
^ h e b r e w b o o k s .01

ס ע״י ש« וויי ״ך1ת

לאברהם חסד־
התורה על

 ההןדוש הגאון הצ׳ הרב חיבר אשר העבודה בדרך ומעט בלבול בדרך
ם ר׳ ובנסתר בנגלה ובקי חריף ה ר ב  אברהם ר׳ (הנקרא זצוקללה״ה א

 ועליו ל זצ״ל זי״ע הבעש״ט הקדוש להרב מובהק תלמיד פאדלוסקער)
.לבן שדה דק״ק ם״מ והיה חברי חברי זצללה״ה הבעש״ט אמר
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הצדיקים הגאונים הסכמות
 נץ״ת !ו״ה ע״ד. קדישא בוצינא הק׳ הגאון הה״צ אדמו״ר מכבוד

מהארנאסטאיפאליע. מרן

3 ב

ן  ר* כן דוד (ר׳ נכדם ביד היו ממונים אמר המה בארן אשי מקדושים קודש כחבי לפני היו שנים איזה ה
 וציג פאדלוסקער אברהם ר׳ הק׳ מהנאון לאברהם חסד ס' והמה מברוסילאוו) מורבאווסק׳ נתן סיים

 .קדמונים גאונים של כדרך ונחמדים נפימיס דברים פלפול דרך התורה טל דרושים וצ״ל הק׳ הבעש״ט חלחיד
ד וצ*ל דוד ד׳ הצדיק הגאון מנכדו הש״ס טל וחי׳ השובוס וגם ה׳ ויראה מבודה דרך ט״פ דוד דברי וסכר ב׳  א
ק ומ״מ  זקני הק׳ הגאון הלמיד ונם זצ״ל. לו קדושת במל הק׳ הגאון של מובהק סלמיד שהיה לבן שדה דק׳
 וזרזס׳ ישראל אלו השובים מן מוב ימנמ אל אשר לנכדו אמרתי בידם גנוזה חמדה ובראוסי זצ״ל. התניא בעל

 ילמדו אשר לעולם והנאה החיים בצרור וצרורה הגנוזה לנשמהם להן הנאה להיוס בדפוס הדברים יקבעו אשר אוהם
 והראני הנאזר פרקי ספר הדפיס אשר פרידמאן מאיר הר׳ המופלג ידידי לפני בא משה הן .ויראו וישמעו

 לא דברי אשר ע״ז ישממהי בדפוס אוסם יקבע שהוא גמור לזכוה הללו קודש כתבי המ׳יז נכדי מאה לו נתן אשר
 לקנן עליו נמל אשר זיקייס הוא כאמן כי הזה האיש אס ידעתי כ׳ דברתי אשר ועשו והצלתו ריקס ישיבו

ט גס ידו על ה׳ ברצות בדפוס וצקובעם פרענומעראנמין לאור כשיצאו הק׳ הס׳ אקבל ואי׳יה מ״ק לו נתתי אנ
.עליו יושת אשר מחיר

.לפ״ק תרנ״א שנס טבת כ״ז ד' יום החתום טל באמי

ב מרדכי נאום זצ״ל הרמ״ז באמו״ר ח

ס  ככסכס להדפיסם אוכל לא רצוני למרות אולס צדקינו גדולינו גאונינו מרוב השכמות ח״י נמצאים אמנם א
ס כי מד^ וממומש ב'וי והכתב נתקבלו מעת שנים שבע או כשש זה יע! וכלשונם  אאלן רב ממל אחרי נ

הנותנים וכ׳ ההסכמות נותני שמות רק להדפיס סוב ליותר אחשוב לזאת אי .מדבריהם לשנות או לגרוע להוסיןז
המו״ל: האשם. בי לא כי לי יסלחו

 מראחמיסטריווקע. זצללה״ה יוחנן ר׳ רשכבה״ג סה״צ
ט׳ המפורסם הה'צ  .ממאקארוב ו
ס׳ המפורסם הה״צ  מטאלנא. ו
ס׳ המפורסם הה״צ  .פקרעסטישאוו ו
 מטשערנאביל. אשר ברוך ר׳ וכו׳ המפורסם הה״צ
 מטשערנאביל. בנציון שלמה ר׳ וכו׳ המפורסם הה״צ
 ,טקאפוסט הגולה מאור הק׳ הגאון המפורסם הה״צ
.מליבאוויץ מ״ה הק׳ הגאון המפורסם הה״צ

 .מסאכאטשאוו ר״א המפורסם הק׳ הנאון הה״צ
 מנוד. רא״ל המסורסם הק׳ הגאון הה'צ
 . מראדזץ המפורסם הה׳יל
 .מגראדזיסק המפורסם הה״צ
 .מביאלא ההפורסס הה״צ
 מאלכסנדר. המפורסם הה״צ
 .מגארווילין המפורסם הה*צ
 .טפאריסאוו המפורסם הה״צ
 מאמשינאוו. המפורסם הה״צ
 מסקערנאוויץ. המטרסס הה״צ
 .מזיכלין המפורסם הה״צ
* מראדאמסק המפורסם הה*צ

 .מקאוונא זצ״ל ריא״ם רשכבהיג המפורסם הגאון הרב
 .לאדז יק״ק אב״ד מייזל חיים אלי׳ ר׳ וכו׳ המפורסם הגאון הרב
ק אב״ד סאלאווייצינ חיים י׳ המפורסם הגאון הרג .בדיסק דקי

טאו מהם הרכס אשר ועוד ד ינרי בחלק אי״ה י מ



שמות ן ' ע ט נ א ר ע מ ו נ ע ר פ ה
אסטראווע

 ,דאמאצאוושקי זטליג ר׳ ביאלאווין בנימין ר׳ .אב״ד הרג
 חנוך שמואל ר׳ הנ״ל בנימין ר׳ עיי ביאלער בהמ״ד

רווין• ליב ארי׳ ר׳ .מווארשא ציקמר מאיר יצחק ר׳ שויב
 בהמיד ע׳ ראבינשעיין הלוי אברהם ר׳ • שו״ב בונם ר׳

• האבער ליב ברוך ר׳ * ראזינבטרג יחזקאל ר׳ עריסק
רקאצק. זאבאליוואק ר׳ צוקער* זאב אהרן ר׳ עבהמ׳
אברבנל• אליעזר מרדכי אלטער ר׳ שאפיר ממות ר'
■ וויינשטיין חיים יהושע ר׳ * אלקאן יהושע חיים יוסך ר׳
 יוסך ביר בירך חיים ר׳ ־ פמערינסעלד חישל אפרים ר׳

 ר׳ • רוזיגבוים אלחנן ר׳ ■ ניסטנבוים דוב ישכר ר׳ ״ זיל
 • מפישנושאל זעליג ב״ר מאיר יצחק ר׳ ראלניק ישראל

 • פייערשעיין הכהן צבי חיים ר׳ ראלניק 1יוםן יעקב ל׳
 מאיר יצחק ר׳ שאסיר משה אברהם ר׳ גרינם יוסך ד׳

 שמתה ר' * מלעצטשני בהרב גערטנער שמואל זילבער.,ר׳
:רויזינבויס משה ר׳ צוקער בונם

אפאליע
 שפירא נחמן ר׳ הרב • מאזיראוו אביד ליבוש ר׳ הה״צ
 יהודא חיים ר׳ • באזמאן מאיר יצחק קיב ר׳ אביר

 אבוש אברהם ר׳ גטרמאן* נפתלי משה ר׳ מיינששאק•
 ר׳ • וויינמאן יצחק ר׳ ־ וויינמאן יהושע ר׳ זיידינבערג

 דוג ר׳ • חאן צמח ליב ר׳ • לעווין שלמה יעקב אלטער
 אברהם ר׳ סופר־ שמעון ר׳ וואלפינזאהן וואלןח זאב

 שו״ב• שמואל ר׳ באנינבוים פישל חיים ר׳ ווישעק «שה
 ר׳ נאלדבוים חנחום משה ר׳ היילכפרין זאב מאיר ר׳

 ירחמיאל ר' קנאפלעך ארי׳ נחן ר׳ קנאפלעך יומך יעקב
 מאיר ר׳ ■ האנדילסמאן אלכסנדר חיים ר׳ ׳ שפירא

 ר׳ סליג יעקב ר׳ שעאקצער מתתיהו ר׳ * ראזינצווייג
 קלמן ר׳ • קיניגסבערג שאול ר׳ שו״ב אלעזר מרדכי

 שלמה ר׳ • ווארשאווסקי יהודא שאול ר׳ * הורווין יצחק
 דוד נחן ר' • דימאנש הכהן יהודא אברהם ר׳ הייגעל

 ליבוש יהודא ר׳ * בהגאון מענדיל מנחם ר׳ ־ גימהארץ
 יחיאל משה ר׳ ליבפפלד סענדלר ל׳ • אייזינשעאל

קריאנגאלד־ מיכל

אמשינאוו
 הרב חחנו ־ שליט״א יוהך ר׳ הרב בנו שלימיא הס״ל

 ר׳ • מו״צ יהודא יעקב ר׳ הרב שליע״א ארי׳ יעקב ר׳
 • שמיינבטרגעד אלי׳ שמואל ר׳ א״וינבערג דוד מנחם

 ליטש חיים ר׳ מאסאן יעקב ר׳ • שו׳׳ב מאטיל מרדכי ר׳
ב• שו״ב תר״מ בראנער משה ר׳ ניימאן טרוי בערוויינ  ר׳

 דהרב• בהמ׳״ד ע׳ שו״ב מאטיל ר׳ קרא דוב משה ל׳
ד בילאווסקי יחיאל דוב ר׳ אלעזר ל׳ דקהל• כהמי

• בראנשטיין

אוערקאוו
עי חנן ר׳ ■ הכהן זיסקינד אלכחנדר ר׳ הרב  ר' ■ קאנ

 דעמבינסקי■ הלוי צבי יצחק ר׳ . ריעכעער אברהם שלמה
 יצחק ר׳ וואלאדיסלאווסקי יצחק ל׳ שירחצקי משה ר׳

 ח/וך ל׳ • הנ״ל ע״י גור עבה״ח • יאק־באווין מרדכי
ח אנדעל העניך  דוב משה ר׳ • הקטן נול עבהי

המ״ד זילכערבטרג נחן ל׳ * וויינגאלטין  אברהם ר׳ פי
העניך חנוך ל׳ ־ נלינכערג אהרן משה ר׳ • שיראצקי

סאקינהייס. ישראל ר׳ שו״ב דובערש ישכר ר׳ זילבטישאן־
 עבה״ח זילבפרבערג אליעזר ר׳ * זילבערבערג אכרהם ר׳

 וויישבערג ישראל ר׳ * לעשינסקי זוסיא ר׳ סאכטשאוו
* הכהן מאיר יצחק ר׳ ־ גריל שלמה ר' ־ לאנדא יצחק ר׳
 משה חיים ר׳ הרב ,ח׳ א״זינבערג הטניך חנוך ר׳

• ווישלוצקי נמן ר׳ אייזנער דוד אברהם ר' ׳ ראזינבערג
 ר׳ ־ טירנער יעקב שמואל ר׳ • ליבראך מאיר יצחק ר׳

 כ״ן מנשה דוד ר׳ * ראבינאווין ראובן ר׳ ליבראך עוור
 העניך ר׳ ־ אבראמאווין יעקב חיים ר׳ • שווארצבארד

 סיים ר׳ ’ זאנלין עבה״ח יאקאבאווין משו^ ל׳ הטללער
 זלמן ר׳ * מאדבאווין העניך חנוך ר׳ * נליקסמאן מאיר

 ר׳ זאלצמאן יואל ר׳ וואלדמאן מיכאל ר׳ פויזנער
 שליסקאוויסש חיים ווארשאווסקייר׳ מענדיל מנחם אברהם

 אבראמאווין מאיר יצחק ר׳ זילבערבטרג פייוויל יהושע ר׳
 ר׳ מקיואל לאנדא יהודה ר׳ ברושטן בר״ז אברהם ל׳

 יוסן! ר׳ רויזע, משה ר׳ * רויזטן העלש ר׳ רויזען מרדני
 נחן ר׳ פראשקער ישראל ה׳ .מליבראנן יאקאבאווין
ע ר׳ אחיו ־ יהודא צבי ר' בנו ראנאזינסקי ט  ר׳ אחיו נ

 יוסף ר׳ בערקאווסקי־ יצחק ר׳ ־ אפרים ר׳ אחיו ־ אשר
 חנוך ר׳ מאנדראווין יצחק אברהם ר׳ ־ לעיוקאחיטש

 בפרילפרידמאן־ ר׳ ר׳גדלי׳גריצפאן העניךמאשקאוויטש
׳ ליב ר׳ מאשקאווימש. הכהן משה ב״ר וואלף זאב י

• זעלמאנאוויטש

אלעקסאנדער
 מענדיל מנחם ל׳ שליט״א יצחק ישראל ירחמיאל ר׳ הה״צ

 שערקחווסקי• מענדיל חיים ר׳ שאלן יואל אהרן ר׳ אלבעק
 ר׳ •־ קטמפינסקי יצחק אברהם ר׳ גאלדקראנן חיים ר׳

 גאלדהאסער דוד ר׳ סת״ם קארפינקאפ שמאי יעקב
 דקהל בהמ״ד • באנדע העניך מנוך ר׳ • נור עבה״ח

 ישראל ר׳ • ראדאמסק עגה״ח העניך חנוך ה׳ ה״ב ע״י
 שמחה ר׳ * פריינדריץ דוד יצחק ר׳ ־ המו״ג ח׳ קארזעל

 חטך ר׳ ־ זינגער מאיר יצחק ר׳ • קראנענבפרג שלמה
 מאיר דוד ר׳ בהרג פבהמ״ד • גערשינאוגימש הטגיך

 דוב ישכר ר׳ * שו״ב מרדכי עזריאל ר׳ קאפלאוויטש
 שלום שמחה ר׳ ־ פאמעראנן יוסף ר׳ ווייס גד ר׳ * זוייס

 מאיר יצחק ר׳ • מרגליוש אלי׳ ר׳ * הה״צ נכד פרוטער
טע ר׳ • ביניקטלמאן ליב מענדיל ר׳ • גאלדקראנן  נ

 יהושע ר׳ * זצ״ל הר״צ ח׳ ליפשין אלעזר ר׳ • פייינקיל
 שלמה ר׳ • גאלדבערג מענדיל מנחם ר׳ • קאפלאוויטש

 הטניך חנוך ר׳ מארגינשטטרין שמחה יעקב ר׳ * ווינטר
' ־ גאלדוויים מאיר ישראל ר׳ קאלישינסקי. שמיר שמואל י

:יאזטפאיוסקי שמואל ר׳

איעזר
 ר׳ • גיסקע דוד מאיר ר׳ ח׳ אב״ד ליב יוסף ר׳ הרב

 יצחה נפתלי ר׳ שו״ב בונם ר׳ .שו״ב יצחק יחזקאל
 מעדניל חיים ר׳ • לטנטשיצקי נסן ר׳ ־ לייזעראוויטש

 ליבערמאהן יעקב ר׳ זילנרשטאנג ליב דוד ר׳ אראצקי
 מאיר יצחק ר׳ סג״ל יעקב שמואל ר׳ קאהן דוד פישל ר׳

 טבה״ח בארינשטיין מאיר יחיאל ר׳ זילבערבערג הכהן
 יוסף ל׳ • אלכסנדר פכה״ח מאטיסעש ישראל זקן ר׳

שראל(ילבערגערגעגפט״ד: 'י
אגראזינין



הפרענומעראנטען שטות
ץ ראדניי אג

 ר׳ • באקסעגגייס י«לןב יצהק ר׳ .שו״ב משה ימקב ד׳
 ארי׳ חד ר׳ • ווייצראן מרדכי ר' ו5ב ־ וו״למאן יטקב

 דוד ר׳ פייגיל שלמה ר׳ .נאלדבערג ליבוש ר׳ פאכטאר
 ה׳ ’ האלאנד דוד חייס ר׳ מריפקט מיים ר׳ ופרקער

:קאסמא! יצחק ׳0 .קאשמאן בונס

ביאלע
 3לי שמואל ר׳ הגאון הרב . שלינו׳׳א יפקב ר׳ ה״צ ה׳

ק  מאיר ר׳ הרב שלימ״א דוד נחן ר׳ הרב אב״ד זי
 אברהם ר׳ הרב . שחור נח ר׳ הרב .שלינו״א יהודא שלמה
׳ .פיזיל צבי במואל ר׳ ה״ג שליט״א הטשיל יהושט  י
 גאלדבערג הטניך יצחק ר׳ בהח״דגור טל גאמליב מרדני

 ר׳ . שחור צבי משה ר׳ .הארצבטרג משה יטקב ר׳
 ר׳ גאלדשטיין יצחק ר׳ שו״ב שמעון ר׳ מינן מרדכי
 ר׳ הרב איינטשין הטניך חנוך ר׳ .יאקאבאוויץ מאנויל
 בהרב ז״ק יהושע שלמה יצחק ר׳ .מקאמיראווקט מרדכי

 אלי׳ ר׳ הנ״ל ט״י בהמ״ד טל ראב/שמיין לוי חיים ר׳
 מרדכי ר׳ .ראמטנבטרג שלמה חיים ר' אלטטר יוםןו
 ראוינבוים. הלוי צבי יחיאל ר׳ מינן אלי׳ ר׳ לאנדא זאב

 דוד ר׳ . ליבוש ב״ר צבי ר׳ .נאלדפטלד יוסןז מרדכי ר'
 לאנדא אה^ן ר׳ שחור ליב ארי׳ ר׳ נעלקינבוים יהודא

 שו״ב שמעון ב״ר מרדכי הטניך ר׳ גחלדרייך אברהם ר׳
 ר׳ ארבאך בטריש ישכר ר׳ .יאקאבאוויטש שמואל ר'

 חיים ר׳ .חלפן מרדכי משה ר' ראפאפארע אלמטר
שט. זאליט יטקב ר׳ יאקאבאוויטש  בצלאל ר׳ מטפ

 מאירהדארף יהודא ר׳ יאספמ־׳ן בצלאל ר׳ בלחדז קויפמאן
 שלמה ר׳ .אנכענהיים פלטיאל ר׳ ראץנבוים אהרן <־׳

פישמאן

בדיסק
 פינקילשטיין דובטר ר׳ הג׳ אב״ד הלוי חיים ר׳ הגאון הרב
 ירוחם ר׳ הג׳ ראזטש יטקב ר׳ הג׳ מייולש זלמן ר׳ הג׳
 מרוויגאיי אביד הגאון בן יפה צבי ר׳ הג׳ ח׳ ש״ן
 מיכל ר׳ שווארן מאיר ר' הג׳ .ליבשין זלמן יטקב ר׳ הג׳

 ר׳ הג׳ רובין ישראל ר׳ חארע אשי ר׳ ראזינבטרג
 כהן משה ר׳ הג׳ ברלין דוד ר׳ הג׳ ב׳ ברלין ישראל
 מארגינשטערין. מאניש ר׳ הג׳ מהקמ״ח כהן נישה ר׳ מהגאז

 מרדכי ר׳ מאנדילברויט. ליזר ר׳ שווארן עקיבא ל׳
 ר׳ .משמר בהמ״ד טל ראבינאווין מיכל ר׳ .היילפערין

 דודמיאדים. חיים ר׳ חויאט שואל ר׳ וואישאווסקי שמעין
 פנחס אברהם ר׳ בראמבערג העשיא ר׳ .אש יצחק ד׳

 ר' בורשטיין ראובן ר׳ .לעווין מנחם ר׳ .ראזינמאן
׳ חארע חיים  ישראל ר׳ גפן פישל ר׳ .גרייטבייא נח! י

 .גינזבורנ יצחק ר׳ זיידמאן בעריש דוב ר׳ גאלדמאן
 יעקב ר׳ בירמאן שמואל ר׳ נינזבורג משה ר׳

׳ בלימענקראנן  משה ר׳ שו׳׳ב פרעגער איי׳ יוסך י
 שאפראן דובער ר׳ גאלדבערג יעקב ר׳ חארט פלוס

 שמואל ר' זאווידאווין שמחה ר' ראדזין. השט׳ על
 יערוזאלימסקי שמעון ראובן ר׳ גור השט' על שעדראוויצק

 ר׳ נווירצמאן עשא ר׳ .חארע בנימין ר' סלאניס שט׳
 ברוך ר' משינער יהודא אשי ר' באביצקי אהרן משה

 ר׳ הג׳ פישטשאלפקי זאב דיד ר׳ זאגטנבטרג בענדיט
׳ .לינטע/שטיין הג' . מאהל־עווער הירש צבי דוד מאיר י

׳ צוקערמאן  ברלין. צבי ליזר ר׳ .בייבע יהושע שמואל י
■ ברוך ר' בנו .קאסיניצער מרדכי ר׳

בעלזיץ
׳  האלבטרהבערג הכהן יוםןז אברהם ר׳ שו״ב יוסן! מרדכי י
 אברהם ר׳ .רייז צבי נחמן ר׳ .פראסט אהרן ליזי־ ר׳

 קאפלאן. יהושע ר׳ .קליינמינץ יהושע ר׳ שו״ב. שארפהארן
 אברהם ר׳ .שערמאן קויפסאן משולם ר׳ כיש יוסף ר׳

רמי׳ .ראזינבערג מ״ס בנימין ר׳ ווייסכרזיט. מרדכי  ר׳י
וואגשאל

ברעדזין
 .כהרב פישקיגד פישל מאיר ר׳ .מו׳יצ אברהם ר׳ הרב
 פרן ר׳ .מפנדעלאוויטש צבי ר׳ .מונק ם חי גרשון ר׳ הג׳

 אליעזר ר׳ בערגהאלן. יהודא דוד ר׳ יאקאבאווין
 אסטראווצי עבה׳׳ת קראנגראד ארי׳ יהודא ר׳ .גיווערטש

 לוי ר׳ .וש״ז שו״ב משה ר׳ שו״ב צבי דוד ר׳ .הנ״ל ע״י
ד ר״א .פרינן הפניך חנון ר׳ .זיידט  פערילמוטער ח
 ילד נסמן ר׳ .גוטקינד מאיר משה ר׳ .מראדוס בהרב

 יצחק ר׳ .גאראן יצחק ר׳ .העגדריקאווסקי ליב ר׳ .נווב
 מענדיל ר׳ .רייכינבערנ יהודא חד ר׳ בערגער מאיר
 מאיר יצחק ר׳ . ערליך מיכל שמשון ר׳ .זימאן יונה

 ה׳ .פוקס יוסף שמשון ר' גראדזיסק עבה״ח אמשיל
 אהרן רפאל ה׳ באמאהל יעקב ה׳ לעהרר מנחם מרדכי
 אברהם ה׳ ע״ח לקט שישני המח׳ נכד .בברטניצע בהרב

 טבהמ״ד יאקאבאוויטש אברהם ה׳ סימאנאוויטש צבי
 קראנגראד יצחק אלעזר ר׳ פוקס מאיר ב״ר צבי ר׳
 ר׳ מארענהאלז יעקב ר׳ בלאטט. מענדיל ליבוש ר׳

 שסאטלאנד ליב אברהם ר׳ פוקס אהרן העשקע צבי
 וואלף זאב ר׳ הנ״ל. ע״י עבה״ח מקשטיין זאב חננאל ר׳

 ראוינשטיין ל״ל ר׳ זייף יצחק אברהם ר׳ האלבערשטאט
.כלאנקטט יחזקאל ר׳ .שטיין אילע ר׳

בענדין
 יוסף ר׳ הגאון הרב .אב״ד בער ישכר ד הגאון הרב

 פישטל הערש משה ר׳ . לאסקער מנלי אברהם ר׳ ענגיל
 טובי׳ יצחק ר׳ הרב .בייטנער נחמן ר׳ ערציך. יוסף ר׳

 פאטעק שמואל ר׳ פערענטם ידידי׳ ר׳ מאנדזיב אב״ד
 זעליג אברהם ר׳ ערליך אהרן ר׳ .פרוקצימער אבא ר׳

 הענדיל ר׳ קאצטננאלד ר׳ ערליכמאן בנימין ר׳ טרליך
 ישכר ר' . קליינטר יצחק ר׳ . ליווער ראובן ר׳ גאטמאן

 מנחם ר׳ שו״ב מרדכי ר׳ שו״ב. שלמה ר׳ קליינער בטר
 בטרגער ליב יהודא ר׳ סאכאטשאוו עבה״ח הכהן מאנלי

 לאנדא משה בנימין ר׳ ב׳ סג״ל לטווי אהרן משה ר׳
 ישראל ר׳ לאנדא מאיר יצחק ר׳ הערשפעקיל דוד ר׳

 קאצענגאלד הכהן יצחק ר׳ נאלד יצחק ר׳ שי״ב משה
 דובטריש ר׳ . לאסקטר דוד ר׳ איננער כלטיאל ר׳

׳ מסטאבניץ איגנבער יצחק ר׳ זילבערשאן  שמעון י
 יצחק ה׳ שפירא מיכל ה׳ נאטליב נחמי׳ ר׳ קליינמא!

 שמחה יצחק ר׳ וויינגארט מאיר אלי׳ ה׳ .שפירא דוד
 וויינרייך. מרדכי ה׳ פסרנעם. בנימין ה׳ טגהמ״ד לאננפיש

 ווערדיגפר. מאלף זאב ר׳ לאנדא. הליי הטניך חטך ר'
 מענדיל ר׳ סאלימטנסקי יצחק ר׳ ניימארק יחזקאל ר'

ר׳ .שידלמווסקי שלמה ר׳ ליפשין יצחק ד, ר׳ פרליך
חניך



הפרענומעראנטען שמות
מן  ר׳ וואדעסלאווסקי וואלף ואב ר׳ ריגסלן׳ הטצין ח
סן ר׳ ברוינער יהושע אהרן ו  יצחק ר׳ ליכמיג ברוך י
׳ רסכנין <ןלמן ׳ .פלמסנער שממון י  יוסף מרדכי י

 לטדטרמא[. מעגדיל שמואל ה׳ ראדאמסק טבה״ח פראוופר
 הטניך חנוך ר׳ הירשואהן איטר ר׳ פינקיל. הירש דוד ר׳

 נייבא ר׳ .ווייעארמ ליב יהושע ר׳ .ין1ליש;ןאנאו מרדכי
:לטדערמאן

גור
 פנחס ר׳ החסיד הרב ג׳ .שליט״א ליב ארי׳ ר׳ ההיצ
 ב׳ אלטער מרדכי אברהם ר׳ הרב ב׳ שליט״א מנחם

 .אלטער נחמי׳ ר׳ הרב ב׳ אלמטר בצלאל משה ר׳ הרב
 יעקב ר׳ הרב ח׳ אלטער. מענדיל מנחם ר׳ הרב ב׳

 מרדכי אברהם ר׳ הכהן צבי חנוך ר׳ הרב ח׳ מאיר
שהציקערט שלוסיאסטמאן רמטסינג ר׳מ סמאי חיי  ר׳

 .לובלינער צבי דוד ר׳ הקהל עבהמ״ד פרידמאן מרדכי ר׳
 ר׳ אייזינשטאט יהושע ר׳ .געלבפיש מענדיל מנחם ר׳

 חאומיס רפאל ר׳ משידלאווצע אייזינשטאט מענדיל רוד
 שימכאוויץ מענדיל מרדכי ר׳ אללעננאלד זאב ישראל ר׳
 משה ישראל ר׳ ויכראוויטש שלוס ר׳ יוסףאסטווינד ר׳

.מאירטשוג הלוי ישעי׳ ר׳ ח׳ ראזינטאל.

גארוףדן
 אשר יהושע ר׳ הרב בנו שליט״א שלוס מאיר ר׳ הה״צ

ב ח׳ שליס׳א אלימלך אליעזר ר׳ הרב ח׳ שליט״א  הי
 דוד נתן ר׳ הרב ח׳ שליט׳׳א דוב משה אלמטר ר׳

 נחן ר׳ שליש״א הלוי משה יצחק ר׳ הרב ח׳ שליט״א
 שטיין משה ר׳ עבה״ח נרינבערג דוד יצחק ר׳ דודשו״ב

 הארבערג דוד נחן ר׳ רוטבערנ מרדכי אברהם ר׳
 מראבין הורווין הלוי אשר יהושע ר׳ דהרב עבה״ח

 .לאסטיג יחיאל שלמה ר׳ .מפאריסאוו זלל״ה הה*צ נכד
 נרשון ר׳ בהרב אשר יהושע ר׳ מאקאטאוו משה ר׳
 מאקומאוו סובי׳ יחיאל ר׳ מרנליוח ליבוש יהודא ד׳
 בארינשסיין וואלף זאב צבי ר׳ זילבערשמיין יחזקאל ר׳
 צבי ר׳ שו״ב אלעזר ר׳ .קראנענגאלד ישראל אברהם ד׳

 .מווארשא נריננאלד צבי ר׳ ממאנולניצע פרעוויזער אהרן
 אלעזר מאיר ר׳ מווארשא מאנכעם אנשיל אשר ד׳

 בארינשטיין. העניך ר׳ בלאנס שלמה ר' פייג/בוים.
 נארפינקיל. יחיאל חיים ר׳ פינוקאווין מאיר יהודא ד׳
 ר׳ אופענהייס קלח! חיים ר׳ הימילשטיין אליקוס ד׳

 יוסף יצחק ר׳ ארינשטיין מיכל משה ר׳ .פייגינבוים יוסף
ראדזינאווין

גראדזיסק
ב שליט״א ישראל ר׳ הה״צ  לעווינסבערג מאיר ינמק ר׳ הי

 מרדכי אברהם ר׳ שו״ב שלמה אברהם ר׳ שו״ב שלום ר׳
ל שייעווץ העניך חנוך מאיר ר׳ אלטער. די מנחםמענ  ר׳
 ר׳ פריינקיל ליזר ר׳ ליפשיץ שרגא מרדכי ר׳ .מיללער

 וועלוויל זאב ר׳ ערליך בנציון ר׳ .ליפסקי מענדיל יוסף
 אברהם ר׳ יאקבאווין גרשון ר׳ אש. זלמן ר׳ ניעגטלד.

 .אלכסנדר עבה״ח זינגסר גדיל ר׳ .זארקאווסקי הכהן
 יונהח״ר ר׳ .זילבערבערג פישל ר׳ פטרקיל. פנחס ל׳

׳ מיללננר. מעגדיל א י שידלע• מאסיל ר׳ הויז. נייא אנ

דאטאטשיבע
 שליס״א ליי אהרן ר׳ הה״צ .אב״ד שלמה יצחק ר׳ הרב

 אברהם ר׳ .הג׳ עבה״מ ראזעס ליב יהודא ר׳ .מקאברי!
 מרדכי ר׳ פאחיצאווסקי צבי ר׳ קאפיל יואל ב״ר קאפיל

 מכפר בצלאל חיים ר׳ כ׳׳ן זפליג ר׳ שלעווין דוד בן
 מכ׳ לאמקע נח ר׳ .וויינשטאק ליב חיים ר׳ ראהיזנע
 מנחם ר׳ .מיגיססור מכ׳ מענדיל מנחם ר׳ דאבראק
 פערילשסיין לייביל ר׳ נאוואשאלין מכ׳ סלאנימסקי מפנדיל

 ר׳ ליפשיץ מאיר ר׳ צוקערמאן משה ר׳ רודניע מכ׳
 רעזאנקער ברוך יוסף ר׳ זובינען מכ׳ פאנאבערייע שלמה

 אייזיק יצחק ר׳ פרידמאן ירמי׳ ר׳ בלינקלעדער אליהו ר׳
 ר׳ טפיל חיים יהושע ר׳ גיסערמא! משה ר׳ ראמעם

:מכאדוואל מרדכי ר״ר מענדיל ר׳ שו״ב. אבא יצחק

דאטיראווע
׳ הרב  שמואל ר׳ שו״ב חיים ר׳ מו״צ ראפפארס משה י
 הלל מרדכי ר׳ רעכניץ הכהן בנימין ר׳ שו״ב הכהן

 געציל אליקוס ר׳ .מנלי יוסף שלמה ר׳ פערענם
 הכהן מאיר יצחק ר׳ שלעזינגער שלמה ר׳ לטערכי!
 לעוויס משה ישראל ר׳ בילאגורסקי יוסף ר׳ .ניסבויס

 צבי ר׳ .פאסוקע יוסף ר׳ .בעלפער קלמן ר׳ סג״ל
 הירש צבי ר׳ שעיינהאט כ״ץ אלטער אייזיק ר׳ רייכמאן

 .לוריא אהרן משה ר׳ פישל מאיר ר׳ .מרעבען שו״ב
 ר׳ מאנשיי! דוד שמואל ר׳ באפגער מענדיל מנחם ר׳

פאנןערקער אלמער ר׳ • רעכטמאן כייוויל שרגא

האריסטאפאליע
 אהרן ר׳ הג׳ הרב בנו . שליס׳׳א הק׳ הגאון אדמו״ר
 הרב ב׳ שליט״א ליב יהודא ר׳ הג׳ הלב ב׳ שליט׳א

 ברוך ר׳ הג׳ הרב ב׳ .שליט״א צבי משה חיים ר׳ הג׳
 ממשערקאש זלמן נחום ר׳ הג׳ הרב ח׳ . שליס״א דוד

 מסאנז. בהגאוץ אליעזר שלום ר׳ הג׳ הרב ח׳ שליט״א
 הגאון נכד אלישע ר׳ הג׳ הרב ח׳ משה ר׳ הג׳ הרב ח׳

 .האניקאווסקי דובער ר׳ דאדמו״ר בהמ״ד על מסאנז
 טווערסקי% דוד אברהם ר׳ האניקאווסקי ליב אברהם ר׳
 אברהם ר׳ הג׳ .רויפמאן דוד שמואל ר׳ .נבאי דן ר׳

 פרידלאנד שלמה ר׳ טערעכ מכ׳ ביסיאכיקאווסקי
 ר׳ הג׳ לאדיזיץ מ׳׳ר קוויטנו שמשק חיים ר׳ מראסאחע.

מקיעב ווארשאווסקי יצחק לוי

ווארשא
 הגאון הרב מו״צ קלעפפיש זנוויל שמואל ר׳ הגאי! הרב

 ר׳ הג׳ מו״צ פתחי׳ ר׳ הרב מו'צ פייגינבוים יצחק ר׳
 ר' הג׳ ב׳ .כריוועס מענדיל ר' הג׳ ב׳ פריוועס ישעי׳

 מ. ר׳ הג׳ אלטער שלמה ר׳ הג׳ פריוועס אברהם
 צבי שמואל ר׳ הג׳ מענדילזאה! אברהם ר׳ הג׳ פרידמאן

 ליבערמאהן. צבי ר׳ הג׳ ח׳ אנרך משה ר׳ הג׳ מענדילואהן
 געציל ר׳ .וואלדי! אהרן ר׳ .געלבפיש זלמ, שלמה ר׳

 פערילמאן. ליב יהודא ר׳ פיינבוים חיים משה ר׳ מרגליות
 צבי ר׳ לעווין משה שבחי ר׳ פריוועס העניך חנוך ר׳

 אנשיל אשר ר׳ נריננלאם צבי ר׳ גאלבערג דוד הירש
 טו״צ. יעקב פייס ר׳ הרב קאפייעץ מרדכי ר׳ סאנכעם

 זאפ אליעזר ר' נערסאן. יהודא ר׳ הילסבערג יהושע ר׳
ג מרדכי ר׳ ליפסקער. הלוי הירש ר*.צבי ליפשיץ סנ נ הן נ

סילשסייו



הפרענומעראנטען שמות
׳ מילשמיין.  מאיר יצחק ר׳ איגזטלכפרג. שלמה ממפיהו י

 אדלער. מרדכי יעקכ ר׳ ראשיגבטרג. משה ר׳ דאטינבערג
שעי׳ יצחקחטךהעגיךווארשאוראק ד׳  פפפעלבלאמ. ר'י
 ר׳ ידנער מענדיל ר׳ מעאמשאוז מאלעדמאן שסיאל ר׳

 חנוך ר׳ .גראמאהן ליב מרדכי ר׳ ליפשין דוד מאיר
שטראך אןינ  יהושע ר׳ איינקירמאהן דוד יצחק ר׳ הטניוי

 ר׳ רויכווירן קלמן ר׳ .בלייפעדער דוד ר׳ סליגילטאפ
 ר׳ הג' רובינשטיין זאב יעקב ר׳ ב׳ רובינשטיין ליבוש
 וויידינפעלד אלי׳ ר׳ בלאס אלעזר ר׳ הג׳ בלאם. יעקב

 יעקב ר׳ .ווינאווער כערש ר׳ .בוכווין שלמה ר׳ הג׳
 אהרן ר׳ פישיל מרדכי ר׳ ג׳ בלאם מאיר יצחק ר׳ מזנק

 אליעזר משה ר׳ כריוועס מאיר יצחק ר׳ ביאלער
ן אביגדור עזריאל ר׳ געוועלבע  יעקב ר׳ כאבריקאנט טו

 בהג׳ קליין יצחק ר׳ בערוואפפעל דוב ר׳ כ״ן פנחס
 ירחמיאל איר אראטען. ישראל ר׳ שמואל מרדכי ר׳

 פ״גינבוים איסר ישראל ר׳ שו״ב אהרןאורליכטי ר׳ אראטען
 ישראל ר׳ קליי! זאב ישראל ר׳ פייגינבוים שלמה יעקב ר׳

 .פיביך ישעי׳ אברהם ר׳ פידיל שפיל לייבוש ר׳ צעזונדסייט.
׳  בעריש דוב ר' אכענהיים דוד ר׳ נריוילט חיים משה י

 .וולאדיווער עזריאל ר׳ וואלפער מאיר ר׳ גילדבערג
עק: ר׳ קליין יעקב ר׳  .פיין יהודא 1יוםן ר׳ פטראןן י

ם ח מנ ץ ר׳  אברהם ר׳ מושקאט יעקב שמואל ר׳ מענדילכ׳
 קאפער. מרדכי ר׳ ראבינשטיין גרשו! ראובן ר׳ קריזיכאוו

 בלום דוד ר׳ ב׳ בלום גרשו! ר׳ הג׳ .רויש קירש יצחק ר'
ץ. צבי ר'  ר׳ ב׳ מאיר יצחק ר׳ ב׳ פריווטס ר׳שייום כ׳

 ליכטינשטיין. מאיר אברהם ר׳ דוד אברהם ר׳ ׳3 יהודא זאב
 יואל ר׳ .שטערין יעקב ר׳ וויידינפעלד יעקב יואל ר׳

 האבער דוד יעקב ר' הרב בישבערג משה ר׳ קינדער
 בונם שמחה ר׳ לעבענבוים גרשון חיים ר׳ באנד

 ראטבלאט יהודא שלמה ר' לעווי. צבי ר׳ רוטענבערג.
 ר׳ הערמאן מאיר יצחק ר׳ פילהער פ/חס משה ר׳ הג'

 טראקיגהייס יעקב אברהם ר' הג׳ כהן מענדיל הנחם
 ר׳ שו״ב משה ר׳ שו״ב. שבח ר׳ שו׳ב אייזיק יצחק ר׳

 חיים צבי ר׳ לופטביער אברהם ר׳ זיגדיגצווייג אהרן
 .סראקינהייס פייוויל שרגא ר׳ הג׳ שו״ב ראובן ר׳ מיליניק

ע ר׳ רייפמאן. הלוי מרדכי ר׳ וואלד מרדכי ר׳ הג׳ ט  נ
 אברהם ב״ר מאיר ר׳ לאנדא יוסןז חיים ר׳ מילונשן
 יוסן} חיים ר׳ אלטער. שמעו! ר' הג׳ .בוכוויטש מרדכי

 איגגער נפפלי ר׳ הג׳ ריינדארך שמואל ר׳ סענדיק
 שרגא ר׳ הג׳ אלביגער מאיר יצחק ר׳ אינגער יוםןז ר׳

 ר׳ הג׳ פעסטונגמר משה יצחק ר׳ הייסלער סייוויל
 יוסן) ר׳ הענדאוס יצחק חברהם ר׳ ראזינכלום ליב יהודא
ז הליי כ׳ ״  יצחק ישראל ר׳ הג׳ .קראנהאלץ דוד ר׳ י

 חיים ר׳ הג׳ ווייגמייסטער אברהם איר ווחגמייסטער
 ליזר ר׳ פג׳ אקסענבערג ישעי׳ משה ר׳ .יאמייקע דוד

 אלי׳ שלמה ר׳ קארינבלום גרשון ביר יעקב ר׳ מינן
 קירש בעריש דוב ר׳ ווייס בפריש ר׳ מקאליש וואקסמאן

 יצחק ר׳ מינן מתחיהו ר׳ .פינקילשטיין ליב יהודא ר׳
 אברהם ר׳ אייזינשטארק. צבי שמואל ר׳ גרינבלאט,

 .פרייגקיל משה ר׳ .ווערחיווקער אשר ר' זאלפווסקי
 גר/פארב שמואל ישראל ר׳ האבערבאנד ישראל ר׳ הג'
 הג׳ פערילמאן זלמן שלמה ר׳ הג׳ מערזאר ישראל ר׳
 בנימין ר' שאפער אברהם ר׳ היילפערין אברהם ד'

קאהן הכהן בנימי! ר׳ מישקאט ישעי׳ ר׳ •מיניייליאק.

'  .פערקאווין צבי יצחק ר׳ פינקעלשטיין סופר שלמה י
 ישעי׳ ר׳ .טאב דוד יעקב ר׳ הרב זיידעל בנימין ר׳

 ישראל י^׳ יענצמאן. העניך יעקב ר׳ שו״ב. נח ב״ר
 כרוו ר׳ .שו״ב הכהן שלמה ר׳ .האלבערשטאט זאב

 ר׳ .ראזענבערג מאיר אהרן ר׳ טראקענהיים יצחק
 שו״ב וואלינער יוסך ר׳ וויידענפעלד אלי׳ ביר שלום

 ווידערשאהל העניך ר׳ קאליק אהרן ר׳ גרינשכאן אשר ר׳
 דיטמאן יחיאל משה ר' .הערשפינקעל מענדיל מנחם ר׳
׳  .געגעגשיין יצחק נהן ר׳ שו״ב קארלינער אליעזר שלום י
 ברוך ר׳ שו״ב אהרן ב״ר חיים ר׳ שפעכט. שלום ר'

 יעקב ר׳ .יונה כנפי טובי׳ חיים ר׳ .זיבענבערג משה
 .כליגילמאן משה ר׳ איינגילשער דוב יצחק ר׳ בלאט ארי׳

 יצחק ר' דייך אליעזר ר׳ פלאמענבוים מאיר יצחק ר׳
 ליכטינבערג עקיבא ר׳ .דיטמאן אלעזר ר׳ זאלבערג

 .רש״ז בהד״ג מרדכי ר׳ הרב .איינגעלמאן אברהם ר׳
 ישראל ר׳ שו״ב. בנימין ר׳ ליווערטאוושקי יהושע ר׳

טע  יצחק ר׳ לחטטט יצחק ר׳ שמעון ב״ר אלטפר נ
 גוטקינד דוב זאב ר׳ קופער דוד יעקב ר׳ .פרעמדע־־

 בצלאל ר׳ שו״ב ישראל ר׳ .פו״ב מרדכי אברהם ר'
 ר׳ ראזינכיין הלוי דוד ב׳׳ר צבי אהרן ר׳ בארשטיין

 הנ״ל עיי .קלעכפיש לנדא אליעזר ר׳ זאזא זלמ! שלמה
 ר׳ .ליפשין משה ר׳ ראכמאן יוסך ר׳ בהמ״ד עבור
 ר׳ בראכמאן דוד ר׳ ציילאן יחיאל ר׳ טאב שלמה
 ר׳ .ביחליסטאק יוסף יעקב ר׳ פייגעלזאהן חיים יועך

 ענזיל אשר ר׳ כריינקיל. קלמן ר׳ הענבלור. בנציו!
 .בארינשטיין ליב יהודא ר׳ .ראטענשטיין וואלך ר׳ הכהן

 .ציילאן אלעזר ר׳ פריינקיל מענדיל ר׳ אייבשין יונתן ר׳
 ר׳ .בארין ארי׳ יצחק ר׳ לעבענבוים גרשון חיים ר׳

 ר׳ שכייזמאן פישל אפרים ר׳ שעצער שמעין יעקב
 מנחם ר׳ .רובינשטיין מאיר יצחק ר׳ .פליגילמא! ישפי׳

 הירש זלמן ר׳ קורשטיין יוסך ר׳ האלצקענער מענדיל
 יהודה שלמה ר׳ .שיכער מנחם משה ר׳ .קארפנטאל
׳ אנקער אביגדור ר׳ קאפשדארך  זילבערבארג שמואל י

׳ הג׳  .יאנאווער הענוך ר׳ פשעפ׳ורקע טובי׳ אליעזר י
 עמק בעל הג׳ נ׳ שפירא אברהם ר׳ זיגצער יחיאל ר׳

 ר׳ .ראטטע יצחק מאיר ר׳ אייבשין משה ר׳ יהושע
 יצחק שלום ר׳ .שו״ב מענדיל מנחם ר׳ שרייליך זוסיא
 ר׳ .שו׳׳ב מענדיל מנחש ר׳ .שו״ב יעקב אברהם ב״ר

 .הגיל ע״י גראדזישק עבה״ח פארצווייג נפפלי שמואל
 ר׳ קארוואסער זאב ר׳ קארוואשער מאיר ישעי׳ ר׳

 שפיגילמאן שלמה ר׳ .יאניש יעקב ר׳ צעמעליגסק משה
 ר׳ בארשטאק ארי׳ יהודא יי׳ .גראבאווער מעגדיל ר׳

 בינם ר׳ יארמאווין ראובן ר׳ מאנע מרדכי שמואל
 כהנא מאיר ישעי׳ ר' קאצקער משה ר׳ ליכטעגשטיין

 אברהם ר׳ .געלבכיש צבי ר׳ .מליגעק אנשיל אשר ר׳
 משה נ .מילשטיי! ירמיה ר׳ .האלבערשטאט נחום

 חנוך ר׳ מורש פנחס ר׳ געפילהויז שמואל ר׳ שיכטא
משה ר׳ זאלצווארט מענדיל מנחם ר׳ רובפנשטיין

 אליעזר צבי ר׳ קארן יחזקאל ר׳ .שפיגילמאן שמעון
 ר׳ כינטטל. יצחק ר׳ האריצשטיין אפרים ר׳ מנדען
בערג. יחיאל אלי׳ ר׳ ריינדארןז משה ישראל ט א ׳ ר  י
 גרשון זלמן ר׳ .ישן מעיר גור עבה״ח פישווארג ישעי׳

 יהושע אלטער ר' .זיסבערג ארי׳ ראוב! ר׳ הערצליך
מנחם ר' .פאישטענדיג יומן} אברהם ר׳ ווינדנפאנג

מענדל



הפרענומערא^ען שמות
 3טווארקא יהושע ר׳ שעראצישיק זצמן ר' ליפשיץ מענדיל

 .ראעגארד יעקב שלמז ר׳ עשארלינג ארי׳ אברהם ר׳
 מיים ר׳ נאלדפארב דוד ר׳ .הייטלער שמואל ר׳

 מו׳׳צ, מאיר יחיאל ר׳ הרב ש״ן דור ר׳ גארפינקעל.
 יוסן! ר' ח׳ שו״ב ואב עקיבא ר׳ שו״ב הלוי נחמן ר׳

 אברהם ר׳ ,סינצקי אברהם מפנדיל ר׳ מארי! דוד
 אברהם ר׳ אפאודאוואפי הכה! אהרן ר׳ רויטששיין חיים
ם יצחק מי עי  מנחם ישעי׳ ר׳ . מיטעלסבאך בייניש ר׳ וו

 .לעסעלבויס דוד ר׳ .שו״ב ליה הירש ר׳ איידילזאהן
 מאיר יצחק ר׳ .סאמעט זיסקינד ר׳ גראכסקי שלמה ר׳

 ליפסקי דוד זאב ר׳ .לעסעלנויס צבי משה ר׳ .קא^נער
 ר׳ מענדילזאהן אברהם ר׳ נראםקאשן! הלוי יוסן) ר׳

 מרדכי ר׳ .צוקמר אברהם ר׳ גאלדשטיין אהרן משה
 אויגענשטיין שבתי ר׳ .אוינענשטיין שלמה ר׳ .גאלדנלאסס

 ר׳ .וואנחאצקמר ברך ר׳ .וואנחאצקטר שרן אברהם ר׳
 נחום ר׳ .זאלצשטיין צבי ר׳ .שטפרלינג מנחם יחיאל
 אהרן ר׳ ראוענשטראך ליב יהודא ר׳ מאלינאק בנימין

 שטרייפמאן. אברהם ר׳ טעמקין דוד ר׳ פער^מאן
מן קל  ראזינשטראך. מאיר מאנע ר׳ קאנסטאבלער. ר׳

 ר׳ .ראזינששראך אלי׳ מיכאל ר׳ איינגילמאן יצחק ר׳
:רייזנער יעקב

וולאדאווע
 ע' אוימרבאך אלי׳ ר׳ אב״ד פישל אכרים ר׳ הרב

 שו״ב יהודא שלמה ר׳ שו״ב דוד ר׳ הג׳ בהמ״ד
 זלמן שלמה ר' שטילערמאן דוד ר׳ .שו״ב מרדכי ר׳

 .רייכמאן דוד ר׳ בארינהאלץ שמרי׳ יצחק ר׳ גאדליב
 גינזבורג. יעקב ישראל ר' ביאלער עש״ט גפן צבי ר׳
 היפשמאן. ליב יצחק ר׳ זילבערשטיין משה שמואל ר׳
 .ביגמאן דוד יצחק ר' הג׳ וואקסמאן יהישע אברהם ר׳
 ר׳ ,בארינהאלן מתחיהו ר׳ שו״ב גארכינקעל נחום ר׳

 פישל אפרים ר׳ לפווי. יצחק ר' וויינבערג. גדלי׳
.סאמעלזאהן

וואלבראם

וולאדאווקע
ד. הורוויץ הלוי ליב יהודא ר׳ הרב ב״  פסח ר׳ ח

 שמש מרדכי ר׳ רוזינבוים יצחק ר׳ • פרידמחן
 חיים ר׳ .גאלדבפרג יוסך אהרן ר׳ הג׳ בהמ״ד על

 יוסן! ר׳ בודניק צבי יוסף ר׳ שו״ב עזריאל ר׳ ביגסאן
 מרדכי ר׳ קאצקער. ע״ש ישראל יעקב ר׳ הת״ם י1ל

 שמואל ר׳ .שו״ב ס חי ר׳ .עהרליך יצחק ר׳ ך טהר^
.אלצמאן מהתיהו ר׳ . לייכטער

וויסקיט
ף הרב ס  בלאה מענדיל ר׳ אב״ד. הערמאן מנחם ר/יו

ר׳ מנאדערזין הצ׳ בהרב חיים ר׳ הרב שטיין
עט אליפזר ׳ גאג  אברהם ר׳ .ווארשאוויאק בפריס י

.שו״ב ישראל ר׳ זאנד נח

וואלבארש
צ ״ ה  דוד צמח ר׳ ב׳ אב״ד. הכהן משה יעקב ר׳ ה

רינאק. יעקה בנימין ח״ר .דוד נחמי׳ ח״ר .כהן9
לן ר׳ ד. עכור בצלאל ^: מ׳׳ בה

ב ר  רי הה״צ אב״ד ז״ל בעריש ר׳ בהצאון משה ר׳ ה
ראפיפארט. נהן ברוך ר׳ הרב ח׳ .שליט״א אלטער

עהרליך. יוסף ב״ר טהרליך מרדכי אברהם ר׳ הג׳
ב. שיימא ר׳ סיגלער דוד אביהם ר׳  יצחין ר׳ שו׳

 יעקב ר׳ לאזנאווסקי יצחק ר׳ . שו'ב פייוויל שרגא
 אלימלך ר׳ סריינקל מענדיל יהושע ר׳ בראנקער.

 הירש ליב ר׳ גרייסמאן. ישראל ר׳ פאצאנאווסקי
 ראבינסקי עוזיאל ר׳ .מאהר אלטער ר׳ ראזענבלאט

ח .בארזיקאווסקי שלמה חיים פלטיאל ר׳ נור פבה׳
 יוסף ר׳ חאבע הירש לבי ר׳ גאלדבפרג ישראל ר׳

 אלכסנדר. עבה׳׳ח שפייזער מאיר ר׳ .זילבערמינן ברוך
 חיים ר׳ שטארק מאיר יצחק ר׳ .בארלינסקי משה ר׳

 ר׳ סמ״ם האבערפעלד ישעי׳ ר׳ ווערדילגער דוד
 ר׳ זילבערבפרג יודיל ר׳ לעדפרמאן ליכוש יהודא
 ,ליבליגג אפרים ר׳ .שטארק יצחק משה ר׳ ליגלינג מיכל

 .האבטרמאן זיסא ה׳ .אזעראווסקי העניך מטך ר׳
 ראובן ה׳ .רייכער יעקב ה׳ שטארק יצחק משה ר׳

 הטניך חנוך ה׳ לאזנאווסקי בעריש דוב ה' פריינקל
 ה> זילבערנערג. יוסף יעקב ה׳ עכהמ״ד. ראבינסקי

.נערציז נהן

ו או ח לי ע ז

צ ״ ה  דוד יהושע ר׳ הרש ב׳ ט״א של א״ב משה ר׳ ה
 טרייסטמאן יהודא אליעזר ר׳ הרב שליט״א אשר

 קלונימוס ישעי׳ ר׳ ערליך אהרן ר׳ וויינטרויב דוד ר׳
 ברכיה ר׳ הנ״ל עיי ראדזין השט׳ על .טפנענבויס

 .אגנליסטמר משה ר׳ .בארינשטיין נחמי׳ ר׳ .פארדאן
 ר׳ מדארבניק בהרב יוסף ר׳ לאפמאן יצחק משה ר׳

 יחזקאל ר' ,מאיפאן נחן יחיאל ר׳ שו״ב דוד משה
 מרדכי חיים ר׳ ראזענפעלד סג״ל משה ר׳ .קאסמאן

 ביאלאווסקי אברהם ר׳ שיפמאן בפריל ר׳ רובינשטיין
״ ניימען מחחיהו ר׳ ז״ל. לוי ישראל בהיר צבי אלי׳ ר׳

ו או ד ר ע ז

.בלאהשטיין משה ר׳ .יעקב ביר .אב״ד אהרן ר׳ הרב
 ישעי׳ משה ר׳ יויים, מנחם מרדכי ר׳ ס׳

 אלעזר ר׳ קאהן. הכהן יצחק משה ח״ר לעווענבערג.
 , שו״ב מרדכי אהרן ר׳ .שו״ב משה יעקב ר׳ גלאווינהקי

 ר׳ לבווקאוויז מנחם משה ר׳ קליי, ןלר» משולם ביר
מאן. הלוי אלי׳ מנחם ר׳ גרינבערג בונם שמחה  קעס

 מנחם בנציון ר׳ טינער יעקב ר׳ בריל צבי אהרן ר׳
 ר׳ אקפרמאן צבי ר׳ אלבערט דוד חיים ר׳ .ליפשין
 . ווינער יוסף ר׳ עסשטיין ישראצ ר׳ סלאפסקי יעקב

ע. מאיר יצחק ר׳ יאקאבאווין. אלטער יחיאל ר׳ ד א  ו
 וו״טמאן. אביגדור ר׳ עלמאן יוסף ר׳ בוימערדע זלמן ר׳
 .האלטשטיין יוסף ישראל ר׳ ,ראזינצווייג בער צבי ר׳
 יצחק ר׳ זינגער זאב בנימין ר׳ נייאדארף זיסקינד ר׳

 .בלאנק פישל בן חיים ר׳ .מינער יצחק ר׳ .ווינדלאנד
ער. פאנטאווין משה ר׳ עק ר. הירש דוד ר׳ ב ע אגנ  מ

• מיללער גרשון ר׳

דאכלין
צ ״ ה ר׳־ בה״ל .מנפש ר׳ בה״ר שליט״א. משה ר׳ ה

ד׳8 ע
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ם שמחה ר׳ הרב .פערי'  מו)יר יצחק ח״ר אב״ד טנ

^ז מענדיל מנתה מרדכי ר' טלחאנאוויץ  שממון ר' ני
 וואדטסלאווסקי, מטנויל משה ר' .קולבערט מאיר ר' לטמי

 אהרן משה ר' .ברין נים! ח״ר ברין טובי' אהרן ר'
 ר׳ זיידט ישטי' ר' אשכנזי שלום ר׳ חטלטמסקי

 אברהם ר' קאהן מאיר עסף■ ר' טפשטיין יצחק אברהם
 משה ר׳ קאיוצלסקי מטנדיל מנחם ר׳ גאלרכאיב

 לטסמאן יהודא אהרן ר' .נור טבה״ח אי־עלמאן אהר!
 מאיר יצחק ר' הטלמטר יצחק ישראל ר' טבהמ״ד

 ישראל ר׳ , ניימארק מט^דיל מנחם יחיאל ר׳ נ״״אן
 ר׳ קילבפרט הטניך חנוך ר׳ .בארינשטיין אברהם

שאול ר׳ שו״ב יום[£ יחיאל ר' אכאטאיוסקי שלמה
בלומטנטאהל ישטי׳ ר' .לטסמאהן

זגערזש
׳ ג  ר׳ הג' .צטדקים שלמה ר' הג' .הורווין שלמה ר׳ ה

 יהודא ר' חדבאך מאסיל ר׳ היינסדארן! נטט
 ב׳׳ל יצחק ב״ר .ניעקרין אברהם ר' שאריזטי ליב

 שלמה אלי׳ ר' רייכערט וואלף אלטזר ר׳ ברוך
 זטליג סנחם ר' זילבטרשאן אברהם ר׳ בארינשטיין
׳ יחיאל מנחם ח״ר באר/שטיין  אורי ר' בוטו ישראל י

 .שי״ב יצחק ישראל ר' ברלינטר אברהם ר' ן ליפש
 הכהן ליב שלמה ר' .יאקאבאווץ מאיר ר׳ טוזיאל ח״ר

 פישל אפרים ר' ליבראך טובי׳ ישטי׳ ר׳ .טבהמ״ד
 באם אבא שמואל ר' הכהן בונם שמחה ר׳ קלינשמאן

׳ פינקלשטיין מענדיל ר׳  חנוך ר׳ שצאראנסקי בנימין י
 זרLSא מאיר ר' שטייטר נ'ךiה- חנוך ר׳ כה! הטניך*

 מאיר יוסך ר׳ פאזנטרזאה!. יטקב ר׳ ווידאווסקי
 שאבשאווין, שלמה ר׳ רובינשטיין ה1יופ ר׳ פאזנטרזאהן

 טבה״ח צאדקאוויץ שתואל מרדכי ר׳ .נרינפארב ברוך ר׳
שלמהזוסמאן נור  שמוחל ר׳ ווימעלואהן. שלמה ר׳ ר׳
 שלומיאל אליטזר ר' פרחשקטד יצחק ר׳ .הכהן ליב
א קיסיציסקט הג'  קאנטל הג׳ ר״ט ליפשיץ הג׳ ר׳

מ אוננטר הג׳ .ר״ב  קאהן הג׳ ר״מ ות מרנל הג' ר'
ט - ר״ל מרגליות הג' ר״פ מרגליות רג' ר׳

זאריק
 שמחה ר׳ הרב אב״ד שליט״א יהושט ר׳ הנ׳ הג׳ הרב

' מו׳צ צבי  צבי חיים ר׳ לטווקאווין שלמה י
 מטנדיל יטקב ר׳ קליינטר. ליב אברהם ר׳ רייזמאן
 שארן ורח אלחנ! ה׳ !ל’הנ ט״י נור טבה״ח גיטשיין

 יצחק ישראל ר' בחרינשטיין הלוי שלמה ר׳ טבהמ״ד
 אלכסנדר טבה׳ח האפטר שלמה יטקב ר׳ סטאדנטזבורג

 .שו'ב ראובן ר' .טארנטר מאיר יצחק ר׳ הנ״ל ע״י
 ר׳ ליקאווין הפרש יחיאל ר׳ .באלאיק יוםןו משה ר׳

 ה׳ רויטטנבננרג יוסך יעקב ר' ראטענכעי־ג שלמה
יעקבשיזחרצבורג נחן ה׳ .שווארצבוי־ג גוטקינד אלכשנדר

זאוויערלא
 גרינפעלד צבי יצחק ר׳ ־הרב ראב״ד אברהם ר׳ הרב

 משה ר' הטרצבטרנ ליב משה ר׳ הג׳ .מו״צ
 פאטיק נחמי׳ ר׳ קלונמא! מאיר מנחם רי באמם

 ראטענבטרג אלי׳ אהרן ר׳ מ״ר .וועקסלער הערש ליב ר׳
ר׳ שו״ב ילחמיחל ר' ג העיצבט אלימלך ישראל ר׳

 ט״י גור פגה״ח פלאוונטר גרשון ר׳ .פו״ב זאקס משה
 . הטנדלער קאפיל יעקב ר׳ ווינדמאן יחיאל ר׳ הנ״ל

 ר׳ .הענדלער יחזקאל ר׳ .בארינשטיין נחום מנחם ר'
 יעקב יצחק ר' .באנאיטר ליבוש ר׳ ראזינטאל ליבוש

 .פאכטרמאן מרדכי ר׳ . ראפיכארט לבי ר׳ עהרליך
 פאזניינסקי. בטריש ר׳ בארזיקאווסקי. יוסף יצחק יטקב ר׳
 ישעי׳ ר׳ בראנער יחזקאל ר׳ ראמטנבערג הטנוך ר׳

 ר׳ לעווינהאף צבי נכחלי ר׳ ראב״ד בהרב שמחה
 יצחג} ר' .מיאריסטע מענדיל מנחם ר' גזטלער שלמה

 .האמער הענדיל חנוך ר׳ .סניקט שמואל ר׳ קורלאנד
 ר׳ וואללטישט״[ יהודא חיים ר׳ .פעכיר מרדכי ר׳

 ר׳ בארבאנטל הכהן דוב דוד ר׳ בינשטאק יעקב
רנער. פישל אפרים ר׳ דימאנט יוסף  מנחם ר׳ טו

ם הטלבורג שמואל ר׳ ראזינבערג מע^דיל ש מ  ר/
 ר' קרומלאווסקי כ״ן מנחם יצחק ר׳ .מחאוויץ ש מנחם
 קאזיגלטוו, עבה׳ח כ״ן שלמה ר׳ ווטקסלער העניך

.כריגער ישראל ר׳ .וויגדאראווין פנחס ר׳

זאלשיץ
ד הלוי יחיאל משה ר׳ הרב  יהושע אברהם ר׳ אב׳

.ראוטנדאווסקי ;הודא אהרן ר' שו״ב המשיל
 .ליפשיץ שלמה ר' האומים יהושע ר׳ תאומים צבי ר׳
 ר׳ .סרידמאן מטנדיל ר׳ אלמער מענדיל מנחם ר׳

 לעוויט הלוי מנחם מרדכי ר' .בארינשטיק הלוי חיים
 חיים ה׳ קארענחקי דוד מנחם ר׳ גור עבה״ח

 כ״ן חבפריש ה׳ עהרליך נר״ד בצלאל ה׳ אבראמזא!
 .מאנדילמים חיים ה' עכהמ״ד שטרחך שלמה חיים זה'

טישלטר: ליב צבי ר' זאבנער שמואל ה׳

זדונסקעוואליא
ב ר  ר׳ מאטיל ר׳ החסיר החב אב״ד יצחק לוי ר׳ ה

 זעליג ר' הג' .זצ״ל שמחה ר׳ בהרב זלמן משה
 מאטיל ר׳ הערשפינקעל וואלכיש ב״ר הערשפ/קטל

 .ווייסקאפל דניאל ב״ר ווייסקאהל אברהם ר׳ ראדחן
 4הכה יצחק ר׳ כאוויל. מרדכי ר׳ קראנמאן גרשון ר׳

 זוינאצקי. דוד יעקב ר' טאב יצחק ישראל ר׳ טרויבט
ל מנחם ר׳ מיפזיפ זצ״ל מהר״י בהגאון ישראל ר׳ ^־י  מ

 .ווארשאווסיקי אברהם ר׳ .ווינער חיים ר' מענדילזאזן
 ר' .שטפם העניך ר׳ .הלוי בינש בנימין אברהם ר'

ך ׳ מאשקאוויטש אברהם ר׳ לייבאוויץ דובער ^י  י
 ר׳ .טרויבע הכהן מנחם בנימין ר׳ גלאזטר דוד הירש
 דובער ר' לאנדא זאב ר׳ ראטבערג זלמן שלמה

 .פטרקטש אלעזר ר׳ ש״ץ גארדאן ירמיה ר׳ ניטמא;
 מרדכי אברהם ר׳ הכהן. יוזסא ב״ר וואלף חיים ר׳

 מטנדיל משה ר' נראבע מאיר ר' סאכאטשטיושקי
 הערש נפתלי ר׳ . קעמפנער ישראל ר׳ ויארשאוויאק

 גאניאנדשקי. מאיר ר' דאבזינסקי ישראל ר' באראך
 לאשצינאוושקי. יצחק אברהם ר' בראקמאן אביגדור משה ר׳
 פאריזטר. אהרן ר׳ .זטליג עזריאל ב״ר יחזקאל בנימין ר׳
' .ראזטנזאפט וואלף זאב יצחק ר' קארץ אביהם ר'  י

ק הירש צבי ר׳ מזארניב הרב נכד זלמן שלמה כ  ה
 אבראמזאהן. וואלף זאב ר׳ פרידעל יצחק ר' רובינשטיין

 .שו״ב קלמן ר׳ פו״ב אהרן יעקב ר׳ ליכשין נחום ר׳
/ ר' י / פ ל. מרדני יצחק ר' גערשינאווין. מ ״ סג

סעאשטווסרןי
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 אברהם ר׳ חאללע. אבא העניך ר׳ אשעויםי,י1!נ3

 יוסן} ר׳ פיטמערקאווסקי מרדכי ר' קיפפרוואספר
 שמטריל ר׳ ירושלמי יוסף שלמה ר׳ טבהמ״ד אבאיוימש

 .גאלדאווימש נח! שלמה ר׳ .בארא! מטנויל ר׳ רייכמאן
׳  אברהם ר׳ .ווישטנראצקי לייבוש ר׳ פריידטל. מרדכי י

 ראדאלאך. יצחק ר׳ יאקאבאווין דוד יטקב ר' שאראווסקי
 גלייסטטר מיכל יחיאל ר׳ אפפטאווסקי ולמן מיכאל ר׳

 .צטרנאווסקי חניך ר׳ כ״ן טמנואל ר׳ אלכסנדר פבה״ח
 שמתה ר׳ קאשטנסקי ידידי׳ ר׳ .כאסאמאניק דוד ר׳

׳ .סריינקטל מרדכי ברוך ר׳ .לחנצבטרג  פרידמאן. משה י
 1וואלן זאב מרדכי ה׳ יאקאבאווין. הטניך חנוך ה׳

 בילקט, מטנדיל ה' ירושלמי. שמטו! מאיר ה׳ באהמן.
קארא מאיר ה׳

חאדריע
ב ר ׳ .צוקטרמאן אברהם ר׳ .אב״ד נחן ישראל ר׳ ה  י

 יהודא מיכאל ר׳ טבהמ״ד רייז אליפזר משה
 חיים ירחמיאל ר׳ מאנקימאוו מיכאל ח״ר שו״ב ליגוש

כי משה יצחק ר׳ האלצמא!  ר׳ מבטלזין הק׳ הרב נ
 אייכינטאהל. משה ר׳ צוקטרמא! חיים ר׳ .סאלצמאן מאיר

 יעקב ר׳ בארינשטיין מרדכי ר׳ .טהרליך גאדיל ר׳
 צבי אברהם ר׳ אדלפר צבי יהושע ר׳ .וויינבערג משה

 משה אברהם ר׳ .גארבטרמאן מרדכי ר׳ אקערמאן
.גראפשטיין משה ר׳ שילדקראט.

חענטצין
צ ״ ה  הלוי אליטזר הר׳ ב׳ שליט״א שמואל ח־ים ר׳ ה

ב׳ הורוויץ הלוי שלמה ר׳ הרב ב׳ הורווין.
 שלמה ר׳ הרב ח׳ הורווין י הל! יצחק יטקב ר׳ הרב

 ברוך הב׳ גאלדבערג שלמה יצחק ר׳ הרב ח׳ שפירא
 ח׳ רובינשטיין שלמה ר׳ ר״א בהרב הורווין קלונימוש

. הרב ד ' :  ר׳ ז״ל הכהן אהרן מו״ה בהרב נפתלי ר׳ א
 מאיר ר׳ ראבינשטיין שלמה ר׳ לאנדא זאב יחזקאל

 ר׳ היללטר דוד פנחס ר׳ באדאטשינטר ספיר דוד
 הלוי ליפמאן טוב יום ר׳ .קאמינטר סג״ל שמשון מטך

כעלד שטיין מטנדיל מנחם ה׳ .קאמינער

טיראספאליע
.אפיל חנחום ר׳ .אב״ד טפשטיי! אשר אברהם ר׳ דורב

ר׳ ליבינארן. שמטון ר׳ ליבינארן אלטטר ר׳
 מטנדיל ר׳ טבהמ״ד טפילבוים ליב ר׳ ארזפל יששכר

 מענדיל יצחק ר׳ דאמב שלמה ר' קאצקער עהש״ט שו״ב
 קאלינסקי. אהרן ר׳ וויינטרויב אהד! ר׳ זאמדבערג.

 שלמה ר׳ .קאלינסקי שמטי׳ ר׳ קאלינסקי מענדיל ר׳
 רובינשטיין זאב ר׳ דאמשלאק יהושע ר׳ ראנאזיק דוד
 הטנוך ר׳ שווארצמאן. משה ר׳ ראגאזיק. משה ר׳

 שו״ג משה שמואל ר׳ .שטיינבארג יעקב ר׳ רובינשפ״ן
 ר׳ .פעלדמאן יצחק ר׳ שטיינמא! דובער ר׳

.איילבירט אלעזר

טאמאשאוו
ב ר  ר׳ .לאנדא דוד ר' .ומו״צ שו״ב דוב ישכר ר' ד

 זעליג טזריאל ר׳ .ווייס מאיר ר׳ .לאפסקער מיכל
ליב הירש ר׳ שו״ב דוד ר׳ שו״ב. בונם ר׳ שו״ב

׳ סג׳ ראענער יצחק אפרים ר׳ ערליך  ,גלאווינסקי נחום י
 .שטפם שמואל ביר .שטפם משה ב״ר .שטפם 1יוםן ר׳
 .לייבפפלד מפנדיל שמשון ר׳ מיכראווסקי מאיר חיים ל׳
 .נאטליב הירש צבי אלי׳ ר' .שטערינפטלד פרן ר'
 ר' .נאמבערג יהודא ר׳ .מיכטלטווין יצחק ישראל ר׳

 ר' אבפרצוקער. ליזר שלמה ר׳ ווינער ליב חיים
 יעקב אברהם ר׳ ווייכסעלכיש משה ר׳ נאלד אברהם

 ר׳ ווייס שלמה ר׳ זיסקקינד משה ר׳ קאצשמירין
 מענדיל ר׳ .מענדילזאהן מאטיל ר׳ .לאנדא מיכל יחיאל
 מאיר משה ר׳ קאפטלאווין קאפיל משה ר׳ .טרליך

 ר׳ קעניגהייט. יטקב ר׳ קענינהייט איצע יצחק ר׳ אלטמאן
 משה ר׳ .זטלצער אברהם ר׳ .רויזינבערג מענדיל מנחם

 .קאנטראווין מענדיל ר׳ .אכפמאן אברהם ר׳ ברענער
 לעהרר. יהושע ר׳ אלכסנדר טבה״ח בילן ישראל יעקב ל׳
 ר׳ קעניגהייט יוםך ר׳ שטפם אברהם ר׳ בן צבי ר'

אס. אביגדור מיכאל בר׳ ליבוש ר׳ מיכטלפווין. ליבוש  כי
 .ווייס זיסיל משה ר׳ .יאהליס ליב ר׳ .רובי! אלחנן ר׳
 זקן ר' פישהאן זאב יטקב ר׳ .טארענבטרג אלי' ר'

 קאלעקשטיין צבי שמואל ר׳ אלעזר חיים ר׳ .הכה! ברך
 ר׳ האפחאן הלוי יצחק יעקב ר׳ .שו״ב ליפמא! ר׳

 .לאנצבערג הכהן הפמך חנוך משה ר׳ בילן שלמה אהרן
 יצחק ר׳ .קורשטיין אברהם ר' מנדל בצלאל אברהם ר׳

 ליבוש ישראל ר׳ דעה״ג עבהמ״ד עפשטיין מנחם
 צוקער. בעריש אברהם ה׳ דקהל. טבהמ״ד רוטשטיי!

