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 ע"י חיים תשס״ט

 תפוחי זהב
 דרושים ילךים מתוקים מדבש ונופת צופים

 על
 ספר בראשית וםפר שמות

 מסודרים ילקוטים ודרשות

 מקובץ ומלוקנו מכתבי קודש אשר הניח אחריו ברכה הרב הגאון האמת׳
 קד בדרא מפורשים בכל קצוי ארץ לשם ולתהלה כקש״ת

ל זלה״ה ע ל ל ע  וווהר״י צבי ה

׳ דירש חריף אשר שימש נשלש קהלות גדולו ' י נ א י־־, כ י ק ׳  ז

 םק״ק אונגוואהי ׳ וק״ק באניהארט , וביךק אובן ישן
 JiS-.e^Qr' י ו ׳1(0

 כקעת׳ ואספתי והיו לאחדיס נעזרת הנורא יתברך ויתעלה יעד

 אני הקטן יוסף ליי יזייס בן לאדוני איי מהר משה כהנא העללעל מנכדי
 הגאון האמתי מהו׳ ׳הודאזלל״ה בעל המלזנל־ ספר קונטרס הספיקות, וסי תרומת
. איזי הגאון יעל קלות החושן , ואבני מלואיס - ושנ שמעהתא. מחושני ' י נ  ל

 ק״ק גיאסוואי־דיץ יע״א .

 נפ״יז
 אוגגוואר

 ז כדון בספר
ר ע ג ע ל י ר א א ק י ד דו ק ט ב י ע ; 
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 רודה אני לפני התנא דגי נשיאה של הרי המתיר זלה״הה״ה ה־נ לגאון החריף הענוס
 מפורסם לתהלה כקש׳ית מהו׳ אביהם יצחק וו״ב אב״ד דק״ק קליינוו&רדיץ אסר
 שלת ליד די־שות המחני זלה׳׳ה ישלם ד׳ פעלו ותהי משכורתו שלינה . ממני

 המסדר :

 מודעא רבה לאורייתא
 כי מקום שנמצא בחיבור הזה דנר גנאי על עכו״ס או גויס וכותים וכיוצא
 בלשונית הללו אל תטעה לפרש על אומות שבזמנינו והמפרש כן הוא כועה אבל
 הכוונה על אומות הקדמונים האפיקורסים שהכחישו בריאת עולם וכל המופתים
 הנבואה. ויזהר כל אחד בדברים אלו וישים אותם על לב• לזכרון. ודי נזה :



 הקדמת
 הרב הגאון המפורסם מי אברהם יצחק וויינבעח^ר ני׳ אב״ד

 דק״ק קוו״ד יצ״ו חתנא דבי נשיאה הגאון המחבר זצ׳׳ל המוציא
t את הספר לאור 

 אודה ה׳ בכל לבב אשר זכני להוציא לאור חיבור נכבד דיקן* אשר איזן וחיקו
 מו״ה הגאון החריף המפורםים מיהי צבי הירש העלעד זצ״ל בדברי אגדה המושכת לבו
 של אדם ״ ולמען יהיה לי לזברון אמרתי להציו פה מה שפרשנו עם דבריו במיכה סי׳ ו׳
 הפסוק הגיד לך אדם מה טוב ומה ה׳ דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע
 לכת עם אלקיך . אשר לפי הפשט הפשוט מלת אדם הוא למותר לכאורה. ונראה לפרש
 עפ״י מה ששמעתי לפרש ממו״ח הגאון מוהר״צ זצ״ל מאמר ר׳ שמעון בן יוחאי ב״מ קי״ד ע״ב
 אתם קרויין אדם ואין ע״א קרואין אדם ע״כ והמאמר צריך ביאור ופי׳ מווהגאון זצ״ל עפ״י מ״ש ביע״ד
 על קושיי םילוסיף שהקשה הא זה פשוט בגדר השמות כלי שיש בו דבר חשוב ושפל שלא יחול
 השם על השפל כ״א על הנכבד וא״כ אדם שהוא מורכב מחומר שהוא הגוף. ונשמה שהיא חלק
 אלקים ממעל האיך שייך לו שם אדם המורה על ענין אדמה וחומר השפל ויותר היה נאה לו שפ
 נפש על שם הנפש שבו שהיא דבר עיקרי ונכבד״ וכתב הואז״ל לתו? כי כל פועל שיפעל
 כלי והפץ יקרא שמו על מבחר פעולתו וגם השם על כוונת הפעולה והנה האדם אף שהוא
 קרוץ מחומר מ״מ ע״י נשמה שבו אשר נפח בו היוצר הכל מתהפך החומרי לרוחני ונפש
 צורה. והיות מבחר הפעולה וחכמה נפלאה היא להפך האדמה לרוחני וגם זה כוונת הפעולה
 זתילית הבריאה מאת הבורא ית״ש בבריאת האדם שיראה להגיע החומר אל הצורה . לכן
 יקרא שמו אדם יען היותו עוסק במלאכה מפואדה להפך אדמה ולהעלותה למדרגה יותר גבו׳
 להיות רוחני מה שאין יכול לפעיל מאת שום אומן שבעולם כי כבר חעדו כל בעלי
 הטבעים כי אדמה לא ישונה בשום זכזוך שבעולם לשנות איכותה עכת״ד יעיי״ש ולזה אמר מדד.
 הגאון זצי׳ל איך ובמה יוכל האדם לגמור מלאכתו היקרה כזו אין זה כ״א ע״י תורה ומצור.

 ימעיט במ״ש קהלת סוף דבר וגו׳ את אלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם ומעתה י
 א״ש ונכון מאמר רשב״י אתם קרוא ין אדם כי יש לכם תורה ומצות אשר בהם יוכל האדם
 לעבור האדמה ולהפכה עד שיגיענה אל הצורה ושייך ליחס שמנג אדם ולא נפש . כי זהו

 מבחר



 הקדמה
-:הד הפעולה וחכמה נפלאה להפך האדמה ולהעלותה למדרגה היותר גבו׳ אבל ע״א אינן
 לרואין ארם כי לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ירעוס א״כ אין שייך ליחס שמש אדם

 המודה על עגין אדמה כקושי׳ חפילוםיף ע״כ דירי מרה הגאון זצ״ל ודפח״ח .

ה א״ש לפרש הפסוך הגיד לך אדם דייקא שתי תיבות לך אדם ר׳׳ל שנקרא לך ז ב  ו
 שש אדם וע׳׳ז קשה קושי׳ הפילוםיף שיותר היה נאה שם נפש יצריכץ אנו למ׳יש היע ד
 כי שם זה מורד. על מבחר הפעולה להפוך האדמה לרוחני וזה שאמר מה טוב שתוכל אתה
 לעשוק במלאכה יקרה כזו מה שלא עשה כן לכל גוי ולזה גמר אומד איך ובמה יגמר מלאכה
 הנפלאה הזאת וז״ש ומה ה׳ דורש ממך כ״א עשות משפט וגו׳ וא״ש מלת אדם כי משם
 זה נשמע שתכלית כונת הבריאה מבורא ית״ש בבריאת האדם הוא שדורש ממנו כ״א עשות
 משפט וגו׳ שבהם יוכל להפוך האדמה לרוהגי ואפרוש כפי אל ה׳ יהי נא השרו עמי להוציא
 לאור שאר חידושיו היקרים וזכות הגאון המחבר זצ״ל יעמוד לנו שיקדם בנו מ״ש לא ימושו

 מפיך וגו׳ דברי המעתיר פק״ק קדו יום ג׳ ב׳ השון הכתר לפ״ק.

 ׳?׳ אברהם יצחק וריב
 הפק״ק הנ״ל והגליל יע״א



 דמדמת המסדר
 י

 לכבוד המחבר בשפה ברורה מדבר.
 אתם בני ישראל; ראו אנכי נותן לפניכם היום אמידה נעימה כתובה וארוכה םר;
 קןדש אשר הניח אהריו ברכה אדונינו הגאון המחבר זלה״ה. וכי יפלא ממכ״ת דבר למען
 דעת מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לבו לגשת אל הקודש להעתיק דברי המחבר. איפא
 זאת שמעו חכמים מלי יושר לבי אמרי. ודעת שפתי ברור מללו? הן האדם בעודו על
 אדמתו כל ימי הייו מצפה לאושר אמתי כי נפשו יודעת מאוד שלא לחנם בראהו היוצר
 הגדול החפץ שלום ברואיו ולא לתוהו נפה באפיו נשמת חיים, אחרי היותו פה רק במלון
 אורחים רחוק ממקום מולדתו, אם לא לקיים תורת ה׳ כללותיה ופרטותיה. 5זאת תורת האדמ
 אשד אור שכלו יאיר ויופיע להשים כל מגמתו להשלים איש •זולתו ומהודו עליו להשמיע
 כי במה יודע איפה בין שוע לדל״ ובין הכם לגולם אם לא ישים לבל לתקן דבר מה בעולם,
 לכן החי יתן אל לבו להשיט כל מאוייו. להניח אחריו ברנה ולהציב לו יד בחייו״ ומי
 שנפשו שלמה, לא יוציא שנותיו בתרדמה. והנה בהפשי באמתחתי כי נפשי אותה רעשי
 ולא מצאתי מעש אשר יאמר עליו כי הוא זה לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל אמרתי בנפשי
 דום לה׳ והתחולל לו ולא ימנע טוב להולכי בתמים. אמנם כן מנעורי עד היום חשל־ד
 נפשי ולבי משתוקק בקרבי אחרי כי לא המדרש עיקר אלא המעשה מי יתן לי אבר ?.י - ־

 לעוף בצל החכמה ומתי אעשה גם אנכי לביתי איזה מעמד ומצב להגיע אל אושר האמיתי
 לטהר מסייעין אותו ואינה ה׳ לידי כתבי קויש של הגאין המחבר זלה״ה אשר י,־ ;.

ב זלה״ה ויהי כי רחק ממני גזיה;: ו ם ד ח נ  וטמונים אצל בנו הגאון החריף מהו׳ מ
'V• .׳־  באו כל המכתבים ביד בן חורגו הבחו׳ המופלג כה׳ חיים זלה״האשר יד ה׳ היתד, גז 1

 נפשו בצרור החיים. וסמוך למיתתו בא אלי פעמים ושלש וביקש אותי לעשות ,r:. י־.
 י אמת עם המתים אשר במיתתן קרויים חיים ולהעתיק כתבי קודש של זקני זלה״ה ולס:.־.•

 דברים מועטים מבנו הגאון הנ״ל למען יהיו שפתותם דובבות בקבר ולזכר עולם יורו
 אמנם ״ם כל זה עוד אחור נסגתי מלקרב אל המלאכה כי יודע אני ומכיר את עיכ . י
 לקרסולי חכמים לא הגעתי ומגלגלין זכות עי• זכאי זדה רבי והורי הרב הגאון צדיק מפ;ר

 בבל קצוי ארץ בקש״ת מהו׳ הלל ל״ש ני׳ אב״ד דק״ק מארגרעטין הוא עורד:י לק-בי. ם
 אל המלאכה ובמקופ שאין אנשים השתדל להיות איש ומה בצע אם יהיו הדברים למ־י״מ
 זלא יחקקו בעט ברזל ועופרת ואת פ׳ מלך שמרתי ואחזתיו ולא ארםנו ונתת׳ את לבי לע
 במכתבים הנזכרים ומצאתי בהם מעט חרושים על התודה ומהם על מאמרי חז״ל וסל - א

 עלו בידי כי רובם נגנבו ונאבדו וזרים שלטו בהם וכאשר פשתה הנגע בדורנו בערה כי
 רבים מתלבשין ואוחזין בטליתו של חכרו זד, אי2ר אני מצאתי וזה אומר אני מצאתי ותהוו

 בגדיים



 הקדמה
 :גד־הם הקי־ועים ובלואים בבגדי הוד והדר מתלבשין ואומר שלי הוא ונתתי אל לב־ לעיין
 :הם ולחפש איזה דדך ישכון אור לסדרם כי ראיתי הדברים מעורבבים לא םדרים למו ולא
 קרב זה אל זה ושלא כסדרן ונלקו בחסר ויתיר וחלוף ועירוב פרשיות והרבה מקומות בלו
 עד שכמעט אין רשומן ניכר ובעה׳׳י יתעלה אם כי טרדות שונות סבבוני לא נתתי שנה לעיני
 ולעפעפי תנומה עד כי סדרתי הדברים שהיה אפשר לסדר על חתורה על ם׳ בראשית רם׳
 שמות ומה שלא היה אפשר לספה שמה נשארו בשם לקוטים ובסוף הספר הוספתי ששה
 דרשות נחמדות אשר דרש ברבים המחבר ז״ל בעתים שונים ובתוך הלקוטים העתקתי מעט
י זהב ח ו פ  מזעיר מחדושי בנו הגאון מהו׳ מנחם דוב זלה״ה לכבוד ולתפארת . ושם הספד ת
 מצאתי הרות על הלוחות מכתב אלקים חרות בידי המחבר זלה׳׳ה בעצמו. ואני הנני מביא
 בברית נאמנה והיא הנותנת עצה הוגנת •לכל מסתכל בספר הזה לבל יחשוב מהשבת פינול
 באשר ימצא פה בספר דברים אשר ככר נדפסו ממחברי זמננו דע ני בעודו בהיימ לא נגה
 עוד אורם על פני תבל ואת אחרונים הוא היה כי יותר מחמשים שנה אשר נכתבו דבריו
 בספר ובכל זאת לרוב חדשות יגיד וגם אם ירחק המקום אשר יעמוד הקורא עליו אל יתלה
 בוקי סריקי בהרב המחבר זלה״ה ועלי תשקותו כי במקומת אשר לא היה רשומן ניכר הוספתי
 מדעתי וכל מה שהוספתי הצגתי לבמה בין ב׳ חצי עגולה ובלתי ספק לא כך עלה במחשבה
 לפגיו ורוח אחרת היתד, אתו וסהדי בשמים שכל מחשבתי היא בהעתקה זו לכבוד הבורא
 יתעלה לזכות הרבים ולגמול הסד עם המחבר זלה״ד, שיהיו שפתותיו דובבות בקבר ויליץ יושר
 בעדי לחסות אותי תחת צל כנפיו מפני מלאכי דין ואני תפלתי לה׳ שישים חלקנו מעושי
 רצונו ולא נבלה עוד ימינו בהבלים והקב״ה ברחמיו יאריך ימי וימי אבותי וצאצאי בטוב

 ובנעימים על התורה ועל העבודה,
 דברי השפל והנבזה עבד לעובדי ה׳ ולחוגים בתורתו

 י•? יוטה צבי חיים
 בז לאדוני אבי מהו׳

 משה כהנא העללער
 מנכדי הגאון אמתי בעל קונטרס הספיקות ום׳ תרומת הכרי
 אחי הגאון בעל קצות החושן ולמעלה בקודש.



 פתיחת הספר בעזה״י
 דאשית חכמה יראת ה׳ שכל טוב לכל עושיהם • ללומדיהם לא

 נאמר אלא לעושיהם לעושיםלשמד,. (ברכות פיק שניי״ז ע״ב)

 המאמד הזה פלא מאוד מאין להו לחז״ל לדרוש לעושיה לעושים לשמה עיין
 מהרש״א ויתכן לפריט עפ״י דברינו על מדרש פ׳ בחוקותי אם בחקותי תלכו שתהיו עמלים
 בתורה ואת משפטי תשמרו מעלה'אני עליכם כאלו עשיתם אותם אשר באין מבין הרי באמת
 עושים מצות ד׳ בפועל וכתבנו שם לפרשו עפי׳ דברי הז״ל במם׳ שבת בשעה שהקדימו
 ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול מי גילה רז זה לבני לשון שמלאכי השרת משתמשים בו
 והיינו עשיי׳ קודם לשמיעה וענינו ואמרנו כי זאת לדעת שענין העשיי׳ הנאמר שם היא על
 גמר הפעולה ועל שלמותה האחרון וכמו שאמרו חז״לעל רעש אלקים את חיות הארץ בקומתן
 ובצביונן נבראו כי הכוונה של לשון ויעש על גמר הפעולה והתיקון וכן פי׳ רש״י זלה״ה על
 ויעש אלקים אח הרקיע שהעמידו והקנו על מעמדו מבואר מזה שכל פעולה אשר צריכה עוד לתקן
 ומי״ש אס צריכה לשותף לעזר על גמר מלאכחה לא יכונה פועל הראשון עושה המלאכה
 כיון שאהד השלימה וע״ז אמרו חז״ל כל המתחיל במצוד, ובא אחר וגמרה נקראת על שמו גמצא
 מבואר שבל מעשה המצות אשר יעשה אותם האדם לשון עשי׳ הנאמר בהם אינו אלא לשון
 מושאל וכפי מה שבארנו שם שכל פעולה המצוד, במעשה יש להם עוד פעולה שניה פנימית
 והם בעולמות עליונים אשר שם מקורם בנסתר כי בלי ספק אין לפעולת גשמיות מבוא לשם
 כי אס באמצעות מקורם העליון ופעולה השניי׳ היא ע״י מלאכי מרום במרום שלוחי דרחמנא
 לעטר מהם עטרות חמודת למלכם המתעטר ע״י המצות וםעולתיהם כמו בקרבנות ותפילות
 ישראל, שקושרים מהם כתרים לפאי ליוצרם ויען כי אין לנו השגה ועסק בנסתרות ורמזי
 המצות לכן עיקר פעולתם השני׳ היא ע״י מלאכי עליון וממילא עשיות המצוד, בבן אדם
 שאין לו תשועה ממעל אינו גמר עשיי׳ ורק אז יקרא עשיר, אם נגמר המעשה ע״י המלאכים
 לא כן לעתיד לבא שיזכו סגולת ישראל להיות לפנים ממחיצת מלאכי השרת וקדוש יאמר להם
 זהמלאבים'ושרפים ואופני הקודש יעמדו למטה וישאלו מה פעל אל עיין רש׳׳י פ׳ בלק על פ׳ כעת
 יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל אז יהיו הם העושים ממש ולא יצטרכו לשום עזר ושיתוף
 ובי בס׳ אפיקי יהודא כי ע״ז סובב בכל יום בקשתנו נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישם
 אותו בשמי מרום ובן ממש היו ישראל בעת קבלת תורתינו הקדושה במדרגה מעולה הלזו
 ישאל הקב״ד. מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו כי בעת אחרת הם היו
 משתמשים בעשיות ותקרן המצות והם אמרו נעשה ונשמע לא בן אהד חטא העגל חזרו למדרגה

 הפחותה •טלהםוהין .



 פתיחה
ה אפשר כוונת חדל במ״ר פ׳ יתרו אמר הקב״ה בטלתם נעשה הזהרו בנשמ? י  ו
 ייפלא מאוד הלא בחטא העגל עברו גם על נשמע. אולם הכוונה כי מיום עש־ית העגל שוכ
 אין יידם לקיים נעשה כ׳ ירדו אחורנית ממדרגה העליונה לבירא עמיקתא ונמסר העשיי׳
 ליי־1•.. :י השרת כי אין בכחם עוד להשלים חמצות עד מקורם העליון כי הם בעפר יסודם וקיום

 א רק בתורת שמיעה ולא עשיי׳ שתהיה גקראת על שם גומרה וגם אם נאמר באיזה
 שה עשייה הוא רק שם מושאל אולם בכל זה חקב״ה ברוב רחמיו] עלינו היותינו קרוצי
 ־ מעורבים ביצר• הושב את מחשבות איש הישראלי כמעשה ממש לענ־ן קבלת השכר
 i,־ נדיבתו ותסדו וזה כוונת המדרש אם בחוקות, תלכו מעלה אני עליכם כאלו עשיתם
 אתם עד גמ־רא עבור המחשבה הטהורה. אמנם כל זה הוא רק במחשבה נקיי׳ וטהורה שהיא
 י־ ק לכבוד חבורא והוא כמעט אונם בחסרון המעשה נחשב אצלו יתכרך כאילו עשהו ממש
 בפועל אבל אם הוא שלא לשמה א״כ אין כאן מחשבה והמעשה אינה גגמרת על ירו כ״א
 על ידי עזר מלאכי השרת ממילא לא נקרא כלל עושה ואחר שביארנו כל זה מבואר מאמר
 שהתחלנו כי אחר שהכתוב אומר לכל עושיהם ממילא מוכח דמיירי בעושים לשמה שעל זה.
 יוצדק מאמר עשיי׳ מצד צירף חמחשבה למעשה יהיה רצון שיבנה בהמ״ק במהרה והקב״ה יתן
 בלבנו בינה להבין ולהשכיל ללמוד וללמד לשמור ולעשות בעשיי״ בפועל כל דברי תלמוד•

 תורתו במהרה בימינו אמן:



 בראשית• זהב ה׳
 והכה הרמבי׳ם ושהר חכמיכו ז״ל כחקשו מאד

 על ענין הידיעה והנהירה. ר״לאם הקנייה.
 יודע מראש אס כל אשר יעשה האדם ונספר
 ימי חייו. א״כ אין מקום לשכר ועונש . על
 המצווה א^ העבירוה אשר יעשה האדם .
 אחרי כי מוכרח הכהו לעשוח אח אשר יעשה
 על פי ידיעתו ב׳׳ה נם כורם כנרא.. ואם
 אמכם אכואיןלכו עסק בכקהרוה לבוא כסוד
 ה׳ ולדעח,משפטו ודרכיו. כי כעלים המה
 ונשגבים מביכח כל י אמש. וכל לריק יחיה
 באמונתו. כי כל.משפטיו אמת וצדקו יאדיי
 אכן היטיב מאד אשר דבר בזה הרב בעל
Db מעשי ה׳. כי בדבר הזה ר״ל למען זכות 
 ישראל• בהורה ובמצוה קילק את ידיעתו יה׳
 ממעשי הטוב והרע ונתן את הבחירה חפשיח.
 ביד האדם למען.יבחר מדעתו בחיים וטוב

. י  ל

 ולפי״ן יש4 לומר׳ שגם כוונת-הכחש׳
 היה כמו שהבינו המלאכים
 ולזה אמר לא מות תמותון , ר״ל גס אם
 תאכלו מעץ הדעת׳ אין הכרח עוד שתמותו
 פי המיתה איכה כרוכה בעקב החטא ההוא
 לבדו. רק אכילת העץ גורמת לעבור
 עבירות אחרות אשי יש בהם בכדי להמית
 את האדם . אכן הברירה כתונה לכם ,
 ובתחבולות תעשו לכס מלחמה להתגבר'על
 היצר לבלתי עבור עבירות אחרות ואז חיו
 תחיו ולאתמותון. ולא תאמרו הלא האלהים
 הוא היודע . צופה ומביט עד סוף כל
 הדברים ואם הוא דבר בקדשו. ביוםאכלך.

 ד* 2 ממכו

 י תפוחי פרשת

 י׳^ויאמף הנחש אל האשד, לא
$ מות חמותון כי יודע | \3  י
 @^אלד.ים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו
 (^(g עיניכם והייתם כאלהים יודעי טוב

 רש׳׳י ז״ל. ויש לפרש עוד מוכת׳
 הכהוב על פי מה דאמריכן במ״ס
 שבת ( ) אמרו מלאכי השרת לפכי
 הקב״ה רבש״ע מפכי מה קנסת מיתה על
 אדם הראשון. אמר להם מלוה קלה צויתיו
 ועבר עליה . ולכאורה יפלא מה זה שאלו•
 המלאכים וגי לא ידעו מקרא מפורש . כי
 ביום אכלך ממכו מות תמות. וביארו המפרשים
 ז״ל כי המאמר הזה ביום אכלך ממכו מות
 תמות יש לפרשו שאיכר דרן גזרה והחלט
 לומר כי באכילתו מעץ הדעת ימות . רק
 כווכחו כי אכילת פרי העץ ההוא הוא אמצע
 וסיבה הגורמת למיתה. כי על ידו יוטל בו•
 זוהמת היצה״ר ועבירה זו הגרור אחריה עוד
 עבירות גדולות וחמורות מזאת אשר ימות
 על ידיהן לכן המלאכים כאשר ראו כי תיכף
m באכלו מעץ הדעת דן הקב״ה את דיכו למיתי 
 כן תמהו ושאלו להקב״ה על מה עשה ככה•
 ולא המתין לו עד אשר יעבור בפועל את
 העבירות הערמה ומסובבות מהאכילה
 ההיא. והשיב להם הק^״ה מצוה קלהצויתיו
 ר״ל לא מחשבותיכם בביאור הפסוק הזה
 מחשבותי . רק הוא דרך גזרה והחלט .
 והמיתה כרוכה בעקב אכילת העץ ההוא .
 והחטא חזה בעצמו יש בו כדי להמית .



 תפוחי בראשית זהב
 כשיהיו. כלומר שזה הוא עשיי׳ שלו ולכן לא
 נאמר ויננש אצל בריאת ארס אשר על כן
 כתיב וירא אלהיס את כל אשר עשה היינו
 בשאר ברואים שעשיי׳שלהםהיתה כנר והנה
 גיוב מאוד משא״כ האדם לא היה נעשה רק
 נברא. ומה שנאמר נגישה אדם הוא רק שם
 מושאל [או דבאמת מש״ה כתיב נעשה בלשון
 רבים דהיינו בצירוף האדם בעצמו אשר הוא
 צריך לתקן את עצמו] והנה איתא במדרש
 לבריאה שמים קדמו אבל לשכלול ארץ קדמה
 והכוונה לפי שעיקר בריא׳ הית׳לצורן האדם
 העובד ה' באמונה ועל ידו מתקיימים כל
 עולמות העליונים והוא מקשרן לכן הוא
 הנכבד מכל הברואים שכל כוונת הבריאה
 הוא עבור ישראל המקיימין התורה ולכן
 לשכלול קדמה ארץ אחר ש־ידם יקודו בארץ
 ומשתלשל מן מעשיו בארץ שפע מבריכה
 העליונה והנה השמים אף כי היו לבריאה
 קודם אבל עשייתם לא נגמר עד אחר בריאת
 אדם כיון שלזה נבראו. והאדם עצמו לא
 נגמר עד אשר יקים את דברי התורה הזאת
 וזש״ה אלה הולדות השמים והאק• שהוא
 האדם בהבראס ביום עשוח ה׳ ארץ ושמים
 כי לא נברא האדם עד שכבר היה עשייה
 שמיס וארץ שהרי לזה היה תכלית בריאותם
 שיהיה נברא אדם המקיימם אשר על זה
 קוג3 שם עש״' ולזה צריך להקדים ארץ

 לשמים והנן:

 וי£ח באפיו נ^מת חיים ויהי האדם
 לנפש חיה י

 עיין רמב״ן ולי יתכן על פי מה שכתבו
 י המפורשים כי יש לאדם נפש רוח
 ונשמה ויש עוד מעלה חיה יחידה וכתולדה

 ממנו מות תמות א״כ בהכרח לא נוכל לעמוד
 מפני עצת היצר המסית לחטוא ומה לי אם
 המיתה כרוכה בעקב אכילת העץ או בעקב
 שאר העניות אשר בהכרח כעבור עליהן
 אם נאכל מהעץ ההוא . זאת לא תאמרו
 כי יודע אלהים ר״ל כל ידיעתו אינה רק כי
 ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם: והדבר
 הזה אמ::ן םנרחונמשך מאכילת,העץ ההוא
 אבל מ״מ אינו מיכרח מזה שתחנואו עוד .
 כ׳ הברירה נהנה חפשית בידכם וז״ש והייתם
 כאלהים יודעי טוב ורע כלומר בענין ידיעת
 הגיוב והרע הרי אתם כאלהים . אתס הבהרו

 ואץ ממשלתו עליכם בזה והבן :

 אלדן תולדות השמים והארץ בהבראם
 ביזם עשות ה׳ אלהים ארץ ושמים
 ביאור הלשון ושינויו מתחלה נקנו
 בריאה ולבסוף עשיה ובתחלה
 הקדים שמים לארץ ולבסיף ארץ לשמים על
 פי מה שכתנ הרב בעל מעשה ה׳ על מה
 שנאמר וירא אלהיס את כל אשר עשה והנה
 טוב מאוד. ואחר זה נאמר לא טוב היות
 ההדס לבדי. שהכוונה היא כי כל מעשה
 לראשית כתיב בהם ויעש ובבריאת אדם כתיב
 ויברא. לפי שעשיה כאמרה על גמר הדבר
 ילכן בכל הברואים אשר שלמותן היא מיד
 בשעת בריאוהן כיגןשנבראו בקומתן ובצביונם
 ואין להם עוד שלמוח אחר שיין עשיי׳ משא״כ
 האדם שצריך להשלי׳ עצמו במושכלוח והורנו,׳
 וביראה השם הנכבד ואך אז הגמר עיקר
 בריאותו. ולכן ביום הולדו אשר לא ניכר בו
 עוד שלימות וצריך עוד לתיקון אחר לא שייך
 עשיה רק בריאה. וזהו שאמר הכתוב כל
 הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף



 תפוחי בדאשית זהב ו
 על שס ענינו עיין במדרש על שמוח השבט־׳׳
 וגם כוונת אדם הראשון היה בלי ספק לקרוא
 שם לכל בהמות כראוי להם לפי מהותם
 וענינם. אמנם לכל אחד מהברואים יש נפש
 חיוני וחומר והיא נקראת צורה. ועל זה
 ביאר כי לא לסיבת החומריות שבהם קרא
 השמות לתכליתן הנודע כי אם כפי נפש
 החיוני והצורית שבכל אחד ירד לסוף דבר
 בהשכלתו ובזה הוא שקרא להם השמות וז״ש
 נפש חי׳ הוא שמו מהות הנפש החיה הוא

 שמו שקרא אדה״ר.
 א£^0 יש להוסיף ביאור על זה גם
 הלשון שנאמר ויבא אל האדם
 לראות מה יקרא לו כי מלת לראות אץ
 לו ביאור והיה לו לומר ויבא אל האדם
 לקרא לו שמות אמנם ביאור הענין עפ״י מה
 שמבואר אצלימ על מאמר חז״ל אתם קרואים
 אדםולאאוה״ע קרואים אדם. וגם על עיקר
 העכין שנאמר על מומאת אוהל שרשב״י ס״ל
 ככרים אץ מנומאץ שנאמר אדם כי ימות
 וכו׳ וצריך ביאור למה תלה הכתוב באמת
 לעכין עומאה גשם אדם וכקדים תחלה פי׳
 הכתוב בקהלת מה יתרון לאדם בכל עמלו
 שיעמול תחת השמש. ודרשו חכז״ל אבל
 למעלה מן השמש יש יחרץ • וסיים סוף כל
 דבר את אלהיס ירא ואת מצותיו שמור כי
 זה כל האדם. וחז״ל אמרו שתחלחו וסופו
 ד״ת ואמרכו לפרש על פי מת שנאמר בסי
 יערות דבש על המדרש בשעה שרצה הקב״ה
 לברוא האדם אמרו מלאכי השרת מה אכוש
 כי תזכרנו אמרהקב״הראי כי חכמתו גדולה
 משלכם וכשכברא הכל קרא להם שמות.
 ושאלו על שמו. והשיב נאה לי לקרות נשם
 אדם ולכאורה מאי חכמה יש בזה. וכתב

 הוא

 כולד רק בכפש כי אס אח״כ ע״י מעשיו
 המרמים זוכה לשאר מדרגות הכשמה ככורע
 וי״ל שאדם היה יציר כפיו של הקב״ה מיד
 זכה .לכשמה ואח״כ מעצמו זכה לכפש

 חיה.
 אD3£2 יש להוסיף ביאור עפ״מ שכתב
 הרמב״ן ועל פי מה שכתבאר
 בסמוך פי׳ הכתוב וכל אשר יקרא לו האדם
 נפש חיה הוא שמו שאדם קרא לעצמו אדם
 ע״ש מלאכתו שמהפך חלק האדמה לכפש כמו
 שכתב בספר יערות דבשוכאריך בזה בדיבור
 הבא אי״ה והכה כל עכץ זה לא יצדק רק
 באומה ישראלית שע״י יגיעתם בעבודת השם
 יז?ו להתהפכות החומר אשר אפשר לזה אמר
 שלמה המלך ע״ה את אלהים ירא כי זה כל
 האדם אכן כל זה הוא אחר החטא של אדם
 הראשץאשר הכל תלויה בבחירה. ואז כקרא
 השלמה זו על האדם ואפשר זה כווכת הכתוב
 ועיר פרא אדם יולד כל מי שבתולדלןו דומה
 לבהמה וחיה בחלק החומל והוא פועל אח״כ
 שיקרא אדם אמכם קודם החטא הי׳ בתולדה
 עליו שם אדם כי מעצמו ניתן לו חלק החומר
 בהתהפכות לכפש חיה ח״ש בבריאת אדה״ר
 יציר כפיו של הקב״ה מיד כאשר כפח בו
 כשמת רוח חיים אף האדם כעשה כפש חיה
 רק אח״כ כשחת בחטאיו והוצרך לזה כדי
 שהאדם חכה לזה בבחירתו ולא ע׳י־י כהמא

 דכסופא והבן.

 אשר יקרא לו האדם נפש חיה
 הוא שמו.

 ונ״ל פשנון של דברים כך דעיקר השם
 הוא המורה על מהות הדבר ועל
 התכלית. והקדמונים גם שמות האדם קראו



 •והב תפוחי, •בראשית
 מחלק החומר •ראוי ליחס להם שם על חלק
 הכפש משא״כ האדם אשר כל חלקו הוא
 ההתהפכות וזה לא שייך בברואים אחרים
 ומעתה ביאור המדיש נכין מאוד מאחר
 שהקב״ה רנה להראית חכמתו של אדה׳׳ר
 שלא יאמרו אולי קרא שמו אדם כסומא
 •בארובה על כי לוקח מאדמה ולכן היחה
 הבחינה בהבאת כל חיום הארץ לפניו לראוח
 מה יקרא להם ואס לא היה לו כוונה פנימיות
 הנ״ל בקריאת אדם גס להם היה קורא שם
 יעל שם האדמה. אבל לכוונתו העמוקה קרא
 אותם על שם הנפש חיה ורק הוא ראוי
 לשם אדם ומדויק מאוד לראות מה יקרא

 לו והבן:

 '(וחוץ לזה שמעתי בשם המחברזלה״ה
 י על המקרא מה יתרון שדרשו אבל
 למעלה מן השמש יש יתרון כי ההבדל בין
 היגיעה לדבר מה מעניני עוה׳׳ז ונין היגיעה
 לקיים איזה מלוה כי היגיעה להשיג דבר מה
 (ועניני עוה״ז אם כי אחר השגת העניןהוא
-מתענג מאוד אבל היגיעה עצמה •היא לו
 ליגון ואנחה . לא כן ביגיעה לקיים כל דבר
 ממצות הבורא ב״ה לפום צערא אגרא. ועל
 היגיעה עצמה מקנל שכר כמו על המלוה
 (נמש . וממילא יש לו הנאה ותענוג גם מן
 העמל עצמו וזה הכוונה מה יתרון'לאדם
 בכל עמלו דייקא שיעמול תחת השמש כי מן
 עניני עוה״ז אין לו יתרון מן העמל אבל
 למעלה מן השמש במלות השם יש לו יתרון

 וקורת רוח :ם וון העמל ע״ב שמעתי):

 ףי^י ד׳ אל הבל ואל מנהתו ואל קין
 ואל מנהתו לא שעה .

 *מדרש

 הוא ז״ל ענין נפלא כי כבר חקרו המחקר,׳
 בלי שיש בו דבר חשוב ושפל מהראוי שלא
 יחל השם על השפל כי אס על הנכבד. וא״כ
 אדם שהוא מורכב pr חומר שהוא הגוף וצורה
 •עצמית שהיא צוריה שכלית נפש רוחני וא״כ
 •היתכן שיקרא אדםעניןאדמ׳ולא נפש שהוא

 •הרוחני שבו.
ב היות כי כל מעשה אדם ותכלית ^  א
 בריאותו לזכך החומר ולהפך
 הנפש וזה אומנות כפלא מאוד כי העידו כל
 נעלי טבעיים כי אדמה לא ישונה בשום
 •זכזוך שבעולם לשנות איכותה ורק האדם
 זכה לזה שיהפוך איכות האדמה ע״כ קרא
 חת שמו על אומנתו כדרך האומנין שקורין
 עצמם ע״ש מלאכתן ע״ש ולזה אמר קהלת
 מה יתרון לאדם בכל עמלו כי מכל מלאכתו
 בגשמיות עדיין אין עושה שום מלאכה להפוך
 הגשמיות לנפש ולמה נקרא אדם ולזה סיים
 רק מצומיו שמור כי זה כל האדם כלומר אז
 ראוי לתואר שם אדם ומעתה בלי ספק לא
 נאה ולא יאה לקרות האומו׳בשס אדם מאחר
 שנשמתו אינו חלק אלוה ממעל והחומר והנפש
 יתפרדו ולא יתהפך .לעולם החומר לצורה
 ובמה יקרא אדם ולכן גס בטומאה אין
 מטמאיןלפי מה שכתבו המחקרים שהטומאה
 אינה אלא במין האדם מחמת כוחות השקונד׳
 בגוף ולכן נאמר לנפש לא יטמא בעמיו
 משא״כ הבהמה שהחומר שב אל האדמה
 בפירו־ גמור הגוף מהנפש שהרי הוא עפר
 וכן נכרים אחר שאין בכוחם להפך החומר
 ג״כ כשקעו בהם כיחת הנפש כשאר בהמת
 הארץ לכן לא יטמאו במותם ע״כ ומעתה
 נשמות שקרא אדם לכל חיות הארץ אחרי
 . שבאמת בכל הברואים הנפש דקה וזכה יותר
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 ללחום בתמידית כל כן ויחרפה מן מלאכהו
 אם ינוצח פעם או פעמים וזה לא ירפה
 מיום הולדו עד יום מוחו ולא יחוש אם ינוצח
 אלף פעמים גם השונא החיצוני לא ידע כל
 כך ממחשבות האדם והחבולוחיו לא כן היצר
 אשר לא יוכל להרגיע ממנו, גם יש הבדל
 כי אם אחד שונא לחבירו וכוונתו לאיזה דבר
 חיצוני כבוד או ממון אין השנאה גדולה כל כן
 כמו אם שונא לגופו ממש ולא יאבה שום
 כופר עוד יש הבדל באס השונא איש זר או
 אם הוא משרת אצל איש ריבו וכל עסקיו של
 חברו נכנסים ויוצאים על ידו כי אז לא יכול
 להסתלק ממט ורבו הזיקותיו מאוד כמובן
 וכוונת התורה מעתה להזהיר מאוד על
 שמירה מעולה מן היצר . והוא לפתח חטאת
 רובץ שלא תוכל להתכסות ולהחביא ממנו
 כי הוא מיד אצל הפתח : ומנץ שלא יכוה
 וירפה ממלאכתו אף אם יכוצח כמה פעמים
 אלין תשוקתו כלומר שאין התשוקה כי אם
 לשכאת גופך ולא לסיבה אחרת, ואתה תמשול
 בו כלומר שאתה צרין למשול נעסקין בו
 שהרי ברוב עסקי בני אדם צרין להיצר הרע
 שאלולי היצר הרע לא היה אדם נושא אשה
 ולא בכה בית וכמו שאמרו חז״ל כי טוב מאוד
 זה היצר ויתכן לשון ואתה תמשל בו כעכין
 הכאמר צדיק מושל ביראת אלהים שפרושו
 שמושל ע״י יראת אלקים ועיין רש״י שהיה
 לו לכתוב ואתה תמשול עליו אבל ככון הוא
 כאשר כתבכו וצריך אתה להשמר מאוד שלא
 יהדפן בשכאו אותן ואפשר ש£ל זההכווכה
 אמרו חז״ל לעולם ירגיז אדם היצ״ט על
 היצר הרע שגם מלחמתו יהיה שכאה עצמית
 למתכגדו ויהיה תקוע יתד חזק בלבו ומוכת
 לעולם הייכו בלי הפסק רק כדרן היצר הרע

 האדם

 ב^רלש רבה הוסיף בזה הלשון
 "נתפייס הימכו״ ביאור
 הענין כ״ל עפ׳׳י מה שכתבנו בהפטורה פ׳
 תולדות אין לי חפץ בכם ומנחה לא ארצה
 מידכם ע״ש כי עיקר הקרבנות הס שעל
 ידם יתקרב הארס ויתרצה לאדוניו ועל
 דרך שכ׳ הרב בעל(נעשה ד׳ בפ׳ כח שע״כ
 כקרא ריח כהוח כמו דבר שמריח מרחוק
 מעיד על הדבר שטוב הוא כמו כן בא הקרבן
 במקום הריח למה שעתיד לעשות לתקן מעשיו
 ואס אין עושה תשובה פיגול הוא לא ירצה
 כמ״ש הכתיב למה לי רוב זבחיכם והכה
 הרב בעל אפיקי יהודה כ׳ כי החפץ כקרא
 התכלית של רצון האדם ורצון הוא על רצון
 המקרי׳ להגיע לתכליח ע״ש וע״ז אמר אין
 לי חפץ בכס ומכחה לא ארצה מידכם כלומר
 כיון שהתכלית הוא התקרבות האדם והקרבן
 איכו כקרא רק רצון כיוןשאיכו סוף התכלית
 וכיון שהחפץ איכר ממילא גם הרצון לא ירכה
 לפכיו. וזה אפשר גם כאן ביאור הכתובים
 וישע ד׳ אל הבל ואל מנחתו כלומר כיון
 שהיה הבל רצוי לפכיו גם קרבכו כתקבל
 וזהו שהוסיף המ״ר כתפייס הימכו כלומר
 מהבל עצמו וע״כ קרבכו כרצה לפכיו אבל

 להיפן בקין והבן:

 ךןלא אם תיטב שאת. ואם לא תטיב
 לפתח תטאת רובץ, ואליך תשוקתו

 ואתה תמשול בו :
 א&שר לפרש בב׳ אופכיס הפן הא׳
 עפ״י דברי הביכה לעתים שכ׳
 ההבדל בין שוכא חיצון ומלחמתו למלחמת
 אויב הפכימיוהוא היצר הטמון בקרב האדם
 בכמה מדרגות הא׳ שהשוכא החיצון לא יוכל
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 אמיחח הבורא ב״ה ויהיה הוא אחד ושמו
 רק אחד ולכן כשהאדם עושה המצוה נשמחה
 והיא לו לקנין עולמית הרי הוא כמלך על
 היצה׳׳ר כמ״ש נכל לננך בשני יצריך. אנל
 אם עושה נעל כרחו אינו כפוף יצרו עדיין
 וסופו לחזיר לסודר ואף נמעשה שעושה עתה

 הוא רק כאלו הוא מושל עליו:

 ומעתה כנא אל הביאור כי עיקר
 עון קין לה׳ שהביא מן הגרוע
 והתפלא קין למה לא נתקנלה כי מה חילוק
 יהיה אצל הבורא ב׳׳ה בין גרוע למנחר והשיב
 לו הקב״ה הלא אס תטיב שאת כלומר תטיב
 המנחה שאת ואס לאו תדע כי לפתח חטאת
 רובץ ואליך תשוקתו כלומר שלא נכפף כלל
 היצר כי אס ואתה תמשול בו כלומר שאין
 אתה רק מושל עליו בע״כ לפי שעה ונכון
 מאוד לשון תטיב הפעיל פועל יוצא כי לדברי

 המפורשים הול״ל תיטב והבן:
 לבלה ביארנו מקרא במלאכי א׳ ארור
 נוכל ויש בעדרו זכר ונודר וזובח
 משחת לד׳ כי מלך גדול אני אמר ד׳ צבאוח
 ושמי נורא בגוים אחר שבארנו כי המלוכה
 על ישראל הוא ברצון טוב ועל האומת בהכרח
 וגס בארנו כי הנותן מן הגרוע מורה באצבע
 על ענינו שאינו מקבל עליו עול מלכות
 שמים כי אס בהכרח ועל זה הוכיחם הנביא
 כי מלך גדול אני אמר ד׳ אין אני מושל
 עליכם כי אס מלך ורק בגויס נורא שמי

 והבן :

 אן הוהל לקרוא בשם ה׳
 יתבן לבאר עפ״י דברי העקדה כי שם
 ד׳ מורה על שידוד המערכ׳ ושם

 אלקיס

 האדם ואת זה לעומת זה יעשה וע״כ לא
 יתרשל בעסקיו:

 הפן השני עפ״ימה שהזהיר הרמב״ם
 י זלה׳׳ה בה׳ צדקה שהנודר
 והמקדיש צריך ליתן ולהקדיש הטוב היותר
 ואת המובחר יקדיש אליו יתברך וסיים
 הרוצה לכוף יצרו הרע יקדיש היפה כי ההבדל
 בין נותן מן היפה לנותן מן הגרוע שהנותן
 מן הטונ הוא עדות ומנחן על כוונת הלב
 שהוא נשמחה כי הנותן בעל כרחו נותן מן
 הגרוע ורק מה שמוכרח לצאת ידי חובתו
 ועיקר. המצוה היא אס היא בשמחה וגודל
 ערכה נוכל לידע מן העונש תחת אשר לא
 עבדת בשמחה ודבר ידוע הוא כי צריך לעשות
 כל מצוה בשמחה עצומה שלא נתראה
 כמוכרחים , ועוד יש הבדל בין העושה
 בשמחה ומרצונו לעושה בעל כרחו כי העושה
 מהכרח ואין הדבר מתקבל אצלו ואין הדבר
 המידי אצלו יכול לחזור בנקל לא כן העושה
 בשמחה שזכה להיות עבד עולם שאין כיוצא
 בו למלך. אז כבר הדבר הרגל וטבע אצלו
 וכמ״ש העקדה זלה״ה על מאמר המשורר
 נחלחי עדותיך לעולם כי ששון לבי המה
 כלומר כיון שכבר אני שמח בהם הנה
 מבטחני כי יהי׳ בי קנין עולם ולא אשוב מדרכי
 ע׳׳כ והנה ידוע מה שכ׳ הגאון החסיד מווילנא
 החילו׳ שבין מלוכה לממשלה שמלוכ׳הוא מרצון
 העם וממשלה הוא המושל בעל כרחו וזש׳׳ה
 כילד׳ המלוכה היינו שישראל ממליכים אוחו
 ברצון טוב #ושל בגוים כי האומה מקבלין
 מלכותו בעל כרחו ובזה מפרש מקרא ועלו
 מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו אז
 והיתה לד׳ המלוכה והיה ד' למלך על
 כל הארץ ולא *קרא כלל מושל כי הכל יכירו
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 לאל אחר כי אנכי ה׳ רחמים ןאלה? דין.
 והראיה אשר הוצאתיך מארץ מצרים מעסה

 הרחנ פין ואמלאהו והנן.

 ןיףא ה׳ כי רבה ריזת האדם בארץ
 וכל יצר מחשבות לבו רק רע

 כל היום•
 צליך ניאור עכין בארץ וכי יעלה נשמי7
 י לחטוא גם,מילת רק רע אין לו
 ביאור. אמנם יתכן על פי דנרי הנינה
 לעתים בביאור הכתוב ומצאהו רעות רבות
 וצרות רעות וצרות זו לזו. ודרשו חז״ל כגון
 זבורא ועקרבא דחמימא להאי וקרירא לתאי
 ויש לחקור למה בא הענוש רק בחמימא וקרירא
 וכתב הוא זלה״ה כי יש נשורש בריאת האדם
 ב׳ מידות א׳ החמימות נטבעו והזריזות לכל
 אשר יחפוץ. והשני הוא העצלות המונע את
 האדם מלעשות איזה מצוה. אמכם איש
 הישראלי לרין להשתמש באלו ב׳ המדות
 לעבודת הבורא יתעלה הזריזות והחמימות
 לקיום העשה בזריזות גדול להיות קל ככשר
 והעצלות מלעבור על ל״ת שבתורה אמכם
 בעוכיכו הרבים. העולם משתמש בשכיהם
 היפן הכווכה הראשוכה והייכו הזריזות לעברה
 והעצלות למצוה ולכן גם העוכש בא מדה
 במדה בחמימא וקרירא ע״ש. והנה עיקר
 יסוד החמימות הוא באדם מהלב כי יחם
 לננו ושם משכן הדם אשר מתעורר בקרב
 האדם והעצלות מיסוד העפר אשר מממ־
 כברא האדם והכה קודם המבול היה יסוד
 העפר חומר גם מאוד אשר ממנ1 כתרבתו
 התאוה וזש״ה וירא ה׳ כי רבה רעת האדם
 בארץ כלומר כי ע״י הארץ אשר ממכה לוקת
 האדם היה ראוי להתקררות רוח המהאות

 ואדרבה

 אלקיס הוא הטבע הכולל וכורע כי דור אמש
 אמרו b\< שהקב״ה ברא אה עולמו אבל
 אח׳׳כ מסרו אל מערכת השמים ככבים
 ומזלות וכחשו נשידוד המערכה ועל זה אמר
 אז הוחל לקרוא נשם ד׳ המשרד המערכה:

 אולם אוכקלק תרגם אז חלו אכשא
 מלצלאה נשם ה׳ ויתכן גס זה
 עפ״י מה שכתנ נשערי אורה שעכין תפילה
 איכה אלא נישראל שהם למעלה ממערכת
 השמיס ואין עכיכס על פי דרן הטנע אמכם
 שאר האומת שמתכהגיס על פי דרן הטבע
 ועל פי שרי מעלה להם אין מועיל תפילה
 כי איכן יכולים להשפיע רק מה שהושפע
 להם ולכן תפלתם אין עושה פירות לפי שהם
 מושפעים מן שרי מעלה לא כן חלק ה׳ עמו
 יעקב חבל כחלתו. ובדבריו ביארכו פסוק
 בתהליס פ״ח אעכי ה' אלהיך המעלך מארץ
 מצרים הרחב פיך ואמלאהו כלומר שע״י
 כיסים וכפלאות ביציאת מצרים יצאו מתחת
 מערכת השמים וקודם לכן לא היה תפילתם
 מועלת כלל ולכן אמר מעתה הרחב פיך
 ואמלאהו. ולכן דור אכיש אשר פקרו לגמרי
 נשיחד המערכה והאמיכו בממשלות (נערכת
 השמים הפרו חק התפלה כי לא יועיל לפי
 מחשנתם הגרועה (א״ה ולי יתכן לומר כי
 דור אמש סברו כי יש נ׳ רשויות ומן הפועל
 טוב לא תצא הרעה וכן להיפן ומעתה אם
 כגמר עליהם דין לא ישתכה לרחמים ולכן
 חלו מלצלאה נשם ה׳ שהוא רחמים אמכם
 נתגלה כי שקר נמיכס כי פרעה וכל חילו
 הודו כי ה׳ בעצמו פועל רע רטוב ונעצמו
 עשה דין במצרים ויחמים בישראל כנודע
 ושפיר מועיל התפלה וזה הכווכה לא תשתחוה
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י הארץ היחה קינה  אשר כתבתי למענה {
 לחנואס אשר נהנה חומר גס קודם המנול
 ונטמאו נחאוחם חוץ לגדר מנעי׳ והנה נודע
 מה שכתנו קצה מפרשים כי היצר טונ
 והיצ״הר הם הגוף _ והנפש שנאדם שהשכל
 הוא נוטה לדברים' רוחניים וזהו יצר טונ
 והגופני מטנעו לנטוח אחר קיום מינו והוא
 חלק הגשמי׳. אבל רוב המפורשים הקכימו
 כי הוא בריה בפני עצמו להסיח האדם בכל
 כחו. והמופת לזה ממה שאמרו חז״ל כל הגדול
 מחברו יצרו גדול הימנו. ואם היה מן סיבח
 טבע חומר הנברא היה לו להיוח שוה בכל
 ארס. ומעחה נבא אל הביאור כי נאמח
 השחתת הארץ היה במבול לטשטש חומר
 הגס שנתנה הארץ בארס שעי״כ כמשך
 חטאם ולכן נשחתה הארץ ג׳ טפחים עיין
 רש״י אמנם וני מפיס אם הוא מפאח חומר
 גם שבארץ או מפאת היצר ואץ אשמה לארץ
 ועל זה אמר וירא אלהיס את הארץ והנה
 נשחתה והארץ בטבע בריאותה קלקלה את
 האדם. והראיה כי השחית כל בשר דרכו
 כלומר אז חיה ועוף נזקיןין לשאינו מינם
 ואם לא היה רק מפאת היצר המחטיא לא
 היה לח ה ובהונה להיות שטופים כל כך
 בתאוה שזה אינו מצד היצר שהרי אינם
 מצווים וע׳׳כ מצד חומר גס שבארץ והארץ
 השחיתם וע״כ אמר אח״כ והנני משחיתם
 את הארץ ומעתה קל להבין כי לא היה
 כוונתו להעניש הברואים בפני עצמם . אחרי
 שלא נצטוו רק ממילא נאבדו כמו שפי׳ רש״י
 קוף בראשית בפקוק נחמתי כי עשיתם כיון
 שכולם נבראו לצורך האדם רק כוונתו
 שהוא מהשחתת הארץ שעי׳׳כ נתקלקלה גס

 הארץ. והבן:
 ונזה

 ואדרבה רק רע כל היום ונחשבות לבו
 ומשתמש בחמימות בעברה היפך הכוונה
 וינחם ה׳ ויתעצב אל לבו פי׳ עבור לבו של
 אדם שהיה לרוע היפך המחשבה ראשונה

 והבן:
 והנה אמרו חז״ל יצרו של אדם
 מתחדש עליו בכל יום שנאמר
 יכל יצר מחשבות לבו רק רע ולכאורה איך
 יצא לחז׳יל מכאן דרוש זה ואפשר כי ענין
 חידוש היצר להחטיא את האדם לא ונצר
 תאות הגוף והראי׳ כי בהשתמשות איזה מדה
 טובה אשר יש בה צורך לעבדתו יתברך
 מיד יקיתהו אל ההיפך אבל בתענוגים אס
 כי נפשו של אדם משוכה אחריהם אס היא
 לצורך מצות שבת או י״ט תמיד מתהלך
 היצר למנעו ולכן בכל יום מתחדש עליו לפי
 ענינו הצריך מהיפך להיפך וראי׳ מן רק רע
 כל היום ולכאורה הלא הרבה פעמים הוא
 טוב מאוד כמו שדרשו חז״ל לולי היצה״ר לא
 היה נישא אשה ולא היה מוליד בנים אמנם
 אס הוא עושה זאת המצוה יתחדש עליו
 וימשכהו אל ההיפך ולכן הוא רק רע כל

 היום וזה מה שרצינו לבאר :

 פרשת נח
 ףיךא אלקים את הארץ והנה נשחתה
 כי השחית כל גשר את דרכו על
 הארץ ויאמר אלקים אל נח ונו׳ והנני משחיתם

 את הארץ :
 ־פירש״י שאף בהמה חיה ועוף נזקקים
 לשאינם מינם ע״ש ולכאורה
 פלא וכי נצטוו על זה ואיך יגיע להם עונש
 על אשר לא נצטוו עדיין. ואפשר על פי
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 אלהים ותמלא תאק חמס כי עיקר השחתה
 לפני אלהים היא מצד ע״א ולע כי בזה
 נשחתה לפניו שלא להשכין כבודו למטח כ׳
 בעיניו הטהוריס מאסה וגעלח נפשו יותר
 בעונות האלה מכל שאר עברות אמנם
 לענין ישוב הארץ הגזל חמור כי איש
 את רעהו חיים בלעו והיא השחת׳ הארץ אצל

 בני אדם שוכני ארץ והבן.

 לדרכינו הלל יראה כי נ&מח
 השחתת האק מצד עצמה
 וחטאת בנתינת חומר גס היה ראוי' להשחתת
 כי אם מחמת שלא היה מקום להשחתה מצד
 יצורי ארץ אשר עוד לא נתמלא סאתם וחס
 הקב״ה עליהם שלא יושחתו בהשחתת הארץ
 אמנם אחר זה כי גם הבריות נתמלא סאתם
 ואז לא נשאר מקום לחוס לא מצד הארץ ולא
 מצד הבריות ע״כ היה עת עשות משפט
 בשניהם וזש״ה קץ כל בשר בא לפני. וע״יכ
 הנני משחיתם את הארץ אשר כבר הי׳ ראוי׳
 להשחתה מצד כי השחית כל בשר כמיש
 למעלה כי זה היה ראיה על השחתת הארץ

 מצי־ חומר הגס והבן.

י הגני מביא את המבול מים על הארץ  ן
 והקמותי את בריתי אתך וגר.

 יש להבין למה היה הצלת נח על דרך
 שיכנס אל התיבה ולא בענין אחר.
 אפשר לומר כי אם היה העונש רק מצד
 הבריות היה נח ניצל בצדקתו בהשגחת הבורא
 שלא יעבור עליו כוס •התרעלה המשוך על
 כולם. אבל אחר אשר היה גם השחתת הארץ
 מחויבת וא״כ לא היה עוד מקום בארץ להצלמ
 נפשי כי אם בתיבה בתוך המים למען ׳וגמר

 * 3 מחשבת

 תפוחי
 לבזה יש לבאר הכתובים נסמוך ויאמר
 אלהים אל נח קץ כל בשר
 בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם
 והנני משחיתם את הארץ משמע לכאורה
 שעיקר עין היה על הגזל ובז ה נתמלא סאהס
 ולעיל מבואר שהגרם היה מחמת השחתת
 כל בשר דרכו. והנה מפרש״י זל״ההיראה
 כי יש חילוק בין מין הגזרה עצמה לחיתוס
 גזר דין עיין ברא׳׳ם. ותוס׳ ביאור הענין
 לל ע״ד זה כי באמת החילוק בין אם העונש
 בהשגחה פרטיות ומאת השי״ת בעצמו. או
 אס ניתן ההשחתה ביד המשחיתים הוא כך
 כי אם העונש מאת השי״ת בעצמו אז יש הבחנה
 בין טוב לרע וכעין במכות בכורות שהיה
 הבחנה בין טיפת בכור לשאינו בכור לא כן
 אם ההשחתה מסורה ליד המשחיתים אז לא
 יבחינו בין טוב לרע ויעשו כטוב בעיניהם
 דכיון שניתן רשות למשחית אינו מבחין בין
 טוב לרע כנודע. וידוע כי גרס סילוק השכינה
 היא ע׳׳י ערות דבר וכמו שנאמר פן יראה
 בך ערות דבר ושב מאחריך וכן בע״א. ולכן
 כשבא העונש בעת הסתלקות השכינה ע״י
ע וע״א היה ע״י משחית כיון שנסתלקה  עון ל
 השכינה וכבוד אלהים הסתר דבר וממילא
 לא היה מבחין בין טוב לרע. לא כן בשאר
 עבירות שהעונש בהשגחה. ולכן עיקר חיתום
 הגזרה שלא לוותר העונש היה גורם הגזל כי
 זה גרם להתעוררת הדין למעלה כי במקום
 שאין דץ כזו למטהכו׳ואם הי׳ע״אולע היה
 אפשר עוד להאריך אפו אבל תגזל גרס
 להביא משפט אלוה ממילא כשבא העונש הי׳
 עיקר הגרם שלא להבחין בין טוב לרע. עיי
ע  הסתלקות השכינה שהיה כבר מצד ל
 וע״א ונכון לפרש בזה והפחה הארץ לפני
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 הקדים ליסיד הידרש כל המקדח עד צדיק
 המיס בדורותיו. וגבי די׳א לא הקדים רק
 ראשית המקרא כמורה באצבע שעל זה סיבב

 כל הדרש הנדרש עליו:

 ואשר אחזה בביאור מדרש זה הוא כך
 כי באמת כל ענין המבול והצלת
 נח. ואחר זה התנחמות הבורא ב׳׳ה והתחדשות
 התבל ומלואה יש להבין בב׳ אופנים.
 הראשון כפשוטו כ• תכלית הבריאה היתה
 שיתקיים העולם בייופן שלא יחטאו ואחר כי
 נהפך לבם וילכו במועצותיהס היפך הכוונה
 נמלך הקב״ה להפך הארץ ואס לא היה נח
 איש צדיק תמים היה באמת חוזר העילס
 לתוהו ובוהו אמנם אחר שכן אירע הדבר
 בחמלת ד׳ כ• היה נמצא גס איש צדיק
 התקוממה הארץ בזכותו וזה פשוט הנראה
 מן קיפור המעשה. אמנם העקדה זלה״ה כחב
 כי עיקר המבול היה מתחילה לכוונה עמוקה
 מן הבורא יתברך בתהילת הבריאה ולצורך
 הבריאה שיהיה המבול מתחילה ו-חח״כ ישוב
 התבל להבנות כמקדם ועל פי זה יתקיים
 העולם לעולמי עד כ• אלהים עשה כל זה
 שיראו מלפניו להראות כוחו ועוצם ידו
 גבורותיו ונפלאות ולעשות משפט חרוץ
 במורדיו למען יתגדל אימתו אחיז אף אס
 לפעמים מעביר על מדותיו מ״מ חהנהג
 המלוכה. והנה במדרש קוף בראשית נאמר
 ונח מצא חן בעיני ה׳ וקמיך ליה ואלה הולדות
 נח בזכוה חולדוהיו וכוונה המדרש לדרוגן
 קמיכוה שנח ניצל בזכוח הולדוהיו. והוכן
 הכוונה יחבאר עם האמור לבעל עקדה שכל
 ענין המבול הוה לקיום עולם כלומר שזה היי
 בכוינה הבריאה להשתיל אה העולם תהי

 מחשבת הבירה בהשחתת הארץ וינצל נח
 עכב״ב•:

ן יהמר גיפ״י דברי הזוהר הקדוש  א
 כ׳ היה צריך להסתיר עצמו בתיבה
 למען לא ישלטו המשחיתים בו ידיהם כ•
 בעת הדבר צריך להקתיר עצמו ואמנם אם
 היה העונש בא (נאת השי״ת היחה הבחנה
 בין טוב לרע והיה נח ראוי להצלה ולא ה•׳
 צריך תיבה כלל ר מנס אחר שביארנו כי היי
 עודי אנדרלמיקיא ההורגח רעים וטובים
 שיש רשוח למשחיח ולכן אמר הקב״ה קץ כל
 בשר בא לפני באופן כי אין מקום להצילך
 מצד צדקתך מהמה שניהן רשות למשחית
 ולכן עשה לך חיבה עצי גופר כי אז חנצל
 בצד ההתרה מן המשחיהי׳ וכמו שכתב בזוהר

 כו״ל ודו״ק;

 בב׳רר^ אלה הולדות נח נה איש
 צדיק תמים היה כוי:

 הה״ד כעבור סופה ואין רשע. זה דור
 המבוי וצדיק יקו׳ עולם זה נח הפוך
 רשעים ואינם זה דור המבול וביה צדיקים
 יעמוד זה נח. ד״א אלה הולדות נח. בית
 רשעים ישמיד זה דור המבול ואוהל ישרים
 יפריח זה נח ע״כ. והמדרש הזה חמוהמאוד
 לכל ישר הולך מאי חידיש המדרש בדרשה
 פקוק השלישי ולא כללם בהק־ הראשונים.
 ואין בו שום דרוש חדש יוהד מן הראשונים
 ולמה עשה לו בבא בפני עצמו וקראו בשם
• שנית תמוה מאוד כי בעיקר ר ח ר א ב  ד
 הדרש בכל הפשוקים אין בהם חידוש יוהד
 מן קיפור המעשה הנאמר במקרא בתורה
 הקדושה. שהרשעים נאבדו ונח בצדקתו
 קיציי. שלישיה יש לדייק כ׳ בדרוש הי^ש׳;
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 חם ההצלה הי׳ בזכות התולדות קאי תולדות
 על בכיו כמובן וזה פשונו. ומעתה לא
 רחוקה לומר כי כווכת המדרש בדרש הראשון
 שהביא הפסוק כעבור סופה ואץ רשע. וכן
 הפוך רשעים ואיכס קאי לפי פי׳ הפשיט
 לומר שהרשעים נאבדו עבור רשעתם שהיי
 היפך הכוונה ונח היה צדיק תמים וכיצל
 בזכותו . אמנם יבא הכתוב הגי שהביא'
 המדרש בדרך דבר אח*. משמעות הכתוב
 שעל ידי השמדת הרשעים הפריחו אהלס של
 ישרים. מורה לדעה העקדה שכל כוונת
 איבוד הרשעים היה להתקיים העולם אח״כ
 ושיתנהגו כשורה וצודק מאוד המאמר
 שהרשעים ישמרו כדי שיפרח אוהל ישרים
 וכבר כתבנו שאם נח ניצל בזכות עצמו אז
 קאי נח איש צדיק תמים על אלה הולדת
 כפי׳ השני של רש״י שעיקר תולדותיהם של
 צדיקים מעש״ט . ומעתה יבואו גם שאר
 תמיהות, על המדרש בשלום . שמתחילה
 מייד לפי' פי׳ הפשוט ולכן העתיק כל הכתוב
 גם איש צדיק שהכוונה שה ה צדיק ג ור
 ותולדתיו הם מעש״ט וא״כ ניצל בזכות עצמו
 והם נאבמ־ ברשעתם לא לשום כוונה אחרת
 ־ ושפיר הביא הכתובים כעבור סופה והפוך
 רשעים ובית צדיקים יעמוד היינו שיתקיימו
 • בצדקתם וזה שכ׳ אח״כ ד״א אלה תולדות
 נח קחי אתולדותיו שניצל בזכות ההולדות
 שעתידים לצאת ממנו ובית רשעים יעמוד רק
 למען יפרח אוהל צדיקים וא״כ לא יכול
 להביא סיפא דקרא איש צדיק חמים והגן

 כל זה :

ן הי את דיה הנהוח ויאמר ה׳ אל ך י ך  ף
 לבו לא אוסיף עוד לקלל את

 האדמה

 אשר יורה משפטו ואימתו על הניואיס
 ואח״כ יכוכן ארץ בחסדו. ונמצא שלא היה
 המבול בא כי אם שיהיה אחד כשאר לקיום
 העולם כי בלא זה מה תועלת יש אס יביא
 המבול ואס להתחייבותם העוכש היה ראוי
 להארכת אף וכאשר כוהג בחסדו בכל דור
 ולא היה הבאת המבול כי אם לתיקון העולם
 והייכו כשישאראחד לקיום המין שיושתל
 ממכו דור והכה הכ״מ בין הכי 3׳ טעמים
 הוא בין הב׳ דרשות שהביא רש״י אם באמה
 היה כח צדיק תמים או רק נגד דורו הי׳ צדיק
 כי לפי טעם העקידה לא היה צריך להישאר
 רק איש אשר ממכו יפוץ זרע על פכי תבל
 והיה ראוי להצלה אף אם לא היה צדיק
 גמור אמכם לפי׳ הראשון לא כיצל כח רק
 בזכות עצמו צריך להיות צדיק גמור כי בלא
 זה אין משא פכים בדבר כגדו יתברך וזה
 כוונת המדרש שבזכות תולדותיו כיצל כי
 המדרש ס״ל הטעם של בעל עקידה ומצד
 עצמו באמת לא היה ניצל כי לא היה צדיק
 רק נגד דורו כחשב לצדיק רק כיון שהמבול
 היה לקיום העולם והיה צריך להשאר אחד
 להשתיל ממכו תבל וא״כ פשיטא שהיה כח
 ראוי לזה יותר מכל דורו ולכן מצא חי
 בזכות תולדותיו שהיה צריך לחיות לפליטה

 גדולה לקיום העולם ושיפץ זרע ומעתה •
 כבא לביאור המדרש שהתחלכו בו היות כי
 יש ב׳ פרושים במקרא אלה תולדות כח נח
 איש צדיק תמים היה בדורותיו כי פי׳הראשון
 הואיל והזכירו סיפר בשבחו. ופי׳ השני שעיקר

 תולדותיהם של צדיקים מעש״ט עיין רש״י. •
 ונראה כי ב׳ פרישיס אלי סובבים והולכים
 יק אם נח צדיק תמים היה חף בדורות
 אחרות והי׳ ראוי להצלה בזכות עצמו משא׳׳כ



 תפוחי נח זהב
 המעורב נהם נקל להס לעבור על השנועח
 ולכן הוטב בעיני הבורא 3״« שישבע הוא שלא
 יהיה עוד מנול וחתק״ס האיץ ושבועתו
 בודאי לא יענוד ואף ט מהראוי להס
 השנועה יען כי הס גורמים ההשחחה וזה
 שאמר הכחובלא אוקיף עוד לקלל עיץרשיי
 שזה היחה השבועה והגיעם שאט מקבל
 עלי השבועה הלא היות יצר לב האדם רע
 (ונעוריו. אבל מתחילה היה השבועה עליהם
 ובקלות דעתם עברו. הה הטונה בהבטחת
 הגאולה שלא יגיע להם פחד באיחור הגאול׳
 היות כי יש בהם היצר ילכו אחר ההבל
 והדומה ולכן אמר כי מי נח זאת לי כאשר
 נשבעתי אני בעצמי שלא יהיה עוד מבול
 וא״כ בודאי לא אעבור על שניעתי כן נשבעתי

 מיער בך והבן :

 ןיא^ף ה׳ הן עם אחד ושםה אחת
 לכלם וזה חהילם לעשות
 ועתה לא יבצר מהם כל אשד יזמו לעשות
 הבה נרדה ונבלה שם שטתם אשר לא ישמעו

 א*ש שפת רעהו :
 ולהבין העניןגס לשון ויחדלו הנאמר
 במקרא משמע שחדלו מעצמם
 ולפי פשוטו משמע שחדלו עבור נלילוח
 • שפתם אמנם יתכן עפ׳׳י דברי החוהיל .
 שמחקד הנורא שלכל מעשה אדם יצטרך
 קינוח שונות לגמור הדבר ולא יוגמר בנקל
 כל כך שאל׳׳כ אס היה מחשבות אדם להרע
 והיה קרונ הדנר לגמרו היה חוטא מאוד
 ננקל וע״כ עשה את האדם שיצטרך לקינוח
 הדבר עד גמרו איזה דבר וינחם מןמחשנחי
 קידם עשייח הדבר יכחבני בדרושים הטעם
 דמחשנה טובה הקנייה מצרפה למעשי*

 שהמניעה

 דאדמר, נעביר האדם כי יצר לב האדם רע
 מנעוריו :

מ מנואר מחע קילל מחידל׳ ו ד ו ל ד  ח
 י י האדמה הלא נם מחחילה
 היה עצה היצר ונראה עפ״י הנאמר
 בהסטורה כי מי נח זאת לי אשר כשנעתי
 מצבור מי נח עוד על האק כן נשנעהי
 מקציף עליך ומגער בך אשר גם זה נאין
 «3ין כי אחר אשר נשנע שנועה אחרה מה
 לו לחלוח נשנועח המנול. ונראה ניאור
 הענין על פי משל לאיש ואשה אשר היה
 ביניהם מצה ומרינה והמיד נעח המרינה
 נחפרדו זה מזה . והכניסו עצמם אנשים
 כשרים לעשוח שלום נין איש לאשחו. ועוד
 מעט וניער המחלוקה וחזרו לעשוח שלום
 וכן חמיד עד שנחרשלו ידי האנכים לחווך
 השלום אמנם נועצו יחדיו אולי ע״י שנועה
 שישנע אחד משניהם להיוח מן הנעלנים
 ואינם עולבים אולי יחקייס עי״ז השלום .
 אמנם לא ידעו להחחכם למי להעמיס
 השבועה לו או לה . ובא אחד ואמר
 להטיל השבועה על הבעל אם ט על פי
 המושכל נודע כי האשה גורמה המחלוקח
 אעפי״כ ההיה השבועה על הבעל אף כי הוא
 היפך השכל והטעם ביאר אחר כי נשים
 דעהן קלוח מה יועיל לה השבועה הלא בקי
 היא חעבור על השבועה וחוקף על חטאחה
 פשע בעבירח השבועה ולכן העצה היעוצח
 לחן השנועה על הנעל למען יהיה חיזוק
p ה'  להשלוס ט הוא יעמוד בדנריו כה <
 לנאוח אחרי אשר דאי נח לעקוק בפיו
 מחמת יראה כי יהיה חחר וניער וילכו
 בהרימה לבם ויהי׳ המבול נם לעחיד ואם
 ילזן להדור השביעה הלא מפאת היצי־



 נח זהב יא
 פרשת לך לך

שי סדום רעים וחטאיפ לה׳  ל̂א
 מאוד:

 רש׳יי זלה״ה העתיק מן ש״ס דסנהדרץ
 רעים בגופם וחטאים בממונם .
 אמכם בתוספתא פ״ג דקכהדרין מיואי

 להיפך רעים בממוכם וחטאים בג״ע . יכן
 הוא בחכחומא רעים זח לזה וחטאים בג״ע
 וכראה עפ״י מה שכ׳ במקומו אחר כי רע
 כקרא מי שהוא רע לשמים ורע לבריוח אשר
 גם מזגו רע להרע לבריות במצות השכליוח
 והם חקכות המדיכה חה שאמר הבהוב א י
 לרשע רע כי גמול ידיו ישיב לו אמרו לצדיק
 כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו כי כמו
 שבמצוח שבין אדם לחברו כמו גמ״ח והבאה
 שלום בין אדם לחברו הם ממה שאדם איכל
 מפירותיהם בעוה׳׳ז והטעם כחב הרמב׳׳ם
 בפי׳ המשכה ריש מק׳ פאה כי יש בהם גם
 חלק הטוב בין אדם לחברו לכן יש ל1 שכ-
 כפול בעוה׳׳זובעוה״ב וזה שאמר אמרו צדיק
 כי טוב׳ שיש בו צד הטוב לאכשיס לכי׳..
 אזי גם פרי מעלליהם יאכלו היינו הפיי־מ:
 בעוה״ז אוי לרשע רע שהוא ג״כ רע לב־*.׳..
0  כי גם כגמול ידיו יעשה לו בעוה״ז נ

 העונש השמור לו לעוה״ב :

 ובדרושים אמרנו לפרש ססי־
 במשלי נפש רשע רי-י

 רעה לא יוחן בעיניו רעהו. הכווכה די
 הרשע מורגל הוא ברע עד שאץ ברעמי -

 כי ברע הוא ונעשה לוכהיחרולז׳גם אס יי׳
 עושה כמעשיו לא ישנאהו ולא יבזהו מאלול

 כי לפי דעהו אינו פועל מגונה כלל א3ל
 אס

 תפוחי
 שהמניעה מהמעשה אינה מצד האדם כי
 אם ממה שהטביע הבורא שלא יעשה מעשה
 רע במהרה וא״כ לענץ הטובה יחשב מחסדו
 כאלו הוסרו הסיבות והיה מעשהו כגמר
 בנקל ולכן בחטא אשר יוכל לגמור בלי
 קיבות מאוד קשה להשמר ממנו כחטא לשון
 הרע אשר אץ אדם ניצל ממנו בכל יום
 מחמת כי בלשונו ודבורו נגמר המעשה ועל
 זה המלצנו דברי המשורר אשר אמרו ללשונינו
 נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו כלימר
 שמספרי לה״ר מתפארי׳מאוד ואומרים כי אחר
 אשר הקול הבורא הכןיבוה להם ע״כ שנתן
 להם יכולמ על זה ושיוכלו לעשות כרצונם
 וע״כאמרו שפתינו אתנו מי אדון לנו כלומר
 אין לנו ארץ על זה כי כל הממשלה בזה ניתן
 לט . והנה עשיית המגדל היה סיבה מאוד
 קרובה לגמר המעשה מחמתהתיחדות העולם
 ולשונם האחד וע״כ היה קשה מאוד שיחזרו
 בעצמם ממעשה הזה ואם כי היה ביד
 הקב״ה להפר מחשבתם ע״י כמה סיבות
 אבל מצד עצמי היה הדבר קשה שיופר ועל
 זה אמר הבורא יתברך הן עם אחד ושפה
 אחת לכלםחה החילם לעשות כלומר זה הוא
 סיבה קרובה להתחלה ועתה לא יבצר מהם
 כל אשר יזמו לעשות כלומר שמצידם קשה
 הדבר שיחזור . וע״כ שם ברחמיו סיבה
 שיוכבד עליהם המעשה ועל זה אמר נרדה
 ונבלה שפתם ואם כי בזה עדיין יכולים
 עוד לעסוק בבנין אבל היה קשה להם יותר
 וע״כ אמר ויחדלו לבטת העיר כלומר שחדלו
 מעצמם אח״כ ואפשר שלזה נאמר שם ה׳
 רחמים כי זה היה מרחמי השם לחתור להם
 פתח חקוי* לסור מן מחשבתם הרעה

 והבן:



 ונראה הטעם שלא קראו שוס אדם אדון
 עד אברהם ולמה לא קראו אדון עד המעשה
 ההיא וביארנו בזה ג״כ מאמר בפי אין עומדין
 שנאמר ג״כ מיום שברא הקב׳׳ה עולמו לא
 היה אדם שקראו להקב״ה צבאות עד שבאתה
 חנה וקראתו צבאות והקדמנו לבאר זה מאמר
 חז״ל ביומא שהנביאים בטלו לומר הגדול
 הגבור והנורא שאיי הן גבורותיו ונוראותיו
 דלפ, שידעו שהקב״ה אמיתי הוא לפיכך לא
 כיזבו בו. שהכוונה על פי מה שביאר הרב
 קצות החושן זלה״ה מקלא בתהלים ויפתהו
 בפיהם ונלשונס יכזבו לו ולבם לא נכון עמו
 ולא נאמנו בבריתו שהכוונה עפ״י שביאר
 הרב המורה זלה״העלמה שזכרו חז׳׳ל המשל
 בפי אין עימדין למלך שיש לו אלף אלפים
 דנרי זהב ומקלקין אותו בשלכקף גנאי הוא
 לו דלמהלאאמר שמקלסין אותו במאה דינר
 זהב. וכי שהכוונה שכל התואריס האלה
 שתארו השם יתעלה איני מסוג מציאותו כלל
 ואדרבה פחיתות הוא לפי עצמותו שהוא
 משולל תוארים גשמיים ואינם במציאת מציאתו
 כלל. ולכן לא המשיל בזהב שיהיה רק ההבדל
 בין הכמות מרב למעט רק בזהב ובכסף
 שהוא הבדל בץ איכות הענינים. ואין דומה
 לו כלל אמנם מה שבאמת היתרו נתינת
 תואריס האלה הוא כדי לשבר האחן שהוא
 צורך רב לבקשת הברואים אשר יבקשו
 תפקידם לצרכיהס הגשמיים להפיק רצונם
 עפי' מדות תוארים האלה כלומר כי כאשר
 יגקש אדם' מפץ השייך לתואר גבורה לא
 ישוכך אזנו כי אס שירצה זה ממי שהכח
 וגבוריבידו והוא גבור וכן בקש׳ החכמ׳והעושר
 ממי שיש בידו מדה זו וכל אשל ישאל לבבו
 צריך לשום לנגד עיניו המדומים כי הוא

 מבקש

 תפוחי
 אם יודע כי רע הוא אך שיצרו מתגבר עליו
 לפי שעה א״כ כשיואה חברו עובר זו העבירה
 הוא מבוזה אצלו כי על מעשה חברו מבין
 בטוב וגנות המעשה והפעולה. ובפרטות
 בעניני המושפלות אשר קשה שיתהפך האדם
 לחשוב כי גזל וגנבה אינם פעולות מגונות
 כנודע ורק מצד תאותו מתגבר יצרו עליו
 ח״ש נפש רשע אותה רע כלומר אינה רק
 מצד האוה לפי שעה ולק לא יוחן בעיניו
 רעהו אס עושה כמעשהו ויכיר בעצמו הגנות

 והבן.
" מגן לך שכרך הרבה מאוד נראה 0 נ  א
 עפ״י דעת הרמב״ם שמה שנאמרו
 יעודי שכר •גשמי בעוה״ז עבור שמירת המצות
 אם בי שכר •מצוה בהאי עלמא ליכאכי עיקר
 השכר הוא לעוה״ב. אמנם זה הוא דק לקלק
 המניעה מעבודתו יתברך כי על ידי שיהיה
 שלום בארץ ויהיה הכל מתוקן בעוה״ז לא
 יוטבע מחשבתם בעקקי העולם ויוכלו
 להתבודד ולעבוד ה׳ מרוב כל וזה לא ינוכה
 כלל בחורת ישכר ע״כ והנה אאע״ה נצטער
 אם קבל מכרו בעוה״ז והשיב לוי הקב״ה אנכי
 מגן לך כלומר שזה לא היי שכר חלף העבודה
 כי הנני מחויב לך להיות למגן ולקלק דברי׳
 המטרידים אותך. אבל בכל זה שכרך הרבה
 מאוד ולא ימך עבור זה מאומה והבן:

י אלהיט •במה אדע כי אירשנה , ^ ף  א
׳ ברכות דף ז׳ אר״י משוס רשב׳׳י D D D 
 מיום ׳שברא הקבי׳ה את עולמו
 נא יהיה אדם שקרא להקב״ה אדון עד שבא
 אברהם ואמר במה אדע ועיין מוק' שהיה
 להם להביא קרא דמה תתן לי ותי׳-כי זה
 המעשה היה קודם לכן ואין מוקדם ומאוחר



 זהב . יב
 עולמו לא קראו אדם צבאוח כי לא היה
 כורך הואר זה לאחה מבוקש וגם לא עלה
 על דעחס לעשוח אחה מבוקש גשם תואר
 זה ולא השכילו בזה עד שבאתה חכהועשהה
 גס בתואר זה מנוקש ומיום ההוא ולהלאה
 גם תואר זה בכלל שאר התוארים שהותרו
 לצורך זה. ולכן גם שם אדון לא הזכיר
 אברהם כל זמן שלא ראה בו צורך כי גם
 שם אדץ אינו ראוי כפי אמיתות מציאותו
 של הש״י והוא תואר גשמי ומשותף לבשר
 ודם אשר מכונה בשם אדון בשיתוף עבדיו
 אמכם עתה שהבעית לו הקב״ה שיירש את
 ארץ כנען אז התיר לעצמו לתארו בשם אדון
 לצורך הענין וכמ״ש רש״י בהתחלת התורה
 כי לכך התחיל בבראשית שלא יאמרי לסטים
 אתם אלא הקב״ה הוא אדון הארץ הוא בראה
 וכתכה לאשר ישר בעיכיו ומבואר שימשת
 הארץ תלוי׳ בזה שהוא אדון העולם ולכן
 שפיר הותר לו לתארו אדון כי הוא פעולת
 אדם לעשות בחפצו כרצונו שיטול ויתן למי

 שחפץ ולכן קראו משעה זו אדון:

 נעים בזה לפרש הענין בפרשת
 שמות אחר שבא משה רבינו
 ע״ה לבשר לישראל שהקב״ה יוציא אותם
 מתחת סבלות מצרים והיה מן הצורך להפיק
 רצונם לפי דעתם שיהיה להקב״ה מדת חסד
 כנגדם ומדת גבורה נגד מצרים ולא ישיפך
 אזכם בשום צד אם לא ישימו נגד עיניהם
 המדומים שמבקשי' זה ממי שבידו למלאות
 כל זה ולכן אמר משה להקב״ה והי׳ כי יאמרו
 לי מה שמו מה אומר אליהם כי אם יאמר
 להס סתם כי ה* שלחו לא ישוכך אזכם אם
 לא יודע להם שהיכולת ביח להטיב בכל

 תפוחי
 מבקש זה ממי שבידו שפע זה על כן הותרו
 חואריס האלה אף כי איכס אמתיים. והכה
 כל התוארים האלה הושרו רק במי שתפילתו
 רצוי׳ מאת השס ועושה בכווכה אבל אס
 איכו מתכוין בתפילתו הרי יש בזה חטא כוסף
 שמזכיר את התוארים האלה שאיכם אמתיים
 שלא לצורך והרי הוא כמדבר גם כזב בשבחיו
 וז״ש ויפתוהו בפיהם ובלשוכס יכזבו לו ולבם
 לא כמן עמו. וא״כ גם מה שאומרים בפיהם
 ילשוכם יכזבו לו עכי׳ד היב קצהח״ש ז״ל
 ומעתה הכביאים האלה אחרי אשר שפטו
 כי תואר גדול גבור וכורא לא ישמשו עתה
 פעולתם הייכו הגבורות והכוראות א״כ לא
 הותר להזכיר תואר הזה אחרי שלא ישפיעו
 שפעת אלה התוארים וא״כ המזכירים לא
 הותר להם לומר שקר הה שאמרו חז״ל לפי
 שיודעין שהקב״ה אמיתי הוא כלומר והרי בלא
 זה כל התוארים אינם ראוים אליו באמת
 יעתה שאי׳ גבורותיו וכוראותיו הפעולות לא
 יפעלו ואין בהם צורך לשבר האוזן לפיכך
 לא כיזבו בו כלומר איכו ראוי לכזב ולהזכירם
 וכן הוא העכין בחכה שבאמת תואר צבאות
 בעצמו איכותואר ראוי להקב״ה שאיכר
 מתרבה בזה שבחו והוא תואר למלך ב״ואשר
 מלכותו מתגדל בזה אם יש לו רב וכיכר
 הערך בין רב למעט בממשלתו כי אין מלך
 בלא עם אבל מלכותו של הקב״ה אינו מצד
 הברואים וכמו שכ׳ הרב עקדה כי ה׳ מלך
 עולם ועד אף אם אבדו גויס מארצו והיה
 אדון עולם .בטרם כל יציר נברא. א״כ אם
 מתוארים אותו שיש לו צבאי כבאות אין זה
 תואר לו כלל וכלל. אמכם אם הוא צורך
 לאיזה תפילה ובקשה הותרה הרצועה לכנותו
 בתוארים כאלת. ולכן מיום שברא הקב״ת



 זהב
 ליפלא שלא השיבה מאומה על השאלה
 ואנה חלכי. ונראה דהנה
 הספורני ביאר ההבדל בין בריחה לניסה.
 שבריחה יאמר על הקפק מה שיארע אח׳׳כ
 וניקה על ענין שכבר נפעל הסיבה לנוס
 מפניה. אמנם לדעחי יש הבדל אחר שניסה
 יאמר על הנק ממקום זה ואולי לא ישוב
 עוד למקום הזה לעולם כנק מפני המלחמה
 אבל בריחה יאמר על הבורח ממקומו לפי
 שעה ודעתו לחזור. והנה ההולך ממקומו
 לעקור מכאן אז ילך למקום מכוון אחר שיקבע
 דירתו שמה אבל הבורח ממקומו לפי שעה
 ודעתו לחזור לא יבחר לו מקום ראוי לקביעות
 רק באשר שימצא orb מקום יהי׳ מה שיהי׳
 עד שיעבור הזעם כמאמר הנביא חבי
 כמענו רגע עד יעבור זעם. והנה המלאך
 מצאה להגר במקום מדבר שלא הים שס
 דרך מעבור מקום מכוון לאיזה מקום ראוי
 וע״כ שאלה מאין באת ואנה הלכי שאין כאן
 דרך לילך ואיזה מקום ישוב. ולא מקום ביאה
 מאיזה ישוב ועל זה השיבה כי איכה מחפשת
 מקום אחר שתקבע דירתה לשם כי אינה
 בורחת כי אס כרגע מ?ני הזעם ודעתה
 לחזור ולק אינה קובעת מקום ותתע

 במדבר שה:

 ותלרא שם ה׳ הדובר אליה
 י אתה אל ראי ני אמרה

 הגם הלום ראיתי אחרי רואי.
 עיין תרגום אוכקלק שפי׳וצליאתגשמא
 דה׳ ומה שנראה בביאור המקרא
 וההרגוס דהגר היהה מקופקת אס המלאך
 הדובר אליה דובר בשם עצמו או הוא שליח
 ה׳ צבאות המדבר אליה ועיין 3פ׳ בראשית

 הפקוק

 תפוחי לך
 צד ועבור זה לא ידע לכטת לו שס כנגדם
 והשיב הקב״ה אהי׳ אשר אהי׳ פי׳ בכל עת

 הצורך אהי׳ אשר אצנורך לחיות להגן) :

 ובחלום אחר כתבט כי גם מה
 י שאמר אברהם מה תתןלי
 הוא ג׳׳כ על דרך זה בהקדם מ״ש בדרושים
 ההבדל אשר יש בין אב לבן ובין עבד לאדוניו
 שאם כי בשניהם מועל לכבד היינו הבן אביו
 ועבד אדוניו ושלא להקל בכבודם אמנם
 שכר ועונש מעותד יותר על העבד יען כי
 בא גשכרו לא ק הבן נגד אביו שרק בדרך
 כיבוד עבודתו ולא דרך חיוב וגם השכר
 והעונש איבו מחויב כל כך ולק עתה שאמר
 לו שכרך הרבה מאוד שמשמעות העכין כאלו
 בא בשכרו אשר יתכן מפעולת אדון ועבד
 לכן הותר לו לחארו בשם אדון. ולכן לא
 ••רצינו שקרא אאע״ה שם אדון כי אם נשני
 מקומות הללו כי הם חוארים ראויםלשעתם

 והבן כל זה:

 והאמין בה׳ ויחשבה לו צדקה וגו׳:
ה י אדע כי אירשנה הנכון בזה כי  ב̂ל
 בראשונה שהובעה בחקד חנם
 לא לאיזה קיבה האמין ולא שאל אות וז״ש
 והאמין בדי ויחשבה לו צדקה כלומר שחשב
 אאע״ה שהוא בתורת צדקה ועל זה אין צריך
ק א  אוח כי רב חקד היא אבל בירושה ה
 שאמר לו בחירת ירושה ששמע שבא בחורת
 ירוקה עי׳ז חשב לידע איך יתכן הירושה :

 ףא^ך הגר שפחת שרי אי מזה באת
 ואנה תלניותאמר מסני שרי

 גבירתי אנכי בודחת :



 לך זהב ינ
 פרטיוח ושידוד המערכה בזה לא ידע נץ
 ימינו לשמאלו כי אם כביאי האמת אשר
 לתם יגלה ד׳ אזכם את אשר הוא עושה
 עיי״ש בדבריכו והכת ידוע מאמר הז״ל אלהים
 אלהיך אככי(במדרש רות בפתיחה) כי אץ
 כקרא שמו אלהים כי אם על ישראל .
 וביאור העכץ כתבכו שם כי ה׳ הוא שידוד
 המערכה. ואלקיס הוא התכהגות' של שרים
 עליוכיס וע״כ כקרא ה׳ אלהי האלהים וארוכי
 הארוכים וכמו שביאר הכוזרי כי היא העליון,
 על השרים . ועיין רמב״ן פ׳ אחרי ואמכם
 בישראל הוא האלקיס כי כל התכהגופ הטבע
 הוא ע״י עצמו ואין כשלל מהשגחתו אפי׳ כהרף
 עיין ולכן כקרא ד׳ אלחי ישראל. והכה שם
 תמים כאמר במי שמאמין ואיכו חוקר עתידות
 ולכן הותר להם לאוה״ע לשאול בקוסמים
 כי אחרי אשר התכהגותם תלוי׳ במערכת
 השמים ממילא הקוסמים יכולין להגיד להם
 עתידות אשר יראו כפי מערכותם . אן
 בישראל חלילה להם מעשות כדבר הזה
 וכמאמר הכביא מאותו׳ השמים אל תחתו כי
 המה תחת ההשגחה בלי ממוצע וכלקסמיהם
 שוא ומדוחים ולכן .אץ ראוי' לחקור בהם
 מלבד כי שקר בימיכם ואין בם מאומה
 בידיעת ההשגחה וכופרים בזה . ולכן הזהי׳
 את סגולת אומתיכו הקדושה תמים תהיה
 עם ה' אלהיך כלומר אחרי שה׳ אלהיך וגם
 ההכהגה הטבעיות על פיו הוא וא״כ אץ
 במערכת השמים שום שייכות לכו ואל תחקור
 בהם אלא היה תמים ורק הגוים אשר דרשו
 אל המעוככים וקוסמים כי הס תחת ממשלתם
 לא כן אנחנו כי לכו ראוי׳ לחקור רק עפ״י
 כביא יודע דעת עליון . והכה מדע כי דור
 אמש סברו כי הקב״ה מסר הממשלה לשרי

 ף 4 מעלה

 תפורי
ק אז הוחל לקרוא כי עכץ תפילה לא ו ס פ 3 

 יאוח רק לד׳ עצמו אבל המלאכים ושאר
 שרי מעלה לא יענו בתפילה כי אין כחם רק
 במה שכשפע עליהם מלמעלה ולא לשכות
 מזה והם רק שלוחים . והכה רש״י כ׳ דלק
 נאמר בכל אמירה ויאמר כי לכל אמירה
 היה מלאן אחר . ומזה הוכיחה לעצמה
 שיצאה מכלל מערכת השמים שאם היה דבורו
 של מלאן בעצמו לא יתק שיהיה בכל פעם
 אחר ולכן אמרה כי שם ד׳דובר אליה שהכירה
 כי הקב״ה בעצמו דובר אליה ע״י שלוחיו
 הנאמנים והם לא היו שלוחי דרחמכא א״כ
 התפילה אליו כראוי להקב״ה בעצמו כי
 אמרה הגם הלום ראיתי אחרי רואי וכיון
 שראיתי כמה פעמים שליחים שונים ע״כ
 שהיו רק שלוחים ולא מדברים מצד עצמם

 והבן:

 אל שדי התהלך לפני והיי תמים:
 פי׳ רש״י אני שדי באלקותי לעליומם
 ותחתונים . וצרין לבאר מה ענץ
 זה למה שאמר והיה תמים. והנכון בזה
 עפ״י מה שביארנו 3פ׳ שופטים תמים תהיה
 עם ד׳ אלקין כי המים האלה אשר אתה
 יורש אותם אל מעוננים ואל קיסמים ישמעו
 ואחה לא p כחן לך ד׳ אלקיך נביא מקרבן
ן וביארכו הכוונה עפ״י  מאחיך כמוכי יקום ל
 דברי .העקדה שביאר בקשח מרע״ה שלא
 יהיו נביאים באומוח עולם שהמוכה ט
 הנבואה אינה מצוי׳באו״ה כי אם דרך קקם
 שחוזי׳בככביס מערכוח השמי׳ויודעים העתירו'
 וכל כביאוחיהםאינה אלא הגדה בעתידות .
 ואמנם כל זה אם העולם מחכהג הכל עפ׳׳י
 ?גזל לא P אם הכל מתט:ג עפ״י השגחה



 תפוחי לך זהב
 לא היה. יכול להשיג בלי המילה . ומעהה
 נאמר כמו המלמד עם הנערים להרגיל כל
 אחד בלימוד המועיל לא ילמוד עמו כי אם
 את אשר מבין בו שראוי׳ להשגה ענין זה
 למשל אס רואה אחד חריף ושנון לומד עמו
 ענינים עמוקים יותר מאותו ששכל-י קשה
 כמו כן המילה אחרי שעיקר הקונה לשלמות
 האחרון לדבקום הקדושה אם כי כל העולם
 הי׳ נמוליס כמו אאע״ה אבל החכליח המגיע
 ממנה לא היה ראוי׳ לזה אלא אאע״ה שאליו
 הדבר צורך וזה שאמר לו הקב״ה די׳ לעולמי
 אני ואחה כלומר כי נהמילה מצד עצמה לא
 הושלם הכוונה כי אס אל ההשגח הדבקות
 אח׳׳כ וכיון שלזה לא היה ראוי רק אברהם
 אבינו ע״ה לכן לא נחנה קודם לכן ח״ש די'
 לעולמי אט ואחה בלי ממוצע בכינו ולכן

 צריך אחה למילה והבן היטב :

 פרשת וירא
̂׳ר אדני אל נא תעבור מעל  ויא

 עבדך יוקח נא מעט מים :
 ףען״י פי' כי האמירה היהה קודם
 שרץ לקראחם והמקרא נאמר
 שלא כסדר ולולי דברי קדשו אמינא כי נל׳׳אה
 דקדקו למה צוה באמה אברהם לקיחח המים
 ע״י שליח ולא בעצמו כמו שאר ענינים
 אמנם לדעחי זהו פשוט כי מחחילה לא היי
 צריך לפייס השכינה שחשאר אצלו שידע
 שלא יקפיד כי גדול הכנסה אורחים יוחר
 מקבלה פני שכינה אך אחר שק לקראחם
 וראה אבק שעל רגליהם וחושדם לעוברי עיז
 חרד ט מחמה הכנסה מקכה זאח תסתלק
 השכינה ממנו. ולכן הוליד לפייס השכינה

 שהשאי

 מעלה כי לא יאחה לכבודו הרמה . ואנחנו
 מאמינם כי הכל בידו ושליט בעליונים
 ותחחונים והכל יכול להחנהג עפ׳׳י השם
 לבד ואינו צריך לממוצע כלל. חש״ה הכתוב
 אני אל שדי כלומר שדי באלוקותי לעליונים
 יהחחוניס והכל יכול להתנהג עפ׳׳י השם
 לבדו ע״כ היה חמים ואין לך לחקור עחידוח
 וכמו שאמרו חז״ל צא מאצטגנינות שלך .

