית למקומך

 לו מדנעשה והכיר ראה משס יעקב זה אצלך ובאה ממקומה קפצה
: ומלבן תעשו תפחד לא תשכב אס כי נמי ידע בזה נס

 שמיה דכר מאן מלבן אבל ניחא דכשלמ׳מעשו לאקשזיי ליכא1
 שיהרגך מעשו תפחד לא דה״פ הכאדי"ל כעי ומאי

 ממונן את נטל שעשו שאמרו מרז״ל שיש כמו עשו ממונך שיטול ואף
 מקבלך היה ממון בידך מוליך הית אס דבשלמא מלבן ליפחד לך ויש

 בשמחה שלאיקכלך לפחד יש ממון מוליך שאינך כיון אבל בשמחה
 הפחד לא אפ״ה מרגליות בפיו יש כמ״שז"לעלפ׳זינשקהושמא

 קתני לצדדין ומלבן נמצאדמעשו בנותיו ישיאך הכי שאפילו מלבן
 ־ בנותיו ישיאנו שלא מפחד לבן ולגבי נפש מפחד הוא עשו לגבי

 אס כתיב דברישא דמשלי בקרא דקשיא מאי ליישב בא פנחס ר׳1
 ביעקב אוקי להכי ושכבת כתיב זהדר * ספק לשון תשכב

 שכב לא בלילה גס אחר כמקום אכל שכב כאן עליו ל שאז
 שככשהיתהכןגזרתה׳יתכרך וכאן תורה כדברי ער שהיה לבו

 שמעולם יעקב אתה זהו המראה אותה שיראה כדי להשכיבו
 שתשכב לך יקרה אס תשכב אס לומד היית אלא שכבת לא
 ושכבת שהרי ד״ת מתוך עליך יבא שמא מעשו תפחד לא פה

 כמז הזה במקוס לשכב צריך שאתה ושכבת כי ממני היא פי'גזרה
 שתראה שנתך שוערבה כדי הוא והטעם לינה כלא ויפטר שאז״ל
 אחר כמקוס לראות א״א וזה תענוג של הערכה המראה אותה

 ההוא כמקום וישכב שנאמר שאמרו וזה הוא קודש אדמת כאן כי
 : עליז הנבואה מראה להשפיע גורס שהמקוס
 מהרא״ס הגאון והקשה תפלה לשון דרשו רז״ל במקום

 לו שקעה למהדר כעי כד שהתפלל אמרינן דההס ז״ל
 צריך שהרי החמה שקיעת קודם ערכית הקפלל והאיך חתה
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ויצא
 פלוגתי לומר.דכיווןדאיכא ואפשר ־ ואסור מכע״י קיש לקרות

 קפלה לשון ויפגע דדרישהכא מאן אזלא סקנוס תפילותאכזת אי
 עת ככל מתפללים היו אבלהאכות תתידין כנגד דהתפלו׳ סוכר

 לעת מנחה של היתה יעקב רתפילת ואפשר להם מזדמן שהיה
 וכיון והתפלל הארץ לו שקפה דרז״ל נמקו׳ חפגק אביו שהתפלל

 וק״ק ־ חמה לו השקיע הקלה עשה מה דיהיכדעתיהלמיהדר
 שאפל זמן כל הטכע לשנות רוצ' אין הלה כי לי למה נסים לקרקי
 יה המו• להר יחזור אלא הארץ לקפוץ לן היה לא זא״כ אחר כאופן
 זשמאי״ל מעצמו לן היה ערב שהיה וכיון ערב עת עד לאט לאט
 כעוכתז היה שלא שמש הערב מחמת העולם מעריב היה לא שאס

 אכל חוזר והיה שם שישכב רוצה שהלה יעקב כלבו נותן היה לא
 הכין בעונתו שלא חמה לו השקיע שהקלה יעקב שראה ממה
 שהכין לאו אי אכל שס שישאר כדי זה נה 'ה הקב עשת לכך כי יעקב
 כדרך מללכת יעקכ נמנע היה לח שם שישכב הלה דעת כן שהיה
 עם ופגש כלילה מהלך שהיה לביתו כשחזר עצינו שהרי גלילה

 כס עשה שהלה שראה כיוון כתורתו בטוח שהיה לפי המלאך
 שאשל רצה שהלה אלא לחנם לא אמר כזמנו שלא השמש להעריב

 בזמנו שלא העלשמש לעשז׳נס השת׳וכדי נס הוצרך הרי ולכ כאן
 זהי׳יכוללחזו׳והערי' מכע״י של קפיצ׳הארץ נס □וצרךלעשו׳קוד'

שעש הערב עם אלא בא היה לא הארץ לו נקפצה לא דאס שמשו לו
 . : כהאתליא דהא נסהשמשנמצא יכוללהראותו היה ולא

 אברהם ענד .אליעזר ההרים אל עיני אשא פקח רשלן ר וכב
 למדו מהיכן לעיין יש אחד נזס לא ואני י'גמלים לקח

:כן שאמר
 חרכה וילך דכתיב דאחר הסמיכות להס להוקשה ללאה

 כדכתב חרן קודם שהוא במקו׳ ויפגע לו' חזר היאך
 עס יעקב ויצא של הזה לכתוב יש שמיכל דמה הקשו ועוד ו״ל רלי
 אקרא אלא למסמכיה ה״ל ולא עשו וירא הקודמת כפרשה מ״ש

 פדנה וילך אמו ואל אכין אל יעקב וישמע עיניה לעיל כקיכ7
 שיעקב ההרים אל עיני דאשא קרא הסמיכות מכח דרש לכך ארס
 היה ויעקב מ׳ כן נשא שעשו כמשלל שנאחר זווגו על מתפלל היה
 בידו היה לא העני שיעקב אשה עשו אלןיקח נסמך ולזה פ״ד גן
 עשו כאחיו אשת הוא גס לישא אחד עגיל ולא אחד נזס צא

 המקוש שם על שאינו חרנה ודרשו ישמעאל אל שהלך קודם שאמר
 חשוב אדם על אדס כני כלשון תורה ודברה חורין בן שהלך רק

 רכאכשי דמ״קאתר כתרא פ' חורין כן אותו קורין מנכסיו שירד
 דשלי׳זודתי׳ופרש״י חרי לכר אצטל׳דמילת׳ נל אישתי אמרי דשכנצי'

 למי כי יד כתב פי׳אחר ויש זה אותרי' מנכסיו שירד חורין לכן ז״ל
 צריך היה נכסים לו כשהיו כי חורין כן אותו קורים מנכסיו שירד

 לזה חורי* כן נעשה נכסיו וכשהפסיד להסתחר לעכור לטרוח
 אל הלך ועוד כשנשא שנה מ׳ כ! הרשע שעשו מעלה של לכתוב המך

 כן הלך חרנה וילך יעקב ואלו לאשת לו נשיו על )לקק ישמעאל
 נטלו עשו כת״ד או אביו שלחו גדוד כמ״ד או מנכסיו נקי יצא ודין 17

 יבא מאין למקום שהתפלל תפלה לשון בעקום ויפגע ועלות בדרך
 : וכו' אחד נזם לא נכסים לו שאין כיון טבע בדרך זווגי שהוא עזרי

 תנא חולין מ׳ כגמרא כן ויורדים עולים אלקיס מלאכי והגה
 פגעו וכי תרי ויורדים תרי עולים פרסאות סולסת״ת של רחבו
 העולים דלתא ארבעה דתנ"לדהוו להקשות אין ד׳ הוו הדדי בהדי

 ליה מיבעי ועולים יורדים מצמסהסהיורדיסמשוסדק"לדא״כ
 שלווהו א״י של מלאכים שהיו ל ז כע״שרש״י ניחא ד׳ הס אס אבל

 עולים קתני דכתרה צ׳'ע אמנם * למעלת לעלות וצריכין
 האי דלפי התוספות וכתבו ויורדים שלמעלה זמסקכלי׳כדיוקנו

 ודוחק ליה מכעי ועולים יורדים א״כ היורדים הס העולים □ברא
 המלאכים מעולס קאמראלא לתרץדעןליסדקאמרלאומןהא־ץ

 זה לסכוניה וכעו לארץ למטה ויורדים ותו דת )רואים דו3הכ לכסא
 ואפשר ־ ארצה מוצב הסולם י ,ע' משמע עולים דמשמעזת דוחק
 ועלו כארץ שלווהו אותם והס שנים הס דלעולס תנא הסא דסכר

 : וכעולסכוניה למעה צורתו וראו וחזרעירדו צורתו וראו למעלה
 עלן תחלה דלתא אחת כשעה הוו ויורדים דעזליס ל דתנ' קשיא תו

 אלף ת אלא הסולס מחזיק אין וא״כ שנים ירדו ואח׳כ שנים
יעקב נמצא _א"; אלו ירדו אלו ;עלו אחר שאס ושמא ׳ פרסת

את>$ וירדו עלו ל מדהל דדייק י״ל אמ׳נס ׳ לויה בלא רב זמן
 1אל שעדין משמע ויורדים עולים אלי משמעדעדין ויורדים עולים

־• באמצע ביורדי' שפגעו עד לעלות הספיקו ולא עולים
 זה בצד זה והיורדים זה בצד דהעזליסזה צ״עדמנ״ל אמנם

 כמו זה אחר זה והיורדים זה אחר זה הפוליס דלמא
:דמשתעוצ׳ע כתב ל ז י ורש" כ״ן מנהג

 קלמאןדמפרשי ה׳ “ מ ויורדי׳ עולים אלקי׳ מלאכי והנח
 ז כ עושים היה שלא כסולם לו רמז מה א'כ כיעקב בו וי;רדי׳ עולים

 וכזה ־ עצמו יעקב על רמז דהסזלס "ל דס ויראה כלום'
 צורתנשליעקג כיזוץשאז״ל אתכם השמימהכב׳התי״ן מאי מיושב

 א״כ כחגיגה כמ׳יש העליזני׳ בשמים הוא והכסא ככסא חקוקה
 כשפל ויושב ארצה מוצב שבהווה שאף ליעקב לרמוז ה הקב׳ רצה

 יעקב של וראשו ארצה תוצב שהו׳ מ״עדומ׳לסול׳ עשו מפני נרדף
 יעקב צורת שס כבודו כסא שהוא העליונים השתים לשמי מגיע

 רשעים ישובו ע׳ד שמיס לשמי לרמוז השמימה אמר ולזה חקוקה
 כתוב כאלו שהוא ז׳ל שפי׳מהרא׳ס התחתונה לאמכטי לשאולה
 דהיינו ללשמיס השעימה הכא כן שאזל של שאול דהיינו ללשאול

 שדימה! יעקב של שרואי׳שראשו כיוון אלקי׳ מלאכי והנה שמיס שמי
 אלקיס מלאכי והנה צורתו דהיינו ככסא השמימה מגיע ולס לס

:כו נתקנאו
 שער וזה אלקיס בית אס כי זה אין הזה המקום נורא מה

 מלת הזכיר השמים שער וזה ל ז' כחיי רכינו כתב השמים
 מעשה אלא אדם ע״י כנינה יהיה לא האחרון שהכית לרמוז השמים

 והל״ל שער התקדש לבית קרא לתה ליישב צריך ואכתי ־ שמיס
 להכ״ה דאין משוס שער דקראו לע'ד ויראה ־ השמים כית וזה

 תחלה שלמטה כ״ה יכנה לא אס מעלה של לב״ה ליכנס שיוכל פתח
 לירושלים שאבא עד מעלה של לירושלים אכא לא שאז״ל כתו

•י תטה של
שעתידליבנו' כ׳ה ליעקב הקב״ה שאז״לשהראהו הענין ובזה

 היה זה דתה הקודמין כת שהקשו לתה תוצאת תשובה
 כל ל שאז׳ תשוס ויחלום אלא בהקיץ הנבואה ראה שלא ליעקב

 לא עין לבא לעתיד אבל התשיח לימות אלא נתנכאו לא הנביאים
 להיל שעתיד מה הקלה לי הראה יעקב וא״כ זולתך אלקי' ראתה

 הראה לכן עליו ויושב נצב הקלה מעלה של ולה כנוי לה
 ראתה לא עין כתוב יתקיים שכזה כחלום לבא העתיד על הנבואה

בהקיץ: העין ראתה שלא פירוש
 וראשו השתיתה־ מגיע וראשו ־ כשמים וראשו ובמפרה

 נכל ירמוז ־ יגיע לעב וראשו * פרוע יהיה
 כתוכו מגדול ויכן שאז״ל כמו לה שהוא ותגדל ירושלים עיר לנו

 שדרז״ל כתו כשתים למעל׳ הוא הזאת העיר ראש פי׳ כשמים וראשו
 השמימה מגיע וראשו ־ יחדו לה שחכרה כעיר הבנויה ירושלים

 אדונינו ממשלת תחת היא שלה והש" הזאת העיר ראש כי פי׳
 פי׳ פרוע יהיה וראשו ׳ עליה שולט שר שוס ואין הקלה ממ׳יה

 פרוע יהיה מעלה של לה שהוא שראשו גורמין אנו כעונינו כי
 לא הקלה אמר כמשאז״ל הקלה שס פי׳כטלןתושכתכלייושכ

 לעב וראשו ־ מטה כשל שאבא עד מעלה כירושלסשל אבא
 ל למעלה שתגבה א״י עתידה ככתרא שאז״ל למה רמז יגיע

 מידלא עיכא האי ש״מ תאופינה כעב אלה מי שנאתר פרסאות
לעכיגיע: וזהו פרסי תלת

 ואליך אכיך אכרהס אלקי ה׳ אני ויאתר עליו נצב ה׳ והגה
 מלת כאכרהס שהזכיר מה שואל הכן כאן יצחק

 אלקי ה' אני הל׳ל מיהו ככנים הן גנים דכני גב על ואף אביך
 כפסוק משלל עם אפשר אמנם אבותיך יצחק ואלקי אברהם

 רשע כן צדיק לתפלת צדיק כן צדיק תפלת דומה אינו ויעתילוה׳
 היות כסכת היה עקור יצחק היה ולא יעקכ שנולד שהסבה נמצא

 יצחק את הזליד אכרהס כפסוק פירשנו וכן צדיק אבין אברהם
 שאס הראשון אכיך הוא אברהם זהו לשני יוצא פועל הוליד שתלת

:לעולם כאת לא הוא היה לא
 אביו ואבי מאכיו יבוש שלא להבטיחו כא הזה כלשון לו שאת׳ ומה

 ולא יצחק אברה׳אלהי ^קי דדוק׳עליה׳אמר לותר יירא שלא
 ווה הזמן אינו ;עדין אלא יעקב אלקי יאמח עלין שאף עליו

שאתר



יב ויצא פרשת
 לזרוזי לתידר לאיניש דשרי לדורות לאמר עוד ואפשר

 תפול לזאת ואף יעקב כעין מצוה למעבד גרמיה
:הקושיא

 גדול כדר זה פרק אשנה האומר כנדרים עסמ״ש אפשר אן
 לדבר דהוי כיון ממש קונס עשה דלא אף דקמ׳ל וכתבו נדר .
 לאת׳ נדר ואמר וחזר יעקב וידר וזהו נדר מיקרייא האמירה מצוה

 פירותאלאמיקרי קונס שאמר אינו זידר שאמרתי מה כלומר
:בלבד האמירה כשביל לאמר נדר

 דהנודר ז״ל הריב״ש שכתב הדין לרמוז לאתר במלת אפשר או
 התרה לו אין לו שפשה טובה שוס בשביל חכירו דעת על

 שאמר אחת אמירה כשביל פי' לאמר שנדר והטעם יעקב וידר וזהו
 אנכי והנה ואמר שקדם במה עמו טובה לעשות ליעקב הקב״ה לו

 שאין הוא גמור נדר ודאי דהא לרמוז יתירא הכתו׳נדר עמךואמר
 ואין הוא נדר ודאי דהא למימר נדר יעקב וידר כפל וזהו התרה לן
 אל לשוב שנדר ללבן לאתר לאתר במלת עוד ואפשר : התרה לן

שנבארעוד: כמו אביו בית
 והנה שקדם במה שהבטיחו אעפ״י עמדי אלקיס יהיה אם

 אמר הרחמים מדת ה'שהוא אני בלשון היה עמך אנכי
 עמדי הדין מדת שהוא אלקי' יהיה אס וזהו יסזרי' רוצה אני יעקב

 לרז״ל המך ומצאתי ייסורין תבע יעקב ז׳׳ל מאמרם עם ויסכים
 אשר כל את אלקי׳ וירא בפסוק הייסורין על אלקיס לשון שדורשים

 פי׳ הזה בדרך ושמרני ־ ייסורין מדת זז מאוד טוב והנה עשה
 הולך הדרך אס על שאני עכשיו אינו ייסורין תובע שאני אעפ״י
 והטע׳ ייסורין מלת'לי ושמרני בדרך שאני אלא^כשז זנסוע הלוך
 ומה בדרך הולך אנכי מאשר ייסורים גדול לנו מי הולך אנכי אשר

 לאכול לחס ג(א לי תתן 11 ועושר שרש הוא ייסורין לי שיהיו שאמרתי
 לרמוז למ״ד במקום בבי״ת אמר אבי בית אל בשלן׳ ושבתי ובזה

 אבי בית אל התורה בשלמות שאחזור אזכה ייסורין לי שהיו שכיון
 הייסורין ע״י נקנית שהתורה שאז״ל כמו לבן בבית אשכחנה ולא
 לעתיד לי ה' והיה וזהו עה״ב למתנת אזכה הייסורין ע״י גס

 כמלת הנרמזים עלי שקבלתי הייסורים בשביל לאלקיס והטעס
 שאזכ' ייסורין ע״י א״י שהוא אבי בית אל בשלום ושבתי גס אלקיס

:חו"ל כמאמר הייסורים ע״י טובות מתנות לג׳

 הל״ל דלא כשלו׳ אומרו ק״ק * אבי בית אל כשלום ,ושבת
 ב׳ושבתי ושבתי כמסרה כיוון שלזה ואפשר לשלום אלא

 אבי בית היינו יעקב דקאמר אבי בית דהאי לרמוז ־ בשלום
 :בשלמות פי׳ כשלו' אמר ולזה ה׳ כבית ושכתי שם כמ״ש שבשמים

 שתת' והפסיד בדר יעקב משז״ל עם הפשט לפי אפשר אמנם
 שבת איבה רחל אבל אשוב שאבי כשלום ושבתי זהו רחל .

:כשלזס לך לה ואומר בדרך ממנה אפטר אלא

 אס הא׳ יעקב שאל שאלות ג' הכתובים המשך עוד ואפשר
 לא לח'ל הולך שאני שאעפ״י עמדי אלקיס יהיה

 עמדי קיס11 יהיה אס אלא אלוה לו שאין כמי דומה שאני עלי יאתר
 מה פי' הולך אנכי אשר ואמר מעשו פשוטו הזה בדרך ושמרני הב'

 אבי מבית הולך אנכי אשר הוא מעשו שתשמרני מתפלל שאני
 לו שיש ואס אב כיבוד מכח וכצתני עלי יבא ח״ז ואס שם נשאר ועשו
 תשתכת לבל בלבי תורתי שישמור ושמרני עוד ואפשר ממני יותר
 חייא ר׳ דכני כעובדא יקרני ולא דאורחא אונסא מחתת ממנו
 ומחמת הולך אנכי אשר וזהו תלמודייהו אייקור לקרייתא נפיק

 אתר לאכול לחס לי ונתן הג׳ ׳ שאשכח אפשר הדרך טלטול
 דחזא דגמרא עובדא ההוא פי'עם אלות אל יעתיר לאכול מלת 1
 תזבנומיניה לא פפא רב דחעיסואמר ארבא השרתדמלו למלאכי ;
 דמתרחיש לך תדע אדם של מזונתיו קשיס ואז״ל הוו כסיס דמעשה 1
 כעובד' נס בדרך יהיה ולא לחם לי ונתן זהו מזוני איברו ולא ניסא י
 בצנזר׳ ונפקי באכלב' ושדינהו חטי דאייתי ברתותא איש דר׳^יעזר י
 שהוא ישראל מעניי כאחד אלא לךבו אין העבודה דדשאאמר ו
 הוא שאס לאכול שאוכל כדי טבעי לחם לי ונתן זהו נסיס מעשה :
 טבע בגד וכן נסיס ממעשה נהנין שאין לאכול אוכל לא נס בדרך *
 כתובות בסוף שאמרו לעתיד שיהיה כמו נסייא לא ללבוש שאוכל ־

מלת: וכלי קין גלוס להוציא א״י עתידה

ושבתי ג . 3 גב

 ן אלקי עמך יקרא כג״ שמי פי׳ עמך אנכי והנה להלן לו שאמר
 כה דסנהדרין פ'כ כגמרא חז״ל כוונת וזה לעתיד אכלוה יעקב
 מאביו יעקב יבוש עתה לא אכרה׳ פדה אשר יעקב בית אל ה׳ אמר
 ! להתבייש לו היה דממה וק״ק י אביו יחורומאבי פניו עתה ולא
 הענקעס לקשר קצת להעמיק צריך אכן * שכתבנו ממה אלא

 י אברהם את פדה אשר יעקב בית אל ה׳ אמר כה לכן קודם שם "ש מ
 > מאביו יעקב יבוש עתה לא דכתיב והיינו בניס גדול מצער שפדאו

בניס גדול שפדעומצער דמפני שיאטי׳ דמאי יחורן פניו עתה ולא
; :בוש הוה הכי לאו דאי משמע יבוש עתה לא

 לא אמר לזה אחיזת שתי אישור עשה דיעקב דכיון ואפשר
 עתה ולא אחת אשה לקח שלא מאביו יעקב יבוש עתה

 עשה לא שיעקב אחיות לקחם כ'לא שלקח שאף מאביו יחורו פניו
 י״ב לו להיות והוצרך בניס גידול צער ליעקב שהיה שכיון איסור

 וב׳ אחיות ב׳ ליקח מוכרע היה א״כ שס רש״יז״ל שבטיסכפי׳
 היה כך מיעקב שבטים ב י׳ לצאת גזור שהיה שכשם לפי אמהות

לצאתעלידס: גזור
 ה׳ אמר כה לכן שכתב הפשוק לראש שחוזר אפשר נמי ,א

 האומה לכללות יעקב בית שקראם יעקב בית אל
 יעקב יבוש עתה אמרלא ביתיצח׳לזה ביתאברהסולא קראם ולא

 שמס על ישראל את כיבה אביושלא אבי או אביו צער מצד ויצטער
 שכיון ♦ה מצד יעקב יבוש לא יצחק בית או אכרהס בית לקרותם
 לו א״כ במקומם שבטים י״ב הוליד והו כניס גדול מצער שפדאס

 אברהם בית ולא יעקב בית שמו על האומה כללות להקרא נאה
 על אחרים מצד בושה המקום בזה מאביו יבוש לא ויהיה יצחק או

:כושנימדברכסביתשמאי במשנה דדךהמוזכר
 רש״י דרך פי על המימרא בזאת לפרש עוד אפשר נמי ,א

 עתה זהו שבטים צערגדולי״ב יקרי דת וכר לשס .ו׳
 מאביו יותר בניס גדול צער להיו׳לז לריעותא חדא יעקב על שנגזר

 וכן א׳רשע בן אביושהי׳לו צער מצד יעקב יבוש עתה לא אביו זאבי
 ואחורי בוש׳מאביו בקט א׳רשעולזה בן אביושהי׳לו מאבי יבוש לא

 הרשיע שעשו שס על יותר צער הוא שבושה לפי אביו מאבי אפי
 יעקב יבוש עתה לא תשובה שעשה מישמעאלשבישמעאלמצינו

 טיבותא הך להו הוו הא מיהו צערא הך להו דהזז דנהי צערס מצד
 אס הריוח בזה צערס ויצא שבטיס י״ב גדול צער להם היה שלא

 כמותם כלבד כביס ב׳ אלא שבטים י״ב גדול צעד היה לא ליעקב

 בזה בושה ויהיה אביו ואבי אביו צער מצד כוש היה צדיקיס והיו
:לעיל כמ״ש מדבריכם בושני ע״ד אחרים מצד המקום

רש״י דרך עפ"י המימרא בזאת לפרש עוד אפשר מי נ א*
 צער יעקב על שנגזר עתה הקשר וזהו הנזכר ז״ל

 ו1ג האמהות ד׳ ע״י האלקי' הגזרת שהיתה ובודאי שבטים י״ב גדול
 אצל הלך והוא אצלו בא שזוזגז מאביו כפשוטיה יעקב יבוש עתה לא

 אשה שאשא עזרי יבא מאין יעקב שאמר מ׳שז״ל זה בכלל וכן זווגו
 יותר עשיר שהיה אביו מאבי ולא אחד עגול ולא אחד נזם לא זאני
 ציערא ולפוס יעקבמהס יבוש לא ביצחק זווגו אצל שהלך מצינו ולא

 כדרך לבן לבית הלך ואלזלי שבטיס י״ב לו להיות צריך שהיה אגרא
:ההמון אומרים שהיו כמו לגדול הגדולה נותן לכן היה טבע

 התושפו׳ דרך על המימרה כזאת לפרש עוד אפשר נמי ,א
י״ב היותם על אינו בניס גידול דצער שם שכתבו

 בפסל ו״ל מאמרם וידעת מצריס וירידת ואחיו יוסף קנטור על ^א
 תת היה אחד בן שאס יעקב שהיימקוכל שאזלה אבל בני 11 ארד כי

 אברהם את פדה אשר כזכות כי לגיהנסז״ש יורד היה ת'ז בחייו
 הזה הצער שהכל עתה לא בעצמו לסבול שכמו ויט כניס גדול מצער
 היה• שאס ירא שהיה כמו ככניתין או ביוסף מיתה ח*ז לו יקרה
 ראו לא שהם אביו אואכי מאביו יעקב כוש היה ח") זה לן קורה

 שסייס וזהו ליעקב כן יקרה לא הכתוכ אמר יאה והוא גיהנס פני
 לפניו כולם אותס שיראה בקרבו ידיז מעשה ילדיו בראותו כי

 • הזה הצער מן אברהס את שפדה בשכר עליו נצביס מיתתו בשעת

 לאמר דרשו ורז״ל לאתר מלת לדקדק יש לאתר בדר יעקב דדר
 שהנדר שכיון בזה חוכך ואני צרה בעת שידרו לדורות

:והפסיד נדר יעקב אמרו אץ יכן גמר דמיניה צרה כעת טוב דבר



פרשת
 שלש כנגד שלש שיקיים הנדר הוא ואילך בשלו׳וגו׳מכאן ש^תי1

 כחיל שאני אף ממנו השגחתו מהיר שאינו הא׳ כנגד
 ולא עלי ויריב אשתי את שאוציא חמי ירצה שלא אפילו כי נודר אני

 מן שנפטר מי כמו כשלום לך לי ויאמר יקללני אלא כשלום ישלחני
 וכן שהואא״י כיתאכישכשמיס אל לשוב אתן אלא אשגיח לא התת
 את יעקב וקלל עמו לכן שנתקוטט לשפחיס כרותה שברית היה

 אשתו רחל מיתת קללתו וגרמה יחיה לא אשרתתצאאתאלקיך
 שאני לשלז׳והטעס ולא כשלום שיהי׳ אע״ם ושבתי וזהו כגופו שהיא
 ל^קיס ה׳לי היה שככר ה׳ליאלקיס והיה כי כשכר לארץ לחזור רוצה

 הב' ובנגד • עליהם שורה שכינה אין העולם שלכל כח"ל אף
 האבן על הודאה קרבן לך תודות אשלם מעשו נדרך ששתרני

 אל כית עלה קום יתברך ה' לו שאמר כמו מצכה שמתי אשר הזאת

 ונתן הג'שהיא ובנגד ־ עשו מפני ככרחך אליך הנראה וגו׳
 כמלת כיון לך אעשרנו עשר לי תתן אשר כל אני אף לאכול לחם לי

 אנכי כן לא אכל כשכילשתהעשר עשר הוא שהדין שאף לרמוז לך
• כלכד לש״ש לך אעשרנו אלא חסידים משנת זה אין כי עמדי

 ייתור ככתובות שדקדקו מה עם לך מלה בייקור אפשר אן
 אעשרנו חאי עשרנו עשר ל דהל השינוי וגס אעשרנו עשר

 הכהן הוא שיעשה יעקב שכוונת ואפשר חומש דין מזה והוציאו
 ממנו אוציא אעש־נו תתןליעשר אשר וזהו הכי' בעל זהקב״ה
 מנדב שאינו לומר לי כמלת ודקדק הממון עיקר לך לתת המפשר
 אשר1וזה הכניס שהם הנפשות מן לא אכל הפמון מן אלא התעשר

 הס קטנים דכשהס נהי הכנים אכל לעולם לי הקנוי דכר לי חתן
 מתורץ ונזה עצמס את קנו כשגדלו אכל אדם של וכספו קנינו בכלל

: מהכניס מעשר יעקכ קייס דאיך שהקשו מה
 כת׳ שאמרו הסולס ן כעני מילתא ניתא כזה לדכר נכלה טרם

 כדיוקני ומסתכלים ויורדים ורואים עולים תנא חולין
 תשמע הכא וו״ל התוספות והקשו נצב ה׳ והנה מיד לסכוניה בעז

 תרי ויורדים תרי עולים קאמר ולעיל היורדים עצמם הס דהעוליס
 להו דהוו סיפא להכיא שהוצרכו מה להוד הוו כהדדי פגעו כי

 דהוז למידק תריליכא ויורדים דקאמרעוליסתרי מרישא ארכע
 תרידלאתימא הנהו ויורדים תרי עולים דה״ק למיתר דאיכא ל׳

: לשמרו טוכא ויורדים עמו שכאו ת:י עולים

 דהני בפלוגתא פליגי תנאי קרי דהנך לתרץ יראה אמנם
 על אמר חד עליו נצכ ה' והנה דכתיב כתאי דפליגי

 סכר היורדים הס מ"דהכאדהעוליס יעקב על אמר וחד הסולם
 ה׳ והנה מיד לסכוניה כעו קאמר נמי והכי לשומרו יעקב על דנצכ

על עליו בצב ה׳ והנה סכר קרי ויורדים תרי עולים ות״ד עליו בצב
: בעולסכוניה לא יעקב דאלו הסולם

 האי כולי מאי וק״ק אחותו כן יעקב שמע את לכן כשמוע רה*
 מאי אך עצמי אך ותו ־ '1לויהיכשמועלכןזירץוג הל

 הכל היו לרחל יעקב כשנשק מ"שכב״ר עם ויראה ־ מיעט
 כשמו' כי ווי לשון ויהי וזהו בעריו' גדורים היינו עכשו עד מרננים

 יעקב על ח״ו מעכירים העס שהיו הרעה השמועה את מהעם לכן
 אחותו כן היותו מצד כן יעקב שהטע׳שהי׳ אומרים והין נואף שהיו
 שוס לו יש אס לראות לקראתו האסוירץ לאחי דומים כניס שרוב
 כלום לו היה שלא שראה וכיון בתו שנשק קנס משוס ליקחנה ממון

 ויעקב כתו קנס כשביל ויקחס כפיו מרגליות שמא וינשקה) בחיקו
 וישפר לכך מתון מחמת היק והפשוק החכוק שכל כוונקו הכין ע״ה

 ככר כלומר ממונו לקראתוולקח אליפז שיצא ונכללס הספור כל לו
 לך דע מתון לכקש שהיה שחכקתניונשקתני במה כונקך הבנתי

 שיעקב לכן שראה כיון עצמי אך לכן ויאמר • המעשה היה שכך
 והערים יחרץ אז תמנו לקחו שהממון לו השיב ולכך רמאותו הבין
 הנשיקה כפירוש יעקב שהכנת כתו הדכר אין פי׳ להעט אך ואתר
 נסיק׳ ויש ובשרי שעצמי לפי אלא נשקתיך לא אך תחת׳ממון שהיא

ויצא
ג כב׳'י כמ״ש קרינות של

 אלהיס התחת ויאמר • ליעקב ילדה לא כי רחל ותרא
 הלשון קושי מלכד • כטן פרי ממך מנע אשר אנכי

 * אנכי האלקיס הל"לאלא ולא אלקיס התחת תאי קשה והעני!
 אלקיס תחת הוו מי כמי ואבותיו אלקיס התחת תמיהה זו מה ותו

 כמו שתתפלל ממנו שאלה שהיא ל ז' הראכ״ע מ״ש לפי גס והתפללו
 קשה כ א' תפלתו נשמע ולא שהתפלל הש׳יב והוא אבותיו שהתפללו

 ממך מנע האל בניחותא לה לימא אלא כריתחא לאהדזרי ה"ל דלא
 ליעקב ילדה לא מלת זניישכ נכון ענין כעיני ויראה ־ בטן פרי
 היו למה שאחז״ל לתה כדעת' כיוונה רחל אמנם יתירא יעקכ מלק

 רחל וקרא זהו כיפים הצדיקים שיקענגו כדי עק־ות האמהות
 בשביל למ״ד יעקב לסכת היקה ילדה שלא מה כי כדעתה וסכרא

 חשכה וזה יפיה ויכחיש תתעבר שלא כיפיה יעקב שיתענג כדי
 לו אמרה זה ועל כאכותיו עליה התפלל שלא שראתה ממה כלכה
 אכיכי מתה כי בא יום הכה כי פי' אככי מתה אין ואס ככיס לי הכה

 אחר יתבטל גיפיי להתענג ומחשבתך כמ"שהרמכ״ן צער מחמת
:כעפרא בלי שזפרא האי אנכי שתתה

 להענג הדכר שעושה שאשלתו על בעצם יעקב אף לתר
 שהתפלל מי׳צחק מכיאהראיה כיפיהולזהאמרלהאת

 תחת הוא שס הדר וכל כא״י דר שהיה התם שאני רבקה על
 הדר אני אכל כתוכות כמ"שכסוף יתכרך ה' אדונינו ממשלת
 אלא איני תפלתי שישמע אני אלקיס ממשלת התחת כח׳יל עכשיו

 טעם שס הטעמיס כעל ולזה אחת טענה זו השריס ממשלת תחת
 היה שהוא לאבי דומה שאיני ים טעסאחר ועוד אנכי כמלת מפסיק

ג ממני ולא בטן פרי דווקא ממך מנע אשר אתה אכל עקר כ ג

 הני ק"קכל ־ הקטנה כתך כרחל שנים שבע אינברך
 השוק ן מ רחל יכיא יכול כרחל אי דרשו ורז״ל ייתורו

 הקטל ל ת לאה לו ויתן כרחל לאה יחלי׳שס יכול כתר אי בתך ת״ל
 מ״ש עס ואפשר הקטל כתך כתוב ולי מרחל כישתוק שואל הכן וכאן

 הרי תרי בנותי על תקח ואס תרי כנוחי את תענה אס ר״א כפרקי
 פלגש כנות היו השתים אלא לבן בנות היו הד'נשים שכל ד'מלמד

 כת מאחיזה קטנה למטעי איכא הקטנה בתך כתוב דאי ברור בזה
: וכרור שבגדולות או שכקטנות קטנה אס כנות של

 איר פרקי על שחולק מהנמר׳ למידק דאיכא לע״ד יראה פיהו
 וזהומדגרסינן בנותיו היו כלכד דהשתי' וסוכר שהכאנו

 דכתיב עינוי דאיקרי מכלן המט' תשמיש עז דף דיומא כתרא פרק
 וחד מצרות ואידי אידי <אימא וגו'ופריך כנותי את תענה אס

 מיבעי תענה ואס תקח אס ודחי דעלמא מצרות וחד דידיה מצרות
 ואלו מאשה אלו הוו בנותיו דארבעתן מהגמרא סכר ואי ליה

 מצרות ואידי אידי ואימא מנ״ל המטה תשמיש לפרוך א״כ מפלגש
 עליהן צרות שתקח ולאה רחל את כנותי את תענה אס דעלמא
ובלהה זלפה שהם בכיתי על נשים תקח אס אלה ימותו ואס בחייהן

: אףשהסכנותפלגש .

זה מה כי ז"ל כחיי רכינו שהקשה מה עם ליישב עוד ואפשר
 • שנים שבע עכודה כך כל עליו לקצוב ליעקב היה

 רק האש' כשכיל כחנס שניס שכע שעבדו הכונה דאין לע״ד ויראה
 הפעולה ממך אקח ולא זה אחר זה שנים שכע אעבדך לו אמר

 וכההיא שכיס שבע עד לך תרויח רק הדרך שהוא כמו כשנה שנה
 קטנה שהיא בתך בעד קדושין תקבל הפעולה שכר הנאתריוח

 היא הקטנה מלת כי נמצא קידושיה בכסף זוכה ואתה יד )אקלה
 נותן ואינן שנים ז׳ פעולתו שכירו׳ פרעון זמן לו שמרויח למה טעם

 אלא זמן כהרוחת מקודשת דהיא הוא והדין כעצמה לרחל קדושין
 3 מקיים ואינו עע"זהוא לכן יעקב יכיתוסכר משוס אסור שהוא

: כתיב השיך ולנכרי גזי וה״ל מצות

 ויאמר



מצא פרשת
 שכה אחר לאיש אותה ממתי !ך אותה תתי טוב לאפר

 וכל הוהסגי טוב לבן ק׳קדתלתדאמר ־ עמדי
 ורצה אחת המצאה עשה וירא'שלכן ־ אהנו לתאי הדברים אלו

 לארצו יוליככה שלא כת! לקחת ירצה שאס שיכין ליעקב דעת! לגלות
 הרכה תובעים עליה ויש מאוד עד יפה כתי ליעקב לבן אמר וה

 נוס לא ואני יעקב כונה שהיה עניכמ"שז״ל ואתה עשירים
 אות' מתתי לך אותה בתתי לי שיש הטוב אמנם אחד צמיד ולא

 לך שאומר כצד אלא אינו עשיר הוא שהאחר אעפ״י אחר לאיש
 שהוא אחר אקח אס אבל לנופך אני ויכול עני שאתה עמדי סבה

:ללכת וירצה בעשרו יתגאה עשיר

 עס אמר אמנם הגי לאחר אחר לאיש מאי ונדקדק אפשר או
 איתה תתי טוב זהו בהילתה ולא בחברתה ז״ל שאמרו מה

 אותה מתתי נשוי דאתה טיכזתא לך אית מ״מ עני שאתה אעפ"י לך
 אעפ״י אחרת אשה שנשוי אישפירזש שהוא אחר לאדם אחר לאיש

 נשים שיקח רוצה שאינו דעתו לו לגלות ורצה הרכה עשיר שיהיה
 שהוא מפני לעשז יתנה פן יפחד שלא לו לגלות רצה גס בתו על

 יכס ויבמות ככתובות בגמרא אחרכמ״ש במלת דקדק ולזה עשיר
:אחראיקרי

 שלא פירושו לע״ד יראה • מלאה רחל את גס לאהב
 הסימנין במשור לו שעשתה הרמאות שמצד תחשוב

 לזה כן לה שאמר כמשאז״ל עמה שנאה לו היה זה שמצד ללאה
 הוסיף. שתיקתה ופלך צדקתה כראות בזה אדרבה כי הכתוב הגיד
 וזהו לאחותה סימנין שמשרו שידעו אחר אהבתה על אהבה עליה

 עיקרה היא כי עצמה מצד דאהבאותה דמלבד לרבות גס ויאהב
 שעשתה הצדקה משבת פי׳ מלאה אהבה עמה הוסיף עוד בית של

:הסבה מ״ס מלאה מ״ס ויהיה לאה עס

 לקום אוכל לא כי אדוני בעיני יחר אל אביה אל ותאמר
 וז״ל הטוריס בעל כתב לי נשיס דרך כי מפניך

 אוכל לא וז״ל עונו ונשא יגיד לא אס * לקום אוכל לא במשרה
 דרשינן היכי אקוסכי אחר מפני אכל התרפים מפני מפניך לקום

 : ל עכ׳ עונו נשא לא יגיד לא אס לאחר הא עונו ונשא יגיד לא אס
 כוי״ו מלא לוא יש הכתובים דבאלה דכוונתז סודו אגלה ואג*

 עונו באל"ףובשא יגיד לא לבי׳דין ו בזי' לו אס וה״פ ואל״ף
 וכן עון ישא לא יגיד לא ד כ שאינו לאחר אס הא נפקא זמדיוקא

 מפני לקוס אוכל לא מפניך אבל לקיס אוכל לבעלי שהוא לו
 אוכל לא אתר שהוא הפשוק הפך שכתב לכאורה וק״ק התרפים

 לפרש ואין לי נשיס דרך כי אמר ובכתוב התדפיס לקוסמפני
 מפניך לקום יכול איני ה״ק אלא טעס אינו דכתב התדפיס דתעני

־• סלקינן בהא כתביה מבקשדלמאי שאתה התדפיס מפני

 ואס אב כיבוד בהלכות הדין שהוא מה עס הדבר לתקן ויראה
 ואינה נשואה כשהיא ואה אב מכבוד פטורה שהאשה

 אבל אבי שאתה מפניך לקום אוכל לא זהו בעלה בכבוד אלא חייבת
 שאת׳ מפני מפניך אקום שלא צחני והוא בוי״ן אקום לו בעלי מפני

 למה טעם נתן ואח״כ ע״ז שהן כלומר התדפיס מפני וזהו עע״ז ׳
 הנשי׳ שדרך לי יש הנשואות הנשים ומנהג דדך כי מפניך קס איני

:הדין שהו כמי מאביהן יותר בעליהן לכבד
 לרמה כוי״ו מלא יגיד לזא אס שכתוב לומ׳כמה אפש׳לע״ד רנוד

 מפי שמעו אס אלא יגיד לא אס הערב חייב שאין הדק
 לו תדע שאס אני משביעך שאמר התובע שליח מפי או הנתבע

 לא התובע בוי"זשהוא לו אס זהו פטור העיד ולא שתעידהו עדות
 לא יגיד לא הנתבע שהוא לאחר אס הא עונו ונשא באלף יגיד

:עק ישא
 דיומא בתרא כפ׳ וכו׳ נשיס תקח ואס בנותי אק תענה אס

 תקח ואס מתשמיש כנותי את תענה אס דףע"זאמרו
 איקרי עינוי גופא תשמיש הא פפא רב ליה ואמר מצדוק נכדם

 זפרש״י אחרות מביאות שעינה ההוא ויענה אותה וישכב דכתיב
 בא ולא עליה שיבא אחיז׳שפעמי׳אחרז׳התואה מביאות שעינה ו״ל

 אימא כ א׳ לי וקשיא כדרכה שלא אחרות מביאות מפרשיס ושמעתי
:כדרכה שלא מתשמיש בנותי את תענה אס

 עב מ״ו דף כתובות דגרסיק מהא ואת סוגיא על לפלפל דש

יג
 דנדי כפי כ א׳ וירעבך ויענך וכה״א מזונות אלו עונתה

 את תערה אס דהאי ממאי כיומא ר׳'אשסככקוכותליפדוךהתס
 מצרות נשים תיקח ואס ממזונות תענה אס דלמא בתשמיש בכותי

 נפש דחיי ליה מבעי תענה ואס תקח אס מציתלתרוצי לא והשתא
בדוחק: ליישב ויש טפי עדיף

 ויענה אותה ב ישע דו קרא דמוקי סוגיא הך כפי טוכא צ״ע תן
 מהך קמן הא א״כ עליה בא שלא אחרות פעמיס שעינה

 התו׳שס דכתכו למאי וקשיא עליה בא כשלא מתענית שהאשה קרא
 לא עונתה קרא קאמד נמי דהכי וי״ל וכו׳ תענה אס ד"ה בכתובות

 שס דעתנו ועניות ל עב משמש כשאינו כענוי שהוא דבר יגרע
 דקרא דכיון מוסיף אני ועוד י אהבה ברצוף עיין הדבור כאותו

 ואימא התס פריך דהא כתשמיש מסייס לא כנותי את תענה דאס
 וישכב שנאמר תשמיש זו עונתה הליל וטפי מצרות תענה אס

 לז מתאוה שהיתה אחירו' מביאות שעינה הוא דפשיט ויענה אותה
 וסוברים ביומא שס ז״ל רש״י עלפי׳ דהתוס׳פליגי לומר ודוחק

 ששמע כפי' כדרכה שלא היינו אחרות מביאות דעינה
 דכשאיט קרא מההוא לאוכוחי ליכא וא״כ ז"ל רש״י

 היא כדרכה שלא כשמשמש דווקא דאימא לה עינוי היא עמה משמש
 תענם מאה מוכח להכי עינוי כללליכא משמש כשאינו אבל עינוי

 ז״ל רש״י קזשית עליהס הפול דא"כ לתרוצי ליכא הא אתבנותי
תענם אס דלמא ישמש שלא היינו תענה דאס לתנא מנ״ל דאכתי

קאמר: כדרכה שלא שתכא

 דיומא בתרא בפ' התס קאמר דכי התוספות דסברי ואפשר
 קאמר לקושטא לאו אחרות מביאות שעינה התס

 דויענה ואמר לה קמדחי הכא וזיל הכי נמי לפרושי דאיכא אלא
 את תענה מאס מוכח לכך מקרי ענוי גופיה דתשמיש היינו

:בנותי
 פפא רב ליה אמר דיומא בתרא פ' בגמרא למידק איכא תו

 ויענם אותה וישכב דכתיב הוא עיבוי גופיה תשמיש לאביי
 צוה איך הוא עינוי גופיה תשמיש ואס הכי לתימר ס״ד והיכי

 כגירסת יראה לכן * אותה 'יענה ח"ו וכי יגרע לא עונתה
 גופיה דתשמיש יתירא תשמיש ואימא פפאלאכיי רב "ל א הילקוט

 את תענה דאס וה"פמנ״ל ויענה אותה וישכב דכתיב הוא עינוי
 מעונם יותר לשמש אתבנותי תענה אס דלתא תשמש שלא בנותי

 מכל לה הוא שעונג פי על אף גופיה דתשהיש כתורה הכתובה
 המקשן זסבר ויענה דכתיב היא עינוי יתירא דהוי היכא מקום

 דהיינו אחרות מביאות שעינה ומשני מרובות בכיאות דויענה
כדרכה: שלא

 בפותי את תענה אס לוקי ז״לדא״כ רש״י שהקשה מה קשיא ואי
 ע״ה יעקב בחסידות ן לב דכב׳ידע י״ל רכ׳7כ שלא בתשמיש

 אס דרשו לכך לבטלה זרע עוןשכבת יעשה שלא בגויה וקיסליה
 בלמודך טורד שתהיה מחמת תשמש שלא מתשמיש כנותי את תענה

 השביעו לכך מותר שהוא שתרצה האשה ברשות הדבר שתהיה ואף
 שירצה זה יעקב יעשה אפשר חשש איסור שאינו כיוון זה על לבן
 לרבות את ואמר תענה אס לו אמר ועכ״ז לרשות לו ויתנו נשיו את

 בליבייהו נקיטו דוייא בנותיו סוף דסוף לבן דסבר ברצונך אפילו

:לבעלה רוח בחת עשיית משוס מתרצז כסופא ומחמת
 המפרשים כל הקודס מאמר ביאור חובת עלינו חל מינתה

 למ״ל תרתי השמש בא מלאכים של לשונם כפל דקדקו
 שמשא' אתא תרגזס בלשון לומר נס לש? את ששינו אלא זה די ולא

:שמשא אתא

 עולים דאמרו מרז״ל קצת דעת כפי אחר דרך לומר ואפשר
 השני לזה ח״ל מלאכי אח״כ ויורדי' א"י מלאכי תחלה

 שנים שהיו השמש בא השמש בא אמר אחד כל תא״י שהיו מלאכים
 לילך לשמיס ונחזור השליחות והשלמנו חמה שקעה כבר כלומר

 היורדים המלאכים כת של קולן שמע וגס • למקומינולצדא"י
 גילה מי השמש והכה כמשז״ל יעקב שהוא שמשא אתא אומריס שהיו

 לח״ל ללכת שמשא אתא אמר אחד כל שנים והיו שמש ששמי ליוסף
 מא״י שהיה אלו למקו׳החול מקו׳הקודש בין להבדיל וכדי ללותו נלך

 אמיו



ויצא פרשת
 איערכ ת־גוס כלשון אמרו ולא הקדש בלשון השמש בא אמרן
 אתא כלשונ׳ דברו הארמי ן לב תקוס לח״ל הולכים שהיו ואלו שמשא
 דהא ארמי בלשון מכירין מ״ה שאין שאז״ל מה יטעך ואל שמשא

 אין דמלאכיס דלאו ה' סימן דשכת קמא פרק ל ז בע״י כתב
 ויראה ארמי בלשון המדבר באדם משגיחים שאין אלא מבינים

 לי שמיע לא בגמרא אמרו פעמים דכמה לדבריו סמך לתת לע״ד
הא: והיינו שיל לא כלומר

 דהל״ל העולם קושית ל לחז' דהוקשו יראת העיון אחר אמנם
 חמה שקעה לומר חנין לרב ל ס ולא שם וילן השמש בא

 פעם יחוור אס נבוך היה שיעקב לפי כי תירץ לוה בעונתו שלא
 החטא יגרום שמא דסבר בשלום ושבתי שהתפלל כמו לא״י אחרת

 יעקב שהוא לכאן השמש בא לו לומר בתחלה השרת מלאכי באז לכך
 בעונתה שלא ובשקע החמה שהוא השמש בא לכך שמש ששמו

 אחרת פעם וחזרו ׳ לינה בלא יפטר שאל כן עשה שהקב״ה
 שמשא אתא פי׳ הבשורה עיקר שהוא שמשא אתא שמשא אתא לומר
 שהרי יבא שלא יפחד ואל לכאן אחרת פעם שמש ששמו יעקב שהוא

 בשם דכשנאמרהדבר בא דה"לכאלו יתברך ה בשם מבשרים אנו

 וכ׳כ ה' זנהיתהאמר באה הנה כמו עתיד במקום עבר הוא האל
 שהוא שמשא אתא ארצהלז״א ושכב ולן דע"השבא על התוספות

 פעם ואמרו לכאן באמחרן כאלו לו מובטח יהא שמש ששמו יעקב
 שמשא יבא שמש ששמו יעקב בבא גס כלומר שמשא אתא אחרת
 שקע' ששמש השמש לו ויזרח ז״ל שאמרו מה שהוא זמנו קודם לעולם

 מלאכי אמרו ולפיכך זמנו קודם לרפאותו בעבורו זרחה בעבורו
 בעבורו חמת ששקעה עכשו כנגד פעמים ארבעת תדבר השרת
 אבל שמש תערב כפשוטו דהיינו השמש ובבא הקדש בלשון אמרו
 לשון אמר בעבורו שיזרח השמש זריחת על שמבשרי׳ השנית בפעם

 אמרו ולא בעבורו שיזרח דהיינו לעולם אתא הוא אתא דלשון אתא
 יש בא לומר כשתרצה הקדש בלשון כי שקיעה לשון תבין שלא בא

 ביא׳ או אורו ביאת השמש ובא האי ברכות בריש ששאלו כמו לטעות
 דלא היכא ארמי כלשון משתמשים השרת מלאכי דאין ואע״ג שמשו

 שס וילן יישבו ובזה למעבד להו מאיאית לעס להבין כדי אפשר
 השרת מלאכי של קולן ששמע לפי במחשבת ולא כנחת יעקב

 אתא שמשא אתא פעמים באומרם לאק שיחזור אותו מבשרין
:שמשא

וישלח פרשת

 מהלך היה לדרכו וכו' כלב באזני מחזיק לר
 אותם ויצו גס ־ לפניו לשון לדקדק יש וכו׳ ׳ י

 יתירא אותס מאי זתו לאמרמאילאמר*
 כעצם ממש מלאכים מ״ד כפי הכתוב כונת אמנם ליה ויצוםמיבעי

 מהות' לעשו שיאמרו לאמר אותם היה להם שצוה שמה אותם ויצז
 אחי הוא גדול אדם ויאמר עשו שיתיירא כדי ממש מלאכים שהם
 שלוחי מלאכיס זלמ״ד • אותו משרתים ממש שמלאכים יעקב
 שאמר מרבינז בב״ר שאמרו מה מלתלאמרעס ניישב ודס בשר
 למלכא נשיאה יהודה מיני וכתוב אזל נטונינוס לא כתוב אפס לרבי

 אמר כה שאמר מזקני גדול אני וכי יהודה עבדך מן וכתב קרעת
 אמר כת שיאמרו ויצואותס זהו למלכות כבוד שחלק יעקב עבדך
 לאמ׳ לדורות תועלת בזה יש שציוום שזה הכתוב והגיד יעקב עבדך

 נמצא למלכות כבוד לחלוק ילתוד זמן בכל אדם שכל וללמדם לתם
 לאמר נדר יעקב וידר כפ׳ שפירשו דרך על לעשו חוזר איבו לאתר

צרה: בעת שידרו לדורות לאתר

 הצילני • קטונתי יעקב ויאמר * עשו יבא אס ויאמר
 ואס שהובטח אחר נתירא איך למע' *.הוקשה נא

 אלקי ואמר הקדיס למה א״כ זכיותיו נתמעטו שמא שירא נאמר
 הל דבריוולא לסתור מעשה שכלזה ואטיבהעמך וגז'עד אבי

 יתברך ה׳ מדברי שינה למה ותי ׳ >גו' קטנתי אלא לתימר
 כי מאי ותו * עמך ואטיבה אמר והוא עמך ואהיה לו שאתר

 ויראה כניס על אס זתומאי * ליה מבעי ממנו אותו אנכי ירא
 זרע לכלות עומד יוסף של בכו ובן יוסף זה שור לי ויהי בב״ר אתרו
 נמצא עשו של שטנו נולד לא שעדין עתה עד ואחר אמרו וכן עמלק

 ואת רחל את ואשים מחנות שתי אעשה בלבו יעקב שאמר שמה
 עשו יבא אס א״כ עשו של שטנו שהוא האחת במחנה ראשונה יוסף

 והכהו ויוסף רחל מחנה שהוא החביב הידוע האחת המחנה אל
 עתיד מרחל גס ו לעש ודאי ו הכה יוסף שהוא המחנה של הזכר ודאי

 והיה אבי רווח נפקא ממילא לצאתבניתיןשהואצעירהצאןובזה
 ינוסו גבורס ימות כי כראות עשו שרי כי לפלטה הנשאר המחנה

 וכזה אותס יכה אפשר ראשונים וילדיה לאה את אשים אס אמנס
 ולומר לדחק צריך ואין לפלטה הנשאר המחנה והיה שפיר אתי
 ואת כהפך ככתוב מצינו שהרי זא״ת * עמו אלחם כי כרחו בעל
 דאיכא כמאי ראיה משס דאדרכה י״ל אחרונים יוסף ואת רחל

בא עשו והנה וירא עיניו את יעקב וישא דכתיב קו * לדיוקי

 " קודם ולא שעה אותו עד מחנהו לנוצות אחר ולמה וגו׳ ויחץ
 ראשון מחנה יוסף ואת רחל ואת נשיו שם בתחלה יעקב כי זיר׳
 עשו שבא וירא עיניו יעקב כשנשא אמנס הכל ינצלו שבזכותם כדי
 דהו׳ דנראה איש ת' ועמו בא עשו והנה וזהו הלוחמים כדרך שלא
 דאל״ס נפש יכהו פן המלחת׳ בראש לבא התל' דרך ואין בראש היה

 בא זה שאין ודאי יעקב אמר לזה עשו עם באים איש ת׳ והנה הל״ל
 ושם השטה החליף שעה באותה ולזה פנים להראות אלא להלחם

 • ז״ל כדפרש״י חביב שאחרון לפי שעה באותה אחרונים רחל־ויוסף
 טעם היא 1ז פי׳ אלי האות־ אכרהסה׳ אבי אלקי יעקב ויאמר
 מתייר׳ אתה לאמ׳ממה שומע יחשדנו נתייר׳לבל למת יו דבר לאמת

 ההבטחה לשון מכח דאדרבה לומר הקדים לזה שהובטקת אחר
 הבטיחני לא אבי מבית כשיצאתי ׳פי' אכרה אבי קי(1וז"ש כתייר׳

 אלקי ה׳ ליאכי אתר אלא והרחמים החסד מצד שהוא ה׳ בשם
 לכן מכית כצאתי ואלו אבותי זכות מצד בדין שהבטיחני אברהם

 שהוא דין מצד הוא דמשמע שסה׳הואהאומראלימצדהרחתיס
 ועד שתאו הוא שהטעם ש״מ הקב״ה על לי כשאר לא אכותי בזכות
 לרמוז ה׳ שס לבן כבית לי אמרת לכן זכיותי וכתמעטו קטכתי עתה
 ואין הזכיות אכלת שככר אבית כזכות הדין מצד עליך עוד לי שאין

 ה׳ דכרי פי׳ שיעקב ואטיכה יעקב אמר ולזה הרחמים מצד אלא לי
 ואהיה דפירוש לומר רצה כאלו ה׳ כשם לו שאתר שתמה יתכרך

 מיד נא הצילני * והרחמים ההטבה מצד ואטיכה היינו עמך
 שהוא אחי מיכאל המלאך מיד כתחלה לרמוז הכפל עשו מיד אחי
 את? הקב״ה לו אמר מכאן שהיה אככיר במדרש שאמרו וכמו אחי
 השר מיכאל גדול אתה ראש והוא לת״ה ראש אתה אש והוא אש

 אלי דומה שהוא המלאך ממש אחי מיד זהו וכו׳ גדול והוא הנדול
 ופירש כפשוטו עשו מיד הצילכי גס י כייס הרוח הדכריס ככל

 אככיאותופן כיירא המלאך שהוא אחי מהסככגד אחד כל ככגד
 שמא ממכו ירא אני פי׳ והככי אלא והרגכי אמר לא והכני יבא

 הקב״ה שאתר כמשז״ל לפוסלני מוס כי ויעשה א׳ הכאה כי יעשה
 והכני יכא ב׳פן ובמסר׳והכני מוס כעל שלי עשי׳לכ״ג אתה לתיכ^ז
 לגלי׳שאמ׳והכני הכשילו פיו שאז״ל מה עם ירא׳ והכני אתי להלחם

 שחס והכני לשפתיסשאתר כרותה כרית כך לו אירע ליעקב גס
 המלאך שיכני מתירא ואני לו קרה וכן המלאך מוס בעל יעשהו פן

 כעפר זרעך את ושמתי ׳ה הקב לך שאמר אף לו שיאמר כטעכה
 ולמה הכניס כל תמכה להוציא לך מספקת היתה אחת אס הארץ

 התחלה הירך כסוטה ש יריכןכע ככף נגע זה ועל אחיות לקחתכ׳

גס



 כטענה והכני יבא פן יראאנכיאותו כי אמר ממש עשו כנגד גס
 לקחת ולמה הכניס כל להוציא לך מספקת הימה אחק אס שיאמר

 הגדולה העס כל מאמר ידעת שהרי שלי היתה שהאחת אחיות'3
 ולא אותו לכתוב דקדק אותו אנכי ירא כי אפשר או • לגדול
 פן ממנו ירא איני וזהו אחיו כבוד על יעקב שחה לרמוז ממנו

 אהרוג פן אותו אנכי ירא אלא הוכטחתי שכנר יהרגני
 כפרשת רכה כבראשית אמרו וכן הכא העולס מן ויפסד אותו
 • בתשובה יחזור שמא אתר לעשו מלאכים שלח למה יעקב וישלח
 לשון פניו יהיה המפרש זה כפי לפניו מלאכים לשון נכין ונזה

 אולי מלאכים לו שלח עשו עם ליעקב שהיה רחמיו נשכיל לחמיס
 אין המלאכים שאזיל מה כפי לפניו יוכן או י כתשובה יחזור
 הל״ל אחריהם לקראתם וירץ וירא פ' מכין אני וכזה עורף להם
 כהס הפוגע שכל אחריהם לומר שייך לא מלאכים שהיו כיון אלא

לפניו יהיו לעולם שכזה ממש מלאכים שלח כמי הכא כפנים כוגע
 :אחיו עשו אל עם נמשך לפניו מלת ויהיה אחין עשו של

 מאן האי כגמ' שכתב מה עם אפשר לו ויצר מאד יעקב ז׳ירא
 יעק' ויירא זהו חזי מזליה חזי לא דאיהו אע״ג דמיכעי'

 ח״ו אולי אמר כלבו לו שויצר שראה לפי שכתירא והטעם מאוד
לי: מזדמנת רעה

 למעט דבריו וביאור יעקב 'ל 1 פרש"י אחרינו הוא גס הנה1
 האחר העבד או המנחה יתר על הוא גס נפרש שלא

 הוא גס לומר דרך שאין מטעם זה שמעט כתכ ל ז מהראס והגאון
 המביא דהעבד דנהי דבריו על וק״ק * היזכר שלא מה על

 גס שחוזר לימא אכתי אכל הוא גס שיכתוב כדי הוזכר לא המנחה
 אחרינו המנחה גססייוס והנה וזהו שהוזכר המנתה יתר על הוא
 ויראה ־ חייס רוח בו שאין כיין לחוש אין זכר כלשון שכתבהוא ואף

 את גס וגו׳ השני את גס ויצז שכתיב לפי אחר טעס דעתי לקוצר
 שארית על ר״ל הוא גס פירוש ואס תדכרון הזה כדבר ההולכים כל

 שליח פי' אחרינו היא גס לומר שיוכלו השלוחים כל הניחא המנחה
 איך אחריו עוד שאין אחרון כשליח אכל מנחה עדין המניא אחר
 • הליל נא ק״ק ־ לקראתך הולך וגס וק״ל־ הזה בדנר יאמר

 המכס ליקח למצרים עשי לשהלך כביר שכתב מה עם יובן אמכם
 שלשעה אעפ״י וגס ז״ש המכס דבר על יעקב עם להתקוטט כדי

 כדרך לקראתך לבא אלא ההליכ׳אינו זאת מ׳מ למצרים עשי הולך
:מכס כטענת אח'כ

 שכשרוצה כדרך האורב האויב דרך לקראתך הולך ,נם ,א
 הולך כאלו עצמו עושה אחת שיירא לשלול לבא

 השייר' להם ישאל אס האויב את שראו שהעוברי׳ כדי אחרת לדרך
 מהלך היה אחר כדרך ישיבו מהלך דרך לאיזה האויב פ׳ הראיתם

 זה לקראתך אח״כ לבא כונתו אחרת לדרך שהולך אף וגס והו
 כלב באזני מחזיק הה״ד שהקדמנו וכביר עמו איש שת' ממה ידענו

 זתעכו׳ כפ' שדרשו כתו כעס לשון שהז' ותירצו לפניו לשון לו הוקשה
 לרצותו מלאכים שלח יעקב ז״ש בכעס הוא אף פניו על המנחה

 היה לדרכו יותר להכעיסו לפניו נסב' היתה זו אדרבה כזה וטעה
 מן עמו לי שהיה העברה מלבד פי' ותתעבר עוכר והן מהלך

 בדעתו היה שלא אחר ריב על מתעב׳ יהיה עכשו והברכה הבכורה
 יכעיס לכן כנות שתי לקחת יעקב שעשה מעשה ש־אה שכיון והוא

 * לגדול גדולה אומרים העס מכל שמעת לא או ידעת לא וכי ויאמר
 הקוד' הכתוב עס יראה אמנם לפניו מאי ק״ק • לפניו מלאכים

 ההוא המקוס שם ויקרא זה אלקי׳ מחנה ראם כאשר יעקב ויאמר
 אותו המלזים יל ח מלאכי עמו היו שככר לברכה זכרונו ופי׳ מחנים
 וזהו אביו כבאומכית עמו קודם שהיו א״י מלאכי כ ג שבאו וראה
 ההוא המקום שם ויקרא ולכך שהכירס פי' ראם כאשר יעקב ויאמר

 הכתוב א לז׳ מחיל וא' מא״י א' מלאכים כ׳מחנות עתי שהיו מחנים
 שהתלאכיס כישראל לפנים וזאת לשון לפניו מלאכים יעקב וישלח
 יותר להם שיש א״י של מאותם אלא חיל ממלאכי היו לא עכשי ששלח
 בא״י שישב זכות לו שיש משתכח שהוא שאף לרתיזלעשי וזה מעלה
 שלזה ה' פי על שהיה כיון יעקב הפסיד כשכילזהלא לא ויעקב

 שהלך שאף איי זכות לו יש שעדין לי לרמוז לליתי א״י מלאכי לו גאו
 הדין אשה משם לך וקח לו שנאמר כמו לישאאשה שהלך כיון לח״ל
התוספו׳ כמ״ש מותר לחזור ודעתי אשה לישא ל לת שהלך שמי מא

 לפנים שהיז המלאכים אותם לפניו מלאכים וזהו י״ג דף דע״ז פ"ק

אביו: מבית בצאתי עתו
 מה אדום שדה שעיר ארצה איתרו ניישב לפניו מלת ירצה אן

 * סגי הוה אחיי עשו אל וכאומרו היה היכן לידע לכו
 להיכן הנכרי שאלו י כ דף דע״ז פ-״ב הדין שהוא מה עם ויראה
 אשר עד שנאמר לעשו יעקב שהרחיב כשם הדרך לו ירחיב הולך
 ויעה' אלא לשעיר יעקב שהלך מצינו ולא שעירה אדוני אל אבא

 לו *לומר שלח ומה מלאכים יעקב וישלח פה יאמר נסעסכותהזה
 אשד המקום עד לפניו ללכת צריך שהוא אליו לכא עשו יטרח שאל
 לו כמ״ש שם דרך לעבור שצריך אדום שדה שעיר ארצה שם גר הוא
 הוא יבא שלא כדי לו שלח זה וכל שעירה אדוני אל אבא אשר עד

 להם שצוה מה מלכד כי לאמר אותס ויצו יבא וכזה ־ אצלו
 הענין זה לו לאתר כתחלה להם צוה עוד וגו׳ תאמרון כה אח"כ
 יבא ובזה • שעיר ארצה עשו של ארצו דרך לעכור צריך שהוא
 לו שאמרנו מה עס וגס פי׳ וגס מלת לקראתך הולך וגס הטב

 לקראתך בא הוא מהיותו זז לא ארצו עד ללכת מעותד שאתה

לרשיעא קדמיה הכריעהו פניו קדמה פנחס ר פתח ובב״ר
 מרש' נפשי פלטה לכףחוכה הכריעהו יקדמינך לא עד

 הראשוני' דקדקו ׳ תחיה חרבך על מכח שנא רשע מאותו חרבך
 ו׳ל זפרש״י עתו רע לעשות יקדמהו שלא מהרשע ירא הב"ה זכי

 הנוגע כל הקכ״ה עס חיו עושה כאלו הצדיק שכעשיתרעעס
 גס יתירא לפניו מלת דקדקו ולע״ד ־ עינו בבת כנוגע ככס

 קצת כמ״ש לפניו מלאכים לשלוח שניו כין אצכע נתן דלתה דקדקו
 יעקב שלמד הוא לפניו דתלת ותירצו מהלך היה לדרכו מחז״ל
 זכו' לעשות עתיד אחד שרשע הקכ״ה כשרואה כי בו יש קונו מדעת

 קודס לעשות הרשע יקדם שלא עד שכרו לו לתת מקדים גדול אחד
 השקל יהיה הזכות כאותו שאס לו חייב יהיה הקכיה שכזה הזכות
 כיוון אבל חסד כלפי מטה חסד רב כי זכות לכף יכריעהו מעויין
 לכף הכריעהו נמשך בזה הזכות שיעשה קודם השכר לו שפרע
 כמנחה עשז של פניו ולקדם לשלוח מהקכ״ה למד יעקב וגס תוכה

 ינצל במנחה פניו כהקדיס אכל ויהרגהו הרשע אותו יקדים שלא
 פירשן לזה ליה ק׳למחרכהרשעמיכעי חרבך מישע נפשי פלטה
 יעקב של שקולו בזמן שאזיל לפי מעשו מתיירא אני יעקב שאתר

 כשביל מתנו מתיירא אני ׳מ מ עשו ידי הידיס אין כד״ת מצפצף
 וכזה ׳ אביו כצרה לו יקום וכזה אביו את וכיבד כא״י שהיה
 יתברך לה־׳ שחוזר כפשטיה יקדמינך לא עד לרשיעא קדמיה אפשר
 כמ״ש הקב״ה כיבד כאלו ליה הוה ואמו אכין כיבד שעשו שכיוון

 אני מעלה הקכ״ה להס אותר ואס אב מכבד שאדם בזמן בגמרא
 שלזה פניו קדמה רבש״ע זהו וכיבדוני ביניכם עליכסכאלודרתי

 ידיו כמעשה ואס אב כיבוד שכר בעה״ז תכף לו לשלס הרשע
 ראוי לך ויאמר תמני קודם כתפלה יקדמינך לא עד אחריס ודברים

 כבדתיך כאלו וה״ל )אס אב כבדתי שאני לפי יעקב את אנצח שאני
 להתפלל שיכא קודם כיבודו שכר מקודם לו פרעת שככר כיון אכל
 חובה לכף הכריעהו והוא אני ונתפלל עמי להלחם כשיבא בזה

לח פרעת שכבר

 שכן השוה להצד תה ס״ו דף מיתות ד׳ סוגית קצת נבאר ובזה
 חתור צד דאי פריך חמור דלאוצד ז״ל זפרש״י משונין

:המקום לכבוד כבודם הוקש שכן חמור צד כיה ת אי נמי אביו

 יע״ש אלי הליכות כס׳ שכתבנו ממה חוץ שם קצת ובפלפל
 דלתא קדש למ״ד אלא דפרי' כתאי למידק ואיכא

 אביו דאתי ניחא נמי קדש דלמ״ד ע )צ אזהר לא אחול אזהר אקדש
 סקילה ענוש בתהמצינומקדשדכתיבאתה׳אלקיךתיראואתה

 ואתה תירא כיה דכתיב אביו אף עליז מוזהר ואתה ברכתו על
 מה למיפרך וליכא עליו מוזהר שאתה קללתו על הקילה ענוש

 צד כיה אית כמי דאביו לעיל כתברש"יז״ל דהא קדש שכן להתס
 כתכ,רש״יז׳ל דאי ואפשר המקום לככוד כבודו שהוקש חתור
 קל תאב ה הקב׳ לגבי אכל ונשיא דיין לגבי הוא ככודו הוקש לאביו

: לשכינה ק״ו ירק ירוק )אביה שנאמר מהכתוב וראיה

תו



 ריך1אצנ דהא וצ״ע ותרש אלקיס נכתוב דקאמר בתאי מן
 הדקדאע׳ג מן מזהירין אין דאל׳כ בהדיא לדיין אזהרה

 זבהא להמיתו דהוי משוס היינן מבינייא אביו אזהרת ללעילזליף
 דוכתי וכמה הנחנקין כריש התוססות כמ״ש הדין מן מזהירין

 דיין אקללת לקי דהיכי למידק איכא תו : ז״ל ומהרא׳ס
 לי ויראה * דברכתה׳ ב״ד מיתת לאזהרת שניתן לאו הוי והא
 שתרגם המתרגס כעד ליישב ז״ל מהרא״ס הגאון שכתוב מה מס

 וכרמז כדיינין מיירי דקרא דפשטיה משוס כן שכתב דייניא אלקיס
 דעיקר כיון א״כ כן שכתב ז״ל מהרמכ״ס ראי' ה׳והביא ברכת נרמז

 עכי צ׳ תו : כ״ד מיתת לאזהרת ניתן הוי לא אתי לדיינים
 אלקי׳ כש׳ ז״ל מהרא״ס הגאון שהביא מה דכפי קדש למ״ד אלא הריך

 תקלל לא אלקיס עקיבא רכי דקאמר איתא תקללדבמכילתא לא
 נמי א"ככימאדהכא משמע תרתי דאלקיס דסובר דמשמע ח״מ

 ר״ל קדש ומ"שר״ע עצמו עקיבא ר׳ הוא גמרא דמייתי בברייתא
 איהו אמר קדש ולא חול קודס אמר ישמעאל דרבי כלפי אלא קדש אף

 המכילת׳אליב' עס הכרייתא דפליג למימר לן דלית קדש נמי להוי
 אלקיס ליכתוב א״כ ודיין הקב"ה יש אלקיס דבכלל כיון וא"כ לר״ע
 דהוי לראלי פריך הגמרא ושמא לאביו ן עני תנהו ל לת׳ נשיא וחרש

דנימא היכי בי חול דאתר אאחר פליג דלא נפשה באפי ברייתא
: דעליהקאיואףקדשקאמר

 אחת ויירא שאמר חלוקות תלת ק״ק לו ויצר מאד יעקב ויירא
 מכח עלי שבא תאמר אמרו וחז״ל ג' לן ויצר שתיס מחד

 וירא חלוקת זהו ואס אב כיבוד שכאעלימכח תאמר א״י ישיבת
 יקרבו שאתר עלי ובא זקן אותו שמת תאמר אמרו ועוד מאד וחלוקת

 ויצרלודלא ואמר שיכה זה כנגד יעקב את ואהרגה אבי אבל ימי
 אביו מת אולי שהי׳חושב צרה לו היה ויצר אלא עבר כדבר יראה שייך
 החב׳ אחי מפי ושמעתי שמ׳יהרג לו ויצר יהרג זייר׳שמא אז״ל ועוד

 הצר דלמה העולס קושית ליישב שפירש נר״ו משה כמהר"ר החשיד
 כיון ועוד להרגו השכם להורגך הבא והלא עשו את יהרוג שמא לו

 הואשהי׳ מיצר שהיה דמה ופירש דכת׳ מאילו אעשז מיירי דויצר
 ונכון לו ממ׳שנונע לו ויצר זהו נדח׳ הנפש את שהרג וכהן גדול כהן י

 נאתר אס בין ליישב ויראה ירך שנא מאי ק״ק ירכו ככף ק4י1
 ירכו ככף נגע לכך היה עשו של ששרו מחז׳ל קצת כדעת /

 לעיני אתורה שהיתה יחל את ואף לבן בנות ב׳ שנשא למה רמז
 מחז׳ל קצת כדעת ואס ׳ לגדול הגדולה לעשוכמ׳ש להיות הכל

 לאוסר תורה שעתיד חחיות ב׳ שנשא על להוכיחו בא מלאך שהיה1
। ניתנה שלא ואף קורה שומרי שאבות "ה ג בס׳ ז"ל רש״י כתב הרי 
התחל' הירך בסוטה ש כת' לכיאה תחלה היא כי הירך נגיעת והו ׳

: תחלה היא תלקה כעבירה

 אתה גנב לו אתר הנשה גיד פרק השח׳ עלה כי שלחני )יאמר
 ?6 שנבראתי ומיוס אני מלאך ל א וכו' קוביוסטוס אז

 כתות ג׳ דאתר חננאל לרב תסייע עכשו עד שירה לומר זמני הגיע ׳
 מוכח דהיכי וקשה עב"ל יום ככל חדשים שבורא ז״ל ופלש״י מ״ה של ׳

 קבוע דהוו ליעקב שנגלה ממלאך קביעי הוו דלא מלאכי מהנהן
 י דרש׳ ואפשר • שנברא זמן דיש דתשתע אתי שצבר ומיוס מת"ש

 כמה היינו ליה דמסייע תוספות של ראשון כפירש מערש ו״ל י
 קבועיס שאינם אותם אס מק״ו ופשוט שירה אומרים ^שהמלאכים

 אכתי אמנם ׳ קבוע שהיה יעקב של תלאו שכן כל שירה 'אומרים

 בקבועיס אימא יום בכל שתתחדשיס כמלאכים דתיירי מנ״ל "ע צ
 כתות דכמה ליתא והא לא ותו דמשתע כתות ג׳ ןקקני משוס וכ״ת

לגדודיו תשפר אין יש הרבה מלאכים דאיתא היא ראיה לאו הא 6י
: לג׳כתות נחלקים כולם אבל

 וכו׳עד חננאל לרב מסייע לברכה ונס זכר ו כתכ והתוספות
 שירה לומר זמני הגיע שלא דקאתר הא נתי אי

 שיר׳ומסתתא להרבות שאינ׳רשאי׳ חננאל לי קאתר ה״נ עכשו עד
 איפכא חננאל רב דהא ק׳ :עכ״ל אחת פעס אלא אומרים היו לא

 ג' יש קאמל הכי תימאדהתס וכי יום ככל שירה אומרות קאתר
 אומרות אינם אחרות כתות דהא משמע יום בכל שאומרות כתות

 אחד מדקאתר ראיה מייתי דהיכי קשה כוונתם זו אס יום ככל
 הג׳כתו׳ אותם דווקא ואימא תיירי דנג׳כתזת כיון לא ק׳ותו אותר

 דאלו דס״ל ואפשרשכיון יכולים ס אחרי אבל יכולי׳להרבו׳כשיד׳ אין
 יום רש"יז"לאלאהסמהנבראי׳בכל המלאכי׳אינ׳קבועי׳הדכתב

 רשאיילות׳שיר׳גמור׳שהן׳ אינס עוד זמן להס שאין והולפי׳לה׳ואפי

 כת דאין משמע לא קדושותו אומרות אחת אלא ק'ה'צבאות ק' ק׳

 אף הקבועים לאף מסתמא א״כ ית׳ בשבחיו להרבות למלאכיס
 לומר זמנם מגיע אין מ״מ קדוש דהיינו יוס ככל שירה שאומרים

ג אחת פעם אלא ה״צ ק'ק' ק׳ שהיא הגמורה השירה

 קדוש אומרת א׳ זקאמל כיה הדר כי שמעתא כסוף צ״ע אכן
 ככת אלא להגיה ה״ל ולא הא ומנ״ל ק׳ ק' אומרת ואחת

 אחת כל הראשונות כתות ב׳ אכל ק׳ק׳ה״צ ק׳ שאומרת שלישית
 ואינס שוות הס כתות הב׳ ושמאדאס * בלבד א׳ קדוש אומרת

 היה יחד ושניהם כתות לכי־ נחלקו למה בלבד אחד ק׳ אלא אומרות
•־ ודוק ניחא מעיקרא וכשלתא קדוש לומר להס

 תשאל זה למה ויאמר שמך נא הגידה ויאתר יעקב וישאל
 ויראה • נא מלת ק״ק • שם אותו ויברך לשמי

 קבוע שם לנו אין לשתי תשאל זה לתה ז״ל מהרא"ס הגאון מ״ש עס
 מה קודם לו שאל המלאך שהרי שתו ששאל על כועס שהיה לא כ״ר

 הייתי קודם כשלתא אמרת אי פי׳ נא הגידה פה יאמר וזה שמך
 אתה שגס עתה נא הגידה אבל ארץ דרך שאינו שמך לשאול מתייר׳

 זה שעשיתי כשכיל פי׳ לשמי תשאל זה לתה ויאמר ־• שתי שאלת
 ולן' שתך על להוסיף שאלתי שאני שמי לשאל יחוייב לא שמך לשאול

 מפרשיה העס כל פי׳ יעקב והשיב שמך כוונת מה פי׳ שמך מה לך
 קרי/ הכי ואומר הכרכה על מערער שהוא עשו שפירשו כמו שמי
 לכן הברכות על לי שתודה ממך רוצה ואבי ויעקכבי יעקב שמו

 שלקחת יאמ׳עוד לא ז״ל רש״י כת"ש עודשתך יאמר יעקב לא פירשו
 השררה על שרית כי על יעקב פי׳שס יהיה אלא בעקבה הברכות

 עליהם ונשתררת ואנשיס אלקיס בעקבך שדשת שס על יעקב וזהו
 הראשוני׳ שהוקשו מה מייושב וגזה ישראל הוא יעקב שפי׳שס נמצא
 שתף עוד יאמר יעקב לא שנאמר אחר יעקב שס מזכירין אנו דלתה

 שדש השררה על אלא אינו יעקב שס שפירוש אלא ישראל אס כי
 אני כשלמא המלאך אתר וזה ומרמה עקבה מלשון לא אויביו בעקב
אתה וכי לשמי תשאל זה למה אתה אבל לפרשו כדי שמך שאלתי

: שמי את תפרש
 יודעו מהפעולות לשמי לשאול צריך אתה זה למה יראה אן

 אותו ויברך וזהו שתי תדע עמך עכשו שאעשה מתה הכחות
 שהכהן כשמיס כ״ג שהוא מיכאל המלאך ששמי תדע ותינה פי׳ שס

: המברך הוא
 שאלתי אני בשלמא המלאך אמר אמנ׳ זה מלת ונדקדק יראה אן

 11תש למה אתה אבל חשיבזתך בערוס להזכיר כדי שמך את
 אני ותאמר בשס שתזכירני כדי לך נשתעבדתי שאני כיון לשמי

 על נבזה זה כל זה לשן! וזהו לי בושת דבר זה המלאך לפלוני נצחתי
 אלקיס ראיתי כי : הני מלת אפקירותא לשון דהוי רבנן הני דרך

 תאי ותו : פניאלביו״דופנואלבוי"ו לדעת ק״ק פניס אל פניס
 תאי ותו * אלקיסמיבעיליה פכי ראיתי כי פניסאלפניס

 פני א״כ מלאכים אלקיסשהס שראה הוא שהטעם אחר פניאל
 המלאך שזה ויראה ־ אל נקרא אינן דהמלאך ליה אלקיסמיבעי

 ונתקנא הכסא מנושאי אחד שהוא מיכאל מרז'ל קצת לדעת היה
 ורואים העולים תס1מא והיו בכסא חקוקה צורתו שראה כיעקב

 יוכלו לא זמן ובאותו למטה ומסתכלים ויורדיס מעלה של בדיוקני
 שנשא' קצת שחטא כאן אבל לשומרן עליו נצב ה׳ שוהנה לפי ליעקב

 ופגעו מעליו שכיכה כסתלק בלילה יחידי יצא אל כת"שחז״ל לבדו
 פני" אל פנים אלקיס ראיתי כי לה׳ יעקב שנתן התודה זהו מיכאל

 אשר המלאך אותו אלא דעלמא מלאך היה לא שראיתי המלאך כי
 שנתקנא מעה של פנים אל מעלה של פנים אל פנים בסולם כיוון

 שזה עבי לשון פנזאל וזהו נפשי ותנצל ועכשו אז לסכזני ובעא אז בי
 לצורכן שפנו מעל׳וזהו בדיוקן להסתכל עולים מאותם היה המלאך

לה' שיש לפנים דומים ממש שפני ית'וראו האל במרכבת שיש אדם
: פניאל וזהו במרכבתו ית׳

 שאז״ל ע"ד פניס אל פנים אלקיס ראיתי כי ד1ע ואפשר
 כשאני למשה אמר פנים אל פנים למשה ודברה׳

 יובן וזה רצון של פנים אתה להס הראה כעס של פניס להס תראה
 הזא עמו איש ויאבק כי אבכיר במי פהפניסאלפניסכמ"שז״ל

 כ״ג לעשות עשית יפה וכי לוהקב"ה ואתר הגדול השר מיכאל
 אתה ה הקב׳ לו אתר כהנך אני והלא תיכאל לו אמר תום כעל שלי
 עתי עמוד בא אחי לרפאל מיכאל קרא מיד למטה והוא לתעלה כ״ג

נ׳ ראיתי כי זהו עליו !רחה שמש )י״א וריפא ירד אותו ורפא בצר?
מלאכיא



פרשת
 מיכאל של כעס פכי פכיס אל פניס והוא ורפאל מיכאל מלאכים

 ולא נפשי ותנצל אמר * שרפאני רפאל של רצון ופני שהכני
 מחשיבו היה ולא סגוף ממיתות ירא היה שלא ואנצל לומר הספיק
 וחשד כ״ג שהיה מקודם לנפשו מעל׳ שהיה נפשי ותנצל אלא לכלום

 שנא וכיון כ״ג מפלות לנפשו יהיה לא שוב במומו צולע ישאר שאס
 פי׳ החסדים מכל קטנתי ־ נפשי ותנצל וריפאהו רפאל
 וכו' בחטא נתלכלכתי שמא ירא אני ולכן זכיותיו נתמעטו ז״ל רש"י
 דנתמעטו לאו דאי צריכי הטעמים מקרא"סז"לדב׳ הגאון וכתב

 משוס דנתלכלך לאו ואי ירא היה לא בחטא הלכלוך משוס זכיותיו
 לכך חטא כלא מיתה דאין שיהרג ירא היה לא זכיותיו מיעוט

 אנכי והנה כתיב הקשו דבגמרא זא״ת והקשה טעמים ב׳ אמר
 אלמא החטא יגרום שמא הבר ומשכי ויצר ויירא נכתיב עמך

 י״ל ותירץ זכיוס מיעוט בלא אף לירא לו יש בלבד כנתלכלךבחטא
 ז״ל הגאון דתירץ ־וק"קדכהי להגן זכות ליה בלית דשינוידהתס

 במה יעשה מה אבל החסדים מכל קטכתי שאמר יעקב כעד שפיר
 סבר ומשני וכו׳ חסיד לנפשיה קרי היכי ודוד בגמרא קודם שהקשו

 והתם עמך אנכי והנה אידי בר יעקב כדרבי החטא יגרום שמא
 דהבר ואפשר ־ ליעקב כמו זכיותיו שנתמעטו מצינו היכן בדוד

 מעונש להנצל שהיה יעקב דיניה כי ודוד דיניה ז״לדיעק׳כי הגאון
 אבל מספיק אינו בלבד דא׳ הטעמים ב׳ צריך היה העה״ז

 זכיותיו נתמעטו שלא אף עת״ב זוכה להיות מתחנן שהיה דוד
 לו יהיה לא בשבילו שמא ירא היה בעלמא אחד חטא לכלוך משוס
 דר״ה קתא פרק התוספות מ״ש חזי ופוק גמורים צדיקים בין חלק
 או כמיהת} נדונו פישכבר“וזהלשונסואע הדין ליום כתות ג׳ גבי

 לחיי יזכו אס אחר דין יהיה עדין הנפש מפני לגיהנס או לג״ע
 לעני} אלא ליעק׳ דוד מדמי לא יעקב כדרבי התם קאמר וכי עה״ב
כראי' ראי׳זה לא אכל דוד כך החטא מלכלוך נתייר' שיעקב דכשם

לעה״ז: לעה״בויעקב דוד כי זה

 ןז׳לבשסה־אב״עז״ל כתבהרמב ־ אותהויעכה וישכב
וצ׳עדכפרק ׳ עינוי לשון שייך הבתולות על כי

 ודחיק הוא עינוי נופיה תשמיש פפא לרב א"לאביי דיומא בתרא
 הויא דבתול׳ משוס התם ולישני אחרות מביאו׳ שעינה התם לשנוי
ויענה כדרכה אותה וישכב שפירש ז״לדהכא צ׳יעלפי׳רש״י תו

 דיומא בתר' פ׳ דבגמרא אדידיה דידיה וקשה כדרכה שלא
 מתאוה שהיתה ז״ל פרש׳י אחרות מביאות שעינה התם משני >י

 כדרכה שלא עליה שבא שמעתי ואני וכתב עליה בא ולא לו להזקק
 התורה כפי' אורחיה דרש"יז״ל לתרץ ואין הפירוש אותו ודחה

 סבר דאי ליתא הא מקרא של לפשוטו קרוב היותר הפירוש לכתוב
 תענה אס לכן גבי כתב למה א״כ כדרכה שלא הוי ויענה דפשט

 דסובר לתרץ אין גס כדרכה שלא לפרש וה״ל מתשמיש בנותי את
 דינה גבי כמו שכיכה לשון אצל עינוי לשון כתיב דכי ז״ל רש׳י

 שלא שהיא עינוי ללשון דרשינן הייתור מכח ויענה אותה וישכב
 הוי בנותי את תענה אס כמו לחוד עינוי לשון כתיב כי אבל כדרכה

 דכיומא אדידיה דידיה ז״ל רש״י קשיא דא״כ אפשר לא הא מתשמיש
 של׳כדרכ' שמעתי ואני אחרות מביאות שעינה וז״ל ה בד׳ פ׳יוה״ך

 כדרכה שלא תענה אס ליעקב לכן אשבעיה הכי אימא דא״כ וקשיא
 ויענה דכתיב דינה גבי דדוקא כדאמרת לחלק יש הא קושיא ומאי
 אס דכתיב לבן גבי אבל כדרכה שלא ויענה דרשינן וישכב בהדי

 :תשמישוצ״ע מניעת תענה אס הוי גביה שכיבה וליכא תענה
 ז״ל והראב״ע לדע׳רש"י לעיל הקשינו כבר ויענ׳ אותה וישכב

 מה לפי קשי' ועוד * דיומא כתרא דפ' דגמרא מסוגיא
 הת' פריך כי עינויא״כ נקרא בא׳ונס ביאה כל כי ז״ל הרמב״ן שפי'
ויענה אותה וישכב דכתיב הוא עינוי גופיה תשמיש אביי

כאונס: דהוי התם שאבי ולישני
 וז״ל וכו׳ מידי איכא מי ד"ה ב"ה דף מיתות ד׳ פ׳ והתוספות

 כדרכה שלא בנותי את תענה אס נן והכיאמרי
 דהיכן זק״ק שניה' השוו ההוס' כדרכה שלא ויענה אותה וישכב וכן

 כדרכה שלא למימר מצו ויענה אותה וישכב גבי כשלמא זה מצאו
 הא גבי דיומא בתרא ז״לפ׳ רש״י כמ״ש דס"ל לפרושי דאיכא משוס

 ששמע מה כמו כדרכה שלא דהיינו אחרית מביאות שעינה דקאמר
 מניעת דהוי התס בגמרא קאמר כנותי את תענה אס גבי אבל

וענית׳ דכתיב ביה״כמשוס תשמיש מניעת דמיני׳מוכיחיכן תשמיש

טו וישלח
 הוא לאשה עינה דמניעת זה מפסוק הוכיחו בכתובות גס

 " בנתי את תענה אס זכה״א תשמיש זו עונתה הגמרא וז״ל עינוי
 *עא כדרכה שלא הוי ויענה אותה דוישכב סוברים דאס קשיא גס

 עונה זו עונתה בכתובותדקתני שם התוספות שהביאו בכריתא
 כדרכה שלא דמיירי כיון מוכח היכי ויענה אותה וישכב וכה״א
כשנבעלתשלא לאשה עינוי שהוא דבר עונתה דה״ק לפרש ודוחק

 :דוחק וזה כדרכה ולעולם יגרע לא תשמיש דהיינו כדרכה

 כי וגז׳ כשמעס ויהי הפסוק נבאר כדרכה שלא שפירשו ובזה
 פי' יעשה לא וכן יעקב בת את לשכב בישראל עשה נבלה

 כי זהו פטור כדרכה שלא חכירו אשת על שבא נח בן הוא הדין כי
 אלא עליה בא שלא אפילו יעקב בת את לשכב כישראל עשה נבלת

 אין כזאת שכיבה כי יעשה לא וכן כי דבר שעשה שכן וכל כדרכה
:בישראל כן לעשות הדרך

 נערה שהמאנס הוא שהדין פירוש יעשה לא וכן עוד ואפשר
 יעקב בת שהיא כיוון כאן אבל להשיאו צריך כתולה

 אין יעשה לא לישאנה הרשע זה שרוצה כמו וכן אנן מצות ושומרי
:בס תתחתן לא דכתיב משוס לעשות יכולין אנו

דוישכב שהבאנו דיומא בתרא פרק ז"ל רש״י מ״ש עס אפשר או
 מתאוה שהיתה דהיינו אחרות מביאות היינו ויענה אותה

 המצא' יעקב בני עשו עמת לשכב רצה לא והרשע אחרות פעמיס לו
 היה דינה את לו לתת רוציס היו שלא מה כי שכס שיכין כדי אחת

 כ״כ שישיבו כדי וכוונתם עמה כ כ׳ אהבה לו שאין שחושדים בסבת
 זהו • מות את ברית כרתנו שבעבורה עד עמה אהבה לנו יש
 בת את לשכב אלא היתהכונתולאשה ולא בישראל עשה נבלה כי

 שעשה כמו וכן שהרי לך תדע עשת כן אשר בעיר להשתבח יעקב
 פעס אותה לחשוקהשיכעול חשוק שוס לעשות דרך אין תרשע זת

 חמור והשיב ־ יבא ולא עליה אחתואח"כהיאתתאוהשיבא
 בא לא ולכך בבתכם נפשו חשקה בני שכס ממקוסשבאת אדרבה

 דמקדש מאן דחציף אע״ג כביאה לקדשה אלא תא^תו למלאת עליה
 שאס וקדשה עלית שבא נא פי' לאשת לו אותת נא תנו א״כ בביאה

 עליה בא היה כלבד להשתבח יעקב כונ׳כניהיתהלשככאתכת
 כמעשה לחוץ משליכה ואח״כ מתנה תאותו וממלא רמת פעמים

ותמר: אמנון
 את יהרוג פי׳רש״יז״לשמא • לו )יצר מאוד יעקב לירא

 פן חושש היה לא אתו הבאיס מן אכל עשו על י״מ אחרים
 אלמא גברא עשו והא וא״ת להורגו השכס להרגך הבא כי יהרגס

 המצות כל וגמרו נמנו י"לדהא מביאם היה באונס ודילמא הווה
:וש״ד וג"ע מע״ז חוץ יהרג ואל יעבור

 מ״ש קולמכו קן מתחת ז״ל להגאון דאישתתיטתיה ותמהני
 שאנסו נח בן וז״ל ממלכים הרמב״סז"לפ׳עשירי

 ואל לעבור לו מותר בע״ז אפילו ממצותיו אחת על לעבור אנס
 יצאו תיו כולס מצות דשימרי כיון דס״לדתאכות לומר ואין יהרג

 ישראל דתם נימא דאפילו חדא טעמי מקרי א״א זה נח בני מתורת
 אפילו התורה כל מקיימי הוו מי עשו פריצי אותם מיהו מיקרו
 ותו * כאדוניו כעבד מקיימים היו שלא אפשר נח בני תורת
 פניה כסתת כי כפסוק דשכ כפ' עצמו ז״ל הגאון מ״ש חזי דפוק

 כת בן א"כ שמשו כדרכן שלא ואונן וז״לוליכאלמימרדכיוןדער
:נח בני דת לשבטים שנתן הרי פטור חבירו אשת על שכא

אחר פחד דהיאך יהרג זייי׳שמא י״ל מהרא״ס הגאון הקשת גס
 אינו ע״ת אפילו ההב"ה מפי שיצא דבור כל והלא שתובטח

 ונחמתי ולנטוע לבנות ביתי על אדבר מקראדרגע חוזרוכשלמא
 מחשב* אלא ממש דבור אינו אדבר רגע למית׳ דאיכא י קשוי לא ליכא
 לנתוש אדבר רגע דגה וצ״ע * וכו׳ הזה הכיוצר גבי כתיב דהא

 ה׳ וינחם כדכתיב ממש אפילודבור והיינו הזה הכיוצר גבי כתיב
 לקמן כמ״ש לזה דהתירוץ יראת אמנם ־ דבר אשר הרעת על
 נמי חזזר.זתכא ואינו נתקיימהלחוור ללא נתקיימה כין לחלק דיש
 על ונחמתי הגוי ושכ ולנטוע אדכרלכנות רגע דכתיב בקרא דוק

 עס י>ס * ־ וק״ל רעה עליו והבאתי ונחמתי אומר אינו הטובה
 היינו לבנות אדבר רגע כתב דכי לחלק דיש ציחא האחר התירץ
 הכזבת ליכא לעסדכהא שיאתר לו אומר איני אבל לנביא שאדבר

 כשאומר בין חילוק דכיקדיש קשה הזה ההירון וקל הנביא:
 מוכת היכי א'כ לאחרים נכשאומרה לנכיא ההבטחה ה הג
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וישלח פרשת
 מערע״ה ומוכח חוזר אינו הב״ה מפי שיוצא דבור קל דברנות ק 7פ

 צוה ולא גדול גוי אותו שיעשה למרעה היתה ההבטחה התם הא
 כדי ממני הרף לו שאמר לישראל יתברך,למרע״השיאמר לוה'

:הנביא הכזבת; יש נתקיים לא שאס שנאמר

 אמרו ובחולין עשו של שרו י״א נחלקו רז״ל עמו איש לאבק
 אמרו אבכיר ובמדרש הוא פירשומי ולא מלאך שהיה

 גבריאל שהוא פירשו לא למה לתמוה ויש מיכאל: שהוא
 בפ' דרשו וכן גבריאל והאיש דכתיב ומציבו איש שהוא שפירשו כיוון
 ואף גבריאל האיש וכה״א גבריאל זה איש וימצאהו בפשזק יישב

 כתב מ״מ מפיק איש ממלת דלאו ז״ל מהרא"ס הגאון שם שכתב
 שהוא מה לי בא הגידה מדכתיב מלאך שהוא ליה דכיווןדנפקא

 דעניג' בסיפי׳ דכתיב במי הכא וא״כ איש ידעינןמדכקיב גבריאל
 זדוחק • גבריאל הוי בימאדאישדכתב אלקי׳ ראיתי כי בהדיא

 נדמה דבתחילה לאשמועינן לגופיה דכתב דאיש א הה דשאני לומר
 דסובריס לע״ד יראה • מיניה נפקא דמאי איש בצורת ליעקב
 דכתי' משוס אחר אלא גבריאל שאינו הלמדמענינו דבר הוי דהכא

 מעשן שלקחתי הברכות על לי שתודה פי ברכתני אס י כ אשלחך לא
 היה אס גס לעורר עשו מכח שבא ניחא עשו של שה שהוא ב זאא׳

 כ"ג ויעקב למעלה כ״ג הוא מיכאל כי בן שנתקנא ניחא מיכאל
 מעשו הברכות שלקח לו שאמר בכח מכהונתו לדחותו ובא למטה

:דיעקב גביה בעי מאי גבריאל הוי אי אמבס בעקבה

 עלי שבא אחי מיד נא הצילני שכתב הילקוט דברי יובן בןה1
 אמנס לו היה אחר וכי מקשה הללו ודברי' עשו של חו מכ

 לך דומה יעקב למיכאל הקב״ה לן שאמר אבכיר במדרש מ״ש עם
 זהו אש ואתה אש הוא גדול ואתה גדול הוא כהן ואקה כהן הוא

 וכחן מידו עלי שבא בכל שדומהלי המלאך שהן' אחי מיד נא הצילני
 לדרוש עייבתי הפרשה זאת על כמהדורא זאת ־ עשו של

 ז״ל פינטו יוסף כמה״ר הישיש המעולה הגביר שנת בתשלום
בן כמהר״רשלמה השלס החכם תקנו דרישת לבקשת

:נרו עזרא

וישב פרשת
 על הרשע שבט ינוח לא כי ■׳ז ה פ׳ ב״ר יעקב*

בצד נייחא לו אין אמר אבא רבי הצדיקים גורל י
 רשעיס של חבורה בצד אלא צדיקיס של חבורה

 בצד הנחה לו אין אמר יצחק זר' וגז׳ ישלחו לא למען שנאמר
שלרשעים: חבורה

 ר׳ אמר גייוריס גייר אברהם יעקב וישב כמדרש יעקב וישב
 אחד ייתוש לברוא האומות כל מתכנסין אס אליעזר

 הגריס אלו אלא עשו אשר הנפש ואת אמרת ואק יכולים אינם
 כאלו הגר את שמקרב מי שכל ללמדך גיירו אמר ולא עשו אמר ולמה
 אין עשה עשו אשר ת״ל לא ושרה מגייר היה אברהס תאמר בראן
 ומה הנשים ושרה האנשים מגייר אברהם חונייא כאןא״ר כתיב
 לי יראה ־ ומגיירן ומשקן מאכילן אברהם שהיה עשו אשר ס״ל

 זה תירצו שכבר גיירו דהל״ל למימר בעי לא עשן ת׳ל ומה ל^ש
 דלכתוב למימר בעי לא גס בראו כאלו הגר שמקרב שמי במ״ש קודם
 יוסי ר' בדברי ולעיל הכא עד הקושיא נטר אמאי דא״כ בראו אש-

 נפש מגייר דאברהס דאמרת ה"׳פכיון אלא ליה תיקשי זמרא ן3
 דמשמע עשו אשר הנפש ת״ל מה א"כ נשיס נפש ושרה האנשים

 ומשקה מאכיל היה שאברהם ותירוץ שניהם בין עשו אחד לנפש
 • חכים בר לו הוא זקונים בן ,כ :שרה שמגייר לנשים אף

 יכלו ולא אחיו בו ויקנאו ־ חסר זקנים מסרתדכתיב לריש
 כלל דברו יכלו ולא שבחם למדנו גנותם מתוך פי' לשלום דברו

 יבאו ידברו שאס ביניהם שלוס שיהיה פי'כשביל לשלום וכונתס
 אנשים שני דרך כי איפכא נמי אי ־ הדיוט כמשל למחלוקת

 הדבר נמשך יהיה הדיבור ע״י כשידברו זה עס זה בשנאה שהם
אלא לשלום לך לו לומר יכלו לא הפ,שט ולפי • ביניהם לשלום

שימית־• כדי בשלום לך ,

 ק9ק * חלמתי אשר הוה החלום נא שמעו אליכם ויאמר
 חלומתיו מאי ותו • דבריו ומאי חלומותיו ומאי הכפל

 יוסף ויחלום שמ״ש ז״ל המפרשים שהסכימו אחר ליה מבעי. חלומו
 להס אץר יוסף כי ויראה * מפרש הדר וקני היינו חלוס
 אשר שהרי יתקיים שלא תחשבו ואל הזה החלוס נא שמעו

 מתקיים שבשנה חלוס וכל שנית פעם לחולמו שחזרתי פי׳ חלמתי
 והוי פעמים שני שחלם חלומותיו על אותו שנא עוד ויוסיפו וזהו

 פעמים הדבר שחלם להם שספר דבריו ועל קנאה מחמת שנאה
 כעמים שני הדבר שחלם לנו ספר למה שאמרו יותר שנאוהו זה על

להקניט: אלא
 ויקנאו ־ אחיו ואל אביו אל ויספר אחר חלוס עוד לחלום

 כתב לא למה החלזס לאחיי כשספר ק״ק ־ אחיו בו
 החלוסיותר זה לאביו לספר חזר זה ׳ועודמה שנתקנאובואחיו

 שמר ואביו כסב אמאי ותו ׳ ארצה מאי ותו " הראשון מן
 למכתבי' ליה הוה וקוד׳ אחיו בו ויקנאו שכתב מאי אחר הדבר את

 לנו אין הזה בחלום כי ודאי אמרו הזאת בפעם האחים כי ויראה
 א״כ כדבר ואמו אבין כלל שלא האחר כחלום בשלמא כוכי לקנא
 לו הראן עלינו למלוך התאוהתאוה היום שכל ע״י יוסף כי כודאי

 כלום לו אמרו לא הזה כחלום אבל שהרהר מה בחלוסמעין
 יש וכי אפשר לא הרהר דאי המליכוהו השמיס מן כי ודאי שאמרו

 רצו לא גס י־ בו תנאו לא לכן אביו על למלוך מהרהר אדס
 כראות לכן הפה אחר הולכים החלומות כל בו תתקיים שלא לפותרו

 שתתקיים כדי לאביו החלום ספר אז לפותרו רצו לא שאחיו יוסף
 ואמר הרואים מפני בו גער אביו והכה לטובה אותו ע״ישיפתיר

 רוע חלמת אשר סבה היית אתה פי' חלמת אשר הוה החלום מה לו
 ואמך אני נבא הבא וכי אביך על שתמלוך ביום לבבךשהרהרת

 ארצ׳ שכבה שכבר פי' ארצה במלת רמז זה מתה כבר שהרי א א׳ זה
 הדבר חיזקאת שאביו לפי הקנאה וטעם פי' אחיו בו ויקנאו

 תיע׳ בדרך הפתרון שהיה ואפילו הדבר את שפתר במה שתתקיים
 חוזק'עיין מלשון שמור וזהו מתקיים הפה מן שהוציאו כיון מ״מ

 גוער אלא החלום פותר היה לא אביו ואס שמר שרש ב נתי ביאיר
 כפשוטן הדבר את שמר לפרש ואפשר מתקנאים היו לא בלבד בו

 תתבטל ולא שתתקיי' הדבר שמר שאביו והטעס אחין בו ויקנאו
 טבא חלמא דברכות פ״ב שכתב מה עם והוא שעשה בהמצאה

 השמחה מחמת הדבר לבטל מהני ז׳ל י רש' וכתב כדיחותי׳מסתייה
 שאמרו נתקנאו אביו בו שגער אחיו שראו במה והבה החול׳ שלוקח

 הדבר ויתבטל ישמח שלא להעציבו בו לגער אבינו עשהיכן לכתחלה
 התלו׳הזה מה בפסוק שפירש ז״ל להרמב״ן ומצאתי נכון ענין והוא
ע״י הדבר שמר הטב יבא ובזה שם עיין ותדעהו אדם מה כמן הוא

:ישמח שלא החלוס לו והאכיל אביו שעצבו

 שנאמר בימיו יגיע המתים יעקבשתחיית היה סבור ובב״ר
 ואמך אני שמא ניחא ואחיך ואמך אני נבוא הבוא

 יודע היה ולא ואחיך ואמך אני אמר ואת מתה כבר אמך והלא
 דלא ליה דמנא המפרשים והקשו עכ״ל לבלהה מגיעים שהדברים

 כן ואמר לבלהה מגיעים שהדברים יודע היה דלמא יודע היה
 ויראה ־ באחיך א״א כך באמך שא״א כשם אחיו של להוצי׳מלבס

 והשנית בניחותא שהאחד פירשו לזה נבוא הבוא כפל שהקשו לע״ד
 ואחיך אבי הייבו אפשר אחת ביאה בשלמא פי' הבוא וזהו בתמיהא

 תימא וכי ואמך אני שמא וזהו א״א מתה שכבר אמך אמכם ניחא
 שמא קאמר דהכי דקאמרי״ל אבי מאי אמך שמא לימא סוף סוף

 שהאב רחוק שהואדבר אני בחייסע"משמא אכיפי׳דנהידאני
 ואין אס שהיא מב'צדדים כלל א״א אמך בחלוקת אגל לבן ישתחוה

 הבוא תלת ליישב עדין וא״כ מתה שכבר וגס לבן להשתחוות דרך
 דאמר וכיון ניחא ואחיך אני בניחותא צ"לדהאחת הכפולה נבוא

 א״א אנחנו כך א״א שאמך כשם למימר בעי דלא ודאי בניחות׳הא
 של בטלים דברים הס אתך דמלת יעקב סבר ואכתיק"תדלתא

 המתים תחיית דסבר ומנ״ל תזה חוץ תתקיים החלזס וכל החלוס
 החלום שאר על מיירי הדבר דכתיבשמראת ג ואע׳ בימיו יגיע

 אני אמר ואת עוד כמ״ש זה ליישב ואפשר : שתתקיים
 וא״ת לעצמו הקשה לוי דר׳ אלא לכך הוצרכו דלתה ואחיך ואמך
בעלי׳ הדברי׳ הס אמך7 קבור דלתא בימיו יגיע דק״ה דסבר מנ״ל



 וכיון ואחיך ואמך אני אמר ואת זהמשוסדא״ה דא״א תירץ לזה
 לימ׳ ואחיו־ ואמך אני האריך למה אמך מלת על הוא תמיהתו שכל

 להקיש לשלשתם נהו כתני הכואתיזאאמךותולאלמאיהלכתא
 עתידי׳ כחיים ואחיך אני מה לומר ואחיך אני למלת אמך מלת

 יגיע ע״הדת״ה אבינו יעקב דסב־ אמךכחיי׳והוא אף להשתחוות
 נמצא ואחיך ואמך אני לומר שהאריך כמה הודיענו וזה בימין

 אמר יוסף ואת ליוסף אומר שיעקב אינו אמר זאת לוי ר' דכשאומר
יעקב שאת ממה פירושו לוי ר׳ ה״פמכריע אלא ואחיך ואמך אני

 :ודוק ואחיך ואמך אני ולומר לשונך הוצרכקלהאריך

 היה לא והוא כד״ה ל ז' ס מהרא' הגאון מש עס עוד ואפשר
 היה דלמא זא״ת לכלהה מגיעים שהדברים יודע

 כד״ה כדפירש"יז״ל מאחיו הקנאה להסיר כדי כן אמר אלא יודע
 להסיר ואס לחוד זתמיהא לחוד דהגערה ותירץ אביו בו ויגער

 אני נבא הכא ולומר עליו לתמוה הוצרך נמה בגערה די הקנאה
 שתחיית סבור שאמר לר׳לויאחר הוקשה עצמו זה ואחיך ואמך

 להסיר הוא ואמך אני זמ״ש כך סכר לא דלמא כימיו יגיע העתים
 להסיר אס ואחיךפי' ואמך אני אמר ואת השיב לוה מעליו השנאה
 לך להשתחוות נבוא הבוא לו ויאמר בלבד בו שיגער די היה השנאת

 מרגישים היו שמא לחוש מקום שהיה ואמך פרטאני ולמה ארצה
וכי'וז'ל נתכוון ויעקב כד״ה הגאון שם כתכ )עוד ׳ כדבר אחיו
 ולפיכך בטלים דברים כלא חלום שאין יודע היה שלא לומר דא״א
 החלום להכזיב רצה דיעקב דלמימר ס צ"עדהיכי החלום הכזיב

 מה וכו׳ אותו דא״כהיכיכתי׳בתרי׳ואכיושמרהדבר־-השליכו
 לבור להשליכו יעץ איך להצילן רוצה שהיה דראוכן בזה לעיין שיש

 כתיב לא מידם אותו הציל למען הכתוב ביאר הדבר ותירוץ נחשים
 מובטח הנחשים מן כאלו כחירייס שהם מידס אלא התם אותו הציל

 הדבר מצאתי כ אח׳ החיה מן מתירא אינו שהצדיק ודת דיה כי
 אל שאמר אחר בו תשלחו אל ויד שאמר ומת כס׳הזוהר' בבירור
 אמר כהבלר׳זירא שמת גיגית עליו כפה הדין עם כיוון דם תשפכו

 פי את לכסות בו תשלחו אל ויד הזה הבור אל אותו השליכו יזייבז״ש
 וסופו הבור אל אוהו השליכו אלא כגרמתכס בהבל ימות פן הבור
 הדין לרמוז כן אמר בו תהי אל וידינו ונמכרנו לכו ־ למות

 בינייהו איכא פרוטה משוה פחות עימור הנחנקין הוף שאמרו
 עליז שנשען דהייני מעט בז שנשתמש עימור דאפילו לן וקיימא

 ממנו נשתמש שלא בולאמבעיא תהי אל וידינו חייכזהו הוא מעט
 זה על ויסכים כו תהי אל עליז להשען ידינו אפילו אלא גמור שימוש

 * להשען אחד יד אפילו כלומר יוד חסר וידנו שכתוב המסורת
 במעל היתה ידם מלשון אלא יד לשון אינו בו תהי אל אויר'וידינו

 אחינו כי הוא והטעם המכירה במעל בו תהי אל וסבתנו שידינו
 דבק שהוא הוא שבשרינו עד כך כל לנו מצוי הוא פי׳ הוא בשרנו
 דהכתו׳ פטורי' אנו שכן וכיון עמנו דבק ככשג־ינושהוא עמנו זמצוי
 ט' פרק ז״ל הרמב״ס וכ׳כ למצוי פרט נפש גונב ימצא כי אומר

 תלמידיו שמכר הרב או הקטן אחיו או בנו הגונב אחד וז׳ל מגניבה
 למצויין פרט נפש גונב ימצא כי שנאמר ממיתה פטור הקטנים

 אויראהוידינזאלתהיבועסמאידגרסינןפ׳הנחנקין • אצלו
 והכא עד וכו׳ כשת לעבדים אין התם תכן העבדים פיס'הגונב

דאמאי שואל הבן וכאן ־ יהודא ר' ז״ל היכידרישוכתכרש״י
־• שטתייהו דמחלפא דרשי היכי והכא לרבנן נמי פריך לא

 כתיב מאחיו דכהיב אע״ג דהכא קשיא לא דלרכנן )אפשר
 אבל ישראל מבני כלדלאז וממעט ישראל מכני נמי

 דרבנן י״ל נמי אי ־ ישראל כני כתיב אנשיסלא ינצו וכי גכי
 הכא ושאני כמצות אחיו דרשינן אחיו דממלת סכרי קשיאדהס לא

 התם אכל עבדים למעט י/חיו ממקצת כמ״סשר״ל מאחיו לכתיב
 יהודה דר׳ קשה ־ ודוק וליכאמ״ס ואחיו איש כתיב כסת גכי
 עבדים למעוטי אחיו לידרושנמי ישראל מכני היכידדרישמ״ס כי

 כני וכן עבדים לרכזת מיעוט אחר מיעוט הוי עבדים למעט מאחיו
 מיעוט הוי עבד חציו למעט ישראל מכני עבד חציו למעט ישראל

 דמרכינןכולו וליכאלמימרדכיזן הכל וגרבה לרכוקס מיעוט אחר
 משוס אלא תרווייהו דלאמרבינן עכדדפשיטא חציו שכן כל עבד

 ליה מוקמינן הוה קרא חד אלא הוו לא דאי לתרווייהו קראי לאיכא
 כל לרכויי בעי קרא י"לדשכרר׳יהודהדאי י במשתברטפי

 וממילא ישראל כני וממלת מאחיו ממלת עכדלישתוקמכלהו מין
 למע'עבדי׳ ואחיו איש הוצרךלכתוב בושת גכי דהא לך תדע מרבינן

 עודי׳ילדמאחיולאמיית׳ * מתרבן מיעוט'הוו לאו דמשמ'דאי
 וממשמעו׳ אחיו מרשות שיוציאנו עד לעיל לכדדרשינן אצטרי' דהא

;עבד ד?15> ר' ממעט אחוה לי אין שהעבד אחיו

 הוא בשרינו אחינו כי כו תהי אל וידינו נבא^להכתוג ובזה
 אדם גונב בדין להתחייב כמעל ידינו אין הדין כפי פי׳

 שאין אחינו אינן ווה אחזה לו שיהיה ואחיו איש אומר שהכתוב לפי
 על אלא הוזהרו לא נח ובכי אחרת תאם הוא שהרי עמו אחוה לנו

 אסהואאחינואינז זהו לנכרי אבהות שאין האב מן לא האס אחזת
 אכל עמו קזרכה לכו פי׳שיש הוא שכשריגו לענין רק הדין לעכין אח
 מאחיו: נפש גונב איש ימצא כי כדין לן שנתחייב אחוה לענין לא

 שכת' הדין עס פי׳ וגו׳ כני אל ארד כי ויאמר להנחס למאן
 משיתיאשו לו מזנין מאמתי רעה חיה שאכלתו מי הרב

 מתיאש איני אני שאמר לפי ז׳ אחר להתנחם וימאן להכרוזהו
עד כני אל ארד כי יתמז לא אכילתי ימי א״כ1 שאמות עד מלבקשו

:ימיו כל אבקשהו תקכר והוא לשאול שאלך

הפאון מיש מלכד יצחק זה ז״ל רש״י כתב אביו אותו לבך
 הככי הוא דכתחלה גסק״ל הייתור מכח ז"ל מהרא״ס

 יו דאב פירוש לזה אותו ויכך ויתאבל אחר כתיב והיכי האכל ואח״כ
 לא ולמה כמ״ש אצלי צ״ע אכן * הואאכיאכיז דקאמרהכא

 מדיג' שאינוחייכ לי יתיפוק חי יודעשהוא יצחקשהיה עליו התאבל
 האדם הקרוכי׳שכהןמטמא שדוק׳על אבל הלכות ז"ל הרמכ״ס כמ״ש

 ־יס מחמי היו התור׳ שניחנה י"לדכיוןדקודס ׳ לא ותו מתאבל
 התור' מן דהא לך תדע דרככן הדכרי' אפילו מחיימיס והיו האמת

 כתור' שבעזחזיכןדכתי׳ הוא ומדרככן ראשון יום אלא אכילותאינו
 מה לקיים ליצחק לו היה נמי הכי ימים שכעת אכל לאכיו זיעש

 לקרובו שמת המת על מתאבל קרובו על שמתאבל כל חכמים שאמרו
 שהו' לומר כן טעי הוה הכי כתב דאי לומר ואין יצחק ויתאבל ולכתב
 דהא לך תדע תורה מתן מקודם גמריכן לא דהא דאורייתא מדינא
 : אחד יום אלא איכו התורה ומן ימים שכעת אכל לאביו ויעש כתיב
 לדקדק יש יוסף אל אדוניו אשת ותשא האל׳ הדברים אחר ,רה

 ותאמר :(א הל״ל כיוסףולא הכיטה לא עכשו שעד היתה צנועה וכי
 ככהמה שאמר' שאז״ל כמו עמי שככה מאי ותו עמי שככה יוסף אל

 ותו * אצל' להיות כדלקמן אצלי היה או יחד נשכבה אלא ל הל ולא
 מצוהממאנין לדכר ק״ו יוסף אמר דרשו וחז"ל וגו׳ ויאמ' וימאן מאי

 זה היה לא שאה משמ' שכן כל לא עכירה לדבר יבמי מאין שנאמר
 ממאנין מאי ותו * הערום מן פורש יוסף ח"ז היה לא הק"ו
 מצוה לדבר שהממאן קאמר איפכא קרא וכי מצוהדקאמר לדבר

 רשות התורה לן נתנה לא אבל כפניו יבמתו שירקה עונשו זהו
 ומכת מפסיק שם כאלו קטן זקף יש אדוני הן כמלת ותו " למאן

 מלת לאלקיס וחטאתי מאי ותו ־ דרשות כמה בב'ר הוציאו זה
 לכאור׳ כדה״ד לאלקי׳ מסור עונשו כ־אה ולכאורה מייותר לאלקי'

 אצלה לשככ מאי ותו * הוא אדם כידי עונשו וזו דמכות כפ"ב
 וקש'דכיוןדמלשכ׳ לעה״ב עמה להיות וחז״לדרשז • עמה להיות
 שכיכה משוס א"כ כשר קירוב בלא בעלמא שכיכה אפלו דרשז אצלה

 דמזכי ז״ל לרש״י זק״ק ׳ לעה"כ עמה להיות לו היה בעלמא
 ק"קמאילאמר * לאמר ככגדו ותתפשהו ־ שטראלביתרי

 שאז"לאשת מה עס לפרש ויר׳ הל״ל ותאמר לאחריסאיכאהכא
 יוצאה גדולה שלשלת כאסטרלוגיא ראתה נתכוונה פוטיפרלש״ש

 כית את ה' ויברך כי שראתה אחר כי הכתוב אמר לזה מיוסף
 לכן אתו שאשרה' צדיק שזהו ודאי כלבה אמרה יוסף כגלל המצרי

 את ראויה שהיא וראתה למרוס עיניה נשאה האלה הדברים אחר
 אל אדוניו אשת ותשא זהו ממנו ולהוליד להתעבר ונתאוה יוסף

 עמי שכבה לו ותאמר השמימה עיניך תשא פן מלשון שהוא עיניה
 במזל ראיתי שכך עמי הוא שה' לפי עמי שכב לו לרמוז יתיר׳ בה״א
 ואמר ק״ו מצד דבריה סתר פי׳ )ימאן * יתברך ה׳ עלי שגזר

 יכמימשמע מאן הכתוב אמר הייבום שבמצוות כתורה מצינז לה
 התירה למה וכי לכאורה וקשה כדכרמצוה אפילו למאן לאדם שיש

 וכי עלכרחו שייכוס הכתוב יאמר ייבום כמצות שימאן לאדם הכתוב
 ועשה לעשותה האדם ימאן מאן )אס כתוב התורה מצות ככל
 שיהיה וידע האדס דעת לסוף תורה שירדה ודאי אלא תיקון כך

 כערוה ולפגוע לחטוא וכונתושלא יכוס כמצות שימאן שוסאדס
 קיוסהמצוה שהיא הבעילה כעת שחיו אפשר שיאמר האדס שיהיה

 בתחלה כמוששנינו פזגעכערזה ונמצאתי מהיופי אפשראתהנה
 שאפילו נמצא קודמת חליצה ועכשיו יבוסקודס צתכןןנולמצות6

 התור' לנו גילתה מצוה של כיאה שהיא כהורה הכתוב׳ מצוה כדבר
לי שיש עבירה בדבר ק״ו בעבירה יפגע שלא כדי למאן האדם שיוכל

 :ראית שכך לי אומרה שאת ואף עמך לשכב שלא למאן

שנודה. אף פי' מפסיק ושס אדוני הן אדוניו אשת אל ויאמר
 שתהיה לך הגיד מי באצטגנינות כן שראית לדבריך

הוא שראית ללמאמה חייתו כחייס אדוני שהן קעכשין1נ1גדכינ
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 כך נתכון יש לש שאברהם שכשם המסורת שכונת השנים לך לך בל
 ממנו כניס להעמיד שעתידה שראתה כתכונה ש לש' פוטיפר אשת

 לרמוז ידי הרימותי ליישב ואפשר :פירש לא והשלישית
 שכוע' לשון אלא הרימותי אין באברה׳ כמ״ש ליצרו שנשב' יוס' על

 שי־את נתכוונה לטובה פוטיפר שאשת רוס לשון פי' קולי הרמותי
 כשאתי פי' הרימותי זהו יהושע יוסף י ע' ממכה לצאת שעתידין

 יוסף על צעקתי ולכך א' כאצטגכיכותדבר וראיתי עיכילמרוס
 תרומ/הפרש' לשון מעס בחור הרמיתי • תשמיש ממני המוכע *

 מתני כי באצטגנינות ראיתי מה לך תדע פוטיפר אשת שאמרה
 כחור שהו׳ אותו הרימותי וזהו יוסף י ע' כישראל מלכות חלק יוצאה
 מבחוריו משה משרת נון בן יהושע ויען בו שכת׳ יהושע שהוא מעס

 אחד ענין אחד כל הרימותי ג' נמצא נערות לשון בחור שנקרא
גבהותי לשון קולי הרימותי ־ שבועה לשון ידי הרימותי

 ויאמר ויכירה : הפרשה תרומה לשו! בחור הרימותי
דלימא דסגי רעה מלת ק״ק ־ אכלתהו רעה חיה בכי כתונת

:רעה אס היא הטובה אס לידע לכו מה אכלתהו חיה

 ורו״ל לכאן שאול עכין מה שאולה אבל בכי אל ארד כי בפסוק גם
 דכתונ'בכי קשהדכיוןדפירשו תו :דרכם לפי דרשו

אכלתהו רעה חיה בכי אבל זאת היא בני ור׳לכתכת כפרד הוא
:יוסף טורף טרוף למימר תו צריך מה

 בכו על ויתאבל זה לדמות המסרה בעל שכיון תה עס ויראה
 שדוד כשס כי לרמוז דאבשלו׳ בכו על המלך ויתאבל עס

 יש כת שאולה רדתו לסבת היה אכשלוס על מתאבליותר שהיה מה
 יעק' כמי הכא גיהכס מדורי מז' לאסוקי בכי אבשלו׳ ז״פ ז״לדאמר

 רע' חיה דאין עון לסבת ודאי חיה שאכלתו שכיון תתפח׳ היה ע״ה
 בס' עיין המאמר בזה וע׳יד כבהמה לו כדמה כאדסאא״כ שולטת
 ארד מותי אחר כי ירא אכי כי להתכח וימאן שא' וזהו עולס אהבת

 :גיהכ׳ לראו׳פכי מהפח׳שלא והיה לגיהכ׳להצילו בני בשביל כני 12

מה האחד ג'דברים שתדע ראוי אכלתהו רעה חיה אמר
 חיהדורסתו סקילה שנתחייב מי דסוטה בפ׳ק שאמרו

 הכא כתיב לסוקלו ראוי הרע לשון המשפר כל בערכין אמרו ועוד
 אמרו ועוד • בי אבן וידו חיי בבור צמתו התם וכתיב אצמית אותו

 רוא' שאכי ממה יבא ובזה שטות רוח בו נכנס אא"כ חוטא אדם אין
 והיה יוסף הדעת ף בטי. שהיה יוסף טרוף כי ודאי אכלתהו שחיה
 חיה ולכך לסוקלו שראוי מאחיו מספר שהיה הרע בלשון חוטא

 ארי שהיה לרמוז רעה חיה ומ״ש ׳ מדהככגדמדה אכלתהו
 כצפורנע דורסו ארי דורסתו יזיה זז׳ל בסוטה שס ל כמ׳ישרש"יז

 שהוא לרמוז רעה לנסקללוהאמרחיה והדומה וגה לארץ ומעילו
 יעקב שסבר אחר כי מארי עז ומה כמ״ש שבחיות עז שהוא הארי
 ראוי הרע שלשון לפי ארי ע״י שמת ידע מינה הרע לשון בעון שמת

 בקמא שכתב לטעמי' ז׳ל סקיל׳ורש״י לאד׳כעין עוש והארי לסוקלו
 חיה בסוטה פירש ולכך ודרש ארי וטרף זאב בא ומציע'דה״ג

מה עם רעה חיה עוד ואפשר :דורסתוארי
 שאיל משולח' נקראת ששינתה שהחיה תענית בהלכות הדין שהוא

 עשתה שלא רעה חיה פי' אכלתהו רעה חיה זהו רעבון מחמת
 דומה שאיכו שינוי שראה וזה אכלתהו משולחת אלא רעבון מחמת

 היתה שהרגתהו שהחיה ש״מ חיה דוישלחולמאכולת חרב מאכולת
 היתה שלא רעבון מחמת ולא ברשעות הדבר עשתה כלומר רעה

 עקלשון כו שהיה יעקב שחשב ממנו להנקס אלא לאוכלה כונתה
 חיה באתה ההריגה ואחר להורגו אלא החיה לו נראתה ולא הרע

 ולא הכתונת רק מצאתס שלא ממה ואכלו לחורו וטרפו אחרת
 מתחלה חיות משתי פעמיס ב' טורף טרוף וזהו מעצמיו עצס אפילו
 מחיה נטרף ואח״כ משולחת רעה מחיה היה וזה להורגו נטרף
 המאמר לביאור נבא :רעבון מחמת רעה שאינה אחית

 הוי הכתוב יצחק דלרבי ועוד הקצה אל הקצה מן פליגי לעיין יש

ההשקפה וכתחלת כתיב: הצדיקים גורל איפכאדעל
 לפתות תשוקתו דאין יצה״ר על דמיירי המתנות לדברי כיוונתי

 דאדרב* סבר יצח׳ ור' אבא רבי דעת זה צדיקי' ולא רשע אנשי אלא
 הגדול כל שאו'ל כמו יותר הצדיקים את להחטיא יותר משתוקק

 ע״י לפרש יראה העיון - ואחר : הימנה גדול יצרו מחברו
 הצדיקים גורל ינוס לא כי קרא תסרס יצחק דר׳ ל ז" רש״י בשם מ'יש
שהוא הצדיקים גורל דה*פכי דרכנו לפי ונאמר הרשע פבט על

 לא ־ טוריכוהדוסוס אשת כמעשה לי דמינמבת אדוני מות אחרי
שאת לך אומר אני אחרת טענה ועוד הי׳ ־ בנית מה אתי ידע

 יוכיח אדוני שהרי כלוס תרויח שלא ותדעי עבירה לדבר תובעני
 פי׳בסבתי את* ידע לא זהו סריס ונעש׳ ל שאז כמו לרובעני שרצה

 והוא ידע לא אשה אלא בית אין לאשה כנוי שהוא כבית מה ידע לא
 ביאתי בשע' לך יארע כך חוה את ידע והאדם כמו לביאה כבוי לשון
 יוסף תצא שלא איש ואין שאז״ל אוכלכמו ולא תאותי יבוטל עמך
 היה לא פ^־'יאהילו לאלקיס וחטאתי עד ונו' גדול איננו ־ איש עצמו

 איך טובה עמיכ״כ שעשה כזה אדה מ מ עצתה העריה כדבר עון
 חברי כטובת כפיי שאהיה ע״י כי כזאת גדולה רעה עתו אעשה

 ח״ו כהוי כאלו חכרו של בטובתו הכפוי "ל שא! כתו לאלקיס וחטאתי
 כי תאומה אתו ידע ולא עוד ואפשר : מקום של בטובתו

 שנסתר' אמרו ז״ל הס כי מקשי׳ ויש לתשמי׳ כינוי פי׳ז״ל הלחס אס
 אבל יוסף עס לשמש רוצה שהי׳ בעת אלא סריס נעשה שלא ואפשר

 תשמיש בשעת האלה כדכריס הטב יבא ובזה משמש היה אשתו עס
 יוסף שעס לתשמיש ידעכינזי פי׳ מאומה אתו ידע ולא יאמר וזה
 לגמרי שנסתרה הסבור לא הכתוב ואמר תשמיש שוסענין ידע לא

 •־ אוכל הוא אשר הלח' אס כי אשתו אבללגבי יוסף לגבי דוקא אלא

 שכתוב ומה לגמרי שנסתרס סוכרים הרוב דרך כהי אמנם
 שכב׳עתי שאמרה זה חדודין מעשה הס האלה כדברי'

 אעשה איך יוסף יאמר לבל אחר דין לו לרמוז אצלי היה אמרה ולא
 כדרכה שלא עמי היה לו אמרה לזה תצווה נח בן והרי עמך זנות

 שכבה זהו פטור כדרכה שהדיןהואבןנחשכאעלאשתחברושלא
 משכינתי גופך תתהנה שאתה כלומר עמי שכיבתך הנאת פי׳ עמי
 אין כדרכה דשלא כגמרא שאמרו כמו משכיכתך אהבה אנילח אבל

 ע׳ה יוסף והשיבה ־ ב״ד ממיתת פטור תהיה האשהנהני'ובזה
 אתר אשתו את באשר אותך אס כי תמני חשך ולא הא׳ טענות פתי

 ואינו הריס דאדוניהוא דכיוזן לה לרמוז יתירא אשתו את באשר
 מדאצטריך "כ א וחדודין ונשוק חנוק אלא אישות דרך עליך בא

 אשתו שאת כרכר אפילו הוא מזהיר שהוא שמה ש״מ עליך לאזהורי
 ועודטעב' ־ חדודין אלא גמורה ביאה דאינה עמך עושה שהוא

 מדיני פטור כדרכה שלא חברו אשת על שבא אחרתדנהידקנח
 לשכב יבא וכזה לאלקיס וחטאתי זהו חייב מ׳ימבדינישתיס אדם

 נהנים שניהם אחת כהויה מתש עמה להיות כדרכה שלא אצלה
 אפי' וחד כדרכ׳ חד דנשמע היכי כי הייתור ואצטריך כדרכה היינן

אדוניו אשת ותשא האלה הדברים אחר : כדרכה שלא
 שהעלהואדוניו שאמר למה שחוזר יראה ׳ יוסף אל עיניה את

 פחדה הזא' המעלה לו שתהיה שקודם עמי שככה לו אתרה במעלה
 עלי כא עליו להעליל היא תוכל לא עתה לשכב ירצה לא הוא שאה

 לו יש כסף עשרים של אחד עבד וכי העם כל לה שיאמרו עמי לשכב
 וכל הגדילו שרבו האלה הדברים לאדונתואכלאחר לתפוס פנים
 שסברה עמי שכבה לו לומר פנים לה היתה אז בידן ן נת לו יש אשר

 יאמינו והכל עתי לשכב עלי בא עליו אעליל ירצה לא אס בדעתה
 אתו ידע ולא הסמיכות עם יאמר כמי אי * הגדילו שרבו אחר לו

 אשה זו הלח ודרז׳ל תואר יפה יוסף ויהי וגו׳ אסהלחס כי מאומה
 שאוכל בשעה רק עתו לשכב תאומה יוסף עם ידע ולא דה״פ וזיל

 יוסף.ווה עס ידיעה הלחהדהיינושמשמשעסאשתןאזהיתהלו
 בן לו שיהא כדי תשכבו כחדר ע״ה צורת־יוסף הרשע פוטיפר שצייר
 יבא בזה החורבן כזמן השבאיס עושים שהוו שאז׳יל כמו כיוסף יפה
 יוסף צור׳ צייר שאדונו הזאת הרשעה כראתה האלה הדברים אחר
 מקום מצאה אז נאה צורה באותה התשמיש בעת היא שתביט כדי

 שחס לפי עמו לזכות יראה היתה שקודם עמי שכבה יוסף עס לדבר
 במה לה יש עכשיו אבל תמכו כתה י ז יאתרו יוסף בצורת העוכר יצא

 במסרהכבגדוב׳ * בבגדו ותתפשהו וק״ל; לתלות
 ממש עבירה לעשות מלאכתו לעשות שאז׳יל מה עם אתר בה בבגדו

 בגד שהוא כה בבגדו אדוכתו לו אמרה ומה בבגדו ותתפשהו זהו
 :כככס צרכיו לעשות הוא אף מעיקר' כי עצתו להתחסד 1 עכשי בה

 עצתו מתקשט היה שיוסף שאז״ל עם הוא לאתר שכתוב ומה
 הכגדי׳ נקיות כפי כי בבגדו ותתפשהו זהו נאים בבגדים

 היית למה כ דאל' עמי ואומרשכבה תופש היה כאלו היה וחשיבות׳

ידי• הרימותי 7במסור ג׳ ידי הרימותי :עצמך מקשט
עי׳ הטורים בעל ׳ מעם בחור הרימותי • קולי הרימותי



 ועומדים צדיקים הס אס לדעת גו־ל ומפיל לצדיקים שמשית היצר
 להפילו רוח נחת כ״כ לו אין ■ל הנו זה מסיתס ולזה באמונת' חוקם

 מ״ש עס יוכן הצדיקי׳ ישלחו לא למען למה טעם ונתן הרשעים על
 שכדבר הוא שהטעם ועושה המצווה גדול דאמרו הא גבי התוספות

 והשיב הצדיקי׳יותר מסית למה ז״ש עליו מהיתו יותר מוזה' שהאדם
 לא מלת ידיהם בעולתה ישלחו לא הצדיקים כי יודע למעןכיהוא

 לחטוא שלא ומוזהרים לשלוח רגילים אינם לשוןהווה היא ישלחו

 רש'י בשם המתנות וכתב :יותר מהיתס שמוזהרים וכיוון
 לא כי המקרא ושרם רשעים של חבורה צד ב ניחא לצדיק לו אין ל ז

 ונר׳ ל וו המתנות עליו וכתב הרשע שבט על הצדיקים גורל יניח
•־ אבא דרבי הא בספדו כתוב היה דלא

 פליגי דבהא וה״פ כתוב היה דלעולם לכך צורך דאין ויראה
 שכתוב כמו בלבד לו אין כתוב היה אבא דר׳ יצח׳ ארבי

 דרבי יצחק ארבי אבא לצדיקופליגרבי כסוב היה ולא בגרסתנו
 אבא ר' אבל הצדיק על שחוזר לו ין א דריש קרא דמסרס כיון יצחק

 עצמו הוא שלבסוף היצה׳יר על הרשע שבט דריש קרא מהרס דלא
 ואין הרעה את ידיו בשתי עליו ומדיח ממנו שכטושלרשעלהנקס

 אבא ר׳ רש"יז״ל ולפי׳ לרשע אלא לצדיק להסית ליצה״ר רוח נחת
 מסר' לא אבא ור' קרא מסר' יצח' דרי חדא בתרתי יצחק א"ר פליג
 שבט ליה וקרי עצמו הרשע על הרשע שבט דריש יצחק דר׳ ועוד

 על הרשע שבט דריש אבא ור' יתברך אפו שבט שהוא עלשס הרשע
 : נשמתו ונוטל מקטרגו הוא רשע לאיש מוהר שבט שהוא היצה״ר

 שבט ינוח לא כי אבא דרכי ז"לדה״פ רש״י לדעת עוד ואפשר
 אצל כשהוא כ״כ רוח נחת לו אין הצדיק פירוש הרש'

 ישב שלא אף והצדיקים מזולל יקיר להוציא רוצה שהוא לפי צדיקים
 אינם הרשעאנלס שבט שנקרא מומו לרשע המוכיח הצדיק וה

 שולחים אינם פי׳שהצדיקיס הווה לשון ישלחו למעןלא וזהו חוטאים
 צריכים איני אצלם הצדיק זה ישב שלא אף מעצמם ידיהם בעולתה

 בצד לישב הרשע שבט אבלהנחתרוחשישלצדיקהואלהיות מוכיח
 להוצי' מומו לרשע מוכיח ולהיות למוטב להחזיר׳ שלרשעים חבורה

 לייסרו רשע של שבטו שהוא לפי הרש׳לצדיק שבט וקורא יקרמזולל
 של חבורה כצד להיות צדיק של הזה לשבט רוח נחת אין עדהכאה

 נחתרוח דאין בהפך דורש יצחק ורבי • ידריך למי לו שאין נדיקיס
 הצדיקי׳ ישלחו לא למען למה צדיקי׳ אצל אלא רשע אצל לישב לצדיק

 לישביאנל לצדיק נחת׳רוח אין עתיד לשון הוא פי׳ ידיהם בעולתה
 אין פי'למה ישלחוהצדיקיס למעןלא למה צדיקים אצל אלא רשע
 הצדיקי' ישלחו שלא למען רשעיסוהשיב בצד לישב לצדיק רוח נחת

 ,יוכי רב ומעשה הרעים מעשיהם ילמדום שלא פי׳ ידיהם בעולתה
 צדיק אצל רשע שהושיב ירבעם ויעץהמלך בפסוק חלק פ׳ כמ״ש
 כפשוטו הרשע שבט הצדיקיסעל גורל ינוח לא כי הפסוק ר״י ודרוש
 לו אין אבא בדרבי גרסינן שפיר ן״ל רש״י לדעת ז ולפ׳ הרשע שהוא

 לדגויסר׳אבא עודלדעתרש״יז׳ ואפשר •־ ודוק לצדיק
 כלי כפשטיה דקרא ר'אבא וסוכר לצדיק גורס ואינו ניחא לו אין

 חבורת אצל רוח ונחת ניחא לו אין פי'הרשע ינוח לא כי סירוס
 והרשע ידיהם בעולתה שולחים אינם שהצדיקים לפי למה צדיקים

 גורל ינוח לא כי דה'פ הבר דמסרסקרא ור'יצחק לשלוח רוצה
 שהצדיקים לפי והטעם רשעי׳ אצל ניחא לצדיק אין ור״ל הצדיקים

: יחטיאוס שמא ויראים ידיהם בעולתה שולחים אינם
 לשונם דשינו פלוגתתס לשון לדקדק ראיתי זה כל כתבי אחרי

 הנחה לו אין אתר יצחק ור' ניחא לו אין אמר אבא דר׳
 כמו יד הנחת לשון הוא הנחה לשון אבל רוח נחת הוא ניחא דלפון
 ר' והוא סבר דחד בזה דפלוגהתס נאמר וכזה הרוח עליהם )הנח
 יתכרך שמייס־ה' הייסורין שכטמוס־כי הוא דשבטהרשע אבא
 אעפ״י פי׳ צדיקים של חבורה בצד ניחא לו אין אמר וזה הרשע את

 הייסורין נתינת על השליט השד אבל הצדיקי׳ על הייסורין שנחים
 במעשיו תוכרע הוא אלא הצדיקים על לתתס רוח נחת אקלו

 שהם ונאמנים רעים חלאיס בגמרא לתתסכת״ש צווהו שהקב׳ה
 הייסורין לתת חפץ לשר אין הקב״ה צוו שלולא בשליחותם נאומים

 חפץ לי אי! לצעוק גיהנס עתידה כמאמר שפירשו ד ע' הצדיקי' על
 ינוח לא איפכאכי תפרש יצחק ור׳ ישכון למינו אחד שכל בצדיק

 גורל כי פי' הנחה מלשון ינוח ודורש הרשע שבט על הצדיקים גורל
 גורל בייסורין צדיקי׳מעוניס שרוב הייסורין שהם הצדיקים של רע
 • בשלוה שרובם הרשעים על לחול ושולטנות יד הנחת לו אין וה
 ניחא מלשון ינוח ומהרש הייסורין על הרשע שבט דורש אבא >ד׳

 מדכי• הרשע ושבט הייסורין שר״ל הצדיקים גורל מפרש וליצחק
 למה יצחק ר׳ לדעת הכתוב טעם ונתן עצמו הרשע על כפשוטו

 ישלחו לא למען והשיב בצדיקים יותר שולט הייסור"{ של זה גורל
 הצדיקי׳ על שולטים הייסורים היו שאסלא ידיה׳ בעולתה הצדיקי׳

 העולתה מהם ירחקנה מוסר שבט אכל דכר בשום היוחוטאיס
 נתקלנו זה וע׳י דחמרא דני ת' דתקיפוליה הונא דרב כעוכדא

 הייסורין ה הקב שנתן נמצא לעול׳ מחשיבו היה פלא מהדבר לשוב
ייסורין לו נותן אין לרשע אבל לזכותו לצדיק

:מהעה"כ להאבידז בעה״ז

מקץ פרשת
 ולא יוסף זה מבטחו ה׳ שם אשר הגבר אשרי ב״ר מקץ ף*

זכרתני אס כי המשקי׳ לשר שאמר עיי רהבי׳ אל פנה י ' •
 במים צללו בזה ימים שנתיס לו ניהוסף והזכרתני

 שמביני' היא קושיתס כי דעתי קוצר ולפי בידם חרס והעלו אדירי׳
 שהרי מקשים ובזה ליוסף חוזר רהבים אל פנה ולא שאתר מה כי

 תדלא ה'שהזכיר למלת חוזר פנה ולא אלא דעתי כן ואין ־ פנה
 ד לע יראה לכן ־ קודם כמ״ש יוסף זה רהבים אל פנה ולא קאמר

 ה׳ והיה כה׳ יבטח אשר הגבר ברוך כפסוק שפירשו דרך על ה׳'פ7
 בבי״ת ליה מיבעי כה׳ והיה ה׳ והיה מאי הכפל מלבד הקשי מבטחו

 צדיק של מבטחו ה' שהיה לומר רוצה דאין בהפך פירשו זה מכח
 אלא בה׳ יבטח אשר הגבר ברוך שקדם כמה נאמר כבר זה שהרי
 זה פעם בשום שאעפ״י בה'יזכה יבטח אשר הגבר אותו כי ה״פ

 מבטחו בצדיק ישים הב״ה השורה מן ויצא עון שוס יעשה הגבר
 נפלאות ה׳ יעשה ידו שעל בצדיק הקב״ה ומתקיים לחזור שסופו
 ידי על שהצדיקים ה׳ כח נא יגדל ועתה שאז"לבפ' כמו בעולם
 שבעל בעצם בכין ובזה ־ מעלה של בפמליא כח מוסיפים זכותם

 דור׳דהמונ' זה מכח מבטחו בה׳ שם אשר דהל׳יל לו הוקשה המאע'
 שמחזיקו גבר באותו תבטחו יתברך ה' שם אשר הגבר אשרי איפכא

 בגמרא שאמרו ע״ד והוא גמור צדיק בחזקת ההוא לגבר יתברך ה'
 הרויחזההגבר ומה יוסף זה סייעיה דמריה גברא חלי לא כמה

 ברהבי' שבטח צערו מרוב פעם שבשום אע׳'פ כי יוסף שהוא הנזכר
 ה׳ פנה לא זכרתני אס כי המשקים לשר שאמר המצריים שהם

 המשקים שר רוצה שהיה המצריים שהם רהבים אל בפסוק הנזכר
 לו פרע לא ליזסף הקב״ה לו פרע מה אלא לעולם משם יצא שלא
 אות׳ וע״י והזכרתני זכרתני דברי׳שדברשהס שני אותם עון אלא

 הקב״ה שאס יצא זאח״כ בלבד ימים שנתיס לו הוסיף דברים השני
 יוסף היה לא המשקים שר לסברת דהיינו רהבים אל פונה היה
 שיצא רוצה היה לא המשקים דשר מנל! תיתא וכי לעולם משם יוצא
 שונאו היה ולא דעבד הוא שכחה דלמאמחמת לעולס משם יוסף

 תתנה היה היום כל דרשו המשקים שר וכ־ ולא בפסוק בב״ר כי ל י
 אומר שהי' תנאוס שסתתנה ל ז ופרש״י והופכן בא ומלאך תנאים

 להזכי׳ שלא טרוד שיהא כדי קשרים קושר כך אעשה לכתחלה בלבו
 עצמו הוא העיד כבר בהפך כתב ז״ל יפה שמהר״ש ואף יוסף את
ופרעה * לע׳ד הטב המאמר ונתברר האמת כן שאין דבריו על

 עלי ה' ובחמלת שכוונתי ל ז" במפרשים מצאתי הרבה וגו' חולם
 לא קלס )לא חולם וגס בוי״ו ופרעה אמר ־ עוללות השאירו הלא
 החלו' אף אלא היאור שפת על שהיה החלום זה כלבד זו לא כי אמר
 עומ' שראהו זה כמו היה הוא גס חולם להיות עתיד שפרעה השני

 הל'ל איפכא ק״ק רוחו ותפעם כבוקר )יהי ׳ היאור שפת על
 ורש"יז״ל חלוס והנה כתב לא לעיל ועוד פרעה ויקץ חלום והנה
 שאז לפי חלום והנה אמר לא דלעיל ואפשר * החלום נשלם תיקן

 טכעב׳ח שבדרך תימה של חלום זה אין שאמר פרעה התפעל לא
 הצריך חלוס והנה ואמר המה השבלים בחלום אבל חברו אוכל

 מה עז׳עס ואפשר :צומח לבלוע לצומח דרך שאין לפי לפותרי׳
 הזא כאלו ממנו יתפעל שיחלום כעת שהאדם החלום כל כי שכתבו
 והנה ויקץ שאמרנו וזה פרעה ויקץ ז״ש התקיים החלום זה בהקיץ
 בעצמו חושב שהי׳ פרע כ״כ מתפעל שהי׳ הדבר בחלו' שהי׳ חלו׳פי

 כבקי ויהי מ״ש עוד ואפש׳ :בכק׳ ובהקיץולז׳אמ׳ויהי שהי׳ער
 מצפה שחרי׳מתקיי׳זהנ׳פרע׳היה חלו׳של כל ל שאז' לפי ותפע׳רוחו

 - בבק׳וראה ויהי הדבר פתרו! והיומראי׳לו לבוק׳יחלז׳עוד התו׳ אולי
ואין רוחו: ותפעם אז עיד חלה שלא



לא ־ טורנוסרופוס אשת כמעשה לי דמינסבת אדוני מות אחרי
 שאת לך אומר איני אחרת טענה ועוד פי׳ ־ בנית מה אתי ידע

 יוכיח אדוני שהרי כלוס תרויח שלא ותדעי עבירה לדבר תובעני
 פי׳כהכתי אתי ידע לא זהו סריס ונעש׳ ל שאז׳ כמו לרובעני שרצה

 והוא ידע לא אשה אלא בית אין לאשה כנוי שהוא כבית מה ידע לא
 ביאתי כשע' לך יארע כך חוה את ידע והאדש כמו לביאה כבוי לשון

 יוסף מצא שלא איש ואין שאזיל אוכלכמו ולא תאותי יבוטל עמך
 היה לא פי^׳ואפילו לאלקיס וחטאתי עד ונו' גדול איננו ־ איש עצמו

 איך טובה כ עמילי שעשה כזה אדם ת'מ עצמה הערוה בדבר עון
 חברי כטובת כפוי שאהיה ע״י כי כזאת גדולה רעה עמו אעשה

 ח״ו כפוי כאלו חכרו של בטובתו הכפוי שאן״ל כמו לחלקים זחטאתי
 כי מאומה אתו ידע ולא עוד ואפשר : מקום של בטובתו

 שנסתר׳ אתרו ז״ל הס כי מקשי׳ ויש לתשמי׳ כינוי פי׳ז״ל הלחס אס
 אבל יוסף עס לשמש רוצה שהי' כעת אלא סריס כעשה שלא ואפשר

 תשמיש בשעת האלה כדברים הטב יבא ובזה משמש היה אשתו עס
 יוסף שעס לתשמיש כינוי ידע פי' מאומה אתו ידע ולא יאמר וזה
 לגמרי שנסתרה תסבור לא הכתוב ואתר תשמיש ענין שוס ידע לא

 :אוכל הוא אשר הלח׳ אס כי אשתו לגבי אבל יוסף לגבי דוקא אלא

 שכתוב ומה לגמרי שנסתרס הובריס הרוב דרך כפי אמנם
 שכב׳עמי שאמרה זה חדודין מעשה הס האלה כדברי'

 אעשה איך יוסף יאמר לבל אחר דין לו לרמוז אצלי היה אמרה ולא
 כדרכה שלא עמי היה לו אמרה לזה תצווה נח כן והרי עמך זנות

 שכבה זהו פטור כדרכה שלא חברו אשת על שבא נח בן הוא שהדין
 משכיבתי גופך תתהנה שאתה כלומר עמי שכיבתך הנאת פי' עמי
 אין כדרכה דשלא בגמרא שאמרו כמו משכיכתך אהבה אכילת אכל

 ע׳ה יוסף והשיבה ־ ב״ד ממיתת פטור תהיה האשהנהני'ובזה
 אמר אשתו את באשר אותך אס כי חשךממני ולא הא' טענות שתי

 ואינו הריס דאדוניהוא דכיוון לה לרמוז יתירא אשתו את נאשר
 מדאצטריך א'כ וחדודין ונשוק חבוק אלא אישות דרך עליך גא

 אשתו שאת כדבר אפילו הוא מזהיר שהוא שמה ש״מ עליך לאזהורי
 ועודטעב׳ ־ חדודין אלא גמורה כיאה דאינה עמך עושה שהוא

 מדיני פטור כדרכה שלא חברו אשת על שבא אחרתדנהידכןנח
 לשכב יבא ובזה לאלקיס וחטאתי זהו חייב שמיס בדיני אדסמ״ת

 נהנים שניהס אחת בהויה ממש עתה להיות כדרכה שלא אצלה
 אפי' וחד כדרכ׳ חד דנשמע היכי כי הייתור ואצטריך כדרכה היינן

אדוניו אשת ותשא האלה הדברים אחר : כדרכה שלא
 שהעלהואדוניו שאתר למה שחוזר יראה י יוסף אל עיניה את

 פחדה הזא׳ המעלה לו שתהיה שקודם עתי שככה לו אמרה במעלה
 עלי בא עליו להעליל היא תוכל לא עתה לשכב ירצה לא הוא שאה

 לו יש כסף עשריס של אחד עבד וכי העס כל לה שיאמרו עתי לשכב
 וכל הגדילו שרבו האלה הדברים אחר אכל לאדונתו לתפוס פנים
 שהכרה עמי שככה לו לומר פניס ל? היתה אז בידן נתן לו יש אשר

 יאמינו והכל עמי לשכב עלי בא עליו אעליל ירצה לא אס בדעתה
 אתו ידע ולא הסמיכות עם יאמר נמי אי • הגדילו שרב? אחר לו

 אשה זו הלח׳ ל ודרז׳ תואר יפה יוסף ויהי וגז׳ הלחם אס כי מאומה
 שאוכל בשעה רק עתו לשכב מאומה עסיוסף ידע וז"לדה"פולא

 וזה יוסף עס ידיעה לו היתה אז אשתו עם שמשמש דהיינו הלחה
 כן לו שיהא כדי תשכבו בחדר ע״ה צורת־יוסף הרשע פוטיפר שצייר
 יבא בזים החורבן בזמן השבאיס עושים שהיו שאזיל כמו כיוסף יפה
 יוסף צור׳ צייר שאדונו הזאת הרשעה כראתה האלה הדברים אחר
 מקום מצאה אז נאה צורה באותה התשמיש בעת היא שתביט כדי

 שחס לפי עתו לזנות יראה היתה שקודם עתי שכבה יוסף עס לדבר
 בתה לה יש עכשיו אבל ממנו זינתה יאמרו יוסף בצורת העובר יצא

 ב׳ בבגדו במהרה ׳ בבגדו ותתפשהו ל• לתלותוק
 ממש עבירה לעשות מלאכתו לעשות שאזיל מה עם אמר כה בבגדו

 בגד שהוא כה בבגדו אדונתו לו אמרה ומה ככגדו ותתפשהו זהו
 :נכנס צרכיו לעשות הוא אף מעיקר׳ כי עצמו להתחסד עכשיו בה

 עצתו מתקשט היה שיוסף שאז״ל עס הוא לאתר שכתוב ומה
 הבגדי׳ נקיות כפי כי בבגדו ותתפשהו זהו נאים כבגדים

 היית למה כ דאל' עתי ואומרשכבה תופס היה כאלו היה וחשיבות׳

 ידי• הרימותי כתסור׳ ג׳ ידי הרימותי עצמך מקשט
 עי׳ הטורים בעל ־ מעם בחור הרימותי ׳ קולי הרימותי

 כך נתכון לש״ש שאברהם שכשס המסורה שכונת השניס לך לך כפ׳
 מתנו כניס להעמיד שעתידה שראתה כתכונה לש'ש פוטיפר אשת

 ידילרתוז הרימותי ליישב ואפשר :פירש לא והשלישית
 ׳ שכוע׳ לשון אלא הרימותי אין באברה׳ כמ״ש ליצרו שנשב׳ יוס' על

 שראת' נתכוונה לטיבה פוטיפר שאשת רוס לשון פי׳ קולי הרמותי
 נשאתי פי׳ הרימותי זהו יהושע יוסף ע״י המנה לצאת שעתידין

 יוסף על צעקתי ולכך א' דכי באצטגנינות וראיתי לתרום עיני
 והפרש' תרות לשון תעס כחור הרתותי ־ תשמיש תמני המונע
 תמני כי באצטגנינות ראיתי תה לך תדע פוטיפר אשת שאמרה

 בחול שהו׳ אותו הרימותי וזהו יוסף י ע' בישראל תלכות חלק יוצאה
 מבחוריו משה תשית בון בן יהושע ויען בז שכת׳ יהושע שהוא תעס

 אחד עכין אחד כל הרימותי ג' נמצא נערות לשון בחור שנקרא
 גבהזתי לשון קולי הרימותי • שבועת לשון ידי הרימותי

 ויאמר ויכירה : הפרשה תרומה לשון כחור הרימותי
דליתא דסגי רעה מלת ק״ק ־ אכלתהו רעה חיה כני כתונת

:רעה אם היא הטוכה אס לידע לנו תה אכלתהו חיה
 ויזיל לכאן שאול ענין תה שאולה אכל כני אל ארד כי כפסוק גם

 קשהדכיוןדפירשודכתונ׳כני תו דרכם: לפי דרשו
 אכלתהו רעה חיה כני אכל זאת היא כני כתנת וריל נפרד הוא

•־ יוסף טורף טרוף לתיתר תו צריך מה

 בנו על ויתאבל זה לדמות התסרה כעל שכיון מה עם ויראה
 שדוד כשס כי לרמוז דאכשלז׳ כנו על המלך ויתאבל עם

 כמים שאולה רדתו לסבת היה אבשלום על יותר מתאבל שהיה מה
 יעק׳ נמי הכא גיהנס מדורי תז' לאסוקי כני אכשלו׳ ז״פ ז״לדאמר

 רע׳ חיה דאין עון לסבת ודאי חיה שאכלתו שכיון תתפח׳ היה ע״ה
 כס׳ עיין המאמר כזה ככהמהזע״ד לו נדמה אא״כ כאדם שולטת
 ארד מותי אחר כי ירא אני כי להתנח וימאן שא׳ וזהו עולם אהכת
 :גיהנ׳ לראו׳פני מתפח׳שלא והיה כנילגיהנ׳להצילו כשכיל כני

 מה האחד ג'דברים שתדע ראוי אכלתהו רעה חיה אמר
 חיסדורסתו סקילה שנתחייב תי דסוטה כה״ק שאתרו

 הכא כתיב לסוקלו ראוי הרע לשון התספר כל כערכין אתרו ועוד
 אתרו ועוד * כי אכן וידו חיי כבור צמתו התם וכתיב אצמית אותו

 רוא׳ שאני תתה יבא ובזה שטות רוח בו נכנס אא״כ חוטא אדם אין
 והיה יוסף הדעת ף בטי שהיה יוסף טרוף כי ודאי אכלתהו שחיה
 חיה ולכך לסוקלו שראוי מאחיו מספר שהיה הרע בלשון חוטא

 ארי לרמוזןהיה רעה חיה ומ״ש ־ מדה כנגד אכלתהומדה
 כצפורנע דורסו ארי דורסתו חיה ל וז׳ בסוטה שם רש"יז׳ל כתיש

 שהוא לרמוז רעה לנסקללזהאתרחיה זגסזהדומ? ומפילולארץ
 יעקב שסבר אחר כי מארי עז ותה כתיש שבחיות עז שהוא הארי
 ראוי הרע שלשון לפי ארי ע״י שתת ידע תינה הרע לשון בעון שתת

 כקתא שכתב לטעתי' ז׳ל סקיל׳ורש״י לאד׳כעין עוש והארי לסוקלו

 חיה כסוטה פירש ולכך ודרס ארי וטרף זאב בא ג דה ותציע
מה עם רעה חיה עוד ואפשר :דורסתוארי

 שאיג׳ משולח' נקראת ששינתה שהחיה תענית בהלכות הדין שהוא
 עשתה שלא רעה חיה פי' אכלתהו רעה חיה זהו רעבון מחמת
 דומה שאינו שינוי שראה זזה אכלתהו משולחת אלא רעבון מחמת

 היתה שהרגתהו שהחיה ש״מ חיה דוישלחולמאכולת חרב מאכולת
 היתה שלא רעבון מחמת ולא ברשעות הדבר עשתה כלומר רעה

 עקלשון בו שהיה יעקב שחשב תתנו אלאלהנקס לאוכלה כונתה
 חיה באתה ההריגה ואחר להורגו אלא החיה לו נראתה ולא הרע

 ולא הכתונת רק תצאתס שלא תתה ואכלו לחורו וטרפו אחרת
 תתחלה חיות תשתי פעתיס ב' טורף טרוף וזהו תעצתיו עצם אפילו
 תחיה כטרף זאח״כ תשולחת רעה תחיה היה וזה להורגו נטרף
 התאמר לביאור נבא :רעבון מחתת רעה שאינה אחרת

 הוי הכתוב יצחק דלרבי ועוד הקצה אל הקצה מן פליגי לעיין יש
 ההשקפה ובתחלת כתיב: הצדיקים גורל איפכאדעל

 לפתות תשוקתו דאין יצה״ר על דמיירי המתנות לדברי כיוונתי
 דאדרב* סבר יצח' ור' אבא רבי דעת זה צדיקי' ולא רשע אנשי אלא

 הגדול כל שאן'ל כתו יותר הצדיקים את להחטיא יותר משתוקק

 י ע לפרש יראה העיון , ואחר ־ הימנה גדול יצרו מחברו
 הצדיקים גורל ינוס כילא קרא תסרס יצחק ז׳לדר' רש״י בשם מיש
^גזי פכי*דה דרכנו לפי ונאתר הרשע על



1*4 ו?4
 ועומדים צדיקים הס אם לדעת דל גו ומפיל לצדיקים שמסית היצר

 להפילו רוח נחת כ״כ לו אין •ל הגו זה משיתס ולזה באמונת׳ קס ז ח
 מ״ש עס יוכן הצדיקי׳ ישלחו לא למען למה טעם ונתן הרשעים על

 שכדבר הוא שהטעם ועושה המצווה גדול דאתרו הא גבי התוספות
 והשיב הצדיקי׳יותר עשית למה ז״ש עליו משיתו יותר מוזה' שהאדם

 לא מלת ידיהם בעולתה ישלחו לא הצדיקים יודעני למעןכיהוא
 לחטוא שלא ומוזהרים לשלוח רגילים אינם לשוןהווה הוא ישלחו

 רש'י בשס המתנות וכתב :יותר עשיתם שמוזהרים וכיוון
 לא כי המקרא ושרם רשעים של חבורה בצד ניחא לצדיק לו אין ל ז

 ונר' ל זז המתנות עליו ונתב הרשע שבט על הצדיקים גורל ינוח
•־ אבא דרבי הא כספ־ו כתוב היה דלא

 פליגי דבהא וה״פ כתוב היה דלעולם לכך צורך דאין רראה
 שכתוב כמו בלבד לו אין כתוב היה אבא דר׳ יצח׳ ארבי

 דרבי יצחק ארבי אבא רבי ופליג לצדיק כשוב היה ולא כגרסתנו
 אבא ר' אבל הצדיק על שחוזר לו ין א דריש קרא דמסרס כיון יצחק

 עצמו הוא שלבסוף היצה׳יר על הרשע שבט דריש קרא מהרש דלא
 ואין הרעה את ידיו בשתי עליו ומדיח ממנו שבטושלרשעלהנקס

 אבא ר' רש"יז״ל ולפי׳ לרשע אלא לצדיק להסית ליצה״ר רוח נחת
 משר' לא אבא ו*' קרא משר' יצח' דרי חדא בתרתי יצחק א״ר פליג
 שבט ליה וקרי עצמו הרשע על הרשע שבט דריש יצחק דר׳ ועוד

 על הרשע שכט דריש אבא ור' יתברך אפו ט שב הוא ש שם על ה־שע
 : נשמתו ונוטל מקטרגו הוא רשע לאיש מוסר שבט שהוא ר היצה

 שבט ינוח לא כי אבא דרבי ז״לדה״פ ׳י רש לדעת עוד ואפשר
 אצל כשהוא כ״כ רוח נחת לו הצדיקאין פירוש הרש'

 ישב שלא אף והצדיקים מזולל יקיר להוציא רוצה שהוא לפי צדיקים
 אינם הרשעאנלס שבט שנקרא מומו לרשע המוכיח הצדיק זה

 שולחים אינם פי׳שהצדיקיס הווים לשון ישלחו לא למען וזהו תוטאיס
 צריכים איל אצלם הצדיק זה ישב שלא אף מעצמם ידיהם כעילתה

 בצד שבטהרשעלישב הואלהיות לצדיק שיש רוח הנחת אבל מוכיח
 להוצי' מומו לרשע מוכיח ולהיות למוטב להחזיר׳ שלרשעים חבורה

 לייהרו רשע של שבטו שהוא לפי לצדיק הרש׳ שבט וקורא זולל מ יקר
 של חבורה בצד להיות צדיק של הזה לשבט רוח נחת אין עדהכאה

 רוח נחת דאין בהפך דורש יצחק ורבי ־ ידריך למי לו שאין נדיקים
 הצדיקי׳ ישלחו לא למען למה צדיקי׳ אצל אלא רשע אצל לישב לצדיק

 אנל לישב לצדיק נחתרוח אין עתיד לשון פי'הוא ידיהם בעולתה
 אין למה פי׳ הצדיקים ישלחו לא למען למה צדיקים אצל אלא רשע
 הצדיקי׳ ישלחו שלא ^נען רשעיסוהשיב בצד לישב לצדיק רוח נחת

 יוכי' רב ומעשה הרעים מעשיהם ילמדום שלא פי׳ ידיהם בעולתה
 צדיק אצל רשע שהושיב ירבעם המלך ויעץ בפסוק חלק פ׳ כמ״ש
 כפשוטו הרשע שבט הצדיקיסעל גורל ינוח לא כי הפשוק ר״י ודרוש
 לו אין אבא בדרבי גרסינן שפיר ל ן' רש״י לדעה ולפ״ז הרשע שהוא

 ר'אבא דגויס ל ז׳ י רש" לדעת עוד ואפשר : לצדיקודוק
 בלי כפשטיה דק:א אבא ר׳ ושובר לצדיק גורס ואינו ניחא לו אין

 חבורת אצל רוח ונחת ניחא לו אין פי'הרשע ינוח לא כי □ירוק
 והרשע ידיהם בעולתה שולחים אינם שהצדיקים לפי למה צדיקים

 גורל ינוח לא כי דה'פ הבר דמסיסקרא יצחק זר׳ לשלוח רוצה
 שהצדיקים לפי והטעם רשעי׳ אצל ניחא לצדיק אין זר״ל הצדיקים

: יחטיאוס שמא ויראים ידיהם בעולתה שולחים איכס
 לשונם דשינו פלוגתתס לשון לדקדק ראיתי זה כל כתבי אהה

 הנחה לו אין אמר יצחק ור' ניחא לו אין אמר דר'אבא
 כמו יד הנחת לשון הוא הנחה לשון אכל רוח נחת הוא ניחא ללשון
 ר׳ והוא סכר דחד בזה דפלוגהתס נאמר ובזה הרוח עליהם זתנח
 יתברך שמייס־ה' הייסורין כי מוס־ שבט הוא דשבטהרשע אבא
 אעפ״י פי׳ צדיקים של חבורה בצד ניחא לו אין אמר וזה הרשע אק

 הייסורין נתינת על השליט השר אבל הצדיקי׳ על הייסורין שנחים
 במעשיו מוכרע הוא אלא הצדיקים על לתתס רוח נחת אקלו

 שהם ונאמנים רעים חלאיס בגמרא לתתסכמ״ש צווהו שהקב״ה
 הייסורין לתת חפץ לשר אין "ה הקב צוו שלולא בשליחותם נאורים

 חפץ לי אין לצעוק גיהנס עתידה כמאמר שפירשו ד ע' הצדיקי' על
 ינוח לא איפכאכי תפרש יצחק ור' ישכון למינו אחד שכל בצדיק

 גורל כי פי' הנחה מלשון ינוח ודורש הרשע שבט על הצדיקים גורל
 גורל בייסורין צדיקי׳מעוניס שרוב הייסורין שהם הצדיקים של רע
 ־ בשלוה שרובם הרשעים על לחול ושולטנות יד הנחת לו אין זה
 ניחא מלשון ינוח ומפרש הייסורין על הרשע שבט דורש אבא ר׳

 מדבר הרשע ושבט הייסורין ״לשר הצדיקים גורל מפי־ש יצחק זר׳
 למה יצחק ר׳ לדעת הכתוב טעם ונתן עצתו הרשע על כפשוטו

 ישלחו לא למען והשיב בצדיקים יותר שולט ,הייסור*! של זה גורל
 הצדיקי׳ על שולטים הייסורים היו שאסלא ידיה בעולתה הצדיקי׳

 העולתה מהם ירחקנה מוסר שכט אבל דבר בשום היוחוטאיס
 ג(לבו נתן זה וע׳י דחמרא ת'דני דתקיפוליה הונא דרב כעובדא

 הייסורין ה הקב שנתן נמצא לעול' מחשיבו היה שלא מהדבר לשוב
ייסורין לו נותן אין לרשע אבל לזכותו לצדיק

:מהעה'ב להאבידו בעה״ו

מקץ פרשת
 ולא יוסף זה מבטחו ה׳ שס אשר הגבר אשרי כ״ר מקץ לז*

זכרתני אס המשקי'כי לשר שאמר רהבי׳ע״י אל פנה ׳ ■ •
 במיס צללו בזה ימיס שנתיס לו ניהוסף והזכרתני

 שמביני׳ היא קושיתס כי דעתי קוצר ולפי בידס חרס והעלו אדירי׳
 שהרי מקשיס ובזה ליוסף חוזר רהביס אל פנה ולא שאמר מה כי

 מדלא ה'שהזכיר למלת חוזר פנה ולא אלא דעתי כן ואין ־ פנה
 לע״ד יראה לכן ־ קודם כמ״ש יוסף זה רהבים אל פנה ולא קאמר

 ה' והיה בה׳ יבטח אשר הגבר כרוך כפסוק שפירשו דרך על ה''פ7
 ת כבי" ליה מיבעי כה׳ והיה ה' והיה מאי הכפל מלכד הקשו מכטחו

 צדיק של מבטחו ה' שהיה לומר רוצה דאין כהפך פירשו זה מכח
 אלא כה׳ יכטח אשר הגבר ברוך שקדס בתה נאמר כבר זה שהרי
 זה פעס בשוס שאעפ״י בה'יזכה יבטח אשר הגבר אותו כי ה״פ

 מבטחו כצדיק ישים הב״ה השורה מן ויצא עון שוס יעשה הגכר
 נפלאות ה׳ יעשה ידו שעל בצדיק הקב"? ומתקיים לחזור שסופו
 ידי על שהצדיקים ה׳ כח נא יגדל ועתה שאז״לבפ׳ כמו בעולם
 שבעל כעצם נכין זכוה ־ מעלה של בפמליא כח מוסיפים זכותס

 דור׳דהכזונ' זה מכח מבטחו בה' שס אשר ל דהל לו הוקשה המאת׳
 שמחזיקו גבר באותו תבטחו יתברך ה' שם אשר הגבר אשרי איפכא

 בגמרא שאמרו ע״ד והוא גמור צדיק בחזקת ההוא לגבר יתברך ה'
 הגבר זה הרויח ומה יוסף זה סייעיה דמריה גברא חלי לא כמה

 ברהבי' שבטח צערו מרוב פעם שבשוס אע״פ כי יוסף שהוא הנזכר
 ה' פנה לא זכרתני אס כי המשקיס לשר שאמר המצריים שהם

 המשקים שר רוצה שהיה המצריים שהס רהבים אל בפסוק הנזכר
 לו פרע לא ליוסף הקב״ה לו פרע מה אלא לעולם משס יצא שלא
 אות׳ וע״י והזכרתני זכרתני שהם שדבר דברי׳ שני אותס עון אלא

 הקב״ה שאס יצא זאח״כ בלבד ימיס שנתיס לו הוסיף דבריס השני
 יוסף היה לא המשקים שר לסברת רהביסדהיינו אל פונה היה
 שיצא רוצה היה לא המשקים דשר מנלן תימא וכי לעולס משס יוצא

 שונאו היה ולא דעבד הוא שכחה מחמת דלתא יוסףמשסלעולס
 מתנה היה היוס כל דרשו המשקים שר זכ־ ולא בפסוק בב״ר כי י'ל

 אומר שהי׳ תנאוס שסתתנה ז׳ל ופרש״י והופכן בא ומלאך תנאים
 להזכי׳ שלא טרוד שיהא כדי קשרים קושר כך אעשה לכתחלה בלבו
 עצמו הוא העיד כבר בהפך כתב ז״ל יפה שמהר"ש ואף יוסף את
 ופרעה ־ הטבלע״ד המאמר ונתברר האמת כן שאין דבריו על

 עלי ה׳ ובחמלת שכוונתי ז״ל במפרשים מצאתי הרכה וגו' חולם
 אמרופ־עהבוי"ווגסחולסולאחלסלא ־ עוללות השאירו הלא
 החלו׳ אף אלא היאור שפת על שהיה החלום זה בלבד זו לא כי אמר
 עות׳ שראהו זה כמו היה הוא גם חולס להיות עתיד שפרעה השני

 הל״ל איפכא ק״ק רוחו ותפעם כבוקר ויהי ־ היאור שפת על
 ורש"יז״ל חלוס והנה כתב לא לעיל ועוד פרעה ויקץ חלום והנה
 שאז לפי חלום והנה אמר לא דלעיל ואפשר ־ החלום נשלם תיקן

 ב״ח טבע שבדרך תימה של חלום זה אין שאמר פרעה התפעל לא
 הצריך חלוס והנה ואמר תמה השכליס בחלום אבל חברו אוכל

 מה עו׳עס ואפשר :צומח לבלוע לצומח דרך שאין לפי לפותרי'
 הוא כאלו ממנו יתפעל שיחלום בעת שהאדם החלום כל כי שכתבו
 והנה ויקץ שאמרנו וזה פרעה ויקץ ז״ש תתקיים החלום זה בהקיץ

 בעצמו חושב פרע׳שהי׳ כ״כ מתפעל שהי׳ הדבר בחלו׳ חלו׳פי׳שהי׳
 ק׳ כ ב ויהי מ״ש עוד ש׳ ואפ :ככק' ולז׳אמ׳ויהי ובהקיץ שהיער

 מצפה שחרי׳מתקיי׳והנ׳פרע׳היה חלו׳של כל ל שאז' לפי רוחו ותפע
 - ככק׳וראה ויהי הדבר פתרון מראי׳לו והיו לבוק׳יחלויעוד המו׳ אולי

ואין רוחו: ותפעם אז עוד חלם שלא



 ; דה״ע לפרעה כייתור פייכיון י לפרעה אותם פ>תר ואץ
לפרעה שנוגע למה אכל פתרון אומרים תיו הדברים כל
 ; ירא ועתה בפסוק לקמן ולעת היאור שפת על עומד שהואוהנה

 פי'אמר מזכיר אני חטאי את :בע"ה אזכרנו זכור פרעה
 ; לו מראין אין טוב לאדם כברכות שאז״ל מה עם רכים כלשון חטאי
 חלום שהראוני המלך לאדוני היום מזכיר שאני מה והו טוב חלום
 ממת טוב אדם ואיני חטאים בעל שאני ממילא מגיד אני כזה מוב

 המלך שהיה שאף המלך בכבוד נוגע זה ואין טוב חלום שהראוני
: הכולל כעד המלך שחלום טוב אדם

 חכם הוא שיוסף לרמוז פעמים שני אותי אמר קצף פרקת
הטכחיס שר כית כמשמר לקוחים שאנו שמלכד גדול

 שיוסף שנאמר עד לבדו אחד בחדר אחד כל היינו לא למות לקוחים
 וזה למות שזה דן אחד כל נתונים שהיינו המקום כפי השערה מכח

 למיתה שתמו שאין במקום אסור הייתי שאני שראה ממה להצלה
 במקו׳ שנינו אלא ליתא הא למיתת שסתמו במקום אסור היה והוא
 את איןלחשוד פי' ונחלמה : הטבחים שר כמשמר אחד
 שאני וראה הזמן כפי שנינו דן אלא פתרון יודע שאינו ולומר יוסף

 ההוא הלילה הלכנה בחיסור חלום וחברי תלכנה במלוי חלמתי
 • אחד כליל' אמר לזה אפש' לא הא לרע' לו פתר ולכך אופל יקחהז

 חלום יחלום אשר יש א' כלילת אפילו כי לרמוז והוא אני אסר
 חולם ויש הליחות התכת אחר הלילה כסוף רעכ והנה

 כאל! יחד חלמנו אחת בשעת כי פי' והוא אני לז״א הלילה בהחלת
 וקמו יחד שככו ששניהם משל כדרך יחד כחולמים היינו והוא אני

: והוא אני חלמנו עקה ואמרו יחד
 לכך אחרים ע״י שהיה תאמר שלא והוא אני עוד ואפשר

:כעדנו אחרי' ולא נתקייםאלאאניוהואהחולמי׳
 שתי׳ שם דאפי' יוסף חכמת לרמוז א יתיר ושם מלת אמר אתנו ושם

 יוציאוהו אס חלמיןכ״ש מפשר הוא הסוהר כבית אסור בעצכזן
 שו־ת ואינה כנבואה מ״ס אחד החלום כי המלך בית כחצר לרוחה

 לרמוז ושם אמר לגנאי חז״לשדרשו ולדעת ־ שמחה מתוך אלא
 שהוא כמו' שם כי חלומך שיפתו' כדי משם שתוציאנו צריך אין למלך

 אתנו היה לא פי'אס אתנו : חלומך לפתור יוכל אשור
 הפרגוד מאחרי שמע רק פתר החלו' מצד לא כי אפשר אחד במשמר
 המלך לפני כעדו סניגורים לו יש המשקים שר כי המלכות מקרובי

 כי אינו זה לז״א קטיגוריס לו יש האופים ישר להנצל הוא וקרוב
 מ"שזנחלל כנגד חלומו כפתרון איש ירצה אן : הוא אתנו
 חושב הייתי אני החלום אחד כל גרמנו אנחנו לרמוז בכפל חלום

 חלמתי שבלילה נסכה וזאתהיתה יוציאני שהמלך בחלום היום כל
 מראין שאין כן וחלם המלך שיהרגהו היום כל פחד פחד וחברו כן

 פעלת עשינו שאנחנו חלום ונחלמה וזהו לכו מהרהורי אלא לאדם
 אחד לכל ראוי שהית מה כפי פי' חלומו כפתרון איש וזהו תחלום

: חלמנו לכו הרהורי מעין חלומו לפתור ממנו

 ליתא דהא לדקדק יש וגו' לנו ויפתור לו ונספר אתנו ושם
 סיפר ואח״כ זועפי׳היוס פניכם מדוע להם אמר דקודס

 אתנו ושם זה לגנאי שדרשו ל רז דעת וכפי יאמ' תאמו׳ אמנ׳עס לו
 לו ונספר אלא החלום לו רוצ׳לו'ונספר אין לן ונספר עברי נער

 חלומתינו לנו לפתור ידע זה וכפי ביום מהרהרי' שהיינו מה ליוסף
 מלשון כי לנו ויפתור לו אפשרונספ׳ ־•או לכנו הרהורי מעין אחד כל

 את כגדעון שאמר וכמו טבליהווי חלומו אס הפותר ידע החולם
 ידע לשוננו ספור וכפי לו ונספר וזהו שכרו ואת החלום מספר
 חברי ל כמשז לרעה חכרי ושל לטובה סלי חלומותינו לפתור
 כאשר ויהי ־ עליה קללה שרי הוא קללה עליו אמר כאף שפתח
 ויראה לנו פתר כן היה כאשר ל הל דאיפכא ק״ק היה כן לנו פתר

 לנו שפתר בשביל זהו הפה אחר שמכאןלמדורז"להחלומו׳הולכיס
 אמרו חלמתי חלום יוסף אל פרעה ויאמר ־ ונתקיים היה כן

 זהו חלמית מעין דפשר והוא הפה אחר הולכים החלומות בברכות
 לפי החלום לך להפר לאמר וראוי חשוב שאתה אליך שמעתי זאני

 וזהו אותו וזהו ממש החלוס מעין פי' אותו לפתור חלום שתשמע
 : חלמאליכאמאןדפתר מעין פי׳ אותו כמלת כיון אותו אין פותר

 מראיןלאדס אין שאז״ל תה לרמוז חלמתי חלום עוד ואפשר
 עליו יצדק בלבד אחד חלום לבוזהו מהרהורי אלא

 כזהשהשכליסשאינסב״ח נארעדכר דבהקיץאינו שחלמתי לזמר
 ראוי אין חיים כעלי שהן הפרות כחלום אבל אחרים שכלים יבלען

 יובן והזה ׳ נארעכן דאףכהקי־ן חלום שהוא ולומר עליו לתמוה
הפרן׳ בחלו' כן אמר שלא חלז׳מה השגלי׳והנה חלום גבי לעיל מ'ש

 האחד חלומו' מהשתי פי' אוהו אין ופות׳ חלמתי חלום ירצה אן
 אומרים שהם פתרונם קצת יצדק כבד הפרוק חלום שהוא

 כמאמר פרות בלשון לכבות כינה שהכתוב בנות לשבע רמז שהוא
 אותו פותר אין השבלים בחלום אבל הבשן פרות שמעו ה ע הנביא

 ־ לאמר עליך שמעתי ואני :בו פתרונם יצדק שלא
 פרעה את המשקים שר וידבר מלתלאמריראהליעסמ"שלעיל

 לפרעה לאמר צוהז שיוסף לפרעה שאמר ויראה לאמר ומאי לאמר
 ואני לו אמר זה הבור מן שיוציאנו חלמין מפשר גדול חכם שהוא

 תשמע * חלום שתשמע לאחרים לאמר שצוית עליך שמעתי
 ונספר שכתבקיבפ׳ מה עס כעצם יראה ־ אותו לפתור חלום

 כי גדעון כעכין לפתור ידע החלום לשון מספור כי לנו ויפתור לו
 ידע אף לשין דכריו כפתיחת שאמר לשרסאופיס יוסף ששמע לפי

 החלום לשון שומע שאתה בשעה תשמעחלוס וז״ש לרעה שפתרונו
 השיב פי׳ לאמרכלעדי פרעה אל יוסף ויקן לפותרו־• תדע

 חלז' פותר שאני למלך לאער צויתי שאני לך שהגידו זה ענוה בדרך
 אדוני לפני שיזכרני אס כי אמרתי לא אלא כך אמרתי לא בלעדי
 לפתור שיוציאנידאלו בכפי חמש לא על כבור אותי שמו כי המלך
 פרע" שלו׳ את יעבה אלקיס כי והטע׳ כדאי איני המלך אדוני חלוס
 ופירוש יקירא שאל דימלכא ומלתא בדניאל שאמרו מה עס ירצה

 אלי! שד ע״י שאינו מיבעיא לא המלך החלוסשחולס כי ז"ל הגאון
 הנקראים התחתון כמדור הדריס מלאכים מאותן מלאך ע״י אפילו
 עסק לו שאין גבוה מלאך ע'י הוא המלך חלוס אלא אינה אישים

 שיאמר פי׳ קדסמלכא יחוינה ואחרןלאאיתידי עסהאדסוהו
 כשריו עס מדרהון די מהמלאכים עין אלא מלכא קדס כחלום הדכר

 פוקרלהגי" שוס יוכל שלא וכיוצא שרפי' הנקראי' שהס איתוהי לא
 לפי להגיד יכול ואינו בלעדי הוא הפתרון זה פי' בלעדי זהו

 המלאכי* מאותם בחלנ׳אינו הדבר לו פרע'ומגיד שלוס שיענ/את
 אלי! לדעת שאוכל כדי האדם לבכי הדבר שמגידי׳ אישיס הבקראי׳

 אלקי׳ממדרג׳גכוה' ונקר' גבוה בחלו׳הוא הדבר לך שהגיד המלא׳
 : פיולטובה לפתוח פרעה שלו' ואמר אדס כני עס עסק לו שאין

 רשותי בלי כלעדי פירוש יהיה שכתבתי הראשון הפירוש ולפי
 וכתב רשותך כלי וגו' יריס לא ובלעדיך ז״ל שפרש״י כמו

 האמיר׳הזאת פי' כלעדי לאמ' זהו כן כלעדי שיש שס ז״ל מהרא"ס
 פי' בלעדי חלומות פותי: חכם שאני אמרתי שאני משמי לך שאער

 רק חלמתי אמר לא עומד הנני בחלומי : רשותי בלי
 יוסף יאמר ולא החלום כלפרטי לו שיפתור ליוסף לרמוז בחלומי

 ביום הרהר בודאילא כי ראוייסלפתרון שחלס בלבושכלהדבריס
 שפין על היותו כאותסהדבריסאשרלאתעלינהעללבאכלענין

 7היו׳מהרה שהייתיכל לפי כי פתרון צריך שאין בלבך תאמר היאו'
 כי לך תדע אמר לזה היאור שפת על בחלום לי הראוני יאורי לי

 שפת על עומד הנני חלומי כזמן דוקא כי תזמן כי״ת הוא בחלומי
 כל לי שתפתור צ~יך לכן כיאור הרהרתי לא היוס כל הא היאור
 פי" לי מגיד ואין אמר החרטמיס שאר על אבל זה ואף החלוס פרטי

 לפי ליכא החלום פרטי להגיד שידע מי אבל החלוס לי שפותרל נהי
 חלום יוסףכעצס וז״ש בטלים דבריס חלוסכלא אין אומרים שהס

 שיש לומר נוכל ההמון של החלומות פי'ככל ־ פרעהאחדהזא
 הוי! אחד גדול מלך שהוא פרעת חלום אבל וכר תבן דברים ב' כו

 הכולל בעד המלך שחלום והטעם כטליס כודכריס ואין כר והכל
 הפרנס' ענין שהוא לפרעה הגיד כעולם עושה האלקיס אשר וזהו

: כמ"שפ"קדתענית רבים בשביל
 את כי הרבה ודברים והבלים חלומות ברוב כי החכם אמר וזה

 גסשאיןלוקשר איכאלמידקטובאזמה ־ האלקיסירא
 דברי' ואצל ברוב כתב חלומו׳ אצל ולמה נדר תדור כי שקדם מה עס

 צריך בחלו הנודר כי הדין שהוא למה עם ויראה הרבה' לשון כתב
 צריך שאתה נדר תדור כי שהזהרתיך מה החכם אמר זה התרה
 ולין כחלום כשתדור אפילו אלא כהקיץ כשתדור דוקא לאו כו להזהר

 הם ממנו והמיעוט כר הוא ממנו שהרוב נכואיי כחלום מיכעיא
 והדברים שההכליס שבעול' החלומו' כ ו בר אפילו אלא בטלי' דברי'

 חלמת דאס וש״ד שבתוכו הכר מן מאד הרבה הס בחלוס שיש בטלים
 דאפי׳כזה "ל ת לקיי׳ צריך כך דאי נודר נבואיישאתה שאינו בחלום

 דכתחל׳ חומר כמין אתי ובהא שתתיר אז וצריך האלקי׳ירא את כי
 מיעוע לאפוקי קודס שכתב ברוב כי הרכה כתב ואח״כ כרוכ כתב

 אם נבואיי איזהו נדע איך קימא וכי נבואיים שאינס החלומות
: לזה האותות ז״ל המפרשים כתבו ללשהרי לאו

ובזה



פרעת
 כל פי׳ בו אלי]יס רוח 'אשר איש כזה הנמצא מ״ש יובן ובזה

 השאר ועל החלום לפתור כח בהם אין החרטומים
 שדים ע״י היא שחכמתם לפי בטלים דברים בלא חלום אין אומרים

 יהודי הל' הרב כמ׳ש הפרטים יודעים ואינם חוזי׳בכככיס או
 אשר כל ולא מאשר אליך יבאו מאשר לחדשים מודיעים הקורה
 רבא בגמרא אלקיסבזוז״ש רוח יוסף אבל שד הוא אותם והמנבא

 שד ע״י כאן בו אדבר כחלום וכתיב ידברו שוא החלומות כתיב רמי
 האלקי'עושה אשר את אוא אחד פרעה חלום * מלאך י ע" כאן

 כתיב ולקמן הגיד כתיב דהכא השינוי לעיין יש * לפרעה הגיד
 לא לפרעה לומר יוסף דכונת ויראה ־ הכפל מלבד הראה
 הס זה ולפי חלומות ב׳ שהם ופרות שבלים שראית ממה כי תחשוב

 השיב לזה דחלמנא לי למה תרתי תימא וכי הוא אחד אלא שנה ד י
 ושבע ברעב ובפרט דבר שום עושה הקב״ה דאין לכיון והוא בעצם

 עליה׳ מכריז ה הקב' ג׳ בגמרא שאמרו וכמו הדבר מכריז אינו אש
 הגיד העליון בעולם עושה האלקים אשר כתב ולזה ושבע רעב

 כח אין מעלה של כב״ד שנעשה במה כי הראה כתב ולא לפרעה
 האחד החלום היה זה וכבגד בעלמא הגדה רק לראות לפרעה
בעולם למחר או היום עושה האלקיס אשר האחרת החלוקה וכנגד

 :השני החלום וזהו בחלום פרעה את ממש הראה ורעב משובע
שנשנה מה ה״פ פעמים ואמר וחזר החלום השנות ועל ש ומ׳

 נכון כי שינוי מלשון שהוא ושכליס פרות שראית החלום
 ושבליס פרות לראות יכול היית שכבר פעמים היותו ועל הדבר
 פרעה חלום ־ שנית ויחלום ויישן בלא אחת בפעם

 שפרעה נראה אחד מצד כי להפלא אין כי אמר הוא אחד
 שהרי טובים זשבליס הטובות פרות לו שהראו מצד רע אדם הוא

 שפרעה נראה אחר ומצד טוב חלום מראין רע לאדם בגמרא יאמרו
 דהא השיב לזה כיצד והא רעות פרות לו שהראו מצד טוב אדם

 הוא אחד רע כשחולס בין טוב כשחולס בין פרעה ליהאדחלוס
 אלא לעצמו שנוגע למה אינו פרעה חלום והטעסכי הדבר לו שוה
עייני אחרי וראיתי לפרעה מגיד בעולם ה'עושה אשר כללו הוא

:בהפך פירש ז״ל חיים בן אלי׳ כמהר״ר
 תרומת כתב ־ אחד בקבה עולות ז'שבלים והנה יראה או

 ספר כשום ראה אס ידע שלא אחד בקנה היות הדשן
 ואבי מפוזרות ולא רצופות היו שבע שני ששבע לרמוז שהטעם
 בשבע רמז וק"קדא"כלמהלא • בכתוב להרמב״ןז״ל מצאתיו

 ,מדכתי' ואי הסרצופות שגם שנאמר כדי ענין שוס בחלום רעב שני
 דאף רצופות שיהיו אחריהן מלשון ליכאלמידק אחריהן צומחות

 לרמוז אחד בקנה היותם רמז ולע״ד * מיקרו אחריהן מפוזרות
 השובע לימי באוצר השמורה התבואה מתקיים אינו השבע בימי כי

 ויצברו שפתר מה והוא אחד אדם ע״י השמורה התבואה אותה יזלא
 שאז״ל כמו מתקיים אינו אחר יד תחת הא פרעה יד תחת בר

 נרקבהזהז לו ואמרו התבואה שמרתם לא למה פרעה להם שאמר
 התבוא' השומ׳ אחד ואדון קונה יד על קבין לשון פירוש אחד בקנה

פרעה ע״י השמור אלא מתקיים שאינו לזה רמז הפרות כחלום גס
 :יאורי לי שאמר לפרעה רמז שהוא היאור מן עולות רמז וזה
 חלז׳הפרז׳ פרעה כשמספר החלומותכי שינוי לדקדק יש וקוד

 כאשר רע ומראיהן נודע ולא קרבנ׳ אל ותבאנה אומר
 את ובלעו ורקות צנומות שהיו שמספר השבלים בחלום ואלו בתחלה

 כאשר רע ומראיהן בלעו כי נודע ולא אמר לא הטובות השבלים
 * דברים ב׳ לרמוז השמים מן שכוונו יראה אמנם י בתחלה

 הכר ואוצר שאוסף ואסמי הרעב לשני בר יכינו השבע בשני כי
 והנה כמ״ש והשבליס האלומת חלומות החולם שהוא יוסף יהיה

 בידו ויתקיים העולם כל לווןאת כחבו יהיה אז מאלמים אנחנו
 כתוב ולפיכ׳ הברכה גרמו יוסף אוצרות שאז״ל ששמרכמו התבואה
 אכלו הרעב שבימי דהיינו הטובות את הרעות השכלים זקבלען

 רע מראיהן הבליעה שאחר בהן כתיב ולא השבע בימי שאצרו מה
 משמרי׳ היו שאס רמז הפרות כחלום אכל ושבעי' אוכלים שהיו אלא

 הפרות ותאכלנה וזהו הרעב לשני השבע משני המצרים התכואה
 את ששמרו הכשן פרוק עליהם שכתוב כמו למצרים גזהסרמז

 שהיו ה אפ השובע כימי שהיה התבואה שהוא הטובות הפרות
 ■ מה כי שא"זל למה המצריי׳רמז ע״י שהיו כיון מועיל היו לא שומרים

נתחלה כאשר רע ומראיה! וזהו נרקב היה מצריים משמרים שהיו
:המצריים שאצרו מה להם הועיל לא כי

רמז אחד חלום לפרות משגלים החלומות שנוי לי ניחא ובזה

>ח ' מקץ
 ׳ תהקיי׳התבוא׳ ידו על יצבור הוא שאס השלום עליו יוסף על

 וכהא • ירקוב אוכל ישמרו הס שאס למצריים רמז הפרות וחלום
 בחלום כן שאין מה חלום והנה כתיב השבלים בחלום כי ניחא

 יוסף שראה חלום נתקיים והנה פי' חלום והנה לרמוז הפרות
ודוק: מאלמים אנחנו ע״סוהנה

 ומהרא״ס נתנוך למלך היועץ ק״ק 4 פרעה ירא וקתה
 בקנה עולות שראה לפתורמה שרצה כתב אלשיךז׳ל

 נחלום קנה שהרואה נבון איש פרעה שירא הוא הקנה שענין אחד
 וישיתהו עוד מ״ש נסיים ואנו ־ חכמה קנה שנאמר לחכמה יצפה

 אחוה מלשון הוא כאחו ותרעינה שראית מה פי׳ מצרים ארץ על
 להנהיג מלך היותך עם אתה תספיק לא כי היא האחוה פי׳ ורעות

 לך ואח רע שיהיה אחד אדם שתבקש צריך אלא ברעב העם כל
 כימה לרמוז רצה פרעה יד תחת בר ויקבצו ומ״ש ־ בהנהגה

 אמרו נהר הרואה כי הוא היאור שפת על עומד שאתה שראית
 שנאמר והוכיחו שלום שהמוונו׳הס אמרי גס שלום שרואה בגמרא

 פרע׳ יד תחת בר ויקבצו וזה ישביעך חטים חלב שלום גבולך השם
המזונות על עומד שהיית רמז היאור שפת על עומד שהיית רמז

השלום: שהם

מה לעיין יש ׳ כזה הנמצא עבדיו אל פרעה ויאמר
הדבר על עצה מעבדיו לשאול פרעה הוצרך

 והמלך מולך עבד שאין מצרים בנימוסי כתוב שהיה למה כי ויראה
 ונתן נשא לכן. תשנא לא די שכתוב כמו הדת הפך לעשות יוכל לא

 לשוס לכך צריכה שהשעה כיון להמליכו בעיניהם יראה אס עמהס
 מלבד כי כזה גדול אדם הנמצא מצרים ארץ לזון וחכם ננון איש

 החכמות בכל שלם והוא עתידות להגיד נוכח יש וחכם נכון שהוא
 אמר לזה יודעים אין מצריים חכמי אבל למודיותאלהיזת טבעיות
על לחוש ואין אלהיות לדעת בו אלקיס רוח אשר איש כזה הנמצא

:המליכוהו השמים מן כי עבד היותו
 ־ ישק שפתים ־ ישק פיך ועל נמסרה נ׳ ישק פיך וקל

 משיב ישק שפתי' הגט כל פ התוספות ש מ עם ד לע יר'

 שפתות להשיק גורס נכוחים דברים המשיב כי נכוחים דברים
 והטעם מלך ותהיה עמי כל ישק פיך ועל וזהו ידבר שלא שכנגד!