 לייבוש מאיר יצחק ר׳ גור עבה׳׳ח נבאי יהושע ר׳
 שטפם ישראל ח' • ווייסבטרג אברהם ר׳ ליפסקער

קעניגהייט מרדכי ה׳ בעקער סאלימפנאווין פאליק ר׳

(אנדרעעוו) יענדזעב
 שו״ב יוסך יחיאל אלטטר ל׳ אב״ד אהרן ר׳ ד!רב

ר׳ .ארבאך אלי׳ ר׳ חעלמיר נפחלי יוסך ר׳
 ר׳ .מאהר זעליג אשר ר׳ עבהמיד טענטבויס ישעי'

 זילבפרשטיין יוסך ר׳ גרייסמאן מאיר ר׳ העלבפרג דוד
ע. אפרים צבי ר׳ .געטליער יצחק ר׳ דאז

לובלין
צ ״ ה  ר' הה״צ .שליט״א הכהן צדוק ר׳ הק׳ הגאון ה

 ליפשין הלל ר׳ הגאון הרב .שליט׳׳א אברהם
 ר׳ הג׳ הרב ב׳ .מו״צ אליעזר ר׳ הג' הרב ב׳ אב״ד
 לאנדא. משה ר׳ הג׳ זילבער. סטנדער ר׳ יעקב

 .רויזינבלאט שמואל ר׳ זילבער דוד ר׳ אינר עקיבא ר׳
 ר׳ בלעכמאן מרדכי ר׳ גרינבערג. אשר מאיר ר׳

 הרב פרידמאן. ברוך שמואל ר׳ שטטרינפעלד. סענדער
ר. אברהם ר׳ הג׳ הכה! יומך יעקב ר׳ הג׳ ע ד ע  פ
 שמחה ב״ר .פעדטר מפנדיל ב״ר .פטדער יחזקאל ב״ר

 חנוך שלמה ב״ר .שיינפטלד אלעזר ר' הג׳ פעדער
 ממנדיל מנחם ר׳ וויזענבטרג זאב ר׳ שיינפעלד.
 שמואל ר׳ האלבערשטאט קלונימום ארי׳ ר׳ נאלדשטיין

ר, פהש״ט כהנא מטנדיל מנחם ר׳ זיגילוואקם. צבי  גו
 ר׳ הג׳ שפירא כהנא צבי מרדני ר׳ טעפלין יואל ר׳

 .שו״ב לייזר ר׳ מו״צ בנימין ר׳ הרב אסטמאן בונם
 יצחק ר׳ לאקש שלחה אברהם ר׳ שו״ב. אלעזר ר׳

 מנחם ר׳ תרדכי,ואסילקאווסקי ר׳ .האלבערשטאט
׳ .שו׳ב מענדיל .קאזנין השט׳ על גליקשטיין יגסף י

ל׳



הפדענלמעראנטען עמות
׳  נ׳wר מאנדלמארפ ישראל ר׳ .רויזיגפיי! t;W'שמואל י
 אלן}11 מרדני ר׳ ,קאהן אביגדור ב״ר קאהן צבי ר׳

 שנתי ר' קאה; מאיר ר׳ הג׳ לאקש צבי ר׳ .שכמנו
 . אלפערץ יוסף ב״ר .אלפערי! ליב ר׳ הג׳ .וויינמא[

 שמשון ר׳ פרליך המניך חנוך ר׳ קאנעלמאן אהרן ר׳
ר. ט עד  ר׳ ליבערמאן נוובי׳ ר׳ קאהן. דוד ר׳ פ

שמעריצפינהיל שלום ר׳ בלאנק לייבילע

לוקאווע
ב ר  צבי ר׳ הייב אב״ד מינצבמרג ירחמיאל ר׳ הגאון ה

דכי ר׳ שליט״א מקאצק בהה״צ מארגינשנומרין הירש  מי
 בארינשמיין. משה ר' פינקילששיין אברהם ר׳ .ריבא שו״ב

 .פריינקיל יונה ר׳ הירשואהן שלמה ר׳ איבברשין נטמ ר׳
 בוימגאלד מענדיל מנחם ר׳ רווינצוויינ בערים ר׳
 ר׳ גור עפה״ח ליכמינבערג ליבוש ר׳ דוד חנינא ר׳

 במה״ד )ילבערבוים 1יוםן ר׳ קאפ צוקער הלל שלמה
 ר׳ . ראזינמים מנחם משה ר׳ שרה חיה האשה של

 יהודא מאיר ר' אלכסנדר עבה״ח מענדילזאהן דובעריש
 דוד ר׳ קאצק עבה״ח גדלי׳ יעקב ר׳ גילערינעער

 ל׳ רווינבוים צבי ראובן ר׳ ליסע אביגדור יהודא ב״ר
 מרדכי ר׳ זילבערקרא<ז. פסח ר׳ וויינבערג יצחק

 ר׳ לאקסענבערג דוד נחום ר׳ .ראזינבערג מענדיל
 ר׳ .ראוענששיין יהושע ר׳ מעארצין בהרב זאב יצחק
 נח ר' גועערמאן וואלף זאב ר׳ ראואל מאיר גרשון

 .לוואי ב״ר יעקב ר' שו״ב יצחק משה ר׳ .בוימגאלד
 ר׳ ליכעינשטיין !יסא חיים ר׳ ווערבער יצחק ר׳

 ר׳ פרידמא; חיים שלמה ר׳ שו״ב הכהן זאב פתחי׳
 יעקב ר׳ גריצמאן חיים משה ר׳ וואשצבערג צבי יהודח

זילבעדשמיין גבריהל בנימין ר׳ .זאלצמאן מאיר

לאדז
ב ר  גבריאל ר׳ הרב ח׳ אביר מייזל חיים אלי׳ ר׳ הג׳ ה

 משה ר׳ הג׳ פאזניינסקי ישראל ר׳ הג׳ .מו״צ
 יעקב ר׳ הג׳ ווארשחווסקי יונה ר׳ הג׳ ווינער אהרן

 פנחס חיים ר׳ הג׳ ווישליצקי ישעי׳ ר׳ הג׳ וויידיסלאווסקי
 שפירא יעקב ר׳ הג׳ ווישליצקי. יעקב חיים ר' יהג׳ גרייסקאפ

 בנציון ר׳ הג׳ ווינער בנימין ר׳ הג׳ ליבראך יצחק ר׳ הג׳
 ר׳ הג׳ שטילפרמאהן הג׳ הערמאן זכרי׳ ר׳ הג׳ קיסען
 ברוך ר׳ הג׳ עפשעיין שמחה ר׳ הג׳ עפשעיין שלום

 הג׳ ב׳ בערמאן מיז ר׳ הג׳ עפשטיין משה ר׳ עפשטיין
ר. ר׳ הג׳ בערמאן. מרדכי ר׳ ע רנ ע ל  ר׳שמיאל הג׳ מ״י

 הג׳ זילבערבלאט זאב שמואל ר' הג׳ .ונקי קב יואל
 הג׳ .מאגאזאניק אלעזר ר׳ הג׳ .ווערחיווקער יעקב ר׳

 זיסמאן ביר .רייזמאן שמחה ר׳ הג׳ וחוובקין מארקום
 הכהן יחזקאל ר׳ הג׳ .לעווינסקי ליבוש ר' הג׳ רייזמאן

 .נרינין יעקב ר׳ הג׳ אלשער. ישראל ר' הג' פריינקיל
 מיכאל ר׳ הד״ר החכם הרב שווארן נחמן ר׳ הג׳

 קיעייא ר״ב הג׳ פריידינבערג ר״ב הג׳ יעלסקי ברמ״ש
 .פיקס הג׳ .שיק הג׳ קופער הג׳ .סלאזבערג הג׳
 זילבערשעיין הג׳ מכילן קלפצקי ליב יהודא ר׳ הג׳
 הג' .לבערשעיין ז סג׳ ראזפנבלאע הג׳ קונשעאע הג׳

 הג׳ אבקין הג׳ באם הג׳ פייגינבערג הג׳ באראך
 אביש ר׳ קבטנקי יעקב ר׳ גינזכורג הג׳ בירענטים

׳ זלאשאווסקי. יצחק ישראל ר׳ .קיפער שפעכש. שלום י

 הג׳י^ עבהמ״ד שאמפיער מיכאל ר׳ .וועכפעלפיש חיים ר׳
 אלחנן ר׳ י^צקי אברהם ר׳ פארעינסקי ליב אהרן ר׳

 מנחם ר׳ חיימאווין הירש שמואל ר׳ וואלקאיויטש
 יעקב ר׳ .פלאקס כ״ן יוסן! ר׳ קאפעלאווין מענדיל
׳ .בערגער אברהם ר׳ זילבערשאן מרדכי  אברהם י

 צבי דוד ר׳ הארינשטיין אבא שמעון ר׳ קימפלמאן
 שפירא יהודא ר׳ פלידערבוים נפתלי ר׳ פיינשטאט

׳ .וש״ן שו״ב משה ר׳ יאנפם כ״ן צבי אברהם ר׳  י
 ר׳ קלעפפיש מרדכי 1יוםן ר׳ שו״ב לעווקאווין יהושע

 פנחס ר׳ .שו״ב מענדיל מנחם ר׳ דעראצינסקי יחזקאל
 זנוויל ר׳ בבאלעט. פבהמ״ד ישראל ר׳ הרב שו״ב

 ווינער ברמ״א דוד ר׳ .ווילקע עבהמ״ד אפפענהייס
 מנחם ר׳ .העכט טובי׳ ר׳ .פיעטרקאווסקי יעקב ר׳

 ראזינמורג שו״ב דוד יוסן! ר׳ .קירשטיין מאיר מענדל
 חנוך ר׳ פערלע משה ר׳ ראזינבערג. מענדיל ב״ר

 פריינד. דוד ישראל ר׳ .ווייסקאל העניך ר׳ .סרערבעניק
׳  4וואלן זאב ר׳ בראמבערג יצחק אברהם ב״ר צפי י

ר יעקב ח״ר .לופלינםקי יחיאל ר׳ מארקום הכה!  פי
 בונם שמחה ר׳ ראטקעל דניאל ב״ר יעקב ר׳ לעמיל.

 פעריל ר׳ צעדערפוים בצלאל שמואל ר׳ טאבע וואל(£
 צפי דוד ה׳ מארדקאווין נחמן שלמה ר׳ .חיימאוויץ

 . מקאצק להה״צ נכד גאלדפינגער דוד ה׳ קרומהאלן
 ר׳ דיסקין. סענדער ה״ר יאסקאווין. דוד יצחק ה׳

 שלעססער. יוסן! מענדיל מנחם ה׳ עפשטיין אבא משה
ר. עבה״ח ברעסלער פייוויל ר׳  מענדיל מנחם ה׳ גו

׳ כהנשטאם יהודא ר׳ גווערן  הכהן פ,חש י
 צבי שמוחל ר׳ מאנסאווסקי משה ר׳ בערקעטואלד

 ב״ר מארק יעקב ה׳ פערמאן צפי שמעון ל אהרנזאהן
 .פיינסקי נחמי׳ ר׳ טרויב אייזיק ר׳ .יחזקאל שמואל

ח ר׳ . דרעז..ער זעליג ר׳ שו״ב נח ר׳  .בראנדוויינמאן נ
ל ר׳ ראדישיצקי מאיר יצחק ר׳ .עהרליך ליב ר׳  בעיי

 שמואל משה ר׳ שו״ב דוב יואל ר׳ ,מפאב/ין אפפע
אנענפערג,  ליפמאן אלעזר ל שו״ב. ליזר ליטש ר׳ ז

 .שו״ב געציל אליקום ר׳ .שו״ב יוסן) ר׳ דאפייינסקי
 ל סאלאמאן צבי משה ׳0 .מאזערקאווין יצחק דוד ה׳

 ר״ הנ״ל ע״י סרייליך בבית עבהש״ט עמניאל ישעי׳
 יוםן» ר׳ .וויינפערג אהרן משה ר' כהנשטאם יצחק

 .אויערפאך מהש״א פהרב איציק יצחק ר׳ .יאסקאווין
ן חיים אברהם ר׳  פאליאק יחיאל מאיר ר׳ .סאוויצקי כי

 .וויינטראב יוסןן ר׳ .לעהמאן ישראל ר׳ גור עבה״ח
 .לופינסקי פר״י אברהם ר׳ בערינבוים יהודא משה ר׳
 איצא ר׳ .גור עבה״ח בהאריער בר״ז הירשל ר׳

 אהרן ר׳ ,שו״ב הכהן מפנדיל מנחם ר׳ יאסקאווין
ר. אברהם חיים ר׳ קעניג לייזר ר׳ ליפשטיין. רנ  טו

 .נארדאן מ״ז ר׳ פראהן צבי דוד ר׳ ווייס משה ר׳ הג׳
 .כ״ז הנהן יחיאל יהודא ר׳ זילבערבערג דוד ישראל ל
 ה׳ .ליבינסקי אברהם ר׳ לעהמאן ברח״ז יעקב ר׳

 שו״ב יצחק ר׳ קוואל משה ר׳ .ראזינבערג בעריש
 .פארפע אברהם ר׳ העלמאן משה ר׳ גיזונדהייט

 חיים ר׳ פערזיכטער אלי׳ ר׳ ליופין אלי׳ יצחק ר׳
:כ״ן שטערין ישעי׳ ר׳ לעווין מענדיל מנחם ר׳ עננעל

בראגא
ל׳ .עקשטיי! משה ישראל ל׳ ,מו״צ יהושע י׳ הרב



הפרענומער^נטען שמות
ר. ט נ ר״ז ל א מ  ישעי׳ ר׳ וואלאווין. )למן שלמה ר׳ ש

 ישראל ח״ר .בפרלאווי מאפיל מ״ר ויישינסקי יזנה
 שעספאקאוושקי. ישראל חיים ר׳ ר׳יצחקלאנציג אהרכלום

 ישראל ר' נרינכטרג חיים ר' צוקערמאן. יוסןן ר׳
 וואלאוויז )למן שלמה ר׳ .ביינקול שאול ר׳ ווייםענבלאם

 עכה״ח פפפערכערג אלעזר ר׳ טספרייך. מרדכי ‘ר
 אלי׳ ר׳ גור טבה״ח הוכגליק שמואל מאיר ר׳ גור

׳ ווייםכלאמ. קאפיל יטקכ ר' כרייטטרמאן  יחזקאל י
 רוזין. דוד מנחם ר׳ קאהן. אלי׳ יצחק ר׳ וויינטרוב.

 יטקה ר׳ ראזטנבלאט. אלי׳ מנחם ר׳ יטקב חיים ח״ר
 ב״ר מרדכי ר׳ .הנ׳׳ל ט״י ראדזין בה״ח מאליוואנטשיק

 ר' יאנציק םפנדער ב״ר שמפון ר' זטלצטר שלמקי
^  ב״ר דוד אלישט ר׳ גארווילין מבה״ח גופמאן לי

פט ה1יוס ר' טקםפיין משה ישראל  ר׳ זילנטרשפיין נ
 כאכין. הכהן מענריל מנחם ר׳ ראפלטווי. הכהן ישטי'

שפטרין. שלחה ר' ח״ר גייספמאן. הלוי מרדכי ישראל ר׳

ח קאלסאבטר דוד ר׳ ראדזינטר שלמה ר׳  טכה׳
 שו״ב ברוך ח״ם ר׳ שו״ב זטליג מאיר ר׳ .אםטראווצי

 שו״ב 1יוםן ר׳ .ראפטנשפיין דוד ר׳ מאליאנק ליבום ר׳
 דוד משה ר׳ .שו״ב אברהם ר׳ מו״צ ישכר ר׳ בהרב
 ישטי׳ ר׳ .איצא זאב ח״ר .וואכמאן שמואל ר׳ .ניימאן

 הירשפמלד שמואל ב״ר אברהם ר׳ הטרמטלין. מטנדיל
 יצחק זאב ר׳ שפערין. שלמה אברהם ב״ר בנציזן ר׳

 ר׳ ניימאן מרדכי יצחק ב״ר יוסך) זאב ר׳ .הירשפטלד
 דוד ר׳ .שפטרין דובטריש ר׳ .נאכפשמטרין מאיר יצחק

 .מאנציק ימקב אברהם חיים ר׳ שמטרין יצחק ר׳ .קופטר
ך ר׳ .האפטנשפאנד צבי אליטזר ר׳ מ  שמחה ב

 ר׳ הרב שפטמפטלבטרג. פנחס ר' פראכפטנבוים
 ,גארפינשפיין יצחק ישראל ר' .משמיליוויזנט דור יטקב

 ר׳ הייטלטר ישטי׳ ר׳ דטרמאן הכהן צבי שלום ר'
:מקאוולט אב׳׳ד הגאון ח' ספיוואק אלפטר

זכרון מצבת
ר מו׳יה באמש י׳*א בתורה ומופלג המופלא מורי לאבי אי  טל רגליו פחח ויגט טמל אשר ,נ״י יעקב ב״ר ז״ל מ

 ולדאבוני בידו הצליח לא חפצו אולם ,לאוד הק׳ הס׳ אס להוציא יוכל למען ד״ק לאסוןז נדיבים פחחי
״ד אלהים אוחו לקח ריו בי פ ח שנס כ ״ רנ ,תנצב׳׳ה ,חיו לימי ושש הארבעים בשנס ת

ב ל ק ה מרס הנכבדה האשה לדודחי הודחי את נוחן הנני לבי מ רן ר׳ בח. חי ה י א לו אן ה מ כ  (מכפר ריי
זכות ,הק׳ הס׳ בהדפסת ולתמכני לסטדני מכספה הזילה אשר זיפאמיר) פלך אוורושש מחוז וואסקאווין '

א. בזה ולזיעה לה יטמוד הגדולה והמצוה סק׳ המוז׳ ב ב ו



לאברהם חסד
ת פרשת בראשי

אהא שומר אמר מ״ג) ג׳ (רןן בא«ןמא5ד בגמר^
 ופרש״י בעיו חבפיון אם לילה וגם מקר

 אם לרשעים חשך לילה וגם לצדיקים גאולה גוקר אמא
 קאי אם וצ״ע בעיו מחילה והנקשו בחשובה השובו

 ואם השובה לצדיק למה קשה צדיקים על בעיו חבעיון
 סבעיון ואם לילה וגם לומר לו היה רשעים על קאי
 ערב ויהי ד״ד בראשית עוב בחן דאיהא וי״ל וא״ו טם
 ויפי לרשמים ערב ויהי במדרש ואימא בוקר דהי

 רק רשע זה מעשיהם בחושך חושך דכלל לצדיקים בוקר
 סזדונוה שצעשי לילה קרא ולחושך השובה עושה דאם

 יעשה אשר צדיק אין רק יום נקראו וצדיקים שגגות
 בוקר ונקרא זכיות נפשה תשובה וכשעושה יחשא ולא פוב
 ונם לצדיקים בוקר אתא שומר שאמר שפיר וא״כ אור

 יעשה אם בעיו מבעיון אם זה ואימת לרשעים לילה
• וק׳׳ל לרשעים לילה וגם לצדיקים בוקר אתא אז השובה

ח פרשת נ
עורב השיבה נצחה משובה ק״ח) (דן£ בחלק

 שנאני רבך שנאני ואחה שנאני רבך לנח
 ואתה שנים השמאים ומן שבעה השהורים מן דאמר
 אתה לאשתי שמא ועוד כו׳ יפגע דלמא השמאים מן שולח

 כ״ש לא באסור אסור לי במותי רשע לו אמר צריך.
 וי״ל ראשונה שאלה על לעורב השיב דמה לדקדק דיש

ר דאימא . הקב״ה צוה דלכך בש״ר והובא בקמ׳ ׳  כדי ז
 מקשני שהיו בהרהור שהשאו ובניו נח טולות ד' להקריב

 כו׳ הים יורדי להודות צריכין שד׳ מודות וד׳ אמנה
 בעולות צריך היה בתיבה בתשמיש משאו ואשמו וחם
 רק נמי מהשהורים ונשאר ואשמו. לחם חשאות ישני

vמשלת אתה למה פ״פ לעורב אין זה לפי וא״כ אחד ג 
 שאף ז' שהם מהעהורים ולא שנים רק שהם מהשמאים

 שימש עירב דגם רק אחד זוג רק ישארו לא מהשהורים
 לפי צריכין היו לא וא״כ .כהיתר לו נעשה וא״כ בתיבה
 ולאשמו לחם ולחשאת לעולה זוג שני להביא עורב סברת
 לפי ושפיר זוג שלשה מהמהוריס ישאר שפיר יא״כ

 אתה למה שאלתי בתיבה מותר דמשמיש עורב סברת
 נח השיב שפיר וא״כ מהשהורים ולא מהנומאים משלח

 אסור לי במותר רשע שאלות לשתי שעולה נצסת תשובה
 זוג ב׳ ואשתו חם צריך וא״כ .בתיבה בתשמיש שאסור
 ישאר שלא שוים ומהורים ממאים וא״כ .ולחמאת לעולה

.וק״ל אחד זיג רק
ר ויתורץ  נח נתבונן צה' מזבח נח ויבן פל״ד מ׳
 בשהורים וריבה הקב״ה ציני מס מפני אסר *

על אומר ר״א . «׳ ^־בן להקריב אלא מהתמאיס «ימר

 בזה זה תלה להאיך כו׳ הקריב שבירושלים הגדול מזבח
 ד״ה קי״ג דף בזבחים כתבו דההוס׳ כסשנזא י״ל או

 אלא מ׳ ויגן שסיר וא״כ בבמה עופות דאין ורבנן
 על וה־רץ בבמה עופות אין הא קשה קרבנות להקריב

 בש״ר שפיר הנ״ל ולפ״ז הקריב שבירושלים הגדול מזבח
 היו תודות ד׳ אמרינן האיך דהקשה הנ״ל ק״מ בשם הביא
 הקריבו שהם לפי וחירן עולות ויעצו כתיב נח בקרבן דהא

 לכך כליל כילה כהן וקרבן כהן דץ להם והוי בעצמם
 שהיה הירן דמאי לדקדק דיש רק פולוה התורה קראו
ם דין להם  אליעזר ר׳ בא לכך בבמה כהן אף הא נהני

 במה על ולא הקריב שבירושלים הגדול המזבח פל וסירן
מ סודות ד' שהקריבו קמ״ל שפיר לכך  דעולות ההורס ק'

 פפ״י ויתורן כליל כו^ה כהן וקרבן כהנים דין להם שהיה
 ולא ב״נ הקריבו עולות למ״ד המד״א על דפריך מאי

מה ד׳ כאן היו ק״מ תירנן לפי דהא שלמים  ולפי חו
 לא דב״נ דמד״א המפם כסב פכ״ב די״ח שפיר הנ״ל

 מקרבן לאכול ראוים עדיין היו שלא לפי שלמים הקריבו
 הודות שהקריבו אף כאן שפיר וא״כ תורה מהן אחר פד

:וק״ל נאכל היה לא
ש ר ל מ  פל״ג נח פ׳ במ״ר תתק״י) רמז איוב ע ילקו (

 המבול דור מעשה דמדי בגינזק ר״ע דרש
 דגינזק ביבמות בגמ' דאיהא ובכו איוב מעשה בכו ולא

 בהם נתערבו שלמה שעבדי לפי לפסול כולם מדי וערי
 ממזר הולי ישראל בת מל הבא ועבד דפכו׳׳ם לר״ע וי״ל

 הופש־ן קדושין אס והיינו לגינזק איקלע ר״ע והיינו
 קדושין אין אם משא״כ .מנזזרוס שייך ושפחה בטכו״ס

מ' דאיהא  אף חופסין דקדושין כ״ג דף דיבמות בנ
 מולדת אמך בח או אביך בת ערות כריתות בחייבי

 שאומרים בין קיים לאביך שאמר בין חון מולדת או בית
 לרבות ואימא ופריך אחותך. רחמנא ואמר הוצא לאביך
ח' וחירן קדושין בהן דיהפסו כותית שפחה  מסמברא הנ
 לפלמא בהם קדושין הופסין שכן לרבוה כריסוס חייבי

 מגיירי דאי לרבויי לי' הוי וכוסית שפחה אדרבה ופריך
 אחריני גוכא מגי־רי לכי ותירן קדושין תפשי נמי לדידה

 בי״ר כמבואר התראה בלא דדנם מבול מעשה ומכח הוי
 תשובה מהני דלא צ״ל וא״כ .הפסיקהא בשם וירא פ׳

 דשאני וצ״ל .מהני גר טפחא מאי דא״כ רק נח בבני
ח' ת־רן שפיר וא״כ דמי שנולד כקסן דהוי נר  לכי הנ

 בעכו״ם תופסין קדושין אין וא״כ .אחרינא גופא מגיירי
 לא ושפיר ממנה ממזר הוי לא עליה הבא וישראל ומבד

 אף יסורין לו שהיו איוב מעשה כשדרש גזשא״כ בכו
ם וצ׳יל צדק גר שהי׳  לבוא ששהו משום מתאוננין דהגיי

 )כק• צאו דגר וצ״ל בגיוסן מצוה ז' קיימו שלא או
.ובכו הנ״ל סברא ונסתר דמי שנולד

ן ר ת ו
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ץ ר ו ת י  &נע אסורה הכס צרת נבי רעמות גמרא ו
 דקא מ״ש ואוקמי׳ איקש׳׳ טוקבא כר יהונתץ ׳

 הבת דצרס ס״ל דב״ש שפיר הנ״ל ולפי כר״ט נעט
 דאיכא מכלל החוצה המס אשת תהיה לא דכחיב מותרה
 לטלמא מוססין קדושין דאין דאיצתריך ס״ל וכ״ה פנימיות
ע משא״כ .לאוין חייבי שהיא אן£ ביבמה  דס״ל לר׳
 למימר ליכא וא״כ חיפסין קדושין אין לאוין חייבי רבכל

 דצ״ל כ״ש כלימוד דאיצפרך לומר וצריך לוה לאיצנויך
 ואוקמי׳ אוקשי׳ לר״ט שסיר וא׳יכ מותרת הבה לצרת
 דיכול בכו לא איוב דמכח כך י״ל הלצה ובדרך .וק״ל

 ואיוב מיין ולא שטלת משום מדין הטולם כל לסמור
 להתטורר יכול היה לא וא״כ הייתי שיכור סירון לו היה

 שכרות שהיה מבול חטשה (תחילה) דרש משא״כ אותם
 ש״מ ונטנשו משתיהם וכנור נבל שהיו במדרש כדאיתא

 אח״ב נתעוררו(ודרש ולכך הייתי שיכור מהני דלא
־ ובכו) איוב מעשה

י ״ ש ר  דמקשים הגול על אלא דינם גור נחתם לא ב
 דדוקא וי״ל בשר כל השחית כי כתיב הא

 שהיו דפרש״י שלהם עריות דעל נתחייבו שניהם מכת
 דנכנסה נימא דאם רק ובעלה אחר ובא לחופה ממעין
 תירוץ להם יש א״כ ליתא דבדידהו נבטלה ולא לחופה
 טל ב״נ לחייב איש איש קאמר נ״ז דף דסנהדרין דבגמ׳
ט׳ וכריך עריות  הגמרא ותירץ נפקא מלאמר הא הג
 צריכא נא ותירץ גרע מיגרע הגמ׳ ופריך והתראה לעדים

 .איחא ובדידן ליחא דבדידהו נבטלה ולא לחוסה לנכנסה
 דנכנסה צ״ל א״כ ריבוי הוא איש דאיש נימא אם וא״כ

 ואם תירוץ המבול לדור הי׳ וא״כ .ליתא בדידהו לחופה
 דף דסנהדרין בגמרא חלה מיתה ב״נ חייב היה ל1ג על

 מיתה ב״נ חייגין מצות מז׳ עבירות ד טל רק דח״א כ״ח
כל וח״א איש מאיש ויליף כו׳ השם וברכת וש״ד ג״ע  על,

 וו דאוהרחן נול על אף וא׳׳כ מיתה חייבים היו מצות ז׳
 לי׳ סבירא דלא לומר צריך זה מד״א לפי וא״כ מיתתן

 נכנסה לרבות איש דאיש דס״ל וצ״ל לרבוי איש איש
 טל או נתחייט ב״נ שפיר וא״כ ליחא דבדידהו לחופה

:וק״ל טריות על או הגזל
י ת ^ מ  אמרה דהטורב ז״ל הגאון אמו״ר בשם ש

 ראיתא .שנאמני ואתה שנאני רבך לנח
א דהקב״ה  מ״מ גבוה צורך בהם שאין אף הטמאים בי

 ויפרנסם עליהם ירחם אדם כני שיחטאו שאף כדי בראם
 דהקב״ה וכטורב ככלב סרנסני דב״ב בגמ׳ דאמרינן כמו

ש עליהם מרחם  בראם לכך אדם בני טל שירחם מכ׳
 שנאני רגך לנח הטורב שאמרה והיינו הטמאים הקב״ה

 על לרחם קיו ממנו שנלמד כדי אלא בראני למה זא״כ
:וק״ג שנאתני אתה למה כן ואם אדם בני

ח  דורשין יש סרש״י בדורותיו. היה ממים צדיק איש נ
 רש יותר היה אחר, בדור היה אלו לשבת אותו

 נחשב מיה לא אברהם של בדורו היה אלו לגנאי דורשין
 הוי דהא מקשים דיש ק״נו דף בחלק הוא וכן .לכלום

טח לכף אדם כל דן  והכי מכי למיירש דאיכא מואיל ז
הר ויקרא בס׳ דאיתא וי״ל .לוכות לדרוש לו היה  טו
ו דף קמן  דבגיניה אדמה איש דנקרא רי״א אדמה איש ס׳

 .דורו את להציל להתפלל לו דפיה עלמא בני אשחציאו
 דאמר לבתר מלמא אתקיימא דבגיניה אדמה איש ד״א

ה קבי היה אם סלה דוס וי״ל .לקלל עוד אוסיף לא ג

 בני; אשסציתו דבגיניה אדמה איש נקרא א״ב נדול צדיק
 להציל יכול דהיה דורו טל להציל להתפלל לו דהיה עלמא

 א״כ גדול צדיק היה לא אם משא״כ בזכותו הטולם אח
 דף ס׳ בסי׳ שכתבתי כמו דורו את להציל יכול היה לא

 גמורים צדיקים היו שלא בסדום במדרש דאימא ק״ה
 נקרא למה וא״כ אחרים אח ולהציל להתפלל כדאי דאינם

ש אדמה איש  הקב״ה שאמר עלמא בני אח״כ שהציל ע׳
 לשכת דורשים זה שפיר וא׳׳כ לקלל. עוד אוסיף לא

 כדין שלא שטפה לננוחו בא שבחו מחוך גדול צדיק שהיה
 אשהציאו שבניניה אדמה איש ונקרא דורו על התפלל שלא

 גנותו ממוך גדול צדיק היה שלא לגנאי והדורש עלמא
 טלמא שנתקיים טל אדמה איש שנקרא שבח לידי בא

: וק״ל בעבורו
 מהירא הי׳ החטא דקודם ע״א ס״א דף נח פ׳ כזוהר

 הוא מתירא היה החטא ואחר .כולם מאדם
 על דשליט ברכה לון ובריך הכל אתקין ונח החיות מכל
 .ימא נוני ואפילו .נתנו בידכם הים דגי וכל כדיא כולא

א. מקדחת גחנו בידכם רח״א  השתא לדקדק דיש דנ
 כד״א כולא טל דשליטא לון בריך לכך כמקדם דגחחקן

 סיפא הביא למס ימא גוני אפי׳ כו׳ הים דגי וכל
 ועוד השדה חיוה כל דקרא רישא ולא הים ודגי דקרא

 דהוא וי״ל בזה תלה האיך כבר נחון בידכם רח״א מאי
 דלתא בידו הכל צו נחנו לכך תיקן דנת "משום קאמר
מ דאיתא כמו משום  הלכך כולם את הציל שנח מפני נ״
 רק לטיל שכתבתי כמו בשר לו הותר ולכך בידו נתנו
ע לא דנים על דהא קשה זה דעל  נחנו ולמה המבול נג
 הכל שנסחקן הזוהר שכתב כמו צ״ל אלא .הדנים בידו
 נחון בידכם הים דגי וכל דאמר כמאן ראיה מביא לזה

 בא לזה בזיהר שאמר כמו דמתעס ש״מ ימא נוני אפי׳
 תחילה ניחן לאדם נם דהא ראיה מזה דאין ואמר ר״ח
 חטא לא ונת ממנו וניטל חטא שהוא רק הים בדגת ורוו

:ככר נחנו בידכם והיינו בידו הברכה ונשארה

לך רף פ׳
.אברהם הלך פעמים דב׳ ל דף שכת בתום׳ איתא

 דאמר לביתו וחזר שנה ע׳ בן היה בהחלה
 1ל ואמר אב כיבוד קיימתי ולא אבי אח אניח האיך

 .שנה ע״ה בן שניח והלך .אוחך פוטר אני הקב״ה
 .אב כיבוד קיים ולא שהלך קסכר מאי בחחילה דקשה

 אשר איש איש קדושים בילקוט (צ׳ט בילקוט דאיחא וי״ל
 ולא ט׳ש ואנדרוגינוס טומטום צרבות כו׳ אביו יקלל
 אמו איש דח״א ע״ש) טומטום דפוסר מ״ד שום מצינו
ר טומטום לאפוקי תיראו ואביו  ואיהא אב מכיבוד דנטו

 אי דכאן רק .פטור היה וא״כ היה טומטום דאברהם
ם. זוכה ואחה מכאן לך רק לבנים זוכה אתה  וא״כ לבני

 שפיר וא״כ אב בכיבוד נחמייב וא״כ נמרפא לא׳י כשבא
 ;וק׳ל הקכ״ס שסטרו עד וחזר אב כיבוד קיימחי שלא אמר

ל פ ו א  בן היה דאברהס בשבח כתבו דהחוס׳ י״ל אחר ב
 בין ברית היה ואז ראשון בפעם כשיצא שנה ע׳ ’

 ע״נ בן וכשהיה צחרן וחזר שנה ע׳ כן כשהיה הנחרים
 שג^ ע״ה כן כשהיה ואח״כ המלכים. הריגת היה שנה
 היה׳ כשיצא ראשון דפטס וי״ל לך לך והיינו ויצא סזר

אבייי היה דאם ר*מ סי׳ בי״ד שפסק כמו מכיבוד פטור
ישע



3 בלאברהםלך לך פרשתחסד
מ ש  נולפבדו פפור אברהם היה וא״כ .מלכבדו פשור י

 משא״כ שנה פ׳ ב! כשהיה ראשון פעם יצא לכך הרח אה
 אל הבא ואהה ונהבשר הבהרים בין בריה כשהיה אח״כ

 השובה הרה שמשה שנהבשר דאמדינן אבוהיך^בשלום
כשהי׳ ואה״כ להרן ה!ר לכך אב בכינור חייב היה יא״כ

 בברכוה התום׳ (כמ״ש המלכים אה כשנצה ע״גישנה ן5
ב) ל״ז  האומוה כל הושוו ששם שוה עמק לקמן ואיהא ע׳

 ואמרו בראשם אברהם והושיבו בימה ומשו ארוים רקצצו
 בי״ד ואיהא מלך נעשה וא״כ טלינו. אהה מלוך •לו

 יצטרך שלא מאביו יצא וה״ה גדול בן דכשהוא ר״מ פי'
ק אביו. מפני ולקום לכבדו  משעה מהרר״מ עשה ו
צא לגדולה שעלה  רוצה הבן דאם רק אביו. ממקום '
 בידו רשוה גדול שהבףה״ה אן} אביו אה ולכבד למחול

 ביו״ד שמבואר כמו מהול כבודו כבודו על שמהל דרב
 שגהבשר הבהרים בין בריה אחר וא״כ ד׳ סעין} ר״« פי׳

 אף אב כיבוד לקיים לחרן חור תשובה הרח פעשק
 כבודו על למחול בידו רשוח גדול ה״ח היה שאברהם

 השוה בעמק המלכים אה שנצח לאחר משא'כ ולכבדו
 מחול. כבודו אין כבודו על שמחל ומלך מלך ונעשה

 והוצרך מכיבוד פטור היה וא״כ למחול. רשאי ואינו
 המלכים ניציח אחר שניה בפעם והיינו אביו ממקום ^ללכה
 מכיבוד פיטר אני ולך מארצך לך לך הקב״ה לו אמר

 עד לפוטרו הקב״ה המתין דלמה יחורן שפיר וא׳כ •אב
 לומר לו היה פוטר אני לך לך אמר ואח״כ לחרן שחזר
 דאו שפיר הנ״ל ולפי .לחרן ללכה לחוור כשרצה תיכף

 כובוד לקיים לאברהם רשוה היה מלך עדיין היה לא
 מ״ש פנחס פ׳ (ועיין מלך נעשה עכשיו משא״כ .אב

.באריכות)
ש ר ד ם  בעחו יחן פריו אשר ההלים טוב שוחר ב

 וי״ל ישמטאל וה יבול לא ועלהו יצחק זה
 אברהם נצטוה דלכך כ״ד סי׳ יהושע באלשיך דאיפא מכ״י

 הווהמא כל ישמעאל עם שיצא כדי שנה ק׳ כן המילה על
 קודם נימול היה אם משא״כ בקדושה יצחק יצא ואח״כ

כ מעורב יוצא והיה הווהמא של כחו מתיש היה  וא׳
 שנה ק׳ ב! שנולד יצחק זה בעתו יתן פריו אשר שפיר

 דאף ישמעאל זה יבול לא עלהו ואפ״ה נימול כשהוא
וק״ל הזוהמא כל עמו שיצא

ז ה׳ כגן משקה לה3 אי  במדרש דאי׳ וי״ל מצרים כ
 בכל ע״ד קכ״ה דף פז״ק שרה חיי פ׳ הנפלם

 נהרוס ד׳ נעשו טיפין ומאוס! ט' הגן על מנטף פדן יום
 היה ולכך מצרים כארן נופל והוא פישון הראשון שם

 חכמה ואבד ומשנגזר העולם מכל יוחר חכמה במצרים
 דכהיב לגן וזרקן הטיפוס אוסן הקב״ה נטל ממצרים

 כוונה לפי״ז וא״כ הגן את להשקות מעדן יוצא ונהר
 והיינו טיפין מהני דתרווייהו מצרים כארץ ה׳ כגן הפסוק

:משקה כולה

וירא פרשת
 לא וא״ה ופרש״י רשע עם צדיק להמיס חלילה

 אה המיה למה הרשעים אה הצייקים יצילו
 המיס למה בלא״ה להקשות היה לדקדק דיש .הצדיקים
 עכשיו רק קשה היה לא הצדיקים שפל וי״ל הצדיקים

צדיק להמיס חלילה לאברהם במד״ר דאיתא במ״נ -קשה

 והשיב הצדיקים בשביל לרשעים להלוס דהיה רשע מם
 נובלו. צדיקי היו שהצדיקים כרשע כצדיק והיה הקב״ה

 בשבילם להציל כדאי ואינם גמורים צדיקים אינם פירש
 הרשעים אה יצילו שלא חינה שם הקשה והי״ה הרשעים

 בי״ס דאיחא די׳ל רק עצמם אח להציל כדאי היו טכ״פ
 אמרינן הא שם הוא באשר ע״ב ש׳ בדף י״ג ס׳ בראשית

 יחטא שלא כדי זמן קודם שמסלק יאמין לא בקדושיו הן
 שלא זמן קודם מסלקו חנוך כגון גמור דבצדיק וחירן
 אזי בל״ה חטא שכבר גמור שאינו צדיק משא״כ יחטא

 חסד עמו למשוח כדאי שאינו שם הוא באשר אוחו דן
 להמית לך חלילה אברהם שאמר והיינו זמנו קודם לסלקו

 מ’ש הרשעים אח הצדיקים יצילו לא אם רשע עם צדיק
 שהקב״ה רק גמורים צדיקים היו לא שם שהיו דהצדיקיס

 משא״כ לחנוך כמו זמנם קודם סילקו ולכך שיחטאו ידע
אחר במ״נ עכשיו ל(ו ק׳  כרשע כצדיק והיה הקב״ה ליה ו

 ורשע צדיק ממך והכרחי כתיב לקמן ר״א שאמר כמו
 הוא שם הוא ובאשר הכל ששוטף גמור שא/ו בצדיק

:ודו״ק) רשעים בלא גרידא ליחיד
ה ל י ל  השוכט לך חלילה רשע עם צדיק להמית לך ח

 דאיסא עפ״י וי״ל משפט. יעשה לא הארץ׳ כל
 עילאה ימי המה סוכות דעד שכיד ע׳ חצוה פ׳ בזוהר
 דעלמא ודינא שופט אלהיס הארץ כל אלהי חירו כל זחמן

 ואח׳ב הסאה ימי נקרא ואילך ומסוכוח נקראה חחאה
 מ״ב קשה החילה מבורך כסב לבסוף שכיה בעמוד
 שמיני רך וסופו קשה דדינא יומא הוא ולכך רך ולבסוף

 עילאה בדינא אבל הסאה בדינא והיינו שמחה עצרה
 דשארי ובחר קץ אחה דאזיל זמן כל קשה וסופו שירוחי׳

 והיינו כלום אשייר ולא לכולא ושצי יאכיל עד סליק לא
 איקרי כל שופט דהא רשע עס צדיק להמית ק■ חלילה

 וקיל לכולא שצי דשלא הסאה מעלמא דהיינו
ה ל י ל  לך חלילה ופירש״י רשע עם צדיק להמית לך ח

 לא דלמה מפרשים בשם דשמפחי וי״ל לעוה״ב
ב. שכר בחורה כחוב ה״  מכי שיצא דבר שכל ותרצו עו

ה קני  נכתב היה ואס .חור לא סנאי על אפילו לטובה ה
 היו שלא אף וא״כ עוה״ב לכם יהיה חשמטו אם בחורה

 שכר כחב לא לכך עוהיב לנו להיות מוכרח יהיה שומעים
 שנכתבו דאף וקללות בברכות משא״כ בחורה עוה״ב

 דוה הקללות יהיו ישמעו לא אס ישמעו אס הברכות
 חטאי דאם חזר לא לטובה הקב״ה מפי שיצא בכלל אינו
ה היא הקללות אדרבה בעוה״ז להם טובה הברכה אין  טונ

 והשיגוך בקללות דכפיב כמו בעוהיז עונש לו שיהיה לחוטא
 רק בחורה נכחב לא לכך עוהיב הוא השכר דעיקר

נן הקביה דחזר מצינו דהא מרי א ד מו'  דשבח בגמרא כ
 ואח״כ לחיים הצדיקים מצחות על היו והחוית הקב״ה אמר
 צדיק להמיח לך חלילה והיינו החלו ממקדשי ואמר חזר
 חלילה דא״כ החלו ממקדשי אח״כ שאמר כמו רשע עם

 שיסל הואיל בחורה כתוב שלא מה תירוץ דאק לפוה״ב
 לא עדיין דהא לדקדק ואין מטובה אפילו למזור הקב״ה

ו. והחויח נאמר  בראשית בזוהר דאיחא סס עפ״י י״ל חי
 למברי הקב״ה לפני חיו אות באח עלמא ברא כד ב׳ מ׳
 מצחות על לחתום שעתיד כדאי אנת ליה הקב״ה א״ל בה

 כדבר מעשוס בילקוט דכחיב (וזהו .וק״ל אנשיו הצדיקים
 והיה לו השיב והקב״ה נו׳ דכווחה ולא היא לא הזה

W ואינו למחות בידם שיש מפני כדלעיל כרשע כצדיק P
שניהם



לאנרחםוירא פרעתחסד
« ודוק כרשט פלדיק ו)הו וים6 שניהם ו ט  היה אברהם ו

 לכך לחיהה שניהם ע־שט הצדיק והיה השי״ס שהבובת
 . ודוק) בהורה נכהב למס לעוה׳ב לך סלילה אמר

חג צדיק גם הנוי ססיקהא בשם במד״ר ה  ה
אן) הצדיק אה גם ההרוג הגוי אס הרגה אט

 בלא דנחם א״כ היו צדיקים הפלגה ודור המטל דור
 .לאברהם גם ההרוג אבימלך אה ההרוג אם ד״א פהלאה

 אחר ובא לתופה מטובין שהיו המבול דור דחטא וי״ל
 ט״ב כ״ו דסנהדרין(דך ב<מ׳ ואיהא שפירש״י כמו ובטלה
 ופריך טריוה טל שמוזהרין ב׳"נ לרבוה איש איש מ״ד)

 טדים דצריך דישראל לפריוה צךיכא לא נפקא מלאסור והא
 טל בא טכו״ם דאם ללמוד אהא איש דאיש פרש״י וההראה

 וכי הב״מ ופריך וההראה טדים צריך ישראל טריוס
 נבטלה ולא לחופה לנכנסה צריכא נא אלא גרע מגרט

 ט׳ (דן) דמכוה בגמ' ואיהא איהא ובדידן ליהא דבדידהו
 לשמים מסר שדינו לי מחטוא חלילה אבימלך ט״ב)
 שכיר וא״כ אברהם ט״י רק שם שהיה דההם שם י’ופרש

 ט״א רק שהיה דאן) ש״מ אבימלך אה ההרוג אם קאמר
ה היו ובאן  נכנסה מרבה איש דאיש וצ״ל ישראל טייו

 דור היו צדיקים א״כ ליהא דבדידהו נבטלה ולא לחופה
 ה5ק בספר דאיהא מפני דנהו שפיר די״ל רק המבול.

 ישראל דין להם היה המבול דקודם מקובלים בשם הכמה
 עדים צריכין היו א״כ ישראל. נשמוה להם שהיו לפי

 בל׳ה בשלמא ההראה בלא דנהם א״כ כישראל והתראה
 .וק״ל טכשיו משא״כ ההראה צריכין שאין נש כבני ינם ה י״ל

ן  אומר היה דאבימלך הנ״ל דמכוה גמרא ט״פ י״ל א
 מוהר אומר נימא דאס רק היא דאחוהו מוהר

 דשבה בגמ' ואיתא מיתה תייב היה א״כ למויד קרוב
ה) (דן)  שנשבה היניק א״כ אנום מיהר אומר אם ס׳
 הכיר שנה מ״ח בן ואברהם פטור ידט ולא הנכרים בין
̂  מחל שהקב״ה טליהך ילדות בשחר ואיהא בוראו את

 מזיד מוהר דאמר ש״מ אבימלך אס ההרוג אם והיינו
 חייב ע״ז ועבד העכו״ם בין שנשבה הינוק ״כ6ו הוא

. לאברהם גם תהרוג א״כ
ץ ר ל ת  דרבא שם דאיתא הנ״ל מדרש רישא נם ד
 דכהיב הוא למזיד קרוב מוהר דאומר הוכיח ׳

 אדם בידי לאו מאי לקחה אשר האשה טל סס הנך
 מחטוא מדכהיב והוכיח שמים בידי לא חסדא רב וקאמר

 לאדם ולא לאלהים וחטאה מטתה אלא הגמרא ופריך לי
 עדים היו שלא הסום׳ ופרשו לשמים מסור דינו אלא

 מזיר מוהר דאמר אדם בידי חייב באמה אבל וההראה
 ב״נ אס משא״כ וההראה טדיס צריך ב״נ אם דהיינו רק

 אם והיינו ואה נסהר א״כ אברהם היה וכאן בט״א נהרג
 ומחטוא לסויד קרוב מותר דאומר וצ׳ל אבימ^י אס ההרוג

 וההראה עדים היו שלא משמים בדינא מסור שדיט פירש לי
 דור דנהם וא״כ וההראה טדים צריך נס דגני צ״ל וא״כ

:וק״ל ההראה בלא המבול
ר מ א ת  יירש לא כי הזאת האמה בן גרש לאברהם ל

ם בני טס זאס האמה בן  וי״ל .יצחק ע
מ ״ מו  והוליד שסתסו על שבא כשר דאיש פסק רע״ט סי׳ י

 מסבירו המוציא דבממון פסק ורס״א יורשו זה הרי בן
 שפחה ובן יורש לו יש אם להייט הש״ך וכסב .פל״ה
 מאשה בן לו יש אם משא׳יכ בשניהם ספק דהוי חולקין
שג• pו ספק הזי שפתה הגן דאז שפחה p זגס אתרס

 ודאי מידי מוציא ספק ואין יורש ודאי הוי אחרת מאשה
 דיורש מציגו דהא רק האמה בן יירש לא כי שאמרה והיינו

 משום בני עם יירש לא בי קאמרה לוה מה של אחיו עם
 שאינו אע״ס בני עם דקאמר וק״ל(וזהו וודאי ספק דהוי
 אינו שהוא מי אינו אכילו ויצחק שפחה איני שאני יצחק

p לדוק) שפחה
? מ ה3ב  ששאל יצחק זה אומר מהו חכם הביא ה׳ ש

 השה ואיה והעצים האש הנה חכם הבן
 נעקד שלא לפי מהו ואביהוא נדב דאיהא וי״ל לעולה

 דהוא ש״מ ואביהוא נדב שימוהו שראה יצחק וא״ב יצחק
ק לעולה השה איה שחל ושפיר יעקד לא  ימוסו דלמא ד

 המפרשים שכתבו כמו וצ״ל זרה אש שהכניסו בחטאם
 מן אש שיצא שאן! שסברו נזשוס בעבורם לההנצל ונ״כ

 יצחק הוכיחו וזה ההדיוט נז! להביא צוה השמים
 האט הנה יצחק שאמר והיינו אש טמו הוליך שאברהם

 ההדיוט מן להביא דמצוה ש״מ לעולה השה ואיה והעצים
כ א'  השה ואיה יצחק נעקד שלא בשביל מחו ואניהוא נדב ו

 יראה אלהיס אברהם השיב מה לדקדק דיש רק לעולה
 שיעיר לו אי! הראיון ד׳ 1דן דחגיגה בגמ' דחיתא וי״ל לו

 מייתי ולא עייל רצה ש אימה כל בעזרה פנים ראיה
 לו 1אי בקרבן פנים ראית ורל״א הרגל בעיקר רק קרבן

 לדעה וא״כ קרבן ומייהי עייל שירצה אימת כל שיעור
י ל ר'  רק קרק מ״הי ולא מסחזי דעייל אימה כל דס׳

 לעולה השה ואיה כלל יצחק שאל לא וא״כ הרגל בעיקר
 מייהי דעייל אימת דכל לר״ל רק קרבן אינטריך דלא

 ה..״ל בגמרא יליך ור״י לעולה השה איה שאל שכיר קרב!
 לראיה שבא כשם יראה וקרינן יראה בשנה פעמים שלש

 ועיין בחנם אהה אך בחנם הוא מה ליראות בא כך
 לו ירצה אלהים בקרא דכחיב ע״א) רפיג (דך בשל״ה

 לזה נ״ב דרומז יראה ה׳ בהר היום כי כתיב ואח״ב המה
 השה איה שאלהו על אברהם שהשיב והיינו יראה יראה

 אברהם השיב לזה קרבן מייהי דעייל אימה כל דהי׳יסובר
 שבא כשם לרמז יראה ה׳ בהר היום ואח״כ יראה אלהיס
 .וק״ל קרבן מייסי לא דעייל אימת כל בחנם לראות

 על הוי ראיה מולה פרש״י ו׳) (דך דחגיגה דבגמרא רק
 נשמע וא״כ .ראיה עולוה הביאו אלהים ויחזו דכהיב שם

 בפלוגהא הלוי יהיה מה לק קרבן מייהי דעייל אימה דכל
 היו דהקרבנוה מודים הכל אלא כלל פלוגהא אינו (זה

 היא דחגיגה דסובר הגלילי יוסי מר' וראיה מ״ה קודם
 ע׳׳ם כר׳׳ג ה' כבוד דוישכון סובר וביומא הדברות קודם
 שסיר נ״כ הורה מהן קודם עולוה וימלו אם היסב) ודוק
 היה אם משא״כ קרבן מייסי דעייל אימת כל כר״ל מוכח
 בטיקר רק מייה דאי« כר״י שפיר י״ל הורה מהן אחר

 לדקדק דיש רק שבעה כל השלומין לה יש ועצרה הרגל
 דעולם כב״ש דס״ל וצ׳ל ברגל הביאו לא למה לפ״ז

 ראיה דעולה דס״ג לביה משא״כ יויט דוחה איט ראיה
 אימה דכל כר״ל וצ״ל הרגל קודם דהיה צ׳ל יו״ט דוחה
ע דפסחים גמרא ברישא ולהרן קרבן. מייתי דעייל  ד״

 ס״ל ורבנן שבס דוהה דתגיגה ס״ל דורתאי דבן ע״ב
 גדולי שני טל אני המה ב״ד ואמר שבת דוחה הגיגה דאין

 אמרז ולא גדולים דרשנים שהם ואבסליון שמסיה הדור
 סלה האיך לדקדק ליש השבת אה דוחה שחגיגה להם
 באגדה לסרן לזה וקודם גדולים דרשנים שהם במה

יצא לא בפסס דברים שלשה אמר שלא כל אומר רשביג
י ל י



5 גלאברהםוירא פרשתחפד
 קיים שנ״ה בזמן אוכלין אבוחינו שהיו פסח .חובהו ידי
 אשר שנאמר ונו' חייהם אה שמררו «״ש מה שום טל

 אביתינו שהיו פסח דקדוקים הרבה דיש בפרך בהם טבדו
 דח״א וי״ל אוכלים שחנו זו מצה קיים שב״ה בזמן אוכלים

 שכל לפי דברים שלשה אמר שלא כל רשב״ג כותב
 לכי ופסח מחשאת הון כשר לשמן שלא ששפשו ה׳בחים

 ואמרתם והיינו בפיו לומר וצריך ט״ז לבשל בא שפסח
 דהיינו רק כו׳ שלא כל רשב״ג אמר לכך לה׳ פסח ובח

 במצרים «״ז עובדי שהיו ע׳׳ז לבטל שפיר מצרים בפסח
 מוכת ר״ג מנח והייש למה תקשה דורות בפסח מ:ח*כ
 אבוחינו שהיו פסח ומקשה ט״ז לבשל היה מצרים דכסח

 מצרים פסח בשלמא רה ע״ש קיים שב״ה בזמן אוכלים
 שפסח ט״ש דורות דפשח וסירן דורות פסח משא׳כ שפיר

 בשבירת מותר היה לפ׳ז וא״כ ע״ז בישול משוס ולא
 לבשל טצם שבירת איסור השלם הרקאנשי) (כמ״ש עצס
 דורות בפסח שובר אבל תשברו לא פצם שפיר וא״ב ע׳ז
 העבודות כל שיהיו הזאת השבודה ועבדת דרשינן ולא

 אבל בו יאכל לא נכר בן ה״ה וא״כ שוים. זה בחודש
 זו מצה שאל וא״כ דגמרא הה״א כפי דורות בפסח אוכל
 אומר הייתי בל״ה דבשלנזא מה ע״ש אוכלים שאנו

 עבודות כל שיהיו להורות אתיא הזאת העבודה דועבדת
 והיינו בו יאכל לא נכר בן מאי וא״כ שוים זה החודש

 א'צ וא״ב ומרור במצה אוכל אבל אוכל אינו בו צ״ל
 מצה לאכול שחייב רחוקה בדרך ושהי.־ שמא טל לימוד
 וא״כ בגמרא כדאמר/ן נכר מבן גרע דלא ומרור
 דע״פ בנמ׳ כדאמרינן מצות תאכלו דבערב קרא אייתר

 חוב למקבע שם דאתיא כרבא וצ״ל ט״א ק״כ דך
 אך הזה בזמן מצה אוכלים היו שפיר וא״כ הזה בומ!
 דורות דכשח דקאמרת דס׳ל עכשיו משא״כ פסח שאין
 לא עצם א״כ ט״ז לבשל חצרים ופסת שפסח ט׳ש

 יאכל לא נכר בן כל וה״ה דורות בפסח ולא בו תשברו
 ושהיה לשמא אצשריך מצות תאכלו בשרב וא״כ בו

 רק והוא הזה בזמן מצה על לימוד ואץ רחוקה בדרך
 ע״ש ותירן מה מ׳יש אוכלים שאנו זו מצה ושואל מדרבנן

 מרור ושואל חירות ע״ש דמצה שנאלם עד וכו' הספיק שלא
 בעל דהקשה בשור דאיהא מה ע״ש אוכלים שאנו זה

 טבדות על מורה וחרוסת חירות מל מורה דמצה המנהיג
 דברים שכמה לפי ששאלו דבשאלות בסידור פירש וכן

 על מורה וד״א חירות על מורה א׳ דדבר זא״ז סותרים
כ עבדות א'  שניהם ומצה דמרור אמינא הוי בלאיה ו
 לסידור ובכירוש פסח בזבח כמש״ל עבדות על מורים

 ובלא מלח בלא שמצה אבותינו דאכלי עניא לחמח כהא
 משא״כ .מהר ימעכל שלא עבדים מאכל היא שאור
 שאנו זה מרור וא'כ שנגאלו ע״ש דמצה דקאי׳ר מכשיו

ה. ע״ש אוכלים  בהם ויעבידו שנאמר וכו׳ מירן ולזה מ
 היה שבמחלה חסד להם ה׳ דגמל במפר׳ דאיתא בפרך

 ברזל. של בשלשלאות למצרים לירד היה שבדין רך בכה
 צרה דומה שאינו רך בפה בתפלה ששעבדו ה' בחשד רק

 שגס מירון והיינו ליגון משמחה ח׳ בפעם לאדם הבא
 וק״ל הקב״ה של חשד על מראה מרור

ץ1 ר ו ת  והמשפטים והחוקים העדות מה חכם בשאלות י
ט׳ ׳  אחר מפמירין אין לו אמור אתה אך ז

 והחוקים מצה אכילת זו פירש העדות ועל אפיקומן הפסח
יש .ט יאכל לא נכר בן כל ומשפטים עלמות שבירת י

 לבערב ש״מ הזה בזמן מלה שאוכלים העדות מכת לעיין
 נכר בן מכל ילפינן רחוקה בדרך ולטמא מצות מאכל

 אבל למעש ולא ומרור במצה אוכל אבל בו יאכל לא
 . שווח שיהו העבודה דועבדת משום דורות בפסח אוכל
 תירן ולזה דורות בפסח אך בו תשברו לא עלם נם וא״כ

 אחר שעם דאיתא אפיקומן הכסח אמר מפשירין אין
 בפסח עצם שבירת דאיסור ש׳׳ו מציה ב.׳"ב והובא בבח־י

 המות להוציא להטריח דרכו ן שא שררה דרך להראות
 פ״ה דך דפסחים בנמ׳ דאיחא רק כרעבתן מעצמות

 דבא המוח להוציא מומר נוות בו שיש בעצם דה״א ע״א
 תשברו לא דועצם ל״ת ודוחה הפסח אח דואכלו עשה
 וא״כ עוח בו שאין עצם על רק קאי משברי לא ועצם
 מותר מוח בו שיש עצס דהא בבחיי של טעם נפתר לפ״ז

 לשבור אסור מוח בו שיש עצם דאך נימא אס אבל לשבור
 דך דפסמים בגס׳ דאיתא בחיי של מעמו שפיר א״כ
 מצה אחר אבל אפיקומן הפסח אחר ספשירין אין ק״ג

ש מותר  שטם דהיינו אימא דבירושלמי התום׳ וכתבו מ׳
 כשהוא פסח אוכל דאה דוקא שבע כשהוא נאכל דפשמ
 תאות למלאות מוח להוציא עצם שבירת לידי יבא רעב

 כדי אפיקומן הפסח אחר מפסירין אין לכך אכילה
 והיינו שבט כשהוא נאכל פסח ויהיה פסח קודם שיאכל

 א״כ מוח בו שיש עצם אך תשברו לא דעצם נימא אם
 קאמרת מאי תשברו צא עצם של החוקים מה שואל שפיר

 דגמ׳ כה״א דילמא שררה דרך להראות בחיי של טעמו
 לו אסור אחה חך לכך לשבור מותר מוח בו שיש דטצס

 קשה מותר מצה אבל אפיקומן הפסח אחר מפטירין אין
 נשמע א׳׳כ ירושלמי בשה המוס׳ שכתבו כמו וצ״ל מ״ש

 שפיר וא״כ מוח בו שיש עצם אך בו תשברו לא דעצם
 דרבנן הנ״ל דפסחים גמרא יתורן ובזה בחיי של טעמו

 שכל אך ט״ו בחגיגת מיירי שבת דוחה איני דחגינה ס״ל
 כל תשלומין לה ויש הואיל זו דוחה קבוע שזמנו דבר

 י״ר בחגיגה מיירי היה אי אבל שבת דוחה אינו שבעה
 חגיגה מקיש ס״ל וב״ז שבת דדוחה ס״ל היה רבג! אך

 אתיא כהיקש דילמא החום׳ והקשה שכת דדוחה לפסת
 כלי מדרבנן י״ל דחגיגת דש״ל התום׳ ותרצי י״ד לחגיגת

 שלא בחוש' לקמן כדאמרינן השובע על נאכל הפסח שיהא
 אך תשברו לא עצם אס דהיינו רק עצס שבירת לידי יבא
 כמ״ש שררה דרך אכילה להראות מכים מוח בו שיש עצם
 בלא חק טצם שבירת דאיסור נימא דאם כנ׳׳ל בחיי

 ט״א ל״ז דך דקדושין בנמרא ואיתא זאת נסתר טעם
 הח״א וכתב הדינים אלו והמשפטים הדרשות אלו החוקים
 טעם בלא חק שהוא דבר לפי הדרשות אלו החוקים

 הדרשות. אלו חוקים לכך עליו טפס לדרוש צריכץ
 .גדולים דרשנים שהם הדור גדולי שני תמהי שכיר וא״כ
 איסור מ״ש וא״כ חק על אך טעם לתת ה! צריכין וא״כ

 דצריכין עצם לשבור דאסור בחיי כמ״ש וצ׳ל עצם שבירת
 וא״כ . אסור מוח בו שיש אך וא״כ .שררה דרך לאכול
 השובע על נאכל בפסח שיהא כדי דרבנן י״ד חגיגת שפיר

 אמרו לא ולמה ט״ו חגיגה על צ״ל לפסח חגיגה והקיש
: ודוק שבת דוחה שמגינה

י ״ פ ע  ע״ב ד״כ דביצה גמרא יתורן הנ״ל גמרא ל
 י״ע דוחה ראיה עולת דאין ס״ל ב״ש דפליגי ^

 להדיוט קיו ב״ה וקאמרי י״ש דוחה ם״ל וב״ה
ונדבוט נדרים נ״ש אמרו כ״ש לא לנבוה בי״ט שרי

יונימו



לאברהםוירא פרשתחסד
ה א״ל י\כיתו ל קבוע מנ[1 דאי[ ונדבוס נדרים שאני ב׳  א׳

ט זמנם אין ראיה טולוס אף ב״ם מ  חג לא אם דסנן ק
 לדקדק דיש חג של אחרון וי״ט הרגל כל חוגג ראשו! י״ט

 דפליגי דהכלל וי״ל חג של אח״ון וי״ט למיחר לי׳ ילמה
 שזמנו שכל אף שכת דוחה חגיגה אם הנ״ל וחכמים ב״ד

 מקי־י אינו השלומין לו ויש הואיל דזה רק שבס דוחה קבוט
 דוחה שאין חכמים ילכי הנ״ל דפסחים ובגמ׳ קבוט זמנו
 '0 והא ימים שב׳גש לה' חג חוחם וחנוהם מדכסיב שבס

 דוחס דחין מכאן אייא חחרון י״ט סשלומין לו יש דהא «י
 י״ט אף תשלומין לו יש אם וא״כ שבטה רק והוי שבס

 לו שיש הואיל קבוט שזמנו דבר אף מוכח שפיר אחרון
 ל< דאין אומרים היינו אם משא*כ דומה אינו חשלומין
 ש״מ שבטח אוהו וחגוסס וכסיב אחרון בי״ט סשלומין
 דאמר והיינו שבס בלא א״א שבפה דהא שבח דדוחה

 הראשון י״ט חגג לא אם דסנן קבוט זמנו אין זה אף ב״ם
 וק״ל חג של אחרון וי״ט הרגל כל וחוגג הולך

יצחק זה חכם שהסחלנו המדרש לסרן צבא והשתא
 הקשה מאי דקשה לטולה השה ואיה ששאל

 וצ״ל קרבן מייס ולא דטייל כר״י ס״ל דילמא השה איה
 טולוס ויטלו מכח דטייל אימס כל קרבן דמייסי דהוכיח

 וצ״ל סורה מסן אחר הוי דלמא רק אלהים ויחזו מ״ש
 הקריבו לא למה מ״ס אחר היה דאם כן לומר אפשר דאי

 דס״ל וצ״ל י"מ דוחה דאינו כב״ש ס״ל דילמא רק בי״ט
 .סשלומין לו שיש ואף קבופ זמנו דהוי י*מ דדחו כב״ה
 לפסח חגיגה דניקיש כב״ד שבס דוחה ט״ו חגיגס זא״כ

 .השובט טל נאכל הפסח שיהא כדי דרבנן י״ד וחגיגס
ל רק  מה חכם שאלס ששאל מכח דמוכח וצ״ל זאס מנ׳

 מפטירין אין לו שמשיבין כמו וצ״ל השברו לא בטצם החק
 טצם שבירס לידי יבא שלא כדי אכיקומן הפסח אחר

 שפיר וא״כ .וק״ל שפיר וא״כ השובט טל נאכל כשיהיה
 טל שאל וגם לטולה השה איה ששאל יצחק זה חכם

 ודוק כהוגן היא מהשאלוס אחס במ״נ החוקים
 רשט טס צדיק להמיס הזה כדבר מטשוס לר חלילה

 שוטף אומוס כך יאמרו לן חלילה ופרש״י
 הפלגה ולדור המבול לדור טשיס כך לשט טם צדיק

 שם טל שיחטא שמח י״ל צדיק דטל זה באופן ויסורן
 משום וצ״ל שם הוא באשר דן הקב״ה דהא רק סופו
 .לו רט רשט בן צדיק ולכך הראשונות טל סוהה יהיה שמא

 אביו לכבד שצריך משום לו רט רשט בן צדיק דילמא רק
 דא״כ רק לכבד צריך אין דלרשט וצ״ל מונשו ולסמל

 לומר וצריך טוה״ב לסרח שיהיה לאברהם גשרו האיך
 בספר כמ״ש (דלא לב״נ סשובה ומהני סשובה שפשה

 ט״ש בב״נ מוטיל אינו דסשובה ט״מ בשם יצחק חולדוס
 להאריך דהוי רשע המיס למה וא״כ .ט״ב) י״ט בדף

 דור ששטף אומנתו שכן יאמרו ולכך חשובה שיעשה
 כתבתי כאשר התראה בלא ודנם להם האריך שלא המבול

: וק״ל י״ז סי׳ לעיל

שרה חיי פרשת
י ״ ש ר  והיום יצאתי היום העין אל היום ואבא ב

 יפה אחא א״ר .הארן לו שקפצה מכאן באתי
 . בנים של מתורת! המקום לפני אבוס עבדי של שיתסן
לא מורה גופי והרבה בחורה נפילה אליעזר פרשח שהל׳

 הקשה דהי״ס י״ל כאן חלה דהאיך ברמז אלא נסנו
 וילך ויקם דכסיב מכת יליף ולעיל יצאת מכח יליף דכאן
 הנ״זל הלימוד ה״ה הפרשה דכפלי היכי דכי וסירן מכפל
 ב״מ בגט׳ לקמן דאיסא י״ל יעוד וק״ל שפיר וא״כ

ר הדברים כל אס ליצחק כעבד ויספר  כלליה אליעזר א׳
 או ב׳ לכתיב בא שאם מכרטיסיו מרובים תורה של
 שיחחן שיפה למימר ליכא וא״כ כותב היה דפין ג׳

 דהיינו י״ל ברמז אלא נסנו לא חורה דגופי משום
 צריכין היו לכתוב רוצה היה דאלו מפרטיה מרובים דכלליה

 רק ברמיזה נאמרו כלליה כאן אף דהא דפין ד׳ או ג׳
 לו שקפצה לו גילה שבח דברי אמרי ורבנן ב״מ דשם

 שיחתן יפה לומר יכול היה לא דבל״ה שפיר וא״כ הארן
 סירה ונופי כפול הפ׳ שנכסבה מכח אבוס עבדי של

 משים ברמז נכסבו הנסים עיקר כאן גם דכא ברמז
ם. דכלליה  היום הלימוד דמביא עכשיו משא״כ מרובי

 נשמע שפיר א"כ הארן לו שקפצה באסי והיום ינאסי
 כל אס ליצחק הטבד ויסכר לך ודקשיא שיחתן דיפה

 הארן לקפיצס מד״א כאידך י״ל ברמז שנכסב הדברים
וק״ל גילה

׳ י ^  סירה מגופי ושרן כו׳ שיחתן יפה ק״ט רמז ילקוט (
א .סקג״ז) רמז שמיני ילקיט טוד ועיין ע״ש ר מ ג  ב

 הלכו גזירה נגזרה א׳ פעם ע״ב י״ו דף פ׳׳ד דמעילה
 טמא שרצים לדם מנין נשאלה בדרך ור״י לשב״י
 וי״ל בכה שרצים דם שמרבה הטמא לכם זזה אר״י

 מלאך ג״פ להם נזדמן אבא ביס של דשפחה דבל״ה
 והקב״ה משבחה עייפא דהמה לומר דים להגר דהיינו
 הנה אמר שהקב״ה ישראל בני גבי נמו משמרם בעצמו

 פניך אין אם ואמר משה רצה ולא מלאך שולח אנכי
 נימא דאם רק אצלם כא! ה״ה דילמא וא״כ כו׳ הולכים
 כן לומר א״א וא״כ הבנים מן טדיכא אבוס דעבדי
 לא ואני פעמים ג׳ לה נזדמ! בהגר דשם בכה ושפיר
 דם בכליהם שנשאלה מכח רק זאס מנ״ל רק א׳ פעם
 דעבדי מוכח הטמא לכס וזה מן ואמרו שטמא מניין שרן

 יפה איחא במ״ר הוא וכן דרש״י הבנים מן עדיפא אבוס
 של פרשה בנים של מסורהן אבוס עבדי של שיחתן

 של מגופו ובשרן פטמים וש^שה שנים נכתב אליעזר
 לכס וזה מרבו׳ אלא כבשרו מטמא דמו ואי! .חורה

 שטמא שרן דם דמרבה הטמא לכם וזה מן וא״כ הטמא
 ,בנים של מתורסן אבוס טבדי של שיחס! דיפה מוכח
כ  השכינה וכא! מלאך היה שרה דבשפחס למימר ליכא וא'

 לא וכאן מלאך ג״פ נזדמ! בהגר דשם ר״ש בכה בעצמה
.וק״ל אחד פטם

תולדות פרשת
מ ח צ  איטליאה זו ופרש״י הארן משמני עשו בברכס ^
 קשה דלרש׳י וי״ל זאס לרש״י דל״ל יון של י

 בדבר דקי״ל רק כארן משמני ליעקב נסן כבר דהא
 וגבריאל למולם שבא קודם לחזור יכול לטולם בא שלא
טן  של איטליא כרך נבנה וטליו שלמה בימי בים קנה נ

 שפרש״י והיינו לחזור יכול שכיר היה לא אז וא״כ יין
־ וק״ל יון של איטליאה זו

ה ל  האמורים ועשו יעקב ופרש״י יצחק סולדוס א
מפ״ב ע׳ ויחי פ׳ בזוהר דאיסא זי״ל בפרשה

מי



ד ףלאברהםתולדות פרשתחסד

 אלה וגס אלה דנקרא ע״! שעשה ירבעם דהייגו אלה מי
ה. אני אלה על לכן קללה לפק  דהא בזוהר והקשה בוני

 פם דנ&ק הוא הבי דוראי והירן נח מולדוח אלה כתוב
 דכתיב הזהר קושית לרש״י דקפה והיינו כנס! אבי דהוא
 :וק״ל ועשו יעקב רש׳י תירן לז? יצחק תולדות אלה

א ת י  מדרש בשם פ״ג בהספד לחמה שמנה בספר א
 בשבת פנים פי נופל שהבכור הימרא מנא

 יום אותו הנינן תמן אביהם מיתת אחר נכסים ששבחו
 פכ״ל הבראה סעודת יעקב לילתק הבריא אברהם שמת
 אבות נולדו בתשרי יוד) (דף דר״ה בגמרא דחיתא וי״ל

ת) (בחידושי דאיהא ח  בר״ה וא"כ אבות נולדו בר״ה אנ
 סקכ״ד סי׳ א״ח ובעור ליום מיום משלים דהקב״ה מתו

א כליגי ה להתענות דמלוה דח'  הבריא היאך וא״כ בר׳
 שם מיז שהוכיח כמו ול״ל ביום בו יצחק את יעקב

 בו ויחזק אלישע ויעבור היום ויהי דכתיב לאכול דמותר
 דמותר ש״מ ריה היה יום ראותו ואיסא .לתם לאכל
 וצ׳ל שאנל בלילה זאת היה דלמא רק .בר״ה לאכול
 בפ' בכור כל הכותי ביום דכתיב רק היום ויהי דכתיב

א בילקוע והקשה בהעלתך  הלילה בחצי ויהי דכתיב וי
 אף ר״ל יום דבמלת בחזקוני ותירן בכור בל הכה וה׳

ה בליל כירוש היום ויהי גם י״ל כ“וא נכלל לילה  .ר׳
 זה יום קרא לאור במד״ר דאיתא תלוי יהיה דזה וי״ל

 לילה נקרא ועוה״ז משו זה לילה קרא ולחשך יעקב
 ליעקב יש שפיר כולל יום אם כ”א יום נקרא ועוה״ב

 צריך הנ״ל המיז לימוד לפי משא״כ בעוה״ז נם חלק
 .בעוהיז חלק ליעקב אין וא״כ לילה כולל אינו דיום לומר
 עולמות שחלקו ופשו יעקב גבי הבנים ויתרוצצו מאי וא״כ
 .בעוה״ב חלק לו אין ולעשו בעוה״ז חלק ליפקב אי/ דהא

 מגיע למי מחולקים דהיו כמ״ש עולם דחלקו לומר וצריך
 חלקים שני לבכור דנותנין נימא דאם רק א׳י חלק
 לבכור במיג מגיע דא״י החלק היה מה א״כ מצרי אחד
 קכ״ד) (דף דב״ב ובגמ׳ • מצדי אחד יהבינן דלא צ״ל אלא
 וצ״ל שנים פי דכפיב מצרי אחד דנותנין רבנן ילכי

 לפשוע בכור מקיש שנים דפי דס״ל כריב הלימוד דאחיא
 וא״כ אביהן מיתת אחר נכסים ששבחו בשבח שנומל
 יעקב אברהם שמח יום אתו תנינן תמן מוכח שפיר

 • ור״ל בשבח שנים פי נימל מ”ש הבריא
ם ו ג ר ת  רמ״ב רמז בשלח בילקוט (עיין השירים שיר כ

 מהר אלא עמלק בא לא אושר נתן ר׳
 ית דעברו בתר שועלים לנו אחזו בפשוק כו׳) שעיר

 נמר די רשיעא עמלק עליה! ואתא מיא על איתרעמו ימא
 אבינו יעקב ששקל וברכתא בכידחא עסקי על דבבו להו!

