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לידי  ranoבסר ודם ולא

לידי

הלואתם ,דש להנץ מדוע ננ ק :ת
סרכשה לא כתיב לא לדי הליאתש רק לא ליד
התנת ני׳ו .ונכא! ננהת•! נתיב נס לא ליר
הליאתס .אך נראה לינזר נשרנסת תי'מ א'
אששר להיות שלא יבא אוס ליו׳ הליאה כ־ מ•
שעיהק נענינ־ הוזסהר עילה תסהרו לסכיס
ייתר מכה■ ומיי שיש לי ,לק לא נתיב לא
ליו■ הציאתס כ■ היא צריך לאיתי ונ ר להנאתו
יל־-יינתי ,אבל כאן שמיינת אוס צריך לנקש
שלא ■צערך לביא ליד■ יה ,להלית על אכילת
מיץ כי אץ לך ונ ד נריע מיי ,מהנ■ זה כתיב
כאן ילא ליד הליאתש ,יכן מציני נתירה יעקב
אניני ע׳ה אייר )בראשית כת( ונת! ל■ לחש
לאכיל יבנו ללכיש ,לכאירה השני תינית לאכיל
וללטש מייתר יכי לא ציוע יאת שלתש היא
לאכיל יבנו היא ללביש ,אך הכיינה ביה
שביקש יעקב אניני מיה שהשי׳ת ׳חן לבני
ישראל לתש לאניל שיהיה ניהש מלא כל טיב
שכל הונריש נכלליש נכלל לחש ,וננר ללכיש,
הייני שיהיה הננד ללכיש שלא יצטרכו ח״ו
ליתן את הננדש במשכנתא נ עו ככר לחם,
כ׳ אי יאכל הננו) ,המאשך( ;
ו ג א אל תגריננו נו׳ כי אם לידך הבלאי!

נוי ,חשב ה' מעלית ננייק ממנו ■ת'
ולהישך ננחץ מב׳י • יש ה־ חשרינית א( ני
מתנת ט״ו היא תשרה כ■ בתתו משלו לאחרים
נדיי ׳משר לי לעצמי לק תתנתש מעוטה,
מו זה אמר הבלאה ,ידי ית׳ מלאה תתיו
אף שניר ].לכל העילש ,נ( מטבע ני׳ו שידי
שנירה יכשריצה ל-ר.ן לחבירי קשה לו לענית
שנעו לכתית את ׳וי לק היהיר הכתיב לא
תקפץ את ■וך לי ,גנו יה אמר הפתוחה
ואינה שטרה לעילש ,נ( לפעמים יקרה ני״ו
טוב ישיק רק לשיש אייה פניה לתיעלת עצמי,
ננו יה אמר היקדיעה בלי שיש פניה רק על
צו התעו יהרתמים ,א׳י הקדישה כי לפעמים
יש אישיר נמ.תנת ני־ו אבל ■וי ית■ קוישה
ואץ בה שיש אישיר כלל .ו( כ׳ ני׳ו הנה ■וי
י,צדה יחם ירק לא.תו הרנה ■תן לאתרם מעט
אבל ה' ■וי וחבה בלי שים קמצטת והיא י;
ופפרנס לכל הננילש ,ה( הנייק עי׳ נייד הנה

אטדם

נישתי ממני נויל נעיה״י ינס ניייה׳ב כמו■
יששכר יינילץ שיששכר היה עוסק נתירם
יזביל■] היה מפרנשי בעוה׳ז שהיה שיתף עסו
נחלקו לעיה׳ב יכו׳ נייון להחליף עולם עימד
נעילש עיבר כמבואר נפרשת ברכה ע־פ שמח
יביל■] נצאתך ינו־ לא ק הניייניס ממני ית׳
לא נבוס נעיה״י כ■ כל העולש צייינין מידו
ית׳ ולא נכלם לעולם ועד הייני נעיהיב נ׳
יהיה חלקנו נעיהיב אך לני לנד :
ב י אם לידך הבלאה הפתוחה הקדושה
והרחבה ,יש להפליא למה הכנים חינת
הקדישה נץ הונקיס שאץ עניני ומקימי כאן
יהר׳ היליל כ■ אם לידך המלאה הפתיחה
והרחבה ,ייש אימרים תיבת הקדישה בנימל
ריל הנדושה אבל איני מיישב ביה וא״נ היל׳ל
כ׳ אס לירך המלאה הגדישה ומלת  ,נוישה
גיפל על ונ ר שהיא מלא כמ׳ש מלא ינויש,
ונראה ליישב ע׳ו מ׳ש )נחילץ י עיב( ר׳
פנחס אקלע לאתריה ורבי אמר רצונך
שר1הע Tאצל׳ כי־ אמר ישראל קוישים הש יש
שיש לו ואיני ריצה ,רש שאץ לו ירוצה יע'כ
לא רצה ליהנות מ! הברית אבל אתה יש לו
ירוצה ם׳ ,יכתבו התיש' יזיל יש לי ואיני ריצה
יאעפי־כ נקראי קרישים נושיה שמימיני נפה
לאכל עמו ,נשמע מיה מ׳ שיש לי וריצה איתי
האום היא קדיש ממש ,חשאיה מ׳ שיש לי
ואיני ריצה שהיא צר עץ שמימינו נפה ילבו
בל עמי איני מנור הקדישה ,יהיה ח׳ שהיא
ריצה ואץ לי הנם שהיא בנדר הקדישה מ־מ
אסיר היא ליהטת ממני ,יעפ" הערה יו
מניאר הנישת שאט מבקשים מהשם סיאל
תבריננו יא לידי מתנת בשר ודם נו' ני
אם לידך הכלאה ,ריל שאני אימרים להשייס
שהיא ההיפיך של בני אום ,שלפעמים ימצאו
בני אום שאץ לו ירוצה ליתן ואשיר ליהנות
ממט היאיל ואץ ידי משנת ,אבל ידך היא
כלאה ושיפיק לפרנס לכצ וה״ה לפעמים
ימצא.י בני אום שיש לי ואיני ריצה ליתן ימימץ
נפה ואשיר ג' נ ליהנית ממט צנו יה אמר
אבל Tך היא פתוחה ,ר׳ל שהיא פתיחה לכלי
לפרנס ,יע'כ הכניס כאן חיבת הקוישה,,
וטיניט ביה לימד שיוך היא קחשר .מסק
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ששת ימי המעשה( יהיה נמישלש נל׳ חישר
אז׳ נידא׳ ׳טאי ששת ימי המעשה מישלתיש,
)בני יששכר{;