שכנגדו של שפתים כי הוא הטעם בדבר ומיהו המצריים דברו שלא
:נכוחים דברים המשיב ידבר שלא ישק

 לזה ממך חוץ כושקני אדם יהא לא המדרש מ״ש כפי יראה אן
 נשיקה ישקהוא פיך ועל כאן שכתב שזה רמזההמסרה

ישק: שפתים מלשון

 זאת כל את אותך הודיעאלקיס אחרי יוסף אל פרעה ויאמר
 תפס דלעיל היכי ק״קדכי ־ כמוך וחכס נכון אין

 פלך כמיהל״לולתפוס הכא יענה אלקי׳ בלעדי ואמר מדתהענוה
 כאן הכובה דאין ויראה ־ וחכם נבון איננו כלעדי ולומר הענוה
 זר" מאילפא כגמרא שסופר עובדא עס יובן אלא למעלה כמו לשכחו
 רבי נקטלינהו ואמרו השרת מלאכי שמעו לעיסקא דאזלו יוחנן
 ואנא שמע מדאיהולא יוחנן ר׳ אמר שמע אילפאלא שמע יוחנן

 הודיע אחרי פרעה אמר זה שעתא לי קיימי לדידי שמעתש״מ
 בחלום לי שהראו וחכם שהנבון ש״מ להם ולא אותך הדבר אלקיס

עצמו שימעט כדי אינושבח כמוך וחכם נבון דאין נמצא אתה הוא
הדבר: הודעת אלא

מרגלים וגו׳ יוסף ויזכור הכירוהו לא והס אחיו את יוסף חכר
 ויכ~ ק״ק באקס הארץ ערות את לראות אתם

 היינ^ורגלי'היינו ותו )יכירם לעיל כתב שהרי מיותר הוא יוסף
 בצדקת׳ שהיו אחיו את הכיר שיוסף ויר׳לי ׳ הארץ ערות ליאות

 באו עלמכירקוולזה שנתחרטו ידע לבקשו שבאו דמה שהניחם כמו
 שהניחוהו כמו לצדיק הכירוהו לא והס לבקשו אחד בשער אחד כל

 היו שאס זונות של בשוק לבקשו הלכו ולכך החמיץ אולי חשבו אלא
 לקייס לו היה כיוסף צדיק ודאי אומרים היו לצדיק אותו מחזיקים

 ־ זונות בקזבת איננו וא״כ יעבור ואל יהרג עריות גלוי על נעצמו
 אס מיתה מחוייבי אתס ימנע בלא להם ואמר להם התנכר ויוסף

 אתס לפחות מרגלים אינכם ואס מיתה אתס חייבים אקס מרגליס
 לראן׳ וזהו זונות שהלכת׳לקובת לזונו׳ממה באת' כי מיתה חייבים

 אדוני אליולא ויאמרו :כפשוטו הארץ אנשי ערז׳ הארץ ערו׳
 והבא כאולשבו׳אוכל ועבדיך כי חדא זוני' אנו אין טעמי׳ משני פי׳

 לאויר׳אעיקר׳ חוטר' זרוק כי ועוד ומשאו' שקים מביא אינו לזונות
:גריריכן )בתריה אנחנו מיוחד אחד איש בני כולנו קאי



מקץ פרשת
 א׳נחנועסמשז"לכימהשאמ׳להסשה׳ איש בני כלבו אפש' אן

 הרמב״ס וכתב העיר שעדי בעשרה שנכנסו מרגליסלפי
 ׳ הכתוב הזכירה לא אבל היא נכונה וטענה דבריהם על ל ז

 כל עס השערים בכל כי הבאים בתוך שכתוב במה שנרמז ואפשר
 יוסף להם אמר ולכך יעקב בן פלוני פיתקות נמצאים היו הבאים

 בעצם לו והשיבו ׳ שערים בעשרה שנכנסתם אתם מרגלים
 שכלנו הוא הטעם שערים בעשר שנכנסו ומה אבחנו שכנים לעולם

 אחי' עשרה ליאות בנו הרע עין שולע ח׳'ו והיה בקנו אחד איש גני
:כאחד באים

 שכולכם שאחר נהי פירש הארץ ערות כי לא אליהם ויאמר
 בעשר שנכנסתם טענקס שפיר למצרים ירדתם

 פירכא דדינא אעיקרא אכל הרע עין מטעס כאחת ולא שערים
 באתם מלת וזהו במקצתכס די והיה כלכס כנען מארץ באתם למה

־• בעצם
 היותנו מפני כי ז״ל הרמב״ן כמ״ש וגו' עשר שנים דאמרו

 והנה עוד זמ״ש מזה נפרדי׳זה אנו א' איש בני אחים
 מא,מו אח לו שהיה האחדלזההשיב בא לא למה תשאל שאס הקטן
 העולם הקשו • מצאנו אשר כשף הן : יו אב ופחד ואיננו

 אדוניך מבית מאי ותו ־ ע־ך לו אין זה אבל ערך לו שיש לכסף מה
 ויראה ליה מיבעי גביע נגנוב ואיך זהב או כסף ומאי ־ יתירא

 ינחש נחש והוא וגו' ידעתם הלא להס דאמר דכיון ברור דהדבר לי
 הגביע בגנבת כלום הרוחתס הרעותסאשרעשיתספי׳לא

 משוייה ליהנות דאלו עבירת שעשיתם הרעותס אלא דבר שוס
 * אחר ולא הגביע עם ינחש הוא דוקא ידעת׳כי שהרי כהני' אינכם

 לכל לנחש דהגביעשוה אמר' אי דבריו לפי ק״ו בעצם השיבו לכן
 אחד דבר נגנוב איך אבל גנבנו שאנחנו שאמרת ניחא העולם
 בשביל אלא שוויה אין לנחשבה היודע אדוניך מבית צאת שאחרי

 יכאהטב ובזה זהב־ שוה תהיה מלאכתה מפני הרוב על או כסף
 ובזה מעט דבר נגנוב ואיך השיבונו כספים אמתחות הן הק״ו

 ומ"שהלא ץ זהב או כסף ומלת אדוניך מבית אומרו יומתק
 רצת אנחש בחש כי לומר תספיק וגז'שהיה ינחש נחש כי ידעתם
 כפ׳ האמור כל למ״ד תנחשו לא על שעובר יחשדהו לבל להם לרמוז
 שאול בן יונתן וא״ת בחולין התו' והקשו עליו מוזהר נח בן מכשף

 שאף הדין ידעתם הלא זה! כן אתר נערו דלזרז ותירצו ניחש איך
 לזרז וצריך משרתי׳ס לו שיש כמוני אשר איש מ״מ לנחש שאסור
 מה ולידע לנחש כי אחר לדין כיון עוד ואפשר :לנחש מותר נעריו
 ז״ל הרמבי׳ס וכ״כ תת דשתואל עזבדאדגתרא כי תותר שעבר
 וכך כך להס אומר שהיה ל ואז בגביע מכה היה ע'ת יוסף והכה

 ידעתסכיאין הלא וכו'זהו שכס כרך החריבו מכס שנים עשיתם
לנחש היום יעש׳כמוני אשר איש לנחש יוכל הלא כי בניחוש איסור

: העבר על

 יאתרו בפ׳אסכה שמואלא׳י״ד לרד"קז״ל מצאתי אמנם
 שהיה איבו יכחש נחש והוא כאן שאמר מה כי וגו' רומו

 שאף סי' לשון הוא ינחש נחש והוא אלא העתיד לידע בגביע מכה
 לשתות תורגל שהוא גביע שהוא כיון "מ מ כך כל שוה אינו שהגביע

 שנגנב לו טוב הימן שאין ואומר אדוני ינחש נחש ממנו וגנבהז בו
 הגביע ידי שעל הפירוש אין אבל בו לשתות שמורגל הגביע מתנו

: הק"ן פירכת וסרה מנחש

 קשהדהא ׳ נשאר לבדן והוא מת אחיו כי עמכם בני ירד לא
 שאולה ביגון שיבתי את והורדתם מאי ותו ־ מייותר

 דהתס שבי אמאי ותו שאולה־ לירד לו היה בנימן מיתת בשביל וכי
 מן אחד מת משאז׳יל עם יאמר אמנם ביגון כתיב והכא ברעה כתיב

 וזהו לא גדול כשמת ע ולכ קטן א״דדתית האחים כל ידאגו האחים
 או אחיס כלכס נחשבים אתם אס חמין בחמי נכוה אני ימנע בלא
 שאינם כיון האב מן לכסאתוה ואין נח בני נחשבים אתם אס לא

 כן הכנענית בן ושאול בפ ז"ל מהרא״ס הגאון מ״ש כפי אחת מאס
 מן אחותו דינה נשא שמעון דאיך הקשה לכנענית שנבעלה דינה
 מאס דהתאותיס למיתר איכא השבטים שאר כשלמא האס ותן האב
 לכס שאין כיון א״כ לנכרי אבהות דאין אחרת תאשה לקחו אחת

 מת האס מן שאחיו כיון ככימןכי על לדאוג יש אחוהמןהאבא״כ
 עליו לדאוג יש אח עוד לו אין האס שמאותה כיון נשאר לבדו הוא

 ב' פ׳ ריש כמ״ש האב מין אחיס שהם ישראל דין לכס יש ואס שימות

 שכלכם כיון א״כ האב מן דהוי יעקב מבני אחוה ולילף דיבמות
 קרהו אס לדאוג שיש כנימן את לצא' מניח איני א״כ אחים נקראיס

 וזהו האחים לכל רע סימן היא מכלכס קטן שהוא כיון לבנימן אסון
 ביגון אמר שאולה ביגון אמר שאזלה ביגון שיבתי את והורדתם

 לו שיש כמו ימות אס רע לי שיש נהי יוסף כמיתת דבשלמא לרמוז
 הייתי לא אכל גיהנס יורש ח״ו בחייו מבכיו אחד ת מ שאס קבלה

 קטן משוסדיוסףלאהיהלא ביגון דהיינו שתמותו עליכס בדאגה
 שארד לחוש יש שבכלס הקטן שהוא בנימן ימות אס אבל גדול ולא

 תמותו שמא דואג אני חייס ואניחכס שאמות אפילו ואנחה ביגון
כלהאחיסכיוןשמתקטןשבכלס:

 עבדיך י״ב ע״ה ליוסף השבטים של הראשון מאמר יוכן ובזה
 את להם שאל ומי אבינו את והקטן מת האחד אחיס

 י״כ לזמר אלא חשבון להתכת להס צריך היה ולא הגדול ואת הקטן
 דכשלמא אמר אמנם אבינו את והאחד מת אחד ה אחים עבדיך
 אס אבל נמות פן עלינו לדאוג חושש אינו מינן חד ימות אס אנחנו

 כאיכא סובר שאבינו כולנו על ידאג אסון וקרהו הקטן את נקח
: קטן דמית דאמרי

 החבור׳ מן אחד ר״י אמר אלימלך וימת בפ' רות במדרש ואמרו
 ארביו׳ארביות יוחנן ר׳ דאמר החבורה כל ידאגו שמת

 למאמר טעס נותן איך ק״ק ־ שלחברו לתוך נכנס ארבי ואין הן
 כל תדאג טעם מאיזה לך תדע דה״פ ויראה החבורה כל תדאג

 נמצא חברו בתחום מהן אחד נכנס ואין הן ארביות דאמר החבורה
 כדי הוא ונדחה חברו תחוס שהגיע אלא מהחבורה אחד מת שלא

 דתענית בפ״ק ואמרו בעליה ־ת מקב שררה כמשז״ל חכרו שימלוך
 שכלא׳ החבורה כל ידאגו לכן אין ומשכי גברא מקמי גברא מדחי
 כעוכד' ראויי׳לשררה דכולס עכישתיה ואכא מת בשבילי שמא יאמר

 ענישתיה אכא עליו מהחכמים אחד כל דאמר כגרוגרת דרכדימי
 יהיה בפסוק פירושיכו אמכם בדאגה אחר פי' המדרש שסובר נמצא

 כלנו ־ כחכז אחד איש בכי כלכו כמשרה : ודוק הגמרא כפי
 כחכן איש ככי דכלכו לומר דכוכתו יראה : תעיכו כצאן

 לזה ־ כשכיס הגי והזה אחים עשר שכיס כאכו למה תימא וכי
 ירדנו אחיכולכך את כבקשה כדעאכה ולא תעיכו כלנוכצאן תירצו

: פכיכו לדרכו איש וזהו אחד בשער לבקשו אחד כל עשרה

גש וי פרשת

 ידבר וכו׳ יהודה זה לרעך ערבת אס ככי ב ויגש
פירש אפך יחר ואל אדוני באזני דכר עבדך נא י

 העולם דרך כן שאין מה באזניך מדבר שאני
 כנימוסיה׳כפרעה כמוך כי ניחא מי ולדידך כי המלך ני כאז לדבר

 יראה אמנם י באזניז מדבר אתה שגס כפרעה אתה שמא זכי
 רוצים היו לא כי אביך את וקבור עלה בפסוק כסוטה עסמ״ש
 היה יוסף גס מולך עבד שאין שכתוב מטעס יוסף את להמליך

 יודעים היו שאס הקודש לשון יודע היה שלא פרעה של סודו שומר
 בנימןואם את לי תן זהו מגדולתו אותו היומורידיס המצרים הדבר

 הדיוטי׳ תהיו ששניכם שאעשה לך והרעה לפרעה אותך אשוה לאו
 שאין לשרים שאגלה והוא לזה זה הדבר כפי״ןלהשואה שני וזהו
 עזור עוז׳ונפל וכשל מגדולתו אותו יסירו הקד׳ובזה לשון יודע פרע

 אחין יכלו' ולא חי אבי העוד יוסף אני יוסף אליהס ויאמר
 ששאל במה ק״ק ׳ מפניו נבהלו כי אותו לענות

 ולא מאי ותו * אמו חת הזכירו פעמים כמה והרי חי אבי העוד
 • דלקמן חי אבי העוד בשאלת מקומו כאן אין לענות אחיו יכלו
 אחר פעם לומר חזר ומה ברחו הס כאלו להלוס יש נא גשו מלת ותו
 אני אמר לא הדבור בתחלת כי השינוי ותו ־ אחיכם יוסף אני

 מצרימה אותי מכרתס אשר ומאי אחיכס הזכיר ופה אחיכס יוסף
 אחר לאחיו שאל יוסף כי ויראה ־ אחיכם יוסף שאמר אחר

 אבי שעדיין אפשר יוסף אני פי' חי אבי העוד אמר יוסף אבי שאמר
 בבואה לו שיש אפשר יעקב רוח ותחי שפירשו ע״ד נבואה לו ויש חי

נבואת פסקה מ״ט הודיעני נבואה לאבי אין ואה לראותי בא ולא



יט גש וי פרשת
 שטע׳ לפי אותו לענות אחיו יכלו ולא ניחא זכוה ־ חי ואיננו כי א

:חרס שהטילו נסכה השכטיס היו ע״ה יעקב נבואת הפסק
 הקורא הדין שהוא למה פי׳ אלי נא גשו אחיו אל יוסף ויאמר

 בבית כשהיה ע״ה יוסף והנה בדוי חייב עבד לחברו
 בני עס נער והוא שכתוב כמו בלהה עסבני אלא אביולאהיה

 נדוי בכי שהס חושכס שהיה מאחיו מתרקק שהיה והטעם בלהה
 הקורא הוא הדין עכדיס לקרותם השפחות בבני שמזלזלים שכיון

 שהוא ושוברים ממנו מתרחקים היו הס גס י נדו חייב עבד לחברו
 בעון כי יוסף שהשיג עכשיו כדין שלא אותס שבדה מה על בדוי בר

 כמ״ש יושף נמכר לעבד עבדיה השפחות לבני קוריס שהיו שחושדס
 אחינו דרך על אלי נא גשו לאחיו לה'אמר משפט מאזני פלס בכיר
 עכשו אמותיכס מד' מתרחק והייתי אתכם נידיתי עכשו עד אתה

 אותי מכרתם מאשר זה וידעתי בדבר אשס הייתי שאני אלי נא גשו
 שהיו לאחיו שחשד עון שבשביל ל זי כמ״ש אחר עונש ולא מצרימה

 אחיל יוסף אני וזהו יוסף נמכר לעבד עבדיס השפחו' בבי קוריס
 כן בב״ר תאז"ל יובן וכזה ־ אתה אחינו בהתרה ע"דשאומריס

 הבין המתנו׳לא ובעל אחיו לי שהפרו בן לאחיו שהפר יוסףבן פורת
: שפיר נתיישב נו שכתב במה אבל ההפרה מהו

 יחר ואל עזיס שעיר ששחטתס כמה פי׳ תעצכו אל ועתה
 מפסי׳ טעם יש למחיה כי אותי שמכרת' במה בעיביל

 מדה עונותימדהכנגד לרפואת היה זה שכל ור״ל למחיה במלת
 ומ״ש י ויחי השחין על וימרחו כמו רפואה לשון למחיה ויהיה
 לומר חזר מה שא״כ למצרים לומר רוצת אין לפניכס אלקיס שלחני
 אלא מידכם לא כי תעצבו אל איך טעם הוא וכו׳אלא וישלחני אח״כ

 אלקיס ששלחני מקרה קרה שהרי עלעונותי לכפרה הקלה מיד
 ללכת לי היה שלא הטבע מן כידכסחוץ שאמסר כדי לשכס לפניכס

 חברון מעמק וישלחהו בפסוק שאז״ל כתו לשכסלהמסרכידכס
 היית יודע יוסף אתת יעקב אמר צדיק אותו של עמוקה מעצת

 לפניל אלקי' שלחני זהו לפניהם הלכת ולמה שונאיסאוהך שאחיך
 וישלחני א״ע ־ לפניכם לשכם ללכת לו היה הטבעשלא מן חוץ

 וזאת כמו קודם לשון הוא זה לפניכם מלת ־ לפניכם אלקיס
 קודם שלחני לא שאס רב זמן לכס קודס שלחני תלה כלומר לפניס

 ת״ש עס והביאור אנכימת הנה ־ חייסודוק הייתם היאך לכס
 משאני לאו ואס זכיתס לכס זכיתס אס עמי אל נאסף אני בלר

 להפיס ע״ה יוסף אמר זה הולך אני אבותי העולסאצל מן מסתלק
 קבור יעקב את לעכב רוצה שאתה פרעה תאמר אס פרעה דעת
 הא כלב גבי בסוט׳ כת"ש עליו להתפלל תלך צרה כל שעל כדי בכאן

 מאות' מת שאנכי שמשעה בני תדעו לנו צוה שיעקב לפי אפשר לא
 אכותי עס הולכת עמכסאלא נשמתי אין תקברוני שלא אף שעת

 תפסיק טעס יש ולכן כנען בארץ לי כר;תי אשר בקברי במערה
 שמה כי תזכה לך תזכה אס לבו שאתר אלא כנען בארץ במלת

 תכף נשמתי מ״ת כאן יקבר שהגוף אף לגבידידי אבל תקברני
 עלי שתשטח כדי בקבר ואינני למערה הולכת שעת תאותת במותי

הפסוקי׳ באלו הענין ויתר כלב גבי בסוטה ההוספות זאענךכמ״ש
: מה'סוטה אהבה רצוף בה׳ תמצא ע״ד

 דכיון לתמוה ויש השבועה בעכין הגאוןתהרא"סז״ל וכתיב
 תשתעית דלא ליוסף אשבעיה דאמרובהוטהדפרעה

 בפ׳ ז״ל רש״י כתב שהרי עליה לעבור הותר א"כאיך הקודש בלשון
 כך היתה ז״ל הגאון והכה ׳ הקודש כלשון אליכס המדבר פי

 מגלית דלא אשתבע אלא כתוב אין בכסחתיכו אבל בגמרא נסחתו
 בלשון ידב׳ לא דעלתא דתילי אלא השביען דלא י״ל לנסחתו ואפילו
 אסור קודש של דבריס זכמ״ש לדבר יוכל תורה דברי בל א הקודש
 כבית אלא תיירי לא דתא תפרשיס שיש ואף חול כלשון ס לאות־

 ואלו שאכאר כתו הצלמיס כל בהוגית ונתלו הכסא וכית המרחץ
 פרישתו כשעת כי הימן להס שכתן היה הקדש בלשון שדבר תדברי'

 הקודש בלשון אתר הלכה ואותה ערופה כעגלה עסוק היה מאביו
 לאומרס אסור קודש של דדבריס מפרשיס קצת דעת דיש דכיון
 כרא׳ ז״ל דמדברירשי׳י הגס האיסור על כשבע דלא ודאי חול בלשון

פ'כל התוספות ודברי הגמרא דברי ונביא : בהפך
 תוספות וכו' במרחץ משיבין אין לו אמר כשיצא תנא ד״ה הצלמים

 דלא ניחא כו׳ובהכי ז׳ל פי׳ישב״ס במרחץ משיבין אי; וכשיצ׳את׳לן
 וכהכי ש מקש׳חד׳כת" כולו זה ־ זכו' וכשיצ ־סי דג וי״ס תתני' תיקשי

כתדיא והא שרי נגמ׳זמי דפריך תאי חזי דאי תתני תקשי ניח׳דלא

 גריס לא אי גייס היכי ברייתא האי חוינןדניחאותומהנפשך
 באתי לא דאני דמתני׳ התשובות מייתי ולא כמרחץ משיבין אין אלא

 מה הקושיא וזאת תתנידהשיכו דכמתני׳ א"כקשיא וכו' בגבולה
 היקשי זי״ו כלא כשיצא לגירסת בוי״וזאף וכשיצא• שייכאלגירהת

 ותו כמרחץ משיכין אין אלא לו שאמר כשיצא קתני לא דככרייתא
 מאי וא״כ בגבולה כאתי לא אני תשוכת דהשיכו קתני זבמתני' לא

 קמא מלגירסא יותר הפריס ליש דקשה התוספות איריאדכתכו
 לא ותו כמרחץ משיבין אין אלא גרס׳ לא י״ס דלפי לומר ודוחק

 כמשג'דאין שכתוב מה כל קמייתאגריסככרייתא הגירהא ולפי
 הואתכשיצאבלאוי") הגירהאות שחילוף אלא מדבריהם כן נראה

גריסאלא לא בברייתא דודאי ולת״ד :בוי"ו לכשיוצא
 הגירסא דכפי אלא דמתני' תשובה גריס ולא במרחץ משיכין אין

 בלשון למיתני ברייתא דמדדייק אמרינן ןי״ו כלא כשיצא דקתני
 א11 המעשה לספר כרייתא נחתא דלא ת ש זי״ז כלא כשיצא המשנה

 כשיצ' כמרחץ משיבין אין לו אמר הכי דניגרוס ולומר המשכה לפרש
 וכהכי וז״ש כמרחץ משיכין אין אחר נמשכת כשיצא מלת ושיהיה

 תני אברייתאדלא קיקשימתני׳ מתני'פי'דלא דלאתיקשי ניחא
 נחיתלספ׳המעש׳ לא דברייתא משוס בגבולה באתי לא אבי תשובת

 ש״מ התשנה מלשון בזי'ו וכשיצא דגרסי לס' אכל מתני׳ לפרש אלא
 במתני' כמו בלאוי״ו כשיצא מתני׳אתידא'כליתני דלאולפרושי

 מסדר קודם שאמר מודה וכשיצא דזי״ו בא המעשה להפר אלא
 תשובות ברייתא תני לא דאמאי הקשו ולכך דבר שוס הברייתא

 לבית היינו מתני' דקתני ויצא פי׳ במרחץ בתיס דג' ואו"רי מתני׳
 כפי'כתוב ל זי רש׳י דבר סוף האמצעי דכרייתאלכית ויצא החיצון

 ז״ל רש"י בגירסת שהיה משמע הלשון בזה ידע שאינך אגלה שלא
 ה״פ משתעה דלא לגירסא ואפילו מגלית דלא לי אישתכע גמרא כ

סיפור לשון הוא משתעית אלא הא תדבר שלא לא משתעית דלא
 :כמוך יודע שאיני לישנא האי בענין לעס תספר שלא

והגאון ־ מקדשי' שני על ז״ל רש״י כתב כניתן צוארי על לפול
 בניתן דלגבי דריש שנוייאדקרא זז״ל כתב ז״ל תהרא״ס

 כינוי שאינו כיון יחיד בלשון לצואר והל רביס בלשון דכהיבצוארי
 למיתר וליכא וכו' ועליו ועריו אליו כמן רביס בלשון לבא שמנהגו

 שינוי רבי׳וליכ׳ בלשון אתי כינוי רבי׳בבלתי בלשון אתי דבכינוי כיון
הפסוק בלשון רבינוז״ל שכלל הכלל שזה צ״ק ־. ג(אגביבנימן

 וז״ל דמגיל׳ בפ״ק ז״ל פרש״י הפך דהוי קולמסו קן מתח׳ אשתתיט׳
 לקרו׳צואר הכתוב דרך שכן ן נ גרסי לבנימןלא צוארי׳היו כמה רש״י
 ז״ל י שרש" הרי עכ״ל צואריו על בכה צואריו חלקת ועל רביס בלשון
 צואריו וחלקת עלצואריו בכה כמו צוארי שהוא כינוי כלתי השוה
 גירסת בגמרא ז״ל רש״י דחה למה הגאון שכתב הכלל איתא ואס

:כמהצואריסהיולבנימין
 כמה וכי דכיוןד"לג דמגילה רש"יז״ל כלשון איכאלמידק תו

 רישא ומשוה אורחיה היא שזו שהוכר לבנימין צואריסהיז
 משת׳ רבי׳ לשון דשניהם צואריו דעל סיפא עס בניתן דצזאר דקרא

 אחד על וזה מקדשיס ב׳ על ככה יפתדזה כר כניתן ר' דייק מהיכא
 כגמרא דרש״יז״ל ויראה • הווה הכי דעובדא בהי מהפסוק

 ו"לדרישי׳דקרא הגאון פה שדחה למיתר הפירושדוליכא כתו סובר
 והשינוי רבים בלשון למכתב אורחיה הכי כניתן צזארי על דכהיב

 צואריו שהמקרא אף יחיד עלצוארולשון דכתיכ כסיפיהדקרא הוא
 צריכים דקרא סיפא שינוי וצוארוכתיכא"כמכח למסורת אס יש

 דקרא ומדסיפא יוהף של אחד מקדש אנולומרדכנימןככהעל
 מקדשי' ב׳ על דבל דקרא רישא כץ י דרש אחד משכן על דבכה לדרשא

 בגמרא הזכיר לא ואףשרש״יז״ל הכבוי מכח ולא לבנימן היו שכן
 בלשון הצואר הכתוב דרך שכן ראיה הביא אדרבה כתיב דצוארו הא

 דצוארין דסב' דמשמע צואריו על ככה דכתיב דקרא מסיפיה רכיס
 מהמקרא אלא אינו ראיה שהביא דמה לשוןרביסי״ל הוי הסיפא
 כתיב דצוארו ודאי המסורת אבל רבי' לשו! צואריו על בכה דקרינן
 הגירסא כפי א״כ הכי תימא לא דאי לך תדע הדרשא תפיק ומיניה
 ב׳ מפיק כחא ומהך לכניתן היו צואריס שני וכי כתוב שהיה שמחק

 כעי ליפרוך צזאריז על בכה ובניתן דכתיב סיפא גבי א״כ מקדשיס
 דצוארז התסורת דריש בניתן דר׳ אלא ליוסף היה צואריס כמה

בין רביס לשון הצואר לקרוא אורחיה דהכי ס"ל והמקרא כתיב
: ז"ל הגאון דברי הפך כנוי בבלתי בין בכנוי

גס



רגש פרשת
כלשון אתי כיוןדככנוי למיתר וליכא שכתב ז״ל הגאון בלשון גס

 אמרת דאי דחייתו בלאן למימריה מציק היכי וכוי רכים
 דרשו מהיכן כ א׳ שנוי ליכא רביס לשון שכתוב צוארי על ויפול דגבי

 יעקב גבי וכי הוא חורחיה רביס דלשון כיון מקדשים ב' על שבכה
 דרשו מי צואריו חלק' דכתיב עשו גבי או עוד צואריו על ויכן דכתיב

 יחיד לשון צואי גבייהז כתיב דלא ועשו יעקב נכי ושמא ־ כהס
 אבל אורחי׳ הכי דאמרינן משוס רבים צואריו לשון נמי דרשינן לח

 צוארי על גס לדרשא גביה דכתיב צוארו על בכס הכאדבנימן
: דכתיכגביהלדרשא בנימן

 : לכנענית שנבעלה דינה בן ז״ל פרש'י הכנענית בן ועאול
 מאס היינו תאומות שנשאו דהשכטיס ויל תהר״ח הגאון וכתב

 דמחלפ׳ ידעתי ולא ־ אבהותלנכרי דאין משוס אחרת
 וישב בפרשת וכן נח לבני יעקב נמכאדהכאחשכסלכני שטחיה
 כדרכ' שלא חברו אשת על שבא נח דנן כתב פניה כסתה כי בפסוק

 אותו בריש ואלו נח כבן חשבס הרי כלתו יהודא לקח ולכך פטור
 וישב כפ' שס וכן נצטוו שלא אעפ״י תורה שומרי שהיו כתוב הלשון
 החי מן אבר 1מןהחיכתבד.א עלאבר לאחיו שחשד יוסף בענק

 שמותר הוא נפשהדהדין שתנא קודם אבר חוקכיס ה? אלא ממש
 וקשה אשור לדידה! נחירה אלא שחיטה נת־ליתלהו לב; דדוקא
 נוהגי׳ היו עריו׳ ולגבי כישראל נוהגי׳ היו שחיט׳ דלגכי שנא דמאי
 הרב שכתב הקס״ד כפי כלתו ויהודא האב לשאתאחות׳מן נח כבני

 בנו אשת היה שלא משוס כלתו נשא דיהודא דטעמא למיתר וליכא
 דחה ולא כדרכה שלא אשה קונה אינו נח ובן כדרכה בנושלא שבא

: נח בני מטעסדאינס הדבר הגאון
ולא כישראל שחיטה מקיימים היו שס ל ז" הגאון שכתב מה גם

 וקש' ־ החי מן אבר אינו וא״כ ההבנינח נוהגי'נחי היו
 פרע והכן טבח הנשהגביוטבוח גיד פרק התוספות שכתבו מעה
אבר דחשדסעל שסוברים הרי נחירה דהיינו השחיטה בית להס

: קאמר החי מן אבר ממש דקאמר החי מן
 החלה מזרעת אשה תזריע כי אשה ל אז בתו דינה ו&ת

 דאמאי ז׳ל מהרא״ס הגאון זהקשה ־ זכר יולדת
 זכר יולדת תקלה מזרעת דאשה הךדרשה לאפוקי אצטריכוחז״ל

 להרץאחר בתוקאפשר דינה לי׳מאת תיפוק תזריע כי דאשה מקרא
 כי אשה נפסוק ז״ל בחיי רבינו שכתב מה ההזרעה כטבע החקירה

 הזכר זרע אח״כ בא תחלה מזרעת כפהאשה דהטע׳הוא תזריע
 לאו אי א"כ הכי משוס דכיזןדהטעסהוא ניחא ובהא גב־* ועילאה

 יולדת תחלה מזרעת דהאשה ידעינן הוה לא תזריע כי דאשה ק־א
 אי גבר תתאה אי איסור בדין בעלמא דכיקדאיכאפלוגתא וכר

 נפקאלןמאת היה גבר תתאה בעלמא לת״ד עילאהגבראסכן
 נקבה שתהיה גרס יעקב כילפישהזריעאח״כ איפכא בתו דינה

 לדרג'למילה: אחד ענין נאמר הענק ובזה גבר: דתתאה
 הנידה ימי שמרת אס לשמנה וגה הנדה ימי ז' אלו לז' חלק חן אז״ל
 )אתה מלת ז'ל המפרשים דקדקו לשמנה מלו ואתה בן לך נותן אני
 והרככמהר"ראלי׳בן ־ הגידלכתובונימוללשמןנה והזה מלו

 שס כתבתי כעני אני גס ב׳דרכים כתב תזריע חייסז"לשסבפ'
 והא הנדה יעי שמית אס מאי כמאמר למידק איכא ותו אחר דרך

 ש אמכסהכונה־לומרעגסמ׳ : גמור רשע הוא משמר שאינו כל

 כח מכחיש התאבון ע״י כי והטעס קשיסמעבירה עבירת הרהורי
 אס יאמר זה הראשונים שפי' כמו עצמה מהעבירה יותר האדם
 לה ממתין אתה נדה כשאשתך כי המתנת לשון הנדה ימי שמרת
 להיות אצלה לשכב עונתה הבא מתי הימים באותו מהרהר ואינך
 הרהור מחמת קלי לידי בא היית מהרהר כך היית אס כי עמה

 ובזה טומאה לידי יבא שלא כדי אדם יהרהר שלא ונשמרת כמשז׳ל
 המתנה לשון הנדה ימי שמרת אס אבל התס יותשכחןבימים

 כביאת כלל חשוב לבלתי לרוחך מעצור ושמת מלהרהר שהמתנה
 הימי'כבא כאותן שהרהרת אלא כן עשית לא ואס לבן זוכה את:

 כיון או לטבילתה סמוך מתעברת עתטהרתתאשראז׳להאשה
 שאת' !!,כ זיע כ״כ ושפכת שהרהרת הרהור כך מכל כח תש שאתת

 ׳1לש? כח לך ואין אשתך קוד׳ מזריע אתה תכף אשתך אצל התקרב
 כנדה שאז״ל כמו שנית לבעול תרצה אס או זכר בן ואינו הבטן על
 הו' כל שהרהרת וע״י וישנת יכעול וכריס בניו שיהיו שרוצה הי

 המתנ׳כמו הכד׳לשון ימי שתית אה אבל תוכל ולא כח תש ימי׳תהי־
 לאת ע עד כלל בביאה הרהרת ולא שהמתנת הדבר את שמר ואביו

 הרכה כח לך יהיה אשתך אל בהתקרב עתה ככא אז טהרה ימי
 שהוא זכר כן לך נותן אני וזהו אשתך קודם ולתזריע ולשנות לבעול
 עובדאדההוא לרמוז לשמונה מלו ואתה ע א י טבע כדרך

 הרכה שקרא כעלי וכן' מחזרת אשתו ותיתה ימיו כחצי שמת תלמיד
 נשא ולא שהורגו המקום כרוך ל 1 אלי' לה שאמר עד ימיו כחצי מת

 שמרת אס זהו וכו' טומאתה כגדת אשת ואל שנאמר לתורה פניס
 ח'ו אס אכל מלו אתה הנולד שהכן עד ימים תזכ׳ותאריך הנדה ימי

:אותו מלין עתךוכ"ד בלא תמות כהפך יהיה
 כן דקדקו המילה ימי שמונה לח'אלו וגס ז'ל שאמרו ומה

 כי דברים שבי מרבה אמנם ולשמנה ל דהל וגס ממלת
 שיזכה מלבד מהרהר ואיבו בהם לאשתו ן וממתי הנדת ימי המשמר

 התשתי' הימי׳מתענוג כאותן שהפסיד מה גס זכר כ[ הנולד שיתי'
 לא אס אכל מהרה נטהרת שהיא זכר כן אשתו בלדת אותן ירויח

 לך יארעו הימים כאותן מלהרהר בתם להמתין הנדה ימי שמרת
 קללה שרי היא קללה בת אשתך שתלד האחד קשים דברים שני

 ע״ד ועיין מליטהר מתאחרת היא נקבה בלדתה כי השנית עילתה
 לפי וק״ק והנמשכים אהלך שלום כי וידעת איוב כפסוקי זה כענין

 תזריע כי אשת שנאמר זכר יולדה תחלה מזרעת אשת שדרז׳יל מה
 דכונתס יראה אמנם ׳ יוצא הוא דתזריע הזרע כי והל"לאשה

 דהל"לכן ז״ל חיים אלי'כן מהר'ך שדקדק כמו זכר לשון לדקדק
 לי' הויק מציה לדבר כעלה שתובעת אשת לכל שאז" מה עם ואפשר

 אחריתי דבדוכתא ופריך אשכחו לא שלמשה בדורו כניסדאפילו
 תזריע כי אשת זהו קמיה דארצי ההוא ומשני מדות ט' בני לתו קרי

 גרע׳ הריצויס שבאותו עד לבעלה ריצוויס שתעשה לשני יוצא פועל
 דקרית זכר יהיה מהם הנוצר הוולד ולהזריע עמה לישכב לבעלת

 עד צדיק גדול אדס יהיה מאותתרכיעה שהיוצא ל בסגז' זכר כיה
 שכתוב תה פי'כי ז'ל הנזכר והרב ׳ צדיק יהיה עולם לזכר כי

 באדם יום ל' שהה דכלשלא תשוס כן לקמן כתו כתב ולא זכר כאן
 אז גדול שיהיה עד זכר אלא נקרא אינו מעיקרא אס וולד אינו

 עניות הענק ויתר אליו ראויים רכינו ודכרי לכת או לבן נקרא
:אהבת ברצוף למילה כדרוש עיין הפסוקים כאלו דעתי

 כו' יהוד' זה לרעך ערב' אס כני המאת' לכיאור נכא מ^תח
:כדבר מפרש שוס לי ואין מאוד עמוק זה מאמר

 אלא כלוס המלות עם הלוה דכר לא דאס הדין עם יוכן ולי׳לד
 אין לך אתן ואני ללוי מעות תלווה לשמעו; אמר ראובן

 שהוא יהודה זה לרעך ערבת אם בני ז״ש כלוס לני על לשמעון

 אמר אמנם מייותר אנכי תלת אערבנו אנכי שאמר בדבר נתחייב
 בנימן את הארץ לשר שתשלח לך האומר הוא אני פי׳ אערבנו אנכי
 אבי הארץ שר אצל אקלךכלו׳ כלוסוא׳כ ממך שואל אינו הוא אבל

 יהודה זה כפיך לזר תקעת גס ־ תבקשנו מידי לך המשתעבד
 נוקשת גס * ליד קניןמיד שנטל דהיינו תבקשנו מידי שאמר

 שנכנס׳ דנתי וא״ת פי' אליך הבאותיו לא אס יהוד' זה פיך באמרי
 משתעב' לא דאי כל בקנין דאפילו הוא הדין קניןמיהו ונטלתי ערב

 דהוה הכיאותיו לא אס שאמרתי בלשוני הכל כהריתקנתי וא
 דהא אסמכת' לשון דהוי הבאותיו לח אס קאמר דהא אסמכח׳ לשון

 אפי'שאמר פי' יהודה זה פיך באמרי נוקשת תירץ לזה אס קאמר
 הימי׳ כל לאבי וחטאתי אמר לשונו כסוף שהרי אסמכתא אינו אס

 מעכשו דאיכא וכיון מעכשו אפילו ככלל הוא הימים כל ומשמעות
 יהודא זה המאמר כעל ש אסמכתאות' ה־קכרורדכתעכשוליכא

 הימיס כל ואמר כדמסיק כונתו וכו' הביאותיו לא אס שנאמר
 תימ׳תעש׳התר׳לזה דכי יהודה אינמית"קנוקשתכאמריפיךזה

וחטאתי וכונתוכדתסיק אליך הכיאותיו לא אס פיך כאתרי נוקשת
: התרה ואין לעת"כ אפילו דהיינו היתיס כל

 כיוון תכקשנו תידי יהודה זה כפך לזר תקעת עוד $ריוא£
 תקעת אם לז"־א אס שאתר אף אסמכתא מדי! להנצל

 כתקיעת אכל אסמכתא שייך דכקנק דנהי הוא שהדין כפך לזר
:כף תקיעת הוא דמידי והוכר שייך לא כף

 על ירצה וכו׳ הכיאותיו לא אס יהודה זה פיך באמרי נוקשת
 לא מאס רק דקרא מסיפיה תוכח דלא הפשט פי

 ואס דכריס ד׳ צריך דהתנאי הדין שהוא תה הביאותיווה"פעס
 כאתרי נוקשת לזה תנאי שם אין כאלו הוא לאותנאיכטלוהרי

 אקיים יהודה תאתר ואם פי' אליך הכיאותיו לא אס פיך
 עשית לא ,התנא דהא אפשר לא אקר לזה ואפטר התנאי

כפי*



ך רגש. פרשת
 סס אין כאלו הוא והרי קייס ומעשה כטל תנאי דא״כ הדין כפי

 תנאי בהל׳ הוא דהדין משיס תנאי כלא וחטאתי שאמר׳ אלא תנאי
 הביאותיואליך לא אס אלא אמרת לא ואתה כפול תנאי דבעינן

הרי התנאי שכפל נאת' אס ואפי' ואפטר הביאותיו ואס אמרת ולא
:ללאו קודס הן להזכיר זה״ל להן קודם לאו הזכיר ־

 ערל אס כני אמר לזה מרעך הכתו' פודשדייקשנוי ןא&שר *
 ישראל כמצות רעך שהוא לאכיך ערב שיצאת לרעך

 כעניכ׳ היה אשר יוסף שהו׳ הזר כשכיל פי׳ כפך לזר תקע׳ כמותך
 הוא והדין מצרי שהוא אלא כו סכוריס הייתס שלא שעה באותו זר

 מידי בו עסק לך אין לאביך ואמרת אלמאהזא גברא הלווה לאס
 ערבות הויא תבקשנו מר׳מידי”א ואתה אלס שהוא כיון הבקשנוא״כ

 שלא פיך באמרי נוקשת אמונתך על אלא האלם על המך שלא אליס
 להביאו בידך היה לא הכיאותיווהרי לא אס שאמרת טוב דברת

 לא אס אלא הל״ל ולא התוספות כמ״ש יתן לא הארץ אדוני שאפשר
 הביאותיו לא באומר׳אס אבל וחטאתי אליך להניאו ואשתדל אטרח
 : לך שיתנהו פניו וחלה לפניו התרפ׳ לך פיך באמרי נוקשת בודאי

 שפסקו ז"ל ירוחס ורבינו רכינופרץ לדעת מקשיס וראיתי
 דייקו היאך מיהודה התרה לו אין עולמות ב״כ דנדזי

 דנתקיי׳ דאע״ג הפר׳מנ״למיהוד' דצריך תנאי על נדני נמנו׳ שס
 קייוס אחר התרה א״צ לעולם ודלמא מגולגלין עצמותיו היו התנאי

 בשני עצמו שנדה משוס מיתה אחר דקנסוהז יהודה ושאני התנאי
 דטעמס רכ״ח סי׳ ולע״דהדכרכרורעסמ"שהב״י * עולמות

 שיתיר צריך ונדוידעה״כ הכריות מתירין בעס״ז דנדוי משוס הוא
 נמצא מרע׳יה לתפלת יהודה הוצרך שהרי התרה לו ואין הקב'ה

 א(1 בה נגעו קנס מטעס לאו הת־ה לו אין עולמות דבשני להטעס
 אף תנאי דנדויעל קמן הא א״כ יתיר שהקב״ה שצריך מטעם

 הא יהודה נענש למה צריך אין דאי התרה צריך התנאי שנתקיים
 שנתקיים כיון שמיס התרת ולא כריות התרת לא צריך היה לא

הפסוקיסשלבני באלו הטב דעתנובאר ועניות ־ ודוק התנאי
ג אהבתעולס בס׳ עיין לרעך ערבת אס

ויחי כרשת
 יוסף כיה איעסק לא ואי דסוטה פ״ק בגמרא יעקב
 * וכו׳ בבין וישאואותו והכתיב ביה עסקי לא מי אחוה

 וכלל פרט שעשה במה לדקדק יש ׳ יעקב ויחי
 ליכתוב ולא השאר ואח״כ שבה היא עצמו כפני פרט עשה דבתחלה

 חי מצרים דבארץ ידעינן וממילא קמ"זשכה יעקב ימי ויהיו אלא
 ששינה במה ותו ק׳יל בן היה למצריס שכשירד שידענו אחר שנה ז י׳

 ומה נכון ענין כעיני חייו־ויראה שני הזכיר ולא יעקב וכ׳ויחי קוד׳
 גושן ישר^בארץ וישב הקוד׳ בפסוק ליז אלשיך מהר״ס מ״ש עס גס

 לשר׳ פרע׳ שנתנ׳לו אחר א״י קדוש׳ הית׳לה גושן שארץ בה ויאחזו
 שבבל א(1 שתשר׳עליושכיב׳ רכינו היה במ״קראוי מ״ש עס ובז׳יכא

 שנים של חיות איבו ויחי שכתוב זה א״כ בח״ל שכיבה שאי! לו גרמה
 שזה לרמוז חייו שני לשון שנים היא אלו גבי הכא כתיב לא דהא

 לוח ותחי בפסוק שדרז״ל כמו קדש רוח של חיות הוא ויחי שאמר
 שנה יא מצרים בארץ יעקב ויחי כתב לזה הנכואה לו שחזרה יעקב

 הנבואה ממנו שפסקה תחשוב לא במצריס שהיה שנה היא שאפילו
 שנה קמ״ו יעקב חיי שני ימי ויהיו כתכ ואלו בח״ל היותה בשביל

 בבואה לו שהיה אבל שנה יא חי דבמצריס ידעיבן הוה דממילא כהי
 שב'וקר׳אנפשיה יא כציפורי חי יעק׳רכינו ויחי ובב״ר ־ מכ"ל
 פלגינהו דאמאי ככתוב לו הוקשה שבה יא בציפורי יהודה וחייא

 חייו ימי )יהי בהו כתיב דביאשכהלא שנא מאי ותו ׳ לשנים
 שזה השיב לזה ־ ויהי לשון כתיב שנים וכשאר בארץמצריס

 חולה שהיה כגמרא עליו שאמרו ז'ל לרבינו שאירע במה יתורץ
 כבריאות שנה יא וחי ובסיסאוירא דמידלי לצפורי ואמטיוה בעירו

 בפני סרט מהס ועשה בשלוה היה במצריס שחי שנה ז י' יעקב כך
 שכולם צרה לשון ויהי לשון כתב שניס כשאר אבל ויחי בלשון עצמו
 ואי שוכב אתה חייך ר״ל אמר ככ״ר ישראל ימי ויקרבו ־ ביגון
 שאומר כאדם ויקרבו ומהו ישראל ימי ויקרבו שנאמר מת אקה

 מת אתה דאי דייק דמהיכא ק״ק * עליך קובל היום לחברו

 ויקרב" ומהו למיבעי הדר דמאי ותו י ימי ויקרכו דקאמר ממאי
 דקאמר דמאי זי״מ ׳ לדר"ל אפיקתיה הא קושיא ומאי וכו׳

 ׳ ודוחק ושכבתי לשון לקמן דכתיכ ממאי וא"אמתמפיקליה
 יהיה שלך המיתה חייך כי ליעקב יתברך ה׳ הבטיחו דה״פ ויראה
 המות מלאך ע״י תהיה שלא כמיתתו מרגיש שאינו השוכב כאדם

 אפיסת מחמת ששוכב כמי מיתתך תהיה שוכב אתה אלא המצערו
 כחלש יום שככל כאדם ישראללמות ימי ויקרכו הניעורוזהו הכח

 יותר מתקרב עליו יוס,שעבר ובכל ליחותיו יותכו יוס שבכל מחמה
 תירץ לזה וימלאו ליכתוב ויקרבו מהו סוף סוף ושאל וחזר המות אל

 וכי ומלחמה קרב לשון במי היכילתדרוש כי ויקרבו היוסקובלכתב
 שוכב אתה דחייך קמא ודרשא אתא להכי קרא כוליה אימא תימא

 ישראל יום וקרב ליכתוב בלחוד להכי י"לדסכרדאי מפיק מהיכא
 בב״ר " ליוסף לבנו ויקרא ׳ לי למה ימי קובל היום דהיינו

 לעשו׳ כידו ספק לפישיש ליהודה ולא הבכור שהוא לראובן לא ולמה
 מסורה השעה דהיינו קשה לכאורה ׳ לו מהורה שהשעה ולפי

 בפסוק מ״ש עם לע״ד זיר׳ " ברישא דקאמר בידו ספק נו היי לו
 אביך אתשילאשבועת ליוסף אמר שפרעה אביך את וקבור עלה

 יודע שאינך ואגלה שבועתך על התרה אשאל א״כ יוסף לו ואמר
ןז"לבפ'שים הרמכ' והנה ־ לופרעה הודה ובזה הקדש לשון
 היה כנו שהרי יוסף את להשביע יעקב צריך היה שלא כתב ידך נא

 וכז׳ השביעני אבי לפרעה יוסף שיאמר כדי לכך יעקב הוזקק אלא
 שהיה האחד ליוסף קרא טעמים שני שמפני דבשהב״ר צוף נמתיק

 צריכה שהיה שהשע׳ אחר טעם ועוד בידו ספק והיה במצריס מושל
 של רסנו כפל שהיה ע״י יוסף ביד מסורה ממצרים שיעלוהו ליעקב
 :כרור וזה הקדש לשון יודע שאינו ממה לשטו׳אותו יוסף ביד פרעה

 ליוסף לבבו ויקרא במדר׳ שמצאתי מה פס לפרש עוד ואפשר
 אמות׳ אמרתי כשבילי למצרי׳ ירדתי בשבילך לו אמר

 ובזה ׳ עכ״ל לבו אל יתן והחי שנאמר לדבר צריך ושאתה הפעם
 משתטח להיות מיתתו בעת ליעקב שהגיע הזאת שהשעה ולפי יוכן

 ליוסף עצמה השעה זאת מסורה ממצרים שיעלוהו לכניו ומתחנן
 שאמר מה והיינו ממצרים שיעלוהו לאחיו מיתתו כפת להתחנן
 דקאת׳ במאי התם מילתא נימא גס לדבר צריך שאתה אחר במדרש

 להעלותו סבה זאת אמירה איך. הפעם אמותה אמרתי בשבילך
 כח״ל ונקבר בח"ל מת כתובו׳ כסוף עסמ״ש ואפשר ־ ממצרים

 שהייתי הפעם אמותה אמרתי בשבילך זהו מיתות שני בידו יש
 ולא מיתות כ׳ בידי יש כאן אקבר ואס אחד פעם למות מתרצה
 הייתי סבור דרכס לפי שם דרז״ל לזה וקרוב פעמי' אמותה אמרתי

 :אח׳ פעם אלא אמות לא ועכשיושראי׳פניך ובעה״ב כעה"ז למות
אינך לאביו פי׳אמר כדגרך אנכיאעשה ע״ה יוסף מאמר הה

 אני צריך במיתתי אנכי הכי בלאו כי לי צריךלהתחנן
 שיקיימו וכדי ממצרים שיעלוני אחי לפני ולהתחנן כדברך לעשות

 דקבר לבו אל יתן והחי שכתוב כמו כן לך לעשות אני צרין ביהדבר

: מדה כבגד מדה יקכרוכיה
 אינך שאתה לפי שבאת ממקוס פי׳אדרכה לי השבעה לאפר

 ואפשר ממצרים יעלוך זמן שאחר אלא לדבר צחך
אבותי עס ׳הולכת נפשי נאסף משאני אני אבל כמוך לי שתעשה

־. תעלני שהכף לי השבעה כן ואס ז״ל כמ״ש
שימותו כפיהם ואומרי׳ יודעים הכל עסאבותיב״ר ,ושכבת

 יד כתב מדרש ומצאתי עולם אהבת ה׳ כסוף כתבתי
 דכתיב פכד כחירותו חורי! ובן בעבודתו עושה העבד ר׳יצחק אמר
 לכאור׳ ־ אשבע אנכי ויאמר חוריןכחירותו זבן ידו את העבד זישס

 ואין בזמה שטופים שהם העבד כמדת עשה אליעזר כראהדה״ק
 הי׳ שאס דוחק וזה ׳ הירך תחת ידו וישס לכך פנים כשת להס
 אלא ידך שיסנא לומר אברהם למרנא ליה חש בדבר פניס בושת
 לדידהן הוו אדרבה בדבר פנים בושת להו הוו לא לדידהו ודאי

 דלא כעבודתו עושה העכד דה׳יפ יראה לכן * אנקוטיחפצא
 שאני המצות בכללות אשבע אנכי אמר לא לכך המצות בכל שייך

 שלא אף מקיים שהיה כחירותו עושה יוסף שהוא זבןחורין מקיים
 לא לרמוז •דבריך אמר לא כדכריך אעשה אנכי וזהו מצווה היה

 אלא בלבד עצמה כמילה להשבע דהיינו עצמם דבריך אעשה
 ניח׳ ובזה התורה בכל אשבע אכל ממצרי׳ להעלותך אעשה כדברך

 השבע׳ לו ואמר יעקכ חזר אעש'כדברך אנכי יוסף לו שאחרשאע
לי השבעה התירה ככללות רוצהלהשכע שאתה כיון פי׳ לי

 אל 2 ? הב



ויחי פרשת
 וכפל מצרים שהזכיר כ'פעמים קשה ' כמצרים תקברני אל

 שפיר׳ מה והס טעמי'לדבריו ג׳ לתת רצה שיעק׳ ויראה הכתוב•
 מפר ממציי׳הוא הוצאתו והכה וגלגול ז וע' הכניס מפני ז״ל דש״י
 לארץ נחוצה אחר למקוס אותו שיוליך אפשר היה אבל טעמים הב'
 זהו בא״י דוקא לכשיקכרהו מחייב ה-וא מחילות הגלגול טעס אבל

 לפי מצרי' מואס אני טעס מאיזה לך תדע במצריס תקברני נא אל
 במצרים אקבר ואס בנחת גופי שישכב רוצה פי׳אני ושכבתי כי

 גסמ"שעסאבותיהואטעס ׳ למת רמה וקשה הכניס בי יעלו
 כדי בא״י בזתי א עס להיות לעתיד רוצה שאני לפי כארץ לשיקכרהו

 מטעם כי לרמוז ממצרים ונשאתני סמ״ש נ ׳ עמהס תחלה לקום
 נשיאות לי יהיה תוציאני שאס לפי לצאקממצריס רוצה אני אחר
 ואלקה ע״ז יעשוני אפשר במצריס אשאר אס אכל אלקה שלא ראש

 וקכרתני כי רוצה אני גס ׳ שפטי׳ אעשה מצריס אלקי ובכל עמהס
 אף אח״כ1 עז יעשוני אפשר במצרים תקברני )אס בקבורתם

 הקדושים כקכורתס להקכר אוכל לא אכותי עס עצמותי שתוליך
 וילך יוכיח רב ומעשה ח״ו טמאתי סוף שסוף כיון באונס שהיה אף

 הפשוקים באותם דעתי ועניות ויחי אלישע בעצמות האיש ויגע
 ,אריכו כדברךק״ק אעשה אנכי ראכר עולם: באהבת עיין
 אף כתורה הנודר הדין ויוכןעס כן ויאתר דליכתוב שגי דהוה לשון

 לתנקט כעי ולא שגי כה שכתוב כמה אותר אס אארעא דמנחא
 נקיטת אצלס שהית שהמילה ליוסף אתר פ״ה יעקב והנה כידיה

 כדברי' אעשה אנכי לו וחדש יוסף נא כה וישבע כידו שיקחנה חפץ
 דאג' דכריךממש לא אכל שאקיי׳דכריך המיל' קדוש׳ כשביל לישבע
 לתנקטי' צרי׳ דאין שכתו׳בה נמה כתור׳ לנודר דות׳ דוה לי כבירא

 : ודוק ממש ולא לדברך דומה הדמיון כדברךבכ״ף אמר לוה ניד
 מצאתי שלא עס כי נאלותר במלת כיון • נאמצא־תיחן אם

 פעמי' מאחיךכמה שומע שהיית י בא כשהייתי בעיניך ח!
 עכשז לפחות כי אפשר מקפיד היית ולא אבי עבדך עלי אומרים
 • חן מוצא האדסאדס ולפני בעיניך שאני לפי והטעם חן מצאתי
 כן כי גמור ודין אמת שהוא אעפ״י פי׳ ואתת חסד עמדי ועשית

 אתה אכל לסכנה עצמו למסור צריך שאינו כמקום זהו אכ יכבד
 נא אל אמת עם מעורב חסד אמר לכך לסכנה עצמך למסו' שצריך

 תקכרני לא להוליך דעת על אחת שעה לפי נא אפילו פי׳ תקברני
לת״ד וקשה ליוסף לכנו ויקרא יעשוניע״ה שמא במצרים

 ולא ליוסף שקרא למה טעמים שני שנתן ויראה יתירא ליוסף
 אתר למערה להכניסו כשרצה הונא דרב א עובד עם והוא לאחרים

 הרי תמני כר לתלמודי' דאוקימתיה ליה תעיילנא אנא חגאי רב
 ושננתס שאז״ל פי׳תלמידוע״ד לבנו והו מימי קרי טפת זלאחזינא

 כמו ע׳ה יעקב של המובהק תלמידו ויוסף תלמידיך אלו לבניך
 מה שכל ליה הוא חכים כר לו הוא זקונים כן כי כפסוק שתרגם

 חלוקא כשכיל פי׳ ליוסף אחר טעס ועוד לו מסר ועבר שקכלמשס
 כמו שנשא עד טפתקרי ראה שלא כענין הצדיק יוסף שהוא אחרת
 כתב ולזה יעקב אכיר מידי ידיו זרועי ויפוזו כפ' דרז'ל שכן יעקב
 כיון לי השבעה ויאתר ־ טעמים שני שהם לרמוז ליוסף למ׳ד

 קבלת' וכזדאי אביך שאני כיון התרה לך שאין לרמוז יתיר׳ לי במלת
 משוס לחברו שהנשבע ז״ל כתכהרינ״ש וככר ממנו תועלות הרב*

:התרה לו אין ממנו שקכל תועלת

 ויאמר דהאי לכאורה שנראה מה לפי ־ לי השבעה ויאפר
 זימנ׳שיס חדא אמר דהא חדא טובא קשה ליעקב קאי

 אעשה אנכי דויאמר דכיזן ותו ז״ל רש"י ידרוהשכעליכמ"ש נא
 ויאמ׳יעקב ח״כ ליעקב חוזר לי השבעה ויאתר אס א"כ ליוסף חוור

 כי ליוסף אמר יעקב כי נכון ענין לי נראה לכך להבדיל ליה מבעי
 עצמו הוא למערה גופו ובעתהכנהת ממצרים ישאהו עצמו הוא

 כתער׳ השכיבני אבותי עם ושכנתי ז״לאצל שפרש״י כמו יכניסוהו
 הייתי שלא אף כדברך אעשה אנכי לאכיוואמר יוסף השיב לזה

 ויאמר ־ חןממצרי׳1הייתיעתידלעשותכדברךלהעל אנכי מצווה
 אמירה לו לומר חזר הכבוד מפני לאביו שהשיכ אחר לי השבעה

 מותו שאחרי עמו חשד לעשות שישבע לו ידבר תחנונים אחת
 למערה שיכניסהו אדם לשוס יעקב יניח אבותיולא אצל כשיהיה

 אחר אולי יוסף ופחד שהבטיחו כמו יוסף עסאכותיו׳ולתי לשכב

 ליגע אדם יוכלשוס שלא באופן יעשה למערה המוך יעקב שיהיה

 בכך לצדיקים כח יש שהרי שירצה מי זולת למערה להכניסו בו
 יגעז שלא כאופן שעשו חסידים וכמה כגמרא דרככהנא וכעוכדא

 אמר לוה המערה סביכות עכנא ליה דהדרו כגון מותם אחר בהם
 כי לי השכע לאביו אמר אעשה אנכי בדבור הנזכר יוסף ויאמר

 למער' כנישה בעת כך אחי משאר יותר הוראיני אהה שעתה כשס
 יעקב זישתחו יעקב לו וישבע למערה אותך המעייל אני אהיה

 שואלני שזה ממה כלבו אמר טובה כשורה על יתברך לאל שהודה
 דאל״כ שרוצ׳להזליכני ת ש למערה המעייל אני שאהיה לו שאשבע

 מאי יתיישב וכזה ־' שוא ועת שכ להשביעני יוסף חשוד ח״ז וכי
 כנען ארצה כניו אותו או ויש כתיב קרא דכחד דסוטה בפ״ק דהקשו

 שיושף שפיר אתי בזה אמנם אביו את קברו אחרי כתיב זכקכורה
 • המכפל' למער' אותו המשכיב הוא שיהיה לו שישכע מאכיו שאל

 יצועי ראובן כחלל ככור שהיה יוסף שהוא המטה ראש על ואפשר
 ליניל שכתבתי כמה לאתר מלת יוכן לאתר השכעני אבי ־ אכיו
 הדכ׳לפרע" שיאתר ליוסףכדי יעקב השביע ז״לשלכך הרמכ״ן בשם
 ־ תעככני שלא שנשבעתי לך לאתר כונתו והית׳ השביעני אבי וזהו

 מפסי" טעם שס הטעמים כעל ־ כנען כארץ לי כריתי אשר כקכרי
 מן זה שאין תת אנכי כה ה כת״ש לדקדק שיש תה ויוכן כנען כתלת

 לכס זכיתם אס עמי אל נאסף אני ככ״ר מ״ש עם זהכיאור הצואה
 הולך אני אכותי אצל העולס מן תסתלק משאני לאו ואס זכיתם

 שאתה פרעה א״ת פרעה דעת להפיס ע״ה יוסף אמר זה במערה
 תלך תבא שלא צרה כל שעל כדי בכאן קבור יעקב את לעכב רוצה

 אצל ונשתטח שהלך כלב גבי כסוטה תוספות כת"ש עליו להתפלל
 בני תדעו לנו צוה שאבינו לפי אפשר לא יוסףהא לז״א אבות קברי

 אצל הולכת נפשי אקבר שלא אף שעה מאותה מת שאנכי שמשעה
 טעס יש ולכך כנען כארץ לי כריתי אשר כקכרי במערה אכותי

 כי תזכה לך תזכה אס לנו שאמר אלא כנען כארז כמלת מפסיק
 כאן ישאר שהגוף אף מת כיוןשאכי דידי תקכרניאכללגבי שמה
 שתאמר כדי כקבר ואיעני הולכ׳למערה נפשי מיתה משעת תכף

 תמצא בפסוקים דעתי עניות הענין ויתר קברי על שתתפלל
סוטה: כמסכת ברצוףאהכה

 שהיא דק״קדאחי אכתי עס ושככתי מלת נבאר הענין לבזח
 אלא מת לא הרי אבותי עם מאי ז״ל רש״י הגויעהפמ"ש

 שעל בעיניך יקשה אס ע״ה ליוס׳ יעקכ אמר יראה אמנס כמצרים
 כחיי׳ מעכשו הולך אינני למת להקכר לא״י אותי לשאת מצוך שאני
 אמו כחיק פולטתו דומה אינו כירושלמי טוכליכמ״ש יותר והיה

 איני גויעתי בעת פי' ושכבתי השיב לזה נכריה כחיק לפולעתו
 נשמתי תכף אלא שיקבר עד לגופי ממתין שאיני אדם כל כשאר

 לצאת צריך אין כן ואס אמי כחית שס לפולטת אכותי אצל הולכת
 אבל נפשי שלמות לעכין מעליכס ולהפרד חייתי בחייס ממצרים

:גופי לשלמות הוא פניך מחלה שאגי מה

 מת נקרא שאינני לרמוז ושכבתי לשון שאמר עוד ואפשר
 למה בגמרא כמ״ש שוכב אלא שלימה שמטתי אחר

 היא שזו ואפשר מקומו ממלא כן שהניח לפי כדוד שכיכה כאמרה
 הכין לא דהמקשן אלא מת לא אכינו יעקב תעני' כת' האומר כוונת
 וכו* ספדי בכדי זכי ליה ופריך קאמר דכפשוטו וסבר כונתו

 שבשביל לומר כונתי כלומר דורש אני מקרא ואח״כפירשדכריו
 דמדחזנין לך תדע מת ולא ה״לכאיששוככ שלימה מטת! שיעקכ

 מת וזה חיים יתשאלו אצל זה עני! ומה לזרעו יעקכ הקישן דהכתו'
 מת שהוא אף הוא אף כחיים זרעו מה לומר הקישן לכך ודאי אלא
 כחיים וזהו צדיק זרע לו שיש כיון שוכב אלא תת נקרא אינן

שדקדקלותרולאאמרחי:

 כתב ז״ל זרש״י לכאן זה ענין ק״קדאין אביתי ננס ,ושכבת
 עס הפשט ע״ד ואפשר • לתעלה מחוכר זו וי"ו

 נא אל זהו שה של מיתה על מכפרת כאן של ורה קכ כירושלמי מ״ש
 המית' כאלו כעיני חשוב יהי׳ שם שאקב' כיון וכזה כמצרי' תקברני

 : כאן של תית׳ על מכפרת דא״י דקבורה אכותי עס שם היא כן גס
 שהקשה מה וכ״ת הקכורה על שרתז ושכנתי עוד ואפשר

 שיש י״ל ממצרים ונשאתני אח״כ כתב דאיך ז"ל רש״י
אמיעק׳מבוע לפכח וא ה ונשאתני אבל נשקר הוא ושכנתי חילוק

אני



רא מחי פרשת
 קרית נקרא שהר/לזה אמתי אצל שאקברשס יתברך כה׳ אני

 שאני לרמוז השכיכני אמר ולא ושכנתי וזהו זוגות ד׳ שס על ארנע
 תוליכני לא שאתה אף במערה אמתי אצל להקשר שסופי מובטח

 אותי הנושא תהיה שאתה פניך מחלה אני לה׳אנל מעצור אין

למיתה כנוי ושכבתי כתב ז״ל והראב״ק וכו'״ ונשאתני
 ואיך אמתי עס ואשכב במצרים תקברני נא אל פירושו יהיה או

 דלמה לעיין ויש ־ בקבורתם וקברתני ממצרים שתשאני זה יהיה
 ליכתוב ולא זה יהיה ואיך אח״כ לפרש כדי לסתום הכתוב הוצרך

 יראה אמנם ־ מידי לא וכו'ותו השכיבבי ושכבתי במקום אלא
 באיזה לך תדע ליוסף יעקב ןלעניןנכוןשאמר1כיהראכ"עז'לכי

 לא אמתי עם שתקברני לך שאמרתי הקבורה זאת תהיה אופן
 לגופי ר״ל ונשאתני אלא לצוות עתיד שאתה כמו עצמותי שתוליך

: שם ותוליכהו עצמיתשאהו

אחיך על אחד שכס ז'ל רש״י כתב ואמת חסד עמדי ו^שית
 לקבור׳ מקו׳ שכס לך נתתי בקבורתי טורח שאתה לפי

 שיקו' החי תצפה אינו דה״פ ויראה ־ ליוסף יעקב גמול שילם הרי
 צריך אתה ליוסף אמר יעקב וכן גמול לו לשלם מ^ו לאחר המת

 שיוליכך מי גס בארץ להקבר מקום האחד אחריותך דברים שני
 מקו׳הקב׳ מתנת יועילך מה תוליך לך יהיה ד^א לארץלהקכר

 לקבור לארץ מוליכני שאתה בחלק לחיוליכוך*א״כ אס לך שנתתי
 מהקבר אקום שלא אמת של חסד הוא אלא גמול שוס לך נותן איני
 פרע' לדבר שאת׳טורח תה חלק להוליכךאכל ממצרים אותך לשא

 בחיי הגמול לך שילמתי זה על בסכנה עצמך ותשים בארץ שאקכר
 באשר דגרסינן מהא שהקשו מה מתורץ יבזה * שכס לך לתת
 שהמספיד הרי כי' ספדו י דספד לבז אל תן י והחי האדם כל סוף הוא

־• גמול לתשלום מצפה המת וקובר

מלכת אכל בית אל ללכת טוב להספד לדרוש ויועיל זה תבאר
 יחן והחי האדם כל סוף הוא באשר המשתה כית אל

 דברים בשני א(1 מזה טוב זה למימר שייך דלא שואל הבן כאן לבו אל
 ויראה ־ מזה טוב זה לומר שייך הספדמה וזה שמחה וה אכל שויס
 א"כס"דדיותר הכלה מלשני המה את מעבירין הדין שהוא דכיון

 מאכל ז י" ז״ל הרמב״ס כת"ש פשק לכך המת הכלימככוד חמז׳כבזד
 מי וז״ל פסקג״כ הכלה מלפני אתהמת מעבירין שם שפסק דאף

 טוב וזהו המת פס ותתעסק הכלה את מניח וכלה מת לפניו שהיה
 בית אל מלכת צריך שהוא מה ולראות בו לפקח אכל כית אל ללכת

 בית שטוב אומר אני משתה בית מה תדע פירש ואח״כ המשתה
 נשואין סעזד׳ שהיא האדס כל סוף שהוא משתה באותו אפילו אבל
 דמייתכן לן ווי לןמראמר לישרי ליה דאמר ברכות שהמאמר כת

 דמייתנן לן ווי ששורר לעיני׳והענין תאו' עיין המאמר באותו זע״ד
 באיש שאינוקייס המין כיהטעסשהאדסנושאאשההואלקייוס

 האד׳זסכלי׳ כל סוף שהוא המו' את מזכיר ג״כ הוא הזווג כי נמצא
 אע״ג שע״ה אמר באיש קייס שאינו המין לקייוס הוא שנושא האדם
 המות שתזכי' האדם כל סוף הוא כלה הכנסת כשהיא עשתה דבית
 טוב גזר לזה אבל מבית טפי שס האדם יותר דילך וסיד לאדם
 הוא אח״כבאשר ופירש משתה בית אל מלכת אבל בית אל ללכת
 האדם כל ותכלית סוף הוא משתה בית שאותו אעפ״י פי' וכו׳ כוף

 המשתה פי'בכית לבו אל יתן והחי כי הטעם ונתן דהיינונשואין
 רק המות לזכור אדם כל לבו נותן אינו ן ואי שלנש משתה שהוא אף

 אשה נושאיו אנו למה לומר אללבו יתן החריף שהוא כלבד והחי
 בית אל בלכת אמנם כלאדסלא אכל למות שאנועתידין בשביל

 אכל בית אל ללכת ואמר דכריסשלמיתה ביה חזו אדם כל אבל
 דטובללכתפי׳אףשישביתמשתהדהכנסת לרמוז נוסף נלמ״ד

 המצות על מעבירין דאין וס'/־ אכל לבית שילך קודם בהדרך כלה
 אל כ ואח כתחלה הכלה לבקר ילך המשתה בכית תחלה כיקשפוגע

 זה אכל בית אל ללכת דרך צריך שעדיין אכלקמ׳לטזבללכת גית
 דקדוק דכפי משתה כית אל סמוך שהוא ומיד תכף מלכת טוב יותר

 ועני: עשיר האד׳לרמוז סוףכל א׳ ודוק ללל עתיד י"ל ללכת הלשון

 עשירכדנר החזיק תני הכלים הבל בה׳ כמ'קהלת גרסיק
 גס למרמס עשאו בו המתישן לו היא רעב תחלתו טוב

 האז' לזה עשיר בו שמודה חלק ממנן גכוה פני גס חלקו דל כי עני
ס׳פרי' שאלתי כתב המתנות פכ״ל לקבר שויס ושניהם תאוה ילזה

 : הגיה אמת ובאות לי מגיד ואין המאמר כזה וספרים
 ואתר ההבלים רכוי הרגיש דהתנא בהגה״ה צורך אין ול^׳״ר

 בדבר והחזיק עשיר ונעשה עני שהיה מי כיבעה״ז

 מתגא׳ הוא עושרו תחלת פי' לו הוא רעב תחלתו העושר שהוא טוב
 גדול׳זרעכון תאוה ע׳'י לו א וב לו הוא שרעב לפי העני על בעושרו

 בעושר והורגל והזקין כשנתישן הימים באחרי' אכל קודם לו שהיה
 א' הכל הרי לכלום העושר חושב שאינו אותו ומהכיל למרמס עשאו

 אפי'שהוא פי' עני גס חלקו דל כי עני אחריסכיגס ועודהכליס
 בחלקי' בממון עני שהוא שאף שאומר העשיר את מכבד אינו העני

 מעלה בעצמו העני שמוצא בשכל או כיחס או ממנו גבוה אחריס
 העשיר ולא ממנו גבוה שהוא לעשיר מודה העני שלא נמצא עליו
 שהו׳שוה לעני שעשי׳מוד׳בו חלק שאתר וזה שכהן השוה הצד לעני

 כל שהעני כשם כלומר תאוה ולזה תאוה שלזה כמה הוא לעני בו
 עשיר שהוא אף עשיר לזהשהוא כך עשיר להיות מתאוה חייו ימי
 לקבר שויס ששניהם באופן שיפלו ממה יותר לו להיות תאוה לו יש

 שויס שניהם גם תאותובידו וחצי מת אדם כתאוהכמ"שז"לאין
 ו-בזה וכו' ישככו עפר על יחד וכו׳ מרה כנפש ימות זה לקכר

ההבלים: כל תקן

תקברני נא אל עם ואמ׳נמשך חסד יעקב שמ״ש עוד ואפשר
 כמוהו יעשוהו שלא התחנן יעקב כי וה״ס במצרים

 העלו יוסף עצמות ואת כדכתיב עצמותיו א11 גופו שם מוליכין שאין
 עד שעה לפי אפילו לומר נא כמלת כיוז נא אל אמר יעקב אמנם

 הגויע׳ונשאתני כשכבתישהיא תכף אלא תקברני לא שאהי׳עצמו'
 בע׳הגויע' ג^אתכף עצמותי להוליך ואח״כ כאן תמתיןלקברני ולא

 לתשלום יוסף מצפה שאינו הענין בזה אמת של חסד זהו ונשאתני
:עצמותיו אלא. ן מוליכי אין שהרי הענין מזה גמול

 מקללות שמת אז״ל הנה * רחל עלי עתה מפדן כבאי ואני
 וכתב יחיה לא אלקיך את תמצא יעקכשאמראתאשר

 מה זהו יחיה כמנין לאביו ל"גשנהקודס מת כייעק׳ הטורי בעל
 שקללתיה בשביל מת אני שגס הדבר אלי ונגעה כפלה רחל שמתה
 בגחלתי תכוה לכל הזהר רמז בדרך ליוסף יעקב שרמז עוד ואפשר

 ולעני! ־ עלי וזה מקללתי אמך שמתה כדרך מקללתי תמות ולא
 ומנשה אפריס יעקב שאמר כלפי כי יאמר הקדום עס הסמיכות

 וקהל גוי לי אמר א'יעק'ה'יתכרךאמ' דה״פ לי יהיו כראובןושעעון
 לא גויס קהל אמנם בנימן לישהוא נולד הרי וברי תמך יצא גויס
 של המתנה אותה אומר אני לכן לצאת ראוי אין גס תמני עדין יצאו
 לך הנולדים בניך שני על יאמר גויס שקהל לך נתתיו גויס קהל

 שאר מבני יותר יוסף לכני המתנה אותה לתת חרת וא"תומאי
 קללתיוהיתה ע״י בסבתי פי' רחל עלי מתה השיב לזה השבטים

 ולא ומתה שקללתיה לפי כנגדמדה לכןמדה וולדות ראויהלהוציא
 חושבס אני שלי הס בניךכאלו לכןשני לקייסקהלגויס עוד ילד?

 מה עס יאמר בכיך שני וקתה רחל: של הגדול בנה שאתה לפי
 מנין דכתובות "ק פ הדבר והוכיחו בי׳ חתנים ברכת הדין שהוא

 במקהלת רנב״י וקאמר ה' ברכו במקהלות שנא׳ לברכתחתני׳בי׳
 גויס וקהל גוי הקב״ה ל׳ אמר ז"ש עשרה הס קהל שמלת הרי כתיב

 ש״ע י"ב הס שביס גוי׳ ומיעוט עשרה הס קהל כנימן כתקיי׳על גוי
 כן אחריס י״ב עוד צריךלצאתממכי היה בכימן כימלבד שהבטיחני

 שהיית עליך אלא נאמר גזיסלא שקהל כשכלי ותעיתי סוכר הייתי
 אלא ממך לצאת ראוי היה י"בשכטיסכמושאז״לוכן להוליד עתיד

 ועת׳ הצפוין דרך העשרה יצאו צפרניך מעשר שהוצאת הזרע ע״י
 האחריישלא למעט שהסנולדיסלך מהי״ב לך הנשארים בכיך שכי

 דעמני רואה שאני מתה כי לי יהיו ושמעון כראובן השכים אלו נולדו
 בשרכוה׳קהלגוי׳יהיהממךש"משבא י"כשבטי׳אחרי׳למה יצאו לא

 וחשב־ לי יהיו ושמעון כראובן ממך הבני׳שעתידי׳לצאת כי לכשרני
 כאלו ה" לחשבם ממנו לצאת ראויים היו מדלא בכי הס כאלו האל
 השבטים שאר בכי על שאמר לחשוב ואין ממך יצא שאמר שלי הס

 שביס אלא הולדת שלא דאף כמוך י״ב להוליד ראויס היו לא שהרי
 גויס רקהל הבבואה לי כשנאמרה אבל שנפסד הזרע מחמת היה
 ע"יהזרעזה שהלכו אזתס אבל להוליד ראוי שהיית היה ממך יצא
 ראוכן שנים כמסרה אתה בכורי ראובן האדם: כבחירת תלוי

 אתריעקכראזכןככוריאתה פי׳ ככוריהוא ואפרים אתה ככורי
 הית׳ יעקב מחשכת ככחשכל הזא ככורי שהו׳יזסף ואפרים כפועל
 עלי׳ כמסורה ־ עלית כי תותי אל כמיס פחץ :ז״ל כת'ש ברחל

 מ״ש עס ירצ' למרו': עלי' ,עלי' כני מטר׳ אביך משכבי עלית כי ג
 אתראוכןשתטא׳1ד׳יהוד׳וזא׳ליהוד׳זה1ןשי3פ"קדסזמיגר'לראו

הטירו' פי׳מאזתו עלית כני מטרף כתשובה וחזית אכי ועליימשככי

והטלטול



ויח פרשת
 ומגולגלין מטורפים עצמותיו שהי) יהודה לבני שהיה .-והטלטול

 מאותרהטירן׳ דשוט׳ ק ז״ל־פ' לש״י כמ״ש איימ׳ ך שלד ואתה בארק
 א11גופך,־ משונה י7 זלא למרום ועלית בנ^יהרדה׳צגליקיראובן של
 עקידלהתפלל למרו׳שמרע״ה עלית וזהו כתעלה עלה נשתפך אף

 מה על יעקב שנתנבא בעלב ימות ואל כעה״ו ראוכן יחי עליך
בז שכתוב אותו יבא עלה יצועי שאול כמו נורע״ה לכרך שעתיד

: רכך ב ־י והוא עלה ומשה ".
 דסוט׳בפ׳יחי ז׳לפ״ק ירא׳ענקנכהעסמהשפי׳רש׳׳י אמנם

 משת שעשה תימת שהוא-בדרך ליהודה וזאת ראובן
 שלא ראובן ומה ק״ן ליהודה וזאת יהודה שיודה לראובן מי'גרס ק׳-ו

 עצמותיו דקשיתחברו אינו עצמו יהודה קיימת שלדו מעצמו הודה
 היית יהודה אתה ומחמת אביך משכבי עלית ראובן אתת כי על זצו

 הסבת יהודה שאתה כיון לזה הודה ואףראוכן אחיך הבהשיודוך
 עלית בני לך והגלגול^שהיה הטירוף מעונש פי׳ עלית בני מטרף

 קייס שלדו זה כל ועס אביו משכבו עלה שראובן ממה זנהתלקקכי
 ששלדך די ולא למרוס עלית ,אחיך שיודה סבה־ שהיית אתה ו ק

 דסוט' פ״ק דאמרינן מה היינו למרז׳ עלית יהוד' ■אתה אלא קיימת
וזהו הביאנו עמו ואל אמר לאהוועיילי׳ליהבמתיכתאדרקיעא

העליונה: לישיבה עלית כפשוטו למריה עלית -י
את ערב עבדך כי ד׳ ערב רגש פ׳ אחרת משורת בעצין־זה רש

 רעירועכיערבזר׳ * לבו את ערב זה מי ■הגע־
 מי כי בדבר אשם ערב שיצא בזה כי א׳ * זר5כיער בגדו לקח
 תבקשנו ידי מ אמר איך לבחא״כ את ערב הא^זאומי בני לב יודע
 פי"שתיס יריע רע ׳ ׳'ל שאז כמו יניאנו לא יוסף אס יודע וזי

 היו שלא זר עס להיות השני עצתו אערבות בשבי׳ל האחד רעות
 זר ערב כי בגדו לקח ־ יחשבוהו לזר אלא מסף היותו יודעים
 כלה שגופו יהודא של וגופו בגדו לקח והו הנשמה לבוש הוא הגוף

 : בארון יהודהמגולגליןעצמו'בגמר' יתפזרקהואמ"שזעצמותיו•
וק״ק חולקין תלת י חז הוה לך המתרג' כתב עז ויתר את ש יתר

 אפי' הכוע כל שז״ל כמ הפסיד המלכות דבשלמא
 הפסי׳ למה הכהונה אבל אותו מורידין השמי׳ מן גדולה לו פוסקין

 וכ״ת מכהונתו אותו מורידין שחטא כהן וכי אביו יצועי בלבול משוס
 דבתחלה הכהונה שהפסיד נמשך מינה הבכורה דכיון־שהפשיד

 גס הפסיד למה פירכא דדינא אעיקרא מ״ת בבכורות עבודה
 הכתוב דנקט במאי ליישב ואפשר * הכהונה שהיא הבכורה-צץן

 לשון וכתב כהונה יתר בפירוש■ אמר ולא הכהונה בעד שאת לשון
 הכהונ׳שהיא הפסדת מתורץ בזה אמנם כפיה נשיאות משוס שאת

 אצבעותיהם כין שורה שהשכינה הוא שהטעס שאז״ל כפיס נשיאת
 השכיל סיילק אצבעותיה'ואתה פתחי כנגד החרכי מן מציץ זוהו

 לו שהיה כפיס נשיאות שמכללו הכהונה הפסדת לכן באצבעותיך
 על טעס לתת שאת מלת נקט ולכך אצבעותיך בין לשרות להקב״ה

 שאז״ל מה תותר אל נמלת עוד שרמז ואפשר ־ הפסדהכהונה
 שכעס' כמיס פחז זהו מזכיותיו מרובין עונותיו הכועס בנדריסכל

 :מרובי׳ עונותיך אדרב' אלא ,עמר) על מנות הותר' לא תותר אל
 יצוענו חללו על ראובן את ך איךעקבלאב ן^י׳ק לתשן׳

 תשובה שעשה על שברכו מיהודה שנא ומחי
 הבור אל ראובן וישב בפקוק ז׳ל כמ״ש קשובה עשה כג' ראובן והרי
 שפתח אדס היה לא מעולם הקב״ה לו ואמר ולתעניתו לשקו ששב

 התשוב' עש׳ שלא לפי וא״ת לראובן ברך לא וא״כלמה בקשוב׳כמוך
 ברבי׳ יהודה שהודה הקוספו׳דאחר כתבו דהרי ק' סוף הוף בגלוי

 תרעה עד )תניחו ב יעי! ברכו לא למה )א״כ ברכי הודה ראובן אף
 וי״ל • יברכך הוא עלה ומשה בו שכתוב אותו כשיבא ז״ל כמ״ש

 לכפר בתשוב׳ כח אין "כ א ה׳ בכבוד נגע ן וב א דר ון דכי סבר דיעקב
 השבטים לברך כשיבא כן אס מיתת צריך אלאה' חלל בידו מישיש

רב מזמן מת תהיה חתה הזמן שבאותו עלה ומשה בו שכתוב אותו
:במיתה נתכפרת שכבר יברכך הוא

 ונאם שאז"ל״כגמרא במה עוד לדקדק שיש מה מתורץ וכזה
 בפי ותריאז״ל תשובה של עולת שהקים על הקם הגבר

 שפתח אדם היה לא מעולם לוהקב״ה אמר הבור אל ראובן וישב
 כי ויראת ׳ בתשובה ה לדע קדם ראובן היי א״כ כמוך בתשובת

 לפי הוא מראובן יותר תשובה של עולא הקים דוד שנקרא הה
 מראובן אבל מדוד אלא ת מכפ: יחיד שתשובת ידעו לא שהעולם

 איכא בעה״ב ימות וחל בעה׳יז ראובן יקי ואמר תרע׳ה דביכו אף
 שכ״כ ה תרע של תפילתו אלחמכח זכה תשובה דלאומכח לי למיל

 דהתפלל דאף התרה צו אין עולמות בב' דנדוי שסוברים הפוסקים
 ?תקום 1ל שתתיר התיה אינותכח למקומן עצמותיו וחזרו משת

 י^כזתעצמו קוד ג רבינוע׳ה משה תפילת אלאמכח
 התשזל שמועילה הכל שידעו קשובה של עולה הקי' שדוד שכקבנו

 מועיל' דאינה העס סוברים היו מראובן לאלו בחייס כשהוא אפילו
 ומיתה התשובה מ^ע״י5ה צער שסבל לאחר אלא לאדם הקשובה

 טיברכנז בדי תשובתו לי הועילה לא חי כשהיה שהרי־ראובן מכפר
 דהיה׳עזןחלול ראובן דשאני )לומר לחלק העם יודעים היו ולא אביו

 אף דראוכן אומרים דאיז עלה שיצועי אותו חללת כדכתיכאז ה'
 ופסקה הוא הדין נח היבבני הזמן שבאותו ה'כיון חלול שהיה

 השס קידוש מצווי'על נח בני שאין ממלכים בעשירי הרמל׳סז״ל
 הזמן לחותו ה חילול עוץ לו ליחשב ראוי היה כך לראובן כן ואס

• •* :עונות שאר הזה בזמן כמו נח שהיובני ־
 מדבר בני אס ק״ק ־ עלית בני מטרף יהודה אריה גון*

 משא׳הסבטי׳ יוקר בניכשמברכו לקראן הוצרך למה כעדו
 כני של אמר.מטרף וכאלו בני למלת סמוכה מטרף זיראהדמלת

 נתן אביו יצועי ובלבל ראובן שכעס בשביל אז״ל עס והוא עלית
 וכעס טרוף מסבת פי׳ בני מטרף זהו ליהודה לו שנגזר המלכות

 טרו' ון לש נו י צ מלונדון במעלת אהה עליה יצועי שבלבל ראובן בני
 של מטרפו דרשו4וחז״ באפו נפשו טורף הכעס על נאמר בכתוב

 הדין כפי אחת ק^ו לתרץ באז נהעלית דורשי'עליה עלית יוסף
 אבותיו מקו' ממלא שיהא ן>לבד לבכור היא שהמלוכ' מלכים ה'ל ב

 בכתובו׳שמעזן• עליו הקד׳שאמרו מרבינז הדין והוציאו חטא ביראת
 נשיא בני 11גמלי חכם בני ששמעון אעפ״י נשיא כני געל^ חכס כני

 תחטא כשמל ככור מראוכן־שהיה המלכות שנסתלק כיו! קשה וא״כ
 אבותיו מקום ממלא מכלם גמור צדיק שהיה ליוסף לינתן לו היה

 פי׳ במעלת עלית יוסף של מטרפו תירצו לזה עה׳ס חטא ביראה
 כמ״ש עליהם המליכוך זמן שכאזתו עלית יוסף מכירת מסבה

 מקומות כג׳ אחינו את נהרג כי בצע מה יהודה ככ״רבפ')יאמר
 כיון יהודה וא״כאתה עליהם מלך אותו ועשו אחיו עס יהודה דכר

 דבר עליהסעלאוהו להזוקמלך עלית יוסף אחיך שמזמןשטרפו
 צדיק שיוסף אף ירד לא עלה אס מלך והיית עלית שכבר כיון א"כ

 יוסף של אחרמטרפז באופן חזי׳ל דברי מפרש ורש"יז׳-ל ׳ יותר
:טרוף כשאמרתי הרגתו שאתה חושדך שהייתי נסתלק

 במאי מילתא נימא שהזכרנו7חטא יראת של הענין ובזה
 עדענו׳מביא' וכו׳ מביא' קורה ת'ר דע״ז פ״ק דגרסינן

 וזריזות זהירות לידי שהביאו דאחר וקשה * לידייראתחטא
 יחטא שלא אינו דקאמרהכא חטא דיראת ויראה יחטא שלא ש ׳מכ

 לי ויגרום חטאתי אולי בלבו יחשוב כלשעה שישמענו׳ שכיון אלא
 נתלכלכתי שמא סבר יעקב וירא בגמרא כמ״ש רע שוס החטא
 ונתמעטו חטא אולי לנפשו ירא שע' שכל על חטא יראת זהו בחטח

 כתה בו ליישב גדול מפתח שהוא נכוןוכתבתיו דבר והוא זכיותיו
 דרוש המעיין ואתה חספא לך דלאי הא ואנא חז׳להקשיס מאמרי

על שמדבר מייןאז״ל עניס ־ ,הכליל : שכר וקבל
 משלל עס עוד דרכם עפ״י ונאמר יין כמספר ע׳ שהם הסנהדרין

 עצמו מדעת ושמ״ת דס ושופך עיניס יפה עם אדמוני שהיה דוד על
 נקראו הסנהדרין שהיו הסנהדרק תדע' עינים יפה עם ת״ל הורג
 עיני' חכלילי זהו אדתוני שהי׳ דזד המלך מתנב׳על זהו העדה עיני

 לא גדול חכם שיהיה ואף רשעים אדומיסלשפוךדס פניו שיהיו
 ע' מעצת יין מסבת יהיה שלו החכלילוה אלא עצמו מדעת יהרג

 הוצל שאס המזג יחסר אל ליין סנהדרין המשילו ובגמרא סנהדרין
 ׳1הק וכתבו יוצא קטנ׳ סנהדרי כשיעור נשאר אס לצאת מהם אחד

 התוספות מ״ש לע׳ד מובן )נזה השבעיס שליש שהוא מזיגה דהיינו
 ניחא בהא אמנס מנ״ל במים ולא ביין יין הוא דקרא דמזיגה דע"ז
• ודוק אחד במין הוא שהמזיגה סנהדרין גבי המזג דכתיב ן ו דכי
 אלאלנןשניסבשב״א שנים לכן תיקרי אל מחלב שנים ולבן )זהו

 סנהדרין במשנת ששנינו כמו ועוסקין זוגות יושבים שהסנהדרין
 חזית במדרש מצאתי וכן מחלב ההלכה מלבינים שנים היותם שע״י

 שן לשון שניס לבן כאן פירש והמתנות סנהדרין אלו בחלב רוחצת
 זוגות שיושבים שנים לשון אלא ואינוכן בשנים ההלכה שמדקדקין

 שיושבי׳ סנהדרין אלו ופוקחזידבמ׳חזיתקאמר כהלכה )עוסקין

 ',ה רז"לדיישכר הקשו ,ישכון ימים לחוף זבולון שנים: שנים
 באג שאס ז״ל רבינוירוחס שכתב הדין עם ולע״ד ,להקדים ראוי
 עסג' לזה אמר וזה כסחור׳ עשו׳ לזה אמר זה להשתקף אד' בני שני

 א׳ בתור׳ זה אחרשעס' אס אכל כרין הוא השותפו' ונחלוק בתורה
 והוצי׳זפ תועיל ונחלו׳אינו מסחורתי וכך כך לך אקן אני האחר לו

 כ״אע״ב פרשתי.כסךתא)'לעיני״דף ובזת מעובד׳דהללושבנ':
 * שס עיין תבונה יעיק ס7א1 חכמק מצא ס7א אשרי משלי עפר

וכיו!



ךב ויחי פרשת
 . אלא צריך אין כפרקמטיא לביתו דהבא משוס ליציאה ביאה הקדמה
 אכל לשלום בא שככר שהביא כפרמקטיא שירויח אחת לברכה
 האחישילך ברכוה שחי צריך בפרמקטיא אחרת לעיר מביתו היוצא
 אהה ברוך הקדיס ולזה שמוליך כפרקמטיא שירויח והשנית לשלום
 נוסף ו כוי׳ בצאתך אתה וכרוך אחריו הטב שיכא כדי קודם כבאך

 כפרקמטישלך כאת שככר ככאך אתה כרוך פ דה׳ ראשון ין עב על

 בזמן אחת ברכה אתה כרוך וזהו יצא דככר דהיינו דומיאדכצאתך
 כפרקמטיא שתרויח אחת לברכה רק צריך לשלוסואינך נאת שככר

 צריך שאתה שמלכד כפרקמטיאשלך בצאתך אתה וכרוך שהבאת
 צריך אתה בצאתך מ״מ כמוככאך כפרקמטיא שתרויח לברכה
 דאס נמי הכי ואין לשלוס חפצך למחוז שיגיעךה' נוספת כרכה

 למילי אלא לפרקמטיא ובא כיוצא מדבר היה לא כפרשה כאן הכתוב
 להקדי' צריך היה אז הדרך מן שמירה אלא צריך היה שלא דעלמא

 ואח״כ יציאה תחלה שהזכיר מפרש' דוד דהא לך תדע לביאה יציאה
 דאסכן לפרקמטיא ובא כיוצא מדכר אינו דדוד מטעם כיאה

 כיוצא אלא מיירי לא דוד אלא כאן כנזכר וצאתך יכרךכואך ל הל
 עליו ויגיד הדרך מן שמירה אלא לו צריך ואין פרקמטיא כלי ובא
 כיון א'כ ובואך צאתך ישמור ה רע מכל ישמרך ה' כתיב דהכי רעו

 הקדים דלכך בהליכה כמו כחזרה בעי דנשמירתגזפומייריכך
 אמר ולוה בא ואח״כ יוצא דכתחלה עולם כמנהגושל לביאה יציאה

שמירה והזכיר התורה לשון ששינה כמה כלומר מפרשה ודוד
:כרכה הזכיר ולא וכיאה כיציאה

 כיוצ׳ אלא כפרקמטיא מיירי דלא ליישב אפשר הכתוב ובפשט
ויימררוהו כוי׳יו וככר זי׳ו וכרוך וי״ו מצו׳ויהי׳ לדבר

 ולא כהליכה לא נזוקין אינן מצוה שלוחי ל שאז מה עס יוכן וכז׳
 חורת אפי'שכב' ככאך אתה כרוך זהו מכשילן אהה כ דאל כחזרה

 כצאתך אתה וכרוך המצוה לעשות בצאתך מעשותהמצוהאכל
 ניזוקק אינם מצוה דשלוחי שאכרכך מבלי בצאתך אתה ברוך וכבר
הקדי' לכך שכיאתוכיציאתו הרשות לדבר ובא כיוצא מיירי ה ודעי

:מילין לאלוה עוד פרשה כאותה וכהגיעי היציאה
 ויששכ^ בצאתך וכולו! שמח כפסוק זה כהפך לומר ואפשר

 רב כי הכי לשמואל אמרו כגמרא מ'ש כאהלךעס
 ועל עלי ליתו ליה אמר וחשוכא קדומא למיתי מהו כאגא כי דדיירי
 לא מצוה שלוחי דאףשהס היא שסברתו הרי ידענא ליזיללא צוארי

 שדרךהיוצאיס אף בצאתך זבולון שמח זהו כהליכה ידעאסנזוקין
 יקי־' מה בחזירה יודעיס שאינס לדאוג מצוה לדבר אפילו מביתם

 כאלו היא שהרי גמורה כצאהךשמחה שמח זבולון אהה בל א להם
שיששכ' מצוה עושה אתה כחזרה אף זבולון שאתה לפי לשלום כאת

:בקורה שעוסק לביתו טרף לו לךשתכא ממתין כאהלך

 להשיג רצה יששכ׳ כי יאמר הפש׳ ע״ד וכו׳ טוב כי מנוחה וירא
 כתחלה ייסורין לסבול שכמו ויט לכן טובות ג'מתנות

 ישים פ"קדע״ז כמ"ש גרס חמור זהו תורה של כתרה להשיג רצה
 לביתו הלך לא עשה מה להשיג וכדי למשאוי כחמור ד״ת על עצמו

 הארץ על הרה של דרכה כץכיןהמשפתיסכךהוא1לשככרקר
 עה״ב מתנות להשיג רצה טוב כי מכוחה וירא גס ־ תישן

, : שבת שכולו עולם מכוחה שנקראת
 ויהילמש זה כל להשיג מקנ׳א״י כנגד נעמה ואתהארץכי גם

:יסורי׳ טובו׳וכול׳ע"י מתנו' כמשאז״לג׳ ייסורי׳ עוכדשקכלעליו

חכמי׳ טולתלמידי כי מנוחה וירא הדין עס לפרש יראה קודי
 וכחפירות כבנין לעסוק שארהעס עס כעצמם יוצאין אין

 כעצמם יוצאין אין אס אבל כעצמו יוצא אחד העירבד"אכשכל
 כגון האדם לחיי שצריך דבר הוא אס במקומן אחריס שוכריס אלא

 כעד זה יששכר כי ז״ש • חלקס לתת חייכיס וכיוצא בורות
 אפי׳שיהיה כעצמו האדס לצאת שצריך מס הוא אס כתורה שעוסק

 זהו עס לצאת חכם תלמיד של כבודו שאין יוצא אינו לחייהאדס
 שאר עס לצאת ושלא בביתו ולישכ להכבד טוב כי מנוחה וירא
 הוא שמהשיוצאין אע״פ לשון כי יהיה נעמה כי הארץ ואה העס
 תהיה שכזה בארץ בורות להם לחצוב הארץדהיינו נעימות לצורך
לסבול שכמו ויט א״ע נפש חיי כה שוש רואיה כל לעין הארץ נועם

פי׳

 פעם ואדם שכתב ווה כיה הפסוקנימא זה לידן לאתא וכיון
 אינו אהד הלומדמרב ז דע שאז"לפ״ק תה לרמוז שניק

 י אש: והו רב׳מעלי מחד גמרא אכל א סכי■ ה״מ כרכה הימן רואה
 דהיינו נאבד'ממנו שאיכה הגרסא שהיא התורה חכמת מצא אדס
 דהיינו ההכרא שהיא התכונה לעכין אכל אחד מרב שלומד ע״י

 דהיינו התכונה להפיק .אחר אדס צריך דכר מתוך דכר הוצאת
 : ואד׳שהסשניס אדה הרומז ן כוי ואדם זהו רכניס מפני שילמו־

 קדמגילהאסיאמר שפי מ עם חכמה מצא אדס אשיי ירצה אץ
 תאמן ומצאתי יגעתי תאמן אל יגעתי ולא מצאתי אדס לך

 סייע' במש׳וכמקן אכל נד״ת מילי והכי תאמן אל מצאתי ולא יגעתי
 עת׳ סי גרש׳ לאקומי אכל לחדודי אלא אמרן לא כמי ובד״ת דשמיא
 התור' חכמ׳ שמצא הגירסא שהיא חכמ' מצא אדס אשרי ז״ש דשמיא
 לו שהיה אשריו גירשא דהייכולאוקומי יגיעה כלי מציאה נדרך

 שהוא דכר מתוך דכר להבין שהיא התבונה אכל כייעקאדשמיא
 להפ׳ יטרח עצמו ואדם הפס סייוע כימלכד צריך והפלפול החדוד

 האד׳ שגס צריך דשמיא סייעתא מלכד כי לומר ואדס וי״ו כתכ לזה
 מצאתי ולא לךיגעתי ויאמר יטרח האדס אס ואז אותה להפיק ייגע

 סחר׳ טוב כי וזהו מוצא הי' ודאי כהוגן יגע שאס שיגע כו תאמן אל
 הכסף סחורת כמו אינה שהזכרתי התכונה משחרכסףפייכי

 סחר'משחר טוב כי האמן מצאתי ולא יגעתי אדס יאמ׳לך שאס
 טוב כי ולש תאמן אל מצאתי ולא יגעתי אדס לך יאמר שאס כסף

 דות' והפלפול שהחדוד כשף מעושר עושרו טוב כי אמר ולא סחרה
 ,תכואיז ומחרוץ נ־הו׳ אמר הכתוב זה ולגלות שמשתכ׳תדיר לסוחר

 יש כישס וזהב לכסף דומה שאינו לך אומר שאני הוא הענין לזה
 שכלו לחדד שטורח שהוא התכונה כסוחר אכל מוצא ואינו שיגע

 אכלכאוקותי היגיעה אחר ימצא שלא א״א מתוךדכר דכר ולהוציא
 שהוא לכה שוה הוא פס הכתוב כראש שהזכיר החכמה שאי! גירסא

 : מוצא ואינו דיגע אפשר כתרוויהואיכאלמימר המשאומהןשס
 אדס יאמר שאל חכמה מצא אדס אשרי לפרש אפשר נמי אי

 מה א״כ חכסאוטיפש הטפה מעת עלי כלכוכיוןשנגזר
 החכמיוכא׳לו שמצ אדס אשרי לז״א לומד שאג־ כחכמה לי יהיה שכר
 שגזרו אף מ'מ השמיס מן לו גזורה היותה שעס לפי מציאה דרך

 זהו התכונה להפיק הכה הוא טרחו ג"כע״י והאדם השמים מן לו
 : נדב׳ כיה הוא עצמו ואד׳ עליוכך גזר שה סיכמו לרמוז ואדס ו וי

כעה"חול תורה הלומד כל שאז״ל מה דה״קעס אפשר נמי אי
 ואמר בעה״ז חכמה מצא אדס אשרי זהו ומלמדהלעה״ב

 לעתי׳ האד' שזה אשריו מסיני נפשו קכל שככר מה מצא.פי'שמצא
 שלמד מה כל שהאדס הקודמין כה שכתכו מה לרמוז תכונה יסיק
 האד׳ שזה לרמוז ואדס וזהושכת׳ לעתיד לו הכיןמגלין ולא ז בעה

הגדול האדס אותו דכרי ולשמוע להשיג יזכה בעה״ז כקורה שלומד
 :המשיח המלך שהוא תורה סתרי לנו לגלות העתיד

 הטכע חכמת כנגד היא חכמה ותכונה חכמה כי אפשר אן
 יהד כחכמה ה' שכתוב וכמו מעשהמרכבה כנגד היא ותכונה

 לפניו האדס מוצא הטכע חכמת כי כתכונה שמיס כונן ארץ
 שהאד' צריך ערככה מעשה שהיא כתכונה מזומנו׳אכל ההקדמות

 חכס היה כדתנןאס דכר מתוך דכר ויוציא התכונה יפיק עצמו
:מדעתי מכין

 עס התנאי שיעשה הסוחר האדם כי לענינינו המכוון אבגם
 הוא הת״ח בתורת ויחלוק להסתחר ילך שהוא הת׳ח

 כסחורה לצאת הקדיס זכולון כי ליששכר זבולון הקדיס לזה טוב
שמח כ ג מרע״ה ככרכת הקדים ולזה כאהל ישב שיששכר קודם

: כאהלך יששכר שככר לפי בצאתך זכולון
 ככאך אהה כרוך וכתב אחר כמקום הכתוב שיכה למה וא״ת

תירצו ככר ליציאה כיאה שהקדים כצאתך אתה וכרוך
 העולם מן יציאתך שתהא בצאתך אתה וכרוך ככאך אתה כרוך ל ז'

 : ע״א קמ״ח דף לעיני' תאו כסי המצא המאמ' כאותו וע״ד כביאת
 אתה וכרוך פלך בפרקמטיא ככאך אתה כרוך שס דרשו ?וד

 צאתך ה'ישמור מפרשה ודוד שלך כפרקתטיא בצאתך
 אדרבה מפרשה ודוד הקשזדהיכיקאמר ורכים • עכ׳ל ובואך

 דאיך הקשו ־גס לביאה יציאה דהקדיס כילבת׳איפכאקאמרדוד
 ־ כפרמקטי׳שלך אומרו ליציא׳עס כיאה שהקדי'כפרש׳ מה תיקן

להו ניחא כפרקמעיא כפרשה הכא דמיירי דכאומרס ויראה



דחי פרשת
 לסבול שכמו ויט כי יש פעמים מ״מ פורעמש אינו שהת׳ח ואף צי'

 שאין ממן זמן באיזה לך תדע הארץ לנעית׳ שהוא בזמן מש לכרוע
 שיהי׳ בזמן וזה אחרים שוכר אלא כעצמו ק״ק שהוא זה יששכר יוצא
 להשכיר הוא שהמש עוכד למס אלא כלבד למס כתוב לא עובד למש

חיי כה ולעשות הארץ להנעים היורות לחפור שיצא כמקומו עובד
: סימןמ״ג דעה ביורה זה ועיין נפש

 המטה ראש על ישראל זישתחו תהרא"סז"לבפ׳ הגאון כתב
 הגאון שהקשה במה קשה * השכינה לצד עצמו הפך

 שיצטרך עד ליוסףהיתה דמנ"לדרשי׳יז"ללומרדהשתחויתו ז״ל
 להקכ״ה יעקב השתחויתו ודילמא השכינה לצד עצמו הפך לפרש

• דבריו יוסף שקיבל על היתה
 לא מי להקב״ה היתה דהשתחוי׳ דלימא דאפילו לדבריו ןע׳ק

 על דאל׳כ השכינה לצד עצמו הפך למיתר כעינןנמי
 וישתחוישראלסתסוכ״תדעלראשהמט׳ למ״לליכתוב המטה ראש
 וזהו דבריו קכל זה כל ועם מלך שהי' כולם שהי׳ראש יוסח על חוזר

 שלו המטה ראש סכת על לו שהודה להקכ״ה סתם ישראל וישתחו
 היינו דא״כ אפשר לא הא ־ כארץ לקכרן לו שנרצה יוסף שהוא

 וז׳לוישתחו' עצמו הגאון דכתובכמ״ש שלימה מטתו שהיתה א ד׳
 חשיכות לשון המטה ראש שהיה דבריו יוסף שקבל לה'על ישראל

 כלשון כן שמפרש נראה אין עצמו שהגאון ועוד ראש בשמים כמו
 שהשתחויתו ז״ל רש״י יפרש דאס ועודקשה • דבריו סגנון כפי ראשון

 שהו' 11ישר ישתחו 1 ה״פ אלא עצמו שהפך אינו המטה ראש ועל לה׳
 שהוא ושמעינן המטה לראש הלל א״כ המטה עלראש לה'שיושב

 דיעקב אולתיה עלראשמטתומאי היה שה׳ לומר בא שאס הקב״ה
 הדהיינו ואפשרל ־ ממטתם למעלה השכינה נמי החולים בכל

כמ״ש חלוש אלא ממש חולה עדין דאפילולאהיה דיעקב רבותיה
:כראשו שכינה היתה יעקב למעלת הגאון

 לפירוש חשיבות לשו! הוא המטה דראש ל ז" הגאון כמ״ש גם
 יוסף והו׳על כמשמעו ראש ויפרש בכך דחקו מי אחר דבר

 כלס וראש ככור שהוא נמצא לו הככורה נתנה אכיו יצועי ש־חיללו
 רש״י הגנון כפי חשיכות לשו! ראש מלת הגאון דפירזש נאמר ואס

 רש״י זה כתב שלא ראיה אינן ז״לשיוסףהיהמלךזה1ן"לשכתכ
 ראש נקרא לעולסשסוכרדיוסף אלא חשיבות לשון ראש לפרש ז״ל
 לתקן שכא הוא מלך שהוא שאתר ומה הבכורה לו שנתנה שס על

 המטה על ראש על מאי שלימה מטתוכולה שהית' על השתחז' דאס
 אפילו ג(א שלימה דהיה פשיטא כולה דמטתו השיב לזה ליה מיבעי

 אבד לא אי בו מסופק שהיה יוסף שהוא שבכולסוהבכור הראש על
 לכןוישתחו לאביו מחככו זז וראהשעכ"זלא מלך תחת'שהוא צדקו

שכונת לא כולס וכ״ש בו מסופק שהיה המטה ראש שאפילו ישראל
: טעס לתת כא אלא מלך לשון ראש לפרש ז"ל רש׳יי

 מיכעי לה׳ ישראל דא׳כוישתחו ראשון ללשון שתירוץ בתה גס
 עצמו שהוא אחר הדכר לפי קושיא הך א"כ׳תקשה ליה

:שסדחוזרלה' פירוש

 אתרי פירושו דא־כבי׳ ז״ל רש'י של ראשו! כפירוש ליה קשיא תו
 דהשתחויתו דתשתע כעידניה תעלא כתב ריכשידקודס

 השתחויתו משמע השכינה לצד עצתו הפך כתב והדר ליוסף היתה
רש׳יז״ל שפירש דאחר זה ככלל קשיא תו יתברך: לה׳

 השכינה לנד עצמו הפך לפרש דחקו תי לה סגיד בעידניה תעלה
 על לפרושי׳ אפשר והא אימשוסדכעילפרשתלתעלראשהתטה

 למה טעס נתן ואח׳כ ליוסף ישראל וישתחו יוסףוה"פדקרא
 דמיו על והודה שבמטתו וחשוב ראש שהיה על והשיב לו השתחזה

 נותן דהפסוקעצמו ואיתר דהוהכעידניה משוס תעלה שהוא אף
 לצד עצמו הפך דמ״ש נאמר ואס ־ ההשתחויה לדבר טעס

 ליוסף השתחוה דיעקב נהי ז״ל י דק"ללרש משוס הוא השכינה
 בו והפציר מנעו לא איך עצמו יוסף אבל כעידניה תעלא מטעס

 השכינה לצד עצמו להפוך המצאה יעקב שעשה הכתוב אתר לזה
 האלאאפשרדא״ב * להקכ״ה כדישיביןיוססשההשתחויה

 שהו' ליוס' השתחז' לא הרי המטה ראש לצד עצמו שהפך כיון יעקב
 והפ' חזר לה' שהשתחוה דאחר השתחויו' ב' דעשה נא׳ אס התעלה

 דתרי קשה והשתחוה וחור יוסף שס שהיה המטה עצתולרגלי
 שיראה תה לכן ־ הספר תן חסר ועיקר כתיבי השתחויותלא
 שהפך אחר דבר וצ״ל לשונות ג׳ שהס העיון ז"לאחר לינלשזןרש"י

 עע ליוסף ישראל וישתחו פירוש בתחלה פירושס ג' והס וכו' עצמו
 הכתז' טעם שנות! הוא המטה ראש על זה ולפי בעידניה תעלה שס

 ותעל׳בעידני' עכשו המטה ראש שהיה על א לו" לבנו השתחוה למה
 ל ר׳ המטה ראש ועל השכינה לצד עצמו הפך ד״א * סגידליה

 שהיה יוסף סיבת על לה׳ וישתחו א ד ־ שהקב"ההיהעלראשו
: שלס היה מלך שהיה ראשמטתוואפ"ה

 השת' שמה דכר מאן ק ק׳ ׳ רחל עלי מתה מפדן בבאי ואגי
 ילקז' של אחרון בקונדריס מ״ש עס התנבא שיעקב ויראה

 יצוהעלי הרהרעכשו יוסף ליוסף ויוגד האלה הדברים אחר וז״ל
 בלבו היה שזה יעקב ניבא והנה אצלו שאוליכנהלהקבר אמי על
 בדרך אמך לו ואמר יוסף ממנו שישאל קודם התחכס לכן יוסף של

 לעכו' בניה שעתידים לפי ז"ל כמ״ש הדכר פי על שם ואקברה מתה
 מכל יותר מועלת שתפלתה עליהס רחל ומתפללת בגלות שס דרך

 בדין וטוענת התפללת שרחל איכה במדרש כמ"שז״ל התפלות
 בדעתו היה שבעלי אחותי קנאת סכלתי אני ואומרת להקב״ה

 בני עונות תסבול לא למה אל ואתה אחותי עם ושכב עמי לשכב
 תלת על אלא מתה מלת על חוזר אינו עלי מלת פי' עלי מתה זהו

 ששכבתי עלי צער שהכלה כשכיל עלי היתה כדרך שמיתתה כדרך
 שהיא לפי אחותה ולא בדרך היא מתה לכך עמה ולא אחותה עם

 הדר' על חוזר הוא היא וקריכן הוא כתוב ולכן כדין להתפלל יכולה
 המלחת' אנשי שעוברים פי'מקום לחם בית נקברה שהיא ר״ל והיא

:להתפלל כגלות בניה השכאיסשתוליכין
 בני' על הנחם וכו׳מאנה כניה על מבכה רחל הנביא אמר הה

 לרמוז כיון אמנס ליה מבעי אינם כי ק״ק ׳ איננו כי
 רק עתה שוכב בעלה היה לא איננו כי היא ה׳ לפני רחל שטענת

 שהס בניה על להנח' היאתאכה ולכן הצער וסכלהזה אחותה עס
:תתנחס איננו ה׳יתברךשהזכיר ואיננו כי כגלות

 הייתן׳ ק״ק ־ דבר אשר וזאת וכו׳ י״ב ישראל שכטי אלה כל
 לפישיש כי ויראה כברכתו אשר איש ומאי ויברך היינו דבר היינו

 וזאת לז״א קשות אתס דבר אדרבה ולוי לשמעון כרך שלא לטעות
 קשה הוא דבור סתם שאז״ל כמו קשה דכור אביהם להם דכר אשר

 הדיבו׳ זה ע״י כי לטובת׳ אדרבה קשות להם שדבר רואה שאתה זה
 כיון דאל״כ השטן עין שלטה ולא לכרכס יכול אותם ויברך הקשה
 אותסקשות דבר לכך ברכתם בהס יתקיים שלא חשש שחטאו

 במה נתרצה שכבר השטן עין בהס ישלוט ולא כך אחר לברכם כדי
 על חוזר כברכתו מלת לע״ד יראה כברכתו אשר לזה קודם שחורפס

 חמין בחמי אחרשנכוה שיעקב הכתוב לתקן ורצה שהזכיר ישראל
 עד מכולס יותר יוסף את לברך חזר איך יוסף עם האחים מקנאת

 ולע' יוסף תהייןלראש ברכתהורי על שגברו אביך ברכות לו שאתר
 כמ״ש וכללן חזר א׳בפרטי לכל שאחרשברך כתב לזה לקנאה חש לא

 ברכו׳הורי על ברכו׳אביךשגברו א׳מכ׳יהיו לכל ואמ׳להס "ל ז רש״י
ג ככללו׳ אותס ברך עצמו כברכתו אשר איש

 איש מלת יתור ק״ק ־ אותס ברך כברכתו אשר איש
 אמנם אותם כברכהסכרך דהל"לאשר ליחיד מרבים והשנוי

 יעקב ממקוסשסייס משה שאתר אתבונן תשז"לתזקניס עם יוכן
 כי דכרלהס וואתאשר ז״ש במלתוזאתהתחילתשהוזאתהכרכה

 איש שנקרא משה שהוא איש אביהם להס דבר אשר וזאת מלת
 בזאת ופתח אותס וברך ממנו למד יעקב של כברכתו אשר האלקיס

 מהשבטי׳ אחד לכל יעקב ז׳"לשאח׳שברך יש״י שכתב למה כיו! ועוד
 כל אחרשבירך מ־ע״ה עשה וכן בכלל לכולם וברך חזר כפרט

 מי ישראל אשריך שאמר כאחד לכולן וכללן חזר בפרט השבטים
 הפסוק בזה ונסייםהדכורבברכתמרע״ה ז״לשס כמוךכמ"שרש״י

 עין כדד כטח ישראל וישכון כפסוק לזה רמז התורה כסוף שם שגס
 אבאר שס נגיע ואס יעקכ שברכן הברכה מעין ל ז" ופרש״י יעקב

: באותסהפסוקים רחוב ביאור
 וקראם לאחוריהם נסוגיס שהיו תלמד ז״ל פרש׳׳י אלי נא גשו

 ולא כתב מהרא׳׳סז״ל הגאון ׳ המילה להם והראה
 שהראה נסוגים שהיו נא גשו ממלת דכתרדתפיק פירושו שמעתי

 זלע״דאודמפיקליהתמלתאלי * תפיק תהיכי המילה להם
 אן בבשרי אלי מהשיש ליאות דה״ק ודאי אלא נא בגשו דסגי

 לא מעלי איש דה"קעדעכשושלאיצאזכל ־ולתנא מ ליה דמפיק
 מעלי איש כל שהוצאתי נא גשו המילה להראותכס יכול הייתי

: המילה ואראכס

ונחתם



ת ויחי פרשת
 מעין שהס מרע״ה ברכת פסוקים כשלשה דבורנו ונחתם

ישורון: כאל אין יעקב כרכות

 • ישראל אשריך * ישראל וישכון ־ אלקיקדס מינונה
 שמתגב' מי כמו יושכשמי׳לרמוו ולא שמיס אמררוככ

 * ישראל כעורך השמים צבא משדד כך עליו שרוכב אחר דבר על
 שהרכין סיני הר על ה׳ וירד כפי מיש לרמוו שמיס רוכב עוד ואפשר
 שהם העליונים השמים עשה הקב״ה זהו סיני הר על שכינתו
 על רכב כך אחר למקום להוליך עליו רוכב שהגכור כסוס ערכות
 ונקל עזר שיהיה כדי כעזרך סיני הר על והרכינס שלו השמים

מפיו: התורה לשמוע לישראל

 אין דכוטה פ״ק למ״ש כיון השמד ויאמר אויב מפניך לגרש
 מן שלוחו כשעת אלא האומות ממלך נפרע הקכ״ה

 ויאמר כך ואחר שלוח דהיינו גירושין עליו גזר כתחלה זהו העולם
 יעקב עין כפחכדד ישראל וישכון וזהו השמד: כמלאכיו

 ואתם בה' ושניתי לאומה הכיתי לא ה׳ אני כסוטה שם ע׳ש עם
 חכתכס ראו וזהו כלים אינם והה כלים חצי בנייעקבלאכליתס

 שהם אף ישראל אבל אחת בפעם השמד ויאמר לאומות ה׳כי לפני
 משגיח הקכ״ה שאין שאף הכליה מן הס בטוחים הס כדד בגלות
 יעקב בזכות בהם משגיח אחת בעין לפחות עיניס בשתי עליהם

 ב כליתס לא יעקב בני ואתם זה על מ״ש לרמוז יעקב נקט )לכך

 כתב לא ואמאי עיני כתב לא אמאי ק״ק בטח ישראל וישכון
 דנקט ותירוש דגן שנא מאי ותו יעקב במקום ישראל

 ישראל שיהיו אפי׳ מ"שרש"יז״ל כפי אמר ׳ מינים משבע טפי
 דוגמ' הס שהרי להכות' האומו׳שיבאו מן יתייראן לא יחידים בדד

 ויוכל מלאך וישראל ועכ״ז לבדו יעקב ויותר בו שכתוב אביהם יעקב
 עלי ונאספו מתיירא שהיה שכס אנשי את השבטים כשהרגו וכן

 לו ואירע בדד כשהיה כי יעקב שם נקט ולהכי לו יוכלו לא ז ועני
:ישראל נקרא היה לא עדין המלאך ענין

 ׳'מ מ אבל אתיירא דלא דנהי ושמ*ת פי' ותירוש דגן ארץ אל
 יעבוד מי בדד אהיה ואס ויוגבים לכורמים להם אני צריך

 לרמוז וגפן חטה אמר לא ותירוש דגן ארץ אל אתר לזה האדמה לנו
 בסוף שסופר במה ממורח הדגן תוציא הארץ צדיקים שכשתהין
 סולק׳ ומסיר מגכזיו רוח מוציא הקב״ה פריו כלבנון ירעש כתובות

 אח' בקרון ענב מביא אדם ענב דם כתובות בסוף אמרו ותירוש גס
 נמי ניחא ובהא ותירוש דגן כתב ולזה גדול כפיטס ממנו ותסתפק

 האדם יצטרך שלא לשבח הכונהאלא דאין תינים שאר כתב דלא
לאילנו' ראש שהאחד והתירוש הדגן בזרעי׳ואילבו'לכך*נקט לטרוח

: לזרעיס ראש והאחר 0
 עיטרא רבא אתר טלכיוןמ׳שפ"קדתענית יערפו שתיו אף

 את׳כשתהיו התבוא' שהיא לפירי ני?/ תטרא לאילני רזיא

 אף ותירוש דגן מוציאה הארץתהיה כי מהטבע חוץ יהיה צדיקיס
 חד שתיהס הצריכין וניחא רזי׳ ומט'דהיינו טל יערפו שהשמי׳לא

 ולא ניחא דהיינו בלבד טל יערפו ששמיו אף וזהו לתירוש וחד לדגן
:לשתהן יועיל בלבד ניחא מטרא רזיא דהיינו נמי מטר

 רש״י עסמ"ש יעקב והדר ישראל וניישכדנקטברישא ירצה או
 על בזכר מי יעקב אלתי שם ישגבך צרה ה'כיוס יענך ז״ל

 אומר להתגייר האומות כשיבואו לעתיד כי אז״ל ועוד יעקב הצרה
 זהוכי עליךיפגלכעשירותך בעניותך אתך גר להסהב׳המי

 ישראללשון נקראים יהיו שאז בדד ויהיו בטח ישראל ישכנו לעתיד
 ודוגמת מעין והטעס בשררה הגויס יהיו שלא בדד ויהיו ש־־רה
 ליעקב מכוניס שהיו בצרה שהיו יעקב בשס נקראים ישראל כשהיו

בשמחה בדד יהיו בגאולה אף בצרה בדד ישראל מהכעה״זהיו
:אתס לזריס אין1

 דתענית פ״ק לקיש ריש מ"ש לרמוז יעקב ירצהכדדעין אן
 יהיה אלא בדור יהיה שלא אפילו יחיד בשביל ומטי פרנסה

 אל סבה יהיה העולס שתאיר יעקב עין שהוא יחיד יעקב עין בדד
 דהיינו טל יערפו שמיו פרנס׳אף דהיינו ותירוש דק שתהי׳בה ארץ

 שהזכיר ותירוש אףשמיוחוז׳לדגן ואפשר ר״י הפך גשמים חלוקת
 המטר בא אחד עשב בשביל אפילו בגמרא שם מ״ש עם מכוון והוא
 השמים מן טל יערפו צדיק אותו של גפן אותו של שתיו אף זהו

: ירד האחריסלא ועל גפן לאותו תכוון
 וכל ע״דלה׳הישועה הראשונים אמרו עורך תגן כה׳ נושע

 ־ כחרבך שהרגת׳ מתגא׳ ואתה חללי׳ לפניך תפילן הקב״ה
 תפילם שהקב״ה אחר תאתר דאס גאותיך חרכ ואשר אפשר או

 את׳ ואשר לז״א אהני למאי מוליך שאתה חרב חללים לפניך
 גאותךכדכתי' האומז׳וזהו בפני בו ולהתגאות להראות חרב מוליך
 ותהיי שכת במסכת וכדפרי׳ והדרך ודך ה גבור ירך על חרבך חגור
 אויבך ויכחשו הכתוב הוף עם הענין עוד ונמתיק ־ בעלמא לנוי

 מודים היו לא דמעיקרא גדעון ענין בתותימותדרוך על לךואתה
 ולבהו' בידך וצלמונע זבח הכף כדכתי׳ וצלמונ׳ זבח להרוג שיוכל לו

 גבורתו כאיש כי בנו ופגע אתת קום וצלמונ' זבח ואמרו לו נתכחש!
 האומו" עם ותך גא להיות הוא במלחמה חרב מוליך אתה ואשר זהו

 פניך וחלו לך יתכחשו גבוראח״כ שאינך מעיקרא אומרים שהיו

:בהס ותפגע שתקום גבור שאתה
 מי אחיו ביה עסקי לא ואי הקודם במאמר לדבר עת מקתה

 כנען ארצה בניו אותו וישאז והכתיב עסקי לא
 יות' אכיו את לתבור דזכה ליוסף משבח דפיי׳דהיכי נראה לכאורה

 אפש' לא עסקי לא אחיומי בקבור׳ יוסף ביה איעסק לא ואי מאחיו
 דכיון למית' איתלך מאי אלא משאו לענין בניו אוהו וישאו דהכתיב

 עמו אחיו יכלו ולא לבדו לקבור השם את הוא נטל מלך היה דיוסף
 זה• דלפי וקשה אביו את לקבור יוסףזכה לומר וא"כהיאךמשכחו

 היאך סוף וסוף בגדולים כבודו לו הניחו ישראל אמרו משני היכי
 :דעבדו אביה׳הוא של לכבודו דאינה! כיון מאחיו ליוס׳יותר משבח

אחוה דפריך פירש בהחלה ריכשי אתרי ארכביה ל ז' )רש״ו
 קבור' השסשל ליטול הניחוהו היאך כלומ׳ עסקי לא מי

 והכתי' ו ב מתעסקי׳ היו לא הס בו נתעסק לא ואס וז׳יל ופירש וחזר
 דמילת' אעיקרא חדא קושיי ידי שריך כ דא׳ בניווקשה אותו וישאו
 משאן לענק הבור מאי דמעיקרא ותו לקוברו יחידי הניחוהו איך

 סבו׳שהניתזה? מאי ולבסוף סייעו ג״כ שהס בניו אותו יישאו דכתיב
 " הל״ל וישאו והכתיב ותו דא״כ פירושו לפי וקשה לקוברו יחידי

 הז' בניו אותו וישאו ומ״ש אחת קושיא דהכל ז"ל רש"י דכונת ואפשר
 תימאדעשה וכי הניחוהו היאך כניו הקשה בתחלה הקושיא חזוק

 קשה אחר ולא הקובר הוא שיהיה וקברתני דכתיב אביהם צוואת
 אביהם צוואת על עברו והיאך כנען בניוארצה אותו וישאו דהכתיב

 נמי הכי אחר ולא אתה לך ומשמע וקברתני בצוואה שכתב שכשם
 כמי בה עסקו דלא קבורה וא"כמ״ש אחר ולא אתה ונשאתני כתיב
 כמצ' חשו ולא דעסקו אותו וישאו גבי ומ״ש הצוואה ללשון דחשו אחוה

 וכו' אותו רישא! והכתיב דקאמר מאי וחיזוקה הקושיא דהואסיוס
משוס אחיו הניחוהו העיקר שהוא קבורה דלענין בגמרא ותירצו

 יוסף את משבח היאך א״כ וכ״ת במלכים שכבודו אביו כבוד
 שהניחוהו כיון מכלם יותר אביו לקבור שזכה

הוא ליוסף שהשבח י״ל אביהם לכבוד בכוכה
 מעיקר׳לדברלפני בכפו כפשו לשים

 כפי חייב היה שלא מת פרע׳
 בסכנה למסו׳עצמו הדין

משוס המלך לפכי
האב כבוד

ומאי
 לא דתנן

 כלבד משה על
 כלהצדיקי׳ על אלא

 בלבד משה על לא פי׳
 כשמתו אוסף שהקב״ה כאמר

:קבורה לענין להו מדמי לא אבל

כתששית לארץ מאיר ברוך • בראשית ס^ר תם
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שמות ספר

 ר״י אמר ליה מנעי זתרא ותראהו
ותאמר * עמו שכינה שראתה חנינא בר * ”יי" י׳

 א״ר זה וכו' ידעה מנא זה העבריה מילדי
 אליעזר דא״ר והיינו נופל אחר ואין נופל שנתנבא׳זה מלמד מחנן
 :כמי׳וכו׳ לוקה ישר^ של שמושיען המצפצפי׳והמהגי׳וכז׳ראו מ״ד

 ק״ק * האבנים על וראיתם וכו׳ בילדכן מצריה מלך ראכר
 * האבנים על וראיתה לומר לו צורך מה פרעה דברי

 התירוץ כפי אמנה ליה מבעי הבכי׳ את הילדי׳ את ותחיין מאי ותו
 דבמעי הילדים זהו להרוג רוצות היו לא אמו במעי דאפילו שנאמר

 אזכןאו קרויס ואין ילדיה ויצאה הרה אשה ונגפו כן קרויים אמו
 הוא דמים שפיכת תאמרן שלא ליעצן כא שפרעה ויראה בת

 תמתינו שלא מיעצכם .אני לכן תעבור ואל שתהרג מהמצות אחד
 להן מסר סימן האבנים על וראיתם רק העולם לאויר שיצאו עד

 אמופטו' במעי עובר שהרג ישר^ הוא דהדין אמו במעי זתהרגוהו
 ישראל מצות מקיימי שאבותינו ישראל כנות דאנו נהי חשיב והן

 וכל נקטינן לחומרא אגן מ"מאכתי התור׳ ניתנה אףשלא מקבלה
 וכ״כ החמרו הספק שעל פי' אנן נח בנות תורה ניתכה שלא כמה

 להחמיר נח בבן הוא והדין נענשו ולמה מהרא"סז״לבד״ה הגאון
 מקיימי' אנו ואס האדם עלהעוכרי׳דכתיכשופךדס חייב נח שבן

 וקראן־ וזהו להקל לא עלינו להחמיר כיתנ׳הוא אףשלא ישרג! תורת

 ותרד ־ ירחים ג׳ ותצפנהו וכו'עד בן ותלד האשה ותהר
 ׳ בהפרעה לה וקאמ׳ ותראהו ותפתח וכו׳ פרעה בת

 לדקדק יש ׳ משיתהו המיס מן כי עד וכו׳ הילד לגדל
 בתוך כתיב והדר היאור ע״י קאמר דברישא השנוי

 ותו ־ ליה ותראמיבעי ותראהו מאי והו . ׳ אמתה ומאי הסוף
 ־ וגדולי׳כנער שמנים אבריו והראב"עז"לכתב נער והנה ילד מאי
 ׳ עליו ותחמול והדר זה העבריס מילדי הל״לותאמר ברישא זתו

 זההל"לומכחזה עברי ילד רבים כלשון העברים מילדי זתומאי
 אחרנופלמלכד ואין נופל זה יוחנן א״ר בגמרא דדרשינן ייראה

 ילדי מגזרת דקרא וה״פ מילדי מלת להו ניחא עוד זה מלת שיישב!
 ותאמר מאי ותו ־ אחר ולא שנופל מתקיי'עליו כלבד זה העברים

 ליה משיתיהומיכעי המיס מן כי אמרה כי משיתיהו כימןהמיס
 עני! דמשמע ותאמר מאי אמרה כי ראובן שמו ותקרא לאה כמו

 פרע׳ בגמר'שכת מ״ש עם ויל ־ הקודם עם נקשר שאינו אחר
 יהיה שזה לאמר משת קראהו ולכך הגואל הוא שזה יודעת ניבאה

 לישר&מןהיאור משה או ומוציאם הגלות מן לישראל מושך פי׳ משה
 ומשה מושך להיות שעתיד משה או והלאה הוא מן נופל אחר שאין

 המצריי' יכינו שלא כדי אכל לישראל ומכיתה המלאכים מיד התורה
 שקריתי מה להטעות׳כי ותאמר משה שם קריא׳ טעם דבר לשו^י'

 יודעת שנפשה לעולם אבל משיקיהו המיס שמן שם על משה לו
 ליה מיכעי משוי דא״כ זה בשביל משה שם קריאת טעם שאין מאד
 אחרי' שמוש' יוצא פועל משה אבל ממימיך משיי התחנון שהדר כימו

 אמרה קריאת׳לא בעת שבתי' כלא׳לפי אמר׳כמו כי כתיב לא ולכך
הכתו' שהגיד £א אמי' הטע׳האמיתי המי׳משיתה מן הטע'כי

 משת שקראתו שמה אפש' א״ב המים מן אמר׳הטע׳כי הית לעס כי
 דאשתרבובי אמתה את ותשלח כל בגמרא מ״ש עס משוי ולא

 משוי ולא משת שמו את ותקרא זהו• הנהר אמצע עד ידה אשתרבב
 לי והיה ידי נתארכה זכותו שבשביל תשה לקרותו לי יש אמרה כי

 לא המיס מן כי וזהו הנהר מאמצע המיס מתוך אותו למשוך כח
 כדכתיב המי׳ מקזס הנהר ריבוי מתוך המיס מן רק היאור מן אמר

 פרעת כת ותרד וז׳ל הרמכ׳ין הסזףכמ׳יש בתוך התיכה את וקרא
 בחריפות יורדת היקה לא היא והנה כיאור מעלות יש כי לרחוץ
 את ותשלח ממנת רחוק הסוף כתוך התיכה וראתה לרחוץ הנהר
 ממקול רחוק תנתר באמצ׳ הסוף כתוך שפירש הרי ותקח' אמתה

מתארכת קבתעיזיא עי׳שקזקתוקית? והוכיתןהמיסתשיקהו

 שהיה משה זהו המיס מן אותו מושה להיות אבי שאוכל כדי ורועי
:ודוק ומאריכז ורועי מושה להיות נסבה

 אמר וחד שפחתה אמר חד דרשו בב״ר אמתה את ותשלח
 בת אמרי ורבנן ידה כתיב מדלא שפחתה מ״ד ידה

 מאל ק״ק ־ נתרפא' התיבה שלקחה וכיון היקה מצורעת פרעה
 ליתא והא אמתה בפי'מלת לאפלוגיאקמאי אתי כאלו אמרי ורבנן
 לי ויראה * שפחתה או ידה הוא דאמתה סבר או נפשך דממה

 ליכתוב וכ״ת ידה הוא אמתה דלעולס וסברי לאפלוגי אתו רבנן ד
 אמתה לשון דנקט הכרת את אחר רבכןתירץ מתרצים לזה ידה

 לרמת אמתה לשון נקט אלא כן אין ידה שנתארכ לרמוז ידה במקום
 דריש נתרפאת התיכה שלקחה וכיון היקה מצורעת פרעה שבת

 כמתה צרעתהשהיתהנדמת והשליכה ששלח מיתה לשון אמתה
 בעני תראה ראה אס חכה בכרכותגבי סמךלדרךזהממ״ש ויש

 ז׳ל ופרש"י מיתה בדקי ג' חנה אמרה למה הללו אמתות ג׳ אמתך
מיתה לשזן אמתך

 אחרון של ורובו ראשון של רובו הוטה מס' כגמרא ירחים ל
 ט״ז חדשים מה"ג להו כצרי דא"כ וקשה ׳ שלס ואמצעי

 ימי׳יותר* ט״ו ותיזל ותצפינה הצפינו עוד יכלו כתי׳ולא והיכי ימיס
 תכף המעוברות על מחפשים היו דסכרהךמ"דדהמצרייס ושמא

 ז״ל ודכתברש״י החדש מלאת קודם יולדות חדשים לט' בכניסתן
 ב היוס אותו היה בניסן למ״דבו' היינו ט' לסוף באו והמצריים

 עכין כעיני ויראה ־ ותראהו ותפתח פרעה כת והרך
 מצא? רכא אמר האהופיוז״ל כעני! כגמר' מ״ש עס נכון

 אסופי לאו ביהלממהליה דטרחו דכיון אסופי משוס בו אין מהול
 ושמנים גדולים שאבריו אחד לשון כפי ל יז׳ רש׳ פי׳ הדמיה משלטי
 עמה איןהזנאימצוי מזנות שנולד מי כי אהופי שאינו ודאי כנער

 ומלי משחא שייף ומלובן מזורז הולד שיצא כדי אחרונים ג'חדשים
 דנהרא בחריפות׳ ־ אסופי משוס בו אין קמיע ביה תלי או כוחלא
 מקום הבהר אותו^וצע שהטילו כיון עוברות שהספינות מקום

 שכתבנו מה עס ן ה?כי 11 נכא ן ־ אסופי שאינו עוברי׳וראי שהרבים
 באמצע ה^יב׳כקוךהסוףשראת' ותרא מאמר כי ז'ל בש׳הרמב״ן

 הוא ברוך הקדוש והאריך שהייתה היא הבהר משפת רחוק הבהר
 שהוא אחד סימן ראתה ובזה להשיגו ידה אשתרבב אשתרבובי ידה

:כשרואינואסופי
 שהו' בו ראתה אחר סימן ועוד פי' הילד את ותראהו ותפתח

 כמו שכיב' וראתה התיבה שפתחה אסופי וחינו כשר
 ותראהו ו זה ו ול מה שראתה! מ״ש ניהו הוא השכינה וראיית שאז״ל

 המיל' ע״י יתברך שמו דהיינו עמו ו ה' שראתה רמז וקרא כתב ולא

 ד למי ואפי' אסופי דאין ש״מ לממהליה מדטרחו בדעתה שפטה מזה
 והנה עוד אמר ־ ברית דס ממנו להטיף מדטרחו מהול נולד
 באומרו עליו תמהו ז׳לאשר אברהם רבי לשון הטב ויבא נער

 ומזה כנער הדמיה משלטי ככערדהיינן ושמנים גדולים אבריו
 דעת ולפי קדושין בסוף ^אארו כמו אפופי שאינו אחר סימן ראתה

 פן מדאגה בעריס חופה אמו לו שעשתה נער והוא שאמרו ל רז
 פרע׳שחמלה בת שראתה פי׳כיון עליו ותחמול זהו חופה כלי ימית
 עליו רחמיה נכמרה כי כתיכה חופה שעשתהולו כמה אמו עליו

 קלי בגמרא הנזכר לדין י !ידנו אסופי זה שאין בדעקה שפטה
 הוא הילד זה כי ודאי פרעה בת אז'ותאמר חומרתא או קמיע ליה

 אמו על חוזר עליו ותחמול כי נמצא ביןמצדהאם משניעבריס
 בת ותאמר אז חמלה מחמת כערים חופת לו לעשות עליו שחמלה
 ־. אסופי ולא זה העברים מילדי הסימנים אלו כל בראותה פרעה

 יבא בזריזות אז״ל העלמה ותלך לכי פרעה כת לה ותאמר
אסופי כענין הדין שהוא מה עם מסכיס הטב

 זה? נאמנת אינה השוק מן נאסף נאמנת אמו כשוק הוא שעדיין
 שת?אןתעידעלבנהקיר7?יל לאס לקרא זריזות ב )תלךהקלמה

שת;א;ן



ף שמות פרשת

מלת גס • וכה כה כפל ליישב איש אין כי וירא ^ה כה ויפן
שאין דרשו שלכך עד אין כי מלת אצל צודקת שאיכה וירא

שמכח החושיית לא לביית הראייה דהיינו ממנו לצאת עתיד צדיק
:הפרשה בסוף המוזכר המקלל ממנו שיצא דרשו זה

בן ויצא וז״ל בפסוק שם נימאמילתאדנרמז לידן דאתא וכיון
 כי שכתב לע״ז וזהו אמו את רואה כאלו עמו יתנחם שבזה .כדי כבר ישראל בכי בתוך מצרי איש בן והוא ישראל אשה

 תוך אתיא סורר בן סוף שדרשו כמו עשרה הוא תוך שמלת ידעת
כמ״ש מישראל עשרה בתוך מושל היה הוא מצריזה איש בן זהו תוך

: שוטרים עשרה על ממונה היה מצרי נוגש ז"לכל

 שאח״כלאתהיהנאמנ׳אמו לביתה בתפרעהותוליכנו שתשאנן
 אל פי׳ היאור מן אמר ולא משיתיהו המיס מן כי כסוף אמר וגס

 שהספיכות המיס עומק מתוך המיס מן שהרי אסופי שהוא תחשבו
שסמשיתיהו: עוברות

 ז מלאך שוס שאין איש אין כי וירא זהו אישיס כקראים אדם ככי אצל
 ► הכהדרי' בהל' הוא שהדין ואף כזכותו אישיסמהפך מהכקראיס

 י בישראל דוקא דהיינו י׳ל אוהו פוטרין לחובה כולם פתחו אס כי
נהמ׳^דין גזי אבל זליכא מצלק ועדה שופעת עדה דכעינן משוס

 :סנהדרין במסכת כתבנו לאיש שמך מי כפסוק גס
 אא״כ דן אינו קנסות בדיני הדין שהוא מה עם עוד ואפשר

 שמך מי זהו שהסמיכו א״י של מומחה סמוךמפי הוא
 בעינן בארץ גדולים חכמים שאבותיך אעפ״י המכה לך שנתן לאיש
 לקצץ לקנסני עלי ושופט שר להיות תוכל ראיתההיך לא ואתה
 להרגני רוצה אתה ואס ידא קץ הונא רב בסנהדין כמ״ש זרועי
 כלבד שאתה לפי לראיה דומה הנדון אין המצרי את הרגת כאשר

 שופטת עדה בעינן נפשות ובדיני מיתה חייב שאני האומר הוא
 דהוא התם שאני כלבד פיך על המצרי את הרגת ואס מצלת ועדה

 אומר אתה וזהו ישראל אני אבל אחד זבעד בןנחדנהרגכדייןא'
 בזה נתקשו הכל וכה כה ויפן :אתך לזריס ואין יחידי פי'

עולס באהכת דכתכתי ממאי ובר איש אין כי ומאי וכה כה האי
מילין: לאלוה עוד אהבה ורצוף

 בעי דהוה איתתא ההיא אימאעסמאידגרסינן איב^ית
 אתא דטעמינקחיויא המרי מהנה) למטע' בעלה

 אמררבאאיתתאשרייח מינייהו תיטעום לא לבעל ואמר נואף
 דקאמ' והאי עבדאיסורא דתימא מהו ומשני פשיטא בגמרא ופריך

 ובזה * קמ״ל ימתקו גנובים מיס עלה ונהי תימות דלא היכי כי הכי
 עם שזינה כבית לו עשה מה מצרי של הרשע לזה מרע״ה ראה יוכן

 הורגו אני הרשע לזה )אמר שכלו בעין וראה מרע״ה עיין אשתו
 לזנות כדי ויהרגהו הישראל זה את רודף יהיה שלבסוף יודע שאני
 ואמר הוא רודף שזה להרגו השכס להורגו והבא אשתו עס תדיר

 בסוף בגמרא התס חלוקותדאיכא השתי שראה לרמוז וכה כה ויפן
 לימות דלא כעי נואף שהוא דמי דתימא מהו סברת האחת נדרים

 ימתקו גנובים מיס כדכתיב דאסורא טעמא דלטעוס היכי כי בעל
 כקייומו דאדרב׳רוצה המצרי מיתה חייב היה לא החלוק' זאת וכפי

 בגמרא ל הקמ זהוא אחרת סברא ויש המנאפת שלבעלהאשה
 כה ויפן וזהו הבעל להמית רוצה נואף שהוא דמי במסקנא דקאמר

 הוא הרי הבעל כי פי׳ איש אין כי בשכלו וירא הצדדין בשתי וכה
 הבע' את יהרוג נואף שהוא זה דודאי בביתן האיש ואין שנהרג כתי

 ברב' אז״ל וכן הישראל שיהרג קודס רודף כדין המצרי את ויך ולכך
 :הב׳ ולא מכה וז״ש בכליו' מכהו שהרגי׳התציישידעבדב׳הי' כיון

 כאלו ישראל של לועו הסוטר כל מיתות ד' פ׳ מ״ש עם אפשר או
 ובתור׳ ישראל כתורת מרע״ה עיין זהו שכיכה של לועו סוטר

 אלא כתי' לא דהא מיתה חייב אס נסתפק תורות השתי וכפי נח בני
 כעין ועיין ראה אח״כ איש אין כי וירא כעלמא הכאה ולא דס שופך
 אין נח כן ולא ישראל שהוא כיון כלומר איש המוכהאינז זה כי שכלו

 של לועו סוטר בגמר'כאלו כמ׳ש אלוה דין כביכול אלא אדם דין לו
 איש דמכה אמרו ואס מיתה דחייב השם מברך ליק והזה שכינה

 הוי בישראל גוי אבל כגוי גוי היינו מיתה חייב אינו בהכאה־בלבד
 בסנה' בע״ש דעתינו ועניו׳ מיתה וחייב ח״ז שכיל של לועו כשוטר

: לעיניס בתאוה עיין מיתה חייב ישראל את שהכה גוי

 המקיפין במלאכים וכה כה ויפן לשפיישז חו" דרך אפשר אן
 איש בשס למלאכי' קרא ולדעתם מיקה חייב אס נמלך אותו

 במלאכי׳והנמצאי' תדרגו' עשר שיש התורה יסודי כהל' עי׳דשכתב

 להמיתו יכול שאס לומר יתירא המצרי את מלת ייתור וזהו אחד
ישראל: ולא מצרי שהוא בשביל היה

 שמרע״ה יסופר כי היאמין מקשים הכל * לשבת משה ויואל
. גס ומה כמכילת׳ כמ״ש לע״ז הראשון הכן לתת נתפייס

 ואפשר ׳ כע״ז שיתרוכפר לפי ויגרשום הרועיס ויכאו בפ׳ שאז"ל
 שאין כמי דומה בח״ל הדר כל בגת' שאז"ל מה עס קצת הדבר לקרב

 פן פחד יתרו אחריסזהו אלקים עבוד לך שכאמרלאמר אלוה לו
 השביעו לכך יעקב כמושעשה ובכיוויוליכס ביתו יקח ימיס לאורך
 אצלו יניחכו ן הב אותו וביתו הוא שילך אף לו הכולד הראשון שהבן

 שמרע״ה שכיון יתרו ופחד ע״ז עונד כח"לכאלו בשאר בהיותו
 מבתו דבר שוס ליתרו יהיה ולא לבנו יוליך אולי לא״י ללכת דעתו
 ג בוה עוד נדבר צור צפורה והקח כפסוק ולקמן לזכרון אצלו שישב

 השליכהו ויאמר מטה ויאמר בידך מוה משה ה'אל לאמר
סימנין שני בספרי אז״ל * לכחש ויהי וכו' ארצה

 וכמשה כאלקים העם וידבר שלך ואחד שלי אחד ומצורע נחש בידך
:בצרעת לוקה ממך שמדבר ומי הנחשים את בעס ה׳ וישלח

 רע״ה משה שאמר הרע לשון רש"יזילכתבשעלעון אמנם
 לך עשה פסוק יובן הה : הנחש אומנות שתפס

 נחושת ויעשמשהנחש וכו' הנשוך כל והיה נס על אוהו ושים שרף
 הנחושת כחש את והביט איש את נשך אס והיה הנס על וישימהו

 דהת' זה תיקן ז״ל ורש״י וראה כתב וקודס והביט מאי ק״ק ־ וחי
 לחיות סגי בעלמא בראייה ולכך כלב נשוך אפילו הנשוך כל כתיב
 הנח' כתב לתה קשה תו מעליית׳ הבטה צריך כחש בנשוך כאן אבל

 חיויא ליה דטריק דמאן דהדרךהוא דה״ק ואפשר הידיעה בה"א
 כחש סגולת כי הכתוב הגיד ודאימיית דבריהם דעבר על דרבנן

 דרבנן נחש שהוא הידוע הנחש נשך אם אפילו כי היה הנחושת
:וחי הנחושת נחש אל שהביט כיו!