 לערער עמלק אתא ימא ית לעברו מיד וי״ל עשי מ!
 בכור קנ״מ) דב״ב(דף בגמ׳ דאיתא בכורה מכירת על

 .הלוקח מיד מוציא דבט האב בתיי בכורה חלק שמכר
 וקאמר מפיק ואש זבין אבוך ממונות בדיני קשה ווה

ך. יהיו אבותיך תחת דכתיב קשה בגמ׳דאינו  וא׳כ בני
 דשפיר אח׳׳ב וקאמר קאתינא לאנא אבא מכת אנא
מ. קשה  דכחיב הוא בברכה אבותיך דתתת וקרא בד׳׳

כ מזה ללמוד יכולין יליכא א'  ערער דעשו כנו עמלק ו
 יצחק אביו בתיי הבכורה פשו שמכר בכורה מכירת על

ל ס׳  נימא דאם רק בניך יהיו אנותיך תתת מכת י
 ו)7מ (דף ובב״ב לערער יוכל לא דכתיב הוא כברכה

ואף]וקי״צ .זס על זה לרך להם יש שחלקו אתים אותא

 שסלקו אחים שאני דרך לו ואין מוכר יפה בעין המוכר
דיו למידר בטיק בניך יהיו אבותיך שתת דכשיב  כדמי

 זע״ז דרך להם יש שחלקי שאחים מכת וא״כ • אבותינו
 .כתיב בברכה אמרינן ולא אבותיך מתחת דילפינן ש״מ
 אביו מכירת על לערער גנו ויכול בד״ש קשה אינו וא׳׳ה

 רצה לא דהים באלשיך ואישא .האב בחיי בכורה שמכר
 אתים ס״ל דהיה דרך לישראל ליתן רצה פלא לקרוע

 נקרע שבאמת מכת רק זע״ז דרך להם שחלקו,אין
ח הים  היה ושפיר בד״מ קשה אינו וא״כ דרך להם דיש פ'
פ  בחיי עשו שמכר הבכורה מכירת טל לערער לעמלק פ'
 ענזלק עליהון אתא ימא ית דעברו בתר והיינו אביו

 ואף וק״ל פשו שמכר בנורה מכירת על דבבא דנטר
 בכורה תלק שמכר בכור קאמי־ בגמ׳ דהא לדקדק שיש
 דלא עכ״פ מוכח מ"מ האב בחיי הבן ומת האב בחיי
 וי״ל .דשקל וברכתא תלה דהאיך רק .אז מכירה הוי

 כר׳ נימא דאם פיהו לשחום יכולי! היו הבכורה דעל
כ לעולם בא שלא דבר מוכר דאדם מאיר  שפיר היה א'

 היה דא״כ רק כבכורה האב בחיי שמכר פשו מכירת
 לו אשר כל את לו וית; פירש דרש״י הברכות על לערער לו

 אברהם ליד משור שהיה ברכה דייתיקי אותן ליצחק
 לערער לעשו היה שפיר וא"כ ליצחק נתן שירצה למי לברך

 שירצה למי לברך יצחק של בידו הי' דהא הברכות על
 בידו היה שלא שמא דאם רק .עשו את לברך רצה והוא

 ויהי רש״י שנתב כמו עשו של פיו נסתם הברכות יצחק של
 הק׳ דהמזרחי רק .יצחק את ברך וה' אברהם מות אחרי
 ליצחק לו אשר כל לו וישן לפרש לרש״י דחקו דמאי

 הרא״ע וכתב לו אשר כל ככשוטה דילמא ברכות דייתיקי
 מתנה שטר לו שנתן דו ב אדוניו מוב וכל דכתיב לפי

 דייתיקי ונ״ל ליצתק לו אשר כל ויתן מאי וא״כ בידו
 שזכה הנכסים אותן לאברהם לו נתן דילמא רק ברכות

ת אחר בהן ב ת  יצסק עדיין זכה דלא מתנה השטר כ
 רק ברכות דייחיקי ציל וא״כ לעולם בא שלא דבר דהא

 כר״מ לעולם בא שלא דבר אף לזנות דיכול דאמינא
 . ברכות דייתיקי ס׳ אשר כל דויתן מוכח שפיר א״כ1

 בא שלא דבר דקונין לסתום ן יכול היו הבכורה על וא״כ
 וצ״ל ליצחק לו אשר כל ויתן מאי דא״כ רק לעולם

 כמ״נ ככורה של הערעור גתעורר וא״כ ברכות דייתיקי
 ית עברו כד התרגום תלה האיך לעיין עדיין ויש וק״ל

 דהתחיל מיא על דאחרעמו (וי״ל מיא על ימאאיתרעמו
.דרך להם דאין בטענה משה כנגד עומד

דפשו■ וי״ל ברכתי לקת עתה והנה לקח בכורתי
 3לעש לו הי׳ בכורה דעל טענה לי יש במ״נ קאמר

 הבכורם לעיקר רק עדשים נזיד בעד שקנה אונאה טענת
 בגמרא רליף לקרקעות אונאה דאי, וקי״ל א״י חלק הי׳

 לא עמיחך מיד ממכר המכור כי דכתיב נ״ו) (דף דב״מ
 היכא וכל פריך דבנמ׳ רק ליד מיד הנקנה דבר תונה

 . מידו ארצו כל ויקח 3ור.כתי ממש יד היא יד דכחיב
 לו מסר מתנה שטר בידו אדוניו טוב וכל פירש ורש״י
 החיך קשה דלרש״י דמשום ליצחק לו אשר כל לו שנתן

 כתב דבתיי רק מתנה שטר וצ׳ל אדוניו טיב וכל ב כת
 גמלים עשרה ויקח דכתיב ברשותו בידו אדוניו טוב וכל
ג וכל הע׳ קאמר לזה אברהם רשות בלא נטל ן והא  סו

 לי* שנתן צ״ל ממש ידו אם וא*כ ברשוחו בידו אדוניו
אצהים פני כראות יעקב דקאמר והייט מסנה(חכר) שמר

זנעשת



לאברהפוישלח פרשתחסד
 מן הרצנו ושפיר הברכות את שימול ייp עור. לנפשה

ור,״ל התרפומות
ן ״ י פ ט  ירכו בכן) וינמ לו יכול לא כי וירא יתורץ ו

 בסתרי ע״ב קמ״ח ד' ויצא בזוהר ואיתא
 שפיר הנ״ל ולפי ואביהוא נדב תלציו ויצא ש)’פ שורה
 והמלאך אלהים ויתזו בשכינה שהציצו נענשו ואביהוא שנדב

 הברכות על שערער עשו של שר הי׳ יעקב עם שנתאבק
 הברכות לקח דבדין לו יכול דלא רק בחרמה שלקח
 סבר דהמלאך רק הברכות שימול כדי סור נעשה דהא

 נדב מכת לו הוכיח לזה בשכינה שהציץ פור לנפשה
: וק״ל ואביהוא

ן  ולמה פולחות ב׳ חלקו ועשו דיפקב זה באופן י*ל א
 החלוקה לכמל שרצה לננדך ונלכה נספה ואמר נתרעם

 הוא דעוה״ז די״ל רק עוה׳׳ז ג״כ לו יש דיפקב הואיל
 נסתר בעוה״ז מצוה ככר אין נימא באם רק מצוה שכר
 עוה״ב שכר דהוא בשכינה להציץ אהוד דלכך ואיהא .זאת

 משא״כ בעוה״ז מלוה שכר ואין השכינה מזיו ליהנות
 להציץ דמוחר ש״מ אלהיס פגי כראות אמר שיעקב
 וי״ל ותרצנו אמר ושפיר בעוה״ז מצוה שכר ויש בשכינה

 בעוה״ז שכר לקבל דמוחר דס״ל לו יכול לא כי וירא ג״כ
:וק״ל ואביהוא נדב מכת סתר לזה

וישלח פרשת
 ונלכה נסעה וישלח פ׳ מדרש גם יתורץ הנ״לועפ״י

 מלאכה המלאכה לרגל אתנהלה אני ונס לנגדך
 רק עולמות חלקו ועשו דיעקב וייל המשכן מלאכת לימוד
 לבמל רצה לכך בעוה״ז חלק נם ליעקב היה דהא

 .שוים שניהם שיהיו לנגדך ונלכה נסעה והיינו החלוקה
 שעוהיו לפי עוה״ז נם ליעקב יש למה באמת כתב רק
 יעקב חלק שהוא שבח נגד ועוה״ב המעשה ימי ששת נגד
 תירוץ ולפי .אביך יעקב נחלת לו נוחלין שבח המענג דכל

 בריאת קודם היה ששבח תירץ שהפרדס הנ״ל
 ימי ששת וא״כ המעשה ימי לששת כת ונתן העולם

 ולכך .הקודם שבת מכח בעוה״ז כת להם יש המעשה
 רק המעשה ימי ששת נגד שהוא בעוה״ז חלק ליעקב יש

 משכן בני! לפ״ז א״כ לעולם קודם שבת אם דהיינו
 ונ״ל שבת דוחה דאינו מנ״ל רק כנ״ל שבת דוחה אינו
 שהיה מלמד לפשות אלהים ברא אשר במדרש דאיתא כסו

 בנין זו מלאכה ואיזה שבת ובא לעפות מלאכה עוד ^
ה.  שפיר וא״כ שבח. דוחה דאינו מוכח שפיר וא״כ ב׳׳
 דוחה דאינו ש׳׳מ ב״ה דבנין מלאכה עוד לו שיש מוכח
 ושפיר .המעשה ימי בששת שבס כ”וא קודם ושבח שבח

 ושפיר בחלוקה עשו לבעל יכול ואין בפוה״ז גם ליעקב יש
:וק״ל תשובה הי׳

וישב פרשת
א מ ו ח נ ת  אין למה ליוסך פועיפרע אשת שאמרה ב

 אין אני איש אשת הלא לי שומע אתה
 אסורות אמיראי בת פ/ויוח השתא א״ל בנו יודע אדם
 שמע לא אפכ״כ תתחתן לא שנאמר איש אשת מכיש
ך גמרא ע׳יפ וי״ל אליה ד ) ״ז ע  על גזרו ע״א) ל״ו ד

סדאורייפא הנסר׳ ותירץ דאורייתא בנותיהם ופריך בנותיה׳

 כי לר״ש ופריך אומות שאר על אך ונזרי אימות שבעה
 תחנות דרך מדאורייתא וסירן המסירים כל לרבות יסיר

 קנאים זנות דרך והא ופריך זנות דרך נזרו ומדרבנן
 נזרו ורבנן בפרהסיא פוגעים קנאים ותירץ .בו פוגעים

 מקנאים תיכך להקשות היה לדקדק דיש בצנעה. אך
 דרך בו פוגעים דקנאים אומר דהייתי וצ״ל בו פוגעים

 דרך אך גזרו ורבנן מותר חחנות דרך אבל זנות
 אומות בז׳ דווקא החחחן דלא לומר צריך וא״כ מחנות

 בז פוגעים דקנאים ייל וא״כ אומות בשאר לא אבל
 והוא מוהר חתנוח דרך אבל .זנוח דרך אומות בשארי

 שכתבה דמה עמה לזנוח דמותר ליוסך שאמרה מה
 ואין אני איש ואשת חתנוח דרך היינו תחחה! לא בתורה

ת. כאן  עכ״כ דהא קאמרח מאי ז.ות דרך אלא תחנו
 דהינו רק בו פוגעים דקנאים מסיני למשה הלכה

 יוסך והשיב בנו יודע אדס דאין כא! משא״כ א בכרהם
 צ׳׳ל דבריו לפי ״כ6ו נשואות מכ׳ש אסורות פנויות השתא

 צריכין לרב^ן אך וא'כ דאורייתא אסור זנות דרך דאך
 שמע לא ואעפ״כ בפרהסיא הינו פוגעים דקנאים לומר

 דמדרש סיפא רק דמדרש רישא נחרץ לא ואם אליה.
 יוסך שאמר ומה בנו יודע אדם שאין שאמרה מה הנ״ל

 שמע לא אעפ״כ כ״ש לא נשואות אסורות פנויות השתא
 קאי בס חהחחן דלא דלאו דס״ל דרבג! אליבא אליה

 היינו די״ל אומות בשאר אך נזרו ורבנן אומות בשבעה
 בז' והיינו זנוח דרך אך בו ם כויע וקנאים חתנות דרך

כ אומות בשאר אך גזרו ורבנן אומות  אומות בשאר וא'
 יוסך לדעת משא׳׳כ בפרהסיא ובין בצנעה בין חילוק אין

 דקנאים צ׳׳ל וא״כ נשואות ומכ״ש אסורות פנייות שאמר
 חילוק אין סברתו לפי דהא בפרהסיא דווקא היינו פוגעים

 דכאן לי׳ לשמוע ה״א וא״כ אומות לשאר אומות ז' בין
 שאמרה מה על י׳ל ועוד תליה שמע לח אעפ׳׳כ בצנעה

 יו״ד בסי׳ באה״ע ביי שכתב מה ע״פ וי״ל .בנו יודע שאין
 מחויב שהוא כיון הכותיח על הבא דישראל הרמב״ם בשם
 מבירות ג׳ בכלל הוא הרי בו פוגעים קנאים שהרי מיתה
 וכאן בפרהסיא דוקא היינו וי״ל וכתב יעבור ואל זיהרג
 רק אותך אהרוג אוחו מפחד היסה שהיא במד׳ איתא
 לזה הנ״ל הימב״ן כמיש יעבור ואל יהרג בגמ׳ דה׳׳א
 ליהרג וא׳צ בפרהסיא ואינו בנו יודע אדם אין אמרה

וק״ל יעבור ואל
ש * ס י  לצדיקים דיין לא הקב״ה אמר בשלוה לישב יעקב ב

 בעוה״ז גם שרוצים אלא עוה״ב להם שיש
 חלקו ופשו דיעקב וי״ל יוסך של רוגזו עליו קפץ מיד
 לפי בעוה״ז גם חלק ליעקב שיש מה רק עולמות שני

 כת ואין שבת ננד ויעקב המעשה ימי ששת נגד שעשו
 בריאת קודם שהיה שבת ע״י לא אם המעשה ימי בששת
ם ליעקב יש לכך בהם כת ונתן העולם  חלק בעוה״ז נ
א מחולקים ובמדרש קודם שבת היה אם והיינו  כל דח׳

 משבת והוכיח הראשון על שולם באחרונה שנברא מה
 דשבת ציל אחרח על שולע בראשון שנברא מה כל ולמדיא

 השבעים פל למליך סבר ויוסך עולם בריאת קודם היה
כ א'  בראשין שולע באחרונה שנברא דמה סברחו לכי ו
 שיש לצדיקים דיי! לא והיינו באחרונה הי׳ דשבח צ'נ וא'כ
ב להם ה׳  היה דשבח דסיל וציל בפוה׳ז גם ורוצים פו

 מושל והראשון המעשה ימי בששת כח ונחן בראשונה
וק׳ל יוסך של רוגזו עליו קפץ לכך באחרון

או



ד ס 9 הלאברהםוישרת פרשתח
ן א  לאחור מוה״ז גם שמבקשים למנח אחר באופן י״ל :

 ואצ״ל ופוה״ב עוה״ז נוחל זכה לאם צרחני וקלם
 כ”לאאל קלמך יחוש לו אומרים זכה לא ראם לכ׳רש

 פליו קפן ולכך בראשון שולנו פדיך האחרון לבאמס
ל או וכו׳  יברא אל שאמרו מכס הי׳ ליוסף זה באופן י׳

 לנח יוסף לסברח וא״כ נברא שלא לאדם לנוח משום
 יחוש לו אומרים זכה לא אם אא׳ל נברא שלא לאום
 בא משנברא נברא שלא לאלם נווב אלרבה להא קדמך

היז נוחל זכה אם צרחני וקלם לאחור וליל באחרונה  עו
 נם לנחול רוצים שצדיקים מכח שפיר והיינו ופוה״ב

ל יוסף של רונזו פליז קפן לכך .פיה״ז  וק׳
ה  המשול המשל פלי^ו חמלוך המלוך יושף אחי שאמרו מ

 ראיסא מה ט״פ למיין ויש דבריהם ככלו למה בנו
הר  בדנלים יוסף נזכר שלא דמה חמ״ג ממול מקן פ׳ סו

א אחיי פל שנחנאה לפי ח״א ח׳  מפלמא היה שיוסף לפי ו
 פמהם אחכלל לא לכך לנוקבא מטלמא היה והשבעי׳ ללכורא

 והיינו בה ימשול להוא עליהם ימלוך שיוסף בדי! היה זלפי׳׳ז
 למלוך כדאי הוא שאק סברו שהמה בו מחולקים שהיו

 נזכר שלא ומה לדכורא מטלמא שהוא ידפו שלא עליהם
 כלי( שלא אחיו מל שנחגאה לפי נופמא היינו בדגלים

וק׳׳ל דבריהם שכפלו והיינו
י ר ו ג מ  «בשלוה לישב ביקש גרים שנייר במ״ר אביו ב

 נרים שנייר מכח חלה האיך לדקדק ליש
 פחח וירא מדרש ברישא ולחרן בשלוה לישב שניקש
 בראסי לא אס שאלולי למרים כחחס שוב פתח האוהל

 קפן פתח ליחן עולם נברא בה״א ח״א לבמד״ר עולמי את
 העולם נברא בב׳ איתא במל״ר רק בהאי לעייל כדי
 בה״א נימא אם משא״כ .בראשיח בב׳ החורה פסח לכך

 כמו התורה בב׳ דהסחל לומר וצריך העולם נברא
 נברא אברהם של ב' דבשביל להראוח יונה בכנפ דאיחא
 נברא דבה״א לנרים פחחס טוב פסח והיינו .העולם
 פחחת למה קשה דא"כ רק לגרים פחח ליסן העולם
 עולמי אס בראחי לא אח שאלולי קאמר לזה בבייס המורה
 סלק רטל שיעקב אימא ע׳׳א רפ״ט ד' כחב ובשל״ה
 יזכו שישראל בב׳ התחילה שההורה לפי ובעוה״ב בעוה״ז

 גרים שגייר אביו במגורי וישב לכך פולמוס לשני ידה מל
 בב׳ הסורה שהתחילה ומה העולם נברא דבה״א שסבר

 לישב רצה לכך זכה עולמות לשני שיעקב לר^ראוס
וק״ל בשלוה

א ב  שאין מכאן למה ורבותינו ופרש׳׳י ואמך אני נבא ה
 להוציא נתכוון ויעקב בטל. דבר בלא חלום

 מסה שכבר ואמך \f< נבא הבא אמר ולכך בניי מלב
 השאר שבמל דלמה לדקדק דיש בטל. הוא השאר כך

 אחד חלום יוסף שאמר מה מקץ פ׳ שלמה בשמע דאיסא
 סברס לפי וא״כ דבטל דבר בו אין מלך של בחנום הוא

כ פליהס שינזלוך בחלום יוסף  ראוי אי! שלו בחלום וא׳
 דלאו ש״מ בטל דבר בו יש ואס בטל דבר בו להיוח

 דייל רק מחה שכבר נאמך שאמר והיינו הוא מלך
 וא״כ מלך של חלום לאו וח״כ בטל דבר בלא חלום דאין

 וק״ל לו וישתחוו בטל השאר גם
י ס זקונים גדול הטורים בבעל ואיסא זקונים בן ב  רי

ל. ישוסוס נשים קדשים זרעים פ  לדקדק דיש מו
 לחכמה מלליקין בבמה לאיסא וי״ל טהרות מנה לא ללסה

לי זה ולמת ״קלשים סלר ■זה ס ובשאלות טהרות ס הננ

 אלם לאין וקי״ל לעס דהיינו ופרשי׳ דבר מחוך לבר
 ייז הי׳ אז ויוסף שנה ארבעים על רבו לעס על עומד
 מנס לא ולפיכך יעקב של לעסו על עמל לא ולכך שנים

J וק״ל טהרות סדר
ש ס י  יוסף של רוגזו עליו קפן ב/^לוה לישב יעקב ב

 מוכח עשו של לרישא לעיל שכתבתי ע״ל
 לגופא בעוה״ב חלק לו שיש סובר ולכך ליצחק בעטיפא

 מלק לו להיות נ״כ יעקב רצה ולכך נרירא רישא בתר
 אותם וינחם הפרשה סוף ויחי בילקוט ואיסא בעוה״ז גם

 אין גופא ואנא רישא אסון שמלאי איר לבם על וידבר
 ושנטים הגוף היה יוסף וא״כ .טב גופא מה רישא אזיל

 גרירא רישא בסר דגופא יעקב סברס לכי א״כ1 רישא
 שבטים על לשלוט שרצה יוסף עביל שכיר לאו וא״כ

 וק״ל יוסף של רוגזו עליו קפן לכך אותו מכרו ושכיר
ב ש י ק הבור אל ראיבן ו עסו  הילל ויאמר בשקי) היה כי׳(

ל אנה ואני איננו י זי א. ב  שלמה לאיסאבשמע אני
 פתח ראובן להא והקשה תשובה של עילה הקים ללוד ויחי פ׳

 להא בחייו הואילה לא ז־אובן לחשיבח וסירן בתשובה
ו מותו אחרי רק אביו ברכו לא ^  ראובן יחי משה ב

 ע״ש) שבא'משה על מרוחק שהיה ויחי פ׳ בתנחומא (כדאיסא
 אביו יצועי שחילל השם בחילול חטא לראובן משוס ובאמס

 וכחב ממרקח מיתה לוקא השם ובחילול פולה שהשכינה
 מצווין אינם ב״נ משא״ב ישראל לין להם הי׳ אם דהיינו

 אבר שאכלו אחיו על לבה הוציא ויוסף . השם קידוש על
 שרי דלישראל .מפרכסת ועדיין ששחטו דהיינו .החי מן

 שעשה יסעניחו משקו ששב ראובן וישב והיינו אסור ולב״נ
 מיסה דווקא תשובה מהני לא השם שבחילול רק .חשובה

 עליקילוש מצווים שאין ב״נ לין להם דיש סבר שהוא רק
 רק תשובה שמהני עבירות לשאר לומה וא'כ השם

 לבה שהוציא על שנענש איננו יוסף שהילד שראה
 מפרכסת שהי׳ אף שחיטה אחר שאכלו השבטים עשו ששפיר

 לילי (בחיי בא אני אני^ וא׳׳ב ישראל דין להם שיש
 וק״ל מכפר) מיתה שדווקא חשובה

ר ״ ד ט  אדם חטא לא מעולם הבור אל ראוב, וישב ^
ו בחשובה פחחס ואתה חשובה ועשה ״  ח

 שנאמר הושע זה ואיזהו בתשובה ופוסח עומד בנך בן
 תשובות שני לאיסא וי״ל .אלהיך ה׳ מד ישראל שובה

 ה' אהבת מחמס חשובה וזהו מעצמו מתעורר שאדם יש
 חשובה וזה יסורין לו ששולח האדם אס מעורר שהקב״ה וא׳

 כסא על מגעת האהבה מן שהיא ותשובה יראה מחמה
 אסה והיינו .אלהיך ה׳ על ישראל שובה שנאמר הכבול
 חייך מעצמו התעורר שראובן תחילה בחשובה פסחס

 . כו' על ישראל שובה שנא' בחשובה פותח בנך שבן
ש ר ד מ  יבטח ככפור וצדיקים רשע רודף ואי, נסו ב

 עשו וילך דכתיב ליה רדפו ולח רשע ערק
 ונסתם שמעתי ע׳״ד וי״ל יטקב זה >בטח ככפיר וצדיקים

 ואלהים הר,ללה דזה ושמעתי קללה. דמאי רודף ואין
 אלהים נרדף ורשע רודף צדיק אפי׳ הנרדף את יבקש
 שאלו רודף ואין ונסחם הקללה זה וא״כ הנרדף יבקש

 עכשיו משא״כ הנרדף אח מבקש אלהים הי׳ רודף הי׳
 ואז ליה רדפו ולא רשע עריק קאמר ולזה רודף דאין

 הוי לרשע רודפין צדיקים היו שאלו יבטח ככפיר צדיקים
 ככפיר צדיקים אז הי׳ ולא הנרדף את מבקש אלהים

. וק״ל יבטח
בסוס׳
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׳ ם ו ת פנפ! מילה סלפים שט משקל נשניל ל׳ דן! שגס ב

 אבוחיט נסנלגלו אחיו משאר יותר ליוסןן יער^:
ר דגליה ואעיג הסוס׳ והלמו .למורים עט דום3ופ מו  ו

 עיי אלא כך כל עיגוי עליהם נגור היה לא ושמא איחס
 מוס מוכח שפיר למצרים ירדו בשלמא לדקדק דיש זס

ר זה חכח רק למצרים ירדו  כרמז האיך .מינוי מו
 כתיב דבפשוק וי״ל יוסר עינוי עליהם ננזר זה שנשביל
 ועינו ופכדום נגזר שניהם לומר דיש אוסם ופנו ומבדום

 ואמו אביו כמו הוא חותם ופינו של דהוא׳ו י״ל או אוסם
 ולא אותם פינו או ופבדום כאן ה״נ אמו או אביו קלל

 ימצא כי בקרא דכתיב יוסן! אס מכרו שהמה רק .שניהם
 ובגמרא ומכרו בו והחעמר מישראל נפש גונב איש

 מ והתעמר שניהם דוקא סובר ע״ב פ״ה ד׳ לסנהדרץ
 מחייב דבחד ס״ל דיש וישב פ' בש״ך ומיין ומכרו

 והיינו או כמו מחלק ומכרו של דוא״ו מכרו או והתעמר
 אלא מחויבים שאינו ס״ל דהס משום אותו שמכרו מכח

 ואינו מדבק דוא״ו ומכרו בו והתעמר ש^יהם על מקא
כ מחלק א'  .נגזר שניהם ג״כ אותם ועיט וקנדום ו
 דמכח יותר שעמד עליהם נגזר זה מכח שסיר וא״כ

י שפיר וא״כ דבק שוא״ו לומר מונרחים היו שמכרו ז  ע
: וק׳ל עיטי

 את מכרו שהשבטים ל״ח בסי׳ שכתבתי מה מכח
 פולט דהאחרו! דסבר עליהם להלשין שרלה יוםן!

 ואל מקן פ׳ תנחומא מדרש יהורן הנ״ל ועפ״י במוקדם
 מי שדי באל יעקב מתפלל למה רתמים לכם יתן שדי

 די לצרותינו יחמר והולך מותח שהיה די לסולמו שאמר
 דמחמצע ש״מ והולך מותח שהי׳ די לעולמו שאמר דמכח
כ העולם נברא א'  מושלת והיא ראשונה נברא א״י ו

 .שולט ראשון דה^ברא ש'מ הסולם לכל ומשכיע ושולטת
 לצרותינו יאמר וח״כ יוסף אס השבטים מכרו שפיר וא״כ

 דאיתא לעיין [ויש וק״ל רכרו דכדין חייבים שאינם די
 השתחוויות י״ב שבהם תפלות ג׳ דלכך הגרשוני בתפארת

 ,לעשו שהשתחוו שבטים י״א על לכפר השתחוויות י״א
 היה שלא בנימין ולשבט יגאלו השתחוואה דבזכוס ואחד
 .אחו מעוברת אמו שהיסה רק ככרה צריך הי׳ לא עדיין

 עם נמנו דהשבמים נימא אם מקן פ׳ בנש״ר לעיין ויש
 וגם גסתר) (ויהי' לשבעים השלימה שיוכבד וראי׳ בנימין

 (דהא מבנימין] מעוברה שהי׳ אפשר דהאיך דהקשה
, בצ״ע) והניח חדשים י״ח בסוכות שהה אח״כ

מקץ פרשת
ל ב  נפשו צרת ראינו אשר אחינו על אנמנו אשמים א

^ אין דהפסוק שמענו ולא אלינו בהתחננו
 דלעיל וי״ל אנחט אשמים לומר לו היה אבל מאי הבנה
 לא אנחנו כנים ויאמרו כו׳ אתם מרגלים יוסף אמר
ת בשם הנ״ל פ״ה בי״ר והובא מרגלים הייני  האר״י טונ

 יאמרו לעתיד במרגלים מגלגלי! שיהו לדונם רצה שיוסף
 באשר לאדם ודיין סרגלים היינו לא והייט אנחט בנים
א  ירבמם בשביל יוסף אס לדון רצו שהם רק .שם מ

 שם היא באסר לאדם דדנין גיסא דאם רק .ממנו שיצא
 שדנין ס״ל שהם צ״ל והייט השבטים שפיר עבדו לא

ט ט1א« כגיס פירון להם אין יא״ב סופו מ״ש ה״ ו

כ סוסו ע״ש דדנץ אנחנו בגיס שאמרט  אנחט אשמים וא׳
; וק״ל כניס לא

ויגש פרשת
 כמיר ט וכו׳ אדוני בי ויאמר יהודה אליו

 לסי אני טוב לכל בי במד״ר דאיתא וי״ל כפרעה
 דצ״ל הנער תחת עבדך נא ישב שאמר אוחו לפדות שרצה
 דהנמכר תחתיו הוא שישב אותו לפדות רוצה יהודה דהיה

 אכלו האיך הוקשו דהמפרשים רק בקרובים יגאל לפכו׳ם
 אותו דהחזיקו וחרצו עכו״ם שחיטת דהי׳ יוסף אצל
 ישמר והכן טבח ומרוח מצרים ארן כל מל הי׳ דסא לנר

 ובנמ׳,'דכ״מ .אצלו אוכלים היו לכך הנר והחויקו שבס
ה כישראל דינו אין פכרי מבד הקונה דנר פ״ח) (דף  הקו.
כ .עברי מבד הקונה כפכו״ס דינו רק עברי עבד א'  ו

 והיינו בקרובים שפיי־ נפדה עברי עבד הקונה גר לפי״ז
 , אותו לפדות רוצה שאני אדוני ט יהודה שאסר שפיר

 דיט גר אם דהיינו רק בקרובים לפדות שרוצה דה״ט
 נפדה אינו כישראל דיט גר אם משא״כ כעכו״ם.
 שדינו כפרעה כמוך כי יהודה אמר לזה בקרובים

 חד ורפש למנשה רמז מר׳ יתורן ולפ״ז וק״ל כנכרי
 דחמא וכיון אבא מרבית רס: די! אמר פלטין כל וזעה רפש
 החזיק שיהודה דלפי ן רכיכ מילי משתפי שרי כ! מילי
 משא״כ בקרובים לפדוחו רצה ולכך לגר יוסף את

 שא/ו כישראל ודינו אבא מדבית רפש דין מנשה כשראה
 ויש וק״ל רכיכין מילי התחיל ולכך בקרובים נפדה
 עלו ואתם עבד לי יהיה הוא מקן פ' סוף עפ״ז לחרן

 ולפי בנימין אח לגאול רצה דיהווה אביכם אל לשלום
 על מועל היה וא״ב קודם קרוב קרוב בקרובים שנגאל

 אביכם אל פלו דאמר והיינו לפדותי יעקב
' י ״ ש ר  אביו אח יעזוב אם ומח אביו את ועזב ב

 אמו שהרי בדרך ימות שמא אנו דואגים
 הורתו היה דמימין מקן פ׳ בז״ב דאיתא ממה בדרך
 אחרא לסטרא יהי׳ שלא יעקב וירא בא״י ”ולידתו בח״ל

 דהיינו רק ,לשלחו רצה לא לכך לח״ל כשיבוא בו תפיסה
 וזה הלידה אחר נלך אס סשא״כ הריון אחר נלך אם

 ננברה שלא מפני דהיינו בדרך רחל שמחה מכח הוכיח
 דלאה וצ״ל .לאה ולא רחל דלמא רק .אחיוח שחי פם
 אדמ״ו שאמר מה ע״פ הנדולה לבכור ליעקב מניע הי׳

 השיבם רמאי בת רמאח לאה יעקב דאמר ז״ל הנאון
 אחיך אח רמיח שאתה מכח דהיינו אחיך אס רמאח כבר

 רק לחלקם מניס שפיר וא״כ הבכורה ממנו ולקחת
 . הבכור יעקב א״כ הריון בחר אזלינן אם דהיינו

 וא״ב הבכור עשו א״כ .הלירה בתר נלך אם משא״ב
 ודואגים הריון אחר דהולכין ש״מ בדרך אמו שמתה מנח

:וק״ל בדרך ימות שמא אט
 אביו לאלהי זבחים ויזבח ויגש בס׳ יתורן הנ״ל
 שבדרום אנדה בעלי כל מל חזרתי אריב״ל יצחק

 שפטם ש״מ אנדה בעלי דהמה דמכח זה פסוק לי שיאמרו
 כפיס כגיגית הר שהיה לפי רצו ששניהם ולא ד״א בפנים

 נטילות מצות וא״כ קריין. דסאדוסה חופה ולא ש1«
 לרת ולועג מחים בבגדי ציצית שמטילין וזה לעחיד.

 ויזכת שפיר וא״כ המצות מן חפשי נעשה שנמ כיון משום
היפ בל״ה בשלאא יותר אביו שכיבד יצחק אביו לאלה*

ק»!
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 אתה דהא זקינו מאביי יותר אניו דחייבכככוד דא״א קשה

 שמחים השתא אכל אביו אכי בככוד חיינים ואכין
 . מס ככר אכיו יצחק ה־ה וכא) המצוה מן חששי נמשה

 האי ושפיר כככודי חייכים ואכין אהה לומר ין ש ולא
א  לאלהי ויוכח ויגש דם רק, כסי׳ ככסכתי המדרש מל קי
 שכדרוס אגדה כפלי כל פל הורתי אריב׳ל יצמק הכיו

 ציל אגדה כפלי שהם מכח וי״ל וה כסוק לי שיאירו
 שפיר א״כ .לפיל כמ״ש אנפין ד׳ כפנים פנים רש׳ל
כ קכלה מדכרי הורה דכרי ילכ/ן א'  הושוה שסיר ו
 וכתיב אכין אס ככד שנאמר המקום לככוד אכיו ככוד
 וכסכסי ל״כ ד׳ כקדושי! הח״א שכתב כמו מהונך ה׳ ככד
 וא״כ שמים ^ככוד אביו כבוד השוה דאם רק סי' אמר
 סשמורו שבתותי ואת תיראו ואביו אמו איש כתיב למה
 וצ׳ל לו ישמפ לא שבס לחלל אביו אמר שאם ה' אני

 לס״ז וא״כ בכבודי. חייבי! ואביך שאתה משום דה״מ
 שאתה סברא האי מכס יותר אביו אבי בכבוד חייבי!
 לוי ביס תשובת בריש דאיתא כמו בכבודי חייבים ואביך
 קרא האי שפירשו אגדה בפלי כל על חזרתי שכיר וא'כ
 כמו אומר הייתי אגדה כפלי בלא בשלמא לאלהי ויזבח

 מכח פפשיו משא״כ יוסר אביו בכבוד דח״בי! רש׳י שפ
 וק״ל יוסר אביו בכבוד שחייבי! מוכס אגדה בעלי שהמה
 שאתה הכברא אמרינן לא דילמא אומר הייתי דפדיין
 שחמר לאביו ישמע דלא והא בכבודו חייבין ואביך
 קמא בס׳ הז״ב שהביא כמו מעמא היינו השבת לחלל

 קס״מ} (דך סתל״מ בסי׳ וכתבתי החזקוני ובשם דקדושין
 מפשה פושה אינו הוי שבס לחלל לו אמר כשאביו לפי

 וק״ל רשפ תביו לכבד וא'צ פמך
 הרוצה כל הא פל בת׳׳ח שאיתא כמו י״ל בדרום

הימי! וא״כ במערב שהשכינה לפי ידרים להחכים
ה של  של בימי! שהתורה למו דת אש ובימינו דרוס הקב׳

 מיין פינים חכלילי ויחי במ״ר דחיסא והיינו הקב״ה
 השכינה אם רק תורה בעלי שהמה דרום בפלי על דקאי
 שדי ר') (דך תתק״מ בסי׳ ועיין . זאת נסתר מקום בכל

 או ויולך מותח והייה מאמצע שנברא די לפולמו שאמי
 וק״ל מקום בכל דהשכ/ה מסכיק פירוש כדי עולמו שאין
ש י  שאמר ליוםך יהודה בי! ויכוח שהיה במה לפיי! י

 ברמב״ם דאירא וי״ל שכס כמפשה יצטדק במה
 דין פשו ולא דינים פל מצווים שב״נ לפי נתחייבו דשכם
 דינים מל ב׳׳נ נצפוו אס פליגי דבנמ׳ רק חמור ב! בשכם

 מלבן סרפים גנבה דרחל ואיסא ס״ך ועייל ד״ך דאפיק
 הנביפ פל סירון י׳׳ל וא״כ כישוך פל מצווים שב׳׳נ לפי

 אם דהיינו רק גנבו לכך כו ינחש דנחש משם שגנכו
 מז׳ מצוס משאר אחד להוציא צריכין כישוך פל מציוין
 שנצעדק מה וא״כ דיני! להוציא י׳׳ל כ״נ שנצמוו מצות

וק״ל בשכם
 אצלו הגביע שמצאו השבעים שאמרו במה יתורץ
 גנבה ג״כ דרחל גנבת גניבה א״ל בנגב

 .זאת אמר מחלוקת דרך דלאו שפיר הנ״ל ולפי התרפים
 לפי .הסרכים שננכה דאמו סכר דכנימין אמרו כך רק

 הגכיע גנב הוא גם ולכ! כישוך על מצווי! שב״נ שש״ל
וק׳ל מיוסך

ויחי פרשת
ל ט א ^ אלפים והיה מס אגכי פנה םך1י אל ישראל ל

 לאיי מיסה לאחד הבא פל ל׳ דך דכסובו׳ בנח׳ דאיסא פמכ'
 בסטניח מנוח בחכמות דאיסא אדמתו ועמהו נאמר פליהם
 רק .שפיר וא״כ לאיי כשבא רק בחיל מס לא ימקב
 איי נתקדשה לא דפדיין צ״ל חיכך יעקכ מת נימא דאם
 .לשכינה כשרות הארצות כל היו איי נסקדשז שלא דפד
 אלהים והיה שפיר וא״כ חיכך מס אנכי הנה דקאמי וזהו

וקיל בחיל אך טמכם
ד ו ^ ל ף  יצחק קודם שנה ל״ג מס דיפקב שאיסא לפי י׳

 סיי שני ימי ואמר צרה מכל הקכיה שהצילו לפי
 שאמר במדרש דאיסא רק בציל הוא כן ורעים מעט
ם מפט עי  וצ״ל כחיל מליו שכינה ישרה שלא שראה לפי וי

 מכמ שפיר וא״כ בחיל אך אז שרויה היסה שהשכינה
 פסוק עפ״ז ויחורן כחיל שכינה דשרמה ש״מ מס שאנכי
 יוסך ישטמנו לו ויאמרו אכיהם מס כי יוסך אחי ויראו
 להש דיש וי״ל .גמלנו אשר הרעה כל אס לנו ישיכ והשכ
 דאינו אכיהן מרשות יצא שלא יוסך מכירת על תירוץ
 דהיינו רק אכיו מרשות שיוציא עד ומוכר הגונכ חייב
 מוחזקת אינה איי אם משא״כ לאבוס מוחזקת איי אם

 עמהם השכינה היה^ דאם רק תירוץ להם אין לאבוס
ת איי הוחזק לא דעדיי! ש״מ בחיל מ  משנברא דהא מא

 מח כי אחיו ויראו והיינו לשכינה הארצוס כל נפסלה איי
 שהשכינה לפי ורעים מעט שאמר מה דחטא שימ אכיהם

 מוחזקס איי היסה לא עדיין וא״כ בחיל אך עמו היה
 וא״כ יוסך מכירס על תירוץ -להם אין ואיכ לאבוס

 חייבים אנחנו דפכשיו גמלנו אשר פלהרפה ישטמנו לו
: וק׳ל מכירתו פל

ץ י פ  לבניו ויקרא לעוס ישראל ימי ויקיבו יתורץ ^
 כל דאיסא וייל במצרים תקברני נא אל כו׳

 צ״ל וא״כ אבותיו לימי הניע לא קריבה שנאמר מקום
 דשרסה ש״מ . ורעים מלס שאמר פל נענש דיעקב
 ואיסא במצרים השכינה עמהם והיסה כח״ל שכינה
 והא ממצרים ונשאתני יעקכ אמר האיך ספ״ה ויחי בזוהר
 יעקב שאני ותירץ אדמתי את ותטמאו ותבואו כתיב

 י׳׳ל נמי אי במצרים אך ב־ה אוחזת היתה דהשכינה
 יודע הי׳ יעקב דהא דהקש׳ סס״ח ע׳ הנ׳׳ל פ׳ בזוהר דאיתא
 דמני! סמ! אהקבר לא אמאי במצרים ישתעבדו שבניו
 וסירץ בנים על אב כרחם כסיב דהא בניו פל זכותו

 לכן מכניו שכינסו יסלק שלא ליעקב הבטיח דהקב׳׳ה
 ישראל ימי ויקרבו שפיר וא״ה במצרים סקברני אל אמר
 סקברני נא אל שפיר ואז בח״ל שכינה ששרסה ש׳׳מ למוח

וק״ל קמ״ל כמצרים
 מתה מפדן בבואי וא^י כו׳ הנולדים בניך שני
 לא שאני בלבך יהיה שלא ופרש״י רחל מלי

 כיון התרעומות חלה האיך לדקדק דיש כו׳ לאמך פשיסי
 יעקב מסירא היה הנולדים בניך שני הבכורה ליוסך שנהן
 חלק דמכח וי׳׳ל בא׳׳י. רחל אס קבר שלא יתרעם שלא

 רק אביו יצועי בבלבול חטא דראובן ש״מ ליוסך במרה
 שבלבל דהחטא לומר וצריך .תבע אמו בן פל דהא
 שני כסב כהמה במה בפרק דרש״י רק שכינה של יצופי

 שהיה יעקב של מנהגו היה דכך א׳ פירוש פירושים
 שהי' וכ״מ אהל בכל לשכינה ואתת לו אחת מסוס פני

 וא*כ הלילה באותו הולך יעקב היה שמה בא השכינה
 משא״פ שכינה. של יצוטי שבלבל דראובן חטא שפיר

היה המשכן שנבנה שקודם רש*י שפירש שני לפירוש
השנינה

ועתה
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 שס הייך שיעקב כ״מ לם״ז וא״כ צדיקים באהלי שנינה9
 פלס[ שתבע יאוב! חשא לא לפיז וא״כ השכינה לכה3

 השכינה ויהיה לאה אצל אהלו יעקב שיקבע שרצה אמו
שאמרה יעקב משכב ה1שבי בשביל דרחל ואיתא 05

 וכתה לא לכך בלילה עמך ישכב דולאי בשביל ללאה
 מקום כל נימא אם דהיינו רק לקבורה עמו ליכנוס
ה הלכה הלך שיעקב שנ/  שביזה חטא שפיר וא״כ ה
 שהשכייה מקום דיל נימא אם משא*כ יעקב משכב
 שביזה לומר שי^ לא א״כ יעקב הלך אהל לאוחו הלכה
 הלך לא לשם השכינה הלכה לא אם להא יעקב של משכב
 לראובן ש״מ כו' בניך שני יעקב שאסר וזהו לשם יעקב
 יעקב הלך לשם הלכה שהשכינה מקום לכל וצ״ל חטא
 יחרפם שלא יעקב מחירא וא״כ חטא ברחל אי! וא״כ

.וק״ל בא׳י אמו אח קבר שלא על t]D1׳

. בעז״ה בראשית סדר סריק

משפטים פרשת
 אמלא ימיך מספר את בארצך ועקרה משכלה מהיה

 חת וכתוב מספר ואת לכתוב לו היה לדקדק ליש
 לאיתא וי״ל אדלעיל פירוש שהוא למשמע וא״ו בלא

 . וזקנה מזקן או ועקרה מעקר נולרים נדים לנשמות
 א"כ ותקשה ועקרה עקר לך יהיה לא לקאמי־ היינו

 מספר אח הפסיק מתורן לזה גרים נשמות יהיו מהיכן
 נשמות יולידו והם וזקנות זק/ים שיהיו דהיינו אמלא ימיך

: וק״ל גרים
ט ' ק ל י  דורש יוחנן ר׳ הי׳ לברים חמשה פ״ה) (לן) ב

 יוסר לבבל ישראל גלו מה מפני חומר כמין י
 בלוחות וכו׳ משם אביהם שבית מפני הארצות מכל

 מכתב והמכתב אלהים מעשה והלוחות כתיב הראשונות
 עליהם ואכתוב וכו׳ לך כסל כתיב שניות והלוחות אלהיס

 לבלר והביא הלך אשה שקידש ודם לבשר משל משלו וכו׳
 אמר הכל הביאה היא קילקלה הנייר ואת בקולמוס והדיי

 אשר אזמר הוא הרי שלו יד כתב המלך לה שית! ליו
 שגגתו על חטאת מביא שלו שנשיא הדור אשרי יחטא נשיא

 אוזן ראה מה במרצע אזנו את אלוניו ורצע ואומר
 בני לי כי סיני בהר ששמע לפי .אברין משאר יותי־ לירצע
 עליהם חניך לא אבנים מזבח ואומד כז׳ עבדים ישראל

 הימנו שנעשית מפני ליפסול ברזל ראה מה וכי ברזל
 הלי כו׳ מכפרו ומזבח לעולם פורעניות המביא חרב

 עליהם תניך לא תורה אמרה כו׳ אבנים מה ק״ו לברים
 יגע שלא כו״כ ע״א לעולם ככרה שהם תורה בני ברזל
 מה מפני פירוש עול כקב לח״א וי״ל החזיקין מן אחד
 שנברא במקום לקבור צריך ראדס דהיינו לבבל נגלו

 מא׳׳י גלו לכך ,מבבל וגופו מא׳י הי׳ הבריאה ומיקר
 לא שינוי אם דהיינו רק הקבורה שם אותם שיקלוט לבבל
ם לומר וצריך זאת נסתר קונה שינוי אם סשא״כ קנה  טע

 מוהר״ר הגאון בשם ששמעתי מה בהקדם הג״ל הילקוט
 מפר קומן הלא בראשית) (ילקוט ז׳׳ל סג״ל שפפסיל

 רק תשוב ולעפר אתה מעפר שנאמר היא גזילה שבידך
 לבבל גלו שפיר קנה לא לברייתו החוזר דשיטי גימא ואם

; הקבורה שם שיקלוט כרי
ץ ר ל ת י וגווע שמו נקרא כבר שהיה מה בקהלת (

שהקיך עם לדין יוכל ולא אדם הוא אשר
אדם שמו נקרא אדם דמות המלאך גם וכרש״י ממנו

 מכס והיינו שמו נשתנה לא וא׳׳כ אומה שם סל
 אלהים מעשה והלוחות כתיב הראשונות בלוחות שדרש

 .אלהים מכתב רק שניות ובלוחות .אלהים מכתב והמכתב
 דנתנה בזה קידש האיך קשה המלך כתב שיהיה דדיו
 דהא רק הכתובה בשינוי דקנה וצ״ל מקודשת אינה היא
 דהא בלוחות חזרו לא דהאותיוח לברייתו החוזר שינוי הוי

 שינוי ראך לומר וצריך מהלוחות האותיות פרחו אח״כ
 יוחנן ר׳ של טעם צריך שכיר וא״כ קנה לברייתו החוזר

 ליכא דהשסא אביהם בית שהיא מפני לבבל שנלו על
 לעולם דילמא רק וק״ל אגדות החידושי של טעם למימר

 בלוחות דקידש והא קונה אינו לברייתו החוזר שינוי
 דהמקדש דקי׳׳ל וצ׳׳ל החקיקה פעולת בשכר היינו
 מתחלה לשכירות דישנה משום מקודשת אינה פעולה בשכר

 כל אלהים דוידבר .בלוחות שאני דלמא רק סוף ומד
 לומר יכול ודם בשר שאין מה א׳ בפעם הכל הדברים

 נחקק וא״כ חיכך נחקק הקב״ה מפי שיצא דבר וכל
 כל דוידבר^אלהים וצ״ל מקודשת ושפיר א׳ בפעם הכל

כ לחדש טתיד ותיק שתלמיד מה פירוש הדברים א'  ו
 מפני לאו מואב בערבות שנשתלשו מה ד״ו) (תנינה

 אם משא״כ א״י דהיינו מעות מחן בשעת שהי׳ הערבות
ס ונשתלש מועד באוהל ונעשית בסיני נאמרה הכל כו  בעי

 חרנום וא׳ מקרא פנים משום טעמא דהיינו צ״ל מואב
 נשנית למה מקשה ערבות מפני דאז התורה היטב באר

 אך הגרים על אך הי׳ דהערבות י״ל וא״כ מועד באוהל
 כספחת נרים קשים שפיר א״כ א״י להם ניתן שלא

 בקיאין דאין משום ובתוספות) ד״א בקידושין (כדאיתא
 שלא משום ולא ביסורין מעונין הם ולכך מצות בדקדוקי

 אך עונותיו לו מוחלין נר דאמיינן משום מצות ז׳ קיימו
 יחטא נשיא אשר שדרש והיינו מוחלין נשיא כשנתמנה

 בגמרא כדאיתא אומר הייחי בל״ה בשלמא הדור אשרי
 כשחטא דוקא דהיינו יחטא נשיא אשר מ׳) (דך דהוריות

 ונתמנה נשיא שנעשה קודם חטא אם אבל נשיא כשהוא
 חטא אם דהא אאל״כ אבל כהדיוט מביא לנשיא אח״כ
 דהא כלל קרבן יביא לא לנשיא אחיב ונתמנה הדיוט
 אשל מכת וא״כ לנשיא כשנתמנה עונותיו כל לו מוחלין

 בהוריות דאמרינן כמו דילמא רק הדור אשרי יחטא נשיא
 מוחלין דלנשיא דס״ל וצ׳ל נשיא כשנעשה דוקא שחטא

 בקיאים דאין וצ״ל מעונין נרים מ״ט וא״כ מגר דילפינן
 דאך וצ״ל כספחת נרים דקשים דה״ט מצות בדקדוקי

 בערבות שנשתלשו דמה לומר וצריך בטרבות היו גרים
 בסיני נאמרה דהכל דס״ל משום טרבוח מפני לאו מואב

 שתלמיד מה אפילו האלה הדברים כל את וידבר דכתיב
 .הכל נאמרה א׳ דבפעם נימא ולא לחדש עתיד ותיק
 לברייתו החוזר בשינוי וצ״ל בנוחות קידש האיך וא״כ

: ודוק קונה
ס  ודקשיא הנ״ל פירוש יחטא נשיא טל לעולם דייל ר

 דאיירי י״ל עונותיו כל לו מוחלין לגדולה שעלה כאן לך
 דאין לומר וצריך ירושה, המלוכה דהוי מלך בן גמלך

 כבודי אין כבודו על שמחל מלך ולכך ירושה המלכות
 אם מעל בכהן דהמשממש שקי״ל אך כהן משא״כ מחול
 מנ״ל רק ירושה היא רכהונה משים בידו רשות מחל
ט כהן שהוא דעבד הראה דההור־ משום וצ״ל זאת אי

נרצט
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 בכהן ימשסמש שאף לעבד להמכר ימל דכהן ש״גז ע5<ר

 קכ״ח סי׳ בח״ח דאיסא וכמו לתמול בידו רשות פטל
 ואומר דרש לזה ב״ד במוכר מיירי דילתא ראיה מה רק

 בגי לי כי סיני בהר ששמע אוזן בחריע אדוניו ורלע
ע ומכר והייך עבדים ישראל  נתי והיינו נרצע לכך אי
 לא ששמע אוזן דדילמא במרצע הפסיק כוף שהביא
 כ״א) (דף קדושין בסוס׳ דאיסא בתיצע הביא לזה הגניב

 והוציאם ס' במצרים להיוס להם שהי' שנה ס' בתיצע
 פ״ש) ס' העולה במרצע ורצע זמנו(לפיכך קודם הקב׳ה

כ רק  ממלכוס ירושה שהיא עדיסא דכהונה נשמע דא'
 עליון לאל כהן אהה ינחם ולא ה׳ נשבע כסיב דהא רק
 ממלכי דעדיף מלך לשין כהן ופי־ש״י צדק מלכי דברסי על

 צדק מלכי מן הכהונה דניסל רוש כ וצי׳ל כה! שהי' צדק
 (כדאיסא עליון לאל אברהם ברוך ואמר שהקדים על

 הצדיק כבוד על הסמיר הקב״ה דהא רק דל״ג) כנדרים
 בכבודו להקל רשוס בענמו דהקב״ה הי״ס הירוץ וצ׳ל
 ונוער נוקם שאינו ס״ח כל פפ״ז והירצתי אהה ולא

ח אינו כנחש  בחיי באלשיך דאיסא דכ׳׳ג) (יומא ס׳
 ויעש כסיב ובמשה שרף לך פשה למשה אמר הקב״ה

 ובמשה בה׳ דברו שישראל לפי הוא וכסב נחושה נחש
 בלא הנחש הישוך נחשים שהביא הקב״ה על דיבר ועונש

 ועל לחוה הקב״ה על לס דיברה בעצמה שהוא לחש
 שלחישהן בנחלסן הזהרו משוס שרפים באו במשה שדברו
 הקב״ה יאמר שרפים נחשים בם ה׳ וישלח שרף לחישה

 להיפך עשה ומשה שרף לך ועשה כבודו על מוחל אני
 ס״ח כל והיינו נחושה. נחש ויעש עלבונו על שמחל
 לענין נחזור .ה׳ כבוד כשכיל כנחש ונוער נוקם שאינו

סי אבל צדיק בכבוד החמיר דסקביה הראשון  צריך יו
 הק״ו מכח הוכיח ליה זאח ומנ״ל הקביה בככוד להחמיר

 שיר במדרש דהא דקשה לצדיקים מכ״ש ממזבח ליליף
 מק״ו ויליף מאליו שנכנה בהבנוחי והביס להיכך אימא השירי׳

 לבבל אבן והביא מלאך בא הצדיק לכבוד מה מדניאל
 וכאן ב״ה בבנין הקנ״ה לככוד מכ׳׳ש הבור לפנור

 בכבוד החמיר דהקב״ה הנ״ל מירון וצ״ל להיבך אמרינ,
 : הקב״ה בכבוד לרחמיר מחייבים אחרים משא״כ הצדיק

ץ ר ו ת י  במה כו׳ ק״ו דברים הרי סלה להאיך נמי ו
 עעס אימא ברזל דעל ברזל ראה מה שאמר י

ה. שהחריב עשו נגד שהוא לפי אחר  נימא דאם רק ב׳׳
 .הנ״ל עעם למימר ליכא נגנז אלא נחרב לא דב״ה

 משא״כ נחרב שפיר אדם ע׳״י נבנה אם חלוי דזה רק
 שנשמע ועכשי .שפיר וא״כ מעצמו נבנה ממילא אם

 וא"כ .נגינז אלא נחרב לא וא׳׳כ בה״ס נבנה שמעצמו
 במד״ר ועיין .לפפול ברזל ראה מה העעס קאמר שפיר

 חון דורון קבל האומוס דמכל ח׳ סי׳ ל׳׳ה ס׳ חרומה
ה שהחריב מאדום  וסירן החריבו בבל גם דהא והקשה ב׳

 והיינו הנ״ל לסי לסרן ויש בה היסוד עד ערו החרים שעשו
 היה דהערבוח לעולם כפרה שהם חורה בני בב״ח לקאמר
 וצ״ל איי בשביל הערבוח שאין נשמע ועכשיו רק א״י בשביל

 נמלך וארן שמים בריאס דבשפס החורה על היה דהפרבוס
 ערב שהיה הדור בעון נספס צדיק ולכך הצדיקים בשמוס

 וארא פ׳ באלשיך ועיין לעולם כפרה שהם הורה בני והיינו
ה (דף  ברזל של בסכין קרבן שוחעין דלמה ע״ב) צ׳

 צ׳ל ולפ״ז שמיעה אחר הזא הקרבן דקדזסס וחירן
• וק״ל כ״ו ד׳ במנחות עיין היא עבודה לאו דשתיעס

ל ז  ששמע אוזן עצמו במוכר ואס סננוב לא ששמעה א
 בכל א״כ ומקשים עבדים ישראל בני לי כי

 מה פפיי וי״ל ששמע איזן ירצע המצוה על העוכר
 לניין תורה אמרה ויקרא פ׳ הנרשוני התפארה שכחב
 יש ההורה כל דפל וכתיב עבדים ישראל בני לי כחיב
 למשה רק נצעוו שלא צוית לי מכה של חירין לומר

 נאמרה ישראל דלכל מוכח עבדים ישראל בני לי כי משא״כ
 שאר על שפיר וא״כ במנרים נפהעכד לא משה דהא
 דלמשה ששמעה איין די׳ל לרצע יכולי! אין פוכר אם מצוס

 מוכת מכדים ישראל בני לי כי משא״כ נאמרה לכד
ודוק ששסע אוזן תרצע וא״כ נאמרה ישראל דלכל

תרומה ברשת
 ומשיה מרומה פ׳ רבה מדרש עזריאל נחלה הבייא

 התרומה וזאת מהמנין למפלה כתיב מה קרשים
 זה כסף בבל זה זהב ונחושת וכסף זהב מאסם חקחו אשר
 א׳ במקדש (לא כחיב אין ברזל אבל .יון זה נחושת מדי
 ועשית דכסיב מכח וי״ל עשו) נגד שהוא למה כז'

 למה דקשה למצרים שהכניס מיעקב עומדים קרשים
 . במדבר שהיו אף ולהביא להפריח יכולין היו דהא הכנים

 צוה ראיה והא בריוסיו מעריח אין דהקב״ה משום וצ׳ל
 להביא העריח ולא שלו באבות שהנדילו בהמות להקריב

 בגמרא דאיסא כמו אחר עעם שם דילמא רק מיוה.
 אמרינן דלא וצ״ל ברודפים ולא ב׳.רדפים בוחר שהקב״ה

 בשלמא ברזל יביא לא ולמה שואל ולכך סכרא האי
 שנאחי עשו ואח עשו ננד הוא דברזל ה״ע י״ל בל״ז
 במשכן נפסל הוא לכך רודף שהוא לעי במדרש איחא

 :וק׳ל שהחריב) משוס העעס (צ״ל עכשיו משא״כ
.עומדים שעים עצי קרשים ופשיס מדרש לעיל הוב?'!

 ולמה ונמשח וכסף זהב מהעני! למעלה כסיב מה
 עומדים שהם עומדים שפים עצי דבגמרא ברול כסיב לא

 ידיהם במעשה אויבים שלטו לא ודוד משה דאיסא למולס
במדרש רק מקרש של היסודות נחרבו לא ולכך

פ׳ חנחומא  דערו יסודות נחרבו לא דח״א חצא)כליגי (
 וח״א סהלים). היסוד(ילקוע עם לא בה היסיד פד ערו
 לסי״ז וא״כ בכלל ועד דעד נחרבו יסודות אף

 פ' ובמ״ר היסודוח נחרבו דלא ש״מ לעולם דעומדים
 לפי עשו נגד שהוא ברזל נכתב לא דלכך איחא חרומה

 .החריבו בבל גם הלא במדרש ומקשה ב״ה החריבו שהם
 שפיר וא״כ היסודוח החריבו שלא בבל דשאני וחירצו

.נחרבו לא דהיסודוח ש״מ לעולם עומדים שהס עומדים
: וק״ל ברזל נכסב לא למה וא״כ

ו ח מ י  מורשה משה לנו צוה תורה הד״ד חרומה לי ו
 שהיו מה היא דהתרומה וי״ל במדרש) (היא י

 . הים וביזת מצרים ביזת בשביל להקב״ה חייבים ישראל
 ברכוש יצאו ואח״כ לאברהם הבטיח הקב״ה דהא רק

 השיעבוד דמכח התורה על קאי שהבסיס גדול
 וי״ל גדול רכוש המורה נקרא למה רק .לתורה זכו

 ע״ב) רמ״ג הברכה(דף וזאת פי הבחיי שכתב מה עפ״י
 כתיב דבחורה פ״ט) (דף ש״ן סי׳ בהקדמות וכסבסי
 ולכך .לא׳י זכו ההורס דע״י א״י מורש שהיא מורשה

 ולא מורשה למד״א דהייט רק גדול רכוש ההורה נקרא
 והיינו מאורסה אלא מורשה סקרי אל כמד״א

מ בשביל לאו מצרים דניזס וצ׳ל מרופה לי ויקחו הבטי
דרנוש
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 מורשה (קרא וא״כ הסורה פל קאי גלול לרכוש

 וק״ל הד״ר והיינו תקרי אל נמד״א ולא כדנתיב
 ופבדום אבינו אברהם יאמרו ש'א תירצתי הנ״ל
 לא גדול ברכוש יצאו ואח׳כ קיים אותם ופט

 ולמה אברהם יאמר שלא דייק למה לדקדק ליש קיים
 דקאי י״ל גדול רכוש דפל וי״ל אתרים גס יאמרו לא
 התורה דמכח צ״ל גדול רכוש הק״א דלמה רק התירה פל
 ה“התו טל שכר לק:ל מותר אם דהיינו רק לאיי !נו
 טובד שהיה לפי אוהבו אברהם נקרא דאברהם רק

 שנר לקל אסור דפתו שלני שנר לקבל ולא מאהבה
 התורה פל שכר לקבל אכור אברהם של דטתו לפי וא^נ

 דרנוש וציל התורה פל קאי יהיה גדול דרמש ואא״ל
נ נפשושה פירש גדול א'  נ^יול שרכוש אברהם יאמר ו

.קיים לא

ת ש חצוה פי

ש ר ד מ  קמן רבינו ילמלט תצוה ואתה הנחומא ב
 רם״ד סי' בי״ד דאיתא וי״ל נימול לכמה

 ולהמין} לחזור צריכי! אין ימים שמנה תוך מלו אס בהג״ה
 ס״א רס״ב סי' ובש״ך בס"! וט״ש ח' ביום בריח דם

 רמ״א טל הש'ך והשיג יצא לא ז׳ ביום ומל טבר לאם
 אמרינן אם מומר גבי ט״ב ט״ב דך דמנחית מגמרא
 גבי ה״ה וא״נ שבש דוחה אינו י1א נשר ביום דגקצר

 את ידחה לא ח״כ יצא ח׳ בתוך דנמול נימא אס מילה
 יקצר אס בטומר דפסק הרמב״ם טל הקשה וגס השבח

סק נשר ביום  בצ״ט והניח שבת דוחה טומר דק״ירח ונ
 קושיא הנ״ל דחגהות בגמרא שם הקשה הזבח ובברכת

 דהרמב׳״ם והירן ז״ל טאמסיוויר יפקב ר' להגאון זו
 שמותר בשבת אפילו במוסדו התורה דאיצטריך מכח ס״ל

 דאל״כ נשר ביום דנקצר ש״מ ח״נ הטומר לקצור
ל לפ׳׳ז ואיה כשיטא  מדנתבה במילה נאן גם להרן ה׳
 יצא ח׳ תוך מל דאפילו ש״מ בשבת אפילו ביום התורה
 כשיטא בל״ה דהא בשבת אפי׳ ביום ל״ל יצא דלא דאל״נ
 דמילה אינטריך דילמא רק ל״ת דוחה למשה שידתה

 מילה ידחה שלח וה״ח ול״ת טשה לשבת לפי שבת דוחה
 פשה דוחה חמורה דטשה נימא דאם רק שבס את

 נימא דאם רק השבת את מילה ידחה שלא וה״א ול״ת
 דנכרתה ממורה דמילה וצ׳׳ת פשה דוחה חמורה דטשה

 ואחה במד׳ דח־חא פ״ג בנדרים נדאמרינן בריתות י״ג
 פצוה ואתה לכך מלאכה למשות בזיו! שלמלך לכי הצוה
 לכי וחינו ליק! והסטלמח ל׳ דך דב״ק בנמ' דאיהא כמו

 וצ׳ל הקברות בביס והאבדה לכה! דילמא רק .כבודו
 הקשו דהתוס' רק .ול״ת גשה דהוי קרא צריך אק ללכה!
 ה״א וא״ב ול״ת טשה דוחה חמורת פשה דילמא התם

 טשה נידחי בכל ששוה חמורה שהיא דאנידה דטשה
א״ב סי' לפיל פ״! דכה, וצ״ת  אחהסצוה מנח יובן ט׳ו
בויו לפי ט וא לזק! אתיא דוהחטלנית ש״מ  דצנהן נ

 ופשה ל״ת דוחה טשה דאין קרא א׳׳צ הקברוח בבית
 שבת תדחה צא דמילה ה״א וח׳׳ב חמורה הפשה תפילו

 חמורה הפשה אפילו ול״ת טשה ידמה לא חמורה דמילה
 דמילה לומר יש ולטולס בשבח אפילו ביום איצטריך וא״ב
תינוק רבינו ילמדנו באל שפיר וא״ב ‘נשר ימים ח׳ תוך

ל: נימול לכמה ק״ ו

ה ת א ה כשאמר במד׳ זנו׳ אהר, את אליך הקרב !  הקב׳
ל למשה הרט אהרן אה אליך הקרב ואתה  א׳

 את אבדתי הוא שאלולי לך ונהתיהו היחה שלי התורה
 הקס אצל האומר בפ' בקדושין נתב דהח׳א וי׳ל טולמי

 תסלין ש.י להחזיק בראש דיש פירך שבין בצין להם
 ונתר מלכות ונתר תורה נתר הם נחרים דשלשה
מלכות וכתר כהרים שני רק מסויק והראש כהו/ה

 כהונה נחר וכן ימלונו מלכים בי חורה בלא א״א
 דחולין(דך בנמ' דאמרינן נמו פמו חורה דוקא צריך

 ביחד שלשתן להיות א״א לכך טי' סי' למיל וכתבתי קל״א)
 בשטה והיינו מיניך שבין בנין להם הקם לי׳ אמר ולכך

 לזכות שרצה למשה הרט אהרן אליך הקרב פקב״ה שאמר
 . למלכות הננו לכהונה הננו שאמרו נמו .ולמלכות לכהונה

 להיות וא״א .לך נתחי דהתורה הקכ״ה לו השיב לכך
• וק״ל ביחד נחרים שלשה

תשא פרשת
ד ר י  לתת נו׳ בידו אבנים לוחות ושני ההר מן משה ל

 שהיו חסר כתיב לתת בסד' ואימא כתובים
 . הדברות פשרת כתוב היה א׳ כל דפל שוים שניהם

 כי רד לך למשה אמר דהקג״ה הואיל במד׳ דאיחא וי״ל
 כשראה ואח״כ הלוחות פמו אחו לקח למה פמך שחת
 מלמד ותירץ למטלה להנית ה׳ וישברם הטגל אס שפשו
א פ״פ לפסוק לדיין שאין  כ׳ דבצ״ל רק לי׳ דמהינין אך פ׳

 הוי א״כ פדים שני כמו הוי גכואה אס מפלפל שמוח
ת שאין פדות לוחות דשני ואיתא זאת נספר ח  משנים כהות ט

 אם דהיינו רק טדים שני צריך הקודש ברוח דאך ש״מ
 כל פל אם פשא״כ הדברות פשי־ת א׳ כל טל כסוב היה

 פל באמת היה דהא !אה נסחר חמשה רק כחוב היה א׳
 א׳ פד למד סי' ט’בה שכתב (וכמו ע״א רק דבר כל

 בפילה טדוהן שח! של אומר והב׳ הלוהו יין של תביס
 ההר מן משה וירד ויפן והיינו פ״ש) שניהם מבטו ואפילו
 לו אמר הקב׳׳ה דהא הלוחות טמו לקח למה דקשה
 מנ״ל רק פדים שני שצריך מפני וצ״ל .טמך שחת
 אחד כל דפל ש׳׳מ חסר כתיב לתת קחמר לזה זרת

 באופן פדים שני דוקא רק דצריך ש״מ פשרה
 ע״א) ק״ו (דך תשא ני פ' בי״ר דאיתא י״ל אחר
 שצריך מדות שם טל פדות לוחות נתיב דלכך בחיי בשם
 והלוחות פדות המה והארץ שהשמים לפי א׳ פמם שנים

 לכך השמיט מן הוא■ והכתב הארץ מן שהוא אבנים של
 אם דהיינו רק שנים דא"צ י״ל וא״כ מדוח לוחות נקרא

 בשם ג״נ שם דהובא רק הארץ מן היה לוחית של האבנים
 הכבוד כסא מתחת ש.לקח סניר אב! של הי' דהלוחוח בחיי
 וא״נ כסא היא לחת ב״ש דבאמס חסר לחת נתב לכך
 שצריך לכי וצ״ל ט־וח נקראו צמה משמים האבן היה אם

 וקשה וירד שפיר וא״כ טדוח שם טל נקראו לכך פדות
 פדים שני שצריך פדוח לוחות ושני ותירץ פמו לקח דלמה

 לזה וארץ משמים שהמה פ״ש פדות נקראו דילמא רק
. וק״ל נחיב לחת קאמר

המשחה בשמן שנמשח מי כל אמור פ' בתנחומא
 שאול ולכך ארוך נמשה קצר שהיה אך

 למה מפם לפח וי״ל הפס מכל ומעלה משכמו גבוה היו
תשא כי ס׳ בי״ר דאיסא ומטלה משכמו גבוה דוקא

רע׳
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ע׳  1הכי)ן עד רק ויעקב יצעק אברהם המקיפים שרים ד
 חירות מקום הוא ולמעלה מכתף אבל הגלום. ושם

 להיות הוצרך ישראל על מלך שנעשה והיינו ובניו ליעקב
: וק׳ל ומעלה משכתו גבוה

ה ת ע  דאיתא *ל1 הנאון סאדמ׳ו ושמעתי לי הניחה ו
 שנשבע אף המשודך המיר אס רכ״ת סי׳ בי״ד

 רק הוא כשתבע מילי והני מלישא פעורה להשיאה
 את״כ שחזר אף מלישא פעורה ואז בהמרותו כשעד״ן

כ ותבע בתשובה תזר אם ל3א בתשובה.  לקיים אח'
 זכור היה משה בקשת וכאן לישא. מחויבת שביעתה
 הי׳ אס יוא״כ משומדים היו ישראל שכל רק .השבועה

 היה בהמרותם ישראל כשעדיין עכשיו להקב״ה תובע חשה
 ה.יחה ועתה הקב״ה אמר לכך משבועתו הקב׳ה נפער

 עענת מועיל שפיר ואת׳׳כ בתשובה התזירס רד לך לי
 וק״ל וכו' לאברהם נשבעתי אשר זכור

י ל  קציא) (דף תתנ״ג בסי׳ שכתב מה עפ״י נראה ו
 דמשה כשרים הרוב הי׳ למעה הי׳ משה דאם

 ס׳ בשם וארא ס׳ בי״ר איתא (וק רבוא ם׳ כננד שקול
פ התמונה  רכים דהמציל כו׳ לקח אהרן בן ואלעזר ע'

ש) דמי כרבים  נידון ברקיע'אזי למעלה כשהיו כ’משא פ׳
 ועתה הקב״ה אמרה לכך תייבים והיו הרוב אתר ישראל
 למעה וכשחזר רד לך רק ישראל בעד מלהתפלל לי הניחה

 לה׳ מי אמד למעה כשבאו והיינו זכאין הרוב יהיה אזי
 ועתה אמר לכך .כשרים הרוב ויהיו שיצערף פירש אלי

 ניתוסף דאם ס״ה בהג״ה צ״ע סי׳ בסד׳ דאיתא לי הניחה
 מדרש עפיי! לתרן ויש נתבשל האיסיר שנודע קודם
 מפה אמר תשא כי לס׳ כשהגיע שמיאל בברכת הובא

 לומר ויש כו׳ שמי על התורה הקרא לא יכול מת כשאני
 משה עם הרוב דהי׳ אמרינן היה ולא משה שמת דמכת
 הי׳ לא שמשה נשמע יהיה וא״כ .ס״ר נגד היה שהוא
 משה דריחא ו שנ על התורה יקרא ולא ס״ר נגד שקול
 לתורה אותיות רבוא ששים שיש לכי הפורה פר משה ל״ת
ר נגד שקול הי׳ ומשה ישראל ס״ר עד  עכש־ו משא׳־כ סי

וק״ל נסתר יהיה דמת
י ״ ן ע ר  שהפקדתיך אעפ׳י ישראל בני אל דבר ואתה ב

 בעי.יך יקל אל המשב! מלאכת על ללוותם
 .דקדוקים כמה דיש מלאכה אותה מפני השבת את לדחוס

 למשות לנזלך כבוד דאין משום במד׳ תצוה דואתה וי׳ל
 צוה דלמה לדקדק דיש רק .עלי חביב ודבורך מלאכה
 יעשה לא בל״ה דהא מלאכה משה יעשה שלא הקב׳ה
 לפי ואינו זקן מתעלם שאתה פעמים והתפלמס דכתיב
 דהא למ״ד) (דף ב״ק בגמ׳ אמרינן כמו אציל .כבודו
 רק הקברות בבית היה והאבדה כהן על דקאי

 עומאת דהא שידתה לומר תיתי דמהיכא קאמד דבגמרא
 כמו וצ״ל גרידא עשה רק אבדה והשבת וליס עשה פת

ס' שכתבו  בכל ששוה חרור׳ שהיא דאבדה דעשה דה״א שם פו
 ורדאמרינן בכל שוה שאינה מת דעומאת ול״ת עשה ידחה

מ נגמור דיה ע״א) ו' (דף ביבמות בחוס׳  דכיבוד דה׳
 עשה שבת דהא התום' ויקשו השבת אח ידחה ואם אב

 הוי חמור ואם אב דכיבוד דהואיל דהא ותרצו ולית
 דמקדש מורא מן ליס ותדתה דליסא כסאן דשבס עשה
כ היא תמור כ דשבת ולים ל״ת העשה תדחה ג' א'  ו
 המשכן מלאכת על לצוות שהפקדתיך דמכת קאמר שפיר
א ש׳ס ק על קאי דוהתעלמת דס׳ וא״כ הקברות בבית כ

 בכל. שוה שאינה וצית עשה אף דידתה דהא לומר צריך
א וא״כ  שהעשה כאשר וליס עשה שהיא אף בשנת להקל הי
 :וק״ל שבת לדחות בעיניך יקל אל והיינו .קל הוא וצ״ת

ה ז ב  שמיני פ׳ הפשרת והוא י׳ ב׳ בשמואל פסוק יהורן ל
 דוד ננד מיכל ותצא עוז בכל מכרכר דוד ויהי

 לעיני היום נגלה אשר ישראל נזלך היום נכבד מה ותאמר
 אשר ה׳ לפני מיכל אל דוד ויאמר כו׳ עבדיו אמהות

 ונקלוסי וכו׳ נגיד אותו לצוס ביתו ומכל מאביך בי בחר
 רק מכרכר היה דדוד וי״ל בעיני שכל והייתי מזאת עוד
 דמלך די׳ל רק כבודו לפי ואינו זקן וההעלמס דהא
 בגת׳ דאיתא תשפילע אדם גאות כסוק והרצתי שאני

 וכה״ג באבות כורע דהדיוע .עומדין אין בפ׳ דברכות
 ופי־ש״י זוקף אינו שוב ששותה כיון ומלך ברכה בכל
 אין וא״כ .יוחר א״ע להשפיל הכנפה צריך גדולתו לפי

 .מוכח זו וסברא שאני דמלך והתעלמת מכת ראיה
 חביב דבורך תצוה ואתה למשה הקב׳ה אמר למה דחל׳כ

 .שאני דמלך אצ׳ל והתעלמת סכת פעור בל״ה דהא עלי
 לפעור הקב״ה והוצרך לזקן שוה מלך דילמא די״ל רק
 . בביה״ק כהן על קאי והתעלמת מא נ דלא משה את
 כמור כבודו לפי שאינו דמה להראות הקב׳׳ה הוצרך לכך

כ בביה״ק לכה! דהא רק תצוה מואסה  מת דעומאת א'
 יותר חמורה בכל השוה דפשה וצ״ל ול״ת עשה הוי

 שכיר לאו לכ״ו וא״כ בכל שוה שאינו ול׳׳ח ממשה
 שאינה דמצוה נימה אס משא״כ בכבודו שהוקל דוד עביד
ל כל נסתר יהי׳ א״כ עפי חמור בכל שוה  ושפיר הנ׳

 לו עלתה ולא באחת שאול במפרשים ואיתא .דוד טביד
 . ועלתה שנים נדוד לכן גבר עם ושלש פעמים הא

 זה ע״י יתקיים לא אם בכל השוה מציה דבשלמא ותירץ
 על שעבר שאול משא״כ מישראל אחר פ״י והתקיים

פי. וחמור לבד למלך צעוו ש מצוה  דמצוס נשמע וא׳כ ע
 שאמר והיינו .עבד ושכיר עפי חמור בכל פוה שאי.נה

 בשביל שאול נדחה למה דקשה מאביך בי בחר אשר דוד
 חמור בכל שוה שאינו דמצוס וצ״ל אתת עבירה שעשה

 וח״כ כבודו, לפי ואינו זקן על והתעלמת וא׳׳כ טפי
 אצ״ל חצוה ואתה עלי חביב דבודך למשה אמר למה

כ עפי א״ע להשפיל דצריך שאני דמלך א'  הקל שפיר ו
 בכבודי שהקשית עשית שכיר דוד דקאמר והייט בכבודו

 לדקדק דיש רק וק״ל שפיר מוכת מאביך בי שבחר מכת
) (דף ביומא דאיתא וי״ל ביתו ומכל לומר לי׳ למה ד  ס׳

 דופי בו היה שלא שאול בית מלכות נמשכה לא מה מפני
 שרצים של קופה א״כ אלא הציבור מל פרנס ממנין דאין
 תביע לו אומרים עליו דעתו תוות שאם מאחוריו תלוי

 . בכבודו להקל מלך יש שפיר לפ׳ז וא״כ לאחוריך.
 שמחל על שאול דנענש בנמ׳ שם קאמר דאת״כ משא״כ

 . בכבודו להקל למלך אין אדרבה ולפיו כבודו על
 על שמחל על שנענש הניל פעמים שני בין והנפקוחא

 שניעל מה משא״כ לבד מלכותו ממ'ו שניעל משפיק כבידו
 לעעם משאיה הנ״ל שעם מסכיק אין מבניו מלכותו

ה מספיק דופי הי׳בו הראשקשלא מ ל ע מי  מלכותו שנישל נ
 ביתו וסכל מאביך בי שבתר| דוד| דקאמי והיינו מבניו
 תזוח שלא דופי בו הי׳ שלא העעם ש*מ ביתו סכל דדייק
 . וק״ל בעיני שפל והייתי מזאת עוד ונקלוסי ולכך דעתו

י י י י ז ;  דדור אחר באופן קצת וי״ל צ״ו) רמז וירא ילקוע (
ע השפיל למחול מלך דרשאי מוכח דהא לק א׳

טל
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 ש״מ הצוה ו^הה ל<ווח הקב״ה שהוצרך מנח נהודו טל

 מלך היה משה אם דהיינו רק למחול מוהר דמלך
 מכח דוד אמר לכך מלך היה לא דמשה נימה אס משא״ה

בסי׳ וכהנתי שופנויס ס׳ בז׳ה דאיחא מאביך בי שבחר
 להוציא רצה דהקב״ה פני שהכל מלך שבקשו דחנואי י׳

 !מן מגי׳! היה לא שמדיי! שהיו רק מדוד מיהודה המלכיה
 להקדים שצריך מביו לכני עבדו לכני יעבור דכתיב
 שאול נבחר ולכת ב!תנו שלא לשאול הקדימו והס מלכות
 דמשה לומר צריך ז’לס וא״כ בידו שאולה הסלכית שהיתה
כ מלכיש היו לא ויהושע א'  בי שבחר מוכח שכיר ו
 היה לא ומשה בידו שאולה היתה שהמלוכה מ’ש מאביך

 לפעור תצוה ואתה לומר הקב״ה הוצרך שכיר וא"כ מלך
 .מלך לאו דהוא לעשות הוא דמיכרח נימא שלא ממלאכה

 מגומגם הוא וקצת למחול. בידו הברירה מלך אבל
להנך וצריכי!

