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 דברי שכל רואי אחרי ראיתי גם כן. אמרו הנביא אליהו שם על שנקרא המדרש שבבית:אמר
 פס"ד עולם ימי בחלק עינים מאור בספרו האדומים מן עזריה לר' במלה מלה הם שבעהבאר
 שבדפוס אלא אמרו בשם דבר הזה הגאון שאמר ספק ובלי של.ד. במ:טובה ראשונהשגרפם
 אליהו דבי שתנא ספר יורע כל יסתפק לא וכהיום המקנאים. חמת מפני המקורהשמ.טו
 רבה אליהו סדר היינו אליהו דבי תנא אם הוא, לדון שיש במה אשם הנביא, אליהו הואכגמרא
 שלפניו האי היינו הפכר אליהו הסדר ואם לחוד, והאי לחוד האי או ענן. לרב שלימדוזוטא
 חכמי דברי למתיר שאבא קורם אמנם להלן. אזכירם כאשר זמרו חכמי דנו זה שבסין לא.או

 האמוראים; בפי והוא שלפנית בסדר שנמצא מה אערוךזמנם,

 דאמוראי. במימרא אליהו מדר דברי ו'מאמר
 יוחנן.ר'

 לו שנזדמן מלאך אוהו יוחנן ר' אמר 1:ו', לילה עליהם ויחלק ע"א(, )צ"1סנהדרין
 מלאך אותו אמרו כ"ח(, )צד פיה לפנסו גבר, הרה אמר והלילה ש:' שמו לילהלאברהם
 : שמו לילה אברהם את לסעדשיצא

 בניו כני ראה כחו תשש דן עד צדיק TniK שכא כיון יוחנן א"ר דן. עד וירדףשם.
 ובמכילתא וכו', בדן נתן האהד ואת אל בבית האחד את 1.שם ש:' בד; ע"ז לעבורשעת'ד.ן

 לאברהם לו שאמר אלא וכו' השבטים באו לא עריק דן, עד וירדף כיוצ"ב פ"ב. עמלקדמם'
 דן ער ד"א ברכה, סוף ובספרי מעל.ו. כהו ותשש ע.ז לעבוד בניך עתידין הזה במקוםאב':.
 וע"ז הפסל. את דן בני להם ויק.מו ש:' כענין ע"ז עובד שהוא דן של זרעו שהראהומלמד
 הקב"ה הראה שעה באותה כ"ח(. )צד פיה ולפנ.נו כיד. אות שם במכילהא במ"ערמזתי

 בני גניה ואם וגו', להם ויקימו שנ' מעליו כחו ותש בדן ע"ז עובדין בניו ש:. אבסולאברהם
 מייתי ולא ואפרים, דן "יפו בניו ש:. אלא להניה שלא נראה ויותר בספרי. שהוא כמו יהאב:י.

 הועתקו לא ועכ.פ בדן. האחר את ג"כ אח"כ שהעמירו נרם שזה הראשנן. על אלאהמקרא
 והתלמידים קרומה מסורת היא 1כ1'. מלאך אותו אמרו שאף רעו עליו ..ג.ד מהגמרא.הדברים
 לפנינו והיא כשמו כחו דתשש הא שאמרי וכמי בשמו לכבל והביאיה יותן מך'שמעוה

 :במכ.לתא
 שנ' בא"י אחר כרך שהוסיף מפני למלכות עמי. זכה מ.מ יוה:ן א"ר ע"ב(. )ק"בשם

 בבי"המר והחכמים אליהו בין בזה שנדבר מה מסופר מ"ט( )צד פיט ולפנ.נו וגו'. ההר את1.קן
 העתק כאן שיש קורא שום דעת על יעלה ולא כן. השיבם ושאליהו בירושלים.שריל

 זה בשמו, אמרוהו והתלמידים ברייתא. בשם או כ; אמר מדעתו יימן ר' אם אולםמהגמרא.
 : יתבררלא

 שתי שהרחיקה לגימה גדולה קטמא בן יום. ר' משום יוה:ן א"ר ע"ב(. )ק.גוטס
 הקרובים את מרחקת אמר. דיריה יוח:ן ור' וגו'. קדמו לא אשר דבר על ש:' מישראלמ'שפהית
 עולה ושגגתו הבעל. נביאי על שכסה ומשרה הרשעים מן עין ומעלמת הרתקים. את.מקרבת
 לו קראן בשכר יותן דא"ר מיתרו. הרחוקים את ומקרבת ומואב, מעמון וכו' מרחקתזדון.
 )והיא ממיכה הרשעים מן עינים ומעלמת וכו', המית בלשכת וישבו ב:יו בני זכו להםויאכל
 ויהי דכתיב השיא. ערו של מחב-רו הבעל נביאי על שבצה ומשרה לזה(, קודם נתן לר'בר'יהא

 יונתן הלווהו אלמלי רב אמר יהודה רב דאמר זדון עילה ושגגתה וגו', השולחן אל .ושביםהם
 שאול נהרג ולא הארוסי דואג נטרד ולא הכהנים עיר :וב נהרגה לא לחם ככרות שתילדוך

 ישראל גדולי את שהורגת פת של עונשה כמה וראה בוא ס'(, )צד פי"ב ולפנינו בניו,וטלשת
 ושאול נוב ממקום למד צא ישראל, גדולי את שהורגת מבן השקר. נביאי על שכינהימשרת
 למד צא וכו', שכינה משרת שהיא ומגין גדול. עפש דוד על שנענשו אה.טוב בןשהימלך
 אחד נביא בא וכו'. נהנית ואם ממנו תהנה אל הקב"ה איל ישראל מלך אל שכא :ביאטאותו
 ! וגו' יושבים המה ויהי שנ' רו"הק עליו שרתה לו שכאש אעפ"י וגו'. :ביא אני גם לוואמר

 אלא מהגמראי ירע הזה המאמר שבעל שיאמר בקדקדו מוח לו שיש אדם שום שאיןיבמדומ:י
 אמר קסמא בן ריי הערן. בזה דברו התנאים בימי שכבר אלא מנה. זה העתיקו ולא לקחולא

 פסל rwll המערכה עשן והיה מילין נ' לשילה מגרב אומר נתן ר' ותניא וכו', לנימהגדולה
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 מצויה שפתו לו הזיחו הקב"ה להן אמר לדוחפו מה"ש בקשו בזה זה מתערביןמיכה
 :ביא. על שכינה ומשרת ישראל גדולי את שהורגת אמרה שלפנינו וברייתא דרכים,לעוברי
 כרייתות מכ' ירעו הש"ס ומסררי כהדא, ברייתות הג' אלו כל וכלל יוחנן ר' ובאהשקר,
 מה עפ"י יוחנן ר' דברי ופירשו ידעו לא שלפנינו ומברייתא יתרו. בענין יוחנן ר' שאמרוסמה
 מסתברא אולם מקראי, להו פשוט הוה וכו' שכבתו דמשרה והא בבבל, רב אמר ריישאמר
 יוחנן, ר' שהזכירה קסמא בן דריי ובברייתא נתןי דר' בברייתא מיוסדים יוחנן ר'דדברי

 : שלפנינוובברייתא
 עם להשות ישראל מלך יואש בן ירבעם זכה מה מפני יוחנן א"ר ע"ב(. )פיזממחים

 אמציה וישלח דכתיב לה"ר. קבל דלא ומגלן עמוס, על לה"ר קבל שלא מפני יהודהמלכי
 אמרה שכפה לו, אעשה מה אמר ואם כך, צדיק אותו אמר ושלום חם אמר וגו'. אל ביתכהן
 את להשיב שזכה לענין לה"ר. קבל שלא קפ"ח( )צר פיז ובזוטא פיח( )צד פ"ז ולפנינולו.
 אלא היא מנבואתו לא נתנבא ואם נבואה באותה ה:כיא אותו נתנבא לא ח"ו איל ישראל.נבול
 ב:כיאים כבוד נוהג אדם יואש בן ירבעם על עליו אמרו בזוטא, שם ואמרו היא, השמיםמן
 קרום סין שזה ויראה הנביאים, וכבור לה"ר כענין אלא כאן הדרושים השתוות ואין וכו'.היה

 לפנינו: עקרו וא"כ יהודה, מלכי בין ירבעם נמנה למה טעם לדרוש יוחנן ר' בוונשתמש
 וגו' מרודר שלח ההיא בעת רכתיכ היא מאי פסיעות ד' הני ע"א(. )צ"וסנהדרין

 לספדו פנאי יהא שלא כדי )רשיי היה שעות שתי אחז בו שמת היום אותו יוחנן ר'דאמר
 ה.ומ דאותו )רשיי ניהליה שע. עשר להגך קוביה אהררינהו ואיתפח ח,קיהו חלה וכיולקברו(,
 עשר השמש ותשב וגו' המעלות צל את משיב החי דכתיב nluw), כיב של היה חזקיהש:תרפא
 כעמא ולא הא. כי גברא איכא אמר ואיתפח. חלש חזקיהו איל האי, מא. איל וגו'.מעלות
 לאלהא שלם ד.רושלם לקרתא שלם חזקיה למלכא שלמא ליה כתבו שלמא, ליהלשדורי
 היכ. להו אמר אחא כי ההם. הוה לא שעתא ההיא הוה. דבלאדן ספריה :כוכד:אצררבא,

 אמר לכסוף. ליה וכחביתו רבא אלהא ליה קריתו להו אמר בתבינן. הכי ליה אמרוכתכיתו.
 ליה אמר. חזקיה. למלכא שלם דירושלם לקרתא שלם רבא לאלהא שלם כתובו הכיאלא

 גבריאל א"א פס-עית ארבע כררהיט בהריה, רהט פרוו:קא. להוי איהו דאו:רתאקריינא
 ישראל. של לשך:א."ם תקנה ה.ה לא והעמידו גבריאל בא לא אזלמלא יוחנן א"רואיקמיה,
 )שהכאת. כך השיבו לירמיהי וגו' רצחה רגלים את כי שפ.רשו דלע.ל אהא בגמרא להומ-ית.
 ימה אמרו, המאמר ובאותו אליהו(. בסדר לפגינו והם סתם בגמרא שנאמרו המאמרים ביןלע-ל
 מא. פם.עות ד' ה:. שאלו וע"ז וכו'. כבודי אחר שרץ רשע לאותו ששלמתי פסיעות דיכשכר
 שהיא כמו פס.עות ג' )או פסיעות ד' האגרת להחויר ורץ מכסאו מרודך שעמד זה ומאורעה.א,

 ההיא שמעת איל אלעזר לר' שלח זעירא ר' שקלים. לפ' כהנא דר' כפסיקתא :זכרבהגדות(
 המאירע זה שם ומסופר וגו'. גוי תרומם צדקה פסוקא הדין על הפא ר' דריי דהוהמרגליתא
 מסוכן עוש'ן שעכ"ים וחסד צדקה אמר הונא ר' תשא כ. פ' בתנהומא לפגינו והוא אחר,באופן
 בטחון ג"כ מסופר ונו' רעהו משקה הוי פתח רב פ"נ אמתי ובמדרש וכו', לישראל להםה.א
 דה-ינן )ויראה חי:יא לר' והוא שעברתי כמעט בפ' פ.ג רבה בשה.ש ג.כ והוא הפא. ר'של
 ופסעת מכסאך עמדת אתה אמרו ושם מקומות(. בהרבה מתחלפין אלו שמות דב' הונאר'
 מרירך ואו.ל :כיכד:צר וכו' מלכ.ם ג' ממך מעמיר שא:. ה.יך שם. ככור בשביל פכיעותג'

 היך על לעמוד ברור פתה לנו ואין האנדה בעל. של פיוטי; דרכי לנו שנעלמו ואםיבלשצר.
 הם בזה המלות, וכמשמעות כפשוטן הרכרים שאין דעת כר לשום יסופק ולא דבריהם.בועת

 בלא דבר של וע.קרו ב"ה, המקום של שמו לכבוד שעשה במה למרורך זכות שהיהמטב.מים
 :בוכד:צר והב.א הקב"ה גלגל ולא קטיו( נצד פ"כ לפנתו הם פיוטים בדברי השונ.םציורים
 ושטחיות קב"ה( )צר בפכ"ר ונכפל שבשמים. לאבינו כבוד שנהג מרודך של בשכרו אלאבעולם
 : אליהו מדר לדבר. שונים פירושים אלא שאינם האגדות, אלו לכל המקור שהוא מראיםהדברים

 יותן א"ר רנה אמר ההוא בלילה העם ויבכו וגו' הערה כל ותשא ע"א(, )כ"טתענית
 בכיה לכם קובע ואני הנם של בכיה בכיתם אתם הקב"ה איל היה. כאב תשעה ליל לילהאותו

 ערב היום אותו נוסחאות ואיכא ע"א(, )ל.ה ובסוטה ל"כ( )קיד בסנהדרין ג"כ והואלדורות,
 ברוך קמיה( )צי פכ"ט ולפנינו לדורות. בכיה להם אקבע ואני וכו' בכו הן וכו' היהת.ב

 בכייה להן נקבע ישראל שבכו חנם של בכייה אותה בשביל פנים משוא לפניו שאין ב"ההמקום
 הוא הסתמי המאמר שזה כראה היה. ת"ב ליל הלילה שאותו הרכר הרחיב ריי והנהלדורות,
 ריי והסמיך בלילה תבכה בכה המקרא דרשו שם ובסנהדרין הרהיבו. וריי הקרוםהמאמר
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 דרשות שם ועוד ושני, ראשון מקדש על תבכה בכה ודרש כלילה. מלת על שםדרשתו
 הועתק ולא אחר בענין דרשו קנ"ד( )צר פיל ולפנינו ל"ו, אות במ"ע עליהן ורמזתישסות
 : כלוסמשם

 נביא.ם מתק:ת שהן השנה ראש של טובים ימ.ם ב' בעצן דע.רובין מפיגבירושלמי
 ש:. משמרת להיות ל. נרם מי ::1'. בי :חרו אמי בני ?חנן ר' בשם ח.יה ר' בא ר'ה-אשו:ים.