 דליכתז׳ סגי דהוה יתירא איש את מלת ונדקדק בהפך אפשר אן
 אין בגמרא מ״ש עם יאמר אמנם והביט הנחש נשוך והיה

 דוסא בן לר״ח שנשך הערוד מעשה ממית חטא אלא ממית ערוד
 הנחשים מכת היתה נחושת ע״ה משה עשות קודם ז״ש הנחש ומת

 נחושת הנחש בעשותזה אבל הדור בעון בצדיקים כוללתאפילו
 בהביטו אז צדיק הוא איש שסתם איש אל הנחש נשך הועילשאס

 שאינו אדס אל נשך.הנחש אס אבל חי היה הנחשת נחש אל הצדיק
 הנס על אומרו וק״ק ־ חי היה לא הנחשת נחש אל הביט אם ■צדיק
 הבס על אמר אמנם נס על אותו ושים אמר יתיראדקודס בה״א
 כי התורה בפי׳ ל ז' הרמכ״ן כדכתב ופלא כס מלשון שהוא לרמוז
 נשוך אס וכן יסתכן הנחש בראותודמות הנחש נשוך העולם דרך
 שלא די לא הנושך הדבר בראות כי נס בתוך בס היה הדבר וזה כלב
 : ופלא מהנס וישימהולמעלה זהו וחי אדרבה אלא האדם מת היה

 נחשנחושתלמה משה ויעש שם ז״ל אמרו נו לפניני והמכוון
 דאז״ל ויראה ־ הלשון על נופל שלשון לפי נחושת

 אתס ולי אתהנושך־והשיב מפנימה לכחש ומרים א אחר במקום
 לכך הוא נחש בר ל״ה שהמדבר נמצא הלשון לבעל אמרו שואלים

 כחשת צוה טפס מה ויאמרו העם כל שירגישו כחשת של הכחש עשה
 שנזכור כדי נחש לשון על נופל נחושת שלשון לרמוז אחר דבר של ולא

 שהנחשבאלהכו׳את' הרע לשון שהוא נחש מעון תשובה לעשות
 האד׳ על נופל הנחש לשון כי להזכירנו יתברך וכונתו זה על האדם
 דלאן לרמוז והביט וכתב ששינה וזהו הרע הלשון עון על לנשכו
 הבטה ג״כ היוצריכיס אלא חיים דמותהנחשהיו בראיית בלבד

 וראה לשון כין וחילק דרכ לפי ורש״יז"לג״כ השכל עין ב מעלייתא
 יתןאללבו שכלכיוהחי אנונאמרוהביטשהואבהבטת אף לוהביט

 פון פי'על הלשון על נופל הנחש לזכורשעון נחושת של היה למה
 שנחש בעלמא הלצה בשביל לומר הכוונה ואין בתשובה ויחזרו הלשון

 שהין זמן כל אלא מחיה כחש וכי מ״ש יובן ובזה ־ שויס ונחושת
 רואים שהיו בעלמא בראייה וכי )ק״ק ־ מתרפאין היו מסתכלין

 בעין הטב עסתכלין שהיו אלא לשוב לבס אל נותנים היו כחשת נחש
 משוס שהי׳הטעס ובודאי ד״א של שלנחוש׳ולא היה לומ׳למה שכלי
 לשון אס לנו דמה אומרים ובזה בחש לשון על נופל נחושת דלשון
 מעייני' בזה ודאי בעלמ׳אלא הלצה בדרך נחש לשון על נופל נחשת
הנח! לשון כי להזכירנן יתברך ה' שכוונת בלבם )אומרים ישראל

; !דוק הרע הלשון על לנשוך .גועל
 מה < <5 □ ע ” '



פרשת
 סאה שת׳ שאז״ל מה לרמה אחת במלה מזה כתב בידך ז־ כה

 א״ר ר״א היתמשקלהמטהזהומ׳זהשכידךכ"ככפירקי
 דתהכא ואפשר היה סאת מ' משקל הזה המטה אמי כר יהודה
 אות לך ומה אות מבקש אתה בידך זה מה זה לפי ואפשר * נפקא
 אתה כתף על לישא שצריך סאת מ׳ שתשוי תזה גדול
 ׳ כתף על להיותן ראוי והיה בידך זה עושה וזהותה בידך נושא

 יתברך ה' דברי הוא זה ויאמר אף רז'ל דעת לפי מטה ויאמר
ג כמטה לרדותך ראוי ואמר

 רכים גוי׳ יזה כן הכתוב ע״ד ומורה מלמד לשון מזה ואפשר
 עסמשז״לואת ויובן יזה תזה כן מזה הגמרא זע״ד

 רוצה אתת אין אס למשה הקכ״ה לן אתר בידך תקח הזה המטה
 וכן לזכותך רוצה אני אלא שליחותי עושת זה מקל שליחותי לעשות

 פי׳ כידך מזה זהו מדכר היה שהמקל מלמד האות לקול פ׳ דרשו
זהו תעשה מה לך יורה כעצמו המטה תעש׳ איך תדע לא אס

: הוא בידך לך זהמורה המזה פי׳ בידך מזה
 ק"קמאיאזלמי׳דהאיאותתהראשוני׳ וכו' יאמינו לא אס והיה

 כשנשפכי׳כקרקע כמיס נבדקיס כשפיס מעשה דכל ויראה
 ושפך גויה דההיא דמרחשןשפוותיה דחזא איתתא דההוא כעובדא

 ולא איכאדזכיןמידיהכא שסמי אמרו וכן עקרבים ונעשו המיס
 ת' ויפגשהו במלון בדרך "רף ו ודוק: לתיאלמכדקיא ממטו
 האי' עס לשכת משה ויואל בפסוק המכילת׳ לשון כפי המיתו ויבקש

 נענש זה ועלדכר לע״ז יהיה לו הנולד הראשון שנשבעלושהבן
 שתל׳צפוי׳ הבן זה שהיה זה מלשון נראה ת׳ ויפגשהו שנאמר משה

 השטן קטרגו כדרך שהיה הסכנה וכשעת מהול היה שלא גרשוס
 שאמרו דרך על פי׳ לע״ז יהיה וזהו ׳ חובו לגבות מקוס שמצא

 שיתנ׳מרע״ה האדס לעיני זר דבר שהוא לו זרה שהיא עבודה
 עשה אמנסמרע״ה אשת לקחת כדי אותו ימול לא הראשון שהבן

 ורצה זוגו בת שהיתה צפורה לו בותנין היו לא התנאי זה בלא כי זה
 אותו ימול לא הוא שאס ובטח דאליס ורבו דפרו עשה לקייסתצות

 חתן כי ותאמר הטב יבא ובזה ׳ אותו ותמול צדקת היא שצפרה
 למזלות דמי׳ חתן אמרה אז ואח״כ למולת אמרה ולא לי אתת דמיס

 שרוצה להדילמאמה דמיבעיא הספק על אותו מלת מעיקרא פי׳
 הראשון שהבן לחמיו שהודה לסבת היתה משה את לבלוע המלאך

 היא הכי וח״ככיוןדמשוס בדרך לפגוע מקוס ומצא אותן ימול לא
 הטעס דלת' או אותו תמול שצפורה אף למשה ח״ו תקנתא ליה לית

 נמול יהיה אס הא מהול איני שהבן לסבה היתה המלאך בו שפוגע
 שנשבע לפי משה ולא ותכרו' צור זתקח.צפור׳ לכן מרע״ה יסתכן לא

 שמא הוא זה כי לי אתה דמיס חתן לו ואמרה לרגליו והשליכה
 כי בשבילי אישי את הורג אתה שמא למלאך לומר לי במלת וכיוונת

 מה אודלמא בכו את ימול שלא לאבי לישכע הוכרע אותי ליקח כדי
 הרף ועכשושמלתיו מהול כני היה שלא לסבת הוא בולעו שאתה
 שהי' שמה למולה דמי׳ חתן הכינה אז ממנו שוירף וכשראתה ממנו

 כשס בילקוט בפי׳ ומצאתי ־ המילה ת כסב היה לא חתנו מסוכן
 וההד צפרה את ויקח שנה ז ע בן ומשה וז״ל וכה כת ויפן כפ׳ ד'ה

 רעואל בגזרת ערלתו בשר את חל לא רק גרשס שמן ויקרא כן ותלד
 כצפרה ובטח אוהו ימול שלא היינו לע״ן שיהיה ש שמ׳ היי חותנן

 (המילה למעלת ושייך עוד ונפרש ) :אוהו תמול שהיא הצדקה

 שלא מילה גדולה קרחה כן יהושע ר א׳ נדריס כמשנה [ גרס?
 א דה צ״ע ־ אחת שעה אפילו עליה הצדי' למשה נתלה

 שעשהמשהלא זכיות שכל גדולהמילה כשסריכ״ק בגמרא תניא
 וכוונ׳ במלון בדרך ויהי שנאחר המילה חן שנתרשל בשעה לו עמדו

 לי'יוסי ובשלמא לדרך קודסצאתו למולו לו שהיה שנתרשל ריב״ק
 במלון עסקו דמשע׳ ניחא החלה במלו! ואמתשנתעסק עליה דפליג

 כפי אבל אחת שעה אפי׳ היה שלא אפשר למולו כדעתו שהיה עד
 דכלל ויראה • אחת שעה במתני'אפילו תני •סברתריב׳יקהיכי

 חבריה לגביה ביה הדר האמורא או התנא דלפעמיט הוא גדול
 נתרשל שמשה לוחו שאמר ר'יוסי עליו שנחלק קודס וכברייתא

 אבלאחרדשמע המילה מן רב זמן דנתרשל יהושע רבי סוכר היה
 אחר היינו כמשנה דבריו וכשנשנו דבריו קבל עליו שנחלק לחבריה
 תחלי במלון שנתעסק מפני הוא שנענש שמה יוסי ר' לחברו שהודה

 ר׳ דעת תני ולא דעות כמה תני ניחא וכזה אחת שעת שנינו לזה
ר' סברת היא היא דמתני' ריב׳יק ודאי אלא בברייתא שמזכיר יוסי

 :חבריה לגבי ביה הדר מתני׳דריב"ק דידע דברייתא יוסי
 שאמר בברייתא יוסי דר׳ נראה התורה בפי' לל רש'י ואמגם

 אתיתדלא ריב״ק לאפלוגיעל לאו נתרשל שמשה ח"ו

שמות
 לא משה נתרשל שאמר דמה לפרש שבא ש״מ יוסי ר' לו אמר קתכי

 כן מלון עסקי על אחת שעת שנתעכב אלא ממש שנתרשל ח'ו נבין
 ויבקש ל וז' יחד הסברות שתי ז׳לדכתב רש״י עיני ריסי תכין נראה

 הל'ל פליגי ואי וכו׳ יוסי ר' אמר תניא נענש שנתרשל על המיתו

 תמס מהרא״סז״ל והגאון ־• יוסי רבי אמר תניא אכל
 משמע וא ה סכנה וחצא אמול אמר דכתחלה אפיפ׳ רישא דקשיא
 נענש שלא קאמר והדר כמצייס שיהא עד אותו למול שלא שכונתו

 עסקי אחר לחולו דעתו משמעדהיה תחלה במלון שנתעסק אלא
 למולו דעתו היה דמרישאחשמ׳שלא לו הגיד מי ידעתי ולא ־ מלון

 השכנת מפני אלא טעמא הלי עדהכנסולמצריסוהאליתאדלא
 אימא א*כ1 הכנה ליכא האחרון דבתלון ז״ל רש"י השמיענו וכבר

 בהתעסקו אלא נענש לא אלא כמלון למולו מתחלה משה דעת היה כך
 אך וז'ל עוד שתמה במה עיון צריך תו :תחלה מלון בעסקי

 והרי סכנה דמילהכחקוס קשהאיךהתירלעבורעלמצותעשה
 לגאון דאשטמיתיה ונראה בהס וחי דכתיב התורה ניתנה לא עדין

 מצוו׳ נח כן ד׳יה גמורה סזרר בן פ׳ דגרסיכן הא קולמוסו קן מתחת
 דפשיט' לומר כונתס כתיב כישראל בהס וחי והא ה׳זא״ת קדוש על
 דדילמ׳ ותירצו לסככ' עצמס ימהרו כהס וחי כהו כתיב דלא נח דבן
 כמקו' לעבור מותר נח כן דאף ישראל להתיר אצטריך לא כהס וחי

 דלא רוצח מכלל חצות שאר להוציא אלא בהס וחי כתיב ולא הכנה
 לתו דמהפקא משוס לאו דדלמא לשון התוספות ומ״ש מיניה ניליף

 לך תדע חייב דאינו דפשיטא סכנה במקום לעבור חייב נח בן אי
 דגריס למאי בין וכו׳ ת׳ יסלח הזה לדבר דפשיטת״ש מאי דלפי

 כדכתבו וכו' בצנעא דגריסדדחיהא למאי כין פשיטות הוא שהכל
 נח לבן מותר אףכע״ז תיהא מודודכצנעא כולהו שס התוספות

 בן אי אלא ליתא ן בעי ה ובעית כתיב בישראל בהם דוחי אף לעבור
 דדילמא לשון התוספות דכתבו ומאי לא או ה׳ קדוש על מצווה נח

 בישראל למכתביה אצטריך למאי בתם חי האי כן ידעי דלא כלפי הוא
 דדלת׳ כתבו זאת כלפי אונס בחקוס לעכור שרי נח כבן דאפי׳ אחר

 דין הדין אבל מצות שאר ניליף דלא וחיבתם י"לדאצטריךמלת
 דבעי מהבעין כין בצנעא אונס כמקום לעבור מותר נח דבן אמת

 עצמו •למסור חחוייב אי מיניה עדיף ה'וליבעי קדוש על מצווה אי
 בצנעא הא וכו׳קאמר ת״ש הפשטןדקאמר וכן אונס במקוס נח •בן
 לעבור אנס שאנסו נח כן כתב ממלכים בעשירי הרמב"סז״ל גס

 בהם וחי בהו משמעדאמרינן עלאחתממצותיומותראפי׳בע״ז
 :מילת לעכו׳עלמצות למשה התיר היאך ז״ל הגאון הקש' מה א"כ

אברה׳ שעשה המצוות שכל מילה גדולה כמשנה שס שניכו קוד
 והיה לפני התהלך שנאמר שחל שלסעד נקרא לא אבינו

 דהיכי וקשה המילה עם אלא שלם בקרא האדס דאין משמע תמים
 אמר דהב״ה נאמר ואס מל שלא כיון תמיס צדיק איש כנח כתיב
 ז״ל אמרו ככר תמיס הזכיר ולא צדיקלפבי ראיתי אותך כי אח"כ

 נמול צווי בלא מדעתו שנח ליתר דוחק גס כפניו היה שלא לפי לזה
 דוח' גס כמוה תחלה למהול אשת נבעלה שלא רבקה על אז״ל שהרי
 כתב וכאלו בצדקו תמיס שהיה צדיק מנת על חוזר דתמיס לפרש
אמר כגמרא פעמיס כמה עסמ״ש יראה לכן גמור: צדיק

 לכילה ראוי שאין וכל בו מעככת כילה לבילה הראוי כל זירא רבי
 היה שזמן המילה על שנצטוה אכרהס זהו בו מעכבת בילה אין

 מילה לכך א"כ זמן יש לכל בפי ז״ל כמ״ש זמן אוהו עד שינתן למילה
הית׳מצות לא שבזמנו נח אבל שמל עד שלס ליקרא שלא בו מעכבת

:שלס חלהקרא בו מעכבת מילה אין להנתן ראוי מילה
 מצות תרי״ג על בצטוה שלא אכרהס לגבי דדלמא לעיין יש תו

 מצות שקייס עד שלס כקרא לא מדעתו מקיימם שהיה אף
 עליהס שכר כ״כ לו אין צווי בלא שמקיימס מצות דאוהן משוס מילה
 א״כ נצטוו המצות כל שעל ישראל לגבי אכל ועושה מצווה שאינו כיון

 וכי לעלמא שתל עד החדס נקראשלס היכיפשיטחאברהסדלא
 עד שלס כקרא לא ה ואפ מצות ז׳ על כצטווה אברהס דאף תימא

 דייק׳ וכי חצות חז' יותר אלא תפשו׳דגדול׳מילה דלא קשת כ א׳ שתל
 תז'חצות יותר בחילה שלס נקיא דלהכי למימר איכא שפיר בה

 חיתה חייב ששבת גוי דקאמר הא גבי מיתות פ״ד בגמרא כדקאמר
לכך וא״כ תעשה ואל שב התס ומשני ז'מצות גבי ולחשבה פריך

:עשה קוס בה שקייס מצוה שהיא במילה שלס נקרא

 לא שעשה המצות שכל מילה גדולה דקתני במאי לעורר יש תו
 אן שעשה המצות שבכל אלא כקראשלסעדשמלולאהל״ל

 מלשון אכל כברייתא כדקתני שלס נקרא לא שעשת המצוות כל עס
 עשאן לא עצמן שלהמשמעדהמצות נקרא לא שעשה המצות שכל

 כשלחק



שמות פרשת
 מיתה חייב כתורה העוסק מי הדין עס יראה אמנם ■ כשלתת

 שעתידין שעשה המצו כל אע״ה א״כ ישר!( כמצות העוסק גוי וה׳יה
 אפי׳ עליהם שכר שיעול 7ע כהה שלם נקיא היה לא לעשות ישראל

 שמל כיון אכל מיקרי גוי עדין ערל דכיוןדהוה ועושה כאינומצווה
 ישראל מצות כל על שכר ונוטל שלם והיה גמור כישראל נחשב

 ואף נח תמים שנקרא מה ניחא ובהא : מדעתו שקיים
 שקייס כו נאמר שלא נח כדיניה והאי כדיניה משו׳דהאי מילה כלא

 כשלמו׳ קיימם שנצטוה חצות הז' כי תמים כקרא "כ א ישראל חצות
 מרובי אפילי וכו'ודרז״ל משמרתי וישמור כו שכתוב אברהם אבל

 שהיה ישראל מצות ככל שלם תמיסדהיינו נקרא לא תכשיליןא״כ
 שמל כיון אכל שכר לו שאין כגוי דהוה ערל שהיה זמן כל מקיים

: הטוב כרצונו שקיים ישראל מצות על ותמים שלם נקרא

 המיל׳נקרא דמשוס לברייתא דמנ״ל הקשה ז״ל פינטו וכהר״י
 הכי ואין המצוה אותה חסר שהיה משוס דלחא תמים

 ־ עשותה עד תמים כקרא היה לא אחרה מצוה חהר היה דאס כמי
 על כצטוה הראשון אדם מלכים הל ז״ל הרמכ״ס מ"ש עס ואפשר

 מילה לו הוסיף אכרהס כא החי תן אבר לו הוסיף נח בא מצות ו׳
 עשותה עד חחים כקרא לא אחת מצזה דמשוםחסרון אמרת ואי
 שאתכה ע״י תמי' והיה לו מיל׳אחר שלאכרה׳כשהוסיףלו כשם א׳כ

 הל״ל ככפשו כשר לואך כשנאמר נמילנח הכי ביניוכיניך בריתי
 אלא לך הראויה החי מן אכר חצות חסר דאתה חשוס תחים והיה
 : אחר' מצוה על ולא המיל' כקיו׳ אלא תמים ליקרא ראוי דאין שית

דלדידך י״ל מילה מצות כלא אף תמים כקרא כח שהרי וא"ת
 לעיל כדכתכיכן לכ"ע הא היקשי דמתני' בגופא כיחא מי

 או מוס כלא או משמעית הרי איכא המיס דכפירוש לומר וצריך
 התס ודו׳ כשלמות ר״ל המיס פי' ככח שם חסרון שוס כו שאי; המיס

 צדיק על חוזר המיס דתלת והמיס כתיב ולא תחים צדיק דכהיכ
 כלי כשלמות מקיימם היה שכצטו כמצות כצדקו ושלם תמים שהיה

 שהרי כקרא לא מוס כלא דהיינו ההם כלחוד תמים אכל חסרון שוס
 כעד תמיסכלחוד נקרא אברהם אכל מהערלה גדול מוס לך אין

 הייכו דקתכי שלס נקר' דלא כאחר זה ולפי מוס כלא דהייכו המילה
: המיס כקרא לא שלסממוסכדקתכיכרייהא

 סכרא הך תכיא דככיייתא לדקדק שיש כמה עוד ונרחיב
 כרייתא כשסרכימאירקתכילה בחתכי' לה דתני

 שקדמו כיון מאיר ר' אמר אומר רכי תכי דלא היא ודוחק רכי נשם
 שלם כקר' לא קתכי דכחהכי' חדא ומר חדא אתר דמר יראה אמכס

 אזיל כברייתא סכרהו דרכי והוא תמיס כקרא לא קתכי וברייתא
 א״כ המצות כל ככגד ששקולה מילה גדולה כמתכי׳ דקתכי לטעמיה

 אכרהס שכיחל שקודס מילה גדולה כברייתא עצמו רכי שאמר זהו
 של לקכל כהס המיס היה לא מצותמעצמו תרי״ג מקיים שהיה אף

 כאמר המצו' ככל ששקולה המילה כקיוס אכל כצטוה שלא כיון כולם
: בתמימות התרי״ג כל קיימת כאלו לך דהוה תמים והיה בו

 ככון דקדוק הוא שלם כקרא לא במתני׳ קתכי מאיר ר' אמנם
 עכשו תחים והיה ד״א יל וז לך פ׳לך רליז"ל מ״ש עס

 ויהיו שמך על אחת אות עוד לך ואוסיף אכריס ה׳ חסר אתה
 אכריס כה׳ האדם שולט המילה ע״י כי זהו אכריך לתנין אותיותיך
 שלם אכרה׳ נקרא לא זהו שולט אינו החילה ובזולת הללו הראשיים

 הצדקו׳ על לא כה׳אכריו שלם כלתי שהי' לשון על המיס חלת פירש
 נקר' שלא החצות על תחיס כברייתא תפרש רכי אכל ־ והתמימות

 כמתני׳גדול׳חילה ר׳ שהוכר המילה כקיום אלא התרי״ג ככל תמים
 וז״ל יהודה רב פירש כגמרא שם קוד המצות: ככל ששקולה

 אחזהו תמים והיה לפני התהלך הקכ"הלאכרהס שאחר בשעה
 וכיני' כיני כריתי אתנ׳1 לו שאתר כיון כי יש מגוכ' דכי שמא רעדה

 יהודה דרב יראהלע״ד * החוצה אותו ויוצא דעתי נתקררה
 על אלא שלם אכרהס נקרא דלא שפירשו הפירושים ככל ליה קשיא

 תמים פירש לזה לעיל כדאקשינן תחים נקיא למה נח כ א" המילה
 שנא' ככלדיי' שואלים שאין ה׳שדרז"למניין עס תהיה התיס מלשון
 המיס מלת כשמעו רעדה אחזתו ע״ה אכרהס והכה תהיה חמים
 הלך לן שר״ל תמים והיה פי' הכין ולא תוס כי יש שמא דסכר תהיה

 לו שאמר כיון תחת אל והאצטגניכות השמים ומאותות בתמימות
 המיל׳ וע״י עצתך שתמול גויס המון לאב והיית ביני כריתי ואתנה
 נתקררה מוליד אכרהס ואז נוסף אכרהסכה״א שתקרא הזכה
 אכרהס שהיה לפי היה תמים והיה לו שאמר שתה שהכין דעתו
 הקכ״ה לו ואתר כן לו יהיה שלא באצטגנינות שראה נבוך אבינו

רי
 אותו ויוצא ק פה יהודה רב שהביא ניחא וכזה ה' עס תהיה המיס
 תחת 11 זתהשחיס פירושומאות הוא תמים והיה דהאי לרמוז החוצה

 ןרא שב יישב ה זכו זה כעין הזי החונה אותו ויוצא דההיא היכי כי
 :באצטגנינות הולך היה שלא לפי ודוק מילה כלא אף תמים נח

 אינו אכרס ז״ל רש"י שכתב מה על כתב ז"ל תהרא"ס והגאון
 כלל בן לו יהיה באצטגנינו׳שלא שראה ר״ל אין מוליד

 ממאי הפך ווה ׳ צדיק כן לו יהיה שלא אלא ישמעאל הוליד שהרי
 במערב צדק דקאי דמתיך מאי ליה אתר וז״ל שכת סוף דגרסי׳

:תוליד ואינו קר הוא דבמערב שס ופי׳ כתזרח ליה תוקתינא

 חת! אמרי אז עד וכו' צור צפרה ותקח הפסוקים לבא־ ונבא
 פי על כתחלה וכאתר אארךכקשיות לא לחולות דתיס

 הדקאתיהב דתהולתא כדתא כתב דכתחלה וז״ל המתרגם דרך
 דתהולת׳אתחיי' דתא זז"לאלולי אמרה כאז תרג' ואח״כ לכא חתכא
 עוד כדכריו ז״ל מהרא׳יס לגאון שהוקשה מה תלכד קטול חתכא

 והוא לי אתה שכתוב הכתוב לשון ששינה כמה דק דקדוק כדקדק
 כנדרי' דכיקדנחלקו לומר חרצה רכים: בלשון לנא תרגם
 וחד מהמילה שנתרשל על למשה לבלוע רצה דהחלאך אמר חד תנאי
 לפר׳ככולהן רצה והמתרגם לבלוע רצה תינוק לאותו אלא ח״ו אמר
 להורות ראשו ועד רגליו ועד מראשו לתינוק בלע כתחלה תנאי
 צפר' ותקח ולכך הזה הגדול הסער המיל' כשביל כי וצפרה למשה

 דתי׳ חתן כי כהחלה אמרה לכך התינוק מעל המלאך סר וכזה צור
 פירש לנא חתנא אתיהכ דמהולתא בדמא המתרגם ופירש לי אתה

 בתלת הכתוב האריך ממנו וירף נבלע: שלא ולבעלי לי
 מתנו לדייוקא מתנו כתב אמנם וירפהו דליכתוב הגי דהוה מתנו
 על משה בלע אלא משם הלך לא עדין אבל וירף התינוק שהוא

 אתר׳למלאך אז תשה שהוא חתנו את שבלעה כראותה אז שנתרשל
 אחר אבל דתא כעלי שהוא חתני אתחייב דחהולתא אלולידחא

 יישב ובזה שהמיתנו כדאי אין בעלמא הרישול בשביל שמלתיו
 : משה על התינו׳וחד על דמייחד חתן שכתוב פעמים כ המת־גס

 דקשי׳ תמה מהרא״ס הגאון וכו׳ שנתרשל על נענש תה ומפני
 את' ה״ק הא דקשיא לו הגיד ומי שם ועיין אסיפא רישא

 מצרימה שוב אמר הקכ״ה ואשתה אחיל אעשה כיצד מתחילה משה
 ה׳וכשאלךלמסע מאתר ואקיים אעשה.אצא כיצד מיד דמשמע

 וליכא למצרים הולך אני יוה שבאותו אותו אמול סתוךלתצריס
 תחליוברו'; כמלון לפישנתעס׳ שנענש ג!א דעתו דתעיקר׳כן סכנה

 וכו׳אמרו ותכרות צור צפורה ותקח נאמר הכתובים ובפשט
 דכתייותכרו׳ דמאי פסול׳ אשת למ״ד דע״ז שני כפרק

 תילה דהיינו ואפשר לחילה אגמרה וחשה אתחלה דאיהי היינו
 והתחילה צור צפרה ותקח זהו תל לא כאלו פרע ולא דתל ופריעה

 שיפרע כדי תשה של לרגליו התינוק צפרה ותגע ואח״כ לכרות
 כסבתי פי' לי אתה דמים חייב חשה שהוא חתני צפרה שאתר׳ אחר
 משה גמר כצוויה אז אתה ולא אשה המוהלתשאני הייתי שאני

 לרגליו התינוק שהגיע באומרן כי לבא־ הכתוב הוצרך ולא החילה
 פי'שראתה תתנו וירף : החילה שיגמור כדי היה תשה של

 לו לותר שהוצרך עד המלאך על כ כ משה נתחזק החילה שע"י
 על חוזר וירף ומלת כנדריס 'ש כת להרגו שרצה הרףחאף הכ״ה
 ת היי כמאמר מהמלאך הרף שהחתן חשה שהוא שהזכיר חתן מלת

 שחתני כמקום לחולותפי׳ חתןדמיס אמרה אז תאף הרף לי שאמר
 שהיה והורג דתיס איש חתני נעשה לתות ראוי היה משה שהוא
 אומרי׳ יש סברת כפי אז תאף הרף ה׳ לו אתר לא אה למלאך הורג

 הרג לחמה אבל ריפ' ממנו מלת ודייק הרג דלחמה בנדרים שם
 פי׳ לתולה היא והסבה התלאך דם לשפוך ורצה נתגבר חתני זהו

 המול כתורה דכקיב רכים לשון וזהולמולת כשכילשגתרהמצוה
 המצוה דעיק־ הכורה הייתי ואני לפריעה ואחד למילה אחד ימול

 לחד ביבמות כת״ש אע״ה שנצטוהכה החילה שהיא אני עשיתי
 חתני כי שראיתי עכשי אבל אע״ה עליה נצטוה לא פריעת מ׳'ד

 שהוצרך עד המלאך על נתחזק הפריעה שעשה כשביל כעלי שהוא
 מוחזק שהיה לחי אלא וירף אומרים דאין תחנו וירף לותר הכתוכ

 יחול המול לאע״ה שנאחר תולות כ׳ אותם למילות הכנתי תכאן בו
 :המצו׳ עיק עשה חתכי ולזה אע״ה נצטוה כ ג פריע׳ כת"ד דהיינו

איכ' ז דע׳ פני לתולותפרק דמים חתן אזאתרה עוד ואפשר
 המול דיי' חד פסולה שהיא תכין כגוי מילה פלוגתא

 ותשני כינייהו תאי תשתו׳ופרכינן בריתי תואתיאת וחדדריש יחול
דמיא דמהולא כחאן אשה יקיל מהמול למ״ד איכאנינ״הואשה

 יעד



שמות פרעת
 אי מסופקת היתה צפרה זע״רשסכתבתיבס׳תאוהלעיניסזהו

 תשמו׳ כריתי את ואתה משוס פסול או ימול המול משוס כשר׳ אשה
 אישי והורג דמיס חתן ואמרה ותכרות צור צפרה ותקח הספק ועל

 אז ממנו וירף כי שראתה כיון המוהלת כי שא בשביל פי' לי והטעם
 דההלכה הכינה ואז דמים כעלי חייב היה שמלתי! אלולי אמרה

 שנאמר הרימי כשכיל פי׳ למולות וזהו למילה כשרה במ"דאשה
 דמיא דמהילה כמאן ואשה ימול המל דהיינו ימול המול לאע״ה

 שהדין ידעה ולכסוף כדין מסופקת היתה היא כשמלה דמעיקרא
 שכת וכמסכ׳ המילה למעלת לדרוש לבאר שראיתי מה זה אמת יין

יע״ש: עוד כתבתי אהבה ברצוף
 ידע׳ מנא זה העכריס מילדי רהוטה הקודם כמאמר לדבר קת

 אחר ואין נופל זה ניבאה יוחנן ר" אמר זה מהול שראתהו
 ר׳ דאמר והיינו וכו׳ והמגיס המצפים מ״ד ר״א דאמר והיינו כופל
 והיינו וכו' פרעה אצטגניני שראו מריבה תי המה חנינא בר קמא

 • עכ"ל כולכם ניצלתם כשבילי רגלי אלף מאות ו' משה יקאמר
 שכתבו התוספות על שהקשיתי כזה לעיניס תאוה נסי דברי אחר
 הגמרא סתם מאמר הפך שהוא ליאור המושלך הראשון היה דהוא

 ומעוו דישרג* ינוקא ממטו דהוו ירחים ג׳ ותצפנהו כפי בשוטה שם
 דא'כ יוחנן אר' דפליג לומר ודוחק שעלים לנו אחזו שנאמר הקם

 דוכת׳ בכל כאורחי׳ יוחנן דרבי ופליגא מלמימר גמרא שתיק הוו לא
 * שם עיין מהתוספות חון אחר דרך מאמר כאותו שם !כתבתי
 שראו היום דאותו יוחנן רבי דסבר התוספות בעד ליישב ואפשר

 גזרו היוס אותו כמיס לוקה ישראל של שמושיען פרעה אצטגניני
 תינוקת הוליכו היום ובאותו תשליכוהו היאורה הילוד הבן כל

 ישראל תינוקות ידם על שיתגלו כדי ישראל בבתי לצעוק מצריים
 והוליכהולמי׳נעשה אמו שהלכה וכיון ליס להוליכם ותפשו׳ ונתגלו

 אותם ואז הגזרה ובטלה לפרעה והגידו אצטגניני׳הדבר שראו נס
 הכתוב שמספר ומה ניצולו ליס להשליכם נתפסים שהיו התינוקות

 להשליכנז לאחזנו עמנו הרע׳שעשו על הכקו׳ שועלי׳הגי׳ לנו אחזו
: ודוק גמרא אסתס יוחנן רכי פליג ולא שהשליכס לא אבל ליס

 ידעה מנא פריך דמאי המאמר באותו עוד לעורר ואשוב
 דאמר׳בשלמא בכתוב ז״ל כמ"שהרמב" האיכאלמימר

 שאמרה משוס או ליס אמו דהשליכקו ניחא העברים מילדי הוא אס
 ־ כן לעשות לה למה המצרית אבל להצילו כדי או ברעתו אראה בל

 נא מ א״כ גזר עמו לכל אף בגמרא לעיל דאמח י׳לדכיזן ולזה
: הוא מצרית בן דלמא ידעה

 ברורה הקושיא * סימנא ההוא כי חזינן לא תו אמרי
 מריבה מי על עדין להיות ראויה דכיוןדלקייתמשה

 אלי׳ מהר״ר הגדול שהרב חושב ואני עומד במקומו עדין הסימן
 ההיא כי ע"ימעשה להתהפך המערכת שדרך מתרץ חייסז״ל בן

: הספינה ירכתי אל ירד יונה ולכן ארביה לתעבע
 ידע' ולא ניבאה נופל אחר ואין נופל זה יוחנן רבי אמר זח

 ניבאה מה ידעה ולא דנבאה דמנ״ל וק"ק ־ ניבאה מה
 א״כ שכינה עמו שראתה ותראהו בפסוק לעיל דאמרה אחר וכי
 שזה ויר׳ * לנבואה נמי זכתה שכינה פני לראות שזכתה מי

 שראתה דקאמר דמאי מייושבעסמהדכתבתיכס׳תאוהלעיניס
 דבעי ממאי הענק והכרעתי קאמר שכינה מעש לאו שכינה פני

 פני לראות שזכתה אחר כעי ומאי ידעה מנא זה העבריס מילדי
 יתירא הו מלת ליישב היינו דקאמר שכינה עמו ראתה אלא שכינה
 הקב״ה ששם שכינה עתו שראתה הו ותלא הל׳יל ותראהו דבמלת
 המילה באהע״י השכינה כי השכינה עמו שראתה וזהו הו נקרא

 וסופי מילה ר״ה השמימה לנו יעלה מי כפסוק הראשונים וכ״כ

־׳ ודוק השם תיבות
 כולכם ניצלתם בשבילי וז״ל שס התוספות במ״ש טובא צ״ע תו

 על תמה הדיוט ואני הגזרה היתה בשבילו אדרבה הימה
 ניצלתם בשבילי מרע״ל קאמר דשפיר ברור והתירוץ תמיהתם

 דידיה חנינא כר חמא ר׳ לכאורה לעידק דאיכא במאי כלכס
 פרעה אצטגניני שראו מריבה עי המה קאמר דהכא אדידיה

 פרעה נזר אצטגניניס ומכח במים לוקה ישראל של שמושיען וטעו
 מיבעי להס לוהקשה נתחכת' הכת כפסוק לעיל ואלן היאור גזרת

 שהרי כמיס נדונם אלו של למושיען נתחכ׳ חנינא בר חמא א״ר ליה
 פרעה גזר האצטגנינים בלאו כי הרי מבול להביא שלא נשבע

 ר׳יוסי דאמר דכינן ברור תשליכוהווהקירוץ היאור׳ גזרת מסברתו
 אותו והמיתן הוא בן אס בתחלה גזר גזירות ג׳ לעיל ברחנינא

 עלעעוגזדא״כ אף ואח״כ תשליכוהו תיאורה הילוד הכן כל ואח׳־כ
 משי היאור בהשלכת להענישם בחר מרע״ה ידיעת בלי אף פרעה
 לידת פרע׳ אצטגניני שראו ואחר מבול להביא שלא נשבע ה שהקב'

 שספרו וכיון עמו על אף גזר מצרי אס יהודי אס ידעו ולא מרע״ה
 שהושלך יוס עד הגזירה נמשכה במים לוקה ישראל של שמושיען לו

 קושית׳ נתרץ בתל מוכרע שהוא שכתבנו ובזה :ליאור משה
 הנזר׳ שבטלו ואילך שמש' היינו נופל אחר ואין נופל זה שאומר דמה

 השלכת וגזר׳ ואילך ממני ניצלתםכלכס בשבילי משה קאמר ושפיר
 שבח׳להשליכ' פרעה מסבר' אלא בסבתי היתה לא מעיקרא ליאור
 עלהמצריי׳ אף גזרה הוסיפן מרע״ה שבשביל אלא יענש לבל כמיס
 דלעיל מהתוספתא נראה כלכסוכן ניצלתם ליאור שהשליכוני וכיון
 פרעת שגזר כשעה היה הדור גדול תניעמרס לוי מבית יש א וילך

 קודם היתה הילוד הכן כל שגזרת הרי אשתו וגרש עמד הילוד כן כל
 המיתה לתת פרעה שבחר לסבת היתה וודאי א'כ משה לידה
 תמהו וא"כעה כדבר עונש לו יגיע שלא דסבר ישראל לבני הזאת

 ראו דקאמר יוחנן ר׳ דהכא אומר יאמר ואם התוספות:
 משמ׳דכאות׳ הילוד הבן כל וגזרו במיסעתדו לוקה אלו של שתושיען

 דרשת אההיא יוחנן ר׳ התוספותדפליג וסברי הגזרה היתה שעה
 שהוא ישראל של למושיען דר"יכרחמאשדרשכפ׳הבהנתחכמה

 שמושיע; שראו שעה כאותה רק היאור כגזרת דלא וסבר הקלה
 לולמושיען נתחכמה מלת יוחנן ר׳ דריש ואולי כמיס לוקה אלו של
 :התום׳ שפיר הקשו וכזה העולם מן להוציאו משה ישראלשהזא של

כיןר׳ פלונתא דתנ״ללאפושי חדא תרתי אפשרדקשיא לא הא
 כר יוסי ר' עם ואף כהפך לעיל ברחנינאדאמר חמא

 הכריית' עם ואף גזר גזרות נ׳ פרע' ויצו כפסו' לעיל דאמר חנינא
 היה הדור גדול עמרם תנא לוי מבית איש וילך כפ' לעיל דתנא
 וגר'אשתו עמד תשליכהו היאורה הילוד הכן כל גזרת שראה וכיון

 ישראל של שמושיע! ראו תאמר וכי תנאי יוחנןככולתו דר' ואימא
 שגזרו השנית הגזרה היא הילוד הבן זגזרוכל עמדו כמיס לוקה
 ונמשל מצרי של אפי' הכן כל וזהו המצרי׳ כני אף משה שנולד ביום

 ככולהו אתי דר'יוחנן אימא וא׳כ ליאור שהושלך יום עד הגזרה
 ןדע''כר'חמאברחניכ'1וקודאכתילאקשיאמידידכי ־ תנאי

 אמר חנינא הקב״הגסד׳׳יבר על נתחכם לעיל אמר פליגדאיהו
 אפילו א״כ מרע״ה קודס היחה היאור דנזרת משמע נזר■ ות גז־ ג'

 חנינאמאיק׳ללתוספנת כר הכאפליגאר׳חמא דר'יוחנן דנימא
 מילתיה אחר רק וכו' משה דקאתר והיינו תייתי לא דהנמרא כיון

 דוהיינו אימא מריבה מי המה כפסוק שדרש דר׳חמאברחנינא
 בזה שאמר חנינא בר דר׳חמא מילתיה סיום הוא וכו' משה דקאמר

 תבין פרעה אצטגניני שטעו מריבה מי המה פסוק לך שפירשתי
 כסבתיניצלתסכלכסמיוס רגלי אלף מאות ו׳ משה דקאמר דהיינו

 מצאתי ולא צדדין כל על חזרתי דבר סוף ואילך ליאור שהשלכוני
 חמאדאמר רבי דרשת דק"קלהך אלא מקוסלתמיההס:

 למילדזתאס איךצוה כמיסדא״כ למושיעןשלאלוונדונס נתחכם
 זה ואולי היאור של גזרה לגזור לו היה ותכף אוהו והמיתן הוא כן

 אמן העוברי׳שכמעי שתהרגו למילדז' לצוות כלכו אח״כ חשב הרשע
 במעי עוכר שהרג )ישראל עוברים שהיו כיון יענש לא שהוא שחשב

 הראשונה סברתו וקבל הכר עצתו נעשתה שלא וכשראה פטור אמו
 עמו לכל פרעה ויצו נא חני רכי שדרש ומח : שלהיאורה

 צריכי עמו כל דוכי לכל ממלת ליה דמפיק אפשר נזר עמו על אף
 ־ עמו לכל נגעת דגזרתו פירש לזה ליאור ישראל עוברי להוציא

 עמו על אף שנזר הכתוכדהטע׳ טעם שנותן דה״פ יובן לאמר ומלה
 שראו האצטגנינים לו שאמרו אחת אמירה בשביל פי' לאתר היתה

חלו מישראל אס ממצרי אס ידעו ולא נולד ישראל של מושיען
:ישליכו הס שאף פניהם

וארא פרשת
 :וכו׳ פנחס שהרי בטובי׳ אדם ידבק לעולם בתרא

 ויאמר נאמר הפסוקים אלו המשך ליישב
 גרס מי כמדרש מ״ש עס יכאהטב ה' אני אליו

 ה' אני אליו ויאמר זהו שעשיתיךסרסור אני כנגדי דעתך שתניס
 אני הקכ״ה לו והשיב הרעותה למה שכתב מעלה של לפרשה חו!ר

:הללן הדברים לי שתדבר גרמתי ה׳

ואפשר



ףו וארא פרשת
 מ׳יש עם ויובן ה׳ לשס אלקי׳ משס וניישב עוד )אפשר

 "ה שנפר'הקב שהטעם תשובה ה״ל לל הרמכ"ס
 והס מעט קצפתי אני כמ״ש עולם שהכבידו לפי מהמצרייס

 אתהמתרעס לו ואמר משה אל אלקי׳ וידבר וזהו לרעה עזרו
 שהכבידו מכח אדרבה פרעה עליהס שהכביד הדין ממדת

 11ישר על מרחם ה" אני להיות נסבה תהיה עולסכ״כ עליהם
 מלב׳ כי וגס אמר שמעתי אני וגם :המצרייס מן ונפרע
 עמי עשו גס שמי מה ממני לשאול שלא אחד חסד עמי שעשו
 אפי׳ והס כנען ארץ כל להסלתת נשבעתי אני כי אחר חסד
 חייה׳ בית משוס להס צריך שהיה המקום שהוא מגוריה׳ ארץ
: בה גריס נעשו בה גרו אלא כה כתושבים היו לא <
 דין גזר אחר שצעקה שאמרו אף כי לרמוז וגס אמר וגס

 מעבידים מצריס אשר הרע בוא אחר וכ״ש מהני לא
 מעבידים ואמר בריתי שזכרתי לפי צעקתם שמעתי אותסעכ״ז

 הביא למה ברבה מ״ש לרמוז מהס נעבדיס אמר ולא אותס
 הביאו לישראל אומריס המצריים שהיו לפי הערוב מכת עליהס

 נעבדי' להיות להנאתם היו לא כונתס שכל ואריות רובים לנו
 ישראל את להצר כוונת׳ אלא כ״כ לעונש ראויים היה לא שא'כ

 נהנים להיות כוונתם אין אותם מעבידים מצריס אשר זהו
: מעבידיס להיות אלא וכעבדים

 אלא הל״ל דלא יתירא אבי מלת וניישב לזה קרוב )אפשר
 נפר׳ הכל משאז״ל עס יראה אמנם שמעתי וגס

 אנך חומ׳ על נצב הנה שנאמר מאונאה חוץ שליח ע״י הקב״ה
 ענותו למען ז׳״ל כמ״ש לישראל אונאה עשו שהמצריים זידוע

 לישראל להונות מלבן לו שתלו ישראל של כהבלותס לפרעה
 שמעתי בעצמי אני זהו מפרעה אתה הטוב וכי להס לומר

 מעבידי׳ מצרים אשר והטעס שליח ע״י ולא ישראל בני נאקת
 המלך מעניס שהס בעצמס המצריים את אותס פי׳ אותס
 מעבידים כתב ולזה כן שיעבדו ישראל את להונות כדי וגדולי

בהס•־ נעבדיס כתב ולא אותס
 בהל' ז״ל הרמב"ס קושית לתרץ הכתוב כיוון עוד )אפשר

 יהי'זרעך גר כי המצריים על שגזר הרי תשובה
 אומה על הקלה גזר שלא ותירץ נענשו למה להס לא בארץ

 ולא אחרת ה באומ זאפשר כתיב להס לא דנארץ ידועה
 הכי למימר איכא אומ' דבכל ערב לי דתן עליו ותפסו במצרים

 לגרש שרצו חדש מלך זיקס בפסוק משז״ל עס בעדו ליישב ויש
 שאלו בישראל להשתעבד רוציס אתם וכי להס שאמר פרעה את
 מעבידים מצריס אשר זהו מתיס כולכם הייתם יוסף היה לא

 ואמר תמה הכתנב למה נאשמים חייבים הס מצריס פי' אותס
 להיות אותס מעבידים להיות להס ראוי היה מצריס אשר זכי

 יכול והיה מאבותיהם טובה כך כל שקבלו אחר טובה כפוי
 בר אברה׳ רבינו והרב אחרת מאומה להס לא כארץ להתקיים

 אחר רשע ע״י הרש מן שיפרע הקב״ה דרך כי תירץ ויל דוד
: ההוא הרשע מן נפרע ואח״כ כמוהו

 וגס שכתוב במה לדבריו בכתוב רמז שיש לע״ד יראה ובזה
 וגס מלת קשה דקצת אנכי דן אשריעבודו הגוי את

 .שהוא אדון דליכתוב והוהסגי אנכי דן דהאריך האי מאי ותו
 הכתוב אמר אמנם הווה לשון הוא דן לשון אכל עתיד לשון

 משמע דהוה יעבודו אשר הגוי את וגס וזהו הראב״ד תירץ
 בישראל שישתעבדו גזר שהוא מאחר כחקויתב׳ ח"ועול לכאורה

 אשר הגוי את וגס תירץ לזה הגוי את להעניש עתיד למה
 נפרע שאני לעולם דיני מדת הוא כך סי' אנכי דן יעבודו
 האדם מן נפרע אני ואח״כ כמוהו רע אחר בארס יע מאדס
 לשון אנכי דן וזהו תושד שודד כהתימך כדכתיב ההוא הרע

 אני מורשה לכס אותה ונתתי : לעולם דן אני כך הווה
 מורשה דדרשו ובבתרא ירושה דהל״ל מורשה קלשון ק י הי

: יורשים ואינס אחריס את שמורישין ירושה לשון

 משה לנו צוה תורה כפסוק ז״ל שדרשו מה נבאר ובזה
 וק׳לכאור׳ ־ מאורסה אלא מורשה תיקרי אל מורשה

 מתורץ כזה אמנם קאתר ירושה לשון דילמא כן דרשו דמהיכן
 ואינם מורישיג מינה דעשמע מורשה כתיב דהיכי להו דקשיא
 תיקרי אל -דר&ו לכך הקורה אר^ין דישיאל ליתא והא ארש-ן

 קאמי מיתות ד' דכפרק וא״ת : מאורסה אלא מורשה
 מצות'1 גבי ולחשבה פריך מיתה חייב בתורה העוסק גוי גבי

 קא מורש׳ ולמ״ד המאורסה כנערה דינו מאורסה למ׳ד ומשני
 וא'כ ירושה לשון כפשטיה קרא דשביק מאן דאיכא משמע גזיל
 פירושא דסבר י"ל מורשה ולא ירושה דלכתוב לדידיה קשה

 כולה התורה מקובלים היו שהשבטים אחרינא בגוונא דקרא
 הכתו' אמר זה מצווי' היז לא אכל אותה ומקיימים מאבותיהם

 הרבה שכר לנו ויש צוה ישראל עדת לנו פי׳ לנו צוה תורה
 היד דעדין יעקב קהלת שנקראו אבותינו אכל ועושה כמצווה

 שכך התורה מקיימים דהיו נהי יעקכ בשס כינס ולכך נח כני
 התורה להס היה רק התורה ירשז לא הס מ״מ מקובלים היו

 מקיימים היו אבל יורשיס ואיבו מורישים פי' מורשה לאבותינו
 שכר לבו שיש הכתוב להגיד ובא צוה לבו אכל צדקתם מצד

: ודוק מצוויס שאנו לפי מאבותינו יותר
 נראה שהרי מקשיס הכל • להם נודעתי לא ה׳ ושמי

 הודעתי לא כתב ז״ל ורש"י ה׳ שם להס ואמר לאבות
 : שלי אמיתות במדת בכרתי לא כודעתי לא אלא כאן כתיב אין

 מה על תירץ שהוא דבריו על ן׳ל מהרא׳ס הגאון וכתב
 שמו ג״כ לאבות הודיע שהרי ל ז׳ לרש"י שקשה

 הוא לך שיקשה כדי כאן כתיב אין הודעתי תירוץ לזה המיוחד
 לקמן עד שמו שהודיעם הרב הגיד לא דעדין כיון דוחק קצת

 כשלשה הגאון שדחה והפירוש : המדרש דכרי כשסתר
 חדאדמשמע נכון אין וזה וז״ל שהקשה דמה ליישבו נראה ידים
 דלאקשיא כתב לא והוא מידי קשיא לא הודעתי לא כתב דאי

 דכתב דכיון כבי״ת בשמי למכתב דה"ל קשיא דלא אלא מידי
 לעולם אבל בבי״ת כשמי כתוב כאלו ליה הוה נודעתי לא

:שמו שכך הודיע והלא קשיא דאכתי
 דגבי משוס היתה הקושיא דאס ועוד וז׳ל שהקשה מה גם

 להוסיף די היה נודעתי לא למימר שייך לא ה׳ ושמי
 לא• נמי הא בכרתי כודעתי שיפרש לא ה׳ ושמי כמלת בי״ת
 לתקן רצה אכתי כודעתי דכתכ "ל ז רש"י שפירש דאחר קשיא
 רצה עצמו שרש״י בכרתי לא כתכ לכך לאבות שמו הודיע שהרי
 כתוספות דאפילו ועוד וז״ל זה קודם הגאון שהקשה מה לתקן
 קושיא אף לתקן לכן הודיעם כבר והלא לאקשויי איכא בי״ת

:בכרתי לא לכתיב הוזקק ואת
 כאן כתיב אין הודעתי לא ל 1 רש"י ממ"ש אפשר )לל׳ד

 ליה דאדקאמר כקרא לו תיקשי דלא ליישב בא
 דהיינו מינה עדיפא ליה לימא נודעתי לא ה׳ ושמי הקכ״ה

 כתי׳ אין הודעתי לא תירץ לוה ששאלת כמו שפירושו שאלו לא
 אלא הא דתיקשילך היכי כי השם הודעת פירושו שהיה כאן

 קיימתי שלא שלי אמתות במדות להם נכרתי לא ודעתי ב לא
 קאמר מיניה עדיף דהא־ שאלו לא קאמר דלא ניחא זלהכי

 קיימתי לא אני אף אלא שאלו שלא מיבעיא לא למשה הקב'ה
 ־ פכר ליתן כאמן ה' גי א שלי אמהות במדת להס ניכרתי ולא

 משוס כאן כתיב אין נודעתי לא י רש" שכתב לזה קרוב וא״ע
 היה וכי שאלו לא שהס אחר נודעתי לא למימר שייך לא דק״ל
 שהיה לפי לשאול שהוצרך חשה א״כ1 שאלו ללא נדרש
 היז לא האבות אבל שמו מה לי ואמרו כמ״ש לאחריס שלית

 לא תירץ לזה לשאול הוצרכו לא אחרים עס לדבר שלוחים
 לא דמאי שפיר לך קשיא הוה דאז כאן כתיב אין הודעתי
 הוצרכו שלא לפי הודיעו לא דלהס אימא דמשבחס הודעתי

 מדת להס נכרתי לא נודעתי לא אלא כקב לא אבל לשאול
־ קיימתי לא שהבטחתיס שמה שלי אמתות

 לא הל״ל דא״כ עליו והקשה המדרש פי׳ כתב ל ז
 דמשמע ק״ק ־ שמו שכך הודיעס לא וא״ה שאלו

 הוה המדרש לדעת הודיעס שלא הכי למימר מצען הוא דאי
 לא לא הודעתי לא דלכתוב קשה הוה זאכתי קרא ניחא

 קשה אכתי הודיעם לא שתאמר דאף ק״ק תו י נודעתי
 שאלן לא כתב לא למה א״כ שאלו לא דהס המדרש דסובר דכיון

 פי׳ הודיעס שלא זא״ת דה"ק ואפשר ־ כזה בדתק והגאון
 שאלו לא כתב לא ולכך הודיעס שלא להניד רוצה שהכתוב

 שאלה כלי הודעתים מעצמי אני אבל שאלו לא הס משמע דהזו

 נס אח



וארא פרשת
 שאלו שהסלא לפי הודעתי לא משמע הודעתי לא ממאמר אמכם

 לא וא"כלכך לך שהודעתי כמו מודיעם הייתי שואלים היו ואס
 אבל מתהפך מאמר שהוא לפי שאלו לא במקום נודעתי לא אמר

מתהפך: היה לא שאלו לא כתוב אס

 המדרש לפירוש הסמיכות יבא דאיך ועוד ז״ל רש״י עוד ומ״ש
 אני וגס סוור לפירושו דכשלמא כלומר הקימותי ונס

 שהצבתי כש׳ בריתי אה הקימותי ונס שאמר שלפניו לפסו׳ שמעתי
 ונס לומר צריך המדרש לפי׳ אבל לעיל כמ״ש לקיים יש כך הברית

 כי דוחק וזה שמעתי אני כך אחרמדותי הרהרו לא שהאבות כשס
 ולפי' בריתי את הקימותי ונס אצל המוכה שמעתי אני ונס מלת

 1 וכו׳ אברה׳ 11 וארא שהזכי'האבו׳ פניו סמוכ׳לשלפני המדר׳תבא
 את הקמותי ונס שכתב ז״ל רש״י בפי׳ אף אצלו קשה אמגם

 קיימתי ולא שנדרתי וכו׳הרי להם כשנראית ונס בריתי
 לא שאמר קמייתא היינו ונס קאמר דהיכי מוכן איננו הרב ודעה

 יתרהי דתימא לו ואפ קיימתי לא דהיינו שלי אמתות במדת בכרתי
 אפי׳שנשכעקי וגס שדי {1 בשס שהבטחתי׳ לה'מה קיימתי לא קאת׳

 וכו' הקימותי ונס שכתוב אחר דא״כ צ״ע השבועה להס קיימתי לא
 הכי למכתב לקרא ה״ל טפי ■ל ז רש׳'י ולפי' קיימתי שלא כתוב היכן
 כנען ארץ את להס לתת אתס בריתי את הקתותי ונס וכו׳ וארח

 שלי אמתות במדת נכדתי לא שחוזר להס נודעתי לא ה' ושתי וכו'
 רש״י שהביא המדרש לפירוש ובשלמא האמור כל על דברי לקיים
 בג! אליהם וארא האחד תרעומות שתי שהס הקמותי ונס מ״ש ניחא

 להם לתת אתס כריתי את הקימותי נס וכן ה׳ שתי שאלו ולא שדי

 מצרים סכלות תתחח אתכם והוצאתי קיימתי: ולא
 • והצלתי היינו והוצאתי דהיינו ק״ק י מעבודתם אתכס והצלתי
 לישראל מרעין שהיו לפי הביא למה דבר במדרש מ״ש עס ויראת

 ׳אתכ והוצאתי זהו לרעות מה להם נשאר לא הדבר ובמכ' בהמתם
 ידם מתחת ההוצאה תהיה אופן ובאיזה מצרים סבלות מתחת

 שאפילו לעבוד מה למצרים יהיה שלא מעבודתם אתכם שהצלתי
 לזרוע שאס לכס ליתן מה להם יהיה לא בכס להשתעבד ש־רצו
 ואס כניס יהא העפר לבנים לעשות ואס ארבה הביא תטים

:אותם יכלה הדבר צאן לרעות

 ויציאת הארץ ביאת להס דהבטיח היכי דכי שהקשה מי דש
 ואפשר ־ התורה נתינת על ג״כ הבטיחס לא לתה מצריס

 ב׳ בפרק שאתרו דרך על לקח תלשין ולקחתי במלת התורה שרמז
 לקחו לא שדורש לקחו לא אתבניכ׳מוסר הכתי לשוא כפסוק דשבת

 עס לקיחה מלשון הוא ולקחתם ואפשר :תורה למדו לא
 הבעל הסופר שכר נותן מי אשה שקדש אדם הלכה כאה״ר מ"ש

 וקדשתס העס אל לך התורה להס שנתן ישראל את קדש והקב'ה
 לשון בו נאמרו וקדושין התירה ידי על קדשס שהקב״ה הרי

: אשה איש יקח כי לקיחה

 לעיין יש * לאלקיס לכס והייתי לעס לי אתכם ,ולקחת
 בר רבה אמר יוחסין עשרה פרק דגיסינן מאי כפי

 בתחל׳והייתי דבישראלכתיב מבגריס בישראל יתירא מעלה זו הונא
 ליכתובאיפכא נתי הכא ןא״כ לעס לי יהיו והס והדר לאלקיס לכס

 ואפשר ׳ לעס לי יהיו והה והדר לאלקיס לכס והייתי כהחלה
 הר על שעמדו עד כגרים ישראל נחשבו ממצרים כשיצאו דבתחלה

 ולא בג׳ למה השלישי בחדש בפסוק מצאתי תורהוכן וקבלו סיני
 חדשים נ' להמתין צריכה הגיורת חיי׳ ר׳ שנה כך בב' ולא בא׳

: הייתם גרים כי שנאמר גריס הין וישראל

 והייתי והדר לעס לי אתכ' ולקחתי קודם דנקט דמאי אפשר או
 עשרת נאמרו לא למה במכילתא מ״ש עס יובן לאלקיס לכס

 למדינה שנכנה למלן למה״ד משל משלו התורה בתקלת הדברות
 שתמלוך טובה לנו עשית כלום לו אמרו עליכם אמלוך להם אמר

 להם אמר המיס להס והכניס החומה להס כנה עשה מה עלינו
 ישראל את הוציא הקכ״ה כך הן הן לו אמרו עליכם אמלוך המלך

 הן הן לו אמרו עליכס אמלוך להס אמר הים להם וקרע ממצרים
 והייתי אח'כ לעס לי אתכם לקחת עובה עמכם שאעשה אחר זהו

: לכסאניה׳אלקיך ולומר ההורה לכס לתת לאלקי'אוכל לכה

 אקד זה ראב״ע אמר בספרי ־ לאמר ה׳ לפני משה וידבר
 דברי על השב להקב״ה אמר דמשה מקומות מארבע

 ו?עי; לאן אס לישראל ;!אל אקק אס הודיעני להקב״ה משה .אמר

 לחו; תראה עתה דמאמר שואל הב! כאן * תראה לוהב"העתה
 דמהיכא ומאוחר מוקדם דאין דס׳ל לומר ודוחק מעלה של בפרשה

 מלתמאי דקדקו לאמר מלת דמלבדדדקדקו ויראה ־ מפיקלהו
 קודם לשון ה!א לפני דרשודהאי מכאן ליה ה'מיכעי ה'אל לפני
 של דבור קודם הוא שלמשה זה שדכור אמר וכאלו לפנים זאת כמו

:ודוק מאוחר שהוא לפני בתלת גופיה קרא לן וגלי תראה עתה
לפעמי׳מלת שדורשי׳ ספרי של זה פי׳ בא שמע המעיין ואתה

 האדם שאומר וה״פ לאחרים לאמר שאינו חפי׳ לאתר
 : תשובה לו שיאמר כדי לאמר וזהו השיבני לו ואומר דבר לחברו

 מהרא״סז׳ל הגאון כתב אלי: שמעו לא ישראל בני הן
 :דקדושין פ'ק כדאיתא כק״ו הפירכא להבליע לו היה וא״ת

 דלא סוגיו׳ מכמה דנראה הגאון שכלל הזה הכלל ידעתי לא
 פירכת יש דפעמי' בק״ו דמנליענן נאמר סברא פירכא בכל

 אפילו דפרכינן לומר יש ישראל בני דהן הא כי מבליענן דלא סברא
 רוח הקוצר פרכינןדדלמא כתורה כתובה היתה ולא הברא שהיא
 כצד כשראינו אלא הבלעה שייך ולא השמיעה העדר סבת היא
 דהוי משוס לה מבלעיבן אז תועלת הפירכא אותה מהק"ושאין אחד

: ותשכח דוק יוכיח כעין
 זקוק׳ועומד׳ שכן ליבת׳ מה ד״ה ע״ב ד' דף דקדושין פ״ק הדא

 וא'כ כסף מועילזקיקתהלענין אין והלא נא׳יה הקשו
 בכס' נקנית אשה עד וכו' יבמה ומה הכי ונימא כק״ו אכניס זה כל
 בביאה שנקנית דין אינו ועומדת זקוקה שאינה מה לה הזיקה ולא
 חולשת משו׳דראינו לה מבלעינן א״כ זקוקה שאינה מה לה יזיק ולא

 הזיקוק חומרת הועילה שלא כשף חלוקת לגבי זקוקה שכן פירכת
 באשה זקוקה שאיכה קולת הזיק לא וכן בכסף ליבתה להקנותה

 דבור באותו התוס׳ שהביאו הראיה ותן :ככסף להקנותה שלא
 הניזת ברשות בזק חיוב ואור"ידלענין וז״ל הרגל כיצד דפ׳ מההיא

 ורגל בשן כלום מועלת איכה שהרי מינה למיפרך היא חומרא לאן
 כשיש היינו פירכא הבלעת עבדינן כי וא״כ כרה״ר נזק חצי לחייב

 דהן דמשה בהאיק״ו בקרא הכא אכל התם כי יוכיח כעין לעשות
 ואיך שמעוק״ו לא לטובתן שהוא ישראל ותה דהיינו ישראל בני

 שהיה ישראל ומה ואמרת הפירכא מבלעת והיכי פרעה ישמעני
 שהוא דהצד לך אמר ומאן רוח קוצר להם שיש אע״פ להסלשתוע

 העדר גורמת רוח קוצר הצד א ודלת השמיעה יותר גורמת לטובתן
 עצמית סבה היא רוח שהקוצר אח״כ עצמו הגאון כמ"ש השמיעה
 ד*ה ה׳ דף קדושין התוספות שכתבו ותו השמיעה: להעדר

 כסף ומה זה כעין הו׳ בק״ז אשי׳ זה כל וא"ת שהקש! וכו' פודין שכן
 יציאה לעבין הועיל לא הקדש בו שפודין חומרות בו שיש דאע׳פ

 שלא לענין הקדש בו פודין חומרת בו שאין מה לו הזיק שלא שטר
 זאת בו שאין תה לו יזיק שלא דין אינו אשה ביציאת שטר יועיל

 משו' כק״ו מבלעינן דלהכי אשה לכניסת יועיל שלא לעבין החומרא
 הוו הצדדי! ואותם כלום הפירכא שאין מהם שמורה דאיכאצדדין

 שכן לםימנין מה ד״ה ט"ז דף קדושין ותו יוכיח: כעין
 האופן כזה הוי פירכא הכנסת דנעביד וא״ת דהקשו הגוף נשתנה
 אב מרשות דהרי גורס הגוף נשתנה פירכת שאין הוכחה דאיכא

 שעשה אבלהכאכק״ו יוכיח כעין והוה שנשתנה אף מוציאין אין
 רוח קוצר חלוקת דאין מוכח דמאן עומדת במקומה הפירכא משה

: לשמוע שלא גורמת
 בעבירה יצירתו שכן לחלל מה גמרא ע״ח דף קדושין כסיף ותן

 תימא משוסדהכי הכליעובק״ו ולא הברא דהיאפירכת
 בתו ועכ״ז כשרה מטפה בא בעבירה שיצירתו ומהחללשאעפ"י

 ־ גורס בעבירה דלמ׳יצירתו גורס הטפה דטעס מוכח ומאן פסולה
 דעד אחר כלל לחלק דיש אחר בענין ז״ל הגאון קושית ליישב יש עוד
 הק״ו כשצדדי סברא פירכת כשהיא פירכא הבלעת עבדינן לא כאן
 פירכת דדחינן פירכא עבדינןהכלעת שבתורה חומרות מצד הס

 בתורה הכתובה דחומרא הדין גורמת דאינה ואמרינן סברא
 מבליענן לא אז ק״ודמש הך סבר׳כי הס הק״ו כשהצדדי עדיףאבל
 סברא נמי הק״ו וצדדי סברא הק״ודכיוןדהך ליישב כדי הפירכא

 תוהפו׳ של עיניהם ריסי מבין דקדקתי וזה מהך דהך אולמיה מאי
 להכניסו דחומר׳הכתוב׳אין ל י׳ וז״ל פודין שכן ד״ה ה' דף קידושין

 הכתובה אבל בק״ו להשיס נתנה סברות של נק"וקדאיחומרא
ישלנולומרשהיאהגורמתמעלה:

דדכר



ך וארא פרשת
 ־ רוח מקוצר משה אל שמעו ולא ישראל כני אל כן משה רלבר

: לאתר ה׳ לפני משה וידבר־ י פרעה אל דבר בא

 לו אמר כי לישראל דבר מרע״ה כי כאתר ההערות ליישב
 בשביל האחד לגואלם ראוי דברים שני שמצד הקב״ה

 ומצד ישראל בני נאקת את וזהו לאדם צעקה ויפה צעקתם ששמע
 תעבידיס תצריס אשר כדאמרן עולם הכבידו שהמצרים לפי אקר

 לגוג(ס רוצה שהקב״ה האמינו ולא אלמשה ישראל שתעו ולא אותם
 רוק תקוצר זאת בחלוקא האתינו שלא והטעם נאקתם ששמע מצד
 אל ישמע הצעקת בלבם אתרו ולכך ע״ז עובדי שאז"לשהיו מה הוא

 שראויי' להם שאמר האחרת החלוק' שהיא קשה עבודה חמנהמצד
 ויהיה האמינו החלוקא זאת מצד הכבידועולם להגאלשהתצריס

 באז עבדיך אלא שפירושו לשבור באו ועבדיך וי״ו כמן ומעבודה זי")
 והטעם צעקתם שתע שהקב״ה למשה האמינו לא וזה אוכל לשבור

 עובדי דהיינו בהם שהיתה רוח קוצר מסבת היתה האמינו שלא
 זה מצד מהגזרה יותר בהם עובד אשר קשה עבודה מצד אבל ע״ז

הטב יבא וכו'בזה ישראל בני הן : יגאלם שהקכ״ה האמינו
 לי האמינו לא ישראל בני הן רוח מקוצר בפסוק הקודם הק'ועם
 ישמעני ואיך ק״ו עע״ז שהין עצת׳ שראו מצד לגואל' רוצה שהקב"ה

 פרעה שיאתר ק״ו כדאיס שאינם עצתם על אתרו הס אס פרעה
 אלו תה גוי מקרב גוי שהם כיון לגואלם רוצה שה׳ אפשר איך

 שאני ישתע שלא אחר טעם פי׳ועוד שפתים ערל ואני אלו אף עע״ז
 ־• טענ׳אחר' שהיא לרמוז פרע' בתלת מפסי' טעם ויש שפתי' ערל

 לפי אהרן ואל תשה אל וידבר דפרש״י במאי לתידק ואיכא
 וקשי' ־ אהרן עמו צירף ערלשפתיס ואבי משה שאמר

 אני הן משה ויאתר ואתר לקמן חזרמשה מה ה׳לזה דהשיבו דכיון
 דהכא הלשון בשנוי ואפשר ־ פרעה אלי ישמע ואיך שפתיס ערל
 תלונתו היקה כאן אלי ישמע ואיך כקב ולקמן ישמעני ואיך כתיב

 שאני תה פרעת יבין איך בלשון תגותגס שהיה שכיוון הפשט כפי
 והתרע׳ משה לקמן וחזר לפה יהי׳לך אהרן הבה ה׳ לו והשיב מדבר

 ישמע שפתיסואיך ערל אני הן מיהו פרעה יבין מליץ שע״י נהי
 יאמר ה'שהרי שליח שאני פרעה מתני יקבל איך פי׳ פרעה אלי

 אחד איש אלא סליח לשוס לאמצא אדס בבי תששיסרבוא וכי בלבו
 שאני אלי שנוגע עלמת פירש אלי זהו לשון וכבד פת כבד
 והשיב שליחך־ שאני ישת'פרעת לא זאת טענה בשביל פת כבד

 דיין נתתיך ז״ל רש"י כמ"ש לפרעה אלקי' נהתיך ראה הקב״ה לו
 נימא התכוק וב^נין: ובז'יאמינך מכות לו שתביא לפרעה

 עד"שבאח"בולפוסריהטא דצ״ך התנא ששנה בסימנין מילתיה
 בארץע״י שהיו צפרד׳כניס דס וז׳ל פ׳י"ב בש"ר מ״ש למית׳עס אפש

שם עיין וכו' משת ידי חושךעל ארבה ברד אהרן

 הב״ה כי הוא ידוע הפשט אל קצת דבר לקרב לי יראה אמנם
 עברו אלו והכה כלעון על ג׳ פעתים באדס מתרה

 מציאות השמיס מן תורה בס׳העיקריס שכללס הדת עיקרי בשלשה
 חזרו וכשלא אחת פעס שהתרה דצ״ך סימן עשת לכך ועובש שכר ה'

 פעם התרה חזרו וכשלא עד״ש עיקרים תג' על שנית כהס התרה
 עיקרי׳ הג כל כוללות בכורות ומכת באח׳יב עיקרים הג׳ על שלישית

 האמינו שלא תה כבגד דס מכת עליהם ההרה בתחלה נבאר ובזה
 מאטתיה׳ מקובלי׳היו תורה ניתבה שלא שאעפ״י השמים בתורתן

 הדס מכת באה ולזה בחולין ז׳ל רש״י כמ׳ש התורה והיושומריס
 כבגד דם נתצאתכת לטבול ישראל בנות היותניחין שלא ביאור

 ועונש שכר עיקר כנגד צפרדק : השתיס מן תורת עיקר
 לישר^ מצירים היו ובזה כדרכיו לאיש משלם שה׳ מאמינים תיו שלא
 בשדה האנשים מליבין שהיו ולרבות לפרות אוקס מניחים היו ולא

 שתיו תדה כנגד מדת צפרדע עליהם הביא ז״ל כמ״ש בבית והנשים
: ותשחיתס וצפרדע שאז״ל כמו מסלסס

 מי פרעה שאתר ה' מציאות עיקר כופרים שתיו כנגד כנים
 פחות׳מכעדש' קטנה בריה שהיא כניס עליה' תביא ה'

 השלש׳עיקרי' אחהלכל פעם הקראת לכיאוקהרי השד יכול שאין
 כשראה עד׳ש דצ״ך בשימן הנרצה וזהו פעסאחקכנגדכלאחד

: אחד כל כנגד שנית פעס הקרה בהס חזרו שלא

 קורת השמיס תן להם שניקבה קורה על שעברו כנגד קרוב
 עלהניאוףוהסהיותכאפיןכמ"שז"לאשהאחת נח בני

 מטוקית׳כנגד מחליפים זרעם מערבכין ותיו אנשיס לכמה נזקקת

 עיקר כנגד אחת התראה הרי בערבוביא עליה׳חיות הביא זה
 בפרטי תשגיח אינו שת׳ שכפרו כבגד דבר : השמים מן

 ?,נ ת והפלת דכתיב בבהמות דבר ;עליהם הביא ועתותיו האדם
 כשותפות שהיה אפי'כהתה ואז׳ל ישראל מקבת וכין מצרים מקנה

 ולהעניש רצונו לעושי להשכיר ועונש שכר עיקר כנגד זהו מתה לא
 הכיא ה׳ בתציאות כופרים שהיו כנגד שחיץ לעוברים:

 השתים לשתי לותר הה״א כפל השתיתה משה וזרקו שחין עליהם
 ג׳עיקרי׳ כנגד ג׳תכות שבית פעם התראה הרי הכבוד כסא מתחת

: שלישית פעס בהם הקרה בהם חזרו וכשלא

 ג׳מכו' שלישית פעם עליהס התרה בהם חזרו וכשלא באה"
 השתים תן תורה כנגד אחד עיקר כנגד אחד כל אלו

 חטים לזרוע אותם לוקחים והין דת על לישראל מעבירים שהיו
קורה למתן מקלקחקרתז ואש כרד עליהם הביא כשבת אפילו

 :כהשגחה שכפיו כנגד ארבה ■ זה שעתידע"י
 עליהם הביא ה׳ מי ואמרו השם במציאות שכפרו כבגד חשך

 ויחשיך חשך שאז"לשלח כתו הכבוד תקחתכסא חשך
 יתב' דברו ואדנות במרות עליהם קבלו שלא דברו את מרו שלא למה
 לא שעכ״ז וכשראה פעתיס שלשה עיקר כל כנגד התראות ג' הרי
 תור' כנגד הג׳עיקרי' כל הכוללת בכורות מכת עליהם הביא חזרו

 עובדי' היו והס ע״ז על וצוהו לן שניתן אדם כתורת השתי׳שכפרו מן
 משתחויסלה שהיו לפי כהתה בכור ועד אז״ל זה כנגד טלה למזל
 מציאות הטב ניכר הדבר במכת השס מציאת בעיקר שכפרו כנגד

 הקב״ה אתר מצרים יציאת דגים בקרבי נאמר ה׳כמושאז"ללמה
 של שאיכה לטפה בכור של טפה בין במצרים שהבחנתי הוא אבי

 הרי לרשע ועובש לצדיק ושכר בהשגחה שכפרו מה כנגד ־ בכור
 הג׳ אמתות ידעו הפעם ומזאת ישראל בכורי על ראושה׳השגיח

 שדי באל ואראוכו׳ שתפרש נראה והמתרגם : עיקרים
 באל אליהם ואראשקדסוארא למלת נמשכת ה' ושתי 'שמלת ה ושתי
 ונכרהי נודעקי לא זה כל ועס ה׳בשתיה׳נראיתילהס וגהושתי שדי

 נרא' כן ז"ל רש״י כפי' להס קיימתי שלא ה' שתי אמתות במדת להם
 טעם ששם הטעמים בעל שיסתוך עלמה לו ויש האחד מהת־גוס

 ע״ד עיין הקודם מאמר ולביאור : השם בתלת מפסיק
:ו עלי עמוד בקרא במסכת לעיניס תאוה בספר

בא פרשת

 לישראל חפזון יכול יצאת בחפזון כי שנאמר לפי סיפרי בא
 מעתה אמור לשונו כלב יחרץ לא ישראל בני ולכל קל

 ז״ל אומרם הוא ידוע לישראל ולא חפזון היה למצרים
 וזה מהתה הגויס יחקו כי לאומוק הוא התזל אלא לישראל מזל אין

: שבהם הגדול לגויס נביא הורה עצמו

 כי ׳ מהאקוב ־ ינחני ארס מן ויאמר תשלו וישא אמר
 וכי תקלוצץתבלק בלעם שהיה אתר ־ צורים תראש

 לכה לאתר הכישוף תקוס שהוא קדם מהררי בלק ינחני ארס תן
 השינוי לדקדק יש אל קבה לא אקוב תה הכישוף ע״י יעקב לי ארה

 אלכדכתיב שנקרא שאביהם תהאקוב דה"ק ויראה מאללהשס
 עתהס שכעס בשעה אפי׳ ליעקב אל לו ויקרא

 שה׳ שאפילו ה' זעס לא אזעוס ותה חז״ל כדברי אפס אלא קלל לא
 צורים תראש העסכי את לקלל יעתדו אלה כתיב לא בכעס הוא

 שהקב״ה אף דלמא לישראל מזל דאין בלעם מנ"ל תימא וכי אראנו
 השיב לזה לאקללסע׳יהכשפיסשתכחישיןפמליאשלמעלהקללס

 ודבר מהמזל למעלה הס ישראל אבל המזל תחק שהוא במי זהו כי
 ראש אברהם אבוקס שהוא צורים מהמזלתראש לתעלה שהם זה

 החוצה אותו ויוצא כמ"שז״ל לישראל תזל שאין רואה אני האבות
 שהן אשורנו תגבעות וכן לישראל תזל אין שלך תאצטגנינוח צא

 ובגויס ישכון לבדד עם הן כי ש״ת ונרפאו עקרות שהיו האתהוק
 אתה וא״כ המזל תחת שהס כתוהגויס נחשבים שאינם יתחשב לא

 שקללתי שראיק תתה ישראל את שאוכללקלל הבאת ראיה מה בלק
 קחת והוא גוי הוא שכן אתארצומהלתואב וירשו תואב תלך את

 שולטים כשפיס יהיו התזלשלא תחת שאינם בישראל תאתר התזל

במצרים התעללתי אשב את הפסוק זה נכין ובזה : בהם
וכו׳ 1 7 א ז



 פרשת
פייי־שת  אמר * כס אותוקיאשרשמתי היינו התעללתי דהיינו דק'ק ׳1כ1

 כשפי' מעשה אלו כלהטיהס יס7ש מעשה חלו כלטיהס משאז״ל עס
 כהס ושחקתי התעללתי יס7ש מעשה וכנגד הכישוף כנגד )זהו
 )להטיה׳ כלטיה' לעשות יוכלו הס שגס יאמרו מכות מיני להה לתת

 את אהרן מטה ויכלע שהוא כס שמתי אשר אותותי וגס כמוהו
 כתוךאותותס שמתי שאותותי כס שמתי אשר אותותי וזהו מטותס
 ה'ושאיןהכשפי׳שולטי' אני וידעת׳כי ומה מטות כלע אהרן שמטה
 למאיש לשונו כלכ יחרץ ישיאללא כני ולכל פסוק נכין ופזרן

 ישראל כני ולכל למימר ליה ק"קדהוה וכן' בהמה ועד
 ׳ בהמ' למאי׳ועד להאריך ולו' צריך היה לא כלכ יחרץ וכהמתסלא

 דאפי' גדול חידוש דהוא ס כ לשו כלבים יחרצו לא ל דהל' מקשיה ותו
 כלכיס אונת אינו אחד כלב שומרים כהל' הדין שהו׳ כמו רכים שהס
 זחרשין דכשפיס כלביא ז״לדהוו שאמרו מה עס ויראה אונס רבים
 אפי׳דקושטא הא נבחין דשקרא כלכיא להם ואמר משה לפני נבחין

 וזהו כישוף מכח החרטמיס שעשו הכלבים שתקו ובזה נבחין לא
 איש מיד העשוי כלכ לא לשונו כלב שוס יחרץ לא ישראל בני ולכל

 כלב למלת שחוזר למאיש מלת וזהו כישוף של כלב המכשף מיד שהוא
 שהוא באמת כלב שהוא דקושטא כלב אותו עד ואפי' סי' בהמה ועד

 ניחא ובזה בהמה מין הכלב במשנה מאיר רבי לדעת בהמה
 לאיש הליל קאיאכלב דלא מהפשט הנראה כפי מיסלמאיששאס

 שהו׳ כלב אותו ועד מכשף איש מיד העשוי לכלב ה״פ לתאיש אמנס
 שמזונתיו ככל' ה הקל יודע כענין התו׳ כמ״ש בהמי אמתשהוא של

 לחמ' לבהמ' נותן התוספו' וכתבו במעיו המזון משהה לכך מועטין
ומה כישראל שולטיס אינס שהכשפיס הרי כגימטריא כלי היינו
 :זכותיה דנפיש חנינא רבי שאני בגמרא כמ״ש בצדיקים .גס
 דאמרז משוס יחיד לשון כלב שאמר מכווכתינו נאמרחזץ או

 נקבהי דליכא מילי והני בא אלי' שוחקים כלבים בגמרא
 לא כתב אי וא״כ בהדה משחקא בהדייהו נקיבה איל דאי בהדייהו

 רביס דכתובכלבים דכיוון טעמא דהיינו אתינא הוה כלבים יחרצו
 לאו לשונס יחרצו דלא הא דלימא כ א' כנתיס נקבה מהיות יחסר לא

 בנקל לשחק טרודי' שהכלבים משום אלא המות מלאך דליכא משוס
 לא טעמא האי שייך דלא אחד דאפילוכלב כלב יחרץ לא כתוב לכך

 למאי׳ ואמ ־ לישראל בא דאקמ"ה משוס מדהסעס ש׳ לישראל יחרץ
 שהס אדם בני להביא הבהמה מן בס' בגמרא מ״ש עם בהמה ועד

 מכעיא לא כלב יחרץ לא ישראל בר לשוס זהו כבהמה פושעים
 בהמה אפי׳ועד אלא איש כשם המכונים צדיקים שהם אותם למאיש
 די״ל נפקא ולכל דממלת להקשות )אין לבהמה שמכונים אותם
 ליחיד אבל יחרץ לא ישראל כללות לכל ר״ל ישראל בני דולכל דה"א

: לישראל מזל שאין הקדמתינו נתברר הרי יחרץ
 הגאוןמהרא״ס וכתב אחדאףהמלוחקפרחו: ארבה

 מהעורו' יהנו שלא מתו כתו׳כהס שלא דבערז׳אז״ל ו"ל
 המלוחים דאף כערוב אמרו לא מהרא"שללדלמה הגאון והקשה
 ולא המזיקין חיית הס דהערוב ותירץ כארבה שאמרו כמן פרסו
 למה מליחה דבני הכי ן״ל שברי דאי וצ״ע * לגעקבהס יוכלו

 זתיפקליה העורות מן יהנו שלא וימותו בערוב נאמר אמרודלא
 מלחו שלא אלא כינהו מליחה דבני כיון יהנותבשרסלמלחס שלא

: מולחס הין שמת! כיון מיראתם

 בבתר' אמרו והרי בשר מין הוא דהערוב ל י קושיתו ולעיקר
 בז שיש דבר הוא ארבה אכל מעלי לא מליחא בישרא

: מעלי מליחא זורא כ שם דאמרו לדג ודמי קשקשת

 במכילת׳ ־ בכור כל והכתי הזה בלילה מצרים בארץ ודברתי
 וה׳הכה תיל מלאך אכיע"י שומע ככור כל והכתי

 בכור כל הכה וה׳ כפ׳ דהתס מקשי! העולם כל : בכור כל
 עיי אני שומע ככור כל הכה וה' הותרתדקאמר ברייתא איכא
 כל וה'הכה פסוק דלעולס ויראה ׳ בכור כל ת"לוהכתי שליח
 מלמ׳ אחד שכל אלא בלבד המכה היה שה' גמורה הוכחה היא בכור

 שהקב״ה לשמוע יש בכור כל והכתי מפסוק מילתא לחד חברו על
 כמ״ש שיכ' למלאך אעשה יוצא פועל הוא והכתי ומלת כלל הכה לא

 לכך עוכר וכאלו העוברי׳ הס וגבורותיו היית כח ועברתי הראב"ע
 נהי למימר איכא בלחוד הכה מוה' ואי ׳ הכה הוכיחמגה'

השלי׳ )את״כ להכות התחיל הוא אלא לכדו היה לא אכל הכה דהשס

בא
" . בא

 תיל כ ג והוא השלוחים שר"ל וי״ו דכתיב ממאי טועיס היינו וזה
 משה דבור הזאת דכיוןדהפרשה ןז״ל הרמב׳ כדכתב זצ"ל והכקי

 כל והכה מצרים בארץ ה' ועבר שיאמר ראוי היה א״כ ישראל עס

 פסוק מזה ואי מלאך ולא ש"מאני זהכתי למכתב מדשני בכור
 כדאמרןמפרשינןשהקכ״ה השינוי דמכח נהי בכור כל דוהכתי

 הוכיח לזה עמו שלוחים גס מכיס שהיו אבלאכתיאמיכא המכה
ג בכור כל הכה וה׳ מדכתיב

 הלילה בחצות ה׳ אמר כה משה ויאמר דכתיב דכיון אפשר י£וד
 דכי קשה דלכאורה ככור כל ומת מצרים כתוך יוצא אני

 משמע והמיתיאבלומת ליכהובנמי יוצא אני ואמר דפתח היכי
 וקרא הכה דוה' קרא קראי תר* הוו לא וא"כאי אחר ממית ,ע"

 כל על לומר טועה הייתי אומר שהיה מהס פסוק חד בכל דוהכתי
 משוס כן לומר טועה שהייתי והטעה ע"ימלאך שהוא מהס אחד

 דוה׳הכה אקרא או בכור כל אקר׳דוהכיתי חזי׳למסמך מאי דה״א
 והמיתי דלאכתיב בכור כל חמת אקרא סמיכנא ואבא בכור כל

 קראי תרי דכתיבי חכח אבל הממית מלאך ע״י ומת דמשמע
 תרתי מקמי בכור דומחכל קרא דחיכן שליח ולא הקב״ה המוכיחים

 בכור כל והכיתי קתני דבר׳דכי סוף דוקא לאו ומת ואמרינן קראי
 דשני מכח אלא קאמר ,והכית לאוממשמעוק מלאך ע״י אני שומע

 כל הכה וה' קתני כי וכן והמתי כתב ולא בכור כל ומת למכתב
 כל ומת דכתיב מכח ממשמעות.אלא לאו מלחך עיי אני שומע בכור
 הרמב״ן וטען השליח ולא ה' אני שפטי' אעשה כתב ז"ל ורש״י בכור

 פי' ־ מלאך ולא אני ועברתי אלא כן אינו חכמים ומדרש רש״י על
 אלאבמלתאני השליח מיעוט דורש שאינו דהכיןבדבררשייז״ל

: והכיתי בעברתי ה׳ולא
 מלאך ולא אני ועברתי שדרשו דמה הבין ז״ל מהרא״ס והגאון

 אלא עצמם מצד משמעותם אין שרף ולא אני והכיתי
 ה׳והכיתי אני ועברתי אמר ו1וכג אכולהו דקאי דסיפא ה' אבי מכח
 ואת תיראו ואביו אמו איש ביבמות מדגרסינן ראיה והביא ה׳ אני

 על שהזהרתיך אף לומר האב למורא שבת סמך תשמורו שבתותי
 ה׳ אסאמרלךחללשבתאלתשמעלוופרש"יז"לדמאני אב מורא
 חד אלא התסדליכא שאני מהחם ראיה דמאי וצ״ע ־ לה מפיק

 דאיכא הכא אבל השבת על שהזהרתי מילתאסמיךליהאניה'
 אעש׳ אדסמיך אלא קחי לא ה' דאני אמינא אנא תלתמילי

 ראיה להביא יש ההוספות מדברי ואדרבה אכולהו ולא שפעים
:אשבת טפי קאי דאניה׳ ומכיל דהקשווא"ת

 בכור כל והכיתי הכה וה' המכילתא קתבי דכי עוד במ״ש גם
 הבינותי ה׳קאמ׳זלא אני נאמר לא אלו מלאך ע״י אני שומע

 בכור כל הכה וה׳ ת״ל דקתני דבריו סותר דברייתא דסיפא דבריו
 דמכילה' אחרת מברייתא קשיא וכן ליה מיבעי ה' אני ת״ל ולדבריו
 בכור כל והכיתי ת״ל מלאך עיי א.ני שומע בכור כל הכה והי דקתני

:קרא כוליה להביא ה' אני בכור כל ,והכיח ת"ל הליל ולדבריו

 דכתיב הא דא״כ קשה אך וז"ל לעיל ל ז' הגאון שהקשה מה גם
 עצמן שהוא צ״ל דינו ובית הוא ודרוי׳ל סדום על וה'המטיר

 ג' והנה אמרו שהרי וקשה עמו דיניו שבית הממטיראעפ״י היה
 דינו ובית הוא אתסדוסוי״ללקושיתודלעולס להפוך האחד אנשיי

 מתחיל שהוא הדבר עושים וביתדיכו שהוא פירושיה כשאמרוהוי
 התחיל הקכ״ה בסדו׳ היה וכן ידו על גומ־ין ומלאכיו המלך כדרך

 דמפרשינןוה' בכורות במכת הכא ושאבי ידו על גומרים ומלאכים
 דינו בית בעצת מכה הוא דקאמר דינו ובית כלל שליח ולא הוא

 האי תיקשי דלא כיהיכי בהכרע הוא הכי דמפרשינן מאי קאמר
 המכילתא כונת וזהו שליח ולא דמשמעאני דוהכיתי אקרא קרא

 וה'עס ה״ק דקאמר וה' פי׳ שליח כלו'עיי בכור כל הכה וה׳
 דגלי והכית זיל גמרו דינו וכית התחיל שהוא דינו וכית הוא השליח

 וב״ד הוא למימר אתי י"ו מלת הכה הואלבדו היינו לןדפי׳וה׳
 ז״ל רש"י סובר דלעולס לזה קרוב נמי אי ־ דינו ביק בעצת פי'

 דקאמר הוא אלא הדבר עושה שהב״ד אינו שאמרו דינו ובית דהוא
 הוא דדרשינן בכורות כמכת הכא ושאני ביד עס שנמלך ר׳ל

 ה׳כמ״ש אני מכח או והכיתי מכח העושה דוקא דהוא דקאמר
 ההסכמה לענין היינו דינו ובית הוא דכתב ומאי דרכו לפי הגאון

 מפ״שינן אז סח׳ גבי כמו זה' דכקיב היכא אבל דינו בית שהסכים



בא פרשת
 לרמה שהזכיר והוי״ו דינן בית אלא הדבר עושה אינו דה׳

:דינו כית עס שהסכים
 השנוי לדקדק יש רעהו מאת איש וישאלו העם באזני נא דבר

 וכאן כיתה ומגרת משכנתה אשה ושאלה דהתסכתיב
 אלא נא אין דרשו ברכות ובמסכת נא מאי ותו * רעותה מאת כתב
 בפסוק קשה ותו • לעיניס בס'תאוה עיין זע"ד בקשה לשון
 והא המעשה כעת לקמן אלא מקומו כאן שאין העס אתקן ה' זיתן

 כתבויתןה׳סיפר ל ז והראכ״ע העס חן את נתן וה׳ כתביה
 וכו' העס חן את ונתתי למשה שהבטיח תה קייס השס כי הכתוב
 סיפר הרי זה לספר בא דאי כלוס תיקן ולא בקושיא שהרגיש נראה

 נא דבר כי ויראה • נתן בפ׳וה׳ ההבטחה לקמןכיה׳קייס
 נא כי פירשתי כבר בא דבר וז"־ל ע הראב׳ שפי׳ דרך על עכשו הוא
 ר׳ אתחןהעס ה' ויחן בפסוק משאז״ל עס והכוונה עכשו לשון הוא
 שהיואומרי׳ 11בישר המצרייס האמינו החשך ע״י אומר הגלילי יוסי

 היו לנו אין המצריים אומרים והיו פלוני חפ׳ן להסהשאילונו ישר^
 פלוני׳ בארגז או בתיבה ראינוהו והלא הישראל אומרים

 אלו של כוונתם שאין ודאי אומרים המצריים היו אז אפילה כימי
 אמר הכתוב ז"ש אפילה בימי ליטול להס היה דא״כ ולברוח לגזול
 שהבאתי עכשו נא כסף כלי מתצריס שישאלו לעשות עת ה הקב

 מה וראו מצריים של כליהם כל ישראל החשךשמששו מכת עליהם
 לך תדע פי׳ העס חן את ה' זיתן השני בכתוב טעם ונתן כבית להס

 ישאלו כי לדבר עת החשך במכת עכשו כי אומר אני טעס מאיזה
 שמיששו זו מכה ע״י כי יודע שאני לפי הוא הטעם רעהו אישמאת
 אני יודע אפילה בימי דבר שוס גנבו ולא המצריים חפצי ישראלכל

 מרוצים והס מצריס בעיני העס חן את נתן וה' כבר זאת בסכה כי
 שתדכר לך לומר יכול הייתי לא זאת מכה מקודם לתתלהסאבל

 המצריי' שהיואומריס לפי כסף כלי רעהו מאת איש שאלו לישראל
 מקוש׳ הוא העם חן את ה׳ ויתן שפסוק הרי יתנו ולא הס בורחים

שפירושו נא דבר למאמר טעם לתת חומר כמין ואתי כאן
:עתה

 אלכסנדרז׳ בימי שאירע המעשה לרמוז רעהו מאת איש אמר
 את וינצלו כתיב ישראל עס לדין שבאו חלק פ׳ שסופר

 הרי פסיסה בן גביהה להם והשיב הממון אותו כל לכו תכו מצריס
 כל שכר לנו תנו שנה ת' במצריס ישבו אשר ישראל בני ומושב כתיב
 ישאל ולא אחת המצאה יעשו ישראל הקכ״ה אמר לוה השנים אותם

 לא ממנו ישאל שאס הלחי על והכהו בו שנשתעבד אדוניו מאת איש
 התיר׳ דמורי הדב׳ עוד לי יחזיר לא בודאי זה המצרי שיאמר לו יתן

 רעהו מאת איש יעשה מה אלא שנה כך כל בו שנשתעבדתי לנפשי׳
 מאת אשה וכן בו כיוצא רעהו והיה בו נשתעבד שלא המצרי מאותו

: בה נשתעבדה שלא רעותה
 לא בתחלה אחת המצאה יעשו פי' רעהו מאת איש ירצה או

 מאת איש היהודים מאת ישאלו אלא המצריים מחת ישאלו
 ואני לה שיש הישראלית רעותה מאת ואשה העשיר העברי רעהו
 רעהו מאת איש כאן ש ח מעצע׳ וישאילו המצריים שישמעו ידעתי

 כיאשה כן יהיה האמת לפי כי משכנתה אשה ושאלה כתיב ושס
 ששואלת כלים צריכה המצריתאחרשתשמעשהיא משכנתה תקח

 :ממני וקחי בואי ותאמר מעצמה המצרית תבא היהודית מחברתה
 במכילתא הארץ כאזרח והיה וכו' פסח ועשה גר אתך יגור ,ן□

 המתגיי' אני שומע פסח ועשה יגור וכי שנאמר לפי ופלש״י
:בי״ד אורח מה כאורח והיה ת"ל מיד פסח יעשה

 דבריה׳ מבין ואיני ז׳ע דבריהם על תמה ז״ל מהרא״ס והגאון
 ועשה גר אתך יגור וכי דכתיב לאו אי פסח גבי שהרי

 לאורח להשוות היהצריך פסחדמשמעדכלהמתגיי׳יעשהמידלא
 הוא הרי שנתגייר דגר הוא פשוט דדבר משוס ד בי״ אורח לומרמה

:המצות כל לשאר זה יך ־ צ היה לא וא"כ דבריי לכל כישראל
 לא דאי ה״ק דאימא הוא פשוט דדבר משוס לו אמר דמי ע ן>

 דוהיה קרא ולא פסח ועשה יגור וכי סמיכות כתיב
 לישראל שזה ה"אדהגר כלבד אחת תורה כתוב אלא הארץ כאזרח

 וכי דכתוב השתא אכל מסברא לא אחת תורה כתוב מכח דבריו לכל
 הגרמכח שוה המצות דאףדבכל למטעי פסחאיכא ועשה יגור

 מיד דהגר קרא לן גלי בפסח מ״מ לכס יהיה אחת חורה דכתיב
 כתב לכך פסח ועשה יגור וכי סמיכות מכח ?סח יעשה שנתגייר

ךח
 לא ואי י״ד לענין לישראל הגר שוה כפסח דאף לומר כאזרח והיה
 אלא לישראל שוהגר דאינו אומר אני עדין כאזרח והיה אלא כתב

:אחת תורה אצטריך מצות בשאר ולא בפסח
 דגר דה׳יא גר אתך יגור זכי כתב לא דאי לו אמר דמי קשה ותו

 כתב לא דאי איפכא ואימא דבריו לכל בפסח לישראל שוה

 לא כלל בפסח מצווה אינו דגר למימר טעינן הוה פסח ועשה
: בי״ד ולא מיד

 מסברא דה״א פסח ועשה כתיב לא דאי כתב דהיאך קשה ותו
 למה המכילתא דכתב מחמץ שנא ומאי כפסח מצווה דגר

 מצוו׳ הגר דאין וס״ד כישרג! כעשה שהכס משוס ולגר לאזרח נאמר
 נעש׳ דהכ' דאף בחמץ דגלי דכתר לתרץ ואין לעיל ז״ל רש"י והביאו

 מצווה יהא כישראלגר דהנס דאף בפסח ה״ה מצווה גר בישראל
 כאמ' למה כגר כאזרח וזיל חמץ גבי המכילתא לשון דזה ליתא דהא
 מקום ככל אף הגרים להביא צריך בישראל בעשה שהכס לפי כגר

 דוכת׳ חד ילפיכן דלא קמן הא גר להביא צריך דישראל מעשה שהוא
: וצ״ע אחריתי מדוכתא מילתא בגלוי בישראל מעשה דכעשה

 לגר וכו׳ אחת תורה כמ״ש העיון אעמיק רש״יז״ל בדברי גם
 לשון הוא עכ״ל שבתורה מצות לכל לאזרח גר להשוות

 אדידיה דידיה ז״ל רש״י דקשה חדא טזבא וצ"ק : המכילתא
 בישראל בסוכות ישבו בישראל האזרח כל כד״ה לפ'אמור מכאן

 המצוו' לכל 11לישר גר להשוות אחת דתור׳ כתב וכאן הגריס לרכות
י מצות מכללשאר סוכה בפיק מי למ״ל סוכה גכי כישראל זא״כ

 כ״ה דף סוכה הגמרא סוגיו׳ ז"להפך רש"י כתב דהתס ותו
 דה״א סוגיא מההיא ומשמע אזרח זה אזרח ת״ר וז"ל

 ל ז" רש"י ואלו מבישראל להו ממעטיבן דהוה גרייס מרכה דהאזרח
: הגריס לרבות כישראל כתב

 גרים לרבות בישראל אצטריך לדאמאי ז׳ דרש״י אליבא צ״ע תו
 גרי׳חייכי' הת המצו׳מה מחג ט׳'ו סוכ׳ט״ו תיתי הא כסוכה

 דהאזרח א דה' ריבוייא לאו דאי ניחא לגמרא כשלמא כן סוכה אף
: גרים ולא כתיב בישראל סד״א

 וכרא' אזרח זה האזרח אמו' בל ז״ל רש״י דכתב במאי תשה תו
 גברי בין אזרח הנקרא כל זה האזרח קאמר דהכי לכאורה

 ופ־ש״י אורח זה אזרח ת״ר כ'ה דף סוכה במסי אמרו שכן נשי כין
 ליתא הא האמת דלפי וקשה משמע גכרי כין נשי כין אורח ז״ל

 אזרח זה האזרח הפסוק כפי׳ כתב והאיך פטירי נשי דבסוכה
: אזרח לשון כסתס ככלל נשים דהיינו

 דידיה רש״יז״ל קשה דלא קמייתא לקושיא י״ל ריהטא ולפום
 כל להביא לכס יהיה אחה הורה דכתיב דאף אדידיה

 הנס שבעשה משוס פטור יהיה דבסוכה ס״ד הגר שחייב המצות
־- בישראל שהמעשה כישראלדכתיבכיבסוכותהושבתי

 וז״ל לומר ה כ׳ דף בסוכה לגמרא דחקו מי דא״כ אפשר לא הא
 הגרים לרבות לי למה קרא הלכתא סוכה דאמרת והשתא

 כסכז' כי סד״א ולימא הגרים ולא קרא אמר בישראל האזרח סד״א
 דברי כבאר טרם גריסקמ״ל: ולא כתיב 11ישר בני את הושבתי

 אזרח*האזר' ת״ר וז״ל ה כ דף כ׳1ס סוגית אביא :ז׳ל רש"י
 דאמר לרכא ק״ב דף שמועה כיכין כתבתי כזה לדקדק שיש וכו׳מה

 כאכילת אצטריך למאי המצות מחג ט״ו אצטריךסד"איליףט"ו
 חייבות דבשיס למימר מצות עליו תאכל יתיס דשבעת הקישא חמץ

 כסוכ׳לאשמועינן מסיני לןמדאצטרי׳הלכ׳למשה תיפוק והא כמצה
 לא הא פטירי במצה דאי חייב׳ במצה דהא ש״מ פטורות דנשיס

 בסוכה כשי דמהיתיתידמחייבו פטור כמי הלכת'בהול אצטריך
 : בסוכה כמי למיפטר דמצה ט"ו ׳ו דט בג"ש למילף איכא דאדרכה

 שס דורש שהרי מהרא"סז"לככיארועלהסמ"גד״ה והגאון
 הקיש׳ למ״ל וא״ת זה הקש׳ הנש־ס את להוציא האזרח

 נשי׳בסוכ׳ לפטור מדאצטרי׳האזרח ליה תיפוק כשיס לחייבו כמצה
 דגמר׳דקאמר סוגיא אשתמיטתיה שטפא ז״לאגב הגאון כי ובודאי
 לרבן' בא בסוכהא כשיס להוציא האזרח פסוק הלכת׳זליכא סוכה
 אלא האזרח מדאיצטריך ליה תיפוק להקשות לו היה לא וא׳כ גריס

 מידי מתרץ הוה ולא שהקשיתי כמו הלכתא מדאצטריך לי תיפוק
 בשים לחייבו האזרח דרשיכן הוה הקש לאו דאי י״ל שכתב ״במה

 הלכה לפיטורא דסוכה בשמעתין כדאמריכן ליתא דהא כסוכה
 מ״ש גס • כדמסיק גרים לרבות דהאזרח וקרא מפיני למשה
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בא פרשת

 הקש ומדאצטרי׳ מהאזרח לישתוק לאקשויי ליכא איפכא אכל ף1ס5
 האמת לפי האורח דהא ליתא מעיקרא דקושיא כמצה נשים לחייג

 כקע7 מאי כסוכה הגריס לרכות אלא מסוכה צשיס לפטור אתי לא
 הגאון ושמא ־ אסמכתא דהוי קאמר הא ?בש!ס להוציא ברייתא

 שכת׳ הסמ״גז״ל לשון כפי אלא הקשה ולא זאת א הובי ראה כבר ז״ל
 שס דורש שה־י כמצה כמו כסוכה נשיס לחייב מכאן בלמוד ולא

 להוציא דהאזרח שסובר זה מלשונו שנראה הנשיס להוציא האזרח
 ולמה קיצר עצמו הסמ״ג דוחקדדלמא וזה גמורה דרשא הנשים

 דבלאו היא קושיא לאו הקש אצטריך דלמאי כשמעתא שהקשינו
 להיות צריכה למימרדהמצה הקשא הכימצינןלמימרדאצטריך

 תצותמדכר תאכל ימים ההקששבעת חמוץוזהו לידי הבא מדבר
: חימוץ לידי הבא

 לתוספת אלא נצרל לא דקאמר כמאי כסוגיא קשיא תו
 יהודה מדרב תימא וכי גופיה לעינוי ולימא עינוי

 כאנשים כשיס דלחייבו אלא נפקא לא יהודה דמרב קשיא לא כפקא
 לא עשה מצות על שיעברו אבל כי"? לאכול שלא אמל״ת
ולא עלעשה עובר הכיפורים כיוס מתענה שאינו וכל שמעינן

:תעשה

 לילל קרא הלכת׳ סוכה דאמרת והשתא דפריך כמאי קשיא הו
 דקר׳ אלא ללמפרך ה ולא מייותר שהוא משמע ל למ״ מלשין

 ורש'י פוטר והלכתא מחייב דקרא אהלכתא קשיא דהאזרח דה״א
 אמאיאתיה״א כלומר לי למה קרא וז״ל כמ״ש זה לתרץ כיוון ל7ז

: הדבר מהו אתי דבר שוס לרכות ודאי ה״א פי׳ דסוכה

 אצטריך ומאי הנריס לרבות למ״ל קרא דקאמר במאי קשיא תו
 מחג ט״ו ט״ז בסוכה גריסותיפוקל! לרבות בסוכה קרא
 ק"קכמאידקאמר תו :כתי כאן אף גרים להלן המצותמה

 תדורו כעין תשבו ואצטריךסד״א הלכתא סוכה אכיילעולס אמר
אפילו רבי כל דמלת כתיב האזרח הכיסד"אכל כלאו זלימא

: מיניה נשיס נרכי לא כל7 לגלויי הלכתא קמ"ל נשים

 דכתיב הואיל סד״א ואצטריך דקאמראביי במאי קשה תו
 דכתיב הואיל איצטריךסד״א ולימא תדורו כעין תשבו

 כמו לרכות דה״א נשים מרכיבן דה״א נשים מרכיבן ה׳א
 לחייב רק בשיס לחייב דהאזרח "א ה נדרוש דלא בי"כקמ"להלכתא

 נשים גרמא שהזמן ת״ע לן אית דכללא דפיו! י"ל גריסכדמסיק
 אתי נשים לרכות לאו דה"א נמיידעינן הלכה בלאו א״כ פטורות

: גרים למעט דמצינןלאוקומיה כיוון

 אתה העיון יאורי כתוך הרוכץ הגדול נא׳המעיין שמע ף;תה
 ז״ל יי רש לדכרי כולל תירוץ לפניך העומדים ורעיך

 כמו אינו אמור כפ׳ ז"לשס רש״י דכונת אתורונ״ל מפ׳כאלפ׳
 כגמרא שם שאמרו כימו דבריו כוונת אלא הדעת כתחלת שיראה

 האזרח לדרוש לנו המחייב ומי גריס לרכות דהאזרח סוכהדק״א
 הגרים ולא קרא אתר בישראל סד'א בגמרא כמ״ש הגרים לרבות

 דמאן גרי׳ לרכות דהאזרח ה״א דרשינן הוה לא בישראל הוו לא דאי
 כא פ' "ל ז י דש" כמ״ש כישראל הס כולה התורה בכל הרי אפקיכהו

 למעט שמשמעותו בישראל דכתיב וא״כמכח אחת תויה מפסוק
 ־ נשים ולא גרים לרכות ה"אדהאזרח לדרוש התלתדנו הוא הגריס

 אזרת שזה ר״ל אין אזרח זה האזרח דכרירש"ישס לבאר נבא ובזה
 אזרח זה אזרח ת״ר בברייתא שאמר דרך על הוא אלא האמת לפי

 כין אזרח זו ה״פה״א אלא האמת לפי כן שאינו כגמרא ז"ל ופרש״י

 פי' זה עלד־ך זה האזרח כתב התורה כפיי כמי הכא גברי .בין נשי
 עמו בישר!( מלת כתב ולא כסכות ישב האזרח אלא קרא כתב לא אי

 דתי רכוי צריך אינו דגר תשוס גר מרבינן הוה לא האזרח ממלת
 פ עצמו ן"ל ש״יר כדכתב התורה לכל כישראל הוא גר הא מיעטו

 כין אזרח !ן ״לר דהאזרח אתינא הוה אלא אחת תורה מפסוק כא
 כמו דמרכה הה״א מכח ה׳א וזה אזרח הנקרא כל נשי כין גכרי

 הגרים לרכות כישראל עוד כתי ־ דכפורדמרכהנשיס האזרח
 כלפילייאדמלת גריסדאדרכה מרכה כישר!( דתלת ר״ל אין עכ״ל

 גרי' ולא כתיב כישר!( סד״א בגמרא כדקאמר גריס תמעט כישראל
 האזרח תלת אצל הכתוכה כישראל רש"יז"לדתלת שכתב ה״יה אלא
 אלא כישראל ממלת ולא גריס לרבות כסוכה כעי דרחתנא לן גלי

 דקאמר גב על אף הכא בגמרא כדקאמר כה״א האזרח ממלת
 דההלכהלמש' היינו נשים לפטור הלכתא בשמעתיןדבסוכהאיכא

 דהאזרת ה״א כפרש דלא הכתוב פירוש לאשתעיכן אתי גופה מסיני
 דהאזר׳ ה"א שנפר׳ אלא נשיס ואף אזרח הנקרא כל לרבות כסוכה

 י׳ל לרכותס שנצטרך עד הוציאם לרבותיגריסוכיתימאגריסמי
 וכן הכתוב משוסדסד"אכיש־אלכתיככלזהגילהלנוההל"מפי׳

 כל נתיישכו ובזה אקרא קאי הלכתא בגמרא דוכתי בכמה אמרי
 • הסוגיא עס סותר אינו גס סותרים שאינם לשונותרש"יז"ל

 בלחוד האזרח כתי אי פי' אזרח זה האזרח כל כך דבריו ושיעור
 פי׳ כישראל א״ע נשי אפי׳ דהיינו אזרח כל לרבות ה״א ישר!( כלא

 ־• ודוק גרים לרכות האזרח דפי׳ לן גלי עמו בישראל דכתב השתא

 השביעי וכיוס קדש מקרא הראשון וכיום המועדים למ?לת
 הוציאו קדש תקרא מתלת כי דק ;קדש מקרא

 י׳ח דף בחגיגה גרסינץ כח״ה•־ ואפי׳ י״ט מעלת בגמרא
 שאין וז ראשון ומה הוא ק״ו תלאכה בעשית שאסור תנין ח"ה "ר ת

 ואחריו לפניו קדושה בו שיש ח״ה אסורי׳ ואחריו לפניו קדושה
 לפניה' קדושה בהם שיש יוכיחו כראשית יתי ו׳ במלאכה שאשור אד

 הא כשכת אי חלו וז׳אימת ראשון האי לעיין יש ומותרים ואחריהם
 ועז׳ אסורים סקילה כה תדחמיר שב קדושת דמשוס ק״ו ליכא
 ואין דאסור פשיטא כשבת דחלו כח״ה דכוותיה א׳כ כשכת חלו דאי

 בהם שאין כראשית יתי לששת מה פריך דכי יתורץ וכזה ק״ו כריך
 יוכיח ח ר׳ לומר צריך הוה ולא קדש מקרא שאיןכהס ליפרוך מוסף

 ב׳שכתות באמצע הס הרי ושביעי ראשון הך השבוע ביתית חלו ואי
 דהכי תימא וכי ולאחריהם לפניהם קדושה כהס שאין קאמי והיכי
 קדוש׳שכ׳ בה׳!(א דאין כחול כשחלו אף ושביעי ראשון ותה ק״ו עכיד

 ולאחריהם לפניהם להם אין אחרת קדושה אבל ואחריהם לפניהם
 קדושה בהם שיש מלבד כחול כשחלו ה״ה כמלאכת אסירי אפ״ה

 נמי די״ט אחרת קדושה להס יש ואחריהם לפניהם אחתדשכת
 ז' קאתר דהיכי א״א זה ־ שאסורין דין אינו ואחריהם לפניהם

 לפניהם דשכת אחת קדושה רק התסליכא הא יוכיחו בראשית ימי
 ויגדיל פלפולא משוס דתנא אורחא אלא לומר לבו ואין ואחריהם

 דמסי׳ אתאי וסמך דאליס משוס הדין כראש ק״ו למבקט כעי תורה
 המ״ל יוכיח ר"ח וז״ל התוספו׳ וכתבו קדש תקרא שקרוי תצינו מה
 !(א לח״ה מה הל״ל דלא יתמה הרואה י תרתי כהו דאית לח"ה מה
 ויר׳דכוובתס * ר"ח הוא שהמלמד כיוון תרתי כיה דלית ח לר מה
 ד״ה פ"קדקדושין התוספות כמ"ש היוכיח כהפוך שיש הכלל עם

 למיע׳ בעי יוכיח ר״ח קאמר דכי דהברי וה"פ תוכיח העבריה אתה
 חומרת דאי דח״ה הדין מוסףגורס קרבן חומרת שאין יוכיח ר״ח

 כמם כמלאכה אסור שיהא א״כלילףר״ח הדין גורס מוסף קרבן
 דלתה כתבו לזה ר׳ח אא״א ואסור תוסף קרבן בו שיש דח״ה מצינו

יבקולוכן קדש מקרא קרוי שאין לר״ח מה למפרך הגמרא הוצרך

 גופייתו



ךט בא פרשת
 אשו׳כמלאל ח״ה לעולם ולימ׳הכי ה״מלמיפרך שהזכיר גופייהו

 מה מח״ה מצינו מה דאסור ר״ס נילף א״כ זכ״ת מוסף משוסקרבו
 דקדושה אחריתי חומרא כיה אית מוסף קרבן דמלבד לח"?
 וכפי שהבאנו דבור באותו קדושין כתוספות ועיין ואחריו לפניו

כתכתי אהכתעולס וכס׳ כאן ביזכיחמפרשיס שס שפירשו מה

הדבור: כזה עוד

 אני כן על ככור כל ה׳ ויהרוג לשלחנו פרעה הקשה כי ויהי
 פדיון למ^לת : אפדה בני בכור וכל וכולי זובח

 מצריסא״כ כנגדככורי הוא שהטעם הקצ"עלתתטעספיאחר
 והדין אכ בבכור כין מאס בכפור בין שינהוג ראוי היה הבן פדיון
 כקורי שאצל וכיון רחמנא תלי דכפטררחס מאס בכור דצריך הוא

 ככור כל לפדו׳ לנו היה "כ א מאס כין מאב כין ככור כל אזל מצריס
שאירעכמצרים: מה מעין

 ה'מה הוצאנו יד כחוק שכתב דאחר קשה ותו
 אחר לשלחנו פרע׳ הקשה כי ויהי ליכתוב יש מקוס

 עבודה בטלה כר״ה כגמרא עסמ׳ש לזה ויראה ׳ הוציאנו שאמר
 העכודה מ״מ יצאו דכניסן דאע׳ג התוה וכתכו כמצריס ותינו כ מא

 ממצריסמכית ה' הוציאנו יד כחוזק לומר שדייק זהו מתשרי כטלה
 ה' הוציאנו ככר כנורות מכת קודס אף מכות כחוזק פי׳ עכדיס

 עכדי׳ שנהי' גוזר שהיה מצרי' של שרו מתחתממשלת פי׳ ממצרים
 עכדותא מכי' שתרגם כמו דכר שם עכדיס וזהזמכית מקום כאותו
 הכי ואפי׳ משם עכד יצא שלא גוזר מערכתמצריס שהיה ז״ל כמ"ש

 מכות מסכת עכודה שכטלה העבדות מן המערכה מיד ה׳ הוציאך
 העי' מן לשלחנו פרעה הקשה כי ככורותויהי מכת כלי אף אחרות

 רשותו תחת שיהיו רוצה היה עדין יעכדואכל שלא דנהרצה דנהי
 אדם ככור וכל ככורות מכה עליו הכיא שישלחם הקכ״ה עשה מה

 להוציא אס אדס מאי תפדה ככור וכל דליכתוב ק״ק ׳ בבניך
 * אדם מאי זכר ליכתוב נקכה להוציא ואס ככניך כתיב הרי כהמה
 מאשתו אלא נוהג הכן פדיון דאין הדין שהוא למה כיוון ויראה

 אדס שנקרא המין מאותו יהיה הזה שהבכור צריך זהו הישראלית
 וכל מלת קש׳ ותו * האומות ולא אדם קרזיס אתם ישראל שהם
 פטרו וכולן נשים עשר לו שיש דמי הדין עם ויראה ׳ מרבה מאי
 מאשה כין ככניך שיהיה ככור וכל זהו לפרות צריך כלס הרחס את

 בבניך בי״ת בבניך בכור וכל מאי קשה ותו * מאחת כק אחרת
 מי הדין שהוא למה כיוון ויראה ־ בניך ככור וכל מייותרהל״ל

 מהם איזה ידוע אעפ"ישאין וכריס שני וילדה אשתו ככרה שלא
 מיכעיא לא פי׳ ככניך ככור וכל כעצס זהו סלעים ה׳ נותן הבכור

:תפדה בבניך שמעורב בכור אותו אפי׳ אלא מסוייס בכור הוא אס

 ב' וילדו בכרה לא וא׳ ביכרה אחת כשיו ב׳ אחר לדין כיוון או
 מעורב שהוא ככור וכל זהו לכהן סלעים ה׳ נותן ונתערבו וכריס

:תפדה בניך בתוך

 שלא מבכרת לדין כיוון אדס מלת ייתור ליישב יש שד*
 זכר וילדה וניסת חדשים ג׳ בעלה אחר שהתה

 של בכור וכל והו פטורים האבות לאחרון ׳1 כן ע'לראשון כן ספק

 אלם של אינו אס אכל לפדותו האב אתה חייב תפרה אחד אדם
 האבות הוא מי של אדה בכי כ' כין מוטל הפק יש אלא בבירור אחד

:ונכון פטורים

 י^ ידכהכי.בחוזק על לאות והיה התפילין מקלת
 לו היה הוציאכו יד דכחזק דכיון וקשה ׳ הוציאכו

 : כהה יד על ולא החזקה שהיא הימין ביד התפילין לקשור לציות
 דאס למצרים שנתן המכות ואפשרדכחזקידדקאמרלאקאיעל

 כחו הקב"הבחזק אלאה׳פשהוציאכו כדלעיל חזקה ביד הל״ל כן
 טוען שהיה מצד יציאתנו מונע שהיה מצריס של שרו על וטענותיו

 והיה זהו זכות בהם היה שלא אף הכ״ה הוציאם ואפ״ה עע"ז אלו
 היתה שידך שתזכור כהה יד ידכה על אותם שתשים צריך לאות
 ממצרים לצאת זכות לךכח היה ולא המצות מעשית במצרים כהה

 הוציאנו מצרים של שרו על הגדול ככחו שגבר יתברך ידו ובחזק
 היית׳סבורי' הימין על תפילין שהקשרו מנוה הייתי ואס משוס

 לאות והיה עוד ואפשר ־ ונכון כזכותכס היה מצרים גאולת כי
 ו1כג שיראה צריך המתפלל כל משאז״ל עם כהה עלידכהכה"איד

 באותו נאה ענין וע״ד תמיד לנגדי ה׳ כנגדושנאמרשויתי שכינה
 שני כפ׳ כסנהדרין לעיניס תאזה כספר עיין הדין עם הפסוק
 הנחת שכשעת צריך ז״ש ליה עכיד מאי שויתי האי ואידך במאמר

 יד כחזק כי הזכור שבזה לפי השמאלית ידך על תהיה התפילין
 החזקה כידו היתה במצרים המלחמה כשעשה כי פי' ה׳ הוציאך

 כשתשים וכשלמא ככחוכו' ה׳נאדרי ימינך כדכתיב ימינו שהיא
 כנג' מכוון שמאלך אז כנגדך השכינה כשתשים כ א' כשמאלך אותס
 ימינו כי אתה וזוכר ימינו רואה ה את כאלו ותראה יתכרך ימינו

 שהשכינה כשהשער ימינך כיד התפילין תקשור אס אבל הוציאך
 כשמסייס אמרו זה דין שכעין יתברך שמאלו כנגדך נמצא כנגדך
 סברת מי לרבא אביי ל וא ברישא לימינן שלום יהן העמידה האדם

:שמאלך שהוא הקכ"ה לימין דידך לימין

 דבפרשה ותו ראשונה בפרשה לךדכתב ישלדקדקמאי ותו
 יטעם מאי ותו יד בחזק כתב וכאן חזקה ביד כתב ראשונה

 : ראש לשל יד של תפילין הקדים טעה ומה השמאל על לקשור צוה

 דחטאה סרסורי תרי ולכא דעינא משום הוא דהסעס לראה
 הוא שהעיקר חומד שהוא הלב הוא הגדול והסרסור

 לי לבך בני תכה פסוק הביאו זה להוכיח כשרצו ובירושלמי החמדה
 דאת ידע אנא לי ועיניך לבך יהיב אתה אין תצורנה ד־־כי ועיניך

 1בשמ שהם יד של תפילין הקדים לכך לעין הלב שהקדים הרי דילי
 הלב כבגד שימה שתהא לבככס על ושמתם בגמרא כמ״ש הלב כבגד

 ולזה־ האחד הסרסור לבטל שהוא עיניך בין שכתוב ראש של ואח״כ
 הוא מצוך שאני תפילין של הזה הדבר פי׳ לאות לך והיה כתב

 כי מצרים יציאת תזכור וזהו מהעבירות שתמנע כדי להנאתך
 זכות ך׳ פ׳ רבה במדבר שאמר מה עם פי׳ ה׳ הוציאנו יד בחזק

 בחזק זהו ממצריס ישראל נגאלו עריות עון בהם היה שלא
 באותן העבירה שחושב שהיד זכות לך שהיה בזכות פי' יד

 ולא היד אותו שחזקת בזכות הלב שבצד השמאל המקוסשהיא
ופרסמה היתה אחת במצרים עריות של עביר? לעשות חמדת

 הכתוב



בא פרשת
 ולפי שלכסכשכרזהיצאתסממצריס יד החוזק אותה כשכר הנהוג

 כפר' שינה ולכך האדם על אלא הקב״ה על יד כחוזק חוזר אינו זה
 שכתכ כהה יד כי לרמוז יד כחזק כתוכ וכאן חזקה כיד כתכ א׳

 כמצרים זכית׳ אתם העכירה החומד הלב ששם השמאל שהיא קודם
 : ניצלת' ולכך הרהרת׳בעכיר׳ שלא שהי׳כנג׳הלכ יד אותו )חיזקה׳

כחכליד ולא לידיעכירה כא וא״א התנא תאמר תכין ובזה
 העין דעכירה הרסורי הרי דאיכא כיון אלא ענירה

 ניצלמהשתי אתה ידם דכריסועל כג' הסתכל התנא אמר והלב
: סרסורים השני שהם לעכירה שיש כאחת זוכות ידים

הפסח לחג דרוש
 יצאת בחפזון כי שנאמר לפי ספרי הקודם למאמר אלכה

 כלכ יחרץ לא ישראל כני ולכל ל ת לישראל חפזון יכול
וקשהדמכחחפזון * לישראל ולא חפוון היה למצרים מעתה אמור

 :יכול שאמר עד ממצרים יותר לישראל משמע היכי יצאת
 חפזוך משמ׳דלמצרי׳היה היכי כלכ יחרץ לא ישרג( כני מלכל ותו

 ואכלת׳אותוכחפזון כפסו' איפכא דריש כמכילתא דאדרכה ותן
 כני ולכל אומר כשהוא ישראל חפזון אלא אינן או מצרים
: אמור חפזוןדישראל הרי כלכ יחרץ לא ישראל

 קרח' כן יהושע לרכי דכי! דכיוון מכילתא כההיא לעיין יש ותו
 ישראל חפזון כין מצרים חפזון דהוהכין סכרי לת״ק נין

 יש כקל הספרי ודקת בינייהו־• מאי לפוסריהטאא״כ כנראה
 פן יראים שהין כחפזון יצאו שישראל משמע יצאת כחפזון כי ליישב
 הוציאך כתג ולא יצאת מדכתיב לדקדק יש וזה המצריי׳ כהס י׳חזרו

 הי׳ לא דכר ששום לשונו כלכ יחרץ ישראללא כני ולכל אומר כשהוא
 לכינס ישראל כין ההפרש המצריים רואים שהיו ולישראל מעכב
 לשלחם וגמרו נמנו משם לא ולישראל לשונם הכלכיס יחרצו שלהם

 הכתוב אותו מכח "כ א וכו' ה׳ יפלה אשר תדעון למען כדכתיב
 דהחפוזן א״א זא״כ לצאת שעתידים כעוחיס היו שישראל משמע

 החפזון אלא מלשלחס המצריים יחזרו יראיספן שהיו לישראל היה
 העכודה עליהם תכבד פן לישראל מחפזיס שהיו תהמצרייס היה

הוציאזך ולא דכת׳ ויצאת המצרי׳ על חוזר כחפזזן כי אומר הוי כ א׳
: זהדעתהסיפרי דווקא לאו

 כמו אנפי מכמה מוכן אינו שהכאנו המכילתא דעת אמנם
 כקרא מסתפק שפיר דכשלמאהסיפרי ועוד שכתבנו

 יותר הממהרים היו מי דשייךלספוקי משוס יצאת דנחפזון
כחפזון אותו ואכלתם דכתיב פסח דאכילת כפסוק דקאי המכילתא

 : דמצריס חפזזן שם שייך מה אוכלים שהם כינן
 אכילת יתחיל זמן כאיזה המכילתא דמסתפק לפרש ואפשר

 בפ״ק כמ"ש חפזזןדמצריסדהיינו כשעת אס הקרכן
 רשות להס נתנו שמבערב יז״ל רש ופי׳ נגאלו דכרכותשמנערכ

 כחפזון אותו ואכלת סכר ק ת׳ כקר עד להם שמעו לא )ישר^ שיצאו
: הלילה כתחלת חפזקשלמצריסשהיה כזמן לאכול שיתחילו

 הקרכן לאכול יתחילו מחצו׳ואילך דהיינו דישראל חפזון אלא אינו או
 לצאת עצמס ו ז שחפ מה מ״מ ככתר יצאו שישראל שאף פסח

 צריך והיה ולאכול הכשר לצלות צריכין שהיו ואילך לילה מחצות היו
 הוא ואז הלילה כחצות לאכול להקדים צריכים היו לזה זמן להס

 אומר כשהוא השיכ לזה הלילה כתחלת לאכול יוכלו לא אכל החיוב
 פי' אמור דישראל חפזון הרי לשונו כלב יחרץ לא ישראל כני ולכל
 לישתוק חצות עד לאכול להתחיל יוכלו שלא מקפיד היה הכתוב אס

 היתה דהאכילה שמעינן לשונו כלב יחרץ לא ומדכתב מכחפזון
 אחרונה משמור׳ זמןצעקתהכלכיסשהואסוד שהוא הלילה בחצות

 שלא ה הקב והכטיחס לילה חצות שהוא השלישית מתחלת ואן
 יחרצו הכשר אוכלים אותסהכלכיס שיראו לילה כחצות פן יפחדו
 אצל כתוב יחרץ לא של הפסוק וזה לאכולהעצמות כמנהגם לשונם

 מתים שהין גדולה צעקה ותהי אצל שיכתוב הלילה נחצות ויהי
 נא מ״ה צועקים כלניס "ל ז כמ״ש צועקים היו והכלניס הבכורות

 מלת לכתוב הוצרך ולמה כלב יחרץ לא לישראל כתיב זאפ״ה לעיר
 הפך לאשמעינן כחפזון למכתב אצטריך דלהכי ודאי אלא בחפזון

 ישראל של ן וו פ ח כשעת פסח הקרכן אכילת התחלת דהוה דס״ד מאי
 דתצריס חפזון שעת כזמן תתחלת שהאכילה לומר כחפזון כתב

 בחצז׳הליל׳ שאכלוהו שהי מצרי׳אירעמעש' דפסח פי׳דאף לדורות
 המשחי' בא שהיה הלילה כחצות שהיה צועקים שהיזהכלביס בזמן

 דורות כפשח אפ״ה בכוריהם במיתת נטפלים הם שהיו למצרים

 משעה פירש מצרים חפזון כשעה כחפזון אותו ואכלתם התירה'
: מבערב דהיינו רשות להס נתנו שהמצריים

 כחפזיו אותו ואכלתם כהפך הדין הכר קרחה כן יהושע רבי
 דהיינו ללכת ישראל שנחפזו משעה ותו מצ פסח שהקרבן

 ואתם ה׳דכתי׳ מצות משוס הכוקר עד יצאו שלא שאף ואילך מחצות
 ועומדים מזורזים היו הפסח ואכלו שיצאו קודם אכל-הס תצאו לא

 מצרים בחפזון אלא אינו אז בידכם ומקלכס כרגליכס נעליכם
 ממצרי' גורשו מצרי׳לשלח'כשהו׳אז׳כי מתחל׳הליל׳שנחפזו דהיינו

 כחפזון מלת לכתוב הזה האחפזוןדמצריסאמורואסכאהכתוכ
 ידענאדמשעה ואנא כחפוון ממלת לישתוק הדין זה להשמיענו

 יכולים היו הלילה מתחלת שהוא לצאת רשות להם נתנו שמצרים
 גחפזון לומר מדאצטריך כחפזון אומר וכשהוא שנגאלו כיון לאכול

 המצוה עיקר ואילך מחצות ישראל חפזון כשעת שצריך לומר בא

: ככוריהס מכת הנס עיקר היה שאז
 תנאים שנחלקו מה עם המכילתא כדעת עוד אפשר אמגם

 שיעל׳ עד "ד מ ואיכא חצות עד מ׳ד איכא הפסח אכילת

 ראכ״י ט׳ דף כרכות הגמרא סוגית ואביא השחר: עמוד
 דריש י דראכ׳ דכיון כגמרא וקשה וכו' הזה כלילה כאן נאמר אומר
 חפזון לי זתיפוק לג״ש הזה כלילה ייתור הוצרך למה למצרים חפזון

: לדחות ויש כחצות דמצריסדהוה

 כרבי ר״ע ומותי תנאי כהני תנאי דקאמרהני כמאי קשה ותו
 יום למעט בלילה יך אצט־ ,אמא כוותיה סכר אי א״כ יהושע

 השמש כבוא אמינא דהוה י״ל אוכל אתה השמש מככא תיפוקלי
 כקר כוקרדכתי׳ה״א ועד ב׳ יום עד לאכול ויגמר האכילה התחלת

 למ״ל יום למעט לראכ"עכקר קשה תי : ד״ע סכר דהכי שני
 מחר כיוס יאכל דה"א לומר ואין אוכל אתה השמש מככא לי תיפוק

 השמ׳יתחיל ככוא י״לדה״א ולזה שור' אתה צאתך תועד דהאכתיכ
 צאתך ומועד אחר כקר עד יגמור שלאחריו והלילה והיום לאכול
 :מיירי ראשון כיו׳ לאו אכל שהי׳ככקר צאתך מועד זמן ר"ל דכתיכ

 ראב״י למימר מצי היכי וא״ת כמ"ש למידק איכא ובתוספות
 אמאי נמי לר״ע להו דתיקשי וק״ק חצות עד

 דמשמע נפקא כקר מעד והא זן חפו שעת עד לומר בחפזון אצטריך
 לשורפו ולא שתירצו כמה קשה ותו ׳ למיכל מצי דעדכקרמיהא

 וא״א שורפו אתה כיוס כדאמרינן כלילה קדשיס שורפין דאין כלילה
 ואין י״ט דהוא לן תיפק כליל' לשרפו יכול היה ואפילו כלילה שורפו
 כי״ט קדשים ן שורפי דאין לומר ואין ז"ל כמ״שרש״י קדשים ן שורפי
: מדאורייתא דהוא כע״פ התוספות כתבו דהא מדרבנן הוא
 עדדעד דה״ס סכר לראב״ע התוספו׳ מהשתירצו לפי קשיא ותו

 שאין עדכקר לותירו אתה צריך פנים כל על דר״ל בקר
 על י״ט שהוא שורפי! אין פסח של א׳ ביו' וגס בלילה קדשים ן שורפי

 איפכא קאמר ובגמרא א' יום בקר כרחךעדכקרדקאמר
 היא קדשים שורפין דאין וי״ל ,היא ראשון בקר נקר כל דלכ״ע
 וכתבו כשרפתז שני נקר תן קרא דה״ק כקר תרי מדכתיב נפקא

 נקר הוי כקר חד נקר כתינתרי לא אי כפסחיסוא״כ התוספות
 נקר פי׳כל בקר כל הייתורזהו מכח אלא שני נקר אמרינן ולא אחד

:ראשון הוא סתם
י 'י׳ ■ . \י־ :;׳ז ר■
 גמר יהיה זמן איזה תנאי דפליגי זאת סזגיא שהבאנו ואחר

 דכהא המכילתא דברי לבאר נציע פסח הקרכן אכילת
 אומי דתצרי׳אתה חפזון שהוא הלילה חצי עד זמנה סבר ת״ק פליגי

 דהיינו חפזוןדישראל שעת עד אלא אינו או דמצריס חפזון שעת עד
 דפשוטו לשונו כלב יחרץ לא ישראל כני ולכל אומר כשהוא בקר עד

 ןהכש אכילת בעת לישראל חרץ לא כלכ ששום מרז״ל קצת כמ״ש הוא
 דהיו קרא מההוא משמע ממילא א'כ הנכל׳ להם נתן ולזה כמנהג
 שע׳ שאותה כקר עד דהיינו ישראל ד שעתחפזון עד הפסח אוכלים

 לנפשם אוכל לכקש וכחצרות ככתיס עיר הכלכיסויסובבו קמים
 ייראז לא הקרבן כשר אוכלים שיהיו שאף לישראל והכטיחסה'

 ן הקרב לאכול מותרים אין אס אכל לאכול לשונו שיחק כלב משוס
 הלילה כל כביתם סגוריס ישראל שעה שבאותו לילה עדחצות אלא

 ביתו מפתח איש תצאו לא ואתס כדכתיב המזיקין מפני
 שכשעת לישראל להכטיחס ה* הוצרך למה כן אס כקר עד

 לכלב הכניסו ומי לשונו כלב יחרץ לא הקרכן אכילתם
לילה חצות שהיה כיון שיחרץ עד שעה כאותה ישראל בבית

 ודאי



בא פרשת
 הכתוב אותו פשט מכח יחרץ לא ישראל בכי ולכל תדכתיכ ודאי

 וזהו דישראל חפזון שעת עד הקדבן לאכול יכולים דהיו שמעינן
 חפזון שעת עד הוא כחפזון מלת ואס פי׳ אמור דישראל חפזון הרי

 מקיים מהאני הא כלב יחרץ מקראדלא נפשט הריזה דישראל
 ממאי איפכא לך למימר יתירא בתפזון איצטריך למאי פי׳ בחפזון

 דזמן לומר כחפזון מלת וכתב דישראל מרחפזון1דהןהסכרתךל
 לן וגלי לילה חצות דהיינו חפזקדמצריס שעת עד הפסח אכילת
 אכילת כעת מיירי דלא כלכ יחרץ לא דתידרוש דבחפזון ייתורא
 ורצים ללכ' לנחפזים אדם כני שדרך מרז״ל קצת כדעת אלא הקרכן

 ישרג( כחפזון אומר קרחה ריבן אחריהם לשונם חורצים שהכלבים
 לזה צריך היה לא דמצריס חפזון שעת עד דאי הבקר עד שהיא
 ככר להתמהמה יכלו ולא ממצרים גורשו כי דמדכתיב נחפזו; מלת

 צריכי׳ דהיז מסברא המצריי׳זפשיטא גירשוס דמחצזתלילה ידענו
 להם שנתנו החפזון שיזכרו כדי שעה אותה עד פסח אכילת לגמור

 ומהת' כלומר אמור חפזוןמצריס הרי זהו היציאה כשעת המצריים
 שעת עד להתיר דכא ש'מ בחפזון לומר צטריך מדא י א7ו אלא נפקא

 כותנת היתה דהסכרא הסכרא שלאהיתהכן חפזוןדישראלמה
 כחצל גירשוס שהמצריים הכה לזכור המצריים שגירשום שעה עד

 וכזה פליגי לא והמכילתא דהשיפרי מזה השלה לילה:
 ואכלתם כפסוק כא כפ׳ פה כי ל ז' רש״י כדברי לעיין שיש מה ניחא
 יצאת כחפזון כי ובפסוק הוא מה זה חפזזן פירוש לא נחפזון אותו

 דכיון ניחא כהא אמכס מצרים של אלא שלך פירשחפזוןזהלא
 דתכאי פלוגתא חפזון שעת כקרא זמן איזה עד דאכילתהפסח

 לאפירשדלא הפסח כאכילת כאדמיירי כפ׳ להכיהכא במכילתא
 פירש יצאה כחפוון כי מצרים יציאה גכי אכל לספיקא כפשיה נחיה

: חולק כלי כספרי מצא שכן מצרים חפזון
 כלב יחרץ לא ת'ל הספרי כשאומר כי לפרש עוד ואפשר

 מפיק יחרץ מלא לאו למצרים חפזון מעתה אמור
 והוא קאמ' איפכא אדרכה אלא לכאורה הכראה כמו חפזוןמצריס

 חפזון משמע הוה דמהתס לשוכו כלב יחרץ לא ל ת המכילתא דעת
 מעתה אמור לעיל כדאמרן מצוויס שהכלבים כבקר דישראלדהיינו

 ולא מצרי' חפזון איפכא למימר שת יתירא כחפזין מלה מדאצעריך
;נפיק כלב יחרץ ומלא תבחפזון לישתוק הכי דאי ישר!! חפזון

בשלח כרשת

̂ י זה אמרתם הוה שבעולם לפי ר׳לוי אמר ב״ר בשלח
 פעמי כ אותו אומרי אתם לעתיד אחת פעס
 ואפי׳ נשמעת הרבים שצעקת מחז'ל הוא ידוע

 תצעק זז״למה ברכה מאמר נבאר וכזה : אעהצדיקיס
 לשני יצחק הנחיל ירושות שתי אלא כן מהו ולשמע צעקי "ר הה אלי

 צעקו כתיכ לכך יעקב קול הקול שנאמר הקול יעקב הנחיל בכיו
 להם הוקשה תצעק מה למשה אמר ישראל ככי שצעקו לפי שמע וה׳
 משה שצעק ממה יוהר הקכ״ה התרעם דלמא תצעק מה בפי

 צועקים. אקס למשה וליעא ישראל כשצעקו להקכ״ה ליה והיקשי
 שמע וה׳ צעקו הה״ד השיכ לזה ־ ככלל והכל וישעו דכר אלי

 מהו קשה דהתס והוא תכין הפסוק כאותו לדקדק שיש מה פי׳עס
 משוס אצדיקיס שמע והי •קדוה׳שמעדדחיקאליה׳למימרדקאי

 וה׳ כתכ היאך וא״כ דדרישפמוכיןדסמיךליהפכיה'כעושירע
 כל יס רב שהס רע כעושי הי פכי קרא קאמר דשפיר השיב לזה שמע

 דצעקת שמע וה׳ רעיס שהם אפי׳ צעקו אם אבל צעקו שלא ומן
 יעקב קול שאמ׳הקזל אכיהס כחלת היא שהצעקה הרבי׳נשתעילפי

 1! רכי׳ישמע שהם רשעי׳כיון שהם שיהי׳חסר אפי חסי הקל וכתיב
 נחל׳לה׳מקגאי׳כנחלת׳ שהצעק׳לרכי׳היא אחר כ קוליעק׳הרכי׳א'

 קולנו קולינו את וישמע וכו' ה׳ אל ונצעק חקת כפרשת כדכתיכ
 ה׳ זכיות חסר צעקתינו שבקול צדיקים אנו שאין אפי׳ פי׳ כתיכ
 של שדרכן ישראל אלי צועקים תה למשה הקכ״ה אתר לא לכך עתע

 שהם תה שצעקו שראית אחר אתה איל להגאותנקולס יעקב כני
 וכאיה שאינם אף הרכים שצעקת אינךיודע אלי תצעק מה רכיס

:ויסעו ישראל בני אל דכר לפני מקובלת

 שהוא תה עם חסר קולנו את וישמעה׳ שכתב כתה אפשר או
 כחול שוי' ואתו אביו אין דאס יהודה לרכי סורר כן הדיןכפ'

 בקולנו שותע איננו מדכתיב בגמרא לה ותזכח סורר כן כעשה איכו
 כיו״ד כקולינו או בקולותינו כתיב תדלא תשתע קול חד ל ז׳ ופרש״י

 לשונם את שיכו שלא כזכות זיל 'ש קולכוכת את ה' וישמע כעצס זהו
 ה' אותנו שתע אס זהו הקדש לשון של אחד כלשון תדכריס שהכל

 כקול זה ולא כולנו אחד כקול תדכריס שהיינו כזכות להוציאנו
 • כילד ה׳קולינו וישמע כתיב תדלא אחר כלשון וחברו אחד ובלשון

שנא׳ כמו עליך ולא הדבר נוגע עלי ז'ל פ־ש״י אלי תצעק פה
 כמקום אלי שכתב ואפשר ־ תצוני ידי פועל ועל בני על

 כת״ש וכני ורעי אחי לי כקראיס שהם אלי קרובים הם לומר עלי
 ן כ לו אין אח אס לו אין ואת בן גס שני ואין אחד יש קהלת במדרש

 אחות לו שאין האחד המהנות ש כת תחלתדכריהס כיאור לו מנין
 אלו בן אלא צ״ע המאמר בסוף אמנס * כןתניןלו אשה שהוא

 היאך וכן אח לי יש הרי וא'כ ואחים כנים הקכ״ה שקראם ישראל
 עם יראה אמנס לו אין וכן כגמרא עליוכמ״ש עיין לו אין כתוב

 יתי אומר אני אף אחד ה׳ אחת חטיכה עשיתזכי אתם משאז״ל
 כמוהו אחד שיקרא כעולים לו שני ואין אחד יש כעמךגויאחדזהו

 אחד שיהיו דוגמתו שעשאס ואח בן שקראם לישראל חכתו ראו אכל
 לו ה'אין של והאח הבן גס אחדואקשני שה כשם זהו שני ואין
 ואין תלת על חוזר לו אין שגזרת נתצא אחד נוי ישראל ונקרא שני
 : וחריף שני לו אין שהזכיר 5ישרי שהו והאח הכן שגס שהזכיר שני

רכה בשמות אז״ל השכת לכם נתן ה' כי ראו השבת למקלת
 האזתו׳ יכאו שאס לאותות ולא ניתנה לכס לכס מהו

 שנא' מיתה שחייכיס אלא שכר תקכלין שאין דיין לא השבה וישמרו
 כני וכן ביני וכה״א מיתתן היא זו ואזהרת; ישכותו לא ולילה ויוס

 דלא מקרא הא מיתה שחייבי; אמרו מכאן לצ"עתאי עכי ישראל
 אמרו הל״למכאן נפקא ותהכא דתהתס כאתר ואס נפקא ישביתו

 חייוב ליכא לאישכויזוועודדתהכאדממלתלכס ולילה ויום א וכה"
 עשה מכלל הבא לאו י"לדאע׳יגדכעלמא לזה מיהו * כגוי מיתה
 דע״ז פ"ק התוספות כתיש מיתתן היא זו אזהרתן כגויס ת"מ עשה

: אכר למחוסר מנין ד'ה ד׳ דף
 דקיימא דכיון ויראה ־ ישראל כני ובן כיני א וכה מאי ותו

 נאמר' לישר!! כסיני נשנית ולא נח לבני שנאמרה לןמצוה
 לאקשויי דאיכא משוס אתרו להכיקאתרמכאן זלאלבנינחא״כ

 דלא כיון "כ א כסיני נשנית ולא נח לבני נאמרה ישכותז דלא דכיון
 סיני עד אלא ישכותו כלא גויס נצטוו דלא אימא נשנית דלא

 דתדכתב אתרו מכאן אתר לזה ישכותו בלא קייתי לא ואילך זתסיני
 חייבים הזה מפסוק זלאהגויס שכיתה יהיה לכס משמע לכס

 לגויס ולא לכס ממלת הגויס יאסר כסיני נשנית שהרי מיתה
 דאזהרהן התוספות כתבו ככר עשה הכאתכלל ואע׳גדהואלאז

 מלת לן וגלי עשה מכלל הבא כלאו אפילו נח בבני מיתתן היא זו
 ־ מיתתן היא זו ואזהרתן קאי כדקאי נח ככני ישכזתו דלא לכס

 גוי נח לבני נאמרה ב״טע"אד״ה דף סנהדרין כתכו והתוספות
 נראה : עכ׳ל לשכות הוזהרו כאןדישראל ששכתלאשייך

 ולגויס כסיני נשנית ולא נח לכני דנאתרה שכיתה דהרי דהקשה
 דישראל משוס כאן שייך דלא ותרצו ואילך מסיני אף נאמרה
 לאתנוייה ליה דהוו הכא למיתר שייך וא״כ לשכות הוזהרו
 לישראל דמשוס דנהי וקשה להפך כסיני כאתר דלישראל כסיני

 לא איסור לישראל נאמר לא לכך השכת כיוס לשבות הוזהרו
 נאמרה לא לגויס דאף נימא הוף סוף אכל ואילך מסיני ישביתו
 מצווים ויס הי דאין ונהי ע״ז כמו נהו אתני דלא כיון ואילך מסיני
 ואס מיתה׳ חייכ אינו שכת גוי אס מיהו השבת כיוס לשבות
 ישכותו לא ולילה יוס דכתיכ דכיון לבקשית דכונתס נאמר
 נשנית ולא יוס בכל מלאכה לעשות צריכיס נח דכני

 כאחד ששבת דישיאל נאמרה דלישראל לימא כסיני



בשלח כרשת
 שהוצי׳הכתוב אלא ישחתו לא איסור עליה קאי השבוע מימי כאחד
 תירצו מה קושיתס היא זו אס כסיני השבת יוס ימים שאר מכלל

 השבת ביום לשבות דהווהרו ונהי לשכות הוזהרו באומרסדישראל■
 הכתוב הוציאה דלא אימא ימים שאר אכל בסיני מהכלל שיצא לפי

 דישראל האמת לפי נחונימא ככני שכתוב ישבותו לא מכללאיסור
 העיון אחר ישכותו דלא מקרא אסור השבועה מימי כאחד ששבת

 הקשוכליום שנהגו מקוס פי׳ התוספות כמ״ש זה לתרץ מצאתי
 הוצי' הרי וא״כ דגנך ואספת כתיכ דהא ותירצו כמלאכה אסור יהא

 יאסוף מי מלאכה יעשה לא דאס ישכותו לא איסור מכלל לישראל
 דאי פירש ישראל כני וכין כיני וכה״א המאמר ומ״ש הדגן להס

 השב׳ שמצו' לומר אינו השבת לכס נתן דכתיב מאי דלמא לך תיקשי
 ולא לכס דכתיב ומאי לתייס יוכלו לקייסהגויסדלעולס יוכלו לא

 יתירא נשמה לגויסאו ולא ניחן שלכס לגויסהואעלדכרהשכר
 וכה״א אומר לוה דכיצה כדגרסינןפ׳ב' אודעינהו לא דלגויס

 השל שהעלמתי כתיב לעולסלעלס היא אות ישראל כני ובין כיני
 אודעינהולגויס דלא לן נפקא מהתס א'כ מהגויס יתירא והנשמה

 ש״מ אתא למאי לכס נתן מלת מיעוט "כ א יתירא ונשמה שכר מחן
 ושיעור לשכות אסור לגויסדלהס ולא שכת מצות נתן דה״קלכס

 שאמרתי פי׳כשס ישראל כני וכין כיני אומר הוא וכן הוא כך המאמר
 אחר מיעוט וכה״א לכס ממלת גויס מיעוט נפרשה כאן שיש לך

 לומר חד למ"לש״מ מיעוטי תרתי וא׳׳כ ישראל כני וכין כיני בכתוב
 ישראל כני וכין כיני וכן לגויסדלהס*וסור ולא השביתה נתתי לכס

: לאומות ולא השכר סוד גיליתי
 לכס נתן דדורש ה״פ ישראל כני וכין כיני אפשרוכה״א או

 והוציאכסה׳מכלל שכיתה להס נתן דלישראל שי״ל השכת
 דווק' לאו דכתיב דהשבת והוכר נח ככני הכתוב ישבותו לא חיסור

 מכלל אתכ' דהוציא השביתה לכס נותן שה׳ ראו ה'פ אלא שכת יזס
 השבת ליוה אלא קרא כא דא"תדלא משוס לגויס ולא ותו ישב לא

 שכה״א ממה נפקא הא לגויס ולא השכח יוס לכס לומר בלבד
 ודאי אלא לגויס אינו דשכת נפקא ומהתס ישראל בני ונין ביני

 השבת לכס נתן ה׳ כי ראו דה״פ ש״מ לכס למכתב הכא מדאצטריך
 והוציאכ׳מהלל לשבות שתוכלו כימים שכיתה לכס נתן השכת ובכלל

 ושעור לגויס ולא מהכלל הוציא לכס נח ככני האמור ישכותו לא
 למעט כאן אחר מיעוט שיש פי׳כשס וכו׳ כיני וכה״א כך המאמר

 וכין כיני דכתיכ גויס למעט אחר מיעוט וכה״א לכס ממלת גויס
 לשבת חד אצטריכו חרווייהו ודאי אלא יל למ ותרתי ישראל בני

 ולהוציא לגויס ולא לישראל כשארימיס שביתה לעיקר וחד גופיה
 אתהגוי׳כאיסורן: כשא׳ימייולהניח ישכותו את׳ישראלמכללאיסו׳לא

להגיד שבא ככתוב לעיין יש ־ השבת לכס נתן ה׳ כי ראן
 לח׳יומיס השישי כיוס ונח! שקדס ממה השכת על אות לנו

 עצמו מהשכת השכח לכס נותן ה׳ כי ראו אותויאמר יתן לא ולמה
 כדבר נתקשיתי והרכה כו ירד ולא המן שוכח השבת כיוס שהרי

:ז״ל א״ס מהר לגאון שמצאתי ע?
 ראיי׳ לא בעיניכם ראו ל וז" הזה בפסוק מהיא״ס הגאון כתב

 על זאת הוא ראיה מה ידעתי לא אכל חושייתוכז׳עד
 שהלח' לנו הגיד מי לשכת מכין השישי שיוס מפני אס השבת קדושת
 דלמ׳ברכת השכת כיוס שיאכול כדי השישי כיוס להם שנתן משנה
 טובה תוספת כרכה כל כי לחסמשנה בו להם ונתן מרובה השישי

 מצד ולא הברכה גורס השישי דיוס כדבריו דאי דעתו הכינותי ולא
 כ ג' והביאו כספרי אמרו היאך "כ א הקדישו לשנת ומכין חול שהוא

 יורד דהיה ובודאי טובים כימים אף המן יורד היה ז׳לדלא י רש"
 צוה שה׳ כיון כי״ט אוכלים היו מה דאל״ב בע׳ש כמו כפלים בעי"ט

 גורס השישי דיוס אפשר איך כ ׳ וא ממנו תותירו ולא ביומו יום דבר
 טובים כימים הששיאכל הוא שלפניו שיום שכת הניחא הקדושה

 נימ׳ מי א״כ ששי כיוס שלא היותם יקרה פעמים כמה שלהם שערב
 היוס הוא הקדוש כי לומר צריך ודאי אלא קדוש הוא שיהיה יוס דכל

 שלאחריו לשכת והכין הול הוא ששי יוס כל ולכן תקודם לו שמכינים
 שמכינין י״ט הוא הקדוש לי"ט שתכין י"ט ערב כל וכן קדש שהוא

: שיהיה היום י״ט הערב יהיה לו

 השביעי שיום כעכור ואס וז״ל לשון כאותו הגאון כתב תוד
 המן ירד לא כן על לכתוב לו היה יורד ואינו המן בז שובת

 דממה צ״ע המין לש^ת להשיכ החכם כשרצה שהרי וכו' השכח יוס3
 של קברו לו אמר המין לשאלת להשיב כשרצה החכם שהיי שכתב

 השב׳ על ראיה שכששי משנה הלחם דאין מהחם דמשמע יוכיח אכיו
 שהוא יוכיח כפלים השישי כיוס ירידתו החכסלמין מדלאהשיב

 ראיהלהךחלוקא ליכא דמהתס היכי דכי וקשיא השכת לזכות

 מהתם א ׳ ליכא נתי הגורס הוא כשישי משנה לחם שירידת
 לו דחשיב היכי כי קדשדא״כ דהשבת יוכיח כשבת המן שכיתת

 כשב המן שכיתת נמי לימא כשבת עולה שאינו יוכיח אביו של קברו
 היאך וא״כ ראיה נמי כשבת השכחה הכיש"מ ומדלאקאמר יוכיח
 השכת על הראיה היא שביתתו כי למ״שוז״ל הגאון ראיה הכיא

 קשה שתפרש הפירושים לכל דהא לטורנוסרופוס החכס מתשובת
 החלוקות לכל לדחוק וצריך יוכיח מן למין החכם השיב לא דלמה
 יאמין לא פן וחשש שעבר דכר דהיה מן שאני כמ׳שדשמא ולומר
 דיותר לקמן כמ״ש הכא מעיקרא הגאון י״לדידע ולזה • המין
 מההעדר שהיא מהראיה יותר מהמציאות שהיא הראיה חזקה
 ההעדר מחלוקת תלקח קדוש הוא שהשבת הראיה אס כשלמא זא״כ

 ראי׳ שהביא דאותוחכס ניחא כשנח המן שוכת שהיה ממה דהיינו
 דהראי׳ דכיון כשכת המן מהעדר לו הכיא לא השכת קדושת על למין

 האי הך היינו א״כ ג״כ העדר הוא ששובת הנהר מן לו שהביא
 על האחת מתשובה אלימות דליכא כיון וא'כ העדר והאי העדר

 הראיה מינייהונקטאבלאס למימרדהחכסחדא האחרתאיכא
 כפלים כששי יורד שהיה המציאות מן הוא קדש שהוא הששה על

 העדר שהוא כשכת שנח הנהר תשובת למין החכס לו אדהשיב א״כ
 ותירץ מציא׳ ראית כפליסשהיא כששי המן מנתינת ראיה ליה לית

 השיב שלא ומה כפלם כששי המן ירידת טוכה ראיה היא דלעולס
 הגאון אח״כ וגילה הנהר כמו כנמצא היוס שאינן לפי החכם לו

 לפי היתה חזקה כששי המן ירידת ראית שהיתה שהטעם דעתו
שאינהבנמצא כאן אכל בנמצא אלוהיתה שהיאראיהשלמציאות

: המין יכחישנה פן לחוש יש
 כשכיתת תמיד נמצא זה היה אלו אכל ל וז בסוף כמ״ש צ״ע תן

 הנהר משכיחת יותר מזה ראיה מכיא היה יותר הנהר
 • מציאות הוא עש ככל המן ונתינה העדר היא שהשביתה מפני
 עושי׳ אתס למה העולס אומית יאמרו אס שאמר ככ״ר דא״כ וקשה

 ראיה דמביא וכיון כשבת יורד שאינו המן ראו להס יאמרו השכת
 יאמרו ולימא המציאות מן יכיא ההעדר מן ראיה אדמכיא המן מן

 דאיך הגאון שהקשה מה ולעיקר * כששי להסראוהמןשירד
 י׳'ל ־ גורס דלמאיוסהששי כששי מנתינתלחסמשכה ראיה הוא
 ככית מתרבה היה שהברכה משנה והיה כפסוק רש"יז״ל מ״ש עס

 חזק מופ' הר־ א"כ פעמים כ' שמודדין מתכרך לבית שהובא דאחר
 כעת ונתרבה כשבת לאכול צי־יך שהיה לסבה היתה שהברכה
 לו היה א"כ הששי יוס היותו הכרכההיתהכעכור שאס המדידה

: השמיס מן הירידה כעת להתברך
 משה ויאמר הוא מה ידעו לא כי הוא אסיומן אל איש ויאמרו

 עוכדאדגמראדחזא עס יראה הלחם הוא אליהס
 למחר אמר מיניה למזכן כ״ע ואתו כארכי חטי דמלו השרת למלאכי

 כהנין ואין הן נסיס מהנידמעשה תזכנו לא מהגרוניא חטי אתו
 רכיכושלמה שפי׳ כמו הוא מן אחיו אל איש ויאמרו כסי׳זהו ממעש

 עתידי׳ הלחסשאכו הוא מן פי׳ הוא מן הוא מה ישמעאלכיאו׳ כל׳ כי
 שעתי׳לכאלנושוב' הואלסי׳כלכד היורדשזה זה שאינו לאכולודאי

 לסימן רק למיכל הוו דלא השרת מלאכי חטי ארכידמלו הנהו כמו
 שהין הטעם הוא מה ידעו לא שעתידלכאשוכעכעולסוז״שכי

 הוא מה ידעו לא כי מפני היה למאכלרקלסימן זה שאין סכוריס
 כפסוק כמכילתא שאמר כמו השמיס מן לחס שיורד הדבר טעס
 שהלחס הוא שהדרך עולם של מנהגו להס ששינה השמיס מן לחם

 זה פי׳ לאכלה וכו׳ הואהלחס אליהם משה ויאמר ־ הארץ מן
 שהוא מקשי׳ שאתם ומה שחשכתס כמו לשימן ולא לאכלה הוא עצמו
 לעסוק צריכים שאתם דידכו ליתאדגכי הא נהנין ואין נסיי לחם

 והוא טורח בו שאין המן שתאכלו לכס ראוי הוא הלחס בתורה
 תור׳ באור לאור שכל שפע ונותן כשחקיס הוא כהיר שלמעלה לחם

:ראוי הוא לכם פי׳ ה׳לכס נתן אשר וזהו כחיי רכינו כמ"ש
 שירד המאכל זה אמרו והכנה זמון מלשון הוא מן עוד ואפשר

 שכעיסש״מ אנו ואין אוכלים שאנו אנורואיס לנו
 עיקר זיה שאין מ ש" המאכל תאות גורר רואיסשהוא שאנו ממה

 הוא זהומן לאכול הכנה לנו ניתן זה אלא לאכול הניתןלנו הלחם
 למה הכתוב טעם נתן הוא מה ידעו לא כי טעם ונתן הכנה זהו



לא בשלח פרשת
 רמז כגמרא שאמרו כמו הוא מה ידעו שלא לפי המאכל תאות גורר

 הלחם הוא יהס1משהג ויאמר ׳ שבעים ואינם שאוכלים לסומין
 לאכול ולא לאכלה ואמר ־ הלחס זהו אלא אחר לחם עתיד אין פי׳

 לטרוח צריכים שאין המן לאוכלי אלא התורה ניתנה ל־מוזלא
 שאתם המינים רואים שאינכם מתרעמים אתם אמר זה למזונות
 ה׳ נתן אשר הזה הלחם הוא לכס שראוי מה כה אד אוכלים

 כשכיל פי׳זההלחסהוא לאכלה אלא לאכול אמר לכסלאכלהלא
 שכעולס אכילה מיני כל כו טועמים שאתם שכעולס האכילה כל

 כדי המן לכס נתן כעולם שיש האכיל טעמי כל המור' לאכלה וזהו
 :מטעמי' כעשיי׳ עצמיכס תטרחו ולא כהורה לעשו' שתהיו־פגוייס

 דק קודם מ״ש עם מקושר יכא הוא חן ויאמרו עוד ואפשר
 אכרי' כרמ״ח נכנש שהיה רמ"ח מכין ואז״ל חחספש

 נכקע אשהאוכלואינו ילוד אפשר אחיו אל איש ואמרו יוצא ואינו
 הוא מן לנו הניתן האוכ' זה ויאמרו יכקעזהו למחר או היום כרישו

 כרישנו שלבסוף מות כלי הכין לכו שהקב״ה הוא פי׳הככתמזת
 מה ידעו לא כי הוא כן שאמרו שמה הכתוב טעם וכתן ככקע' יהיה
 אדם כני כדרך מוציאים ואינם שאוכלים הואהסכה פי'מה הוא

 הידיעה כה״א הלח הוא טוכהאדרכה אתסכפויי להסמשה והשיג
 אכירי׳ לחם כגמר' ר״ע אוכליסכדעת השר' שמלאכי הידוע הלחם

 הידיעה כה״א הלחם וכתב חבריה כדעת כאברים הנבלע לחם אז
 שהצדיקים הלחם זהו מן שוחקים ששם שחקים כחגיגה מ״ש לרמוז

 שאתם כמו כו למיתה ולא למעט לאכלה אמר ולזה לאכול עתידים
: ליבקע כריסכם עתידה שלבסוף חושכיס

 ניתן הלחם שזה סבורים פי׳אתס הלחם הוא עוד ואפשר
 מותנו יהן מי שאמרתם על רע לתגמול לרעה לכס

 לשון מן אותו קראתס ולכך מות הכנת שהיא שכורים אהס ולכך
 שעש׳אכרה' מה כל ל משאז׳ עס הלחס הוא אלא כן אינו מות הכנת
 זהו וכו׳ לכס ממטיר הכני בעצמו הקב״ה עשה למלאכים בעצמו

 לכס פורע שהקכ״ה למלאכים אכיכס אכרהס שנתן הלחם הוא
 אכרהס של הוא שלכם לכס מלת ה׳לכסכעצס נתן אשר זהו עכשו

 ולא כעצמו פי' ה' כתן אשר וגס לכם פורע הקכ׳ה ועכשו אכיכס
 מה חלף שהוא כיון לרעה ולא יהיהלאכלה ודאי וא״כ ע"ישליח

 לטובה ניהו הוא אכלו שלא ואף מ״ה עם חסד אכיכס שעשה
 אותה כשביל הכתוב רומז דמייתר דחלתלאכלה ואפשר איכוון

:הלחם לכסזה נתן אכיכסלמלאכיסהוא שכת! האכילה

 ויאמרו וה״פ כחיי רכינו יפהכמ"ש מנה מלשון מ! עוד ואפשר
 לכל זאת הוא יפה מנה כלומר הוא מן אחיו אל איש

 ויאמר ־ כמחז״ל לחם ולזה שמן ולוה דבש לזה כרצונו נעשה אחד
 צרכיכ' לכל ה׳לכס נתן אשר מזון הוא תתמהושזה אל אליהס משה

: לחס לנערים שמן לזקנים לכס הצריך כפי
 הוא מי תרגוס כי ז״ל הראכ״ע שכתב מה עס עוד ואפשר

 נש כר הוא מאן אחיו אל איש אמרו וה״פ הוא מן הוי
 להס אמר פי׳ אליהס משה ויאמר זאת למלה זכינו שבשבילו דין

 הוא ומלת משה בזכות מן כגמרא כמ״ש הלחס סבת שהוא משה
 הכתוב ספור שהוא לפי הלחס אני אמר ולא שהזכיר למשה חוזר

 הוא שמרע״ה ואף הזה הלחסהנכבד סכת שהוא לישראל שאומר
 תתנ' הנותן שכל לפי המן ירידת היתה שכסבתו להס הגיד ענוותן
 כמכילתא השבת לכס ה'נתן כי ראו להודיעו: צריך לחבירו

 יומיס לחס שנאמר כפול עומר כפול שלשבת עיסקה כל יומיס לחס
 עונג לשבת וקראת כפול שכרה יומת מות מחלליה כפול עונשה
 במחוייבי והלא יומת מות דכהיב משוס כפול עונשו הוי דהיכי וקשה

:מיתית ד' פרק כמ״ש כפול יומת מות כתיב כולס סקילה
 אחא רב ליה אמר ותוספות גמרא ע״א נ״ג דף הקס גרסינן

קמ״ל מאי גמרי יומתי במות דאי מ־פתילרבינא
 דמיהס דמיהס גמרי יומתו במות דאי לעיל הגמרא אמר ככר ק״ק

 לא זירא דר׳ האמת לפי הגמרא סתס לדהתסהסדכרי למ"לי
 מפרשה והגמרא דק״ל מאי גמרי במאי דאמר שאלתו טעס פירש

 דמאי זירא ר׳ טעס מרבינא תדפתישואל אכא רב והכא טעמיה
 דהיכימשנימדאסררחמנ׳ארוסה קשה תו הואמאידק״ל:

 כסקילהמיהו ונימאנהידארוסה כחנק דנשואה ומכלל בסקילה
 ואחרי מרוצח יומת מות ונגמר חכרו מכה כתו דבסייף נשואיאיתא

 דא״א אמרינן לא אמאי ק"ל זה אכל למכרש"לוז״ל ראיתי כתבי
 וצ״ל ט"ס אביו מלת ונודאי בסייף שהוא אביו ממכה ק״לדליגער

 7שהו מרוצח דא״א יומת מות דאדילפת יא קש לא ודאי והא ־ חברו
 מסיי׳ קל דחנק משוס דכחנק אכיו למילפי׳מתכה עדיף טפי בסייף

 לקמן דשני היכי דכי קשיא אי אמגס : למשכה רשאי וא״א
 נימא למשכה רשאי דא״א מא׳א לגמרו וידעוני מאוב עדדגמרי

 י״ל־ אביו ממכה לגמרו וידעוני מאוב עדדגמרי הכינמיגכיא"א
 אביו מכה למימר איכא לןא״כ ברירא לא גופיה אביו דכיוןדמכה

 מא״א לגמרו שפיר קאמר לקמן אכל וידעוני מאוכ תיתי גופיה
 לאו דנשואה מכלל כסקילה ארוסה מדקאמר הכא הוכיח דככר

 דהא אפשר והיכי ק״ל א״א אלימא דקאמר כתאי תוקשיא בסקילה
 איש אשת קבלו הלא נסקליןוא״כ דהיינו מפ' ילמוד פ' קבלו בסיני

 בפירו' בסיני קכלו וא״כ גמרי דמיהס דמיהם כעי גופה דהיא וי״ל
 ולא התיבות אלא קבלו ולא גמרי יומת מות או והמקומות התיבות

 דהס אימא המקומות נתפרשו דלא דכיון זירא לר׳ וק״ל המקומות
 אמור ־ גמר א״א וגס וידעוני מאוב גמרי הנסקלין ר שא כלס

 מהרש״ל דברי על בתוספל שכתב אשכנזי דברי־הרב נתבטלו מעת׳
 עד מכה גבי כגמרא קאמר דכי לקושיתו מקוס ואין עליהס וכתב

 פריך ג״ש כלאו אלא כג"ש אינו מא׳א ליגמר וידעוני דגמרמאוב
 ל הל׳ לא יליף ג'ש לאו דאי כן ואינו • למשכה רשאי דא"א מטעס
 אימא סקילה וידעוני עדדגמרמאוב הל'ל הכי אלא א מא׳ לגמרו

:מיתה סתס הוא שכן חנק
 כתאי ג״ש דא״כ תימא יומתו כמות דאי כתבו והתוספות

 מכה צ״עאמאילאקשיאליהלעילגכי ־ אהבי
 מהרש״לז״ל וכתכ ג״שמאיאהני תא״אדא׳כ לגמר אביודקאמר

 שאר למימר דאיכא משוס להו קשיא לא אביו מכה גבי לעיל אבל
 לדבריו ע וצ ־ סקילה והוי סתס מיתה כהו דכתיכ יוכיחו נסקלין

 וידעוני אדגמרומאוב דאמר המקשן דסכר יוכיח לומר באנו דאס
 מיתה כהס דכתיב יוכיחו נסקלין שאר למימר ואיכא מא׳א לגמרו
 וידעוני הכיהיכיקאמ׳אדגמרימאוכ איסבר והויסקיל׳א״כ סתס

 מיתה כהס דכתיב יוכיחו נסקלין למימרשאר דאיכא מא״א לגמרו
 מכה אביא אני אף וידעוני דאוב יומתו כמות סקילה והוי סתס

 הקילה גמרינן למשכה רשאי דא״א סתס מיתה דכתיכ ג אביודאע
 התוספו׳למימר סכרי דאי קשה ותו וידעוני מאוב יומתו מות בג״ש
 למימר הכא לתוספות דחקס מי א״כ לעיל ק"ל לא ולהכי יוכיח

 וכי דוקא ואימא דוקא הכאדלאו כגמרא דלגמרומא"אדקאמר
 דטובא קשיא לא חנק הוא מיתה פרכתא׳כג"שלמ"להאסתס

 רוצח דאילאוג"שה״א הנסקלין כשאר חנק למילף הג"ש קמ"ל
 ג״ש ואתי שאר אא״א כסקילה ה ואפ סתס מיתה כהס שכתכ יוכיח

 דתיקשי הקושיא מדורת אגדיל אני דבר סוף איש־ מאשת למילף
 שייך אהניולא ג״שלמאי וא״ת אביו להולתוספותלעילגבימכה

 בעי אלא לאודוקא דקאמר תצינןלמימרדא״א לא דלעיל תירוצא
 הוא אביו ומכה בסייף הוי א״כ מרוצח ילפת דאי למימרמרוצח

 מהך בהי ק״לואמאי אביו דמכה למימר מצי שפיר כן ואס בחנק
 דמא״א בחנק הוי אביואמאי למפרךדמכה חלוקאדלעולסאיכא

 אלא בג״ש למילף לך לית כן ואס אהני למאי ג״ש דא'כ למילף ליכא
 כחנק א״א דסייףואנןתנן מרוצח או דהקילה וידעוני מאוב או

 לעיל לאקשויי להו הוו הכא התוספות דהקשו התימה זה !אסכן
דבעה״ז היינו דקאמר דעוכשוכפול ואפשר ־ תירוצם שייך ולא

 הנסקלין כל מיתות שתי כידו יש והנסקל שבת המחלל חייכסקילה
 מוכח היכי ק״ק עונג• לשכת וקראת שנאמר כפול שכרה כתלין־
לשבת זהווקרא' יתירא הנשמה כעד הכתוכ דמדכר ואפשר מהתס

 : מכובד ה' קדוש שהוא בשבת הנוסף הרוח לאותו עונג

 כגמר׳והכיאן מ״ש עס הידיעה א בה׳ הלחם הוא עוד ואפשר
 חסי■ יוס ט״ו והרי שבה מ׳ אכלו המן את ז״ל ׳י רש

 טעס בהם טעמו ממצריס שהוציאו העוגות שאף מלמד אלא אכלו
 כמו מיוחד כשם שיקראוהו הוא מה ידעו לא ישראל בבי זהו מן

 לחם לקרותו לחס שהיה ידעו לא שאיך משה להם והשיג שפרש״י
 העוגות שהס עוני לחס הנקרא הידוע הלחם פי׳ הלחם הוא שהרי

 זה שטעם כיון וא״כ היהלהסזההטעס ־ צאתכם כיוס שאכלתם
 < אמרו וכן לחס לקרותו לכס היה שאכלתם המצה לחס לטעם דומה

: לחם המן משמות שאחד כגמרא
וקי׳קדאדקראוהומן המלך־ להם וימן כמו מן כתב ז״ל ורש״י

ואפשי- ׳ מזון לקרותו להו הוה טפי מזון הכנת שהוא
עירת. זה דאין סברי הוו דישראל שכתבנו למה שרש"יז"למסכיס

 כמזון ! 8 א ח



בשלח פרשת
 מן היורד שזה סוכרים היו אלא שנעים ואינם אוכלים שהרי המזון

 ואינו המאכל תאית גורר להיות מזון להכנת להם נותן השמים
 גוררלאדסתאות להיות פי׳הכנה מזון הכנת וזהו עצמו המאכל

 לא כי וזהו ׳ הכנה ולא פי' הלחם הוא משה להם השיג מזזןלזה
 הוא עצמו מזון ולא מזון הכנת למן שקראו הסכה פי' מההוא ידעו
 הטע׳שהוא ידעו שאלו שכעיס שאינם הסכה הוא מה ידעו שלא לפי
 שאוכלי׳ואינ׳שכעי' לשומין מיכן יומא כמי כמ״ש רואים שאינם לפי
 המזון ולא מזון הכנת הוא להם שהיורד אומרים היו לא זה ידעו אם

 מאיזה לך תדע פי הוא מה ידעו לא כי לזה קרוב יר' או * עצתו
 טעם שטועמים שכשעה הוא מה ידעו שלא לפי שכעיס היו לא טעם
 גכינה או כשר ודתות גוון כו ותכיריס רואים אין גבינה או בשר
 כן להם נעשה היה הדתות גס כשר טעם או שטועתיס כשעה שאס

 רואיס שהיו כיון כו שכעיס היו אז אחר תין שטועמים כשעה וכן
 כתוהו ורכים הכירו כתקוס ידעו תלת ויהיה שטועתין הדכר דתות

 ואפשר ׳ וכו' לשעבר הייתי וכו'תכירו ידעתי עתה וכן במקרא
 ויר׳ ותתנה מנל לשון ז״ל בחיי רבינו שהביא דרך על הוא מן עוד

 כו יש גס הרי כשר אס אותו נקרא איך אמרן ישראל כית כי
 פרטי שס תה ידען לא כי וזהו כשר טעס בו יש הרי ואסדג דג טעס

 ־ יפה ותנה טוכה מתנה כשס לקוראו וגמרו נמנו לכן יקראוהו
 לכ׳לאכלה הראוי דכר א1 שה כיון פי' הלחס הוא אליהס תשה ויאמר
 כלהתפרשי׳והראב״ע כת״ש לחס כשס אותו קראו בו ניזונין זאתס

: כשסלחס יקרא המזון כי והרתכ"ן
 ותהנה תנה לשון היא תן תלת כי זה דרך פי על עוד ואפשר

 הל״ל ישראל כית אחיו אל איש ויאמרו תא! ונדקדק
 זה תן עתיד אותריסונפשנוקצה היו שכהס שהרשעים כיון אתנס
 הצדיקים אתנס מוציא ואינו שתכניס אשה ילוד יש כתעינו ליפח

 כי טוכה מהנה היא זו מוציאים אנו שאין מה אומרים היו שכהס
 מתעפ' שחל׳מתנו גשמי תזון כתו ואינו איכותיי כולו רוחני תזון הוא
 אחיו כתוהו צדיק אחיו אל צדיק איש שהיה ישראל אותו ויאתר! זהו

 פי' הוא תה יודעים אנו שאין זה הוא תה ידעו לא כי הוא תן במצות
 כתושחושכיס לרעה אינ הוא והיכן גופינו כתוך המן נעשה מה

 תנה שהוא תן ליקרא וראוי לנו טוכה היא זו אדרכה אלא הרשעים
 שמלאכי הידוע הלחם הוא כי כיוונתם יפה משה והשיכלהס יפה

: אכיריס לחם עקיכא רכי לדעת אוכלים השרת

 • כאיכרי' אכירי׳שנכל' לחס כגמרא ישתעאלשדורש י׳ ולדקת
 אמרו שהצדיקי׳ שכתבנו כתו אחיו אל איש ויאתר! אמר

 לרע' אדרב׳ יפה תנה אינו שהתן הרשעים שאתרו כתו אינו לזה זה
 דתתנה כיצה כת׳ תמ״ש הרשעים ראית ותכיאיס כריסם להכקע
 מתל שהתן אמת אס וא״כ הנותן להודיע צריך אין לגלויי דעכידא

 ליתן לו והיה מתטירלכס הנני לומר קודס להודיעם הוצרך לתה
 לעול׳ אתרו הצדיקים אכל י כלוי לא עכיד דלבסוף כיון הודעה בלא

 הוא לכס מתטיר הכני להודיע שהוצרך ותה טוכה ותתנה הוא מן

 דקים גרגרים כתין שהיה כיון תיהו שיורד התן רואים דנהישהיו
 ה׳ית' הודעת אילולי לתיס היהנתס ואח״כ הבדולח כעין בהירייס

 הוא אס הוא מה ידעו לא כי וזהו מאכל דכר שהוא יודעים היו לא
 ונתס השמש שחס אחר דשא מוצא דכרמאכלאוכתיןגשסלהצתיח

 התן דירידת ונהי )ילקטו שיצאו לאכול לחס ה'שהוא הודיעם זלכן
 לא מתנו לעשוי מה אכל שירד יראו שהכל לגלויי עכדא הודעה גלא

 היא דלעול׳ מן שתו קראו ולכן מקודם הודעה בלתי לאגלויי עכידא
 לא הס ההודעה לולא כי הוא כדין תקודם שהודיע ומה טוכה מתנה
 ואתר מרע״ה ובא ׳ מלתאדלאעכידלאגלויי והוי הוא מה ידעו
 ה׳ נתן אשר וזהו מתנה לשו! תן לקרותו להלכה כיוונתם יפה להס
 שלא האכילה כסכת הואכשכיל והטעםלאכלהלת"דלאכלה לכס

 לאודעינהו מיבעי הוה ודאי והא תאכל דכר הי' אס יודעיס הייתם

 שתלבין לבן כגמרא עסמ״ש הוא תן עוד ואפשר :מקודם
 לא שתא דואגים שהיו ידי על כי שהטעם ז״ל ופרש״י ישראל עונות

 הרתכ״ן ותכללס מפרשים ויש * כתשובה חוזרים היו למחר ירד
 לעסוק לכס מכין היה אכילתה כעצתוע״י שהתן ז"ל רכינוכחיי

 ותכין שכלס תזכך והיה העליון מהאור רוחני דכר שהיה כתורה
 אותו קראו ישראל זהו :עונותס מלבין התורה וע״י לתורה אותם

 לענוד לכנו שתכין תן כיונו לטונה אלא מזונות הכנת נשכיל לא מן
 אחריתו הוא מה יודעים אנו שאין ה׳והטעסשמכיןלכנולפי את

 הנותר יום ככל שהיורד אח~ת פעם אויכא שעה לפי הוא אס
 לכנו מכין הזאת בדאגה שאנו זע״י נחלים ונעשה נימוח ממאכל

 ה מרע בא כגמרא ז״ל רש״י כפי׳ וזהו י כתשובה לשוב המן דאגת
 לככסלתשוכה שמכין על מן שראוילקריתו וחדשלהסלאמיכעיא

 אפי ג!א ל ז׳ כפי׳רש״י יכא לא פן דואגים שאתם התן העדר מדאגת
 לעסוק לאדם תכין ממנו אוכלים שאתם אלא כעדר שאינו בשעה

 הידוע זך הלחם שהוא לפי משעתמציאותו מן לקרותו וראוי כתורה
 כי שלמה רכינו כשם כמ"שהראכ״ע עוד ואפשר 4 העליון מחור

 יומא כמס' מ״ש עם ויוכן הקדש כלשון הוא מה כמו הוא קריא׳מן
 א' פעם להם המן יורד היה לא מה מפני רשכ״י את תלמידיו שאלו

 חס אותו שיאכלו כדי ד״א למקום לכס שיכוונו כדי להם אמר בשנה
 כשנה א' פעס ולא יוס בכל שיורד הסכה הוא מה שאלו ישראל וזהו
 הראוי פי׳דכר לאכלה לכס נתן אשר משה להס והשיב י ׳ השבה לכל

 שתהנו להנאתכם פי׳ לכס יוס כל יורד ולכך חס שהוא יפה לאכול
 כיכוד ז״ל רש״י ומשפטופי׳ חק לו שס שם : חס כשהוא ממנו

 דכאן כזה ממני ל ז׳ רש״י דעת נפלאה מה • ודינין שכת ואס אכ
 ואלה כתכ פ'משפטים וכריש איפקוד כמרה דינין כת״ד פירש

 במרה דדינין שפי'כאן מה ולפי מסיני הראשונים תה המשפטים
 שמציב! כמו כתרה הראשונים מה ואלה שם לפרש ליה הוה יפקוד א

 מה המשפטים ואלה זי"! דורש ישתעאל דר׳ שם פלוגתא כמכילתא
 ג מזה הזכיר לא והגאון כתרה דורש יהודה ור מסיני הראשונים

 לצורך היום מלקט אדם שיהא כיומו יום דכר ולקטו העם ויצא
 לצור' היום מלקט אדם יהא שלא אותר התודעי תחרר׳יא

 וצ״ע • מחרשנאמררכריוסכיותותישכראהיוסכראפרכסתו
 יותר אל איש וכן ביומו יום דכר הפכו אומר דהפסוק הת״ק דעת

 כא שהמן הכ״ר כדעת דסוכרת״ק ואפשר : וכו׳ מתנו
 יום דבר וזהו יום יום שעשועים ואהיה בה שכתוב התורה כזכות
 שס פי׳ וכן כיומו יום לקיימה שצריך דכר אותו זכות כשכיל כיומו

 דאס לת״ק ליה דקשיא כמי אי : מהר"שיפהז"לככיארו
 יום יום ילקטו אשר כתיב אתאי מחר לצורך כלקט היה לא המן

 להם צוה וה׳ אחר ליום אחד יום ילקטו אשר ה״ק ודאי אלא מייותר
 דעת להפיס עצומה המצאה והיא חכרו לצורך אחד יום שילקטו

 הקטני׳שלא מחר לצו־ך לוקטיס היו לא שאס הקטניס וכניו אשתו
 זה וע״י כעיכוי יאכלו למחר יכוא לא פן שדואגות הכשיס וכן ידעו
 הי* המן את ויחכילך ויענך כפסוק כגמרא כמ״ש כתן תואסיס היו

 לוקס אדס כל היה לכן לו שאין לתי כסלו פת לו שיש מי דותה אינו
 היה לא האחר המן אוכליס שהיו כשעה כי כסל ומשיס התחרת ליוס

 להס שהיה ואחר כסלס פת להס היה שהרי שעה באותה כעינוי
 והקטנים הנשיס דעת הסללהפיס בתוך האכילה בעת אחר פת

 להפיס אלא לקטו שלא הכותר העותר תשליך היה שאכלו אחר
 של שדעתם במן וימאסו בהלם פת להם שאין כתי יאכלו שלא דעתן
 היו׳לצורך לוהט פי׳ כ״פ יום יום מיישב ובזה קטנים ושל קלה נשים

 שאפילו לומר ביומו יום דבר ומ״ש שכתבנו ההמצאה בעד מחר יוס
 לאכול עצתה הלקיטה בעת היתה דעתם יום תיוס תלקטין שהיו
 ההתצא׳ זאת עושים שהיו אחר וא״ת * להותיר ולא ביותו יום דבר
 שאין טענת הא המן את ויאכילך וירעיבך ויענך ת״ק תיישב היכי

 בגמר׳ד״אויעכך שאתרו האחר דסב׳כטעס י״ל כטלה כסלו פת לו
 אנסנוע״דהפשט למק : שאוכלים מה היורואיס שלא לפי

 אחת פעם יורד היה שלא הטעם ביותו יום דכר ליה לדסמי׳ חוזר
לו אתן יום שכל בי היאתין אנסנו יוסלתען בכל ולא בשנה

: לתחר ירד לא שתא יאתר אס או פרנסתו
 לחס לכס ממטיר הנני שאתר המקרא לתחלת שחוזר אפשר או

 השמים תן יורד בהיותו יש תועלת תה לך תדע השתיס מן
 המפרשי׳כיהנסיוןאיבנו ושאר בחיי רביכו אבסנוע״דשפי׳ למען
 <1מישר אחד לכל אנסנו התן ירידת ע״י כי זהו לעס להראותו אלא

 כת״ש החוטא ותיהוא בתורתי ילך אס בו שידעו כלהעס לעיני

 אתהיס רשם :11ישר עונות גדשמגיד שמו נקרא למה ביומא
 הל״ל יחיד בלשון דהתחיל היכי דכי ק״ק * המיס ויבקעו לחרבה
 מימות כל דרז״ל זה ומכח הקרקע היא דיס ואפשר היס ויבקע

 הוה הים ויבק׳ כתב דאי מיירי כיס כדידה דכולה ואפשר ־ שבעולס
 דרכים בי/ל כתיכויכקעוהיס לכך נבק' כלבד דבמקו׳אחד משמע

שניה׳• והנ׳ויעברו הנה נכיןתלכי׳כ׳כיויחצו ובזה :ל"1כמושא

צ״ע



לב בשלח פרשת
 והשיב כעה״ז שאני אף אלי מושגים עכשו שיהיה רצון יהי עכשיו

 אותי שלוקחים כעת אותי הראה אס אלא זהאיכועכשו אליה לו
 לך יהי שנים הפי לי שמוסיפים זמן באותו מהחומר כפשט אני שאז

 כשראובני והכה כגוףהזה שאכי עכשו שלי שנים פי התוספות זאיכו
 עס כשעכר זה שקודם מה כירדן יחידי אלישע הכביאיסשעכר

 ועכשיו שכיהס ויעכר כפסוק ז״ל כמ׳יש שכיהס זכות הוצרך אליה
 שניחום" שרוחאליה ודאי הככיאי ככי אמרו אז כתי׳זיעכו^ישעיחיד

 הפטירה כעת ז״ל הרמכ״ן כמ״ש גופוהחומרו כששרפו כסערה
 ולכך אלישע על כח עצמו הכח זה מכראשוכה שכיס פי שהיהכחו

 אלא אליה לפכי כן עצמם קראו שלא מה עכדיך לפכיו עצמם קראו
 עס מציתלהרוצי הכי הגסדכלאו ׳ אדוננו ולא אדונך לו אמרו
 שירדו כיון ולכך הכביאיס מן כבואה כגנזה אליה משנגנז משז״ל

 מלת ק״ק ־ מטך את הרס ואתה :עצמן כככעו מגדולתו
 משה ויט המטה השמיט דכשע׳מעשה ועוד מדבר היה שעתו ואתה

 הרס מלת משאז"לכי עס מייושב זה מיהו מטה הזכיר ולא ידו את
 עס הוא ואחה דמ״ש ויראה ־ כימא שדי ביס רמה השלך כמו הוא

 יבשה הים לעשות שלא כשבעת אתה להקב״ה משה שאמר משאז"ל
 שאכי אמת הקב״ה לו אמר זאת שבועה מחומר דלהנצל ואפשר

 יס להפוך השבועה מצד יכול איכי אני וא'כ כך על לה נשבעתי
 יראת מושל צדיק כי ובקעהו ידך את נטה נשבעת שלא אתה ליבשה
 . לעיני׳כפסחי׳ זכס׳תאוה הים לך עולספ׳מה באהבת ועיין אלקים

 • הי׳ובקעהו על ידך את ונטה :ערב יהיה קישזן נחל כענין
 ואפשר ־ להלן כמו המיס-ובקעס על כתב ולא כאן שיכה דלמה ק׳ק
 ה׳כטה לו אמר ולכן עליה' מקטרג היה יס של ששר למ״ש כיון שפה

לשון מעלה של בשד מציכו כי פי׳הרגהו ובקעהו ידךעלשרושליס
 : שידא ופקע עובדא הוה בגמרא כמ"ש המיתה על בקיעה

 בתחל׳ויבקעו דהל״ל ק״ק המיס ויבקעו לחרבה היס את רשם
 הי׳ ויכקע כתיב אמכ׳עסמשאז״לדלא לחרבה ויש' והדר

 בתחילה לז״א נבקעו שבעול' מימות שכל מכאן המיס ויבקעו אלא
 המימן׳: כל נבקעו ואח״כ צריך היותר שהוא לחרבה הים את וישס
 שעשה זהו כיפין כיפין הים מי שנעשו משז״ל עס אפשר או

 ים אלא כתיבמיס ולא לחרבה הים שם כתחלה נס בתוך כס הקב״ה
 קרקעית שס כהחלה מכסים ליס כמיס כמן הקרקעית על חלקח

 היה לא אבל וכעשוכיפין למעלה וכגדשו עלו והמיס לחרבה הים
 כמין כעשן והמיס חרבה היה מתוכו הים אלא היבשה לעין נראה

 לצד קצת המיס נבקעו זה כענין לעבור ישרג! שנבהלו ואח״כ אהל

 השינוי קצת לבאר וצריך יס: אפיקי ויראו זה לצד וקצת זה
 הלכו תחלה כתב ולקמן ביבשה קוד׳והדר הים בתוך כתב דמעיקרא

 וילכו והדר ויבואו הקוד׳כתב השינוי ועוד הים בתוך והדר ביבשה
 שלא ויבאו זהו חוטמן עד שנשקעו ויבאו כפסוק עסמשז״ל אמנם

 וכשקען המיס כתוך כאו אלא היס כתוך להלך יכוליסבתחלה היו
 כס כעשה ואח״כ הליכה לשון כהס ליכתוב יכול היה ולא חוטמן עד

 היס כתוך והדר כיכשה וילכו כתיב להלן וזהו יבשה להס ועושה
 מארבע עליהסהיס סגר מהים קצת שעברו שאחר משאז״ל לרמוז

 ונעשים היס בתוך מה שעה שהלכו אחר למצרי׳זהו כמו רוחותיו
 שאחר ונמצא לצאת מכיח׳ היה עליה'שלא וסגר הים חזר יבשה

 ישיר אז הים: באמצע וכשארו מהים קצת הלכו יבשה שכעשית
בסוטה התנאים נחלקו זה לאמר בענין ־ לאמר ויאמרו וכו׳ משה

:חז"ל בדברי לעיניס תאוה בספר תמצא שם וע״ד

 שנאמר באי חטא משה ברבה מ״ש עם הכתוב בפשט ואפשר
 פי׳הטע׳ ויאמרו וזהו באז קלס פרעה אל באתי ומאז

 בחטא שהיה אז של אחת אמירה פי׳לתקן לאמר באז שירתם שפתחו
 ברבה מ״ש עט יראה או באז: פתחו משה לכבוד ישראל זגס
 לשסעתידין הגליות כשיגיע אמנה מראש וכו'תשורי מלבנון אתי

 : וזהולאמר בעה"ב שיאמרו לזכות בעה"ז ויאמרו זהו שירה לומר
 שר דהוקשהלרזי׳לדהל״ל ישיר מלת גס וניישב יראה או

קודם להקב״ה בשיר לקדם המלאכי' שבאו אמנסעסמ״ש
 ישיר אז זהו תחילה בבי יאמרן להסהקב״ה ואמר ישראל שאמרו

 היה המלאכים שיקלסו אחר שאז היה הדין מן פי' ישראל ובני משה
 תבען המלאכים כי לע״ד הוא והטעס ישראל ובכי משה שישיר ראוי
 תחלה שירה שאומרים ישראל חביבים כמס׳חולין דאמרו דאף בדין

 בכי כל ויריעו והדר בקר כוכבי יחד ברן שכאמר המלאכים ואח״כ
 1ישרג בשביל שאבדו למה קודם שירה לומר רצו מ״ה פה מ"מ אלקי׳
בני זה אל זה קרוב ולא בפסוק חלל לדעת הלילה כאותו שירה

נתונים • 8 חב

 לשני׳נעש׳ ודאי הירדן שנחלק אחר פשיטא כי והנה הכה מלק 'ע צ
 מי המיס ויבהעו דכהיב נקיא הנא דאטו חרבה הוה ובאמצע

 מפני להיבקע רוצה היה לא הירדן כי ואפשר • והנה הנה כתיב
 צריך שהיה שידע ליכקע רוצה אלי׳היה מפני דווקא כי אלי'ואלישע

 אבל לשמים ממנו לעלות שמוכן למקום משם לילך בתוכה לעכור
 הולך ודאי שאני מפניך אכקע לא ואומר דוחהוהנהר היה אלישע
 אליש׳לילך ג״כ צריך היה שאס צריך אינך ואתה קוני רצון לעשות

 לן ואומר מקום בכל חהו1היה.ד למה הפרידה בעת אליה'ז״ל עס
 נהר׳ דגינאי עובדא דחולין פ״ק כן שכנאפהומצינוהנהרטוען

 ליבק׳ הירדן רוצה היה לא זה מטעס וא״כ לעיניס בתאוה שם ונג"ד
 כזכות אחד ילין שב לשני שיבקע עליו זר1י'שג1ג לו ואמר ישע11 מפני
 דקדק שניהם ויעברו וזהו והנה הכה וזהו אלישע בזכות ואחד אלי׳

 כבוש דרך לו נעשה ואחד אחד לכל לשניהם לומרכי שניהם במלת
 מלת "מ מ והנה הנה כתב אףדלא י״ס בקריעת פה גס עצמו בפני

 מפרש׳ שדוד כמו הרכה מור׳שבילי; ויבקע דהל״ל רכיס לשון יבקעו
 שני שאינו והנה הנה אפשר או : לגזרים סוף יס לגוזר
 כי מהנה אחת פ׳ כשבת אמרו וכן פעמיה שני שנחלק אלא שבילי!