י ' ^ * ר  !ריזין שי־״היו אע״פ תשמרו שבתותי את אך ב
 תדחה אל שבת המשכן מלאכת בזריזות ורדופי(

 מהיר איש חזית השירים שיר במדרש דאיתא וי״ל
ר שהיה משה זה במלאכתו ט  ולפי המשק במלאכת מ

 תחלה משכן לעשות צוה שמשה ויקהל ס״פ במד׳ דחיתא
 מפני משק ותח״כ החלה ארון עשה ובצלאל ארון ואח״כ

 המלה אור שנברא וארן שמים מבריאת למד שבצלאל
 .תחילה עולם של אורו שהוא הארון כן וארן שמים ואח׳כ

ק  זה במלאכתו מהיר איש חזית והיינו בתנחומא הוא ו
 משכן לעשות שרצה המשכן במלאכת ממיר שהיה משה

 נברא אור אם דכליגי במד׳ר אביא לזה וקודם בתחילה
 ואח"כ תחילה נברא שמו״א או שמו״א קודם בתחילה

 שבת אם המכרשיס במחלוקת תלוי יהיה דזה וייל אור
 חובה בשבת דנר המעשה ימי ששת בריאת קודם סיה
 דאף צ״ל א״כ שמו״א בריאת קודם היה שבת אם א״כ
 ויקהל בכ' רש״י ולהקדים שמו״א קודם נברא אור

 אס דוחה שאינו לך לומר המשכן למלאכת שבת הקדים
 תלבש לא להיפך מציגן דהא המפרשים דהקשו השבת
 וי״ל הראשון את דוחה שהאחרון לך תעשה גדילים שפענז
 שמו״א נגד דמשכן תי״ט) רמז כקודי (בילקוט דאיהא

 והפרדס יוס כל נגד וכן יריעות ובמשכ! שמים ראשון ביום
 בששת כו' אס ה' עשה ימים ששת בזוהר דאיתא הקשה

 שבס וא״כ עצמו בפני נברא יום דכל חלא הל״ל ימי
 רק שמו״א קודם הי׳ דשבת ותירן בריאה נמי היה

 ה״א א״כ שמו״א אחר היה שבת דנם אומר הייתי דאם
 . מלאכה קצת היה בשבת דאך וה״א הפרדס כקושית

 משכן דהא בשבת מלאכה קצת יעשה במשכן דאך והיא
 השבח את משכן דידחה ה״א לכך המעשה ימי נגד הי'

 בני! דאין שפיר א״כ שמו׳א קודם הי' השבת אס משא״כ
 . המעשה ימי ששת נגד הוא ומשק שבת דוחה ב״ה

 היה דשבת ש״מ המשכן למלאכת שבת הקדים והקב׳ה
 שבת דוחס דהיינו לך לומר שפיר א״כ1 שמו״א קודם
 במלאכת וזריזין שרדופין אע״פ שפיר יתורן וא״כ .וק״ל

 רצים שהיו המשכן במלאכת זריזין שהיו פירוש המשכן
 נברא דאור סוברים שהיו לארון המשכן מלאכת להקדים

כ  שבה היה דלא ם סובר דהיו לומר צריך כ’וא את'
 ידחה המשכן דמלאכת ה״א וא״כ שמו״א בריאת קודם

 וק׳ל השבת אס תדחה אל קאמר ולכך השבת את
ט ו ק ל פ וירורן ד׳ רמז בראשית י מד״ר הנ״ל ע׳

 מהיכן אגדה בעל שאתה עליך שמעתי ויקהל פ׳ םון£
 העולם והבהיק בשלמה הקביה נתעען! א״ל אור נברא

 . כיריעה שמיס נועה ואחיכ כשלמה אור מוטה שנאמר
 אוד נברא מהיכן קשה הי׳ לא דבל״ה זה באופן וצ״ל
 נימא דאם רק .מאורות שני אלהים ויעש כתיב דסא
 ׳.ברא מהיכן שאל שפיר שמו׳א בריאת קידם היה דאור
 על וחושך וצ׳׳ל אוד היה שכבר אור ויהי וצ״ל אור
 בלא מיתה דיש לומר וצריך המות מלאך זה ם תה פני

 בהאי מלוה שכר דאץ ע״כ וח״כ פון בלא ויפורין חטא
 דב״ב בגמרא דאמרינן כמו למימר ליכא וא״כ פלמא

 רשב״ם כי׳ סרות שעושה כתמר צדיק דנמשל ע״ב) פ׳ (דןה
 כתמר דנמשל וצ״ל .בעוה״ז מצוה של סירוס שכר דיש
 שיש כו' כתיור נמשלי דישראל תהלים בילקוט דאיחא כמו
 שמעתי והיינו תחילה נברא שחור כ”וא אגדה בעלי להם
 ועפי״ז וק״ל חור נברא מהיכ! אגדה בעל שאתה גיליך
 ששת דנתיב שם מרשים שרש״י מה ק״ך בסי׳ מ״ש יתורן
 ששת רש״י ומרשים .השביעי וביום מלאכתך תעשה ימים
 שאינו לך לומר המשכן למלאכת שבת הקדים תעשה ימים
 בננז' דאיתא צ׳ בסי׳ לעיל שחרצתי לפי שבת דוחה
 שיבת דח״א שבת יום איזו ושכח במדבר ההולך דשבת
 ואח״כ ימים ששת מונה וח״א ימים ששת מונה וחח״ב
 שבח ואח״כ ימים ששה שהי׳ עולם מבריאת ויליןן שובת
 ע״כ א״כ עולם בריאת קידם היה דשבת נימא אם אבל

 שפיר רש״י מרשים ולכן ימים ששה מונה ואח״כ שובת
 דקעה שבת השביעי וביום מלאכתך תעשה ימים ששת
 סגי לא מלאכתך תעשה ימים ששת לומר לקרא דל״ל
 צריך יודע ואינו במדבר שהוא מי דקאי אלא עבד דלא

 . שבת השביעי וביום מלאכה יעשה ימים דששת לנהוג
 ומ״מ עולם בריאת קודם שבת היה דלא כמד״א והיינו
 הקדים לכך השבת את המשק מלחכת שידתה שפיר

 .וק״ל דוחה שאינו לומר המשכן למלאכת שבס
 אעפ״כ המשכן מלאכת על לצוות שהפקדהיך

 ע״פ וי״ל השבה את לדחות בעיניך יקל אל
 היינו למשכן נתן לא שמשה דמה פקודי פ׳ בנש״ר דאיתא

 הטעם אם משאיכ עגל מעשה על לככר היה משק אם
 התירס חצל השכינה שתשרה כדי במד״ר כדאיסא למשכן

 ויקהל ס׳ בצ״ל איתא למשכן ליתן צריך היה משה נם א״כ
 כל ושבת עגל על מכפר דמשכן לשבת דומה דמשכן
 מוחלי! אנוש כדור ט״ז עובד אפילו כראוי שבת שומר

 קרבן כמו שיהי' ה״א עגל על מכפר משכן אם וח*כ לו
 שישרה כדי משכן אם משא״כ שבת ודוחה שמכפר ציבור
 אע״ס והיינו שבת לדחוס חיתי מהיכא אצלם שכינה

 לנדבות ליתן שלא המשכן מלאכת על לצוות שססקדתיך
 ה״א וא״כ עגל על לכפר המשכן דעעם ש״מ המשכן

 אעפ״כ קאמר לכך השבת את וידחה ציבור כקרבן דהוי
 .וק״ל השבת אס לדחוס בעיניך יקל אל
ר ״ ד מ  רמז ויחי ילקוט (עיין וז״ל ע״ב) קניה (דף ב

ס)  גדול לך אין סדי׳ בן חייא ר׳ אמר ק׳
 ומה וכו׳ דן משבט ירוד לך ואין יהודה משבט
 לי ויזדווג ויבא הקב״ה אמר חישיס דן ובני בו כתיב
 עליו גסה רוחו אדם יהא ושלא אוחו מבזין יהיו שלא
 מה עיון דצייך המקום לפני שוים והקטן שהגדול לסי

 מס טפ״י וי״ל חושים ד! ובני בו כתיב ומה שייכת
חושים דן בני נתיב יונס כנסי בשם ויגש פ בי׳ר דאיתא

וכתיב
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 ילא שמשיח לפי משיח אוסחה הם ו׳ חסר חשים וכחיב

א זלכך ק משננו ואמו מיהודה שאביו מיהודה קי  שניהם נ
 דן זבני בו כתיב ומה במד״ר הפירוש שפיר כ’וא אתיו

 . חשים שכתוב מכני כתוב ומה שכיר שמדייק דהיינו חושים
ט ו ק ל  לו אמרחי כבר הקב״ה א״ל שצ״ד רמז י

 אין אם אליו ויאמר פ״ש) לפנ־ךמלאך ושלחתי
 (פ׳ בזוהר. דאיתא וי״ל מזה תעלנו אל הולכים פניך
 כל פלינ דקב״ה אחסר מ״ב) ק״ח דןו קט! בזוהר וירא
 של־מ לא דישיאל וארעא שליח! לממנין וסרע־ן ממי!
 בנין בלחודיה איהו אלא אחרא ממנא ולא מלאכא נהו
 דלא לארעא אחרא בהו שליש דלא עמא בה אפול כך

 פניך אין אם משה אמר שפיר וא״כ אחרא בה שליש
 וק״ל לא״י מזה תעלנו אל מלאך דשלח אלא הולכים

 ממך נדול אני למשה אמר יצחק הברכה) וזאת פ׳ (מד״ר
 את וראיתי המזבח ע״ג צוארי את שפששתי

 וכהו ראית שאתה יותר נתעלה אני משה א״ל השכינה פני
 ולא שנתמר מנ״ל מיני כהו ולא פא״פ הייתי ואני עיניך

 רמז מולדות בילקוש (עיין פניו פור קרן כי משה ידע
 היה דצ״ע ממקנ״א) רמז הברכה זאת ובילקוש קי״ד

פ להביא א'  קרן כי ידע ולא להביא ליה ולמה בו אדבר פ
 מ״א בגמרא פליני ל׳ דך דברכות דבנמ׳ וי״ל פניו עור
 שנענש עביד שפיר דלא פניו משה ויסמר דנבי

 ות״א כו׳ יראני לא כי לראות כשרצה הקב״ה לו שהשיב
 . פנים לקלסתר ׳כה פניו ויסמר דבזכות עבד דשפיר

 שפיר דלאו סבר יצחק ומשה יצמק מחולקים יהיו ובזה
 ממך גדול אני שאמר והיינו פניו שהסתיר משה עביד
 לראות רצית לא ואתה השכינה פני את ראיתי שאני
 פניו והסתיר לראות רצה שלא עביד דשכיר השיב ומשה
 דכתיב ראי׳ הביא ושפיר פנים לקלסתר זכה זה דמכח

 וק״ל כניו עור קרן כי משה ידע ולא
י ת ע ם ס  מכאן יומת מוס מחלליה ספרי בשם פליאה ?

^ משרפה חמורה וסקילה מלאכות חילוק וי
 מחלליה שנאמר במיסה שמקישש יודע היה משה דאיתא

מס. רות  דילמא רק מיתה באיזה מסוכק שהיה רק יו
 מלאכות ל״נו כל שיעבור עד חייב אינו שמא מסופק שיה
 אינו דילמא מ/״ל מלאכות חילוק ביבמיס שכרש׳׳י כמו

 מחלליה מכת רק מלאכית ל״כי כל על שיעבור עד תייב
 מסוכק שהיה צ״ל וא״כ מלאכות חילוק דרשינן יומס מוח

 סתם דהא מכוכק היה מה דקשה רק מיסה באיזה
 קושית ככי וצ״ל רושם בה שאין מיתה מגק הוא מיסה
 לומר נוכל האיך קפה זה דעל רק שריפה דילמא הנמ'
 יהיה א״כ שריכה מיסה סתם דילמא בזה מסופק שהיה

 והתוס' בסקלה וררוסה בשריפה ישראל בס נשואה
 מנשואה חמור שארוסה שמססברא בסנהדרין כתבו

 שפיר כ’א משריפה חמורה סקילה הספרי מתרץ לזה
וקיל שריפה מיתה סתם דילמא מסופק שהיה שנ״ל

פקודי פרשת
ר ה ו ז  באמה שלשים דלבר דיריעות נורע המוסיף כל ב

 דאין דיל בחשבון פולה באמה ארבע ורחבם
 באמהורמבם כיח דלנאו והיריעות כמסכנא, נייפותא

 בכסא לבא לרמז עפ״ז וי״ל ליב בחשבו! עולה באמה ארבע
יריעות משא״נ .דל כמנין עולה מסכנא הוא דאס שליא

א לגא והיינו לב כמנין פולה כמסכנא דהיינו דלנאו פ ד  נ
. וק׳ל תליא

ויקרא פרשת
 לאוקמא משה דאשלים כיון ויקרא יהונתן בתרסם

 ואמר כליביה ואיידין חשיב משכנא ית
 פד למיעל אפשר היה לא לשעסא דהוי דסיני מורא

 בהקדם וייל לכיש אלמא דריבוי משכן עמי דמסמלל
 פ״א) ח״ב ובי״מ וירא פ' ראובני (ילקוט מדרש דשמעסי

 והבטיח היה יוה״כ יום יום אותו באברהם דכתיב מזבח ויבן
 וי״ל לעולם לפניו צבור היה יצחק של שעפרו הקביה

 דמשק משום שבה דוסה אינו דמשכן תשא כי בצ״ל
 ואיה .תדיר והוי לעולם קיים היא שבת משאיכ .יחרב

 קשה היה יוה״כ יום אותו מזבח ויבן אברהם על מקשה
 של עפרו שיהיה שהבטיחו סירן לזה .מזבח בנה האיך
 וא״כ וקיל דוחה שפיר וא״כ לעולם לפניו צבור יצחק

 דאף ש'מ שבה דוחה איט דמשכן דמכח מוכח הנ״ל לפי
 אף שבת דוחה דאינו אחר טעם דייל רק יסרב משכן
ה דבנין יחרב שלא  דכסיב וארן שמים בריאת נגד בי
 מלאכה עוד להקב״ה לו שהיה לעשוח אלהיס ברא אשר

 חרצתי הנ״ל ועפיי הקב״ה והפסיק שבס ובא לעשות
 במדרש ואיתא המשכן אס להקים משה כלות ביום

 .מפולס מזיקין כלו יום אותו ע״א) רייד (דף נשא ילקוט
 נגמר שלא נוף בלא נבראו דמזיקין בירושלמי דאיסא

 פוסק כשהוא אף שבת כשבא לנו להראות הבריאה
 עיקר ממילא ממלאכה ולהפסיק להניח מחויב במלאכה

 כלת יום שאותו כלות לנו להראות כדי המזיקין בריאת
 לעשות אלהיס ברא אשר להקב״ה שהי׳ העולם מלאכת

 שהעולם נשא בילקוט וכן והפסיק מלאכה עוד שהי׳
כ המשכן שהוקם עד רותח  אדם שצריך נשמע א'

 שכיר וס״כ .מזיקי! לבריאת א'צ השתא ואיה .להפסיק
 שהקב״ה מוכח וא״כ מהעולם מזיקין יום אוחז כלו

 חת בו.ה היה אס ואף בשבת. המשכן במלאכת הפסיק
 המשכן אף וח״ב כדאיסא נחרב הי׳ לא בודחי המשכן

 דטעם אציל המשכן הקב״ה גמר לא ולמה לעולם היה
 . קיים היה שהוא אף שבס דוחה אינו דמשכן אחר

 למיקם יכולין היו שלא משה אל רתשכן את ויביאו ואיסא
 הונרך וארן שמים בריאת את גמר הי׳ שהוא משה חלא
 משה דאשליס כיון והיינו במשה שהיה עצמה השכינה ע״פ

 דריבוי משכן כו׳ בליביה ואיידין תשיב משכנא למוקמא
 נו א משכן דאף סובר הי׳ בלח״ה בשלמא כ״ש לא עלמא
 משא״כ שבת דוחה שאינו ראי׳ והא דיחרב עלמא ריבוי

 יחרב דלא דחף ש״מ א״כ גמרו דוקא שמשה עכשיו
 דמקדש כפשוטו י״ל או וק״ל שבת דחה לא אעפ״כ

 אחר הולך והכל נחרב היה דלא משה ע״י נבנה לא
 ואיה יחרב דלא ש״מ המשכן את הקים ומשה הנמר
 דהשסא כ״ש לא עלמא דריבוי משכן בלבו איידין שפיר

וק״ל נסרב לא הקים שמשה

צו פרשת
)  היא העולם סורח זאת • לאמר בניו ואת אהרן את צ

אהרן של עסקו מה ובתנחומא .מוקדה על העולה
כחן
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 היא שגאמר באש גופל פיפי המפנאה כל אלא וכי' כאן
 נתרחקו שלשה במדרש דאיתא וי׳׳ל מוקדה פל המולה

 מלקח למלים בניד׳ דאיתא כמו אהרן וחד נהקרבו והדר
 בשביל כביד חולק אתה אי ולאהרן בניהם בשביל כבור
 ממילא בניו בשביל ובניו אהרן אש לו כתיב לכך בניו

 רק דוקא בניו בשביל ונתקרב וחזר ונדתה אהרן נתרחק
 להתקרב הולרך לכך ונראה חוזר אינו ונדחה נראה דהיינו
 חוזר נדחה מקום כל אם משא״כ בניו בשביל דוקא

 ואיחא בניו בשביל להתקרב לריך היה לא א״כ ונראה
 קודם בע״פ שנשחנו דפסח ס״ל דב״ב י״א דף דזבחים ב:מ׳
 יום דמקנת הואיל פשול לשמו שלא בין לשמו בין חלות
מ׳ ופריך לפסח ראוי כ ה:  אי אימתי דאקדיש פסח א'
 או לשמו בין לפסול ונדחה ייד שבא כיון א״כ .בי״ג
 לב״ב הנמרא וחירן .ונראה חוזר אינו א״כ לשמו שלא

 תקשה דא״כ רק חלוש. אחר הפסח אש להקדיש ך נר
למימר, איכא מאי מבטשור למקחו מלריס פסח יליביה

 הפסח וא״כ שלמים קרבי לא דב׳׳נ דס״ל לב״ב ו-״ל
 הוי שלמים למקרבי אנחנו בשלמא כלל נראה היה

 קודם משא'כ שלמים הוי השנה ימות בשאר דכסת ר־וי
 מבמשור מקחו לכך נדחה שייך ולא נראה הוי ולא ני״ח
 בל'ה אבל בניו בשביל בניו ואח אהרן אח לו יובן וח״כ
 מלרים פסח האיך תקשה וח״כ ונדחה נראה היה

 והיינו שלמים נח בני קרבו שלא ול׳ל מבטשור מקחו
 קי״ו דף דזבחים בנמ׳ דאמרינן המילה. היא דקחמר

 בני שהקריבו המולה היא כ״ה פ׳ בראשית במ״ר ו:!
 .אתרן חסא אס דהיינו רק קרבו לא שלמים אבל נח

 שמטנישין מג׳יל רק בישראל מיתה שלא חטאו היה ומה
מה סוס שבא מכח יהיה וזה  ביד ואיתא בים ורוכבו פי

 מדרש וימורן בפרטה מיחה שלא טל נטנשו דממו יוסף
 סוס בא כי מה מפני ומד למולם ימלוך ה' בשלח לקוט
 יהודה זכה מה מפני בנמ׳ דתיתא וכו' ורכבו פרטה

 דיו פריך דהגמרא רק בלט מה שאמר מפני למלכות
 יהודה וירד אחיו שאמר כמו כמכירה על שיכפר להנלה
 אוחו מוכרים היו לא בידם מיחה דאילו מגדולתו שירד
 וצ״ל למלכות יהודה זכה ולמה מיחה שלא טל ש'מ
ר ׳יחא כמו ד טיב דף ויחי בי׳  בגווי׳ דשמים הואיל ע׳
 יהודה של בשמו השם דכל הוא לעונם ימלוך ה׳ לכך
 שפיר וא״כ מיניה יטדי לא ומלכותו למלכות זכה לכך

 של שמו בשביל למלכות יהודה יזכה ומד לעולם ימלוך ה׳
 דיו וצ׳׳ל בלע מה שאמר בשביל דילמא רק הקב״ה

ל רק מלמכור באחיו מיחה שלא הנוכירה טל לכפר  מנ׳
 פרעה סוס בא כי נ"מ לזה מיחו שלא על דמענישין

 פרעה פוס שבא אחר מטם דאיתא רק וק״ל בים ורכבו
ב קי״ב דף ה׳ במעשי דאיחא בים ורכבו  וכתבתי ע׳
 רק נטבעו ע״ז משמשי אף לכך ע״ז עצמו שמשה משום

ז כמד״א נימא אם  מטם אא״ל ״כ6 דוקא בשריפה ע׳
. מיחו שלא הראשון טעם וצ״ל הנ״ל  כל ואיחא בו

 לכך וא"כ זר אל בך יהיה לא עע״ז כאלו המתגאה
 משום צ״ל שנדחה אהרן ענין מה והיינו שריפה חייב
 שמשה ה״ט החם דילמא רק מפרעה וראיה מיחה שלא
כ וצ״ל פ״ז א״פ  ומנ״ל יפה בשי דע׳ז לשרפו היה דא'
 העולה היא והיינו בשריפה שהמתגאה מכח וצ״ל .זאת

וק״ל באש נופל המתגאה שכל מוקדה מל

ת א ' .המולה מורת ל  עלי ללמד בא הזה העני! הי
 וללמד הלילה כל כשר שיהיה ואמורים חלבים הקטר

 עלו אם ואיזה ירדו עלו אם איזה המוקדשים פסולי על
 אלו את אני מרבה מ״א דף נדה דבגמ׳ וי״ל ירדו לא

 פסוליו היו שלא אח אני ומוצא בקודש. פסוליו שהיו
 היתר ויש זה בקודש הפסול שכל החום׳ וכתבו .בקודש
 בקודש שלא שפסול וכל .ירדו לא עלו אם אחר בקודש

 ירדו לא עלו דאם קי׳׳ל ולילה ירדו עלו אם הקדשים בכל
 חלבים הקטר מצינו אטפ״כ הקדשים בכל שפסול אף

 פרש״י יובן שפיר וא״כ הלילה כל שכשר ופדרים ואברים
 ואברים חלבים הקטר על ללמד בא הזה הענין הרי

 המוקדשים פסולי על שפיר ועכשיו הלילה כל כשר שיהיה
.וק״ל ירדו לא עלו אם ואיזה ירדו עלו אס איזה

שמיני־ פרשת
 לו אסר לגשת ובוש ירא אהרן שהיה לפי ברש״י

 דהקשו נבחרת לכך כי בוש אחה למה
 דהא סניגור נטשה קטיגור אין דאמרינן המפרשים

 וחרצו עגל מעשה על ויכפר המשכן זהב, יבא אמרינן
 אדרבה קנ״ס אין שייך לא החטא לתקן המצוה■ דבא היכא
 בל״ה המצוה אם משא״כ לתקן צרץ אדם שחטא במה
 לגשת ובוש ירא שאהרן והייני קנ״ש אין שייך בזה
 ע״י לכפר לגשת ובוש ירא היה המגל נטשה שע׳י לפי

ל ביש אתה למה משה לו השיב לזה עגל מעשה  דס׳
 שייך ולא החטא לתקן נבחרת לכך כי אדרבה קנ״ס אין
ם. אין ב קנ״ח דף בשלי׳ה ועיי! קנ פ' ועיין וק״ל פ׳  ב

 ותמצא הנ״ל לפ׳ שייך מה תצא כי ובפרשת משפעים
נכונים דברים

תזריע פרשת
 הליכות חקרי אל עולם הליכות מסיים נדה
 מובטח יום בכל הלכת הלומד דנל הלכות אלא

 דאיתא וי״ל נדה בריש אוהו לקשר עוה״ב בן שהוא לו
 ולכך הלכה של אמות ד׳ בתוך אלא שורה השכינה אין

 P באמת דלמה רק עוה״ב בן שהוא מובטח שפיר
ע לשין באבק דכולה דאיחא יי״ל  מסתלק הרע ילשו; הי

 לשון של תקנה מאי קאחר דבגח׳ רק מישראל שכינת
 מכח שורה השכינה אי! שניר וא״כ בחורה יעסוק הרע
 דאז הלכה של אמות ד׳ בתוך אלא לשה״ר אבק חטא

 סיפר דאם מדייא כאידך נימח דאס רק החטא מתקן
 דהי״ת תלוי יהיה דזה וי״ל זאת נסתר חק^ה לו אין

 דהאיך פסח בהלכות בשל״ה הוא וכן קנ״א בדף הקשה
 .סניגור נעשה קטיגור אין דהא נדת דם תיקון לחוה נחנה
 הרע לשק בדיביר חטח שאדם כא! גם הקושיא וא״כ
 שלהם חירון וצ״ל קנ״ס אי! אדרבה חורה בדיבור יתקן

 ,הנ״ס אין שייך לא שחטא דבר אוחי לתקן שבא דסיכא
 שפיר וא״כ לתקן צריך שחטא דבר באותו ואדרבה

ץ מכת וא״כ הרע לשון על לתקן חורה של ן ד ק ל׳  מ
ס אי! גווגא כהאי אמרינן דלא ש״מ וי׳  ל ול י

הלומד דכל הלכות אלא הליכות תקרי אל
ג ב! שהוא מובטח יום בכל ה׳ ' :עו
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ם ש  אם כי צרעה לרפאוה להשהדל יאסור ר<;אנעי ב

 דהיינו מון יכופר ואמה כחסד והיינו הכהן ע״י
סי שהוא כהן  להשחיל אהור בצרעה מעם לחה וי״ל ח

תרן וי״ל חונים משאר יוהר רפואה  דב״ק גמר׳ בהחלה ינ
ה (יןז מגן אשי׳ ע״א) פי  יאיהא עפ״י שוויא מגן במגן י

 שלח ולמה .לרפאוה לרופא רשוה יניחן האז/ו פ׳ בזוהר
ה ב׳ ק  משום לרפאוח יוכל הרופא אם החולי בהחלה ג
 לפזר וצריך מרעיה בבי נכל מפסיד להיוה מליו יאהגזר
 מרפא אם משא״כ בשכר אוחו מרפא אם והייט מעות־ו

מנן אסי׳ והיינו הנ׳׳ל תירוץ שייך לא בהנם אותו  במגן י
 דאיתא רק לרפאוהו יכול שלא שווי' מנן בחנם פירוש

 ממון ברישא רק החלה בנפשות כונע הרחמים בעל אץ
 בנופו אותו מעניש אזי לאו ובאם מוטב יחזור אם

 לשה״ר שסיכר וכיון הרע לשון על שכאו בנגעים משא׳כ
 רכואה שייך לא וא״כ יסורין דוקא רק תקנה לו אין

: לצרעת

מצורע פרשת
 אלהים אמר ולרשע הה״י המצירע תורת זאת במד״ר

.כיך עלי בריתי ותשא חוקי לספר לך מה
 לגביאים תורה מחי־יז והיה ודורש יושב היה עזאי בן

 בסיני נתינתן כיום שמחין וי״ת מחצהנו האש זהי׳
 זאת במצורע כת־ב פעמים ה׳ במד׳ יאיתא וי׳ל

 צ״ל וא״כ ספרים חמשה ננד . המצורע תורת
 שבעת ששימש משה על קאי שבעה עמודיה דחצבה

 מייואים ימי שבעת רק שימש משה וא״כ מלואיס ימי
 בגמרא כרבא תד דמתמול צ״ל וא"כ בשמיני ולא

 רבני בניכם בני ולא בניכם וא״כ ע״ב) ק׳*ג דב״ק(דך
 של בתורתו שא בר לתרץ נקדים רק כבנים אינם בנים
 ר״מ של בתורתו מפי די״ל חושים דן ובן כתוב הי׳ ר״מ
 תורה למד האיך ור׳ימ ל׳ דך חגיגה בגמ׳ דאיתא וי״ל

 יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן כידשפתי כתיב דהא מאתר
מ׳ ותירץ .הוא צבאות ה׳ מלאך כי מפיהו  אחרינא קרא הנ
 לדעתך תשית ולבך תכמים דברי ושמע אזנך הט כתיב־

 בקטן הא בגדול הא קשיא לא אהדדי קראי קשיא אלא
 וא״כ בגדול משא״כ ממעשיו ילמוד פלא ח״שינן דבקטן

 ולרשע אא׳״ל לפי״ו וא״כ מרשע אך יד רשאי גדול
 טוב יהי׳ לרשע אך דהא חוקי לספר לך מה כו׳ אמר

 כמו לעוה״ב זה מכת ויזכה גדולים תלמידים עם כשילמוד
 דאיהא בכלוגתא תלוי יהי׳ דזה וי״ל מאיר ר׳ עם אחר

 כתיב מדלא ופרש״י בנך את יסיר כי כ״ג) (דך ביבמות
 בט בן טל ולא קפיד בתו אבן דווקא ש״מ תסיר כי

 שחמיו ממש בנו על קאי בנך אח יסיר דכי פירשו ותוס'
 זרעז אח יסיר כי כתיב ולא חתנו דהיינו בנך את יסיר
 ותום׳ דרש״י וי״ל בנך קרוי לא מנכרית בנך דבן ש׳׳מ
 להסרה בגדול חיישינן לא דלרש״י בזה מחולקים יהיו

ל דו  את יסיר כי למוקמי א״א וא׳כ ממעשיו ילמוד לא ^
ץ ג ך דהיינו -  חיישינן לא בגדול דהא .חתנו שהוא מ

ד מו ל תו. אבן לאוקמי וצריכין מעשיו ©ז׳ ולסוס' ב
 דאך ס״מ תתנו דהוא ממש אבנך בנך את יסיר ני

ל מ ג  דקאי יסיר דכי לומר צריך ולרש״י להסרה חיישינן ל
 לתוס׳ משא״כ בנים נקראו בנים דבני ש'מ ארכע־׳ו

בנים קרויים אינם בנים בני אבל ממש בני על לזי מ׳יא

 דיפקכ ח״א שבעים למנין השלים מי בסד״ר ואיתא
 הי״ת ותירץ ישראל בני שמות ואלה דהא רק .השלים

כ ישראל נקרא יצחק אך א'  רק ישראל בני שפיר ו
 קרזייץ בנים דבצי וסירן וכו׳ שמעון ראובן קחשיב דהא
 למימר ליכא בנים קרויס אינם בנים בני אם אבל בנים

 וכתב השלים תושים ד! בני מד״א כאידך וצ״ל כו׳
 בלא ומת א׳ עוד שהיה ש״מ חושים דן בני מוכתיב הי״ת
 בנים דבני נימא אם אבל שמו נכתב לא לכך בנים

כ בנים קרוים  כאידך רק השלים חושים דן בגי אציל א'
 ר״ס של תורתו מכת שפיר וא״כ השלים דיעקב מד״א
 ני וא״כ להסרה תיישינן לא דבנדול וצ״ל מאחר שלמד
 קרוים בנים דבני ופרש״י בתו בן על קאי בנך אס יסיר
 ולכך חושים דן בני ואצ׳׳ל השלים יעקב וא״כ .בנים

וק״ל תוש־ם דן בן כתוב הי׳
ז ״ פ ^  דתמשה ש״מ המצורע תורת ואת הנ׳׳ל המד׳ יתורץ ו

 על קאי שבעה עמודיה חצבה וא״כ ספרים
 זימני בתרי וא״כ .חד דמתמיל ימים ז׳ רק ששימש משה

כ כבנים אינם בניס בני וא״כ חזקה הוי א'  יסיר כי ו
 בגדול אך וא״כ החום׳ כפי' ממש בנו על קאי בנך את

 גדול הן רשע אצל ללמוד אסור וא״כ להסרה חיישינן
 לספר לך מה אלהים אמר ולרשע שפיר וא״כ קטן או

 יושב הי׳ עזאי בן דמדרש סיפא -ץ ית הנ״ל ועפ״י חוקי
 ל׳ דך דתניגה גמרא נקדים רק .לכאן ראי׳ מה ודורש

 לא כתיב הא א״ל פרנסני רבי לפני באתה אתר של בתו
 תזכור ואל מורתו זכור רבי אמרה בעמים נכד ולא נין

 וי״ל המדרש בבית ספסלו וסכסך אש ירדה .למעשה
 תלמידיו פט שלמד מה לאתר זכות דאין סובר הי׳ דרבי
 מעשיו ילמדו שלא דחיישינן אצלו ללמוד דאסור דס״ל

 כפירוש ממש בנו על קאי בנך את יסיר דכי בגדול אך
 אינם בנים דבני בתו בן על דקאי כפירש׳׳י דא׳׳א תוס׳

 בנותיכם אבל בניכם בני ולא דבניכם בנים קרוים
 מעומד דוקא ללמוד חייבים אם לדמות ויש ללמוד חייבים
 דווקא מוהל דלכך פ״ט) (דך סנהדרין במס׳ דאיתא

 ׳׳ט) ר (דך בשל״ה איתא וכן כקרבן דהוי משוס בעמידה
 ת'וי ויהי׳ .בעמידה ללמוד צריך ולכך כה״ג נקרא דת״ח

 א״צ עולה בתורת העוסק כל דת״א דמנתות בפלונתא
 עמידה וא״צ קרבן הוי לא א״כ קרבן ולא עולה לא

 הוי דאם .בתורה חייבות נשים אם ג״כ תלוי יהי׳ ובזה
 לא אם משא״כ .אהרן בנות ולא אהרן בני א״כ כקרבן

 שפר וא״כ בתורה חייבות נשים דאך י״ל כקרבן הוי
ל תורתו שיזכור בקשה אתר של דבתו  לגדול דמוסר דס׳
 ללמוד לגדול אך דאסור סובר תייא ור׳ אנלו ללמוד
 בתו בן דעל ממש בט על קאי בנך את יסיר דכי אצלו
 ולא בניכם דכתיב בנים קרוים אינם בנים בני דהא א״א
 חייבות דבנות וצ״ל .בנותיכם ולא דילמא רק .בניכם בני

 כך בישיבה מוסר וא״כ כקרבן הוי לא וא״כ בהורה.
 בביהמ״ר ספסלו וסכסך אש בא לכך רבי סובר היה

 בעמידה דוקא דחלמוד בביהמ׳׳ד לישב דאסור להראות
 סוך יתורץ ובזה .וק׳ל רבי כסברת שלא מוכח וירכיה

 וא״כ עזאי דבן ודורש יושב היה עזאי בן דלכך המדרש
 ש״מ חקי לספר לך מה אלהיס אמר ולרשע מכת שפיר

 בנו על קאי יסיר וכי גדול אך מרשע ללמוד דאסור
 ולא ובניכם בנים קרוים אינם בנים בני אבל ממש

כבן וסייט בתורה יבות ת בנותיכם אבל .בניכם כני
פזאי
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 ח»»ה דגשים וא״כ גחורה סייטח דגנים דס״ל '618

 ללמוד מוסר וא״כ כקרבן הוי לא חירה וא*כ .בסורה
 דנ»תר ודורש יושב עואי כן היה הנ״ל מגח בישיבה
רן .כישיבה מ  תורה מחריז והיה המדרש פוף ג״כ וי

 מדכרי ילפיגן הורה דברי אם הליני דגנמרא אים ל:ב
 וי״ל ילפינן היה היכן יחוקאל עד דאמריגן כמו קבלה
 אפי׳ בסיני נאמרה דהכל נימא אם בפלו<סא תלוי דיהיה

 ״כ6 .וכתובים נביאים מכ״ש לחדש עתיד שתלמיד מה
 הכל אי! אם משא״כ קבלה מדבייי תורה ילפינן שפיר
 דח״א לעיל במ״ש תלוי יהיה דוה וי״ל בסיני נאמר

 שליש במקרא שליש ושלשתם אלא ושננסם תקרי אל
א והקשת כו׳ במשנה  וקי׳׳ל לבניכם ושננתס כהיב הא הת׳
שנה. מלמדו אינו מקרא מלמדו  חייב דלבנו ותירן מ
 ללמוד 5א* לבט דאף ס״ל מד״א ואידך הכל ללמוד

 תורה בט את המלמד כל דקאמר בזה תלוי ויהיה הכל
 משנה מקרא הכל ניתן בסיני ואם .מסיני קבלו כאילו
 אס משאיכ .הכל נמי בנו עם ללמוד תייב א״כ נטרא
 ללמוד חייב אינו כפיר מקרא רק הכל ניתן לא בסיני

 בני ואף בניכם נימא דאם רק מקרא רק בנו עם
כ בנים קרוים בנים דבני בניכם  ח׳׳א של תירון אא׳ל א'
 דנשים ש״מ ודורש יושב שהיה מכת שפיר יא״כ הנ״ל

 שפיר וא׳יכ בניכם בני ולא בניכם וא׳׳כ בתורה חייבות
 לבניכם ודוש״תם בנו עם משנה מקרח תורה ללמוד דתייב
 ולכך בסיני ניה! הכל וא״כ בנו ל:! משא״כ הכל דוקא
 מורה דברי דילפינן לנביאים תורה מחריז שכיר היה

 המדרש סוף ויתורן בסיני נית! דהכל קבלה מדברי
 בני ולא דב/יכם דמכת מסיני כנית! מהלהע האש והיה

כ בניבם א'  יום בניכם ולבני לבניכם והודעהם מאי ו
 דף דברנות בגמ׳ דאמרינן כמו וצ״ל בתורב עמדת אשר
ס/י דמה כ״א  אסור קרי בעל ד״ת אף קרי בעל אסור ב
 וצ״ל טומאה מקבל דאינו כחש דברי כתיב דהא רק בו.

 כשלמד לכן באש דנתנה כאש דברי כפשוטה פירוש
 ־ח הנו עוף כל ב״ע ביהונת! כמו מתלהט האש לשמה

 מתלהט האש והיה המדרש דאמר והיינו נשרף היה עליו
 שכתב מה מכת כפשוטה י״ל או וק״ל משיני כנתינתן

 ממזרת התורה פוסקת אינה דשוב פ״ה דף בב״ס הת״א
 ומשם פסק לא יסף ולא נדול שקול והיינו אכסניא על
 והיינו בסיני נאמרה דהכל עכשיו אף לת׳ת השפע בא

 ולא בניכם וא״כ ללמוד חייבות דנשים ש״מ שישב מכת
 הלומד כל להראות לבניכם והודעתם וא״כ בניכם בני
 חוזרת שהתורה לפי הדורות כל עד לומד כאלו בניו עם

 תורם מכריו שהיה שפיר והיינו בסיני נאמרה שהכל וצ׳ל
־ וק״ל לנביאים

׳ £  זאת לטמאו או לטהרו תזריע דמסיים מצורע ב
 היאך לדקדק דיש טהרתו ביום המצורע תורת

 ס״ם דף דמיר דבנמ׳ וי״ל טהרתו ביום מצורע קורא
 דפתת הואיל טהור קדם לבן שער אס ספק אם ע״ב

ר. שיהא אתזקתיה גברא אוקמי דהא קרא דליל  טהו
ע לו שהיה דהיינו בטהרה מוחזק שאי! דאיירי ותירן  נג

ר  שיטהר עד שני לננע נזקקי! אין דהא דהקשה רק מ
 ש-שאר מננע שסגר שהיה בכ״נ דאיירי ותירץ ראשון נגע

ע אצל וראה לטהרו לראות כהן ובא מ »  שמלד הנטהר ה
ע ק פער אם ספק היא פניה בב״פע רק שניה ננ  ל
נברא האי נתנעק לא עדיין דהא טמא דיפיה והא .קדם

 לטמאו או מטהרו להראות הכתוב הוצרך ולכך במהרה
 לטמאו או לטהרו והייני .תחילה בטהרה הכתוב שפתח

 אוקי בל״ה דהא דל״ל מקוצי התוספת קושית ותקשה
 טהרתו, ביום שניה הנגע שנולי וצ״ל טהרה אמזקת

 • וק׳׳ל טהרתו ביום המלומג מורת ואת והיינו
ה ר ט פ ח  ויאמר האלהים איש את השליש ויען כ

 היהיה בשמים ארובות עושה ה׳ והנה
 .תאכל לא ומשם בעיניך רואה הנך ויאמר הוה כדבר

 מן טימא ומתיח כוין פתת היה ואלו התרגום ומתרגם
 ארובות עושה ה׳ והנה אמר האיך לדקדק דיש שמיא

 ארובות ה׳ יעשה אם דהא הוה נדבר היהיה גשמים
 להיות הוה כיבר יכול לא למה שמים מ; וירד בשמים

 ,בשמים ארונות שיעשה הוה כדבר היהיה לומר והיה
 ולפתות נס לעשות הקב״ה שיכול האמי! השליש דאף וי״ל

 מתמיה שהיה רק משמים תבואות לירד בשמים ארובות
 כדבר היהיה תבואות וירדו בשמים ארובות ה' שיעשה אף

 תענית בגמ׳ דאיתא בשקל שעורים שאשים שיהיה הוה
 אנודא קאמינא שמואל דבת ברה מרי ר׳ אמר פ״ג

 דקאי למלת דדמי מלאכי לרנהו להו ותוינא פפא דנהר
 וקאתן דסמידא קימתא והוי לארבא ומליינא חלא מייתי

 דמ׳נשה תובנהו לא ואתינא מנייהו למובן עלמא כולי
 .עלמא כולי בין1ו מפרווגא תימים אייתי למתר הוא <םים
 ממעשה ליהנות דאטור נסים מעשה לקנותן אסור וא״כ
 ארובות ה׳ שיפתת אף השליש דקאמר והיינו נסים

 ה1ה כדבר היר%יה אעפ״כ משמים התבואות וירדו בשמים
 ס נס ממעשה לקמת דאסור בשקל שעורים סאמים שיהיה
 שיהיה אלישע השיב ולכך נסים ממעשה ליהנות ואסור

 שיהיה הקב״ה שיעשה האמין לא שהוא מדה כנגד מדה
 כפשוטה אלא ליהנות שאסור נס בדרך לאו בשקל סאחיס

 שאתה להנות מותר ויהיה אדם מעשה מ! היה כאשר
 מעשה שיהיה סבר שהיית כפי תאכל לא ומשם הראה

;וק״ל הנות ל ואסור נסים
ה ל ט ^  3תאכ לא ומשם בעיניך רואה והנך בילקיט ה

 מדה כנגד מדה הקב׳ה של שמדוחיו מכאן
 סבר הי׳ דהשליש הנ״ל ולפי מרה כנגד מדה מאי דצ״ע

 וירדו בשמים ארובות ה׳ שיפתת הזה דבר שיהיה אף
 הי׳ לכך נש בדרך שיהיה מזה לאכיל נוכל לא תבואות

. והוא וק״ל מזה אכל ולא התבואה את שראה ן ט  נ
 לא שהוא היינו מרה כנגד דסדה פרפיי דתלק ובגמ׳
 הבאים תוהו רמסו ולכך שעורים למכור שיהיה האמין
 לעיל שכתבה מה ולפי אתר בעני! פירש והח״א לקמת

יותר נכון
ש ר ל מ  תכמתו כל הרי לרות ופת ללדת פת קהלת ב

ת. ועת ללדת פת שאמר שלמה של למו
 השרת מלאכי דאמרי חטא בלא מיתה אם דפליגי וי״ל
 אף בגמ׳ וקאמר ואהרן משה איכא והא הקביה לפני

 ומנס הגיע לא עדיין האמינו אלא האמנתם לא יען הן
ופת ללדת עת שלמה אסר האיך לפ״ז וא״כ וקצם
ולפי המיסה זמן נגזר לידתו שמיום במד׳ דאיסא למות
 בשעת לגזור אא״ל וא״כ תטא בלא מיתה אין הגיל
בלא מיסה דיש סבר כמלך דשלמה וצ׳ל המיסה לידה
שנים ק״ך שהיה משה פל טעם נתת יש ועכשיו רק מטא
 שיהיה הטעם לומר ונריך אבותיו לשני הניע ולא ימיו

ip תרומתו היה דשה דוקא דלמה רק עולם של תרומתו
עולם
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 יהיר«ין היפה הוא והיה כמשה קס ש'א משום וצ״ל מולם
כה. ס!  דכחיב פלמה ומ,ו קם במלכים נימא ואם הי

 היפה היה הוא א״כ משה זה מ־יר; האדם מכל ויחכם
 שלמה של חכמהו מכח והיינו זאש נסח'־ משה מ! פהחנים

 של ש־ומתו שהיה למימר ליכא וא'כ ממשה יושר שהיה
מ/ו שאילו מש בהשא משה דאף וצ״ל עילם  עדיין הא

 עת והאיך חטא בלא מישז אי! וא'כ קצם הניע לא
 ,וק״ל המישה זש! ^גזר לידה בשעש למוש ועש ללדח
א דף מלכים ילקוט מדרש לשרן יש הנ״ל ועפ״י  ע״ב ע׳
 נאמן בישי בכי' שנאמר מש? זה מהימן אדם רכל ויחכם

 העצים על לדבר אפשר וכי העצים על וידבר הוא
סה נטהר המצירע מה ספני אמר אלא  שבגבוהים בנ

 אדם ע״י אלא ואזוב ארז בפן שבנמוכים זבננזוך
 א״ע משפיל וכשהוא בצרפש נלקה כארז עצמו שמגביה

 בהמה מה ניכני בהמה ופל להשרכאוש סופו כאזוב
 האיך לדקדק דיש א׳ בהיש! ועוף סימנים בשני נישרש

 וכו׳ עצים על מדבר שהיה משה זה מן מה ויחכם הלה
 את שהגביה לפי דקאמר כמו י״ל וב וא ארז שפן מפני
 למימר. אשא מה בתים בנגעי לדקדק דיש רק עצמו

 בעל שאי( אדם חטא על באים בשים נגעי אף די״ל רק
 רק בששובה יחזור דאולי שחלה בנכשוש גע כ הרשמים

 דעירובין ובגמרא הרע לשון על באה צרעש חטא דהא
 יסורין וצריך שקנה לו אין לש״ה סיפר אם שיא פ״ו דף

 וזה בחשובה שיחזור שייך לא וא״כ בצרעש נלקה להיוש
 העמודים בווי ראישא סלע בהכאה משה בשעא שלוי יהיה

 לשנות היה סלע בהכאש משה דשטא ע׳״ד ט״ו דף
 חטא שישראל לפי יוצאים ם הס והיו א' פרק לישראל
פ מצמא גרונך מנע ע״ז דף דיומא ובגת׳ כלש״ה  מ,
 לש״ה ושיקון לצמא גרונך יבא שלא הרע מלשו! לשונך
 אחד פרק להם לשנוש למשה היה לכך בשורה יעסוק

 לו אין סיפר דאם נימא דאם רק יוצאין המים והיו
 שקנה לו אין סיפר נימא דאם רק זאה נסתר תקנה

 שמש בצ״ל וא״כ סלע בהכאש במשה הטא היה לא א״כ
 קם שלא צ״ל וא"כ עולם של שרומשו שהיה שנה בק״ך
 משה זה מהיס, שיחכם מכש רק במלכים אף כמשה
 שמת לומר וצריך עולם של תרומתו שהיה אא״ל ולכך

 שסיפר דאף א' פרק לש.וש לו שהיה סלע הכאת בחטא
 אדם חעא על בשים נגעי שכיר וא*כ שקנה לו יש לש״ה

 וידבר ולכך שקנה לו יש שסיכר שאף בתשובה שיחזור
 שבנמוכים ובנמיך שבגבוהים בגבוה שמהר העצים על

 ישפיל נגעים עליו ובאו כארז עצמו אס הגביה שאס
 הם גס י״ל בשים נגעי לך ודקשיא כאזוב עצמו
 עליו יבא ולא בתשובה שישוב כדי אדם חטא על באים
 דגבי ששוכח העצים על שדיבר ועכשיו וק׳יל. צרעת
 מה מפני בהמה על וידבר לכך באים בשים נגעי

 בל״ז בשלמא .א׳ בסיס! ועוף סימנים בשני נשחט בהמה
 שורת זאש דכפיב ח’כ דף דחולין בגס׳ דאישא כמו היו

 שצריך לעוף בהמה שיות תורה באיזה והעוף הבהמה
 עכשיו משא׳כ א' בסימן דפיף למעט זאת וכתיב שחיטה

ל דהלישוד מוכח יהיה  בפסחים מד״א כאידך אתיא הנ׳
ף  שורת זאש דכשיב כשר לאכול אסור הארן דעס מ״ט י

 מושר שורה שלומד במים אשר ורומש והעיף הבהמה
 הארן לעם יהיה דא"כ הקשה דחיא רק בשר לאכיל
זה וי״ל במים אשר ורמש דכתיב דגים אף לאכול אסור

 דס״ל קי״ג דף דזבחים בגס׳ בפלוגשא שלוי יהיה
 ט״ו סי׳ ל״ב פ' נח במ״ר דגים על המבול נגזר לא

ל אשר דחד אישא כ״ש ובפ׳  שבמים דנים על דאף ס׳
 הושר דלמה דאישא הגדול ליס שברחו אלא המבול נגזר
 החיות כל ניצולו שבזכותו לאדם משא׳כ בשר לאכול לנח

 ולכך לנח הושר לכך נאבדו נח היה לא ואלו ועופות
 היו לא שם היה דאילו בשר לאכול אסור הארן עם

 שבים דגים פל דאף נימא אם וא״כ בזכותו נ־צוליס
 נח מכת דניצולו דגים אף לאכול אשור ע״ה א״כ נגזר

כ נגזר לא שבים דגים על אם משא״כ  ע״ה אף א'
 זכרנו ע״ס וי״ל .הצלה צריכין לא דהא דגים לאכול מושר

 בלא חנם ודרשינן חנם במצרים נאכל אשר הדגה אש
 מצות. ע"כ לא אם אסור לאכול בשר משא״כ מצות

 דלא לא״י המבול ירד דלא ח״א זבחים בנס׳ ואישא
 דל'ל משו בחרבה אשי־ כל וכתיב זעם ביום נושמה

 המבול היה דלא ש״מ אלא מקים בכל המבול היה דהא
 משו בחרבה אשר כל והיינו בהכלה משו ואעפ״כ בא״י

 המבול שהיה ס״ל ואידך המבול היה שלא במקום אף
 וייל .שבים דגים לאפיקי משו בחרבה אשר וכל בא״י
ע ונתחי ארן אל שבואו כי בפלוגתא שלוי יהיה דזה  נג

 דהמפרשים רק הארן נלקה שבעונם נתבשר בשורה בשוכם
 בעבור האדמה אש עוד לקלל אוסיף לא כתיב הא הקשו

 הוגשמה לא דא״י ז״ל העשיל מוהר״ר בשם ושמעתי האדם
 על קאי לקלל עוד אוסיף לא וח״כ באיי מבול היו שלא
 ולא לומר שייך ולא המבול היה לא ההם דהא א״י

 בפונם י’דה נתבשר טובה בשורה שפיר וא״כ אוסיף
 שנטהר העצים על שדיבר מכח שכיר וא״כ הארן נלרך.
 בחטא באים ג״כ בתים ונגעי שנתגאה לפי ובאזוב בארז
 האדם בעבור לי(לל עוד אוסיף לא כתיב דהא רק אדם
 אוסיף לא חיי על קאי ולא מטל היה לא דבא״י וצ״ל

 היה לא בא״י אף מחו בחרבה אשר כל דכתיב משום
 .דגים למעט מתו בחרבה אשי כל דילמא רק מבול שם

 וזאת קרא שפיר כ”וא הגזירה ה ה דגים על שאף וצ״ל
 הורה שלמד מי במים אשר ורמש והעוף הבהמה חורת
 לך ודקשיא בשר לאכול אשור ע״ה אבל לאכול מוחר

 אסור ם דג דאף באמת י״ל ביזים אשר ורמש כתיב הא
 לומר לנו אין וא״כ כו׳ נגזר דגים על דאף .ע״ה לאכול

 בהמה על וידבר ולכך אחד בסימן שניתר פוף על
 .וק״ל אחד בסימן ועוף סימנים בשני ניתר מה מפני
 נגזר דלא ע״ג ע״ב ע״ח דף בחלק שבע בבאר ועיין

 דרכם את השחיתו שלא והטעם שביס דגים על במבול
 או מאליהם חיים בעלי השחיתו אם פלפול שם והביא
 אדם בני ינולין היו לא שכיס דגים ולכך הרביעו אדם שבני

 שהשחיתו למד״א משא״כ עליהם נגזר לא ולכך להרביע(
 הנ״ל וע״פ .השחיתו שבים דגים אף וא״כ . מעליהם

 אותם ויברך בראשית פ׳ בבעה״ט והובא מסורה לתרן יש
 אוכל והעוף .ירב והעוף במסורה ג' בארן ירב והעוף
ף. הבהמה שורת זאש אוחם העו  דה״פ הוא וכתב ו

 אוכל והעוף ירב והעוף והיינו מרובים טהורים דהעופוש
 בשביל במבול דגים מחו לא לכך צח כ' בבחיי דאישא וייל

תברך. עוף נם דהא דהקשה רי( שנתברכו הברכה  נ
 בשם ע״ד ס״ח דף נח ס׳ בחד׳ר דאיתא לי ו׳.ראה
 מטהורים מרובים טמאים היו המבול דעד פ״ג הר״א
צוה לכך הטהורים ולהרבות טמאים למעט הקב״ה ורצה

ליקח
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 המבול היה לכך ואיה כ״א ומטמאים מהטהורים ליוןה

כ דגים משא״כ הטופיח מל א׳  על הגוירה היה לא ו
 מורס והיינו!אח דגים לאכול מותר ע״ה ושפיר .הדגים

 ירב והטון! המסורה והיינו דגים ולא והטון! הבהמה
 המבול היה למה דא׳כ רק הטיפות גם דנתכרך בארן

 להרבות כדי אוכל והטון! קאמר לזה העופות טל
 מותר דגים אבל בשר לאכול אסור ע״ה וא״כ הטהירים

דגים לא אבל והטון! הבהמה תורת זאת והיינו .לאכול
{דגים לאכול לע״ה דמותל

טות אחרי פרשת
ט ו ה ל  אבא א״ר פ״כ במד״ר תקכ״ה) רגיז שמיני ד

 כרה לאכר מרים מיתה פ' נסמכה מה מפני ’
 גדיקים מיתה כך מכפר פרה שאכר שכשם מגמד אלא

 לשבירת אי־ק מיתת נסמכה מה מנגי יוק א״ר מככי־ת
 אהרן מיתת הקב״ה לכני קשה שהיה מלמד אלא לוחות

 אהרן בני מתו בניסן ב״א חייא א״ר הלוחות כשבירת
 שיוה״כ שכשם מלמד אלא ביוה״כ מיתתן מזכיר ולמה

 שנא׳ מכפר שיוה״כ ומנין מכפרת צדיקים מיתת כך מככר
 שמיתת ומנין אתכם לטהר טליכם יכפר הזה ביום כי

 וכתיב שאול טצמוח את ויקבור דכתיב מכפרת צדיקים
 ר״א שאמר דמכח וי״ל .כן אחרי לארץ הלהיס ויטמוד

 טינה שמט מכפרת פרה מה לכרה מרים מיתת שנסמכה
ת. דפרה  אמה דתבא רש״י שכתב כמי ונ״ל מכפר

 ולא הפרה את להקריב דלמה רק בנה את ומקנח
 שהטיקר לפי לדרך הנדה כמ״ש ונ״ל עצמו הטגל את
 מ״ו) דט״ז(דן! בגמרא דהא רק אחריה לשרש צריך פ״ז

 . מדרש גקדים רק אחריה לשיש צריך אם בזה פליגי
 משה אותם וישלח בז״כ והובא לך שלח ילקוט במדרש

 א״ל באסם מה לכס יאטרו אם כגנבים תכנסו אל א״ל
 טנביס של אחד אשכול וטל תחרים ה' וטל נים הרמ על
 אשירה ולקצוץ באים ע״ז למקור שמא לכם יאמרו ■נ)ם

 תמרים ה' ועל רמוניס ה' על איל לדקדק דיש .באתם
 ע״ז ׳לעקור שמא אמר ואח״כ ענבים של א׳ אשכול דפל

 ועוד באתם ע״ז לטקזר שמא לומר היה בל״ה באתם
 רק היו מרגלים די״ב וי״ל דברים י״א אמר למה

 ויהושע מת משה שהתנבאו מלך דין לו שהיה שיהושע
בר שום יהושע שיוליך רצו לא ולכך לארן מכנים  שאין י
 ליהודה ניתן דהא רק משא שום לשחת מלך של דרכו

 מיסה שלא בשביל המלכות מיהודה דנלקח וצ״ל המלוכה
 לעולם ימלוך ה' ברישא ויתורץ אחיו את שמכרו באחיו

 שניטל ש^ימא מכת וא״כ ורכבו פרעה שום בא כי זעד
 על דמענשין מנ״ל רק . מיתה שלא משום המלכות מיהודה

 דילחא רק ויכבו פרעה סוס בא כי מכת צ״ל מיתה שלא
 ה׳ במעשה דאיתא כמו ורכבו פרעה פוס דבא ה״ט

 לשרש צריך ע״ז דהטוקר אחד עד בהם נשאר לא דלכך
 . כאידך דס״ל ונ״ל ע״ז עצמו עשה ופרעה איריה
 תאבדון דאכד ילין! דחד ה״ט דע״ז בגמרא משא״כ

ז דהעוקר  דאבד ס״ל כאידך וצ״ל אחריה לשרש צריך ע׳
 כיבוש קידם דהיינו שורף ואח״כ דרדיף ללמד האבדון

 לשרוף צריך כיבוש ואחר רה אש לקצון לנרוע צריך
 רמו.ים ה׳ על שאמרו מכת והיינו חאבדון אגד והיינו

ס׳ צ״ל וא״נ .מלך דיכישט ש״מ * א׳ והשכול נמרים ו

מה. שלא טל  משום דילמא פרמה מעבדי וראיה מי
 האבדון דאכד כמד״א דס״ל אצ״ל לשרש צריך ע״ז דעוקר
 אם והי/ו כיבוש אחר ולשרוף ניטש קודם אשירה לקצון
 אשירה ולקצון באתם ע״ז לעקור שמא השתא לכם יאמרו

 שפיר יהורץ וא״כ כיבוש קידם לקצון צריך הנ׳ל דלפי
 חחריה לשיש צריך ע״ז דהעוקר ש״מ מכפרת שסרה מכת

 מיחו כלא מטעה ולא פרעה מעבדי דראיה וצ״ל ומנ׳ל
 וא״כ מיחו שלא בשביל שיה בעונש מענישי! דאין משום
 . בלום הלוחות לשבירת אהרן מיתת נסמכה למה קשה

 דקשה הקדישנו לא אשר יען אהרן מיחת על דקשה ייל
 על וצ׳ל אהרן משא״כ הסלע שהכה חטא משה בשלמא

 ישראל שכל כשביל לוחות שברי וכן במשה מיחה שלא
 משים וצ׳ל .חטאו שלא ליי שבט היה הא קשה משומדים

 לשבירת אהרן מיחש שנמשכה והיינו בישראל מיחו שלא
 משא״כ בלום אימר הייתי כך שוים דשניהם הלוחות
 מפני שואל ולכן זאת נסתר מכפר דפרה דקאמר טכשיו

 דקשה וקאחר .הלוחות לשבירת .אהרן מיתת נסמכה מה
 מתו בניכן באחד שאל לכן הלוחות כשבירת אהרן מיחס

 מרישא רק טוה״כ מיתתן מזכיר ולמה אהרן בני
 מיתת דקשה מוכח יהי' הלוחות שבירת דקשה מכת להרן
 ה׳ ניאץ בירך בוצע קאמר דבנמרא .הקב״ה לכני אהרן
 יהרג יקיים ולא ע״ז שיעשו מוטה שאמר אהרן על קאי

 דהא ה' ניאן דלמה לדקדק דיש רק ונביא כהן ה׳ במקדש
 אהרן סיה אס תלוי י״י׳ דזה וצ״ל אהרן קאמר שפיר
 כש-יטלה נתכהן דחתרן נימא אס משא׳כ שפיר כהן כבר

ד שפיר ולא כהן הי׳ לא עדיי! כ’א מבכירות עבודה ט  ט
 בשינוי. כבר כהנים קדושת דהי׳ גימא דאם רק אהרן
 אהרן מיתת קשה היה וזה אהרן הי' עביד שכיר א״כ
 שלמים אס תלוי יהיה דזה רק חייב הי׳ שלא הקכ״ה לפני

 ק.״א (דף בראשית בי״ת דאיתא .לאו או נת בני הקריבו
 בבכורים טבודה היה המשכן הותם שלא פד דאם ט״ב)

 בסיני כהגים קדושת היס אם משא״כ שלמים הקריבו לא
כ המשכן שהוקם קודם  לא דאס רק שלמים הקריבו א'

 .שלמים פרים ויעלו ויקרבו כתיב דהא קשה שלמים הקריבו
 מאי ו') (דף דחנינה הנסרא דתירן כמו לוניר וצריך

 דכללוס דפ״ל משום וניהות הפשט בלא שלומים שלמים
 דקשס מכת רק מועד באוהל ופרטות בסיני נאמרו
 לטובתן חדרבה דהא קשה הקב״ה לפני הלוחית שבירת
 תורה רק הי' הראשונות דבלוחות סרתם רגל נשכרו

 וצריך שכע״ס תורה אף היו שניות ובלוחות .שבכתב
 ותיק שתלמיד מה אף היו הראשונות בלוחות דאף לומר
 . בסיני נאמרו ופרסות דכללות צ״ל וח״כ לתדש עתיד
 .כהנים קדושת לומר צריך וא״כ הקריבו שלמים צ״ל וא״כ
 קשה ולכך אהרן טשה ושפיר כהן היה אהרן שפיר וא״כ

 כהנים דקדושת והשתא הקכ״ה לפני אהרן של מיתתן
ק הי' וא״כ הבכיריס שנדחו קודם ככר היה ה  כ?) א

 יוצאי כל וא״כ כהונה בתי בתים לה ויטש שזכתה מיוכבד
 בגמרא יליף שפיר וא״כ פנחס ואף כה.ים היו חלציו

 כהנים ד' מחזיק הי׳ שהכיור הנמרא דיליף כ') זבחים(דף
 דהא ברש״י והקשה .ובניו !אהרן משה בו ורחצו שנאמר

 .כהן משה היה לא כהנים ובניו חהרן כשהיו השמיני ביום
 ובניו אהרן מדכהיב יליף דהנמרא הזבח בברכת .תירץ
 .כבר פנחס נתכה! אס והיינו ופנתס ואית־יר אלעזר היינו

ש׳.דמו עי נפכה! לא דאהרן חומר הייתי אס משא'כ
הבכורים
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ק לא פגחס שסיר א״כ הנכורים כ פ  לזמרי שהרג מד נ

 כמ״ש וצ״ל הזנח ברכח של חירי! למינזר ליכא וח״ה
 משה לכהוצה כולם הושוו השמיני דביום פקודי בפ' רש׳י

 דח״א ילקוש ברז' בפלונסא הלוי יהיו זזה וב^יו ואהרן
 וביום ופרקו המשכן משה הצמיד מלוחים ימי ז' כל

 הטמיד השמיגי ניוס אן) וח״ח פי־קי ולא הצמיד השח/י
 מכה שי^צמיד זנו! דכל כחבו דע״ז ב:מ' וסהוש' וסרקו

 כהן דאין וקי״ל במה דין למשכן הי' ופרקו המשנן את
כ בבמה כפינה בגדי ואי! בבמה א'  ביום דאן) לנוד״א ו

מה דין למשכן פי׳ א״כ וכרקו ה-״מיד \ השת  ושפיר נ
 מ׳ש ושפיר השחיני ביום עבודה לעביד משה יכול היה

 לכהונה כולם הושוו השמיני יום שח.הו פקודי בפ' רש״י
 א״כ כרקו ולא העמיד השמיני דביום למד״א משא״כ

 .השמ/י ביום למשוח יכול משה הי' והלא במה דין היה לא
 בפלוגהא יהי' וזה כנחס עם כירש ובניו שאהרן וא״כ

 יום דח״א למלואים שמיני הי' אימתי דכליגי בילקוט
א ניסן בריס השמיני יום והי' באדר בכ״ג שהתחיל  וח׳
 ויהורן בניס! ח' היה השמיני ויום כיס! בר׳׳ח דההחיל
 המשכן אה להקים משה כלה ביום נשא בפ' רש״י ברישא

 בשמיני ופרקו משה העמידו המלואים ימי שבעה כל
קו ולא העמיד ה. ניסן ור״ח פי  הבנה לרש״י דאין הי

 הלוי יהיה לאו או בשמיני פרקו אם פליגי תנאי דהני וי׳ל
ח שמיני הי׳ אס גפלוגתא  דכהיב בניסן ח׳ או ניסן בי׳

 השמיני שביום למד״א וא״כ המשכן הוקם לחודש באחד
 דהא לחודש באחד המשכן הוקס וא׳׳כ ניסן ר״ת הי'

 שנגמר הוקם דכייוש אצ״ל אדר מכ׳׳ג התחיל כבר
 ז׳ התחיל גיסן ר״ת למד״א משא״כ פרקו שלא הקממו

 המשכן הוקם לחודש באחד י״ל וא״כ המלואים ימי
 ופרקו העמיד בשמיני דאן! לומר ויש להקים שהתחיל

 העמיד יום שאותו להקים משה כלות ביום דפרש״י והיינו
 ניסן וריח פרש״י לכן זאת מנ׳׳ל רש״י ומקשה פרקו ולא
 לעשותביום יכול ולא קאמר דבנמ' צו פ' במזרחי [ועיין היה

 יכולין היו למחר אבל ואביהו בנדב שנטמאו היו מי ההוא
 בניס! בשמיני היה שמיני דיוס נשמע וא״כ לעשות

 פרקו ולא העמיד בשמיני ע״ג) י״י (יו* נסא במ״ר ועיין
 ביום בו היה ניסן וריח הי' בשבת באחד שמיני יוס ואוחז
 זא״כ הכיור] מן ורגליהם ידיהם ורחצו ובניו אהרן עמד
 כהן שי־.יה ש״מ אהרן מיתת שקשה מכח השתא שפיר
 ביום שימש לא משה וא״כ כהן היה כנחס וגם כבר

 צ״ל וא״כ .שמיני ביום פרקו דלא צ״ל וא״כ השמיני
 בני מחו ניסן בר״ת שפיר וא״נ שסיני הי' נים! דר״ח
 .הכיפורים ביום מיתתן מזכיר למה הקשה ועכשיו אהלן

 לכך ריקנית ביאה טל אהרן בני רמתו אחר טעם דאיתא
 שלא וכו' אהרן יבוא בזאת הקב״ה תזהיר ולכך נתחייבו

ך ימות שלא ריקנית בביאה יכנום  אהרן בגי שמתו כדי
 גימא אם אבל הכפורים ביום מיתתן מזכיר שסיר זא״כ
 א״כ מיתה נתחייבו לכך נכנסו מעיל דמחיסר שני טעם

 חא״ל שני טעם רק ביוהיכ מיתתן מזכיר למה הקשה
 לי׳ הוי וא״כ פרקו ולא העמיד דבשמיג• נימא אם אלא
 מחוסר על נתחייבו שפיר לכן במה דין ולא משק דין

 העמיד השמיני יום אותו דאך נימא אם משא״כ מעיל
 כהונה בנדי דאין וקי״ל במה די! ליה הוי וא״כ .יפלקי
 והיינו נכנסי מעיל מחוסר למימר ליכא א״כ בבמה
וא״כ .אהרן בני מתו בניסן שבאחד למוכח מכת שפיר

 באחד לומר צריך וא׳׳כ ניסן בר׳ח הי׳ דשמיני צ׳ל
 א״כ כרקו ולא קם שנשאר פירוש המשכן הוקס בנים,

 וא״ב מעיל מחוסר שנכנסו מתו ושפיר היה משכן דין
 ז׳ כל נשא מ״י ויהורץ וק״ל ביוה׳כ מיתתן יזכיר למה
 ולא העמיד ובשמיני ופרקו משה העמיד המלואים ימי

 : המלואיס ימי התחילו באדר שבכ״ג למדין נמצינו כרקו
ף ׳ ׳ ד ס  פ׳ תקכ״ד) רמז שמיני בנש״י־(ילקוט והובא ב

 לזאת אך הס״ד אהרן בני שני מות אחרי
 נכנס הרשע פיניום איוב אמר מייקימו ויתר לבי יחרד
 נכנסו אהי־ן ובני בשלום ויצא הפרוכת וגדר להיכל

ב וי״ל לבי יחרד לזאת שספים ויצאו להקריב או  ד
 איתא עלמא בהאי מצוה שכר משום יכוריס על התי־טס

 בשלום ויצא טיטיס נכנם מה מפני לו קשה שהיה רק
 מוכח הנ״ל תירון לומר וצריך ונשרפו נכנסו אהרן ובני
 ובאו בגמרא דאיהא לבו. יתרד ולזאת מלוה שכר שיש

 טיטוס יצא שפיר וא״כ מולי! נעשה שבה וחללוה פריצים
 מכותל שכינה זזה לא דמעולם נימא דאס רק בשלום
 אמריגן אם בזה דתלוי וי״ל זאת נסחר א״כ .מערבי

 בעבור ניתן שאיי לעתיד קידשה לא ראשונה דקדושה
כ ינצורו ותורתו חוקותיו ישמרו  על ישראל כשעברו וא'

 קידשה ולא א״י קדושת נתחלל א׳׳י מהם ונלקת התורה
 ,בעוה״ז ותורה מצוה שכר דיש צ״ל דאיכ רק לעתיד

 ונתקדש לאבות מכת להם ניתן דא״י נימא אס אבל
 לעתיד גם קידשה ראשונה קדושה שפיר כ”וא מאבות

 בחורבנה דאך מערבי מכותל שכינה זזה לא דמעולם
 ומצות תורה שכר אי! י״ל לכ׳יז וא״כ קיימת בקדושחה

 יצאו אהרן שבני איוב ראה כאשר שפיר וא״ה בעוהיז
 ראשונה שקדושה מפני וצ״ל בשלום ינא וטיטום שריפים

 ומצות חורה בשביל להם ניתן דא׳י לעתיד קי־שה לא
 ועל בעוה״ו ישנה ומצות תורה דשכר מוכח וא״כ יגצורו

:זק״ל לבז יחרד זאת
ט ו ס ל י  מחמס מהרעם היה דאיוב ע״ג ק״ו דך איוב ב

.שמתו אהרן בני שני לו הראו היסורין י
 מצוה שכר דיש דסבר היסורין על התרעם דאיוב וי״ל

 שכר דזה בשכינה להציץ דאסור ואיתא .עלמא בהאי
 אהרן בני שני לו הראו ולכך בעוה״ז שכר ואין בעוס״ב

 .וק״ל בעוה״ז שכר לקבל דאסור ש׳׳מ אלהים ויחזו שמתו
ד ר ד  ה׳ לפני בקרבתם אהרן בני שני משה אל ה׳ ב

 לומר ראשון דדיבור בעהט׳ו וכתב וימותו
 וי״ל .ימים ׳1 כרישה צריכת היא שגם פרה ממשה על

 דרש״י רק וישתו. ויאכלו אלהיס אה ויחזו היה דחטאם
 רק אלהים ויחזו ע״ש הוי ראיה דעולת בחגיגה פירש

 בגת׳ שס וקאמר שיעור לו אין הראיון קאמר דבנמרא
 .אסור הרגל בשעת שלא משא״כ מוהר הרגל בעיקר

כ ס אחר היה אלהים ויחזו אס א'  היה שפיר א״כ מ׳
 כל השלומין לו יש דעצרת מומר והיה הרגל בעיקר
 בשפת שלא היה א״כ מ׳׳ת קודם היה אם משא״כ שבעה
 ביום עשה כאשר דיליך יומא ובריש אסור והיה הרגל

 .כרה מעשה זו לכפר עליכם לכפר לעשות ה׳ צוה הזה
 השביעי ביום ויקרא הענן ויכס מכח ה׳ בדך יליך וחד

 ימים ן׳ פרישה טעון שכינה למחנים הנכנס כל מכאן
ס' וכמ׳ש מ  דהיינו רק אב בנין זה ד״ה ע״ב ג׳ דך ה

 והיינו היה מ״ת קודם אם משא׳כ הי? מ״ת לאחר אס
ויחזו מפעם ולא וימותו ה׳ לפני והקרבתם מכת שפיר

אלהינז
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 מוכח נו א דבגמרא רק מ״ה אמר היה3 ש'מ אלהים

 היה אצהיס ויחזו מ״ח אחר היה הע^ן ויכם דאף די״ל
. נתומש שפרשו כמו מ״ת קודם

קדושים פרשת
די. ואני לי דודי יחרו פ׳ כז״כ והוכא במר״ר לדו

 וי״ל תמירנו אל קדושים ואתם קדוש אני
 דאיכא ח״ו משמט כה׳ קדוש אי! תזריט פ׳ כזוהר זאיחא
 אם וא״כ קדושים נקראו דישראל וחירן אחרא קדושה
 למינים פ״פ ח״ו היה קחשיס נקי־חים ו ר לא חיו ישרהל

 קדושים אתם דגם הואיל משאי״כ אחרא קדושה טוד שיש
ל או תמירו, אל  כירושלמי כמדומה דאיחא ע״פ י'

 רכים כלשו[ שנכתכ מי! דשאל קדושים אלהי דכחיכ
פ לו וחרצו רשויות ששחי ח״ו קדושים של אלהי דה׳
דאתם הואיל שפיר וא'כ ישראל של דהיינו קדושים

 :וק׳ל תמירנו אל ושפיר קדושים נקראו ישראל
א ת י  מעלינו הסר אנו דקדושיס הוחיל כמד״ר א

 רמ׳ז ע' וירא פ' כזוהר דאיתא וי״ל המות
קיום שיהיה מקום כירושלים הנשמוח יקנלן דלטחיד

מה לו יאמר קדוש כירושלים והנוחר דכחיכ לעולם
 וק׳ל לעולם יקיימו הם אן! לעולם קיים הקכ״ה

י  ה׳ אני תשמרו שכחות׳ ואח הירתו ואכיו אמו ע א
 רכו של רכו ואכידח אכיו אכידח כגת׳ דאיחא

 ע״א כ״ט דן! קמן כזוהר צו פ' כזוהר ואיתא .קודמת
 אקרי דח״ח י״ז סימן ת״ח כככוד שכר,דושה כדכר והוכא
 איש והיינו שכח מכזה כאילו ח״ת המכזה וכל .שכח
 לככד שמחויכ תשמרו שכתוחי אעפ״כ תיראו ואכיו אמו
 כאילו ח״ת המכזה כל התם ואיחא מאכיו יוחר רכו

 כילקום שהכיא ע״ד י״ל או ה׳ אני והיינו כעיקר כופר
 חכיך אח ככד השכח יום אח זכור פע״ו כר״ח דאהחנן
 ע״י כא שכח חילול אין ואמו אכיו שמככד מי ככל ללמדך
א ג רמז ילקוט חעור ולא חקום ל  ת״ח כל אר״י תרי׳

 ע״ש) ע״ז כפעי״ו מ״ש ע׳ כו' כנחש ונוער נוקם שאינו
ט ר ק ל י י  מ״ה דן! דמנחוח כנמ׳ שפ״ג) רמז יחזקאל (

 אליהו הכהנים יחכלו לא ועדיפה נכילה כל י
 דאישתרי הואיל דה״א כגמ' דאיתא וי״ל לדרשה. עחיד

 .המורה מן העוף שחיעח אם דהי/ו רק העוף מליקח
 השדה חיח כל הארמים מן אלהים ה' ויצר פירש דרש״י

 יקרא מה לראות האדם אל ויכא השמים עוף כל ואח
 לומר האדמה מן וכאן מים מן שעוף כחיכ דלעיל לו.

