
  'ירמיהו ל
  'ב' ק פס" רד.1
 פירוש אשר אני מדבר עתה כי על אלה הדברים - את כל הדברים אשר דברתי אליך ', כה אמר ה) ב(

וגומר ואמר שיכתבם בספר כי הם דברים שעתידין ' אמר כמו שאמר ואלה הדברים אשר דבר ה
היות נחמה לבא באחרית הימים ואמרם לו סמוך לפורענות שאמר למעלה לפי שזאת הפרשה ל

לישראל שהיו באותו הדור כי כמו שיראו שתתקיים הפורענות בקרוב כן ידעו שתתקיים הנחמה 
  :הגדולה באחרית הימים

  ם שם"מלבי. 2
רק הודיעם , ל כי נבואות האלה לא שלחו בשליחות פרטית לנבא אותם אל העם" ר-כתב לך ) ב(

, כי הם דברי תנחומים, ת לדור אחרוןוצוהו שיכתוב אותם על ספר למזכר, לירמיה בדרך הודעה
  :וכמו שיתקיימו היעודים הרעים כן יתקיימו הטובים

  :ח"סנהדרין צ. 3
  ...וכן אמר רבי יוחנן ייתי ולא איחמיניה אמר ליה ריש לקיש מאי טעמא

אלא משום דכתיב שאלו נא וראו אם ילד זכר מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה ונהפכו כל 
ירקון מאי ראיתי כל גבר אמר רבא בר יצחק אמר רב מי שכל גבורה שלו ומאי ונהפכו כל פנים ל

פנים לירקון אמר רבי יוחנן פמליא של מעלה ופמליא של מטה בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא 
  הללו מעשה ידי והללו מעשה ידי היאך אאבד אלו מפני אלו

  א"ה, א"ירושלמי תענית פ. 4
 אמר תושעון ונחת בשובה שנאמר לעולם' נגאלי אין תשובה עושין ישראל אין אם אומר ליעזר רבי

 אליעזר רבי לו אמר לעולם נגאלין אינן תשובה יעשו ולא ישראל יעמדו אם וכי יהושע רבי לו
 היא צרה ועת טעמא מה נגאלין והן תשובה עושין הן ומיד כהמן קשה מלך עליהן מעמיד ה"הקב

   יוושע וממנה ליעקב
  'ט' פסק "רד. 5
 אפשר שאמר זה על דוד המלך שיקימנו מעפרו בעת תחיית המתים - אשר אקים להם- ועבדו ) ט(

  :ואפשר שיאמר על המשיח בנו ויקרא שמו דוד
  :'תענית ה. 6

רב נחמן ורבי יצחק הוו יתבי בסעודתא אמר ליה רב נחמן לרבי יצחק לימא מר מילתא אמר ליה 
הכי אמר רבי יוחנן אין מסיחין בסעודה שמא יקדים קנה לושט ויבא לידי סכנה בתר דסעוד אמר 
ליה הכי אמר רבי יוחנן יעקב אבינו לא מת אמר ליה וכי בכדי ספדו ספדנייא וחנטו חנטייא וקברו 

ואל תחת ישראל כי ' ברייא אמר ליה מקרא אני דורש שנאמר ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם הק
  הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים מקיש הוא לזרעו מה זרעו בחיים אף הוא בחיים

  ח"כ, ז"ב בראשית מ"הרחב דבר לנצי
' ל' הראנו לדעת לעיל פוכבר . ומיעקב אבינו סימן לבניו שעיקר חיותם ורוב השנים יהיו בגלות

ה "א שהיה יעקב אבינו סימן לבניו ביותר מאבותינו אברהם ויצחק והיינו שאמרו בתענית ד"ול
מקיש . ל מקרא אני דורש כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים"א' יעקב אבינו לא מת כו

שהוקשו יעקב לזרעו והנראה באשר ראינו . והוא פלא. הוא לזרעו מה זרעו בחיים אף הוא בחיים
י בכבוד מאד "כ יש לנו לומר דמה יעקב עלה ממצרים מקום גלותו לא"וא. לסימן הליכות עולמם

ומזה יש להקיש עוד מה זרעו בחיים הרגישו את . כך יצאו ישראל מארץ שבים בימי משיח. נעלה
ן יקרא כשהעלוהו ממצרים ברוב כבוד היה מרגיש כעני. כבודם לשובע רצון כך יעקב בחיים

' ועיקר סיבה זו שיהא רוב חיותנו בגלות כבר נתבאר בפ. דמותא ויעקב הרגיש ביותר כמו שהוא חי
א רק כשהם מפוזרים "וזה א. א אשר נוצרו בניו להיות לאור גוים"ה גלה לא"דהקב' ז ו"לך י

 כשראו' נתגדל בזה שמו ית. וכן יעקב אבינו כשבא למצרים שהיה אז עיקר הישוב שם. בגלות
  :השגחתו על יעקב וזרעו

  ז"י ט"רש. 7
  : שבועה-לכן

  .'ה ל"ר. 8
כי ' גמרא ומנלן דעבדינן זכר למקדש דאמר קרא כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך נאם ה

  :נדחה קראו לך ציון היא דורש אין לה מכלל דבעיא דרישה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   פתיחה- משפט כהן. 9

  
  

  