 ועבר אחדכעבזרו לאלי׳ב׳פעמיס שנבקע זהו אחת יוני בלשון הבה
 אלישע בשביל נמי חלוק ליה ואמר הירדן נסתס הוא שעבר ואחר

 זימני דתרי למימר דסבר נהרא גינאי גבי דחולין פ״ק שם ומציבו
 גברא האי כפיש כמה בגמרא ואמרו פבחה רכי כשביל הנהר נחלק

 דחו והתם והכאתריוימני ממשהושיתיןריבווןדהתסחדזימנא
 והנה הנה וזהו פעמים שני אותו שחלק נראה כאלי׳ אבלהכא

: ואחת אחת יוני כלשון שהוא

 ממה כפלים ממנו שאל שלא שנים פי נא ויהי הטב יבא ובזה
 דהתס ממרע״ה יותר לך שניס.שיש הפי זה אלא לו שיש

 לשאול הקשית הטב יבא ולזה אלי נא זימניזיהי תרי ואת זימנא חד
 כ׳מלכי׳משתמשי׳ ואין חי אבי שעדין לך ליתן יכול איני ואת שכשעה
 כן: לך יהי מאתך לוקח הפרידה כעת אותי תראה אס אחד ככתר

 זכו' ע׳יי עכשו שיש שניס פי׳פי שנים פי נא ויהי עוד ואפשר
 השני אלו בחרבה עברנו שבזכותשנינו רוחיורוחך

 עת שכל ממני פרידתך אחר אף אלי יהיו לעולס ודידך דידי זכיות
 לי מצטרף יהיה דאליה׳ענני אלהא לומר וארצה בצרה שאהיה
 ברוחך ואמר שביס הפי הס מה פירש עצמו עכשווהוא כמו זכותך

 אליה׳ לו והשיב שנים הס בהצטרפות רוחי רוחךעס דהיינו אלי
 שאזכור כן לך יהי הפרידה בעת אותי תראה אס לשאול הקשית

 נפטרים אנחנו שאז עמך זכותי לצרף שתקראני שעה בכל ממך
 וע״ד ד״ת מתוך ג!א ישע מ נפטר אלי׳לא ואף ל ז״ כמ״ש ד״ק מתוך
 שהוא כיון מחברו שהנפטר כן לך יהי וזהו לעיניס תאוה בכפר

 יהיהיהירא מלת דקדקלומר יהיה לא אין זוכרהוזאס מתוךד״ת
 הפריד' בעת תמצ׳אצלי וא׳לא לי׳ "ק ה א1יןלאג א דליכתו׳ואם דהגי

 נבואה אפילו אלא כלל שואל שאתה מה לך יהיה שלא מיבעיא לא
 !!י׳נסתלק שנגנז מיום ז״ל כמ״ש נפטר שאני אחר כלל לך יהיה לא

 יתיישב ובזה ־ ה׳ רוח נשאו פן בפסוק ז״ל רש״י וכתבו הקודם רוח
 לאו שומע אתה הן מכלל דהא יהיה לא אין ואס וכפל שחזר מה

 השתחוו נביאי׳איך בני הני קשה ועוד הוא־ אף מלת ג״כ ויתיישב
 ז״ל שלאלי' וי סב מאי ומעיקרא ו לפני עבדים עצמם וקראו לאלישע

 מבגד הנביאים בגי שראו אלא אדוכך אלא אדון קראוהו לא עצמו
 אלישע שאמר פי׳ הוא אלקיאליה׳אף ה' איה אלישע שאמר שכיון

 לעבור כחות שני בי ויהיה בעדי יגן אליה׳שהזכרתי שהוא הוא אף
 אלישע אמרו הנביאים כני זה כראות דעכר ליה ואהני וכחי כחו
 נחה וזהו רכו וכח כחותכחו שני דהיינו שנים פי כו נתקיים ודאי
 לו השתחוו לזה רוחי תרתי ליה והון פירש אלישע אליה׳על רוח

 כזכות אלא הירדן להכקיע זכה לא אליה׳ חי כשהיה שאף שראו
אליה'עליו מהיותכח זז לא מיתתו אחר שאף ראו ועכשו שניהם

 :לרכז כן עשו שלא מה לו השתחוו לכך תאליה׳לחוד ועדיף

 כי יאמר אמנם נא מלת ונדקדק שניס פי נא ויהי עוד ואפשר
 זכותם ניתוכףכח העה׳ז מן הנפטרים הצדיקיס כל

 דבעת ודאי ז"ל ואליה יגזען! רוחס תוסף מדכתיב והוכיחו וחכמתם
 משנ׳מכיאשונ׳ וקדושה חכתה ניתיס׳כז מהע״ו והפרידה הלקיחה

 ונפשט כסערה ונזדכך קומרו שנשרף אמרו הרי תת שלא )אף
 שיש ממה כפלים מתנן ששאל לא אלישע כעצם אמי וזה מהחומר

 בעת עכשו שודאי כרזחך עכשו נא שיש שנ״ס הפי לואלאה״פ
משיג הכפלי׳שאתה אלו שהיית מתה כפלים רוחך ניתוהף הלקיחה



בשלח.פרשת
 הראוי מן היה אז הכתוב וז׳ש שירה אומרים ואתם נצרה צתוניס

 תראי ואס עתיד לשון ישיר כתב ולזה אח״כ ישראל וכני משה שישיר
 כך אמר שהקכ״ה בשביל סי לאמר הוא הטעס תחלה הס שויאמרו

 הוא תחלה ישראל שמ״ש ישראל על שחוזר לאמר ואפשר כך וגזר
 קודס לשורר נאה לי ישראל אחתשאמרו כשכילטענה פי' לאמר

 כיס רמה עלי הכאיס ורוכבו שסוס למה לה אשירה וזהו המלאכיס
 המלאכי' לה׳קוד׳ ק ודו לה טוב כצרה נתון שהייתי ישראל אני וא״כ

 להס מה ק״ק ולכאורה ורוכגו סוס ואמר ולצרה להס מה הס כי
 שהמצרי אחר ינוצל השוס אס לן איכפת ומה טכיע׳הסוס על לשורר
 שהיו על סוה כשס קרי מצריס אומת דכל אפשר אמכם נטכע

 כולל שהוא סוס וזהו זרמתם סוסיס זרמת ע״ד בומה שטופים
: מצרים של שרו שהוא ורוככו מצרים אומת

 וז"לכמדה מכילתא : ביס ירה וחילו פרעה מרכבות
 כאות׳ אתה ה׳ואף מי אמרו הס לו מודדין כה מודד

 איך לכאורה צ״ק : כיס ירה נאמר לכך להס מדהמדדת
 ה׳ אמר ה' מי שאמר הפה אחר כמקום מ״ש אא״ב שמדד כ-מדה הוא

 ניחא כאלים כמוך מי נאמר לכך אומר היה אס או הנדיק־כיחא
 כיס ירה נאמר לכך במ״ש ק״ק ותו * מי כלשון שחטא כמדה דהוי

 לאחר שהוצרכו עד כיס רמה השירה דכתיכבתחלת מאי זמיסני
 חכריה מתרץ חד ת־תי דהני ויראה ־ כיס ירה פסוק עד דרשתם

 רמה אומר אחד וכתוב ירה אזמר אחד כתוב מ״שאח״כ עם זיובן
 כאן שינה דלמה וכו׳ כמדה שאמרו נמי כרישא דק״ל ניחא כהא וכו׳

 שאמר לפי כי כעצס השיב לזה בתחלה כמו רמה ולא ירה לכתוב
 כסקיל׳ שמיתתו הוא הדין והמכרכו הש׳ שכיר׳את נמצא ה' מי הוא
 כסנהדרין כמ״ש סקיל' לשון שהוא כעצס ירה לשון נכתב שיכה לכך
 וזהו יירה ירה או יסקל סקל כי שנאמר הנסקל את שדוחפין מנין
 מי כטלו לא מיתות ז"לדיןד׳ ש כמ שפירשו והואע״ד כיס ירה

 ומפילו לדורסו ארישמגביהו שהוא דורסת! חיה סקילה שנתחייב
 כעין להס שעשה כיס ירה וזהו "ל ז פרש״י כן סקילה כעין לארץ

 עד דימא לעומקא אח״כ ולהשליכם לרקיע עד להגכיהס סקילה
 עולין המצרים שהיו אחר כמקום כילקוט אמרו וכן יס של הקרקע
 רמת השירה כראש שאמר וזה וקרדקלתהוס לרקיע ער ככשפים
 הדחיפ׳שעושי׳למחוייב שהוא לתהומא ירה והדר הגכיהס דבתחלה

:כדלעיל רמה ולא ירה נאמר לכך שסיים וזהו הקילה

 לעתיד וכו׳ שכעה״ז לפי ואנוהו אלי זה הקודם למאמר ונבא
 משל והא פעמ-ס דשני רכותא דמאי קשה פ ב' אומרים

 הלה אין שרומז ואפשר אותו משתקין מודים מודים האומר שלמה
 זה אמרקס זהוכעה״ז כלכד פעולותיו מצד אלא מהותו מצד ניכר

 היס שאפי׳על אחת מצד אלא אותי הכרתם שלא לפי אחת פעס אלי
 לא ממרע״ה יותר "מ מ מיחזקג( יותר הים על שפחה ראתה שאמרו
 את׳משיגי׳ לעתיד אכל יראו לא ופני כתיב גופיה וכמרע''ה אמרו
 שעתידים ^י זה פעמים השני זהו פעולתי ומצד מהותי מצד אותי

 חולה ראש לעשות הקלה עתיד תענית■ כסוף לומרוהואכמ״ש
 : אהכה כרצוף התוה׳עיין כדכרי שם וע״ד ביניהם ולישב לצדיקי'

 שמותיו משתי כי לרמוז אחת פע' אומרי׳ אתס כעה״ז יראה או
 ושס ויכול כל על אלוה שהוא הרומז :!קיס שס שהם הקדושי'

 שכר ליקן ה'נאמן אני כמ״שז״ל הנצחי השכר על הרומז המיוחד
 על ושולט אלוה שהוא לדעת קיס11 שם רק כעה״ז משיגים אתם אין
 כעה״ז את׳משיגי' אין הנצחי השכר על הרומז המיוחד שם אכל כל

 לעתי׳ אכל ליכא עלמא מצו׳בהאי ועודדשכר כתיב ראתה לא דעין
 קי׳1ג שה כנגד זה קינו1ג ההו׳הנה כיוס ואמר וז״ש אומרי׳ב״פ אהס

 ה׳קזינו זה זהו שכר ליק! שעתי' המיוח שם כנגד הוא לו קוינו ה זה
ונשמחה נגילה לנו שנתן עכש! השכל לנו ויתן שיושיענו כעה״ז לו

:בישועתו

יתרו פרשת
 סימון כר יהודה רבי היער כעצי כתפוח חזית מדרש

 לו ואמר כנו כא טזכה אכן לו שהיה למלך משל אמר י
 כותנה אני ולך היא ושלך היא לך לו אמר לי תנה

 הקדוש להם ,אמר לנו תנה להקב״ה ישראל אמרו התורה כך
 ־• נותנה^עכ״ל אני ולכס היא ושלה© היא לכס הוא כרוך

 עם יכא י )ליז״ר : שמע שתועה מה שאלו חז״ל

 כעכילת'באות ושנו דור מדור לה׳כעמלק מלחמה שכתב הסמיכות
 מכל אחד יבא שאס בקדשו הקכ״ה נשבע אומר ר׳א וז״ל הכתוב

 נאמ׳ לכך מקבלין אין עמלק של ומזרעו מקכלין להתגייר האומות
 אס דדרשו ואפשר דור מדור רמיזא היכא עכ"לוק׳יק דור מדור

 לומ׳דאפי' חסר כת׳דר לכך דיי׳ הוא דתרגו׳גר חסר דר למסור׳מדר
 יתרו וישמע וזהו עמלק של בגרו לה' הגרמלחמה שהוא הדייר עס

 שוס מקכלין דאין סבר דמעיקרא הגרים כל שמקבל יתברך צדקתו
 לפי הדיכין על לתרע״ה טובה עצה ונתן נתגייר ולכך גרים

 משאר יותר עמלק עס יתברך לו שיש הגדולה מהאיכה שהתחכם
 את להחטיא שבא לפי הוא שהטעס דעת לקוצר שיראה אומות
 קשה ויקר המיל׳ מן מונעם והיה הדרך מן יגע שהיה ישראל

 המדיני׳ את צרור כפסוק ל אז׳ :שכן מההורגו לאדם המחטיא
 להרגך הבא אמרו מיכן לל הס צורריס אותסלמהכי והכיקס

 זה מההורגו האדס את המחטיא אומר ר׳שמעון להורגו השכם
 להומ"שבכ״ק ואפשרדהוקשו ־ נתקשו והכל מאוד עמוק המאמר

 שלא מלחמה לעשות משה דעת על עלתה וכי מואב את תצר אל
 את לעזור אלא באו שלא מדינים ומה כעצמו ק״ו משה נשא ברשות

 את צרור למה ןה״פ כ״ש לא עצמס מואבים צרור תורה אמרה מואב
 עצמה מלחמ' בעלי שהס המואבים מן ק״ו לעשות יש והא המדיניס

 לעזור אלא באו שלא מדינים כ"ש מואב את תצר אל הכתוב ואמר

 לי יש פרידות ב' בגמרא שתירצו כמו לתרוצי המדרש הכא בעי ולא
 כפסוין מטות כפ׳ מ"שרש"יז״ל והוא אחר תירוץ וכו'אלא להוציא

 שהמואבי' המואבי' מאת ולא המדיני׳ מאת ישראל כני נקמת נקום
 לו לא ריב על ומתעבר עוכר מדין אכל יראה מחמת לדבר נכנהו

 שהס לפי צרור המדיניס את דוקא לכספי' הס צורריס כי זהו
 כאו ואה לכ׳ צוררי' שאיני אשס להס אין למואכיס אכל לכס צוררי'
 יבואו פן(1מישר יראיס אנו דאמרו הוא יראה מחמת כישראל להלח׳

 פי׳ממה להורגו להורגךהשכס להרגסדהכא נשכי׳אנחנו להורגנו
 מהמואכי' ק״ו חמלעליהס ולא אתהמדיניס צרור שכתוב שראינו

 השכ׳להורגו להרגך הבא הוא דהדין אשס להס אין דהמואכיי' 'מ ש
 דהכא שחשב מהרי"עז״ל תלונות סרה וכזה ־ ונכון עמוק והוא

 ישראל את להרוג השכימו שהמדיני' ל ר להורגו השכס להרגך
 להרגו דהערב השכס לשון על הקשה וכזה להרגה ישראל ישכימו
 ע׳ידהפש׳דכתי׳כהפך• לפי אמנם המדיניס באו דקודס ליה מיכעי

 ולכך פירש ההורגו מן יותר האדה את המחטיא אומר שמעון רכי
 ק״ו למילף וליכא מואב את תצר אל אף המדיני׳ את צרור אמר

 הכשילוס שלא למואב מה למפרך דאיכא משוס ת״ק כדאמר ממואב
 שהוא בעבירה שהכשילו יוקר רע שעשו תאמ׳כמדיבי' בעבירה

 באותו אחר דרך לדרוך ראיתי וכבר מהריגה: חמור יותר
 צוררים כי למה הראשוני'שפירשו בשס ששמעתי מה כפי מאמר

 כי למה דה״פ ונאמר כזה אדרוך אכי גס אמרו מיכן היא והתשוכה
 לכס נכלו אשר שטעסהדבר כיון לכתוב לו היה צררו כי צוררים
 עבר במקו׳ עתיד הכתוב דשינה מדחזינן חכמים אמרו מיכן והשיב

 להרגך שעתיד בו יודע שאתה שמי אחד ענין לנו לגלות דבא ש״מ
 שעתידי׳ לך שתדע לפי המדיניס את צרור כתב ולכך להרגו השכס
 צרור אחר מטעס וגס הדבר שוכחים לכסשאינס צורריס להיות
 כתיב להכי אומר שמעון רבי שעב־ בזמן לכס נכלו אשר בסבת

 זו לא אתכם להחטיא שבאו המדיני' כי לרמוז צררו במקוס צורריס
 הס עתידים אףזו אלא כמגפה מכס שמתו ע״י אתכס שצ־רו בלבד

 וזה העה״ב חיי מפסידו האדס את שהמחטיא בעה״ב אתכס לצרור
 כי אלא הל״ל ולא צרור בדכור רז״ל תפשו דלמה קושיא כו יש הדרך

 המעיין אקה דוק עיקר שכתכתי האחד הדרך אמנס למה צוררים
 וכו' כזבי דבר ועל וכו' לכס הס צוררים כי עוד ומ״ש ־ ותשכח
 כזבי שמה נקרא למה ד״א הנשרפין פרק כ"ש לפרש לע״ד נראה

 אלא תכעלי אל לה אמר שאביה לכאורה ונראה כאביה שכיזכה
 וצ"עדאדרבה ־ דעלמא לנשיא ונכעלה הלכה והיא שבהס לגדול

 אבעל שלא ציווני אבי לזמרי שאמרה אמרושסבגמ העלובה היא
 בהפ׳דאדרב' ה״ללמעבדאמנ׳יר׳לפרש כבלורית׳מאי תפסה והוא
 להחטיא׳בערין' חשקו שיהי׳מרוב למי שתבעל מקפיד היה לא אביה

 להכע׳ רוצ׳ היקה צבוע׳ולא היתה היא ^א בלע' שיעץ כמו ולהפילן
 אכיה לה שאמר אביה כשם כזב גדולואמר' כאילן עצמה ותלתה

 היה משה שהוא שהגדול הית׳ידעת והיא שכה' לגדול תכעלי^א
ולא מ'שנה בכוש נשוי שהיה מפורס׳ היה לשכיןהגןיס)7ג7יחה

בא



לג יתרו פרשת
 שאמר אביה כשם שאמרה שמה כאכיה זהושכיזבה הכושית על .ת
 שיהיה אפשר העיון תעמיק ואס כזב היה לגדול אלא תנעלי אל ל*
 על שא״ה זהו בהפך לכאורה דנראה בגמרא ז״ל רש״י לברי פי׳ זה
 ומזה לזנות כנותיהס שהפקירו על הא' לכס צזרריס הס דברים ב׳

 מלך כת כבודה כזבי דבר על רק עמכם כעס להסככ אין הצר
 אביילהנצל בשס שכיזב׳כאבי׳פיישאמר׳כזב על שנקרא׳כזבה צנועה
 את צרור אמר שהקב״ה נתבאר הרי ־ ישראל הרגוה ועכ׳ז מזנות

 אש" את זכור כךכתב בעבירה ישראל את שהחחטיאו על המדיניס
 ז״ל כמ״ש בעבירה ישראל את להחטיא שבא לפי עמלק לך עשה

 מחטיאס שהיה טומאה לשון קרך אשר בפסוק רש"יז״ל והביאו
 שפירש כמו לישראל שחוזר אלקיס ירא ולא זהו זכור במשכב

 שנא' היא וזו אלקיס ירא יהיה לישראלשלא עשה שעמלק המכילתא

 פי׳רש"יז"לז׳שמותכקראולווכו׳ יתרו : עמלק הי'תעה
 את' וכן ראיה והביאו כמכילתא ־ אחת אות לו הוסיפו זכשכתגייר

 והקשה ־. אברהס אכרם אחת אות לו שניתוסף כאכרהס מוצא
 דקוד׳גרותו עכיון שמות ו׳ אס כי כאן ין א דא״כ ז"ל מהרא"ס הגאון
 נקר׳יתרו שהיה גרותו ואחר יתרו נקרא היה לא יתר נקרא שהיה

 גרותו אחר אף דאימא זה לו הגיד דמי וצ״ע ־ יתר בקרא היה לא
 דאחר ואכרהס אברס כמו דהיינו להקשות ואין ויתרו יתר נקרא

 דשאני חסר כשס אברס לקרותו צורך מה בשסשלם אכרה' שנקרא
 אב מעלה הוא אברהם אבל לארס אב גריעות הוא ההסדאברס

 הוא הרב׳ויתר טוכיס מעשים שעשה הוא יתרו הכא אבל גויס המון
 אנו צריכיס וא״כ קודם ז"ל רש'י כמ"ש בתורה אחת פרשה שייתר

 אחרת לדרשאמעלה והאי אחת לדרשאמעלה האי השמות לשתי
 יתר שם לו קורי' שנתגיי׳היו אחר דאף ז״ל רש״י בדברי מוכרע וזהו

 א׳ פרשה שייתר ע״ש יתר קודם עצמו רש״יז״ל כתב היאך כ אל7
 אבו צריכים אלא היה בגרותו הפרשה אותה כשיתר והרי בתורה

 אחת אות לו הוסיפו וכשנתגייר בגיזתו לו היו לומרדשששמות
 שיתר ע״ש ית־ לטובה גיות של השמות ג"כ ופירשו יתרו לו וקראו

: השמות שאר כל וכן בתורה אחת פרשה
להם היה ה״א שם לאברהם שהוסיפו מתרץעשס אני ובזה

 על שכתוב כמו יתרה א ה וי״ו כמקום יתרו על להוסיף
 שמות הששה שאף ל־מוז ו וי׳ שס לו הוסיפו לכך אלא עשה יתרה כן

 וי״ו אות וזהו לטובה אותה שפירשו מעלה להס בגיותהיה לו שהיו
 שהכי׳ראיה כמו המכילת' הביא לא למה ק ק״ אמנס ־ ששה לרמוז

 שאמרו מיוסף הביא לא למה ויהושע מאברהם א' אות שהוסיפו
 ביהוסף עדות שנאמר אותאחת לו הוסיפו "ש ש שקדש שעל כסוטה

 אכל כהסלעולס נשארו שהשמות אותם אלא חשיב דלא ושמאאפשר
 ארץ על כצאתו שעה לפי אלא יו״ד אות הקכ״ה לו הוסיף לא יוסף

 מעיקר׳הגמר׳ וסבי־ השכטיס כהס שכתוב מאבנים והראיה מצרים
 אבן על כ׳״ה לקיים ניס האב היוכותביסעל דיהוסף למימר כסוטה

 כתבינןש״מדלא מלא דבנימן ומסיק בעינן כתולדזתם ופריך אחת
 הגאון שכה׳ וכה ודוק־• ויהושע אכרהס כמו יהוהף שם נשאר

 הלשון דכפי ק״ק ־ כיבייהו תאי דאל׳כ את״ק פליג אחר דהדבר
 וז״ל כנות שבע מדין ולכהן כפי פ'שמות כילקוט שהובא המכילתא

 דאתרי אית פוטיאל קני חובב רעואל יתרו יתר לו נקראו שמותו'
 שנתחב' חבר חובב חבר יתרו כמ״ט שהותיר יתר לו נקראו שמות ז'

 מקום רעו רעואל למקום ככן שהוא כן המקום שחככ חוככ למקום
 לו קורים היו לא כהחלה ״א7 למקום שקנה קני פוטיאלשנפט׳מע״ז

 מוצא אתה וכן יתרו ונקר' אחת אות לו הוסיפו כשעש׳מ״ט יתר אלא
 ונקר׳אכרה'־ א״א לו והוסיפו אכרם אלא נקרא היה שלא באברהם

 ז׳שמות סכר דת״ק טובא כיבייהו דאיכא אימא זאת נסחא כפי כ א
 המכילה לשון דייק׳טפי אלאב׳והכי דליכא הכר וד״א ליתרו נקראו

 שלילא בלשון בלבד יתר אלא אותו קורים היו לא בהחלה דקתניד״א
 רק שמות ולאקתניהיוקוריסאותויהרש"מדסוכרדלאהיולוז׳

 אברהם שלילאגכי בלשון סיפא נתי ואע״גדקתני בלבד יתר שס
 דרש״י לומר דמוכרע הגאון דסובר זי״ל ־ רישא אגב למיתר איכא

 כיון דאל״כ לו נקראו שמות דסברדז' האחר הדבר לפי סבר )"ל
 כתב היאך דמכילתא אי בלשון נקראולו דרש"יז"לכתכז׳שמות

 כהב ז'ל דרש״י ודאי אלא ד״א כסברת דהיינו לו הוסיפו )כשנתגייר
 ובאידך ד״א סברת כתב דבחדא לומר דדוחק לגמרי הד״א כסברת

 ללדכתכ רש״י תימאבדברי קצת יש אמנם :סכרתתק
 ושמא ׳ מהס השנים אלא פי' לא לפרש וכשבא לו נקראו שמות ז'

 בשם ז״ל רש"י דברי על כהעלותך פ׳ ז"ל מהרא״ס הגאון כמ"ש י"ל
 והקשה התורה על שנאמרים השמות רש׳ייז״לאלא כתב י"מדלא
 בלב׳ שתות שני אלא לו היו דלא אלא מוכח לא הספרי דלשון עליהם

 כת״ק הכא סובר ז"ל דרש״י ז״לדכיון הגאון תודה ילדהכא י אכל
 לפי הוא מהם הכ׳שמות אלא פיר׳ דלא מאי לו דמכילת׳דז׳שתו׳היה

 דהאומרי׳ הגאון עוד התור׳ות״ש על שנאמרו אותה הס שהב׳שמו׳
 הנסחא כפי רעואל כשם נקראו ואביו דהזא סוברים שמות ז׳

 וז״ל שס כתב צריךלכךשהרי הילקוטאין כשם במכילתא שהבאנו
 שמות ז' דאמר דת״ק הרי למקום כבן שהוא כן למקוס חביב חובכ ־

 וא״כ למקום כבן שהיה ליתרו תואר הוא דבן סובר ליתרו נקראו
 יתרו על אפיקתיה דהא רעואל של כנו אינור״ל רעואל בן כשכתוב

 הוא חצרזן כן יפונה בן כגמרא שאמרו עד והוא למקום כבן שהוא
 חוזר ה״נ כלב על יפנה וחוזר מרגלים מעצת עצתו שפכה כן אלא

 יתיז אבי אינו דרעואל סכר דת"קדמכילתא ולעולם יתרו על כן
 דבן קשיא לא הא שמות ח' א"כה״ל וכיתימאאסיתרונתראבן

 הגי׳החיב׳ היכן עד אל חבבו שאמר חוכב לשם תואר הוא בו שכתוב
 דב* להם יהיה □י ■ למקום בן קראו מחבבו זי שלא גדר עד
 ואת האלקיס חקי את והודעתי רעהו ובין איש כין ושפטתי אלי בא

 כלשון אלי כא חמר י נבאר בדקדוקים להאריך שלא ־ תורותיו
 מהיכן הורוני לאומר פסק כותבין דאס הדין שהוא למה יחידי

 הראיו' לו ליכתוב צריך אין אבל דין והפסק הטענות היינו דנתוני
 מהיכן הורוני לי שואל שאין אע״פ אמר מרע"המרוכענותנותז

 נראה שהיה ביסהל תמוה דבר היה אס הדין ששפטתי אחר דנתוני
 לה׳הפסק כותב הייתי להם והודעתי עכ״ז טעם בלי חק הדיןכעין

 בא ולז׳יא הפסק של הראיות שהם ותורתיו ה׳ חקי זהו הראיות עם
 אלי יבא כי זה כפי יאמר או :השואל הוא שאחד יחיד לשו!

 מהיכן הורוני דלאומר הוא שהדין והודעתי וכו׳ דבר להם יהיה כי
 אבל גדול לב״ד קטן מב׳יד אלא דין פשק כותבין אין דנתוני
 יבא כי דהא ממני גדול "ד ב שאין ענותנתוז"שאף זהו לא איפכא

 להם יהיה כי ועכ״ז ושופטיה׳ זקניהס ה׳ לדרוש מקצה העם כל אלי
 ב״ד בכל שיראהו בידו פסק נותן אני רעהו ובין איש בין אלי בא דין

 אלי בא דבר להם יהיה כי יאמר או והודעתי: זהו שירצה
 האחד דין כעל לשמוע יכול הדיין דאין הדין שהוא למה ושפטתי

 לישראל יהיה כי זהו לפניו הדין יכא שודאי כשיודע חכרווזה כלא
לשפוט מוכרע אכי לכן להדיין לפני אלי כא שבודאי יודע אכי דבר

 :זה בלא זה לשמוע ולא יחד שכיהס שיהיו רעהו ובין איש בין

הדין שהוא למה יחיד לשון אלי בא דבר להם יהיה כי ירצה או
 הו' ואס חכרו כא קודס לדיין לבא שלא מוזהר הדין שהבעל

 קודסכייבאאליהעס מ״ש עס זהו שרי עידכא ליה וקביע תלמידו
 כעלי לכי להס יהיה כי לכן עמי ללמוד לבא מורגלים והס ה' לדרוש
 לפי שקדס למה לחוש קודסואין אלי בא בלבד האחד אחד דבר דיכין
 תלכד כי דברים שכי להס לעשות תנהגי שהרי שוסדבר ללמוד שבא

 ולכך התורה להס מלמד וגו׳שאכי והודעתי גס ביניהם ששפטתי
 הדין יחתוך הדקבתחלה שהוא למה ושפטתי ירצה או מותר:

 כשהיה בדעתי הדין שופט אני בתחלה זהו טענותיהם וישנה בלבו
 זכאי אתה פ' איש להס והודעתי כ ואח" רעהו ובין איש כין ההפרש

ושפטתי׳אמנס אלא דק״קדלאליכתוכ ושפטתי ירצה או :,זכו
 רשע וזה אמת אומר וכדאי צדיק הדיקזה יאמר שלא הדין עס רמז

 בעת זהו בעיניך לאחרים יהיו הדין בשעת אלא משקר וחזקתו
בואס ורעבוחכרוכיוצא ששפטתיאנימחשיבסכאלוהסשויסאיש

:לרשע זה לרשע זה ואס לצדיק זה לצדיק זה

 שאס דיינים כה״ל הדין שהוא למה רעהו ובין איש כין ירצה או
 שחבירו הדיין ורואה תועט דבר תחברו תובע בעלדין

 חברו שתבעו תמה יותר לו יפסוק תתחייבלויותרתתכיעתולא
 איש ושפטתי כתב ולא דקדק לזה טועה הוא יותר לו פסק ואס

 התביעה אלא לשפטם נזקק שאינני לרמוז ובין איש בין רק ורעהו
 למה רעהו וכין איש כין ירצה או : יותר ולא לזה זה שבין

 ורעהו איש הס אותסכאלו משוה אני המשפט כשעת כי הדין שהוא
 וכין איש כין ירצה או :כמותך הלכישוהו או כמוהו לכוש או

 עם יאמר אמנם אלי דהל"לבאיס יחיד לשון אלי בא )ניישב רעהו
 הדינין מבעלי לאחד הדיין ראה אס דיינים כהל׳ הדין שהוא מה

 הכע׳יכול או דעהו שבוש מפני וליזשיב לטעון יכול אינו והא׳ שמדב
 יכול אינו וחברו לטעון אלי בא והא׳בלבד יהי׳לה'דיר כי זהו לסעדו



תרו5 פרשת
 שיש מה פי׳ רעהו וכין איש כין ושפטתי מסעדו אני או ולדבר לבא

 שהשיגו לחמיו השיבמרע׳ה זכוה לדבר יודעים שאין בינסלבינס
 איש כין שיש מס לידע מוכרע כיקשאני לו אמר לוה יושב אתה הדו׳

 צריך ואני אלם כמו שהאחד מדברים שאינם לכס בקרב לרעהו
 ז״ל הרמכ"ס ש כמי יושב אני לוה א"כ לאלם פיך פתח לו להיות
 שכל הדיינין כעורכי נראה יהא שלא כזה הרכה להתיישב וצריך

 להם יהיה כי יראה או יושכ־ להיות צריך יישוב שצריך דבר
 ת״ח הוא ואס תחלה הכא דין דמקדימין הדי! שהוא מה עם דכר
 דכר להם יהיה כי הטב יבא וכזה אותו מקדימין כ אח שבא אף

 כי ההמון אל רומז העם דמלת העם אלי יבא כי קודם למ״ש שחוזר
 מ״מ קודם אלי בא הנזכר ההמון של שהדבר אעפ"י דבר להם יהיה

 הוא איש שהתם ה״ח כמצות לרעהו איש שכין הדין רק שופט איננו
 ירא׳ או :אנשים כלס ובפסוק מקום ככל כן תשוככמ"שרש׳יז״ל

 רוצה אני אומר האחד שאס הדין עס אלי בא דבר להם יהיה כי
 ואחריו תחלה האחד יטעון אלא כידו מעכבי! אצלי שיהיו קרובי
 מביא ואינו יחידי לטעון אחד כל אלי בא דבר לה יהיה כי זהו חכרו

 בפני שלא זה אחד כל אלי בא לפרש תטעה פלא ולפי לסעד אחרים
 ר״ל אלי בא שאמרתי ומה זה עם זה רעהו ובין איש כין אמר לזה זה

 יראהוניישב או : ואוהבים של־קרוכיס עמו סעד בלי יחידי
 שנא דבר שוס להם יהיה כי ירמוז אמנם אשפוט דהל״ל ושפטתי

 שאוכל כדי לעצמו תחלה שופטו אני לתקן עלי ונוגע הדבר אלי
 לשון ושפטתי וזהו דגמרא כעוכדא לרעהו אח"ככיןאיש לשפוט

 להס יהי׳ כי ואחרי! לפניו ונדרש באמצע שהוא ג(י למלת וחזור עכר
 שאני אלי נתחלה שופט אני ושפטתי אלי אז אלי ונוגע בא דבר שום

 כי יראה אן רעהו־• וכין איש כין ושפטתי ואח״כ הדבר מתקן
 בפני שלא פוסקין ממו; כדיני כי הדין שהוא עם פי' דכר להם יהיה
 ובי! איש כין ושפטתי י(1 בא שן(' דבר שום להס יהיה כי זהו דין כעל

 כטעות פשרה דין עם יר׳ או :באולפני שהנדוניןלא חף רעהו
 בפקדוןחברו אחד שכפר כנדון אלי בא שכבר דבר להם יהיה זהוכי

 ראיה אח״כ כשמצא להספשרה ועשית לתובע ראיה היה לא ולשעה
 נוסף כוי״ו ושפטתי שכתוב וזהו אחרת פעם להם ואשפוט אחזור

 הדבר היה שמעיקרא פי' רעהו וכין איש כין טעס ונתן אשפוט ולא
 אפשר או :מצא ועכשז ראיה לו היה שלא נלכד רעהו וכין איש בין

 עם לפני כא נדון אותו שככר דבר להם יהיה כי עצמו שמשבח
 שככר לכס שומע אינני אומר איני אות! ופסקתי אחרים גדונין

 נוסף כוי׳יו ושפטתי אלא וכך כך הדין ככיוצא אשתקד פסקתי
 הכעל שזה שאפשר רעהו וכין איש כין שהוא אחזורלשופטסכיון

ושפטתי ירצה או :ה־אשון ידע שלא טענה שוס יטעון דין
 :איוב ענין לרמוז כלבד )שפטתים אמר שלא רעהו וכין איש בין

אפש׳שאמר ־ מושכי אכין כרחוב קרת עלי שער כצאתי אמר
 לעשות שער כצאתי כי ענותנתו משבח שהיה קרת עלי

 שיצאו קודס קרת עלי המעמד כמקוס לישב יוצא הייתי אני מעמד
 לפסוע אני צריך תחלה הס ו בא שי עד אמתין שאס לפי העיר אנשי

 קרת עלי שער בצאתי כהפך אפשר או :קדש עס ראשי מל
 עלי וזהו לי מצפיס העיר אנשי היו כבר למעמד יוצא כשהייתי

 ברחוב קדש עס ראשי על לפסוע שלא לתקן עושה אני ומה קרת
 מקומי עד הולך הייתי לא למעלה מקומי שהיה אפילו מושבי אכין
 כחזרי׳מרחובות כפסוק ואלו כפתאה המתרג׳לתרגס וזהכיון לישב

 מלשון כפתאה פירש וכאן שווקים דהיינו תרגסעלימיןמרחוכין
 עלי ויוצא כבית מאחר שהייתי כזמן כי לרמוז יפת ארי ירחיב כי

 יושב הייתי מוכנים כמעמד שס היה הקרת אנשי שככר קרת
 אני וזה הגרועים רק יושכיסשס אין אשר מהקהל הרחב במקוס
 עם ראשי על לפסוע להטריחם שלא במקומי לישב לילך שלא עושה

 קיק * עמדו קמו וישישים ונחבאו נערים ראוני :קדש
 עוכר כשהנשיא הדין שהוא למה ואפשר * עמדו קמו הכפל

 קמו תאמר ולא קמו זהו כמקומו שישב עד יושבים ואין עומדים הכל
 עימדי' ונשארו קמו אלא ישבו מהס שעברתי וכמעט העברי כשעת

 מה פי׳עס ידעתי לא וריב לאביונים אנכי אב :הנשיא כדין
 איפכ'אמרינן דאדרכה והקשו לחקור ואין מרומה דין כי הדין שהוא

 צריך רמאי כשהנתכע אכל לדון אין אז אלס כשהתובע כי; וחילקו
 ידעתי לא וריב והו כשכר חוטא יהא שלא מפיו בלעו להוציא לדו;

 הדבר ופי' אחקרהו עכ״ו מרומה שהוא רמאות יש אס יודע שאיני
 כזמן זה מרומה לדין אחקרהו זמן באיזה לך תדע השני כפסוק

 להשליך אני שצריך ברמאות טוען שהנתבע עול מתלעות שאשכרה

 מס* שהשיב רעהו וכין איש כין נבאר בזה משניוטרף:
 המצו׳ין דיין אני אמר לזה יושב אתה מדוע יתרו שהשיגו מה כלפי

 רמאי הוא מהם שאחד סומכת שדעתי עדיס ע״פ דן איני ולפעמים
 מכין שאני מה כפי דעתי הדיןלפי את דן אני אז העדים את והסית

 ז״ל הרמכ״ס כמ״ש כדבר גדול יישוב צריך וזה רעהו אישוכין כין
 הדינים עם ירצה או :יישוב שצריך דכר ככל יושב אני ולכן

 בפיהו היתה אמת תורת פסוק שביארתי מה כפי פשרה עשיית של
 ששאלו למה כי זה יאמר שם העיון ואחר ק״י דף עולם אהבת כספר
 ההר את הדין יקוכ אומר שאתה דהיינו הזה הדבר מת יתרו

 דליכתו׳ סגי הוה הייתורדאל״כ מכח משמע כ! פשרה עושה ואינך
 המצויין דיין אני כי אסור לדידי משה לו והשיב יושב אתה מדוע
 בא הדין היה שלא כיון פי׳ אהרן אכל שסכד״ה התוספות כמ"ש
 דבר להם יהיה כי משוס פשרה לעשות אסור לדידי לש שרי לפניו

 והודעתי מוכרע אני לכן אחי אהרן כמו ואיני אלי בא עלכלפניס
 דלא וגו' איש כין ושפטתי ועוד ־ פשרת ולא גמור הדין פי׳ חקי את

 פירש איש להס לומר דהיינו רעהו וכין איש בין לשפוט רק מחסרא
 לעשו׳ יכול איני כך כל הדכר לי שנתברר כיון וא״כ וכו׳ זכאי אתה

 ק״ה בצע שונאי אמת אנשי וגו׳ תחזה ואתה : פש־ה
 ז״ל פירשו זה ומכח בצע שונאי דהס פשיטא אמת אנשי שהם דאחר

 זה על רש״י דכתב דאף מילתא כיה ונימא ־ כדין ממונם שונאים
 הרי הו' דיינא לאו כדינא ממון מיניה דמפקין דיינא דכל ההיא כי

 וא׳'כ דייק' לא ההיא כי דכתוב דהאי ז״ל מתרא"ס הגאון עליו כתב
 שאז״ל חכמים מאותם שיהיה כדין ממונם ששונאים דה"פ נאמר

 לעצמו טרפת הרואה כי ופרש"יז״ל לעצמו טרפה שרואה עליהם
 משליל א(1 עליה חס אינו ואפ״ה לאיסור וטעם להתר טעס ורואה

 בחר זהו חומד אינו שלו על שאף היא שונ׳מתנו׳אחריס לכלכי׳ודאי
 שלהם בריןפי׳אפי׳שיהי׳ממון ממונם שונאים אנשים שיהיו אנשים

 יקחו לא ובודאי מתנות שונאיס שהם תדע וכזה לתתר צד שיש בדין

 פ״ק כמ"ש פשרה ששונאין בצע שונאי עוד ואפשר :שחד
 כצע שונאי עוד ויראה •־ לבצוע אסור אומר ר״א ין דסנהד

 סגי דתוה יושף :י ה וכתב לאמתו אמת ין ד ן שד ין די כל משאול עס
 כספר אני גס כזה כתב חיוןז״ל אמתמאילאמתווהר״ש דליכתוב

 אס דאפילו ותירץ הקשה הכ״י אמנס כזה ע״ד כתבתי עולס אהכת
 לחיי׳ ושנאתו לזכאי הדיין ת אהב לזה יצטרף אס מ״מ אמת דין ידון
 שיהיה אלא כלכד אמת כאנשי די ולא אמת אנשי זהו לאמתו זה אין

 החייב שיגזול שונאים כצעשהס שונאי אמתמצדשהם הדין אותו
 שפסקו מה אס אבל איסור להס שנראה כעצמו הגזל מצד מחברו

 חייב שנאת מצד אלא הכצע ששונאים לאמתו מצד אינו אמת הדין
 האמ׳נעדרת ותהי כפסוק נאה ענין כזה ועיין לאמתו אמת זה אין

 קושטא תרדוף צדק צדק כתככפ׳ והמתרגם עולס אהבת כספר
 מצורף אמת שיהיה אמת תרי הדיין שצריך ז״ל למ"ש כיוון קישטא

 כסנהדרין עת בכל סעס את ושפטו :ייוק לאמתו עס
 ־ הנחילו כיוס והיה וכתיב עת בכל העס את ושפטי כתיב מקשה
 אדם כני אמר יהושע רני עת ככל כמכילתא שנו זה שלתקן ונראה

דווק* המשפטדהת על קאי לא עת ר"לדככל ממלאכתן בטלין שיהו
: עת ככל מוכנים שיהיו הדיינין על קאי אלא בעינן כיוס

 אלא אדס ככני מדבר אינו הא הכריתא כסוף כמכילתא שם
 דמתיכדמייתיפ"קדסנהדרין תנא דהיינו דע כדכריס*

 מקשה כי סוגיא ההיא כסוף קצת לפלפל רש י״ט דף
 קמ״ל גדול של דכריו כל הגדול הדבר כל דתימא מהו ומשני פשיטא

 כ״ג פרק ריש כדפריך נמי הכי אין ואימא אמאילאהדרפריך
 דף הגמרא הכא דסכר תימא וכי ואמאינטרלאקשוייעדהתס

 דכריו דסבר תנא דלההוא משים אנה״נ ואימא למפרך דליכא ט״ו
 ש״מ קשה וכחד גדול בחד וכתב דמדשניקרא שלגדולהאאמרינן

 ואימא ט'ו כדף הכא פריך לא ולהכי שלגדול קשה דה״קדכר
 דכר תרתי דדריש תנא נדאיכאלמימרדקיסלר"אכההוא אנה
 רב דהוי גדול כהן פ' כריש אף א״כ כך נאמר אס גדול ודכר קשה
 מי לשנויי והוכרע אנה״נ ואימא עליה פריך היכי אהבה כי־ אדא

 ההוא כי סכר אהבה בר אדא דרב לישני הכי וכלאו גדול י דב כתיב
דמפיק האמרת ת״ד ולההוא גדול דדתניאדכרגדולדכריושל מ

: וצ״ע י"ל ובדוחק גדול ודכר קשה דכר תרתי
 רבינז הראכ״ע וכתב הס ישפוט! יתנינא הס ישפטו

 זלי(1בידזו עלתה ולא כיניהס להפריש רצה שלמה
דתרתי דסב דכריו מפרשי׳ היינו המתרגם בדברי רש"יז״ל דברי

 קאמל



לד יתרו פרשת
 התקוששו משו׳ אות׳ ודבין אחריס את שהסנהדריןדכין קרא קאמר

 דהיינו השפיט׳ שיופעלו ר״ל וישפוטו אחרים שדנין ר״ל וישפטו
 אחרי' את בבירור שפירושו ידונון כתחל' שתרג' זוהו נדונין שיהיו

 ואביא נידוני! שהס ג׳כ דיינין מלת לבאר שיש דייני! תרג ובישפוטז
 דדיינא עיילוהלמערתא דפרקג׳דת״ק עלזהמעוכדא ראיה לך

 דדייני התס דצ״ל ובודאי עונשם שקבלו נין ו כיד ה מערת ז״ל וסר״ח
 רש'י אמנס ר"חז״ל לפי חוזה כשב״אפי׳נדוניןלאדדייניבפת

 שתרג׳ וייתן מכח לעבר מצווי לפרש עתו נמוקו המחרג׳ בדברי ל ז

 אלא בזה לבו אין אמנס אתך מלת ק״ק אתך ונשאו :זרוק
 ההסדףי״זסנהדרי גרסינן בסנהדרין: הגמרא דברי

 עמך דכתיב גביהן על ומשה דאמרי דרבנן וכו׳מ״ט היתה גדולה
 פי׳שני כפי לדקדק יש שכינה משוס עמך יהודה ורבי בהדייהו ואת

 בסמוךמשו׳שכינההיינודמכחישר׳יהודא קאמר ז׳לדכי שלרש״י
 קר׳ונשאו אתר רבנן תשבו כי א״כ בהדייהו ואת עמך דרשת לרבנן
 שכינה ודלת'משו' יהודה ר' ליה וליפרוך ליהדור העם במשא אתך

 לפי׳ ואא״ב בהדייהו תשה צריך היה עליהס שכינה שתשרה כדי פי'
 תשוס יהודה רבי תפרש עתך שס כהתיצבו דגם ז"ל שנישלרש״י
 בהדייהו ואת אתך רבנן תפקי תי שתשר׳שכינ׳א״כ כדי שכינ׳דר"ל

 שכיבה משוס אתך יהודה ורבי ולמיתר לתרוצי מצי לא אתך מונשאו
 לסנהדרי באא״ע מינייהו חד ודאי אלא למ״ל שכינה משוס יתרתי
 דדורתעלמא גדולה לסנהדרי ענין תנהו דדורו׳דמרע״ה גדולה

 שהם ל דר* שכינה משוס דמפרש האחר לפירו' אבל שכינה שאין אף
 בהדייהו את׳את קר׳ונשאו אמר ורבנן כימשני א״כ לאוהל חוץ ישבו

 משוס תרתי לתרוצי ולאמצית שכיבה משוס ודלמא זליפרוך ליהדור
: למפרךדכלחדמעניןאחר מצית לא לת״ל שכינה

לדו! כשרין הכל ואין ע״ב ל״ז דף דהתס סוגיא לזה ונבאר
 אתר א!1 עד וכו' יוסף רב דתני ט מ׳ וכו׳ נפשות דיני

 יתרו לו שחיל' בסבהדראות 'ל 1 ופרש״י לך בדומין אתך ונשאו קרא
 כתי' דכי דכיון חדא סוגיא בהך לתידק איכא שכינה ומשוס עד זכו׳

 כטפליס אתך דרשינן או לך בדזמין דרשינןאתך אז בתורה אתך
 א״כ מאתך לן דנפקא והשתא ד"ה ן׳ דף דע״ז יק פ התוספות כמ״ש
 אתך נן איפכאדרשי ודלתא בדומין אתך הכא למדרש דמנ״ל קשה

 קרא בלא לדאף י' לזה מיוחסין שאינס אפילו להתיר ובא בטפלים
 אתך ואי אחד משפט מדכתיב שויס ונפשות ממונות דיני מסברא

 מדאצטריך ודאי אלא לישתוקמיניה מיוחסים לי־כותשאינס בעי
 :יחס דבעינן ולמיתר הסברא הפך איפכאלאשמעינן למכתבי׳ש״ת

 ובלאו שכינה משוס למימר ז״ל לרש״י ל לת לתידק איכא הו
 סנהדרי דהוז התס דשאני למילף ליכא דמהתס ליתא הכי

 ז י׳ דף דלעיל לך תדע לחומרא למילף ליכא מגדולה וקטנה גדולה
 מקטנה גדולה יליף ולא לך לכדומין אתך תרי יהודה רבי מצריך

 פי׳ דמאן איכאלמידקאליבא חן : בגדולה להחמיר ואף
 דריש יהודה י״זדלרבי דף לעיל האתרי׳ יהודה לרבי אי ו״ל רש״י

 אתך ההוא הוה דאי ל י לזה מיהו לך בחמין זקניס דע׳ מאתך
 לו דיש מכח אלא לך בדומין לדרשה דריש הוה לא בלבד זקניס דע'

 אתך הרי יהודה רבי דדריש דיתרז קטנה אתךאחרדסכהדרי
 אליבא הכא פי׳ דרש"יז״ל ואיה לקטנה וחד לגדולה חד לבדומי!

 דע' אתך מונשאו להכרי׳דלאו הוצרך אמאי דא״כ אפשר לא דרבנן
 דמע' למימר מצית דלא ולימא שכינה משוס דההס יליף זקניס
 לאתך י״ז דף לעיל רבנן ליה דרשי קרא תפוסדההוא יליף וקנים

 פריך היכידלעילדףי״זכי דכי קשה תו :ואתבהדייהו
 ואת אהך ונשאו קרא אתר לרבנן תשני שכינה משוס ור'יהודה
 הרי דאיכא דכיון ודלמאמשוסשכינ׳ש״ת פריך הדר ולא בהדייהז

 ז'ל ׳י רש ביתא הכאבתי ל למ שכינה משוס למיתר לך ליה קראי
 לא שכינה משוס זכ"תשאניהתס דמונשאואתךדע׳זקיניסיליף

 ודאי אלא למיל משוסשכינה עמך קראי הרי דכיוןדאיכא אפשר
 ♦ לבדומין אידך מוקמינן קראי הרי צריכות מכח

 כפירש אזיל ל״ו בדף ל ז׳ רש״י דהכא ליישב אחר דרך לראה
 דכי וסובר לאהל חוץ ישבו שהס ר״ל שכינה דמשוס י"ז בדף שפירש

 בדותין עמך דרשת לו תכחיש "פ ה שכינה משוס ודלתא פריךהכא
 שהס למיתר בדותי׳לאאהי עמך והתיצבושס דרשת את לו ואומר

 סנהדרי דהוו תשו' הפי׳דהא זה לפי ׳ל 1 רש״י וסובר לאהל חוץ ישבו
 אחר חתן גדולה לסנהדרי ביניהם הפרש אין דזמןתרע״ה גדולה

 דההוא ו״ל רש״י כתב וכי עליהם שורה שכינה גדולה סנהדרי דכל
 שכינה מרע״ה דהוו דתשוס ר״ל אי! שכינה ותשוס כתיב זקני׳ בע׳

 בא דכתב זקני׳ בע' ההו' אלא דעלמא ע׳סנהדרי! עליה׳מש״כ
 זקני׳ בע' כתב ולזה קודם דיתרושכתב כאותם שאינ׳כ״ג לשלול
 ואני זמן בכל שורה שכינה סנהדרין ב״ע הסתם דעל שכינה ומשוס

 וכיון שכינתא עלייהו כ"כולאשריא קדושה אומרדככ"גליתלהו
 דמ"שרש׳ייז"לבע' דבר סוף מנ״ל קטנה בסנהדרי מיוחסין שכן

 לו׳ אלא דעלמא גדולה סנהדרי למעט אתי לא שכינה ומשוס וקניס
 אמינאדאכלסנהדרי דידהו ודוגמא רביס זקני'שהיו דדוקאבע

 ילפת מהי בקטנה אבל מיוחסין ובעינן שריא שכינתא גדולה
 בהדייהו ואת פירשרש"יז"לדונשאואתךהיינו מיוחסיןומהשלא

 רבי לסברת אפילו ל״ו דף דהכא סוגיא לפרש ז״ל רש"י דבעי משוס
 דדף סוגיא הך דתיתי היכי כי בהדייהו ואת אתך דריש דלא יהודה

 כתב סנהדרין מהל׳ פ״ב ו״ל והרמבי׳ם •־ עלמא ככולי ל״ו
 קרא דתפס וצ״ע עמך והתיצבושס שנאמר ע״א של גדולה סנהדרי

 ואפש" כהדייהו* ואת אתך מונשאו ותירצו דקס״דאבלהאפירכו
 שאף פשוטה יותר משוסשהדרשא דעתך דנקטהרמב"סז״לקרא

 ואת בזהדדרשינןעמך לרבנן תודה יהודה רי שהוא הריב בעל
 הרהב״ס אפש׳דסובר או ־ שכיבה תשו׳ דדלתא דסובר אלא כהדייהו

 דמוד' ז״ל רש״י שכתב אחר כלשון שכינה תשוס ודלמא פריך דכי ז״ל
 אבל בהדייהו ואת שכינה תשו' פירושיה הוי עמך דוהתיצכו ליה

 לן גלי אתך דמלשון אתך הכתיב ומשני זמן לההוא דלתא ליה פריך
 מוהתיצבו הוא הילפותא ועיקר הדורות לכל בהדייהו ואת דנימא

:הכי דנדרוש לן גלי דאתך אלא עמך שס

 שה׳ידונו אתך ונשאו דריש דר׳יהודה כתב המשנה ובפירוש
 מלשון שיכה דלתה ביאורו ידעתי ולא במקזתך

 בדוחק ליישב ויש כחמין אתך דרשינן יהודה דאמרדלרבי הסוגיא
 שביאר ־אחר פני על אלקי׳אחריס לך יהיה לא מ"מצ״ע:

 לך תדע שדרז׳יל כמו ז הע׳ כל לבטל ושבידוכח מלבדו עוד אין כי
 מצרים מארץ הוצאתיך אשר דהא אין ועוד אלקיך ה׳ אנכי איך

 זה מטעס א״כ תאמר שפטי׳זשמא בהס ועשיתי ע״ז עובדי מבית
 חפץ שהוא מ ש׳ מבטלן ואינו לבטלהע״ז כח לו שיש שכיון ע״ז נעבוד
 למה בע״ז רצונו אין אלקיכ׳ אס ברומי ששאלוהזקיני׳ כמו כע״ז
 בה' עיין וע״ד ארוכה סוגיא והיא לבטלה ש־כזל אחר מבטלה אינו

 יהיה פני על אחרי' אלקיס לך יהיה לא אמר לזה עולס אהבת
 ע׳יז תעבוד שלא רק חושש הקב״ה שאין תחשוב שלא או כוונות לשתי
 ואינו לבטלה כח בו שיש רואה שאתה כיון מותר בשתוף אבל לנדה

 אלקותי כשתיף פני על אפי׳ פני על וזהו בה שרצונו ש״מ מבטלה
 אומרים שאת סבה על אחרי׳ אלקיס לך יהיה לא פני על יהיה או

 הייתי רצוני היתה לא ואס היא פכי נגד הע״ז כי לפג' טע' ומתני'
 לך תעשה לא : בגמרא כמוזכר הבל של טענה שזו מבטלה

 מה פסל שכתב ר אח לדקדק ־ בשתי׳ממעל אשר המונה כל פסל
 אלקיס לך יהיה לא שאמר אחר כי ויר׳ * תמונה כל לומר חזר

 מתה בע״ז חפץ ה שהקב׳ האדס יטעה שלא דהיינו פני על אחרי'
 שאינו ומה חפץ דלעול׳אינו בע״ז כמ״ש והתשוב׳היא מבטלה שאינו

 הקב"הרוצה ואין העול׳עובדי' שצורך דלדבר משו׳ הוא מבטלה
 במשג' הפילוסופי׳שס כמ״ש לחלוק ישמקו׳לבע״ד עדין עולמן לאבד

 א״כ בו העול' שצורך דבר העול'ויניח צורך שאין דבר יאבד א"כ
 וככביס ולבבה לחתה תעבוד לא פי' פסל שתעשה אפשר זה הטע׳

 תעבוד לא וגס שבארץתתחת וגבעות להרי׳ תעבוד ונ׳לא שבשמיס
 שתעבד" חפץ הקב״ה אין כי שתאתר לפי ולנהרות לאפיקייולגאיות

 אמנ׳אכתיאפשר כה' העול' תשו'שצורך הוא תכטלה שאינו ומה
 ותמונת ממעל כשמיס אשר המונתככבי׳ומזלות לעשות שתטעה

 כמיס אשר ונהרות ימיי ותמונת הרי׳וגכעותאשרכארץמתחת
 שהריהו אינומכטלה למה כזה חפץ איןהקכ״ה אס יתעכד׳ותאמר

 לבטל׳ יכול בה'והיה העול צורך אין וציורי׳ תמונת אני שעשיתי
 תמונ׳אפי/ כל לך תעשה לא לז״א חפץ שהקב״ה מכטל׳ש״מ ותדאינו

 תעש' טענ׳לא בו לך העול׳ויש צורך כו שאין עושה שאתה דבר הוא
 וגז׳ אחרי׳ אלקי לך יהיה לא שהזכיר שאחר לזה קרוב עוד ואפשר
 רק שלאהזשיר תטעה שלא לפי פסל לך תעשה לא להזכיר הוצרך

 ובהרי׳ הרי' ואפי׳ משכילי' שה׳חיי׳ ומזלות האד׳ככבי' יעבוד שלא
 משו׳ יעבדם צוהשלא לה׳ זדזקא עובד ובהר דהר לה׳לגדא העובד

 לזמר שייך יתברך אליו ערוך שאין הסרוחניייאח דה״אמיהא
 מתקני הקב״ה דאין ס״ד בידו פסל שעושה מי אתנס בזרי' יקניאוהו

 שאין כיד עושה דכרשאהה אלאתעשהלךאפי כיוןשהסתתילז'
 החד׳ יטעה אפשר לך יהיה לא שאמר אף תשתחוה לא :ורוח כ

 שאנו כמו ואעבד׳ להס אשתחוה באלקי׳מיהו אקכל שלא כהי לומר
 העשה :!קייאחרי׳לא לך יהיה לא :המלך רואי׳שמשהחוי׳לשרי

 פניך נפלו ולמה לך חרה כפסו׳למה הקודמין כת שפירשו ד ע פסל
 פני שה׳ פניך שנפלו נסבה היתה הכעס ע״י כזה כי לך חרה למה

אי* הכועס נדרי׳ במש׳ כמ״ש יוכן וזה שבאדס יתברך צלתו אלקיס
1 בחמתו כלים הקורע אתרו ועוד כנגדו חשובה שכינה



יתרו פרשת
 זר אל איזהו אמר זר אל כך לא־יהיה שנאמר עע״ז כאלו בחמתו
 לך יהיה שלא הזהר אדס בן אתה ז״ש יצה״ר זה אדם של שבגופו
 עלפכיבעצספי׳אחר היצה״ר תמליך דהיינושלא אחרים אלקיס

 אלקי' לך יהיה שבזה תכעו' השמרלכל א״כ בך אלקי׳הס פני שפני
 כיכל׳הכועסאין שכלך למיעוט בך שולט היצה״ר שיהיה אחרים

 צלם ממך ויסתלק ילכו פני שתכעוס כיוון ובזה כנגדו חשובה שכיני
 שלא דהיינו אחרים אלקיס לך יהיה לא מזהירך אני לכך חלקים
 פסל לך תעשה שלא קרויח זר אל שהוא היצה״ר פני על תמליך

 דהא הן שומע אתה לאו דמכלל והכוונה ע״ז תעבוד שלא כפשוטו
 ע'י היצה״ר שתמליך דהיינו בגופך אחרים אלקיס לך יהיה אס

 עבוד לך לך יאמר למחר או היום לכעוס שישיאך מתוך שתכעוס
 יהי בחמתו כלים המשכר על בגמרא שדרשו כמן אחריה אלקיס

 הראב״ע כתב שקר עד ברעך תענה לא : עע״ז כאלו בעיניך
 אמר ולא שקר עד שאמר המלה זאת טעם בלבי חפשתי בות ר שנים

ערוכה גמרא דהא לו הוקשה מה ידעתי ולא ־ שקר עדות
 מנה ק' לי נותנין שאס בי אתה יודע רבו לו שאמר לתלמיד מנין
 והצטרף בא א׳ עד אלא לי ואין פלוני אצל לי יש מנה מבדה איני
 שקר מדבר האי ופריך תרחק שקר מדבר תיל יצטרף שלא מנין עמו

 ברעך תענה לא קאמר וקרא משקר שקורי ודאי הא נפקא תרחק
 בצירוף תענה לא דה'פ דכתיבעדשקר מתוקן בזה וא״כ שקר עד
 מש־יס ודובר חסיד הוא המעיד שרעך בטוח שאתה אפילו רעך עם

 אביר את □בר !וברור שקר עד אתה הוף דסוף משוס אסור
אלו משאז״ל עס ויר * לך נותן אלקיך ה אשר מאי ק״ק וגו׳ ,

 לעה״ב לו קיימת והקרן כעה״ז פירותיהן אוכל שאדם דבריס
 ימיך יאריכון למען לך שאמרתי השל זה זהו ואס אב כבוד הן ואלו
 אבל לך נותן אלהיךה' אשר מתנה זו אלא השבח עיקר זה אין

 זא״תדהיכי פי לך נותן היסקים אשר יראה או שמור למועד שכרך
 ואיל הכי דעבדי אידס בני כמה יכן חז ימיךוהא יאריכון למען כתיב

 להאריכו׳ימיס פי׳זה לך נותן ה׳ג(קי' אשר השיב לזה ימים מאריכין
 ה׳ אשר בירושלס רק העה״ז של בירושלים אינו שאמרתי עלהאדמה

 בגמרא והואכתושאמרו עה״ב ירושלסשל שהוא תןלך1אלקיךנ
 למען אלא זה של ימים אריכות היכן וכולי עלה אביו לו שאמר הרי

 בענין מילתא ונימא ארוך שכלו לעולם ימיך יאריכון
 מה צוך כאשר שניות בדברות שכתוב השבת ובענין ואס אב כבוד
 במרה צוך כאשר יהודה רב לאשונו׳ובגמ׳אמ' בדברו׳ כתובכן שאין

 מלשון אינו צוך כי יאמר אמנס י ועלהשבת.7כבו על נצטוו שבמרה
 מצינו מצות השתי באלה כי וזה ושיתוף צוותא מלשון אלא מצוה

 אז״ל השבת בענין בראשית במעשה להב'ה שותף האדם שנעשה
 יעלה פי' ה' צוך כאשר זהו להקב״ה שותף נעשה ויכלו האומר כל
 אב בכבוד וכן יאה ה'בב עם בצוות שהיית ה׳ צוך כאלו הדבר לך

 אני מעלה ואמו אביו הקב״ה כאדם שותפי!ג' בגמרא אמרו ואס
 היית כאלו צוך כאשר זה וכבדוני ביניהם דרתי כאלו עליכם
דר ובשיתוף בצו# ה׳ היה אס כאלו כלומר ה׳ עס שותף

־■ אותו וכבדתס עמכס
תורה ספר למתן

 לאמר מלת קשה * לאמר האלה הדברים כל את אלקיס לדבר
 י' באותיות נרמזו המצות משז״לשכלעם אמנסיובן

 בתיבות התוות התיו אשר הפייטן אמר וכן שהסתרי״ג הדברות
 זהו נחקרים נתנם לרעך אשר עד אמר וכן המצות במספר ות שתו ב

 הקב״ה א׳אמר שבדבור שאז"ל האלה הדבריס אתכל אלקיס וידבר
 והשיב יהי׳לך ולא אנכי מת״ל א״כ ז׳׳לוכת רש״י י׳הדברז׳והביאו כל

 אחר תירוץ נאמר שכתבנו מה ועם ־ לפרשם חזר שכללם שאחר
 טרח 'מ מ לעשרה כללם אחת שבדבור אף האלה הדברים כל וידבר
 ולרמוז לאמר שיוכל כדי פי' לאמר יתברך שכונתו הדברות י' לומר
 אחד בדבור אמנס התיבות בתוך התרי״ג כל הדברות י' בתוך

 התרי״ג בה׳כל לכלול תיבו׳שיוכל כ״כ בהם היו לא כלל בדרך שאמר
 הדברות שכל כזה רש"יז״ל שהביא המדרש שזה ודי; :ת1מצ

 ושמו׳בדבור זכור אחר במקום אומרס סותר אינו אחד בדבור אמרן
 כלומר ושמור זכור דה״פ אחרים ולא כלבד אלו דמשמע נאמרו אחד

 בדבור פיר ושמור זכור הדברות לפרש כשחזר ושמור זכו־ ת ימצו פי
 מכן' בסוף שמלאי רבי דדריש הא קשה דאכתי אלא :אחד

 אחרות דיברות משמע שמענום הגבורה מפי לך יהיה ולא נכי א *
 וההי' ופירשן הב״ה שחזר שאמר לזה וסותר הגבורה מפי ^עו לא

 ׳ ב ובפרק מקומות בכמה בגמרא והוזכרה עקר שמלאי דר' לדשא
 מצוה היא איזו וכן' צזהה' אשר תנא ישמעאל דהוריותדביר׳

 מפי לך יהיה ולא לדאנכי ז ופרש״י ע״ז זו אומר הוי וכולי ה' שצוה
 ז'ל י׳ רש דכתב דמאי לומר אפשר כמי אי שמענו: הגבורה

 הב׳דבזרי׳ ופירש שחזר רק אכלעשר׳הדבריס קאי לא ופירש שחזר
 קודם דכתב לישניה דייק והכי משה והשאר לך יהיה ולא אנכי של

 ובהא ־ דברי׳ עשרת ל מת" כתב ולא לך יהיה ולא אנכי ל מתי א״כ
 אחת בדבור הקב״ה אמרן הדברות דכל דרשא הך תיקשי ולא ניחא
 מפי לך יהיה ולא אנכי שמלאי רבי בשס מכות כסוף דגרסינן אהא

 ז״ל רש"י שהביא וזה לא אחרות דברות משמעדהא שמענן הגבורה
 לעולם דה״פ עלה שמלאי דפליגרכי ודוחק במכילתא ברייתא היא
 הי' פי' ידענו לא אבל בכלל הקב״ה מפי שמעו הדברות עשרה שכל

: אלאהשניסמהס הקב"ה מפי דברות׳בפרט
 נאמרו א׳ בדבור ושמור זכור דגרסינן הא קשיא אכתי אבל

 לפרשם כשרצה ושמור זכור דפירש ר״ל היכידמיאי
 דברות מהי׳ פירש לא ה דהקב אמרסהאמרת אחד בדבור האל
 מש' על חוזר נאמרו אחד דבדבור לפרש ואין לך יהיה ולא אנכי רק

 ואס * דהאמוכחלהמדכת׳בזאחתדבראלקיסשתיסזושמעתי
 זכור אירייא דמאי קשה ושמור זכור הקב״ה כלל אחת שבדבור ר"ל

 לומר ודוחק הש״י מפי בכלל נאמרו הדברות י׳ כל האמרת ושמור
 שמלאי ר׳ דדרש והא הראשון בפירש להחזיק ויש ־ חלוקות אגדות
 כמ״ש הוי שמענו הגבורה מפי לך יהיה ולא אנכי מכות בסוף

 בפרט הדברות כל ופירש חזר שהקכ״ה דאף ז״ל מהרא״ס הגאון
 אנכי ה'כמו מפי הדברות שאר פירש הטב ישראל הבינו לא מ״מ
 על וז׳ל הגאון לשון והילך להס פירשה משה והשאר לך יהיה ולא

 כשחזר השם דברי הן הן הכתובות הדברות שאלה כרחינולומר
 שמעו שלא ומפני עצמו בפני ודבור דבור כל שנייה פעס ואמר!
 יהיה ולא אנכי דבורים השני רק השנית הזאת כפעס אף ישראל

 מפי נאמרו דכיוןדסוברדכלהדברות בדבריו לדקדק שיש ומה לך
 ת״ל מה ה׳למהכתברש"יז"לא"כמת״לאנכיולאיהיהלךולימא

: זה לתרץ הגאון עצמו נדחק כבר י'הדברות
 אותה ששבה מפני יכול וכו׳ שבי ת שב למרום עלית ובמדרש

 ת״ל דמים ליתן חייב יכול לקחת ת״ל חנס לקחה
 אדידיה דידיה דקשה דהקשה הרבה נדחק ז״ל יפה הר"ש מתנות
 נתינ׳דמיס שייך מה ועוד ליהמתנה קרי והדר מקח קראו בתחלה

 בא דאס ונדקדק יאמר ולק״ר :ממון יקבלו המלאכים וכי
 ויראת ־ מתנה דליכתוב סגי מתנות מאי מתנה שהיא לומר הכתוב
 לקחת החזקות בטענותיו אותה ששבה מפני יכול ה מרע דה"פ
 חנם לקחה לומר דקדק לזה עליה שטרח טורח שוס בלי פי׳ חנם
 שחלף לך היתה לקיחה כעין לקחת ת״ל דמים בלא לקחה אמר ולא

 בחנס לך בא לא א״כ1 הלוחית בכתיבת טרחת התורה לך שנתנו
 דאפילו ת״ת בהלכות הדין שהוא מה פי'עס דמים ליתן חייב יכול

 בשכר אלא מלמד אינו לומר יכול אינו בשכר תורה שלימדוהו מי
 התורהבחנס לקח לא דמרע״ה אחר יכול זהו בחנם ללמד חייב אלא
 בכתיבת טרחו שכר חלף בדמיס לקחה כאלו בטורח לו בא אלא

 יהא בחנם ללמדה ירצה לא אס ממשה תורה הלמד כל א'כ הלוחות
 כתב לזה טרחו בשכר לקח שמשה כיון למשה דמיס ליתןלו חייב

 התורה בשכר למשה הקב״ה נתן טובות מתכות דשתי פי׳ מתנות
 בנדרי׳ בממנ׳כמ״ש התורה לו שנתן והשנית הלוחות פסולת האחד

 מה בשכר א״כ שלך כתיבתן אף שלך ולתן פס מה לך כתוב לך פסל
 בחב' לך בא האחרת והמתנה אחת במתנה לך די בתורה שטרחת

 המתנה זאת לך נתתי בחנס אני ומה שמך על התורה שקראתי
ישראל־. לבני חנסלמדה אתה אף

 דקדקו אנס לקחה אותה ששבה יכולמפני לפרש אפשר קוד
 דמשה דכיון דהד״א לרמוז בחנס כתבו ולא חנס לכתוב

 לו די א״כ השרת מלאכי ברצון שלא שביה כעין בחזקה התורה לקח
 בצע שוס חנספי׳שלאלקח דלקחה ס״ד אבל בלבד התורה שיקח
 מפסול' שאז״ל כתו עמה לקחת שכר הרכה לקח׳פי' ת"ל עמה כסף

 לשכר דנתן מנ׳יל פי' דמיס לו תן י ל ב יי ח יכול משה העשיר הלוחות
 זה הלוחות מפסולת נתעשר ש מה משוס אי גדול עושר התורה עס
 לתת למשס הקב״ה גואשחייב8חיו רק קבלתהתורה על שבר אינו

 כיון וא״כ שלו הוא פסולת במיעצד מוציא שהחרש הדין כפי הפסולת
שכר כאן ואין כסף אין לקח^תורהחנס הרי ליתן לו חייב שבדין



פרשת
 נתתי מתנות ב׳ מתנות אלא כאן כתיב אין מתנה פי׳ מתנות ת״ל

 שלו התורה שנקראת והשנית הפסולת האחת הנתינה כשכר לו
 ליקרא שהיא אחת מתנה לו די היה לו חייב שהייתי הכתיבה בשכר

 התורה עם דמים לו לתת כדי הוא עשיר אותו ,שעשית ומה שמו על
נ כתיב כלת משה כלות כך לכתו האדם שנותן נדוניא כעין

 התורה לקחת פי׳ כאדם מתנות לקחת לזה קרוב ואפשר
 כתורה הלומד ח שהת חנס נטלה יכול האדס כשביל

 הלומד לאדם רב הון לקחת פי׳ לקחת ת״ל כסף אין חנס עני יהא
 זה יכול פי׳ לודמיס ליתן חייב יהא יכול אתי וכבוד עושר בתורה
 ליתן הקב״ה שחייב בחייוב בתורההוא לעושק ממון נזקן ה שהקב

 וזה להקב״ה ן חייכי פי׳הכל מתנות ת״ל כתורה עשקו חלף דמים לו

כתפוח הקודם מאמר ונבאר כמתנה: הוא הון לו שנותן
 ולכס היא ושלכם היא לכס הכפליס אלו ליישב צ״ע וכו׳ היער בעצי
 כשקניתי פי'מעיקרא היא לכס "פ דה לע״ד ויראה ־ ניתנה אני
 שכך ישראל אותה שילמדו דעת על קניתיה לכס התורה קנין

 :היא לכס וזהו התורה ן מקבלי ישרג( אס בראשית כמעשה התניתי
לאחרי׳הזא ולא לתי^ס שהסכמתי וזה פי׳ היא ושלכס א״ק

 למלאכים ולא יה1רח 1 לכס דדווקא פי׳ היא שלכס מפני
 למצרי' כלוס למלאכי' מרע״ה שהשיב שבת במסכת שאמרו מהטעס
 שתחלתסייוכיח לפי לא״ה ולא התורה ראויה היא לכס נס ירדתם

 שקבלתם מצות זי דע״ז פ״ק כמ״ש קיימוה לא להס שנתתי מצות שזי
 שאני בלבד זו דלא לרמוז נותנה אני א״עולכס "היכןקיימתס־

 לדור הקב״ה אמר אעשה זז אף אלא לאומות ולא לישראל נותבה
 כמ״ש ישר!( שהס אף אחר לדור ולא נותבה אני לכס דוקא המדבר
מצא ולא הדורות כל הקב״ה מדד ארץ וימודד עמד פשוק על ברבה

המדבר: כדור לתורה יאוי דיי

משפטים פרשת
 שמותרבהמה ־ תשיסלפניהם אשר המשפטים

 משל ׳ עת בכל העם את ושפטו למעלה כתיב י ןי
 והיא מכאן וזין מכאן וין מהלכת שהית׳ למטרונה

 ומשפט חק לו שם שם שנאמר לפניה דינין התורה כך באמצע
 מהו בברכות מ״ש הוא ידוע ־ המשפטים ואלה לאחריה ודינין

 היינו נמי דדין קמ״ל שכיכה אתיא ולא בעלמא שלמא דינא דתימא
 ואלה כך תורה הס שהמצוות כשס מוסיף בוי״ו ואלה זהו תורה

 ולאאמר לפניהם תשיס אשר אמר ־ התורה עיתר הס המשפטים
 תשיס דממלת יראהלע״ד וכו' הערוך ופרש״יז"לכשלחן תלמדם

 לפניה' רממלת לפרש צריך ואין בדברים שימה שייך דלא ליה מפיק
 גוי* לפני לפכיה״ולא בד״ה ז״ל תלונ׳הנאוןמהרא"ס ובז׳סרה דייק

 פני׳ותירץ להראות או הערוך כשלחן אפיקתיה והא וא״ת דהקשה
 תשים דממלת י״ל אמנס בדפוס טעות שיש אף כצ״ל לפנים מדהל״ל

 פני׳ לו להראו׳ צריך ודאי כשלחן שהוא ובכלל הערוך כשולחן נפיק
 ומ״ש * ערוך נקרא אינו מטעמים אין בשלחן שאס המעמיס שהס

 תלמדם במקום תשים מדכתב ראיה דאין זה שלפני כלשון הגאון
 דניןשימ׳סתס דאין ראיה אינה כפיהם שימה שתהא אצטריך דהא

זה שקודם בלשון דבריו סתר עצמו והוא כפיהם אצל שכתב משימה
 :וכו׳ תכי מעברין כיצד כפ׳ אבל שם לשובו בסוף במי׳ש

 הדיוטות לפכי ולא לפכיהס ז״ל רש"י דליכתוב שהקשה מה גם
 שהס אפי׳ כנוי׳ קמ״ל דרבותא הוא כ״ש דלאו י"ל גויס וכ״ש

 בהדיוטי לטעו׳כמו למיחש דליכא ישר!( כדין שדנין ובדברים דייכיס
 הכתוב ובפשט ח״ז יראתם עליי משוס אסור הכי ואפילו ישראל
 חשט עכין לרמוז שבא "ל י תלמדם אש־ כתב ולא תשים אשר שאומר
 שלשון הדיינין לפכי מורא קשים אשר אחרי׳זזהו קשט ואח״כ עצמך

 שתה' מלך עליך תשים המזר׳שוס לעכין בגמרא שדרשו שימ׳מציכו
 יאמרו ותייראו׳שלא הדייכין על מורא תפיס אשר וזהו עליך אימתו

 באמו׳ לפכיה׳מורא תשיס להם לז״א לכו ידון מי העולם כל דכין אכו
 מטעם במלך שאמרו כמו לדון יוכלו לא אותס ידונו לא שאס להם

 • וז"ל רכה דדכריס עמוק מאתר וגביא 1 ן דכי ולא דן לא זה
 לו מותר שיהא מהו עסק לו שהיה מישראל מלך הלכה פ'שופטים

 לימדונו אותו דנין ולא דן לא מלך חכמים ב"דכךשנו לפני לדון

לה יתרו
 המלך בדוד שכתוב ירמיה רבי אמר אותו דנין אין למה רבותינו
 שהוא צ״ע הקב״ה אלא המלך את דן בריה ואין יצא משפטי מלפניך

 למלכי אלא שנו לא יוסף רב אמר דסנהדרין ב' פ' ריש הסוגיא הפך
 דינו דוד לבית שנאמר אותו ודנין דן ביתדוד מלכי אבל ישראל
 כתי׳מלפניך דחד אהדדי קראי קשו תו * איפכא והכא משפט לבקר

 ובודאי לבקר דיכז כתיב ובאידך דנין דאין דמשמע יצא משפטי
 הוה ריהטא גלפום : דיין מצי היכי לא דאי ליה דדייניכן

 דוד בית אכלמלכי זז״ל י״ט דף שס התוספות מ״ש פס לתרוצי מציכן
 דזק׳בדיני דמיירי ותירצו כסנהדרין מלך מושיכין אין והא וא״ת דן

 לא משוס דכין אין דוד בית מלכי אף נפשות בדיני אבל ממונות
 בדוד יצא משפטי מלפניך כתיב דני ניחא הכא כ וא׳ רב על תעבה

דינו דוד לבית וכשכתוב נפשות דיני דהוי כתיב שבע כת ענין על
 :עשוק והצילו דכתיב דקרא סייומא וכדמוכח כממון מיירי

תשים שוס משז׳דכתיב משני לא ואמאי דנין אין למה במ״ש ותו
 ז"לכגע׳ רש״י מדברי וראיה עליך אימתו שתהא מלך עליך

 קמי דליתי ביה נזלזיל לא סד״א כת׳ ליה אצטריכו אותו דדנין אהא

 ואמאי אותו דבין אין למה ששאל במה קשה ותו : דינא בי
 דהכ׳מיירי מייושבדכיון שכתבנו ובמה דן לא בחלוקת אף שאל לא

 דן המלך ברורדאס דהטעס דן לא למה בעי לא להכי נפשות בדיני
 כדכתבו רב על תענה לא כתיב דבהדיא דבריו על לענות יוכלו לא

 והא זא״ת במ״ש צ״ע שם התוספו׳ שדברי אלא :התוספות
 במסכת אהבה ברצוף שהקשיתי כמו בסנהדרין מלך מושיבין אין

 בית מלכי דקאער דהא ונימא התוספות הקשו דמה כ״ח דף מנילה
 שם הקשיתי זה מלכים ה״ל ז״ל הרב כמ״ש לבדם היינו דנין דוד
 התוספו׳סכהדרין עסמ״ש הזאת הקושיא מדורת הנה אגדיל עוד
 מלך דה׳דאין וז״לוי״ל כסנהדרין מלך מושיכין אין והא ד״ה י״ח דף
 אלא לבדו דן לא דמלך ל״ש דקאמר יוסף רב קאי עלה זא״כ לכח דן

 במלכי דן דמלךלא דדומיא לבדו דן דוד בית במלכי אבל ישראל במלכי
 דמשו׳דכתיב לומר ודוחק דוד בית במלכי דן קאמר דכוותיה ישראל
 :דוד בית מלכי אף צבדס דנין דאין משמע רבים בלשון דוד לבית

שכתבו בא״ד מדבריהם דנראה צ"עבדבריהתוספותשס תן
 דמייריאף בסנהדרין מלך ין מושיב אין לעיל אמרינן והא וא״ת

 מושיבין אין גמלכיביתדודא״כמההקשזהסז"לדףי״חד״הוהא
 בית מלכי טובאדאפי' זהאקמ״ל היא מתני קמ״ל זז״לוא'תמאי

 ישראל: כמלכי דן לא דמלך דמתני׳ בסנהדרין מושיבין אין שדנין דוד

מלךביתדודבמ״שוז״ל איכאלמידקשסכתוספו׳בד״האבל תו
 פרי׳לעיל מאי א״כ ממונות דיני דווקא לדון מיירי דהכא זי״ל

 התס קושיא ומאי לדק בגמ*דףי״חע״בוז"לוהאאיןמושיביןמלך
 ממון בדין דמיירי אימא המלך בפני דמעיד ומתני׳ נפשות בדיני

 נס ומה בסנהדרין מלך מלךעסשאראדסדבהמושיבין לבן שיש
 בסוף והתני׳כתבז מעיד ד״ה עב י״ח רף לעיל התוספות מ״ש עם

 וכתב כממונא אפילו דמיירי מ״ש עד וכו׳ משמע דמעיד וי״ל הדבור
 דמיירי במלך מעיד מהרש״לשכןצ״לא"נדוקאבממוןדומי*דאינו

 דמתני׳בממון כיון וא״כ ככוחי׳ ודבריו חכמה באיסז׳אין דאי בממון
 והא בגמרא פריך מאי א״כ בנפשות בסנהדרין מלך מושיכין ואין

 שהבאנו רבה דברים לשון לפרש ואפשר :וכו׳ מושיבין אין
 פשיט׳ דן דבשלמ׳לא משוס דן אין למה שאל ולא דנין אין למה ששאל

 וכו* וקושו התקוששו דכתיב אותו דנין דאין משוס הוא דהטעס ליה
 לדק יוכל הוא גס ובזה אותו דנין ויהיו פי׳ דנין אין למה שאל לכך

 במה גס דן לא למה במי איתא דנין אין למה דככללקושית נמצא
 עסמלפכיך לנקי ינודד אהדדי קראי קושיא כמדרש עוד שהקשינו

 המלך דאין דהא וי״ל וז״ל דףי״ח התוספות מ"ש עם י"ל יצא משפטי
 דוד לבית דכתיב דקרא רכה הדברים וא״כמפרש לבדו דנה"מ

 דאין ואנה״ב סנהדרין עס אלא כלבד המלך אינו משפע לבקר ו7ד
 דן כ״ג פ׳ ריש בגמרא גיסינן : הקב״ה אלא המלך את דן

 דגבי וצ״ע וכו' דן לא מלך דבעילמיתני אגב ומסיק וכו׳ פשיטא
 • דן לא ופשיטא דנין לא מלך אלא לןדלאליתני תיקשי נמי מלך

 ליפרוך תימא מלך מושיבין אין והא התוספותד״ה וי״לננסמ״ש
 דהא י״ל ותירצו מתני׳ קמ״ל מאי ועוד דן לא מלך דקתני ממתני

 שכן ולזמר לפרש שבאו כונתס לפרש אין * לבדו היינו דן דמלךלא
 דן דלא מתני׳ דמזקי האמת דלפי דקשיא משוס אמת לפי הדין הוא

 יוכלו לא אחרים עס אפי׳ עזים שהם מפני ישראל במלכי ולאדנין
פירושא מושיבין דאין ברייתא כוונת׳דקמ״ל אלא עזותס מפני לדון

דמקני' ע 1 א ט



משפטים פרשת
 עם דהוי המ׳ל לבדו היינו דן דמלךלא לומר תיסעי ?מתביידלא

 גבימלך למתני אצטריך שפיר אחרים עם הוי דן דלא וכיון אחרים
 דן כ״ג כגמרא פריך תאי זה קשהדכפי אמנם : ד! לא

 הסנהדרין ואףעס ככולל היינו דקתני דן ולא דדן דסכר פשיט׳כיון
 אותו מושיבין דס"דאין סנהדרין עס אפילו כ/דן להכיאצטריך

 תדעלךדהא הוא רב נמי כ׳ג דאימא רב על תענה לא משוס
 תענה לא משוס כסנהדרין תלך מושיבין אין כשכתב הרתב״סז״ל

 לתתני אצטריך להכי כסנהדרין כ״ג מושיבין אבל וכת׳ סייס רב על
 ה״א דנין ביה תני ולא דן כ״ג תני ואי סנהדרין עס אפילו דן כ״ג

 משוס לאחרי׳ דן אינו דהוא נמי וה״ה חשיבותו משוס אותו דני! דאין
 דליכא סנהדרין עס למימר דכעי דן כ״ג תפרשינן התקוששויוהוה

 בתו׳ ז״ל מהר״ן ש כת פיו על נגמר הדין שאין כיון התקוששו משוס

 כ״ג ד״ה בזה כתבו והתוספות :מושיבין אין ד"הוהא
 להו דתיקשי ק' ־ דנין אין מקמי ליה דקני כיון ת״ש עד וכוי דן

 הוא ו דק דנין מאין ולישתוק בלבד דן לא מלך גבי דליקני איפכא
 דהר״י תירוצא שייכא ולא ליה דייני מצו לאחריני דיין איהולא
 משו' סנהדרין עס כשהוא היינו ד! דלא דה״א ׳ואפשר ־ ז״ל טריויש

 ליתני הקשו להכי אותו דדנין וה״ה דן אבללבדו רב על תענה לא
 הר״י וכת״ש התקוששו משוס לבדו אפילו דן דאינו ופשיטא דנין אין

 קאמ' ובגמר מלך גבי תני זדנין דן כ״ג דתני אגב ועוד וז״ל טרויוש
 תני ולא דן חלוקת ולא דנין חלוקת לא ליתני דלא הוא בדין כ״ג גבי
 דליתני לדוכת' קושיא הדרא גופיה כמלך וא״כ מלך משוס אלא להו

 וכשלמא בלבד דנין חלוקת גדול בכהן אגביה וליתני בלבד לאדנין
 דנין ליתני ולא ידעינןדנין והוה דן ליתני גדול ככהן פריך הוה אי

 דמלך אותו דנין אין אטו דנין דלא ככ״ג דנין קני שפיר משני הוה
 תני שפיר נימא דן לא חלוקת ליתני בתלךלא פרכת וכי דצריך

 חלוקא כחד שפיר מתני' והוי דצריך דן דכ״ג רישא אטו במלך דן לא
 דפירכ׳ כיוון אבל רישא אגב סיפא חלוקא ובאידך סיפא אגב רישא

 ודנין דן מחלוקת דלשתוק היינו פשיטא האנמי פריך כי הגמרא1
 ליתני לא בכ״ג וגס דנין לא חלוק׳ אלא מלך ליתני לא סוף סוף כ א

 ולא דן לא כלל למתני כעי לא דככ׳יג הוא דבדין כיון דנין חלוק' אלא
 תנן אי אבל תקוששו ה משוס דדנין ידעיבן דמכ״ג דס׳ל ואפשר דנין
 אותו דנין מאי למימר דןדאיכא ידעינןדהוא לא אותו דנין כ״ג

 משוס כסנהדרין אפילו דן אינו ואפ״ה קאמר כסנהדרין דקאמר
 שהוצרכו במה הדבור כראש מילתא ונימא רב• על תענה לא

 הא ופריך וכו׳ ומשני וכו׳ דשתעתאזז"לכלו׳למ"לדן פשטא לפרש
 מצינן דהוה אחרינא פירושא למעוטי דכונתס וכו׳ פשיטא כעי

 מתרוייהו מחתא בחדא פריך פשיט׳דמדלא דן פריךכ״ג דכי לפרש
 דדן ודאי דנין דתני בתר פי׳ פשיטא דה״פ ש"מ פשיטא ודנין דן

 לת״ל וכתבו התו' זבעו מיבע לאחריני לי׳איהו דייני אחריני השת׳
 ומשני ומ״ש חשוב שהוא פשיט׳כיון עצמו דמצד פירש דן למיתני כלו

 דדן לךאיךהפירכאהיאמצד תדע ראיה והיא דמשני והיינו ה״פ
 דנין דתכי מכח היא הפירכ׳ דאי דנין דתני מכח ולא פשיטא עצמו
 המקשן והא ליה אצטריך אותו דנין משני היכי קב
 דדן פריך זאפ״ה חדוש הוא דנין דחלוקת ידע נתי

 לתנייה ללא עצמה מצד היא פשיטא דן דקושית ודאי אלא פשיטא
 נמי הא ופריך עוד ומ״ש ־ ליה אצטריכא אותו דמשנידנין היינו

 כ״ג פריך כי המקשן פירכת איך לך תדע אחרת ראיה היא פשיטא
 הא דפריך ניחא דנין מכח ולא עצמו מצד דפשיטותו הוא פשיטא ן7

 פשיט׳מכח נמי דנין עצמו מצד פשיטא דדן כתר כלומר פשיטא נמי
 דבתר מכח הוא פשיטא דדן המקשןמעיקרא אבלאיפירכת דן
 דידיה קשה א״כ עצמו דן מצד פשיטיתו ואין פשיטא דן דנין תני7

 דמשמע דנין מכח פשיטא דן כ״ג בתחלה אמרת העקשן אדידיה
 נתבא׳ צריךהרי ואין פשיטא נעי דנין והדרקאמר מיה׳צריך דדנין

להס ותאמר לפניהס מורא פי'תשיס לפניהם תשיס אשר הכתוב
:אקרים קשט ואח״כ עצמך קשט וקושו התקוששו

 וכי כתב דבפ׳ראה השבוי ק״ק יצאלחפשיחנס־ )כשבישת
 ויר' י. הכל דקדקו וכן כשתרצה דמשמע תשלחנו

 הוצא העבד שאס הל'עבדים הרמב״ס שכתב אחר לדין ביון ששס
 לא אתה תשלחנו וכי זהו לו מעניק אינו ככסף ה״ו בתוך עצמו

 הרב הרב שכתב אחר לדין כיון אפשר או עצמו: כששלח
 לו שיכתוב עד תחול גרעונו אין לו שנשאר הכסף על לעבד שמחל

 וכי לש קנוי גופו ע״ע אותית ואת כגמרא ש כת והוא שחרור גש

 שמחלת הז׳שכיס קודם צאתו עת בלא חפשי שתשלחנו מקרה יארע
 לפי שחרור גט צריך אלא כדבריס ריקס תשלחנו לא שעבודו לו

 ומצאתי אחר ענין והוא תעניק העניק דין אמר ואח״כ קנוי שגופו
 לחפשי יצא ובשביעית ממ״ש שחרור גט כלא שהוא ריקם ללשון סמך

 גט לו יכתוב אני שומע חפשי תשלחנו וכי שנאמר לפי נאמר לזה
 תורה שפטרתו ז׳ כסיף כשיוצא דווקא לחלק ויש ת"לחנס שחרור

 ג גט וצריך קנוי גופו ז׳ בתוך אבל שחרור גט וא״צ קנוי גופו אין

 אלא איבו או עברי שהוא בעבד עברי עבד תקנה כי ז״ל ,ופרש"
 ימכ׳ כי מספקילי׳ואצטריךלאוכויזי׳ת״ל היכי וק״ק ־ עברי של עבדו

 כסיני ששמע וטע׳הרציע׳אזן אונו ורצע הכא ותיפשוטמדכתיב לך
 עבדו איכיאלא או קאמר כי ושמא ־ קאמר עברי שהוא בעבד וכו׳ש״ע

 קאמר תרתי וקרא עברי של עבדו אף אלא איבו או ה״פ עברי של
 אלא חוזר איבו הרציעה שדין אלא לחפשי יצא בהו נהיג דתרזייהו

 מיל תקבה כי ז״ל רש׳יי דכתב במאי ק״ק תו : ממש לעברי
 מהכא ותפשוט וכו' ימכר כי ת"׳ל עצמו במוכר אלא ב"דאואינו

 מיד ש״מ לימלךבמוכריו צריך דהיינו האלקיס אל והגישו מדכתיב

 המומס אל או הדלת אל והגישו : ליישב כ״דקאמרויש
 כדלת באזנו ונתת ת״ל לרציעה כשרה המזוזה תהא יכול ז״ל פרש״י

: למזוזה דלת להקיש המזוזה אל או הדלת אל ת״ל מה א"כ

שומע שנ׳בדלת איפכ׳לפי דלידרזש ז״ל ס מהרא" הגאון ותמה
 כפי ולק״ר : ת״לאלהדלת במזוזה לא אבל אכי

 למזוז* דלת מקיש הדלת אל והגישו תמיה ליכא בזה המכילתא לשון
 הדלת אס ומה נותן והדין כמזוזה ירצענז או בא לכך אומר אתה

 שכשר" דין אינו למצוה שכשר׳ מזוזה לרציעה כשר למצוה כשר שאינו
 • כמזוזה נותן וא״א נותן אתה בדלת באזנו ונתת ל ק׳ לרציעה

 המזוזה אל דאצטריך ניחא כשרה אינה דמזוזה דאא״ב ניחא ובזה
 ליכתו' כשר׳לא מזוזה אי אמנס אליה דלת להקיש כשירה אףשאינה

 דמזוזהכשר׳ שמעינן למצוה כשירה שאינה דדלת ו ומק' המזוזה אל
 דכיון להקשות ואין להקיש מזוזת מדאצטריך ודאי אלא לרציעה
 ניתן אתה בדלת ונתת ת״ל וז״ל במכילתא מסיק היכי ק״ו דאיכא

 מבואר והו' י״ל וכ"שמזוזה לרבותא בדלת דכתב ונימא במזווה ולא
 דמזוזה אמרינן מקוס בשוס מזוזה בתורה כתב לא דבשלמאאי

 השתא אבל נפקא דמק״ו כיון קרא למכתביה אצטריך ולא כשירה

 נפקא׳ דמזוזה אע״ג ודלת מזוזה למכתב הכא קרא דחזיבןדקפיד
 התסמיעוטא דבדלתדכתב שמעינן דלת אלא כתב לא והתס מת״ו

 לרבות׳נקטיה דהתס דבדלת אלא דאל״כ להקיש דהכא המזוזה ואל
 למכתב אצטריך אמאי א״כ למכתבה אצטריך ולא לתזוזה וק״ו קרא

טעם ענין וכו אזנו את אדוניו ורצק והבן: מזוזה הכאנמי
 :לעיניס תאוה בספר ע״ד דקדושין פ״ק עיין הרציעה

 ולא עבדים ישראל בני לי כי בסיני ששמעה אזן בגמרא אמרו
 בסיני נאמר הפסוק זה דאין עבדיסלעבדיסוכז׳וקשה

 הוצאתיך אשר כתוב ויר׳דה״פדבסיני הכל שמקשים שמעתי וכן
 עבדים להיות תרצו אס זהו קודם שטרי זאו״ל עבדים מבית וכז׳

 עבדים מבית אתכם שהוצאתי קודם ששטרי תוכלו לא לעבדים
 הכתו' מכפל הדרש׳ זאת רז״ל והוציאו שתשמשוני כד־

 לי כי בכפל הכתוב ובפשט • הס עבדי לזמר וחזר עבדיס
 זיר׳ ־ עולם אהבת בספר ע״ד כתבתי הס עבדי עבדים ישראל בבי

 עשיתי דהאומר דס״דלמיתר מאן דאיכא גטין במי כמ״ש עוד לפרש
 לחירות שמוציאו שישעה לפי לחירות יצא לא חורין בן עבדי פ'

 כבר שהיה עבדי דקאתר דעבד לחוש דאין ומסיק עבדי קורהו
 לפלוני נכסי כל האות׳ תנן לא תי לחירות מוציאו אני ועכשו קאמר
 מק)' של רצונו עושים אתם שאס בזמן הכתוב י״ש חורין בן יצא עבדי

 במצרי' כבר שהיו עבדיס תפרשו שלא ולפי עבדים ישראל בבי לי כי
 היו ולא הס ליכתוב דקדק פירש הס עבדי לז״א חורין ועכשובבי

כשאין וזה כבר שהיה עבדי דמפרשינן כעלתא כתו דאינו לרמוז
: מקוס של רצונו עושים

לצדקה לדרוש

 כיון ויראה • לז תשיבנו וייותר הכפל ק״ק תחכיל* חבול אט

 ה״ז ב״ד מדעת או עצמו מדעת חברו הממשכן א' לדין
 מועיל מה לו שמחזיר אחר תאמר ואס העבוט לו לחזור מצוה

אם בין והו כניו מטלטלקאצל יעשה שלא כדי לומר יש העבוט לו

תכול



לו משפטים פרשת
 תוכל לא כי דע אז לזרי׳אתכס ואין עמך העני את וזהו לכינו בינך 1

 לתובעו תוכל שלא לך דע הודעה רק צווי אינו ה כנש לו להיות
 מעה של בכ״ד נענים ואינם צועקי׳ א׳מג׳ הוא כי כנושה לו ולהיות

 עם *ויר׳כיון רכים בלשון שסיים מת ק״ק נשך עליו תשימון לא
 העמידו אס להחזירם וכקש ברכית מישראל מעות שלוה נכרי הדין

 ישראל ומדעת הואיל נידו המעות הכותי שנתן אעפ״י ישראל על
 עמי עמי את דרשו הזה פשוק והנה עכ״ל קצוצה רכית ה״ז נתן

 מקומות ככמה שדרשו את מלשון שהוציאו ואפשר קודם עמי ונכרי
 הטפל את עמי את זהו לפריז הטפל את פריו את כמו ־ טפל לשון

 ונזה ונכרי עמי כפסוק לווים שני שהוזכרו הרי הנכרי שהוא לעמי
 לנכרי הלוית אס פי׳ רכים כלשון תשימזן לא הפסוק הוף הטב יכא

 פי' נשך עליו תשימו! לא המעות ורוצה אחר ישראל ומצאו כרכית
 יד דיש שניכם כין נעשה הדבר שכהיות לומר כדעתך תעלה לא

 תשימון לא וזה אסור אלא מותר נתת שאתה שאף כאמצע נכרי
 הקוד׳ כמאת׳ לדנר קת :שניכם כין רכיסשהנשךשמתס לשון
 משפט נתיכות כתוך אהלך צדקה כאורח כתיב המשפטים ואלה

 את ושפטו למעלה כתיב מה לאחריה ודינין לפניה דינין התורה
 לו שם שם לפניה מהלכ׳דינין יתת שה למטרונה משל עת ככל העם

 הואדיכין ישלעיקת? המשפטים ואלה לאחריה דינין ומשפט חק
 ראיה קודם דאיתי דכיון סיפיה רישיה דלאו ועול ולאחריה לפניה
 לאוכוחי אצטרי למאי עת ככל העם את ושפטו לפני׳מדכתכ לדינין

ומשפט: חק לו משסשס לפניה דינין הכי בתר

 כתב ז״ל חיים כן אלי' כמהר״ר המכוהק הרב ובדרשות
 או תורה מתן קודם יתרו אס תנאי דכיוןדנחלקו
 את דושפטו ניחא הוה ת מ קודס אח"כא״ככשלמאלמ״דיתרו

 למיתר איכא תאי הורה מתן אחר למ״ד אכל דיניןלפניה העם
 • חקומשפט לו שם משם לדידיה לאוכוחי אצטריך להכי

 פ׳ התוספות דכתכו הא קולמוסו קן מתחת דאשתמיט׳ וצ״ק
 דהקשו בא תורה מתן לאחר יתרו ד״ה תעמידין אין

 הדלקים חקי את והודעתי כתוב היאך כ א׳ כא דלמ״דקודסמ״ת
 עד דיתרו ראשונה דפרשה ותירצו * תו־ה ניתנה לא עדין והא
 ואתה שהיא הפרשה סיף אכל מ״ת קודם נאמרה ממחרת ויהי

 יתרו למ״ד אפי' לכ"ע ודאי עת ככל העם את ושפטו זכו׳ החזה
 היכי וא״כ מ"ת לאחר אלא נאמרה לא הפרשת סוף מ"תכא קולס
 קוד" יתרו למ״ד עתאפילו ככל העס את מזשפטו לפנית דינין איכא
 העם את ושפטו פרשת אבל הוה תורה דקודסמתן דנהי הוה מ״ת
 ממחרת ויהי כפ׳ ז״ל רש״י זכ״כ ע לכי היה תורה מתן אחר עת בכל
 נאמר שלא הסדר על כתובה זו פרשת ואין ל זז' לשפוט משת וישב
 :בא "ת מ קודם יתרו האומר לדברי אף שנייה שנה ממחי׳עד ויהי
 לו שם משם לפניה קשיאלדבריזדכיקדהאידקאמרדינין ותו

 הוצרך למת א״כ ת מ אתר יתרו ד לע הוא ומשפט חק
 שנאמר לאחריה דינין ולימא המשפטי׳ דואלת מקרא לאחריה דינין

 אפשר ולזה ׳ מ״ת אחר שהוא ביתרו כתוב שהוא העם את ושפטו
 שמביא ולאחרי׳דונמ׳המשל לפניה ן דיני למצוא שרוצת כעדו להליץ

 הכלי איכס אלו של תזיין שכלי לאחריה זיין וכלי לפניה זיין כלי
 דיני! אחרים שהסדינין המשפטים מאלה מכיא לכך אלו של זיין

 שם משם ליה דכפקא למאן יפקוד א כמרה דינין כמ״ד כמר׳ לפניה
 אלא מרת של על נוספים דינין המשפטים ואלה לאתריה ודינין לו

 המשפטים כואלת טאח״כ אחרים זיין כלי שהם קצת נאמר שבמרה
 העס את ושפטו לאחריה נאמרואח־יסאכלאסהיהאומרדינין

כמ״ש כמרה שנצטוו אותן אלא למימידאינסדיניןאחרים איכא

 לשני יוצא פועל תחבול אס בין הלווה מדעת דהיינו מעצמך חבול
 ולפי תשיבנו כך ובין בקכך וימשכנו שיכנס ב״ד לשליח שעשית

 לו מיעוט ל ק" ליורשיו המשכון יחזור הלווה שמת שאף תטעה שלא
 תלן' כסף אס יאמר הפשט ע״ד כסף אם: ליורשיו ולא דוקא פי׳לו

 עס עוש' שאתה פי׳מה העני את א11 העני עם עושה אינך עמי את
 ייפתא אקדימו מ״ש עס עמך העני אה או עושה אתה עמך העני
 העני אותן עס הדבר עושה אתה זהו לבנייכו דליקדמו לעני

:בנך בן או בנך או ממך להיות שנגזר
 כי כדכתיב העני עס שהוא אותו פי העני את עוד ואפשר

 עמי את בעוזרך: עמך יהיה אביון לימין יעמוד
 דלישראל נצרכה לא קודם עתי וגוי עמי בגמרא דרשו העני את

 מהרא״סז״לכתכוא״תלמ״ל והגאון :כרבית ולגוי בחנם
 דגזי למכירה דגר נתינה דלהקדיס יהודה לר כנבילה כן אמרי הא
 לא וגוי להחיותו מצוות אתת דגר הוא דסכרא משוס קרא צריך לא

 אצטריך ואמאי גזי לגבי ישראל כ״ש גזי לגבי בגר אמרו כך ואס
 קשיתי' דמאן אליכא ידענא ולא ־ בצ״ע קוד׳והניחו עמי וגוי עמי

 ברכי' להלוות עשה דמצו׳ דסוכריס וסיעתו ז״ל הרמכ"ס לדעת אי
 קוד׳כיון כרכית גוי ה״א קודסדאל״כ עמי דאצטריך מידי קשיא לא

 עליו החולקים כפי זאף השיך דלנכרי עשת מצות בו מקיים שאני
 דע״ז פ״ק התוספות מ"ש י"לעס מ״מ עשה מצות דאינו וסוברים
 למכור חפץ לו שיש מי נכי דגויוא״ת למכירה דגר נתינה להקדים
 על מצווה אינו לישראל אף והרי לנכרי שימכרנו קודם לגר יתננה

 הרי לישראל מועט דבר אלא שוה שאינו נכלה דשאני )תירצו כך
 לנכרי' יתן כחנס וישר:! כשכר אחד דכר רוצת גוי מלשונ׳דאס ברור

 הכיא ראיה מה וא״כ חכרן לחיי דחייךקודמין שכרו יפסיד )לא
 ונכרי עמי למכתב אצטריך שפיר הא להכא ככלה מדין ז״ל הגאון

 כעין דהוי כרכית דהיינו כשכר דלנכרי קזדסדס״דדכיזן עמי
:כתנס לישראל ילוה לא חפץ מכירת

 לתרמב״ס כהגת״ה מפדוואה הר׳ם כזה גדול אילן ומצאתי
 השיגוהו רודפיו כל שכתב גדול דפוס מלוה כתל' ז״ל

 ליה דנפקא כתכ והוא עשת מצות כרכיה לנכרי הלואה שכתב
 משו׳ אצטריך דלהכי ש׳יע קודס עמי ונכרי עמי למכתב מדאצטריך

 לו התיה לא :ודוק מ״ע ברכיה דהלוואתו קודם נכרי דס"ד
 תקחומיבעי לא השימון לא מלת ק״ק נשך עליו השימון לא כנשה

 ,ועדים וערב לסופר רז״ל למדו ומכאן נשך מאתו תקח לא כתו לי׳
 לשוס לו נוסנין להתפרנס רוצה ואינו לן מישאין לדין כיון זיר׳

 בא וטול משכון הבא אומייסלו עליו דעתו תזוח ואס כלואה
 תזוח שלא וסד״אכיכרי משטן לו יהיה לא דלפעתיס לזמר הכתוב
 ותפרע ק׳ קח לו לומר שיטיל כדי בזת לעבי מזתר יהא עליו דעתו

 אפי׳ נשך עליו תשימון לא וזהו להתפרנס לקחת שיתרצה כדי ך ק'
דאפי׳ תקחו לא אמר לא ולזה שיתפרנס כדי שעה לפי בעלמא שימה

הנשך: אסור צדקה בדרך
 מאמר זיר'כי העני* את הכפל ק״ק עמי את תלות כסף אס

 לעני להלוות אדם שחייב אחר צווי הוא תלות כסף אס
 * בתיב׳עמי טעסמפסיק שס הטעמים ובעל חובה זה אס ר״י ש כת'
 פ׳ ה׳ למ״ש וירמוז אחר צווי הוא כנשה לן תהיה לא עמך העני את
 יצרף לא עסק לו הנותן או עסחברו המשתתף וז״ל ממלות ה׳

 וכן רבית לידי באים ונמצאו שכר שם יהיה לא הקרןשמא עם השכר
 השטר ונמצא ימות שתא תלות ויכתכס עסק בחזרת תעות לו יתן לא
 לו הלוית לא אס פי' עתך העני את זז״ש רבית בו ויגבה היורש ניד

 : ודוק ממחרת ויהי בפ' ז״ל ס מתרא׳ הגאון

 שני פרק התוספות לת״ש שכיוון לפנית דינין לפרש ואפשר
 והקשו זליתי ליעיל דיכא דשכתאיאיכאדאיתלית

 דדייני משתעלמערתא בחגיגת ואלו מת״ת דין דעדיף תשמע הכא
 ללא מותחת דיין כין לחלק דיש ותירצו גרוע דדין תשמע וקכלות

 וקודתין תעולים והס לפב^ שדינין פעתיס התורה שאתר זה
זהו מותחין כשאינם לאחריה זפעתיס תותחים כשתדיינין לתורת

ב ט

 חדא תרתי מצוך אני בעסקא או כשיתוף עתך לקחת אלא מעות
 אותם יכתוב שלא הרב שכתב השני הדין שהוא כבשת לז תהיה לא

 שטר כותכ שהיית מלוה היית כאלו פי׳ ככ״ף כנשת וללא מלוה
 יצרף שלא האחר הדין הוא נשך עליו תשימון לא ועוד י הלואה
 לא אמר ולא תשימזן לא כעצם וזהו השיתוף כעת הקרן עס השכר

העתידים לכאיס נשכה הוא אלא כלום לוקח אינו שהוא הקח
כך: לידי שיכאן נשך שיקחו יורשיו

)ז________ , : רבי מאי את ומלת אס מלת זניישכ כסף אס עוד ואפשר
 לאחריה ודינין בתותחים דתיירי העם את ושפטו לתעלת כתיב מה ואחד נענים ואינם צועקים ג׳ תשחז״ל עס ויראה

 הזה המאמר בעל דסובר המשפעים ואלת הוי תתורה דין דגרע כסף אס קת"ל טובה עצה פה את־ זה עדיס בלי מעותיו מלו' מהס
 משמע נכרים לפני ולא לפניהם דתדדריש דאמר מאן כסברת עם כתו עתי מהזאת ורואים עדים כמקום שיהיה השתדל קלוה
שרי: בדיוטות דלפני הלויתאתהעני עמך העני את רק כן עשית כשלא אמנם עמי
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משפטים פרשת
 בדין שיתחיל קודם שהדיין לרמוז לפניה דינין עוד ואפשר

 פשר׳ אן בעיתו דינא ן דיני לבעלי לומר שיתחיל צריך
 להיכן הדיין שידע פי׳אחר לאחריה דינין וכן בדינא לפתוח כעיתו

 הדבר לו שנתברר פשר׳כיון יעשה אס לדיין עול הוא ז א נועה הדין
 שנקראת התורה פירש באמצע והתורה הדין שיפסיק צריך :!א ב״כ

 פירש באמצע משמשת היא זמן באיזה לך תדע הפשרה שהיא שלים
 נועה דעתו וכך הטענות הדיין ששמע כלומר נאמצע הוא כשהדין
 שהביא הראיה היא ווו פשרה לעשות מותר אז לנתבע כמו לתובע

 באיזה לך תדע משפע נתיבות בתוך אהלך צדקה בארח מדנתי.ב
 משפע איזהו כגמרא. כמ״ש אהלך הפשרה שהיא צדקה באורח זמן
 הביצוע שהיא צדקה באורח זהו ביצוע זו אומר הוי צדקה בו שיש

 וכך נתיבות שתי בין הוא שהמשפט כזמן זמן כאיזה לך תדע אהלך
 העס את מושפטו ראי׳דינין הביא לנתב׳ולוה לזכו׳התוב׳כמו צד יש

 לאחריה ודינין דין בתחלת כגמרא קרא האי בכלעתדמוקילה
תסדר לפניהם תשים מדכתיב דין בגמר דהוי המשפעים ואלה

: האדם לפני הערוך כשלחן

 בין ושפעתי דכתיב לפניה דינין הוכיח לא למה מתורץ ובזה
 לא אמנם העס את ושפטי מקמי דהוי רעהו ובין איש

 הכי דמשוס משה לגבי הדין שיתברר קוים פשרה לעשות לומר שייך
 הדין לדיין דנתברר דכיון אהרן כמו פשרה עושה משה הוה לא

 משתבח היה ה ע רבינו ומשה פשרה לעשות לכע״ד להטעות אשור
 חוזר בא מלת אמנם ליה מיבעי י11 באים אלי בא דבר להם יהיה כי

 עיד הכל לי ומגלה אלי בא .אלקיס וזהו שהוכיר אלקיס לדרוש למלת
 לפניה דינין להוכיח הוצרך וניישבדלמה הקושיא ואת ליישב ל "

 מושפע! וירא׳דאי * לו שם ומשם העם את מתרידוכתיתושפטו
 הדינין אלא לישראל תחדש דינין הקכ״ה נתן לא דלעולס ה״א

 לכך ששפטו מה וזהו נ״ה דף מיתות פ'ד׳ כת"ש נח כני שנצטוו
 לבני הוסיפו דלא ה״א לו משם ואי ומשפט חק לו משס ראית הביא

 אלא נצרכא לא אתררבא כגמרא שם כת"ש קנסות דיני רק נח
 חק כעין משפט פי' ומשפט חק דכתיב לוה פנים ויש קנסות לדיני
 הוא משפע לאו קנסות אבל שם כמ״שיש"יו״ל גמור משפט שאינו

 עת בכל העם את מושפטו הוכיח לכך מדיניה טפי ליה דקנסינן
 נחולאו כני של דגלילןדחקומשפעדמרההסדיניןמחזדשיסעל

: קנסות דיני יחסר לא מהיום עת בכל דוכי בלבד קנסות דיני

 שני יש ואחריה לפניה בפירוש כי לפניה דינין עוד ואפשר
 לשון ואחד לפנים זאת כמו קודם לשון או פרושים

 הדין עם ויובן הרב אחרי או הרב לפני פנים לשון לפניה אן איחור
 כרשז׳ שלא הרב מן רחוק אף להורות אסור גמור דתלמיד ה״ה הל'
 פ״ק סוף זיל רש"י כמ"ש קטנה סנהדרי ביתרזדהוו התם ח"כ רבו

 לפניו משה ברשות לדון צריכין גמור תלמוד כמו דהוו לסנהדרין
 הדבר עת בכל העם את ושפעו דכתיב יתרו מסנהדרי הוכיח זזה

 כמו והוו ע״א גדולים שהם גדולה סנהדרין אבל אליך יביאו הגדול
 לדון רשאים שהם לפניהם הדין תשים לאותם למרע״ת חבר תלמיד
 דלפניהס גטין סוף ז״ל ופרש״י ממך חוץ כשהם הקשה הדבר

 ולאחריהם דלפניהס אחר מין הוכיח ואח״כ קאי זקנים אשבעיס
 הקב״ה שנתן והוכיח התורה ואחר התורה קודם דינין דהיינו
 לאחר ודינין ומשפט חק לו שם שנאמר במרה התורה קודם לינין

 ממרע״ה רחוקים היו שישראל ראיה ויש המשפטים ואלת הקורה
:לויה כמחנה יתיב היכא תשה מ״ב דף הדין נגמר מפרק

 דפ־יס הני כל וא״ת יתיב היכא משה כתבו והתוספות
 קושית דהיינו מקשים יש ז״לכתב מהרש״ל לת״ל

 להקפות התוספות שכונת שהבינו ניכר עיניו ריסי מבין הגמרא
 כל לאתויי לתנא ולמ׳יל מפריס במקלל מחנות לג׳ חוץ יליף דהתנא

 לי ותיפוק במקלל מחנות לג׳ חוץ לאזכוחי דפרים הניפסוקים
 אלו והא דפריך הגמרא קושית דהיינו הקשו ולכן עצמו המקלל

 מה א'כ זאת היא קושיתס דאס קשה ועוד ־ לאנאמרקאמר
 דבעי לומר ודוחק קדשים אינו מקלל והא דקדשיסילפינן תירצו

 דקושיתס י״ל ולכאורה ׳ ה׳ את דמביך קדשים למימרענין
 למיתר איכא נתי הכי וכו׳ יתיב היכא הואדכיוןדאמרינןמשס

 הוצא תכתוב ליה ואמר מרע״ה כמו למה במחנה יתיב היכא אהרן

 דפרים למימר סגי למחנה חוץ ידך בא ש א' לויה למחנה חוץ המקלל
 תלת פריס גבי דכתוב למחנה חוץ הני כל וא'כ תחנות לג׳ חוץ

 דוחק זזה * למ״ל למחנה מחוץ דפרים לאוכוחית למחנה מחוץ
 שפיר 'כ ןא שכינה כמחנה יתיב היכא וסר כתיב הפר את דהוצא

 קושיתס כי עוד לומר ואפשר * למחכה מחוץ תלת אצטריכו
 לג' חוץ דפרים להוכיח ברייתא דמייתי דפרים פסוקי הני כל היא

 לג׳מחנות חוץ דתיא בתדיא במקלל קרא לן דאית למ״לכיון מחנות
 דחוץ בג״ש הנשרפים פריס לילף א"כ יתיב היכא משה מנחקושית

 ילפיכן דתות ותירצו לג'מחנות חוץ בפריס תמקללדהוו למחנות
 ולא תקדשיס קדשים דהוו משוס הנשרפים דפרים מחוץ דפרים חוץ

 ־ בפריס קראי תלת אצטריך להכי מחול קדשים דהוי ממקלל
 ואמאי דפרים בג״ש תיתי נמי דמקלל מטעם זה דחה ז״ל ומהרש״ל

 לפי הקשו דהתוספות קושיא זה דאין זלע״ד ־ אשי לרב קראי צריך
 איס דאין דכיון לומר לתוספות ל וס' במקלל צריך לא דג״ש האמת

 הייתי א ק נאמר לא אלו בגמרא א"כהיכיקאמר מעצמו ג״ש דן
 נתקבל׳ לא אס ג״ש אומר הייתי צריךוהיכי לא ג׳יש עכשו ג"ש אומר
 ולא התיבות קבלו דפעמיס ז״ל ן הרמב כמ״ש לתוס' ס״ל ודאי אלא

 קבלו ולא כג״ש למחנה מחוץ התיבות קבלו נמי הכא המקומות
 מקללמפרי׳ היא דהג״ש ה"א במקלל קראי נאמר לא אלו המקומות

 לאו פי׳ צריך לא ג״ש חזזלג'מחנית כמקלל דכתיכקרא השתא
 דלפי הקשו דמקלללזה מילתא להא נריך דלא אלא כלל צריך דלא

 נימא אכל צריךלמילףמקללמפדיס נהידלא צריך דג״שלא האמת
 קראי הני כל זא״כ ש בג איפכאדנתקבלהלמילףפריסמזקלל

 ותירצו דאיכאגיש כיוון למ״ל מחנות לג' חוץ בהו למילף דפרים
 דפריימחוץדשחוטיחוץ־• חוץ נילף דלא מטעו להוציאנו בא דהג״ש

 רש״י שהסכימו מה כפי המאמר כזה הישר הדרך אכנס
 מ״ת אחר לכ"ע העם את דקראידושפטו והתוספות

 משם להוכיח לאכא העס את ושפטו למעלה כתיכ נאמרה״פמה
 ואלם וי״ו לרז"ל הוקשה אלא לאחריה אלא אינו שהרי לפניה דדינין
 דהיינו לו שם שם לפניה כאמצעדינין שהתורה לרמוז שבא ואמר

 לאחריה דינין זמ״ש העם את ושפטו שהס לאחריה במרהודינין
 מוכח המשפטים דמאלה למימר כעי לא המשפטים ואלה שנאמר

 וכו׳ היאמושפטואתהעס לאחריה דינין הוכחת עיקר אלא דינין
 חד דיכיןדלמא הקלה נתן וימני אלאדאיקשיאלךומנ׳לדתרי

 לכך מרה דיני הייכו העם את ושפטו דכתיב ומאי דינין נתן זימנא
 אחר אחריס דינין נאמרו מי־ה דיני דמלבד לומר דמוכרע הוכיח

 מלכד ה״ק ודאי אלא כוי"ונוסף ואלה מאי כן לא דאס תורה מתן
 המודעי ר״א כמ״ש וזהו מוסיף אני כן גס ואלה מרה משפטי

 הדינין כל אינו כמרה הכתוב ומשפט חק לו שם דשם כמכילתא
 נוסף בוי״ו ואלה נמצאדמכח וחבלות וקנסות אונסים דיני רק

חדשים משפטים הס הורה מתן אחר האמור ושפטו דפירוש שמעינן
ב במרה מהניהניס חוץ

תרומה פרשת

 יש לכס נתתי טוב לקח כי הה״ד רבה שמות ךן ךץ
 עלית לוקחמקחוכו׳ויקחוליהה״ד אדם לך י 1^ ז

המרום־. מן אלא למרוסכלעילוייךלאהיז

לצדקה דרוש

 איש כל מאת מאי !תו ליה מיבעי ויתנו ויקחו מאי לדקדק
 את תקחז למימר הדר מאי ותו סגי ידבנו אשר מאת

 דנתנה קדושין דה״ל הדין עס ויקחו שאמר ואפשר ־ תרומתי
 חשוב שאדם דנהנית הנאה כההיא מקודשת חשוב לאדס כסף

 אמר ־ לוקח שאני נהנים שהם בסבה ויקחו זהו ממנה מקבלה
 מאת



תרומה פרשת
 צדקה גנאי ממ״ע פז׳ ל״ז הלמב״ס שכתב הדין לרמוז איש כל ש הא

 למעוטי איש כל זהו מרובה לא אבל מועט דבר הנשים מן לוקחין
 שהוא אדס ז״ל 'ס הרמב שכתב לדין כיוון ידבנו אשר • אשה
 זהו לז״א לתובעו אסור לו מהראוי יותר צדקה שנותן שניכר שוע

 ואינו לכו ידכנו אשר מכל אף זאת תרומתי אצל דעלמא בצדקה
 לרמוז מאתם במלת כיוון מאתם קקחו אשר י כ"כאמודתקחו

 לנכסיו יורדין כ״ד ליתןצדקה רוצה שאינו שסמי הרב שכתב מה
 • מידם אמר לא שתהיויורדיסולזה מנכסיהם לרמוז זהומאתס

 שיאמר שצריך מערכין ו׳ פ׳ הרב שכתב לדין כיוון לי ייקחו יי' או
ג לשמי לי בפי'זהו לשמיה מקדש אני זה האדם

 מאתם תקחו אשר ומאי הדעת כה״א התרומה וזאת יראה או
 לרמוז התרומה כמלת מפסיק טעם שם הטעמים נשי׳לבשבעל

 צדקה ליתן אחרים המעשה י'ממ״ע י פ׳ ז"ל הרמכ״ס שכתב הדין
 וזאת בידוליתן שאין מי שאף לישראל אמור לז״א מהנותן גדול שכרו
 שאתם מה מאתם תקחו אשר החשוכה התרומה להם יהיה ג״כ

 מה פירש ואח״כ התרומה כמלת הפסיק ולזה חכריכס את מעשים
 תרומ׳שכתכ לדין כיוון לכו ידבנו אשר וכו' וכסף זהב התרומה היא

 תרומתו מששים א׳ כידו ועלתה הרב־פ׳ג׳המתכויןלתרוסא׳מי׳
 כידו ועלתה מששים א' לתרום המתכוין אכל ק ק״ק דככלל תרומה

 דין לוה שיש לרמוז תרומה קראו לכך תרומה אינה מחמשים א׳
 מידו תקחו סך אותו לסת שנתכוון לכו ידכנו אשר דוקא כי תרומה

 י׳ רק תקחו לא ט״ז בידו ועלו שקלים עשרה לבו נדבו אס אבל
 לב נדיב כתיב ולא עתיד לשון לבו אשרידבנו * שהיהמכוין

 להקדש עלי האומר כיצד ל וו מערכין ו׳ פ' הרב שכתב הדין לרמוז
 וראייה לו־ כשיהיו ליתן חייב ה״ז כזה כיוצא וכל כלמהשאשתכר

 לכו ידבט אשר אלא לו אין שבהווה מאותואיש אפילו וזהו מיעקב
 על גס יתפרש ידכנו לשון כי ואף ממנו תקחו לו כשיהיו לעתיד
 לבו אמר * העתיד על אף ידבנודלישתמע לכתוב שינה ההוה
 אין ונדבות דבנדריס הקרבנות ממעשה י״ד פ׳ הרב מ"ש לרמוז

: הגי כלבו דגמר כשפתיו להוציא צריך

 מאחיך ידך אס תקפוץ ולא הצדקה כענין ראה פשוקי ונבאר
 בדקדוקים להאריך שלא ־ פתוח כי וכו' האביון

 צדקה לתת חייב אדם שכל הדין לרמוז האכיון מאחיך אמר ירצה
 פתות כי ודומהו באביונות אחיו שהוא מהצדקה מתפרנס אפילו
 יורדין כ״ד לו שיש ממה פחות שנתן י מ הדין עם ירצה הכפל תפתח
 אפילו אותו וממשכנין הנותר ממנו ולוקחין אותו וכופין לנכסיו
 שפתח שאף לכ״ד אזהרה יוצא פועל תפתח פתוח זהו שכת בערב

 לתת אחרת פעם שיפתח תעשה תפתח צדקה ונתן אחת פעם ירו
 והכפל אותו משכנין תעכיטנו העכט לתת רצה לא ואס אומדו כפי
 צריך שיעור אחה עד פירש כך ואחר ש*ת ערב אפילו לרבות הוא

 המבזבז הדין וכו׳עס פתוח אפשר אן :מחסורו די לעני לתת
 פעמי׳הרב' היד ופותח שאת׳נדיב אף זהו מחומש יותר יבזבז אל

 אצבען׳ חמש שהס ידך שיעור רק רשות לך אין פתיחה אחר פתיחה
 די ג(א לו לתת צריך מחסו׳פי׳אינך די כמ״ש הטע׳ ונתן לחומש רמז

 כבר שהרי לעני חוז אינו יחס׳לו אשר עוד ומ״ש לעשרו ולא מחסורו
 הפות׳ למ׳א״צ לך תדע טע׳אחר לפות׳שנותן חוזר רק מחסורו נא׳

 בגמ׳שלא מ״ש והוא לו יחסר אשר חשש שיש לפי מחומש יותר לתת
 ה״מ בכתובות שס שאמרו אחר לדין כיוון לו וכתב עוני לידי יבא

 לנותן לו שיחסר כזמן חושש כי א אס זהו לא מיתה לאחר מחייסאכל
:מותו כעת וכגון מותר דאז להס יחסר פן ליורשיו חושש ואיני

 העוכר הבית כעל לדין כיוון לו יחסר אשר ייתור אפשר או
 היה שעני מלשלס ופטור נוטל ליטול וצריך למקוס ממקום

 אין וכביתו עני שהוא זה מיכעיא ולא מחסורו די זהו שעה באותה
 בכיתו ועושר לשעה לו יחסר אףאוקואשר אלא זאקשמלה לחם

 האדם שאר היו הדין לועס יחסר אשר אפשר או : לו תן
 מפני בזול אלא ממנן שיקח מוצא אינו והוא ביוקר לוקחים

 יחסר לו דדווקא פירש לו יחסר אשר זהו עני שהוא שיודעים
 לן יחסר אשר דימחסורו ירצה או ; לאחרים ולא לוקחים

 להשלימו לעני פרוטה שנותן זה ערום רשע איזהו בגמרא מ״ש עם
 תשלים שלא לו שיחסר כאופן ועשה מחסורו לי לעני תן זהו לק׳יק

 ק מק פחות לו יו ה דין וא שה כמו מאחרים ליטול יוכל שבזה המנין
 אשר ירצה או : ה״זיטול כא׳ לו נותנין אלף אפילו זוז

 וזהו ה"ויטול אשתו לכתובת ממושכן היה הדין לרמוז לו יחסר
 לו אלא כחסר שאינו לשעה אלא חסרון שאיחלו אפי לו יחסר אשר

• יכולליקח אז אחר ביד הוא ואמנם

 הדין עם יר׳ • בליעל לבבך עס דבר יתיה פן לך השמר
 לתת בלבו דהחושב שאומר מי בדעת המפה שפסק

 שנתיעצ' לבבך עס דכר יהיה פן השמר לקיי׳זהו צריך צדקה
 עובד שהוא שאז״ל לבליעל תדמה תקיים לא אס בלכך צדקה לתת

 אף תפוס למען כתיב במחשבה אפילו כע״ז מה זרה עבודה
: בזה אהבתעולסכתבתי וכספר כן בצדקה

 דכעלמא אף פי׳ ׳ חטא כך והיה ה׳ אל עליך וקרא
 והים אמר וכאן תחלה נענש הוא חכירו על דין המוסר

 : לצעוק יכיל שהעני מתיר שאני לפי הקורא כעני בךחטאולא

 וקרא ת״ל לקרות שלא מצוה יכול עליך וקרא אמרו ,ובספר
 עליך קרא אס יכול יקרא ולא ת״ל לקרות מצוה יכול

 נאמר למה א״כ מ"מ חטא כך והיה ת״ל לא לאו ואס חטא כך יהיה
 למה א״כ מאי שואל הבן וכאן ־ לצועק שממהרין עליך וקרא
 וקרא כתכ לא דאי ברישא דקאמר הקודס סותר זה שהרי צאמר
 שיש לומר וקרא נאמ" לכך לצעוק שלא מצווה העני שהי׳ ה״א עליך
 אינו יקרא ולא דכתב דמאי מפרשינן זה ומכח לקרא לו רשות

 קרא לאו ואי העני שיקרא באופן יעשה שלא לעשיר הודעה רק צווי
 א״כ דה״פ ואפשר י לעני אזהרה יקרא דולא א ה׳ עליך דוקרא

 כך והיה והדר עליך וקרא כזההסדרתחלה הכתוכ נאמר למה
 יש גוונא דבכל אמרת ואי חטא ליכא קרא חטאדמשמעדאסלא

 זהוה עליך וקרא והדר חטא כך והיה חטאא׳כליכתוכאיפכא
 והדר עליך וקרא כרישא כתב דלכך ומשכי לצעוק דיוכל שמעינן

 אמר ־ עליו צועק שהעני לאותו שממהרין ללמד חטא בך והיה
 נדר כדין יהיה שלא חטא באשתך ולא הדין לרמוז חטא ך ב והיה

 ולא חטא בך והיה ז' דף דר״ה 'ק פ אמרו ־ מתה שלאדם שאשתו
אא״ס מתה אדם של אשתו אין נתן וא״ר הואיל סד"א חטא באשתך

 :קמ"ל תימות בעי תאחר דבל עון דהאי אימא ממון מכקשין

גזל של עמון מבקשין פירושיה הוי דלרש״י כתכו !התוספות
 ממון דהא מהתם משמע דא״כ לפירושו וקשה

 עק בהאי סד״א משמעדקאמר ובגמרא לא משלם ואינו נדרים
 דהיינו כדרים דכעון סד״א מיכה עדיפא ולימא תימות תאחר דבל

 מתה גזל ממון בעון לדדווקא קע מתה אשתו משלם ואיכו שנודר
 קמ״ל רבותא הכא ז"ל דלרש"י אפשר ושמא * לא נדר בעון הא

 הקדש ממון בכלל שהים גבוה ממון שהוא תאחר בל דסד״אדבעון
 כעון הא מתה אשתו אין אשתומתהקמ"לדבעוןכלתאחרדוקא

 ממון נתן ר׳ והתסדנקט גזל כעין דהוי מתה כדרים משלם שאינו
 דהוי כיון מתה אשתו דהדיוט בעון גזללרבותיהנקטיהדאפילו

 ולא גבוה גזל שהואעון משלסכלל שאינו נדרים בעון ש כ1 בגזל
 דמכ״ל קשה ואכתי ־ תאחר בל בעזן אלא מתה אשה דאין משכחת
 כי מתה אשתו תאחר בל כעון לעולס ואימא להכי חטא כך למדרש

 ע״ב ו' דף בד״ה התם זירא ר׳ דכעי לדיכא אתי וקרא דסד״א היכי
 באשתך ולא כךחטא אע׳ תאח׳ולזה כבל היא מה אשה ר״ז בעי וז"ל

 עס י״ל • תאחר בל על עוברת איכה ואיחרה כדרה היא שאם חטא
 איכה והיא משמחה האשהכעלה אביי בגמרא מאידפריךהתס

 לא וא״כ התוספות שם כדכתבו בעלה מחמת אלא בשמחה חייבת
 מחייב דאיתתא היתי מהי הוא דסכרא דיכא להאי קרא אצטריך

הפסוקי׳ ויתר. לא״י: לעלות דכיווןדלאמחייכא תאחר בכל
 :עולם אהבת הפר עיין הצדקה למעלת וכו' תתן כתון שם

: הקודם המאמר בביאור ונשוב
התורה למקדת

 תעזוכו ונואל לכס נתתי טוב לקח כי הה״ד תרומה לי רקחו
 ותו בפסו׳ פירוש מה ינדע יתן מי קשה אתהמקח:

 כדכתיב המתנה את פייש לא בארדנחיתלפרשאתהמקחלמה
 וזהב כסף מהו לידע צריך גס ל ז י מהרש' הקשה וכן ונתתי

:רעיזי לתאי בתורה שיש וכרמים ושדות

 והיה



תרומח פרשת
 לחקור העיקרים שכתב ההקדמה עס לומר אפשר וחיה

 לאדם שלמות מקנים שהם ניחא עשה מצות דכשלמא
 לא במצות אבל אגרא בקיחמסולפוסצערא ששורת לפי בעשייתו

 שלמות שיקנה לה משכחת היכי תעשה ואל שב העדר שהן תעשה
 מכירה שהוא לקת לשון בתורת כתוב בקייותסלזה לעה״ב לאדם
 מה' לוקחם שהאדם המקח אל רומז עשת המצות חלק מתנה ולשון

 חלק ועל טוב לקח כי כתוב זה ועל בהם וטרחו עבודתו חלף יתברך
 בקייומס טורח האדם שאין שאף למתנה שדומה נתתי כתב מל״ת
 אלהית מתנה אלא ואינו טעם בו אין דבר וזה לעה״ב האדם זוכה
 עוזבים שהיו תיתי מהי דק״ל המקח את תעזבו אל כעצם אמר ולזה
 שני כתורה שיש כיון השיב לזה תעזבו אל להזהיר שהוצרך עד אותו

 שיש אמרתי ני וא מ״ע שהוא טוב ועשת מל"ת שהם מרע הזר חלקים
 שהיא המקח את שתעזבו אפשר תעשה לח תמצות וס י בקי שכר לכס

 שאנו תעשה לא חלק שבקייוס אחר שתאמרו מ״ע קיום חלוקת
 לזת מ״ע בקייוס לטרוח לנו מה שכר מקבלים אנו ובטלים יושבים

 קמא פרק שאמרו ע״ד והוא מ״ע חלק צוהאלתעזבואתהמקח
 בשינה ואתגרה אלך מרע לשוני שנצרתי אקר יאמר אל דע״ז

טוב: ועשה מרע סור לומר תלמוד
 שדת ויהא מנה הילך לחברו שהאומר י״א הדין עם ואפשר

 השד' לו נקנה במנה שזכה כיון מנה באותו לך מכור
 מתנות התורה עם לישראל נתן הקב״ה זהו חשוב אדם שיהיה והוא

 קחו להם ואמר עדים ויתנצלו בפסיק כמ״ש אחד לכל עטרות ל
 ומכיר׳ מתנה בתורה הרי בזה לכס מכורה תורתי ותהיה המתנות

 בההיא המכירה היתת ומה במכירת היתה התורה שעיקר והו
 ההנאה בזאת מידי שקבלתם ושמחתי העטרות לכס שנתתי הנאה
 פירש ואח״כ בידכם לקוחה התורה טוב לקח כי זהו מכורה היתה

 פירש לכס נתתי השיב לוה לקח שקראתיו לקוחה היא במת הכתיב
 מידי וקבלתם חורב בהר עטרות אחד לכל שנתתי הבאה בההיא

 ויתנו ויקחו מאי תיקן ובזה אלתעזובז שהיאהמקח תורתי לכך
 שנתן מטעם לישראל נקנית שהתורה דכשס אתר אמנם ליה מיבעי

 אמר לזה א״כ חשוב אדס דין לו שיש במה תתנה לישראל הקכ״ה
 ופירש לוקחים הס כאלו הוי מהס ליקח תתרצי שאני שבזה לי )יקחו

 :חשוב כמוני שאין נותני׳לי אתם למי ראו פי׳ לי שאמר במה הטעס

 שאף לפי ומכירה מתנה נקראת שהתורה עוד ואפשר
 שהלוקח מכירה דין לה יש במתנה ניתנה שהתורה

 הוא הרין במתנה אמנם קנינו כפי לידו שבא אחר לחזור יוכל לא
 איני אמר לידו שבאת ואחר המקבל בה וזכה לחברו חפץ שנותן שמי

 הויא מיהו לבעליה תחזור שלא כלוסלענין אמר שלא אף מקבלה
 לכ׳במתב׳ שנתתי אף מקח לה קורא אני פי׳ טוב לקח כי זהו הפקר

 אין ותאמרו אתן תעזובו חל תורתי לכס אומר שאני לענין היא
 כדין לכס חושבה שאני וון דכי שירצה למי הפקר יהיה מקבלים אבו

 קראתיו זה ולענין לחזור יכוליס אינכם לידכס שהגיע כיון מקח
:מכירה שהוא לקח

 יותר שחריף מעלה לו יש הכסף פי' זהב בו ויש כסף כן *ש
 ולמשזי לגבוז אחרת מעלה לו יש והזהב לסוחר עובר

 כספן ולר״י נ לר׳ עשיתי אבי במשנה כמ״ש קל דבר שהוא הדרך
 כעיר ליושב והוא שדומיסלכסף דברים יש בתורה זהו זהב דינרי
 הכשף כמו הלכה של עיון דבר והכבד קשה הדבר ללמוד צריך
 מזוקק וכו צרוף מכסף שהוכיח כמו עיון של ודבר כבד שהוא

 דבר שהוא טהור פנים ומ״ט טמא פניס מ"ט שהס שכעתיסשדרז״ל
 וכו' מזהב הנחמדים שהוכיח וזה קל שהוא זהב ישבו ׳ הלכה

 צריך שאין זה ודבר הלב מושכים אגדה לדברי רמז מדבש ומתוקים
 עס ויובן הדרך משוי מפני קל שהוא לזהב נמשל למגרס רק לעיון
 עליכ׳הדרך ת־גז שמא הלכה בדבר תרגזו אל דתענית יק פ מ״ש

 דברי ביניהם ואין בדרך ההולכים ת״ח ופ־יךתהאדאתרינןכ
 האלעייונידבדרךאין למגרס הא ומשני לישרף ראויים תורה

דרך בישימון יתהה שמא קשה דבר לעייוני צריך

 שאין תבואה שדה הס שדנת פי'כי וישבזכ־מיס שדית נו *ש
 משלחיך שהוכיח כמו אילנות בתוכם יש וכרמים אילנות בו

 יפה ש מהר כמ״ש אילנות זהס רמוניס ופרדה השלחין בית שהוא

 חטה מעבה לצאת מחליף גזעו אין החטה כי וידוע דרכו לפי ז״ל
 ישדינין בתורה כך יחליף ועוד יכרת אס האילנות אבל אחרת

 רק אחר פרי עושין ואין מהס למדין שאין ויש מהם שלמדים
 הן עקרות אלו הלכות בכיוצא כירושלמי אמרו וכן צריך לגופייה!