 דאמרינן כמו א׳ כסימ, שחיעה צריך וא'כ נכרא שררקק
 כשנכיאו חיכף לומר ד״א פירש דרש״י רק .דחולין כגמ'
 הכיא למה עעם לחח דיש רק שם לקרא לאדם הביא

 שנעשה מה דכל ך’בש דאיתא כמו וצ׳ל שם לר,רא כף חי
 לאדם חיכף הביא לכך לעולם מהכעל אינו שמים בידי

 שם קרא ולכך אדם ע״י גמר שיהיה כדי שם לקיא
 לא ואליהו חעא בצא מיחה וא״כ .שימוח מפני לאדם

 פירוש למיטר ליכא וא״כ חטא בלא מיחה דאי! וצ״ל מת
.וק״ל לדרשה עתיד אליהו שפיר וא״ה הנ׳ל ד״א של

אמור פרשת
ר י ד ט דנמיב לשלמה שהיה חכמה אוחו כל אתור פ׳ כ

׳ טל וחמה ישכ וכו׳ מהימן אדם מכל ויחכם  מינים י
 ומרור מצה כסח ממני נפלאים המה ג׳ שנאמר שכלילב

 שהיה מכח וי״ל שבלולב מינים ד' אלו ידעתי לא וד׳
 שבלולב. מינים ד' על מתמיה היה אדם מכל חכם

ר דאיחא  ומזל. שר להס אין מינים דד׳ אמור פ' בי׳
 לוקחים ישראל דלכך וי״ל ובכבודו בענמו הקב״ה רק

 רק ומזל שר להם אין ג״כ שישראל לפי מינים ד׳ אותם
 הליא במזלא ומזוני בני חיי דהא רק בעצמו. הקב׳׳ה

 במזלא דחיי ש׳׳נז חעא בלא מח דמשה ראיה והא מנחח
 .אחר ולא עולם של חרומחו היה רמשה מלחא תלית

 בהרימכם רק היפה על מרע חורמין שתי, לפי ואיחא
 וא״כ כמשה קם לא וכתיב שבהם מהיפה חלביהן אח
 רק התרומה הוא היה ולכך שבהם המעולה היה הוא
 דכחיב והיינו שלמה ות״ו כחשה קם במלכים ניחא דאס

 סברא נסחר כו׳-א״כ משה זה מהימ, אדם מכל ויחכם
 שנה כק״ך מת דמשה וצ׳ל הרומסו היה דמשה הג׳׳ל

 והיינו .מלחא חליא במזלא בני חיי מכח חטא שלא אף
 מכל ויחכם דכחיב בשלמה שהיה חכמתו כל חחר מכח
 של תרומתו שהוא הטעם דאין ש״מ משה זה מהימן אדם
 והמה יושב ה־ה מלתא חליא במזלא דחיי אצ״ל עולם

 בשלמא וכו׳ אתרוג למה אחרוג שבלולב מיגים ד׳ על
 משח״כ מזל חי! לישראל וגם מזל להם דאין י״ל בלוש

 וק״ל מחמה והיה גסחר עכשיו
ר ״ ד מ  לפני מקטרגים וישראל אומוח השנה בראש ב

 במה אלא נצח מאן יודעים אנן וציח הקב׳ה
 חנו בידם ואמרוגיהן ולולביהון הקב״ה לפני יוצאין שישראל

ח דאיחא וי״ל נוצחים דישראל יודעין  פ' אמור פ׳ בי׳
 דידעין דאמרינן הא אלא כאן וכן ע׳׳ב) צ׳ (דף ק״ט

 ודחופים סחופים ישראל דאין דהא הקשה נצחו ישראל
 שאנו דמה וחירן .נצח דישראל קאמר והאיך בעוה״ז
ח/ו למרק יסורין היינו דחופין  זוכין להיוח בעוה״ז עונו

 האיך לדקדק דיש רק ישראל דנצחו והיינו לפוה״ב
אח. הלולב מכח נראה  אמור פ׳ בש״ך דאיחא וי״ל הז
 שכר רק שנה שבעים אחר רעולה לולב מה מרמז דלולב

 שנס שבעים ימותינו שנוח אחר לעוה״ב הכל המצות כל
 מכח שפיר וח״כ בעוה״ז רק שפירוח מרמז שהאתרוג
. נוצתיס ישראל שאגו יודפים בידיהם ולולביהון שיוצאים

וק״ל לעוה׳יב פירוש

בהר פרשת
ה  שכללותיה לך לומר אלא סיני הר אצל שמיטה עגין מ

 דחגיגה דבגמרא וי״ל בסיני נאמרו ופרטוחיה
 בסיני נאמרו ופרעות כללוה ח״א ישמעאל ר׳ פליגי

 ופרסות בסיני נאמרו דכללוח וח״א מועד עאוהל ונשנית
 עתיד ק וח שתלמיד מה דאף נימא ואם מועד באוהל
 טעם דאיתא בסיני נאמר דהנל ש״מ נאמרה לחדש

 לכך הארן בעבודת וסשרי ניסן שמבטלין לפי שמיטה טל
 שייך דמאי דמקשים רק חדשים י״ב בשמיטה משלימי,
 . בשמיטה נם ללמוד מוכרחים דהא בשמיטה השלמה
 להם דנימן קכ״ג) (דף ס״ז סי׳ בקושיות תירוץ וכתבתי
 ואיתא ינצורו ותורותיו חוקיו ישמרו בעבור גויס ארצות
 והס באורייתא לעין אתם אין למה לנהנים נשאלי,

וכתב כהונה מחנות לזם נותנים שאין מפני אומרים
הי״ה
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מ  דכהרם רק .סורה כשביל להם נוח; ״י6ד דה״פ הי'

 רק ללמוד צרינין היו לא וא״כ בא״י חלק להס אי;
 ששואל'[ והיינו כהונה מסנוס א״י חילוף להם דניש[

 שאין משיבי; וה; באורייתא לטי! אתם אי; למה לנהנים
 שאי; הארן כל לי ובשמיטה כהונה מת,ות להם נוחנים

 שמיטה בשנת וא״כ פוה אדם כל רק חלק אדם לשום
 . בא״י חלק להם שאי; תורה ללמוד צריכים היו לא

 שנר לקבל מותר אם דהיינו רק השלמה יש שפיר ולכך
 התורה טל שנר לקבל דאסור נימא דאם רק ההורה על

 . משיני תורה קיבל משה חדשה במנחה ואיחא אאל'נ
 התורה הניח שהקב׳ה מלמד אלא למימי־ ליה הוי ני בם
 .מסיני קיבל ומשה נתדבר הפקר שיהיה סיני הר טל

רז טל שנר לקבל אסור ולכך  בחנם הפקר שהוא החו
 הר אצל שמיטה עני; מה מקשה שפיר וא״נ לעולם

 .החורה על שכר לקבל דמוהר מונח דמנח,שמיטה סיני
 אהדדי דקשיא התורה טל שכר לקבל ליאסור מוכח ומסיני

 תנחומא בשם תרומה פרשח בז״ב דאיתח נמו סיייז זצ״ל
 שבע״פ תוןיה ועל שנר לקבל מותר שבנתב תורה דעל

כ רק ‘שניהם נתקיימו שפיר וא״נ שנר לקבל אסור  דא'
 לקבל שאסור שבע״ם תורה הי/ו סיני הר טל שנית! מה

 תורה אפילו נאמרה,בסיני דהנל מונח וא״כ שכר
 דתרתי סיני הר על שמיטה עני; מה והיינו שבעיפ

 התורה על השכר דשמיטה התירוץ אציל אהדדי סתרי
 לקבל שמותר שבע״פ תורה ניח, סיני ובהר שנכתב

 נאמרה הכל ופרטוחיה שכללוהיה לך לומר והיינו שכר
ל ני בס ד  נמלא יחורן הנ״ל בסימ; שכתבתי מה ט״ם .ו

 ישראל עם לדי; מצרים בני באו א׳ פעם דחלק
 גביהה 'והשיב שהשאילום ווהב כסף מוקדו; אלנסנדרום

 ששים של שנה ת' של עבודה שנר לנו תנו פסיסא ב;
 ואיחא וברחו שדותיהם הניחו תשובה היה לא רבוא
 דאותו הגמרא קאמר למאי לדקדק דיש היסה שביעית שנה
ל וע״פ היתה שביעית שנה  לדקדק דיש לתרץ יש הנ׳

 ניתץ דא״י דאיסא לומר היה תשובה להם היה לא דלמה
ח בשכר להם  חדשים לשני השלמה שמיטה שנס; שביעית מנ
 שנר אבל התורה. שנר נית; דא״י וצ״ל ותשרי נים;

 תשובה מצאו שלא ברחו ושפיר ניס; לא עדיין העבודה
וק״ל היסה שביעית שנה ואותה הגמרא קאמר לוה

בחקותי פרשת
 נטל מקומות בחמשה פרש״י יעקוב בריסי את וזכרתי

 נתיב כעמים דחמשה אליהו מ; וא״ו יעקב
 .לבניו הגאולה לבשר שיבא כדי משכון נטל יא״ו חסר אליהו

 דבליה וי״ל אחורנית אבוס נאמרו למה פירש ואח״כ
 נאמרו לכך שבאבות בסיר היה דיעקב אומר הייתי
 האיר רק מס לא דיטקב ראי׳ והא אחורנית אבוס
 שאול בגבעת דאיתא מח לא עקב די כן לומר אפשר

ה בסי׳ וכתבתי  כדי חי אליהו נשאר לכך קצ״ח דף סתק׳
 או התורה הלנות להכריע או הטמא מל הטהור והוה
 דיעקב מי נשאר שאליהו מנח וא״כ .משפחות לגלות כדי
 .חי נשאר דאליהו ש״מ לבשר שיבא למשכון הוא״ו נטל
כ ומס סי נשאר לא דיעקב וצ׳ל א'  הבחיר היה לא ו

 אחורנית אבוס נאמרו ולמה רש׳י שאל שפיר א*כ שבאבוח
דאליהו שימ דאליהו וא״ו שיטל מכת סך לה י״ל או .זק׳ל

 נביא קם לא דהא מ״ג דף צבי בעטרת ואיתא מס לא
 המפרשים ותירצו .מס ומשה טס לא אליהו ולמה .נמשה

 לכך הגוף שם לבא שא׳׳א מאוד גביה היה משה דנשמס
ד הנשתה היצרך כ-י  יכול דהיה אליהו כ; באי! מה לז
 מת שלא יעקב וא״כ .נשמתו למקום שלו בנוף לבוא
 שאל שפיר וא״כ .שבאבות הבמיר הוא היה שלא ש׳־מ
 רש״י כסב ואח״נ .אחורנית אבוס נאמרו ולמה רש״י
 ולמה רש״י ונסב ונו׳ הקטן זנוס כדחי אינו אם אלא

 עכרו שיהי׳ הבטיח שהקב׳׳ה אלא ביצחק וכירה נאמר לא
 וזכרסי דנסיב קשה היה לא בלי״ם לדקדק דיש וכו׳ צבור

 בריתי את ואף יצחק בריסי אס ואף יעקב בריחי אס
 יהי דה ביצחק זכירה נאמר למה קשה היה לא אזכור אברהם

 קאי דאזכור אזכור אברהם בריסי אס ואף דנתיב אומר
ה היה דא״כ רק יצחק ברית על וגס אברהם על  קנ

 את לכתוב לו דהיה יעקב בריתי אה וזכרתי נאמר למה
 אזכיר אברהם בריס ואף יצחק בריסי ואף יעקב בריסי
 דיש רק .שלפת; על קאי אזכור דיהיה אזכור דיהיה
 בחיר דיעקב עצמו בפני זכירה כיעקב נאמר דלכך לומר

 יצחק אלהי אברהם אלהי שאומרים דאיסא נמו שבאבות
 עצמו שהוא לפי יעקב באלהי וא״ו דנאמר יעקב ואלהי
 דענשיו משא״כ בלי״ס אומר הייתי כן שניהם כנגד שקול

 כדאי הקטן יעקב אין אם אחורנית דנאמר רש״י קאמר
 נאמר למה קשה וא״כ שבאבות בחיר אינו דיעקב ש״מ

;וק״ל ביצחק זכירה

ויקרא סדר בעז״ה סליק

במדבר פרשת
׳1כ חיבתן מתוך פרש״י .לחודש בא׳ סיני במדבר

 באייר ובאחד המשנן הוקם בניסן בא׳
 הקמת דקודם חזית מדרש בשם בי״ר דאיסא וי׳ל מנאם

 המשכן הקמת אחר משא״נ מספר לישראל היה המשנן
 לזה טעם לסח דצריכין רק .יספר ולא ימד לא אשר
 בין אתכם והפיץ י בואסחנן תרגום מקודם לתרץ וי׳ל

ר. מסי ונשארתם העמים ספ  ואתכדר התרגום וכחב מ
 את דמנו דאיסא דמנינא עמא ותהיו העממים בין אסכם
 דבא״י רק האומות בין יתבטלו ולא שבמני; דבר שיהיו ישראל

 ולא בטל ולא מחצה על נמחצה קבוע וכל קבועים שהיו
 ח׳״ו יהיה מקביטסן נשיסבדרו רק למנין צרינין היה

 אסכם ואתבדר והיינו מנוים להיות צריך והיה בטלים
ם. בין  ונשאר וקאמר לזה יתבטלו ח״ו וא״כ העממי

 וח״כ מטולטלים היו במדבר וא״נ וק״ל. דמנינא עמא
נ להמנוס צרינין היו א׳  . מנאם חיבתן דמחמס מנ״ל ו

 בגמ׳ דאיתא רק יתבטלו. שלא להמנות הוצרכו דילמא
מ סוחר פ״ג דשבת  הגמ׳ ופריך סייב מקומו לבנות ע׳
 דסותר נמאן יחנו ה׳ וע׳׳פ יסטו ה׳ ע״פ נתיב דמשנן הואיל
מי. במקומו לבנות  הוי המשנן הקמת לאחר הוי וא״כ ד

 .מנין להיות הוצרכו הקמתו קודם וא״כ דמי כקבוע
 לכך להמנוס צריני; היו לא המשנן הקמת אחר משא״כ

ם. חיבתן מחמס דפרש״י והיינו יספר. ולא ימד לא א  מנ
חי קאמר לזה יחבטלו שלא מנאם דילמא מנ׳יל רק א  דנ

:וק״ל מנאם באייר ובאחד המשכן הוקם בניסן
ן ל ס׳ בז״ב דאיתא י״ל א שלא נדי היה דמהסמ־ הנ׳

טו יש
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 דהובא המשק שהוקם לאחר ״כ6מש אחרא סמרא ישלפו
 לספרא שליפא יש דאי הוקם מ־סן בא׳ לכך ה!והר בשם

 כמלא מרחיקין דניסן ירחא דריש בגמ׳ כדאמר/ן אסרא
 הוקס לכך אחרא ספרא שולמ דאז שחור משור עיניו

א לבשל המשק אז ם'  רק מנאם חיבחן מתוך והיינו ה
 בא׳ דהא זאח סחר לכך הספ״א לבפל הפסס דילמא
ל מנאס באייר ובא׳ היישק הוקס בניסן  למיין ויש וק׳

 דהיה המשכן כשהוקם חיכך מנאם לא דלכך בצ״ל דאיחא
 השמיני ביום אך שהקריב בקרבנוח משה טרוד
r i D ’ T בנמ׳ וקאמר להם היו לא ובנים וחביהוא נדב 

 דשמעתי וי״ל .מפו לא בנים להם היו דאילו
 דחיתח אברהם אח פדה אשר יעקב בדניאל אלשי״ך בשם

 אדם בני ומיחח עצמו בזכוח ניצל ועקרבים נחשים
 שנפל שריפה ומיחח להנצל יכול ואינו בחירה בעלי שהם
 והיינו .צדיקים ממנו שיצאו בניו בזכוח אלא להנצל א״א

 נחחייבו וכאן האש מכבש! אברהם אח פדה אשר יעקב
 עצמם בזכוח ניצולים היו לא ולכך ואביהוא נדב שריפה
 שהיו מתים היו לא להם היה דאלו להם היו לא ובנים

וק״ל בניו בזכוח ניצולים
ט ו מ ל י ר בהושע) ה^״ל פ׳ (  ולא ימד לא כתיב במד׳

 כשטושץ כאן ^ספר. והיה וכתיב יספר
 מקום של רצונו עושי! וכשאין יספר לא מקים של רצונו
 ישראל שיהיו כדי היה דהמספר דאיחא וי״ל מספר והיה
ב. המה ישראל דאם רק בטל שאין שבמנין דבר  הרו
 דאך ואיתא הרוב המה שבלא״ה למספר א'צ וא״כ

ם שראלי ט י ע מ  בתחיה להחיותם שעתיד לרוב נחשבים נ
 ועיין קמן דליתא הרוב הוא דהא רק אומיה משא׳כ

 אף לרוב חשיצינן אם וח״כ קי״ט דף דיבמות בגמ'
תם. לספור וא״צ הרוב. ישראל הוי א"כ ר,מ! רליתא  או

 קמן דליתא רובא בתר אזלינן דלא נירא אס משא׳׳כ
 ניתן דלנך רמ״ד דף בשליה ואיתא לספור שפיר צריכין
 מתגברים שני והגוף הנשמה שבחול לפי יתירה נשמה בשבת
 הגוף על הרוב הנשמות נמצא היתירה הנשמה וכשבא

 לפשות להקב״ה דהייל לדקדק דיש רק לנוף וגוברים
 הרוב שיהיה בחול אף שיהיה יתירה הנשמה להשאר כך
 היו דאילו כך למשות הקב״ה דהוצרך וי״ל בחול אף

 קבוע דכל הרוב שייך היה לא בחול אף קבועים הנשמות
כ .החול בימי הנשמה הולכת לכך נמחצה א'  הוי לא ו

 דאזלינן נימא אם בחול וא״כ רוב מקרי ושפיר קבוע
 הנשמות נחשב בחול אף א״כ קמן דליתא רובא בתר
 א״כ קמן דליתא רובא בתר ניזל לא אם משא״כ לרוב

 קמן דליתא הואיל הרוב נשמות בחול חשבינן היה לא
 דהמה משום מקום של רצונו עושין ישראל אם והיינו

ד לנשמות הרוב אחר הולכים  בתר אזלינן א״כ הנוף מ
 נגד הרוב המה ישראל א״כ ,קמן דליתא אף רובא

כ האומות א'  והיינו .בפילים אינם דבלא״ה לספור א׳צ ו
 כשאין משא׳כ לספור. שא״צ יספר לא רצש״מ כשעושין

ל א״כ רש״ש עושין  דליתא רובא בתר אזלינן דלא ם'
 וצריכין .עולם אומות נגד רוב ישראל אין א״כ .קמן

מקום של רצו« עושין כשאין והיינו .יתנפלו שלא לספור
:וק׳ל מספר והיה

נשא פרשת
פשרת על עוכרים ופטאפת הנואף בתנחלמא

כיצר השבת יום את זכור וקאמר •קחשיב הדברים
נואף וישראל כהנת אשה לו יש כהן פעמים עוברים

 כהן בן שהוא בו וסבורים ממנו יולדת והיא עליה בא
 דלמה לדקדק דיש בשבת המזבח ע״ג ומשמש ועומד

כ הנואף היה אם אף דהא נואף דישראל ללמוד ליה  ג'
 בלא״ה דהא וי״ל לעבודה ופסול ממזר הוא דהא כהן

. לא ידע דלא ממזר קי״ל דהא לדקדק יש  היאך וא״כ חי
 בכה״ג דמיירי צ״ל אלא עבודה לעבוד להתגדל יכול

 ונשאת ממנו ונתעברה שנשאת קודם עליה בא שהנואף
כ אח״כ וילדה  ממזר הוי דלא להתגדל יכול שפיר א'

 בשבת. עבודה ועובד נתעברה כהן שמבעלה וסבורים
 אם משא״ב ישראל. היה שהנואף לומר צריך לפ״ז וא״כ
כ כהן נ״כ הנואף היה  על דהבא מעליא כהן הולד א'

 בתנחומא דצ׳ע רק וקיל וזונה חללה נעשה לא הפנויה
ל  היפה אם אף דהא כהנת אשה לו יש כהן לי דלמה הנ׳

וצ״ע הכי דינא נמי היה ישראלית אשתו

בהעלותך פרשת
ת ו ר צ ו צ  כל הקהילו דכתיב משה מות לפני נגנזו ח

 אין שנאמר מה לקיים שבטיכם ראשי
 שנ״ה סי' חסידים בס' דאיתא וי״ל המות ביום שלטון

 אבותיו חיי של זמנו קודם מת דמשה צ״ו בסי׳ וכתבתי
 שכר דאין עוה״ב היא חורה של ימים דאריכת להראות

 בשמן תשא כי פ' המור בצרור איתא וכן .בעוה״ז תורה
 להנות שאשור תורה דברי על קאי ייסך לא אדם בשר על

 בסימן וכתבתי כתב תשא כי פ׳ י והבא׳ מד״ש בעוה״ו
 על דכת־ב המשחה בשמן לסיך מותר דמלך תשצ״ב

ח׳ ואמרינן ייסך לא אדם בשר  אדם עלינו בקום בנ
 מד״ה ליהנות מותר מלך לפ״ז וא״כ מלך ולא

פ ליהנות מותר היה מלך בישורון ויהי וא״כ  מד״
 המות ביום שלפון ניחא דאם רק זמנו. קודם מת ולמה
 דוד ימי ויקרבו בדוד דאמרינן כמו מלך נקרא לא שאז

 בילקוע שאיתא כמו המלך דוד ימי ויקרבו כתיב ולא למות
כ ביוס^יגמות שלטון שאין  מלך נקרא אינו המוס ביום וא'

 מותwר דמכח מלך שאין להראות החצוצרות נגנזו ושפיר
 :וק״ל כמלך דינו להיות שלפון לו שאין נשמע

ע מ ש י :ה העם את משה ו  לפתח איש למשפחותיו ב̂ו
ט. משה ובעיני מאוד ה' אף וימר אהלו ר

 ואז מאוד ה׳ אף ויחר הואיל תלה היאך פירוש דצ״ע
 להתיר למשפחותיו בוכה דהעס וי״ל רע משה בעיני
 שלא הואר יפר, נבי בקדושין החוס' שכתבו כמו עריות להם

 היצה׳ר מתגרה שבמצוה ולכי היצה״ר כנגד אלא תורה דברה
 וא״כ .היצה״ר בו יתגרה שלא התירה התורה לכך יותר

 שיסיר שבקשו רק עריות על לעבור רצו לא דהם י״ל
 משה היה כך היצה״ר בהם יתגרה שלא מריות להם

 עליהם מתרעם משה היה לכך זכות לכף אותם דן
 בוחן והקב״ה מאוד ה' אף ויחר משה ראה כאשר רק

ה. מ כ  ולכך לעשות כוונתם שהיה הקב״ה יודע פ״כ ל
וק׳ל רט משה ובעיני

שרח פרשת
ר ס א ך העלית ני מצרים ושמעו ה׳ אל משה ר ת ג  נ

אס ״■
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 כי שמפו האיץ יושבי אל ואמרו מקרבו הזה הטם אה
 ה׳ אשה נראה בפי! טין אשר הזה הטס בקרב ה' אתה

. כאיש הזה הטם את והמשה וכו׳ פליהם טומד זטננך  א׳
 וכו׳ יכולת מבלתי לאמר שמטך שמטו אשר הנוים ואמרו
 ים בקריטת דכתיב שמפך ובמטו ראובני בילקוט זאיתא

 להמדקדק. מוקשי׳ כולם שהפסוקים טמיםירצזון שייטו סקה
 כאיש הזה הטם והמתה דקרא סיפא ברישא נתרן רק

 דרש״י םון£ ים קריטת ששמטו לאותן קשה ויהיה אסד
 ג׳ סרחון היה ובמרגלים רביטי סרחון היה בקרח כי׳

 יור סי׳ נוראים ימים עיין בי״ת והובא בט״ג ואיתא
 שליש וטל מוחל כשנים ביחיד גבר טם ושלש דפטמים

 דיחיל מטנש רביעי ועל מוחל שליש על ובציבור משנש
 בתלת המוטל שור כגון וברבים זימני בחרי אתחזק

 בסרחון במרגלים העם והמתה וא״כ חזקה הוי זימני
 חזקה כוי זימני בתלת ברבים להא ותקשה אחד כאיש

 דפליגי כ״ג) (לן£ לב״ק דבגמ׳ רק המוטל משור וראיה
 תלת שלשום תרי מתמול חל תמול ס״ל דאפיי ורבא אביי
 תמול ס״ל ורבא רביטית לנגיחה אתאן ישמרנו ולא

 ללפרש׳״י האילנא ישמרנו ולא תרי שנשום חל מתמול
 ברבים לאן£ נשמט א״כ שלישית נגיחה טל חייב לרבא

 .מידי קשה היה לא א׳׳כ חזקה הוי זימני בשרי במוטד
 ג׳ נגיחה על חייב דלרבא פרש״י טל הקשו להשוס' רק

 יומא בחל סהלי כתות ג׳ לאמו לקמן הגמ׳ לקאמר א״כ
 והא שלם נזק חייב וא״כ אייעד שור^ לייטל דלמד״א

 על חייב לא לרבא אפילו אלא נשיב בבעליו וו.»ועד
 לאפילו א״נ הקשו להתוס׳ רק ע״ש רביעית נגיחה לנגח

 בחל סהלי כיתי שלח באתו חייב אינו תורא לייעד למל״א
 קעלינן דבתר מאחר א״נ רביעית נגיחה דנגח על יומא

 זוממי להוזמו לאוקמי לינא דהשתא משכתש היני מוטל
 בבעליו שהוטל חייב אינו תורא לייעד אף דהא זוממין

 מחיים השור נאסר שלא ר״ת ושירן רורעיש נגיחה ונגח
 אפשר כ’וא .קיים שהוא זמן כל למיתה דינו שנגמר אף

 נפסל דיצחק בשל״ה ואיתא נגח ואח״נ דינו שנגמר למצוא
 שנגמר וכיון מינו את להרוג דינו ו.גמר בשנינ׳ להצין לטקילה

 אף נאסר לא דמחיים הנ״ל פיר׳׳ח לצפי רק ננהרג היה דינו
 בי״ר ואישא .לטקילה יצחק נפסל לא וא״נ .דינו שנגמר

 דהא רק יצחק טקילת בזכות היה סוף ים דקריטת
 א״כ נכסל לא למחיים נר״ת וצ״ל מלעקול נפסל יצחק
 לבמועל רביעית נגיחה טל חייב דחינו כתום׳ שפיר
נ חזקה הוי זימני בחלש א'  העם את המשה ולמה ו

 כי מצרים ושמטו לקרא רישא ולשרן אחל כאיש הזה
 , ממצרים יצאו בזמנו לשלא צ״ל וא״כ בכחך העלית

 למצרים בעצמו הקב״ה נכנס האיך תקשה דא״כ רק
 לר להמלוה להאיך המפרש־ם שתרצו כמו וצ״ל ט לעב.
 ישראל עם היה והקב״ה בטצמו לעבוט מושר לוה אצל

 הארץ יושבי אל ואמרו והיינו מושר היה א״נ בגלות
 נראה בפין כשעין ראיה והא העם בקרב אתה כי

 נפשי שגמל ולא בשונכם משכני ונתתי באלשיך דאיתא
 רואה מותו לפני אבל וחי אלם יראני שלא לפי אתכם

 .יוצאת נשמתו השנינה ראיית חיבת ומחמת השכינה את
 יכולים לכך השנינה, לראות רגילים המלאכים משא״כ
 אתם גס ושהיו בתוכנם משכני ונסתי והיינו .לקיים

 שפיר וא״כ אתכם נפשי תנעל ולא השכינה עם רגילים
זאת מנ״ל רק .הזה הטם בקרב ה׳ אשה ני לקאמר

 להמפרשים רק נראה בעין עין אשר ראיה והא קאמר לזה
 כתיב והא הנביאים מכל יושר בים שפחה לראה הקשו

 וא״כ .שאני רבים לזנות ונסבו וחי האלם יראני לא כי
 מתחזק זימני בג׳ להא א׳ כאיש הזה העם והמתה קשה
 לליכא נפירש״י לילמא רק רביעית נגיחה על חייב ואינו
 קריעת שמעך שמעו אשר קאמר לזה ג׳ בנגיחה חיוב

י ויתירן וק״ל זאת נסתר סוף ים פ׳  ואתחנן מדרש ט
 אחמול א״ל לארן שיכנס עליו שיתפלל לים בא למשה
 סירב למשה נתפרע אימת לפליגי וי״ל ונו' קרעת

 .המלואים ימי בשמונה וחד״א לארן בכניסה חל״א שליחות
 ז׳ למפה אהרן אס הקרב אתה והשמיני שימש ז׳ לכל
 לא בשמות דנשיב סירב ימים בז׳ ופרש׳׳י סירב ימים
 לברך מאז נם משלשום גס מתמול נם אנכי דברים איש

 ימים ושלשה ג׳ הרי לברך מאז שנים דמשמול ופרש״י
 ימי בז' לו נתפרע ולכך זיי״ן הרי בו שעמל ויום

 ימים שמונה הי־י שרי דמשמול ניווא אם משא״נ מלואים
 . נתפרע מלואים ימי בז' למימר ולינא בשליחות סירב
 אחמול הים השיב שפיר וא״נ נתפרע לארן בכניסת וצ״ל

 נגיחה לעד כר״ש ואם נאסר לא דמתייס ש״מ קרפתנו
 בכניסת למתפרע צ׳ל וא״כ מתמול וא״נ משמיים לא ׳1

 ובשיך וק״ל עליך שאתפלל מבקש אשה והאיך לארן
 ללכך קפ״ב בדף תת״ב סי׳ בהקדמת וכתבתי איתא
 הגוים רשעת דבשביל קן גמעריא לכנען כנען ארן קאמר

ן הקב״ה דילג  : שנים מ׳ מן שנים ק׳
׳ ד מ  מה אר״ב כנען ארן אש וישורל לך שצח ילקוט ב

 מקשה למה ללקלק ליש כאן להזכר כנען ראה
 אלי ותקרבון אמר למשה במל׳ דאישא וי׳׳ל כאן דוקא

 הארץ את לנו ויחפרו לפנינו אנשים נשלחה ושאמרו כולכם
 הטמינו שהם מרגלים שלחו דלכך משה לפני אמרו להם

 אבל .ויחפרו והיינו לידע כלי בקרקע שלהם אוציות
 באמת ללמא רק הארן */אש ויתורו היה כוונתם באמת

 כי כתיב להא כן למימר לליכא וצ״ל כן היה כוונתם
ט ונתתי כנען ארן אל מבא  שהיו היכן היה דהבשורה נג

ע שם היה מטמין  צריכים היו לא לפ״ז וא״כ לידע נג
 לאישא רק הארץ. לשור היה לכוונשם אצ״ל למרגלים

 במד׳ ואיתא הארן ילקה שבעונם היה לבשורה במ׳
ך כ  כך לקה וכנען חטא חם כנטן מה כנען ארן נקרא ^

 כנטן ארן ויתורו וה^נו .נלקה וא״י חוטאים ישראל א״י
 להא א״צ ללחפור אציל לחפור כוונתם לילמא לקשה
 שבעונם בשורה לילמא רק בנגעים נתבשרה בשורה

 ראה מה וא״נ הארן בטונסנלקה ללאו הארןאצ״ל ילקה
־ ודוק כאן להזכר כנען

ף ׳ ׳ מ  רבש״ע ישראל אמרו ע״א) רס״ח (לף פ״ט ב
 ארן וכאן כנען ארן קורא אתה מקום בכל

 וליעקב ליצחק לאברהם אותה נתתי חייכם א״ל מושבותיכם
 מושבותיכם ארן לכך אותה יורש והבן המקרא מן וכולם
 י״ל פשוטה לפי שמו על הארן שנקראת כנען זכה ולמה

 נקרא בקדושה כשא״י וישב ס׳ ראובני בילקוט לאיתא
 יצחק אברהם ובזכות כנען ארן בטומאה וכשהוא א״י

 וא״כ . הקלושה ונכנסה מהטומאה ארן יצא ויעקב
 שני דאיתא י״ל לרש ועפיי הנ״ל מדרש שפיר

 מרגלים חטא על מכפר א' טטם נסכים על טעמים
 אדהיל מטא על לכפר שני וטעם ענבים אשכול שלקחו
פן. שחטא סלה האיך אלם מחטא היה לאם לק בג

בביאת
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ם חמא היה אם משאיע ארץ בביאה  פבואו כי שפיר ממלי

 קרבו אם ל״ז) (דף בקדושין דפליגי והיינו .הארץ א<
 הראשון אדם מחמא נימא דאס רק במדבר נסכים

 הטעם נסתר דאתרוג למד״א משא״ה היה דגפן ל״ל היינו
 נשנתקלל בראשית ביש״י נסחאות בשני תלוי וזה הנ׳ל

 שלא ששינתה דהיינו פונה פל היא גם נפקדה אדה״ר
 נתקללה היא שגם א׳ ונוסת שוים ופריו פליו טפם הוציאה
 על נפקדה היא שגם נוסת דלפי רק אדם תטא בטבור

 נתקללה לא למה טונה מפני דאם המפרשים הקשו טונה
 השיאו שהנתש מפני תטא דאדם ותרצו תיכף האדנזה

 באכילה מת אפה אי כך בנגיטה מת אתה שאי כשם
 .אכילה דמשמט תאכל לא הדטת מטן היה הצווי דהא רק

 הטן אין והא מאכל. לא הדפת מטן דכתיב ותירצו
 הטטתו לכך .אתנו נגיטה דלאסור אצ״ל לאכילה ראוי

 .באכילה מת אתה אי כך בנגיטה מת אתה שאי כשם הנתש
 בכלל אדם היה לא שוה ופריו טצו מוצא היה אם אבל
ם נפקדה אדם כשנפקד והיינו ה1 מטא  פונה טל היא נ

 אא״ל היה אתרוג למד״א משא״כ גפן היה אם היינו רק
 לומר וצריך שוים ופריו מצו טטם אתרוג דהא כנ״ל

 אדם חטא כשביל האדמה דנתקללה היה אתרוג דלמד״א
 וכנטן תטא תם כמו לומר כנט! ארן נקרא מה מפני וא״כ
 הארצות כל דהא נלקה וא״י תטא ישיאל כאן אף לקה

 מקום בכל והיינו האדמה נתקללה אדם ברישא דהא כן
 שנלקה בשביל כנטן שיקרא דצייך כנטן ארן קורא אהה

 נתקללה אדם תטא בשביל דלא לומר וצריך ישראל בשביל
 וא״כ היה גפ! כמד״א וצ״ל ששינתה טונה בשביל רק האדמה

 .ארם של תטא טל או שלהם תטא טל בא אם מסופקים הט
 תבא וני במדבר נשכים דקרבו צ״ל אדם טל בא דאס רק
 יושבים שאתם מקום בכל פירוש מושבותיכם ארן אל

 להם ואמר מושבותיכם קורא אתה וכאן ששאלו ומיינו
 קראו לכך ויטקב יצתק מאברהם שמהתזק לפי הקב״ה

 הלכו למה להם קשה היה וא״כ מושבותיכם ארן ליה
 ׳ מאבות נבר נתתזק דהא בהילוך לקנות דל״ל המרגלים

 דהא רק שלהם מממוניות חפירות דט ל לחפור דהלכו וצ״ל
 נגטים שיבואו נתבשר בשורה והא הנגטים מן נודט

 ילקה שבטונם הוא דהבשורה וצ״ל .מטמוניוח להודיע
 שבטונם כנטן ארן שנקרא מכת נדע בליה דהא רק .הארן
 נקרא למה ושואל אחר טטם כנטן על וציל .הארן ילקה
 מה כנען ארן קראה למה באמת לתרן ויש כנען ארן
 .תניא בדלא תניא דתלה איי כך נתקלל וכנען חטא חם
 דלמה ע״ד רכיה בית ליו פ׳ בראשית במיר דאיתא וי״ל

 ויברך דכחיב שנתברך לפי בעצמו חם נחקלל לא באמת
 .ברכה במקום חל קללה ואין בניו ואת נח את אלפים

 לא דלכך הבחיי כמ״ש לומר צריך וא״כ בסיי וכתבתי
 כל וא״כ ביצירה שנתברכו לפי במבול הדגים נתקלאו

 המד״א כדטת דגים לאפוקי למימר ליכא בחרבה אשר
 . דגים על הגזירה מיה לא דהא קייב) (דף דזבחים בגת׳
 היה דגים על דאף דייא פל״ב בראשית במיר ועיין

 בחרבה אשר כל וא״נ .הגדול לים שברחו אלא הנזירה
 .מהבל מחו מבול שם היה שלא בא׳י אף לרבות מתו

 א״׳ יכול שפיר א״כ המבול היה לא באיי אם ואיכ
 לקלל עוד אוסיף לא דכתיב אף ישראל חטא בשביל ללקות

מה  סבול שהיה הארצות כל הייט האדם בעבור האי
שלא איי משא״כ .לקלל עוד אוסיף לא קאפר עליהם

 שפיר וא״ב אוסיף לא האי טליה קאי לא מבול בו היה
 וקיל השוה בדמיון כצען ארן יקרא

ת כ י ס  דאין דאיחא לך לשלח מרים פ׳ הפרשה ס
 לכך תחילה בנפשות פוגע הרחמים בעל

 . אדם נגעי את״כ באו ישוב לא ואס .בחים נגעי מתחילה
 . בגוף חיכף תחילה לקו בממון דלמה המפרשים והקשו
 ליקה בחבירו והמושר .לה׳׳ר על באים שננעים לפי ותרצו
 רק באים אינם בתים דנגפי לומר צריך כ’וא בגופו

 לחור אלא הארן לחפור דא'צ ש׳מ מטמוניו. להראות
ויתורו והיינו

ה כ ל ם, שלשה שבת קודם הגדול לים לפרוש מהו ה מי  י
 מותר ימים ג' דקורם הטעם דאיהא וי״ל

 הראשונים בדברות איחא ובתורה העבר לשבת ששייך לפי
 עבד כי שניוח ובדברות כוי עשת ימים ששת כי הטעם

 שפיר א״כ מצרים ליציאת הטעם דאם במצרים■ היית
 לשבת הטעם אם משא״כ העבר לשבח שייך א׳ יום עד

 לומר אפשר דהאיך רק .הבא לשבת שייך א״כ בראשית
 מעפה כל דהא השביעי ביום שנח מטעם מלאכה דאיסור

 .בעלמא שבות רק בשבח ודיבור בדיבור רק מיה בראשית
 מוכת וזהו .מעשה דקחשיב הקב״ה של דיבור דשאני וצ״ל
 ליחן להבטיח הקביה שאמר משעה מוחזקת דא״י מכח
 לך שלח בילקוט דאיחא מקודם נתרן רק הארן את

 דצ״ל הארן חבבו שהם לשלוח עדיפי נשים דעחי לפי אנשים
 בתרגום דאיחא אנשים דעתך ולפי נשים דעתי לפי מאי

 וא״ת בהילך חזקת דעשו חזקתהא לחעבדון מרגליי דשלחו
 לזכות דא״א אנשים דווקא לשלוח צריכין היו לפי״ז

 לנפשית דוכי מנו אא״כ לאשיים שחב במקום בחבירו
 היו לא לכך בארן חלק להן אין ונשים לחבריה נמי זני

 .אנשים לשליח והוצרך ישראל בשביל חזקה לעשות יכולין
 מוחזקת א״י והוי מעשה הוי הקב״ה של דיבור אם משא׳׳כ
 הוי ארן לחור רק מרגלים ושלוח לחזקה וא״צ מאבות

 דב״ב בגמ׳ ואיתא .הארן חבבו שהם לשלוח עדיפי נשים
 אין סבר שהיה רק יורשות צלפחד שבנות יודע היה משה
 דאי• יורשות צלפחד בנות כן פסק והקב׳׳ה מוחזקת א״י

 עדיפי נשים מוחזקת דא״י לדעתי שפיר וא״כ מוחזקת
 לשלוח והוצרך מוחזקת א״י דאין לדעתך משא״כ לשלוח
 מוחזקת א״י לרעתי אבל .אנשים לך שלח והיינו אנשים
 הטעם שפיר י״ל א״כ מעשה הוי הקב״ה של דדיבור

 להפליג מהו וא״כ בראשית שבח משום שבח דשביתת
בא לשבח הכל ששייך די״ל ימים ג׳ קודם  לא או י

ם׳ ג  מתלמידי השקמוני שמעון חידקא א״ר דב״ב(דקי״ס) ב
 שלא אלא במיתה שמקישש משה היה יודע אומר היה ע’ר

 דמכת וי״ל ויקהל פ׳ בנש״ר והיבא מיחה באיזה יודע היה
ע מתלמידי שהיה  במיתה שמקישש יודע היה דמשה ס״ל ר׳

 שלא אני שומע משה ויק:ל שנאמר לפי ויקהל בילקוט דאיתא
 תבערו לא ת׳׳ל מלאכות ל״ט כל על שיעבור עד חייב יהיה

 ברש״י הוא וכן לחלק אלא יצאה ולמה היה בכלל הבערה
צאת. לחלק הבערה אם והיינו ע״ב ו' דף ביבמות  י
כ יצאת ללאו דהבערה למד״א משא״כ  ,לחלק ראי' אין א'

 5י״ וא״ה .מלאכות ל״ט כל שיעבור טד חייב דאינו וי״צ
 לחלק הבערה ס״ל ור״ע מיתה חייב היה לא דסקושש

 שיודע אמר שפיר ר״ע מתלמידי שהיה מכת והיינו יצאת
 :וק״ל במיתה שמקושש משה
ב קפ׳ז £1ד דתענית בירושלמי ויבאן וילט ע׳

אל



םשלח כרשתהפד ה ר ב א ול 2 מ 9

 חלה בהלכות גסקין משכיחנן אתון ואהרן מפה אל
 ואתם נכנסים אתם אי! לארץ להם אסרו ופרלה

 דהא לדקדק דיפ ופרלה חלה בהלכות מסוקים
 כפהיז תיכן! להם היה אחת בפמם בשניהם מסקו לא

 שיתעסקו עד להמתין ולא להם לומר באחת פסוקים
 נכנסין חתם דאין קשה היה לא ערלה דעל וי״ל .כשניהם

 כמו בחיל דנוהג דייל ערלה בהלכות ועסוקים לארץ
 אץ) נוהג וכלאים דערלה דקדושין בגותניתין בנס' דאימא

 ל״ו דף בקדושין ס״ל ישמעאל ר׳ דני שהתנא רק בח״ל
 נמלך באחת לך וסרפ סתם בחורה ונאמרו הואיל ע״ב

 וצריך וישיבה ירושה לאחר כל אף וישיבה ירושה לאחר
 דהא רק כתובים שני מלך דהוי חדריי כאידך לומר

 מחלה ביכורים יליף הוי לבד מלך כתב אי אילסריך
 נתחייבו לא חלה דחף לומר צריכים ינו וה תיכף דנתחייב

 לארץ נכנסים חתם חין קשה במ״נ שפיר וא'כ תיכף
• וק״ל קשה במ״נ וערלה חלה בהלכות מסוןים ואתם

קרח פרשת
ח ר  אם תכלת שכולה עלית והביא משה מל חלק ק

 דכהנים קרח פ׳ בזוהר דאי׳ וי״ל בציצית חייבת י
 ולעולם דין דשמאל מסערא ולוים חסד דימין ססערא

 להפוך רצה וקרח בימין השמאל ולכלול ימין להגבר צריכץ
 דחומי לך שלח פ׳ מהימנא רעיא ובזוהר .נאבד ולכך

 משמאל הדין מצד ותכלת ימין הרחמים מצד הן שבציצית לכן
 התכלת כ׳ ריש ובנס׳ בימין שמאל לכלול צריך ולכך
 זא׳׳ז מעכבין ולבן תכלת ס׳יל דר׳ ורבנן רבי סליגי
 מוכת שפיר לר' בשלמא וא״כ מעכבין דאין ס״ל ורבנן
 דלא דס״ל לרבנן משא״כ בימין שמאל לכלול דצריך
 בימין. שמאל לכלול דצריכין מוכח אינו א״כ זא״ז מעכבי

 סנן דבמתניהין רק עצמה בפני מצוה אחד כל דהא
 התכלת על מעכב הלבן ואי! הלבן על מעכב אינו התכלת
 דס׳׳ל רבי לעולם בגמ׳ וקחמר כרבנן ש״מ בנח׳ וקחמר
 להקדים היינו משכב דאינו במתניתי! דקאמר והא מעכב
 הקדים ואם הכנף מין שהוא את לעולם להקדים דצריך
 אין לבן בשלמא הגמ׳ ופריך מעכב ואינו כשר השני

 הכלת הקדים אם כנף מין דהלבן ואף התכלת על מעכב
 .למימר איכא מאי התכלת מעכב אין ולבן משא״כ כשר

 להקדים צריך דאז תכלת שכולה למלית צריכא לא ותירץ
 השתא וא״כ .מעכב אינו אפ״ה הכנף מין שהוא תכלת
 חייב תכלת שכולה מלית אם והיינו כרבי מתניתין שפיר

 תכלת שכולה מליח ס״ל שהיה קרח משא׳יכ כתכלת
 דאין וס״ל היא כרבנן מתניתין ע׳׳כ וח״כ מסכלת סמור

 ימין להנביר צריך דאין ס״ל והיה כפשומה זא׳ז מטכבין
 דקאמר שם ותום׳ בגמ׳ יש וגם וק״ל כימין שמאל ולכלול

 להקדים צריך דלעולם גורם צבוע אמו הנמ׳ ופריך כנף סין
 לשמאל החסד ימין .להקדים שצריך ש״מ ולפ״ז הלבן
 ליטול קרח שהלך המדרש עפי׳ז ויתורץ ע׳ש דין שהוא
 שמתנהג בית לאברהם בחסד דאיתא וי״ל מאשתו פצה
 בעל ע״י מתנהג אם משא׳כ דין עפ״י מתנהג אשתו פ״'

 ליטול הלך לכך דין להגביר רצה והוא בלחמים מתנהג
 פלס בן און מדרש הנ״ל עפ׳י ויתורץ מאשתו עצה

סתרה דלמה הפתת על וישבה שטרה שסתרה הצילהו אשתו

 בי׳שה ניהנה יהירה שבי/ה ויכן בנדה דאיתא וי׳ל שפרה
 .מאשתו עצה ליטול שהלך קרח עביר שפיר לפ״ז וא״כ

 והביאה שערה שקילפה מלמד ויב! קאמר בגמ׳ משא׳ה
 דסהרה והיינו יתירה בינה ניתנה דלא ס״ל ור״כ לאדם

הנ״ל לימוד להראות שערה
ש ר. ע' אותם שגילח על התרעם דקדח לעיין ליי במד״

ג דף תזריע פ׳ בזוהר תא דא  דמה ע״א ק׳
 מסטרא דרוא דמאן הלייס על תפר ליעביר הקב׳יה שצוה

 מיני׳ דאתטבר עד אתדנו לא ביה מהאפדי! ודינא דדינא
 שרצה קרח וה״יני דדינא מסטרא הם ם ולו שערה

 היינו עפי״ז וי״ל הלוים שגילח על התרעם דין להגביר
 ע״ג ע״ב דף בהעלותך פ׳ בזוהר דחיתא שערה שסתר
 איתחא ולכך כ-״ל מלוים תער להעביר הצריכן דלכך

 וק׳״ל. שערה שסתרה והיינו לבר שערה אתחזי לא
ו ר מ א י  קדושים כולם העדה כל כי לכם רב אליהם ו

 כמדרש ואיתא תתנשאו ומדוע ה׳ ובתוכם
ק ויש .לעיל ועיין איש באשת שחשדוהו מלמד ק  באופן ל

 עמוד לך שלח בזוהר דאיתא ה׳ ובתוכם קדושים כולם כי
 שלא כדי לכני התהלך שנימול קודם כתיב באביהם שט״ו

 לפי נת התהלך האלהים את כתיב ובנח בשכינה יסתכל
 לכך .<כריעה לו היה שלא רק תמים דכתיב מהול שנולד

 ולא לו סמוך אלא הלך שלא נח התהלך האלהיס את
ם הולך וה׳ כתיב בישראל אבל בשם/ה להסתכל יכול  לפ.יי

 מתנה לפני ההולך האלהים מלאך ויסע כתיב וכשחטאו
 לא עדיין ישראל גם דהא רק מאחריהם וילך ישראל

 כמו וצ״ל שנית מול שוב ביהושע דכתיב כריעה להם היה
 המדבר דדור השפ׳׳ג בסי׳ וכתבתי בראשית בשיך דאיהא

 קליפה להם היה שנא למול צריכין היה שלא לפי מלו לא
 .לפרי כקליפה שהיא רב המרב לקבל משה הוצרך ולכך
 ואין קדושים כולם כי שאמרו הפשוק פירש שכיר וא״כ

 קרת שנטל מה פל .ה׳ וגתוכס ראיה והא קליפה מו
 קרח ראה ומה השמאל להגביר רצה שקרח מהשהו פצה

 הקב״ה במחשבת עלה שבתחילה לפי וי״ל זה לשטות
 והוא .ם רחמ והקדים רחמים שיתף ואח׳׳כ בדי! לברות
 היה דסשה משה טם והיינו מחשבה בתר דאזלינן סובר
 רק חביב דשני סובר והיה שני היה והוא לבטן שלישי
 שמטין ראובן חביב דשלישי ש״מ שחביב לוי משבט דהא

 בתר דאזלינן המנין מן אינו ראובן סובר דהוא רק לוי
 רצם ולכך לאה טל מחשבתו היה לא ויפקב המחשבה
 המחשבה בתר דאזלינן דנימא היכי כי שמאל להקדים

 טלה דמתחצה י״ח דף עייובין ובנמ׳ משה את וידחה
 בלבד אדם את ברא ואח״כ פרצופים דו שנים במחשבה

 זכה דאם מתנגדו זכה לא נגדו זכה שם כתבו והתוש׳
 האיש שולט ולכך .נברא לבד דאדס המעשה בתר אזלינ!

 דו לברוא המחשבה בתר אזלינן זבה לא האשה על
 ליטול הלך לכך מתנגדו היא ולכך שוים ושניהם פרצופים

 :שוים שניהם וא׳כ המחשבה בתר דאזלינ! דס״ל מאשתו עצה
י ״ ש ר  לאחיך לברר לך היה לא מלכות לך לקחת אם ב

בסיני. הגבורה מפי שמענו כולנו גדולה כהונה
 מבכורים העבודה שנלקחה טל פרפר קרח דאיתא וי״ל

 נלקה דהא רק .בכורים ר״ן צירף לכך .לכהנים וניתן
 לאבותינו היה נאה בז״ב דאיתא רק העגל חטא מכת
.אלהיך אלה לימר להס נאה פיה שמא ונשמע נפשה לומר

וכתב



soלאברהםמרח פרשתחסד
ה וכה:  מטשה טל ר,ירוץ להם היה דבלא״ה האופן ס
 כל להס שניחנה עד הקדושין נגמר לא דעדיי! כעגל

 דנעשה לנשמע קודם נעשה שאמרו מכח משח״כ כהורה
 אין וא״כ המוהר טוד נשמע ותח״כ שנצניוו מה ר,יכן!
 לכהונה זכו נעשה מכה במד׳ דאיהא רק הירוץ להם

 הנאמר בריר, גדולה במ' ואיתא למלכוה זכו נשמע ומכה
 כהונה אס וא״כ במלכות הנאמר מכריח יופר בכהונה
 נימא דאם רק לנשמע נעשה הקדימו שפיר עדיכא

 הז״ב פירש ונ״ל כנ״ל למימר ליכא עדין) למלכות
 נשא שהוא מפני המלכות ירשו לא משה של שבניו זאיתא
 מכת למלכות פשולין גיורה דבני פסק והרמב״ם גיורת

 בבת זכר נר דבח ניוית בני פסולים לכהונה מה ק״ו
 עדיפא דכהונה נימא דאם רק ,לכות ל מכ'ש זכר מלל
 למלכות כשרים משה של בניו היו וא״כ ק״ו כא! חין ח׳׳כ

 אלא הלום אין הלום תקרב אל דזבחים בגמרא זאיתא
 הגמ׳ ותירץ מלך היה משה והא ר״מרח וכריך מלכות

 למלכות פסולים בלא״ה זרעו דהא רק קאמרינן ולזרעו לו
ג' שהיו ת ב ר א. דכהונה כשרים דהיו וצ״ל גו פ  עדי

 להם יש שכיר וא״כ לנשמע. נעשה הקדימו שכיר ״כ0ו
 וא״כ הקדושין נגמרו היו לא שעדיין העגל מל תירוץ

 וא״כ מנכורים העבודה ליכיול ראוי היה לא זו סברת לפי
 וצ״ל .גיורת נושא אחה והאיך מלכית לך לקחת חם שפיר
 נעשה שפיר עדיפא דכהונה למלכות כשרים גיורת דבני

^ על תירוץ להבכורים ויש ונשמע ע  לך היה ולא ה
 גמרא יתורץ ועפי׳׳ז .הכהונה חס אחיך לאהר! לברר

 העשרה והרס גדול כהן מראש המצנפת הסר ז’ד דגיטין
 מדהקדים וא״כ בקנו! מתתילין בקללה ואיתא ממלך
 שהקשה היינו וא*כ עדיןה דמלכוח ש״מ המצננת הסר

 ש״מ לנשמע נעשה שהקדימו לישראל זאת לח זאת למלאכים
 הנ״ל רש״' על שמעתי זקני ומאדמ״ו ות״ל פדינא דכהונה
 זכו ומנשמע לכהונה זכו מנעשה ח״א כלוגחא במ׳ לאיחא

 זכו מנשמע וח״א המלך פתגם ונשמע דכהיב .למלכות
 במ׳ ואיהא הקודש אל בבואו קולו ונשמע דכחיב לכהונה

 אבדה מרגליות בשת־ שקידש למלך משל ישראל שמע
 ישראל את קידש הקב״ה כך שניה שמור לה אמר אחת

 הקביה אמר העגל בשעת נעשה אבדו ונשמע בנעשה
 שאבדו מה כל ואיתא ישראל שמע והיינו נשמע שניה שמור

 לכהונה זכו נשמע מכת וא״כ משה. בה זכה כולם ישראל
כ א'  שמענו כולם כי כהונה לאחיך לברר לך היה לא ו
 פי דברי ישראל ביד נשאר שנשמע בסיני הגבורה מפי
 שמענו כולם ג״כ לתרץ יש לעיל מ״ש ועפ״י חן חכם
 הגבורה מפי שמענו כולם מאי לדקדק דיש הגבורה. מפי

 בדיבור שהכל האלה הדברים אח אלהים דוידבר דאיחא
 .ודם לבשר אפשר שאי אלהים וידבר והיינו נאמרו אחד
 בבחיי דאי׳ משום ה' ולא אלהים לשון נאמר דלמה רק
 רק באש התורה דניתן גבורה לשון דאלהים יתרו פ׳

 על דקא' האלה הדברים כל אח אלהים וידכר דאיחא
 דא״כ רק הדברות שאר שאמר אלהים איש דנק^ו משה
 קודש אלהיס דקא' בלא״ה בשלמא הדברים כל וידבר מאי

 וידבר וצ״ל עכשיו משא״כ כאחד הדברות כל שאמי היינו
כ לחיש עתיד וחיק שתלמיד מה אפילו הדברים כל  וא'
 דהא הקדושין נגמרו שלא המגל על תירץ לישראל אין

ה. היא קדושה שנאמר מקום וכל בסיני נאמר הכל  כהונ
ק דלוים הקדוש אס ה׳ ויודע בוקר קרח פ׳ בזוהר איסא ו

 כולנו קרח שאמר והיינו קדוש נקרא וכהן טהור נקראו
 דנקרא לכהונה דראוים קדושים כולנו הגבורה מפי שמענו

 לנו דיש מבכורים כהונה עכודח נלקח כדין שלא קדוש
 וידכר קאמרת מאי הקדושין נגמרו שלא העגל על תירוץ
 הדברים וכל משה על קאי דאלהים הדברים כל אלהים
 לזה בסיני נאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה אפילו
 ניתנה שהתורה הוא אלהים וידבר הפירוש ז קרח סהר
 בו״ר שאין פירש הדברים כל וידבר וא״כ הגבורה באש
 ממשה ולא בשיני שמענו הגבורה מפי והיינו לומר יכול

 • וק״ל אחד בפעם הדברות כל אמר דהקב״ה
י מ ל ש ו ר י  קרח פ' ריש בי״ר והובא בסנהדרין ב

 משה ואין בשמים תורה אי! קרח אמר
 ש.לקח מכת חלק קי־ח דהכלל כהן אהרן ולא יביא

 העגל על תירוץ לישראל שיש ם״ל דהיה מבכורים מבודה
 יצא לא דלמה דהקשה פליאה בשם קרח פ' בי״ר והובא

 אמת משה שדברי קרח מחלוקח להודיע משמים קול בת
 . קול בבת חשניחין אין נימא דאם רק בדאי וקרח
 קול בת יצא לא שסיר א״כ משמים תורה נימנה דכבר

 בשמים נשאר דעדיין משחים מורה אין אמר קרח לכך
 היה משה כדברי היה אם וא"כ קיל בבת משגיחי! ור.יכ
 אמר לכך משה כדברי להכריע משמים קול הבת לצאת

 וידבר דאיתא רק נביא משה ונא משמים תורה אין
 לחלש טחיד ותיק שתלמיד מה אפילו הדברים כל אלהים
 הדיעוס אןן הדברים כל נאקר דלמה המפ״שיס דהקשו

 להיות שהוצרך לפי ותירצו דהלכתא אליבא שאינם מה
 לאותו דעתם צפי להכריע דור לכל לנו דניתן הכל נאסר
 .קול בבת משגיחין אין לס״ז וא״כ להם שנראה ליעה

 שעדיין לנו להכריע נישן שלא קרח סברח דלפי רק
 שתלמיד מה אכילו הדברים כל וידבר אא״ל א״כ ,גשמים

 ויש הקדושי! נגמרו לא עדיין א״כ לחדש. עתיד ותיק
 מבכורים העבודה נלקח כדין העגל על תירוץ לישראל

:וק״ל כהן אהרן אין וא״כ
 סנהדרין ע׳ אם סליגי דבנמרא נראה אחר
 בזוהר איתא וכן גביהם על משה משה עם

 על ואהרן ומשה סנהדרין ע׳ זו היום ממשלח שופעים ס׳
 שיהיה רק ותירוץ למשה שיהיה רצה לא וקרח גביהם

 כולם והיינו משה עם סנהדרין ע׳ שיהיו לכולם שוה
 זקנים וע״ב דישראל נ״ג) (דןן בשל״ה ואיחא קדושים

 .חרי״ג עולה ע״ב הרי ואהרן ומשה סנהדרין ע׳ דהיינו
 ■עולה אינו א״כ משה עם ע׳ רק היה דלא נימא דאם רק
 מפי ושתים משה לנו צוה תורה והיינו חרי״א רק

 : הגבורה מפי דברים שמענו כולם והיינו שמענו הנבורה
 דהכלל כו׳ תתנשאו ומדוע ה׳ ובתוכם קדושים כולם י3

 כמו שבט מכל גדולים כהנים י״ב שיהיו רצה דקרח
דןבב״ב הח״א שכתב )t (ח בכל נידו! לכך ע״ד  ובאמת רי

 . אחד וכה״ג אחד ה׳ אלא לנו אין שאנו שפרש״י כמו
 להיות יכול לכך דידן שליחא דכהונה סבר דקרח וכתבתי

 שפיר דרחמנא שליחא כהיג אם משא״כ כהיג הרבה
 רכ״ד (דן) קטן בזוהר ואיחא .אחד כה״ג כך אחד כשה׳
 אם גופא וישראל ליבא ולוי מוחא הוא דכהן בר״מ פ״ב)
 .דידן שליחא כהנא א״כ הגוף אחר נגרר דהראש נימא
 י״ב שיהיו שרצה גדולה הכהונה על עורר קרח וא״כ

 כולם כי והיינו דידן שליחא כהנא דסבר גדולים כהנים
מה לדמוס יש גם .ה׳ קהל סל התנשאו ומדוע קדושים

נמצ0
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 דאדם דח״א בנמ׳ שא־סא לפי .מאשסו עצה קרח שנמל
ר. גופא בתר דרישא סבר והוא נברא מראש רי  וצ״ל ג

 שנבראת מאשחו עצה נפל לכך בראשון שולש דאחרו!
וק׳ל באחרונה

ט ל מ ל י  ראשי אל הכהן אלעזר ויאמר מפוח פ׳ ב
 כעס לכלל שבא לפי רבינו משה הממוח י

 ואיתמר אלעזר על ויקצון! בדבר כיוצא מפוח לכלל בא
 אומר אחה בדבר כיוצא אכלתם לא מדוע אומר מיו

 וי״ל .הסלט אס ויך אומר מהו המורים נא שממו ויהמר
 בחיק וכעס נאוה יצה״ר זה זר אל בך יהיה לא דהכלל

נ בסומה דאיסא כמו ינוח כסיל  הרוא נסות בו שיש כל פ'
ע׳ז דהוי הא״א וכתב כאשירה לגדעו ראוי  ביה דכהיב כ
 מאוד תני לכך .אחריו ולשרש לנדעו שצריך תאבדו! אבד
כ רק רוח שפל הוי מאוד  ארור בגמרא שם קאמר אח'

 שבשמינית שמיני בו שיהיה צריך ח״ח רב אמר הונא רב
ה לא אמר ביי נחמן רב  יתורץ ועכי״ז מקצתה ולא מ/

 לו שאין רימה אנוש שתקוס רוח שפל הוי מאוד מאוד
 ולעפר אהה מעפר דאיחא שפיר הנ״ל ולפי הבנה
 לכך ביטול וצריך ע״ז ונעשה נעבד שהיה לפי חשוב

 צריך ע״ז דהעוקר הבשר שיתעכל עד תקנה לו אין
 דהעוקר רוח שפל הוי מאוד לזאוד והיינו אחריו לשרש

 שחקוח קאמר לזה זאת מ/יל רק אחריה לשרש צריך ע׳ו
 הכועס כל דנדריס בפיג איתא בכעס וכן רימה אטש

 כגובה רשע שנאמר כנגדו חשובה אינה השכינה אכילו
 הח״א וכתב מזמותיו. כל אלהים אין ידרוש בל אפו

 . עעיז כאילו המתגאה כל דסוטה בפיק אמרו דכבר
 דמירחח היא אורייתא דרתח ח״ח ד') (דן£ דחענית ובימ׳

 וכן בונה אלא אבניה תקרא אל ברזל תבניה שנאמר
 ביתו אנשי על פחד למרמא דארהחי ח״ח בשבח אמרינן

ז העוקר דכל נימא אם וא״כ  אחריה לשרש צריך ע'
 בה נתן אם ואיתא גאוה או כעס פקצס אפילו ואסור
 שהיא בסידור ופרש״י פסולה דבש של קורטוב אכילו
 דאיחא וי״ל בזה מרמז דלמה שבלוג שבשמינית שמיני
 תקטירו לא דבש וכל שאור דכל בסי׳ וכתבתי בר״ח

 מקצתה ולא מינה דלא ללמוד בא לכך .הגאוה על שמרמז
 וק״ל פסולה דבש של קורטוב נתן אפילו קאמר לכך
 פליגי ק״ו ד׳ ובמנחות מ״ד) (דן! דכסחים דבגמ' רק

 וכל שאיר כל דכתיב מכזית פחות הקטרה יש דח׳א
 מכזית פתוח הקטרה דאין ס״ל ואידך תקטירו לא דבש
 היתר ילין! ואידך .לאיסור מצטרך להיתר אחי׳ שאור וכל

 ונזיר חטאת דהוי ס״ל ואידך מחטאת לאיסור מצטרך
̂י  אתא בנזיר דכתיב דמשרת ס׳״ל ואידך כתובים ש

 דאורייתא לאו כעיקר טעם ל’ס ואידך כעיקר לטעם
 לכלל מאי לדקדק דיש כעם לכלל משה שבא מכת וא"כ
 ס״ל דהיה כעם לכלל אלא לכעס לומר לו היה כעש

 מצטרך להיתר איצטריך דבש וכל שרי כעס דמקצת
 ב׳י- הוי ונזיר דחטאת למילך ליכא דמהטאח לאיסור
 לכלל בא לכן דאורייתא לאו כעיקר טעם אבל כתובים

 לאו כעיקר דמעם דמוחר ס׳ל דהוי עכו״ס בנפולי שעות
וק״ל דאורייתא

א צ ו י כ י  לכך ואיתמר אלעזר על משה ויקצוך בדבר ז
 דאיתא . אכלתם לא מדוע טעות לכלל בא

נ הקשה שמשה היה דהויכוח שמיני פ׳ נש׳ר בספר מ'  ב
החטאת אח אכלתם ולא המנחה אס אכלתם למה

 לקדש שצריך לפי החשאת נפסל דלכך כתב דהחזקוני
 דין למזבח היה קדשו שלא זנזן וכל .בחטאת המזבח

 לכך המזבח על חיטוי שם על קריבים חטאת ואין .במה
 רצס דהגמרא ט״ו דך בשבועות כתבו בהתוס׳ רק נשרך
 התום׳ והקשו מנחה בשיי־י אלא מתקדשת עזרה דאי! ללמוד
 שלא זמן כל דהא העזרה בתחילה שלמה קידש האיך

 . בבמה מנחה ואין להם היה במה דין העזרה נתקדשה
 . מתקדשת שפיר כאחד באים דשניהם דהואיל ותירצו
 אס אכלתם לא מ״ט במ״נ להם משה שהקשה והיינו

ק דפח״ח המנחה את ואכלתם החטאת  יליך דהגמרא י
 ירושלים מכת מנחה בשירי אצא מתקדשת העזרה דאין

 ממנו היוצא וכסול בה הנאכל דבר בחודה דוקא שנתקדש
 חמץ להוי מירושלים ילפת אי דהגמרא רק כן העזרה ה״ה

ס כחודה כ׳  חלקם חמץ תאפה לא דהא לשיריים דמחמיץ ו
 לפ"! וא״כ חמץ. יהיו לא השירים דהיינו חלקים אכילו
 נימא דאם רק .מנחה בשירי לקדש דא״א הקושיא נסחר

 שאור בהקשרה איסור אין כזית דהיינו משיעור דפחוח
 ומחמיץ מנתה בשיריים דמקדש לעולם שפיר י״ל א׳*כ

 מתקדשת העזרה דאין מתודה ילפינן ושפיר מכזית פחוס
 בשניהם החום׳ כתירוץ צ״ל וא״כ .מנחה בשירי אלא

 מ״ט ושאל טעות לכלל בא לכך דמי שפיר כאחד באים
.וק״ל החטאס את אכלתם לא

א צ ו י פ מכלל שבא המורים נא בשמעו בדבר כ ע  כ
 האיך לדקדק דיש הסלע אס ויך טעות לכלל

 עניו בעצמו הוא היה דהא כעס בקצס היתר מורה היה
 מטעם אסור הנאוה דטעם ס״ל דהיה וצ״ל אדם מכל
חי  גאות מלך ה׳ דכחיב מלך של בשרביטו להשתמש שאסור א
 מקפיד אין דהקב׳ה המדרש כדעת דלא צ״ל וא״כ .לבש

 הסלע את הכה דלכך בי״ד מ״ש ועיין בשרביטו להשתמש
 והוי המכורש השם להגהות צריך היה דהדיבור משום

 ״ להכות צריך היה לא הקב״ה מלך של בשרביטו משתמש
 מקצת שמותר סובר והיה כעס לכלל שבא מכת והיינו
 של בשרביטו להשתמש שאסור מפני כלל אסור וגאוה

 הנ״ל ע״פ .וק״ל הסלע את ויך לטעות בא לכך מלך
 ודברס כו׳ המטה אח קח הקב״ה לו שאמר מה חרצתי

 קת הקב״ה לו שאמר מכת למשה הטעות ובא הסלע אל
 קת הקביה לו אמר באמת למה לדקדק דיש המטה אח
ס מדקדק הקב״ה אין במד״ר דאיתא וי״ל המטה את  ע

 לכך בידו אלהיס מטה דכחיב בשרביטו משתמש אדם
 להשחמש מדקדק הקב״ה דאין ש״מ את קח הקב״ה לו אמר

 אתה שא'צ הסלע אל ודברת שסיר וא״כ בשרביטו
 הנ״ל הקדמות ועפ״י וק״ל מותר הדיבור דאך להכות
 דאיתא חוקה ולאחרים פרה טעמי מגלה אני לך יתורץ
 עבדו שהם משום כרה דשריפח טעם מדרש בשם בצ׳ל
 צריכין לכך אחריה לשרש צריך ע״ז והעוקר לעגל

א והיינו הכרה גס לשרוך  מ״ה) (דך דע״ז בגמ׳ כמד׳
 .מקצתה ולא מינה לא אסור גאוה וא״כ חאבדון אבד
 אחד בכל יש אדם כל אבל האדם סכל עניו משה היה ולכך
i העולם כל וא״כ נאוה קצת 'i שרי גאזה דמקצת דס״ל 