 וזהו מה שרצינו לבאר בזה והבן :

ם להבין הדבר אל עומקו יוחר ^  א
 הוא אחרי שנבאר דברי המ״ר
 בזה ויבואר המשך הכחוביס היטב וזה הוכן
 המאמר אמר אברה׳לפני הקב״ה אס חביב׳ היא
 המילה למה לא ניחנה לאדם הראשון א״ל
 הקב״ה דייך אני ואחה לעולם ואס אין אחה
 מקבל המילה דיי לעולמי עד עחה . ע״״ש
 ויחבאר עפ״י דברי האפיקי יהודא על מאמר
 חז״ל כשאמר הקב״ה לאאע״ה התהלך לפני
 והי׳ תמים אחזתו רעדה וכשאמר לו ואתני
 בריתי נתקררה דעתו וכי הוא ז״ל כי באמת
 המילה היא השלמת החסרון ותיקון גדול
 לגדר תתאוה לכל אדם . א״כ באאע׳׳ה לא
 היה זה להשלמת חסרון כלל כי כבר היה
 שלום בשלמות גמור אשר בחיק אדם להשיגו
 ילא היה אצלו המילה כי אם להשיג דברים
 שאי אפשר לאדם להשיגם והיינו דבקות
 אלוה בלי שום ממוצע ומסך המבדיל כמו
 שפירשו חז״ל שמתחילה לא היה משיג את
 הנבואה כי אס בדרך נופל עיין רש״י והשגה
 זו היה צריך שתתיחד אליו שם אלקיס .
 ולייחד עליו שמו להיות לסגולה הוא ובניו
 מכל העמיס ולהשראת השכינה ויהיה כל
 התנהגותה פ״י שידיד המערכה הטבעיות וזה
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 בכך כו׳ ועתה אמרח אל השלח ידך כז׳
 דקשה מדוע לא שאלו מיד הקתירה והמתין
 עד עתה ומי התיר לו עתה לשאול אם היה
 כמכע מיראת השם וכבודו. וכראה דידוע
 דמדה רעה הקב״ה חחר בו לנוובה. אבל
 מטובה איכו חוזר. ולפ״ז י״ל שממדה טובת
 למדה יותר טובה ג״כ חוזר אחרי כי יודע
 הקב״ה שהיא טובה כפולה ובזה א״ש דמעיקרא
 לא רצה לשאלו שהוא קתירה על הבטחת כי
 ביצחק כו׳ שי״ל שהקב״ה רוצה להטיב עבור
 זה טובה יותר גדולה ורבות מחשבותיו מה
 עמקו לא יושג לשום כברא ולכן שתק
 אך לפי שא״ל אל תשלח ידך ואם היה
 כווכתו לטובה יותר גדולה לא היה חוזר בו
 וע״כ שהמוכה תחלה לא היה לטובה יותר
 גדולה וא״כ מעיקרא מאי קקבר לשכות

 מהבטחת כי ביצחק מ׳ ודו״ק. ==

 ומעתה א״ש דבאמת אם לא היה
 הבטחח אאע״ה על רבות
 הזרע א״כ י״ל שבעבור העקדה כשא״ל
 הקב״ה יען אשר עשית את הדבר הזה כי
 הוא כחשב בעכיו כאלו עשאה שזה הוא שכר
 העקדה ועבור זה צוה אותו אמכם אאע״ה
 השיב תשובה כצחת שזח השכר לא יקפיק
 עבור העקדה שהרי באמת שכר זה הובטח
 לו קודם העקידה כבר. וא״כ בשעה שא״ל
 קח כא היה לו להשיב להקב״ה איך יחזור
 מהבטחתו ע״כשבטח בה׳כי המצוה זו תחשב
 לו לשכר יותר מזה, וא״כ אלו עשאהבאמת
 היה מגיע לו שכר יותר מריבוי׳ הזרע.
 ועכשיי שהקב״ה חשב לו כאלו עשאה הרי
 אינו שכר נוסף מקודם העקדה. וז״ש כשם
 שהיה בלבי להשיבך וכבשתי לפי שהי׳ לבבי

 כנין

 שתשאר אצלו עד יורחצו רגליהם ובתוך כך
 לוה לרחצם למק לא ישתהו גלולי ע״א
 בביתו ולק לא עשה בעצמו שחשש שמתוך
 כך תסתלק השכיכה והוצרך לפייסה ולכן
 כשכבר רחצו רגליהם עשה שאר עכיכים בעצמו
 לא ע״י שליתי כי לא חש עוד להסתלקות
 השכיכהכי ידע שגדול הככסת אורחים יותר

 מקבלת השכיכה :

 ברש״י ישב כחיב וגו׳ ואהה סימן
 לבכיך העכין שעמידה השכיכה
 אצל הדיינים ולא בישיבה הוא ע״ד שביארו
 במה שאמר יהושפט כי המשפט לאלקים
 הוא שכביכול המשפט נוגע גם להקב״ה
 בעצמו שהרי כשיוצא חייב הקב״ה מחזיר למי
 שניטל ממנו שלא כדין וא״כ הרי הוא כנוגע
 בעסק עכין המשפט ודין בע״ד בעמידה

 וכבוד אלקיס הסחר דבר והבן:

 במדרש חכחומא א״ל לא כך אמרח
 לי וספור הככבים כה יהיה
 זרעך א״ל הן א״לממי א״ל מיצחק איל כשם
 שהיה בלבי מה להשיבך ולומר לך אחמול
 אמרח כי ביצחק יקרא לך זרע עכשיו אחה
 אמר העלהו לעולה. וכבשחי אה יצרי ולא
 השבוחי כך כשיהיו בכיו של יצחק חוטאים
 ונכנסים לצרה חזכור להם עקידח יצחק ע״ש
 והדבר חמוה שהרי בכחוב מבואר כי הבטיח
 לו שכרו יען כיעשיח אח הדבר הזה כי ברך
 אברכך. ונראה ביאור הדברים עפ״י מה
 שביארנו המדרש שהובא גם בפירש״י בשעה
 שאיל אל תשלח ידך אל הנער אמר אברהם
? שיחחי אחמול אמרחי לי כי כ פ ש ל י פ  א
 כי ביצחק כי׳ וחזרה ואמרח קח נא אח
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 כי אם להודיע לאומות מאאע״ה הוא כאמן
 מאוד וימסור נפשו לקדושה השם. אס כי
 הקב״ה ידע בעצמו האמה ולא היה צריך
 לנקיון כי אס שהאומוח היו מכחישים ולא
 היו מאמינים כי יודע עהידוח וא״כ עחה
 שכבר עקד בנו ולקח המאכלת לשוחנוו. א״כ
 נתברר למפרע שהקב״ה ידע האמת ח״שאל
י וגו׳ שלגוף המעשה ע  תשלח ידך אל מ
 איניני צריך כי אס לברר שידעתי מתחילה
 כי ירא אלהיס אתה ולא היה לאנס נווצתי
 לנגדך וכיין שכבר נתברר כל זה ממעשיך
 עד כה כי אני הייתי יודע האמת אס כן
 כבר נגמר הכקיון נגד אומתהעולס ולא יוכלו
 שוב להכחיש וזה שאמר כי עתה ידעתי
 כלומר עחה כבר הוברר כי אני ידעחי ולא
 הס ואם כן אין צורך יוחר ודו״ק כי הוא

 ־ענין יקר ונכבד.
ל דרך זה ביארנו הינוב הלשון אל ע  ף
 השלח ידך אל הנער מ׳ כי עחה
 ידעחי כי לכאורה משמע שהוא צתינח צועס
 על אשר לא ישלחידו. והלא אס היה שחגיו
 בלהי ספק היה מבורר יותר יראהו אך
 יאמר לדרכינו כי כל הענין היה לנסיון בגד
 אוה״ע שיודו במעשיו ושאאפ״ה היה אחד
 ביראהו. והנה עדיין ישאר מקום פקפוק
 אשר החפקרו מחכמי האומות בענין הידיעה
 והבחירה והסכימו כי כל הפנינים אינםעוד
 בחירה שהקבלה יודפ מתחילה זגעשה כולם
 וא״כ האדם מוכרח להרע או להיטנ ושאין
 בזה ראוי שכר ועונש ועל כן באמת היה
 בזה ההחכמוס רב לפשות הננךון הזה
 המוסכ׳ באופן שלא ׳וגמר ציוויהקב״ה לעשוחו
 שאם היה נגמר מעשהו היה מקום לפקפוק
 זה שאולי היה מוכרח לזה (וצד הגזלה ־אבל

 אחרי

 נכון ובטוח שיהיה השכר יוהר על זה א״כ
 ראוי שגם עתה יהיה לי שכד היותר גדול
 ע״י מחשבת העקדה שהוא כאלו באמת נגמר
 ונעשה וע״כ מכר זה יהיה שבשעה שבני
 חוטאים הזכור להם העקדה לכפר שיהיה
 זה נוקף על ההבטחה הראשונה והבן מאוד

 כי הוא הנכון בזה.

 עתה ידעתי כי ירא אלהים עתה ולא
 חשכת את בנך את יחידך «טני.

 ידעה׳ אינו נופל על לשון עחה
 שירעהי הוא עבר ועחה שייך
 בדבר ההוה. ורשי ז״ל פי׳ ידעחי כמו
 הודעתי והוא קצה דוחק אמנם יחכן מאוד
 לדעהי ע״ד פשוטו דבאמח ענין הנסיון
 מבואר במ״ר שהיה לנגד העמים אשר יידעו
 כי לא לחנם עמה ה' טונה עם אברהם
 ועם זרעו ושלא יהי׳להס פחחוןפה לאו״ה לומר
 כי משא פנים יש בדבר וכמו מדרמו ע״ז
 נחה ליראך נס להחניסס עיי״ש והנה אם
 היו מאמינים האומוח בהקב״ה אשר לא
 ׳לפניו חנף יבא ויודע מחשבוח ארס לא הי׳
 צריך לנסיון כי הלא הוא יודע כל העחידוח
 ׳•ומה שבלב האדם ובחירחו. אמנם מחמת
 .הקרון אמונחם הוצרך הקב״ה לגלוח ע״י
 ־נסיון כל מצפוני לבב אברהם אביט הנאמן
 והנה בדרך משל אם מכי ־בבי אדם ממירים
 זה עם זה בדבר העחיד להיוח שכל אחד
 העמיד על דעהו שכה יהיה כדבריו וממילא
 אח״כ מהברד כדברי האחד. אומר זה
 שיחברר כדבריו עהה ראיה שאני ידעהי
 האמה מחחילה שהרי כבר אמרח׳ מחחילה
 שכן יה ה ובזה ׳ומחק מאוד ענין זהשבאמה
 לא היה צריך כלל לשחיטה יצחק והקרבתו
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 יתכן להם להיות מתיישב ביניהם. ואף אם
 אינינו גרוע משאר תושבים שביניהם מאז
 אעפ״כ הדרן להקפיד על איש חדש כי
 הראשונים כבר מוכרחים אבל אין עליהם
 הכרח לאיש חדש ואס אחד מבכי התושבים
 אשר כבר היה לו נחלה אחת ביניהם אמכם
 רוצה להחזיק עוד בנחלה ואחוזה אם
 לרין להסכמת שאר בני העיר או
 לקנות מהם אם אינו נח להם יוכלו
 להקפיד עליו כי אולי על הראשונה הם
 מצנועריס ומה להם עוד להוסיף חדשות .
 *מכם אם דאינו כי איש אחד ככרי נתיישב
-בעיר הזאת מחדש והוא בהסכמת בכי העיר
 ולא הקפידו עליו זה בודאי אם יקנה עוד
 כחלה ואחוזה ג״כ לא יקפידו עליו שהרי על
 כרחך שהיה נח להם שאל״כ מי הכריחם
 לקבלו וז״ש כאן אברהם גר ותושב אנכי
 עמכם כלומר שהרי הייתי גר ונתישבתי
 ביניכם א״כ ע״כ אינכם מקפידים עלי ואני
 כח לכם א״כ תנו לכו אחוזת קבר שאם
 הייתי תושב ביניכם מכבר היה אפשר
 שתקפידו עתה להוסיף לי נחלה ועל

 יהראשוכה אתם מצנועריס והבן:

Q שיה עפרון לאברהם למקנה לעיני p ^ 
 י בני חת וגו׳ ואחרי כן קבר אברהם
 את שרה יונו׳ רקם השדה והמערה לאברהם

 לאחוזת קבר &את בני חת :
 ביאור המנץ לעכין קכץ השדה לא
 היה צרין רשות כי אס מבעל
 השדה בעצמו שישרי! ביד כל •אדם לעשות
 בקכיכו כחפצו אמנם לעשות אחוזת קבר
 ־לאיש ככרי ע״ז צדן רשות מכל בכי העיר
 ולא היה ביד בעל חשדה לבד. ול׳כ שם

 אאע״מ

 אחרי אשר ראו כי לא כגמר באמת הי׳ ציווי
לא עלה על לב הקב״ה כמש״ה אשר לא  ש

 ציותיו ולא עלתה על לביואעפ״כ השתדלות
 אאע״ה היי בכל לבו לעשותו בלי שוםמכיעה
 והתרשלות בעולם עי״כ כורע לכל לבו
 השלם באין הכרח וגזירה כי אם מבחירת
 רוחו הנדבה והחמימה ואהבתו ויראתו.
 ולכן אמר הקב״ה אל תשלח ידן כלומר
 כאשד לא הגמור המעשה אז יודע כי אתה
 ירא את השם הנבחר מבחירה עצמית לא
 מהכרח לא כן אם חעשה הצנשיה באמה כי
 אז יתלו מצד ההכרח ולא מצד היראה והבן
 ויש עוד להוסיף ביאור כי עכין הידיעה
 והבחירה מתכגדים לדעת המחפלספים כי אם
 הידיעה אמת ממילא יוגרע כח הבחירה ואחר
 שמכסיון העקדה יובחן כח הידיעה
 אולי יוכרח מזה כי עכין הבחירה שקרוע״כ
 לא היה אפשל לברר קיום שניהם כי אס
 באופן הכ״ל ומעתה עיקל המכין שלא כעשה
 העקדה בפועל למען לא יגידו כי הבחירה
 שקר ורק מכח הידיעה כגמר העכין והדברים

 הם כפתור ופרח למשכיל:

 פרשת חיי שרה
̂ף ותושב אנכי עמכם תנו לי אחוזת  ן

 קבר.
 £י׳ רש״י גר מארץ אחרח וכחיישבתי
 עמכם לכאורה אץ לו מובן דמה
 טענה הוא יזה לעכין שימנו לו אחוזה קבר
 והיה לו לבקש מהם סתם ונראה דהא באמה
 לפי מנהגו של עולם אם בא אדם חדש
 כהחישב בעיר לרין שיהיה הדבר מוסכם
-מרצץ האנשים החושבים בעיר כי אולי לא
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 הוא המוצא. אין זה יוצא מדרך הנוגע כלל
 אחרי שכבר נאבד חפץ מה ובודאי ימצאנה
 אחד אין זח אלא מקרה אשר יקרה כי יהי׳
 הוא המוצא והנה באמה העבד הנאמן
 לאדוניו בכל שליחוחו אס כי לא נצנוווה
 מפי אאע׳׳ה כי אם לילך לגקש אשה אשר
 חחרצה לבא לביח אדוניו לא שינקנה אם
 היא גומלה חסדים או לא אמנם הוא היה
 רוצה בנסיון זה המורה שישמח גשליחוחו
 ושחהיה באמח ראוי׳ לביח אדוניו ושיהיה
 שליחוחו על דרך המוצלח יוחר לזיוג לבן
 אדוניו לאהבחו אוחו ושגס רצה אף כי
 באמה כן הוא שגם הוא ידע ענין זה למען
 שמח נפשו בדבר אמנם אם היא באמה
 ג״ח בטבעה רק שיהיה אופן שיודע עחה
 דהיינו שחצא עחה בחוך הנערות והטיב
 עמו זה ענין טבעי ודרך מקרה וכענין
 המציאה שהמשלנו ואץ זה מבוקש חוץ לדרך
 הטבע כי אחרי שהוא עח צאח השואבת
 ושחבא גס היא בחוכם וממילא ימולא חפצו
 ורצונו אולם אפשר אין זה מגדרה כלל ואינה
 בעלת גמ״ח ולזה היה צריך השתנות הבחירה
 והטבע ושתצטרף בזה זכות אאע״ה שידוע
 כיאףבענין הזיווגים מצד זכות גדול תשתנה
 לזיווג הראוי׳ אס כי אינה מסויימת מצד
 גזרה הראשונה של בת פלוני לפלוני וכמו
 שאמרו על שמא יקדמנו אחר ברחמים וז׳׳ש
 אליעזר במתק לשונו הקרה נא לפני ועשה
 חקר כלומר שני בקשות אני צריך ה״א
 שתהיה בעלת חסד ואס אינה עד עתה
 כן תעשה זה לחסד לאדוני אברהם להפוך
 לבה. ואס תהיה כן עדיין אין זה הכרח
 שתצא עתה. אבל ע״ז אני מ3קש אחר שתעשה
 חסד זה עם אדוני הקרה נא לפני עתס

 היום

 אאע׳׳ה ©חלה מבוקשו לכל בני חח על
 הרשאת קנין אחוזח קבר מאחד מה׳ס
 שיחרצה לו למכור והרסוהו לזה לכן השתחוה
 להם מיד ואחרי אשר כבר הרשוהו לקנוח
 שם מבוקשו לאחד מהם לקנוח לו שדה
 בפרט והרי הס הממוצעים בדבר שימכור
 לו עפרון אח המערה ולכן אח״כ כשכבר
 קנה אח השדה נשלם כל מבוקשו נשכיהס
 וזה שחלק הכחוב לשנים בחחלה אמר ויקם
 השדה למקנה לעיני בני חח כלומר שעל
 מנין גוף הקנץ היה עפרון הבע״ד והם עדים
 בדבר וענין אחחח קבר היה ברצון כולם
 שלא יערערו כלום אף אוחן שלא הי׳המערה

 שלהם. והבן זה כי הוא ביאור נכון:

 הקרה נא לסני חיום ועשה חפד עם
 י אדוני אברהם:

 הדקדוק מבואר שחלק מבוקשו
 ' לשנים הקרה בא ועשה
 חסד גס עיקר לשון הקרה שייך רק על דרך
 .מקרה ועשה חסד משמע עש״׳ מכוונה
 ובמדרש רבה דרש על זה הענין מי בכם
 ירא ה׳ שומע בקול עבדו יבטח בשם ה׳
 וישען באלקיו ירא ה׳ זה אליעזר שומע
 בקול עבדו בקילו של אברהם יבטח בשם
 ה׳ וישען באלקיו ויאמר ה׳ אלקי אדוני
 אברהם הקרה נא לפני היום ועשה חסד
 נראה ביאור ־הענין כי ענין המבוקש על
 דבר חדש הוא שאלת חסד ושינוי הטבע
 רצוני לומר אס יש־ס אדם נפשו על בקשה
 שימלא מציאה הון רב בודאי הוא שאלה
 עצומה ויוצא מדרך הטבע והוא בגדר נסיי׳
 אמנם אם יודע כי כבר נאבדה אבידה מאחד
 ועומדת להמלא שיגקש מאת השי״ת שיהיה



 תפוחי חיי שרה והב טז
 לשאל ממנה אחר שכבר שאנה ולכן לא רצה
 לילך כנגדה כי אם אחר שכבר התחיל
 לשאוב ובעוד תתעסק יבוא למקומה לשאל
 ממנה מים . אמנם בחגיע תור נערת
 הצדקת הזו אשר מיד בבואה לקראת המים
 עלו לקראתה שוב לא היה סיפוק בידו
 ע״י הליכה כדרכו לפגוע בה אצל הבאר
 ממש כי כבר תלך לדרכה ולא תתעכב עד
 בואו לכן הוצרך לרק במרוצה לקראתה
 ח״ש וירץ לקראתה והוא בסיבת עליית המים
 הוצרך לרוץ כן נראה לי לולי דברי הראשונים

 זלה״ה :

̂י לא תאבה האשד, :  א

 עיין רש״י אלי כתיב עילה חיה מבקש
 באמת מה שלא נכתב כן בראשונה
 נראה כי בפעם הראשון הנזכר במקרא
 אינו סובב על זה הכוונה שחרי מבואר
 שאמר לו ההשיב אשיב את בנך ש מה וא״׳כ
 אין זה ענין השאלה לעילה להשיא את בתו
 שהרי אפשר שישיג לו כי ישיב את בנו שמה
 ומה יתרון לאליעזר בזה כי בץכךוב״ללא ישא
 את במו וע׳׳כ צ״ל שענין אליעזר ומשובת
 אאע״ה היה ענין מבחוץ ולא נרמז בכתוב
 בפעם ראשונה כי זה חיה דברים אחדים
 ואולי שלא בזמן השליחות כלל או שלא רצה
 הכתוב לכתבו מכבודו של אליעזר עבד נאמן
 לאלקים ואדונו אמנם כאן לעיניה' הוצרך
 אליעזר לרמז הענץ למק כי ימלא שלימות
 אדונו ובא וראה שליחות הנאמנה כי חזר
 על כל הצדדים לעשות השליחות באופן
 היותר מועיל הייט כי נמיירא אולי ״שימו
 עיניהם בממון . ואס יראו כי הדבר

 היום שתצא ובה אדע כי עשית חסד עם
 אדוני כלומר שאנכי אדע זה ע״י המקרה
 שתצא והנה ידוע כי ענין שידוד העבע
 והמערכה זה נקרא חסד והוא בגדר שם
 הוי' המיוחד שמורה על החסד ושידוד המערכ׳
 ושם אלקי' הוא ע״ד העבע ושזה הוא ענין
 מיוחד משירוד המערכה לעם אלקי אברהם
 ושאר אבות שבזה הם נבדלים משאר אומות
 שהם מונהגים עפי׳ הטבע וזה שנאמר
 במדרש יבטח גשם ה׳ היינו על שאלת ועשה
 חסד ולכן אמר עם אדוני אברהם כי ע״ד
 הנס היה צריך לצירוף זכותו של אברהם
 שכדאי הוא לשידוד המערכה אמנם על
 שאלת המקרה היה נשען באלקיו כי גם
 על דרך הטבע היה משיג שאלה זו וז״ש

 וישטן באלקיו ועכין נבחר הוא :

 ןיףץ העבר לקראתה:
 עיין רש״י שעלו המיס לקראתה המובן
 מפירש״י כי תיבת לקראתה יוצא
 מפי׳ הפשיט וסיבת הריצה היה לפי שראה
 המיס עולים לקראתה והיא מנשים צדקניות
 אמנם י״ל בפשוט כי עמידתו היה רחוק
 קצת מעין המים כאשר נראה מלשץ הכתוב
 לקראתה כי היה פניה נגד פניו והיינו
 בחזרתה מן המים וע״כ לא עמד שם למעןאשר
 בחזרת הנערה עם המים ילך לקראתה ומיד
 שתשאב ישאל ממנה מעט מיס כי אם היה
 עומד אצל הגאר ממש לא היי מקום לשאלתו
 ישאב לו בעצמו וגם כשתהיה רחוק ממקום
 השאיבה אינו מדרך המוסר והיראה להטריח׳
 שתחזור לשאוב ע״כ נתחכם שתהיה בצמצום
 כשכבר תשאב יהיה הוא לבר מוכן שם



 תפוחי חיי שרה .זהב
 ויאמר אל מאחרו אוחי וה׳ הצליח
 אח דרכי שלחוני ואלך לאדוני.
 נראה כי באמה הם לא אמרו שום חזרה
 בגוף הד3ר כי אס שחחעכב עוד ימים אחדים
 ואח״כ באמח חנשא כי כבר אמרי שמ״ד יצא
 הדבר ואין בידם לעכב וע״ז הושיבם אליעזר
 חשובה נצחה בחכמחו והוא עפ״י מה
 שדרשו חז״ל על הפקיק היום יצאחי והיום
 באחי מלמד שקפלה לו הארץ ומזה שפע
 להם אליעזר כי הנחילה בדבר הזה הוא
 לרצון חקצ״ה שלא יחעכב הדבר כלל כי לא
 עביד קב״ח בינןא בכדי ולכן אמר להם אל
 חאחרו אוחי כי גם האיחור לא יחכן והנועם
 כי ה׳ הצל־ח דרכי כלומר כי גם ההליכה
 היה בדרך הצלחה וע״ככי נחוץ הדבר מאח

 ה׳ וממהר לעשוחו וזה דבר יקר.

 פרשת תולדות
 ויאהב יצחק אח m כי ציד פיו

 ורבקה אוהבת את יעקב :

 במדרש כל זמן ששומעת קולו
 מוקפת אהבה עלאהבחו.
 כוונתם על שינוי הלשון שביצחק נאמר לשון
 עבר ויאהב משמע שהיה נפקקת בפעם
 וגלשון אהבת יעקב נאמר אוהבת. פי ביצחק
 לעשיו היה אהבה התלוי' בדבר וידוע כי
 אהבה שהיא תלויה בדבר בטל דבר בעלה
 אהבה ולכן לא היתה האהבה נמשכת כי אס
 ככל חענוגי עיה״ז אשר אהבחם נפקקח ולא
 יהיה החעכוג בהם כייאם בעורו מחעקק
 בהם כמו שפי' הרב גל״ע על הכתוב
 וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלהיס וישישו

 נחוץ כל כך וכי אין אפשרות אחר להשיא'
 אשה ליצחק זולת בחם כי ירבו מוהר
 ומהן ער למעלה להגדיל ולא יוכל אדונו
 לשאח ע׳׳כ אמר להם כי אין הדבר נחץ כל
 כך כי אם לא יהיה באפשרי יהיה ליצחק
 ריוח והצלה ממקום אחר ויש לו כמה עניני׳
 קרובים לפניו אשר ע״כ אולי יראי לנפשם
 עבור זה ולכן רמז כאן כי גם קרוב הדבר
 אליו וגס החחבם לחלוח הדבר בקיבה
 השמים הרבה והאריך בקפורי המעשה כאשר
 היה אשר אולי לזה ישימו לבם יוסר אחרי
 אשר יראו כי קרוב הדבר להצלחה ומה׳ יצא
 הדבר ולכן שינה את ענינו בנחינח הולחנה
 לרבקה כמו שפי/רש״י כי בזה אולי יחפקו
 אוחו ויאמרו איךאפשרשנצטו׳כל כך לחפש
 דוקא אחר זאח ושהיה לו הקימני ניחש כי
 מה׳ יצא הדבר כי אלילי כן איך מלא לבו
 לתת המתנות אף לנכרית ע׳׳ככי אין ליצחק
 שום קפידא בזו או באחרת ואולי אין נפשם
 אל רב טוב אדוניו ויאמרו לו לחזור על אחרת
 כי הרגה ימצא כיוצא בה ולא יצא מהי הדבר
 כי אם העבד לפי תומו מבקש זאת וכל
 הדברים היו בחריצות נמרץ ובאמונה על

 השליחות והבן היטב.

— . ה י א לנערה ונשאלה את פ ר 5 ^ 
 י ברש״י מכאן שאין משיאין אשה
 אלא מדעתה. ׳״ל כי בהחלה לא שאלה
 דנראשונה היי אביה קיים וקדשה שלא מדעחה
 דאב מקדש אח בחו בעל כרחו אמנם איז׳׳כ
 שאביה . מת וצריך נשואין מדעחה וכבר
 נחלקו ר״ה ושאר גדולי הוקקיס באסנחקדש׳
 בחי׳ אביסונתיחמה איחקנו להרבנןנשואין
 לדעה אחיה ואמה עיין ב״י. והבן. —



 ״ות זהב יז
 תחלה ועיין חשובה מהרימ״ט ז״ל קי׳ ח׳
 שכ׳ דהיינו בעבר בפועל אבל אם רכה
 לעבור על השבועה ולא עלתה בידו אין ביד
 השני לעבור על השבועה ע״ש באורך ונראה
 דינו של מהרימ״ע ז״ל באם השבועה היהה
 על המעשה לרעה וכיון שלא עשה מעשה
 אין כאן בינוול השבועה מצד האחד אבל אם
 כל השבועה היא על מעשה טובה הרי כיון
 שלא עשו הו״ל כעברו בפועל שזה הפרח
 חוק השבועה היה על חלק עשייה ודו״ק

 היטב כי הוא חילוק נכון. —

FlJPf מעה שגרשו אח יצחק מביניהם l 
 כבר עברו על כריחוח בריח
 אחר שהיה עלה בדעחם שהואמחעשר ממנס
 במקומם א״כ היה זה מניעה טובה וגה רעה
 ליצחק שנחגרש ממקום הזה לפי דעחם
 שכל עיקר הצלחחו חלויה בדירחו שם ואז
 לא היה לו מקום אחר לקביעה דירחו שם
 ולכן נחיירא אבימלך שהופרה השבועה
 מכל וכל ע״כ נחחכם לבא בטענה זו דניה ו
 דבאמח במניעה החסד כבר עברו בפועל
 נגד יצחק אחר שגרשוהו ומנעו הצלחחו לילי
 אלהי אברהם אשר היה בכתרו ע״כ אם
 באמח אין ןזיוב על יצחק עוד להטיב עמם
 ולהחחנןד נגדם מחיוב השבועה כי מניעח
 הטובה יחשב כמעשה בזה כמ״ש ע״ד מהרימ״ט
 זלה״ה אבל בפועל רע ג״כ אין בידו לעשוח:
 להם כי לא נגמר המעשה שעשו לרע לו אחריי
 שאופני הצלחחו לא היו חלויים בזה כאשר
 אמרו אח״כ ראה ראינו כי היה ה׳ עמך
 והצליח בכל מקום אשר פנה וע״כ אץ בידו
 לעשות עמהס רעה כי על עשיית הרע
 בפיעל עוד לא עברו אחרי אשר לא נעשתה

 תפוחי ר
 בשמחה: וז״ש יאהב יצחק את עשו כי ציד
 בפיו חבל רבק׳ שהית׳אוהבת יעקב מצד מעשיו
 והוא מוסיף במעש״ע האהבה נתוספת בכל
 עת ולכן כתיב לשון הוה. שהיא אהבה
 הקיימת ושוב מצאתי עד״ז בשל״ה הקדוש

 ות״ל כוונתי לדעת קדושים. —

 ויאמלר ראה ראינו כי ה׳עמךוכו׳תהי
 נא אלה בינינו בינותינו ובינך
 ונכרתה ברית עמך אס תעשה עמנו רעה
 כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק
 טוב ונשלחך בשלום עתה אתה ברוך ה׳.—
 הכתובים הם קושי ההתוך ויתרון דברים
 בפרטות מה שאמרו אתה עתה כו׳ כאשר
 מבואר הדוחק לפי׳ רש״י וגס פירש״י תהי
 נא אלה שהיא האלה ראשונה בין אברהם
 ושם הרי נאמר שהשביעוהו גם על החסד
 שיעשה עמם למה לא הזכירו עחה בכריחות
 בריתם כ״א מניעה הרעה ובפרט אחר אוחו
 ענץ סיימו שגם עשו עמו טוב ועוד שאר
 דקדוקים ועיין במ״ר על הפסוק וכאשר
 עשינו עמך רק טוב כי הכוונה הוא אך טוב
 מיעוט ולא רע עיי״ש ביפ״ת שדחק מאוד
 ולדרכינו לקמן יומחק. ואמנם ביאור הענץ
 הוא כי באמח הכריחוח בריח הראשון הוא
 על עשייה החסד אחד עם חברו ונודע מה
 שאמרו חז״ל במס׳ סוטה הוחלה שבועחו
 של אלימלך והיינו כפירש״י שם מפני שהם
 פרצו הגדר החלה ומזה הוציאו הפוסקים
' רל״ו דשניים שנשבעו זה לזה ועבר אחד ,P 
 על השבועה דגם השני פטור מלקיים ע״ש
 ובנזה״ק שם וראייחם גס ממדרש חהלים גבי
 מלחמוח דוד עם ארמיים שהיה ג״כ כריתות
 ביית יעקב עם לבן. והיינו משים שהם עברו



 תולדות זהב
 הוא על המעשה שכנר כעסה ימה נוסיף
 להלל גם על המחשבה אם לא יצאה לפועל ואם
 יצאה לפועל א״כ ל״ל להזכיר המחשבה אמכם
 כבר עמד הר״ן בדרשוהיו בענין הברכות
 לחקור בזה אס הברכה היא הגדה בעתידית
 א״כ מה צורך יש לברכה וכל הרמאוח של
 יעקב אס ממערכחו בעצם הגיעו לו הטובח
 א״כ מה יסמן יש לעשו בברכוח אלו אינם
 ראוים לו באמה. ואם היה דרך חפלה
 ובקשה להצלחה חדשה א״כ מה הועיל יעקב
 בכרכה אחרי אשר לבו של יצחק בל עמו
 ומחשבחו לעשר והכן חירוצו בזה הוא דהי׳
 באמה הגדה עחידוח מה שנגזור במחשבחו
 של הקב״ה אמנם כל אשר לא יהיה איזה
 הוראה במעשה עיפ״י נביא אפשר שישחנה
 בהחהפכוח המקבל לא כן אם כבר נאמר
 בפועל ממש נלי שינוי מפי נביא וכ״ש
 אס נעשה איזה סימן בפועל כי זה גורם
 לקיום הדבר בפועל בלי השחנוח כלל ולכן
 אף כי יצחק לא היה׳ מחשבחו ליעקב אעפ״כ
 כבר היה הוראה בפועל שיחק״ס הגזרה
 לטובה ליעקב ולא ישחנה ע״״ש היטיב ומעחה
 נאמר כי על זה כיוונו חז״ל בעומק דבריהם
 כי דקדקו במקרא כנ״ל למת יצרף להנפלאות
 המחשגוח אס כבר יצאו לפועל אין צורך
 עוד למחשבה ואס עדיין לא יצאו לפועל איך
 יחכן עוד ההלול וע״ז דרשו חז״ל שהכוונה
 היה על הנפלאוח בברכוח יעקב שהיו ע״צ
 הנס והענין היה פלא שיקבל יעקב הברכוח
 אך באמה בענין קבול הברכוח לא עמר
 הנס אחר שבאמח כמנה יצחק היה על עשו
 ועיקר הדבר שהועיל לפי שגם מחחילה עלה
 כך במחשבה ונחייעדו הנרכו׳ליעקב אלא שלא
 ילא לפיעל הוראת עד שקיבל הברכוח ולנ

 הוציך

 עצתם ולא היה בגדר עשייה רע ועל המחשבה
 חין לדין על ניטול השבועה כמו שאמרנו
 בשם הרב מהרימ״ט ז״ל וניהו די״ל כנר
 עברו נענין הטינה כי מחשנה זו כאלו יצאה
 לפיעל שהרי היו עכ״פ נשנ ואל העשה
 מטיבחו וזה מקרי בענין זה פעולה מניעח
 ההטבה שכל עיקר השבועה באופן זה הוא
 על עשיי' הטובה והם לא עשו ממילא פטור
 הול* ג״כמהעשי•׳ וכמש״לאבל הרע הרי היי
 בשב וא״חוע״כ אסור לולעשוח עמהםרעה
 ועל זה השבועה הראשונה בהוקפה וז״שחהי
 נא אלה בינותינו והיינו כמו שפירש״, האלה
 הראשונה שתתקיים אלה זו עכ״פ אם תעשה
 עמנו רעה כאשר לא נגעניך שהרי לא עשינו
 בפועל רע כי אף ששלחוהו והיה מגיע אליו
 רעה אבל אתה עתה ברוך ה׳ וא״כ כל הגירוש
 לא היה פעולה כלל לרעה למנוע ברכת ה'
 בכל מקום וא״כ הרי לא נגמר הרעה ועדיין
 לא עברנו עליו ולכן לא נפטרת ממכה כי
 אם על עשיית החסדשע״ז באמת כבר עברו

 והגן מאוד כי הוא פי׳ נחמד בס״ד:

 בבדדש דרש רב פפי מאי דכתיב
 רבוח עשית אתה ה׳
 נפלאותיך ומחשבותיך אלינו כל נפלאותיך
 ומחשבותיך שעשית לא עשית אלא לטובתינו
 למה כהו עיניו של יצחק אלא כדי שיבא
 יעקב ויקבל הברכות וצריך ביאור איך ראו
 חז״ל לדרוש זה על טונה זו לנד ולא על
 אלף אלפי אלפים ניכץס אחרי© אשר נעשו
 לאנותינו ולנו מיום הי־סד הארץ אנל מה
 שנראה להמתיק את דנריהס שהם זלה״ח דייקו
 במקרא ששיהף שני ענינים מורכנים
 מנפלאוח ומחשבות שלכאורה עיקר השבח



 תולדות זהב יה
 אשה מבנות כנען מה מנין זה ib% אמנם
 הרב בעל מעשה ד׳ בפ׳ חי׳ שרה על מה
 שאמר אברהם לאליעזר הי אשר לקחני מבית
 אבי ואשר נשבע לי לזרעך אתן אח הארץ
 הזאת הוא ישלח מלאכי לפניך ולקחת
 אשה לבני משם ביאר כי סמך על
 השבועה כי בודאי יזמ־ן לפניו אשה אחרת
 לא מבנות כנען כי כן הוא בידינו בנך הבא
 אל הנכרית אינו קרוי בנך כי אם בנה ואיך
 יתקיים לזרעך שהרי לא יקרא ע״ש זרעו
 עכ״ד ולכן יצחק כשבירך את יעקב מתחילה
 והיה סובר שהוא עשו לא ברכו ברכת
 אברהם שכבר היו לו נשים כנעניות ולא
 היה ראוי לאותו ברכה שזרעו לא יקרא זרע
 אברהם אמנם עתה כשבירך יעקב באותה
 ברכה הזהירו שלא יקח אשה מבנות כנען
 שאם לא כן לא יוכל להתקיים אותה ברכה
 וזה נכון . והנה עשו הבין כי יצחק בלבו
 היה לברך אותי אלא שיעקב רימהו ועל כל
 פנים אות׳ ברכת אברהם שעדיין לא בירך
 ליעקב בראשונה היה לו לברך את עשיר
 וראה שבירך גם ברכה זו את יעקב וצווהו
 שלא יקח אשה מבנות כנען ע״כ היה סבר
 שמה שלא בירכו בברכה זו היינו מפני שרעד׳
 בנות כנען בעיני אביו שלא יקרא זרעו
 ע״כ הלך הוא ונשא את מחלת בת ישמעאל
 וא״כ הרי יוכל להתקיים הברכה בזרעו מחשה
 זו. וזהו המשך הכתובים וירא עשו כי בירך
 יצחק את יעקב וירא פי׳ והבין כמו לבי ראה
 חכמה יען כי רעות בנות כנען בעיני אביו
 לכן ויקח את מחלת בת ישמעאל וזה אפשר
 גם כוונת המדרש ריש פ׳ ויצא שדרש מבאר
 שבע בארה של ברכה שביעית ע״ש אשר
 לכאורה מחוסר הבנה . אמנם להנ״ל נכון

 כי

 תפוחי
 הוצרך להפלא מה שקיבל בסוף הברכו׳בכהיית
 עיניו של יצחק וגם המחשבה לטובה שהיתה
 עלינו ולכן הזכיר המשורר נפלאותיך אלינו
 ועלינו לשבח על שניהם שבאחד מהם לא
 היה נשלם הטובה ובזה מובן היטב מה
 שנזכר בסיפור רבקה לבנה יעקב מה שאמר
 יצחק לעשו ואברככה לפני ה' ופירש״י
 ברשותו שיסכים, ולמה לא נזכר כן באמירת
 יצחק אחרי שבודאי כן אמר לבנו ולמה
 הזכירה זאת רבקה אבל האמת הוא כי חששה
 רבקה כי לא יחוש יעקב ליטול הברכות
 כי אחרי שכוונת יצחק לעשו לא תועיל לו
 ואולי אינה ברכה האצולה לו כי אם לעשו
 אחיו ולא תעשינה ידיו תושי׳ ברמיותו וחכמתו
 אשר על כן הקדימה לו רבקה כי באמת
 אחרי אשר תולה יצחק הברכות בהסכמת
 ורצון הקב״ה ע״כ שאיכה אצולה לעשו כי אם
 שיצחק רצה לשנותה ולהתפלל עבור עשו בנו
 אחרי אשר עוד לא נתפרסם בדרך נבואה
 בידו לשנות ולכן כאשר יבא יעקב בראשונה
 ויצחק יברכהו יטול את שלו ולא תשתנה
 עוד וכמ״ש הר״ן בל״ה וענין נחמד הוא :

 ףיףא עשיו כי ברך יצחק את יעקב
 ושילח אותו פדנה ארם וירא
 עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו
 וילך עשו אל ישמעאל ויקה את מחלת •

̂ן״י הוסיף רשעה על רשעתו והוא  (£יף
 תמוה מאוד מה הועיל בזה
 אחל שלא גירש את הראשונות ונראה בזה
 כי באמת יש להבין מפני מה בירך יצחק
 עתה את יעקב ואמר לו יתן ה׳ לך ברכת
 אגרהס ולזרעך אחריך וצוה לו שלא יקח



 תפוחי תולדות זהב
 יהיה עי״ז הורדה השכינה בקרב הארץ
 ושהשראח שכינה במקום הזה היה בלהי
 ידיעחו ע״כ חמה על החפץ כי הלא מראש
 מקדם לא היה כזה להיוח השכינה בקרב
 הארץ לולי הכנה הצדיקים כי אס אחר שכבר
 נבנה בהמ״ק על מכונו כי אז השכינה שורה
 מאליה אבל בראשונה היה רק לעחוח ידועים
 למחפלליס ומכוונים לבס לזה . וא״כ לא
 היה נקראה הורדה השכינה בארץ כפעם
 בפעם השראה כיון שאינו שורה בקביעוה
 וכיון שראה יעק3 שהיה השראוח השכינה
 במקום הזה בלחי ידעהו וכוונחו והכנהי־
 •מזה שפט בדעחו כי השכינה שורה במקום
 הזה בקביעוח וא״צ להכנה בני אדם כלל
 ולכן אמר מה נורא וכוי ומעחה ההמשך הוא
 כך אכן יש ד׳ במקום הזה ומוסיף המדרש
 מלח שרוי פי׳ בקביעוח והראי' כ־ אנכי לא
 •ידעתי כלל ולא היה לי הכבה כלל וכלל

 והבן כי ענין נחמד הוא :

 בי ^תד יאהבני אישי :

 חיה לו לומר כי מעחה יאהבני אישי.
 ואולי יחכן לומר כי באמח עיקר
 האהבה גרס מה שילדה הבכור כי באמת
 עדיין לא ידעה שחהיה רחל עקרה רק
 מחמח האהבה לבן הבכור אשר הוא ריישית
 אונו שפטה כי חחפשט האהבה גס אליה
 כמ״ש בעקדה. ובאמח כי לאה אמנו נביאה
 היחה וידעה כי אח״כ חלקח הבכורה מבנה
 והנהן ליוקף ע״ד שדרשו חז״ל ראו מה בין
 בני לבן חמי כו׳ אבל באמה בהלקח הבכורה
 כבר מחה רחל ולא היהה צריכה עוד לאהבי
 ואולי עד׳׳ז סיבב המקבב כל הקבות אשר

 מהחלה

 כי עפי# הוצרך לילך חפנה למען חחקיים
 בו הברכה שביעיח שהיא נרכח אברהם לו
 ולזרעו אחריו.וזה קרוב לשמועהבעניןזה.

 פרשת ויצא
 יש ה׳ במקום הזה ואנכי לא ידעתי

 בב״ר אכן השכינה שרוי׳ במקום הזה
 ולא הייהי יודע מה נורא מקום
 הזה . ביאור הענין נראה כי המדרש הוקשה
 לו מה שרש׳׳י ז״ל הרגיש על לשון הכחוביס
 שאמר ואנכי לא ידעחי שמאין היה לו לידע
 וכי להסכמחו צריך להשרוח כבודו בארץ
 הלא מלא כל הארץ כבודו ורש״י פי׳ מה
 שפירש אולם לפי פירושו של המ״ר יראה
 כי כבר ביאר שענין השראה השכינה בקביעה
 •בקרב הארץ עיקר? הוא מעה הקמח המשכן
 ובנין המקדש וקודם לזה אם כי אבוחינו
 הראשונים בנו כמה מזבחות וגם נגלחה עליהם
 השכינה כמה פעמים אך לא היה בקביעות
 כי אס בעיחים ידועים דהיינו אחר השחדלוח
 אבוח הקדושים אשר ע״י חפילוחיהס הכינו
 עצמם לקדושה ואז אמר ה׳ לשכון בערפל
 בקרב הארץ אבל לוליזאח היה משכן כבודו
 בשמים ממעל לא כן עתה בהבנוח מקדש
 ונושק ה׳ על מקומו שאז השכינה בקביעוח
 בארץ. עכ״ד ז״ל והנה ידוע כי לשון השראה
p לא יפול כי אם על השראה בקביעות לא 
 על עובר אורח ממקום למקום לא שייך השרא׳
 רק לשון מתאכסן או בא לכאן. וז״ש יעקב
 אבינו ע״ה בראותו והנה ה׳ נצב עליו והוא
 הי־ ־שן,ולא עלתה על דעתו כלל להכין
 עצמו הכנה שלמה לקבל שפע אלוה אשר



 תפוחי ויצא זהב יט
 ולא ממני עכ״ל הדבר קשה מאודי שישיב
 יעקב אבינו חשובה זו להוסיף מכאוב על
 מכאובה ולהדאיב נפשה שכיון שיש לו בניס
 אינה חושש להחפלל עליה, אבל י״ל בזה
 עפי׳ מה שכחבו המפורשים לפרש בפרשה
 חולדח ואלה חולדה יצחק בן אברהם אברה׳
 הוליד אח יצחק שהכוונה הוא שאברהם
 גרס שיצחק יוליד אח החולדוח האלה אעפ״י
 שהיה עקר שנאמר ויעחר לו והועילה החפלה
 לפי שהיה בן אברהם וע״כ כחיב הוליד לשון
 הפעיל. וי״ל שהיה סבר יעקב שלכן הועילה
 חפילח יצחק עבור הבטחה השי״ח לאברהם

 כי ארבה אח זרעך והוצרן הקב״ה לקיים.
 הבטחחו. אמנם מה שנפחחה רבקה אף
 שהיחה ג״כ עקרה כי אחר שיצחק לא היה
 נשוי׳ אשה אחרח ע״כ הוצרך לקיים הבטחה
 זו שחפחח גם היא ולכן ביעקב שהיה לו
 כמה נשים לא היה בטוח בהבטחח אאע״ה
 שיהיה לו זרע מכל נשיו שהרי היה אפשר
 מנשים שלא היו עקרוה. וז״ש אני איני
 כאבא שהחפילה הועילה עבורו ובזכוח
 אברהם אביו כיון שאם לא יעחר בחפילה
 היה הוא חשוכי בניס שלא היה לו אשה
 אחרח ולא היה מחקיים הבטחח אאע״ה
 אבל ביעקב לא היה בטוח. אחרי שהזרע
 לא היה נמנע ממנו כי אס ממנה . והבן:

 הפעם אודההי:
 ברכוח אמר ר״י משום רשב״י
 מיום שברא הקב״ה אח עולמו
 לא היה אדם שהודה להקב״ה עד שבאחה
 לאה והודחו שנאמר הפעם אודה ה׳ עפי׳
 רש׳׳י. יוחכן להוסיף ביאור מהאחר שיפלא

 מאוד

 מהחלה היהה הבכורה לראובן ואח״כ יקחנה
 cpv ממנו כי הבכורה נחנה לראובן רק
 לפי שעה בעבור זכוח לאה ושיוגרסאהבהה
 וז״ש כי עחה יאהבני אישי כלומר כל זמן

 שראובן הוא הבכור והבן:

 ואולי יחיישב עד״ז דרשח חז״ל שאמרו
 ראו מה בין בני לבן חמישלכאור׳
 הוא נגד פשט הכחובים שמבואר טעס אחר
 ועד״ז יש לכוונם שיהיו ב׳ הטעמים צמודים
 יחדיו שבאמח היה כוונחה בשם ראובן ל״ב
 הטעמים ע״ש ההוה וע״ש העחיד ולא נעלם
 ממנה מה שעהיד ג״כ להיוח ואפ״ה קראה
 שמו ראובן משום שאמרה ראו מה בין בני
 לבן חמי ואמנם דייקו חז״ל בלשון הכחוב
 שהכריחם לזה שהיה ללאה טעם כמוס [כי
 •באמח טעם זה שהלקח הבכורה מראובן בנה
 בלי ספק היה כמלס אצלה] הוא כי בכל
 שמוה הבנים שילדה נכחב החלה בכחוביס
 הטעם ואח״כ קריאח שמו בשמעון וחאמר
 כי שמע ה׳ וחקרא שמו שמעון וכן בלוי
 וחאמר עחה כי׳ ע״כ קראה שמו לוי וכן
 בכולם נאמר חחלה הטעם ואח״כ קריאה
 שמו וכאן כחיב חחלה וחקרא ואח׳׳כ כי
 אמרה כלומר שהיא היהה יודעח עיקר
 הטעם שלא יושאר אצלו הבכורה ואעפ״כ
 קראה שמו ראובן משום מה בין בני לבן
 חמי ורק כאשר שאלו אוחה אמרה טעם
 אחר כי עחה יאהבני אישי והבן היטב :

 התחת אלקי׳ אני אשר מנע ממך
 פרי בטן בפי׳ רש״י אח
 אומרח שאעשה כאבא אני איני כאבא אבא
 לא היה לו בנים אני יש לי בנים ממך מנע
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 יש רעוח וטובוח\בעוה׳׳ב כולו טוב . ולמה
 הלאו בברכות ופי׳ כי באמה מפי עליון לא
 תצא הרעות וכל הרעות שבעוה״ז בעצמוהם
 הם טובים ולכן אין נפקותא בעצמות הטובה
 והי נתן ה׳ לקח יהי שם ה׳ מבורך כלומר*
 שהוא אשר לקח ג״כ שם ד׳ היינו רחמים
 עצמו אמנם מה שנתייסר הברכה ברוך דיין
 אמת ושינוי׳ מברכת הטובה הוא לפי הכרת
 אדם לפי השעה וכעת רעה הוא אצלו ולא
 נוכל להעמיס עליו הברכה כי אס לפי שעתו
 לפי כח שכלו וכמו שאמרו מברכיןעל הטובה
 וגומי ועל הרעה מענין הטובה וגו׳ כי ענין
 הברכה והשבח הוא לפי הכרת אדס ולכן
 לא חילקו בין עוה״ז לעוה״ב כי אם לענין
 הברכה שאז לא יהיה שינוי גם בברכה כי
 בזכה ליום שכולו טוב והטובה תהיה נכרת
 אז לשעתה ממש ע״כ דברי פח״ח ולפי׳׳־. באס
 בא לאדםח״ורע ובירך לשעתו ברכה הראוי׳
 כשאח״כ נצמח הטובה כמו בזה שישב לו קוץ
 ברגלו ונצמח טובה שטבעה הספינה הרי
 נתחייב ברכה אחרת לשעבר כי אז בירך
 כדרך שמברכין על הרעה ועתה צריך לברך
 עליה הטוב אמנם כל זמן שלא נתגלה הטבת
 אין לו רשות לברך כי אם על הרעה . וזה
 שאמר הנביא אודך ה׳ כי אנפת בי כלומר
 אודך זה הוא לשון בקשה יהי רצון שאשוב
 ואודה לך על אנף זה כי ישוב אפך מעלי
 ותנחמני ואכיר הטובה ואז אוכל להודות לך
 מעין הטובה כפי אמתותה וז׳׳ש חז׳׳ל ארבעה
 צריכין להודות כלומר שאחר שמקידס בבוא
 הצרה חשבוה לרעה ויצעקו ויחוגו וינועו
 כשכור אף שהתפללו בעד צרתם ותועיל
 שועתס אמנם לא יצאו ידי חובתם שהרי הם
 חשבוה לרעה ובאמת אחר זה שראו שנצמח

 הטובה

 מאוד שלא יהיה שנח והודאה מבמאי עולם
 עד כאן. וכמה כתוניס אשר נזכר בהם
 שבח והודאה מאת אבות הקדושים. ונקדים
 תחילה ענין ערוך אשר ביארנו מאמר חז׳׳ל
 ברכות נ״ד ע״ב וזה תוארו א״ר יודא אמר
 רב ארבעה צריכין להודות יורדי היסהולכי
 מדבריות ומי שהיה חולה ונתרפא ומי שהיי
 חבוש בבית האסורים ויצא יורדי הים
 מנ״ל דכחיב יורדי הים באניוח המה ראו
 מעשה ה׳ ואומר ויעמוד רוח סערה יעלו
 שמים ירדו חהומוח ואומר יחוגו וינועו
 כשיכור ואומר יקם סערה לדממה ואומר
 ישמחו כי ישחוקו. ואומר יודו לה׳ חסדו
 ונפלאוחיו לבני אדם. עכ״ל המאמר הנצרך
 לעניננו ויפלא מאוד כיון דעיקר חיוב
 הודאה נלמד מן' פסוק האחרון שנאמר בו
 יודו לה' חסדו וגו׳ א״כ למה האריך בפסוקי׳
 שבאמצע המאמר יחוגו וינועו ושאר הפסוקי׳
 שהם ללא צורך כלל בכאן. ואולם נראה
 כי הכל מיוסד על מה שביארנו ביאור הכחוב
 אודך ה' כי אנפה בי ישוב אפך וחנחמני.
 וחז״ל דרשו על אודך ה׳ כי אנפה משל
 לאחד שישב לו קוץ ברגלו ולא היה יכול
 לעלוח לספינה החחיל לחרף ולגדף לימים
 שמע כי טבעה הספינה בים החחיללהודוח
 וא״כ עיקר ההודאה על הקוץ למפרע והנה
 יש לדקדק לפי דבריהם הקדושים אכחי איבו
 מדויק לשון עחיד שבסיפא דקרא הול״ל כי
 שב אפך ונחמחנו. ואמרנו להוסיף ביאור
 עפ״י מה שכ׳ הצל״ח במסי פסחים בשם גדול
 אחד על ענין שאמרו חז״ל . לא כעוה״!
 עוה״ב . עולם הזה על בשורח טובח הטוב
 והמטיב על בשורת רעוה ברוך דיין אמח.
 העוהיב כלו הטוב והמטיב דהול״ל דבעות״ז
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 וגידף אמכס אח״כ כתגלה הטוב ולכן ענין
 הלול ישיר ושבח כופל על עכין שמתחילה
 היה נראה טובו לכל ואין' שייכות לשון אחר
 כי אם שיר והלול אמכם באופן הכ״ל שמתחילה
 בבואה היה כראית לרעה כמו באיש הכ״ל
 שישב לו קוץ ברגלו ושפעה לרעתו ואח״כ
 כתגלה לו שהוא טובתו מאוד על זה כופל
 רק לשון הודאה כלומר שמודה למפרע מה
 שכפר תחלה בטובה זו וז״ש הכתוב שם

 אודך כי אכפת«בי לשון הודאת:

 \712iT טובות עוה״ז וכל עכיכיהם כבר
 חילקו המחקרים לג׳ חלקים
 לטוב וערב ומועיל ועכין הטוב הוא
 מת שטוב לתכלית אף אס אין לו שום עריבות
 כמו רפואה שברוב הפעמים היא מרה
 בתכלית המרירות אעפ״כ היא בתכלית הטובה
 וערב הוא בהיפוך שהוא רק ערב לפי שעה
 אמכם רעה כרוך בעקביהן לבריאת הגוף או
 להחליש כח הכפש והשכל כמו הרבה ק
 המאכלים המזיקים לגוף וכפש ושאר עכיכי
 התאות הגוף ומועיל הייכו ההשתמשות בדבר
 הזה כמו ממוכר של אדם ורכושו והיקום אשר
 ברגליו והכה באמצז ג6 אם ימצאו
 שיהיה שט הסוגי׳ או תג' בדבר א'
 לא יתלכדו ולא יתפרדו אמכם רובם כל
 סוג ימצא כל אחד לעצמו עי f בבעל עקדה
 פ׳ שלח ובזה הלצכו בחי, תולה פ׳ בראשית
 על מאמרם במ״ר וירא אלקים את כל אשר
 עשם והכה טוב מאוד זה המות כי גם
 לאחל שפירשו המפורשים ז״לשיחכןלקראות
 שם טוב על המות אם כי מל הוא כפי
 הנלאה אבל הוא תכלית שלימותו סל אדם
 והזדככוחו להגיע ללד׳ העוה׳׳ב והוא להטיבי

 באחרית;

 הטובה ע״כ תחילתה ג״כ לטובה אלא שלא
 הכירוהו כתחייבו הודאה למפרע על מה
 שאז צעקו ויחוגו ויכועו ועל כן האריך להביא

 פסוקים אלו והבן:

 וה^ה מסיים שם מאי מברך אר׳׳י
 ברוך הגומל לחייבים טובות כ״ה
 גירסת הריף והכה המפורשים דקדקו שהרי
 אין זה ברכת הודאה והול״ל מאי מודים יעיין
 בע׳׳י אמכם לפעכ״ד לשון הברכה גופה אין
 לה מובן דמאי עכין גמול כאן הלא ידוע כי
 עיקר לשון גמול הוא תשלומין והרי החייב
 אין לו הטובות בתורת גמול כ״א להיפך אף
 שהיה ראוי לו ההיפך אעפ״כ מתחסד עמו
 קוכו וכוהן לו הטוב במתכה ומצד חסד אע״פ

 שאינו ראוי ומה שיסדו בעלי מסדרי תפלה*
 גומל חסדים טובים י״ל דמיירי במי שראוי
 לה ושייך גמול ואמנם ביאור הענין נראה
 לבאר היטב בס״ד עפ״י מה שביארנו במקום
 אחל נוסח סיום ברכת מודים שיסדו חז״ל
 הטוב שמך ולך נאה להודות שלכאולה אין
 שייכות להדדי שני ענינים האלה ואמנם י״ל
 שסובב והילך על מה שפילשנו הכתוב
 הודו לה׳ כי טוב כי לעולם חסדו שהוא
 עפ״י מה שבארנו ההבדל בין לשון הודאת
 לשאר לשונות שבח והילול לפי מה שכתבנו
 לעיל שיש ב׳ מיני טובות טובות הנראות
 גלויות מיד בבא עניכם ושמיד נתחייב לברן
 עליהם הטוב והמטיב וכמו שאמלו, חז״ל
 לעוה׳׳ב כולו טוב עיין מה שכתבנו
 לעיל בשם הצל״ח ז״לאמכס יש טובות אשל
 צפוכות עכין הטוב בהם ועתה כגלה ממכה
 לעה וכמו שדלשו חז״ל על אודך כי אכפת
 בי לאחד שישב לו קוץ ברגלי ולשעתו חילף
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 לרעה עכ״פ מגדר הטוב ונוכל לככוח עליה׳
 שם טוב עיין בס׳ עקרים מאמר שלישי פ'
 ל״ו מזה. ועל פועלם כי טוב הוא בחואר
 טוב כמו כן מצד הברואים ג״כ לא יבצר
 להלל לה' על כל פעולה ופעולה הן מאשר
ם ש  כבר נבראו הן מאשר יחחדשו עכ״פ נ
 הודאה כ׳ שם הלול ושירה אשר הס ג״ע
 חיובים על הברואים על פעולווזיו יפקוד־
 חיובם לפעמים כאשר בעת הוא יממה לרע
 גם אם טוב הוא בתכליתו כמו שנקבעה
ל  ברכה לשמועות רעות דיין אמת או ע
ה ת  הרעה שהיא מעין הטובה מברכין ע
y!D כמו על שמועה רעה כמו שאמרו 
י פ  במשנה הרי שאין להלל לה' כי אס כ
 ,הפעילה הנראית אבל ההודאה אחרי שנאמק
 מקום חיובה על פעולות כאלה אשר ידימר
 לרע א״כ הרי גס על הפעולות האלה יבול/
^  עכ״פ גדר הודאה וז״ש הודו לה׳ כי עו
 כלומר עכ״פ זה ההודאה על שהוא טוב ונמשלה
 עכ״פ טובות לבד בלתי צירף ערב ומועיל זל-
. ו ד ק  תהללו ותודוהו לעולם כי לעולם ח
 כלומר אף הפעולת אשר הם נראים לרעל-
ע ה  הרי הס בעצמותם חסד וטובה צפונה 3
 וא״כ עכ״פ שמו טוב ואתם מחויבים בהודאל-
כ " ה נ  עכ״פ וזה שיסדו לנו רבותינו אנשי כ
 נסיום ברכה הנ״ל הטונ שמך ולן נאל£
ן י  להודוח כלומר שעל כל הפעולה בעולם א

ד ת ל ו ע  יוצא שמך מגדר הטוב בתוארו לפי פ
 אף אס אין בהם ערב ומועיל ולך כאן-ן
י כ י ל  להודות כי אינו יוצא מגדר חיוב ע
 להודוח עליהם עכ״פ הודאה אס כי עון-
 צא באו לגדר לחלל אליהם נקול זמר^

 ושירה :

ד  וליעתה בנא לבאר לשון הברכה ז

 באחריחו אמנם עדיץ לא יצאו ׳״ח מאין
 להם לחז״ל לדרוש הטונ ההוא על כיו נח
 עוה״נ האם אין דרך למלוא על ענינים
 טובים שבעוה״ז הטוב מנלעדי עוה״נ ואמרנו
 כי חז״ל דייקו בלשון הכחוב על אשר אמר
 וירא אלקים אח כל אשר עשה והנה טוב.
 הנה שלל במלח טוב שאר עניניס הערב
 והמועיל. ובאמח כילרובבריאוח עולם לאשר
 ישר הולך כרוכים כולם והס טובים
 ערבים ומועילים. וע״כ הסבו חז״ל לדרשחם
 שהכוונה אח כל אשר עשה וגם המוח המר
 עכ״פ אינו נמלט מן הטוב ולכן כלל למידה
 זו שהוא בענין הטוב אח כל אשר פשה .
 אבל שאר עניניס הרי אינו בכל מעשיו
 שהמוח אשר אין גבר שיחי׳ וימלט עצמו ממנו

 הרי אינו ערב והבן:

ה כבר כחבנו לעיל בפי לך לך כי 3 ה  ו
 חוארי השי״ח אינם חוארים
 עצמיים בו בכל עניניהם כי אם יחוארו רק
 לשבר האוזן בגדר השפעה אשר יקובל
 באמצעיחם ע״״ש ולכן כשישפיע הקב״ה על
 האדם שלשחן יחד טוב וערב ומועיל או
 שנים מהם לא יגודר בחואר ןווב לבד כי
 גם שאר המעלוח יושפעו אז אמנם אם
 יושפע לפי שעה ההיא הטוב לבד ואין בו
 מעלה יהירה. אז יגודר חואר השם בשם
 טוב לפי ענין המושג ממנו ואפשר לפרש
 בזה הפסוק טוב ה׳ לכל ורחמיו על כל
 מעשיו ואכ׳׳מ. וכיון שביררנו שאין שום דבר
 בעולם אף הבראה יוחר לרע עכ״ז איבו
 יוצא מגדר טוב עכ״פ וכמו שחארו חז״ל
 אח המות בגדר טוב. ומעחח כמו שמצד
 תסס אץ יוצאים פעולוחיו אף המגודרים
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 הודאה הוא על ענין אשר בתהילה היה
 מדומה כי ברע הוא ואחרי כן כהילה שהיא
 לטובה ועל עכץזה כופל לשון הודאת כלימר
 שמודה במה שכפר החילה ולא הבין שובח
 עכיכו ברעה אשר הגיעהו לפי שעה. וכמו
 עכין זח עצמו קרה ללאה כי מאור הרע לה
 מהחיל׳ על אשר היהה שכיאה בעיכי בעלה
 ובאמח כי שכאחה גרם לס אהבה יתירה
 כי על כן כיחן לה חלקה בבכים ושבעים
 יתירים מאשר הגיעו על חלקה אם היתה
 אהובת ועל כן כתחייבח בהודאה על הרעה
 וזה היה בלידת בן רביעי אז אמרה הפעם
 את ה׳ כי צריכה הודאה למפרע והבן היטב.

 וחוץ לזה פירשכו מאמר שהבאנו לעיל
 י בעכין ארבעה צריכין לתודות .
 וכבר ביארכו לעיל הדקדוקים שבזה המאמר
 שהאריך מאוד להביא גם פסוקי׳ האמצעיים
 אחר שעיקר ראייתו רק מתחילת הכתובים
 דמיירי במיכי החייבים דהייכו יורדי הים
 וחולים ושא״ד דקחשיב וסוף הכתובים שעליהם
 נאמר יודו. וגם מהיכי תיתי שלא יתחייבו
 הודאה כיון שאירעו להם ניסים כאלה. ועיין
 לעיל ביאור נפלא ע״ז אמנם כעת נתעורר
 לי חדשות ובדרך קצרה והבדל עוד על לשון
 הודאה מלשון שבח והלול ותחילה אבאר לשון
 רש״י זלה״ה במש׳ כדה דף ל״א על דרשה
 חז״ל שם שדרשו בכתוב אודך ה׳ כי אכפת
 בי ישוב אפך ותכחמכו במשל לאחד שישב
 לי קוץ ברגלו ולא היה יכול ללכת עם השיירא
 ואח״כ כטבעה הספינה ע״ש וז״ל רש״י שם
 כי אכפת בי מפני שכעסת עלי אכי מודה
 לך שלטובתי היה עכ״ל והיא שפת יתר ואין
 &ו תוס׳ ביאור לדברים המפורשים £3״p׳

 ף 3) עצמו

 של הגומל וביאורו אחרי שהנגמל ראה בעיניו
 הצמה אשר עברו עליו עד כי הפליא ה׳
 עמו ויוציאהו ממצוקותיו הכה באמת אף
 הרעה המדומיות הית׳לנמב לו למפרע להשיב
 לבבו לה׳ או כיוצא בזה והנה נתחייב הודאה
 וכמו, שביארנו לעיל שזה בכלל הודאה
 ושבעבור זה צריכין להודות טכ״פ כי הרעה
 לא רעה ממש כי אס טובה צפונה אמנם
 באמת אם היה זכאי לא היה. בא לו טובה
 הצפינה ברעה כי אס טובה גלויה בעליל
 והיה בהם גם ערב ומועיל אמכם הרע מעשיו
 ולא זכה כי אם לטוב לבד כמו החולה אשר
 צריך לרפואה והיא רק טובה ואיכה ערבה
 עליו גם מתרה בטעמה רק שתכליתה טוב
 אמכם הוא צריך לשעתיה למען הטוב ואם
 היה בריא היסה כפשו מתיישבת יותר באיזה
 דבר ערב וטוב כמו כן אם היה האדם זכאי
 לא היה עובר עליו כל הלוקה והיה מקבל
 בשמחה הטוב והערב יחדיו וכשאחז״ל על
 לעתיד לבוא כי כולו הטוב והמטיב וע״כ
 שהרע מעשיו קיפח הטוב והערב אמכם כן
 מאשר כתחייב הרי היה מעותד חלילה לרוע
 רעת אמתיות. אמנם כן נתחסד עמו קוכהו
 ושילם לו את גמולו ברעה הצפוכה בה טובה
 והוא רעה מדומה ומגדרת טובה כמו
 הרפואה הנ״ל וז״ש ביוך הגומל לחייבי׳טובוס
 כלומר עבור חונחם אף שצריכים לקבל אחה
 גמול לא כיתה הרעה מוחלטח כ״אזאחעשה
 להם ליחן להם רק טוב ולא ערנ ומועיל
 והבן מאוד כי הוא עכין נכבד ובדרך קרוב
 לאמת נגפ״י העלות ליו ולבנינו אס כי בלי
ק גכת אור צפון נדרך נסתר על כל פ  ס
 ברכה וברכה כנודע. ־ הנסתרות לה,
 אלוהינו. המורם מדבריכי לעיל כי ע־נץ



 זהב
דאה  מצד כבין שנתחייב!־ לא היה שיין בה הו
 כ״א כקבלת נויבת אחרות שמקבל אד>ש
א ו  מהשם כל ימי חייו אבל באמת לא כן ה
 שמתחילה היה וודאי לאיזה עונש על עוכר
 אלא שנהפך אח״כ וע״ז צריך להודות ג״ע
 ולכן הביא רוב הפסוקים שנזכר להדיא שהיר־
 מתחילה בעץ ממש כמו בחולאיס שכאמל־
 אוילס מדרך פשעם וכוי וכן ביושבי בבילן
0  האיסורין כי המרו כוי ועצת עליון באצו ג
 גם יורדי הים ושאר דברים הס באופן זל-
 ולכן כשניצולים הנס מתחייבים בהודאל-
ע י ד ו  לומר שכדין קבלו העונש והרי הם מ
 שבדין היו חייבים אלא שהקב״ה הפכו לעו3ל-
 בחסדיו ונפלאותיו ואס היה במקרה חלילל-
 הרי אין מודה ביסורים הראשונים לשעש^ן
 שהיו במשפע צדק לכן אמר שחייבין להודולן

 ודו״ק כי גם זה נכון הוא.

3  ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי ע,
 בלי הגיד לו כי בורח הוא

 וחמהו המפורשים מי פחי יסור להגיד גריחיזר
ת כ ו ו כ  לאשר בורח ממנו ואפשר לומר ש
 הכחוב להצדיק אח יעקב דבאמח אם אק7-
 בורח מחברו שלא כדין כמו משרח המושע^
 אס בורח חיך זמנו יהיה ענין הברירן,״
^ ,  גנבה ממש וחמס נגיף הענין ומה לי א
ר 0  גונב ממונו או גונב נפשו ממנו אחרי א
ד ה ע  הוא קנין כספו. אבל אסי כבר עבר ז
״ , ת  והבעה״ב מעכבו עוד והוא בורח אין הברי
ו שם גני3,^ י ל  עול וחמס בכפו שיפול ע

. ^  בגופו רק גניבח דעח בעלמא ואם כ• ג
 גניבת דעת הוא עול לאיש צדיק

, p p n בהכרח רחמנא פערי׳ כמבואר בכמה 
2p> 3ולכן היות כי כבר כשלם עבודת יעקב 

 עניני

 תפוחי ויצא
 עצמו ושם כתבנו כי הכוונה היא שלכאורה
 ה־ה נראה שזה שישב לו קוץ ברגלו אולי
 גם לא היה בי שום חנוא אשרחעא שיתחייב
 ביסוריס אלו אלא שהיכרח לזה כדי שינצל
 ולהטביעה אמכם לפי״ז לא היה יתכן לשין
 הכתוב אודך כי אכפח בי דמשמע שבחחילה
 היה בתורח כעס שהרי לא היה כאן חרון
 אף כלל רק חבה אמנםהאמח לאמיחושאס
 לא היה לו שום חטא כבר היו הרבה שליחי׳
 למקום להצילו בלי שים יסירין. וע״כ שזה
 היה לעונש ג״כ אלא שחסדי השי״ח היו להניעו
 עונש הזה לפי שעה ושיגיע עי״ז לטובה
 באחריחו. יע״דשאמר הכחוב ארפא משיבחם
 אוהבם נדבה כי אחר קבלה העונש מגיע
 האהבה כאשר ״סר איש אח בנו ואח״כ
 ינחמהו בשעשוע כפליים ולכן לשעחו
 היה כעס אלא שהפך לטובה ומדויק היטב
 אודך על כי אנפה 3׳ שבאמח היה כעס
 וחרון לפי שעה אלא שהקב״ה הפכו לטובה
 בחסדיו ומשעשעו אח״כ כאשר ישוב אפו
 לאהבה אוחו וזה כוונת רש״י ז״ל מפני

 שכעסת עלי וכוי והבן.

 ו3אצ£ר כי מי שמקבל טובה מחבירו
 בלי שהכעיסו(ועולם ע״ז א״ל
 היראה כ״כ כין שלא חטא נגרו
 הה נכלל בלשון שבח והלול אבל במי שהכעיסו
 ואעפי׳׳כ מקרבו ומקבל מחנות ממנו.
 נתחייב עוד בהודאה כחולה שמודה על קבלת
 העונש לפי שעתו שהיה מורה להיפך לשנאה
 ולא לאהבה ושייך לשון הודאה שמודה שהי׳
 כדין והיה ראוי לעונש בדין ולא בקלקול
 הדין והנה הורונו חג״ל ׳שאם אירע לאדם
 אהד ההניסיס האלה אילו היה במקרה ולא



 כ:
 מלאכי

 תפוחי ויצא זהב
 ויעהב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי
 י אלהיס ויאמר יעקב כאשר
 ראם מחנה אלהיס זה ויקרא שם המקום

 מחניים :
 ויפלא אומרו כאשר ראם בלה• ספק
 לא אמר כן קודם ראיי׳
 וכלעכ״ד עפ״י מה שאמרו חז״ל איכש באיכש
 פגע איכש בחורא לא פגע דדרך הפיגעי^
 זה בזה כאשר הם בענין אחד ואם כי
 בש״ס נאמר זה על עכין אחר אבל דרך
 המליצה הוא כן שיפגע בן אד0 לדומה
 לו כמו שאמרו לא לחכם הלך זרזיר אצל
 עורב אלא שהוא מיכו היוצא מזה כי עכץ
 פגיעה יאמר על שכי דברים שיש להם
 השחווח וא״כ בכי אדם ומלאכים הם כוגים
 שוכים ולא יתכן לשון פגיעה ולכן כאשר
 ראם כי פגעו בו אמר מחכה אלהים הוא
 זה כלומר מחכה שלכו היא ג״כ מחכה
 אלהים ויקרא מחכייס והבן היעב ועיין מזה

 בספורכיקצה ברמז :

 פרשת וישלח
 וישלח יעקב מלאכים עד למצוא חן

 בעיניך •
 לכאורה יש לדקדק דהרי יעקב
 . אביט רצה להפיס דעהו
 של עשיו ומה לו לספר שיש לו עשירוח
 שור וחמור למצוא חן אדרבה יוהר יכעס
 וי״ל דהכה לעיל כשברח יעקב מביח לנן
 כחיב ויאמר לבן ליעקב מה עשיח וחגכוב
 אח לבבי כו׳ למה כחבאח לברוח וחגכוב
 אותי ולא הגדח לי ואשלחך בשמחה ובשירים
 בתוף ובככור ולא כשתכי לנשק כו׳ עתה

 תסכלת

 עכיכו ואופכו רא״כ עיקר ויגכוב את לב לבן
 היה לק על בלי הגיד לו וזה הותר לו בעת

 ההכרח. והבן. —

 עוד י״ל עפ״י דבריכו לעיל פ׳ לך לך
 על המקרא מפכי שרה גבירתי
 אככי בורחת כי ההבדל בין כיסה לבריחה
 הוא כי בורח יאמר על בורח לפי שעה ממקומו
 מאחה סיבה ונפשו שואף זורח לשוב אל
 מקומו אחרי עבור הסיבה עד כי יעבור הזעם
 ועד״ז אמרה רבקה ליעקב ברח לך אל לבן אחי
 חמה עד אשר תשוב חמת אחיך ורצונה
 כי באמת לא היה דעתה ודעת יעקב שיקבע
 עצמו בבית לבן ועיקר מחשבתו היתה לשוב
 לבית יצחק אביו ולא להשתקע בבית לבן
 הארמי בית מלא גלולי ע״ז ובארץ עמאה
 רק הוכרח לפי שעה לעכב עצמו שמת עד
 כי יעבור חרונו של אחיו ולכן מיד שנולד
 יוסף שענו של עשיו השתדל בכל השתדלות
 לשוב למקומו . ואפשר שיעקב אבינו לא
 גילה כל זה ללבן שאחר שיעבור חמת אחיו
 ישוב למקומו וחשב לבן כי רצוכו להשתקע
 שם ולכן לא כתיירא כלל שיברח ואם היה
 מגלה לו כי לא ירד להשתקע.היה שם
 עיכו עליו שלא ישוב אל מקומו. וזש״ה
 ויגכוב יעקב לב לבן על בלי הגיד לו כי בורח
 הוא שלא הגיד לו שיושב פה בתורת בורח
 וזה הוי גכיבה כי אם היה יודע היה שונרו
 בשמירה מעולה והיה סבר שאף אם רצוכו
 עתה לשוב למקומו אולי יפתנו לישב אצלו
 עוד כמ״ש לו נחשתי ויברכני ד׳ בגלליךואם
 היה מגלה דעתו מתחילה היה יודע שלא
 אפשר לרצותו עוד וזה הנראה לי והדרשה

 תדרוש :



 יח זהב
 היה רמאי גדול ולא יכולהי לכחוב דבר 9י
 אם אכתונ שיש לי שכירות טוב . אפשר
 שיכחיש לי הכל . ואם אכתיב שאין לי אולי
 ישלם באמונה •יאשקר לכם ע״כ החלשתי
 ומיד כי שילם לי באתי במהרה לשמח אתכם
 והנמשל הוא כי יעקב לוה לשלוחיו שימליצו
 בעדו שאל יחשוב כי בלתי שפק חטא כנגדו
 וזה האות שהיה ירא לכתוב לו משלומו. רק
 שהקיבה היא שהיה אצל לבן. וז״שכה תאמרון
 עם לבן גרתי שהיה רמאי. ע״כ נאחר עד
 עתה (ולהגיד לך משלומי כי יראתי שלא יהי׳
 לי מאומה וינה לי לשקר ולהודיע לך כי
 משכורתי הוא כך וכך אולי לאיתן לי מאומה
 ומעתה ויהי לי שיר וחמור כי קבלתי בעזה׳׳י
 את משכורתי ואשלחה לאדוני למצוא חן
 בעיניו ולהודיע שאני עצמו ובשרו אוהב דבק

 מאח וענין נכבד הוא :

 ןייףא יעקב מאוד ויצר ייו :
 במדרש רנה לא זו היא יראה ולא
 זו היא צרה אלא ויירא
 שלא יהרוג ויצר שלא יהרג אמר אם אני
 מתגבר עליו אני הורגו עיין במפורשיס מה
 שנדחקו בכוונתו שדקדקו שיראה גדולה
 (נצרה או צרה גדולה מיראה עיין מחנות כהונה
 בחלופי גרקאות שהביא ומה שפי׳ אמנם
 לרעחי דקדוק הלשין לא זו היא יראה רצונו
 שאין כאן יראה ולא צרה וכוונתי ל״שכ
 המקראות בדרך אחר שהוקשה כי לא היה
 לו לירא ולא להיות צר לו אחרי שכבר
 הובטח מפי השי״ת שיהיה עמו וא״כ למה
 ירא עתה וכבר הירגישו בזה חז״ל ואמרו כי
 ירא שמא יגרום החטא . א»נס בעל המדרש

 לא

חי וי  תפו
 הקכלח עשו יש לאל ידי לעשות עמכם רע
 ואלה׳ אביכם אמש אמר אלי כו׳ דלכאורה
 יש לדייק מאי גימר הכןכלחעשו מהו ההקבלה
 והב׳ כי אמר יש לאל ידי לעשוה עמכם רע
 ואלה׳ אביכם אמר אלי אינו מונן כי מה
 אמי יש לאל ידי לעשיה והלא ה׳ אמר לו
 כאינו רשאי למשיח לו מאומה וי״ל דהנה
 באמה ידוע כשרוצה אחד להכוח חברו אי
 לגזול אוהו מבקש עליו עלילוח כדי שיוכל
 לתלות נו קרחונו ואח״כ עושה מגישה הרשע
 ו א״כ כך אמר לבן ליעקנלמה נחנאת לנרוח
 מיוני נשתיקה עתה הקכלת עשו כי מזה
 הבריחה ודאי מוכח כי רע עשית לי או שגננת
 (ויוני מאומה או שאר דבר וממילא יש לאל
 ידי לעשות עמכם רע כי יש לי פתחון פה
 כנגדך על מה שאירע לך רק אלה׳ אביכם
 כוי. לפי״ז שפיר יובן גם כאן דהנה יעקב
 חקר כך דלעשי אחיו יקשה עליו מ״ט
 ברח מביתו ללבן ושהה שם כ' שנים זמן
 גדול כזה" ואפילו אגרת אחד קטן לא כתב
 לו משלומו וממעשיו וע״כ מוכח שיעקב חטא
 כנגדו וע״כ ירא לכתוב זמן גדול כזה והי׳
 יעקב מתיירא כי ינקום עשו ממנו ע׳׳כהחכ׳׳
 כן ונמשיל משל לאחר שהיה לו בן והלך
 נמרחקיס למלוא פרנקתו להיות משרת ונזדמן
 לי שרת אצל בעה״ב אשר היה רמאי גדול
 בכל מעשיו . וזה הבן היה אצלו ל ד׳
 &נים ולא כחב שים מכחב לאבוחיווהיו אבוחיו
 מצטערים (ואוד וחשבו כי כבר מה בניהם
 ליונים גא לניחו בכבוד גדול במלבישיס
 להוד ולתפארת ו״הרנה מעוח וששר אבוחיו
 שמחה עצומה ושאלוהו למה ציערת אותנו
 י־ לא ידיעה משלומן השינ הנן ״אנותי״ לא
 f במרד ומעל חלילה עשיתי זאת רק ני3



 תפוחי , וישלח זהב כנ
 הצלה כלומר דרך פיוס או הגנה אזהמלחע׳
 אין צורך בה ולאבד נפשות בחנם אחרי
 אשר יוכל להנצל בדרך אחר אם יהרג עשו
 או אנשיו יהיה זה חטא ועון בידו ועכ״ז
 נפל ברשת המצודה אחר ההבטחה מה לעשות
 כי לא יוכל לשקוד על אופן ההצלה ואס
 אולי עי״כ יתרשל בעכין הצלתו ויאובד אמנם
 אס היה זה הספק אצל איש אחר כבר היה
 נחפז לדרך האחד להתגבר במלחמה כי מה
 לו לכנוס לבית הספק בהריגת חבימ שהיה
 נפשו בסכנה ולעשות הצלה לנפשו הבטיח
 אף אם אולי אינו מן הצורך כל כך למען
 הציל נפשו אמנם אחרי אשר יאע״ה
 ירא לנפשו מאוד באבוד נפשות אפי׳ אחד
 מאלי לכן היה בדרך צר מאוד מה לעשות
 שתנצל נפשו באופן בטוח שלא יהיה פוגע
 בנפשות חנם. וזה כוונת המדרש לפרש
 ויירא שמא יהרוג(אף כי מן הכוונה פשוטה
 שהיראה ראוי׳ יותר על נפשו מעל אחרים
 כי חייך קודם לחי׳ חברך אף בצדיק גמור
 וזה דקדוק עצום במדרש) כי אלולי שנתיירא
 מאוד מהריגת אחרים לא היה שום פחד
 מגיע אליו כי הוא בודאי ינצל בהבטחתו
 אמנם ירא מאוד עבור הנפשות מזה נתעורר
 פחד גם לנפשו כי עי״כ נסוג אחור מהצלה
 זו ע״ד מלחמה ויירא כי עי״כ בהתרשלוחו
 במלחמה יתגבר עליו עשו ע״ד הטבע וילכדנו

 ודוק בלשונו של המדרש והמצא :

 ובזה מיושב על נכון מה שפי׳ רש״י
 והיה המחנה הנשאר לפליטה
 ע״כ יהיה לפליטה כי אלחם עמו כבר תמהו
 כל המפורשים מאן מפיס כי יהיה לפליטה
 הלא כל יראתו היה שלא יבא ויכהו אבל

 עפ״י

 לא נחה דעתו עוד בזה הפי׳ ויצא בדרן
 אחר והוא כי באמת הצלת תשי׳׳ת והבטחתו הי׳
 באפשרי על כמה אופנים כמו שהאריןהעקד׳
 ז״ל על מ״ש חז״ל כי יעקב התקין עצמו לדורן
 ולתפילה ולמלחמה אמנם כל אריכותו הוא
 בקצרה כי היה מקום להצלה ע״י פיוס עשו
 ישישלים עמו מרצונו הטוב או שיעשה עמו
 מלחמה ויפול במלחמה או בדרן נס ינצל
 ממנו. אף כי ירצה לעשות עמו רעה כי
 הרבה ריוח והצלה לפניו וכעין שפי׳ הרב
 בעל מעשה ה׳ בכתוב ואתה ה׳ מגן בעדי
 כבודי ומרים ראשי ההגנה הוא בדרן זה
 שהשונא אף אס הוא בגובה מעלתו אעפי״כ
 לא יכול לו והוא יותר דרן כבוד להינצל כי
 אז יראה כי הוא מאהבת ה׳ אותו ולא מצד
 שנאת ושידוד מזלו של השונא והוא הנקרא
 הגנה ע׳יש ועל זה שם דהעי׳ה תפלתו שה׳
 יהיה למגן לו כי אז יהיה כבודו ומרים ראשו
 ולכן אף יעקב אבינו אם כי הובטח על
 הצלה לא ידע את אופן ההצלה אם בדרן
 הגנה או דרך מלחמה או דרן פיוס וריצוי.
 ולכן שם לבו לשלשתן אמנם אחרי אשר לא
 ידע אופן ההצלה אם תהיה בדרך כיבוש
 מלחמה או באופן אחר הנה בא לכלל ילאה
 וצרה כי באמת אס עיקר ההבטחה היא
 ע״ד מלחמה אס יתעצל במלחמה ולא ישוס
 הגבורה אזור מתניו בנקל יפול ביד שונאו
 כי אחרי שמתעצל בהשתדלות ההצלה אינני
 מובטח על ההצלה אחרי שאינו ראוי אליה
 בדרן אחר כי אס בצירף כח הטבעי כי לא
 תתכן הבטחת החיים לאיש אשר טובע עצמו
 בנהר. או יעבור מחת חרב שונאו מעצמו
 כי על זה הבחירה נתנה ביד האדם לאבד
 עצמו לדעת אמכם אם ההבטחה היתה דרך



 תפוחי וישלח והב
 התפלה על דבר מיוחד ומעחה יאע׳׳ה אשר
 נכנס ברוב עוז התפלה להתפלל על עצמו
 מהצלת עשו לו ולזרעו לא היה מבקש על
 זה ביחוד שינצל כי אולי אין זה לטובת כפשו
 יהיה מאיזה טעם שיהיה אמנם אחרי אשר
 כבר הובטח מאת הש״י על השמירה וע׳׳כ
 כי הוא לטובתו כ״א אח״כ שמא גרס החטא
 לעונש אזי שם נפשו בכפו לבקש לבטל דבר
 זה בעצמו כי אין בזה מקום להקתפק כי
 איבה טובה ובזה מובן היטב כי התנצל עצמו
 על עוצם מבוקשו והטריחו כלפי שמי׳ על
 דבר הזה אולי מה׳ לטובה וז״ש ה׳ האומר
 אלי שוב כו׳ ואטיבה עמן א״כ ההצלה היא
 טובה גמורה אלא שאפשר שגרם החטא
 ע״ז אשים תפלתי הצילנו נא מיד ?עשו
 ושיקויים ההבטח׳ הנאמנה אשר רצית להטינ

 עמדי והבן היטב :
 ולה בראה ביאור לשון הגמרא תענית
 ׳״ט שלח לו שמעון בן שטח לחוכי
 המעגל צריך אתה לתתנדות ופרש״י לפי
 שהטריח את המקום על עסק גשמים) ואלמלא
 חוני אתה גוזרני עליך בדוי אבל מה אעשה
 שאחה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונן
 כבן שמחחטא לפני אביו ועושה לו רצונו
 ע״כ ע״ש . והכוונה לפי״מ שהקדמנו גשם
 הרב בעל חוה״ל שראוי לבטוח 3שס ה׳
 ולבקש כל מה שיבין שהיא טובחו ולכן מה
 שהטריח חוני המעגל כלפי מעלה ואמר לא
 כן שאלחי עיין רש״י היה לכאורה הגסה
 רוח שמסחמא היה לו לדון שכאשר יוריד ה׳
 הגשם מן השמים הוא בוודאי לטובה.
 האומנם כי באמת כל מיני מבוקשי האדם
 שהם רק להגעת התכלית באמת עיקר מילוי
 המבוקש ראוי להיות כפי אמיתת הטובה

 אבל

 עפ״י האמור ניחא כי ע״ז נתחכם יעקב
יק לשני מחנות כלומר שהרי כל  אע״ה ו
 המבוכה היתה על הצלה כי אולי הוא ע״ד
 מלחמה והוא לא יוכל להשחדל על הצלח
 המלחמה בזריזוח מרפיון מחשבחו כי אולי
 איבו צרין לה והצלחו היה באופן אחר
 בההבטחהאבל אחרי שיבוא עשו על המחנה
 האחח והכהו אז יחברר לו כי הדבר חלוי׳
 במלחמה וע״ז היהה ההבטחה כי אז יחעורר
 עוז במלחמוה ה׳ המצווה עליו וממילא ינצל
 בההבטחה הנאמנת אליו כי אז בודאי ינצל
 והבן כי הוא עבין ברור בס״ד בכוונה

 המ״ר :
ם לדרן רנוחיבוחכמי החלמוד  ואב̂׳
 אשר אחזו דרכם הישר כי
 יראהו היה שמא יגרום החטא צרין להבין
 על מה ולמה זכר פעמיים הבטחחו ה׳ האומר
 אלי שוב לארצן ולמולדחן ואטיבה עמן וגם
 בסוף חפלחו ואחה אמרת היטב אטיב עמן
 כו׳ אחרי אשר הבטחחו לא חועיל לדעחו
 מגרונה החטא כ״א בהפילה ואם לא גרם
 החטא א״צ לזוכרו הלא אין שכחה לפניו
 יחברן. ואולם י׳׳ל בטוב טעם הכוונה
 עפי׳ מה שביאר הרב חוה״ל כי כל עניני
 תפלה א״א לשום על דבר מיוחד מאת
 השי״ח כי מן האדם בעלם הטוב והרע וע״כ
 יוכל להיות מה שאדם חושב לטובח עצמו
 הוא לרעה והפכו אפשר יוחר טוב לו וע״כ
 תקנו מסדרי תפלה ומלא משאלות לבבינו
 לטובה. כלומר מה שהקב״ה יודע שהוא
 טובה לאדם זה ימלא. אמנם כן אי אפשר
 להתפלל כ״א אם כבר ידוע מפי הקב״ה או
 נביאו כ׳ זה הוא לטובה כי אס שמחמת
 ירמח החטא נהעכב הדבר אז הוחרה
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 מתחטא כ3ן שמתחטא לפני אביו ועושה לי
 רצונו פי׳ כפי רצון המבקש אף שאינו לתכליתו
 ולכן היה רשאי לומר לא כך שאלתי והוא

 ענץ יקר ונכון לדעתי.

 כי על כן ראיתי פנין כראות פניאלהי׳
 ותרצני. מלתע״כ אין לו המשך לפי
 פשוטו ונראה כי באמת כשאחד נותן מתנה
 לחבירו כדי להשיב חמתו ממנו אם יקנל
 לא יוודע כי באמת שב אפו ממנו כי אולי
 חמדת הממון או החפץ הסיתו לקחת עהה
 ממנו אבל בלבו עדיין רחק ממנו אמנם אם
 נודע כי זה המקבל אינו צריך לשום דבר
 ואינינו חומד לשום דבר אם יקבל משום
 אדם בזה הנסיון כי נרצה בלבבו אליו וע״כ
 הקרבנום המקובלים ברצון הוא לאות ולמופת
 כי ירצה ה׳ באדם כי החפץ ה׳ בעולת ולו
 תבל ומלואה וכמאמר אסף תהלים סי׳ וז״ש
 במלאכי אין לי חפץ בכם אמר ה׳ צבאות
 ומנחה לא ארצה מידכם כלומר כיון שגוף
 העולות אין צריכיןאלי|כללולמה אקח בחינם
 ללא צורך כיון שאין לי חפץ בכם ועיקר
 הקרבת הקרב! שיהיה אמקריב נרצה אליו
 ית׳ ח״ש יאע״ה על מאמר עשו שאמי יש לי
 רב ע״ז השיב כי על כן ראיתי פניך כראות
 פכי אלהים ותרצני כלומר שעל P שיש לך
 רב א״כ אין לחושדך מצד תאוה והחמדה.
 והקבלה מידי יברר שתרצכי ממש לא לתועלת
 המנחה ובהקרבת הקרבכדת׳ לאלהים וקרוב
 לזה פי׳ גם קצת מפורשים רק לא ביררו

 מלת ותרצני והבן.
ה מובן גס ביאור הכתובים ואמרתי מ  ו
 גס הנה עבדך יעקב אחרינו כי

 אמי

 אבל בגעגועי אב על בנו לא כן הדרך כי
 אף אם הבן מתגעגע על שום דבר שהוא
 בלי תכלית המועיל ואולי יש בו גם קצת נזק
 לא ימנע ממנו אביו עשות רצונו לפי
 השעה וכל מיני תשוקת הילדות אין בו
 מאומה מתכלית הכרצה ועכ״ז המו רחמי
 אבותם למלאות כל מיני תשוקתם ומשאלותיה׳
 לפי ערך הבנתם בדעת ולזה נמשלו הצדיקים
 כי בהם חשק ה׳ עשות רצונם אף לפי שעה
 והבנתם שהוא טובתם אס כי אינינו לתכלית
 וע״ד שכתב הגאון החסיד הפלאה ;״ל על
 על •הכתוב רצון יראיו יעשה ואת שועתם
 ישמע ויושיעם שהכוינה אף כי אח״כ מבינים
 בעצמם שהוא אינינו טובה וישועו להושיעם
 מהרעה המגעת מן המבוקש אשר בקשו
 ויושיעם אח״כ וזה הוא כמו עצם האהבה
 מאבות לבנים ואולי עד״ז כל מבוקשינו
 כרחם אב על בנים כן תרחם עלינו שלכאור׳
 הוא שפת יתר שרחמיו בלי תכלית ויתפשטו
 יותר מרחמי אב על הבן שהם מוגבלים
 ברחמי בשר ודם אבל הכוונה ע״ד שכתבנו
 שאף אם כפי תבונתו אין המבוקש ממנו
 כחוץ אליכו ירחם וימלא כרחם אב על בן
 אף שיודע שאיכו לתכלית האמיתי (א״ה
 ולזה סיימו מסדרי התפלה כרחסאבעלבכים
 כן תרחם עליכו והושיעכו למען שמך כי שמך
 אב שכאמר הלא הוא אביך) וזה כראה גם
 ביאור התפלה קצרה במס׳ ברכום עשה
 רציכך שבשמים ממעל ועשה כ״ר ליראיך
 מתחת והטוב בעיכיך עשה שהכווכה שאם
 יהי׳ גם כ״ר ברצוכו מה טוב וכעים וכעכין
 הצדיקים שעושה להם רצוכם ואם לאו עשה
 עכ״פ הטובבעיכיך וז״שלחוני המעגל שאתה
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 פרשת וישב

 ויאמףץ לו אחיו המלוך תמלוך עלי*ו
 אם משול תמשול בנו ויוסיפו
 עור שנוא אותו על חלמותיו ועל דבריו :

 הגה יש לדקדק על כפל הלשון המלוך
 המלך אם משל המשול. ואפשר
 דההה הנל״ע פי׳ הפסוק כי לה׳ המלוכה
 ומושל בגוים כי יש חילוק בין מלוכה וממשלה
 מלוכה היא שעושין בני אדם עליהם מלך
 מרצונם העוב וממשלה היא שמושל עליהם
 בעל כרחם. והנה באמה זח שיש מלך בעולם
 הוא טובה גדולה מהשי״ח שנהן כך בלבוח
 בני אדם שימנו עליהם אנוש כערכם שימשול
 בם כי אלולי זה איש אח רעהו חיים בלעו
 והנה הרב׳ פעמים יכול להיוח שגם אם מושל
 אדם אחד בע׳׳כ על העם באורך הזמן נעשי׳
 לו אוהבים ומקבלים בעצמם אוחו עליהם
 והנח מחוך סיפור יוסף שסיפר חלומו לאחיו
 משמע שהם יחרצו ויקבלו אוחו עליהם למלן
 כאשר אמר והבה קמה אלומחי כוי והנה
 חסובינה אלומותיכם כוי והנה אחיו הבינו
 מענץ החלומות שיתאמת שימשול עליהם
 בעל כרחם שלא מרצונם אכל שיקבלו אוחו
 למלך עליהם היינו מרצונם ודאי לא החיה
 וזש״ה המליך תמלוך עלינו בחמיה אם גס
 משול י תמשול גבו אבל זאת שחמלוךלא
 תהיה ט לא יהיה רצוביט בזה לעולם ע״כ
 יוסיפו עוד שנוא אוחו מל חל:מוחיו יעל
 דבריו שמדבריו מוכח שימלוך עליהם והגן.