 שכר מקבלת שא:. הייתי סבירה בארץ, אחד יום שם-תי שלא על לארץ[ ]בחוצה ,בסיריא(.מים
 יוה:ן ר' וכו' בטיר'א הלית ב' להפך.ש לי גרס מי א'. על אלא שבר מקבלת ואצי שסם;ל
 ר"י בשם חייא ר' אמר פ"א רבה ובשה"ש וגוי. טובים לא חיקים להם נתתי א:- גם על.הן.קרי
 ומעשרות תרומוה לענין אחר בטעון פ"ב ובאדר": ד'ו"ט. הא אמר ריי כשם בא ור' רחלהיא

 ובפסיקתא הכהניס. סגן לר"ח שם הוא ואולי הפרישו, להם ואמרו שבדיהם :ביאיםשעמדו
 עפ.י שהוא הספון מוכיח וגו' שודר אהלי אמקרא הדרוש כל )פכ.ח( בבל :ה-ית על פ"רבתי
 וגי' שורר אהלי בדרוש קמ.ט( )צד בפ.ל לפנינו והנה סתם, שם הדרוש וכל רבא. אליהונדר
 העולמים רבון הקב.ה. לפני כניי אמרה כת.קו:ם, המשדות אין אחם וא.:ם. .צאי:י כ:-ד"א

 ושנים אחד ?מ עושה אני הרי עכשו כתיקונו, והוא אחד יים עושה ה.יה. ארסת. עלכשה'-ה.
 בן ואחאב עוור בן חנניה כגון וכו' בי :הרו שלי איך" ב:י יכו' כת.קו:ו אחר ואץיושלשה,
 אמי ב:. הכשים מגן ר.ה של בררושו ותה וכו', שקר עלי ש:תנבאן מעשיה בן וצדקיהקוליה
 ותפס השקר, :ביאי הס אמי כני כתיקונם שאפם המיעדות על שלפ:':ו ובדרייב ה:ביא-ם.הם
 הועתק לא ועכ,פ חלות, ושתי טוב.ם ימים שני על וראשו הכה:.ם סגן ר"ח של בם::זןר"

 ר.ח של סכונו עפ.י הרחיבו ור.' הקרום. הוא שלפ:י:1 שהדרוש נראה ואדרבה משם,לצי:.
 : הכהדםסנן

 התיבה אל ובאת דכתיב בתיבה( המטה )בתשמ.ש דנאסרו ומגלן ע"כ(. יק."במנהדרין
 אמרו מיכן יוחנן וא.ר וגו'. וב:.ך ואשתך אתה התבה מן צא וכתיב וגו'. ואשתך יב:יךאהה

 כיון קטת(, יצר פל.א לפ:.:י ה.א אמ:ם אמרו. והיכן שאמרו הם מי המטה. בהשמיששנאסרו
 לבדם, ב:יך כשי אשתך לבדכם. ובפך אתה וגו' אתה בא הקכ.ה לו אמר לעילם :חשבא
 בירושלמי לה ומי.ת. מ"ג, א"ת שם במ.ע ו;'.' וכו'. לו התירן ההצה מן צא הקשה 'ל א שיצאכיון
 מקרא טעמא וא.ה. אמרה כ-י'תא מהא. :מי דר'. ואמשך וכו'. בתיבה שמשו ג' דתנ.:ן מהמן

 מסתבר אמ:טקאמר.
 יות-

 לפ:':י: היא הדבר שמקור
 עמד מועטין שצדיקים הקב,ה ראה יוח:ן איר אבא בר חייא ר א ע'ב(. יל.היומחז

 שלפנסו במאמר הוא הדרוש זה 1.פוד ונ.'. ארץ מצוקי לה' כ. ש:' ודיר דור בכלושתלן
 ואין א-ץ מצוקי לה' כי קפ.א(. )צד פיה זיטאבאליהו

 מציקיי
 ויתקבצו שנ' הכמים תלמידי אלא

 תלמידי אותם וקרא דוד תלמיד. ה.ו א.ש מאות ר' אלו המדר ~ה ולרעת וגו', מצוק איש כלאליו
 חכמים: תלמ.די של מיתתן :בל שביקש ק"ט( )צד בפ'.ח וכ.החכם-ם,

 וכו', נביאים לד' תתלת יוח:ן א"ר וכי' בהושע ה' דבר ההלת ושב(, ע.א )פ";פסחים
 דבלים השם בביאור לו .עוד יהירה, ורב רב שביארוהו נומר, השם כב.אור בשמו שםשיד

 ור.י שמואל אחר בדרך וכיארוהו רעה. דבה בת רעה דבה לפגיון שהוא כמו שםשנתבאר
 ולא המאמר מעיקר הוא דבלה בת שהביאיר אמר. שמואל וצ"ל טים הוא ושמואל)וה:וכחא
 לפנ.נו ה.א שם, הסתמית הבר.יתא א. המיס-א כל והנה גומר,. השם רק ב.אר לא שהואמרב.

 המאמר שכל לפנינו, :תיסף ייח:ן ר' בשם שנאמר ומה לע.ל. שתכרת. כמו פיט זוטאבאליהו
 נאמר  וכבר מגליון, היספה אלא אצה ובו', שעה באיתה ער  וכו' ההלה שנאמר קפ"ז()צר

 שהזכרתי וכמו מהגמרא הועקתי לא  שלפועו הרברים ועב.פ  שבכולם. זקן בארי בןוהושע
 :'1: צד לעילכבר

 מתחיל שהוא מי כל יוה:ן ר' בשם הנ.ן ור' מימון ב"ר ריי פפ"ה, רבהבבראשית
 ר"א בשם הונא ר' וכו'. מיהודה למד אתה ממי בניו ואת אשתו את קובר גומרה ואדיבמצוה
 וכו', שמו על נקראה היא ונומרה בא ואחר גומרה ואכו במצוה שמתחיל מי כל ריה"ג שלבזו
  שצ"ל ספק ובלי וכו',  שמתחיל מי כל אבא בר חייא א.ר פ.ח רבה בדברים ייה:ן דר'והא

 בסוטה יכ"ה ח:עא,  בר  המא ר' בשם לוי ר' ההם  אמרה ברי"הג רר.א והא ?הנן, ר' אמראיחב"א
 צ"ל ואולי נחס:., בר שמואל ר' ההם אמרה יוח:ן דר' והא ה:י:א. בר'  המא ר' בשם ע.ב()י"ג

 הושע )כענין אמרו מיכ, קפ"ה( )צר פיט זוטא כאליהו לפנינו הוא ועיקרו יוחנן. א"רארשב"נ
 נתוסף ואח.כ לו, אשר ובכל בנפשו מתחייב זה הרי גומרה וארו מצוה העושה כל אלה(בן

 י"ג: אות במ"ע ועיי"ש הקדום המאמר שהוא ספק ובלי בניו. ושני אשתו וקוברמגליון
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5" 1' מאמרמבוא
 לוי, בן יהושער'

 והמטים שנ' בגיהנם :ופל ת"ח של מטתן אחר המספר כל אריב,ל ע"א(, )י"סברכות
 וכו', עבירה שעבר ת"ח ראיתה אם ישמעאל ר' דב. דתנא הא מייתי והדר וגו'.עקלקלותמ

 שכל למדהה הא ומסיים וכו'. עבירה שעשה ת"ח ראיתה אם אמרו מיכן ט"ז(, )צר פ"נולפגינו
 שם דור כענין בזכותן שמיעטו מה מיעוטי ופי' שכינה, אחר מספר ת"ח מיעוט" אחרהמספר
 הסוכה, מדרך שנטו מה כלו' 11, לכוונה מטתן במלת נשתמש ורי"כל כ"ח(, אות במ"ע)עיי.ש
 : הערוך( פי' כשם כגליון )עשש עקלקלותם והמטים אמקרא לסמכוכדי

 לו קורע,ן כחו בכל מברך, רבא שמיה יהא אמן הערה כל ארי"כל שב(, )קייטוטבת
 משוס פרעות בפרוע מ.ט ה'. ברכו עם בהת:רב בישראל פרעות כפרוע שנאמר דינו,נזר

 אבא בר חייא ר' t(~cs דמתרגמין פרוע כנון פורענות ביטול פרעות בפרוע )רשיי ה'רברבו
 כי התם וכתיב פרעות כפרוע הכא כתיב לו. מוחלין ע.! של שמץ בו יש אפי' יוחנן ר'אמר
 נתלה הוא שלשינו שהמאמר לפי אתם רב(, )צד פ"י לפנינו הוא דבר של ויסודו הוא,פרוע
 רצון עה לענין קראי ההם ימיית. אהא תחלה, אעתיקם ע"א( )ח' ברכות במס' בברייתותג"כ

 ברבים בי לי מקרב נפשי בשלום פיה וכתיב ימאס ולא ככיר אל הן מתפללין שהצבורבשעה
 אל הן שנ' רכים של כתפלתן מגאם הקב"ה שאין מנין אומר נתן ר' הכי :מי תניא עמדי,היו

 הצבור עם ומתפלל ובג"ח כתורה העוסק כל הקב"ה אמר וגו' בשלום פדה וכתיב וגו'ככיר
 שאין מניין תניה פתמא, כולא אלפם הרב ובגי' אויה. מכין ולכני לי פדאני כאילו עליו אנימעלה
 לבני פראם כאילו עליו אר מעלה הכנסת בבית ומצוי ובג"ח בתורה וכו' מואסהקב"ה
 וכו', מנין תניה סתמא. הר"יף כגי' ברישא הרא"ש וגי' הדורות, כל כגף עד השומותמבין
 שקרית הצבור עם ומתפלל וכו' הקב"ה אמר רשכ,י אמר נפשי בשלום פדה מאי גריסוהדר

 נפרע הקב"ה בס. שם, לפ:י:1 הדברים אלו כל של ועיקרן הגמרא, כגי' וכו' אני מעלהוערכית
 ולבי"המד לכי"הכנ ומעריבין משכינוין שהן אדם בבני כפירש"י( )ולא מאויה לישראללהן
 ומברכים בעם כמתנדבים וגו' בישראל פרעות כפרוע שנ' באמן הקב"ה את ומברכין אמןועונ.ן
 ומעריב משכים שהוא נמיו וגו', נפשי בשלום פדה אומר הוא עליהן תמיד יום בכל הקב"האת

 ת"ח לו שיש מי נפשי. בשלום פדה אומר הוא עליו עד" להיות עשרה להשליםלב."הכנ
 פיט ושם וכו', נפשי בשלום פדה אומר הוא עליו וכו' ומפרנסו ומכלכלו ינו והיה וכו'כשכונתו

 לבי"הכ: ומעריבין משכימ.ן שהן אדם ככני האומות מב.ן ישראל את מושיע הקב"ה כמה :'()צד
 י"ג: אות כמ"ע ועיי' בשמשיהן. או בהן תמיד יום בכל תורה בדברי ועסוקין לבי"המדאו

 נמוכ. גדולים כמה וראה בא אריכ"ל ע"ב(, )מ.נ בסנהדרין ג"כ והוא ע"ב(, )ה'סוטה
 והשאר קיים. שכי"המק בזמן ואר"יבל )בםגהדרין. קיים שבי"המק שכשעה הקב"ה. לפניהרוח
 שפלה שרעתו מי אבל בידו, מנחה שכר תהה בידו. עולה שכר עולה מקריב אדםליתא(
 ולא נשברה, רוח אלהים זבחי שנאמר כולם הקרבנות כל הקריב כאילו הכתוב עליומעלה
 הוא המאמר של ועזינו תבזה. לא אלהים ונדכה :שבר לב שנ' נמאסת תפלתו שאין אלאעוד

 שבתורה זבחים מכל יתיר שפלה כפש נמוכה רוח שטובה אותו ומודיעין ק"ד(, )צד פי.חלפנינו
 וכו'. חטאת וכו'. מנחה בידו, עולה שכר עולה מקריב ארם אמרו מיכן וגו'. אלהים זבחישנ'
 וכחים כל הקריב כאילו הכתוב עליו מעלה שפלה שדעתו מי אבל וכוי, שלמים וכו'.אשם

 מכאן ולשון וגו'. אלהים זבחי אלא נאמר לא וגו' אלהים זבח וגו'. אלהים זבחי שנאמרשבתורה
 אמרו הבית שבזמן אלא קיים שבי"המק שכשעה כאן. נאמר לא גס קדום. מאמר שהוא מוכיחאמרו
 נמאסת. תפלתו שאין אלא עוד ולא עליו והוסיף וכו', וראה בוא בלשון בו נשתמש וריב"לכן,

 מהגמרא: לעינו הועתק לאועכ"פ
 את חכמים אמרו ענין. באותו שם לדבר. אליהו בסדר הרבה הרוח נמותובענין