א כאידך  וא״כ .אחריה לשרש צריך איך עיז דהעוקר מד׳
 אני לך והיינו הפרה. לשריפת טעם אין סברחס לפי

 . אחריה לשרש דצריך סובר דאחה פרה טעמי מגלה
 רבה מדרש יתורץ הנ״ל ועפ״י חוקה לאחרים משא״כ

. מוקה ולאחרים פרה טעמי סגלה אני לך חוקת בפ׳
דאסר
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 רצ״ע אשפונו מישרים אני מועד אקח כי הונא רב דאמר

 דח״א אדם סכל עניו ומשה דפליג׳ הובא דבילקוע
 אני לך דאמריק ולפי מאבות לא וח״א מאבות אפילו
מ חוקה ולאחרים פרה עממי מגלה  אפילו מכל עניו ש'

 שנה ק״ך היו משה ’שי דשנים העעס ואיתא מאבות.
 יותר הבהיר היה שהוא צ״ל וא״כ עולם של תרומתו
 אבל היפה מל מרע תורמין אין הא דאל'כ מאבות
 על אחר עעס צ״ל ממשה עדיפי היי דאבות למד״א

ך שהיו משה בני  א״ע במג״ע דאיתא כמו שנה ק׳
 משה תיי לכך שיה ממשים ונת שנה עיי׳׳[ הנית דאדם

כ רק  . שנה עיי״ן לדוד הניח דאדם דאיהא רק שנה ק'
 ה׳ אכרהם לדוד הניחו דאבות בש׳ך דאיתא כמו וציל

 על ימים מציה בנ״ב ואיתא זייין למ״ד יוםן! כ״ח יעקב
 צריך היה שלדוד לפי ודור דור שנות הוסיף מלך ימי

 דפלגא משים ננ״ל שנת פ׳ האבות וגם שנה ע׳ להניח
 לכי יצחק שאומר כמו דאדם לשנותיו נחשב אינו דלילה

 ישן שלת דוד פשא״כ מיתה כיעם עעם שינה שבשעת
 הלילות אף וא״כ מיתה פעם מעם ולא נשמין שימין

 והיינו להנית ע' פעמים שני צריך היו לכך לימים נחשבים
ף. מלך ימי על ימים סי  נחשבו הלילות גם דאצלו תו

ק ודור דור שנות ולכך לימים.  נשא במ״ר דאיתא י
 בידי והובא רש׳ל וכתב עובים ימים פיי׳׳ן דקחשיב פי״ד

 חול ואחד קודש דאחד דס׳׳ל א׳ ליום ר׳׳ה דחשיב מה
 ימים ע״א הוי א״כ קודש דשתיהם דס״ל לרבנ, משא״כ
 אקח ני והיינו סנהדרין ע״א נם צריך לכך עובים
 נדולה בכנהדרי שנס ע״א שצריך אשפוע מישרים מועד

 ע״א) ע׳ (דף בסנהורי! רבנן דס״ל כמו שקול ב״ד אין
 מישרים והיינו קענה מסנהדרי גדולה סנהדרי דילפי

 דיום ימים שני ה״ה באמת דלמה ואיתא שוה אשפוע
 היה שבת ליל דהיינו והלילה ר״ה היה אדם שנברא וא״ו

 נחשב הלילה דגם ימים לשני נחשב היה ולכך . כיום מאיר
 עצמה בפ^י נחשב הלילה ונשתנה הואיל וא״כ ליום
 נחשב דדוד לילות אף וא*כ מובים ימים מ״א זלכך
 ונם אדם לדוד להניח צריכין היו וא״כ עצמו בפני

̂י למת וא״כ האבות  תרומתו שהוא וצ״ל .ק״ך משה ש
 והיינו מחבות יותר הבחיר היה שהוא וצ״ל עולם של
 .לחבות חפילו חוקה ולאחרים . פרה מעמי מגלה אני לך

 אשפוע מישרים מועד אקח כי הונא רב דאמר והיינו
 נשא פ׳ במד״ר לעיין ויש וק״ל עובים ימים שע״א
 נילאים שניהם הקודש בשקל שקל שבעים ככף אחד מזרק
 לדוד וניתן לאדם שנחסר שנה ע׳ נגד שבעים סולת

 צדיקים והיו מצות קיבלו שניהם ונח שאדם מלאים שניהם
 הנ״ל עפיי דתירן הנ״ל, עפ״י לעיין ויש חיבור להמדרש דאק

 חדומס פרה אליך ויקחו ובנש״ר בשל״ה והובא רבה מדרש
 שלא דברים חוקה ולחחרים פרה פעמי מגלה אני לך

 ס״ל דר״ע יובן הנ״ל ולפי לר״ע נתגלו למשה נתגלו
 מצפרף להיתר אתא דמשית מ״ד) (דף בפסחים
^ פרה מעמי מגלה אני לך שפיר וא'כ לאסור ב  א

 שאוז- כל וא״כ אסור גאיה דמקצת ש'מ חוקה לאחרים
 מחמאת ילפינן לאיסור מצטרף והיתר מכזית לנחות אתא
 . כעיקר לטעם אתא דנזיר דמשרת כתובים שני הוי דלא
 לפי צריך והיה זאת נסתר לריע משח״כ שפיר וא״כ

 למשה נתגלו שלא דברים לכך בסרה אחר טעם דבריו
ן הנ״ל פפ״י אחר פעם ע’ר לפני לגלות הוצרכו חוי י

 סרה דתיקת כ״מ בתקיך תמים לבי יהי פוב שוחר מדרש
 וא״ב אחריה לשרש צריך פ״ז דהעוקר משוס הפעם

 תקטירו לא דבש וכל שאור דכל וכלל כלל אסור גאוה
 בחטא אבוש לא לכך לאיסור מצטרף להיתר אמרינן ולא
 איסור נילף דהא רק תערובות ע״י שאכל אדם של

 איצטריך בזה קאמר לכך ענבים דמשרת מ.זיר תערובות
 בו בשלת לא קדשים בו שבשלת דקדירה כעיקר לפעם

 וק׳ל דאורייתא כעיקר דפעס ס״ל דהיה חולין
 מדרש יתורן קע״ו בסי׳ שכתבתי מה יהורן הנ״ל

ראה. אדומה סרס לחלוק קרח ראה מה פליאה
 משה ויפיל ה׳ קהל על תתנשאו מדוע אמר דקרח וי״ל
 דסוטה בנמ' דאיתא .איש באשת שחשדוהו מלמד פניו מל

 מדוע שאמר והיינו בא״א נכשל סיף המתגאה כל ס״ק
 מלמד לכך גאוה בשביל עשה קרת דעה שלפי התנשאו
 לו להיות מותר ת״ח דהא רק איש באשת שחשדוהו

 לפי מקצתה ולא מיניה לא דש״ל צ״ל אלא גאוה קצת
 לזה זאת מנ״ל רק אתריה לשרש צריך ע״ז שעוקר

;וק׳ל זאת מוכח דממנה ראה אדומה פרה קאמר

הקת פרשת
 אס תביאו לא לכן יכו׳ להקדישני בי האמנתם לא

 ולא עתה כתיב דהא לדקדק דיש הזה הקהל י
 המצרי הריגת בשביל איתא ובמפרשים מלכים בל״א

 .משה אותיות שמה ינום אשר ז״ל האר״י בכוונת דאיתא
 סירון לו יש הסלע הכאת ועל שליחות סירוב דעל וי״ל
 הכאה וגם כנ״ל אנכי מי י״ל שליחות הסירוב דעל אחר

 לכך באתיות השם לזכור רצה שלא חיייץ ג״כ הסלע
 א״כ בעצמו השכינה היה דמשה נימא אס משא״כ הכה

 המצרי הריגת מכח והיינו .הנ״ל החרוצים שני נסתרו
 ויתורן הנ״ל תי־וצים שני נסתרו המפורש בשם שהרג
 .למות ימיך קרבו הן וילך פ' הטורים בבעל הנ״ל טפ״י
 גזרת ובהן השמים אלהיך לה׳ ה! שאמרתי קלסתיך בהן
 יאמינו לא הן אמרח לח וכי הקב׳ה א״ל מיתה עלי

ק לי  י״ל הנ״ל ועפ״י ול״ע. בי האמנתם לא יען כתיב ו
 עליו והנגזר כו׳ תנכי מי שאמר משום לי יאמינו לא

 רצה שלא תיריץ לי דהיה רק סלע הכחת משום מיתה
.בו השכינה שלאו שסבר המפדש בשם הסלע אל לדבר

וק״ל: בי האמנתם לא יען כתיב וכן והיינו

בלק פרשת
 אצלו בלק ששלח בשעה הרשע בלעם וכן במד״ף

 היה עמך האלה האנשים מי הקב״ה א״ל
 נעלם דבר כל ואק לפניך גלד הכל רבש״ע לומר צריך
ך צפור בן בלק לו אמר חלא .שואל אתה ולי ממך ^ 
 מדבר אתת וכך הואיל הקב״ה אמר אלי שלח מואב

 וי״ל וכך הואיל מאי כירוש דצ״ע העם את תאור לא
 לכה הקב״ה לפני אמר ובלעם לי ארה לכה שלח דבלק
 דבלעם מ״ש ועיין .האור לא השיב והקביה לי קבה
ה לפני ואמר שינה  כדי קבה לכה בלק שלח כאילו הקני

 חקיב שלא הקב״ה ציווי יקיים והוא תקוב לא שיאמר
 הדעה לפי והיינו , תאור לא הקב״ה אמר לכך יאור אבל

רצה לכך הקב״ה לפני גלוי הכל שאי, שסבר שלו נפסדת
לרמאות
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 לא גלוי שהכל יודע בלעם היה אילו מםא'כ ■לרמאומ

 אהה וכך הקב״ה אמר לכך זה לכל הקב״ה צריך היה
 הוצרך לכך לפניו גלוי הכל שאין ברשע ומחזיק מדבר

 ור״ל תאור לא ואמר דבריו לתקן
י  ופרש׳י יתחשב לא ובגויס וכו׳ אראנו צורים מראש כ

 דראש מוכח דהיאך לדקדק דיש האבוח צורים מראש
 דמה דאיתא לומר ויש יתחשב לא בגוים דישראל צורים

 ם 1קר במיתתן דישראל באומות ברוב בעלים לא שישראל
 לעמוד שעתידי! הרוב המה המתים בצירון! וא'כ חיים

 בשל״ה דאיתא לק האומות משא״כ המתים בתחיית
 בשח׳׳מ לעמוד דין דעתי חיים קחיים במיתתן צדיקים דלכך

 כחיים נחשבים המה ולכך דמי כזרוק לזרוק העומד וכל
 שלא מאברהם צורים מראש הוכיח לזה זאת מנ״ל רק

 לפי שכ׳׳ג דף כשל״ה דאיתא יצחק. את באמת מקד
 העומד שכל עיניו לעוור מליו ונכםק בשכינה הצין שיצחק
 וא״כ .לקרבן ונפסל עוור כמו והוי דמי כזרוק לזרוק
 לזרוק העומד דכל מוכח אברהם זה צורים ראש מכח

 ישראל דהשתא יתחשב לא בגוים שפיר וא״כ דמי כזרוק
 לא בגויס ולכך המתם בתחיית יעמדו דלפתיד הרוב

וק״ל יתחשב
ה נ ז  ושמעתי הארן עין את וכסה ממצרים יצא עם ד

 מה א״ת במ׳ דאיתא ז״ל הגאון זקני אדמ״ו מפי
 את תצר אל דכתיב הארץ עין את וכיסה לך איכפת
 וכיסה קאמר לזה לך איכפת מה וא״ת שפיר וא״כ מואב

 ונתן והיינו בסימון מיהרו ומואב דעמון הארץ מין את
 לנחלה ארצם נח! בתחלה לישראל נקלה לנמלה ארצם
 בתחלה אבל עמו לישראל נחלה ואת״כ לסימון דהיינו

 דבתחילה הארץ עין את וכיסה והיינו לישראל אסור היה
 והיה סיחון ארץ נקרא ועכשיו מואב ארץ נקרא היה

דפח״ח עוד מתירא
ץ ר ת ל  דאימא ממצרים יצא עם דקרא רישא עפ״י ו
 ביאוש נקנה היה דהארץ חקת פ' בש״ך ׳

 דב״ב ובגמ׳ יאוש הוי ווי והאומר מואב לך אוי דאמרו
ה דקרקע ס״ל ברשב׳׳ם מ׳׳ד דף ריש  ביאוש נקנה א/

 דהא ביאוש נקנה דקרקע ירושלמי בשם כתבו ובתוס׳
 במפרשים וחי׳ ביאוש נקנה ועבד מקרקעות עבד ילפינן

 ויהי אמר דפרעה פרעה מעבדות ממצרים שיצאו דישראל
 עם הנה שפיר וא״כ כיאוש הוי ווי שצוות פרעה בשלח

 לך איכפת מה וא״ת ביאוש דנקנו וצ״ל ממצרים יצא
 דאין אומר הייתי דבל״ז הארץ מין את וכיסה קאמר לזה

 שיצאו מכת משא״כ רשב״ם כדעת ביאוש נקנה קרקע
וק״ל מתיראים ושפיר קינה דיאוש ש״ס ממצרים

פנחס פרשת
מ'1ב  שנים מג' פחותה גיורת איתיביה ס' דף דיבמות ^

 ס״א דף בריש ואח״כ לכהונה כשירה אחד ויום
 באהל מטמאים אינם עכו״ם קברי אומר רשב״י היה וכן

 שנים מג׳ פחותה דגיורת בנמ׳ ליף ד וי״ל וכן מאי דצ״ע
טף כג דכתיב לכהינה כשירה  ופנחס לכס החיו בנשים ר

 בזבחים לחדיא דהיינו רק כהן היה והוא עמהס היה
ף  שלא למד״א משא״כ לזמרי כשהרג פנחס דנתכהן ק׳ י

 ללמד ליכא כן אם השבטים בין שלום שעשה עד נחכה!
מג׳ פחותה דגיורת דאמר דרשב״י צ׳׳ל וא״כ מהב״ל.

ל לכהונה כשירה שנים ק .זמרי מהריגת דנחכהן ס׳  י
 כשיעשה דמשמע שלום בריתי את לו נותן הנני כתיב דהא
 אליהו שהוא דקאי כתיב שלם שלום דבריה וצ״ל שלום
 קאי הוי והיאך אליהו הוא פנחס וא״כ .לעולם שחי

 דקי׳ל ב״מ בנמ׳ שתירץ כמו לומר וצריך עכו״ם בקברי
 היה וכן והיינו מטמאין אינם עכו׳׳ם דקברי כרשב״י

ק״ל: מטמאי! אינם עכו״ם דקברי אומר רשב״י  ו
ל א ק ז ח י  בעונו מס והנה כו׳ עשק כי אביו י״ח ב

.האב בעון הבן ישא לא מדוע ואמרת י
 הנפש שמר חקותי כל אס עשה וצדקה משפט והבן

 ימיה חיה וכו׳ ישוב כי והרשע כו׳ תמות היא החוטאת
 עשה אשר צדקתיו כל וכו׳ מצדקתו צדיק ובשוב ימות ולא
 מכח ויובן .דקדוקים הרבה לדקדק דיש תזכרנה לא

 האב בפון הבן ישא לא מדוע דקאמר רישא על הפשוט
 חוקותי כל אה אמר ואח״כ עשה ונדקה משפט והבן
 רשע בן צדיק זה לו ורע ק צד קאמר דבנמ׳ וי״ל שמר

 שכר דאין משום א׳ טעם זה על טעמים שני ואיתא
 והיינו שכרו. לב! נותנים מותו אחר רק בעוה״ז מצוה
 שכר לו אין רשע כשאביו וא״כ החסד אח לך ושמר

 מצוה שכר אין למה באמת רק .לו רע לכך בעוה״ז
 מצדקתו הצדיק דבשוב הטעם במפרשים איתא בעוה״ז

 דודי בשם (שמעתי עשה אשר צדקתיו כל תזכרנה ולא
 וזרעו נעזב צדיק ראיתי לא עפי״ז ז״ל יעקב מוהר״ר הרב

 הוי צדיק הוא אס לו טוב בממ״נ דזרעו לחם מבקש
 צדיק בן רשע אזי רשע הוא ואם וטוב צדיק בן צדיק
 וא״כ .הראשונות על בתוהא בגמרא כדאמרינן לו) וטוב
 ויתהה מצדקתו ישוב דילתא בעוה״ז מצוה שכר יות! האיך

 בן פנחס עפ״ז ויתורץ עשה אשר צדקתו ואבד הראשונות על
 .שכרו שיטול הוא בדין במדרש וקאמר הכהן אהרן בן אלעזי־

 לבא צריך עבירה עובר אדם דאם כקשה גלגולים דבספר
 יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין והא בגלגול

 בגילגול לבא עוד שיצטרך יחטא בגילגול שיבוא אף א״כ
כ1  עיבור בסוד הבא דנשמה ותירץ סוף לדבר אי! א'

 “בכו הנשמה וא״כ בגילגול יתקן ואז חוטאת אינה
 בעוה״ז מצוה שכר ליס! יכולין לזה חוטאת אינה העיבור

 יחטא שמא בעוה״ז מצוה שכר נותנים שאין הטעם דהא
 ואי׳ יחטא לא שבודאי זה משא״כ הראשונות על ויתהא
 נדב נשמת בו שנתגלגל הכהן אהרן בן אלעזר ב, פנחס

 בסוד היה זה וא״כ הכהן אהרן בן והיינו ואביהוא
 וק״ל: שכרו שיטול הוא בדין וא״כ יחטא לא ובודאי העיבור

א ת י א  דוד בא תרי״א לנו צוה תורה דמכות בגמ׳ ל
 בא וכו׳ ה׳ בהר יעלה מי י״א על והעמידן

 צדקה ועשו משפט שמרו ש.תמר שנים על והעמידן ישעיה
 שנאמר אחת עג והעמידן חבקוק בא ישועתי קרובה כי

 דהיי.ו שם הרמ״ה בשם בעיי וכתב יחיה באמונתו וצדיק
 בא חטא אי! שוב וצדקה משפט אלו מצות שתי העושה

 כי לנו תהיה וצדקה ואתחנן פ׳ עפ״ז ויתורץ ידו טל
 לו ויחשבה בה׳ והאמין הזאת המצוה כל לעשות נשמור
 והאמין. והיינו בעוה״ז שכר ניתנים צדקה דפל צדקה
 בעוה״ז שכרו שיות! צדקה לו ויחשבה יחטא לא שוב וא׳כ

 משום בעוה״ז שכר לנו שיות, לני תהיה וצדקה והיינו
 המצוה כל והעושה .הזתת המציה כל לעשות נל!אור כי

 ג״כ ויתורץ שכר לו ליתן ו.וכל ידו על בא חטא אי!
ואת בניו את יצוה אשר למע! ידעתיו כי וירא בפ׳ פסוק

ביתו
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 על ה' הביא למען וצדקה משפע לשמור אחריו יםו5

 מדוע דקאמי הפסוק נבאר והשחא . דיבר אשר אברהם
 דשכר לו רע רשם בן דצדיק האב בטון הבן ישא לא

ה׳ לו מתנים אין מצוחיו  לוה לו אין אבוח כוח1ו 1בעו
 יבוא לא א״נ עשה וצדקה משפע דהבן הקרא מסרן
 והיינו מצותיו שכר לו נותנים בניר וא״ה לידו חטא

 ומשפט צדקה דמכח שמר חקותי כל את קרא דקאמר
 טעם לסת דיש רק וק״ל שמר חקותי כל זה מכת עשה
 דסוכה בנמ׳ פירש דרש׳י .לו רט רשע בן צדיק אחר

 כמו אביו של עונות כפרח עליו מקבל שהוא דהנ״מ
 לכבד שחייב מה ק״ו סמ״ג בשם יהרו פ׳ בי״ר דאיסא

ה׳ז לפלטין חון הקב״ה מצות לקיים אביו אס  מכ״ש בעו
ה של הפלטין בתוך בעוה״ב  בנו שיהא דין ואינו הקב׳

 וא״כ הכ״מ לכתוב צריכין ולכך בניהנם והאב בג״מ יושב
 לכך .בן משל דכיבוד בעוה״ב אביו אס לכבד הבן צריך
 חרצתי עפ״ז בעוה״ז האב עונש שסובל עבדינן ליה דטב

 אהדורי מיענש לאו מענש לא דת״ח גמירא גמרא
 כדי אביו טון לסבול דחייב וי״ל .מיהדר לא א/תחא

 וא״כ אביו אח לכבד דחייב משוס לאביו כפרה שיהא
 אביו על לכפר ומיענש רשע בן צדק שהוא מ״ח ה^פ

 על מיהדר הנ״ל קיו מכת אביו את לכבד דחייב משום
ה ר״מ סי' בייד דאיתא מיהדר לא פתחא  דחייש סי
 וננ^ד הפחחיס מל לחזור אבל לו יש אם אביו לכבד

 לחזור עונש לסבול קיו כאן אין וא״כ חייב אינו אביו את
 על שיחזור חייג אינו בעוה״ז אך דהא .הכתחים על

 סי' בייד בפלוגתא תלוי דזה רק .וקיל לכבדו הפתחים
 חייב דאינו נימא דאם רשע אביו לכבד חייב אם ר״מ

 רשע בן דצדיק וצ׳׳ל .זאת נסתר א״כ רשע אביו לכבד
 להוכיח דיש רק בעוה״ז מצוה שכר שאין מפני לו רע

 ואתה אמרינן דהא רשע שהוא אך אביו לכבד דחייב
 לתרת שיהיה לאברהם שבשרו בשלום אבותיך אל תבוא

 אברהם מכת וצ״ל לעוה״ב. הרח זכה ומהיכן טוה״ב
 דילמא רק רשע הוא אכילו לאביו לכבד דחייבין ש״מ

 תרח שיעשה לאברהם שבשרו במד' דאיתא כמו פירש
 יהיה וזה חשובה לב״נ מהני אס תלוי דזה רק תשובה

 דהוי משום אחד תשיבה על טעמים שני דאיתא תלוי
 שהקדישו המועד כשור דהוי הטעם או בקנס מודה

 דזה רק ע״מ בשס י״ח בילקיט דאיתא כמו שפעור
 כולה. או מחצה עושה חשובה אם בפלוגסא תלוי יהיה

 במועד משא״ה פטור בקנס מודה קי״ל דבתם משוס
ל דב״ק דבגס' חייב שמודה אך ממון דהוי  אדא לר' ס׳
 מחציו במועד בהודאה ונפטר עומד במקומו חמות דצד
 משא״נ מחצה. עושה חשובה לכך במקומו תמות דצד

 עושה חשובה !הקדישו שהזיק כשוד הוי דתשובה לטעם
 בקנס מודה משוס תשובה הטעם דאס תלוי ובזה כולה.

 צריך אין דב״נ דקי״ל תשובה מהני לא נח בבני א״כ
 וא״כ שלם נזק משלם מועד ובין תסי בין ולכך התראה

 הוי דתשובה לטעם משא׳כ תשובה מהני ולא מועד הוי
 תשובה ואס תשובה בב״נ גם מהני והקדישו המזיק כשור
 דיומא בגמרא בפלוגסא תלוי יהיה מחצה או כולה מושה

מר. השובה אם או ממרקת ומיתה תולה משובה אם  גו
 הבן ישא לא מדוע ליה דקשה הנ״ל הפסוק יתורץ ובזה
 שצריך לו רע רשע בן דצדיק הטעם דלמא האב בעזן

ת לפא אביו עון ^שטל כ לו שיהיה לבשרו תרח מכת מ

 דתשובה דילמא רק חשובה עשה סרח דילמא רק עוה״ב
 עושה דס״ל וצ'ל .לב״נ מהני ולא בקנס מודה משוס
 מנ״ל רק ממרקת ומיסה תולה תשובה אמרינן ולא כונה
 יחיה חיה מרשעתו הרשע בשוב והוכיח קאמר לזה זאת
 בן דצדיק צ׳ל וח״כ גומרת דתשובה ש״מ למיתה וא״צ
 שמא משום בפוה׳׳ז מצוה שכל דאין משוס לו רע רשע
 מצדקתו צדיק ובשוב קאמר לזה מצדקתו ויתחרט ישוב

וק״ל: הראשונות לו יזכרנה לא
ץ ר ו ת י  שחת וכו׳ טול ואק אמונה אל בהאזינו טפ׳׳ז ו
 לשלם אמונה אל ופרש״י .מומם בניו לא לו י

 ליתן אמונה דאל שפיר לפ״ז בעוהיב לצדיקים שכר
 .שכר נותן איני בעוהיז אכל בטוה״ב לצדיקים שכר
 מומם בציו לא לו שחת וא״כ לו רע רשע ב! צדיק וא״כ

 ויתורן לו ורע רשע בן דצדיק מומם דלבגיו כדפרש״י
 אין הדיוטות וד׳ מנכים ג' ע״ב ג' דך במ״ר

 שלמה לצרך השרת מלאכי בקשו לעוה״ב חלק להם
 ששרתה עוד ולא במשיחי חגעו אל קיל בה יצאה טמהם

 השירים שיר משלי ספרים שלשה ואחר רוה״ק עליו
 מלך. ב! מלך מושחין אין די״ב בהוריות דאיתא קהלת
 המחלוקת מכני הגת' ותירצו שלמה איכא הא הגע׳ ופריך
 »המשחה בשמן למעול המחלוקת מכני הנמ' אח״כ ופריך

 ולא ייסך לא אדם בשר על כתב תשא כי פ' דבחיי רק
 י״ג דך מגילה בגמ' כדאיסא מותר מלך בשר דעל סלך

 אדם לא־איקרי דמייך נשמע מלך ולא אדם עלינו בקוס
 גדול אדם וכתיב מלך היה אברהם דהא דחקשה רק

 רק מלך היה לא דאברהם צ״ל הנ״ל וצפי בענקים
 אני לך לך הקב״ה ול״ל^ימדאמר מלך היה דלא מנ״ל
 ביו״ד איתא דהא מלך היה שלא ש״מ אב מכיבוד פוטר

 מהר״ם עשה שכן מאביו יצא וח״ח גדול דנשהבן ר״מ סי'
 אם רק אביו בו שהיה מעיר יצא לגדולת שעלת מיום
 הרשות אביו לפני ולקום כבודו על למחול הב! ירצה
 היה אם וא״כ מחול כבודו על שמחל חכם כי בידו

 א״כ כבודו על למחול יכול אינו ומלך מלך אברכם
 לו לומר להקב״ה היה למה וא״כ .מאביו לצאת הוצרך

 היה לא שאברהם צ״ל אלא .אב מכיבוד פוטר אני לך
 שפטרו מכת צ״ל ות״כ אב מכיבוד פטרו ולכך מלך

 רק ר׳׳מ בסי' דפליגי .לכבד צריכין דלרשע אב מכיבוד
ס' דאיתא אביו אבי לכבד חייב דאי! מוכח יהיה לא׳יכ  בג

 תדא ותנא לאביו הדם נואל נעשה בן דפריך דמכות
 לאביו כאן הנס' ותירן לאביו הדם גואל נפשה הבן דאי!
 אבי לכבד חייב אדם דאי! ןפרש״י אביו לאבי וכא!
 לאלהי זבחים ויזבח פירש רש״י דהא העולם והקשו אביו
 מכבוד אביו בכבוד יותר אדם שחייב מלמד יצחק אביו
 בכבוד רק אביו אבי בכבוד חייב דאך משמע אביו אבי

א הביא וכן יותר אביו  היאך וח׳׳כ ר״מ סי׳ ביו״ד רמ׳
 לתרן ויש אביו אבי בכבוד חייב אדס שאין בגמ' פרש״י
 גואל נעשה והבן אביו הרג אביו שאבי מיירי דכא!
 גואג נעשה שפיר וא״כ אביו בשביל אביו לאבי הדם
 אביו כיבוד וזהו יותר אביו בכבוד חייב דהא הדם

 והאלהים אמדיג, דהא רק הדם גואל אביו בשביל שנעשה
 בפונדק ומזדמן במזיד מקודם הרג שנהרג שזה לידו אנה

כ אחד.  רשע. הוי וא״כ במזיד כבר אביו הרג וא״כ"ע'
ל סירון לפי וצ׳ל  שהוא אך אביו לכבד אדם דחייב הנ׳
פירוז נסחר רשע אביו לכבד מחויב איט אס אבל רשע

הנ״ל



35 יחלאברהםפינחם פרשתחכד
. ל ״ ם דאי! לומר וצריך מ  כלל אניו י3א לכבד חייב או

 א״כ אביו אבי לכבד חייב אינו דאם בב״ר שם ומיי!
 נקי׳אים אינן בנים בני ואם בנים נקראו לא בנים גני

כ בנים  תום׳ כפירוש טצמו טל קאי בנך יסור כי א'
כ״נ. ביבמוח  קחי בנך אח יפיח בי שאסי־ו מה וא״כ ד

כ בטצמו חוחו ח שיש א'  אמר דהא חכוא לא ש^מה ו
 משח״כ אותו. יפיח שלא מובטח שהי& וחוכל א'חיר\

 אןו שלמה חטא שסיר בנו טל יפיח כי קאי כיה אם
 בנו חח יסיח כי הוא האיסור דהא ואוכל איהיאל שאמי־
 יפיס כי פ״ל דהיה שלמה חח לצרך שבקשו בשטה והי־ט

 ואמר קול בח יצאה לכך כבנים בנים דבני בנו־ טל קאי
 בן מלך מושחין אין והא נמשח שיוא במשיחי הגטו אל

 המשחה בשמן ימטלו היאך קשה המחלוקת מפני וצ״ל מייך
 מלך היה לא ואברהם אדם איקרי לא דמלך וצ״ל

ה ב׳ ק  לכבד חייבים דלרשע וצ״ל אביו מכיבוד סרו פ וי
 לא דמלך ש״מ שלמה שנמשח דמכח האיפן בזה וי״ל

 הלך והאיך מלך היה לא שאברהם וצ״ל .אדם איקרי
 דלרשט וצ״ל לאביו כבודו טל למחול לו היה מאביו

 כסישיי כלל לכבד א״צ ו אב דלאבי צ״ל וא״כ לגבי א"צ
 את יפיח וכי כבנים אינם בנים בני וא"כ במכות

 איחיאל אמר דהא חטח לא שלמה וא״כ טצמו טל קאי בנך
 טוד ולא ויסורן וק״ל. במשיחי חנטו אל לכך ואוכל

 קהלח השירים שיר משלי ספרים שלשה שאמר אלא
 משלי הספדים דפדר דח״א כליגי השירים דבמדרש^־שיר

 בזה דסליני וי״ל שה״ש קהלח משלי וח״א קהלת שה״ש
ט׳ קדשים קודש שה״ש דלכ״ט  כליני דכ״א דמנילה וגנ
 וקורא משובח דהראשון דח״א דוידבר ססוקים דטשרה

 מש.בח דאמצטי ור״א הלישכה בתרומת מצינו די, ד׳
 וקורא משובח דאחרון וח״א במנורה מצינו די! ד׳ וקורא

 בסדר כאן ה״ה וא״כ מורידי! ולא בקודש ימעלין ד׳
 ז׳ דך תרומה פ' ובבחיי הנ״ל >:סלונתא קורא סכרים

 והחמה חנכ״ל שצים לכת כוכבי ז׳ נגד המנורה קני
 מנורה קני ד״ו ובילקוט באור משובח האמצטי היא

 משה טמרס קהח לוי ויטקב יצחק אברהם ברית כירת
 .משובח אמצטי או משובח אחרון אי בזה ג״כ דסליגי וי״ל
 המדרש בדטת מוכח א״כ משובח אמצעי נימא אם רק

 ושלמה. דוד ואהרן משה ויטקב יצחק אברהם דקחשיב
 לצרך דרצו שפיר וא״כ .בריח כורת ז׳ שלמה אך א״כ

 דפ׳יל משום לעוה״ב חלק להם שאין אוחן טס שלמה
 עמרם קהת לוי ויעקב יצחק אברהם ברית כורתי דז'

 חביב דאסרו, דס״ל משום עמהם שלמה נחשב ולא משה
 שה״ש משלי ספרים שלשה שאמר המדרש קאמר לזה

 משובח דהאמצעי ש״מ באמצע השירים דשיר וקהלת
א וש'מ  משה יעקב יצחק אברהם בר/ת כורתי דז' כמד׳
כ ושלמה דוד אהי*! א'  .וק״ל ברית כורתי ז' מן שלמה ו
חסד נגד השירים שיר ד׳ עמוד י׳ז דך הא בזוהר ועיין

̂שלי .דינא לקבל קהלח רחמי לקהל ח
 בער כי ואוכל אתיאל הגבר נאום ל׳ במשלי ן

 עלה מי .לי אדם בינת ולא מאיש אנכי
 בחסניו רוח אםך מי בשמלה מים צרר מי וירד השמים

 .גנו שם ומה ותדע שמו מה ארן אפסי כל הקים מי
 ואוכל איתיאל שלמה דאמר הפשט מכח הדקדוקים ויובן

 בנים בני אם דהיינו מלמו על קאי יסיח כי דהיינו רק
צ6ו אביו אבי לכבד ח״צ וא״כ . כבנים אינם לכבד '

 ששמרו מכה לומר וצריך זאת מ^״ל רק רשע אביו
 מלך שהיה משום סטרו דילסא רק אב מכיבוד לאברהם

 גדול אדם איקרי דהא וצ״ל כבודו טל למחיל יכיל ואינו
 דמלך נימא אם משא״כ ארס נקרא לא ומלך בטנקים

 צריך היה לא ולכך מלך היה חברהם א״כ אדם איקרי
 לכבד צריכי! וא״כ לכבד לריכי! לרשע אבל אביו לכבד

 יפית כי וא*כ בנים נקראו בנים דבני אביו אבי אח
 .ואוכל איתיאל שלמם עשה שפיר ולאו בנו הבן על קאי

 זה מאיש ילקוט במד׳ ואיחא ״איש אנג בער והיינו
 ומנו כמשה קם במלכים אם סליגי דר״ה דבגח׳ משה

ם. לא נמי במלכים אך או שלמה  חלוי יהיה דזה ל’וי ק
 לא אשר לנבואה זכה משה והכלל אדם נקרא מלך אם
אה. לידי מביא שהענוה מפני כמשה קם  ענו ומשה נבו

 מכל יוחר לענוה וזכה האדמה ס^י על אשר אדם מכל
ם זכה ולכך  נימא דאם רק אדם מכל יותר לנבואה נ

כ אדם נקרא לא דמלך א'  אבל ל״ל אדם מכל עניו ו
 אדם מעל עניו ילקוט במדרש דאמרינן כמו ממלכים לא

 דבער מכח רק קם דבמלכים י״ל וא״כ ממלכים ולא
 ממלכים לו אס אדם מכל דעניו ש״מ משה זה מאיש אנכי

ם. נקרא למלך הייתי שלא ני אדם בינת ולא ולכך אר
ראיס והא אדם אקרי מלך וא״כ אדם שאני מהין

ד פערו ולכך מלך היה וא״כ מאברהם עגו אהל אה מ
דבני לכבד חייבים אביו לאבי וא׳*כ לכבד חייבים לרשע
 שסיר לאו וא״כ בנו בן על קאי יפית וכי כבנים בנים
 אל יתורן הנ״ל ועפ״י ואוכל איתיאל שאמר שלמה עביד
 במשיחי תגעו דאל תרעו. אל ובנביאי במשיחי הנטו

 כמו היה דשלמה נימא זה דמכח וה״א המלך בשלמה
 ובחמת וק״ל תרעו אל בנביאי אעס״כ קאמר לזה משה
 משה זה וירד השמימה יעלה דמי מכח להוכיח לי היה

 ש״מ חביב דמשה לאלהים עלה ומשה החורה שהוריד
 היה ולכך אחרון משה היה דילמא רק חביב דמאמצעי

 בילקוט ודרשינן בחפניו רוח אפך מי הוכיח לזה חביב
 אהרן מחזיק שהיה משה כבשן פיח א׳ ביד שהחזיק משה

 עביר דלא כן היה באמת דלמה באלשיך ואיתא ומשה
 הצריך לכך ויבש לח השחין דהיה לס״ו וכתב נשקדא נס

 אהר! של וידו יבש וזה חמה שהוא משה של ידו להחזיק
 אמצעי שהוא חמה דמשה ש״מ וא״כ לח מים אסד שהוא
 במגילה כמד״א קי״ל וא״כ ומשובח חביב דאמצעי ש״מ
 אמרינן לא וא״כ אחרון ולא משובח דמאמצעו דכ״ו

 המד״א ראיה הקשה וא״כ מורידין ולא בקודש מעלי!
 הנ״ל דמגילה בנמ׳ מורידי! ולא בקודש דמעלי! דס״ל
 שמקשה וזה הקים ומשה המשכן את עשה שבצלאל מכח

 שהקים זה במי דדרשינן אי־ן אפסי כל הקים מי הפסוק
 משה ולא מאליו שהיקם אחר טעם וצריך המשכן אח

 וא״כ תצוה ואתה כלאמרינן מלאכה עושה אינו דמלך
 מדע כי שמו מה לידע לו היה וא״כ מלך־ דמשה ש״מ
ד דך בראשית ובזוהר כהוגן עשית שלא  דמשה ע״ב ל׳

 ועיין עזר מצא לא ולאדם דכתיב והיינו אדם איקרי לא
 שמות. מכל חשוב ארם דשם ע״ד דכ״ג תזריע בזוהר

 אדם כתיב לא ולמה משה והאיש כתיב למה והקשה
 אדם לגבי איש ויקרא ה׳ עבד משה שהיה ותירץ במשה

 אל (יבא ד״ה ע״ב דק״ד סקודי בזוהר ועיין דלעילא
מן לא דכתיב אדם אקרי דמשה ומנ״ל וכו׳ משה  רומי י

כ ע״ב משה והיינו .משה זה לעולם באדם דקאי בשגם א'
על
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; שנה ק״ך ימיי שיהיו שננזר משה פל

פ״' ההורה נהנה החיך דשאל יהרו פ' בי״ר
. מפשרה פחות שהקדושה דהר אין הא משה

 אדם פעמים פשרה פולה היה שי״ן מ״ם מפה וסירן
 הקהלת ויסורן ,אדם נקרא היה דמשה נשמפ לפ״ו וא״כ

 יכול ולא אדם הוא חשר ונודע שמו נקרא כהר שהיה מה
 פל דקאי קהלת המ״ר ואיסא ממנו שתקיף פס לדון
 לו שאסר ממט שתקיף פס לדון יכול היה שלא משה

 אשר שסו ש^קרא שנודע מכת וי״ל דהר תוסף אל
 אסור מלו אף וא״כ .אדם נקרא דמלן ש״מ אדם הוא

 דשמן תשא כי פ׳ המור כצרור דאיסא כמו מד״ס להנוס
 מדכרי ליהנות שאסור ייסך לח אדם כשר על התורה הוא

 זמנו קידם מת משה שנ״ה סי' כש״ח ואיתא תורה
 ותורה מצות שכר דאין מד״ס להמס דאסיר להראות
 אדם כשר פל כחיי כשם לעיל כמ״ש נימא ואם בעוה״ז

 שמו מכח והיינו זאת נסחר ייסך מלך על אכל ייסך לא
 עם לדין יכול ולא מלך משה היה לא ואיכ אדם שנקרא
 היה ר״ע ויתירן דכר חוסף אל שא״ל ממנו שהקיף

 ומנו א' ככרס רכוא ששים כמצרים אחת ילדה ודורש יושכ
 נכיא קם לא שנאמר רכוא ששים נגד שקול שהיה משה

 לא שנאמר מכח ה״פ הנ״ל ולפי דצ״ע כמשה בישראל
 שחני דמלך וצ״ל שלמה איכא הא קשה כמשה נכיא קם
 הפירה אס משה קיבל החיך והקשה אדם מקרי דלא
 דמשה נמימר וליכא מפשרה פחוס שבקדושה דכר דאין

 . אדם נקרא לא מלך !דה אדם פעמים עשרה נקרא
 .וק״ל רבוא ששים נגד שקול שהיה שני תירוץ אצ׳ל

 מה מכח ודורש יושב היה ר״ע המדרש של רישא ויסורן
 נשים אף א״כ כישיבה לצמוד מותר דאס לפיל שכסכסי

 ללמוד חייכיס שאין בניכם כני ולא ובניכם ד״ה על נצטוו
כ בנו בן עם מורה א'  לאבי הדס גואל נעשה כנו כן ו
 אבל מאכרהם וראיה לכבד א״צ לרשע אבל .אביו

 לא ומלך גדול אדם כתיב דהא מלך פיה לא אברהם
 וצ״ל התורה אס קיבל משה ממ״נ וא״כ אדם נקרא
 שבקשו בשעה ויסורן וק״ל רבוא פ׳ נגד שקול שהיה
 אש בא לעוה״ב חלק להם שאין אותן עם שלתה לצרף

 שלמה לצרף שבקשו דמכח המדרש בביס ספסלי׳ וסכסכו
 בנים דבני בסו בן על קאי יסיר דכי דס״ל ש*מ פמהם

ם.  פטורים דנשים בנותיכם ולא בניכם וא״כ כבני
 ללמוד צריכין וא״כ כקרבן דהוי משום וצ״ל ,מת״ס
 ביהמ״ד של ספסלי׳ וסכסכו אש בא לכך בעמידה דווקא
ז ויסורן וק״ל פ׳  כדבר מפשות לך חלילה וירא בפ׳ ע
 יאמרו לך חלילה ופרשיי רשע עם צדיק להמית הזה

 המבול לדור עשית כך רשע עם צדיק שוטף אומנתו
 שיחטא שמס לומר יש זה באופן ויסורן .הפלגה ולדור

 וצ״ל שם הוא באשר דן הקב׳ה דהא רק סופו שם על
ע רשע בן צדיק ולכך הראשונות על יתהה שמא משום  ר

 לכבד שצריך משום לו רע רשע בן צדיק דילמא רק .לו
 דא״כ רק לכבד א״צ דלרשע וצ״ל עונשו ולסבול אביו
 שפשה וצ״ל עוה״ב לתרח שיהיה לאברהם בשרו היאך

 היה רשע המוס למה וא״כ לב״נ תשובה זאהני משובה
 אומנתו שכן יאמרו ולכך תשובה יעשה שמא להאריך

 עדים בלא ודנם זמן לפס האריך שלא המבול דור שוטף
 בראשית במ״ר איתא .וירא בפ׳ כתבתי כאשר והמראה

ת וכתב ^Dl להם נתן לצא ארכה להם שניתן אף פיי

ך  ק״ר אחר הגזירה היה דלכסחלה זמן זה דאין שנה ק׳
הי ועיין קל״ב בסי' ל לע שייך וזה שנה  בראכית כזו
 והיינו אדם שנקרא משה זה שמו מה ע״א סוף מ״ג דף
ש ע״פ י״ל בנו שם מה דאמר מה ופל הויה שם מה  מ׳
 על שירה אסר לא דמשה קל״ד דף בשלח בפ' טוב החן
 היה שאלה־ם אלעזר בנו שנקיא דמה וסירן לו הנעשה נש

 שבח״ל נס על אמרינן לא דהא רק השירה היה זה בעזרו
 ותדע בנו שם מה והיינו דיחיד נם על או

ש ר ד ^ ש/וטלומ יוסף שבנות ראה יעקב ואף פנחס ב
 הירדן זה שור עלי צעדה בנות שנאמר

 בנותיך ליוסף ואמר לארץ יכנס שלא כחומה למשה שעשה
 וצ״ל בכורה חלק נטלו צלפחד דבנוס וכאן כא! נוטלות

 דאי׳ מ^״ל רק דב״ב בגת׳ דאמרינן כמו מוחזקת דח״י
 אכרם אס ה׳ כרס ההוא ביום דכסיב /צבים פ' בנש״ר

 דזמנו כר׳י וקי״ל פארן אס נסתי לזרעך לאמר ברית
מ רק ניתן ההוא מיום דמשמע מוכיח שטר של  דבח׳
ל רנ״ח סי׳ נוה! מיתה חמר אומר אם דוקא לרמ״ח ם'
 משא׳׳כ קאמר מהיום ולא היום מזכיר למה דקשה לו

 שטר של זמנו אמרינן לא יום למ״ד לאתר אומר אס
מר. ומהיום עליו מוכיח  היום להזכיר דאינמריך קא
 מוכח בזה דאף הכ״מ והקשה יום ל׳ כלה אימת שנדע

 לו היה ל' כלה אימת שגדע כדי דאי פטר של זמנו
 דמהיוס מוכח אלא יום הלמ״ד שכלה יום לאותו לכתוב
 הנה ישובו רביעי ודור הקב״ה שאגור כאן וא״כ קאסר

 רביעי דור הבחיי וכתב האמורי עו! שלם לא עדיי! כי
 דור שפרש״י כמו מצרים. לגלות כשירדו ישיאל של

 לכתוב לההורה למה ואיכ כלב חצרון כרן יהודה רביעי
 ואס תורה קאמרה ההוא שמיום לומר אלא ההוא כיום

 משא״ה החמורי ועון מוחזקת דא״י דמוכח שפיר כן
 שלשים על פוקד כי פשוטי האמורי עון פירש דהרמכ״ן

 אדע כמה שאמר האמור עון הבחיי פירש רבעים ועל
 עדיין כי שנה מ׳ במדבר להיות הוצרכו דלכך איסא וכן
 לכתוב התורה הוצרכה וא״כ האמורי עון נשלם לא

 .ההוא ביום האמורי של דורות ד׳ לחשוב כדי ההוח ביום
 לעבור יכול לא ומשה קאמרה שמהיום מוכח אינו וא״כ

 סבר דמשה רק מלכים. בל״א ולא תראה עסה הירדן
 דדור זמן דנשלם נענש דבאמת רק זמן נשלם לא שעדיין
 ביום לי למה א״כ הבחיי. כמ״ש מישראל כירש רביעי
 דא״י וא״כ .נתן ההוא דמהיוס להראות אלא ההוא

 כחומה למשה נפשה שהירד! מוכח שפיר וא׳׳כ מוחזקת
 רביעי דדור כדי! שלא דטשה משום לכטם יכול היה שלא
 להראות אלא ההוא ביום מיוסר וא*כ ישייאל על קאי

 וכאן כא! נוטלות בנותיך ושפיר א״י ניחן ההוא דמיוס
.וק״ל בכורה חלק שנטלו

מטות פרשת
 משה שנתנבא כשם מניד הדבר זה תניא בילסוט

 מוסיף בכה הנביאים נתנבאו כך בכה י
 הכתוב שאמר זה הדבר זה בו שנאמר בזה משה עליהם

 דף דב״ב דבנמ׳ וי״ל וכו׳ משסדור סדור לא אשר טוב
 דקסכר חון דשחוטי הדבר מזה ג*כ יליף הדבר זה ק״כ

 על לשאול יכול בחון דהשוחט בהקדש שאלה יש בב״ה
ל בי׳ט מכת*כ ויפטור נדרו (א״כ יש1 בה שאלה אי! דס׳

א א.ינ
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 הדבר דזה לומר וצריך הדבר זה דל״ל דכ״פ אליבא
 ם״ל דר״מ תולץ ריש ובנמ׳ בזה נתנבא דמשה אחיא

 לא אשר ושוב שלם תדור אשר דכתיב תום׳ פירוש לפי
 דהא כתבו דהתום' רק תשלם ולא תידור שתא תדור
 התוס׳ ותרצו תשלס. ולא סדור שמא שייך לא בנודב

 דלמאי רק למעול לתקלה חיישינן בנדבה 1דאך
 דלב״ש רק נדרו על נשאל תקלה איזה נשיבא ניחוש
 נתנבא שמשה מוכח וא״כ בהקדש שאלה דאין שכיד
כ בז־ א'  וא״כ להקדש שאלה ן א וא״כ ג״ש כאן אין ו

 נדבה פאן! תדור לא אשר שוב הכחוב שאמר זה שפיר
 וק״ל לשאול אח״כ וא״א וני.וילה תקלה נידי יבוא שמא אשיר
ף ״ י  שעל בעיניך קלה נדרים כ' תהיה אל בז״ב הובא ן

 ידי על צדקיהו של סנהדרי) נהרגו נדרים פ' ידי
 תית• מהיכא לדקדק דיש צדקיהו את נ״נ שהשביעו

 שבועת בפ׳ דשבועות בגמ׳ דאיתא וי״ל קלה. להיות
 וממשפחתו ממנו וכאן ממנו נפרעין העבירות כל הדיינים

 מתים בנים נדרים בעון אמרינן בשבת דהא התום׳ והקשו
ם דוקא משמע קכיניס כשהם  ותירצו קענים ודוקא בנ
ם. בניו רק נענשו נדרים דבעון עני  בפין משא״כ ק

ס נענשים שבועות  קל נדרים לפ״ו וא״כ משפחתו נ
 .אחר תירוץ הרא״ש בשם מביא יעקב ובעין .משביעות

 נענשים מיתה דעונש רק שויס ושביעות נדרים דבאמת
 כל נענשין עונשין שחר משא״כ קענים בניס דוקא

 שתאמר בעיניך קל נדרים תהא אל והיינו משפחתו
 שבועות בטון דהא לשבועה נדר בין לחלק התום׳ תירוץ

 דמחלק הרא׳ש נסתר וא״כ סנהדרין נהרגו צדקיהו
 תום׳ של תירוץ וצ״ל נהרגו סנהדרין דהא מיתת עונש ן ב

 .בעיניך קלה תהיה אל קאמי לכך לשבועה נדר בין לחלק
 סנהדרין שנהרגו דראיה משום קל ות לה מהיכא רחיה ומביא

 דאיתא נראה פשוטה ולפי וק״ל וכו׳ שבועות טק ע״י
ב  שסופך בנדרים רגיל תהא אל לעולם דנדרים בפ׳

 קל נדרים פ׳ תהא אל שפיר וא״כ בשבועות למעול
נדרים ומכח ס^הדרק נהרגו שבועות שע״י משום בעיניך

.וק״ל למעול סופך

מפעי פרשת
׳ ט ג  ישראל ובארץ תלת בגלעד מ״מ י׳ דן! דמכות ב

 דיש רוצחים נפישי גלעד הגמרא ותירץ תלת.
 הרוצחים ל שיחזיק בגלעד גדולה עיר לעשות היה לדקדק

 בו שיש דעיר רוצח הלכות ברמב״ם דאיתא לומר ויש
 ע׳^ נירש אם שפיר וא״כ קולע אינו רוצחים רוב

 וק״ל קולט היה ולא רוצחים בו היו גדולה
' £  יבערו ובאחת דכתיב מאי לר׳י אר״נ דתענית ב

 בגיהנם רשעים שמבערת היא אחת אר״י ויכסלו
 דכתיב מאי לר״י ר״נ ואמר נו׳ זרה עבודה הוא מאי

 שקולה היא אחת יוחנן א״ר עמי עשה רעות שהים
 פחי עשה רעות שתים דכתיב ע״ז ניהו ומאי כשתים

 בחרות בארות להם לחצוב מים־חיים מקור עזבו אותי
 שתים הפסוק שני פעם עוד מביא למאי דצ״ע נשברים

 העבירות דכל שם הרי״ף דכתב ועוד .עמי עשה רעות
 ראשק פון על תיכך מענש משא׳כ גבר עם ישלש פעמים
 וי״ל פ״ז עון נשתנה למה באמת טעם לתת וצדיכין
ק .ראשין מעביר הקב״ה דבאמת מצרן£ דהקב״ס בע*ז י

 מענישין מ״ז שעובד מה וא׳יכ למעשה. רפה מחשבה
 כשעובר בע״ז וא״כ המעשה ועל המחשבה על אותו

 קאמר לזה עבירות. בשאר משא״כ בידו עבירות שתי הוי
 עמי עשה רעות שתים כי מ״ד נחמן ר' ואמר בגמ׳
ז זו וכו׳  המחשבה על דמענשין כניל כשתים ששקולה ע׳
 כשתים שנחשב אף דהא תקשה דעדיין רק המעשה ועל

 ושלש פעמים דהא עליה להפנש ראוים לא עדיי! מ״מ
 עוד מביא לזה רביעית על דוקא ומגנישין גבר עם

ם מים מקור עזבו אותי עמי עשה רעות שתים פסוק  חיי
 נחשב הוי ע״ז כשעובר וא״כ נשברים בורות לחצוב וגס

ם. מים מקור עזבו שאותי עבירות לשתי  לחצוב וגם חיי
 ושתים בפועל עבירות שתי הוי א״כ נשברים בורות

 .תיכף ע״ז על להענישו ראוי ושפיר ארבעה הוי במחשבה
 פשה רעות שתים כי ב׳ סי' ירמיה בילקוט פירש וזה

 זו ניהו ומאי כשתים שקולה היא אחת לריי אר״נ עמי
 נאמרה הגבורה מפי לך יהיה ולא אנכי מר דאמר ע״ז
 על מענישין דלכך דאיתא לדבר יכול הפה שאין מה

 הגבורה מפי לך יהיה ולא שאנכי לבד בע״ז רק המחשבה
 משא׳כ עליו לענש ויכול המחשבה יודע שהוא נאמרה
 שפיר וא״כ מחשבה יודע שאינו שהאמרה משה דברות

 מענשין שבע״ז היינו וצ״ל ע״ז זו כשתים שקולה היא אחת
 על מענשין בע״ז דוקא למה באמת רק .המחשבה על

 נאמרו א׳ בדיבור יהיה ולא תנכי מי אמר לזה המחשבה
ה רק לדבר יכול הפה שאין מה  ושפיר בעצמו הקב׳

וק״ל המחשבה על מעניש

במדבר סדר בעז״ה סליק

דברים ברשת
 מיתת זו בחורה כתובה לא אשר במכה מדרש

.בראשיכם ואשימם דברים בפ׳ וי״ל צדיקים
 הטם דאשמת בטי״ד וכתב ואשמם יו״ד חסר וכתיב

 וצדיקים בו תלה אשמה למחות בידו שיש מי בראשיכם תלוי
 מכה והיינו .בהם מיחו שלא הואיל הדור בעון מתים
 לא אשר מכה והיינו בהורה כתוב לא אשר יו׳ד שחשר
 .צדיקים מיתת זה דמכת סי׳ צדיקים מיתת זו כתובה
 תורה שבמשנה יו״ד עלה פסיקתא לתרץ יש הנ״ל וע״פ
 ושלמה מקצתה שבטלה דייתיקי ואמרה הקב׳יה לפני

 יו״ד איתא לבס׳ תורה שבמשנה יו״ד מאי דצ״ע ביטלו
 לבבו את יסירו סן דשלמה שפיר הנ׳׳ל ולפי ירבה שבלא

 הטו זקנתו ולעת כתוב ובאמת אסור ולא ארבה אני
 אינו תטא שלמה האומר כל קאמר דבגמ׳ רק לבבו את

 מנ״ל רק .בנשיו מ־חה שלא מתוך אלא טועה אלא
 במשנה שחסר יו״ד מכת לומר וצריך .שיתחייב מימה שלא

 וק״ל שבמ׳ית יו״ד והיינו יו״ד שחסר ואשמם .תורה
ן י .חייב כולו או זכאי שכולו בדור אלא בא דוד בן א

 הקדושה שער חכמה בראשית דאיתא מה עפ׳י וי׳ל
 מלה מדבר דכשאדם איסא טומאה בהיכל ה׳ חלק פי׳׳ג

 אפיק ולבתר מפותיה אדם דאשיק מינופא מלה או בישא
 באלין קדישא סלה להאי ומסאבין אזלין קדישא מילי

א מילין פ  גרדינין לאינון דגרס נש בר להאי ליה ווי ט/ו
 כחו תשש וכביכול קדישא אמר ולמפגם לש'טאה חחרנק

הקליפות שיבער עד בא ב״ד דאק יוב! וח״כ .חילא
!‘וב
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 ואס״כ כומא ממגפי אדם בני ואס ל.צח. המוש ובלע

 לקליפות ששיוה נותנים קדושה דברי בפומייהו אמרינן
 בדור אלא בא דוד בן שי! והיינו .דקדושה שילא ונישנים

 כלל אשיזה לקליפות אין ואז שייב כולו או זכאי שכולו
וק׳ל בקדושה

ואתחנן פרשת
׳ ד ^  בעיניך וראה הפסגה ראש טלה ואששנן ילקוט ב

 דלמאי וכו' לוט של אששו שהראהו ומנין וכו'
 לוט של דאשהו וי״ל לוט של אששו למשה הראהו נ״מ

 דיו סדום של במפלתן פרצה בשביל מצש נציב נעשה
 במכלתן לראות כדתי אינך אברהם בזכות נצלש שאתה
 באיזה שאנזר לפי שליחות סירוב של חטא בו היה ומשה
 נגאלו פנמם בזכות נימא דאם רק כדתי דאינס ינהלו
 דכזכיש מנ׳ל רק שלישית בסיריב חכיא ה ה שכיר א״כ

 רק ם מצר של במפלתן שראו מכת וצ*ל נגאלו טצמם
 ניצל אם שונאים של במפלתן לראות דא״א זאת מנ״ל

 מוכח מזה לוט של אשהו הראהו לזה עצמו בזכות
 שליחות סירוב על שירון למשה שאין

ל  דבפ׳ וי״ל .רב אין ולי רב לי יש אתה לדבר חוסן) א
 איש יראה אם לאמר וישבע ויקצון! כתיב דברים

 נם לאמר בגללכם ה׳ השאנך בי ונם ונו' האלה באנשים
 בי נם לומר לי׳ דלמה לדקדק דיש שם שבא לא אתה

 קשה וישבע ויקצוף דעל מנ״ל אפה וגס וכו׳ התאנף
 דאישא רק .ויחל^משה כמו השבועה ;התיר למפה היה

 להשיר יכול אינו נוגע החכם ואם רכ״ח סי' בי״ד בב׳׳י
ל קי  הוא נם אתה נם לשני נם ואמר לאחד המדיר ו
 אזי ראשו! של נדר הושר ואם נדר באותו נ״כ נשפם
ס הושר  ישראל על דנשבע כאן וא״כ שני של הנדר ג
 שמר משה אש נם והושפם האנשים מן אחד יראה שלא
 של ראשון נדר ישיר חם וא״כ תעבור לא אתה גם

 וא״כ 0י,ה שנתפס משה של הנדר גם ישיר אזי ישראל
 משה שניצל והיינו .להשיר יכול היה לא לכך נוגע היה
 דנזיר בנמ' ואישא הקב״ה של הושרו לא למה עצמו אש

 אני גם ואמר אחד ושמע בנזיר שנדרה דאשה דכ״א
 דהבעל משום מושר הש^י אין לאשתו הנדר הבעל והשיר

 מפר היה דמשה נימא אס וא׳׳כ ולהבא מכאן גייז מיגז
 ראשון נדר משיר היה חם שפיר כחכם הקב׳׳ה של נדר
 כבעל נדר היפר משה אם משא״כ שני נדר נם מפר היה
כ  והיינו .נייז מיגז רק מעיקרא הנדר עוקר אינו א'

 רב אין ולי רב יש לך רב כי לדבר שוסף אל שאמר
 נדר ישיר לא הראשון נדר כשישיר וא״כ כחכם להשיר

 ועוג סימון שכבש אשר סבר משה באמש ולכך השני
 .כולה הושר מקצתה שהותר שנדר לפי הנדר שהותר

 כן אמרינן בחכם דוקא רק כולה כושר למה באמש רק
 בנדרים שאי׳ כמו בבעל משא״כ .מעיקרא הנדר שעוקר

 הושר מקצתה הושר אם אמרינן דלא דש׳א בבעל דפ״ז
וק״ל טלה

ל ב ט ת  בארן מש אנכי כי וכו׳ למענכם בי ה׳ ^
רדן. אש עובר אינני הזאת  ופרש״י הי

 איום עצמותיו אף אלא עובר שאינו פשיטא שמש מאמר
 הקב-ה שאמר דמנח צו פ׳ באלשיך דאישא וי״ל עוברים.

ילחם שלא שגנזר היי« מלכים בל״א ולא תראה עתה

 משא׳כ כהדיוט לכנוס יכול היה אבל מ^יכים בל׳א משה
 מריבה מי והחטא כלל יכנס שלא נגזר מריבה מי טל

 מזה ישראל שילמדו הקדישנו פלא שישראל בשביל הישה
 נגזר כבר דהא דתקשה רק למענכם ה' וישעבר והיינו
 מלכים בל״א ולא שראה מעשה לארץ יכנס שלא ננליו
 ש״ס פוכרים אינם פצמושי אף ואמר משה שירן לזה

• מריבה מי בשביל דהגזירה
ט ץ ״ כ ל *  הלכה ואתחנן במד״ר ע״ש) רמז א' שמואל (

 שמגביה מה בשפלה שעומד מישראל אדם
 .ההיא עש עד מלהתפלל המשי! דמשה וי׳׳ל קולו אש

 דפ״ט בנדרים דאישא וי״ל המשי; למה באמש וצריכין
 הוצרך שפיר וא״כ הנדר שיחול עד הנדר משירי! דאין

 במעשה התלוי בנדר דוקא שם ס׳ל דאביי רק להמתין
 דמנזילא בימים התלוי בנדר משא׳כ להמתי! צריכין

 קודם אף להשיר יכולין רק !ין ל׳״, א״צ הזע! כשיבוא
 ימיו שמלא מכח למוש הוצרך מכה אם א״כ הזמן

ך ושנותיו כ שנה ק׳  .בימים בזמן מיתתן שלוי היה א'
 אס משא״כ מקודם. הנדר ולהתיר להתפלל יכול והיה
 היה א״כ .מלכים בל״א ולא שראה עתה מכח משה מש
 רק הנדר שיחול פד להמסין צריך והיה במעשה י של.
 משה דהא רק השלישות בסירב חטא שמשה צ׳ל כ’דא

 אנכי אני וכי אעלך ו^״כי אמרת דאתה אנכי מי טען
 .משה של בגרונו בעצמו השכינה היה במשה באמש וצ״ל

 להגוס מה הלכה פ׳ אני וארא ריש מדרש רן יש ולפי״ז
 דברי והשלים נאמן ה' אני פירש דרש״י באותיותיו השם
 דברי כירוש דצייך דברי חש לאמת שלחתיך בתנם ולא

 אשר אין גואלן אשז אין אם במ״ר דאישא וצ׳׳ל רש״י
 אנכי אמר שהקכ״ה דלפי וי״ל כן למה ובאמת גואלן
 שהי׳ משה רק אושם לגאול יכול אתר אין וא׳׳כ .אעלך

 באותיותיו השם להגות דאסור ואישא עצמה השכינה בו
 במד״ר רק .מלך של בשרביטו צהששנזש דאסור משוס
 שלמלך. בשרביטו ישתמש שלא מדקדק ודם בשר אישא

 רק .בידי האלהים ומטה כתיב דבמשה הקב׳׳ה משא״כ
 אין כן אם .בעצמה השכינה כ-מו היה משה נימא דאם
 להשתמש אסור דלפולם י״ל שפיר וא״כ .משה ראי׳

 משה בידי אלהים מטה שבמשה ומה מלך של בשרכיטו
 דבריו. שמאמין פירש ה׳ אני הנודרש פי׳ והיינו שאני

 וצ״ל .משה אש שלש והאיך אעלך אנכי אמר דהא רק
 להשתמש דאסור י׳׳ל וא"כ צמה5ב השכינה כמו היה דמשה

 בידו האלהיס ומטה במשה שנאמר ומה .מלך של בשרביטו
 שאל עכשיו וא״כ בעצמה השכינה כמו שהיה משה שאני

 בשרביטו להשתמש דאסור די״ל באותיותיו השם להנוס מה
 ח״א בם ודברה ע״ב די״ט דיומא בגמ׳ ואישא מלך של
 שהפה לפי הטעם במפרשים ואישא בטלים בדברים ולא

 בשרביטו להשתמש ואסור .ללמוד מלך של לשרביטו נברא
 להשתמש דמושר נימא דאם רק .אחר לדבר מלך של

 בגמרא דם״ל מד״א כשידך וצ״ל .הקב״ה של בשרביטו
 להנביה דאסור בלחש דשפלה בשפלה ולא בם ודברת הנ״ל
 וצ״ל קודם ולא ההיא בעש ואתחנן והיינו .בשפלה קולו
 מעשה היה דנדרו וצ״ל שיחול עד הנדר משירין דאין

 וציל שליחות. סירוב משום מלכים בל״א ולא שיאה
 אנכי נקרא היה דמשה טענה אינו אנכי מי משה דטפנש

 בכרביטו משתמש ה שה ראיה והא עצמה השכינה כמו
אשי- דאח־ צ״ל וא״כ בידו האצהים ומטה מלד של

להששעש
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.0 בשי־ביעו להשתמש מ  ולא בם ודברת י״ל וא״כ ״
 בתפלה ולא בם ודברת כמד׳א לא אבל בטלים בדברים

כ א'  כתפלה קילו אדם שיגביה מהו הלכה שאל שפיר ו
ל ועפ״י וק״ל  שאמר שמות פ׳ רבה מדרש יהורן ה.'
 במד׳ ואיסא בידך ה1מ ה׳ ויאמר לי יאמ/ו לא והן משה
 דוקא דלמה לדקדק דיש ללקוח ראוי אתה שבידך מזה

 לא שהם שסבר דמשה וי״ל ללקות ראוי שבידו במניה
 אנכי שאסרתי אגני אני וכי אנכי מי רשום יאמיט
 רק לי יתמינו לא וה! משה אמר שכיר וא׳כ אשלי

 להם אמר כדין שלא א״כ עצמה השכיגה במשה ואס
 דיש רק זאת מנ״ל רק ללקית. וראוי יקמינו.לי לא

 משתמש היה האיך בידו האלהים ומעה מכמ ל־זכח
 והיינו פצמה השכינה היה במשה וצ״ל מלך של בשרביטו

 כששינה שמשה שיס .בידו אלהים ממה שבידך מזה מכס
 יאמינו לא והן אמרת והאיך אנכי שפיר ונקרא בלצמה
 מוכח שבידך מזה והיינו ללקיח ראוי בכשרים והחושד

וק״ל ללקוח ראוי שאתה
ש ר ד  בא פ׳ שני בז״ב והובא ואתחנן ילקיט מ

 עם ישלש פעמים כתבת משה המר דהקב׳ה
 בידך יש הקביה א״ל א׳ חטא אלא בירי אין ואני גבר

 המורים נא שמעו יכו׳ תשלח ביד נא שלח טוגות ו׳
 אח למדחי ממך משה והשיב אבותיכם סחת קמחס והנה

 רק השיב לא דלמא לדקדק דיש האלה החטאים מחחות
 דעל הראשון על גם מתריז דבזה נראה ולי האחרון על

ע בם׳ מ״ש לפי תירון לו היה תשלח ביד נא שלח  פ׳ ני
 מטביעת ישראל חח והניל אחרונה ה׳ נגד היה דמשה נשא

כ סוף יס  רק אוחם לגאול משה דווקא הוצי־ך א'
 נגד שהיא קל חנק הוי וא״ש ,חמירה סקי«^ אם דהיינו

 חמורה שריפה ס״ל לחידך משא״ש שבשם אחרונה ה׳
 יליף דנ״א דסנהדרין ובגמ' זאח נסתר קל הרג א״כ

 שק חומרא ותאי כהן לבח ניחן שכן ממרה דשריפה
 רכע לרשע שקורין אביה אש מחללת ומאי מחללת אביה

 דשנים כסב דהז״ב למדת ממך שפיר וא"כ .רשע בן
 ש״מ האלה החטחים מחחות ומנח נחשב לחדא אחרוגיס

 מחנלח אביה את שכיר וא"כ רב״ר לרשע לקרות מותר
 אכשר היה וא״כ קל הרג וא״כ חמורה שריכה וא״כ

 למשה היה וא״כ משה דווקא ולאו לגאול לאחר אף
ב על חירוץ שפיר מ  אהרן רגדול לאחיו שכיבד שליחות ס
 רק בידו נשאר לא וא״כ לחדא נחשב שנים הז״ב ולפי

.וק״ל לחדח ונחשב האמצעים חטאים שיי

i  l U i S

ץ1 ר ת  נקדים ונו׳ וירעיבך ויענך הנ״ל ילקוט מדרש ל
חיז ברישא ב ב״ק בגמרח גמרא ל  ע׳יב ד'

 לימא אמר מר נכחא דר״י קמא יחבי הוו ור׳א ר״א
 לא שמעחתא פחח אנדת׳א לימא אמר ומר שמעהתא

 מילחא נימא אחר וכו' רר שבק לא אגדחא כתח מי־ שבק
 ישלם שיים ס קוג ומ,אס חש א‘ח כי לתרווייכו דשוויא

מי כי׳ הבערה אס רמבער  אש הצת א.י הק.״ה או
 להם אהיה וא,י שנאמר באש לבנוחה עתיד ואני בציק

 ממון בנזקי הכתוב פתח שמעחתא סביב אש לחימת
 לדק־ק דיש חציו משום אש לך ליס־ גופו בנזקי וסיים

ע״פ בניהם היה דהפילסל יהיה דהסג״ון לומר ויש בזה

 אריב״ל ביס הלכה י״ו פרק סופרים במם׳ דאיתא
 והקשה שכר מקבל אינו והשומע מתברך החרשה אגדסא

 למקרא פנים פנים ד׳ ה׳ דיבר בפנים פנים והתניא שם
 א״ר ואת״כ לאנדה פנים לתלמיד פנים למשנה פנים

 שהרב פעמים שבעולם בנוהג פנים כתיב לכך נחמיה
 והרב רוצה התלמיד ופעמים רוצה אינו והתלמיד רוצה
 מחולקים היו בזה וא"כ .רצו שניהם הכא ברם חצה אינו
 רצה ולא שכר מקבל אינו אנדסא שהשומע סבר דחד

 .אופן ד׳ בפנים דכנים מד״א כאידך סבר והשני להשמיע
 האגדה דמכס לחרווייכו דשיויא מילסא נימא אמר לכך
 י״ל וא״כ דשניהם אסיא בכניס פנים דלימוד נשמע יהיה

 בטל אף יסכים ולמה שכר קבלת לו אין דהשימע כפיר
 מוכח יהיה ההלכה מכת שגי של הלימוד לדתות שמפתתא

 וא״כ אום! לד׳ אחיא בפנים דפנים להיפך אדרבה
 .וק״ל לשמוע אגדה בעל ויסכים אגדסא דרשינן ששיר
 מכת ראיה לשמוע אגדה דעל דבר של כירושו לך והא

 בפנים פנים דמילחא רק , אנפין ד׳ דיבר בכגים כנים
 .כגיגית הר כפ״ס היה דהא לסחור ויש רק רצו שניהם

 לעולם די״ל רק אגפי! ד׳ וצ״ל שניהם. רצו לא וא״כ
 צריך והיינו חושה היתה כגיגית הר וככיית רצו שניהם

 לזה זאת מנ״ל רק לישראל יש נשואה דיין לכ״ז לומר
 אש הצתי ואני ציון פל חמתו ה' ששפך מכיז הוכיח
הדחן גמ׳3ו שריפה חייבים דישראל דש״מ בציון  דסנ
 . ארוסה ולא לשריפה יוצאת כהן בת דנשואה ונ״א ד״כ
 היה נשואה דדין ש״מ בציון אש הצחי אני מכת ש״מ

 לא אבל חופה היסה כגיגית הר ככ״ס וש״מ לישראל
 ד׳ ולא רצו ששניהם בפנים פנים שפיר וא״כ .כפייה

ה ל״ל וח״כ אגפי;' בז ה.ו ד  הלכה נעל יתי־צה האג
ס אש שאמר הלכה ומכת  דפנים מוכח יהיה סציו מנו

 נקדים רק לזה אגדה בעל ויהרצה אנפין ד׳ בפנים
 אס ויאכילך וירפבך ויענך ר״י בסי' הנ״ל מ״י לתרץ

 יש אם פליגי דבגמרא בשבת נר להדלקת מכאן המן
 ביד דאיחא בזה דפליגי וי״ל .טוה״ב סלק המדבר לדור
 הבער ישראל שעברו עבירות נגד נזקין אבות דד׳ יוסף

 המקדש אס הציתו שבחטאם המדבר דור מרגלים זו
 והלך אש אחד הצית אם מפלפל בב״ק בר״ן רק שנשרף

 דאם רק חציו משוס דאש לשלם הייב סבירו בשל ודלק
 או סייב אם חבירו לשל האש שהלך קודם המבעיר מס
 הציתו המדבר ודור דמרגלים פליגי שפיר וא״כ לאו
 ואם ,מותם אחר נשרף דהא רק בחטאם המקדש את

 חלק להם אין המדבר דור שפיר המבעיר דחייב נ>מא
ב להס שיש לדעת משא״כ מוה״ב ה׳  דהר״ן רק עו
 בשעת חיכף נשרף כאילו פירש חציו משוס דאש הוכיח

 בערב נר מדליקי! האיך דסל״כ האש אח המבעיר שהניח
 כמדליק והוי חציו משום אש דהא בשבח ודולק שבח

 כאילו האש שמצית בשעת חציו נישום דתש אצ״ל בשבת
 ולכך הזה האש מכח להשי־ף שעתיד מה הכל נשרף

 אש המבעיר ה״ה וא״כ בשבח ודולק בע״ש להדליק שרי
 . שחייב ונשרף רו חב בשל האש הלכה מיתתו ואחר ומס

 המדבר דדור מוכח בשבח דולק שנר מכח שפיר וא"כ
 הטילו הקשו פ״ד דף בב״ב והתו׳ פוה״ב חלק להם אין

 בבגדיהם ציציח הטילו למה והקשו מדבר מסי בנדי על ציציס
 לא הא .לעוה״ב חלק להם אי! התדבי דדור למד״א
מתים דבגדי במדרש דאיסא ותרצו הס בבגד יעמדו

יביס ח



4fPx nלאברהםעקב פרשת
כ פחוס׳ רהקשו רק בציל־ה ייני&1<  קאמרי האיך א'

 אצלנו בא למחר יאמרו שלא ניצית ד״ל וברכוש בנמ׳
הא לרם לומג דהוי אותנו מחרכים ופכשיו  ממים בנדי ו
 בציצית חייבים דבנדיהם דאן£ החום' וחרצו בציצית חייבים
 מן חפשי נעשה שמח דכיון פשורים המסים אעפ״כ
 משום מצווה דגדול והמטם ועושה מצוה כאינו והוי המצות

 התוספות (כמ״ש בשלו פת לו שיש מי דומה דאין
ש) דל״א בקידושין  וביומא המ״נ רמ״ז (בילקוט ואיהא ע'

ד)  נקראת דהיה המן את ויאכילך וירפבך ויענך לע׳
ס. בכל טרד שהיה אן£ עינוי ו  למי רומה שאינו משוס י
 מן הקונה וה חיים אינו רחייו בסלו פת לו םיש

 אח ויאכלך וירעבך ויענך מכת שכיר וא׳כ הפלטרין
 בסלו פח לו שיש למי דומה שאינו משוס עינוי קרוי המן

 בשבח נר מדליק שכיר וא"כ ועושה מצווה גדול וא׳יכ
 חיכף נשרף כאילו דכירש הנ״ל הר״ן קושיח תקשה ולא
ס אי! רמדבר דדור רמי׳ ושא  ודקשיא עוה״ב הלק לי
 צ״ל בבגדיהס ציצית הטילו למה המושכות קושיח לך

 לרש לועג דהוי והא בציצית חייבים מהים דבנדי משום
 כת לו שיש למי דומה שאינו מצווה שגדול משוס היינו
 ויאכילך וירעיבך ויענך מכת מוכח זה זאת ומנ״ל בסלו

 שאש שרעתחא מכח שכיר יחורן ובזה וק״ל המ! אח
 . בשבת ודולק גע״ש נר מדליקי! האיך תקשה חציו משים
 להם אין המדבר דור כן וחס חיכף נשרף כאלו דהוי ונ״ל

 חייבים מחים שבגדי בבגדיהם ציצית שהטילו ומה עוה״ב
 לעתיד שיעמדו לפי ציצית שמטילים צ״ל וחין בציצית

 כמד׳׳א י״ל וא״כ לעתיד בטלות מצות ואין בלבושיהם
 שחין כירושה מורשה כתיב דהא רק לעתיד בטילית דמנות

 כפיית היה דהא רק מחורסה דקריג! וצ״ל השסק לי
 ליכא וא״כ כפשוטה כפייה דהיה ונ״ל חופה כגיגית הר

 ד׳ בפנים פ.ים וציל רצו ששניהם בפנים פנים למימר
 אף זו להלכה ויתרצה אגדה ילפינן שפיר וא*כ אנפין

וק׳׳ל אגדה בעל
ל  רי״א בסי׳ לייייל וכתבתי עקב פ׳ ילקוט מדרש ע

 להדלקת מכא! המן את ויאכילך וירעבך ויענך
 יש הנ״ל ועכיי רי״א בסי׳ לעיל וכתבתי בשבת נר

 משום דאש ש'מ הנר הדלקת דמכח אחר באופן לתרן
כ חיכף ונשרף נעשה כאלו כירש חציו א'  דרור שכיר ו

 נשרף תטאס מכח דהואיל לפוה׳׳ב חלק להם אין המדבר
 ביקש דינחק ד״ו דמגילה בגמ׳ דאיחא כמו המקדש בית
 שיחריב יעיל נכוחות לארן הקב״ה לו והשיב רשע יוחן
כ יצחק והשיב ביהמ׳׳ק אח  אלהים נאות לררזוח בל א'

 וא״כ ביהמ׳ק את שהחריב מכח טוה״ב לו יהיה שלא
 שלעתיד המן אותם האכיל דלכך וי״ל המדבר דור ה״ה
 . בעוה״ז עוה״ב שכר והטעימה לעוהיב הצדיקים יזונו
 בעוה״ו עוה״ב מעין שהטעימו באיוב בגמ' שאמרו כמו
 וירעבך ויענך שפיר טכי והיינו מעוה״ב לטרדו כדי

 לטרד! כדי להם שניתן עינוי נקרא דלכך המן אח ויאכילך
 חיכף שרפו כתילו חציו משים דאשו צ״ל וא״כ מעוה״ב

ק אח  של נר להדליק שמותר מכאן שפיר ואיכ ביהמ׳
 רי״א בסי׳ שכתב מה ועפ״י הר״ן בשם לעיל כמ״ש שבח

 אריב״ל יצחק אביו לאלהי ויזבח ויגש פ' רבה מדרש יסורן
 . זה כשוק ני שיחררו שכדרוס אגדה בעצי כל על חזרתי
ולא אנפין ד׳ דפ.ים ש'מ הנדה בעלי דהמה דחכח

ולא ממש בגיגית הר כסייח שהיה לפי רצו ששניהם

 ומה לעתיד בטילוח מצות וא״כ קריק דמאורסה סופה
 שמס משים לרש ולועג מתים בבנדי ציצית שמטילין

 אביו לאלהי ויזבח שפיר וא״כ המצות מך חפשי נטשה
 קשה היה בל׳ה בשלמא יותר אביו אח שכיבד יצחק

 דהא זקינו יותר מכבוד יותר אביו בכבוד דחייב דא״א
 רק הנ״ל קרא החי ושפיר בכבודי חייבים ואביך אתה
 ב״ק הגי!׳ סוף נם לסרן ויש .שבדרו האיך לעיי! דיש

 באש לבטחה עתיד ואני בציון אש הצתי אני דקאמר
 ולפי זאת להגמ' דל״ל אש חומת להם חהיה ואני שנאמר

 נשואה דדין ש״מ בציון אש הוצסי אני דקאמר הע״ל
 דאין הפסק לי ואין מורשה צ׳׳ל וא״כ לישראל סיה

 מטילי[ דאי! למד׳א תקשה וח״כ לעתיד בטילוס מצות
 ציצית יצטרכו לא דלעסיד וצ״ל מסים לבגד ציצית

 ול״ט) ל״ג (דף יצחק בפחד דאיתא כמו דציציס דהטפס
 הפסק העולם רוחות לארבע שומרים מלאכים שד' לפי

 שיהיו לעתיד ר.שא״כ בחברתה נוגעת למלכות דאין
וק״ל ציצית יצטרך ולא סביב אש לחומש בעצמו הקב״ה

ראה פלשת
׳ ד ^  המצוה כל אח ולעשות לפחוד ע״ד דר״פ ראה ב

 כמציה עליך חמורה קלה מצוה שתהא הזאת
 ה׳ ני וחח״כ דיבר כאשר ברכך אלהיך פ׳ כי חמורה
 ברוך בבואך אתה ברוך דיבר והיכ! דיבר כאשר אלהיך

 חמורה קלה מנוה שתהא שאמר דמכח וי׳ל בצאתך אתה
 דאל׳׳כ כלל בעוה׳׳ז מצוה שכר דאי! מוכח כחמורה עליך

 שמצוה כמיש רה לסמ קלה מנוה בין חילוק שפיר י׳ל
 ונוסניס בהם סלויין האדם שחיי אברים נגד היא חמורה

 מצוה שכר דאין חציל קלה מצוה משא״כ שכר. עליו
ימין זכה כמ״א כלל בעוה׳יז  היו ראם מוסיפין ולא מש̂י
 צ*ל וא״כ בעוה״ז מצוה שכר דנוסנים ש'מ מוסיפין
 לנין ולכך יצירה משעת ולא כשנולד לאדם בא דיצה״ר
 ימים אריכס הוא באשר יצה״ר בלא יצירה משעת האדם

 ברוך סבא כי מ״ר כפשט כמ״ש לו משלימין זכה ואס
 ׳0 כי כאן המדרש שמסיים שכיר והיינו בבואך אתה

 בבואך אהה ברוך דיבר והיכן דינר כאשר ברכך אלהיך
: וק״ל בצאחך אחה ברוך

י ת ס ט  במערה היית אחה רשב״י אס ששחלי בזוהר ש
ג בנמ׳ דאיסא וי״ל תעשי עשר מאי ש.יס י'

 המפרה מ! יצאו כגזירה וגטלה מלך שמס רשב״י כששמע
 מולם חיי מנימין חמר ובקצירה בחרישה שעוסקים וראו

 בת יצאה נשרף עיניו שנתן מקים כל שעה בתיי ועוסקים
 משפע אמרו חודש י״ב שס היו למערוסיכם חזרו קול

 דס״ל לטעמיה דלשב״י וי״ל . חודש י״ב בגיהנם רשעים
 ממש ולילה יום דוכניס דרשב״י רכ״ו דברכוס בגמ׳

 אמר לכך אחרים פ״י נעשית דמלאכח! כהוויתן דדברים
 מכת דראינו רק שעה בחיי ועוסקים עולם חיי מניחין

 דתתנהג ישמעאל כר' הלכה מלא כרשב״י דלא קול בס
 קצירה בשעת קצירה חרישה בשעת חרישה ארן בדרך
 דספניס בתום׳ הובא וכ! דע״נ רחה פ' בילקיע ואיחא

 שצריכין תעשר עשי ומתן ממשא למעשר רמז ל׳ דף
 מעשרה אחד להוציא וצריכין ים זלמפישי לכר.מטיא

 מעשר יתט דלמה כן באמת דלמה רק הורה לעומלי
.ענודסם חלק ללוים שכיר דג! מעשר בשלמא ס מכסש

משא*כ
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 . תורה לטימלי נו״ן ולמה למה כמפיס מטשר זמשא״ה

.ולילה יומם והגיס דכסיב משוס סוב ספס לתת דיש רק
 מטשר ליתן צריכין שמבשלים וסוחרים ים מפרשי אימא י

 ממשא מפשר נוס[ לכך בשבילם שפוסקים תורה לטומלי
 לר״י משא״ב לרשב׳י והיינו דווקא חורה ללומדי ומת!