 עוד כיל בזה דיש לדקדק מלח בנו
 הולל

 אמרי אכפרה פניו כו׳ ואחרי כן אראה פניו
 כו׳ כי מאמר כי אכפרה פניו לכאורה אינו
 ענץ כמשך למאמר הקודם דוקאכי אסגס על
 כל ענין שלוח המנחה אבל הנכון בזה כי
 באמת כבר כחבנו כי עיקר שליחוח המנחה
 אל פני השונא ע״י שליח הרצון מזה לבחון
 אח פני שונאו אם הוא כבר נרצה אליו
 ויוכר מפאח קיבול המנחה לרצון כי אס
 עדיין לא סרה השנאה ולא ירצה לשאח
 פניו לא יקבל מהשליח גם המנחה ההולכה
 לפניו למען לא יראה פניו אח״כ אמנם כל
 המבחן אסיודעהמקבל כי גם השולח המנחה
 לפניו יבא אחרי כן לשחר פניו ושהוא עושה
 ע״מ כן ולכן אם אין רצונו שינא לפניו אינו
 מקבל גם המנחה אבל אס אינו יודע מזח
 שגם הוא בעצמו יבא אצלו אין זח ראי' ממה
 שמקבל המנחה כי כבר רצוי ומפויס על
 קבלת פניו כי אולי מחמת שחושב כי לא
 יצטרך לראות פניו לכן מקבל המנחה כי אין
 רצונו אל פני השליח כ״א אל המתנה
 וראות פניו לא פלל כי עוד שנאחו בלבבו
 כמקדם וע״כ יעקב אבינו ע״ה אחרי אשר
 כל מחנחו היה לאילצורך אחר ולא היה צריך
 לקבלת עשו המנחה כי אם על אופן שיוכשר
 אח״כ לראוח פניו התחכם מיד שיאמרו עבדיו
 בעח המנחה ט גם הוא אחריהם שלא יטפ'
 בזה עשו שלא יבוא הוא . וכיץ שידע מזה
 ויקבל המנחה ע״כשכוונחו שיראה פניו ויעני
 ויאמי סלחתי. ועז״א כי אמר אכפרה כלומר
 ומושר זה לוה להם לאמור כן כי אם היה
 חפצו 3אמת רק על המחנה שיקבלה בלי
 ברוכה זו לא היה מצוה אותם לאמור לו כן

 והבן



 תפוחי וישב זהב נה
 כ״א בא״י ושלא היה להם דין ישראל ט אס
 בא״י ולכן נשא יעקב שמי אחיות עיין
 רמב״ן ולכן כל אותם שנולדו בחו״לאיןלחם
 דין אחוח וזה הטענז שנשאו השבטים
 אחיותיהם לחד מ״ד במדרש וא״כ לא היה
 מלות יבום אף שבאו אח׳׳כ לארץ ישראל
 היה עליהם דין גר שיתגייר ואין לתם אהוה
 רק דלפי׳׳ז היתה מותרח לי:ם ג׳׳כ אשת
 אח כיון דאין להם אחוה מדינא אמנם בזת
 שוב שייך סככתא דקנולגית כיון דהוא דבר
 הרשות והבן וידוע במשנה דמן הכזיב ולהלן
 פטור דמכזיב אינו מח״י ולכן אמר והיה
 בכזיב בלדתה אותו ולכן לא חיה להם דין
 אחוה לענין יבום שיחשב למלות אף בקכיתא

 והבן :

 11[ אדוגי לא ידע אחי מד, בבית
 י וכל אשר יש לו נתן
 בידי איננו גדול בכית הזה ממני ולאהשך
 ממני מאומה כי אש אותך באשר את
 אשתו ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת

 וחטאתי לאלהים :
 לכאורה אינו מדויק ספתח בענין
 הרעה המגיע לאדוניו
, ,  וסיים בחטאו לאלקים ועיפ פשוטו י*ל עפ
 העקידה שפי׳ על מאמר חז׳׳ל והלא במאמר
 אחד יכול להבראות אלא כדי לתן שכר טיב
 לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא בעשרה
 מאמרות ולהפרע מן הרשעים שמאבדץ איי
א  העולם שנברא בעשרה מאמרות וביאר הי
ח  ז״ל שבאמת בריאת עולם הואעלהשתלשלו
 דרך הנהנת הטבע קצת אשר נמצא יש מיש
 עד נמר כל דבר כשדר סיפור מעשה
 בראשית שכל המינים נביאו- לקיום זה מזה

 ו י יהזיהס

 הול״ל עלינו ואולי יתכן לומר כי כוונת יוסף
 היה לספר להם החלומות כדי שהם יאמרו
 הפתרון ויתקיימו החלומות ביותר כמשאחז׳׳ל
 הדין חלמא כאגרתא דלא מתקריא שכל
 החלומות הולכיןאחר הפה וע״כ השיבו אותו
 אם באמת מלוך תמלוך עלינו בשום פעם
 יהיה המלוכה רק עליכו שלא מדעתיכו רק
 בע״כ תמלוך עלינו. אבל הה שאתה רוצה
 שגם אכחכו כהיה מסייעים בדבר להממשלה
 ואכתכו כהי' הפותרים זה אין בידך ואכחכו
 אין רוצים בדבר וזש׳׳ת אס משול תמשול בכו
 על ידינו היה לא תהיה וע״כ כתחכם בחלום
 השני להגיד גם לאביו שהוא יפתור אותו.
 הה ג״כ הכוונה שבראשונה כתיב וישנאו אותו
 ולא נזכר שקנאו בו ובסוף כתיב ויקנאו בו
 אחיו אמנם הוא הדבר שדברנו דמתחלה כיון
 שלא נפתר מאתם חשבו שבודאי לא יתקיים
 ולמה יקכאו בו בחכם רק השכאה היתה
 «ל שעלתה במחשבתו למלוך עליהם אבל
 אח׳׳כ שפתרו אביו שפיר קכאו בו וזה ביאור

 כחמד :

 ןףןי׳ בכזיב בלדהה אותו :
 רש״י פי׳ שם מקום ובדרוש אמרתי
 עפי׳ מה שפלפלו האחרוכים זי׳ל
 בתשובותיהם בענין מצות יבום אי שייך ביי
 איסר קטלכימ ויש מהם שרלו להוכיח מהא
 0אמר יהודה פד כי יגדל שלה בכי פן ימות
 גם הוא כאחיו אף שהיה ע׳׳ד מצות יבום
 ועיין בכוב״י דבר כחמד בזח אמכם בדרושים
 ביארכו כי הוכחה זו ליתא כי באמת לא
 היה מצות •בום כאן למת שכתבו המפורשים
 ״ל דקידס מ״ת לא היו מקיימים ת«צית



 תפוחי וישב זהב
 מבוא׳ נריב״ש דעל ביאת כותית אין חיו׳למסור
 נפש דלאו בכלל ג״ע הוא ומה דמצינו בש׳׳ס
 כמה עובדי מתנאי ואמוראי שסיכנו עצמם
 במניעת ביאת כותית עיין קדושין גבי האי
 מנורנותא היינו משוס שכבר נתפרסם שמס
 לחסידים וקדושים והיה חילול השם ביותר
 והיה ראוי להם לקדש השם ולהרג ושלא
 לעבור ואף אם אינם מצווים ואס כי שא״פ
 מחולקים על דין זה וכבר ביארנו בכמה
 מקומות דחעא נקרא מעשה בלא מחשבה
 שהרי החילוק בין שוגג למזיד הוא המחשבה
 וע״כ בקרא מזיד עץ וחעא הוא שובב על
 עבירת המעשה וז״ש מי יאמר זכיתי לבי
 טהרתי מחעאתי כלומ׳ אף אס הרהור תשובה
 מועיל על הרהור עבירה דאתי מחשבה ומוציא
 מדי מחשבה אבל אינו מועיל להעביר חטא
 המעשה ולפי׳׳ז ה״ה באונס אף אס אינו
 מקדש השם מ״מ לא בקרא עין כיון שאינה
 במחשבה רק מכח אונס ואינו נהרג ע״ז
 כמו שהוא מבואר ברמב״ם פה׳ מיסה״מ
 ואינה אלא בגדר חטא שהעיקר הוא המעשה
 וז״ש יוסף כל אשר יש לו נתן בידי וגו׳ ולא
 חשך ממני מאומה וגו׳ כי נתפרסמתי
 באמונתי וצדקתי אשר לא עלה על שוס אדס
 לחשוד אותי גשום דבר W[ ועתה אס
 אעשה הרעה הגדולה הזה זא״כ יהיה חילול
 השם ואס כי אין מחשגתי לרוע אגל עכ״פ
 יהיה חטא לאלקיס כלומר עבירה נאוכק
 במקום הראוי לקדש השם והבן היטב

 הדק :

 כי אס זכרתני אתן כאשר ייטב לן
 ועשית עמי חסך והזכרתני אל פרעה
 לשון כי אם זכרתני אהי היא קשי הההיך

 והזכתס אשר לפי השדר יראה כי כל אהד
 מתקיים בדרן הטבע וסדרו אם כי באמת
 כי לא קצרה יד ה׳ לברוא רק מין האדם
 לבד שיזון רק בדרך הנס״׳ לא על סיבוב
 סיבות אחרות. אמנם לפי״ז אם היה אחד
 הוטא ונפסק ממנו שפע הרוחני, לא היה
 אפשר להתקיים אפיישעה אחת והיה נתבטל
 תיד מח״-תו וקיומו וע״כ סבב כל הסיבוח
 האלה אשר יהיה הדבר ג״כ ע״ד הטבע
 קצת ואף אס חוטא יוכל לפי שעה להתקיים
 גס ע״ד הטבע עד אשר תתמלא סאתו או
 עד אשר ישוב בתשובה וממילא יש בחירה
 ביד האדם ויוכל להפרע מרשע ולהיפן
 לצדיק יש שכר הרבה כיון שהם בעלי בחירה
 שאס לא היה הנחירה בידם לא היו ראויים
 לשכר ע״״ש המתקת הדבר באורן ענין
 נפלא ונוכל לומר שזה כוונת יוסף אשר דבר
 על לבב האשה הזונה ונצורת לב אשר פיתתהו
 בעצת היצר הרע לחטוא לפי שעה ועז״א
 שאם היתה הצלחתו בדרך הטבע היה אפשר
 לו לחטוא לפי שעה למלא עצת היצר אבל
 אחרי אשר מסר לי אדוניו כל אשר בידו
 אף שהיה עבד וזה היה מסיבת כי ראה כי
 ד׳ עונו וכל אשר עושה מצליח חוץ לטבע
 וא״כ איך יעשה הרעה הגדולה הזאת ויחטא
 לאלקיס כי מיד ימנע ממנו כל הטוב ההוא
 אשר אין לו כי אם ע׳׳פ ד׳לבדו לא על פי סיבה

 הטבעית והבן.
* יאמר בדרך זה ויתיישב ג׳׳כ דקדוק ך ן ^ 
 המפורשים שאמר תחילת ואיך
 אעשה הרעה הגדולה הזאת ואח״כ סייס
 וחטאתי לאלקים שמשמע שהוא רק חטא
 ׳וידוע כי מיאון יוסף לדבר גבירתו היה קכנת
 נפשדה ומסירה נפש עיין מפורשים והנה



 תפוחי ויישב זהב בו
 מהנכץ שלא ימוש זכרון האיש מפיו ויזכור
 עכ״פ בלבו העונה אשר יוגמל עי*צ ממט
 עובה לעת מצוא ח״ש יוסף וטונתו ט אף
 שידעתי אחר שתשוב על ככן אין מן הראוי'
 שיעלה על זכרוכך ופיך בפירש המעשה אשר
 נהיה בעת קלונך ישיבתך בבור ע״כ עיקר
 הבקשה כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך
 עכ״פ כלומר שהזיכרון יהיה בלבך רק עניני
 ושמי בלבד לא המעשה טובה שעשיתי לך
 כי לולי הטובה שגמלתיך ג״כ ראוי לזה כיון
 שלא עשיתי מאומה ויוגרם שהזכרתני אל
 פרעה להצילני וע״כ נאמר בסוף הפרשה
 ולא זכר שר המשקים אח יוסף וישכחהו
 כלומר שלא זכר כלל שמו אף בלא הטובה
 ובסוף נתגלגל שהתכר גם זכרון המעשה
 כמ״ש את חטאי אני מזכיר היום והבן בכ״ז.

 מאוד :

 פרשת מקץ
 במדרש בקש לץ חכמה ואק אלו

 חרטומי פרעה ורעת לנבון נקל זה יוםף :
 ביאור דברי המ״ר ודיוקו לפרש כן
 נושא הקרא על החרטומים
 והנשוא על יוסף הוא דברישא דקרא כתיב
 חכמה וסיפא דקרא נבון. וביאר הענין
 ע׳׳ד האמת כי כבר נתעוררו המפורשים על
 הוספות דברים בפתרונו לאמור ועתה ירא
 פרעה איש חכם ונבון וישיתהו על ארץ
 מצרים כי מי הרשהו ליעץ למלך דבר אשר
 לא נשאל עצות בו אבל הנכון בזה כי זה
 היה לאמת הפתרון שלו כי החרטומים אם
 כי פשוטן של דברים הוראת השובע והרעב
 אעפ״כ נטו מן הדרך הישר נדרך מקלקלו•

 לפרש

ק לפ׳ בטוב טעם דהנה ת  עפי׳י פשוטו ר
 באמת מי שמטע לחברו איזה טובה בודאי
 מן הראוי שיזכור טובתו תמיד ולספר הטובה
 שנגמל ממנו וזה מדרך טבע ומזג בני אדם
 אף הרעים במדותיהס ובזה האופן ודאי לא
 תשכח הטובה לעד אמנם כן בהזדמן לאדם
 הגדול במעלה מאוד כמו מלך וכיוצא בו
 ופתאום נפל מן מדרגתו ומן כסא מלכותו
 לבור אסיר. או אם יזדמן לאדם איזה דבר
 בושה וימלטהו אחר אז אח״כ שנמלט א״א
 מדרך הטבע להוציא בפיו הטובה שעשה לו
 האיש ההוא כי ייבוש בהזכירו הענין אשר
 היה בצרה ועי״כ יכול להשכח כל מעשה
 הטוב אשר גמלהו ועד״ז אמרנו לפרש
 הכתובים בתהלים ע״א פי יספר צדקתך
 כל היום תשועתך וגו׳ וגם עד זקנה ושיבה
 אל תעזבני עד אגיד זרועך וגו׳ אשר
 הראתני צרות רבות ורעות תשוב תחייני
 ומתהומות הארץ תשוב תעלני תרב גדולתי
 ותסוב תנחמני גם אני אודך בכלי נבל אמיתך
 אלקי אזמרה כי תיבת גם אני אודך אין
 לו שייכות עיין מפורשים אמנם כוונת המשורר
 ע״ד האמור ויאמר כי בכל עניני התשועה
 לא ימנע לספר טובות ה׳ ותשועותיו ואמר
 כי אף אם היה תחלה בעת צרה וכמעט
 בתהומת הארץ ואח״כ הועלה וגם נתרבה
 גדולתו מאוד אשר לפי טבע האדם כשיוגדל
 מאוד לא יתכן לפניו לזכור את ימי הצרה
 כי היא חרפתו ובושתו כפי ערך גדולתו
 עתה גם אני אודך בכלי נבל ולא אמנע
 ההודאה על כל הצרות בפה מלא ולא אבוש
 ע״כ •י וע״כ כאשר אירע לאדם אחד טובה
 כזו אס כי לא יוכל להזכיר בכל פעם בפיו
 הטובה אעפי״כ אם איש נאמן כראוי הוא



 תפוהי מקץ .זהב
 דבר מדעתו לכן נפחחו לו דלחי הפחמן
 בהרחבה עפ״י מה שהוקיף חנונה למצוא
ס הדבר פפ״י חבונחו אף שאינו מענץ פ  ט
ח לנבון נקל חה  החלום ופחרונו ולכן מנ

 כוונה נכונה וקרובה למבין בס״ד :
^ פרעה אחד הוא את אשר האלהים ,?H 
 עושה הגיד לפרעה וגו׳ הוא
 הדבר אשר דברתי אשר אלקים עושה וגו׳:
 מהראוי היה עפ״י דקדוק הלשון
 לומר אח אשר האלקים יעשה
 וגם כבר עמדנו על מה הוסיף ליחן עצה
 בדבר אשר לא שאלו המלך ואינו מדרך
 המוסר וד״א לעומד לפני המלך ולא נאוה
 שפח יחר ואומר כי באמח היה פחרונו חנם
 למה שביארו רבוחיבו כל חחלומח הולכים
 אחר הפה והרי כבר פחרוהו החרטומים
 באופנים שונים וא״כ מאי יועיל אח״כ פחרון
 האמת אך כבר כחב הרב יפה חואר זלה״ה
 לחלק דהא דכל החלומח הולכים אחר הפה
 הוא בחלומה שיש בהם גזר מן השמים אכן
 כל זמן שלא בחפרסם ע״י כ״א יק3ל שבוי׳
 ע׳׳יחפלהאו שא״ד משא״כאסכברנחפרסס
 והוכרז שוב אין כח לבן אדם הפוחר לפעול
 בו קיום או שינוי׳ ובאמח חלום זה מהרעב או
 שובע כבר נגזר למעלה כמאמר חז״ל שלשה
 הקב״ה מכריז עליהם בעצמו וא׳ מהם שובע
 ורעב ולכן לא הועילו בו עצחס ופחר בס
 של החרטומים כי לא ניחן בידם לפוחק ונוכל
 לומר עוד בזה המשך הכחוביס מה שאמר
 יוסף חלום פרעה אחד הוא כי הכריח
 שהחלום לא יקגל שינוי על ידי פחרון והוא
 . מה שכבר נעשה כי אמרוחז״ל שלשה חלומה
 מתקיימים חלום.שנשנה וחלום שנפתר בתוך
 חמם חלום של שחריחו כאן הי׳חלוס שנשנה

 וגם

 לערש החלום בענין אחר שנע אהה מוליד
 שנע אחה קובר ואמנם כי בבערה דעחם
 מהשביל עצה כי אם היה על השובע ורעב
 מאין בא החלום לפרעה הלא אין זה פנינו
 בי אם מנין המדינה כי הרעב והשובע בלי
 ספק לא יגיע עד שער המלן אף אס יהיה
 רעב על כל פני הארץ לא ירעב ביחו ללחם
 ועיכ הטו מני דרך זה ופהרוהו על ביה
 המלך עצמו וקורוחיו. ואמנם יוסף השכיל
 בעצ׳וחבונ׳לפחור החלו׳על שני הרעב והשוני
 כמו הוראוחו על פשוטו. ואמנם אשר הורא׳
 זו לפרעה הוסיף בינה ונרעהו אס כי לא
 היה היראה זו מפאת עצמות החלום כ״א
 בנינח רוחו הנבונה והוא שה׳ חפץ לשנוח
 הדבר בחחנולוח פרעה המלן לצבור הבואה
 בשני השובע להיוח לפקדון לאוכל בשני
 הרעב ולזה צרין החחכמוח עצה וממשלח
 מלך האדיר ולכן הוצרך 'יסף בסיום פחרובו
 להוסיף מלים למען יחאמח פחרונו בלי
 קישוי כי אח אשר האלהים עושה הגיד
 לפרעה והוא למען ישים פרעה איש נבון
 וחכם על הארץ שיעשה עצה זו כי בזה הכירו
 הכל כי הפתרון אמת לאמיחו ושהחרטומים
 לא השכילו על זה לקיים פתרון האמתי וידוע
 J• חכמה יתכן לומר על דבר הלימוד באשר
. ונבון  הוא נלי השכלה מעצמו רק בקיאחו
 על חידוד וחריצות מבין דבר מתוך דבר .
 וזה הכוונה נקש לץ חכמה כלומר שהם
 לא הוסיפו תבונה מעצמם כי אם
 למצוא הפחמן מן החלום כאשר היא הוראחו
 ולק לא עמדו על סוף הדבר כי לא ידעו
 למצוא גיפ׳יי שכלם הדל הסיבה אשר הוראה
 נפרעה ונלאו ע״כ למצוא הפהרו, האמחי ולכן
 ואין אגל יוקף שהי׳ נבון מבין דבר מתוך



 מקץ זהב כז
 יה ואת רגלו בבל ארץ מצדים:

 תפוחי

 פלש״י אני פרעה ובידי לגזור ע״ש
 והנה ביאור הענץ נראה
 ונקדים לבאר מאמר ארון במס׳ ברכות
 ובתוך הדבריכ יבואר גם המקרא על נכון
 תה תואר המאמר בפ׳ הרואה ת״ר הרואה
 חכמי ישראל אומר ברוך שחלק מחכמתו
 ליראיו חכמי אוה״ע אומר ברוך שנתן מחכמתו
 לבו״ד עיין מהדשא ח״א ובאו״ח סי׳ רכ״ה ב״ח
 וט״ז (לה שכתבו בזה ולענ״ד בראה דבאמה
 בחכמת התורה כבר אמרו והעידו כי אין
 אות ומופת שיגביל האמת כאשר במופת
 ההנדסה ולכל דבר שכלי יש גבוה מעל גבוה
 וחקירה נוספת ומכ״ש בחלק הנסתר אשר
 אין דבר שישיגו כח האנושי לתכליתו ואורייתא
 וקב׳׳ה חד אין סוף ואין חקר לתבונה זו
 ולכן מה שמבינים חכמי ישראל הוא רק חלק
 ולא כל הענין משא״כ בשאר חכמות שיש
 להם תכלית יסיף ויש מהם אשר הגיעו באמת
 לתכליתם והרי הס כאלו הוציאם מרשותו
 לגמרי ונתנם לבני אדם מתנה גמורה ולכן

 נשתנה חלוק ממתנה והבן:

 וה^ה מסיים שם הרואה מלכי ישראל
 אומר ברוך שחלק מכבודו ליראיו
 מלכי אוה״ע ברוך שנהן מכבודו לב״ו וגם
 כאן יפלא שינוי׳ הלש־ן חלוק ונתן ויתבאר
 עפי׳ מה שכתבנו ליישב פי׳ הכתוב בתהלים
 מ״ז כי מלך כל הארץ אלקים זמרו משכיל
 מלך אלקים על גויס אלקיס ישב על כסא
 קדשו שלכאורה ענין כפול הוא וגם סיפא
 דקרא אמרו כלשון עבר וגם כפל הלשון במה
 שסיים ישב על כסא קדשו וביארנו שם עפי׳

 מאמר

 וגס חלום שנפתר בתוך חלום כי השבלים ודאי
 מראיןעל שובע ורע׳ לכן אמר חלום פרעה אחד
 הוא וא״כ את אשר האלקים עושה כלומר
 שאין תטי' בחכמת הפתרון הבנוי ע״י מערכת
 השמים כי הוא מדברים אשר אלקים עושה
 בעצמו והוא רעב ושובע שאין שולטין בו
 מערכזת השמים כי אם דבר ה׳ בעצמו ולא
 יקבל שינוי כי אם מה שהראה לפרעה כי
 באמת גיף הדבר לא יתהפך מרעב לשובע
 אבל יוכל להתהפך בתחבולה האנושיית בקבוץ
 אוכל משני השובע וזה אינו בגדר על הגזרה
 רק תחבולה כיון שיודעין מתחילה שיהיה
 רעב לאסיף משני השובע ולכן הוצרך
 לעצתו להשלים פתרונו ולקיים דבריו כי
 הוא הפתרון הנאמן ושלא היה ראוי מעולם
 לפתרון החלומות מפותרי החרטומים ואולי
 מפני זה נטתה דעת החרטומי׳ ולא יכלו
 למצוא פתרון זה כי רחוק היה הדבר
 מחכמתם כי הס אין להם מבוא כי אם
 מפאת מערכת השמים[ ואמנם הרעב והשובע
 אחרי אשר הוא ביד גבוה מעל גבוהים נלאו
 למצוא הפתח כי אין זה מגדר ידיעתם חה
 אשר אמר פרעה לעבדיו אחרי אשר השלים
 יוסף את דבריו הנמצא כזה איש אשר רוח
 אלקים בו והמונח אחרי שיש חלומות שהם
 מעשה אלקיםואין בהם כח חרטומים לחקרו
 כי אם מי שיש בו רוח בבואה א״כ הרי לא
 נוכל לבקש איש כזה בתוך חכמי האומות
 וראוי׳ לבחור באיש הזח שמקיף ידיעתו בכל
 הפתרונים והגן כי הוא ענין בחמד

 מאוד:

̂יאמר םרעח אל יוסף אני פרעה  ׳
 ובלעדיך לא ירום איש את



 מקץ זהב
 הנהגת העולם כי בעצם מלכותו בודאי לא
 יגעו 5ו יד אחרים ומי פחי שיעלה זאת על
 דעחו האמנם לאשר ביאר לנו החכם לב
 מלכים ושרים ביד ה׳ לכל אשר יחפוץ יענו
 וביארו המפורשים כי מהמלך נלקח כח
 הבחירה והכל כאשר לכל תחת ישוחו של
 הקב״ה וגזירת המלך מלכו של עולם הרי
 גם בצד ההנהגה אחנו בגדר מלך בעצמו
 להנהיג המליכה וזה שיסד הפייטן הממליך
 מלכים ולו המלוכה כלומר לא לבד שעצם
 המלכות הרי הוא שלו שלזה אין שייכות לבו״ד
 בו אמנ׳גם המלוכה שהואההנהנ׳והממשל׳הוא
 שלו כי לב המלך יטנו כחפצו ורצונו והבן:

 אמQ3 כן הכלל הזה שיהיה לב המלך
 והנהגחו הכל בלי בחירה כי
 אם בגזירות המלך מלכו ש״ע אינו כל שעה
 וכל זמן ורואה אני כי דברים אלו אינם כי
 אס כשהמתח כחיקונס והעמדה המלכים
 לטובה ולישוב הארצוח אשר הצורך למלן
 מאוד ולולי מוראה כוי ואין בהם כי אם
 כוונה הטובה אמנם כשהדורוח אינם ראוי׳
 והעמדח המלך עליהם אדרבה במונח עובש
 לחח עליהם אדונים קשים ולהכביד עולם
 כאשר קרה כן הרבה פעמים אשר נחנה
 הארץ ביד מושל רשע ואכזר ובפרט לאומחיבו
 הישראלית כאשר אמרו חז״ל מעמיד להם
 מלן כהמן כוי ואס כי בלי ספק הבחירה
 גם בענין הממשלה והמלוכה בידו כי מפי
 עליון לא חצא הרעות ועל כן מניח הבחירה
 למלן לעשות כרצונו ואז כביכול כבר הוא
 בגדר מלן ב״ו שנתן המליכה לאחר שלא
 נשאר למלן איאשון כ״א עצמות המלוכה
 ולמלך השני ההתנהגות וזאו אצלי הכוונה

 שב

 תפוחי
 עאמל הפייטן הממליך מלכים ולו
 המלוכה ואמרנו הכוונה כי גענין המלכות
 יש 3׳ מנינים האחד כבוד המלך ועצמוחו
 ושיני שנקרא נשם מלך ודבר זה בכלל כסא
 מלכותי והשהיה כח הממשלה אשר לו
 והתגהגיח המדינה אשר על פיו יצאו ויבאו
 והוא ינישל בכל זזה נקרא נשם מלוכה .
 והנה באמת שני ענינים יחד יכונו כשהמלך
 בעצמו מנהיג המלוכה לבדו ואיבו מאציל
 מכי:יד1 לאחרים כי אז כל הכבוד והכסא
 והמגונה גיד אחר הס אבל כשרוצה להאציל
 מהיד המלוכה לאחר ולשימו במקומו הנה
 יהכן :•־ בענין המלוכה והממשלה שישים
 אחד שיונהג ההנהגות על פיו וכאשר היה
 בעדן פרעה ויוסף אשר שתהו על כל ארץ
 מצרים למושל ושמבלעדו לא ירים איש ידו
 ויגלו האמנם הכסא וכבוד עצמות המלוכה
 הניד נעצמו כי באמת עצמות המלוכה אין
 3רשי~י ליחן לאחרים כי היא של העם
 ואיניני שלו ליחן לאחרים. אמנם זאח היא
 בידו אחרי שהוא מלך בכבודו ובעצמו על
 העם לא יוכלו למחוח בעצמו בידו לחן הכח
 והממשלה לכל מי שירצה וגזה מובן היטב
 מה שאמי פרעת ליוסף אני פרעה ומבלעדיך
 לא ירים איש אח כו׳ ופרש״, אני פרעה
 ובידי לגזור וכוונתו שהוא מוסיף על נשוא
א שאיזר שהנחתי לעצמי את שמי ועלמות י ק  י
 המלוכה לכי גידי לגזור שהמלוכה והממשלה
 תהיה !־ידך לא כן אם היה גם עצם המלוכה
 ליישף כי -יא היה המחנה כלום . אמנם
 לפי׳•; אוזר אשר נתן זה מהודו לאחר לא
 נשאי־ מוי בידו כי אם העצם ולא ההנהגה
 המכונה ל$ד המליכה כמי שביארנו אמנם
 אצל הקב״ה הגם ש03ן ממידי לבו״ד והיינו



 זהב כח
 במלכותו של הקב׳׳ה ויודעים. שהוא המליכ©
 וחלק להם המלוכה אבל מלט אוהי׳ע אומרים
 שעזב ד׳ את הארץ ולהם כיהנה למורשה
 וכמי שאמר פרעה הרשע מי ה׳ אשר אשמע
 בקולו וכן לי היאור ולכן שיין שכסן והבוחר

 יבחר:

 ויאמרו אליו למה ידבר אדוני
 כדברים האלה הן כסף אשר
 מצאנו בפי אמתחוהיכו השיבונו אליך ואין
 נגנוב מבית אדובין כסף או זהב ויאמר גם

 עתה כדבריכם פן הוא עיייש :
 וידוע מה שעמדו בזה המפורשים •י
 ולדעתי יש בזה טונה אחרת כי
 באמת עניני החשד חלוקים הם באם נגנב
 מאחד חפץ במקים אנשים שתיושם במעמד
 הזה יפרד לשלשה מנינים אם כמלא שם
 אדם חשוד על הגניבה מכבר הותר לו למשרדו
 אף קודם שנמ£א . ואס אין האיש ידוע
 מה הוא ומה ערכו כבר יצא הדבר מכלל
 ודאי לכלל ספק עכ״פ. אמנם אם הוא איש
 מוחזק לנאמן רוח אי אפשר לשוס עליו
 חשד כי אם אחרי תתברר הדבל בחיפן כי
 ודאי איתרע ימקמו ונהפן לרעה. ולכן
 כשהשיגם האיש ודבר אליהם קשות בהחזיקו
 אןמם כי בודאי »3ו על זח השיבו לעח
 ידבר ארוני כדברים האלה כלומר ט ערס
 מצאת באממחוחינו או עכ״!פ מקום ספק
 גמור שיורה עלינו סחליע דבר זח
p  כאלו היינו מוחזקיס ברשע ובגניבה ו
 הראר היה בתיפך אף למקים ספק חשד
 אין לשום עלינו בי אם. בהמצא ימצא מחת
 ידנו באופן שאין לחפש עוד זכות שה1י
 כבי הוחזקנו באמנה יתירה להשיב הכסןו

 מאמתהיחיכו

 תפוחי
 ישב אלהים על כסא קדשו שלא השאיר לו
 כי אם הכסא שהוא כינוי לעצם המלכות
 ובזה יובן כוונת המשורר אחר שכל המזמור
 נתייסר על התגלות כבוד מלכותו לע״ל וכבר
 ביאר זח בהרבה מזמורים כי ישמחו וירננו
 כל לאומים במלכותו כי באמת מי שיזכה לעת
 ההיא ישמח בהתנהגות ההיא אשר על פי
 הקב״ה יצאו ויבאו אז יזמרו הכל כי מלך
 עלכלהארץאלקיס כלומר כי הקב״ה בכבודו
 ובעצמו הוא המלך ולו גם המלוכה כלומר
 ההתנהגות והממשלה ג״כ בידי לא לבד
 הכסא וביאר היטב כי לשעבר כאשר מלך
 אלקים על גויס לא היה בידו המלוכה כי
 הבחירה היתה חפשית ורצונית ביד המלך
 ואלקיס ישב על כסא קדשו כלומר שלא הניח
 לעצמו כי אם כבוד הכסא אבל ע״י משיחו
 הולך המים יחיה לבו ביד ה׳ ולכל אשר
 יחפוץ ה׳ יטנו ואז תהיה גס המלוכה ביד
 ה׳ וזה הכוונה גם במקרא כי לה' המליכה
 ומושל בגוים כלומר שהמלוכה תהיה ג״כ
 בידו וזה שיסדו בתפלה ויאמר כל אשר
 נשמה באפו: ה׳ אלקי ישראל מלך ומלכותו
 בכל משלה כלומר שה׳ הוא מלן וגם לו
 המלוכה והממשלה ומעתה בבאר חילוק
 הברכות שהתחלנו כי במלכי ישראל הרי
 הבחירה ביד הקב״ה ולו גס המלוכה ולכן
 אינו כי אם כחולק מכבודו למלן ב״ו
 אחר שאין בידו כח הממשלה איבו אלא
 כחלוקת כבוד שיושג על כסא מלוכה א3ל
 במלכי אוה״ע ברוב הפעמים הבחירה בדו
 למה שביארנו הרי הוא כאלו מלן מעצמו
 ומושל כרצונו ושיין טפי שנתן שהוא מהנח
 וממשלה. בפני עצמו. ובס׳ קיי כתב בשינוי
 הברכה היות כי מלכי ישראל הפ מידים



 תפוחי וינש והב
 זה מלך הכבוד מלךג״ו אין יושבין עלכסאר
 ואין משחמשין בשרביטו שהענץ הוא לפי
 שהמלך נ״ו עיקר הבדלו משאר אנשים
 בערכו אינו כ״א בחלוקה הכבוד הנבדל
 והנגבל אל מלך ואם משחמש אחר בכבודו
 לא יורה עוד מעלהו והבדלו משאר אמנם
 לא כן הקב״ה אשר הוא וכבודו אחד לא
 יאצל מכבודו ועצמוחו בהשחמש אחר
 והחכבד בכבודו כי העצם הוא מובדל מאנשי׳
 פחוחי ערך הגנה למעלה והרחק מאדם
 הגשמי עד אין חקר עיי״ש הדברים על מכונן
 ושפרעח נחן כל ממשלחו ליוסף ולא חלק
 לעצמו מכבודו שיושאר לו כי אם מה שאמר
 אני פרעה כלומר שעצם המלוכה בראשונה
 הוא אצלו ויוסף הוא שני לו אמנם לא הי׳
ם  הבדל בממשלחם אף כחוט השערה כי א
ס צ  הבדל דק וכמו עילה ועלול שהיא ע
 הראשון ויוסף קבל המלוכה ממני יז׳׳ש אבי
 פרעה כלומר עצם המלך עיי״ש ולק אח,
 יוסף שרצו להגביהו ליוסף ילעייד ערכו
 ממש כשיווי פרעה ומלכוחי לא יכלולתארד
 ני אחה נפרעה כי עדיין איט שיווי ממןן
 אם כי ממשלחם שוה אבל פרעה הוא בעצס
 וראשיה' וייסף עלול ממנו למלך ולכן העריכוהו
qpv בערך אחר על משקל זה דהיינו שאם 
 יחן כל ממשלחו לאחר וגם פרעה יחן
 ממשלחו לאחר ששניהם יהיה שים ממ5ן
ק כי ממשלוח שניהם שוים ואינם  בערכם י
 נבדלים כ״א בעצם א״כ אוחו שישים פרעה
 במקומו לא יהיה לו יחרון (נאומה ממשנה
 יוסף אשר ישב במקומי איירי ששניהם
 עלולים במלכוחם ואינם עלם הראשון
 ובממשלה הלא שביהם שים אבל אם היה
ס  הבדל גם בממשלה בין פרעה ליוסף נ

 העלולים

 מאמחחוחינו ואיך נגנוב ועל זה השיבם
 האיש כי האמח כדבריכם הוא ושגיחי במה
 שחשדחנם. וע״כ אין עליכם באמח כי אס
 דח אנשים מוחזקים בכשרוח שאין להוציאו
 מחזקה כשרוח כי אם ע״י דבר הגלוי וברור
 דהיינו עיי מציאה.חפץ הנגנב אשר אין פה
 להשיב ולכן גם האשמה לא ההיה כי אם
 על מי אשר ימצא תחח ידו אשר בודאי יצא
 מחזקח כשרוח. לא כן האחרים אף שהם
 בחבורה אחח אשר לולי חזקח כשרוחס
 הברורה היו נדונים כעשרה שנמצא גבינה
 ביד אחד מהם שכולם נחפסיםכמו שפירשנו
 אמנם החנצלוחיכם על חזקה כשרוחיכם
 תעמוד לכם להשאר באמונחכם כירק אשר
 ימלא חחת ידו כי לא נשאר עוד מקום
 לצדקו ולחזקח כשרוחו וזה ענין נכין ועיין

 בעל עקדה שדרך קצת דרך זה :

 פרשת ויגש
V כמוך בפרעה . J 

 הלשמ הוא קשי ההתוךעל ב׳ כפי
 י הדמיון ובפרטוח אחרי אשר
 לפי פשוטו היה הערך רק להערינו אל
 פרעה בכבודו וממשלחו אבל מה דמות
 יערכו לפרעה כמו יוסף וחז״ל דרשו מה
 שדרשו אבל לפי פשוטו נראה ע״ד שכחבחי
 למעלה ס״פ מקץ על דברי המ״ר מאבי של
 ב״ו אחה למד אני של הקב״ה ומה פרעה
 שאמר אבי פרעה היה ליוסף כל הכבוד
 והגדולה כישבואאנישל הקב״ה עאכ״ושיהי׳
 לישראל והענין שם ארוך בביאר [איה חבל
 ,על דאבדין] וביאור המ״רעל הכחובמיהוא



 תפוחי ויגש זהב בט
 Atttl*!* יפלא למה המחץ יוסף עד
 אחר שבירכם יעקב ואח׳יכ
 אמר לא כן אבי היה לו לומר מיד כשראה
 שהניח יד ימינו על שאינו בכור . וי״לדהכה
 נאמר בדרשות רבינו נסים זלה״ה חקירה
 על הברכות שבירך יצחק את יעקב ממכ״פ
 אי היה הברכה ברכה חדשה שהשפיע עליו
 יצחק א״כ אמאי הועיל הרמאות שרימה אותו
 יעקב כיון שכוונתו היה על עשיו ואס היה
 רק הגדת עתידות ולעולם כבר היה מזומן
 ליעקב זאת הברכה ע״כ יותר קשה מה צורך
 נהרמאות הלא גם אס יברך את עשו לא
 הועיל כלום כי הקב״ה לא יסכים עמוותי׳
 הר״ן דבאמת כבר היה מזומן הברכה ליעקב
 עפ״י הדיבור . וברכת יצחק היה רק לאמת
 הברכה שלא יתפעל בה שינוי לעולם .
 דידוע שכל דבר הנאמרת ע״י נביא אינה
 מקבלת שינוי לא כן אם לא באמרת כ״׳
 כביא יכול לבא פ״י פעולת אדם לידי שיכר
 ע״כ ועיין בפ׳ תולדת מה שהארכנו בזה
 בעה׳׳י. ומעתה נאמר כי מעיקרא כאשר
 ראה את אגיו שמשכל את ידיו חשב יוסף
 כי באמת יעקב יודע שהשבי הבכור אבל בן
 עלתה במחשבה למעלה והוא רק מגיד
 עתידות אבל כששמע qpv שיעקב בירכם
 ברכה חדשה המלאך הגואל יברך משמע
 לעתיד יברכם השם ית' לכן אמר לו לא כן אבי
 שאס לא כתחיש מלעילא ברכה זו אם כן
 ברך אתה כהוגן הימין על הבכור וחשב יוסף
 שאביו איכו יודע איזהו הבכור והודיע כ־

 מנשה הבכור והגן הינוב כי ענין נחמי־
 הוא ;

 א3א יטא נא פשע אחיך וזזטאמש כ*
 ־ע־. גמלוך :

 ח מי.

 העלולים מהם לא ישוו יחד כי אחד יחיה
 גדול מחברו גס בממשלתו וז״ש יהודא כי
 כמוך אם היית משים איש במקומך כמוך
 ממש היה האיש ההוא כמו איש אשר פרעה
 היה משים על מקומו חה כפרעה כי אץ
 שים הבדל בגוף הממשלה וזה ביאור יקר:

 פרשת ויחי
 ןיקף^ן ימי ישראל למות ונו׳ שים נא
 י •דך תחת ירכי ועשיח עמדי חסד

 ואמת אל נא תקברני במצרים :

 להבין עכץ הכפל חסד ואמת
 י מלבד מה שפי׳ רש״י כראה
 דלכאורה יפלא למה ביקש יעקב כל כך את
 יוסף שיעשה עמו חסד ואמת הלא הוא
 מצווה לכבדו כדכתיב כבד את אביך ואת

 כוי אלא י״ל עפ״י דברי רש״י על פסוקואכי,
 *בואי מפדן מתה עלי רחל פרש״; וידעתי
 שיש בלבך עלי על שלא הולכתיה לא״י אבל דע
 לך שעל פי הדיבור היה וא״כ כך אמר לו יעקב
 ועשית עמדי חסד ואמת פי, לא מבעי׳ אמת
 ודאי אתה מחויב לעשות ומהו האמת לבל
 יקברהו במצרים שגם את אמו רחל לא קבר
 במצרים אבל חסד פי׳ שיוליכהו לארץ ישראל
 זאת איכו מחויב על שגם הוא לא עשה
 כן לאמו על זה בקש ממנו שיעשה עמו גם
 החסד הזה שיוליכהו לאק ישראל כי מה
 שלא תוליך את אמו לשם היה עפ״י הדיבור

 והבן היטב:

 ויךא יהף כי ישית אכין יד ימינו וכר
 י־א״-״בף אל אביו לא p איי



 תפוחי ויהי והב
 כי הוא לא ידע מהגזרה אמנם במכירת
 qpv לא יצדק חי׳ זה למה שביארנו למעלה
 דהס היו שוגגים בדבר ולפי מחשבתם לא
 היה להם עין בדבר ואף אפשר שהיה להם
 לחיוב לבער עושה הרעה מקרבם אך באמה
 אחרי אשר הגזירה אשר יוצאה חוכל להשחכו׳
 (ירעה לטובה כ״א הדבר שיצאה לעונה מפי
 הקב״ה איכה חוזרת לרעה כמו שאמרו חז״ל
 א״כ שייך העונש על הרוצח כ׳ מפאת
 הגזירה עדיין היה יכול להשתנות ולפי״זהיה
 להם לאחי יוקף ג״כ עונש חטא כי ברצונם
 עקרו שור ואף שנגזר עליו היה יכול להשתנות
 ברחמים אמנם באמת אחר אשר ממכירת
 יוקף נתגלגל טובה רבה והדוחה בעולם
 א״כ היה כמו דבר שיצאה לטובה מפי
 הקב״ה ושוב איבה חוזרת וא״כ לא היו הם
 העושים המעשה כ״א את אשר כבר נגזר
 יז״ש התחת אלקים אנכי ואתם חשבתם עלי
 דעה אלקים חשבה לטובה להחיות עם ר3
כ  וכיון שהדבר היה לטובה וזה כבר נגזר א״
 לא היה יאפשר כלל לבטל מעשה אלקיס
 ומי יבא אחרי המלך אשר כבר עשהו ואין

 לכם אשמה בדבר והבן מאוד :

 או יאמר דהבה באמת אס אחד
 גומל לחברו רעה והוא
 אינו בכלל מעביר על(גדותיו למחול לנגדו
 לגמרי אמכם עכ״פ אם איננו רשע ובעל
 חימה אף אס אינו מעביר על ממתיו לגמרי
 עכיפ ראוי שלא יהיה מוסיף רעה לחברו
 מכפי אשר גמלהו הוא: דרך משל אס גרס
 לו נזק בממנו עשרה זהו׳ ראוי שלא יזיקהד
 ג״כ רק בערך הנ״ל לא יותר ואס עושה לו
 היזק יותר המיתר הוא ישעה גמור־. והנה

 מך) שהזכיר פשע שהוא מרד וחטא
 ״ שהוא שוגג יראה כי באמת (ני
 שעושה לחברו רעה מבלי שקדם לו חברו
 יעה הוא (נרד גדול אמנם אם כבר קדם
 לו רעה לא יחשב הדבר כמרד ומזיד כ״כ
 יאס חשב על חברו שעשה לו רעה ואח״כ
 עשה לו כרעתו לא יחשב למעשה רע כ״כ אף
 כ׳ באינתהוא פשע חנם אחרי שהכוונה הי׳
 שוגג והנה באמת בשע׳ שמכרוה חשבו שדיבר
 עליהם רעה ישמחויב להשיג גמול הזה מהם
 כמש״ל בפי מקץ ואחר שטדע להם כי טעו
 ״יסף בצדקתו מתחילה ועד סוף וא״כ הוברר
 למפרע כי בחנם חשדוהו על זה אמרו שא נא
 לפשע אחין כי באמח מחה מבורר שהיה
 פשע גמור אבל בעח הזאח היה רק חטא
 כ• היה אז בדעחם שרק רעה גמליך. גמיל

 , לעושה רע כרעהו והבן כי נכין הוא :

 ךיא^ך להם יוסף אל היראו בי התחת
 אלהים אנכי ואתם השבתם עלי
 דעי. אלקים הישבה לטובה להחיות עם רב.

 לי1£ץ התחח אלקיס אין לו ענץ כפשוטו
 ויתבאר לדעתי כי ידוע כי כל ענין
 הז? היה גזירה קדומה מאת השי״ת וידוע
 מה שהקשו כי הידיעה והבחירה סותרים
 ואיך יתכן עונש אחרי כי כן גזרה חכמתו
 יתברך יהי׳ במעשה ד׳ דברעה העתידה
 שיעשה אדם הקב״ה מסלקי השגחתו כי אין
 מין האדם כ״א לפי מעשיו. ועוד נתקשו
 על העונש שנגזר להורג את חברו או מזיקו
 אשרי שכגר נגזר כן מלעילא וא״כ גביא
 קיףלא קעיל . אבל תירצו כי העונש על
 אחרי שהלא עישכברלונו לרוע בחירנו
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 במגילת אסתר ויאמר מרדכי לאסתר המלכה
 אל תדמי בנפשך להמלנו ביס המלך וכי׳ ומי
 יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות וכוירווח
 והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת
 ובית אביך תאבדו ואמרנו שם אחר שלשון
 הגעת קשה היה לו לומר אם תשאר במלכות
 ולא לשון הגעת שמשמע לשעבר גם יפלא
 למה היא ובית אביה יאבדו הלא אם יהי׳

 רווח והצלה לשאר יהודים הלא גם היא ובית .
 אביה ישארו לחיים טובים.אבל העניןהוח
 דאיתא במדרש שאול באחת ולא עלתה לי
 דוד בשנים ועלתה לו אשר יפלא וכי משא
 פנים יש בדבר אלא דבאמת עיקר יסוד
 המלכות הוא בית דוד שהוא מיהודא אבל
 שאול לא היה ראוי למלכות כי היה משב:,
 בנימין רק ע״כ נעשה מלך שיעקור זר.י
 של עמלק וא״כ אס לא קיים אוהו הדבר
 אשר בשבילו נעשה מלך נתבטל המלוכה
 אבל דוד המלך ע״ה היה שרשו וגזעו מזרע
 מלוכה שה׳ בחר בו א״כ גם אם חטא
 בשנים אעפי״כ לא נתבטל המלוכה רק
 שיש לו חטא והבן וגם באסתר המלכה כאשר
 נלקחה אל בית המלך היה תמוה בעיני
 מרדכי מה זה ועל מה זה הגיעה אסתר
 למלכות ולכן בכל יום היה מרדכי מתהלך
 בחצר המלך לדעת את שלום אסתר ומת
 יעשה בה. כי לא האמין בלט שתגיע לחיות
 מלכה למלך אחשורוש ואחר שנגזרה ז׳
 הגזירה של הונן הרשע להשמיד ולהרג ולא3ד
 מיד ידע והבין מרדכי כי הסיבה שנלקחה
 אסתר לבית המלך למען יגיע על ידה תשועה
 לעמה וא״כ אם אסתר לא תעשה התאמצות
 לבקש עבורם תתבטל המלוכה ממנה ומ3>ת
 אביה על ש*א עשתה הדבר אשר בשבילה

 נעשה

 כ״ז יתכן באם עושה לו חברו רעה ממש
 במעשה ויצא מכח אל הפועל לשיעור אז
 חבירו ג״כ יכול לשער . אמנם אם חשב
 עליו רעה לא יוכל חברו לפעול ג״כ מחשבה
 כבגד מחשבה כי זה דבר שאין ביכולת אדם
 ומכ׳׳ש אס ע״י מחשבת חברו לרעה יצא לו
 טובה גדולה אם היה רוצה לגמול לחבירו
 כמו כן על זה המשקל בעצמו היה ראוי
 שיחשוב ג״כ לרעה עמו ומהרעה זו תצא טובה
 לחברו חהו דבר שאין ביד האדם כי אולי
 תתפעל מחשבתו הרעה ותצליח המעשה ולא
 יהיה בכלל גמול ודבר זה נאות רק להבורא
 יתברך אשר יוכל לצמצם הדבר כרצונו להפוך
 הרעה לטובה או להיפך תה הי׳ תשובת יוסף
 לאחיו בחכמ׳עצומ׳כי בחם אותם ודיב׳על לבם
 כי איך יחשבו עליו שיגמלם כרעה אשר
 גמלוהו כי אם באמת מחשבתם היה לרעה
 והיו ראוים לתשלום גמול על מחשבת לבבם
 ברעה אבל זה אם היה ביכולת האדם לשקול
 ממש על משקל זה גמול ההוא וז״ש התחת
 אלקיס אנכי ואתם חשבת׳ עלי רעה וגו׳
 אלהיס חשבה לטובה ואיך אפשרי שגס אנכי
 אעשה כזה להצמיח מרעה לטובה וא״כ אין
 לכם לירא ממני כי לא אוכל לעשות לכס
 גמול על מחשבה זו הרעה אשר נצמחת
 לטובה גדולה ולהוסיף להרע לכם מגמול
 זה לא יעלה בלבם בלא זה ובזה נתנחמו

 והבן מאוד כי נחמד ונעים הוא :

 או יאמר* ויתבאר ג״כ מה שפי׳
 אונקלס על התחת אלקי׳
 אני ארי דחלא ד״ה אנא וגם סיום המקרא
 למק עשה כיום הזה להחיות עם רב ג״כ מיותר
 לכאורה וייזבאי עפ״י אשר פירשנו פסוק
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 למען עשה כיוס הזה להחיות עם רב ורק על
 כן נעשתי מלן כדי להחיות אתכם לפליטה
 גדולה וממילא אס לא אקיים הדבר אשר
 בסיבתו עליתי לגדולה זאת אני ירא כי ה׳
 יוריד אותי(ומלכותי ואחי יוסף היו מתייראים
 שעכ׳׳פ את הרעה יעשה לחם לגרש אותם
 מנחלתם ממצרים ולכן אמר להם אל תיראו

 אנכי אכלכל אחכם והבן.

 נעשית מלכה וז״ש מרדכי אל תדעי בנפשך
 להמלט בית המלך בלא עשיית התפעלות
 על ישועהינו כי מי יודע אם לעת כזאת
 הגעת למלכות כלל: כי בלא זה בעה״י רעח
 והצלה יעמוד ואז ע״כ את ובית אביך תאבדו
 כי אין צורך עוד למלכותך. וזה ממש אמר
 יוסף דחלא דה' אנא ואני ירא מה׳ לענוש
 אתכם והטעם כי אתם חשבתם עלי רעה
 ואלה־ס חשבה לטוב׳ולמה חשבה אלהים לטובה
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 המלטה ומשמנה ועונשיו ט ע״כ נקבעו
 שופעים לייסר החמסנים והגזלנים ובהעדר
 זה היה אורב איש אה רעהו לגזול ולחמס
 אמנם כן א״כ לא היה התועלת הזה מועיל
 אחר שרצץ בני המדינה לעשות עולה הלא
 בידם הוא לעמוד נגד המלך ושופטיו ומנהיגיו
 כי רבים המה עבדים המתפרצים ויקשרו.
 קשר גם על המלך ובלי ספק תחזק ידם
 מהמלך ויחידיו הרודים בהם למשול עליתם
 אך בזה יסוד יוסד מאת מלכו ש״ע כי תהיה
 אימת המלך וחרדתו עליהם אשר כמלך
 למלך ברצון השם. כי אף אם ידעו העם
 כי ידם חזקה. לבבם יחרד ממרוד בי ולא
 יחזקו לבבם לזה ועי׳כ תפול עליהה אימתה
 ופחד מגער גו,ולהסיר ענין המלוכה וממילא
 יראו ממשפטיו וע״כ ילכו בדרן הישר וידוע
 מ״ש במקום אחר כי פחד הוא מאחה דבר
 חשש שמגיע לאדם בהיות הסיבה קרובה
 עליו להענש אמנם מורא ואימה הוא מחמס
 כבודו של אדם אם כי אין בידו לעונשו
 •נוהג בו כבוד ומורא ממעלתו אמנם כן באם
 המלן עוסק במלחמה ונכבש לפני שונאיו
 הנלחמים צו מהרה תסור האימה והפחד
 .גם מבני המדינה ויושבי׳ כי תקטן גדולתו
 בעניהם ממצוקה אשר הגיעוהו ועז״א הוי
 מתפלל נשלומה של מלכות שיהיה לו שלום
 גם מצדדים אחרים ולא יפול לפני שונאיו
 שא״כ יהיה מוקש בקרב הארץ מחמה •המציק
 והחומשים והגזלנים בני המדינה ואל יהיה
 לן סמן מעונשים המתנהגים עדיין בקרב
 המדינה כמו מלפנים ובמדינתו עוד ממשלתו
 חזקה כי אלמלא מוראה איש את רעהו

 חיים

 פרשת שמות
 וי5|0 מלך חדש על מצרים אשר לא

 י ידע את יוסף .

 חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו
 גזרותיו לכאורה יפלא למיד שנתחדשו
 גזרותיו לא יתכן לומר שקם על מצרים הלא
 גזרותיו על ישראל היו אמנם י״ל שדקדקו
 מלת חדש דה״לל אחר כיון שכבר היה להם
 מקדם מלכים אמנם הכוונה לפי שמיום
 שכא יוסף ופרעה נתן לו הממשלה בכל
 הארץ לא היה שוב המלכות למלך בענין
 עסקי העם כי הכל היה ביד יוסף ורק
 המלוכה היתהעלשם המלךכמ״ש אני פרעה
 ומבלעדיך כוי ואולי היו כמה מלכים בזמן
 הנ״ל בהתנהגות הזה אך עסה קם מלך חדש
 כלומר שנתחדש ענין המלוכה וז״ש אשר לא
 ידע את יוסף וחידש הממשלה בעצמו וז׳׳ש
 שנתחדשו גזירותיו ולבן נתיירא שישראל
 יקנאו בהם על שנלקח מאתם המלוכה

 ונתייעץ והבן.

 ה^ףן נתחכמה לו פן ירבה והיה כי
 תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא
 על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ.

 ויתכן לפרש עפ״י מ״ש בפרקי אבות
 'במשנ׳הוי מתפלל בשלומה שלמלכות
 שאלמלא מוראה איש אס רעהו חיים בלעו
 הזכיר תיבת מוראה ולא פחד. כי באמתכח
 ענין התקיימות המדינה בישובה הוא מפחד
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 צ״ב אין עניט למאמר הכתוב ותצפנהו כי
 כי אחר שמצאה מקום להצפינו מן הראוי
 לרחם עליו כרחמי אב על בנים ואם כי לא
 ראתה סימנים אלו. והבראה בביאורו ע״ד
 פשוט עפי׳י ששמעתי מן המגיד מזאמושץ
 זלה״ה על המדרש בעקדה שהשטן עמד על
 ימין אאע״ה לשטנו. ואייל שוטה שבעולם
 בן הניתן לך למאה שנים אתה הולך לשחטו
 א״ל אברהם ע״מ כן. ע׳׳כ ואמר המגיד זלה״ה
 כי נאמת תכלית הבנים לאדם יתחלקו בכוונת
 שובות וסיגי׳ מתחלפים כי יש מהם כל מגמחו
 להשאיר לו שם ושריד אחריו או להיריש
 נחלתו להבאים אחריו או שיעבדו אותו
 וישתמש בתם לעת זקנתו לצורך גופו או
 להיוח לו לשעשוע ולבחת רוחו בהם לחי•
 עולמים. או בעניני כבוד מהם כעטרת
 זקנים בני בנים אמנם נאמח כ״ז בכוונת
 הגופניוח. אבל עיקר הכוונה הפנימוח לש״צן
ס  להעמיד בנים לצורך גבוה לעבדו בלבב של
 וכמאמרם על אאע״ה כי ידעתיו לממן אשר
 יצוה אח בניו ואח ביחו אחריו ושמרי דרך
 ה׳ כי זה כל כוונת הצדיקים הגמורים
 שתולדותיהם יהיו כיוצא בהם. וכל שלא
 תניח בן אחריו כמותו נקרא מיתה כי בהשאירו
 ענף כיוצא בו הו׳ כאלו הוא עצמו עומד
 ומשמש לפניו יתברך ומעתה אם הכוונה
 מהבנים לצורכי עוה״ז ועניני הכבוד וכיוצא
 אס מת הבן הרי נפסק כל הצורך מהבן
 ונדמ׳לאבותס כאלו לא ילדו׳ אך אסהכוונ5
 לעבודת תשי״ת ואס באמת הבן הוא עיקר
 לעבודת השי״ת ונחשב כעולה כליל לה׳ אזי
 נתקיימה כל כוונת האב אחרי אשר נגמר
 קידש השם וכל יכולח שבידו לעבודת הש״י
 וטוב מוחו מחייו ולכן אמר אאע׳׳ה להשטן

 ע״מ

 חיים בלעו כלומר שהעונשים לבד לא יראו
 האנשים האלה. וכי רוע מעללם יטה לבבם
 שלא לשיח לב גם לזה כי בידם לעמוד גם
 על המלך ושופטיו אפס כי מורא המלכות
 הוא מחזיק ישוב המדינה וכל זה בעת שהוא
 שליו ושקט ושאנן בהיכלו לא כן עתה בעורר
 עליו מלחמות והוא עשוק ורצוץ כי מסתלק
 מוראו וכבודו עכ״ד שם וז״ש הכחוב כאן
 שלא חששו לריבי עס שיחזקו ממנס וימרדו
 בס כי אחרי שהם אדוני ארץ לא יחזק לבבם
 לזה אף כי ירבו מהם וכמו כל מדינה
 המתנהגת במורא מלכות אך בעת חקראם
 מלחמה ואז יוסר המורא והכבוד ממלכותס
 ויחנו לב למרוד ויהיה בידם לעשות כן מפני

 רבוים׳ יחזקם והבן היטב.

 עוף ׳״ל עפ׳׳י דברי המדרש בפי יחיו
 עחה ידעתי כי גדול ה׳ שאין עבד
 ׳וצא ממצרים שהיה'להם כשפים מצד מזלם
 אשר ישראל לא היו יכולים לצאח מחוכם
 כי ע״כ היה יציאח מצרים ע״ד שידוד
 המערכה כי מצד מערכחהטבע לאהי׳מקום
 לגאולה אבל כל זה נגד ישראל שאין מזל
 לישראל אבל חששו שיבאו עם אחר משאר
 אומת ויוכלו לגדע מזלם וקרנם במערכת
 שמיס וממילא יגברו ישראל עליהם מצד
 ריבויםאחרי אשר יגדע רוח קרנם וממשלתם

 מצד אחר והבין היטב.

 ותףא אותו בי טוב הוא ותצפנהו שלשה
 ירחים.

 לבותינו דרשו על טוב שראתה
 שכינה עמו. אבל עדיין



 תפוחי שמות זהב לב
 וישבור! לחקירתו. וגס השאלה מה חטאו
 יפלא הלא נודע לו גזרח בין הנחרים
 הקדומה ונ״ל עפי׳ ששמעתי מהמגיד מדובבא
 על מהשאמיהנניא ותפח׳תמיד כל היום מחמת
 המציק אשר כונן עליך להשחית ואי׳ חמת
 המציק ואמר משל למלן שכעס על בנו
 שהלן דרן עקש ופתלתול וגרשו לבית כפרי
 אחרי שהוא רן וענוג ולא יוכל לסבול הנהגת
 הכפרי ועניביו יצעק אל אביו להשיבו לבית
 מלכותו חה היה כוונת המלן. אמנם הבן
 ההוא כאשר בא אל בית הכפרי הנח מרוע
 מזגו לא בהן לבו לזה והמיל עצמו כאלו
 היה בן ביתו של הכפרי ויהי כראות המלן
 כי לא יווקר מזה אדרבה יהיה גם הוא כאחד
 הכפריים שלח אחר הכפרי וצוהו להכותו
 מכות רעות ונאמנותו אולי מזה יכבע לבבו
 הערל למען יתן לב לשוב ממעלליו ויצעק
 אל אביו וישוב ירחמהו. ויהי אחרי הטתו
 בא אל אביו לבקש על נפשו וכשמוע המלן
 צעקתו שאל אותו על צעקתו והשיבו כי
 לא יוכל לסבול מכה רבה כאלה ויקצוף
 המלן מאוד ויצו עליו להושיבו שביס אל
 הכפרי ויוסף להכותו מכה רבה ושרי המלן
 בראותם את חרון אף המלן נגד בט אשר
 בא בהכנעה לבקש ממנו ישועה המה ראהו
 p תמהו ושאלו את המלן מה זה ועל מה
 זה. והשיב המלן הבה אם היה שב מדרכו
 והיה מכי׳ר את האמת לא היה לו להרגיל
 את עצמו שם והיה ראוי׳ לו להחאוק על
 ישיבתו שם אף אם לא יכהו כי אין אפשר
 לו לסבול להיות שמה ואחרי אשר אינו נותן
 לב כי אם על הכאתו ובלא זה היה מורגל
 שמה מוכח כי הוא קשה עורף עדיין ולא
 נשתנה מדעתו ככה אנחנו אשר כל כוונה

 השם

 ע״מ כןכלומר אחר שכל מגמתו היה בהעמדת
 התולדות למען עבודתו יתברן וזכה להיותו
 זבח לאלהיו הרי נתקיימה כל כוונתו. ואין
 לו שום מורת רוח מזו המיתה כי אם שמחת
 לבב ט יצאה המחשבה אל הפועל ביתר שאת
 עכת״ד והנה ידוע כי מיתת הבנים יותר
 יימר בכל עת אשר תהיה בשכבר התגדל
 •מעט. כי ע״ז ידוו לב ההורים יותר מאלו
 מהו בקטנותן ודרשו חז״ל על בן חון למ׳׳ד
 שאין לבו דוה עליו ואמנם באם הטונה
 מהאבות אשר בניהם יהיו תחתיהם לעבודת
 השם יפה שעה אחת במעשים טובים מכל
 חיי עוה״ב ואז אדרבה ייטיב להם חייביניה׳
 כל עוד נשמתם בהם אף חי׳ שעה וכב״ל
 וידוע כי כל חלקי עוה״ז יתפרדו לשלושה
 חלוקות כאשר כתב הרמב״ם זלה״ה שהם
 טוב וערב ומועיל ועיין מ״ש לעיל בפ׳ בראשית
 על דרוש חז״ל והבה טוב מאוד זה המות כי
 הביטו של לשון הכתוב שכינהו רק טוב ולא
 שאר המינים שהם ערבים ומועילים ולכן
 דרשוהו על המות שמצד עצמו אץ בו אלא
 חלק טוב ולא ערב ומועיל ע״כ (א״ה כאן
 חקר מדברי הרב זלה״ה ולא מצאתי חבל על

 דאבדין והמבי יבץ)

ק נודע הדבר:  א

 2יף?£"י בשם מדרש נודע לי הדבר
 שהייתי הגנה עליו מה חטאו
 ישראל משבעים אומת להיות עמוסים
 בעבודת הפרן אבל רואה אני שהם ראויס
 לכן והדברים מתמיהס שעשה רביבו ע״ה
 הנאמן אשר מסר נפשו עבור ישראל שאמר
 מחני נא ילמד קטגורי׳ על ישראל עם קדוש
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 שמעתי מפני נוגשיו כי ידעתי אה מכאוביו
 עפי׳ מה שנאמר באיוב כי ד׳ ימים הראשונים
 לא דיבר כלום מחמת ׳סורים והנה באמת
 הישראל לא צעקו אל ה׳ דרך תפילה
 ותשובה רק סתם צעקה והיה מהראוי שלא
 יפנה ה׳ אל צעקתם אלא שהשם ברחמיו
 יודע כי מכאוב שלהם סותם לבם ולא
 אפשר להם למין דרך תפלה לנן שמע
 צעקתם ג״כ חה הכוונת ואת צעקתם אף
 שהוא רק דרך צעקת עכ״ז שמעתיו כי

 ידעתי אמ מכאוביו והבן עכ״ד זל׳׳הה :

 אהיה אשר אהיה
 אמר לו הקב׳׳ת למשה לך אמור
 להם לישראל אני הייתי עמכם
 כשיעבוד זה ואני אהיה עמכם כשיעבוד
ה  מלכיות. אמר לפניו רנש׳׳ע דית ללר
ס ת  בשעתה אמר לו הקב׳׳ה לך אמול ל
 אהיה שלחני אליכם. ותנה לפרש כפשוטו
 שלא רצה לגלות להם שיחזיי וישתעבדו
 דבר זה סותר כמה מדרשי חזי׳ל וגפרע על
 פקד פקדתי פקידה כפולה פי׳ שעת־ד־
 לפקדם עוד הפעם כמבואר במדרשים ויקשה
 ג״כ טענת מרע״ה די לצרה בשעתה ונראה
 לפי מה שביארנו במקום אחר למת הוצרך
 כלל לפקד פקדתי פקידה כפולה ומה הי׳
 הצורך בשליחות זה וגס מה שאמרו חו״ל
 סי' זה היה מסור בידם כל גיאל שיביא
 ויאמר פקידה כפולה גואל אמתי הוא והקשי
 כל המפורשים א״כ שהיה ידוע לכל אין זה
 סימן כלל. והרמבין זל״ה כתב שהיה מיבטח
 להם שלא ישקר להם בזה איש אחר שאינו
 גואל צדה ו*פ״ז ה״קל״ד א״כ לא היה כרין

 כאותו

 השם היה לתת אותנו באק לא לבו כי
 מעצמנו נתעורר ונווסר על עיקר הישיבה
 ביניהם ואמנם הם לא עשו כן ויתערבו
 במים וילמדו מעשיהם ומזה לא בקבל
 מוסר הוצרך השי״ת להוסיף לצוות עליהם
 להיות מדים עלינו אולי מזה יתעורר המוסר
 אבל כ״ז אם תהיה התפילה בי קלה נפשיט
 על עיקר הגלות אבל אם הזעקה היא רק
 על היסורין אינה מועלת כמשל הנ״ל ח״ש
 והפחד תמיד כל היום מחמת המציק אשר כונן
 להשחית אבל בלא זה אין אתה נותן לב
 שתשוב מבגדו אף אם לא יכה אותך וע״כ
 לא עלתה ארוכה עכ״ד הנעימים. ואמנם
 אמרנו בחינה ע״ז להבחין אם מניעת הצעקה
 על עיקר הגלות הוא מצד שמורגלים בה
 ואין מרגישים כלל או מצד שסוברים שלא
 יועיל כיון שכבר בגזרה גזרה הוא כך שבאם
 אין עושה המלאכה הכפריות כי אם את אשר
 צווה י״ל שמקבל אדנותו עליו בע״כ. אבל
 אם אבו רואים שמעצמו הוא מכין ומזח
 עצמו לעבודתו הוא מפני שאין מרגיש כלל
 בחסרון ובזה יתוסף חרון אף והכאות
 למק יתעורר לתת לב לצעוק כי בלא זה
 יורגלו וישבו ימים רבים וז״ש מרע״ה שהיה
 תמה למה ישראל נרדים בפרך ואם בגזר
 עליהם גלות יה־ה השיעבוד כמו בשאר
 אומת וע״כ עתה כאשר ראה שהשיבו לו
 בעזות מי שמך לאיש שר ושופט ורצו למסרו
 א״כ עיקר הגלות לא הרגישו ואדרבה נצמדו
 למצרים ולעבודתם וא״כ הרדיי' בפרך

 לתועלתם שיתעוררו לשוב והבן היטב :

 מבי המחבר הגאון מהו* מנחם
 י מענדיל העלליר זל״ההואחצעקחם



 תפוחי שמות זהב
 הבנוחחו אם יהיה ע״ו: שליח ואמנם הקב״ה
 השינ לו כי אהיה ממןואכתי האלאבתקיי©
 מהמר אנכי ואמרו אחרי שהשכינה היהה-
 מדברת מהין גרונו של משה הוי כאלו
 הקב״ה עושה בעצמו ושפיר מתקיים הבטחת
 אנכי . אמנם באמת ערק יפלא אחרי
 שהקב׳׳ה הוצרך להבטחת אנכי שישלח שליח
 להיות כמוהו ע״י שכיבה מדברת מתוך גרונו
 למה לא עשה באמת הישועה ע׳יי עצמו
 שיקוים ממש מאמר אנכי אמנם לדעתי נכון
 הדבר מאוד עפי׳ מה שאמרו במ״ר על
 הכתוב ישראל נושע בה׳ תשועת עולמים
 לשעבר היו נושעים ע״י ב״ו ולכן כשם
 שבו׳׳ד מעשיו בטלין כך הישועה נתבטלה
 אבל לע״ל תהיה הישועה ע״י הקב״ה תהיה
 תשועת עולמים וא״כ אם באמת היה גאולת
 מצרים גאולה שלמה שאין גלות אחריה היה
 הקב״ה עושה בעצמו ולא היה צריך לשליח
 כלל משא״כ שהיה רק גאולה לזמן שלח
 היו ראיין עדיין לגאולה שלימה כי אס
 לשעתה להוושע מחמס המציק אשר עמד
 עליהם להשחית כמש״ה וגס ראיתי את הלחן
 אשר מצרים לוחצים אותם ותשועה לשעתה
 לא היתהראוי ע״י הקב״ה בכבודו ובעצמו
 לכן אמר הקב״ה למשה אם אין אתה גואלם
 אין אחר גואלם כי ע׳׳י אחר שאינו במדרגת.
 משה רע״ה לא יתקיים אנכי כיון שאין.
 שכינה מדברת מתוך גרונו וע׳׳י הקלה
 בעצמו אי אפשר כי א בה גאולה שלמה כי אס
 לפי שעה מגודל הלחץ וזעקתם ואינם ראויס
 י לגאולה שלמה ולכן מוכרח להיות הדבר ע״י
 משה לבד ולא ע״י הקב״ה והבן וביאור
 הכתוב בכללו עפ״י דברי זוה״ק הנ״ל כי
 בהחלה ירדתי להצילו להעלותו לארץ והיה>

 9 באפשרי

 לאותו סימן ואמרנו כלל הדברים וביארנו
 המשך הכתובים בפ׳ שמות במאמר הקב״ה
 למשה ראה ראיתי כו׳ ועתה הבה צעקת
 בני ישראל בא אלי. ועתה לכה ואשלחך אל
 פרעה והוצא את עמי. ויפלא כפל הדברים
 שכבר אמר ראה ראיתי כוי וארד להצילו
 מיד מצרים משמע שבבר בשמע זעקתם
 ושירד כבר עפ׳׳י זעקתם להצילם ואיך יצדק
 אח״כ ועתה הנה צעקת ועתה לך ואשלחך
 וביארנו שם היטב עפ׳׳י מה שכתב בזוהר
 הקדוש שמה שאמר לו הקב״ה ליעקב ברדתו
 מצרימה אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי
 אעלך גם עלה. והכוונה הוא שיעקב אבינו
 ידע שא״א לעלות לישראל כלל מארץ מצרי׳
 בהיותם (ושוקעים בטומאה החמורה אם לא
 בתחבולה שהקב״ה ושכינתי׳ ירדו שמה ועל
 ידי זה ממילא יהיה גס להם עלי׳ ע״כ ולכן
 עתה כשרצה הקב״ה לשלוח שלוחו הנאמן
 האמתי להוציאם הוצרך להקדים לו הקדמה
 זו שלא יעלה על דעהו שדבר שאי אפשר
 הוא להוציאם ואולי לא ידע מזה ני ה׳ עמהס
 כי רק ליעקב נאמר לכן אמר לו הקב״ה
 עתה ראה ראיתי כוי וארד כו׳ כלומר
 שבשעת ירידתם למצרים כבר ירדתי עמס
 כדי שיוכלו לעלות בעת הראוי ועתה. הגיע
 העת כי שמעתי זעקתם ועתה לכה ואשלחך

 כל והבן כי נכון הוא .

 והנה בל׳ר אמרו על לך ואשלחך אם
 אץ אתה גואלם אין אחר גואלם
 רתבאר עפי* מה שאמרו עוד במדרש שם
 על מה שאמר משה מי אנכי כי אלן
 שמשה אמר אחר שהקב׳׳ה אמר אנכי ארד
 עמן ואמי אעלך גם עלז שא״כ לא תתקיים



 תפוחי שמות
 שהרי היה מוכרח לההכצלוח זה למה באמה
 השי״ח בעצמו אינו גואלם וע״כ הנועם מפני
 שאינה פקידה גמורה אמנם הא ח־אישהוציך
 להודיע להם כי עוד יבאו בגלוח אחר פע&
 שניה וממילא החנצלוח נכון על שאין הקב״ה
 גואל עחה אמנם אופן הגאולה שניי' אם
 ההיה ע״י שליח ויהיה אחריו שיעבוד אוע״י
 הקב״ה בעצמו ולא יהיה אחריו שיעבוד זה
 לא נחוץ להודיע להם עחה אף שהאמה כן
 הוא שגם גאולה השניי׳ היהה ע״י שליח כי
 אס גאולה העחידה אי״ה אשר חהי' בעצמו
 ובכבודו ולכן כשאמר הקב״ה אהיה אשר
 אהיה כי גס בשיעבוד מלכיוח יהיה ג׳׳כע״ד
 כי אהיה עמך ע״ז אמר משה דיה לצרה

 בשעחה כי דבר זה אינו נחוץ להודיע להס,
 כי אס פקידה כפולה המוכרחה למען יאמיכד
 במשה עבד ה׳ והבן כל זה כי עבין נחמד

 הוא :

 פרשת וארא
 לאמר משה הן אני ערל שפתיים
 ואיך ישמעני פרעה וכר ואהרן
 אהיך יהיה נביאך אתה תדבר אתי כליאשד
 אצזך. ואהרן אחיך כוי ואני אקשה את

 לב פרעה :

 ויפלא היה לו להקב״ה לצוח.מיד
 לאהרן ואהרן יאמר לפרעה
 ועוד יפלא אמרו ואני אקשה אח לב פרעה
 האיך מתורץ עוד בזה מה שאמר משה ואני
 ערל שפתים כלפי לייא דיבודאי לא ישמע
 לו אס יקשה את לבבו. ויתבאר עפ׳׳י מה
 דאיתא בספרי על מה שאמר משה שלח נא

 ביד

 באפשרי באמת גס ע״י עצמו אמנם אחרי
 כי השעה דחוקה כי צעקתם באה' אלי וגם
 הלחץ ומוכרח אני לקדם ההצלה בלא עתה
 כי אס לפי שעה לכן ועתה ל1 ואשלחך
 ויתקיים אנכי ע״י שכיבה המדברת מתוך
 גרונו וכמו תשובת הקב״ה אח״כ כי אהי׳

 עמך והבן :

̂ גס• מאמרם כל גואל  ןי^ ןץףן בבא לבא
 שיאמר פקידה כפולה זהו גואל
 ושאלנו ממ״ב אס ידעו מזה א״כ אין זה סי׳
 מובהק ואס מובטחים שלא יבא אחד בשקר
 סימנא למה לי אמנם לפי האמור הכוונה
 שבתן להם הסימן ע״ד זה שבאמת ישראל
 :אשר יודע להם ממה שאמר הגבייה ליעקב
 אנכי אעלך יבינו פפשיעו שיבא הוא
 בעצמו ובכבודו . והנח אם יבא' שוס גואל
 *:'איש״והו'ויענו ויאמלו לו כי הקב״ה הבטיח
ו אס יאמר כי הוא  שיהיה הוא בעצמו הגואל י
 במדרגת אנכי א״כ ישאלו עדיין היה לו
 לבא בעצמו כי במקום גדולתו ענותנותו.
 וע״כ אם יאמר להם כי הגאולה עדיין אינה
 שלימה לאי• יאמינו דבר זה׳ להוציא מפשוטן
 של דברים שהיא בעצמו יעלה" אותם ובאמת
 לאי יהיה אחריו שיעבוד ע״כ מסר להם
 סימן זה שיאם יבא גואל ויאמר פקידה
 כפולה כלומר שלזה הוא נשלח שעדיין אינה
 שלימה ידעו כי גואל אמחי הוא• ולא יכחישו׳
 על פניו והובטחו ג״כ שלא יבא' אחד שקרן
 מדעהזוכמ״ש הרמב״ןז״ל שהוצרך לזה לשוב
 אל לבם' כי באמת יהיה אפשרות שחהיה
 הגאולה לאצאין לאישלמוה ממש ובזה ייתי
 שפיר שמשה רביבו ע״ה ה׳וצרך לומר להם
 פקד פיןדחי ולא חשש לדי לצרה בשעתה



 תפוחי וארא זהב לד
 בזה מסולק מה שאגני נער אנכי ואינו
 מוגן האלך . ולהלל יסכן מאוד כ׳ ירמיה
 היה סבר שהקב״ה משלחו להחזיר ישראל
 בתשובה וע׳׳ז אמר ירמיה בער אנכי כי
 להחזיר למוטב צריך להיות בעל דברן הוכק
 חן בשפתותיו דבש וחלב תחת לשונו וזה לא
 היה בידו והשיג לו הקב״ה אל תאמר כן כי
 כביא כתתיך להרוג ולנתץ ואתן .נקמתי
 בהם וגם אני רוצה בכך שלא ישמעו בקולך
 ויהי׳ לי פתחון פה לבא עליהם לנקום נקמתי
 וזה העכין ממש השלב הקב״ה למשה אותך
 איני שללח אלא לפרעה להנקם ממנו עבור
 עמי ישראל ואני רוצה להתרות אותו עבור
 המכות אשר יבואו.עליו ורק אתה ראוי
 לשליחות זה כי ערל שפתים אהה ולא ישמע
 אליך ואת אליהו אני שולח לישראל כי המכוון
 מהשליחות להשיב לב בנים על אבות וצריך
 איש דברים זה הכוונה במקרא שאמר משה
 הן אני ערל שפתים ואיך ישמעני פרעה
 והשיב לוהקב״ה ראהנתתיך אלהים לפרעה
 אתה תדבר אס.כל אשר אצגך ואהרן אחיך
 ידבר.אל פרעה ואל תאמר שא״כ ידבר
 מיד אהרן ובודאי ישמע אליו אין רצוני בזה
 כי אבי אקשה את לב פרעה ולא ישמננ
 אליכם וסעעם למען הרבות אותותי וזה

 נכון מאוד :

̂י אקשה את לב פרעם- מעם.על  ףא
 הכבדה לב פרעה שהרי הבחירה
 ביד אדם להרע או להיעיב וכ׳ הרמב״ם
 •זל״ה דלפעמים ע״י כיבד עונות יגיע בתורת
 עונש ביטול הבחירה מהתשובה כי עונו
 גדול •מנשוא ולא ירצה אלקים בתשובתו
 ומכביד לבו שלא ליתן לב לתשובה כי אם

 ישוב

 ביד תשלח שאמר משה שלח ביד אליהו
 הנביא שהוא שלוחך שאתה עתיד לשלחו
 לישראל לבשר לעתיד והשיב לו הקב״ה אותך
 איני שולח אלא לפרעה ואת אליהו אבי
 אשלח לישראל שנאמר הנני שולח לכס את
 אליה הנביא וגו׳ ונפלא מאוד דאכתי אינו
 מתורץ למה אינו שולח את אליהו גם
 לפרעה ויתבאר עפ״י מה שיש לדקדק עוד
 למה שלח אה משה הנאמר ולא קם נביא
 עוד כמשה . לפרעה. ואת אליהו לישראל.
 ונראה לבאר כ״ז דהנה ידוע בנוהגשבעולם
 שאם אדם רוצה לבקש טובה מחבירו ע״י
 שליח שולח איש דברן יקר הערך ונכבד
 שיוכל להשתדל בדברים בעד שולחו . אבל
 כשרוצה לנקום בחבירו ובלא פתחין פה
 לא יוכל לנקום בו והוא למשל אדון גדול
 כמו ראש הקהל הוא שולחלו אישבזוי׳ואינו
 יכול לדבר היטב ומלוה אותו לעשות איזה
 דבר בזוי וע״י זה בודאי לא ׳שומע בקולו
 אוהו האיש כ>היטב חרה לו שמלבד שמצוה
 לו לעשות דבר בזוי׳ אף גם זאת ע״י איש
 בזוי' שפל ערך ואיבו לפי כבודו .ועבור זה
. חה הראש הקהל רצוני ו  איבו שומע ל
 באמת •שלא ישמע לדבריו. ואח״כ בעלילה
 יבא עליו עבור שלא שמע בקולו.לנקום בו
 ובזה יבא על נכון כוונת הכתובים בירמי׳
 ־שאמר ירמי׳ הנביא להקב״ה הנה לא ידעתי
 דבר כי בער אנכי והשיב לו הקב״ה אל תאמר
-נער אנכי כי על כל אשר אשלחך תלך ואס
 כל-אשר אצוךתדבר כי הנה נביא לגוים
 כסתיך לנתוץ ולכמוש להרוג ולאבד והתמי׳
 היא נגלה כי הוא אמר נער אנכי והקב״ה
. גם מה ער  משלבו שלא יאמר כי הוא נ
 שאמר נביא נתתיך לנתוץ ולאבד משמע כי



 תפוחי וארא והב
 עמך בדבר ותכחד מן הארץ ואולם ב,כור
 זאת העמדתיך בעבור היאותך את כחי ולמען

 ספר שמי בכל הארץ :

 ילאה ביאור הדברים ולשון הבהובים
 ובפרט ווה שהקשו כל המפורש ם
 שאמר כי בפעם זאח אני שולח כל מגפוהי ולא
 שלח כי אס מכה אחה אבל הנכון בזה ע״ד
 שכחבו המפורשים בביאור מאמר בעל אגדה
 ר״י היה בוחן בהם קמניםדצ״ך עד׳׳שבאח״ב
 שהכוונה שחלק מיני מכוח בשלוש חלוקות
 שהם שלשה בחינוח שלמען אשר כיחש פרעה
 הרשע בממשלה הקב״ה ויכולחו העלום
 הוכרח להראוחו כה ממשלחו וידיעתו
 המקפח בשלשה חלקי עולם דהיינו בחימר
 הארץ ואשר עליה ובאויר הארץ וחלקיה
 ובע״ח המדברים ושאינו מדברים. והשלישי
 בשמים ובשמי השמיים ומערכחס ומזלות
0 לעשות  המישל׳׳ בהם שהם כולם נכנע׳
 רצון קונם המושל בהם יע״כ הקדר הראשון
 דצך אשר היה בכחוח הארץ וחומרה להפכם
 כרצונו יחברך. ועד״ש היה הקדר ההוא
 להורו׳ כח הממשלה באויר הארץ ובע׳׳ח ומין
 האדם. והקדר השלישי באח״ב הוא במערכת
 השמים ומזלוח וככביס כי גם מכוח בכורות
 היה הכנעה במזלם הוא מזל טלה כנודע
 עיין בעל עקדה ואב׳׳ן עזרא. והנה בשני
 קדרי המכוח הראשונה היה באפשרות
 הכוונה להחריד לב פרעה ולהכניע אשר
 ירצה לשלח עמו אחרי כי יכיר באמח את
 יכולה הקנ״ה וממשלחו עליו אס כי הוא
 באויר הארץ ושוכביה עכ״ז היא בממשלת
 הקב״ה כאשר ראה ממכוח דבר ושחין
 באחרונה כי היה נפרעוח מין האדם א״כ

 הרי

 ישיב ונא יקבל איננו דרך כבודו וחילול

 השם מפני המון עם ע״כ עונשו בכובד הלב
 והנה עד״ז שוב יש מקום להפלה כי באמה
 בענין אשר חיטא האדם בדרך הטבע ובוחר
ע בזה הכל בידי אדם אבל בדבר שמצד ר  ב
 הטבע היה מאמין או חוזר בחשובה מעצמו
 כ״א עינו הטה אוחו אשר ׳סילק ונמנו
 חזרה השובה נהורח עובש והי הכביד לבו
 בזה יכול ה׳ להשיב לבבו אליו ולמנוע כובד
 הלב אשר הכביד עליו וישוב לאמונה או
 למשובה ובזה ב״ל ביאור נכון על מאמר
 בנרכוח ט׳ ע״ג על המקרא במלכים א׳ ׳״ט
 ענני ד׳ ענני אמר ר׳ אבוהלמה אמר אליה,׳
 ב״פ ענני מלמד שאמר אליהו לפני הקב״ה
 רבש״ע ענני שחרד אש מן השמים והאכל
 כל אש־ על המזבח וענבי שחקיח דעחס
 כדי שלא יאמרו מעשה כשפים הם שנאמר
 ואחה הקבוח לבם אחורניח . והיה בפלא
 בעיני מה (לקום לחפילה זו כיון שדבר זה
 להאמין בנביא הוא מצוה מעצוח החורה וכיון
 שהם מרדו במצוה זו או רוצים למרוד כבר
 חוק ניחן שהכל בידי שמיס חוץ מי״ש וממילא
 כל דבר חורה בכלל . ולהנ״ל נכון מאוד
 שאליהו שפיר התפלל אף כי הבחירה בידם
 ובכוונה מביא קרא דאוהה הקיבות את לבס
 אחירניח א״כ מצד הבחירה כבר היו שבים
 להאמין ונתחייבו כן מחוך כובד עונם בחורח
 עונש ומעחה אם אחה הקבוח גם בידך

 למנוע אה הכבדח לבס ונכון הוא :

 בי בפעם הזאת אני שולח את בל
 מגסותי אל לבך ובעבדיך
 וב;י$זך בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ
 ני עתר, שלחתי אר. ידי ואך אותך ואת



 תפוחי וארא זהב לה
 שילכו רק הגברים הלא אמרו בנערינו בבנינו
 ו3בנותינו. שנית יפלא מאוד דקדוק הלשון
 שאמר מבקשים הול״ל כי אותה אתם בקשתם
 ויתכן לפרש עפ׳׳י מ״ש המגיד מדובנא בפי׳
 הפקוק אחת שאלתי מאת ד׳ אותה אבקש
 שבתי בביתה׳ כל ימי חיי דמלתאותה אבקש
 מיותר דאםשואל זאת בודאי זה הוא מבוקשו
 וכ׳ הוא זלה׳׳ה כי ההשאלה והבקשה הם
 מנינים נפרדים דשאלה אינה אלא הנחה
 להבקשה דע״י השאלה יוגמר המבוקש למשל
 אס אחד רוצה לבקש מחבירו עובה מספר
 לו מעשיות מעבין ס־ובות שעשו לו|אחרים ואין
 כוונתו על אותו דבר עצמו רק על המבוקש
 כי עי״ז יסתבב לדבר גם מעיקר המובקש
 ממנו. וידוע מאמרם אבות אל תהי׳ כעבדים
 המשמשים את הרב ע״מ לקבל פיס . אלא
 היו כעבדים המשמשים שלא ע״מ לקבל
 פיס . ומעתה כוונת דהע״ה היה שאם ישאל
 סתם שבתי בבית ה׳ השומע יאמר כי המבוק׳
 מן השאלה הוא קיבל פיס ולזה פי׳ דבריו
 כי זח הוא שאלתו ובקשתו רק שבתי ולא
 לקבלת פיס וזה נכון לחסיד כאדונינו דוד
 שיאמר אחת שאלתי ואותה שאלה גופה
 אבקש לא מבוקש אחר לאיזה פיס עכדפח״ח
 וזה אפשר כוונת דוד בני איש עד מה כבודי
 לכלימה תאהבון ריק תבקשו כזב סלח ולא
 אמר תאהבון כזב סלה ויתכן ע״ד שאמרו
 דהנה יש במדות בני אדם ב׳ כתות שקרנים
 ומבנים יש שקרנים שאין השקר אצלם
 חמידומרקשיש להם צורך לשקר דרך שאלה
 שיבואו ע״יז למבוקש דרך משל אם מבקש
 עובה מחבירו יציע לפניו איזה שקר ועי׳׳ז
 יחון לו למלאות אות׳ העובה המבוקשת. אמנם
 כת משני׳ מתריס שקר תמיר מחמת תאוה

 וחשיק׳

 הרי נא יוכל לדון עם מי שהוא תקיף ממנו
 אם כי יבער מדעת כי גס לו הממשל׳בעליונים
 הלא איבו בשמים כי אם בארץ עכ״פ כבר
 ידע נאמנה כי הוא מין אדם תחת ממשלות
 הקב״ה והיה אך למותר הראותו כח השלישי
 וסדר המכות האלה המורים על ממשלתו
 יתעלה בעליונים אך למען יודע הדבר באמת
 כאשר הוא כי יד ה׳ מושלת בעליונים
 ובתחתונים ולסתור דעת הפוקרי׳ ומינים
 הראה לו כל אלה אם כי להרצות לשלח
 אה ישראל לא היה מן הצורך כאמור וז״ש
 עתה כלומר בהתחלת סדר המכות השלישי
 בהוראת הממשלה בצבא השמים כי בפעם
 הזאת אני שולח כל מגפיתי כלומר המכה
 ההיא וכל סדר שאחריה בסוג ההוא בעבור
- תדע כיאין!כמוכיכו״־כלומר שהם רק להודיע
 האמת כי תקיף ממשלתו בכל אבל לענין
 שילוח העם איננו עוד מן הצורך בזה וז״ש
 אח״ז כי עתה שלחתי ידי ואך אותך כו׳
 מן הארץ כלומר א״כ במכה זו של דבר הלא
 היה די והותי אשר תכנע לשלח עמי מיראת
 מיתתך בדבר וכל עמך . אבל בעבור זאת
 העמדתיך כו׳ כלומר שכל עבין זה הוא רק
 להראותך כחי המושלת בכל ושיתפרסם
 כן בכל האק ומלואה ובכל השמים ושמי
 שמים והבן כי הוא נעים וקרוב לאמת

 גס׳׳ד :

 פרשת בא
א כן לכו נא הגברים ועבדו את ח׳ כי  ל

 אותה אתם מבקשים ,

 ולכאורה יפלא מאוד וכי בקשתם



 תפוחי בא זהב־
 בקשתם כי באמה בקשו יוחר רק המביקש
 הוא הגברים •והבן כי עכיןנחמד הוא בעה״י

̂ף* נא באזני העם וישאלו.  ה

 בדי שלא ייאמר אותו צדיק ועבדום
 ועכו אותם קייס בהם ואחרי כן
 ייצאו לא קיים בהם אמרו י לו ילזאי שכצא
 •בעלמיני משל לאדם שהיה חביש בבית
 האסורים והיו אומרים לו בכי אדם מוציאי,־
 •אותן למחר מבית האסורים ונותכים לך
 י ממון הרבה. ואומר להם בבקשה מכס הוציאוכו
 היום ואיני מבק׳כלוס נגיכ״בביחמחו המפירש״
 ־דאץ המשל דומה לנמשל ששם היה הגבלת
 זמן לנתינת הממון והיה משמעו שתלויה-בזה
 אבל בעכין זה מ׳ הגיד להם שאם יצאו בלא
 ממון שיצאו קודם לכן גם לפעכ״ד קשה מאוד
 על הלשין ולואי שנצא• בעצמנו שהמיבןלפי
 פשוטו עפ׳׳י המשל שהכוונה שאמרו שרוציס
 בלא רכוש גדול ועל זה לפי דקדוק לשץ אמיתי
 אין נופל לשון בעצמינו מה יתרן אם הולכיס
 בצווחא עם עוד אחרים י או בעצמם והוא
 דקדוק עצום. וע״כ בראה ביאור הדברים
 לפעלד שבלא״ה כבר הוקשה להמפורשיס
 במה שחלה הקב״ה השאלה מכליכסףלקיים
 חבטחחו שיצאו ברכוש גדול כדי שלא יאמר
 אוחו צדיק ואס לא היה אומר אוחו צדיק
 היה הדבר מחויב מצד ההבטחה ולפענ״ד
 הדבר כפשוטו עפ״י מה שביאר הכלי יקר
 ד׳ לשונת של גאולה עיי״ש ועל והוצאה, פירש
 שהכוונה שהקב׳׳ה הוצרן להוציאם בע״כ
 שמאוד נשתקעו בטומאה •וכמו שאמרו במדרש
 רבה שקטרגו על ישראל הללי עובדי ע״ז
 והללו עובדי ע״ז עיי״ש והנה באמח מה

 שנשתקע

 ותשוקה לשקרים •כאשר:שכיח מאוד אנשים
 כאלה . והנ״מ -בין חכחוח האלה כי אומס
 שצריכים לחשקר •מפני איזה מבוקש ואינה
 אצלם תמידית כששומעים ־שקר יוצא מפי
-חנירו הוא לו שונא• כי יודעים ׳שענין
 השקר עולה גדול׳ רק שהם צריכים לה לצורך
 מבוקשם. אבל הכמ השני׳:שהשקר להם
 תמידית לחאוה עיקר המבוקש אצלם הוא
 רק הבקר בעצמו •אדרבה אוהבים כל •אשר
 שקר 5ו ומי ששונא ־שקר מבזין אוחו ולזה
 אמר דוד בבי איש ׳עד ־מה כבודי לכלימה
 יען שאני שונא •השקר הלא אתם חאהבון
 ריק על שתבקשו.בזב קלה כי עיקר המבוקש
 הוא לכס •הכזב . והבן. ומעחה נחזור אל
 :עניננו דחנה-איחאבמס׳ •כדרים •דנדריזרויזן
 מוהר פי׳ יאם המוכר ׳נשבע שלא יחן החפץ
 בפחוח מדי . והלוקח בשבע שלא יחן
 יומר-מן ב׳ דיכרין ואחי׳כ נחרצו שביהם לגי
 דיכרין איןזה נדר ־ושבועה כי ק דרךהתגרי׳
 כי המוכר מבקש •יותר כדי שיעמוד עכ׳׳פ
 על שלשה והלוקח.ג״כ כוונתו.בהבטחת שנים
 שיתנהו לועכ״פ^ג'. ושניהם רוצים בשלשה
 דינרים . היוצא מזה שהשאלה שמבקש המוכר
 ד׳ א?נס •אלא עבור המבוקש שיחן לו שלשה
 ומל זה הלכה מחשבות פרעה כי מרע״ה
ק שילכו הגברים לבד  *ודאי:אינו מבקש י
 •לזבוח וכאשר:פי׳ רס״י עי דרך הטף לזבוח
 •ואשי־ מבקש בנערינו ובזקביט ובבטחינו
 כוונתו ־שיהרלה פלעפלכל הפחות על הגברי׳
 ואם כי^אלתו הוא:חרבה אבל המבוקש הוא
 >רק •הגברים כדרך ׳התגרים ולק אמר פרעה
 לא כן ילכו נא הגברים ־כי אותה אתם
 ע3קשים כי אני יודע שרק המבוקש הוא על
 הגנרים׳ומדויק מאוד לשון מבקשים ולא נקט



 תפוחי בא זהב לו
 בבית האסורים׳ אבל אם התה לפשוע
 שם ביושבו בבית־ האקורץ והוסיף פשעיו על
 חעאו הנקל. אם כי יקר בעיכי אוהבויהמלד
 לעשות עמו לפנים משוה״ד ויוציאו מן
 האקמיץ אף כי איבו ראדלזה. השכל
 מחייב. כי די לד להפקיע עצמו בזה
 שמוציאו ולא יבקש גדולות:. לקבל איזה
 תשורה מן. המלך ופיוסים עבור ישיבתו
 במאסר. לכן דמיונו אנחנו הנה באמתאאע״ה
 אוהבו של הקב״ה שנאמר עליו אברהם אוהבו
 ובחעא קל אמ״ש ידוע מדע נגזרה הגזירה
 דגר יהיה זרעך הנהיאס לא העוו אח״כבני
 ישראל במצרים הכה היה־ צריך הקבי״ה לתשלום
 הזמן עוד לתת להם רכוש ולפייסם על
 המאסר ההוא לא כן כשכתגלגל הדבר כי
 לא היו ראוים ליציאה כי היה להם די
 בהוציא אותם לחרות- ולאי היו ראויםלתשור׳
 ההוא. אמנם כן הקב״השמר הבעאחו ?ןלא
 יאמר אותו צדיק ועבדום וגו׳ קייס בהם
 ואח״כ יצאו ברכוש לא קיים־בהם ט מי מפיס
 הבחינה זו שהוציאם בע״כ וקוים הקב״ה גס
 הבעחום• הרמש גדול, אס כי לא היוראדי׳
 ובזה יתכן מאוד מאמר חז״ל' שבשעיז
 שאמר הקבי׳ה שאלי כסף חהב וה3ינד
 שהוא (נשום הבכוחת הרכוש שהבנרמ
 הקב״ה לאאע״ה׳ אמנם הרי ידעו
 בעצמם שבאם מוציאם בע״כ אינו מח1י&
 בהבעחה זו שלא המרח כי אם• עי׳מ שיצאו
 מעצמם׳ ולא ידעו שהקב״ה רוצה לעשומ
 עמהם לפנים משורת הדץנלכ הביברשמיד
 לא יצאו כ״א אחד זמן ויתעכב־ הדבר עוד
 עד שיהיו ראוים־לצאת: מעצמם ויהיו ראיס
 גם להבטחה זו ח״ש ישראל ולואי שנצא

 . בעצמינו •

 שנשתקעו במצרים׳ בטומאתם זה לא היה
 בכלל הגזירה שגזר תקב״ה כי אם הגירות
 והעוני והעבדות בארץ לא להם אמנם הם
 בעצמן אחד כן נתערבו בגוי׳ וילמדו ממעשיה׳
 מיצרם ושרירות לבבם והנה בהבטחה כה אמר
 ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם
 ועבדום וענו אותם ואח״כ יצאו ולא כתיב
 ואחרי כן אוציאם ברכוש גדול שבאמת אם
 ישראל לא השתקעו א״ע מרצון נפשם לא
 היה צריך להוציאם בע״כ כי כבר הי׳ כקל
 היציאה מהארץ להשלמת זמן הגזירה כאשר
 יושב בבית האסורים כשנשלם זמנויצא מעצמו
 לחרות ולכן כתיב ואח״כ יצאו שכבר כתבנו
 שהגזירה לא היה שישתקעו כ״כ כ״א לקיים
 העינויים והעבדות משך ד׳ מאות שבה ואחר
 שנשילם הד׳ מאות שנה הרי הס ברשות
 עצמם ודבר זה בולד אח״כ שהוליך גם
 ליציאה דיד חזקה ובזרוע נטויה עבור
 הקטרוג ושיקומם הנ״ל וממילא י״ל שלא
 הובטחו על הרמש כי אם על אופן זה
 שיצאו ממצרים מעצמם אבל לא כשזצטרך
 להוציאם ולא יהיו ראוים לגאולה מצד עצמם
 ומשל למלך שגזר על אוהבו בכעסו להושיבו
 בבית מאכךע״י חטא קל ואס כי כיחס אח״כ
 על הדבר וכבר עגמה רוחו על אוהבו אמכם
 כן לא היה יכול ליחל דברו כדבר המלן
 אשר יצא שלא ישוברי־קם וע״כ הוצרך -לישב
 עד זמן המוגבל אמכם עכ״ז הועילו לו רחמי
 המלך כי בבא הזמן המלך מיהר ושלח
 להוציאו בשמחה רבה ונתן לו.מתנות רבות
 למען לפייסו ולשמח לבבו על.מורת. רוחו
 הכהה אשר היה לו במאסר ההוא. אמכם
 כ״ז אס היושב בבית המאסר: מתנהג בטוב



 תפוחי בא זהב
 לחמי עולם עפ״ד האר׳׳י זלת״ה שהובא נשל׳׳ה
 בברכח אמח ויציב ולכן נחרוקנו אז וכמו
 במצודה שמחכין בה דגן כדי לצוד בחוכם
 דגים אמנם אם הצייד א׳׳צ עוד לצידח דגים

 עמקן המצודה מהדגן וזה פשוט מאוד :

י ברכות פ״א דף גי' אמר ר׳ ס מ  ב
 אבא הכל מודים כשנגאלו לא
 נגאלו אלא בלילה כשיצאו לא ילאו אלא
 ביום עיין פרש׳׳י שניתן להם רשות ולולי
 דברי קדשו אמינא דהכוונה היא על גאולת
 ופדות הנפש כמו שביארנו בהרבה מקומות
 והוא מבואר בכל שפרי קודש שהגלות
 מצרים היה מצד הנפש והיו משוקעים מאוד
 בטומאת מצרים ונכנעים תחת השר וגאולה
 זו לא היה אלא ע״י הקב׳׳ה בכבודו ובעצמו
 כשנגלה עליהם במכת בכורות וזה חיה
 בחצות לילה ובכל אלקי מצרים עשה שפטי׳
 וזה נקראת גאולה עיין מפורשי תורה בד׳
 לשונות של גאולה ובראשם בקי כלי יקר
 שהצלח בכורי ישראל לא היה כי אס מצד
 שאז העלם הקב״ה למעלה מן הטבע תחח
 כנפיו וז״ש ואשא אתכם על כנפי נשרים
 ואביא אתכם אלי וזו הוא גאולה כמי שביאר
 שם בכלי יקר שהוא כעץ ארוסין ובשואין
 וממילא מוכרח היה להיות גאולה זו לצאת
 מיד שרי מעלה של מצרים ליכנס תחת כנפי
 השכיבה בלילה. אמנם שיעבוד נופם וחמה׳
 ליציאה מן הארץ משרי הארץ לא נוכל לכנות
 יציאה ני אם לאור היום אשר נעשה הפעולה
ק שהיו במצרים עוד לא יצא מכח  כי כל ז
 אל הפועל ולא נבחן הדבר כי הס ב״ח מהם
 עד יציאתם מהם וזה נקרא יציאה ולכן
 בכחיב הראשון מכר הוציאך ד׳ ממצרים

 וזיינו

 בעצמנו דייקא כלומר שנגיע למדרגה זו
 שאנחנו נצא בלי סיוע הקב״ה וידו החזקה
 ומי יודע אם נגיע לזה. ועכ״פ צריך לזה
 זמן רב וא״כ היו חפצים שיוציאם בע״כהיום
 ובאמח לא יחן להם הרכוש כיון שבאופן
 זה איננו מחויב כדי שיוקדם זמן החימח
 וא״ש גס המשל מאדם כוי למחר מוציאן אוחך
 כוי כלומר שלפי הבנתו היו ג״כ ב׳ זמנים
 מוגבלים שאם ימחינו עד שיהיו ראויס
 לצאח מעצמם באמה יגיע להם רכיש מן
 הדין אבל היה קשה עליהם ההמחנה לזה
 והבן מאוד כי הוא אמיחח הדברים בס״ד

 ליישב כל הדקדוקים דלעיל:

 וינצלו את מצרים :
 עשאוה כמצודה שאין בה דגן עיין
 פירש״, ויחכן המשל עפי׳
 מ״ש בפי׳ הגדה גשם בעל צפנה פענח
 שטעם הגלוח אשר נגזר בארץ מצרים כי
 שם היה ריבוי שפע להספיק לרב עם
 כזה וישראל היו צריכין לפרות ולרבות עד
 למרבה להיות ס׳ רבוא לקבלת התורה ולא
 היה ארץ אחרת לריבוי שפע כזה. פ״ש
 עי׳׳ל שברכת הארץ ההיא משעה ראשונה
 מאח השם היה על חכליח כוונה זושיסחופפו
 בצלם ישראל עד מלאח להם המספר ומשם
 יגיעו לחכליחס ונמצא היה השפע ההוא
 סיבה להיוח בחוכם ישראל שבויי חנם בחוך
 הזמן ההוא וכשבשלם הזמן עוד לא ישובו
 ישראל למצרים עור בדרך שיעבוד כמ״ש
 3ריש חדושי האגדה על מה שאמר ואלו
 לא ה״ציא משועבדים היינו ועפי׳ שאמרו
 *ניסגי התפילה ויוציא אח עמו ישראל מתועם