 פליג ע.א( )ה' סוטה דבנמרא איוורא מסברא(. והוספתי הגהתי )כן דכא, אתי רוח ושפלדכא
 אף קדום מאמר שהוא דעתי הנה דכא, את אני וח"א דכא אתי ח"א המרא. ור' הונא ר'אמוראי

 והד וכו'. הרב העולם דברים בשמונה אמרו מיכן ע"ד(. )צד בפטר האמוראים: בפישנמצאהו
 ונבוכד:צר. סנחריב פרעה מרום. ואנשי הפלגה דור המבול דור שם ופורט הרוח, גסותמינייהו
 הרוח גסי אילו מים עלי כארזים ק"ו( )צד ובפכ,א דברים, שמוגה מתוך העולם מןש:עקרו

 הרוח גסות בשביל וכו' אחיתופל קנ"ז( )צר ופל"א עליהן, מנינין תורה שדברי כלו'שבישראל.
 אנשי ופורט העולם. מן נעקר הרוח גסות בו שיש מי כל קנ"ח( )צד ושם העולס, מןנעקר
 ישראל. מלך ושאול מדבר א:שי פרעה ו:בוכד:צר. םנחריב טרום, ואנשי מגדל אנש.מכול
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 ו' מאמרמבוא66

 וכו'. ע"ז עובד כאילו דיוח גסות בו שיש אדם כל רשב"י משום יוחנן א.ר שב( )ד'כסוטה והיי וכו'. הרוה כנטות תועבה האמר זרה בעבורה תועבה :אמר כולם דברים אחריומסיים.
 לסכול יכול אין ידיו מעשה והכל שלו שהכל הקב"ה אף מסיים ובסוף קראי. הנך ג"כומייתי
 מר ואיתימא חסדא א"ר ע"א( )ה' שם ובסוטה אוכל. לא וגו' עינים גבה שנ' הרוח גסיאת

 ומיית. וכו', בעולם לדור יכולין והוא אני אין הקב"ה אמר הרוח גסות בו שיש אדם כלעוקבא
 י"א עור האמוראים מדברי שם :זכרו והנה אוכל, לא אתו אלא אותו תקרי אל ורריש קראהא

 בתיספתא א.תא הדורות במין אולם דבר. מהם נזכר לא לפנינו אמנם הרוח. גטי כעניןדברים
 לא טרום אנשי וכו' אלא נתנאו לא מגדל אנשי וכו' אלא נתגאו לא מבול אנשי פ"נדסוטה
 ו:בוכדנצר. מנחריב נזכרו ובסוף וכו', נתגאה לא מימרא וכו' נתגאו לא מצרים וכו' אלא:תגאו
 מדום אנשי ת"ר וכו'. המבול דור ת.ר ע"א( )ק"ח כסנהדרין ברייתות אלו מקצת רגנןותנו
 לפנינו. שאכר כמו הרוח גסי בין ישראל מלך שאול נזכר לא אלה ובכל ע"א(. קיט)שם

 ובמ.ע עניו. שהיה היא בירו שהיו הזכיות מן שאחת אמרו מ"ח( )צד דהחודש בפסיקתאואדרבה
 שהיה עליו שאמרו דכרכות ותוספתא רבה ובמדבר שמואל מדרש על רמזתי כ"א אותשם
 קבין ולא העתיק ולא לעצמו. דרך היא אליהו סדר  שדרך לדו, יש אלה מכל רוה. ושפלעניו

 : אחרים מדברידברים
 ע.רו זלגו וגו' ודרדר וקוץ לאדם הקב"ה שאמר בשעה ארי"בל ע"א(, )קי"חממחים

 תאכל אפיך בזעת לו שאמר כיון אחד. באבוס נאכל וחמורי אני רבש"ע לפניו אמררשעות,
 לאד"הר הקב"ה לו שאמר כיון וגו'. ודרדר וקוץ קם.א( )צד פל"א ולפרנו דעתו, נתקררהלחם
 לחם. תאכל אפיך כזעת ש:' לחם תאכל איבריך והזדעזעו הואיל איל איבריו, מרעזעוכך.
 בסמק מתנבאים ואינם שמתנבאים נביאים שני כסגנון מזה זה רחוקים המאמרים אלווסגנון
 את ואכלת הקב"ה לו שאמך אדה"ר ששמע כיון שניהם. הרככת נמצאת פ"א ובאדר"נאחר,
 הקב"ה איל אחד, באבוס :אכל ובהמתי אני רבש"ע לפניו אמר איבריו. נזדעזעו מיד השדהעשב
 הכתובים סתירת על מיוסד הדרוש ע.קר והנה לחם, תאכל אפיך בזעת איבריך ונזדעזעוהואיל

 לפנתו והשוה להם. תאכל אפיך בועת אמר ואח'כ השדה עשב את ואכלת אמרשכתחלה
 תאכל אפיך כזעת לו ואמר עליו הש-ת ורחם אד"הר נזדעזע הראשון שבמאמרהכתובים,

 יונתן בתרגום תפס זו ובדרך לבהמה, שישווה היתה שההזדעזעות הוסיפו ובאדר"נלחם,
 שאמר האדרתי סגנון ושינה ודרדר. וקוץ אקרא רישא על דרשתו את סמך ורישלעיי"ש,
 כמכו פ"כ ובב.ר דמעות. מילוג מהזדעזעות שאה גם אחד, כאבוס נאכל וחמוריאני

 :קשר אני מה אמר פנ.ו הזיעו כן אד"הר ששמע כיון שם, ואמרו אפיך בזעת לשון עלהררוש
 שלפנינו הפשוט הסגנון ועכ"פ לחם, תאכל פניך והזיעו הואיל הקב"ה איל כבהמה,לאבוס
 : קדום היותרהוא

 אבהו. ור'רב
 מאי אלהים. יראת מושל צדיק באדם מושל וגו' ישראל אלהי אמר ע"ב(. )ט"זבמו"ק

 ששי צדיק. בי מושל מי בארם, מושל אני ינו'. ישראל אלהי אמר היק אבהו ר' אמרקאמר,
 וגו'. בשבת יושב וגו' הגבורים שמות אלה ומבטלה(. בי מושל צדיק )רשיי ומבטלה פירהגוזר
 יושב שהיה בשעה בשבת. יושב דוד, של גבורותיו שמות ואלה ה.ק אבהו א"ר קאמד,מאי

 היאירי עירא רביה דהוה כמה דבל קרקע, ע"נ אלא וכסתות כרים ע"נ יושב היה לאבישיבה
 יחיב והוה לרשן, דוד מתני הוה ניגשיה נח כי וכטחות, כרים ע"ג לרבנן להו מתני הוהקיים
 הקב"ה איל רב אמר החכמוני. י עליה קביל לא וכסתות אכרים מר ליהוב ליה אמרו קרקע,ע"ג
 ערינו הוא אבות. לשלשת ראש תהא השלישים. ראש מבטלה. ואתה נזירה נוזר שאני כמוניתהא
 מקשה היה למלחמה שיוצא וכשעה כתולעת עצמו מעדן היה כתורה ועוסק יושכ כשהיההעצני.
 בפעם חלל מאות שמונה ומפיל חץ זורק שה-ה אחת, כפעם חלל מאות שמונה על כעץ.עצמו
 בדבר רק ואמרה, קול בת יצתה אלף, אחד ירדף איכה דכתיב מאתימי על מתאנח והיהאחת*
 אלהים, יראת על ג"כ :משכת באדם שביית מפרש ח'( )צד ש"ב לפנינו והנה החתי.אוריה
 אלהים, ביראת מושל צדיק אומר הוי מושל( שנקרא בהם מי )כלו' בצדיקים מושל מיופירשו

 בגמרא, אבהו ר' שפירשו סמה לגמרי נוטה לו מסכים שהלב הפירוש וזה יצרו. את הכובש:ה

 דברי לפרש הגמרא הוספת הוא :ליה. קביל 5א ;ד זכז' רביה דהוה כמה רכ5 מן זה כ5ן
 לארמית: עברית מן הלעזן סגנון נשתנה ולכך אבהו.ר'
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 על לא המלך דוד אכל לשיו. בישיבה יושבין העם וכל בשבת יושב מפרש, ט"ו( )צדוכפ"ג
 שהוא אלא אבהו כר' )וזה וכו' תורה ומלמד הא-ן על יושכ היה אלא הספסל על ולאהכר
 סמ.כה בה שאין בישיבה יושכ אתה תחכמוני אחף דבר דוד(, של גבורותיו הגבורים, לפרשהוסיף
 ראש מתיל אחר( כענין אבל ג.כ רב פירשו תחכמוני הפירוש )וזה וכו' אמרו מיכן כמוניתהא

 צדיקים נ' עם תחלק השלישי, ראש ד"א לתורתי, ראש שתהא השלישים(, )כגמראהשלישי
 הוספת. וו.:יציא דפוס )עפ"י וכו' אבות, של ראשון שההא השלישי, ראש נד.א ויעקב יצחקאברהם
 ישראל לכל ראש שתהא השלישי ראש ד"א הגמרא(, עפ"י הנהה אלא שם שאינו ואפשרהדברים
 יוצא כשאתה כתולעת, מעורן שתהא בבי"המד יושכ כשאתה העצני. עדינו אחר דברוכו'.

 אמר מאתים. אתה חסר וגו' חלל מאות שמונה על לשיי, שכרך מה כעץ, קשה תהאלמלחמה
 רצונ. עשית אתה אכל וכו' כתבתי כך לא כני דור איל מאתים. חסר אני מ"מ רב"שעלפניו
 .רג.ש מרגיש לב כל והנה מאתים. חמר לפיכך החתי אוריה בדבר רק רצוני כל עשיתולא

 : מהגמרא לפרנו הועתק לא ועכ"פ ורב. אכהו ר' כפי קצת ונשתנה לפנסו, הדרוששעיקר
 אבהו ר' ויך. דראו משום בארון, ראו כי שמש בית באנשי ויך וב'(. ע"א )לייהסוטה

 בז.ון לשון ראו והאי לבכרו ממלאכתן בטלו לא )רשיי היו ומשתחוין קוצרין ח"א אלעזר.ור'
 הכעיסך מי )רשיי דאימריית אסריך מאן אמור. :מי מילי וח"א שחרחורת(, שאני תראוני אלכמו

 אבהו ר' איש. אלף וחמשים א.ש שבעים בעם ויך דאיפייסת. עלך אחא ומאן וכו'(,כשכעסת
 שקול וא' א' וכל היו אלף נ' ות"א אלף, כנ' שקול וא' א' וכל היו איש ע' אמר חד אלעזרור'
 ליחול הארון את שראו כיון שמש בית לאנשי להן היה רה(. )צד פי"א ולפנסו סנהדרין.כע'
 כשעה הארון לפני וליפול ולבא הקודש( את כבלע לראות )שלא פניהם על ולהניח כנדיהםאת
 ועד העולם מסוף הקב"ה של שמו 1.תקרש ויתגדל הארון, שיתכסה עד כשלש כשתיםאחת
 הארון את כשראו אלא כן 1WX לא הןסופו.

 שוחקיי
 דברים ומדברים שרקרין ועומדין וזוקפין

 ותהדרי אלף נ' מישראל נפל לפיכך י וכו', יודעין אינן והן וגו' קוצרים שמש ובית שנאמריתיר.ם
 אלא אותן הרנו לא אמרו אילו, כל את הרג ומי וגו', שמש כ.ת בששי ויך שא' עמהןגדולה
 וגי' שמש כיח בששי ויך מדכתינ דדריש פירוש ארין, ררך בהן היתה שלא שמש ביתטשי
 אלו ועכ"פ בעם, הכה שמש בית אנשי בגלל כלו' וגו', א.ש שבעים בעם ויך כתיבואח"כ

 : ממערב מזרח כרחוק מזה זה רחוקיםהדורשים
 גוז ומלחמת המשיח ימות על גוים רגשו למה המזמור דרשו ע"ב( )ג' זרהבעבודה

 להקב,ה לו אין יצחק ר' בשם ואמרו ישחק. בשמים יושב ש:' עליהן ומשחק יושב והקב"הומגוג
 הוי שעות עשרה שתים רב אמר יהורה רב אמר והא איני ופריך בלבד. היום אותו אלאשחוק
 שרואה כיון העולם. כל את ודן יושב שניות בתורה. ועוסק יושג הקב"ה הראשונות שלשהיום,

 העולם כל את וזן יושב שלישית רחמים, כסא על ויושב דין מכסא עומד כלייה העולםשנתחייב
 לשחק יצרת זה לויתן ש:' לויתן עם ומשחק יושב רב.?ית כים, כיצ. עד ראמים מקרניכולו
 בלבד. היום אותו אלא משחק א.נו בריותיו ועל משהק בריותיו עם יצחק בר נחמן א"רבו.