 שתריס ק׳ש קורא אס רק ככתבן הדברים דאי, דס״ל
כ יצא ופרביס  והיינו כספים למפשר רמז אין א'

 ש'מ שנים י״ג במטרה היית אהה רשב׳י אה ששאלו
 ש״מ הפולס להמריב שיצאתם בשביל י״ג שנת דהייס

 א״צ וא״כ וכו׳ חרישה בשפת חורש דאדס כר׳י לכה דה
: הפשר פשר מאי כספים לפשר

ו  משוס במטרה היה י״ג ששנת האופן אזה י״ל א
ב רשפים דמשפט  ראה בילר,וט ואיתא חודש י׳

 ביתה כל כי משלג לביתה תירא לא פ״ב) רפ״ש (ד,ה
 חציו חודש י״ב רשפים משפט אמר חזקיה בנים לבוש
 ריב״ר ב״מ נפשות משלימים הם והיכן .בשלג וחציו בתום
 . פלהם צלמונה היא השלג סשלג בפרש הה״ד בשלג אמר
 אף יכול שם ואיתא בשלג, אחרונים חדשים ששה ח״כ

 כל כי שנים שנים לבוש ביתה כל כי ת״ל כן לישראל
פה מילה שנים נאמר ס מצ  הפניק וסכ־לין ציצית פ־י

 קושיא אין וא״כ ספשר פשל תכתח פסוח סהן נתון תפניק
 היה דא״כ רק שנים נאמר המצות דכל ספסר פשר

 דאתה רק גיהנם של חדשים מששה ישראל אותנו להציל
כ .שנים י״ג במטרה ית ה ג שנס וא'  חודש י״ב נגד י׳

 למימר וליכא .משלג אותנו מציל אין וח״כ .גיהנס של
 חפשר פשר מאי וא״כ שנים פירוש שנים לבוש ביתה כ*

 תריסר בסיבה אשתמר ד׳,ח נח פ׳ קט, בזהר ופיי[ זק׳יל
 דהא שס והקשה חודש י״ב נידונים דישפיס שתא ירחי
 והכא באש חדשים וששה במים נידונים חדשים ששה
 דאף וסירן שתא, ירחי תריסר היו ולמה הוי חיא

 צוננים היה מלטילא דמים באש נידונים ג״כ היו במבול
 באש רותחים היו ומרתת כתלגא
□ ת ח מ ש אי ב^קוש דאיתא הטוב בכל ו  רכ״ש (דף ר

 הזהיר פיכך תור אלא טוב אין מ״ב)
 לנו ה' ייטיב הטוב והיה דאיסא וי״ל ספגיי" עשר מל

 בסוס' שהובא כמו ירימו של דישנה להם נתן ! לן והיטבנו
 דבר היה דכא זה טל מפלפל בפסוקים רק דכ״א ביצה
 ללוי מפשר שפיר מוחזקת א״י דאס רק לפולס בא שלא

 אינה דא״י נימא אם משא״כ בא׳י להם שיש חלקם מפני
 במצרים להם שהיה הפבודה בשכר להם שניהן רק מוחזקת

 דמטשר וצ״ל במצרים נשתמבדו שלא כא׳י חלק ללוי אי!
 מגיפ מכספים אף וא"כ קודש יהיה העשירי מפני

 תעשר פשר ד״ט תפנית בתום' דאיתא כמו מפשר
 הטוב והיה איסא דבילר,יט רק כספים מפשר לרבות

 שהבטיח חורה אלא טוב אי! לך והיטבנו טמנו ה' ייטיב אשר
 חורה אלא טוב אין והיינו תורה פמהס שילמדו להם

 מנ״ל רק ,תורה זו לך והיטבנו וכו' הטוב והיה דהיינו
 בא שלא דבר דהוי וצ״ל יריחו של דשנה זו דילמא
 משוס טפס צ׳ל א״כ1 מוחזקת א״י דאין ול״ל לפולם

 והיינו מפשר, מכספים אף מגיפ וא״כ קודש הפשירי
 אחר באופן י״ל י!ו חפשר פשר פליהם הזהיר לפיכך

כ דברכוס לבג'  המזון מברכת פטורות דנשיס פרש״י ד'
 דהחוס׳ רק באיי חלק אין ולנשים הארן מל דכתיב
כ יהקשו ה' פטורים יהיו ולויס כהניס אף א' ב דאין 1 ל

 מתנוה ניתן לוי דלשבט די״ל רק בא״י חלק לוי לשבט
 דאם רק בא״י חלק מקרי ושפיר חלקם בשביל ומפשר

 יהיה משירי משוס רק א״י משוס לאו דמפשר נימא
 פטורות דנשיס אחר ספס וצ״ל התום׳ הקשו שכיר קודש
 דארן מ״ח דף ואיתא ,הטובה הארן פל דכסיב מב״ה

 . התורה ניתן לא ולנשים התורה זו נתן אשר הטובה
 פטורות נשים שפיר וא*כ תורה אלא טוב אין שפיר וא״כ
 כמו בא״י חלק להם אין לוי דשבט י׳ל וא״כ מב״ה

כ .קודש דמשירי משוס ה״ט ומפשר הסוס' שכתבו א'  ו
 . תעשר פשר הזהיר ולפיכך מפשר מגיע מכספים אף
 ,בסורה מפורש בהמה מפשר דהא לעיין שיש דמה רק

 פ' ברש׳י ועיין באיי סלרןם בשביל שמעשר לומר טכל והאיך
 ומטל הארן משמני אמר אבא וחמור שור לי ויהי וישלח

ין ולאמן משמים אינה וזה השמים, עי רן,ו א  ברש״י ה
 הקב״ה ולקח לכהונה ראוין היו ישראל דכל במדבר

בפבודסס חלקם להם ונתן

ף ״  שיהא מהו הלכה וכו' לפניכם נותן אנכי ראה מ
 שנו כך הרבה בקריאות התוכחה לקרות מותר

 , בסוכתה סקון אל שנא' בקללות מפסיקין אין רבותינו
 בקללות מפסיקין אין ע״ב דל״א במגילה דאיסא וי״ל
 שאי, לפי אמר רשב״ל תמאס אל ה' מוסר שנאמר מ״ט

 שאני כדאי שאין שם בתום' והובח קללות, על רברכין
 ל׳׳ש אביי אמר שם איתא ואח״ז יסקללו ובני מתברך

 מפסיקיו חורה שבמשנה בקללות אבל ת״כ בקללות אצא
ט  פצחו מפי משה והללו .נאמרו הגבורה מפי הללו מ׳

 לא אמרן פצמו ספי דמשה הואיל הסוס' וכתבו אמרן,
 שאני כדאי שאין לטפס דהיינו רק לקללות מחשבינן
 להפסיק אין בתוכחה תקון אל לטפס משא״כ וכו' מתברך

 נותן אנכי ראה והיינו הורה שבמשנה בקללות אפילו
כ וקללה ברכה  בר,ללוס להפסיק שרשאי כאבא י״ל א׳

 ובני מתברך שאני כדאי אינו שייך דלא תורה שבמשנה
 להפסיק מהו שאלו לכך אמרן עצמו מפי משה דהא יתקללו
 קאמר לזה ,הרבה בקריות התוכחה לקרות מוסר שיהיה

 תקון אל שנא׳ משוס בקללות מפסיקין אין חכמים שנו כך
 וק״ל תורה שבמשנה בקללות אפי׳ שייך וזה בתוכחה

ך  אמר פ״ב רצ׳ט דף נצביס בס' מ״ר בהקדם י״ל א
 (י״ל מברך אחה לעצמך התורה ברכת אס הקב״ה

 לברך צונוהקב״ה דלמה דהקשה בפירוש הסדר בריש דאיתא
 מיקר דבאמת וסירן לברכותינו הוא צריך וכי אותו

 תירן וטוד מלעיל, ברכה לנו להמשיך כדי הברכה
 I שמברכ הברכות רק לברכוסינו צריך הקב׳ה אין דבאמת

 הקב״ה מרצו, הכל לנו שיש הטוב דכל להראות בדי
 בסורה משא'כ ,פולס פסקי בכל שייך דזה רק שנות!

 בכל ה' וידבר מפורש דהא הקביה שמן להראות א״צ
ס שמוכח התורה פל שמברכין דמכח וצ׳ל פרשה  טפ
 ברכת אס והיינו מלעיל ברכה לנו להמשיך כדי ראשון

 .מברך אתה לעצמך שסיר וא״כ ,ראשון טפס צ״ל בסורה
 דאיתא (י׳׳ל מלפילא ברכה ממשיכין החיך באמת רק

 באה הברכה וקללות ברכות הקב״ה שאמר משפה ב״מ
 המגיד מפורש וכן ,הקללה וכן סוב לפזשה פנמה מצד

 וברכה בקללה ממשות שראו לפי ראה פ' בי״ר והובא
 כל הא העולם שמקשים מה יסורן ובזה משמים שירדו

, מזל לא ע״ת אפילו לטובה הקב״ה מפי שיצא דבל
זהאיו
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 והללוש דברטש שפיר ולפי״י וברטש קללוש שייך !האיך

 רק 'רע לעושה עצמה מצר בא דהקללה חזרה שייך לא
 אפילו לעובה הקב״ה מפי שיצא דבר כל מל שירון דאיחא

 דח״א והרמב״ם הרמב״ן שמחולקין רק שזר. לא מ״ס
 שליח עיי משא״כ חוזר אינו אמר בטצמו שהקב״ה מה

 . חוור אינו שליח שע״י מה להיפך וח״א לחוור יכול
 ברכוש מכח רק ,לחזור יכול אומר שנעצמו מה משא״כ
 מפי בח״כ דהא זאת נסחר חורה ובמשנה שבח*כ וקללוח

 וא״כ נאמרה משה מפי מורה ובמשנה נאמרה השכינה
 וצ״ל וקללוח ברכות בשניהם שייך האיך קשה ביזמ״נ

 .עומדים שהם באים מעצמם וקללוח דברכות ראשון רון ה
 ממשיכין אנחנו מברכי! שאנו הברכוש מכש שפיר וא״כ

 .כדאי שאינו המעם לומר שייך לא וא״כ עלינו הברכוח
 .מחברכין המה הברכה מכח דהא יחקללו ישראל שבני
 אנכי שגם מכה לזה בקללוח להפסיק דמותר י״ל יא״כ
 . בקללות להפסיק מהו שאלו וא״כ וקללה ברכה כוחן

 משוס שני מעעם דאשור חכמים ש.ו כך לומר והוצרך
וק׳ל תקון אל

H T  כי חגבהו אל והאזינו שמעו ראה ס׳ מד״ר ימורן 21
 את מגבהו אל מהו לד״ת האזינו דיבר ה׳ פי

 שאל שפיר הנ״ל ולפי דיבר ה׳ כי לעולם מלבוא השובה
 מפורש כאשר ש״מ לעולם מלבוא השובה את מנבהו

 אל אחס רק משמים שירדו והקללוח דהברכוח לעיל
 .כפשוטה וקללות הברכות דילמא זאת מנ׳יל רק .שגבהו
 שיצא עו: דבר כל דהא א״א כפשוטה דהא לומר וצריך

ח הקב״ה מכי  בענק דא״א שהוכיח ינו וה חזר לא ע׳
וקיל דיבר ה׳ פי כי אחר

שופטים פרשת
 משמרים שאחס בזכות חייכם בני שופטים פ׳ במד״ר

 צבאוח ה' ויגבה שנאמר מתגבה אני הדין אח
 .הדין מכסא יותר גבוה הוא רחמים דכסא וי״ל במשפט

 אשם אם שפיר ואיכ למעלה דין אין למטה דין יש ואם
• וק״ל מחנבה אני הדין את משחמרין

ט ״  שכשר קרובו מהו הלכה צדק משפט העם את ושכטו ב
 צדק משפט העם אח ושפטו דמכח וי״ל לישב לדק

 .אהרן על קאי בירך בוצע וא״ב מותר דפשרה ש״מ
 שלא ירא דהיה רק אהרן עביר שפיר דלאו ש׳מ זא״כ
 לא שעדיין וצ״ל ונביא כה! ה' במקדש יהרג אם יקיים

 לא ג״כ פנחס וא״כ העגל. אחר אלא אהרן נחכהן
 ראה מי וא״כ השבטים בין שלום שעשה אחר עד נהכהן

ע  י״ל וא׳כ ננעיס לראות יכול •ובו דק וצ״ל מרים ננ
ס שכשר  של קרובו שכשר מהו שאלו שפיר וא״כ לדין נ
 לא דבל״ה אחר באופן י״ל או וק״ל בדין לישב אדם
 בגמרא דאיתא אדם של קרובו לישב יכול אם מסופק היה

 יטול התורה שקיים מי כל הקב״ה יאמר דלעתיד דע״ז
 הקביה ויאמר ישראל על מעיד מי ויאמרו וכו׳ שכרו

 .בנו על שמעיד אב יש כולם אמרו ישראל על מעיד אני
 דכלוס ישראל אח ידין מי לשאול להם דהיה לדקדק דיש
 רצונו כשעושין דהא קשה לא הדין דעל וי״ל .בנו דן •אב
 נקראו רש״מ עושין אין ואס בנים נקראו מקום של

 אם במ״נ ישראל אש לדין יכול שפיר וא״כ ,פבדים
.רצוט מושק אין ואם .חטאו לי שפיר א״נ רלוט ן מושי

 5משא* לרון. יטל ושפיר מקום של בניס לאו א״כ
 דקודם .בנו מל שמעיד אב יש כלום שאלו שכיר בעדוש
ם. נקראו חטא טאדס  . בנים נקראו אין אז וכשחטאו בני

 וקודם בכשרוח וסופו חמלתו דצריכין קי״ל יבעדות
 אב יש כלום שאלו ושפיר בניס נקראו היה שחטאו
 כלום יסיר לישנא לו דלמה לדקדק דים בנו על שמעיד

 ממצא אם דה״ק אלא .בנו מעיד אב כלום הל״ל אב יש
 קודם בניס נקראו היה מ״מ בנים אינם שעכשיו לומר

 אןז בנו על מעיד אב ים כלום קאמרו והיינו סחטאו
 ונתרחק קרוב קי״ל בדן משא״ה בנים אינם שעכשיו

 אש דן אב כלום לשאול יכילין היו לא וא״כ לדון כשר
ו  אשר השופט מן יליך ע״ב רכ״ח דסנהדרק ובגמ׳ מ

ג דר״ה דבגמ׳ רק ונחרחק קיוב זה בימיסההס יהיה פ׳  ס
 יהיה אשר השופט הפשוק מזה שבימיך אלא שופט לך אין ילין!

 שלא סכח כבר דאךדילפינן הרי״ך וכשב ההם בימים
 דזה דאןן להראות דאשיא ושירן זקנים שבעים כשפרשו
 שבימיך אלא שופט לך אין אעפ״כ בדורו גדול אינו השופט

 צדק משפט העם אח ושפטו פירש שופטים פ׳ דרש״י רק
 וא״כ ומומחה צדק דיין שימנה דיין המיינה על דקאי
 דהא שבימיך אלא שופט לך שאין לפרש א״א לפ״ז

 דאיחא וצ״ל ומומחה צדיק דווקא דיין למנות מוכרחים
 וא״כ .ונסרהק לקרוב ההם בימים יהיה אשר השופט

 י״ל קרוב אבל ישראל אס לדון יכול הקכ״ה שפיר י״ל
 מהו אדם של קרובו עכשיו שאל שפיר וא״כ לדין דפסול

 : ישראל אח שדן מהקנ״ה ראי׳ אין דעכשיו בדין לישב
ה נ ש מ  אפילו בנים מל אם יטול לא חולין סון! ב

 כהיא קלה מצוה ומה המצורע את לטהר
 חמורה מצוה על ק״ו לך ייטב למען תורה אמרה כאיסר

 לשאר ק״ו ללמוד יכול היה לא דבל״ז וי״ל שבחורה
ה ומצות עשה מצות היא הקן בשילוח דילמא מצות  לי
 ק״ו ללמוד יכול והאיך בנים על אם תקח ולא השלח
 .הנזצורע אח לטהר אפילו ברישא הביא לכך מצית לשאר
 אח לטהר אפילו לרבות חשלח טל מכח יליך דבנח׳

 ידחה הימי דמהיכא פשיטא ל״ל הנח׳ ופריך המצורע
 עשה הוא הקן דשילוח הקן שלוח מצות המצורע טהרת

 דוחה עשה ואי! .בלבד עשה הוא מצורע וסהרת ,ול״ח
 מנת על לקח שבתחילה דמיירי הגמ׳ ותירץ ול״ס עשה

 הפשה רק ונשאר חקח דלא ל״ח ליכא וא״כ לשלוח
 שהיא המצורע דמהרת עשה דירחה וה״א תשלח דשלח

 תשלח שלח איצטריך לכך הקן דשילוח העשה אח חמורה
 הקן ליח בש כא! אך וא״כ המצורע לטהרה אפילו לרבות

 וק״ל כאיסר מצוה מה ק״ו ושפיר בלבד משה
ר ״ ר מ  אחד שהוא בדין מלגלג חהא אל שופטים ב

 על חכמים ששגו ולמה העולם רגלי משלשה
 ועל האמת וטל הדין על עומד העולם דברים שלשה

 . בדין מלגלג להיות שיתי מהיכא פירוש שצריך השלום
 אימר ואס״כ העולם רגלי משלשה אחד שהוא ואומר
 דדין דח״א פליגי דבגמ׳ וי״ל וכו׳ חכמים ששנו ולמה
 דקאמרו וכהאי בעלמא שלמא דדי! וח״א סורס היינו
 היו שלא וסרש״י לבייהו וחלש בדין יושב היש בגמ'

 זה בשביל לבטל בדין מלגלג שתהא ה״א וא״ב לומדים
 .לוה הונחה דיש רק כן לומר שיתי מהיכא רק מהשורה
מד. העולם דברים שלשה על אמרינן דבאבוס  על עו

ס שלשה על קאמר הכרק ובמוך וג״ח ועבודה החורס ד נ ר
העולם
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 שמואל במדרש ותירץ ושלום ואמת הדין על קיים ■העולם

 שנחרב שלאחר היינו ושלום ואמת הדין על דקאמר דהא
ה  העבודה עמוד להשלים צריכין העבודה. ונתבשל ג'

כ ושלום ואמת דין אלו בשלשה א'  עדיף דתורה מוכרח ו
 קאמר ולזה א׳ מרגל שליש היא ודין שלום רנל דהיא

 רגלי משלשה אחד שהוא כן שאינו בדין מלגלג תהא אל
 תקשה דהא דא״כ רק הנ״ל שמואל כמדרש ולא העילם
 על עומד העולם דברים שלשה על קאמר פי־ק דבריש
 תירוץ וצ׳׳ל קאמר הפרק ובסוף וג״ש ועבודה כמורה

 גדולים דברים שלשה צריכין היו הבריאה דמחילת שני
 שלשה והיינו . וג״ח ועבודה תורה דהיינו בשבילם שיברא
 ע״י אף יכול להתקיים משא׳כ עומד שהעולם דברים
ם דברים ענ  וא״כ ושלום ואמת דין והיינו מהם ק
 מלגלג תהא עדיין וא*כ מדין עדיף שהתורה מזה נשמע

 דיש חכמים ששנו תירץ לזה ולמה דקאמי־ והיינו בדין
 ממש שלשה אלו הם שלשה דאלו שמואל במדרש תירוץ
 שלמים דקרבנות עבודה היינו ושלום תורה הי/ו דדין

 וא״כ אמת של חסד ג״ח נו הי ואמת שלום שעושים
 ולמה דכריך והיינו ברין מלגלג תהא אל שפיר

 העולם דברים שלשה על חכמים שנו כך קאמר לזה
 תירוץ וצ״ל השלום ופל האמת ועל הדי! על עומד

וק״ל תלת הני המה תלת דהני שמואל מדרש של השלישי

תצא פרשת
י  ולא לקללה. וגו׳ בלעם את עליך שכר ואשר תצא ב

 הקללה אלהיך ה' ויהכוך לשמוע אלהיך ה׳ אבה
 אלהיך ה' ויהפוך לומר לקרא דלמה לדקדק דיש לברכה

 וקאמר שעשו רע המעשה לגדל בא דהא הקללה את
. ויהפוך  חזרו כולם בלק) (ילקוט בגמרא דאיתא וי״ל ה׳
 דכתיב הח״א וכתב וכו׳ אוהליך טובו מה חוץ לקללה
 דהקללה רק ש׳מ הקללות קאמר ולא הקללה < זיהסך

 שבירך אף קללות שאר משא״כ לברכה נתהפכה ראשונה
 שלהם עונשים להגדיל בא כאן וא״כ קללות נשפרו
 נתהפך אדרבה דהא דנימא רק לקלל לבלעם ששכרו
 זאת מנ״ל רק לקללות חזרו דכולם וצ״ל לברכות הקללה

 רק דמשמע לברכה הקללה את ה׳ ויהכך קרא קאמר לזה
 נשארו שבירך קללות שאר אבל לברכה הסך אחת קללה

 וק״ל עליהם עונש הגדיל ושפיר קללות
ל  העצה על דבר על וכי־ש׳י קדמו לא אשר דבר ע

. בטירוף כשהייתם כדרך שיחטאו אותם שיעצו
 .בטירוף כשהייתם נ״מ למאי דציע כלל הבנה לזה דאין

 ע״ז עובדי ואצו עע״ז אלו ען ש הים דעל ״ל וי
 וא״כ הטירוף מתוך אלא עבדו לא הללו הקכ״ה והשיב

 עצה שנתנו ועל פטור טירוף מכח עבירה העושה ש״מ
 שומעין מי דברי תלמיד ודברי רב דברי הא קשה לחטוא

 דשליח דהיכא דקיי״ל רק המואבים את לחייב אין א״כ
 נתחייבו שפיר וא״כ חייב המשלח תיובא בר לאו

 דהיה רק העצה על דבר על שכרש׳יי והיינו המואבים
 בדרך רש״י מתרץ לזה .עבירה לדבר שליח אין לפטור

וק׳ל חייב המשלח וא*כ פטורים שאתם בטירוף כשסיישם

תבא פרשת
ר ״ ד ס בצאתך אתה ברוך בבאך אתה ברוך מבא ט ב

 . חטא בלא כבואך חטא בלא מעולם צאתך שיהיה
 אנו אין וכי למות ועת ללדת עת כתיב ברכיה א״ר

 פלוגתא דאיתא וי״ל וכו׳ למות ועת ללדת שעת יודעין
 משעה וח״א שנולד משעה ח״א בא היצה״ר אימת
 שנולד מעת בא דהיצה״ר למד׳׳א בשלמא ות״כ שנוצר

 תיכף בא כשיצה״ר משא״כ חטא בלא ביאתו שפיר ח"כ
 וי״ל בחטא אכשי לעולם ביאתו אף א״כ יצירה משעת

 זכה אם או משלימין זכה אם בכלוגתא תלוי יהיה דוה
 הוא באשר האדם את דן דהקב״ה דהכלל לו מוסיפי!

 א״כ כשנולד רק בא אינו דהיצה״ר נימא אם א״כ שם
 . ימים אריכות לו פוסקין ובודאי טוב כולו הוא בתחילה

 זכה לא ואם שנותיו משלימין כשזכה כשנולד אח״כ רק
 יצירה משטח תיכף בא היצה״ר אם משא״כ .לו סיחתין

 תיכף היצה׳׳ר דהא שנותיו סתם לו פופקין בפתילה א״כ
 קהלת ובמדרש חיים שנות לו יוכיפו יזכה ואס עמו אתו

 עת נפסק כבר לידתו בשעת למות ועת ללדת עת איפא
 המדרש יובן וא״כ לו משלימין זכה אם והיינו למות
 בלא שביאתו כשם בצאתך אתה ברוך בבואך אתה ברוך
 זכה וא״כ הלידה בשעת בא דהיצה״ר נשמע תטא

 ועת ללדת עת שלמה קמ״ל מאי וא״כ לו משלימין
 למות ועת ללדת עת כתיב ברכיה א״ר והיינו למות

 נשמע בבאך אתה ברוך מכת פירוש יודעין אנו אין וכי
וכו׳ אלא קמ״ל ומאי כבר

ה ת  מעלה בקרבך אשר והגר מטה מטה חרד ^
 לתת עקב פרשת הש״ך מ״ש עפ״י וי״ל מעלה

 עולם באי לכל בר״ה מזונות שנחלק לפי ושמלה לחם
 נוטלת והשכינה לאומתו הנקצב שצו את נוטל שר וכל

 שלו השר אזי השנה באמצע שנתגייר וזה לישראל הנקצב
 .מזונות לו יש ומאין לו נקצב לא ובישראל לו טחן אינו
 וזה .פרנסתו לו מקפחין אזי חוטאים ישראל דאם רק

 אשר והנר מטה מטת חרד אחה והיינו להגר נותן
 יד השיג וכי בהר פ׳ יתורץ ובזה מעלה מעלה בקרבך
 . שפיר הנ״ל ולפי אחיך ומך עמך וחישב גר

" ר ט פ ה  וכו׳ שמשך עוד יבא לא ס׳ סי׳ ישעי׳ ב
 הטעם דאיתא אבלך ימי ושלמו

 ביום שמתו מתים על שמתאבל יום בכל שוקע מהשמש
 וא״כ לנצח המות ובלע אבלך ימי ששלמו מכת וא״כ

:וק״ל שמשך עוד יבוא לא

נצבי־ם פרשת
ר ״ מ  תכלה גדולה הנ״ל פ׳ בז״ב גם והובא נצבים פ׳ ב

 המפלס כת לידע רצונך אר׳א הקב״ה לפני
 וכו׳ מקין ראיה והביא חציו עושה כולה עושה אינה אם
 א״א כולה דהא כולה עושה אינה אם מאי לדקדק דיש
 די״ל כלל מוכח היה לא מקין בלו׳ז דבסוגיי! לסרן ויש

 כולה שיעשה סברא דיש רק כלל פעולה עושה דאין
 יהיה אז כולה עישה דאין נימא דאם רק אחר ממקום

 בעשרה דאיהא וצ״ל עושה. חציו דאעפ׳כ מקין מוכח
 בקנס כמודה דהוי שמתודה הסכלה הפעולות מאמרות

 והיינו בדילים המקטריגים כל מתודה דכשהוא דסטור
 חשת אס ואתה גדולה חטאה העם חטא אנא בזוהר

 עדים באו ואח״כ בקנס כמודה עדיין דהא רק חטאתם
יליף דפוטר מאן לשמואל רב בזה פליגי ע״ב דס״ח בב״ק

מכת



לאברהםנצביים פרשתהפד
 פרס בדיינים חמצא נפדים המצא חמצא המצא מכת

 ם״ל דמחייב ואידך דכפור פדים באו וא״כ למודה
א דהמצא ^  לי אין בידו ד״י בנ״מ כדאמ״ינן איצנוריך ת

 רק מ״ס תמצא המצא ת״ל מנין חצירו גגו בידו אלא
מ בשם א בב' ע גבי אתרבי שליפות משוס חצירו ד̂י  וא״כ ג
 שליח אין דקי׳ל משוס שם ותירן המנא המצא ל׳ל

 היכי וחילוק חצר לרבות אצעריך לכך עבירה לדבר
ע. שליח אין דאנירינן  מיובא בר דשלית היכא לד״
 בב״ק מרבינן ומכירה מביתה גבי דהא רק חצר מםא'כ

ע שליח דיש מכרו או טבחו  דצריכין כמד״ח וליל לד׳
 לחלק או כתיב לכך ומכרו מבחו נימא דלא לחלק או

 כר׳ נימא אם חבל מחלק אינו דואו כמד״א דהיינו רק
 אביו כתיב כאלו מחלק דוא״ו קלל ואמו דאביו 'אשי׳

 ההיו ו.ד נע כחיב קין גבי וכאן זאת נסתר אמו או
כ מחלק דוא״ו נד או נע פירש יאשי׳ לר' א״כ בארן  א'
 של סבי־א מכח משא״כ מחצה עישה אס כלל מוכח אינו

 כמודה כילו עישה דהפלה נראה היו ית מאמ; בעשרה
 כמודה דרוי משוס כולו עושה דאינו נימא ואם בקנס
 תמצא המצא וא״כ דחייב עדים באו ואח׳כ בקנש
 או דעבחו צ״ל וא״כ לד״ע שליח אין דהא מצירו לרבות
 וא״כ מחלק אינו וא״ו אבל לחלק או דאיצעריך מכרו

 . וק״ל חציו דמישה השתא מוכח שניהם פירוש ונד נע
 דבויקרא ק^״ח סי׳ אשם בתורת משה בויחל לעיין ויש

 מאהר! ראיה והא מחצה עישה תכלה ח״א פליגי רבא
 בפסוק לעיין ויש מתזקיה וראיה כולו עושה תפלה וח״א

 דמכח אכייתם גא מדוע הנותרים בניו על משה ויקציך
 קשה דהשתא מחצה פושה דתכלה ש*מ טהרים שהמה

. אכלתם לא מדוע
0 . 1  לוי בן שמעין ר' חמר ע״ב ליח דך דברכות ׳3

 שמו״ת הציבור עס פרשתייכו אשלימו לבניו
 מחמת תלמודו ששכח בזקן והזהיו כר״ טורידין והזהרו

סתו. דוחק מחמת ופרש״י אונם  לוחות דחמרינן פרי
 דסנהדרין בנמ׳ לעיין ויש בארון מונחות לוחות ושברי
 ולתרץ תורה ת^א שמהם הארציס עם בבני והזהרו בחלק
 סבר אביי בר ביבי רב הנ״ל דברכות גמרא נקדים

 תנא ,דככורי יומא במעלי שתא דכולי פרשתא לאשלומי
 בתשעה נפשותיכם אח ועניתם כתיב מדינתא חייא ר' ליה

 כו׳ האוכל כל אלא מתענין בתשעה וכי בערב לחודש
 אך שתא דכולא י״ח סי׳ קע״ד בדך באגו.ה ופירש

 לריכין אס רפ״ה סי׳ בא״ת פלוגתא דאיתא וי״ל דמועד
 כדי הטעם ס״ל דפוער דמאן מועד פ' שמו״ת להשלים
 אבל .מועד פ׳ נכלל וכבר בשנה נ״פ התורה כל להשלים

 בשל״ה תייב.ואיתא דמועד אך הנ״ל מעעם לא שמו״ת אם
א ע״ א צ״ ק ך  התורה סעמיס שלשה נסיים דצרין המעם ד

 מועד באהל ונישנית בסיני ניתנה דהתורה משוס בשנה
 ופרעות כללות למד׳א דהיינו רק מואב בערבות ונשלש
 למד״א משא״כ מועד באוהל ונשנית בסיני גאמרו

 הטעם נסתר מועד באוהל ופרעות בסיני נאמרו דכללות
 שמיעה מה ספרי בשם בהר פ׳ בריש מרש״י רק .הנ״ל

 כן התורה כל אך בסיני נאמרו ופרטותיה כללותיה
 הבערה דהא המזרחי ותירץ כן התורה כל דאך מנ״ל רק

 דאעפ״ה ש״מ אלא לגופא איצערך והא יצאת דלחלק קי״ל
מ׳ רצה דשבת דבגמ׳ רק .יצא טלו הכלל על ללמוד  הג
הגמרא ופריך ובקציר בחריש מן מלאטת מלוק ללמוד

 לחלק. מבערו מלא ויליך וקצירה חרישה על אלא לי אין
 מחול להוסיך כר״ע אתיא ובקציר בח־־יש והשתא ופרש״י

 נפשותיכס את ומניתם מן ניליך דהא רק הקודש על
 ׳1וכ מדיפתי חייא ר׳ כדהנא דאתיא וצ״ל בערב בתשעה

כ א'  דכולא שמו״ת לאשלומי סבר ביבי רב שפיר יוב! ו
 משוס הטעם דאין דס״ל משוס מועד של אפילו .שתא

 נאמרו לבד דכללות משוס בשנה התורה ג״כ להשלים
 לגופא איצערך דשמיטה וצ״ל משמיטה דנילך רק בסיני

 לכל ילפינן לא לגופא נצטרך דאם לומר דמוכרח דמשוס
 .תבערו מלא יליך היה א"כ יליך היה דאם התורה

 מחול להושיך א־צטרך דהא רק ובקציר בחריש צ״ל 5וא״
 הקודש על מחול דמוסיך פ״ל והיה וצ״ל הקודש על

 לכך .בערב לחודש בתשעה נכשותיכס את מועניתס יליך
 בזוהר ויתירן כו׳ האוכל כל מדיפסא חייא רבי הני

 .פרי עושה פרי מן זרע מזריע עשב הדשא בראשית
 הששי פירש דרש״י נפשותיכם את ומניתס דכתיב היינו
 עד סימאי ח״ר ובמד״ר הקידש מל מחול להוסיך מכאן

 הש׳ים למני! מונין ואילך מכאן הימים למנין מוני! כא!
 בתשרי אס וא״צ עולס נברא בתשרי דס״ל הי״ת ופירש
כ ,עולם נברא  וא״כ .הג׳ל ללמוד שפיר השש אתא א'

 דרים ובנמ׳ הקודש על מחול להוסכה ועניתם צ״ל
 וא׳כ עילם נברא דבתשרי דשא. ארן מתדשא יליך

 הנ״ל גמרא ויתירן וק״ל ועליתם דכתיב היינו שפיר
 משים .שמו״ת הציבור עם פרשתייכו אשלימו להם שצוה

ת ניתנה פעמים דג'  בסיני נאמרו ופרטות דכללות רה י
 וא״כ תבערו לא ה״ה וא״כ יצא הכלל על דשמיעה

 רק .הקודש על מחול להוסכה צ״ל ובקציר נחריש ל״ל
 נטיעות מפשר הוספה דנילך הקשו ט' דך בר״ה דהתוש'
 דצריכין משוס אשור זקנים אילנות ש"מ ר״ה עד חורשי!
 בשבת ללמוד דצריכין משוס התום׳ תירוץ וציל להוסיך

ע וטשר משביעית בק״ו הקודש מל מחול דמושיכין  .ה נטי
 שכיר וא״כ מהלכה ק״ו דנין ואין מסיני למשה הלכה
 השוחט דחולין פ״ב דבריש כר״י בוורידין הזהרו השתא

 כמוהר א׳ ורוב כשירה שחיטתו בבהמה ושנים בטוך א׳
 סיפא ותניא הורידין את שישחוט עד אומר יהודה ר׳

 , כשירה שחיטתו בבהמה שנים ורוב בעוך א׳ רוב
 וחדא בחולין חדא הגמ' וסירן ל״ל סרתי ופריך

כו׳. וצריכא בקדשים  והא בקדשים הא הגמ׳ ופריך ו
 ואי השוחט דח^יא בחולי! דרי^ן הגמ׳ וקאמר בחולין

 דרישא אומרים היינו ואס ליה חבעיא המולק בקדשים
כ בקדשים  דצריך וקאמר דפליג יהודא דר׳ י״ל א'
 הוא דלדם בקדשים דווקא היינו הוורידין אח שישחוט

 לשחוט דא״צ מודה יהודא ר׳ אך בחולין משא״כ צריך.
 ושפיר בחולין מיירי רישא אם משא״: הוורידין. את
 בחולין דמיירי מנ״ל רק יהודא כר׳ בוורידי! הזהרו לוה

 דכ״ג בחולין דהחוס׳ רק ליה. מבעיא המולק דאל״כ
 דפסול בחולין מה מק״ו בקדשים שחיטה דנכשיר הקשה
 אינו בסליקה דכשירה קדשים בשחיטה. כשירה מליקה

 הוא דשחיטה התום׳ ותרצו בשחיטה כשירה שיהא דין
 עכשיו צוה שפיר וא*כ מהלכה ק״ו דנין וחין הלכה
 ששנת בזקן הזהרו צוה והשתא כר״י בוורידין הזהרו

 פ׳ דבז״ב .פרנסתו דותק מחמת אונסו מחמת הנמודו
 ללמוד ת״ת על נגזר הלוחית דמשנשסברו כתב כראשיח

במלת פח תורה של דרכה דק־ הדוחק מתוך דווקא
ל0תא
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ט׳ האכל כ ו  דוחק מנח פשכח חירון לת״ח אי! וא'

 דוחק מחוך דווקא ללמוד עליהם נגזר דהח שרנהתו
 בגמ' דחיתא הנ״ל סברא לסחור דאי! להביח דיש רק

ק  היה שנשחברו טוב כי ראשונים בלוחות נאמר דלא ב׳
 פסקה לא מ״מ ש/שחברו דאף מזה נשמע כייבה פסקה

 למה א״כ העולם שמקשים מה חיצתי ואגב בה פ
כ וגשהברו ימיך יאריטן למט, ריזשהים בליי׳וה זר נא א׳  ו

 והובא בפסיקתא דאיתא ותרצו ימים אריכת י.פסק ח״ו
ד בסי׳ וכתנתי ית־־ו ״־ ב  היו ראשונים דבלוחוח חפ׳

 דיהיו כתיקונה שלא הכתיבה דלהוי מפיית חון וח r א כל
 טי״ס דווקא למה [תרצתי איש כמשח ולא כפפיה דינים נ

 שמספר לכי טית הקכ׳ה של דשמו במקובלים שאירא לכי
 ראשי/יס בלותוח היו סלו שכיר י": ו טית) מהשמות ק^י!

 כתיקונה היה וא'כ ט׳ גס נכתב היה לך ייטב למ-ו!
 ח״ו פסקה והי׳ חיש כאשת חייבים ישראל והיו ככייובה

 ולהיטיב לזטח הקב״ה רצה דאדרבא נשמע וא"כ טיבה
 וי״ל הנ״ל. הז״ב מ״ש נסתר א״כ ש^יות ביוחות לישראל

 ראשונים בלוחות בסיני נאמר הכל אם בכלוגתא דתלוי
 ל’דס השתא שפיר כ’וא .לחדש עתיד שתלמיד מה אפילו
 ש״מ ודקדוקיה. פרטיוחיה אכילו בסיני נאמרה דהכל
 סברת ל״ל וא״כ תיכך נחמרה שבע״פ תורה אפילו
 מחמת תלמודו ששכח בזק! הזהרו כפיר וא״^ הנ׳יל הז״ב
 מונחות לוחות ושברי דלוחות נימא אם והיינו איגסז
 דלוחות ס״ל דר״י דט״ו ב״ב בגמרא דאיתא בארו,
 ושתת שברת אשר כתיב בארו, מונחים לותות ושברי
ל ור״ל בארו, ת כח יישר שברת אשר ס׳ ר ב  כמו ::
הו רנל נשביה דלטובהו במ״ר דאיתא  דבלוחות פי

 בניות לוחות משא*כ שנכתב חורה רק היה ראשו/יס
 בזק! הזהרו השתא והיינו ש:ע״פ חורה אפילו בה יש

 לכי כינסתו דוחר, מחמת אונסו מחמת תלמודו ששכח
 דס״ל משום הצער מתוך ללמוד ת״ה על נגזר שלצ שש״ל
 אשר ל״ל וא״כ הראשונים בלוחות בסי/י נאמרה דהכל
 בארון ושמת שירח דאשר וצ״ל ששבית כח יישר שברת

 וק״ל בארון מונחים לוחות שברי דנם
ץ ר ו ת י  דברי את משה וידבר הפרשה סמיכת שפיר ו
וכו׳ השמים האזינו חומס עד הזאת התורה י

 לאדם דאין וצ״ל עמו אדמתו וכפר היא השירה דבסון!
 דברי ושמעתי חשוב ולטפר אתה מעכר אא"כ כפרה
 גזולה עפי* קומן לאו ז״ל שעכטיל ר׳ הגאון בשס פח״ח
 שהיה מפני תשוב ולעפר אתה מעפר שנאמר בידך
 דצא לב/תא ועשה עכר נזל כסו לברייתו התוזר שינוי
 דהקשית רר, ש״ם) סי׳ בח״מ1 דצ״ו בביר, (כדאיתא קנה

 מכתב רק שהיו שניות בלוחות הקב״ה קידש האיך
 קנס לא וא״כ לברייתו החוזר שינוי הוי דהא אלר,יס
 היה דברים ה׳ משפטים) (ילר,וט כמדרש הארכתי כאשר
 רק הכתיבה בשכר שקידש וצ״ל חומל כמין דורש
 הכל שיכתוב וצ״ל סון£ ועד מתחילה לשכירות ישנה דהא

 שא״א מה הדברים כל אלהיט פוידבר לפי א׳ בכעס
 שחיימיד מה אפילו שדיבר איצפרך דהא רק ודם לבשר
 בסיני נאמרו הכללות רין כמד״א וצ׳ל לחדש. עתיד

 בחריש ל״ל תקשה דאל״ג .לנופא איצטרך ישמיטה
 על מחול למוסיף בחריש איצטרך דהא רק ובקציר
 הפשי איצטרך דהא רק מהששי דילפינן וצ״ל הקודש
שמים אי, ״כ6ו .סנאי פת/ה דלא וצ״ל .התנה להנאי

 שתהיו והארן השמים החזינו ישכיר בעדות נוגעים וארץ
 נטלה בראשית רבה מדרש ויתורן ור״ל בדבר עדים

 שיעמיד חמה לגלגל חורה משנה ספר יהושע והראה
 לחלק רצה לא דנהר דחולין בגס׳ דאיתא וי״ל לכניו

 . בהליכה ומצוסו הקב״ה רצו! עישה היא שנם לפי לרפב״י
 היכן רק .זו טענה ג״כ היה חמה לגלגל דאף י״ל וא״כ
 לא ולילה יום דכתיב וצ״ל .הליכתה על שמצוה מצ/ו

 .והחמה המזלות שבתו המבול שבימי לפי יפי־ש״י ישביתו
 שפיר וא״כ ישבותו לא ואילך שמכאן הקנ״ה אמר דכך
 דבג«׳ רק בהליכתה הקב״ה נגד ועושה מצויה חמה הוי

 חייב ששבת דעכו״ם מזה הגמרא יליף נ״ח ד׳ דסנהדרין
 לפ״ן וא״כ ב*נ על דקאי ישבותו לא ולילה יום דכתיב

הנ״ל בגמרא שם ואיתא חמה על צווי מציגו לא
 היינו נס פ׳ בי״ר וכתב . חייב תורה שלנזד דעכי״ם

 ממלאכה שיבת וכשלומד .ישבותו לא ולילה יום שכחוב לפי
 ישבותו לא ולילה דיום נימא אס משא״כ חייב לכך
 צ״ל ומזלות השמש הליכות על רק ב״נ על קאי לא

 שם כדאמריגן שחייב שלמד עכו״ם עג אחר עעס
י ואיתא ארוסה כבועל והוי מאורסה נר,רא שהתורה  בי

 דהא רר, ארוסה דנקרא מד״ת להגות חסו־ דלכך יוסף
 מואב בערבות תורה משנה ניתנה דלכך כתב הח״א
 דהיינו מעות מתן בשעת שיהיה הערבות לחדש מחדש

 שכר לקבל שמותר ש״מ התורה בשביל הטח, א״ו
כ התורה  ועכו״ם .ארוסה נקרא לא דהתורה צ״ל וא'
 .ישבותו לא ולילה יום דכתיב מפום חייב שלמד

 . ועושה מצווה אין השמש וא״כ המזלות על ר,אי ולא
 ברית שנותן תורה משנה יהושע שהראה מכח והי/ו
 לעמוד שפיר ומוכח .ועושה מצווה השמש דאי, ש'מ חדש
 הנ״ל ועפ״י וק״ל מצויה היא שנס טענת לה ואין לכניו
 את לכם נתתי לרעתכם שמא נצבים פ׳ מד״ר יחורן

 תרומה בויב דאיתא וי״ל .נתאוו המלאכים שהרי הסירה
 מתנה היא שבע״פ ותורה ירושה היא שבכתב התורה

 ז״ב בשם מ״ש ולפי תורה במת, ימלאכים נתאוו ולזה
 מתוך דווקא ללמוד ת״ח על נגזר שבע״פ תירה דמכת

 סתר ולזה בסיני נאמר הכל דאין נימא אם והיינו צער
 נתאוו והמלאכים .מ״ת משעת לה נתאוו המלאכים שהרי

 נאמר דהכל ש״מ וא״כ הנ״ל הז״ב כמ״ש שבע״פ לתורה
הנ״ל דבר ונסהר בסיני

ך ר ד . זדון עולה מלמוד בשגגת לתרץ יש אחר ב
נדונים אנו שבשבילה רעה היא התורה א״כ1 י

 נהר נ׳ מעין וכתבתי לאברהם בחסד דאיתא רק כמזיד
ד. על רכפר דחורה י״ב  צאו התורה שפיר וא״כ מזי

 שוגג על דנין דמלאכיס ויקרא בי״ר ואיתא לני רפה
 ליןבלת נתאוו המלאכים שהרי דקאמר והיינו כמזיד

 רק מכפר דאי מזידין על מכפר שהוא משים התירה
 שייך לא במלאכים דהא לה נתאוו למה שונגים על

 דמי ח״ט בשם לך לך פ׳ בי״ר דאיתא י״ל או שינג
 כמו שכר כ״כ לו אין מהתורה מכת יצה״ר את שתחליש
 אח ומצאת דהיינו וכתב עצמו מצד היצה״ר שמחליש

 הברית שכריתת הבריח עמו וכרות לפניך נאמן לבבו
 עשו אשר לוהנפש קודם שנים ה' היו הבתרים בין

 את שמצאת ח׳וש שפיר ואז לאיריימא ששעביו בחרן
.נאמ, הרע ויצר טיב יצר לבבות שני נאיין לבבי

 נצביס פ׳ 'לר,'ס במד׳ ׳*ו) ר רמז בא פ׳
ובי״ר
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 כולגם העם נצנים אחם ראב״ע דרש ביום בו שם ובי״ר
 שכר ליח! אלא לרע שוב בין יודעים שן! וכי כו׳ ששכם

ט׳  מזה כתב דח״א כהן שהיה ראב״ד שנתפנה דנזכח ו
 וכן .מכהנים נשיא וה״ה מלך ממ^ין דאין משום מזה בן

 שני דהיינו תפילין שני מחזיק דהראש משום שם בי״מ מוא
 פפי״ז ותרצתי מלכות או כהונה עם תורה כתר כתרים
 א״ל למשה פרע אהר! את הקרב אתה הקב׳ה כשאמר
 פני מתויק הראש שאין היינו לך ונתתי שלי היתס התורה
 להיות דיכול ש״מ לנשיא ראב׳״ש שנתמנה ביום ובו כתרים

 משום וצ׳׳ל .ממשה כהונה נישלה למה א״כ .ומלך לכהן
 ניחן שא״י אחר משפם וצ״ל לאיי נכנס לא ולמה זמא5

 צ״ל וא״כ .בשעבוד הי' לא ומשה מצרים עבודת כשכר
 השך הביא למה תקשה א״כ תורה בשכר ניתן לא לא״י

 הורה שכר בעבור שניתן למיל כמ״ש ס״ל כי' בשלמא
 משא״כ מעות מתן בשפת ערב להיות צריכין והיו א״י

 ליתן אלא הסך בא למה לדרוש הונרך כן ואם .עכשיו
• וגז' שכר

ד ו ס  מלך דממנין ש״מ ראב״ע שנתמנה ביום בו י״ל ו
 אחיך מקרב כתיב דהא רק לוי. משבש אך

 לוי והוי במנין דראובן יהודה דהיינו .מלך עליך חפים
 דבר דכתיב רס״ה דך ואסחנן פ' ובילקוש מקרב ויהודה

 יעקב של במשחו כסול נמצא דלא להראות קראל בני אל
 אך שפיר ואיב השבעים במנין והוי תשובה עשה שראובן

 ק״ו דך תבא כי פ' דבילקוס רק .אמיך מקרב מקרי לוי
 וקסן שומה חרש אך וכו' השבח אח ישראל בני ושמרו

 היכא כן דאס רענן בזית והקשה לדעתי. חיל במשמע
 מקומות בכמה דהא במשמע קשנים אך ישראל בני דכחיב

 אינו ואעפ״כ ישראל בני כתוב בזה וכיוצא בסמיכה כתב
 בני אל דבר כתיב ההם דכשלמא וחירן בקסנים נוהג

 אבל קסניס עם אך מצוה אותה שילמדו פירוש יישראל
 לכך ישראל בני ושמרו בשבח כאן משא״כ נוהג אינו

 דכחיב התורה בכל וא״כ במשמע חשו״ק אך יכול קאמר
 קשנים מם אך המצות שילמדו פירש ישראל בני אל דבר
א. למה סך תקשה לא ,זא״כ  קסנים אך דמנ״ל רק ב

 בתהצים כמו ישראל בני אל דבר לכתוב דאל״כ ׳במשמע
 לקסנים אך אלא ישראל בני נפתב ולמה בה' במח ישראל

 משום מלך ממני! מלוי שאך דקאמרינן. עכשיו רק
 ישראל בני אל דבר דכחיב מכח השבעים במנין דראוב,

 נדחה שלא לראובן אך לרבות ישראל בני איצערך זא״כ
.במשמע אינם פקסנים לומר יש וא״כ השבעים נומנין

באים למה מך וא״כ
ל  מכח וי״ל אחר. באופן חירון י׳׳ל ילקוע מדרש ס

 שקלים בירושלמי ואיחא .כהן שהי׳ ראב״ע שנחמ׳.ה
 יאריך למען דכחיב לוי משבע מלך מושחין דאין פירש
 בת״ח וכתיב ישראל. בקרב ובניו הוא ממלכתו על ימים

 רק ישראל. עם ונחחלק חלק הלוים לכהניס יהיה נא
 בארן ונחלה חלק דממעס פירש שופעים פ' זרש״י
 דבהפרי בארן חלק לכהנים דיש שפיר לומר יש לפ״ז וא״כ
 שבעה. ונחלת חמשה נחלת הנ״!צ ברש״י הובא כאשר הירש
 מצרים עבודת שכר להם ניחן לא ישראל דארן צ׳ל וא״כ
 ניחן ישראל דארן וצ״ל בשיעבוד הי' לא לוי שבס דהא
כ חורה שכר להם א'  ערבות משום בא דסך י״ל שפיר ו

 שהי׳ ראנ״ע ש.תמנה ביום בו והיינו ה״ל בסי' כשנזכר
לא א"נ .לוי משבע מלן ממני! דס״ל וצ״ל ונפיא כהן

 כפשועה מחלה חלק ללוי דאין וציל הנ״ל דירושלמי סמיכת
 עבודת שכר בשביל ניחן ישראל דארן וצ״ל כפרש׳י בארן

 וא״כ ערבות בשביל בא סך למימר ליכא וא״כ מצרים
 שכר ליהן אלא בא למה סך ביום בו לדרוש הוצרך

וק״ל למביאיהם

וילך פרשת
 למעלה כתיב מה שנה ועשרים מאה בן היום אנכי

 להם לחח ויעקב יצחק לאברהם נשבע אשר מזה
 חחיח פשו בז מה הבכורה אס פשו ויבז נקדים רק

 לך שלח פ׳ חמדה בכלי דאיחא וי״ל דצ׳ע בז המתים
ב קפ״ב ד'  החרן להם לתת האבות עם שהתניתי אעפ׳י עי

ן לכם אח! אפפ*כ מחו והס אי פ וכתב ה  דכתיב דה'
 בן המניח וכל כמוהן צדיקים דווקא פירש הארן להם
 נתח שהבעחחי י עפ א והיינו תה ס בו נאמר לא צדיק
 שמתו מכת א״כ מחו והס כמותן צדיקים פירוש האדן להם

 פירש האדן להם את! אפפ״כ צדיקים אינם דהבנים מוכח
 הפסוק פירוש עפי״ז י״ל ירושה דרך ולא מחנה דרך

 צדיקים אינם דאם ארן יירשו לעולם צדיקים כולם ועמך
ן מקבלים אינם אי  משא*כ מחנה דרך רק ירושה דרך ה

 אס שמכר טשו כוונה וזה וק׳ל הארן יירשו צדיקים אם
 ררך נונולין כמות! לצדיקים דווקא סבר רהיה הבכורה

 חלק שייך ולא מהנה דרך ניח! לרשעים משא״כ ירושה
 המתים תחיית מכאן להם לחח רש כ דילמא רק בבכורה

 והיינו המתים בתחיית שכפר אלא דחלק בנמ׳ כדאמרינן
 הנס עשו שאמר והיינו עמי בז המתים החיית עמי בז מה

 רשע וא׳.י המתים בתחיית אקום ולא למוח הולך אנכי
 צריקים אינם אם מזה הכלל כן ואם בכורה לי ולמה

 וצ׳׳ל מורשה כתוב דהא רק מהנה דרך ח׳ו נועלים
 הרשב״ם וכתב יורשין ולא דמורישי! דב״ב במס׳ כדאמרינן

 וכה״ג העתיד על כתבה ההורה חסאו לא שעדיין דאך
 ימיו והיו בשר הוא בשג״ם שנרמז שמואל ברכת כאן כתב
 והייע משה חסא לא שעדיין ואך שנה ועשרים מאה
 • ושנותיו ימיו מלאו היום אנכי שנה ועשרים מאה ב! שפיר

ר ״ ד מ .למות ימיך קרבו ה; משה אל ה' ויאמר וילך ב
 מהו לפ.יו מועל שמתו מישראל אדם הלכה

 אם ששאל זה מאי לדקדק דיש להחכלל לו מותר שיהא
 דאיחא מתפלה שפטור שא'צ שידע ש״מ להתפלל מותר

 .ותכלה מק״ש פעור לפניו מועל שמתו מי פ׳ ריש בחום׳
 שאתה זמן כל חייך ימי כל תזכור למפ! בירושלמי דאיחא
 . המתים בין עוסק שאתה בזמן ולא .החיים בין עוסק

 וכ׳ לילות לאפוק• חייך ימי כל יליך דברכות דבגמ' רק
 .חייך מכת דהלימוד ברכות על רצון שבע נפתלי בספר

 מכח וי״ל הלילות מחייך ממעע האיך לדקדק דיש רק
 בעונתה. שלא חמה ששקעה ויצא פ' הי״ח שכתב מה

 .החזירן אימה דמקשה דהחזיר! מג״ל דהקשה החזירן ואימת
כ ארם חיי בכלל אינה שלילה לפי ותירן א'  שאלו שפיר ו
 .דיעקב מימיו נחסר הי׳ החזירן לא דאם החזירן אימת

 דאך נימא אם לאסוקי הלילות להוציא חייך ימי כל ״כ6ז
 מצוה בנ״ב דאיחא זאת ^סחר אדם לחיי נחשבים כלילוח

 דארם דאיחא ודור דור שנוח חוסיך מלך ־מי על ימים
 לדוד שנה ע' הניחו דחנוח ואיתא לדור פ^ה ע' הניח
ע רק .להניח דל״ל ה' בכלל נחשבו לא דלילות דכליגי ד

חיי
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 שלא דיי יא״כ במימה מש׳ א׳ ששינס לפי אדם מיי
̂וצרפז לכך כפליים חיים היז א״כ נשמין שיחין p סי׳  ר

 מלך ימי מל ימים והיינו שנה ע׳ פעמים לו להגיח
 ומפנה בלילה ה/יפור עפ״ז יי״ל ודור דור שנוח לכך
 נחשב אינה דלילה בנפשו מתחייב זה הרי לבעלה לנו

 חייו משני לו ינוכה שניעור מי כ’משא וכו' משום לחייו
 .ימיך ואורך חייך היא ר שפ בהורה מושק אם בש־ימא
 הקצובים מימיו לו מנכי! ואז לבעלה לבו המכנה מש־׳כ

 הוא דאס לו נאה שינה והיינו בנפשי מהחייב זה הדי
 דלילוש מוכח שכיר זה מכח וא״ב מימיו לו מנכין ניעור
 היו דלכך אב״ע במגיע דחישא רק אדם חיי בכלל אינם

 ו^ת שנה ניאלןי! שנה ע׳ אדם לו שהניח שנה ק״ך משה חיי
 האבות רק לדוד הניחו לא לפ״ז וא״כ שנה המשים

 דוד הי׳ לא דאל״כ אדם מיי ככלל הלילות שאך צ״ע וא'כ
 להגיע למוח ימיך קדכי הן ושכיר .שגה ליה רק חי

 למה קשה שנס ך”ק רק קצובים ששנותיו למוח הזמן
ס לו הניחו דכך לומר וצריך ש/ה ק״ך דווקא  רק ונח אי

 וצ״ל שנה ע' לדוד הניח אדם דהא כן לומר איא דהא
 שני להניח לו צריכין דהא רק לדוד הניחו דהאבוח
 ליכא וא״כ אדם חיי בכלל דהלילוח אנ״ל שנה פ׳ פ.ימים
 רושלמי ה ללימוד ונ״ל הלילוח להוציא חייך ימי כל צמימר

 ש״מ המחים בין ולא החיים בין עוסק שאחה זמן כל
 לכך ומחפלה מק׳׳ש פעור לפניו מיעל שמחו דמי שפיר

 וק״ל להחכלל מותר שיהא מהו שאל
£׳ !  אוכל לא היום אנכי שנה ועשרים מאה ב! וילך ב

רשאי. איני אוכל לא ופרש׳יי ולבא לצאח עוד
 אוכל לא ד״א ושעתיו ימיו מלאו היום אנכי פירש ואח״כ

 ומעינות מסורות ממנו ש/סממו בד״ת ולבא לצאח עוד
 מהורות מאי ועוד רשיי מהפך מאי לדקדק דיש החכמה
 דזנה ש/מ ושטחיו ימיו מלאו היום דמכח וי״ל .ומעינוח

 לוי ה דוה וי״ל מוסיפין כמד״א ולא לי׳ משלימין רק
 הקכ״ה דאי! דקאמרי יוסך ביד כלוגחא שהביא בפלוגחא

 ויהיב יוח.! רבי דקתמר חכמה שיש במי אלא חכמה נוסן
 חכם כל בלב שנאמר אמר חחליפא רב לחכימין חכמה

 לאויר הינוק שיצא דקודם בזה דכליגי וכתב חכמה נתח
 להשיג יכול אם ממנו ומשכחין חירה אוחו מלמדים העולם

 יותר להשיג יכול ס״ל דר׳י עמו שלמדו ממה אח׳׳כ יוחר
ק לחכימין חכמה יהיב והיינו  לר״ת משת״כ יותר עוד שט

 חכמה נפת חכם כל בלב והיינו להשיג יכול דש״ל׳א־תינו
 חייך היא והמורה יותר להשיג יכול לא אבל כבר נתת

 התורה טסורח כפי חייו שני קובציס א״כ ימיך ואורך
 מוסיפין זכה שפיר יוחר להשיג שיכול נימא ואס לו שמסרו

ך יוסר להשיג זכה דהא עי  משת'כ • לו שחסרו הפורה מ
ת  ז«( כל ח״ח והיינו יותר להשיג יכול דאינו דס״ל לד׳

 הקצוב על יוסר שמזקינים דמכח חכמה מוסיפין כמזקיניס
מ0  היום פרש׳״י והיינו יוחר דמשיג חכמה דמוסיפין '

 הי' דהא רק לי׳ מוסיפין דאין וצ״ל ושנותיו ימיו מלאו
 חכמה דיהב רק מהקצוב יוחר חייו והיו יותר להשינ יכול

 מה רח מם ממ/ו שנסתמו אפשר הי׳ לא וכאן לחכימא
 שאינו נסתמה החכמה נוח מע גס וא״כ כבר כר שנמ
 אה לכם נתחי לרעתכם שמא יחורן ובזה להוסיף יכיל

 התורה דהכלל ניתן ולא לה נתאוו המייאכים שכרי החורה
ך אורך ייא  זכה לא וא״כ משלימי, דזכה למר״א וא״כ ייי

יזשה. לא אס שמקצי־ החורה• ה*א רעה א״כ לו. *ין’’”®

ק ימיו יארך לא יזכה אם ואף  דהיינו רק משלימין רי
 .׳והר להשיג יכול אס משא״כ יותר להשיג יכול אינו אם

 חיים שנוח לו יוסיפו יזכה אם התורה עובה שפיר א״כ
 עומדים נקראו שהם מפני למלאכיצו נית! שלא מה והייט

סד. להשיג יכולים שאינם  נקראו אדם בני משא*כ יו
 של שר פחח למיניהם דשאים שיצאו בשעת והיינו מהלכים

 מבשר החהכך דשר בפייע הת' וכתבו כבוד יהי פולס
 פלוני פחח דתני היכא כל חתה בזוהרי דאיחא וי׳׳ל לאש

 אמר דחני היכי משא״כ דבר איזה הוא חידש כירוש ואמר
 במלאכים כמו ששמע מה רק דבר חידש לא כחח פלוני

 משמע עולם של שר פחח קאחר כאן וא׳״כ קדישין במאמר
 שהוא הפייט קאמר לזה מייאך הי׳ דהא דקשה רק שחידש

פך השר  והיינו לחדש יכיל אדם וא״ג לאש מכשר הני
 שאין ס״ל דיהיו התורה אח נחתי לרעתכם שמא דקאמי

 להשיג יכול דאי! משוס להם חסן ולא לה נתאוו המלאכים
 הנ״ל עפ״' ויחורן וקל מחר להשע יכול דאדם ש״מ יוסד

 דיש אולפנא ביס למשק משה אזיל משה וילך יונח! חרנוס
 במד״ש דחיחא וי״ל מקידם ולא עכשיו הלך לתה לדקדק

 לילך רוצה שאינו פירוש הולך ואינו פושה מאמרות בעשרה
 לומר הוא ולכך בהליכה שיבעל מכח ללמוד המורש לבית

 דאש רק מלמה בפני מציה היא הליכה ובאתה בביתו
 רוצים נם שא פישים שפיר א״כ יולד פה לפתל באדם נימא

 דא״א סבר דהי׳ הליכ׳ משוסמצות שיבעל ללתוד לילךלבהמ״ד
 רק האדם אה משכת מלאך מה דמפני מעשה לעמל לומר

 דהא רק בניכם אח ולמרחם נקיים כדי משכתו דילמא
 להשיג יכול אינו דאס רק יותר שהשיג במה לקיים אכשר
 לעמל ולעולם ולמדחם לקיים כדי משכתו שפיר ופז יותר

 המדרש לבית לילך לבעל מיכרח ושכיר יולד מעשה
 ושנוה׳! ימיו מלאו שהיום משה שראה עכשיו מכח והיינו
לביש משה וילך לכך יוהד להשיג יכולים דאינם ש׳׳מ

 הרב אם לדמות דיש זה באופ! י׳יל או וק״ל אולפ.א
 העושק דכ׳א קהלח במ״ר דאיתא התלתיד חל לילך צריך
 ר' הלכו כשמת לריב׳׳ו היו חלתידים חתשה חכם יהולל
 מקים והיה שם חשחו שהי׳ לאימום הלך וראב״ע ליבנה

 אצלם לילך הוא ורצה באו ולה אצלו שיבואו המחץ יכה
ל אצלך יבואו לך צריכים שהם מאחר חשפו לו אמרה  וי׳

 למחנה חון לו ונעה האוהל אח יקח משה הי׳ הויכוח דוה
 האוהל אל שיחזור צוותו והקב״ה יצא ה׳ מבקש כל ה וה
 ים רא היו לא שעדיין לילך משת רצה שלא בתגרים וכן

 דהקב״ה בזוהר איתא דלמכית הח-נוי־רות צריך שהי׳ ליגאל
 ימי! שמלאו מכח והיינו מלעילא. התעורר שכבר ח״ל

 ילקוט מדרש יחורן הנ״ל ופפ׳׳י שליחות ב סיר על שנענש
 של ביינה ביי! למשוך בלבי אמרתי ע״ב קכ״ג ד' קהגת
 אדם של וימיו הואיל אנזר סוב איזה שאדע עד תורה

רן וצ״ל בשורה. ימסוק יעשה מה ומשפרים הם קן  לנ
 משלימין דזכה ש״מ האדם לימי קן שמסכר המדרש סוף

 למלאכים ניח! לא למה וא״כ יוחר להשיג יכול אינו וא״כ לו
 כעמים והמלאכים ולילה יום והגיח שכתוב לפי ההורה

 במחשכה להגוס אפשר דהא רק ממללים פעמים חשים
 יעשה מה והיינו דיבור דווקא כירש דרנית לומר וצריך
 של ריפא ועל בשורה לדבר דצריך חורה בדברי יעסוק

 לנהמא עקב פ' בזוהר דאיחא הורה של ביינה המדרש
 שבע״פ היא מורה של ויינה שבכתב חילה היא תורה של

וק״ל עדיף איזה מסופק והיה
כיל^ט
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ט ' ס ל י  למות ימיך קרכו הן וילך פי־שח רי/ומי ב

ס איגס ס והצדיק מהים ימים ס  מה מ
ר זורחת פחמה לפי פעם צ " טן כי  מאורות י ויוצר אור מ
 מברכין שא■! לפי טסים קחיס כחייהם אפילו הרשמים אבל
 דמתחיל בפירוש דיזיפא וי׳ל המאורות ויוצר אור יוצר

 דסחיך טל דקאי וכתבו המאויות ביוצר וסיים אור ביוצר
 לעתיד שיהי׳ הגניז אור על רקאי לאורית כולנו ונזכה ליה

 הגנוז חור דקתי רבים לשון המאורות יוצר והיינו
ת רק בראשית ימי בששת שנברא היי ח הקשה ו  כשחמא די

 ידע דהא הקב״ה ברא למה כ, ואם פיקה נגנזו אדם
 להביא והוצרך ותירן בי יש להש'' ראוי יהי׳ ולא שיתשיא

 והוצרך השמש תחת חדש כל ואין לעתיד ך שצר לכי
 הדד ד״ה ע״ב ע״ו דך! בראשית דהי׳ת רק חיכך! להב־א

 העתיד על גס קאי חדש כל אין אס במדרש גי דפל כתב
ז זישורן פ׳  מתים מחיה שהקב׳ה מנין המין ששאל מה פ
 במדרש דאיתא וי'ל בזה זה סלה דהאיך עתידות ויודע

 כתיב הא מתים ה מת הקב״ה האיך אדם לך יאמר אם
 העתיד על קאי חדש כל דאין נימא דאם רק חדש כל אין
 הגנוז אור ברא דלמה תקשה דא״כ רק מתים מחיה ר שש

דע היו  להשתמש ראויס יהיו לא שיחפאו עתידות דהאהקכ״
 כל אין דהא חדש כל שאין לכי הי״ת הירון למימד וליכא
 :וק״ל שאלוח שתי שאלו ולכך העתיד על קאי לא מדש

ץ ר ו ת י  טומרין דאינון הואיל ק״ד דן! קהלת מדרש ו
 במד״ר דאיתא מזוני להם יספיק מאן לבושים י

 הקב״ה האיך לך יאמר אם נשא קל״ב) רמז (וישלח ילקוע
 אליהו ט״י החיה ותירן חדש כל אי! הא ממיס מחיה
 חדש נון! לטתיד יהיה אס פליגי במר״ר רק אליישע וע״י

 שכיר חדש נון! יהיה שלח למד״א בשלמא וא״כ לא או
 ואלישע. אליהו עיי החיה שכבר חדש מקרי לא שהתתיה
 מאלישע ראיה אין פרש נון! יהיה לטתיד אס משא'כ

 העתיד על קאי לא חדש כל דאין ס״ל זה והמדרש זצ״ל
מדן בלבושין דס״ל דמא) יוסן־! וביד במית ואימא  ס״ל עו

 אן} חרש כל אין שפיר וא״כ חדש גון! להם יהיה דלא
מ׳3 ואיתא העתיד מל  פירוס להוציא דפתיד דשבת ג

 שפיר א״כ חדש כל אי! תלמיד אוהו עליו לגלג יום בכל
 לעתיד מזוני להון יסכיק מא! לשאול יכול היה לא בלאיה

 .מזונות להם יהיה וא״כ יום בכל פירות להוציא דעמידין
 גון) להם יהי׳ לא וא״כ בלבושי! דיפמדו עכשיו מפא״ה

 וח״כ ,העתיד על אן! חדש כל אין שןזיר וא״כ תדש
 שאמרו מה על שלגלג חלנזיד של השעות כדעת י״ל שפיר
כ יום בכל פירוש להוציא עתיד א'  להון יספיק מאן ו

וק״ל מזוני
ץ1 ר ו ת  העתיד על דקאמר פרה ם׳ בהככיורה פסוק י

ם והושעתי והרביתי לדגן וקראתי י  אהנ
 צריכין דלעתיד מתים אם נדה בסון! דאיחא מניומאוהיכס

י בח״א שס הוא וכן ההוס׳ שם וכתב לא או הזאה ^ו  ד
 והיינו הזאה אזי׳א״צ חרש גון! למתים יהי׳ אם בזה

 על קאי לא חדש כל דאין ש״מ והרביתי לדגן וקראתי
 יתיב דשבת בנט׳ לעיין (יש י׳ל שכיר וא״כ העתיו!