:לעצמן לא א מלמדות ואיכן
 ,לקת ומאי טוב מלת תאי דקל המקח את תעזבו אל ירצה או

 ל ק התו־־ה כפסוק גש ־ ליה מיכעי קחו תעזובז אל ומאי
 פלחו הוריות כשוף למ״ש קרא דאתי דריש זה לתקן דכתב לי מאי

 והשיבו עדיף מינייהז הי המפולפל שהוא הריס ועוקר סיני מתס
 מה כי העודר כין אין פרק עסע׳ש ויובן חסייא למרי צריכין הכל

 וחלה פילפול כלי הגירסא אלא היה לא לישראל תורה הקכ״ה שנתן
 לישראל ונתנה עין טובת בה נהג והוא למרע״ה נתן שבה הפלפול

 מכירה כעין שהיא לקח קראה הגירסא שהיא התורה חלק על זהו
 דבר אשר כל המצות לקייס שנתחייבו כמחיר איתה שקנו לישראל

 הנמשל פלפול נו דהיי טוב בה יש לכס שנתתי המקח ובזה נעשה ה'
 כצהרים ההלכ' מתברר הפלפול ע״י כך לאדם מאיר ידו שעל לאור
 הבית נתמלא טוב כי אותי ותרא במרע״ה ע״דשדרשו טוב וזהו
 תורתי אמר תעזובולזה אל תורתי ב ט. כי האור שנאמר אורה כלו

 בלי ההלכה גירסת שהיא לכס שנתתי המקח שהיא התורה חלק
 סיני שהוא החלק כדעיסאלתעזובואותו ממני שלקחתם פלפול
 עדיף דסיני לכס המאיר הפלפול שהוא שבתורה הטוב חלק כשביל
 תורתי לרמוז הכל שממנו אף טובי אמר ולא בכינוי תורתי ואמר
 על לו שיתלבן כדי לאדם הצריך מן הוא שהפלפול לומד שאני כדרך

 הוא הקב״ה אכל מפלפולי לה ומהדרנא שאמרו כמו ההלכה ידו
 מפני תעזובו אל כסיני לכס שלימדתי כשס תורתי וזהו כך גורסה
 בו יש וזהו ׳ עדיף סיני הריס ועוקר המפולפלדסיני האדם
 פלפול כהס ואי! גרסא בעלי כתורה פי'שיש כרמיס בו ויש שדות
 ויש חטייא צריכיןלמרייא שהכל הלחם שהוא התכואה לשדה דומה
 חמר׳ עליו דאמרו שמפקח היין שיוצא לכרס דומה פלפול בעלי בהם

 אפי׳ פי' השלחין בית לשין שלחיך מכתוב הוכיח וזה פקחין וריחני
 שהם להו אהניא מ״מ פלפול בהם ואין בתורה יבשים שהס אותם

 * כרמון מלאי׳גירסא הס כך שברימון המלוי טס על רמוניס בפרדס
 עם לכפרים שדימס וזה פלפול כעלי אדם כני כתורה כהס ויש

 כעין והפלפול החדוד פעולת אדם כ שפועלים הריחני שהם נרדים
 ובז׳ והכרמיםמשס השדות הוכיח הרי באדם הכרמים שפועלי׳ מה

 שהיא מתורתי האדם יעשה התורה שעיין־ פי' לי ויקחו תיקן
 מה לי ישראל בני ויקחו וזהו בסיני להם למדתי שאני כשם הגירסא

 צריך שאיני לומדה שאני כשס האמיתית הגירסא שהיא שלי שהוא
 ענקסיני להס לרמוז ויתנו כתב ויקחושלא תיקן וכזה הפלפול

 לישראלשיקחז שראוי פי'לת ויקחו וזהו עדיף סיני הריס ועוקר
:שלי החלק כעין פירש לי הוא ויבחרו

 כשכר משה שקנאה לקח שבכתבנקראת שתורה אפשר או
 שכעל תורה אבל לך כתוב והכתיבה ההפרות שכר עבודתו

 בחב׳ לימדת הקב״ה אלא לכותבה טרח שלא גמורה מתנה היא פה
 אמנם ליה מיבעי קחו תעווכז אל תורתי מאי תיקן וכזה ־ פה על

 האדם שכשנתגדל ז״ל הרתכ״ס מ״ש עס המקח את וכו תעז ל א אתר
 על זהו שבכתב תירה מזומנים ובעתיס לתלמוד יפנה ימיו עיקר
 שפשיטא תעזבו שלא פניכם לחלות צריך אינו פה שבעל תורת
 אבל פה כעל שהיא מכס תשכח לכל לעוזכה שלא צריכים שאתם
 התורה חלק לכס שנתתי המקח שזהו ־בכתב התורה שהיא תורתי
 נשמע שא״כ אותה קחו עליה לכס איניאומר מכירה כעין שהיה
 פה שבעל התורה אלא תיאמת כן ואין עיקר מתנה שתעשו מיכה
 את תעזבו אל מזומנים עתים של אלא עיקר צריך התלמוד שהיא

 שלקחה מכירה כעין שנקרא שככתב תורה שהיא המקח
כתיבתו: בשכר משה

 משך שאס הכסף את קונה הוהכ פי׳ ־ וישבוזהב בוכסף יש
 אס אכל כנגדו כסף הדינרי לתת נתחייב זהב דינר

5שי ורומז זהב הדינר נתחייב לא כשף הדינרי משך

בתולה



לח תרומה פרשת
 אינ> בעצמו ה׳ אם הנבואה לכס האומר פירש אסיהיהנכיאכס

 וזהו המאירה כאספקלריא איכה שכבואתס הג' ־ מלאך אלא כן
 המאירה אספקלריא הידועה במראה וכי במראה הכי״ת פתחות

 אינו שקדם אס מלת אל נמשך כתמיה והוא אתודע ככיא לכל אליו
 תרדמה ריח הככיאיס כל הרכשס כמ״ש בו אדבר כחלוס רק כן

:עליהם נופלת

 משה כי אמר עת ככל מתנכאין שאין הא׳ החסרון כנגד כן לא
 פה פה :שירצה עת ככל בר כלא עייל כית נאמן הוא

 איספקלריא כנגד כחידות ולא ומראה * מלאך ע"י שאינו כנגד
 ,הנביאי שסששאר הרב שכתכ מה כנגד יכיט ה׳ ותמונת המאירה

 פני יחד כאיש יביט ה׳ ותמונת מרע״ה אבל כשל וכחם מתמוגגים
ג אחורי את וראית רמז פני ולא ה׳ ותמונת ואמר רעהו

 הנביאי׳ בגמר׳כל למ״ש נא כמלת כיוון נא שמעו עוד ואפשר
 שומעים עכשו דוקא אתם זהו כ לעה" נבואתם אין

 ככ׳מסרתי הוא נאמן ביתי ככל משה אמנ' כעה״ז שנוגע מה דברי
 כיתישהוא שנקרא מה ככל ביתי ככל יודע והוא המפתחות לו

 ה׳ הר לו נקראו שמות וכמה התורה יסודי הל' הרב כמ״ש העה"ב
 כמו המשיח כמלך ימצאו כמרע״ה שנמצאו המעלות אלו וכל ה' כיה

 עבדי הן פסוקי כ ו ישכיל הנה כפסוקי עולם אהבת כספר שכתכתי
:ע״ד עייןשס אחרון כקונדריס כו אתמוך

 ואף הנביאים שאר על מרע״ה נבואת מעלת מזה הוכחנו
 כמלאכים אכל קם לא כנביאים דר״ה פ״ק למ"ד

 כמדרש גרסינן דהכי מעלתו נמשכה לא מ״מ שלמה ומנו קם
: וטפש חכם והדיוט מלך מ״ד קהלתדאיכא

 לראשונים וכרון אין פ׳ וז״ל עמוק קהלת מאמר כאי נ ובזה
 שוי אנא לית אניקהלתחדאמרכדהוינאהזינאוכדו

 מאי צ״ע * מידי אנא לית וכדו הוינא כד הוינא אמר וחד מידי
 כמלח והשני הזינא כמלת התחיל שהאחד לשוכס שנוי גס כינייהו

 לית אמר והאחר מידי שוה אנא לית אמר שהאחד ועוד הוינא כד
 קהלת דאני סכר דחד פליגי דכהא ויראה ־ שוה ואין מידי אנא
 שהוא חכם היה מלך דכשהיה וסוכר מלך הייתי אחר כמשך הוא

 הייתי גדול וחכם קהלת אני וזהו החכמה שהקהיל שם על קהלת
 לי עמדה לא אףחכמתי מלכותי שנסתלק עכשו אבל מלך כשהייתי
 פי' הוינא הוינא כד וזהו והדיוט מלך חכסוטפש האומר כסברת

 שוה אנא לית מלך שאיני וכדו קהלת הזינא אז גס מלך הוינא כד
 לי אין זו אף אלא מלכות לי שאין זו דלא נוסף לשון שזה לומר דקדק
 קהלת אני מלת דורש שאינו הו^נא כד הוינא סבר ואידך ־ חכמה

 כזמן מלך הייתי זה״פ כהוינא התחיל לזה ולרמוז הייתי מלת אלא
 אכל מלך איני פי׳ מידי אנא לית וכדו שעכר כזמן כלומר שהייתי
 מלך הייתי כי וסוכר קהלת אני כתב חכסלעזלס״שהרי שאני לעולם

 וזהו החכמה מקהיל גדול חכס דהיינו קהלת אני וה״פ נפרד הוא
 אכל מלךלזמן;העבר הייתי המלכות לענין אכל מפסיק ושם לעולם
דסוף מוז ל שוי אנא לית אמר ולא מלך איני פירש כלום איני עכשו

: החכמה כענין שוה סוף

 ככיכול תורתי לכס מכרתי הקודס המאמר כסוף עוד אמר
 ענין מה תמהו הכל לי* ויקחו שנאמר עמה נמכרתי
:כביכול הקכ"ה מכירת

 הנו׳עכנאי כענין הגדול דהזהבדר״א עובד׳ רמזו ברור ולשל

 ואמר רגליו על ר״י ועמד כר״א הלכה ואמר ק ב׳ שיצא
 אין להטות רביס אחרי כה כתבת סיני הר על הורה שנתת מיוס

 אחיך קב״ה עביד מאי לאלי'ו״לוח״ל ואשכחו קול בבת משגיחים
 תורתי פי' עמה נמכרתי תורתי לכס מכרתי זהו כני נצחוני ואמר

 מכות בסוף כמ״ש מכס גרועה שהיא כשפחה לכס נמכרת היא
 מ׳ כתוב דכס״ת רבנן מקמי ולא ס״ת מקמי דקיימי כמהטפשאי

יורוך אשר התורה הי על אמרו וכן חדא כצרי רבנן ואתו יכנו

 והכה המעשי וחלק העיון והוא התלמוד חלק חלקים נ׳ כתורה
 שעל לזה המשילו המצות מעשה וידיעת העיון שהוא התלמוד חלק

 מעשה לידי שמביא גדול תלמוד כמ״ש המעשה חלק האדם קונה ידו
 התלמז' לחלק כדמה אחר שקונה לדבר כנוי הוא שהזהב נמצא

 בושדותוישכו *ש : המעשה לחלק נרמז הנקנה הכסף
 תבואה לשדה דומים שהס שמועות כעלי יש שכתורה רמז כרמים

 שככלל ג״כ כרמים ויש גמרא כיהו ומאי חטייא למרי צריכין הכל
 שדומה השמן יוצא שמשם זית כרס ועד כדכתיב הזית הוא הכרס
כעל זה תקוע עתיר ככתרא כמ״ש תדיר שמשתכר פלפול לכעל

 :בפלפולו עלידישמרויח לשמן לדומה7! רשכ״ס פלפולופי׳
 למרום עלית הה״ד תרומה לי ויקחו אחר דבר ז״ל אמרן שד

 אל עלה שנאמומשה המהם מן אלא כלעילוייךלאהיה
 עס לפרש ויראה • פשיטא קמ״ל מאי שואל הכן וכאן האלקיס

 לשאר מרע״ה נבואת כין התורה יסודי כהלכות שכתב ההבדלים
 כתב התור' בלמוד גס הקכ״ה מפי והוא מלאך ע״י שכלם הנכיאיס

 כתב וכן אדה כני ללמד מוכנים אגשים מהנקראיס מלאך שיש הרב
 שתהו מדרגותס כשפל מליץ מלאך מהם ושיש וז״ל הידוע המליץ
 מעלו׳ כין שלמשה ומעלותיו עילוייו כל אמר לזה שכלנו חונן בוראו

 מן אלא מלאך ידי על היו לא הנבואה מעלת כין שידע התורה
 כתב ולא למרום עלית וכתב שינה ולכך הקלה שהוא המרום
 מוכיח וזהו מרום ואתה כדכתיב הקכ״ה על לרמוז לשמים עלית

למרע״ה לימדו שאז״לשמלאכיס ואף אלקיס אל עלה ומשה שנאמר
: הקכ"ה מן לימודו עיקור מ״מ תורה

 ויאמר ־ ואהרן מריס ותדבר כהעלותך פסוקי נבאר ובזה
 בתרתי הכתוב כפל ק״ק ־ והאישמשה דברי נא שמעו

 כה״א הכושית והדר כושית כתב השנוידקודס וגס שכתב כושית
 של לנשותיהן אוי צפרה שאמרה כילמדנו מ״ש עס ואפשר הידיעה

 ואהרן ותדכ׳מרי' לה נזקק היה שלא הדבר גילתה שצפרה הרי אלו
 ז״ל הראכ״ע כמ״ש ישמעאלית שהיתה הכושית האשה אודות על

 שטופה היתה לא מאומ׳אחרת היתה שאלו כהוגן שלא שעשה ודברו
 דה׳מרע״ה ליתא הא יזמה שטופות שקכושיות ידע שלא תימא זכי

 שנה מ׳ כוש על כשמלך לקח כושית אשה כי זזהו חמין כחמי נכוה
 "כ א לה נזקק שאינו מחמת עליו הלשין שאשתו גירשוהו ולכסוף

 * אחרת פעם בכושית נתקל ולמה כושיות טיכןשל מה ידע הרי
 ממנו שדברו כעורה היא הראל׳עז״לשכושית פי׳ כפי עוד ואפשר

 מהת״ח הפך וזה עמה לשמש תאב לא זהו שלפי כעורה לקח למה
 כ׳פעמיס לקח כושית אשה כי עוד ומ״ש ־ מקושטת אשה לו שצריך
 היא שכעורה לפי עמה משמש שאינו מה אס נפשך כמה לו הקשו

 שאיכה לפי ואס כעורה לקחה למה פירכא דדינא אעיקרא א"כ
 שינה ולכך ל שאז' כמו לקח כמעשיה כושית אשה כי ליתא הא צדקת

 כל לעין נראה שהוא לפי הידיעה בה״א הכושית כתכ הכיעור לגבי
יראה האדס כי הדעת ה'א כלא כושית אמר המעשים לגבי אכל

= ללככ יראה וה' לעיניס
 עניו אלא אינו או כדעתו עניו סיפר מאוד עניו משה והאיש

 בממונו אלא אינו או והרגום ועוג לסיחזן ירד מופז
 אינו או דעתו מצד עניו יר׳לע"דדה״פ גדול משה האיש גס ת"ל
 מתחלת הטוב אל לנטות מוכן היה מאליו שטכעו פירש כגופו אלא

 ש״מ והרגו עוג על ירד חזק טבען שהרי אפשר לא לז״א ההרכבה
 מדרש שהביא כמו טכעו על הגובר דעתו מצד עניו שהיה שמה

 ששלט א11 משה היה קשה מאד עניו משה והאיש כתיב וז״ל אספה
עצמותיה ומשפיל עניו שהיה מה כי כממונו אלא אינו או ־ ביציו

: כנכסים ירוד שהיה ממונו כסכת
 קקולי דאכיל שאמר מה עם פירש * האדמה פני על אשר

 עצמו משפיל שהיה מיכעיא לא זהו יתיב מתא אקיקלי
פכי על היושב עני האדס מאותו אפילו אלא העשירים בערך

: מתא כקיקלי האדמ׳
 כנכזאתכס מתדמיס אתס הוכיחם דברי נא שתעו ויאמר

 כהלכת כמ״ש הא׳ ־ לכס יש חסרונות כמה למרע״ה
 כיוון וזה שירצו עת כלהגכיאיסאיןמתנכאיסככל התזרה יסודי
זהו מלאך ע״י שנכואקס הב׳ ־ חפץ שאני עכשו פירש נא גמלת

הרי



תרומה פרשת

בחיי רבינו הרמב״ם וסמ״ג רש״י רחב״ג קמא תגא כהנא רב

ב א ב א כ א כ א נ א ב א
יששכר ראובן שמעון ראובן גר ראובן בנימן ראובן גר יהודה ראובן שמעון
זבולן שמעון יהודה לוי אשר שמעון רן שמעון אשר ראובן נד לד

גר לוי זבולן יששכר יששכר לוי נפתלי לוי יששבר שמעון אשר יהודה
אשר יהורה רן נפתלי זכולן יהודה נר עתודה זבולן לוי זבולן יששבר
יוסף ין אשר גד יוסף דן אשר ישבר •וסף דן דן יוסף
בנימן נפתלי כנימן יהוסף בנימן נפתלי יוסף זבולן בניסן נפתלי נפתלי בניסן

 יש שהת״ח הרי יורוך אשר התורה פי על אמרו וכן חדא בצרי רבנן
 ויקחולי שנאמר עמה נמכרתי אני גס התורה מן יותר מעלה להס
 אשר לכל לכס שעבדתי שתורתי שכשס לומר לי במלת זה נרמז

 עמה ונמכרתי לכס עצמי את שעבדתי כך הרוב בהסכמת תפרשו
ג קול כת שאכריז אפילו בדין עליכם לחלוק יכול שאיני

 אהא ליישב בה נחבטו העניןדאמררכאכמהטפשאי ובזה
 ידעתי ולא :לומדי׳עותדיןמפני׳לכ״ש דאמרינןתפני

 לומדיה עומדתמפני תורה כלוס סבר ר״א בקדושין דהתס ק״ל האי
 דכיון אימא וא״כ משה אחר והביטו כתיב דהא עלה לייט ואביי

 מה על קשה זה וככלל חבריה כאביי סבר רבא הוי במכות דהתס
 שוה גדול ארס שהת״ח רב ואמר ז״ל חיים אלי'בן מהר״ר שחילק

 בקדושין פריך מאי א"כ טפשאי כמה נאמר ועליו מהתורה יותר
 אחרי והביטו אביי עלה לייט זבדי בר דר׳יעקב בעובדא ל״ג דף

 דקאמר דכיון תיתא וכי ועדיףמתורה רבא דגברא משה שאני השה
 הייתי אפי׳ ועוד ה״פ א״כ לומדיה מפני עומדת תורה כלוס ועוד
 דהתורה משמע לעמוד לכס ואין אתסתורה חבר ולא גדול הכס

 ולהכילייטאביידהא מגברארבא אפי׳ עדיפאמלומדיה עצמה
 ורבי אלעזר רבי הא סוף סוף מתורה עדיף ליתאדגברארבא

 קאמררבא רבאזהיכי עדיפאמגברא סברידתורה• כזלהז סימון
 חבריה כאביי סבר התס דרבא לתרוצי לך אית מאי איפכא במכות
 שוס לחלק צריכין אנו אין להכי דאתית כיוון דלייטא״כ דהכא
 ו״לבכס׳ פינטו אנזפףידיעלמהשתירץהר״י גם • יזילוק
 רכא גברא מקמי קיימי ולא ת ס" מקמי דקיימי דכשאמרו הווקק
 דף דקדושין מהא ראיה והביא בתורה עוסק שת״ח כשעה תיירי

 שעזסקי׳ לפי ו״ל ל/דקאמ׳וכיתור׳עזמד׳מפנילזמדי׳ופרש״י

בדבר

 * לאחת אחת לבאר אשוב החשן צייורי כל שהצעתי אהר
 לא צייורו כפי ו״ל הרמב״ס לדעת לבאר צריך ראשונה

 ובודאי כתולדותס הוי השני כאבן ולא כתולדתס הוי הראשון באבן
 שנית ראובן זבולון ואחר דן יששכר אחר להגיה וצריך טעות נפל

 הוי לא כתולדת׳ כתיב דכי ו״ל הרמב״ס דסוכר מבואר וכזה נפתלי
 היאשול האבן כשתחבר כתולדות׳אלא נהרא אחתשיהיה אכן אכל
 אבני' השתי שהרי שהגהתי מה כפי תקרא׳כתולדות׳ השנית עס
 ראובן כשתקרא והמשל שמאלית כתף על וזו ימנית עלכתף זו היו

 לוי תקרא וכן האחר ככתף שמעון כנגדו תקרא זה שבכתף באבן
 אבן כל כתולדותס למימר בעי ולא אחר מכתף יהודה וה הכתף
 ז״ליהזסףמלאובנימן מהשציירהרמב"ס גם 5 עצמה כפני

 יצחק רבי דעת היה זה דהא לכאורה ו״לצ״ע חסרהפךפרש״י
 כתולדתס רנב״י לה מתקיף דהקשו דסוטה זאיתותבהתספ׳ו׳

 זי״ל ־ מלא והכא חסר בנימן התורה כל אלא והשיבו בעינן
 בכי חמשין התס פריך דכי סוגיא ההיא לפרש הבר ו״ל דהרמב״ס

 דברייתאדקאמר לת׳ח דאיתא מיבעיא לא קושיא דהך הויא חדא
 גמליאל בן אלאאפילולר״ח עלאבןזווכ"העלאבןזו בהדיאכ"ה

 דפלי׳עלי׳ היכי כי אכן כל על כ״ה דקקני כמאי את״ק פליג דמדלא
 יהוסף יצחק רבי משני כי א״כ ליה מודה ןבהא ש״מ השמות בסדר
 מלת דמפרש לת״ק דיישב דהתינח רנב״י ליה פריך באבן קבעו

 בן לר״ח תיקשי אכתי אבל מיהודה חוץ שנולדו כסדר התולדותס
 ולדידך פי׳ בעינן כתולדותס והא וזהו וכ״ה כ״ה הוו דהיכי גמליאל

 כעת אביהם להס שקרא בשמות כתולדותס למיתר כתולדותס הזי
 דסוטה פ״ק כמ״ש כן קראו יתברך ה' אלא קראו לא וסף ויה קולר׳

 הוי דהכי בסוגיא ותשכח דוק מלא בנימין כתבו דלדידיה תירץ לזה
 הכר ז״ל הרמב״ס וא'כ לעיניס כתאוה אחרון בקונדריס כמי'ש

 הלכתא כי סתס כלשון לה דתני לשוס דכרייתא דהלכהכת״ק
:יהוסףכתכו ונדידיה עשיקא

 החתבירא דמינה וקשה * עצמה תורה להו קרי הלכה נדבר
 רכא הוצרך למה א׳כ עצמה תורה מיקרי הלומד דניוקדהאדס

 להכריע לו והיה חדא ובצרי רבנן דאתו שהסטפשיסמכח לומר
 העוס׳כתור' דהחל דאמר׳ דכתר טפשי׳ שהס עצמס מצד הטפשות

 בתור' כשעוסק מפניו עומדין אין למה א״כ עצמו לי׳ס״ת הוה
 ועז׳דכי עצמו ס״ת הוא שעה באותו הרי עצמו לס״ת שעומדין כמו

 חדא רבנךובצרי דאתו משוס מס״ת ת״ח דעדיף רבא ראיה דהביא
 דלא כעידנא אף מתורה עדיף הת״ח להיות לו היה זה מטעס א"כ

 עולם אהבת ובספר התורה מן יותר כחזה בו כקשיש כה עסיק
 כתבתי שנשרף תורה ספר על היא״שז״לאלוקרעיסוכו׳ בלשון

ג אתר תירוץ

תצוה פרשת
 מעוג׳ משה אמר עמכ׳דבריס קחו ד״א רבה שמות ףז^יידץ

 זה אויב מפניך ויגרש אומר רכי וכו׳ אלקיקדס י י "^׳ י
 צר אלא ואויב צר ולמה ואויב צר איש המןשנאמר

ג לך ואויב לי צר לבנים ואויב לאבות צר למטן ואויב למעלן

זכור לשבת
 כפי זהחשן האפוד ענין למעיין פה אציע וה שנבאר טרם

 דעת צייורס אפוד מקשה :שראיתי הדעות
שביעידסוטה־ פרק הגמרא

 ליה סבר אי ו״ל להרמב״ס ליה פלג דאכתיצ"עמאן אלא
 הצייור דכתב אלא השמו׳ כסדר ואף כוזתיה לימא כת״ק

 דרך בירר אלא כרחב״ג ולא כת״ה ולא כהנא כרב לא כמאן דלא

 אףכפיהצייורשכתבנוכשס נופלת הקושיא וזאת :לעצמו
 רבינו כשס שכתבנו בצייור גם :כתאן דלא דפירש ו״ל רש״י
 נולד נפתלי דאחר שנולדו כהדר דהוי שכתב לתמוה יש ו״ל בחיי

 בבני אלא כתולדותס להקדיס הכתוב חש תימאדלא וכי ואשר גד
 איך ונפתלי דדן קשה האמהותא״כ בני הס ואשר גד אבל האמהות
 סייס ושמא האמהות בבי שהס כיון וזבולון ליששכר הקדימס
 כני שהם זזבולן ליששכר כבוד לתת כדי האחת האבן כסוף כנפתלי

:ודוחק השנית האבן כראש להקדימם לאה

 והס שנולדו כדרך ממש ציירס ז״ל להרמכ״ס חשן מקשה
 יששכר ואשר גד נפתלי דן יהודה לוי שמעון ראובן

 יהוד' לוי שמעון ראובן ציירס ו״ל ,לרש׳ :בניתן יוסף וכולן
 ז״ל הס״מג כתוכ וכן בנימין יוסף אשר גד נפתלי דן בולן ז יששכר
 ,כתולדות זה לפי הוי היכי וקשה ־ ו״ל בחיי רבינז סדרס וכן בשמו
 אינז לומידכתולדותסדחשן ו״לשנדחק מהרא״ס הגאון מצאתי ולזה
 כדברי דסוט׳ע״ד כפ״ז אהכה רצוף כספר ועיין ע"ש * דאפזד כמו

 תמיד עילת כפרשה פסוקים קצת ונבאר : התוספות
 לדבר שמה לכס אועד אשר ה׳ לפני מועד אהל פתח לדורותיכם
 צרי׳לכאר כככודי• ונקדש ישראל לבני שמה ונועדתי אליךשס*

 שמה השינוי גס אלוהכ׳כתוכיסהכאיסכאחדכפוליסומכופליס
 ושלשה המשכן על ירמוז רמז דרך וקל :שסשמהלאכחנס

 תמיד עולת זהו המקווה הג׳ שניוכית וכית ראשון בית מקדשים
 אלא היה שלא משה שעשה שבמדכר משכן כנגד מועד אהל פתח
 אועד כתכ ולזה ראשון כיח כנגד שתה לכס אועד אשר שעת לפי

 הרמכ״ס כמ״ש עד עדי זאתמנוחתי נאתר ועליו וועד כית שהיה
בגמרא שאמרו דרך על שמה כתב ולוה הבחירה ן"לפ״אהל׳בית

נתיב



לט תצוה פרשת
 ולשפחות לעבדים אומר יצחק רבי בנס האומות ולא באומות קנין

 אומרת אסתר שכן להרוג להשמיד נקנין אתם אבל נקכין א א
 לנו כתב שכן החרשתי נמכרנו ולשפחות לעבדים ואלו לאחשורוש

 ק״ק • להשמיד וכז׳שמא לעבדים שם והתמכרתם בתורה מרע"ה
 ע״י מאי ותו י קובה אין מאי אלא ולהלי׳ל קונה אין למה דקאמר
 פרדישנא־ להאי רישנא האי וכי בכס כיוצא ד״ת קונה ואין שחזרתי

 היתר וה״ז להרוג להשמיד שמא המאמר בסוף הכל שתמהו מה ותו
 אין למה דה״פ ויראה • לעבדים נקנין אתם אכל שאמר הקודם

 למה כן קונהזאס שיש משמע והתמכרתם שאמר אחר כלומר קונה
 לעולם רב השיב לזה • הקודם סותר שזה קונה זאין אח״כ כתב

 לאחריו אלא לפניו קאי לא קונה ואין ומ״ש לעבדים שהתמכרתס
 * הברית דברי אלה קונה שאין לפי נמכרתם למה אמר וכאלו

 רב דברי ומפרש לאחריו חוזר קונה דואין נמי סובר ג״כ ורשכ״ן
 דלא דבריו לפרש אמרדבא רשב״ן ולא אמררשב"ן דקאמר ודוק

 מהאומות נשתנו מה התורה קנו שלא תיקשיעלרבזכיאימשוס
 אין האומות פירש בכס כיוצא קונה ואין שחזרתי ע״י פירש לזה

 שירצה מי נמצא לא הכל הקב"העל לפישכשחזר לעונש ראוייס
 כך כל אומות ה נענשים אין לזה בכס כיוצא עליז ולקבלה לקנותה

 יותר לעונש ראויים עליכם וקבלתם אותה שקניתם אתם אבל
 שהקכ״ה אף קיימנוה ולא קבלנוה כלום האומות כמ״שפ"קדע״ז

 המסקא כפי גס רצוץ בקבה דחאס תברתהון דא ועל להס הקשה
 בכסשוס קונ׳כיזצ ואין זהו ההר עלינו כפית כלום האומו׳ שאמרו
 כיוצא להיות זכה לא קונה שוס התרה לקנות רוצה שהיה אזמה
 אחר בענין קונה ואין מפרש יצחק ורבי כגיגית ההר לו שיכפו בכס

 מוכרים ע*י והתמכרתם ר*ל דאין התורה בפירוש ז״ל רש״י כמ"ש
 אכל ולשפחות לבכסלהמכרלעבדיס בכל תהיומרוציס אתם אלא
 אומרת אסתר שכן וזהו להשמיד רק לעבדים אתכס קונה ואין

 הייתי ולא שותקת הייתי נמכרנו ולשפחות לעבדים ואלו לאחשורוש

 לך תדע אומרת אסתר שכן שיתקתה״פ שהייתי והטעם מדברת
 לעבדים דאלו משוס שותקת ואיני לדבר המלך אל באתי למה

 משה שכתב מה בי מקיימת שהייתי לפי החרשתי נמכרנו ולשפחות
 נמכרים להיות תתרצו אתם פי לעבדים שס והתמכרתם בתורה

 שאם להרוג שם והתמכרת׳ משה כתב שמא לכך קונה ואין לעבדים
 להריג' אותנו שיקחה מחיי׳ מות לנו שנבחר זמן שיבא כן משה כתב
 בתורה משה כן לנו כתב אס ממיתה יוסדחשיס בכל ליסוריס ולא

 זהתמכרת* עלינו כתב לא אבל לקיי׳הגזרה להחריש צריכה הייתי
 קונה ואין אלא כתב לא ומחרישים מרוצים נהיה שאנו להרוג

 והתמכרתם בהם הזכיר לא הנמכרים על אבל יתרצה לא שהקונה
 מדברת ואיני מזה מח־שת אני אס כן כתב שלא וכיון להריגה שס
:וחריף ונכון משה תורת בספר כתובה לא אשר הזא קללה כ א׳

 איהו שנא ומאי המן זה אויב לעורר ויש ׳ הקודם מאמר
 צר מהו להבין צריך גס • לישראל היו ביס וי א וכמה

 תו ־ לישראל ג״כ צר היה המן שמזל כתב תואר יפה ובספר למעלן
 נבואה אלא עין ואין מ״ש תו ׳ ח״ז בה׳ משתמשים שהם במ״ש צ"ל

 במ״ש צ״ע תו * העדה עיני דמיתקרו החכמים שהס אמר לא ולמה
 מן עלתה שהעל הקודם סותר שהוא טל יערפו שמיו אף זכה״א
מן רעלה מלבד משמע שמיו אף דמלשזן כתב תואר וביפה הארץ

■ מןהשמים: כן גס ירד הטל הארץ

 על ואתה הכתוב סוף לקייס כדי המן על אויב דדריש ויראה
 למרדכי שאמר בהמן זה שנתקייס תדרוך במותימו

 להו הוקשה גס • תדרוך במותימו על ואתה דכתיב עלי קוססק
 איזהו המן זה כתב לזה אויביס וליכתוב יחיד לשון אויב נקט דאמאי

 עלינו שעמדו לפי עמלק זה ^הכל יותר בתורה המיוחד אויב
 כדרך עמל׳ לך עשה אשר את זכור כתיב בעמלק מהמצות לבטלנו

 איקרי דביאה קדושין ריש ש כמי בדרך וזהו זכור במשכב שטמאס
 האויב וזהו בלבו ע״ז ששס לו שישתחוו שהי׳־רוצה אז״ל המן וכן דרך

 כאותו שכתכתי מה ועיין מההורגו יותר האמתילאדסהמחטיאו
 בעצם יוכן למטה ואויב למעלה צר :יתרו בפרשת מאמר

 המקדש כית לבנות כא וסמך הכית ובא בפסוק בילקוט עסמ״ש
 עד מעלה של בירושלים אבא ללא אז עוד וידעת לבטל המן ועמד
 יכול שלא להקב״ה צר שנעשה צר זהו מטה של בירושלים שאבא

 • מטה של לב״ה למטה אויב שנעשה לפי תעלה של בירושלס להכנס
: אחשורושכתכושטנה מלכות שםגתחלת זכמ״ש חרב שיהיה

קי( ם! > א ״

 הל מן יותר א׳ מיחמקדש שהיה לברים לה׳ רמז ואכבדה כתיב
 שני בית כנגד שס אליך לדבר ־ דברים ל״ה רמז בה״א שמה )זהו

 ,החמש שיבואו הג' הכית כנגד שמה ונועדתי ׳ דברים ,ה שחש־ז
 כי בכבודי ונקדש נאמר ועלזים בשל־יות בו וימצאו שחסרו לכריס
 זהו לבנותה עתיד הב״ה ע״י רק ודס בשר ע״י יתקדש לא הג הבית

 א'ובית בבית רק מדכר שאינו יראה הפשט וק״ד :רמז דרך
 אהל פתח לדורותיכם תמיד עולת הקודם בפהוק ואמר ב׳

 בסוף נאמר זה ועל משה בימי שהיה למשכן רמז דהיינו מועד
 נות הקרב ג*ו כי לרמוז שמה לכס אועד אשר שם אליך לדבר הכתוב

 וועד בית שנקרא פירש שמה לכס אשראועד בביתא׳ ינהגו נ״כ
 כתכ ולזה עד עדי מנוחתי זאת דוד אמר שעליה המוריה הר והוא
 לכני שמה ונועדתי ׳ ושממה שמה לשון ליחרכ שעתיד רמז שמה

 וועד נקרא שהוא שני ככית אף ינהגו הקרכנזת אלו ישראלרמזכי
 אחד לדין וכיוון ושממה שמה לשין שמה פה וכתב ישראל לבני שמה

 מקריבין לפיכך זז״ל הבחירה כיה הל' פ״ז ז״ל שכתכהרמכ"ס
 אומר אני ולמה וכו׳ בנוי בית שס שאין אעפ״י כלס הקרבנות

 לפי ולעתיד לשעתה קדשה ראשונה קדושה וירושלים במקדש
 והרי בטלה אינה ושכיצה השכינה מפני וירושלס המקדש שקדושת

 בקדושתן ששוממין אע״פ מקדשיכם את והשימותי אומר הוא
 "מ מ ושממה שמה חרב שהוא אעפ״י פירש שמה ונועדתי ז"ש עומדין

 שאמרתי כמו עולה עליו להקריב ותוכלו שלי הוועד בית הוא
 למה חרב שהוא מאחר תימא וכי לדורותיכם תמיד עילת קודס
 ,פי בכבודי ונקדש עצמו ז״ל הרמבי׳ס טעס לז״א שם להקריב נוכל

 אינה ושכינה השכינה כמ"שמפני כבודי בסבת הוא קדוש׳המקדש
 כמו הוא שמה כי פשוטו מידי יוצא איןהמקרא כי ואף לעולס בטלה

 האפוד ובקנין :מדרשו עס פשוטו לנו יש מקוס מכל שם
 שהז' בזי׳יו יהוסף אפוד ב יי׳ שצ זיל הרמב״ס לתעל׳בדברי שהקשיתי

 להרב מצאתי בעינן כתולדוהס והא התס דפריך הגמרא הפך
 דכי שתירצתי ממה הפך ותירץ אותה שהקשה ז״ל משנה בכסף
חנינא לרבי דאלו קמא לתנא היינו בעינן כתולדותס המקשן פריך

 : ראובני ולא ראובן למימר אתי כתולדותס

 דהא מידי קשיא לא דלת״ק חדא צדדיו משני מוקשה והדבר
 דלר״ח ותו תולדותס סדר לענין דריש לא כתילדותס

 תולדות׳ בזמן שנקראו כשמות כשמות' כתולדותס דדרש גמליאל בן
 שלא יהוסף ולא יוסף היינו 'כ א ראובני ולא ראובן אמר זה זמטעס

 בשמות ולא דנקט ומאי ל שאז" כמו אלא״הקב״ה כן אביו קראו
 למצא דבעי משוס היינו יהוסף במי נקט ולא משה להס שקרא
 וה״ה ושמעוני ראובני מייתי להכי השבטים בכל אחרים שמות

 לשיטתיה אזיל ז״ל והרב תולדתו שס זה יהוסףשאין ולא יוסף נתי
 שהריר׳ח^זר ידעתי ולא חנינא כרבי פסק ז'ל דהרמב״ס שכתב

 הצייור>שצייר כמי אינו והתס שני בחומש שהס כדרך בפירוש
 כפי ז״ל הרמב"ס בדברי שפיר מעיינת וכד הרמב״סז״ל•

 שמאלי אבן ובציור יששכר אחר דן ימיני אבן בצייור שהגהתי הה
 כתולדותס דפי׳ ז״ל הרמב״ס דסובר כתבתי וגס זבולן אחר נפתלי

 ניחא בהא זה לצד זה מצד אבניס השתי נקראים כשיהיו הוא
 בני קאמר דכי וסובר גמליאל כן כר״ח "ל ז הרמכ״ס ממש דאתי
 בני ומ״ש זה לכתף זה מכתף א׳ כשתקרא היינו הסדר על לאה
 זז באבן מכאן ואחד זו כאבן א'מכאן היינו וא'מכאן מכאן א׳ רחל

 ובני בנימן השנית ומשליס יהוסף האחת האכניסמשליס בסוף
 אבן על וחציין באמצע זה אבן חצייןעל פירש באמצע השפחות

 שפי׳רש״י מה על וחולק מכאן ונפתלי ואשר מכאן ונד דן באמצע זה
 בשנייה זבולון יששכר יהודה לוי שמעון ראובן ר״חוז״ל בדברי זי׳ל

 אני מה אלא דק״קמ״ש אלא והבן יוסף אשר גד נפתלי דן מימן
 ז״ל הרמב״ס דלדעת אמרת הא קושיא ומאי כתולדזתס מקייס

 זה מכתף יחד כשתחברס האבנים שתי כי; ר״ל דכתיכ כתילדותס
 בן ז״לדר״ח הרמב״ס דסבר י"ל כקולדותס נקיאיס יהיו זה לכתף

 נקראים ביס האב שתי חבור כין לדידי ת״קקאמר לדברי גמליאל
בשמות כתולדותס מקיים אני מה לדידך אפילו כתולדותסאלא

: תולדוקס כעת שנקראו
 בפתיחתאדאשתר תחלה ונדבר הקודס מאמר לבאר נשוב

 קונה אין למה קונה אין וז״ל הכל בו נחבטו אשר רבתי
 שחיזרתי ע׳יי רשב״ן אמר הברית דברי הקניתם שלא ע״י רב אמר

לכס יש אתם אמר רשב׳יי בכס כיוצא ד״ת קונה ואין האומות כל על



תצוה פרשת
 כמאה שנטלו אעפ״י כגמרא מ״ש ירמוז נבואה יעקבזו קיץ

 מ״ש פי על ונדרוך ניטלה לא החכמים מן הנביאים תן
 וירמוז המקו׳אח׳חרבן כזה וכו׳דורשי׳אותו הפסו׳דוישכון שזה הי״ת
 החכמי׳ נבואת אחד עיניס ב' הבבואה כענין לנו היה הבית דבזמן
 זה שוה הנבואה דאין שם ז"ל הרמב״ס הנביאיסופירש נבואת )אחד
 החכמים נבואת אכל חזון דרך על הוא הנביאים שנבואת זה מעין
 הנבוא' והפשידו בגלות בדד ישראל ששכן אף זהו חכמה בדרך הוא
 להם נשאר אחד עין יעקב עין נבואה של עיניס מהשתי מ״מ

ג החכמים נבואת דהיינו
 ק״ק נביאיה גס תורה אין בגזים ושריה מלכה המקונן אמר זה

 ד׳ בטלו סנהדרין משבטלו מ״ש ירא׳עס אמנם תורה ואין דליכתוב
 בגויס ושריה שמלכה כיון זהו ההוא המקום מן דכתיב משוס מיתות

 אין דכתב היכי דכי קשה אמנם * תורה דאין נמשך מינה
 מ״ש עם אמנם ׳ נביאיה גס מאי נבואה אין ליכתובנמי תורה
 מיהו לחכמים נבואה נשארה חרבן שאחר דאף מקונן דהיה ניחא

 הנביאים אותם מיבעיא ריתחאלא בעידן אבל זמן אחר היה זה
 חוזר נביאיה גס אלא החרבן בזמן מצאו לא דודאי חכמים היו שלא

 נביאיה וזהו התורה כת של נביאים שאפילו שהזכיר תורה למלת
 בשע׳חמוס מהם נבואה ניטלה לא חרבן שאחר אותם שאפי' ככינוי

 11ישר וישכון בפי'הכתוב אפשר או מצאוחווף לא אפי'הס
 היו כן לא דאס שפיזרנו ה' צדקת מ״ש עם יעקב עין בדד בשח

 נמנעים הס קטיעה מלכות להו יאמרו פן ומיראתם אותנו הורגים
 לפי והטעם יהרגם פן יפחדו שלא לבטח יהיו בגלית שהם אף והו

 בטחונס יהיה זה יחד כולם ואינם יחידים פי׳ בדד יושבים שהם
 מן הטל כעלות איך לך תדע פי׳ שמיו אף אומר הוא וכן )דוק:
 הכתוב א כה דהא השמים מן מרדתו הברכה יותר מתרבה הארץ
 ואומר אף כלשון משבח ותירוש דגן עושת שהיא לשבתא״י כשבא

 שתתרבה כדי כי ארצות כשאר שאינה ישראל ארץ של שבחה לאו
 דגן מוציאה היא א׳'י רק האדמה מן טל שיעלם צריך הברכה בהן

 הטבע בה לשנות צריך אין ארצו ולא טל יעי־פו ששמי! אף ותירוש
 כדי ולכן ההיא בארץ קדושה דאין מדבר דשאני המדבר בדיר כמי

 מן שיעלה להיות צריך הטל היה הברכה ההיא בארץ שתתרבה
 שעיקר גמורה ראיה הרי כ א׳ השינוי זה צריך אין הא״י אבל הארץ

 בה שיש ישראל ארץ לשבח הארץמדאצטריך מן הוא בטל הברכה
: זה שינוי בה שאין אף כרכה

 נשתנה ישראל שבשביל אומר הוא דכאן תיאר ביפה והקשה
 שנעשו אדס אותו גבי אמרו בשבת ואלי העולם טבע

 סדרי עליי שנשתנו זה אדס גרוע כמת ואמרי להניק דדין לו
 הוא גרוע כמה זה אמרו דאס ברור והתירוץ * בראשית

 האדם בגוף נעשה דכשהשינוי ועי״ל דביס כשביל ולא יחיד בשביל
 עיזי כגון מבחוץ הוא כשהשנוי אבל זה אדם גרוע כמה אמרו אז

 אמרינן לא התם חמרא זהות קלא והדר כקרנייהו דובי דמייתי
 עסמה הטב פי'יבא בה׳ בה'שמשתמשים נושע קס :גרוע
 למלאכים אע״ה שעשה מה לרז״ל שמצינו המן ן כעני שמדבר שקדם
 הכני בעצמו תקב״ת להס פרע לחם פת ואקחה כגון בעצתו
 גאוקך חרב ואש' עזרך מגן לו סמך ולזה שליח ע״י ולא לכס המטיר
 הקב״ה ע״י אחת ג'דברים כתן שהיו אבות תג׳ זכית כנגד ויכחשו
 ממטיר הנני כעצמו הקב״ה כנגד מלמטה וטל מלמעלה וטל בעצמו

 למות נפשו שמסר יצחק זכות השמים מן טל כנגד זכותאברהס זה
 ערכות בשמי שהוא המתים בו שחיין לטל רמז הוא השמים מן וטל

 נטל שנתברך יעקב כבגד כמן שהיה הארץ מן וטל כחגיגה כמוזכר
 השמים מטל אתרו וכן בזכותך הטללים ליעקב הקכ״ה אמר ל ואז"
 דהטל המן כענין שאמרו מה עם י״ל השמים טל שכתוב ואף התן וה

 מן קרי ושפיר משם ויורד וחוזר האויר עד הארץעולה מן העולה
 מן מעליותיו דסלקילהתם כיון בתענית שאמרו דרך על השתים

: ליה קרי השמים

תשא פרשת
 מצות כל רשלי משוס יוסי רבי אמר דביצה כ׳ פרק ך•

 לא הכי אי משבת חוץ בפרהסיא נתן הקב״ה שנתן •"*י י
 אודעינהומתןשכרהלא שבת עלה גויס ליענשז

 תשמורו אתשיתזתי השבתאך למקלת אודעינהח

זרש״י ׳ רבי ומאי מיעט מאי לרכזת ואת למעט דאך לעיין יש
 : בשבת המשכן מלאכת יעשה שלא למעט אך כתב ז״ל

 בכל ורקין אכין כי אצלי נתכוון ולא דבריו על כתב ל ז׳ וחרמכ״ן
 המיעוט תדרשו ואם בז המצווה בדבר ימעטו מקוס

 נמצינו גדול כלל : כשבת מותר המשכן שמלאכת נמצא
 ז״ל דלרש״י למעט ך א כענין ל ן והרמב״ן י יש" מחלוקת שיש למדין

 אין ז'ל נלהרמב״ן ככתוב המצווה שאינו בדבר אף ,להיו׳המעו יכול
 והגאון:חדש דבר והוא המצווה כדבר אלא המיעוט להיות יכול

 אך כפסוק מטות ירש״יז׳למע דב על ראיה הביא ז״ל מהרא"ס
 שלא מ״ש עד וכו' לחלודה המיעוט שדרשו רז״ל ואף וכתב הזהב את

 הכר ז״ל דהרמב׳ן משס ראיה ואין • כלל בכתוב שס בזכרו
 את דאך לראיה דומה הנדון ואין רז״ל כדברי לחלודה דהמיעוט

 מרכה אינו גס בכתוב שנוכר במה המיעוט מדבר שאינו נהי הזהב
 החלודה כי טומאה מענין שאינו בעניןהגיעולדמיירי דבר שוס
 הכתוש בענין הזהב את אך ופוגעמלת נוגע הטומא׳ואינו מן הוא
 אינן המשכן דמלאכת אומר אתה אס שבתותי את הכאכאך אבל

 אפי׳כמלאכ' שבח בשמירת לרבו׳ולהוסיף אך באה הא שבת דוחה
 בס* מפ׳נח ז״ל רש״י דברי על הגאון שהבי׳ראי׳עזד תה המשכלים

 אני * שס שפרש״י כמו א1 המיעוט לפרש א״א וכתב דמכם את אך
 בבריית׳אך שאמרו כמו אפש׳לפרש דהא לגאון דאשתמיסתי אומר

 וא״ס אך תל אפי׳כחמ״ו יכיל אך ת"ל שאול כ אנוס יכול דמכם את
 שנאמר עצמה בדרשה המיעוט והוי ז׳ל הרמב" יפרש נמי הכי

 למדרש צריך דמכס את דתואך הגאון דסבר לומר ודוחק ־ בכתוב
 מיעוט הוא האחת הדרשה כ וא ובת בת כמו ואך אך מעוטי תרי

 הוי״ו מן חכמים של האחרת והדרשא כשאול אבוס אפילו יכול שאז״ל
 אך ת״ל כשאזל אנוס אפילו יכול זימני תרי דריש דברייתא דוחק ה ז

 ואך אך דדייש אךמשמע ל ת כחמ״ז אבוס אפילו יכול למימר והדר
:הגאון תלונת ז״ל הרמב״ן בעל סרה וא״כ נח פ' שכתבתי כמו

 ודורשי נפש אבדה מ דרשו רז״ל ־ וינפש שכת השביעי וביום
 לאדם יש נפשות ששתי תבותשתיס סופי אמרו רשומות

 ובמכילתא:באהב׳עיל׳למעל׳השכת בזה כתבתי וכבר כשבת
 ת״ל הדין מן אף או עבודה ממלאכת שכת וז״ל הזה בפסוק דרשו

 ומשפ' צדק אומר היא וכן כטלמלפניולעולס הדין שאין מגיד וינפש
 יירא' כ את או׳דרשנו והוא עכ״ל תתי׳פעלו הצור וכתיב כסאך מכון
 שנייו׳יושב שביוס בשעות הקב״ה עושה מה בגמרא שאתרו תה עס
 ובזה עמו קניגי ועושה לויתן עם שוחק רביעיות העולס כל את ודן
 ה״א שבת מדכתיב דאי ותירצו וינפש היינו שבת היינו דמקשיס יובן
 עבודה ממלאכת מיבעיא לא היום בהס שעוסק הדברים מכל

 בו שעושה שמפרשים כמו דהיינו .לויתן עם שתשחק דהיינו שעושה
 זכו' סולמות עושה התנא כמ״ש שעושה אחרת מלאכת קניגיאו

 נת לדון שנייות בשעות יום ככל מלומד שהוא הדין מן אפילו אלא
 והדין מיתת לחייב יבא דשתא כשבת האד׳ את דן שאינו השבת ביום

 כן גס דורש זינפש ת״ל אתר לזה ־ שבת דוחה אינו הוארציחה
 בטל הדין דאין וה״פ כגמרא דרשתס כעין נפש אבדת וי המכילתא

 וממיתו בשבת אותו דן מיתה שתתחייב ומי בשבת אפילו מלפניו
 מכון ומשפט צדק וכת״א הרשע נפש אבדה וי וזהו נפשו ומאבד
 וכה״ל! ־ משפט בלי רגע ישאר איך הכסא עמוד שהוא ואחר כסאך
 עצמו על ואמר בשבת מת שמרע״ה קצת לדעת פעלו תמים הצור

 הדין מן לתי״ת קושיא ואין פעלו תתיס כשבת אותי שהמית אעפ״י
 הו^ כך פירוש משפט דרכיו כל כי בשבת נפשות דיני שאיןדנין

 תמים הצור עוד ואפשר ־ תדיר ושופט יושב להיות לעולס מנהגו
 כשם שלימה פעולתו הארס שתצייר פעלוע"דרז"לבמ״אדצייר

 כך בו נולדים שכמה כשבת אפילו מגה״ז לאדם הנפש את שמניא
.־ כשנתתוציאה אפילו בהוצאתה

 הכתוב נבאר צייר הוא הצור דמלת הפסוק בזה חז״ל דרך תל

 למה לרמוז צייר הזה כמקום להקב״ה שקרא אחר כענין
 ומשה ואמו ואביו הקכ״ה באדם ג׳שותפין אחר כמקוס אמרו שהס
 יתברך חכמתי גזרה זה דלתה גדול קושי לתרץ כיון ע״ה רכינו

 כפין יציר שיהא די והיה ונקבה זכר חכור ע״י האדם את להוציא
 חכמתו גזרת אדם שחטא שאחר הראשונים ותירצו הראשון כאדס

 נלכד כפיו יציר היה ואס לחטוא יצרו אשר האדם את לזכות כן
עונו למחול הדין מן היה לא חוטא כשהיה ונקבה שתוףזכר בלא

אמנם



מ תשא פרשת
 לדברי לדקדק ואין שבתות ב׳ ישמרו שלא נפש בפקוח למעט אך

 המצות מכלל שבת נפיק ומי נפש פקוח למעט שכתב ו״ל הרמכ״ן
 אפי׳בפרהסי׳ לרכות דכא מתרי חדא וי״ל בהם וחי כהו דכתיכ כלס

 אך לאו אי כהס וחי ככלל ליתנהו אינמידכיוןדע"זזג"עוש״ד
 המצו" ככל שקולה שאינה דקילא מק״זמג״ע שכת כילף ה״א בשכת

 דפתת ק״ק ־ יומת מות מחלליה : ששקולה שכת כ״ש
 כל כי וכתכ וחזר יומתו ולא יומת כמות וסיים רכיס לשון במחלליה

 מחלליה כלשון דפתח היכי דכי ותו * יחיד לשון מלאכה העושה
 מלאכה העושה כל כי ליכתוב שינה למה לדכר טעס כשנותן
 להוציא כאחד כח היה לדין שכיון ויראה ־ מחלליה כל כי וליכתוכ

 זה והוציאו שניהם ונשתתפו יכול אינו והשני לבדו הקורה את
 כז ואין מסייע אלא מלאכה עושה בקרא אינו והאחר חייב שיכול
 האחל שכת מחללי שבי שכין מציאות יש פירוש מחלליה ז״ש ממש
 האח׳ר אבל יומת דוקא מלאכה העושה כי טעם ובת! יומת דוקא

: מסייע רק עושה נקרא איבו
 מותרים שמיס חפצי אסורין חפציך לדין כיוון לכס היא קדש

 ולא לכס יעשה לכדו כהוא הגמרא מדרש מעין והוא
 כיוון פי׳ השכת את ישראל כני ושמרו :נפש כאוכל לגבוה

 התרתי אס זהו הרבה שכתות לשמור כדי אחד שכת עליו חלל לדין
 פירוש לדורותס השכת את ששמרו בזמן הוא אתהשכת לשמור לך

 נסבה תהיה א׳ שכת כשתשמרו אס אכל הרבה שכתזת ששומרים
 אן מצילו ואינך נפש פקוח שיש אחרים שיתחללו השכת אותו בשכיל

 הרמכ״ס כדכתכ כדבר גדול איסור השכתאלא ישראל ישמרו לא

 כשביתה שייך עשייה דמה ק״ק השכת את לקשות : ו״ל
 ע״ה שמאי ענין לשבתיך שכיך מחד לענין כיון אמנם לשמור והל"ל

 כיוס טוב אוכל לעשות ימים מהו׳ הגון דבר שישמרו ושמרו זהו
 עול' ברית :לעשו׳ודוק ומלת ושמרו מלת כעצם יבא ובזה השכת
 שיתקיימו צריך כתור׳זהו לעסוק אלא שכתות ניתכו לא ענין לרמוז

העולסאלא נברא שלא פירוש עולם ברית שהוא התורה השבת עס
:וכו' ולילה יומס כריתי לא אס כשבילה

 לכל שבת אמרה משז״ל עס השבת את לעשות עוד ואפשר
 כנסת הקכ״ה לה אמר זוג כן נתת לא לי זוגו כן נתת

 את לעשות סכה יהיו השכת ישראל ששמרו כזמן זהו זוגך בן ישראל
 ישראל שמירת וע״י זוג בן לו שחסר לשבת חסר שהוא השכתדכר

 עס שכרתי ברית אותו זוגזיתקייסכריתעולס בן לו יעשו השבת
 זוג כן נתת לכל וקנין :זוג כן לו לתת עולס ככריאת השבת

 מעיד אין ועלי עליהם מעיד יש שבעולם הדברים לע"דדכל מבואר
 יהא ישראל כנסת עליה שירחם בעל לה שאין מי כמו יחידה שאבי

 אס בירושלמי מ״ש עם עוד ואפשר עליך: ויעיד זוגן כן
 כני ישמרו אס זהו נגאלים היו כתקנה א' שבה מקיימין היו ישראל
 כרית שהוא דלעתיד השכת אותו לעשות יזכו השכת את ישראל

:לעולם שבת שכלו עולם בקרא שהוא פירוש עולם
 לא הכי אי דפריך במאי לעיין יש ־ הקודם במאמר נבאר

 הכ״ה שחזר אשכחן ופרש״יז״לדהא עלה גויס ליעכשו
 ואנא השבת על דבעכשיס לו הגיד ומי להענישם להם התורה
 אבל המצות שאר על הוא הדין ליום הקב״ה דכשמענישס אמינא

 אז״ל שהרי כחיי רכיכז הקשה גם ־• לא גילה שלא השבת על
 כי ארץ מלכי כל ה׳ כדכתי׳יודוך האומות כל שמעו שי'הדברות

 שנאמ׳ דאף לומר אפשר ולזה ־ היתה בכלל ושבת פיך אמרי שמעו
 לישראל ניתבה מצוותיה פרטי מ״מ כלל כדרך כי׳הדכרותשבת

 צריך תו :ודיניןכמרהאיפקוד שבת כמ״ש במרה כשהיו כצנעא
 הוא שהאמת משמע עלה גויס ליעבשו לא הכי אי דמדקאמר לעיין

 בגמרא שכתב כמו שבתו אס דנעכשיס לייא דכלפי וקשיא שכעכשיס
 דעלה לומר אפש" ראשונה ולקושיא ־ מיתה חייב ששבת גוי

 שחטאו מה בשביל לעתיד גויס יענשו שלא קאמר בשבילה דקאמר
 לכך ולומר לטעון להם יש שהרי קבלוה ולא התורה להם שהחזיר

 התורה כתוך שהיה הטובה המתנה לנו נתת שלא לפי קבלנוה לא
 היית ואס גלית לישיג! אבל שיששכת לנו גילית שלא השבת שהיה
 המצות ככל שבתששקולה מתכת בתורה שיש לישראל כמו לנו מגלה
 ' שלא כמה גויס ליענשו לא וזהו בעבורה התורה כל מקכלין היינו
נתגלה שלא שכת של כשכילה פי׳ עלה יהיה והטעס התורה קכלו

: התורה ככלל שכת להסשהיתה

ת/ ס! 2 ב *

 להצדיקו מקוס הקלה מוצא ונקבה ע״יזכר שנוצר כיון אמנס •
 חוטא אדם כשבן לו שחת השני כפסוק ז״ש קורץ מחומר כי ולומר
 שכני מה מומס בניו לא לזכותם הקלה אזמר טענה מה לו ושחת
 בני שהם לחטוא להס שגרס מומס זהו י"תכהחלט כניו אינם אדס
 בא פעלו תמיס הצור ירצה או :דורעקש ודסהנקראיס כשר

 כי והשיב באדס הרע היצר ברא למה סירכא דדינא אעיקרא לתרץ
 באדם יצה״ר היה לא ואס משפט דרכיו שכל לפי כזה פעלו תמיס

 שיכריחנו מי לו שאין כיון הטוב לעושה שכר לשלס מקוס היה לא
 שברא עכשו אבל הרע יצר בו שאין כיון לחוטא למחול מקוס לא גס
 לזכותס אומרהי״ת מה חוטא כשהאדם פי'וש לו שחת הרע יצר
 שה׳ לפי גרס ומי העון שהוא המוס גרמו לא בכיו פי׳ מומס יו נ ב לא

 זאת תגמלו הלה' יבא ובזה היצ״ר שהוא ופתלתול עקש אותי של דור
 אמנס נדיב הוא נבל דהפך הראשונים קושית חכם ולא כבל עם

 משכהו זה מנוול בך פגע כמושאז״ל ניחא ביצה״ר שמדבר אחר
 היצ״ר שהוא נבל של עמו אתם אם פי׳ נבל עם זהו המדרש לבית

 שוס חפץ שלא פירוש שולאחכס לפי הוא תחתיו משועבדים שאתס
 היה שס הלכתם שאס לב״המ וללכת חכם להיות בחכמ׳ מכס אחד

 עמו פי' נבל עס אלא נבל עצמו שהעס איט נבל עס זה ולפי נימוח
 שר״ל ה׳ עס בהפכו אומרים שאנו ע״ד והוא בבל שנקרא היצ״ר של

 הכתוב כמ״שבראש להוכיחם חזר הוא הלא וכתב וחזר ה׳ של עמו

 ומאי מיעט מאי שבתותי את אך שהקשינו ולמה : הלה׳
 וזהו הקודש על מחול שמוסיפין הדין לרבות שבא לע״ד יראה רבי

 בכניסתו להוסיף שצריך הדין לרמוז רבים לשון ושבתותי את ריבוי
 שבת במה' שהופר כמו למעבד תיטעי לא ד למעט אך ואמר ויציאתו

 יוסף רב שהזהירה ואחר ומדלקת מאחרת יוסף דרב איתתיה
 ולא יקדים שלא ובלבד תנינא לה אמר יום מבעוד הב־הלאדלוקי

 מיעוט והו שבת לכבוד כעושי! נראה אינו הרבה יקדים שאס יאתר
:את מלת שריבה במה אך

 אחר שייך לאחרים לאמר מאי קשה לאמר ישראל בכי אל דבר
 בגמר׳ שאמר מה עם ויראה ־ ישראל בכי אל דבר שכתב

 ויכולו תיקרי אל להקב״ה שותף נעשה כאלו ויכולובע״ש האומר
 אל דבר זהו אתה אף נעשו ה'שמיס הקב"הבדבר מה ויכלו אלא
 כי ובזה השבת עכין בפה שיאמרן לאמר אותם וצוה ישראל בני
 לברוא במ״ב שעשיתי והפלא האות פי׳ וביניכם כיני היא אות

 אתה אף בדבור אכי בשתוףביכיוביכיכסמה הוא בדבור העולם

תופפ׳ שפירשתי מה כפי שבתותי את אך ואפשר :בדבור
 שבתותי כאן וז״ש ממיתה התוספות למעט אך זהו ויציאה דככיסה

 וכתב יציאה ושל כניסה של נוספת שביתות ב׳ לרמוז רבים לשון
 ושמרתי לשוןיחיד כתב מיתה אצל אח״כ אבל שאינ׳במיתה אך בהס
 ביבי היא אות כי יבא ובזה • יום של עצומו שהוא השבת את

 רש״י והביאו השביעי ביום אלקי' ויכל בפסוק מ״ש עם פי' זביכיכם
 מחול להוסיף צריך ורגעיו עתיו יודע שאיכו ב״ו התורה בפירוש ו״ל
 כחוטהשער׳ונרא׳ בי נכנס ורגעיו שיודעעתיו הקב״ה הקודש על

 אחת קושיא ישראל לי יקשו בשבתעכ״לז"שהכתובאס כלה כאלו
 בראשית כמעשה עשיתי כן לא ואני השכת על תוספות מצוה שאני
 וביניכסכי כיני הפרש יש אמר לזה השערה כחוט כז נכנסתי אלא
 אס אתם אכל יום היה כיככלו׳מלאכ׳עדין וידעתי העתי׳ יודע אני
 תכשלו שאינכ׳יודעי׳העיתי׳אפש' כיון הקודש על מחול תיסיפון לא

 היא אות כי וזהו החול על ותוסיפו הקודש מן ותגרעו שבת באיסור
 מ׳5ע בקדושה תגעו לבל הוא התוספות על מזהירכם שאני מה פי'

 ביני הוא וסימן שאות כשם כי רוצה ואבי העתיס יודעים שאינכם
 הוא אימת ביניכם וסימן אות יהיה כך שבת עת אימת יודע שאני
 לכן יוצא וזה נכנס זה עין לכויןכזה-בהרף תוכלו לא ואתם שבת
 בגמרא למ״ש ירמוז וביניכם ביני היא אות כי ,הוספה לכס צריך

 כפ'ונתן זיל רש״י נשמהיתיראלאאודעינהוז״שלשוןאותכמ״ש
יתירה הנשמה שהיא בשמים לי שיש האות כי וזהו בשמיס אות אליך

 :וביניכם ביני כמוס אלא לאומות גליתי לא הסוד זה
 נפש פקוח למעט אך ז״ל הרמב״ן דעת לפי עוד ואפשר

 הדין לרמוז רבים לשון שבתותי נקט לכך דמחללין
 אומרים אין רפואה שצריך ימים לשמנה בשבת לחולה אמדוהו שאס

 עליו נתחלל אלא אחת שבק רק ן עלי יתחלל הערב־ולא עד ימתינו
מלת מיעוט שיבא כדי שבתותי הכתוב הכא נקט ולכך שבתות ל



תשא פרשת
 ליענשו דלא קושיא הך דהגמרא הפירושים לכל אצלי
 ששבת נוי לקיש ריש בעלמ׳כשאמר לה ליפרוך עלה גויס

 דלא ואפשר הכא דתתרץ תירוצי מהני שוס שייך ולא מיתה קייב
 שביתה להם גילה התורה להס דכשהחזיר דה״א בעלמא פריך מצי

 להס הנאמר ישבות! לא איסור להוציאסיזכלל ה רוצה והיה בשבת
 בלא באיסורם הניחם התורה קבלו שלא הקב״ה וכשראה במ"ב

 שבת דאף סכר לקיש דריש זה״א מיתה חייב העוסק "שבזתודגוי
 וקשי' לגלויי עביר לא שכר מתן צ״עבמ״ש תו בפומבי: ניחן

 זה ובכלל מצות של שכרן מתן יודע שא״א נמיתנן דבכלהמצות
 וקשה שכרן מתן פי׳ בתקלה העם דברי את משה וישב במ״ש קשיא
 ק פ כמ״ש ראויים שהין המדבר לדור ד ואפשר ׳ איפכא תנן להא
 לאותו היו ביצרם צדיקי'ושליטים מעשה לאותו ראויים היו לא דע״ז
 כשתי א11 כתב לא בתורה אבל המצות שכר מתן הקב״ה גילה דור

 הדורות כתורה השכר כותב היה שאם שכר המתן כלבד מצות
 מניחים היו המדבר דור כמו בנפשם שליטים יהיו הכאיסשלא

 דברי ודוק מרובה ששכרה באותה ועוסקים מועט ששכרה המצוה
 שנה ולא שכרן מתן יודע אתה שאין ששנה בתה הזהב לשון התנא

 אכל יודע א״א הזה כדור אתה דוקא לרמוז שכרן מתן נודע שלא
ניתן לא גס שככתכ בתורה נכתב ולא ידעו התורה שקבלו הדור

: פה על המצות שכר שימסור למרע״ה רשות

ויקהל פרשה

 שעל משה זה ברכות רב אמניס איש רבה שמות
 ואץ ידו על מתברך היה גזבר שנעשה מה כל '׳ <|י י

 כהונה ובקש לוי שהיה קרח זה חוטא להעשיר

הקודם בפרשה השבת כמעלת דברי אחר :גדולה
 במ׳אככיר אמרו לרמוז ויקהל אמר זאת־ פתיחה לבאר ידי אכופף

 : הדברים אלה וז״ש כשבת ודרוש גדולות קהלות לך עשה

 ואו' כע״ש המתפלל כל כגמרא למ״ש כיוןכזה הדברים אלה
 ה׳ בדבר שנאמר כמ״ב להקב״ה שותף נעשה כאלו ויכלו

 דהיינו שבת ענין בפיו שידבר פי'מי הדברים אלה זהו נעשו שמיס
 ה׳ויהי׳צוה עם נשתתף כאלו לו יחשב האיש לוה ה צוה אשר ויכלו
 לכתוב שדקדק מה תעשה ימיס ששת : ושתוף צוותא לשון

 פירצ׳בשדהו לו שהיתה חסידא ההוא ענין ירמוז ע״דהפש׳ בצירי
 יש ׳ר ת שאמרו ענין ירמוז גס מעצמה תעשה זהו צלף בו ועלתה

 ופה שבתא במעלי כמי עכיד ולא שבת כזליה עכיד לא ד וכשכר שפל
 יהיה השבוע בכל שובת שלא מי דדוקא תחשוב שלא השבת על ירמוז

 לו יהיה וכחלא כלהשבועבטלן לושכרביוסהשבתאבלמישהוא
 ימיה בששת בטלן אדס שאתה לז"אאעפ״י בשבת שביתתו על שכר

 שאיכך אחרים ע״י נעשית שמלאכתך בצירי תעשה עליך שנאמר

 עמוק ענין בזה יראה אמנם 5 בשבת שכר לך יש טורח
 כאמרה אמרו ועוד מיתה קייב ששבת נוי שאמרו הדין פי על ומתוק

 מלאכ' תעשה כתב אי א״כ נאמרה ולוה לזה בסיני ונשנית נח לבני
 ישבותו לא באיסור מצווים שהיינו דהוהמצוה משמע הזה בפת׳ח

 ונשנית ישבזתו לא נק לבני נאמרה דהא ים גו ה כמו השבוע ימות כל
 גויס מכלל יצאו שישראל דה״א אלא בפתק מלאכה תעשה בסיני
 כמו האיסור מכלל שכת הוציא ולישראל ישבות! לא השבעה כל דהס

 תעשה כתב לכך ויצא בכלל שהיה דבר כתורה כמהדכריסשיש
 מששת לישתוק תאמר ואס לעשות תוכל לומר רשות שהוא בציר״י

 להוציאנו הציר״י ניקוד צריך ואין כוליה מלאכה תעשה ״מיס
 כל כשביתה אסורים דישראל ה״א כתביה לא אי דאף מהטעותי״ל

כסיני נשנית ולא נח לבני נאמרה נמי תניא השכועדהא ימית
: ודוק נאמרה לישראל

 ימים ששת להזכיר לו מה השבת ענין ק״קליכתוב ימיה ששת
 ששת זהו שנת דוחה אינה המשכן דמלאכ' ז״ל שפר׳יי מה עס אמנם

 וכזהיכא : לא בשבת כמשכן׳ואפ"ה מלאכה לעשות מצזה ים ית
 הבחירה בית הלי א׳ פרק ז״ל הרמכ״ס מ״ש לרמוז ויקהל מלת הטב
 תעשה וזהו המדבר כדו־־ ונשים אנשים בעצמם לסעד חייבים הכל

 : ממונו ע״י תעשה בעצמו עושה שאינו מי שאפילו גציר״י

 מצות אלא ינו15דהל״לדהא3וההד קשה ג הדברים אלה
 אפי׳עע״ן השבת המשמר ל שאז' למה רמז אמנס הדברי׳ מאי שבת

 בדברים שחטאו מה להם לרמוז הדברים אלה זהו מוקלין כאנוש
 שאלה תזכו שלשבת זאת מצוה שתקיימו כיון אלהיך אלה שאמרו

 ועשתה מלשין תיקון לשון לעשות ויהיה אותס לתקן גנאי הדברי׳של
 פקוח לדין לכס במלת כיון קדש לכס יהיה : אתצפרניה

 ע״ד לרעתכם לא השבת בתתי להנאתכם לכס וזהו שבת דוחה נפש
 שנת שקלול ז״ל הרמב״ס למ"ש לכס כמלת עוד וכיון להנאתך לך לך
 ישראל כגדולי מצוה אלא ולקטנים לנשים מסור אינו ;פש פקוח על
 סנהדראות ראשי יש ובכללה העד׳ כל שאתס לכה מסור השבת זהו
 מסור לכס הוה הקדש וז״ל הקדש קדוש בדין בגמרא שאמרו דרך על

 נתבארמ"שבפ׳הקזדמת ובזה :ואהרן משה עס שמדבר לכס
 הרמב״ן לדעת שם ופירשנו שבתותי את אך ישר^ בני אל דבר ואתה

 לכתוב דקדק לכך נפש פיקוק אצל שנת להתיר בא אך ז״לדמלת
 : ודוק תקלל שבכלס גדול אתה אפילו זה שקלול לומר ואתה

 שמיס חפצי אסורין חפציך לרמוז קדש לכם יהיה נטי אי
 מלאכה תעשה ימים ששת : לגבוה ולא לכס וזהו מותרים

 הדין לרמוז קדש הז׳ וביוס איסור לו לסמוך כדי בציר״י תעשה אמר
 עושה שאינו מעצמה מלאכתך שתעשה אפי׳בדבר אסורים דחפציך

 תעשה כתב ואי למחר צריך מה לראוי נכסיו שמעיין כגון דבר שוס
 דבר ההתר דמיירי במאי משמע הוה האיסור סומך כשהיה בפקק
 לכסקדששבתשנתוןלל יהיה : כשנת ממש עושה שאתה

 ושבתון ושב׳ כוקציו לשמוק לכס יהיה זהו לכס לה׳וקציו ירמוזחציו
 כמלת כיון מלאכה נו העושה כל : בתורה ללמוד לה׳קציו

 נגמי־ת והיא כע״ש במלאכי להתקל מותר ז"ל הרמב"ס שכתב ן די בו
 אש מלת ייתור ק״ק : אש תבערו לא : בשנת מאליה

 זיר' : תבעירו לא דהל"ל תבערו לא ומלת מושבותיכם בכל ומאי
 לשון משתמע תבערו לא דככלל המכבה דין לרבות תבערו א׳לא

 דמשתמע תבערו וזהו הרע ובערת כמו הדבר ביטול שהוא ביעור
 ל^ אמי* : כיבוי דהיינו האש וכיעור האש הבעית תרתי

 : חייב העציס נתן זאקד האור נתן אקד לרמוז רבים לשון תבערו
 אינו האש שתולד פטור טבריה בקמי המבשל לדי! כיוון אש אמר
 המתל את שהמקמס הר״ת שכתב לדין כיון אש אמר במי אי :כאש

 מושבותיל בכל :הבערה של אב משו קייב אינו גחלת ועמאן
 ביתו והשורף קייב כלשהוא ז״להמבעיר הרמב׳יס שכתב לדין כיון

 כי חייב מקלקל שהוא אף חבירז דירת ושורף פטור מקלקל שהוא
 פטור דשב׳ פטורי כל ידעת וככר מתקן הוא מאויכו שמתנקס כמה
 הזכיר כלכדשלא כאיסור שהוא אשפי׳ תכערו לא ז״ש אסור אכל
 השרפה כשיהיה מסקילה פטור אימת לך פיר׳תדע כך ואקר יומת
 דירת אכל מקלקל שהוא עצמו דירת האדם ששורף מושבותיכם בכל

 כשאנו דהא לדקדק זאין : סקילה בר ת0ה שרפת אס קברך
 רמו דלוה אמרי' זהיכי מדרבנן הוי בשבת אסור אבל פטור אומרים

 מהל׳שבתוז״לנאמ׳בתול פ'כ״א ז״ל כתבהרמב״ס הכתו׳י"לשהרי
 המגיד וכתב לשמת קייב מלאכה שאינם מדברים אפילו תשבות
 מן סמך דבריהם של לשבזתין דיש רבינז כוונת תהי׳ או עלי! משנה

:שבמכילתא הברייתות דרך מה מתשבות התורה
 סתם תבערו לא כתי: דאי אש מלת כייתור עוד ואפשר

 אש כתב לזה גקלת כעין ממש שיבעיר עד סד״א
 האש הכעיר רק גחלת שנעשה עד ממש הכעיר שלא אפילו דהיינו

 כמל׳ זה וחלוק מכעיר תשו׳ חייב כלבד שלהכת עליית דהיינו כלבד
 ת״ר הקס גרסינן ע"ה דף פסחים מסוגית למדתי אש

 הקשו והתוספות וכו' יבא ומסיק וכו׳ אש גחלי המחתה מעל ולקח
 דה״א וכ"ת לוחשות והוי אש נחלי ליכתוכ הא ולקח אצטריך דאמאי

 אפשר לא גחלה מחצה להכיא יכול כניסתו כדרך אכל כפנים דוקא
 כדרך דאפילו למיתר אש גחלי ומדכתכ סגי אש ככקיכת להכי דאי

 לכארדרךאחרבכרייתאומתרצאקושית׳ ולינ״ר :כניסה
 משוס גחלי ולא אש דליתכי לומר רוצה אין וכו׳ אש אי דקתני דמאי

 לית׳ שתי׳דלא דכר ומאן ולקח ת״ל מסיק היכי דא״כ חד דקש׳תרתי
 ותו * אש ומלת גחלי תלת אלא הזכיר לא דהא ליה ארתצריך ולקח
 דמאן שלהבת ותחצה גקלת תחצה ס״ד היכי לחוד אש דתמלת קשה

 לפרש לקיר׳ ׳ גחלת כוליה פלגלךואיתאאוכוליהשלהבתאן
 אש !תיבת גחלי ותיבת ולקח תימת תלת תצריך דתנא רנא דסובר

 ברישא



מא רההל פרשת
 גחלי אלא כת: לא דאי ואמר אש זתיכת גחלי תיכת מצריך ברישא
 כלומר אש מה אי אמר ואח״כ אש כתב עוממות אפילו ה״א בלחוד

 תירץ לוה ולקח ליכתוב ולא אש עס גחלי דלכתוב ליה קשיא דהשתא
 עץ שיביא ה״א גחליםלוחשו׳^א ר״ל אין אש גחלי דפירוש ה"א דא״כ
 מגחלת נפקא האחד שמחצית שלהבת ומחציתו גחלת מחציתו דלוק

 לקיחה זלק׳דמשעת תלה גס פי׳ ולקח ת״ל אש ממלת האחר ומחצית
 משעת הזי אש פי׳דגחלי ולקח דכתיב דהשתא ובודאי אש גחלי תהא

 הוי אש דמלת לומר דאין גחלי פירושאדמלת הוי אש ומלת לקיחה
 דכפניס כיון לקיחה משעת גחלת מחצה גחלי ומלת שלהבת מחצה

 ומהי מולקח לשתוק להתיר קרא אתי להכי דאי גחלת כולה הוי
 מקפידין אין מ׳ב״ו לפני גחל׳הא כולה שיהא צרי׳ דכשמביאין תיתי

 אותה שמביאן כשעה לא לפניו שהיא כשעה רק גחלת כולה שתהא
 הסברא הפך לאשמעיכן ולקח תיבת מדאצטריך ודאי אלא בדרך
 הוי שלהבת ומחצה גחלת מחצה יכול קתני כי דבר סוף ־ ודוק

 ולא אש אי דקתני ותאי אש ותיבת גחלי תיבת תיבות מכחשתי
 לא אש גחלי ולקח שהס תיבות דמהשלשה משוס אש גחלי אי קתני

 אצעריך לגופי דגחלי אש ומלת ולקח מלת שהס השנים אלא מייתרז
 יכתוב ולא ולהכיתניאיאשפי׳אילאיכחזכמיותראלאמלתאש

 זהיר והוי באבות התנא יאמר וזה : ונכון וחריף ולקח גס
 דקדק לחנס לא ׳ אש כגחלי דכריהה כל וכויעדואף בגחלתן
 י ברישא כמו כגחלים לומר הספיק ולא אש שגחלי לכתוב מסיפא
 זועפו׳ כפנים יהיה אלא רע אליך ידבר לא שהת״ח אף ירצה אמנס
 פנים הסתיר כך אפי־ במעט המכוסות עוממות הגחלים כמו עמך
 גל ונעשה בו עיניו נתן ע׳ד נענש ותהי׳ תכוה שלא זהיר הזי ממך

 שהם רמו אש הזכיר ולא סתס גחלתן ברישא נקט ולכך עצמות
 עמך פנים בהסתר רק כלל בכעס עמך מדברים כשאינס עוממות

 לומר דקדק פועל ככעסכלדבריהסעושיס עמך כשמדברים אכל
 לו׳ ודקדק ולאעוממו דהרא אש גחלי גחלי׳בוער'כמו פי אש כגחלי

 שאינם אפילו אלא קללתס מכעיא לא לרבותא דבריהם כל ואף
 אס קפרא דכר כעזכדא עמך בכעס מדברים רק אותך מקללים

 אלמלא דכתובות עובדא ההיא וכי כאן אין זקנה כאן אין חכמה
 דבריהם כל ואף ומיתזהו כשגגה הזה עונתו ביטול לא קייס יהודא

 אלא דברקפרא ההיא כי בכעס דבריהם לאמבעיא חלוקות קרי
 שלא יהודאקייס דאלמלא ההיא כי בכעס שאינס דבריהם כל ואף
 אמוני' איש קודם מאמר רע: פועל חתכו שימות רוצה היה

 הרב׳ גירס׳ זן ידו על הברכה שורה שהי׳גזבר מה כל שעל משה זה
 בתורה ברב' ושרתה עליה ונאמן גזבר שהיה התורה על אף וחוזר

 שפלפל יבורך הוא עין טזב בנדרים דגרסינן מאי דהיינו ידו על
:לישראל במתנה ניתבה והוא לו ניתנה התורה

 מה אמרו לך כתוב בפסוק תשא סוף כרבה יוכןמ״ש ובזה
 אס שתרצה מה כתוב למשה אומר אתה הקב״ה לפני

 ואס יאמר אל ח״ו ה הקב׳ להס אמר הוא שלי התורה לישראל יאמר
 היאך הכל הקשו ־ הוא נאמן ביתי בכל שנאמר הוא כאמן יאמר
 הפלפול לי כקן הקב״ה שיאמר אפשר מ״ה אמרו דה״פ וי׳ל נאת,

 עליו יחלקו אס א׳'כ כנדרים ש כמי מישראל אחד לשוס ולא במתכה

 דכיון הרבים הפך נכונה היא שסברתו להם יאמר ישראל חכמי כל
 שהפלפול ז״ל הרשכ״א תלמידי כתבו הרי לו ניתכה ההורה שפלפול

 המפולפל כדעת ההלכה פשק לכשיהיה גדולה ראיה זהחדודהיא
 משוס ש״ת כב״ה דהלכה ב״ק לצאת מדאצטריך ראיה והביאו יותר
 תשה יחלוק וא״כ טפי דמחדדי משוס כב״ש פסקינן הו' ב״ק לאו דאי
 שהתורה דאחר להם דיאמר הפסק כענין ישראל חכמי כל על

 להם אתר ־ רביס לגבי כמותו הלכה א'כ הפלפול דהיינו לו ניתנה
 ואס דעתי קבלו להם הרביסלומר עם יחלוק הקכ״הח״ודמשה

 תה יודעיסדמפכי יאמרנאתןהואפי׳אמרלהסהקב״האיאתס
 שהוא תרע״ה אף היו דענויס משום כמותם הלכה לקבוע כ״ה זכו

 שפרש"יז״ל כמו דהיינו הוא נאמן ביתי ככל כדכתיב נאמן
 ודאי שבביתי הסודות מגלה ואינו דכי מכסה רוח ונאמן עניו שהי

 דלעול׳ מקום ככל כמותו שפי׳קאמרדהלכה זאת תדה לו שיש שכיון
 מוהרי׳ הגדול שפי׳רבינו כתו וענותו צדקתו מצד מסכי׳אלהאמת

 מה תפני הלכ׳כתות׳דה״פ לקבוע הלל בית זכו כענקמה קארוו״ל
 :כמותן הלכה לקבוע סכה שתהא כדי האמת. אל תמיד שיכוונו זכו

 היה גזבר שהיה מה כל שעל שאומר הילקוט גירהת וכפי
 שיתרכה וכדי המשכן מלאכת על חוזר ידו על מתברך

 הכל היה והמשכן המדוד בדבר שורה הברכה שאין לפי הברכה
 אותם ויברך וכו' המלאכה כל את משה כי׳וירא כתיב מה במספר

 יאמר ואס יאמר לא הקב״ה במ"ש עוד ואפשר :משה
 אלא שלו שהתורה הוא בדבורו כאמן לומר הכוונה אין הוא נאמן

 נו אי לכך בר בלא ועייל בית נאמן פי׳ הוא שנאמן לפי ה״ק אדרבה
 שבא רצ״זמי סי' הדין עם ויובן הוא שלי התורה יאמר אס נאמן
 ונמצ׳הפקדון תוכהקין סימנים ונתן אכיכס אצל הפקדתי כך ואת־
 לכנוס רגיל יהא שלא והוא בידו הפקדון לתת לדיין יש שאמר כמו

 אמרו והכי׳הסימכין הוא אחר של רגילשמא היה שאס זה של בביתו
 בתורה שירצה מה שיכתוב לך כתוב לו שאמרת שמתוך אפשר מה

 הקורה סימני כל שיודע לפי שלו שהיא ראיה ויביא שלו שהיא יאתר
 שהיא הקורה סימני שיודע בתה ראיה אינו הכ״ה אתר ודרכיה

 ליככסכל רגיל שהיה פי' ביקי נאמן יודעהואלפישהוא ואס שלו
 ודמי הקורה סימני והכיר הוא נאמן ביקי בכל בביקוכדכתיב שעה

 עודשאמרותלאכיסאנחנויודעיס ואפשר שכתבנו: לדין
 שלך תהא הקורה לומר פירושו אין למשה שאמרת לך כתוב דפירוש

 אלי יקרא מפיו בו שכתוב ברוך כמו לך צריך ואין לעצמך כתוב רק
 כתוב פירוש ויסבור טועה יהיה תשה ואפשר הספר על כותב ואני

 הקב״ה ואתר ־ שלי התורה לישראל ויאתר יהיה שלך דהיינו לך
 שהתורה כמ״ש נאמן שאינו ישראל לו יאמרו יאמר ואס יאמר לא

 נאמן ראהו שהקכ׳ה נפקד אלא פי׳איבו הוא נאמן דהא היא שלו
: הוא נאמן ביתי בכל כתוב שכן כידו התורה והפקיד

 קפ״ה סימן ה"לשלוחין הדין פי'עם הוא נאמן עוד ואפשר
 לעצמו לקנות יכול השליח ואין הוא שליח הסרסור

סרסור פי׳ עליה עשיתיו ן את נ רק במתנה התורה לו נתתי לא זהו
לקנות: יכול אינו והסרסור

פקודי פרשת
 פתיחתאדחכימי * לחרבן דרוש פקודי•

דעל בעדנא חשכת לא אמאי שמשא וא״ל משה פתח י י
 מהימנ׳לא מש׳רעאי בחייך א׳ליה מקדשא סנא׳לבי

 דבזא׳ רק ־• דנורא פולסי שיתין לי דתחו ארפוןמיבי ולא לי שבקון
 רמו פעמים שני תשכן נאמר למה וכת״ש הבית חרבן רמזה הפרשה

 למשכן הקרשי׳ ויעש בפסוק ברבה אמרו וכן פעמים שני שנתתשכן
 והלא משה אמר להקמשכן המקדש בית עתיד ישראל של מחבתן

 הצדיקים הקכ״ה אמר עליהם תהא תה מקדש יהא שלא זמן יבא
 שהצדיקי' לתשכן הקרשים ויעש מפסוק דייקו מהיכן וצ״ע ־ שבדור

 ומאי עומדים שטיס עצי דדייקמדכתיב לי וירא׳ • תתמשכניס
 שטיס עצי ובהן מקדש ואין יחרב שהמקדש אף ה"ק אלא עומדיס

 ארו מין ושטה כארז יפרח כתמר צדיק כדכתיב הצדיקים שהס
 בכל לעולם עומדיס הצדיקים אלו הס ארזים מיני בגמרא כמ״ש

 משכן לא אפילו ה הב׳ בפת״חשאמר למשכן נקוד ולזה ודור דור
 שפירשנו וכזה ־ עומדים הצדיקים שהם שטיס עצי מ״מ שיחרב

 שיש מה כל כש״ר שאמרו מה ניחא הצדיקים על נאמר שטיס דעצי
 עומדים שטים עצי למטה עותדיס שרפיס למעלה ישלמטה למעל?

 תלאכי׳ תאן בנדריס בגמרא כמ״ש שנקראיסמלאכי׳ הצדיקיס פי'
 עס להם דמיון תה מתש העציס על שיטיס עצי תיירי אי אבל רבנן

 של בתשכן שיש מה שכל שאו'ל וכזה : עומדיס שרפים
 נטה ציון בת חומת להשחית ה׳ חשב המקונן אתר למטה יש תעלה

 תאי ותו וחומה־ כחיל וסייס כחומה פתח ישלדקיק וכו"קו
 קו נטה וכתב נדחק ז״ל ורש״י לכנות הוא קו נטיית נטהקוכל
 ה׳להשחית חשב אמר ונראה ־ תהו קו כתב וראב״ע פורעניות

 ישראל יחטיאו שאס יתברך הי'בדעתו כך לעולם ציון בת חומת
 לכלות׳לגמרי ולא ציון לרח׳על עשה וחבני׳ומה בעצי להשלי׳חתתו

 כבגד שלמטה ב״ה מכוון המד׳שיהא משמי׳ארץקז השליך קי נטה
ועל למעל׳ יכב׳ לא מעה של יחריב שאס זה עיי לוכזר כדי תעלה של

ידי



פרשת
 זה כל שאס המקונן מתלונן ועכשיו ציין חומת על ירחם זה יח

 כי נזק לו שיוציא אף ידומכלע השיב לא לרחם כדי הסיתןשעשה
 נמוכה חות' ז״ל רש״י שכתב כתו וברשורא שורא וחותה זיאבלחיל

 ע״י חילוחותה ויאכל תטה ושל תעלה לשל רתז גבוהה חזתה נגד
 לא "ל ז כלש להחרכשלתעלה נשכה היתת מטה של חומה שהאביל

: למטה שאכא עד מעלה של כירושלים אכא
 הכנתי אני המקונן אמר פירוש להשחית ה׳ חשכ אפשר אן

 הכנתי וכתה ציון כת חומת להשחית שהיתה ית׳ מחשכתו
 כך העזרות ארכו כך הכית הר לומר התדה קו שנטה כמה הדכר
 המדוד בדבר שורה הברכה אין ודאי וא'כ ארכו כך המקדש ארכן
 ירושלס לתת הקכ״ה תכקש שלעתיד כהספינה אתרו דהא לך תדע

 ואתה כתדה ואיכס "ה א של יש כרכים כמה מ״ה לו ואמרו במדה
 אתר זה :חשב "הפרזות הקב אמר ירושלסכתדה לתת רוצה

 דאל לרמוז משכן ב״פ אמר העדות משכן המשכן פקודי אלה הכתוב
 וכיוצא אדני׳ וכך כך קרשים וכך כך המשכן פקודי אלה על תתמה

 פקודי אלה כי החפץ תתמה אל א לז׳ מנין כלי ראוי היה שלכאורה
 כמו מכוון שהוא מעלה של תשכן על עדות שהוא לפי הוא המשכן

 פקד אשר מעלה של משכן דהא לך תדע שם יש כאן שיש מה כל זה
 במאמר לעיין דש כתכניתם: ועשה וראה ה' לו כמ״ש משה על

 ידע ולא ארור לשמש מרע״ה שקרא נחשב זר כמו כי חדא שהקדמנו
 כחייך לו שנשבע מה תו יומא ככל אמוחא ליה דמחו הוא כנפשו כי

 הדיוט משל יאתר כאשר אחרים בחיי לא בחייו לישכע לו והיה משה
 היה מרע״ה כי לתרץ ואפשר : העשירים שבועת שכן

 כפ׳ כרכה שדרשו כתו ימותו כיוס כנגדו שנתקשה השמש עם כעוס
 ארור לז״א עליך קובל השמש הכ״ה אתר יום לקשה בכיתי לא אס

 כדעל נתקשית לא למה כיוסמותי עלי שנתקשית כשם השמש תהא
 לא אכל נתקשיתי הרכה השמש והשיב ־ תקדשא לכי הנאה

 השמש שאמר הודעה רק שבועה אינה משה כחייך הניחוניות״ש
 וסברת מותך כיוס כנגדך שנתקשיתי ארור קוראלי אתה למשה
 חפץ כחייךהייתי פי' משה בחייך אלא כן אינו מיתתך תכעתי כאלו

 לי רמז הקב״ה מיתתך ביום פי'כי לי הניחו לא אלא כמותך ולא
 כפל יבא וכזה לשמש הקב״ה רמז מיד כרכה כת״ש כנגדך שאתקשה

 עד כמיתתך לי שבקו לא לי ארפו ולא שבקולי לא השמש דברי
 ארפון ולא למקדש כבאו צר לעת חשכתי כי לי ארפו ולא שאתקשה

:כשרגא נהוריך נהזר לי אתרו אלא לי
 הפור הוא רק שמקלל! אינו שמשא ליט ת״ש כי עוד ואפשר

 השמש אתה וארור עלוב וה׳פ גדא כיש דרך על
 ׳ סנא דעל כעידנא חשכת לא אתאי שתצא עד אותך מכיס יום שככל

 היה שכן משה כחייך אחרת פעם השמש והשיב אותך שיכו אפילו
 שיצאתי ואחר מלהכותי שיצאתי קודם לי שכקון לא הכפל זזהו

 אתי הדרך וזה לי ארפזן ולא להחשיך רציתי אויב שנכנס וראיתי

 שאין שכתבנו ובזה : שמשא תהא ליט קאתר דלא שפיר
 פסוק יוכן מטה של עדשיכנסכ״ה מעלה לב"השל נכנס הקכ"ה
 והשנוי הכתוב ייתור ק״ק שלו* אויביה לראש צריה היו המקונן
 איש בפסז' שאז״ל תצוה כפ' שכתבנו ע״ד ונאתר ־ לאויביה מצריה

 של לכ״ה צר דהיינו ופירשנו לתטן ואויב למעלה צר המן ואויב צר
 מאומות מעלה של שרים צריה היו זהו תטה של לכ״ה ואויב מעלה
 תטה של אויביה נתשך וכזה ישראל של מעלת שרי על וחשיכו לראש

 הא גבי כחגיגה התוספות מ״ש עם יראת אן :בשלוה היו
 יאמרו שלא כדי נ״נ תחת העולם כל הקכ״הלככש שהלך דאמרינן

 זה על וכתכו ישראל לחכת וזהו כניו את מפר שפלה אותה כיד
 צרי׳לראש היו ז״ש ראש נעש׳ התצ׳לישראל בגיטיןכל אתרינן דהיינו

 פי׳מלשון שלו אויביה אכל גבוהה אומה תחת שיהיו ישראל לחכת פי'
 אדרכה לראש יה צ היו טעם כי וספרו ושגגו ששלו ושגיאת שלו

 השנוי יותתק הדרך זה ולפי פשעיה רוב על ישראל את ה׳ כשנאת
: לצריה תאויכיה שנוי ולא לשלו לראש מן

 מלשון שלו ונפרש ראשיים אמר ולא לראש צריה היו יראה אן
 שעשו כלבים לב׳ משל כעניןכלק שאמרו ע״ד והוא שלום

 ראש להם שמו הרכה תאומות אעפ"ישהיו צריה זהו ביניהם שלום
 לישראל להצר כדי זה עם זה תריכיס שהיו שאע״פ הדבר ופירש אחד
 רוב על ת״ל תגן על יכול לראש צריה היו דרשו ורז"ל :שלו

 נקבצו שם גס נשתברו קולמוסי' וכתה כזה נחכטו רכים פשעיה
 : וקראו ספריהם מעל דרשו דיו"ת

פקודי
 ותו פשעיה רוב דעל קע״ל מאי להו דהוקשה דעתי ולקוצר

 דצריס סוכרים דהס ותירצו ואויביה דצריה השנוי
 דצריה הכתוב וכונת כלב ואויבים כמעשה צרים כי מאויבים רעים

 להצר רצו ולא כלכ הס אויביה אכל ישראל את מציריס לראש היו
 בידם צרים להיות האויבים רצו שלא דהטעס המקונן אתר בידם

 הס וכזה מגן על הוגה ה' כי כדעתם שאומרים ושגגו ששלו לפי
 אתר עאכ״ז למכעיסין כך רצונו לעושי אס בעצתם ק״ו נושאים
 סוברים שהם שנו כפועל צריה להיות רוצים שאינם אויביה הכתוב

 דבר הוף פשעיה רוב על ת״ל וזהו שטעו הנכיא ואותר עלתגן יכול
 ג״כ הדרך זה ולפי האויבים לשגגת פירוש הוא תגן על יכול דת״ש

 שלי׳עתה עשו עת׳ואו׳הכת׳לתה שלום שיאויכי'עשו כפשוטו נא׳שלו
 ה׳הוג' כי ת"ש כי פשעיינתצא רוב על ת״ל תגן על שסובריייכול לפי
 וו לידת הוגה בתלת תפסיק טעם שם הטעתיס טעו׳אויבייוכעל הוא

 התקונן: דברי הס פשעיה רוב על טעו׳האויכי׳ותלת תפסיק שס כי
 וז״לד״א כתאמר הילקוט גירהת כפי הראשונות על נחזור

 גזבר שנעשה הדברים כל שעל תשה זה אתונות איש
 ,להיז תשה זה ופירשו כרכות רב מאי ק״ל ־ תתברכותעלידו היו

 הגיד תצלינן לא תעובדאדרשב״ןדכפכאותותכאדאתרתי שידעת
 שנעשה הדכר בזכות ותהפך תשה נאתן נזכר הוא כך כל הכתוב

 ישראל הס הס עליהס גזבר שנעשה תכללהדכריס שהרי גזבר
 זז לא זו אף אלא ימותו להסשלא שבקש די לא כעגל וכשחטאו

 וזהו טוב ברכת תכא ועליהס לארץ רחמיסשיכנסו עליהם מלבקש
 את ארכה אליהם וכו'ותדבר לאכרהס זכור משה כתפלת שתצינו
 שהזכיר אלא זה די ולא כליתס לבלתי מספיק היה וזה זרעכם

 ה׳ דכפרק והגס ־ וכו' אמרתי אשר הזאת האק וכל להקב״ה
 דכרי ואלי אלו התסרשב״ן מסית הא הרב דברי אלו אתרו דברכות
 משה עשה היאך מצלינן לא דאתרתי דכיון להקשות ואין תלמיד
 אל להקכ״ה לומר ורצה אחת שבועה בכלל דהכל דכיון ל וי' כהפך
 מקצתו הותר דאל״כ דברים הב׳ יקיים דממילא ודאי שבועתו יבטל
 פ' כסוף דגרסינן מהא כזה עיון קצת לי ויש כלו: הותר

 המעוברות על בחמשי מתענין היו משמר בתראדתעניתאנשי
 דקי״ל כיון אתרתי מצלי והיכי ימותו שלא המניקות ועל יפילו שלא

 שמצאתי עד בזת מ-עיד עמדתי רכיס וימים מצלינן לא אתרתי
 דבר דהכל ותשני לה פריך יוסף כן כדואג רכתיכתעשה כאיכה

 התפללו לא לתה רשב״ן ביתי דא״כ לוה וק״ק ־ הקטנים הצלת אחד
 והיניקות דתעוכרות לפרש תתיתהולע״ד הצלה הוא אתרתידהכל

 חדא וא"כהוימילתא ותעוברזת תניקזת שהם דקאמרהויחדא
 על תתפללין היו לזה היונק תת נעכר שכשהחלב לפי

 יעכר שלא תתפללין היו וככלל יפילו שלא תעזכרות שהיו אותם
:וליזנק לעוכר דשוויאלתרוייהו תילחא והויא החלב

 : תטה של עם תקושר תעלה של דב״ה שכתכנו ובזה
 יגון עלי בפתיחתאדחכיתירביחנינאפתחתכליגיתי אמרן

 לבי עלי גיתיואעפ״כ ביתי עשיתי כתורה הוגים תבלי
 ביתי שעשיתי ואעפ״כ זהו וכו׳ אכוא דוייר׳דה״פעסתשז״ללא

 דרך גת כדכתיב והשפילו הקכ׳ה שדרך גתי תטה של כ״ה שהוא
 פלי שנוגע תת על לבידוי עלי כי בזת תתנחם אינן עדין מ״ת וכו׳

 תתצא שעיינתי תה כל כסוף הקודם ובמאתר ) לתעלת כ"ה שהוא
: ציון בכחתת טוב בכי אסיים המחבר אמר נבחר.( בכסף

נחמו לשבת

 יצדק תאלוה האנוש כתיב עתי נחתו ילקוט כ הובא פסיקתא
מעושה! אלא וראו ב ת צדיק להיות לאדם אפשר וכי

 אס ותה פעלך כעזתנחסישלסה׳ אלאאתרהקכ״ה גבר יטהר
 הוא כרוך הקדוש כשכא ניחתה טוכיס דברים רות על שדכר כעז

: וכמה כמה אחת על ישראל לנחם
 מעושהו אלא כמ״ש גס כפסוק חידש מה כי דרשני אומר והנה

 הוא ואס דקרא פשטיה היינו כתמיהא הוא אס וכו׳
 הנסמך קשר היה לא אס ולכאורה קרא מתיישב כניחותאהיכי

 כפשטיה קרא דאי דסכר היינומפרשיס וכו' הקכ״ה אתר אלא וז״ל
 אש כפול ותו וכו האנוש אליפזכאותרו חדש חדאתה תרתי קשה

 בו נבוכו דרוש אתת על להעתידנו אליפז פי׳דכוונת לזה מעושהו
 אף מ״ת רש׳ יהי׳צדי׳או אס אד על גוזר הב"ה הראשוני׳והאמ׳שאין

 שאינו



פקוח פרשת
 אותו מסייעים ליטהר נא רצויה האדם שכוונת בראותו גוזר שאינו
 מעושהו אס ואמר וחזר יצדק מאלוה האנוש הכתוב כפל יישב ובזה
 כתכ ולא התימה ה״א האנוש כתיב דברישא שנויס השני קושי גס
 כתכ אלא המעושהו כתב ולא מעושהו אס כתוב והדר אנוש אס

 אס עד כפסוק ז״ל כמ״שרש״י ודאי לשון יתפרש שפעמים אס לשון
 והדר יצדק כתב דכתחלה אחר שינוי יתוקן גס דברתי אשר עשיתי
 האדם וכי למימר בעי לא יצדק מאלוה האנוש ה״פ ודאי אלא יטהר
 כדעתך תעלה אס וכי אלאה״ק פשיטא דהא מבוראו צדיק יהיה

 ולא מבוראו לומר דקדק ולזה מבוראו נגזר הוא צדיק האדס שהיות
 מעושהויטהר אס אלא אח״כ ואמר זה לרמוז מבוראו יותר אמר
 בוראו מפאת גזור דאינו דאף הוא לומר צד לך יש אס אלא פי׳ גבר

 כתב ולוה אותו ליטהרמסייעין בא מקוס מכל הצדקות
שצדקזת לומר תוכל אס וה״פ אסולאה"אהתימה

 אלא אינו שזה דע מעושהו הוא האדם
 מסייען אז עצמו את גבר כשיטהר

 יראה אמנם : עושהז
 ומלת נחמו דק״לתרי

יאמראלהיכם
למ״ל

 שהוא יצדק מאלוה האנוש פסוק עס יובן הפסוק זה כי תירץ לזה

מב
 מיירי לא יצק מ&זה האנוש קאמר דתרתי צ״ל ודאי אלא כפול

 אעשה פלוני לזמן כשאומר האנוש רק מצוות צדקות בענין
 ח״ו מהקב"ה יותר ובצדקות בכיוון דבריו שיהיו ח'ו אפשר כך

 מעושהו ומ״ש&אאס • השעה לכוין יכול שהקב"הדוקא כן אינו
 ובזה מעון אחרתבעניןהטהרה חלוקה והיא כתמיה גבר יטהר

 שיתנחמו הוא לו׳לישר^שבדין הב״ה שבא דכת׳הוא נחמו מייש׳דתרי

 ועכ״ו כמוהב״ה בכיוון דבריהס שאין ודס בשר ק"וממנחמי 1ישר!
 ישראלולז״י^ את לנחם הקב״ה כשיבא נחמתכיכ"ש לבעז רות אמר
 והמלמד הלמד שמי' שאנו אומרי׳ק״ו כשאנו הוא שהדרך ב״פ נחמו

 נחמן שהרי בכיון ודברי אל שאני ממני נחמו הקב״ה אומר וזהו יחד
מתנחמים ואתם נחמו אדס בני לכס אומרים שהרי פירש

 לפרש תטעה שלא מהסוז"שאלאאמרהקב״הפי׳
 שאומר הנביא דברי הס נחמו פעמיס שב׳

לפי שתתנחמו לכס ראוי להסהנבי׳
, והדר שיאמ׳&היכס ששמעתי

דברו אמר מה מפרש
כן דאם וכו׳

 נחמו קרי
למ״ל

: למלמד וחד ללמד חד הקב״ה אמר נחמו ב״פ אלא כן דאינו לז"א



טוב בכי נכנס ז״ל הרא״ם מ על פלפול וגם

 לך אמור טוב כי קרא פתר לוי רבי כשס דסכנק יהושע רבי מ״ר
 פלה לך שיאמרו עד ושב מושמת זג׳ ב׳ ממקומך רחק הנה עלה

 יאמרו ולא עלה עלה לך שיאמרו מוטב רד לך שיאמרו תעלה ואל
 היא הגבהתי הגבהתי היא השפלתי אזמר הלל וכן רד רד לך

:לראות המשפילי לשבת המגביה טעס מה השפלתי

 וו והקריבו ז״ל מהרא״ס הגאון כתב בכיאהרן• והקריבו
 בבני ששתיהן למדנו הולכה לשון ומשמעותה קבלה

 דע • וכו׳ נהחאות בקצת אבל וכו פירושה שכך אהרןנ"ל
 ד' דף זבחים סוגית קולמוסו קן מתחת ז״ל לגאון דאשתמיטתיה

 וו מר ואמר המזבחה הכל את הכהן והקריב קרא אמר אלא >ז״ל
 רחמנא ואפקה הדס קבלת זז והקריבו ותניא לכבש אברים הולכת
 ופרש״י קבלה מכלל תפקה לא דהולכ' למימרא הולכה בלשון לקבל*

 בהולכה לאוקזמה אפשר ולא כתב שחיטה בתר א דה קבלה זו ן״ל
 ו״ל יש״י בדברי בפסוק נסחאוח השתי יתבררו מעתה ׳ עכ״ל

 המלאכה שהיא לפי כלומר קבלה זו והקריבו וה״פ שזה שפירושן
 דהקריב בגת' כת'ש הולל לשון ומשמעה לשחיטה סמוך הראשונה

 הולכת וו המזבחה הכל את והקריב כדתניא בעלמא הולכה לשון
 שם "ש כת הוא אהרן בבכי ששתיהן למדכו ז"ל רש״י עוד ומ״ש אברים
 לא דהולכה למיתר הולכה כלשון לקבלה רחמנא מדאפקא בגמרא
 פירוש זהו להולכה תהיה לקבלה שיש דין וכל קבלה מכלל קפקה

 צריך ואין תתפ״ש כך האחרת והנסחא ז״ל נסחאזאתשלרש״י
 מי ידעתי לא אך וז״ל עוד הגאון מ"ש גם ־• הפירוש הפרש
 אשהמיטתי׳ ־ ההולל הקבל׳זלא היא שוהקריבו לומר לרז״ל הכריח

 קבלת זו אומר אתה וז'ל י״ג דף התוספו׳זבחיס שהי׳קושית בזה גס
 או הכא קאמר היכי קשה ולפירושו וכו׳ בק״ז פירוש לעיל הדס
 בקבלה לה דמוקמינן נראה אלא התוספות ותירצו קבלה אלא אינו

 ההולכה אבל לבטלן דא׳א חשובות עבודות שהן לפי בזריקה או
:וזורק המזבח בצד ששוחט לבטלה אפשר

 רש״יו״ל פירוש על שס התוספות שהקשו מה ליישב ולל׳ר
 מפרש ז״ל דרש״י זריקה אלא איבו או קתני דהיכי

 כיון זריקה אלא אינו או קאתר דהיכי דק״ל משוס אחר פירוש
 דמהי קבלה זו והקריבו אלא הל״ל ולא בהדיא כתב הא דוזרקו

 יראה לכן ׳ קאמר נאמר לא אלו לומר לו ודוחק זריקה דהוי תיהי
 זו ואדרבה זריקה אלא אינו או כך דת'כ הבריתא ז״ל רש״י למפרש

 לא התורה דבכל לנו עסהכללשיש והוא וזרקו כחומשוסדכתיב
 זכתבתיו בתדשיס זולת לעכב וחד למצוה חד קראי הרי בעינן

 דאף זריקה אלא אינו דקתניאו והיינו אלי הליכות בקונטריס
 שפיר משני הכי ואפילו לעכב למצוהוחד חד צריכי וזרקו דכתיב
 למצוה זחד לזריקה *אתו קראי תרי אי פירוש וזרקו אומר כשהוא

 בשניהם יכתוב או הלשון הכתוב שבי למה סוף סוף לעכב וחד
 אמור זריקה הרי וזרקו אומר כשהוא ודאי אלא והקריבו או וזרקו

 הגאון כתב : ומלק הכהן :מדשני קבלי זז ו והקרב
 וכז׳עד כהן של בצקךנז אלא בכלי המליקה תהא שלא ז״ל מהרא"ס

 לה קבע שלא שחיטה בסכקומה אלא מליקה אין ה״א קרא לאו ואי
 צ״ע ־ סכין לה שקבע א״ד כהן לה שקבע מליקה סכין לה קבע כהן

 מזבח לו קבע כמי דבמליקה "ל י צפון לו שקבע לשחיטה מה קצת
 אהרן כני אל בפסוק בת״כ ראי׳ מצאתי כקביעותצפוןוכן והוי

 ומה הוא דין והלא כהכיס מצות קמיצה שתהא מלמד וקמץ הכהניס
 צפון לה קבע שלא קמיצה כהן לה קבע לא צפון לה שקבע שחיטה

 וקבע צפון לה קבע שלא תוכיח מליקה כהן לו קבע שלא דין אינו
:מזבח לו שקבע למליקה מה כהן לה

 שלא עוף דכזר ס׳ה דף זבחים התוספות על תמי' אני ובזה
 ולא כהן לו דקבע תוכיח קמיצה וא״ת הקשו כהן לו קבע

 שלא לקמיצה מה בת״כ כמ״ש לתרוצי האיכא הקשו ומה כלי לו קבע
 וכולי לשחיטה מה שהקשינו למה י״ל ?וך מזבח: לה קבע

 במליקה תיתי ,גופי צפון ה״א הכהן לאו דאי מהצהן תיק ליש וא"כ
 מליקה צפון לו קבע כהן לו קבע שלא שחיטה ומה גופי' ק״ו נהך

 הכהן וחלק דכתיב השתא אבל צפון לו שקבע א״ד כהן לו שקבע
 צפון למילף ליכא כן אס צפון אלא כלי צריך אין דבמליקה לומר

 דין כלי לה שקבע לשחיטה דאיכאלמפרךמה משחיטה כמליקה

:צפון שיקבע הוא.
 ה בס■־ הכי אי וא״ת לל מהרא״ס הגאון מוסכתב כלא תמים

 שאני י׳ל מוס בה אין אשר לכתוב ה״ל לא כמי אדומה
 ־ו יהיי• לח מוס כל בקדשיס ליכתוב •־קשהדלא וכו' אדומה פרה

 •פה לאכרי אלא שאיכו אדומה מק׳יודפרה מוס פיסול בהו ותיתי
 בה פיסל עול שכן לפרה מה דאיכאלמפרך בחלת פוסל המוס

 בגי :בק׳ו תיתי גופי עול בהם פוסל עול דאין בקדשיס תאמר
 ומ״ש ל זי מהרא״ס הגאון כתב ־ הכהכיס ת"ל ס חללי יכול אהרן

 מ־בההבעלי אהרן בני שאין פירוש בכיאהרןמהאהרןכשר ת״ל
 בתורת אמרו היאך לא׳כ וקשה • מהכהכיס המובן הפך מומין

 דהכהניס ליתא והא מזמין בעלי הוציא ולא חללין הוציא כיס כה
 זה תקן הלשון ובסוף דלהקרבה הכא מומין בעלי למעט משמעו
 קשי׳דמחלפא תו בנות: למעוטי כמי צ״לדהכא לפיכך שכתב

 אמוי-דהתסכתכ לפ׳ מכאן לכאורה מהרא״סז״ל דרכינו שטתיה
 א ו ק שוס שאין ר״ל במשמע מומיס בעלי אף אהרן בכי ת"ל דת״ש

 והכא מומין בעלי אף שהוא במשמעו אהרן בני וכשאר למעטס
 בעלי אף אה־־ן בכי דקתכיהתס וז״לושמאי״לדהא איפכא כתב

 ת״ל זמ״ש מהכהניסוכי׳ אלא דייק אהרן מבני לאו במשמע מומין
 דהכא הך היינן אמור בפרשת ז״ל מ"ששסהגאון ושמא אהרן בני

 בעלי אף שהוא במשמעו אהרן בבי דנשאר אתור בפרשת ומ״ש
 חילוק יש אלא כך הוא אהרן בכי דמשמעות לומר כוונתו אין ן ומי מ

 אמרינן אז דטומאה ההיא כי בנות למעט אתי אהרן בכי כשמלת
 למיתר לן נית הו א״כ בנות למעט אהרן בני תלת דכיוקדאצטריך

 במשמעו הדבר נשאר אלא מומין בעלי אתילמי׳מיעוט אהרן דבני
 דהוה כלל אהרן בני כתב לא אי הדבר משמע שהיה כמו פירוש
 למע׳בנות אהרן כני אצטריך אבלבמקו׳דלא מומין בעלי אף משת׳

 בעלי למעט אצטריך אהרן דבבי אמרינן אז הקרבה לענין הכא כי
 בני ת״ל זמ״ש וז״ל שכתב כאן ז״ל הגאון כוונת עצמו וזה מומין
 הבעלי ממעטים אהרן בני שאין ה״פ משמע מומים בעלי אף אהרן
 לתימר בעי לא במשמע הס גס מ״ש במשמע הס גס אלא מותק

 לא דאלו הכתוב במשמע הס גס ה״ק אלא אהרן בני לשון במשמע
 כמי השתא מומין בעלי אף הכתוב משמע היה אהרן כני כתב

 אתי דהא הכתוב משמע אהרן בני מלת מיעט לא אהרן בבי דכתב
 או כנות למעט אתי לא אהרן בני כתב דכי היכא אכל כנות למעט

 הזכירוהו ולא וז״ל שסיי׳ במה ק״ק אכן ־ מומין כעלי למעט משמעו
 ה״ל איפכא ואדרבה עלל יטמא כלאודלא שהזכירוהו מפני פה

 התס ויסמכו יטמא דלא לאו קודם שהוא כאן להזכירו למעבד
 אע״ג חידוש הוא בנות מיעוט דטומאה בלאו וי״לדהתס * אדהכא

אינו הכא אבל שבתורה לאוין לכל לאיש אשה הכתוב השוה דקי״ל
: גרמא זמן עשה דמצות הנשים למעט חידוש

 הגאון כתב * אבר למחוסר פרט העוף כל ולא העוף מן
 אפילו הא אבר מחוסר לפסול קרא למ״ל וא״ת ז"ל מהרא"ס

 מצוהשנאמרה כל משוסדאמרינן נחאסורתירצודאיצטריר לבני
 התירוץ כפי צ״ע ־ בסיני לשנותה הוצרך ולכך עד וכו׳ נח לכני
 יא״ת וזכרות תמות דףכ"גד"ה בחולין התוספות הקשו מה הזה
 למ״למןהעוף פוסל דאי תמויוזכרז׳כעוףזכו׳עד דאין קרא למ״ל
 בת לבני אף לאסור העוף דפוסלואצטריךמן לעולם קושיא ותאי

 החי מן קרא כתב כי ה״א העוף תן כתב הדר דאילא אבר מחוסר
 כדוחק ואפשר ׳ נח לבני ולא נאמרה לישראל אבר מחוסר לאסור

פירוש מכחמוכח הייתורזזימנין רשינןמכח7 דבגמראלפעמים

 שנכתב



מה מקרא י פרשת
 ואב״ע דמוכח משוס אכ״ע במות די ק כל ועיין מקומו בזול׳ שנכתב

 פי׳ העוף מן למ״ל פוסל דאי התוספות כוכת וו א"כ דמופנה משוס
 העו׳ולכתביה בקרבן אכר מחוסר פיסול ריזמנ׳ליכתוב נטר אמאי

 למכתב קרא מדנטר ודאי אלא בהתה כקרבכות פתח כי ברישא
 אין תמות דהא דיזקא לאשמעינן ש״מ עוף גבי אבר מחוסר מיעוט
 איפכא הקשו לא כ״גדלמה דף חולין בתוספות צ״עשס תו נעוף

 ודאי והא בעוף אכר מחוסר למעט העוף דמן קרא וא"תלמ״ל
 תמות דאין למעט קרא למ״ל אכר מחוסר פוסל אינו דאי דפוסל
 ולא מוס כ״ש פוסל אינו אכר מחוסר אס הוא ק״ו והא בעוף זוכרות

 העוף מן לומר הוצרך דאיכאלתימרדלהכי ואפשר תירוצם שייך
 רוכע התוריס מתן דנידרוש היכי כי כבירור אכר מחוסר לאסור
 : כעוף מוס מיעוט התוריס דמן ה״א כתבי׳ לא דאי כעוף ונרבע

 מוס כעל דעוף לומר לרז״ל מנ״ל וא״ת זז"ל הגאון עוד וכתב
 לגאזןמ"שרש"יז״לקדושין צ״עדאשתמיטתיה ,כשר

 הנאמר דריש קרא האי כעוף זוכרות תמות ואין כ״דע״כוז״ל דף
 לכל נו קרב יקריב אשר ישראל מבית איש הקרכנות כלל ככל

 מדלא וכעזיס ככשכיס כבקר תמיס זכר לרצונכם וגו׳ נדריהס
 תמות על מקפיד שאין למדך זלישתוק תמים וכר לרצונכם כתיכ

 דסכרי ז׳'ל התוס׳ מדכרי להוכיח לי יש וכן ־ אלו על אלא וזכרות
 גבי כתכ ממאידלא הוי לא כעוף וזכרות תמות אין דקתכי דמאי
 קרכניה׳ לכל דכתב כולל קרא מההוא אדרבה אלא תמים זכר עוף
 דאין ש״מ שתק ולא וכצאן בכקר אח״כ לפרט והוצרך תמים זכר

 קרא למ״ל וא״ת ו״ל ו שס התוספות ממ״ש כן ולמדתי * בעוף תמות
 מהכרע נפקא כעוף תמות לתוספו׳דאין ס״ל ואי כעוף תמות 'דאין

 הקשו היאך א״כ ו״ל הגאון כדכתב כעוף תמים כתב מדלי הריקות
 לתנא למיל ה״פ קרא דלמ״ל לפרש ודואק קרא ליכא והא קרא למ״ל

 תואיכא * מדאצטריך ליה ולוכח מקרא כעוף תמות דאין להוכיח
 כשר מוס כעל דעזף ז׳ילדמנ"ללרז"ללומר הגאון הקשה למידקמה

 כעוף רובע למעט התורים מן להומדאצטריך דנפקא אימא והא
 דכתי׳ כיון דסד״א דחולין פ״ק כמ"ש כשר מוס כעל עוף דהא משמע

 לוה י״ל פוסל ע"ו אין פוסל מוס שאין וכל בס מוס כהס משחתם כי
 התירי׳ להקשז׳מדאצטרי׳מן ואין וז״ל ע״א דףכ״ג התו׳חולין במ״ש

 דליתי' כיון דעוף דס״ד משוס בעוף פוסל מוס דאין לנרבעש״מ
 דסוף קשיא אכן ־ כרבע איסור כ נמי ליתי' בי׳ שייך דלא ברובע

 פוסל המוס שאין עוף כן ומה למ״ל רוכע להוציא הכהמה מן סוף
 עוף לכן מה למפרך י״לדאיכא ־ כ'ש לא כקר בו פוסלת רכיעה בז

 שאין מה ומלק הכהן ועד,סוףדכתיכ מתחלה כהן שטעון דחמור
 הכקר דמן מיעוטא לאו דאי י״ל עוד ־ כשירה בזר דשחיטה כקר כן

 כהס ונרבע דרובע שוה דינס ובהמה דעוף רוכעה׳א להוציא
 קשי׳ אכן נעבד א1ג למעט אתי הוה לא התורים ומן לגבוה מותרים

 מאי חיות צפרים שתי למטהר ולקח ק״מ דף חולין למאידגרסי׳
 מחוס׳ למעט העוף ממן הכא לישתוק א״כ אברים ראשי שחיין חיות
 קרבן שאינו מצורע טהרת ומה מצורע מטהרת זתיתיכק״ו אבר

 פסל ואעפ״כ אסורות דאיכא מכלל לא כדכתברש״יז"לשסד״ה
 חדא תרתי ׳ל וי ־ כ״ש לא לקרבן שהיא העוף עולת אכר מחוסר

 דע״ו ובפ״ק כחולין שהקשו לקושיתס התוספות שתירצו מה כפי
 ותירצו נח מכני דתיתי אכר מחוסר למעט העוףבישראל מן דלמ״ל
 דעוף י"לדכיון ועוד ׳ סיני אחר אף נח לבני לאסור כתביה דלהכי

 אבר מחוסר לאסו׳ העוף מן הכא כתב לא אי למזבח כשר מוס בעל
 להתס מה למפרך דאיכא מצורע מטהרת למילף מצי הוה לא

 דבי התנא התס כדקאמר מצורע לטהרת מהני לא מוס בעל שצפזר
 צפריס מכשיר ל ז׳ ופרש״י כמכפר מכשיר בו עשה ישמעאל רבי

 שכת' למה צ״ע סוף סוף אכן במוס דאסור המשתלח שעיר כמכפר
 בעולת אצטריך למאי א״כ לטרפות פרט חיות מצורע כפי ו״ל רש"י

 דטהרת בק״ו ותיקי הטרפה להוציא הבקי מן למכתב בהמה
 : המכפרת עולה כ״ש בז פוסלת וטרפה מכשיר אלא שאינו מצורע

קמי' וכר דכתב הא דלמא יא״ק בסיף ו״ל הגאון במ״ש צ״ע תו
 לומר זה לתר׳ן הרב ונדחק זכו' אלא אינו יחד בשניהם

 זאתמהה שכתב זה זא״ת מכח ממש בהדיא בכתוב איבו ההקש
 צאן בבן אנא תמים זכר סוףסוףלאליכקוב דמאיפירכאדאימא

 וילפי תמים זכר ליכקוב לא בקר ובכן העוף מן ואס כתיב דגבי׳
 קחקון ילמד דק״ל הצאן מן דואס מוסיף בוי״ו בקר בבן תמים זכרי

 לדין צאן בן שהוא מתחתון בקר כן שהוא ג״כ עליון וילמד מעליון
 כשני תמיס זכר תדכקכ זא״כ צפון לענין דיליף היכי כי תמים וכר

 כמו מיעוטא דהוי ולמימר בעלמא למילף ש״מ ככק׳וכצאן כתוכיס
 :לא המוקאיןכעוף כהן דכתיב וצאן כבקר דוקא כתוכי׳למימר שבי

 כן פר זה כיצד הא פר ת״ל קטן יכול איכן כן ת״ל זקן יכול פר
 את רחמנא דמיעט והא ו״ל מסרא״ס הגאון כתכ שלש*

 הת׳ הא קושיא דמאי וצ״ע * זכו׳ הצאן מן ואס כדתניאגכי הזקן
 לכקר דזקן מיעוטא זאצטריך בצאן זקן למעט מיעזטא גבי כתיב
 היכא בעולה צפון בגמרא אשכחן ליתאדהא הא הך דהיינו זכ״ת

 וי״ו הצאן מן ואס קרא אמר מנין בקר בן צאן בן אשכחן כתיכא
 ו וי׳ ואתי בעיצפק כקרלא דאילאווי"וה״אדבכן קמן הא מוסיף
 בהדיא צפון דכתיב צאן כבן בתחתון כמו בעליון צפון דליבעי למימר

 מנח אלא צאן בבני כהדיא כתיב דלא דזקן מיעוטא אכללענין
 הראשון ענין על להוסיף הזי״ז מיעוטאדמןה"אדלאאתילהא

 פר כתיב כבקר אמינא אנא דאדרבה זקן הבקר במן ולמעט
 י״ל ז״ל ישעיה עודלפי׳רבינו שהוקשה ומה זקף דסתמי׳

 דכמין דאע׳ג ה״א בקר בן פר לאו דאי דסזבר הקושיות כל ליישב
 משע׳ זקן אפילו דפר מיעט לא הבקר במין זקן רחמנא מיעט הצאן

 קרא כתב נשים שתי בן מתכשר קטן דאפילו ה״א בקר בן כתב ואי
 פר למלת פירוש כן מלת ושיהיה לכן הסמוך פר לומר בקר כן פר

 אמרינן זה לזקןדמכח פרט הצאן דמן ז"ללמיעזטא הוצרכו זאפ״ה
 הוא כקר דבן ומפרשינן בקר כמין אף דמיעטזקן כצאן נו מצי מה

 לא דזקן לן דגלי הצאן דמן מיעוטא לאו אי אכל פר לתלת פירוש
 ברישא קתני מילי מילי אלא פר למלת פירוש אינו בקר ה"אדבן

 קטן אפילו להכשיר בקר כן כתכ והדר וקן אפילו להכשיר פר כתיב
 זקן למעט מן דכתב צאן גבי רז״ל שראו מכח אמנס קאמר ותרתי

שיהא דפר פירושא כקר כן מלת דהוי בקר כן פר לפרש מצאומקוס
:לבן הסמוך פר אמר וכאלו שנים ג׳ בן

 הגאון כתב * המפורשים אימוריס מאותן יורס כאשר
 תיפוקלי׳מזבת כמי הקשה מהרא"סו״לוא״תבלאו

 רכינו בשס וכתב וכו׳ חטאת לרמת ומנין שלום השלמיסשמרביס
 בין יש הפרש דמה מאוד תמוה דכר והוא זז״ל עליו ותמה לתרץ הלל

 דשאניחטאת לישכ בראה ובקל חטאות לשאר משיח חטאתכהן
 שאין אדם כני שאר דוקא וה״א זדון עולה תלמוד דשגגת משיח

 * נמי שלום משיס עלייהו דמכפר מלבד חטאתס חמור חטאם
 וסליחה כפרה כתיב כפרות בכל כתס״ל לזה ראיה ומצאתי
 שאף הדשןישרףללמד שפך אל :זכו׳ תלמוד ששגגת

 ז'ל רש״י כדכתב דאי וו"ל ל ו׳ מהרא"ס הגאון וכתב דשן שס אין
 אין שלבו נסחא לפי דבשלמא דבריו פירוש קשיאדאדרבהוכו'*

 רש״י כדפירוש הדשן שפך מתרי לן דלאכפקא הכתוב שינה כאן
 עיקר לאו מ״מ הדשן אשפך קאי זאע״גדושרף מושרף אלא ו״ל

 בעינן דבקדשיס דכיון תיקשי וצ"עדאףלפינסחתינו הדרשא*
 קאי ושרף א שפךהדשן דעל כיון א״כ לעכב וחד למצוה חד קראי תרי

 : לעכב אינו קרא 7ח אלא דליכא כיון ומסתמא מושרף לישתוק

שאין אע״פ הדשן שפך דעל מקרא משמע היאך במ״ש צ"ע תו
 משוס דלמא נפקא דממשמעות לן לימא דמאן דשן שם

 דאפילו לחוש אין זה אחר זה שאינס זאפילו מיעוט אחר מיעוט דהוי
 פעמים שני כשמן בשמן במנחות ענינא בחד דורשיס פרשיות בב׳

 מת טומאת זו אדם בטומאת ד״ה לעיל ז״ל הגאון הביא זה ודוגמת
 עוד שהקשה במה צ״ע תו : מיעוט אחר מיעוט דבר שכתב

 שדרשו מה ישרף הדשן שפך דעל מקרא יוציאו היאך ועוד זז״ל
 דממלת ניחא זיל דלרש״י איפכא בהר כל זקשהדאדרבה וכו׳ בת"כ
 ליה אייתר ישן שס שאין מפיקאעפ״י ישרף כלא יתירא הדשן שפך

 דאע״פ נסחתינו כפי ואדרבה צולין כיצד ופי ת״כ לדרשת ישרף
 דרשה עוד יוציאה היאך א'כ יתירא מישרף מפיק דשן שס שאין

הבאיסכאחד: כתובים שני ונבאר ־ אחרתמישרף
 אבדה מצא או : וגו' בה׳ מעל ומעלה תחטא כי נפש

 • דכתב עמיתו תרתי מאי ותו מעל ומעלה כפל ק״ק וגו׳
 על ולהשבע לחטוא האדם זתומאינפקאלןלעניןדינאאסעשוי

 כראשון הרמב׳סז״ל למ״ש כיון אמנס ־ לא או ממון כפירת על שקר
 בו וידע בו שנתחייב שיזידכפקדון והוא וז״ל י׳ סימן משבועות

ידע ואח׳כ ונשבע ממון שישלו ושכח שגג אס אכל שמעה בשעת
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ויקרא פרשת
 ה״ז ממון כפירת על לשקי לישבע שאסור ידע לא אס אנוקן "ן ה

 מעילות כשתי שימעול צריך פירוש מעל ותעלה זהו ופעור אנוס
 מעל השנית שבועה כשעת בו שיתחייב כדבר שימעולויזיד האחת

 כפירת על שקר על לישבע שאסור שידע השבועה כענין שיזיד בה׳
 למ״ש כיון כ״פ מעל ומעלה אפשר או ; נשבע כן ואע״ק ממון

:אחד כל על חייב פעמים וה׳ ד׳ ונשבע כפר שס ז״ל הר"ס

 ז' פ׳ שכתכהרמכ״סז״ל לדין כיוון •־ האדם יעשה אשר מכל
 הדבר ן כ ויאמר לו יודה שאס כממון תבעו וי״ל משבועות

 משלסקנסעל אדם שאין כקנס שתבעו כגון לשלם חייב יהיה לא
 פה וחועא ולהשכע לכפור האדם יעשה אשר מכל דוקא זהו עצמו פי

 ולישכע לכפור לחטוא עשוי אדם אין בקנס אבל ממון להיותנשכר
 ואין קבס על שנשבע שוטה הוא הרשע וזה מודה אדרבה לשקר
 מצא או :משכוע׳הפקדון פטור אז הזה כדכר לעשות עשוי אדס

 ויראה בה תוכחש ק׳יקלישתוק ׳ שקר על ונשבע כה וכחש אבדה
 יודע היה שקר על שנשבע בעת שאס הר"סז״ל שכתב לדין כיון

 ונשבע כאבדה בה שכחש דוקא זהו ונשבע וכפר אבדה אצלו שהיה
 ג ודוק פטור אז האכדה בבעל אלא באבדה כחש לא אס הא שקר על

 הר״ס מ״ש יעס יר׳ עמיתו תרי כפל ליישב וגו' בעמיתו וכחש
 שאין שבועה ואמר אותו תובעים חמשה ז׳היו פרק ז׳ל

 עמיתו את עשק או כעמיתו וכחש זהו אחת אלא חייב אינו בידי לכס
 א' קרבן אלא חייכ אינו מחתא כחדא שניהם את השיכ והוא האחר

 ק׳ דלכאורה כעמיתו וכחש אפשר או :אשמו והביא כדמסיק
 אמנם * וכו׳ בפקדון וכחש דליכתוב מייתר קתא כעמיתו דאפילז

 בעדי׳ מלוה עליו היתה ח' פרק סוף זיל הרמכ״ס שכתב לדין כיוון

 בכפירתו עצמו פטר שהרי הפקדון כשבועת חייב ונשבע וכפר
 לו הועיל לשל׳ונמצ׳שלא העדי׳יתחיי שכשיבואו ואע״פ עתה תלשל

 שאין אף פירוש בעמיתו וכחש זהו עתה לו הועיל הרי כפירתו
 לכחש אס כי לו מועיל אינו רק הפקדון לעיקר לו מועלת ההכחשה
 ,כמאת׳הקודס לדבר קת עדיח יבואו דלמחר לשעה בעמיתו

 ־צריך וכו' מושכות וג׳ ב' ממקומך הרחק הנה עלה לך אמור טוב כי
 ומאי מושבות וג' ב׳ מאי ותו * כפסוק קשיתיה מאי הרבה לעיין
 שיאמרן מוטב ידע לא בער מי קשה ותו ׳ ב״פ רד ורד כ״פ עלה עלה

 קתני קש׳כש׳שכשהבי׳ראי׳מהלל קצת תו רד לך יאמרו ואל עלה לך
 את והל"לוכן מוצא את אמר 'ה ממרע ראיה וכשהביא הלל היה וכן

 חשוב היותר המקום נפשך מה טוכא שצ״ע מה גס במשה־ מוצא
 רד רד לו יאמרו למה ממנו גדול כיוןשאין א"כ לו הראוי מקומו הוא

 חשוב היותר במקוס לישב ראוי אינו ואס עסקינן אטובשפטני
 מקומו אינו הא ממקומך הרחק קתני היכי א״כ ממנו גדוליס שיש

 יתכן איך ממנו ראויים יש אס ועוד ,מיניה בדרכה ליה דקיס
: קרח עלה קרח עלה לו שיאמרן

 ותו הנה־ מלת ותו קמ"לשע״ה־ דמאי בפסוק דק״ל ויראה
 לכן נדיב לפני דליכתוב סגי עיניך ראו אשר מאי

 אפילו פירוש מושבות ושלשה שניס ממקומך הרחק פירשודה״ק
 תחפוץ ואס ממך יותר בראש לישב ראוי בעס ואין גדול אדס שאתה
 טובה עצה יושיבדמ״ת במקומך אדרבה ימנעוך לא בראש לשבת

 האמובגמ' סיסי בר לוי עני; לך יארע שלא תרחק שאת' אשמיעך
 ואמר לכון יהכית דכוותי גברא עליה לעס ז״ל הקדוש לבינו

 עלה עלה ואמר ־ תלמודי ושכחתי עלי דעתי וזחה בראש הושיבוני
 שהלך נא כה קתאעובדאדרב סוף למ״ש כיוון פעמים שבי רד רד

 דהוה שמעתא יוחנןכל דרבי קמיה בדרא ואותייה יוחנן רבי לפני
 עד דרא חד ליה מחתי הוו כהנא רב אקשי ולא יוחנן רכי אמר

 והיה גדול אדם אע"פשהיה דאחתינהוכולהודריהרישרבכהנא
 במקומו לו ישב שתכף לפי מ״מ יוחנן רבי אצל יהיה שמקומו ראוי

 אחת בפעם היה הכיסופא שאס פעמים ז׳ כיסופא קבל לו הראוי
 כ״כ חרפה היתה לא התחתונה למדרגה' אותה מורידים שהיו

 אמר זה הרבה פעמים למתבייש אחת פעם תתבייש דומה שאינו
 בעס שאין העליונה מדרגה במקו' ב ליש ראוי אע"קשאתה נעצס
 ממקומך הרחק מ״מ כהנא וכרב סיסי בר שאתהכרבילוי כמוך

 פירוש ענה עלה לך שיאמרו מוטב מושכות ושלשה שניס לך הראוי
 היותר למקום אחת כפעם יעלוך לא במעלה שכשיעלוך אפילו
 דהוה קושיא דכל דלבסוף כעובדאדרבכהנא לך יעשו אלא קשוב
 מדרגויוזהו שבעה שהעלוהו עד אחת אותומדרג' תעלי' היו מקש
 חכמה שתאמר פעם בכל פעס אחי פעם לאסת אחת עלה על;

 במקומך לךמשתש׳מעצמך טוב זה מדרג׳אחת עלה לך יאמרו אחת
 שתקת הגאוה ידי על דאפשר תמך גדול בעיר שאין אף לך הראוי
 אחל מושב רד לך יאמרו תדע ולא הלכה ישאלוך סיסי בר לוי כרבי

 ותתבייש אחר מוש׳ רד לך יאמרו אז תדע ולא אגדה ישאלוך ואח״כ
 מגדולתך אחת פעס יורידוך אס לך היה שמוטב הרכה פעמיס

 שע״ה קמ׳ל דרביתא יישב כזה אחת פעם אלא מתבייש היית שלא
 מני כלשון שכן אחת שהיא סכה כגמרא כמ״ש הנה מלת יישכ גס

 אחתלאחת עלייה הנה עלה לך שיאתרו טוב זהו הנה לאחת קורין
 השפלתי אומר הלל וכן עוד ומ״ש אחת כפעס מושבות השתי ולא
 חלוקות השני לו אירעו להלל כי השפלתי הגבהתי הגבהתי היא

 מבבל שאעלה לכס כדאיתאבפסחיסשאמרלבניכתיראמיגרס
 גדולי שני שימשתס שלא בכס שהיתה עצלות עליכס נשיא ואהיה

 עליל: להיו׳נשיא הגבהתי ושימשת׳היא עצמי שהשפלתי ואבי הדור
 סיבת היתה כהיראהיא לבכי כדברים שקינטרתי הגכהתי גס

 המתיהראס כל בגמרא שס כמ״ש הלכה ממני שנתעלמה השפלתי
 כמרע״ה מוצא את שאמר ומה מהלל מנ״ל מסתל׳ חכמתו הוא חכס
 י״ל הלל גבי קודם כמ׳יש במ^נל׳ה מוצא אתה וכן אמר ולא וכולי
 מאי לפרש נעתק הכתוב כל שפירש אחר רק ראיה להכיא בא שלא

 היא רק נדיב חוז׳למלילפני שאינו עיניך דקאמ׳תושע"האשרראו
 לך תדע מושכות שבי ממקומך■ הרחק שאמר הדבר לאמת ראיה
 הר כמעמד עיניך ראו אשד שהרי כזה למודעי צריך אינך שהרי
 לא שם שהיו רכוא מששים כי עיניך וראו שם יז ה הנפשות שכל סיני
 ארץ דרך בו שהיה לפי למרע״ה זולתי מהם א' לשוס הקב"ה קרא

:ואזיל כדמפרש ושיני כסנה ממדרגתו מושבות שני שנתרחק

צו פרשת

 ר׳אחא העולה תורת זאת רבה ויקרא ,אהרן את צו
 עכשיו אומרי1רחנינאאמרשלאיהוישרג כש

 הב״ה את־ בהס להתעסק מהן קרבנות שאין
 מקריבין עליכסכאלואתס אני מעלה בהס מתעסקים ואתם הואיל
 משניות בזכו׳ א1ג מתכנסות הגליות אין תרתי אמר הונא רב אותם

 אשר מכל נכלמו ואס אמר שמואל וכו' בגזים יתנו כי נס שנאמר
 הואיל הקב׳ה אמר אלא עכשיו הבית צורת יש וכי הבית צורת עשו

 הגאון כתב :אותו בוניס כאלואתס בו מתעסקין ואתס
 הנרות פ׳ הרי לא כיצד ולדורות מיד זרוז אלא צו אין צו ז״ל מהרא׳ס

 וא״ה ולדורות מיד בצז שהן שכהן השוה טמאי'הצד שלוח כהרי
 ולדורות מיד אמרו מינייהזוהאדפ"קדקדושין ילפינן היכי אכתי
 טמאים ושלוח נרות והוו ה׳והלאה צוה אשר היוס למן דכתי מניין
 * וכולי צריכי מצריך דכולהו י׳יל כאחד הבאים כתובים שני זע"ז
 טמאים שלוח אלא ליכתוב דלא כתובים שני הוו דאכתי לדבריו וצ״ע
 יוכית ע״ז קדושה צד בו יש שכן טמאים לשלוח מה פירכת וכי וע״ז
 יוכיחו טמאים שלוח התורה בכל כפר שכן לע״ז מה פרכת וכי

 דאיכ' י׳'ל לזה ושמא מתרוזייהו הצד במה אתי דהא מנח׳ ולישתוק
 סקילה וזה כרת דזה ואע״ג במיתה שניהם שכן להצד מה למפרך

 טמאים משלוח לישתוק קשה אכתי אכן :הוא חד מיתה שם
 בהו דאית או לכהונה לנרו׳דבעיא מה פרכ׳ וכי וע״ז מות ולכתוב

 שכן לע״ז מה פרכת וכי אותו ולא זה לא בו דאין יוכיח ע״ז ,קדוש צד
 כסוף כתב עוד :בצו שהן השוה הצד יוכיחו נרות וכו׳ כפר

 1דצ מג״ש לה יליף ולא כתובים משני אב מבנין לה דיליף והא לשונו
 הראב״ד בשם זה תירוץ הניא עכ״לבק״א מפיו לא צו דצו משוס צו

 השוה הצד דקתני דהא ז״ל הרב בשם אחר תירוץ כתכ ז"לועוד
 אף קתני הכי צואלא דצו שוות מלות למילף בעי לא בצו שהן שבהן

 זירוז צריכה היא שתהי המצוה תהיה יתברך ה׳ צווי שהוא דבר כל
 ולדורות מיד בזירוז היא דמילה קאמר דקדושין בפ״ק דהא לך תדע
 מצותי משמרתי וישמור באברהם רקדכתיב צוה ולא צו לא בה ואין
 מרכתבכאשר מוכח ואינייודעזהדהאהתםפ׳קדקדושין ,ונוי
 ז״ל הראב"ד של דבריו רואים היינו ואס באברהס אלהיס אותו צוה

 תורה כא לרכות תירה שכל כוונתו מתברר היה במקומן
 הנסכי׳נכלליס אין שאס מאוד תמיה ואני עד ־ א׳לכלהעולקוכו

 ירדן לא עלו אס הנסכים אף יכול זה אחר אמר איך עולות במלת



מו צו פרשת
 עולה דכתיב משוס הוא קתני'יכול דכי לו הגיד דמי )צ״ע ־ וכו׳
 אלא יהושע ר״גלרבי נין אין קתני מקדש דהמוכח כמתני׳ והא

 היינו זא״כ יהושע כרכי בנסכיססכר ופרש׳ייז"לדר״ש הנסכים
 דיליף היכי כי המוכח על מדכתיב הנסכי׳ מרכה שאני יכול דקתני

 אי קתני הוה אי וכשלמח למזכח שראוי המזבח על ר״גמדכתיב
 מצאתי וכן שפיר קיל הוה הנסכי' אף יכול העולין לכל אחת קורה

 וכספר כהניס התזרת לשון שהכיאז והדפוסים ככלהנסחאות
 יכול א' תורה קתניאי וכו׳ולא הנסכים ה"גיכולאף אהרן קרכן

 ממנו להקשית הת״כ לשון כשהכיא עצמו והגאון וכו׳ הנסכים אף
 שכסוף ואף הנסכיס אף יכול זה אחר אמר איך וז״ל אלא כתב לא

 אחתוכו׳לאשהגירסא מהתורה אי אמר ולפיכך וז״ל כתכ הלשון
: כך מפרש הוא אלא כך היא

וגומר ישפך זכחיך ודם שנאמר לפי מת״ל כשר טהור,יאכל כל
 פסח גכי למכתב מדאצטריך זא"תלמ"לקראתיפוקלי׳

 איפל נמי ליה דתיקשי ק״ק ׳ נאכל פסח שאין ללמד אכלו לפי איש
 לן ותיפוק למנוייו אלא נאכל אינו דפסח ללמד כפסח קרא דלמ״ל

 דהא משמע אדם כל לרכות טהור כל שלמים גכי מדאצטריךלמכתב
 ק״ו שלמים ליתי לאוכליו שלא פסח דאי לאוכליו אלא אינו פסח

 נעי אתי אכלו דלפי דקרא "ל ז לגאון דס״ל למימר וליכא מפסח
 * פסח גכי למכתב מדאצטריך התשה מה דא׳כ אחריתי לדרשא

 קשיא הוה דפסח קרא לאו דאי לתרץ יכול קושי׳דכקל אינה דוו זי'ל
 והוו טהור דכל אקרא כעלים דוקא תאכלדמשמע דוהבשר קרא לן

 דאצטריךכפש' מכח אכל כבירור זה את זה המכחישין כתובים שני
 שתירץ מה אכל כעלים דוקא לאו תאכל רוהכשר לן גלי אכלו לפי

 כהדיא כתוב שאינו אף פסח גבי דמדאצטריך חידוש היא לקושיתו
 תאכל דוהכשר קרא חשכינן הוה טהור כל לאו אי מדייוק יוצא י(א
 שני כהדיא כתוכ שאינו אף פסח גבי מדאצטריך היוצא דיוק עס

 דכל קרא לאו דאי י״ל שתירץ כמה תו : המכחישין כתובים
 כל לא ליכתוב דלא לדקדק אין וכו' אהדדי קראי קשי הוו טהור
 לפי איש פסח גבי למכתב ומדאצטריך תאכל והכשר ולא טהור
 לשאינן נאכלים שלמים דהא מינה לבעליו אלא נאכל דאין אכלו

 דכתחלה לדרשא כעינן ע״כ תאכל דוהכשר דקרא די״ל כעלים
 פ׳ שם רש״י שהכיא כמו הכשר תאכל זאח״כ המזכח על הדס ישפך
 יאכלו והכשר כתוב לי אכתי וכ״ת ז ע" דף צולין כיצד ונפרק ראה

• אתרינן לא וליכתוכ דלישתוק לאקשיא

 גס תרילאמר לדקדק יש ־ וגו' לאמר כניו ואת אהרן את צו
 הוא וכתיב קרי גס העולה היא העולה תורת זאת כפל

 כאן ועד הספר תתחלת דרשו רכה ובויקרא ־ העולה היא העולה
 וכו׳ חביכין ומימיה שנואה הכור אהרן כני ונתנו אהרן כני מרקו
 עושת,אותו שאני אלא עוד ולא מקרכו שאני חייך הקכ״ה לו אמר
 העזל׳דכתיב היא גס לאמר מלת להו דקשיא זהו טפלים ובניו עיקר

 כניולאמר זאת אהרן את צו דה״ק פירשו לוה הכפל גס במסורת
 אהרן בקרבנו׳ הזכיר לא דלמה משה שאתר אחת אמירה פי׳כשכיל

 להיות ראוי כך וכי ה מרע׳ שאמר כתמיהא העולה תורת זאת וזהו
 הקכ״ה והשיב דכולהו אכוהזן שהוא שס עליה יזכר שלא העולה דין

 שאני ועוד כמ״ש גביהן על העול׳ אהרן דהיינו פי׳הזא העולה הוא
 כמדכר שהיה למלך משל דרשו קוד :וכו׳ עיקר אותו עושה

 א׳ל מככדני את כזו א״ל וכו׳ תאנים של בכלכלה וככדז אוהבו ובא
 כזו הקכ״ה אתר כך וכו׳ שלך לטרקלין כשתכנס אכל שעה לפי זו

 אז ציון את כרצונך לכשתטיב אכל א״לזולפישעה מכבדני את
 ק״ל גס העולה היא העולה תורת כפל ק״ל ־ וגן׳ צדק זכחי תחפוץ

 תירצו לזה הלילה כל דלכתוב דסגי הכקר אריכתכלהלילהעד
 עול' שיקריכו ככודי זהו העולה תורת זאת וכי תמיה הקב״ה דה"פ
 על העולה היא פירוש העולה היא זהו הלב עלהרהור שבאה לפני

 הלב הרהור על אלא כאה העולה אין כמדרש שס כמ״ש רוחכס
 לא ככודי א״כ רוחכס על והעולה הוא מלא מקרא לוי רבי אמר
 לפי זהו ישראל והשיכו ומנחות נדנה קרכנות שתקריבו אלא היה
 שהוא הבקר עד ללילה הדומה העה״ז המשך כל הלילה כל שעה
 אז יצה״ר יהיה לא שאו הבקר אותו עד המתן גאולה של בקר׳

 והרהורים רשע על לא צדק על יהיו הזכחיס צדק זכחי תחפוץ
 הקרבנית כטעם עסת״ש נכתוב יאמר רמז וק״ר ג רעים

 עצתן האדם להכניע יק ואלים פריס כשחיטת לה׳ חפץ אין כי

 וכליל ונתוח הפשט הנעשה כל כי כלכו ולחשוב ן הקרב הקיכת כעת
 תה כהתה חטא הוא אס כי כחוטא ליעשות צריך היה הכל לאישיס

 זה וכל האדס תמורת הבהמה לקח האדס על ה׳ בחמלת אלא חטא
 ה׳וכס' אקדם כמה כפסוק אהכה רצוף כספר דעתנו עניות כתכנו
 ,ניחוח ריח אשה כהתה בעולת נאתר תנחות כמשנת לעיניס תאוה

 העולה דין לידע רוצה אתה אס פירוש העולה תורת זאת יאתר וזה
 שהאד׳צריךשיחשוב על תוקדה על העולה שהו׳ דע ממנה והנרצה

 לישרף המוכח על עולת להיות ראוי היה שהוא שעה כאותה כלככו
לח ורפא ושב הערל לככו יכנע אז או וכזה

 דלשון למידק איכא חדא לפרש יראה שהקדמנו ובמאמר
 להתעסק תותר ששואל משמע בהם להתעסק מהו

 יטול אס למימר כעי ואי להתעסק תיתידאסור ומהי לא אז כהס
 * עליה׳שכר לקכל מהו אלא להתעסק מהן ל הל לא המתעסק שכר

 אתס כאלו עליכם אני מעלה כהס תתעסקי' ואתס הואיל ש כת תו
 התורה זאת תדכתיב תנחות כסוף מקריכיןוצ"עדהאנפקאלן

 וכו׳וא״כ עונה הקריב כאלו עולה כתורת העוסק לתנחה לעולת
 כעיני ויראה אצטריךלהכי־ למאי העולה תורת דזאת קרא האי
 למשיחא הלכתא דפריך מיתות ד׳ כ'פ מ״ש עם קצת עמוק והוא

 דרוש אלא ליתני לא קדשיס שחיטת מעתה אלא אכיי ליה ופריך
 שס וכתכו קאתינא הלכתא א״ל וקכלשכר דרוש נמי הכא וקכלשכר
 זה תופס יוסף דרב גמ׳פליגי וסתם יוסף דרב וכיומא התוספות

 הז׳ כזמן הנוהגים לדינין רק ההלכה פסק לידע צריך דאין לקושיא
 לקושיא זה תופס אינו הגמרא אכל דהלכתאלמשיחא כמידי ולא

 ואף נמי ההלכה פסק לידע לטרוח לנו יש דלעולס הוכר אלא
: למשיחא הלכתא דהוי כתידי

 נוטל אס כעי דלא כהס להתעסק מהו ששאל מה נכין ובזה
 לן נפקא קרכנותדהא כתורת המתעסק הזה כזמן שכר

 ו11כ עולה כתורת העוסק רז״ל ודרשו לעולה ההורה זאת מדכתיב
 דדי יוסף רב כסכרת הלכה אס מהו כעי הכי אלא עולה הקריב

 אכל והמשניות הדינין ללמוד הזה בזמן קרכנות בהורת למתעסק
 כיון נתי ההלכה פסק לידע להתעסק כהס לטרוח האדס צריך אין

 דפליג הגמרא כסברת הלכתא דלמא או למשיחא הלכתא דהוי
 להתעס׳ האדס צריך דקרכנות כמידי דאף והכר יוסף דרב עליה
 לשון זהו המצות כשאר כמו נמי ההלכה פסק להשיג ולטרוח כהס
 לן שיהיה להתעסק כהסרק ללמוד מהו שאל ולא למתעסק מהו
 העולה תורת זאת וזהולאמר התורה כשאר כמו כהס וטורח עסק

 צריך אס כ״ה כשאין אס ישראל שאמרו אחת אמירה כשביל פי׳
 די או נמי ההלכה פסק כהס לידע הקרכנות כדין להתעסק האדס

 הכ״ה והשיב למשיחא הלכתא אלא ינו וןדא כי כעלמא הגירסא כהס
 עצמו העולה היא האדם שלומד העולה תורת זאת כי איפה דעו
 שהאדם וכיון ממש אלא דוגמא לא בעצמה העולה הקרנת היא פי׳

 המזכח גני על הזה בזמן מקריב ממש הוי הקרכנות דיני בלימוד
 וכו׳ גמור גע' דרך על הקרכנו׳כלנד וגירס׳דיני כלימוד די לא א״כ
 נמי ההלכ' פסק לידע כהלכותיו ולהתעהקהיטב לטרוח צריך רק

 דדרשינן התור׳לעולה דזאת מקרא דאי קראי תרי אצטריכו ולהכי
 שכר שנוטל אלא העול׳ הקרכת ממש דאינו ה״א עולה הקריב כאלו
 יוסף רכ כסכרת ה״א תהתס כי ואס ועושה מצווה שאינו כמי עולה

 כדי ההלכה פסק ידיעת כלי קרכנות כדיני כלכד הגירסא דדי
 העולה תורת זאת איצטריך להכי מצווה שאינו לקכלשכרכמי

 פסק לדעת הטב העולה כתורת מתעסק שהאדס שכיון לומר
 וכיון כעצמה עולה הקרכת היא פירוש העולה ההלכהנמיהיא

 פסק לידע ולטרוח הטב כה להתעסק צריך העולה הקרבת שהיא
 יקרא איך הדין אמתות ידע לא דאס הכית בזמן כמו נמי ההלכה
 העולה דהיא קרא האי אלא נמי כתב לח ואי ממש עולה מקריב

תורה שילמדו אלא קרא קאמר ללא הפסת מועט תפסת ה״אנמי
:ההלכה פסק להשיג כה להתעסק צריך אין אכל כלכד

 הבית צורת עשו אשר מכל נכלמו ואס אמר שמואל עוד ומ״ש
 ותפרש הכקר עד הלילה כל הכתוכ ייתור ליישב א יכ

 קרבן ממש כקרכןהקרכת עוסק דכשאתה דהתינח לתקן דכא הכא
 קדשים כמקריב שנראה יענש ענוש ו וח ל כח אתה סוף סיף אכל
 שעל העולה היא לך שאמרתי דכשס ואמר הכתוב תירץ לוה כחוץ

הריהיא הזה כזמן אף הלכתהעכודה כתורת עסקהאדס ידי

כאלן ב ! 1 יא□



צו פרשת
 מדות כהלכות האדם עסק ידי על נס כן 0א עולה הקריב כאלו

 ואינך המקדש כית בנית כאלו היא הרי ותכונתו וצורתו הכית
 הלילה כל המוכח על וזהו ממש הכית כתוך רק כחוץ עולה מעלה

 אפי׳ המוכח צורת לדעת המוכח על עוסק שאתה כק׳פי׳כיון ה עד
כפסוק כפ'חלק שדרשו ללילה הדומה הזה כזמן הלילה כל שהוא

הדקדוקיםשבכתוב: כל יישב וכזה מלילה מה שומר

שמיני פרשת
מה וכי לאתר תדכר ישראל כני ואל כהניס תורת

 להס אמר אלא מאהרן יותר להכיא ישראל ראו <
 כתחל' ־ כסוף וישבידכם כתחלה כידכס אתסיש

 ושור מסכה עגל להס עשו כסוף כידכס ויש ־ עזיס שעיר ויסחטו
 עגל להש עשו שנאת' מינים לשני שנדמיתעבירה לפי לשלמיס ואיל

 עשב אוכל שור כתכנית כבודם את וימירו אומר הוא ולהלן מסכה
 תדעו עגל מעשה על ויכפר עגל יבא שור מעשה על ויכפר שור יבא

 ממכה מתייראים שאתם עבירה עונותיכם לכפר המקוס שנתרצה
:לפניה׳ לזבוח שנאמר המקום לפני נזבח ככר

זה עגל ידי על הקב״ה לו שמכפר להודיע בקר בן עגל לך רח
אמר וכו׳ דמלואיס כתוספתא ו״ל מהרא״ס וכתבהגאון 1

 וישחטו כתחלה כסוף בידכם ויש כתחלה בידכם יש לישראל הקב״ה
 אין והא העגל מעשה על העגל יכפר איך וא״ת וגו' עזים שעיר

 על זאת קושיא הקשה לא למה וק״ק ־ סניגור נעשה קטיגור
 איכא ע״ז וי״לדסברלמימ׳דדוק־כעון סניגור יעשה שאיך השעיר
 חסדא רב דאמר זהב דכגדי דומיא נעש׳סניגור קטיגור אי; למימר

 ראי׳ כידינו ויש ראיהמדרבחסדא הביא ולכך לבעל עשו שזהב לפי
 מה על ששון כר מוני רבי אמר החס דגרסינן ממאי זה על חזקה

 בדס הכתונת את ויטבלו שנאמר דמים שפיכות על ת - מכפ כתונת
 לתרוצי וליכא סניגור נעשה קטיגור נמיאין אמרינן זאמאילא

 מתנאה זה דאדרבה יתנאה כל חוטא כ״ו דף כר"ה כדתריצו בהא
 י"לדסכרדמשעירליכ׳ קוד אמרף7כ ודאי אלא בגדים בח׳

 כמעשה היההעון לא עזים כשעיר שעשו שהעבירה דכיזן קושיא
 כששוחטין כן ואס הכתוב׳ את ויטבלו דמו שלקחו בתה רק השחיטה

 ככר ואז דמן את כשלוקחין אלא עון מזכיר יש לא עדין השעיר
הואיל ומשני הפר איכאדס והא השנה בראש שס כמ״ש נשתנה

 :כזה מילין לאלק׳ עוד הקודמת ובבריתא וחריף )אשתני

על לתמוה הגאוןמוהרא"סז״ל כתב כרכתכהניס ויברכם
 ויעמוד כמו היא זו שכרכה שכתב ז״ל הרמכ"ן דברי

 שנידמגילהדיליף מפרק עליו והקשה ישראל קהל כל את דברך
 היכי אחרת דברכה ס״ד ואי מאהרן הודאה אחר כהניס ברכת

 ברכת ללמד דאין דסבר דכיון וק׳ק ־ כהניס לברכת מיכה ילפי
 ליה תיקשיה דמגילה ממימרא ליה אדקשיא א״כ מאהרן כהניס

 כפיס כנשיאו בנשיאו׳כפיס^א״א תברכו כה ל״ח דף מכרית׳דסוט'
 לדחו׳ ויש ידיו את אהרן דשא ונא׳להלן תברכו כאןכה נאת׳ לא או

 הוא אומר גרסינןהתסרכינתןאומראינוצריךהריהוא תו
 כנשיאות כניו אף ז׳ל ופרש״י הימים כל וגו'וכתיב )כניו

 הימיס כל וכתיב ההקש משיביןעל דאי! כ״ג שכן תו תיקשי כפי׳ולא
 זאת נסחא ולק״ר : צבור ועבודת ר"ח תו לך היקשי ולא

 היקשי דלא לומר הוצרך דאמאי להשחרחדא ז׳ילאין רש״י בדברי
 וכניו דכתיב משוס ולימא ההקש על גמשזסדאיןמשיכין כ שכן

 חלליס ׳אפילו אהרן כני ששנינו כתן משמע גדולים אינס אפילו
 היקשיתוי׳יח ולא היתיס כל היכידכתבאח״כוכתיב במשמעכי

 נסחא לפי קשה תו * תקשי דלא דקאמר הוא הימים דכל קרא דמכח
 :צכור עבודת הימים מכל ממעטינן והיכי צבור ועבודת כת״ש זאת

 כנשיאות כניו אף כך צ״ל רש"יז"ל כלשון הנסחא יראה לכן
 תו היקשי הימי׳ולא כל וכתיב כ״ג שכן תו תקשי ולא כפיס

 ליישב ז״ל רש"י וכונת ל על עלההקש משיכין דאין ועבוד׳צינור ר"ח
 עבודת סתרינןפירכת היכי הימיס דתכל ז״ל ההוספות קושיה

 דכשתי אלא ההקש על משיבין דאין צריך דאין תירץ לזה צבור
:מהכתובים תשוכה תצא החלוקות

 כתור׳כהני' ששנו ממה הוא ז׳יל הרמב״ן בדברי לעיין שיש ומה
 בעמידה אלא אינו כעמיד׳או אומר אתה כעמידה ויכרכם

 כרכה מקיש בשמו ולברך לשרתו ה' לפני לעמוד ת'׳ל כעמידה ושלא
 דהאי קתן הא בעמידה כרכה אף בעמידה שירות מה לשירות
 דהל אהרן של דכרכתו יליף היכי דאל״כ הוא כהניס ברכת ויכרכם

 ברל ברכ׳לשירו׳הא דאתקש כשמו ולברך הית׳כעמיד׳דכתי׳לשרתו
 בעמיד' שלא דאהרן הך ואימא כהניס דכרכת היא לשירות אתקש

 דלהכי לומר נפשך ואס ־ הגבורה דמפי כהניס ברכת ואני הוה
 ויברכו והלוייס הכהניס ויקומו וכה״א מייתיהתורתכהניסוז"ל

 דהיינו בשמו ולברך גבי התם דשאני הדחה דאס לומר העם את
 צריך אין עצמו מפי אהרן ברכת אכל הגכורה מפי כהניס ברכת

 דברכן והלוייס הכהניס ויקומו מהתסדכתיב להכימייתי עמידה
הוא יברכך ברכת דלאו משמע כהניס בהדי לוייס ומדכיילברכת

:ויקומו כתיב הכי ואפילו
על היינו כעמידה שלא אלא אינו או דקתני הך דאי קשיא מ״מ

 למתני שייך לא א״כ כהורה הכתובה שלא אהרן כרכת
 מעשה דהוי כיון כעמידה ושלא כעמידה אלא אינו או ספק כלשון
 אלא אינו או אלא הל׳יל ולא כעמידה שלא או כעמידה היה או ודאי
 דסתרן תרתי דהוי כעמידה ושלא בעמידה מאי בעמידה שלא

 לדורו׳ניחא שנוהג הכתובה ברכה היא דאהרן ויכרכם אס ובשלמא
 לדורות אלא לאהרן חוזר אינו כעמידה אלא אינו או דקתני קצת

 כעמידה שלא כין כעמידה כין נוהגת תהיה דכרכתכהניסאס
 : מעשה ידעינןהיכיהזה דהוהאהרןלא דכולהו דאכוהון משוס

 מיתתן שאחר תדע למקדש נכנהו יין שתו אומר ישמעאל רבי
 דהכא קשה וז״ל מהרא"ס הגאון וכתב ־ הנותרים מזהיר

 שהרי* כן הדב' ואין סרחונ׳נענשו דמחמת תודו תנאי דכולהו משמע
 כפסוק ז"ל כדכתברש״י למות ראויים היו כשכינה שהציצו משעה

 כניוכלייה העגלנתחייכו שעשה מזמן או ישראל אלהי ,ויראואת

 וכזה לע״ד ויראה : ה' וכאהרןהתאנף שנאמר
 שתויי בשביל מיתי נענשו איך ששואלין לשונו כסוף שכתב מה ניישב

 משעה למות היו דראוייס לעולם אמנם הוזהרו יי!כיוןדעדיןלא
 בפני ולהתבזות שרופים לתות ראויים היו לא אכל בשכינה שהציצו

 בידי לתית ראזיס היו אלא שריפה בני כמחוייביתיתיתב״ד העם
 יין שתויי שנכנסו אלא הכל כפרסום הענין כזה מתו ולא שתים
 ותו שית כל לעין שיתייסרו הנותרים הזהיר תיתתן שאחר לך תדע
 בעון כי וידעו וייראו הנותרים שישמעו כדי שתויים הכנסס בעת

 העס יודעים היו לא עצמם מיתת בביתס מתים היו ואלו מתו זה
 אהרן בכי ונתנו דרוש מאי הלכה שהורו על לת״ד וכן ־ שהיה

 ההוא שכעזן לעס להורות שעה באותה התקדש בית כ מתו לכך אש
שקרבו או ורה אש שהקריבו בעון למ״ד וכן כנגדמדה מתומדה

:ודוק עצמם הס
 לא שהרי וז״ל מהרא״ס הגאון כתב מתים של בכתגותם

 הילכך ללוייס ולא לכהניס מצינוכתנותאלא

 ידעתי )לא ־ נשמתם אלא בגדיהם נשרפו דלא לומר כרחך על
 הא בגדיהם למעט אותם אצטריך למאי דלדידיה בכך דחקו מי

 ותודכתור׳ ,כתנותללוייס דלאמצינו ידעינן ככתנותס מדכתיב
 אלא אינו או הנישאים בכתנות אומר אתה כהניסקתכיבהדיא

 בסנהדרין התוספו' וכן ספק איכא אותם לאו דאי משמע הנושאים
 איבכתנות וי"לדלאידעינן כתבו בגדיהם ולא אותם נ"בד״ה דף

: וכולי הנושאים
 דלמאי דמקשו לכאורה דתשמע צ״ע שם התוספות ודברי

 מדכתיב לן תיפוק הא בגדיהם ולא אותם אצטריך
 חדשו דמה לזה וקשה ידעינן דלא ותירצו מתים דשל וס״ד בכתנותס

 התורת לשון באות א;ת שדבריהם אחר פירוקא ותאי קושיא ומאי
 בכתנז׳ אלא אינו או הנישאים ככתנות אותר אתה דקאמר כהניס

דהיכי דק״ל בדוחק ואפשר * בגדיהם ולאי אותם ת"ל הנושאים
 אותם לתימר ליה והוה ראיה שוס בלי בגדיהם ולא אותם קאתר

: וכתנותס שנאתר בגדיהם ולא

 שלדן למעט ואימא אותם מאי פריך כי בסוגיא שם ק״ק תו
 זי״לדשלדן וז״ל דלעיל כדבור התוספות שם כתבו דהא

 תטמק אינו דידעינןראפר כרורדכיון והדבר • הוה קיימת
וראינו



מז שמיני פרשת
 טומא' מכת שני לפשיז שנדחו ואלצפן במישאל שהיה מעשה ^ינו

 הוהוא"כמכח קיימת דשלדן ש״מ ואביהזא כנדב מתשנתעסקו
 אלא אתי לא אי כן ואס קיימת ידעיקדשלין קרא בלאו המעשה

: קרא לי למה שלדן למעט

 קשו דכמעט עיון צריכין התורה כפירוש ז"ל יי רש דכרי אמנם
 דמשמע נגדיה׳ ולא אותס כתב דבתחלה אהדדי דכריו

 כגמרא דהא גופס ואפילו כשרף כגדיהס דלאו מידי כל הא מדיוקא
 כגדיהס ולא אותס ומשני אותס מאי גופס נשרף למיד פריך

 קייס גוף הא מדיוקא דמשמע נשרף ונשמתו כתכ דבריו וכסוף
 אלא ככירור שכתב ל ז מהרא״ס הגאון דברי מ״דזאלולי כאידך
 וגופן רש"יו"לוצ״ל בדברי ט״ס שיש אומרים היינו כלכד נשמתן

 כתב אמאי דא״כ סובא וצ״ע בלבד נשמתן סוכר הוא אכל קייס
 לך תדע כגדיהס וכ״ש גופן ולא אותס והליל בגדיהם ולא אותם

 דמשמע ז״ל אותסופרש״י ותאכל כ-תיב והא דהאהת׳כגמ׳קאמר
 הא עכ״ל ממעט מאי נשרף הכל ואס אחר דבר ולא אותם מיעוט
:גופס ולא אותס מיעוט כלכדמוקי נשמתן דסכר דמאן קמן

 מוהרא״ס הגאון כתב תמותו־ כן תעשו אס הא תמותו ולא
 האבלי׳אסורי׳בתספורת ששאר מאחר לתמוה יש ז"לאכל

 פרע שלא אחר הא תמותו ולא ין מגלח אלו פרק דאמרינן הא ועוד
 להסכי׳ ז״ל הוא הוכר דאס וצ"ע ־ וכו׳ "ל ז רש״י כדברי ואס במיתה

 קטן ממועד לו אדהקשה כפי'ההורה פה הגמרא עם רש״י דברי
 הנשרפין סוף דגרסינן בפשיטותמהא לדבריו ליה תיקשי מדיוקא

 ישלחו לא ופרע וקאמרמנ"לדכתיב ראש פרועי שבמיתה הן אלו
 כמיתה יין שתויי מה יין לשתויי ראש פרועי ואתקש ישתו זייןלא

 כתו׳ הא תמותו תפרעו אס הא תמותו ולא כאן שפירש זיל ולפרש״י
 קושיא וזו למילףמהקשאדיחזקאל הדר ואמאי ראש בפרוע מיקה
 לומר אנו צריכים ודאי אלא כדכריו ז״ל הגאון שמכין מה לפי חזקה

 חש לא תמותו תפרעו אס הא התורה כימ״שרש״יז"לפהכפי׳
 כמנהגו המקרא לפשט שקרוב למה רק הגמרא מדרש ע״פ להלוך

 וכפרשת דוכתי ככמה ז״ל רש״י על כעצמו הגאון וכ״כ מקום בכל
 לאכלי׳ אזהרה הוא תמותו דולא הגמרא שדעת לעול׳ אכל בראשית
 ראיה אין כן ואס כמ״ק פרעוכמ"ש אס כמיתה שהס אחרים

 כגמראפ׳הנשרפין הדר ולהכי במיתה ראש לכהניספרועי
: דיחזקאל מהקשא למילף

 ככני למשרי קרא מדאצטריך במ״ק רש״י מ״ש יתיישב ובזה
 לא דהא מהרא״ס הגאון מ״ש עליה אהרןדלאתיקשי

 דהא אהרן כבכי מיתה ולחייב לאסור אדרבה אלא למישרי אצטריך
 א(1 להכי אתא לא תמותו ולא מיהו במית ראש דפרועי דנהי ליתא

 כל מדאצטריך מכריע וזה כמיתה פרע שלא אחר אכל הא לדיוק׳
 מיתה וחיוב דיחזקאל מקרא ראש כפרועי למילףמיתה הנשרפים

 להכי אתי לא תמותו דולא מרע'ה מתורת למדנו לא אהרן בבני
 דאתא עד במיתה ראש דפרועי פה על הלכה לימד מרע״ה אלא

 הכא גדול כהן פ׳ סוף בבירור מצאתי וכן אקרא ואסמכה יחזקאל
 אקרא ואסמכה יחזקאל ואתא לה גמירי גמרא ראש פרועי נמי
 רק ראש פרועי לחייב אתא לא תמותו ולא דפירוש שבירור הרי

 דרך תפס לא התורה בפירוש כאן אכיליסלעלמאורש״י לאסור
: כמנהגו לפשט שקרוב מה רק הגמרא

 הגאוןמהרא״ס ־ כהוראה שהשכוראסור לימד ולהורות
 לע״ד ויראה ג דמאיקמ״ל בזה נדחק ז״ל

 כהניס בי״ה עוד כמ״ש למידקתו דאיכא דטוכאקמ"לעסמאי
 כהניס נפשך ומה במיתה בהוראתן חכתיס ואין במיתה בעבודתן

 או קאי להורות או אף תמות! ולא דכתיב ומאי כמיתה כהזראתןהן
 פטיריקשיאסיפאדנקט אי פטירי כהוראתן דלמאכהניסנמי

 כמשמע שיש במיתה ההורא׳ על ואין נקט ולא בהוראתן חכמי׳ ואין
 הוראת' על אף מיתה מחייבי ואיכהני1ישר וחכמים כהניס הכל

 כמיתת כהניס וליתני במיתה בעבודתן כהניס דקתני קשיארישא
 בחכמי הכתוב כהן דאחתור הוראתן על אף ככלל והכל סתס

 תנוח ומצאתי ־ הרכה מצות להס ריבה שכן המורים הכהניס
 על במיתה ישראל ואין במיתה ובניך אתה וז״ל כקורתכהניס

 הו^ ודין ההוראה על מיתה חייבים ובניו אהרן יהו יכול ההוראה
 שתויי ושלא יין שקו" תועד אוהל אל א לב שמוזהרים ישראל אס ומה
 לכא מוזהרין שאין ובניו אהרן ההוראה על מיתה חייבים אין יין
 ההוראה על מית חייכין שאין דין איבו יין שתויי אלא תועד אהל אל

 דנהיי ניחא וכהא ־ ו מק' ובניו ואהרן הכתוב מן ישראל יצאו
 מיהו בשכרות מהוראה פטירי ישיאל חכמי כין הכהניס חכתי יכין

 החורת דסבר הכתוב מן ולא פיטורסמק״ו יוצא הכהניס חכמי
 מיעט ימוקוומאי שלא ישראל דמיעט וכביך אתה דתדכתיב כהניס

 אשכור קאי דולהורות ודאי אלא כעבודה שייכי לא הא מישראל
 ולוה דישראל מק״ו פטורס נפקי דכהניס אכהניס ולא שתורה חכם
 פירוש כהוראה אסור שהשכור לימד ולהורות רש"יז"לכמ״ש כיון

 חכם אכל אכהניס- קאי דולהורות דקרא לתימר תיטעי לא
 איסו׳ לענין יהיה שהשכור לימוד אלא כהוראה מותר שכור דעלמא

 מיעוט הוא הפירוש לזה וההכרע ככהן כעס והיה שויס
 אכהניס להורות ואי ממיתה כהוראתן ישראל דממעט ובניך אתה

 כהוראתן חכמים כישראל ליכא איסור אפילו מעתה קאיאסכן
 דולהורות ודאי אלא ממיתה לפוטרם אצטריך ואמאי

: אישראל קאי

 יהו יכול דקאמר כהניס כתורת דקשיא מאי קצת ניישב ובזה
 היכול וה דכפי ההוראה על מיתה חייבים ובניו אהרן

 וקשה ההוראה על ואף כפרשה הכתוב כל על חוזר תמותו ולא
 למעט קרא אצטריך אדרבה ואימא הק״ו עם תירץ היאך כן דאס

 דולא אמרינן דאי אלאדי״לדסכרהת״כ מקום בכל הוא הק״ודכך
 איסור ליכא הא ולהורות אחריו שכתוב מה על חוזר תמותו

 ואס כתיב ובניך באתה ורות דלה יורה דאל חכם לישראל הכתוב מן
 ומאי כמיתה כהוראתן חכמיס דואין כןאמאיאצטריךמיעוטא

 ודאידולהורות אלא כהו כתיב לא איסור דאפילז כיון מיתה תיתי
 כמיתה שלך כחלוקה וכניך אתה ה״פ וכניך ואתה כישראל כתוב

: כמיתה איכס ולהורות כחלוקת שהיא כהוראתן וחכמיס

 נקט ולא במיתה בעבודתן כהניס רישא דנקט מיושב ובזה
 וסעא כמיתה כהניססתסמשזסדהאכהוראתן-אינס

 ואין מיכה עדיפא כקט ולא כמיתה כהוראתן חכמיס ואין דכקט
 הכתוב מן נתמעט כחכמים ההוראה דדין משוס כהוראתן כהניס

 אלא הכתוב מכח נתמעט לא ככהניס ההוראה דין אכל
: ודוק כהניס התורת כדכרי מק׳יו

 ז"ל מהרא״ס הגאון ־ אתה ת׳יל מיתה חייב יהא יכול
 מכולי׳ דלישתוק ברור דמהיכ׳דייקוהדכר כעיניו הוקשה

 וכנין דעליו ופשיטא תשתו אל אלא ליכחוב ולא אתך ובניך אתה
 במ״ש כשתכשו רכיס גס ־ נכנס זר ואין בבאכס כתיב קאידהא
 וסוברים ליה מיבעי כמיתה כניך ואין כמיתה אתה כן וז״לדאס

 י כניו למעט אפשר דאיך עליו והקשו קאמר האמת דלפי
 אלא לומר עונתו דאין גמור טעות וזה תמותו ולא דהכתוכצווח

 כנין מיעוט אדרכה אלא כניו משתמע לא אתה דמלת
 שמע כן אס תמותו ולא כתיב דהא אפשר אי כניו ומיעוט

: דריש קא אתה יתור מיניהדלאז

 להו ?שיא אתה מלת דק״ל דמלכד קושייתו ליישב ואפשר
 אלא ובניך תשת אל אלא אתךדלאליכתוב מלת

 שדרשו כמו לך בדומין הס ובניך אתה לומר רוצה אתך דמלת ודאי
 אקך דכתב כיון מעתה לך בדומין אתך גכילהחיות דע״ז קמא פרק

 למימר ליכא מעתה לאב הכניס השוה הרי כן אס בדומיןלך
אתם מלת דמייתר היכי כי שהרי כמיתה בניך ואין במיתה אתה

: וברור הבנים על שחוזר אתך מלת מייתר
 לן דקמשמע שתירצתי מה נכון בעיני שנראה ומה

 הוהסגי תשתו דאל אתך ובניך אתה כוליהקרא
 בבואכם כתיב קאידהא כניו ועל דעליו ופשיטא תשת כמקוסאל

כיון ליתא ואיןורנכנסוכיתימאלישתוקוליכקובלאאמרינןהא

 דעס



פרשת
 בריש התוספ׳ הקשו מזאת וגדולה תיבות ג׳ מרויח אחת אות עס7

 בשביל רעך בשל ולכתוב רעך מככרס דלישתוק סוגיתח־מש
 אצטריך אתך ובניך דאתה להקשות אין גס ־ אחת אות ריוח

 ז״ל הרב שסובר א״א זה אתך ת״ל חללין יכול זז׳ל לדרשתת״כ
 מייתר לא נמי אתה והא דרשו אתה דמלת בדעתו עלה איך דא״כ

 חללין הוציא אתך ת״ל חללין יכול קתני דת״כ דסיפאדהאי
 דסבר צ״ל וכו׳אלא כשר אתה מה ובניך אתה ת"ל מומיס כעלי ולא

 וכיון אחר תנא הוא נמית׳ ובניך אתה דדריש ת.כא דהך ז״ל הגאון
 דאתה דרשא להך יתירא אתך ובניך אתה דרישכוליה אחר להוא
 כתב לתוכן־ נופל זרע בין הזרע על הס כין :כמיתה ובניך
 הלל רבינו בנסחת משונות נסחאות בזה ויש זז״ל מהרא״ס הגאון

 טעון זוטרא אברהס ורבינו עליו מנבלתם ונפל ת׳״ל עד וכו׳ כתב
 דדייק אכרהס רבינו תלונת מעליו להסיר לע״ד אפשר ־ וכן׳ עליו

 ופשיט׳דעל טמא מנבלתם ונפל דסגידלכתוב מדכתיבעליויתירא
 מיבעי הס טמאיס הוא טמא מסייס היכי המיס על דאי הזרעקאי

 • טמא שיפול עכין דבכל ש״מ יתירא עליו מדכתב ודאי אלא ליה
 כתוב היה שלו שבנסחא צ״ל וא״כ וכו׳ כתב מיוחס ורבינז עוד כתב

 דכוונתו ליישב •ואפשר מתייש׳וט׳ ואינו מיס עליו יבא ת״לאשר
 על זרע הא לומרדאייזתןמיסעלזרעהואקפידאדוקאבכה״ג

 שנפל נמי דהיינו עליו יבא אשר כת: הרי למ״ל תרתי א״כ לא מיס
אלא מיעוט אחר מיעוט אין הוה ודאי אלא באוכל המיס

: זרעעלמיסביןאיפכא נפל בין לרכות

 ז״ל מהרא"ס הגאון כתב לקטנים המאכילן לחייב יאכלו לא
דלא קרא לפרש מצינן לא חמץ דגבי י״ל ושמא לשונו בסוף

 אדס מנינו במה לי דתיפוק לקטניס חמץ המאכיל לחייב חמץ יאכל
 למימר אתי יאכל דלא ליתא סוף וצ"עדסוף ־ וטומאה ושרצים

 מדם לפרש נפשך דמה אתי לא במ׳'מ דאי לקטנים המאכיל לחייב
 לאו לאישור אי דמי היכי לקטניס דמאכיל החיוב זה וטומאה ושרץ
 למכתב אצטריך חמץ דגבי אימא מלקות ולא בעלמא ואזהרה בלבד

 זכ״ת מלקות לקטניס מאכיל ולחייב בחמץ להחמיר חמץ יאכל לא
 א״כ מלקות הוא דחייב לקטנים המאכיל וטומאה ושרצים בדם דגם

 לקטנים מאכיל להזהיר חמץ גבי יאכל אצטריךלא אימאדלהכי
 אין לן קיימא דהא מלקות למילף ליכא מצינו במה מלקותדאי

 לעיל זה עצמו הגאון כמ״ש מלקות חיוב לענין הדין מן מוהירין
 גס וכולי טמאה בהמה שאר אלא לי אין תאכלו לא מבשרם בד״ה
הכא שייך דלא חמץ גבי הכא למימר שייך לא מילתא גילוי

: לעיל עצמו הוא שכתב כמו
 יקצוף העדה כל ועל תמות! ולא וגו׳ תפרעו אל ראשיכם

 ואחיכם איפכא למימר ליה דהוה קשה וכו׳ ואחיכם
 והכיקאמר מסורס שהוא דרשו כהניס ובתורת העדה כל ועל וכו׳

 ליישב זיר׳ יקצוף העדה כל ועל יבכו לא ואס השרפה יבכו ואחיכם
 מיתה חייב פרע שלא אבל דמ״ק בפ׳ק שאמרו מה כפי בסדור!
 אסירי דכ״ע מכלל תפרעו אל ראשיכם אהרן לבני רחמנא ל מדקא׳

 העדה כל על אבל תמותו פן תפחדו ואל תפרעו אל ראשיכם זהו
ממש והוא יקצוף ראשיהם פרעו להסאבלככסח"וולא יארע אס

 :במיתה שלאפרע אבל הא הדיוק מן בגמרא שהוציאו מה

 לישרי( רק אהרן בני באזהר׳ שייך לא ת"קדזה וכו׳ ואחיכם
 ממה תפחדו אל אהרן לבני אמר לו׳אמנס לו היה

 נהיה אולי בלבבכם ותאמרו אבלות תנהגו שלא לכם מצוה שאני
 ישראל בית כל ואחיכם שהרי ת״ח בהספד המתעצל בעונש נענשים

 יתירא ואחיכם מלת ישראל בית כל ואחיכם אמר בשבילכם יבכו
 ן לענ אחיכם הס ישראל בית כל קרוביוזהו הכל שמת חכם לרמוז
 נשרף אףגופן דמ״ד אליבא ירמוז ה' שרף אשר השרפה אמר שיבכו
 דרישבת״כ אידךמ״ד ולדעת והנפש הגוף שריפות השתי על יבכו

 ישראל כני עדת כל אל דברן פסוקי ונבאר :לג"ש השרפה
 כל הארץ על אשר הבהמה מכל תאכלו אשר לאמרזאתהחיה

 אותה בבהמה נרה מעלת פרסות שסע ושוסעת פרסה מפרסת ־-
 הפרסה וממפדיסי הגרה תאכלוממעלי לא זה את אך ׳ תאכלו

 ־ הו׳לכם טמא מפריה איננו ופרסה הוא גרה מעלה כי הגמל את
 פשיט' הארץ על אשר מאי ועוד ־ בבהמה ומסייס בחיה פתח ק״ק

 ב׳סימניס שהרי ליה מיבעי בוי״ו גרה ומעלת ותו ־ היא בשמים לא ד
 לא זה את אך מאי ותו ־ תאכלו אות' מאי ותו ־ בבהת' מאי ותו ׳ הס

 לי' הוה ולא מייתר הפרס׳דכול׳ זממפריסי הגרה ממעלי תאכלו
 החי׳אשר זאת וגו׳־ויראה הגמל את תאכלו לא. זה את אך למימ׳אלא

שמיני
 מהכל^ן הנולד רצ״ז סימן הטור שכתב לדין כיון הבהמ מכל תאכלו
 הרמב״ס יוו׳ילכ״כ הטהו׳וכ׳הב' מן הוא ובאכיל׳אס בהנא׳ מותר

 בשרו הא משמע אסור חלבו דכוי דבכוריס ב׳ בפרק משמע וכן ז״ל
והוא הבהמה מכל שנולד אעפ״י תאכלו אשר החיה זאת ז״ש מותר

 :תאכלוה שנבאר טהרה סימני בהם שהיה כיון מ״מ כלאים
 רש״ן בסנהדרין שנזכר עובדא לההוא הארץכיוון על אשר

 הכפירי' לאפי'אמרו דנהמו ותא י ארי הנך חזא חלפתא
 חמור דמות ירדה להו אבעיא אטמתא תרי נחיתו לטרף שואגים

 זה השמי׳ז״ש מן יורד טמא דבר אין נאלה ירוד א"ל מהו השמים מן
 לא שאס תאכלו לא וזאת תאכלו החיה זאת סימנים לך נותן שאני
 על אשר ובהמה בחיה היינו תאכלו לא טהרה הסימני אלו יהיה

 צריך ואין תאכלו הכל השמים מן היורד ובהמה חיה אמנה הארץ
 י* וגו׳ מפרסת כל השמים: מן יורד טמא דבר סימניןכ;אין

 סי" הטור שכתב הדין עם כיוון וי״ו בלא מעלת מ״ש וגו׳ גרה מעלת
 זש״ה החזיר מן חוץ גרה שמעלת בידוע פרסה שמפרסת כל ע״ט

 פרסה מפרסת כל וה״ק שקדם למה במשך שהוא וי״ו בלא מעלת
 בהמה שמצא מינהשמי נפקא וא״כ גרה מעלת כן גס שהוא בידוע

 ז״ל רש״י כתב כבר בבהמה ומ״ש בפיסותי' יבדוק חתוכה שפי׳
 דעתי לעניות יראה לל רש"י ממ״ש חוץ תאכלו אותה ומ"ש * בזה
 וגדל שחוטה במעי ט׳שבמצא בן י״ג סי׳ בי״ד מ״ש והוא הקודם עם
 זהו בשחיטה תקנה לו אין הוולד אותו והוליד הבהמה על ובא