 שלי. כבור כמא על ישבתי שעה אותה עד העולם שנברא ומיום וע',. ס"א )צד בפי.גולפנ.:ו
 זן צדקה עושה אני היום ושליש הדין, את דן אני היום  ושליש ושבה. קורא אני היוםשליש
 שחוק לטי ואין בעולמי. שבראתי ידי. מעשה כל ואת כולו העולם כל את ומפרנס ומכלכלאני
 גבור.ם ככמה ואומרים מתנאים שאו"ה כשעה שחוק לפני יש אימתי בלבד, אחת שעהאלא
 למה ש:' משחק א:. שעה אותה ועל וכו'. גכורימ אלפים כאלף עלינו יבא עלינו. גאהוא
 בשעה וכו', שהוק ואין שחוק לטי יש אחר במקום אף ישחק. כשמים יישב וגו' גויםרגשו

 ה' אחר.ו כתיה מה וגו', לצדיק רשע זומם ש:' שכהן הכשרים את מבלעין ישראלשפושעי
 לי אומר ולבי 1', אות במ"ע שרמותי כמו פעמים כמה נכפל היום רוטליש זה וענין לו.ישחק
 למה הטעם לפ:י:ו שם ומבאר קרומה, היא שלפנינו האגדה ועכ,פהרבה, מזי זו האגדות שנוטות עד סאון בשינוי לבבל מא"י רב והב.אה עתיקה. פייטנית הנדהשהיא

-YW1 

 שפושעי
 לעולם ישראל על מרובין רחמיו שהקב"ה לפי שהוק. ואין שחוק הכשרים את מבלעיןישראל
 הקרה :תחרט אחר במקום אף זה, על שם והוסיף raw' כשר.ם על כין שבהן רשעים עלב.ן

 שמתחרט זה וטין וכו'. בעולמי אותו שכראתי ממנו ונתחרטתי עשיתי שכר מה אמר הרע,ביצר

 הורידו שהלזים 'דעו 51א מאזהר. הוא וגו' ראו פלשתים סרני וחמשה המקרא אליהו סדר ולדעת'
 העיר בני הקריבו הקוים שהורידיהו אחר היינו וגו' עלות העלז שמש בית ואנשי שכתוב ומה הארון.את
 בעמק: הקוצרים אותן מעשה בזה כיפרולא
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 קרא.. תלתא עלה ומיית. ע"א( )ל"כ בברכות חנינא ברבי המא רבי אמרה יצה"ר עלהקב"ה
 ע"ב( )נ"ב נמוכה אולם כך. מוכיחין שהביא שהמקראות אלא שמתחרט, בפירוש אמר שלאאלא
 היצר הוא מ.נייהו והר וכו', שפראן הקב"ה עליהן מתחרט ר' רב כי אמרי אחא בר חנא רבאמר
 יוחנן ר' בשם דרחב"ח ספק ובלי יוח:ן. ר' בשם התם איתא רברכות חנינא בר' חמא ודר'הרע,
 לא וגו' הנחש ישוך אם שלפנינו המקרא אמנם השמועה. את התם שלשלו שלא אלאאמרה,
 שכן שלפנינו, המאמר קדימת על מוכיח וזה ונגלים, פשוטים יותר מקראות אלא שםהובא
 שהביאו ממח ונגלים פשוטים יותר מקראות מביאים שהאחרונים פעמים הרבה במדרשיםנמצא

 1 להםהקורמים
 לבקש לו שאפשר כל ררב משמיה סבא חינגא כר רבה ואמר ע"ב( )י"בברכות

 להתפלל מחדול לה' מחטא לי חלילה אנכי גם שנ' חוטא נקרא מבקש ואינו חבירו עלרחמים
 מיכן וגו'. לי חלילה אנכי נם ש:' כעניין השיכן הוא ואף פיו(. )צר פי"ו לפנינו והואבערכם.
 מחטוא שנ' חוטא נקרא מבקש ואינו הציבור ועל חבירו על רחמים לבקש בידו שמפק כלאמרו
 כמעט כאמת הדבר שהרי אמרו, מיכן הלשון כמשמעות קדום מאמר שהוא ספק ובלילה'.

 במקרא:מפורש
 א"ר אנשים, שני עם מתייחדת אחת אשה אבל אמתרתין גרמי:ן ע"כ( )פ'בקידושין

 והוציאוה מעשה לא, נמי עשרה בי אפי' כפריצים אכל בכשרים אלא שנו לא רכ אמריהורה
 בעיר אלא שנו לא רכ אמי יהורה א"ר ע"א(. )פ.א התם גרסינן ותו רש"(, )עיי' במטהעשרה
 להתרחק ובעי לנקביו, )ברשיי להשתין מהם אחד יצטרך שמא שלשה שיהיו ער בדרךאבל

 אשתו שמביא )לבעל לו מיסרים ליה, מסייע גימא הערוה, עם מתייחד אחד ונמצאלצניעות(
 היכי כי התם תלתא, הא ואיהו תרי בדרך, עליה יבא שמא חכמים תלטידי שני לכהן(סוטה
 עם מתייהדת אחת אשה תאמר אם אבל איתא. קיא( )צר בפייח ולפנינו מהדי. עליהדגיהוו
 אבל שלימה. עדות כאן אין בעבירה עליה ויבא אחר יעמוד שאם כן, הלכה א.ן אנשים,שני
 כאן יש בעכירה עליה ויבא מהם אחד יעמוד שאם אדם. בני שלשה עם מתייתרת אחתאשה
 כן כמו מזה זה מתביישין אין ששנים כשם )כלו' לשלשה שנים rts הפרש ומה שלימה.עדות

 בפריצים אכל גדולים, ובחכמים חכמים בתלמידי אלא שנו לא שלשה ששנו זה אלאבשלשה(.
 מתייהרת ואינה כן הלכה שא.; ואומרת אמיתניתין פליגי רישא והנה תתייחד. לא מאה עםאפי'
 בח"ח אלא ל"ש דאמר קשיא גופא היא ופריצים ת.ה בין שמחלקת סיפא אולם שלשה, עםאלא

 כשרים בסתם הא וכו' בפריצים אבל אמר ואה"ב לא, כשרים סתם הא גדולים.וכחכמים
 עם אפי' ובפריצים עשרה בי עד כשלשה פגי לא כשרים מהם הא צ"ל כראינו ועלמתייחדת,

 ובירושלמי לא, נמי עשרה בי דאפי' לפריצים כשרים בין ג"כ מחלק רב והנה תתייהר. לאמאה
 אפי' תתייחד לא בפריצין אבל בכש'רין כד.א אבון א"ר אכון, ר' משום מילתא האא"תאמרא
 אלא כן אמר ומסגרתו מעצמו לא דרב ראיה ואביא לפנינו, שהיא כמו מאה ותפם איש.במאה
 איתתא ההיא קאזלא הוה באורחא. קאזלי הוה יהודה ורב רב שם. דאמרינן ביריה. הוהמתניתא
 ואת. אנא כגון הככשרים יימר מי איל וכו' גיהנם מקמי כרעיך דל יהודה לרב רכ אילקמייהו,
 דשמעתא מרה איהו דלאו מוכיח יימר מי ולשון וחביריו. פפי בר חנינא רבי כגון מאי. כגוןאלא
 להכריע  שאין רק קדומה, הלכה היא שלפנינו ההלכה ועכ"פ השמועה, את שלשלו שלאאלא
 י : להו הוו אחרת ברייתא או שלפנינו מברייתא אם למילתייהו. אבון ור' רב אמרו מתניתאמאיזה

 אזמר אליהו שסדר והתלמוד. המשנה על החולקת מפורשת הלכה כאן לירי יבאה הואילי
 שלנו: התלמ~ר על חולק עור שמצאתיו מה כאן אסדר כן. הלכה ואין המשנה נגדבפירוש

 רבי לי. אמר ראיתה* מה בני לו אמרתי ההורה. מן אסור אדם דם אין ל' אמר ע"ג(. )צדבפטיו
 והלא לו. אמרתי אדם. דם כאן אין הא ויבהמהן. לעוף מושכתיכם ]בכל תאכלו לא דם[ )וכל אומרהכהום
 שדמו שכן כל לא לאכילה דרכו שאי; ארם אסור. לאכילה דרכן שהן ועוף וחיה בהמה אם מה ק"ו.הדברים
 בשר כל נפש כי ואומר תוק. הנפש הוא הדם "י הדם אכול לבלתי הזק רק אומר והכתוב עלינו,אשר
 מק"ו אסור האדם דם לדעתו והנה וכו'. באכילה שאסור האדם דם את להביא וגו'[. הוא בנפשוודמו
 התם ליה וקרי מדרבנן. אלא אסור הארם דם שאין בכריתות ערוכה גמרא והנה קרא. ליה וכתבוטרה
 פ.1, אסורות מאכלות ה' בהלכותיו הר"מ ופסק האדם רם מאכילת סולדת שהנפש לפי שתיים, מהלכידם
 עליו חייגין אין האדם ודם וכו' דגים דםאבל

~lwa 
 וכו': פירש אם סופרים מדברי אסור הארם דם וכו' דם

 וקרמתם )במשנה( חכמים ויטנו וגו' וקדשתם העם אל לך למשח הקב"ה איל לב(. )צרבפטיו
 )כגר ככם אומר רב' גרים. קבלת 7ענ'ן גרסינן ע"א( )ט' רבכריתות הגמרא. סוגית כנגד וזהובטבילה.
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 ארמית( )בבועל כאין בו פגעו לא מרב כסא ר' מציה בעא ע"א(, )פ"בסנהדרין
 אקריון. הכי איל אחא וא', יהודה בגרה בחלמיה כהנא לר' אקריונהו ~גמריה, רב אנשיהמהו,

 וכתיב הכותית, על הבא זה נכר. אל בה ובעל וכו', ע"ז זו יהורה בגדה לגמריה. רבארבריה
 ת"ח אם צבאות, לה' מגחה ומגיש יעקב מאהלי ועצה ער יעשנה אשר לא.ש ה' יכרתכתריה
 וגו', מגחה מגיש בן לו יהיה לא הוא כהן אם כתלמידים, ועצה בחכמ.ם ער לו יהיה לאהוא

 בחכמים ער לו יהיה לא הוא ישראל אם קצת, לשון כשי:וי רכ בשם נמי הובא ע"כ( ):"הובשבת
 מגמריה, אלא מדעתיה רב אמרה לא דם:הדרין הגמרא כפי אולם וכו', בתלמידים עצהולא
 כהלכה ששואל מי לא  בחכמים, ער לא ומפרש קע"ת )צר פ.ג זוטא כאליהו לפ:י:ווהוא

 וכו', מגחה המגיש  כהן ולא  בתלמירימ, כהלכה  שמש.ב מי ולא  בתלמירים ערה  ולאבבי"המר,
 או מהבא אי להוכיח שאין אלא וא:ש', רב ואגמרה היא קדומה ב,-ייתא דההיא ספקובל'

 מהגמרא; הועתקה לא לפנינו ועכ.פ לרב, ליה אזמרר אחריתאממת:יתא
 הרע ויעש אלה בן כהושע ביה כהיה לרב אסי ורב כהנא רב איל ע.א(. )מ"חבבימין

 פררמיאות אותן להו אמר וגו', שלמ:אטר עלה עליו וכת.ב ישראל, כמלכ' לא רק ה'בעמי
 עלו לא ואעפ"כ וביטלן. הושע בא לרגל ישראל יעלו שלא כדי הדרכים על ירבעםשהושיב
 ע"ב( )קכ"א ובב"ב בשכי, ילכו לרגל לישראל על. שלא a':r אותן הקב"ה אמר לרגל,ישראל
 ושמר מסיים, ושם תענית כסוף וכה וכו', הושע שבטל לפ. ה.ה באס ט"ו של שיו"ט עולאאמר
 הושע התיר שבו רב בשם חייה ר' בשם א'תאמרא תע:ית כוף ובירושלמ' יעלו. שירצולאיזה
  שלמ:אסר עלה עליו כיה וכתיב עבר רבתא ט.בותא הדא כל לרב שאל כהנא איתא ואח"כוכו'.
 אלא ימקון. עמא כל אמר לא הרבים. בצואר ותלוע מצוארו הקולר את ששמט ע"י א.לוגו',
 שראה כיון שעה אותה פכ'ב. עולם בפדר הוא דבר של עקרו ושה יסוק, מימיק דבעימאן
 התחומין על נבט בן ירבעם שהושיב פרדמאות והעכיר עמר הזהב עגלי שגלו אלה כןהושע
 הוא כהושע וגו'. ירכעס בדרך וילך אומר הוא ישראל מלכי שבכל לירושלים. לעלותשלא
 שהיו מפני בימיו, לגלות דצם גזר נתחתם מה מפ:. אלא וגו', ישראל כמלכי לא רקאומר
 מברייתא אלא אמרה ד:פשיה משמיה לא רב והנה וכו', כמלב-הם הקלקלה את חוליןישראל
 לפנסו הוא אולם כגמרות, ולא עולם בסדר ליתא שב.רושלמי דרב ל.ש:.ה אבל עולם.דכדר
 בן הושע שבא ועד :כס בן ירבעם משעטר אלא וכו'. "ושע כימי קפ"ח(. )צד פיט זוטאבאליהו
 הושע ומשבא היחיד, בשון צבור להגלות הרחמים אב לפני וקשה ביהיר קשורה עכ.רה היתהאלה
 לירושלים לעלות רוצה שהוא מי כל ואומר מכריז והיה כולן. המשמרות כל וביטל עמד אלהבן

- -
 לברית יכנסו לא הם אף דם nws~nl וטבילה במילה אלא לברית נכנסו לא אבותיכם מה כאבותיכם.יהיה(
 אלא וכו' דכתיב רמים הרצאת וכו' מילה בשלמא עלה זאמריכן דמים. nNY-rll וטבילה במילהאלא
 וקרעיהם קרא מייתי ולא טבילה. בלא הזאה ואין ayn. על ויזרק וא' מטה ויקה רכהיב מגלן.טבילה

