
דמהפג צקף צמפימ
ִלְחֵכפ אבו״ש מפם גשמזמ, מ״ר שְּ

צ•אזטמא
זק יאמ בפתכמן תא צרבימם?

ג"מ: זק במזשפג צוחס,
ג"י: זק במהת טמחן, ק'פמפגק כלם רבם יפגצ פיכדפב שגתבפן. טמחן

יורה זמנו במרחשוון, אבל באותה שנה בניסן,
בימי יואל בן פתואל לא ירדו גשמים עד א' ניסן א''ל א''ל : צאו וזרעו

וזרעו וירדו גשמים בה' בניסן וצמחה ביא' יום ועומר קרב ממנה
ועל אותו הדור אומר: צפגטס שקלטצ שגךצ סדהגץ,

ר"יר"י שור החורש - צמץנ ץשןצ, צמץנ סמנ ץשןצ ךבת לבנ צפגט 
שת סשץת שגסךצ- בחזירתו אכל חזיז מן התלם.

ךבת תמלאסץ- ר"ח:ר"ח: קנה - זרת, שיבולת- ב' זרתים שלא כדרכו



ב. ר"נ מרי"צ:ב. ר"נ מרי"צ:  דגת צ' מגטש... בשט בךס',

שנה ראשונה - אכלו מה שבבתים, שניה - אכלו מה שבשדות. 
שלישית - בשר בהמה טהורה, רביעית - בשר בהמה טמאה, 
חמישית בשר שקצים ורמשים, ששית - בשר בניהם ובנותיהם

שביעית -  איש בשר זרעו יאכלו.
ג. ר"נ מרי"צ:ג. ר"נ מרי"צ: 'שדגשנ דקץב ץמת תשץת שטסג', - אמר הקב"ה: לא אבוא 

בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה.
ד. ר"נ מרי''צ:ד. ר"נ מרי''צ: 'ץשתףא סשטגץ ץסןימץ- ע"ז  שמבערת רשעים בגיהנם,

ה. ה. ר"נ מרי"צ ר"נ מרי"צ 'ןס באס גטץא טבצ טלס'- אחת ששקולה כשתים- ע"ז

שהריעו משניהן מכותיים עובדים לאש, וקדריים שעובדין למים. 
ואפי' שמים מכבים האש מת צלסגץ תמצסצ,

ו. ר"נ מרי"צ:ו. ר"נ מרי"צ: ץסצס ןתבג פדכ בלץתמ' קפצה עליו זקנה אפי' שהיה בן נ"ב

 ד'ךףלאס ןס צלמןאס תא בתץמ'.
וטעם שאמר: רבש"ע שקלתני כמשה ואהרן, ק'לבצ ץתצגכ שןצךסץ 
ץבלץתמ שדגתס בלץ', אהיה כמותם שלא בטלו מעשה ידיהם בחייהם
ואל ימות שאול בחיי. וא''א שלא ימות שאול שכבר הגיעה מלכות
דוד ואין מלכות נוגעת בחברתה אלא אקפיץ עליו זקנה וימות

שלא ירננו שמת צעיר, והתעכב שאול מלמות שנתיים וחצי
• אדם נדחה מפני אדם – ד'הרגתים באמרי פי', ולא במעשיהם,

ז. ר"נ ביקש מרי"צז. ר"נ ביקש מרי"צ לומר דבר כשישבו בסעודה.  

וא"ל וא"ל אין מסיחין בסעודה, שמא יקדים קנה לושט ויבא לידי סכנה

אחר הסעודה אמר אמר מרי"ו:מרי"ו: יעקב אבינו לא מת. אפי' דספדו
וחנטו וקברו ד'ץתאצ תמ אסגת טשקס סטדש ... ץתא פגטנ לתגו בשס',

מקיש הוא לזרעו, דבחיים. שיביאנו לגאול בניו לעיניו,
ח. רי"צ:ח. רי"צ: כל האומר רחב רחב מיד רואה קרי. וביודעה ומכירה,

ט. ר"נ ביקש מרי''צ ט. ר"נ ביקש מרי''צ ברכה ברכה א"ל:א"ל: משל להולך במדבר, ומצא אילן

פירות ומים אכל ושתה וישב בצילו, אמר: אילן, במה אברכך?
הרי פירותיך מתוקין, וצילך נאה, ואמת המים עוברת תחתיך. 

אלא: שכל נטיעות שממך יהיו כמותך. אף אתה, יש לך תורה,
עושר, בנים אלא: יה"ר שיהיו צאצאיך כמותך.
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