 שכתב בבהמ' במלת וחוזר בבהמה נמצא ה השליל את תאכלו ותה א
 הנמצא השליל את אותה השלילזהו ז״לדהיינו רש׳יי כמ"ש שפירושו
 כלפי כי תאכלו אותה עוד ואפשר ־ השליל בן את ולא כבהמה
 לרמוז תאכלו אותה אמר לזה בבהמה במלת הנמצא עובר שהתיר

 יונה דמות בה ומצא הבהמה השוחט י״ג סי׳ הטור שכתב הדין
 השליל דוקא אותה וזהו כלל פרסה לו אין שהרי כאכילה אסור

: יונה כצורת ולא בהמה כצורת לאותה הדומה
 שילדה טמאה ע״ט סי' הטור למ״ש כיון תאכלו לא זה את אך

 אך ז"ש טהרה סימני כל לה שיש אעפ״י אסור טהורה כמין
 הגל ממעלי טהר׳והס סימני שני שיהי׳לה אף תאכלו תמצ׳דב׳שלא

 השני לו שיש כשוולדזה פי׳ הגמל את וזהו הפרסה וממפריסי
 לרבות הגמל את שאמי ווו הגמל בן הוא הנזכרים טהרה סימני
 שכתב הדין כנגד הגמל את שאמר ואפשר * כגמל הגמל מן היוצא
 אבל בפנינו שילדתו ודוקא מותרת טמאה כמין שילד טהורה הטור

 ילדתו לא שמא אסור אחריה כרוך טמא מין ומצא מעוברת הניחא
 שאינו ואעפ״י חיישינן דבכלגוונא למימי הב"יוז"לואיכא וכתב
 שבהמה מצוי אינו ג״כ זה אחר ויכרך אחר מעדר וולד שיבא מצוי

 או׳ אני וכן ־ להחמיר תורה בשל וספק טמאה כדמות תלד טהורה
 ראינוהו שלא אף אחריה כרוך שוולד כיון טהורה שילדה בטמאה

 אינו מ״מ טהורה כדמות תלד טמאה שבהמה מצוי ואינו שילדה
 דאיכאתריספיקי וכיון זה אחר ויכרך אחר מעדר וולד שיבא מצוי

 כי כמשמעו אתהגמל וזהו ־ אזלינןהכאלחומראוהכאלחומרא
 דהיינו הגמל את הולכת גרה ומעל׳ הזאתשמפרס׳פרסה הבהמה
 העולה הכלל הוא טמא לידתה בעת ראינו שלא אף הגמל כיוךעם

 דטהז׳ מצוי דאינו צד לחומרא נקטינן טמאה כמין וילדה דבטהורה
 צדדאינומצוי נקטינןלחומרא טמא׳ובטמא׳וילד'כמיןטהור' תלד
 צדלחומר׳ודוק: ספיק׳דאורית'נקטינן דככל אחר מעדר וולד דיב׳

 ישראל ראה מה וכי וז״ל בילקוט הובא בת״כ הקודם מאמר
 בידכם יש אתם להם אמר אלא מאהרן יותר להביא

 ויש עזים שעיר וישחטו בתחילה בידכם יש בסוף בידכם ויש בתחלה
 שנדמית לפי לשלמים ואיל ושור מסכה עגל להם עשו בסוף בידכם
 וימירו אומר ולהלן מסכה עגל להם עשו מיני׳שנאמר לשני עבירה

 שור מעשה על ויכפר שור יבא עשב אוכל שור בתבנית כבודם את
 לכפר המקום שנתרצה תדעו עגל מעשה על ויכפר עגל יבא

 המקום לפני נזבח כבר מתנה מתייראים שאתם עבירה עונותיכם
 עזי׳ שעיר כוישחטו נמי חטא לא דאהרןמי צ״ע ה׳ לפני לזבוח שב'

 נדמית דקתני במאי צ״ע תו ׳ נמי עברה אותה על כפרה וצריך
 ק׳ תו י שור צורת או עגל צורת היה נפשך מה מינים לשני עברה

 ומאן נזנחה כבר שהרי לכפר המקום שנתרצה תדעו במאידקתני
 תו ־ ונרצה ה׳ לפני נזבחה כבר אותה זבח דהכהן דמשוס לן לימא

 נאמ׳ ואולי וצור׳שור עגל מיני׳צורת לשני נדמית דהעירה ק׳דכיון
 העגל הכתוב חולקן למה מ״מ פנים בשני צורות דעשולושתי

כיון לחטאת ושור עגל להביא לן והיה לשלמים והשור לחטאת

 דשתיהס



פרשת
 ששון בר ענבי ר׳ עסמ״ש לע״ד ויראה ־ אחת עבירה על דשתיהס

 את ויטבלו כנגד דמים שפיכות על מכפרת מת על כתונת
 חטא בו אין דבאהרן קאמר שפיר כן אס כדם הכתונת
 בכתונת לו נתכפר כבר שהרי יוסף על ששחט השעיר
 של למיס שפיכות על מכפר דהכתונת לדקדק א? י שלובת

 שעושים דמים שפיכות עין על שמכפר האמת הוא שכן יש־אל כל
 להם נתכפר שאותי יוסף של עויס שעיר מעון חוץ שכה בכל ישראל

 ואילך ומשם למילואים בשמיני שהביאו שעיר כאותו לישראל
 גופיה ואהרן אהרן שלובש בכתונת נתכפר שיעשו למיס בשפיכות

 למילואים בשמיני הכתונת בלבישת יוסף של השעיר עון לו נתכפר
 דמכירת עון אותו לכפר הכתונת זכות מספיק היה לא עדין אבל

 אהרן שנעשה ואילך ממילואים אבל בשעיר רק ישראל לכל יוסף
 שפיכו׳ לכל הכתונת ע״י ואילך מכאן מכפר מצי הכתונת ע״י זכאי

 דכי תנא לשבועות פ״ק סוף מ״ש דוגמת ישראל בני שיעשה למיס
 י וכו' חייב יבא ואל החייב על ויכפר זכאי יבוא מוטב ישמעאל רבי

 צורת ישראל דעשו נהי פי׳ מיניס לשני עבירה שנדמית עוד )מ״ש
 הראשוני׳ כמ״ש היה מחשבתם מיהו שנה בן הקטן צורת שהוא עגל

 במעשה חטאו כ זא הבקר מין שהוא שלמעלן שור כח עליו להמשיך
 רעים דברים שני על לחטאת ועגל שעיר מביאים לכן ובמחשבה

 צורת ענין על והעגל בפועל שהיה יוסף כתונת ענק בפועל שעשו
 שור צורת כח להמשיך שנתכוונו מה על אבל בפועל לו שעבדו עגל

 תדעו עוד ומ״ש ־ לשלמים עצמו בפני השזר מביאים שלמעלן
 להביא ים ירא אנו אדרבה ישראל יאמרו ואס פירוש וכוי שנתרצה

 אפשר איך מהרא״ס הגאון קושית מקשיס שאנו לפי ועגל שור
 ראוהו פ׳ הגמרא דרך כפי תירץ ז״ל והוא סניגור יעשה דקטיגור
 מתרץ פה הבריתא אבל בחוץ הוא זה אכל בעינן מבפנים כ״דוז״ל

 כשאין אלא סניגור נעשה קטיגור אין אמרי׳ לא דע״כ אחר תירוץ
 נכב׳ כ״ג שאין חסדא דקאתררב דמאי דומיא הקטיגור מכטלין אנו

 הנעשה שעיר אכל סניגור נעשה קטיגור שאין לעבודה זהב בגרי 3
 עביר׳ ז"ש הקטיגור כח מבטליס אנו הרי אותו שוחטים שאנו ושור

 מה כלומר המקום לפני נזבחה כבר ממנה מתייראים שאתם
 נזבחה שכבר תיראו אל לקטיגור לכס יהיה שלא מתייראים שאתם
 קטיגו׳ אין שאמרו דזה משה להם וגילה שיקטרג כדי קיימת ואינה
 דומיא הקטיגור כח מבטלים אנו כשאין אלא אינו סניגור נעשה

 מתייראים שאתם עבירה עוד ואפשר * זהב בבגדי דעבודה
 צורת שהיא האחד מהמין מינים לשבי נדמית שלכם עבירה פירוש
 פה לו אין מדבר בלתי ב״ח שהוא מתייראים אינכם מטה של עגל

 צורת עליכם להמשיך שכיוונתס תמה אתסמתייראיס אכל להשיב
 מתייראים שאתם זהו שור מזל והוא משכיל חי שהוא שלמעלן שור

. : המקום לפני נזבח כבר זה אפילו יקטרג שלא המין עזה

לשלה תזריע פרשת

למילה כשר היום שכל מלמד כהניסוביוס תורת
 כאברהם מצינו שכן למצות אכלזייויןמקדימין *יי

 כשבת ואפי' ימול כשמיני כבוקר אכרהס וישכס
 כמילה אף או המילה מן חוץ יומת מות מחלליה מקיים אני מה הא

 הפסוקי' באלו הח'אפי'כשכתעכ״ל: וכיום מקיים אני מה הא
 יולדתמכיא תורה אמרה מה מפני המפלת פ׳ הגמרא מאמר עם

 רצוף כספר למילה לדרוש נאה דעתי עניות כתבתי וכו' קרבן
 מחוי ילדתו אפילו ו״ל רש״י כתב תזריע כי אשת : אהבה
 מזרע׳ אשה לדרשת אצטריך דהא מהרא״ס הגאון הקשה זרע כעין

 ל למ קראי דתרי הקשה קוד : ע״ש ותירץ זכר יולדת תחלה
 הכתוב תלה מדתניא לן נפקא הא תחלה מזרעת דרשאדאשה

 ואתדינה לאה בני אלה שנאמר בנקבות בזכריסוהזכריס הנקבות
שם: עיין דרכו לפי תירץ ו״ל והוא כתו

 נסק׳ לא קרא חד אלא הוה לא דאי נאמר אנו אף ובקגיותנו
לא תזריע כי אש? אלא כתב לא דאי דרשא כולה

סח שמיני
 מזריע 8י א אבל זכר יולדת ודאי תחלה מזרעי אשה אלא ידעינן הוה

 תחלה מזרעת אשה דייקינן הכי דלתא נקבה מנ"לדודאי תחלה
 נקבה ואפשר זכר אפשר החילה מזריע איש הא זכר יולדת ודאי

 י״ל וכן :בודאי שמעינן בזכרים מהאדתליהכתוכהנקבות אכל
 כי אשה קרא דה״ק ה׳יא תזריע כי דאשה קרא אלא הוה לא אי עוד

 נקכה תחלה הזריע לא כשהאשה הא זכר תלד ודאי תחלה תזריע
 דמהתס כתו דיני מאת מוכח להכי אחת בכת שניהם כשהזריעו אף

 שניהם הזריעו הא נקכה יולדת תחלה מזריע איש דדוקא מוכחינן
 ט פ מ״ש עם זה ויובן נקבה ואפש׳שתהי' אפשישיהי׳זכר אחת בבת

 ומי ופריך לאה של תפילתה אחר היינו כת ילדה דואחר דברכות
 הא אחת ככת שניהם ושהזריעז הוה מ' כתוך ומשני מהנורחמי

 להיות אפשר וכך כספק הדבר אחת בכת שניהם דכשהזריעו קמן
 הוצרכה למה אחת בית נקב׳בהזריעו הוא ודאי דאי נחכה כמו זכר
 ח' ככת שניהם הזריעה אס ידעה לא לאה לומר דאין לתפילה לאה
 נקב׳ ודאי אחת ככת ההזרעה דאס קשה סוף דסוף התפללה ולכך
 לא ודאי תחלה הזריעה היא אס נפשך מה לתפלה הוצרכה למה

 כו׳ רחמי מתני ומי החס כדפריךכרישא זכר הוי דודאי רחמי מהכן
 לתפלה צריכה ולאהיתה הויאכקכה ודאי תחלה הזריע הוא ואס
 אמרת הא לתפלה לאה הוצרכה לתה אחת ככת שניהס הזריעו ואס
 ספק יש אחת בכת שניהס בהזריעו דאף ודאי נקכהאלא ודאי

 שמעינן תזריע כי דאשה דמקרא דבר הוף לאה דהתפללה מדחזינן
 כתו דינה דואת ומקרא זכר יולדת תחלה מזרעת דאשה חלוקה

 העיון ואחר נקבה הויא ודאי תחלה מזריע איש שמעינןחלוקת
 נקבות וז״ל ל״א דף התפלת פ' ו״ל רש״י דברי נוטיס שלזה ראיתי

 יולדת תחלה תזריע תשוסהךדרשאדאיש כתו דינה ואת בזכרים
 חלוקא תשוסהך לכתוב דחקו תי ריהטא לפוס וצ״ע ־ עכ"ל נקבה
 ואשה תחלה תזריע דאיש החלוקות תרתי משוס ולימא בלחוד

 מזריע איש בחלוקה פתח הוה יצחק רבי אי ובשלמא תחלה מזרעת
 אדרכה יצחק רבי אבל נקט דמימריה רישא ו״ל דרש״י אתינא הוה

 ז"לדהיכיקאתר דק״ללרש״י ויראה ־ מזרעת אשה בחלוקת פתח
 מפורש צדוק רבי בלאו והא צדוק רבי שבא עד הדבר פירשו ולא

 היא צדוק רבי דפירש דמאי תירץ לזה תזריע כי דאשה בקרא הדבר
 תזריע דאש׳כי דמקרא נקבה הויא דודאי תחלה מזריע איש חלוקת

 ודאי אינו תחלה יזריע כי איש הא הוא היוצא דהדיוק למיתר איכא
 מזרע' תלוק׳אשה אבל ופעמיסנקכה דפעמי׳זכר הפק אלא וכר

 כמ״ש למדחי דאיכא צדוק דרכי לתפשטמהא אין זכר יולדת תחלה
 כלבד 111 תימא דלא היכי לאהכי כני כתכ דלכך ו״ל מהרא"ס הגאון

 תזריע כי דאשה קרא לאו דאי י״ל קוד : ודוק יעקב בני
 הגאון כת״ש אס כתב מדלא הודאי על מורה וילדה חי״ו זכר וילדה

 טבע כדרך מיירי דקרא הוהמפקינן כתו דינה דואת מקרא ו״ל
 להפך יוכל תפלה ע״י אבל תחלה כהזרעה דהנקבהמצדהזכר

 הזכר נהפך לאה תפלת ידי שעל כדינה מצינו מה לזכר הנקבה
 לך לומר זכר וילדה תזריע כי דאשה ייתורא אצטריך להכי לנקבה

 תזריע כי אלא נקבה ולא כודאי זכר שתלד כטתוןלאשה לך אין
לא שיתפלל ואף נקבה יולדת תחלה יזריע האיש אס הא תחלה

:מ' כתוך ואף רחמי מהנו
 ומי פריך כי הרואה פ׳ שס הגמרא דברי שם לך יתיישב ובזה

 פירכ' ותאי תזרעת אשה יצחק רכי והאתר רחמי תהנו
 אבל הטבע כפי אלא תיירי ר"ילא מהנואיתא דלא לך אמר מי

 רכי והאתר אדתותיב קשה ותו : דמתהפך מודה בתפילה
כראשונה ליפרזךתכריתאדפ׳המפלתדת״ר אמורא שהוא יצחק

"׳ : וכו' תחלה תזריע איש אומריס היו
 דדינה דעיבור הרואה כפרק דתסקינן דכיון י״ל גמי אי

 אילאג אחתאסכן בבת שהזריעושניהם ע׳יי היתה
 תחלה יזריע כי איש הא מיניה דמתעטינן תזריע כי קראדאשה

 מזריע שמעינןדאיש הוה לא כתו נקכהמקראדואתדינהיולדת
 קדמה הנקכה בין קדס הזכר דכין ה״א אלא זכר יולדת תחלה
 בתי הכא גבר עילאה בעלמא סברא היכידאיכא דכי זכר יולדת
 רכיבו כתב כך תפני הוא שהטעם העבין וזה תתאה שברא איכא
 הכתבה זרע אחר בא האדם דזרע הוא דהטעס וז״ל בחיי

 קרא לאו אי כן ואס לשונו זהו גבר ועילאה עלית זגובר
 ולא עמה יחד שהזריעה לפי בתו דינה דאת תקרא תורי' כי דאשה

תתא' אי עילא׳גבר אי לן מספק' לזרע׳דהוה זרעו איחר הקדי׳או

גבל



פרשת
 : נכר עילאה שמעינן תוריע כי דאשה מקרא אכל נכר

 אכל מהרא״ס הגאון כתכ הראשון ובשיעורו במראהו בשניו
 או המראה על מורה עיניו מלת מצא היכן ידעתי לא

 דלעולס קושיא כאן ואין ׳ יחיד המראה שס והלא השיעור על
 דמרב׳ דסוכר הכא ושאני יחיד כלשון אלא נאת׳ דלא "ל ז רש״י מודה

 דכרי׳מראהו שני דמרכה משו׳ בעינו ולא בעיניו מדכתב דכריס שני
 התורת וכן אחד כל כלפי בעינו פעמים שבי כתב כאלו והוי ושעורו
 כעיני רבו בעיני אלא לי אין וז״ל רבים בעיניו לשון דקדק נהנים

 ל וי רש״י וכן יחיד לשון בעינו מדהל"ל פי׳ בעיניו ת'יל מנין תלמידו
 הראותבזמהת״לישיוסשאתהרוא׳וכו׳ וביום דייקמזה:

 אס או דוביוס תיבה לכולה חוזר אס מת״ל מ״ש ביאר לא רש"יז״ל
 ודכא דאביי פלוגתא דהויא דמ״ק פ״ק ועיין וכיום לוי") חוזר

 :לבארו ראיתי עמוק התוספות דבור יש הסוגיא ובסוף

וכו׳ גופיה דלאו טומאה ה״א מהתם אי ואכיי המתחיל דבור
 כק") דאתי׳ מילתא שכתבו מה עד וכוי דבור תחלת כצ״ל

 דקיד׳כתכו שואל הבן כאן ־ מציה דכר דהיינו קרא לה וכתב ט־ח

 והרב ־ וכו׳ גופיה דלאו טומאה "מ ה דה״א אצטריכז קראי יתרי
 נ וכו׳ קאמרי מאי ידענא ולא כתב הלכות בקפרחדושי אשכנזי

איכא דאביי דאליבא דכוונתס לך דע ואתה שמענה ׳ז^תר.
 הוי״ן מן רואה שאתה יום יש וביום חד קראי ארבע

 ולא לי נראה כנגע ואידך בלילה ולא ביום לדרשת גופיה ביום וחד
 הקשו הרשו׳ לדבר הבית את ופנו וחד לילה למעט כן גס לאורי

 רואה שאתה יום יש לזמר הוי") ייתור צריך דלמאי שפיר התוספות
 ממתינן הרשית דלדבר הכית את ודופנו מק תיתי מצוה לדבר בו

 למימר האיכא גופיה דלאו דטומאה התם שאני דה״א תימא וכי
 לביום וחד לאורי ולא לו חד לילה למעוטי ייתורי תרי דכתיבי דמכח

 ללאו דגופיה טומאה בין רחמנא מחלק דלא שמעינן כלילה ולא
 מהתם אי ואכיי בגמרא כדקאמר קראי תרי כתב דלכך דגופיה

 ללאו דגופיה מידי להשוות וביום קמ״ל ה"אטזמאהדלאודגופיה
 טומאה להתסדלאו מה פרכת לעניןממתיניןכי גס כן ואס גופיה

 תוכיח לילה נאמר דגופיה טומאה דהויא הכא תאמר דגופיה
 לעניןהמתב׳ אביא אני דגופי׳אף ללאו דגופיה טומאה כה שהשוה
 דאתי הוי'ו מן קרא לישתוק לדוכתה קושיא והדרא שויס שיהיו
 מה פרכת וכי דרשות בק״ו ותיתי מצוה לדבר דמתתינין למימי

 לו׳מילת׳כק") הוצרכו וכו׳ולכך תוכיח לילה נא׳ גופיה להתסדלאו
 טמא• שהו׳ לרבים משמיע יקיא טמא טמא ־• ונכון וחריף
 פעמים שני דטמא דתייתורא ואע׳ג ז״ל מהרא״ס הגאון וכתב
 דרשו לחודיה יקרא י"לדמטמא שמא המנוגעיס שאר לרבות דרשו

 • וכולי תרתי דישו בפי׳ טמא ומטמא וכו׳ לרבים יקרא שהטמא
 וטמא מאי וטמא קרא ליכתוב א״כ ק"קדבגתראקאתראיפכא

 דרשת אלא הימנו שיפרוש נפקא לא לחודיה משמעדמטמא עמא
 ושמא * דקאמר טמא דאהאקאיא״כליכתוב צערו להודיע לריך

 בפרק כך מתפרשות סוגית כמה שיש כמו בהיפוך מפרשההוגיא
 בבנו ליכתוב א״כ זלאסומין זה ליה מיבעי זה בננו והאי סורר בן

 למאי להקשו' בהפך הוא ליה מיבעי והאי דקושית ז״ל ופרש״י הוא
 דכי הגאון סובר נמי הכא ביה דקיימינן אמאי ולאו מהתס דאייתי
 ציון למ״ד הקושיא אין צערו להודיע ליה מיכעי האי במ״ק פריך

 דכיוןדפשטיה היאלכריתא הקושיא אדרבה יקרא מטמא קברות
 צערו להודיע ממנו )יפרשו טמא שהוא להודיע משתמע דקרא
 לומר דהיינו אתי קברות דלציון א״כ ומשני לבייתא לה נפקא היכי

:בלחוד טמא חד לכתוב ממנו שיפרשו טמא שמשמיעשהוא

 שבידי ישנה קושטנדינה דפוס בזה הילקוט גירסק ומצאתי
 טמא טמא קרא לכתוב א״כ וז״ל קטן במועד כךשס

 כלא טמא טמא דהל״ל וטמא וי״ו שדורש הרי עכ״ל טמא וטמא האי
 נתיישב ובזה כהניס תורק ככולה וי״ו לדרוש ודרךהנרייתות מ״ן

 לדרוש יש הרי פעמיס שני טמא טמא ז״לדמדכתב הגאון קזשית
 לרבות הת׳כ ודרשת לרכיס צערו להודיע דרשות שבידרשות־

 דגת׳ סתמא כי טמא טמא ליכתוב א׳כ שתירץ וזהו המנוגעיס שאר
 על כמונח לו יש לרבים צערו להודיע דצריך הבריתא דרשת הלבד

 בלא פעמים שני טמא טמא לכתוב א״כ אתר ולכך הת'כ דרשת עה
דרשאאחרתג להביא בני״ן וטמא מאי 1ןי״

תזריע
 אות* טמא וטמא זז״ל כזה הת״כ כדברי לעיין פני את ואתנה

 המנוגעין לרכו׳שאר מני! בלבד זה לי אין פירושו
 אני אף נגען שבראשו מיוחד זה מה יקרא טמא וטמא ת״ל

 ת״ל הטמאים שאר לרבות הנין נגעו שבראשו הנתקין את אביא
 טמאים ארבה ולא חמורים טמאים אני ארבה יקרא טמא טמא
 שרצה ז״ל הגאון דברי וקשהדכפי י יקרא טמא וטמא ת׳יל קלים

 הת״כ וגס לרבים צערו להודיע צריך דרשת עס כ הת להסכיס
 דשקוליסהס טמא מחד דנפקי תרתי כהני הקינח אסכן לה מודה
 בראשם שאין הטמאים שאר לרכות אבל טמא מאידך דרשא ואידך
 נגעו שבראשו מיוחד שזה שקולי' לאו הא הת״כ תפיק מהיכא כגעס

 קמיית׳ דדרש די״ל כעדו לה'יץ ואפש׳ מנ״ל קלים טמאי' דרשת וכן
 משנוי הטמאים שאר ודרשת טמא מתרי המנוגעיס שאר דלרכזת

 יקרא טמא וטמא הכתובדכיוןדישלושסצרועאומנוגעלאהל״ל
 הטמאי׳ שאר לרבות טמא אפקי׳בלשון להכי יקרא נגוע ונגוע אלא

 תרי מדכתיב ליה נפקא חמורים טמאים דלרכות שלישית ודרשא
 :ודוק יקרי טמא ונגזע ולכתו׳ חד כשינוי סגי דהו׳ טמא לשון זיתני

 היום כל יהיה וק"קדמהיהיתידלא בת״כ־ הקודם מאמר
 בסוף במ״ש ותו לרבוי וביום אדאצטריך למילה כשר

 ללמד וביום ברישא אפיקתיה והא כשבת ואפילו וביום לומר תלמוד

 הוף שהקשו מה עם לי !יראה למילה: כשר היום כל שיהא
 זכיו׳השעיני ונשני׳בסיני שנאמר׳לבנינח מיל׳ והא ל וז" ד'מיתות

 הוא שבת למשרי ההוא ומשני נח לבני ולא נאמרה לישראל ימול

 אלא ובשמיני דליכתוב דסגי זודמל׳וביוסמיית׳ נמצ׳דלא עכי׳ל דאתי
 נשנית היה לא ואס נח לבני נאמר ככר מיית׳שהרי כולי׳קרא זו אף

 אתא שבת לתשרי תשני דהיכי שם שצ״ע נאמר׳הג□ לישראל בסיני
 שבת תירצידלמשרי דנשני׳ כולי׳קרא כיו׳דמכח נ תתל׳ לישתוק דא׳כ

 לאו תלמד וכיום כרישא קתני דכי בת'כ פה הטב יכא ובזה
 הפסו׳וכוונתו ראש תופס אלא השת׳ דריש קא וכיום מלת

 נאמרה דהא קרא האי כולי אצטריך דלמאי וקושיתוהיא בעיןוכו'
 כשר היום דמלתדשכל ומשני שהבאנו הגתרא קושית והיא נח לבני

 מל דאברהס לידעינן כיון דאברהס קרא אלא לאו דאי למילה
 ולא תצפר׳ להיות לדורות הדין הוא שכך למיתר טעינן הוה מצפרא

 הזאלהכיכתי' זריזות משוס הוהאמרינןכלהיוסכשרזאברהס
 דמלמצפרא דאברהס לן וגלי כשר דכלהיוס למיתר דוביום קרא הך
 דאי הקשה כ ואח מקדימין־ ן י ז י זר מטעם אלא לעיכובא תדינא לאו

:בשבת אפי׳ זאת תיבה ס''מ וביום מאי ובשמיני דלכתוב הגי להכי

מצורע פרשת■
 שהיה א׳ כרוכל מעשה ילקוט המצורע־ תורת תהיה

 ואומר מכריז והיה לצפורי הסמוכות בעיירות מחזר י׳* ׳
 :וכולי ר'ינאי עליה חייאודיק לתזכןסס מאןדבעי

 ק״קדנגע נ~פאנגעהצרעתתןהצרוע־ והנה הכהן וראה
 והנה דליכתוב דסגי מיותר הצרועכוליה תן הצרעת

 עצתו הצרוע תן יבא סבתו הנגע יאתר הפשט ות״ד : נרפא
 הצרעת לו בא רוחו גסות בעזן כי הצרוע מן תבא עצתה והרפואה

 יכולים היינו ולכאורה ־ לו ורפא ושב הערל לבבו שנכנע ובשביל
 מן הנגע נרפא אתר לזה נגעיס לראות יכול תצורע שכהן לפרש

 כן אינו המסקנא צרועאמנס שהיה אחד תכהן אפילו פי׳ הצרוע
 :מצורע מטהר מצורע אין מנגעים בפ׳י״י ר״ש והביאו כ בת ואמרו
 טהרה דיני לעצמו רואה שהמצורע דיןאחר עם לפרש יר׳ לכן

 אבל לעצמו מטהר אדם שאין הכהן צווי ע״י עצתו ונטהר
 כאת׳דין עצתו הצרוע הצרעתמן נגע נרפא זהו לעצתו תורה הדין

 ולהורות לעצמו הטהרה דין להורות לעצתו שיוכל לעצתו הרפואה
 רבה ויקרא ־ האחת הצפור את ושחט :לכהןשיטהרנו

 א״א כך לחזור לשחוטה שא׳יא כשם אחד ומניח אחד שוחט למה
 ואפש׳ שניהם לשחוט עדיף טפי זאת לכונה דאס וק״ק לחזור לנגע

 לחזור לשחוט' שא״א' כשם שנטהר שעכשיו למצורע דכוונקולהוכיח
א"כמכאן )יאמר עליו דעתו הגיס אפשר )א׳כ לנגעלחזור כךא״א



מט מצורע פרשת

 וכו׳ מהן אחת שחט־ כמשנת מנגעים ו"לפי״ד שמשון
 שחיטה דאחר מכלל שחיטה אחר משמע וכולי ואזוב ארז עץ נטל

 שלא א*ו נעץ שלא שחטה ן כקדושי דתניא כן לומר וא״א מביאן
 י הרי ־ עכ״ל מייתילהו מעיקרא נמי דמתכי׳ וניל פסילה כאזוב

 קושיתס כיל אלא קראי היי הוצרכו דאמאי קשה מ׳יד לההוא דאף • מהן אחת שחט כרישא קתני דכמתני' דאף ופירש עצמו שנדחק
_.1--------------״—---------------־^1־־־ -------- חיות הת"כ כוונת זה ־ ואזוב ארז עץ לקיחת אחר דהיינו פירוש

 קודס חיות שתיהס שיהיו צריך שהצפרים פירוש שחוטות ולא יי
 כעץ שלא כאזוב שלא שחוטות שיהיו ולא ואזוב ארז העץ שיביאו

 דכיון לפרש תטעה שלא כדי חיות דכתכ כך הכתוב ושיעור ארז
 מהצפרי׳ אחה לשחוט דיוכל ארז העץ והדר כתיזלההצפג־י' דכתוב
 חיות להיות שצריך לומר חיות כתב לכך ארז העץ הכאת קודם
 זה ודרך ואזוב ארז העץ יביא זאח״כ שישחטנה ולא ארז העץ קודם

 טהורות איכאלמידקימאידכתברש^־ז״ל תו נ"לעיקר:
 דכי מ־תנא ועול ק״מ דף כחולין שם שהקשה ממה לטמאות פרט
 טומאה לענין זה״ה טרפה לענין כמכפר מכשיר כו עשה נפקא ר"י
 דדוקא למימר לן אית דודאי קושיא אינה רש׳יז״לדזו שסובר י״ל
 ישמעאל דכי מדקנא מקשינן אז לטרפות פרט דטהוריס אמרינן כי

 משוס קושיא ליכא לטמאות פרט דטהורית אמרינן נפקאאכלכי
אלא לגופיה לאו טמאות למעוטי סהורו' כתב להכי למימר דאיכא

 חוזר הכגע אין שהרי כדכר אזציאשסרעאיןליפחד1ואילךאףצ
 למשולחת שאפשר כשם יחטא שאס לו לרמוז אחרת צפור משלח לזה

 שמךלדכריכמדרש ומצאתי : לחזור לנגע אפשר כך לחוור
 אפשר שאי כשש כתשוכה יחוור שאס אחד שוחט למה ל קכחומאוז

יחזור: שאס לשון כךאיןהצרעתחוורדוק לבא -לשחוטה

 כחולין הגמר׳ הפך כתכ ז״ל דרש״י צ"ע ־ לטרפות פרט חיות
 חיה איכה למ׳ד כין חיה טרפה למ״ד דפריךכין דףק"מ

 דקרא ותסיק וכו' כפקא ישמעאל רכי דכי מדתכא טרפה ועוד )ז׳ל
 החליפן למעט דחיות וקרא הכדחת עיר צפרי למעוטי דטהורית

 חד קראי דתרי יזדווג שלא ה שסד׳ התוקפות כדכתכז עי׳ז נצפיי
 להניס דתורת ההיא ־ לפרש ידי אכיף גם •־ לדמר וחד לרמר

 חיות כתכ דלא דאף שואל הכן וכאן לשחוטות לקתכיחיזתפרט
 את ושלח האחת הצפור ושחט דכתיכ כתר שחוטות שיכיא ש״ד היכי

 כחולין שס רנכ״י כמ״ש או הת׳כ דכוונת יר׳ העיון זאחר הצפוד
 אמר׳ לא אילימאלשלוח הכדח'למאי עיר צפרי למעוטי יירככ אמר

 יהיו שלא שתקח הצפוריס זהו לשחיטה אלא לתקלה שלח תורה
 חיות להיות המצורע טהרות אחר ראוייות שאינן הכרחת ייעיר

 ונתקל אדם ימצאם שאפשר להחייוהן לשלחן דהיינו מהן אחת שוס
 צפריס מין שיהיו צריך וזהו לתקלה שלח תורה אמרה ולא נהס

 המוצאן שיוכל חיות להיות ראויות שיהיה פירוש חיות שיהיו
 פרט פפא רב דקאמר מאי עס זה כפי יתפרש וכן י לאוכלן׳־•
 אוקמתת כפי יתפ״ש וכן :ז ע כצפרי שהחליפן לצפזריס

 מהצפרי׳ אחת שוס חיות להיות דא״א הכפש את שהרג כעוף לכיכא
 ושרפה שחיטה טעוכה והאחרת עצמה מצד שחיטה דאחתפעוכה

 לשון שחזטות ולא דקתכי ואע״ג להקלה שלח תורה אמרה דלא
 דאף לך תדע רני' לשון חיות הכתו: הפך כקט דקרא לישכא רכיס

 המיעוט הנדחתלאכא לצפריעיר פרט הגמרא דמוקי מאי לפי
לשון חיות כתכ הכי ואפילו השחוטה דהייכו מהן אחת למעט אלא

: מהן אח׳ מיעט משוס רכיס
עסמ״שרכיכו כהכיס התורה לפרשדכרי יותר הנכון אמגם

 הכא מה טהור מקום בכל צפור 1דפי דנילףמהכא בעלמא לגלויי
 לרש״י עצום הכרע ויש :כעלמא אף טהור והוא צפרים כתיכ

 פריך כי בגמרא למידק דאיכא ק״מ דף דחולין הגמרא מסוגיית ז"ל
 ניחא מי ולדידך נפקא ישמעאל רני דבי מדתנא וכו׳ למ״ד כין ועוד

 ר׳י דכי מדתנא אצטהך אמאי טמאות למעט כפיך לפרש דכעית
 טמאות למעט אמרינןדקרא דאי כדאמרן דצ״ל ודאי אלא ־ נפקא'
 ככל צפור לאשמע^פי' יתירא דאצנוריך־חיזת קושיא ליכא

 ז״ל רש״י ולעולס־דה־כא הכא כי טמאות ולא כפיך חיות דוכתא
 קשה קצת דאכתי א1ג ישמעאל רבי לתנאידבי מודה נפידוש׳התורה

:לטרפות פרט חיות קודת כתכ היאך

 רש״י שפירוש .דתה ז״ל מהרא״ס הגאון שהקשה מה ולבנין
 ז־לטהורותפי*ט־לעוףטמאהואהפך.מסוגיתהגמ׳

 נדתנא מודה דת״כ'אינו דגימאדתנא י״לדאפילן ק״מ דף חולין

 ולא משמע טהורות מדכתב לדוכתא קושיא הדרא א״כ חיה דהא
 דהייכו קרא חד אלא כתכ לא אי אימא פירכא דמאי וקשה טמאות

 אינה חיותדהיא מלי טרפות למעט אלא ליה שדינן הוה לא חיות
 כהה שיהיה יס כתוב שני לקייס כדי טהורות נמי דכתכ השתא חיה

 חיות לפיךושדינן שאסורות טרפות למעט טהורות שדינן מיעוט
 מחוסר למע׳ טהורות לאוקמי מצית לא דאיפכא מחוסראכר למעט

לפיך: ומותר אכרדהאמחוסראכרטהור
 פרש אכילת כיי שהה אפילו יכול כגדיו יכבס כבית והאוכל

 לי אין והשוכב ת׳ל מכין שוכב ולא ככית והאוכל ת״ל
 א״כ ריכה יכבס יכבס מכין שוכב ולא אוכל לא ושוככ אוכל אלא
 עכ״ל פרס אכילת ככדי לשוכב ליתןשיע^ר ושוכב אוכל כאמר לתה
 מהרא"סז"לכפי״ף הגאון וכתב :בתורתכהכיס והוא רש״י

 כדי שהה אפילו יכיל תני מעיקרא קשה הזאת ומפנישהבריתא
 ,קאע והדר ממש־קאמר אוכל לאו דמשמע והאוכל "ל ת פרס אכילת

 ושוב׳ אוכל לי אין הכי לפי דקתכי האי מאי ועוד אוכל א(1 לי אין
 ואס כבית כשוהה אפילו רישא והאמרת מצין שוכב ולא אוכל לא

 ההיאדקתכי קשיא שוכב ולא אוכל לא קרא דלאליכתוכ כזה כיוון
תיקשיליה יכבס ה״ל סיפאדקתני דבלאז וק״ק י יכבס נש ח׳ליכ

ד?יכי 1 2! א יב

 כתורה האמור דסתסצפר מודה מ״מ ומכפר מכשיר נאמר ר״י דכי
 שלויז כדין כהכיס התורת דפליג אמרינן מי דוכי טמא ולא טהור

 טמא עוף שניכו כסתס והא לשלח קייב טמא דעוף וישכור הקן
 צ״ל לכן צפור מדכתיב אלא הדין לזה הוכחה לנו ואין משלוח פטור
 לטמאות טהורו׳פרט רחמנא כתי דלכך כהניס דתורת פירש דהכי
 טהור׳ שהיא צפור כו דכתכ מקוס לכל ללמד אכ כנין והוא גלי זהכא

 זימנא חדא כתי הא אתא הא לגלויי דאי להקשות ואין טמאה ולא
 שם דאוקימו היכי כי לאוקמי איכא מהתס דאי ל י" טהורה צפור כל

 : דמצורע שחוטה למעט לא טהורה נפזר כל זז״לת״ש בחולין

 אתי דטהורו׳ קרא דאי אחריתי קושיא מתרצא דאמרן ובהא
 ישראל ממשקה לי תיפוק למ״ל קרא טמאות למעט
 ככל צפור פי' לגלויי טהורות דלכךכתכהכא אמנסכהאמתי־צא

 דמ״ש כתי "ל ז מהרא״ס והגאון : טהורה שהיא מקוש
 וליכא אכר למחוסר אצטריך טיפות והא וא״ת טרפות ולא חיות

 אליכא קושיא דהך וצ״ע כפקא חכר דמחוסר דטרפותמכ"ש למימר
 קזשית היא כעינה קושיהו הא דגמרא אליבא אי דמאןקשיתיה

 היאך ת״כ דעת שהוא ל אליכאדרש״יז׳ ואי כחולין שם התוספות
 מיעוע ככריתא הוזכר והיכן נפקא איר דמחזשר תירץדמכ״ש

 מחוסראכרואכן חיותולא למתכיטפי ולדידיהה״ל אכר מחוסר
 דאיכא טרפות ולא למתכי ה״ל ולא טרפות דכ״ש מדידןידעינן

 וכו" למימר וליכא דהאי קשה תו ׳ שרי אכר מחוסר הא למטעי
 ק״מ ףד ניזולין התש דפריך אחר מכח ליה דחי לא אי את שכתב

 כפקא טרפה ואי קראי דאצטריכותרי חיה טריפה הכיחאלמ״ד
 ממחוסר ק״ז טרפה דתיהי תרי אצטריכו לא הא אכר דמחושר כק"ו

 קראי תרי דאצטריכו ניחא חיה טרפה דלמ״ד לוה ואפשר אכר־
 למעט אלא טרפה למעט ליה שדיכן הוה לא חיות אלא כתכ לא דאי

 למחוס׳אכר חיות לרשינן קראי י תר זמכח כפיך חיה שאיכה טמאה
 הוה דמסברא כיון דא״כ לזה וקשה ־ טרפות למעט וטהורות

 היפי אכר ממחוהר יותר טמאה למעט קרא חד אלא לאו אי דרשיכן
 סוף דסוף ניחא לא לדידיה ואפילו חיה טרפה למ״ד הניחא קאמר
 טמאו׳ למעט וטהורות לפיך חיות שאינן טמאות למעט חיות אימא
 ו כ מצי דהא לדוכתא קושיחך הדר' ואכתי מנ״ל אכר מחוסר ואמתי
 קשה ועוד כתכווז״ל כחולין שס שהתוספות ואף ־ טמאה צפור

 מהשהקשיתי כונתקושיתס אין חיה טרפה דקאמרהניחאלמ׳ד

 קאמר בחולין דהתס דע״ז לפ״ק מחולין שיטתיה מחלפא דהגמרא
 דע״ז כפ״ק ואלו חיות ממלת טרפה מעטינן לא חיה ערפה דלמ׳ד
 הוליכי דחו לא דאמאי למידק איכא תו ־־ איפכא קאמר
 מחיות טרפות כגמרא קאמר דכי אמרת דאי אחר כאופן למימר
 טהורות ת״ש פריך כי א'כ אבר כמחוסר כעילתימרמכ"ש נפקא
 דמחוסר כק״ו נפקא מחיות טמאות ליפרוך טמאות דאיכא מכלל
 למידה איכא תו :לטהרה ואסורה ישראל משקה שהוא אכר

 ודאי חיה אינה טרפה לפימהשתירץהגאוןמהרא"סז"לדלמ״ד
 אכר מחוסר ולא חיה שאינה טריפה אלא חיות ממלת למעט דאין



)

מצורע פרשת
 דלא דבשלמא שוככ או אוכל או אלא ליכתוכ דלא למתבי מצי דהיכי
 שלא הכית אל והכא על ללמד אצטריך דהא ניחא אוכל אלא לכתוב
 אצטריך הא קושיא מאי אוכל ולא לכתוב לא7 כלהיוסאכל יהי?
 שיעור ליתן מאי ועוד כמ״ש קשה תו הכית אל הבא על ללמד אוכל

 מאי ונדע יהן ומי ליה מיבעי לאוכל שיעור דקאמרליתן לשוכב
 למילף מצי שוכב בשלמא ואדרבה משוככ טפי לאוכל שיעור פסקה
פרס אכילת בכדי לאוכל שיעור בעלמא דמצינו משוס מאוכל שיעור

 :אוכל דילפיכןמיניה עד שיעור ביה היקמצינו שוכב אבל
 היכי והאוכל קתנית״ל דכי תו דקשיא במאי לפרש ולעיר

 ומנ"לדאתי קאמר ככיתדהת׳כאוכל לבא מוכחמהתס
 אלא לי אין הכי בתר קאמר דכי קשה זה ובכלל הכית אל בבא ללמד
 לכן • מכין הבית אל בא ביה דפתח במאי לימא מכין שוכב אוכל

 הביס 11 לבא יליף האוכל ממשמעות לאו ת״לוהאוכל קתני ירא׳דכי
 פ׳ מ דהדר כדמשיק והיינו והאוכל ת״ל דקתני הברייתא דרך אלא

 לומר היתה כונתי והאוכל ת״ל לך כשאמרתי וקאמר למילתיה
 אית מאי שוכב נפקא ומינה ליכתוכאוכל צריכי לתאי ושוכב דאוכל

 וכ״ת והשוכב ת״ל מניין שוכב אוכל אלא לי לךלמימרדה׳אאין
 תירץ לזה לי למה יכבס ותרתי בגדיו יכבס והאוכל והשוכב ליכתוב

 שוכב ולא אוכל לא ושוכב אוכל אלא לי אין אומר אני דעדין הבריתא
 יכבס כתב לזה פרש אכילת שיעור ושהה הכית אל בא כגון מנין

 והשתא פרש אכילת שיעור כששהה הכית אל בא אפילו ריבה יכבס
 ושהה הבית אל שבא שהוכיח והאוכל ת''ל ברישא מ״ש סיום הוא

 שוכב נאמר למה אסכן עוד זמ״ש ככוס טעון פרס אכילת שיעור
 הכי וליכתוב בגדיו יככס ותרי כלבד אוכל אלא ליתא לא ה״ה ואוכל
 יכבס כבית והאוכל בגדיו וכבס הערב עד יסמא הכית אל והבא
 עד יטמא אחר בגדיו וכבס למכתב קרא מדשני ואמרינן בגדיו
 ש״מ וטמא והדר בגדיו וכבס קודס כתיב קרא דבכוליה הערב

 ואין פרס אכילת שיעור שהה כשלא הערב עד יטמא קאמר דתרתי
 כתב ולזה פרס אכילת שיעור כששהה בגדיו וכבס אמנס כבוס טעון

 בבא דכשכתוב לומר הבית אל ובא בגדיו לכבס והאוכללאסמוכיה
 אכילת האוכל שיעור כששהה היינו בגדים כבוס שטעון הבית אל

 כן אס קאמר דהכי פירוש ו״ל מהרא״ס והגאון : פרס
 והוא הבית אל בא כמקוסשוכב יאמר פירוש ואוכל שוכב נאמר למה

 כיון שוכב נאמר למה אלא למימר ליה הוי חדאדלא גלול דוחק
 קושי׳ אי בשלמא הכית אל בא ליכתוב שוכב דכמקוס היא שקושיתו

 נאתר דקתנילמה ניחא בלבד אוכל הת״כהוהדלאליכתובאלא
 הבית אל והבא לכתוב דאכתי ותוקשיא פי'שניהס־ ואוכל שוכב

 כדכת' הוא ככלל לאו שוככ דאטו שוכב נפקא ותינה לאוכל ה קושי לא
ואפי׳ עדיףתאוכל דשוכב ה"א שוכב כתב לא דאי י״ל ושתא וז״ל הוא

 :בגדיס כבוס טעון פרס אכילת כדי בשכיבתו שהה לא

 המנוגע לבית שנכנה תי ט תשנה תנגעיס י״ג פ' ומצאתי
 פת ולא חטיס פת פרס אכילת כדי שישהה עד וכו׳

 וז״לבת״כוטמא ו״ל שמשון רבינו וכתב בלפתן ואוכל תיסב שעוריס
 אכילת כדי שהה אפילו יכול בגדיס מטמא שאין מלמד הערב עד

 השוכבמנין האוכל אלא לי אין בגדיו יכבס בבית והאוכל ת״ל פרס
 שוכב שוכב ולא אוכל והשוכב האוכל אלא לי אין בבית והשוכב ת״ל
 סופינו אס ריבה יכבס יכבס ת״ל מנין שוכב ולא אוכל לא אוכל ולא

 שוכב שיאכל כדי לאוכל שעור ליתן והשוכב האוכל מת״ל הכל לרבות
 ואוכל' משב היינו שוכב פירוש ואוכל תסב פרס אכילת שיעור וכתה
 שהביא׳ כמו היא הנכונה דהגירסא ל ז׳ הגאון קושית נתיישבו ובזה

 האוכל מת׳ל אלא ושוכב אוכל ל מת" גריס דלא ו״ל שמשון רבינו
 למשמע האוכל מת״ל דבר לרבו׳כל שסופנו אחר וה״פ בה״א והשוכ'
 שוכבאא״כ שאינו למעט דמשמע השוכב ותת״ל אוכל שאינו למעט

 יכול שאתר כתו ושוכב אוכל תרתי דבעינן לן סבירא הוה מעיקרא
 אוכל שאינו למעט ההי״ן תרי כתב ולכך והשוכב האוכל אלא לי אין

 נא׳ למה דבר כל השת׳דמרבינן אבל יחד שתיהן עושה פיר׳ ושוכב
 פי׳ האוכל וזהו לאוכל שיעו' ליתן ומשני והשוכ׳בה״א בה״א האוכל

 כתב וכן לא שוכב כעין אוכל אינו אבלאס שוכב כעין האוכל דוקא
 למעט חטיס פת בלפתן שאוכל הידוע המסב לותר בה׳יא השוכב

 ו״ל שמשון רבינו גירסת לפי לפרש יש תוד :שעורים פה
 בוי״ו והשוכב מת"ל פריך הכי בוי״ו והשוכב האוכל ל מת שכתב

 אא״ב אושוכב אוכל או דבר כל לרבו׳ שסופנו כיון השוה לכתוכאן

 צוייו דכתב ניחא ושוכב אוכל שיהא תרתי דבעינן מעיקר׳ כדתס״ד
 לחלק השוכב או האוכל ליכתיב דבר כל לרבות שסופנו כיון אבל
 שיעור ל-יתן תירץ לזה תרתי מי״זדמשמעדבעינן והשוכב מאי

 להקישן השוכב או כתב ולא בוי״ו והשוכב כתב ולזה כשוכב לאוכל
 הגאון כתכ וכי־. בת״כ שנינו וכן ימים ג׳ רבים *מיס ודוק־•

 שנים על מורא פעמים הרבים אעפ״ישיו״דמ״ס פי׳ מהרא״סז״ל
 שני׳ שהס הרבים במיעוט דהכא ימיס מ״מ יותר על תורה ופעמים

 היה רביס־זלא נאמר כבר הרי משנים ביותר דאי תיירי קא בלבד
 ימים דהאי עכ״ל אלא רבים על תורה ימים דמלת תכיון רביס צ״ל

 בודאי כי מקשה כלו הלשון זה בלבד השנים על אינזמורהאלא
 לפי גירושו רבים נאמר כבר והרי במאתר הקושיא שהיפך תה

 בלבך דרבים משוס בזה רצה לא מימיס לשתוק א׳׳כ1 הוא הפשט
 פירוש לכך הרבים הס דמי משמעות לה אין אחרת מלה בלא

 דהשת׳ ימיסוצ״ע ממלת שתוק )לי נאמר כבר והלא בהפך דהקושיא
 המלמד היא רכים מלת אדרבה דלישתזקמרביס קושיא תאי נמי

 כיון שנים אלארביסעל בלבד שנים שאינם ימיס מלת על ומגלה
 שני׳בלכד־ הוו דפעתיס ספקיי היא ימים דתלת כתב כעצמו שהוא

 קאמיירי הימיס במיעוט דימיסדהכא וכיון דכתב במאי צ״ע יזו
 תניא בדלא תניא דתלי וקשה הרבים במיעוט דהכא דרבים למדנו
 שכבר מכח אלא ימיס במיעוט דתיירי ן כ ידעי לא ימיס דמלת דכיון

 קשה תו ׳ ימים ממלת רבים מלת למדנו היאך כן אס רביס נאמר
 עכ״ל שנים על המורה ימים נאתר שכבר שכיון ועוד דכתב במאי

 וק' ־ שניס נאמר שככר השנים ולא שלשה הס דהכא רכים דמיעוט
 רבים ואמר ימים אתר עשרה רכים יכול או אלא קאתר לא דהת״כ

 כתו לא עשרה הס לומרדרכיס משתעדהיכולשהיינוטועיסהיה
 שכוול י״ל לזה מיהו ־ שנים הס דכתיכ דרבים טועים שהיינו שכתב

 שלשה רבים דמיעוט שכתב למה אחר טעס איבו ועוד כת״ש יו לבר
 ואמר אתרימיס כמאידקתני הטב הכריע כבר שלזה עשרה ולא

 דרבים דלאאמרינן דלאתקשילןדנהי משוס ועוד וכו׳ומ״ש רכים
 דומיא ימיסוהוורביס ואמר דאמררביס מכחההקש עשרה הוו

 ואפי' שניס רבי' ימיסשניסאף מה רביס ניקוש אכתי מיהו דימיס
 אלא אתי לא דאירביס פירוש ועוד תי׳במ״ש לזה לך שלשהמנא

 משנים דפחזת שניס ימים נאמר ככר והרי מהרכיס לישתוק לשנים
 מרכיס שתוק דאי מרכיס לתשתק מצי דהיכי צ״ע ואכתי ־ הוו לא

 הרכים לעילדכיוןדיו״דמ״ס כעצתו הגאון אמיצאכמושכתב הוה
כלא ימים כתב אי כן אס משנים יותר על תורה פעמים כעלתא

 :קאמר משנים יותר ימים דלמא לספוקי איכא רבים
 קמא פרק מאמר כיאור עס באורך הקודם מאתר ביאור

 כעי מאן חיי כעי תאן אלכסנדריא רכי תכריז דע״ז
דע״ו קמא פרקא לעיניס תאוה בספר ע״ד תמצא חיי

מות אחרי פרשת

 אותם יעשה אשר משפטי ואת חקותי את ושמרתם
 ן' ר״ח אמר הלוקין סוף משבה בהם־ וחי האדם י 'י'

 נילולת נפשו אחת עכירה העוכר אס ומה גמליאל
 הוא ממקומו אומר ישתעאל רבי עאכ״ו אחת מצוה העושה עליו
 היושב כל הא כהס וחי ונאתר העושות הנפשו׳ ונכרתו שנאתר למד

 רק אומר כרכי ר״ש מצוה כעושה שכר לו נותנין עכרה עוכר ואינו
 : וכולי קצה אדס של שנפשו הדס אס ומה הדס אכול לבלתי חזק

 הגאון ־ הקטורת כענן אס כי יכא לא !מדרשו ו״ל רש״י
 צדוקית דעה שזו טובא לי וקשה זזי׳ל הקשה מהרא"יסז״ל

 דפשועו קוד שכתב מה כלפי ל ז״ רש"י דכונת דכריו וכלל וכו׳ותירץ
 כךדתדרשוהואענן אחר כתב לזה אראה ככוד כענןשל כי הוא

 א1וצ״עדסוףסוףכלעצמןשלרש״ירללאנחית? ־ הקטורת
 לאוהוהתשתעדכתב ותו הקטרת כענן כי ומדרשו הל׳יל להכי

 רש״י שהאריך מה אכן כבוד ענני כענן פירוש יהיה שלא למעט זה

 ח״גדהא צדוקית לדעת מקום נותן בענן אס כי יבא ואל לכתוב ז׳יל
 'רש"י



נ אחרי פרשת
 כי יכא ואל הכי דמפרשיס צדוקית כדעת בגמרא פירש רש׳יז״ל

 אצבע נתן למה וא״כ אותו ותביא הקטורת שמתקן יבא כעכן אה
: בענן אס כי יבא לא לכתוב שיניהם בין

 הגאון כתב א׳ לבית רמז שכה ת״י ז"ל יבאתרש״י כזאת
 הכפורת על אראה בענן מהרא"סוז"לדאל"כהל"לכי

 צריך דהוה הללו מדכריס ק"קדנראה * למ״ל בזאת בקר בן וכפר
 מה מת׳כלקתני הביא אח״כ ואלו הקדש אל ממלת גס לישתוק כמי
 ־ בו שיש כקדש וכפורת ארון ו כ שאין קדש לעשות הקדש אל ק״ל
 אראה כעכן כי הל״ל רבינוזצ׳ל בדברי הופר חסרון שיש צ״ל לכך
 מלשונו כן נראה שאין וראה שבתי ׳ הקדש אל ויבא הכפורת על

 וכפר הכפורת על אראה כענן כי אלא הל״ל לא כן ואס מדכתבוז״ל
 אל ויבא זצ״ל ט״ס שיש אמרת ואי וכו׳ יבא שלא שפירושו בקר בן

 כתוב הרי וכו׳ שפירושו וז״ל לכתוב הוצרך למה כן אס בפר הקדש
 הקדש ואל הכפורת אל אראה כלשוכו כך צ״ל ושמא * יבא כהדיא

 משמע דהוה שוה איכנו זה וגס א ב י ולא כזאת לא ליכתוב ולא בפר
 היה לא שכי דכבית ליתא והא קדש בכל הקכ׳ה מתרצה שהיה

 בא דאהרן דכיון ז״ל לרש״י דהוקשה דמאי ולק״ר :שכינה
 ליה מיכעי כאלה בזאת מאי לעולה ואיל לחטאת כפר דברים מ׳

 כעין ומצאתי ופשפשתי ־ ת"כשנה לרמוז שני דלכך פירש זה מכח
 לגופיה כזאתמבעי וז״לוהאי בגמרא דפריך ע״א ד׳ דף יומא זה

 בזאת מאי באלה או בזה קרא לכתוב בנופיה אי ומשכי בקר כן בפר
 פרוש' כזאת ממלת ברייתא דריש דהתס ואע״ג תרתי מינה שמעת
 בגמרא התס כדקאמר יוחכן דרבי אליבא היינו ביוה"ך גדול לכק

 דלא בזאת לשון ליישב רצה רש"יז״ל אבל יוחנן תניאכותיהדרבי
 מן סתירה למדין נמצינו דבר הוף לקיש דריש אליבא אף תיקשי

 בזאת מלת דמפרשכונתרש"יז"לדמייתר הגאון לדברי הגמרא
 :וצ"ע לנופיה מבעי והא פריך ר׳ דף כיומא דהתס ליתא והא

הגאון ־ למעלה האמור הוא לו אשר החטאת פר את "לז ,רש'
 אשר דמצריךתלת כהכיס דתורת הא הביא ז״ל מהרא״ס

 שכן ודע לעכב וחד כהניס למעט וחד צבור למעט חד דכתיכי לו
 אחיו משל דיביא הוא דההבר דכיון וצ״ע ע״ב כ״א דף כיומא איתא

 לא האמת דלפי נימא סוף סזף כן אס בו מתכפרים הכהניסשכן
 לקראי מוקמיכן והכי הכהני׳ אחיו משל יביא שלא לעכב קרא מיעט

 דכי תאמר שלא לפרש לו אשר ואידך צבור משל שלאיכיא לו אשר חד
 משל הביא אס אבל למצוה היינו צבור למעט קמא לן אשי כתב
 למעט ג׳ לו ואשר צבור של למעט ב׳ לו אשר כתב לכך עכב לא צבור
 סוףדברדהוהבעי כהו ליכא לעכב אבל הכהניסלמצוה אחיו משל

 אחיו לשל ותרי ולעכב למצוה לצבור תרי לו אשר ארבע למכתב
 בעינן לא יתירא דקרא למימר ואפשר ־ ולעכב הכהכיסלמצוה

 דמתכפרין דכיון קצת סברת דאיכא הכהכיס אחיו בשל אלא לעכב
 לו אשר חד אלא כעי משלהסאבלגביצבזרלא יביא הוא אף כפלו

 משל יכי׳ למע׳שלא קרא דמדאצטריך משלה׳ומסבר׳אמרינן למעש
 כהני׳&א לי מה צבו' לי צכז׳מה משל דמיעוט לו דכת׳אשר אחר אחיו
 דהיינו מסברא למימי דאיכא משוס טעמא דאמרינןדהיינז ודאי

 מתכפרים אינם הס דכיון משוס הוא צבור קרא דמיעוט טעמא
 מדאצטרי' קרא גלי הא א״כ ולהס לן דמה משלו מייתי מצי לא בשלן

 דאינ׳מתכפרי' משוס הוא הצבור מיעוט הכהני׳דטעס אחיו למעט
 כתבי אחרי ־ לעכב אפילו הוי זאת סברא דאיכא כיון וא״כ נשלו

 כד'ה י״ד דף שבועות ז׳ל דתוספות לקזשית קרוב שהוא מצאתי
 צביר משל לעכב תניינא לו אשר ונוקי וא״ת לעכב הכתוב שנה
 לו אשר כן ואס כונתס למצוה מעיקרא למדרש הוא דסברא וי'ל

 סוף דסוף וצ״ע ־ הכהניס משל ולא משלו למצוה כן גס הוא תניינא
 אחלוקת א(1 העיכוב קאי דלא נוקתיה לעכב דאתי השלישי לו אשר
 הכהכייס אחיו בשל לעכב ואכתי תפסת דתפסתמעט צבור משל

 הקש עבדינן תרי לו אשר כתיבי קרא דבחד דכיון י״ל ושמא * מנ"ל
 אשר כך הכהניס דאחיו הוא דלמצוה לו אשר דחד היכי דכי למימי

 קיא צריך לא תו הכהגיסומהשהא כאחיו הוא לודלגביהדלעכב
 הוא בו שמתכפריס הכהניס אחיז ומה דק״והזא צבור בשל לעכב
דנוקי הוא מעיקרא ליה קשיא הוה ואי צמר על שכ״ מתכפר אינו

׳ לעכב תניינא לו אאר ־

 הגאון והקשה רש״י לשין וכו׳ מכפר שהפר מה לעס אשר
 יהו שלא לעס אשר דרשו דבת״כ ועוד וז״ל מ:רא״ס

 דכפי ל ז י יש דסכר לתרץ ולע׳ד אחיוהכהניסמתכפריםבן*

 לי׳מ"שכדעס קשי׳ הכי תנא וז״ל מאידמסיקשילהיפ"קדשבועות
 א צ נמ ממזנא חסרי' לא נמי ממונ׳בדאהרן חסרי' דלא מתכפר דלא

 דממלת כהני׳כיון ולא למעט לעס אשר מלת צריך אין האמת דלפי
 כיון כדאהרן ואף אשרלעסהוהמשמעדכהניסלאמתכפרוכלל

 לכהניסאלאמדכתיבכיתז כפרה נפיק ולא ממון דלאחסרינהז
 לא תו מעתה ביתו בכלל שהס אהרן כית שהס דהיינומשפחתו

 מתכפרים הכהניס אתיו דאין למעט לעס דאשר למיעוט אצטריך
 דכתיב מפורש פסוק לבו שיש אחר דאהרן בפר אלא דהעס בשעי׳
 נפקליה דברית׳דתכ דמסקנ׳ צ״ל מעת׳ משפח׳הכהני' שהס כיתו

 משפחה לשון אהרן בית דביתודמשמע הכהניסמקרא אחיו כפרת
 הכהניס אחיו שאין לעס מאשר דרשתו דכריתא רישא דנקט ומאי

 ברישא אלא קאמר דמילתא לקושטא לאו בו מתכפרים
 ת״ל דמסיק האמת לפי אבל אהרן של בפרו יתכפרו לא יכול דסבר

 אחיו כפרת למעט לעס אשר צריךמיעוט לא תו אהרן בית כיתוזז
 התורת דבר האמת דלפי בחומש פה רש״יז״ל פירש הכהניסלכך

 ברייתן׳ וכמה וכו׳ מכפ־ שהפר מה לדרשת אתא לעס דאשר כהניס
יותר שבראה אחר מהכתוב ותופסים אחד ממקום שדרשתס מציבו

:דוכתי בכמה התוספות כתבו זזה פשוט
 ברייתא דכקט דמאי רש״י דסבר בבירור לזה ראיה ראיתי שד

 לקושטא לאו מתכפרים הכהניס שאין דת"כאשרלעס
 יהודה לר׳ אלא הגמרא וז״ל דשבועות פ״ק בסוף מסיק דהא קאמר

 מתודה ופרש״י לביתו זא לו אחד ומשני לי למה הפר ודם וידויי תרי
 עליו מתודה בוידוי זכאי שבעשה ולאחר ביתו ועל עליו ראשון וידוי
 ביתו א ה׳ בלחוד ביתו כתיב דאי דנימא ואפילו קמן הא אחיו ועל

 שאני בדאהרן דמתכפר דנימא גלי לעס ואשר אהרן בית ולא ממש
 חד כרחין ועל בפר ביתו ובעד בעדו וכפר וידויי תרי דכתיכי הכא
 הכהניס אחיו דנתכפרו וכיון אהרן בית אלא ממש ביתו אינו ביתו
 * לעס דאשר מעזטא אדאצטריך עס בשל דיתכפרו תיתי מהי כפר

 מה לעס אשר בחומש פה שכתב ז״ל רש״י דברי נתחוורו מעתה
 דיש״י מתכפרים הכהניס שאין לעס אשר כתב ולא מכפר שהפר

 הכהני' אחיו ועל עליו שני וידוי בעדו וכפה זז״ל שכתב לטעמיה ל ז׳

 סוף שם כזה התוספות בדברי ונפלפל : כמסקנא דהיינו
 ופלזגתא עס מק־י לא ולוייס ביתו קרויין כלן ד''ה דשכועות פ׳'ק
 הכא והא בפלזגתא מלתא הלו דאמאי וקשה הזרוע* בפרק היא

 דף לעיל ההם ותניא יהודה כרבי לעס מוקיאבייבריתאדאשר
 הלויי׳וכן׳ אלו וכפר ישראל אלו הקהל עס כמשמעו כהכיס וז״ל י״ג

 זמדאצטריךוכפראלוהלוייסש"מדלאנפקמדכתיעס ר״י דברי
 דלוייס למימ י"לדאיכא מיקרו;עס דלויי׳לא הבר משתידר״י הקהל

 דהוריז׳ ראי׳סוףפ״ק ומצאתי מקרו לא הקהל עם התמ׳מיקרו עס
 וז׳יל דכתבו במאי צ״ע תו קהל אקרי לא לוי של אח׳בריעקשבטו אי׳ר
 קושי׳אימ׳דהיינזדקתני ומאי עסשהות׳מכללו בשעי׳של מציבו א״כ
 הותר במי עם של דשעיר נפשךלומר ואס וכו׳פירש לומר נפשך ואה

 נימא וא״כ ביתו נאמר הרי לז"א מיניה ובגמר אצללוייס מכללו
 כהכיס וא*כ כתיבדוקא ביתו דקאמרוכ״ת הגמרא כונת דהיינו

 דאמרת צ״עדכיון תו * מכללו שהותר העס בשעיר אלא יתכפרו לא
 דאס צבור בשל דמתכפרו כהו אמרת ואפ״ה עם איקרי לא דלוייס

 הכי תנא בגמרא לקמן קאמר היכי כן אס יתכפרו במאי כן לא
 וקשהדלוייס חמונא חסרי דלא תכפר מ"שדבעהדלא ליה קשיא
 לויס אי וכשלמא כדעס מתכפרו ואפ״ה ממונא חהרינהו דלא יוכיחו
 העס: שעיר לקח ממון נותנין הלוייס דאף למימר איכא עם מיקרי

כיון כן על וכולי בדאהרן ד״ה שם התוספות דכתבו דמאי תו
 דהאומר דאחר וקשה יכפר וכוימדכתיב כפרה להם שמצינו

 כמו ליה דמשמע ואפ׳הפריך יכפר דכתיב מאי יודע היה יכול
 סתר היכי כן אס טעס נתינת הוא לעס דאשר התוספות שתירצו

 יתכפרו מוטב וכו׳ יכפר אומר כשהוא דקאמר במאי הכי בתר ליה
 אהרן של בפרו יתכפרו מוטב פירושו דהכי לומר ויש אהרן של בפרו
 דלא אע״ג ביתו אצל מכללו דהותר פי'וכיון מכללו הותר שהרי

 לן אשר דטעס קרא ש״מדנלילן כן אס לביתו ממון חסרינהו
 וכי לא אהרן בית לגבי אבל עס לנכי היינו מתון דכעינןדחסרינהו

 אמרו וכן הכהניס אחיו אצל ג׳׳כ הותרה הותרה ביתו היכידחצל
 אחיו לנכי אפקרי׳ דרחמנא דאהרן גזא כי שאני ובזכחיס כיומא

 כתורת דקתני בהך עיון מקום לי יש וקור הכהכיס•
קאמר מאי א״כ לעכב וחד לתצוה חד אצטריכו לו אשר כקני׳דתלק
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אחה פרשת
 לעסלהכי אשר והאי הגמרא וז״ל דשבזעות פ״ק סוף כהאימגיא

 ההוא ותשני ליהוי מדעס קרא דקאמר ליה מנעי והאי דאתא הוא
 תרי אימא לדוכתא קושיא דהדרא וקשה כפקא ישראל עדת מכל
 י כפר לו אשר תרי דדרשינן היכי כי לעכב וחד למצזה חד צריכי לעס

 א אלת כהכיס משל צכור של שעיר מייתו דלא לומר קרא ומדאצטריך
 הכתוב בקדשים כשב או שור ישחט אשר :בו מתכפרים

 וכי' לחולין דפ״ק מהא וקשה הגאוןמהרא"סוז״ל וכתב ־ מדבר
 מה לפי אבל ז"ל רש״י לפי' אלא אינה הואת והקושיא מ״ש עד

 אליבא כ דברית׳דת׳ צ״ל לפרש״י אבל מ״ש עד וכו' התוספות שפירשו
 פתח דאל קרא להאי ומוקי כלל איתסר לא תאוה בשר דר״עלאמר

 ליהדהאזה מאיקשיא ידענא לא •־ בחוץ ששחטן בקדשים
 איתס׳ לא תאוה בשר דאמר דר׳יע אליבא דת״כ צ״לדבריתא שכתב

 רש״י דברי הס הללו דברים וכו׳ פתח דאל קרא להאי ומוקי כלל
 לא תאוה בשר סבר ר״ע בד״ה י"ו דף חולין באות אות בגמרא ז״ל

 כתב הרי כתיב בקדשים מועד אהל פתח דאל וקרא כלל איתהר
:ע“דר אליבא דת״כ דבריתא בירור ב

 כפסו׳אשר דהכא אדידיה דידיה קשה ז״ל דרש״י צ"עאצלי אכן
 דמשמע מדבר הכתוב בקדשים כתב כשב או שור ישחט

 בפי ואלו כלל איתסר לא תאוה בשר דקאמר עקיבא כרבי דפסק
 תאו׳ כשר להם נאסר כמדבר אבל כתב נפשך אות ככל בפסו׳ ראה

 לות׳ ודוחק כקדשים מועד אוהל פתח דאל דקרא כיון איתסר והיכן
 הנכון לכן ־ ישמעאל דרי אליבא והקם אליכאדר״ע פירש דהכא
 שנחלק בחולין שם שכתב ממה בו חזר בפי׳התורה ז״ל דרש״י לומר

 דאל מקרא שמעינן תאוה כשר דאיסור שם שכתבו ז״ל התוספות על
 התוספות כדעת התורה בפירוש כאן וסובר * מועד אוהל פתח

 מדאצטרי׳למשריי׳ ישמעאל לרבי נפקא תאוה כשר דאיהור שסוכריס
 מדבר הכתוב בקדשיס שכתב כ דת׳ כריתא אתיא ובוה ראה בפרשת

 הגאון קושית וסרה אהדדי ז״ל רש״י דברי סתרי ולא ישמעאל כר'
 אלא חייב יהא לא יכול יכפר בנפש שנאמר לפי דס כל : ל ז

 דתיפוק "ל ז מהרא״ס הגאון וחמה ־ דס ת"לכל ן י מוקדש יה דם על
 שאין אף כו שדרשו תאכל לא הדס רק ראה פרשת מרכתיב לי
 שמענו לא דמפ׳ראה תמיהא זז ידענאמה ולא תזבח זריקת בו

 המוקדשיןבלאו דם על דאנאאמינא עונשכרתמנין לאן אזהרת
 כרת דסגבי הכאכל להכיאצטריך בלבד בלאו דם שאר על וכרת

 ותיפוק ראה דפרשת הדס מרק דלישתוק איפכא דקשיא לומר )אין
 בעלמ׳עונש כדאמרי׳ ואזהרה עובש לכתוב דקרא מהכאדאורחא לי

 ■ כזכר הנקבה להזהיר תקרבו לא :מנין אזהרה שמענו
 הכתוב השוה התורה בכל הכי מהרא״סז"לדבלאו הגאון הקשה

 תקרבודכתב לא לאו דאי לתרץ ולל׳ר :והאריך לאיש אשה
 שהוא חייב הוכר דוקא דערוה דבמידי אמינא הוה רביס לשון הכא
 היא עולם דקרקע מעשה עבדא לא האשה אכל מעשה דעביד רובע

 לאיש אשה הכתוב השו' אמרינן דכי ה״א וא״כ אסתר גבי כדאמרינן
 תדע דוקא מעש׳ עבדי דתרוייהו במידי היינו שבתורה עונשין לכל
 מקרא לה מוכחינן לאיש אשה הכתוב דהאהךמימראדהשוה לך

: יעשו אשר אשה או איש דכתיב
 על והראי׳ ז״ללתירוצוהשניוז׳׳ל הגאון שהביא שהראיה ודיע

 והנכעל זכר שהבועל זכרים כשני אפילו שהרי הפירוש זה
 הנבעל דהזכר לפרושי כן גס ראיה שוו אומר ואני שם עיין וכו׳ זכר
 לזה סתירה ומצאתי דפטירודוק וסיד אשה כמו עולס קרקע הוא

 לא לאיקחו כ״ה דף ביבמות ז״למהאדגרסינן הגאון שכתב הכלל
 שעוש* מה דהתס קמן הא נפקא יהודה מדרב הא למ״ל ופריך יקחו

 נקנית והאשה קונה האיש להתקדש האשה ומעשה לקדש הוא האדס
 וז״ל הא׳ בתירוץ ז׳ל הגאון מ׳ש גם :לזו זו השוו אמר ואפ״ה
 הבינותי ולא ׳ פה ידרשו נמי וה״ה לעשו׳וכו׳ בידו ספק איש ותירצו
 אשה לו' שייך ערוהמה ובדבר ערוה בדבר הוא הכא כי בזה דעתו

 עליה אחרים רשות וכי עליה אחרים שרשות לעשות בידה ספק אין
 אלא אואינו אשתאביך אביךזו קרות להעבירהעלדת=

 וכתב וכו׳ אביו ערות להלן ונאמר אביך ערות כאן נאמר כמשמעו
 רש״י דברי ועל יהודה רבי דברי על לתמוה ויש ל ז' מהרא״ס הגאון

 כצדו שהיא אביך אביך של הג״ש הביאו לא למה דבריו את שהביא
 דן אדם דאין דכיון חדא אנפי מתרי תמיהתו על תמה ואני ׳ וכו׳
 מערות הג״ש שידרשו קמה מה א'כ מרבו קבלה אא״כ מעצמו ג״ש

 המקומות מאלו בסיני הג״ש קבל יהודה רב והרי בצדו שהיא אביך
 ורבנן דףנ"דע״א ד'מיתות דפי סוףההוגיא ותודאשתמיטתיה

 תגלה אביך־לא אשת מערית מנ"לנפקאלהו אביך לאשת אזהרה
 ורבנן מיתה לאחר אביו לאשת אזהרה ליה מבעי ההוא יהודה ורבי

 ההו׳מכעי יהודה ורב היא אביך ערות נפקא דקרא מהיפיה ההוא
 איש אשת משוס מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אב אשת משוס ליה

 בצדו הכתו' מות דאחרי דקרא היא אביך דערו' קמן הגמ׳הא עכ״ל
 ואי מחייבו אתה אב אשת דמשוס לדרשת דאצטריך מופנה אינו
 הביא דלמה קושיא מאי מהשתא וא״כ איש אשת משוס מחייבו אתה

 מפני ולא דרשא להך אתי קרא האי הא אביך דערות מקרא ש הגי
 בעינן ולג״ש מופנה היא דקדושיס גלה אביך ערות ההיא אבל

 כה אין חגלה לא אביך צדדערות והכא אחד מצד מופנה לפחות
 לכךהבי׳מההו׳ מפני לא בצדו הכתוב אביך ערות גס הפנאה שוס

 מביא היה ואס מפני לפחות צד דההוא דקדושיס גלה אביו דערות
 :מופניכלעיקר שאיל הית׳ג״ש דכצדו היא אביך מערו׳ יהודה רני

 את קייס לאביך שאומרים בין חוץ מולדת או בית □ולדת
 נתינה או ממזרת כגון הוצא לו שאומרים בין אמה

 זו שאין ונ״ל וכילי ואמר טען "ל ז זהרמב״ן מהרא"סז״ל הגאון כתב
 ג האס על שב ונתינה ממזרת כגון פי' אין כי הרב דברי על טענה

 ז״ל דרש״י אליבא שסובר ז״ל הרמב״ן בעד להליץ ואפשר
 דאי אחותו •נקראת אינה כריתות מחייבי דאחותו

 רבות׳ ולכתוב במשמע אבוסה כת אף אביך בת כתב היאך נקראת
 שס דהא אבוסה בת כ״ש זהוה במשמע כרתות חייבי בת אף מיניה

 בתו ומשני לאחותו פרס ואימא הקשו בפרקב׳דיבמותדףכ״ב
 כריתז׳ מחייבי אחותו לגבי סוגיא ובסוף אמרת מצית לא מאנוסתו

 ה״ל כרתות חייב מסתברא לשנויי ודחיק לרכות ראית ומה פריך
 דאחותו ז"לסוכר אירש״י וא"כ לעלמא קדושין בה לרבותשכןתפסי

 אףבתחייביכרתו' אביך כת לכתובגכי היא אחותו כרתות מחייכי
 רש״י כדברי ז״ל הרמכ״ן שחשב מה דכפי טוכא שצ״ע אלא ־ כמשמע

 הבתהיאמח״כי זה דכפי האס על חוזר ממורת כגון ז"לדמ״ש
 אמאי לאוין דחייבי דלאחותו ז״ל רש׳'י כדכרי טוכא לי׳ תיקשי ן וי לא

 כגמר' שס והא כית דמולדת הפסוק מזה להוציאו ז״ל רש״י אצטריך
 רב אמר ומשני לאוין לחייבי פרט ואימא כגמרא הקשו ע״א כ״ג דף

 ואמר וגו׳ לאיש תהיין כי דכתיב קדושין כה תפסי לאוין חייכי פפא
 אישות שיש מי יוסי רכי דדריש אכיך אשת דמכת הרי תהיין רחמנא
 הוציאו היאך א״כ היא דאחותך לאוין חייכי כת כפקא כה לאביך
 ראיה ועוד מהרא״ס-ז״ל הגאון עוד ומ״ש ־ כית ממולדת ז׳'ל רש"י

 אחוה אחוה נילף מ״ד ומשני הוא אחיו פשיטא וכו'ופריך אחרת
 לגאון אשתמיטתיה * דפשיטא מילתא אלמא עד וכו' יעקב מבני

 פשיטאוז״ל כ״כד"ה דף התוספות כתבו דהא ראיה ז"לדזואינה
 דמחייבי לאשמעינן עפיר אצטריך הא ליה פשיטא אמאי תימא

 כבירור וכו'הרי הכי לשנויי מ דה ל וי" ותירצו אחיו הוי כרתות
 מ? קשהדכפי אמנם ־ ראייתו לסתור ז״ל התוספות מדברי
 כרתות מחייבי דאחותו שסובר ל ז׳ רש״י כדברי "ל ז הרמב״ן שהבין

 אכיך אשת כת ערות וז״ל פרש"י דהיאך קשה א"כ היא אחותו לאו
 אשת כת נאמר לכך ונכרית משפחה אחותו על חייכ שאינו לומר
 חייכי לרבות ז״ל רש״י דסובר קמן הא עכ״ל לקדושין כראוייה אכיך

 ע״א כ״ג דף כיכמות ואמרינן לקדושין כראויה מדכתב כרתות
 לעלמא קדושין כה תפסי שכן לרכות ה״ל כרתות חייכי מסתכרא

 ונכרית דשפחה ועוד לפרש דה"ל לקדושין לו כראוייה לומר ודוחק
:לעלמא ולא לו לא ראויה אין

 פרט בה אישות לכנך כשיש אלא אמרתי לא היא בנך אשת
 שבא מאי וז"לזא״ת מסיא"ס הגאון וכתב ׳ לאנוסה

 אביך אשת בת גבי ואלו האבוס ככךאף דאשת תקרא דממעט הכא
 מקר' הכתוב אותה ריבה שהאבוסה כי תפ אס הארוס ממעט אינו

 דאחותו לו הגיד מי צ"ע1 ׳ במשמע האנוסה כת אף דכתאכיך
 לא כגמרא הא אביך בת ממשמעות הכתוב אותה ריבה האנוסה

 אביך אשת בת ואימא וז״ל ע״ב כ"ב דיבמוהדף שני פרק קאת׳הכי
 דרכא מדרבא אמרת מצית לא ההיא ותשני מאנוסה לאחותו פרט
 ן כנשואי כאן באונסין כאן כיצד הא וגומר בנך בת ערות כתיב רמי

 בת הא תגלה לא מאנוסתך בנך בת ערות באונסין כאן ז"ל ופרש״י
 נז3 נוהה הל! מן בנו ומיהו היא אשתך אחרגלהדלאו מאיש בנה

 הוא



גא אחרי פרשת
 קמןדאחותו עכ״להא הו׳ אלווה כמי גביאחוה הילכך בתו ובן הוא

 הקשה דהא אכין־ בת ממשמעות מפקינן לא את מאנוסהדמיקרי
 אשת מיקרי א דל מאנוסה לאחותו פרט אביך לאשת דאימא המקש,

 בבירור קרא איכא7 ותירץ אביך בת כמשמעות משגת ולא אביך
 קראינו ההוא דמיירי ובהכרח תגלה לא כנך בת ערות דקאמר

 אחותו וא״כ אחיו דמיקרי וה״ה ובתו בכו ליה וקרי ובתזמאנוסתו
 לאו דאי מהרבי אביך כת ממשמעות לאו אחות דאיקרי עאנוסה

 לאחותו פרט אביך דאשת ואימא פרכינן הוה בנך כת יערות קרא
 בכך אשת דכתיב כלתו גבי הכא אבל אישות מאנזסהדליתבה

 בהואףמאנוסה אישות לבבך שאין בנך אשק ממעטכלדלאו
 מיהא ו״ל הגאון דדייק תימא וכי בכך של בכו כקרא ממכה שהכולד
 אדרבה אנוס׳במשמע בת אביךאף בת ו״ל רש״י והבי׳ בת״כ דקתני

 האכוסה בת אף האכוקהאלא בת לרבות דלאקתני ראיה משס
ג כפקא בק דממשמעזת לומר שרוצה במשמע

 הראשוכה כשואי ע״י אלא הכתוב אהר לא ובתה אשה קרות
 למעוטי ה״ל כן דאס א״ק וז״ל הגאוןמהרא"ס כתב וכו׳

 דאתא דכיון י״ל ושמא וכו' אישות בהו דכתיב בכולהו כרתות חייבי
 אמרת חוץ דמולדת דקרא היכי דכי וק״ק וכו׳ חוץ דמולדת קרא

 וככרית שפחה אלא כמעיט דלא אישות דכתיב היכי לעלתא רלימד
 רבא דמייתי קרא כמי הכי כרתות חייבי ולא קדושין במיכן שאין

 ולא וכו' בכך בת ערות כתיב רמי וז"לרבא פ״בדיבמותדףכ״ב
 מפרשיכן דלא לימד קרא ההוא ומכח בכישואין באוכ׳כאן כאן קשיא
 מן ונכרית שפחה למעט אלא אנוסה למעט אביך אשת דבת קרא

 הכי ואימא כגמרא שס ו״ל רש״י כדכקב אחוה וכן היא בכו ן וכעי הא
 קרא ההוא מכח האנוסה מן אף כלתך דמקרי כלתך גבי כתי

 שפחה אלא אתי לא היא דאשתבכך וקרא דגלי בנך דערותבת
 אי וא״ת וכתב הרגיש ו״ל מהרא״ס שהגאון שראיתי והגס ונכרית

 דגריע ותירץ קדושין בה מכיוןדשייך אנוסה למעוטי ה״ל לא הכי
 עולה תירוצו אין מקשה שאני מה כפי וכו׳מ״מ ונכרית משפחה טפי

 מן אחותו למפרך איכא מיהו דהאאיכאלמימרנהידגריעטפי
 אותה ריבה ונכרית משפחה טפי ואע״גדגריע תוכיח האנוסה

 תימא זכי הנכרית זמן השפחה מן אחותו אלא מיעט לא הכתוב
לעיל ו״ל הגאון כמ״ש האנוסה לרבות אביך כת כתיב אחות׳ דגבי

:שס עיין עליו כתבתי כבר כנך אשת ד״ה
 גמליאל בן חנינא רבי אמר מכות סוף הקודסמשנה □אכר

 שהו׳ כיון ק״ז אצטריך אמאי 1גמלע בן חכיכא ר' וצ״ע וכי'
 קוקשהמאיכנייהוביןרביישמעג! בהס־ וחי דכתיב מלא מקרא

 קשה תו ־ אחר אוממקוס ממקומו הילפותא יהיה או לרחב״ג
 שכר לו עוביעביר׳נותנין ואיבו היושב כל הא לתימר יליף דמהיכא
 א5ג אליביה קאמר לא הכתוב הא מצוה דבעושה ומב״ל מצוה כעושה

 נפשו לו תנתן אלא ונכרתה בכלל יהיה לא מעריות הנשמר דכל
 1ברבי ר״ש דקתני במאי קשה תו ־ מלל מצוה כעושה שכר אבל

 קאמרוא״כה״ל אחריתי ומשמעדמילתא מהדר קא דאמאן אומר
 גמליאל בן ביןר״ח בינייהו דאיכא וכו'ויראה אמררשב״י למיתני

 עובר שאינו למי ראיה לנו אין גמליאל בן דלר״ח ישמעאל לרבי
 לרבי אבל אתי לא ק״׳ומק״ו דדיין כיון דהא שכר לו שיהיה עבירה

 שנותנים מצוה שעושה מי מיבעיא לא מקרא ליה דנפיק ישמעאל
 בסוף קתני ולהכי שכר לו נותנין עובר שאינו מי אף אלא שכר לו

והנפקות' הכינייא היא ו ןשו נ י וע לאשמ וכו׳ למדת הא דר״י מילתיה
: גמליאל בן חנינא לרבי בינן

 בהסדכתיב דוחי סברת את ישמעאל לרבי ואמר כ״ר ר״ש ובא
 זנות עשה ולא אדס ישב לאשמעיבןדאס הוא עריות גבי

 נפשו שאין מדס מק״ו עריות דתיתי קרא צריך לא להא בהס דיקיה
 איצטריך כהסלא וחי שכרוא״כ מקבל הפורש מתאו׳ואפ״ה אד׳ של

 וזו בהס שימות ולא בהס וחי בעלמא לדרשאדדרשיכן אלא להכי
 :סודו גלה ברבי ור״ש עליו שכחלק גמליאל בן חנינא רבי דעת היא

דהכא אדידיה דידיה פליג ישמעאל דרבי צ"עאצלי אמנם
 נוטל עבירה עובר שאינו דמי לומר בהס דרישוחי

 לאדם אומריס שאס מנין אומר ישמעג! רבי תניא ובפ״בדע״ז שכר
 שימותבהס ולא יהרגת״לוחיבהס ואל שיעבור יהרג ואל עיור

נשנית דהבריתא י״ל ושמא ־ שכר לקבול אתי לא בהם דוחי משמע

 מסברתו בו חזר בעשנה חביריו עליו שנחלקו ואחר המשנה אחר
 הגמרא בכל דרך וזה בבריתא ששבה מה ווה חבריו כמו

: חבריה .לגביה ביה הדר
 הכא קהני דכי השנית הקושיא מתרצא י״לובהא נמי ,א

 דכתיב סמך דקרא אסיפא בהס וחי ואומר כמתניתין
 בהם שימות ולא דריש בהס וחי מדכתב דריש ה׳ותרתי אני נמי

 במקניתין דרישהכא שכר ליתן נאמן ה'דהיינו אני נמי ומדכקב
 חנינא ורבי • מצוה כעושה שכר לו ניתנין עבירה עובר שאינו מי
 שימוי! ולא וחיכהס אלא לשכר שאינו קרא דרישכוליה גמליאל בן

 כלומר ה׳ אני סייס לזה מותר בפרהסיא דאף תאמר שלא ולפי
 דדייק היכידשמעיכן כי בפרהסיא החללוהו שלא בכבודי הזהרו
 שני בפרק שס גופיה ישמעאל רבי פרהסיא דאיסור דינה ההיא

:תחללו ולא לזמר תלמוד בפרהסיא אפילו יכול וז״ל דע"ו
 שאפשר ר״ל עובר ולא ז"ל הרמב"ס פירש וכו׳ היושב כל הא

 שבא דקדושיןהתס וכו׳כיוןלמ״שפ״ק יוסף כגון לעשותה
 נבארהפסוקי׳שהתחלנו ובזה הימנה: ונוצל עבירה דבר לידו
 • אלקיכס ה׳ אני בהס ללכת תשמרו חקותי ואת תעשו משפטי את

 בהם וחי אותסהאדס יעשה ואתמשפטיאשר ושמרתסאתחקותי
 פרקיו כח' הימב״ס מ״ש עס ונבאר בזה רבו הדקדוקים ה׳ אני
 צריך וחזיר שעטנז החוקים כגון מחייב השכל שאין בדבר כי חקר

 את ז״ש עלי גזר אבי בי אעשה מה אבל אפשיואפשי אדם שיאמר
 גוזר אדס של ששכלו הדברים שהם המשפטים פירש תעשו משפטי

 הייתי לא אם ואף מדעקיכס שתעשו צריך וניאוף רציחה כגון
 לא אס דאף לרמוז תעשו משפטי גבי ה׳ אני פה כתב לא ולכן מצוה
 קאמנסחקותי יגזור שדעתיכס צריך המצוה ה׳ אני הייתי

 השכל שאין הדבריס שהס חקותי פירוש ה׳ אני בהם ללכת תשמרו
 צריך רק מדעתיכס מלעשזתס עצמיכס שתשמרו צריך אין מחייב
 מצד הוא ודומיהס חזיר לאכול שלא בהסולקייס ללכת ת־־צו שאס

 שתאמ׳ המצו׳צריך שאני מצד היה לא ואס חוקה החוקק ה׳ אני כי
 מפסיק טעס בשים הטעמים בעל חכמת המעיין יראה ולזה אפשי

 שקדם תפשו הפך והוא הענין מפסיק ששם לרמוז תשמרו במלת
 יהיה בהם ללכת תרצו ואס אמר ואח״כ מלעשות שמרו אמר וכאלו

 ועם גזר שאבי אעשה מה כמשנה וכמ״ש אניה׳המצוה מטעסכי
 יפתוך אס בני פסוקי עולס אהבת בספר פירשתי הזאת הנחה

 שיש האמת לחלק ו״ל הרמב״ס שכתב ההקדמה וזאת עייןשס־
 ואבדיל וז״ל קדושיס פ' סוף בילקוט שהובא ממה לדבריו סתירה
 יאע' שלא מנין עזריה בן אליעזר רבי אמר וגומר העמיס מן אתכס

 על לבא אפשי אי כלאיס ללבוש א״א חזיר כשר לאכול אפשי אי דס א
 אדם דאליאמר ערוהקתני כגון שכליות במצות שאף הרי הערוה

 ואת אתחקותי ושמרתס עוד ואפשר ־ ואפשי אפשי אלא אפשי אי
 שכתב העיקרים הקדמת לרמוז שמירה בלשון יתד כללם משפטי

 מןה^הי׳ תקצר הנימוסית שהדת לעד עומדת טהורה ה' יראת כפי

 מה שאפשר הזמני׳ בכל והמגונה הנאה לשער יודעת שאינה למה
 לדעתי ז״ש בהפך או מגונה יהיה אחר בדור נאה עכשיו שהוא

׳ לשמו ה׳תוכלו אכי שכיוןשהמסדר ומשפטי חקותי שבח ראו הכתוב
:זמן ובכל מקום ככל לעולם בהס ללכת תס ו א

)

כיו! ה׳ אני כהס וחי האדם אותם יעשה אשר עוד אמר
 תקצר הנימוסיות הדת כי שס הרב כתב אחת להקדמה

 למקור' הנפש להשיב לא האד׳אבל בחיי אלא שלמות לתת תוכל שלא
 ומשפטי וזהוחקותי מקורה אל נפש משיבת ה'תמימה תורת .אכל

 ליתן ה'נאמן אני כעה״ב וגס בהס וחי בעה״ז האדם אותה יעשה
 אפשר או :עלמאליכא בהאי מצות בעה"בדשכר דהיינו שכר
 שהוקשה ישראל את לזכות הקב״ה רצה במשנת ע״ד שהוא מה עס

 השכליו׳ אבל לצוות הקב״ה שהוצרך ניחא השמעיות דבשלמא לתנא
 לזכות הקב״ה רצה תירץ לזה עושה האדם שמשכלו כיון צוה זה למה

 להס הרבה לפיכך ועושה המצווה גדול חנינא רבי מ״ש עס פירוש
 • ועושה כמצוה משלם שכר עליהס ליטול כדי השכליות אף מצות

 שיש ואף משפטי את בין אתחקותי בין ושמרתם הכתוב אמר זה
 ומשכלו מעצמו כי ה׳ לצווי בהס צריכיס היינו שלא שכליות בהס
בהס עכ"זוחי צווי בלי השכל מצד פירוש האדס אותם יעשה אשי

 האדם



אחה פרשת
 ועושה: המצוה ה׳ יותרמצדכיאכי שכד לו ויש האדם

המשנה עס הוא הכתוב ביישוב נכון יותר שיראה מה אמנם
 הפורש ממנו קצה אדם של שנפשו הדס ומה שהקדמנו

 ־ שכן כל לא מחמד אדם של שנפשו ועריות גזל שכר נוטל הימנו
 רגיל אשר הדברים פירוש בהם וחי האדם אותס יעשה אשר והו

 : בהם וחי ומקיי׳אותס ועריות גזל כגון אותם ועושה האדם שחומד
שיעש׳ כדי כרצוכך רצונו עשה כאבו׳ התנא דברי יבא זה ו^ל

 רצון שיבטל כדי רצונו מפני רצונך כטל כרצונו רצונך
 בדכר דדוקא האדם יאמר שלא פירוש ׳ עכ״ל רצונך מפני אחרים
 על אכל שכר נוטל פורש ועכ״ז עריות כגון מחמד שלאדם שנפשו
 כקיז׳ שכר לו אין מלשתות מואס אדם של שנפשו וכיוצא הדס איסור
 הוא יתברך שרצונו מצוה אותה עשה התנא אמר לזה הדס מצות
 נפש כך עליה צוה שהלה שכשם הדס אישור והוא כרצונך שוה

 אותהמצוה כרצונו רצונך הקב׳ה שיעשה כדי האדסתואסבה
 לגזול היה שרצונך לנזול שלא דהיינו ה' צווי מצד מקיים שאתה
 והרהרת לגזול בתקלה לך שהיה והחימוד הרצון אותו כשביל אפילו
 יצזנו עושה הייתה המחשבה באותה אפילו כאלו שכר לך ביית!
 ויאמר במשנת התנא שעשה ק״ו עמך הקב״ה שיעשה לפי יתברך

 לו נתתי עכ״ז כה קץ היה שמאליו הדס מצות האדם כשקיים אס
 קייס וגס עידו׳ רצונך כטל ־ חומד האדם כעריותשנפש כ״ש שכר

 זחימודך העריו׳שרצונך ה׳שהואחלק רצון הפך שרצונך אחת מצות
 שיבטל כדי יתב׳ רצונו קיום מפני אותה יקיים רצונך כטל לעשותן

 כי וזה המפרשים רוב שפירשו כמו המקטרגים הס אחרים ן רצ
 רצונו תפני וחימזדך רצונך ומבטל ועריות גזל מקיי׳חלק כשאתה

 אז הדס כגון שיים הס ורצונך שרצונו המצות חלק כשקיימת יתי׳
 השכל כפי שרצונם המקטרגים שהם אחרים רצון הקב"המבטל

 ומתיי׳ פורש היית שמעצמך כיון מצות אותם על שכר לך יהיה שלא
 לזה שכר שתתן ראוי אין יתברך ה׳ לפני המקטרגים אומרים א״כ

 כשקיימת אבל מרצונו אלא עשה רצונך בשביל שלא זה על האדם
 לאותם הקב״ה אומר לעברם וחימודך רצונך שהיה העריות מצות

 מצו' קיום על אף שכר הזה לאיש לתת המקטרגי׳ראוי האחרי׳שה׳
 עריות ת הי להם שאומר לפי רצונו בשביל אלא קיום לא י דודא הדס

 וזהו לחמוד כהפך היה שרצונו רצוני כשביל אלא קייס שלא יוכיחו
 רצונך מפני הביטול וטעם טענתם פירוש אחרים רצון שתנטל
 מ״ש הדרך זה ולפי האדם רצון שהיה יוכיחו עריות ה׳ להס שאומר
ור״ל ח׳ חלוקה היא כרצונך רצונו מלת כרצונך רצונו עשת התנא

:כרצונך יתברךהיא שרצונו אחת מנוה עשה
 גזל מצות חיים פירוש כרצונך רצונו עשה בהפך נאמר אמנם

 ועשה רצונו בשביל ועשת מחמדתן שנפשך ועריות
 יעש' זה שבשכר כדי לקיימה כן גס רצונך היה כאלו שלם בלב אותו

 הדס אכילת כגון כרצונך שהם המצות הקב"החקדכשקקייס לך
 שכרה' בהסיתןלך קצה אדס של שנפשו לאכלה שלא א הי שרצונך

 בהס תצה שנפשך כיון לשכר נותן הדין מדת שאין עליהסאעפ"י
 רצונך ולא יתברך רצונו אלא עליהסשכרכאלולאהיו ה לך זיתן
 בטלרצונךמפני ־ יותר השכל חיוב מצד לשכר ראוי היית שאו

 חזיר כשר א״א אדס יאמר אל מאמררשב״ג התנא יאמר רצונו•
 כשאת' התנא אמר זה פרקיו בח׳ הקדמתהרמב״סז״ל ע״ז ונתכנו
 אדרבה אלא חזיר בכשר רצונך שאין תאמר לא השמעיות הקיים
 מלאכלז רצונך שאת׳מבטל אלא חזיר בבשר רצונך שכן תאמר בהפך
 כדי נסבה תהיה ובזה לאכלו שלא יתברך רצונו הוא שכך מפני

 הוא שכך מפני חזיר אוכל אינך אהה אס פי' אחרים רצון שיבעל
 יבאו חזיר אכלת שלא על לך לפרוע כשאבא לאכלו שלא רצונך

 לפי כזאת מצוה על שכר לך לתת ראוי שאין ויאמרו המקטרגים
 רצון שיבטל כדי זהו רצונך תפני אלא גזירתו מצד הדבר קיימת שלא

 שהתחכמת רצונך מפני אותו מבטל טעם מאיזה ופירש אחריס
: לזה קרוב לעיני׳פרשתי האוה וכה' ואפשי אפשי חזיר בבשר לומר

קדושים פרשת
קדושי׳ ישראל בני עדת כל אל ילקוט ,ההיו רידירש^ר?

 בהקהל נאמרה זו פרשה חייא רבי תני ההיו "י ׳ <|י
 אמר לוי רבי בה תלויים הורה גופי שכל לפי

 ה׳ אני הכא אלקי׳וכתיב ה׳ אנכי בה כלולים הדברות שעשרת לפי
העש׳ לח מסכה אלהי הכא וכתיב לך יהיה לא התם כתיב אלהיכס

:תשמורו שבתותי את הכא וכתיב תשא לא התם כתיב לך

 כתב * האב למורא שבת שמירת סמך תשמרו שבתותי
 ואס אב כבוד תינק וא״ת הלשון בסוף מהרא״ס הגאון

 לצורך דומה ב״ה ין דבב משוס א״נ וכו׳ י״ל ושמא וכו׳ כבודם דהוקש
 הדרא ז׳ל הגאון דברי כפי דא״כ זצ׳ע וכו' עשה יבא ה״א גבוה

 יוכית משכן למימר איכא גבוה צורך משוס אי דהא לדוכתא קושיא
 קרא אמר כי זאפ״ה דבריו בסוף הגאון כמ"ש גבוה צורך בו שיש

 למפרך דאיכא י״ל שכת דוחה המשכן מלאכה דאין שבהיתי אךאת
 קדושת קדושתו היתה לא מ״מ גבוה צורך דאףדהוא למשכן מה

 כגע׳ ו נ מצי החילוק וזה עולס קדושת קדושתו במקדש תאמר עולס

 צ׳עאעיקרידדינא תו פ"קדשבועותופ"קדמ״ק: בכמהדוכתי
 קולמסו קן מתחת לגאון דאשתמיטתיה קושיא קושיתו שאין פירנא

 נגע׳ ו׳ד״ה דף יבמות שס התוס׳לקושיקס שתירצו במה מתורץ שזה
 דהוי שבת שאני דלמא דחי דלא מהכא נגמר היכי וא״ת וזיל מהנא
 שכן האי כולי ומשיב הואיל דככוד דעשה תעש׳וכו׳ואור״י ולא נמה
 כן וכמו לאו אלא וליכא דליתיה כמאן דשבת עשה חשיב כבודס הוקש
 בזה זא״כ עכ"ל מעשהדשבת עדיף כהן דבת דמקדשועשה עשה

 הכי לאו דאי משוס שבתותי את אצטריך דלכך קושיתו כן גס מתורץ
 אלא בשבת דליכא כמאן והוי דשכת מעשה עדיף דמקדש עשה היא
 דאי וז״לושמאי״ל הגאון שתירץ בתה צ״ע תו :וברור בלחוד לאו
 ואתמס׳ ואס אב מורא גבי מדאצטרי׳קר׳ ה״א מקדש דגבי קרא לאו

 מורא וגבי דחי לא דבעלמא לעולס זה הוא מדאצטריך דמאי
 צ״ע תו כבוד׳: הוקש שכן חומרת משוס דדחי דס״ד ליה אצטריכא

 וכו׳וק׳ לצורךגכוה דומה ב״ה דכנין משוס נמי אי עוד שתירץ במה
 כ״ה מבנין תיתי ס״ד אלא וז״ל ז' דף ביבמות קאמר היכי כן דאס

 ה״א הכי לאו הא תשמורו שבתותי את רחמנא דכתב וכו׳זטעמא
 הס׳ שאני פריך ומאי ל״ת לדחי עשה דכל מהתס זבעיתלמילף דחי

 בריתא דקתני דמאי י״ל קושיתו ולעיקר : הוא גבוה דצורך
 לקושט׳קתני לאו תיראו ומקדשי ת״ל שבת דוחה ב"ה כנין יהא יכול
 אחר לדבר אתי הדרשא ועיקר קאמר אסמכתא אלא הכי

 תשמורו שבתותי ואת במי הכי אין ו׳וז״ל דף ביבמות והכיקאמר
:וכו׳ אדס יתיירא לכדתני׳יעול לי למה תיראו ומקדשי

 כ״ה דבנין קרא אצטרי׳ דמאי שיש אחרת קושיא ניחא ובהא
 דחמיר דכבזד מעשה ק״ו ותיתי שבת דוחה אינו

 ז'ל הגאון דבדברי הגס שבת דוחה אינו ואפ״ה כבודם הוקש שכן
 מה תתורץ שכתבנו כמה אכן גכוה צורך ג״כמתזרץמהלהלןדאין

 קאמר לא שכת דוחה ב״ה כבין יהא יכול כרייתא דקתני להלןדהאי
 כדתבי׳ כפסו׳היא הדרשא ועיקר אסתכת׳ משוס אלא כרייתא ליה
 כפסו׳ שאכתזכ כמה לקמן עוד ועיין המקד מכית אדם יתיירא יכיל
 אכללא ממון לגונב אזהרה תגנוכו לא תשמורז: שבתותי את

 וכתב מעניינו הלמד דבר נפשות לגונב אזהרה שבי׳הדברות הגנוב
 אזהרה היא הדברות די׳ תגנוב דלא ומכוון פי' ז״ל מהרא״ס הגאון
 דאל"כתרתי תמון לגונב אזהרה עכ״לדלאתגנובו נפשות לגונב

 הלמד תדבר תגנובו לא של הראיה הביא לא לתה לתמוה ויש ל למי
 תגנוב לא ז״לכשכתב שכונ׳רש"י ז״להבין הגאון הכה ־ וכו' מענינו

 ראיה שיכיא עליו תמה זה ועל הגנוב! ללא ראיה להביא הוא וכו׳
 אלא רש״יז״ל כונה שאין ראיה ואינה עצמו: ו תגנוב לא מצד

 כבד הרי הגנובז ולא קדושיס כפ' הכא דאמאיאצטריך להקשות
 תגנובד לא דהאי צריכי דתרוייהו ותירץ הגנוב לא דברות בי׳ נאמר

 דק״קהכי אלא בממוןאבלאותושכי׳הדברותבנפשות: הוא
דבר תשוס שהוא הדכרו' דבי׳ תגנוב ללא טעם ז״ל י רש׳ דפי׳ היכי

 אזהרה בו נו תג לא כשכתב כן גס טעם נתן לא לתה מענינו למד
 כמ״ש תלין ולא תעשוק לא מענינו הלמד דבר יכתוב ממון לגונב

 לא הוה לא אי לספוקי איכא הדברז' דבי' תגנוב דבלא י״ל ■ כגמרא
 לא התס דהא תיירי במתון תגנוב לא ההוא דדילמא דהכא תגכובו

 ואףשפרש״י דא"א כניאוף דמיילי מסייס לא גביה תנאףדכתיב
 ככ״מ ניאוף ר"לאק דאין לפרש איש בא׳ אלא ניאוף אין ו״לשס

 גביה הכתוב תגנוב לא מכח !זה פה האמור ניאוף אין אלא
 דלפי



נב הדושים פרשת
 ממהשפ׳הגאוןמהרא״ס הסך כנפשות ההוא האמתמוקמינן דלפי

 מענינו הלמד דבר אין הדברות ז"לשסזלכךאמרינןדהתסבי׳
 מענינו הלמד כדבר אכל לפרשו ז״ל רש״י הוצרך לכך כך ברור

 גבי׳ דכתיב דמאי נלכד זו דלא מאוד ברור שהוא קדושים דפ׳ דהכא
 תגנוכו לא האי והוי בממון וסופ׳ ראשה הפרשה כל אלא בממון הוי

 הלמד דבר נמי הוי מענינו הלמד דבר דהוי מלכד דפ'קדושים
 כמה ל זז" פ״ז דף סנהדרין במסכת עצמו "ל ז רש״י כמ״ש מסופו
 זכינו מעתה • כממון כזו ושלמטה מעלה של מדכיהענין הכתוב

 ניאוף אין ז״ל רש״י ז׳׳לדכשכתב הגאון כדעת שנאמר אפילו לדין
 תגנוב לא מקוסמ״מ ככל ניאוף למימראין כעי איש כאשת אלא

 תגנוב דלא לן לימא מאן למי׳ ואיכא תענה ללא תנאף לא כין כתוכ
 תענה לא בתר ב"דדילמא מיתת והוי תנאף לא בתר ליה שדינן

 דעשרת תגנוב ו"ללפרשדלא רש״י הוצרך לכך כממון דשייךנמי
 מלא דהיינו מסופו הלמד דבר הוי דלא דאף בממון מדבר הדברות

 דהל נוכו תג לא אבל תנאף לא שהוא מענינו הלמד דבר הוי תענה
 הלמ' נתידכר הוי מענינו הלמד דבר דהוי דמלכד פירוש צריך אין

 העולה הכלל בגמרא ז״ל רש״י כת"ש בממון מסופודכולהפרשתא
 פ"ודקאמר דף כסנהדרין כדתניאאידךשס דסובררש׳יז"להכא

 כפרשת ששס לפי מענינו הלמד דכר כמתון תגנובז לא אידך תניא
 תגנזכו לא ומכחההוא כממון פרשתא דכולה יותר כרור קדושים

 הדכרות די׳ תגנוב לא לאוקומי תוכרע כתמון דמיירי קדושים דפ'
 ולא דכתיבגכיה תנאף מלא מענינו הלמד דבר בנפשות שיהיה

 מסופו הלמד ויהי׳דבר תענה לא דכתיב סופו כתר תגנוב נישדי-לא
 תגנוט לא דמכת הרי למ״ל בממוןדא״כתרתי כ1תגנ לא ויהיה

 - ודוק תגנוב לא פירוש שמעינן דכמתון פשוט שהוא קדושים דפ

 אין כלה יתרו פרשת שס "ל ז הגאון במ"ש עיון מקום יש גם
 כלא לזראיהכרורה אין שאס וז'ל איש באשת אלא ניאוף

 הבריתא הכריע ואיך אותו ולא זה לא ידע לא מית׳ב״ד תנאףשהי'
 הוא הכרע דמה וצ״ע ־ תנאף נפשותמכחלא בגונב תגנוב דלא

 אבל הוא באיזה ניאוף כרזרה ראיה לנו אין דבעלמא לעולם זה
 הלמד דכר מכח איש באש דודאי ידעינן הדברות די׳ תנאף לא האי

 באש׳איש תנאף דלא שידענו ואחר תרצח לא גביה דכתיב מענינו
 ואין נפשות הגונב גבי דכתיב תגנוב כ"דידעינןדלא מיתת שהוא

 דהא תרצח מלא למד גופי' תנאף דלא הלמד מ! למד שזה להקשות
 הכריע מהיכן וא״כ מקדשים חוץ הלמד מן התור'למדין לית׳דככל

 : בכלמקוס ו״להיינז רש״י דכתב בא"א אלא ניאוף דאין ל ז הגאון
 לא זז״ל ואתחנן פרשת ז״ל רש״י ממ"ש בדבריו האתת □יהו

 הלשוןכתב: דמכח הרי כא״א אלא ניאוף לשון אין תנאף
 בעמך ת״ל האדם לרבז׳כל מניין חרש א(1 איןלי חרש תקלל לא

 ונשי׳ דהל״ל כ בת ז״ל תהרא״ס הגאון עליו וכתב תאור לא
 וכאלו תאור לא שכעמך כל למדרש תאור לא בעמך תאורמאי לא

 אח־ת אזהרה היא והדר מפסיק ושס וכשיא תקלל לא אלהיס אמר
 שבכללות לאו להז הוי דא״כ וקשה ־ כלישבעמך האור לא בעמך

 : תקלל מלא אזהרתן דתרוייהז כיון לוקיןעליהס ואין ובשיא דיין

 בחיים שהוא מיוחד חרש מה חרש נאמר למה א"כ עוד וכתב
 יהא מיתה לאחר חברו דלאתימאדמקלל פי׳ התת יצא

 יתור׳דאביו אביו במקלל לכאור׳דלישתוק ק״ק אביו מקלל כמו חייב
 דעלתא מת מקלל למעוטי חרש ותדאצטריך מיתה לאחר קלל )אמו
 שלא מכה ומה ממכה ק״ו עכדינן דהו' וכ״ת חייב דאביו דהא דש"מ
 לתימר דאיכא ליתא הא הנחנקין פרק כדגרסינן כעמך כו עשה

 וממילא מחרש הכא לישתוק איפכא עשה וכן * יוכיח חברו מקלל
 לרבות קלל ואמו אביו חייבמדאצטריך איבו המת דמקלל ידעיב
 צ׳ע דבריתא ואגופה : פטור אחר הא מיתה לאחר אביו
 א״כ לאוין בשני עליו לעכור דאמרינן התנא נפשךסבר מה אצלי

 וכי לאוין כשני עליו לעבור לימא חרש מהת״ל עאיקאמרא׳כ
 וכשיא אלהיס תימאדרחיקאליהלמימרהכיא״כקשהדסוףסוף

 קרא דה״ק סובר דההכא כיון הס כעמך בכלל הא כסב למאי
 דכת״כ כהניס התורת על קשה ועוד ־ שבעמך כל תאור לא כעמך
 דיין אביו היה אס ס״ו דף מיתות ד׳ פרק דגרסיכן הא קתני גופיה

 תאור לא ונשיא ככלל נשיא היה ואס תקלל לא אלהי׳ בכלל הוא היי

 וכז׳ להצד מה וכו׳ אל בנין דן אתה הרי נשיא ולא דיין לא היה לא
 עכיןלאביז תנהו לגופו ענין אינו אס וחרש אלהיס קרא לכתוב א״כ

 למה וא״כ ונשיא מאביו נפקא דמקללחברו שס התוספות וכתבו

 עור ולפני :מבעמך אדה כל קללת להוציא הכא כ הת הוצרך
 שדרשו ז״ל מהרא׳ס הגאון וכתב כדבר סומא לפני מכשול תתן לא ׳

 קרבן כעל עליו וכתב ,כמשמעו דאינו דותיאדחרש עור מסמיכות
 יכריחנו מי נאמר דעדין הדכר לעומק ז״ל הרכ ירד ולא אהרן

 אבל בעמך לכתיב משוס מפשוטו הוציאוהו דחרש לזה זה לדמות
 ז״ל מהרא״ס למרן ליה חס אומר ואני • מפשוטו נוציאהו למה עור

 כמוהו ממזרח האיר מי העיון שמי שמי' עלה מי זה דבר עליו לומר
 ככתוב המוקשים דכריס דשני הוא דהכלל דכיון שסוכר אלא מורה

 יליף אע״גדהאחד לאחר יהיה לאחד שיש שכלתה להו ן כ אחדמדמי
 ודאי הדדי כי וחרש עור דכתיכי כיון במי ממקוסאחרא׳כהכא

 המקום מן יהיה דוקא דלאו ידעינן דחרש היכי וכי אתו להקשא
 דרשז שחרש דצשס עוד עליו שטען מה וכן ־ עור כתי הכי שיהיה
 אלא ממש עור שאינו עור לדרוש להם היה כך ממש החרש על שאינו
 יודע ואיני ׳ כדבר לסומא העתיקוהו ולמה במכשול יודע שאינו

 כשרה אס יודע שאינו שהוא בדבר סומא דהיינו סח הוא מה
 הת״כ לדעת ירדתי לא אכן ־ במכשול יודע שאינו היינו לכהונה

 והיא לכהונה כשרה פ איש בת לך אמר וז״ל דכיוןדדרישבת״כ
 דברים אונאת היינו א״כ חמור וקח שדך מכור לו תאמר אל פסולה

 :לאוין בב לעבור לומר ודוחק דבריס כאונאת תונו אל נאמר וכבר

 מהרא״ס הגאון הקשה ־ תיראו ומקדשי תשמורו שבתותי את
 דאצטריך ועשה ל״ת ודחי עשה דאתי תיתי ז"לוא"תמהי

 מקדש לי דועשה עשה אתי לומרדלא תשמורו שבתותי דאת קרא
 כתב ז״ל דרש״י הוא קושיא לאו ודאי והא * דשבת ול"ת עשה ודחי

 הבית לתר אדם יכנס לא מקדש מורא איזהו תיראו ומקדשי קודם
 וז״ל ו׳ דף יבמות הגמרא מסקנת כמו והוא וכולי במנעלו במקלו
 תיראו ואביו אמו מאיש ז״ל תיפוקליתהתסופרש"י מצות הכשר

 שבתותי את זלמכתב למהדר למ״ל דחי ולא הוא מצות דהכשר
 ומקדשי תשמורו שבתותי את אה"נאלא ומשכי תיראו ומקדשי תשמורו
 מסקנת וו וכולי הבית להר אדם יכנס לא לכדתניא לי לתה תיראו

 אלא תיראו ומקדשי תשמורו שבתותי את יחד נכתוב דלא הגמרא
 הי אני דכתב גררא דאגב אלא שכת למורא מקדש מורא להקיש

 דרשו כך כככודי כלכסחייכיס ואס אב דככוד ה׳ אני כעין דרשוהו
 ה׳כמ״ש אני כי על שמעיד השבת הוא כאןאניה׳לפרשדהעיקר

 י״לדה״אתיתי ושמא וז״ל הגאון שתירץ ומה : שס התוספות
 לאו אי הכי למימר דאיכא דכיון קשה ־ שבת דדחו קרבנות משאר

 ביבמו׳ התה נהי אמאי תיראו ומקדשי תשמזרו שבתותי דאת קרא
 וז״ל קושיא מכח שבת דוחה המקדש בית בנין דףו׳מדרשאזאת

 אמו דמאיש אכה״כ ומשבי מהתם תיפוקלי מצות הכשר הגמרא
 הא קושיא ומאי לכדתניא שבתותיתשמורו ואלא נפקא תיראו ואביו

 ואמו דאביו וא״ת צורךגבוה בו דאין ואמן מאביו ב״ה בנין נפקא לא
 דילפינןמשאר כתב היאך כן אס כבוד׳ הוקש שכן גבוה צורך מיקרו

:יוכיח אביו מכה למיתר האיכא לקולא קרבנות
 עשה חסד אחותו נשא קין תאמר אס ומדרשו וגלעד הוא חסד

 יבנה חסד עולם אמרתי שנאמר לבנותעזלמו המקוס
 שאלו נראה שממנו הזה המדרש על לתמוה ויש מהרא״ס הגאון וכתב

 הניח היאך וא״כ יתברך ה' תניחו היה לא העולם חסד שס היה לא
 נולדו תאומו' דאמר יהודה דר' אליבא אחיותיהם שנשאו השבטים

 :אשתו אחות נשא איך ויעקב דודתו נשא איך ועמרם כלשבט עם

 מידי קשיא לא בזה א"כ לגוי אבהות דאין דכיון ליישב ואפשר
 לשאת מניחו הקלה היה לא חסד משוס היה לא אלו לקין דדוקא
 השבטים אבל האס מן שנשאו אף אחותו שהיתה לפי אחותו

 ויגש פרשת עצמו הפאון כמ״ש אחרת מאס אפשר אחיותיהם
 אין דודתו שנשא בעמדם גס ' ־ שם עיין הכנענית בן כלה

 אחיל שתי שנשא יעקכ גס ־ אב? אחות האב מן שהיתה קושיא
 מקי; ראיה ואין לחוש אין נאסר שלא וכיון תורה אסרתן לא עדין
 לא אה אחותו לשאת מניחו הלה היה שלא קין על המדר׳ אמר שלא
דאפילו האס ומן האב תן אחותו שהיה לפי אלא יבנה חסד מצד

 לאותה



קדושים פרשת
 אגל האס מצד לקין אסורה היתה אבהות א ליכ דעדין שעה לאותה

 היה השבטי׳ אחות כמו בלבד האב מן אלא היתה לא קין אחות אס
 כתב ־ דודתו את ישכב אשר איש חסד טעם בלי אף מניחו
 כאן הכתוב הערירי לולא לומר רוצה אינו ו״ל מהרא״ס הגאון
 על הבא בל דהא נכרתים בניו ואין נכרת הוא אומרים היינו
 הגמר׳ביבמות מן מוכרע דהזא זה מלשון דנראה ק״ק * וכו׳ יבמתו
 על צודקת הגאון תלונת וא"כאין ובכיו הוא דכרת גמרא דסבר
 זו ס׳ בן מת דס״ק בפ״ב דקאמר מהא לקמן לו שהקשה עד ו״ל רש״י

 לשון קיצור שיש צ״ל לכן אדידה דידה רא גמ קשיא דא״כ כרת מיתת
 פרש״י כפי אלא לכ״ע אינו שכתב הערירי לולא וצ״ל הגאון בדברי

 ורעו אין דלריב״א כתבו ב׳ דף יבמות בריש התוספות אכל ו״ל
: יבמות סזגית אליביה וישבו נכרת

 היינו ו״ל רש״י בשם דףכ״ב ביבמות התוספות מ״ש ולולא
 כגון דעלמא כרת דכל תודה דאפשרדרש״י מיישבים

 בכרת אלא בכלל זרעו אתרינן ולא ככלל זרעו אין וכיוצא חלב אוכל
 כן לומר נוכל לא אבל ערירי דכתיב דעריותדגמריכןבהומהיכא

 כרת בין דאיכא וז״לוהיינו רש״י בשם שם ו״ל התוספות כתבו דהא
 כן לא דאס כן הוא כרת דכל משמע וה מלשון שמיס כידי למיתה

ג לכרת כרת בין דאיכא והיינו מיניה עדיף לימא

 דהיכי ו״ל הראשונים דקדקו ־ ה׳ אני כמוך לרעך ואהבת
 אחר ובמקום לך בדותה דתשתע כתוך הכא כתב

 לחיי קודמין חייך לך בטפלים דרז״ל אחיךעתך וחי כתוב
 ואהבת למלת אינוחוזר כמוך דתלת לפרש ולק״ר חברך:

 לרעך למלת חוזר אלא לך טפל דהוא כתוך שתאהבהו שיתפרש עד
 לאותו לאהוב תצווה שהו׳ישר^אתה רעך לאיזה לך תדע לך ולפרש
 ואי לא כמוך מצות מקיים איבו אבל כמוך מצות מקיים כמוך שהוא

 דמציע' בפ׳ז שדרשו כמו גוי אלא תמעטינן לא לרעך אלא כתב לא
 שיפרוש אפשר ה׳ אני שסיים ומה י גוי של ולא רעך בכרס תבא כי

 כמצות ה׳שהתחלתי ויראתמאלהי׳אני זקן פני והדרת ע"דשדרז״ל
 כמצות שהתחלתי ה' אני כמוך לרעך ואהבת זהו תחלה זקן הדור

 וכו׳ אתכם אהכתי עליהם וכתבתי רעי שישראל תחלה רע אהבת
 מורי ובשם עינו בבבת נוגע כאלו בכס הנוגע כל כתיב ועוד
 כי שמפרש שמעתי דישיגוכיאז״ל יוסף כמהר"ר החסיד הרב זקני
 בעובדא שבת במסכת מ״ש עם רעך למלת פירוש הוא ה' אני תלת

 ליה אתר אחת רגל על תורה למדני לו ואמר הלל לפני שבא דהגר
 דכתיב הקב״ה זה חברך ו״ל ופרש״י תעביד לא לחברך סני דעלך

 מי לידע תרצה ואס לרעך ואהבת הכתוב ז״ש אביך ורע רעך ביה
 ואביו אמו איש הריע: הוא הואהרעשהזכרתיךאניה׳

 שאני מה כפי הוא המצות לשני וגו'הסמיכות שבתותי ואת תיראו
 שבת ובענק צוך כאשר באחרונות דכתיכ אביך את כבד בפי מפרש

 בכבוד וצוות׳ שותפות מענין שהוא ופירשני צוך כאשר כתוב כן גס
 עליכם אני מעלה ואס לאב כבדו ואס הס שותפים ג' אמרו ואס אב

 לך ונחשב אמך ואת אביך את ככד זהו וככדוני ביניכם דרתי כאלו
 הי עמך אחת וצוותא כשותפות היה כאלו פירוש ה' צוך כאלו לזכות

 בשניהם שכתב זהו כע״ש ויכלו האומר כל בשבת אז״ל וכן יתברך
 וגס תיראו ואביו אמו איש פה הנרצה כן גס הה כאשרצזך:

 ,כ תשתתף אלו שבשתים לפי השבת שתקיימו תשמורו שבתותי את
: עמכם ומשתתף ודר שלכת אלוה אלהיכס נעשה ה' אני הו וו

 התם דכתיב מאי ענין מה לעיין ויש ,הקודם למאמר נבוא
 קשי׳ ותו :שבתותי את הכא דכתיב תאי עם תשא לא

 לא הכא וכתיב תשא לא התם כתיב בפשיטות טפי קתני לא דהתס
 כתיב וצ׳יל ט״ס שיש לומר והנכון : וגומר בשמי תשבעו

 : האמתי זה שבתותי את חך הכא וכתיב השבת יום את זכור הסס
 התם כתיב קתני לא דלפיכך הגירסא ליישב יכול הייתי וכבר

 לוי רבי דסבר משוס תשבעו לא וכתיכהכא תשא לא
 להא לה סבר ולא לשקר והכא לשוא כתיב דהתה לזה ענק זה דאין

 כתיב אחר רמז מצא לכך וכו׳ פעמי שני לשוא לשוא בגעל־א דאמרו
 זכור כי תשמורווהוא שבתותי את אך הכא וכתיב תשא התסלא

 ברכת והיא השבת ענין בפה שיזכור הוא זכר כי נודע כבר ושמור
 בגס' מ״ש ידוע וכבר יחללהו ולא השבת שישמור הוא ושמור הקדוש

 שבתותי את אמר זה כנגד תשא בלא עובר לבטלה ברכה האומר כל
 ולא אותו ח"וחללתס שאס מלאכה בעשיית תחללוהו שלא תשמורו

 הקדוש שברכתם בפהשקיימת׳ זכור מצות על שמור מצות קיימתם
 שאיל נענשים אתם וו אף אלא שכר נוטלים שאינכס זו לא שלשבת
 לבטלה היתה הקדוש שברכתם שהברכה כיון תשא לא על עובריה

 ועברתס שמרתם ולא השבת את ישראל בני ושמרו אמרתם שהרי

 תכחשז ולא תגנובו לא פסוקיס קצת ונבאר •־ תשא לא על
 ה* את וחללת לשקר בשמי תשבעו ולא בעמיתו איש תשקרו ולא

 תלין ולא תגזול ולא רעך את תעשוק לא : ה' אכי אלהיך
 ותו רבים לשון תגנוכו לא מאי לדייק יש בקר עד אתך שכיר פעולת

 והדר רבים לשון תשבעו ולא כמ״ש ותו י קאי אהיכא כעמיתו איש
 ליכתוב אז שכיל פעילת דכתב במאי ותו * יחיד לשון וחללת כתוב

 דרשו המקבל ובפרק אתך מאי ותו ־ שכיר שכירות ו א פועל פעולת
 בנשאר פי׳דדוקא אתך וזהו עובר איבו חנוני המחהואצל שאס
 אתך:דראראמר כיש דדוקא אתך וזהו מעו׳פטו לא אין וכן אתך

 מןהכפל פטור הגנב מן הגזגב הדין שהוא רבי׳למה לשון תגנובו לא
 שניה' מןהגנב גונב אף תגנוכו לא קמ״ל יעבור לא כלאו דאף וס״ר

 תגנוב) לא על לג׳החלוקו׳ואף חוור בעמיתו איש בעצם עוכרי׳וזהו
 לא עוד כגניב׳עאפשר חברו בו כיוצא בעמיתו איש הוא שהגונב

 עוללו׳ שגנב לי׳חמר׳בשביל הונ׳דתקי לעוכד׳דר מוז תגנובול״קי.
 מה כנגד זהו וטעמאטעוס גנוב בתרגככא ליה ואמרו האריה
 עכשין אמר תעזוב ולגר לעבי תלקט לא כרמך ופרט קודם שסיים

 לגנוב ירא׳בעיניךהתר זע״ז מעמך יגנוב הנזכר העני באולי שאס
 קיימי העני בין אתה נין רבים לשון יזגכובו •א "א לי הפרט ממנו

 גערת׳ )אחה בפסזק עולם אהבת בספר ביארתי ובזה תגנובו בלא

 וז׳ל מגנבה ה פ עודמ״שהרמ:״סו״ל ואפשר : הכרס
 לגנוב לו וגורס הוא גדול ועון שגנב החפץ הגנב מן לקנות אסור
 בל' תגנובו לא זהו גנב חורא אלא גנב עכבר לאו שאמרו ע״ד והוא
 אמר גנבי מיקרו ממנודתרויהו ללוקח בין לגנב בין לרמוז רבים

 זהו שעה לפי ולצערו אפי׳למקט לגנוב אסור הדין לרמוז תכחשו לא

 א11 להנאתך אינה שהגנבה אפילו תגנובו לא על חוזי תכחשו לא
 כשמי תשבעו ולא לצערו: שעה לפי ממונו על בחברו לכחש
 התובע כין שניהם כין תהיה ת' שבועת כגמ' מ״ש עש וחללת לשקר

 ממיז דה״ק התוספות כשם מיימז״ןז״ל הגהות וכתב הנתכע בין
 קגזול ולא רעך את תעשוק לא נפשךכלאחדמכסוחללת:

 אס עכירה גוררת שפירושועכירה תגנובו לא בפ' ו״ל רש״י מ״ש כפי
 שאינו רעך את תעשוק לא כך יתפרש כאן אף וכו׳ תכחשו תגנובו
 זו ועבירה כהלואה כגון כהתר לידו שכא עושק איזהו כך כל איסור
 חמור* שהיא שכיר פעולת שתלין תגרור גיל ועכירת שתגזול תגרור

 תעשויולא בלא עובר שכיר שכר הכובש ו״ל כת׳הרמכ״ס מכול׳שהרי
 פעול׳פועלולאשכירו׳שכי׳ ולא פעול׳שכי׳ וכת׳ :תלין ולא תגזול
 הקכלנותכשכירו׳ועובר משכירות א י" פרק ו״ל הרמכ"ס מ״ש לרמוז

 שכירות כנגד שכיר ומלת קבלנות כנגד פעולת וזהו תלין ככל
 אפי׳ האומן ביד שהכלי ימן וז״לכל שם שכתב לדין כיון אתך וכמ״ש
 היא כשהפעולה דוקא שכיר פעולת זהו תלין ככל עובר אינו גמרו

: האומן ביד כשהיא למעט אתך

 לרמז* שכירו׳שכיר ולא שכיר פעולת ששינה במה עוד ואפשר
 פועלי׳ ושכור צא לשלוחו האומר שם הרב שכתב הדין

 פעולתן שאין וזה שכרן שלא זה תלין בבל עוכרים אינם שניהם
 יהיה וגס פעולתן אצלך שיהי כעינן דתרתי שכיר פעולת זהו אצלו

:וחריף ונכון שלוחך של ולא שלך שכיר

אמור פרשת
 חג הוה השביעי לחודש יום בט׳יו כהניס הורת ן!*

 טעון המצות חג ואין סוכה טעון זה וגוי הסוכות י
 מצה סעא שאין זה אס ומה הוא דין והלא הוכה

 הזה ת״ל סוכה שטעון דין אינו מצה שטעון המצות חג סוכה טעון
 ואמרת אמור :עכ״ל סוכה טעון אחר ואין סוכה טעון זה

 קשה אבל מהרא"סז״ל הגאון כתב הקטנים־ על גדולים להזהיר
 מה פרכת דכי מינייהו שרצים זליתו ודם טומאה קרא ליכתוב א״כ

וכי וטומאה שרצים ליכתוב אן נמי כתב לא אמאי ק״ק וכו׳ לכהניס
 פרכת



נג אמור פרשת
 דשאני לטומאה מה תוכיח טומאה במשהו שכן לשרצים מה פרכת
 דרס ושמא י הצד מינייהוכמה זלתנידס יוכיחו שרצים נהנים

 אכלו הס כאלו כרת הקטנים על גדולים לחייב בהדיא למכתב כעי
 התו׳סוף וכ״כ כר' הדין מן ן עונשי דאין כרת למילף ליכ הצד ובמה

 מ״העכ׳יל המהלחמץוז״לוכר׳גופי׳ליכ׳לתילףדאי!עונשין הד כ
 קושי׳ שרצייוהיא וליתו ודס טומא' דלכתוב אלא הגאון הקשה לא לכן

 נפקא ולא בפירוש שרציס דלהכיכתב י״ל ובדוחק ׳ אליו ראויה
 שרצי׳ שאכל שגדול דכשס רחמנא משו׳דבעי הצד במה ודם מטומאה

 בלבד משהו בשיעור שרציס הקטן את שהאכיל גדול כך חייב במשהו
 הקטני׳ על גדולים לחייב כמשהו למילף שרצי׳ היכימצו כ וא' חייב
 ברביעית דדס היכי וכי דיו למימר דאיכא ודס מטומאה הצד במה

 כגדול במשהו ולא בכוית מדם דילפת לקטנים המאכיל בשרצים אף
 בעלי אף אהרן כני ת״להכהניס חללים יכול אהרן ,בג האוכל:

 וליכא וז״ל מהרא׳יס הגאון וכתב אהרן בנות ולא אהרן בני מומין
 חללים ולא יכול הנהנים שנאמר לפי איפכא נימא אדרבה למיתר

 י לי׳ מוקמת במאי כמשמעדא״כהכהנים חלליס אף אהרן בני תל
 למאי הכהניס וכ״ת חללים מרבה אהרן דבני נימא סוף דסוף צ׳ע

 הכהנותדסד״א הכהניסולא דנימא דנימעיטנשיס אתיכיהיכי
 הכתוב דהשוה מכח ככלל נשים אף ה״א אהרן כני אלא כתב לא חי

 דהשתאלאשייךלמימר הכהנות ולא הנהנים קמ״ל לאיש אש^
 עצמו הגאון דכתב היכי כי הנהנים דא״כ לאיש הכתובאשה השוה

 קמןדסובר הא לי למה אהרן רבני יתירא קרא לעילדאסכן
 : אשהלאיש השוה למימר שייך לא קרא ייתור דכמקוסדאיכא

 בנות אימעיטו לא דמבניס כיון וא'ת וז״ל עוד שהקשה מה גס
 את אותם דולמדתס מקרא דממעטי הא א״כ מדהשוה ”

 עצמו הוא הא קושיא דמאי צ״ע ־ וכו׳ בנותיכם את בניכסזלא
 התס א״כ וכו' השוה לומר אין ייתור דאיכא כתבדבמקזס לעיל

 חייב לכל אלא לבניו דוק׳ דלאו לגמרי מייתר בניכם מלת בולמדקס
 מה גס ־ בנותיכם ולא בנינם למדרש כתביה ש"מלהכי ללמד אדם

 דהוי משוס בנות ולא בביס שן לע ת דא בתנופותזסמיכות שתירץ
 שס התוספות מ״ש ז״ל לגאון דאשתמיטתיה קשה גרמא שהזמן מ״ע

 כיון נשים לפטור קרא דהקשולמ׳ל והקבלות ד״ה ל״ז דף בקדושין
 בעמיו יטמא לא : דאצשריך ותירצו נירתא מ"עשהזמן דהוי
 הגאון וכתב כהניס בתורת מצוה מת יצא עמיו כתוך שהמת בעוד

 צ״ע ־ מנזיר תיפוקלי בעמיו לי למה לתמוה ויש מהרא"סז״ל
 להלן כתב עצמו הוא שהרי בעצמו מהכתוב ק״ו עדיף דמי ד לע
 כבירור הרי נפקא לשארו אס מכי לרשות דאי מצוה יטמא לא ה בד'

 לרשות אלא מוקמינן לא ייתור דליכא כיון לשארו אס כי כתב דאףאי
 דרשות אלא לן נפיק הוה לא זאסכןהכינמיאסלאובעמיומק״ו

 מעט דתפסת א גופי׳ה דקראדנזיר מנ״ל מצוה אבל ליטמאלמ״מ
 פרט אלא לאמו מוקמיבן הוה לא כמי דבעמין יתורא לאו ואי תפסה

 נמי אי ׳ מב״ל ואכתימצזה מותר אלא אסור שאינו מטה למת
 קרא משו׳דסבר הדיוטגרידא בכהן בעמיו הכא למימרדכתב איכא

 הכא כתב ולהכי רשות רק ליטמאלמ׳ימ איבומצוה ונזיר דככהן
 מצוה אחת קדושה אלא דליכא דהכא למימר הדיוט בכהן בעמיו
רשות התם מה ה'א ונזיר הדיוט מכהן יליף הוה דאי דסבר משוס

:עודמכ"ג שתמה מה נמי מתרצא ובהא רשות כאן אף
 כהניס בתורת דתניא בהא שהקשו מה נכון על יבא ובזה
 כידוע אמו מה אומר הייתי כן אלו לאמו יאמר ולאמן יו לאב בפסוק

 דאכיו בזה הקשו ־ לאכין ל ת" מנין חזקה אביו כידוע אביו אף
 ואס לו תטמא ודאי אביו הוא אס נפשך במה תיתי קרא למ׳ל חזקה
 הדבר ולע״ד הטומאה על מוזהר ואינו הוא ממזר א"כ אביו אינו
 לאביו מטמא דהאדס אמינא דהוה נהי דלאכיו קרא לאו דאי ברור
למצוה לאביו מצוהמנ״ללהכיאצטריך שיהא אבל ירצה אס חזקה

: תצוה אלא רשות אינה קרוביס דטומאת
 אב בכיבוד חכמיס דקדקו לא הכריתאדלמה בזאת הקשו יז^וך

אביו כתיב דככלהו והכאתס וקללתס ובמוראם ואב
 ד ולעי י בלבד לאמו יאמר טומאה גבי הכא כי כתי להו ותקשי ואמו

 דזה ואס אב כרחיןצריךלתכתב על וקללה דבהכאה ברור הדבר
 מ! עונשין אין וקי״ל בדבר מיתה דאיכא כיון למדין היינו לא מזה
 דכתיב תשו׳ תרווייהו למכתב דאצטריך י״ל ואס אב מירא וגבי הדי•

 שבת חלל אביך לך אמר שאס שבתיתיתשמורו ואת יקיא בסיפא
 כאס דוקא אמינ הוה אס כתב דאי ואס אב כתב ולזה לו תשמע אל

 אף לו שמע באב הא שבת לחלל לה תשמע אל כאב כך כל שאינה
 אינך אתך הא כבד אביך דוקא אמינא הוה אב כתב ואי שבת לחלל
 אלא חזקה אמו לומר צריכין אין ואס אב כיבוד גבי כן ואס חייב

 • דאביזעדיף לומר המקש! עושה שהיה הצד עיקר תופסים היינו
 ואת משום תרווייהו למכתב דאצטריך ואס אב כמורא התינח זא״ת

 למכת׳ דאצטריך כרו' י"לדזה כת׳תרווייהו בכבוילמה אכל שבתותי
 אביך את כבד כתובות כסוף לכדדרשינן אתך )את אביך את כבד

 הגדול: אחיך לרבות יתירא ו וי׳ אמך בעל זו אמך ואת אביך אשת זו
 בג*ש מכהניס ישראל וילמדו הכהניס בהורת קרחה יקרחו לא

 מצו היכי קשיא ואי ז׳ל מהרא״ס כתב ־ הראש כל כאן מה
 לחייב בראשם ל ת' וגומר תשימו לא שנאמר לפי לדרוש ז״ל רבותינו

 איפכא למדרש ה״ל ואדרבה כתיב עיניכם כין והא הראש כל על
 • דוקא עיניכם בין ת״ל הראש כל אני שומע בראשם שנאמר לפי

 הוא המיותר דהמקוס היאדכיון קושיא דלאו עליי כתב וכק״א
 דכהניס אבל יך אצטי לגופיה בישראל הכתוב דאלו דכהניס בראשס
 דרשיבן מצותלהכי בהם ריבה דישראלשלא בק״ו דתיתי מייתר

 ואיני ־ מייתר דלא עיניכם כין פירוש לגלות כא דמייתר דכראשס
 וז״ל שכתב עצמו ז״ל הגאון דברי ראה לא וכי סח הוא מה יודע

 ראשם נמי העיניס כתיבדבין והאכראשס דהשתאליכאלאקשויי
 יתירא קרחה משוס אלא אינו כתביהגכיכהניס דהדר והא הוא

 הוא הקרחה עיקר אלא מייתר לא דכראשס דאיתכיההאקמן
 דף במכות כ״כ ז״ל י רש גס ־ קרחה כל על לחייב בכהניס דמייתר

אצטריך לגופיה ודאי דהא קאמר דוקא לאו בראשס ת״ל תה וז״ל כ׳
: לדוכתא ל ז" הגאון קושית הדרא זא״כ

גתריב} ן תפילי דמקו׳הנחת ובמנחות בקדושין עסמ״ש ול^״ר
 לותר הוצרכו לכך א״כ דקרחה עיניכם מבין ג׳ש

 מלת לפרושי אתי עיניכם בין דאי עיניכם בין לפרש בא דכראשס
 יליף היכיתצי להכיוא״כ עיניכם כין אצטריך הא כ”א בראשם

 עיניכם בין לא מופנה ג״ש אינה הא תפילין הנחת למקום ג״ש
 דתפילין בי^עיניך ולא בראשם מלת דבאלפרש דקרחהדהאמרת

 ג״ש קבלו דחז״ל ז״ל הגאון קושית מתורץ בזה א״כ אתי דלגופיה
 : למדודבראשסהואפי׳ביןעיכיכס משס תפילין דעיניךלענין

 אד' דאין דקי״ל דכיון ל ז׳ הגאון בדכרי עיון מקוס לי שיש וכה
 דקרח׳קרחה הענין וזה מרבו קבלה אא'כ תעצמו ג״ש דן

 והא איפכא לדרוש להולחז״ל דהוה הגאון הקשה א"כמה ג״ש הוא
 נושאים של ג״ש מיני תרי דאיכא דכיון לומר נפשך ואס ־ קבלו כך
 קרח׳ בלבד התיכו׳ אלא קבלו דלא ז״ל הגאון סבר א'כ מקומות ושל

 בראש׳ דילמדו איפכא דידרשו ולכךהקשה לא המקומות אבל קרחה
 דלאקבלו הבר דאי ליהא הא דכהביס עיניכם מבין דישראל

 עדיפא ליה תיקשי קושיא הך ז׳ל הגאון א״כאדהקשה המקומות
 שריבה מישראל חמירי דכהניס הוא דהסברא דכיון והוא מינה

 כהניס מכהני׳ולא ישראל ילמדו לא זה דלענין נימא א"כ מצות כהן
 בהן שריבה נמידוקאכהניס עיניכם ובין דוקא ובראשם מישראל

 ומנא דוקא עיניכם בין דקילי ישראל הראש כל על בהם חייב מצות
 למימר אלא אתיא דלא אימא זאת קרח׳לילפותא קרחה למדרש להו

 כל על לחייב בכהניס ומה תת על בישראל אף מהבכהניסעלתת
 קבלו דחז״ל זהעלכרחנוצריךאתהלומר מכח ודאי אלא קרחה

בג״ש הכל ילמדו ואיך ילמדו ענין והמקומו׳ולאיזה התיבות בפירוש
 : ז״ל הגאון תמיהת איסתלקא וכהא משיני הלכ׳למשה

 קשה וקצת • למשכב ז"ל רש׳יי פירוש לאיש היתה לא אשך
 כהניס בתורת דתניא מהבתולה קרא דא"כלישתוק

 ממעטינן הוה אי ובשלתא נפקא ומהכא ומפותה לאנוסה פרט
 מוכהעץת"לאשרלא אכי הוציא תביא התם אבל ניחא עץ מוכת
 ה״א ומפות׳דאל״כ הכתול׳ממעטינןיאצוסה זי״לדמכח לאיש היתה

 לאי׳לשס הית' הא קרוב׳ היא דאז נישואין לשם הית׳לאיש לא אשר
 לשס היתה לא לאיש שהיתה אף ומפות? אנוסה לא אבל נישואין

וכיון לאיש לא אשר אלא לכתוב ולא מהכתול ק׳לשתוק ומיהו הוויה
 : מפותה ואפילו כלל לאיש לא אשר משמע היתה כתב דלא

 אליו כתב לא למה ז׳ל רש״י בדברי לעיין ראיתי זה אמגם
 כין דףס׳ ביבמות דהא השמיטו ולמה הבוגרת לרבות

 ליישר )אפשר * הכי דרשי דכלהו ור״ש יוסי לרבי כין ור״י מאיר לרבי
 אינן ז״ל דרש״י מספרי מקומות בכתה ז׳ל ס מהרא׳ און כמישהו

אינו ובוגרת י אמיי שהוא אף לפשט קרוב שאינן המדרש כותב
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אמור פרשת
 כגמרא שס התוספות שהקשו כמו גס ותה משמעות דאין קרוב
 היתה נרבייהמלא אליו לי למה וא״ת הנוגדת לרכות אליו ד״ה

 לאיש היתה לא אשר דככלל ז״ל סכרתרש"י היא זו ואולי לאיש
 התוספות לקושית לתרץ דאפשר הגס ־ כוגרת מתרכי למשכב

 להלן מה מהתס כתולה כתולה נילף סד״א שס כגמרא מ״ש עס זיל

 ור״י צ"עשססוףסוףלר"מ אמנם :נערה כאן אף נערה
 למיל מגרת לרכות אליו כן ארוסהאס לרכות הקרונה דדרשו

 א׳ הקרונה מהקרוכהלרבו׳ארוס׳וכוגרתזליכאלתרוצי ברבייה
 הכ'7 מסוס ור״ש יוהי דרכי אליכא כגמרא התס כדתריץ שתים )לא

 כין דתרוייהו אתעכיד לא הא אתענידמעשה ליכאלתרזציהא
 הו׳מוקמינן אליו לאו דאי ושמי״ל ־ אתעכיד לא כוגרת כין ארוסה

 מסתנר לךדטפי תדע ארוסה ולא כוגרתדוקא לרבות הקרובה
 סה־;נארו ופליג כבוגרת תודי יוסי ר׳ דהא מארוסה מגרת לרכות

 דכתיב הבוגרת דרמת הקרובה ברישא ה׳ללמתני אכןצ״עדא״כ
 כתכו דהא לך תדע הארוסה לרכות והדר דתסתכרטפי ברישא

 טפי: דמסתכר מגרת לרכות כרישא דכתיב אליו דמוקי התוספות

ככל ככתכ למה וא״ח ז״ל מהרא״ס הגאון כתג זרעו יחלל ולא
 כק״ר אינך וליתו לחודיה אלמנה לכתוב המשולות הנשיס

 ולומר להקישה אלא לגופיה לאו אצטריך ושה גי קי׳קדהא
 אמרו וכן כן מנה12 אף הנשזאין מן כין האירוסין מן ין כ גרושה הה

 כהני׳דאצטריך כתורת שתירצו מה דכפי קשיא תו נ״ט דף מכמות
 חלל א11 ממזר מיקרי לא ככ״ג גרושה כן פי' א7 למימר כנ״ג )גרושה

 חלוליןהוא יחלל ולח יקח לא תורה אתרה ע״ב כ״ט דף ככתוכות )כן
 ולא אחריו לכתוב כדי וגרושה כתכ ולזה ממזרית עושה ואינו עושה
 הקשה מה מעתה חלל אלא אינו מגרושה כ״ג כן שאפילו לומר יקלל

 דכל ליה דסכירא לאכיי הכי אי וא״ת וז״ל הלשון כראש קודס הגאון
 ומאי ביאתו מצד רעו ז דחלול ל מני עד וכו' נפשה באפי וחדא חדא

 גרושה פיסול דאל״כ ביאתו מצד זרעו דחלול פשיטא הא קושיא
 למי' לך אית ודאי אלא הדיוט כק״ודכהן תיתי אצטריך ככ"גלמא*

 שאסורה גרושה אומר הייתי גרושה נאמר לא אלו כת'כ כדחרצו
 יקח לא וגרושה כתב ולכך ממורים מכ״ג ממנה בניה הדיוט לכהן
 זרעו יחלל ולא כי כרור הדכר מדאנטריך מכח וא״פ יחלל ולא )סמך
 על ז׳ל מהרא״ס הגאון מ״ש נתכטל ומעתה ביאתו מצד החלול

 ולא לשלילא אותו פירש שהרכ ידע מהיכן ידעתי הרמכ"ןז׳לולא
 מן אחת נשא אס הא ממנה שהוציא הדוקיא מפני אס לאזהרה

 אזהר׳ היא יחלל שלא סוכר היה וכלואלו חלל ממנה זרעו הפסולות
 ת״ל אס דאפי׳ ראיה מזה כאן אין וכו׳עד זאת לדוקיא צריך היה לא

 תן אחת נשא שאס תינה שמעינן לא אכתי אזהרה דס"לשהיא
 סובר ז״ל רש'י דאי ליתא דהא ניחא וכהא חלל נ מת זרעו הפסולות

 דאס זאתדפשיע׳הזא לדוקיא צריך היה לא אזהרה הוא יחלל דלא
 ביאתו מצד החלול יחלל זדלא פסול זרעו הפסולות מן אחת נשא

 הדיוט מכהן כק״ז תיתי לי לתה ג נכי רחמנא דכתב גרושה אל״כ7
 אכילה אלא זו קריכה ופרש״יו״לאין יקרב אשר כל : וברור

 הנגיעה על ואס וכו׳ שהרי הנגיעה על כרת שחיוב לומר וא״א וכו׳
 הכי דאפילו למיתר וכו׳וליכא האכילה על לחייג הוצרך לא קייב

 לא הדקדזה מן עונשין אין7 משוס האכילה גס לכתוב אצטריך
 לגאון ראשתמיטתיה צ״ע ׳ שמיס יני7ב ולא אדס כדיני אלא נאמר

 וז״ל ע״ב קט") דף הכשר כל פ' התוספות מדברי הפך זה שכלל ז״ל
 דאין למילף שייך לא גופיה וכרת כלת עונש שכן לחמץ מה ״ה7

 כדברי הוא שהכלל כתורתכהניס מצאתי גס ־ הדין מן עונשין
 לי אין את) כת או אכיו בת אחותו את יקח אשר איש וז״ל התוספות

 האס זמן האב מן אכיו כת ולא אמו כת אן אמו כת ולא אכיו כת אלא
 אחות חייכעל אס כדין לי יש יאמר שלח עד מ״ת אותו ת"ל מכין
 הדקהרי מן ענשת כן אמרת אס האס זמן האב מן קי׳ו מאס או מאב

 * היא כרת עונש דאחזתן הדין מן עונשין אין ככרת דאף בבירור
 ומשני ליה עביד מאי דסיפא אותו ורבנן ראשון פרק ובכרתות

 מן עונשין שאין לומר אמו וכת אכין כת אחותו על לחייב ליה מבעי

 כהן כיד קרבן שהביא גוי וגז׳פרש״י נכר כן ומיד : זלע הדין
 הגאוןמהרא״ס והקשה ־ מוס כעל לי תקריבו לא לשמיס להקריבו

 ליה היכימוכח יחיד קרבן הוא כהן כיד קרבן שהביא דגוי דמון
 עס לקרגןוי״ל כה׳'כ ליה דאוקימו נכר כן דמיד קרא מהאי "ל ז לש״י
 דאפי' קרא וקמ״ל וז"ל איש איש דףע״גד״ה מנחות התוספות מ"ש

 מקבליןממנו שאין וכ״ש הגוי מן באהגויומשרלצכוראיןמקבלין
 דומיד קרא הך7 ו״ל "י רש סוכל דלעולס ניחא וכהא קרכמתצכול

 גוי ליחיד ליהמהכא ואפ"הנפקא כקרככוחצכור ככרמיירי בן
 כשמש' התו׳ומה כדכתבו מוס כעל תקכליןממנו שאין קרבן שמביא

י :כ"ש לא כעצמו כשתכיאו מוס בעל ממנו מקכלין אין לצכור

 א יז״ל“הי״ללרש ועוד יז״ל הגאון עוד שהקשה מה ניחא ובהא
 כפסו׳ יחיד כקרבן דמיירי וכו' שהכיא גוי כאן ש ו׳ להבי

 איש דאיש דמריכוייא משוס דכתייההכא קושיא כאן ואין איש איש
 כיוןדלדידהו מומיןדה״א הגויסכעלי חקכלקמן שאין ראיה אין

 שיקריב ג^א אתי לא איש דאיש ריכוייא אבר מחוסר אלא אסור אינו
 אכל כדינייהו מוס כעל שיהיה אפילו כמי הכי אין כל א כמזבח הגוי

דכתב מומין הכאדכתיכמכלאלהדסכררש"יז״לדחוזרעלבעלי
 4מוס כעל מקריב אין דכמזכח קרא גלי הא כן אס קודס

 תמימ׳תקכלד אכל לשונו כסוף ז״ל רש״י כמ״ש לעיין יש אמנם
 הגויס לרכות איש איש למעלה נאמר לכך מהס

 דמהך ז״ל רש״י דסכר דכיון וקשה כישראל ונדבות נדריס יס נודר ש
 מה מעתה הגוי מיד תקבלו דתמימיס ללמוד יש נכר כן דמיד קרא

 ואדרבה נאמר לכך שכתב אלא זה די ולא איש איש מריכוי למדנו

 שכיון קצת עמוק והוא לע״ד ויראה : לפנס טעם והנותן
 דףע״ג מנחות התוספות למ׳יש הללו קצרות מלות כשתי רש"יז"ל

 כן ומיד מומין כעלי גכי מדכתב לי תיפוק תיתא וז׳ל איש איש ה ד׳
 איש איש לאו וי״לדאי תקריבו תעימיס הא ה1ג את תקריכו לא נכר
 לאו דליכא כהי תתימיס אכל בלאו דקאי הוא בבעלימומין ה״א
 תמימים אבל שכתב מה אחר ז"שרש״יז״ל מיהאאיכא איסור אכל

 זקאי איסו׳מיה׳איכ אכל כלאו תמימי׳אינו אכל ואימ׳הכי תקריבו
 דהדין בשלמא אמרת אי פירוש איש איש נאמר לכך תירץ לוה בלאו
 איש ולא איש איש נאמר ניחאדלכך תקריבו תמימיס אכל הוא
 הא דהךקרא תימאמדיוקא ולא תקריבו דתמימיס לגלויי לחוד

 תמימיסאיכא דאפילו שמעינן מהכא אי אבל איכא איסור תמימים
 כ״ס נאמר למה גויס לרכות שהוא איש דאיש ריכוייא א״כ איסור
 :ונכון וחריף איכא נמי איסור אפי׳תמימיס דהאמרת נוקי וכמאי
מהרא״ס הגאון כתב שמיס כידי במיתה שהוא למדנו בו ומתו

 והא שמי' כידי במיתה שהוא למדו מהיכן לתמוה ויש ז״ל
 וצ״ע * חנק אלא אינה בתורהסתס האמורה מיתה קי"לכל
 ועוד וז״ל יחללו ולא בד"ה לקמן למ״ש מיכן אהדדי סתרי דדכריו

 כינוי אותו נפרש שאס כן שיפורש ג״כ מוכרע הוא שאוץימקכלתס
 עוןאשמה ישראל הכהני׳את שיטעינו פירושו יהיה שאו ישראל לבני
 כבר הרי שמיס כידי הוא אשמה עון פירוש שאס קשיא נפשך ממה
 ומשם יחללוהו כוכי ומתו ליה וסמך קדש יאכל לא וכלור אמור
 עון פירוש ואס שמיס כידי מיתה חייב תרומה שאכל ז"לשזר למדו

 בידי שהיא למדו מהיכן הכא פריך )מאי וכו׳ כמשמעו היא אשמה
 חנק דאינו בו אומתו שמיסוגלי כידי היא אשמה דעזן אימא שמיס

 דלא לקמן שהכיא ז״ל הסמ״ג דכרי כהוגן עלו )כזה * בעלמא כמו
 ולא ו״ל מהרא"ס הגאון נתמה ומקדש קדש גבי ב"ד מיתת מנינו

 אשמה דעון סוכר ז״ל דהסמ"ג אימא קושיא ומאי לו הניד מי ידעתי
:שמיס בידי קדש דכלמיתת כן אומתו וגלי שמיס בידי הוא

 הן שמכלל כתרומה אסורה ממנו זרע לה יש אס הא ושבה
 והוצרך ל ז׳ מהרא״ס הגאון כתב * לאו שומע אתה

 להודיע לא האיסור להודיע אלא התור׳ כוונת שאין מפני פה לפרש
 ןן׳'ל כהניס מהתורת דבריז בסוף שכתב מה דכפי צ״ע ההתר

כוונת א״כ להקל מגרושה ונכתבה עליה להחמיר ונכתבה
: ההחר אף להודיע התורה

 ז״ל מהרח"ס הגאון כתב ־ שוה ופריו עצו שטעם עץ פרי
 דעץ דמייהורא ונ״ל הגוול לולב ובפרק כהניס בתורת

 מעץ לישתוק עץ של פרי דעתך סלקא דאי ליה דרשי דקא הוא
 וכו׳• מעניינו הלמד דכר דהוי ועוד הדר פרי לכס ולקחת' וליכתוב

 פרי דלתא העץ פרי שמעינן היכי הדר פרי כתב דאי שואל הבן כאן
 טעות ועוד מלת ושמא ניחא עוד לו ובשלמא קאמר אדמה של הדר

 טגמת בלי אפשר אמנת ׳ וכולי דבר דהוי לוער וצריך סופר
 הדר דירה לשון הדר מילת בגמרא דכיון^דדרשינן והוא

 ולק הוא עץ פרי אי7דו שמעינן הדר פרי כשכתב כן אס באילנות
:השנה כל דר האדמה בפרי משכחת דלא אדמה

 השביעי לחדש בעשור אך לשונו וזה בריתה הקודס מאמר
 סיכה י-יעון המצות חג ואין כה1ס טעון זה וכו' הוה

המצות ג סוכה טעון מצה טעון שאין זה אס ומה הוא דין והלא
:!טעון



נד אמור פרשת
 חג ואין סוכה טעון זה ת״להזה סוכה שטעון דין אינו מצה שטעון
 שכן לוה מה תשובה יש לדין דאס מכ״לק׳׳ק סוכה טעון המצות

 לא למימראי דאיכא וכ״ת לולב טעון כמצהשאין תאמר לולב טעון
 יהא המצות דחג וה׳יא ק״ו תיתיכהך גופיה לולב א׳ה הזה כתב
 ליתאדא״כ הא לולב וטעון מצה טעון דאין לסוכה מין״ו לולב טעון

 סוכה טעון המצות חג ואין סוכה טעון כיהיכידקאמרהזהזה
:לולב טעון המצות חג ואין נמי לימא

 מש״יס לאו לולב טעון הסכות דחג דמאי פירכא דאינה ל וי
 דארבע בגמרא כמ'ש אלא המצות דחמירחגהסוכו׳מחג

 : במצות לא אבל מיס בעינן ובהכות המיס על לרצות כאיס מיניס

 דמכח דכיון בבריתא למידק אחר׳דאיכא קושיא מתרצא ובהא
 לאו אי כתיבה היכאדלא אף ומצה סוכה מייתינן הוה ק״ו

 הוכה טעון שיהא נימא שופר השנהדכתיב בראש א'כ הזה מלת
 בהא אלא שופר טעונין שאין הסכות וחג המצות כק״ודחג ומצה

 לאו שופר טעונין שאין וסכות המצות א׳שדאיכאלמפרךמהלחג
 זכרון כמ״ש לזכרון השופר דטעס משוס אלא דידהו קולא משוס

:בשופר ובמה יצחק עקדת להזכר ז״ל ופרש׳יי תרועה
 יוס ובט״ו בפסוק גופיה כהניס בתורת מ״ש עס קשה אמנם

 הסכות חג ואין מצה טעון זה המצות חג הזה לחדש
 סוכה טעון שאין המצות חג ומה הוא דין והלא שיכול מצה טעון

 וק׳דתרתי מצה שטעון דין איבו סוכה שטעון הסכות חג מצה טעון (ן
 ואנא סוכה טעון פסח דאין למיתר דסוכה מהזה לישתוק למ״ל הזה

 מצה טעון סוכה דאין למימר כמצה הזה ידענאליהמדאצטריך
 אמאיאצטריךהזה טעון דאי סוכה טעון פסח דאין מינה שמע

 ליכא הא דטעון היתי ומהי ס!כה טעון מצה דאין למימר בשוכה
 ולאומק״ו ה״אדמצהטעזןסוכה הזה תרי כתיבי לא דאי י״ל ק״ד

 אשה כן ויצא פסוקי ונבאר :מציני ממה אלא דסוכה
 את הישראלית האשה כן ויקב וגז׳: זהואכןאיש ישראלית

 הדקדוקי׳ דכרי שלומי׳כת אמו ושם משה אל אותו זיכיאז ויקלס השס
 כתחלת משה 11 אותו ויכיאו אחר אמו שס להזכיר מהשייך חדא רכו

 מאי ותו ־ דברי כת שלומית אמו ושס לכתוב, בןאשה כשכתב הענין
 מצרי איש כן אמר הישראלי'ולא ־ן מאי ותו הך היינו ויקלל ויקב

 בן דליכתוכ הגי חשה בן ו^זמאי ־ באמו יותר הגנאי תלה ולמה
 המקלל אס נסתפקו איך כוללת קושיא קשיא תו :ישראלית

 בסיני נשנית שלא ואף השס ברכת זו ה׳ נח לכני נאמר והא במיתה
 בישראל אבל מיתתן היא זו אזהרתן נח דבבי וי״לדכיון נאמר לישראל

 ולא באזהרה אלא דאינו לומר אפשר מיתה מפרש דלא אימת כל
 כ״ש ה' ברכת על במיתה הס נח דבבני דכיון לומר דאין כמיתה
 יש־אל על להקל דאין וכו׳ שרי דלישראל מידי איכא דמי ישראל

 אבל המצות בגוף הוא מקלין אבו שאין דמה ליתה ודאי הא מהגויס
 ודאי אלא לא ובישראל מיתה נח דבכני יוכיח גזל דהא לא במיתה

: מיתתן נחכלאזהרתןזוהיא טעמאמשוסדכבני דהיינו
 ד״ה נ״ט דף סנהדרין ל ז" רש׳יי במ״ש לזה קשה דקצת אלא

 למימ׳ ליכא ולזה ולזה הלשון בסוף וכו׳ נאמרה ולזה לזה
 ע"זמשוס אתני דלהכי אימא הכרע ומאי ע״ז אתני דא״כאמאי

 דבודאי לזה ל י ־ בע״ז בישראל מיתה שמעינן לא נח ובני דמצוי <
 אי הגמרא זז״ל הסוגיא בסוף כדמסיקהתס היא רש״יז״ל כוונת

 אזה' קאמר הכי ומשכי איתני מילתא משוס נימא נמי חדא כל הכי
 אזהרת פי ע״ז אתני אמאי דא״כ ז'ל רש"י וז"ש למ״ל ומיתכי מיהדר

 איך לזה ראי׳ ויש בלבד המיתה שיכתוב סגי המיתה משוס אי ע״ז
 דברי קשו דאליכ המסקנא כפי דבריתא בגופה זה כתב ז״ל רש״י

 וז״ל החי מן אבר למכתב למ׳ל כמ״שקודסד״ה אהדדי רש״יז״ל
 איך להסתפק יש קוד : נישנית וג״עלמילתא בשלמאע״ז

 אביו ק"וממקלל נפקאלהז לא ואמאי במיתה הס נסתפקואס
 גמר ד׳ה ס״ו דף סנהדרין התוספות כמ״ש דבסקילהישלומר

 שדואג לכ״ו מה למיפרך דאיכא גמר לא כק״ו דאי וז"ל מחול קדש
:הדין מן עונשין דאין י״ל עוד ־ ומתבייש

 הוה לא אשה כתב שלא ישראלית כן והוא כתכ דאי ונבאר
 לרמוז אש כן כתב לכך הית׳נשוא׳אופנויה אס ידעינן

 דכרי בת שלומית על בא המצרי שזה כמשו״ל והוא נשואה שהיתה
 כן כתב ולא מצרי איש בן כן גס שכתוב ומה :נשואה שהיתה

 שהרג הוא מצרי איש בן וז״ל לתרץ רש״יז״ל כיון לזה בלחוד הצרי

 לא לחוד מצרי כתב דאי ותירץ איש מלת ק״ל ומנ״לאמנם משה

 בי שכתוב משה שהרג המצרי אותו כן כתכ לזה מצרי איזה ידעינן
 עשר על ממונה נוגש שהיה- שאז״ל כמו איש שקראו מצרי איש וירא

 לי יראה הייתור ליישב ויקלל לקב חשוב: איש וזהו שוטרים
 ולפז' השס שיפר' עד חייב אינו המגדף שס במשנה השבוי הדין עס

 תרווייהז דעבד עד זדלמא איפכא קאמר דכגמרא קשה ריהטא
 עד כמשנה ז״ל י רש פירש לכך וכו׳ ס״ד לא ומשבי וברוכי פרושי

 את ויקב והו אחר מפי כשיוצא ה'ולא את הוא ה'שיזכור שיפי־יש
 * ויקלל ואח״כ ה׳בפיו את הוא הזכיר הרשע שזה פירש ויקלל ה'

 את הזכיר לא הוא ה"אדשמא ויקלל אלא כתב לא דאי ניחא ובהא
:ובירכו הוא השסאלאשמעאתה׳יוצאמפיחכירוובא

 האשה שסבן את ויקב כתב שכתכבןהאשהקודסולא ומה
 ויקלל השס את אמר אמנס בכבוי ויקללהו לכתוב ותו

 פלוני שיברךשס יוסי את יוסי יכה כמו כשס שס דבעינן הדין לרמוז
 שס יברך שה׳עצמז הרשע זה אמר כי ויקלל השס זהו פלוני שס את

 ויקב האחד עבירות שתי עבר הרשע שזה ואפשרי : אחר
 ושסאמופי׳שקלללשסאמו ויקלל והשנית אקוב מה ה'מלשון את

 דבר שהביא׳ דכרי בת נקראת למה כמשז״ל דברי בת שלומית שהיא
 שנקראת שמה את שקלל לזמר אמו שס לו ויקלל שסמך זהו בנה על

 עליה כא הכל ומדכרתעס לכל שלוס נותנת היותה שעל שלומית

:דן משבט בסבתה ונטרד המצרי
 לרמוז משה אל אותו ויביאו אצל אמו ושס שהזכיר מה יוכן ובזה

 לתקוע רוצה שהיה חייב משה של דינו מבית יצא מהשאז״ל
 לבית למשפחותס משה לו ואמר דן משבט שאמו לפי דן אצל שבטו

 והוא וחייבו משה אצל שהביאו לפי שזיקלל הטעס זהו כתיב אבותס
 : דן שבט מכלל משה הוציאו ואיך דן למטה וגו' אמו ושס שהרי קלל

 ואיש הישראלית בן שניהס וינצו שכתב מה הטב יוכן ובזה
 איש ן ב והוא וכתב שפתח כמו המצרי כן דהל״ל הישראלי

 לוינצן טעס שהוא הישראלית כן שכתכ ניחא כהא מצריאמנס
 שהוא שכשס לחבירו אומר שהיה היתה המחלוקת שניהסשטעס

 כן גס הישראלית בן הוא שהרי דן משבט הוא גס דן משבט ישראלי
 לן שחדש עד משפחה קרויה אס דמשפחת סוכר והיה
דוקא סובר היה נמי אי חבותס לבית השלוס עליו רכיכו משה

: מישראל המשפחות .׳כששתי

סיגי בהר פרשת

 וכו׳כאזנא* תונו ולא ת״ר הזהב מאמ׳הקוד׳פ׳ סיני ף*
 בס׳ שכתבתי מה עיין בזה דעתי דכריסוכו׳עניות "

 בס' ע״ד עיין בזה התוספות ובדכרי עולס אהבת
 עיין תונו אל של הפסוקים ובאלו. ־ לעיניס תאוה וספר אהבה רצוף

 אצל שמטה ענין מה סיבי בהר :עולם אהבת בספר ג״כע״ד
 מייתורא משתמע היכי ותו וז״ל מהרא״ס הגאון כתב זכו׳ סיני הר

 אב א״תמבבין מ״ש עד וכו' לשמטה מצות שאר כל להקיש סיני דהר
 זצ״ע ת״כ כריש כדתניא אב נילףמבנין נמי סיני דבהר יתירא בלא
 לשמטה מצות שאר להקיש סיני בהר מייתורא משתמע שפיר דהא

 וכללותי׳ שפרטותיה לומר עצמה לשמטה למ"לאי סיני כהר דאל׳כ
 ודאי סיני כהר כתכ לא לשמטהדאפילו צריך לא הא מסיני נאמרה
 במשנה שנשנית מצינו שלא כיון נאמרו אףהפרטותמסיני דשמטה

 שמטת מציכז שלא לפי פירושא שכך ונ״ל ז"ל רש״י תורהכמ״ש
 כלן ופרטותיה שכללותיה למדנו תורה במשנה שנשנת קרקעות

 ופרטזתי׳מסיני כללותיה בשמטה לזמר לנו יש דמסברא הרי משיני
 ש״ע יתירא סיני בהר וא"כמדאצטריך סיני בהר כתיב דלא אף
 אא״ע סיני בהר זא״כמלת המצות לכל משמטה לומרשנלמזד דכא

:לשמטה מצות שאר להקיש ענין תנהו לשמטה לגופיה
 עד כו׳ ז״ל רש״י שכתב שמטה ותו וז״ל שהקשה במה צ״ע תן

 ומאי מלמיין ואין כאחת הבאיס רבים כתובים והוהלהו
 מעצמינן מחבירו דבר לומדי׳שוס כשאנו אלא נאמר לא שזה פירכא

מה׳לעלמא למדין כתובי׳אין כ דאיכ דכיון אמרינן או אב כנין מכח

אבל 2 !3 ׳גב



בהר פרשת
 מסיני נאמרו דפרטותיהן המצות אבלהכאמתשאנולומדקלכל

 דאיןצריך שמטה גבי סיני כהר דכתיב מיתורא אלא אעצמינו אינו
 כערמת נשנית מדלא דכסיכיכאמר ליה דמסבראידעיכן לגופיה

 לקושיתו מקום אין מעקה וא״כ המצוק כל על ללמד דכא ש״מ מואב
 דכל שכתב זה דדיכא אעיקרא קשה תו דהוושכיכתוכיס:

 דמקרו השמיט׳ כמו כן נס דהס תורה כמשנה נשנו שלא אוקה
 טעמא מעיינת כד דהא שחר לו אין כאחת שניכתוכיסהכאיס

 התוספ׳ שכתכו כמו הוא מלמדין דאין כאחת הכאיס כתוכיס דשני
 אחד דין לכתוב קרא דמדטרח הוא דהטעס הכריתות והביאו ז״ל

 מחברו ילמד שהאחר וסמך נלכד האחד כתג ולא דכריס כשני שוה
 השני כאלו דוקא לך לגלויי מקומות כשני לכתוב טרח ש״מלהכי

 כל שיהיו ז״ל הגאון תמה מה דא״כ לא כעלמא אכל כך הדין מקומות
 שלא המצות והא כתובים תול־הכמוכ׳ כמשנה נשכו שלא המצות

 מצזתש"מדהא כשאר רחמנא מדטרח לומרכהס שייך לא נשנו
 מיתקרי תורה כמשנה נשנו שלא כמצות כעלמאכהיפךדאדרכה

 לכתוב מדטרח אמרינן זהיכי ולשנותם לחוור הכתוג דלאטרח
 עוד דכתכ נמאי עיון צריך קי ־ והכן דק והוא טרח לא אדרכה

 נאמרומסיני המצוק כל והלא לומר ז״ל לחכמים ליה מנא ותו )ז״ל
 קנא האי סכר עיוןדאי וצריך ־ וכו' המצוק דאלה מקרא אי

 נאתרז שכלן המצות אלה למימר דכעי המצית אלה דרשת דת״כ
 א״כ נאמרו מסיני המצית כל והלא מקשה זה ומכח כסיני למשה

 כן אס מסיני אףכלן מסיני שמטה מה אלא כריתא דמסיק מאי לפי
 ודאי למ"לאלא המצות דאלה קרא המצית לכל דילפינןמהכא כיון

 המצז׳ כל והלא בת״כ פריך משתמעדכי דכריתא דמסיפיק השיטא
 איכא קו הכי קאמר המצות אלה מכחדכתיב לאו נאמרו משיני

 וסיים לזה זה עכין כמה פתח וז״ליתו הגאון למידקכמאידכתכ
 נאמר למה סיני כהר אמר כאלו נאמרו מסיני המצות כל בוהלא
 דמה היא שקישיתי משמע דמרישא לרישא סיפא דסתר כוונתו
 אצטריך דמקש׳למאי משמע זנסיפא שמטה עם סיני הר יש שייכות

 ענין וכשאמר,מה אחת דהכלקושיא וצ"עדאפילונימא סיני בהר
 כה תכx מה שמטה למצית יש צריכות ר"לומה פיני להר שמטה

 ידעינןכה הא שמטה גבי שיני כהר יכתזכ בהרסינידאפילולא
 כימא זק׳דאפילו נאמרו מסיני המצות׳ כל מכחדוהלא הוה דהכי
 מסיגי המצות כל והלא דמכח אסיפא דכריתא רישא צ״ע הכי

 עצמה מצד נאמרה דמס־ני ידעיכן לא כשמטה נאמרומשמעדאף
 כללותיה נאמרו שמטה מה דמשכי כסיפא המצוקואלו שאר תכח אלא

 קרקעות שמיטת מצינז שלא מכח ז״ל ופרש״י כסיני ופרטותיה
 שנאמרו כה ידעינן עצמה דשמטה משמע תורה כמשנה שנשנית

 כל והלא זא״ככשהקשה המצות שאר מכח שלא אף מסיני פרטותיה
 שמטת והלא הכי ולימא מינה ליקשיעדיפא כסיני נאמרו המצות

נאמרה: כסיני כרחך ועל תורה כמשנה נשנית לא
 דכרי על טען ז״ל זהרמכ״ן וז״ל להרמכ״ן שתפש כמה צ״ע תו

 נשנו שלא כשמטה מצות שהרכה כלל כעיני נכון ואינו הרב

 משיני ופרטותיהן כללוקיהן שנאמרו כהס ונודע מואכ ערבות ב
 שקושית הכין לא איך ואתמהה וכו' כוכקו הכינותי ולא עליו וכת:

 נשנו שלא אותם שכל משמע לעילוז״ל קושיקו היה הרמכ"ןז״ל
 רכיסהכאיס והוולהוכתוכיס השמטה כמו הס גס תורה במשנה

 וכיון כשמטה יש מצות שהרכה ז״ל הרמב״ן זז״ש ואיןמלמדין כאחד
 אלו הרמכ״ן דברי על במי׳ש צ״ע תו ־ מלמדין אין לכ״ע רכיס שהס
 בערבו'מואב נשנו כשמטהלא מצות שהרבה כוכתולומר ואס מ״ל
 שחלק ומה כונת היא שזו דנימא קשה * מסופקין אנו זה כל זעם

 הקשה שפיר א״כ יתירא סיני בהר דכתיב שמטה דשאט ז״ל הגאון
 קורה במשנה נשנית שלא מה אין מעתה הרמב"ןעלרש״יז״לכי

 ז״ל הרמב״ן טען שפיר א״כ יתירא סיני בתר דכתיב תאי אלא ראי׳
 כאמרה שמטה מה אלא דקתני דמאי סת׳כ לפרש לרש״י דחקו דמי

 דה״פ ולימא קורה במשנה שמט' נשניק שלא מטעם הוא פרטזקיה
 :סיני בהר כהדיא פרטוקיהמשוידכקיב מסיני נאמרה שמטה מה

 ביום לחדש כעשור השביעי כחדש תרועה שופר והקכרת
 ביוס שנאמר ממשמע כהניס תורת וגוי הכפוריס

 בעשור תקיעת לך לזמר אלא כעשור שהוא יודע איני הכיפורים

 ארצכם בכל שכת דוחה תקיעתר״ה ואין ארצכם בכל שבת דוחה
 שנאמר ממשמע איפכא דלידרוש שואל הבן כאן ־ כלבד ד כב אלא

 שכת דוחה יוה״ך תקיעת אלא ך באת שהוא יודע איני לחדש בעשור
 והגאון הכתוב סדר על הדרשא שהית׳ עדיף זהוה ר״ה תקיעת ולא

 מי' ימים חשבון למעט ליה דכיחא וכתב לתיי׳ן נדחק ז״ל מהרא״ס
 עוד ואפשר השנה־ לראש מלמעטמיז״הך טפי כחדש לאחד לחדש

 דלא היכי כי כיוס מלת לכתוב אצטריך הכפוריס כיוס דדוקא
 אקדומי שהוא לחרות העבדים שיצאו תוקעין הלילה דמן תיטעי
 אף ה״א לחדש בעשור כקב דאי לילה למעט ביום כתיב להכי זכותא

 דאצטריך הכפויים כיוס שנאמר ממשמע פריך להכי הלילה מן
 ואידך וז״ל דר״ה כתרא פ׳ כסוף ומצאתי למ״ל כעשור לילה למעט
 מאי עס י״ל עוד ־ הכפוריס מכיוס ליה נפקא מנ״ל כלילה ולא כיוס

 שופר והעברת ת״ל שכשופר וז״למנין כתראדר׳ה דתניאפרק
 תרועה שופר והעברת ת״ל מנין כר״ה כיובל אלא לי אין תרועה

 השביעי חדש תרועת כל שיהיו השביעי כחדש מת״ל יעי השב כחדש
 כי א״כ לדרשא הוצרך השביעי דכחדש דכיון ניחא וכהא זכו׳ כזה

 ממילא הדרשא ממנו לדרוש השביעי כחדש מיותר שיהיה היכי
 אמר־נן כיוה״ך דכתכ כיון הכפוריסדהשתא כיוס לכתיב דצריך

 השכיעי בחדש אמור כפרשת כתיב דהא השביעי כחדש שהוא ודאי
 השביעי כחדש תרועה שופר דזהעכרת ודאי אלא יוסהכפוריס

 דברי נתבארו וכזה כזה הז׳ חדש תרועות כל למימרשיהו מייתר
 שיהי' כדי לכתבו מוכרע שהוא כיוה״ך שנאמר ממשמע כהוגן כ הת׳

 למ׳למימר אכל כעשור שהוא יודע איני השביעי בחדש מלת מיותר
 לישתזין וא״כ ביוה״ך שהוא יודע איני כעשור שנא ממשמע איפכא

 דאי הכפוריס דלאמצילמשתקמיוס מביוסהכפוריסדהאליתא
 לא דאי השביעי כחדש מופנה הוהשקקמיוה"ךאי׳כקולאהוה

 ־ חדש־לוא מאיזה לחדש בעשור ידעינן הוה לא השביעי בחדש כקב
 וכתב כזכיס תורת מדבר הכתוב בנרצע תשובו משפחתו 11 ואיש
 דכתיבושבאל משו׳דמכח ריכיי כלשון הנרצע לרבות ואמר הגאון

 אל דאיש קרא כשחר בגנבתו כ״ד כשמכרוהו ואוקמוה משפחתו
 היכי דכי דק״ל דבריו כיאור הנרצע אף לרכות תשובו משפחתו

 לרבות קקני ולא כנרצע א11 מדבר הכתוב אין הא קתני דככריתא
 לרמת לשון ולא נרצע זו ליכתוב לו היה ז״ל נמירש״י הכי הנרצע

 אף קרא האי מוקמינן דלא דכיון ותירץ היא למשמעדמריכוייא
 כ״ד כשמכרוה ואוקמה משפחתו אל ושב מכחדכתיב אלא כנרצע

 אבל הנרצע אף קראדאישאלמשפחקומיוקרלרבוק האי נשאר
 ולא כ״ד במכרוה קרא האי מוקמינן הוה אחרינא קרא הוה לא אי

 הגמרא הפך שדבריו וצ״ע ־ אדוני את אהבתי שאמר לפי בנרצע
 למכתב ואצטריך נרצע למכתב ואצטריך דקאמר ט״ו דף קדושין

 כ״ל שמכרוהו וצד חמור שנרצע לומר צדדיס שיש הרי ב"ד מכרוהו
 במכרוהו הוהמוקמינן לא קרא חד א(1 הוה לא אי אפי' זא״כ חמור

 קצתמ״שרש״י ליישב יראה לכן ־ אולמיה מנרצעדמאי טפי ב"ד
 תז למידק דאיכא מאי ניצעעס זו כתב ולא הנרצע לרבות ז״ל

 פי' לא אמאי נרצע ז.ו משפחתו דרש"יז״לכיהיכידפרישואישאל
 לפני שנים וג' כ' כ״ד מכרוהו לרבות משפחתו אל ושב בפי לקמן

 ואיש כפסוק כגמרא מ"ש עס יראה אמנס כריתא כדקקני היובל
 וכבר רציעה זו ואיזו וכו' כאיש נוהג ה דבר משמע מאי משפחתו
 לעולם לתפוס ז״ל רש״י של שדרכו מקומות בכמה ז״ל הגאון לימדנו

 שאינו משפחתו ג( ושב בפסוק א״כ המקרא לפשט הקרובה הדרשא
 ונמכר כתיב קרא ב״דדאדרבה במכרוהו דמיירי מקרא של פשוטו

 מדבר מקרא של פשוטו אעפ"ישאין הכא אבל הזכירו לא לכך לך
 דמלת ולז׳השיב דאיש ייתורא ליה דקשיא משוס לרבות כתב בנרצע

 איש מלת מ״מ מקרא של פשוטו כן שאין אף לרבותנרצע אתי איש
 צ״ע ט״ז־ דף בההיאדקדושין קצת לפלפל ואבוא נרצע־ מרבת

 עמך יעבוד היובל שכת עד כתיב עצמו במוכר קראי תלת לי למה
 ובכרצע משפחתו 11 ושב כתיב היובל קודם שכיס שכי ב"ד ובמכרוהו

 מכרוהו מצריך ט״ו דף קדושין ובגמרא אחוזתו אל איש ושבתם כקב
 וחומר קל זקיקי עצמו ממוכר לישתוק עיון צריך אכל ב"דוכרצע
 כ״ש ביוכל יוצא ו עבר ולא איסורא דעבד דאף דין בית ממכרות!