 תלמיד אותו עליו לגלג יום בכל פירות להוציא ממידה ודרש
 היה ודרש דיתיב מכח לעיי! דיש ת״ה חדש כל אין הא

 אתכם והושעתי שכיר וא״כ חדש גון! להס שיהי׳ לו קשה
 :הזאה צריכין יהיו שלא חדש מן! להם כשיהי׳ מעויזאוהיכס
ויתילבו חותם כחומר תתהפך באיוב פשוק ויתורץ

 לניש כמו וימיצבו דמכת אורם מרשעים וימנע לבוש כמו
 חדש כל אי! שפיר וא״כ חדש גון! להם יהי׳ דלא ש״מ
ד. על נס קאי ם. מרשעים וימנע שפיר וא״כ העתי ר  או

 ולפי לעתיד לברוא הי׳ במחלה ברא למה א״כ לך ודקשיא
ל ס קאי חדש כל דאין קשה לא הנ׳  וק״ל־ העמיד על נ

{ ? ; ת ש ה  ובשל״ה בי׳ת דאיתא קמייתא למילד.א נהדר ו
 שעתיד לפי חיים קרויין במיתתן הצדיקים דלכך

 ומייצו דמי. כזרוק לזרק העומד וכל המתים בתחיית לעמוד
 יהי׳ אם משא״כ שפיר חדש גון! להם יהי׳ דלא נימא אס
 מתים אינם שהצדיקים והיינו זה שייך לא חדש נון!

 אור יוצר מברכין שהם לפי מהטעם חיים קרוים שבמיתת!
 .בראשית ימי בששת נברא הגנוז דאור ש'מ המאורות ויוצר
 אן} חדש כנ דאין לומר וצריך לעתיד ברא לא דצמה קשה

 צדיקים שפיר וא׳׳כ חדש נון! יהי׳ לא וא׳׳כ העתיד על
 קרוין בחייהם הרשעים משא״כ חיים קרוים במיסהן

 כן גם דיעמדו .קאמרת מאי למות שעתידין לפי מתים
 ויוצר אור יוצר מברכין שאין לפי קאמר לזה תה״מ3

כ המאורות  רק בראשית ימי בששת גברא דלא י״ל א'
ד. פל קאי לא חדש כל דאין נברא לעתיד תי  כן ואם הע
 כן ואם .בת״ה יקום לא גון! ואוחו חדש 1גון יהיה שכיר
 לדקדק דיש רק וק׳׳ל מתים קרוים בחייהם אן! שפיר

 אור יוצר מברכין זורחת שהחמה בשעה המדרש בתתלת
 זורחת שהחניה מכח דווקא זו ההוכחה תלה ולמה וכו׳
 דדילמא הנ׳׳ל היכחה להוכיח דליכא לומר יש דבל״ה וי״ל

 למה ודקשיא העמיד על קאי לא חדש כל אין לעולם
א דילמא כראשית ימי בששת הגנוז אור ברא ר כמד׳ מד׳  ב
 החמה שנברא קודם ד׳ יום פד העולם בו משתמש שהיה

 בח״א דאיתא זאת ניחא יהי' זורחת שהחמה מנח רק
 כלום משמש אינו הווילון בגח׳ דקאמר בחגיגה דהקשה

 יוצא דביוס התו׳ ומפרשי .בלילה ונכנס ביום יוצא אלא
 בעין עין דהא והקשה חושך והוי עלל ובלילה האור ממנו
 וכן .לעולם מאיר כשזורחת החמה מן בא דהאור נראה

 שממנו דקאמר דמה הת״ח ותירן לעולם מחשיך כששוקעת
 היה האורות שנתלה קודם ד׳ יום ער היינו האור יוצא

 זה מכת וא״כ .מאיר החמה עכשיו משא'כ .מאיר הווילון
 ל' יום עד להאיר הגנוז אור דנברא הנ״ל הסברא נססר
 שהחמה כשעה שפיר כן ואם .מאיר הווילון הי׳ אז דהא

 בששת מאיר הי׳ דהווילין הח׳׳א כדברי מוכח א׳יכ זורחת
מ המאורות יוצר מברכין והמה ד׳ יום עד בראשית ימי  ש'

 מוכח ושכיר העתיד בשביל הי׳ הגנוז אור פילס בריאת
ם במיתתן אןו דנדיקים  יכולים לדרכנו אן! חיים קהי

 ויוצר אור יוצר שסברכין זורחת שר.חמה בשעה לחרן
 דהי׳ ית׳ קושית קשה אז שנברא הצגו! אור דעל המאורות

 העולם לן דהקב״ה מירון עול הוא ותירץ .לעתיד להברא
שם הוא כאשר

ת י ץ1ו  וקין על כראשית יהונתן כתרגום מקודם ר
 פגים מסבר עלמא איתברא ברחמי[ הואיל

 אתקבל, הבל וקרבן אתקבל לא קרבנא מ״ע בדינא אית
 מעלי לא דבנין הואיל ביר״ו והובא בזוהר דאיתא וי״ל

ד ואימא אתקבל. לא קין קרבן לכך מיני' יפקון  דמה׳
 שם. הוא באשר דן מדה״ר משא״כ סופו שם על דן

 עלמא איתברא הרחמים דבמדת הוחיל קין שאמד והיינו
 דמתיד הואיל למימר ליכא דהשסא אתקבל לא קרבני למת

וק״ל מעלי דלא בגי! למינק
ויהורז
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«ב מדרש \יתורץ  דך בהר בס׳ שמואל בברכה 6ו
 ולקת רשפ פפמיס צדיק פעמים חמך פ״ז ׳

 בר״ס דאיתא ר״ה היה היום ואותו צדיק כשהיה אוחו
 שלקח והיינו הכיכורים ביום משא״כ במה״ד ד! קקב״ה

פו שם על צדיק כשהי׳ אוהו  מדהיר דהא וקשה שיחטא ט
ם אוחו וסירן שם הוא באשר דן  ודנין היה ר״ה טו

 קין על סירון עוד דאימא יחורן שפיר וא״כ במדה״ד
 בוחר שהקכ״ה לפי במד״ר דאיסא קרבנו נהקבל בלא

 ויקרא בבחיי ואיתא נרדך והבל רודך היה שקין במרדפים
ב ק׳ל דך  חרפסם שומעים עולבים ואינם הנעלבים ע׳

 בגבורתו השמש כצאה ואוהביו נאמר עליהם משיבים ולא
 שקיטרגה רודף היה והלבנה נרדך היה השמש שאך לכי
 משיבי! ולא חרכסם שומעים והיינו .להשמש אור ניחן לכך
 כן ואם נרדך ג״כ שהיה השמש כצאת והיה נרדפים והוו

 .בניידפים בוחר דהקב״ה ש״מ זורחה שהחמה בשעה בפיר
 אבל רודך שהיה קין של קרבנו נחקבל לא שפיר וא״כ

 אור שכיר וא״כ שס הוא באשר דן דהקב׳ה י״ל באמה
א הגטו מי  שפיר וא״כ הי״ה כתירון אדם שחטא קודם נ

ר בקהלת ויסורץ המאורוה ויוצר אור יוצר אז מברכין  מ
 דור במד״ר ואיסא עומדת לעולם והחרן בא ודור הולך
 המסיס במומם בא ק הולך שהדור כמו בא ודור הולך
כ במומם ויעמדו יחיו א׳ ך להם יהיה דלא ציל ו  חדש מ
ם קאי חדש כל ואין ר. על נ  וארן השמים מאי ״כ6ו העהי

 פ״ו ם דחדש ט״ו דך בראשית הי״ס כמ״ש וצ״ל תרשה
 שפיר וא״כ חדש עולם רחו חמשה כמו מעשיהם שיתחדשו

 ו!הו מעשיהם שיהחדש פי׳ דחדשה עוסרח לעולם נהארן
 שברא מכח מוכח וזהו העתיד על אך חדש כל דאין שכח
 א) הוצרך דילמא רק בראשית ימי בששת הגנוז אור

' יום על להשתמש לברוא  כמ״ש וצ״ל המאורות שגשלו י
 וצ״ל הס״א פירוש מג״ל רק מאיר הווילון היה דאז הח״א

 זורחת שהחמה שראינו מכח הת״א שהוכיח כמו מוכח דזס
ל דקאמרי והיינו .ושוקע  השמש וזרת קאמר לזה זאס מנ׳

וקי״ל השמש ובא  למשה הקב״ה שאמר בשעה פליאה יחורן הנ״ל ועפ״י
 אס מעטחה מה ספני א״ל לך סעשה גדילים

 דמצוה ע״ד ק״פ דך לך שצח פ' בבחיי דאיסא הירח
 .בלבושיהם לעמוד שעסידים המתים סתיית על רומזים ציצית
כ חדש גוך יהיו לא וא״כ א'  על גם קאי חדש כל אין ו

 דן שהקב״ה משום ואצ״ל הגנוז אור נברא ושפיר העתיד
 .קין של לקרבנו נחקבל לא שפיר וא׳כ שם הוא באשר
 למה משה אמר וא״כ בנרדפיס בוחר והקב״ה צ״ל זאלא

הירח אס מעטסה  וגם ציצית מס׳ אתיו הבל אל קי! ויקס עפ״ז לעיין 5ןיע
 ראשון ביום נברא הכל אס בגס׳ דפליגי לעיין יש

ם וא״כ בזמט נקבע אחד כל רק  נבראו המאורות נ
כ א' ביום  אם משא״כ הגנוז לאור צריכי! היו לא וא'
 דך דיבמוס בגמ׳ לעיין יש וגם .ביומו נברא דכ״א נימא

 ש״מ ליציס כתיב ולא מעשה גדילים מכס דיליך ע״ב ה׳
ל״ס דוחה דעשה לאפנויי  ליעול למיכאל אמר דהקב״ה דךס״ד ילקיט במדרש
 שיוא מי רבש״ע אמר משה. של נשמחו

 וימורץ במוחו לראוח אוכל אני רבואאיך ששים כנגד שקול
פ חשא כי בס׳ משיל ע' ואיני זז אני אי! אמר דהיזם וילך כמדרש

 שבלילה מה דשמטתי לומר ויש קיים ומשה שוקע
 .יום בכל במסים מסים על מתאבל שהיום לפי חושך

ס לתת ויש  המתים טל מתאבל העולם למה טפ
 מששים פחוס מהקיים לם1הע דאין דאיתא לומר ויש

 גורם בכו״ר עוסק שאינו כל ואיסא מישראל רבוא
 מק״ן פחוס שורה השכינה דאין מישי־אל שכינה שתסתלק
ת.  יתמעטו דילמא מתים טל מתאבל יעולס לכן רבבו

 רק הטולם ויחרב רבוא מששים פחות ׳ ויה המסיס מכח
 שמשה זמן כל וא״כ רבוא ששים ננד שקול דסשה דחיהא

 א״צ כ’וא מישראל רבוא ששים נגר שקול שהוא קיים
 ומפס שוקע ואינו זז אינו היום שאמר והיינו השמש לשקוע

 א״צ קייס שמשה שכ״ז היום אסר בניחוסא והיינו קייס
 המסיס על להתאבל צריכה לא השמש לשקוע אני

 והארן בא ודור הולך דור בקהלת לתרן יש הנ״ל ן
 דאיתא השמש ובא השמש וזרח עומדת למולם

 מששים סחוס שמסים יוה אין בא ודור הולך דור במדרש
 .מישראל רבוא ששים בלא לעולם שא״א והיינו ונולדים רבוא
 היום אותו של המסים על ממאבל העולם שפיר זא*כ
 וששים נולדים רבזא ששים דהיינו בא ודור הולך דור והיינו
 השמש וזרח ולכך עימדת לעולם הארן לכך מתים רבוא

וק״ל השמש ובא
׳ ^  אלהי אין כי על הלא ההוא ביום ואמר וילך כ

 אסתיר הסחר ואנכי האלה הרמות מצאוני בקרבי
י בזוהר דאיתא וי׳׳ל .פני  ומורה סורר בן לאיש יהיה נ
 דסנהדרין ובגמרא מתכ״ט תצא ילקיט ישראל על קאי
א דך  אביו משל טדשיננב ומורה סורר בן נעשה דאינו עי

 אביו ברשות אכל אם אבל .אביו רשות משל חון ויאכל
 האן^ רעות תמצאוני כי והיינו זמורה סורר נעשה אינו

 ומורה סורר נעשה האיך קשה ודיהיס ההוא ביום ואמר
 אס כי זה אין ויאמר אביו מרשות חוץ לאכול צריך דהא

 אביו לרשות חון שסיר וא״כ בקרבי אלהי אין אשר טל
 :וק״ל פני אסתיר הסתר אנכי ולכך האלה הרעות מצאוני
׳ ^  כי ואך הייתם ממרים עמכם מי בעודני הן וילך ב

 עודני סן לשון כפל מאי לדקדק דיש מותי אחרי
 עמכם עודני הן או תי עודני הן סגי היה דבתד ממכס חי

ל ״ י  דהני בגמ׳ מעשה אדרבה דהא לדקדק עוד דיש ן
 רבי של מיסה דאתר דרבי בשיבבותא דהוו בריוני

 אן# דילמא וא״כ עלינו יגן מאן דאמרי בתשובה חזי־ו
 לומר דצריך רק בתשובה ישראל ישובו מותו אתר כאן

 שיעקב רק דמס דאך המפר׳ ופירשו מח לא דיעקב דאיסא
 ובמשה מס לא יעקב והיינו .בחייו כמו מותו אתר מנין
כ וצ״ל מס לא משה אמרינן ג״כ  מנין דמשה הנ״ל סי׳ ג'
 טוסו דלאחר הק״ו שפיר במשה וא״כ מיתה לאחר אך
 דינן מאן דליכא מותו בשביל ישובו דלא ממרים סו יהי׳

ם תי טודני הן והייכו מת לא משה דהא מליהס מנ  ט
 הייתם ממרים אתכם להוכיח ממכם והייתי ממש חי שהייתי

 וק״ל עמכם איני תי נקרא שאני ואעפ׳יכ מותי אתר כי ואך
ש ר ד מ  לקערג בא דהשטן האזינו בירויס והובא ב

של טונות מסמי! •ה סר פושה מה מ״ש *”
 '1וכ כמלאכים אחת חומה יש אומר מוצא אינו וכשבא ישראל

 הזדונות דהיינו כובש דסקב״ס האזינו פ׳ ביר׳׳ו דאיסא וי״ל
 מס דסתשובה המדה בכלי דאיתא וי״ל שננוח רק ונשארו
 מושה אס משא״כ זכיות מזדונות נעשים מאהבה שמושי!
כ כגון יראה מחמת מזדומס נעשים הדין אימת מחמת בי'

שננוח
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 רק זנשאר הזדונוח הקב״ה מטמין שפיר וא׳־כ שננ«ז
 בשגגה העס לכל כי הש״ן מהחיל ולכך בי״כ שגגות

 ומכי״( כזדונות השגגות נידון דבמלאך ויקרא פ׳ ובירו״ש
 ומלאך נבצר בצרה טעיות ג׳ השטן יטעה דלטחיד תרצתי
 טטיות פני נשלמא לדקדק דיש כשוגג ומזיד כאדם

 לטטות יכול האיך כמזיד שונג משא״כ טהור ראשונים
 ולפי למות תקמט מזבחי מטם במזיד כתיב בהדיא דהא
 סובר השט! דבאמח הוי שפות חד האירונים דש.ים הנ״ל
 לזה כמזיד שינג על מענש דבמלאך רק שונג שהוא

 אי^ ובאמת כאדם דדינו כאדם דמלאך טפה דהוא קאמר
 סובר לכך כאדם במלאך טעותו ולפי חזיר מקרי דהוא פך

וק״ל• כמזיד שוגג
כ ״ א  דהא כמלאכים אומה יש ואמר השטן דבא יתורן ן

 הנ״ל ולפי לקטרג אדרבה רק להמליץ דרכו אין
 שונגים ונשארו הזדונות מטמין שהקב״ה כשרואה .שפיר

 אומה יש ואומר לשונו במחק ישרחל טל לקטרג בא
 וכמו שנמה פל אך לדונם ראוים וא״כ שרת כמלאכי
 שכוונת לפי יוה״כ טל הקב״ה צוה דלכך בש״ך דאיתא
 חמוהון כאדם אכן שרת כמלאכי כשר אדם לברוא הקב״ה
 כמלאכים שיהיו בשנה א׳ יום צוה ולכך החטא מחמת

 שנה חשיב בשנה א׳ דיום הקב״ה של מחשבתו להתקיים
הנ״ל שפיר וא״כ

ל י י ע  מתחדשים המלאכים ט״ו פ' בא פ' משה בידי ו
 שרכים דנקראים דחנינה הוס' והביא יום בכל י

 והקשה נשרפים ולכך שירה לומר כשמקדימין שהם לפי
 דמלאך שכיר הנ״ל ולפי שוגגים הם דהא משה הידי

כמזיד שונג טל נענש

הא.דנו פרשת
ר ב ד י  האזיס תומם טד הזאת השירה דברי את משה ו

וכפי־ השירה דסוך וי״ל הארץ ותשמע השמים
 עד מתכפר אדם דאין במפרשים וחיתא ממו אדמתו

 הבשר כשיתעכל למה הטעם כתב ובשל״ה הבשר שיחטכל
 שגי הם והנוך שהנשמה לפי האדם אח שוב Jדני אין

 ואיתא זה בלא זה לשמוט ואסור וסומא חגר דינים בעלי
 הנשמה היא שמים דהיינו וארן שמים העיד דמשה בש״ך

 לכך וסומא לתגר משל והגוך והנשמה הגוך היא והארץ
 משה וידבר יובן וא״כ ובארץ בשמים בשניהם משה העיד

 אדמתו וכפר והאזינו תומם עד הואת השירה דברי את
 לכך .והנשמה הגוך דנין כאחת שניהם דדווקא ״מ0 ממו

 • ונשמה נוך הארץ והשמע שמיס החזינו להעיד משה הוצרך
ר ״ ד מ  החושש הלנה הארץ ותשמע שמים האזינו ב

 היה לא דבל״ה וי׳ל שבת שיחלל מהו באזנו
 וא״כ שבת לחלל מותר שמרדה עין בגמ׳ דאיחא שואל
 דמי לו ונותן סומא גמ׳3 דאמרינן באזנו לחושש ק״ו יהי'
 .מעון יותר חמור דאזנו ש״מ כולו דמי לו נות! חרשו עינו
 לכך זאת נסתר יהי׳ הארץ ואח״כ שמים האזינו מנח רק

 דראובן ויצא פ' נבהיר דאיחא שבח שיחלל מהו שואל
 השמיעה דהא והקשה השמיעה ע״ש ושמעון הראיה מיש

 הראשון ליקרא הי' וא״כ הנ״ל גס׳ מכס מראיה טדיך
 והראי׳ אותיות י״ב מן נבראו חושים דייב ותירץ שמעון

 הראיה ט״ש ראובן הקדים לכך וא״ו מן והשמיעה ה' מ!
בסכר מעשיך וכל שומעת ואוזן רואה עק מש«ה דתורן

 להיפר הול׳ל שומעת אוז, ואח״כ רואה עין דקשה נכתבים
 הה׳ ושס נכתבים בשכר מעש־ך כל ותירץ רסחיי כקוכזית

 נברא אם היינו הנחיי של התירוץ רק וק״ל לוא״ו קודם
ל לאידך נ’משא לוא״ו ה׳ קדם שפיר א״ב דרך  דעולפ ס׳

 .הבחיי של תירוץ למיניר ליכא וא׳יכ תשר״ק דרך נברא
 שמיס אם פלונהא ואיחא משמיעה עדיך דראיה וצ׳ל

 דרך נברא עולם אס בזה דפליגי ארן או תחלה נברא
 עם דהיינו עילמים צור ה׳ דבי״ה חשר״ק דרך או א״ב

 דרך אם ופליגי הארץ נברא הה' ועם השמים נברא היו״ד
ב  קדמה הה' אזי נברא א״ב דרך אם תשר״ק דרך אם א׳

 אזי נברא חשר״ק דרך אם משח׳׳כ תחלה הארץ ונברא
 שהקדים כאן והיינו החלה השסיס ונברא קדמה היו׳׳ד
 נברא דפולם החלה נבראו דשמיס ש״מ לארץ השמים משה
 ושפיר משמיעה עדיך דראיה מוכח ׳*כ6ו חשר״ק דרך

־ וכו' שבח שיחלל מהו באזנו החושש
׳ ^  וי״ל .בישראל בהם מתרה שאני השמים האזינו ב

י׳ דך דמכות ובגמ' עדות הל׳ בלמב׳׳ם דחיחא
 זה את זה רואים שניהם דווקא צריכי! נפשות בדיני ע״ב
 זה לראות יכולים אינם והארץ דהשמים לדקדק דיש וא״כ

ב דך בחגיגה בתום׳ שאיתא כמו ביום זה אה  דווילון י׳
 .אור יוצא שמשם משמש דביום ערבית רוצא שחרית נכנס

 דאיתא ואפ״ל ביום דהיה החזרה קבגת על היא והטדזת
 מצרך הוא העדים שני אס רואה כשהמחרה ברמב׳׳ם שם

 בילקוט דא־חא זה אה זה רואים העדים שאין אך העדים
עד העולם מסוך לראות משה של בעיניו כח נתן ואחמנן  ו

 הי׳ משה כ! ואס עיניך תחזינה ביפיו מלך שנאמר סופו
 רק מתרה. שאני שכיר וא׳׳כ וארן שמים לראות יכול

 רש״י קאמר ושפיר השביעי הרקיע הוא ווילו! צ״ל דא״כ
 כמ״ש י״ל בלא׳ה בשלמא והארץ השנזיס העיד ולמה אח״כ
ארן וארקא וחבל רקיעים דשבעה בראשית בם׳ שני הז׳׳ב  ו
ס וקחשיב וארן שמים העמיד ולכך אלפי שיתא עולה  פ

 הייתי בל״ה בשלמא וא׳׳כ .ווילון קחשיב ולא רקיעים ז'
 שתא כמנין עולים שהם וארץ שמם העמיד דלכך אומר
 מלה ולח השביעי ווילון דמשמע עכשיו משא״כ אלכי

 ובאופן וק״ל וארן שמים העיד למה וא״כ הנ״ל החשבון
 מחרה שאני וארן קמים האזינו לעיל שכתב זה על אחר

 בשס קכ״ג מצוה בנ״ב הובא וי׳״ל עדים ותהיה בישראל
 לפי .שלית מ״י ולא תשמרו שבתותי אך הדרשן יוסך ר׳

 לא אם ל״ה דך דשבועוס בגח׳ וקי״ל פדות הוא דשבת
 ידבר הבע״ד אם דהיינו ואנ״ך בוא׳׳ו לא וכתב יגיד

 משא״כ להעיד העד מחויב אז ומשביע עדות שואל בעצמו
 שבקותי את אך והיינו להגיד מחויב תזאלאינו הפליס אם

 שיעידו וארץ לשמים משה יחד וכאן שליח מ׳׳י ולא תשמרו
 שאני דמשה לומר דיש רק שליח ע״י הי' דהא רק

 והייט משה של מגרונו מדברת בעצמה השכינה בו שהיה
 לזה .מדים ותהיה ושפיר בישראל מתרה שאני דפייש״י

 שם כי קאמר לזה השכינה דבמשה מנ׳׳ל הכסוק קאמר
 בפ׳ כמ״ש באותיותיו השם הוגה הי' שמשה אקרא ה'

בס״י ואתחנן
ש ר ד  קולו נתן האזינו פ׳ בז״ב והובא ביואל ילקוט מ

 לפני קולו נתן .מחנהו מאד רב כי חילו לכני
 דפקב״ה זי״ל ישראל. אלו מחנהו מאד רב כי בר״ה חי^

 יאמר הקב״ה אס גממ׳׳ג חילו לפני קולו ונותן בר״ה דן
כ לפטור לומר צריך כולם היה דהא הנדונים יפטור א׳

לפטור



האדנו פרשתחסד

 יהיו לחיוב הקב׳ה יאמר ואם .רב טל תפנה דלא לפמור
ם. יהיו ג״נ וא'כ לחיוב לומר צריכים כולם רי  רר, כפו
 במלכות דמורד רק הפרה דוהלילו משום דהפפם דייל
צ  בשם וכתבתי כטבדים נידונים ונר״ה הטדה והצילו א'
 המשפש המלך אומרים בר״ה דלכך אמור בפ׳ חורה אור

 דבדיני פבדיך הכל ני היום טמדו למשפפיך מפי״ז נחרצת׳
 כיון משום נפשוס בדיני משח״ב דיין נפשה פד ממונות

 במורד משא״כ פטדה והצילו וכתיב !כות ילמדו לא דח!ו
 דיין נטשה פד שפיר א״כ העדה והצילו דאצ״ל במלכות
 וקשה נפשות דיני דנץ ובר״ה הדיין הוא העד הוא זהקב׳־ה

 דבדיני לשכות הקב״ה יכול וכי היום טמרו למשפפיך
 עבדיך הכל כי תירן לזה דיין נעשה פד אין נפשות
 נטשה עד במלכות ובמורד מבדים וא״כ מלך הוא שאתה

 דהא וקשה חילו לפני קולו נתן שכיר וא״כ וק״ל. דיין
 והצילו כא; וליכא לחיוב הכל יאמרו לחיוב דאמר כיון

 חילו לפני קולן נותן הוא בר״ה המדרש הירן לזה הפדה
 דתקשה רק במלכות כמורד ודנין המשפע המלך הוא דאז

כ  רוב בתר המין כקושית האימות ברוב ישראל ליבטלו דא'
 להחליק א״א אנחנו דבנים נימא אם בשלמא לעע׳׳ז להכות

 קשה אנחנו דטבדים נימא אם משא'כ בהקב״ה ח״ו
 העכו״ם כל ננד תיריז די״ל רק רובא בתר ליזול קיכית
 מחנהו מאד רב כי הכסוק תירון והיינו הרוב. אנחני

ק״ל ישראל אלי

 ישראל קהל כל באזני משה וידבר סמיכות האזינו
 זלא וארן שמים למת דאיתא וכו' שמים האזינו

 זורחת הלבנה אין זורחת שהשמש דבשעה מפני וירח שמש
 מד ע״פ נידון הי׳ דטכי״ם אמר דב:מ' רק א' מד רק והוי

 משא״כ אחד ננד נאמנות לו יש דהשתן איתא וגם אמד
 להעיר משה הוצלך שכיר וא״כ נאמנות לו אין רבים ניד

 דהיינו ישראל קהל כל באזני משה וידבר והיינו וארן שמים
 ישראל שהיו ועוד לשתן נאמנות אין לכך קהל כל בשביל

 חגנו ליום בכסא תרצתי ועפ׳יז א' טד ע׳׳פ נידונין ואי!
 השתן מביא בר״ה בזוהר דאיתא הוא לישראל חוק כי

 עד יקום לא משיבו והקב׳ה השמש את ישראל על להעיד
 ליום בכסא והיינו מתכשת והיא הלבנה אחר והולך א'

 לישראל חוק כי קאמר לזה א׳ עד ע״פ דליד! רק חגנו
עדים שני דווקא שצריכין הוח

מומם עד הזאת השירה דברי את סמיכות הנ״ל
 באלשיו .הי אמרי האדן ותשמע השמים האזינו

 קשים דברים הבל בשירה וכאן רבה אמירה דהא כתב
 אדמתו וכפר השירה דפון£ ותירן פי אמרי ומאי כנידין

 הזאת השירה דברי את וידבר והיינו רכה אמרי זהו עמו
 שמים בהאזינו .פי אמרי הארן ותשמע לכך חומם עד

 אקרא ה' סם כי שישתקו לשמים נוה שמשה האדן ותשמע
 השיגו לא הנבראים דכל התמונה בס׳ מ״ש י’עפ וי׳ל
 ב״ה הויה יחוד בתפארת השיג ומשה מלכות סד רק

 העבע לשנות בידו נח היה ולכן השמות בכל המתלבש
 בשעה משירתו השמש את יהישע הדמים הזה השם ובנח
 שישתקו השמים האזיני שפיר וא״כ .שירה אזמר הי׳ שהוא
 מ״ש כן גם וי״ל אקרא ה׳ שם כי בידו נח שיש מפני
 דהיינו שלחני ה' כי תדעו בזאת יברא בריאה אם מכה
 הולך שאני שלחני ה' כי תדע הסבע את שאשנה סכח

ה הויה משם בשליחות .וק״ל ב׳
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ר באלשיך ש  ומשה וכתיב האלהים איש משה ברך א
 הוא שכינה דלנבי הוא וכתב ה׳ עבד

 משם שמקבל עבד הוא ל״ה משא״ה להשפיע שמוריד איש
 אלהים איש במד' דאיתא אחר באופן נראה ולא שפע

 מושל צדיק כל ובאמת ה' שיבה ה' קומה באלהים דמושל
 מבטלה וצדיק גזרה גוזר שאלהים אלהים ביראת מושל

 משא׳כ מבעל, וצדיק גוזר שאלהים מדין במרת דהיינו רק
 דבר אין דלפולם לבתל יכול הצדיק אין הרחמים במדת

 הדין מדת לנבי והיינו בו וחוזר הקב״ה מכי יוצא תוב
 הרחמים מדת לה׳ משא״כ גזרותיו שמכתל איש הוא אלהיס

וק״ל• ה׳ עבד ונקרא עבד הוא
ן י י עי ר ק״ד דף תזריע פ' בזוהר ןי  אדם שם דקאמר ט׳

 כתיב ולא משה האיש כתיב משה והקשה חשוב
 של אדם ולנבי ה׳ עבד היה דמשה וחירן משה3 אדם

: איש נקרא מעלה
׳ ^ ל ב ר  כלכי ופירש״י ואוליך הומיך אמר וללוי ה

 דף הצוה פ׳ במדרש דאיהא וי״ל אמר שכינה
 ומומים רחמים הן דאורים ממו.ה ספר בשם ע״ר ק״ד

 לרחמים אורים וחומים אורים כתיב לכך לפי״ז זי״ל .דין הן
 גדולה העליונה מדה3 וכן לרוגז רחמים מקדים דהקב״ה

 דין דאש ומיס אש דשסים דהקשה בפליאה ואיתא גבורה
 שאנמנו דלט וחירן לרחמים דין הקדים ולמה רחמים ומים

 שמים קרויים נגדנו לכך מלרחמים לדין יותר קרוב למעה
 רמסים שהוא מים ואפ״כ דהיינו לנו שקרוב ומים אש

 שהמת הומיך דהקלים ואוריך הומיך אמר וללוי 3כתי וכאן
 הנ״ל הפליאה קושית דקשה רחמים שהמה לאוריך לין

 היא וא״כ אחרונה מדה היא דהשבמה רש״י מירן ולזה
 תימיך דקאמר שפיר וא״כ .מלרחמים לדין יותי• קרובה
 כלפי פירש״י לזה לרחמים דין הקדים האיך וקשה ואוריך
 אמר וללוי זאת תירן הפסוק דגם וי״ל וק״ל אמר שכינה

 לאורים חומים אצלם הקדים ולכך דין המה דלוים
וכו׳ משה פני אס וראו ז׳ דף פ"ג רבא
 עולמו לבית מפה שנכנס הואיג תאמר שמא

 כמשה עוד נביא קם ולא ת״ל פניו מאור ממנו בסל
 משה זכה מהיכן יוסף ביד במדרש דאיתא וי׳ל בישראל.

 שמונה דהיינו בקולמוס שנשתייר מה פניו טור לקי־[
 יהושע וכתבו כשמת יכול והיינו מפה כתבו שלא פסוקים

 קרני ממנו ניתל יכול בקולמוס שנשתייר למה הוצרך וא״כ
 שנשתייר מה על יוסף ביד פי׳ עוד דאיתא רק הוד

 דמשה הוד דקרני הפי׳ .הוד קרני נעשו ממנו בקולמוס
 כתיב והיכן נביא עוד כמשה קס לא דכתיב מה היינו

 מה בקולמוס שנשתייר מה והיינו פסוקים בשמונה זה
 כמשה נביא קם לא מ״ל דקאמר והיינו הוא כתב שלא
 שמואל בילקוט דאיתא י״ל או וק״ל שלו הוד קרני זהו
 זעירא א׳ רק גדולים לאותיות זכה לא בחייו דמשה וזאת פ׳

 ממנו נעשה בקולמוס שנשתייר מה והיינו מניו וא״י ונם
 שלמה משא״כ .גדולים לאותיות זנה מותו ואחר הוד קרני
ע. שלמה ואבן בחייו זכה סי  שזכה שלמה בשמו וא״כ ה

 שנשתיירבקולמוס. למה צריכין היו א״כ גדולים לאותיות
 שלמה אם דהיינו רק .הוד קרני ממשה ניתל יכול וא״כ
 זהיינז זאס נסתר כמשה קם לא אם משא״כ ממשה עדיף

וק״ל כמשה נביא קס לא ת״ל דקאמר
בגמ׳
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׳ ן כ ג  סהו תנחום מר׳ לעיל זו שאילתא שאל נשכת ב

 פתח בשכתא בישא מקמי רנירא בוצינא לניכויי
 שדכריך דייך לא סוכלתטתך ואן תכמתך א! שלמה אנת ואמר

 דוד זה את זה שסוחרים אלא אביך דוד דברי את סותרים
 את אני ושבח אמדת ואת יהללויה המתים לא אמר אביך

 המת אריה מן חי כלב טוב וחמרת וחזרת וכו׳ הייתים
 גרס יעקב ובעי! וכו׳ ששחלת ושאלה וכו׳ קשיא לא אלא
 הפשט מכת יובן שבה והדקדוקים ונ׳׳ע מלכא שלמה א-ת
 .מנשיקות ישקני קידם השירים שיר במד״ר דאיתא וי״ל

 ם השיר בשיי מייך שנאמר מקום כל ח״א דפל־ני ויזיו״כ
 הכתוב בשלמה שלמה מלך דכתיב והיכא מדבר בהקב״ה

 בהקב׳ה שלמה מלך שכתוב במקום א,ה וח״א מדבר
 השיי־ים שיר איתא ואח׳כ שלו שהשלום מלך מדבר הכתיב
 אמר בעצמו הקב״ה אומר נתן ר' תניא נאמרה בסיני

 דהפלוגתא וי״ל ש« שהשלום למלך לשלמה השירים שיר
ל  ס״ל דר״ע קהלת ריש בש׳׳ח שהביא במה תלויה הנ׳
 וראב״ע שבתורה משירות א,ה יותר קרום השירים דשיר
 שלננה של ספריו דהייט מכתובים רק יותר קדוש דאינו ס״ל
 ממנה והוציא תאה שמביא משל באחרונה ס השיר שיר לכך
 משלי שה״ש ח״א במדרש ופליגי נאה אחת גלוסקא רק

 שה״ש לראב״ע וא״כ שה׳׳ש קהלת משלי וח״א קהלת
 בראשונה נאמרה דבשיני ס״ל נת! לר' משא״כ באחרונה

 פליגי במד״ר ושם שלו שהשלום למי פי' שלמה וא״כ
ט טיפש ואח״כ וחכם מלך היה שלמה דמ״ח ה׳יו  ואח״כ ו

א וחכם מלך ח׳  וטיפש להדיוט וחזר ומלך וטיפש הדיוט ו
 מלך בראשונה שלמה ירד ירידות בג' איתא לזה וקודם

 בקהלת דכהיב ירושלים על רק ואח״כ העולם כל טל
כ ירושלים על מלך הייתי  בשה״ש דכתיב .ביתו על ואח'
 אם נן אם מעתו על רק מלך שלא שלשלמה מטתו הנה

 ולבסו!ה הדיוט ש״ח א״כ קהלת ואח״כ בראשונה שה״ש
 נאמרה שה״ש אס משא״כ למלכיתו חזר דאת״כ מייך

 והיינו בתתרונה וטיכש וט הד דנשאר י״ל א״כ באחרונה
 שלניה על קא שלחה בשה״ש דכחיב דמה שלמה אנת אמר ד

 לא אבל מכתובים רק קדנש א/ו ש״ה כ! ואם בעצמו
 דש״ה כראב׳׳ט שפיר וא״כ כמשה קם דלא משה משירת
 דח״א סוכלתנותך אן מכמהך אן וא״כ באחרונה נאמרה

 אימתי ידעינן לא והוללות סכלות כמו שטות פי' סוכלתנותך
 דאי זה בלא בשלמא יזכם היה ואימתי טיפש שלמה היה

 בסיני ש״ה נאמרה א״כ שלו שהשלום מי טל קאי שלמה
 דהא וחכמתו למלכותו חזר ע״כ וא׳׳כ בראשונה ונאמרה

 היה אימתי ידטינן לא טכשיו משא״כ אח״כ נאמרה קהלת
וק״ל טיפש ואימתי מכס

ק ל ר  אנת מכת זה לדרוש צריך שיהא מה אחר באופן י׳
 יותר רק קדוש ואינו שה׳׳ש אמר דשלמה ש״מ שלמה

מ׳3 כמד״א שפיר וא'כ משה משירת ולא מכתובים  דר״ה ג
 משלי התחיל למה וא״כ .במלכים אןה כמשה דלא י׳ דןז

ם נגד למימר ליכא דהשתא מ'3  בהם שניתנה יום מי
ם שהתחיל משלי ריש בילקיט כמד״א ו'"ל התורה  במי

 צ״ל חכמתך אן ממילא שלמה אנס וא״כ בלב שהחכמה
א״ז. סותרים דברים שיהיה קשה ועכשיו בלב  דבשלמא ז
 שכתב פמו מחו שכבר המתים את אני דשבח ייל זה כלא

 נדולים אשר כצדיקים מדבר זה דקרא חשא כי ס׳ הי״ח
 שפיר גדול תלמיד אם דהיינו רק .מבחייהם יותר במיתתן
ם. יותר במיסת! גדולים ה מ״ גדול מעשה אם משא״כ פב

 דכיון מבח״הם יוסר במיתתן צדיקים גדולים לומר שייך אין
 חיבור יש םפר3 ואיתא המצות מ! חפשי נעשה דמת

 והחכמה שבלב ענודה היא דתכלה וכתבתי מפראג מהרר׳ל
 וא״כ גדול וד1 תל וא״כ בלב היא והעבודה בראש היא

 שכיר וא״כ בלב חכמתך ח! ש״מ שלמה אנת מכח שפיר
 זאיז כותרים דכר־ך וא"כ מתלמיד עדיך צדיק מעשה

 וק״ל ייתו שכניי המתים את אני ושבח דאמרת
ץ ר ו ת ' ' מ׳3 ! מ' שאמרו מה הנ״ל נ  ואמר כתח ב:

גמ' ברישא לפי־ן דיש רק וי״ל לשו! ככל למה
מ'3 דאיתא דחולין  דשאין שיצאו בשעה ס׳ דך דחולין נ
. כביד יהי ואמר עולם של שי כתח למינהו  וכתבו ה'
 דבזוהד וי״ל , לאש מבשר הנהכך השר היה דהוא הסום'
 דבר הוא רש:״י פתח בזוהר דהני היכא בבראשית רחמה

 שכבר דבר הוא פתח רשב״י משא״כ אוזן שמע שלא הדש
 שוס לחדש להם ח״א דמלאכים שם ואיתא בעולמו היה
 חכם משא׳׳כ עירי! במאמר והיינו ששממו מה לא אם דבר

 עולם של שר פתס קאמר דכאן והיינו לחדש בידיו כת יש
 פתח לומר שייך והאיך לחדש א’א מלאך דהא דקשה ואמר

 מבשר הנהפך שר שהיא התום' כתבו לכך עולם של פר
 והיינו וק׳׳ל לחדש יכול היה לכך אדם מתתלה שהי' לאש
 משא״כ עדיך מעשי^ אם תלוי וזה ממלאך עדיך צדיק אם
 פחח שלכך שסיר והיינו עדיך מלאך אזי עדיך תלמיד אם

אמי  אנת קאמר לכך עדיך מעשה וא״כ עדיך דצדיק ו
 הקדים דלמה ל,קדק דיש רק כנ״ל חכמתך אן שלמה
 שדבייה אלא אביך דוד לדברי סותרים שדבריך די לא הגח'

 .זה את וה דבריך כהשוטה להקשות פיו זה אס זה סותרים
 בדבריך קשה א״כ אביך דברי סותר שאתה שמכת אצ״ל

 דבריו מל פירון י״ל היה דבל״ז זה את זה סותרים
 באלשיך הוא וכן כתב תשא כי פ' דהי״ת זא״ז ששותייס

 והם מתו שלא הצדיקים מאותן עדיפי שמתו הצדיקים דאות!
 שלימות יותר להשיג דיכולין משום אליהו כמו לעולם חיים
 לעולם חיים והס מתו שלא אותם משא״כ מיתתו אחי־
 רק .שלהם גופן עם השליחות לתכלית לבוא להם ח״א

 משניהם וטוב דקרא סיפא קאמר מאי א״כ הי״ת דהקשה
 הי״ח ותירץ צדיקים על קאי אם היה לא טדן אשר

 שלא תירוץ י״ל לכי׳ז וח״כ נברא שלא לאדם דטוב משום
 סותרים שדבריך מכת משא׳־כ זה את זה סותרים דבריו יהיו

 סי׳ במד׳ דאיהא זה תירוץ נסתר יהיה אביך דוד דברי
 בלימיד אביו דברי לסתור רשאי אדם אס דפליגי ר״א
 דאסור ס״ל דרש״י רק קדושין פ' בנ״ל באריכות הוא וכן

 דבריו יספור פלח מורא איזהו בקדוש־ן פירש דרש״י לסתור
 פ׳3 כתב דרש'י קדושים ס׳ רש״י נתרץ ברישא רק

 ה׳ אני תשמרו ושבתותי תיראו ואביו אמו איש קדושים
 מורא כיבוד ואיזהו מורא איזהו בכבודו חייבים כולכם

 מורא איזה כ! בלא לבאר דצריכי! דבריו יסתור שלא
 על לחזור הבן דא״צ פסק דבי״ד ייל כן בלא אי וי״ל

 לתזור שמחויב מורא דהיינו י״ל וא״כ אביו ולכבד הפתחים
 דהבן ירושלמי בשם ל׳ו דך בקדושין דהתוס' .הפתחים על

ה שלגבי ואך יו3« ולכבד הפתחים על לחזור מחויב  הקב׳
 בכבוד החמיר יותר ולא שחננך מכל מהונך ה׳ כבד כתיב
 אני דקאמר עכשיו משא״כ .לא״כ3 אוסר הייתי כך אביו

 גכגידז הקב״ה החמיר וא״כ בכבודי. חייבים כולכם ה׳
 ״ וק״ל מורא איזהו רש״י מקשה ושפיר אביו מכבוד יוסר

.ר1לסת דמומר צ״ל אביו דברי סתר ששלמה דמכח רק
ואיסא
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 מופר שמלמדו א׳ ואם אב כבוד פל מפמים שני ואיתא

 יוחר אביו בכבוד ה״ב כיהיה א״א 1ולםי״ השמים לירא
 ש״מ השמים לירא שמביאו אביו לכבד שחייב עיקר דהא

 גדול נבי דב״ק םכ״ק החים׳ כמ׳׳ש פדין! הקב״ה דכבוד
 משא׳׳ש עדי,ה דמששה ש״מ רעשה לידי שמביא חלמוד
 שוהפים דג׳ ס מש ו״ם אב לכ:ד שחיינים על רש.י לטעם
 להם דיש ביושר ואמו אביו לכבד דח״ב י״ל ח״כ באדם

 דמוהר צ״ל אביו דברי שםח׳־ מכח וח״י בו חלקים בני
כ לשחר א׳ ו  לחזור דחייב לומר ך ולי־ מורא איזה ק־ה '

 יותר אביו לכבי חייב וא״כ ביו י בבבל ם הכתח ‘ט
 וא״כ שבראו יו3בא דג׳ אביו לכבד דהייב הניעם ול״ל
 כאן אין כן דאס נברא שלא ם לא; דכיוב למיייר ליכא

 שנברא. לאדם דטוב צ״ל אלא שנראו טובה רחזקח
 וק״ל. ה1 את זה סוהרים שדבי־יך קשה השתא כן ואם

ר מ א מ מ' ו  יהללייה המתים לא לומר דרוכרחיס בנ
 ודקאמרת המלוח מן חכשי נעשה דמח דכיק "י

 ממשה האבות הראש הייני דורות היינו רמתי׳ את אני ושבח
׳ ט ג ב  של צפורנן טובים יוחנן ר׳ קאטר ט׳ ד,ה דיומא ו

 אמר לקיש וריש אחרונים של מכריפן רחשמים
כ עדיפא אחרונים אדרבה א'  לומר א״א ר״ל דעת לכי ו

 במדרש דאיחא בפלונתא מח.לקים דליהוי ונ״ל הנ״ל <=׳
 להיפך או בראשו! שולט אחרון אם בראשית

ף ״ ד ס  דיש מאשתו עלה ונמל הלך דקרח קרח פ׳ ב
 זה לשטוח ראה מה היה פקח דקרח לדקדק

 ימין על שמאל שישלוט רצה דקרח במפרשים דהכלל וי״ל
 רק לרוגז רתמים מקדים הקב״ה ובאמת רחמים שהוא
 בת״ח שאיחא נמו בראשון שולט דהמאותר כבר דק־־ח

 חוה ואת״כ תחלס אדם נברא דלכך י״ח דך בעירובי!
 שישלוט קרח דעת לפי משא״ב באשה האיש שישלוע
 הגמ׳ יתורן וא״כ וק״ל מאשתו פצה נטל לכך האמיון

 וצריך זה אח זה סוחרים שדבריך הקושיא מכח ינ״ל
 עדיפי ראשונים שדורות המתים אח אני דישבח לומר

 וא״כ בחשה שולט איש וא״ב באחרון שולט דהדאשון
 בולינא לכינויי מהו ששחלת לשאלה תשובה שכיר יהיה

 והובא קצ״ו אונן במ״ע דחיתא בשבח חולה מקמי דנידא
 שבת דוחה נפש פקוח דלכך ע״ב קכ״ג דך אפרי פ׳ בי״ר
 לישראל אשה דוגמת שההורה לפי שבת.רס מצות ולכל

 ששאלת שאלה נכשט שפיר וא״ב זכר דוגמת שכייה
 ימים תאמר אל בקהלת כסוק יחורן הנ״ל

 שאלת מחכמה לא כי מאלה טובים הראשונים
 הניל ראשון תירוץ י״ל המתים את אני ושבח דעל זאת
 שחכמה מבת נסתר דזה י־ק במיתתן צדיקים שנדוליס לכי
ך. העבודה וא״ב בראש. ולא בלב הוא די  תירוץ וי״ל פ

 עדיפא הראשונים דדורוה המתים את אני שבח דהיינו אתר
 שדורות מאלה טושים הראשונים ימים תאמר אל והיינו

 בראש החכמה שאין לך דפבירא משוס עדיב׳ הראשונים
ל  שאילו זאת טל שאלת מחכמה לא כי קאמר לזה כנ׳
ל כן אומר הייתי מראש יצאה החכמה מאין יודע הייתי  וק׳

ר ^ * ח ג  זאמר פתח לעיל שחרצתי דמה הנ״ל להנמרא ו
 מניל רק חכמתך אן שלמה אנת והוכיח

 דשאל השואל של שאלה מכת דהוכיח זי״ל זה כל לחבית
 ברלביג דאיתא בשבחא באישא מקמי בוצינא לכינויי מהו

א סי׳ א׳ כשמיאל  אם כי ל׳ אין לחד אמר דאחימלך נ׳
פצורה אשה דוד והשיב .טמאים הס אם ושאל הקודש להם

 קדשים שאכל וזר לזר אסור בליה קדשים דהא והקפה לנו
 ,בולמוס שאחזו בי-מרא דאמריצן כמו אצ״ל כרת חייב
 הותרה בטומאה אך וא״כ להם קדשים מותר היה ולכך
 כשניתן דחכך ם מש הותרה לא דטומאה ותירץ להם
 שיהנה עד הוי לא נפש וכיקוח הקודם את מטמא לפיו

 אכילה דהאיסור קידש שאכל זר משוס משא״כ ויאכל
 כמו ראיה ומכיא הותרו לכך כאחד באדם נכש ופיקוח
 לטלטל התירו ולא כשבח חילה מקמי נר לכבות שהתירו

ס דך כסחים ד בגמ׳ דכליגי למאי לדמות ויש למיץ הנר  .פי
J חסר כאן הלאו דמתעקר בעידנא העשה לקיים בעינן אס

 יתן ופחי המשתה בית אל מלכת אבל לבית ללכת
 פמ״ו ט׳ מקן פ׳ בזוהר דאיחא וי״ל לבו אל

 לו יזכיר לאו ואם יצה״ר על יצ״ט אדם ירגיז לעולם
 וני המות מלאך איהו יצה״ר דהא והקשה המיתה יום

 קטיל איהו דהא דמיתא יומא מקמי מחבר המוח מלאך
 לו יזכיר דאתמר מהו אלא הוא דיליה וחדוה נשא לבני
ט׳ נש דבר ליכא למחבר כגון המיתה יום  היינו וא״כ ו

 דאדרבס הזוהר קישית וקשה אבל בית אל לכת טיב פירוש
.גש ר3ד ליבא למתבר זה הפסוק ותירץ הוא דילי׳ חדוה

:וק״ל לבו אל יחן והחי והייני
ל ״ נ ה  היה כבר להיות ואשר הוא כבר שהיה מה ג׳ ב

 ואמר פי׳ דרש״י וי״ל הנררך יבקש והאלהיס
 בראשונה היו שכבר דוגמת היא באחרונה עוד להיות טחיד

 פליגי נדה דבגמ׳ רק לעולם מדותיו משגה הקביה אין
 במילות דאין נשמע הנ׳׳ל ולכי לעתיד בעילות מצות אס

 נשר הקב״ה שם האיך מקשה אורה ובשטרי לעתיד
 פאיתא לפי ופירצתי טמא דבר שהוא במרכבה ואריה
 שלעתיד אסורים מתיר ד׳ ע״ב קי״ח דך שמיני בי״ר והובא
ס מהיד ואריה נשר שפיר וא״כ הטמאים כל יטהר  כן נ

 שאין שיהיה הוא שהיה מה נימא אס משא׳׳כ ליטהר
ה. תירוץ נסתר למולם מדותיו מפנס הקב״ה  תירוץ וצ״ל ז

 דור&יס הם טסטמאיס לפי י״ז פ׳ הקודש עבודת בל
 הקב״ה לכך הרחמים מצד שהם הטהורים אחר ורודפים
 הרודפים על אימה להטיל ונפר אריה בדמות הקדושה מתלבש

 יבקש אלהים כי הפסוק שתירץ והיינו .הנרדפים אס להציל
:וק״ל הנרדך את

ת ל ה מ  וכו׳ לתטיא פיך את התן אל קכ״ה דך במד״ר ב
 מעשה ותיבל קולך על אלהיס יקנוך למה

 אבדת אזי ידיך מעשה חבל הקיים ולא חדור אס ידיך
 שאינו זה חטא בשביל למה וצ״ע ראשונות מצות מעט

 אתר חטא בשביל ולא הראשונות מצות מאבד נדרי מקיים
 .הראשונות מל שתוהה לא אם צדיק בשוב המלות מאבר
 לפי כהיתר לו נעשה ושונה עבירה העובר כל דאיתא

 כי להולך בכו בכו זה כי על ותירצתי נשמתו שנתגלגל
 העובר זה בגמ׳ ודרשינן .מולדתו לארץ עוד ישיב לא

 לא אז ושנה עבירה עכר דאם הנ״ל ולפי ושנה עבירה
 על והכלל שנתגלגל לפי מולדתו ארן אל עוד ישוב

 שהוא או שנולד קןןיס אוהו שמשביעין האדם מושבע מצות
 נטי עובר עבירה כשעובל וא״כ סיני הר על מושבע
 זה א״כ שבועה עיבר הוא ואם אותו שהשביעו שבועה

ושנה עבירה כעובר הוא וא״כ פעמים שני על עובר
בה
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: וק״ל הסצוס
ת ל ה ס א אשי ונידפ שמו נקרא כבר שהיה מה ב  מ

 ממנו שהקין} «ס לדו! יכול ולא אדם •
 דאיסא וי״ל המוח מלאך מס לדון יכול ולא וכירש״י

 קרא לטצמו ואך לכל שמוח לקרוא^ הקכ״ה צוה דלכך
ה שעשה" מה שגל לפי שמו  וכא, לעולה. קיים הקב׳
 ע״י הכל של הבריאה נגמרה לכך בל״ה הכל להיוח נמר
 והיינו שם לעצמו גם קרא ולכך השם קריאת ע״י צרס
 מלאך ה1 ממנו שתקיך עם לדק יכול ולא שמו נקרא ככר

 פירוש עור ועיין זה בכפוק לפרש יש ובזה וק״ל המות
ד ד׳ לעיל לילקוע  • משפעים כפ׳ י׳

ת ל ה ס  הכהמס ורוח למעלה העולה האדם בני רוח ב
 ישראל באור דאיתא בארן למעה היורדת י

 נש דבר יומי חמה זוהרי בשם פ״א קע״ב דך סוכה הל׳
 בלול אחד וכל מהסד מתחיל מדוח בז׳ וקשורים אחוזים
 דווקא וזהו עמל רהבם ולמעה שנה שבעים העשר
 למטלה ממעה ען מסחיל הצויקיס אבל עם להמון

 והיינו הראשונים ג׳ זקנה בסוד ם עול שנים ט׳ כשתמו
 מעכשין ע״ה וזקני נהוהך חכמה שמזקינין זמן כל ה״ח זקני

 היא הטוייך הצדיקים האדם בני רוח ה״פ וא״כ ויורדין
 למעה יורדת היא הארן עמי הבהמה רוח משאיב למעלה

ארן  ודוק ארן נקרא דמלכות נ
ש ר ד מ ^  חכמתו כל הרי למות ופס ללדת טח קהלח !

. למות ועת ללדת עת שאמר שלמה של ״
 לכך בלב היא דהחכמה סגר דשלמה משלי דבילקוע זי״ל

 דך דיומא בגמ׳ בכלונתא תלוי וזה משלי בס׳ התחיל
 ואם בראש התנסה א״כ מראש נברא אדם אם ■פ״ה

 אדם בפלוגחא תלוי זזה בלב החכמה נברא נזעיבורו
 מעשה לעמל ואם מראש נברא פה לעמל אם יולד לעמל
 דזה וי״ל מ״ז. דך בסמיכוס איהא וכן מכובורו בברא
 אדם יכול אם יוסך ביד שהובא בפלוגתא שלוי ייהיה

 מלאך דאיחא .שנולד קודם יודע שהיה ממה יותר להשיג
 למה עעס לתת דיש הכל ושוכח שנולד לתינוק ססער
 דאם משנחו דלכך איסא קהלת ובמד׳ .משכמו מלאך

 ופוסק שנחים שנה לומד אדם היה השכחה היה לא
 לא שאם המלאך משכמו ג״כ לכך וא״כ .השכחה לכך
 יולד פה לעמל וחרם ללמוד צריך היה לא משכמו היה
 יולד מעשה לעמל דאדם נימא דאם רק .משכתו לכך

 אם דנלל אמר עעס וצ״ל משכחו המלאך למה שקשה
 שסלמוד נדי משבחו ^לכך בחדש השמע ביש! ששמע

 להשיג יכול אם דהיינו רק בחדש ילמוד יזכה ואם .גישן
 זכה אם שלוי וזה שנולד קודם כבר שלמד ממה יוסר

 שלמה של חכממו כל והיינו לו מוסיפי! או לו ששלימין
 ואדם נברא מעיבורו כ’וא בלב היא שהחכמה שאמר
 נדי וצ׳׳ל משנחו המלאך למה א״נ נכרא מעשה לעמל
 שיכול בחדש סשמע בישן סשמע אס לזנוח ללמוד שיוכל
 עש האיך וא״כ .לו מוסיפי! זכה וא״ב יוסר להשיג

.וק״ל לו מוסיפי! זכה אם הא למות ועה ללדש

ת ל י ג ה כ כ י י א

 ואיתא אמרשי. בצע זמם אשר ה' משה באיכה
לשון בצע כירש פשר פשורה במדרש

 אלה עד ואס הקב״ה שאמר בשעה במדרש וי״ל פשורה
 שפשר סשורי אלא ה״ו עשה שמא ונו׳ לי תשמעו לא

 שבלב דמה לבו אל ה׳ ויתעצב באלשיך דאיחא זי׳ל
 אשר על ד׳ וינחם דיבור משא״ב להתבטל א״א הקב׳ה

 עושה דמחשבה זמם אשר ה׳ משה שפיר וא״כ דיבר
 משא״כ זמם אשר מושה והיינו לסהבעל דח״א כולה

 במדרש והיינו כשי־ס משה דבורו אמרהו בצע הדיבור
 למשמעו לח חלה מד ואס הקב״ה שאמר מעשה הנ״ל
 כוויכוח נ’י ועפי״ז וק״ל משעה דייק ח״ו עשה שמא ונו'

 השמים וקדרו הארץ סאבל זה על ד׳ בירמי׳ הכמוק
 ממנה אשובה ונח נחמסי ולא זמוחי דברתי כי ממפל
 ר־1מ לחזור יכול והייסי זמותי שדברסי אעס״י והיינו

וק׳׳ל ממ.ה אשובה לא נחמתי לא ואפ״ה

 רוב על תיל טגן על יכול היגה ה' איכה
 הויה דהא הונה ה' דנת־ב וי״ל פשעיה

 שהקדים הקביה עשה צדקה דאיסא כמו וצ״ל לחמים הוא
 .רשנן היה שהמקדש לכי בז׳׳ב דאיתא רק שנים שתי

 אם דהיינו רק זוזי אלפי אבד דמנלח אבדקחא וקי״ל
 וצא הז.(! הניע אס משת׳כ כרעו! זמן קודם נאבד
 ש״י -כדחיתא זוזי אלפי דאבד אמרינן לא נאבד

עון ולשם קיפלו משכו! דלשס דמ״ג שבועות  קיבלו לח כי
א רק שנים שהי שהקדים הצדקה והיינו ט״ש פ א  ד

 כדי החירב! בעס ש^עשו דח״א פלוגתא איכה במד׳
די צדיקים ומיסה הבית בסורבן היה שלא וחי׳א שער  נ
 זו דעה לכי וח*כ העונשים מכדי יותר שהיה שער
 עשה צדקה ושכיר העונש מכדי בעונם ביותר היה

 ומבד דמנלא קחא חבד שיהיה כדי שנים. שסי שהקרים
 א״כ שער כדי בעונש שהיה למד׳׳ת משא״כ זוז אלפי

 מצד דהוי׳ הוגה ה׳ דקאמר והיינו צדקה כא! אי!
 אבד להיוח שהקדים ה׳ עשה צדקה היינו הונה הרחמים

סל במדרש קאמר לזה זוזי אלפי  בעונש שהיו מנן מל י
 תירן לזה הקדים מגן על יכול וא״כ שטר נדי החורבן
 מנדי יותר עונם שהיה פשעיה רוב על ת״ל המדרש

:וק״ל שהקדים עשה צדקה ישכיר העונש

 ס״ג דך בידיה ציון פרשה קודם איכה
ב היג משיח נולד ב*ה שמרב דביום ע׳  דנ

 י׳) (ישעיה ישי מנ!ע חוטר ויצא יפול באדיר והלבנון
 בפ׳ דסיחא עכ״י וי״ל .כן באמת למה טעם לתת ויש

 יסורין לאינו! מושבנא דלית רי״ב דך קטן בזוהר ויקהל
 בשעסא נחתו ואינו! .יומא בכל נש דבר טלי׳ דקיימין

 קדישא בארעא ישראל הוו ונד אורייתא. דאיסיהיבת
 השתא .מסלקי! כוו עבדי דהוו וקרבנין פולחני, באינו!
 איהא לזה וקודם דבעלמא נשא מבני לו! מסלק משיה;

 הוי לא עלייהו ונטיל דישראל עלייהו מקיל הוי לא דאי
 דאורייתא עונשי על לישראל יסוריהון למשבל יכיל נש בר

 שנחרב בשעה חיכך נולד להיות משית הוצרך שפיר וא״כ
 ציון דברים פ׳ בהפטורה בישעיה וק״ל המקדש ביה

 בנמ׳ דאיסא עפ״י וי״ל בציקה ושביה ספדה במשפט
א דך בקדושין  תת״ז גאולה אחוזתכם ארן בכל ע״א קי

 דננחל לנכרי הנמכר עברי ועבד מומה בהי לרבות
 ההוא ות־רן כמיכ בהדיא עברי עבד ופריך .בקרובים

כאן רשיח אחוזה ב;דס דס״ל לר״י דאך חובה לקטע
הובס
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 הקביה איש מומה ערי בחי ימכור כי איש ואיחא חובה
 שיגאל 1כדי גאל הקב״ה וציון ציון )ה חומה ערי ובחי

 לרבות תחנו גאולה אחוזתכם ארן דבכל וצ׳ל בקרובים
 הנמכר דע״ע י״ל וא׳־כ בקרובים שנגאל חומה ערי בתי

 דבתי נימא אם משא״כ צדקה בדרך דהיינו רשות לנכרי
 ע״ע דמרבה צ״ל א*כ .בקרובים נגאל אינו חומה ערי

 כ”משא שחובה דהיינו בקרובים דניאצ לנכרי רנמכר
כ חומה פרי לבתי דררבה נימא אס  אינו דע״ע י״ל א'

 תפדה במשפט ו! צ והיינו צדקה די־ך רשות רק חיבה
פרי מרבה תחנו גאולה אחוזתכם ארן דבכל דם״ל הי/ו ו

עימ

איוב
 היסוריס על מתרעם היה איוב באיוב פליאה שסעתי

י וי״ל דפטת ג׳ של בסוכה ישבת למה א״ל פי  פ
 אפילו וג׳ דכנות שני אם דפליגי משה מטה בשם שכ' מה

 ולוים כהניס אם טפח אכילו ורביעית דפנות ג׳ או טפח
 דהקטן טפח ורביעית דפנות ג׳ הוי לשנים נחשבים

 דכ.ות שני הוי כאחת נחשבים ולוים כהניס ואם לאמו הצריך
 צ״ל אחת קרושה ולויס כהניס דאם רק טפח אפי' וג׳

ה היה העגל עד רק אחח קדושה בשיני אמרינן מד  ע
 במצרים לוי שבט נשתעבדו לא למה דא״כ רק בבכורים

 נא לכך ישורים ע״י ניתן דא״י היה מצרים דשיפבוד וצ׳׳ל
כ .נשתעבדו א'  חורה אי׳י יסורים ע״י ניחן דג׳ צ״ל ו

 התי־עם בחנם וח״כ חטא בלא יסורין וא״כ ועוה״ב
 דפנות ג׳ שג במוכה ישבח למה והיינו הישורים על

 בבכירים בודהJCו היה וא״כ הן א׳ קדושה ולויס כהנים וא״כ
 דג׳ משום במצרים לוים נשתעבדו שלא ומה הפנל מד

 אחר באוק היסוריס על מתרעם ולמה ישוריס ע״י ניתן
 ולכך ישורי! על מחרנגם היה דאיוב הנ״ל פליאה מל י״ל

אדם דאין משים כ״ב ות״א התום׳ כמ׳׳ש מעוה״ב גטרד

ע לימוד כא! אי! וא״כ ה ע׳  א״כ והיינו חובה ד
; חובה ולאו בצדקה שביה

אסתר סגי־לת
ף ן ב א ת  להשיב יכתב וכו׳ טוב המלך על אס אשמר ו

 ויאמר .וכו׳ המן מחשבת הסכרים אח
ט׳ המלך  על חלו ואוחו לאסחר נתחי המן בית הנה ו
 דיש בעיניכם. כטוב היהודים על כתבו ואתם הפן

 הלו ואותו שהשיב «ה השאלה מעין התשובה דאין לדקדק
^ היהודים על כתבו ואתם הפן טל בב׳ מתחיל דהתורה איתא לי11אי£3כ

 מוקה דפילם בב׳ דהחחיל רק של&ת לשה! זוכה אם גזירה כשנגזרה ע״א כ״ט דה תענית בגמ׳ דאיתא וייל
י*וקןפ ה״א כליגי ב״ב דבגמ׳ לאגרי׳ אחד וסילק גמליאל רבן על

פ ג׳ צריך אס בסוכה פליגי דהיינו וי״ל צןדים מכל ״ והילט^פיר הגזירה נתבנולה מינייהו אחד ומת גזירה  דכנו
׳ כדאיתא לעולם מרמז 51שהסו ימה המן מחשבת לבטל השאלה מעין התשובה

 על כתבו ואתם שפיר ועכשיו הפן על תלו ואותו והשיב
ם' נינם בע כטוב היהודים ג  תצא ע״ב י״ב דך דמגילה ב

 ואמר גדולה שמחה שמח אדר בחידש פור שנכל כיון
 שבז' יודע היה ולא משה בו שמת בחודש פור לי נכל

 למה לדקדק דיש משה מת באדר ובז׳ משה נולד באדר
 כבר דהא מת באדר שבז׳ יודע היה ולא לומר לפגמרא

 משה של חמה שקעה שלא פד דהכלל וי״ל זה ידע
 נולד הי׳ דילמא המן שמת במאי וא״כ אחר צדיק נולד
 שנולד שמוכרח הוכית דהוא רק ממשה גדול יותר אחר
 ובגמ׳ בשבח מת דמשה בגמ׳ דאיחא ממשה קטן צדיק

 הקב״ה השיב בשבת באחד שימות ביקש דדוד ד:בת
 אמות אמר נימא כמלא אכי׳ בחברתה נוגעת מלכות אין

ה לו השיב בע״ש  עולות מאלך בחצריך יום סוב הקב׳
 ביקש מסתמא בשבת שמת במשה וא״כ שלמה שיקריב

 בתצריך יום שטוב וצ״ל בע״ש שימות שבה יחלל שלא
 שכיר וא״כ במקומו שנולד מצדיק צדיק יותר חשה שהיה
 ל״ח דך בקידושין אגדות בחיהשי דאיתא רק פפ! כמת

 באיזה מפרשים דיש ליום מיום לצדיקים משלים דהקביה
 הי׳ דלעולם י׳ל וא״כ מת יום בתוהו שנולד בשבוע יום

 בשבת מת למה לך ולקשיא ממשה גדול יותר נולד צדיק
 ליום מיום לצדיקים משלים דפקביה די״ל בפ״ש ולא

 כתב דח״א רק בשבת למות הוצרך לכך בשבת ונולד
 ולא בחודש דהיינו ליום מיום משלים דפירש באמח
 וצריכין מהופך הפשט ובאמת מוכח שפיר וא"כ בשבוע

 לומר דיש כך וי״ל נכון על שיהי׳ ליישב עפי׳ז לעיי!
 למוח היה א*כ לך ודקשיא יוסר או כמותו צדק מ/ולד
 ובז׳ משה מת באדר שבז׳ ידע לא והוא מתרן לזה כע״ש
 זלכך ליום מיום לצדיקים משלים שהקביה משה נולד באדר
.ור״ל משה נולי באדר ובו' אדר ז׳ בשבת למות היצי־

כאיוב והיינו
 לזכות שיכילין בב׳ דההתיל דסבר יסורין על ההרמס

 ,צדדים מג' מוקך שהפילה מפני דילמת רק עילמיח לב'
 של דסוכה '״צ או דכנות נ׳ של בסוכה ישבת למה וא״כ

 מתם צריך והי/ו ארעי דירת דפוכה משום דכנות ג׳
 התרפס למה וא״כ ר\ב לא דהפיקר לרמז קבע לדירת

 מסיים הוי כ״ד י״ז דך דברכית בגמרא .וק״ל יסורין טל
 בהמה וסיך למות אדם סוך סכי אמר דאיוב סכרא

 שגדל מי אשרי עומדים הס למיתה והכל לשחיטה
 וגדול ליוצרו רוח נחת ופושה בתורה שעמל ומי במורה

 .הלידה מיום המיתה יום ועוב טוב בשם ונפטר טוב בשם
 סכרא מסיים הוה כד ר"מ יוחנן. א׳יר גרם יעקב ובטין

 כתובים של סידרן ׳״ד דך בב׳״ב דאיתא וי׳׳ל וכו׳ וב דא
 משה בינוי איוב נמד״א הנח׳ ופריך איוב חהלים רות
 לא בפורענות התחילו ותירן איוב. לקחמי הוי הוה

 והירן פורפנוח תחלה נמי רוח והא ופריך התחילו
 החום׳ והקשו דוד ממנה דיצא טוב אחרית לי׳ דאיח
 משנה גחן וה׳ ב דכה טוב אחרית לו היה נמי איוב דהא

 וחיתא מעוה׳׳ב לטרדו כדי שכרו לי דכפל ומירצו לאיוב
 מהרעם היה ואיוב יסורים פל ניתן שפוה״ב לכי הטעם

 לטרדו כדי בעוה״ז שכרו לו נח! ולכך יקורים על
 וקדם אחור פיית בראשיח במדרש דחיהא רק מפוה״ב

 שנאמר פולמוח שני אוכל זכה אם יוחנן ר׳ אמר צרחני
ת וכתב צרח.י וקדם אחור  הא על הכליג דמדיש הי׳

כ שולחנות לשתי זוכה אדם כאן דאמרינן א'  דעתו לפי ו
 דך בעירובי! כדאיחא אחי׳ וקדם דאתור צ״ל שהפליג

 כתן וצ׳ל יודין בשני וייצר מאי רק פרצופין דדו י״ח
 שתי בש״א וייצר ס׳״ה פי״ד בראשית במדרש דאיתא
 . בעוה׳׳ב יצירתו בעוה״ז שיצירתו כשם דלא יצירות

ב ועצמות גילק ואח״ס ובשר מעור דבפוה״ז ה׳ ובמי
כשיחיו
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דין מתחיל המתים כשיחיו  ובשר טור ואח״ה ופצמוח מי

 כך ובשר מטור בעוה״ז שיצירתו כשם בהיא כ’שא0
 חחייס יהיה אם פליגי וב״ה רב׳ש הי״ח וכתב .בפוה״ב
 . חדש נון! להם יהיה שלא ס״ל דב״ש חדש נון! המחים

 וביה הנון! מחו!ק וטצמוה מנידין כטוהיב מהחיל לכך
 בטוה״ז כמו הקל בדבי־ ומהחינ חדש נוך להם שיהיה ם״ל
 הרמב״ם של בכלוגחא כתבו אלהיס ביס ובם׳ יוסך וביד

ם אס דפליני והרמב״ן  וימותו יחזרו אס לטתיד ו שיח ימתי
ימופו לא שוב חדש נון! להם יהיה אס דהיינו טוה״ב קודם

טת  יחזרו אזי חדש נון! יהיה לא ואם הרמב״ן כי
 יהיה אם כן הדבר למה מוב מפס לחת וי״ל .וימוהו

מן במדרש דאיסא ימוחו לא חדש נון! להם  טשר קו
 חשוב ולמסר אחה מטכר שנאסר היא נזולה שבידך

 מסר קומן הנזילה אס להחזיר שצריכין משום המיסה א״כ
 יהיה שלטתיד נימא אם משא״כ מאדם שנולדים היינו

ב לנו יהיה וא״י כא״י ימי׳ שכולו חדש נוף א׳  הקימץ ו
 דשלנו נזילה. אינה למחיד ממנו נבראים שיהיו מפר

.ימופו לא ולכך .היא

ונשלם תם
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