 תפוחי בא זהב לז
 ששיעבוד המלטה היה אח״כ וראוי שתהיה-
 העיקר האחרונה אבל אם ההזכרה על סרות
 הנפש וגאולסח ושהוציאנו משערי עומאה
 אשר נשקעו מאוד א״כ זה היה רק ביציאה
 מצרים יותר מגאולה אחרונה שעתה אין
 השקיעות כ״כ כמו אז תרע שהרי מבואר
 הוא בכל ספרי קבלה שאם היו נשארים עוד
 רגע היו בשקעים ועתה אין קץ לאורן
 הגלות ועכ״ז בכל יום אנו מחכץ שיבוא
 הגואל האמתי במהרה. ואמנם מי יאמר לכו
 שהיה אז פדות אחר זולת פדות הגוף ואולי
 לא היו ישראל שקיעים כלל בעומאה שהרי
 לא נמצא זה מפורש בכתוב בתורה אמנם
 הראי׳ כמש״ל מהחפזון ומבואר במדרש ש״ע
 שלשעה קלה נתכנסו מכל מצרים ליעמסס
 ק״ך מיל ולמה באמת נעשו כל הנסים האלה
 ומת מקום לחפזץ זה אמנם הוא הדבר
 שדברנו שהחפזון היה שאל״כ היו נשקעים
 לגמרי וזה ביאור הכתוב כי לא בחפזון תצאו
 כי בגאולה העתידה לא יצערן לחפזון בדרן
 הלז וז״ש הכתוב כי בחפזון יצאת וגו׳ א״כ
 מוכרח שהיית שקוע מאור וגם מזה נגאלת
 ע״כ תזטר כל ימי חייך והוא הייבוי לב־
 זומא קאי על הלילה שמחפזון הזה נתחייבה
 הלילה גהזכרה משא״כ אס לא היה כ״א
 חירות הגוף כפשוען שלא היה נתחייב הלילה
 כ״א היום ולחכמים זה הטעם דגורם לרבות
 ימות המשיח אחר כי בחפזון יצאת והיה
 גאולה לנפשות השקועות ולכן לא יבטל
 הזכרון גם לימות המשיח אף שיהיה לך
 חירות אחרת משיעבוד מלכיות אמנם גאולה
 זו לא תהיה עוד כאשר בראשונה ולק
\V\3 מידיבין לזכור אותה לעולם 

 היטב :
 י 10 ו״גד

 והיינו הכוונה על שיעבוד הנפש ולא בזכר
 ארץ מצרים אבל 3פ׳ מסעי הכוונה על
 היציאה מהארץ כי דייק וכתב וב״י יוצאים
 ביד רמה לעיני כל מצרים והיינו שעיבוד
 לאנשי האיץ ושלא היו יכולים למחות בהם
 לזה לא היה הפעולה כי אם בצאתם ממש

 והבן:
ל זה בראה לעב״ד לבאר המשנה \ 3 ע ב  ו
 בברכות מזכירן יציאת מצרים
 בלילות אראב״עהרי אבי כבן ע״ש ולא זכיתי
 שתאמר י״מ בלילות עד שדרשה ב״ז למען
 תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי
 חייך , ימי חייך הימים כל לרבות הלילות
 וחכ״א ימי חייך עוה״ז כל ימי חייך להביא
 לימות המשיח . ונראה להסמיך הנהו דרשות
 דב״ז וחכמים להמשך הכתובים שאמר תחילה
 ששת ימים וגו׳ כי בחפזון יצאת וכו׳ ללנען
 תזכור וגו׳ כל ימי חייך . ויתבאר עפי׳
 שאמרנו שיעבוד הרוחני מה שהיו שקועים
 בטומאה ונכנסו תחת רשותו של הקב״הזה
 כקרא גאולה והיה בלילה ושיעבוד הגוף משרי
 האק היה ביום כשיצאו לעיניהם ביד רמה
 והנה הנפקותא היא דאס זכרון יציאת מצרי׳
 רק על פיות הגוף ולא על הגאולה עיקרה
 ביום שהיציאה הית׳ביום משא׳׳כאם הזכרון
 על הגאולה הרוחנית הוא בלילה שבלילה
 היתה לכן ראוי׳ לזוכרה בלילה וזה הטעם
 דמזכירן יצ״מ בלילה אף דרוב מצות אין
 זמנם בלילה משום דמעשה הגאולה היה
 בלילה עוד ב״מ ג״כ אס תהיה הזכרה לימות
 המשיח שאם על שיעבוד הגוף אפ״לשאחר
 שתהיה גאולה אחרונה יותר שלימה ואין
 אחרי׳ עוד שום שיעבור א״כ די׳ לנו בהזכרת*
 *.אץ ז1וד מקום לתזכיר יציאת מצרים



 תפוחי בשלח זהב
 אוהס והבן היטב כי נכון הוא :

 ףןךץ הוא אפשר כוונח הכחוב ויאמר
 מצרים אנושה מפני בני ישראל כי
 ה׳ נלחם להם במצרים ולכאורה מה נ״מ
 להם מה שבלחם בארץ מצרים היה להם לומר
 כי ה׳ נלחם בנו . ועוד הלשון אנוסה איבו
 מדוקדק ולפי הנ״ל נכון מאוד כי כן אמרו
 ויאמר מצרים אנוסה מפני בני ישראל פי׳
 שאנו צריכים להיוח נסי׳ מארץ מצרים לגמרי
 כי ה׳ בלחם להם במצרים וא״כ אין לנו
 מקום לברוח שמה למצרים כי גם שס יד
 ה׳ בנו וא״כ ע׳׳כ אנו מוכרחים לניס שלא
 לחזור עולמיח כאשר בארנו כי נס יאמר

 מל הנס ולא יחזור לעולם והבן :

 ?fll* בראה בביאור המקראוח הכ״ל
 בשנדקדק עוד מלח מעבדינו מיוחד
י  לכל מעץ ויחכן דהנה רש״י פי׳ לעיל כ
 משעח פקידח ישראל לא שעבדו בהם מצרים
 ועוד איחא במ״ר על המקרא קומו צאו
 מחוך עמי שאמר להם פרעה הרי אחס
 לעצמיכם הרי אחם בן חורין ולכאורה יפלא
 למה לא שיעבדו בהם משעח הפקידה והלא
 לא בקשו רק נלכה ונזבוח שלשח ימיס. וגס
 יפלא על מה שעשאם בן חורין מה שלא
 בקשו ממנו ויובן עפ׳׳י משל לעני שהיה לו
 בן ונחנו בחנוה לאיש בעל חנוח לזמן מוגבל
 ועשאו בניהם שטר חזק בח״ח ובשד״א. ויהי
ע אביו לביחו החחיל החנונילעבוח ס  כאשר נ
 את הנער בדברים ועול גדול על צווארו
 עבודח הפרך ותמיד הוכיחו עד הכאה. ולא
 אחר הנער לכתוב לאביו מה יעשה בו .
 אמנם לא היה ביד אביו לעזור לו כי היה

 לי

 פ׳ בשלח
ף• למלך מצרים כי ברח העם ויד׳םך  ןו̂ן
 לבב פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו
 זאת עשינו כי שלחנו אח ישראל

 מעבדינו:

 לשון כי שלחנו משמע שמרצונו שלחם
 י ויפלא מאוד הלא רק אחר
 המנות הנפלאות שלחם בע׳׳כ וגם לשון
 בריחת היה אפשר לומר כי נס העם ונראה
 בזה כי כבר כתבנו 5פ׳ לך לך בשם
 המפורשים כי ניסה יאמר על הבת ממקום
 זה ולא יחזור לעולם ובריחה היא לפי מעה
 ע״״ש פירשנו בזה ענין בריחת הגר (ופני
 שרה גבירחה עיי״ש . והנה פרעה היה נבוך
 אס הממה באו עבור שחטא בגד הבורא
 או בכוונה שישלח אח ישראל ומספיקא שלח
 אותם והנ״מ הוא לענין שנאמר מי הוא
 המשלח כי אס היו המכות עבור שישלח את
 ישראל לא היה פרעה המשלח אלא הקב׳׳ה
 אבל אס נאמר שהמכות באו עבור חטאיו
 ולא שישלח את ישראל וא״כ אס שלחם נקרא
 הוא המשלח והבה פרעה באמם היה במחשבה
 זו שהקב״ה שלחם כי בסיבה זו מייסר אוחו
 ואח״כ כאשר באו האיקטורץ ואמר נבוכים
 הם במדבר אמר פרעה מעחה בחברר למפרע
 כי המכות היו עבור חטאי ולא עבור שליחות
 סישראל והיה מחחרט על שליחוחם. ומעחה
 המשך הכחוביס הוא כך אחר שביארנו כי
 בריחה יאמר על הבורח לפי שעה ויוגד
 למלך מצרים כי רק ברח העם ויהפך לבו
 ויאמר א״כ מה זאח עשיני כ׳ שלחנו אח
 י:זראל כי אם בבוכים הם אנחנו שלחנו



 חפוו* בשלח זהב לח
 שחפצים בארץ מצרים. אמכם •אשר ראה
 שלא פעל מאומה בכל ז$ היה לו חרטה
 מעיקרא על שלא עבד בהם ועל שמשאם
 בן חורין כיון שלא הועיל מאומה ת״ש ויוגד
 למלן מצרים כי ברח העם כי אס היה
 בדעחם לחזור עוד לא היו הולכים כבריחה
 חה מורה על שמחה עצומה שנפטרו מעונשו
 של זה. ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם
 זיאמרו אם כן מה זאח עשינו בראשין כי
 שלחנו אח ישראל ברצון טוב ועשיומ בכי
 חורין כי עסה אץ בידינו להחזירם כי אנו
 שלחכו אותם חפשי ושבית מעבדינו כי היה
 צער להם על אשר לא עבדו בהם מעת
 התחילו המכות לבוא זמן רב כזה ס׳ רבוא
 אנשים תה עולה למלאכה מרובה מאוד

 והבן כי ענין נחמד היא לשמכיל;

̂]5* הינאדרי בנח ימינך הי תרעץ  ימי
 י אויב:

 &רש״י אותה ימין שהיא נאדרי בכח
 לעזור לישראל אותה ימין
ק אויב ולכאורה יש לדקדק באמת למת ר  ת
 באותה ימין שיפעול טוב יפעול רע ויובן
 עפי׳ משל לאחד שהיה לו אוהב נאמן מאוד
 ואיש שונא לימים נשבו האוהב והשונא בבור
 עמוק והלך איש הזה לפדות את אוהבו
 ובקשו ממנו הון רב אמר לו דע ידידי כי
 הסכום שמבקשין הוא רב מאוד ועכ״פ
 לגודל אהבתי אותך אני מוכרח לפדותך .
 ומעתה כאמר כי אם השני לא היה לו שונא
 רק שלא היה לו אוהב דבק כהשכי ג״כ לא
 היה מחויב לפדותו בהון רב כזה ומכ״ששהוא
 לו שונא וא״כ נעשתה להשוכא הזה רעה

 גדוןלה

 לו שטר חזק עליו ויהי היום אשר הגיע עת
 נשואי אחותו של הנער אמר אביו של הנער
 עתה ידעתי כי אציל את בני מידי הבליעל
 הזה וכ׳להחנוני ידידי היקר הכה לסוף חודש
 זה אעשה נשואין לבתי בבקשה ממך שלח
 לי ביום המוגבל את בני להחעלס באהבים
 על חופת אחותו. והיה נבוך החנובי כדם
 מה לעשות כי שלא לשלחו אי אפשר להעיז
 כל כך כי מה יאמרו הבריות ואם ישלחו לא
 ישוב לעולם התחכם החנובי והתחיל להחניף
 להנער ויהפוך את הקללה לברכה ויאמר
 לו הנך רואה כי יש לך אצלי מנוחה שלמה
 שאתה רוצה בה . כי באמת
 בלא העיטים שעשה לו החנוני היה
 לו מאכל ומשתה כאות נפשו וחשב
 החנוני כי עי׳׳ז שלא ישתעבד בו ובלא זה הי׳
 לו כל טוב שם יחזור אליו ובהגיע תור
 הנערה אחותו של הנער שלחו לביתו ולא
 זכר הנער את החנוני כי זכר את אשר עשה
 לו בביתו. וכן דמינו אנחנו בעת הזאת כי
 הקב״ה הוא אבינו ואנו בניו נתננו בידי
 פרעה בקשר חזק לד׳ מאות שבה ופרעה
 שיעבד את ישראל בפרך ויזעקו בבי ישראל
 אל אביהם וישמע את נאקתם ורצה לגואלם
 ובא משה לפרעה שישלח את ישראל כי חג
 ה׳ להם ופרעה היה נבוך כי ראה שכלתה
 אליו הרעה ומוכרח לשלחם אמר בדעתו
 אחרי שמלבד חשיעבוד חפצים הם ישראל
 להיות פה כי כגן ה' ארץ מצרים רק בשביל
 העוני והשיעבוד אני מתירא שלא יבואו
 עוד אלי מה עשה מיד כשהתחיל הפקידה
 במכות לבוא התיר אותם העבדות מחומר
 והלבנים וכשיצאו אמר להם הרי אתם
 לטצמיכם ובני מורץ אולי ישובו אלץ כיון



 תפוחי בשלח זהב
 אמנ׳ ביאו׳ הענין נכון מאוד על פי מה שביארו
 •המפורשים כי פרעה נקג אחור על שילוח
 העם והכביד לנו לאמונה ראשונה שלו שהי׳
 אומר כי פועל הרעוח ופועל הטוב ב׳ רשויות
 הם ושכל הממה באו מאל! הפועל רע לא
 להכלים כוונה טובה וכמ״ש הבל״ע ז׳׳ל כי
 זה שאמר פרעה ראו כי רעה נגד פניכ0
 יהי כן ה׳ עמכם שהכוונה הוא שאחד
 שישלחם יפעול גס בם ברעה כי כן דיכד
 ולא הכירו כי כוונה הקב״ה לטובה כ״א
 ע״י קי״ס שאז •אמרו מצרים אנוסה מפכי
 ישראל כי ה׳ נלחם להם במצריס כלומר־
 שהיה מלחמחו בעדם ואם ידעו מזה תחילה
 היו מחרציס לשלחם למען ימלטו מרעשס
 ולכן גס כשראו ישראל נבוכים שמחד

ס ה  לדעחס כי כן היה שכוונחו גס להרע ל
^ ח י  ושלא היה הכוונה לשלח לישראל ולכן כ
מ ד י , סטיו ק ל  על השילוח עיי״ש והנה 3
ל  קי׳׳ס ומלחמה עמלר, שראו עין בעין כי כ
p'0 מלחמה הקב״ה עבור ישראל • שגס 
 האמינו האמנה זו שנחחלקו לפפולחםהעל^
 והמריע ולכן לא נחעוררו בלב לקרנ לישראל
ע ו ר  אחרי שאינם בזכרים להטיב להם כ״א ל
 האחרים ולכן אף כי ענין יציאת מצריס
 היה ענץ גדול מאוד כמו שאמרו במדרצן
 על הכחוב עחה ידעחי כי גדול ה׳ מכ3
 אלהיס שאין עבד יוצא ממצרים ומתה יצאו
 ס' רבוא. עכ״ז לא ביחנו עבור ק חשיבלת
ס י ק  ישראל עם קדוש אשר עשה עמהס נ
 כאלה וחביבוחס אחרי שאולי אין המכוון
ת  להטיב להם כי אם הרעה להעניש א
 מצרים וטובחס הם רק מקרה והיא הטובל-
 היוחר גדולה אחר שהמטיב בה לא כיוון
 בעצם להטיב למקבל הטובה כאשר ביאול•

 החוהיל

 גדולה שנשאר בבור אף שזה לא פעל לו
 כל זאח כי אפיי אם לא היה לו שונא לא
 היה מחויב ליחןחוץ לדרך הטבע וקהענין
 ממש כי ישראל הס סגולה הקב״ה והמצרים
 הם שונאים אצלי ומנוחה בקריעת יס סוף
 שהוא נס גדול כזה אם כי עשה הנס לישראל
 שלא כדרך הטבע מפני אהבהו להם. אבל
 למצרים לא רצה לעשוח וממילא טבעו כי
 אפי׳ אס לא היו שונאים אצלו עכ״פ לא
 הי׳ מחויב להצילם שלא כדרך הטבע אם
 אינם קשורים אצלו באהבה רבה חש״ה ימינך
 ה׳ באדרי בכח פי׳ אוחה ימין שהושיע
 לישראל אוחה ימין חרעץ אויב פי׳ שממילא
ק האויב לא שעבשם בזה הימין רק ע  נ
 ממילא בא להם מכח מה שמנע מהם הטובה

 : בא הרעה והבן כי עמוק הוא :

 . יתרו
 ויש^^ יתרו כו׳את כל אשר(גשר, אלקים
 למשה ולישראל עמו כי הוציא

 הי את ישראל ממצרים :

י מה שמועה שמע ובא קי״ס י י ש ל © 
 ומ׳׳ע. ובפסוק כי הוציא
 פרש״י זו גדולה מכולם והדבר תמוה לכאורה
 דא׳יכ ראש הדרשה ששמע קי׳׳ס ומ״ע הוא
 אך למוהר אחר שזו גדלה מכולם בלתי ספק
 היה לו להחעורר על הדבר היוחר גדול
 בעיניו. אמנם ההכרח שהכריחו לרש״׳ לפרש
 לשון הכחוב בשני עניניס הוא כי הכחוב
 עצמו קשי ההחיך שמחחלה כחב כל אשר
 עשה משמע שהתעוררה ביאחו משמיעה
 שאר עניניס וסיים רק בתוצאה העם ממצרי׳



 תפוחי יתרו זחב לט
 ברוך עד שבא יתרו ואמר ברון
 והדבר תמוה שהרי אמרו שירה על הים.
 וכי ח״ו לא היהה הודאתם שלימי כמו של יהרו
 ויתבאר עפ״י דברי הבל״ע דרוש ל״ב על
 המ״ר עולם חסד יבבה ועלינו מה לעשות
 לקלס ולברך והעולה מדבריו שם שעבין
 ההלול מהברואים אינה שוה בכל הברואים
 שבכל הברואים אינו בקרא כי אם בשם
 הלול לא בשם ברכה כי מהם לא יתקלס
 עלאה ואין עושה הלולם פימת שיוסיף עי״כ
 מוספת שבע וברכה כי אס מישראל שמוהיפין
 כח ע״י תפילתם ועי״כ יקרא בשם ברכה
 עיי״ש ופירשנו בזה מאמר המשורר הללויה
 הללו עבדי ה' באיפן ובנוסח יהי שם ה׳ מבורך
 משא״כ אומות שאינם עבדי ה׳ לא שייך
 לומר מבורך רק הלול. ולזת אמר ממזרח
 שמש עד מבואו מהולל שם ה׳ כי הילול כולל
 הכל גם האומות. ואכ״מ. ומעתה אומר אבי
 שאף שישראל אמרו שירה אבל היה קשה
 בעיניהם להעלות בדעתם שע״י הודאתם
 יתעלה כ״כ שיתיסף שפע ברכה בפמליא של
 מעלת ולכן לא אמרו לשין ברוך כי משמעתו
 שיבורך על ידם וזה היה לפניהם ענין חדש
 אשר עוד לא הודע להם עד שבא יתרו
 ואמר ברוך והבין מהברכה ע״י שבחי ישראל
 והנספחים לעם ה' ע״י תפלתם ושבחיהם

 והבן הינוב.
ד העם על משד. מן הבוקר ועד הערב ו מ ע י  ו
 ויאמר יתמ מה הדבר אשר
 אתה עושה לעם מדוע אתה יישב לבדך וכל
 העם נצב עליך מן הכוקר ועד הערב •
 ויאמר משה כי יבא אל" העם לדרוש
 אלהיט כי יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי
 בין איש ובק רעהווהודעמי או* המןיאלהי׳

 ואת

 תחוה״ל בשער הבחינה. 'אמכם קי״ס ומלחמת
 עמלק כבר היה נדאה בעליל הכוונה להעיב
 לישראל ומזה הכירו כי גם יציאת מצרים
 רק על כוונה זו להעיב לישראל. ומעתה
 הכל נכון שבאמת יציאת מצרים בעצמותו
 היה נס שאין כמוהו וקושי עצום כאשר
 מבואר בהרבה כתובי׳ בזכירת י״מ וכי היה
 ביד חזקה האומנם לענין השמועה שיתעוררו
 כדבי עמים אחרים להסקרב אליהם עבור
 חיבתם אצל השס יתעלה לא היה עוד השעה
 כי עוד פג לבבם להאמין האמינה הכתעלה
 מפרעה כי כל הכוונה להרע למצרים ולא
 להעיב לישראל לא כן עתה בשמעם את
 הנוראת אח״כ כי היו רק לכוונת עובה אז
 נתעוררו עוד להפלגת עבץ החיבה אשר
 נראה מאות הראשון אשר היה עוד מופלא
 יותר מהאחרים דהייני יצ״מ בעצמו ולכן
 אחר ששמע ק׳״ה ומ״ע אשר עשה למשה
 ולעמו נתעורר על יציאת מצרים הגדולה
 יותר ולכן בא ודוק היעב כי בזה יבוא הכל

 על נכון כפשועו.
 ףךןך יתרו על כל הטובה אשר עשה ה׳

 לישראל וגוי.
 אמת כמן כפי אשר אמרו חז״ל
 מ בעשה בשרו חדודין על >סורי
 ועונשי מצרים וא״כ לא היהה שמחתו שלימה
 רק על העובהנצמח לישראל עי״כ אבל־ לא על
 מה שנעש׳ למצרים ואם היתה ההצלה ולא הי׳

 מגיעם למצרים עונשים היה שמח יותר.

ל ברוך ה׳ אשד הציל אתכם: ט א  ר

 בגמרא י דסנהדרין גנאי היה להם
 למשה ולגן׳רביאשלא אמרו



 תפוחי יתרו זזזב
ד  כי כאשר ינואו לפניו עניני חחוראס א
ע פ ש  המשפע להראות להםטעמו וכמוקו בכל מ
 הבא לפניו וברבוח הימים יכול להשלים חפצו
 עפ״י רוב המעשה הבא לפני רבו עד יהיר
 שגורים בלבו כל הדינים ג״כ למעשה וא0
ך ר ד  כי מעשה רב וכמו שאמר חז״ל והוא ה
 היוחר ברור לקביעה הלכה מהמעשה אשר־
 יעשה לשעחו ויצלח החלמיד בענץ לימודו
 עי״כ. מ״מ המשך הזמן יוחר ימשך מהוראת
ת ע  הלכה למעשה כי לא יהפרש דיני כ״א ב
 אשר יבוא לפניו המעשה בהזדמנוח העכין
ט ד  ויומשך זמן רב לא כן אם מלמדהו ס
ה מ  הדינים אזי יכול ללמוד לו בכל יום כ
עע  עניניס שינים עד יבוא לחכליחס בזמן מו
 עוד יש הפרש בענץ התייעצות בשעה הדין
ר 3  וההוראה הבא לפניו כי אס התלמיד כ
 רגיל במשנתו מה שלמד כגר אותו עכין.
 כבר יוכל רבו להתיעץ עמו 3טקק הלכה
 למעשה וטובים השניים מן האחד. וכמו
 שאמרו חז׳׳ל ומחלמידי יוחר מכולם לא כן
 כשמלמדו ע״י הלכה לממשה ואין לו ידיעה
 מעיקרא כי אז כל חיקור הדין רק ע״י רבו
 וזכר לדבר מדין הסנהדרין ודיינים דקיי״צ
 רב ותלמידו מונים להם אחד כשלומד אותו
ס ע  הדין אבל אס כבר למד אותו הדין פ
 אחרת מונין להם שנים כמבואר בקנהדרץ
 ומעחה בראה בהחכח הכחובים כי תחילה
 כשירד משה מהר סיני וכל העם היו מחאויס
 לשמוע ולקבל חחורה הנמסרת לו וגם הוא
 חפצו בכך אמנם הטרידוהו טורד המשפטי׳
 והד״מ שבין אדם לחבירו מה עשה ע״כ בחחכס
 שיבואו כל העס דבר יום ביומו אליו ויעמדו
 שם כשיבאו בע״ד לפניו לשמוע א״כ ידין
 ביניהם ואז יקבלו חלפה למעשה בה«שן

 לאת תורותיו. ויאמר יתרו לא טוב הדבר
 אשר אתה עושה נבל תבול ונו׳ עתה ובו׳
 איעצך היה אתה לעם מול האלהימ והזהרת

 אתהם את החוקים וכוי:

 חרירים קשי המובן מהמילה ועד
 סוף וכפל לשון מה שאמר
 ושפטחי והודעה, ויוחר קשה שאלה יהרו
 מדוע אחה יושב שהוקשה לו עמידחן של
̂ל אס היה יודע הדין שהבע״ד בעמידה  ישרי
 א״כ לא היה חסר לו כ״א הידיעה אם באים
 למשפט הלא ראה ושמע טענה הבע״ד
 והחעמקוח המשפט. ואס שאלהו כי לא ידע
 הדין א״כ לא היה צריך להודיע על מהבאים
 כי אם לומר לו כי הדין של בע״ד בעמידה
 וזה דקדוק עלום ויוחר פלא אחרי שכל
 ביאתם היה למשפט כמו שבראה מהכחוב
 שעמדו עליו מהבקר עד ערב למשפט א״כ
 איך אפשר שכל ישראל יהי׳ צריכין לדון
 בפ״א ולא היו צריכין אלא מי שהוא בע״ד
 והרי הכתוב מפורש שכל העם היו בצבים
 עליו והוא תימה. וע״כ נראה בעיני פשט
 הדברים שבאמת היה על משה אז ללמד את
 העם דעת אשר קיבל מסיבי ללמדם לזקנים
 ולישראל ואמנם היה עליו ג״כ משא משפט
 העם ולא ידע משה מי לדחות מפני מי
 ששניהם היו עליו חובה גמורה לדון דין
ק  אמת לשעחו ות״ח כנגד כולם א״כ י
 בלבו הנהגה זו והוא כי באמת יש שני
 דרכים למסור לתלמידו דרכי ההוראה ודיני
 ממונות או ללמד על הסדר דינים עפ״י ש״ע
 וכיוצא אשר יוקבע בלב תלמידו כל הדינים
 אשר יבואו למעשה איך להורות ואמנם יש
 עוד דרך אחר ללמד הלכה למעשה כלומר



 תפוחי יתרו זהב מ
 מתחילה כל כללי ופינוי העגיבי© כמו כן
 יצוה הוא כל כללי ופינוי עניניהס ואח״ז
 יוכלו להויות ולדין כמה אלפים מתם ונשאו
 אתו במשא העסוכ״אעל מקומו יבא בשלום
 והבן כי הדביים הם כפתוי ופיח בק״ד.

 פ׳ משפטים .
ך המשפטים אשר תשים לפניהם. ל ^  ו

 לפניהם ולא לפני ע״א ואפי׳ ידעת
 בדין אחד שהם דנים אותו
 כדיני י5ןראל אל תביאהו בערכאות שלהם
 שהמביא דיני ישראל לפני ארמיים מחלל
 השם ומיקר האלילים להשכיחם שנאמר כי
 לא כצוריבו צורם ואויבינו פלילים. ויפלא
 מאוד אחר שאינו הולך בערכאות אלא ברין
 זה א״כ אין כאן חילול השם ואין כאן עדות
 לעילוי יראתם ויותר קשה להבין מה שמביא
 ראיה מקרא דלא כצוריבו צורם ואויבינו
 פלילים ויבואר הדבר על נכון דהבה לכאור
 אחר שאמרו חז״ל לעולם יראה הדיץ כאלו חרב
 מונחת על צווארו וגהיבם פתוחה לפניו
 מורא יעלה על ראשו להיות דיין אפי׳ אם
 יפסוק באמת כדין וכדת של הורה מ״מ יראה
 וידאג אולי עעה חלילה ולא כן האמת וגרם
 היזק לאחד או לשני. אמנם כבי יש לנו
 הבטחה אלהיס כלב בעדת אל ואם יואה
 הקב״ה שהדיינים הס ייאיאלהים אנשי אמת
 ודנץ דץ אמת לפי דעתם אין לך אלא שופט
 שבימיך צריך לשמוע לו אפי׳ אומר על ימין
 שהוא שמאל ואס כי באמת טעה וגם הזיק
 י לשני הלא אלהיס הוא שופט צדיק הוא

 י ישפיל וירום ויעשה איזה דבר מזה הניזק
 יגבה

 הזמן את כל ההורה ובזה יצא י״ח שניהם
 להגיד לבע״ד דבר המשפט ולעם השומעים
 יהיה להם כלימוד החוקים והמשפטים הישרי׳
 אשר יורה להם. ולכן יתרו שלא הבין טעמו
 הוקשה לו בראותו שמטריח אליו כל העם
 מבוקר ועד הערב והמשפטים הס בין אנשי׳
 מועטים שביניהם וז״ש מדוע כו׳ יכל העם
 ניצב עליך מבוקר ועד הערב ואולי גם על
 העמידה שהלימוד היה בעמידה בדורות
 הראשוכיס והוצרך לעמוד והוא לא ידע שבאו
 בכוונה לשמוע וללמוד וע״ז השיב לו מרע״ה
 כי יבא אלי העם לדרוש אלהים כלומר שמצי׳
 ללמוד ממני כי יהיה להם דבר בא אלי
 כלומר גם עניני דו״ד ומשפטים באים לפני
. וע״כ  אשר לא אוכל ללמדם על הסדי
 ושפטתי בין איש ובין רעהו והודעתי להם
 את חקי האלהים ותורותיו ע״כ פשר הדבר
 שביניהם כי כל המשפטים ישמעו כולם
 וממים יל^דו חוקי התורה בהמשך הזמן
 ובזה יתקיימו שני הענינים וע״ז אמר בבול
 תבול כי א״כ יהי׳הואעביןאשרימשדזמןרב
 מאוד וגם לא תוכל לזאת תמנ׳ דיני׳ שיסייעוך
 במשא העול כיון שאץ להם לימוד אחר רק
 בשעת הוראת המעשה וע׳׳כ יעצהו שהיא
 ילמד להם כל החוקים והמשפטים המשך
 זמן מה בסדר לימוד דיכי׳ כי אז יוכלו ללמוד
 הרבה מנינים בהמשך זמן מועט ונוכל לומד
 כי מה שאמר לו הי׳ אתה לעם מול האלהים
 כוונתו כי כאשר הורהו ה׳ כל החוקים על
 הסדר להורות כל אשר יקרה לפניו ולא נסמך
 ע״ז שיצוונו בכל עת שיצטרך אף כי משה
 היה יכול לקבל הדיבור &ימת שירצה וכמו
 שאמר בפ׳ טמאים עמדו ואשמעה מה יצוה
 ה׳ לכס כמ״ש שם רז״ל ע״ש אעפ״כ הורהו



 תפוחי משפטים זהב
 וכיון שהשיח׳׳ש מברן, אח המזון במיעיר
א ל י מ מ  הוא יח״ש ודאי יודע לצמצמו כראוי ו

 והסרוח, מחלה מקרבן :

 תרומה
 ייקחו לי תרומה

ך ד ו  פרש״י לי לשמי ולהבין מה צ
פ"י מל-  להקב״ה במשכן נראה ע
 דאיחא במד׳ משל למלך שהיחהלו בת יחיל•׳
ך  רצה להשיאה אמר לבעלה בחי שבתתי צ
ך  יחידה היא לפרוש ממנה איני ימל. לומר ל
ל  אל חפלה איט יכול לפי שהיא אשתך. ע
 מקוס שאחה הולך עשה לי ביח קטן שאדור•
 אצלכם כך אמר הקב״ה בחחי לבה הסורל-
ר ח  עשו ל׳ ביח זה משכן שאדור בו ולפי״ז א
ך ר ב ת  נחיבח החורה היא חדר לכבוד שמי י
 כדי שימר אצל החורה וז׳׳ש חז״ל מיוסשחר3
א ל  ביח המקדש אין לו להקנ״ה בעולמו א
ן ו ל ק מ  ד״א של הלכה כלומר אחר שחרב ה
 אץ לו רק ההורה ולא בית שידור בתיער

 והבן בזה מאוד.

1 ל' לשמי י י  באופן אחר יתבאר מ
ל  י בצירוף דני' יש״י שפי׳ ע
 מרומה הפרשה שיפרישו ל׳ ממונם כרשו
 מה בעי רש״י בזה גם לשון מקש תרועלכי
 ונקדים לפי בפ׳ נכורים לא בערתי ממכר
ל ה  בטמא ולא אבלחי ממנו באוני עשיתי ה
 מצומך אשר ציויחנו ופי׳ רש״י שמחל^
י ת ח מ  ושימחתי ולהבין אץ• ברמז בזה ש
 ושימחתי בראה לפרש עניי דברי המגיז-
ך ב ב  מדובנא על מקרא בחן חחן ולא ירע ל

 הי!ק

 יגבה מעותיו מן המזיק באיזה מסחר. או
 מציאה ימצא אשר יאבד המזיק. ולזה כיוון
 שלמה המלך ע״ה בקהלת ועוד ראיתי החת
 השמש מקום המשפט שמה הרשע ומקום
 הצדק שמה הרשע אמרתי אני בלבי אח
 הצדיק ואח הרשע ישפוט אלהיס כי עח
 לכל חפן ולכל המעשה שם פי׳ אס כ׳ גס
 במקום הצדק שמה הרשע אמנם ישפוט
 אלהים הדבר ויחזיר לבל אחד אח שלו.
 והבה כ׳׳ז בדיני ישראל אשר אלקים כלב שם
ק י דץ  אמנם בערכאות עכום אס כי ד
 זה כדיני ישראל ממש אמנם אין שם השכינה
 וא״כ אי אפשר לדין אפי׳ דין אמח כנ״ל
 וזה כוונת חז״ל שהמציא דיני ישראל לפני
 ארמיים מחלל השם ומיקר האלילים כי בע״כ
 שבדעחו הוא שגס פסילי אלהיהם יודעים
 ומבינים. וראיה מקרא דלא כצורנו צוים
 פי׳ אחרי כי לא כצירבו צורם וא״כ אויבינו
 פלילים בחמי׳ היו לא חתיה והבן כי ככון

 הוא.

ך את לחמך ואת מימיך והסרתי י ף ב  ו
 י סהלה מקרגך:

ל טפ״י הידוע כי רוב החלאים באים " J 
 להאדם מחמס המאכל אם יאכל
 שחוח ונכדי צרכו הבה יוחלשו האיברים .
ק אם יאכל יוחר מן הראוי אץ בכה  ו
 האיצטומכא לעכל אח המזון ויבא ג״כ לידי
 חולאים. יאס היה האדם אפשר לו לצמצם
 מזונו כפי הראוי לפי מזגו היה טלול מהרבה
 חולאים. •ואולם אין זאח בידי אדם וז״ש
 וברך את לחמך ואח מימיך כמו שדרשו
 יז״ל אוכל קימעא ומתברך במין מיעיו.



 תפוחי תרומה
•: f הר״ן בדרשות שפי׳ טקח הברכה 

 לנו תורת אמת שהכוונת שכחן לני אמקס
 התורה שאף אס לפי שכל האנושי יוכרע
 היפך האמת אשר במרום אעפי״כ יוקבננ
 כן ההלכה וז״ש לא בשמים הוא עיי״ש וז״ש
 הקב״ה נתן תורה לישראל כלומר אף שהוא
 היפך תורתו האמיתית ואעפ״כ שמח. ואפשר
 זה גם ביאור הכתוב כי לקחנווב כתתי לכם
 חולתי אל תעזובו כלומר אף שבאמיבהן הקב״ת
 התורה לישראל שאם יהיה שכלם כלאת להשיג
 האמת מנד שכלם האנושי אננפ״נ יקום
 כמוהם לא על זה יסמכו שלא לייגע כלל
 בתורת ה׳ לחקור האמת ויעלה גיל דעתו
 לומר כי אין צריכים עוד לזה אחר שכבר
 ניתנה לנו למתנה כי באמח לא כן הוא
 ^ מתחלה צריך אדם למשות כל הפעולת
ה עד מקום ששכל האנושי ונגיע ד י ק " 
 ואח״כ אם ילאה שכלו להשיג האמת אז
 יוכרע האמת עפ״י השכל וכמו שביאר הר״ן
 שם מאי דאמר בפ׳ הפועלים מאן ביכה רבה
 בר נחמני אף שהוא מין אנושי ישיג האמת
 כי יגע ותשתדל יותר מהם וזש״ה כי לקח
 טוב בתתי לכם באופן כי תורתי אל קעזובו
 לייגע בה עד שילאה שכל האנושי להשיג
 יותר אז היא במתנה ומ״מ מוכח כי הקב״ה
 שמח בהמתנה מן רישא דקלא שמשבח׳
 המתנה שנתן להם מוכח ששמח בקבלת
 המקבל המתנה והבן כי היל נכון

 בעה״י :

 פרשת תצוה
 י באהל מועד מחק לפרוכת יערך אותו

 חוקת עולם לדודותש מאת נ״ י
 יא 11 זה

 היה די לומר נתון ואל ירע לבבך וכ׳ הוא
 זל״ה כי ידוע שעיקר המצוה לעשות׳ בשמח׳
 וטוב לבב -יגודל שכרה נוכל להבין מן העונש
 תחת אשי לא עבדת בשמחה ובאמת בכל
 המצות בקל לקיים בשמחה אף כי יש בה
 חסיון כיס כמו תפלין ציצת מזוזה אתרוג
 אמנם בשעת קיום המצוה כבי הפייש המעות
 מכיסו ושוב מקיים בשמחת לא כן הצדקה
 אשר אם כותנה לעני מוציאה מכיסי. בודאי
 קשה לעשות׳ בשמחה כי חביב ממונו מגופו
 אבל אס היה מפריש קודם הנתיבה מעות
 לקופה אז גם צדקה יכול ליתן בשמחה וזש״ה
 כתן מתחלה תן המעות בקופה . ואח״כ תהן
 וממילא לא ירע לבבך עכ״ד זלה״ה וזה הכובה
 בערתי הקודש מן הבית ואח״כ בסתיו ממילא
 עשיתי ככל מצותך אשר ציויתכי אין חילוק
 אצלי בין זה לשאר מצות אלא כולם שויס
 אתרוג וצדקה הכל בשמחה . וזה שמחתי
 שעשיתי המצוה בשמחה ושימחתי אחרים .
 ולכן אם ישראל רוצים ליתן תרומה לי לשמי
 בשמחה אשר ידבכו לבו אי אפשר כי אס
 ע״י תרומה הפרשה שיפרישו ממוכם כרבה
 בטרם יבוא הגזב׳ לקחת ואז תקחו את תרומתי
 סריימה שלי מאחר אשר הפרשתם אותה
 קודם והיתה בשמחת וכדיבת הלב ע״כ :

׳ ברכות אדם מוכר חפץ לחבירו | ד מ  ב
 מוכר עצב והלוקח שמח . אבל
 הקב״ה איכו כן כתן מורה לישראל ונןמח
 עיין מהרש״א . ואמנם *עדיין צ״ב עכין
 הנתינה והרי אינה דומה למתנת ב״ו או
 מכירתו שהוא חסר חפץ זה מעת אשר הוציאו
 מרשותו וראוי להיות עצב משא״כ בנתינת
 התורה *־ישראל וביאור הענין עפ״י דברי



 תפוחי תצוה והב
 במעשה הקא צירוף מישראל כ״א מאהרן
 לבדו א״כ היה עולה ע׳׳ד שהשמן ג״כ יביא
 מביחו ולא •הי׳ משל ציבור וע״כ אמר הכתוב
 מחוץ לפרכח יערך אוחו אהרן ובניו להורת
 כי הוא העיקר נכ״ז ואין בזכוח אחרים כלל
 כמ״ש הרב כלי יקר ואמנם לא יעלה ע״ד
 שהשמן כשר להביא משל יחיד דהייט משלו
 לכך אמר חוקה עולם לדורוחם מאח ב״י
 כלומר שחוק׳ הוא זו שיהיה השמן מאח ב״י
 אעפ״י שאין משחחפים במעשה זו והבן כי

 הוא ענין נכון מאוד :

 באופן אחר י״ל ויחיישב גם מלת
 1 לרורוחס עפ״י מה דאיתא

 במ״ר שם שהקב״ה אמר לאהרן לגי־ולה מזו
ת  אחה מחוקן הקרבנוח בעלים אבל הברו
י י פ  לעולם אל מול פני המנורה יאירו ו
 הרמב״ן שקאי על נר חנוכה שהיה בזמן
ה ז  חשמבאי וגס׳ כלי יקר הוסיף ביאור ב
 שבאמח עיקר מצוח אהרן שיאירו אל מול
 פני המנורה להודיע שא״ל לאורה רק לעדות
 שהשכינה שורה בישראל יע״י שהיה דולק
 נר מערבי יוחר משיעור שמן שלו וכמו כן
 הורה ע״ז הנס בנ״ח שהיה שמן על לילה
 אחח ודלק ח׳ ימים ולהורה שהכינה בקרב
 ישראל אף בגולה ועד״ז פי' הכחוב בהעלוחך
 אח הנרות אל מול פני המנורה ותזהר בזת
 להיות מתקדש ש״ש על ידך שישרה
 בקרב ישראל אז יא־רו שבעה הנרות לעולם
 אף בימי הגולה לפרסם השראת שכיבתו ע״ש
 היטב בביאור . ואמנם נ״ח שאינם בטליס
 חלוקים מנרוח שבמקדש שנרוח שבמקדש
 אינם ראויס להדליק כ״א מכהנים . אבל
 בנ״ח כל ישראל כדאיס לזה ומחפרסס

 השראה

 ב׳ך״, שקרא הכחוב דבר זה חוקה וגם
 לדומחס אין לו מקום כאן פשיטא
 שמלוה זו תקבע לדורוח וגם מאח ב״י אין
 לי הבנה ונראה על פי מ״ש בפי בהעלוחך
 על מה שאמרו במדרש שם שאהרן נחיירא
 על שכל הנשיאים הקריבו והוא לא הקריב
 ואמר שמא בשבילי אין הקב״ה מקבל שבטי
 לכך אמר לו בהעלוחך וביארנו שם דאף
 שכל הקרגנוח שהקריבי הנשיאים היו ע״י
 שבט לד ואיך יעל׳ ע״ד שנחרחקו מאח כבודו
 יחברך אמנם חשב כי בשאר הקרבנוח י״ל
 שזכוח שאר השבטים וחיבחם אהבה קלקלה
 השורה לקבל הקרבן אף ע״י שליח שאינו מרוצי
 שעיקר הקרבנוח חלויס בצבור ובבעלים
 המביאים הקרבן והני כהני שלוחי דרחמבא
 נינהו וגז״ה הוא שזר לא יקרב אף אםה^
W . כשר יוחר וחסיד מכל בני הכהונה 
 עיקר רצון הקנ׳׳ה בקרבן חלוי -בבעלים
 משא׳׳כ משבט לוי לא היה מרוצה הקרבן
 לכך א״ל בהעלותך כוי שזה היה רק ע״י
 אהרן ונדקר הכס שהי׳ בנר מערבי היה הכל
 •לפי כוונת המדליק ומעריך הברוח כמ״ש
 •בכלי יקר וזה לא היה בזכוח אחר רק בזכוח
 אהק שהרי לא נשחחף בזה שוס מעשה
 ימאחריס שבקרבן יש סמיכה וחנופה בבעלי'
 זאכילחם ישא״ד אבל כאן במנורה עיקר
 המעשה ומחשבה רק ע״י הכהן. ובזה בראה
 לעין כל שאהרן ראוי לזה מצד עצמו לא
 בזכוחו של אחרים והבן והנה כל קרבנוח
 גיבור גאים משל ציבור לפי שעיקר הקרבחס
 הוא ע״ש הציבור ולזכוחס לק ׳״ל שבאו משל
 ציבור והכהניס רק שלוחים נדבר ולכן נחקנו
 אנשי מעמד מכל ישראל שיהיו בעההקרב׳
ק מניד משא״ב בירות שלא הי׳ כלל ו ק  ה
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 וגם דקדקנו על אמרם ז״ל שהשכינה שורה•

 כישראל ולא אמרו ששורה נמקדש.

 אבל יתכאר עפ״י דכרי המפורשים
 שיש שני מיני השראה השכינה
 בקרכ ישראל האחד מצד מקום המקודש
 בכהמ״ק המקודש ומכוון כנגד מקדש של
 מעלה וכן עתה ע״י מקדש מעע שכסוכינו
 כתי כנסיות וכהי מדרשות שעלולים להשראת
 השכינה מצד מקומם אמנם יש קדושה
 נוספת משכינמו השורה על הצדיקים אשר
 ראוים שתשרה עליהם שכינה. והשראה זו
 היא עוד קדושה מספת מאשר יקודש ע״י
 המקום וכמ״ש הרמכ״ן ככתוב ולדבקה בוי
 שהצדיקים הם מעון לשכינה ממש ועיין יערום
 דכש על מאמר חז״ל ככרכות כל הקוכע
 מקום לתפילתו אומרים עליו הי חסיד הי
 עניו מתלמידיו של אכרהס אכינו שנאמר
 וישכם ככוקר אל המקום אשר עמד שס
 שהענווה היה כזה אחרי שא״א ע״ה היהה
 הוא כעצמו מרככה לשכינה והיסה קדושתי
 עליונה מקדושת המקום אעפ״כ כחר
 להתפלל כמקום מקודש כאלו אינו ראוי
 להשראת השכינה כ״א מצד המקום עיי״ש
 ורכינו מהר״ם אלשי״ך כיאור כזה והליץ ע״ז
 כפ׳ תרומה מש״ה ועשו לי מקדש ושכנתי
 בתוכם שכוונתו שהקכ״ה חפצו ורצונו שתשרה
 שכינתו בקרב ישראל ומצדם תשתלשל
 הקדושה לבהמ״ק עיי״ש באריכות כועס
 דבריו הקדושים ועד״ז פילשנו שם כפר׳
 בלק הפסוק מה נוובו ע״ש. ולפ״יז כשתשרה
 השכינה במקדש אין לנו מבחן אם הוא מצד
3 זלה״ה בפסיק,  קדושת ישראל וכמ״ש הר
 ושמתי כתוכם או מצד המקום המקודש

 ואינו

 השראה שכינה כישראל וזהע״י זכות שהדליק
 אהרן הכרות כאופן שלא יאמרו לאורה הוא
 צריך כ״א לעדות שהשכינ׳שורה כיראלוככר
 כתכנו שמה שנצעווה מחץ לפרכת הוא ג״כ
 שלא יאמרו לאורה הוא צריך עיין כ״י חש״ה
 מחוץ לפרכת העדות ועי״כ יתפרסם שלא
 לאורה הוא צריך כי אם לעדות שהשכינה
 שורה כישראל ועי״כ תזכו חוקת עולם
 לדורתם שהנרות יאירו לעולם מאת כ״י
 כלומר ולא עוד שלדכר זה יזכו כל כ״י
 דהיינו נ״ח ולא ע״י הכהנים לכדם וגם זה

 כיאור נכון:

ק לפרוכת העדות יערוך. ח  מ
 בגמלא שכת כ״כ ע״כ וכי לאורה
 הוא צריך והלא כל מ׳ שנה
 שהלכו ישראל כמדכר לא הלכו אלא לאורו
 אלא עדות הוא לכאי עולם שהשכינה שורה
 כישראל. מאי עדות אמר רכ זה כר מערכי
 שכוהן בה שמן כמדות חכרותיה וממכה היה
 מדליק ובה היה מסיים ע״כ נספר אפיקי
 יהודא נתקשה קושי׳ עצומה דמשמעומ הסוגי׳
 כאן שנס של כר מערבי לא היה אלא מצד
 השראת השכינה והרי בגמרא דיומא חשיב
 חמשה דברים שחסרו ואחד מהם השראת
 השכינה והרי נר מערבי היה דולק גם במקדש
 שני עד מות שמעון הצדיק עיי״ש והנה
 כחדושינו לקמן פ׳ כתעלותךכהכנו כזה ענין
 נכון ואמתי שכלא״ה צרין כיאור איך יהיה
 בזה עדות כרורה על השראת השכינה ואס
 כאמר כי אין מקום לנס בלי השראת שכינה
 הרי היו עשרה ניסים במקדש ולמה י0לא כס
 הזה כעדותו על השכיכה משאר כיסים כולם
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 עולה על הדעת כלל ופשיטא שמשתמש במה
 שרוצה ורגיל בביתו כרצונו ואין בו מדרך
 ארץ להצניעם עבור האורח שאין לו כלים
 כאלו ומעתה נאמר גם בענין זה בהדלקת
 הנרות אחר שראינו שחפץ ד׳ באור שלנו של
 הדיוטת ולא באורה אשר עמו שריה נהורא
 בזה יש מבחן גדול אס השראת שכינתו מצד
 המקום המקודש או מצד ישראל שאס הוא
 מצד המקום הרי אנו כאלו מאוכסנים אצלו
 ית׳ שהמקום הוא בית ה׳ ואנחנו כאורחים
 שבאיס ללון שס אמנם אם השראת השכיבה
 מצד ישראל והם מעץ לשכינה הרי הוא
 להיפך כביכול כאלו הוא מאוכסן אצלינו
 ואחר שבארנו שאם האורח היה מתאכסץ
 אצל המלך לא היה המלך מצניע פנסין
 הנכבדים שלו עבור אורח אוהבי. ומאשר
 שראינו שהמלך הנכבד פוסל אורו היקר וגזר
 להשתמש בכלי הדיוטת שלנו הרי נתברר
 שהוא כביכול כמלך המתאכסן אצל אוהבו.
 הרי המבחן חזק שהשראה מצד ישראל עצמם
 ולכן צוה להאיר נר שלנו ואמנם המצוה עצמה
 קבוע לדורות ואילי יש בה אח״כ איזה שינוי
 ושוב אין השראה עוד כי אס מצד המקום
 אמנם בנר מערבי שהיה דולק בנס ראינו
 עץ בעין כי עדיין חובה עלינו כבראשונה
 להאיר נר שלנו ושהקב״ה חפצו בזה ופוסל
 הנר והאורה שלו זה מורה שראוי להיות
 כן וע״כ שהקדושה מצד ישראל והוא כביכול
 האורח וז״ש זו עדות שהשכיבה שורה בישראל
 דייקא ולא במקדש ולכן אין רצונו להשתמש
ק והבן כי ביאור  בשלו רק בשלבו מצד דרך א

 יקר הוא:

 ומעתה סרה ג׳יכ פליאה הרב
 אפיקי

 וחינו מצד ישראל ובאמת אם הוא מצד
 קדושה ישראל ראוי שחהיה חבה יחרה
ת כי הוא מצדם ואמנם ע״ז נראה ע ד ו  נ

 לדעתינו מבחן טוב מצד נס נר המערבי
 וכינו שנבאר דהנה במדרש פ׳בהעלותך איתא
 בהעלוחך כוי זש״ה גס חושך לא יחשיך כו׳
 כחשכה כאורה וכי לאורה שלנו הוא צריך אלא
 משל למלך שהיה לו אוהב. א״ל הרע
 שאצלך אני סועד לך וחקן לי הלך והחקין
 לו מטה של הדיוט שולחן של הדיוט
 כיץ שבא המלך באו משמשיו וסבבו מנורוח
 זהב מכאן ומכאן כיון שרא׳ אוהבו אח כל הכבוי
 החבייש והטמין כל מה שהתקין שהי׳ מעשה
 הדיוטה. א״ל המלך ולמה לא חקבח לי
 כלום א״ל אוהבו ראיחי כל הכבוד הזה
 ונתביישחי לכן הטמנחי אוחו מעשה הדיוטה
 א״ל המלך חייך שאני פוסל מה שהבאתי
 ואיני משתמש אלא בשלך כך הקב״ה אשר
 נהורא עמיה שריה והוא אומר לישראל התקינו
 מנורה ונ־ות ועשו לי מקדש ושכבהיבחוכם
 ע״ש. ובזוה״ק כתג על דברי המדרש כי
 באמה כן הדרך להנהיג עצמו כאושפיזא
 ואכסביא דיליה כשמחאכסן אצל אחרים
 וכדרך שהם משחמשיס אף אם דרכו בביחו
 בכלים יקרים מאלה ע״כ אמנם בראה מן
 השכל שאין דברים אלו אמורים אלא עד״ז
 שאם אדם בכבד ועשיר מתאכסץ בבית
 אכסניא שאין רגילים בכלים יקרים כמוהו
 הדרך ארץ הוא שאף הוא יפחת מכבודו
 וישתמש בכלים שלהם. אמנם אס איש נכבד
 כזה מתאכסן אחד בביתו שאין לו בביתו כלי
 כסף זה אץ סברא שבשביל האורח יניח הוא
 מכבודו מלהשתמש בכלים שרגיל בהם וישתמש
 בכלים שרגיל האורח בביתו זה דבר שאין
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 בה לישראל ע״י בכין כהים והמרעה וחנוכה
 שקרוי על שמם והוא חכוכח בכי חשמוכאי
 ולפיכך הסמיך פרשה זו לפרשה חנוכה
 המזבח עכ״ל שמשמעם הדברים שהיה כעין
 חנוכת המזבח שבראשונה ועל שם חנוכת
 בית שני והרי למה היה ע״י הדלקת נרות
 וגם מה שקבעו עיקר הזכרת הנשים בימים
 האלה רק על שם הפך של שמן. ולדברינו
 יובן היטב אחר שבארנו ההבדל בין מקדש
 ראשון לשבי כי בראשון היה השראת שכיבה
 גם מצד המקום עצמו גם אם לא היו ישראל
 במעלתם הגדולה לא כן בבית שני וגם
 כתבאר כי המבחן הוא מצד הדלקת הנרות
 כר מערני לא ע״י קבלת שאר קרבכות
 לרצון כי זה איכה הוראה מובחכת להשראה
 שכיכה מצד ישראל עצמם כ״א על המקום
 ולכן במקדש הראשון היה חנוכת המזבח
 ע״י קרבכות כי זה לבד היה ג״כ די שתהיי
 השכיבה כבר שרוי במקומה ולא יופסק
 הדביקות קדושה מעדת ישראל יהיה איך
 שיהיה מצד המקום ולא היה ההכרח כ״כ
 להוראת השראת השכיכה השכי׳ מצד ישראל
 עצמם לכן היה עיקרם החכוכה בקרבכות
 והדלקת הכרות לחוס׳ חבה יתירה הנודעת
 להם אבל לא היתת עיקרית כ״כ משא״כ
 במקדש שני שמצד המקום כבר חסר
 ההשראה כמש״ל מש״ס דיומא והיה ההכרח
 להשראת השכיכה רק מצד ישראל לזה לא
 היה מבחן כי אס מצד הדלקת הכרות לכן
 היה החנוכה ע״י נס זה של •שמן שדלק ולכן
 היה הנס הכרחי להראות שחזרה עטרה
 ליושנה ושישראל ראוים לכך ולכך קבעו
 הנס על הפך שמן והבן כי הוא עכין נכון

 למשכיל :
 וידבר

 אפיקי יודא ששם ביומא לא אמרו
 שחסרו בתוך החמשה דברים השראת שכיכה
 כ״א קדושה המקודשת מצד המקום בעצמו
 כי השכיכה השורה עבור ישראל זה אין תלוי׳
 במקדש ראשון ולא בשכי כי הוא עכין בפ״ע
 וכמה צדיקים גם לאחר חרבן הועד עליהם
 שראוין שהשרה עליהן שכיכה וכן קודם
 בכין המקדש אשר שרתה עליהם השכינה
 וכיון שהכר היה דולק מצד השראת שכיכה
 בישראל ממס הרי היה גס בבית שכיחה

 ברור מאוד.
 לפרש בזה דברי המ״ר
 שאמר הקב״ה לאהרן על שלא
 הקריב קרבן עם הנשיאים חייך שלך גדול
 משלהם. שאתה מטיב הברות ולא עוד אלא
 שלהם בטל ושלך קייס ותמוה מאין הוציאו
 שהדלקת נרות גדול מהקרבת קרבכות וגם
 אס שלהם בטל בחורבנו של בית בעו״ה גם
 הטבת הכרות אינם עיין רמב״ן בהעלותך
 והמשכיל יבין לדרכנו כי אחר שהטבת
 הנרות מורה על השראת השכיבה מצד
 ישראל והוא גדול מהשראת שכיכה שמצד
 המקום והקרבכות אינם מורים כי אס על
 קדושת העקום לבד לא כן כר המערבי
 מורה באצבע על קדושת ישראל לכן אמר
 שזה גדול וגם הוא עכין קיים לעד גם
 בחרבכו של בית לא כן קדושת המקום כאשר
 בבית שכ׳ והוא עכין ככבד ויקר כפתור
 ופרח והגיע ליד גדולי הדור וקלסוהו.
 ולפי״ז יתבאר המדרש הובא ברמבן שם
 שמצא במגילת סתרים לרבינו נסים וז״ל
 כיון שהקריבו י״ב שבטים ולא הקריב שבט
 לוי כו׳ אןער לי הקב״ה למשה יש חנוכה
 אחרת ישיש בה הדלקת כרות ואני עושה



 שא והב
 נשלמת והיה בריאותך שהשלים אותם ועכשיו
 שחטאו רד מגדולחך 'כי אחה ל״ל שהיה
 בריאחך פועל ריק לגמרי ובזה יובן לשון
 הכתוב בשמות ותרא אוחו כי טוב הוא
 פי' שראהה שכינה עמו ותצפנהו שלשה
 ירחים כי בודאי לא נברא אלא להיות מושיק

 של ישראל ותבן.

חל :  ואעשה־ אתך לנוי ג
 שס אמר ר' אליעזר אמר משה לפני
 הקב״ה רבש״ע ומה כסא של שלש
 רגלים אינו יכול לעמוד לפניך בשעת כעסן
 כקא שלרגל אחת עאכ״ו המפורשים הקשו
 על זה דהא אין זה ק״ו שיהיה כסא של די
 רגלים. וגס קשה מה יחחן היה למשה
 בטענה זו. ומנ״ל לש״ס שכן טען עשה אחר
 דלא רמיזא בקרא ונ״ל דחכז״ל הוקשה להס
 כמה דיוקים בקרא בתפילת משה שע״כ
 הוכרח להוספה דטענה זו א׳ מה שהקשה
 כמדומה גס הרמב״ן זלה״ה מל מה שאמר
 למה הי יחרה אפך בעמך כו׳דמשמועחו שראוי׳
 היה שלא יהרה לו והוא פלא שהרי עכ״פ
 לשעחד היה עון פלילי וחטא עצום וכבר
 אמר משה בעצמו אנא חטא העם הזה
 חטאהגדולה והנביא הזהיר מאוד על הקטנה
 החטא באומר הנני נשפט אוחך על אמרך
 לא חטאחי שניה שכפי המשך הכחוביס לפי
 פשוטם בראה שבחפילחו הזכיר שני ענינים
 להתנצלות על כפרוח החט׳ האחד מצד
 שיאמרו הגויס ברעה הוציאם ושיזכור לשבועת
 האנוח וכללם יחד והיה לו לחלקם לשנים
 בלשון ועוד חזכור לשבועה וכהנה יש עוד
 איזה דקדוקים כמ״ש שם במקומו ואמנם

 בארנו

 תפוחי ״י
 פ׳ כי תשא

 וידבר* ה׳ אל משה לך רד :
 במם׳ ברכוה דף ל״ב אמר ר׳ אליעזר
 אמר לו הקב״ה למשה . משה
 רד מגדולתך כלום נתחי לך גדולה אלא
 בשביל ישראל ועכשיו שישרא׳חטאו.את'הגדול׳
 ליל ויחנאר הענין כי באמח אחרי שכל ענין
 הבריאה למין האדם ובפרטוח מאומחינו
 הקדושה למען ישלים את חלק נפשו וזה
 כל פרי מעשה הבריאה־ שהרי היה חלק אלוה
 ממעל אמנם ניחן על האק להשלים זה מלד
 בחירתו האנושיות ועי״כ זכה לחלקו מצד
 מעשה עצמו ולא להוי לי׳ נהמא דכסופא
 וכמ״ש בזוה״ק א״כ אין ראוי שיושלם ענץ
 זה כ״א בסוף ־מ׳ חלדו ואחר שיעשהממשי'
 המוטלים עליו ע״צ האפשרי בכחו אז זוכה
 לענינים מושכלים ורוחניסעלכןביוסהולדו
 עיר פרא אדם יולד ובלי שכל רק אח״כ
 ישלים הוא אח עצמו ולכן כשבא לעולם
 מיד בא מלאך וסטרו על פיו שישכח כל
 מה שראה אור הגדול טרם הוו לדו ויצטרך
 לטרוח א״ע עלהאבד׳ אשר אבד ובזה נשלם
 כוונת הבריאה לא באופן אחר והבה מרע״ה
 ראינו כי ביום הוולדו מיד שרתה עליו
 שכינה כמ״ש חז״ל על וחרא־ אותו כי טוב
 הוא א״כ עיכ לא נולד להשלים אמ עצמו
 כלל שהרי לא היה חסר מאומה מה שזוכים
 אף אחרים באחרית ימיהם וע״כ שבריאתו
 הוה רק לצורך אחייס היינו סגולת ישראל
 ולא להשלים עצמו, ומעסה כך אמר לו
 הקב״ת למשה רד מגדולתך כלום נתתי לך
 ידילה אלא בשביל ישראל שבעצמך כבר



 תפוחי כי תשא זהב מד
 שא״ת מה תעשה לשבועת האבות כי׳ שגס
 אתה כו׳ הרי לא היה לו עוד פ״פ

 בזה :

 וא[£ כה יאמר שהמצרים יאמרו ברעה
 הוציאם א״ז מעכה מספקת שבשביל
 אמירת מצרים העם השפל הזה יניח מידת
 הדין מעשהו על דבר גדול מה כמו שהמשלכי
 במשל שלבקשת המתבה לא יחזק המבוקש
 עבור שיקרא נדיב. אמכם־מרע״ה שיתף
 העכיכים יחד וכך אמר שהרי אף אם תצא
 ידי שבועתך ותעשה אותי לגוי גדול האס הם
, שלא יחטאו והרי אז ע״כ יוקלח  מובטח,
 להם אף בעין שאין כמוהו כי אז תוכרח
 מצד השבועה שלא יהיה במי עוד לקיימה
 ואם תאמר שבאמת יהיה כן א״כ ע״כ תהיי
 מוכרח לשלם חוג השבועה הכ״ל בשום
 פעם ואין כאן כי אם קדימה או איחור
 לזה ־ראוי לצרף טענה דלמה יאמרו מצרים
 כוי כלומר שיהיה מטעת פרסם שמו
 הגדול עמה לשעתו ולבסוף ע״כ
 תזכור להשבועה א״כ טוב יותר עמה לשלם
 החוב של השבועה ומסולק חילול השם
 מאמירת מצרים ודבר זה לענץ קדימה ואיחור
 מועיל גם על התנצלות כזו וכמו שהקדמנו
 במשל והבן ובזה נבא אל התכת הכתובים
 למה הייחרה אפך בעמך כוילמה יאמרו מצרים
 ברעה הוציאם כו׳ כלומר למה זה לך כי עתה
 יחרה אפך ולא תחוס להשבועה כיון שתוכל
 לקיימה לאחר זמן ויוגרםנר״ז שיאמרו מצרי'
 הלא בסוף כשבני יחטאו ע״כ תזכור
 להשבועה זכור לעבדך כוי כלומר מה שתזכור
 לאחר זמן זכור עתה. וגם מצרים למה יאממ
 כו׳ ותרי אין כאן כי אם קדימה פרעון החיוב

 וזה

 ביארנו שכל עבין המשך דברי חפלחו הכל
 עכין אחד שבאמת כל אחת מהטענות לא
 היה לה סמך בפני עצמה כי אם בצירף
 שניהם ונאמר דרך משל אם יבקש אחד
 מחבירו וריעו מתנה גדולה סך מסוים ועצום
 גלי ספק כי צריך למבוקש ההוא אחה
 אמתלא חזקה ונכונה להמלא מבוקשו ואם
 יאמר לו כי ראוי למלא מבוקשו כדי שיקרא
 נדיב או יקנה שם טוב לעצמו וכהנה בח
 יבוז לו לאמתלא כקלה וגרוע כזו. אמנם
 לפעמי׳ נוכל לקבל זאת האמתלא -אם
 הוא ג״כ טובה מסויימת מאוד למי שצריך
 אליה והוא אם יש לי אצל חברו •חוב מכבר
 עולה לסך עצום או ע״ד החוב או מצד
 הנדבה רק כי כבר נחחייב לו בחיוב גמור
 מתנה זו אמנם היה לזמן קבוע ומוגבל חה
 המקבל נדחק לזה בתוך הזמן הזה אם כי
 מצד החיוב והיושר אין צריך ל*תן לו אף
 יום א׳ קודם זמן הזה ולוואי שיפרע בזמני
 אעע״כ אם ישים אליו מבוקשו לעשות עמו
 חטיבה זו להשלים לו חיובו קודם
 זמן הזה אם כי לפי נחץ חשע׳
 להמקבל הוא נחשב כמתנה חדשה אבל
 מצד הנותן אחרי שיודע שיצטרך לשלם בזה
 יקובל אמתלא זו למלאות המבוקש למען
 הראות נדיבת רוחו ומדת טובו אף ־שאיננו
 מחרב בדבר לשלם לו קודם הזמןמ״מ ־יעשה
 ממדת נדיבות ושם טוב לגמול חסי זה קודם
 הגעת הזמן ההכרחי ומעתה נבא אל כוונת
 התכת תפילת מרע״ה כי באמת על כל
 טענה וטענה בפ״ע היתח משובה נצחת ולא
 היה מקום למשה לעשות יסוד מונח. כי אם
 כה יאמר מצד השבועה שהיא חיוב גמור
 כבר הקדים לו הקב״ה ואעשך לגוי גדול



 ת&וחי כי תשא זהב
 הוא חוב על הנוחן ויכול לטפו בדין(וכמו
 שפירש המגיד מרומא חחן אמה ליעקב חקד
 לאברהם כלומר אע״ג דהוא חשד לאברהם
 מ״מ עחה אשר כשבעה לאבוחינו ממי קדם
 ואתה שומר הבעחהך ואיכך משכה דיבור ח״ו
 א״כ תתן אמת ליעקב) מ״מ יפול גס על זה
 הודאה ולא על התשלום אלא על •התחלת
 החיוב כיון דאז היה בתורת חשד ובזה פירשכו
 המקרא כי חדור כדר לא חאחר לשלמו כו׳
 נדבה אשר נדרח בפיך כלומר אע״ג דכבד
 נדרה ואחה מחויב לשלמו ואס לאו יהיה בך
 חעא «״מ נדבה היא אשר נדרת בפיך כלומר
 על החילה החחייבוח בקשר שאין אחה יכול
 לחזור בו והבן ואבו מחויבים להודוח ליגקב״ה
 על כל העובוח אשר גמלנו אע״ג דכבר
 הבטיחנו ע״ז ממי קדם. אלא דע״ז בועל
 ג״כ הודאה על החשלום עחה כיון דבאמת
 אס ירצה כביכול לחזור אין מוחה בידו אלא
ר ו 3 י  כיון דהוא גוזר ומקיים ואינו משנה ד
 וזה הוא ג״כ בתורת חסד. ונקדים עוד
 מה שפי׳בפ׳ועתה הניחה לי ויחר אפי דלכאור׳
ה  היה צריך לכתוב להיפך ובראה עפי׳ מ
 שכתב הבינה לעתים דהקב״ה מקדים
 רפואה למכה והטעם דבאמת מפי עליון
 לא תצא הרעות ואס כבר כעס אי אפ0ד
 לפייסו.ע״כ אינו כועס כלל לכן מקד׳׳ הרפיאת
כ  למכה שאח׳׳כ תהיה יכולה להתרפאות ואח״
 יחרה אפו וזה כוונת המקרא והניחה לי
 פי׳ ויעשו המשכן ויכפר ע״ז כמ״ש במדרון
 ואח״כ וחרה אפי בו דבל״ז לא הייתי כועק
 כלל והבן ומעחה עמוד והחבוק דבדיבוד
 הקודם לזה איחא במדרש על הפסוק ראו
 קרא ה׳ בשם בצלאל הה״ד הנה אנכי
ם ח  בראחי חרש זה בצלאל ניפח באש פ

 חטאו

 וזה שדרשו חז״ל שאמר לו כסא של שלש רגלים
 איבו יכול לעמוד של רגל אחד עאכ״ו כלומר
 שאל״כ אכהי יאמר לו השם כי לא יצטרך
 עוד להזכיר שבועת הא5ות לבניו למשה
 ויספיק להם זכוחו החדש וא״כ הוא עתה
 בגדר מחנה חדשה לא קדימה פרעון אמנם
 הקדים כי זכותו לא יספק כלל וע״כ רק
 בזכוח שלשה אבוח ושבועחם וא״כ שוב אין
 קפידא אם יזכרה עחה ויסלק ונעליו חלונה

 מצרים הקשה וזה נכון מאוד.

 פ׳ וימהל

ש רבה מאי כחיב למעלה ל י ד מ  ב
 הביאו בבי ישראל נדבה
 לה׳ ואח״כ ראה קרא ה׳ בשם בצלאל אלא
 כשעשו העגל אמר הקב״ה למשה ועחה הניחה
 לי וגו׳ אמר משה בדיק אוחם שיעשו אח
 המשכן מת כתיב באותו קלקלה פרקו נזמי
 הזהב והביאו נזמים וכשעשאו המשכן עשו
 אותו נדבה ומה כתיב כל נדיב לב הביאו
 חח ונזם בנזמים חטאו ובנזמים נחרצה להם
 ורוח הקודש צווחה ע״י הושע והיה במקום
 אשר יאמר להם לא עמי אחם
 יאמר להם בבי אל חי ע״כ . והוא פלא
 ויתבאר עפ״י הבחינה שההודאה
 והחיוב לא יכונה על דבר אחד ואס הנוהן
 הוה מחויב בדבר. ההודאה מהמקבל הוא
 אך למותר רק באס עיקר החיוב הוא ג״כ
 ע״י התקשרות של הנותן מרצון טוב ובדבר
 חדש באופן שלא היה יכול לחזור בו אע״ג
 דגס ע׳׳ז יפול לשון חוב כי אח״כ בעת הגבייה



 תפוחי וי*הל מה
 שלמטה שמכוון ככנד מקדש של מעלה אי
 כיוצא בו במקומה העלולים להשראה השכיל
 כמו בתי כנסיות ומדרשוה ויש השראה
 השכיבה על ישראל עצמם וכמו שכתבו
 תמעורשים על ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
 ולעיל בה׳ תצוה הארכנו לבאר ההבדל נץ
 שני מינים הללו ע״ש וחכה חגם שבמקדש
 חיה ההשראה גם מצד ישראל עצמם עליז
 לא היה מופת חותך אם הוא מצד ישראל
 או מצד המקום והיה לאוהיע פת להשיב כי
 השראת השכינה היא רק מצד המקום ולא
 יובחנו הבחינות המורות על השראת שכינתי
 עבור ישראל אמנם כ״ז במקדש שהיה
 מצומצם כבנין במקום הראוי לזה והיה
 קבוע שם יש מקום לומר שהוא עגוי קדישי1
 המקים עצמו משא״כ במדבר והשיאה
 שכיכה שהיה במשכן אי אפשר כלל למלות
 מצד המקום שהרי חיו נוסעים מזה ומינים
 במקום אחר א״כ חיה הדבר מ־ברח פומבי
 בלי מקום דיחוי שע״כ השראת השכיכה היא
 עבור ישראל יעיז אמר ועשי לי מקדש
 ושכנתי בתוכם . כלומר שעשי' זי «"כ
 אינה כי אם שאשמן במוכס ס המקים
 אינו מץחד כעת לזה ינליכ שהוא בשביל
 ישראל ודבר* המדרש מזוקקים שלכן נקרא
 משק העדות כלומר שהוא עדות שהשכינה
 שורה בישראל דייקא שזה היה עדות
 הבוררת יותר מבבית עולמים טון שהיה׳
 מטולטל ממקום למקים וזה אפשר נם כוונת
 הל׳ר מים רבים לא יוכלו לכבית האהבה
 יכו׳ אם יביא אוה״ע לבטל האהבה שגץ
 ישראל לאביהם שבכמ־ם איכס יכולים ולא
 עוד אלא הם יתן איש את כל הין ביתי
 באהבה ביז יביזיל• אבל בכיי יצשוליהחיכ

 חטאו ישראל באש שנאמר ואשליכהו באש
 רצא אעגל הזה בא בצלאל וריפא את המכה
 כ״ש ומעתה זה כוונת המדרש מתחילה
 תמה על מה דכתיב כאן הביאו בבי ישראל
 נדבה לד׳ ולעיל קאמר ראו כלומר ומורח
 שהיה מכפר על העגל וא״כ היו מחויבץ
 לעשות זח ואיך יפיל על זה לשון נדבה
 וכמש׳׳ל וע״ז חי׳ דכשאמר הקביה למשה
 הב חה לי כלומר בדוק אותם וכוי ואח״כ
 אמר וחרה אפי וכוונחו דגלא זה לא היה
 חרה כלל כביכול וכמו שכתבתי לעיל וא״כ
 שוב שייך שפיר לשון כדבח על מה שחייבו
 עצמם מתחילה ע״ז ראם לא היו מחו בין
 לא היה חרה כלל. ולזה קיים במדרש והיה
 במקום כלומר בכל מקום שהוא כועס ואומר
 לא עמי אתם יאמר מתחילה בכי אל חי
 דאל׳׳פ אינו כועס כלל ודוק בזה כי בטן

 הוא :

 פרשת פקודי
 אלת פקודי המשכן משכן ד.עהת :

 למה נקרא שמי משכן העדות
 שזו עדות שהשכיבה שורה
 בישראל . ויפלא אמרו שורה בישראל ולא
 אמר במשק שנית למה כקרא p המשכן
 ולא המקדש של בית עולמים והבראה בזח
 וכבאר ג״כמ״ש חז״׳ל בפ״ה הרואה בתיישראל
 גישובןפי׳ בתי כנסיות מהודרים אומר ברוך
 מציב גבול אלמנה ויתבאר עפי' מה שכ׳
 המפורשים שיש ב׳ מיני השיאה השכינה
 בישראל אי צ׳׳׳ מקים הידןידששזיאהידךש
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 שלמטה שהיהמעולם שער השמים. וביארנו
 בזה מה שאמרו ׳ביקש בלעם שלא תשרה
 שכינה על ישראל ושלא יהיה להם בתי
 כנסיות וכוי כלומר שעל בהמ״ק לא היה
 מקום להתפלל הפילה זו שהחסר להם
 השראה השכיבה שהרי הוא מקומה ממש
 ולא חברה עבור בקשתו. אגל בקשתו״
 היתה עבור בתי כנסיות שהוא רק במקרה
̂יתשרת  עבור ישראל וצורכם ונזה התפלל שלא
 שכיבה על ישראל כלומר שהוא עת אשר

 אין להם כ״א נ״כ וב״ה ע״ש .

 Q jtt^l הקללה לא חזרה ולא בחק״מ'
 בעזר אלוה עלינו ועוד
 חביבותו גבו והשכינה שרוי׳ אתנו בב״כ
 וב״מ וידוע מה שדרשו חז״ל על היסה
 כאלמנה ולא אלמנה ממש אלא כאשה
 שהלך בעלת למדינת הים ועתיד
 לחזור מבואר שעיקר שם אלמנות על בכי
 ציון הוא בהעדר השראת השכינה שהיה
 חופף עליהם ואמנם אנחנו מקווים שתהיה
 במהרה אגל אוה״ע סוברים שכבר נעדרה
 מכל והיא אלמנה ממש ר״ל אמנם המבחן
 מהשראת השכינה שבבתי כנסיות ובתי
 מדרשות ואם כי הוא מעט נגד ההשראה
 הגדולה שהי׳ במקדש עולמים כידוע גס רז׳יל

 כינוהו למקדש מעט כמ׳׳ש ואהיה להם .
 למקדש מעט זו בחי כנסיות ומדוקדק ג״פ

 לשון ואהיה להם למקדש כלומר שהמקד# -
 ימעט יהי׳ להם עבורם פי לא יהיה בנדרת:
 המקום עכ״ז חנחומין הוא שעחידן אבו
 לאור גדול כבראשונה אחרי שגם בימי
 הגלוח והחורבן לא זזה השראה השכינה
 שבבתי כמ;יוח שאינה כי׳ אס עביר ישרא>

~ י ״ י י 1  י

 של יריעות עזים ושכבחי בתוכם הה״ד ועשו
 לי מקדש ושכנתי בתוכם והוא חמוה
 כמובן אבל עפ״י האמור נכון הוא שבאמת
 איך יבואו האומות עולם לבטל האהבה .
 במה• אחרי שכבר ידוע להם האהבה שאל״כ
 לא שייך לשון ביטול כ״א לשון כפירה והכחש׳
 וע״כ שמודים בזה ובמה יחזקו לבטלה .
 ועכ״ל כי יחלו האהבה והדבקות והשראה
 השכינה מצד המקום . לא מצד עצם האומה
 הישראלית כ״א מצד קרבותם אל מקום
 'מעון השכינה והדר כנודו אשר בו ישראל
 '׳חפארו וע״כ עולה צל רוחם ומחשבתם
 כי יוכלו להרחיב בנין יוחר מפואר ומהולל
 וגס המה יהיו ראויים לקורבה כזו מצי־
 המקום ואמנם חשובחס בצדם כי אינה
 מצד המקום לבד כ״א מצד איתן אהבה
 עצמיות שהרי גם בזמן המשכן היו מעון
 לשכינה ואינה גם מצד הפלגת חשיבות.
 הבנין כי היו משל יריעות עזים ולכן לא
 יועיל רוב הונם שיפזרו על הבנין וזח
 שהביא הפשוק אס יהן איש את כל הון

 ביתו בוז יבוזו לו והבן:

2TTiעוד ביארנו שם בפ׳ תצוה Ti 
 ההבדל בין 3׳ מיני השראת
 השכינה שהשראת השכינה שמצד המקום

 איני אלא בזמן שבהמ׳׳ק קייס וגם לא היתה .
 כי אס בבנץ . בית ראשון אבל לא בבית
 שני עיי״ש . אמנם קדושה זו ־מצד ישראל

 ודבקותם ׳שייך גם בכל הזמנים הגם שאין י
 בהמ״ק קייס תו קדושת ב״כ וב״מ שבישראל
 'ושערים המצויני׳ בהלכה הוא מפאת ישראל
 והורתם ומי-ישיהס ותפילתם אס כי אינו
 >י:ר>ס מקודש בעצמו מתחילתו כמו בהמ״ק
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 ממילא מנואר כי עוד מגלה עלינו במקומה אשל אינה אלמנה ממש ה״ל כי אם
 בשפע רב גם עבור המקום גם עבור כאלמנה שהלן בעלה למדינה הים ועמיד
 ישראל כי ירבה זכוהם ולכן אהי שפיר לחזור במהרה בימינו ונזכה לראות בכין
 בוקח הברכה שבלאומו ברךכנקיומ בישובם ביה מקדשנו לעבדו ביראה ואהבה כרצוננו

 ובפארם והדרם אמר ברוך מציב גבול זרצץ כל ישראל אחינו;
 אלמנה כלומר שבזה מוצב גבול האלמנה

 אמץ סלה

q s ״ נשלם ספד שמות-



 תמרחי זהב

' אשר ז ש ו ר ד ה ' 

 ונמשחה ובכקוח נקיה ומהנה אח נפשן
 ואני טחן לן שכר. מניין וקיאח לשבש
 עינג וגו׳ מה כחיב בהריה. אז חחענג על
 ה׳ ויה ן לן משאלוח לבן ע״כ. והוא תמוה
 כי אין יעלה על הדעה כי הוא לרעה.
 והרב בעל מ״כ ז״ל כחב לפרש שהיי אדם
̂׳׳י להשחכר. ואמנם לפירושו  נטל ממלאכה ו
 א״כ נמה סחר הדנרים שהרינאמח כן הוא
 שאדם א״י להשחכר נו ומה זה שהניא לכו

 מקרא דאדס מקבל שכר על העונג:

 ואמ^ס ביאור הענין יראה עפ״י מה
 שכחבבו בחי׳ חורה לפרש
 מ״ש במנוח שבח ששח ימים העשה כל
 מלאכחן ויום השביעי שבח לא העשה כל
 מלאכה דהאזתרה ביום השביעי על המניעה
 ראויה להכחב. אבל הרשות על העשיה 3ימי

 המעשה הוא אן למוחר.

 ואמנם ביאור העבין עפ״י מ״ש
 במקום אחר לחקור על מהות
 המלוה זו אשר בחן לנו לשבוח בו: האם
 הכוונה ראשונה ממנו יחברן למנוע בס
 המלאכה אס כי לפי ענין הטבע היה יחרון
 לאדם במלאכחואםהיה עוסק ביום השביעי
ן הארץ בלי ספק המלאכה  ג״כ כפי די
 בשבעה ימים השיג יד האדם בו יוצזר

 מבסשמ

 מדרש *לקינו פ׳ תבוא. ר׳ יהושיע
 דסכניןבשם ר׳ לוי נזבוחשני
 דברים ישראל מחחטאין לפני המקום נזכוח
 השבח ובזכות המעשרוח. בזכוח השבח שנ׳
 אס תשוב משבח רגלן וכוי מה כחיב בחרי'
 אז תתענג על ה׳ וגוי. ובזכות המעשרות.

 דכחיב ושמחח בכל הטוב וכוי:

 ולבאר כוונחם ז״ל . נקדים
 ביאור הפסוקים בפי בשלח
 ויהיו ביום השביעי ילאו מן העם ללקוט ולא
 מצאו. ויאמר ה׳ אל משה עד אנה מאנחס
 לשמור מצוחי וחורוחי. ראו כי ה׳ נתן לכם
 אח השבח ע״כ הוא נותן לכס
 ביום הששי לחם יומיס שנו איש חחחיו אל
 'לא *יש ממקומו ביום השביעי. והוא פלא.
 כי אין ראה עוד מה בלבנם לשאר המצות
 והתורות וגס בזה הלא לא היה פעמים
 רנות כ״א פעם אחד. ואין יקצוף עליהם
 כ״כ ויםארס נגרר ממאנים על כל התורה

 והמצות.

 ולבאר כל זה נקדים לשון המ״ר פ'
 עקנ. וז״ל אימתי שמרו ישראל
 את השנת וכוי ואת סנר שמא לרעתן
 נתתי לן את השנת . לא נתתי לן אלא
 לעובחך, כילד את מקדש השבת במאנ*
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 שנים. וקדשו במן שלא ירד בו כל עיקר
 ע״ש בידי משה שהכוונה שאעפ״י שקידשו
 ומנע המן בשביעי לא חוסר הברכה. כ״א
 שהקדימו ביום הששי גם אמרו שם במדרש
 על מ״ש וישבוח בו ויברך וכוי מלן
 בי׳וד בשעה שטמן אשגיאעובה אינו
 טמן דונטיבא ובשעה שהוא בוהן דוכעיבא
 וכוי אבל הקב״ה בוחן אסטאטובה ודנטיבא
 שנאמר וישבוה ויברך והכוונה ג״כ עד״זשגם
 שהם שקטים ונחים. עכ״ז שכרם משלם
 כאשר עשו מלאכה וחרבה מאמרי חז״ל יורו
 ע״ז. (והראב״ע ז״ל בשירו כי אשמרה רמז
 לזה באומרו בו אמצא חמיד נופש לכפשי
 דור ראשון כמן קדושי מופמ במח לחם משבה
 בששי ככה בכל ששי יכפיל מזוני שכן הוא
 בכל הדורומ עד היום) ויהכן שזה שאמר
 הכהוב במצומ השבה ששה ימים העשה כל
 מלאכחך שדקדקנו ט מה זה עבין למצות
 השבת שאין הכוונה אל הנמינה רשות לעשוי
 המלאכה בששת ימים כ״א הבטחה והודעה
 שבשביל מצות השבת לא יהיה גדעון במלאכתו
 כי לא כן הוא כ״א ששת ימים תעשה כל
 מלאכתן כלומר שכל המלאכה המעותדת לן
 גם אם היו ימי המעשה שבעה ימים תעשה
 הכל בששה ימי המעשה [וע״ד בירכו במן]
 ולכן ביום השביעי ציוה המביעה והבן .
 ובאמת חז״ל הוסיפו על הכתוב שתהיה כאלו
 כל מלאכתן עשויה (ע״ש בפירש״י פ׳ יתרו
 בשם המכילתא ובדרישינו השני מזה) ולפי
 הנראה שהכוונה שהאדם יחשוב כן בעיניו
ד לשמוח בשביתתו כמש״ל. אמכם למ״ש  כ
 יתכן כי כן הוא גס האמת שכל המלאכה
 המעוהדח באוחויוס השביעי כבר עשויה והבן

 בזה ועיין סיך• הדרוש השיין לכאן.
 ועוד

 *גבששמ יעים. אמנם כן ל«ומת זה יהיה
 סמור הפסד הזה בעוה״ז שכר בפוה״נ.
 וכפי שאר המצות שלבו אשר בהרבה מצות
 ואסורי מאכלות ישא״ד אשר אנחנו מתחרים
 בהם בלי ספק ע״י כמה מהם אשר יש לנו
 הפסד וגירעון בעוה״ז. וכמו שאמר בביאור
 התנא האלהי בברק* אבות. והוי מחשב
 הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כבגד
 הפסדה שהכוונה. שאס יש איזה יתרון בשכר
 העבירה בעוה״ז. ויו הפסד במצוה בעוה״ז
 יחשוב האדם תמורחה השכר וההפסד בעוה״ב
 כמ״ש שם המפורשים ז״לוע״כ זו מצות השבת
 ג״כ כאחת מהנה היא. או נאמר כי אין מצדה
 הפסד כלל בעוה״ז מצד המצות במניעת
 המלאכה. ואם כי לפי הנגלה והמדומה
 יראה כי הוא עכין מהבגד לדרן הטבע,
 שיהיה מלאכת ששת ימים. ומלאכת שבעת
 ימים יתרון א׳ לה ג עכ״זכןיסד המלן מלכו
 של עולם. כי כל הריוח אשר קצוב מאת
 השי״ת שהרי כל מזונותיו של אדם קצובין
 מר׳׳ה ובשהגחה פרטית ניתן לאדם בששת
 ימי המעשה גם מה שהיה יכול לעשות לולי

 המצוה בכל השבעה ימים.

 ואמ^ם ביארנו היטב מן הכחוב ומן
 המקובל לנו מחז״ל בהרבה
 מקומית. בביאור צד האחרון שזכרנו שכן
 ניתבה לבו מתחלה מצותה שכל הריוח והשכר
 המעותד לאדם מצד עסק מלאכתו לא יבצר
 ממנו מאומה ע״י שביתתו ביום השבת וכן
 ביארו לנו חז״ל במדרשים. ויקדש ויברן
 על הכתוב ברכה ה׳ היא מעשיר ולא יוסיף
 עלב עמה . קדשי במן ובירכו במן בירכו
 צק שבכל י.ים היה יורד עומר אחד ובע״ש
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* ק כ ז  הלז כ״א על הכלל כולו ושזה מבחן ח
ק  רחוקים הם מאוד מעול ההכנעה והשמע3ד*ר
5 ל כ י כ  לחוקי ההורה אשר זו ההוראה על ת
־ ל ת  זו לא היהה נודעה ממניעה קיום לייוי א
־ ז י  כ״א נמצוח שנח הזו ונמשילהו להעיר א
ך ל מ  המשכלח כי אם יצוה אחד מעבדי ה
ר  או משריו לעשוח איזה מלאכה . א
ח ־ ר ד  איזה מעשה אחר שיש בו או ע
0 י י ק . או נזק בממונו אס כי מהראוי ל  מופו

 מלוהו כי הוא מעבדיו והמוכנעיס לזה
l,r עכ״ז בהחרשלוחו ומונעו מזה. אין 
 מרועחכונחו ושיהיה כוונחו להכעיס ולמדדל•
ר י ל  בו כ״א המניעה מעצלוחו ושקשה ע
כד  היגיעה ובוחר במנוחה נפשו. אישממי
 חביב עליו ואם כי גס בזה לא יופטר מחיו3ר
א  ומעונשו עכ״ז המניעה בעצמה אס ל

 היהה עליו חונה. לא היה בזה אשמה
ה ח ו נ מ  ייש לו די החנללוח כי אהנחו אל ה
 ואל ממונו המה הנלחמי׳ ביצרו לעבדל-
מ ק ו  מלוח ממלך. האומנם 'אס אחד ע
כהכה  נמלאפחו כנידה לחטוב עצים ו
 והמלןאוהשרפוגענו. ושאלו מה מלאכתך
 והוא השיבו כי 3א בש?מ ושזה שכרר
 והמלך מלוהו כי י?וח ממלאכחו וכל השכר•
 שיגיע לו הוא משלימו מכיסו אפס כי יכמץ
 כי כן חפצו ורצוני שינוח עחה וינטיח ל,׳
 גיד שכר זולת זה על שומרו מצות המלך
 כפי שכרו על כל פקודותיו עליו והאי^
. ו ח  הזה איננו שומע ועובד המלאכה נכל כ
 להשיג זה השכר מן. המלאכה לא מאת המלך
 נזה אץ שוס המנצלות לאיש הזה אשר לא
 שמע למלוח המלך כי אחרי ששכר הזה יגיע
 לו מנלי שוס נזק ?ממונו או נגופו וגם
 קיום מלוח המלך עליו חונה מה שום מקים

 החנצלוח

 ועוד יש לחלק הדבר כי עד״ז המצוה
 זי שנח אשר הנחילנו שאין עבורה
 שום גרעון גם בעוה״ז מאשר קראוהו חז״ל
 מחנה כאשר אמרו חז״ל שאמר הקב״ה
 למשה מחנה טובה יש לי בביח גנזי ושבח

 שמה וכו׳:

 ואברו עוד שלשה מחטת טונוס ןחן
 הקנ״ה לישראל. א׳׳י ושבח
 וחורה ושם ביארנו נחי׳ עיין יעקנ וגם
 בדרוש לפ׳ המן אי״ה כי אין מחנה חחכן
 כ״א נדנר שאינו טחן בעדו המקבל שים
 מחיר. כי אם יחן בעדו איזה מחיר הג©
 שהוא מועט והחפץ שוה הרגה יותר מזה
 אין זה בגדר מחנה כ״א בכלל מקח
 וממכר יחשב. וכל איש סוחר בממכריו הוא
 על הריוח כי הלא זבין וזבין חגר איקרי
 ועכ״ז אינו קרוי מחנה גם אם מרויח ריוח
 גדול [יעויין שם מה שפירשנו בזה מ׳׳ש חז״ל
 לא ניחנה תורה אלא לאוכלי המן]. ואם
 השבה היה גורע דבר מה בעת״ז מלד מניעת
 המסחר והמלאכה ביום השבת לא היה עוד
 להחשב בכלל מחכה אין זה כ״א כאשר
 אמרנו וביארכוהו שאץ בו שוס גירעון כ״א
 הששה ימים השלימו לאיש הישראלי השובת

 ביום השביעי כל מלאכחו:

 ו^^תה בבאר החכה המשך הכחוביס
 במה שאמר ה׳ למ״ר. עד
 אכה מאנתס וכי׳ שדקדקט לעיל שמה חרי
 אף הגדול הזה על פ׳׳א שלא קיימו המצוה
 כתיקונה וגם הלא איננה כ״א מלוה אחח
 וכלל׳ לממאני׳ בכל התור׳כולה ואומ׳אני שיאה
 כי לא על תמלוה הזו יצא מכלל מיאונם
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 הם לעול וכמו שיבואר והבן כי נכון הוא
 ואמנם בטעמו של דבר באמת כי למה
 באמת יהיה כן חלק מצות שבת וגורלה
 אשר לא מציכו דוגמתה בשאר המצות
 יישר לא הובחעכו על ככה שלא יהיה שום

 בזק בעוה״ז עבורם וכמש״ל:

ף אבי כי מלבד העעמי׳ הכמוקי' £ 2 
 בגנזי נסתרות בלי ספק גם
 יש לתת טעם עוב על פי נגלה שבאמת
 בכל המצות אם כי באמה המצוה חביבה
 מאד בקיומה על רוב שמחה וששון וכמש״ה

 יחחת אשר לא עבדת כוי בשמחה וכ׳:

ן אין השמחה כ״כ מחויייבת כ״א ״ ^  ע
 בחלק מחלק המצוה האומנם אם
 יגיע 'קצת עצב בזה ע״ד החסרון הממון או
 עבור הטורח אין בה הצסד גוף המצוה .
 וידוע מה שאחז״ל מצות לאו ליהנות ניחנו
 ע׳יש פירש״י שלא ביתנו להנאה הגוף כ״א
 לעול קיום המצות ואמרו חז״ל לפום צערא
 אגרא על כן אם יש איזה יגיעה במלאכתה
 ויגיע מזה עצב להמקיים או יש בה בזק
 ממון יכפל שכרו בעוה״ב (אם כי באמת
 קשה להשיג השמחה במילואה וטובה דהמשן
 הטורח והנזק ע״כ לשעתו וכאשר נבאר

 עוד):

 מצוה זו שבת היא יצאה מן
 הכלל שכל טובה ועיקרה
 ניתנה לנו כ״א לשמוח לבבכו בלי שום
 תוגה ועלבון לבב בעולם וכמ״שחז״ל דברכת
 ד׳ היא העשיר ולא יוסיף עצב עמה ;1

 שבת שע״כ נצטוו להרחיק כל מיכ׳ אבל
 אס

 התנצלות לו עוד. אשר ביזה דבר המלך
 ודתו אין זה כ״א יודע רבובו ומתטן למרוד
 בו ולהכעיסו ובזה במגלה כמה רחקה
 לבבו ממצות המלך ופקודותיו וכי עוד אין
 בלבו לשמוע אליו ואם בזה שאין לו שום
 נזק וטורח הוא איננו שומע מה גם במצות
 המלן אשר באמה יש בהם איזה טורח
 בגופו איו בזק בממונו כי על כן ראוי להחליט
 עליו כי לא, תקום ולא תהיה להיותו מכת
 הנכנעים עוד אס יושאר על תכונתו זה
 וידוע כי יענין לשון המיאון לא יפול כ״א
 בדבר אשר אין בו נתינת £עם הגון וכמ״ש
 המפורשים בפי׳ הכתוב וימאן יוסף

 יעיי״ש:

 ך^ףי״ץ ר\תכת המשך הכתובים כי אחר
 אשר יעצב אח רוחו במצות
 שבת אשר באמת היא חכה ממתקים ומחמדי׳
 שאץ בה שוס טורח כ״א מנוחא הכפש ולא
 כזק ממונו ואין זה כ״א בגדר'מיאון עז״א
 עד אנה מאנתם לשמור מצותי ותורות,
 כלומר כי זה מבחן חזק כי אתם
 מהכת הממאנים בכל חלקי התורה והמצות
 וחלילה. אין בו מקות חפץ לבבכם לקבלת
 עול שאר.ההורה והמצות ובמיאון גמור
 שאין נו שום טעם כ״א למרוד ולעשות
 ההיפוך ועז״איראו כיה׳ כתן לכס את
 'השבת כלומר שזו הרי היא בגדר מחכה
 גמורה לא בשום מחיר ויגיעה בזה ועל כן
 נתן לכס ביום הששי לחם יומיס שהשבתו
 וגם לא תגרעו מחקכם דבר יום ביומו.
 וע״כ למה לא תשבו איש תחתיו ולא תצאו
 איש להחליף המנוחה ביגיעה ואס כן
 ׳במצוה זו מה עוד בשאריתם כי באמת
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 דבר המעכב עליו למלוא מבוקשו למה תבין

 עליו מלוה זו:

 אמנם ביאור הדנר יסכן מאוד
 פפמ״ש נח" חורה בפ׳ ויצא
 בשם הרב החקיד בעל חוה״ל ושאר מפורשי׳
 שענץ הבקשה מאח השם יחברך לא חתכן
 על דבר מיוחד אשר ידומה בעיני האדם
 שהוא לטובחו בי דגר זח אץ (וקור נידו
 לדעת טובתו • ייש שקבור לדעתו שזו היא
 הטובה לפניו, ובפרט בהלצחות הזמביוה
 אש־ לבב אדם הומה לחם ויכול להיוח
 ההפך כי זה חלילה בעוכייו וכמ׳׳ש החכם
 יש עושר שמור לבעליו לרעתו ולכן כל עבין
 הבקשה נזה אן למותר כ״א לבקש מאת
 השם כ• יהן לו מנוקשו נמה שיודע שהוא
 הטונ ולכן יוסיפו מייקדי ההפלה בכלפעס
 לקדר מלא משאלות לננינו לטונה ובזה•
 פירשנו הרנה פסוקי' ומאמרי חיל יעיי״ש•
 ונדמשינו המיוסדים ע״פ ההפלה וגימש״ל

 בסוף הדרוש עוד מזה :

̂ן גם יש בו מניעה שאם מ־ע השס  ולי
 1 מ שכרו צפץ לעוה״ב וכמ׳׳ש

 חז״ל ודע שמחן שכרם של לריקים לעוה׳׳ב
 לא ימלא מבוקשו בעה״ז כדי להרבוח שברר
 או לנכוח מעונשי׳ עוה״ז אשר על ק כלי
 עסקי הצלחוה הזמניי׳ אין בטוח להשימבקש׳
p  גם ע״י'כח ההפלה בכל לב אס אץ ח
 ה׳ בה ויודע כי על פי האמה הגלוי אל?
 יחברן טובח האדם בהיפון ובפרטות
 נהצלחחו האמיתית נשכרו הצפון והרבה
 צדיקים אשר חפלחס שגירה בפיהם להעז,

. ולא שום  אם כי בשאר הימים חונה הס
 מין התעצבות שבעולם גם אם היה איזה
 יתרון בהם בשאר הימים ולענג בכל מיני
 הנאות ותענוגים בעולם ועל זה עיקר השכר
 שתתענג נפשו על כל מיני עונג שבעולם
 ושבזה יושג שכרה ואמרו במדרש ע״ז עוד

 חכו ממחקים וכולו מחמדים :

. ו  והנה אם היה איזה נזק ממצוה ז
 בעה״ז מצד קיום המצוה
 בשביחחה היה כבר מניעה רבה לכל עניניו
 כי אין יוכל להחענג ולאכול מעדני׳ ויהיה
 כן גם בשמחה אם רואה הנזק הנמשן
 ממנו ולא עוד שגם שכר העוה״ב הרי לא
 יושג באמצעיתה כי השכר בעוה״ב לא ישולם
 כאן לפוס צערא כבשאר המצות כ״א כפי
 ההנאה וההתענגות מצד הנאת המצוה
 וגם אחד מני אלף ורבבה לא היה יכול
 לעמוד בקשרי מלחמת היצר הזה לשמור
 מל אבדן ממונו ולהשיג גס השכר הנצחי
 ע״כ יצאה זו המלוה מכלל שארי המצות
 שלא תתערב שוס עצבון ויגון בה ובאמת
 לא יניע ממנה שוס נזק ובזה תקויים המצוה

 במתכונתה לכל מקיימיה והבן היטב :

 עוד נבאר דברי חז״ל מ״מ
 לעיל מ״ש כל
 המענג את השבת מתנין לו משאלות לבבו
 שלכאורה יפלא מה זה ענץ •השכר המדוד
 מדה כנגד מדה בשבת משאר כל המצות
 כולם קליח וחמותה ממנה גס מה רבותינו
 שגס מבלעדי המצוה אסיחפלל לה׳ להמציא
 משאלוח לבבו למה ימנע. ממביקשו ואם יש
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 שכר צ״ז כי אין יסכן על זה שכר וגס למה
 באמת יהיה כה השכר רק במצוה זו.
 ע״ז מביא ראיה לדבריו. ונועם הדברים כי
 אחר שאדם אוכל ושותה ומהנה את נפשו.
 ומחענג וע״ז מחן לו הקב״ה השכר והוקצב
 השכר בכל מה שמוסיף להנהות עצמו. ע״כ
 לא יחכן באופן אחר. כ״א ע״ד הנ״ל וע״ז
 מביא ראיה מסיפא דקרא והתענג על ה׳
 ויתן לן משאלות לבן שכ״כ ההבעחה עצומה
 שלא יושב חפצו ריקם בדבר זם גם בטובתו
 המדומה אליו. כי כל זה למק לא יחסר
 מאומה משמחתו ואל יתערב שום יגון ותוגה
 בשמחה זו ואז יהיה השכר שלם לא כן שאר
 המצות אשר אין ייעוד שכרם על התענוג

 והנאה היתירה.והבן.