 • ביובל יוצא שש מטא דלא דאף איסורא עבד דלא עצמו מוכר
 זאפשר



נה בהר פרשת
 לו יש ולהכי לו ן יקי עב מ שכן ב״ד למכרוה מה למפרך דאיכא ואפשר
 שנת עד כתב י"לדאילא עוד יתיראנמידיובלמוציאו חומרה
 משפחתו אל ושב אלא כת: ולא עצמו מוכר גבי עמך יעבוד היובל

 אכל איסורא עבד דלא דוקא עצתו כמוכר ליה מוקמי׳ הוה
 דעכד דאף יוכיח נרצע וכ׳ת לא איסורא דעכד ב״ד במכרוהו
 למפרך כ'יא עצמו מוכר אא״א אחוזתו ג! ושכתס כיה כתיכ איסורא
 כתיכא נרצעמשסדעכדלי׳ששלהכי בגמ׳זאיאשמעיבן כדפריך

 ואצטרי' צריכותו׳זז״ל לתרי צריך כגמ׳דמאי ואיכ׳לתיד׳ קרא תלת
 דבשלמא כיון והלא נרצע למכתב ואצטריך ב״ד מכרוהו למכתב

 דאי ניחא מפייס לא דמייריבמכרזהוכ״ד משפחתו אל שכ1ד קרא
 דבר לייקינן איש דממלת משפחתו אל דאיש קרא אלא כתב לא

 נרצע דוקא אמינא הוה א״כ זזרציעה ואיזו באשה ונא באיש הנוהג
 ושבתם פרכתליכתוב כי אבל הרב מפסיד ואין שש דעבד משוס

 היה קושיא לאו נרצע וכ״ש שש עבד דלא דמייריכמכרוהוב״ד
 לא אי א״כ ב'ד במכרוהו דכיוןדקראדושכתסלאמשייסדמיירי

 טפי דמסתבר דחקא לנרצע ליה שדינן הוה ושבתס אלא כתכ
 מצי הוה דצריכותא חלוקא כחד כן ואס שש ליה דעכד משוס

 בגמרא קש׳ תו ׳ צריכותית אצסריךלתרי ואמאי תרווייהו מצריך
 כתכ דאי ושכתס למכתב ואצטריך כגמרא הכי כתר דכיקדקאמר

 כאןיאצטריך לומר הוצרך אמאי כן ממשאם לעולם הא לעזלס
 מטא דלא משוס דין כית מכרוהו אשמעינן דאי נרצע למכתב
 נרצע אכל כ״ד מכרוהו אשמעינן דאי לימא הכי ובלאו וימניה

:ממש לעולס ופשטא לעולס דכתיב משוס לא ה״א

 לא כו חור לא גר משפחת לעקר או עמך תושב לגר ונמכר
 מהרא׳יס הגאון הקשה ־ לנוי אפילו אלא לישראל דיו

 ־ שכן כל לא לגוי נמכר ז לע אס למ״ל גר משפחת הכי אי וא״ת ז"ל
 כתחלה לחומרא הקלה מן וקאמר קאזיל קרא הא קושיא דמאי צ׳'ע

 חזר לא לגוי נמכר בו חזר לא לנר נמכר בו חזר לא לישראל נמכר
 הכל אחיך ימוך וכי וז״ל ך׳ דף קדושין רש״י כ זכי לע״ז ונמכר בו

 גבי זכשלמא משלפנה קשה זו וכולן הוא פרשיות סמיכת בסדר
 אכל זה על ולימד זה דבא ז"ל הגאזן דתירץ ניחא גר משפחת לעקר

 לגר ונמכר ך' דף קדושין הגמרא דעת והוא התויתכהניס לפי
 ומהשתא הנוי זה גר משפחת ככלות אוכל גר זה הושב צדק גר זה
 לתרוצי מצית לא והשתא כ"ש לא צדק לגר או לתושב נמכר לגוי אס
 מאי ודאי אלא האידעינןמעלתא דפי'תושב זה על ולימד זה בא

 רעה אל מרעה כי עבירה לעובר מכשר שהכתוב למימי איתלך
 בו חזר לא לישראל לך נמכר בהחלה מהראשונה קשה השניה יצא

 חזר לא לגוי נמכר כו חזר לא תושב לגר בו חזר לא צדק לגר נמכר
 ק״ל דהכי נאמר ואס ומהשתאמהמקוסלקושיתז נונמכרלע"ז

 הקלהלחומרא למימרמן בעי גר משפחת לעקר דכתיב מאי דאי
 שפיר קרא מתוקס דהשתא ליה מיבעי לעקר גר למשפחת א״כ

 ע"ז שהיה לעוקר בו חזר לא הנכרי שהוא נר למשפחת בתקלה
 זה בא נאמרו תירץ מה א״כ קושיתו היא שזו כך נאמר אס * עצמה
 גר משפחת בתחלה 'ל דהל קישיתו היא שזו ואפשר ־ זה על ולמד
 שכן וכיון עקר תלת על גילה נר דמשפחת תירץ לזה לעקר והדר

 גר משפחת נכתב ולהכי לרישיה מפרש דקרא בסיפיה הדרדהוא
 מצאתי זה כל כתבי אחרי * כפסחיס ז״ל ר׳י כתבו הכלל וזה בסוף

 תוס׳ בזה ז״ל התוספות לדברי לל מהרא״ס הגאון דעת שהסכימה
 למכת' ל״ל תאמר ואס לעקר או התוספות זז״ל ע״א דף ה״ה מציעא

 לנכרי■ נמכר לע״ז דנמכר כיון ככרי דהיינו גר משפחת עקר בתר
 פירוש עקר בתר למכתב לת״ל אלא כתבו שלא ל ז׳ דקו׳לשוכס ראה

 הקלה מן ותפרש אזיל דהכתוב כיחא עקר קודס כתביה אי בשלמא
 אתו גר דתשפחת ותירצו כתביה למה עקר לחותראאבלכתר

 דעק' תימא דלא בתי אי דישראל ולא דנכרי ע״ז הוו דעקר לפרושי
 כתביה להכי עקר פירוש הוא דכתב גר דתשפחת כמצא ככרי הוא

 נר׳בדבייה' היה זה לרישיה תפרש דסיפיה דקרא לבסוףדאורחא
 גאולת תשוס דאצטריך לתרץ אין אבל וז״ל הדבור בסוף ממ״ש אבל

 משפחת כלל אצטריך לתאי כתחלה היה דקושיתס קרוכיסמשמע
 לפרש אין אכל עוד כתבו ׳ ואיחוי הקדיתה על קפידתם ואין גר

 דוקא ה״א לעקר אלא כתב לא דאי קרובים גאולת משוס דאצסרין
 בין אכל כע״ז נטמע דלא היכי כי לגאול צריך עצמה לע״ז דכמכר

 כפיק ותושב דמגר תירצו לזה לכהות צריכין אין דקיל הנכרים

 כדי קרובים גאולת צריך רשע כ״כ שאינו תושב לגר נמכר השתא
 שצריך שכן כל לא עצתו לנכרי מכר ממעשיהם ילמד שלא

: קרובים גאולת
לא ז״ל זרש״י בת״כ ־ וע'ע לרכותבתיס ארץאחוזתכס ובכל

 חות' ערי בתי אס החצריס בתיס אס בתיס הני הכריע
 והאי החצריס בבתי בתיס דהני מהרא׳סז"לכתבשסוברהסמ״ג

 ובע״ע הארץ שדה על החציים בבתי דכתיב והא לגוי בנמכר ע"ע
 צ״ע ־ דר׳א ואליבא אתו חובה יגאלנולקובען מאחיו אחד לגוי

 לגוי הנמכר אוקימולכ״ע כ״א דף בקדושין שם דהא פנה דאבה
 מקוצי הרב בשס שם והתו׳הקשו יהושע דר' אליבא חובה ולקבען
 כרבי דשתיהן חובה ולקבוע לגוי וע״עהנמכר החצריס בתי דהל״ל

 אוקמתא הניח איך והסמי׳ג כן הגמרא דעת שאין משמע אליעזר
 דכי סבר ז״ל מקוצי הר״ש קושית לתרץ הסת׳גז"ל ושתא מדעתו

 דלעיל קמא הדרמתירוצא לא יהושע לר׳ בע"עוכו׳ואפי׳ לה משני
 אלא אליעזר דרבי ואליבא חובה לקובעו בתיס חלוקת דצוקי

 בתים חלוקת דכ׳ע אליבא נקט דכריתא וסבר תוסיף קא אוסופי
 עבדים חלוקת ותני לר״ש דאתי עבדים חלוקת וה׳ה דר"ש אליבא

 ז"לעל מהרא״ס הגאון שתמה כתה גס זק״ל לכ"עאפילזכר"ש
 מאי החצריס בתי לרכות בגמרא הקשו דככר והסמ״ג הרמב"ס

 מדלא גמורה קושיא דאינה סכרי י״לדהס כקושיא ונשאר ככל
 חזקה כ״כ איכה אכל קושיא שהיא משמע קשיא אלא תיוכתא קאמר

 לרבות דאתי לימא וא״ת וז״ל שס התוספו׳ כמ״ש למימר דמצינן
 דמיירי ריהטה החס הרמכ״סז״לדכלסוגיאדגמרא וסוכר ע״ע

 ככתיהחצריס לה האידקאמרקשיאקאמר כבתיהחצריסדכתר
 לעכין וכן אשי כרב סבר כמי דרככ״י משמע יצחק כר זכדרבכחמן

 לקרוכי׳הכי נגאל איכן לישראל כמכר אכל לגוי בנמכר דמיירי ע״ע
 זז״ל ך׳ דף הבריתאשס ולשון בקדושין התס כגמרא סוגיא ריהטא

 לו מחשבין שאין מכין מאתיס על ועמד והשכיח כמנה נמכר ת״ר
 על ידו כקרזכיס ונגאל הואיל לגוי הנתכר עבד אלא לי אין עד זכו׳

 נגאל אין לישר!( דנמכר משמע זכו׳ ל מג׳ לישראל נמכר התחתונה
מחשבין שאין למרבי שכיר דשכיר ג״ש מדאצטריך לקרובים

: מנה אלא לו

 שביעי׳ ואין מוציאה זאת כהניס תור׳ היוכלהזאת־ בשנת
 משמט שאינו יובל אס בדין שהיה עכדיס מוציאה

 עבדים שמוציאה דין אינו שביעיתשמשמט עבדים מוציאה כספיס
 ותהל! י עבדים מוציאה שביעית ואין עכדיס מוציאה הזאת ת״ל
 משמט עבדיס מוציאה שאינה שביעית אי ק״ו כספים משמט יובל

 דבר וזה ת״ל שמשתג^ספיס דין אינו עבדים שמוציאה יוכל כספים
 כאן ־ עבדים מוציא יובל כספיס משתטת שמטה שמוט השמטה

 הזא׳ מדאצטריך ואמריכן חד לכתוב למ״ל מיעוטי דתרי שואל הבן
 כספים משמט דאיןיובל משמע עבדיס מוציאה שביעית דאין למעט

 מוציא׳עבדיס שכיעית דאין למעט הזאת אצטריך אמאי משמט דאי
 ק׳ וכן ־ ליכא ק״ו הא מיובל אי הא עבדים דמוציאה חיתי ומהי

 משמט שמטה שהוא זה לו׳ השמטה דבר וזה קרא ליכתוב לא איפכא
 היובל דכשנת קרא צריך ולא כספים משתט אינו יזבל הא כספיס

 עבדי' מוציא שביעי׳ ואין עבדיס מוציאה יובל הזאתתשובולתעט
 הא קרא אצטריך למאי מוציאה דאי עבדים תוציא דאין דפשיטא

 ומהי כספיס משמט אינו דיובל ממט'למעט דבר ק״וליכאדזה
 במי דשכיעית כיון ליכא ק״ו הא ק״זמשביעית אי תיתידמשמט

 בברית׳ התוספו׳דתנא כתכו כזה כיוצא שעל י״ל ־ עבדיס מוציאה
 קראי לאהוהתרי אי וא״כ מ"מ סמך אבל דאליס משוס ק"ו נקט

 תוציא ושביעיתנתי משכיעית מצינו מה ה׳אדיוכלישמטכספים
 עבדים תוציאה שכיעית ואין ומ״ש • עכדיסתהמצינותיובלודוק

 שאס משפחתו אל ושב בו שכתוב יובל כמו עבדים תוציאה אין ה״פ
איבן כשכיעית שהיוכלתוציאואבל היובל לפני שניס וגי כ' נתכר

:כזה עבדים הלכו׳ ז"ל בהרמכ״ס לראות וצריך כן
 ייתור ק״ק י עמתך מיי קנה או לעמיתך ממכר תמכרו □1

 הקרקעות דרשומכאן ובגמרא מיד מלת ויתור ממכר מלת
 מה עס ויראה ׳ ליד מיד הנקנה דבר תיד זהו אונאה להם אין

 לוקח למכתב ואצטריך מוכר למכתב ואצטריך בגתרא שדרשו
 לוקס אבל דזכינתיה ליה דקים משוס אמינא הוה חוכר כתב דאי
קנית זכינה אינשי משו׳דאמרי לוקח כתב ואי לי׳אזביכתי׳ קיס דלא

 . אכל



פרשת
 אעפ״י תמכרו וכי זהו עליה מוהר לה וכיד מ קא דלעולס מוכר אכל

 זבנת איכשי ואמרו לנעליו חוזר אינו לעילסדשוב ממכר שהוא
 אפי׳שאת׳ לוקח אתה וכן המוכר כנגד זהו תונה אל אפ״ה אפסדת

 ליה דקים כירך ולא המוכר ניד עמתךפי׳שהיה מיד הדבר קונה
 ת״ל המוכר לאנות אסור שאין נותן הדין והיה את ולא אזבינתיה

 וכת׳הגאוןמהרא"סלל אונא׳ממון זו תונו 11 תוכ' אפי׳אתהלוקח
 הכריחם מי ידעתי וכו׳ולא דכריס אונאת וו יכול אמרו כח״כ אנל
 תונו אל שמאמר חושב יחשוב שמא חוששים הס ואס וכולי לוה
 פירושו ויהיה לה הקודס עם דכק׳ ואינה עצמה כפני אזהרה היא
 קנה וכן לעמיתך יהיה ממכר תמכרו וכי נו שדרשו המדרש לפי

 ׳ נדכריס אחיו את איש תונו אל הזהיר ואח״כ עמיתך מיד יהיה
 כאלו וכולי חושי יחשוב שמא חוששין אין ואס ת״כ על כתכ שאיך צ״ע
 זז״ל דת"כ דכריתא ברישא שכינו כהדיא והלא הת"כ דעת כן אין

 כשתה* מנין תמכרו וכי אלאלעמיתךת״ל יהא לא מוכר כשאת מנין
 אלא לי אין עמיתך אלאמעמיתךת״לאוקנהמיד יהא לא קונה

 תונו 11 ממכר ת"ל דנר כל לרבות מנין הכתוב דבר שבהם קרקעות
 בבירור הרי וכולי דברים אונאת זן זואונאתממקיכול אחיו את איש

 או וגומר תזכרו דכי דקרא ורישא פסקי כתרי לקרא פסיק דת״כ
 ואיןלומר אחרת אזהרה אחיו את איש תונו ואל אחד ענין היא קנה

 אונאת זו אחיו את איש תוכו אל וז״ל ת׳'כ קתני דכי ז״ל הגאון דסכר
 כשאתה מכין קודס ממ״ש השתא הת״כ בו שחזר ד״א כמו הוא ממון
 תמכרו וכי שמאמר קודם מפרש דהוה לעמיתך אלא יהא לא מוכר
 נמשך תוכו אל דמאמר הת״כ ומפרש תונודעכש אל נמשך אינו
 דכתב דהאי דא״כ לומר אין זה תמכרו וכי ואמר שקדם מה עם

 תמה בז וחוזר אחר דכר כעין הוא ממון כאונאת תונו אל בסיפא
 לא א״כ תוכו אל עם נמשך אינו תמכרו וכי דמאמר קודם שפירש

 תמכרו וכי הל״ל אלא בלבד תונו אל מתלת לתפוס לת"כ לו היה
 דברי׳הכתוב באונאת תונו אל עמיתך תיד קנה או לעמיתך ממכר
 אלא תמכרו כוכי אחר פירוש עושה שהיה מגלה היה שכזה מדבר
 משמע תונו אל תמלת אלא דבריתאדת״כ סיפא תפס מדלא ודאי
 שבא ברישא כדפירש הוי ממכר תמכרו דוכי דקרא רישא דאלו

 אל ש ומי וכו׳ חבירו מיד יהיה דכר שוס יקנה האדם שאס להזהיר
 ממל תמכרו דכי שצ״עבת׳כדא״כ אלא ? אחרת אזהרה היא הונו

 נפקח מהיכא א״כ דקרא דסיפיה תונו אל אחר נמשך אינו וגומר
 ,כשלת להסאונא׳ אין והקרקעות והשערות העבדים דתנן הא ליה
 קנה או כדאמריקכהזהבמללדכתיב ניחא תונו אל אחר נמשך אי

 לומר ודוחק ־ מטלעלין שהם ליד מיד הנקנה דבר עמיתך מיד
 בת״כ דכששואלשם צ״ע תו ־ סתסמשנה ה^ך הוי כהניס דתזרת
 אלא לי אין ושאל עמיתך מיד אלא יהא לא קונה כשאתה לענין

 ולימא ממכר ת״ל מנ״ל במטלטלין הכתוב דכר שבהם בקרקעות
 אונאה: בגמ׳לענין בברייתא כדקאתר ליד הנקנ׳מיד דבר מיד ל ת

־ אלהיכס ה׳ אני מאלהיך ויראת עמיתו את איש תונו ןלא
 הארץ ונתנה ־ תשמרו משפעי ואת חקותי את ועשיתם

 אלהיכ׳ ה' אני כי כתב והדר תאלהיך יחיד בלשון דפתח פרייןגו׳ק״ק
 וכמשפטי׳ בלבד עשי׳ כתיב חקותי דגבי דשני מאי ותו ־ רבים לשון

 ■ ב׳ פעם לבטח וישבתם לשובע ואכלתם מאי ותו י ועשייה שמירה
 ותו ־ דברים לאונאת חד דרשו ובגמרא זימני קלי תונו ולא מאי ותו

 דבתחלה ויראה ־ עמיתו כתיב והדר אחיו כתב דכרישא השנוי
 הקדש למעט אחיו כתב דתעיקרא משוס עמיתו והדר אחיו כתב

 רמאי מ כיוצא חברו שהוא לומר עמיתו כתב והדר אחיו שאינו
 אינה! והלוקח במכר לחברו אינה אחד אדם דאה כמוהו ומאנה
 לסיגים היה כספך ע״ד חוטא וזה זה דאין סל״א רעות במעות

 נתתי אני ס ג המוכר ולו׳לו רעות מעות לו שנתן הקונה שמשתכח
 רמאי בו כיוצא חברו עמיתו את איש תונו לא זהו כמיס סכאךמהול

 פפא רב ע"דענין תונו באל עובר מכה אחד כל אפ״ה כמוהו ומאנה
 בתר ליה ואמרו זמורות ליה גניב והוא עינבי ליה דאריסיהגניב

 קדושיס בפרשת לעיל פירשנו כזה וכיוצא טעוס וטעמא גנוב גנבא
 הכתו' שמדבר עמיתו את איש תונו ולא יר׳ או * תגנובו לא בפסוק

 תשמרו משפטי ואת אחריו שסמך כמו הדין לענין הזאת האונאה
 יאמר שלא בדין טועה שרבו שרואה לתלמיד מנין הדין עם ויובן

 ואחזור אותו אסתור אח״כ1 ואשתוק הדין שיגמור עד לו א^מתין

בהר
 ולא זהו תרחק שקר מדבר ת״ל שמי על שיקרא כדי ואכננומשלי

 דרך על עמיתו רק כדלעיל אחיו אמר לא עמיתו את איש תונו
 עס את איש תונו לא בתורה שאתך עם אחר כמקום ז״ל שדרשו
 כד* בדין פוסק שיסה שיסבור לו להונות חברו או רבו בתורה שאתו
 פי׳לא ך :י זיראתמאל שמך על הדין ויקרא אותו תסתור כך שאחר

 פיריש אלהיכט ה׳ אבי כי להכ״ה כביכו״ל רק מאנה אתה לחברך
 מנין שאז״ל כמו הדין בענין עמכם משתתף ה׳ שאני ידעת כבר

 תלוי קולר ויהיה אמתכנו יאמר לא שנאמר הדין עם יושב שהב״ה
 שהדין עליה הדיין כשיודע כי הרי יחתכנו אלא עדים בצזאר

 זה שהרי עדים כצואר תלוי קולר ויהיה אחתככו יאמר לא מרומה
 שהדין מה עם לזה אויר'קרוב ־ המשפט בדבר ועמכם מאנה
 רמאות שיש שיודע כיון עמיתו את מרומה שהדין שיודע לדיין מנין

 זמ״ש ־ ללב המסור מאלהיךשהואדכר ויראת אמר ולזה בדבר
 במשפטי' שמיר׳ ליכתוב תשמרוכיון משפטי וא׳ תעשו חקותי מלאת

 בעלמא לך שאףשאמרתי שאמרנו הדין לרמוז עשייה פה כתב ולא
 צריך שפעמי׳שאתה לעולם אינו אותו פי׳שתחתיך המשפט שתעש׳
 צד שיש יודע כשאתה לעשותו ולא לדונו בלבךולא אותו לשמור
 או עדי' כצואר הקולר תלוי ויהא אחהכנו תאמר ולא בדבר רמאות

 הדיןוקילקול עינוי בפ״כדשב׳בעון דת״ר מאי כו׳עס תונו ירא׳ולא
 ואינ׳שבעי׳ופרש״י אוכלין אדם ובני ובצוריבא רבה ובזה חרב הדין

 שהוברר לאחר אלא לש״ש ולא לדונו הדין שמאחרי! הדין ענוי ז״ל
 צרכן כל לעיין בדין מתונין היו שלא הדין קלקול אותו משהין להם
 שעיין אחי שהדיין הדין כענין עמתומדבר את איש תונו ולא זהו

 וזהו הונאה שזו עיינתי לא ולומר לענותו חברו את יאנה לא בדין
 את־■ אמר השני ובפסוק ללב המסור דבר שהוא מאלהיך ויראת
 אעפ״י לומר תשמרו אמר'לשון תשמרו משפטי ואת תעשו חקותי

 היינו אותו תפסיק תכף אלא הדין את תענה שלא לך שאמרתי
 הוו אלא הדין לפסוק תמהר אל אבל כמ"שרש״יז״ל שהוברר אחר

 וזה ־ שמר ואביו כמו המקנה לשון תשמרו משפטי זהו בדין מתונין
 נתנה כו תעשו אס ,פי פריה הארץ בפסוקהאחרונתנה אמר

 הפך שהוא לשובע לחמכם ואכלת׳ כצורת יהיה ולא פריה הארץ
 האיץ ונתנה אמר ־ כשבת שכעיסהאמור ואינם אוכלים אדס בני

דהל״ל שדקדקו יכולה הארץ ונתנה בפסוק ת״כ שדרשו ע״ד פריה
 יומו בן מוציא האילן היה הראשון אדם שבימי כשם אמר אמב' יבול י

 שהיה הידוע פריה אלא פרי כתב פרי'לא הארץ ונתנה כאן ג״כ זהו
 למ״ש כיון פי׳ לשובע לחמכם ואכלתם ובזה תשגשגי נטעך כיוס

 חטי© קב לו שיש מי לנביא שאתרו פתואל בן יואל בימי במס׳הענית
 גדליבדרך שהתבואה בזמן כי נמצא וימות יזרענו או ויחיה יאכלנו

 שהו׳מצמצ' לשובע אוכל תבואימועט׳אינו לו טבעלו׳חדשי׳מישיש
 טבע כדרך שלא פריה הארץ שנתנה אבלכיון חדשיס ו׳ עד לאכול

 לבטח ושבתם אלא לינסמחי תדאגו שלא לשובע לחמכם ואכלתם
 • חדשה תבואה תכף לכס מוציאה שהיה הארץ על תבטחו עליה

 שאל האדם כלל עם מדבר תשמרו משפטי ואת תעשו חקותי את
 תעש! איסור שהוא הדבר חקותי את וזהו הרב בפני הוראה יורו
 חולקין אין ׳ ה חלול במקום מאיסורא לאפרושי הדין שהוא כמו

 כמקום האדם יורה בלבבכסלבל תשמרו משפטי את כל א לרב כבוד
 מדבר אחת שחלוקה ותשמרו תעשו אמר אפשר או מורה רב שיש

 צריך הקיום עם וגס עשיי' ל׳ תעשו חקותי את וזהו המצות בקיום
 אס בפסוק כהניס התור׳ וכ״כ תשמרו משפטי וזהו לימוד האדם

 קיום אלא איני או הלמוד זה תשמרו מצותי ואת תלכו בחקותי
 ונתנה וכו׳ ז״ל וכתבורש״י עשייה הרי אותס ועשיתם כשהו׳אומר

 זהוע״י עליה לבטח וישבתם לשובע לחמכם ואכלתם פריה הארץ
 לא ואתם פריה הארץ ונתנה העולם יתברך בזכותם ת״ח שתהיו
 עניי׳ תהיו שלא למעוטי לשובע לחמכם ואכלתם ק י עשירים תהיו

 מארצכם תגלו שלא ר׳'ל אין לבטח וישבתם מעני לא מרבנן צורבא
 חכמי' הדיןשתלמידי לעכין כיוון אלא כפסוק נאמר ככר זה שהרי

 העיר ממסי פטורים שמיס יראת כהס ויש אומנותם שתורתם
 )ישבתם וזהו נטירותיה כעו לא דרכנן העיר חומות בענין

: עליה לבטח
 וקנ' דתמכרו ז״ל ם“מהרא׳ הגאון כתב ממון אונאת זו תונו אל

אונאת זו יכול אמרו כהניס תורת אבל מיירי בממון

 דברים



נו בהר פרשת
 ולא וכו׳ אמורה דברים אונאת הא תונו אומרולא כשהוא דברים
 ואס בממון שהוא עליו מורה שהעני! אחר לוה הכריחם מי ידעתי

 וכו׳ עצמו פי׳כפכי הוא תונו שמא׳ואל חושב יחשוד שמא חוששין הס
 באונאת והאמרת ממון באונאת זאת שאזהרה לומר מכ״ל א׳כ

 דמנ״ל קושי׳ דמאי הגאון דברי על לדקדק אין ׳ בהפך ולא דברים
 אימאאיפכא דברים אונאת ולקמן ממון אונאת הנא לדרוש לרזי׳ל

 תונו דאל .קרא בהך הכא דבשלמא איפכא לומר דאין רפשיטא
 כפסוק אכל ממון באונאת אי דכריס כאונאת אי איכאהפיקא

 ויראת בהדיא דכתיב משוס מיירי דכריס באונאת ומי דלקמן
 שזה ממון מאונאת דברים אונאת גדול במציעא ואמרו מאלהיך

 ולא וז״ל לקמן ז״ל רש׳יי וכ"כ מאלהיך ויראת נאמר לכך ללב מסור
 לכך עד וכו׳ דברים אונאת על הזהיר כאן עמיתו ת א איש תונו

 שפיר י״לדהגאוןז״ל וכו׳' מחשבות היודע מאלהיך ויראת נאמר
 הוה לא בלבד דת״כ בריתא הך אלא הוה לא אי דבסלמא מקשה
 משוס דברים באונאת ודאי דהתס ברור דהתירוץ מידי מקשה
 דודאי דסיר מקשה שפיר ז״ל ויראתמאלהיךאמנסהגאון דכתיב
 משוס ויראת מכח בדברים הוה דלקמן תוכו דואל סבר לא הת״כ

 דברי' באזנא' תונו וי"לואל אחרת ברייתא בת״כ לקת; התם דקתני
 כשהוא ממון כאונאת אלא אינו אן לברים באונאת אומר אתה
 דואל ס'׳ד ואי אמור ממון אונאת הרי אחיו את איש תונו לא אומר
 כשהוא א״כאדתני וייאת מנח דבריס כאונאת הוא דלקמן תונו
 ויראת אומר כשהוא ליתני אחר מפסוק שהראיה תונו לא אומר
 הכריע פירכאומאילא אעיקראדדינא זכית גופיה מקרא דהוא

 דכר שהוא ויראת דכתיב דכריסמכח באונאת דלקמן הת"כדקרא
 נפרע ליל במציעא דאמרו למאי היך1מג ויראת דדריש ללב המסור

 אנך חומת נצכעל ה׳ הנה מאונאהדכתיב חוץ שליח הב"הע״י
 ולענין כעצמו הנפרע הוא שיהיה מאלהיך ויראת העזן בזה זהו
 באונאת הפסוק שזה לומר הכריחם ז"לדמי הגאון שהקשה מה

 תמכרו וכי דכתיב מכח אמרה לא ולמה אחר כתוב שיש מכח ממון
 דאס קושיא מכחשיש ממש בממון אינו תונו דאל ממכרי"לדס״ד

 אטו באונאה לאו למכתב למ״ל הממון בגוף היא האונאה
 מפרשים היינן לכך במציעא שהקשו גזלכמז מכלל נפיק מי אונאה
 הוא גביה קבה או ממכר תמכרו וכי דכתיב ומאי כדברים שהוא

 אמרת אס כגון. דוקא ממון כענין תהיה הדברים שהאונא׳ לפרושי
 שוס לקנות אמרת אס הקונה את מזהיר או לחברך דבר למכור

 ברייתא דמני הכהו כגון דברים בשאר הא קונהו אל מחברך דבר
 בו אין וכיוצא אבותיך מעשה זכור לו יאמר לא גרים בן היה אס
 תוכו ולא דכתיב דלקמן מקרא דבריס את אוב דמפקי בתר אכל לאו
 יתור דיש כיון א"כ גרי׳ כן היה כיצד לכךדרשז ממכר גבי כתיב ולא
 אשר הס עבדי ליבניישר&עבדיס כי ממש: בממון דורשים אנו

 שכתב הדין עם ירצה הכפל ליישב וגו' מצריס מארץ אותם הוצאתי
 שיטבילנו עד לו קנוי איןהגוף הגוי מן עבד הקובה עבדים כהלכות

 כד״א לחרות יצא חורין בן לשם וטבל קדם אס הילכך עבדות לשס
 אס אבל עצמו הוא לו שנמכר ע״י העבד אותו קנה המוכר כשהגוי
 ממנך ולקחו גופיה ליה דקני דמלכותא בדינא קנאו המוכר כשהגוי

 בני הכתוב לש לו־ קנוי הגוף ממנו הלוקח ישראל ישרא)אף

 ה׳ אני הכתוב בסוף כמ״ש האחת צדדים משני עבדי הס ישראל
 להוציאכם פרעה מיד אתכם לקנות שצויתי כעת פי' אלהיכס
 ושתהיולי אלהיכס ה׳ שאני מוציאכסע״מ שהייתי עמכם התכיתי
 כערך רק חורין כן לשם אתכם קונה הייתי ולא כמצות לי עכדיס
 נתקיים הא וא״כ פרעה עבדי ולא ה׳ עכדי הללו ל זי כמ״ש פי־עה

 לשם שיטבילנו עד ללוקח קנוי הגוף אין הגוי מן עבד הלוקח הדין

 פירוש מצרים מארץ אותם הוצאתי אשר הס עבדי א״ע עבדות־
 לשם המקח דעת עמכם להתנות מקדיס הייתי שלא אף אחר ומצד
 אתכם שהוצאתי המקום שהרי לי קנוי וגופכס עבדי אתם ת1עכד
 אלא מאליהם לפרעה עצמם נמכרו שישראללא מצרים מארץ הוא
 הוא שאמרלהםאתסבאתסלארצידי! דמלכותא כדינא קנאס הוא

 היה גופו פרעה שהוא ממנו שקניתי שהגוי כיון שהשעבדוניזא״כ
 בספר הפסוק בזה דעתינו עניות ועיין קניתי אני אף לו קנוי

 ואפש׳ שמות בספר החבור בזה לבאר הוספתי ועוד ־ עולס אהבת
 כי ז״ש חורין בן יצא לעכלו נכסיו הכותב הדין שהוא מה עם עוד

 במתב׳ ישרש! ארץ להם שכתבתי קודם עבדים מקודם ישראל בני לי
 לומר טענה להם ויש במתנה ישראל ארץ להם שכתבתי אחר ואף

 הס עבדי עכשיו אפילו מקוס מכל ב״ח יצא לעבדו נכסיו הכותב
 כל קרקע שייר ואס דקתכי דמתני׳ לסיפיה שפיל זיל א דה לך תדע
 פירוש מצרים מארץ אותם הוצאתי אשר זהו לחירות יצא לא שהוא

 פרעה מיד הוצאתים אשר דא״כ משעבוד שהוציאם לומר רוצה אין
 מצרים מארץ לגמרי אותס הוצאתי אשר ה״פ הל׳לאלא
 לא כדכתיב למצרים ליככס רשות להם יהיה שלא להם שאמרתי
 ישראל ארץ לכס שנתתי אף כן ואס הזאת בדרך לשוב קוסיפון

 לכבש שתוכלו גויס ארצות כל לכבש רשות לכס )נתתי
 כל קרקע שייר ואס תכן והא מצריס שיירתי הרי מקום מכל

: לחדות יצא לא שהו

בדקתי פרשת

ואשיבה דרכי חשבתי הה״ד רבה ויקרא תלכו
 מחשב הייתי היו׳ כל דוד אמר עדותיך רגלי |

 מוליכות רגלי והיו פלונית לדירה אלך למחר
 הקשה ־ לצאת אדם בני דרכי שאין בשעה בעתם ה־ לב אותי

 שהגשמי' בעת דילת' כן לומר ללרז״ל מני זא׳ית ז״ל מהרא"ס הגאון
 מגשמיכס לצמחים דאי דרשי דקרא דמיתורא י״ל יפיסלצמחיס
 נפיק דמגשמיכם אפשר דאיך צ״ע ־ לכס הצריך נפקאהגשס

 בעתם גשמיכם וז״ל נמי תביא בעתם הכי דדריש גופיה בת״כ דהא
 הארמי משפחות כל בך מקיייונברכו אני מה כלהארצו׳הא גשמי לא

 ולוקחים באים הס הארצות בכל בא"יורעב שבע שיהיה ובזרעך
 בעצמי אבי גשמיכם ונתתי דרשו בספרי וכן אתכם ומעשירים מכס

 על מטר הנותן וכה״א ארצות שאר של ולא גשמיכם שליח ע״י )לא
־ חוצות פני על מיס ושולח ארץ פני

 להקשות יש עולס אהבת בספר כתבתי ־ יבולה כארץ ונתנה
 יכולה את ארצכם תת! ולא בקללה ז״ל דכפימ"שרש״י

 לשון הוא דיכולה וכיון הזרע בשעת לה מוביל שאתה מה אפילו
 היא ברכ׳ תאי יכולה את הארץ ובתנה דכתיכ כרכה גכי א״כ מוכיל
 שכתב בתה מכוח ומצאתי ־ לה מוביל שאתה תה הארץ שתתן

 עכשו עושה כדרךשהיה לא יבולה הארץ וכתבה וז״ל כהכיס בתורת
 להיות עתידה שהארץ ומכין הראשון אדם בימי שעשתה כדרך אלא

 וכה״א לנפלאותיו עשה זכר ת״ל יומו בן פירות ועושה נזרעת
 ־ פירות עשתה נזרעת מלמדשבוכיוסשהיתה דשא תרשאהארץ

 בעת מוכיל דמשמעמהשאתה יבולה לשון להם שהוקשה או׳
 שהובלת בשעה הוה דיכולה פירש זאתלנן היא כרכה ומה הזרע

 הפסוקים וכאלו הראשון אדס בזמן כמו התבואה ך הזרעתתן
: עולם באהבת הרחבתי

 מהרא״סז״ל הגאון כתב ׳ שנכס החלשים מן מכס ורדפו
 שהרודפיס ולא ממקצתכס מכס כהניספירשו בתורת

 כישראל דודא* מכס הרודפים שאין הכוונה אין פירוש ־ מכס
 למי׳שהרודפיס לגופיה אתי לא מכס דמלת פירושו הכי אלא מיירי
 ומדשני מכס מאה כמו מכס חמשה לנתיב להכי אתי דאי מכס

 וצ׳'ע שבכס החלשים מן קאמר דהכי ש׳׳מ חמשה קודם מכס למכתב
 שני אלא לומר צריך היה לא והלא הכי בתר מקשה היכי כן דאס

 קודם מלתמכס דכתב קמא דמכם אימא קושיא ותאי ירדופו אלפים
 נתר מכס דכתב דשני בתרא ומכס שבכס בחלשים מיירי חמשה

 רבבה ולכך גבוריס הס אכל מנס שהרודפיס לומר רוצה מאה
 משמיג ורדפו כתר מכס דכתיכ מאי קשיאדאדרבה תו ־ ירדופו
 תו • מכס שהרודפיס מכם למלת פירוש הוא דורדפו

 שהרזדפי׳מכ׳ולא למי' מכס פי דאין להכריע אצטרי׳ דאמאי קשיא
 ישראל שהרודפי׳הס ידענא ואנא ממל'מכס מהאומו׳לישתו׳לגמרי



בחקתי פרשת
 יש לזה מיהו לפניכם' אויבכם וכפלו כיוןדכתיכבסיפי׳דקרא

 גזים דהרזדפי׳הס למיתר טעינן הוה כלל תכס כתיב לא דאי לומר
 איך פי׳ ואח״כ לחרב לפניכם וכפלו למכתב קרא דסייס אמאי וקאי

 תהאומו׳ ה' ורדפו כי בהם הס שיהיה וכתב הזאת הכפילה תהיה
 ונלחמו מהומה בהם יפול כי ירדופו רכבה מהם ומאה מהם תאה
 מכס ורדפו האי דעכ״פ דרשו דרז׳ל לי ויר׳ ברעהו ואיש באחיו איש

 אלא השינוי ז"לתכח הגאון כת״ש ואיןצ"ל שרכס החלשים פי׳תן

 אותר אחד כתוב אהדדי קראי קשו בגכוריס דאי עצתי מההכרע
 אלף אחד ירדוף איכה אותר אחד וכתוב מאה חמשה מכס ורדפו

 שאומרים כילקוט התם כמ׳'ד אי קרא ההוא תיירי בתאי נפשך ותה
 קרא ההוא תיירי ואי בפשיטות קראי קשו הא בישראל האותות
 איכה פ״גוז״ל מ״ק התוספות כתבו הא בגזים אלף אחד דירדוף
 פי׳ לכך טובה למדה ק״ו משתעי כגויס אלףזאפי׳לת"ד אחד ירדוף

 א׳ ירדוף הגבוריס אכל החלשים רי׳לממקצתכסשהס דהאימכס
 שצ"עלזהמההקשוהתוספ׳פ״ק אלא :רככה ושנים אלף

 פורענו׳ תדק תצינו הא וא״ת וז״ל מרובה טובה תדה בד"ה דסוטה
 טוכה ובמדה אלף אחד ירדוף איכה דכתיב טובה ממדה גלולה
 כחלשי' מיירי תאה דחמש כיון קושיא ומאי מאה חמשה ורדפו כתיב
שפירשו מה כפי כתוספות שס חזקה זאת קושיא הפירושים דלכל

: שככס החלשים מן מכס ורדפו כהניס בתורת כאן
 מהפירושים חוץ מחריד ואין ושכבתם בארץ שלום ונתתי

 כספרי עסמ״ש עוד שכתבתיכזהגאהכתעולםי״ל
 תבוא ואת שנאמר שלוס צריכיס המתיס שאפילו השלוס גדול זוטא

 יוצאים שלום מלאכי העולס תן נפטר וכשצדיק בשלום אבותיך אל
 חבלה מלאכי וכשרשענפטרתןהעולס שלום לו ואומרים לקראתו

 ואז״ל ערלי' את והשכבה רדה שלום אין לו ואומרים לקראתו ״וצאין
 כארץ שלוס לכס כשאתן ו5ז שלמה זיבזלהכתרייתא עד כגמרא
 ר'פ דתך ושכבתסע"דכד מתיסזהו כשאתס אפילו כזה קרזיתו

 כמו לכס לאתר לקראתכם לצאת אתכס תחריד מלאך שוס ואין
ג שלוס יכא אותרי׳לכס אלא ערלים את והשכבה רדה לרשעים

 רבנן עבידי מילי תלת כהני דתציעא י"לעסמ"שפ״ב קוד
 לא דאתאי התוספות וכתבו כאושפיז' מינייהו וחד דתשני

 ׳ שלום דרכי משוס בעי דהנך ותירצו שלום דרכי משוס נמי השיב
 האדאתרינןמברך גבי בערכין רש"יז״ל פירש אזשפיזא בענין
 ואנסו אדם כני דאתו לו תחשב קללה בכוקיהשכס גדול בקול רעהו

 ממונו: ויגזלו עשיר שהו שידעו ■עליו לסטיס שיכאו ז״ל ופרש״י ליה
לשנות שמותר ידעו והכל כארץ שלוס מדת ונתתי יוכן ובזה

 יפו׳ פנים כסכר קבלוה אס ואף כאושפיזא השלום מפני
 כלילה כשתשכבו אף כפשוטו ושככתס העשירים אתם וכזה ישנה

 : ולגזזלממזנכס אתכם להחריד שיכא לסטים שוס אין

 אדם כני כין שלום כשאין כי פי' הארץ מן רעה חיה והשכרה
 הנחש שהו' רעה חיה זה עם זה דילטוריא בהם ויש

 הלשון לכפל אמרו אומרים אתס ולי הנחש שאותר ז״ל כת״ש נושכת
 השלום גדול כספרי כמ״ש השלו' ע"י כארצכם קעכור לא חרב וגס

 אל מלאכים יפתח שנא'וישלח שלום צריכים מלחמה בשעת שאפי
 בארצי•־ להלחס אלי כאת כי ולך לי מה לאתר עמון כני מלך

 ברכת של שחתימת השלוס גדול לשלוס אליה וקראת כפ ואז״ל
 ואשלח שנאמר שלום אוהב היה מרע״ה ואף שלוס כהני'

 דסנהדרין פ״ק מיש ואפש׳עס ־ אף לשון ק' ׳ שלו' דברי מלאכי׳וגו׳
 וזהו שלום אוהב אהרן אבל ההר את הדין יקוב אומר היה הרע״ה

 ־ במלחמה לא הדין כענין הקש׳היה הדין מרת שהיה מרע״ה ואף
 פי׳מצד כדעתו מאוד עניו תשה כמא׳והאיש מפרש שאני במה ןא״ע
 ירד שהרי חזק היה טבעו מצד דאלו עניו הי׳ יצרו על הגוכר לעתו

 ירד שהרי כטבעו קש' שהיה מרע״ה ואף וזהו והרגן ועוג סיחון על
•• השלום בתקלה אוהב הכי אפילו ועוג סיחון על

 אתאויביכ׳ונפלולפכיכילחרכיבאהטבעסמשז״ל ורדפתם
 ן ופלי כ היו א י ור ט דיל בהם שהיה לפי שאול של דורו

 ויהי׳ביניכ׳דרכי כארץ שלום ע"ישונתתי זהו וכו דוד של אכלדורו
 אויביכם את ורדפתם כי ויחו ת דילטוריאכיניכ להיות שלא שלום

 שהם בראות' הס אלא והפלתם אמר ולא נוצקיס ונפלולפנילותהיו

 ,חרב על עצת׳ הס יפילו שאול כענין אתם עשתכחו שלא נרפדי׳כדי
 שמעתי וכקטנותי השלו'־ כזכות זה וכל להלחם תצטרכו שלא נמצא
 אני נפי כן מפרש לשהיה ז כסאן יחיאל כמה״ר הגדול הרב מפי
 קטטה שעושין המה אדכר וכי שלוי פי׳שהי׳תמי׳אני אדבר וכי שלו׳

 וכזה שבעוןדילטוריאנופלין־ יודעי אינם וכי באיסלתלחמ׳עתי
 כתיב והדר לשלו' כתיב ולא שלום כתיב דכיישא הכתוב שינוי יישב

 כתכ לקוי• יהא הארץ אפי׳מן הארץ וקץ : 7״מלנ למלחמה
 ע וצ״ לי׳• מבעי פריו יתן לא והעץ כ אלי 7 כת"כ ז״ל מהרא"ס הגאון

 מאכיל אילני דאפי׳ למיתר דכתב דמנ״להךדרשאאימאדהארץ
 השדה ועץ כס' לעיל עצמו הגאון כ וכי יתנו לא פירזת לתת שדרכן

 לומר הארץ ועץ כתב קללת גבי שהרי הפי זה והראי׳על וז״ל וגו׳
 מנ״ל השדהוא״כ עץ וכיש יתן לא פירו הארץשדרכולעשז שאפי׳עץ

 דתןהארןיהאלקויהאאצטרי'מל'הארץדאילא הךדרשא לת״כ
 לעשות ו דרס שאין העץ דוקא תפסת תפס׳מעט ה״א והעץ אלא כתב
 שדרכו אילן אבל תעשו הקללילא הכרכ׳כזמן כזמן שעוש׳ לפי ו׳ פיר

 הטבע: ישתנה לא רעים שישראל כומן אף פירות יעשה לעשו׳פירות
 מדה זו אביאם בעצמי אני אויביהם אותסכארץ ,והבאת

 האומות כין וגלינו הואיל ישראל יאתרו שלא טוכה
 ידעתי ולא ז״ל מהרא״ס הגאון וכתב כת״כ כמעשיהם נעשה

 וצ״ע ,וכו׳ אויביהם בארץ שיביאם כמשמעו אותו יפרשו לא למה
 צריך אין אויביהם בארץ שיביא׳ לומ׳כפשוטו בא דאס כ־ןר דהדכר

 >אתס וגומר בגויס אזרה ואתכם לעיל אמר שהרי לכך הכתוב כאן
 והבאתי פירשו לכך אויביכם ארץ אתכם וגו'ואכלה אויכיכ' כארץ

 אזיכנעוגו׳פירש״יז"לכמו או כנפי; תחת מלשון שהוא אתכס
 לא תתה מהרא״ס הגאון וגוי יכנע אז אס נגח שור אס נודע או

 כנפי תחת אביאם לכבס יכנע אס דמשמע בזה הרב כונת הכנתי
 דמנ״ללגאון איןלדקדק מהמדרש־ המוכן הפך והוא ואסלאולא

 חוזר דילע שלפניו לוהכאתי חוזר יכנע אז דאו סוכר ז״ל דרש"י "ל ז
 ירצו אז כ דא׳ ל די" ירצו אז לבבם יכנע או אס וה״פ וכו׳ ירצה אז לו

 : הפסוק כזה כתבתי עולס אהבת וכס׳ בוי"ן ואז מיכעיליהמאי
 הקש* הוה תאיז׳לשון ידעתי לא הכפי״ן וכפל ערך כתו קרבך

 כפ׳יק לה ומייתי כת''כ והלא תית׳ ו׳ל תהרא״ס הגאון
 כערך פי׳כערכך אלתא וכוי כךהבינוי שהוא כהדיא שנו דעירכין

 הכפי״ן כפל שכתוב זה דהא לו הוקשה מה ידעתי ולא ־ גופך כל
 הוא כגמרא דקאמר ותאי הזכר ערכ^ והיה כפסוק הוא ידעתי לא

 כי עצתו ז״ל רש״י תדברי והראי׳לזה נפשות כערכך כפסו׳הקודס
 ידעתי לא הכפי״ן כפל עליו כתכ ולא כערכך פסוק הכיא קודס

 רע בטוב טוב שכן וכל :ידעתי לא כתב והי׳ערכך כפי אמנם
 תיתי נתי כטוב רע הכי אי וא״ת ז״ל תהרא״ס הגאון כתב ־ כרע
 ע״ב י״ד דף בבכורות דהא הקשה תה ידעתי לא ־ כרע דטוכ כק״ז

 מעיקרן טוב אלא מכעיא כרע טוב לא אמרת כטוב רע השתא קאמר
 קר׳למעוטי דאצטריך הקש׳הגת'ותירץ דקושיתו הרי תמורה פושה

 1דאכי אליבא קושיתו ז״לכתב דהגאון וכ״ת הקדשו את קדסמותו
 ליישב כתמורה התוספו׳ כתבו לית־זלהא הא ט׳ דף דתמורה דפ״ק
 דכתני' יל י וז״ל הגאון שתירץ צ״ע}תה תו ־ ע"ש אביי גמ׳עס כתם

 עליה קדושה• דחיילה לאשתעינן אינואלא סמךאק״ו ולא רחמנא
 טוב וז״ל י״דע״ב דף תמורה התוספות כתבו זכו׳והאליקאדהא

 הוא והיה דקרא סיפיה משוס אצטריך ודלתא וא״ת כרעמיבעיא
 כבירור הרי ימירנו התר ואי כסיפיה למכתב דה״מ וי׳״ל ותמורתו

 דחיילה לאשמעינן אתי דקיא למי׳ דלאמצינן ז״ל התוספות מדברי
ימיר: התר אס כתר כרע טוב לכתוב דא״כ עליה קדושה

 וכו׳ דוד אתר דרכי חשבתי ד הה" הלכו כחקתי קוד׳אס מאמר
 היינו תלכו בחקתי דהיינו וייתור תלכו לשון הוקש׳להו

 כחקתי אס דוד תאתר לרמוז הכתוב שרצה ותירצו תשמרו מצותי את
 מוליכות שרגליכס אלא מצוה לעשות היה לא שלבבם אף פי' תלכו

 את כאלו עליכם שכר מעלה אתכסתעצמכסלתקוסהחקיסחני
 שחשבתי אף שאמר מדוד הוכיח וזה מכוונת ככונה תשמרו מצותי
 המדרש לבית אותי מוליכות היו ורגלי הרשות למקום ללכת דרכי
 לי שנתן לרמוז רגלי ושכו למיתר ליה דהוה כתקוס ואשיכה כו וכתב

;רגלי אשינה אני כאלו שכר ה'יתברך

ואמן אמן ל׳גולם ה' ברוך



מ שלמה משמע במדבר ספר

1 “0ב |
 עליהם ישר!( שקבלו בשעה וכו׳בילקוט תפקוד לא לוי מטה את אך

 האומו׳ מן יותר להתקרב ראו מה אמרו בהם א״ה נתקנאו התורה
 שנאמר שלכם יוחסין □פר לי הביאו להם אמר פיהם הב״ה סתס
 לא כפל ק״ק הכתובים בתקלה נכאר עמים־ משפחות לה' הבו

 והדר כה״א כתי׳העה דבריש' השינוי ותו תשא ראש׳לא תפקודואת
 דוישרתוהומבעי היא יתירא גסדמל׳והס ומה ישרתוהו והס כתיב

 שייך לאחריס ה׳אלמשהלאמרומאילאמר וידבר מאי והו ־ ליה
 מתחלת במדרש מ״ש עס ויראה ־ מדבר היה משה דעס כיון הכא

 דפלן רישיה סב שאמר לקופטינר משל ראש את שאו כאן ועד הספר
 לעצמס מונהאותס אתה אבל תוכהאותס א״א ישראל בכי כתוך
 מלאך בהס יפגע עמהס ומתערב ישראל עס לוי שבט נמנה שאס

 ומה משה אל ה׳ וידבר זהו עשרים כן על גזרה נגזרה המות^הרי
 עשרים בן על שגזרתי אחת וגזרה אמירה פי׳כשכיל לולאמר דבר
 ראשם והטעסואת 11ישר כני כתוך לא׳תמנ' לוי מטה את מצוך אני
 והטעם שימותו מעליהם ראשם להרים סכה תהיה שלא השא לא

 :עמהס המזה מלאך זיקטרג ישראל כני כתוך מעורבים שהם לפי

 אחת אמירה כשביל פירוש למשה שחוזר לאמר עוד ואפשר
 אהלי לתוך נכנס אני היאך הב״ה לפני משה שאמר

 על תפקוד לא לוי מטה את אך ה׳ השיכו לזה יונקיהס לדעה הלויס
 רמז המשכן את ישאז המה :ז"ל כמ״ש יהיה פי על רק פיך

 נכנ׳לעכו׳ לוי כן אין המקדש כלי ה״ל ז״ל מ"שהרמכ״ס המה במלת
 ה׳שכי' הס לרמוז יתירא כה״א המה זהו תחלה הישכיס שילמו־ עד

 מצו׳ כל עליו ל שקב קלוי כל שס הרב מ״ש לרמוז ב׳ פעם והס ואמר
 את הנישאים פי׳ והס זהו אותו מקבלין אין אחר תדבר חוץ עכודה
 שם הרב בה"אלרמוזמ׳ש המה ואפשר ישרתוהו עצתם הס המשכן

 שהם בלבד המה מנין המה לשאתזהו נפסלים ואילך חמשיס דמבן
 וכולי קצף יהיה וכו'ולא סכיב יחנו והלוים חמשיסישאו:

 אינו קצף יהיה ולא מאמר כי ק״ק ־ ה׳ משכן משמרת את ושמרו
 את ושמרו מאי ותו * לכתבו לו היה הכל ככלות אחרי כי במקומו
 רחיס לקחי דומה ה״ז שמירה צריך מה משמרת הנא אס משמרת

 הבחירה מבית הרכפ״ח מ״ש עם דראה : קמח וטחני
 מאויבים פחד שס שאין ואעפ״י עשה מצות התקדש שמירת יל וז

 ישראל כני עדת על קצף יהיה ולא ז״ש כבוד אלא שמירתו שאין
 על דוקא ולאו עלהצכור כלצרהשלאתכא על יובן קצף לשון

 מעט קצפתי אני כדכתיב אויבים פחד על אף אלא בלבד מגפה
 שלא אף פירוש ישראל עדת על קצף יהיה ולא ז״ש לרעה עזרו והס
 שאין ודאי עמהס כעס בו שאין וכיון ישראל קצףושיסכעסעל יהיה
 צריך דאין תאזיביס פחד שם דאין דכיון א וסד' תאזיכיס פחד להם

 שכן וכיון ישראל עדת על קצף יהיה שלא אף קמ״ל במקדש שומרים
 משמר' את בעצי וזהו ושמרו א ה עשה מצות "מ מ מאויבים פחד אין

 על צרה תכל העם כל זאת שומריו את שומר ההוא שהמקום פי׳אף
 שם ז״ל הרב כמ"ש כבוד משוס ושמרו מ"מ בו שעושים העבודות ידי

:שומרים בו שאין לפלטין בושזמריס שיש פלטרין אינזדזמה

 מה האותות שמקשים זה לעיין ויש הקודם* תאמר ונבאר
 לה'יתברך קושיא היא אס מקשים למי להתקרב ראו

 התשובה שהרי היא קושיא לאו מהאותות יוקר לישראל קרב שלמה
 אות' כל על תורה הקב׳יה שהחזיר בגמר' כת״ש הוא שהטעם בצדה

 תפני דדינא אעיקרא היא הקושיא ואס י ישראל רק קבלו ולשוץילא
 כת״ש לאומות ולא כגיגית ההר להם יכפה שהקב״ה ישראל זכו מה
 כגיגי׳זקשה ההר עלינו כפית כלום העולם אומות אמרו דע״ז ק פ׳

 תירץ לא ולמה יחוסכס כפר הביאו הכ״ה להם לתרץ הוצרך דלתה
 קימתס היכן שקבלתם מצות ז׳ דע״ז היכידתירץפ״ק כי להם

 לישראל היא האותות כונתסקושית ואס * ישמיעונו הראשונות
 מכל יותר התורה ולקבל להתקרב שרצו בענמס ישראל ראו שמה

 הכא אמרת קשיאאזכןותאאומזת הכי נימא אי קבלו שלא האומות

 התורה ולקבל עצמם להתקרב ישראל ראו מה מקשים דהאומות
 כלום האומות שטוענים בפ"קדע"זקאמי ואלו האותות מן יותר
 מוכרחים שישראל סוברים שהם משמע כגיגית עלינוההר כפית

 ישראל על העולם חומות מקשוהכא מאי וא״כ הכפייה מחמת היו
:עליהםולכךנתקרבז ההר כפיית דחזו ישראל שאני

 קרב ילמה להלה היא האומות קושית דלעולס לע״ד ויראה
 שכפה במה וזה מהם יותר התורה שקבלו לישראל

 כלום דע״ז פ״ק הגמרא קושית ממש והיא עליהם ולא ההר לישראל
 ייחוסיכס ספר לי הביאו הב״ה והשיב * כגיגית ההר עלינו כפית

 ׳1 הקכ״ה פ"קדע״זאמרלהס הגמרא תירוץ ממש הוא פירוש וכו׳
 אראה ובו ייחוסכס ספר לי הביאו ז״ש היכןקיימתס שקבלתם מצות

 מז'מצות אחת מצזה שהיא תנאף לא על עברו לא אבותיכם אס
 מצאו ולא חכרו באשת ולא באשתו ודבק לכס כתבתי גס נח כני
 כמצרים אפי׳שהיו ישראל אבל מנאפים כלס אדרבה אלא כהס יחס

 על עברו שלא ישראל את מקרב אני זה בשביל א״כ וכולי נעול גן
 הכ״ה להם הזכיר שלא ומה עברתס ואתם מצוות ז' על הראשונות

 לא להם ופרט ורציחה גזל כגון קיימו שלא מצוות ז׳ של עבירזת
 בני כמשאז״ל שוה האומות כל יד אין שם כי מפני הוא כלבד תנאף

 ואומה תחיה חרבך על אביהם להם שצוה הרציחה על עברו עשו
 נאמר כלן שעל לרעה שוה כלן יד הניאוף על אבל הגזל על אחרת

 היא יז דע קמא פרק הגמרא שתירוץ נמצא לחמור הדומה עם
: המדרש תירוץ היא

נשא פרשת
 במד׳שאדס אומר מאיר רבי היה תניא סוטה מסכת ך

 בסתר עשתה היא מ״ש עד וכו׳ לו מודדין בה מודד 'י
 וסתר שנאמר פנים בה שם עליון בסתר יושב לפיכך

 :כגלוי פרסמה הב״ה בסתר עשתה היא אחר דכר ישים פנים
 ק״ק אשתו תשטה כי איש איש : סוטה פסוקי נבאר

 השקה ז״ל הרמב"ס למ״ש כיון ויראה ־ איש איש כפל
 הראשון לה שקנא האיש עם לה וקנא לאחר וניסת וגרשה אותה

 זהו אחד ועל כ עם הוא שהכל אעפ״י אותה משקה השני הכעל הרי
 מעל כו ומעלה אשתו תשטה כי אחת אשה שנשאו כ׳אנשיס איש איש

 דהיינו הא' המעל היא זו שנית פעם האשה שמעילת אעפ״י פירוש
 לכועל א1ג לבעל חוזר אינו כו ומלת משקה הכי אפי׳ נועל אותו עם
 באיש שכפרה איש איש דרשו ורז״ל :בועל באותו בו וזהו

 כגזל כן גס העבירות בכל א״כ שואל הבן וכאן מטה ושל מעלה של
 מעלה של עין שעושה מעלה של באיש שכופר איש איש יאמר וגונב
 כחדא ואפשר ׳ שגוזלז מטה של באיש וכופר ח״ו רואה אינה כאלו

 המיס שתיית בעת הניאוף דמלבד דשאניהכא שנאמר או מתרתי
 המי׳• על שימחק הגדול לשמו וגרמה הודית שלא יתבי־ך בה' כפרה

 שעושין דיין אמרר״לאלוהנזאפיןלא אינמיעסמ״שבגמראע״ז
 שאני ו״ל זפרש״י בעלכרחי אותי שמחתימין אלא פומבי סלעשלי

מכהו לחכרו רע עושה אבל לה׳יתכרך שמטריחין נמצא הוולד יוצר
: להי"ת מטריח אינו וגוזלו וגונבו ומקללו

 * נופלת ירכך את בתתה' האשהוכז׳ את הכהן והשכיל
 ירך ולנפול בטן לצבות המארריס המיס בה ובאו

 הירך כתב דבתחלה השנויים לדקדק יש ־ אמן אמן האשה זאתרה
 כתב דבתחלה יתז י הירך ואח׳כ הבטן כתב והדר הבטן זאח״כ
 טנו מכחזה ורז״לדרש! ך כתככטןוי: והדר בכנוי ובטנך ירכך
 דהכל לזמר ליאה ־ אמן כפלאמן לעיין צריך גס בועל של וירכו
 כדרכה עליה לאו ביו חיעת דהאשה הדק עם והוא האשה על חוזר

ה׳ בתת הקללה י.יתה כייי״כ־ שלא נבעלה וכנגד כדרכה שלא או
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נשא פרשת
 התחיל׳ לכך הירך דרך היתה שהעכירה לפי בתחלה כופלת •רכך
 הבטן מן הית׳ הנאתה שעיקר כדרכה נכעלה אס אכל ליפול הירך

 לפיכך הבטן מן הנאתה כל מ*מ הירך פשיטות קדמה שכתחלה אף
 לשלא לכדרכ׳וחד חד אמן אמן האשה אמרה תחל׳וע״ז הבטן תלקה

 והא׳ לזו זו דומות שהיו אחיות כב׳ מעשה עס עוד )אפשר ׳ כדרכה
 שהלל כיון מב״ד זכאה ויצאת ושתתה עצמה שנתה והאחרת זינתה

 זאת מיס מריח ומתה וחבקה שמחה לקראתה יצתה אחותה אצל
 לאשהאסאתהאשה שאומר ההשקאה בעת הכהן המצאת היתה
 לנוכח ירכך אמר ולכן כשתיי׳ואת נופלת ירכך את ה' בתת הזונה

 רצון יהי אחרת בשביל שותה ואת את וטהורה עצמך שנית ואס
 הזונה של ירך ולנפיל בטן לצבות נסבה תהיק הללו המיס ששתיתך

 כתב בטנ׳ולזה תצבה אותך הזונה שתריח בעת כי בשבילה ששתית
 שתיתי אס אמן עצמי על אמן האשה ואמרה יוצא פועל בטן לצבות
 במים ישכח הזונה היא המיס השותה כשהאשה ולזה אחרת כנגד

 כניסת' דרך שהמיס אף בעבירה שהתחלה לפי הירךתחלה להפיל
 המת׳ האחר׳ שאותה אחרת בשביל כשהשתיה אבל תחלה בבטן הס
 אינו הריח אותו אסכן מיס מריח רק כגופה ממש המיס באו לא

 בכנס תחלה כי תחלה בטן לצבות רק תחלה ירכה לנפיל מספיק
 אשר איש או וז״ל הפרשה סוף נבאר ובזה : שס דרך הריח

 ינקה ה׳־ לפני האשה את והעמיד אשתו את וכו׳וקנא עליו תעבור
 האשה מלת יתור ק״ק עונה־ את תשא ההיא והאשה מעון האיש

 אשתו* את דלכתוב השבוי קשה ותו * קאי ועליה שגי והעמידה
 עונה את תשא מאי ותו ׳ יתירא ההיא מלת ההיא והאשה מאי יתו

 ומיתה מתה הרי טמאה ואס בה יש עון מה טהורה אסיצתה
 אחד איש יאמר אמנס ־ ה׳ מחילול יותר זנות תהא דלא מכפרת

 הכירה ולא בה כיוצא אחות לה היתה ואשתו אשתו את קנא אשר
 הקנוי אשתו את וקנא זהו שהיה כמעשה עצתה ששינתה הבעל

 והעמיד וזהו אחותה היתהעס כדין העמדה אכל אשתו עס היה
 שהעמיד לרמוז אשתו את מלת ולא והעמידה כתב לא אתהאשה

 שהוא שהאשה לרמוז בה״א האשה כתב ולזה אחותה הכהן לפני
 הכהן וכא הכירה ולא ככל לאשתו שדומה המפורסמת היא העמיד
 האיש ונקה אז הכירה שלא לפי הזאת התורה כל את לה ועשה
 ולא הכירה שלא כיון הוא דאנוס אשתו את שתחזיר אפילו מעון

 עצמה שהחביאה שתתה שלא אותה פי׳ ההיא שהאשה תחשוב
 לה ימציא וה׳ עונה את תשא הזונה והאשה אלא ניצולת שתהיה
 כמעשה השותה האשה שתדבק ידי על שתמות באופן כפעלה

: מהכלא דמתה שהיה
 אמר עונה את תשא ההיא והאשה מעון האיש ונקה ובספרי

 נאמר למה למות זו שסוף ללמדך הכתוב בא ר״ע
 כענין עונה תשא האשה אז מעון מנוקה כשהאיש מעון האיש ונקה

 מעון האיש ונקה נאמר לכך וכו׳ כנותיכס על אפקוד לא שנאמר
 לכך ולומר הוצרךלסייס למה וק״ק ׳ עונה את תשא ההיא זהאשה
 מאי לי׳ קשה דכתחלה וירא׳ באלדון־ זה שעל כיון ונקה נאמר
 כמו ליה אית זכותא אדרכה איכא עון מאי ובאיש מעון האיש ונקה

 לזה טהרה רוח בו נכנס כן אס אלא לאשתו מקנא אדס אין שאז״ל
 והאשה אז נואף שאינו דעלמא מעון האיש ונקה אס קירשדר׳ל

 וכן' לכךנאמר עוד ומ״ש בודקיןאותה דהמיס עונה את תשא ההיא
 ונקה ת״ק כדקאמר מעוןהיינו האיש דונקה אימא דק״ל משוס הוא

 נא' לכך כתב לזה ישראל בת שהרגתי לי אוי יאמר שלא מעון האיש
 הסדר רוע קשיא תו * האיש ונקה ייתור מלבד כי פירוש וכו׳

 התורה כל את הכהן לה ועשה ואמר בדידה הכתוב כיוןדסייס7.
 ונקה זאח״כ עונה את תשא ההיא והאשה ברישא ליכתוב הזאת
 של׳ דידה מחמת הוא מעון האיש דנקוי ת״ק דאמר כיון מעון האיש
 הל"לזהאשה א"כבתחלה ישראל כת שהרגתי לי אוי הכעל יאמר
 ונקה יכתוב כ ואח המיס ע״י שתמות דהיינו עונה את תשא ההיא
 מעון ר״ל מעון האיש ונקה אס אבל בסבתו שמתה אף מעין האיש
 שהוא לפי בתחלה מעון האיש ונקה דר נא דלכך דעלמ׳ניחא דידיה
 שתמות עונה תשא ההיא והאשה אז מעון האיש נקה אס קנאי
ובאהבת ודוק לעולס למעשה קזדס להיות צריך והתנאי במים

: בזה כתבתי עמס
 האיש התורה מן אשתו את האיש והביא ז' דף דסוטה ןר:£״ק

 יאומרכעלהנאמןעליהמק״וומה ר מכי׳זאשתו־

 בסוטה תאמר התר לה יש שכן כנדה אמרת אס לא לו 1אנ)ר צלה
 האיסו׳ בדבר ז״ל זפרש״י ־ ימתקו גנובים מיס ואומר התר לה שאין
 היא שאשתו אינסגנוכיס דהרי דק״ל נראה לכאורה תקפו־ יצרו

 האיסור דבר שהוא לפי הוא מיסגנוביס לכךכתבדמהשקוראהו
 יהא לא בבדה אף דא״כ וקשה * איסור הוא הגנוב שדבר כמו

 תהיה למחר אז היוס תדכנדה וכ איסור דבר עושה שהרי נאמן
 אמרת אס לא קודם שאמר היינומה אלא טעסאחר אינו א׳כ התר

 והתו׳ ־ גנובים מיס ואומר לומר חזר למה התר לה יש שכן נדה ב
 לאיסורא התר שאין בהכי תלי מאי כלו׳ פירושו דהכי נ״ל כתבו ז״ל

 טעות נפל זכו׳ אשתו על יצרו יתקפנו וא״ח זכי' תוקפו דיצרו חדא
 טעמי תרי ליכא דהא תלי דודאי צ״ל תלי מאי ובמקוס בדפוס

 זכמ״ש ׳ הטעס לחזק הוא ואומר דקאמר דמאי אדכתבוחדא
 וכוונתם ויניצייא בנסחת מצאתי וכן יתקפנו לא צ״ל יצרו יתקפנו

 אחר טעס לומר ואומר כוונת דאין פירשו לזה ואומר דמאי לפרש
 שאין במת תלוי הטעס עיקר דודאי הסוטה בעל נאמן שאינו למה
 זמ״ש אימתי עכשיו לא דאס בדבר מיתון אין לאיסוראוא״כ התר

 אשתו על יצרו יתקפנו דלח דנימא אחת קושיא ליישב הוא ואומר
 ואומר הבי׳ לזה אחרות פעמיס עליה בא שכבר כיון לה תאב ואינו
 • ז״ל רש״י כדכתב תאב אדס האיסור שלדבר ימתקו גנוביס מיס
 גנובים מיס ואומר דקאמר דמאי ההלכה בפשט לע"דלפרש זיר׳

 כמו איסור שהוא כשביל גנובים מיס אותם קורא ואינו כפשוטו
 אצלו גנובה האשה זאת עכשיו שהיא ר״ל גנובים מיס אלא הגניבה

 שבא אשתו איבה כאלו ליה הוה לו ונאסרה אותה שקנא כיון שהרי
 היצה״ר לו נותן הביאה כאותה הוא עליה כבא ואז אחר עליה

 ז״ל רש״י זכ"כ אחר כאשת דה"ל אשתו שאינו כיון וטעם עריבות
 וניתבה ביאה מטלהטעס המקדש בית שחרב מיוס סורר בן סוף

 תוקף היצה״ר לו ונותן לאשתו תאב שאיןהאדס לפי עבירה לעוברי
 התר לה יש למחר או שהיום בנד׳ אמר׳ אס לא כאן ז"ש חברו באשת
 טמאהוכ״ת תמצא שמא כדבר מיתון שאין בסוטה תאמר וימתין

 אמר לזה ימתין הספק על א״כ טהורה שתמצא נמי אפשר דהא כיון
 לו שאומר ימתקו גנובים מיס הכתוב שאומר לפי ממתין דאינו

 בנדתה אצלה שתבא ואף אשתך היא לעולם בנדה בשלמא היצה״ר
 אצל'עכשיו תבא אס בה לךעריבות אין מיהו איסור דבר שהוא נהי

 ואינה אשתך שהיא בנדת׳כיון למחר או היום אצלה תבא מאס יותר
 ממה כי מיד ובעול עמוד היצה״ר לו אומר בסוטה אצלךאבל גנובה
 אס ואף לבועל׳ תוכל לא טמאה-שוב תמצא אס מפסיד אתה נפשך
לך תהיה אשתךכבראשונ׳לא להיות תחזור שאז כיון טהורה תמצא

: מבראשזנה יותר טהרה דאחר ביאה באותה עריבות
 אהבת בספר שכתבנו ממה חוץ כהניס ברכת פסזקי ונבאר

 לאמי משה ה׳ לדבר :אהבה וספירצוף עולם
 לאמר מאי שני לאמר האי ק״ק ־ תברכו כה וכו׳ אהרן אל דבר

 עסמהשאז״ל יובן אמנם כה,: מלת מאי ותו ביה־ שייך לאחרים
 ברכנו בעצמך אתה כהני׳אלא ברכת רוציס אנו אין ישראל שאמרו
 אתכם מברך הקב"האני אמרלהס ישראל עמך את וכרך שנאמר

 ואל אהרן אל דבר זהו החרכים מן מציץ זהו הכהניס אצבעות מכין
 שה׳רוציס להב״ה ישראל שאמרו אחת אמירה פי׳בשביל לאתר כניו

 תברכו כה אליהם דבר הקושיא זאת לתקן כהניס של ה׳זלא ברכת
 ידיו את אהרן וישא שנא' כפיס בנשיאות אתה שברכת כשם כה פי׳
 מברכן שה' 11סימןלישר יהי׳ ובזה כה יהי׳ כהני' ברכי כשתברכו כך

 :כפיס כנשיאת תברכו כה בגמר' אמרו וכן הכהניס אצבעות מכין
גדול כקול ה׳וישמרךיוכןעסמ״שכמדרשמכרךרעהו יברכך

 שישלוט כדי גדול בקול ישראל את שברכן בלעם זה
 ישלוט שלא כדי בחשאי בירכן הרמאבלמשהרבינוע״ה עין בהם
 קשיא הרעזא״כ עין גורמת רס כקול שהברכה הרעהרי עין בהס

 בקול תברכו כה בגמרא הוכיחו וכן רם בקול דכיוןדברכתכהניס
 שזהו הכתוב תירץ לזה הרע עין בהם ישלוט אפשר ח״ו כן אס רם

 יתברך ה׳ הוא שהמברך כיון אבל כח בו שאין המברך ודס בבשר
 ה׳ והסיר שדרז״ל כמו הרע מעין וישמרך כח לו יש ה׳הוא יברכך

 וישמרך יבא ובזה אז״לבנכסיס ה' יברכך הרע עין זה חלי כל ממך
 האדם יחשוכ שלא הדברוהכונה את שמר ואביו כמו המתנה לשון

 כמו תשתדל כן גס שאתה וכתנאי יברכך ז״ש וכטל יושב להיות
)ישמרךשהקב״ה תעשהזהז אשר בכל ונטלת״ל יושב יכול שאזיל

 ממתין



פרשת
 ונמסרה ־ יברכך הוא ואח׳כ תחלה ארץ כדרך שתעסוק לן המתין

:אהכה ברצוף עיין וכולי יברכך ג'
 אדסעומד אין ז'ל מ״ש עס והוא החכמה כנגד ה'הוא יאר

 לך יתן זכאי כשהאדם כי אתר תחלה נו נכשל ד׳יזאא״כ על
 ליכשל תצטרך שלא אתת תורת שהיא כהלכה פניוהמאיריסשלו

 תורה דבר כשישאלוך כי הכל כעיני חכך יתן ויחנך וכזה תחלה
 כךשכזה לחוור דכראחדואח״כ כתחלה לו לומר מגמגם תהיה לא

:כד״ת ויחנך שדרשו כזה לחז״ל ומצאתי חן תמצא לא
 פניו על אלהיס צלם לאדם שכשיש חלקהגכורה כנגד ה' *שא

 לגזור גכורה לו ויש עתו כשלום והס ממנו מתייראים הכל
 שהוא פניו פי׳שישיס אליך פניו ה׳ ישא זהו מקיימים והס עליהם

 עמי כל ראו כי הכל עם שלום לך יהיה וכזה פניך על אלהיס צלם
 שמברכים כרכובו ידי ועל מתך ויראו עליך נקרא ה שם כי הארץ

 לנכואה הרכה שיזכו ישראל כני על שמי את ושתו כי יזכו הכהניס
: עשיר גכור חכם לנבואה הצריכות מדות הג׳ להם יש שהרי

 וכו'יש אומר מאיר רכי היה תניא * הקודם המאמר נבאר
 להפרע פנאי פנים כה שה ו״ל שפרש״י מה כפי לעיין

 כגלוי היא שעשתה מה כענין עדה כנגד מדה הוה היכי "כ א מתנה
 כגלוי מתנה להפרע הקלה שפונה פנים כה שם לומר הכונה ואס

 סימן כילקוט דגרסיכן מאי דהיינו לי ויראה ־ היינודכראחר
 שס הקלה ישים פנים וסהר וז״ל קרכנה את והביא כפסוק ה קש׳
 שפני׳ כודאי ויאמרו הכריות שיכירו כדי העוכר כאותו הנואף פני

 התינח דק״ל משוס וכו׳הוא ד״א זת״ש * הנואף לפני דומים זה של
 כששתתה אכל שתתה ולא שהודית וכגון לידה לכלל כשכאת

: קלונה יתגלה איך

בהעלותך פרשת

 את זאספת לך שתות פרשת סיפרי !ללחך•
כשני ולא אחד כתקוס לא ישראל וקני ק י

 לזקניס^א כבוד הכתוב חלק מקומות

 משה ואל ישראל מזקני איש ע׳ לי אספה כדכר כיוצא מקום בכל
 השמיני כיוס ויהי כזה שכולנו אמר הזקנים ואל אלה׳ עלה אמר
 שלעתיד מנין אומר רשב״י ישראל ולזקני ולבניו לאהרן משה קרא
 ונגד וכו׳ הלבנה וחפרה שנא' לזקנים ככוד חולק הכתוב לבא

הנביאים: שאר על מרע״ה מעלת נבאר :כבוד זקניו
 ה׳ דבר כמשה אך הרק ויאמרו כמשה ואהרן מריס ותדבר

 תרי הני לעיין צריך ־ ה׳ וישמע דבר כנו גס הלא
 מן פירש דשכת ט' פ' מ״ש עם לי ויראה אתו למאי אך דרק מיעוטי
 והקשו עמדי עמוד פה ואתה שנאמר עמו הב״ה והסכים האשה
 הקכ״ה הסכמת שהיא עמדי עמוד פה דואתה מנ״ל וא״ת התו׳

 ותירצו ישראל כמו לאשתו יחזור שלא שצזהוהב״ה צווי הוא דלתא
נתרעמואהרןומריסעליח ממה צווי הוא דאס

 אמר מיעוטים שני וכי פי׳ במשה אך הרק הטב יבא ומה
 אחר לגמרי שפירש עד האשה מן שיפרוש למשה הכ״ה

 והוא ישראל כל ככלל אחד מיעוט רק לו אמר לא הרי תורה מתן
 פי' הוא אשהואח״כ אל תגשו אל ימים לשלשת נכונים היו כשצווה
 אחר מיעט אינו עמדי עמוד פה ואתה לו שנאמר ומה מדעתו

 פה ואתה לו אמר מדעתו פירש שהוא אחר אלא מאשה להפרישו
 וא״כ התוספות כדכתכו צווי לא הכ׳ה הסכמת שהיא עמדי עמוד

 משו' אי פירש טעם מאיזה תורה מתן אחר לפרוש ה׳ צוהו שלא כיון
 כנו גס הלא ימים לשלשת נכונים היו לו הנאמר הראשון המיעוט

 התורה קבלת כעד ניס נכו יהיו גזרת הב״ה בעדנודכר גס פי׳ דבר
 אךכמש׳ הרק אומרו יומתק וכזה פירשנו אחרקכל׳התור׳לא זעכ״ו

 הוו׳ לשון שהוא מדכר כנו גס במש׳מדכ׳הלא אך הרק דברהידהל״ל
 הנכוא' דכור על קאי ה׳לא דדבר ניחא וכהא עב׳ שהז׳לשון דכר לא

 מה הטב יכא וכזה נא' ישר!( נכוני׳שעלכל היו עלדבור חוזר אלא
 אמנס חדש דמה הכל בו ה'שנתקשו )ישמע הכתוב בסוף שסיים

נח נשא
 אהרן לתלונת טעם הוא ה׳ משמע מאמר כי ניחא שכתבנו במה

 שני יש דלא אמרו דאיך לך יקשה שאס הכתוב אומר כי ומריס
 האחד מיעוטים שני יש הרי האשה מן פרישה על כמשה מיעוטים

 מיעוט והשני ישראל כל בכלל שהיתה מ״ת וכו׳דקזדס נכונים היו
 בשב' שם התוספות כדהקשו מ"תוס׳יד דאחר עמדי עמוד פה ואתה

 תלונתם דטעס בעצמו הכתוב השיב לזה צווי הוא עמוד פה דואתה
 והו פרישותו על הסכמ' רק הכ״ה צווי אינו עמוד פה ואתה כי היא

 לדבריו והודה שלמרע״ה ה׳פרישותו קכלהשקכל לשון ה׳ וישמע

:וחריף ונכון
 האד׳ולא מכל ובספרי כפ׳תרומ׳ כתבתי מאוד עניו משה והאיש

 דפלוגתתס יר ממלאכי׳־ ולא מאבות אף אומר יוסי רכי האבות מן
 המתי' האדמ׳משמ׳מהחיי׳דאילו פני על דמהכתו׳אשר הכר ק דת

 האדם ממכל לישתוק דא״כ הכר ור״י לארץ מתחת רק פני על אינם
 אמנם אבות וממעטינן האדמה פני על אשר מכל אלא כ תו ליכ ולא

 ככלל שיש האדם מיל כתכ כתחלה לרכות וחד למעט חד תרתי כתכ
 ׳למעט האדמ פני על אשר כתב והדר מהה גדול שהוא האבות אף

 שהם מלאכים למעוטי האדמה פכי על שהוא האדם מאותו דוקא
 האדס ממכל האדמה פני על כתיב לא ואי השמים רקיע פכי על

 כפ' כמושאו״ל אדם קרויים הס שאף אפי׳ממלאכיס מרכינן הוה
 פכיה׳ ודמות בהס שכתיב אפי׳אותס מועד באהל יהיה לא אדם וכל
 וקרוב כפ'תרומה כזה ככיאכסכתכתי יהיה אם :אדם פכי
 מ״ש עס והוא שפתים כיב מגזרת שהוא ידעת נביא כי אפשר לזה

 שאינה באהפקלריא הנביאים כל התורה יסודי הרמכ״סז״לה״ל
 אתודע ^יו כמראה ה׳ נביאכם יהיה אס זהו מלאך וגסע״י מאירה

 ה' הנבואה לכס והאומר המדבר היה אס וה״פ מזה זה נמשך הוא
 שהייתם כיין אז רע״ה למשה כמו מלאך ע׳'י ולא מפין כעצמו הוא

 כמרא' כי מרע״ה למדרגת ג״כ זוכים הייתס זאת למדרגה משיגים
 הכית פתחות וזה אתודע אליו המאירה אספקלריא שהיא הידועה

 הנבואה לכס המדכר שנכיאכספי׳ כיון נביאים שאר אתם אכל
 מלאךלכןאינכסרואיםכאספקלרי'המאיר' אלא ניכאיכוה' מלשון

 אתודע אליו כמראה ניחא הדרך זה וכפי בו אדכר כחלום ואףהיא
 * כמשה כעבדי לדכר יראתם לא ומדוק בניחותא: שהוא
 ־ עבדי שאינו אעפ״י כמשה משה שאינו אעפ״י כעכדי דרשו רז״ל
 על שהתפלל כןדוסא חנינא דרכי עוכדא כברכות מ״ש עם ירצה

 היום כל זכאי כן הטיח אלמלי ריכ״ז אמר מיד ונענה ריכ״ז של נו כ
 את׳ ממך גדול הוא וכי אשתו לו אמרה נענה היה לא כקרקע פניו

 המלך לפני כעבד והוא המלך לפני כשר דומה אני אלא לאו לה
 ומצד חשוב שהשר מהעבד יותר לשר מעלה יש אחד מצד כי נמצא

 פי הכתוב הגיד לזה כר כלא דעייל מעלה לו אחרהעכדיש
 שעם דעיילככל וזהוכעכדי שכשתיהס היפה לוכח יש ה מרע׳

 יסודי ה״ל ו״ל הרמכ"ס כמ״ש הנכיאיס כשאר מש״כ העכד כמעלת
 ממרע׳ה חוץ שירצו עת בכל אקמתנבאיס הנביאים כל התורה

 טובות מעלות לוכמה שיש כאדם לדבר יראתם ומדועלא והו
 כעבדי וזהו כר כלא עייל שירצה עת ככל האחתשמתנכא עליכס

 לירא לכס היה עליכם שאין מה כעכד שהוא זאת מעלה לו שיש
 כמש׳אעפ״י וכן כשר חשוב היה שלא פי׳ משה הי׳ שלא י אעפ׳ ממנו

 שעם ככל שנכנס זאת מעלה לו היתה לא ואפילו פירש עכדי שאינו
 מכס יותר לפני חשוב שר שהוא ממנו לירא לכס לפניכעבדהיה

 ומלך ־ וזהוכמשה וכו׳ מפי ונבואתו המאירה כאספקלריא שהוא
ישכיל הכה כפסוקי לע״ד כמכזאר המעלות אלו כל לו יש המשיח

:עזלס אהבת כספר ככתוב עבדי
 על במשה ואהרן מריס ותדבר הכתוב ייתור קצת וגיישב

 כי כתב והדר לקח אשר הכושית מאי וכו' האשה אודות
 לימ׳ויאמרו חזר ומה וכו' ואהרן מריס ותדבר מאי ותו כושית אשה
 וכן׳ ותדבר כתיב ולכך ב'קושיות משה על הקשו ויר׳שהס זכו׳־

 אודו'האשם על דברו בתחלה זהו אמירות שני לרמוז וכו׳ ויאמרו
 דברו זה ועל מתקשטת היתה שלא לצפרה שראו שאז״ל פי' הכושית

 לכושית ודומה יז:מלת שי קשוטין בלא מניחו למה יפה שהיא שאף
 אחר לדבר ונותנק לנכסיו יורדין ד שב למדינ׳היס הו׳בהולך שהדין
תאמר אם דאף עליו שהמהיס לקח אשר עוד אמר קשוט שהוא

 שמרע״ה 2 !4 יד



בהעלותך פרשת
 לזה מתקשטת אס לדעת לב נותן ואינו כתורתו טרוד שמרע״ה
 היה לא אס דכשלמא מעיקרא לקחה דלמה לקח אשר עליו קמהיס
 חשק' שנפשי אעשה מה עזאי ככן ולומר להתנצל יכול היה לוקחה
 משמש כיקשאינו שמרע״ה פי׳וא״ת לקח כושית אשה כי והו בתורה

 הבעל בשביל הקישוט דאין הקשו לזה לקשעה חושש אינו עמה
 דבור לקחוהו כושית אשה כי ויאמרו תתנוול שלא כדי אלא בלבד
 למה פירכא דדינא אעיקרא כי דברו ועוד ה מרע" על שדברו אחר
 אךבמש׳כו׳הלא הרק הככוא'ויאמרו מפני אס עמה משמש אינו

 קשוטין נותןלה שאינו כנגד התורה השיבה ולוה גסבנודבר־
 צריכה כפני׳אס מביט ואינו מאד עניו שהוא אלא שנאה מחתת לאו

 הקושיא וכנגד ־ אדעתיה לאו שואלת אינה שהיא וכיון קשוט
 השיבה לזה ומשמשים נביאים הה שגס משמש אינו דלמה האחרת

 :עליכם למרעה בנבואה מעלות ה׳וכו׳פייכמה נביאכם יהיה אס
 כל יתן ומי לי אהה המקנא משה לו ויאתר פשוק נבאר ובזק

 הזקנים אלו כי ה מרע כוונת ירא ־| ה׳נביאיס עס
 ויאצל עליהסכדכתיב מרע"הונתן מנבואת חלק הקב״ה האציל

 להיו׳ ־>וס מ לך היה אס פירש אתה המקנא ז״ש עליו אשר הרוח מ!
 הע׳ שנתנבאו כמה לככודי שנוגע פי׳ממה כשבילי לי היה מקנא
 שלא ומידד אלדד אכל קי נבוא מרוח חלק הכ״ה שנתןעליהס זקניס

 מצד אלא תחלקי לא יתברך מאתו עליהם שרתה והנבואה יצאו
 יתן כימי לפי לקנאת תקוס אקלך עצתם שמעטו ענותנוהס

 שלא בתנאי משלו עליהס הירוחו כייתן ה׳נביאיס כלעס והיה
< : עליהם לתת מרוחי יאצל

 בשלמא שאמר ומידד לאליד קנא ע״ה יהושע עודכי ואפשר
 ניחא ז״ל רבינו משה אצל שנתיצבו זקנים שבעיס

 אלדד אבל מוכן הבלתי על אף תחול המוכן כאמצעית שנתנבאוכי
 כל יתן מי מרע״ה והשיב במחנה־ שנשארו אף מתנבאים ותידד

 אלא נביאים כלס שיהיו רוצה שהייתי בלבד זו ולא ה'נביאים ש5ע
 להם תהיה ה׳שהנבואה יתן כי וזהו נבואתי גדר להם שיהיה זו אף

 שירצו עת בכל כמוני להתנבאות שיוכלו שלהס היא כאלו במתנה
 מתנבאים אין הנביאים כל תורה יסודי ה״ל ז"ל הריס שאת כתו
 שיהיה יתן מי לרמוז רוחו את א״ע תרע״ה־ זולת שירצו עת בכל
 ע״י הנביאים כל שם הרב שאמר כתו כמעלתי נביאים עסה לכל

 עתהס שידבר רוחו ה׳את יתן כי זהו בו דבר ה' רוח יה ומרע מלאך
 אחר׳לנבואת מעלה לרמוז עליהם א״ע ־ המלאך רוח ולא הנבואה
 ומסמוגגי׳ונהפכיס ונבהלים יראים הנביאי׳שהס שאי־ על מרע״ה

 תש״כ אחר לאיש ונהפכת עמהס והתנבית כדכתיב אחר לאיש
 שיתן עליהס זהו רעהו אל איש ידבר כאשר כיה במרע״הדכתיב

 הס שהיו מה אינס כאלו מתמוגגים יהיו ולא הבבואה ה'להם
 גופס שישתנה כלי הנבואה רוח ממש עליהם ישרה אלא בעצמם

 רוחו ה׳את תן י כי כפל לפרש יש עוד * מרע״ה על שורה שהיה כמו
 שתהיה אפשר הנביא וז״ל התורה יסודי הלכות ז"ל הר״ס מ״ש עס

 שלא מה שידע עד דעתו ולהוסיף לכו להרחיב בלבד לעצמו נבואתו
 ה' עם כל יתן מי זהו יעשו תה הארץ לעס ששולח ואפשר יודע היה

 ובזה שידריכו למי להס אין נביאים היו וכזהכיוןשכלס נביאים
 להדריך להס תהיה נבוא עליהסושכל רוחו את שיתןה' ירויחו
 : מקודם ידעו שלא מה הי"ת תפלאות שידעו לכס ולהרחיב עצמס

 הנהמלתלאת׳ לה־ נא רפא נא אל לאתר ה׳ אל משה ויצקק
 כמהר״ר החסיד הרב זקני ובשס ־ מאד עד קשה פה

 משה אל ה׳ ויאמר משאז״ל עס שמפרש שמעתי ז״ל שמביא די יוסף
 שתתחול ראוי רכש״ע לאמר זהו מיס מיס צועקיס שהיו וכו׳ התאום

שנתביישו שלשתכס צאו פתאום להם שאמרת האמירה בשביל
: הקשה זאת להם די מיס מיס לומר

 עמהס שדברת שראיתי בעבור רבש״ע לאתר לומר ירצה אן
 שהוא מי כי עוכס ולמחול לרפאתס רוצה שאתה למדתי

 על לרצות כוונתו וכשמדבר כלום עמו מדבר אינו חברו עס בכעס
 אין באומרם כונתרז״ל היא וזו • דרךועתההניחהלימיקופסך

 זהו עמהס שלום לעשות שרוצה מכאן לרשעים אלקי אמר שלום

 לומרבאוונעשה כוונתו עמכם לישלוס אין להס לומר מדנחית
: יתרו פסוקי ונבאר * שלום

 נא אל ויאמר וכו׳ לחובב משה ויאתר ־ הגרים לט^לת
 אמי בקשה לשון אלא נא אין כספרי אותנו תעזוב

 וק*ק ־ גזרה עליך גוזר הריני נקשה עליך מקכל אתה אין אס לו
 להו דנפקא ויראה בקשה אלא כתיב לא :קרא ד כיון להו תנא גזרה

 אל ממך כבקשה פירושו והוה אותנו תעזוב אל נא איפכא ל מדהל׳
 מרע״ה אמר אלוה״פ בתר נא דכתב נא אל אתר י נ חת נו אות תעזוב
 איני נא אל עכשיו אבל שתכא פניך תחלה הייתי לשעבר ליתרו
 שראית אחי עליך גוזר אבי אלא בקשה כלשון נא תמך לבקש צריך

:וחריף ונכון לנו נעשו נסיס וכתה יתברך גדולתו
 מרע״ה לו שאמר הסיפרי דרך פי ירא׳על לעיניס לנו והיית

 חלק שיש היה סבור יאמרו שלא עליךשתבא גוזר אני
 מהרא״ס שפי׳הגאון כמו ה׳ חלול והוא נתגייר זה ועל לגרים כארץ

 יכירן העולם לעיניסשכל לנו תהיה עמנו ידישתבא על זהו ל ז"
 ואפשר וקצין* שר היותר עס שבאת ממך שילמדו שלמקום גדולתו

 לך שאין כשביל אותנו שתעזוב ראוי אין פירש וכולי ידעת כן על כי
 ויבא כפסוק שאז״ל כתו במדבר חנותנו ידעת כן על כי ארץ ב חלק
 וכא עולס של כבודו שהניח יתרו של שבחו ראה המדבר אל יתי־ו

 במדבר חנותנו ידעת כן תנת על כלומר כן על כי וכולי שמס למדבר
 אמרת והשתא המקום כבו־ כשביל מלכותך והנחת חרב מקים

• אזיל אגא לקרייתי

 אתה למה נר שאבי אחר תאמר ושתא פיר׳ לעיכיס לנו והיית
 להרחקני לך היה אדרבה עתכס שאלך פני מחלה

 מ״ט ביבמות ואמרו אותו דוחי' שהגר רבינו לתדתנו שהרי מעליכס
 מרע״ה לו תירץ לזה 11לישר גריס קשים מר דאת' ניפרוש פריש דאי

 גרים קשים ע׳ דף בקדושין לעיניסעסמהשפרש"יז״ל לנו והיית
 בתר זיל אתר לזה מהס למדין וישראל במצות בקיאין שאין לפי

 א11 בקי יכך דא סגי לא את ן י בקיא שאינן משוס דטעמא כיון טעמא
 פירשו לזה !קרוב לעיניס לנו והיית הדינין לנו מורה אתה אדרבה

סנהדרין: שהס לעיניס לנו והיית ז״ל

 דהטוב דכיון ק״ק ־ טוב דבר ה׳ כי לך והטכני אתנו לכה
 והיה כדכתיב לישראל הנאמר הטיב מן היה לו שמטיב

 כי הל״ל בתחלה א"כ לך והטבנו ה'עתנו ייטיב אשר ההוא הטוב
 דלפוס ק״ק ותו * לך והטבנו אתנו לכה ישראל על טוב דבר ה'

 11ישר על טוב הידבר דאדרכה לפגס טעם נותן זה כי נראה ריהטא
 התוספ׳בקדושין שהביאו מה עס לפי־ש ויראה * בו חלק לגרים ואין

 בתצו׳ומביאיס כקיאיס שאין דהטעס לישראל גרים דקשיס בההיא
 לו אמר לך והטבכו אתנו לכה לו שאמר אחר זהו פורענות עליהס
 ידי ועל גר שאני לפי לרחקני לך היה דאדרבה זכ״ת ליתרו מרע״ה

 עמנו שתבא לך אומר אני לפיכך אמר לזה לישראל פורענות תבא
 שכבר לישראל פורענות תכא ידך שעל מפחדים אנו שאין לפי

שיצא דבור וכל ישראל על טוב דבר ה' כי וזהו לטובה הבטיחנו
:בו חוזר אינו תנאי על אפיי לטובה הב"ה מפי

 הכתוב חלק וכולי אחד כתקוס לא ספרי הקודס למאמר נשוב
וכולי לזקנים כבוד

זקן לפטירת נאה

 הזקן כבוד מקומות בארבע לכתוב רחמנא טרח לתאי בו וק״ק
 לכל׳ אב בנין ללמוד סגי אחד ממקום התורה ככל והלא

 יהין אס מלמדיןכ״ש אין כאחד הבאים כתוכיס שני אמרו ואדרבה
 לזקנים לעתיד כבוד חולק "ה שהקב מכין כת״ש גס • ארבעה

 כגמרא אמרו גס ־ הזקנים גרעי ותהיתיתידלעתידמיגרע
 ונגד שנאמר בירושלים משלו זקנים של ישיבה למנות הקב״ה עתיד
 שלו* שהכל ידע לא מי כי הרבה להלוס צריך משלו והאי כבוד זקניו

 לענין אחד לזקניסכל כבוד דחלוק קראי ארבע דאצטריכו ויראה
דאית ההם שאני אמינח הוה איש שבעים לי אחדדאימאספת

 בהון



פרשת
 סנהדרין שהם מופלגי' וחכמים מופלגים וקנים מעלות תרתי כהון

 כתיב ולא כזה שכולנו אמר הזקנים ואל דכתיכ מסיני להכימוכח
 זקני הס כי ידעת אשר התסדכתיב ושוטריוכמו זקניהעס ואל

 דכריס כעל מי עמכם וחור אהרן והנה כתיב אדרכה ושוטריו העם
 התס שאני ה״א מהתם ואי ׳ וחור לאהרן דמשמע אליהם יגש

 זקנה אחר הלך ככתראבמסבה דהכיקייל״ן מסכה לענק דהוא
 יכס1ג נשוב אשר עד כזה לנו שכו אמר הזקנים אל ההם כתיב והכי
 מייתי להכי מנ״ל כעלמא אכל למרע״ה להמתין שם מסובין זהיו

 ישיבה ולא מסכה לא דליכא התם ישראלדהא זקני את מלךואספת
 לפני ולהוליכם אתכם אלהיס יפקוד פקוד ה' שאמר לבשרם רק

 למימר איכא מהתם ואי ־ לזקנים אלא כבוד חלק ולא פרעה
 כרכתיכ פרעה אל להוליכם צריך שהיה לפי שכאת ממקום אדרכה

 שהכתוב משוס לא הזקנים הצריך ולכך ישראל וזקני אתה וכאת
 אף לזקנים כבוד יחלוק שפרעה הב״ה חלקלהסככודאלאידע

 שישגיח לפי׳שאי״ל הצריךזקניס אחר מטעס ועוד מהס חכמיס שיש
 והזקנים מקובלים היו שכך יפקוד פקוד בלשון שיאמר מי הוא

 הוכיח לכך נדוליס מהחכמים יותר זה יודעים הקבלה אל סמוכים
 סכה שוס שם שאין שאף ישראל לזקני משה קרא השמיני מביום

 כבוד חלק בחכמה מחכמיסמופלגיס יותר זקנים לקרא המחייבת
 חביבים הס זקנים אה יודן אמררבי שמיני פרשת ובמדרש לזקכיס

 הרבהכתכובוהכת ־ ילדות להס נטפלה הס נערים ואס הם
 דברישא לדקדק ולע״ד ־ גזרתם בספרתסספיר הלא הקודמין

 ותו * השנים כסדר זקניס אס והדר הס נעריס אס להקדיס ל ה'
 ילדות להס נטפלה הס נעריס ואס לסיפא מרישא הלשון שינוי

 זיראהדהכא ־ נערותמבעיליהאואסילדיסהסמיבעיליה
 וקניס אס חלוקת הקדיס ולכך תשובה בעלי שהס אדס בבני מיירי

 שהס אף הס זקניס אס זהו האדס שב הזקנה בימי הרוב שעל הס
 קוצי׳כעיניה׳ להס ואקמטילין העס בעיני חביכי׳הס תשובה בעלי

 מתביישים וקנים שכיוןשהס הראשונים מעשיכם זכרו לאמרלהס
 בזמן שחטאו ממה כתשובה השכים הס נערים אס מהסאבל

 נטפלה לנערות מילדות שינה ולכך נערות קודס שהוא הילדות
 נערים הס שעדין כיון בתשובה שחזרו אעפ״י ילדות להס
 זהו הראשונים מעשיכם זכרו להס מלומר העס מתביישים אין

 להס שסומכים סמיכות מלשון פירוש ילדות להם נטפלה
 הילדות כי שפירש כגמרא ומציגו הילדות עונות העם

שכנה הרי פניו משחיריס בילדות עושה שאדס דברים והשחרות
: חטא ענין על הילדות

 ונערים בפסוק כסוטה שדרשו מה עם לזה קרוב עוד ואפשר
 מהמצות מנוערי׳ נערים מאי העיר מן יצאו קטנים

 חביבים חסידים אלא דבהתא סכי ומיירידלאו הס זקנים אס זהו
 העושים הזקנים שאלו שאפילו החבה היא ומה הב״ה בעיני הם

 מן מנוערים היו הס נעריס ככחרותס לשעבר זקנה בעת מצות
 לעת תשובה שעשו במה מהי״ת להס נודעת יתירא חבה המצות
 סומך שהב״ה סמיכות לשון להס נטפלה הילדות עונות כי זקנתם

 בשב ז"ל כמ״ש זכיות נעשה והכל זקנה עת של הזכיות עם העברות
 דמ״ש ברישא זקני׳ דנקט א״ש ובזה כזכיות נעשו זדונות מאהבה

שמה חביביןהס למאמר כיאור והוא לזקני' חוזר הס נערי' אס
: אסהיואלוהוקני׳מניערי׳ודוק שאף החבה היא

 אותם מחבבי׳ הכל פירוש הס חכיכי הם זקני׳ אס אפשר או
 ואס צדיקי׳ הס מיניה שמע לזקנה מדזכה שאמרו

 שוס שעשו כהס תולי' מוס כהס רואים שאין י אעפ הס ,נערי
 שמואל לימות בגמרא עליו שאמרו משמואל גדול לנו ומי בסתר עון

 שהעם כלומר ילדות להס נטפלה וזהו אבתרי׳ 'ע כ מרכבי אדזוטר
חז״ל לשון שזהו עכירות שהם הילדות מעשה להם וסומכים טופלין

5 הבל והשחרות הילדות כי בפי
 עקיבא בר' כגמרא ש מ' עם הס חביכי' הס זקני' אס אפשר או

 אס אמרו ידיו ליטול מיס ושאל האסורים ככית שכשהיה
 יותר האדם כי נמצא וכמה כמה אחת על כילדותו כך בזקנותו

 ומיירי הס זקנים אס והו נוכח שיש כילדות מצות לעשות מע%!ד

נט בהעלותך
 כמה העס שאומרי׳ הס חביבים דבהתא סבי הוו דלא בצדיקים

 ששכחו כתו מצוה עושי' כה׳כח שאין זקנה בעת שאפילו הס גדוליס
 שאומרי׳ כ״כ אות׳ ין מחבב אין צדיקי' והס הס ילדי׳ אס אכל לר״ע
 אס יודע ומי כח בהס שיש להס גרמה שילדות׳ צדיקי׳ הס שלכך
 ענין להם סומכין פי׳ ילדות להס נטפלה זהו יעשו זקנה לעת

כחושלאדס: זמן הוא כי הילדות

 * לבא לעתיד לזקני' מכבד שהב״ה מנין הסיפרי למ"ש ונחזור
 לבא לעתיד זקניס גרעו מי וכי קמ״ל דמאי יקשה

 יותר זקנים מכבד הב״ה דלעתיד הוא דהחידוש ויראה ־ מהשתא
 בחכמה מופלג אחר הלך כישיבה הוא הדין העה״ז כי מהעה״ז

 שהוכיחו עצמה כגמרא מאמר והוא בזקנה מופלג זקן דיש ואע״ג
 וזהו תשלו זקנים של ישיבה למנות הקב"ה דעתיד הפסוק מזה

 שאינם הזקנים עם ישיבה למנות זה עושה שלו משברא פירש משלו
 שלהם סברא לראות השרת כמלאכי נמלך ואינו כחכמה מופלגים

 שיאמרו הדכר ימנעו דינו שבית יתברך הוא יודע נמלך היה שאס
 שבזמן יתברךממה י לה קושיא ואין כחכמה מופלג אחר הלך בישיכה

 אמר כירושלמי אמרו דהא משוס חכמה אחר הלך בישיכה צוה הזה
 להקשות גסאין • תצא מאתי חדשה תורה לעתיד הוא כרוך הקדוש
דאית כ מיירידא׳ כחכמה מופלגים כזקני׳ כבוד זקניו ונגד דלמא

:קרא קמ״ל מאי תרתי להו

שלח פרשת

 כבר הרי נאת׳ למה המוצאים אותו ויקריבו בספרי ♦>י^יךן
 גז אישמהת״לויקריבואותושהתרו וימצאו נאמר י ׳

 "ז ע ומה צריך אינו יצחק רבי אמר מלאכתו מעין
 ומת'ל כ״ש לא מצות שאר התראה בלא חייב אינו חמורה שהיא

 בספר עיין ־ אותו ויביאו ואח״כ בו התרו שבתחלה אותו המוצאים
 העם עז כי אפס וכו׳ כלב ויהס כפסוקי שכתכנו תה עולם אהבת

:ביאור קצת נוסיף ופה ־ וכולי בה׳ אך וכו׳

 מה לביאתן הליכתן מקיש כגמרא אמרו וכו' זיכאז )ילכו
 להא דהקשלמ״ל וצי׳ע לרעה הליכתן אף לרעה ביאתן

 ויבאו כגמרא חכרוןשהוקשו עד ויכא בנגב ויעלו מדכתיכ לי תיפוק
 שלא אבות קברי על ונשתטח כלב שהלך מלמד ותרצו ליה מיכעי

 כשעלו שהרי ברעה היו הליכה שמשעת הרי מרגלים בעצת יכשל
 בסופן מה וידע הקד רוח בו נצנצה שכלב י״ל ובדוחק התפלל בנגב

 יושיעך יה יהושע על שהתפלל השלוס עליו כשסשידעמשה-בינו
: הקשח לאו אי אמינא הוה הכי

 נעלה עלה כפל ק״ק ׳ עלו אשר והאנשים ־ כלב להם
 מינה דרשו ובגמר׳ ממנו מלת להלום צריך גס נוכל ויכול

 שהשתיקן בסוטה מ׳יש עם יראה אמנם • וכולי הבית בעל אפילו
 סולמו׳ עשו לנו יאמר אפילו ממצרים שהוציאנו מי להס ואמר כלב
 נעלה עלה בכפל ברמזה זו שתוכחת ויראה י רמיזא והיכא וכו'

 גס לארץ ידו על שנעלה סימן זהו ממצריס לעלות שזככו פי'מי
 ואין שטן ואין הארץ לתור שיוכלנו .שזכנו מי סימןאחר כלב אמר
שנוכל סימן הוא לרגל כידינו יכלת היה כי פי' יכול כי זהו רע פגע

: לכבשה כן גס לה

 אוכלת ארץ וכולי הארץ דכת ויוציאו בכתובים נדקדק ^וד
 י מדת אנשי בתוכה ראינו אשר העס וכל היא יושכיה

 אנשי וכלס לכתו' העס וכל מאי בכי בתרי דפלגינהו האי מאי קשה
 מחי ותו בה׳־ אך מלת תאי ותו :קאי דאיושביה ובודאי מדות

 איכפל מאי תיראו אל ואתם דכתב נתר ותו * הס לחמנו כי
 כשס ותו ־ וכולי אפה מאי ותו ׳ תיראום אל למכתב

 שנתפלל



שלח פרשת
 שהזצר׳הוא עד כלב על נתפלל לא למה יהושע על מרע״ה שנתפלל
 אבו׳אער קברי על ונשתטח כלב בגמ׳הלך כמ״ש עצמו על להתפלל

 ויהס פ׳3 י כגת מ״ש עס לזה ויל ־ מרע״ה עליו התפלל בר כ יהושע
 ימלל קטיע ריש דין אומרי׳לו שהיו להשתיקן הי׳יכול שיהוש׳לא כלב
 די עצמו אמ׳תפל כלב על אבל עליו יהזש׳שפחד על התפלל לכך א״כ

 לו יש שהרי במהשינצחוהו להם אין כי עליו להתפלל צריך ואיני

 במה לישראל לומר רצו העס עז כי אפס שאמר ומה בניס:
 סימן שנהתס במה אפס האחת כן ודבש חלב זבת ארץ שאמרתם

 שהס במבצרי׳ופירשוז׳לשאסיושבי׳במבצרייהואסי הבמחנייאס
 בשמים בצומות שהערים אף העם עז כי ליתאאפס הא חלשים

 שמחו לא איך שתמה ז״ל מהרא״ס הגאון תמיהת אסתלקא ובהא
: בצורות והערים המרגלים במאמר ישראל

 שמו כקרא למה בבתרא מ״ש עם פירש יושביה* אוכלת ארץ
 זה קנה מלא אומרים והיו הארץ את מריחים שהיו חורי

 תימא וכי היא יושביה אוכלת ארץ זהו לגפנים זה קנה מלא לזית
 שהיו מדות אנשי בתוכה ראינו אשר העם וכל לז״א לכו איכפת מאי

 ללחמנו צריכי׳לנו וא״כ לגפן איזו לזית ויודעי׳איזו האדמה מודדים
:האדמה לעבוד אין ואדם אותם שאוכלת ועכשיו

 מ״ש עם בבי בתרי דפלגינהו וניישב לזה קרוב ואפשר
 אטו הארץ יושבי החורי שעיר בני אלה בבתראבפ׳

 לוי' זה מלא ארץ של ביישובה עוסקים אלא ניבהו רקיע יושבי כ״ע
 שאינם אותם והורגת אוכלת שהיא ישראל ארץ רעת ראו והו וכולי
 יושביה שהם האדמה עובדי אותם פירש יושביה רק הצבא אנשי

 ראינו אשר העם וכל לחמנו נותני שהם ארץ של ביישובה שעושקים
 וחזקים גבוהים מדות אנשי גבוריס הס וקיימים חיים בתוכה
 חזקה כלב תשובת היתה * תמרודו אל בה׳ אך ונכון: וחריף

 חלב ובת היא אשר בפסוק עולם אהבת בספר שכתבנו מה עם
 בא״י טירחא צריכים אינכם זכאים שכשאתם לומר היא במלת שכוין

 כמשחז׳לעתיד׳א״י לחמה בקיץ תכן מעצמה היא אשר רק לעבדה
 שבה'אל כתנאי מיעוט אך אתר ולזה יפפיות גלוסקאות שתוציא
 בסוף שכתב כתו הפירות ילקו תמרודו ושלום חש שאס תמרודו

: למלחה פרי ארץ תלא ותקרא כתובות
 פי' בעצם הס לחתנו כי הארץ עס את תיראו אל ואתס ובזה

 לל שיש התורא א״כ בזכותכ׳ תלויה הארץ שהצלחת כיון
 עס את תיראו אל לחמכם יחסר ובזה הארץ עובדי בא״י שמתו
 לחת נותני הארץ עם כי אומרי' שאתס יראתכם היא שמה הארץ

 ות״ש החורש יחרוש היום כל אנוכי צריכים מתו שהם ואחר הס
 שאתרו סברתס לפי היא עודסרצלסמעליהספירשאתרכלבזו

 אדרביהתתיס כי כן אינו אכל הפחותים הס בא״י שראינו שהמתים
 במסכת מרגליםכמ״ש שאנו עלינו יעלילו שלא כדי החשובים הס

 דלטרדו היכא כי דידהו חשיבא מיית מטו דהוו היכא דכל סוטה
 היא יושביה אוכלת שארץ אומרים שאתם כמו אינו נאבלסז״ש

 החשוביסהמגעיס אלא מתים היו לא אדרבה האדמה עובדי שהם
 הוא חזק כי שאמר וטה מעליהם: צלם והושר כצל עליהם

 אותו יש אס ודרז״ל עץ בה היש ששאלס מה כלפי להשיב באו תמנו
 העם אל לעלות נוכל לא השיבו לוה כעץ שהוא עליהם המגין אדם

כמ״ש איוב שהוא ומשלנז תמנו הוא עליהם המגין והצדיק החזק כי
: אותריס מיש בר הוה מישראל חיוב תנאי לכולהו ו״ל

 ישראל בבי ויהיו :ספרי של הברייתא לביאור נחזור
 צריך * השבת ביום מקוששעציס איש וימצאו במדבר

 דאין אחד דנחיתלאשמעינןדין ויראה להלוסמלתאיש:
 לכך דצריך אלא התראה צריך אין חבר דאתר יהודה כרבי הלכה

 כדתני בו התרו צלפחד זה חשוב איש שהיה שאף לומר איש רמז
 הרי דאל״כ מקושש ועדין בו שהתרו מקושש אותו המוצאים כספרי

 תימאעלרש׳ייז"לבפרק וקצת • מקושש איש וימצאו נאמר כבר
 התורה מן להתראה תנין ישמעאל רבי דבי דסנא אהא בודקין היו

 אלא נאמר לא שקשש ו״ל ופרש״י מקושש אותו המוצאים שנאמר
 נאמר כבר שהרי הייתור מכת ונימא בכך דחקו דתי וק׳ מקושש
 דהל״ל מקושש ותזק׳דלפירושודדייקתתלת מקושש־ איש וימצאו

 אותו המוצאים בפסוק דרשתו ישמעאל רבי תפס שקששאיכלמה
 נאתר לא שקשש מקושש תיש וימצאו קמא מקרא ליה ותיפוק מקושש

 יהודה כרבי הלכה דאין ללמדנו איש כתב לכך דבר הוף ־ וצ״ע
 ר'יהודה כעד איש מלת ליישב ואפשר * התראה א"צ חבר דקאתר

 מקושש אותו להתוצאיס וכ״ת התראה דסברדבמקוששלאהיתה
 ש״מ כסיפרי כדקתני אישמקושש וימצאו נאתר כבר שהרי מייתר

 כתיב דלהכי יהודה רבי י"לדסבר התראה להצריך מייתר להכי
 מקושש איש וז"לויתצאו דסיפרי לאידךדרשא מקושש אותו המוצאים

 ויקריבו ת״ל מקושש ששמו איש אלא אינו או הקרקע מן תולש עצים
: מקושש אותו המוצאים אותו

 שיודיעוהו שצריך דסבר יהודה לרבי היקשי דלא ניחא ובהא
 באיזו הודיעוהו לא במקושש הא א״כ נהרג מיתה באיזו

 הורא׳ מקושש מתרץ פ' דף ובהנשרפיס יודעים היו שלא מיתה
 לטעמי׳: ור״י חבר שהיה התראה הוו דלא ניחא ובהא היתה שעה

 רבי דבי תנא דיליף דמאי ו״ל רש״י בעד ליישב קצת ואפשר
 לא שקשש מקושש אותו המוצאים מדכתיב ישמעאל

 לא שקשש עצים מקושש איש וימצאו דכתיב מתאי יליף ולא נאמר
 ולא מקושש דכתב למימר דאיכא ראיה ליכא נאמרי׳לדמהתס

 המוצאים הכא מדכתיב אבל מקושש שלו העצם שם שזהו לפי שקשש
 איש וימצאו וז״ל בסיפרי מצינו וכן פועל שהוא משמע מקושש אותו

 ת״ל מקושש ששמו איש אלא אינו או הקרקע מן תולש עצים מקושש
 ישמעאל רבי זא״כלהכיפשיט מקושש אותו המוצאים אותו ויביאו
 אלא מקושש אותו המוצאים דכתיב האי אתי לא דאי בתרא מקרא

 זמדכת׳ שקשש הל״ל טפי פועל שהוא מקושש מלת פירוש לאשמעינן
 בספרי לעיין רש : מקושש ועדין בו שהתרו ש״מ מקושש
 הוא דק,"ו בו שהתרו בקרא לומר צריך דאינו במ״ש יצחק רבי בדברי
 • אותו ויביאו ואח"כ בו התרו שבתחלה בסיפא קתני והיכי מע"ו

 התרא׳ לאשמעינןדהוה אצטריךקרא דלא יצחק רבי דסוכר ואפשר
 מקוסם הניחוהו לא מקושש אותו י' א המוצ דאלו להגיד בא רק בדבר

 בו להתרות אח׳יכ לבא מיתה באיזו וישאלהו משה אל שיבאו עד
 צריך דאין כרבנן הדיןדהלכה ידעו הס אלא ג יהי־ מיתה איזו על

 אותו ויביאו ואח״כ בו התרו תחלה ולכן נהרג מיתה באיזו להודיעו
 המוצאים ת״קדמפרש על מקשה יצחק דרבי י״ל אינמי משה אל

 שלא כלומר מלאכתו מעין בו שהתרו להודיענו שבא מקושש אותו
 מלאכתולמ״ד מעין לו שפרטו אלא סתס שכת תחלל אל בו התרו
 מעע׳ משוס בו התרו מעמר משוס ולמ״ד קוצר משוס בו התרו קוצר

 מ דהתרז למימר קרא דאתי אמרת אי דבשלמא יצחק רבי והקשה
 דע״ז מק״ו דתיתי קרא צריך דאמאי תיקשי דלא ניחא כדמסיק

 כדקאמ׳כהנשרפין הורא׳שעה דמקושש כיו! דסד״א מידי קשיא דלא
 כיוןדאמרת אכן להרגו ה׳ צוה התראה בלא אפילו שעה לצורך א״כ

 ההתראה שהיתה לאשמעינן אלא קרא נחית ולא התראה דהוה
 צריך א״כלהחלא שבת תחלל אל סתס התרו ולא המלאכה מעין
 בסתם ולא מלאכה מעין ההתראה תהיה שבת דבחלול למימר קרא
 לו שיאמרו עד חייב איבו החמורה ע״ז ומה מע"ז בק״ז תיתי דהא

 מי את כדחביאכהיובודקיןהעובדע״ז העבודה מעין ההתראה
 בהשתחויה או בזכיח׳אבד למרקוליס או עבד לפעור ובמ׳עבד עבד
 הקל כ״שבשכת חייב אינו ע'ז תעבוד אל כלל דרך התרו אס אבל

:הספרי בדברי נכון נראה וזה מע"ז
 ליכא הא יצחקמע״ז רבי דעביד 'ו ק בהך קשיא אכתי אמנם

 הין בפרק דהא התראה דבעינן מיוחד ז בע קרא
 מנערה יליף וחד יזיד מכי יליף חד התראה דילפינן בודקין

 תימא וכי מיניה אדנילף להתראה קרא ליכא בע׳יז אבל המאורסה
 אין הא ק״ו יליף היכי הוף הוף למשה הלכה יצחק רבי קבל שכך

: מהלכה וחומר קל דנין
 מיתות חייבי כל שחובשין מכאן בספרי במשמר אותו רגיחו

 ד&ישת ממקלל הדין זה הוציאו לא למה ק״ק ב״ד׳
 ע״ת י"לעסמ״שבהנשרפיןדף אמורדכתיבויניחוהובמשמר־

 מיתי חייב אס יודע משה היה שלא היתה שעה הוראת מגדף ורבנן
 מהיכא מיתה חייבים שודאי ב״ד מיתות מחוייבי אבל חבשוהו ולכך

 דבר משה ידע הוה דכבר ממקושש ילפינן להכי חבישה ילפינן
:מיתה באיזו ידע דלא אף הוא קטלא

" א׳זכו׳ אשכל נטלו שמנה כיצד הא פיש״יז״ל כשנים במוט

 כתב



פרשת
 וכו׳ דטןרטני כי וטורט י טורטג "ל ז ופרש״י ז״ל "ס מהלא הגאון כתכ
 לומר ואפשר • קאמר דנפשיה משברא יצחק דרבי והא מ"ש עד

 של ממשמע כקרא ק״ל ותרתי דייק קרא אלא קאמר דלאומסברא
 איני ןה שקודס כלשון הגאון כמ״ש זישאוהו מלשון פי' במוט וישאוהו

 ומ׳יש שניס כתוב למה כ וא׳ יס רב מיעוט כל יזדעשהסשניסכמו
 שכת׳ רבה המדבר קושית והיא אחרת קושיא היא בשנים ל מת עוד

 בשני' מתיל וזהו בשניה במוט ביתין השתי ייקור דמקשה יל ז הגאון
 מוטות ארבע יצחק רבי הוציא מכאן לא ותו שביס בבי"תליכקוב

 שני ר׳יל דשנים ליה כפקא נפקא דמוישאוהו שנים ייתור מעיקר
 • ודוק אחרות מוטות שני ליה נפקא כשנים בית מייתור מוטות
 כלשון כזה לעיין שיש מה ־ רחוק הסקילה שבית מכאן אותו ויוציא!

: ויקרא בספר בלשונות עיין ז״ל מהיא״ס

קרח פרשת
 את חייבתי שלא אחדמהס הרעותיאת ולא ספרי

קורחבןיצה׳ ויקח אתהחייב: זכיתי ולא הזכאי י ^״|י

 וכו׳הקש׳הגאון עצמו על רחמי׳ יעקב בקש אז״ל וכוי
 ותירץ לא ותו השבט עד לעלות המתייחסים כל שדרך ז״ל מהרא״ס
 ופריך העולם שהרתיח בן יצהר בן דסנהדרין בתרא פרק עסע״ש
 בקש יעקב ומשני עצמולגיהנס שעקב בן יעקב כן נמי ונחשוב
 יעקב בן מזכירין היו רחמים יעקב בקש שאלילי נמצא רחמים
 אבל דהתינחהכא דרכו לפי למידק וליכא גנותו: לפרסם

 השבט עד רק ליחש דרך אין :א רחמי׳ יעקב ביקש במרגלי׳למה
 לגנאי המוגלים כל שמות נמי בגמרא שדרשו מה עם נמי די״להכא

 מקו׳וא״כ י ש דבריו את שהחביא נחבי מקום של דבריו שסתר סתור
 בן מזכירים היו אחד שבכל נתיירא במרגלים יעקב התפלל אםלא
 ועל ־ הארץ על דבה להוציא בעקבה בא אחד שכל על לגנאי יעקב

 אל בסודם חלק במ״שבפרק אך הלשוןוז״ל בסוף הגאון שכתב מה
 צ״ע זמרי מעשה זה כתב ויחי בפסיק ואלו המרגלים אלו נפשי קבא

 בכלדזכתא דאורחיה לשיטתיה אזיל ז״ל דרש'י לתרץ לע"ד אפשר
 דאלו וס״ל הגמרא הפך שהוא אף מקרא של פשוטו דאזילאחר
 כתיב והכא ננהו שבטי ו ולה מס מרגלי דהא פשוטו אינו המרגלים

 הכתוב בפשט פי׳ לכך בלבד ולוי שמעון על נפשי אלקבא בסודם
 זמרי במעשה שמעון שבט של בסודם פירוש אלתבאנפשי בסודם

 כמעשה לוי שכט של פי׳בקהלס כבדי תחד אל בקהלם נפשי תבא אל
 שמי יזכר לא בקהלם ל וז״ כתנחימא הפירש זה ז״ל רש"י ומצא קרח

 בן יצהר בן קרח וכן לשמעוני אב בית נשיא סלוא בן ומרי כתוב שס
 השמיענו וכבר התנחזמא דברי ז״ל רש״י שתפס הרי לוי בן קהת

 רק הגמרא חושש אינו ז״ל דרש"י לשונות בכמה ל ז׳ מהרא״ס הגאון
 מכס המקט : ודוק מקרא של לפשוטו קרוב יותר שהוא למה
 מהו ותו ׳ ולהקריב הבדיל למ״ל ק״קדתרתי " הבדילוכו׳ מ

 השבטים מכל מועטים אתם אס ברור הוא הפשט לזה מכס המעט
הרבה מתים אתם זאת בסבה כי אתכם ה' הבדיל כי בסבת הוא

: ברור וזה מדאי יותר למות כהונה גס ובקשתם
 שבט נמנה למה לוי בני את פקוד בפ' משחז״ל עם יר׳ אכנס

 ד״א לבדו נמנה להיות מלך של לגיון הוא כדאי לבדו לוי
 זה עמהס אלו ימנו לא אמר כ׳ מבן למות שעתידים צפההב״ה

 יתיר׳שחבב החבה מועט דבר בעיניכם בראה זכי מכס המעט אמר
 זה לבדכם נמנים להיותכם במנין אתכם שהבדיל במה אתכם ה׳

 לבדכם אתכם מנה לכך פי׳ אליו אתכם להקריב אלא מועט אינו
 מלך לגיוןשל בקראים שאתם אומר שהוא אליו אתכם הקריב לשבת
 א״ע ־ לבדו נמנה שלמלך לגיון הוא כדאי ולפיכך מישראל יותר

 מבן הכמני׳ למות שעתידים הקב״ה צפה אחר הדבר שהוא ולעבוד
 רוצה שהוא לסבה הוא לבדכם אתכם שמנה מה זהו עשרים

 עבודת את לעבוד קיימים ושתהין הנמנים אותם כמו תמותו שלא

ס שלח
 ואהרן ק״ק 4 הוא מה ואהרן וכו׳ עדתך וכל אתה לכן :זכו׳

:מהעשההויליהלמימר

 בני מתו לא משז״ל עם האחת הצעות בב' יר׳לפרש אמנם
 בפי שאז״ל הב' רבן בפני הלכה שהורו על אלא אהרן

 שבמה משרע״ה להם לזמר רצה זה בכיו שני שמתו הוא מה ואהרן
 מאהרן ראיה להם והביא השכינה על חולקיס כאלו עליו שחזלקיס

 שלא כדי גדולתו בכל הועיל ומה הוא מה כ״ג שהיה אחיושאעפ״י
 וא״כלא רבן בפני הלכה שהורו לפי בניו שמתו והטעם בניו ימותו

 בגמרא מיש עס לכן במלת עוד ואפשר ודוק: עלי תחלקו
 לבא רצו לא ת״ח שני אותם העם על ראשים למנות ר״ג כשרצה כי

 א11 לכס נותן איני לכס ניתן אבי ששרר׳ לכס כמדומה וכי להם שלח
 לא לוי לבבי מרע״ה אמר זהו הזה לעס עבד תהיה היום אס עבדות

 לעבדו׳ או לשררה אותו חושבים אתכסאתם ה' שהבדיל ימנעמה
 התוספות כמ״ש שררות ב׳ אחד לאדם ניתנין אין אסלשררההא

 וא*תשאינן כהונה גם תבקשו וא"כאיך פרקבתראדכתובזת ריש
 מכס המעט וזהו הצבור עבדי שאתס לפי עבדות אלא שררה

 שנראה והטעס ה׳אתכס שהבדיל מה מועט דבר לכס נראה אס
 שהרי עבדות שהוא אומרים שאתם מטעם הוא מועט דבר לכס

 כיון כן אס תקראו צבור ועברי לשרתס העדה לפני עומדים אתם
 הוא מה אהרן עצמה זאת סברא בשביל לכן זאת הברא לכס שיש

 הוא גס הרי לו יש חשיבות מה דבריכס כפי הוא גס עליו תלינו כי

 ולא :העדה עון לכפר הוא צבור שליח עבדות אלא שררה לו אין
: מהס אחד את הרעותי

 כיישבג ־ אחדמהס אתדמהםד׳ולאהרעותיאת במסרה
 כנפש נפשך את אשים ־ מהם אחד ומת יחדו אחיס

 ז״ל למא׳ בזה רמזה מהס־ אחד כדבר דברך נא יהי אחדמהס־
 את בוטל מי עד וכו' היו ד׳ אבא אחי אמר נשיאותו על שנתקנא
 הרעותי ולא מרע׳ה אמר זה עזיאל לבן הגדולה. נותן והוא השנייה

 מהס א׳ להרע בכוונה מדעתי דבר שוס עשיתי שלא מהם אחד את
 דכיוןדכלס בתמיה מהס אחד ומת יחדו אחיס ישבו כי לי הקשו והס

 אחדמהס ימות אביהסלמה כבוד זראזיסלירש וחשוביס צדיקים
 מית' ממש וזה גדולתו כנו יירש שלא יצהר שהוא שבהם המיוחד פי'

 בן הניח שלא ביואב מיתה נאמרה למה יואב מת וכי בפסוק כמ״ש
 הקטן* שהוא מעזיג! יותר מיוחד שהוא מהס אחד וזהו מקומו ממלא
 שאס עמו מחלוקת יעשה שלא לקרח מרע״ה אמר נפשך את אשים
 קרת כרבה שאמרו כמו ונבלע נשרף מיתות בשתי נדון יהיה יעשה

 שריפה מהסשהס כלאחד כנפש וזהו השרופים ומן הבלועים מן
 נדון טעם מאיזה פי׳וא״ת מהם אחד כדבר דברך נא יהי ,ובליעה

 ברכה שאמרו עצמו הטעס השיב לזה בחד ליה ותסגי מיתות כשתי
 חטאנו מה אנחנו וכי הבלועי יאמרו ככליעה ולא בשריפה ידון אס

 בשריפ׳יתרעמו ולא בבליעה כדון יהיה אס וכן קרח בעצת היה הכל
 מיתות כשתי נדון דאתה הטעם רח לק מרע״ה דבר זהו השרופים

: תנחם בעצתך כלאחדמהסוכלס כדבר שדברך לפי הוא
 ולא הזכאי את חייבתי שלא מהם אחד את הרעותי ולא סיפר*

 ואין ־ תיתי מהי שואל הבן כאן ־ החייב את זיכיתי
 שאין מי לזכית או לחייב טעה לא שמעולם עצמו משבח שהיה לפרש
 כגמר׳דמרע״ה מ״ש עם ויר ־ כתיב בחכמתו חכם יתהלל דאל ראוי

 מעולם זהו פשרה עושה היה ולא ההר את הדין יקוב עצמו משתבח
 מהם אחד עם רע עושה פשרה שהעושה פשרה שעשיתי נמצא לא

;במקצת ככל החייב את שמזכה לפי במקצת הזכאי את שמחייב
 ומנין סנהדרין מה״ל כ״ד כסי ז״ל הרמכ"ס מ"ש עוד ואפשר

 אס אחתכנו יאמר שלא מרומה בדין שיודע לדיין
 דברי על סומכת דעתו שאין או רמאות בו שיש דעתו לפי לו נראה

 זה דין שבעל נוטה שדעתו או לפוסלן יכול שאינו אעפ*י העדים
 הדנרי׳ )11 כל זכו כשרים שהם אעפ״י העדים את והשיא הזא רמאי
 טוען כשהתובע דוקא התוספות וכתבו ,הדין לחתזךזה אשור

 אדרביצייךלדונו ־רמאי טוען הנתבע אס אכל לדון אסור ברמאז׳
החייב את זכיתי לא גורףזהו משנין להשליך חרומ׳כדי שהן׳ ׳י אעע

רציתי



קרח פרשת
 אס שאז ברמאות טוען שהנתבע כשראיתי תרומה דין ללון רציתי

 זכיתי כאלו וה״ל הנתבע יד תחת גזלה נשאר היה דנו הייתי לא
 דן הייתי לא לעומת זה את שגס הזכאי את חייבתי ולא החייב את
 ערמה ובעל רמאי זה שאדס סומכת היתה שדעתי אחר מרותה דין

 דנו הייתי לא אז תובע והיה לו חייב שפלוני לו' העדיס את והשיא
:החייב התובע הייתימזכהאת דנו הייתי שאס

 היינו ק״ק אסכמותכלהאדס* י תדעון בזאת משה ויאפר
 דלא כתב והמתרגם מלכי לא כי היינו שלחני כיה׳

 לע״ד ויראה ־ וכולי ופקודת ומאי האדם־ כל מאי ותו ־ מרעותי
 המלואיס ימי ׳1 כל ו חלב א״ר שמיני פ׳ ה ברב משז״ל עס נכון ן עני
 היה מרע״ה כי הרי שלו כסבור גדולה בכהונה משה משמש היה
 מרע״ה אתרלהס זה לו ליתן לארצה אהרןוהב״ה כהונת רוצה
 גדול לכהן אחי לשים שעשיתי האלה התעשי׳ כי אותי חושדים אתם
 כי מלבי לא כי ראיתם אתם שהרי א״א זה שלחני ה׳ לא למלך ואני
 בעצם וזה כרחי על אלא מלבי אינו אחיכ״ג אהרן שנעשה מה

:מרעותי דלא המתרגם מאמר

 על שחוזר ו׳׳ל רש״י מפי' חוץ האלה המעשים כל עוד ואפשר
 אשר האיש מחתתווהיה איש וקחו להם מהשצוה

 מסברתי אינו כי תדעון בזאת ישרפו והאחרי' הקדוש הוא ה' יבחר
 מרעותי דלא המתרג׳ כמ״ש מלבי לא כי היא והראיה ה׳שלחני א1ן

 ה' יבחר אשר האיש והיה לכס אמרתי שאני ראיתם אתם שהרי
 הוא ה' יבחר אשר האיש והיה ל ז׳ רש״י כמ״ש זהכונה הקדוש הוא

 הרי תתחייבו אל משה להם אתר אלא זה יודעים אנו אין וכי *הקדוש
 מאי ק״ק * אלה ימיתזן האדם כל כמות אם :בכס התריתי

 שאינם בתשובה ישובו אס למעוטי פירשו ז״ל והראשונים אלה־
 ־ דמי שנולד כקטן בתשובה השב וכל לכאן באו חדשות שפכים אלה

 נעלה לא יה למרע השיבו זאבייס שדתן משז״ל עס עוד ואפשר
 אמרי זהו לשפתיס כרותה ברית בירידה שימותו הכשילם ופיהם

 מדתן חוץ אכשי' הר״ן שהם אלה ימותון האדם כל כמות אס הרע״ה
 האדס כל כמות שלא בירידה ימותו ואבירם שדתן אף אז ואבירם

 הוא בירידה ואבירם דתן שמתו ומה שלחני ה' שלא לזמר תוכלו
 שלא אלה אפילו כי שתראו ן ו כ* אבל לשפתיס כרותה ברית תטעם
 במיתת שתתו שמה בהו לתימר דליכא נעלה לא של הלשון זה אמרו
 שאני תרעו אז כירידה ימותו הכי ואפילו פיהם מסבת הוא ירידה

 כמהר״ר החסיד השלם החכם זקני מורי ובשם שליחה׳:
 ראשי כלם שאלו שאו״ל מה עס שמעתי ה״ה ז"ל דישיגוביא יוסף

 עושים שהיו אחרים שאנשים סנהדראותהיוזהואלהפי׳אפשי
 תופשי שהם אלה אבל תזה לקצפו׳ן כדאיס היו לא העבירה זאת

 פירוש האדם כל ופקודת א״ע • זדון עולה תלמיד שגגת התורה
 ע״כ ידעתי אתכם רק בגמרא שאמרו ע״ד חסרון מלשון זו פקודה
 מעט ממנו נפרע אוהבו הוא אס כחברו לנושה משל עליכם אפקוד

 החסד וזה מעט מעט עזבם שמחסר עליכסע״י אפקוד וזהו מעט
 האזמו׳ ולא אדס קרוי׳ שישראל ידוע וכבר לאומות לא אבל לישראל

 יכול אדם כשם אשר כל עס הקב״ה שעושה שהחשד תראה אס זהו
 מעט עונותיהם מהם ומחסר שפוקד החסד הוא ומה ישראל שהוא

ג חן חכם פי דכרי עכ״ד שלחני ה לא כן עושה לאלה אס מעט

 נגמר מ״שפרק עס אזמר רגליו לוחךעפר אני מדבריו ולמד
 אורחי׳ כי ללאו כיון וכו' עבדיך נבלת אק נתנו בס׳ הדין
 ימותון האדם כל כמות אס זהו חסידיך ומיקרי מייתה״לכפרה

 אחרת רעה להם שתהיה זו ואף אורחיהז כי דלאו ימותו אלא אלת
 ליה דהזיא אורחיה כי דלאז רשעשמת אדם לכל דרך שהוא שמה

 וחסרון פקודת אס חסיד ומיקרי עוגותיו ממנן ומחסרים כפרה
 שתהיה אלה על יפקד אס כדרכו שלא המת עונות הקב״ת שמחסר

 שאול׳ואחרי ירדו אלא כך להם יארע לא אבל ׳שלחני ה לא כפרה להס
 : בדאיס והס אמת משה ויאמרו ויצעקו לעולס נדונים יהיו רדתס

 חדש י״ב אחר שהרשעים משז״ל עם לזה קרוב עוד ואפשר
 אס זהו ועולים בו לגיהנסוכתלין אחד צדיק הולך

 :כגיהב׳ לפוקדן צדיק הב״ה ששולח האד׳ כל פקודת

 מלאך עם ביבי דרב דחגיגה עובדא עס יוכן עוד ואפשר
 ומשני בא ודזר הולך דור והכתיב ליה דפ-יך המות

 האדסתמת כל זה כי נמצא זימניהו עדדמטי דרעינאלהזאנא
 העולם ופוקד בעולם ומתגלגל הולך זמנו שישלים עד בזמנו שלא

 ה* לא בעולם ויתגלגלו שילכו להס יארע הרשעים באלו ואס
 ־ פיה את האדמה ופצתה ה׳ יברא בריאה ואם שלחני:

 אי בגמרא מ״ש עם )יראה י ליה מיבעי פה האדמה ופצתה ק״ק
 פיה את וזהו להכא פומא ליקרב לאו ואי מוטב הכא פומא איברי
 אמנסקידכיוןדאזי׳לדאפילומחט ־ יתקרב עכשיו לה יש שכבר
 ממקומו׳אחריס ונבלע עמהס נתגלגל הכל אחרים יד ב להם שהיה
 שיתגלגלו ויתפלל להכא פומא דליקרב זאת לתפלה הוצרך למה

 הנכסים שהלכו כשס שם שהפה מקום עד וילכו האלה האנשים
 פומא יליקרב הטבע ה׳ שישנה להתפלל הוצרך ולמה ונתגלגלו
 את האלה האנשים נאצו כי וידעתם הכתוב סוף תירץ להכאות

 טייעא התו' דאחוי קרח מבלועי בגמרא שסופר עוכדא עם והוא ה׳
 בדאים אמתוהס ותורתו ושמעינהודקאמריבגיהנסמשהאמת

 דליקרב מתפלל אכי טעם מאיזה תדעו לדבריו טעם ז״שמרע׳ה
 את האנשים נאצו כי באזניכס ותשמעו שתדעו כדי להכא פומא

 שהס שאומרים קולס יחדו העס כל וישמעו במקומם שיבלעו ה׳
 תשמעו מהיכן לשם אלו ויתגלגלו הפה תקרב לא אס אבל איס7ב

 שעור וזהו ה׳ את האלה האנשים נאצו כי ומודים הס שאומרים
:׳ ה נאצו כי עצמם האלה מהאנשים וידעתם הכתוב

 * ימותון כן כמו ויושביה ־ במסרהב׳ימותוןאלה ימותון
 לארץ נפתחו שעה באותה ברבה דאיתא למאי ירמוז

 אלא פיה את הארץ ותפתח והכתיב נחמיה ר׳ אמר הרבה פיות
 מקום וכל כמשפך הארץ שנעשית ישראל כל בקרב מקיים אני מה

 כלבד זו ולא אלה ימותון זהו עמו ובא מתגלגל היה מהס אחד שהיה
 אלא תבלעס שהארץ יישוב להם הארץשאין לפה סמוך שהם אלה

 במקו׳אחר הארץשהיו על מיושבים שהיו אותם שהס ויושביה אפילו
שיתגלגלו נבלעים כאלת ימוקון הס גס הארץ לפה קרובים שאינם

חקת פרשת
 עוסק להקב״ה מצאו למרום משה כשעלה במדרש ןיןף*ךן

 אע' כך אומר כני אליעזר אומר והיה פרה בפרשת * 'ץ י
 ברשותך והתחתונים העליונים רבש״ע לזמרע״ה

 אחד צדיק עתיד הקב״ה לו אמר ודם בשר מפי שמועה אומר ואתה
 עגל׳בתשנתה ר׳אליעזראומר פרה בפרשת לפתוח בעולמי להיות
 מרע״ה מקשה מה וכי בזה תמהים הכל : שתיס בת ופרה

 טוב והלא ודם בשר מפי שמועת קאמר דאמאי יתברך לאלהינו
 שאמר במה גס ־ דובבות שפתותיו כי משמו הלכה שיאמרו לגבר

: הס שלך אלא למימר ליה הוי ולא הס ברשותך

 והטע' ממ״ה יותר גדזלי׳צדיקי' שאחז״ל מה דהפי׳עס לי ויראה
 לחטוא ירצו אס ברשותם והס בחירייס שהס שהצדיקי׳

 אמר מוכרחים שהם ממ״ה שכר יותר להם יש יצרם את כפז זחפ״ת
 אליעזר רבי שהם הפרה בדין החולקים שהחכמים אא״ב מרע״ה
 רבי בשם הלכה אומר שאתה ניחא בעולס נולדים היו כבר וחכמים
 עדיף שהב״ו לפי המלאכים מפי ולא ודס בשר שהוא אף אליעזר

 לעסוק יכול והיה עצמו וברשות בחיריי שהוא שאף מהמלאך
 אומר דאתה בתודת>י׳חא ועסק צדיק היה ועכ״ז בטלים בדברים

 והתחתונים המלאכים שהם שהעליונים עכשיו אכל משמו הלכה
 כלס פי' ברשותך הס כלס זה בדין לחלוק שעתידים החכמים שהם
 שהם לעולם כרשיתך הס שהמלאכים כשם כ א׳ בשמים עדין הס

 החכמים שהם התחתונים כזאת לעת כך במעשיהם מוכרחים
 שהם השרת למלאכי דומים ג״כ הס הפרה כדין לחלוק העתידים

 אומר את׳ איך זא״כ יצה״ר להס ואין נולדו לא שעדין כרשותך עדין
 שיאמרו השרת למלאכי בסעודה קנאה ומטיל ודם בשר מפי שמועה

 אומר שאתה ממנו טובים אשת ילידי להיות שעתידות הנשמות וכי
 מה סי' ־ אחד צדיק עתיד הקב״ה לו והשיב ־ ודם בשר מפי הלכה
 רצוני אין שתים כת ופרה שנתה בת עגלה אומר ר״א מזכיר שאני
 ר׳אליעזר אומר שאני מה אלא כך חומר כשמים שהוא שעכשו לומר
 לאויר כשיצא אחד צדיק שעתיד עתידית מגלה שאני הוא אומר

אליעזר רבי אמר חדושיס שכמה ואף פרה כפרשת לפתוח העולם
 הזכיר



פרשת
 חדוש שהוא תלמןדא ככוליה ליה דתקילא משוס פרה ענין הזכיר

 והיא אחכתה אמרתי עליה שע״ה שאמר פרה כפרשת שאמר גדול
 מחלצי זה שיצא רצון יהי ואמר מרע״ה כז חמד ולפיכך רחוקה

 7מכי אמרו כשס דכר דהאומ' דכיון עודשהזקש׳למרע״ה ואפשר
 ודס כשר מפי שמועה לומר לך יש הכיח מה א״כ לעולם גאולה

 גאולה להכיא שיזכו כדי אומרה מפי הלכה אומרים אדם כני א״כ א
 הלכ' שתאמר כלאו גאולה להכיא רוצה אתה אס רכש׳ע אחה אכל

 רוצ׳להבי׳גאולילעול׳עליוני' אתה אס מעכ׳בידך ודסמי כשר מפי
 מוכנים כלומר ברשותך אלא שלך אמר ולא ברשותך ותחתונים

 אומר שאני מה למ״ר הכ״ה והשיב ־ כידך מעככ במאמרךויש
 האמת ויכויןאל בארץ אחד צדיק שעתיד לפי הוא לו מפי הלכה
 והוא עסהכל לחלוק שעתיד האחד ושם וזהו פרה בפרשת לדרוש
 שאף יולד שלא עד בז ומתפאר משבחו לכךאני האמת אל יכוין כלבד
 רביסכדאמרינן עליו שקמו מטעם הוא אליעזר כרכי הלכה שאין

 כהזהב אמרו שכך מקום ככל ידיה על אשכים הלה בהזהבאבל
 מקום ככל כמוהו שהלכה כני אליעזר אצל יצתהכתקולמהלכס

 שיהא רצון יהי ואתר בז חשק השלום רכינזעליו דמשה ניחא ובזה
:עמך מכוין שהוא כיון מחלצי וה

 אמאי יוחנן דרכי כגמרא מ״ש עם לזה קרוב ׳עוד ואפשר
 דוד שאמר משוס הלכה משמו אמרו שלא איקפד

 אמר' אי מרע״ה שאל זה דובכות שפתותיו עולמיס באהליך אגורה
 הלכה אומר דהיית ניחא מתיס היו וחבריו אליעזר כשלמאשרכי

 חיים הס כאלו דובכזת שפתותיו להיות משמסשהיהמועיללהס
 וחבריו ג(יעזר רכי שהס והתחתונים המלאכים שהס העליונים אבל

 ששמים שאף ברשותך לומר דקדק ברשותך וזהו כשמים הן עדין
 שמיס השתי' שנאמר אדם לבני הארץ נתן הלה מ״מ שלו הס וארץ

 האלקיסכשמיסואתה אמר בנו והחכם נתןלכניאדס והארץ לה׳
 ולא הארץ על שכינה ירדה לא מעולם• חז״ל אמרו וכל הארץ על

 וזהו כשמי' הס דעדין נולדו לא שעדין כיון כן אס למרוס משה פלה
 אומר שאתה מה לו יוסיף ומה יתן מה עליו שאתה במקוס ברשותך

 כך אומר ני ב ג^יעזר אות' היית מיתתו אחר בשלמ׳אס משמו עכשיו
 היינו הקלה והשיב ־ דובבות שפתותיו להיות ליה דאהניא ניחא

 שעתיד גדול חכס בארץ לעמוד אחד צדיק שעתיד ליה דאהניא
 הולדו ערס משמן הלכה אמר לא עכשיו ואס החכמים עם לחלוק

 שאני לפי חיים אלקיס דברי ואלו אלו עליו אח׳כ לומר אוכל לא
 אומר לא ואס בפרה שיהיה הדין לומר אני וצריך כתורה משתעשע

 כתורה עושק שאני עכשיו אכי מוכרח כלל ודם כשר כשם ההלכה
 לומר ולא האמת שהוא מה פרה של הדין לומר נתנה שלא עד

 נמצא ויחלוק כזמנו אח״כ כשיקום זא״כ אמת אלקיס הי כי ההפכי
 אלקיס דברי ואלו אלו עליו לומר אוכל ולא ושלוס חש שקר שאותר

 לכן האמתית רק הסברות שני אמרתי לא אני חייסשהרי
 בעצמי הפרה דין לומד שאני מעכשיו מקדי׳אני עושה אני המצא׳

 יודע שאני מה הפ;ה כדין אומר ואני החכמים נולדו שלא עד
 אומרים וחכמים הפרה כדין כך אומר אליעזר רבי להיות שעתיד

 יעזר1ג רבי כשיעמוד שבזה דעתי לגלות דכר שוס בו פוסק כךזאיני
 בעדו טוב להליץ כח לי יהיה חכמים עם ויחלקו גדול צדיק שהוא
 הקכרו׳קודס שתי הזכרתי שהרי חיים אלקיס דברי ואלו אלו ולומר
 כמה שקרן יהיה לא מהחולקים חד ושום כעולם החכמים שיהיו
 ואני היותם טרם מפי יצאו הסברות שבי שהרי הדין הוא כך שאמר

 הרוב גזרת כפי לחכמים הדברים הנחתי רק הדין פשקתי לא
 שלא עליו חסת שאתה כזה שאדם יה״ר ואמר בו מרע׳יה חשק ולזה

 מחלצי זה יצא עליו חולקים שרבים ואף דכר שקר עליו יאמרו
 שאמר בתה לזה קרוב שכתב פענח צפנת בספר ראיתי כתבי אחרי

 ׳ בדבר החולקי זהחכמי' המלאכים שפירושו והתחתונים העליונים
 אמר ולא אחד צדיק עתיד אמר ולזה מפרש אני כן נס זה דרך ועל

 אחת סבר׳ אלא היתה לא0שא לעי זה בדין שיחלקו צדיקיס עתידין
 ברוא קודם הדין ולומר להקדים הקב״ה צריך היה לא בדבר

 הצדיק לכבוד הקב״ה שחס לפי אלא האמת הוא כך שהרי החכמים
 כמותו בדורו היה שלא אלעזר רבי שהוא שבדור המיוחד האחד

 הפירוש שזה דבר שחר עליז יאמרו שלא חכמים עס לחלוק שעתיד
 שהפירוש חייס אלקיס דברי ואלו אלן שז״לכמ״ צרפת חכמי כתבי

 שייך שפיר קדוש פה יתברך מפיו יצאו החלוקות שכל כיון הוא

סא חקת
 סכר' דגס מרע״ה ושכר אמתית שאינו ההכרא על אף הכי למימר

 להכריז כ אח הכ״ק שיוכל כדי הכראס טרם הכ"ה שכה וכ"ה ב"ש
 הס התס מרע"ה את־ כך אלא חייס אלהיס דברי ואלו אלו עליהם

 יחיד שהוא אליעזר רבי אבל רכים של ככודס על וחסת רכים
 כרכים ושקול גדול צדיק מיש יתבייש שלא עליו מדחסת רכים כנגד

מחלצי: שיצא יה״ר נשתטח לכך

 כה וכולי מקדש מלאכיס משה וישלח הכתובים וגבאר
 בחרב פן עד וכולי ישראל אחיך אמר

 ונשב דלכתוב סגי מצרים אבותינו ירדו אס להזכיר לו תה צ״ע זכו'
 פן מאי ותו ־ להס הרעו לא שהרי ולאכותינו מאי ותו במצרים־

 ק״ץשנה להס ויתר הב״ה משז"לכי עם ויראה ספקיי לשון כחרב
 חש זרעךובזה יהיה גר כי שנאמר תמה הקץ את שחשב לפי מהת'

 התלאה כל את ידעת אתה אדוס למלך לומר ששלח שאחר מרע״ה
 היה השטר כתשז״ל הוא מצאהנישהענין כתיב ולא מצאתבו אשר

 אדו׳ לו שיקשה מרע״ה חש פרעת לא ואתה פרעתי ואני שבינו על
 השיב תהשטרלוה שנה ק״ץ חייב ישראל אתה גס זלדידךמיניחא

 משל החוב ענו פ שאנחנו לך דע לו ולומר אדום אזן לגלות מרע״ה
 השט' זמן נחשב ומשס מצרימה אכותיכו וירדו ירדתנו קודם שהרי
 שאנחנו הבור את פירוש רכיס ימיס בתצריס וכשב שכתוב וזהו

 אחר כי ליתא הא מועטיה ימים אלא כגלית ישככו שלא חייכיס
ןנשב בכינו אנחנו כאלו וה״ל השטר נחשב מזמנם אכותינו שירדו

: רכים ימים כמצרים
 כל את ידעת אתה לו לומר מרע״ה שהקדיס עוד ואפשר

 הס ישראל אדום יאמר כאולי חש כי וכולי התלאה

 ברחו ואח״כ הארץ כמיטב הושיבם העני פרעה שהרי טובה כפויי
 במדרש כמ׳ש וכו׳ נזבחה ננכה כטענת הארץ טוב כל כידס והוליכו
 כל את ידעת אתה לוה להשיב הקדים לזה ישראל על המן שאמר

 שנינו שעל חוב השטר בענין ידעת אתה פירוש כמ"שז״ל התלאה
 ולא להם לא בארץ זרעך יהיה גר כי כתוב היה השטר ובלשון היה

 עבדותינו כשכר מצרים ארץ טוב הולכנו לכן מצרים בארץ כתיב
 וירעו עוד אמר ־ תשובה ה״ל ו״ל הרמכ״ס דברי שהם שידעת וכמו
 שאעפ״י כהשגה שם ז"ל הראכ"ד דעת והיא אחר׳ טענה לרמוז לנו

 וכמש״ה כשעבוד הוסיפו הס מ״מ אותם וענו ועבדום גזר שהי"ת
 שאנחנו עלינז תחשוב אל ז״ש לרעה עורו והס מעט קצפתי אבי

 נכפהבטוכתך שגס אתה וסבור למצרים שעשינו ממה טוכה כפוי
 ־ יתברך ה' מגזרת ייתר לנו וירעו אדרכה הטיכלעמכד לא דהס
 כמאןקרינן בגמרא מ״ש עם יראה • לכומצריסולאכותכו וירעו

 בניס מרעים זרע תנא האי כי רשע כן כרצדיקיארשע לרשיעא
 רשעים המצרים אותנו עשו למצרים ירידתנו מחמת זהו משחיתים

 לאכותינן שגיגרמו נסבה היו ובוה נוי מקרב גוי חז׳ל וכמ״ש כמותם
 קולנו וישמע ה׳ אל ונצעק רעים כ״כ שהיינו ועכיז מרעים שיקראו

 כמשז״לגןו חסר זכיות כלא קולנו שהיה שאף חסר קלנו אמר
 השתל( תפלתנו אז הוא ברוך הקדוש שמע הכי אפילו גוי מקרב

ה׳ ישמענו זכאים אבו שאין אף נמי
 סורר דכן הדין שהוא מה עם חסר קלנו וישמע עוד ואפשר

 שנאמר אתי כקול שויס ואמו אביו שיהיו עד אינוחייב
 זה אחד כקול מדברים שביהם כאלו חסר שהוא בקלבו שומע איננו
 שאינם אף שישראל לך דע לאדום השלים עליו רבינו משה אמר

 לשלוע יכולים העולם אומות ואין אחדות להם יש מקום מכל זכאים
 ה׳ וישמע וזהו לשונם את שנו שלא בזכות יצאנוממצריס ואס בהם
 אחדות לבו שהיה לפי היה צעקתנו ה׳ ששמע מה פירוש קלנו את

 ־ בי תעכור לא אדום אליו ויאמר ־ אחד כקול מדברים כלנו כאלו
 מה קילכס י ה שמע שבמצרים ממה ראיה מביא ישראל אתה יאמר

 לא בי אכל תחיה חרכך על בו מאדוסשאיןכתוב שאינו למצרים
 לך אוכל ולא צדיק אתה אס מסופק אני פירוש בחרב פן תעבור

 הספק. על וא'כ עשו ידי הידים יעקב קול שהקל בזמן אבי אמר שכן
 אחר לפחות צדיק שתהיה אהרגך לא לקיאתדשאףאס אצא

תעבור לא וחרג שאז״ל כמו בהלה לכס יהיה לקראתך אצא שבחרב
: שלוס של אפילו בארצכם

 את ידעת לואתה להקדים ליישבמהשהוצרך עוד ואפשר
 נא נעברה כאומרו לו הספק ולא וכולי התלאה כל

ויוציאנו לכתוב ציאנממצריס וין מלאך לחז יי מאי ותו בארצך־
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פרשת
 יהיה המלאך זה קשה ותו :שיהיה מי יד על יהיה ממצרים

 דכתיב הנמשך סותר כמאז״ל ה מרע או ממש מלאך אז שיהיה מי
 ותומידחקולמרע״ה י מלאך ולא אני אכיה׳ דהאאז״ל )יוציאנו

 לי׳ לישדר מלאך וישלח לו לשלוח אדים מלך של שניו כין אצכע לתת
 ותו ־ הכית ופתחות כחרב פן מאי ותו ממצי-יססתס' ויוציאנו

:ליה אהרגךמיכעי לקראתך אצא מאי

 ויאמר עצמו יתחזק דו' א שמלך שאפשר מרע״ה התחכם אמנם
 שלום שלוחי אלי לשלוח מדאצטריך ממני ירא ישראל

 אני בפסוק ז״ל בכאן יחיאל מהר״ר הגדול הרב בשם ששמעתי ע״ד
 מתחזקי׳ המה אז לאויבי שלו׳תחל שולח כשאבי פי׳ אדבר וכי שלום

 מה משה לז״א ׳ ממנו מתיירא דוד בלבם שחומרים בי להלחם
 למפורסמו׳ דהא איס מתייר נו שא מטעם אינו לכעשלוס שולח שאני
 כמצרים מצאתנו אשר התלאה כל את ידעת אתה וגס ראיה א״צ

 שלחת למה מרע״ה אתה א״כ אדום מלך יקשה ואס הוציאנו והכ״ה
 כילקו׳ מ״ש עם יוכן ־ מלאך יישלח ז קזלנ וישמע השיבו לזה מלאכים

 ׳ויחכם לחכ תן זש׳יה אצסיחון מלאכים פ׳וישלח ילמדנו כשם זאת פ
 אמר זרד נחל את ועברו סעו קומו ה' לו כשאמר וכולי משה זה עוד
 אמר לחמה בו התגר אלא לאו לו אמר שלוחים נשלח להקב״ה משה
 למדתי ממך להקב״ה אמר קדמות ממדבר מלאכים ואשלח משה

 לך לי אמרתי ממצרים עמך להוציא כשנקשת לעולמך שקדמת
 רוצה שכשהיה מרע״ה למד שמהב״ה נמצא פרעה אל )אשלחך
 שלום שלוחי כתחלה לו שלח זה כל עם היכלת בעל הוא ש אף להלחם

 לא ממצרים להוציאנו בדעתו וגמר קולנו את ה' ששמע אעפ״י זה
 והקדימו משה שהו לפרעה מלאך שלח תחלה בכחאלא הוציאנו

 כעצמו ממצרי׳הוא ויוציאנו אז רצה וכשלא עמי שלח לו לומר שלום
 קטןבמלת זקף ושם הטעמים כעל התחכם ולזה ומכות מלחמה ע״י

 תלת על חוזר אינו ממצרים ויוציאנו כי מפסיק שם כי לומר מלאך
 וכו' נא נעברה ־ ה׳ וישמע הכתוב בראש שהזכיר להי״ת רק מלאך
 המלך דרך שממאתר לפי נטה לא אתר ־ נטה לא נלך המלך דרך

 כמ״ש ללכת במלך הדין שהוא כתו שנלך בהפך ולפרש לטעות יש
 ויונתן ׳ גדר לעשות פורץ תלכיסהתלך בהלכות הרמב"סז״ל

 לכל ראויה שהיא בתולה נבעול לא ובכרם בשדה נעבור לא תרגום
 לו שיש לכרס שמכונות ארזשית נבעול לא גס הפקר שהוא כשדה

 של גנובים מיס שהס נשואות נבעול לא גס כאר מי נשתה לא גדר
 כן שאמר כוונתו ויראה נלך עולס של מלכו המלך דרך אלא אחרים

 שלחז לזה גויות לבעול מותר במלחמה הוא שהדין אדוסלפי למלך
 שמניחו אחר מלימה אינו שזה מזה■ יתיירא שלא לו לומר

: בשלום בתוכו לעבור

 וחרב בברייתא מ״ש עם ירא׳ בי תעבור לא אדוס אליו ראמר
 שלום חרב לך שאין שלזס של אפילו בארצכם תעבור לא

 אתה אדום מלך בעצם ז״ש יאשיהו נכשל ואעפ״כ נכה כפרעה
 יודע אינך וכי כשלוס תעבור אלא תקניטני ולא כי שתעבור אומר

 בפתחות בחרב פן )זהו שלום של אפילו רע הוא חרב שהעברת
 לא וחרב מהבטחת לך הידוע שלוס של חרב כאותו פן כלומר הבי״ק
 לקראתך אצא עצתה טענה כאותה שלזס של אפי' בארצכס תעבור
 אצא כתב ולזה שלוס בחרב בי שתעבור שאמרת דבריך לסתור

:והריף אהרגך כתב ולא לקראתך
ורש״י ישראל אחיך בלשון שפתח מה לבאר אנו צריכים ו^די[

 דה״פ לזמר ויראה לכאן אחוה ענין מה בזה הרגיש ז"ל ■
 1ישר ואני גוי שאתה אף פירש ישראל אחיך אתר כה מרע״ה אמר
 בלא מימיך לשתות יכול והייתי הוא הפקר הגוי שממון הוא והדין
 נוהג אני מקום מכל מותר הגוי גזל דאמר למאן גס ומה מהיר

מכרס: ונתתי אחיך הייתי אני כאלו עמך
 ישראל של שור ה' סימן ממון נזקי ח' פרק ז״ל הרמב״ס וכתב

 לפישאיןהגוי׳ פטור מועד בין ם1י כין גוי של שור שנגח
 כדיניהם־ לו דנין נו ק והרי שהזיקה בהמתו על האדס את מחייכיס

 זה נ"שקנס מועדמשלס בין תם בין ישראל של שנגח גוי של )שור
 נפש' מה בגמרא פריך ל״ח דף וה' ד' פ דהתס וצ״ע ־ ים לגו הוא

 דוקא לאו רעהו ליפש׳אי כמי דישראל נגח כי דנכרי דוקא רעהו אי
 אמר אבהו רבי אמי־ ותשני נחייב דנכרי נגח דישיאלכי אפילו
 מפרש היכי ומהשתא ממונן והתיר עמד גויס ויתר ראה קרא

 דוקא רעהו נד תיפכן אנסו סרמב׳יפז"ללההיאסוגיאאידרני

הקת
 פטור דנכרי נגח כי ישיאל הכי ומשוס דוקא רעהו לעולם וה״פ
 התיר אבהי רבי השיב ליפטילזה לישראל נתישננח בכרי וכ״ת

 הוצל למה א״כ דוקא דרעהו הרמכי׳ס דסבר דכיון קשה כ א ממונן
 שאין לפי 'פטור שה כותי שור שנגח ישר^ של שזר ץ לחלו טעם לתת

 דוקא דרעהו ויתיפזקלי בכך דחקו ומי האדם את מחייבים הגויס
 צריך למה א״כ דוקא לאו רעהו צד תופס דרכגאבהו נאמר ואס

 קנס משוס דחייב ישראל של שנגח נכרי שזר בחלוקת טעם לתת
 כי בגמרא דהא דוקא לאו דרעהו כיוון דיננו הוא שכך לי ותיפוק
 ישרי!: של שנגח נכרי חלוקת לי' קשיא לא דוקא לאו רעהו צד קאמר

 שסדשזר שכתוב סז״ל הרתב כדברי אתפלא אשיב ?ור
 הגזים לפי פטור ככרי של שכגח ישראל של

 כדיכיה׳ לישרג( מזכין אכו והרי שור שכגח בשור האד' את מחייכים
 שכי הרשעה מלכות שלחת וככר וה' זקשהמהאדגקסינןפ׳ד׳

 א11 לכו ואין אמת תורתכם כל עד תורתכס למדונו וכולי סרדיוטות
 ליפט׳ כמי דישראל כגח כי דככרי דוקא רעהו אי כפשך מה זה דבר
 דאלן דכיון וקשה לחייב כתי כגחדככרי כי דוקאדישראל לאו ואי

 דבר אלא להם הוקשה לא ומסתמא התורה כל למדו הסרדיוטית
 י את לזכות יכול אחה אס לדין שבאו וגוי דישראל הדין ידעו אבל זה

 ז״ל הרתב׳יס שכתב כתו ואס כך דינכם להם אתור כדיניהם ישראל
 החכמים להם השיעי לא אתאי א״כ כדיניהם פטורים שהגויס
 הוא שכך לפי פטור דנכרי נגח כי וישראל דוקא לאו רעהו לעולם
 כדיניהם: כין ביןבדיננז לישראל לסייע אנו צריכים ולעולם דינכם