 ומתר היום וקדשתם העם א5 5ך מרכתיב אילימא ליה. מנא טנילה ה.כ שאלו שב( )מ.ו וכיבמותבטבילה,
 וגו' משה ויקה מהכא אלא בעלמא נקיות זדילמא וכו' בגדים כיבוס טעון שאי, במקום ומה שמלותםיכבסו
 ויחוורון ומחר דק יגמא ותזמינון המתרגמים שתרגמו כמו וגו' וקדשתם ופי' טבילה. נלא הזאה ראיןוגבירי

 1ra הנץ אמנם ערש. י"א אות ע"א( )סיר פ"נ דבחרש מס' במכילתא במ"ע בזה הארכר,י וכברלבושיהון.
 בו ואין מקרא בו יש בזה אף וכו' הבירו בא שם ששנה שזהו שבגמרא. ההלכה כנגר הוא הפרק עני;כל

 רבי לי אמר האיש(. זה ששאל מה שחסר רישא )וקטיעה התירה מן ידים רחיצת בגי לו אמרתינושנה.
 וכו'. לאמרן הכתוב צרך ולא הן וחמורן לנו יש הרגה דברים בני לו אמרהי סיני. מהר לנו נאמרהלא
 שנ' ובניו אהרן ממשה התורה מן ירים רהיצת ולמדנו כהב. ואח"כ כטנילה. דזקדשתם הא מייהייע.ז
 היה מכן קדושים. והייתם והתקדשהם אומר מהו בישראל אב5 וגו'. ממנו זרהצו וגו' כיור ועשית וגו'וידבר
 שאינה בישראל רווחת הלכה ובאמת וכו'. קדושה ניתנה בלבד לכהניכ לא אמרו בטהרה, הזלין אוכלר.ג
 שתהיה 'טמענו ולא ידים. בנטילת דברים ולשאר ידים. בטבילת ולקדשים תיקנה 'כלמה אלא התורהמן

 ב; אלעזר א"ר הזב גו יגע אשר וכל ע"א( ק"ו הזלין שאמר ערך בן אלעזר לר' רק תתורה טן ידיםנטיית
 ופירש"י ערך. בן ד"א דברי לשמוע מצוה שם. רבא ואמר התורה. מן ידים לנטילת הכמים כמכו מכאןערך
 לה ואמרי רב אמר ראר"י דברים. דאלו פרק סוף בברכות דגרסינן והא וכו', היא דאורייתא אמררבא

 אני שמן. זה קדוש כי אחרונים. מים אלו קדושים והייתם ראשונים. מים אלו והתקדשתם תנאבמתניתא
 וודאי אלא כך, על המ עדים ושמן אהרוגים רמים אסמכתא. אלא שא.נה וודאי ברכה. זו אלהיכםה'

 לשון לש שהיא ידים. רהיצת לשון על להעיר ויש שבגמרא. מהלכה שנרהית כאן עתיקתאברייתא
 מגליון: הוכפה שהיא ספק נל' וכו'. יך'ם בנטילת המבעט שכל שמסים והא והמשנה.המקרא
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 ושמט וגו', עלה עליו וע' ישראל כמלכי לא רק וגו' הרע ויעש אומר הוא ועליו ויעלה,יבוא
 מתהייכ ה"; עמרה ואיש מצוה העושה כל אמרו מ.כן הרבים, בצואר ותלאו מצוארוקולר
 רב: לדברי המקור היתה היא שהיא מוכיח זו ברייתא של הסגנון כל ולדעתי וכו'.תפשו

 היכן וכי אברהם. את פדה אשר יעקב בית אל ה' אמר כה לכן ע"ב(. )י"סבסנהדרין
 מצער שפדאו סופרים([ בדקדוקי )כיה רב, ]אמר יהורה רב אמר לאברהם. שפדאו ביעקבמצינו
 פניו עתה ולא מאביו. יעקב יבוש עתה לא וגו' יעקכ יבוש עתה לא דכתיב והיינו בנים,גידול
 קרא מהאי יצחק ב"ר שמואל ר' אמר פם"ג ובב"ר ותו'. ברשיי ועיי"ש אביו. מאבייחוורו

 אמרוה פל"ו רבה ובויקרא וכו', יעקב של בזכותו אלא האש מכבשן ניצול לאדאכרדק
 הזה הרעיון ומקור רשכ"נ(, בב"ר דכצ"ל )ויראה נהמן כר שמואל ר' בשם לוי ור' כרכיהר'
 מצילו בנו תורה בנו את והישנה שהיקרא הארץ עם קצ"ד(, )צד פי"ב זוטא כאליהו לפנסוהיא

 הדבר ביאר ורב אברהם, דהיינו אביו, באבי 'חורו פניו עתה ולא ונו' לכן שנ' גיהינם שלמדינה
 אבא: מזכה רברא הוא קדום מאמר ועכ"פ ט', אות שם במ"ע דבריו שפרשתי וכמווהרחיבי,

 אלעזר.ר'

 אחת עשו הוריד דמעות שלש אלעזר א"ר מהורש"ב(. )הוצאת תולדות ס"סבתנחומא
 בוכה ]הזה[ )היה( הרשע הרי הקב"ה אמר עינו, בתוך נסתלקה ואחת משמאלו ואחתמימ.נו
 ותשקמו דמעה לחם האכלתם זש"ה ש.ברכו. לאביו אמר סיר ריקם מהזירו אני מה חייועל

 על הרשע עיטו ומה רבש"ע הקב.ה לפני ישראל אמרו אחא ר' בשם אכין א"ר שליש,כדמעות
 ושם וכו'. עאכ,וכ ובלילה כיום תד.רה אנו מיד. רחמים עליו :תמלא)ת[ דמעות שתישהוריד

 אביו את שכיבד ע"י הרשע ~1wr מנין וכו' הביבה כמה ואם אב כבוד וראה בוא קדושים,בפ'
 שבירך בשעה א.מת. ירדה. ולא בעינו :קשרה והשלישית וכו' דמעות שלש אומר ר"אוכו'.
 פ' מזמור תהלים ובמדרש וכו'. אביו את שכיכר על זה רשע אם ומה וכו', יעקב אתיצחק

 וכו', בעינו קשורה היתה והשלישית וכו' דמעות נ' אומר אלעזר ר' 1ג1' דמעה לחםהאכלתם

 דמעות ג' בזכות רבש"ע הקכ,ה לשי ח"י אמרה שמלאי. דרבי משמיה דאמרי ואית אומר אביןר'
 עלכו::ו לראות כשחבוא בעיה"ז שלוה לו ונתת סופו ועד העולם מסוף השלטתושהוריד

 נחו עשו שהוריד דמעית שת- וכשכר ס.ה(, )צד פי"ג לפנסו והנה עאכ"וכ. :פש:ווכשנשפוך
 מפני לו והלך כליו אח שנטל וכשכר לעולם, ממנו פוסקין ברכה גשמי שאין שעיר הר אתלו

 קע"ד(. )צד פ"כ זוטא וכאליהו קשה( )צר בפכ,ד הרישא ונכפלת מדינות, מאה לו נתנויעקב
 וכשכר הסיפא אולם דרשותי"ם. בו ותלו חרחיבוהו והדרשנים והקדום העקרי המאמרוהוא
 את שקיבלו שע.ר בני ואף מסיים זוטא ובאליהו דוגמא, לה לי נודע לא וכו' כליו אתשנטל

 דוגמא: לי נודע לא לזו ואף וכו'. שכרן להן נתח יפות פנים כסכר עשובני
 ברכה סימן רואה אינו מנכסיו ח"ח מהנה שא-:ו כל אלעזר ואיר ע"א(, )צ"כבסנהדרין

 אשר ובשרירים שנאמר ת"ח אלא שריר אין טובו. יחיל לא כן על לאכלו שריד אין ש:'לעולם
 אין שנ' לעולם ברכה מימן רואה אינו שולחו על פה משייר שאינו כל אלעזר ואיר קורא.ה'

 ת.ח שכל הארזן ואת השמים את עלי א:י מעיד צ"א(, )צר פי.ח ולפנ.נו ונו', לאכלושריד
 שאין שלחן וכל אשרי. בכלל הוא הרי כלום, צבור משל נהנה ואינו מיגיעי ונהנה משלושאובל
 ובשרירים ש:' ת"ח אלא שרידים ואין וגו', לאכלו שריד אין שנ' מכורך אינו ממנו נהנהה"ה
 ר"א; מאמר של עיקרו שזהו מראים והדברים קורא. ה'אשר

 א"ר הונא א"ר לה ואמרי הכא. רכ אמר הפא רב בר רבה אמר ע"ב(. )י'במכות
 מן אותי. מוליכין בה לילך רוצה שאדם בררך הכתובים ומן שכיאים ומן התורה מןאלעזר
 ע"א(. )קיד ובשבת וגו'. יליץ הוא ללצים אם רכתיב הכתובים מן וכו'. הנביא.ם מן וכו'.התורה
 ולפנינו אותו. מסייעין ליטהר בא לו פותהין ליטמא כא וגוי ללצים אס מ"ר לקיש רישאאמר
 מלאך לו מוסרין אמת, לדבר צדיק עצמו אדם יעשה צד, זה וכאי קשו(. )צד פ"נ זוטאבאליהו
 את אדם עושה ואם וכו'. חסיד עצמו אדם עושה אמת, ומדבר הצדיקים כדרך עמושמתנהג
 עושה ומשקר, ומכחש הרשעים כדרך עמו שמתנהג מלאך לו מומרין ולשקר, לכחש רשעעצמו
 וכפרי כדרכיו לאיש לתת כליות בוחן לב חוקר ה' אני ש3' וכו' בי313-ת מידה עממואדם

 פונים שכולם ואם תתפתל, עקש ועם וגו' תתחסד הסיר עם אומר הוא דור ידי ועלמעלליו,
 מזה: זה הועתקו ולא מזה זה הם שונים אחת :קודהאל
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 אמוראים.שאר
 וה פסוק עולא אמר וגו'. אקבצם עתה בגוים יתר כ. גם ע"א(, )ח' בחראבבא

 ושרים, מלך ממשא יחלו מהם מעט ואם אקבצם, עתה כולהו תגו אי :אמר., ארמיתכלשון
 תורה וקרא תשובה ועשה וחת וכו' עבירוה שעכר אדם ב"ב(. )צד פ.ה ולפ:ינ. ברש.י.ע-י"ט
 נזירות מאה עליו :גזרו אפי' הכמים. ושמש ואגדות הלכית מדרש משנה ושנה וכתוב.ם:ביאים
 ישנו כי גם אומר הוי אלא כן תאמר אל וגו' בנוים יתנו כ. גם שנאמר הימנו מעכ.רןהקב"ה
 ארסית: לשון עפ"י ולא תקרי, אל במדת דרשו והנהבגוים,

 כני אלו אמר נפחא יצחק ר' יחזקאל, שהחיה מתים בענין ע"ב(, )צ"בבסנהדרין
 ובהמה רמש תבנית כל ותה ואראה ואפוא ש:' ורמשים. שקצים כולו ההיכל אח שח.פוארם
 סביב עליהם והעבירני התם וכת.ב וגו'. סביב הקיר על מחוקה יש-אל בית גלול. וכלשק.ן
 אימר הוא ולהלן וגו' סב.ב מביב עליהם והעבירני כיד(. )צד פיה ולפ:י:ו כרש",, וע.י"שסביב,
 סביב מה מכיב. סכיכ נאמר ולהלן טביב סביב נאמר כאן וגו'. תבנית כל והנה ואראהואבוא
 כפיר.שי שלא וזה בע"ז. משוק.ן כאן האמור סביב סב.ב אף כעז. משוק.; להלן האמורסב.ב
 מא"י וכשגלו וכו'. הה-כל את שה.פו מניא אותן שהיו לפנסו נאמר לא אולם נמיר. גז"שאלא
 עבורה שעובדי אלא :אמר לא שכאן כן, מעצמו הוסיף :פהא ריי אלא הבקעה. באותה כולםמתו
 מהתם: לפנינו הועתק לא וגרא. אבל דלפ:י:ו. הא :פחא ריי רשמע יתבן והנה ה.ו,זרה

 לעלמא דואג :ית. הקב"ה אמר לגצה, .חצך אל גם מ"ר .צחק וא.ר ע"ב(. )ק"ו-טמ
 "כ. )ליהא לנצח יתצך אל גם לפ:יו אמרראתי.

 בכת"-
 שמעתא ליסרו עי'"ש(, סופרים דקדוק.