, כל מה שביארנו עד הנה ביקר  ך
 מצות שבת ושכרה המיועד
 בעוה״ז• זולת מתן שכרהבעוה״ב. כי לא יושג
 עבורה שום עלבון וגדעון מעה״ז וכי בזה
 יקד תפארתה משאר מצות החירה
 אשר לא הובטחט כאלה הנה באמת עוד
 מצאנו לה חבר באחד ממצות התורה.
 והיא מצות המעשר והצדקה אשר גם עליה
 הועד מפי הכחוב ומן המקובל אצלינו כי לא
 יחסר כל בה מטוב העוה״ז וכמש״ה ובחנונו
 נא בזאת אם לא אפתח לכם ארובות השמים

 וכו׳ עד בלי די:

 ואמרו חז״ל לעולם אץ אדם מעני
 מן הצדקה ולא דבר ורע ולא התק מתגלגל
 מל ידה כמש״ה והיה מעשי הצדקה שלום.
 ויעיין בטוש״ע סימן רמ״ווהוא מל׳הרמב״ס.

 13 וגם

 כי לא ינוכה להם מעוח״ז שכר זכיותיהם
 ע״ישכרהעוה״ז וגס אסהרבהמצוחומע״ט
 שראוי לו שכרם. עכ״ז אולי אין ראויםאליו
 בעת הזאת. אמנם במצות שבח זו החמודה
 אשר על ידה ראוי לקבל שמחה בעוה״ז.
 ושכר העונג ראוי שימולא בעוה״ב. כי לא
 יהיה הפן לעילבון לבב ושבזה יפסד כל
 שכר העוה״ב. וע״כ הוקצב מתחלה יתרונה
 על שכר מצות שבכל התורה כולה ולכן ג״כ
 ראי שימולא משאלתו. גם בכל אופן גם
 אם היה לטובתו בעוה״ב יותר. יבא וראה
 כי אין דקדקו בדבריהם הקדושים בוחכץ
 לו משאלות לבבו וחסרו מלת לטיבה. כי
 עבור מצוה זו. ראוי שימולא משאלות לבבו
 בכל אופן אשר יחפץ הוא למען לא יגיע
 לו עצבון לבב כפי מחשבתו שהוא טוב לו
 והבין, ונם הותרה הרצועה לבקש שכר על
 העונג ולהיות בטוח ע״ז כמשחז״ל שאמ׳הקב״ה
 לוו עלי ואבי פורעוכוי. ומאן דיזיף שבחא
 פרעי שבתא וכדאיתא במדרש רבה פרשת
 בראשית במעשה דיוסף מוקיר שבתא עיי״ש
 אשר בכל המצות כולן איננו נכון לבקש

 שכר ולסמוך דעתו ע״ז והבן.

 ועתה בבא לבאר דברי המדרש פ'
 לא לרעתן בחחי לן את השבת
 ע״ד שהחל הרב בעל מ״כ לבארו שהעולה
 על הדעת שמחמח שביחחו וביטול מלאכתו
 יגיע לו בזק. אם כי בלי ספק הכוונה
 ראשונה מאהו לא היה כ״א למלאות נזקו
 האומנם לא יגיע לו זה כ״א לאחרית הימים
 ע״ז משיב כי לא כן הוא. שאיננו רק לטובה
 בלי שום נזק בעולם ושום גירעון. אמנם
 ל>אויה יפלא כ׳ באמת א״כ לא יגיע לו
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 להרחיב (לב הבוהן) לבבו ולהבטיחו כי לא
 יחסר ממנו מאומה מחלקו. וכי אדרבה
 בהמה שמן חלקו. ולא יוגרע כלל ויכזק
 בממונו עבור מחנהו כי אס לא כן יובטח
 ויהיה רק שכרו לעוה״ג שמור אס יהיה
 בעלבון לבבו הנה אם כי שכרו היה מאתו
 גס באופן הזה בעה״ג אמנם המקבל הרי
 היה בעצב רוחו על קבלהו בלחי סבר פכיס
 יפות יבייש ויכלם על הצטרכות לכך.
 ולמחבת בו״ד אשר חרפתם מרובה וכוי.
 וממילא גס שכר המלוה יוגר׳ ערכה גם בשכר
 העוה״ב ויצא שכרו בהפסדו ועל כן למען
 הרחיב בחיבי המלוה זו ושיקויים בכל צד
 היוחר טוב והמקובל גם להנוחן גס להמקבל
 ושיהיה ראוי לשכר טוב בזה ובבא הוכרחה
 הבטחח השכר בעה״ז ושלא יופחח להבותן
 מהונו ורכושו מצד מהנח ידו כ״א אדרבה
 תוסיף לו ברכה בכפלי כפליים • ואז יוכל
 הבוחן ליחן בסבר ענים יפוח ולכן הובטחה
 ג״כ מלוה זו שאין שום דבר רע מהגלגל על
 ידה. ולא שום נזק וכמ״ש חיל. שזה הוא
 רק לסיבה שח־כל להחקייס כחקנה. ע״צ
 היוחר טוב ומוכשר לשמח לב הנוחן עם

 המקבל:

 ואמ^ם אס בכל זה הבוחן אינט שם
 אל לבו ליסנה בסבר פנים
 יפוח ולבבו אינו שלם לשמוח במלוה זו
 הבאה לידו האס גם כוונחו בעיקר קיום
 המצוה וחסרון ממונו לש״ש. וסומך אחהעכי
 לשעחו והיה שכרו ראוי עכ״פ בעוה״ב על
 גוף קיום הגנלוה לשעחה כמו בשאר המצות
 טלן עכ״פ י לא היה בקיום מלוהו גס כן
 היחרון הזה שבצדקה העולה על כל המצות

 כולן

 וגםבזה צריך להבין טעמגשל דבר למה
 יהיה מובטח ענין מצוה זו יוחר מזולחס.

 שלא יארע נזק על ידה:

 ואמ^ם אמרנו טעם נכון עיז וגם
 ביארנו היטב בזה מש״ה בפ׳
 הצדקה בחן חחן לו ולא ירע לבבך בחסך לו
 כי בגלל הדבר זה יברכך ה׳ לשון בגלל
 הדבר הזה אינו מדוקדק כ״כ כי גוף נחינח
 הצדקה איני מחואר בשם דבר. והיה לו
 לכחוב בגלל זה המעשה או בגלל זה אמנם
 יובן היטב עפ״י חקירה זו ונאמר הטעם
 גס במצוח הצדקה כי לפי מה שביארנו. כי
ק  באמח בכל מלוח ה׳ אשר יגיע נזק על י
 בעוה״ז אם כי מובטח שכר מצוה בעוה״ב
 כנגד הפסד׳אשר יפה ש״א קורה רוח בעוה״ב
 מכל ח״ העוה״ז עכ״ז לא ימלט כי יגיע
 מזה לער לפי שעה לשעחו. ואמנם בזה
 הלע׳עלמוכבר יש שכרו בעוה״ז וע״כ אין לחוש
 לצער הזה לשעחו וזה בכל המלוח כולם.
 אמנם כן במצות הצדקה אשר נלטוינו ג״כ
 לעשותה בשמחת לבב וזה לא מפאת הנותן
 'לבדו כ״א כי מצורף לזה גם לד המקבל.
 אשר באמת מאד נדכה לבבו ובושה פניו
 כסתהו בהצטרכות לבריות כמ״ש חז״ל
 שמחבחם מועטה וחרפתם מרובה והיה עיקר
 שכר הצדקה ומלוחה עלהיו״ט ומקובל ליחנה
ס יפוח ולדבר על לבבו רכוח. ל  בסבר פ
 ולסעדו ולפייסו בדברים ואם לא כן חוגרע
 מצות הצדקה מערכה והקטן שכרה כמבואר
 כ״ז נאר היטב בה׳ צדקה וע״כ צריך
 שיורחב גם לב הטחן שיוכל ליחנה מרוב
 שמחה ומטוב לבב. כי יוכל לקיימה ביושר
 אופנים האלה ולכן ההכרח היה בזו המטה
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 למרחץ שנופני בצוק חן לי אגוזים שקדים

 ואפרסקים ורמונים וניחן לו ע״כ.

 ולכאורה הדבר יפלא כי מעיקרא
 מאי קסגר אחר שעלה
 על דעחם שצריך נידוי לכבוד המקום ושהיה
 הנסח דעחהגם שהיה ידוע להם יקר ערכו
 וחשיבומי לפני המקום מכל בני דורו כי על
 כן שלחו אליו ביחוד כי היה ידוע להם כי
 לא ישוב מבוקשו ריקם בשום אופן וא״כ במה
 נחרצו אליו אח״כ האם משוא פנים יש בדבר
 וגם למה חארוהו בגדר זה בן המחחעאלפכי
 אביו ועושה לו רצונו וגם מה חעאו ופשעו
 בדבר והנה רש״י פירש שהרבה בשאלוחיו
 והיה הגסה הרוח (ובאמח שמלשון הגמרא
 במסכמא מענים משמע קצה שהיה עבור
 השבועה שנשבע וכו׳ אבל רש״י ז״להסב נם
 שם פירישו ע״ד במסכמא ברכוה. ויעוייס
 בחידושים לעין יעקב ושם יבואר יומר]
 ולכאורה ג״ז צריך להוספמ ביאור על דבריו
 שהרי הוצרך לזה למלא מבוקשם לעשות

 שליחוהם כראוי:

 אמנם זה יובן עפ״ימש״ל. בשם הרב
 בעל חו״השכל בקשום שאדם
 מבקש מאה הש״י אל ישים מגמתו לשום
 דבר פרטי הנראה ומדומה אליו לטובה כי
 יוכל להיות שהוא להיפוך מאשר בראה אליו
 וכמ״ש חז׳׳ל גענץ מברכין על הטובה מעין
 הרעה ורעה מעין הטובה שיש שבראה
 בתחלתו טובה ואח״כהוא להיפך וכן ברעה
 בהחלחו וסופו טובה וכמ״ש חז״ל על מש״ה
 אודך ה, כי אנפח בי וכוי. משל למי שישב לו
 קוץ ברגלו ולא הלך עם הכךראואח״כ נצמת

 טובה

 טלן שבכולן אין שכרו בטוח בעה״ז ושלא
 יגולגל בשום סיבה רחוקה אחה נזק (שהרי
 נם בשאר מצום לשעחם מצילוח מידי נזק
 כמ״ש חז״ל שלוחי מצוה אינם ניזוקין וכו׳.
 אך לא היכא דשכיהא היזקא) והיחרון הזה
 אינו כ״א מצד המקבל כלומר כדי שיתנו לו
 בסבר פנים יפוח ולא ירע לבבו בחחו לו
 מתנתו וכטעם שביארנו לעיל אבל אם גם
 עחה טחן ברוע לבב א״כ למה יגיע לו
 הבטחה זו שעיקרה על שמחח הנחינה
 בשעחה חש״ה נחן חחן לו ואל ירע לבבך
 בחחך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך הי.
 כלומ׳שזההברכ׳שבירךאוחךה׳שלא יחסר לך
 שום דבר וגם תוסיף לך ברכה הוא רק בגלל
 מיבר הזה עצמו שלא חחן לו ברוע לבב.
 שאל״כ היה עיקרה השכר צפון וטמון לעה״ב

 ולא נע׳ הזה והבן.

 ומעתה כנוא לנאר מאמר הילקוט
 שנפחח דנרינו שכנר דקדקנו
 על ניאור חינח מחחטאץ שאין לו ניאור
 נכון מהוה הענין וגם למה יועד זה רקנשני
 מלוח אלו ונאמר עפ״י מיש נחי, עין יעקנ
 לפרש מאמר חז״ל במעש׳ דחוכי המעגל
 ששלחו החכמים אליו שיחפלל על הגשמים
 שירדו בשבי בצורוח ועמד ועג עוגה וכו׳
 שאינו זז משם וכי׳. והחחילו הגשמים
 מנטפין אמר לא כך שאלחי וכו׳ החחילו
 לירד בזעף ואמר לא כךשאלחי וכו׳ שלח לו
 שמעון ב״ש צריך אחה להחנדוח אלא מה
 אעשה לך שאחה כבן המחחטא לפני אביו
 ועושה לו רצונו ועליך נאמר ישמח אביך ואמך
 וחגל יולדחך ובמסכחא חענית ערי סיימו
 בסוף המאמר משל לשן שאמר אבא הוליכני
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 אם כי איננו להכלים כלל. לא יוכל למנוע
 ממנו מבוקשו (יעויין בכלי יקר פ׳ קמ5דס
 מה שפירש בכחוב ה׳ יודע מחשבות אדם
 כי המה הבל הערה בזה) וגס אם יגיע לו כזק
 קצת לפי שעה וכמ״ש הגאון הפלאה ז״ל
 בפתיחתו לפרש מש״ה רצון יראיו יעשה
 ואת שועתם ישמע ויושיעם שהכוונה כמו
 שאב מצד כמירת רחמיו על בניו ממלא לו
 רצונו. לפי שעה במבוקשיו במאכליו ומשקיו
 גס אם יזיק לו קצת ואח״כ מרפא הוי כמו
 כן הקב״ה ממלא רצון הצדיקים מה שנדמה
 אליהם לטובה לפי שעה ואם אח״כ יראו
 שאינו כן ישמע ויושיעם ע״ש היינו שמישה
 להם כרחמי אב על בן גם איננו לחכליס
 כ״א לרצון לפי שעה ונוכל לומר שזה שכיכה
 רחמי השם על יראיו בהרבה מקומוח כרחס
 אב על בנים אם כי בלי ספק הס דמיונות
 רחוקים מאוד כי רחמי אב על הבן הרי
 הם מוגבלים כמדת בו״ד לא כן רחמיי אשר
 אין להם נבול וקץ אמנם הכונה כן על
 בחיבה זו שכחבנו [ו עויין עוד במ״ש במקום
 יאחר בענץ רחמים האלה ובכינויים לרחמי
 אב על בן בחפלה ר״ה מי כמון אב הרחמ׳׳
 זוכר יצוריו לחיים ברחמים ענין נאות

 ומחודש) :

 ובזה כבוא אל הביאור שאחר שבאמת
 שלחו אליו שיבקש על הגשמים
 והיו צריכים להם ראוי היה לו שיתפלל .
 האומכס כאשר החחילו לירד . וכעכם
 בחפלחו כבר היה לו להשען על אביכו
 שגשמים ט לא יהיה הכס לבטלה ובכל
 אופן שירדו יהיו גשמי ברכה ולכן כל אשד
 אמר לא כן שאלתי היה הגסה רוח ולכל

 היותר

 טובה גדולה לו גס אולי יצמח לו טובתו
 ממקום אחר גלי סיבה ממוצעת הזו שבראה
 לארס ע״כ יהיה עיקר מבוקשו רק לחכליח
 הטוב כפי רלון הקב״ה וידיעחו ח״ש
 מייסדי ההפלה מלא משאלוח לבביבו לטובה
 והנה אס כי באמח יוחר הכוח דעה
 המבקש הממלא מבוקשו כפי רצונו ממש
 המדומה אליו גס אם התכלית הטובה
 יגיעהו בשוה וכאשר המלצנו ע״ז.
 . נקשה המשורר שאמר יהי חסדן ה׳ עלינו
 כאשר יחלנו לן . שהכוונה שהחסד שהוא
 מיועד מאתן להטיבנו יהי כפי מחשנח
 ייחולינו לפי המדומה לבו , וביארנו בזה
 חפלח דמללי בחר ללוחי׳ שהובא ברכות
 דף ׳״ו ע״ב . וחבא לפכין קורת נפשינו
 לטובה שהכוובה הוא עד״ז עצמו שמה שהוא
 קורת כפשיכו. חסבב אחה גם הטובה
 האמיתיח שיהי' שוה לקורה רוחיכו. כי בזה
 תושלם ותשמח לב המבקש ביוחר שאח :

 אמנם עם כל זה אין הכרח שימולא
 מבוקש הזה אחר שאיכו הכרחי
 כ״א ליחר שאח והכה עיכיכו מאוח במכהג
 שבעולם. שגס בין אדם לחבירו. גם לריעיו
 האהובים זה לזה . אם אחד מבקש מחבירו
. וחבירו מכיר ו  איזה דבר טובה שיעשו ל
 ויודע שאין תכלית טוב במבוקשו או איבנו
 נחץ לזה . ואולי גם ימצא מזה קצת נזק
 שבלי ספק איננו מוכרח למלא משאלתו

 ומבוקשו בדבר:

 האומנם ילא מן הכלל הזה לאיש
 על בנו אהובו אשר גם
 הם יחפוץ(נמנו איזה דבר מדומה לטובהו
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 בזה כי גם אביו שבשמי׳ חפץ בבן כזה:ובהעלא
. p רצונו לגיעגועיו עליו כרסם אב על 

 והבן מאוד :

 וב1ה יבוארו היטב דברי הילקיטהנ״ל
 בפתח דברינו לנכון שבאמת
 כבר ביארנו שאין לשום אדם לבקש מאת
 הש״י בקשה מיוחדת אחרי אשר אין ידוע
 לו אם ז־5 ת טובחו וגם אם הוא לעובחו
 האם הוא הסיבה המביאתו לזה ואולי
 חפץ ה׳ לזכוחו בטובה זו מצד אחר ולהיותו
 מן המובטחים כרחב״ד וחביריו שהקב״ה
 ראוי לעשות רצונו המדומה מצד בן המתחטא
 לפני אביו וליתן לו שעשועיו כפי רצונו אם
 כי אינם נחוצים לתכליתו. זה וודאי לא
 יתכן באחד מני אלפי רבבה בעולם ומה גם
 לבקש בפה מלא שכר על איזה מצוה . או
 למלאות חסרונו זה במה שהפסיד בעה״ז .
 אין לו ע״ז פתחון פה . כי עיקר המתן
 שכר בעה״ב הגס כי רצון לבבו של אדם
 הומה מאד בזה על חסיון ממונו. ויש לו
 חשק נפלא להרבות מוהר לפי רצון יצרו
 המדומה עכ״ז אינו בטוח ע׳׳ז אחר שאינו
 מחריב לתכלית ולטובחו. ולכן בכל המצות
 כולם לא מצינו כזה שיהיה בטוח למלא רצונו

 המדומה כזה :

 אמנם כן בשני המצות אלו הצדקה
 והמעשר כבר ביארנוהו וביררבוהו
 כי בזה בטוח גם על שכרו ומבוקשו לפי
 רצונו המדומה. ושע״ז אמרו חז״ל כל המענג
 את השבת מתנין לו משאלות ;לבו (מדלג
 תיבת לטובה וכמש״ל) וכן מ״ש חז״ל לוו עלי
 ואני פורע שכן מותר לעשות ע״מ כן ומאן

 זידף

 היוחר היה לו לשום מבוקשו שיהי׳ בזה ג״כ
 כפי רצונו. כי היפלא מהי דבר.. ואולי יהיו
 הגשמים לברכה גם כשירדו בזעף או טיפין
 בויפין ויצליחו לזרוע זרע זה אשר האשימו

 עליו בהשקפה ראשונה :

 אמנם כן אם חוני המעגל היה
 במדרגת בן אשר לו יאות
 כראוי לבן המשתעשע על ברכי אביו ליתן
 לו כפי רצונו המדומה בעיניו. אס לפי
 האמה אין הבדל בתכלית המבוקש הטוב
 אשר דיבר רבש״ע לא כל שאלחי. והכוונה
 גם אם אתה תפליא לעשות בחסדן. אבל
 אני לא כן שאלתי. ואני מבקש כפי שאלתי
 ממשוכמש״ל. שזו בקשת המשורר יהי חסדן
 ה׳ עלינו כאשר יחלנו לן . ע״כ ראוי היה
 לו להגיס דעתו בבקשחו ע׳׳ז. ח״ש לו
 שמעון בן שטח. ראוי היה וכו׳ אבל מה
 אעשה לן שאחה כבן המתחטא לפני אביו
 (ופי׳ מהחטא כבר פירשו זה בכה חהבכה
 והקרוב יותר פי׳ הרע״ב ז״ל שהוא ע״ד

 גיעגוע בן לפני אביו ע״ש):

 ועושה לו רצונו כלומר כסי רצונו
 ממש , אם כי איננו לתכלית
 וע״כ לן באה להשתעשע כן. כי גם אביו
 ינחת בו אם עישה רצונו וממלאהו. ועז״א
 יגל אבין ותשמח יולדחן כלומר שהם עצמם
 שמחים בהמלאות שעשוע בניהם לפי רצונם
 המדומה ומה יאות סיום מאמרם במס׳
 תענית על זה ת״ל. ואמר לו אבא הוליכני
 למרחץ חמין שוטפני בצונן תן לי אגוזים
. חו מורה ו  שקדים אפרסקים וכו׳ ונותן ל
 על הכוונה הנ״ל ולכן לא היה הגסה הרוח
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 חיים והמ״ש בביאור הכחוב ואל ירע לבבך
 בחחך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה׳ וכוי
 והבן' בכל זה והוא ענין בכבד למשכיל

 בס״ד :
 ובחיי ההורה אמרח׳ לפרש המשך
 הכחוני׳ כי ששח ימים עשה ה׳ את
 השמים ובו׳ וביום השביעי שבח מכל מלאכתו
 אשר עשה ע״כ ברך ה׳ אח יום השבת
 ויקדשהו. שהמוכה הוא שאחר שליוה לכו
 מלוח השביחה. להדמוחלשביחה אשר היהה
 מאחו ביום חשלום הבריאה ולכוח כמוהו
 אמכם הרי הדברים רחוקים כרחוק מזרח
 ממערב שמלאכחו יחברן היחה שלימה
 בלי מחסור וראוי' היהה השביחה והמכוחח
 כי לא חחסר מכל אשר ראוי היה להברא
 לא כן אכחכו קלרי יש אשר יועכ לא יכוחו
 מאשר בלבבם לעשות והמלאכה חסרה ואיך
 יצדק השביחה מעין שבח של חי העולמים
 במלאכחו אשר היחה די על כן קייס
 כי הזכרון אחד הוא . כי גס במלאכת בשר
 ודם . יהיה כן לעחיד שחושלם מלאכחו
 הראוי׳ לשבעת הימים בששח ימי המעשה .
 וכמו שביארנו והנן היטב כי ככץ הוא

 ומחוק לחיך כדבש לפה :

 דיזף שבחא פרעי שבחא והטעם כמש׳׳ל :
 להרבות שמחה המצוהבלי עצב . וכן במלות
 הצדקה והמעשר שנפרש אמר והרשה השם
 כמש״ה נחנוני בא נזאח אס לא אפחח לכ׳
 ארונוח השמים וכו׳ ועל כן זה כוונח החנא
 האלקי בשני דנרים מחחטאין ישראל לפני
 המקום שהם נזה כמדרגח נן על אנ שימלא
 לו שעשועיו המדומים כפי קטנוחו כמ״ש
 חז״ל חן לי אגוזים ושקדים כוי וכוחן לו כמו
 כן כל הצלחח הזמכיוח והמדומיוח אשר
 בשאר המלוח איכס נטוחיס ליחן להם
 גיעגועם דאל״כ אין נהם טונה אמיחוח :

 וביאר הטעם והראי׳ שבשבת אמר
 אז חחענג על ה׳ וכוי .
 וכחיב והחענג על ה׳ ויחן לך משאלוח לבך
 והוא ע״ד שביארנו לעיל. מאמר חז׳׳ל.כל
 המענג וכו׳. נוחנין משאלוח לבבו וכוי .
 ובמצוח הצדקה נאמר ושמחה בכל הטוב
 וקיומו דקרא אשר נחן ד׳אלקיך לך ולביחך
 אחה והלוי והגר אשר בקרבך . שהכוונה
 היא שהבוחן וגם המקבל המה ישמחו בחלקם
 וגורלם ולכן לשמחה זו לריכה שתהיה בקבר
 סכים יפוח ולהיות בטוחים על ברכתאלקי׳
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י נ ש  ה
 אמנם אנחנו טסיף מנגט סוקפו' מדעחינו כי
 לפי ענין ביאורו מה זו השיטי לשון
 שבראשונה נאמר ושמרו ב״י אח השבח
 ובשני הרמוז כינה בשם עשי׳ לעשוה אח
 השבח לדורוחם הלא לא דבר רק הוא :

 ואמנם נקדים מה שכחבנו לפרש
 לשון המדרש חכחומא ונם
 הובא במ״ר קלח בשינוי לשון וחורף הנוקה
 המבואר שם כי טורטסרופו׳הרשע שאל אה
 ר׳ עקיבא מה יום מיומום והשיב לו מה
 גבר מגוברין(והכוובה היה ששאלו על השבח
 והשיב לו שכן מה הוא נבר מגוברין והשיב
 לו שרצה המלך לכבדני א״ל אף שבח רצה
 הקב״ה לכבדה א״ל ומכאן אחה מודע לי
. ועוד חזר כי  השיב לו סמבטיון יוכיח ו
 והשיבו וא״ל אביו של אוחו איש יוכיח שבכל
 יום מעלה עסן מקברו ובשבח איט מעלה
£ יעויי״ש שאלו עוד ח״ל אם הקב״ה  ע
 מכבד אח השבח אל ישיב בה רוחוח אל
 יורד בה גשמים אל יצמיח בה עשב א״ל
 אמשל לך משל לשני בני אדם שדרו בחצר
 אחה אם איט כוחן עירוב אין מוחרין
 לטלטל בחצר. אבל אם היה א׳ דר בחצר
 מוחר בכל החצר כולה אף כאן שהקב״ם
 כל העולם ומלואו שלו מוחר בכל העולם
 כולו ולא עוד אלא שהרי אוכלי המן מעידן
 מליו שבכל ימוח השבת היה יורד ובשבח

 לא היה יורד נג״כ :
 ומאמר

ש ו ר  ד
 משנה במס׳ חמיד בסופו בשבח
 היו אומרים מזמור שיר ליום
 השבח מזמור שיר לעחיד לבוא ליום שכולו
 שבח ומנוחה לחיי העולמים ויעויין בחוס׳ :

 המאמר הזה מאוד משולל למצוא
 ביאור מכוון לפי הלשון
 הכפל שבח ומנוחה וסיים לחי העולמים
 עיין בחוס׳ שהכוונה על הקב״ה ולמען
 יחבאר ביאורו נקדים מ״ש הרב בעל עקידה
 ז״ל לחקור בעבץ מציה השבח המסורה
 . והבחונה עחח בידינו כ• רומז לשבח הגדול
 והוא עבץ עה״ב אשר יקרא בשם שבח
 ושלזה רומז מאמר חז״ל והנא דבי אליהו
 שיח אלפי שבי הוי עלמא וחד חרב שהוא
 כעין היקף יום השביעי הקדוש אח ששח
 ימי המעשה ככה יהיה היקף אלף השביעי
 עיי״ש שרמז לכל דברי חכמי יודע חן
 המקובלים זללה״ה יעויייש אריכות נחמד

 ואמיחי:
 ובזה הוסיף ביאור לפרש כפל לשץ
 הכחוב פ׳כי חשא ושמרו אח ב״י
 אח השבח לעשוי אח השב׳ לדורוחס שהכוונה
 שע׳׳י שמירח שבח זה יהיו זוכים לשבח
 הגדול הבא ושלזה כוווט ז״ל שאם שמרו
ד היו נגאלץ שהכוונה  ישיאל שחי שבחוח מ
 עד״ז וכל דבריו באמנו אח אל רוחם ומיוסדים
 על אמרוח קדושי ישראל חכמינו האמחיים
 המקובלים ועליהם אין להוסיף ומה׳אין לגרוע
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 כי אני ה' מקדשכם ח״ל לדעה האומות
 וכו׳ שלכאורה מה ענינו להודעה האומות
 ומאין יודע זה יוחר מנשאר כל מלוח החורה
 וגם מה ענינו לכאן יוחד ממה שכבד
 הוכפל זהירה מלוח שבח בהרבה מקומות

 אחרים שבחורה :

 ואמ3ם ביאור המכין נכון מאוד ובי
 כאן עיקר מקומו וגס יבואר
ל  לשון רשי׳ 'בביאור לרעהו שהכוונה ע
 האומוח ג״כ לככוןוגס מה שכחקשו המפורכף׳
 על אזהרה זו שכאמרה כאן שהוא שלא
 ידחה בנין המקדש שבח שהוא אן למוהר
 אחרי שהוא עשה גרידא ויוכל לדחותה
 לאחר שבח אי7 יעלה על הדעח שידחה
ת מ  השבח החמור ויעויין ככלי יקר (הן א

 שהערה זו כבר נזכרה בחכמי הלמודיכו.
 יעו״ן ביבמות דף ה׳ ע״ב אמנם אנחנו עצ
 פי דרכם דרך הפשע נלך לבארו ג׳׳כ לנכון
 ומחחלה נעמוד על המחקר מה שעמדו
 כבר גדולי קדמונינו בעיקר עעס מצות
 שביחד. השבח הקדוש הזה שנחלקו בזה

 לשני כתות :

 רבי^ו הרמנ״ם ז״ל במורה נ3ו«י0
 בביאורו לנועמי מלוח ההורה
 החזיק .במעוז הטעם שהוא למען דעת כי
 אין העולם קדמון וכי נברא יש מאין ושהש״י
 בראו ושהוא אדון העולם ושכלל כל בששת
ע עוצם יכולתו ד ו ה י ז ר מ ש  ימי המעשה &
 ואחדוחו ואמחתו ושאין אלוקי עוד מלבדד
 דכירו אח יחידוחו כל אלה שרשי ויסוד׳-
 טעמי מלוח שבח אשר נצעוינו יעוד האריך
 ליפוח הדברים ובשינוי שמיוד הדבחית

 היאכיניה

 ׳ומאמר הזח כולו מוקשה וצריך
 ביאור מחחלחו ועוד סופו
 כי דקארי לה מאי קארי לה אין לא ידע
 עורנוסרופוס הרשע עניןמצוח שבח שנזכרה
 בחורה וטעם מצוחה ואם כי לא האמין
 למ״ש בסורה. א״כ איך הוסיף לו בסוף
 דבריו ראיה מאוכלי המן שאם לא רצה להאמץ
 בסמבטיון מאחר שאינו בראה בעליל לפניו
 איד ישגיח בראי׳ זו מן המן שאין לבו שום
 גילוי דעה כ״א מצד סיפורי החורה

 הנאמנה.:

 ועוד במה שהמחין לשאלו על מה
 שהקב״ה מוריד מטר וכו׳ אחר
 תשובת של רע״ק וגם דייק לשינו אם
 כדבריך הקב״הימכבד אח השבח וכו׳ דמשמע
p חידש לו מדעחו עבין מחודש במצוח V n 
 שנת שהרי על ההורה המסורה לנו שאל

 שאלוחיו אלה:

 ואמ^ם לנארכ״ז באופן מדוייק ונאוה
 בקדים מ״שלפרש דבריהמ״ר
 פ' בשלח בפ׳ המן וזו הוארו ראו כי ה׳ בחן
 לכם אח השבח דעו לא נאמר כ״א ראו
 וכוי שאס יבואו א״ה ויאמרו לישראל מפני
 מה אחס משמרין אח יום השביעי אמרו
 להס ראי'שאין המן יורד בשבח כי ה׳ נחן
 לכס לכם ולא לא״ה שאם יבואו א״ה
 ויקיימו אח השבח לא די שאין מקבליןשכר

 וכו׳ וכל הלשון צריך ביאור :

 ולהבי* כ״ז נקדים גס ביאור דברי
 רשי' פ' כי השא על מ״ש
 אך שבתותי חשמורו לדעת
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V אמנס לא ימימדי בשממה לבבו\ 
 כל העם כולו כ״א המיוחדם
 שבעבודתו ובאנשי שגולמו ולק כצעוינו גם
 אנחנו במצוה זו מזולמינו שאחר שמיום
ק מצרים נהכנו ונקרא עליהם א  הוצאמם מ
 שם עבדי המלך וכמש״ה עבדי הס אשר
 הוצאהי אומס מארץ מצרים . והם
יס בעבדי המלך ע״כ גם אינם כזרים  מטנ
 אמו לההערב בשמחתו שמחמ עולם וגם
 חובה עליהם כחובה עבדי המלן המחוייבי״
 בדבר ויען בי עיקר מה שבראנו לנדר זה
 להקרא עבדי ה׳ הוא מעת יצ״מ כמ״ש חז״ל
 הללי עבדי ה׳ ולא עבדי פרעה. ע״כ צוו
 בני ישראל בזה יוחד מזולתם. תש״ה כי ביד
 חזקה הוציאן ה' ממצרים ע״כ צוך לעשית
 אח יום השבח כלומר שלכן אתה בכלל
 הציוד ולחחחייב לזה ת״ש הכחוב בנשוא
 המאמר למען ינוח עבדן ואמחן כמון כלומר
 כיון שמצד עבדוח נתרדיבח בשמחה ושביתה
 זו. לכן גם עבדן בכלל כמיך שלא יעשה
p שם ע  מלאכה ביום שמחת רבו דרבי' • י

 בהמסקמ דבריו:

 ומכלל דבריו מוצא הדגל שאם הי׳
 השבח עיקרו מיוסד ביום
ק הכרח אלהוח היחידייח לא מ  השביחה ל
 לא היה שלל מצוה זו מכל מאמיני האחדות
 קולם יהיו מעושיהם כיין שמצווים על הע״ז
 אבל כי יש גו טעם פנימיי שהמלן רוצה
 להשתעשע בעבדיו אשר בחל בהם ושיחמרבי
 נשמחחו אין המצוה חייבים כ״א למי שקרני
 וכבדו לכבוד הזה ולתפארת זו. וכמלך שעשה
ו ד נ  סעודת והזמין מקצה עבדיו שאץ שאי ע
 לשאין לכנוס בלי ישוח מהמלך. ואץ

 יד 14 נכנסין

 מראשונוח לאחרונות ומזמר לשמור אשר
 הזכיר יל״מ באחרונות יעויץ שם. ועל ידו
 החזיקו עוד שאר מפרשים ז״ל עפ״י

 דרכו הנ״ל:

 האומנם הרב מוהר״ר אליעז׳ זצלה״ה
. הוא החל  גס׳ מעשה הי
 לדרוש טעמי מצוח שבח על אופן ודרך אחר
 ועמד על הלשון בדברוח האחרוניח נאמר כי
 ביד חזקה הוציאן ה' ממצרים. ע׳׳כ צוץ
 לעשוח אח יום השבח למק ינוח עבדך
 ואמחך כמון שכבר נחעוררו המפורשים
 הלל שהרי השביחה אץ ענינה ליצ״מ כלל
 וכפי פשוטו של המקרא הטעם מבור
 הבריאה בששח ימי המעשה וינח ביום
 השביעי גם דקדק על חיבח למק ימח

 עבדך וכו׳ כמוך:

 ^״כ בחר לו דרך אחר בכי׳ז וזה חורף
 דבריו שהשביחה שנצטוינו לא מן
 השם הוא זה להודיע ולהכיר הבורא יח׳
 שמו ע״י שמירח שבח כ״א שעיקר השביחה
 היא ע״ד השמחה והמנוחה אחרי שהוא יום
 השלמה הבריאה והמשיל המשל למלך שכבש
 מדינוח מלכוחו בחזקה למלוך עליהם.
 וכאשר השלים מלאכחו היה ביום ההוא
 שמחה רבה ושביחה וממחה מיגיעו ולמען
 חינח היום הזה עליו קבעו למרוח לזכרון
 להיוח לפניו ליום שמחה וממחה מדי שנה
 בשנה ביום ההוא וגם להיומ לו לשעשוע
 היום הנה גם עבדו ושריו הקרובים אליו
 ג״כ פקד עליהם פקודח המלך שיהיו ג״כ
 בכלל השמחה והמטחה וישבחו מכל לשמוח
 עם אדוניהם ולהמעלספמו באהבים: —
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 אמנם כן לעעמו של הרב בעל מעשי
 ה׳ (והוא האמח בעיני) כי
 י*קב׳׳ה גזר בו שביחה מלד השלמח מלאכחו
 החביבה לשעחה ושע״כ באה פקודהו על כל
 הנלויס אליו. לאהבה ולשמוח גיוס הזי;
 הקדוש לכבדו ביחד שאח וביחר עוז כי קדוש
 הוא לאדונינו. בזה שוב אין לחח הבדל
 גץ שום מלאכה. הלא הראו כי ביום המיועד
 למלך לחג ולשמוח גו גס מלאכחו שבשדה
 ונניח הקשה, יפיר, למעןחנוח דעחו וממש
 כל אוהגיו ישקטו וינוחו מכל עלגון יד.
 ויחיו פנויים כולם לשמחחו על מי המנוח׳ ולכן
 גם מפני בנין בהמ״ק ג״כ לא נדחה לשעתו
 יום השבח כי קדש הוא לכברי ולשמוח
 ולהחענג בו ע״ל היוחר האפשרי ומזה מאד
 הכרע לטעמו של הרב בעל מעשה ה' ובזה
 קרה מהר חלונה המפורשים שלמה הולרן
 הכחוב להזהיר על המלאכה ל שכבר לרין

 לפני ולפנים והבין:

 ובזה מובן היטב גם קיום הכתוב
 לדעה כי אני ה׳ מקדישכם.
 והוקפחו של פירש״י עפ׳׳י המכילחא לדעה
 האומוח והוא למה שכחבנו לעיל שאס השבת
 הוא רק עבור זכר שאין העולס קדמון
 מעצמו ולהעיד על מציאוחו ואמיחהו לא היו
 הישראל לבד בכללים במצוה זו כ״א חיה
 ראויים כל א״ה למצוה זו וגס אם לא נצטוו
 עלי׳ כ״א ישראל כמו בכל ההורה שלא
 ניחנה לא״ה או שלא רצו לקבלה אבל לא
 היה בזח צד חשיבוח לישראל ועילוי בזה
 מבשאר מצוח. האומנם לטעם של הרב בעל
 מעשי ה׳. וכפי מה שהכרענו הדברי׳ הרי
 כל עיקר מלוה זו לישראל עבור חשיבותם

 וקר

 ייגנקץ כ׳ א המזומנים לה אשר לפניהם
 מרך השולחן:

 והנה בשינוי טעמים האלה מלבד זה
 עוד יש הבדל גדול בכמה מנינים

 כמו שאבאר אחח לאחח לפנינו:

 והנה כנר רמזנו לדברי המפורשים
 שהעירו על ימה שהולרך הכחוב
 להזהיר על שמירח יום השבח בחוך צהמ״ק
 שמן המושכל היה ראוי לדעה זה ואיך יעלה
 על הדעת שמלוה שאין זמנה קבועה הדחה
 שצח החמורה וכל הקרבנות יוכיחו. ואמנם
 אומר אבי שלפי טעמם של הרמב״ס ז״ל
 והעומדים נקברהו היה בנקל למלוא בבון
 1עח לחשונ מיז:נוח שנבין נהמ״ק ידחה
 שנח עם כל חומרה שאחר שלפי דעחם
 עיקר יקוד המצוה. למען נדעה נלננינו כי
 יש לעולם נורא קצוח הארץ וכי אינו כמנהגו
 נוהג בלי מנהיג ואשר לא חשכח זכרונו
 תהיה המנוחה לעס על זה ביום השביעי
 אשר על כן לא הותרה המלאכה בלי מנוחה
 וריוח נין הימים היה עולה על הדעת שזה
 במלאכח הדיוט עבודת רשות אשר יוכל
 הלב לחשוב כ׳ העולם חפשי לעצמו מבלי
 אדון אנל נהתעקקות בנין בית אלהינולפאר
 אשר כל עיקר עקק הננין יורה על המצוה
 ואמ־חחו ויחידוחו הנאמנה למה לא יותר
 הרצועה לעקוק בכל מלאכה ענודה קשה
 למען כנודו כי בכזו המלאכה העיד יוחר
 על הפועל האלהי והמצאו מענץ השביתה.
 אשר אץ אומר •ואץ דנריס כ״א מחשבה
 לא p ההחעקקיה בבבץ אשר נית אלהיס
 ?הלך ברגש הרי הוא מעיד על אלוהוחו

 ומפרקמו מאד.



 >ז ב זדזב נד
 לחם מן הסמים והוא •אחד מהנסים הנורא״'
 והנפלאים הפלא ופלא. ואין לן זכר יומר
 לכל יכולמו והשגחסו והנהגהו. וכי הוא
 אלהי השמים והארץ ולמה ימנע רדהו ביום
 השבת אמנם אם עיקר הכוונה על השבית'
 שיהיה יום מועד לשמחה ולמנוחה כי •ק
 חפץ המלן ביקר יום ההוא לא מצד הנוגע
 להאמונה בלבד גם בזח קדשו .שלא יעשה
 בו שום מלאכה בעולם יהיה באיזה אוק

 שיהיה:
ל קדושת  31בף ביארנו שזח מורח ע
 ישראל מזולתם וכי הם קרואי
 מועד הזה [ובזה נתבארו היטב דררי המ״ר
 על מכונו מאד שהכוונה בראו ולא בדעו];

 ך היה נפקותא אס תהיה המנוחה
 דווקא ביום השביעי או ביום אחר
 שאם הכוונה רק על זכר חידוש העולם אם
 כי באמת ראוי שתהיי ביום השביעי כדמות'
 וכצלמה בפעם ראשון אבל איננו חייב כ״כ
 שהרי עכ״פ השביתה היא אותו זכר (זכר
 לדבר שמיעה שבשנה השביעית ש״טה והוא
 ג״כ זכר שיש לעילם מנהיג כמ״ש שם
 המפורשים יעיי״ש בפי בהר הגם שאץ לו
 דמיון לימי הבריאה ממש ויעוי״ש בחי׳ מורה
 מ״ש בזה] ולכן גם הא״ה שעושין איזה יום
 מכוח לק לא יכוונו ביום שבח ממש שאולי
 כוונחם לזה שהזכרון יוכל להיוח גם ביום
 אסר לא ק לטעם מעשי ה' שאז עיקרו יום
 השביעי ילא זולתו בשום אופןוכמבואי:

 א״שדבריהמ״ר לאהיהצי״1
 לומר אלא דעו מה ראו. .שאם
pv י?ואו א״ה ויאמרו למה אמם עושע אח 

 הצז?ח

 תפוחי ד
 ויקר ערכם להחשב בכלל עבדיו ואוהביו
 היושבים. לפניו ושהם כדאים לחחערב
 בשמחתו שמחת לבבו ועיילו בלא בר. ובזה

 מה יקר כבודם אצל כל א״ה:

ה יובן היטב התכת הכתוב. בז  ו
 שמעיקר מצות שבת שקבלו
 עליהם ישראל עדיין לא ניכר יקר ערן
 כבודם בזה כי אולי הטעם כפשוטו לזכר
 הכרח אלהי עולם. האומנם עתה כי בא
 מעשה לידם בכין ביח מקדש מלן עולם.
 והופר הבנין מצד קדושת שבת עתה נודע
 הטעם קדושת שבת ויקר ערכו כי מתחלתו
 ביתן להתענג בתענוגיו ולהתעלס באהביו
 ועכ״ז לא ביתן כ״א לישראל קדושיו. ובזה
 יובחן מעלתם ואהבסם וז״ש לדעת האומות
 כי אני ה׳ מקדשכם שע״כ לא ניתן להם
 יום השבת יותר מלשארית זולתם. והבן

 מאוד .

ה נבוא אל הביאור לשון המדרש מ  ו
 בפ׳ בשלח הנ״ל ומתחלה אומר
 אני כי עוד הכרע ג״כ לדעת הרב
 הכ״ל וטעמו הלל שבמצות שבת ע״ד
 ;ה עצמו גס מירידח המן מה שקידשו במן
 שלא ירד בשבח כל עיקר וגם נצטוו על
 הלקיטה שהיא אחח ממלאמח האסירוח
 בשבח ועל ההוצאה שלטעמו של הרמב״ם
 ו&ברחו ג״כ לא היה צורן כ״כ לזה שהגם
 ששאר מלאטח בדן שיהיו אסורים שלא
 ישכח שם וזכר מעשה בראשית ויכחישו עיקר
 הבריאה וקדמונו של עולם אבל כל זה לא
 שייך בלקיטם המן שחרי אדרבה מהמן הרי
 סי׳כרא׳עין בעין מפלאו׳חמיםדעים בירידה



 תפוחי דרוש ב והב
י השמחה והמנוחה,  המעשה ונו נפקד דנ

 וע״כ נצנוויני ביקרו והבין:

 ובזה כנוא אל ביאור המדיש ושאלה
 עורנקרופוס נמה ששאל מה יום
 מיומיס וכן מה שהשיב האפקורוק על משובח
 רע״ק דמק לבי ניקר׳׳ הכא את מודע לי

 שדקדקנו לעיל,.

 אבל באמת לא נעלם ממנו מלוה
 שבת מפורשה בהרבה מקראות
 החורה (אמנם מצות הכיבוד והעונג אין לי
 מפורש בחורה כ״א מדנרי קבלה חה לא
 האמין האפקורק) אמנס רצה לכפור געעם
 השגת ושהשגת איננו כפי הפשוטו של תור׳
 שהוא רק לזכר מעשי בראשית ובזה נתכוון
 שע״כ היום מצד עצמו אין ט כבוד מצד
 מלמו [ואולי נתכוון ג״כ אין ישראל יכולץ
 להחפאר בתפארחו יוחר מזולתם. וע״ד
 שכחננו למעלה נניאור המדרשים ודו״ק].
 וע״כ שאלו מה יום מיומים שגס אס מצות
 לשבות בו. אבל איננו חשוב משאר ימים.
 ואולי עוד שאר ימים אשר נעשו בהם
 המעשי בראשית נכבדי׳ יוחר או עכ״פ כמוהר
 שאין עליו שוס ענין מכובד ייתר . וע״ז השי3
 מה גבר בגוברץ • ושנם מרן המלל צבי
 ביקרי'. כלומר שיים ההוא בעצמו מכובד
 בעיניו. וחפץ ביקרו של עיצומו של יום .
. כלומי מנץ י  פז״א ומנץ אתה מודע ל
 שזה הוא טעם האמיתי לשבת ושיחי, הוא

 המכובד שבימים כי אולי הוא רק לזכחץ י
 הבריאה ואיננו לכבוד עצמי: וע״ז השיצ
 לי יע׳׳ק משונה נצחמ מקניי של אביו ,
 שאינו מעלת עשן ביום השנת והטעם שגם

 ניייזי

 השבח ביום השניעי ותינה אמס ד״קא
 כלומר למה אתם יותר מכל אלה וניחוד
 ביום השביעי ולא נזולחס משאר הימים
 ג!״ל ראו שאין המן יורד בשבח כלומר שהם
 יוצים גכ כן להכלל נמצוחשבת ודעחם שאץ
 גו כ״א טעם הזכר ונזה נכללו גם הם
 שמחדיגיס באמונה זו כמונו. וגם אץ
 הקביעות ליו© השביעי מחוייב בדבר כ״כ
 אמנם. אנחנו. משיבים להם שמן המן שאץ
 יורד בשבת מבואר הוא טעם השגה ח״ש
 בחן לכס לכס ולא לא״ה וכו׳ כלומר שכיון
 שאין המן יורד בשבת מבואר הוא טעם
 השבת וז״ש נתן לכם ולא לא״ה וכוי כלומר
 שכיון שאץ המן יורד בשבח עיקרו משוס
 המנוחה ואינה יום המועד ושמחה כ״א
 למזומנין הקרואים מאת המלך חה מחברי

 מירידת המן והנן היטב,

ך הנני מוסיף הכרע לדנרי הרבז״ל ן ^ 
 ממצית העונג וכיבוד יום השנת
ד של יום עצמו ו מ  אשר אנחנו מחוייביס נ
 ולקדשו מכל ימי בראשית ונקרא חמדת ימיי.

E לטעם הזכרון אץ בו יקר J J J E ^ 
 עצמו כ״א אדרבה לבאר מעשה
 מששת ימים אשר לולי השביתה היה נשכח
 זכר לנפלאוחיהם וא״כ הרי הס נעצמס
 •יותר נכנדיס שיום השנח הוא רק לחכלית
 יותר יקר חפארת מעשה הששח ימים ונכל
 סדנריס התכלית מעולה מהדנר הממלעהו
 אליו ועל כן כפי הנראה מוכרע יוחר טעמו
 של סרב הנ״ל ובזה יחק היטב מלוח העונג
 וקדישו •וכבודו כי באמת יקר מצומו של יום
 נכבד מכל אשר לפניו אחרי כי גי נשלם



 תפוחי דרוש ב זהב נה
 ממלאכה לגודל השמחה הקבועה ליום ההוא
 ואיננו לזכרון הבריאה כהבכוח השואל הנ״צ
 מאוכלי המן שלא ירד ביום השביעי. אם
 כי הוא ג״כמאה ה׳ היה לחם מן השמים
 ולא הי, נגרע כח הזכרון ועדוח נאמנה על
. וכמיש ן מ  פיעל ידיו. גם אס היה יורד בו ה
 לעיל וע״כ שהיי המניעה רק משום עוצם
 קדושה היום וכבודו הנכבד . והבן בכ״ז .

 ומעתה נבוא לבאר מה שעמדט
 בפחח דברינו . על מה
 שכינו חז״ל ימוח המשיח ליום השבה
 והוסיפו להבדלו בשם שבמ הגדול בי מה
 עניינו ומה דמומ יעריכוהו. ליום השבה
 הנקבע אז ביעי הבריאה. ונאמר כי באמם
 אחר ההשקפה הנכונה הוא הוא עצם דמות
 יום השבח חכליסו ועיקלו של יום השבח

 הלאשיז של ששח יעי המעשה:

 Q^pjfl מה שאמרנו בחיי חורה
 י לבאר לשץ המדיש רבה פ׳
 בראשיח חה הוארו אמר י* שמואל בר אמי
 מחחליח ברייתו של עולם נחאוס הקב״ה
 לעשות שיתפות בתחחונים מעה נפשך אם
ס החשבון לא היה לרין לומל אלא אחד מ  ל
 שנים שלשה או ראשון שני שלישי שמא
 אחד שני ושלישי אתמהא אימתי פרפ לו
 הקב״ה להלן בהקמת המשק שנא׳
 ויהי המקריב ביום סלאשק . ראשקלברייחו
 של מולם אמרםקב״ח כאןבאוחו יום בראתי
 אח העולם מ*כ ויברי המדרש משוללים
 הבנה בכל המשך דבריו וכי מה מנין זה
חק גמהי  לדגלי ל״ששעחחלה נתאוה כו״. ו
 3ןיטי הלשון מאחד לשני שלישי וגם סוף

 דבריו

 נייחי גיהנת שובתץ בשבת ובמו שהשיג לו
 מאביו ומזה מבואר באר היטב. שקדושת
 השבח וכבודו עצום מצד עצמו . וכמ״ש
 בזוה״ק הטננ״ • שביום שמחח המלך
ן ומשפט גם  ומנוחתו • לא יעשה שים ד
 במורדו. ולא אישחכח עובדא ורוגזא ביים

: ׳  ההוא יעיי״ש ס

 האומים אם קדושה השבח אינו
 כ״א ממלאכת ועבודה
ק ח  הדיוט למק זכרץ הבריאה לא היה י
 טעם זח. להשביח חמן מעוברי רצונו שם
 בעולם חנשמוח ואין שייכוח שם לדבר ההוא

:  והבן
 ואחר שהשיב טורניסמפוס בחשובה
 נצחח בא עליו מצד אחר לקפחו
 בשאלוח אחרוה ועילה ההוא מצא רק על
ל! שחקב״ה  שיטהר׳ עקיבא ת״ש לדג
 מכבד אח השבח למה הוא עושה בו מלאכה
. כלומר שלפי הטעם הפשוטי משבח ׳ כו  ו
 שהוקבע רק לזכרון הבריאה . ולהעיד על
 אמיחח הבורא. לא קשה זה שהרימלאטחיו
 אשר הם מעשי ד׳ הרי אינם בכלל השביחה
 כי אדרבה פעולוחיו הן ק עדיוחיו. ולמה
 ישבוח הוא אמנם לדבריך שהקב״ה רצה
 לכבדו ולקבעו יום שמחה וממחה בלי שום
 פשייח דבר מה . הרי גם המלך עצמו ביום
 המועד כזה שובת ממלאכתו . למק הגדיל
 כבוד חיום ההוא מ״ז השיט מל*ן לפי
 ־שטמו של הקב״ה אימ נחשב מלאכת >לל

ס*. ק ומליאה שלו ו א F שכל ה  כ

 ו0יים עוד בתוספות י&י׳ • לשטחו
 שמ״כ חפץ בכבוד חיום וקדושהו



 תפוחי דרוש ב זהג.
ן מ  ולפנים ממ׳׳ה מנ״ש חז״ל מל הכתוב מ
 יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל כו׳ והוא
 עיקר המכוון ממעשי ידיו הנכבדים שזוכים
 אלו בטורח גופם וממונם וכפיית יצרס לא
 p המלאכים שמדרגחם הגבוה היא מצד
ת י ף נ פ  נריאחס הראשוניח אין להם בחירה ח
 ורצוניית ושבזה מחעלה הקב׳^ ומשתבח
 ומחהדר בחחחונים ובמעשי ידיו כולם [וכבר
 ביארנו במיא שזה מונח המשורר וחמול ח׳
 במה שאמר כי אראה שמיך ירח וכוכבים אשר
•o כוננת מה אנוש כי חזכרנו ובן אדם 
. כלומר ׳  תפקדנו ה׳ אדונינו מה אדיר ט
 שאם אמת שמעשי שמיס וארץ הס גדוליס
 ממעשי אנוש אנוש : אמנם ההבדל שהם
 אינם בחירייםוחפשייםכי׳א מוכרחים לעשות
 רצון קונס . האומנם בן אדם במעשיו נברא
ו ק פ  שיהיה במעשיו הזעירים בחיריי רצחה נ
 לעשוח הטוב והרע עיכ בזה יגדלו מעצןי
ע ר ח  אנוש בזעיר מעשיו . אחרי אשר בידו ל
 ולהטיב ח״שכי אראה שמיך מעשיאצגעוסלך
 ירח וכוכבים אשר כוננח. כלומר שנבראו
 כונניות בארץ שאץ בידם להפך עלמסמקדר
 בריאוםם (וע״ד שדרשו חז׳־ל בחי-לץ על מ*5ן
 הכחוב הוא עשך ויכונניך על הבנ׳ מעיי©
 שאם נהפכו אחד מהם איי לחיות ע״שד^
 מה אנוש כי תזכרנו וכי חפקדט . כלומר
 שבידו הבחירה רלוניית . ע״כ משום שאמס
 מצה להגדיל שכרו ולהעלותו מד שמי מרום
 למעלה מכל הברואים מעשי ידי כולם
 יעזיי״ש בדרוש לחג חשטעומ . ואעיע

 להאריך:

ה א ר ש דור המלך ע״ח כי. א ׳ י מ כ  ו
׳ י  שמין ממשה אצבמוחין כ

 מה

 דבריו ואימת פרע לו שאין לי ביאור ולמה
 פרע רק ביום ההוא אמנם אנחנו ביארנו על
 ככון מאד יע״״ש באורך וכאן אעתיק מה

 . שנוגע לעניבנו דרך קצרה :

 !*l̂P™! כבר עמדו חקרי לב הראשונים
 ז״לעל המחקר בתכלית הבריאה
 ממעשי שמים וארן וכל מערכות כוכביהם
 ומלאכי מעלה עד האדם אשר בארץ מי
 הנכבד בהם׳ במעלה וחכליחו של עולם .
 האס.המה אשר בשמים ממעל או עלהאק
 מחחחהוא האדם אשר יסודו בעפר האחרון
 בזמן ומעלה ויעויץ בעקידה שער פ' שקביא
 דבריהם ומחלוקות;} לפי סברותיהם. ואישר
 הוסיף עליהם מדעתו המישכלח: ואולי העולה
 מדברי כולם . •והמוסכם במושכל ומקובל
 לנו מפי חכמיגו ז״ל . הוא• שאס באמם
 בתשמישו ־של עולם בלי .ספק העליונים הם
 במעלה נכבדת מאד מכל בני אדם. והאדם
 הוא הפחות •שבערכס ומדרגתם וכל
 פעולותיו חם כאץ וכאפס נגד מעשיהם
 הרבים וגדולים אין ערוך לו אליהם. גם
 כחרדל נגד השמים כיז אם הי׳ כוונת חכליס
 הבריאה לתשמיש העולם האומנם יען. כי
 עיקר מכלית הבריאה הוא האדם ה?בחר
 לעבודתו *סורח ה' .והוא העיקר והמכתן
 שבעטשייריו (ושע״ז כיוונו חז״ל גדולים
אק יעוי״׳ש)  מעשי לריקים ממעשי שמים ו
 כמו קאמרו חז״ל• בראשית בשביל ישראל
 שנקראו ראשית ובשביל תורה שנקרא׳ ראשיח
 שאחר שעיקר כוונתו להשתעשע בהם
 בצדיקים ובמעשיהם קביויריים וברצוני,'
 ואישר להם.כח לעמוד בקשר מלחמחהילר
 י הנלחם בהם עד שבמעשיהם ,זעום ל5ני



 תפוחי דרוש ב זהב גו
 מאד ובלי דוחק שהרי בדרן העולם כל
 מה שנברא בראשיבה הרי הוא בריאה ראוי׳
 לעצמה א״צ לצירוף דרך משל ביום הראשון
 נבראו שמים וארץ האס חסרים הם לתכלית
 בריאחם גס אם לא נבראו הבריאות האחרות
 אמנם השניים המאורות או הצמחים או
 בהמות וחיות הרי לא היו &לימוחס בשום
 אופן אחר כ״א להצטרף לשמים וארץ שכבר
 קדמו וכן בכל בריאות ששח ימי המעשה
 דוק ותשכח . וא״כ הרי שפיר מדוייק
 לשון תורתינו עפ״י דקדוק הלשון תכ״ל
 שביום אחד היום במבין אחד כלומר שאין
 בו צירוף למה שבא אחריהם . ואם כי
 הכווכה היה שיבראו גם אחרים שיצורפו
 להם איכו בגדר ראשון כי אפשרי להם
 להתקיים בלעדי הבריאות האחרות ואינם
 חיוביים להצימף משא״כ בימים הבאים .
 אחרי שמבלעדי הראשונים לא היה להם
 קיום האם אפשרי לצמח השדה לצמוח בלי
 שמיס וארץ לכך הרי הם מספר המצורף
 .להראשונים ולכן מיום ההוא והלאה
 נקרא עליהם שם שני שלישי, שהם מספר

 המצורף :

 אמגם כן אם היה חכליח הבריאה
 יק לסדר העולם אז היה יום
 הראשון בריאה יחידית לעצמת והיח׳ מושלמת
 אמנם למה שביארנו כי עיקר כוונת הבריא׳
 מחשבתה קדמה למעשה רק לתכלית המכוון
 לעבודתו ויראתו ואין בכולס הראוי לכוונה
 זו כ״א האדם האחרון בסוף כל הבריאוח
 המשלמח כלמחשבח הבריאה י ועל מכלית
 קבלח החורה שבזה כחקיים יסוד הבריאה
 זכמ״ש חז״ל על יום הששי. שהוא זמתמת

 חורה

 מה אדיר שמך בכל הארץ.כי עיקר תפארתו
 בחחחוכים אס כי זעירים מקנוני הבריאות
 תעלי מעשה המה בהם בחר להיוח לו
 לסגולה ובו תשלום טובח הבריאה יעויי״ש
 באורך ובדרושים בכמה מקומות בס״ד

 שהארכנו בפרט הזה :

ה נבוא לכוונה המדרש . ותחלה ז ב  ו
 אבאר דקדוק הלשון מה שאמר
 שאם למנין היה לו לומר א׳ שנים שלשה .
 או ראשין שני שלישי שהטובה שידוע שבאמת
 ההבדל האמחי בין אחד לראשץ הוא שכם
 אחר הוכח במכין שכל אחד מהמנויים הוא
 מכץ בפני עצמו, ולא יצורף לחביר1 מגו
 במטבעות וכיוצא שכ״אאין לו שייטה לחבירו
 מצד עצמו. לכן יבוא המכין על כל אחד
 לעצמו. כי אין להם הצטרפות כ״א בעבור
 שנתרבו האחדים אמכם ראשון ברוב הפעמי׳
 יובח על מה שמצטרף אחד לחבירו כלומר
 שהשני נשחל ממכו וכמש״ה אביך הראשון
 כוי(ואם כי לפעמים במקרא ימצאו הלשונוח
 מושאלים ואינם מדוקדקים בדיוק כל כן
 שלא ישנו לפעמים להיוח במשא אחד
 לשונוח מחחלפים אשר יסודם של כל א׳
 יורה על כווכה אחרח זה לא יחכן) וז״ש
 המ״ר אם לעכין המכץ היה לכחוב או א׳
 שפים שלשה או ראשון שני שלישי כלומר
 או כדרן מכין האחדים היחידיים או כמכין
 האחדים המצטרפים . לא בשני הלשונות .

 ( אמנQ לכאורה אין זה דקדוק כי אם
 חכליח הכוונה בבריאח העול׳
 היה לכוונח חשממ העולם ומנהגו בעולם
 ה& הרי היה דקדוק זה מתיישב בר אבה



 תפוחי דרוש ב ודע•
 הבריאה פד היום ההיא בריאה רקלמשמ?ז
 של העולם הזה וא״כ בחכליח הזה הרי היי
 יום הראשון נגדל לעלמו מהששת ימים ולא
 יחול עליו כיא שם אחד מופרד. והיצרך
 הכחוג לחארו כפי הנחירה החפשיית
 ורצונייה ואם כי אח״כ קבלו החורה ויצא
כס3  חכליח הידיעה לאורה מה שכנר נ
 לשעחו ומה דהוה הוה. אמנם אם אפשר
 במקנהו להעלוחו מעלה הראויה לו מה נמ3
 ונמצא לו מקום בהקממ המשכן לכנותו
אד  בשס יום ראשון ולרמז עליו שהוא גתו
 ראשון לגי״מו של עולם וע׳׳ד הנ״ל: —

 ועתה הקכמ ושמע דברי המדרןן
 ודנרי הדרשן האלהי י״ש בד
 אנא שראה בחכממו שינוי הלשון. בששת
 ימי המעשה מלמו מלשון אחד לשני ושלישי
ה י  שגם בהקמח המשק וחטכמ המזבח ה
 בעיניו למוהר מה שכחוב בהמקריב בראשונה
 ויהי המקרי׳ביוס הראשין(שהרי כבר ידוע יומו
 של המקריב מאשר הוא היה באחד לחדש)
ה  ע״כ הפליא עלה בכל אלה ואמר כי מז
ה מאו  טכל לשעונו מישרים כי מחחלח נ
 הקב״ה לעשוח שוחפוח בחחחונים וכוונתו
ן נכון לדרוש הראשון י  שאחר שלא יצא ד
 שנ׳בהקמת המשק הראשון כ״א שיה׳׳ הכוונת
ד מ א  ראשון לנרייחו שלעולם ואם כי כבר נ
 בו במקומו עליו מספר אחד • והייני שאז
 בשעה הנריאה טרם יצא חכליח הבריאה
 לאורה לא היה נאוה עליו עוד שם ראשון
ת מ ק עמ ה  ולכן היה עת המוכשר למקן זה נ
 המשכן שאז כנר יצא לאורה חכליח הנריאה
. ו  כמ״ש חז״ל שע׳׳ז נאמר ביום שמחמ לב
 יגייכ חל עליו שם ראשין באמתחו ולכ^

 נבחג

 סורחוכמש׳׳סאס לא נריחי יומס ולילה חקו׳
 שמי׳ואק לא שמחי איכ הרי יום הא׳ג״כ איבט
 בריאה נפ״ע כיא מלורפח להימיס הנאים
 אחריהם וליום האחרץ שהוא המשלימו.
 וא״כ היה חל עליו ג״כ שם ראשץ אחר
 שעיקר חשינוח נריאוחו הוא על חכליח
 קנלת ההורה המעוחדח לנמאי ששי .
 יעו״״ש בפירש״י פ׳׳נ על ויהי ערב ויהי נוק׳יום
 השישי שהעולם הי׳עומד ברפיון עד יום הששי
 וכמאמר חז״ל שאם לא קנלו ההורה היה
. וא״כ הרי הוא ו ה נ  העולם חוזר לחהו ו
 מחעלה על חכליה בריאה זו והיה נאוח לו
 יוסר שם ראשון לפי מה שנחבאר אצלנו
 במקום אחר מפי סופרים ומפי ספרים .
 בענין הידיעה והבחירה שאם שהקב״ה יודע
 העחידוס ואמ אשר יקום בעצת הנחירה
 האנושית עכ״ז מפיו לא יצא ההחלט כפי
 הבחירה אשר יובחר למען היות הבחירה
 האנושית חפשיח לכל ולא נוכל לתלותה

 בגזירה .

 וה^לת אם כי באמת הקב׳׳ה צפה
 הנסחרות שעתידין ישראל
 לקבל התורה ויושלם כוונת הבריאה
 בתכלית ההשראת שכינה בתחתונים
 ובבהמ״ק • ואם באמח היה בריאת
 האדם עיקר התכליח וממילא היו הימים
 הראשונים מלם נטפלים ליום הששי. עד
 שהיה נאה להקרא נם על יום מעשי שמים
 וארץ שנקראו בראשונה ראשון עפ״י הנחה
 שניארנו כיון שהוא מנין המצטרף אבל הרי
 מאחו לא תצא הטוב המוחלט וא״כ לפי
 הבחירה האנושית הרי היה אפשרית שלא
 יקבלו ישראל ההורה וא״כ היחה נדקר



 זהב • נז
 באמת לא היה נאוה לו שם אחר כ״א אחד
 שהרי אפשר לעולם להתקיים גם בלי קבלת
 התורה. והקבלת הורה איבנה כ״א הוקפה
 על הראשונים וא״כ הרי אין כאן חוב מה
 שקראו אז אחד עד שיצערך לכתוב מחדש
 עליו יום ראשון ומזה הוכיח תחלת דבייו
 כי מתחלה נתאוה הקב״ה והוא אוה לקגולחו
 וע״כ הרי כבר היה ידוע בהכרח. ולכן הוצרכה
 החקבה לשלם להיום ההוא תארו את אשר
 קצרו במעלתו (ניד בשעת הבריאה. והבן
 היעב כי הוא עבין בכבד וכלול למבין:
 (העתקתיו) מכתב שהוא עתה תחת ירימה
 שהעתקתי לי כבר מכתב אדמ״ר הגאון

 המובהק כי׳: .

 תפיחי
 ככתב שם לפרעזן על מה שלא ככחב כן

 במקומו.

 הפרעון לא יצדק כ״א באם
 גם ברצון הבורא היה כבר מוכן
 להקרא ראשון ולקיבת מה לא רצו לכותבו י
 (והיינו כמש״ל משוס שלא יבועל ,רצין
 הבחירה) יעכ״פ כבר היה לפי האמת
 חובה כלומר אחר שכן היה בהכרח מהשם
 לתכלית זו ולא לשום צד תכלית אחר הרי
 היה אז צדק שם ראשון אבל אס נאמר
 שבאמת לא היה החיוב לתכלית הבריאה
 ראשונה ע״ש השותפות בתחתונים כ״א אח״כ
 כתחדש בבחירתם לשעתו זא״כ הרי בראשונה

ב ש ת  ד

י ש י ל ש ש ה ו ר  ד
 בע״ד. שה״ג תקצ״ד ב ו נ י ד, א ד ד יע״א.

 פסח. וז״ב־לדעתיוע״כ בפסח ידוע כי מבין
 יכ״מ הוא העולה על כולנה עד שזכירמו
 מחויב ביום ובלילה וגם לע״ל ואין די בכל
 אלה לצאת י״ח ההלול והשבח וכמ״ש הבעל
 אגדה במאמר לפיכך וכמו שעתידין אנו
 לבארו ובו נכנסו תחת כנפי השכיבה מכור
 הברזל והעומאת כאשר מבואר באריכזת
 במדרשי חז״ל ובמפורשיס ובחידושי׳ ובביאור
 הגדה ואכ״מ להאריך בכ״ז ועכ״ז כחדש דבי

 מה: —
 ונדיילן במה שסיים הבעל אגדה
 י מאמר הראשע וכל המרבה

ן 15. לספר  ט

 שואלי? ודורש־ן בעיכיכו של יום
 י עיקר הפירוש כראה (במה
 שנתקשו מההוא דשואלין ודורשין ל׳ יום ק״פ
 שהכוונה איננה ע״ד אחד כי האזהרה שלשי׳
 ׳יום הוא על דינים מכל חג וע״כ נחלקו אי
 דוקא בפסח דהלכתא רבתא לפסח או ה״ה
 ביו״ע אחר אבל בעיכים של יום הוא על
 קביעות המועד על גנה נתקן כי זה (נאור
 כחוץ לדעת כי לא ניתכו המועדות למלא
 כריסם. כ״א להכיר בקי הבורא ונפלאותיו
 ולהלל ולהודות עליהם וז״ש ודייקו בלשונם
 בעינינו של ייס ושם לא קאמר •כ״א ה׳



 תפוחי דרוש נ וד־וב
 שאר א״ה להיוח נרדים בעבודה פרך עכנןץ
 רואה אני שהם ראוים לכך וכבר י־קדקכו
 א׳ שאין זה מדרכו ללמד חובה על ב״י גס
 קחשובה בזה איננה נצחה ששאר א״ה פשיעא

 שיעיזו כזה ואכה׳ מה חעאו יוהר.

 לב^ר ?״; נקדים מאמר א׳ במ״ר
 ויוקע ה' ביום ההוא בשעה
 שיצאו• יעלא^ ממצרים עמד שר של
 מ>?ייס ואמר• אומה זו שאתה מוציא ממצרי׳
 דין יש (י עליהם שאמרת כי גר יהיה זרעך•
 חי״ו שנה, ועדיין לא עבדו ת׳ שנה אמר•
 הקב״ה למיכאל החזר תשובה ושתק השיב.
 הקב׳׳ה ?ך לי ללמד זכות על בני. כלום
 בתחייבו בני שיעבוד אלא בשביל ד״א שאמר
 אנר-הם במה אדע. כי גר יחיה זרעך כלים
 אממזי אלא בארץ לא להם וכבר גלוי וידוע
 שמיום שנולד יצחק נעשו לגרים גאוחי שעה
 הצילם הקב׳׳ה מיד מצרים וז״ש ויושע.
 הדקדוקים מבוארים מה לו ?"P להקףי>5

 כיון שנתקיים הגרות ח׳ שנה:

 אבל ביאור הענין הוא נכון מאוד.
 ונקדים ממנהגו של עולם ידוע
 כי< לפי ערך החינוא כן ענשו כלומר אס
 יחעא איש שר גדול ופלוס כמשנה למלך גם
 אם יתפ״ב בדין להאסר במאסר לא יתכן
 כאל־ס הדיוע לאסרו• $;כנלי בחל ובבור
 האסירים ואם ישמר בביתו בשומר לראשו
 כבר הוא ?מקום׳ א^רים הפחותים וכמו
 p מדרגות מדרגי' לשרים קמניס מאלה איש
 איש כפי שרמתו והגינונים לפי מדחס
 והפחותים מאד נם גחעא קל מאוד יולכד
 באיקוריי קשה מאז׳ ובכנלי ברזל ואס כי

 י.י*

 לכןפל •ביציאת מצרים ה״ז משובח. וגי׳ א׳
 שכל המרבה וכו׳ וע?ץ ה״ז משובח אינו
 מדויק כ״כ כמ׳׳ש זח כבר. ולמה לא יהיה

 חונה בכולן שוה או רשות:

 דברי בעל הגדה במה שדר? על שאלת
 הרשע מה העבודה הןאת לכס
 לכם ולא לו. ורוח החשונה. נענורזה עשה
 ה׳ לי נצאחי ממצרים אלו קיה שם לא קיה
 נגאל שאין זה מענץ הכחוב שקר? בכחוב

 לא נזכר גאולה:

 אנ3£ם כן באמת בכחוב נאה השאלה
 על הק״פ באומרו מה הע3ודה
 ולמה שאל באמח על הק״פ וגם פירש״י ז״ל
 שלא נחחיינו כ״א בבואם לארץ ולמה. הא
 אינה מלוה ההלויה נקרקע. ניאור הדנרים
 עוד נמה שחקר הגאון מוהר״ל מפראג ז״ל.
 אחרי שארנעה לשונות של גאולה והצלת,
 והוצאחי ולקחחי וגאלחי. ולמה נחייקדה
 הנרכה עיקרה על הגאולה אשר גאלנו וגאל
 אנוחינו ולא על הלקיחה שאחרי כן. וזה

 הרגש ראי לשוס ללב.

 ל3אר כל אלה גם מ״ש הכחונויהי
 בימים ההם וימה מלך מצרים
 ויאנחו ביי מן העבודה ויזעקו והעל שועחס
 אל האלהים מן העבודה ויזכור אלהים אח
 בריחו אח אי״ו וירא אלהים אח ב״י וידע
 אלהים שהראשינים לא פירשו על וירא מה
 ענץ הראיה והריעה ודרש בעל האגדה דרש
 ידוע. פרש״י פ׳ שמוח ויאמר משה אכן
 נודע הדנר וכוי ומדרשו נודע לי הדבר
 ןןהייהי חמה עליו מה חטאו ישראל מכל
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 הסנשאוס אביו אם היה כשאר במאסר כזה
 היה לי לשמחה לבב והיה נראה לו כאלו
 כולד כן מתולדתו ולא ירגיש כלל בצער על
 כן שורת הדין לאשרו במאסר קשה להרגיש
 הצער גם כאי הרגנו. השלישי כבר גם זה
 לא ירגיש וכוי וכללא של דבר האחרון כבר
 שכח כל ביה אביו וכבר כדמה לו כאלו כולד
 מן השבי. וזה לא ירגיש כלל כי בור
 האקורין לו כבית חומת אלכים מהודר ונאה
 על כן צריך להרגישו גיסורין בעוכי ובלחץ

 ובעבודה קשה כדרך אסירים הפחותים.
 £ן המשל הזה כצדק ממש נענינו בגלות
 י גזירה הגירות א5ןר כגזר על א״א
 ארבע מאוח שכה כי בעצם איצכה אלא
 גזירה אחח רק גירוח רק להרגיש הגירוח
 ואמכם ההרגש הזה נתפעל כ״א לפי ערכו
 האבוס הקדושים הנסיעה וההעתקה אצלם
 ממקום קדוש ומחצב א״י לגור ארץ פלשסי'
 או במצרים אף אס היה דרך כבוד כבר כרגש
 להם כאחד משל דורות האחרונים אשר
 עבדו בפרך כפי חלוקת מרדגחם ויתרונם

 מדורות האלה והבין.—
H מבואר הינוב נוענח השר ותשוב* T S I 
 הקב״ה שבאמח לפי שהיי ישראל
 נגחה לא במדרגתם כבר היה נראה
 למון שלא יקובל במשכון המאסר כ״א רדי
 בפרך וכיוצא ולק,לא חישב כ״א העבודה
 והעינוי ולכן תבע הדץ. ואמנם הקב״ה
 *תעלה השיב על טצגכאו. שאחר שעיקר
 החעא היה מאברהם אבינו ולכן כפי מדרגת'
 כבר החל הגלום הזה וכפי המשל הנ״ל 1
 ואמנם מה שהיה אצלם {ןוישי השיעבוד זה
 היה להשלים הכוונה שירגישו בצער המחוסר
 כי כבר טח עיניהם מראוח מאץ 3א1&

 נןפיר

 #וא משפט מעוקל לכאורה אחר אשר עברו
 $נל חטא אחד בעצמוחו ועכ״ז איננו שלא
 כדח והטעם כי עיקר העונש להרגיש העובר
 צער חלף פעולהו הרעה וכפי הרגש נפשו
 כן נדון וע״כ הוא משפט אמונה אין עול.

 J!P111 נמשיל משל לאחד שהיה מיושבי
 ראשונה במלכוח ועשה אחה
 $נרד באמונחו להמלך ויצא הדח והדין לפני
 מלך להענישו והיה הדן חרץ על שישחקע
 במאסר הרבה שנים הוא וזרעו עד כמה
 וכמה דורוח ואח״כ ישוב לאיחנו הראשון בכל
 גדולחו והנה המלד אשר במשפט יעמיד
ק כה החנהג בעח אשר יצא חייב מלפני  א
 המלך וניחן דח לאוסרו במאסר ונאסר
 במאסר קל כפינדולחו. ואמנם זרעו אשר
 עמד אחריו צוה לאוסרם במאסר יוחר קשה
 ולזרע זרעו עוד הכביד עולם עד דור
 חשיעי נאסרו במאסר קשה ויסורין ברעב
 ובצמא ובחוסר כל כאחד הפחוחים גם במיני
 עבדו' בזויוח כפחוחי האסירים. העם אשר ראו
 כן חמהו כי הוא משפט מעוקל כי הראשון
 אשר היה עצם החוטא היקלענשו. והשצייס
 והשלישיים אשר לא חטאו כ״א בנ5ון אבוחם
 יוכבדו מאסרם כל כך ויורדו כ״כ בפרך:
 החכם המלך השיבם כדח כי כל זה
 הוא משפטשוה וצדק החוטא
 הנ״ל לא נחחייב כ״א אחת לוולזמצו לאיוא
 מרגיש בדבר המאסר לא יוחר אמנם השיטים
 האלה החחלפו מפאח מקבלי ההדגש. הראשון
 אם כי הוא היה החוטא בעצם אבל לפי
 גדוצחו מעט אשר היה במאסר הרגיש יוחר
 «כל מיני מלקיוס ויסודי' אשר מרגישין
 יזפחוחים זרעו אשר לא היו עוד בגדר
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 ירדו עשר מעלות אחורניה . ומה. יומתק
 מאד יפיו והמשך הכחוב כי הקלה שמע
 אח צעקתם . כי הם לא התפעלו כ״א
 מצעקתם ועניס אשל־ השיגו בגופם. אבל
 מכבודם ימאשר היי מזרע אי״ו הקדישי ארץ
 ונשיאי עולם מכל זה כבר כוקח דעתם ולא
 נאנחו ע״ז שום דבר שבעולם : אמנם
 העליון אשר עינו אל יראיו . הוא כבי-
 השתתף בצער הזה גם את אשר היו באי״ו
 ובזה יוצדק וידע אלקי׳ נתן לבו עליהם כמו
 שפירש״, ויתכן מאד הכוונה עד״ז כי בכ״ז
qשם בלבבו נאמן להתקרבות הגאולה בוק 
 על ההצלה מעבדות אשר זה לא עלה עללכ
 ישראל להתבונן ולבא לתכונה זו והבן מאד

 כי הוא פי׳ יקר בק״ד וקרוב לאמת :

 וע״3 הי׳ קץ הגאולה גס רחוק מאתם
 כי לפי עכירת מדרגתם לא הי׳
 בעיניהם חשבון הגלות כ״א מעת עבודתס
 הקשת כי לא תרגישו בצער אחר. וזה היה
 רק לחקר ואמת האלקי. ועיין מ״ש במגילת
 איכה על המ״ק זכור הימה היה לנו ושייך
 לכאן. יאולס יהי׳ כן גם לעייל כי הוא יגאלנו
 כלומר שגם אס ב״י בעצמם אין להם דעת
 להבין הגלות לפי כבודם הראוי . אבל הוא

 המבין להעריך הגלות כפי עירך הראוי :

 וה^ה נתבונן עוד במשל הקודם כי
 בן השר ההיא אשר נולד בשפלו'
 ובבור השבי. אס כי מחצבת . מזרע שריי
 ופרתמי' בלי ספק מעולם לא נתן לב
 להתעורר ע״ז. וגס נפשו אינה יודעת מאימי
 מה הוא ההבדל בין זל׳׳ז . ויקר וגדולה .
 כי לא נקה באלה . ואס היו מניחים אותו

 בשבי

. ולא קבלו הרגש אחר.— ם ת  ספיר״. כ

 ער שזה ג״כ באור המ״ר שהביא רש״י
 ז״ל שהעתקנו למעלה שמשה אמר
 כ; היה תונה על קושי השיעבודשהיה סבור
 שה, מרגישים הצער גס בלא זה מצד שיעבוד
 כשאר אייה. ואמנם כאשר שמע את מר״ס
 ואיך מרדו נגדו לומר מי שמל י לאיש שר
 ושיפכו שהיה נכון בעיניהם יותר להיותם
 כפופים אל שוערי א״ה וע״כ הוכרחו
 להרדוס בפרך למען יתנו לב להתבונן על
 מאסרם וזה הוא הנכון וכבר פירשנו ג״כ
 עד׳׳ז בקצרה בביאורי התורה עיין עליו.

 אמנם מ״ש עכזה יותר מבואר. —

 ועתה נשיב ונתבונן למשל הנ״ל.
 בהבדלם משאר אסירים אשר
 חטאו בעצמם יישבו בבית האסורים שונים
 איש איש כפי מדרגתו הנקצב לו הנה באמת
 אין אליו התעוררת כ״א זה הצער הקשה
 עליו לא צער אחר וכי לא נחסר לו באמת
 זולת זה ולכן גם כל המכיריו אם ישתתפו

 בצערו אין להם צער יותר ממנו:

 האומנם לפי משל הזה בני השרי׳
 האלה הנה אס באמת הס
 לא ירגישו עוד בלער אחר כ״א כערך הפחו׳
 שבעם • שהוא לא הרגיש מעולם בגדולת
 עצמותו. אמנם לעין הרואה המכיר אותו
 יצטער עליו יותר כי הוא לא המיש כ״א
 בצער יסיריו לפי תולדות עצמו אמנם הרואי
 אס רוצה להשתתף בצערו נוסף עליו צער
 מהורדת גדולתו אשר היה מזקני השרים .
 וכבודו הראוי לו מבית המלך . ועתה
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 ראשונה במלכות אז ימלא פיו הודאה חדשה
 אשר עשה לו החיל הזה. ואשר הי׳ חסר
 מדרגה זו בראשונה| העוב לו מכל אשר
 השיג עד הכה לא כן אם הולך בשרירות
 לבו. לא יכיר כבוד הזה כ״א אשר כפרה
 בראשונה מהעבודה ויוכל ללכת בתאות לבו
 ואם כן באמת כבר יצא י״ח בראשונה והבן

 זה :

, ג״כ פרי הנמשל הזה . כי באמת ך ל  ו
 כאשר היו אבותינו במצרים כבר
 שכחו כל כבוד בית אביהם . ולא צעקו כ״א
 על העבודה והלחץ מאוד . ולכן כאשר ניצולו
 מזה . עוד לא היה להם ידיעה ממעלתם
 הראשונה . והיה להם די בזה אח״כ באו
 למעלתם מדרגה מדרגה . השיגו גם כבוד
 גם עושר. אמנם כן בשעת יצ״מ אשר נגלה
 אליהם ממ״ה הקב״ה בעצמו ונשאם
 על ככפי כשרים. וקראם בכי בכורי . אז
 באו אל מעלתם הראשוכה אשר היו
 בירידתם . כמש״ה אככי ארד עמך כוי
 ואככי אעלך גם עלה אז כחחייבו הודאות
 חדשות . על ההכרה מה שחקרו בראשוכה .
 ואשר הגיעו עתה לזה . בהשיגם ערבות
 וכעימות הכבוד הזה . ולכן נקרא ג״כ יצ״מ
 גאולה.כי באמת גם זה לא היה עוד חדשו׳
 כ״א להביאם על תכלית מעלתם הראשוכה
 זולת מ״ת זה היה באמת חדשות . כי גם
 אי״ו לא קבלוה ולכן כקרא ולקחתי. אבל

 הראשוכות הס בכלל גאולה :

 ולכן הבן השר הזה כשבא באחרוכה
 להודות על שובו לכבוד המלכות
 אז ידע המלך כי כבר לבו מבין וכזדכן

 עכירה

 .בשבי לעולס רק שיטח מעט מעלבון רוחו
 ועבודתו הקשה היה'כוח לו להשאר לעולם
 וגם היה לו כחת רוח בהפקרו שם. ולא יוכל
 לשער כחת כבוד הזה . להיות קרוב למלך
 מעכירח מזגו. אמכם כן כאשר כשלמו י״י
 מאקרו[והחל לבא אל מדרגה הראשוכה מעלה
 מעלה בכל עת ירגיש יותר את אשר היה

 חקר לו ראשונה כמבואר:

 ול12 בראשוני כאשר ניצל רק מעבודתו
 הקשה: אין לו דעת להכיר טוב
 אדוניו כ״א על ההצלה ההוא גם אס אומרי'
 לו שגם עוד יעשו עמו טובות אינו נותן
 לבו כי עולה ברוחו. כי מה בכך אך אח״כ
 כאשר החל להלביש לבושי כבוד ומרגיש
 יתרון כבודו בהם . הנה מכיר כי גס זה
 היה פחיתותו ללבוש בגדי הסחבות. וכאשר
 עוד יושיבהו בביתו נכון ונשא . הוא מכיר
 יתרון שבינו לבית השבי ומכיר עוד טובת
 האדון עליו וחסרונו בחחלה . וכאשר עוד
 ישוב על שירותו ויכיר כבוד כל אלה עוד
 יתבונן גם כל חסרונו בתחנה מכל זה .
 ועוצם הטובה אשר לו עתה". ולק האקיר
 אס באמן רוח הוא . ואיננו כפוי טובה .
 יתחייב על כל הכרה והכרה מטובות האדון
 עליו הודאה ימירה ומיוחדת ולכן בראשונה
 אם כי כבר שיבח לאדון על ההצלה. כשיכיר
 אח״כ שארי עכייכיו בכל עת הוא בא שוב
 אל המלך וישתחו אליו. ואם המלך שואלו
 כבר השחחוית בפעם ראשונה ישיב לא כן
 אדוני המלך עתה נהחייבתי שנית כי מכיר
. ואשר עתה נוספת  אני יותר חסרונות, אז
 עלי. וכן בכל פעם ופעם . עד כי ישוב
 לבית המלך ולהיות מכלל הקרובים היושבי׳
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 אחרת היא הגאולה . ולכן אמר בעבורי
 זה עשה ה׳ ל* ולא לו כלימר שהוא לפי
 שטחו הוא לירק אחר שלא טעם מעולם
 טעם הגאולה שלא נחערבגס עחה לעבודתו

 ואינו מבאין בין טובה לרע י

 11״ש כל המרבה לספר ביצ״מ ה״ז משובח
 כלומר שכל איש ואיש אשר נכנק
 יוחר בכלל שער העבודה . הוא מאליו
 מהחייב יוחר בסיפור יצ״מ • כי לו יאחה
 ובזה לא יוכלו להשחוות כולם שהוא מכיר
 ומבין הטובה יוחר כמ״ש הבעל ח־״ל שכל
 שמקבל יואר הטובה מחוייב היא לשבח יוסר
 אמנם ניכר מהרביחו השיפור כי הוא משובח
 בעלמוחו ויולע רבוכו מאד . והבן בכ״ז .
 וזה היוצא לנו מכל אלה כי איש השם
 על לבו. צגנין הגאולה ופדוח הנפש . זה־
 הוא אשר יכיר אופן הנס הזה והטובה • אשרי
 נצטוינו לשמור ימים ימימה ולבל ישכח׳
 מזכרוננו לדור דור והשם ישום חלקיני בחוכם
 ללמוד וללמד לשמור ולעשוח אח כל החוקי׳

 האלה לחיוחינו כהיום הזה ע״ע אכי״ר :

 פי׳ על השיעבוד וגאולה עפ״י
 דברי הבעל מעשי ה' • יהיספה
 לדבריו וביאור לשון גאולה: שהוא כגואל את

 שלו. ופודה משכונו.
 [ויצדק גז& ג״צ אשר הקדים אשר גאלנו

 וגאל אבותינו]:

ר ביאר מצה בזה״ז דאורייתא מרור ^ 
3  דרבנן אשר ע״כ ראוי לשוס ל
 על ענין המלוח האלה עכ״פ בימי הפקח
 לקבל עליו עולם. והנה גענץ דיני המלות

 האפי׳

 {!כירח מזגו. עד שידע וילר חשייון וחיסרון
 אשר בזה . ולכן גס ישראל צניקר חיובם
 עלחה לברך ולהודו׳ בשמו על הגאולה. וז״ש
 אשר גאלנו וגאל אבותינו ; שזהו השבח
 והדאה להודיע כי אנחנו כבר שנציו למעלחנו
 להכיר טובה זו מכל הטובות הראשונוח .
 והשגנו ערבוהת וכבר יצאנו מעובי עכירוא
 מזגנו בראשונה ח״ב אצלי. וזה הוא כבודו

 וכבודנו:

 והנה כ״ז נשלם ביצ״מ שהיה ע״י
 עצמו וכבודו לא עיר מלאך
 ושליח. ואז ילאו מחחח שפע המזלוח .
 ונתרומם קרנם בכבוד להקרא גשם גני
 היכלא דמלכא. וכל זה נכלל ביל״מ . כי
 ההוצאה מן העבודה הוא גכלל והוצאתי

 והצלחי:

 ולבן הראשונות אשר עשה ה' עמנו
 י להפליא. גס כלל לכל ב״ימקטן
 ועד גדול. כי כולם הושוו בטובה זו והכירול
 נשוה אבל ענין הזה הוא הגאולה . והיא
 בכלל יל״מכמו שניארנוכל איש ואיש ישראל
 בבדל בהכרת טובה זו לפי יחרובו וחסרונו
 בדעת אלקיס וקירבתו אל השם כמבואר
 ובזה אין שוים ובכל דור ודור יש בינונים

 וצדיקים יצ״ו:

 וליש הבעל אגדה מה שהשיבו לרשע
 בעבור זה עשה ה׳ לי וכו׳ .
 אלו היה שם לא היה נגאל. כלומר שהרשע
 מקטין טובת הבורא שאין נותן לב כ״א על
 ההצלה. ולכן גדול בעיניו העבודות והזכירה
 עד עולם . אגל אנחנו מבחינים גחינה
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ק כ״ז הוא מפאת מקרון  אמנם י
 האמפה בדברי חז״ל וגס מפאת
 חקימוץ ואשר עבר אין ומענו אשר עודכצרכי׳
 לזה. וע״כ אקצר בזה וכבאר קצת דיני בדיקה
 יביטול חמן שריפה המן גם דיני הגעלת ,

 האפי׳ הכה א״כ דרכינו ברוב השנים אמנם
 בבר עבר הזמן וגס דברינו בלחי נשמעים
 וכמעט טובה השחיקה כאשר אחז״ל כשם
 $מצוה כו׳ כן חובה כו׳ . ומוטב שיהיו

 בןוגגין ואל יהיו מזידין •



 תפוחי זהב
י ע י ב ר ש ה ו ר  ד

 כ״א לביטולו ולמלאוה תשוקתו ולא יתואר
 בזה לשון אהבה בעלם כ״א בדיד המושאל
 עי״ש ולדעתי שלזה כיוונו חז״ל במעשה
 אמנון ותמר על מה שכתוב כי גדלה השנאה
 אשר שנאת מאהבה אשר אהבה שילשו מה
 שדרשו והוציאו הכתוב מפשוטו דהיינו שננשתו
 כרוח שפכה ומנין נהם זה? יען כי ראו
 האהבה המוזכרח בכתוב שם מאמנון לתמר
 לא נכנס בגדר אהבה אבל מחחלה כאשר
 עשה המעשה הנבלה ויענה היה הדבר הזה
 כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש הושאל
 הלשון על תכונת וחשוקח האוח נפשו הרעה
 אשר ע״כ הוצרכו להסב גם לשון השנאה
 ע״ד זה היפך האהבה המושאלת הב״ל שהוא

 ביטול החאוה הזיה מכל הנ״ל. —

 ו^ץ מגדר האהבה שיהיה הדבר הנאהב
 י לתכלית הכוונה והשיבה לא כוונת
 תכלית סיבה אחרת שאס כוונת האוהב
 לכוונת תכלית וסיבה אחרת תוחזר האהבה
 לסיבה התכליתית כי התכלית היא יסוד כל
 הפעולה ויראה שעד״ז היא כוונת החכס
 [קהלת] אוהב כסף לא ישבע כסף ימי אוהב
 בהמון לא חבוא׳ עיין פירש״י ז״ל רצונו שבאמת
 מי שאוהב הכסף לכוויה שישיג כל צרכיו וחיי
 ינפשו הנה זה יוכל להשביע אם ישיג די
 ספיקו אשר ישאל נפשו אמנם כן זה אינימ
 בקרא בשס אוהב כסף אחרי שאין אהבתו

 להכסף

 ׳״ז מסכת ר״ה דרש רבא מאי
 דכתיב אהבתי כי ישמע ה׳ את קולי
 תחנוני אמרה כנסה ישראל לפני הקב״ה.
 אימהי אהובה אני לפניך בשעה שאתה שומע
 בקול החנוני דלותי ולי יהושיע אעפ״י שאני
 דלה מן המצות לי באה להושיע. במ״ר פ׳
 ויקהל מים רבים לא יוכלו לכבות אה
 האהבה ונהרות לא ישטפוה. מים רבים
 אלו א״ה שאס יבואו לבטל האהבה
 שבין ישראל לאביהם שבשמים אינם יכולים
 ואס יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז
 יבוזו לו אבל בני עשו לי מקדש של יריעות
 עזים ושכנתי בתוכם עכ״ל ודברי המ״ר
 צריכים ביאור במה רצונם להפר האהבה
 וגס מה שהביא הכתוב אס יתן איש חת כל
 הון ולא ביאר טעמו על מה ולמה יבוזו לו.

 ^ת^אי גדרי האהבה השלימה
 והנאמנה אשר פי כל יקבנו
 באמח לשון אהבה לא ע״ד השאלה מוכרח
 שתהיה האהבה מהאוהב להנאהב לתועלת
 הנאהב ולקיומו בלי שוס ההאחז בסיבה מן
 השיבות ולכוונת תכלית אחר כי איש אשר
 אהב מטעמים להשיב מהס נפשי או שאר
 עניבים מצרכי גופו לא נופל ע״ז לשון אהבה
 כאשר ביאר בזה הרב מוהי״ע ז״ל בשער
ק או רצץ ההר׳ אשר אינייו ש  כ״א ה
 עיקר רציני למען קיום דבר הנאהב אכל.׳
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 רק כאשר יאהב א״ע בלי שום גמול וכוונה
 אחר׳ ובלי מחיר רק שיקשרו הריעים בעבותות
 אהבה וכאלו הם בעצמם עצם אחד כאשר
 ביאר הרב הנ״צ ע״כ אמר לא חק\ם ילא
 חטור בבי עמך כלומר אם לא נמלך טוב
 כאשר בלבבך להשיג מעמו. אעפ״כ לא יהיה
 בלבבך פורה ראש ולענה בקימה ונטי-ה
 חלילה על בכי עמך ולהסיר מעליו האהבה
 כי לא יעלה בלבבך כי התחברות רעים
 האהובים מצד הגמול מאדם לחבימ ושבזה
 תושלם האהבה לא כן כ״א ואהבת לרעך כמוך
 שתהיה האהבה ע״ד שאתה אוהב עצמך ולא
 מחמת התלות בגמילם . וממילא לא תסור
 מעמו האהבה. ובזה הותרו הספיקות ריוזכן
 ויו החבור. ועד״ז אמר התנא בפרקי אבוה
 פ״ב משכה ג׳ הוו זתירין ברשות שאין מקרבין
 לו לאדם אלא לצורך עצמן נראין כאוהבי,־
 בשעת הנאתן וכ, רצונו שאהבתם אייה
 אמיתית. ולפיכך אחרי אשר חלף והלך שעה

 זו אין עומדין לו לאדם בשעת דחקו.