 דלעולס חבריה מתרץ דחדא תרתי הני ליישב לע״ד ויראה
 דסבר דכיין וכ״ת דוקא לאו סבררבינוז״לדרעהו

 טעם צייך אין חייב שנגח בכרי שור חלוקת דוקאא״כ לאו דרעהז
 אותרי' הישי־^ זכאי בדיננו שאס הוא והדין לחייב דיננו הוא שכך
 משוס הוא זאת לחלוקא אף טעס רבינו שמ״ש י"ל הוא כך דיננו לגוי

 דבישרגז קשה אכתי כגוי הוא 11וישר דוקא לאו רעהו תימא דאפילו
 נכרי של שור לומר גזרו ולמה נזק חצי אלא משלם אינו הס נמי

 משלסנ׳שוהיהלהסלהקלבתס כיןתועד תס בין שנגחשלישראל
 חצי תם וכישראל דוקא לאו דרעהו כישראל שהנכרי כיון בזק חצי
 דוקא לאו רעהו צד דכגתראכיקאמר ז׳לדאף רנינז וסכר בזק

 ליכא חלוקא דכההיא משוס לאו ישראל דנגח בכרי ליה קשיא לא
 ישראל מחלוק׳ דפריך ומאי תס מחלוקת קושיא איכא דודאי קושיא

 אלימתא הויא הקושיא דמהתס משוס הוא בחייב דבכרי נגח כי
 נגח כי דנכרי קשה דוקא לאו רעהו שתאמר אפילו א״כ טפי

 שלם נזק משלס ואמאי תסישלסח״ב ועל כיש־אל יהיה דישראל
 הוצרך לכך הוא כך בדיננו לגוי להשיב האדם דכפיזהלאיוכל

 נזק ישלם תס שאפילו דנגחדישראל נכרי לחלוקת טעם לתת לבינו
 הוא קנס זה ודבר רבינז שכתב מה וזה ממונן שהפקיר לפי שלס

 א׳יש ובזה קנס הוא שלם נזק משלס תם שאפילו זה דבר פירוש
 רעהו לעולם לסרדיוטות חכמים השיבו לא דלהכי האחרת הקושיא

 דאכתי כדיניה להם דנין שאנו לפי פטו־ דנכרי וישראל דוקא לאו
 יהי׳ לא כתם דישראל נגח כי נכרי מחלוקת הסרדיוטות להס ישיבו
 שכך לישראל מזכים אנו להשיב ישראל יוכלו לא דהא נזק חצי אלא

:דינכוכך שחין יתואדיננו
 וז״ל ממונן ד״ההתיר והי ד׳ פרק ז"לכתבושס והתוספות

 ־ שלהס שור שנגח שלנו שור זה בענין דוקא
 מתנו שמוציאין שלנו שור שלהם שור דוקא צ״ל בזה״ד הגיה מהרש״ל
 שלה׳פטור שנגח שלנו שור אכל ג כה׳ הפקר דממונן משוס חשלומין

 הדכורשכתכו סוף ניישב דרכו ולפי כתיב דרעהו תורה מדין
 רעהו הכא דאצטריך ניחא בעלמא אסור הגוי גזל דכשלתאלמ״ד

 דאמר למאן אכל גזל שזהו אע״גדס״ד נכרי של שנגח ישראל להתיר
 לתיפטר רעהו אצטריך אתאי דהכא קשה מותר הגוי גזל בעלמא

 תותר תתנו לגזול השתא שאסנגחשורשלנכריפטורמתשלותין
 רעהו קושיתסדאצטריך לדחות ויש ־ נזקותיבעיא לשלם שלא

 להן והוקשה טעות בלי התוספות כוונת ואפשר הקדש־ להוציא
 משוס הוא נכרי של שנגח ישראל של שור פטור דלרביאבהודטעס

 ולתנייא כשור פטורה הך תנא דתני חיריא מאי א"כ מתונס התר
 פטור הגוי ממון וגזל הגוי את שהזיק ישראל נזקי בכולהו בעלתא
 דכעי סיפא תשוס שנגח בשור הדין דכקט וכ״ת הפקר שמתונן
:!א ליתני לא כ א ש י ב משלם מועד כין תם בין כישראל דגוי לתיתני

סיפא



פרשת
 בעניןזה ודוקא הפקר ממונן אין בעלמא דלעולס תירצו לזה היפא

 דינה' הוא כך לגוי לטעון לנו שיש ז"ל הרמכ״ס כמ״ש ממונם התיר
 א״כ ממש מותר הגוי גזל דלמ״ד בעצם הקשו ובזה כפטור

 הכא מתני׳ לומר ודוחק שנגח ישראל של כשור דיכא תנא תני למאי
:הכא היא משנה התם דהא אסור הגוי גזל כמ״ד

 הגיה מהרש״ל וז״ל כתב הלכות בחדושי ל ז האשכנזי והרב
 דאס לכ״ע הגוזל פרק דאמרינן י דלתא לקייס והנראה

 אצטריך לא "כ א כלל גזלה וליכא וכהו בדיניהם הישרג( לזכות יכול
 בין תם דבין ישראל של שור שנגח נכרי של בשור התרא לאשכוחי לן

 כמאן ז״ל התוספות דאליביה לדבריו וצ״ע ־ שלם נזק משלם מועד
 פטור דנכרי לאיכהרמב״סז"להריכתבדשורשלישראלשנגח ה

 הרי ז״ל כהראב״ד ואי ־ בהמתו על האדם את מחייבים אין שהגזים
 וא״כ המזיק גוף תופשים שהגויס אלא כתב לא ז״ל הראב״ד אפילו

 תם דישראלשאפילו שנגח נכרי בשור התדא לאשכוחי צריכיכן הא
 א״כ המזיק גוף אלא תופסים דאין כיון כדינם דאי שלם נזק ישלם

:עשרים אלא :שו אינו והנתפס ק' שוה הניזק שהשור לפעמים
 כרוה שרים חפרוה באר ־ לה ענו באר עלי ישראל ישיר אן

 והשנוי וכרוה חפרוה כפל ותו ־ לה מלת ק״ק ־ העם נדיבי
: שונות במלת ענין כפל הוא שהדרך הגס

 פשקה וכשמתה מריס בזכות הבאר בגמרא מ״ש עס ויראה
 שבאה שוררו פי' לה ענו זהו שניהם בוכות וחזרה

 בזכות שחזרה שוררו היא שמתה ואח״כ לה .זהו מריס של בזכותה
 אלו שכתב ז״ל רש"י לשון לזה ויסכים שרים חפרוה באר. וזהו שניהס

 הזה בפסוק בילקוט ש מ׳ עם העס נדיבי כרוה א״ע ־ ואהרן משה
 הית׳ חברותיה אצל בספינה לדגל מדגל להלוך רוצה אשה כש־יתה

 יוצאים והמיס יעברנו לא אדיר וצי שנאמר המיס כאותם הולכת
 שנאמר סוף להם שאין ואלנות דשאים מיני ומגדלים אותו ומקיפים

 של שבארה בנאותדשאירבצניעלמימנוחותיכהלכיעייןשסהרי
 חפירה לשון אינו כרוה זהו ופירות דשאים מיני להם מגדלת מריס

 שעשו לומר ורוצה גדולה כרה להס ויכרה ע״ד סעודה לשון אלא
: הנהר תי שמגדלים והפירוה האילנות ע״י סעודה

 מ״ב בשכר וכו׳ מהס ותבקענה סוטה * בלק וירא
 מיהא תאותו מ״ש עד זכו׳ בלק שהקריב קרבבות ץ ?~

 ויגר ־ הכתובים נבאר : הואי לקללה
 • לי ארה נא לכה ועתה מלאכים־ וישלח מואב־ ויאמר מואב־

 מתייר׳ איני וו״ל ממני הוא עצוס כי בפ׳ שדרז״ל מה כפי לדקדק יש
 כמוהם אני גס כי גבוריס שהס ולא שחייליתסמרוכיס לפי מהם
 ונתקיים בפיהם אלא כחס שאין לפי מהס מתיירא שאני מה אלא
 כתיב דהכא קשה זא״כ יעקב קול הקול סבא ישראל ברכת בהס

 לפי מזאב שיראת משמע הוא רב כי העס מפני מזאב ויגר בקרא
 הוא כי דסכרירזי׳לדהאי לפרש ודוחק ־ רבים חיילותס שישראל
 מפני מואב ויגר וה״פ לך כיחטאתי נפשי רפאה כמו אעפ״י במקום

 אף שנתיירא והטעס כישראל ג״כ מואב הוא שרב אעפ"י העם
 ישראל שבירכן ישראל כבי שהם מפני כישראל שחיילותיומרוביס

 נתינת כי תלת וניישב דרכם לפי בעצם לומר ויראה ־ בקולס סבא
 שחיילותמואב כשביל אדרבה כי הכתוב הגיד זה״פ כפשוטו טעם

 אפש' עמי כלבו שאמר מלךמואב ויגר לזה כישראל וגבוריס מרוכיס
 עבור ישראל את להניח שלא לבס וכחסוימלאס חילם כרוב יבטחו

 וגבוריס מרובים היו לא מואב אסחיילות דבשלמא ייפלו בגבולם
 אומר שהיה לפי ילחמו שמא מואב מלך מתיירא היה לא כישראל

 אבל מרובים עם להלחם לבס ימלאס איך מעטים שהס כיון בלבבו
 הוא רב כי עמו פי העם מפני יראתו טעם מלךמואב שנתיירא מה

 ויחזור ישראל עם להלחם לבס זסברדבשבילרובםוחזקסימלאס
 יחזור כירבהוא ומלת מזאב ור״לעמושל מואב מלתהעהלמלת

 לתת בא ישראל בני מפני מואב ויקץ עוד אתר מואב עם הוא רב כי

ג ם חקת
 נתיירא לתה זגבוריס מריבים חילותיו שמואב אחר כי הכתוב טעס

 שכרכם ישראל בני שהס תפני תואב זיקץ כי לזה והשיב
 ממלת והשנוי הכתוב ייתור יתיישב וכזה כפיהס כחם שיהיה

: ודוק ישראל לבני העם

 ז״ל רכינו מדרך חוץ וכו׳ צפור בן ובלק עד ,וכו מזאב ויאמר
 שהיה התקיף המלך גכורס שתת יראים שהיו נאמר

 הרתב״ן שפי' ע׳ד חלשי ועמו חלש והוא כןצפור לבלק והמליכו להם
 למ״ד וזהו כעולם קטן הוא מואב מלכות 'ז"לבפ׳כירבהואכי

 ,שהו למואב מלך להיות בלק שהיא המלךהחלש זה נאה לומר למואב
 היו ולזה הדור לפי הדורשים דורשיו דור זה ע״ד שפלה ממלכה
 הטי יבא ובזה חזק מלך לנו שאין פי׳עתה ילחכו עתה וזהו יראיס

 ולא למואב תלך היה צפור בן שבלק מואב ויגר אצל פה שהוזכר מה
 שכתבו לפי מואב מלך צפור בן בלק יירא ולימא הענין כתבי׳בראש

 שבלק לפי היראה טעם לבאר מואב ויגר שאמר היראה אצל כאן
 והרמב״ן יראים היו לא מלךחזק להם שהיה דקודס מלך היה החלש

 : נתייראו תקיף תלך היה שבלק שאעפ״י אתר כי בהפך פירש ו"ל
 לאתר מלת לאתר לו לקרא תאי לדקדק יש מלאכים וישלח

 ככשיף גדול חכם היה בלק כי תשז״ל עם ויראה תייתר
 מה ומההוא הרע עין בישראל שישלוט כדי אחד כלל אותו ולמד

 העם הנה ויאמר לישראל שישבחס פי׳ יצא עם הנה לאתר שלמדו
 כדי כי מרז״ל ידוע כי הכשוף ישלוט בזה כי לו יש תעלה כמה הזה

 לאתר לימדו וזהו לשבחו בתחלה צריך באדם הרע העין שישלוט
 ממקום ממצרי' יצא עם הנה כי לישראל יש שבח כמה בפיו שיאמר

 הברזל מכור הכתוב כמאמר לצאת עבד לשוס הטבע כפי זכות שאין
 שהיו מאז״ל פי׳עס הארץ עין את כהה הנה אלא דיצא הגי ולא

 מפני לראותם יכול האויבים עין היה ולא אותו פין מק כבזד ענני
 הארץ עין את כסה יאמר או הארץ עין אח כסה וזהו הענן

 נעשה נש מה ראה וזהו הארץ עיני הס העיר וחשובי שהעשירים
 דידהו חשיכא מיית היכאדחטו כל הארץ את לרגל כשהלכו להס
 'שכקראי" הסשובי שימיתו הארץ עין בזכית׳לכסות נסבה היה וזהו
 במית׳החשובי׳העלס שנטרדו ידי שעל ממש כפשוטו או הארץ עיני

 מרגלי׳הס: אס בהם השגיח לבל עיניה׳מה' את הארץ עם העלימו

 אתר ובלעם לי לכלחרה בלק אמר שכאן השנוי יתיישב ובזה
 דאתרן היינו אלא קבה אתר והיכן לי קבה בלק בשם

 שבחם יפרש שיקלל קודם הרע עין בישראל שישלוט שכח שליתדו
פי׳שיאת' יצא עס הנה לאתר לו בת׳ש לימדו זזה בתחלה וחשיבותם
 : פירוש מלשון שהוא קבה והיינו שבחם ינחשהזא עס הנה
 הגאון והקשה שולחני שהיה פתורה אז״ל פתורה לשלח

 את עליך שכר ואשר בפסוק יעשו דמה מהרא"סזי״ל
 דעת ליישב לע״ד ואפשר ־ נהריס ארס מפתור בעור בן בלעם
 הכתוב בא לא כאן "מ מ בלעס עיר פתור שהיה דמלבד דסברי רו״ל

 וישלח איפכא למכתב ה״ל דא"כ פתור שהיה עירו שם להזכיר
 לעירן המלאכיםללכ צריכים דתעיקרא בלעם אל פתורה מלאכים

 מלת אח* פתורה וכתב מדשני אמנם עמו ולדבר בו לפגוע ואח״כ
 דאין לעולם אבל שולחני שהיה לבלעם תואר משמעדפתורה בלעם

 כדכתיב פתור היה עירו שם דאף הזה המדרש לפי חז״ל מכחישין
 על אשר זה ולפי תפתור בן־עור בלעם עליךאת ואשרשכר בהדיא
יושב שבלעם בלעם למלת אלא פתורה למלת חוזר איבו הבהר

היהעלהנהרוק״ל: אשר בארץ
 בקע אמאי ק״ק ־ סביבותינו כל את ילחכו עתה מואב ויאמר

 שאמר יראה חמנס אותנו ילחכו כתב ולא סביבותינו
 אחר ישראל עם להלחם רוצה אכי מדיןדלמיה לך יקשה לא מואב

 ,מתייר את' מתה וא״כ מזא את תצר 1 כדכתב נלח׳בי אינו שישראל
 סביבותנו הקהל ילחכו עתה עצמיג^א על מתיירא דאיני השיב לזה

 לנו המספקות מואב תבני שאינם לנו הסמוכות העיירות שהם
 עיר נוב על כמשז״ל אותי הרגו כאלו ליה הוה ובזה מחייתינו
 כאלו עליהם מעלה ומזון מיס להם מספקים שהיו תתוך הכהמס

 תברך אשר את ידעתי כי לי ארה נא לכה ו?תה : הרגס
 ולא מכורך ואמר ק״קכיהיכידפתח מבורךואשרתאוריואר־

 בלק דאתי לי ויראה ארור תאור ואשי־ לימא הכינמי יבורך אמר
 ותיסגי ישראל את לקלל צריך אתה דלתה בלעם תאמר אס בלבו

לזה רע שוס בך ישלוט לא שאברכך כיון ובזה אותך שאברכך לך
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פרשת
 יות׳ כי ידעתי כי הוא ישראל את שתקלל מצוך ,שאג מה בלק אמר

 אשר כי א(1 כיז לך אין בעניןהברכה כי מבכרכה בקללה לך יש כח
 לבטל שלא ברכתך אהניא אז לברכה ומוכן מבורך הוא כבר חברך
 מתייר׳ אני וא״כ ברכתו את זהמוכןלברכה הראוי האדס מן הדבר
 מוכן איני שמא כי ברכתך אלי יגיע לא אולי תברכני אס שאף
 כת לך יש ידעתי כי ישראל את שתקלל אומר אני לכן לברכה וראוי
 ראוי שאינו כלומר ארור שאינו אעפ״י תאור אשר כי בקללה גדול

 מצד בלעסהיתה שקללת לפי והטעס יואר קללתך מכח לקללת
 דעת ויודע בפי כמשז״ל יתברך בו שכועס השעה לנוין יודע שהיה
 לקללה ראוי שאינו למי אף לו מגיע שעה באותה שמקלל ומי עליון

 :באזתןהימי׳ כעס שלא עש׳הב״ה צדק כמשאז״ל בכעס שהב״ה לפי
בספ׳אהבת ממ׳יש חוץ ־ אשיבנה ולא וברך לקחתי כרך הנה

 ברכתיס טעמיס מב׳ לכלק בלעס שאמר יראה6עיל
 לשונך ודקדקתי כרך ברכת והנה לי שאמרת למדתי מדבריך האחד
 בדבריך הבנתי יתירא ברך ממלת ברכת והנה למימר סגית דתות
 התחל' ואילך מכאן ברך כ א׳ לברך התחלת פי' ברכת והנה לה״פ
 כבר אחת פעם שכרכתס שאחר שכר לך לתת רוצה שאיני גמור
 ללמוד לקחתי שאמרת יתירא ברך מלת ברך הנה וזהו עליהס חלה

 אמר שהקב״ה שיברך לפי לברך צריךאני אחר מטעס גס ■ ממנה
השמיענו וכבר אחור דברו להשיב יכול איני אשיבנה ולא שאברך לי

אחד: הכל וברך כרך רש"יז"לכי
 וירא׳ לישראל מיעקב והשינוי הכפל ק״ק ביעקב און הביט לא

 1בישר למעשה מצרפה ה הקב אין רעה מחשב׳ משו״ל עס
 מכוני׳ליעחב כשה׳ זהו בהס למעש מצרפ הב״ה טובה אבלמחשב'

 אזלא רעות מחשבות שחושבים ומרמה עקבה לשון טובים שאינס
 • אוןאסראיתיבלבילאישמעה׳ שהכתיב כמי האזן אותו הביט

 מחשבה וחשב יושר לשק ישראל לשס שמכונים צדיקים כשהס וכן
 שמחשב׳ לסי שכר לו לתת ראוי אין לומר השגיח ולא ראה לא טיבה
 בחלוק׳ השגיח לא עמל ראה לא כפועל וטורח עמל בלא היקה בלבד
 פרש״י בו מלך ותרועת * :ה׳אלקיועמו הטובה לענין בישראל עמל

 ויר׳ע״פ עמו ה׳&קיו היינו וק׳ק ורעות חבה לשון הוא תרוע כי ו״ל
 עוזר שהקב"ה כידו יעזבנו לא ה׳ כפסוק הראשונים מ״ש עם דרכו

 לאדם שכר ניתן אלא כהשפטו ירשיענו לא זעכ״ז תיצה״ר מן לאדם
 ה' כי ישראל מעלת ראה זהי היצת״ר מלחמת נצח יחידי הוא כאלו

 ועכ״ו האד' חוטח היה עזרתו שאלולי יחטא לכל לעוזרו עמו אלקיו
:לכדו נלחם ה" הוא כאלו עמו ממ"ה של ורעות חבה

 תרועה ונפרש בז מלך ותרועת עמו עודה'אלקיו ואפשר
 פ׳ מ״ש עם והענין ברזל כשבט תרועס לשון כפשוטו

 ־ כישראל ומתגרה האומות יצה״ר שמניח באשו עלהיצה׳ירועלה
 לו החשב טובת ישמחשבה שכר לו לתת לסייעו עמו אלקיו ה' והו

 וזהו מהאומות לישראל להם שיש הצער לפי תשא״ככגויס כמעשה
 היצה״ר שהוא המלך ושברון שתרועת לפי הטעם וי") ותרועת
 לקלפוסצערא מהאומות ייתר בז הוא וכסיל זק! מלך שנקרא
 והתו׳ "י רש דברי אהלים נסמכו למת אהליך טכו מה :אגיא

 לעיל עיין וכולי אראנו צורים מראש כי * אהבה ברצוף כתבתי ו״ל
 וכו' בעור בנו בלעם נאם ויאמר משלו דשא שמות: בספר

 ותו ־ משל ומשל חידה חוד אדם בן כמו ליה מבעי וימשלמשלו ק״ק
 חזי דשפיר אסנפיש בין העין שתום מאי ותו בה״א־ הגבר מאי

 וגלוי כתיב והדר בלבד אחת עין דמשמע העין נקט אמאי קשה
 וגלוי כתיב דבתר טובא קשה כסמך סתימה לשין נפרש וחס מינים

 שדי שם ומ״ש יחזה שדי מחזה אשר אל אמרי שומע הכפל מאי ותו
 כלעס שאמר ויראה עליון־ דעת ויודע מאי ותו דנקטטפיהכא־

 בנכואה רמות מעלות השגתי באמצעותם לישראלכי אקלל איר
 קסומנובלעס באומות אבל קם לא בישראל כמאז״ל ה למרע׳ קרוב

 מלאך ידי על הנביאים כל התורה ביהודי ו״ל הרב מ״ש עם וזה
 ה ומרע׳ וחידה משל ע״י הנביאים כל השני ־ עליון מפי ומרע"ה

 עת בכל מתנבאים אין הנביאים כל השלישי * בבירור הד?י רואה
 לעה״ז א11כתנבאו לא הנביאים כל הרביעי ־ זזלתמרע״ת שירצו

 תשתנה לא נצחית שתורתו מרע״ה זולת ראתה לא עין אבללעת״ב
 בלעם והנה הימים באחרית העתיד על שמדבר בלעם פ ומכללה
 היה לא ערל היותו משוס כי זולת המדרגות אלה לכל השיג הרשע

בלק
 מלת ותהי׳ המשל להסיר שהשיג משלו א ויש זהו בנפילה רק מתנבא

 ונטלתני רוח ותשאני כמו המשל ונטל שהסיר נטילה לשון זישא
 אף ־אל יש את שיברך הב״ה שרצה מקדם כי בלעם רוחאאמר

 על הדבר להשיג כמרע״ה במדרגה גדול היה לא ים לגו נביא שהית
 וזהו המשל שהסיר השיג ועכשיו משל כדרך משיגו היה רק כוריו
 דברי היו עכשו עד פירש נאם משלוז״ש וימשול כתיב ולא משלו וישא

 עיקר היה זהו מכשף בן מכשף לאביו דומה בעור כנו בלעס בכשוף
 הגוי׳לוע׳ יתרעמו שלא כמשז״ל ואפי׳כשתייתימשי׳הנבוש ,שלימות

 מושגת הנבואה אותה היתה לא חוזרים היינו נביא לנו אלוהיה
 וזהז 1גכרי מלאך מפי לי נאמרת היתה הגבר ונאם רק עליון מפי

 שתום נבואתי ב מקודם לי היה אחר חסרון וגס הדעת בה״א הגבר
 שלא סתומה אחד ועיני הנבואה להשיג פתוחה אחד שעיני העין

 שאינה אספקלריא רז״ל אצל נקרא שזה משל ע״י רק משיגה הייתי
 למדרגת שהשגתי זכיתי עכשיו אמנם * לשעבר לי היה זה מאירה
 שהוא הגבר נאס ולא למעוטי אל אמרי שומע נקרא שאני מרע״ה

 מה כנגד עליון דעת ויודע הגברים/ שמנבא ע״ש גבריאל מלאך
 לא עין הכתוב כמאמר לעתיד דהיינו משיגים אין הנביאים ששאר
 שהו׳ יודע שעליון מה לדעת להשיג זכיתי אני זולתך אלקיס ראתה

 ועוד שפירשום כמו לעתיד בלעם נבואת רוב שהרי לעתיד מת
 כלעס פרשו׳ מהס״ת חסר שאס לעתיד בטלה אינה נבואתו שאף

 מעלת •לו שיש לרמוז שדי שס אמר יחזה שדי מהזה פסול־•
 בכל הנבואה להשיג כח לי יש זהו שירצה עת בכל להתנבא מרע״ה

 • הנבואה ממני מפסיקין אין די אזמר שאני עד רצון לי שיש שעה
 כאשר שנבואתו רק ה מרע׳ חסרזןממדרגת לי עיני׳אין וגלוי נופל
 אבל .ערל להיות* פני על נופל אני אבל רעתו פני יחי איש ידבר

בחלום תדבר רואים מרע"השתס על הנביאים לשאר שיש חסרון
:בהקיץ העיניס גלוי הדבר רואת אבי אלא כך אינני

 אלא נכתוב לא דקדוקים בו שיש הגס תקודם למאמר ואבא
 בכמה ז״ל התוספות מ״ש דכפי שהוא העצום הקושי

 אכל טוב קצת הוי להתגדר וכשהוא לשמת שלא תר* דאיכא דוכתי
 אלא הוי דטכלא סגי אחריסלא את ולקפח דלקנתר לשמה שלא

 היכייליףמצוהשלא א"כ נברא שלא לו נוח כאתר עליו אדרכה
 דהיינו לקללת מיהא תאותו ואמר מסיק דכלק כיון מכלק לשמה

 אל כפסוק משז״ל עס כדוחק ואפשר ־ ישראל את ולקפח לקנתר
 כוונתם היתה ולא תיו אנוסים דהמואביס שתטעם מואב את תצר

 להרגו השכס להרגך הנא כדין עמתס להנצל רק כישראל להלחס
 היכי כי רק ישראל את ולקפח )א"כלאהיתהכונתבלקלקנתר

:דלהתגדר לשמת כשלא והוי הצלת ליה דתהוי

פנחס פרשת
ישראל וישלח רבה אהרןוכו׳מדבר בןאלעזרבן

 בה׳ועשהטוכשכוןארץורעה בטח ה זש׳ מלאכים 1י"

 שלום בקש טוב ועשה מרע פור ואומר אמונת
 וכז' צפור קן יקרא כי אחריהם לרדוף צריך אין תמצות כל ורדפהו

 אלו ביאור אחר־ במקום ורדפהו במקומך בקשתו השלוס אנל
 • אתנה רצוף נספר עיין השלוס למעלת הטב באר הכתובים

 הס צוררים כי למה המדיניס את צרור רבה מדבר תאמר וביאור
 • נבאר ועוד ־ וארא פרשת זה בחבור שכתבתי עמוק די־ך עיין
 הרי לפנחס שיאמר אי הכא איכא לאחרים לאתר תלת מאי ק״ק

 חמתי את השיב ייתור קשה ותו * ■אמור לכן אחריו כתוב
:כליתי לא וייתיר

 נימים י׳ יוחנן רני אמר סנהדרין נמסכת מ״ש עם ויראה
 כדי בעם המשחית המלאך מתם ואחד לפנחס נעשו

 פנחס ויעמוד דכתיב והיינו יהרגוהו ולא נאכלס טרודים שיתו
 גניה מ״ש עם מצורף הוא לאמר זהו קונו עם פלילות שעשת ויפלל
 פלילית של אחת אמירה נשכיל הקנ״ה אתר המתי׳כו' ויהיו

 פנחס סבור שיהא אפשר במגפה המתים על עמי פנחס שעשת
 שאנו



פרשת
 מלחמ׳שלו׳והוא נמקו׳ לו מתן הנני לו אמור לכן עמו בכעס שאני

 היינו ניחא לפלוני בשלמא בגמרא שאומר מקום שאומרי׳דכל ד ע'
 בשביל פירוש מר לא עוד אפשר גס : מלחמה דאיכא משוס

 כמ״ש המגפה גרמת אתה לפנחס לומר ישראל שיוכלו אחת אמירה
 לכןאמור הקב״ה אמר לפנחס שנעשו מהנהיס אחד שזה יוחנן רבי

 פלילית שעשה במה חמתי השיב הוא אדרבה כי לישראל תשובה
 פנחס וירא ׳בפ כגמרא לאמרעסמ״ש ירצה או :עסקוני

 לרב כביד חולקין אין ה׳ חלול שיש כמקום. שמואל אמר ראה מת
 ממרע״ה* רשות ליטול המתין ולא מעצמו הורה לפיכך ז״ל ופרש"י
 לימלך דאמ׳בא יוחנן אדרכי ופליגא הל״ל דא״כ למידק )ליכא

 אין סכר דאי דמזרין סבר שמואל איןמורקלואבל
 דלא הכי בלאו ה׳ולימא חילול משוס שמואל טעמא תלי אמאי מורין
 דאף י״ל לו מורק אין שואל היה דאס הדין ממרע׳יה לשאול רצה

 מ״מ לו מורין שאין אף אבל לו מורין אין דבאלימלך מודה שמואל
 לישאול לא מהרב רשות ליטול הדבר שיעשה קודס הקנאי צריך
 משוס המתין לא ופנחס אלך ברשותך לרב לומר אלא הדין ממנו
 תבזיס שבטיס התחילו בגמרא מ״ש יובן ובזה ג ה׳ חלול
 ידעו לא וכי מבזים הכלדלמה ומקשים וכו' פוטי בן ראיתם אותו

 ניחא בהא אמנם בזה כתבתי תאוהלעיניס ובספר כדין שהרגו
 ליטול המתין שלא הרב לככוד חש שלא להבה היה שכיווהו דמה

 כן שעשה שמה שמואל מאמר הב״ה להס והשיב רשותממרע"ה
 בן קנאי וזהו לרב כבוד חולקין אין ה׳ חלול במקוס שראה לפי הוא

 וזה אהרן אחר תיחסוהו לרעה אותו מייחסים שאתם עד פי' קנאי
 ביזוי של אחת אמירה כשביל פירש לאמר משה אל ה׳ וידבר יאמר

 אחר יחהוהו ולכן מרע״ה לכבוד חש שלא פנחס על השבטים שלעגו
 רשות ליטול המתין שלא ומה אהרן אחר ליחשו יש אלא כן אינו פוטי

 קנאתי את בקנאו אלא הרב לכבוד חש הלאומשוסדלא ממרע
כתב ולא קנאתי את בקנאו דכתב ניחא וכהא חילולה׳ שיש במקוס

: נקמתי בנקמו
 שאז״ל מה מלבד הכתוב שיחסו •עזר בן פנחס לומר ואפשר

 יחהתי לכן וה׳'פ אמור עסלכן נמשך שהוא אפשר
 כדכתיב התורה שהיא בריתי את כמתנה לו נותן שהנני לפי אוהו
 שיזכה שראזי שהטעם ילומר להקדיס אני צריך לכן בריתי לא אס

 אהרן בן אלעור בן פנחס שהוא לפי הוא לדורות תורה של לכתרה
 כמ״ש לתורה אכסניא נעשה שכן וכיון דורות ג׳ עמו שנתקיים

 ־. בחיים שלשתן והיינו עולם ועד ה׳מעת׳ אתר ואילך מכאן בגמרא

 עם יראה חקיך אלמד למען עוניתי כי לי טוב מבאר אני ובזה
 ואין שמיס מלאכת שממעט להתענות אשור שת״ח הדין

 מפיך ימושו לא ואקריוה יומין מ׳ צס יוסף דרב גיסי׳ דהא להקשות
 לא רשות דתענית ברור והדבר להתענות יכול שת״ח הרי "כ א וכו'

 כי לי טוב דע״ה ז״א יתענה תורה של כתרה להשיג אבל יתענה
 שעוניתי מה שהרי שתי׳אסו־ עלי תקשו ולא ת״ח אףשאני עוניתי

 הנני אמור לק יוסף: רב כמו חקיך ואלמד אשיג למען היא
 מכלל השלוס בשורת לו לתת אצטריך דאמאי נותןלוישמקשיס

 ולע״ד ־ אוחו מבזים השבטים משז"לשהיו עס ותרצו מלחמה דאיכא
 ביתי השבטים בין שלום ששם עד פנחס נתכהן לא בזבחיס מ׳ש עס

 ותשני זמרי דמזמן דמשמע ולזרעו לו והיתה והכתיב ופריך יהושע
 לך ז״ש עכשיו עד נתכהן ולא נתברך אז כלומר כתיב בברכה ההיא

 בני ובין כיני שלוס ששס כשכר מדה כנגד מדה כי לפנחס בשר
 מדת במתנה לו נותן שאני יזכה ישראל בני על ויכפר כי ישראל

 היתה בריתי כדכתיב שלוס כריתי את וזהו לאהרן השלוסשהיתה
 לשוס יזכה במתנה השלוס מדת לו שתהיה ואחר והשלוס החיי אתו

תשס שלום לשוס שיזכה ואחר ע״ה יהושע בימי שלוסביןהשבטיס
: אחריו ולזרעו לו הכהונה זהיתה ואז יתכהן ואילך

 עם אמור לכן כאן שכתב אחר לאתר מלת עודבמ״ש ואפשר
 לפי כתשו״ל ביו״ד פנחס כתב הפרשה בזאת שראינו מה

 נסיס עשרה כגמרא נמשךלמ״ש הטעס וב״ל המעשה זה שעשה
 נסיס עשרה דרש דרך יש וגס כתי הראכ"עז״ל וגס לפנחס נעשו
 נמשל לאמר מלת נמצא היז״ד מיתור שהוא ל נ ולוה לפנחס נעש•
 וידבר הכתוב ושיעור ביו״ד פינחס השני בפסוק שכתוב עת אחר

סב פנחס
 פנחס שמו יקרא לא ואילך שמכאן לישראל ולצות לאתר תשה אל ה

 ק״ק אבלשתעוני בית נשיא המעשה זה בשביל מלא פנחס רק חסר
 עליו שפנחס בירושלמי עסמ״ש לי ויראה • שבטו הזכיר למה

 אחת כעצה היה לא ולוי ששמעון מצינו היכן כערמה נכנס השלוס
 דאס טעס הכתוב ספר זה נכנס צרכיו לעשות הוא שאף טעו ה ובז

 סייעיה דמרי׳ הכתוב השיב לוה להכותו פנחס יכול איך תאמר
 שמעון לומר תקום מצא שבזה שמעין לשבט התוכה שהיה

: הניחוהו ובזה אחים ולוי

 הקובה אל ישראל איש אחר ויבא הקודמת פי פ׳סוף יובן ובזה
 אמנם ישראל איש אחר מאי הקובה דליכתובאל וסגי

 שתעון של שבטו אצל שהגיע כיון פנחס במכילתין במ״ש ניחא בהא
 איך לך תדע הכתיב רמז זה נכנס צרכיו לעשות הוא אף אמר

 שאמר פירש ישראל איש אחר שבא בטענת לקובה להכנס הניחוהו
 וילך בגמרא שפירשו ע״ד כמוהו צרכיו לעשות עצתו אחר שנמשך

: עצתה אחר אשתו אחרי מנוח
 עצמו הפוגם שכל לשתעוני אב בית נשיא זז״ל רכה ובמדבר

 עליו תמה שתכתוב שלוא בן ומרי משפחתו פוגס
 קושיתס דאס למידק ואיכא ־ גדר פורץ והוא הזנות על קנא אביו

 הפוגם שכל וז״ל במ״ש תירצו הרי תשפחתו הזכיר דלתה בפסו׳הוא
 כן דדייקו י״ל עליו מתמיה שהכתוב עוד דייקו ומהיכן וכולי עצמו
 פוגם עצמו שתפוג' לגנאי היא דהזכרתמשפחתו דכיון דק״ל משוס

 ביז״ד לשמעוני שכתב בשבח ומסייס כגנות מתחיל א״כ משפחתו
 לגנו׳הרשע שבטו דהוכיר תירצו לזה לשמעון הלל יתברך שמו חצי

 ליקרא ראוי ששבטו מי עליו תמת שהכתוב לפי ביו״ל כתב כ ואח׳
 תחלה הזנות על שקנא עליו מעיד שאני ביוד שמעוני

: בכך יכשל זרעו

 המדינית' את הכה וסי׳ מלא וא׳ חסר ב׳ הכה אשר במסדה
 אומרת ואת כעשב הוכא • יבש שרשס אפריס הכת

 שיחס' עד המתין חסר שנים זהו כחס ותש שי עד תמחי! בגמר׳ ע״ש
 הניסי׳ מן שאחד מ״ש עם עוד ואפשר מלא הוכא זאח"כ שניהס כח

 ב׳חסרשתיתה הכה זהו יטמא שלא פנחס ביד כשהיה מת שלא
 פנחס ביד כשהיה ההכאה הועילה לא אלא מתו שלא חסרה הכאה

 יעשון בל פרי יבש שרשם שיהיה כדי זוהו מהעבירה למנעם אלא
 לכל קלונם ברומח שהראה אחר אכל ונקבות שכוקלזכרות דהיינו
 שלא כקדם ואינו שמת לבז מלא׳וייבש ש הכא ׳אפ־י׳ הוכ אז והוריד'

 במס׳ כתבתי בארוכה בזה הענין יתר יבש' שרשם רק הלב הוכה
 ה' אל משה וידבר י אהבת רצוף בספר השלוס למעלת גטין

 מתייחס דרוש ־ וכולי כשר לכל הרוחות לאמריפקודה׳אלקי
 מאי היתה לעצמו שהצואה כיון לאמר מלת ק״ק הרב־ לסמיכת

 לז שיאמר לאמר זרש״יו"לכתב ־ הכא איכא לאחרים לאמר
 יפקוד בפסוק פירש עצמו דכיוןדהזא למידק ואיכא תשובת הקב״ה

 לבנזתיז צלפחד בחלת תן הקב״ה שאמר משת ה'זו"לכיז;ששמע
 דת״פ לאמר פירש לא למה א״כ לבבי שררה שאשאל עת הגיע אמר

 הל״ל הפחות ולכל לבמת נחלת ה'תן לו שאמר האמירה בשביל
 משרע״ה דלמד שבא דמאי ותו י כאורחיה זה בשביל וכולי ד״א

 לג נאמרו הדינים כל ובודאי צלפחד מבכות לבניו זה דבר לשאול
 הזא כתוב ושם תורה במשנת אלא רמזו שלא ואף המלך דין ובכללם

והשררה שהמלכות ממלכים בא ז״ל הרמב״ס כתב ובניוומשס
: משם >מזד זא"כ לבנים ירושת

 לומר לרז״ל הכריח מי ידעתי לא כתב מהרא"סז"ל והגאון
אל פ׳עלת עס ולא פ׳נחלזת עס דבקה הפרשת שזאת

 דע" דכיון עמס דנתוקס ל ולעי ־ לה הסמוכה העברים הר
 כע״ש בפ׳ברכה אלא מקומה כאן אין גופה העברים הר אל עלה

 נסמכה למת העברים הר אל עלה ה בד לעיל עצמו ׳ל ז הגאון
 סברה אין א״כ נחלות לפ׳ לתסמיכה אלא כאן נכתבת זלא וכולי

 כמאןדלית׳ לה הוה זא״כ תניא בדלא תניא ת׳תלי יפקוד בה לתלות

 עול ואפשר :עצמה מנד נכתבה כיוןדלא הפסק מיקרייא ולא
מהב״ה לשאול מרע״ה שלמד הכתוב אמר דת״פ לאמר מלת ליישב

 • שררה



פגחם רשת
 עמיך אל ונאספת כמאמר עצמו יתברך ה׳ לכניומדכרי שררה
 אין לאהרן מדהקשתני מרעיה ואמר אחיך אהרן נאסף כאשר
 בשביל לאמר וזהו כמוהו אני אף כניו שרתו הוא ומה למחצה הקש

 לא וני השרר׳לכניו כקש דהיאך למרע״ה טעס לתת ויש מחמיהי״ק
 הולכי' היו וכביך ככ״ה היו' כל והי שרתך יהושע הכ״ה תשוב׳ י״ע

 ערע״ה אמר לאמר ה׳ כונת^פני שזוהי לפרש יראה לכן להס־
 איל תכני אג.די ליהושי^למלוך ראוי שיותר ידעתי אני נס רכש״ע
 ממת וזהו שררה רוצת שחינו והושע על ריהיעיציו מכין הכרתי
 הטל כגמרא ופירשו כלאס אדז^ושה ומילד אלדד כענין לו שאמר

 טוב יותר אחר שימלוך משתטח אני לכן צבור צרכי עליהם
 כלאם משה אלוני יהושע שאמר אחת אמירה נשכיל לאמר וזהו כני

 תשובתו והיתה כעיניו רע ציור שהעקקכצרכי ששוכר שנראה
:נלכדים לך קח רוצה אינו שהוא אעפ"י יתברך

 ואשר יוציאם ואשר לפניהם ינא ואשר לפניהם יצא אשר
 כגמרא "ש מ עש ויוכן ׳ ענין כפל שאינו נראה יניאס

 לצאת מאי ולכא לצאת עול אוכל לא היום אנכי שנה ק״ך כפ'כ!
 ־ כד״ת ולנא לצאת אלא עינו כהתה לא והכתיב ממש אילימא ולבא

 כן שהוא לפי כד״ת יוכל שלא טעם נותן היאך כד"ת וק״קדאיהוי
 ־ ותאכו׳יוכיחו כוספת חכמתם שמזקינים זמן כל אדרבה שכה ך ק'

 כד״ת ולכא לצאת עוד אוכל לא דכריהס שלפי לתרץ יכולים והיינו
 לא 'אלי אמר שה׳ לפי, הטעם וי״ו שהוא אלי אחרוה'אמר נמשך

 .דכרי אמנם י^׳ל* את להדריך חכמה עוד לי צריך ואין תעבור
 ולכא .לצאת שכתבז^ג^ קשיס וילך נפרשת מהרא״ס ז'ל הגאון
 א^נראידיתדנריו א>ץר שהי ועוד כמשמעו אמר ות' פירוש בד״ה

 כדכרי מפל^^ת^א שלא שאתם למה טעמים שני ככתוב ישיש

 היום- *כי ה שי־ !. ק כן מ"ש. אס האחר הטעם הוא והיכן תו־ה
 ־ כד״ת ולבא לצאת יונל שלא זקן שהוא לפי טעס כנותן נו אי! הרי

 שדרשו היו׳ כמלת כפסוק האחדכתיב שהטעם כעדו להליץ ואפשר
 לצאת אוכל לא ימי מלאו שהיום וכיון ימי מלאו כגמ־אהייס מעכו
 אכי עדין אכל מת שהריכי עוד צריךלי אין ואילך שמכאן ת כד׳ זלכא

 החכמת ממנומעינות עצמונסתעו מגמגסשאו׳לשבאוקזהיוס
 וכזה כחכמה להיות לו היה מיהא המיתה וכיום כזה נענש ולמה
 המלך זה מרעיה אמר יוציאם "ואשר וכולי יצא אשר כפל נבאר

 לפניה׳ וכתב כד״ת יכא ואשר יצא אשר כמוני צריךשיתיה שתפקוד
 כתכ לזה לעצמו חכס שיהיה אף כד״ת ויכא יצא משמע הוה שזולתו

 • שילךעמת׳למלחמה יכיאס ואשר יוציאם ואשר ־ שילמדם לפניהם
 שאמרו מלך .כששאלו ישראל י טענת היקה וזאת לעס פאר שהוא

 לרמוז יתירא מלחמותינו מלק לומר דייקו מלחמותינו את ונלחם
 וזהו שלנו תהיה המלחמה רה כעצמו שילחם המלך רוצים דאין

 יתכ׳ והיתהתשוכתז כנלחם דה״ל לפנינו יצא הוא אכל מלחמותינו
 וסמכת למלחמת ויביאם שיוציאם ששאלת מת כנגד הדברים לשני
 ועוג לשיחון שהרגת שלך החזקה והיד הנח אותו עליו ידך את

 שהיא מהודך וכתת ת כד לפניהם וככגדאשריצא סמוךעליו־
 :הכפל כיחא ובזה עליו תשוה והדר הוד הוד שנקראת התורה

 נסתמו ש ז״ל מ"ש עם מהודך ונתת ידך את וסמכת ואפשר
 כן מנת על מרעיה דע זהו החכמה מעינו׳ ממרע״ה

 שגס המהעיכי׳ כשאר לך יהיה לא השמיכה כשעת כי אותו תסמוך
מהודך ונתת תכף עליו ידך את כזמןשסמכת רק החכמה כךתשאר

: כך ישאר ולא עליו
 ונתת לנר מנר כמדליק ידך את וסמכת רכה ובמדבר

 כזה כתבו הרכה ־ כלי אל מכלי מהודךכמערה
 אינו וזה נהנה זה לנר מכר דשקרי תרתי דהון ליישב הקודמין כת

 מרע״ה כיד כישתיסהנה ולע׳ד האחד חסר לכלי מכלי כל א חסר
 ע״ד ידך כמלת הכתוב שכוין וזה הנבואה כנגד והחכמה הכבואה

 שלא לנר מנר כמדליק ידך את וסמכת אמר ה׳לזה יד היתהעלי
 כמה לה שיש בנבואתו חיסר משהע"הלא כך הראשונה חיסר

 אבל נביא קם ולא וכתיב התורה בישודי ז"ל ם הרמכ הכבליסכמ״ש
 שככר כלי אל מכלי אמרו לזה מהודך וכתת הקורה בעכין

כתיב נביא קם ולא ויותר כמשה חכם שיקום האפשר תחת יש
•־ חכס קם ולא כתיב ולא י* .•

 אילימא ענ״ל כג׳ הבי מסמך כגמרא אמרו ידיו את ויסמוך
 במקו' משה וכ״ת כחד תסגי עליו ידיו ויסמוך מדכתיב

 וליכא אחריתי פירכא דליפרוך וקשה ־ ע״א ע״אקאיליכעי
 נסמוך ויסמוךא״כ מדכתיב אילימא הכי ונימא וכו תירוצאדוכ״ת

 נבחרה שלא עד אכל אחרככוש א11 קדושתא״י דאין י״ל ושמא כח״ל

 ויסמוך מדכתיב אילימא דאדקאמר ק״ק תו ׳ שוות הארצות כל א׳יי
 אינו דההוא דסכר י״ל ידך את וסמכת קודם ממ״ש לייתי ידיו את

וכספר ז״ל רש״י וכמ״ש כחייו לדרוש רשות לו שית! אלא ממש סמיכה
: כזה לדקדק שיש מה כתבתי תאוהלעיניס

 פי׳ לאמר מלת ונישב יפקוד לאמר ה׳ אל משה וידבר אפשר או
 ריש דין יהושע על המרגלים שאמרו אחת אמירה כשביל

 שישתיקוהו מנהיג יהיה ע״ה שיהושע ראוי אין לכן ימלל קטיע
 אלקי ה׳ יפקוד ־ מקומו שירשו בניו על נתפלל לכך זה מטעם

 מאילכלכשר ותו בכאן זה תואר לדקדק יש כשר לכל הרוחות
 ג(א כשר שאינם לאותס אף הרוחות אלקי הוא והלא הוא דמיעוטא

 לא מישראל א׳ ששום אפשר מרע״ה אמר אמנס ־ גוף כלי רוחות
 על כי עלתה שראומה אחר ישראל על מנהיג להיות עליו כל יק

 שזהו העדה על איש וכפייה גמור כצווי ה׳ יפקוד אמר לזה ידם
 לרדת רוצה ואינו כשמיס שהוא הרוח אק כופה אומנותיךשאתה

 כמא׳ כשר כל לתוך כרחס כעל הי־וחות שם ואתה ודם הכשר לגוף
 איש שאשיס לך איכפת מאי זכ״ת נוצר כרחךאתה שעל התנא
 תהיה ולא השיב לזה שלהם יועה אהיה כעצמי אני עליהס ממונה
 לזמר הספיק ולא כזה האריך רועה להם אין■ אשר כצאן עדתה

 עביד ענא על רעיא רגיז כד הגמרא מאמ־־ לרמוז רועה כלי כצא!
 ' הרועה האדם האחד רועיס שני לצאן שצריך הרי לנגידאשמותא

 להס יש אס שאף ענא כריש משכוכיתדאזלא ה הצאן והשני לכל!
 שאת' אף ז״ש מפוזרות המשכוכי׳קהיק ג״כ להן אין אס אדם רועה

 להם שיש שאף כצאן ה׳ עדת תהיה לא אותסמ״מ תרעה יתברך
 הן שכזה המשכוכית שהיא שלהן הרועה חסרים אדסמ״מ רועה
 הרוע׳ פירוש רועה להם אק אשר כעצם וזהו מתפזרות שהס לוקות
 שאתה אף ישראל המשכוכיתאקלהסכך שהוא וכס מינם שלהס
 וידריכום עליהם שיתפלל כ״ו רועה להס יהיה לא אס ישראל רועה

כצאן כתיב דהיכי אלשוךז׳יל מהלןש^והרא״ס :*יתיישב זכז
:ישראל רועה ה׳ והרי רועה להס אין אשר

 מלאכי׳ קמ״לכפיוישלתישר^ מאי ק״ק הקודם למאמר נבא
 דה״פ ויראי ־ ואומר מאי ותו קלי"ס כפסוקי קמ"ל ומאי

 החל ארכון כחל את סעו קומו דכריס פ׳ עס סותר שזההפסוק ל ק
 לזה שלוס לו שלח למה כן צוהו שהי כיון וא׳כ מלחמה כו והתגר רש

 המעיין וכו׳דע מרע סור ואומר וכו טוב ועשה כה כטח זש״ה השיב
 זה אלא כלוסקודס אמר לא שהרי אחרת ראיה אינו הזאומר שזה

 את זה המכחישין שניכתוכיס שהס וכתיב כתיכ כעין הוא הואומר
 כעל כונת וזהו בהפך אחר פסוק ואומר כה' בטח זש״ה וה״פ זה

 פרשת עס מלאכים ישראל וישלח פסיק לך דקשיא היכי כי המדרש
 דכח' אהדדי דתלי״ס קראי תרי קשו נמי הכי וכו׳ סעו קומז דברים
 אחרי לרדוף תחוש ואל המצוק שהם טוב ועשה כה׳ כטח כתיב

 הכבד כארץ גור ארץ שכון א1ג כהרים הקורא ירדוף כאשר המצות
 כקשהו ורדפהו שלום כקש אומר אחד וכתוב וכעירך במקומך ושב

 למיע׳ לך אית מאי אלא אחר במקוס רדפהו תמצא לא כמקומרואס
 כמצות אכל אחריהם לחזר צריך אינך המצות דככל חילוק שיש

 אעפ׳יי כי הפרשיות פשוקי ניחא כזה אחר כמקום רדפהו השלום
 גדולת משה ראה שיחון עם מלחמה הקגרכו למשה הקכ״ה שאמר
 והובא כילמדנו אמרו ווה לשיחון שלום הקדים לכן השלום מצות

 למשה אמר הקכ״ה קדמות ממדבר מלאכים כפ'ואשלח כילקוט
 כשאמרת למדתי ממך אמר מלאכים שלח והוא מלחמה כו התגר

 אמר פרעה אל ואשלחך לנה לי אמרת ממצרים ישראל להוציא
 וכס' • לפנחס שניתן השלום מצות גדולה הרי עשית יפה הקכ"ה

 שהס שלום כריתי את לו נותן הנני מאמר כי כתבתי אהכה רצוף
 שנ׳השס ואתי נקיט תגרא מכדא שערי ז׳ילכמשלם כמ״ש המזונות

 נקנו והקיבה והלחיי׳ הזרוע והנה ישביעך חטים חלב שלום גבולך
 כזכות׳תלי׳מילת׳ לאו השלו׳ואיןלסקשו׳דמזוני וזהו זאת במעש לכהן



פד פגחם פרשת
 שיפרנס! ישראל על יתברך ל שגזר נזרה שהיא י״לדשאניהכא

: המעשה זה חלף הכהניס
 מפרש אני מילתא תליא בזכזתא לאו דמזוני הענין ובזה

 למידק ואיכא ־ צירו לעורב יכין מי איוב פסוק
 עורב לכני דכתיב בני כעי לא דעורכא כגמרא מ״ש עס לכאורה

 צידו הגדול לעורב יכין מי איפכא כתיב הכא א״כ יקראו אשר
 דקאמר לעורב יכין דמי וכ״ת ישזעו אל אל ילדיו כי לבניו לתת

 אל אל כי צידה האורב לילדי יכין מי הל״ל הכי א״כ קאמר לילדיס
 מתרע׳שהכ״ה שהיה איוב את מוכיח שהכ״ה דלפ ויראה ־ ישועו
 דמזוני הכ״ה לו חדש צדיק שהוא אחר ומזונותיו ממונו ממנו השיר

 היה מי פירוש יכין מי א״כ וחוכה כזכות תלו דאי כזכיתא תלו לא
 כי רשע שהוא אחר צידו הגדול לעורב להכין ראוי שיהיה גוזר
 לפרנסם איןרזצה הגדול העורב שאכיהס מחמת ישועו אל אל ילדיו
 שלעורב ראוי היה המזונות תלויים היו וחוכה כזכות אס וא״כ

למות צריך היה לעצמו צידה לו יכין לא והאס האב שהוא הגדול

: מדה כנגד מדה ברעב
 כניס ובצי ראמיס כקרני אמר ולא וכעורב ככלב פרנסני וזהו

 מ״מ תורה ככבוד נהנה היה שלא אף יונתן שרבי אלא
 כזכותא תלא דמזוני סוכר אתה אס פרנסני נפשך כמה אמר

 כלב יחרץ לא כשכר לכלב הנבלה על גזר שהכ״ה ככלב פרנסני
 לאו דמזוני סוכר אתה ואס מצות מלאיס ישראל תורה כי שאףשאין

•־ הוא חב אדרבה זכות לו שאין אף כעורב פרנסני בזכות

 מט.ה פרשת

איסר• לאסור שכועה השבע או נדר ידור כי איש מטות
 הנודר הדין עס אמר איסר לאסור כפל קשה ׳ י1■

 הקריב כאלו הפרו ולא והמקיימו במה בנה כאלו
 מצוה לצורך לה׳ כשיהיה אכל דעלמא כנדרים דזהז לו״א קרכן בה
 על איסר לאסור ־ להתיר דכרו יחל לא הקיום היא המצוה אז

 לאסור וזהו ת מל׳ על זיעכר יצרו יתקפו שמא שירא הדין עם נפשו
 להתיר ומצוהשלא דברו יחל לא כזה גס בו עצמו לזרז האשור את

 למ׳ש כיון אמנס לה מלת ק״ק י לה והחריש נדרה את אכיה ושמע
 בה אזהכעלושתק י״חשמעהאב סימן מנדרים י״ב ו״ל הרמב״ס

 לה והחריש זהו נדרה את לקייס כלבו היה שלא אעפ״י לצערה כדי
 • עצמה השכוע׳ כשכיל ולא לצערה כשכיל היתה שהשתיקה אעפ״י

 למה קשה שפתיה מבטא או עליה ונדריה לאיש תהיה היה ואס
 אשרה אשר אסרה כתב ולא שפתיה מבטא או לכתוב בכאן שינה

 להפר יכיל שהאב הרמב״סז״ל מ״ש לדין כיון ויראה נפשה־ על
 אינו שהחכם ן לעני כי שפתיה מכטא כתב ולכך חל שלא עד הנדר

 דברו יחל לא תדכתיכ כגמרא ליה מפקינן שחל קזדס להתיר יכול
 דכין כאן כתכ לכך לכלל הגיע ולא דכור הוא שעדין ו״ל ופרש״י

שהוא שפתיה מכטא הוא שעדין כין עליה חל שככר עליה שונדריה
:להפר יכוליס והכעל האב עדין דכור

 רכא לה ומפיק ז״ל רש״י דכרי על כתב ו״ל מהרא״ס והגאון
 קרא הדין דאימא ופריך וכולי לה ישלח וה׳ מדכתיב

 תפס רק הגמרא לשון אינו בפשיטות הגאוןכן מ״ש וכולי בנשואה
 כנשואה ואימא שם פירשו ז״ל והר״ן הרא"ש אכל בפירושרש״יז״ל

 י"לדסבר פירושם תפס לא למה וא״ת אב ולא תפר וכעל כתיב
 ע״א על מוסיף וי״ו "כ א ליה כי וליש אב ולא מיפר דכעל פריך דמאי
 יניא אשה שמוע כיוס ואס ־ א רב של כחו ו דז כיון ליה דרשת במאי
 שכתב לדין כיון ויראה ־ והפר יניא כפל קשה ־ והפר אותה

 זההפר׳ בטול או הפרה או דירים שני מנדריישיש י״ג ו״ל הרמכ״ס
 אותה שיכוף אלא דבור בלא הוא והכטול ליך מופר כפה שידכר הוא

: ההפרה היא והפר ז״ל שפרש״י כמו ביטול הוא יניא זהו
 היו דואס הכי דמקמי דקרא דכיון צ״ע וגרושה אלמנה ונדף

 קרא הך א״כ המאורסה כנערה אוקמוה לאיש תהיה

 אץ מדבר הכתוב הנשואין מן דכנתאלמנה וגרושה אלמנה דנדר
 יצדק שס נדרה אשה בית ואס דיני כל שסייס אחר אלא כאן מקומו
 אלמנה ונדר האי כתב דלכך ויראה ־ וכולי אלמנה ונדר לזמר

 ז״ל הרמכ"ס שכתב הדין לרמוז נדרה אישה כית ואס קודס וגרושה
 החת כשהיא שאמר גרושה אן אלמנה י״ח סימן נדריס הלכות סוף

 ולכשתתגרש מיפר הבעל הרי כשאתגרש כבשר אסור׳ הריני כעלה
 ונדי^מנה• מאמר על נדרהשחוזר אישה כית ואס מותרתז״ש תהיה

 היתה לא שנדרה שהזכרתי וגרוש האלמנה זאת ואס וה״פ וגרושה
 פיר' אישה בית כשהיתה אלא נתגרשה או שנתאלמנה אחר נדרה

 ככשר תאסר וגרושה אלמנה שכשתהיה ואמרה נדרה אשה כרשות
 אפילו דכריה יקמו לא אישה אותס יפר הפר שאס ככעלה כח יש

 לה׳ נדר ידור כי איש ריף וח ונכון התרתו מהני שתתאלמן לאחר
 חלין דנדריס הדין עס ויראה לא וכשכועה לה׳ נקט נדר דגכי ק״ק
 דלאסוך ז״ל הרמכ״ן לדעת וק״ק וברור לא ושבועה מצוה דבר על

 איסר לאסור בקט אמאי כשבועה הוא המות־ את לאסור איסר
 גרמיה כלזרוזי דמיירי דסבר וי״ל ־ יפר הא את לאסור אף דמשמע

 ולא עניו זריז שיהיה האיסר את לאסור אף שרי ד דהדקהוא
■ הוי ועומד מושבע אמרינן

 יכול וכו׳ אוכל שלא קונס עלי הרי האומר נדר ו״ל רש״י וכתב
 המות׳ לאסור איסר לאסור ת״ל וכו׳ נבלות לאכול אפילו

 תיקשי מיירי דכנדר רש״יז״ל דברי שחשב ו״ל הרמכ"ן לדעת קשה
 ו״ל הוא כמ״ש הנדר חל האיס־ את לאסור אפילו דכנדר דכיון ליה
 לאסור איפר לאסור ת'ל אדקתני מל״תא״כ כקיוס חלין וכן וז׳ל

 איסר לאסור ת״ל רבותא ליתני כשכזעות אף נוהג שזה המוהר
 ולא בביטול לא מצוה דכר על חל אינו דבשכועה האיסר את לאסור

 דרשי' מהרא״סז״ל הגאון ז״ל שחשב כמו דאס קשה תו בקיוס־
 חל מצוה דבר על אפילו דבנדר ו״ל רש״י מודה זא״כ בשבועה מיירי

 כדבר דהיינו אוכל שלא קונס האומר נדר ו״ל רש״י כתב למה א״כ
 וחלופו דבר יכא זה ועל נבלה אוכל שלא האומר קול ונימא הרשות

 אוכל שלא קונס מדקתני אבל לאכול האומר אפילו כשבועה יכול
 ומ״ש ־ הרשות כדכר נוהג אינו כנדרים דפוברדאף משמע
 וכולי ז״ל הרמב״ן לנסחת אפילו ועוד וז׳יל עוד ו״ל מהרא"ס הגאון
 צ"עדאףאיקאי ־ קאי היוצא דכל ואקרא עד וכולי לפרושי מצינו

 והלא כשכועות קראדוקא ההוא מסיים וכימי היוצא אקראדכל
 לדב' ו״ל דעתרש"י דאס הרמכ*ןז״ל מקשה שפיר זא״כ מיירי ככולל

 דלא היוצא דכל כקרא הפסדכורו למה הסיטרי כדעת כשבועה
 איסר לאסור כמלת לתפוס לו והיה כשבועה דוקא דמיירי מסייס

 ולשון דכריז כתחלת ככרור ז״ל הרמכ״ן לשון וזה הספרי שתפס כמו
 ו״ל הגאון תקן סיהריאיכוכןאלאשנועללאסוראיסרוא״כמה

 לאכול אפילו יכול יעשה מפיו היוצא ככל אמר כאלו שפירושו כמ״ש
 קשה ותו ־ הסיפרי לשון שיכה דלמה ק״ל כך נאמר ואפילו נכלות

 שכתכדה׳לכאלורש"יז״ל ו״ל מהרא"ס הגאון דכרי דאפי׳לפי
 דכל שכועה לפרש ה״ל וכו׳ואפ״ה היוצא מלשוןככל כברור תפס

 קאי אנדר אף דאימא לחוד כשבועה משמע לא מפיו היוצא
 סימן מנדרים כגמרא ז״ל הרמכ"ס מ״ש חזי פוק ואדרבה

מיירי ו״ל רש״י אי וא״כ וכולי היוצא ככל אומר הוא וכנדריס וז"ל ח'
 :הספרי כלשון איסר לאסור על לתפוס ה״ל בשבועה

 ג׳ פרק ז״ל הרמכ״ס מ״ש עם ז״ל י רש דכרי לישב ואפשר
 וכולי פי׳לדכורי יאפר אכלהאומר י״א סימן מנדריס

 מדכר אס קרבן עלי הרי האומר וכן עד וכולי עליהס חל הנדר הרי
 נדרי אלו קרבןשאין חייב דברו על ועבר אדכר לא אס או פלוני עס

 אפילו יכול ל ז" רש״י דכשכתב יובן ובזה ־ הקדש נדרי אלא איסור
 ה ה וכזה הקדש בנדרי אלא כטוי כנדרי מיירי לא נכלה שיאכל
 ועשה כקוס בגמרא נדריס הוזכרו דלא שכתב ז״ל הרמב״ן תלונת
 נוהג ועשה בקוס הקדשאפי' כנדרי אבל כטוי כנדרי מיירי דהתס
 עלי הרי האומר וכן ל וז החלוקה שני ז"לשס הרמכ׳ס כתכ שהרי
 ז^דאס רש״י וסובר ־ לא או פלוני עס אדכר אס קרכן

 ממש ׳בו שאין כדבר בין ממש בו שיש כדבר כין נוהג דנדריהקדש
• שאמר- המצוהכגון על לעבור שלא כשנדר אלא נוהגת אינס מ׳׳מ



מטות פרשת
 רדאהכיון היוצאמפיוק״קמאיככלכלמיכעיליס: ככל

 שנשבע דמיו אוהניד׳רואי׳ הנשבע ריי׳ח שי׳ בטור נובא לדין
 בגד לכוש היה משמיהלשון אחר לא הנודר כזנת אחר והולכין בגללן
 ואשור לטעון מותר עלי עולה צמר קונס ואמר צמר לו והיה צמר

 כשדברו עושה אינו מ״מ דברו יחל לא לך שאמרתי אף זהו ללכיש
 כל ולא מפין ליוצא כדומה היוצא ככל הדמיון כף ככל אלא

 והלבישה- הטעינה כולל עלי עולה לשון במשמע כי היוצא
לארוסין וררוש גר בני תנא' ענין

 בתוככם ונאחזו יעברו לא וכו׳ואס ראובן ובני גד בבי יעברו אם
 כנען בארץ בתוככ׳זמלת מלת תרתילמ״ל למידק איכא כנען בארץ

 בט כתנאי שאינו תנאי כל משנה בקדושין האומר פ׳ גרסיג[
 לומר הדבר צריך אומר גמליאל בן חכינא רבי וכו׳ גד

 ק"תדסוף ־ ינחלו לא כנען בארץ שאפילו במשמע יש כן שאלמלא
 מצי דלא נהי דאל״כ כפול תנאי דכעינן ר״מ קאמר שפיר סוף

 יעברו מאס לישתוק אבל יעברו לא ואם מדכתיב למשת־ןקרא
 שאף י״ל י הן שומע אתה ונאחזו יעברו לא אס שהוא לאו ומכלל

 בלבד כנען ארץ ונתת׳ יעברו לא אס משמע ב הוה דאל״כ צ״ל ההן
 עם שסייעו לפי כנען בארץ חלק להם שתתנו מלבד יעברו אס הא

 לומר הוצרך לכך הגלעד ארץ להס לתת תוסיפו עוד בכבוש אחיה׳
 במשל שס רש"יז״ל ולפירוש דוקא לה׳ארץהגלעד ונתת' יעברו אס

 אלא קרא כתב לא דאי ניחא ללאו קודם בהן מודה דרחכ״ג דסובר
 : הן אי קיד׳ לאו בתנאי'אי קפידא דאי; טועיס היינו בלבד הלאו

 איכאלעידק: וכו׳ כנען ץ ־ כתברחמנ׳בא לא אי בגמרא שם קור
 פירש לכו דאית מאי כל בתזכל ה״א דנימאאילאכתבבארץכנען

 המגיע וחלק כנען בארץ להס חלק'המגיע שיטלו אלא קנה׳ שלא
 שאמרתי מה למימר כנען כארץ השבטי׳כתב שאר כמו בגלעד להס

 יהיונקכסי' הס ששאלו בגלעד אכל כנען דוק׳כארץ הוא אחוז' שיקחו
 וכפי השכטי' שאר כמו כגלעד להס הנוגע אפי׳חלק כלל יקחו שלא
 * משמע לכו דאית מאי כל כתוכל ור״מ מידי מתרץ מצי הוה לא זה

 לכתוב א״כ ר״מ ליה הוה.אמר זכ״תדאיהוהמתרץהכירחב״ג
 הוא כפול לתנאי ש״מ ל״ל אחר מיעוט שהוא בתוכל כנען בארץ

 בארץ אלא כתב לא דאי דאצטריכז^רוייהו קושיא לאו דאתאדהא
 כארץ לגמרי חלק׳ שיפסידו עכרו שלא בשביל דקנסס ה״א כנען

 בארץ כתכ זלהכי השכטיס שאר כמו להם שמגיע מה ואף הגלעד
 כלל גלעד אכל כו קצים שהם לפי יאחזו כנען ־ץ כא דוק׳ לומר כנען

 להם שיש החלק אפילו ולא שהםשואלי׳ כמו חלקי כל לגמרי לא כלל
 לכך יטלו לא שם אף השבטים שאר כמו לכובשו שסייעו כגלעד זכות
 אלא קנס' לא יעכרו לא שאס לומר כנען כארץ כתוככ' תרתי כתכ
 אכל הגלעד מן חלק' כל ליטול שהסדוצי כמו שאלת׳ ימלא שלא

כגלעד המגיעלהס כמוכ׳חלק שיקחז כתוככ'פירוש ונאחזו לעול׳
:סייען שלא אף כמיל כנען כארץ יקחו ונס

 כפול לתנאי לאו ס״ד אי לךר״מ אמר משני לא דאמאי קשיא תו
 בתוכל הטעות מן מוציאך והיה כנען כארץ ונאחזו נכתוב

 כנען כארץ וגס כתוכל כתכ דלהכי רחבי׳ג מתרץ דמצי י״ל למ״ל
 כל יטלו שלא רק יעברו לא אס לקנס רצה לא דמרע״ה לאשמעינן

 אבל שואלי' שהס כמו גלעד בארץ הכל מקומות כשני להס הנוגע
 שהכל כגלעד המגיעכתוכל חלק השכטי׳ כשאר להס לעול׳תהיה

 כגמרא אצטריך להכי ייתור ליכא כ ואי כנען כארץ וג׳ סייעת׳
 איכא תו לכו דאית כל מסתמא ומשמע כתוכל ליכתוב זר״מ לשנויי

 כנען כארץ אכל עד וכולי לך אמד ורחלג למידקכמאידקאמר
 משתבר דטפי סבר דרחב׳ג משמע דהכא שואל הכן וכאן לא כלל

 כארץ שאפילו איפכא וכמתני׳קתני כנען מכארץ כגלעד שינחלו
 הא כגמרא דקאמרלקמן מאי עס כרור )הרבר :כנען
 וסבר ונאחזו מקמי דהוי מתני' א״כ וכולי ונאחזו ר״מ דנימא מקמי

 הית׳ הסכרא קרא כפל לא אי א"ל כפול לתנאי מצריך קרא דכוליה
 לא להם תתנו לא יעברו לא שאס היינושומעי הן דמכלל נותנת
 דקא' בתר אבל כנען ארץ אף אלא להס החביב גלעד ארץ מבעיא

 אמינא הוה כנען בארץ כקב לא דאי ליה מתרץ ונאחזו נכתוב ליה
: בגלעד להם המגיע בחלק דקרא

 למימר בעי לא כנען כארץ אפילו כמשנה דמ״ש עוד ואפשר
 מיירי כאי־ץכנען כולה אלא גלעד כארץ מבעיא לא

 לא כלל כלל כנען כארץ אכל דקאמר דגמרא מלישנא לדיוקי ואיכא
דכארץ

 בקרבן חייב או לאכול שלא שדעתו נבלה אוכל אס קרבן עלי הרי
 המותר לאסור דהיינו זה ככר אוכל אס קרבן עלי הרי שיאמר או

 להתיר שדעתו נכלה אוכל לא אס קרבן עלי הרי אמר אס אבל
 חפץ שאין בקרבן חייב אינו הקדש קרבן שהוא אפילן אז האישור

 הכאה:כעכירה כמצוה דהוי איסור מכח הבא קרבן באותו ית׳ לה'
 כדר מיני בשני לה׳ נדר ידור כי כתיב וסוכררש״יז״לדק־אכי

 כתב ונס כדר ידור כי מדאכפיל הקדש ונדרי איסור בנדרי מיירי
 אנדרי אלא קאי לא המותר לאסור איסר לאשור כתיב לה'וכי
 הרמב׳׳ן תלונת וסרה • איסור בדרי אחלוקת ולא ואשבועה הקדש

 פירוש נכלה שאכל אפילו יכול כונתרש׳׳יז״ל וזו :מעליו לל
 ועבר שיאכל וכונתי נבלה אוכל לא אס קרבן עלי הרי שאמר אפילו

 ויתחייב יעשה מפיו היוצא ככל עליו אני שאקרא אכל,יכול ולא
 אפי׳ יכול בסיפא ז״ל רש״י כתב לא לפיכך איסר לאשור ל ת כקרבן
 דהכא משוס קונס ברישא שכתב כמו נבלה שאוכל קונס האומר
פירושו הכי אלא עליו דבר שאוסר קונס פירושושאומר אין בסיפא

 : ודוק בכלה יאכל לא אס קרבן בהקדש עצמו שמתחייב
 גבי איסרמיירי לאסור דת״ל ז״לשכתב הרמכ״ן לרעת וקשה

 לי תיפוק אישר לאסור אצטריך דאמאי צ״ע שבועה
 רב אמר וז״ל דףי״ז מדכתיבלאיחלדברווגרסינןפ׳ב׳דנדריס

 יחל לא שנאמר המצוה לעבור נשבעין שאין מכין שמואל אמר גידל
 והר״ן רש״י שמיסופירשו חפצי מחל אכל מחל דאינו הוא דברו דברו

 מקייס ואינו שבועתו מחל שמיס חפצי בטול בשבועתו יש אס ל 1
: שמיס חפצי הוי האיסור להתיר וא״כ

 ז״ל מהרא״ס כתב חולין דברו יעשה לא יחל לא
 וכולי אחריסמוחלין אבל מוחל אינו שהוא אמרו ורבותינו

 שמצאתי דע היהמאמרסוכו' ואס עד וכו׳ קבלתם פי על זה דרשו
 לו מוחלין אחרים אבל מחול אינו הוא בדפוס בחגיגה כסחותשס

 דגרסינן חימא אפילו ועוד חלול מלשון דרשו רבותינו שנס נמצא
 אלא יחלל לא כמו יחל לא לרז״לפירש ס״ל דלעולס קשיא לא מוחלין

 מחללים לך מחול לך מותר לו שאומרי׳ מה ידי דעל שסוברים
 כד״ה ע״כ ע״ז דף כנדרים כתבו ז״ל והר״ן והרא״ש דברו ועבטלי׳

 ליה משמע לך מותר דהוי חכס ולשון וז׳להר״ןז״ל יוחנן ר׳ אמר
 אכל ודרשינן חולין דבריו .יעשה לא כלומר דברו יחל לא מדכתיב
 בהו למימר שייך מותר ובחולין חולין שעושי׳אותו לו מוחלין אחרים

 לדורשו מפשוטו יחל לא לשון הוציא לא שרבותינו שפי׳ הרי עכ'ל
 דברו תהיה המחילה ע״י כי המחילה ענין פירשו רק מחילה לשין
 כדכתיב מתיר חכס הדבר זה וז׳ילת״ל כתב ל הרא״שז׳ גס חולין

 דמשמע לו מוחלין אחרי׳ אכל אינומוחל הוא ודרשינן דברו יחל לא
 לא לשון פשט רז״ל הוציאו לא הכל שלדעת הרי ן חולי שעושהדבריו

 מתחלל והמחילה ההתרה ידי שעל סוברי' אלא חלול לשון שהוא יחל
 ואז מותרלך גסהרא״סז״לבעצמוכתבואומרי׳לו ,דברהנודר

 דברו יחל דלא מדיוקא יוצא זה מאמר׳ היה ואלו בסוף ומ״ש יחללנו
 לא בכלל סוברי׳דאין דהס להכריע שרצה צ״ע ־ אסמכתא היה לא

 התרה לשון היינו יחל דלא סכרי לעולס ניחא וקשה התרה יחל
 סמך לו נדרי׳שאין התר ומ״ש לו אחרי׳מתירין אכל מתיר אינו הוא
 זז״ל צ' דף נדרי׳ מסכת פפי כרב דקייל״ן משו היינו ההורה מן

 דברו יחל הנד׳דכתי׳לא חל א״כ אלא מתיר חכם אין הכל דברי בשאלה
 הוא דה״פ איפכא למימר איכא התורה מן רז״ל קבלו דכך לאן ןאי

 אחרי׳ אבל הנדר חל שלא זמן כל דבור שהוא בזמן דברו מתיר אינו
 וכתב נדחק כגמרא ז״ל ורש"י הנדר חל דלא ואף חכה שהוא מוחלין

 אינו הוא מיניה דדרשינן והאי עד וכו׳ בנדרי׳ אבל ד״ה ל שסח
 מאי לו שהוקשה קאמר הנדר שחל בזמן אתרי'מוחלין אבל מחול

 למיד׳ דאיכא מאי תתרצא וכהא * לתרוצי כפשיה ודחיק דהקשיתי
 זה מדכתיב שיסמט עלמה להן יש אמרו לא אמאי בחגיגה הקם
 הרי התרה כלשון וחכם הפרה בלשון בעל הדבר זה ותניא הדבר

 מנ״ל למיבעי איכא גופה דאהתרה ניחא בהא אלא התרה שיש
 נדרי׳שאמרוחכמי׳שצרי׳ אינמיה״פהתס דאיןמתיריןעדשחל'

 הוא לה מפרק והוא לה דהואמותיב שגי ולח המתיר חכס פי על
 דכתי׳ דדברו דכיוןדאמרן משו׳ בתורה החכמי׳זאיןסמך קבלו שכך

 קאמרקראלא א׳כהכי בעלמא דבור אלא שם שאין זמן כל היינו
כשיצא הא דברו וזהו עדין חל שלא דבור הוא ש כזמן נדרו הוא יחל

מזיר: עצמו אפי׳הזא הנדר שחל אלא ר;7 שאינו דברו מכלל



כה מטות פרשת
 כנען ארן תוך שינחלו או חלוקות תרי איכא גופיה כנען דכאק

 ז״ל שפרש״י כאז כנען כארץ להס המגיע חלק כגלעד שינחלו או
 להס החכיכ כגלעד ינחלו שלא מכעיא כארץככעןלא1זז'שאפיל

 כנען ארץ כתוך חלק להס תהיה לא אפילו אלא כנען ארץ חלק
ז למדקדק כמתני' ז״ל רש"י כונת שזו יאפשר

לאירוסין ש־ץ זה
 היינו לר״מ כשלמא סוגיא כההיא דפריך כמאי לעיין איכא תו

 התו׳ מ״ש חדא פירושי הרי ואיכא מאלתי תקנה אז דכתיכ
 השני׳ השכועה וא'כ השכיעו שמעוה דשתי "ל ז יצחק מהר״ר כשס
 גלי יתנו לא כאס ופתח שנית דמדהשכיעופעס לראשונה פתח

 לו מתירה א1ג לו יתנו לא אס קמייתא כשמעה כופהו שאינו דעתיה
 יתנו לא שאס פירש ז"ל ,ורש" : אחרת לשכועה ומעתיקו

 נראה וכן כשמו התוספות כ״כ כנען מכנות ליקק אכרהס נתרצה
 תקח לא אשר ואשכיעך אחתוה״פ שמעה והכל לתורה מפירושו

 ולא ארצי אל תלך אס הא תנאי הוא וכולי ארצי אל לא אס וכולי
 בעינן תנאים כל לדעתודהא טוכא וקשיא כנען מכנית תקח יתנו

:תקח לא כאס פתח היכי והכא ללאו הןקודם
 לקמן התוספות כמ׳ש י״ל רש'י דסכר לתרץ אפשר היה ולזה

 שהוא אף שיהיה רוצים שאנו שמה כשלמא ד״ה ס'כ דף
 יקח שלא רוצה משאע׳יה נמי הכא לאשככמיקריהן אס כמו לאו

 תנאים כל צ"עטזכאדכיקדלר״מ מיהו : כיה פתח ;כי ול
 שהוא תקח אסכןלא?ל"לואשכיעךאשרלא למעשה קודס בעינן

 ואשכיעךכי הל״ל איפכא אלא ארצי אל לא אס התנאי כ המעש׳ואח
:כגר צריכה ואת וקושיא תקח לא אשר ארצי הלךג! לא אס

 מה לדעתו נתרץ גס יחד קושיות השני נתרץ העיון ואחר
 דכסוטה כשלמא ד״ה ה״כ דף לקמן התוספות שהקשו

 : ללאו קודס הן בעינן יהא תחלה שככ לא אס אמרינן היכי
 דכל הנקי ד׳ה לקמן רש״י על התוספות שהקשו מה נתרץ גם

 הכל ונתרץ איפכא הוי והכא למעשה קודם כעיכן תנאי
 תנאי מדמינן לא כאן דעד ליה אית 'ע דר סוכר ו"ל דרש״י כשנאמר
 דוקא אלא הוי לא כיה דאית כאיכז־ ואפילו דממון לתנאי דאיסור

 וחנקי הנקי רחמנא כה דכפל דאשכחן משוס כפול תנאי לענין
 כאיסז׳ כעי לא ללאו קודם והן למעשה קודס תנאי לעכין הא כתי•:
 דחנקי התנאי וגס קולס שככ לא אס כה דכתיכ תוכיח סוטה דהא
 לרש״י סעד להכיא ויש : הדק למעיין הכל ניחא וכהא קודס

 זו אלקיס יככה פיס' יו ל דף דגרסינןשכועות מהא כזה שיסמוך ז״ל
 ותנמי׳פזטריס ר״ממחייכ ויכרכך יככה אל כתורה הכתוכה אלה

 והשתא איפוך ומשני הן שומע אתה לאו מכלל לר״מ אית ומי ופריך
 כמי פריך לא המקשןדאמאי מן התרצן כין המקשן כין ראיה איכא

 שהואיכרכך המעשה והכא למעשה קודם תנאי בעי ר״מ הא ותו
 נהי איפוך משכי דכי מהתרצן וכן ־ ותעידני תכא אס לתכאי קודם

 דלר״מ ק' תודו דכולהו יככה כחלוקת אכל יככה אל דתריץלחלוקת
 שהוא התעש' והכא למעשה קודס כעינן תכאיס כל הא תהכי היכי

 לך תדע מעשה הוא ויככה תעידני דאסלא 'יככהקזדסלתנאי
 הוא דהחכק הקשו הנקי ד״ה ס״כ דף ן כקדושי התוספות דהא

אישור תנאי שוס ר״מ מדמי דלא גמרא דסכר ודאי אלא המעשה
דכעיכפל: לענין אלא ממון לתנאי

 כת־צהליקחמכנו׳ככען ק״קלפירש״יז״לדסכרדאע״ה אכן
 הכיא איך א'כ כפי'התורה וכ״כ מארצו לו יתנו לא אס

 כרוך אכרה׳כני לו שאמר כתיב חסר אלי כפסוק דסתרא ההיא שס
 כנען תכנות ליקח נתרצה הרי כנען שהוא מפני ואס ארור ואתה

 כשלת׳ דפריך כתאי איכאלמידק תו : ומאיאולמייהומאליעזר
 תמאנו אס מהודתיתא וכו' ושמעתם תאיו אס דכתיב היינו לר'מ

על חולק וכי דנכיאי כפסוק הכי והיכיס״ד רעה ולח שובה >א
* : קללות תמאסו כחקתי ואס שכתוכ התורה

 ומורד שכופר מצד אינו אכל תמאסו י"לדהתסכתיכ ובדוחק
 עליהקכ״ה דהתסרמי ה"א כמצות שמואס רק כה

 תמאנוומריתס נככיאכתיכ כע״האכלהכא לזכותו קללותכע״הז
 כעה״ז דינא ולא אגרא לא כה׳ה׳א וכופר ו ח שמורד שעוכרמחמת

 ומריתס שתתאנו אפי׳ קמ״ל הכא עולם להו כיהיכידלאליהוי
 הכא עולס להס יהיה אכל כעה״ז דוקא תאוכלו חרב כי ותמרדז

 נ הפשוקים לכיאור נחזור : עדיף זמתס רכים שהם דכיון

 לעיין יש 'אתס ננחל לא כי ,התנחל עד כתיבן אל נשוב לא
 מרעה כי ויראה :הוא מהארבע מין מאיזה כי האי

 שעת עד לשכת התכדכו והס ככוש שעת עד שישבו רק מהס שאל לא
 עדשע' רק ישכו לא שאס גד כני של וטעמם שאז׳ל כמו וחלוק ככוש
 ואם כארץ חלק לכס אין השבטים להם יאתרו למחר או היום כבוש

 לכס לקחת טרחכס חלף הרי אל יש־ ארץ כככוש שסייעהס תאמרו
 כשכר כי חלוק שעת עד לשכת להוסיף התחכמו לזה הגלעד ארץ

 עד בתינו אל בשוב לא זהו כארץ חלק להס יש זאת הוספה טורח
 הטע׳ השיכו לזה בכבוש לכי די מרעי׳ה וא״ת החלוק דהיינו התנחל

 אתם ננחל לא כן נעשה לא דאס הוא חלוק שפת עד מוסיפים שאנו
 שיאמרו והטעם ־ כא״י חלק לנו יהיה לא פי והלחה לירדן מעכר

 נחלתינו כאה כי סייענו חלף הארץ ככמש סייענו אס שאף לנו
 לעול׳ כי זה על והראיה כגלעד דהיינו מזרחה הירד; מעכר אלינו
 וזכרוןכירושלי' נחלה לכם אין השכטיס להס יאמרו פן גד כני פחדו

 טורח כזול׳ ננחלכי לא כי וזהו המזכח שכני יוכיח כיהושע מעש׳רב
 את׳ ננחל לא כי הש־טיס לנו ו יאת כביס שעת עד יושכיס שאנו זה

 סייענו שאם לנו שאומרים ועעמס כאי־ץ זיכרון חלק לנו שחין פירש
:גלעד כארץ אלינו נחלתנו כאת כי סיוענו חלף

 שכתכנו כמו הקודם טעם יכו' אתם ננחל לא כי עוד ואפשר
 עד בתינו אל נשוב לא ה למיע גד כני שאמרו

 רוציסלחלוק שאנו משוס הוא הטעס כבוש אחר אף דהיינו התנחל
 הכנענים משלל כוזזיס שאנו ממה השכטיס אחינו עס הכזה נחלת

 השלל נחלת לנו יתנו לא עמהס חלוק שעת עד נתעב: לא ואס
 שסייעתס לפי אס שלל רוצים אתם טעס מאיזה לנו שיאמרו עמהס
 הגלעד אל־ץ לכס שינתן כדי לסייע מוכרחים הייתם הרי בכבוש

 לא כזה כחלת רק קרקע נחלת אינו ננחל לח כי הכתוב שעור וזה
 שככשנו מה כי לנו שיאמרו לפי שככשכו מטע כזה נחלת אתס כנחל
 אליכן קרקעותינו של נחלתנו שכאל רוצים שאנו לפי הוא

: וק״ל הגלעד כארץ

למלחת' ה לפני תחלצו אם וכוי תעשו אם משה אליהם ויאמר
 למלחת' ומאי הדכריס כפל ק״ק י חלוץ כל לכס זעכר

 מיד משו״ל עס ויראה מלחמה* תלת הזכירו לא והס להם שאמר
 תחלצו אס ה מרע להם הגיד זה הלכה של כעמקה של; יהושע ויל;

 ה׳או לשני מלחמה שהיא תורה של פי׳במלחמתה למלחמה ה לפני
ואסלאולא: והצליח ועשה ארס כמלחמת חלוץ כל ועכרלכס

 ישראל זבכ לפני חושים נחלץ אמרו שהם השנוי נעתיק ובזה
 להם מ״ש עוד ואפשר :ה' לפני אמרו והס

 למלחמה הולכים היו שלא יוחסין פ״י מ׳ש לרמוז למלחמה מרע״ה
 כני ילדים ת׳ יהודה רב דאמר מהאי ופריך ותיוחסין צדיקים אלא
 דאזלי הכהו ומשני גייסות כראשי ומהלכים לדוד היו תואר יפת

 ישר:! כני כתוך למלחמה יורדיס היו לא ל ז ופרש״י עלמא לכעותי
 נחנונעכור אתרו שהם מרעה להם אמר זה עצמם בפני אלא

 רה עלתא לכעותי בלבד חלוצים שקלכו רוצה איני להס חלוציסאמר
לכצות כי מרע״ה להס אמר רמז וע"ד ־ אחיכס עס יחד למלחמה
 שזהו יצרכס תנצחו אס זהו זכות לאדם שתהיה צריך כמלחמה
 זה כשכר תכטיחכס אני אז הטכע מלחמת ה׳שאינו לפני למלחמה

: הארץ ונככשה חלוץ כל לכם ועכר
 אמר ה׳ לפני לאחזה לכם הזאת הארץ והיתה קוד אמר

 הוא׳ כארץ אף צדיקים יהיו שאס לרמוז ה׳ לפני
 כס ה׳ ה'שישגיח לפני ותהיה קדושה לה תהיה כנען ארץ שאינה

 והייההוא כי תמורה ן די הזאת לארץ שתהיה לפי (א"י )היא כאלו
לדכריהס ארץאחזתכס טמאה ואם ומ"שכיהושע נתמזרתוקדש

: קאמר ראובן וכני גד דכני
 מה ונחנו ׳ נחנו איש כני כלנו כמסורת חלוצים נעבור נחנו

לנצחק כי כגמרא מ״ש יר'עם ומי־ינו* פשענו נחנו

 ומרינו: פשענו נחנו והרי חלוצים נעכור מיוחסים שאנו
 • לצווקלכלס הוצרך למה ק״ק להסמשהאתאלעורוכז רצו

 קני לא דכלדאי אסמכתא דין מהם למעט שכוין וירי
 ראשי לכל צוה לוה וכוי יעכרו אס אס כלשון היה הוה והתנאי

 האכולן £16 א טז



פרשת
 עלי׳ שקנו אסמכתא ו״ל הרמב״ס כתג וככר חשוב כיל שהס האמת

 כעמר ג"כיוכןתשוכתסוז״לנחנז ובזה :קנה חשוב נכייד
 באה כ׳ אחרת פעם אמרו כבר שהרי נחלתנו אחות ואתנו חלוצים
 ו״ל תרמכ״ס שכתב דרך על לקנות רצו ג״כ הס אמכס וכו׳ נחלתנו

 שילך ע״מ כיתלחברו המוכר כיצד וז״ל ג' סי׳ ממכירה א י ע׳ ראש
 שתלך ע״מ התנה אס אבל קנה ככית זה והחזיק לירושלים עמו

 קל לא התנאי קיום אחר בבית שהחזיק אעפ״י והלך לירושלים
 בארץ נחזיק שקודסשנלך אסמכתא להנצלמדין כדי רוציס אנו זה

 וברשותינו כלז׳בדיינו ז״ל רש"י ואתנוכמ"ש זהו ועפנו נשינו הגלע

 לאתעשוןכןהנהקטאתסלה'ודעוחטאתכס ואם :קהי
 נקי׳מה׳ומישרג! אמר קולס לבריו דסתר ק״ק ־ אתכם תמצא אשר

 :לישר^ הזכיר ולא חעאת׳לה׳ הנה כתב והדר לב׳ דחעאו למשמע

על שעברתס ה' בחלול עחטאתסלה אחר להם אתר ויראה
 בתרא פרק כמ״ש תקוןכתשובה שבועתהיאיןלבס

 חטאתל ודעו וזהו לכפר בתשובה כח ה'אין חלול בידו שיש ליימ׳מי
: תשובה שתעשו אף זמן בכל אתכם תמצא אשר

מסעי פרשת
 ה׳ סי על למשעיהס מוצאיהם את משה ויכתוב

 קמ״ל למאי טובא קשה למוצאיהם מסעיהס ואלה

 בל בספרי מ״ש עם ואפשר :ה' פי על
 שלא אלא משה ביד וגס ה׳ פי על יתקיים כיצד משה ביד ה׳ פי על

 שבא יובן וכזה ה׳ קומה מרע״ה שיאתר עד נוסע הארון היה
 שתסעי העיד שהכתוב אף כי מרע״ה ענות להגיד הנה הכתוב

 הוא "מ מ משה ביד ונס ה׳ פי על אופנים שני על היו ישראל בני
• בלבד ה' פי על אלא תלה לא מסעי ליכתוב כשבא

 קודם ממוצאיהס והשנוי למסעיהס מוצאיהם כפל ק׳ אמנם
 לכתוב דהוקשה ויראה • קודם למסעיהס

 ישכנו כאן הוקרנו כאן נכתבוכלשבתדרש ישראל דכשלמאמסעי
 ידענו לא וכי הוצרך למה דכתב מוצאיהם אבל חבקן וכו'להגיד

 ישי־אלאשר בני מסעי אלה לכתוב הוצרך למה א״כ ממצרים שיצאו
 תדע הכתוב ותירץ לא ותו מסעי אלה אלא לכתוב לא מארץ יצאו

 פי׳ למשעיהס תירץ לזה יהס מוצא את משה ויכתוב טעם לךלאיזה
 מוצאיהם תה ממצרים תתוצאיהס משעיהס וללמד לזה זה להקיש

 וכונ׳ההקש כלס ה׳ פי על מסעיהס כך סיוע שוס לי ולא ה׳ פי על
 שזה קצת ואמרו ישראל את משה זיסע בשלח בפרשת דכתיב משוס

: למעט הכתוב בא לכך בלבד לה רבינו תשה מפי המסע
 עכב שלכך עסמשז״ל למוצאיהם מסעיהס ואלה עוד אמר

 יכולים היו יום בי׳יא כי בדרך כ״כ ישראל את הקב״ה
 כרתים ימצאו הזה הזמן שבתוך כדי עליהם ה׳ בחמלת אלא להלוך
 למה לך תדע פירש מסעיהס ז״ש^אלה הרבה ויישוב נטועים מתים

 שימצאו פי׳כדי למוצאיהם מועטים ולא רבים כך מסעיהס אלה הין

 כל ה'בהם הכה אשר את מקברים ומצרים : הרבה יישוב
 אלן: דברים לשני שייכות מה ק״ק ה׳שפטיס עשה וכאלקקיס בכור
 וק״קדמשל באבלם טרודים מקברים ומצבים ל ז׳ רש'י מ״ש גם

 ליתאדאדרבה והא לצאת אותם מניחים היו לא הכי לאו הא
 לשלחם: למהר העס על מצרים ותחזק גדול יכח נרשום הס

 על׳ רב ערב וגס שכתוב למת טעס הכתוב שזה שסובר ויראה
 הכתוב שכוין מה שזה מצרים הרבה שנתגיירו אתם

 שתולכיימעמס במה בעיניהם כקוצים שהיו מצרים כל לעיני קודם
 היו שהמצרים לפי כי הכתוב טנ?ס נתן ולזה להתגייר לעיניהם
 טעם גס ,בהם הרגישו ולא לצאת רב ערב יכלו באבלם טרודים

 שבאלקי״קס לפי להתגייר ?גלה רב שערב על הכתוב אומי אחר
 אתם מה על להם לדבר למצרים ה׳שפטיסולאהיהפה עשה

:נפסדים אלקיכס ראו להס משיבים רב הערב שתיו מתגיירים

 מחמשים אחד וחמושים כפסוק עודעסמתשאז׳ל ואפשר
 המצרים ישמחו שלח כדי אפילה בימי מתו שהשאר

 מצאו יציאתם בעת כי נהפך אירע מצרים ביציאת פה כי אמר
 :ישראל שישמחו כדי מתיהם את מקברים ישראל

מטות
 מקברנס למלת חוזר אפשר שיטיס ה׳ עשה זבאלקי״קס ומ״ש

 עץ ושל נמחו אבן של הצלמים שכל בספרי ש מ עם והוא
 שלא כדי המצרים אחת המצאה שעשו הכתוב אמר וכיוצא נרקבו

 מקבריה היו קריה כרחובות מושלכים לקיתם א מפלת ישראל יראו
 ה' הכה אשר האחת דברים שני מקבריס ומצרים וזהו צלמים שברי
 ולא :שפטים באלהיהס שעשה מה ׳כריס מ תיו וגס ככור כל כתם

 לנוס זא״ק לנס כמו לניס זי׳ל פרש״י מקלטו עיר 11 לנוס כפר תקחו
 וכתבהרמכ״ס : כארץ לשב' יפיש היאך ידעתי וכו׳לא לברוח

 כשגגה הרוצח מן כפר ליקח שלא כ״ד והוזהרו מרוצח בחמשי ו״ל
 רבינן דא״כ וקשה י לנוס כפר תקחו ולא בעירושנאמר ליישב כדי

 להשיבו כדי כתב ולא בעירו לישב כדי מדכתב ז״ל פרש״י הפך מפר
 ויראהדבפירשהכתוב: ו״ל מתרץקושיתרש״י וא״כהיכי לעירו

 תקתז לא שנאמר ומ״ש לנס כמו דהיינו והרמב״סז״ל רש״י פליגי לא
 כדכתב דקרא פירושא אלא קרא מיירי דבהכי למימר בעי לא כפר
 מדינא בק״ו דיניה ז״ל הרמכ״ס יליף תכי ואפילו לנש כמו ל ז רש״י

 תקחז לא קרא כת•: הכי אפילו כבר שגלה מי אס ומת וה״פ דקרא
 מכפר גלות דלאו מטעם תכהן מות קודם להחזירו כפר ממנו
 כדי כפר יקחוממנו שלא דין אינו כלל גלה שלא מי מיתתכ״ג אלא

 בקרא שנאמר ממה פירש וכולי שנאמר אמר זה ועל בארצו שישאר
 מהא.דגרסינן זה ק״ו רבינו ולמד מק"ז שלי בנושא הדין נתאמת
 עכשיו יצא כבר שגלת מי אמראבייק"זזמה י"אע״ב דף במכות

 איכפר דגלת ודלמאהאי ופריך יגלה שלא דין אינו גלה שלא מי
 כ״ג מיתת מכפרת גלות מידי ומשני לא גלה דלא האי ליה

. כן: גס מכפרת דגלות ה״ד דאיכא הרי מכפרת

 לנוס שתרגם ז״ל פרש״י הפך צ״עדאנקלוסתרגס אמנם
 לתרגם ל ה דאל׳כ לברוח עברי בלשון שהוא למערק

 ז׳יל רש׳יי שכתב לכס כמו דהיינו ית בדל' לדערוק שתרגם יונתן כמו
 ומי בלשון בנעימת ובלעו המתרגם תזכיר לא ו״ל שרשי לומר ודוחק

 תקחוכפר ולא בסיפריוז״ל מצאתי גם לברוח: לנוס שיפרש
 להכיסו ממנו כפר תקחו לא במזיד מית׳שהרג חייב שהיה הרי לנוס
 רש״יי״לשכתב קושית יתרץ איך וק׳לפירשהסיפרי מקלטו לעיר

 דסברהסיפרי ואפשר :בארץ לשבת היאךיפרש ידעתי לא
 להורג כפר תקחו לא מדבר בתחלה קתני ומילי קאמר תרתי דקר'

 דין הוא לשוב עוד ומ״ש ו״ל ׳י רש ש כמ" מקלטו עיר אל לנס בשגגה
 במזיד לרוצח כפר לזקחו שלא שהזהרתיך כשס הכתוב שאומר אחר

 וכס גלות שחייב למי כפר תקחו לא כך לגלות ממיתה מעליו לתקל
 מהגלו׳ולהשיכו קצת מעליו ממקלהקל ממכו תקחו לא מקלט לערי

: גדול הכהן טרסמות בארצו לשבת משם

 יהושע פסוקי עס ואת פרשה של הרוצח של הפסוקים אלו
: ידי שכית ואוסיף עולם אהבת בספר הטב דרוש

 וכולי: המקלט ערי את לכס קבו יהוש^ פסוקי
 ק״ק שמה־ וגס ־ דעת בלי כשגגה כפש מכה רוצח שמה לנום

 כפי דעת בכלי ואפשר ־׳ דעת בכלי כשגגה הייכו
 ולכשיצת׳ שם הי׳ההורג ולא חברו דת״קדההורג יבא6 ששכינז מה

 עליו זראב״יחולק חייב והכהו ראשו הלה הוציא ידו מתחת האבן
 ידיעה לו היה לא אףשהמכה דעת בבלי ת"קשזהו לדעת וכפרש

: גולה הכי אפילו ראשו להוציא עתיד שהיהחבירו

 ר״י דברי לסומא פרט ראות כלא ת״ר דרשו ט׳ דף ובמכות
 כגמרא ומסיק הסומא לרכות ת ראו כלא אומר ר״מ

 ואינו סומא למעט מיעוט אחר מיעוט דהוי משוס דטעמיהדר״מ
 הוא הסומא תמרכה דהמיעוט דכיון וקשה :לרכותו אלא

 ממעט היה אדרכה הראשון המיעוט כתכית הדר לא דאי האחרון
 ככלי רק לסומא פרט ראות בלא למימר לר״מ ה״ל לא א״כ סומא
 פ׳ כתוב ראות בלא דאלו האחרון המיעוט שהוא לסומא פרט דעת

 כתורה או אחד ס1מק3מיעוטי׳ השני היו אס דכשלמא י״ל מסעי־־
 שהאחרון האחרון כפסוק דרשתו ר״מ אומר היה קורה כמשנה או

 כתורה הוא הראשון שהמיעוט כיון אבל הייתור הואהמרכהמכח
 מפרש קא תורה תורה במשנה מרע״ה א"כ תורת במשנת והשני

 כלא כתורה שמ״ש תורה כמשנה האמור דעת ככלי כתוכ לן וגלי
 א״כ מהדר קא תורה דמרע״ה כיון וכ״ת הסימא לרכות הוא ראות

לא מרע״ה מ״מ הכי דנימא י״לדאפילו מיעוטי תרי מעתתליכא

 מהדר



פרשת
 משה הדר דלהכי אא״ב וא״כ לכר שוס לפרש א(1 כחכם תורה מהדר

 ניחא מיעוט אחר מיעוט למהוי דעת בכלי למכתב תורה במשנת
:הומא לרכות מיעוט אחר מיעוט מכת חלש שהרי

 כלא ד״ה ח׳ דף מנות התו׳ דכתבו מהא אודיעך לזה וראיה
 ין־א האי אצטריך אמאי תימה לשונא פרט איכה

תורת דבמשנה ותרצו שונא לא והוא תורה כמשנה דכתיב לי תינוק
:כה שנתחדש דכר משוס נשנית

גדול כלל וזה
 מכהנפש: היינו רוצח היינו נפש מכה רוצח כפל לדקדק יש גם

מקדימין וא׳מזיד שוגג א' כתחלה במשנה האמור הדין עס ויר'
 לך תכין שופטים פ׳ יוכן ובזה הנפל: זהו מקלט לערי

 הפך שוגג אחד לומר כמל׳כל דקדק רוצח כל שמה לנוס והיה הדרך
 : קאמרוהיה דקרא הסגולים מעצמם רכידקאמרהתס כרי ד

 הל׳ל דבר וזה מלת ק״ק וחי־ שמה ינוס אשר הרוצח דבר וזה
 הו׳מדבר אף אומר ר״מ כמשנה ותאמרו ומפני משפט וזה

 אחריו שכתוב מה הטב ויבא הרוצח דבר וזה שנאמר עצמו ידי על
 הרוצח שידב׳ לך שאמרתי הדבר ,פי דעת בבלי רעהו את יכה אשר
 ונולי יכה אשר וזהו לידי מעשה בא בשגגה הדס לגואלי שיאמר הוא

 במקו׳הכה יכה ואףשכתוב דעת בבלי היה רעהו את שהכה פי׳שמה

 בחמשי ז״ל הרמב״ס וכתב :במקו'עבר עתיד כמ׳פעמי'כתוב
 יהרגנו ת״חשמא שני לו מוסרים אותו כשמשיכיס ה׳וז״ל הי׳ מרוצח

 אהבת בסי הקשיתי כבר כווכולי: תנהגו אל להם בדרךואזמר
 דפסק משמע ואומרים כתב ולא ואומר שכתב דמלשוןרבינו עולם

 כר״מ הלכה אין כתב דכפייו׳המשנה סתרי דדבריו קשה ותו מ כר
 אמרו שס וז״ל ותשכח דוק המשנה בפירוש שפיר מעינת ובד

 הרוצח בקש אס הדס לגואלי ידברו ר״לשהס אליו וידברו
 אר״מ דחכמי׳דפליגי אליבא ליישב שבא לפי' פי' הרג בשוגג ויאמר

 מדבר הוא שאף דמשמע הרוצח היכימתרצימאידכתיבוזהדבר
 לדל מחויב שהרוצח הכי דקרא פירושא סובריס דחכמיס יישב לכן

 יבאו ואח״כ בזיון ינהגבומנהג שאל ממנו ולבקש הדס תחל׳לגואל
 בזי״ו וזה מדכתיב דייקו ווה דבר שכן דבריו וימלאו ת"ח שני אזתס

 התחיל לא הרוצח אס אבל והרוצח שהסהחכמיס דמשמעזהווה
 דכשנת' ניחא ובהא בעדו לדבר להטפל מחוייבי' החכמיס אין לדבר

 מודו רבנן דאף ההתחלה על היא יחיד כלשון להס ואומר בחבור
 הס ואח״כ לכתוב סייס ולא לשון קצור ויש יתחיל שהרוצח דצריך
 פ'הגוליןדףח׳ור׳ישאסלמסורת גרסינן ודוק: אליו ידברו

 יש ורבנן איפנא דליפרוך ק״ק ־ ועוד דקאמר היינו עד וכולי ס״ל
 אס יש סכרי דהני יוסף בר יצחק רב אסלמקראס״לוהאמדאמר

 תירוצא הוה לא קושיא ולהך למסורת אס דלרבנןיש למקראמשמע

 דה״ממתרץאנאלאס״ל ואפשר דתריץהיינודקאמרועוד:
 וז״ל התס דקאמר איקא בר אחא כרב אלא יוסף בר יצחק כרבי

 לרבי פריך זאפ״ה רבנן ואפילו למקרא אס יש דכ״ע אלא הגמרא
 אס יש מיהא דלרבי קאתר דהא שנן במכל יוסף בר יצחק מרב

 ביו דלרבנן כגמרא פריך לא איכאלמידקדאמאי תו למקרא:
 דנדרושונשל גולה יהיה מתבקע מהעץ בין מקתו הברזל כשמגי

 התו׳ כדכתבו אהדדי מנחשי דלא כיון ומסור׳ מקר׳ תחייהו ונישל
 הוא המתבקע מעץ רבנן דפטרי מאי דהכא זי״ל ־ ג׳ דף סנהדרין

 נחו ליה קרי רבי אבל פטור כחו כח ולכ״ע כחכחו ליה דקרו משוס
 זז״ל דמי דתימאכחכחוככחו מהו נד״ה התוספות כדכתבו ממש

 העץ התזת בשעת שבידו במה נגע דהתס המתבקע לעץ דמי ולא
 הכי בתר תלמודא מדבעי המתבקע לעץ דמי המרי אתר ולרבנן

אס נעי רבנן דרשי לא ולפיכך משכחת היכי לרבי נחו כח אלא
:כחו כח יחייב דהכתוב סברא דס"לדאין למסורת

 מן הברזל נשמט וז״ל מרוצח ו׳ פ׳ הרמב״סז"לסוף וכתב
 על שחולק שנראה צ״ע ־ גולה אינו המתבקע העץ

 ז"ל הר''מ כמ״ש הניתז קיסס המתבקע העץ רש״יז״לשפירשמן
 ובשלמא כתיב בישל או דונשל הסוגיא מפרש היכי דלדידיה וקשה
 דנישל ניחא המתבקע העץ מן קיסס הפיל דהברזל יילל לפרש

 מן שתפרש אף ל ן' להרמכ״ס אבל קיסם הברזל הפיל המשורתר״ל
 פעל לשון נשל צריךלומר ולעולם הברזל הוא הנופל המתבקע העץ

הוי הדקדוק כפי ז״ל דלהרמב״ס לומר ודוחק שנפל נשל שהברזל
 :פעל לשון הוא המסורק זי׳לדונישל :;ף מדגח איפכא”

סו מסעי
 המסור׳ דנישל ז״ל כפרשני ז״ל הרמב״ס דלעזל׳הובר ואפשר

 העץ שכח דהיינו הברזל הפיל רש״יז״ל הזאכמ״ש
 פי׳ ואח^ש והפיל כלומר ונישל וזהו והשמיטו הברזל הפיל המתבקע

 העץ מסבת פי׳ העץ מן השיב לזה הברזל נפל כת מאיזה הכתוב
 ק״קעלפייהרמב״סז"לדהיכיקא' אכן המתכקעשנגעבח

 דמי ככחו מ"דכחכחו ומשני פשיטא דפריך תמרים גבי בגמרא
 תמרי׳ א״כ משס הברזל שנשמט לדידי׳הוי המתבקע העץ וכיוןדמן

 התוספות כדהקשז איכ׳ מ״ד ומאי דמחייב המתבקע העץ תן היינו
 : המתבקע לעץ דמי ולא התוס׳ תירצו הרי ז״ל פרש״י כפי וכשלת׳

 זז״ל ועז׳ דקאמר היינו ה כד׳ א בגת־ שס התוספו׳ז״ל כתבו ותו
 למסורת אס משוס טעמא אמר הוה דמעיקרא משמע פי'

 דהם ויראה ותית': קושי' היכימתרצי זה פי לפי לעיין וכז׳יש

 רישא מדייקים דהס שור בכור יוסף הר׳ מדברי הפך סוברים
 הביא דלתה מעצוזקשי׳להו הברזל ונשל נאמר וכי דקתני דברייתא

 העץ מן ממלת היא ראייתו שכל אחר הברזל ונשל דכתיב הא רבי
 ונשל נאתר וכי דה״פ סוכרים זה תנח אלא מעצו נאמר וכי הל"ל

 עד התקר' כמו אלף ב ונשאל ג'*כ המסורת נאמר וכי כלומר הכרזל
 והלא מעצו כתוב כאלז דהיינו העץ מן מלת לפרש נדחוק זה שכפי

 זה דכפי ונישל אלא כמסורת נאמר פי׳לא העץ מן אלא נאתר לא
 הו׳ דמל׳זנשל א קש התו׳ פי׳ כפי נמצא תעש העץ מן כפשוטו פירושו

 לפי׳ אבל מעצו ואיןר׳יל כפשוטו פי׳מןהעץשהוא לגלות הכרעלרבי
 פי׳ מעצי מלת יהיה שאז כדי פי נא׳מעצי וכי ה"פ שור בכור הר״י
 קשי' שור בכו והר״י ביז״ד ונישל ולא ף11ב ונאשל שהוא ונשל למלת

 נא׳ לא והלא דקתני דברייתא סיפא קמא בפי׳ התו׳ מ״ש כפי ליס
 הדבור ויתר * ונישל אלא נא׳ לא והלא אלא הל"ל דלא העץ מן א11

 דשמעתא כפשטא למידק איכא ותו : לעיניס כתאוה עיין הלז
 לעול׳בעלמ׳אם קושיא וכו׳ומאי ס״ל למסורת אס ור׳יש פריך דמאי

 רבי להם אמר בברייתא טעתא הכאכדקתני ושאני דריש למקרא
 כיוןדקר' למסורת אס הכא דריש זה ומכח מעצו נאמר וכי לחכמים

 * נפש מכה רוצח שמה וגם :זצ"ע למקרא אס נידרוש דלא מוכח
 פסוקי עולס אהבת בספר שכתבתי מה הפסו'עיין ייתור ליישב

 הדיןשאינו לרמוז נפש דצריךלמכת׳מכה עוד ואפשר :יהושע
 כדי בהכאתו דאין דסבר הנפש בהריגת הוא כשהשגגה אלא גולה

 אלא ממית שודאי שידע נפש בהכאת שגג אסלא אבל הנפש להמית
 לשתו' וכ״ת למזיד דקרוב גולה איבו להרוג מותר כסבור בדין שגג

 אפילו אני שומע נפש מכה אי והבסיפרי תרצו כבר רוצח ממלת

 זה בענין ואתחנן פסוקי ונבאר :רוצח ת״ל ואמו אביו מכה
 בבלי רעהו את ירצח אשר רוצח שמת לנוס ג'עריס משה יבדיל או

 ק״קבתרדכתב התורה• וזאת בצר־ את אלא'וכו'־ ובס דעת
 קשה ותו ירצח־ אשר רוצח כפל ותו ונס־ הדרכתי אמאי לנזק
 בתחלה ששנינו הדין עם זיר׳ ־ זה תירצו ובגמרא התורה וזאת
 שולחקומביאין כך ואחר מקלט לעיי מקדימין מזיד ואחד וגג ש אחד
 מחזירי'אותן גלות שנתחיי׳ מי אותו הורגי שחיי׳מיתה מי מש אותו

 ולזה בסיס הכל כתחלה שיהיה מי יהיה סתס רוצח שמה לבוס ז״ש
 ואיזה לחיים איזה נרע לא שנסו האי שבפעס לפי כתחלה כתב לא

 אזזנספעסשני׳ דעת כבלי רעהו את שהכה כשנדע למותואח״כ
 מ״ש כנגד פי׳ כמדבר צר כ את כתב כ ואח׳ * וחי נישה ובאותה
 שהוא וחי מ׳״ש וכנגד וכו' בצר את הס שהערים פירש האל הערים

 בגת׳ דרשו זה ומכח לחיים שקולטתו ודאי מקלט עיר שקראו שאחר
 ובזה ז״ל הרמב״ס ופשקה וח? שנאמר עמו ישיבתו מגלין שגלה הרב

 ד וכב. האל הערים אל האחד דברים אמרשני הקודם דפשוק ניחא
 מלת פיי־ש השלישי ובפסוק הערים הס מה השני בפשוק פירש זה
 היא ז כלומר התורה וזאת אמר לזה החיות הוא ענין שבאיזה וחי

: ישיכתז שמגלין החיות

 עם כת׳רצח ולא ירצח מ״ש גס הכפל ירצח אשר רוצח אפשר או
 אדם בשני לידו אנה נפ׳זהאלקים בגמרא מ״ש

 מזמינן •הי עדיה בלי ושניהם בשוגג וזה במזיד זה הנפש שהרגו
 השזלס תחת עומד במזיד אחרת פעס שרצח ומי פס שבאים לפונדק
 וזה נהרג זה נמצא זה על ונופל הסולס על יושב בשוגג וההורג

 בן ידעו ולא בשוגג הרג אחרת שפעם רוצח שמה לנוס ה זש גולה
 הוא שגס בו כיוצא רשע יעהו את ירצח אשר לפונדק הביאוה לכן

שכתב לדין כיו; ירצח אשר רוצח עוד יאפשר :במזיד הרג

הרמלס



 פרכס לא או שס רוח שאין חכרונמקוס דההורגאת הרמכ"סז״ל
 לנוס זהו זמן אחר אסהואכשוגגגולהאעפ"ישלאמתמידאלא

 רק מתמיד לא אפילו אלא מיד רצחו אס מבעיא ולא רוצח שמה
 : ודוק עתיד לשון נתי דמשמע כעצם ירצח אשר זהו מיתתו שגרס

 הזרחת הקכ״ה א׳ל שמש מזרחה וכו׳ משה יבדיל אז ובגמרא
 ־ לרוצחיס שמש איכאדאמריהזרח לרוצחים שמש

 ת־רץ זת״ק יתיר' שמש מלת שמש מזרחה דק״ל פליניי"ל במאי ק״ק
 הירדן לעבור ג׳כ רוצה במצוה שהתחיל שאחר שאלמהקב״ה למשה

 שהקשו מה עס לרוצחים שמש הורחת כבר הב״ה לו השיב ־ לגמרה

 רוצחי* שכיחי בגלעד ומשני תלת הירדן בעבר תלת בגלעד בגמרא
 שמש שהזרחת המניה עיקר זהו גלעד של שלש שהבדלת בתה זהו

 שניתי ספק הירד! אגלבע;ר רוצחים ודאי דשכיחי חשך במקום
: להבדיל מצוה אני הספק ועל

 איכס שמעכשיו אחר דאמריששאלמרע״המהתב״ה ואיכא
 המנהיג מעכשיו להבדילם לטרוח לי מה קולטות

 לרוצחי' שמש הזרח הוא זך כר הקדוש לו והשיב יבדילס לארץ שיכנס
': יזרח עלינו הורתו אור

דברים
לשונות

 בני לי עשו ואשר ׳בפ דברים פרשת ו״ל מהרא״ס הגאון כתב
 תמה ומי' אוכל לענין אלא בארצם לעבור לענין לא עשו

 הס דגס משמע בעיר היושבים והמואבים דכתיב הא לא'כ ז״ל הוא
 ומואבי עמוני יבא לא כתוב תצא כפ דהרי וקשה ומיס לחם נתנו

 ־ משמע כסף בלא קדמו לא קדמוותירץדאשר לא אשר דבר על
 נשיס לקדס הי״ל וז"ל הערל בפי התס ליה פריך ■וצ״עדא״כ.היכי

 לקדם אשהאיןלה קאמר דבחנס וכיון ואישתיק נשיס לקראת
: עליה בעלים שרשות בחנם

 ומיס לחם נתנו המואבים קושיתודלעולס עיקר לתרץ ולק״ד
 בצער שהניחום על הוא דכתב קדמו לא ואשר בשכר

 תשבירני בכסף אוכל להם ואמרו בפיהם שאלו שישראל עד מזונות
 לישראל ולומר מים התיז צמא לקראת לדרך לצאת לקדם להם והיה

 רעבון לידי שיבאו קורס בודד קדמו בלחמו .קנומיזגותכדכתיב
הוה דכשכר כיון נשים לקראת לקלס היה נשים לאף פריך זלהכי

שישאלו: קודס להקדים להן היה

, ואתחנן
ה׳ ז״ל רש״י מ״ש על ואתחנן בפרשת ז״ל מהרא״ם הגאון כתב

 בנקוד הנקודה י״ה מלת על שכונתו כדי! רחום אלקיס
 סובר יל ז רש״י דהא וצ״ע כדין רחוס שמות השתי הן ואלו אלהיס
 חוי ופוק המסורת בתחלה דרשינן ומסורת מקרא איכא כי בעלמא

 כפי וא״כ שס עליו הקשו והתוספות יראה יראה גכי חגיגה ריש
 לתלות יש שאחרון וכתב ז״ל הרמב״ן על קודס "ל ז הגאון שחלק מה

 רחמיס שם היא יה הוא ראשון שהוא המסרו' הכא א'כ בראשון
 כראשון אחרון תולים שאנו וכיון דין שס הוא אחרון שהוא זהמקרא

 ראיה דהכיא צ״ע תו ־ כדין רחום לא הל״ל כרחום דין כן א׳כ
 לימא לי׳כילמדנו סבר ואי ילמדנו ממדרש ז״ל רש״י לדברי ז"ל הגאון

 אמר כך ויפרש והמסורת המקרא ה׳אלקיס התם כי נתי ז״ל רש״י
רחמני ברחמים ואס דין זכאי אני כדין אס השלוס עליז רכינו משה

:כדין רחום ולכתוב לערכב מצא והיכן
ואתחנן

 וכו׳ תשבע וכשמו ד״ה ואתחנן פרשת הגאוןמהרא״סז"ל כתב
 והתורה עדמ״ש וכו׳ תמה ואני וכו׳ ז״ל אבלהרמכ״ס

 היינו וכו' והתורה שכתב מה ־ חמץ עליו תאכל לא אמרה עצמה
 דאכהי וצ״ע לחוד הגיון ולשון לחוד תורה לשין נדחי דלא היכי כי

 ימים שכעת גביה דכתיב מאי דהתס חמץ תאכל מלא ראיה ליכא
 האכל ככל שישנו דהאאצטריךלהקשאדכל מייתר לא מצות תאכל

 לידי הבא ממין המצה לעשות דצריך לענין נמי א אכול כקוס ■ישנו
 אלא למצוה אתי לא תשבע דכתיבובשמו מאי בשכועהאי אכל חמוץ

 מכלל לשקר כשמי תשבעו לא שנאמר מכלל ליה שמעינן הא לרשות
: ראיה אין הגיון ומלשון שריא דבאמת

 ובראשונו׳ שמור ואתחנןד״ה פרשת ז״ל מהרא"ס הגאון כתב
 ולא לל׳ה ממ״ע אותרזכורשיטהלווז"לואיןכאןחלוף

 יתכן דלא דכיון דה״פ יראה ריהטא לפוס ־ דבריה,ס על תוספת
 כתוב דכפי׳ שהכריע מה מכח במלאכה בו חלל נ שלא לקדשו לפרש
 לראשונות לקדש! שנפרש מוכרע א״כ מלאכה תעשה לא בדכור

 ממ״ע חלוף כאן אין וכזה היום קדוש דבר בעניןאחדעל ואחרובז
 דעשה להשמר עשה הוא הכל שמור והכא זכור דהכא דאע״ג ללי'ת

 דאה וצ״ע תוספת ולא חלוף לא כאן אין וא״כ קודס עשהסדכתכ
 שמו׳ לפרש יתכן דלא מטעם ז׳יל הרמכ״ן על להשיג זה תופס הגאון

 כל העשה לא דכור בפירוש דכתיב מכח במלאכה בחללנו שלא
 * מקטול כגיריה גיראה מתוקס היכי פ;רושו לפי אף כ א מלאכה

 א11 צ״ל תיספת ולא שכתב ובמקום אחת אות להגיה לע״ד יראה לכן
 ואף מלאכה בעשיית דאףאת׳ילדשמורהוא הגאון וסבר תוספת
 דכמהדכריס קושיא זה אין מלאכה תעשה דלא גמור דבור שכתוב

 שכתו' ל ז׳ הרמכ"! על שפיר מקשה אפ״ה לאוין כשבי לעכור רינן מ 6
 ראוי ואין אלא כ לכתו לו היה ולא ה׳ דכרי שיחליף למשה ראוי ואין

 אחד אלאגאי דכדכרוקא׳ליכא הוא תוספת דכאן שיוסיף למשה
 דלא בהדיא תעשה לא יש וכאן מלאכה ל״ת דהיינו השבת לחלל שלא

 לאו תרי דהוז כמלאכת בקללהו שלא לקדשו ישמור מלאכה תעשה
 וכזה ק״ל לא הוספ׳ לשו! ז״ל הרמכ"ן כתב הוה דאי "ל ז הגאון זכונת

: מלאכה כחלול שמור פי הוא שגס הגאון דעת כהוגן עלה
 ,אפי נפשך ככל כד״ה ואתחנן פרשת ז"ל הי-אוןמהרא״ס כתב

 ואהבת דפירוש דכיון ז״ל רש"י על תמה נפשך את נוטל
 אלא אינו שיה נפשך נוטל אפילו פירש היאך המצות ככולל למיירי

 כעובד׳ דע״ז כ פרק התוספת שכתבו מה עס אפשר ולע״ד ־ כע"ו
 אפילו ואמרינן ישמעאל דרכי עליה פליגי רבנן ומיהו וז״ל דמה דבן
 אליכא הכא פירש דרש״י וכהא יהרג כפרהסיא קלה מצוה על

 ואפילו אליכייהו דמיירי נפשך נוטל אפילו דפירש א״ש וכהא דרבנן
 תר׳עקיכא1כןדר ומצינז השמד שעת או פרהסיא וכגון המצות ככל

 נפשך נוטל אפיי מקר׳זה על מצטער הייתי ימי כל לתלמידיו שאמר
5 וק"ל כתורה עסקז על אלא ע״ו שיעבוד על לא שנתפס מה והתם

עקב
 וסית׳ ז״ל י רש' מ״ש על עקב פרשת ז"ל מהרא״ס הגאון כתב

 דועכדתס פרש שלא דמה )כתב ־ ועכדתס כך זמתוך
 ממה אינו מקום ככל דהסרה משוס הוא וסרתם כיאור הוא

 ש מ1 המצות מכל בעלמא כמו וסרתס ז״ל פרש״י דלא הא שהוזהרו
 ז״ל רש״י כת"ש המצית ככל ככופר ע״ז דהעוכד לומר הוא ועבדתם

 מכל סר הוא הרי העע״ז למדת הא וסרתם כפסוק ראה פרשת
 חד למ״ל מילתא לחד רש״יז"לדא"כתריקראי י"לדסכר הדרך

 דכל ל ז רכינו דאיךכלל קשה אכן ־ עקב כפרשת וחד ראה כפרשת
 אשר השרהאינוממהשהוזהרודאיפכאכקיכסרומהרמןהדרך

 מכלל סרו פ ה׳ דהתס לתרוצי וליכא מסכה עגל להם עשו צזיתיש
 ככופר כע״ז למולה משכה עגל להס שעשו לפי שצויתיס המצוות

 נפקא תשא דפרשת קרא דא״כקשיאדכיוןדמההוא התורה ככל
 נטריה אמאי התורה ככל ככופר בע״ז דמודה מילתא האי לן

 ונטר מתר סרו בפסוק תשא כפרשת שם כתביה ולא ז״ל רש״י
:וסרתם כפסוק ראה כפרשת למכתביה

ראה
 ןו״ל תשפכנוכמיס ד״ה ראה פרשת ז״ל מהרא"ס הגאון כתב

 דכיון וכו׳ושמ"ילדסד״א פירושו שמעתי וכו׳ולא בסיפרי
 הוי דכתיב דחיה סכר ז׳ל דהוא ק״קדכיין דאקשי׳לצכיוכולי׳

 הקש אהני כעדודת״א להליץ ואפשר הכי היכיס״ר לכהמה מיעוט
 כעפ< כסהו חיה ציד למימר חיה לכתיב מיעוט ואהני כסוי לחייבו

 קישיתו ולעיקר אחר־ כדבר אפי׳ אלא כעפר כהמהא״צ הא
 כשוי ריש ערוכה שוגיא שהיא קןקולמשו מתחת אשתמיטתיה

בהתהנימא ככלל דתיה היכי כי א לרב מינאה יעקב ליה אמר הדס

דחיה



סז לשונות
 עליך ליה אמר חיה בכלל ובהמה לווקא ממילאז דכתכ דמיה

: כמיס תשפכנז קיא
। שופטים ,

תקח ולא כפסוק כפרשתשופטיס הגאוןמהרא״סו״ל כת^
 לשפוט דאי לה וז"לי׳מדמפיק הזכאי אצללחייב שוחד

 צורךדמגופי׳ עליה׳ואין וכתב משפט תטה לא נאמר כבר הרי שקר
 צ״עדהאכיהשוחד • ע)רי השוחד יכ קיאנפקאדאל״כמאי7

 הכתוב שמבש׳ העתיד לזמן מיירי א11 עכשו שדן בדין תיירי לא יעוד
 ייטמא שכלו עיני שיתעזרו הדין בזה שוחד הלוקח זההדיין שעתיד

 יעור כיהשחד כתובותת״ר בסוף אמר וכן בעלמא הטהור את
 ופריך לרשעים ק״ז צדיקים דברי ויסלף לטפשיס ו ק׳ חכמים עיני
 גדול חכם ה"קאפילו אלא הוו דינא בני טפשיסורשעיס מידי

:הלב סמיות בלא העולם מן נפטר אינו שחד ולוקח

 דברי ויסלף חכמים עיני יעור נכון ענין נ״ל הכתוב יבפ׳עט
 עובדאדרב ניהו והזא ממש צדיקים כפשוטו צדיקים

 דאנא להאיגברא נחמןלדיניהמד לרב כתובותדשלח בסוף ענן
 קריביה הכי לי מדשלח ש״מ נחמן רב אמר לדינא ליה פשילנא ענן

 אפילו השוחד כי זהו לדיניה ואוקמיה דיתמי לדינא תואאחתי'
 ויעשו שכלם עיני זיעור דבריהם יסלף גדולים חכמים שהס לאותם

 מדקדק היה אס שהרי שמדברים כמה בלשונם ידקדקו שלא להם
 לי שלח הוה אלא לדינא פסלנא ענן אנא לומר שלא בדבריו ענן רב

 הרי קרובו שהוא לסטר הדיין טועה היה לא מצינא לא אנא למי׳
: מדקדק היה השחד מכח היה לא שאס לרע' השחד כח
 לא שאס ימות פן ישוב ימות פן פ'שופטים ז״ל הגאון □תב

 לדעת כי ו״ל פירש שימות הוא כדאי כהן לדברי ישמע
 כלא מיתה דאין ששובר לפי הוא מעבירותשבידו שאזר הגלילי י ר"

 לר' דשבת שני בפרק תיובתא מסיק היכי דא״כ זצ"עלדבריו ׳ עון
 יוסי רבי ואי חטא בלא מיתה יש וש״מ אמי דרבי תיובתא ואמר אמי

ר' דאפילו ותו הגלילי י כר' דאמרי אנא לימא כוותיה כבר הגלילי
 ז"ל הגאון אבל קל שהוא חטא בלא מיתה אין אלא קאמר לא אמי
הא א״ש והשתא וזיל כתב דבריו בסוף גם :עין כלא כתב

 ד! א11 לו דאין מיעט דישו
מע מאי וריב^ה

כהפועל׳ ימותי פן זהש פסקי כתרי חריפא בסכינא לקרא יפסיק

 במאי קושיא אינה ולע״ד ־ קודס ימות דפן קרא יפריש דחור
 • ודאי הוא שימות הוא כדאי דלשון חדא תרתי למידק דאיכא

 בקרא קמ״ל מאי ותו * ספקי לשון ימות פן איפכא זכקראכתיב
 • שימו׳ כדאי למימר ומנ"ל ימות פן ישוב יהיב קא עעמא קרא והא

 ואיש שמאמר לכאורה שבראה כמו שאס ק"לסיפיהדקרא אמנם
 הזצר׳לישבא למה קשה המשמיע הכהן מאמר ג״כ הוא יחנכנו אחר

פי' לזה יחנכנו מי לו מה ימות פן מעעס היא שהחזרה וכיון יתירא

הס יחנכנו ;ג המכריז הכהן דברי הס גמלחמהע״כ
המכריז לדברי תשמע אלנת ,יןאומ הכתוכשמבשריברד

 כתב הפרשה כסוף גס כי תתמה ...אי שאיש הוא כדאי
מבשרתן הקוד רוח הד׳וו״ל בפ׳ונכפ׳להם יפרי סתמית ",רש

 דסמיך משוס כן פירש שימות הוא כדאי ז״ל ״י1ן
פי׳רש״י ככר הרי יחנכנו אחר ואיש דכתיב ייתר ]

ללאו קויס הן בעינן

 /עטל
 •^""ריתדרישאין

 כתב וכי פועל שהוא דבר בכל ^בה
 מיע' וה״ל דישו תחסו׳עס .ומצטרפינלא

ברייתות כמה >דלאדמילרישכיהיכידאיכא

קודסללאוומשו׳הכיע

׳ ־ 7־ , ... הכאשימדבנפשזתפ□  האשה-יא פייושיסנמלת ייפשט ל י ","הןק״סללאו^
דידיה •לפי מהחרב מתפחד שאמר עקיבא רבי זי 1 י ׳ י .

 דידי׳ יבא11 לפרש שב שבידו מעבירות הירא ^-שס כתבוש התוסשי על
עביר׳זמה עיברי על כיסה שלא לפי ׳־"ית ־ - " ''?נסיט

 הוא ימות פן הכתוב כלשון ימות כתב ולא ת הגולדברי^
יהיפיהדקראדמייסראאישאחריחנכטוסוט־שהס /

 מ״ש נבאר ובזה :,נו5יחנ אחר איש ייאי ?%_'־ ._״ $
וכרס כיה על תל^הלותורה ולכך הגלילי

 הוא הירא דזס ל דק ס משי^ ואפשר המשנה לשון הוא ׳^7*־
 העס יכינו שא כדי ־ו יחז\ יאתלא בהכרזה אדי־בה ו ^שעיד

שלא קלתה 7״יר׳ל7זות מחיים ונבחר^להסתית ו^רירית

תכא כי

 מעכירז יאינוה רא,ה שפירוש ראי׳לדבריו מביא אדרבה אלא קושיא תירץ חינו ׳ךרי!ותו׳^ךקנתהל
 עביר' ,לעובריביל שלא ןכדי11תלת׳תור׳כ לכך שהיי לך דע ;זביד■

עלטת רהכ •?קתלק למה לבב מרכות פירושו הירא האיש אס אבל

^דחק

 שהפירו' פןימות כ1 עליה׳הכת אמר חזרו לא שאס עד שיחזרו וכרס
 על חסים שאינם כשביל וכי כהן דברי על שעבר שימות כדאי הוא

 מה אס איל שימותו ׳כדאיס השם מלחמת להלחס ורוצים עצמם
 ניחא העוברים על לכסות כדי הוא וכרס בית על הכתוב שתלה
 עוכרי על כיסה שלא כהן דברי על שעבר על שימות כדאי שכתוב
 כך אחר כמלחמה ימות פן לשין רש״יו״ל מ״ש ניחא וכהא עבירה

עלזה־• ז״ל מהיא״ס הגאון שתמה
חצא כי

 בה חפצת לא אס והיה תצא פרשת ז״ל מתרא״ס הגאון כתב
 עליו וכתב * בספרי לשנאתה שסופך מבשרך הכתוב

 ידענא ולא : אתי לגופה דקרא זה דרשו מהיכן ידעתי ולא ז״ל
 ז״ל הגאון דסבר תימא וכי נפקא דקרא ז"למייתורא לגאון ק״ל מאי
 7 הנמשך הותר יוליד דא״כ משוס בשורה והיילשון הכא למדרש דליכ

 עצמו ז״ל הגאון כתב דהא לזה לחוש אין ספקו לשון שהוא שכתבאס
 אשר במקוס משמש אס שיש תשמעון אשר הברכה את עקב פרשת

 אמלת ודאית תיקשימלתוהיהשהיא נמיכיהיכידלא אסכןהכא
 ק״ק אך חפצת לא אשר זמן והיה הכי מפרשינן ספקיית שהיא אס

 ־ משנה הוי והכא לשנאתה דסופך לאוכוחי סמוכים דאיכא דכיון
קרא ערח ׳אמאי כן אס סמוכים דרשינן עלמא דלכולי תורה

: להכי יתירא והיה למכתב

 יחסמנו יכול בדשו שור תחסום לא ז׳ל מהרא״ס הגאון כתב
 וכו' בדישו ובספר♦ ז״ל הוא וכתב וס תחש לא ל ת" מבחוץ

 אצטרי׳ הא דקאמר 'מ מ תחסוס לא דמאי תלמוד צריכיןלי אלו וכל
 תחסום לא בדישו שור איפכא ותירץדהל״ל לימא היכי כ לגזפי׳דאל׳

 : לתאכלובי״ד תאכלו בי״ד בין שחלקו מרז"ל לדבריו ראיה והביא
 דכך משוס שפיר דהתסחלקו לראיה דומה הנדון דאין לל״ק

בדבר ופרע כלל שיי׳מדות דלא הכי כמו הכי למכתב הוי
 יהא בשור דדוקא בעי רחמנא דאדרבה איפכא אימא הכא אבל

 לא שורלמהוי והדר ברישא לאחחסיס כתיב ולהכי חסימה נוהג
 שור כתב אי אבל שבפרט מת אלא בכלל אין פרט שור כלל תחסום

 :הכל ונתרבה הפרט על מוסף והוה וכלל פיט הוי תחסום לא
 דאפשר העיון אחר לע״ד שיראה מה קושיתז תירץ עיקר וקל

 בריבוי* כולה התורה בעלמ׳ דריש ספרי דסתס תנא דהך
 ליג?^ הוילדידיה הכי דדריש דמאן ידעת דכבר ומיעוטי

 2£וכהא וכלל ופרט כלל כעין הדומה כל לרבות
 מ" תחסום לא ת״ל דיש אלא לי

 זכןבריתאדספרימדרשך וכו" מיוחד דיש מה דיש _יס .
 מיעעאמריבן חסימהשור כלרבר ומיעט ריבה תחסום לא

 ועוף כהמהלכ דעת בהס ןשאילשןך 1דדמ לרכיכ מאיטןעיע
;חשימ- בדין שאינו דעת בו שיש אדם מיעט ומאי

־ בטל”^.^נא1 ד״ה הבא מהרא״סז"לפי־שת הגאון כתב ־
 דסוכריס אחרים .איקיי^עד בשה ומ׳ש וז״ל וכו' למת

 דלא ומלבוש דתכריכין במידי ?מת דבה^מצז אתמהא דבריהם
 במת איסור חדוש הוא יותר אז ואכלת דכתיב מאי במעשר ם77??׳!

 מאחר מצוה ביה דאית כיון ייתר להתיר ראוי היה מבחידבמת
 כעניןסיכה מפרשינןלמת כי אבל ואכלת ליכאקיוס דבתרווייהו

 להתי' ראוי יותר סיכ׳בכללאכיליאז שאמרו כמו ואכלה שמתקיים
 כדאמרן ואכלה מתקיים הכא דהתסמצוה דאע״ג מבמת בחי סיכה
 יותר למך להתיר באנו ואס עליו ל מעשר שס מ״מ דנטמא זאע״ג

 זי׳ל הרמב״ן שהביא האחרים ואלו המת מן האוכל לחי להתיר ראוי
 ארון ליקח ואימא פריך בהערלדכי ז׳ל שפרש״י מה על חולקים

 את דה״פ סברי אלא שרי מלבוש דכוותיה לחי הא פירושיה דהוי
 קאמר למת דוקא דקאמר למת זלפ״ז קרא£סיכה אמרתדמיירי

 : מצוהקאמר ביה דאית ולמתדכתיבאפיילמת ארון ליקח ואימא
 ממנו סך שאס מהו ידעתי לא זה גס ואמר זה על עוד מ״ש גם

 על תמה לא ז״לאיך להרמב״ן והתימה מ״ש עד וכו למת
 סברדולא ישלהליןכעדוזלומרדסברדהירושלמי התרהסיכה־

ד&יכה מוכח מיניה דהא טהור ב׳ במעשר מיירי למת ממנו נתתי



לשונות
 ז״ל הרמכ״ן מדקדק ווה פ״ב ריש ו״ל ר״ש שכתב וכמו אכילה בכלל

 במעשר ואי סיכה וו למת ואסור לחי שמותר דבר איזהו מדקהני
 לןדמות' פסיקא מהיכא לחי אף לאכילה חזי דלא תיירי שנטמא שני

 בטמא תמנן בערתי לא דאסורתשוסדכתיב למיתר איכא אדרבה
 דהירושלמי ז״ל הרמב״ן דסבר כיון זא״כ טמא והוא טהור שאני בין

 ממנו סך שאס מהו ידעתי לא זה גס שפיר כתב לכן בטהור תיירי
 כטת׳ בערתי שקד׳לא בתה התוד' וככר בטומאה בערו הרי למת

 הגאקמהרא׳ס מ״ש גט :בטמא ומבערו טהור שהמעשר דהיינו
 ממנו נתתי ולא דתניא דסיפרי וברייתא זז״ל אחרים על להשיג ז״ל

 ליישב נראה ־ זכו׳ ה״ק אלא לחי כ״ש לומר רוצה אינו וכו׳ למת
 משוס התמיה ואין דאל״כ משוס לחי כ״ש לומר דרזצה סוברים להם

 לאפוקיקר׳מפשטיה לר״ע דחקו תי א'כ מחי ועדיף מצוה ־ש דבמת
 כמ״ש למעל׳ חוזר למת ותלת החלפתי שלא נתתי ולא תתי׳ל זלמימר

 דמותיה לחי הא סיכה למת ממנו נתתי לא ר״ע ויפרש הרמב״ןז״ל
 יות׳ להתיר ראוי דהמת ר״ע דסבר ודאי אלא צורךאכילה דהוי שרי

:מצוה משוס אכילה בו ין שא אף מהחי
' האזנו

 ירדוף איכה בד״ה האזינו פרשת ז״ל מהרא״ס הגאון כתב
 מישראל אחד לא מישראל אלף מתנו א' וז״ל חלף אחד

 מישראל אחד לא דאפילו הבינו רכים וכו׳־ הפך זה כי תתנו אלף
 כן אס בחקתיוהכא כפרשת בישראל תיירי דכיוןדהכל טעם ונתן
 הוקשה כרכה ששם עוד יש ומ אישראל ישראל וקשיא זה הפך זה הוו
 ורדפו הפך שהוא ניחא תי מישראל אלף תגזים אחד ל את דאף לו
 זה מיקרי לא בישראל אמור הדבר כל דאין דכיון השיב לזה מאה ה׳

 הכל שאין כיון הפךוה זה מיקרי ולא קללה ופה ברכה ששם זה הפך
 ־ עילויה טוכא קללה שדי קללה והכא ברכה דהתס אחד בענין
 דק״ן מכס ורדפו הפך שהוא קשה ממנו אחד נפרש דאפי׳ וקשה
 מריס גבי דסוטה פ״ק התוספות כדהקשו מרובה טיבה דמדה

 שהרי מכס וייפו הפך אינו מישראל א׳ דאפי'נפרש ותו המתינה
:להריגה רדיפה בין לחלי, דיש בסוטה שם התוס׳ תירצו שפיר

הפירש

 אלא להתגדר מקוסלבניהס לתת כדי הדבר קק^ניחונ דגבי שסוגריס
 לכוונת לאו עצתס לו טןעיס^ץ&מקטריס שהין לפי אלא היה זע'

 לאדם גדולה והראשו^ק^ירשהיא לתקן שטעזהראשוניס בתה

:הףאסא

 ל4 % הוא נשא פישת מהיא״ס הגאון כתב
״״!1 עדג, משתעוכו׳ וכו׳מהכא אחד עד

 4לד ז ^ל*רכיכו׳^ת ןגיוולדדס' צ״עדכפיתאי דסוטה־

דכתבבתרהכי תדידיה ליה תיקשי מהתם

 מכלל סרו ס ל^^ימז^^-ה עד יש אבל היינו מתנו
 ככופר בע״ז רש״ידמלתהאאינודיוקאלאכמוהאלתדח-^ה

 נפקא תשא לה סא אה ״קדה ושתי״ל וז״ל בסוף ז׳יל
נטריה דמה׳י קודם ^תבשר לטעמיה אזיל בזה דגם לומר

 דקשז ר״ל אין הכתוב הפך זה כי ש מ' הי־ב בכוונת והאמת
 מכס ורדפו של דההפכי ה״ס אלא אהדדי קראי

 קללה ופה ברכה ששם מיש וזה ירדוף איכה הוא חייבים ׳^^?באל
קלל ופה ניכה ששס לפי וייפו נהפך הפא

 הללה כאן שאין הפני ^-שיאלאינו ד1ע ,"־ש הר|דף לשיש״

 קזוכ^הניעאלפ1,^׳י'ל,|ינ)מנע5,אנ נאס־ל6 1
מספיק הגמרא מדברי נראה דהא ׳קכייעדבגויסתיירי

 דבישראל משת אלף ירדזףאחד איכה דכתיב תאתיס על תתאנח17
 דהעיקר תשתע משתעי בגויס תת״ד ואפילו כתבן ׳התוספותי״מ

 כזמן איכה הגזים שאומרים הכי קרא דמפרש )בודאי ^לבי הוא
 כי לא אס עתה ונהפוך תמנו אלף מישראל אחד ^תדף הי שעבר
 למעיין ד אג המאמר אותו לידן דאתא וכיון • מכרם צורם

 מתאנ׳ דהיאךדוד לעיניס כתאוה שם עלק׳^ק^מ^ן^קשיתי
 להריגה רדיפה בין לחלק אסכןדןדהןרגהיהעתקר^ו^וטה

 "^7וז^י? ירדוף איכה שקצרוכתבזזז"לכד״ה מ"קאלא
 ובעלמא דוד גבי שייכא מאי קושיא והך האי כולי ביה לית דורדפו

 להקשי' כוונתם אלא כמ״ק כדכתבו תרצו לא דאמחי ותו קראי קשו
 דוד ראיתא לא וכי אלף אחד דכתיב משוס מתאנח היה תמה לדוד
 לחלק תוכל לא דוד ואתה תכס ורדפו עם אהדדי קראי דישו

 אתה שהורג כיון כן דאס בסוטה כדכתבנו להריגה רדיפה בין
־• ודוק נאנח אתה מה על

שמיני
 עגל לך קח כפסוק שמיני פרשת מהרא״סז״ל הגאון כתב

 דלא עדי״ל וכולי כשרים השופרות כל דתנן והא ל זז׳
 בחוץ עבודתו א$עגל בפניס שעבודתן באותן אלא הכי אמרינן

 בד״ה חקת דבפרשת אהדדי יל ז הגאון דברי למרמי דאיכא זצ״ע
 לפי דקאמר הא ק׳ אך זז״ל כתב העגל על ותכפר כךתבאהפרה

 נעשית שעלידה פרה שאני י"ל ושמא ותירץ זכו׳ העגל עשה שאהרן
 הקטיגו׳ שהוא העגל העושה שהו׳עצמו אהרן אבל וכו׳ הקעיגנריא

 ל״ש בפנים סנ>גורל״ש נעשה קטיגור אין לומר עליה מריק

 |5הכ דבעגל כדוחק לחלק אפשר מעגל פרה שנא מאי בחוץוא״כ
 דקטיגורו אמרי בלבד עצמו על אהרן לכפר שנא שמיני נפי

 מחמרינן עלאחרי לכפר שהוא פרה אפר אבל בעדו לכפר סניגורו
.־ סניגור־ יהיה לא הקטיגור שהוא באהרן

נשא
 למה י״ב והב כפות בד״ה נשא הוף ז״ל מהראיה הגאון כתב

 קרא לאו דאי למימר וליכא וכו׳עד לתמוה ויש וז׳יל נאת"

 ק״ק ־ וכו׳ לפרושי והב דכפות קרא למימר דאיכא וכוי זהב דכפות
 שויס והשקלים הכפות דודאיאין למימר האיוליכא דחה לא דלתה
 י״ב כפותזהב אומר כשהוא וזיל בהפריאיפכא תני דבהדיא משוה

 דאינא דכיין ק״ק תו ׳ כסף ושקליהןשל והב כפות אלא לך אין הא
 לשקלים חוזר זהב דמלת או * תלתכפיקא זהב דכפות קרא בהאי

 ג״כ לזמר הספרי נסתפק לא אמאי לתרוייהו חוזר או לכף חוזר או
:זהב של והשקלים הכפות דולתניאואינואלא חלוקאאח

 פשיט׳ דהיפרי הגאוןז״לדתנא תלונות וסרה מתורץהכל ובזה
 כתב מדלא שויס והשקלים הכפות דאין מגופי׳דקרא ליה

 והב א׳ כף הל״ל והכי ואחריו לפניו שפיר תדריש דהוה באמצע זהב
 לא לכך קריזהבאתרוייהו דלא לומר ש״מ הכי כתב מדלא עשרה

 בהדי' גילה י״ב והב כפות וכשכתב אהיכ׳קאי אלא הספרי נסתפק
:ונכון כסף שקליהן לומר הוא לבסוףלחלק זהב שכתב דמה

 וכולי לנו הניחו מקום אלא ד״ה ז׳ דף חולק התוספות כתבו
 משני דא״כהיכי וצ״ע וכו׳ הראשונים שטעו וי"לוכו'

 טועים והריהם שמס יגדל עד וכו׳ ופרש״יז״ל לנו הניחו מקום
 שבעולם ע״ז כל והלא וכו׳ אסא בא אפשר קאמר היכי ותו ־ בדבר

 לטעו' איןבמה שכן דעלמא למפרךמהלע״ז ובפי׳דבריהסאיכא וכו
:חמין בחמי אלא נכוה אינו כאלה בקשיות נכוה שאינו ומי

 וכי אליביה דקי״ל משוס ז"ל ארש״י פליגי דהתזספות ולת״ר
 דכי מפרשים לכן לרבים מכשול הניחו ביניהם לגדל

 קושי׳ל^הינו היא אלא לדידהו פריך לא ׳ וכו' אסא בא אפשר פריך
 שמצוה לזכות להס ע"והיה כל לבער כאלושזכו שצדיקים יתברך
 ותירץ בז־ יטעו שלא בנחש עיניהם יאיר מצוהושהקב״ה גוררת

 הבאי' שיוכלו כדי ויהושפט אסא בנחש שיטעו זאת הית ה׳ מאת כי
 זאת לכוונ הניחו לא שהם וכו׳ואף לנו הניחו מקום לומר אחריהם

 שפיר האלהי"תזדמי עסהגזרה שפירמקוסהניחואבותינו קרי
 כמי חטאו לא שאלמלא לאבותני טובה ונחזיק באו ר״ל להאדאמר

 לכוונה עשו שאבותינו ואף חשוכים היינו פי'לא לעולם באנו שלא
דאסא כפירש״יז״ל ים סוב התוספות דגם לפרש ואפשר ־ זאח“

 עדים יש אבל כטומאה עדים ואק בד״ה .׳ שס ז״ל הגאין כתב
 ולא ך״א לא ז״ל רש״י כתב אן דת דאליבא שהז הק לספירה

 אליבא הא יהזדא בר דהיינזר״י ברא אליכאי/דתנא וכ״תדכחב ר״י
 דכר״י דפשיטא מקשה תאי ידענא ולא ־ טמוק^יהוא קאמר דר-׳א

 שתראה שעור ונסתרה כד״ה לרש"יז״ל ליה דחזינאס ,פית יהודא בר
 דף כסוטה דהא ודא יה בר ר״י הכי ליה ומאןשתעת ;,הכיא לטומאת

 נטמאה והיא ונסתרה דכתיב אתקש נמי סתירה אלוהיה פריך ב׳
 עול שהקשה )מה ־ דאתו הוא סתירה שעור יא^לכמה הה ומשני

 דר״א יי י



סח לשונות
 אנפיחדא מתרי קושיא איכה כויתיה זליתהלכתא שמותי א ,

 יהוד׳ בר ר״י איכא והנא כוותיה חכה כיליכא אלא אמרינן לה הא
 כר״א הלכה אין אמרינן הנא דאי לך תדע מילתיה מדפרש כוותיה

 אינש ליקני לא האידכא ר״ל אמר דסוטה פ״ק אמרינן היכי
 כיון כזה נסתפק והיאך יהודה כר כר״י ק״ל איתתיהדלעא

 הלכה אין כניה אס דאף ועוד דר"אקאמר אליבא יהודה בר ,־ר״י
 כזותיה התורה כפירוש ז״ל רש״י כתב יהודה בר לר״י ואפילו כר״א

 אתקש דקבוי קשיא דלר״י בכתוב מתיישב׳ היא משוסדסברתו
 הגאון השמיענו וכבר .אליביה ודהיק בסוטה התס כיפריך לטומאה

 וכ״כ הפשט אחר הולך התורה בפירוש ל ז י דרש מקומית בכמה
 : ז"ל רש״י על תלונותיו תכל מעתה הכקי וד״ה ו:קשה קמןד״ה1

 לא אס ז״ל רש״י פי השבועה היא ימה אותה הכהן 'השכיק
 אתה לאו שמכלל חנקי שכב הא הבקי שכב

 .אליבא למידק איכא לזכות נפשות בדיני לפתוח שמצות אלא ה! שומע
 תנקז׳ ר אמר קאמר התס הא דףס״ב בקדושין אילר״מ פירש דמאן
 על חוור דחקני בהדיא כתוביס והלאו ז״ל׳שההן ופרש״י כתיב חבקי

 התס כמי קאח־ הא חכיכא דרבי אליבא ואי דבתריה שטית כי
 הא משמע הוא דאל״כ תכחוס דרכי להא צריכיכי נמי דאליביה

 מ״שרש״י לאקשיא דאליביהדרחב״ג נהי חנקי ולא הנקי לא שכב
 איכו כתיב דאףדחנקי קאמר דשפיר הן השומע את לאו שמכלל ו״ל

 לאש׳ זה אוכל היה שהכהן לא אבל שכב אס לגלוייפירושאדהא אלא
 התז׳ הא תחלה נפשות בדיני לפתוח מצות קאמר דהיכי קשה מיהו

 והל ללאו קודס הן גד בני כעין בעינן תנאי דכל הקשו בקדושין שס
 בעינן דאנן דבר דכל ותירצו קודם הוא הלאו שהוא שטית לא אס

 לא אס בעינן נמיאנן לאווהכא שהוא אף הן מיקרי כן שיהיה
 דה״ט שטית לא באס דמדפתח ז״ל רש״י דקדק היאך תעתה שכב

 ־ ללאו קודס הן דבעיכן הוא דהטעס ואימא לזכות דפיתחין משוס
 קשה לא דידיה דרמב״ג אליבא קאי י רש׳ דכיוןדהכא לתרוצי יכא1 ו

 אר״מ פליג דרחב״ג ז״ל רש״י דסבר !משוס י דקדוש התוספות ושית ק
 פרש״יז״ל דבהדיא האליתא קזדסללאו הן בעי ולא תנאי! בכל

 בהן לר״מ מודה דרחב״ג גד כבני שאינו אי תב כל במשנה בקדושין
 ס6 דלעולס והוכר בזה התו' על חולק ז״ל דרש״י זי״ל ־ ללאו קודס

 לה מחיץ קודס הן ד^עיכן שהקשו התיס וקושית לאו הוא שטית לא
 דבעינן נפשות בדיני ושאני ללאו קודם הן לדבעלמאבעי רש"יז

 דתך דכיוון שס התו׳בקדושין דברי על צ"ע מעתה ־ לזכות פתיחה
 דנפשיה סברא לאו ליכית נפשות בדיני שפותחין דכתברש״יהכא

 מכאן שכב לא אס אומר רבי תניא אד״מ פ שלתה בריתא .אלא הוא
 רוצים שאנו מה שהוא שכב לא דאס דבריהם וכפי לזכות שפותחין

: מהכא לזכות פתיחה רבי דייק היכי הן נקרא שיהיה
 קדושין במשנה שכתבו לסעמייהו דהתוספות למימר ואפשר

 דלא ללאו קודס בהן ואף לגמרי אר״מ פליג דרחב״ג
 רבי בה קתני אד״מ דפ' בריתא דההיא נאתר מעתה געילדידיה

 הן בעינן דלא כרחב״ג דסבר למיתר ואיכא סתמית ואינה אותי־
 ההן שהו שטית לא דמדפתתהכתו״באס דקדק ומשו׳הכי ללאו קורס
 תנאי' דככל דסבר ׳מ דר ואנה״נ לזכות ן י פותת דכנפשות ש'ת הכא

 מאס דייק לא נפשו'לזכות בדיני דפותחין הא ללאו קודם הן בעינן
 שאנו מה שהוא שטית לא תשוסדאס למפתח כעי דהכי שטית לא

 אלאדק"קאכתי • ללאו קודס הן לדידיה ובעינן הלאו רוציסהזא
 פריך היכי הן הוא שטית לא דאס בקדושין שס שכתבו התוספו' על

 את׳שומע לאו מכלל לר״ת ליה לית והא הגמרא וז״ל י"ז דף בסוטה
:שטית לא אס דהוי הן הל"לתכלל איפכא הןולדכריהס

 ג אליב׳דרחב׳ נניח אס דאף ז״ל רש״י דברי על למידק איכא תו
 הן שומע אתה לאו שמכלל כתב איך סוף כאסוף שכתב

 הקשה דףס״כ בקדושין שס והא כפירוש כתוב אינו דמשתעדההן
 ה"א המסורת לאו אי ומשבי למיל דהנקי המסורת לרחב״ג בגמרא

 מהרא״ס והגאון ־ אתמר מכללא לאו' חנקי ולא הבקי לא שככ הא
 בקריאת קורים שמעכו הלאו מכלל דה״ק ופירש בזה ו״לנדחק

 ההן פי שומעים אבו ילד בלא שניתכה והכתיבה ביז״ד הינקי
 היינוגודעי' לא ממסורת תקרא השכוי לאו דאי חנקי שכב אס שי״ל

 ואפש׳ * חכקי ולא הכקי לא שככ אס לומר טועיס שהייכו ההן פייוש
 אלא וז״ל ס״ב דף בקדושין כמ"שרש"יז"לשס לזה קרוב עוד לייטב

 בכך דחקו זמי לשוןאחר או תחיי לכתוב ל פי׳וז למייל הנקי לרחב״ג

 אלא ממסורת מקרא שבי אמאי דהיינו כפשטיה פירש לא ואמאי
 דאמרי אנא רחב״ג לך אמר קושי׳דמצי איב׳ דוו רש"יז״ל דסובר י״ל

 נבאר וכזה ־ כלל למסורת חייש ולא למקרא אס יש דאמר כמאן
 .אליבא וכו׳הוא לאו שמכלל התורה כאןבפירוש "ל ז רש״י שפירש במה

 לכתו" דלדידי׳ דקדושין הגמרא אליביהקושית ליישב ובא דרחב״ג
 לשון ולא הנקי בו שכתב הלאו שמכלל תירץ לזה אחר לשון או תחיי
 שתדע כדי הבקי לשון לכתוב שדקדק ההן עירש שומע אתה אחר
 איסורא שכב הא תימא ילא חנקי שהוא ההפך שהוא ההן פירש

 למ״ל הנקי ס״ב דף בקדושין שפרש"ישס מה על אלאדק״ק בעלמא
 איסוראבעלמ׳הא ה״א משני היכי תחיי כתב דאי וק תחיי לכתוב

 רש״י דכתב בתאי שס דקדוק קצת יש תו ׳ תחיי לא הוא תחיי הפך
 שטית כי ואת ליה דסמיך משוס ואי ליה מיבעי חנקי לר״מ אלא ז״ל

 היכי דא״כ אהדדי דבריו קשו ריהטא ולפוס קאי כתרייתא אשבועה
 ושמא דבתיייה שטית כי בלאיו״דכתר חבקי בתירוץדשדיבן כתב

 שטית כי ואת הוושדיבן קללה בשבוע׳קמייתא מצינו דלא דמע־קרא
 חנקי על שטית כי ואת דנשדי לן גלי המסורת אתי כי אבל אבתריה

•־ קאי אהיכא חנקי כן לא דאס קודס שכתוב

 כיוןדהלכת׳ כרחב״ג הכא פרש״י דלת תמה מהרא״ס והגאון
 דר״מ אליב ז״ל רש״י לשון לפרש ולע״ד ־ מאיר כרבי

 מכלל מ״ש דרחבי׳ג אליב ז״ל רש"י דכוונת נפרש דאףאס דכיון זזה
 מעתה אמור בעצמו הגאון כמ״ש דחוק הלשון הן שומע אתה לאו

 כפול תנאי בעלמא דסבר דר״מ אליבא הכא פירש ז״ל רש״י דלעולס
 כופל היה לא ן שהכה לומר איןהכוונה שומע אתה לאו שמכלל זמ״ש

 דר"מ בסוט' הגמרא קושית לתרץ א כ ז״ל רש״י ה״פ אלא ההן לאשה
 לא אס החצי אלא כתב לא כסוטה והכא כפול תנאי בעלמא סבר

 דרבי אליביה דףי״ז כסוטה שס ז"למאידמתרץ ותי׳רש׳י שטית
 שכב ואס שכת־ אחר רש"יז״לכי "ץ תי כעצמז וזה כתיב חנקי תבחן׳
 כז ששינה הלאו שמכלל תירץ לזה כתב היכן דחנקי לו הוקשה חנקי

 בכתיב שיש שומע מכאןאתה הינקי והמקי־א ד יו בלא הבקי לכתוב
 הנקי שכב לא אס בפירוש לאשה אומר הכהן שהיה וכשס והן לאו
 אס כתיב היכן תימא וכי חבקי שכב אה כפירוש לה אומר היה כך

 בעינןלמי' חבקי שכתוכ המסורת דמכת לעיל שכתכנו י"לכמו שככ
 הוף בקדושין רש"יז״ל כמ״ש בתריה כישטיתדכתיב דקאיאואת

 שניא' כמו פירושו אין הן שומע אתה לאו שמכלל ז״ל רש"י מ"ש דבר
 לא אס לה אומר היה רק לאשה כופל היה לא שהכהן לכאורה

 אלא לה כופל היה הכהן לעולס אלא ההן תשמע וממילא בלבד שכב
 ותירץ כפול התנאי הוא היכן דר״מ אליבא לתרץ רצה רש״יז׳ל

 הלשון זה כתב שלכך שומע אתת הנקי לשון שכתב שמכללותהלאז
 וכולי לפתוח שמצוה אלא עוד ומ״ש חבקי והוא בהפכו בה שיש לפי
הן מכלל שמענא ואנא חבקי שכב אס יאמר דק"לאכתי משוס הוא

:הנקי והוא הן בו שיש ש״מ תחיי ולא חנקי מלשון שכתב

 חנינא רבי כשס אמרו נשא פרשת ובילקוט רבה במדבר
 מ״ש עד וכולי הדברות על עובריס והנואפת הנואף

 תגנוב לא פריש לא דאמאי וק״ק חברו־ מקור שגונב תגנוב לא
 לשומשמי קרי כי זנותאככיתא בסוטה כדאמרי כממון כפשטיה

 חבינא רבי דפירש היכי דכי קשי תו בעלה של מפקרת ז״ל זפרש״י
 תגנוב יפי־שלא נס זה על עובר מהס היוצא שהעובר כבד במצות
 כשרי׳וסובריס בניס להס ויש ממזר שהוא היוצא העובר על בממון
 במה קשה תו ׳ מהס וגונב בחלה יחלוק אחיס ובתוך אחיהס שהוא
 לא ואחא* ליהרג או להרוג ע״מ שבכנס תרצח לא על עובר שכתב
 דלא דממורא מיתתו ו־מיס שו מהס היוצא העלוב העובר על פירש

 לן אין למה אוליהרג להרוג נכנס אויעלאחייתוק׳דאסהנואף
 תיצריךלהבין * טעמא מהאי סופו עיש שנדון במחתרת הבא דין

:חדש ומאי נואף שהוא ודאי תנאף לא דקתכי במאי
 באשת אלא מקוס ככל ניאוף לשק אין ז״ל רש'י מ״ש ואפשר

 ז"לפ״ן וכ"כרש״י זונהמתקרי עריות דכשאר איש
 קשה תי : ונואפת כבזאף אלא נאמרה דסוטהגביכלהפרשהלא

 פי' לא ואמאי יולדיו : שמקל עלהעובר אביך את כבד דפירש במאי
 שאומרי* בנואףונואפת ואמו אביו מקלה א*־ור כדגרסי׳פ"זדסוטה

 יהכא ד;ר^ בממזרא מיירי בגמרא דהתס וי״ל ילד שזו ארור עליו
 ^רמאידאיכא ובהא * ילד שזו ארור עליו יאמר! ידיעואיך בלא



לשוגהת
 חכינא ר׳ הכא פירש לא דלתה לך יהיה לא1 אנכי במצות תו למילק

 א״א על הבא זה פסל יעשה אשר האיש ארור כסוטה טס נדמפ־ש
 ממזר שהוא לכל כיוןדידיע כגמרא דהתס ניחא וכהא ממזר והוליד

 דפירש כתאי קשה קו י ודוק גויה ונושא ישראלית לו נותנים אין
 ;אחרת עביר דעבר מאן ואטו כה׳ שכופרים אנכי על שעוברים

 ־ שימחק ח״ו לשמו דגור׳ הכא דשאני ל?מר ואפשר כה׳ כופר אינו
 היוצא שהעובר כבד על דעובריס חנינא קוק"קבמאידפירשר׳

 על שעובר דהתינח וקשה מכירו שאינו אביו את מקלה מביניהם
 ־ מכירה דהא לה משכחת היכי אתך את ככל על אביך את ככד

 כאותו החכמים מכיריןבו כך ומתוך י״לדסתסממזרהואעופן
 י״ל נמי אי ׳ אותה ויקלל ותודה לאמו ישאל כך ומתוך ר״ע שהכיר

 א"כ ככוד הוא אס דבעל נמצא אתך בעל זו אמך דאז"לואת דכיון
את יכזה הבן ואותו מבעלה כשר כן לה תהיה הנואפת דזאת ומנין

 :לאמו ככד לא כאלו והוי יכירנו שלא בשוק אמו עם הנואף
בהעלותך

 והרמב״ן וז׳יל הארון כנסוע ויהי פ׳ ז״ל מהרא"ס הגאון כתב
 מקום ידעתי ולא וכו׳עד תימה דברי ואלו ואמר טען ל ז"

 ביןפורענו׳ דכיוןדשסהפסק שתמיהתו מבואר לע״ד והדבר התימה
 לכותבו לו היה והאספסוף פסוק א״כ לאסמוכינהו דלא לפורענות

 הונח לא גס היה שאז כיון מהרה׳ אצלויסעו ויהיכנסוע קודם
 להו פשו דק"לדלדידיה משוס הגאון שהביא "ל ז ר״י פי׳ להרמב״ן

 וחד מתאוננים וחד ה' מהר ויסעו חד קלת להו הרעניותזהוו
 קרא חשביה שלישיתדלא מ״שפורעניות וא׳כ וכן והאספסוף

 דאפסיק ראשונה פורענות 'ש ות השנית לבין בינו הפסק בז לשוס
 דתו דמשתע ושנייה ראשונה קאתר דהיכי ותו שנייה לבין ביניה
 במקומה דלעתידתכתב קניא כתבי כל בפ' ותודהתס ־ ליכא

 הוא הפורענות ואס הפורענות מן דואגים אינס שאז ופרש״יז״ל
 דואגים שיהו פורענות נקרא זה אין ה'שברחו מהר שברחו מה
להם: שאירע העונש הכתוב מזכיר אינו שהרי עשו עון אלא כך על

בשלח
 הסקילה שבית מיכן אותו ויוציאו מהרא״סז״ל הגאון כתב

 ותיתי ממקלל קרא לשתוק הכי אי יא״ת הקשה ׳ רחוק
 ביאור עכי׳ל מעצמם הוציאוהו 11ישר ה״א ממקושש דאי י״ל ממקושש

 אל העדה כל באבנים אוקס רגוס בהדיא דכתיב דאע״ג דבריו
 וה״א הוצא לשון כתיב התם לא מקוס מכל בצווי דהוי למחנה מחוץ
 לשלוש חיץ הוסיפו מעצמם וישראל א׳ למחנה חוץ רק צוה לא דה׳

: הוצאה לשון כתיב הכא אבל מחנות
 דהו׳ נהי ממקלל שתיק דאי קושייתו לתרץ אפשר ולכאורה

 מיתו׳הקליס חייכי שאר אכתי אבל ממקושש נפיק
 שאר למיתי נמי מקלל למכתב מדאצטריך אבל נפיק מהיכאהוה

 להכיכתב דאדרבה לדחות ויש לשאר ק״ע למקלל באא״ע חייבים
 תירוץ לי נראה אמנם מלמדיך ואין למהויב׳כתוביס מקלל נמי

 הגמ׳ הדיןוו״ל נגמר ריש דגרסינן מאי עס ל ז׳ הגאון לקושית נכון

 מר״י^ד~ רחוק עכדינן להכי פי׳ הצלה להו דתהוי היכי כי ;מי אי
 "- נ• ה״א מקלל כתב דאי ניחא בהא א״כ ן זכי מ ימצאו וביני שביני
 ה׳יא מקושש כתב ואי חמור שהוא לפי מקלל ז"לדשאני הגאון

 ר רחוק הוא לפיכך חמור עזן עשה שלא משוס אדרבה למקושש
 1 י שאר סוף סוף מקלללאוכ״ת אכל הצלה כיהיכידתהויליה

 כמה אי דחוקמב״ד מיתתם שתהא היכיילפי׳בהו מיתות
 1;| שמיתתן שבהס השוה הצר זה כראי זה ראי לא ומקושש ממקלל

 1 י למפרך האיכא מיתות חייכי שאר כל אף מחנות לג חוץ והס
 לס׳^ צד דאיכא דכיון קושיא אינה דוו י״ל בסקילה שכן להצד

 היכיריך^ כי 'ד לב' חוץ מיתתו שיהא דאדרכהמישהואקלצריך
■ . ומק מתקושש כק״ו אתו מיתות חייכי כל מעתה א״כ הצלה ליה

פנחס
 הגאוןמה כתב ־ קדשת׳ לא אשר כפ׳על פנחס בפרשת

 ;מ סוברי׳ מהמעיניס וקצת וז״ל לשונו כסוף ו״ל
 ימיך מספר את שנאמר שנותיהס וממלא יושב שהלה

 4 ׳ כי ראיתי החפוש ואחר :הקצוכות שנותיהם ר״ל
 $ י מספר את דר״הוזל התוספותפ"ק דכרי הן הן המעיינים

 הכי׳^* ואלו פי׳ עכ״ל דורות שני ן י לענ לה מוקי החולץ סוף אמלא

 ; י. עליהס שחולק הגאון ס"לכדעת התוס׳ ואי דורות כשני מוקי
 ■- זג הכי כי הוי משלימין זכה התס דסכר 'ע דר אימא מהחולץ ק״ל

 .■ ודור הקצוכות משלימיןשנותיה' ליוס וס י מ ואף לגמרי /־משלימין

לא קרח ובני כפ׳ פנחס פרשת ל וי מהרא״ס הגאון כתב
 ' כצורהזכולי כעיר רש"יז׳ל ופירש חלק כפ׳ וז״ל _
 דכניק מודה דלעולסרש״יזעל יראה דבריה׳וכו׳ולע״ד הכינותי

 מקו׳ג^ שנעש׳להס לפי ק׳וכי ״כ1הארץד! על ורבו וחיו משס עלו
 וי־ס * מיכעילהו קינה שירה קתנידאמרו לאחיו אס בגיהנס

 א׳•■ כני משני דרשווז״לשכאו בפסוקמןהרמתיס דכפ"קדמגלה
 נייג^ לכן מקום ומייתיהךדנתבצרלהס עולם של ברומו שעמדו

 קרת אבני בין קאי ו אכולה מקוינתכצ׳להס קתני דכי ו״ל רש״י כווני
 לנש ויהיו קודם מדכתיכבקרא הברייתא דייק וזה קרח אבלועי בין

 שלכולם הגבעה על וכנס כדכתיב גובה לשון הוא זסברדהךנס
 ז״למדחז׳בעובדא רש״י דייק וזה כגיהנס גבוה המקוס להם נעשה

 להו מהדרא יומין תלתין קרחרקאמרכל דההואטייעאדכלועי
 דיןגיהנ׳ בלא גבוה מקום כאותו אלא איכס ר״ח משמעדער גיהנס

 אמ׳וסבר משה וצועקים ונדונים עליהס גיהנס חוזר ר״ח יום וככל
 אכולהו קאי לא שירה ואמרו רגליהם על ועמדו סיפא קתני דכי
 מקום באותו נשארו הבלועים אכל משם עלו שתכף קרח אכני רק

 י קאי לא חוזרים יום כלל' אלא מתו ולא ז״ל ומ"שרש״י לעולס גכוה
 לאמתו ומ״ש קרח אבלועי אלא ז"ל הגאון שהכין כמו קרח אכני

 חיים נשארו רק לגיהנס תכף לרדת כעתכליעתס מתו ר"לדלא
 חזר ואז לבליעתן ל' יום שהגיע עד שנתכצר גכוה מקום באותו

 מקו׳ לאותו ל׳חוזריס יום כלות ואחר ;נידונן ל׳ ביוס גיהנס עליהם
ואילך משם לעולם נידונין וכך אחר ר׳ח יום בוא עד גבוה

 מצינו במה אף דהוי הדין מן עונשין אין בכלל אלי הליכות כראש שכתבתי מה קצת בעיני שהוקשה מה הנה אבאר התחבר אכר
 דזאת ובודאי הדין מן עונשין דאין למילף שייך לא גופי' וחמץ וז״ל לחמץ מה ד״ה קט״ו דף חולין קוס׳ ה מדברי ראיה והבאתי

 שנעשהקזדס בחמץ אף בהבאה אהוד חמץ כל דהא עבירה בו נעיד שלא חמץ ומה ק"ו שייך דשפיר תימא וכי י בק ולא במ״מ היא הילפותא
 הפסח ובתוך פסח קורס בעשה גווני קרי כיה למימר דשייך חמץ כגון עבירה כו נעבדה במינו דשייך דבר כל דודאי לומר אין זה הפסח

 עברה בו שנעבדה בחלב בשר קאמר כי דאל״כ לך תדע במינו עבירה כיוןדשייך קודם שבעשה למה )אף כיה קרינן עבירה בו נעבדה
 שלאנעבדה אף עבירה בעבדה במינו דכיוןדשייך ודאי אלא הגוי שבשל כגון אסור ואפ״ה עבירה נעבדה שלא במי התם שייך הא א״כ

 אפילו הכושר שעת לו שהיתה יוכיח כפסח חמץ ומ״ש גוונא בחד אלא שייך לא ערלהד גבי כגון אלא נעבדה לא מיקרי ולא נעבדה קרינן
:ודוק בחלב לכשר ורמי איסור כאן אין עצמס בפני ובמים עצמה כפני דכקמח כיון הכושר שעת קרי בפסח נתחמץ
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