 היים מארץ ושרשך רכנן. בפן ליה ליהו. מאדל, 1.סהך יההך לפ:.ו אמר משמ.ה, מדרשאכי
 מאהל, ויסחך יחתך כעו"הב. בין כעו.הן בין לנצה. .חצך אל גם ק"ו(. )צד פייח ולפ:י:וסלה.
 לא שיההו אף המשיח לימות וכין לעו.הב בין הזה לעולם בין הכמ.ם אמרו המדרש, ביתזה

 לעולם בו וקיימים חיים שצדיקים העו"הב ~ה סלה. ה.ים מארץ ושרשך כבי"המד,תיזכר
 כ.. :שחמש אליהו וסרר דואג כמין קדום מאמר שהוא מוכיח יהסג:ון עולמים.ולעולמי
 לקחו: מקור מאיזה להכריע אין אבל מאוחר הוא יצחכן ר' שלומאמרו

 טתאוה שהקב"ה ממגי עקורים, אבותינו היו מה מהי יצחק א"ר ע"א(. )סידביבמות
 ער קרקע פתח על דשאים שעמדו אטי לר' ע"ב( )ם' כחולין זה וענין צדיקים. שללתפלתן
 והיא צדיקים, של לתפלתן מתאוה שהקב"ה ללמדך וכו' רהטים עליהם וכקש אדה"רשבא
 מפד בני לו אמרתי כזים, להם מהיות הנעצרים על אליהו כתשובת צ'ט( )צר פייחלפ:-:ו
 שכן לך תדע וכו', לפגיו רהמים שירבו כד' .מצרפן בהן ושמה גמורה אהבה אוהבןשהקכ.ה

 ראשו:ה מידה תפזם אלא וכויי מח:ה וכו'. מרחל וכו', מרבקה וכו'. אברהם מאב.:ו למדצא
 מלמד המאמר וסגנון לפיה רהמים שירבו כד- וכו' אוהבן שהקב"ה מפני מתחלה. לךשאמרת-
 : ה,1 הדעה מקירשהוא

 המילה את ביטלו יצחק שמת כ.ון וכו' הרשע עשו של זרעו קב"ה(. יצרבפכייך
 ויצב עשו. של ביתו זה ה' יסח גאים בית אלמגה. גבול ויצב ה' יסח נאים בית שנאמרמכשרם.
 עוכד.הו זכה מה מפי יצחק א"ר ע'ב(, )ל"מ וכסנהדרין עובדיה. של ביתו זה אלמנה.גבול

 לאדום, עובדיה שנא מאי וגו' עובדיה חזון וכו' רשיי( )ועיי' ;ביאים מאה שהחביא מפיל:כיאות
 של תלמידו מקשאה אפרים אמר וכו', רשעים שני בין הדר עוכד'ה יבא הקב"ה אמר יצחקא"ר
 אשת אלמנה שאותה היתה קדומה שמסורת ויראה וכו', היה אדומי גר עובדיה ר"מ משוםר"מ

 : הנביא עובדיה הוא והוא ה.תה. אחאב מביתעובריה
 ציון, מש.ר לנו שירו ואמרו וכו' מלמר וגו'. שופו שאלמי שם כי קמיט(, )צדבפיל

 לבן שנשאת מלך לכת לה"ר, משל משלו מארצם, גלעו לא שרנו א.לו עולם שוט. להןאמרו
 שגרשה לסוף ונרשה. לו מזגה לא  מגרשיך. הר.ני לאו אס הכוס את לי מזני לה אמרמלך,
 אומר אתה עבדי מעבדי כאהד אלא שאינך אתה הכוס. את מזגתי שלא אלא נתגרשתי לאעוצם. כל אני שכעולם, שוטה לו אמרה הבוס. את ל. מזגי לה אמר אחד. שהין למוכי ונשאתהלכה
 ע"א(. קליו )צד פכ"ח רבתי כפסיקתא נמצא זה ומשל וכו', ישראל כך הכוס. אח לי סיגילי
 עמדו אויה להם אמרו YW" באותה וגו', שושו שאלונו שם כי שם, אמרו טבלאי, בן יצחקלר'

 במקומינו  שירה אמרנו אילו להם אמרו המקדש, בכית מ'טוררים שהייתם כדרך ע"ז לפניושוררו
 משלו אימר טבלאי בן יצחק ר' היה ע"ז. לפני שירה נאמר היאך ועכשו מארצנו גלינולא
 שם שינו והנה וכו'. אחד כום והשקגי עמדי א-ל מלכים כת e:e" ביוד למלך לשדמשל
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 ו' מאמרמבוא2ן

 לפ:.:ו, שעקרו .טעם ה.ך וכל קצה. משונה שם המשל מצון גם ע"ז. לפני ש.רה שיאמרוהסגנון
 : הוא( מי טבלא ב; ריי ערך במהיר )ועיי' בו, נשתמש טבלאי בן.ריי

 :~דקנה אם ,ע.רא רב. אמר אמך. זקנה כי תכוי אל אמקרא ברכות סוףבירושלמי
 ועלה ההיד רגלים, לפעמי 'שראל אח מדריך שהיה אלקנה שעשה כשם וגדרה עמוראומתך
 מך יה.רה באריכות פיה( )צר בשה לפ:':ו הם הדברים אלו ומקור וגו', מעירו ההואהאיש
 היה שזה ספק ובלי רגלים. לפעמי ישראל את להדריך ושנה ש:ה ככל אלקנה עושהשהיה
 זעירא: ר' שלמקורו

 וירא א"ר :ומה, תלביש וקרעים יורש וזולל סובא כי אמקרא ע.א(. )ע"אבסנהדרין
 בסייג לפ:.נו נומה, תלביש וקרע.ם ש:' קרעים קרעים לו נעשית תורתו בבי"המר ה.שןכל
 יבא שלא וכדי כידו, הכמתו שתרבה כדי בכי"המר ביש.כתו ומשיב שואל אדם ירא מ"ר(.יצר
 בבית המתנמנם אלא בעולם קשה מ.דה לך שאין לפי נומה, תלביש וקרעים שי' תתמהלידי

 אין ואם וכו', תנומה לידי יבא ושוהה אוכל שהוא מתיך אלא כלבד זו ולא ובבההמד.הכ:טת
 מהגמרא: לפרנו שהיעתק קורא שום 'חשוב לא עכ"פ ,ירא, ר' לדברי המקור שהואהברע

 לההיר אמר ח"א חסדא. ורב אבידימ' כר יצחק ר' לתרופה. ועלה. מא. ע"א(, יק'שם
 בר אלמין, פה להת.ר אמר ה:קיה :מ. א.המר fncu של פה להתיר וח"א מעלה. שלפה

 בר שמיאל ר' לת-ופה מא. ממש. לחרופה אמר יוחנן ר' עקרות. פה להתיר אמרקפרא
 כולהו ו;כ"פ קצה. בשסוי ע.א, )ציה בשהית והיא הפה, בעלי של פנים להואר אמרנחמ:י
 פ-.ח לפנ.נ. היא המקור ואשם פה. בא.!ה ואיפלג. פה, להתיר הוא :וטר.קון דלתרופהסכרי
 להת.י להרופה. .על.הו למאכל פריו וה.ה .אומר וכו'. לישראל הן רפואה וא.לו אילו צ,ג(,)צד
 קאמר; פה באיזה וא.פלגי הפה, אתלהן

 שניה. לא ה' אג' כי ה:כ.איס עבדיך יד. על בקבלה מבירש הוא וכך ב"ה(. )צדבפ"ה
 -נקכ ב:. אתם אכל מס." ושם פפא. כר ה:י:א לר' נצבים פ' בה:הומא והיא שניתי. לא ה'א:. אימי הוא לכך לה. ושנ.ת. אימה הבית. לא מעולס הקב"ה אמר כליתם. לא יעקב בג.יאתם
 לנכור מלה"ד וכו' כאי אמרה וכך כלין. אינן והם כל.ן חצי כס. אבלה חצי ש:' כליהםלא

 דא.ר מיית. ע"א( )ט' ובמיטה .כו'. עומדת כמקומה והקורה כלין הצי. וכו' הקורה אתשהעמ.ד
 בר חיטא רר' להא טה:י אמימר וכו'. שילוחה שעה עד האומה מן נפרע הקבה איןח.::א
 לא .עקב כני ואתם לה וש;.תי לאומה הכיתי לא וגו' שחתי לא ה' אנ. כי דכתיכ מאי אהא.פפא

 שעיקרו מחוכו מוכיח והע:.ן כלין. אצן והם כלין חצי בם אכלה הצי דכתיכ היטוכליתם.

 : כהנהומא יותר הרחיבוהו ואה"ב בגמרא והרה.בוהולפנינו.
 עילם בא. לכל להודיע וכו'. וזהב בסמה איחם ירק ובמה כ.ה(. )צד בס"השם

 את לקפח בשביל אלא וכי' יצא לא אומרים הבריות יהא שלא בדי אכרתם, היה גדולשעשיר
 הר.ן ופ.' כיהב, שהוריקן שמואל בשם א'תאמרא ;.א( )ל.ב ובנדרים עליהם. שהיההממון
 ומר:ליוה מובוה באחים לקיש בן שמעון א.ר פס.: יבשר חפצה. ב:פש עמו שילכו בדיוהרא"ש
 והענין נפשות. הצלת אל כ"א השלל אל יפנו שלא כדי ההיספיה בשם הביא מ"כ ובעלהוריקן,
 : המפורשים כפ" ודלא קדום, מאמר והיא לפצני, הוא שעיקרו מהוכומוכ.ה

 לההפלל בבקעה אדט יעמוד שלא דברים. ארבעה הבמיס משו ולמדו מ"ו(, )צרבמ"ח
 הגשים בין אדם יעמוד לא הבריית, דעת מפ:' ויתפלל כרבים יעמוד ולא עושים. שאו"הכדרך
 ואס למערב. אמות ד' 1כ1' לצפון אמות ד' מחנ.הו אה ארם ויקדש :ש.ס. רעת מפ:.י.הפלל
 אולם בגמרא. :מצאת לא בצורחה זו ובר.יהא אמה. מאה אפי' כילן :קדש הב.ה בהוךהיו:
 כבקעה ופרש" בבקהא, דמצלי מאן עלי הצ.ף שאמר ע"ב( ל"ר )ברכש כהנא לרב:מצא

 לשוה יצהק ויצא מן "קשו .התו' נשבר. ולב. מלך אימת עליו הלה צ:יעיה במקוםשכשהיא
 והולכ. לעבור ארם בני שם שרגילין בסקוס בבקעה מי.רי דהכא בקהא א.נ ובהבינשרה.
 לפגינו ועכ"פ התי'. עפ"י יתבאר שלא מה הציף. ל.ה קרי אמאי לבאר חתי רשיי והנהדרכים,
 ונאמרה האבות ב.מ. היתה חבובה מצ.בה שהרי ליהא התו' וקוש.ת הג.'. חוקות משום:אמר
 יום. ר' שהשיב ע"א( ג' )שם דוגמא לו :מצא וכו'. ברב.ם יעמוד רלא והא הגויס, חוקיתמשום
 דרבים. עובר- יפם'ק.:י שמא הייתי מה.'רא ואיל בדרך, להתפלל לך היה לו כשאמרלאליהו
 ובע:.ן :שים. דעת משי וכדלהלן הבריזה. על להסתכל :טרד שקא שהמעם נראה לפ:יגואולם
 ערוה שהיא מכוסה לה.ות שררכ. מה טפת ותלו. וקול .שער שוק לע:.ן אלא מציו לאנשים
 ל. :מצא המקום קדושת לע:.ן ביי.תא דההוא סיפא אלא ע"א(. ביד )שם כנגדן ק"שלקרות
 מהגט-ית: הדכך.ם אלו הועתק. לא יעכ"פ ע"ב(, כיה .שם ארר בכפון שהוא אףריגמא
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3ן 1' מאטרמבוא

 בית בה שנקרעה לספינה דומ.ן, הן למה לזה, זה ערכין ישראל שכל לפי :"ו(. )צדפי"א
 זרח בן עכן הלא ש:' כולה, הטפסה כל :קרעה אלא בספינה אחר בית נקרע אומרים א.ןאהד,
 ע.א(. )ל"ט ובשכועוה ע"כ( )כ"ז בס:הדרין הוא וכו' ערכ.ן ישראל כל המאמר וגו'. מעלמעל
 ש.ש דה.י:. התם ופירש. אח.ו. בעון א"ש ודרשו באחיי. איש וכשלו ממקיא שם נלמדוהוא
 מוחה וא.:. למהות לו שאפשר רכל ע"ב( ):"ד נשבת שאמרו וכמו מיהו, ולא למהוהב.דם
 בידם כשיש אח-ו בעון א.ש :תפסים שהם בזה. זה ערבים פירוש ולפ.ן עוון. אותו על:תפס

 כ.תו לשש. למחוה שאפשע מי כל שם. בשבת מבואר הוא למהות בידו יש פ" אמנםלמחות.
 :הפס כזלו העולם בכל עירו. אנשי על נתפם ע.רו כאנשי ביתו. אנשי על נתפר מיחהולא
 מפג.. שיראין למהות לו שאפשר ונשיא מלך בגון ישראל. בכל ופירש"י כולו. העולם כלעל

ומקיימיי
 דאמר הא כ. עלמא. כולי על נהרסו :ליהא ריש דבי והני פפא א"ר שם. ואמר. אכריו,

 זק:.ם )רשיי הסאו מה זק:.ם חטאו שריס אם ושר.ו. עמו זקנ. עם יבא במשפם ה' מ"ר חנינאר'
 קמיה .ה.ב הוה יהירה רב שס. .ספרו בשרים. מיהי שלא זקנים על אימא אלאם:הדרין(.
 איטם מר, ליה סבר לא א.ל בה, משגח הזה ולא קמיה צווחה קא איתתא ההיא אחא.דשמואל

 בקריר. רישך שיצא איל וגו'. דל מזעקתאזנו
 אב עיקבא מר ית.ב הא בהמימי. דרישך ריש-

 ערב-ן ישראל שכל לפי לפי:. שאמרו שזה האומ:ם וגו', ה' אמר כה דיר ביה דכה.כ דיןב.ת
 למחזה ב.רו ספק שהיה אלעזר בן פסחם אלא אותן הרג לא אמור אלה. כל אח הרג ומישם. שאמרי יפהה, עם במריכה שנהרגו מאפר.ם אלף מ"ב i'YS לזה שקדם מה על הכא לזהזה
 ספק שהיא מי כל אלא כלבד פ:הס ולא לו. התיר ולא ליפהח :דרו לו להפר מיחה..אצו
 ל.שראל ה:שפכ-ן הדמים אה מהרר. ואיי למוטב ישראל אה להחזיר מוחה. ואצן למהיתב.דו
 רשע הנהרה כי ואת וגי' לרשע באמר. וגו' צופה אדם כן יאהה שי' .ר.י על אלא נשפכ.ןא.:ן
 שאטר זה לשי מבואר וכו'. למהות בידו מפק שה-ה אמרם והגה וכו'. ישראל שכל לפ.וגי'.
 את מבב היא כא.לו לן מהשב .כו', ליפהה :דרו את לו ההיר ולא אפר.מ כבני מ.הה לאשם.
 אפשר וא. לזה זה עיב'ן ישראל שבל לפי אמרו. זה על לי. אשפת מאי יאמר ושמא הדבר.כל

 שהה המאורעית בכל ערביה הוא אלא כעוונם, שיתפס ערבות זה ואין ל.. א.כפה מאילואר
 לי. איכפת במא- להת:צל יכול ואי:י עשאם. הוא בא.לו לו שנחשבו סלקם ולא למלקט'כול
 יב:. במיחלט לזה זה ערב-ן 'שראל שבל הענין. עיר הרח.בו וכו' למפצה לה"ר המשלוע".