 ובזרת התבאר אצליכו ביאור ככין
 במאמר התכא מפרקי אבות
 פ״א הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום
 ורודף שלום ומי שבעיני יש להרגיש בדבריו
 לפי הבכה הפשטות באזהרות שתים על אהבת
 שלום ועל הרדיפה׳ ועכין הרדיפה ידוע לכו
 שהוא לעשות שלום בין אדם לחבירו אבל
 אהבה לא ידעכו מה היא ומה ההשתמשות
 בה ואם הכווכה בזה על השלום ביכו ובין
 זולתו. והשני על בין אדם לחבימ . מהלו
 להזכירה בלשון אהבה היה לו לומר הוי
 בשלום• או עשת שלום, עם כל אדם ורדוף
 שלום. גם באבות דר״כ כמלא על הוי אוהב

 עןן 16 שלים

 אך מי שאוהב הכסף מצד עצמותו ביותר
 מצרכיו זהלא ישבע כסף ועז״א ומי אוהב בהמון
 לא תבואה רצונו אחר שאינו רוצה המושג
 מן הכסף כ״א הכסף עצמו ע״כ אמר לא
 תבואה. ואחיי אשר כתבאר כי האהבה
 הגמורה לא תתכן שתהיה לשום תכלית
 אחר זולת הכאהב כמאמרם ז״ל כל אהבה
 שהיה תלוי׳ וכו׳ מבואר מזה כי גם אהבת
 אנשים זה לזה לא הוכלל בלשון אהבה אם
 כוונת האהבה בעבור תקות איזה גמול
 לכפשו ולא יקרא אוהב נאמן כ״א אוהב
 א״ע כאשר ביאור הרב ז״ל בשער הכ״ל
 שעיקר האהבה כאלו יתיחדו האוהב והכאהב

 בעצם אחד עיי״ש :

 ולדעתי זה כווכת הכתוב לא תקום
 ולא תטו׳את בכי עמך ואהב׳
 לריעך כמוך ודקדוקי המפרשי תורה מבוארים
 בספריהם וגס ויו החבור לא כופל לפי
 פשוטו! אמנם נראה ביאורו כי באמת סוג
 האהבה הנהוג מהמון בני אדם עד״ז בהיות׳
 מקבלים זה מזה איזה גמול וטובה ההנאה
 ובזה יתאמץ ויחזקו מיחרי אהבה ביכיהם
 לפי ערך הטובה ושיעורה וכמאמר החכם
 המלך אוהבי עשיר רבים ואחי רש שנאוהו.
 וע״כ בהמנע איש מאת רעהו דבר אשר
 שאל ודרש מאתו ולא מלא רצונו חיש קל
 יהפך לב ו בקרבו ויתעוררו מדנים. אמנם
 התורה הקדושה אשר תניחבו לאהבה אמיתית
 איש ורעהו בלי שוס התלות באיזה סיבה
 מן הסיבות ותקות גמול לנפשו כי באמת
 לא יקרא זה אוהב באמן לרעהו כ״א אוהב
 את עצמו כמו שאמרנו רק שהאבה תהי׳
 לרעהו בלי שים סיבה קודמת או מאוחרת
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 המצוה עלינו לבד והכה מי אשר נזהרבשלוס
 בינו לבין אחרים . אס כי הוא מפקח עליו
 מאוד להרחיק עלמו ממחלוקוח . לא נבחן
 בכור הבחינה ולא ידענו מה היה לו מדח
 השלום מצד עצמו ומצד המצוה או שעושה
 כן מלד חועלחו והרחקוח נפשו מיראח הבזק
 שיגיעהו. אמנם אם אינו מגיע אליו. גס אס
 המחלוקות עלום וחזק בין אדסלחבירוזולחו
 כאשר יודע כי לא יהיו לו נזק מזה אז מרחוק
 יעמוד לעחוח בצרה . ולא ידרוש לשלום
 כלל אן ורק אם אהבח השלום חקיע בלבו
 כיחד באמן מצד עצמוח׳.כי היא הרצוי הבעיני
 המקום והבריוח . ויכיר טובחה האמיחיח.
 אזי נפשו בכל עח ועונה עוז חרהב להדבק
 במדחה אפילו איני מגעח אליו. כי אין לו
 הבדלה בחונן הדעח בינוחס ומעחה מ־אץ
 הדברים שזה דברי החנא רצוף באהבה וכל
 כוונחו איננו םובבחכ״א על האזהרה האחת
 היא הרדיפה על השלום בין זולהי לשל
 חבירו. והיא היא המכווניח אצלו בשם
 אהבת שלום ע״ד אשר ביארנו כי על היוחו
 בשלום לעצמו שלא לצאת לריב מהר אץ
 צורך לזרז מצד אהבת שלום . כ״א מצד
 תועלת עצמו והרחקת הנזק ממנו. אין זה
 בגדר אהבת השלום . אבל הרדיפה על
 השלום בין אדם לחבירו היא אשר יאמר כי הוא
 זה הגדר אהבת השלום מצד עצמי יע״ז אמר
 הוי אוהב שלום ורודף שלום . כלומר
 שתהיי אהבת השלום מצד עצמו תקוע בלבבך
 כיתד נאמן וע״ז תהיה רודף שלום והבן

 מאוד :

 עוד התבאר אצלינו דברי המנעיס
 זמירות לקונו (תולים) בני איש

 שלום. הכוונה האזהרה על שלום בין אדם
 לחבירו יעו״ש וכן בפי׳ הרע״ב :

 אמנם ביאור הדברים לדעתי נכון
 מאוד . שבאמת מדת השלום
 היא מדה טובה עצמיית המצווה עלינו מן
 ההורה להיוחה אהובה מאוד מאוד בעיני
 השם יחעלה, ויקרה היא מפנינים. כי כן
 רצונו וחפצו ומגמת פניו ומטרת חפצו עד
 שכינו לשונו של הקב׳׳ה שלום ואין חקר
 למדרגחה ומעלחה כאשר מבואר מזה בדברי
 רבוחינו בש״ס ובמדרשי חז״ל במקומוח
 הרבה עצמו מספר . האומנם מלבד
 חביבוחה ויקרה כמצווה עלינו היא ג״כ תועלת
 גדול לחיי הזמן. וכל המחזיק בנתיבות,׳
 קרובוח לשכר ומרחקוח ההפסד והנזק
 המגיעות מהפכה . היא המחלוקות אשר
 כרוך בעקבה כל גרמי הניזקין. וכאשר אמר
 החכם אל ירבו בעב־ך אלף אוהבים . ואל
 •מעט בעיניך שונא אחד . וכהנה הרבה
 ממאמרי החכמים. וע״כ גדול השלום ונבזו
 מאוד המחלוקות . גם מצד הטבע בעצמו
 ולק אין ספק כי מדח השלום ראוי לידבק
. אחד מצד המצוה. ומה גם מצד  בה

 התועלת מהצלת הנזק והפסד .

 אמנם אס נאמר שלא לחרחר ריב
 ולצאת לקראת נשק מצד
 התועלת המגיעות לו. לא יתכן כ״א שתהיי
 המחלוקות בין עצמו ולזולתו. אבל אס לא
 יגיע המחלוקת אליו בשום צד כ״א בין
 אנשים אחרים הרחוקים ונמנו לא יקרב לו
 להשלים תועלת ונזק מהעדרו . אך ורק
 החיוג וההכרה בזה העשיית שלום מצד
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 וברצונו להנויב לברואיו מבלי שום חקוה
 וגמול. וכמאמרם במ״ר על הכחוב עולם
 הקד יבנה כאשר ביאור הרב מוהרי״ע ז״ל
 בשער על מאמר התנא הוו כעבדים
 המשמשין את הרב שלא ע״מ לקבל פרס .
 שלא יעלה ע״ד שאנחנו כעבדים המשמשין
 אס הרב שמקבל הרב תועלת בשימישס
 עד ששכרם שנועלין הוא בתורת פרק
 שהוא כעין גמול אם כי השכר הרבה יותר
 מחלף עבודתו. אבל גם הרב מגיע לו קלת
 תועלה מהעבודה . אבל אבחנו עפ״י
 אמונחינו האמיחות נאמין שאין לבו בתורת
 סיס הגמול חלף עבודתינו כ״א בתורת חקד
 חכם כי לא יושג לו מעבודחינו שום תועלת
 אחר כ״א צורך עצמינו עיי״ש אשר ע׳׳כ

 יקרא אהבה נאמנה אהבת השם יתעלה
 אחרי אשר מזה אין לו תועלת לצורך עצמו
 כ״א לתועלת עם ה׳ הנאהבים כמש״ה
 בפרשת אחרי אלה המצות אשר יעשה אותם
 האדם וחי בהם אני ה׳ כמו שכתבנו
 בביאוריכו שם . ואס היה לו כביכול תועלת
 עצמו כבר יוצא מגדר אהבה לגדר אחר

 לרצון או חשק כמושכתבאר :

ן יתכן ביאור הכתובים בפ׳ עקב י ן ז ב  ו
 ועתה ישראל מה ה׳ שואל
 מעמך כ״א ליראה וכו׳ לנווב לך הן לה׳
 אלקיך השמים ושמי השמים וכו׳ רק באבותיך
 חשק ה' לאהבה אותם וכו׳ הכה תיבת רק
 אין לו המשך כפי ענינו עיי׳ כ״ז במפורשים:

 DJfiK ביאור עבין זה להיישירכי
 באמונה האמיתית באשר
 שעיקר הכוונה והתכלית מהבריאה והתורה

 והמכות

 עה כבודי לכלימה חאהבון ריק תבקשו כזב
 סלה. אשר ענין ההחקשרות משולל הבנה
 בפסוק אבל הנה תעיד הבחינה והנסיון
 ע״ז אם יש לאדם תכונה רעה ומקור משחת
 אשר כל מזימותיו ומגמותיו לעשוי אהב אס עוש׳
 זאת להשיג התכלית המועיל. והמושג מן
 הכסף לתת לחם לפי הטף ולא מצד מהותו
 ועצמותו של כסף שהוא אהבה יכבד לנקי
 כפים . ואשר לא הוליד אגלי מזימות האלה
 יכבד בעינו. ואשר מערת חפצו מסובבת
 ע״י פעולותיו ותשוקות מעשקות בעצמותו
 קמה לו|. לא לתכלית המושג ממנו בכסף
 וזהב מחפיר ומבזה כל לא עושה אלה יתרעם
 ויתנהג בו בשפלות עד שיתעב לב לא הרגיל
 לעשוק וש״א עד מה כבודי לכלימה ר״ל
 בעבור שתחרפון כבודי מורה עליכם שתאהבון
 ריק תבקשו סב סלה בעצם. ונצרף בכור
 הבחינה היעב תיבת תבקשו ע״ד שביארנו
 ההבדל בין שאלה לבקשה והספיקות נככסץ

 להתיישר:

 וה^ח האהבה השלימה והנאמנה .
 היא בריח האהבה אשר
 י בין השם יחעלה . ובין עבדיו הקדושי׳ ב״י.

 המה השרידים אשר ה׳ קורא אוהבי ה׳ כמו
 האבוח הקדושים. ושאר הצדיקים קדושי
 עליון כי היו מדובקים באהבח השי״ח בלי
 שום חקות גמול לנפשם . וחועלח עצמם .
 לאמחמח יראה עונש וכמו כן אהבח הבורא
 יחברך ויחעלה לביח ישראל עבדיו אחרי
 אשר כודע לכו כי לא יושג לו מאחט שוס
 חועלח מכל עסקיכו כמאמר הכחוב אם
 חצדק מה החן לו. ואם רבו פשעיך מה
 הפעל וכו1 ועיקר בריאח עולם בחסדו
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 א״ה הס באין לבטל אהבה זו אהל' אשר
 איננו מורגש להם בחוש השכל ורחוק בעיטה׳
 שיהיה על צד החקר וחנינה. וע״כ יזישביס
 שהאהבה בעבור איזה הועלה הנרצה ע״כ
 רוצים לבטל האהבה. ע״ז אמר אם יבואו
 לבטל האהבה שבין ישראל לאביהם שבשמי׳
 כו״ אינם יכולים כלומר לא כמו שהם
 חושבים שהיא אהבה המושאלח עבור איזה
 חקות גמול שבאמח יכולה היא שתחבטל
 כמאמר חז״ל בל אהבה שת^י בדבר וכו׳
 לא כן באמה היא האהבה הנאמנה לא
 לשום כוונת הועלה. ועז״א אס יחן איש
 אח כל הון ביחו באהבה בוז יבזו לו כי אין
 יתכן להשיג אהבה זו עבור הון ביחי אשר
 בזה יהיה בזיון לאיש הזה אשר ירצה ליתן
 בעבורה שאינה במחיר שאז יחבטל שם אהבה
 אחר אשר הושג מזה חועלח להאוהב. וזה
 וזה לא נתקיים בידם. וז״ש בוז יבוזו לו כי
ת בכסו< אשר ב ה ה א כ י  יהיה לו גזיין שיו
ס  ע״כ האהבה אינה עצמייח ולא יקרא ש
 אהבה בזה והבן מאוד יעויין בכ״י פ' האזינו
 בכחוב עס בבל ולא חכם וכו׳ וחמצא כחק
 ואחרי כל החקירוח אשר ביארנו כי אהבה
מ ו ק  לא הקרא אהבה באמנה כי אס בלי ת
 גמול אעפ״כ בברית אהבה והתקשרות
 שייטיבו אוהבים זה לזה אם כי עיקר יקודה
 איבה תלוי בזה אבל אחרי נתקשר האהבה
 בלבם מחוק האוהבים לגמול טוב אי0
, אשי ישתדל  לרעהו בכל השתדלות כפ
 להשיג הטובה לנפשו וראוי ונכין משכי
3  אופנים האחד מצד שראוי לו לממן ייעי
ו ד  גס הוא עמו אחרי אשר אס יש לאל י
 החיוב עליו לגמלהו בכל האפשרי כאקל•
 משחדל בעניניו אףגסזאח יאוח להתחברות

 ולהתקשרות

 והמצות הס רק לתועלת הברואים ע״ד
 החסד וכבר ביארנו בדרושים קודמים מאמרי׳
 רבים בעניניס בכבדים על קוטב יסוד הזה
 שהוא מעמד כל יסור חורחינו הקדושה.
 והרבה מצות אשר רומזות ע״ז הענין ואכ״מ
 ולא יעלה על הדעה חייו שיש בזה איזה
 צד הועלח להגורא יח׳ ויחעלה במעשה
 הברואים דא״כ כבר היה בעחק אהבהו מאחנו
 מגדר אהבה האמיתית כמו שביארנו כיון
 שאינו לתועלח הנאהב בלבד וע״ז כיון משה
 רע״ה בדבריו אלה לשלול המחשבה זו והתחיל
 במאמרו מה ה' שואל מעמך וגו׳ לטוב לך
 וכבר ביאר הרמב״ן ז״ל בפי׳ על התורה
 שכל הכתוב מוסב על סופו לטוב לך כלומר
 שכל ענינים הכתובים כאן הכל לטיבתו
 ולא יגיע אליו ית' שום תועלת מזה וע״ז
 סייס רק באבותיכם חשק ה׳ לאהבה אותם
 רצונו שונה שחשק באבוחיכס היה בתורת
 אהבה גמורה לתועלתם לא שנמשך להשי״ת
 איזה תועלת אין זה כ״א שבאהביס באהבה

 עזה האמיתית והשלימה .

 וע״פ הדברים האלו ימחקו לך דברי
 המ״ר כבופס צופים מה שהעתקנו
 לעיל על פסוק מיס רבים לא יוכלו לכבות
 האהבה וכוי עיין לעיל שבאמת כבר ביאר
 הרב מו״ה '"ע ז״ל שהענין האהבה הזאת
 איננ׳ מובנה בחוש השכלי כי איני מצד הדמיון
 והשיזוף וביאר ע״ז מאמרי הכתוב (מלאכי
 ק״א) אהבתי אתכם אמר ה׳ ואמרתם במה
 אהבתנו הלא אח עשו ליעקב באם ה׳ ואהב
 את יעקב ואה עשו שבאחי עיקר כוונת
 הכתוב שאס איננו מורגש לתם בחוש השכלי
 הנה הוא בחוש הגלוי לכל גי״״ש. אמנם
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 ומשיו איש ציד. אך ורק בעח הולדם עוד
 לא היה הפרוד מקנתם ועכ״ז הופכה מיד
 האהנה והשנאה להאחים וכש״ה ואמרהם
 במה אהבתנו כלומר שתהיה האהבה אתנו
 לא עבור מרה המסובבת מצד עבודתיבו וע״ז
 אמר הלא אח עשו ליעקב ואהב את יעקב
 וכו׳ וע״ד שפי׳ הרב ז״ל שבבטן אמס נפרדו
 האהבה ליעקב ואז היה האהבה אהבה
 עצמיית ובגדר הזה היא עד עתה ״ ובזה
 המשכנו שארי המשך הכתובים שם בביאור
 נכון מאוד ויבואר בדרוש אחר באורך

 ברצוח ה׳ ואכ״מ :

 ועתה נבא לבאר מאמר הקודם כי
 הנה הדקדוק עצוםבמה שאמר׳
 כ׳׳י לפני הקב״ה אימתי אני אהובה לפניך
 בשעה שאתה שומע בקול תחנוני מה רצה
 בעל המאמר בזה אם כי הוקשה לו
 הלא דבר שפתים למותר במה שאמר
 אהבתי כי ישמע ובו׳ כי בלתי ספק יאהב
 אדם כי ישמע ה׳ בקול חחבוכיו בעת הצר
 לו מאשי לא ישמע ובשאר עומד בצרה
 ומצוקה ואשר הוסיף ומבאר אהבתו אימתי
 אבי אהובה לפניך הוציא ממשמעות פשוטי
 הכתוב ומדברי הרב ז״ל דרוש משמע שרוצה
 לפרש אהבתי כאלו אמר אוהבתי וגם זה
 חוץ מפשוטו. ולא תיקן בזה מאומה כי
 מי לא ידע ויבין אם ישמע ה׳ בקול אדם
 ותחבוניו שהוא אהוב וקרוב לו בקראו אליו*
 מלבד הדקדוקים הנ״ל א׳ הרגישו חז״ל עוד
 דקדוק עצום וחזק כי נראה ט עיקר אהבתו
 היה על תנאי ואופן אם ישמע ה׳ קול
 תחעוביו וכי ח״ו לאהבת הבורא י״ת יתלה
 בדבר ובפרט על בחיר ה׳ המשורר אשר

 זמירותיו

 ולהתקשרות אהבה כי בזה התראה האהבה
 . משפה ולחק ויותר תחזק ותהאמץ האהבה
 ביכיהם כי מחשבות הלב יתקיימו בפעולות

 הנפעלים במוח :

 וזה אשר רמז בבקשחו אדון הנביאים
 מרע״ה באמרו ובמה יורע איפה

s כי מצאחי חן בעינך הלא בלכחך עמנו וגו׳ 
 רצונו אם באמת נאמנה אהבחך אלינו כפי
 הבטחחך מחוק אהבה ראוי ונכון שתתפרס׳
 בגלוי והראה בלכתך אתכו ותתקשר בקשר

 אמץ וחזק יותר במיתרי דודים :

 ובזה ביארנו הכתובים במלאכי ק״א
 וזה תוארם אהבתי אתכם אמר
 ה׳ וגו׳ והכתובים האלו מחוסרי הבנה והרב
 מוהר״ם אלשיך ז״ל פי׳ הכוונה שבעודם
 היו בבטן אמס מאז נפרדה האהבה ליעקב
 ולעשו השנאה ייע״ש. וע״פ דברינו למעלה
 הוספנו ביאור להמתיק המכוון כי בעת
 הזאת ידוע לכל קורבת ישראל עם ה׳ אלה
 לו מכל גויי הארץ ומה גם מאדום ועשו
 כמש׳׳ה כי מי גדול אשר לו אלקים קרובים
 אליו וכו׳ בכל זאת לא נתבאר ונבחן כי הוא
 מאהבת השם לישראל אהבה מצמייח מבלי
 סבה קדומיית שהרי באמת עם ה׳ הם אשר
 כתקרגו אליו •מראשית מעמד הר סיבי ועד
 עתה מסובלים בעול סובלו לא כן שאר א״ה
 מאז אשר רחקו מעליו וילכו אחרי ההבל
 לא רצו לקבל התורה ועד עתה עומדים
 במרדם ואיך יחול עליהם האהבה ואס תהי׳
 האהבה עבור זה לא תהיה מגודרת בגדרה
 וביעקב ועשו עצמם כבר היה ההבדל
 בינוחם כי יעקב היה איש חם ויושב אוהלי׳
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 תלוי נשום דנר מיטיב הנורא ית״ש עמהם
 וששים ושמחים ביסורין ועליהם נאמר כצאת
 השמש בגבורחואס גמולם ופועל ידם ישלם
 להם בלקוי גופם לעונם יוחר מיסורין להם
 לאבן נגף ולצור מכשול כי רחוק ה׳
 מכליוחיה׳ ונפרדו מעל אוהביהם הנאמן
 ולדעחי שלזה כיון המשורר אלי אלי למה
 עזבחני. רחוק מישועחי דברי שאגחי(חילים
 כ״נ ע״״ש בפי׳ רש״י ומדברי שאגחי אבל
 רצונו כי עיקר דנרי שאגחי מדק מישועתי
 אף אס היסורין אקבל באהבה אבל לא אוכל
 לראות ההתרחקות אשר חרחק ממניאילוחי:

 וה^ה באמה דוד המלך ע״ה בוודאי
 היה מאוהבי ה׳ בכל נפשו ומאודו
 מלץ ישמח ביסורין וכ״ז לא נגע עד לבו .
 ולא ירע לו כ״א בעם אשר נתייסר על חטאיו
 הרגיש כי אוהבו הנאמן רחק מעמו • אשר
 היטב חרה לו עד מוח . וזה אשר כיוונו
 חזיל במחק לשובם ועמדו על עומק דעת
 המשורר נאמרו אהבחי כי ישמע ה׳ את וכוי
 רצונו נאמת מצד היסורין נעצמותס לא
 אחאוה כ״כ כי אקבל אותם באהבה וחינה
 יחירה . אנל אהבחי אוהב אני ייתר כי
 ישמע ה׳ נקיל חחנובי מסנה אחרח כי אז
 אכיר כי אהינ אני לפניך אשר זה מחיק
 אהנה כי אראה אהנחך כמ״ש החה׳׳ל אמרה
 כ״י לפני הקנייה אימתיתחנוני. וכיון
qace נשעה שאחה שומע נקול אני 
 שאס אני.אהובה לפניך. ע״כ עיקר אהנתי
 חלו׳׳ בדבר זה לא למען הטובה המגיע
 אלי מזה . כ״א עיקר אהבח נפשי שתורני
 אהבחך ואז בגמרה עיקר האהבה מנו שביארנו
 ועל ידי פרסום והתגלות אהבח עולם יחזקו

 יותר

 זמירותיו חסד ומשפט והיה מעובדי ה׳
 מא,הביס נאמנים בלי שוס סבה המסבבת:

 ביאור הכתוב בחמד מאוד
 בעבין הראוי לאוהב ה׳ כמותו
 רק שמע משל ומליצה שבי אוהבים היו
 נצמדים יחד מנעוריהם באהבה רבה ועצומה
 מאוד והטיבו זה אל זה בטובות מרובוח
 ושונית כי ברית אהבה בעביתות נחקק על
 לוח לבם פעם אחת היה לאחד מהן חפץ
 יקר מאוד מאיד ומחקו לו שעשועי׳ אלה עם
 תכשיט זה אשר פעמים רבית גרש גרשיהי
 מהסתפח בו ויהי היום ביקש אוהבו שיתן
 לו חפץ הזה האוהב נשתומם על מבוקשו
 באשר ידע כי אין זה טבעו ומהוחו ?
 עכ״ז כאשר שאל וביקש זאת הכלי מיד לא
 מנע מבוקשו . והבטיח לו שיתן לו בכל
 שעה שישלח עבורו אחר הזמן. והנה אוהבו
 בראות את חשוקח כפשו ולבו להשיג זה
 החפץ דמה בלבו כי לא יוכל להתמהמה
 ולהחאפק ימים אחדים עד שיהיה בידו אבל
 עברו ימים כבירים ולא שלח אחר החפץ
 הזאת ושאלו אוהבו מה זה ? הלא לפי
 חשקך בה . אין חוכל להחאפק כל כך
 השיבו האם היה תכלית וכוונה שלי על
 החפץ להשיג הלא תדע כי אנכי איש יקר
 ונקי כפיס ושונא מתנות. אבל היה כוונתי
 להכיר עד היכן עוצם אהבתך אלי כי כן
 דרך חבה ביותר כמ״ש התנא חביבן ישראל
 וכו׳ חבה יתרה נודעת להם וכ״כ חוה״ל
 שכן דרך האהבים להראות סימני אהבה
 לרעהו וכיון שכבר הכרחי זאח מחיך תשובתך
 הריני כאלו התקבלתי החפץ ונשלם מבוקשי
 עד״ז אוהבי ה׳ אשר באמת אהבתם אינה



 תפוחי דרוש ד זהב סד
 יאמרו א״ה כי קצרה ידך להושיע ומזה
 חוכר האהבה ועל כל פשעי׳ חכקה ובזה
 כחפרש המאמר בעזרח הבורא י״ש והק בזה

 ודוק היטב כי ככון הוא :

 יוחר מיחרי האהבה כפי שהמשלכו משל
 ומליצה דלוחי ולי יהישיע אע״פ שאבי דלה
 מן המצוח לי באה להושיע כי אז תחפרסם
 האהבה לעיני כל והגלה והראה למען לא

 הדרוש החמשי
ה ל פ ן ת י ם בענ י ש ר ו ם מ  ה

 ר״ש אומר הוי זהיר בק״ש ובחפלה
 וכשאחה מחפלל אל חעשה ספלחך
 קבע אלא רחמיס וחחכונים לפני ממקום
 שנאי כי רחום וחנון הוא וביחס על הרעה:

 נז מאמר רז״ל בריש מק׳ חענים אהא
 דמזכירין גבורוח גשמים
 בחחייח המחיס ומקיק עלה ומנ״ל דבחפלה
 דכתיב ולעבדו בכל לבבכם איזהו עבודה
 שבלב זו חפלה וקמיך ליה ונחחי מטר
 ארצכם בעחו והדבר יפלא בעיני מה עלה
 על דעה שלא יהיה בחפלה • ומ*ש מכל
 חפלח י״ח ברכות שנקבעו על הדעה ועל
 החשובה וקליחה ורפואה טילא שעיקרם
 ע״י חפלה ומה ימחט גשמים שלא יקבעו

 ע״י חפלה אתמהה:

 ונם הרב מהיש״א ז׳׳ל בח׳׳א נתקשה
 דהא מקרא מלא הוא בתפלה
 שלמה ע״ה והיה בהעצר השמים ולא יהיה
 מטר והתפללו וכו׳ הרי דמטר נמי בא ע״י

 חפלה :
 דע

י ל ו ד ת ג ו ר י ק ו ח ר א ו ב  בו י

 0פרי פ׳ ואתחנן. ואתחנןכי׳ אעבר׳
 נא כוי ויתעבר ה׳ בי למענכם
 אתם גרמתם לי וכה״א ויקצפו על מי מריבה
 וירע למשה בעבורם ולא שמע אלי ולא קיבל
 אח תפלתי. ויאמר ה׳ אלי רב לך אל תוקף
 דבר אלי עוד בדבר הזה וכוי ודברי הקפרי
 בזה צריכים ביאור בעיני בתחלח דבריו במה
 שהוקיף על לשון למענכם שהיה בגימתם
 והביא גס הפקוק שבתהליס יתכן שהוצרך
 ליה לתוקפות ביאור על מש׳׳ה למענכם כי
 פשוטן של דברים מורים שהגזירה היהה
 בחטאו וכמשמעות לשון כתובי ההורה ועל
 זה הוצרך לביאורו. אבל מה שהוקיף על
 קיפא דקרא ולא שמע אלי ולא קיבל את
 תפלתי הוא שפת יתר אשר כמעט לא נמצא
 כמוהו לבאר לשון ההורה במלות אחרות
 מלשונינו הקודש במה שמשמעוחן אחד ומה
 יחרץ לאחד מל חבירו גס בראש המאמר
 מ״ש אתם גרמתם לי ג״כ יש לבו דברים

 בגו כיי:

 ב׳ מאמר רז״ל בפרקי אבות פ׳ עני



ב ה חי דרוש ה ו  תפו
ק א  הארץ אשר היא נווב׳ כללייח להשביע ה
 חציר לבהמה ועשב לענודמ האדם להוצי׳לחס
 מן הארץ . ואם אחד יעשה מקך גדול על
 שדהו אשר לא ירד עליו מטר השמים הכה
 הוא המונע עצמו משפע טוב ההיא וכאשר
 ישוב אל לבו ויסיר המסך הנה נפשו תשבע
 בטובה ההוא השופע וחסד האלקי הכללי
 וכמו כן התפלה מקירות הלב ושוב מאץ

 והכל בבחירת האדם אלה חורף דבריו :

ם הרב בעל העקידה ז״ל הוא  ואמנ
 האריך למעניחו כי עכץ
 ההפלה הוא ענין סגוליי גם להיוח שיטי
 ברצון הבורא לקרב אשר הי׳ רחוק מאתו
 וכעבין הקרבנות ושאר עניינים אלקיים אשר
 כן יסד המלך מלט של עולם שישחבה לפי
 הכנח החפלה ועחה הרצויה וכמש״ה ואני
 תפלחי לך ה׳ אח רצון המבואר כי התפלה
 בעצמה סגוליית לבטל הרעה הנגזר ולהשפיע
 טוב וחסד אשר לא היה ראוי זולת התפלה
 והאריך מאיד גס להסביר העכין בזה .

 ולחזקו בראיות מדברי חז׳׳ל.

 ואם כי שניהם כאחד לטובה נתכוונו
 לחזק יסוד ענץ התפלה ולהסיר
 התלונה. עכ״ז רואה אני שיש הבדל גדול
 ועצום בין שני הסברות ולדרך הרב בעל
 עקידה ז״ל יתרון. הרבה בחועלח התפלה
 בכמה אופנים כאשר בבאר ומחוכו יבואר
 ג״כ הכרע דעחי וסברחי וביאור ג״כ כמה
 מאמרי חז״ל המורים באצבע על קוטב זה :

 ו1ה יצא ראשונה מ׳יש חז״ל בברכות
 פ׳ ה׳ דף ל״ב גדולה חפלה ממע׳׳כן

 ויליף

 כי בעיקר יסוד המפלה הרצוי׳ לפני
 ה׳ יתעלה הנה כבר עמדו על
 המחקר בזה גדולי המפורשים ז״ל היות כי
 מחכמי הפילו סופיא נחנו חפלהכילאחחכן
 החפלה והחחנונים לפני האל יחעלה כי
 לא בן אדם הוא ויחנחם ואיננו בעל שינוי
 מרצונו ע״י ריצוי ופיוס כי כל אלה ממדות
 אנושים מוגבלים בדעותיהם ומרגע אל רגע
 ישתנו לא כן האל אשר רצונו וחפצו נצחי
 ואשר רצונו הסכימה לא תוסיף ולא תגרע
 כחב׳יא בתפלתם להפוך דברי אלקיסחייס
 ואמנם דעה זו הכוזבות היא בגד דח ויסוד
 תורתיבו המקובלת לנו מדור דור. ומקרא
 מלא דיבר הכתוב ומי גוי גדול אשרלואלקים
 קרובים אליו ונתאמת הדבר גם במוחש
 כי התפלה רצוי׳ ומקובלת בכל דור ודור
 ומיסודי עיקרי האמונה שלו לבדו ראוי

 להפלל ולא לזולתו:

ררו חכמי ישראל לדחות נתעו  ו
 טענת המתפלפסים
 ונחלקו למחלקוחם בזה החכם המובהק בעל
 העיקרים ז״ל הוא אמר כי שרשי ההפלה
 מיוסדים על יסוד הזה יען כי מפי העליון
 לא יצאו הרעות כי חפץ חסד הוא וטוב
 ה׳ לכל ומצדו לא יבצר כל ההשפעות הטובות
 ובהמנע הטוב או בהגיע הרעה אל יושבי
 חבל בכללם או בפרטם עיקר המניעה מצד
 המקבל כמש״ה מה ׳חאונן אדם חי גבר
 על חטאיו ועובוחיו המה המסכים המבדיל׳׳
 ביבם לבין העושה טוב לכן החפלה והחחטנים
 המה כי ישוב האדם מרעהו ויכין עצמו לקבל
 מטוב אשר כבר היה ראוי אליו ואין זה שינוי
 ,ברצון הבורא רדמה זה 3דדח המטר על



ה ב ס ה  תפוחי דרוש ה ז
 לא״י הכי יעלה על הדעה בעולס שהיה
 עכוב בזה מצד המקבל ליככק באי׳י המקודש
 כי מי היה ראוי יוהד לזה ממט. וע״כ
 שעכ״ז כך עלה ברצון הבורא לגזור עטו׳
 ואח״כ בעבה בתפלה ואם :י בוודאי לא היי
 בזה הכבה חדשה מצירו כי כבר היה מוכן
 מצד מעשיו הטובים ורואים אבחנו מזה
 בעליל שההפלה קגוליית (ועלד״ז אמרכו
 בחיית שלכן נזכר בלשון ואתחנן שאינו אלא
 מתנת חנם ולדרכינו יתכן כי לא היי לפשר
 לבקש אלא מתנת חנם שהרי מצד התכנה
 לא העדיפה עליו מכל אשר היה בתחלה
 והיה צריך שינוי רצון וזו הסגולה איננה
 כ״א מתנת חנם לכל הקוראים אליו שישתנה

 רצונו יתעלה והבן וע״ש עוד מזה).

 ?1וד נשוב נתבונן יתרון דרך הרב•
 בעל עקידה ז״ל בתועלת התפלה
 שלפי דרכו של הרב בעל העיקרים ז״ל הרי
 עיקר התפלה לא תתכן כ״א על דבר הנגזר
 מכבר בחשדו יתברך על כל חי חיש איש
 לפי ערכו ונמנע ממנו לפי שעתו מחסרון
 המקבל ותועיל ההפלה להכנת המקבל
 להגיע אל אשר לו יאתה מהחל׳ האומנם
 להתפלל על חדשות יגיע אליו ע״י התפלה
 אשר גם לפי הכנתו בטוב לא היה ראוי
 אליו לא תתכן התפלה שזה הוא בכלל שינוי
 רצון הבורא ואמנם לדרכו של הרב בןגל
 עקידה יתכן בכל אופן גם לבקש גדולות
 ובצורות אשר בכל הכנתיו אינו ראוי אליי
 וע״י התפלה יחוננהו הי מחסדיו גס להשפיע

 חדשות .

ה נבא אל ביאור מאמר חז״ל מ  ו
 ץ 17 בריש

 ויליף לה ממשה שלא מצינו גדול ממנו•
 במע״טולא נענה אלא בתפלה וכבר נתקשו
 החוס׳ שם דמנ״ל הא שמא זכות שניהם
 גרם ולעב״ד יש לדקדק בגוף המימרא של
 בעל המאמר הזה מה היו צדדי הספק בפלס
 ומשקל הזה תפלה כבגד מע״ט והא גס
 היא בכלל מע״ט אחר שהיא אחת (ומצות
 ההורה כמ׳יש הרמב״ם ז״ל להחפלל בכל

 עת צרה :

 Q לעי׳ד עיקר המשקל הזה תפלה
 ומע״ט תלוי׳ בשני סברות
 המחקרים הלל הבה לפי דרכו של הרב בעל
 העיקרים ז״ל אשר התפלה היא רק הכנה
 להסיר מסך המבדיל חסד האלקי השופע
 אשר באיזה חטא ועין יגרע ממנו ולהחזירו
 כמקומו אין התפלה מוכרחת להחזיר עטרה
 זז ליושנה יותר מהכנה אחרת לשוב מעוט
 או להרבות זכיות להגין על פשעו ועל חטאתו
 דב;ה ג״כ יוכן לטובה ההוא אחרי שפעולת
 ההפלה בעצם איככה לשנות רצון הבורא
 ב" ה כ״א להכנת המקבל יהיה ההככה באיזה
 איכן שחהיה האומכם לדרכו של הרב בעל
 עקידה ז״ל שהתפלה היא סגוליים להתרצות
 פני אדוכיו ולהעתר לו בשיכוי מרצוכו תחלה
 כבי כוכל להגדילה על שאר מע״ט ששארי
 מע״ע לא יגיע עי״כ כ״א כפי אשר הוא
 ראוי לערך ימע״ט ההם. אבל שישתכה רצץ
 תבורא מרצון לרצץ זו הסגולה הכפלאת
 אילי לא תצלח אלא בתפלה ובזה הוא אשר
 :?הפק בעל המאמר ההוא ויפה הוציא
 ;אור ספקו מתפלת מרע״ה שראינו עין
 בעין 2התפלה סגוליית לשנות הרצון שהרי
 י״בר פנזייה הגזירה על מי־ע״ה שלא יכנס



ב ה  תפוחי דרוש ה ז
 יש מסך המבדיל. לנעול שערי חפלה מסכי
. וכמש״ה  מי שאינו ראוי. ואינה באה עדו
 גם כי אזעק ואשיע סחם חפלחי. ואמרו
 חז״ל מיום שחרב בהמ״ק ננעלו שערי חפלה
 והענין דומה למלך ושר שגחר גזירה על
 הנכנעים חחחיוורא שמא ירבו ויפצרו עליו
 לבטל גזירחו. גוזר על שומרי דלתותיו
 לטעלס לבלחי בוא אליו זעקחם. ואס כי
ס  יזעקו בקול גדול לא ישמע. אמנם א
 העם טעצו בדבר לשלוח דברי חחנוניהס
 לאחד משריו הפרחמים הקרובים אליו.
 שלפניו אץ דלת נבעלח. אלו יוכלו למצוא
 מבוקשם. וע״כ גם חז״ל הפליאו עלה זו
 שמי שיש לו חולה בחוך ביתו. שגלי קפק
 גם הוא מתפלל בכל כחו. ואס היה באה
 עדיו היהה מקובלת מצד סגולתה שמקובלת
 ברצון אמנם אולי הוא מאשר ננעלו שערי
 ההפלה לפניו. איכ ילך אצל חכם שבעירו
 והוא יציע המבוקש ואז ישמע ההפלה
 והחחטכים ותעשה סגולתה להתקבל ברצון

 והבן מאוד.

ה יובן היטב ויבואר מ״ש בירמי׳ בז  ו
 סי' י״א ואחה בן אדם אל תשא
 בעד העם הזה רנה וחפלה כי איני שומע
 להם בעת קראם אלי בעד רעתם • שכבר
 תמהו כל המפורשים דמה מעם היא שלא
 יתפלל בעדם כי אדרבה היא הנותנת שכיון
 שתפלחם אינה נשמעח ע׳׳כ מוכרח הוא
 להתפלל בעדם וכי לא כן המדה. ומי לכו
 גדול מאברהם שהחפלל בעד סדום החטאת
 ובפנחס ויעמוד פינחס ויחפלל וחעצר המגפה
 וכן מרע״ה. וכל הנביאים והצד׳קיס שבכל
 דור ודור וכמ״ש חז״ל ילך אצל חכם ויבר^ן

 עכל

 מקובלת מצד הכנת המקבל, ובשובו מדרכו
 להיות ראוי לטובה וחסד האלהי לא באופן
 אחר היה ראוי שלא חועיל תפלה כ״א
 המתפלל בעד עצמו לא חפלח אחרים עליו
 כי אחר שהוא איננו מכין א״ע. ואולי אץ
 דעתו נכונה עליו בעח החפלה זו שאחרים
 מתפללים עבורו במה יוק הוא לטובה וחסד
 והרי האחרים המכניעים א״ע א״צ לחסד
 ההוא. ומה יועיל להס הכנחס בהפלה.
 ואנחנו רואים שחפלח אחרים חועיל מאוד
 ובפירוש אמרו חז״ל מי שיש לו חילה בחוך
 ביחו ילך אצל חכם יבקש עליו רחמים.
 הרי שתפלת החכם הזכאי מועיל עוד יותר
 מתפלת עצמו עבורו וע׳׳כ כסברת ודעת
 הרב בעל עקידה ז״ל שההפלה סגולייח היא
 להחקבל ולרצוח ולפייס בחחנונים ביטול
 הנזירה הנגזרח. ולא עוד אלא שאני מוסיף
 עוד טעם הדבר מ״ש חז׳׳ל עצה נכונה הנ״ל
 שילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים מה
 ׳חרון לחפלח חכם מחפילח עצמו כיון שבלי
 ספק גם הוא מכוץ בחפלחו מאוד ומבקש
 ע״ע רחמים בכל יסלח האפשרי. ואם כי
 החכם זכאי יותר במע״ט. מהחולה עלמואו
 ב״ב. מה יועילו לחולה מע״ט של אחרים
 ואס יגינו עליו בזכוחם גם זה איננו ענץ

 לחפלחם.

ל אני אומר כי יחכן. כי סגולת ב  א
 החפלה נפלאה גסגולחה. בכל
 אופן שחתפלה בא לפניו איננה שבה ריקם
 ממבוקשה לכל מי שיהיה. וכמש׳׳ה קרוב ה׳
 לכל קוראיו. ונאמר שומע תפלה עדיך כל
 גשר יבואו אמנם מה שאינה מתקבלת
 (עעמיס. ובפרט חפלח הרשעים הוא כי
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 ריקם. ולק לא אוכל לשמוע מאתך מבוקשך
 ולהשיבן ריקם כי אז ירך לבבי. ואני כבר
 החלטחי כי לא ינקה האיש מנ׳כ אני מלוך
 על מניעת הבקשה. השיבו השר. א״כ מין
 תעשה כי האיש בעצמו ובני ביתו יצעקו
 ויבקשו על נפשם ממך והרי גם זה יהיה
 נגד מזגך. השיבו המלך על זה גידי לסכור
 דלתוחי שלא יבוא מבוקשם לפני ולשמור
 דלתות פתחי בשומרי הסף אך לך לא אוכל
 לעשות כן לרחק קרוב למלך מה ובעל כרתי
 אשמע מבוקשך תה הוא נגד טבעי הרך.
 ע״כ הנני מצוך לבלתי בקש ממני על הדבר
 ועד״ז יבואר התכת הכחוב כמין חומר כי
 באמת למה ציוה הקב״ה לירמי׳ שלא ישא
 בעדם רנה ותפלה. כי גס אם ברצונו היה
 שלא לקבלה ושלא לשאת חטאתם בשום
 אופן ובגזירה מוחלטת הרי גם אחר התפלה
 של ירמי' היה כן בידו טובם ומה יזיק
 התפלה אמנם הוא הדבר אשר דברנו במשל
 הנ״ל ולדרכימ שנתבאר אצלינו למעלה כי
 ענין התפלה קגוליית וכמעט מוכרחת
 לההקבל אצלו ולא להשיבה ריקם לכל קוראיו
 יהיה מי שיהיה. וגם הרשעים אשר לא
 נתקבל' תפלתם אין המביעה מצירו בהשמעה
 להשיבה ריקם כי אס ימנע לשמוע אליה
 דנעל שערי חפלה לבלתי באה עדיו אבל
 החפלהאשר נשמעבמרומיו. היא לא תשוב
 ריקם . ולכן כאשר עלה ברעיוני הכביא
 הנאמן ירמי' להעחיר בעד הדור ההוא .
 הקדים אליו הקב״ה ציווי. שלא ישא בעדם
 רנה והפלה שאחר שהיה כבר אצלו בהחלט
 משפט חרוץ לבלתי קלוח . הנה כאשר ישא
 ירמי' הרנה וחפלה עבורם בהכרח חשמע
 אליו. שלקדוש ישראל כמהו א״א לנעול

 שערי

 עליו רחמים ורחב״ד החפלל על החולים
 שיחיו ונענה. וכל מה שראיחי בדברי
 המפורשים אינו נוח אצלי • וכאשר יראה

 בעצמו:

 אבל הביאור הנכון בעיני. עפ״י מה
 שנמשיל משל למלך חסיד ורך
 לבב מאוד אשר מעולם היה דרכו לעבור
 על מדוחיו. בכל פשעי עבדיו ועמו. בעח
 אשר יבקשו החנונים מלפניו לבלחי השיבם
 ריקם. כי כן היה רכוח לבבו חקוע במקום
 נאמן ויחד בל חמוט אצלו כל ימיו. פעם
 אחד פשע ומרד א' מעבדיו אשר אפו חרה בו
 עד מאוד מאוד. והחליט בדעחו. וגס בפיו
 מלא לאמר כי לא יסלח לו בשום אופן
 בעולם ויאמץ אח רכוס לבו נגדו עד יענש
 כפי הנגזר עליו ומשפטו החרץ ויען כי ראה
 האיש כי כלחה אליו הרעה מאח המלך
 ואין לו חקוה עוד בריצוי ופיוס גם אם
 יפציר עד מאוד כחייק לשלוח מבוקשו ע״י
 אחד מקרובי המלך ורואי פניו היושבים
 ראשונה במלכוח שהוא יחחנן בעדו להשיב
 חמס המלך אולי יעשה למעכו ובבוא האיש
 הזה לפכי המלך. דשחחוה אליו בראוח פניו
 הקדימו. וציוה עליו בחוקף פקודחו כי כל
 אשר ירצה לבקש מלפכיו. כל אשר יחפוץ
 יעשה למעכו אך עבור האיש הזה לא יפחח
 פיו מאומה אודוחיו ושאל השר על מה ולמה
 והשיבו כי כן החליט בדעחו בהחליט גמור.
 כי!לא יחרצה אליו. עכהו השר כי עכ״פ
 למה יצוהו לבלחי הזכיר מבוקשו הלא ביד
 המלך להרצוח או לא ומה חיק הבקשה.
 השיבו המלך בחכמחו הלא ידעחמדחרכוח
 לבבי ומזגי מעודי לבלחי השיב שום מבוקש
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 הפרטי׳ בזה עלה ע״ד שזה יונח כפי רצונו
 •המוסכם ולא הועיל לשמח הרצון כי לא
 ב״א הוא להנחם וננ״ז הביא קרא דולעבדו
 וכו׳ וסמיך ליה ונחחי מטר ארצכם בעחו
 והיינו שהיא סגולייח וכעבודח הקרבנוח

 וכמ״ש הרב בעל עקידה ז״ל:

 וב?ה ׳ושקט ג״כ דקדקו של הרב
 מהרש״א זילדלא מייחי מהפלה
 שלמה דהחס כחיב בהעצר המטר מן השמים
 וי״ל דמיירי אחר שכבר נגזר לטוב הגשמים
 כפי רצונו יחעלה אך העון גרס להעצר.
 ולכן קרא ליה עצירה וע״ד שאמרו חז״ל
 בר״ה כשהיו ישראל זכאין בר״ה ווגזר להם
 גשמים מרובים וכו׳ מורידן שלא בזמנם
 וכו׳ הרי דגם באמצע השנה הגזירה תקבל
 שינוי בעון הדור. וע״ז ודאי דשייך תפלה
 בכל ענין גס לצד שההפלה היא הכנה
 המקבל כיון שבחטאם נענשו. אבל הזכרת
 גבורח גשמים הוא בכל שנה ושבה על עיקר
 הגזירה בר״ה עצמו ע״ז שאל שפיר ומב״ל

 דבחפלה והבן מאוד :

 ^וד יש הבדל עצום בין שני הדרכים
 האלו כי לדעח הרב בעל עיקרים
 ז״ל שהחפלה היא מצד הכנס המקבל הרי
 התפלה עושית פעולחה בהכרח להפך
 הגזירה ואין בזה פעולה מצד הבורא יתעלה
 כ״א בידי אדס המכין עצמו וכאשר מושה
 את שלו הרי טובו בידו כאשר המשילו משל
ח ד ר  במי שעישה מסך על שדהו מבלי ה
 המטר על שדהו כי אחר שיסיר המסך
 המטר יורד מצלמו על שדהו ולא יחכן
 ברדח המטר אח״כ לכוונת ע״ז פעולת הבורא

 יתברך

 •בריש מסי תענית שדקדקנו דלמה הוקשה
 •לו בשאלת מטר ומנ״ל דבחפלה ואיך עלה
 •על הדעת שלא יועיל תפלה וגס למה לא
 •שאל על כל ברכת שמנה עשרה שכולם
 בחפלה (וגס קושי׳ מהרש״א הנ״ל). אבל
 לדרכינו נכון הוא מאוד בהקדם מ״ש
 הראשונים זיל לפרש מה שאמרו חז״ל במס׳
 •המניח שכל המפחחוח נמסרו לשליח חוץ
 משלשה מפתחות של גשמים ושל חי׳ ושל
 תחיית המתים שהכוונה הוא שעל טבע
 העולם וגריעותו הוא שנקרא שליח וכל
 •הנהגת העה״ז יתנהג ע״ד הטבע האלקיי
׳ ברצונו כ״א לעתים שישתנו בהשגח' ^ מ  ה
 ׳פרטיי׳ ע״י הקב״ה בעצמו האומנם שלשה
 המפתחות לא במסרו לטבע העולם כ״א בכל
 עח היא ע״י השגחה העליונה פרצויית
 והאלקייח יעו״ש בעין יעקב. ומעחה י״ל כי
 המקשה ומנ״ל דבמטר הוא ג״כ נכנס לספק
 הזה שאולי ההפלה איננה בשום אופן לרצוח
 ע״י איזה שינוי רצון המוסכם אצלו יחעלה
 כ״א הכנה להמקבל שלא יגרעו חוקו מאשר
 היה ראוי אליו ובעונו וחטאו מנע הטוב
 ־ההוא ממנו ולכן בכל הברכות ש״ע לא
 הוקשה לו על שייכות החפלה כמועל החיים
 •ועל הפרנסה וישועה כי גם לפי דרך הזה
 יתק בהם החפלה אחר שמחסד העליון בלי
 •^פק הושפעו חיים ובריאות ופרנסה לכל
 ׳־בריאי עולם וכמ״ש חז״ל במשנה סוף קדושין
 ראית חיה יעיף כוי אלא שהרעוחי את
 מעשי וקפחחי אח פרנסחי וכן החולי הוא
 סבה מקריית ודרך עונש בזה חחכן ההפלה
 •להכנת המקבל. אבל הזברח גשמים שהוא
 •על תחלה גזירת הגשמים שלא נמסר לטבע
 .העולם כמ״ש כ״א כפי רצמו הפשוט והשגחתו
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 רק בהכנה המקבל ומצידו יתעלה לא יחכן
 שיניי וריצוי וכמ״ש המחקרים הכ״ל כי הוא
 רחוק ממדות כאלה ע״כ הביא ראי׳ נאותה
 מאוד אחרי שכתוב בהזכרת מדותיו של
 הקב״ה שהוא ארן אפים ורב חסד גס
 המרה הזו ונחם על הרעה, והבה אם לא
 יושפע החסד ההוא כ״א בשוב המקבל מרעתו
 הרי אץ זה בגדר כחם על הרעה שעיקר
 מלה זו תפול באם אחד חוזר ממחשבתו
 הראשונה באופן ההוא עצמו שהיה בראשוכה
 יהיה ראוי מחשבתו הראשוכה להתקיים
 ואעפי״כ כתכחם על מחשבתו ואם אחד
 רצה להשכין את חבירו לפרוע לו חובו
 ואח״כ פרע לו חובו ולא השכיבו עוד או
 קצף עליו על מה שעשה בגדו ואח״כ תיקן
 העווה לכגדו ובתרצה לו מקצפו האם שייך
 בזת לומר כי חזר ממחשבתו אחרי שהעכין
 נתהפך מצד אל צד. וע״כ מה שכיכו ע״ש
 הקב״ה וכחם על הרעה הוא באופן שהמקבל
 עדיין על עמדו ואעפי״כ וכחם על הרעה:
 ומעתה ראיכו בעליל שיש שייכות שיכוי
 ברצוכו ברחמיו וחסדיו המרובים. וע״כ
 גם אתה לא תתמה על עכין סגולת התפלה
 הזו שתוכל להפוך הגזירה ולשכות מרצון
 לרצון זו היא כווכת החכא והוא ביאור ככון
 מאוד למבין והכרע לסברתו של הרב בעל
 עקידה ויראה עוד כן ממה שאמרו חז״ל
 זכה תאוות לבו כתת לו לא זכה וארשת
 שפתיו בל מכעס ׳סלה שההפלה סועיל גם

 למי שלא זכה מעצמו:

ך יראה בעיני הכרע מאוד לסברת י ן  ע
 ודעתו של הרב בעל עקידה ז״ל שלפי
 דרכו של הרב בעל העיקריה ז״ל שההפלה

 מקובלת

 יתברך בתורת חסד או רחמים וחכיכה אכן
 לפי דרכו של הרב בעל עקידה ז״ל אדרבה
 עיקר הפעולה רק מהבורא ית׳ שמשנה
 רצוכו עבור התפלה שמתהפכת הגזירה
 ברצוכו על צד הרחמים והחסד והחכיכה ע״י
 תפלה הסגוליים לזה ולא עוד אלא שנוכל
 לומר כי גס מבלי הככה והמתפלל הוא על
 עמדו הראשון במעשיו אבל לא הספיק הככתו
 להפך הגזירה מצד ההככה בעצמה אם
 התפלה הוא בהככעת הלב ובדמעות ובעת
 רצון כמ״ש חז״ל שערי תפלו ככעלו
 מיום שחרב בהמ״ק שערי דמעה לא ככעלו
 וכאשר יבואר עוד לפכיכו ובזה יבואר היטב
 דברי החכא האלקיי ר״ש מה שהקדמכו
 בהחלה דבריכו ושגם הוא כווכחו לדין על
 זה הספק בעכין חפלה. וז״ש הוי זהיר בק״ש
 וחפלה (וע״ד שאמרו חז״ל גדולה חפלה יותר
 ממע״ט וכדלעיל) ואמר עוד אל תעש
 תפלתך קבע כלומר שלא תאמר שכל עכין
 התפלה הוא מצד הככתך ושמחוייבת היא
 להתקבל והוא ע״ד צד הרב בעל העיקרים
 ז״ל ולכן הוא קבע ומוכרחת בכל עת אחרי
 שהוא רק מצידך לבד אבל איככו כן כי היא
 עיקרה סגוליית ותלוי׳ ברצון הבורא אס
 להתקבל או לא ועתים לטובה וכן להיפך
 כי הוא רק הסגולה הזאה מצד רחמיו המרובי׳
 וחסדו וחכיכוהיו וכבר ביארכו כי לצד הזה
ה יוכל להשפיע ג כ אם  החסד האלקי מ
 הככת המקבל עוד לא הוככה כהוגן וכראוי
 אשר בזה יבואר גם סוף דברי התכא האלקי
 במה שהביא סמך לדבריו הראשוכיס ולא
 מצאתי פי׳ מספיק במפורשי המשכה שתכוח
 דעתיכו בו אמנם לדבדנו יתכן שלכאורה
 היה עולה ע^ הדעת שבאמת ע״כ מלוי
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 חנואם אז ובאמח שהם לא חטאו אז וגם
 מה ענין זה להזכירו בחפלחו אז הלא הגרמא
 שלהם היה בחחלח הגזירה מיד עליי. ועתה
 בשעה החפלה מה חעאו ומה פשעו אס

 ה' לא נרצה אליו.

 אבל עיקר הכוונה סובב והילך על
 מ״ש במדרש במקום אחר שמה
 שלא נחקבלה חפלח משה היה בשביל חטא
 ישראל ושכבר נגזרה גזירה עליהם שימוח ו
 במדבר והוא יבא עמס . וכמ״ש על הכתוב
 ויחא ראשי עס וכוי ועוד אמרו במדרש
. ויהי׳ י מ  אם אעברה בא אין כאן סלח נא ו
 אין שהיה חטא ישראל היה מעכב החפלה
 מלהחקבל אבל עיקר הגזירה באמה היה
 בחטאו בלבד . אמנם עחה שלא בחקבלה
 חפלחו זה היה בחטאם שלא ניחן למחילה
 ולכן לא הזכיר גרמחס כ״א עחה ח׳׳גן

 ויחעבר הי בי למענכם ולא שמע אלי
 כלומר מה שבחעבר ה׳ במה שלא שמע

 אלי זה היא בגרמחס והבן:

 ואמנם כן בראה כי הקב״ה בעצמו
 לא הודיע שמה שלא כחקבלי
 חפלחו היה עבור ישראל או עבורו כמשמעו׳
 הבחוב אלא שהשיבו בגזירה אל הוסיף
 דבר אלי עוד נדבר הזה . וא״כ יפלא
 דקדוקינו הנ״ל שמאין היה הרגלים לדבר
 למרע״ה כי המיאון והסירונ נקנלת התפלה
 ענור חטא ישראל אולי היה חנואו כבד
 מאוד ונפרטוח לאיש משה אשר עניו מכל
 אדם אשר נאדמה נלי ספק היה חטאו
 הקטן עצום ורנ נעיניו מכל פשעי ישראצ
 יביחוד לעוצם אהנחו הנאמנה אח ישראל

 ובכל

 שערי חפלה לפניו. וממילא ע״כ הוכרח
 להחקבל כנגד רצונו . וע״כ ליוהו שלא
 ישא בעדם ההפלה ההיא . ואמנם אס כלל
 זה מונח . שכל חפלה מוכרחה להחקבל
 יהיה מהראוי או מהבלחי ראוי. א״כ הרי
 לא הועיל בפקודחו זאח על ירמיה . שהרי
 עכ״פ בעח צרחם קראו לפניו הם עצמם
 בתפלות וריבוי חחנונים. והרי ג״כחחקבל
 בהכרח כסגוליח ההפלה . וע״ ז אמר הכתוב
 להוסיף טעם הדברים מה שהקפיד על
 חפלת ירמיה שלא יחפלל כלל כי איני שומע
 להם בעת קראם אלי בעח רעהס. כלומר
 כי הפלחם גס כי רבו אלי לא חועיל להעבירני
 על דעחי כי אינני שומע להם כלל. כמש״ה
 גס כי חרבו חפלה אינני שומע ידכם דמים
 מלאו. וכוי ושערי הפלחם ננעלו מפני. לא
 כן אחה שבפניך א״א לנעול ואם אחה השא
 בעדם חפלה בע״כ אשמעבה ואהי׳ מוכרח
 להעביר על דעחי. ע״כ אבי מלוך . שלא
 >זחפלל כלל בעדם וע״ד המשל הנ״ל. והבן

 מאוד כי הוא ביאור יקר אצלי:

f נבא לבאר מאמר הספרי . l O l 
 אשר הקדמנו בפחח דברינו
 ודקדקנו טובא על הוספח ביאורו על מה
 שא«״ה ולא שמע אלי באומרו ולא קיבל
 את תפלח, יעוש" ועתה הסכת ושמע אמרי
 בועמו . כי בכוונה עצומה הוסיף ביאור זה
 ותחלה כפרש מה שאמר מקודם ויתעבר ה'
 בי למענכם אחם גרמחם לי • שאס הכוונה
 שהם היו בגרמי1 חטאו כלומר שע״י ששאלו
 אז מים בא לו חטא הזה שבא לכלל כעס
 ונגזר עליו הגזירה אין זה נופל על הלשון
 למענכם שמשמע שגם הגזירה היה ברבת



 תפוחי דרוש ה זהב סח
 על זה אחרי שאיני שומע אין הנדל נץ

 מענו לרנ תחנונים :

 וה^ה הקנ״ה לא ענה למרע״ה תפלתו
 זאח על כרחן היתה גזירה
 חלוטה ועוד ציוה עליו לאמר רב לך אל
 תוסף דבר אלי בדבר הזח והטעם היה כיון
 שהיחה אצלו ית׳ גזירה חלוטה ואם ירבה
 תחנונים ומבוקשו תוכרח להתקבל ע״כ הוסיף
 בציויר שעוד לא יתפלל והנה אם היה הגזיר'
 החלוטה עבור חטא עצמו כנר כתבנו שאחר
 הגז״ד הדלת סגורה בעדו והרי לא היה
 צריך לצוותו שלא להוסיף דבר כי הרי היה
 בידו לסגור שערי התפלות לפניו אמנםעכ״ז
 אם היסה הגזירה חלוטה עבור מרעיה
 בעצמו אבל ההחלט היה עבור עץ הדור
 ומרע״ה גם עתה היה כשר לפני המלך
 בבקשתו כאשר ימליץ בעד אחר ותפלתו היתה
 ראוי להתקבל כאשר מלפנים ובקעה חלוני
 רקיע וע״כ כשלא נענה עוד הוצרך לצווח
 שלא יוסיף לדבר עוד דבר. וכמ״ש הקב״ה
 לירמיה וכנ״ל ומזה יצא לו למרע״ה שהיה
 העכוב בתפלה זו מצד ישראל והוא היה
 במדרגתו הראשונה שלא לשוב תפילתו ריקס

 והבן:

 ומעתה זהו הסכת הכתוב לפי הספרי
 שבשעת החטא לא היה
 ידוע אם הגזירה היה בצירוף עון הדור
 אמנם עתה התבונן שהי׳בחטאסוז״ש ויתעב'
 ה׳ בי למענכם ולא שמע אלי כלומר שהיה
 המניעה מצידכם ולכן ויאמר אלי אל הוסיף
 דבר עוד דבר ואם היה מצירו וננעלה
 שערי תפלתי לא היה מלוה עלי על הוספת

 דברי

ק בפניהם פ  ובכל חטאם יפשעם עמד ב
 והמליץ עבורם ואמר מחני נא איך יחלה
 הסרחון עתה בב״י. אולי הוא בסיבחו אמנם
 לדרכינו לעיל מתשובת הקב״ה אליו. שפט
 את הדבר האמתי הזה שהרי כבר כתבנו שכל
 חפלה הבאה עדיו של הקב״ה א״א שחשוב
 ריקם מלפניו בכל קראינו אליו ואמנם מה
 שפעמים לא חחקבל וגם אחר שנחחם גזר
 דין עכ״ז אם היה החפלה נשמעח לא היחה
 חשובחו מעל כ״א ברצון וחפץ הקנ״ה בגזירה
 מוחלט׳ אז אחר הגזירה הוא ציוה ויהי לנעול
 שערי החפלם בעד מי שנגזר עליו יהיה מי
 שיהיה בעח הגזירה המוחלטח מלפניו ולכן
 אמיוחז״ל גס מגדולי האמוראים הראשונים
 אין חבוש מחיר א״ע מביח האסירים אבל
 זה וודאי כי לאיש אשר איבו בכלל הגזירה.
 אם הוא רוצה להחפלל עבור האיש הזה .
 כי יבא עד שער המלך . כי לא בעל הדלח
 לפניו כי הוא עלדו כשר לפני המלך. והכה
 כבר כחבנו ביאור פסוקי ירמיה שכשהמלך
 יוצא לפכיו דבר מלכוח כזה ורוצה להעמיס
 על דעתו בחזקה לבלםי הכחם ממחשבתו
 ואמכם למען לא ירך לבבו בשמעו דברי
 ריצוי ופיוסים או מהחוטא כגדו בעצמו
 או מאיזה שר הממליץ בעדו יעשה שתים
 אלו מבקשת החוטא בעצמו וב״ב יעמיד
 שומרי דלתותיו לבלתי בא פתחיו ודברי
 זעקתם לא ישמע אליו ואמכם לאחד השרים
 אשר ירצו להמליץ א״א לו לסגור דלחים
 כגדם כ״א יצר עליהם חוקף פקודחו לבלי
 הזכיר מאומה מזה המבוקש ובזה יוכל לעומס
 במחשבחו והכה לאחד מהממליצים הקרובים
 אליו. וצריך לצווח על ככה שלא יפציר
 מ אבל לתחוטא וקרוביו אץ צריך ללוות



 תפוחי דרוש ה זהב
 לסגור בעדה והפירוש שלא שמע הייכרשלא־
 נתקבלה להתרצות לפי שעה והשמיע׳ איככה•
 כ״א קבלת מפלה ובזה מדוייק היטב לשון
 הספרי מריש׳׳ לסיפר׳ויתענרה׳בי למעבכס
 אתם גרמתם לי כלומר שאלמלא כן מציד*
 היה ראוי להתקבל כ־ נשמעה היטב לפכ*
 המלן. וכ״כ היכר־ לבאר ולא שמע ע3
 קבלת ההפלה אחרי שמצידו היה ראוי
 שיענה בתפלתו וכ״ז הכריע מרע״ה לעצמי
 ממה שציוה עליו אל תוסף והבן בכל ;ה כי

 הוא ביאור כחינד ונעים בש״ד :

 דבריי אחר שלא הגיעו לאזניו והבן:
 והכת אס היה בעבור ערע״ה בעצמו
 כבר כתבנו שמצד הנגזר עליו
 מלבד שאם הוא בהחלט לא נתקבלה תפלתו
 גם לא נשמעה כלל בחדרי המלך כי קונרו
 שערי לפני׳ ואם כן פירוש ולא שמע אל•
 היה ג״כ בכלל שלא שמע כלל ההפלה כי
 סתם תפלתי. אמנם אחר אשר נחבאר
 בי אדרבה תפלתו היה הביב והגז״ר היה
 רק עבור ישראל. ושע״כ נצטוה שלא להפציר
 א״כ גם בפעם הזאת הגיעה לפניו בי חלילה



 תפוחי זהב סט
 דרוש הששי

 בעזר-״׳ בענין ז׳ אדר תקצידלפ״כן.

 עשרה עד הקבורה ויוציאו פ׳׳ז הוצאה או
 מאת ממון הנפער ומאיש הגון מצד החבורה
 כי הוא תיקון גדול לנשמת הנפטר. והרבה
 תלוי בזמן ההוא לתיקון נשמתו כמבואר
 בק׳ מעבר יבק. תיקונים רבים וכוונה
 השייכים לזה ולומר צ״ה וקדיש אחר הקבורה
 כדין ומה טוב באס המתעסקים מכוונים
 בזה ובר הכי שיודעים איזם ידיעה בזה וז״ש
 חז״ל לעת מלוא זו מיתה שיהיה שלמא עד
 זובילא בתרייתא. ובשאר הקהילות יש בזה

 תיקונים יפיס מאד ואכ״מ:

 באמת-כי ־בבר החזיקו בזכרץ
 יום זה פעירת מרע״ה כל שאי
 העם וכבר חקרנו בזת בכל דרושינו ועמדי׳
 על טעמים רבים מידי שנה בשנה. אילנם זה
 איזה שנים אשר כתעוררנו למצוא טעם.
 שלא מציכו ק בדורות הראשונים וזה אשר
 מקרוב איזה דורות אשר נתעוררו ובלי ספק
 רוח ה׳ דבר בם ומנהגן של ישראל הורה

 ואמרנו דבר נחמד מאד:

ן באמת ידענו כי סילוקו שלמשה ך ^  ך
 רבינו ע״ה אשר הוחק לזכרון
 יותר מכל אבותינו הקדושים והנביאים הוא
 על הסתלקות כל שערי תורה עמו ואספו
 בגהם כל חלקי התורה ועמו תמות חכמת
pw>rf התורה וזה הוא חסרון לא יוכל 

 יה 18 כמו

̂ין ההוריההלת׳ג״ה.וסופה ג׳יח סופה  בע
 ג׳׳ח שנאי ויקבור אותו בגיא טעם
 מזה לאשר חוק יעשו זכרץ זה בכי ח׳׳ק משאר
 העם אחרי שהוא תפארת להם. שנתעטר
 הקב״ה במלוה זו באותו יום ומשל ע״ז אשר
 כבר מבואר בדרוש הקודמים ע״כ ראוי לעיץ

 במילי דחבורה והשייך למצוה זד.

 הזכרנו מאז מאמרחז״ל p3טה
 וכן לעבי,־ הטובה מרים המחינה
 למדע״ה שעת א׳ המתינו לה ישראל במדבר
 שבעה ימים. יוסף זכה לקבור אביו, אין
 באחיו גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא
 מרע״ה שנאמד ויקח משה את עלמות יוסף
 משה זכה בעצמות יוסף שאין בישראל גדול
 ממנר. מי לנו גדול ממרע״ה שלא נתעסק
 בו אלא הקב״ה שנאמר ויקבור אוחו בגיא
 וכו׳. הרי לך עין בעץ שמלבד שהתעסקות
 הוא מצלה. גס יש הבדל בין אם הוא בדרך
 כבוד יוחר והטעם לזה שהמח מרגיש בכבודו
 וכמ״ש חז״ל שהמח שימע קילוסו וכוי וא״כ
 בכבודו, כ׳׳ש שמרגיש בבזיובו ע״כ ראוי
 להרחיק אנשי קלי הדעה שלא יקילו בכבודו
 ויעויין בל׳י אברבנאל מ״ש הטעם עפ״י
 פשוטו במה שלא ידע איש את קבורתו וכו׳
 ע״ש דברים נכחיס בלי ספקי כידוע ולכן גם
 פת ראו; לתקן שיהיה עכ״פ מאנשים מכובדים
 בעת התעסקות. ומת טוב היה עכ״פ קיבוץ



ב ה חי דרוש ו ז  תפו
 שמה ענין נישה הוא הקרון אבל העכין הוא
 כפימ״ש המפרשים לפי 3מ״ש מרע״ה ליושע
 על אלדד ומירר מחנבאיס במחנה שיושע
 אמר אדני משה כלאסומרע״ה השיבו המקכ
 אחה לי כי וני יחן והיה כל עם ה׳ נביאים
 כי יוזן ה׳ רוחו עליהם שהכוונה הוא שבאמת
 אמרו אין אדם מחקנא בבנו וחלמידו והנה
 בחלמיד עיקר העעם אינו(נשום החבה לבד
 כ״א שגם אין בזה קנאה אחר שידענו שכל
 שהוא עילה וקבה לאחר שע״כ העילה והקבה
 ראשונה קודמה גס במעשה מהמסובב ממנה
 שא״א שישחוו ממש ולא יהיה הבדל מעט.
 ולכן ע״ב הרב בגדר מעלה יהירה מן
 החלמידיס ולמה יחקנא בפחות מינני ולכן
 אחר שכולם באצלו ממרע״ה בלא״ה אין
 שייכות קנאה וגס אס יהיה כל עס ה׳ נביאי׳
 ולכן היה עיקר תרעומות יושע מל אלדד
 ומידד שהתנבאו במחנה כאלו לא כאצלי ממנו.
 ואולי כן היה באמת לשעתו וכמש״ש במקומו
 שהי׳ נניאתס ממית׳ מרע׳׳ה אבל מרע״ה השיג
 בענותו כי אין בו צד קנאה גס אס יהנבאו
 כל העס ולא יאלל' מבבואהו כ״א ה׳ בעצמו
 יחן רוחו עליהם והוא פי׳ יקר ונכבד מאד.

ה מאז ידעו זקני ישראל כי ת ע מ  ו
 לא יקום עוד כמשה שהרי
 כיון שלא יהיה עוד מי שיקבל מסבה ראשונה
 ע״כ יהיה עלול ממרע״ה. והוא יהיה מעלה
 יחירה על החלמיד ועל כולם אבל חשבו
 יחקטנו כ״א בערך זה של כל עילה וסיבה
 ראשונה לשניה אבל לא הבדל רחוק כ״כ
 אבל כיון שראו שמיד היה הבדל כזה כמו
 מחמה ללבנה אמרו אוי לאוחה גישה.

 ולקמן בדרוש יבואר עוד בזה.
 והנה

 כמו שהאריך בזה הגאון מוהר״י ז״ל בקפרו
 בכמה מקומות ואכ״מ להאריך ועוד נקדים
 הקדמה אחה והוא במה שביארנו מאמרחז״ל
 מ״ש ולא קם בישראל עוד כמשה אשר ידעו
 ה׳ פא״פ הא בא״ה קם ומנו בלעם שהדבר
 הימי רבה. כי איך אפשר שיהיה מדרגחו
 הלילה כמדרגה מרע״ה בנבואה אבל יחכן
 לפרשו עפ״י מה שנודע מדברי חז״ל במדרש
 שכל ההורה ,והנבואה לכל חכמי הדור עד
 •עולם כולם• נאצלו ממרע״ה והוא ציבור
 לכולם ולא קיבל כ״א חלקו. כ״א ע״י מרע״ה.
 וכמ״ש במדרש על קול גדול ולא יסף ומשא
 דבר ה׳ ביד מלאכי ע״ש בסדר שמוח פ׳
 יהרו באורך ומ״ש בדרושים הקודמים עפ״י
 הקדמה זו לפרש כמה ענינים וביחוד מ״ש
 בפי בהעלוהך לפרש מ״ש אם יהיה נביאכם
 וכו׳ לא כן עבדי משה ואכ׳׳מ ולכן גם
 בשבעים זקנים היה ע״י האצלת מחו .
 כמש״ה ואצלחי מרוחך עליהם וזהו לדעתי
 פי׳ הכחוב ולא קם עוד כמשה נביא אשר
 ידעו ה׳ פא״פ כלומר שהוא עצמו קיבל
 מהי בלי ממוצע שעי״כ ג״כבחיישב מה
 שהקשה למפרשים דאיך שייך לגזור אומר
 על עחיד שלא יקום כמהו אולי יקום איש
 קדוש כמהו אבל למ״ש הוא ענין אחר ובזה
 יומרק מאוד מאמרם שבא״ה קם ומנו בלעם
 שהרי גאמחע״כבביאחו היה מסבה ראשונה

 ולא ע״י מרע״ה וז״נ:

ה נבא עוד לבאר מ״ש בכחוב ת ^  ו
 ויחמו ימי בכי אבל משה ויושע
 בן נון מלא רוח חכמה עפ״׳ מ׳׳ש לבאר מ״ש
 חז״ל פני גושה כפני חמה ופני יושע כלבבה
 זקנים שבאותו הדור אמרו אוי לאוחו בושה



ב ע ה ש ו ז י דרו ח ו פ  ת
 בגד זרע אוהבו עד שהמקבל מתנה כי למה
 ילחמו ע״ז . אחר שכל זה מתנת חנם .
 ויעמדו בדיכא . הלא גם אם לא הניח להם
 אלא עשרת אלפים היי ג״כ די לתם לפרנסת״
 בכבוד וכתפשרו במה שנתרצו היורשים
 לשעתו כי מה להם לריב ריב אשר לא להם
 כ״א לכמה דורות אחריהם שידעו שיספיק
 להם גם סך כזה וכן כמה דולות אחריהם
 אם כי גם להם כתמעע הסך עכ״ז לא הרגישו
 בחסרון הפשר הזה הראשון אך כאשר כמעטו
 בדורות אחרונים עד סך מועע שלא יוכלו
 עוד להתפרנס מזה . אז החלו להרגיש מה
 שהרעו להם היורשים בפשר הראשון שאם
 כפי הצוואה היה עוד מגיע להם סך רב

 וככה מדור דור הורגש החסרון יוסר ־

 ןןך| גס הנמשל בענינינו שבאמת גס
 אז לשעתו. כי היה ההבדל הראשון
 כ״כ ג״כ מאוד עצום מבביאת מרע״ ה
 לחלמידו יב״נ עכ״ז לא היה מורגש
 כי חלקו היה ג״כ די והותר לדורו
 וגס לדורות הראשוכו׳ אם שג״כ לפי ערך
 תלמידו נמעעו כמש״ל מעלה לעלול ג״כ לא
 היה ההרגש ניכר לפי ערך רוב חכמתם
 לא כן בדורותינו כי נתמעטו הלבבות מאוד
 לפי ערך הראוי לחסר מדור לדור . אבל
 עתה הרגשנו יותר שאם לא היה בפעם
 ראשונה סליק החכמה בב״א כל ההבדל הזה
 שבין חמה ללבנה כ״א כפ״ע עדיין היה
 בדורותינו שופע שפע רב לא כן עסה כי
 מיד בפעם הראשון. נחסר כ״כ משפיע
 נביאתו שע״כ על דורות האחרוני׳ לא נשאר
 כ״א מעט מזעיר כ״כ אשר כבר מורגש
 החסרון לעין כל ובזה מבואר היטב דיהושע

 ב״כ

H עתה נבוא לבאר טעם שרצינו J M I 
 לבאר למת נשתנו הדורות
 האחרונים בענין מיתת מרע״ה וסילוקו.
 ויבואר ג״כ מ״ש הכתוב בפט־רת משה רע״ה
 ויחמו ימי בכי אבל משה ויושע ב״נ מלא רוח
 חכמה. כי סמך משה ידיו עליו כי מה
 במקום הזה . להודיע מעלחו . אבל יבואר
 על נכון ונקדים דרך משל לאחד שהיה
 עשיר גדול שהיה לו אוהב נאמן מאד ושרתו
 באמונה בכל עניניו עד שמצא חן בעיניו .
 להצליחו ולהניח לו ברכה מהונו ורכושו עד
 כי יהיה לו זכרון טוב -ממט עד עולם גם לו
 גם לזרעו אחריו . אם כי לא הגיע לחם
 דבר אחרי שמהם לא קיבל שום טובה ושירו,
 אבל בעבור שירות אביהם הנאמן בעיניו
 רצה שיזכו זה בעבור אביהם והם זרעו.
 אמנם נתיישב בדעתו אחרי שבאמת זה
 חלק בניו ויוצאי חלציו והם יהיה זרים יאכלו
 חלקם ע״כ עלה בדעחו שלא יומשך לעולם
 רק עד עשרה דורוח או יוחר . וגם בדורוח
 האלה יהיה הבדל והפרש לזרע אוהבו ההוא
 שהדור הראשון יהיה מחלקו קצח פחוח
 מאביהם . ודור השני שהם רחוקים יוחר.
 ג״כ יופחח להם וכן מדור לדור עד עשרה
 דורוח או יוחר כפי צוואחו ונחחכם שיהיה
 סך מסוייס קרןקיימח כזה ביד בניו .אשר
 אוהבו יקח רק הריווח מזה ודרך משל
 מאה אלפים אשר מזה יקח אוהבו הרווח מכל
 הסך והדור הראשון סמך חשעים אלף וכן
 דור ודור בפחות מעשרת אלפים מדור
 הראשון עד דור האחרון העשירי יקח רק
 מעשרת אלפ״י. ואמנם במותו הרע בעיני
 היורש״י לתת מחלקם כ״כ וסירבו כנגד כל
 כל הצוואה ולא רצו לקבל עליתם בפרט



 תפוחי דרוש ו זהב
ש ואתחנן .בילקוט ־ויחעבר ר ד מ ב  ו
 ה׳ בי למענכם בשבילכם
 אחס גרמחס לי וכו׳ כבר עמדגו ע"ז בכמה
 דרושים שמנין היה לו למרע״ה לחלות
 החסרון והמניעה מצד ישראל אולי היה הגזר
 דין קשה כ״כ ונבלי חועלת תפלחו • עוד
 יש במדרש וספרי וילקוט ובפי ברכה .
ל חלוקה הארץ לשבטיהם  שהראהו הקב״ה ג
 וכל המצוקץ להם וכל המלחמוח שיהיה להם
 וחטאי שלהם וכן חורבן בהמ״ק וביח ראשון
 ישני יעויי״ש באורן. ומה היה הכוונה בזה
 להראוח אח כל אלה למרע״ה. האס להכאיב

 אח רוחו חלילה . וביוחר קשה שמשמעות,
 חז״ל שבמה שהראהו אח הארץ היה כעץ
 עני׳ בחפלחו שכן אחז״ל גדולה הפלה
 ממע״ט שמרע״ה אעפ״י שהיה בן חורה ומעיינן
 לא נענה אלא בחפלה . ומה חועלת היה
 לו ברא״י זו אם הראה לו אח כל הקלקול׳'
 האלה נס לפי פשוטו לא ידענו מה תועלת
 היה לו בראייתו אח א״י אחר* שכבר העידו
 חז״ל שכל עבץ בקשהו לא היה לצורך עצמו
 לאכול מפר״י ולשבוע מטובה כ״א לקיים
ף שוטה ו  המצות החלוי׳ בארץ כמ״ש מייל ס
 וא״כ מה יהיה חכליח בראי׳ לבד האס
 חפצו היה להחענג במראיח עינו כל •זס

 צריך ביאיר :

 וליישב כל זה נקדים קערה אחת
 שנחעוררוהמפורשים עלמה
 שנראה ממדרשי חז״ל בהרבה מקימס שמה
 שנגזר על מרע״השלא יכנס לארץ היה בשביל
 שיבא עמו מח* מדבר והלא כבר דרשו חז״ל
 כשאמר במצרים למה הרעוח לעם וכו׳
 והשיב לו הקב״ה עתה חראה שהכוונה היה

 עחה

 5״נ מלא חכמה כלומר שלכך יחמו ימי בכי
 אבל משה ולא הרגישו חקרון מבשאר צדיקי׳
 ונביאים לפי שלא נחסר להם בדורם מאומ׳
 שתלמידו היה מלא חכמה וכו׳ ודוק היטב
 כי הוא ענין נכבד וקרוב לאמת בס״ד .

ש ילקוט פ' כיון שמת מרע״ה ר ד מ ב  ז
 היה יהושע בוכה ומתאבל
 עליו ימים הרבה עד שא״ל הקב״ה עד מתי
 אתה מתאבל והולך וכי לך לבדך מת והלא
 לי מת שמיום שמת אבל לפני שנאמר ויקרא
 ה׳ צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד . ולא
 עוד אלא שמובטח הוא לעוה״ב שנא׳ הנך
 שוכב עם אבוחיך וקם ובו׳ המאמר הזה
 •תמוה ׳מרישי׳־לסיפא במה שהביא הכחוב
 תיקרא למיחח מרע״ה וביוחר סיום המאמר
 שהוא מובטח לעוהייב האס היה יהוצךע
 מסתפק בזה ומה יעלה על הדעה וגס הרי
 כל ישראל יש להם חלק לעה״ב ועכ״ז האבל
 זהבכילשעחו ולהבין זה נקדים . עת־ לבאר
 קיום המאמר שמביא הכחוב הנך שוכב עם
 אבוחיך־וכו׳ שבאמת שדרשו חז״ל מזה רמז
 "לחה״מ מהת״ו אבל למה באמת השמיענו
 •הרמז הזה במרע״ה ובתוכחה זו מה ׳שיעבדו
 ׳ישראל ע״ז אחרי מוחו ומה המשך הענין
 ־לפירוש הכתוב״׳ ופשוטן לפי מדרשם זה .

 *>ור בגנדרש וספרי ויהא ראשי -עם
 שעתיד מרע׳׳ה. להניא דור
 המדבר ולהיות מנהיגם לעתיד כמו שהיה
 מנהיגם . וצ״ב ג״כ פשט הכחוב איך נקשר
-זה למ״ש בריש״י דקרא צדקח ה׳ עשה

 ומשפטיו עם ישראל 1



 תפוחי דרוש ו זהב עא
 צר ואץ אדם כחפק על צערו ולכן אמר

 מחכו נא וכ״י:

 וה^ה אם הוא מדה עובה מאד לישראל
 עכ״ז יש בה גם צד להיפן .
 אקדים לזה משל שהמשלכו. לא׳ שהיה לו
 מלמד ומורה לבכו הנחמד ויועילו ומרוב חכמה
 המורה והמלמד גם כי היה מאד זריז במלאכתו
 ואומן מופלא וכאמן עשה פעולה גדולה
 בתלמידו ההוא . והצליח לפכיו ואביו היה
 שמר בצאתו מבית רבו הכ״ל אחרי כן היה
 לבעה״ב עוד בן א׳ להתלמד וחזר אחר
 מלמדיי אחרים והמלמד ההוא ג״כ ביקש
 מן הבעה״ב שיתכהו על ידו כמו הראשון
 שכחכו לו והועילו מאד בלימודו וחכמתו.
 ואולי הבעה״ב לא כתרצילו אחר כל הפיוסי׳ולא
 הועיל וביקש המלמד מהבעה״ב שיאמ׳לו עכ״פ
 מה פשעו ומה חעאתו. הרי בראשון הפליא
 אומכחו השיבו הבעה״ב דע כי אתה אומן
 מופלא בעבודתן אן דבר א׳ אתך שאתה
 רן לבב מאד . ורחמן להכותו בשיע
 וכיוצא . ולא עוד אלא שהיה כ״כ רן
 לבב שגם אם אביו רוצה להוכיחו
 הוא העתיר בעדו ולא הכיחו בשום
 פעם להעציב רוחו והכה זה חקרץ שא״כ
 שא״כ יוכל הכער ללכת בדרן שיבב לבו.
 כמש״ה אוהבו שחרו מושר וחושן את שבטו
 שוכא בכו ושאל אותו א״כ למה הכיח אצלו
 בכו הראשון והשיבו כי הראשון היה מאד
 במזג טוב מעצמו ולא אירע לו מקרה זה
 שיפשע בלימודו או בהכהגהו כ״א מעט
 מזעיר ולכן גם אס היה מכיח לו מלהעכשו
 לא פעל בו לרעה לא כן השכי שהוא כדרן

 כל

 עתה תראה •ואי אתת רואה במלחמות ל״א
 מלכיכם הרי שמאז היה הגזר זה . וגםמאין
 ראו חז״ל לדרוש דרשה זו וגם טעם שלא
 פמחל לו חטאו מצד טובת ישראל ימח׳ מדבר
 ואמכם ביאור •זה ׳כראה בדרן פשוט לישב
 הכתוב שהרי לא היה מכין לתשובה השאלה
 ששאל למה הרעת ועיקר החשובה היהאח״כ
 כששאל וארא וכו׳ •כמ״ש רש״י שם . והוא
 מהמדרש וא״כ עיקר התשובה עתה תראה
ן למותר היתה ומזה הוציאו חז״ל שזה  א

 היה מאמר בפ״ע :

 ^לדי• לחקור ההבדל אשר •בין
 י ההכהגה שהיתה לכו בימי
 מרע״ה . ובין שאר הרועים שעמדו אחריו
 עד היום הזה כמעט מן ההפן אל ההפן
 שבימיו כשחטאו ישראל היה הקצף לשעתו
 מאד אמכם לא הארין אפו ומיד בעבה להם
 ע״י נביאו כאמן ביהו אבל כביאי׳ האחרוני׳
 הקצף כמםן ימים רבים.. בכל עח אשר
 חטאו ועברו עליהם חלאוח רביח והטעם
 לזה כי כפלאוח מאד מאד היה אהבח מרע״ה
 לישראל כמבואר בהרבה מקומוח ומאד מקר
 נפשועבורם. ועמד בפק בפכיהם . כמש״ה
 ־ויאמר להשמידם לולי משה בחירו וכו׳ ובמעש׳
 מגל אמר הקב״ה וביום פקדי פקדחי אבל
 לשעחו הוצרך להכיח שכיכחו בחוכס וכן
 בכל עח ועח ובעודו במצרים כבר שם
 נפשו בכפו על איש מצרי שהכה אח ישראל
 כללו'של דבר שלא היה לבבו יכול לראות
 בצרח ישראל גס לשעחו ובמדרש אמרו זה
 להחכצלוח על מה שאמר למה הרעו וכו׳
 שהיה על רוב צערו על ישראל. וצרחם לו
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 שוב חוצריכו לממוצע אחר יהושע לא ע״י
 מרעיה וצדקו שני מאמרים יחדיו מה ההערבו
 לעיל שנחקשו שהרי הגזירה היה קודם חטא
 מחי מדבר שהרי לפי מה שבארנו זה תלוי

 בזה והבין מאד:

 ובזה נכון ג״כ מאמר חז׳׳ל פני משה
 כפני חמה ופני יושע כפני לבבה
 זקנים שבאוחו דור אומרים אוי לאוחו נושה
 שדקדקנו מה עבין בושח להם הלא הדבר
 נגע רק הוא שהמה בחוקפה ובגבורהה
 לעולם לא כן הלבנה שחמעעח בכל חדש
 ולכן א״ה בזה״ז נמשלו לחמה וישראל ללבנה
 ושלא היה המלוכה לישראל כ״א נו״ו דורות
 כמו הלוך הלבנה שמיום ההוא חחמעע
 יעויין ולכן כשראו׳ פני יושע כלבנה הבינו
 שכבר הם אין ראויים להחקיים גלי עונשים
 לפי שהוא וכמו שביארנו ילמ*ל ואין עניכים
 דומה לדור המדבר הראשון ולכך אמרו אוי

 לאוחו בושה:

 ובזה מובן היטב מה שהביבי חז״ל
 שנענה בחפלחושהחפלל אעברה
 בא במה שהראהו עפ״י דרש והבין הילקוע

 הנ״ל שהראהו כל המאורעוח שיהיה לישראל י
 וכל מציקוהן עד עולם שלכאורה אך למותר
 היחה אך למה שביארנו ניחא נרווחא שאחר
ק א  שהחפלל מרע״ה כל החפלוח ליכנס ל
 ולא נענה שבאמח נפלא מאד. אמנם השם
 ידע טעמו של דבר. ע״ד שביארנו שהוא
 לא יכיל לסבול מאורעוח אלה לישראל׳.
 ויצטער בעבורם והדורוח א״א להתנהג
 באופן אחר ורצה להעלים ממנו אבל אחר

 שלא

 כל הארץ ואם יחשוך אח שבטו ממני יצא
 ברוב היונים לחרבוח רעה כמו כן הנמשל.
 ההבדל בין דור המדבר לדורות שאחריהם
 כי היה דור׳ דעה מאוד ושקילים באלף דור
 כמ״ש חז״ל. והיה עונוחיהם סיפוח כמ״ש
 החהס הכוזרי יעויי״ש במאמר פ' שברוב
 השבים לא קלקלו כ״א שלשה או ארבעה
 פעמים ולא יהיה כדור הזה עד ימוח המשיח
 ולכן היה' יכולים לעמוד בפרבס הזה הטוב
 לכל הוא מרע״ה אבל בדורח שלאחריהם
 לא היה כדאי לזה כ״א לקבל עונש ומדח
 טובו של מרע״ה שלא לראות בצרחס כמ״ש

 אז במצרים ומאז באתי וכוי.

 ומעתה זו היה תשובת הקב״ה
 למרע״ה. על רול צערו עבור
 ישראל במאמר מאז באתי וכו׳ ולמה זה
 שלחחכי כלומר שא״א לי להיות שליח להצר
 לישראל ובאה החשובה עחה חראה יוכו׳ כי
 ביד חזקה וכו׳ כלומר שלא חרגיש צער זה
 זמן הרבה כי מיד יהפך לטובה כי ביד חזקה
 ישלחם וממילא דייק בחיי עחה שבמלחמות
 ל״א מלכים לא יראה שהרי אם יתמיד
 המלחמה זמן רב ועוד יהיה לישראל כמה
 כמה פחדי׳ ומאורעות וזה איא להיות במשך
 פרנסות של מרע״ה אמנם מה שבאמת היה
 כן במלחמות ל״א מלכים הוא לפי שלא היה
 הדור ההוא כדאי כדור המדבר אמנם אם
 היה נכנסים הדור הראשון לא״י כבר היה
 זכאים באמת לכבוש בנקל כמו ביצ״מ והיה
 מרע״ה גס הוא פרכס שלהם ולכן לא יצא
 גזירה זו מכח אל הפועל כ״א כאשר נגזר
 על דור המדבר שלא יכנסו לא״י והדור הב׳
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 רוח ה׳ ומלאה הארץ דעה ויהיה העבודה
 ע״צ היותר שלם והנרצה גם לפני השם וגם
 לפני העובדים יעויין הכל בספריהם ושזה
 חלוק בין עה״ז ובין עה״ב. ועהה אומר אני
 שאם הכליה זה הוא לכל ב״א בעולם אבל
 במרע״ה היה עולה על הדעת שלא יעלה
 לתחיה זו שלקבל שכר גוף כבר נודע כי גס
 בראשונה היה גופו משולל מכל ומזוכך ואין
 לו חלק בכל תענוגי הגוף ומאז היה -כנשמה
 בלא גוף וכמ״ש המפורשים ולא •ידע איש
 קבורתו שלא היה ביה תערובות גשמי׳ כ״א
 רוחני אשר לאלגבילמקום כלל יעויי״ש.
 וגם אין חקוחו לזה. גם להשלים עצמו א״צ
 כי מה היה הסר בבריאתו הראשונה שיושלם
 אמנם אין זה כ״א להנהגת ישראל אם יוכל
 להנהיגם בזה יוכל להיות מגמתו. ושכל זה
 היה גם מגמתו בראשונה. וכמ״ש ישמח
 משה י במתנה חלקו כי עבד נאמן קראת לו
 שזה היה כל שמחתו וכל ישעו בראשונה:
 ואם יוכל להיות לעתיד מנהיגם גם הוא

 חפצו לעמוד:
 י י י - ו.

 ואחר שבראשונה היה מחמת מניעת
. p  הדור שלא היה זכאים ל
 או מעעם שביארנו לעיל לפי שהיה מעומדץ
 לכמה צרות וגליות וחורבן מקדשים ע״כ
 היה צריכים למנהיג אחר לא כן לימות המשיח
 כי אז יהיה הכל בשמחה תמידיית נזכה גם
 להנהגת רועה הנאמן אשר לזה כלתקוחינו
 וגם מגמת חפצו לזה אם כי א״צ לצורך
 עצמו שהרי גם בראשונה לא היה כוונתו
 לצורך עצמו כלל כ״א לצורך ישראל. ולכן
 יקום גם הוא לתה״מ הזה לימות המשיח

 והבן:
 וינה

 שלא שב מרע״ה מתפלתו הוצרך לגלות לו
 עי׳י ראייתו כל המאורעות ובזה יחדל מתפלתו

 עוד ולכן היה כאל! נענה. והבן מאד.

 ועתה נשוב לבאר שאר המאמרים
 שמה שדרשו על ויהא ראשי
 עם וגם על מ״ש הנך שוכב וכוי. ומאמר
 הפונה קדים בדברינו בס״ד. ונקדים ג״כ
 מה שבחלקו המחברים בענין עוה״ב של
 הה״מ אס יהיה בגוף ונשמה או בנשמה
 לבד ויתבטלו כל הפעולות הגשמיוח. כן
 בראה דעחהרמב״סז״ל אבל שאר המפרשים
 לא הסכימו עמו ובפרט הרמב״ן ובעל עיקרים
 וביארו בכמה ראיות מדברי חז״ל שעה״נ
 שאחר מיתה הוא לנשמה לבד אבל לימות
 המשיח אחר ההחי׳ יהיה בגוף ונשמה,
 ויעויע עוד מזה בבאר שבע פ׳ יחלק באורך
 כל השיטות הנאמרים בענין דא. וראייתו
 מדברי חז״ל שאמרו שאהרן יטול תרומה
 ויחיו ממש בלא שעבוד מלכ־וח. ואדרבה
 בזה יש להם לכל ישראל שחכו לזה איש-כפי
 ערכו וחיי העה״ב הוא לעולם אחר ימות
 המשיח שאז יהיה רק בנשמה ועל ימות
 המשיח אמרו שכל פרנס שמנהיגם בעה״ז
 בנחה זוכה להנהיגם לעת״ב אמנם עוד
 הוסיפו ראיה לזה שיהיה שכר לגיף ,וגשמה
 כ״א שאל״כ היה הגוף פעולה בטילה ולא
 יהיה לו חלק ביגיעתו אשר יגע בעבודת ה׳
 ומסתמא שכרו לא יקופח ע״כ על כרחך
 שיהיה זמן שיטול גם הוא שכרו וגס יש לו
 תכלית לתחיה זו שאז יתקן הכל. ויהיה
 •עולם התיקון ויעבדו ישראל בלי פנייה ובלי
 שעבוד מלכיות אשר עד עתה לא היה
 עבודת ה׳ בשמחה יזו ובשלימות. ואז יהי׳
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 אמו 1חנחמבו ובירושלי׳ תנוחמו שהכוונה
 היא שענין הנחמה ראוי שתהיה מעין הצרה
 עצמה. ור״ל אס הואי מענין סילוק ופטירה
 בני׳ חלילה עיקר הנחמה שילד עוד בניי
 לחיים אבל אם ינוחם בעושר וכבוד יאיץ
 תנחומין להמצטער . וכן אם ח״ו יארע נזק
 בממון לא׳ לא ינחם בהולד לו בן זכר עוד
 ביאר כי הנחמה הקובל מיני שיש לו חלק
 בצער ההוא שמי שלא ירגיש בצערו אין
 המחנחס מקבל ממנו. וע״כ אמר הנביא
 ע״ה כאיש אשר אמו תנחמנו שמקתמא נס
 היא מצטערת בצער ההוא ובירושלים תנוחמו
 כלומר באוהו ענין ממש לא מ״י עניביס
 אחרים עכ״ד ולכן בהסתלקות מרע״ה לא
 נחנחם יהושע ממי שאון לו חלק בצערו גס
 בענין חנחומין שאין מענין זה ועיקר
 גיעגויעו היה לראות אותו בחיים חיוחו.
 ולזכות בהנהגחו כאשר היה בחיים. ואף
 שידע שמרע״ה נשמתו גנוזה במרום ע״צ
 היותר קדוש. עכ״ז נתפעל על חסרונו פה
 בעה״ז והנהגת העם שעל ידו. וע״ז השיב
 הקב״ה ראשון שגס הוא באותו צער שהרי
 אם היה משה מנהיג לא היה נחרב בהמ׳׳ק
 וכמ״ש לעיל שזה היה עיקר המניעה להתקבל
 תפלת מרע״ח שהראו לו המציקין והרי
 בחורבן בהמ״ק נתפעל גם אליו הבכי והמספד
 וכפי פשט הכתוב וקרא ה׳ צבאות וכו׳ וגס
 על שאינו זוכה לראותו בחיים ושיה,׳ המנהיג
 השיב שהוא מובטח לעוה״ב כלומר שעוד
 יהיה נכון ובטוח העולם שעוד יחזור ויבא
 להנהיגם ומנ״ש חז״ל ויהא ראשי עם. וע״ז
 'הביא הכחוב הנן שוכב עם אבוחיך וכוונתו
 לסיפי׳ דקרא וקס שדרשו חז״ל לעכין
 חה״מ וכמש״ל ביארו. ובזה יהיה מקוס

 לחנחומין

 ו^ח נכון מאוד בזה ביאור דרשתם ז״ל
 על ויהא ראשי עם שהכוונה
 שיקום לעתיד עם כל. חבורת ישראל ויביא
 עמו דור המדבר. אמנם הרי מאין. הרגלים
 שיצטרך לזה אחרי שכבר נשתלם בבריאחו
 הראשונה והיה מקום לערער ע״ז אבל אחר
 שידענו מעולם דרכו בקדש רק לכוון לצורך
 ישראל והנהגתם . יש להאמין גס בזה ע״כ
 סייס הכתוב צדקת. ה' עשה ומשפטיו עם
 ישראל וע״כ גס לעחיד יהיה כן שהרי דור
 האחרון'יהיה כדור המדבר כמ״ש במדרש .
 ואולי יבא ג״כ קודם תה״מ . ועם משיח
 צדקינו כמו שנראה ממדרשי חז״ל , וזה ג״כ
 כוונת הכתוב לפי דרשת חז״ל שדרשו הנך
 שוכב עם אבותיך וקם על תה״מ. שדקדקנו
 עכ״פ איך שייכות לזה שנזכר בכתוב הודעה
 מעבין עבודת ע״ז שיעבדו ישראל וכל שאר
 המאורעות שיארע לתם אבל לפי הנחתינו
 מבואר שהקב״ה הבטיחו רק הבטחה ראשונה
 שאף ששכב עתה עם אבותיו יחזור ויקום
 לע״ל לתה׳׳מ אבל הרי יפלא בעיני מרע״ה
 ויהיה למותר בעיניו כי למה ימות עתה וישוב
 עוד אס ראויים ישראל להנהגתו טוב כי יהיה
 מנהיגם עד זמן הנ״ל אמנם לזה הוצרך
 להודיע אח אשר יקרה לישראל באחרית
 הימים וכי יארעו לישראל לרוח. ובזה ידע
 כי נאמנו משפטי אלהיס וע״כ לא יקום כ״א
 עד יקומו דור האחרון הראוי וההגון שוב

 להנהגחו וישקטו מכל הצרוח והבן.

ה נבא לבאר כל המאמר בע״ה ת ע  ו
 הנה מה מאך הצר לחלמידו
 הנאמן פטירת רבו ממנו. ונקדים עוד מ״ש
 הרב בעל מעשי ה׳ לפרש הכחוב כאיש אשר
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 על שפשטה צרעת זו בקרב כל ישראל .

 וגם הביכוני יש להם לקבוע כפי ידיעתם•
 שע״י ביטול יבא מכשילות הרבה ומכ״ש לעיין
 השחוק אשר כבר הזהרכו ע״ז יש בו גזל .
 וביטול תפלה וליצכות וכהכה רבות אשר
 כצמח מזה לרעה ראוי לגדור גדר ובפרט

 לב״ת :

 מלבד הפשיטו הכ״ל יש לכו
 עוד כווכה פבימיית יותר .
 ושאר מאמרים הכ״ל וביאור מ״ש שלא עקקו
 בחורה דייקא לשון עסקו ולא קתם ביטול
 תורה כדלעיל. אבל ידוע מ״ש הטו״ז בכוונה
 הברכה אקב״ו לעסוק בד״ת שהוא המצוה
 לעיין ולטרוח להבין שזו כקרא עסק והארכנו
 בזה שהוא מלוה בפ״ע אף אם מקיים כל
 ההורה וא״צ ללימוד ההוא לדעת הדין רק
 החקירה בפשט במדרש סוד כל א׳ לפי
 ערכו הוא בפ״עוזה הוא בכלל ת}׳ת שמצ.יה
 וחוקים ומשפטי׳ כבר מבואר בפ״ע ועכ״ז
 חזרו על תורתיך שלמדתכו . ועל חוקיך
 שהודעתכו. ואמרו ת״ח כנגד כולם שזה
 נ״ר ליוצר שיבינו עומק תורתו וע״כ ניתכה
 חחומה שהאדם מעצמו יגלח תלעומותי׳
ס  וכמ״ש החכם אם ובינה חקרא וכוי א
 תבקשנה ככסף וכו׳ ואמי סלסלה ותרוממך:

ם ראי׳ גלוי׳ לזה שהרי המלאכי' נ מ  א
 נתאוו לה. ע״ב רק על עקק־
 התורה שחלק המעשה א״צ להם,. אם כי

 מרע״ה השיב להם מצד זה . אבל־ איך עלה,
 ע״ד כלל. אלא שהם התאוו ללימודה .