זזאחי שיש לך יחצה נ־כ לימן מעתה יד
כזה היא קיישה מייש ,ילפשייים ׳5n׳ fשיש לי
יריצה לימן נעינדא דייה כמשנית )נ כיב(
דכי היי פדך דפמא היי פתח לננא יאמר שלא תהא צרה ויגין ביום בגיחתינו,
כל דצדך לימי יליניל
יקשה לכאירה ,אך
יאמר רנא כולהו ■פילנא לשעת ר צ ה ו ה ח ל י צ נ ו .יה ‘,ה הפיריש דאית נ' של
למפנד נד מהא יישיש
ביוש עניתתיני היא כמי
’ י־ ^להינו בומצו^ך
דנפישא מילא דנני
בשביל ינמי בעביר,
סתיזא שיש שש הרנה ונומצות יום העכיעי ה עבת ומציני כך נמה פעמיש,
פנ״ש יא׳ אפשר
יה ":שצא תשא צרה
לצאת הנדול וה^ק־וע הוה כי יום וה
תי חיבת כילה יננד
יינק לעילש ,בשביל ׳יש
:ה אפר הרהבה ,כיינת׳ גדול וכידוע הוא לפני־ לעבת מכיתתיני ,פיריש שהשבת
יכית גדיל שמנן שלא
ביה שיוך היא רחנה
יפשפיקה לכל אום .בוו^נוח בו באהבה במצות יהיה צרה יינק לעילש
)נש־ר( :
ךצ^ף ובךצונף הנ״ל ^ווהוה לישראל גש ביר,׳ התיל,
)מהר־ע מבעלי זיל(:
ב ר צ י נ ך דניה ינו
ו;נון
צירה
שלא'.תהא
א.להינו
ה' אלהינו
י ע ל “ ויבא ויגיע
ככל
נו׳
שיא תהא אירה יינון ואנהה ביום מנוחתנ״והראט
ביום בנוה.-ינו ,לנאירה
הענק במלית שינית,
יש להתנינן לתה פרשי ;.י אל־,ינו בנהמת ציון עירך ונראה לזמר ט מלניתא
דרקיע כעין מלניתא
שלא תהא יכי׳ ניוש ובבנךן ןרועלןם עיר
וארעא ,והנה כאשר
מניחתיני דתשמש באינך
היר״יש אין קפירא ,כי אתה הוא בעל הןשועות ירצה ארם לשלות איזה
' ובעל הנחמות':
והנראה עפ׳י שכתב עיר
נקשה לשני מלך בי־ד
׳לערך לנמה דבריש עד
יקדיש נעל איה׳ת
זציק׳ל נפשיק )שררת אילד,ינו ואלי־ד אבותינו• שיעשיר כי.ב הבקשה,
לא( ני שעת יפים כהה
! ע ל ה ד ב א ר ג י ע נ׳ מתחילה צריך ,
״
ה׳ שהשי־ת לא פשה
א( שלא יניע לי שיש
ד
ךפנן
ע
מ
ש
צ־ן:
ך
הו:
א
ך
ף
היזק ר.עירי מביתי עד
פ׳ אש ששת יר.יש ישיב
ברא את ׳יש השבת
שיניע לעיר המליכה,
יעל יד קרישת השבת ננראיש שיב יייצאיש ב( וכשבא לעיר המליכה צדך השתדלות שימצא
מכת אל הפועל ששת ׳תיש יק היא פל ימי ק נעיר הממיניש על חצר המלך שייתן לי
שילש ,נמצא השנת היא שרש״ לכל הששת יר,׳ רעית לכניש אל המקיש הקטע שיתקבל׳ בש
הנזעשה ,יהנה אש יש חיי אתה השרק דקה אנשים ה־יציש לבקש דבר מהמלך ,נ( יכשנכנש
מן הדקה בשירש הנה ניכר הענק אתר כך שש צדך השתרצית שיתנו לי רשות לר,שיר
גהשתלשלית הענפיש ,יק' התא בכל הצמתיש הבקשה ליד המלך ,יאת־כ 'צערך לג' דברים
הנזרעים יק היא נתילרית הבעית מ־נדש אתדם ,א( ט לכעמיש כשני־,ניש נקשה
ישאינש תדבריש מיבן הענק למשכיל ,מה שאין להמלך ׳כית הכתב ולא ׳שנית כליי
ק כשהשורש יכיריפה היא נשלימית יי,איש כלל  ,ילק נריך מ; יתמלה שהמלך ׳ק־א
כפנפיש סישלסיש ,יכנה לפי זה היא ניעת נקנה׳ ,נ( יי.ש נבר קרא המלך ,לכעמיש
קפלתיני בייש י.מניתה ,שיא תהא ונו־ ביים היא כי יל דנר ננד רצק המלך יייכל להיות
הניהתינו וכיו! שייש הממחה )שהיא שירם לכל נעכש על נקשתי יבל־ש לא יפיק שאלתי.
ואש