 הלא כעכן. למחות יכול,ן ישראל ה.ו וכ' וגו'. מצל מעל זרה בן עכן הלא ממקרא רא.השהביאו
 ה:א. דפל.ני ע"ב( )מ,נ בס:הדר.ן כברי'הא ובאמה מזה, א"ש ידע ולא ;שה. בכהר שעשהמה
 על זה נענשין דלר"י שם טבואר וגו'. אלהינו לה' הנסתרות המקרא בפי' :חמיה ור' יהודהר'
 וקללות ברכות עליהם וקבלו ושמעו הירדן. את שצברו שם. רש"' וכלשין בנמהרות. אפי'יה

 ואט" זה על זה נענשו מיד סוטה. כמס' בדאמרינן בנה זה ערבים מעש. ע.בל וכהר גר.זיםבהר
 באם הלוי הדבר אין ולפיז הירדן, את עברו ככר עכן וב.מי הב.רו. שב.ד כעבירות זה ירעלא
 בטפסה יושכין שהיו אדם לבג. משל )פיד(. רבה בייקרא רשב'י הני וכך למחוה. בידו.ש
 לה: אמר ועושה. יושב אתה מה הביריו לו אמרו ההה.ו, קורח והתחיל מקרה מהם א':טל
 שהמים לו אמרו קודח. אני תהה. לא לכם איכפתמה

 עוליי
 כך הספדה. את עלסו ומציווין

 כי:י:ו פשע חטאתו על יום.ף כי הביריו ל: אמרו משוגתי. הל.ן את. שגיתי אתם .אף א.ובאמר
 התנא.ם. שטה עמ מסבים הוא אליהו סדר בעל ומה עו:.היך. את בי:':ו ממפיק אתהיספוק.
 : האמורא.ם דעת יד; לא אבל הה:א'מ דעת .דע אחרה. כלשין אי האמוראים. שיטת עלוחילק

 כמה וראה בוא אלכם:דרא ר' בשם אחא בר הינא ר' ה"ה. פ.ה דמ,שבירושלמי
 השקיפה )כלו' ברכה בלשון הה ארורה שבהירה השקפה שכל מצית ענש. של כוהן:דול
 הוא שבשמ'מ אביהן רצון עושין שישראל ומן כל ציה(, )צד פ."ה ולפ:י:ו מבשר(.דיו.רו'

 אלא השקפה א.ן :שקף. משמים וצדק הצמה מארין אמה ש:' לברכה עליהן נ-פ:הבעצמי
 בפ' ;הית וכרשיי לטובה. היא השקפה ~cnc ום"ל וגי'. קדשך ממשן השקיפה ש:'ברכה
 : וכו' קדשך ממעון מהשקיפה הו-ן לרעה שבמקרא השקפה כל סדו:. ע"פ ..שק'פ..'רא.

 :פנה בעצמו הוא שכשמים אביהם רצון עושין ישראל ששן ימן יכל DU7.לפניני
 תורה, של פשעה זה בפשע. ישראל, אלא המ.ד אין התמיר, על הנתן .צבא ש:' לקללה.על.הן
 והצליחה עשהה מיד ארצה תירה דברי השלכת אמ הא והצליחה. ועשהה ארצה אמה.השלך
 התמיד על ח.נתן וצבא אמר שמואל ה,ח. פ": דרה בירושלמי בזה ומיוצא הרשעה.מלכות
 לארץ הורה דברי משליכין שישראל אימתי ארצה. אמת ותשלך הורה. של בפשעהבפשע.
 .אין והצליחה, ועשתה ארצה אמת והשלך טעמא מה ומצלחה. ג.זרת היאת הרשעההמלכוה
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 תמיד אין דריש לא דשמואל דומים, המאמרים סגנון ואין וגו'. קנה אמת המדי,א תורה אלאאמת
 תורה: אלא אמת ואין לדרוש הוצרך לא ולפנינו ישראל,אלא

 ברך הקב"ה ביוד. מדת הקבה כמדת שלא וראה בוא לוי ואיר ע"ב(. יפ""בב"ב
 כחוקותי מואט בה' וקללן קוממיות. עד כחוקותי מאם ככיב ברכן בה', וקללן בכיבישראל
 בכ.ב וקללן בה' ברכן רבצו משה ואילו מים( עד )מוי"ו נפשם נעלה חוקותי ואת ערתמאסו
 כשברך ב"וד. מדת הקב.ה כמדת שלא וראה בוא סגנון. באותו צ"ו( )צד בפי-ה ולפנסווכו'.

 מים ועד מוי"ו ובשקללם קוממיות. עד כחוקותי מאם תרו עד מאליף כירכן ישראל אתהקב"ה
 וחוותו מבואר, יותר הוא שלפנ.נו אלא דומה הספון והנה :פשם, נעלה ועד תשמעו לאבואם
 הא בגמרא, שמקשין כדרך בו, לך תקשה בו תדקרק אס אילם מהגמרא, שהועתק עליומוכיח
 לוי'שפיר. כדר' בשלמא ביוד. מדת מאי ביוד. מדת הקב"ה כמדת שלא רקאמר קשיא.גופא

 סידורו על תעמוד ואם א.כא, ביוד מדת מא. לפ:.:ו אבל וכו' ברכן רבינו משה ואילודקאמר
 מס.ים שלפנ.ו וש.יכית. המשך שום הזה למאמר שא.ן תמצא שלאחריו מה ואם שלפניו מהעם

 דרש. ולאחריו הרשעה. מלכות והצליחה עשתה מיד וכו' תורה של פשעה זה בפשעכמאמר
 עליה שעברו מלמד תורתך את מתל ונו' תירתך את עברו ישראל וכל אומר אתה ברברכ.וצא
 אתה ברבר כיוצא הדרוש והנה וכו'. תורה של פשיעה גדול כמה וראה בוא תלן ועדמאל.ף
 המשך הוא אולם וכו'. הקב"ה כמרת שלא הדרוש עם ושייכות המשך שום לו א.ן וכויאימר
 כמדת שלא וראה בוא המאמר שכל למרת הא וכו', תורה של פשעה זה בפשע שלפניועל

 כתב תיר, ועד מאל.ף על.ה שעברו מלמד כאן שנאמר לפי מגליון הוספה אלא אינו וכו'הקב"ה

 'trD לפרשו תי"ו. וער מאליף כירכן הרביון מפ:. לוי ר' של מאמרו בגליון מעתיק אתהלי
 נתוסף ואח"כ לפנינו(, ונשמט וכו' כתב )ואולי קיטע וכו' כרכן רב.:ו משה ואילו המאמרוסוף
 : הוספה אלא אינו ועכ"פ מהגליון, הספרבפנים

 כאילו הכמים הלמ.רי על מחלוקה העושה שכל ללמרך הכתוב בא ק"י(. )צדבפייח
 ע.א( )ק'. כם:הדרין וגו'. הצי אשר וגו' ואבירם דתן היא שנ' העולם והיה שאמר מ. עלעושה
 דומים ו0::1:ן המאמרים ענין וא.ן ה'. על בהצותם שג' השכסה על כחולק רבו על החולקכל
 : מזה זה הועתקו ולא לזהזה

 עבידתי'הו. מא- ים-ם עשרת :בל. את ה' ויגף הימים כעשרת ויהי ע"א(, )י"חבריה
 אלו אכוה בר רכה אמי :המן רכ דוד. לעכרי נכל שנתן לנימות עשר כנגד רב אמראר"י
 ק.ט,. )צד פייה ולפנינו שב. ולא שישוב הקב"ה לו שהמתין רשיי ליוה"כ, ר.ה שבין ימ.םעשרה
 ממנה :הנו ולא ושתייה אכילה אותן כל וראו תלמידים עשרה אותן שבאו הכרמלי מנכל למדצא
 אילו הימים, כעשרת וירי מתיל וכו'. המקום כרוך להורגן. אלא זה ביקש לא אום-יםהע

 כל על להן ולמחול תשובה לעשות לישראל הקב"ה להם שנתן ליוה"כ ר"ה שב.ן ימיםעשרת
 והזה הימים, כעשרת ויה- :אמך לכך עשה ולא תשוטה לעשות לנבל לו :ת:. כךע-נותיהן.
 אלא מבקש שאינו אומרים שהיו כלום ממנו נהנו שלא אמר שהרי דפליג. ודאי רכ אמראתריי
 תלמידי של מיתתן :בל שביקש שכשם וכו' המקום ברוך שמסיים כמו כוונו. ויפהלהורגן.
 בר רכה אמר רר'נ הא עם מפכים הוא ה.מים כעשרת ויהי כמקרא כפירושו אבל וכו'.חכמים
 ררל הוה אבוה בר דרכה ע"כ( )ם"ו ודמגילה ע"א( )קי"ד רב.מ מגמרא ידענו אמנםאבוה.
 דבר. עפ"י אבוה כר ורבה המאמר. עיקר הוא שלפנינו הדברים :ראים וע"כ אליהו. עםלהזדמן
 פירשו:אל-הו

 לו נכנסת ברכה לעולם וכו' ביתך בתוך לך שיש ת"ח אמרו מיכן ק."ג(. )צדמ"כ
 בב.תו אוהו הפק.ד מא, ויה. בו. :אמר מה פוטיפר. בכית שנכנס כיוסף מצינו שכן יד.ו.במעשה
 ברכה. ל:ם"י תכף תפלה. לגאולה תכף שחיטה. לממיכה תכף הן. תכיפות ד' אמרו מ-כןוא'.
 ויקרא ההיא 'טוה. קב"ה( )צד פכ"ר לקמן והנה ידיו. במעשה לו :כשת כרכה לח"חתכף
 החסידים, כמעשה כשירין מעשיך אין שמא עובדיהו לו אמר לו, אמר מה וגו'. עוכדיהו אלאחאב
 ואומר בגללך, ה' ויברב:י :השתי ש:' בשבילו. אלא לבן של כיהו :הברך לא ביעקבשבן
 כיה את ה' ויכרך שנ' בשבילו אלא פוטיפר של ביתו :תברך לא יוסף לרגל.. אותך ה'ו.כרך
 1'. אות במ.ע שרמזתי כמו מקומות בהרבה הוא דתכיפות המאמר והנה ונו'. .וסף בגללהמצר'
 כי אלא הכי. לה נרסינן ע"א( )מ"ב בברכות אלא הן, תכיפות ג' ה:וסחא המקומות בבלאמנם
 תפלה. לגאולה תכף שח.טה. לסמיכה תכף הן, תכ.פות ג' רב אמר אשי בר חייא דא"רהא
 כגללך. ה' ויברכני שנ' ברכה חכמים לתלמ.ד. תכף :אמר אנו אף אביי אמר ברכה. לנט-תכף

 וחכ"א בפיס' ברכות ריש ובירושלמי וגו'. המצרי ביה את ה' 1.ברך ההכא א.מאאיבע.ה
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 תכף דבגמרא אלא )כבגמרא וע' הן תכיפות ג' ירמיה כר אבא ר' בשם זעירא רא"ר חצות,עד
 וכן מעודה לנטיי תכף וה.ינו קאי, ראשונים אמים שם ובירושלמי כהמ"ז, אהרונ'ם מ.םלנטילת
 הוא ועכ"פ מ"ב(, שם הש.ס בגליון זה על רמזו וככר בתו', ועיי"ש ע"ב( )נ"ב ברכותככבלי
 רב. אמר ליתא סופרים רקדוקי וככתיי ברכה לנטיי תכף בפי' תחלקו שאים, אמורא.םבפי
 ובהגהות וכו'. שנ' ידיו במעשה ברכה חכם לתלמיד תכף נאמר אנו אף אשי רב אמרוגרים
 מביא דאביי ובהא אשי. א"ר אשי בר זירא א"ר ונ"א תכיפות, ג' אשי א"ר נוסחאות מביאשם