/ לחורה.  ומרע״ה נצחם שהישראל מוקדמי
 שהם גם בסלק המעשה לא כן המלאכי׳1*

 יט 19 ובמדרש..

 לחנחומין של יהושע . דוק והבן כי •הואי
 נכון מאד בביאורי בס״ד :

ה בקדים מה שאמרו חז״ל • אסחר ת  ע
 סוף כל הכסים גם מ״ש בכוסח
 על הנסי׳. הפרת את עצחו וקלקלח מחשבחו
 כפל הלשין ושינויי׳ שכבר ביארנוהו ע״ד
 הפשט מ״ש חז״ל ליהודים היתה אורה זו
 תורה וקיימו מה שקבלו כבר למה עתה
 קבלוה בימי אחשורוש . ומה שפירש״י מפכי
 הנס הרי היה להם כמה כסיס קודם לכן.
 עיר מ״ש חז״ל בעצלתים ימך המקרה בשביל
 עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בחורה
 נעשה שונאו של הקב״ה מך ואץ מקרה אלא
 שבא׳ המקרה במים עליותיו וצ״ב מאד והנה
 פי' הפשוט בראה עפ״י מ׳׳ש הבליע לפרש
 וו הר הקב׳׳ה על ע׳׳ז וי״ע וש״ד ולא וויתר
 על ביטול תורה וכו׳ מ״ש חז״ל . דבר זה
 כשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשו עד שבא
 הקב״ה בעצמו ופירשה מי חכם יינן את זאת
 כי מפני מה אבדה הארץ על עזבם את
 תורתי הלואי אותי עזבו ואת תורתי שמרו
 יעויין שם . ופי' הטעם יעפ״י משל לגבר
 עבחן יקח ויעשה איזה פעולה מכוערת
 שעיקר העונש רק על השכרות . ולא על
 גוף הפעולה שאז הרי אין בן דעת להענשו
 ככה בביטול התורה ׳שבראת לויצה״ר בראת
 לו תבלין וכו׳ . וזה המשל לעבין הבית שעפ׳יי
 פירש״י בקהלת הוא שמתעלל להחזיק איזה
 סדק, ועי״כ אח״כ ברבוח הימים יפולהמקרה
 ככה הביטול חורה יראה כאילו איבו אלא
 סדק קטן שמה עשה בזה אחר שאין עובר
 בפועל עבירה חמורה אבל סיפו בא באמו!
 לידי הירוק כל התורה. ובזה הוכחה מגולה
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 בענץ כפיית הר כגיגה מבואר
 במדרש תנחומא שהיה רק על
 קבלת התורה בע״פ שההורה בכתב קבלו
 מרצון. ומבואר שס שהוא עסק עוין התודה

 שיש בה צער גדול ובידוד שיכה:

 \T\T)^ty אחר שהעקק עיון התורה
 כ״כ כחוץ שיש בעסק זה די
 קיום ישראל בגד מ״ה בחלק למוד התורה
 גם אם חלילה לא יקיימה בפיעל ושייך
 התנללוח השם חורה מה תהא עלי׳ ולא
 ירלה להסתפק בעליונים ע״כ הדר קבלוה.

 וז״ש ליהודים היחה אורה זו חורה:

 ftTH המן בעצחו הפיל גורל על
 החדשים ובחדש FP לא היה
 יכול לנגוע מחמת מ״ח וא״כ אם היה באוכק
1 אסתר לכ  מגין מכ״ש עחה שקבלוה מרצין ו
 cpp כל הנסים ומיום ההוא והלאה הופר
 עצחו ונתקלקל מחשבתו וכמובן השם ברחמיו
 יחן בלב עמו לעסוק בחורה ומע״נו אכי״ח:

 ובמדרש שמלאכי' אמרו במעשה דאחשורוש
 שיזניחם השם. וא״ל הקב״ה חורה מהחהא
 עלה והשיבו חסחפו בעליוני׳ •כלומר כיון
 שחלק המעשה ישראל ג״כ אין מקיימים ואין לך
 מהם רק עסק החורה תסתפק בעליונים
 ואמנם אם חיה עוסקים בחורה עכ״ז היה
 לישראל היחרון שהרי המלאכי׳ אין להם
 טורח שהרי הם אינם מוסיפים מדעה עצמם
 כלום רק שהקב״ה לומד אחם. אבל גס
 גאמח בזה לא עשו לכן אמרו חקחפק
 בעליונים כלומר אם גם בזה היחרון אין
 בהם ולכן העסק בחורה הוא התנצלות־עלוס
 גס בחלק ההורס שראוי׳ ישראל לזה ממ״ה
 שהרי על כל ענין אס המלאכים גדולים
 במעלה מב״א או ב״א הם• גדולים הכריעו
 שחחחוניס מעולים יוחר אס כי אין ערך
 לקדושה המ״ה אבל אינם בחיר״׳. וא״כ
 גם לעסק החורה יש להם לישראל יחרון
 זה. ואמנם גס זה לא עשו וזה שייך לשון
 עצלות שאם לא למדו זה בכלל ביטוליחורה

 אנל למה שביארנו מתייק הלשון,



 תפוחי להוטים י זהב ־ עד
 (שייך למגילת אסתר)

 שאין הצדקה משתלמת אלא לפי הקסד
 שבה היינו הכורחא, אבל הממון אינו
 מחבןרהו־ כי אין כוהן לו משלו לפי שהשם
 נחנו לו לכן ואינו ראוי׳ לקנל עליו שכר
 אולם זה הוא רק בנותן בתורת צדקה לעצי
 אבל אם כוחן לכפר עליו כגץ חייבי חנואא
 ואשמות דעל זה לא נתן לו הקב״ה ממון
 שיחנוא לפניו א״כ הוא צריך לצמצם ממה
 שהוא לל,וביתן לו לצרכו כדי שיביא לכפר
 והנה ידוע מאמר חז״ל שנדבת המשכן הול*
 לכפר על מעשה העגל יבא זהב ויכפר על
 זהב. והנה אותן אנשים שלא עבדו לעגל נדבו
 למשכן כמעשה הצדקה. ומעתה מבואר כי
 מתחלה מדבר באוחן שחעאו בעגל לכן אמר
 קחו מאתכם תרומה שהיא אינה נקראת
 תרומת ה׳ כי הם צמכים ליתן ממונם
 ליהן הניתן' לצרכםץצריכין לצמצס א״כ הי׳ די
 בנתינה עצמה לכן אמר קחו מאתכם שהגבאי
 יסוב על ביתם' ליקח מאתם וסוף המקרא
 צאמר על אותן שלא חעאו בעגל לכן אמר
 בל נדיב לבו יביאה כי הם לא יתנו מצד
 חיוב לכפר רק על צד נדיבות והיא נקראת
 הרומח ה׳ כי היא מה שנתן לחם' השם לכך
 לכן אמר יביאה שיביאם בעצמם,לאל״כ
 על מה יקבלו שכר וזהיג״כ הפי' בפ׳חורמה
 ויקאו ל* חרומח מאוחן שנסחייבוי בכפרה
 וחזר לומר מאס כל איש שלא נחחייבו
 בכפרה מקמי אח הרומאי מאחר שכבר נחחי
 לו לתרומה. והנה אסחר בקשה >$חשוח&
 להעביר רעח המן אשר חשב על היהודים

 ויאמר

 אמרו חז״ל מפני מה צוה הקב״ה על
 השקלים אלא שראה שמח?*
 המן לשקול עשרח אלפים ככר כסף הקדים
 שקליהם מחציח השקל לגלגלוח לששים
 ריבוא שהוא עולה עשרח אלפים וכו׳ לשקלי
 הימן והדבר חמוה וכי יעלה על הדעח
ק יועילו מה. אבל יובן ונקדים  ששקלי ה
 עוד מדרש אמר הקב״ה אתם מוכרים שלי
 גשלי שנאמר כי לי בני ישראל בשלי שנאמר
 לי הכסף ולי הזהב חייכם שאני נותן שלכם
 ־לשלי שנאמר הנה בית המן נתתי לאסח׳
 רסבאר ג״כ עפי' שביארנו הפסוק בויקהל
 קחו מאתכם תרומה לה׳ כל נדיב לבו
 יביאה את הרומח ה׳ ראשוצה כפל הלשון
 שניה בתחילה אמר קחו ולבסוף אמר שהם
 יביאה ובתחילה קראה סתם תרומה ולבסוף
/ דהנה איתא בגמראןאין הצדקה  חממת ה
 משחלמח אלא לפי החסד שבה ופי׳ יש״י
 לפי היגיעה שנחיגע וערח ליחנה לעני
 ויפלא שהקב״ה לא ישלם מה שמחסל ממונו
 אמנם יחכן מאוד היוח כי אמרו כל מזונוחיו
 של אדם קצובין לו וממילא גם מה שכוחן
 צדקה הוא בכלל. וזה דומה ממש לאיש אשר
 שלח בסי לעיר גדולה של חכמים ללמוד
 וכוחן לו צרור כסף להוצאוחיו וגם צוחן לו
ל לחח לו  מלבד זה מעע באם יפגשנו ע
 כמחנח ידו ובארנו בזה הכוונה איש אשר
 יחן לכהן לו יהיה כי קודם נחינה אינה
 שלו רק פקרין אבל משנתנו לכהן לו יחשב
 לקבל עליי שכר והשתא שפיר אמרו חז״ל



 .תפודד להוטים והב
 לאסחר ואיתא באלשוך הקדוש שכל הינו
 נתן לאסתר ומחמת כי הרוגי מלכוח ככקיהן
 למלכות ואס יפר הוא מחשבה המן ג״כ לא
 יהיה לכבוד כי יאמרו שהוא הפכפך ע״כ
וא׳׳כ  בחר שיהן כל הונו ורכושו. לאסתר ז
 גם ישראל אשר הם קבץ כספו שייך לאסתר
 ומעחה אס המן היה מבטל הגזרה הרי הי׳
 בידו כיון שהוא קנינו רשות גידי לעשות
 •בהם מה שירצה וכן יורשיו ממילא •כשאסתר
 יורשתו הרי בידה לעשות כן ח״ש את בית
 המן נתתי לאסתר ואמנם אסתר י חששה
 •עיר פן יתקצף עוד המלך ויתחרט ולכן
 ׳ביאור לה אחשורש את בית המן נתתי
 לאסחר הרי בירכי כוחו של המן ?גם אוחו
 הלוי׳ מעחה שאחה יורשחו היהודים הס
 קנין כספך בחורח ירושה לכן כחנו אתם
 כטוב בעיניכם שבידכם הוא יוחר ולא
 יאמרו ג״כ כי אני חוזר מדבורי ומעתה
 מחורץ המדרש וכך אמר הקב״ה אתם
 מוכרים שלי,בשלי למען לא יהיה להם
 הקומה כי זה היה סיבת המכילה כנ״ל
 חייכם שאני נותן שלכם לשלי שנאמר הנה
 בית המן ומתוך כך יעמוד להם ריוח והצלה
 והבן. והבה הממון אשר יחן האב לבנו
 לצרכו רשאי להוציאו בכל אוח נפשו אבל
 אס יוציא אותם בזולל-וסובא וימריא פני
 אביו הנה הוא באשמה רבה כאשר היה
 הענץ בהמן ובעובי. העגל כענין שנאמר
 וכסף הרביתי. (אמר המסדר ע״כ מצאתי
 חבל על דאבדין אמנם די לחכימא בזה
 להבין האיך מחורץ בזה מה שהקדים
 הקב״ה שקליהם לשקלי המן הפוך בה

 • ותמצא):
 ליהודים

 •ויאמר אחשיריש למרדכי ולאסתר הנה בית
 המן נתתי לאסתר ואותו תלו על העץ על
 אשר שלח ידו ביהודים ואתם כתבו על
 היהודים כטוב בעיניכם כי כחב אשר בכחב
 •ונחחם מי אין להשיב. ׳והדברים 'מופלאים
 מאוד אחר שאמר אח ביה המן נחה׳ לאסחר
 ואותו תלוי איצ לבחוב כחב כלל. וגס מאי
 ראיה היא מבית הוגן וגם למה באמת נתן
 המלך בית המן לאסחר ואם חפץ בה היה
 לו ליחן לה מחנה• משלו וכלום חסר מביח
 המלך. אמנם ביאור הדברים כי באמח צריך
 .טעם אחר שנתי המלך להמן את הכסף לא
 היה ראויה להמתין עד שהביא. וגס אחיין
 .נגמר הדבר בהורי מכירה כמ״ש כי נמכרנו אני
 ועמי.כמ״ש,אסתר אך הענין הוא כי המלך
 היה ח?ץ במחשבת היון לגמרה ושלאיתבטל
 כלל וכמו שהמשילו חז״לילבעל התל והחריץ
 ע״כ נתחכם שלא יהיה בתורת מחנה או
 בגזירות עצמו שא״כ יהיה תלויה בו וחשש
 פן ירבו עליו רעים ואוהבים להעבירו על
 דעתו וע״כ תלה הדבר בדעת מון וא״כ אס
ך שיבטל  היה להמן רק •במתנה יפצירו בו ע
 המחנה כי לא יעיז המן נגדו אחר שהוא
 מחנה חנם ע״כ מאוד נחחכס שיהיה דרך
 מכירה וא״כ אי אפשר לחזור בו •בשום אופן
 ב׳ כלי בזיון שיבטל דבר אשר לקח דמים

 מרוצים והם קנין כספו של הנין וכן היה •
 בפתשגן הכתב דרך מכירה ומינה,־ המעות

 לא יוודע כל כך והבן.
ם •עתה בהפוך ה' מחשבתו נ מ  א
 לטובה הנה נתחכם מאוד
 6שר יבוטל המכר ושלא יהי׳ • נגד• דתם
 ונבוך י המלך ע״כ• הוכרח לתת בית המן



 תפוחי •להוטים זהב עה
 ־טעם עשייה משמה-זו.והלאום יקר
 חפארחו ימים רבים ולמשוח
 כרצון איש ואץ כי עכין המלוכה והממשלה מב׳
 צדדים או מצד הקיפם ויכול להיוח כי אף
 אחד מפחוהי ערך ימשול ממשל רב מצד
 מורא או שהוא יקר הערך בחכמה או בעושר
 מכל בני המדינה וממילא ראוי מצד חשיבתו
 כי הקנון ראוי להיות נכנע לגדול ולק
 בראשונה אולי כבש המדינה שלא ברצונם
 וכמ״ש המולך מעצמו אבל אחרי כן כשנמישב
 דעהו רצה שיומלך מצד חשיבתו ולכן עשה
 משחה להראות יקר תפארת גדולחו ימים
 רבים כמ״שבעל יוקף לקח שכל יום ויום
 היה• מראה חדשוח עד שיקובל מלכוחו
 •בלא שוס אונם כ״א מצד עשרו וחפארחו

 והבן:

 וילןצוף}- המלך מאוד וחמתו בערה
 י י בו- ויאמר • המלך כדת מה
 לעשות כוי על אשר לא •עשתה מאמר

 המלך ביר הסריסים:

 א3^ף הכוונה כי באמה הכעס
 שאפשר לדבר מלבו ולהוציא
 •מפיו לא יוגדל כ״כ כאשר אם נ־שאר בלבו
 והנה עיקר הקצף שבלבו היה מה ששלחה

 .לו דברים קשים -כגידין' שהיה משרת שפל ׳
 ונבזה בביח אבא דלה אמנם זה היה בוש
 להוציא מפיו ולגזור עונש על זה לכן נשאר
 השנאה בלבו ובערה ואץ מכבה. אבל
 בהוצעחו לפני יודעי דת ודן לא הציע כי
 אס לשפונו על אשר לא עשחה המאמר לא
על שוס דבר אחר ואם אולי לא יהי׳ העונש ; 

 .גדול כ״כ ולכן כאשר־ הגדיל ממוכן עץ הזה
 גס

 ליהודים היתח אורה זו• תורד.
 שמחה זה יו״ט וששון זו

 מילה-ויקר אלו תפילין:

 הטעם למה פרט דוקא מצות אלו
 בראה כי ידוע שמצות, אלו
 הם קגוליוח בעם ישראל ונתקרבו לעבודתו
 •יוסר• מכל העמיס החורה ידוע כי רק מגיד
 דבריו ליעקב לא עשה פן לבל גוי ואשר
 בחר בנו מכל העמים ומילה הוא חוחמו
 של מלך עולם להיוח ־מובדל מעמי הארץ
 חפלין הס ג״כ לאוח רק לבני •ישראל כמ״ש
 וראו כי שם.ה'כקרא עליך ויראו ממך
 ופי׳ החקיד בעל חוה״ל שהוא טעם לפי
 שיראו שישראל הם מכונים בעבד המלך
 ממ״ה ולפי גדולח האדון גדולה העבד וימי
 •טוביס ושבחוח ג״כ הם רק לישראל כמעש
 ולא נחחו לגוי׳ הארצוח. אמנם בימי העוני
 והשיעבוד אין לישראל להחהלל ולהחפאר
 א״ע במצוחהאלה אחרי שאוה״ע אין רואים
 בהם יחרץ מזולחם אדרבה הם נכנעים
 ושפלים לכל אוה״ע א״כ המצוח האלה אין
 בהם הוד וחפארח לנגדם אבל אז כשכחגדלו
 בני ישראל מאוד וכל האחשדרפנים ושרי
 המלך מנשאים אח היהודים וראואחגדולח
 ישראל וחבחם גם בעח הגלוח וכמ״ש חז״ל
 ויט עלינו חקר לפני מלכי פרק ומדי וטי׳
 ולכן: בחייקרו וככבדו כל המצוח האלה הנועד'
 ומיוחדים לאומחינו ם אז היה להם מקום

 להחפאר בהם חה נכון:

 fiilEO שלש למלכו כשבת על כסא
 «לנותו עשה משתה לכל

 • שריו:



 תפוחי להוטים זהב
 והנה באמת אס לא היה כעשה לו שתי דץ
 ודאי חיה הפרצה רבה מאוד וכאשר מען כי
 ידונו ק׳׳ו בעצמם המלך אמר להביא את
 ושח• ולא באה ומכ״ש שאר הנשים. אמכם
 בהיפן אף אם יעשו דין ומשפע חרוץ בושתי
 אין מוכרע שיוגדר הגדר ש באמה יאמרו
 להיפך שושחי כדין בעשה לה מחמח עיוות
 במלך גדול כמוהו אוי אולי נעשה לה באמת
 יוחר מהדס למען כבוד המלך וקצפו משא״כ
 שאר בשים וא״כ לא יועילו במוחה בחקכת
 המדינה לכ( היה עיקר טענחו שטין שעת
 צריכה לגדור גדר ולפקוד פקודה מהמלך
ק פ  ע״ז ע״כ אם לא יעשה נושחי דין בלי ס
 לא יקובל הפקודה כי ידונו הק״ו הנ״ל אבל
 אס יעשה לה דין חרק ואח״כ גס ילא פקודת
 המלן על זה בייחוד כ׳ אז נשמע פתגם
 המלך כי רבה הוא ויגורו מאימח המשפע
 וז״ש ונשמע פחגם המלך כלומר כי אעפי״כ
 צריך עוד פקודח המלך לחוספח הגדר רק
 כי בלי ספק יקובל עחה ולכן עשה כן המלך
 הדין באשחו וגם הוסיף לכחוב לכל עם ועם
 להיוח כל איש שורר ככל עלח המן וזה נכון

 מאוד:

ש

; ד הו  הוא אשר ישלטו הי
 המה בשונאיהם:

 ונהפוך

 ^לת ונהפוך הוא פלא. גם לשון המת
 בשונאיהם. ובמדרש נאמר יצן
 לך נס שנעשה כמוהו כוי גיוס אשר כו׳
 ונהפוך הוא כו׳ ועשו בשונאיהם כרצונם
 עוד במדרש הנהרגים הרגו את י הורגיהם
 והבצלביםללבו אתלולביהם. ונראה כיעכץ
 כוונח המ״ר שלא היה נס כמוהו הוא עצ

 ענין

 גם אשר מיאנה בגוף השליחות הוטב בעיניו
 גם חמחו אשר בער בלבו מה דלא גלי
 מפומי ולכן אחר ששככה חמת המלך אמר
 הכחוב ויהי כשוך כוי זכר את אשר עשחה
 ואח אשר נגזר כלומר שיעל הדברים הנ״ל
 שכך חמתו ולא זכר כ״א גוף המעשה
 והפסק כי לא היה כפי המגיע לה עפ״י

 הדת הראויה והבן.

̂י כל יודעי דת ודין*  ̂ל

 נלאה כי דת הוא ענץ נימוס הכולל
 וכל הנוגע להקנם המדינה או
, גאישכפי  אל המלך והדין הוא משפט פרט,
 רוע מעללו שע״כ אמרו תנהן דת בשושן
 שכל ענינו אינו נוגע למשפט והדת הוא
 כפי עת ההזדמן וצורך שעה ולכן כלל כל
 החכמים כי דבר המלך לריך לעיין בכל
 מיני דינים הן לפי הדח הן לפי הדין וז׳׳ש
 לפניי כל יודעי דח ודין והם יחקרו כדח
 מה לעשות כלומר אס' יצא משפטה עפי׳

 משפט דת או משפט דין וזה נכון:

 לא ^ המלך לבדו עותד. ושתי וגו׳
 אם על המלך טוב ינתב אשר
 לא תבא בו׳ ונשמע פתגם המלך ני רבה
 וכו׳ וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן . וייטב
 הדבר בעיני המלך וגו׳ להיות כל איש >14ורר

 בביתו:

 נלאה לבאר־ כי אמרו במדרש שהיה
 השעה לריכה לכך. עכ״פ היה
 י טענת המן כי יהיה עוות ופרצה להנזוס
 אשה אח בעלה בפרנו שכבר פרצו בזה.
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 ליום המלחמה הגם שאח״כ אגלאי מלחא
 למפרע שלא נחסר מהם גם ביום י״ג עצמו
 אעפי״כ לא יודחה קביעוח הראשונים בעצמו

 והבן:

 חייב אינש לבקומי במוריי עד דלא י
 ידע וכוי ,

 הט^פ , של חיוב משחה ושמחה י<׳ל
 שבכל צרה שהיה בא«ח מת
 צרה בפועל כמו שהיה בראשונה ולכן אין
 השמחה חיוביה אלא רשוח שהנס ניכר
 בשיצא מיגון לרוחה אבל בנס זה שגם אז
 לא שלעו בהם שונאיהם מאומה כי אם פחד
 היה להם וע״ד שאמרו חז״ל כי לא ענה
 מלבו ויגה בני איש שחחילח הגזירה מהקב״ה
 היה להעציב רוחם וע״כ עיקר הגאולה היה
 מהיפך היג1ן הנ״ל לשמחה בפועל וצריך
 הזכר להנס להיוח ג״כ בדרך זה לבסומיא
 בפוריא ולעשוח השמחה בפועל גס אס בלבו
 סוגה ויסיחנה וישחה וישכק לישו
 כאשר נהפכו הימים בראשונה מיגין למי

 שמחה והבן היע?:

 ^תפילח, טל ועסיס והפיח אה
w ̂תי יקלקלמל  ע

 מחשבתו : ..

 33|ל קלשיןבמלום שיכוח^ואיןיהפרה
 שייך בעוד הדבר ££>מ$וקמ־&
 הפוסקים בעל 5לסין הפרק לפין&אגל-׳^ח
 הרעה והנודר עדיץ ברעמו הלאשונק׳ בזה
 מפל לשו־ן הפלה . ׳והנה&פור-אשר־ק^יל
 המן היה כי בחודש אדר •לא היה (1שלא(

 ההגדלות

 ענין הנקמה שנעשה אח״כ באומה העולם
ד ישלאל ש?כל הניסים כמו יציאת מצלים  מ
 כבר נעשה בפועל רע לישראל בבנין הקשה
 עליהם וכמה מהם אשר נטבעו ושאר מיתות
 ולכן אח״כ אף שנעשה נקמה אבל אותן
 שהורע להם הם בעצמם לא ראו הנקמה כי
 אם בניהם אחריהם או קרוביהם ומה שעבר
 אין ולא היחה הנקמה >י״כ אבל בימי
 אחשורוש לא היה הרע כי אם במחשבה
 ונמצא אותם בעצמם שהיו מוכנים להרגיה
 ולצליבה הם עשו בעצמם אח״כ הנקמה
 בשונאיהם כרצונם וז״ש הנהרגים הרגו
 והנצלבים צלבו וזה היה נקמה גדולה מאוד
 ומדויק מאוד ביום אשר צןבלו ונהפוך הוא
 אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם המה
 דייקא שאותם בעצמם שלטו בשונאיהם ולא
 נעדר איש וזה שהביא המדרש פסוק זה
 להסמיך מאמרו הל׳ל שאין לך נס נעשה
 כמוהו ודוק כי הוא עבין נכון ואמחי בע״ה:

מה יובן הטעם שקבעו ימיימשתה  ו
 ישמחה בימים שנחו והרי עיקל
 הנס נעשה בי״ג לשאר עיימחולא עוד אלא
 שגם הגורל של המן היה יום זה ונהפך
 לשמחה ואיה היה ראוית יזהר לקבעו ביום
 ההוא ממש ולפי דברינו יובן כיון שמס הי׳
 שלא נפקד מהם איש והמה לאו
 בשונאיהם ולקן זח הנס לא היה ניכר
 עדיין ביומו ממש אולי יחסר• גם מהם
 יהיה להם המשחה רק ביום הב׳ ואח״כ
 קבעולדורחג״כ כמושהמלו בעלי הנס בשעחו
 ולכן כחב מרדכי ואסחר באגרת לישראל
 ;שיקבלו ע״ע להיות עושים ימי המשתה

 והשמחה ככחבם וכזמנם ממש לא ידחוהו



 ים• זהב
 חז״ל במזמור לולי ד' שהיה 'לנו בקום עלינו
 אדם זה המן וסיים שס הפח נשגר ואנחנו
 נמלנונו ולכאורה' מה ענינו למשל שבירת
 הפח ולדרכינו נכון הוא דכמו דכשנשבר
 הפח שוב הצפור בטוח שלא יפול עוד בו
 ושמחחו כפולה מה שכבר כילל וששוב לא
 יפול במצודה כמוכן אנחנו מלבד מה שנצלנו
 לשעחו ג״כ אבו בטוחים שלא יהיה פח זה
 למוקש עלינו כי כבר בהפך החודש לשמחה

 ולי״ט והבן כי הענין המ׳ נכון מאוד .

 שייך להגדה של פסח
 טעם מ״ד מצה בזה״ז דאורייחא ומרור
 דרבנן וביאור דברי ר׳׳ג שאמר
 הטעם על מצה זו שלא הספיק ולא אמר
 הטעם של לחם עוני הנזכר במקרא ויחכן
 לומר כי באמח הזכרון על העוני והשיעביד
 הוא באמח אך להכאיב הלב ולמה יחויב
 זכרונו הלא די׳ ללרה בשעחה אמנם באמת
 יחכן להגדיל השמחה בעח ההרחבה לזכרון
 ימי עניו כמו שמצינו בבנין ביח שני שהעלו
 מלוחים על שלחטח של זהב ואמרו אבותינו
 היו אוכלים וגו׳ אמנם כ״ז אם ישראל הס
 במעלה עליונה ובני חורץ אבל כשהם עתה
 נ״כ בגלוח למה יגלגלו הישנוח דיי לחם
 בחדשוח אמנם הגאולה העברה ודאי ראוי׳
 לזכור גם עחה ההללה והישועה כי עכ״פ
 היה להם אז הרוחה וראוי' לנו להחזיק
 טובה יעל העבור כי היה הרבה ריוח והצלה
 לשעחו משל לאחד שהוציאוהו מגיח מאקר
 קשה גם אם אח״כ פעל רע ובא עודהפעט

 למאקר

 תפוחי לכ
 התגדלות ושידוד המערכה לטובה שבשאר
 חדשים לא מצא כזה ולכן היה עצחו בזה
 עצה נכונה לרעה בדבאמח היה מקום ח״ו
- שיחקיים מחשבחו לולי שה׳ ברחמיו קס
 לישראל להפר עצחו בזה אם כי לא היה
 להם מימות עולם כזה י אמנם מיום ההוא
 ולהלאה שוב אין מקום כלל לחשוב מחשבה
 כזו עוד על ישראל שכיון שבבר נעשחה
 חשועה גדולה בישראל כזו גם בחודש הזה
 א״כ הרי גם על חודש אדר אין חקוה
 לשונאי ישראל ח״ו לשלוט בהם כמו שלא
 חשב המן על שאר חדשי השבה ובזה יובן
 מ״ש אסחר סוף כל הכיסים שהכוונה הוא
 שכל הניסיס הס שידוד המערכה והפיכה
 הטבע אמנם נודע כי בימי הגליוח קשה
 להמלאכן וידוע מה שכ׳הר׳׳ן דבימיסשכבר
 ארעו נסים ונשדד המערכה שוב הדבר נקל
 שג״כ יהיה עור כן בימים הבאים וז״ש בניסן
 נגאלו ובניסן עחידין לגאלולכן בחודש אדר
 שלא היה עוד נס כזה החחכם המן והיה
 סבר שלא יועיל להם וע״כ עחה בחודש
 אדר כבר נעשה ג׳׳כ נס שוב עחה גס
 בחודש אדר שוב נקל להחעורר נס בימים
 וע״כ אסחר סוף כל הניסים שמיום ההוא
 ולהלאה לא יהיה עוד נס חדש שלא יהיה
 כמוהו לעולמים «״ש שאז הפרח עלהו שאז
 היה העצה בחוקפה עבורחה והפרח אוחה
 אם מ היה מקום לחול הנזירה ומיום ההוא
אח מחשבחו שכבר אין :  ולהלאה' קלקלת
 מקום למחשבה זו לחול הגזירה ומיום ההוא
 ולהלאה קלקלת אח מחשבחו שכבר י אין
 &קום למחשבה זו לחול כיון שבבר• היה להם
 ישועה בימים האלה י א״כ שוב אין לי:פיל
 פור הגורל אף על חידש אדר וזה שדרשו
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 ומעחה א״ש אחרי שהרשע כופר בעיקר
 ואינו חושב זאת הטובה לגאולתו ופרוס•
 נפשו ונפשו געלה בעבודת ה׳ וגאולתו
 וקרבתו. באמת ההודאה ושבח על גנף
 היציאה והצלה וז״ש לי ולא לו לגבי היציאה
 איננו רק לי והטעס כיון שאם היה שם לא
 היה-נגאל והוא היה התכלית ולכן דקדקו
 לא היה נגאל ולא אמר לא היה יוצא ודוק

 כי הוא ענין אמתי בעה׳ייי:

 ברוך המקום ברוך הוא שחישב את
 י הקץ יכו׳ והיא שעמד לאבותינו
 ולנו שלא אהד בלבד נו׳ והקניה מצילנו

 מידם:

 ביאור העכין הוא ע£׳י שנקדים
 המדרש רבות עשית ה׳ אלהי
 נפלאותיך ומחשבותיך עלינו אין ערוך אליך
 אגידה ואדברה עצמו מקפר שאברהם רצה
 לברור גיהכם והקב״ה בירר שיעבוד מלכיות
 והבה להבין למה מבעו הקב״ה מבירור גהיכ׳
 והאיך עלה זה כלל על דעת אאע״ה נראה
 פפ״י שאמרו במדרש ידוע תדע. ידוע
 שאנכי מפזרן ואנכי ־מככסס אנכי משעבדם
 ואנכי פורקן. וצריך ביאור למה הלה זה
 בזה אבל הכווכה שלכאורה מה הוסיף על
 שאלתו ששאל במה אדע ובמה יוודע לו עתה
 יותר חזקת ההבטחה ובראה עפ״י מה שכשבכו
 בפ׳ בחקותי לפרש דברי המ׳יר כי ה׳ הוגה
 יכול על מגן ת״ל על רלב פשעיה .וכתב
 הרב ביכה לעתים שהמוכה הוא שהיה
 לכפרת עון וכתבכו להוסיף.שיש חילוק.בין
 אם העונש הוא לכפרה הוא ע״י הקב״ת
 בעצמו ובהשגחתו כי היא כמי רפואה להוליד

 ב 20 הגם

 למאסר עכי׳ז אץ לו לשכוח טובה הראשונה
 למי שיעשה לו אבל העוני מה לו לזכרו ולכן
 במצה שיש עוד טעם על הגאולה גם ב/ה״ז
 היא דאורייתא אבל מדור איבו אלא מדרבכן
 לכ״ע ולכן הוצרך גס ר״ג ליתן טעם ע״ד

 הגאולה והבן היטב :

 התשובה לרשע לי ילא לי אלו
 ה•׳ שם לא

 היד. נגאל :

/ מה שחקרתי י  יתבאר היטב עפ
 בעיקר הנס הזה למה יפלא
 הנס הזה בקושי הגאולה והיציאה
 אחרי כי הוא בעצמו הכניסם לשם
 וא״כ אין ההודאה כ״כ-חיובית כיון שעל ידו
 באנו במאסר הקשה הזה והרי בידו היה
 שלא יכניסנו לשם ולא היה צדך לזה יד
 החזקה אבל ביאור הענין עפ״י מ״ש הרב
 י בעלי מעשי ה' על דברי בעל אגדה מתחילה
 צנע״ז היו אבוחיכו ועכשיו קרבנו המקום
 לעבודתו כלומר שעכין הככיסה לשם היתה
 מוכרחת להביא לתכלית המרוצה סגולת
 ישראל להככיסכו משם תחת ככפי השכיכה
 ולקרבנו לתורתו ועבודתו וכמ״שכל המפורשי'
 כי שם היה הזכזוך המוכרח לזה עיין אלשי״ך
 ויבואר בזה ג״כ מה שחקר הרב מהר״ל
 מפראג על הארבע כיסום של גאולה״שהם
 ^כנגד ד׳ לשיכות של גאולה ואכחכו מתחילי׳
 י מיד בולקחתי וגאלתי שהוא הקידוש וברכת
 אשר גאלנו שבאמת זה הוא עיקר התכלית
 ואלולי זאת לא היה לבו להלל ולשבח גם
 על ההצלה והיציאה אחר שלא הית לתכלית
 מועיל וסוף המעשה תחילת המחשבה,
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 ב״י לא כליהם וזש״ה רבות עשית ה' אלהי
 נפלאותיך ומחשבוחיך כי׳ שגס הגלוח היה
 למק ממשנהו העונה ושתתקיים לנו וז״ש
 והיא שעמדה לאבוחיבו ולנו שגם עשה
 בהיותם בארץ אויביהם לא געלם.לכלותם
 מחמת הבעחת ה׳ שיהיה ע״י ממש והבן

 מאוד כי נכון הוא:

 ףיףא את ענינו זו פרישות ד״א ואת
 עמלינו אלו הכניס:

 י״ל שהמשך הכתוב שעי״כ ויוציאטשכל
 זה היה קירוב היציאה שכל הכוונה
 היה לרדת מצרימה שהיו רקים מאוד
 מאנשים והיה מקום רחב לפרות ולרבות
 ומקום שמן ומרחב כגן ס׳ כארץ מלרים
 ועי״ז ימולא מספר ש׳ רבוא וירבו כצמח
 השדה ואמנם כאשר החלו מצרים לענותם
 ולמעטם מפריה ורביה והבנים אשר כבר נולדו
 לטובעם. ביס הפרו חוק כל מחשבות הטובה
 אשר היה לטובת ישראל בגלות מדינתם
 ונתמלא סאתס להוציאם בע״כ משם לכן

 ויוציאנו והבן: י

̂לן אל ה׳אלה׳ אבותינו וישמע ה׳ ̂צ  ו
 את קולנו וירא את ענינו,

 ואת עמלינו ואת להציגו:

 הכוויה שיש ב׳ מיני צעקוח האחד
 ע״ד חפילה ובקשה להרצות
 ,לפני ה׳ או צעקה אוי ואבוי רק על
 היסורין. וגם המתרצה אל הצעקה יש ב׳
 בחינות או להרצות בתחטנים ובתפילה או
 מצד רחמנות לבד על תוקף היסוריס. ואס

 התרצה

 הגס שיש בהם יסוריס עכ״ז עושה הרפואה
 •בעצמו משא״כ אס הוא לעונש ולא לכפרה
 הוא ע״י הסרח השגחה ומפי עליון לא
א הרע אחרי שאין בו רפואה ח״ש במ״ר צ ^ 
 כי ה׳ הוגה שמשמעות שהיו ע״י. הקב״ה
 ה ׳שורץ ועז״א שלא היה על מגן רק על
 פישעה ולכפרת עון ואז שפיר כתיב כי ה׳
 ־הוגה. עוד כתבנו שם ההביל אס הוא
 במקרה לא היהה יכולה לסבול כבשה אחת
 בין שבעים זאבים כי אס שהוא דרך השגחה
 וכל מקום שגלו שכינה גלחה עמהם ובזה
 פירשנו שם מש״ה והתוודו את עונס וכו׳
 והבאתי אותם בארץ אויביהם ובמדרש זהו
 מדה טובה לישראל שנתקשו דהא בוודוי
 ראוים שיכופר להם אבל הטוב׳ היא שבתחילה
 כבר מבואר העובש רק כיון שלא התודו
 וטומאתס בשוליהם א״כ אינו דרך השגחה
 . ובאמחכהוב שסשח״ו לא יהיה להם תקומה
 כוי אמכם בהחוודם ואעפי״כ צריך עוד
 הגלוח לכפרח עץ אז יהיה בהשגחה וזה
 •שאמר והבאתי אוחם בארץ אויביהם ע״ש.
 ׳וזה שאוגר הקב״ה לאברהם אנכי מפזרן כו׳
 חדמ שאנכי מכבסן כלומר שאל״כ לא היה
 ־הפיזור על ידי וע״כ שהוא רפואה והבן כי

 הוא פי׳ כפתור ופרח.

 ולב? אברהם שהיה סבר שיהיה דרך
 מקרה וח״ו לא יהיה להם תקומה
 בגלות בחר גיהנם אבל הקב״ה הראה לו
 שיעבוד מלכיוח והבטיח לו הבטחה זו שיהי'
 על ידו והנה אם היה הגזר גס על שיעבוד
 כל ד׳ מלכיוח וכמ״ש המפורשים פי' המ״ר
 וע״כ יש לישראל קיום בגלוח שכ׳׳מ שגלו שכינה
 עמהס וכמו שא״ה אני ה' לא שניתי ואהם
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 לאלקים. והכה י״ל עוד מ״ש וידע אלקים
 ע״ד שכהב והמפורשים שחיבור הזיווג בקדושה
 כקרא ידיעה בלשון הכהוב כמש״ה והאדם
 ידע את חוה אשחו והוא ענ־ן גדול רומז
 למעלה וע״ז אמרו מקפר את רובע ישראל
 שהקב״ה מוכה רביעותיהם קל ישראל ישבלעס
 לרשעתו בחכס תמה ע״ז שאיכו עכין מאוק
 לחיבורו בקדושה ורומז לעכיכים למעלה
 ובהמכותו מלוה זו כרגש גם למעלה ומי שאיכו
 עוקק בפ״ור ממענו את הדמות ושייך לומר
 על פרישות ד״א וידע אלקיס וככון למשכילים:

ף מצרימה שלא ירד להשתקע אלזג ף י  ן
 לגור שם :

/ הדברים כי כקל לאדם להתחבר ף ^ ן ף ^ 
 לרשע ורמאי ביותר רק שלא
 יהיה כי אם לפי שעה מלהתחבר לרשעים
 אף שאינם כמוהו והוא לזמן רב . וא״כ
 יעקב אבינו אס כתירא מלק לפי שעה שהרי
 לעולם לא יחית איך לא נתיירא מלירד
 מלרימה שהם ובניהם וב״ב יהיו רשעים
 וע״כ שלא ירד כי אם לגור וא״כ בחר בהם
 שלא היו מכשפים כמוהו והאמת כי נשםקע
 ואליו לא היה מגיע הנזק כי היה המובחר
 שבאבות רק שנולד עי״ז שהרעו אותנו המצרי׳'
 כמ״ש האלשיך מלשון רע שהחעי או את

 ישראל והבן כל זה •

 מךן נשתנה עבדים היינו עד סוף המאמר,

 לכאורה יפלא הרי עדיין לא השיב
 על ארבע השאלות שחרי
 באמת לכ״א עעם מיוחד למצה ומרור לקמן

 והרי

 ההרצה בדרך התפילה ובקשה השומע ישמע
 גם התיבות והריצויס עצמם שאומר הצועק
 וא״צ לצעוק בקול דייקא. אמכם אס הוא
 רק מחמלה יסורץ אז להיפך לא יתבוכן כלל
 על האמירה מה שאומר הצועק רק לקול
 הצעקה וידוע כי קול איכו על חיתוך
 השפחים כי אם קול לבד. וישראל לא היו
 צועקים דרך הפילה וחזרה בתשובה כי אם
 על הוקף היסורין ואפפי״כ כתרצה הקב״ה
 לזכרון חסדי אבות והבעחתו להם ח״ש
 הכתוב ונצעק וגוי וישמע את קוליבו כלומר
 לתקול לבד בלי צירוף תשובה וראיית המגיד
 ממה שאמר הכתוב ויזעקו ותעל שועתם
 אל האלהים מן העבודה כלומל שלא זעקו

 רק על העבודה והבן:

 ףיףא את ענינו ,
 הכוונה לפי מ״ש בס׳ אורח לחיים
 למהר״ח מפראג זצ״ל שיש
 שני מיני הסתרת פנים להקב״ה מישראל
.  כדרך אב לבנו או שמתרחק מאוד ממנו
 או שעומד שם ומסתיר פניו. וההבדל
 שבריחוק כביכול כאלו איבו רוצה לשמוע נם
 קולו והסתרת פנים בקרוב רק כאלו איבו
 רואה אבל שומע הקול ולכן בראשונה היה
 ריחוק אך אח״כ נתקרב מעט להיות בכלל

 שומע ואח״כ גם במדרגת ראי׳ והבן:

 ןיךא את ענינו זו פרישות ד״א :
 יתכן לומר כי דרשו כן מלשון ענינו
 י כי זה כקרא עוני ואמכס בכתוב
 דרשוהו מן וידע אלקים כי זה רק ידוע
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 היה מעעם זה הליווי שלא ישובו עוד
 למצרים ואמנם קיש׳ השיעבוד השלים
 היתר הבריחה ומשל בזה למשרה אצל אדונו
 ועושה לו קשות וברח ממנו שמחויב לשמור
 עצמו שלא יבא לעולם אל מקום מושבו של
 האדון עיין בפי בשלח על פקוק ויהפן לבב
 פרעה ולכן עושין הזכר גס לעבדות הקל
 שאס היו נש ארץ במצרים עדיין היה עלינו
 חובת העבדות בקלות ואנחנו ב״ח לגמרי
 ולכן. יושבין מקובץ . והטעם שאמר אבו
 ובננו וב״ב כי ההבטחה לאברהם אבינו ע״ה
 היה על דור רביעי ישובו הנה אן היה
 צריך להמתין עד מלאת ההיו שנים וכבן

 כל זה :

ו ביציאת מצריש ה״ז  המרבה לפפ
 משובח :

 תיבת משובח עפי׳ מה שבי׳בפי׳
 י הכי בפ׳ שלו כי מאסתם אח
 ה׳ אשר בקרבכם כוי מי יאכילנו בשר
 שהכוונה כי מזה היה ביכר כי לא יחפצו
 בקרבת ה' כ״א למלאות תאוהס כי אף אס
 היה בא״י חסרון כל טוב מצרים וכן במדבר

 היה להם להחזיק טובה כי נגאלו מטומאת.
 מצרים אמנם באמת עיקר צעקחם היה על
 השיעבוד. אבל אס היה להם מנוחה לא
 היו יוצאים ממצרים וזש״ה ויוציאנו ביד
 חזקה וגם משאחז״ל בעל כרחם של ישראל
 כי אחר שנפטרו משיעבוד הקשה היה להם
ק מצרים כגן ה' מלא כל טוב ואנחנו  א
 ב״י צריכם להודות על היציאה ממקום טומאה
 כזה לא על חירות הגוף וז״ש ויוציאנו ה׳
 ביד חזקה להורות על ההוצאה ולא על

 השיעבוד

 והרי עוד לא הזכיר מזה ויהכן עפי׳
 שפירשנו המ׳׳ר ויסב אלקיס אח העם דרך
 כו׳ מכאן אמרו אפי עני שבישראל לא יאכל
 עד. שיסב שלכאורה תמוה מה ענין הסבת
 הדרך להסיבה . אבל אמרנו דלכאורה היכר
 ההסבה הוא למותר אחרי שכבר יש
 הכירים לגאולה מצד עבודה קשה שאין
 כמוה לא נחשב כלל דבר זה למאומה נגד
 התלאות הגדולה שעברו עליהם ונפדו מהם
 •למשות מזה עוד היכר כס על דבר קטן
 כזה שאין לאדם קושי אס יאכל כך או כך
 ואס לא היה עליהם כי אס שיעבוד הקל
 הזה והיקל מהם.ראוי לעשות לו לזכרוןאבל
 כנגד הצרות והשיעבודים שהיה להם אין
 לדבר זה כ״כ זכרו! בפ״ע ונכלל בתוך הנסים

 הגדולים אבל הנכון הוא כי מלבד התלאות.-
 הגדולות הנח עוד כס מיוחד מעבדות הקל

 וסובב עפ״י מ״ש בפי׳ הכתוב מה זאת עשינו.
 כי שלחנו את ישראל מעבדנו שנתקשו
 כולם הא היו מוכרחים בדבר. ואיך עלה
 על דעתם סכלות כזה לרדוף אחריהם הרי
 כבר.ראו את אשר נלקו ואמרנו כי באמת

 אמרו המחברים כי נענשו המצריםשהוסיפו.
 עליהם שיעבוד וזה שאמרו רז״ל קושי
 השיעבוד.השלים את המנץ והכוונה לקרב
 ע״ד השכל כי• באמת נגזר. עליהם. שיהיו

 עבדים' אבל העבדות נחלק \בין כיתות.
 האדונים אס' רחמנים או אכזריים וגמר
 העבין כי באונה עדיין השיעבוד בתוקפו
 ויציאתם ,היהה בתורת בריחה והבריחה
 הותר לעבד אם רבו כופהו ומעבהו שלא
 כד_ץ אן הסברה נותנת שאם בא •לידו עוד
 הפעם שמחויב להשלים עבודתו רק באופן
 ישלא יעשה לו עול מכאן ולהבא ולכן אולי
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 ההרים מי שפעל עם אל יבא וימול שכרו
 ורוח הקודש צווחה מי הקדמכי ואשלם שזה
 סותר מבי׳ ובי׳ ובראה שהכוונה שיש ב׳ מיני
 בעלי מלאכוח יש שעושין המלאכה לבד אבל
 כל המצטרך אל המלאכה יותן להם מן
 הבעה״ב ויש מהם שהבעל מלאכה כוחן גם
 המצטרך אל המלאכה הכל כאשר לכלואח״כ
 חושבין עם הבעל הבית שכר המלאכה ישכר•
 השחורה שכתכו משלהם והכה תשלום הקחור׳
 יכונה תשלומין כי הוא חוב גמור שכתכו
 משלו. אבל עבור המלאכה ימבה בשם שכר
 פעולה . והכה הבת קול מפוצצת מי שפעל
 עם אל יבא ויטול שכרו ויחשוב איש הישראלי
 שמגיע לו שכר עבור שהניח תפילין או נטל
 לולב וגםתשלומין עבורהתפילן והלולבעצמו•
 שקנה ממעותיו כמו האומן שנותן גס המצטרך
 אל המלאכה משלו ועל זה בא הרוח הקודש
 וצווחת כיי טעות בידם כי מי הקדמני ואשלם
 כלום עשית מזוזה עד שבתן לך בית ואיבו
 מגיע לך רק שכר פעולה וזה כמן מאוד :

̂ה רום עשתה חסד עם החיים  לח
 והמתים :מה שוויחרה להם
 מכתובתה כמ״ש במ״ר ועם כעמי חמותה
 והכה זה החסד הוא כצדקה ושאר מיני
 מצות צדקה וגם הגירות שהתנדבה מעצמה
 להמס תחת כנפי השכינה׳ ועל הצדקה. שוב
 שייך מי הקדמני ואשלם כי לא יאפשר לימן
 צדקה עד שנותן לו הקבי׳ה ממון. אמנם
 על הגירום לא שייך מי הקדמני ואשלם
 כמ״ש בפרשת דרשם ולכן חלק בועז דבריו
 לשבים על ראשון יאשון על• החסד שעשתה
 אמר ישלם ה׳ פעלך ואשר באת לחסום
 אמר ותהי משכורתך שלמה . השלומין ממש

 ולא

 השיעבוד כי כבר כפטרו קודם לכן משיעבוד
 חה שאמר כל המרבה לספר בי״מ הרי זה
 משובח מורה על מהותו כי הוא משובח
 ומשולל •מתאוות הגופניות והבן כי כמן

 הוא :

צעל! אל ה׳ אלהי.אבותינו וישמע  4 ̂ו

 י ה׳ את קולנו וירא את ענינו
 ואת עמלינו ואת לחצינו וידא אלהים את בני

 ישראל וידע אלהים :

 ויתכן עפ׳, מה שכתב בפ׳ בחוקותי
 י ע׳׳פ והתודו את עונם והבאתי
ק אויביהם שהכוונה •שמתחילה א ל  אותם א
 יהיה הגלית צלי השגחה פרטיות והיה למגן
 ובלי כפרת עון אבל אח״כ כשיתוודו אז
 יהיה בהשגחה פרטיות ולכפרת עון ומירוק
 פשעם על העבר וז״ש ונצעק כו׳ ישמע
 אה קולינו מ׳ את״כ וירא את ענינו ועמלובו
 וידע אלקיס כלומר כי אז החל לראות
 ולדעת שהוא כדאי היסורין על עוונם ואז

 נשלם הגלות המר והבן היטב:

 שייך למגילת רות ומתן
 תורה

 ה^ד הוגד לי את אשר .עשית את
. ישלם ה׳ ,  חמותך ותעזב מ
 פעלך וחהי משכורתיך שלמי אשר באת לחסום
 מ׳ ויתכן לפרש עפי׳ מה שביארנו דברי
 המכחומא לעמיד לבא בהקול-מפסוצצ׳ בראשי
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 ממעל כמובן אמנס אס אח״ב כחגייר הרי
 ממילא יכול "להגיע גס לשכר הזה שמגיע
 לישראל וז״ש הוגד הוגד לי אשר עשית את
 חמוחך והייחראוי לחקות החת כנפי השכינה
 אבל לא היה אפשר תחת כנפי השכינה
 ממש כי אין לך חלק מנשמת אלוה היותה
 נכרית אמנם עחה כי באת לגייר ממילא
 תהי משכורחך שלמה ממש לחקות
 תחת כנפיו ממש כשאר כ״א מישראל וז״ש
 מעם אלהי ישראל והנה כפי המובן הכווכה
 במקרא אשר באת לחקות כי נחינח השכר
 על הגירות אבל לפי מ״ש הוא נתינת טעם
 למה יהיה משכורתך שלמה בשביל שבאת
 לחקות תחת צל כנפיו ממש וזה שהוקיף
 ר׳ חמאישלא להבין הפי׳ בכתוב כפשוטו רק

 • בנתינת טעם חה כפתור ופרח:

 ולא שכר• הפעולה לבד והבן כ׳ נכון
 הוא .

ף י״ל וניישב ג׳׳כ מלת שלמה וכי יתכן  א
 שלא יהיה שלמה גם דברי המדרש
 אמר רב חקא אשר באת לחקות וכל המפורש,,
 תמהו בזה כי לא הוקיף רב חקא מאומה
 ויתכן עפי' דברי המדרש שס מציבו כנפיים
 כוי וגדולים צדיקם וגדולה צדקה
 וג״ח שאין חוקין כ״א בצל כנפיו של הקב״ה
 והבה אס ששכר המצוה זו אם היא לשמה
 ראוי להיות לכל הבריות שכר נשוה אמנם
 בכ״ז ע״כ בהכרח יש שינוי בין אוה״ע
 לישראל בשכר זה גם אם הכוונה רצויה
 בענין החקיה החת כנפי השכינה ממש שזה
 א״א כי אם למי שיש לו נשמה חלק אלוקי

 להוטים במהומות מפוזרים
 ועדיין אינו מדוייק מה דאמר לשון החרבתי
 שהוא אינו נופל על שריפה והיה לו לומר
 שריפה ובלשון הפעיל. אבל לפי ענ״ד בזה
 דיוק נכון מאוד ויתיישב ג״כ הלשין ושיברו
 מהפעיל לבנין הקל שאמר על ההיכל והוא
 ע״ד מה שביארנו בדרושים ובמק׳ ר״ה אההוא
 דאמרינן שקולה מיתת צדיקים כשריפה בית
 אלהינו ובמ״ר אמרו קשה סילוקן של לדיקיס
 יותר משרפת בית אלהיט שיש קתירה שכאן
 אמר שקולה וכאן אמר שקשה יותר ואמנם
 אנחנו עמדנו גם על שינוי מלשין שרפה
 ללשץ חרבן ושם ,ביארנו כי היה בחרבן

 בהמ״ק

 במסי ברכות בת קול יולאת
 בכל יום ומבהמת
 כיונה ואומרת אוי לבנים שבעוונותיהם
 החרבתי את בית־ ושרפתי את הכלי והגלתי
 את בני לבין אומוח העולם. בכחבי הגאון
 החקיד מהר׳ אלי׳ ווילנא זצלה״ה ראיתי שכ׳
 ליישב דקדוק הלשין על שאמר לשון החרבחי
 שהוא הפעיל ובהיכל אומר שרפחי. על פי
 מה שאמרו חז״ל דלא שלטה יד שונאים
 ,בהיכל כ״א משמים יצאה אש ונשרף ולכן
 אמר ושרפתי אבל בשארהביח אמר החרבתי
 שהיו השונאים שולטים בו בשייפחו ודפ״חח
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 האלוקים ומשכן כבודו ושניהם שקולים נזה
 אבל בבחינה השני, שהיא הסתלקות השכיכה
 גס מבהמ״ק גם במיתת הצדיק לאחר פרידחו
 בזה קשה יותר סילוק השכינה מה שהיה•
 באמצעות הצדיק כי היה מעולה ביותר מאשר
 היה שורה בבהמ״ק ולכן קשה יותר הסתלקות
 הקדושה של הצדיק מהסתלקות הקדושה
 שהי׳ ע״י חרבן בית המקדש שערם ההסתלקו'
 היה בחינת ההשראה יותר בצדיקם מעיי

 אמצעות המקדש ודוק היעב .

 ולל^תי עד״ז אמר כאן שהחרבתי
 את ביתי כלומר שהיה
 חרבן דהיינו הסתלקות השכינה וכשאר המקו׳
 חרוב וגם שריפה אמנם מעולם לא
 זזה שכיכה מכותל מערבי וא״כ על מקום
 היכל יש רושם הקדושה והשראת השכינה
 עד היום ע״כ לא אמר לשון חורבן כ״א על
 כלל הבית לא על מקום ההיכל ובהיכל לא
 היה חורבן כי לא זזה שכיכה אבל היה
 שריפה על חומר 'הבטן ובזה יתכן מה
 שאמר לשון הפעיל למה שביאר לכו רבינו
 נסים בדרשותיו שמעולם לא יפול לשון
 בכין הקל כ״א על עשיית אחה פעולה לא
 בדרן מכיעה וכלומר מי שהדליק את הכר
 שיין שעשה והביא האורח בפעולתה לא
 . מי שכבה את הנר ועיי׳כ י החשיד שזה שא
 פעולה אחרת בא בגרממו ומעתה החורבן
 • אשר נשארה שממה לא יפול עליה לשון
 פעולה כ״א מאמר נסתלק השכינה ויצאה
 לה וגרם פעולת החרבה שתהיה שממה
 ועזיא שפיר שהחרבתי את ביתיע״י שיצאתי
 . נשארה מעצמה חורבה אבל השריפה כבר

 יפול בה לשון פעולה קלה ודו״ק :
 לדוד

 בהמ״ק ב׳ עניניס האחד הוא שליטת
 השונאים על החומר מעצים ואבנים שהיו
 בקדושתן כ״ז שבהמ״ק היה קיים והיה כלי
 למשכן השכינה והיה החומר הזה למהפכת
 שריפה אש ועוד כי פנה זיו הדרה מקדושתה
 כי בזה לא היה יד שולטת כי אם שנסתלקה
 השכינה מעצמה ממקום משק כבודה בבית
 המקדש לשכון מעלה כדכתיב ויצא מבת ציון
 כל הדרה ונתרוקן מזיו השכינה ועל החומר
 הנשרף שייך לשון שריפה. ואמנם על
 על הסתלקות השכינה למעלה יפול לשון
 חרבן שנשארה שמם וגלמוד מהשו כן בתוכה
 וכבית אשר יצאו הבעלים ממנה אם כי היא
 י עדיין שלמה בכלבכיכה יקרא עליו שם חרבה
 מאין יושב בה. וכמו כן במיתת הצדיקים
 הם בשכי בחיכות האלה הגיף אשר היה
 •משכן לכפשו ורוח הקודש אשר היה דבוק
 באלהים חיים תקבל המיתה ממש וכהרס
 יסוד בכיכה ולעפר ישוב אמכם הרוח הקדוש
 אשר בקרבו ונשמתו נשמת רוח אלהים חיים
 מרחפת ממכה למקומה ותסתלק עד למעלה
 ושם ביארכו מדברי רביכו הרמב״ן זלה״ה כי
 ׳הדביקות האלוה והשראת השכיכה אשר
 בקרב הצדיק היא במעלה העליוכה יותר
 מהשראת השכיבה שבמקדש• שלא היה
 הנןראה כי אם בעצם ובאבכים ואמבם
 הדביקות בבכי אל חי הצדיקים היא
 זכה יותר עיין רמב״ן בפ׳ ולדבקה
 ועל מיתת הגוף תפול לשון מיתה אבל על
 הסתלקות הרוח הקודש והשראת השכינה
 יפול לשון הסתלקות וז״ש חז״ל שקולה מיתת
 צדיקים כשריפת בית אלקינו שזו בפגיעה
 בחומר אשר היה משכן לשכינה וכן בגוף
 הצדיק הוא החומר אשר בו היה צורת
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 אין החכהג כי לא האריכו ימים בכמה
 וכמה מרוח: אמנם לדבר זה ג״כ עניין טבעי
 להשקיט ההמון קצת אשר לא יעלה עליהס'
 ונחשבה רעה אשר ע״כ הוקבע הסכמי לכבד
 המלן ולנשאו מאוד בעניבי כבוד ולתגדילו
 ולנשאו בכל מיני הידור ומורא בלבושיו
 ודירותיו ומוצאיו ומובאיו עד להגדיל מעלתו
 בעיני ההמון ולהושיבו בחדרי חדרים אנזר
 מוראו יהיה על כל הבריות כי לא תורגל
 עמם וענין זה הוא כמעט קיום כל המלכות
 כנודע ועיין לעיל בפי שמות מ״ש על מאמר
 אלמלא מוראה. אמנם כל זה במלכי אוה״ע
 אשר באמה כן דרכם להחבודד בעניכי
 כבוד ומורא כזה ולא ישלוט כמעט עין בהס
 לראותם כל ההמון וע״כ מצד הטבע המלוכה
 מתקיים בהם האומנם במלוכת אדוכיכו
 דהע״ה שעשה עצמו בעדינוהעצני והי׳ מעדן
 עצמו כתולעת כדאיתא במק׳ מ״ק וגס היו
 ידיו מלוכלכות בשפיר ושיליא והיה ממנהג
 עצמו גם באכילת ושינה שלא כדרן המלכים
 •וא״כ היה הדבר בקל שיושפל־מעלתו ויקולק
 מוראו מבני אדם וממילא כל הענין המלוכה
 והממשלה מצד הטבע משוכן היא שיפגעו
 בו אנשים מאנשי מרי כי ייקטן ערכו
 בעיניהם וע״כ הוצרך להתפלל אל ה׳ שהוא
 ישמרהו מנד השגחתו הפרטיות אשל למעלה
 מן הטבע כי הוא צרין לשמירה יותר ממלכי
 אוה׳׳ע אשר יושבים מכובדים ומכבדיס
 ומנשאים את. עצמם שעי״כ מוראם על
 הבריות כמו שביארנו וזה שאמר שמרה נפשי
 כי חקיד אני כלומר לפי שחסיד אבי בעכיבי
 כבוד וחכסיסי מלוכה לכן לרין אכי
 להפלה' זו שאחה השמרני והבן כ׳ •נכון

 הוא .
 ברכות

 שם'לרול שמרה נפשו כי חסיד אני
 חד אמר לא חסיד אני
 י שכל מלכי מזרח ומערב כוי ואידן כך אמר
 י דוד לפני הקב״ה שכל מלכי מזרח ומערב
 י כו׳ ואני ידי מלוכלכות בשלי׳ ובשפיר הדבר

 לרין ביאור רחב למה בחר דוקא במידי
 דחסידות האלה וכי לא היו בו עניני חסידות

 כהנה וכהנה :

 ואמנם נראה דהש״ס קשי׳ לי דאין
 שיין שיתלה תפילתו בזה
 "מלבד שהצדיקם אף שיש להב מעש״ט אין
 מבקשין אלא מתנת חנם כמ״ש חז״ל על
 ואתחנן גם היה לו לבטוח בה׳ שבלי ספק
 י יגמלהו י כחסידתו וצדקחו האס חלילה יצא
 עול ומשפט מעוקל למנוע ממנו טובו במה
 שזכאי לכן וראוי לו ואס• יודע ה׳ כי זכוחו
 אין [ראוי לעמוד לי או סבהאחרת המונעח
 מה יועיל לו נמה שמשבח עצמו לחסיד לכן
 :פירשו חז״ל הלשון בדרן אחר שזה היה מכלל

 התפלה כלומר שנעבור חסידתו הוא צרין
 י לתפלה י זו והוא למה שביארנו ׳במקום אחר

 'כי מלן שמחל על כבודו אין כבודו־מחול
 ׳שלבעבור היות המנץ קשה מצד הטבע
 'להסכמה כזו אשר איש אחד ימשול על עם
 רב לאלפים ורבבות יבהם אנשי השם
 גבורים אשרי אולי אחד'מהם כוחו- עצום
 'נגד המלך ׳אס יקום כנגדו־ ונקל מאוד

 ׳למרוד'בו ובפרעות י אצל קלי הדור והמון•
 ־אנשים ריקנים' אשר־ בהפקירא ניחא
 ילהו ושכל איש מהם הישר בעיניו
 ייעשה ועל כן הוא 'ענין קשה מאוד

 ׳שיתקיים המלוכה ועיין בקי צמח דוד כי •
 באמיח׳ בהתחלת עיין המלוכה 'לקסרי רומא
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 וירעו החבולים לנלחם ואף אם יביא עליהם
 בפסע פתאום כמו כן במלחמות היצר• המר
 אם ירגיל א״ע בדרך הישר •בעוד היצה׳׳רלא
 שלט בו כלל עוד להרע לא ידע שוס תכסיסי
 מלחמה והחבילות נגדו באשר יקרה התגברו'
 ממנו לאיזה שעה ויפול ברשתו על: כן זאת
 העצה היעוצה אשר יעצו א״״ע היוצאים האלקיי'
 אלו כי אף שלא שלט בהם היצה״ר לנקות
 א״ע בנסיובת־ קטנות כמו ליזיל בפתחי חונות
 והוא כעץ מלחמות ה־שוא אשר המשלכי
 באנשי חיל כי אף שלמדו תכסיסי מלחמת
 בדרך' לימוד עכ״ז אין"שר המלך בטוח ע" ז
 כי אם בהרגל מלחמות שיא תחילה שיהיה
 מעט בפיעל. ובמו p נתנו החכמים יד
 שיגרה בהם היצר הרע לשעה קלה ושיעוריו
 חם להלחם כנגדו ואז היה לכבס בטוח כי
 ינצחוהו במלחמה קטנה זו ובעוד כוחס שכלם
 ויצרם הטובעדיץ שלם וכשירגילו א״ע לנצחם
 מעט מעט יורגלו אף בעת מלחמתו הגדולה
 ופתאום כי יתגבר לשעתו כי כבר י *הי*
 אנשי מלחמתו מלומדים לכובשו ולהגן. וזה
 שאמרו חז״ל לעולם ירגח אדם יצר טוב על
 יצר הרע כלומר שיחיה עמו מלחמה בכל
 עת למען יחיה .בטוח ממנו גם להתנבמת

 הגדול והבן היטב כי נכץ הוא בס״ל־:

* : ר׳׳י בשעה־ שהקבלה באי לבימ ן מ  א
 הכנסת ואין מולא שם עשרה
 מיד הוא כועס ע׳׳כ לכאורה אינו מובןדלא
 מצינוגשום עניןמדה זו שהדי אין כאן עונש
 ידוע כ״א הכעק וצ״ל׳ דהוא עירן ריתחא
 ועת מסוכנת כדאמריק בעלמא בעידן מתחא
 עבשיקיאעשה אבל טעמו של דבר שיהיה

 הכעס ל׳ז• דייקא׳ כיראה דהוא עפ״י מה.
 ד א 21 דאיתא

ת דף ה' ע״א לעולם ירגיז ^ ל  ב
 אדם יצר טוב על יצר הרע
 עיין רש״יוהכראה בזה־עפי׳ מה שאמרו חז״ל
 בפ׳׳ק דע״ז דר״ח ור״י הוי אזלי באור־חא
 ואמר חד לחברי׳ נילך אפתחי דבי זונות
 ובכפי׳ליצרי׳. כי לכאורה כמוזר הוא שילך
 אדם׳ מתחלה למקום התגברות היצר הרע
 אבל.בראה הטובה י אחר שכידע כי מלחמת
 היצר הרע הוא קשה מכל מלחמות שבעולם
 ושכל ימי אדם אף כי יזקין לא ימלט ממנו
 ואיבו בטוח ממכו ועי״כ צריך מאוד להרגל
 להתקומם בגדו ולהגביר היצר'הטוב' ואמנם
 כל עכין ההרגל בלא התנגדות איבו מועיל
 שיועיל הרגל זה -כשיבא איזה התכבדות
 ובפרט אס יבוא פתאום׳ עליו ־הצר הצורר
 מבלי ידיעה והכנה תחילת כי הוא צריך
 להתנגדות גדול מאוד לשעתו ועיין מה
 שביאר רבינו האלשיך אההוא עובדא דר׳
 עמרם חשידא שאח׳שהחל כבר לעלו׳על העלי׳
 לא היה יכול עוד להככיע יצרו כ״א עבור
 מורא ב״א ע״כ צריך ההרגל להיות גם
 בהתנגדות היצה״ר אך באופן שעדיין כקל
 כח היצה״ר לאט לאט ורגיל להתנגד לו
 ולכבשו כי אז יוכל אח״׳כ גם מצד ההרגל
 להתקומם גס בהתנגדות גדול לא כן אס
 לא ניסה עיר לשוס מלחמה י והמשל בזה
 מבעלי המלחמה ואנשי חיל המלך כי
 כאשר רוצהלהרגילים לעמוד נקשרי מלחמה
 עצומה הכה מרגיל אותם במלחמות קטנות

 וגם בעושים שורות מהם בעצמם שילחמו'
 זל׳ז ויורו בקכה השריפה זה אל זה אך
 באש שוא והכל למק ירגילו עצמם בבוא
 באמח שוכא אשר ילחם עליהם באממי וגם
 בפתאים כי לא ייראר שד מקשרי המלחמה
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 קנףבהיא׳ *עולס-׳שנאמר־שמע־־ישראל׳ה;
 אחד. :ואני איגשה־אחכם חטיבה א׳ שנאמר
 ומי• כעמך ישראל גוי• אחד בארץ'המאמר
 הזה לכאורה מקשי ההבנה ועיין מה שכ׳•
̂עריד מל לשון• חטיבה גס־ הפקוק־ומי•  ר
 מנמך• ישראל• לא- נאמר מפי הקב״ח ־ כיאם־
 מפיידהע״ה . אמנם לפעני׳דביאור הכחוביס
 יבואר היטבמפי׳-דבריהגאון:מהר״ל מפראג
 בספרו.: נצח •ישראל שהעיר חדשגת״מאוד
 בענין • האחדוח ועל• מאמר חז״ל׳ ־בראשית•
 בשביל ישראל• שנקראו ראשיח וביאר •העבץ•
 באריכוח עפי׳־ימה שחקרו ־ המחקרים- כי
 איך יחכן שישפעו •מאחד י: האמחי ריבוי׳
 הנמצאים וזק יורה ח״ו על-ריבוי המשפיעים:
 וכ׳ הוא זלה״-ה • שבאמת- מהאחד נשפע־ אחד

 אשר הוא• כוללות• •־הבריאה־ אי«סידלאוהו׳
 קנביץז• באחדות ד אח׳׳כ בתוקף עליו ריבוי׳
 וע״כ לפי דעת אוחו• בעל־ המאמר היה־עיקר
 הבריאה ישראל־ והן נקרא־ גני אחד וראשית
 ושאר אומת לטפל־ולחוקפח להיס וכךכוובת׳
 שאר-בעלי המאמרים שהוזכרו במיידפישת!
 ב^אקית P""u היעב שהאריך־ ייצאילי שא״א.
 בלל ״שאומה זו לא חחאחד בשום״ פעם אני
 תמול׳ שהיי׳ כוונת:הבריאה היה רק עבור©
 שאל״>:: היה יזהר הרןישיא״איך־ישפעו רב?ס׳
 מאןוד• האמחי יושאר האומם איןי:שו,ס: אומה
 שןקראגוי אחד ויחול- עליהסישם.׳ אחדות•
 ןע״כ:שהםךר\ו הכליה הבריאה־.. עוד־כתבי
 להוכיח .-זה שאומה הישראלים היא הנבחרת
̂׳ייוחר משאר אוה׳יע- שכל האימח היו  לץ
 בגרו?•.ע0,-ועס;בערם-׳־-יכירו אלהותהבורא
 יחע^ק:4$־ז היו׳לאויןמ:מפורקמיס׳.-אמבט
 ישראלילא• מנינו־ שהיו לשם אומה •כלל
 קודם שינאו ממכריה וע״כ שאין• להם־שים

 לאיתא .בברכות דף-ז^ •רכלר אותן ••הימים
 בי־צה. בלעם לקללם, לאי זעם לוכמישאמר

ף ומה אזעום׳  הכהוב מה אקוב לא-י קבה א
 לא. זעם ה/• אף •דבכל-יוס .ויום׳ זעמו של
 ב$ [הק^״ה רגע - כלאיחא שם• ובלעם ידע
 אוהו השעהאן־למעןלא. החול• הקללהנמנ^
 הקב״ה משעה. זו הרגיל בכל יוט אחר ;והכל
 לאהבה ישראל . -ולמה דאמרינן בגמרא
 ךסכהךק-ין-׳ך^לעסרצה לקלל׳שלא- יהיה,לב׳׳י
 בתי•״מקוות. ובחי- מדרשות וכל- שאר
 הקללות -חזרו לקללה־ כי,אס״אוחה •קללה
 לא קזרה- ונשארה. לברכה שיהיה .להם •בהי
 מקלות ובתי מד-לשות •ולפייז היה •עיקר
 מטמח-הזעס .רק על שלא תחול קללה זו.
 לנשאר קללות לאי^י^^דבן ?חוץ.• לממנ״פ^
 כשישראל עישןן לצןנר של-מקות-ממילא לא
 לזיו. חלים עטהנז,קל£ת״בלעם.-וה£ למעלה
 מן.הטבע־. .ו&ס*,.ח״ו ישראל נתחייבו חזרו׳
זו-א^  גס,.עהה לקללה" אבל ענין̂׳ קללה׳:
 אם• ישראל אינם.ראןוזס• והיה מקום- להול
 הקללה,הוצרך הקב״ה-:להפכה- לברכה- וזת
יע^הכ^ ,והזנ^ם׳שבכל יום מנ .  הלה ע״: -
̂זעמה ̂ד-״-אלז-  וכיין ttfp הך^׳ה נג
^ מ#נן קלל? זו,-והלה עיקר ע ק ל ד ^ י  ה
 הכ rpfp^'m־ יה׳ץ %ז לישראל בה״כ י ובהמ״ר
 ׳חוועדו בהם עשרה"להשראת" שכינהו ואס
 אינו- מוצא עשרה•• הריי• לא נשלם ״הכוונה
, עצירת זעמו תחתי  גנמלןל ה#דק :נגך ך מלה:
 מז. -3כוןגה ^׳׳)/>גכן־זזועם-י;ע^א3<־ בשעה
 £אין, •הזעם ,>j55׳r ולק׳ ׳הקב״הי-, כועס
. - • j -• '. והבן י - . _ 

 ד*׳. האמרת•וד^-, היאמיק׳• אמר
 . ;-הק3!׳ה לישראל׳אתס.:עשיתובי

- - ״ • ־ **.ן""



 דם ״זהב״ פב
tf'יוחכונה יזו "לשאר א׳'מהאומה. 'ומעמהיז 
 יכוונה ־המאמר שהתחלנו Msp היצ^א׳ל
 עשו אותו) ׳חטיבה י אחתי. בג1ו'לם כלואי׳שמה
 שהתפקדו ־לעעוןינגד האחדות׳מאשרימושפצנ׳׳
 רבים הנה ישראל החזירריעטרה י׳ ליושנה
ה' אלהיניוהי׳ אחד •וכנגדי זה"הקב^ה  באמרס׳
ם הזה להויות ע יוציראת רק ל  יעשה פעולום:
 •כי הם אשרינפלו׳אכל גויי האר׳ן'וידעו כולם
; ^שראל ה6 הגוייאיאש׳ר נשיפעים  מ ־רק ׳עמן
 מהאחד׳ והצך ניזדזל־\ ביאור ייקר"מאוד״. -—

י דא׳יכא-רלתחא-mp ;ד'יןי־^זא׳יב׳יה מ  ו
 :אץ :דתציא ואלייזועםיבילל• יום וכמי
ע. וכמה רגע רגע כמימרי׳ \מכ״ל  זעמו רג
י 5 - ד ע * 5 ע ג  דרגע רמ5דצונאמרדחב* >&tn ר

ר זעם (ברצוהיזייע״א): ו ב ע י v ״ 
c ׳ n ־ ״. ב־:•־:־.ד; v. ׳־־׳ .-. ׳ ׳ •־ 

mif^tomw* מה דלא ̂  הנד? 1
יכתבו  ־׳ ןו$ים •בכל^׳יוסי ״כ3רי
3 ^ א ק  המפולשים שלפי פשט 'הכת1*1*5 ?
 רישא לקרא שהש6' ישפוט' לצדיקי וג3 אות!
 שזועם\י ל&־ם רהי^נו־ ארשע• בכליייו^ואת^
 צמ״ד אדםיציד1ן בכל׳ יוסדאמ'צ6 אעפיי״כ
 ןפלא'־דהא>:'&י$'-כ^ה׳'פע(ני6־ב5ןרא וחרה
 אף־ה׳ :למ״^־נ&מרצךא רלצגוד*'רןשה לי׳-דהא
ו פ א ^ ע ג ר ^ ז א נ ק ־ ס ^ י ת י י ^ י א ר  מהני ק
ע כ&י' מוצח'דאיכא רילךאא ג  ןחביילמנ$כ1 ל
 קמי׳ קוב״ה אבל מה •שכלאה־ ברור בזיה
 דבא>{& ־מהידמציצו־ 'וארה אף" בקרא ׳איין
>rtfראיה׳ ללמהישיצה בעל י$א(לי׳ והיינו 
 מ״ש רביכו׳ הרמב״ם כי כל מיהישצא' פעילוא
ל 'הש״י כ*ג1 לא** ו^ר5בה הליכה  גשמיות ע
 ישיבה אהבה שצאה־^הכל^הם״עביכים״זרים
 למציאת'-השי״ת- כיי כלי-אלה ,הם־פעזלל*

 ,מקריות

 מפוהי ס
 קיום׳ אחר בעולם כי אם ־ה׳ שמו:הוא
 ־ הממציאה וממילא ע״כ הם ~ הראויה לזה
 להחאחד ושהם נשפעו-ממכו •ואחד באחד
 יגשו. ע״כ ׳תוכן .־חקירתו בשינוי •לשזןג
 ונראה שזה ־. ביאור הכתוב שמע ישראל ה׳
. כלומר שאס היה האלהות  אלהיט ה׳ אחד
 דבוק בכל האומה יחד. והלו כולם ראשימ
 הבריאה־ותכליהו היו רביםמישפעיס מאחד
 האמחי והיה ־ח״ו־ מקום ערעור ויתפקרז
 לומר שהמשפיעים רבים ״אבלי ישמע ישראל
 שה' אלהיכו כלומר שהוא.המציא אוחכולעם
 וכל• יחוד אלוהותו •.עלינו: ואנחנו הם אשר
 עם. א׳ המה־ולא. כשפע:רק מאחד: לאחד־ ע״כ
 ה' אחד ואץ בו׳שוס:׳ קושי׳ ועל המופת
 שהמציא הגאון זלה״ה: מיליאת^מצרים ושלא
 היו ישראל: ־מכונים בשם עם יואומס;כלל
 וכמו שאמרו ׳חז״ל ־במ״ר שהזונכעובכ הנתון
 במעי׳ אמו יע״ש בראה ״שזה׳:כוונה דהע׳׳ה
יט  בפקוק ־ומי ־כעמך ישראל'לפי המשךענ
 וזה-תואר הכתונדם שם על יק.גדלת כו׳
 ואץלאלהים זולתיך כוי• ומי כעמך ישראל גר
ק אשרהלכו אלהזם לפדות לו לעם א ב י ד ח  א
 וכוי: והכוכךלךאת עמך ישראל עדיעולם כוי
 ואהה •ה׳ •הייה :להם־לאלהים כוי והכוונה
 מבואר היטב ומפורשת ביאור •רחב ככל
 החזיון אשר חזה הרב האלהי הכ״ל בהקדמתו
כ שאיןאלהי6*זו(קי7 ח ז ז י  הכ׳׳ל וביאר־ כ
 וכיון שמאחד הפשוט יושפע:. רק אחד ע״כ
 אומה:׳אחת׳ היא׳ האחדות אשר-נשפעהןוימי
 האומה הזאה האחרית במציאתה הביא מופת
 השני כי אחרי׳ אשד יהלך :לפדות •לו לעם
 ללא הוו מלונים בשס עם ־ החלה עי׳כ-׳הש
מ ומזה יוגןפנו פי ה׳  עמך יו׳קגולתיך האסדי
לעם ולא• ימצא מופת .  להם לאלהיס והם-לו



 ׳זהבי
 ממני שום פעולה מ״מ נוכל להכיר מפניו
 •שמשחנוח לפנים של.זעם ויפול הלשין.'שהוא
ץ א  בכעק .אבל הקב״ה אחר שאין אנו מ
 ממנינו השינוי כ״א הפעולה־־היוצאח נדמה
 כאלו הוא חרון אף איכ אס חקרנו הפעולה
 לא היינו מקבלים דבר זה שיהיה • באמת
 כיולא בזה כמו באדם פנים של זעס יכי
 ליכא ריתחא קמי'כלל ומעחה ־היה״קשה

 זח המאמר של ר'יוחנן המחן לי• עד שיעברו•
 יפנים׳ של זעים• כי אחר־ שכעח כבר י נשקע
 הפעולה שרצה לעשוח א״כ לא נשאר כעק
 כלל שחרי:הכעק.בפני עצמו אינה״מדה
 אצלר:בלי פעולה מעשיות לכן. הולק־־להבוא
 ראי' .־מיואל זועם בכל יום שיש־ פנים של
 זעם. אף אס אין•׳ נמשכת פעולה ממש
 כעקניוח ׳ושנוכל לכנוח עלירכמו מליאדס
 פני© של זעם ואי אפשר ללמדו כ״א מקרא
 דמייתי וגס לא הוי מלי ־לאחרי• מקרא דחבי
 כמעט. רגע די״ל ;דג"כ קאי־על חרון אף
 שנעשה.בפעולה ממש לשעתו ואז אינו אלא
 רגע אבל שיהיה אללו מדה זי־של־־כעקנות
 בלי פעולה כמדח ב״א פנים של זעם לשעתו
 זה לא־שמעני ולכן היצרן לראי' ־ראשונה
 וממילא שמעינן אח״כדמשך הזעם היא רגע

 וזה נכון מאוד ואמחי בעה׳׳י נ

 אמר ריש לקיש עובה מרמס׳ אחת
 בלבו - של אדם יוחר ־ממאה
 מלקיומ שנאמר חחח גערה •במבין מהמת
 כקיל מאה פי' רש״י חחח •הטעם למעלה
 חחח החי״ו ולא כמו •אל חירא ואל תחת
 שטעמו. בח׳״ת אלא למעלה בםי״ו׳ הראשון
 לומר שהוא שם •דגר שאי אפשר :לפוןזרו
 לשין׳ תפעל לומר• חכניע• אח •האדם אלא

 תכנע

 •־•מקריות; לאנשי חימר• יכן׳ כל. שאר-התיאריס
 יאשר מצינו׳ שהם תיארים. לבני אדם אשר
 •מוגבלים בגבול• וזמן וצבא• ועל כן גמה אומר
 בי באמת כל הפעולות האלה הס רק למשל
 לשבר האוזן• - ופעולה: אשר יראה־ מאח השם
 לשעחו •אשר אס היה בגני אדם היה מכובה
 בשם•לאיה׳ אי שמיעה ארכעק אי שחוק
 אי שאיל מאחת מהנה הנה :כי כן היתרה
 הרצועה להנביאים לדמות •ולכנות על השם
 באוחו חואר בי לא היה.מקים להפיק: הלבל
 להבנת מין האנושי כי אם על לרך זה
 הבהוניבמץ־זאנושי• כפי• פעולתם-המורגשות

 • • - ׳ ע?י• פעןלת: גשמיות עיי״ש:

 ־(!הגה ׳ «9יץ יתכן מאיל.רגליי הבעל
 • ׳--:המאמר־׳ •שבאמת• ממה״ שמצינו
 כמה פעמים לשון וחרה אף מזה אין ראי׳
 כי באמת:שי פעולה׳ כזו• מורגשת אצל־־־הקי״מ
 שתהיה'בו מדת־כמק כמו בב!׳א כ״א שאם
 ייבוא •מאתו• אןזה. פעולה שאס. ^יה מושה
 אחל מבעלי חימר־ היה בחרון אף מאתו
 כינה הכתיב פעילה זי בשם חרון: אף אבל
 *עצמו- אןן מקים •למילה זו •נעלם מחני.׳
 מציאתו - אמנם כן^לפי׳!ז:לא היה.נופל ללשון
 •זה •כי _אסאם באמת עתה נעשית איזה פעולה
 כעקניח-לא.׳באופןי:אחל אבל׳ במין - אנושי
 נוכל למצוא׳ איזה מרת כעק אף אס אין
 עישה שים רברע״י כעקו אעפי׳׳כ׳ יכונה
 כפי. השתנות טבעו עתה כלומר שבאמת
 הוא נכעק אל איני מושה לבר בכמקו מצד
 איזה• קיבה המעכבתו או שכובש לעשות
 הפעולה אבל נשאר חקועבלבו(יזהו־ כיונה
 הגמרא פנים׳ של זעם) וה:דעה בזה אם
 הוא-׳כועק אן; לא אחר שאץ אנו. רואיס

 למומים



it: 3•*! פנ ה  & ז
 הם׳ימצר״ הכחשה מציאותה'מנו שאמר
־׳ אשי אשמע בקולו יי או  פרעה "מי ה,
̂׳ע י אבל  האמיץ "כי״ הטבע ממשלה בפ
 יגוג:׳מגוג הנראה י כי האמין בד^ וכי
 באמת 'רצונו ישלם בישראל כמש״ה נוקרו
" ועל • י משיחו והודא בהכל. אלא  יעל־ י י ה׳ י
 אלא' שצבער' בעצה׳ מכלם י שאעפי״כ' יוכלו
 להפר ~>5חשבה זו אף שהם ברואיו ומעשי
 'ידיו'עכ״ז״עשיי' יזו יוכלו'לנעל וכמי'שאמר
 "ננהקה את מוקרותימו. והנה אף" לפי
 מחשבתם י־ הנבלה -זו כי היה בידם להפק
 רצונו׳ הנה יכל זה באנשים השוים אזי איין
 :אחד משועבד לחבירו כ״א מצד כחיי ואלמיותו
חלש  עליו 1אצגנםיעבד •"באדון אם האדון:
 והעבד גיבור לא:יעש< צגד רצונו אף שהוא גבור
 ממנו מ״מ מורא האדון"על העבד אשר לא
 יעלה על׳ילב'העבד •למרוד ומכ״ש בבן נגד
 האב״שהואי-יחלש והנןיגנוד אף •שנידו היה
 לעשות'נגד׳ רצון אביו ואין* ליד אביו י להגביר
 על׳ויבכח מ״מ 'כבוד האב שעל הבן אינו
 מניח׳ לבן למרוד בו מצד הטבע וכמעט ענץ
 מוטבע״בעצמו ולכן כל מעשי גוג דמגוג היה
 קשה- להאמץ' מצד 'הוראתם שהם ברואיו
 ועוד-״שרצונו'במלך המשיח אלא שנדמה להם
 שאיןיבכחו להגביר עליהם בכחו' אס יבטלו
 רצונו׳ ובזה היה "פקפוק׳ שאיך:יעלה זה על
 מחשבהם אף אם *נניח שאין ידו תקיפה
 מ״מ־ איה מוראו'של האדון והרי עכ״פ הכל
 מודים ׳שהם'עבדיו ולכן סמכו ענץ מאבשלום
 שמרד באביו אם כי לא יהיה לו להכחיש
 ־כי ״הוא בנו ואעפי״כ אחר שעילה על דעתו
 שיצליח ענינו לא חש לכבוד אביו והבן היטב:

 באי וראה שלא כמדת ב״ומדת הקב״ה
 בשל..

 תפוחי
 מבנע ה:א -בעצמה׳ ולכן שזנהיאמ נקודתי*
 •לומר י שהוא שם דבר עכ!ל בכוונה י דבריו
 לענ״ד שאם הייט מפורשלם לשון תפעל
 היה הכוונה• עד״ז־ שהגערה:במבין תעורר

 אות0 יותר מאשר׳ יסעוררויהכאות הכקייל
 ,מאה. •והיינו שהמכות לאיעוררוהו ־כל יכן
 ולפי״ז אם היה ׳׳.מעוררים אותוי־גם המכות
 לא:היחמעלה יתירהיבגערה במוביןמהכאות
 הכסיל־אמנם חז״ל לא ניחא 5י;להר לפרישלה
 ,הכי וגם:או.ליאןךאפשרות׳לדבד:זהשהמכות
 לאיענרמ •את־הכסיל בדבר המורגש־לעיניו
 ויתייסר ״יסורץ׳ ׳מדוכאים:וע״כי'•ביארו־־לנו
 חז״ל •הכוונהדבכתוב־שביליזקפק־גם לכלל
 יעוררוהו-יהמכות !אוליד ביתר׳ ״שאת: כלון
 •שנוגע • לגופו-׳ אבל י כוונת י הכתוב הוא
 שטוב לתכליתוך׳ יותר ׳הסעורמד׳ הגערה
 במבין מן התעוררת ׳הכאות לכסיל והיטב
 יותר בעצמותה לפני השם וגם אולי לפני
 המתעורר כי תבינהו *בינה׳*׳יתירה אבל
 באמת גם הכסיל מהעורר ע״י הכאותולפי״ז
 יה״היפירש. הכתוב־ כי ההכנעה י:אשר מצד
 הגעלה טובה מהתעוררת׳ שעי׳י הכאות ולכן
 פי׳ ׳לש״י כי הוא ־ שם דבר^תחתל כלומר
 ההכנעה אשר מצד הגערה במבין־ טובה
 מהתעוררת: הכאה מאה •בכסיל: וזה בדורי:

, נסמכה פ׳ אבשלום לפי גוג ד מ  ל
 ומגוג שאם יאמר לן ארםיכלום
 יש עבד:שמורד -ברבו אף אתה אמור לו
 כלום ־. יש בן:שמורד ־ על אביו. ברכות:יו״ד
 ע״א• לכאורה־ ייפלא דהא. הוי ־טובא שעמדו
 על ישראל על ה' ועל :משיחו כמו־ פרעה
 ונמרוד וא״כ דומשהלמעה דאבשלום ונראה
 דבאמה כל־האומת אשר עמדו על ישראל



ם ,זהב׳•׳ י ט ו  מ

 :ממניני לבשר ודס, אמנם היה ׳עולמי^-עצ
 •הדעת שעכ?פ.בנוף הליוריאס אץ־גונממיה
 ׳וקרביים.אין גתרוןבזההציוראם סיהינעשה
׳ הקב׳יה •בעצמו ובכבידר ־-ב/אוע״י  ע״י
 :אמנם באמחיגםבזהיש הבדל למהשביאל־כו
 ־גי המצב שוס לירה אינני שיבה •האמיסומ
 :ואיננו כי אס כמקבץ קינוח הציור• וכמ^ש
מישד  :חרג הנ״ל וראי׳ לזה מאשר גםילאחי:
 :של־ המצייר ־נשאר הבנץ והציור ונרכ שאיכיכו

 •״נדבה סאמחיוח ולא כן מעשה הקב?ה־
 ־אץ1צייכ־כאלקינו< כלומר: כי הצייר ג״כ-איפמ
 ־כזה־וזה אחלי.שבשל ודם מעשה ידיו-מבלץ
 ':אוהו :הרי-ע?ב ׳'לא היה הוא־הקיבה -אבל
 •ממשהיידיו״:של הקב״ה אחרי• שהוא'מבצל^
 מעשה׳ידיו־ הרי הוא גאמח צייר האממי
 ,וקינח הציור־נבד<ולא.זילחו וזה נכון ובלול

־ ד ־בעה׳׳ר.""'י" .־׳ :••׳ ־€ ׳ ״ •  י

 . « . -. י ־ r י- • •! י• ד • ־־ ־ י •ז י • ..

ך ד בחיי ובשמד־ אשא 12 כ ר ב א • 
׳ כפי •כן אגלכן בח?י • ־ י  :׳ י
 •זו:ק״ש. ובשמן אשא כפי יזו חפלה: מאמר
 ;במק׳־ברבוח׳קף: גלז; מיין מהרש׳׳א• לדליק
 ־מלשק בחיי שנופל על;ק״שלשצדן -מקירת
 גפש: ואכמי• לא דייק שיני״ הלשין :דבקצו
 ברישא ־שת ברכה ־ ובקיפא דקרא ׳-׳ לשון

 אחר: .
f י י : ' ׳ ״ ׳ ; ׳ . ׳ ׳־: - . ־ • ־ . ; ' • . ־ ־  י

3 ר ם לענ׳׳רננרארג-לפימה שכ׳ ה ג &  א
 •י ־ -נינה ׳ לעתים יעל יכחי3 יודך,
 ה' כל׳מעשין.וםקידןג־יברכוכה .לבאמת כל
 הבמאית.יסללו־ה׳ אן כל הברואים איכס
 מושים משם למעלה בהילולה אמנם החסידי׳
 הם אומה הישראלית•״ עושים רושם דכשעוצןיז-
 רצונו ש3מקונ4 ועקיפץ בחלבפמליא׳ ישל

 מעלה

-מלת בשר ודם בו״דצר צורה בכותל וא״י להעיל
 בה רוח ונשמה והקב״ה צרלורהיבחיןלורה
 י ומעיל בה רוח ובשמה וקרביים והיינו לאמרה
 ׳חבה י אין קדוש כה׳ כי אץ בלחך ואין צול
 •כאלהינו אין צייר כאלקיט מאי כי אין
 בלחן; כוי אלא-אין לבלותך מרח ב״ו ממשה
 •ידיו• מבטן אוחו והקנ״ה מבלה מעשיו ע״כ
 ׳מאמר -בברכות ׳״א, המאמר ה,זהי.כולו
 •מיקשה מאור עיין מהר׳ש״א וע*קר יפלאמאי
 ׳שייכות יש -לררשה• רלבלותין לנ^־ן צל לולה
 ;ויובן לרעתי עפי׳ מהש^׳ה^און.בנצח ישראל

 •בהקרמחו שם חקירה אקת כי כל עניניס
 •המקובבים בעולם ע״י סיבה- הממוצעוח אין
 !הקבה אמידות לה^קובב ממנהכי אם באם
 •חוקר הקיבה יוקר המקובב אבל אם: אף
 •לאחר שיבוטל; הקיבה אעפ״כ יש •קץם
 להמקוגב מבואר• מזה-כי לא• היה קיבתו
 הקיבה• הנ״ל ודלן משל אס יבנה הנובה
 ץ •בית: כפי הנראה• היא סיבת קיום קגנין

 •אבל איננו אמת כי בעינינו ראינו:הי
 •הבונה ימות •והבנין מתקיים ועיכ״ילא
 •היה הוא המקבב כי אם שיקבץ מניני
 •קטת אחרות:המקיימים הגנין׳והס הןגצים
 :והאבנים ושאל הרבדים אשר -באמתדאם
p יבטלו הס יבטל -גם הבנץ-־ט״ש-:ועל• 
 •העלה כי הק?ות: המקובבות מאחו׳יתברן
 הם הס הקיבוח האמתיוה והוא מקימו־זשל
 עולםוקיומובאמח- ןמנןחה זההתכת מאמר
 חנה בכתובים האלה לפי •ללשח. חז׳!>
 שמתחילה .אמלה ?י אץ-קליש.כד׳־זו&5ו
 ^ לרשת חז״ל-ישהיא בהבדל בין מלת ב׳־ושצר
 לורה וא״י להטיל •בו קרביים יממייס ובשמה
 אשל על זה ההבלל יתכן להגביל עליו שם
ה  קלוע• כי הואי מצד קדושתו למעלה לןגי̂ג



 תפוחי :לפוטיפ פד
 היא• רא״'׳:מוחשמ ומו־רנשת~ יומא ועיכ אמר

 לשון •הבנוי! והבן׳:־ ׳ ׳

 א0 ה׳ הסיחךבי ירה מנחה שמואל א׳
 •״כ״ו . וירש* Vio בברכיה א״ר׳
 אליעזר א״ל הקב״ה לדוד מסיתי׳קרית ליי הרי

קת של ביה'; ג הנ  אני־מכשילך בדבר #אפי
 רבן: יודעין אוהו דכתוב כ*• השא'את ראשי'
 בני'ישראל ונמנו״ א?ש כופר-נפשו״לד7.' מיד

 ויעמוד שען על ישראל, ויסת rto אד־לאמר-
 לך מנה אמישראליוכיון'דמצנהוילאז שקיל
 מםיהו כופר׳ דכמלב ויחן: ה'י: ידבר"בישראל

 וגוצגדז עיץ^מהיש״א ועדיין'ציר«ף תיקון'
 ונדאה־ביאוהיחעניןכי׳באמתוהבחירהחפשיית י

 בענינילראה ישמי-םי׳ש־ה5ל'בידי שימים חוץ-
 מיראגדשמים׳ האציכי -באמתיביד״״הלןב״ה-
 להטות: יצת-יכמבואל' בכמה' (לקומת ם״יצריו

 של •אדםיימתגני"פיליו בצל־ יום ולולי-הקב״ה ־
 עחרר:לא:יכול לו הרי כי עכ״פ יש 0ץע י

 ועזר: אלזקי־• להתגברות׳ היצה״לי. ואמנםיעל
 האדם לבא לטהר'ואד מ^יעין לוי ואם׳ בא
 לטמא־פומחין־לרכלומ>* שהקביה׳ אינו תומך

 בידויואז ׳נכשל ביצרו* אמצ& שיהיה' להייפן"
f חלילה״לשדי להרשיע ׳•צףיציה פוחא •י לאדם 
 להכשל אף״ אם היה *עומרי׳ מצד בחירהו'
 להתגגל-יומאמ׳־יהי־ייהיה נסבה להחזיק'ליצריו'
 זק:לא כמצא:יכיאצר3צנעט' מקימם• וברשעים י
 גמורים שמסלק •מהם ה3ח;לה ומכביד לבבם

f ̂׳-וא״לא על פסוק  כמו״בפרעה ע*יץילע'יל בפ
 ואכז אקשה אם׳ לב פל35הז בשםי* הרמב״ם

 דברליקר: fוא8נ#־׳דוד-המלךע?ה" הכשי£~
 להצדינןיאלד שאול־יה5נלן:לא^ריכי לאמלציו"׳
 הרמי לרדוף אחריו •ואיננו׳ מצד הבחירה׳
̂ כביכול כאלו׳-׳היא^ותן כח1*  כ״א ישד •־הקיהו

 ליצר

 מעלה ואף שחלילה למ שיחייה אוחו־ הוספה
 בעצמותו של הקב״ה אמנם׳ י הכוונה ׳
 בכח :ההשפעה ממעלית למטה־ יתוק" יזה

 מתברכת: בפעולהםו הטובה: של ׳ישראל•׳
 ו.ז״ש־.ייודן ה׳ ־ כל־ מעשיך־ אבל אינר
 מכונה בלשון ברכם־שהדא־חוס׳־שפע אבל:
השפע:  ססידן יברמן יוסלפר׳י״כח:: ג
 הנקראת ברכה ונודע מה־ שכחבנהמקובלים׳
 עיין׳של״ה בפי הק״שדענץ .הק״שלהוא׳
 ייחד •מדות העליונה׳• ולהוסיף שפעיע״ר
 יחודשמו בהחחונלם ה^פילה־נמידחדח־לקבלת׳
 הרס מרבו׳ עיי״ש׳ וז׳ינן כן }אברכך באי•,׳ שאני;
 מתן־ •לך ברכה וחוס׳ שפע הוא:פ»'׳י׳ לךש׳
 במסירת נפש ובשמך אשא כפי שאשא - כפלי
 אליך לקבל פיס זה תפלה יה3ן כי הויאענץ׳
־ ־ ׳ ל : ך י  ־־ אמתיבעלו
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 שתציץ־- בבשתימ׳ ותביטי בדעיחינר
ש: עזרא׳ - אפשר הסונה *כ̂י  ל• • ״ •־ י . י
 הקופרדאלקינו בושצי וככלמנו:להודם פמנר
 אלין ;ולכן אף אם׳ימנינ0.אלינראחהו דעה:
 בושנו׳: להציע.המבוקש כל־ידעמ-״לשאין אנו־
 ראוים.לכן׳ אמנם באממי מדת בזשה זרזזשובה:
 מאוד ?עיניג יחברן: כמ״ש: חז5לזכ3 העובר:
 עבירה: ומה3י\ש בה׳ הקב״המוחללו וע׳מדרש׳
 ק'-כי:.תשא על־פסנק, לן ה׳׳ הצדקה י ולנר
 בושת•.הפכים וזה״־הכוונפבווידי תגוא לפניך
 תפלחינוישאין א?ו: עזי־ פנים:ומהראוג שלאי
 התעלם־ מתחגחינו*.,: ־נז׳זכך עןחציץ ג׳משתינף
 שעכ״פ־׳יכט לנו-:מדחי:הבושת :ת$׳ז תביט:
 ברעה־ המגיע אלימ׳ ולכן׳ אמול-גיס*:כוח״
 לשונות •שחצץ-:וחבינ0 כי ־הבושהי'עיקריה
 דברים:׳ •ש3לבי1אינ^׳:אלארידאזגה רוחכיוה׳
 מהשם יחעלה על מח$בח הלב אמנם ברעה



 ׳זהפד
 כלא.חל ואחל ואץ;למניין זה׳ילזה «>tt'-עליה
 מנסיג: שיהיה׳ קובל כל א.חל ואיחל לפי לנגח ו
 ולכאורה מי הכליחו למבוקש זה וכי לא ידע
 כי. לא יניח ה' עמו מבלי מנהיג וגס בלא בקשה׳
 יעשה השם הראוי' ונכון ואמרנו כי באמת
 שיצא המנהיג .לעח כל אחל ואחר כמעט־
 בלחי:אפשרי. מצל הטבע. ואמנם אעפי״כ
 בגלר האפשרי איש נגון וחכם שיהיה עכ״פ
 מרוצה להסב והנבחרים־מהם. ובזה אמרו
 פרנק •לפי התר ורובו־ ככולו ומי לבו גלול

 ממלרכי אשר היה שקול גמרו כמשה בדורו•
 כמ״ש חז״ל נןכ״ז־"לא: שח רצוי אלא ילרוג

 אחיו ומועמוי• ־בחר רישא ׳גרירא. ובעלי־
 נמעועם 'en בגרר הנוקב שבעולם האמנס

 אם אלוי המועטים לא נחה רעחם במלה׳
 דעחס ואין אנואחלאים עליהם להסיק
 רעחס אשר ע״ז ביקש מרע״ה רועה הנאמן
 אשל׳ היה: חקוק. בלבו אהבם ישראלי צל1אח׳ד
 ואחר מהם -אשר היה עלץ׳ למשא שלא הנוח
 לעח. אחל ממנהיגם׳ ואולם •לבר זה בלת*

 טבע? וגם-חלוי בבוחן.לנוח ללעח כל אחדי
 מסס :ותבונתו וזה אשל ביקש׳ מר^׳ה׳
 שיחחקל: השם דעמהם אםיכי״אינינו לפי׳
 שוד\.ל.-כי:אס. לפנים משןה״ד־ שהאיש יאשר׳
 יפקול סליהם.יהיה ־מרוצה• לכל• גלייישיוםי

 קפיילחאחל מהםוז׳׳ש לכל׳ בשל וזהי'בקשה׳,
 גלולה ואינה •לאויה.להרלות:כי אם״למלע־ה־
 עכ׳׳ד שם.:רהנהחנארזענין חעמלכה;שאיבהי
 אלא להשס לנרו1ההתנשאות לכלי ראש>לימר׳
 ש!ר\ה :לכל ישיחנשא: ־עליהם בנלר הדאנז•
 ומרוצה• להם .זה א״י למשוח״ כי• אם הש*מ-
 לגדר־אלהז נהרוחוח לכל׳יגשר, •אשר מאתו
 לא י.פלא דגי שהוא ענץ אלהיז -יחיד בעולמו׳
ד ומן׳.׳ : ׳ ־'״-׳י״ ׳-׳••׳ . : - r : c •:׳ 

 עוד

 תפוחי
 ליצר לחסיחו,לאלם אף.אם,׳לא• היה • עולה.-
 על לבו והוא ענץ המשיח ונאמח לא כן
 היה אוחו המעשה כי באמח ענין הרדיפה

 הי,ה •מצד בחירח שאול• כי הקב״ה לא היהי־
 פןעל להשיב, לבבו• ולהטות יצרו לטוב אבל
 לא).״ להיפן- ומה שעלה. כן ע״ד.דוד ־. הוא
 שהיה מחשבתו. שאלולי מצר הקב״ה היה
 הליבר אי אפשר שמלה לשאול ־מכשול
 כזה׳ והולהו הקב׳׳ה שאררבהיכל שהואאיבו
 שולח מזלו.מקולש יוכל אלם לבא לילי•
 מכשול מעצמו אפי׳ בלבל. שחנוקח של ביח
 רבן יודעים וכמו • שקרה ללול אח״כ בענין
 המכין׳׳ שבאמת לא היה .הסחת הקב״ה
 ללוד כי אס׳למנוח ישלאלאמנם מה ללא
 שקיל •כופר היה מצל -טעות עצמו לא שהקב״ה

 הנועו־ובוא וראה שק• לקלקו חז״ל־ שהביא׳
 אח מקרא ויסת את.רול-לאמר.לן-מנה את
 ישלאל.וסיים ׳אח״כ וכיון'למנינהו׳ לא שקיל
 מנייהו •כופרי כלומר• •שזה .היה-מכשול.
 עצמו:אחר־,שסר ה׳ ממנו־־ולא •עזרו על ככה
 ובזה ידע׳ כי לא יפה רן למפרע לצר חיבה
 לחלוח מכשול שאול בה׳;כאלו;•הסיחו לזה
 ועכ״פ היה לו לרון׳ כי.לא ס!יעו לטהרו
 מהמכשול ןלוקא - וממילא־ גא שאול ליל .כן
ד שעלה י ד  מ1של-:קרהו אח׳׳כ א?ל לא 3
 על לט שמה׳.יצא לו:כל;־הלבר להלמלו

 מ״י שאול־ שלא מצד-בקירחו הספש!יח וענין,׳

. r ־ . : א.  • •: ,זה נכין קו
י המ«ל3ה ןהמחנשא-לכל-ללאש, י — *  ק
 \ ביאול ־ >5?מ2 :נלאה :עפ׳׳י מה
 שסילשמ $3רשת פנחס ־.עלהמקלא .יפקול
 אלהי^חרןחות לכל בשר איש על;קערה׳אשל.
 י^א•"•לפניהם ופי׳ לש״י שס נאמר משה
 להקב׳!ה:לבש׳זע גלוי.ויךוע לפניך׳למסו של



I 1 .תפוחי זהב 
 מעשיךגחסידך יגרמכה. מאמה כלהברןאי׳
 מהללים ה׳׳ אך־־גלמבממז© אינפ .טועים
 רוסס למעלה ^הילנלם אמכם החסזלץס ה5ז
 אומה הישראלית {נושים. יושם דכשעושיס
 •רציכי •.־.של מקום.־ מוסיפן כח בפמליא של
 מעלה ואף.:שחלילה לפו שיהיה אותו התוספת
 בעצמו של• הקב״ה אמכם הכווכה בכת השפעה
 מלמעלה למעה תוק׳.)ה מתברכת.בפעולתם
 .של.חסדי ישראל וזה־•שאמר. יודך.ה׳ כל
 מעשיך אבל •איכה ממכה.בלשון בריכה .אגל
 חסידך!ברמכה ־יוסיפו •כסז השפע הכקחאס
 ברכה ׳ע״ט דברי. פח״ח־וגיארקו בזה .מה
 ׳שאמרו חז״ל כל העוסק:•בתורה ועמילוס
 חסדים,זוכה ויושב בישיבה גזל מעלה וי&לא
 העוסק,בסורה מניע לו לעסוק בגמ׳׳ח !המין
 הגורן או מן הזקב? אמנם. לפי הנ״ל זה
ט  העוסק בתורה,גומלי •חשד יוחר מכל ג
 אדם כי ע״י מסברבם כח ־ההשפעה בכל
 העולם וכאמרם כל העולם כיץ.בשביל•חניבא
 בני. וחנה מטאר •לעיל כי&p הוויתור
 הוא.סואר מפןיד׳גס אם מוותר.משלו.&עםה
 הנותן ,צדקה .אס,כי כוהן .הרבה אזן לי
 יסרון בזה.כי ןאתה ושלל ישלו ו&ידן, •נמסו
 לך, לא ק המתחסד •עם •קוכי ונוהג
 בחסידות וע״י מתברכת שפע העולם מלעילא
 לתהא יזה.התנס׳ ברכה •שלו הוא.באמם,למזה

מאן: -אס מפזר .נקרא חס?ל ויזה!ההוא י
 רבעי למהויחס:דא לקייס1אוחן.מ?לי1דברפומ.

