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  44' עמ
  

 ו"פרשה   י                                                           .3
  ומה הגפן הזאת אינה'  תסיע וגו' גפן ממצר .4
  היו חונים דגלים' טעת בעירבוביא אלא שורות שורות  כך ישרנו .5
  ים תחתיהדגלים איש על דגלו באותות מה הגפן הזאת בולש .6
  גרש גוים ותטעה  מה הגפן' ואחר כך נוטעים אותה  כך ישר .7
  שומר שלהן עומד' הזאת שומרה למעלה ומשמרה   כך ישר .8
  מה הגפן'  עליהן ומשמרן  הנה לא ינום ולא ישן שומר ישר .9

  הזה שרביט עולה ממנה והוא מכבש כל האילנות  כך הן .10
   עולם עד מהם שומעו הולך מסוףצדיק יסוד עולם  אחד' ישר .11
 סופו    ויהי יי את יהושע ויהי שומעו   מה הגפן הזה יש .12
 בה יין ויש בה חומץ ושניהם צריכין ברכה  כך היו ישראל .13
 צריכין לברך על מידה טובה הטוב והמטיב ועל מדת פורענות .14
 ברוך דיין האמת     מה הגפן הזה יש בה יין וחומץ  ויש בה .15
 ומשנה תלמוד הלכות יש בה מקרא ' ענבים צימוקים  כך ישר .16
 ואגדות    מה הגפן הזה מי שהוא אוכל ממנה בוסר שיניו  .17
 סוף שהוא נוטל את שלו'  כל מי שבא ומרע לישר[.]קהות  כ .18
 מלכים עשו מלחמה עם } מהם{מתחת ידיהם    שלשים ואחד  .19
 ונטל את' כולם נפלו בידיהם    פרעה בא ונלחם עם ישר' ישר .20
 את  עליה חופין כל אשכולותיהזן השלו מתחת ידיהם   מה הגפ .21
 כך עמי הארץ מחפין על בני אדם של תורה     מה הגפן הזאת .22
 יש בה אשכולות גדולים וקטנים וכל אשכול גדול מחבירו נמוך .23
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  45' עמ
  
^                    ^  

  נמוך ממנו   מה הגפן הזו כל מי שהוא כל מי שהוא גדול מחבירו  .1
  פניו מצהילות  כך חכמות אדם תאיראוכל ממנה ושותה ממנה  .2
  פניו  בשעה שהוא והוא משיב      מה הגפן הזו בתחילה היא .3
  לחן מלכים  כך הן ישראלסת ברגל ואחר כך מעלין אותה על שנרפ .4
 וסיתא פ    צוה יי ליעקב צריו  כגון חלמיש לנגובבעולם הזה .5
 כריה וקצרה לחופה    אבל לעולם הבא והיו מלכים אומניךלנו .6
 ם והיא חייה  כך ישראלהגפן הזו סומכין אותה על גבי קנימה  .7
 אינן חיין אלא בזכות התורה הנכתבת בקנה       מה הגפן הזו .8
 אינן' סומכין אותה על גבי עצים יבישים  והיא חיה  כך ישר .9

 ד וזכרתי את בריתי"ם ההפ שהן מתי"חיין אלא בזכות אבות  ואע .10
 יעקב  ואחר כל השבח אבדתו הרואה לאומה    למה פרצת גדירה .11
  זכייכתאינה זו שהיא עומדת בפרשת דרכים  כל מאן דבע'  וגו .12
 בה    יכרסמנה חזיר מיער  זה עשו הרשע  וזיו שדי אענם  .13
 נחמן בשם' מנחמא ור' אילו המלכים     יי צבאות שוב נא  ר .14
 ן  פקוד מה שאמרת לשרה  ויי פקד את שרהיעקב דקיסרי' ר .15
 אבא בר כהנא אמ' וכנה אשר נטעה  באיזו זכות העולם עומד  ר .16
 ורה תבזכות מלכי בית דוד אשר הבינוני    ריש אמ בזכות ה .17
 'ותכונן לך עמך ישר'  המכוננת בארון  רבנן אמרין בזכות ישר .18
 דםעד העולם    תהי ידך על איש ימינך זה אברהם  ועל בן א .19
 א ולא נסוג ממך"אימצת לך זה יצחק  לא נסוג ממך זה יעקב   ד .20
 כי לא יטוש יי את עמו' אחד או' כי לא יטוש יי את עמו      כת .21
 כי לא יטוש יי את עמו בעבור' אחד או' ונחלתו לא יעזוב  וכת .22
 שמו הגדול  פעמים שהוא עושה בעבור נחלתו חוצה לארץ .23
 ד למעני" שמו הגדול  ההלמען'  בעבור עמו ונחלתו ארץ ישר .24

V                      V  
  



  46' עמ
  
^                    ^  

   הואיל יי  אין לשון הואלה אלא תחילה ועתה }תאמר{כי '  אעשה וגו .1
  אין הואלה אלא לינה' נחמיה אמ' הואל וברך את בית עבדך   ר .2
  ך  רבנן אמרין אין לשון הואלה אלא לשון>ב<}ך{הואל נא ולין ויטיב ל .3
  ה  ויואל שאול את העם הואל וקח ככריםשבועה ויואל מש .4
  אין הואלה אלא לשון תוכחה  ועתה הואילו' יהושע או' ר .5
 פניו בו .6
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