 נוסהא וכו'. ששמה כל שנ' ברכה טוב לריח תכף נאמר אנו אף אביי אמר אחרינאנוסחא
 עוד האריך ע"כ מ"ג ושם וכו'. חכמים לתלמידי תיכף חנינא נמי אנן אף אביי אמראחרינא
 הוא נאמר אנו אף הסגנון ובאמת תנינא. נמי אנן אף אביי אמר הנוסהא הביא שם ואףכדבר,
 בענינו, ואיפלגי אמוראים, הרגה בפי והוא קדום מאמר הוא תכיפות רג' המאמר ועכ"פמוזר.
 לעיל כמ"ש בפיו שנור אליהו מדר שהיה ידענו ומאביי תני:א. נמי אנן אף הנוסחא דעיקרונ"ל
 ע"ז יעמוד היא. דבורכא בהערה במ"ע מ"ש מבטל אני )ובזה תנינא נמי אנן אף אמרוע"כ

 ביוסף. מצית יכן ואה"כ וכו' ביעקב מציט שכן זצ"ל קטוע שהמאמר להעיר יש אמנםהמעיק(
 מהיכא וכו'. אמרו מיכן המאמרים של עיקרן כאן לבאר אני ורואה פכ"ר, לקמן שהיאוכמו
 גדולים. לדברים זכה כך מתוך וגו' מקום אמצא עד שאמר מה על נמשך שהוא להו,ילפי
 באה הולכים שהצדיקים מקום בכל מוצא אתה וכן ל"ח. פי' עקב פ' בספרי דבר שלועקרו
 וכו'. לבן אצל יעקב ירד וגו', יצחק ויזרע שנ' לגרר ברכה באה לגרר ירד יצחק לרגלםכרכה
 שירד אלהים כארון מוצא אתה וכן וכו', פרעה אצל ירד.יעקב וכו', פוטיפר אצל יוסףירד
 טה אלא הביא לא לפנינו והנה קיוי דביים והלא וכו' בשבילו אתברך הגתי ארום עובדלבית

 דת"ר בברייתא כרכות ובסוף פרעה. אצל ויעקב בגרר יצחק חשיב לא וע"כ כמקראשמפורש
 והלא וגו'. אדום עובד אח ה' ויברך וכו' ריה"נ של בנו ר"א פתח אכמנייא. בבכור שדרשומה

 מנכסיו ומהנהו ומשקהו ומאכילו ביתו בתוך ת"ח המארח וכו'. אכל שלא ארון ומה ק"ודברים
 שזו. הדבר שהרי עיקר. תגינא נמי אף ונומהא אביי. אמרו מעצמו דלאו ראיה זה ומכלעאכ"וכ,
 ;כברייתות

 מדרשות. בתי אצל נחלים של טיבן מה וכי יעקב. אוהליך טובו מה קט"ז,. וצדפכ"א
 מך נאמר לכך טהורין כשהן מתוכן ויוצאין עונוה מלאין כשהן לתוכן נחסין בנ.א מדרשותכח. כך טהורין כשהן מתוכן ועולין וטובלין טמאין כשהן לתוכן ארם בני יוררין נחלים מהאלא
 חכמים אילו ד"א וכו'. תעוקות מלמדי אלו נהר עלי כננות דורש ואח('כ נט.ו. תחלים וגו'טיבו

 וכו'. כאוהלים אלא כאהלים תקרי אל ד"א מדרשות, כתי אלו ה'. :טע כאהלים וכו'.ונבונים
 נטע כנחלים דכתיב לגחלים אהלים :סמכו למה ח:.נא כיבי המא ר' ואמר ע"א( )ט"זובכרסות
 אף לטהרה מטומאה הארם אה מעלין נהלים מה לך לזמר ה'. :טע כאהלים :הר עליכחות
 בזמרא איתוסף ונו'. כנחלים דכהיכ האי והנה ,כוה. לכף חיבה מכף הארם את מעליםאיהלים
 אוהל.ך טובו דמה ראמקרא לפרש יכול היה ואש סופרים, דקדוקי ומהנהוה ותו' ברשייעיי'
 לאהלים. נהלים נהממו למה צ"ל היה דאה אלא לפנינו. שה.א וכמו שם התו' שפי' כמוקא'
 הם דומים המאמרים הרעיון שבעיקר אף אפם לא'. נסמך הוא הב' אם בי השמך הא'שא-ן

 מזה: זה שהועתקו מהם ראיה שום וא-ן בסנ:ו:ם מזה זהרחוקים
 לקיש לריש :מצאת הזו המליצה לעקלקלות. אם לעקל אם .ורע והלב קכ.א(. )צרפכ"נ
 שניהם שבפ' ואף עקיבא. מר' שהיא מוכה היא( )פיד דשביע.ת וכירושלמי ע"א(. )כ"זבס:הרר.ן

 שרק כרכרים כהמיה למליצך בה השהמשו כבר אבל הכד, בית לעקל כפשוטו היא לעקלמלת
 פיג: דשביעית ובתוספהא שם כירושלמי לרעך אי לסובה טכוונ.ם הס אם יודעהלב

 ותירה הן כשרין לא סשה של דורו שמע ובאזנך בע.:.ך ראה וד'(. קכ": נצרבפכ"נ
 ונביאים תורה כמצרים להם שהיו זה וענין וכו'. עמהן היו ו:ב.א.ם תירה שהרי וכו' כהןהיתה
 היו מהם. יש.בה פרשה לא אבותינו של מימיהם ע"ב(. )כ.ה שומא הטנא בר חמא לר'הוא

 ויושב ,קן אבסו אברהם אמר ושם וכו', ישראל זקנ' את ואספה לך ש:' עמהם יש.כהבמצרים
 משם: הועתקו לא שהדברים מוכח הדברים מם::ון ועכב עי-"ש. 1.עקב יצחק וכן ה.הכישיבה

 סבין לצדיקה סיכן וכו' ד.א וגו'. והכינו ש:' שכת אלא הכן אין קל.א(. יצרפכ"ו
 הנשה גיד והפרש שחיטה בית פרע לסכה יוסף לו שאמר מלמד וכו' ד.א הנשה. גירולהפרשת
 השחיטה. בית להן פרע והב;. טבח וטבוח מיד חנינא בר' יוסי ואיר ע"א( )צ"א בחוליןלפגיהן.
 לד"א בחרא ד"א בין ענין הבדל itKW תמצא דייקת כד אפם כפיהן, ששה גיד טולוהכן
 עפ". הוספה אלא איר ד"א דמאי :.הית הדעה וע"כ לשון. בסגנון אלא בריהם הברל וא.ןקמא.
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 הששי ביום והיה המד"א שבת אלא והכן ואין והכן. סתמא. תני )פצ"ב( ובב"ר הגמרא. לשוןסגנון
 : שם במכילתא הוא יוסף של בענינו לפנינו שדורש מה כל וכן בשלה.דו.ה. בפתיחתא במכילתא ועיקרו הנהן. שלא קודם השבת את יוסף ששמר אמרה הדא וגו'.הכמו

 אמות כיד מושכין שיהיו ישראל אוכלי של שיניהן עתירין אמרו מיכן קל,ג(. )צדשם
 ע"ב( )נ"ר ובברכות כיד. אות במ"ע וע.י' קדומה. ברי.תא שהיא מראה הלשון טעון שלשים.'הכא
 בן שמעון דא.ר וכדרשב"ל שברת רשעים שני דכתיב והיינו אמרו, הבשן מלך דעוגבמאירע
 אישתרבוב אשת-בוב. לשין פרש.י שרבבת, אלא שברת תקרי אל שכרת רשעים שגי מ"רלק.ש
 רשעים שני רכהיב רשעים בשתי מוצא אתה וכן ע"ב( )פיו במגילה ועיי' למטה, וגדלוירדו
 דמתניתא משמע ע"ב( )י"כ ובסיטה ע.י"ש, לה אמר מאן התם איתאמרא ולא וכו'. ואר.לשברת
 במת:יתא לה ואמרי אטר רב הנוסחא ע.קר ואולי שפרים. דקדוקי בנוסחאות כמ:.לה )ועי"היא

 דרשיה, דרשכ,ל היא דהיא ויראה שכרת, רשעים רשני קרא מעתי לא לפנינו והנהת:א,,
 שיבוש היא בגמרא שש.ם שוטחת אומר הייתי דמסתפינא ).אילולא ברייהא, של ע.קרהילפנינו
 : כלפגינו( שלשיםיצ.ל

 וכו', השור תחת והכססו הכרוב את הביא בעגל ישראל שחטאו כיון קט.א(, )צרפל"א
 לקיש. בן שמעון א"ר ה:נאל ר' )בפי' ר"ל אמר חשיב. קא לא שור ואילו ע"ב, )י.נבחרגה
 אפי' ותה וכו'. לכרוב והפכו רחמ.ם עליו ביקש יחזקאל היה( דורו בן לוי ר' הוא אםואפי'
 ועכ'פ ענן, ר' של מזמנו יותר לאחרו ראיה אין אמרו לוי ר' או רשב"ל עפ"י אליהו סדרשבעל
 : מהגמרא הועתקלא

 אדה"ר של עפרו שניטל ממקום אומרים ויש קע"ג(, )צד פ"ב זוטא אליהובסדר
 כירושלמי וכו', לי תעשה א-מה מזבח ואומר האדמה מן עפר ונו' וייצר ש:' מזבח :בנהשם
 אדה"ר בו וברא המזבח ממקום הקב"ה נטל אחר תרווד מלא פזי בן יודן א"ר ה,ב( )פיז:זיר
 מזבח וכתיב האדמה מן עפר וגו' וייצר ההיד עמידה לו ותהא המזבח ממקום 1.כרא הלואיאמר
 בשם הלכו ור' כרכ-ה ר' פ"ר וכב"ר מזבח, כאן אף מזבח להלן שנ' אדמה מה וגו'אדמה

 בורא א;. הר. הקב"ה אמר לי. תעשה אדמה מזבח המד"א נברא כפרתו ממקום אמרו שמואלר'
 הפשוט הספון אולם כסמונם. טשונים המאמרים אלו והנה יעטור, והלוא' כפרתו ממקוםאיתו
 מקומות בכל לישראל כפרה הוא שכו מזבח קיים שביה,מק זמן שכל ה.מ:ו ולמד לפ:.:ו,הוא

 מושבותיהם. מקימוח בכל לישראל כפרה הם הבמים ותלמידי חכמים ובחו"למושב.ת.הם.
 אותו שינו .האמוראים הקדום היא הסגנון שזה מראין והדברים הוא, חד ומזבח שאדהירלפי
 : סגנונםכפי

 יוחנן ר' כשם חי.ה ר' ירמיה ר' חזקיה ר' ה"ז( )פ"א וק.רושין א'( מת:.' )פ"א שבתכ--.שלס. שאמרו מה על כאן להעיר א:. ורואה מאמרים. אייה עור להום.ף .ש באלווכיוצא
 או ראשון ראשון או תפוש לאו ואס שלשלה. משה עד השמשה את לשלשל r~w .כילא2

 להזכיר אלא התלמיד.ם הקפידו שלא בהגדות עאכ,וכ כך ההלכות בשביעיה ואמ אחרון.א",-ין
 הגדה שהיא האוסרה של מ~ם:ו ראיה אין וע.כ האומרה. שאמרה מ. מפ. ולא שמעזם מימפ'

 ראיה ואביא שמו. רק היכ.רו לא והתלמיד.ם מקירה עד שלשלה שהיא שאפשרמאוחרת.
 יצחק ואיר .סכה, ואב. מלכה אב. ע"א(, )-'ד במגילה אלו. בדבר.ם ביוצא על אדהמ?.צה
 ב.פ'ד, סוכ'ן שהכל יסכה ד"א וכי'. ברוה.ק שסכתה שבה שמה :ק-א ולמך שרך. ן..:כץ
 לרומ.ים כיוסיפון נמצא ככר שרה זו דבבה זה ענין וה:ה ע.ב(. )מ"ט כ::הרר'ן ג.כ-הוא

 'ורע ומי יםכה, שמה :קרא למה הדרוש אזל. אלא אצו דבר. בה חרש יצחק ר' ואםבק-מ:יוה.ו.
 איר דבר שהביאו הוא לדבר וראיה שמם, נזכר שלא אלא אחך.ם, קרמוה. .לא הדש זה הדרושאם
 שרי: ה.א ד.סכה ואבוי יונתן תרנה ה;ת.קה ההגדה ועפ" השם. ע,1 דרשות להם שגודעוד-'

 בעי:.הם קשה שהיה לפ. ה.תה. הרן בת ששרה לותר שהה-ו דבר של טעמיאמקם
 ורחק. ..ב( כ' )בראשית לאשה לי ותהי אמי בה לא אך היא אבי כת אחת. אמ:ה .:םהמקיא.
 בנ.ם שב:. ולפ. ה.הה הרן שבת אמרו ע"ב אח.ת'. את אברהם שלקה וכפשוםו כמשמעולכב':.

 כחיאל שבן אף ה'( ב.ט )שם :תור בן לבן את היר;הם שנאמר וכמי אב.. בת קראה כב:.םק2
 דא'כא אחא ברת אחהי תרגמו ויסתן שט, יראכ"ע רש.י וע.י' שט. הרשב.ם פירשו .בן'ה.
 מאבי: אה. בה כלי' אימא. מתימת לא י-םא

 שמות שמוכ.י אעפ"י אליהו כסדר אמורא שם שום הכר שלא המאמרתכלית
 :סדר לא א"כ מפיהם. הועתקו לא עכ"פ האמוראים בפי ג"כ והם כ1 שבאו והדבר.ם:שאים,

 מביאה: היא שהרי המשנה ההימת קודם ולא ההלטוד, הקימתארר
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