 י שמביאן.הגס׳ ברכה .והבן): ׳ •׳

 בברכות ל״ב ע״ב ;ותאמר־ לען־
 עזבני ד׳.׳ואדני־ שכחני
 היינן עזובה היינו שכוסה.מ״מ זה לי• שכיס
 .רבות אמרתי. כי.פשעא. דקרא לולי. הדד2א
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 . אפשר לומר בדיוק.הלשון לכל
 לראש והיה מהראוי לכתוב לראש
 לכל והכוונה כי עכין המיכוי ־הזה איקה.לפי
ם מהיד  ערך היחיד המתמכה עליהם • כי א
 בתרייהו גריר. והשם לפי.־ השקפתו.. בכלל
 הצריכים אליו ככה יקים־ הוא עליהם,.ולזה
 לא• אמרו חז״ל דור לפי הפמס אלא פרנס
 ׳לפי הדור וז״ש והמתנשא לכל לראש.'כלו׳מר
 שאתה המבחין הכללי וכפי ערכם חקים

 להם ראש והבן כי נכון הוא.::

ן דבעי למהוי חסידאלקי־י& א י £  ך, א
 י מילי דברכלת אפשדלפהש
 המגה אחרי שעיקר מירח החקידום ׳היא
 ענין פרישוח וקדושה במוחר לו והייכו שמונע
 מלהכות אז במת שמותר לו.כ״א לקיום כפשו
 וזה הוא מוותר משלו אחרי שהותר לו באמת
 •והכה בגמרא מקשהפעם־יאומל גהשמי$
 שמים לה׳ והארץ כחן לבכי אדם ופעם
 אימר לה׳ הארץ •ומלואה. ומשכי כאן.קודם
 ברכה פי׳ אז לה׳ הארץ ומלואה:אבל-לאסר
 ברכה הארץ כתן לבכי אדם.׳ מעםה.«3יאר
י ל אי  שעיקר ההיתר להמס בעוה׳׳5 הו
 ברכה כדת של, תורה ובלא •ברכה באלו גמל
 הקבי׳ה ממלא הצמצום והחסידות ושדקנמ
 בזה• לכלום כחשב אחרי שלא.ביק• ׳ גרימ
 ־ואף &ה שכהכה . בצמצום אלפו:שלו •1איך
 יקובל ממכו לחסידות.ולכן־אממ־האיי.«אן
 דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנסמח
 ואם גם אחר הברכה שבבר הוא שלו אגנפי״כ
 מקדש עצמו במותר לו הוא תואר הייסידות

 באמה והבן כי ככץ הוא :
 (אן יאמר עפי׳י מה שב׳ הרב ביכה
 לעתים לפרש המקרא *ורוך.ה׳ כל



 תפוחי ילקוטים זהב
 איש אמשי והרב נעל עקרים הניח דעהו
 בזה כי הוא רק הכנה על קבלח חעוב ממנו
 יחברן כלימר אחרי שמפי העליון לא הצא
ס ר א  הרעוח כ״א מאשר מקך המבדיל בין ה
 מעוונותיו אשר עי׳׳כ אינו ראוי לקבל הטו3
א  ודימו למי שמשים גג על גנה ושדה שלו כי ל
 יגיעו אליו העוב מגשמי ברכה אשר יהיו
 על כל הארץ כי הוא שיכן בעדו וכשמקיר
 הגג אז מיד ירדו ;שונים בצבעם גס על
 שדהו כמו כן שפע אלקי ה־ולד הוא ממעיד
 על כל הארץ בכללה כ״א למי שמשך עוונותיו
 •מבדילים וכשיבין עצמו לדבר הזה לשוב.
 :מדרכו ולהעיב דרכיו השפע אלוקי משפיע
 עליו טובו וזה פלי החפילה שמטן עלמד
 על ידה ויהי׳ ראוי לגמול ההוא שחקר ממכו

 עד עחה כן הוא חורף דרכו :

ם הרב נעל עקדה האריך לבדד ^ £ י  א
 בראיוח כי ההפלה היא קגולית
 אף־ להפך ולשטח הרצון והוא כמו קרב! ויש
 בה.סגולח פרטיוח אשר אינם סוג ההככה
 ־וביארנו מאוד לחזק רצחו במקום אהד
 וההבדל בין דרך העקרים לדרך העקדה כי
 אס התפילה היא רק הבנה לקבל שפע
 האלק׳׳ כמו כן חחכן ההכנה ע״י אמצעות
 חשובה ־ומעשים טובים אחרים וא״צ דוקא
 להפלה משא״כ אם יש בה סגולה ־פרטית
ט  ושינוי ־הרצון י״ל שאין סטלה זו כי א
 בחפלה לא בשאר מעשים טובים והנה צחזי
 :אכן בגזרה שגזר הקב״ה על מרע״ה שלא
 יכנס לאק ובהפלה נענה לראוח את הארץ
 מזה לבד ג״כ הכרע גמור לרעח העקדה
 שאי אפשר לומר שהחפינה אין פועלת כלל
 כי אם ע״י הכנה המהפלל שיהיה ראוי לזה

 השפע

 יהיה נראה ־לפרש שינוי הלשין וגם שינוי
 השמות מהו׳׳ לשם אדנוח עפי*.דברי המקובל׳׳
 >י ציון הוא כינוי למדת יוסף הצדיק יסור
 מולם מרה החשיעיח וציון בגי׳ יוקף וירושלים
 היא מדת מלכות ומדע כי מרח היקוד הוא
 מקבל השפע ממרח הח״ת ומשפיע למדת
. והנה י מ  המלכוח שהיא מכונה בשם א
 מי שהורגל־ להשביע לאחד וזה זמן רב אשר
 לא נחן לו־ השפע. המקבל כאשר ידאג על
 הדבר •יאמר.בלשון עזיבה כלומר שהמשפיע
 שלו אשר היה גסעדו עד הנה כבר עזבו
 מבלי משען. והנוחן יוכל לומר כי המקבל
 כנר שכח הטובות:שקיבל ממנו בעבור כי
 ארכו הימים חש״ה וחאמר ציון אחרי שהיא
 היא המקבלת שפע משם הוי' שהוא כיבוי
 לה״ח .׳ והמשפיע אמר כי מרוב אריכת הזמן
 בגלית נעזב׳ השפעות שפע הטוב: וז״ש
 יחאמר ציון כי י ה׳ כלומר מרח הח׳׳ח אשר
 השפיעני כגר עזבני • ואדני כלומר אח אשר
 הייתי רגיל להשפיע בה־ כגר שכחני הטובח
 והשפע שקבלה ומדויק לשון:עזובה ׳ושכוחה
 ושינוי השמות הקדושים ואם כי־ אין לי עסק
 בנסתרןת:עכ״ז ׳רשמתי לזכרון ׳והצעתיו לפני

 הרגילים׳ בחכמה זו ואמרו יישר והבן:־

 י • חמרר״א גדולה תפלה יותר ממעש״ט
 שאין ילך ׳גדול במעש״ט יותר ממשה
 יבינו •ע״ח אעפי״כ לא נענה אלא בתפלה
 עיין מהרש״א. והנראה.בזק כי כל עיקר
 הערה זו אס ההפלה כערך חמעש״ט או
 נדולהיממעש״ט הואנעפ״י לחקירה העצומה
 אשר־ כבר בחעוררוירבוחינו המחקרים האלה׳׳
-על דביר:התפלה ומהוחה כי איך יתואר
 אצל הבורא יתעלה שינוי ברצנו ע״י תפלה



 זים ״זהב פו
 הגיי־קא׳ בעיא פירש׳׳י מרווח יוסר. ויהיה
 חפלה אחת שלא יצא תקלה מה״י כלומי
 אף אס לא ישגה כלל וכמי שמליכו באנטינטס
 איש קוכו עם־ צדוק ובייחוס תלמידיו כמד
 שפי׳ הרע״ב בפ״א. דאבות אהא דהזהרד
 בדבריכם שמא חחובו..כו׳ וה״ז הקלה מבלי
 שגגת הוראה י כלל והשני שלא יכשל בדבר
 הלכהע״כ אין הכוונה שיתקיים השגגה לדק
 כן שזה ־הוא בכלל הפילה השלישית וע״כ
 .שהכוונה שהוא לא יאמר שלא כדין אף שירבו
 עליו חבריו ולא יתקיים הדין וע״כ עיקי•
 'החשש שעכ״פ יגרום כשלון לחבכיו שישמחו
 בשגגחו להיוח דבריהם קיימים. והתפלה
 •אחרונה שלא יטעה בהוראה ויחקייס הדץ
 ונמצא. יהיה טעוח ממש בדין זה ואצל חבריו
 .לא הזכיר כ״א הכשלון ולא חפלות
 אחרוח דלעיל היינו שאם יסכים לדבריהם
 הרי הוא כבר בכלל חפלה דלעיל שהרי הוא
 •ג״כ בגרם החקלה והשגגח הוראה ונג״ב
 שיחלק עליהם ושיחקיים כדבכיו א״כ מה
 בכן שישגגו הם ע״כ רק שעכ״פ. יוכל לבוא
 .לדי שמחה ויענש על־ ידם זה הנלע״ד לעי
 דרכו של רש״י זלת״ה וגירסא שלפנזנו:—

 Qffl כ״ג ע״אאלחחיככסילם שחועאיס
 ומביאין קרבן ואינן לודעין אם על
 ׳הרעה הס מביאים או על הטונהבו׳ לכאורה
 קשה להבין כי איך אפשר לכקילות כזה ־שעל
 העוב יביאו קרבן ונראה כי הכוונה היא
 עד״ז שבאמת מבואר הוא כי לא כמדח מלכי
 בשר. ודם מרח אלהיט כי דרךמלךבו״ד
 ?גזור גזירה על,אנשי מדינחו בעניכים הנוגעי׳
 אליו כמי שיגזור אחה מק־ ומכס ואם יעבור
 איש יענש בקכסים ועונשים והקנס והעוני

 אימ

 תפוחי •ל׳
 השפע שמשים עליו המבוקש שהרי אי אפשר
 להעלוח על הדעח כלל שאז בשעת הגזרה
 זו היה מצד חסרון הכנת מרע״ה ומי ־כמוהו
 שיהיה ראוי לכנוס לא״י יותר מגננו ועליז
 היה כן גזרתו למנוע (גינני וא״כ איפא היי
 ההשתנות ע״י ההפלה וע״כ שההפלה היא
 פועלת השתנות ויש בה סגולה פרטיות
 הנ״ל ומעחה זה שאמר ר״א גדולה׳ חפלה
 המעש״ע שלא העלה. על דעחך שעיקר
 התפלה על דרןהככה וכדעת העקרים וא״כ
 הרי מעש״ע ג״כ יפעלו פעולה זו. להכץ
 הנפש לקבל הטוב א״כ אינה גדולה במעלה
 ממעש״ט אמנם לא כן הוא רק שהתפיל׳תפעול
 פעולה סגוליות אף לשנות הרצון וממילא
 תוכל לפעול יותר ממעש״ט שאינה כלל
 ונגדר ההכנה ובזה הביא ראי׳ עצומה שאם
 חאמר.מעש״ט מועילים א״כ אין התפלה
 ונועלת אלא למי שהיה חסר:לו קודם החפילה
 מעש״ט ולא היה ראוי והממיע״ה אין גדול
 ממנו במעש״ט וא״כהרי לא היה חסר לו
 כלום גם קודם לכן ולא היה צרין לשום
 הכנה ואעפי״כ הוצרך לתפילה ונענה בה
 וע״כ שהוא מכין סגולי׳ והבן היטב כי. ענין

 ברור הוא :

 במם׳ ברכות. בכניסתו מהו
 אומר יהי־ רצון
 שלא יארע הקלה על ידי ולא אכשל בדבר
 הלכה וישמחו בי חברי ושלא אומר'על טמא
 טהור רש״י פי׳ שישמחו בי חברי הוא על
 המכשול ויוגרם להם עונש ועיין במהרש״א
 שרצה ל׳פרש בדרך אחר שהוא. בקשה בפ״ע
 נדשמחו בו חבריו אם לא ייכשל. ונראה
 דלפי הגירסא שלפנינו עיין ברי״ף ורא״ש



 ״׳זהב
 הרבי החריף השלם מהו' משה יצחקשלה״ה
 מק״ק ראווע עפ״י הפקוק־במשלי ז3חי־ר!שעיס
 •הוטבה• והפילח ישרים רצינו מה ששינה
 :מלשון זבח לחפלה י״ל עפ״י דברי-הטו״ז קי׳
 ק״ב אהא דאמרינן בברכת מודים ואיבד
 ישראל וחפלחס חקבל ברצון. ׳.לפי׳
 האחד שבטור שנמשך ׳למטה הוא כפל לשון
 ופי׳ ״דאשי ישראל היינו חפלה בזמנה 'ממק
 שהוא: קקרבן וחפלחס היינו הפלה שלא
 !?מנהייממש דעכ׳׳פ שכר חפלה איכא׳ע״נן
 והנה לפי מה דקי״ל דבהוצרך לנקביו.אל
 יהפלל אף אם צובר זמן החפילהז״ש׳ הכתוב
 זבידרשעיס הופנה כלומר אף אס הוא
 בזמנה והוא כקרבן אחר שנצרך ,לנקביו
 וחפילח ישרים כלומר אף י שמאחר הזמן
 ואיבו י אלא בנדר חפלה י אעפי״כ
 הוא רצון של הק3״ה.יוהר בזה ממה ש־כפלל
 בזמנו שחשוב׳ כקרבן וז״ש הכחוב גם כאן
 שמור רגליך שלא חחפלל בשעה שתצרך
 לנקביך אף שחעבור הזמן וקרוב לשמוע מחה
 הכקיליס זבח כלומר מהכסילים שעוברים
 ע״ז ומחפלליס בזמנה. ככל־׳כים לנקב!הם
 אף שהוא כמו זבח עכ״ד ודפח״ח ושוב־בזכרסי
 כי הפקוק הראשון שמעחי מפיו בבירור אבל
 קיפא דקרא דדישא זו איני זוכר אס שמערןי
 מפיו או אני פרשסי ויהיןן״יאיך שי/ייהיייעל^

 זכרונו לטובה ולחיי העוה״ב וחנצב״ה.

 ׳בחלל הגדול הודו לאלי השמים כל״ח
י לדייק שלא נזכר ׳כלל שוס ש  י
 משזיה בזה ט אם י אלהוחו ואולם בכל הודו
 בזכר איזה פעולה ־הניכרח לחקד הבורא
 כמו לעושה נפלאוח, ונראה הכוונה כי
 בעפולה הארץ וכל ־אשר עליה ־אם כי לב

 חקרו

 תפוחי
 חינו טבעי כ״א כך יגזרהו •לפי׳ שעברו על
 ילינו ולמען יראו ׳וישמעו' י שלא יפקיד אח
 נזלו אשר רוצה (ובני המדינה ואס אינו עפ״י
 היושר ובני המדינה חושבים הגזרה לעול
 בחיק המדינה אפפי״כ צריכים לקיים מייראח
 העונש ואס אחד עבר• על המכס ונחוודע
 למלך :הבה באמה עושה כל ״טבדקאות
 בעולם־ נפיוקיס ושחדים לרצוח ביני המלך
 אס כי בלבו יודע כיבאמת; לא־ עשה בזה
 עולה מאומה כי המכק הוא שלא־ כדין אבל
 ׳הריצוי י:וא לפנים לפני המלך שלאי יענשו
 ־ובאמח כי אין צריך להתמרמל: בלבבו. על
 הרעט שעשה כי אינינו רעה בעצם ־אמכם
 מצוח״השםיועונשיו ידוע כי הס 3מדהי וחלילה
 לו מעול כי'אין הדבר נוגע לו ־ ואם .יצדק
 אישימה יחן לו« ואם יחטא איש מלבד יראח
 העובש־ צריך להחחרט מעיקרא ולהכיר חטאו
 כי זה כל פרי החשובה והקרבן ואמר הנביא
 הנני נשפט אחך עלי אומרך לא חטאמי
 אמנם׳ אס לבו יאמר לו שלום ׳אלא שמביא
ל מן העונש כענין שאמרנו לפטו י  קמן
 בגזירלזהמלך בו״ד הנ״ל אין קרבנו בחשב
 כלום וזנח״ רשעים הואי־אארי שאינו שב
 מידיפהו וז״ש אל ההיו ככקילס שמביאן
-קרבן ואינם ?דעיס אס נ!!ל הרעה או:על
 :הטובה אלא שמוכרחים לרצוח פני המלך אף
 א0 לא עשו:רעה בעצם־ יממש ׳ וכמו במלך
 .בו״ד •שהזכרנו־וזח הואכקילמס והבן ב׳ נכון

 הוא: ־ ־ ־ ־

מ אשי אמר שמול־ רגל?־האשר • 
 הלך אל ביח אלהיס כוי וקרוב
 לשמוע׳יממחהכקיליסזבח־שמורנקביךיבשעה
 ,באתה עומד בהפלה שמעתי (נפי עמיחי



י פז  ים זהב: ״
 רעיו ולכן נם ר״י הוי מסיים מעין זה והיא
 ג״כ תשובה' נצחה לברר השארת הכפש וכי
 יש שכר ועוכש לעוה״ב כי'באמת 'הביא
 הרב עקדה דעות חלוקות שבפלסיפי אומות
 על •תכלית בריאת אדם וחלקי העולם
 בכללו כי מהם אשר שפמו כי כל בריאות
 עולם לתכלית עונג עוה״ז ושרשו כי י מרוב
 חסד השם הכה חפצו שיטעמו כל מיכי
 ברואיו מכופת צוף העוה״ז ומטעמיו ולכן
 זה הוא • רצוכו וכל המרבה בהם ה״ז משובח
 למלאות רצון הבורא. יע״ש באורך שהביא
 כל חלוקי הכתות אשר אין אמוכה: בהם
 להיותם עיקר הבריאה רק לעבודתו ויראהו
 ותורתו׳ וביארנו בדרושיכו על כת זו מאמר
 הכתובים חהלים מ״ט אדם ביקר ולא ילין
 נמשל כבהמות נדמו זה דרכם כסל למו
 ואחריהם בפיהם ירצו סלה. כצאן לשאול
 שתו מות ירעם כיו׳ כי לפי דרך ה:ח הזו
 עיקר ריבויי שתייתם ואכילתם הוא ע״ד
 שאמר הכתוב' אכול ושחה כי מחר במות
 וכמו שביאר הרב הכ״ל זלה״ה כי אחרי
 שלדעחים אין חכליח אחר כ״א אוחו העונג
 אשרי בחיים חיוחם ע״כ ימהרו ויאיצו
 מעשיהם כל האפשרי למלאוח(נמנו כי אחרי
 שחייהם מוגבלים י ויש קץ לו א״כ השעה
̂״ש נמצא ם המיחה היא הסיבה  עוברח ע
 למלאות בטכס בשולחכוח מלאים קיא צואה
 למען לא חעבור השעה ׳וכמצא כח השפלה
 הזו לא כדמו לשאר רשעים אשר הם
 מאמינים בשכר ועונש רק הם עוברים
 לחיאבן או מחמת סיבה אחרה כי עכ״פ
 ברנכרם יום המוח ובוא חליפאם יחרד
 לבבם -ויעזבו ידרכם לא כן כח זו אדרבה
 זיכרון יום המוח חבריא גופם והחזק דעחם

 למלאוח

 תפוחי מ
 הקדו על •ברואיו ומבלעדו אי אפשר להתלךם
 אפי׳ רגע אמכם היה כבר •אפשרות להתקיים
 ־נמדה״ד כמו שאמרו המפורשים על עובדא
 דר״א שראה שוקלין בשר ר״י1 •במקולין והשיבו
 הקב״ה שכך עלה במחשבה כי במחשבה עלה
 להבראות במדה׳׳ד ולצדיקים גמורים אפשר
 שיתקיימו כפי מחשבה זו וכפי מה שאמרו
 חז״ל שכיזונין בזרוע וא״צ לכדקה אמכס כל
 :זה בבדואי חומר שעובדים ה׳ בבחירתם
 ומתגברים על יצרה־ שאז מגיע* להם ־שכר
 בדין אמכם ברואי ׳שמיס כולם אשר ׳אין להם
 סוס לבחירה ומוכרחים בכל מעשיהם כל
 חיותם וקיומם איכו אלא חסד גמור שא״א
 שיזכו עפ״י הדין ואפשר ׳שזהו הכוונה המכהג
 עולמו בחקד ובריוחיו ברחמים. •ומעחה
 זה מוכח דוד המלך שעד הנה סיפר נפלאוח
 חמים רעים מה שעשה לפנים משוה״ד
 זקדרם מעשים מיוחדים כי כלל הבריאה
 זפרנסחם אפשר שלפעמים א״צ חקר .
 אבל לאלהי השמיים כלומר כל צבאי השמים
 הם מיוחדים בחקד כל היום וא״צ לפרוט
 פרטי מיני חשד י כי כל צבאם ניזונין
 ומתקיימים בחסד אל כל היום׳ יח?ש הודו

 לאל השמיים כל״ח והבן זה.

 ך״י כי הוי מסיים ספרא דאיוב אמר
 הכי סוף אדם למוח וסוף בהמה
 לשחיטה והכל למיתה .הם עומדים הענין
 אץ לו ביאור י מרווח וגם מה שסמך זה
 הענץלגמר.ספראיוב. ויראה בעינידבאמח
 למה שאמרו חז״לדאיובכפר בחחייחהמחים
 ועכ״פ יהיה איך שיהיה כל הויכוחים היה
 יודועין מזה אם יש עוד דין ומשפט אחר
 מיחח האדם כמבואר בקפרו בויכוחו >נם



-זהב  תפוחי׳ להוטים
ל מג  יותר מהם וצכ״פ לא יגרע מהם.- ו
 להמשיל בזה המשל שהמשיל הרב בעל:מעשי
 ה׳ בפי וירא על חכהונ והיה כצדיק כרשע
 שבאמה ענין המיתה לא היה עול בחקר
 יחברך אף בלא עזן משל למלל שראה איש
 עני. ואביון מושלן באשפה׳ והרימו ונשאו
 והעשירו וגדלו עד שנתן לך חכס־סי מלוכה
 ולקץ ימים ושנים הנה הסיר מעליו את כל יקלו
 ומלבושיו וחזר והשיבו אל מקום אשר לוקח
 משם כי אין לו להיות תרעומתו על המלך
 כ: מהי הפסידו- וראוי להחזקת עובה עבור
 השנים אשר •הגדילו אמנם עיקר התרעומת
 יהיה אס׳ עשה כן להרבה אביונים וכולם
 נשארו בגדולתם ולאחד מהם השיני למסרו
 כי• עי״ז הקנאה במעשה בראשית לאחד נגד
 חברו ומכ׳׳ש, אס• לא הורגל לעשות כן כ״א
 אם יעשה האיש הזה עיל ורשע והוא יודע
 כי לא יעשה עולה ע״״ש. וגס אני נאמר
 אס׳ היו כל הברואים שבים לעפר ממש בכי
 חכלי_ת אחר היה אפשר לומר.כן כי לא רצה
 להעלותם מעלת כ״א לזמן אבל־ אס מקצת
 ילוריו לא ישובו למדרגתם הראשונה ויתעלו
 במדרגת רם־ומקצחס ירדו עד עפר יסורס
 בזה יש תערומח וקנאה. והנה הבהמות
 בשחיטתם ידוע כי אדרבה יש להם מעלה
 הרנה ממה שהיו בחיי חיוהם כי ישובו
 ויעלו ממדרגת ב״ח: למדרגת מדבר אדם
 למעלה מהם. וכבר כחבו כל המחקרים
 כי כן כל מדרגות הפחותים יש להם כת
 נכסוף לעלות למדרגה יותר מעולה הדומם
p א  נכסוף לעלות למדרגת• צימח כי־ע״כ ה
 משתוקקת למטר. וכמו כן הב״ח יכסוף
 למדרגת חי מלבר ונמצא׳ הבהמה הפחותה
 !חיה לה חכליח. .מעולה מ3אדם ה׳׳ש קוף

 אדם

 •למלאות עתה תאווחס והם דומים לבהמה
 אשר אין לה תכלית אחר כי אם במה
 שהטעום מעניבי העולם בעודה בחיים
 חיוחה ובעלים האונסים אוחה הוא למען
 תהיה ראויה• לשחיטה כמ״ש חז״ל במשל
 החזירה שהיו בעליה נוחבים לה בלא מספר
 ולשאר בהמוח במספר אף שאינה עושיח
 שוס מלאכה כפי שחהמלא סאחה לנוחרה
 נמצא המות: לה לחועלח חייה שעל כן כל
 ימיה ישמינוה ויאכילוה •עד בלי די ואלה
 הרשעים אשר כופרים בעוה״ב הס
 נ״כ כן וזש״ה אדם ביקר בל ילין כלומר
 שאינו מודה שנפשו בטוב חלין בעוה״ב
 ובמשל כבהמות נדמו שג״כ אין לה
 עוה״ב כ״א עוה״ז חה דרכם כסל למו
 אחריהם בפיהם ירצו סלה• כי,זה מלא
 פיהם למען י מלאוה בטנם בימי
 חייהם. :ומות ירעם כלומר כייו הצאן
 שסיבת המות ושחיטחם תספיק להם מרעה
 מרחב כמו כן.להם סיבה המות ירעם וישמנו
 ויבעטו מסיבת זכרם אחרית המות .- אמנם
 כן לאלה הכסילם ושפלים באמונה הנבערה
 הזו, א״כ אף שאינו תכלית כי לסוף יאבדו
 כאין לא יקבלו בהכחשת דעתם כי יאמרו מה
 בכךשאין להם תכלי׳ אמתי לעולם על כל פנים
 הוא תכלית לפי שעה.גם• לאדם גם לבדות
 שאר ב״ח־ ולא•:גרמו.מהם כמ״שה כבהמות
 נדמו. אמנם אס באמת היה כל חכלית
 הברואים שוה היה צד אפשרי לומר כן שאם
 אינו לתכלית בצח״׳ או תכלית. מעולה מ״מ
^ א  הוא הרווחה לפי שעה אבל אס מלאנו ב
 ברואים הבריאה יותר .להבליח• ראוי לבו
 להאמין שעכ׳׳פ מין האדם ראוי לזה יוחל
 מכל: •הבריות־ שבעולם שיהיה תכלית קילו



 הפוחי הלהוטים זהב פח
 J"OtP דף פ׳׳ח כתפוח נעצי היער
 למה כמשלו ישראל לתפוח כוי
 והקשו סיס, אמאי מביא קרא כתפוח ׳בעצי
 היער דבהאי קרא לא כמשלו ישראל לתפות
 אלא הקב״ה כדכתיב כן דודי יבין הנכים
 וקרא דריח אפך כחפוחים הו״ל לאתוי
 שפי ע״ש ונראה דלק״מ דתפוח קאי על
 אילן שגדלין בו תפוחים ומעחה ׳התפוחים
 הם פירותיו של התפוח. ולכן קגולתישראל
 אשר הם חלק ד׳ וחבל נחלתו הם בכלל
 תפוחים כי התפוח הוא הקב״ה. ומעתה
 פי׳ הכחוב הוא כך כתפיח בעצי היער'כן
 דודי בין הבנים כלומר שדודי הוא תפוח
 שגדל בחלקו תפוחים:- לא י כן שרי מעלה
 שהם יעצי היער ׳ופריםיג״כ: תפוחי׳ יער שאיני

 שוים כלום ודוק כי ככון הוא :

יבה פי חקה אר״י ש . י ^  ב
 ב״ח אמר הקביה
 ילך אכי מגלח עעם פרה ולאחרים חקה ע״כ

 ויש להבין איך כרמז זה בקרא:

ל כי חכה יש ־לחיק בלשון'המקראות " £  ך
 וידבר ה׳ אל משה לאמר זאת חקת
 התורה אשר צוה ה׳ לאמר מה זאח שכאמרו
 שכי פעמים לאמר. וכראח עפ״י מ״ש בסי
 ע״מ לפרש ההפרש בין אמירה לדיבור. כי
 לשון אמירה שייך על הקיצור ופשטות העכין
 אבל לשון דיבור שייך על אריכות ופנימיות
 העכץ. והכה נודע כי תורתנו הקדושה גם
 הדברים שכראים פשטיים יש בהם כמה
 סודות כפלאות. וכאשר גילה הקב׳׳ה למשה
 רבנו ע׳׳ה טעם המצוה וסודוחיה, על זה
 שייך לשין דיבור אבי כאפר למד מרע״יז

 ע9

 אדם לגנוח. וישוב ממדרגה חי מדבר
 ׳לדומם הפחוח והבהמה יהיה ־ לח חכליח
 מעולה מחי למדבר •ואיך י אפשרי p שאם
 בחייהם •כדמו לבהמה •לפי־כח ־הסכלים

 האלה אבל להתכלית והקץ עוד־ חיטב
 הבהמה ממט אתמהה וע״כ •כי יש לאדם
 חכליח במיחחו והוא חיי חעוה״ב וכוכל
 להמשיך בזה גס qp המאמר והכל למיחה
 הם עומדם כי כוונחו להוסיף בזה חקירחו
 כי־ אף אם נאמר שכך היה רצונו שיהיה
 להבהעה יותר עילזי לפי שאינה בת חטא
 או מאיזה טעם אחר שיהיה . אבל כ״זאם
 היחה נשארת בעילוי לעולם אבל אחר
 שנחעלהה בשחיטה 'לצורה חי מדבר עוד
 גם היא חמוח עם בעליה כי ־החי מדבר
 בעצמו אח״כ מח מבלי חמדה וא״כ הדברים
 סוחרים. וז״ש והכל למיתה הם עומדים
 כי qip וקץ האחרון גם הבהמה המיחה
 כרוך בעקבה במיחא האדם ומזה הכריח
 כי יש לאדם .ע״כ תכלית מעולה בחיי
 :העוה״ב . כי בזה הכל מחוקן וכל הבריוח
 •׳מחמלים כפי ערכם הבהמה מעט קט באשר
 סמלה למדרגח חי מדבר והחי מדבר עולה
 למדרגה •גדולה אין כערכה י חו .ראיה
 מבוארח להשארח הנפש בארך החיים.ולכן
 ׳סמך המאמר ־לגמר ספר. איוב־. ויען:־ כי
 'מובן מאליו כי לא יטעו לעילוי זו כי אם
 ינאמצטוח.הורה ומעש״ט לכן סיזם מוסרו
 הטוב אשרי מי שעמלו בחורה כו׳ ונפטר
 בשם טוב כי בלי ספק -אשרי י הלקו. כי. אס
 לא איפא זה הרי יגרע חלקו מבהמה כי
 סופו לריק ולעפר והוא קץ וחכליח פחוס
 מן הבהמה כשחשחט והבן כי היא כוונה

 ־ כאותה במאהי־ הלז:



 תפנחי מאיטים •זהב•
ק נחמיה־.ע ס ש ש . ־ ר כ מ  מנה •כנגד מדה ש
 פרשת שמיי יין ויש להקבזר הענין עס?י
 משל גניר אחד אשר ברכו היגנמשלי ובחכמה
ן  היה מופלג בחורה :ובעשירות והיה לו 5
 יחיד ג״כ עלם משכיל ומחמיר. והח זיק לו
 מלמד שהיה ג״כ מופלג כראוי פעם א׳ פשע
 הילד בלימודו׳ ולא נחן דעחו להבין•לנכי,־
 אח אשר הורהו המלמד. וין אוחו ,המצמד
 מכה רנה ואביו ראה ושחק. אחר זאת
 כשוך חמת המלמד קרא את הגביר וביקש
 מאחו בא נא ובלמוד יחד• אה העגץ אשר
 למדחי היום עם בנך. שאל אוחו הגביר
 מה יום מיומים. השיבו המלמד הנך.ראית
ה ועם כי ב י  יכי. הביתי •אח׳בנך היום־ מנה -
 •לא אמרה לי דבר בהיותן.יודע כי ת״ל
 באמונה אני׳ מושה. עכ״ז למיחוש ״מיהו בעי
 סן יעלה בלבבך.ח״ו ממשנת פיגול ־ עלי;.
 אול* תואנה הייתי מבקשי ושלא כדין־ הכיתי

י 5 ס י י מ 0 ו ^ י י מ ע
ס  ע י ס כ

ח  מ ח  אוסי מ
. או שבאמת הבן אמרי כהוגן,. ק  השגת ה
 לכן אני«3קש.שנלמוד:יחר את הענץ׳׳הוס
 למק תראה כי בצדק וביושר גגפימי«ס
 שעשיתי והחסרון י היה רק עחממ מכ?«ת
 הבנת בנך כי .פנה לבבי אל «חש?ות
:*< •p — ץ מ  זרות.. ומחמת זאס לא :
ג אומר ו ס  העניך הזה. זהוא־גי-הנ׳ין «
 תמותת' רשע רעה וסירשו^ל עי הל«?י3«&*ו
 אשר הרשננעושה היאתמוחחהו >* ממי״מו
ק לה״׳סן•  אח הרעה הוא. בורא מלאן י
א  בעשייה המצזה מןנ?דת הע6וח בעצמ^ 4
ה ז » ע ׳ ל 5 ש  לו שכרווז׳׳ש שכר מלוה מלוה. ו
- ץ מ p m 3 ־עברה, והענין הזה ודאי׳ איט 
 הפשוט לו־ אן ליודעי ^•מןהמניטם-יפעימייה
 חורחינו הקדושה •המה יומני© ערן כל ממה

 ולהיפין

 עם ישראל.־ אשר.בכללותם אין לגנוח ל9ם
 סודות המלות וטעמיהן כי אין מגלין אלא
 לצמעין. ואל הכלל אין לגלות כ״א פשטות
 הדבר המכונה .בשם אמירה. חמו שנאמר
 תמיד וידבר הי אל משה לאמר ירצה כי מן
 ה׳ ית״ש אל משה היה הליווי• בבחינת
 ךיבור שהיה מגלה לו גם פנימיית הענין.
 וזהולאמר, שהוא יגיד את חדבךס לישראל
 בבחינת אעירה דהיינו רק פשטות מנין ולא

 הפנימייה שבו:

 1אנ3£ם הגס כי לכללות ישראל היה
 הציווי רק בבחינת אמירה.
 עכ״ז לא ימלט מלהיות גס בכללות ישראל
 מביני •מדע י>רע' קן אשר להם ג״כ ראוי
 למסור קומה החורה. ומי שהיה משה רבנו
 ע״ה מבין בו כי הוא ראוי ודאי לא היה
p b ' o ^ w נמנע מלגלוה לאנשים פרטיים 
 אבל כאן. בפרשה זו מצאנו כי שינה עליו
 הכתובילעכב• וזהו־ שנאמר תחלה וידבר ח׳
 אל משה לאמר כמו בכל סחורה כולה.
 ושוב חזר והזהיר זאת חקת התורה אשר
 לוס •ס׳ לאמרי• כלומר גמלום יזו אמימצון
 שתהא לעולם •רקבבסיעס לאמר וזהו מלמד
 מכאן המדרש לך אני מגלה .טעם פרה
 ׳ולאחדם חקה מדאיכפל. לומר שני פעמים

 •לאמר:; •וחנן.: .

• -הדברים הנאמרים לחלק בין לשון י ׳ • ^ • 
 • אמירה־ ללשון ׳דבור נראה ־לפרש
 ני׳כ הא דאיחא-בחורח כהביס והביאו׳ דשי
 בפרשת שמיני י •וידם אהרן:קיבל ־שכר על
 שחיקתו.ומה שכר קבל שנתייחד אליו הדיבור
 שנאמר לו פרסת שתוי״ץוישלהביןמה״אח



 תפ חי ׳להוטים זהב פט
 טעם לזה אז הוקשה-לי ־למה היא מטמאת
 את הטהורים. וכאשר מצא טעם למה שהיא

 מטמאת אז נתחזקה לי שוב הקושיא א״כ.
 למה היא מטהרת. וכן להיפוך. וע״ז שפיר
 •שייך אמרתי אחכמה והיא רחוקה כלומר
 כשחכמתי להבין צד אחד אז נתרחק ממט

 הצד השני. והבן:

 ffir«3־J בלק לך נא אדה רי
 י את העש הזה —
 אולי אוכל נכה• בו —־ כי ידעתי את • אשר

 תברך טבורך ואשר תאר יואר:

 י.?ןן להביןכי לכאורה דבריו קותרין זה אה
 זה בתחלה אמר בלשון ספק אולי אוכל
 נכה בו. ותיכף מיד אמר כי ידעתי וגוי
 כאלו הדבר ברור אצלו. ונראה כי חנה רש״׳
 פי׳ כי ידעתי וגו׳.ע׳׳י מלחמת סיחון שעזרתו
 להכות את מואב. והייכו כי קלל את גנואב
 ועי״כ כצחו סיחון. וזהו• שירא מואב מחמה
 שהוא כבר מקולל מפי בלעם. א״כ מסתמא
 גם ישראל יכצחו אוהו ,במלחמה. חבל אם
 יקלל גם את• ישראל אז יהיו שניהם דהיינו
 ישראל ומואב • על משקל אחד ויכול להיות

 עכ״פ בדרך ספק אולי אוכל,

1 הנ״ל סד. אקבל* קנה ־ W ^ 
 אל וגו׳ כי מראש
 צורים אראנו ומי מי מנה עפר יעקב וגוי
 תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו,
 ויאמר בלק אל בלעם. מה עשית לי לקכ

 אויבי קראתיך והנה ברכבת ברך:

 יש להבין מדוע המחץ בלק על בלעם
 23 בשמעו

 ולהיפוך ערך כל עברה אשר הארס עושה
 אותה מהעשייה בעצמה בא לו גמולו. והנה
 איתא כי עץ נדב ואביהו היה שכככסו
 למקדש שהויי יין ומאשר ראו מה עלתה
 בהם ממילא יאמן כי מן החטא ההוא בא
 להם גמולם. אולם להבין אח העכץ על בוריו
 איך מן חטא זה כמשך עוכש זה אין זאת
 מובן אלא להיודעים פטמיית המצוה הזאת
 שלא לכנוס למקדש שתויי יין המה ידעי
 •ויביכו את העכין איך עוכש זה כמשך מעון
 זה והכה אהרן מתחלה לא ידע פכימיית
 המצות הזאת ועם כל זהה וידם אהרן ולא
 הרהר ח״ו אחר מדות־ו של הקב״ה, והאמין
 כי בודאי כל משפטיו צדק ואמת ובזכות זה
 ששתק והאמין כי בודאי מן החטא הזה ראוי
 להמשך עונש זה שילם לו הקב״ה גמולו במדה
 כנגד מדה ונתייחד אליו הדיבור דהיינו
 שגילה לו פנימיית מטה זו שלא לכנוס למקדש
 שהויי יין. והבין הדבר היטב כי כן היא

 המרה והבן.

 במףףיצ אמרתי אהכטד, והיא רחוקה
 זו פרה אדומה:-

 י*£ להבין מנ״ל דקאי הקא על פרה
 אדומה. ונראה כי הנה משמעות
 אחכמה הוא שרוצה להחכים א״ע. והיינו
 שהוא מיגע עצמו להבין את הענין. וא׳׳כ
 קשה איך אמר והיא.רחוקה. והרי ברית
 כמתה יגעתי ומצאתי תאמין אך בעניןפרה
 אדומה יש פטם לזאת. כי הנה יש בה שני
 הפכים. מטהר את הטמאים ומטמא את
 הטהורים. והיה כאשר חקר ויגע למצוא
 *׳עם למה היא מטהרת את הטמאים . ומצא



 זהב
 הברכות שברכם גלעס המה באמת קללות.
 כמו שאמרו בגמרא מברכותיו של אותו הישע
 כיכר מה הי׳רצונו לקללן וכו ירק קבר שהקללות
 מעוטפיס בצעיף הברכה ומעעה תהלה
 כדי שגם הקב׳׳ה יבין הדברים כפשוטן שהם
 ברכות ויסכים על ידו. כמ׳׳ש רש״י בפ׳
 בלק וז״ל אמר פעמים שאין הכל גלוילפכיו
 אין דעתו שוה עליו אף אני אראה עת
 שאוכל לקלל ולא יבין ר״ל שאוכל לקלל בלשון
ן  ברכה ולא יבין שהכוונה לקללה עכ״ל. א
 באמת כוונת בלעם היהה לקללם. ע״כ עד
 עתה שתק בלק ואדרבה שמח בלבו על
 קלקלתם. אן כששמע לבסוף שאמר תמות
 נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו מזה
 הבין שהברכות היו ברכות באמת דאל״כ לא
ק פ  היה מחאוה להיוח אחריחו כמוהן מ״כ ס
 את כפיו ואמר לקוב אויבי קראתיך והכה

. ן ר  ברכת ב

* הריתי על חנוא שחטאנו H O D 
 לפנין ביצר הרע
 כיל עפ״י מ״ש הרמב״ס (בשמונה פרקים)
 לחלק בין לדק לחסיד איזהו משובח להעלה
 כי במצווח השכליוח ראוי לאדם להיות
 במדרגת חקיד שאינו מחאוה כלל אלהחנוא
ב י  אבל במצוות השמעיות שאין השכל מחי
 אותן ראוי להיוח בבחינת צדיק דהייכו
 שמחאוה אל האיסור. אלא שנמנע מחמת
 ציווי הבורא יח״ש . ולכן אמרו חז״ל אל
 יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר אלא אסשי
 ומה אעשה ואבי שבשמים גזר מלי ילא אמרו
אלי שהן 3 ' ל • כ ו ז ג ל  שיאמר אפשי לגנוב ו
 מלוות שכליוח אסור לו להחאוה כלל עליהן
 ע׳׳ש. ונמצא כי מי שהוא מחאוה אל עבירות

 כאלו

 תפוחי
 בשמעו ונמנו כל הברכות הראשונות ולא
 פער אח פיו צדלאחר שאמר ותהי אחריחי
 כמוהו; והרי מיד כשהחחיל בלק לברן את
 ישראל היה לילנלק להרעיש עליו מה תעשה
 לי. ונראה כי הנה איתא במס׳ מ״ק דף ט'
 על ר' יונחן בן עכמאי ור״י בן גרים דאמר
 רפב״י לבדה זיל לגבייהו דלברכון. וא״ל
 יהא רעוא דחזרע ולא ר.ח ד. חעייל ולא
 'יזיפק . חיפק ולא תעייל, לחרוב ביחין
 וליתיב אושפיזך. לבלבל פתורן ולא חחזי
 ישחא חדתא. א״ל לאבוה לא מבעי׳דברוכי
 נא מברכיןאלאצעוריצערןליא״להנן כולהו
 ברכחא נינהו. חזרע ולא חחצד חוליד בנין
 ולא לימוחווכו׳ ליחרגביחן זה הקבר שנאי
 קרבם גחימו לעולם . וליחב אשפיזן
 זה עוה׳׳ז דדמ׳ לאושפיזא ליבלבל פתורן
 בבני ובנתין וכו׳ והנה כבר כתבו חכמי לב
 "הטעם מדוע באמח לא בירכו אותן החכמים
 אוהו לפירוש והלבישו הברכה במעטה קללה
 והנא דבר הוא. ואמרו• כי המה ראו שבנו
 של •רשנ״׳ נולד בגמל כזה המורה דליזרע ולא
 1ולא ליחצד ולעייל ולא ליפוק וכו׳

 ע״כ לא היה אפשר להם לברכו שישחנה
 ינ״לו לגמרי. כי לזה צריך זכות רב מאוד
 לשטח המזל עבורו. ולאו כל אדם זוכה לכך
 ע״כ החחכמו לברכו באופן הזה שהמזל
 ינואה באמה דליזרעולא ליחצד אך הכוונה
 ?תכוומ שעליר בניס ולא ימוחו וכן כולם.
 )־הוא ע״ד שצאמר היום גלותי את חרפת
 מצדם מעליכם. היינו שהכוכב רעה אף
 שהוא ׳מורה על ש״ד. עכ״פ חהיה הוראותו
 על דם מילה. והבה צ״כחשב בלק אשר ידע
 באמת כי גם בלעם לורר ישראל הוא.
 והכוונתו להרע ליבראל ע״כ חשב הוא שכל

 להוטים



 תפוחי למוטיב זהב
 ולפעמים מחמה מיעוט המאכל. ואס היה
 אפשר לאדם לצמצם מזונו כראוי לפי מזגו
 ולפי העח היה ניצול מהרבה חולאים אלא
 שאין זאת בכח האנושי לצמצם כ״כ בצמצום
 גמור. אבל הבורא ית״ש הוא בודאי יכול
 לצמצם בצמצום גמור. והכה אמרו רז״ל
 וברך את לחמך וכו׳ אוכל קימעא ומתברך
 בתוך מיעיו. ונמשך שפיר כי עי׳׳ז והסירותי
 מחלה מקרבך. כי יתברך האוכל בתוך

 מיעיו לפי מזגו ושמחו:

 כאלו שק שכליות עושה חטא בזה, וז״ש
 שחטאכו לפכיך ביצר הרע הייכו במחשבה

 רעה כזו:

 ID משפטים וברך את לחמך
 ואת מימיך והסירותי

 מחלהמ.,רבך:
 J"ל כי ידוע מ׳ייש חכמי הרופאים אשר
 הרבה חולאים ר׳׳לבאים על האדם
 מחמת מזוכו לפעמים מחמת רוב המאכל

 מבן המחבר הגאון טי מנחם רוב זלה״ה
 אליו פרעה והוא ערל שפחיס ואין באפשרוה
 כלל ולק לא שמעו בצירוף עבודה קשה והוא
 באמח טענה נכוכה כאשר ראינו עין בעץ
 שכן הוא באמח והראי' דבראשונה האמינו
 אף שהיה להם עבודה קשה וע״כ הוא מטעם
 זה דהם אמרו בלבם כי איך ישמעני פרעה.
 ואני ערל שפחים ולכן בבקשה ממך באמה שאל
 חשלחני כיון שגם בני ישראל אין מחכחמים

 בזה כלל. וזה נכון.

 (מהלל) הן כסף אשר מצאנו בפי כו׳
 השיבונו אליך ואיך נגנוב
 כו׳ ויאמר גם עחה כדבריכם p הוא
 והחמי׳ מפורסמח ונראה בדרך הלצה. דהנה
 עיקר ק״ו שלהם היה מכח מה שהחזירו אח
 הכסף. והרואה סיפור המעשה יראה כי
 בפעם השניח חזר יוסף להשים כסף איש
 בפי אמחחחו ומעחה אזיל הק״ו. והכוונה גם

 •עתה

 הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני
 י פרעה. ואני ערל שפסים חמהו
 המפורשים דק״ו פריכא הוא דישראל לא
 שמעו מקוצר רוח וזה לא 5ךך בפרעה .
 ולי יחכן בפשיטוח דלעיל כחיב ויאמן העם
 וצ״ל דכאן כיון שכבי ראו שלא שמע לו
 פרעה שהוא מפני שהוא ערל שפחים לא
 שמע לו ועי״ז לא שסו לבם לדבריו בצירוף
 עבודה קשה. אבל אי לא היה להם עבודה
 קשה עכ״פ היו שומעין לו דשמא ישמע לו
 פרעה ואם לא היה ערל שפסים והיה להם
 ודאי שישמע לו פרעה בודאי היו שומעים
 לו כדמעיקרא שהיו שומעים ומאמינים אף
 שכבר עבדו עבודה קשה . וז״ש משה ללמד
 זטח על ישראל שלא יחרה אף ה׳ ח״ו
 עליהם עגור שלא שמעו לו ולא דן ק״וכלל
 אלא כך אמר להש״י הן בני ישראל לא שמעו
 אלי והטעם בחשבם כי.איך נחשב ?ישמע



 תפוחי להוטים זהב
 המדבר אליכם ואינם. חלוקים ?י מלבי

 והבן :

ל) ויאמר משה כי יבא אלי ׳ ׳ נ ה מ ) 
'  העם לדרוש אלקי
 כי יהיה להם דבר בא אלי ושפעחי בין איש
 ונין רעהו והודעחי אח חוקי כוי עיין מש
א  שדקדק אבי מורי הגאון זלה״ה ובפרע' ב
 אלי לשון יחיד ולהם לשון רבים. ונראה כי
 באמח אחר מ״ח שלא ירעו ישראל שוס דין
ת ו נ ע  עדיין. ובלי שפק כבר היה להם ט
 וחביעוח וסכסוכים איש בין רעהו אלא שלא
 ידעו כלל אס דבר זה יש עליו ד׳׳ת ייש לו
 הניעה באמה . ואח״כ כשהודיע להס משה
ם ה  רבינו החורה הקדושה נודע להם כי יש ל
 משפטים ודבר זה שיין למשה שיוכל לדון
 עליו וע״י הודעה זוכחעוררוהרבה משפטים
 וזה ויאמר משה ליזוחנו לא כמו שאתה
 חושב שכילם יש להם משפטים אלא שבאים
 כולם לדרוש הדינים כדי שידעו אח״כ שאס
 יהיה להם דבר משפט שיש בדבר הזה דין
 חורה ושייך לי ולקלחס כבר היה להם משפע
 מכח זה ולקלחס היה רק הידיעה לבד לעתיד
 ובזה מדויק מה שאמר משה כי יבא אלי
 העם לדרוש אלקים ומהו הדרישה שאס
 יהי׳ להם דבר ידעו שדבר זה בא אלי ושייך
 לי אלא שלקצתם כבר בהעורר עי״ז משפנו
 ושפטחי עהה מיד בין איש ואין רעהו
 ולקצחם הוא רק הודעה לעחיד כי עתה אין
 להם משפט אלא י שאם יארע להם איזה דין
 ודברים אח״כ ידעו שזה דבר הבא אלי ושייך
 לי וע״ז הוכיחו יהרו שזה זלזול שהאחרים
 ימחיבו בלימודם עד שהוא יגמור המשפטים
 באמצע הלימוד אלא שיקח שבעים זקנים

 לדיינס

 עחה בדבריכם כן הוא פי׳ גם עחה הכסף
 הוא גנוב והוא גפי אמהחוחיכם ואזיל הק״ו

 והבן :

 (מהנ״ל) בי כמוך כפרעה כלומר אל
 חחגאה במה שאמר לך
 פרעה אין נבון וחכם כמוך כי יש כמוך כמו
 שיש דוגמיח פרעה. דרך הלצה. ונראה עוד
 דידוע דהבל לפי המבייש דאם למשל נער
 קטן ידבר קשוח נגד (צלך גדול לא יחר
 אפו דלא הוי כערכו כלל ובלל ולא יחר אפו
 כי אס באיש כערכו שידבר קשות בגדו'
 וידוע כי מלת כי משמש בלשון אלא וזה
 הכוונה בי אדוני ידבר עבדך דבר פרש״י
 קשוח ועכ״ז לא יחר אפך בעבדך כי כמוך
 כפרעה ואני עבד ואיני מסוג שלך וערכך

 כללי והבן' :

) ואחיו מח פי׳ רש׳׳י מיראה ״ל ב ה מ ) 
 הוציא שקר . ולי
 נראה דכוויבחו היה יען כי הפשיטו כל אשר
 עליו נשאר בערום ובערי׳ וחשיב כמת

 והבן:
 (מהנ״ל) והנה עיניכם רואות כי פי
 המדבר אליכם ונראה
 בזה אחר שחשבו עליו שיש בלבו עליהם כי
 (נדבר אחח בפה ואחת בלב . והנה באמת
 המדבר כן הרי הפה אינו באמת האיש המדבר
 אוהו הדברים כי לבו בל עמו והוא כמו
 אחר עם הפה כי פיו מלא דברים טובים
 ולבו מילא מרמות ודומה כשני אנשים מחולקים
 אבל המדבר בלב שלם הרי המדבר עם פיו
 אהד הוא כי כפיו כן לבו וז״ש יוסף אתם
פי  יואים מחמת ^הבכייה ושאר ׳דברים כי
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 הגברים ועבדו ה׳ דייקא לשמה ויראה הקב״ה
 עי״ז כי אומה כלומר העבודה גופא אתם
 מבקשים ולא קבלה השכר ואחר שראה
 פרעה כי בע׳׳כ רוצים ליקח גם הטף וכוכהם

 להיסיף שכר ויגרש אוסם והבן:
* 

ל בעשרה מאמרוח נברא כו׳ ״ ^ ה  מ
 אלא להפרע הכווכה עפ״י
 מה שכ׳ באפיקי היודה דכ״ד שהוא כגמר
 לגמרי אין לי אלא שם אחד אבל דבר שלא
 גמר רק קצחו יש לו כמה שמוח ע״ש וא׳׳כ
 אם כל העולם היה כברא רק במאמר אחד
 שהש׳״ח יאמר שיברא עולם היה במשמע
 שכבר כגמרה הבריאה מיד דלכן אין להעולם
 רק שם אחד דהייכו עולם אבל כיין שכברא
 בעשרה מאמרוח מוכח שהבריאה באמח
 לא כגמרה ואם ישראל לא יקבלו ההורה
 מחזיר הכל לחהו ובוהו. וא״כ שפיר אמר
 להפרע מן הרשעים שמאבדין העולם והראי׳
 שכברא בעשרה מאמרוח וליחן שכר טוב
 לצדיק׳ם שמקיימין העולם דהרי כברא

 בעשרה מאמרוח והבן כי ככון הוא :

א קם כביא עוד בישראל ל  (מהכ״ל) ן
 כמשה בישראל הוא דלא
 קם אבל באומח העולם קם ומכו בלעם.
 ויחכן לפרש עפ״י דברי הר״ן בדרשוחיו לפ׳
 בכל ביחי כאמן הוא דבכל הכביאים גוף
 הדבר שראו לא היה אמח רק משל ומליצה
 אבל במרע״ה גוף הדבר היה אמח וז״ש בכל
 ביחי כאמן הוא וידוע דבלב בלעם היה
 לקללם ואם השי״ח היה שם בפיו דבר
 המורה לב׳ צדדים והיה בו רק משל ומליצה
 היה מטהו ח״ו לקללה ולא לברכה לכן לא

 כחן

 לדייכים והוא רקןילמוד והדבר הגדול והקשה
 יגידדעחו להם והבן כי ככון מאוד :

 (מהל׳ל) ויאמר יחרוברוךה׳ אשר
 הציל אחכם מיד
 מצרים ומיד פרעה אשר הציל אח העם מחחח
 יד מצרים שימי הלשון יבואר לדעחי כי
 להצדיק כמשה ואהרן חוץ השיעבוד היה להם
 גלוח הכפש כי היו חחח יד פרעה וכמש״ה
 עבדי הס ודרשו חז״ל ולא עבדים לעבדים
 ובפרט חחח פרעה הרשע שלא היהמכיחם
 לעבוד ה׳ כראוי ולהעם שהוא המדרגה
 הפחותה לא היה הגאולה רק שכגאלו
 מתחת יד מצרים ולכן הלק לשוט אשר
 הציל אתכם שרוצים לעבוד השי״ת ומיד
 פרעה הרשע אבל להעם לא היה ההצלה

 רק מתחס יד מצרים והגן :

ל יהי כן ה, עמכם כאשר י י ח ה  מ
 אשלח אתכם ואת טפכם ראו
 כי רעה כגדפכיכם לא כן לכו נא הגגרים וכו׳
 כי אותה אתם מגקשים ויגרש אותם מאת
 פכי פרעה כ״ל דרך דרוש דהכה אמרו חז״ל
 טף למה גאים כרי ליחן שכר למגיאיהס
 אמנם כ״ז הוא רק שמוחר להגיאם וממילא
 יקבלו שכר אבל להוליכם גשגיל זה שיקגלו
 שכר כבר אמרו אל ההיו כעבדים המשמשין
 ע׳׳מ לק״פ . וז״ש פרעה דלעכין גוף עבודה
 שיהיה ה׳ עמכם הרי יהיה כן ה׳ עמכם
 אף •בלא הטף כאשר אם אשלח אחכם ואה
 טפכם ומה לכם להטף וע״כ לקבל הפרק
 שכר הקצוב למביאיהם וא״כ ראו כי רעה
 ככד פכיכם דהש״י יראה כי עיקר כווכהכם
 עבור קבלח השכר לא כן לדעחי לכו כא



 תפוחי, להוטים זהב
 במקדש נשם המפויש ולכן לא שייך לשון
 אמור בצווי דהם לא היי אומרים השם ולכן
 נאמר אמור במקור להורת דמענמו יצא.
 וב׳,ה יש לכו־ן התרגום אונקלש שפי' כד
 תמרון להון שכוונתו ג״כ ליישב המוקשה

 במקרא דנקנו לשון מקור והבן זה:

״ל) וגהה האיש מעון והאשה נ  (מה
 ההיא תשא את עונה
 ותמהו המפורשים בממנ״פ אי מיירי שנדקוה
 וטמאה היא א״כ מתה וא״כ מאי קאמר
 והאשה השא ט׳ הרי ליתא להאשה נעולס
 ואי בנמצאת טהורה א״כ מאי עונה תשא הא
 טהורה היא ונראה לי דנאמתמיירי בנמצאת
 טהורה ואפ״ה יש לה עון דק״״ל מלקין על
 היחוד וגס גרמה ע״יז מחיקת השם וע״ן
 קאמר שחשא עונה אבל האיש אין לו למנוע
 מחמח זה מלקנא לה דאולי טהורה היא
 ויהיה הוא הגורם מחיקה השם דהרי לרין
 לצאת ידי קפק דשמא נטמאה נאמת חש״ה
 ונקהדקאיאקפק דקודםאואיש אשר יעבור
 עליו רוח קנאה כו׳ וקיי״ל כר״מדחובהדרורן
 טהרה היה אע״ג דגרם מחיקה השם מ״מ
 היה צריך לזה לצאת ידי ספק דלא כדעח
 הרמב״ם דסד״א מה״ח לקולא ולכן הוא
 מנוקה ממון אף שגרם מחיקת השם אבל האשה
 חשא מונה שגרמה מחיקת השם ועברק

 באיסור יחוד ג״כ והבן:

) יפהוד אלהי המחח איש על ״ל נ ה מ ) 
 1 העדה אשר יצא

 לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאס
 ואשר יביאם ביאור ענין הכפל נ״ל עה״י
 מ״ש • הרב אפיקי יודא לפרש הא דיסחח בדורך

 כשמואל

 כתן השי״ח בפיו רק דבר מבורר ״וכה תדבר"
 בלי שוס צד ספק ונזה היה דומה למרע״ה
 אבל זה,לשבח ובבלעם היה לגנאי להודיע
 גודל רשעתו שבלבו היה לקללם והיה מוכרח

 לשוס מחג וחכה בפיו והבן:

״ל) אמור ואמרת לנפש לא נ  («ה
 יטמא נעמד כבר
 תמה רש״י על כפל הלשון אמור ואמרח
 ויתכן דלכאורה אם הכהניס אין להם נגיעה
 במת מה יהיה להם עזר נגד היצר אשר
 אמרו חז״ל אס רואה אדם שיצרו מתגבר
 יזכיר לו יוס המיתה ואס אין להם ידיעה
 בזה רק מה שיודעים שבי שהכל למיתה הס
 עומדין ודא לא יעשה שום פעולה. אמנם
 הכהנים אשר הם מזרעו של אהרן אוהב
 שלום ואוהב הבריות ומקרבן לחורה אין
 צריכין לזה כי המזכה אה הרבים אין חטא
 בא על ידו. וזה התכת הכחוביס אמור אל
 הכהנים שיהיו בכי אהרן ואס יהיה כן שוב
 תוכל לומר להם שלא יטמאו למה ודוק

 היטב :

"ל) כה תברכו את בכי ישראל נ ה מ ) 
 אמור להם מה שכאמר
 אמור לשון מקור ולא אמור בלשון ציווי
 נראה לפימ׳׳ש האר״• זל״ה מה שכאמר בכל
 מקום אשר אזכיר את שמי ולא נאמר הזכיר
 לפי שאי אפשר לנו״ד להתקדש כל כך
 להוציא בעצמו השם המפורש רק הקדושה
 הועיל שיצא השם המפורש ע״יפיו והקב״ה
 מזכירו בעצמו וזה בכ״מ אשר אזכיר ולכן
 נאמר והכהניס והעם כשהיה שומנרן את
 &שם מפורש יוצא בעצמו. וכיון דב״כ היה



 לתפוחי להוטים זהב צב
 מדרש רבה. והנראה בזה עפי׳ דברי הזוהר
 הקדוש של דהא דנאמר לכן אמור לו הנני
 בוחן לו את בריתי שלום הקב״ה אמר למשה
 שיאמר• כן לפנחס שהוא נוחן לו ברית
 שלום היינו מצד משה . ונראה דהנה מבואר
 במדרש דכשאמר לו השי׳י ואחה הקר׳אליך אח
 אהרן אחיך הרע לו למשה אמר לו הקב״ה
 חורה שלי היחה ונחחיה לך והוא פלא וכ׳׳ז
 לדעהי נכון עפ״י מה שפירשו המפורשי' מה
 שנאמר ולא קם נביא עוד כמשה דיפלא
 וט נחבעל הבחירה חלילה וכחבו דידוע כי
 המזכה אח הרבים זכוח הרבים חלו* בו
 ועיקר הזכוח הוא ע״י החורה ולכן כיון
 דאפי׳ יקום צדיה אחר כמשה הרי הוא ע״י
 החורה וזה הוא ג״כ ע״י מרע״ה שקבל
 החורה וא״כ שוב מרע״ה במדרגה יוחר
 גדולה דגם זכוח זה חלוי בו והבן. וזה'׳ישר
 הרע למשה דאחר שהוא הגורם לכל העולם
 הזכוח היה מהראוי שהוא יהיה כה״ג והשיב
 לו הקב״ה טעות יש בידך הלא התורה שלי
 היתה וא״כ אין כל זכית שלך רק שלי ג״כ
 ואל יחר אפך והבן. וחכה כ״ז קודם מעשה
 פכחס אבל עתה לולי שפכחס השיב חמתו
 של הקב״ה היה מכלה בכי ישראל חלילה ולא
 היה שוב קיום התורה בישראל ורק פכחס
 גרם שלום בין ישראל לאביהם שגשמים
 מעחה כל הזכוח של פכחס וממילא בדין
 הוא שיטול הוא שכרו להיוח כה״ג ולכןצוה
 חקב״ה למשה שהוא יסכים אל פכחסבכתיכת
 הכהונה והוא יאמר לוהנכיבוחןכישקולהוא

 כמשה בזה ממש והבן עכץ זח :

 (מהנ״ל) בי ה׳ הוגה על דוב פשעיי יכול
 על מגן ח״ל על רוב פשנןי'

 יבואר

 'מןמואל בדורו דבאמת עבין המכהיג אם הוא
 'יותר גיול מאוד מדורו איכו ראוי למנהיג
 כי אין להם כיז ללכח בגדולוח כמוהו ולהחדמו'
 אליו במידוחיו ולכן הוא בלחי מוצלילהנהגח׳
 ע״ש אמכם באמח כראה דאם לא יהיה גדול
 הרבה מהם • שוב לא יכהגו בו כביד כלל
 אך לזה יש חקכה דאם המכהיג הזה אשר
 א״כו גדול מאוד מהם הוא בן גדולים דרך
 העולם הוא לכהוג בו כבודלכבו׳אביו אפי׳ אם
 •הוא במדרגה פחותה מאביו. והנה רש״י
 כה3 שמשה רביכו ע״ה ביקש שיירשו בכיו
 גדולתו ואמר טעם כמן בדבר אחרי כי כחוץ
 איש אשר יצא לפכיהם ויהיה גדול מהם
 מאוד אמכם באשר יש לדאוג שלא יוכלו
 להתדמות אליו ממילא איכ' ראויה הגדולה
 כי אס לבכיו דהם מצר עצמם הם רק
 במדרגה העם ויהיה ראויי'להוציאם ולהביאם
 ואעפי״כ יוכלו לצאח לפכ׳יהם בראש ויכהגו
 'בהם כבוד מחמת זכות וכיבוד אבותיהם
 שהיו מכובדים בעיניהם. ולכן סיים ולא
 תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה
 צלומר שיהיה כרועה אשר הצאן הולכים
 אחריו כן צריך המנהיג שלא יהיה גדול
 מאוד שיוכלו להתדמות אליו וע׳׳ז השיב לו
 הקב״ה דיש דרך אחר היינו שיקח את
 יהושוע ויהיה כפי מדרגותס כמו שפי׳ רש״י
 פני יהוש׳כפבי לבנה. ואת תאמר שלא ינהגו בו
 כבוד לזה אכי אומר לך שתסמוך ידך מליו
 וכהתה מהודך עליו למען ישמעו אליו כלעדח
 ישראל כפירש׳׳י שיהיו כוהגים בו כבוד.

 והבן כי נכון הוא:

״׳ל) הג J י כוחן לו אח בריחי שלום ה מ ) 
 בדן הוא שיעול שכרו



 8לם זהב
 בעתועכ״פ ולכן לא יפרקם זה שיהיו
 הישיאל עושים אח שלהם ויזכו לשעבד לבד
 להשי״ח כדי שיהיה עי״ז אחישנה והיום אס
 בקולו חשמעו דאל״כ לא יהיה רק בעחה

 .יהקב׳׳ה רצונו בכל יום והבן:

) מדרש שבע שבחוחחמימו' ״ל כ ה מ ) 
 חהייכה אימחי הן
 חמימוחבשעה שישראלעושיןרצונו שלמקום
 ביאור הדנריס עפ״י דנרי המ״ר חי׳ שרה
 הצדיקים כשם שהם חמימם כך שטחיהם
 חמימים והוא ג״כ מחוקר ביאור יאפשר
 לפרש דהנה אמרו חז״ל אס לא נריח* יומם
 ולילה חוקח שמיס וארץ לא שמחי. חנאי
 החכה הקב״ה עם מעשה בראשיח אס מקבלים
 ישיאל החורה מוטב ואם לאו מחזירם לתוהו
 ובוהו וידוע כי הזמן בא מן גלנל הרקיע
 שחוזר כל כ״ד שעוח על כדור הארץ ומשם
 נחהו׳ הזמן והיינו קיומו דיש שק״הל״חשבנגדו
 יש ג׳׳כ שק״ה ימים וכל יום ויום חיותו מן
 מלוח אחת דבלעדו לא הוי קיום לזמן הלזה
 דהיה חוזר לחוהו ובוהו ולא.היה זמן כלל
 בעולם וכה׳׳ג כחב הגאון ר״א ז״ל על פירש
 דין וחשבון דמחשבין הזמן שהיה יכול לעשות
 אז מלוה. וא״כ אם חייו עובר על מצות
 המקום אוחו היום כלא היה כיון שנפקק
 חיוחו ולדעחי זהו דמרגלא בפומי׳ דאיכשי
 על אחד שאינו עוקק בתורה ומצות קוראים
 אותו ייאבד הזמן דהשי״ת ברא הזמן לעקוק
 בתורת ומצות ואם מוציא זמנו בדבלים
 בטלים הרי איבד זמנו ומעתה מבורר דהצדיקי׳
 כשס שהם תמימים כך שנותיהם תמימים
 ושפיר אמר במדרש דאימתי הן תמימות אם
 ישראל עושין רצונו ש״מ ואפשר זה ג״כ

 תפוחי י ל
 יבואר אחר שנבאר ג״כ מה שאמר כי
 לקחה מיד ה׳ כפלים בכל חטאחיה ובראה כי
 יוחר יש צער לאדם אס מקבל רע מאוהבו
 אשר כנפשו מאשר יענישו שונאו כי אין לו
 צער כל כך וזה כוונת הש״ק מזמור לדוד
 ששפך חמתו על עצים ואבנים כלומר
 דלולי דהשי״ח בעצמו הענישם היה צריך
 להענישם שלא ישארו ח״ו והיה חלילה כלי׳
 בישראל לכן הוצרך להענישם ע״י הש״י עצמו
 שיהי' שקול הצער הלזה שהשי״ח בעצמו
 • מענישם שהוא אוהבם כמו שאמר הכחוב
 אהבתי אתכם אמר ה׳ כפי עוכשם שהיו
 צריכי׳ וזהו מזמור לדוד ששפך חמחו דייקא
 שירד אש משמים ושרף בהמ״ק וזש״ה כי
 לקחה מיד ה׳ כלומר דמה שהיה שם העונש
 ע״י השייח בעצמו זהו היה בחשב להם כמו
 שהיה העונש כפליים בכל חטאחי׳ מחמה
 הצער וז״ש כי ה' הונה כלומר השי״ת עצמו
 יכול על מגן כלומר דזה שהיה ע״י השי״ה
 עצמו היה למק כי היה יכול להענישם ע״י
 אחרים ס״ל על רוב פשעי׳ דהיה צריכן עונש
 גדול מאוד והוצרך להיות ע״י השי״ח בעצמו

 והבן :

"ל) כתוב זאת זכרון בקפר נ ה מ ) 
 ושים באזני יהושוע כי
 מחה אמחה את זכר עמלק הנה ידוע זכו
 אחישנה לא זכו בעחה והנה לעיל כתיב והי׳
 כאשר יריס משה ידו וגבר ישראל ימפורש
 בש״ק ר״ה כ״ח דהיינו שהיה עושין רלונו של
 מקום היה משה גובר וזש״ה כחובזאח זכרון
 בקפר דהכל תלוי בזכו׳ישראל לנד ושים באזני
 יהושי׳דהיינו שבאזניו הלחוש דאף אס לא יזכו
 חלילה עכ״ז השי״ת בעצמו ימחה אח זכר עמלק



 ם זהב י צדז
 ומסייע חין בו למוש. ומה שבאמת משלם־
 לנו הקב״ה אם אנו עושים איזה מלוה אפי׳
 שלא לש״ש זהו רק מחסדו הגדול ורחמיו
 מל בריותיו וזה שאמ׳דודע״ה ולך ה׳החסדכ:
 אהה סשלס לאיש כמעשהו אס תשל׳ על מעשה
 בלי מחשבה אף שהכל שלך . וזה ג״כ
 הכוונה נאמן הוא בעל מלאכתך לשלם לן.

 שכר פעולתיך והבן כל זה :

 (מהלל) במ״ל אס בחקותי תלכד
 אם שמרתם התורה
 מעלה אט עליכם כאלר עשיתם אותם (עיין
 בפתיחת הספר) ולכאורה י״ל לפי מה שכ'
 הרב בינה לעסיס על תכתוב אף לא פעלו
 עולה בדרכיו הלכו עפ״י מה שאמרו חז״ל
 ישב ולא עבר עבירה כותכין לו שכר כאלו
 משה מלוה והכוונה אף אם רק לא פעלו
 •עולה נקראו בדרכיו הלכו והכוונה• גס במדרש
 אם רק שמרתם ההורה היינו שלא לעבור
 על ל״ת חשוב כאלי עשיתם והבן. ואמנם
 יותר י״ל לפי מה שכתב בחובת הלבבית
 דעיקר עבודת השי״ת היא מהערה השכליות
 רק מחסדהשי״ם שאם עושה מחמת התורה
 ואיןבכחו להערה השכלית חשוב כאלו מעצמו
 העיר בשכלו ומעתה כוונת המדרש אם רק
 שמרתם התורה מעלה אט עליכם כאלו
 אתם מצד עצמכם עשיתם אותם מחמת
 התערה השכליות והבן. וזה שאמרו בש״ס
 דהמלאכים אמרו הכה הודך על השמים
 והיינו דגם הם בודאי ידעו דפשיטח התורה
 לא שיין אצלם רק שכוונתם היה אחר
 שהעיקר הוא ההערה השכליות ושכלם רב
 כחו משל אכישי לעבוד השי״ת רק מרע״ה
 השיי; להם בחכמה דע״י התורה יבא גס

 3 ך* 24 האדם

 תפוחי לק
 מונס הש״ס העובר עברה יום אחד בשכה
 כאלו עבר כל השכה כולה מעעס תכ״ל

 והבן זה :

 (מהלל) על תרגום אוכקלס התמוה
 ב״פ תשא שמפרש כי לא
 אעלה בקרבך ארי לא אסלק שכיכתי מביכך
 והוא היפך הכתוב. וכראה לפי מה שכתבו
 המפורשים ויטוש משכן שילה אוהל שיכן
 באדם דעזב השראת השכינה שבקרב.' המקום
 ושיכן שכיכהו באדם כמש״ה ושכנתי בחוכם
 ואמכם כשאין ישראל עושין רצוכו ש״מ הוא
 בהיפך דעוקר השראת השכיכה שבקרב
 ישראל ומשרה שכיכחו בקרב הארץ -וזה שאמר
 הכחוב כי לא אעלה בקרבך כלומ׳בקר׳ האדם
 שאין הישראל ראויים להשראת השכיכה
 בקרבם . וביאר התרגום ארי לא אסלק
 שכינתי מבינך כלומר שלא אקלק השכינה
 מקרב הארץ להיות בקרב ישראל כמ״ש הכתוב
 ויטיש משכן שילה אלא ישרה שכינהו בקרב

 המקום והבן:;ה :

 (מהלל) במדרש לעתיד לבא בת
 קול מפוצצת
 בראשי ההרים מי שפעל עם אל יבוא ויעל
 שכרו ורוח הקודש צווחה מי הקדמני ואשלם
 והוא תמוה מאוד שהותר מני׳ ובי* ונראה
 דהנה במתנות כהונה פי' מי שפעל עם אל
 שעשה המצות רק לש״ש יבוא ויעל שכרו
 ויפלא מאוד הלא אס לא עשה לש״ש לבד
v עכ״פ ישלם לו שכר המעשה וע״ז בא רו״ 
 לגלוס כי בזה אץ לאדם הביעה כי (ד
 הקדמבי ואשלם דהרי השי״ס הקדים לו גוף
 הדבר שיוכל לעשותו והאדם רק. ויסייע



 תפוחי להוטים זהב
 לק״מ דכווכת הש״ס דקאמר מה חפוח-זה .
 זה דייקא שהוא בעלי היער שודאי לא גדלו
 שם חפוחים מעצמן רק ע״י שנוטל אילן
 של ספיחים שכבר גדל פ״א ונטעו שם
 א״כ פריו של אילן זה מכבר קדמו לעליו
 שגדלי© כאן עתה) ובזה ניחא מה דמקשין
 על הא דקאמר מכאן מודעה רבה לאורייתא
 א״פ מדוע נענשו קודם זמן אחשורוש ולפמ״ש
 א״ש דנענשו עכ״פ מכח ההערה השכליות
 שהיה להם להבין מצד עצמם מצד השכל
 שראוי לעבוד השי״ת ומובן ג״כ מה שאמר
 ר׳ יוסף אי לאו האי יומא כמה יוסף איכא
, ן  גשוקא ויפלא על עניו כמותי שיאמר כ
 ולפי הנ״ל אדרבה עניווח הוא שאמר אי
 לאו שקיבל התורה לא היה מבין מצ״ע
 בהערה השכליות לעבוד השי״ת והיה ג״כ

 כאחד העם שאין מבינים כלל והבן:

 האדם להערה שכליות. וזה כוונה המדרש
 לא נחנה ה ורה אלא לצרף בהם את הבריות
 כלומר דע״י שמירת ההורה מדברים המגשמים
 הנפש יבוא לההערה השכליות ויש לכוין ג׳׳כ
 נדרך זה ונח שאמרו ישראל נעשה ונשמע
 אמר חשי״ת וני גלה רז זה לבני לשון שמלאכי
 השרת משתמשין בו דכתיב עושי דברו וכוי
 והיינו שעיקר כוונתם שע״י העשיה יגיע
 למדרגה יותר גדולה ולהבין יותר גדולת
 השי״ת לשמוע קול דברו וגם .ישראל אמרו
 נעשה ונשמע דהיינו שנעשה התירה כדי
 שנבוא עי״ז לנשמע. משמע היינו ההערה
 השכליות לעבוד השי״ת והיינו דקאמר בש״ס
 דפריו קודם לעליו דהחורה היינו הפרי והשכל
 היינו העלין שכמו שהעלה שומר לפרי כן
 השכל שומר להחורה (ומה שאמת שם
 דחפוח פריו קודם לעליו• והקשה חוסי
 דחזיבן בעין דגם ׳בתפוח עליו קודם לפרי

 בתכתי אלו הלקוטים מן בן המחבר הרב החריף מהו׳ מנחפדוב זלה״ה לכבוד נשמחו
 ובשווה אביו. המחבר זלה״ה ועי״ז יהיו שפתותיו דובבוח בקבר ויעלה

 זכרונו לרצון לפני אדון כל :



 הסכמת כבוד הרב הגאון המפורסם חריף ובקי צנן ש?1 קדושים'כקניית
ם א״ ש ני׳ אב״ד וו״מידםהק״ק אונגללאר והגלילות יצ״ו: ח נ  סוד•־ מ

 בעזה׳י

 ביהודה וכישראל גודל'מעלת ותפארת צבי רבינו הגאון הגדול המפורסם חריף
 ובקי עפרת תפארת ישראל כבוד קדושת ש״ת מו״ה צבי הירש העללעף זצ״ל
 אשר היה אב״ד ור״מ פה קהלתיכו ובק״ק באכיהאד ובק״ק אובן ישן. רבים שתו מבארו
 באר מים חיים והלכו לאורו אור תורתו בחריפות ובקיאות. והנה כבר זכינו לקצם מאור הורתו
י ן על מס׳ גיעין. ועתה נתגלגל זכות ע״יזכאי ע ב ג י  בספרו הצח והנקי ספר חידושי טי
 הוא גיסו ידידי הרב הגאון הגדול.כקש״ת מו״ה אברהם יצחל. ני׳ אב״ך ור״מ
ן והגליל יצ״ו חתן הגאון המחברזצ״ל להעלות על מזבח הדפוס דפה י י ד ר א ו ו נ י י ל  דק״ק ק
ב דברי אגדה המושכים את לבי האדם אשר ה  דברי פי חכם חן ס׳ S ל ח י ז
 יצאו מפה קדוש וטהור הגאון הנ״ל דברים יקרים ונחמדים מפז(והמה אן מיעועא דמיעוטא
 כי רוב חידושיו היקרים נתפזרו אנה. ואנה. וחבל על דאבדין. אן זאת המעט נמצא כעת מה
 שסידר הרבני מו״ה יוסף צבי היים כמבואר בהקדמה שלו) \הנה אל יחשדני הרואה כי
 כי להסכים על דברי הגאון המחבר זצ״לבאתי. ידעתי גם ידעתי כי אינני כדאי לזה.• ואף לא
 לשבח את דבריו כי מה אשבח משובח ואפאר מפואר אשרםהלתו ושבחו מלאה הארץ רק באתי
 ליחך הודה לידידי הגאון מהרא״י הנ״ל על טוב מעשהו וגם לגדור גדר ;ולאסור איסר על כל
 אדם שלא לחזור ולהדפיס את הספר הזה עד עשרה שנים מיום דלעטה בלתי רשות הגאון

 מהרא׳׳י ני׳ ובאי כוחו. ולהשומעים יונעם ותבוא עליהם ברכתטוב.

 דבד הכותב לכבוד התורה. פהק״ק אונגוואר יום ה׳ פ׳ בא הכת״ר לפ״ק

 הק׳ מנחם גלא״א«י׳ מאיר א״ש זל״ל
 חונק״ק הנ״ל והגלילות יצ״ו



 #לא להוציא הנייר חלק נעתיק פד. דבר א׳ מן הס׳ אפריון להרב ונו׳ סוה•
 שלמה גאנצפייד ני׳ תלמיד הגאון המחבר זצ־ל אמר הביא דברי רבו

 והוסיף מן דילי׳, וז״ל ס׳ קרח:

̂יש זר וגו׳. שמעחי מפה קדוש אמ״ו הגאון  זכלול לבני ישראל למען אשר ל6 יקרב 
 1 מו״ה צבי הייש העללעל זצ״ל (בעה״מ ספר טיב גיעין) לכאורה

 קשה במ״נ אס יהיו זוכרים גוף המעשה של קרח ומה שעלחה לו ולאנשיו למה לן לעשות זכרון
 בצפוי •למזבח מאחר שיהיו זוכרים גוף המעשה. ואס ישכאוימף המעשה אין ידעו המעשה מתוך
 'הצפוי הזה. rt׳p יכי הנה רש׳׳י כתב כי קדשו המחחוח ואסורין בהנאה שהרי משאום כלי שרת
 עכ״ל. ולכאורה הרי לא נעשו כלי שרת לחלוטין אלא על תנאי כמו שאוגר להם משה בקר ויודע
 ה׳ וגו׳ קחו לכס מחתות וכו׳ והיה האיש אשר יבחר ה׳ הוא הקדוש וכיון שלא בחר בהם ז:׳
ך  א״כ נודע למפרע כי חש זרה הקריאו ולא נתקדשו המחתות לכלי שרת (ועיין ברמב״ן) א
 י״ל כי ־הנה מדיני החנאי שיהא אפשר להתקיים. יאבל תנאי שאי׳א'להיחקיים חצאי בצול תממןה
̂י׳שיא״א להחקייסילמו שהביא׳סש״י מהמדרש יכולים אחס־להפון 5קר  קייס. 'וכאן שהיי תנ
 'לערב יכן תוכלו לבטל את זה יומי. ולכן אעפ״״שלא נתקדשו המחחוח אלא על תנאי ־מ?מ מנאי
 בטל ומעשה קייס וכחקדשו ולפי״ז י״ל דבאמת לא הועיל הזכרון בצפוי למזבח אלא לאותן
 שהיו יודעים גוף המעשה ומ״מ לריכין הם לזכרון הזה. כי לולי ?אח עדיין יש מקום לחוש פן

 יעלה אח״כ על דעת איזה אנשים לומר ודאי קרח ועדחו לא היו צדיקים'ולא היו יראויייצז למה י
 שבקשו־יאבל'אנחנו גידולים מהם 1רא'וי לנו לבקצז גדולה ולחלוק על משה ואהרן. ׳*אבלאצאחר
 שנמשה מהמחתות צפוי למזבח 'יוכלו ללמוד י שא״א 1בשום עצין לחלוק מל משה דאא^ן־כי א5!־5*\׳
 יאפנ)ר באיזה אופן לחלו׳קעלייהי&יא״יכ מלייהמחתות לא •־נתקדשו רק על ־תנאי ׳ולמה •הוצרכו
 'לעשוח׳מהס צפוי למזבח הרי׳לא-נתקדשו׳פלל כיוןישלא •נתקיים התנאי. ומוכח׳מזהכי־א׳׳א
 *בשום אופן לבטל •גדולת משה •ואהרן ועל-כן הי׳חנאי שא״א להתקיים ושפיר נתקדשו המחתות
 •והוצרכו לעשות מהן צפוי למזבח. וזהו זכרון לב״י למען יאשר לא יקרב איש זר וגו׳ ולא יהי׳
pff ־ה ׳י״ל קושי׳ הטויי ז י י3  כקרח וכעדתו וגו׳ עכדפח״ח: — rW&t אנא nwfi׳ כ
קודשיאמר ר׳יאאא ̂̂ן  בר״פ בני העיר שמקשהאהאידא־יחל/#&׳׳ מנ^תידףצ״ט'ומנא לן •דמעל
 •בר יעקב דאמר קרא את מחתות החטאים האלה בבפשוחםועשו אוחםרקועיפחים צפוי למזבח
 כי הקריבום לפני ה׳'ויקדשו־ויהיוגלאדת לב׳׳י'$וח'חלה'חשמישי(אבח ועכשיו ׳גופו של־מזבחע״כ
 והקשה הנ״ל דהא מהא ליכא למשמע מיניה דמעליןדוקא דילמא לעולם א׳׳צ עילוי דוקא והא
 דאמר רחמנא לעשות• מן המחתות •צפוי למזבח.לאו משוםדצרין עלוי דוקא אלא כדמפרשקרא
 טעמא להדיא רהיו לאיות ־־לבני'ישראלי. ולהאמוריא׳׳ש. דשפיר מוכח דמעלין דוקא דאי
 לא תימא הכי א״כ כל הזכרון'#זה בכדי"הוא. כקושיא דלעיל. דהיודעים אינם צריכים זכרון
 ונהאינם יודעים לא יועיל. א״ו דהזכרוןהוא להיודעיס ושידעו שנתקדשו המחתות מחמת שהיה
 תנאי שא״א להתקיים. ומשוס דמעלין בקודש הוצרכו לעילוי ולעשוח מהן צפוי לגופו של מזבח
 ונזה א״ש הא דמביא גם סיפא דקרא ויהיו לאות לבני ישראל אשר לכאורה בראה כמיותר

 ולפמ״ש א״ש:



 שמות החתומים אשר התנדבו לקחת את הספר
ב יזכרו  במעות קדימה על הטו

 הנגיד מהודר בער בערגידא מפורט סייע
 ג״כ בסיוע שיש. בו ממש

 ־ טעדנאוויטץ
 מרה אברהם יצחק ווייס
 ר׳ יעקב משה *יכערמאן

 טראשקע
 ר׳ נפתלי אחרן פריעד

 ר׳ ארי׳ ליב יאקאבאוויטש
 ר׳ אברהם בלום

 יארע
 מרה יהושע כ״ץ

 מו״ד, אברהם מענה!
 מרה צבי אביגדר ווייס

 ד׳ מאיר ווייס
 ר׳ משה צבי קליק

 די יוזפא:

 גאליטש
 מרה אייזיק פייגענבוים
 מרה יצחק אייזיק צבי

 ר׳ משה קליין
 ר׳ זאב ליכטמאן

 מאיר ראזענבליטה מטאפקשא

 מרה משה בלום מפאלאדי
 מרד, ישראל קעלנד מבעש

 מרה עוזר אשר מהאריאן
 מרה משה בלום מביינהאז

 מרה ישראל סג״$ מפאןללאוויטץ
 ר׳ ארי׳ ליב מקדוםט

 ר׳ יצחק שטערן מקיראלהעלמעטץ
 ירי זלמן ווייס מסאלאטינא

 אונגוואד
 הרב הגאב׳׳ד מה׳ מנחם א״ש ני׳

 הרב מהי שלמה גאנצםריעו
 הרב מהי שמואל מאשקאוויטץ

 מרה מאיר םג״ל זיאטד.
 ״ חיים יהושע רייזמאן

 ״ איציק שפיטץ
 ליב רויכר

 מרדכי מאדל וויינםע^ד
 מרדכי עפטרייכער

 שלמד• ציננער
 ״ זנוויל רייזמזק
 מ אלישע סג״ל

h״ חיים שלמה 1״ 
 שמשון ראטה

 דוד לנדא
 צבי כ״ץ לעםקאוויטש

 ליב וויינבערגר
 אלחנן לאנג
 זלמן בראדי

 מענדל פענדריך
 ליפא שרייבעד

 צבי פריים
 משה אליעזר שטאהלבערגר

 ״ יוסף ראזענבערג
 ״ שמואל קרויז

 ״ מרדכי גאטליכ
 הבחור כהי ארי׳ בדאדי

 בית המדרש

 ה
 לן

 ת

 הרב הגאון מוה׳ צבי פרידמאן אב׳׳ד
 דק״ק ליסקא יצ״ו תלמידו של הגאון
 המחבר זצ״ל סייע בנדבת לבבו להדפסת

 הספר •
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 ד ברוך איינציג
 ר׳ ברוך צבי גרא&

 ר׳ אלי׳ םרענקיל
 ר׳ זאב וואלף באלקאגי.

 ר׳ צבי ניימאן
 ר׳ צבי ברוין

 מו״ה. יעקב קאפיל ש״ץ
 הבחור כה׳ זאב וואלף גאלדשטיין

 בעזדוד
 מרד. משה יעקב בלום
 בנו טרה אייזיק בלום
 ר׳ בנימין ראןענםעלד

 מרה משה הליין
 מרה יעקב שטיינהארט

 טוזשיר
 מרה שמשון וריםבערגר

 טרה שמעון אליעזר דאזענםעלי

 לאדאני
 ר׳ צבי רייזטאן

 ר׳ יעקב פישטאן
 ר׳ גדלי׳ צוקערמאן מליווא

 ר׳ אהרן «״ס מאריכאווא
 ד׳ יצחקגראס םעלמענץ

 ד׳ דוד ישראל מטעדטיש:
 ר׳ ליב מהאנאשאורטץ

 חתנו ר׳ מנחם פרץ
 מו״ה צבי שטיין טחאטאץ

 ר׳ מרדכי אויסלענדר טקאריטניאן
 ד׳ הירש ליב משם:

 קליינווארדיין
 מרה דוד אייזענבערגר

 טרה עוזר פריעד
 בנו טרה יצחק םריעד
 טרה יוסף חיים קליין

 טרה יצחק גאלדשטיין
 טרה ישראל רינטער

 טרה נפתלי שטאהלבערגר
 מרה יצחק ארי׳ וויינבערגר

 אחיו ר׳ ברוך ורינבערגר
 מרה אליעזר פרידמאן
 ר׳ בנימין לעבאוויטש

 מרה אברהם ראטהםעלד
 ר׳ פינחס שפיט״ן

 ר׳ טשהדודשווארץ



 דבר אל המורא

 טחן הודאה על העבר ואחוי קידה וכריעה אל הבורא נ״ה אשר חתרו
 ׳ גבר עלי מעודי עד היום ותגדל חסדו עמדי שהחייני וקיימכי להתחיל ולסיים העסקה וסדור
 י הספר הזה וסהדי במרומים כי לא כוונתי בזה להיות חלילה בערן הובר חבר כי מיפתייחשדכי
 בזה הלא בר בי רב דחד יומא יכול ללקע ולהעתיק ולסדר זה אן כוונתי לזכות הרבים
 ולעשות נחת רוח לכבוד נשמת המחבר ודע אחי קורא נעים כי הליקוטים האלה והדרשות
 אשרהערכחי לפנין היום אינם אפי׳ אחד מחמשים אשר כוננו ידי המחבר זלה׳׳ה אן בעו״ה
 רק מעט אשר נמצא מהס מפוזר ומפורד כאשריעדתי בהקדמה ועסה קח מנחתי את הובאמ

 לך אם מעט ואם הרבה כוונתי לש״ש.

 דברי הכותב והמסדר יוה ג' לסדר ויקהל שנה סרכ׳׳ב לפ״ק.

 וכדי שלא י להוציא הנייר חלק אכתוב דבר מה בעניני הפרשה,
 מה שהנני ה׳ בעת ההעתקה עפ״י דברי המחבר זלוד׳ה תנצב״ה:

. קחו מאסכם תרומה  ויאמר משה אל כל עדה בכי ישראל זה הדבר אשר צוה ה׳ וגו,
 לה׳ כל נדיב לבו יביאה את תרומת ה׳. הדקדוקים בזה עיין בכלי יקר. ואפשר
 לפענ״ד דהכוונהעפי״מ שכתב הרב המחבר זל״ה בפ׳ תרומה אחר כי עיקרהמצוה היא השמחה
 של המצוה ושכרה ידוע מן העונש תחת אשר לא עבדת בשמחה. והנה כל המצוות בנקל הם
 לקיים בשמחה אחרי שאין בו חסרון כיס כי התפלץ כבוי לקוחין בידו וכן האתרוג בעח הברכה
 כבר הנה אותו. אמנם הצדקה אשר בעת קיום המצוח צרין להוציא מכיסו וליחנה לעני בודאי
 קשה הדבר לקיים גשמחה. אמנם כן אם הבעה״ב רוצה לעשות גם מצות צדקה בשמחה עצה
 היעוצה להפריש מכיסו בכל יום לתון איזה קופה ואז בבוא העני בשמחה יקח מן הקופה ליהן
 לו וביאר הוא ז״ל בזה פ׳ בכורים שהמביא היה אומר ביערתי הקודש מן הבית וגי׳ ולקעשיוד
 מלוה זו ככל מצותן אשר ציויתכי כמו תפלין ואתרוג וכדומה ודפח״ח ע״ש ומעתה אפשר
 הכווכה אחר כי כבר אמר לעיל מאת כל איש אשר ידבכו לבו סקחו תרומתי בא הלווה קחו
 מאתכם תרומה לה׳ שמתחילה יפרישו ממוכם וממילא כל כדיב לבו יביאה אח חרומת ה'
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